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چکیده
محبت و عشقورزی ،از مهمترین گرایشهای اصیل در وجود آدمی اسـت کـه میتوانـد عـالیترین
منیع انگیزش برای رفتارهای اخالقی باشد.این پزوهش به روش توصیفی -تحلیلـی و بـا اسـتفاده از
منابع کتابخانهای به این نتایج دست یافته است که هرچنـد خوددوسـتی میلـی تاثیرگـاار در صـدور
افعال است ،اما مانعی بر سر راه انجام اعمال از روی عشقورزی نیست و تا عملـی برخاسـته از میـل
اص ـیل خیرخواهانــه نباشــد از حــد نصــاب ارزش اخالق ـی برخــوردار نمیگــردد .خیرخــواهی و
عشقورزی میلی فطری و اصیل در همه انسانها قرار دارد که میتواند مستقال سرچشـمه رفتارهـای
اخالقی گردد .در این صورت است که میتوان از عشق ناب به فضایل اخالقی و محبت معنـوی بـه
عنوان عالیترین عامل انگیزهبخشی در رفتارهای اخالقی سخن گفت .رفتار بر مبنای اخالق فاضـله
و محبتورزی ،تالزم با انقیاد الهی دارد و موجب تقرب وجودی بـه خداونـد میگـردد .ایـن معنـا
میتواند در پرتو بینش الهی تقویت شود و به سطحی از آگاهی برسد کـه تنهـا رضـوان الهـی منشـا
انگیزش در عملکردهای اخالقی گردد.
کلیدواژهها :خیرخواهی ،انگیزش اخالقی ،خود دوستی ،عشق ناب ،انگیزش معنوی
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 استادیار گروه معارف اسالمی دانشکده الهیات دانشگاه یزد

 مربی گروه معارف اسالمی دانشکده الهیات دانشگاه یزد.
مقاله علمی پژوهشی (تاریخ دریافت۱۴۳۳/۱۳/۱۵ :؛ تاریخ پایرش )۱۴۳۱/۳۱/۱۹

مقدمه

محبت و عشق از قدیم تا به امروز مورد توجه نحلههای مختلـف فکـری و دینـی
بوده و در حوزه اخالق و فلسفه اخالق نیز کاربردی وسیع دارد .در اشعار حماسـی
«هومر» واژه یونانی «ار » 1به صورت اسمی عام به معنای عشق و میـل بـه عنـوان
قدرتی متضاد با عقل به کار رفته است .واژههـای «فیلیـا» 2و «اگاپـه» 3نیـز در زبـان
یونان ،بیان کننده نوعی عشق و محبت است (Beas,۱۷۶۵: ۷/۹۷(.افالطون با تمـایز
میان عشق زمینی با آسمانی ،عشق زمینـی را مـادی دانسـته و آن را تحقیـر کـرده و
عشق آسمانی را نوعی عشق به حکمـت و خردمنـدی میدانـد( .لطفـی/۱ :۱۰۹۴ ،
 )۰۷۷ارسطو عالقه به «خوبی»« ،لات» و «سودمندی» را از عناصر دوسـتی میدانـد
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

که از این میان تنها عنصر «خوبی» است که موجب برقـراری دوسـتی میشـود .وی

محبت از مهم ترین فضایل دینی شمرده میشود که به تعبیر پولس از ایمـان و امیـد

۱۳۶

نیز بزرگتر است( .کتاب مقـد  ،اول قرنتیـان )۱۰ :عـدهای نیـز خواسـتهاند دیـن،

نظام کیهانی را نیز عاشق و محرک اول را معشوق نامیده است( .پورحسـینی:۱۰۶۹ ،
 )۱۱۵-۱۱۷برخی معتقدند که همین معنا ،بخشی از مفهوم خدا در مسیحیت گردید
که از او به پدر آسمانی یاد میکنند )Outka, 2001: 1017(.همچنـین در مسـیحیت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eros
2. Philia
3. Agape

معنویت ،عشق و جاذبههای جنسی را با هم مرتبط بدانند که نمونه آن کـاری اسـت
که دانته در کتاب «کمدی الهـی» انجـام داده اسـت( .چایدسـتر )۰۷۷ :۱۰۹۳ ،ایـن
مفهوم جنبه روانشناسی نیز به خود گرفته است و مفهوم «مراقبت» 1که توسط برخی
طرفداران اخالق فمنیستی مطرح شد ،در مباحث اخالقی معاصر غرب مورد توجـه
قرار گرفته است( .واکر)۱۱۶-۱۷۳ /۱ :۱۰۹۷ ،
در اسالم نیز محبت اهمیت باالیی دارد؛ دین اسـالم عشـقهای هو آلـود دوران
جاهلیت را به معانی بسیار عالی و بلندی تبدیل کرد و در اخالق و عرفـان و ادبیـات
اسالمی منزلت معنویی عظیمی یافت( .میان )۹ /۰ :۱۰۶۵ ،محی الدین بن عربی نظریه
عرفانی خود را بر اسا

مقوله عشق بنا نهاده و معتقـد اسـت کـه جهـان بـا حرکتـی

عاشقانه در جستجوی حق است و چون خدا دوست داشته شـناخته شـود ،هسـتی را

«رساله فی حقیقه العشق» و غزالی در «سوانح العشاق» به مساله عشـق توجـه کـرده و
عشق به تنها معبود متعالی را عنوان میکردند که در کنار آن محبت به خـود ،همنـوع،
همسایه و فضایل و خوبیها نیز تامین میشود.
برخی معتقدند که تنها اصل و یـا فضـیلت اخالقـی کـه بایـد مبنـای رفتارهـای
اخالقی باشد ،اصل «محبت» و فضیلت «عشق» اسـت و سـایر دسـتورات اخالقـی را
باید از این الزام یا فضیلت اخالقی جویا شد( .فرانکنا )۱۱۵ :۱۰۹۰ ،از اینبرداشـت در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Care
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آفریده است( .ابن عربی ،بی تا )۱۱۱ /۱ :ابن سـینا در «رسـاله عشـق» ،سـهروردی در

۱۳۵

اخالق مسیحی به صورتهای مختلفـی دفـاع شـده اسـت کـه نمونـه آن طرفـداران
وضعیتگرایی در اخالق 1هستند .فلچر معتقد اسـت کـه تنهـا معیـار خـوبی و بـدی
اخالقی را باید در عشق جویا شـد .مـثال سـرقت اسـلحه از مجرمـی کـه میخواهـد
دیگری را بکشد چون مطابق عشق است ،کاری پسندیده است .بنـابراین تنهـا انگیـزه
اخالقی که باید منشا رفتارها گردد عشق و محبت است.
بی تردید هیچ رفتار اختیاری ،بدون انگیزه صورت نگرفته و رفتارهای اخالقی نیز
مستثنای از این قاعده نیستند؛ در حقیقت برای راهاندازی ،تـداوم و جهتبخشـی بـه
اعمال و رفتارها از جمله افعال اخالقی ،به یک عامل انگیزشی نیاز است .برای بررسی
چگونگی شکل گیری اعمال و رفتارهای اخالقی و ارائه تحلیل درست از آن بایـد بـه
مساله انگیزش اخالقی اهمیت داده و آن را به دقت مورد بررسی علمی قرار داد؛ ایـن
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۳۹

