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دهیکچ
اسـت.  ییه سـودگرا یه شـب کداند یمیاخالقياهیرا نظرییخودگراکیجویسيهنر

ـ ردن خکثر کد در صدد حدایه فرد باکان بر آن هستند یسودگرا همـه یـا   یر و خـوب ی
ـ ه فرد باکيایه تنها خوبکان معتقدند یودگرااما خها در جهان باشد. انسانبیشتر د ی
ـ ییخـودگرا «ه ک،یین خودگرایخود اوست. ایآن باشد، خوبدرپی نامیـده  » یاخالق

خودشان یردن خوبکثر کها درصدد حداه انسانک،یه تجربین فرضیاز ا، بایدشودیم
اسـت  گـران یه به نفـع د کيتواند با رفتاری، میاخالقییز نهاد. خودگراییتم،هستند

است، امـا  كروابط مشتری،ر و خوبیخيارتقاين راه برایغالباً بهتر، زیرا موافق باشد
رند. در واقع، یها را بپذتکگونه مشارنیايانه برایه دگرگرایتوانند توجیان نمیخودگرا
ـ  یخـود ا سـبب گران را صرفاً بـه  یر دیخییدگرگرا ـ یخواهـد، در حـال  یشـان م ه ک
ر خودش باشد.یانسان صرفاً خییهدف غاباید ه کنند کید میکان تأیخودگرا

رات آن را به طور محـدود  یز تأثیاز ذات ما و نیرا بخش» ذاتحب«مسیحیت همواره 
ـ  يدئولوژیها و ادگاهیاز دياریدر بس.دانستیقابل قبول م تمـام  أها، حـب ذات منش

و از جـان  يارکچون فـدا یخوانده شده است. اما مقوالتیات انسانکها و حرخواست
ن مدعا باشند.یبر ایتوانند، تناقضیمیگذشتگ

ـ روانیی، حب ذات، خـودگرا ییخودگراها: کلید واژه ـ یی، خـودگرا یشناس و یاخالق
دگرگرایی.
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مقدمه
رد، یـ گیو مختار، قرار مـ كمدري، به عنوان موجودیآدميه فراروکیمهميهااز پرسشکیی

سـت؟  یما چيارها و رفتارهاکییزه و هدف نهایانگ؛باشدیش میرفتارهاارها وکمربوط به هدف 
ارهـا و  که کا آنیخود فرد است یخوشبختورفاه ،ین نفع شخصیتأمیافعال آدمییا هدف غایآ

ا رفـاه و  یـ ین نفـع شخصـ  یفـرد از انجـام آنهـا نـه تـأم     ییزه غـا یـ ه انگکوجود دارد ییرفتارها
ن پرسـش دو  یگران است؟ در پاسخ به ایدیا خوشبختیر، رفاه ین خیه تأمکخود، بلیخوشبخت

ن یاز ایکینش ی. گزیی. دگرگرا2،یی. خودگرا1لسوفان اخالق وجود دارد:یان فیمیلکرد یکرو
.فلسفه اخالق استیاز مسائل اصلیکیـیکجویسير هنریبه تعبـردیکدو رو

اند:  ردهکیه بررسیرا از دو زاوییو دگرگرا1ییمسئله خودگرا
هـا در انجـام   انسانیف ساختار روانیح و توصیبوده و به توضیفیه توصکشناختی . بعد روان1

نـد،  کین مـ یـی پردازد و آنچه مردم، در واقع، بر آن هسـتند تب یگوناگونشان ميارها و رفتارهاک
ا یـ درسـت  درخصـوص  یم و قضـاوت کـ ا حیها رفتار انسانیباره چگونگدرياهیه توصکبدون آن

نادرست بودن آنها داشته باشد.
ه مـردم  کـ کندمیمردم مشخصيبراییهاهیبوده و با ارائه توصياهیه توصک. بعد اخالقی 2

ییبه خودگرااعتقاد2نند. یکی از دالیل عمده معتقدان به خودگرایی اخالقیکد رفتار یچگونه با
است.3یشناختروان

لهئان مسیب
قت است، الزم است دریبه حقرسیدن ين گام برای، آغازیهر پژوهش علمله درئه مسکاز آنجا 

ح داده شود.یآن توضهبار
زیبـا آثار وجودش را است وش یماالت ذات خوکو ذات) (حبدوستدار ذات خود یهر انسان

نـار حـب ذات مـا شـاهد     کدر . البتـه  یابـد ود را محور هـر نـوع ارزش مـی   ه خکند تا آنجا یبیم
یمتعـال يهـا ه انسـان کـ م یاردهکرر مشاهده کم و میز هستیها نانسانیو دگرخواهیدوستنوع

یـک نجـات جـان   بـراي  یسـازند و حتـ  یه همنوعان خود مـ یو فدیش را قربانیجان و مال خو
وجـود  ین حب ذات با دگرخـواه یبياد چه رابطهید پرسین صورت باینند. در اکیمفدا وان یح

و اسـت الجمـع  ةمانعـ یبـا دگرخـواه  ییا خودگرایاست و آییدگراا حب ذات همان خویآ؛دارد

بـا  ییاز حـب ذات و خـودگرا  یشـناخت و روانیاخالقـ يهـا ن برداشـت یبـ یاصوالً چـه تفـاوت  
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ز یتمـا یشـناخت روانییبـا خـودگرا  یاخالقـ ییمعتقدند خودگرایبرخ؟وجود داردیدگرخواه
نظـر و عمـل قابـل اثبـات اسـت؟ محققـان اخـالق و        هز در عرصـ ین تمـا یـ ا ایـ ن دارد. آیجوهر
ونـان  یاز فالسـفه از عهـد   یبرخـ .انـد ن مقـام ارائـه داده  یدر ایمتعارضهاي یهنظریشناسروان

