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مسئولیت اخالقی در نظریه  توصیفی، امکان و منشأو این نوشتار به روش تحلیلی 
کید بر ای هنجاری است که با تأنظریهخودگروی اخالقی  .کندمیبررسی را ی خودگرو

آدمی یعنی  .داندمنافع شخصی می نیتأمهای خودگرایانه، انسان را صرفاً مسئول ارزش
ن که ای مسائلیبه دنبال بیشترین خیر برای خود و فارغ از دیگران باشد. از جمله باید 

 در «مسئولیت اخالقی»و  «دیگری»آن مواجه است مسئله  نظریه در تبیین و توجیه با
 اخالقی در یهاارزشبسیاری از  وجدی است  موضوعی «دیگری»؛ است دیگران قبال

ارزشی اخالق اجتماعی ه بیب ،نگاه خودگرایانه .کندیمبا دیگران ارزش و معنا پیدا  پیوند
ارضای لذت و شادکامی شخصی و رای انسان خودگرا ب انجامد.یمو نگاه ابزاری به دیگران 

پذیر است و این نگاهی ابزاری و غیراصیل به مسئولیت رضایت خویش مسئولیت نیتأم

مسئولیت یا  خود در قبال ،دیگران است. هرچند امکان مسئولیت اخالقی در قبالاخالقی 
در این نظریه وجود دارد اما این تبیین موجب  ،دیگری در قبالغیراصیل اخالقی 
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 مقدمه

ذات و شواهد  اساس حبّ ای هنجاری است که برنظریه (moral egoism) خودگروی اخالقی

خود  هب خیر و رفاه شخصیبیشترین کید دارد که انسان باید به دنبال رساندن شناختی تأروان

خالق در حوزه ا خود و منافع شخصی است. این نظریه در قبالباشد و مسئولیت اصیل انسان فقط 

های نکه این نظریه در نهایت به خودپرستی و نفی ارزشآ جملهاز  ؛پیامدهایی مواجه است اب

های اخالقی و مسئولیت اخالقی در زیرا بیشتر ارزش ،انجامدمیو مسئولیت اخالقی  دوستانهنوع

جانوران( شکل  زیست و محیط ،های دیگرحوزه ارتباط انسان با دیگران )اعم از خداوند، انسان

لذا  .ی، انسان باید فقط به دنبال صیانت نفس و مصلحت شخصی باشدبر خودگرو گیرد. بنامی

هد گونه تع ماند و این در نهایت به نفی هرها و تعهدهای اخالقی باقی نمیجایی برای ارزشدیگر 

خودش  مگرهیچ فردی در قبال انسان خودگرا  ؛ در نتیجه،انجامدمیو مسئولیت در خودگروی 

 به معضالت گوناگونی در حوزه روابط اجتماعی، محیط وضعیت، این .تعهد و مسئولیتی ندارد

 .دانجاممیزیست و ... 

 وشندکمیو با ایجاد تمایزاتی  پذیرندنمی آسانیبه اما خودگرایان اخالقی چنین اشکالی را

تواند معتقدند فرد خودگرا نیز می اهرا پدید آورند؛ آن امکان تصور مسئولیت اخالقی در خودگروی

ر دو متعهد به اخالقیات اجتماعی باشد. خودگرایان برای این پرسش که چرا باید  پذیرمسئولیت

 گوناگونی دارند. هایپاسخدیگران تعهد و مسئولیت اخالقی داشت  قبال

گاه و خاست یمسنجبیگران را د در قبالامکان مسئولیت اخالقی  کوشیممیدر این نوشتار 

 .را بررسی کنیممسئولیت اخالقی نزد خودگرایان 

 و شرایط معنا تبیینمسئولیت اخالقی: . 8

 «مسئولیت اخالقی» معنای تبیین. 8 .8

که انسان باید در مقابل آنها  شودمیمعنای عامی دارد و شامل همه وظایف و تعهداتی  «مسئولیت»

. ندشویمچه چیزی باشند متفاوت  ناظر بهاین اساس که  انسان بر یهاتیمسئولباشد.  گوپاسخ

هده ع لیت اخالقی دارند و وظایفی را بربا مسئو ییهاشباهتمسئولیت حقوقی  و مسئولیت دینی

شود سیار میبنیستند و با یکدیگر و متفاوت  هماز بیگانه  یکسره هاتیمسئولگذارند. این انسان می
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ر قبال دزمان هممسئولیت دارد و باید  یامسئلهدارند. مثالً انسان در تشابه با یکدیگر تداخل و  که

 .دشویمباشد و بازخواست یا مدح و ذم  گوپاسخشرع و اخالق و اجتماع 

های مختلفی از آن شده است. مسئولیت اخالقی از جمله محموالت اخالقی است که تعریف

است و فرد  «قابلیت ستایش و نکوهش» ت به منزلهمسئولیت اخالقی، مسئولیترین تعریف از رایج

 .(78 :4931)اشلمن،  شودمینکوهش یش یا ستا سزاوار عملی، یا ترک دادندر قبال انجاممسئول 

ی دارند. یعنتأکید بر نقش و قابلیت مدح و ذم اجتماعی مسئولیت اخالقی ها برخی تعریف

 یرخش، سزاوار بیاز رفتارها یل بعضیکه بتوان او را به دل دیآیممسئول به حساب  یصورت درعامل 

، خشم، ی، قدردانقیتشوه، یش، سرزنش، تنبیمانند ستا (atitudes reactive) «یحاالت واکنش»

ناظر به مشارکت عامل  ،یواکنش یهاحالتن ی. مجموعه ادانسترنجش، عشق، احترام و بخشش 

رش یپذ الدر قب فردت بالقوه ین قابلیهم ینوعبـه یت اخالقیاست. مسئول یو اخالق یدر روابط انسان