بحث عمدتا در شاخهای به نام روانشناسی اخالق دنبال میشود.
شاید کمتر فیلسوفی ر ا بتوان یافت که مستقیم یا غیرمستقیم از بحـث انگیـزه
اخالقی سخن به میان نیاورده باشد .افالطون علم و آگاهی را انگیزه اصلی انجـام
اعمال و رفتارها می دانست .از نظر وی صرف آگاهی از خوبی یک عمل یا اطـالع
از زشتی یک رفتار ،آدمی را به انجام یا ترک کاری وادار میکند .این رویکـرد بـه
درون گرایی شناخته می شود .این درحالی است که ارسطو بـرای انجـام کـاری یـا
ترک آن ،عناصر بیشتری را الزم میدانست .برون گرایـان ماننـد ارسـطو معتقدنـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Situationism

انگیزه الزم برای انجام یک عمل از ناحیه خود گزارهها تامین نمیشود و به اموری
خارجی بـه عنـوان مکمـل نیـاز ا سـت .بیشـتر اندیشـمندان اسـالمی رویکـردی
برون گرایانه داشته و معتقدند معرفت درونی برای ایجاد انگیزش اخالقی کفایـت
نمی کند(.مهدوی نژاد)۱۳۶ :۱۰۷۱ ،
بی تردید ،انگیزه گرایانی مانند هیوم برای صدور افعال اخالقی ،امیـال و انگیـزه
های اخالقی را اساسی میدانند و همه چیز را به انگیزش اخالقی تحویل مـیبرنـد؛
از نظر آنان عشق و محبت نسبت به همدلی با دیگران ،اصلی ترین منبع انگیزشی در
افعال اخالقی به شمار میآید .همچنین عقل گرایانی مانند ایمانوئـل کانـت نیـز بـه
نقش انگیزشی عشق و محبت در امور اخالقی باور دارند و محبت را به عنوان یـک
فضیلت اخالقی درجه دو مورد توجه قرار دادهانـد )wallace, 1978: 130( .درسـت

به انجام کار خوب در ما ایجاد میشـود؛ یعنـی بـا خـوب دانسـتن ،عشـق ورزی و
خیرخواهی نسبت به همنوعان ،انگیزه انجام عمل خیرخواهانه در ما ایجاد میشود،
اما عالوه بر آن در وجود ما آدمیان امیال متناسب و انگیزه هایی برای انجام کارهـای
خوب وجود دارد .بـدون ایـن منبـع درونـی انگیزشـی کـه مـا از آن بـه عشـق بـه
خیرخواهی نام میبریم ،عملکردهای اخالقی صورت نمـیگیـرد .بـی شـک ارائـه
توضیحی روشن از ارتباط میان امیال برخاسته از محبت به خود و اهـداف اخالقـی
که مبتنی بر عشق و محبت به دیگران اسـت ،ضـرورتی اسـت کـه در ادامـه بـه آن
میپردازیم .ما در این پزوهش ابتدا با تحلیل امیال خودگرایانه ،نقش انگیزشی عشق
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است که وقتی ما چیزی را خوب دانستیم ،برای انجام آن برانگیخته میشویم و میـل

۱۳۷

به خود در شکل گیری رفتارهای اخالقی را بررسی میکنیم و سپس جایگاه عشـق
به دیگران و خیرخواهی اخالقی در انگیزه بخشی به رفتارهای اخالقـی را توضـیح
میدهیم .همچنین نقش انگیزشی عشق ناب بـه فضـایل اخالقـی و بهـره منـدی از
عشق معنوی در عملکردهای اخالقی را تبیین میکنیم.
عشق به خود و انگیزش اخالقی

یکی از مهمترین مباحث در روانشناسی اخالق و اخالق هنجاری نظریهای اسـت کـه
هدف نهایی آدمی در تمام رفتارهایش را نفع شخصی وی میداند .این نظریه ،انگیـزه
خود دوستی در آدمی را اصلی ترین منبع و منشا انگیزشـی در تمـام رفتارهـا قلمـداد
میکند و به خودگرایی روانشاختی شـناخته میشـود .بـرای بررسـی مسـاله عشـق و
انگیزش اخالقی اولین مسالهای که باید روشن شود رسیدن به یک دیدگاه درسـت در
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۱۳

باره انگیزش اخالقی و سایقه قوی خوددوستی است.
عشق به خود

محیت نوعی میل نفس ،به امر موافق است .مالصدرا معتقـد اسـت ابتهـاج بـه شـیم
موافق خواه عقلی باشد یا حسی و

نـی محبـت نامیـده میشـود (مالصـدرا:۱۰۷۴ ،

 .)۱۷۷خود و ذات نیز همان عین نفس و جوهره وجود آدمی است کـه درک مـا از آن
نیز از سنخ علم حضوری است .بنابراین خوددوستی نیز باید از سـنخ علـم حضـوری
باشد و هر کس با اندک تاملی وجود این میل را در خود درک میکند.
در خصوص تاثیرگااری این میل در رفتارهای اخالقی سه دیدگاه وجـود دارد؛

برخی خوددوستی را اساسا باارزش و مطلوب ،عدهای آن را غیر اخالقـی و امـری
صرفا زیستی و روانشناختی دانسته و از نظر گروهی رفتارهای برخاسته از این میل،
ضد اخالقی و در تعارض با ماهیت اخالق است2001: 1022( .

 )Outka,ما در ایـن

جا در صدصد بررسی این مساله هستیم که عشق به خـود چـه نسـبتی بـا انگیـزش
اخالقی دارد.
کسانی که رفتار کردن مطابق میل به خود دوستی را مطلوب میدانند عمدتا اسـتناد
میکنند به طبیعت آدمی که به دنبال تامین منافع شخصی خـویش اسـت؛ از نظـر ایـن
گروه عمل کردن مطابق طبیعت ،عقالنی بوده و از این نظـر اخالقـی و ارزشـمند نیـز
میباشد ( )Parfitt, 1984: 129این گروه به مواردی مانند بـازخوانی مجـدد انگیزههـا،
لاتگرایی شخصی یا خودفریبی در اهـداف غـایی اسـتدالل میکننـد .در بـازخوانی

میشوند .به خطر انداختن جـان خـود بـرای دیگـران در نظـر سـطحی ،نیکوکارانـه
محسوب میشود ولی در نظری عمیق یا برای رسیدن به ثواب اخروی و یا رسیدن به
احترام قهرمانی برای خود فرد است .در نگاه لاتگرایی نیز هـدف غـایی مـا آدمیـان
رسیدن به لات شخصی در هر کار اختیاری است .در مواردی که خود را به اهر بـه
رنج میاندازم تا عمل خیرخواهانهای انجام دهـم ،در حقیقـت بـرای فـرار از رنجـی
بزرگتر نظیر رهایی از عااب وجدان طوالنی و رسیدن به آرامـش و آسـودگی خـاطر
خود ،دست به انجام چنین کاری زدهام .بـر مبنـای خـود فریبـی نیـز چنـین اسـتدالل
میشود که ما انگیزههای واقعی خود را پشت واژههایی به اهر تحسینبرانگیز ماننـد
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دوباره انگیزهها ،رفتارهای ایثارگرانه به اهر خیرخواهانه و در واقع خودگرایانه تلقی

