
 
 

 ای بر  نظریۀ غایت به مثابۀ قرینه
 شناختی در فلسفۀ صدرایی خودگروی روان
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 چکیده 

ها بر  شناختی تقریرهای گوناگونی ارائه شده و در هر یک از آناز خودگروی روان
هدف و منفعت به فاعل «ویژگی خاصی تأکید شده است؛ در تقریر آین بر بازگشت 

، در تقریر ریچلز بر عنصر »ایت به فاعل فعلبازگشت رض«، در تقریر پویمن بر »فعل
. تصریح و تأکید شده است» حب ذات«و » انگیزه«و در تقریر هولمز بر » خودخواهی«

 ۀکه مالصدرا در نظری مالصدرا حضور دارند؛ چنانۀعناصر یادشده به ظاهر در فلسف
 این ۀیپرسش پا .گوید سخن می»  غایات به فاعلۀارجاع هم« و » حب ذات«غایت از 

 ۀدر فلسف» حب ذات«و »  غایات به فاعلۀارجاع هم«که آیا  جُستار عبارت است از این
این پژوهش به این  یافتۀشناختی است؟ ای بر خودگروی روانمالصدرا مؤید و قرینه

به طور خاص، » انگیزه«به طور عام و » غایت«قرار است که با واکاوی دقیق 
 خودگروی ۀ صدرایی مؤید نظریۀ گفت که فلسفتوانمی» فضیلت«، و »خودخواهی«

 . نیستایپیشینهگفتنی است که این پژوهش مسبوق به . شناختی نیست روان
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 درآمد. ١
حتی آنجا که رفتاری بظاهر ـ هر رفتاری شناختی، فاعل در  روانخودگروی ۀدر نظری

 اصلی هر فاعل هم ۀسود و زیان خویش است و انگیز  در پی  ـدگرگرایانه دارد
 ۀ مالصدرا نیز دو مؤلفۀدر فلسف. خودخواهانه و در راستای تأمین منافع خویش است

ایی  صدرۀوجود دارد و این دو مؤلفه فلسف» حب ذات«و » ارجاع غایت هر فعلی به فاعل«
 .کندشناختی نزدیک می روانخودگرویرا بظاهر به وادی 

توان نظر خاص مالصدرا در آیا می: هاستپژوهش حاضر درصدد واکاوی این پرسش
 خودگرویرا مؤید » حب ذات «ۀو خصیص»  غایات به فاعلۀارجاع هم«: مبحث غایت

 شناختی دانست؟ روان
 

  تحقیقۀپیشین. ٢
 غایت و علت غایی ها آن ۀای با نام غایت مطرح است و در هم، مؤلفهخودگرویدر انواع 

بالذاتِ رفتار در ارتباط مستقیم با سود و زیان شخص و نادیده گرفتن سود و زیان 
. باشد..) رضایت خاطر، آرامش و(=تواند مادی یا معنوی دیگری است و سود شخص می

 غایاتِ فعل به ۀهم: ست که غایت، بر این باور اۀمالصدرا هم در دیدگاه خاصش دربار
تواند  مالصدرا میۀدر فلسف» غایت «ۀرسد مؤلفبنابراین، به نظر می. گرددفاعل بر می

غایت  «ۀ رابطۀ اخالقی باشد و نگارنده درصدد پژوهش دربارخودگرویقرینه و مؤیدی بر 
است و تا » شناختی روانخودگروی«با » حب ذات«و » بطور عام و انگیزه بطور خاص

 ارتباط میان ۀوجو کرده است، تا زمان نگارش این مقاله، در فقر جایی که نگارنده جست
 . پژوهشی صورت نگرفته استخودگروی مالصدرا و ۀغایت در فلسف

 
 شناختیخودگروی روان. ٣

 خودگروی به تعریف خودگرویهای در این بخش در ضمن ترسیم کوتاهی از گونه
 .پردازیمهای آن میشناختی و ویژگی روان

 
 های خودگرویشناختی در میان گونهجایگاه خودگروی روان. ١ـ٣

شناختی، اخالقی، و عقالنی اشاره  روانخودگروی ۀ غالباً به سه گونخودگروی ۀدر فقر
دهد اما شناختی، توصیفی است، یعنی از واقعیتی گزارش می روانخودگرویشود که می
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پیچد که چه ت، یعنی برای بشر نسخه می اخالقی و عقالنی، هنجاری اسخودگروی
 . از او سر زندرفتاری باید

هر فرد انسانی بحسب سرشت خویش در پی به حداکثر : شناختیروان خودگروی. یکم
ای اخالقی که شناختی نه آموزهبنابراین، خودگروی روان. رساندن منافع و رفاه خویش است

تواند کاری انجام  انسان نمی: داردظریه اظهار می انسانی است و این نۀای در باب انگیزنظریه
 ١.]  Vol 1, p. 446 ,22؛٥٧، ص١٣؛ ١٧، ص١[ دهد که به نفع شخصی خودش نباشد

   مورد  را گرایی بر آن است کـه فـرد بـاید همه افرادفایده: خودگروی اخالقی. دوم
،   مقابل  باشد؛ و درلحاظ قرار داده و در صدد ایجاد بیشترین میزان غلبه خـیر بـر شر

 معتقد است که هر شخصی باید درصدد حداکثر کردن خیر خاص خـودش  خودگروی
گرایانه هستند؛ به این معنا که معتقدند کار درست همواره   نظریه غایت  دو هـر. بـاشد

با این تفاوت که سودگرایان مدعی هستند که خیری که فرد .   است  خـاصی ایـجاد خـیر
ها و شاید  شمول، یعنی خیر همه انسان  کـردن آن باشد، خیر جهان  حـداکثر ـددباید در ص

گرایان معتقدند که داز سوی دیگر، خو. باشد  مـدرک، مـی  مخلوقات  همه بتوان گفت خیر
بنابراین، از . ]53ص . 14[ است خـیر خـودش   تـنها خیری که باید هدف غایی فرد باشد

خودگروی  در پی به حداکثر رساندن سود خود باشد؛ لحاظ اخالقی، هر شخص باید
 بهترین راه تواند با رفتاری که به نفع دیگران است موافق باشد؛ چرا که غالباً اخالقی، می

توانند توجیه دگرگرایانه  برای ارتقای خیر و خوبی روابط مشترک است، اما خودگرایان نمی
 به خاطر خود ، دگرگرایی خیر دیگران را صرفاًدر واقع. ها را بپذیرند گونه مشارکت برای این

 کنند که هدف غایی انسان باید صرفاً خواهد، در حالی که خودگرایان تأکید می ایشان می
 ]vol 1, p. 447; 28, p. 87; 30, v0l 1, p.305 ,22[ .خیر خودش باشد

رین کار تاز منظر عقالنی، عاقالنه): انتخاب عقالنی نظریۀ (٢ عقالنیخودگروی. سوم
اگر : به دیگر سخن. این است که هر شخص در پی به حداکثر رساندن سود خود باشد