 (.97-98 :4931، حبیبی و جوادی ک.:ن) است یاجتماع یواکنش یهاحالت

ا خاطر وظیفه ی شدن چیزی از کسی بهخواسته»ها نیز مسئولیت به معنای در برخی تعریف 

 هبتواند خواست خواهان )یا سائل(ه کرود یکار م به جایی این اساس، مسئولیت است. بر« تعهدی

خود و  ها مخالف خواستیرفتار مطابق  هرا دربار ید و وکن یریگیپ خوانده )یا مسئول(خود را از 

ا نوع متناسب ب ،مسئول ن است کهآه این تعریف الزم .کندبازخواست  و ددانب گوپاسخآن  یامدهایپ

ازخواست آنچه برای آن ب در قبال باید مسئول و شود« یا تشویق و تنبیه حیتقب ون یتحس» شرفتار

و  دوشیمش یرده باشد ستاکعمل  اشهفیلف به وظکداشته باشد. اگر م یفیلکفه و تیوظ شودمی

 فرکیمجازات و  ،هشوکن باشد کرده یچیسرپاش هفیوظ دادند و اگر از انجامدهنمیبه او پاداش 

 .(411 :4971مصباح یزدی،  :به نقل از Strawson, “Freedom and Resentment": 15-25)شود می

چنانچه  است.« تعهد و تکلیف»جوهره و بُعد اصلی مسئولیت اخالقی،  آمد،اساس تعریفی که  بر

 گذشته یا ناظر به آینده( داشتهدر داری مسئولیتی را )ط الزم برای پذیرش و عهدهوفرد مسئول، شر

ا ترک یوظیفه  دادنانجام در قبالباشد و عمل یا صفت به وی اسناد پیدا کند مسئول است و باید 

ست. های متفاوتی ایا ترک مسئولیت واکنشوظیفه  دادنانجام پیامدباشد.  گوپاسخمسئولیتش 
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 جنبه حقوقی، مانند هاواکنش برخی ؛ ومانند تحسین و تقبیح رد،ارزش اخالقی دا هاواکنشبرخی 

 مجازات یا پاداش و جزا.

 شرایط مسئولیت اخالقی. 4 .8

است که اگر فاعل یا عامل اخالقی با لحاظ آن  هاییزمینهمسئولیت اخالقی،  شرایطمنظور از 

 ود.شرا نداشته باشد مسئول شمرده نمی هازمینهمسئولیت دارد و چنانچه این  کندعمل  هازمینه

ای که شاید گونه به ،مسئولیت اخالقی است شروطترین اختیار از مهم اختیار و اراده: یک.

 دیگر را به شرط اختیار بازگرداند. اختیار، کاربردها و معانی مختلفی دارد و نفی هر شروطبتوان 

این اساس، فردی مسئولیت اخالقی دارد که در مسائل مختلف  کند. برگونه جبر، اکراه و اضطرار می

میل و رغبت، کاری را انجام دهد و  سراز  یش ومقدورات خو یاناز م ینشپس از سنجش و گز

ر و برخالف رضایت باطنی و از اضطراباشد ثیر عوامل خارجی تحت تأ انتخاب کند. چنین فردی نباید

 .پذیرفته باشدرا و ناچاری، تعهد و مسئولیتی 

اه آگهایش مسئولیت اخالقی هنگامی است که فرد به تعهدات و مسئولیت دو. آگاهی و علم:

اشته جهل و غفلت د ،به مسئولیتافرادی که  ،هایش را بشناسد. بنابراینق مسئولیتباشد و متعلَّ

ولیتی مسئ (مانند کسی که سالمت عقلی ندارد)باشند یا امکان تحصیل آگاهی را نداشته باشند 

 را بازخواست کرد.آنها  توانینمد و نندار

 ندادکه توانایی و قدرت بر انجام شودیمفرد هنگامی مسئول دانسته سه. قدرت و توانایی: 

ت مذم توانیاست نم تواندادن کاری نادر انجامکه  را مسئولیت یا ترک فعل داشته باشد. فردی

کاری را در آینده نداشته باشد  برایفردی را که امکان و استعداد تحصیل توانایی  ،. همچنینکرد

 .(481-417: 4971صباح یزدی، م)مسئول دانست  توانینم

 شاخص مسئولیت اخالقی .9 .8

خص و شا :که پاسخ دادبه این پرسش  باید شدمسئولیت اخالقی روشن  شروطمعنا و  آنکهپس از 

کسی را مسئول اخالقی در قبال  توانیم هنگاممعیار اصلی در مسئولیت اخالقی چیست؟ چه 

 یاحادثهبرای ارزیابی اینکه فردی در قبال  یشاخصدانست و او را مدح یا ذم کرد؟ چه  یامسئله

 ایددر عمل و عامل برای مسئولیت ب شرایطی؟ چه داد توانیممسئولیت اخالقی داشته یا دارد 
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قوقی ح دپیگیر را فردباید لحاظ کرد؟ چه زمان باید ارزیابی اخالقی از مسئولیت داشت و چه زمانی 

 .را بکاویماین مسئله  گفتهپیش اساس مباحث بر کوشیممی؟ در ادامه کردیا ارزیابی شرعی 

 :شودمیمیان موضوع و محمول روشن  پیوندمعیار مسئولیت اخالقی در  رسدیمبه نظر 

فرد  ( وشودمیهنجاری ارزیابی اخالق مسئولیت اخالقی )به عنوان تعهد و عملی که در حوزه 