۱۱۱

«فضیلت»« ،و یفه» و «احسان» پنهان کرده و هم خود و هم دیگران را نسبت به انگیزه
واقعی خود که همان برانگیختن حس تحسین دیگران است ،به اشتباه انداخته و دچار
خودفریبی میشویم( .موسوی اصل)۷۶-۴۶ :۱۰۷۶ ،
نســبت بــه اســتداللهای خودگرایــان پاســخهایی داده شــده تــا نتــوانیم ســد را ه
خیرخواهی و انگیزش اخالقی دیگرخواهانه با این دالیل شویم .در پاسخ به بازخوانی
مجدد انگیزهها ،ضروری است بدانیم برخی از کارهـای اختیـاری از روی بیمیلـی و
بیرغبتی انجام میشود مانند کسی که داروی تلخی را برای سالمتی خـود میخـورد.
در این موارد خوردن دارو مطابق میل اولیه او نبوده و وی این کار را از روی ناچـاری
انجام میدهد .یا حتی کسی که جان خود را فدای عقیده خود میکند ،چه بسا این کار
را تنها از روی و یفه و نه وعده پادش اخروی یا رسیدن بـه احتـرام قهرمـانی انجـام
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱
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میدهد .برخی فیلسوفان اخالق مدعیاند که الزامات و و ایف اخالقـی مـا همـواره
با تمایالت منفعت جویانه ما هماهنگ نیست؛ وقتی شما باید به عهدی وفادار بمانیـد
که مطابق خواسته واقعی شما نیست ،خود را بدون توجه به آثار و نتـایج آن ملـزم بـه
وفاداری میدانید و بر اسا

احسا

و یفه اخالقی از خواسته واقعـی خـود چشـم

پوشی میکنید )Rachel’s, 1993: 65( .کانت نیز بر ایـن بـاور اسـت کـه در صـورتی
رفتاری اخالقی است که با انگیـزه انجـام و یفـه اخالقـی تحقـق یابـد و نـه از روی
ارضای میلی انجام گیرد .همچنین در ادیان هم به رفتارهای خیرخواهانه توصـیه زیـاد
شده و در اسالم انجام عمل برای رضایت خداوند تاکید میشود.
درپاسخ به کسانی که انگیزه لاتخواهی در همه اعمـال و رفتارهـای اختیـاری را

دلیل بر خودگرایی میدانند ،خوب است بدانیم :اول اینکه ،آدمی با رسیدن بـه هـدف
مورد نظر خود نه تنها همـواره لـات نمیبـرد ،بلکـه در بسـیاری از مـوارد احسـا
نارضایتی و پشیمانی دارد .دوم اینکه چنانچه بپایریم ارضای میل همـواره لـاتبخش
است ،باز هم بدین معنا نیست که لزوما غایت در این رفتارهـا ،کسـب لـات و لـات
خواهی است .میتوان در برخی از این موارد غایت در انجـام ایـن دسـت رفتارهـا را
ارضای یک میل اخالقی دانست که به دنبـال ارضـای ایـن میـل ،لـات هـم حاصـل
میشود .فرد فداکاری که عمل خیرخواهانهای انجام میدهد ،برخوردار از میل پیشینی
قبل از لاتخواهی است که با ارضای میلش البته به لات هم میرسـد .در خصـوص
استناد به خودفریبی نیز شایسته است بدانیم که هرچنـد در مـوارد متعـددی ،در پـس
رفتارهای فضیلمندانه انگیزههای غیراخالقی یا ضداخالقی نهفته اسـت ،امـا بـاز هـم

واقعی خود را در پس واژگانی چون فضـیلت پنهـان میکننـد انگیزهخـوانی بیدلیـل
است و تنها خود عامل اخالقی است که از انگیزه واقعی خود آگاه است.
گفتنی است از یک سو ،خوددوستی میلی فطری است که جنبه زیسـتی دارد ،و از
این جهت امری وجودی بوده و قابل ارزشگااری اخالقی نیست؛ از ایـن نظـر بـرای
رفتارهایی که صرفا منشا خود دوستی دارند و از این انگیزه تولید میشوند نمـیتـوان
بار اخالقی مثبتی در نظر گرفت .مگر این که جهت اخالقی خاص یا معنـای اخالقـی
ویژه ای بتوان برای آن منظور داشـت .از سـوی دیگـر ،دالیـل خودگرایـان اخالقـی
پایرفته نیست و امکان دیگرگروی وجود دارد .هرچند خوددوسـتی میلـی اصـیل در
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نمیتوان این حکم را به همه موارد تعمیم داد .ایـن ادعـا کـه همـهی آدمیـان ،انگیـزه

۱۱۰

وجود آدمی است ،اما تنها میل اصـیل در وجـود آدمـی نیسـت 1.بنـابراین میتـوان از
امکان و تبیین انگیزش اخالقی مبتنی بر عشق و محبت به دیگران سخن گفت.
عشق به دیگران و انگیزش اخالقی

برخی مدعیاند از آنجا که آدمیان عقل داشته و استداللگرند ،اخالق در درجـه اول از
عواطف نشات نمیگیرند؛ هرچندعواطفی همچون همدردی و عشق در فرآیند رشـد
اخالقی مردم نقش محوری دارد(.کیلن )۵۶ :۱۰۹۷ ،در سنت ارسطویی ،عقـل عملـی
منشا تصمیم گیری اخالقی است؛ عقل عملی قوه عامله ای است که قـدرت محاسـبه
وسنجش خیر و شر و نتیجه آن میل به انجام کار به دست اوسـت .درسـت در مقابـل
این دیدگاه عدهای بر این باورند که آنچـه عامـل اخالقـی بـودن رفتارهـا را تضـمین
میکند ،منبع عاطفی رفتارهای اخالقی است .هیـوم معتقـد اسـت کارکردهـای عقـل
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱
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منحصر در دو نوع استدالل است که یکی کشـف راوبـط میـان تصـورات و دیگـری
معلوم ساختن امور واقع از راه استدالل است و هیچ یک از این دو کارکرد ،تاثیری بـر
افعال ما ندارد .تنها تاثیر عقل ،هدایت گرایش و میلی است کـه در مـا وجـود دارد .در
این صورت عقل برده انفعاالت است .وی همچنین مدعی است تنهـا میـل و گـرایش
اصیل در آدمی خوددوستی نیست .در واقع هیوم با خودگرایان اخالقـی در دو مسـاله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5منطور از میل اصیل میلی است که ابزاری نبوده و ارضایشان باعث تسهیل ارضای میل دیگری نیسـت.
این دسته از امیال ،میل اصیل و غایی هستند که برای خودشان مطلوب هسـتند .مـثال کسـی کـه گرسـته
است میل اصیل به برطرف کردن گرستگی دارد اما ممکن است سلسله ای از امیال ابزاری برای رسـیدن
به این میل اصیل نیز ایجاد شود.