.اندله و موضوع پرداختهئن مسیز به ایباستان تا امروز ن
،ارتبـاط ن یـ اسناد موجـود در ا یو بررسياتابخانهکو یفیتوصيهان پژوهش با روشیدر ا

ییبـا خـودگرا  یژه از نظـر اخالقـ  یـ وبه،ن حب ذاتیرابطه موجود بیافکم به واشیدرصدد هست
از دیدگاه اندیشمندان یین حب ذات و خودگرایموجود بيدایدا و ناپیپيو مرزهایشناختروان

م.یمختلف بپرداز

یمعناشناس
ذات، ی، حـب ییعنـی خـودگرا  ، ی پژوهش الزم است مفاهیم اصلی آنپیش از پاسخ به سؤال اصل

.توضیح دهیمراشناختی و خودگرایی اخالقیخودگرایی روان

رایی. خودگ1
ا بـه گفتـه   یدهند یدانند، انجام میش میخویان تنها آنچه منفعت شخصیآدم،هین نظریاطبق 

سـت و  یغرضـانه ن یبـ یدر آدمـ یل و انفعـال یـ چ میه هـ کـ معتقدنـد  یهن نظریوم، قائالن به ایه
ا خـود ینفس ست از حب ذات (حبایمانه باشد، حالتیز، هر قدر صمیها نین دوستیترمانهیرک

و يآزاديبـرا یشـ یاندالظـاهر سـخت سـرگرم چـاره    یه علـ کـ ). و ما در همـان حـال   یدوست
4م.یسود خود هستیم، گرچه نادانسته، تنها در پیانیآدمیخوشبخت

. حب ذات2
ل متصور است:که به چند شکا حب نفس است یییا، خودگریخوددوستيحب ذات به معنا

(برداشـت  یات، شـعور و اراده انسـان  یـ ، حكادراأا حب ذات، بـه عنـوان منشـ   یییخودگراـ الف
.)یو فلسفیشناختروان

يقوایا عمل نمودن تحت اداره و سرپرستیدوست داشتن يو حب ذات به معناییخودگراـ ب
.مثبت)يمتناسب با اصل خلقت (خودگرو،عقل

یوانیـ حيازهـا ینطبـق دوسـت داشـتن و عمـل نمـودن     يبه معنـا ییا خودگرایحب ذات ـج
.)یل اخالقیرذاأو منشیمنفي(خودگرو
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یشناختروانییخودگرا؟َ×
»bÖçáëã «از واژه»bÖç«ی، خودخـواه یبـه خوددوسـت  یگرفته شده و در فارسخودبه معناي

به معناي گرایش ، »bÖçíáëã«ن اصطالح به رغم مشابهت بایز ترجمه شده است. اینيوخودانگار
5به اندیشیدن به من و خود (خودستایی) و عشق انحصاري و بیش از حد به خویشتن نیست.

اسـت  یانسان بوده و مدعيارها و رفتارهاکزه یباره انگدرياهینظریشناختروانییخودگرا
س قـادر بـه   که هـر کـ يزیـ ها چهستند. از این نظر، تن6ها خودمحورال غایی انسانامیهکه هم

خـود اوسـت. و اساسـاً انسـان بـه      یت همان منافع شخصیدن آن است، در نهایا طلبیخواستن 
چ فـرد معتقـد   یخودش نباشد. البته هیه به نفع شخصکانجام دهد يارکتواند ینمیلحاظ روان
يگریر از رفاه و نفع خود، به امور دیه مردم، گاه غکست یر آن نکمنیشناختروانییبه خودگرا

یه مردم تنها در صورتکنند کید مکیل دارند، اما آنها تأیگران تمایدیا خوشبختیهمچون رفاه 
یخوشـبخت يبرايالهیه آن را وسکل داشته باشند یگران تمایدیا خوشبختیتوانند به رفاه یم

ر کـ از آن رو بـه ف 8ما تنهـا وجود دارند؛يابزاراي گونهبه7دگرمحورال یخود بدانند. در واقع، ام
خود ما یرفاه و خوشبختيبرایجیآنها نتایم، رفاه و خوشبختینکیه تصور مکم یگران هستید

به همراه خواهد داشت.
رفاه بلند مدت خود را بـه  ا یر یه خکند کعمل ياد به گونهیبایسکد: هریگویمییخودگرا

هـا فقـط نسـبت بـه     ه معتقد اسـت انسـان  کاست یسکخودگرا ، گریر دیثر برساند. به تعبکحدا
9خود باشند.یه در خدمت نفع شخصکن است یفه آنان ایاند و تنها وظلفکخودشان م

ه کـ ن اسـت  یـ و هـدف آن ا ياهیاست نـه توصـ  یفیتوص،ییه ادعاین نظریه اکروشن است 
ان خـوب  یزاند و هرگز در مقام بیانگیشان برمیارهاکها را به انجام انسانيزیسازد چه چروشن 

با خودگرایی اخالقـی اسـت کـه درصـدد     ن رو، متفاوت یست و از ایها نزهین گونه انگیا بد بودن ای
هاي اخالقی و بیان درست یا نادرست بودن اعمال و رفتارهاي اخالقی اسـت. بـر اسـاس    توصیه آرمان

سود یا رفاه خودمـان  درپیایم که همواره شناختی، ما طوري ساخته شدهنظریه خودگرایی روان
یبر شر را به ما مکنیم بیشترین غلبه خیردهیم که گمان میهستیم یا همیشه کاري انجام می

در سرشـت  یتنهـا اصـل اساسـ   » حب ذات«ه کن معناست ین سخن بدیا10،دهد. به گفته باتلر
یی، هـدف غـا  »ییخود ارضـا «ه کن بدان معناست ید، ایر جدیاز تعابيادر مجموعه.استیآدم