 ارزیابی اخالقی را دارد(. شروطمسئول )به عنوان عامل اخالقی که 

ه بودن را داشتهنجاری هایویژگیمسئولیت اخالقی یکی از انواع حکم اخالقی است که باید 

ه و علیه لی لیو دال داشتشد که بتوان درباره آن پرسشی اخالقی باشد. یعنی باید حکم اخالقی با

قی لحاظ منط ازموجبیت ناآیا مسئولیت اخالقی با موجبیت و »این پرسش که  مثالً .کردقامه اآن 

 آیا در»که  پرسش کامالً منطقی و در حوزه هنجاری نیست. اما ایناست پرسشی « سازگار است؟

قی دانستن، توجیه اخالکردن یا مسئولموجبیت باشیم سرزنشناصورتی که قائل به موجبیت یا 

رسشی پ« ؟مسئولیت اخالقی دارد اشنسل آینده در قبالآیا انسان »که پرسش یا این « دارد یا خیر؟

 کامالً هنجاری است و قابلیت ارزیابی اخالقی دارد.

شود یار میبس ،بنابراین. استپیچیدگی که خاصیت مباحث فلسفی درهم کردالبته باید توجه 

بحث از مسئولیت و اراده آزاد، مباحث فرااخالقی و هنجاری بر همچون  در برخی موضوعات، که

به اید بست که مسئولیت اخالقی در این تحقیق ا این ثیرگذار باشند. آنچه اهمیت داردتأیکدیگر 

ی اخالق یا به عنوان عمل. این حکم باید قابلیت اسناد به عامل رشوداخالقی لحاظ  یعنوان حکم

 باشد. گوپاسخآن متعهد و  در قبالداشته باشد و عامل باید 

انست عامل را متعهد د توانینمعملی را به عاملی اسناد داد یا  توانینمبه دالیلی  وقتی ،بنابراین

 ،نابراینب .او را مسئول دانست. مسئولیت اخالقی هنگامی است که فرد سزاوار مدح یا ذم باشد توانینم

در صورتی که سزاواری منتفی باشد اصل مسئولیت اخالقی هم منتفی است. به عبارت دیگر، مسئولیت 

دادن یا ندادن مسئولیتی در گذشته یا آینده، اخالقی هنگامی است که خود یا دیگری را در قبال انجام

ت بدانیم. البته این مسئولی اخالقی(نا)ارزش  درخور تحسین و تقبیح )ارزش اخالقی( یا پاداش و عقاب

 دادنجاماننگر، ناظر به نگر و آیندهمختلف مانند مسئولیت گذشته یهاشکلبه  ممکن است اخالقی

 باشد. ...ذهنی و عینی، ناظر به رفتار و ملکات و  موضوعات، آنترک  فعل یا
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مسئولیت باید معنایی اخالقی داشته باشد. یعنی صرف بیان رابطه سببی یا علّی و صرف بیان 

بارش باران مسئول افزایش پوشش »اخالقی نیست. مثالً اگر گفته شود  چیزیتعهد و تکلیف، 

 که هیئت منصفه شروع به مشورت کنند دستورهاقاضی مسئولیت دارد پیش از این»ا ی« گیاهی است

بلکه بیانی از ارتباط علّی )میان میزان بارندگی و افزایش  ،احکام اخالقی نیست نهایا« ها بدهدرا به آن

خاص قضات( است. این  هایخالقی )وظایف و دستورنااپوشش گیاهی( یا بیان وظایف و تکالیف 

اما یکی نیستند. زیرا در هیچ یک از این  اندمرتبط «مسئولیت اخالقی»مفاهیم گرچه با مفهوم 

اضی( ای )میزان بارندگی یا قدادن به گزینهپردازیم که آیا واکنش نشانبه این نمی ماًیمستق هانمونه

 .(77 :4931)اشلمن،  با چیزی شبیه ستایش یا نکوهش مناسب است یا نه

 :کندیمفرانکنا سه نوع کاربرد برای بیان مسئولیت اخالقی به عنوان یکی از احکام اخالقی بیان 

گوییم او مسئول است یا شخص مسئولی است، با این قصد که در معرفی الف میگاه  یک.

  .شخصیت او را از لحاظ اخالقی مطلوب نشان دهیم

الف مسئول آن بوده و هست  مییگویم ب عمل یا جنایتی در گذشته باشد که در جاییدو. 

 .جزا است( که در گذشته انجام شده و مستحق سرزنش واست عمل یا جنایتی وی مسئول )

گوییم الف مسئول در جایی که ب چیزی است که هنوز انجام نشده و باید انجام شود میسه. 

که شخص بر عهده وظایفی یعنی عهده دارد ) دادن آن را برب است، بدین معنا که مسئولیت انجام

 .(413-411: 4973فرانکنا، ) باید انجام دهد( ودارد 

هنجاری برای عامل  یشکل حکم ممکن است، مسئولیت اخالقی کاربردیک از این سه  در هر

که بیان شد، عامل اخالقی یا همان فردی که مسئولیت و تعهد دارد و عملش چناناخالقی بگیرد. 