اختالف دارد :یکی این که خوددوستی ،تنها میـل اصـیل در آدمـی نیسـت و میـل بـه
خیرخواهی یا همدلی نیز از امیال اصیل آدمی است و دیگری این که تنهـا عواطـف و
امیال خیرخواهانه است که میتواند توجیه گر اخالقی باشد؛ زیرا اگر عملی بر مبنـایی
صرفا خود دوستی تحقق یابد ،عاری از وصف اخالقـی اسـت)Hume, 1989: 280( .
از جمله دالیل وی این است که ما کارهای فضیلتمندانه دیگـران را کـه بـه مـا ربطـی
ندارد هم میستاییم و حتی رفتارهای کریمانه و صادقانه دشمنان خود را هم تحسـین
میکنیم .از نظر هیوم میـل بـه خیرخـواهی در آدمـی از امیـال اصـیلی اسـت کـه بـر
خوددوستی نیز تقدم دارد .از نظر هیوم انسان ها ذاتا تمـایالت نیکوکارانـه دارنـد کـه
موجب اقدام به رفتارهای خیرخواهانه میشود.
برخی با مطالعات عصب شناسی نیز تالش کردهاند تا وجود ایـن تمـایالت را بـا

میتواند به ضرر خود شخ

تمام شود را از ویژگی های زیستی آدمی میداننـد کـه

طبیعت ،این رفیت عاطفی را گزینش و حفـظ کـرده است(.موسـوی اصـل،۱۰۷۶ ،
 )۰۵بعضی دیگر از فیلسوفان اخالق از وفای به عهد مثال میزنند و معتقدنـد کـه در
مواردی اگر ما این عمل ارزشمند را خودگروانـه بـدانیم ،دچـار تنـاقض مـیشـویم.
( )Adams, 1987: 26این دسته از افراد معتقدند که در وجود آدمی عالوه بـر میـل بـه
خود دوستی ،میل یا امیال دیگرگروانه دیگری هم وجود دارد که نیاز به تقویـت دارد.
مطابق این دیدگاه تمایل به خیرخواهی به صورت اصیل در سرشت آدمی وجـود دارد
و میتواند خود به نحو پایه ای مبنای انگیزش اخالقی قرار گیرد.
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پدیده های فیزیولوژیک تبیین کنند .این گـروه رفتارهـای دیگرگراونـه ای کـه حتـی

۱۱۷

خیرخواهی و انگیزش اخالقی

در فلسفه اسالمی آدمی را از این جهت که برای کارهایش نیاز به انگیزه ای زاید بـر
ذاتش دارد «فاعل بالقصد» نامیدهاند؛ یعنی برای انجام کارهای ارادی خـود نیـاز بـه
ایجاد انگیزه در خود دارد .اراده به این معنا فعل نفس است که علم و آگاهی شـرط
تحقق آن است ،اما آنچه موجب رفتاری ارادی میگردد ،محبـت بـه خیـر و کمـالی
است که فاعل مختار را به حرکت واداشته اسـت .ایـن معنـای از اراده (محبـت) از
کیفیات نفسانی است و آنچه که علت غایی بـرای انجـام رفتارهـای آدمـی بـوده و
انگیزه عمل به حساب میآید اراده به معنای محبـت اسـت؛ در واقـع ایـن عشـق و
محبت فرد به تحقق کار است که با نامهای مختلفی مثل میـل ،شـوق ،یـا رضـایت
منجر به صدور رفتار از آدمی میگردد .البته علم و آگاهی شرط تحقق عمـل اسـت،
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱
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اما علت ایجاد کننده و انگیزه شکلگیری رفتار نیست .بر این اسا

در وجود آدمی

میل بسیار قوی و اصیلی به نام «حب به خیر و کمال» مـا را بـه رفتـار اختیـاری بـر
میانگیزاند( .مصباح یزدی)۱۳۹/۱ :۱۰۹۱ ،
بنابراین آدمی میتواند به بینش و شناخت خاصی از خیر و کمال دسـت یابـد کـه
همه رفتارهای اخالقی او بر مبنای خیرخواهی محض هدایت شود .از این مسـاله نیـز
میتوان به عقالنیت فطری نام برد .در این معنا عقل ،بخشی از سـاختار فطـری آدمـی
است که میتواند خیرات و شرور را ادراک کند(.طباطبایی )۰۵۴ :۱۰۵۴ ،هماهنگی با
فطرت سالم و اصیل انسانی ،موجب درک درست و یکپارچـه ای از کمـال حقیقـی و
صدور حکمی عملی بر شایستگی یا ناشایستگی در مسایل عملی میگردد .معیار این

عقالنیت ،اثربخشی مطلوبی است کـه در غایـت زنـدگی آدمـی برجـای مـیگـاارد.
کمترین مرتبه از این نوع عقالنیت فطری که هماهنگ با کمـال اخالقـی اسـت ،درک
این واقعیت است که خود آدمی فراتر از خواسته ها و تمایالت حیوانی است .در ایـن
معنا ،شخ

به نوعی خودآگاهی فطری و معنوی دست مییابـد کـه باعـث صـدور

حکم اخالقی درخصوص فضایل و رذایل اصیل در آدمی مـیگـردد .بـا صـدور ایـن
حکم عقالنی که مستلزم برخورداری از فطرت سالم و اصـیل اسـت ،همـان بیـنش و
شناخت حداقلی نسبت به کمال اصیل و نهایی آدمی فـراهم گردیـده و شـرط تحقـق
انگیزه عملی در صدور فعل اخالقی متناسب با خیرخواهی مهیا میشود.
در کنار فطرت عقالنی که به خیرخواهی محض حکم میکند ،آدمیان دارای میلـی
متناسب با این درک ،میباشند؛ با رسیدن به ایـن خودآگـاهی فطـری متناسـب؛ میـل

لات و خشنودی هم حاصل میشود .با این نگاه به علت غایی و با توجـه بـه وجـود
میلهای مختلف خودگرایانه و دیگرگرایانه که میتوانند منبع انگیزشی اعمال گردنـد،
به خوبی میتوان همه اعمال خیرخواهانه و اخالقی را مبتنی بر امیـالی خیرخواهانـه و
کامال اخالقی توجیه کرد و این مقدار را به عنوان حد نصـاب رفتـار اخالقـی معرفـی
نمود .ما در این جا به دنبال تبیین این مساله هستیم که در وجودآدمی فارغ از توجه بـه
خود یا دیگری هم درک فطری خیرخواهانه و هم میل خیرخواهانه محض قـرار دارد.
در واقع آنچه باید به عنوان منشا انگیزش اخالقی در رفتارهای ما قرار گرفتـه و حتـی
به عنوان معیاری برای داوری و ارزشگااری اخالقی در حد نصاب خود تلقی شـود
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خیرخواهانه ای که هماهنگ با این بینش است فعال گردیده و پس از ارضای آن میـل،

۱۱۵

این است که عمل بر مبنای «حب به خیر و کمال» به طور مطلق صورت گرفته باشـد.
خواه جهت این حب به خیر و کمال به سمت خود فاعل باشد یا این که اساسـا فاعـل
در این زمینه توجهی به خیر و کمال خویش نیز نداشته باشد .واژه خیرخواهی در ایـن
جا میتواند مستقل از مفهوم خودگرایانه یا دیگرگرایانه ،معنا یابد
مایکل اسلت تقریری فضیلتگرایانه مرتبط با انگیزش خیرخواهانـه ،دارد کـه تـا
حدی میتواند این دیدگاه ما را تبیین کند .نظریه وی که بـه فاعـل مبنـایی در اخـالق
فضیلت شناخته شده بر اسا

پایرش «انگیزه خیرخواهی» در آدمیان به عنوان مبنایی

و یایهای است .از نظر اسلت فاعل اخالقی ،بدون نیاز به تـوجیهی سـعادتگرایانه بـه
نحوی پایهای و مبنایی میتواند رفتارهایی بر مبنای انگیزه خیرخواهانـه داشـته باشـد.
وی انگیزه خیرخواهی را به نحوی پایه و مبنایی قابل تمجید دانسته و اعمال و رفتارها
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱
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را نیز با توجه به میزان ارتباطشان با این انگیزهها اخالقی میداند329( .