 ،12[ خواهند عاقل باشند باید برای منفعت یا خیر شخصی خود عمل کنندآدمیان می
 .]vol 1, p. 448 ,22؛ ٢٦ص 

                                                                                                                                            
شناختی جای داد؛ بنابرآنکه ژن خودخواه، یا به توان در زمرۀ خودگرایی روانژن خودخواه داوکینز را هم می. ١

شـود  نیسم خود میخاطر تضمین بقایشان و افزایش خزانۀ ژنی خود، خاستگاه رفتاری نوع دوستانه در ارگا    
شود؛ همانند شـکارچی و آهنگـر کـه یکـی بـه            یا در راستای منفعت خویش وارد نوع دوستی دوجانبه می         

 ].p.216; 24, p. 87 ,23[ دیگری نیاز دارد برای نیزه و دیگری بدو محتاج است برای تأمین گوشت
2. Rational Egoism 
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 شناختیتقریرهای گوناگون از خودگروی روان.  ٢ـ٣
. کند گرا و خودگرا را از هم جدا می  دو گروه فایده پاسخ به دو پرسش،:گوید می١آین

هدف شخص از انجام فعل چیست؟ منفعت فعل به چه کسی : آن دو پرسش عبارتند از
گردد و هدف فعل به خود شخصِ فاعل برمی: گردد؟ پاسخ خودگرایان این استبرمی

ده گرایان بحسب اخالقی هم منفعت یک فعل باید به صاحب آن فعل برگردد و پاسخ فای
گردد و بحسب برمی» دیگران«هدف فعل به بیرون از فاعل، یعنی : بدین قرار است

 .]P.53 ,25[برگردد » دیگری«اخالقی منفعت یک فعل باید به 
ای مطرح کرده و سپس شناختی گزاره روانخودگرویپویمن نیز در تقریرش از 
آن گزاره . دگرایانه استدهد که یکی از آن تفاسیر، خوتفاسیری از آن به دست می

فعلی را در نظر بگیریم صرفاً برای تأمین رضایت فاعلِ فعل انجام  هر«: عبارت است از
 ۀ گزارۀتوان درباریکی از تفاسیری که می. در واقع، رضایت مندی هدف است» گیردمی

 شخصی منافع که کنیممی  عملچنان همواره ما: یاد شده ارائه کرد به این قرار است

 . ]P.86-87 ,28[کنیم  تأمین ممکن شکل بیشترین به را ودخ
کمک » خودخواهی «ۀشناختی از واژبرخی همانند ریچلز در تقریر خودگروی روان

 طبیعت آدمی وجود دارد که روزگاری در میان ۀای دربارنظریه: کنندگرفته و بیان می
نوز هم مورد اعتقاد بسیاری شناسان، و اقتصاددانان رواج داشته است و هفیلسوفان، روان

بنابر این نظریه که خودگروی . ما قادر نیستیم خودخواه نباشیم: گویداست؛ این نظریه می
صرفاً در پی منافع خویش است : ای است کهشناختی نام دارد، سرشت انسان به گونهروان

با در نظر .  کنندرفتار» نوع دوستانه«و بنابر آن، انتظار نامعقول است که از مردم بخواهیم 
گرفتن طبیعت آدمی، افراد تنها هنگامی به نیازهای دیگران پاسخ خواهند داد که چیزی 

ای بیش در این فضا، نوع دوستی ناب افسانه. به نفع خودشان در این کار وجود داشته باشد
ای رخ داده است این ادعا محصول اگر هم در جایی ادعا شود کار غیرخودخواهانه. نیست

یابیم ظاهر های فاعل از انجام آن کار در میتر از انگیزهاست و با تحلیل ژرف» خودفریبی«
بر این اساس، در  .]P.97-99 ,3[ است» خودخواهانه«و باطنش » نوع دوستانه«آن کار 

دوستانه همانند احسان، دلسوزی، و ایثار کامالً های نوعشناختی، ارزشخودگروی روان
 . ]Ibid, p.100-101[ شوندنتی و خودخواهانه تفسیر میمتفاوت با معنای س

رفتار : کندریچلز در موضع دیگر منظورش از کار خودخواهانه را چنین بیان می

                                                                                                                                            
1. Ayn Rand 
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خودخواهانه رفتاری است که در آن، سود و زیان دیگران در شرایطی که نباید نادیده 
به . ن منافع خود محقق کنیم تأمیۀانگاشت، نادیده گرفته شود یا منافع دیگران را با انگیز

میرند من مبادرت به احتکار غذا که دیگران دارند از گرسنگی میعنوان نمونه در حالی
اما جایی که سود و زیان دیگری مطرح نیست و من با . کنم آنگاه خودخواه خواهم بود

سخت کوشی و پیروی از قانون در پی تحقق منافع شخصی خود همانند سالمتی و 
بنابراین،  .]Ibid, p.109-110[ در این حالت، خودخواهی مطرح نیست. ستممعیشت ه

شناختی ادعا شده هم شامل تأمین منافع شخصی و هم شامل آنچه در خودگروی روان
شناختی ریچلز وجود  دیگری که در تقریر خودگروی روانۀمؤلف. شودرفتار خودخواهانه می

توجه اصیل به «و » خیر و بهروزی خود داشتنتوجه به «دارد عبارت است از تقابل میان 
توانیم توجه  ، یعنی از آنجایی که ما به خیر و بهروزی خویش توجه داریم نمی»خیر دیگری

گوید شناختی می البته ریچلز در نقد خودگروی روان. اصیل به خیر دیگری داشته باشیم
نیست یا زمانی که منافع تقابل یاد شده کاذب است و ما در مواقعی که منافع ما در کار 

   .]Ibid, P.111[گزینیم دوستان و اعضای خانواده مطرح است، منافع دیگران را برمی
شناختی ارائه داده است؛ تقریری که در آن  روانخودگرویهولمز اما تقریر دیگری از 

او . شناختی محصول نوعی بدفهمی است روانخودگرویدر » خودخواهی«حضور عنصر 
حتی وقتی کارهایی . کنیم خودمحورانه عمل میۀ ما در هر کاری با انگیزۀهم: گویدمی

او اساساً .  خودمحورانه مطرح استۀدهیم باز هم انگیزرا به خاطر دیگران انجام می
: داردداند و اظهار میهای آدمی میای در باب انگیزهشناختی را نظریه روانخودگروی

و ما . گیزه است و آن انگیزه چیزی نیست جز حب ذاتکردار ما همواره متأثر از یک ان
 ١.]١٥٩، ١٥١ـ١٥٠، ص١٧[توانیم آگاهانه غایتی غیر از خیر خودمان را دنبال کنیم نمی

                                                                                                                                            
شناختی وجود دارد که یکی از آنها مبحـث         ی بر خودگرایی روان   اشناسی مؤیدات جدی  در دانش روان  . ١