باشد. مسئولیت اخالقی را داشته مسئولیت اخالقی  شرایطباید  ردیگیممستحق مدح و ذم قرار 

اختیار، آگاهی و قدرت داشته باشد. فردی که فاقد این که  ردیگیممحمول برای موضوعی قرار 

 پیدازیرا تعهدی ندارد و مدح و ذم معنا  ؛شودمینباشد فرض مسئولیت اخالقی برای وی  شروط

 هگزارعامل اخالقی است. صرف بیان  شروطمشروط به  ،اتصاف عمل به عامل ،. بنابراینکندنمی

 اوضاع و احوالیکه تحت چه  شودکارآمد نیست و باید روشن  ،علّی و سببیت میان فاعل و فعل

 در قبالآیا  ؟داشته استآگاهی . آیا عامل به مسئولیتش میدهیممسئولیت را به فرد نسبت 

ن آترک  و دادن فعلانجام آیا عامدانه علت ؟داشته استو تسلط اختیار آن  ترک فعل یا دادنانجام



 
 ی اخالقيدر خودگرو ديگران در قبالمسئولیت اخالقي  يسنجامکان

 

 

واست سناد فعل به فاعل و درخدر اِ هازمینهبررسی همه این  ؟یا خطا و اشتباه کرده است ،بوده

 .رداد ثیریی و نیز مجازات وی تأگوپاسخ

ت الزم برای تکلیف و مسئولی هایزمینه ست که عامل بایدا معیار و شاخصه عامل این ،بنابراین

سناد ی اِفعل را به و و قدرت در مسئولیت داشته باشد تا بتوان ی، آگاهاختیاررا دارا باشد. یعنی باید 

 داد و او را مستحق مدح و ذم دانست.

در ازای افزایش یا کاهش در شرایط عامل، مسئولیت وی هم  باید در نظر داشت کهالبته 

است  هم کمتر شقدرت و اختیار فرد کمتر باشد مسئولیت هر اندازه. یعنی دیابمیافزایش و کاهش 

 از فردیبیشتر فردی که مهارت نجات غریق دارد مسئولیت با غریق،  هو بالعکس. مثالً در مواجه

. یا در زمینه فساد اجتماعی، مسئولیت حاکمان و مسئوالن از مسئولیت است که فقط شنا بلداست 

 زیرا محدوده اختیار و توانایی آنها بیشتر است. .مردم عادی بیشتر است

 خودگروی اخالقی و امکان مسئولیت اخالقی. 4
ود خ در قبالای هنجاری است که بر خود، منافع شخصی و تکالیف انسان قی نظریهخودگروی اخال

 حداکثر هب را خود بلندمدت رفاه یا خیر که کند عمل ایگونه به این اساس، انسان باید تأکید دارد. بر

 .(24-27: 4971 بکر، ؛11: همان)آورد  فراهم خودش برای را شر بر خیر ممکن غلبه بیشترین و برساند

انسان  ، طبیعتبر پایه آندلیلی که  ؛شناختی استخودگروی اخالقی مبتنی بر خودگروی روان

دهد چنان ساخته شده که همواره به دنبال سود یا رفاه خودش است و همیشه کاری را انجام می

در  اصل اساسی یگانه« حب ذات»کند بیشترین غلبه خیر بر شر برای خودش را دارد. که گمان می

، انگیزه اصلی هر فرد است. «اصل لذت»ها و هدف غایی همه فعالیت« خودارضایی»ت آدمی و سرش

شناختی مدعی توصیف سرشت خودگرایانه از انگیزه انسان است و به عبارت دیگر، خودگروی روان

کنا، فران) شود نیتأمکند که در نهایت خیر و نفع شخصی گوید انسان همیشه چنان رفتار میمی

 .(414 :4971، هولمز ؛18: 4973

به  بلکه آنها را ،داندینماخالقی و اجتماعی را مردود  یهاتیمسئولی، رفتارها و خودگرو

 داندیمخودگرا زندگی شخصی را هدف چون  ،. بنابراینکندیممنافع شخصی تفسیر  نیتأممنظور 
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در ( Ayn Rand)راند  ینآ را تأمین کند. اشتا منافع شخصی کندیماز هر راهکاری استفاده 

ه که گونهمان» کند:گونه توصیف میاصل اجتماعی خودگروی را این فضیلت خودپرستیکتاب 

ها یا رفاه برای هدف یالهیوسزندگی در خود هدف است، هر فرد نیز در خود هدف است و نه 

 .(12-91 :4982راند، )« دیگران

 شدتبهدیگران، خود را به خطر بیندازد،  انگیزه کمک بهاز اینکه به  را انسان یخودگرو

مدعی است که زندگی خود هدف است و نباید آن را ابزار  . فضیلت خودپرستیکندمذمت می

 نیأمتست که آنها را ابزاری برای ا امیال و رفاه دیگران گرفت. نهایت توجه خودگرا به دیگران این

ان توجه دارد اما این فقط برای به دیگر. شاید انسان خودگرا داندمنافع زندگی شخصی خودش ب

گرگروی دی»این  .«به دیگران کمک کن تا دیگران به تو کمک کنند»مین منافع شخصی است. تأ

 است که در نهان همان خودگروی است.« متقابل

بتنی م. زیرا اصل زندگی را بر خودخواهی سدبرشاید این تصویر از خودگروی، ضداخالقی به نظر 

ما ا دهد.گروی ارجاع مید و تمام فضایل اخالقی را به مصلحتکنران استفاده ابزاری میکرده، از دیگ

خودگروی با خودخواهی  اند کهمدعی اهآن پذیرند.نمیراحتی بهخودگرایان چنین چیزی را 

ای متفاوت است و این اشکاالت به خودخواهی وارد است و نه خودگروی. خودگروی به مثابه نظریه

رفتار خودخواهانه با  اخالقی، متفاوت است. یاخالق هنجاری، با خودخواهی به مثابه رذیلت در

عادی، خودخواه وضعیتی خوردن غذایی معمولی در  برای. مثالً شما را فرق داردخودگرایانه  رفتار

ست. اما اگر در حالی که دیگران ا خوانند، هرچند این عمل مطمئناً در جهت نفع شخصی شمانمی

 .(441-417: 4973 یچلز،)ر شویدمیخوانده  «خودخواه»احتکار کنید غذا میرند دارند از گرسنگی می

اما  ،خویش استبه منافع شخصی متمایل به نفع دیگران و  توجهیبانسان  «خودخواهی»در 

اصل در خیر شخصی است، اما این به  معتقدندخودگرایان هرچند چنین نیست.  «خودگروی»

به دیگران نیست. خودگرایان دالیلی برای اینکه چرا به  ضررمسئولیتی یا رساندن معنای بی

 کنند:رسانند، اقامه میدهند و ضرر نمیدیگران اهمیت می

خودگرا، با تأمین  وضعیت،گاهی منافع انسان با منافع دیگران همسو است. در این  یک.