11هر فرد است.یزه اصلیانگ،ا اصل لذتیهاست تیهمه فعال
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یاخالقیی. خودگرا4
» خـود «د، یداران فروو طرف» ذاتحب«ه باتلر، کاست يزی، مربوط به آن چیاخالقییخودگرا

ن نفـع  یتـأم يد عمل و رفتار شخص برایگویه مکاست ياهینظریاخالقییخودگرا12اند.دهینام
یر قابـل جمـع بـا منـافع شخصـ     یـ ا غیاو در تعارض یه نفع شخصکیدر صورتی، حتیشخص

د بـه  یـ س باکن رو، هریستوده است. از ا،گریر دیدرست و به تعبیگران باشد، به لحاظ اخالقید
دگاه، یـ ن دیـ براساس ا13ثر برساند.کخود را به حداا رفاه بلند مدت یر یه خکند کرفتار ياگونه

خـود یر و خـوب یـ ش باشـد، خ یارها و رفتارهاکفرد در یید هدف غایه باکيایا خوبیر یتنها خ
ن یـ ه دارنـد ا کـ ياهیـ لف هستند و تنها نظرکها تنها نسبت به خودشان ماوست. در واقع، انسان

يد متناسـب بـا اهـدافمان، خـودگرا    یبانیبنابرا14خود باشند.یه در خدمت نفع شخصکاست 
ار سـود دراز مـدت خـودش، بـر     یبا معیسکمعتقد است هر «م: ینکف ین گونه تعریرا ایاخالق

15».ندکیم مکر و شر، عمل و حیحسب خ

يرکـ سـت، امـا تف  یرفته عـرف عـام و عامـه پسـند ن    یپذياده و آموزهی، ایاخالقییخودگرا
اند، به رد و ابطال آن همت گماشتهياریلسوفان بسیه فکرغم آنخ بوده و به یدر طول تاریفلسف

یـی قراردادگراير بوده است. تئوریمهم و اعتناپذیاخالقيهاهیشه و همچنان در شمار نظریهم
ش را یهاشهیه رکبه حساب آورد ییاز خودگرايریتوان تقری) را مم1679-1588توماس هابز (

انـه هـابز در   یخودگرايهـا دگاهیـ قرار داده اسـت. د یخصبر منفعت شیمبتنينش فردیدر گز
د:یگویاو مشود.یده میبه وضوح داتانیلوتاب معروفش ک

ـ ا از آن چشم بپوشـد، ا یحق خود را واگذارد و یسکهر گاه  ـ ن ی ـ يار را در ازاک یحق
ـ عايگـر یه نفع دکا انتظار دارد یشود و یه متقابالَ به او واگذار مکدهد یانجام م دشی
ـ همـه آدم يت اعمال ارادیاست و غايرا عمل، ارادیشود، ز ـ  کان ی يبـرا یسـب نفع

16خودشان است.

ج ید و تروییانه او را تأیخودگرايهادگاهیم) پس از هابز د1733�1670(17لیمندويبرنارد. د
ر خودخـواه  یغيه انسان بنا به طبع خود موجودکم ینداریچ گواه تجربیرد. او معتقد بود ما هک

شتر از یند، بیآیبه حساب میل اخالقیه در عرف عام، رذاکاعمال خودخواهانه ییباشد، و از سو
رسانند.یده میبه جامعه فايزیهر چ

انـد،  ردهکـ ن نظریـه دفـاع   یاز ا18)1692ن رند(یر آینظ،لسوفانیفیدر دوره معاصر هم برخ
ژاك ژان 20جـوزف بـاتلر،  19،اچسـون گذشته، هــــمچون ههاياگرچه بسیاري از فیلسوفان از قرن
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) از م1804ــ 1724انت (کمانوئل یو ا)م1776ـ1711)، دیـویـد هیوم (م1778ـ 1712روسو (
بر آن دارند.يجدییه نقدهاکند یآیه به شمار مین نظریمنتقدان ا

رسد:ینظر مبهيته مهم وضرورکن،چندیاخالقییخودگراين مفاد ومدعاییتبيبرا
و ي، دسـتور ياهیتوصياهینظر،یروان شناختییبر خالف خودگرایاخالقییخودگراـالف
ص یتشخيبراياریو معكرود و درصدد ارائه مالیبه شمار ميدر باب اخالق هنجاريهنجار

میزان سود و نفـع  ن رو،یاست. از همیسته به لحاظ اخالقین عمل درست و نادرست و باییو تع
يهـا هیـ اعمـال و رفتارهـا و رو  یو نادرسـت یار درسـت یـ معآوردشخصی که هر عملی به بار می

يبرايشتریا لذت بیه سود کسته است یدرست و بایار و عملکتنها ورود یبه شمار ميرفتار
داشته باشد.یاخالقشخص عامل 

جـاد  یایعنـ ی؛وجـود دارد یاصـل و الـزام اخالقـ   یـک اخالقـی،  ییه خودگرایبر نظربناـب
کـن اسـت در مـراد از    مباشر. البته ممیشخص عامل اخالقيزان سود و منفعت براین میشتریب

سـود در  يمعنا.وجود داشته باشدیینظرهااختالف شتر شود،ید بیه باکيندمسود و امر ارزش
تـاب  کلسـوف قـرن نـوزدهم در    یفیکجویسيهنر، لذت بوده است. یکالسکيرهایشتر تقریب

گـرا  لـذت ییخـودگرا ه بـا ارزش و اعتبـار اسـت،   کـ را ییر خـودگرا ی، تنها تقراخالقيهاروش
گانه، اتفاق نظر وجود دارد.یین اصل و الزام اخالقیاما به هر حال در ا21شمارد.یم