)Slote, 2000:

دیدگاه دیگری که مرتبط با این نظریه اسـت از ناحیـه خـانم کـارول گلـیکن بـه نـام
«اخالق مراقبت» شناخته شده و ییوستگی با مباحث روانشناسـی اخـالق و انگیـزش
اخالقی دارد .این نگرش به اخـالق و انگیـزش اخالقـی اخـالق مادرانـه نیـز نامیـده
میشــود .از نظــر گلــیگن مــادران از روی احســا

تکلیــف یــا ادای حقــوق بــرای

فرزندانشان فداکاری نکرده و انگیزه آنان فراتر از عـدالت بـوده و بـر مبنـای محبـت،
دلسوزی و خیرخواهی است .مبنای این دیـدگاه دیگـر بیطرفـی در اخـالق نبـوده و
طرفداری ،دلسوزی وهمدردی از اصول این اخالق محسوب میگردد .ما در این جـا
به دنبال بررسی تبیینهای مختلف از فضیلتگرایی در اخالق نیستیم و تنها بـه دنبـال

شواهدی هستیم تا اثبات کند ،در وجود آدمی میل به خیرخواهی به عنوان میلی اصیل
و خال

بدون جهتیابی به شخ

فاعل یا حتی دیگـران وجـود دارد .ایـن میـل از

امیال اصیل آدمی بوده و میتواند منشـا انگیـزه بـرای صـدور اعمـال اخالقـی گـردد.
(ریچلز )۱۱۱ :۱۰۷۱ ،میتوان از این نظریه به «فطرت خیرخواهی» بشر نام برد.
شهید مطهری نیز در این باره میگوید« :ممکن است انسان از چیزی که تاثیری در
صیانت نفس ندارد ،لات ببرد و یا از چیزی که زیانی به او نمیرساند متـالم گـردد».
(مطهری )۱۰۹ :۱۰۶۶ ،ایشان با تاکید بر وجود امیال خیرخواهانـه در آدمـی از عالقـه
والدین به فرزندان مثال میزنند .آقای درک پارفیت ضمن اذعان به وجود چنین میلـی
به عنوان یک میل اصیل در انسان ،بر این باور است که عمل کردن مطابق این میل نیـز
کامال معقول است1984: 129(.

 )Parfit,برخی نیز معتقدند که این میل نه تنها در آدمی

حیوانات را مثال میزنند .از نظر آنان رمز تکامل بشر تنازع برای بقام نیست و توجه به
میل خیرخواهانه را منشا تکامل آدمی میدانند1955( .

 )Kropotkin,مطابق این دیدگاه

بر مبنای نظریه های تکاملی ،طبیعت رفیـت حـس همـدلی و شـفقت را گـزینش و
حفظ کرده است و ما آدمیان طبیعتا موجـوداتی اخالقـی هسـتیم( .مالنـی و دیگـران،
)۹۱۵ :۱۰۹۷
عشق ناب و انگیزش اخالقی

از تفاوتهای عشق با میل که اساسـا یـک واکـنش روانـی نسـبت بـه خواسـتهها و
نیازهای غریزی است این است که عشق و محبت جنبه خودخواهانه نداشـته و متـاثر

کارکرد عشق و محبت در انگیزش اخالقی

بلکه در سـایر موجـودات هـم وجـود دارد و مـوارد متعـددی از حـس همیـاری در

۱۱۷

از عناصر عقالنی و معنوی است .همین تفاوت موجب میشود تـا میـل ،غیـرارادی و
ناآگاهانه و حیوانی تلقی شود و عشق تـا حـدی ارادی ،اگاهانـه و انسـانی محسـوب
گردد103-109( .

 )Fletcher,1966:اختصـاص عشـق بـه موجـود ذیشـعور تفـاوت

دیگری را نیز ایجاد میکند؛ عشق با توجه به مراتـب معرفـت و اراده ،دارای حرکتـی
اشتدادی میگردد و برخالف میل ،به مجرد رسیدن به محبوب زایل نگشته و میتواند
حتی شدیدتر هم گردد( .مطهری )۱۱۱ :۱۰۶۶ ،این تبیین از عشق و محبت با فطـرت
اخالقی بشر هماهنگی کامل داشته و بر این اسا

میتوان مدعی شد تمام رفتارهـای

برخاسته از عشق و محبت به خیرخواهی برخوردار از حد نصاب ارزش اخالقی بوده
و میتواند دارای درجات مختلف ارزش اخالقی گردد.
این دیدگاه متفاوت از سنت ارسطویی در اخالق و تفکـرات افـرادی ماننـد کانـت
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۱۳

است که پنداشتهاند عقل تحریک به فعل دارد و منشا انگیزش اخالقی است .در سـنت
ارسطویی ،ذات فردی پایهای ترین مسئله در اخـالق بـوده و فضـایل اخالقـی نیـز در
ساختاری فردگرایانه تعریف میشوند .قاعده طالیی اعتدال نیز توجه اش به خـود فـرد
معطوف بوده و از این نظر عشق به دیگری نیز باید با عشق و محبت شخ
شناخته شود .به بیان ارسطو رابطه دوستانه با دیگران از رابطه شخ

به خودش

با خودش شروع

میشود .جستجوی نوع دوستی در خود دوستی ،در صورتی قابل ارزشگااری اخالقی
است که هم به عقالنیت فطری و هم به فضایل فطری در اخالق باور داشته باشیم .در
غیر این صورت تبیـین دیـدگاه ارسـطویی بازگشـت بـه همـان دیـدگاهی اسـت کـه
خودگرایان روانشناختی مطرح میکنند و ما از آن به خوددوستی تعبیر کردیم .طرفداران

این دیدگاه نهایت کاری که انجام میدهند این است کـه نـوع دوسـتی خالصـانه را بـه
نوعی خود دوستی معقوالنه تحویل برده و از این جهت به آن نوعی معقولیت بخشـند.
اما در دیدگاهی که ما بر آن تاکید کردیم هـم درک فطـری و هـم میـل اصـیل فطـری
درخصوص خیرخواهی به رسمیت شناخته شده و میتوان از عشـق نـاب بـه فضـایل
اخالقی نیز سخن گفت.
شهید مطهری در این خصوص افعال آدمی را بـه دو دسـته تقسـیم میکننـد :یـک
دســته افعــالی کــه جنبــه فکــری و عقالنــی دارد و دســته دیگــر افعــالی کــه هرچنــد
شعوریاند ،اما غیر فکری هستند .منشـا دسـته اول از افعـال ،حـب بـه ذات اسـت و
نمیتوان این میل را در شکلگیری این دسته از افعال نادیده گرفت .بسـیاری از افعـال
آدمی از نوع اول بوده و حتی مواردی از ایثـار و فـداکاری را هـم کـه جنبـه تعقلـی و