 منافع دیگران، منافع شخصی خودش را نیز تأمین کرده است.



 
 ی اخالقيدر خودگرو ديگران در قبالمسئولیت اخالقي  يسنجامکان

 

 

نچه ، آاگر چنین بودثری برای تحقق نفع شخصی است. گاهی کمک به دیگران ابزار مؤ دو. 

شدن اعمال رسانی به دیگران موجب صوابموجب درستی اعمال است نفع شخصی است و نفع

 .شخصی است بلکه ابزاری برای خیر ،شودمین

گاهی نیز کمک به دیگران ضرری به منافع شخصی ندارد و برای فرد مباح است که به  سه.

 دیگران خیری برساند.

دیگران در خودگروی منتفی نیست. برای تحلیل  در قبالامکان مسئولیت اخالقی  ،بنابراین

 و علل مسئولیت اخالقی نزد خودگرایان خواهیم داشت. هاخاستگاهمروری بر  ،این مسئله

 گرایی در خودگرویتبیین جایگاه لذت. 9
های گرایی دانست که خاستگاهشاید بتوان خاستگاه اصلی مسئولیت اخالقی نزد خودگرایان را لذت

 .شوددیگری مانند حس رضایت و حب ذات نیز از مصادیق آن شمرده می

 ییگرالذت .8. 9

ایان، کنند. اکثر خودگرتعریف می ی بیرون از گستره اخالقگرا، خیر اخالقی را به خیرغایت نظریات

 hedonism) اخالقی ییگرالذتاساس  هستند. بر گرالذتو  کنندیملذت مبتنی  راخالقی را ب خیر

ethical)، الم و حاالت ناخوشایند نفس نیز ذاتاً اندبلذت و حاالت خوشایند نفس ذاتاً مطلو .

 است یها، لذت وضعیت ذاتاً مطلوب و حالت ذهنی خوشاینداساس برخی تعریف . براندنامطلوب

داند های دیگر بتر از وضعیتکه انسان، تجربه یا فعالیت خویش را لذاته دوست بدارد و ذاتاً مطلوب

 .(121-129: 4932برنت، )

صرفاً به دنبال ارضای لذات شخصی زودگذر و مبتنی بر اهداف  ییگرالذتخودگروی مبتنی بر 

، هاتیموقعنفس است. هرچند در برخی  یبلکه به دنبال مطلوبیت و خوشایند مدت نیست،کوتاه

را  شمدتحاضر است لذت کوتاه عاقلخودگرای  ،. بنابراینکندیملذت موقت را فدای لذت پایدار 

به خطر بیندازد و در این مسیر به دیگران هم خیررسانی کند. از برای رسیدن به لذات بلندمدت 

لحاظ تاریخی، بهترین شاهد بر اینکه خودگرایان طالب لذات آنی نیستند آموزهای اپیکور است. در 

 آمده است: (Letter to Menoeceus) نامه اپیکور به منوئسئوس
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بلکه  ،مینیگزیبرنمنوع لذتی را  هر ،ست، بنابراینا نخستین و ذاتی ما از آنجا که لذت خیر

اه و غالباً هرگ میریگیمنادیده  شوندیم یتربزرگغالباً لذات بسیاری را که موجب رنجش 

برای ما در پی داشته باشد درد را  یتربزرگتحمل دردها برای یک مدت طوالنی، لذت 

لذت غایت و هدف است منظورمان  مییگویموقتی  ،راینبناب[ ...] میدانیمبرتر از لذت 

یک زندگی همراه با دوراندیشی،  تواندینمکسی  [...] آمیز یا شهوانی نیستندلذات اسراف

زیرا فضایل و  ؛همراه با لذت باشد اشیزندگشرافت و عدالت داشته باشد مگر اینکه 

 :4977)پالمر، بخش از آنها جداشدنی نیست بخش یکی هستند و زندگی لذتزندگی لذت

13). 

دیگری به خطر بیندازد احساس لذت آنی نکند و حتی برای خودگرا شاید از اینکه خودش را 

گرایانه را با احساس رنج کند، ولی برای اینکه هدف را لذات پایدار انتخاب کرده و زندگی لذت

تا  ردنپذیعقالنی، منافع زودگذر را  ایحاضر است در محاسبه ندیبیمشرافت و عدالت  ،دوراندیشی

 را تجربه کند. یبخشلذتدر آینده زندگی 

چیز دیگری که بتواند ابزاری برای  ذاتی است و هر خیرمنظر اغلب خودگرایان، لذت یگانه  از

ران دیگ در قبالاخالقی انسان  یهاتیمسئولرفتارها و  رو،از اینارزش دارد.  شود خیرافزایش این 

چرا » بپرسند گرالذتپسندیده است. اگر از خودگرای  شودذاتی  خیرکه منجر به افزایش لذت و 

بخش و لذت» چون دهدپاسخ می ،«پذیری و خیرخواهی در قبال دیگران خوب استمسئولیت

ت؛ سذاتی ا خیر ،دوستانهعمال نوعپذیری و اَانسان از مسئولیت لذت شخصیِ«. استخوشایند 

اتی ذ و دیگران نیز ابزاری برای رسیدن به این لذت و خیر دانجاممیزیرا به افزایش خوشی فرد 

ران را ایم دیگکنیم که توانستهدوستانه و مسئوالنه احساس میکارهای نوع دادنانجام باهستند. 