ار کـ ییهـا زهیـ ه بـا انگ کبلندارد، ارتباطی ان یبالفعل آدميهازهیانگبا یاخالقییخودگراـج
دها یـ اسـت و بـه با  یدر بـاب الـزام اخالقـ   یاخالقـ ياهیه نظرکچرا ،د داشته باشندیه باکدارد 
.یخارجيهاتیها و واقعان هستیباعمال ویف تجربیتوصدها نظر دارد، نهیونبا

هـر  ینفـ ي، به معنایمنافع صرفاَ شخصییجویپيو تالش برایاخالقییقبول خودگراـد
چ وجـه بـه منـافع    ید بـه هـ  یه نباکد یگویست. خودگرا نمیگران نیگونه عمل در جهت منافع د

گـران  یبـا منـافع د  یرساند، چه بسـا منـافع  کمکد یگران نبایا هرگز به دیگران توجه داشت ید
ینفعـ يبـرا يا ابـزار مـؤثر  یـ آورد و يشتریگران سود بیبه دکمکيا در مواردیمنطبق باشد 

بـه  کمـ کسـت و لزومـاً از   یل نیـ ا بخیـ تر باشد. خودگرا لزوماً حسـود  دتر و بادوامیشتر و شدیب
است هاییسود و ثمر،عملیستگیو بایدرستكه مالکد دارد کیه تأکند، بلکیگران منع نمید
د یـ بایت اصـل یـ ن افعال غرض و غایاین، در تمامیاگردد. و بنابریبرمیه به خود عامل اخالقک

ـ یاباشد، هرچند دریزان منافع شخصین میل باالتریتحص ا از یـ ا ناخواسـته و یـ ن خواسـته  ین ب
گران رسد.یهم به دیسرغفلت، نفع
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ن یشـتر یل بیتحصـ یستند. آنان در پیم خرد نکنظر و وتهکییهاان لزوماً انسانیخودگراـه
ر پا توجـه دارنـد و   یه به لذات و منافع بلندمدت و دکستند، بلیوتاه مدت نک، گذرا و یمنفعت آن

یشـ یدور اند،تیـ حزم و عقالن،ارکت در ی، جديروانهیف نفس، اعتدال و مکیعامل اخالقيبرا
دانند.یرا الزم مينگرندهیو آ

تـا  يمنـافع فـرد  ي، ارتقایهر عملیدرستيرا برایافکشرط الزم و یاخالقییخودگراـو
داند.یمياز سود و رفاه فردینیرها تا سطح معیاز تقریا در بعضین کن حد ممیباالتر
و بـه  اسـت يامدگرا در حـوزه اخـالق هنجـار   یگرا و پتیغاياهی، نظریاخالقییخودگراـز

انـه در  یگراتیـ غايهـا هیگر نظرین است با دکن رو، ممیج آنها توجه دارد. از ایامد اعمال و نتایپ
ها بـه سـود و   هین نظریند. هر دو اکدا یپشباهتیارسطوییگرالتیه فضینظریعنی،هنکاخالق 

ن دو یـ ن ایبـ يارکو آشـ ییمبنايهاتفاوتکشیدارند، اما بیفرد توجه خاصیسعادت شخص
22سازد.یز میه آن دو را از هم متماکه وجود دارد ینظر

شناختیخودگرایی روانهبارها دردیدگاه
ازیامـروزه بعضـ  یول،رفته بودندیرا پذیشناختروانیی، خودگرایباً همگیتقریلسوفان، زمانیف
ه کـ نهفته است یشناختنرواییخودگرایاصليل رد، در مدعاینند. دلکیلسوفان آن را رد میف
».خودشان هستندیها در خدمت نفع شخصهمه انسان« ند: یگویم

ن لحاظ بر تجربـه و  یو بد)ت رفتار انسانیدر باره ماهیمیتعم(است یم تجربیادعا تعمن یا
ه کصادق است ین تنها در صورتیابد؟ اییم چگونه تحقق مین تعمیایاست. ولمبتنیمشاهده

ين امـر یـ تواند باشـد. ا ینبوده و نمياارانهکه هرگز عمل فداکنیبر ایم مبنیداشته باشيشاهد
ه کينند، مردکن یقیتوانندند ارائه دهند. چگونه میتوانینمیشناختان روانیودگراه خکاست 
ان یـ ه در مکـ کیا پزشـ یـ نـد  کینـد، خودخواهانـه عمـل مـ    کیدوستش ميخود را فدایزندگ
خود را در نظر دارد؟یند فقط نفع شخصکیار مکها یجذام
البته مـا  امالً جامع است؟کا شناختشان از آنان یشناسند؟ آیمیکها را از نزدا آنان انسانیآ

اگـر  یاند، ولـ زه خودخواهانه داشتهیها انگن انسانیه اکم یریده بگین احتمال را نادیم ایتوانینم
ارائـه دهـد، در آن   زه آنـان یـ خودخواهانه بـودن انگ يبراينتواند شاهدیشناختروانيخودگرا

ابطـال  يبـرا یین احتمال بـه تنهـا  یداد. ااحتمال ان را زه آنید خودخواهانه نبودن انگیصورت با
23است.یافک» خود هستندیها در خدمت نفع شخصهمه انسان«گزاره 
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کوشـید تـا   دیه در دوره فلسفه جدکاست یلسوفین فی) نخستم1679ـ1588توماس هابز (
ي براي بیشترِ فیلسوفان اخالق در قرن هیجـدهم  ألکن این ر،را بر پایه حب ذات مبتنی سازداخالق 