نوع دوم از افعال که منشایی متفاوت از حب به ذات داشته و از روی محبـت و عشـق
خال

برخاسته باشند ،به افعال عاشقانه تعبیر میکننـد .از نظـر ایشـان در ایـن دسـته

کارها فکر و حساب و کتاب در کار نیست و این غلبه محبت است که فرد را به انجام
عملی سوق میدهد و میگویند« :در افعـال عشـقی غـرض تحصـیلی وجـود نـدارد،
غرض حصولی است؛ مثل عشـق بـه ذات حـق کـه یـک غـرض حصـولی اسـت».
(مطهری)۰۵۷ :۱۰۹۱ ،
دیدگاهی که ما در این جا بـه تبیـین آن پـرداختیم بـه وجـود درک و میـل فطـری
خیرخواهانه بدون توجه به ذات فاعل و حتی دیگری در آفرینش آدمی تاکید دارد .ایـن
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فکری دارند ،میتوان در تحلیل نهایی به حب ذات ارجـاع داد .شـهید مطهـری بـرای

۱۱۱

فطرت آگاهانه میتواند بدون توجه به ذات فاعل و یا شخ

دیگـری منشـا انگیـزش

برای رفتارهای اخالقی گردد .این دیدگاه همخوان با نظریه حکمای اسـالمی در بـاب
حسن و قبح ذاتی و عقلی است که برای اموری فینفسه و بدون توجه به امـر دیگـری
قایل به خوبی در مقام ثبوت و اثبات هستند .خیرخواهی از جمله اموری اسـت کـه در
مقام ثبوت و اثبات برخوردار از حسن ذاتی و عقلی است .در این صورت صرف تصور
از حسن ذاتی ،موجب تحریک میل به محبت ورزی و ایجـاد انگیـزش نسـبت بـه آن
میگردد .حال که در وجود آدمی بینش وگرایش به خیر به نحو پایهای و مبنایی وجـود
دارد ،تنها در صورت برطرف شدن موانع ،عمل خیرخواهانـه اخالقـی تحقـق خواهـد
یافت .در این صورت آدمی به امور ذاتا پسندیده و اخالقی ،محبت داشته و همـین امـر
منشا انگیزش ناب اخالقی به صورت مستقل خواهد شد .ابن سینا نیز دراین باره گفتـه
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۱۱

است« :هر کس خیر را به درستی درک کند با طبیعت وجودیش شـیفته آن مـیگـردد»
(ابن سینا .)۰۷۱ :۱۴۳۳ ،برخی نیز گرایش بـه خیرخـواهی را از مصـادیق گـرایش بـه
زیبایی دانستهاند که مفطور بشری است .از نظر آنان حقیقت خیر همان زیبایی حقیقـی
است (افلوطین.)۶۷۷ :۱۷۷۵ ،
البته بیشک این گرایش به خیرخواهی در افراد مختلف دارای درجات و مراتـب
مختلفی است .عالیترین مرتبه این گرایش در وجود آدمی همـان مرتبـه خیرخـواهی
محض است که در این مرتبه دیگر توجهی به منافع شخصی و حتی ذات خویش نیـز
ندارد .این مرتبه که نقطه اوج در انگیزش اخالقی است به سادگی محقق نخواهد شـد
و نیاز به تقویت انگیزه خیرخواهی در خـود دارد .تنهـا افـرادی میتواننـد رفتارهـای

خیرخواهانهای برخاسته از عشق ناب و انگیزش ناب به خیر اخالقی داشته باشند کـه
از سالمت و صفای نفس الزم برخوردار باشند .نتیجه رفتارهای برخاسته از این منبـع
انگیزشی متعالی ،دستیافتن به لاتهای خـال

و کـامال انتزاعـی اسـت کـه قابـل

مقایسه با لاتهای حسی یا نیمه انتزاعی و خیالی نیست.
عشق و انگیزش معنوی

پرسش دیگری که در این جا قابل طرح است این است که آیا عمـل مطـابق گـرایش
خاص حتی اگر گرایش به خیرخواهی باشد ،قابل ارزشگااری اخالقی است .برخی
مدعیاند که رفتار مطابق میل و گرایش درونی گرچـه ایـن گـرایش عشـق و محبـت
باشد ،تنها در صورتی که در راستای تحقق فعل اخالقی باشد جهت اخالقی مییابـد.
محبتی که انسان به جنس مقابل خود دارد تنها در صورتی که تحت سیطره عقل باشـد

اخالقی است .عالمه طباطبایی معیار عقل را هم در دین جستجو کرده و مدعی اسـت
رفتارهایی که بر مبنای انگیزه رضایت الهی باشند ،اخالقی محسوب میشوند .از نظـر
عالمه طباطبایی انگیزه اخالقی معطوف به تحقق آن بر مبنـای رضـایت الهـی اسـت.
(طباطبایی(۴۷۶/۷ :۱۰۵۴ ،

البته عالمه در جایی متاکر شده است که رفتارهـایی کـه منشـا و انگیـزه آن میـل
خیرخواهانه بشری باشد بـا کمـال حقیقـی آدمـی تـالزم دارد و برخـوردار از ارزش
اخالقی است .وی در این باره میگوید« :طاعات الهـی در صـورتی کـه بـدون قصـد
تقرب الهی انجام گیرند موجب ثوابی نیستند ،مگر این که از مواردی باشند کـه لااتـه
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و به فحشا کشیده نشود و به ازدواج منتهی شود ،مفهوم عفـت را بـه همـراه داشـته و

۱۱۰

مالزم با انقیاد است مثل برخی از اخالقیات فاضـله شـریفه» (طباطبـایی.)۰۴ :۱۰۶۳ ،
بنابراین رفتارهای اخالقی بر مبنای حب و عشق به خیرخواهی محض نیـز میتوانـد
ارزشمند باشد .این نوع انگیزش ها نیز که منشا رفتارهای اخالقی هستند تـا حـدی از
معنویت الهی برخوردارند به نحوی که زمینه تقرب الهی را فراهم میآورند؛ زیـرا بـی
شک منظور از قرب الهی و کمال اخالقـی کـه بـه عنـوان هـدف اخـالق در دیـدگاه
اسالمی مطرح کردیده ،قرب و کمال واقعی و حقیقی است و نـه اعتبـاری و صـوری؛
بدین معنا که خداوند در کاملترین مرتبه وجود قرار دارد و هر انسانی نسبت به شدت
و ضعف وجودی که دارد در واقع به خداوند قرب یا بعد دارد .افـرادی کـه بـه تعبیـر
ارسطو دارای ضعف اخالقی بوده و برخوردار از فضایل اخالقی نیستند از قرب الهـی
فاصله دارند و در مقابل کسانی که به تعبیر عالمه طباطبایی از اخالقیات فاضله شریفه
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۱۴

برخوردارند در حقیقت به مراتبی از قرب الهی بـه لحـاظ وجـودی دسـت یافتهانـد.
دست یابی به این مرتبه از انگیزش الهی نیز از مصادیق انجام عمل بر مبنـای رضـایت
الهی است؛ البته در این مرتبه ،شخ

معرفت آگاهانه بـه مسـائلی از قبیـل رضـایت

الهی و تقرب به خداوند ندارد ،اما به نوعی خودآگاهی نسبت بـه خـود دسـت یافتـه
است که آدمی فراتر از یک امر مادی است .از این رو ،وی به حقیقـت اخالقـی بـودن
خیرخواهی و انجام عمل به نیت رسـیدن بـه فضـایل اخالقـی پسـندیده بـر اسـا
سالمت نفسی که آن را حفظ کرده است عمل مینماید .انجام عمل بر اسـا