ی بیشتر یهاتیمسئول شودیمشویم. همین موجب شاد میاز شادی دیگران شاد کنیم و خود ما 

د است، هرچن فردهدف اساسی، لذت و خوشایند  ،انجام دهیم تا لذت بیشتری ببریم. بنابراین

 .شوندلذات شخصی  نیتأمدیگران در این مسیر نفعی ببرند یا ابزاری برای 

 بختیبه منافع و خوش توانندیمشناختی، مردم فقط در صورتی ی رواناساس خودگرو بر

امیال  .بختی خود بدانندند که آن را وسیله و ابزاری برای منافع و خوشدیگران تمایل داشته باش

دیگران وجود ندارند و در خیرخواهی و  در قبالدیگرگرایانه و اعمال خیرخواهانه واقعی 

 برای ارتقای منافع شخصیاست ابزاری  ،های دیگرگرایانه ظاهری، منافع دیگرانمسئولیت



 
 ی اخالقيدر خودگرو ديگران در قبالمسئولیت اخالقي  يسنجامکان

 

 

پایه امیال و خاستگاه  اخالقی انسان بر یهاتیمسئولهمه  ،بنابراین .(14 :4971)فاینبرگ، 

 در قبالخودگرایانه شخصی است که  یهامحاسبهبا نظر به فقط  هاانسانخودگرایانه است و 

 دیگران تعهد و مسئولیت اخالقی دارند.

داند که ، هدف اساسی در خودگروی را نفع شخصی میفضیلت خودپرستیین راند در آ 

 عقل و ارا ب شیهاهدفهستند. انسان خودگرا  انسانای برای اهداف اساسی دیگران فقط وسیله

دیگر، غالباً از اعمال وی منتفع شوند ولی انتفاع و  یهاانسان شایدهرچند  ؛کندیمخرد اختیار 

ست. انتفاع خود، مقصود اولین و هدف آگاهانه است بهره دیگران، مقصود یا هدف اولین وی نی

کشف آنچه به نفع شخص  بهلقه اصیل . خودخواهی اصیل، یعنی عُکندیمکه اعمال وی را هدایت 

خود زندگی کند و خود را برای دیگران  به کامانسان باید  ،بنابراین .(31-78: 4982)راند،  است

که زندگی در خود هدف است، هر فرد نیز در خود گونه ست که، همانا کند. اصل ایننقربانی 

 هانانسا شدنقربانی دیگران. خوبی بشری مستلزمیا رفاه  هدفبرای  یالهیوسهدف است و نه 

 .(12-91 :همان) شودکردن کسی برای دیگری حاصل نمیینیست و با قربان

این منظر، لذت و خوشی  از، لذت شخصی است. یخاستگاه خودگرو نیترمهم ،بنابراین

 از لذات اند:متفاوت هاانساناساس انتخاب  ذاتی دارد. لذات انسانی گسترده و بر شخصی خیر

لذات و  نیتأممسئولیت  هاانسانمادی، حسی و دنیوی تا لذات معنوی، عقلی و اخروی. 

ی است که و مسئولیت انسان در قبال دیگران تا جای یرخواهیخ خودشان را دارند. یهایخوش

. به عبارت دیگر، ارضای شودشخصی داشته باشد و منجر به افزایش خوشی شخصی  مطلوبیت

لذت و خوشی شخصی مطلوبیت ذاتی دارد و مسئولیت در قبال دیگران تا هنگامی است که در 

خود  الدر قب فقطانسان  طول مسئولیت شخصی باشد و در تعارض با منافع شخصی فرد نباشد.

رو منافع خودش در گ یکه به نوع ابدییم یتمسئول یگراند در قبال یزمان فقطول است و ئمس

 ندارد. یگراند در قبال یتیولئمس یچه وگرنه ،باشد یگرانمنافع د

 . احساس رضایت و لذت خیرخواهی4 .9

 سهای خودگرایانه و احساانگیزه از سردوستانه انسان ی، بیشتر رفتارهای نوعاز منظر خودگرو

 کند و همیندوستانه احساس رضایت میرفتارهای نوع دادنرضایت شخصی است. انسان از انجام
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این منظر، انسان در حال ارضای احساسات و رضایت  از محرکی برای رفتارهای خیرخواهانه است.

خیررسانی است که از  رواز آنکند، صرفاً شخصی خود است و اگر هم به دیگران خیررسانی می

 ستا برد. موفقیت فرد در زندگی، انگیزه اساسی در اعمال و افعال اوشود و لذت میخشنود می

 .(413-417 :4931)تامسن، بهره برد  شانهیتوجتوان از آن در و برای همین می

دربردارنده لذتی است که انسان از ابراز  (charity) «احسان»از منظر خودگرایانه،  مثالً

هد. دنشان می آنانکند و برتری خود را به برد و خود را به دیگران ثابت میهای خود میتوانایی

ست که از احساس بیچارگی ا تصور یا خیال بیچارگی آینده خود ما (pity) «رحم و شفقت»یا 

شود. احساس یگانگی با دیگران است که انسان را به رحم و شفقت انسان دیگری ناشی می

دهد یا خودش گذرد و به دیگران صدقه می. خودگرا از مال خودش می(441: 4973 )ریچلز،رساند می

ال مسئولیت در قب یفای ا، اوالًاغلب اوقاتکند، زیرا اندازد و به دیگران احسان میرا به سختی می

، اگر خودگرا مسئولیتش را در قبال فقیری انجام اًیثان ؛منافع شخصی ندارد رایدیگران، ضرری ب