هاي خودگرایانه براي حمایت و تقویت اخالقخوشایند نبود و آنان بر این گمان بودند که انگیزه
خواندند.کافی نیست و هابز و دیگر خودگرایان، همچون مندویل را شکاك اخالقی می

بود.م)1770ـ1677(24دي مندویلےرنارد اولین نظریه خودگروانه معروف بعد از هابز، نظریه ب
اسـت و  ینفـع شخصـ  ، ته اسـت نهفیه در بن همه افعال آدمکيازهیل، انگیده مندویبه عق

ه بـر  کـ ن گمان بـود  یگران. اما او بر ایرخواه دیرند و نه خیعت خود، نه جامعه پذیان، به طبیآدم
يت اقتصـاد یـ را جامعـه از فعال یـ دارد، زیج خـوب ینتـا ،یاثر نفع شخصـ بریخته شدنِ آدمیانگ
شود.یوشند، منتفع مکیوضع خود ميبهبوديه براکیسانک

و تجمـل، بـه   یگذران، خوشیل جنسئمثل غذا، شراب، مسا،یدر باره موضوعاتیزهد عموم
تـر از آن چـه   شیار بـ یخواهد شد. پس گناهان خودخواهانه بسمنجر يادیزيهاو رنجيارکیب
آن طـور  25ينند. خودپسـند کیند، ما را مشغول و شاد مکیما را مشغول و خرسند ميارکویکن
26ست.یه نامش بد است، بد نک

ه کاست یه اخالقیتنها نظرییه خودگراکرا معتقدند یها خودگرا هستند، زاز انسانياریبس
یین خودگرایهمچندهد. و یاند، ارائه میها چگونه موجوداته انسانکن باره یدرست در اینییتب

یشناختروانيهیتر، بر نظرخاصگونها به یعت انسان یدر باره طبيادینش بنیاست بر بیمبتن
د: انسـان از  یـ گویه مکاست یشناختروانییه، معروف به خودگراین نظریدر باب رفتار انسان. ا

27خودش نباشد.یه به نفع شخصکانجام دهد يارکست یقادر نیلحاظ روان

زه همه افعال ما طلـب  یه انگکرد یپذینمیعنیگرایی است؛ دیوید هیوم مخالف دیدگاه خود
ر از حب ذات یما چیزي غیزه افعال اخالقید: انگیگویه مکو حب ذات است، بلیمنفعت شخص

.نامدمی30»همدلی«و گاه 29»آدمیت« یا 28»واهیرخیخ« ه او آن راکاست 
ه حـب  کـ ز معتقـد اسـت   یوم نیه؛ستیذات نسر وجود حبهیوم با خودگرایان بر اختالف 

ن در دو امـر بـا آنـان    کـ ل،اسـت یعت آدمیرومند طبیار نیاز اصول بسیکی) یذات (خود دوست
اختالف دارد:

، عـالوه  یه آدمـ کبل،ستینیافعال آدمكزه و محریگانه انگیه حب ذات کمعتقد است :اوالً
در او بـه  یال و عـواطف یها و امشیگرایعنیدارد؛ز ینرا)یرخواهیر (خی، حب غیبر خود دوست
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ه صـرفاً  کـ سـت، بل ینمبتنـی  یچ رو بر حب ذات و طلب منفعت شخصیه به هکخورد یچشم م
ان است.یآدماز افعال ياریزه بسیعام، انگیرخواهین خیرخواهانه است و ایخ

د، عبارت اسـت از  یآیاخالق من منشأ ییه و تبیارِ توجکه آنچه به کن اعتقاد است یبر ا:اًیثان
غرضـانه انجـام   یه بـ کـ ن است یبودنِ فعل به ایرا اخالقیرخواهانه، زیال و عواطف خین امیهم

یزد، وصف اخالقـ یبرخیذات و طلب نفع شخصاساساً اگر فعلی صرفاً از سرِ حبگرفته باشد و 
31.داشتنخواهد 

خودخواهانه است؟،به واقعیچه عمل
، با هـم فـرق و از هـم فاصـله دارنـد     یمنافع شخصییجویو پیه خودخواهکد توجه داشت یبا

خودخواهانـه  یدهم، عملمیه به نفع شخص من است و آن را انجامکرا يارکهر بنابراین نباید
بـه  یهمگـ ،روزمرهییارهاکت داشتن در یا جدییزگیکت پایح، رعایبه حساب آورد. ورزش، تفر

ر مجموعـه اعمـال   یـ سـتند و ز یخودخواهانـه ن يمصـداق رفتارهـا  ن یقینفع من هستند، اما به 
رند.یگیانه قرار نمیخودگرا

بنابراین، معیارهاي رفتارهاي خودخواهانه عبارت است از:
چشـم بـر   ،ه آگاهانه و از سر عمـد و اراده کاعمال ما خودخواهانه خواهند بود یتنها وقت. 1

م و از آنها قصـور و تخلـف   یده گرفت) ببندیا را نادد آنهیه نباکییگران (در جایمنافع و حقوق د
ـ یـ ا جهل و یگران، از سر غفلت یده گرفتن حقوق و منافع دین رو، نادیم. از ایورز و يریتـدب یا ب

و اسـتفاده از منـابع و   يمقـو ییخوردن غذابراي مثال، د.یآیبه حساب نمیخودخواه،حماقت
، وسـت یخودخواهانـه ن یاگرچه به نفع ماست، عمليط عادیدر شرایعیاز مواهب طبيوربهره

ن یـ گران بدانها محتـاج هسـتند، آنـان را از ا   یه دکیه ما در حالکخودخواهانه است یتنها زمان
مـورد  يا غـذا ییاساسياالهاکشتر یسود بيا برایم یمواهب و منابع (به نفع خود) محروم ساز