فطـرت

اخالقی پاک و اصیلی که خداوند همگان را بر آن آفریده ،همواره تالزم با تقرب الهی
داشته و نشانگر قوت وجودی فاعل آن است .از این نظر ،انگیزش بر مبنای عشـق بـه

خیرخواهی محض برخوردار از معنویتی اخالقی و تقربی فطـری و ناآگاهانـه نسـبت
به خداوند است.
مرتبه دیگری از تقرب و کمال اخالقی نیز میتواند با انگیزه هایی مثل رسیدن به
ثواب و بهشت اخروی یا تر

از عقاب الهی صورت گیرد .این مرتبه که از نـوعی

معرفت آگاهانه به کمال وجودی برخوردار است نیز مراتبی از رضایت الهی را دربر
دارد .برای وصول به ثواب الهی راهی جز دست یابی به کمال واقعی نیست .از ایـن
نظر کسی که رفتارهای اخالقی پسندیده ای داشته باشد و از رذایل اخالقی بـه دور
باشد میتواند به بهشت رضوان دست یافته و از عااب الهی ایمن گـردد .ایمـان در
این جا تالزم با کمال واقعی داشته و به تقرب وجودی الهی کشیده خواهد شد .ایـن
دسته از اعمال نیز در حقیقت بر مبنای انگیزه حب به خداوند تحقق یافته است .این

نسبت به رذایل اخالقی به همـراه داشـته اسـت ،برخاسـته از نـوعی معرفـت نیمـه
آگاهانه به کمال حقیقی و ارزش های معنوی در دین خداست .بی شک این مرتبه از
اعمال اخالقی نیز تالزم با تقـرب وجـودی بـه خداونـد داشـته و از ارزش معنـوی
حقیقی برخوردار است.
سطح دیگری از انگیزش اخالقی نیز وجود دارد کـه منشـا آن معرفـت حضـوری
آگاهانه به خدای متعال است .در این مرتبـه مطـابق برخـی روایـات اسـالمی انگیـزه
رفتارهای اخالقی ،محبت و یا شکرگااری به درگاه خداوند بیان شده است( .کلینـی،
 ))۹۰/۱ :۱۰۶۷برخی نیز مرجع واحدی را برای حب و شکر قایل هستند به این بیـان
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سطح از حب الهی که منشا صدور اعمال پاکیزه اخالقـی گردیـده و ایمنـی خاصـی

۱۱۷

که شکر ثنای امر زیبا به دلیل زیبایی اش است و آدمی نیز به نحو فطری به امـری کـه
زیباست محبت دارد( .طباطبایی )۱۴۰ :۱۴۱۹ ،در همه مراحلی کـه محبـت بـه امـری
ایجاد میشود ،معرفت و شناخت نیز همراهی میکند ،اما در ایـن مرحلـه از انگیـزش
اخالقی ،با کامل شدن شناخت آگاهانه به کمال مطلـق ،عـالی تـرین و خـال

تـرین

نتایج اخالقی تحقق مییابد .در این مرحله حقیقت وجـود تنهـا اختصـاص بـه خـدا
داشته و بنده خال

خداوند تنها او را میبیند و بـه خـود یـا غیـر خـدا هـیچ توجـه

استقاللی ندارد .در این سطح از انگیزش اخالقی دیگر من و دیگری وجود اسـتقاللی
ندارد تا مباحث گاشته در خصوص خودگرایی و دیگرگرایی معنا یابد .در این سـطح
از انگیزش الهی محبت و رضایت دو سویه از ناحیه عبد و مولی برقرار است و هم او
به خداوند محبت تام دارد و راضـی اسـت و هـم محبـوب خداونـد اسـت و مـورد
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رضایت از ناحیه پروردگار قرار دارد .این معنا از انگیزش الهی را میتوان عشـق نـاب
بدون شائبه ای از توجه به خود دانست و از عشق ناب به عنـوان انگیزشـی معنـوی و
متعالی سخن گفت .این مرتبه از عشق الهی که انگیزه کارهای اخالقـی مـیگـردد بـر
گفته از مقام فنا فی ه لال میباشد .با وصول به مرتبه توحید ذاتی تنها یک محبت اصـیل
در وجود آدمی ایجاد میشود و آن هم محبت به خدای متعالی است .آیت ه لال جوادی
آملی دراین باره میگوید« :این عقول عالیه را مهیمن گوینـد زیـرا غـرق در حیرتنـد و
غیر حق را نمینگرند؛ یعنی به مقام فنام فـی ه لال رسـیدهاند ...نـه خـود را و نـه دیگـر
موجودات را میبینند .اگرچه وجود و ایجاد یکی است ولی موجود بودن ایـن عقـول
محو شده است و در مقام فنا فانی خـود را نمـیبینـد» (جـوادی آملـی.)۰۷۴ :۱۰۵۱ ،

ـوانُکُم
خداوند نیز در قـرآن کـریم مـیفرمایـد :قُـل ِن کَـانَ آبَـاؤُ کُم َو َأبنَـاؤُ کُم َوِخ َ
اد َها َو َم َسـاک ُن تَر َضـون ََها
وها َوت َج َار ٌة تَخشَ ونَ ک ََس َ
اجکُم َو َعشی َرتُکُم َو َأم َوا ٌل اقتَ َرفتُ ُم َ
َو َأز َو ُ

ض
صـوا َحتَّـی یَـأتی ه ل َ
ال َال
َأ َح َّ
ب ِلَیکُم م َن ه لال َو َر ُسوله َوج َهاد فی َسـبیله فَتَ َربَّ ُ
ال بـأمره َو ه ل ُ
َ ُ
یَهدی القَو َم الفَاسقی َن( توبه )۱۱ ،برخی نیز این نوع محبت ورزیدن به خدا را خاص
اولیای الهی میدانند که برای رسـیدن بـه ایـن مرحلـه از انگیـزش معنـوی ،نیـاز بـه
بهرهمندی از بینش باالیی از خداست به حدی که محبت ناشی از خدا در عرض هـیچ
محبتی قرار نگیرد( .مصباح)۰۵۵/۱ :۱۰۵۶ ،
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نتیجهگیری