که این در مجموع به کاهش لذت و افزایش رنج شخصی عامل  شودمیندهد دچار عذاب وجدان 

 انجامد.می

 . حب ذات و لذت حفظ بقا9 .9

طبیعی و تمایالت انسانی دانست که اکثر  هایگرایش نیترلیاصحب ذات را شاید بتوان از جمله 

است. واقعیت طبیعی  انسانبسیاری از رفتارهای  خاستگاهحب ذات  کنند.میآن را درک  هاانسان

 نیست و حتی شاید پذیرانکار اخالقی در قبال دیگران یهاتیمسئولحب ذات در  ینیآفرنقشو 

منظر  زاحفظ بقا تبیین کرد.  به سودذات و  اساس حب انسان را بر یهایثارگریاتوان بسیاری از ب

بر رفتارهای اختیاری آدمی، انگیزه حفظ بقا و حب ذات است. حب حاکم  زهیانگ یگانهخودگروی، 

شخصی خودمان، خیری که یگانه غایت همه  ست از تمنای به حداکثر رساندن خیرا ذات عبارت

 عرضهمتفاوتی  یهالیتحل ،پایه حب ذات فیلسوفان اخالق، بر .(414 :4971)هولمز،  ستا اعمال ما

 .دنکنمی

کند که چه چیز اساس آن فرد حکم می میزانی که بر ین)یع ارزش میزانِین راند، از نظر آ

 حسب . معیار چیزی است که برای بقای انسان برزندگی انسان است (و چه چیز بد استخوب 

آن چیز که برای زندگی موجود  .بودن الزم است. خرد وسیله اساسی بقای انسان استانسان
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د، )راناست « بد»کند و با آن مقابله میو آن چیز که آن را نفی  ،«خوب»عقالنی شایسته است 

4982 :94). 

که بدون قانون و  دکنیمترسیم را  یاجامعهشناختی گرفتن خودگروی روانا مفروضهابز ب

این  .برای حل اختالف منافع وجود نداشته باشد یاوهیشتوافق اخالقی باشد و هیچ راه مشترک و 

 پی منافع شخصی خودشاندر د و انخودخواه اًزیرا مردم ذات ؛شودیمجامعه به هرج و مرج کشیده 

عه حداقلی از قوانین را . در این جامعه، انسان با توجه به اینکه انگیزه بقا دارد، مجموندهست

گاه منافع شخصی زودگذر تهدیدی برای دیگران تلقی شود  ن را دارد که هرآو پذیرش  ردیپذیم

منافع شخصی بستری عقالنی برای توافق  ،بنابراین  .(49، فصل 4971نک: هابز، ) غلبه کند بر آنها

قانون و حقوق دیگران در نهایت به . مردم باید باور کنند که تجاوز به شودمیهمگانی در اجتماع 

 .(411-419 :4932)پویمن،  نیست شانسود شخصی

 یهاتیمسئولاعمال و  .رساندیممین منافع فردی هابز، طبیعت بشر، انسان را به تأ منظر از

اعی، اجتم اوضاع و احوال. اما عقل انسان با توجه به شودیماز منافع فردی برانگیخته  غالباًانسان 

که بهتر است به جای منافع فردی زودگذر، به منافع درازمدت توجه کند. به جای  دآموزیمبه او 

تا در رسیدن به اهداف خویش توانا  داجتماعی بپرداز اوضاع و احوالاحساس رضایت زودگذر به 

 .دباش

 ست.ا دانستهمصباح یزدی نیز حب ذات را یکی از اصول الزم در تبیین نظام اخالقی اسالم 

 طفق فرد گونه نیست کهاین ؛روح دارای حب ذات است. اما حب ذات ایستا نیست ،این اساس بر

فرد کمالش را دوست دارد، میل به سوی  از آنجا که .بلکه حب ذات پویا است ،خود باشد داردوست

که کاری را انجام دهد. این  کندیماراده  داردچون کمالش را دوست  سخن، به دیگر ؛تکامل دارد

به کمال  ،این منظر، نفس در درون ذاتش ازاراده، تبلور همان حب ذات و کماالت شخصی است. 

 .:کن)کماالت بیشتری را کسب کند  خواهدیمدارد و دائماً میل  (هیقرب اال یعنی) تینهایب

 .(911-921: 4971 یزدی،مصباح 

 تهس« غریزه استخدام»طباطبایی نیز معتقد است در انسان گرایشی به نام  محمدحسین

به نفع خود و برای بقای حیاتش از  یطریق ممکن دارد. انسان به هرریشه که در حب ذات 
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زند. انسان در زندگی می دست شکند و به استعمار و استخدام همنوعموجودات دیگر استفاده می

ن است که عدالت اجتماعی را آه ش منوط باکه دوام زندگی شودیماضطرار متوجه اجتماعی به

 .(421-441: 2ج :4931)طباطبایی، و آزادی و اختیارش را محدود کند  داردبرپا 

اما این گرایش طبیعی را  ،خاستگاه گرایش انسان به حب ذات، طبیعی است ،اساساین  بر

یا حتی کماالت  ،نظم اجتماعی یا اضطرار و بقای حیات ضرورتداد. یعنی به  جهت توانیم

ایت که این در نه داندیمو  شودمیبند اخالقی پای یهاتیمسئولهی، انسان به نفسانی و قرب اال

 .انجامدمیصیانت از نفع شخصی و بقای ذات  به

 دوستانهنوعهای . لذت تحسین ارزش2 .9

را پاسخ عاطفی و ستایش  آنها، «احترام»و  «دوستی»مانند  دوستانهنوعن مفاهیم یین راند در تبیآ