م.ینکار کاز مردم را انبار و احتین
بـا  .اسـت هاي خودخواهانه بـودن عمـل   از دیگر مؤلفهگران یشمردن نفع خود بر دقدم م. 2

ن است اطالق رفتـار خودخواهانـه   کم، باز هم ممینکبه نفع خود توجه نيارکن، اگر در یوجود ا
ص خـود  یرا بـه تشـخ  یونیـ زیتلوهبرنامـ کییسکه کد ینکار صادق نباشد. فرض کباره آن در
گران آن را یند تا دکیون را خاموش میزیدر مخالفت با آن برنامه، تلوداند وید و مطلوب نمیمف

آنهـا ضـرر خواهـد داشـت. در     ين برنامه بـرا یایند از جهاتکیه احساس مکچرا ،نندکتماشا ن
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نباشد، هـر  ین خودخواهید ایآی، اما به نظر مده گرفتهیگران را نادیها و لذات دنجا او خواستهیا
یوصـف یه خودخـواه کنیتر از همه اشود. مهمیمآبانه تلقمیانه و قیاقتدارگرايد رفتاریچند شا

یار بـردن خودخـواه  کو به یبه خودخواهیه عالوه بر اتصاف شخصکن معنا یبه ا؛استیارزش
ا بـا  یـ گو؛ ز وجـود دارد یـ ح نیانتقاد همـراه بـا سـرزنش و تقبـ    یف اعمال اشخاص، نوعیدر توص

م.ینکیح میا تقبیوم کدر عرف عام) آنها را محگران (یخودخواه خواندن د

یشناختروانییل خودگرایدال
ل پـنجم کـه سـوبر    یآنها پرداخته و آنگاه به دلینبرگ به بررسیل که فاینجا نخست به چهار دلیادر

.میکنیاشاره مداران خودگرایی مطرح شده،و همچنین دالیل دیگري که از سوي طرفذکر کرده

یشخصت یکمال. 1
ه کـ اسـت  یالیـ ا امیـ هـا  زهیـ جـه انگ یزنـد، نت یه از من سر مکین استدالل، هر عملیبراساس ا

نم همـواره در  کـ یميارکگر، هرگاه من یان دیگر. به بیديخود من هستند و نه فرديهازهیانگ
ف اگـر در  ین توصـ یـ ال خـود هسـتم. ا  یبرآوردن اميا در تالش برایاهداف خاص خود بوده یپ

ها در همه اعمال ه همه انسانکجه آن خواهد بود یار رود، نتکها به مه اعمالِ همه انسانمورد ه
خود، خودخواه و خودگرا هستند.

انهیگرااستدالل لذت.2
نـد.  کیه چنانچه فرد به خواسته خود برسد مشخصاً احساس لذت مکاست یت روشنین واقعیا
م، لذت خودمان یهمه موارد آنچه واقعاً خواهان آنه درکانگر آن است ی، بيارین امر از نظر بسیا

دن به آن لذت مورد خواست ماست. یرسيبرايگر به عنوان ابزاریديزهایاست و چ

یبیخود فر.3
ا یـ ار درسـت  کـ م بـه انجـام   یه مـا تصـم  کـ رسـد  ین استدالل، هرچند گاه به نظر مـ یبراساس ا

ش یا سـتا یـ ه مـورد مـدح   کن است یم ایآن هستدرپیم، اما آنچه واقعاً یاگرفتهيامندانهشرافت
ال یـ ن، ما بـا تصـور ام  یم. بنابرایمند شوخوب بهرهیا از لذت داشتنِ وجدانیم یریگران قرار بگید
یی،هـا واژهيخـود را در ورا یواقعـ يهازهیم و انگیدهیمبیر خودمحور، در واقع، خود را فریغ

خـود و هـم در   يهـا زهیـ ما غالباً هم در مـورد انگ م. یداریده میپوش»فهیوظ«و »لتیفض«چون 
ه کـ معقـول اسـت   يریگجهین نتین، ایم. بنابرایشوین اشتباه میگران دچار ایديهازهیمورد انگ



37�یشناختروانییو خودگرایاخالقيهاارزش

م. یشـو یب میخود، دچار فريهازهیانه دانستن انگیطرف و دگرگرایشه در مورد بیم ما همییبگو
ه کـ ن کـ گـران آن گونـه رفتـار    ی(بـا د »ییقانون طال«چون ياین اساس، دستورات اخالقیبر ا

ست. یدن به اهداف خود فرد نیرسيبرايجز ابزاريزینند) چکبا تو رفتار يدوست دار

یت اخالقیانه در تربیگرازش لذتیه انگی. نظر4
يهـا د مجـازات یز و وعیانگوسوسهيهاان تنها با روش وعده پاداشکودک؛ن استداللیبراساس ا
بشر هم صادق است. همه خ یته در مورد تارکن نیشوند. ایل مینایل اخالقیسب فضاکسخت به

ه در آن رفتار که روشن باشد کاست یدرست فقط در صورتيش مردم به رفتارهایدر واقع، گرا
مـا  یت اخالقـ یتربيهاوهیه در شکار محتمل است ین، بسیشان وجود دارد. بنابرایايبرايزیچ
ار مفروض باشد.کساز ون یقاً همیدق

ياوکخود.5
یمـ یادآوریشناختروانییمعتقدان به خودگرایل احتمالیه سوبر به عنوان دلکیلیاز دالیکی

رده و بـا  کـ توانند به ذهن خود مراجعـه  یند افراد میبگوین است برخکه ممکن است یا32شود
انـه  یخودگراي،اوکـ بـا خود تـوان ین اساس میبر ا.نندکخود را مشخص ییال غایامي،اوکخود