کند به ترتیب از قاعده هرم ها و نیازهاست؛ به عنوان نمونه در هرم نیازهایی که مازلو مطرح می       انگیزه
نیازهای فیزیولوژیکی، نیـاز بـه امنیـت، نیازهـای اجتمـاعی، نیـاز بـه                : تا رأس هرم، نیازها عبارتند از     

سه نیاز نخست، نیاز پایه و دو نیاز آخر، نیازهای متعالی و رشـد دهنـده                . از خودشکوفایی احترام، و نی  
تواند متأثر از چند انگیزه باشد مثالً کمک به دیگری ممکن اسـت توأمـان بـه                 هستند و یک رفتار می    

 اهـداف   همچنین، مازلو، .  رفع نیازهای عاطفی و نیاز به به احترام و نیازهای خودشکوفایی باشد            ۀانگیز
کند و معتقد اسـت خودشـکوفایی بایـد جـزو هـدف              صوری و غایی تقسیم می     ۀرفتارها را به دو دست    

 p ,27؛٩٦ــ ٩٥، ص ٢[بر اساس این هرم، هر رفتاری ناظر به رفع نیازی در ماسـت  . غایی رفتار باشد

ن رضـایت مـا   های ما در رفتار در راستای بـه حـداکثر رسـاند   انگیزه: به تعبیری]. 72-73 ,43-46 ,35
 .]P.6-7; 29, P. 16 ,25[ هستند و هرچه نیازهای ما بیشتر برآورده شوند احساس رضایت بیشتر است
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 را  ـشناختی و اخالقیاعم از خودگروی روانـ همچنین، او اصرار دارد که خودگروی 
 خودگروی ۀنیست که در نظریلزوماً این طور : همان خودخواهی ندانیم؛ با این توضیح که

بهروزی، رفاه، و منافع دیگران به هیچ گرفته شود ، بلکه بنابر این نظریه هم، سرشت آدمی 
خانمانی، گرسنگی جهانی یا محیط زیست طوری است که سخت دلواپس مشکالت بی

زیرا مالحظه کاری و یاری رساندن به دیگران بهترین راه برای پیشبرد کارهای هر . است
 .]١٥١ـ١٥٠، ١٤١ـ١٤٠ص  ،17[ .نسانی و به حداکثر رساندن خیر اوستا

 
 شناختی در فلسفۀ مالصدرابررسی خودگروی روان. ٤

 خودگرویکند که منطبق بر هایی مطرح میمالصدرا در بحث علت غایی، ویژگی
پردازیم و پس از بیان ها میدر این بخش به بیان این ویژگی. شناختی است روان

های شناختی، تفاوت روانخودگروی ۀای مشترک میان نظر مالصدرا و نظریه ویژگی
 .گیرداساسی میان این دو نظرگاه مورد واکاوی قرار می

 
  غایت در ۀشناختی با نظری خودگروی روانۀ نظریهای ظاهریشباهت. ١ـ٤

  مالصدرا ۀفلسف         
شناختی، بر ویژگی خاصی روانطوری که مطرح شد در هریک از تقریرات خودگروی همان

تأکید شده در تقریر آین بر بازگشت هدف و منفعت به فاعل فعل، در تقریر پویمن بر 
و در تقریر هولمز بر » خودخواهی«بازگشت رضایت به فاعل فعل، در تقریر ریچلز بر عنصر 

در این بخش، ناظر به تقریرات و . تصریح و تأکید شده است» حب ذات«و » انگیزه«
 :پردازیمشناختی می  خودگروی روانۀهای یاد شده به بررسی موضع مالصدرا در فقر ویژگی

غایت به هر شکلی که باشد به فاعل : دارد غایت اظهار میۀمالصدرا در نظری
کند و فاعل چه بخواهد یا نخواهد صرفاً برای خودش کار می: به دیگر سخن. گردد برمی

پیش از مالصدرا غایت به گردد؛ با این توضیح که ز میمنافع رفتارش فقط به خود او با
غایت متوجه فاعل همانند شادی ناشی از وقوع فعل و رفتار؛ . ١: شدسه دسته تقسیم می

مثل رفع نیاز کردن از کسی؛ ) قابل(=غایت متوجه دیگری به عنوان مخاطب مستقیم . ٢
 برای  Aخشیدن به شخصغایت متوجه دیگری به عنوان مخاطب غیرمستقیم مانند ب. ٣

 اما از نظر .]271، ص 2 ج،7 [.گردد صرفاً به یک قسم بر میBتأمین رضایت شخص
 .]همان [.گرددمالصدرا، غایت دوم و سوم همانند غایت نخست به فاعل برمی



  ٢٣١  شناختی در فلسفۀ صدرایی ای بر خودگروی روان نظریۀ غایت به مثابۀ قرینه

 آن غایات ۀدر همین راستا، مالصدرا تقسیماتی از غایت، انجام داده و در نهایت هم
بندی ذاتی و عرضی دسته/ حقیقیۀمالصدرا غایت را به دو گون. ندگردارا به فاعل برمی

ذات یِ مترتب بر فعل، به فاعل است و بازگشت غایت حقیق: داردکند و اظهار میمی
یابد و غایت عرضی از توابع غایت حقیقی و منافع مترتب فاعل با این غایت، استکمال می

عرضی  شهوی از مصادیق غایت ۀای قوبه عنوان نمونه فرزند دار شدن بر. بر آن است
 .]١٠٦، ص ٨، ج٢٧٩، ص ٢همان، ج [است

بندی دیگری از غایت به دست داده و غایت را به علت غایی او در موضع دیگر، دسته
علت : داردکند و در پایان اظهار میکه همان غایت فاعل است و غایت فعل تقسیم می

گردد، یعنی سبب عل هم به فاعل بر میغایی منفک از فاعل نیست، غایت مترتب بر ف
که قبل از ـ » ساختن «ۀهمانند بنّا که هم علت غایی، یعنی انگیز. شوداستکمال فاعل می

که متأخر از فعلِ ـ » ساختن« و هم غایتِ فعلِ -ساختن است و متمّم فاعلیتِ بنّا«فعل 
، ص 2ج. 7: نكـ [است گردد، و سودش از آن بنّ هر دو به خود بنّا بر می ـاست» ساختن«

 .]251 ص ،11؛ 278، 271، 269
گاهی غایت به : گوید دیگری از غایت را مطرح کرده و میۀهمچنین، مالصدرا در گون

معنای منتهای حرکت است و گاهی چنین نیست، در غایت به معنای دوم، مقارنات 
ع خستگی مقصد و انتهای حرکت هدف فاعل است؛ مقارناتی چون، طلب مکانی برای رف

 این مقارنات ۀو مالل، یا دیدار دوستی، یا طلب نشاطی، یا منفعتی دیگر که در هم
و غایت به معنای منتهای حرکت هم غایتِ فعل است . برداتفاقی یا ارادی، فاعل سود می