اساس خودخواهی عقالنی  بر هاارزش. ستایش این داندیمو محسنات دیگران  هایکین در قبالانسان 

 است. انپاسخ عاطفی انسان به دیگر ،، احترام و ستایشیدوست است. ممکن

، اردد شاندوستانی که شخص کردن به کسدر تحلیل خودگروی، فضیلت پنهانی در کمک

داشته باشد ولی اعتراف داشتن همسرش اگر مردی به دوست ؛خودخواهی است نه فداکاری

 ایو خصمانه باشد، غیراخالقی است و خودگروی چنین توصیه اعتناییبیاز سر او  با فتارشر

، انهعمل دوست ای به او کمک کند.دارد باید با هر وسیله ایکند. اگر دوست کسی گرفتارینمی

های مراتب ارزشدادن رفاه عقالنی شخص در سلسلهست از جایا عبارت انهو مهرورز انهمهربان

ه پاداشی است ک نیا .شود نیتأمرفاه دیگران  عاقالنه یکه به صورت یاگونه کردن بهخود و عمل

. یعنی انسان خودگرا پس از کسب مناعت طبع کندیمفضایل خود تحصیل  از رهگذرانسان 

 برسد. یامرحلهبه چنین  تواندیم

های انسان است. ارزشی که انسان و توانایی هاارزش منشأی، زندگی، منبع و از منظر خودگرو

ن و حس است از ارزش نخستین که خود او باشد. احترام یاجهینت یگانه کندیمبه دیگران عطا 

عمیقاً  کنندیمدیگران احساس  در قبال های دارای عزت نفس دارند ونیتی که همه انسان

. اندنوع منچراکه بنی ،ندادیگر واجد ارزش یهاانسانکنند که احساس می اهآنخودخواهانه است. 

همچون  یاطفعو. این پایه گذارندیمن به موجودات زنده به زندگی خود احترام شتگذادر احترام

 .(11 :4982: راند، .ک)ناحساس و اشتراک منافع نوع است  و ،همدردی
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 نتیجه
القی مسئولیت اخ .در نظریه خودگروی منتفی نیست ،خصوص در قبال خودبه ،مسئولیت اخالقی

ئولیت مس . آنچهاست ممکنابزاری به دیگران  یدیگران نیز به صورت غیراصیل و با نگاه در قبال

 بای نه خودگروی. خودگرو ،کند خودخواهی استیدیگران را ناممکن م در قبالاخالقی 

توانند لحاظ ظاهری می ازخودخواهی متفاوت است و نباید آنها را خلط کرد. خودگرایان اخالقی 

 ند.عرضه کن «مسئولیت اخالقی»تبیینی سازگار با شرایط و مفهوم 

شی اندیو مصلحت یگرمحاسبهمسئولیت اخالقی مبتنی بر خودگروی در نهایت به نوعی 

 خودخواهانه یهازهیانگ. زیرا انسان در هر فعل و رفتاری در نهایت به دنبال انجامدمیخودگرایانه 

ندارد. مسئولیتی که به توجه اصیل دیگرخواهانه  یهاارزشجویانه است و به مسئولیت و و لذت

ی مسئولیتی که فقط استفاده ابزار از ،دیگران دارد در قبالبخشد و تعهد اصیل دیگران اصالت می

 .استخواهد، متمایز یابی به منافع شخصی میدست برایاز دیگران دارد و دیگران را 

مبتنی خودگروی اخالقی، مسئولیت اخالقی را بر حب ذات و سرشت ذاتاً خودخواه انسان 

ارند دکید أتهانه بشر این منظر، ابعاد وجودی انسان و امیالی که بر طبیعت دیگرخوا ازکند. می

د رسجویی دارد به دیگرخواهی میمیلی که به ارضای خوشی و لذت از سر. انسان شوندانکار می

های دیگر های اخالقی دیگرخواهانه و استفاده ابزاری از انسانو این در نهایت به نفی ارزش

دیگرخواهانه مانند احسان، عشق و های همه ارزش ،اندیشانهمصلحت یدر تفسیر. زیرا دانجاممی

های خودگرایانه مسئولیت اخالقی با منافع شخصی هستند. خاستگاه نیتأمبرای  ،محبت هم

زیستن را در گذر از خویشتن و به دیگران زیرا اگر اخالقی ؛برخی اهداف اخالق سازگار نیست

محبت و عشق بدانیم  همچونلی یاندیشی و ایجاد فضامصلحت همچونلی یپرداختن یا رفع رذا

لذت ش ایتکه نهرا مسئولیتی توان سختی میبه. شودمیسازگار  ،بسیار سخت و دشوار این تبیینِ

مسئولیت اخالقی نزد خودگرایان،  ییچرا .دانست گوپاسخدر قبال دیگران و حب ذات باشد 

ی لحاظ اخالق ازاست. زندگی اخالقی و استفاده ابزاری از دیگران،  جوییاحساسات شخصی و لذت

 مذموم و ناپسند است.



 8931پايیز و زمستان ، 24 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

812 

ها درک کنند و محرک قوی در رفتارها و حب ذات و میل خودگرایانه را شاید همه انسان 

 سر اه ازگ نیست. انسان منحصرخودگرایانه  انگیزه در ،انسان اما انگیزه ،های انسان باشدمسئولیت

به  دنیرس کند.می خیرخواهانه عملهای یا ارزش وظیفه احساس ،گرخواهانهیدمیل و انگیزه 

د. ه داشته باشنهای ایثارگراهای اخالقی است که خاستگاهاخالقی در گرو مسئولیت یمراتب اعال

 .اشدداشته بو تعهد اخالقی مسئولیت ذاتی خود آنها  برای و خداوند یا دیگران در قبالیعنی فرد 
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