رد.کشف کارها را کبودن 
ت دارد:یاهمی چند نکتهشناختروانییدرباره خودگرا

ن یـی تباسـت کـه  یتجربییشناختی و ادعاروانیفرضشیه و پیفرضی،روان شناختییخودگراـالف
آورد.یبه حساب میاعمال و رفتار آدمیزه تمامی) را انگیشخصییجوی(پيواحدیتجرب

و یتجربـ یتـ یان واقعیـ صـرف دارد و در صـدد ب  يو اخبـار یفیه تنها جنبه توصـ ین نظریاـب
ه کـ نیدانـد، نـه ا  یمـ ده شدهینت، خودگرا آفریها را به لحاظ طبع و طاست و انسانیخارج

نند.کد عمل یا چگونه باید باشند یچگونه با
ه کـ ن بـاور اسـت   یست و بر ایانه نیگرگرایبه ظاهر دير رفتارهاکمنشناختی روانییخودگراـج

یصـورت اق ویه سـ کـ د یـ توان دیرا مياریبسيرفتاريهاهیرفتارها و رو،انیدر اعمال آدم
ن اعمـال در  یـ ه همـه ا کادعا ندارد شناختی روانییخودگرا، نیانه دارند. با وجود ایگرگراید

بـه ظـاهر نـوع دوسـتانه و     يهمه رفتارهـا يو در ورادشویانجام میخودخواهباطن از سرِ
خودخواهانه مضمر و مستتر است.يهازهیانه، انگیگرگراید
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رنـد  یگیقرار می، تحت الشعاع جلب منفعت شخصیف اخالقی، همه رفتارها و وظایبه عبارت
بـر اسـاسِ   یآدمـ يرفتارهـا یارانه داشته باشند، تمامکانه و فدایرخودگرایغی اگر صورتیو حت
رنـد و انسـان، در ذات خـود    یگیانجـام مـ  یل منفعـت شخصـ  یتحصـ يو فقط برا33فسنحب 

زه نـوع  یـ تنهـا بـه انگ  ی، قادر به انجام عملـ یه باطنیو به لحاظ سرشت و سجاست34خودخواه
ه در همـه  کـ ن است یدر نظر ما، اییگرگرایمقدور نمودن دن وکل ممید دلیست. شایدوستانه ن

ه و ین امر مایاند و اانه عرضه شدهیگرگرایخودخواهانه ما در پوشش رفتارِ دين موارد، رفتارهایا
ده است.یگردیازات عامِ اخالقکو ارتیموجب اشتباه و التباسِ حس عموم

؛شـود یشه به نفع خود او تمام نمـ یهمیآدميارهاک، یشناختروانییبر اساس خودگراـد
ياه گـاه خـود انسـان بهـره    کـ برند، بلیگران هم بهره میه دکانجام دهد ییارهاکچه بسا انسان 

ینفع شخصیآدمیزه اصلین موارد هم هدف و انگیشود، اما به هر حال، در ایبش مینصكاند
به منفعت یا جهل و حماقت، رفتار شخصییرت و آگاهیل ضعف بصیبه دلیاست. هر چند آدم

انه توانـا  یگرگرایند، به اعمال دکیانه عمل میشه خودگرایآورد و همیخود به بار ميرا برايفرد
انه تأسف بخورد، اما یگرگرایانسان در اعمال دیاز ناتوانشناختی، روانییست. چه بسا خودگراین

ن گونـه خلـق شـده و رفتـار     یـ ایآدمـ ، زیـرا دانـد یه سرزنش و مالمت نمـ یرا مايزین چیچن
نه شده است.یخودخواهانه در او نهاد

ان گفتـه  یـ ن بیـ شتر بـا ا یو فلسفه اخالق بشناختی روانییان خودگرایمعموالً ارتباط م) ه
را انجـام  ید عمل خاصیبایه شخصکم ییاگر بگو». د مستلزم توانستن است یبا« ه کشده است 

توانـد آن عمـل را انجـام    ین شخص اگر بخواهد میه اکم یاگفتهیحیدهد، مسلماً به صورت تلو
ا نـدادن آن  یـ ار انجام دادن یر است. او اختیپذانکاو اميه انجام آن براکاست یعملیعنی؛دهد

سـت.  یه در تـوان او ن کـ را داشـت  يارکدادن انتظار انجامیسکتوان از ینممجموع را دارد. در 
نـد.  کیوتـاه که در توان اوسـت،  کيارهاکه شخص در انجام کرواست یپس سرزنش در صورت

دهنـد (  یرخواهانه را انجـام مـ  ین اعمال خیشتریها باست، گرچه انسانیمدعییه خودگراینظر
فقط به خـاطر  یعنینند (کرخواهانه عمل یتوانند خیگران است)، نمیه به سود دکیاعمالیعنی
یزمانیه حتکاند ها چنان ساخته شدهنند). انسانکاند، عمل قرار گرفتهکمکه مورد کیسانک
شناختی روانیین، خودگرایستند. بنابرایند، از منافع خودشان غافل ننکیمکمکگران یه به دک

ند.کیار مکارانه را انکال فدایه صرفاً امکست، بلیارانه نکر اعمال فداکمن
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یشناختروانییل مخالفان خودگرایدال
ايگونـه ا بـه  یمتضمن تناقض ییه خودگراکنیاند تا با نشان دادن السوفان گاه درصدد برآمدهیف

-1883. مـور ( ي. این مـورد، از آنِ جـ  یـ ن تـالش در ا یتـر نند. مهمکن است، آن را رد کخودش
افت.  ییکروان اندین تالش پیدر ايوالبتهشد، بایم~mêáåÅáéá~=bíÜáÅکتاب ) در م1958
يارهـا کاز يبـه مـوارد  کاند، تمسـ آوردهشناختی روانییه در رد خودگراکیلیاز دالیکی