 .]٢٧٢ـ271، ص 2 ج،7 [.گرددو قبال مطرح شد که غایتِ فعل به فاعل برمی
در : به دیگر سخن. گردد غایت، غایت به فاعل باز میبنابراین، در همه تقسیمات از

 . اقسام غایت، فاعل در هر رفتار در پی استکمال خویش و تحصیل منافع خویش استۀهم
کند که به نوعی تقویت  ذاتی با نام حب ذات یاد میۀهمچنین، مالصدرا از خصیص

در این باره بیان که است؛ چنان» ارجاع غایات و منافع هر رفتاری به فاعل«ادعای 
بحسب طبع و فطرتشان غایت و ها  آنانسان قوا و مشاعری دارد که هر یک از : کند می

در ها  آنغرضی دارند و لذتشان در گرو نیل به غایات و اغراض مخصوصشان و رنج و درد 
 غضب خلق شده ۀغریز: شان است؛ به عنوان نمونهتخلف از اقتضای طبیعی و فطرتی

 ،6[  شهوت سرشتش بر جلب مالئمات استۀنتقام و طرد و غریزبرای تشفی و ا
 و حصول خیر برای هر شی و زوال شر از او، مطلوب بالذات است و اساساً اراده .]234ص
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خواهد برای بنابراین، انسان هرچه می. و طلب برای کسی است که به ذاتش عشق بورزد
 .]٢٧٠، ص ٢، ج٧[خواهد ذاتش که معشوقش است می

شناختی باشد که در  روانخودگرویتواند همان  غایات به فاعل میۀارجاع هماین 
آن، کردار ما همواره متأثر از یک انگیزه است و آن انگیزه چیزی نیست جز حب ذات و ما 

برخی . ]١٥٩، ١٥١، ص ١٧[توانیم آگاهانه غایتی غیر از خیر خودمان را دنبال کنیم نمی
با وجه قلب نیز «: انداین حب ذات به خودخواهی یاد کردهشارحان حکمت متعالیه نیز از 

که مرتبه خاص انسان است، انسان خودش و هرگونه کمال محسوس و معقول را ادراك 
شود و از آنجایى که دوست داشتن، پس  مى» خودخواه«نماید و در نتیجه انسان فطرتا  یم

ند، خودش است، پس اولین کسى ک افتد، و اولین کسى را که ادراك مى از ادراك اتفاق مى
» خودخواه«و » خودبین«در نتیجه انسان به عنوان انسان، . که دوست دارد، خودش است

از سوى دیگر، از آنجا که خودش را دوست دارد، کمال نفس خود را هم دوست .شود مى
  .]٣٢، ص ٤ [»کوشد  ین مآدر نتیجه براى تحصیل کماالت . دارد

گرداند، یعنی هر فاعل انسانی تمام غایات را به فاعل باز می مالصدرا به دیگر سخن،
زند برای خود و تعالی و سود خودش است و او در هر فعل و رفتاری که از او سر می

 .کندتقویت می»  غایات به فاعلۀارجاع هم «ۀ، نظرش را دربار»حب ذات «ۀسپس با مؤلف
: ای است کهانسان به گونهسرشت : خالصه آنچه مالصدرا گفته به این قرار است

دهد برآمده از حب ذات است و هرآنچه را خودش را دوست دارد و هرچه را انجام می
در این حالت ممکن است . دهد در راستای منافع و کماالت اوستانسان انجام می

رفتاری، ظاهری دگرگرایانه داشته باشد اما غایت اصلی در آن، منفعت شخص باشد تا 
شناختی، یعنی  روانخودگرویدر اقوال مالصدرا، بخشی از ادعای : ان گفتتواینجا می

توجه به سود و زیان خود وجود دارد، اما آیا در نظر مالصدرا غایت و علت غایی بالذات 
شناختی سود و زیان شخص و نادیده گرفتن سود و زیان  روانخودگرویرفتار  همانند 

 کردن توجه شخص به سود و زیان دیگری در  مالصدرا ابرازۀدیگری است یا در فلسف
ها مثبت باشد آنگاه ما راستای سود و زیان خود شخص است؟ اگر پاسخ به این پرسش

شناختی مواجهیم و اگر پاسخ به این دو پرسش  روانخودگروی مالصدرا با ۀدر فلسف
 خودگرویتوان رأی به صرف حب ذات و حب کماالت خود نمیمنفی باشد به

 . مالصدرا دادۀناختی در فلسفش روان
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  غایتِ ۀشناختی در نظری خودگروی روانۀهای مقوم نظریغیبت ویژگی. ٢ـ٤
  مالصدرا ۀفلسف         

 ۀشناختی در فلسف روانخودگرویهای در بخش پیشین به حضور برخی از ویژگی
 خودگروی ۀهای جدی نظر مالصدرا و نظریمالصدرا اشاره شد اما در این موضع، تفاوت

های مقوم در این بخش ویژگی: به دیگر سخن. شودشناختی واکاوی و تحلیل میروان
 .گردد مالصدرا انکار میۀشناختی در فلسف روانخودگروی ۀنظری

 
 عنصر غایت و انگیزه در (تفکیک غایت اولیِ فعل و غایت ثانویِ فعل . ٥ـ٢ـ١

 ویمن، و هولمز و انکار اینکه شناختی آین، پ تقریر خودگروی روان             
 )غایت اولیِ فعل همیشه از آن فاعل است             

گردد و بحسب اخالقی منفعت هدف فعل به خود شخصِ فاعل برمی: در تقریر آین آمده
 توصیفی، خودگرویتوان بنابر تقریر آین، می. یک فعل باید به صاحب آن فعل برگردد

 مالصدرا سراغ گرفت؛ بنابرآنکه پاسخ ۀ در فلسفشناختی را روانخودگروییعنی 
یعنی مالصدرا هم همانند . مالصدرا به هر دو پرسشِ آین مشابه پاسخ خودگرایان است

اما اگر پرسش . گرددهدف و منفعت فعل به شخص فاعل برمی: خودگرایان معتقد است
 مالصدرا رصد ۀفشناختی را در فلس روانخودگرویتوانیم آین را دقیقتر طرح کنیم نمی

هدف اولی فعلِ شخص : پرسش را چنین بازسازی کنیم: کنیم؛ با این توضیح که
چیست؟ اگر در مواجهه با این پرسش، هدف اولی را خود شخص بدانیم در قلمرو 

 مالصدرا غایت اولی ۀدهیم که در فلسفایم اما در ادامه توضیح می وارد شدهخودگروی
 .شناختی است روانخودگرویو این در تضاد با باشد » دیگری«تواند فعل می

فعلی را در نظر بگیریم صرفاً برای تأمین  هر: همچنین، در تقریر پویمن ذکر شده
 .گیردرضایت فاعلِ فعل و به تعبیری به حداکثر رساندن منفعت او انجام می

بطور جدی مطرح است و ذات هر شی در » حب ذات« مالصدرا ۀ از آنجا که در فلسف
شناختی به  روانخودگرویبنابراین، در نگاه نخست، . پیِ تأمین رضایت خویش است

اما بنابر تفکیک غایت اولی و ثانوی خواهیم . یابد مالصدرا راه میۀروایت پویمن در فلسف
کند غایت اولی و شناختی وارد می روانخودگروی ۀآنچه رفتاری را در جرگ: گفت که

مندی از فعل، از پیامدهای فعل است نه غایت  و رضایتاصلی است نه پیامدهای فعل،
خیر دیگران موضوعی از موضوعات امیال ماست و سرشت وجود : به دیگر سخن. اصلی
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آدمی طوری قوام یافته که نسبت به سعادت دیگران به خاطر دیگران نه خود، تعلق 
ت، بلکه خاطر داریم اما رضایت حاصل از فعل و احساس لذت، موضوع میلمان نیس

بنابراین، برخالف تلقی . دهد نه مقدم بر فعلرضایت پس از وقوع فعل رخ می
به عنوان نمونه در حالت تشنگی، آب موضوع میل . خودگرایان، رضایت، علت فعل نیست

: به عبارتی. دهد موضوع میل ما نیستماست اما لذتی که از نوشیدن آب به ما دست می
، برای ارضای میلی خاص )آب(یم که موضوع مورد نظر کنما از آن رو احساس لذت می

 . ]١٥٨ ص ،١٧[مناسب است ) تشنگی(
کردار ما همواره متأثر از یک انگیزه است و آن انگیزه : در تقریر هولمز نیز بیان شده

 .توانیم آگاهانه غایتی غیر از خیر خودمان را دنبال کنیمچیزی نیست جز حب ذات و ما نمی
بحث علت غایی که همان غایت فاعل در فلسفه و انگیزه در مالصدرا هم در 

ها بطور خاص به  انگیزهۀ غایات بطور عام و همۀکند که همشناسی است بیان می روان
بنابراین، . گیردهمچنین او در تقویت این ارجاع از حب ذات بهره می. گرددانسان برمی

.  مالصدرا سراغ گرفتۀم در فلسفشناختی به تقریر هولمز را ه روانخودگرویتوان می
 اصلی و فرعی ۀتفکیک میان انگیز: اما با تفکیک میان غایت اولی و ثانوی و به تعبیری

 معناداری دارد؛ با این ۀشناختی، فاصل روانخودگرویتوان نشان داد نظر مالصدرا با می
ل دسته بندی توان به دو گروه غایت اولی فعل و غایت ثانوی فعغایت را می: توضیح که

شناختی است بازگشت غایت  روانخودگرویبر اساس این تقسیم، آنچه از مقومات . کرد
 . نیستخودگرویمؤید » بازگشت غایت به فاعل«اولیِ فعل به فاعل است و صرف 

غایت . ٢غایت فاعل؛ . ١: به نظر نگارنده، در هر رفتار و فعلی، پنج نوع غایت متصوَّر است
 . غایت مقارن فعل. ٥غایات ثانویِ فعل؛ . ٤غایت اولیِ فعل؛ . ٣ه مقصد؛ به معنای رسیدن ب

آتش نشانی را در نظر بگیرید که : کنیمبرای توضیح این چهار غایت مثالی را مطرح می
 راه، پشت ۀکند او در میانبه قصد نجات یک خانه از حریق به سمت محل حادثه حرکت می

بیند و بعد به محل حادثه رسیده و الها ندیده میچراغ قرمز، دوست قدیمی اش را که س
دهد و از کند و ساکنان خانه را از مرگ حتمی و خانه را از تخریب نجات میآتش را اطفا می

 .قِبل این کار رضایت خاطری برایش حاصل شده و ترفیع درجه گرفته است
 غایت اولیِ غایت فاعل، نجات دیگری است و از آنجاکه نزد مالصدرا: در این مثال

فعل ماهیتاً همان غایت فاعل است اما وجوداً با یکدیگر تفاوت دارند، یعنی غایت فاعل، 
بنابراین، غایت . وجود علمی دارد و غایت اولیِ فعل همان وجود علمی عینیت یافته است

 .اولِی فعل هم نجات دیگری است
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مثال یاد شده غایت به معنای رسیدن مقصد هم همان رسیدن به محل حادثه در 
و غایت مقارن  .غایت ثانوی فعل هم آرامش و رضایت خاطر از نجات و ترفیع است .است

شود در فعل، هم غایتی است که در طول وقوع فعل یا در مسیر انجام فعل محقق می
 .این مثال هم، دیدن دوست قدیمی در اثنای مسیر، غایت مقارن فعل است

وم، یعنی غایت فاعل و غایت به معنای رسیدن به غایات یکم، دوم، و س: گفتنی است
مقصد و  غایت اولی فعل، همیشه مورد نظر و مقصود فاعل و ارادی است، یعنی فاعل 

کند که این غایت را محقق کند اما غایت چهارم و پنجم، یعنی غایت مقارن اراده می
که در در حالی. فعل و غایات ثانوی فعل همواره مقصود فاعل و مبتنی بر اراده او نیست

کند سودش را به حداکثر رفتار خودگرایانه شخص آگاهانه و از روی اختیار سعی می
بنابراین، .  آگاهی و اختیار منتفی استۀمؤلفاما در اینجا دو . ]١٥٣ ص ،١٧[برساند
ناظر به بازگشت غایات ثانوی فعل است و ارجاع » گرددها به فاعل برمی غایتۀهم «ۀگزار

 .شود نمیخودگروی ۀغایات ثانوی به فاعل سبب دخول در جرگ
 و دگرگرایی است غایت فاعل و به تبع آن، خودگرویآنچه مالک : به دیگر سخن

بنابراین، اگر غایت فاعل .  فعل است نه غایات ثانوی فعل یا غایت مقارن فعلغایت اولیِ
در مثال مذکور، شهرت، جاه طلبی، تشفی خاطر، آرامش، و رضایت خود باشد، آتش 

در این حالت تفاوتی ندارد که غایات . ای داشته استنشان مثال ما رفتار خودگرایانه
 دنیایی در غایت اولیِ رفتار، ۀ هرگونه انگیزورود: به دیگر سخن. ثانوی فعل چه باشد

هایی دنیایی چون لذت، سود مادی، سازد؛ انگیزهفضیلت را به شبه فضیلت مبدل می
تحسین مردم، افتخار، شهرت، میل به قهرمانی، پرهیز از مالمت مردم، دوری از عقوبت 

 .]91ـ86ص  ،16[دنیوی آن، محافظت از آبرو 
ثال مذکور، نجات دیگری یا رضای خدا باشد، آتش نشان مثال ما رفتار اما اگر غایت فاعل در م

در این حالت، آرامش خاطر و رضایت آتش نشان به عنوان غایت و پیامد . دگرگرایانه داشته است
است اما » دیگری« اصلی فاعل، ۀزیرا در این حالت، انگیز. ثانوی فعل ناقض رفتار دگرگرایانه او نیست