د، همـه  یاج شـد یه با وجود احتکشوند یدا میپيافرادبراي مثال،ثارگرانه است. یانه و ایدگرگرا
منظـور ه جـان خـود را بـه    کـ هستند یبخشند. افراد فراوانین میریخود را به سايهااندوخته
هکـ شوند یدا میپيارکها، سربازان فداخ همه ملتیدهند. در طول تاریگران از دست مینجات د

رده و کـ گران یشته شدن خود، جان خود را سپر دکنجات جان هم سنگرانشان و با علم به يبرا
انه دانست؟ چگونـه  یرا خودگراییارهاکن یتوان چنیا میاند. آآنها را نجات داده،ردن خودکبا فدا

اندوخته خود را كن حال اندیه خود گرسنه است و با اکرا يریتوان احسان و صدقه مرد فقیم
انه دانست؟ یبخشد، خودگرایگران میبه د

هـا و اهـداف   زهیـ ه آنها را بـه انگ کن است یاند اگونه موارد دادهنیان به ایه خودگراکیپاسخ
ه اگر از مال خود بگذرد و صدقه دهد، بـا  کدانسته است یر میدهند: آن مرد فقمیتر ارجاع نهان

دانسـته اسـت   ید و آن سرباز میگران بهبود خواهد بخشیرا با دگران، روابط خودیردن دکمتأثر 
اش به ارمغان خواهد آورد. حـال اگـر   خانوادهيرا برایفراوانيهاقیردن جانش، تشوکه با فدا ک

ر بـه  یـ ه آن فقکـ د یـ نکخواهند بود. فرض يگریديهاهیتوجدرپیر شود،کذيموارد دشوارتر
نداشته اسـت  يشاوندیگونه خانواده و خوچیسرباز هم هرده است و آنکطور ناشناخته بخشش 

يهـا ز در شعلهیرا نشناخته و بدنش نيس وکچ یه هکزده است يارکدست به فداییا در جای
ر شـد، رد خواهـد شـد، امـا     کـ ه ذکياانهین خودگرایین فرض، تبیامالً سوخته است. با اکآتش 

ر و آن یـ آن مـرد فق :ان خواهند گفـت یخودگرا. براي مثال، ستیل نکمشيگریه دیآوردن توج
ه کییخواهند شد. الگوینند دچار عذاب وجدان سختکن نیه اگر چنکاند دهین رسیقیسرباز به 

ه همه مـوارد،  یان در توجیج و روشن است. خودگرایرود، رایار مکن گونه موارد به یه ایدر توج
افتـه از امـور   یت ئنشـ يهـا زهیـ منافع و انگاست. اگرییگرابرند، لذتیه به آن پناه مکیموضع

منـافع یعنـ ی، یدرونـ يهـا زهیـ ند، به منـافع و انگ کت نیفاکن عمل مورد نظر ییتبيبرایرونیب
دگاه یـ گـر د ه ابطـال کرد کر کرا ذيتوان موردیب، نمین ترتیشوند. بدیمتوسل مشناختی روان
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ه را از یـ لسـوفان علـم ـ نظر   یاز فياریم از نظـر بسـ  کـ دست يریباشد. و ابطال ناپذییخودگرا
سازد.یبودن خارج میعلم

جمع بندي
. در بعـد  یاسـت و هـم از بعـد اخالقـ    یقابـل بررسـ  یشناختهم از بعد روانیی،له خودگرائمس

آنـان  يارهـا و رفتارهـا  کهـا در انجـام   انسـان یف ساختار روانـ یح و توصیبه توضیشناختروان
د چگونه رفتـار  یه باکند کیمردم مشخص ميبراییهاهیبا ارائه توصیپردازد و در بعد اخالقیم

؛ها، خود محـور هسـتند  انسانییال غایهمه امکهاستیمدعیشناختروانیید. خودگرایننما
اوسـت.  یت همـان منـافع شخصـ   یـ س قادر به خواسـتن آن اسـت، در نها  که هر کيزیتنها چ

ا یسود درپیه همواره کاند ساخته شدهيها طوران، انسیشناختروانییه خودگرایبراساس نظر
ر یـ خهن غلبیشترینند، بکیه گمان مکدهند یرا انجام ميارکا همواره یرفاه خودشان هستند، 

است.یدر سرشت آدمیدگاه، حب ذات تنها اصل اساسین دید. طبق ادارآنان برايبر شر را 
ه چـه  کـ ل پرداختنـد  یـ ن قبیـ از ایلئبه مسـا ونان باستان تا امروزیاز فالسفه از عهد یبرخ

اسـت؟ چـه   ییا حـب ذات همـان خـودگرا   یـ وجود دارد؟ آین حب ذات و دگرخواهیبيارابطه
وجـود دارد؟ تومـاس   ییاز حب ذات و خـودگرا یشناختو روانیاخالقيهان برداشتیبیتفاوت

د یـ ویس، دکسازند. بـرع ینحب ذات مبتیهدند تا اخالق را بر پایوشکلیمندويهابز و برنارد د
، یرخواهیقت، خیه در حقکر از حب ذات است یغيزیچیوم معتقد است: منشأ افعال اخالقیه

ارائـه  یشـناخت روانییاثبات خودگرايرا برایلینبرگ و سوبر دالینام دارد. فایت و همدلیآدم
و ... . در مقابـل  ياوکـ ، خودیبیانه، خـودفر یگرا، استدالل لذتیت شخصکیاز جمله مال،اندداده

ايگونـه ا بـه  یـ متضـمن تنـاقض   ییه خـودگرا کـ نی. مور تالش نمود تا با نشـان دادن ا ي. ایج
ند.کن است، آن را رد کخودش
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