 ١.بردپیامد رفتار به فاعل برگردد و فاعل از منافع باطنی یا ظاهری فعلش بهره میدر مقام تکوین، 

                                                                                                                                            
افزون بر خلط میان غایت اولیِ فعل و غایت ثـانوی، در نظریـۀ خـودگرایی، ایـن نظریـه                    : گفتنی است . ١

موافقـان نظریـۀ    : ین توضیح که  های تعمیم ناروا و ابطال ناپذیری است؛ با ا        مشتمل بر دو اشکال با نام     
خودگرایی، با مشاهدۀ برخی از رفتارهای بظاهر دگرگرایانه اما در باطن، خودگرایانه، همـه رفتارهـا را                 

 ←      ].١٠٣، ص ٣[اند خودگرایانه معرفی کرده
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 عنصر خودخواهی (تفکیک خودخواهی مذموم و خودخواهی پسندیده . ٤ـ٢ـ٢
 ) مالصدراۀشناختی ریچلز و انکار آن در فلسف در تقریر خودگروی روان            

ما قادر نیستیم : شناختی روانخودگرویز  بنابر تقریر ریچلز اطوری که گفته شدهمان
رفتار خودخواهانه رفتاری است که در آن، سود و زیان دیگران در خودخواه نباشیم و 

 تأمین ۀشرایطی که نباید نادیده انگاشت، نادیده گرفته شود یا منافع دیگران را با انگیز
 .منافع خود محقق کنیم

بال کمال و منفعت خویش است و دو از نظر مالصدرا هم هر انسانی در فعلش دن
مؤید آن است و حب ذات سر از » حب ذات«و » ارجاع همه غایات فعل به فاعل «ۀمؤلف

» حب ذات« مالصدرا در قالب ۀای که در فلسفآورد اما خودخواهیخودخواهی در می
مطرح شده لزوماً خودخواهی مذموم و خودخواهی ویرانگر دگرگرایی نیست، بلکه 

ای باشد که با ایثار و احسان همراه است و این متفاوت از  خودخواهی پسندیدهتواند می
خودخواهی  با این توضیح که .ختی ریچلز استشنا  روانخودگرویخودخواهی در تقریر 

در زمانی مطرح است که منافع دیگری در میان باشد و ما یا برای تحقق منافع دیگری 
 بر منافع دیگری ترجیح دهیم یا برای تحقق تالشی نکنیم یا بکوشیم منافع خود را

منافع دیگری بکوشیم اما غایت ما تحقق منافع شخصی خودمان از طریق تحقق منافع 
 همانند اما در صورتی که منافع دیگری در کار نباشد تحقق منافع شخصی. دیگری باشد

و دو نوع ارسط. سالمتی، مسواک زدن، و تماشای تلویزیون از مصادیق خودخواهی نیست
  نیک و تابع عقل و بد ۀها بر دو دستانسان: کند؛ با این توضیح کهخودخواه را مطرح می

های با فضیلت بر اساس جزء عقالنی و شوند؛ انسانو تابع جزء غیرعقالنی تقسیم می
های شریف، چشم پوشی از منفعت کند و یکی از آن انگیزههای شریف عمل میانگیزه

کند و همچنین، این انسان، از عقل پیروی می. دوست عمل کردن استخویش، و به نفع 
بر این اساس، انسان بافضیلت، اغلب در راستای منافع . گزیندعقل، شریف را برمی

در مقابل، . کنددوستان و خیر مملکتش عمل کرده و در صورت نیاز جانش را فدا می
                                                                                                                                            

ر  انسان، آزمون ناپـذی ۀ خودفریبی و ساختارخودخواهانۀافزون برآن، ادعای حامیان خودگرایی در فقر       →
و ابطال ناپذیر است؛ بنابرآنکه شما هر رفتار ناب دگرگرایانه را مطرح کنیـد بنحـو پیـشین محتـوم و                     

چـون همـواره    . ا وجـود نـدارد    محکوم به خودگرایانه بودن است و شاهدی علیـه ایـن فرضـیه و ادعـ               
نـابراین،  ب. های پنهان خودگرایانه در سِر و سرشت انسان وجود دارد کـه از کـشف آن نـاتوانیم                  انگیزه

ص  ،٣[ پـذیر اسـت   ۀ علمـی ابطـال  زیرا گـزار . ادعای خودگرایانه به دلیل ابطال ناپذیری علمی نیست
  ].P. 86 ,28؛ ١١٥ـ ١١٣
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بط با جزء غیرعقالنی، مدام در پی  شهوت و انس با امور مرتۀفضیلت، به علت سلطآدم بی
بنابراین، در عرف، معموالً به کسانی که . تحصیل ثروت، افتخار، و لذات جسمانی هستند

-بهترین امور را به خود تخصیص می: بیشتر از همه کس و همه چیز، خود را دوست دارند و
. الف: یمگویند، اما بنابر آنچه گذشت دو معنا از خودخواهی داردهند خودخواه می
حاکمیت . ٢فضیلت؛  انسان بی. ١: این گونه از خودخواهی سه مؤلفه دارد: خودخواهی مذموم

دو، ثروت، افتخار، و لذات جسمانی از در پی این. ٣شهوات و امور مرتبط با جزء غیرعقالنی؛ 
بنابراین، خودخواه، انسان بی فضیلتی است که سعی دارد سهم . مصادیق بهترین امور است

 .اوانی از ثروت، افتخار، و لذات جسمانی را به خود تخصیص دهدفر
انسان . ١: این نوع خودخواهی مشتمل بر سه مؤلفه است: خودخواهی پسندیده. ب

در پی آن دو، اعمال مطابق با عدالت و اعتدال و . ٣حاکمیت جزء عقالنی؛ . ٢بافضیلت؛ 
راین، خودخواه، انسان بافضیلتی بناب. ترین امور استترین و واقعیکمال عقل را شریف

است که دوست دار جزء عالی خویش، یعنی عقل است و خیر واقعی را بر همه چیز 
هایی که  خوبیۀترجیح داده و حاضر است در راه این خیر، ثروت، افتخارات، و هم

 . ] 19,1168b-1169b, p.174-176 [مردمان عادی بر سر آن نزاع دارند ایثار کند
 ١تحب ذاهای اجتماعی مطرح است و در اخالق فضیلت محور، فضیلتبنابراین، 

 . ]55 ص ،14[ ، و دیگری نیستجامعه، دشمن فضیلت
 فاعل، باید فاعل را تحلیل کرد اگر» گرددهر غایتی به فاعل بر می «ۀبنابراین، در گزار

  عدالت، به کسی ظلمۀاهل فضیلت باشد چنین فاعلی یک دگرگراست و بر اساس مولف
در این حالت، . گذرد احسان، از خویش میۀکند و در هنگام تزاحم منافع، بنابر مولفنمی

اش اموری چون تعالی نفس، رضایت خاطر، اش منفعت دیگری و غایات ثانویغایت اولی
 .شناختی کلمه نیستو آرامش است و چنین کسی خودگرا به معنای روان

 
 عنصر تقابل (» دیگری«مری گشوده به  اۀوجود انسان و فضیلت به مثاب. ٣ـ٢ـ٤

 میان بهروزی خود و خیرخواهی برای دیگری در تقریر خودگروی              
 )شناختی ریچلز و انکار آن روان            

توجه به «میان : شناختی گفته روانخودگرویریچلز در تقریرش از : که گذشت چنان
تقابل وجود دارد و بنابر » ه خیر دیگریتوجه اصیل ب«و » خیر و بهروزی خود داشتن

                                                                                                                                            
1. Self - love 
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 رفتارهای ۀبنابراین، هم.  در سرشت آدمی فقط توجه به خیر خود وجود داردخودگروی
 .  شوندخودگرویبظاهر دگرگرایانه باید تأویل به 

از » حب ذات«و » ارجاع همه غایات فعل به فاعل «ۀاز آنجاکه مالصدرا در دو مؤلف
توجه اصیل به «آید اگر این توجه سر ستیز با یان میتوجه به خیر شخص سخن به م

شناختی را  روانخودگرویتوان سراغ  مالصدرا میۀداشته باشد در فلسف» خیر دیگری
 ۀتوان بر اساس واکاوی نظریگراست میاما با توجه به اینکه مالصدرا یک فضیلت. گرفت

 : ین توضیح که مالصدرا رد کرد؛ با اۀفضیلت، تقابل یاد شده را در فلسف
را داشته » دیگری «ۀتواند دغدغشناختی این است که انسان نمیتلقی خودگرایان روان

و تحقق نیازهای دیگری برایش به عنوان غایت اولی » دیگری«باشد و از خود بیرون آمده و 
اما برخالف این تلقی، برخی از متفکران جدید، بر این . نه غایت ثانویِ فعل مطرح باشد

 دیگری نباشد و دیگری حذف شود یا دیگری به ۀتواند در اندیشانسان نمی: اند کههعقید
و » خودم «ۀدیگری در میان: عنوان هدف در رفتارهای انسان مطرح نباشد؛ با این توضیح که

به » خودم«تر از در من است و نزدیک» دیگری«.]P.29 ,18 [ایستاده است» اگوی خودم«
من بودن ترک همیشگی : به دیگر سخن. شودمی» دیگری«جانشین » من«و » خودم«
»  منۀهمسای«و » من«ای میان بنابراین، فاصله. ]P.182 ,26 [است» دیگری«به سوی » خود«

های دیگر صرفاً انسان» دیگری« و مصداق ]P.136 ,21 [به عنوان دیگری وجود ندارد
ت و آگاهی ما از نامتناهی مقدم اس» دیگری«نیستند، بلکه خدا به عنوان امر نامتناهی نیز 
 .]P.29-30 .18 [بر آگاهی ما از متناهی، یعنی خودمان، است

کند و خدا را فوق مالصدرا نیز وجود خدا را به عنوان مقوم وجود انسانی مطرح می
آید و هر داند که مقدم بر هر چیز به ادراک ما در میای می و ورای نامتناهی نامتناهی

 . ]79ص ، 10؛ 117، ص 1 ج،7[ ه شناخت اوستشناختی مسبوق ب
 اخالق فضیلت دری بسوی دیگری گشود؛ با این ۀتوان از دریچاز منظر هنجاری نیز می

نفس انسان مشتمل بر دو جنبه متعقل کننده و غیرمتعقل : ارسطو معتقد است: توضیح که
میل، یعنی غریزه کننده است؛ جزء اخیر مشتمل بر دو جزء نباتی و جزء مشتمل بر شوق و 

بر اساس این دو جزء، فضایل به دو بخش عقالنی و . غریزه مستعد پیروی از عقل است. است
شود؛ فضایل عقالنی مثل حکمت نظری، حکمت عملی، و فضایل اخالقی اخالقی تقسیم می

 با آموزش و ممارست به دست فضیلت عقالنی: گفتنی است. همانند سخاوت و اعتدال
به نظر . ]1102a- 1103a, p.21-23 ,19 [یلت اخالقی ناشی از عادت استآید اما فض می
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قلمرو عمومی و  عمل کنند اما در ارسطو، برخی مردمان در قلمرو خصوصی به فضیلت
فقط عدالت از میان دیگر فضایل، فضیلتی . در ارتباط با دیگران این توانایی را ندارند

، آنچه را که سوددمند برای غیر است است که در نسبت با دیگری مطرح است و عادل
 . ]Ibid, 1129b- 1130a, p.83 [دهدانجام می

است و برخالف تصور مآبانه و خـوب با خیر دیگران منطبق  عمل فـضیلتبنابراین،  
 . ]55 ص ،14[ سـتنی در تضاد با خیر و رفاه دیگران جویی خیر خود اساساً  پیعمومی

یلت است؛ با این تفاوت که او افزون بر فضایل مالصدرا نیز معتقد به اخالق فض
  و محبت معتقد است١ای چون عدالت و سخاوت، به فضایل الهیاتی چون ایماناخالقی

 . اند»دیگری«و این فضایل، گشوده به  ]115، ص 4 ج،7[
ها انواع گوناگونی دارند و سعادت و شقاوت  صدرایی، انسانۀدر فلسف: به دیگر سخن

فضیلت الهیاتی ایمان نیز ذو . ب آنکه در چه نوعی بسر برند متفاوت استها بحسانسان
سعادت نیز در اخالق . شودمراتب است و با توجه به قربمان از خدا معنا یافته و محقق می

بنابراین، سعادت برین هم دستیابی به قرب . شودفضیلت مرتبط و ناظر با فضیلت تعریف می
فانی شدن نیز معدوم شدن . اقی شدن به بقای حق استالهی و فانی شدن از خویش و ب

 پایان دنیوی استهای نفسانی و آرزوهای بیعین و ذات نیست، بلکه فنای انانیت و خواسته
بنابراین، در . ]251ص ،10؛ 116، 110، 14 ص ،9؛ 190، ص 1 ج،8؛ 948، ص 2 ج،5[

ترند نی انواعی که به خدا نزدیکتفکر صدرایی به هر اندازه که به انواع باالدست انسانی، یع
ای که شویم؛ خودخواهی ارسطویی نزدیک میۀجوییم به خودخواهی پسندیدتقرب می

 .متناهی و نامتناهی است» دیگرانِ« به ۀمرزی با دگرخواهی ندارد و گشود
فضیلت :  وجود ذهنی در اینجا کمک گرفت و گفتۀتوان از استعارهمچنین، می

دالت بطور خاص همچون وجود ذهنی هستند که نگاه به آنها در بطور عام و فضیلت ع
 صدرایی دو ۀواقع نگاه به دیگری است یعنی فضیلت نیز همچون صورت علمی در فلسف

اگر به حیثیت فی نفسه فضیلت بنگریم .  نفسه و حیثیت مرآتیحیثیت فی: حیثیت دارد
به حیثیت مرآتی بنگریم اما اگر . »خود«بینیم و وابستگی فضیلت به را می» خود«

بنابراین، اگر به حیثیت فی . فضیلت، فانی در دیگری است و گشوده به سوی دیگری
 کسانی که به اخالق فضیلت باور درند خودگرا ۀنفسه فضیلت بنگریم مالصدرا و هم

                                                                                                                                            
 فضیلت و اخالق است و بدون ایمان اخالق هماننـد اسـکناس بـدون پـشتوانه     ۀایمان به عنوان پشتوان   . ١

 ].٢٤٢، ٢٣٨، ص ١٥[ است



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهم، سال فلسفه و کالم اسالمی     ٢٤٠

هستند اما اگر به حیثیت مرآتی فضیلت چشم بدوزیم در اخالق مبتنی بر فضیلت، 
 اخالقی در اخالق فضیلت خودگرویشود و طرح  مطرح میدگرگرایی بطور جدی

. است» دیگری«وجه است و از آنجا که مالصدرا قائل به فطرت توحیدی که گشوده به  بی
ها بحسب سرشت و طیعت انسان: گویدشناختی که می روانخودگروی کلی ۀطرح گزار

 .ساس خواهد بوداتوانند دگرگرا بوده و رفتار دگرگرایانه داشته باشند بینمی
 

 گیری نتیجه. ٥
ها   آنشناختی عرضه شده و در هر یک از روانخودگرویتقریرهای متنوعی از . یکم

هدف و منفعت به فاعل «بر ویژگی خاصی تأکید شده است؛ در تقریر آین بر بازگشت 
، در تقریر ریچلز بر عنصر »بازگشت رضایت به فاعل فعل«، در تقریر پویمن بر »فعل

. تصریح و تأکید شده است» حب ذات«و » انگیزه«و در تقریر هولمز بر » خواهیخود«
از نظر مالصدرا هم هر که  مالصدرا حضور دارد؛ چنانۀعناصر یاد شده بظاهر در فلسف

ارجاع همه غایات فعل  «ۀانسانی در فعلش دنبال کمال و منفعت خویش است و دو مؤلف
 مالصدرا ۀبنابراین، در فلسف. مؤید آن است  غایت،ۀدر نظری» حب ذات«و » به فاعل

  .شناختی را گرفت روانخودگرویتوان سراغ  می
، و »خودخواهی«بطور خاص، » انگیزه«بطور عام و » غایت«با واکاوی  در این جستار

 خودگروی ۀ صدرایی مؤید نظریۀبه این نتیجه رهنمون شدیم که فلسف» فضیلت«
 . شناختی نیست روان

شناختی به ترتیب بیان  روانخودگرویتقریر آین، پویمن، و هولمز از در سه . دوم
گردد و بحسب اخالقی منفعت یک فعل از هدف فعل به خود شخصِ فاعل برمی«: شده

فعلی را در نظر بگیریم صرفاً برای تأمین رضایت  هر«؛ »باید به صاحب آن فعل برگردد
کردار ما همواره «؛ »گیرد او انجام میفاعلِ فعل و به تعبیری به حداکثر رساندن منفعت

توانیم آگاهانه متأثر از یک انگیزه است و آن انگیزه چیزی نیست جز حب ذات و ما نمی
و » علت غایی «ۀو هرسه تقریر یاد شده مؤلف. »غایتی غیر از خیر خودمان را دنبال کنیم

رفتاری و منفعت آن به شخص انگیزه هر : انداند و گفتهرا نشانه رفته» انگیزه«: به تعبیری
 خودگروی توصیفی، یعنی خودگرویتوان گردد؛ بنابر این تقریرها، میفاعل بر می

 مالصدرا سراغ گرفت؛ بنابرآنکه مالصدرا هم همانند ۀشناختی را در فلسف روان
هر انسانی خود و کماالتش را دوست دارد و هدف و منفعت : خودگرایان معتقد است

 .گردد برمیفعل به شخص فاعل



  ٢٤١  شناختی در فلسفۀ صدرایی ای بر خودگروی روان نظریۀ غایت به مثابۀ قرینه

 خودگروی ۀآنچه رفتاری را در جرگ:  اما بنابر تفکیک غایت اولی و ثانوی بیان شد
مندی از کند غایت اولی و اصلی است نه پیامدهای فعل، و رضایتشناختی وارد میروان

 مالصدرا مطرح ۀکه آنچه در فلسفدر حالی. فعل، از پیامدهای فعل است نه غایت اصلی
ناظر به بازگشت غایات ثانوی فعل » گرددها به فاعل برمی غایتۀهم «ۀارگز: است همانند

 .شودشناختی خلق نمی روانخودگرویبه فاعل است و با ارجاع غایات ثانوی به فاعل 
شناختی، خودخواهی حضور جدی دارد و دو خودگروی رواندر برخی از تقریرهای . سوم

 مالصدرا مؤید آن است و ۀدر فلسف» حب ذات«و » ارجاع همه غایات فعل به فاعل «ۀمؤلف
 مالصدرا در قالب ۀای که در فلسفاما خودخواهی. آوردسر از خودخواهی در می» حب ذات«
مطرح شده لزوماً خودخواهی مذموم و خودخواهی ویرانگر دگرگرایی نیست؛ با » حب ذات«

خودخواهی پسندیده  خودخواهی مذموم و ۀ، دو دست»خودخواهی«در تحلیل : این توضیح که
لزوماً برآمده » حب ذات«و » گرددها به فاعل برمی غایتۀهم «ۀگزار: ارائه شد و مطرح شد که

 خودخواهی باشد و ۀتواند ناظر به هر دو نوع یاد شداز خودخواهی مذموم نیست بلکه می
 .آنچه اشتباه است انحصار فاعل در خودخواه مذموم است

توجه « میان تقابلشناختی،  روانخودگرویهای شفرضهمچنین، یکی از پی. چهارم
برای انکار این . است» توجه اصیل به خیر دیگری«و » به خیر و بهروزی خود داشتن

فضیلت  :بیان شد» فضیلت« صدرا رفته و در تحلیل ۀتقابل، سراغ عنصر فضیلت در فلسف
سه و حیثیت  نفحیثیت فی:  صدرایی دو حیثیت داردۀهمچون صورت علمی در فلسف

بینیم و وابستگی فضیلت به را می» خود«اگر به حیثیت فی نفسه فضیلت بنگریم . مرآتی
اما اگر به حیثیت مرآتی بنگریم فضیلت، فانی در دیگری است و گشوده به سوی » خود«

گراست اعتقادی به  از آنجاکه مالصدرا یک فضیلتبنابراین،. دیگری و مؤید دگرگرایی
ندارد، یعنی توجه به تحصیل فضیلت در رفتار شناختی  روانخودگرویر تقابلِ موجود د

 .نداردها   آنمنافاتی با توجه اصیل به دیگران و خیرخواهی برای
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