عشق و محبت از پرکاربردترین مفاهیم در حوزه اخالق است .نقش انگیزه بخشـی آن
در عملکردهای اخالقی چنان اهمیتی دارد که برخی تـالش کردهانـد محبـت را تنهـا
اصل و فضیلت اخالقی معرفی کنند( .فرانکنـا )۱۱۵ :۱۰۹۰ ،همـه کارهـای اختیـاری
منشا انگیزشی دارد و بدون داعـی و انگیـزه هـیچ عمـل اختیـاری انجـام نمیپـایرد.
فیلسوفان مسلمان از این مساله با عنوان علت غایی یاد کردهاند .بـا ایـن همـه ،انگیـزه
فاعل تحت تاثیر بینش ها و گـرایش هـای او عمـل مـیکنـد و در صـورتی رفتـاری
اخالقی است که این عمل برخاسته از بینش و گرایشی اخالقـی باشـد .یکـی از مهـم
ترین گرایش هایی که ماهیتی اخالقی دارد و به طور مشترک در همه انسان هـا یافـت
میشود ،گرایش به محبت ورزی و خیرخواهی است .عمل بر مبنای محبـت ورزی و
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خیرخواهی ،متناسب و هماهنگ با اهداف اخالقی بوده و برخوردار از ارزش اخالقی
مطلوب است .عالمه طباطبایی رفتارهایی که منشا و انگیزه آن میل خیرخواهانه بشری
باشد را به نوعی با کمال حقیقی آدمی مالزم دانسته و این دسته اعمال را برخـوردار از
ارزش اخالقی میداند( .طباطبایی )۰۴ :۱۰۶۳ ،بنابراین ،عشـق بـه همنـوع و فضـایل
اخالقی نظیر خیرخواهی و شفقت از امیال فطری اصیلی است که میتواند بـه عنـوان
منبع انگیزشی قویی موجب صدور رفتارهای اخالقی در گردد .ما در این تحقیق ایـن
حد از انگیزش اخالقی را به عنوان حـد نصـاب بـرای تعیـین ارزش اخالقـی کارهـا
معرفی کردیم؛ یعنی یک عملی که از ناحیه شخصی صادر میشـود تنهـا در صـورتی
میتواند متصف به ارزش اخالقی گردد که ایـن عمـل برخاسـته از فطـرت اخالقـی

خیرخواهانه او باشد .همچنین در بحث از عشق به خود و انگیـزش اخالقـی بـه ایـن
نتیجه رسیدیم که گرایش های خودگرایانه آدمی نیز مانعی بـر سـر راه صـدور چنـین
افعال اخالقی نیست؛ در حقیقت عشق بـه خـود ،سـد راهـی بـرای عشـق ورزی بـه
دیگران محسوب نمیگردد .در این تحلیل ،میل به خیرخواهی عامل اصلی در انگیـزه
بخشی اخالقی محسوب میگردد؛ یعنی وجود میل خیرخواهانـه در همـه آدمیـان بـه
عنوان یک میل اصیل به تنهـایی و مسـتقال مـیتوانـد منشـا انگیزشـی در رفتارهـای
اخالقی گردد .پایرش میل به عشق ورزی به دیگران با ماهیت اخالق سازگاری کامل
دارد و زمینه ارایه تبیین هایی از رفتارهای خیرخواهانه محـض و نـوعی عشـق نـاب
اخالقی را نیز فراهم میسازد .رفتار بر مبنای فطـرت خیرخـواهی ،صـرفا عملکـردی
غریزی نیست و الزمه آن دست یافتن به نوعی بیـنش و شـناخت از ماهیـت انسـانی

خودبینانه است ،و با توجه به فطرت اخالقی آدمی ،انگیزه انجـام رفتارهـای اخالقـی
ایجاد میشود .این دسته از انگیزش ها که به تعبیـر عالمـه طباطبـایی اخـالق فاضـله
نامیده شده است تالزم با انقیاد الهی دارد .شاید بتوان عمل کردن بر مبنای خیرخواهی
محض را موجب بهره مندی از الطاف الهی بداینم که زمینه تقرب وجودی به خداوند
را نیز فراهم میسازد.
از سوی دیگر ،آنچه مورد محبت الهی است هرچند به انگیزه وصول ثـواب الهـی
باشد ،خیر حقیقی بوده و تالزم با تقرب الهی و کمال حقیقی دارد .همچنین ،هرچیزی
که مغضوب الهی است شر حقیقی بوده و با عدم آمیخته و در تضاد با کمال حقیقـی و
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خویش است .با رسیدن به این بینش کـه حقیقـت انسـانی فراتـر از امـور نفسـانی و
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تقرب وجودی به خدا میباشد .قرآن کریم ایجاد شوق و محبت به بهشت و تـر

از

جهنم را به گونه ای مطرح میکند که بیانگر وجود خیر و شر حقیقی است .البته آیاتی
از قرآن کریم بر اموری اخالقی مانند عدالت ،احسـان ،انفـاق و  ...بـه عنـوان فضـایل
اخالقی ناب تاکید دارند که نشان از این دارد کـه آدمـی در برابـر یکـدیگر مسـئولیت
متقابل بر مبنای شفقت و محبت دارد .با این همه ،محور همه مسائل در اخالق قرآنـی
ایمان به خداوند است .آنچه نقش اصلی در اخالق قرآنی را بـه عهـده دارد توحیـد و
ایمان به خدای یکتاست و نه عاطفه معطوف به جامعه و یـا فضـایل و رذایـل فـردی.
مفهوم بنیادین و فضیلت اصیلی که مورد توجه قرآن کریم است ،فضیلت ایمان اسـت.
هم همه ارزش های دیگر در پرتو ایمان به ارزش واقعی که کمال حقیقی آدمی اسـت
میرسند و هم همه ارزش های دیگر از این جهت ارزش دارنـد کـه مایـه تقـرب بـه
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۰۳

خداوند هستند و به تقویت ایمان کمک میکنند .از این نظر هیچ یک از این ارزش ها
به صورت مستقل ارزش نداشته و تنها در مقایسه با هدف غایی بشر کـه قـرب الهـی
است ارزشگااری میشوند .در این صورت است که نه تنها محبت خال

به خداوند

امکانپایر است ،بلکه ارزشمند ترین انگیزه اخالقی محسوب میشود .البته قرآن کریم
از همه ابعاد وجودی آدمی هم جنبه های فردی و هم ابعاد عـاطفی جهـت توجـه بـه
مسائل اخالقی بهره برده و با بینش افزایی معنوی ،به این ویژگـی هـای آدمـی جهـت
دهی الهی میکند.
خالصه آنکه هیچ عملی بدون وجود میلی غریزی یا فطری حاصل نمیشـود ،امـا
یکی از مهمترین عواملی که امیال درونی آدمی را جهت دهی میکند و هم در تقویـت

و تحریک یک میل و ایجاد شـوق و اراده بـه فعـل تاثیرگـاار باشـد ،عامـل بیـنش و
شناخت است؛ در واقع امیال ما مستقل از باورهای ما نیست و این باورهـا در سـطوح
مختلفی ،همراه با امیال اخالقی میتوانند منشا انگیـزش اخالقـی باشـند .خودبـاوری
فطری موجب انگیزش رفتارهای خیرخواهانه بر مبنای فطـرت خیرخواهانـه بشـری
خواهد شد و البته مراتب و سطوح معنوی از معرفت اخالقی ،تمایالت انسان به خیـر
را در ابعاد معنوی تقویت و تحریک میکند .انجام رفتاری اخالقی از تر

خداوند یا

از روی شوق به بهشت یا رضوان الهـی همگـی بـر مبنـای درسـت اخالقـی بـوده و
برخوردار از ارزش اخالقی تحسین برانگیز هستند .عالی ترین نوع انگیزش اخالقـی،
سرچشمه گرفتن اعمال و رفتارهای اخالقی از ایمانی خال

و بی پیرایـه اسـت کـه

موجب عشق ناب به خدای متعال و منشام نـاب تـرین انگیـزه بخشـی بـه رفتارهـای
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اخالقی میگردد.

۱۰۱

منابع
 .۱قرآن کریم.
 .۱ابن سینا ،)۱۴۳۳( ،رسائل ابن سینا ،انتشارات بیدار ،قم.
 .۰ابن عربی محی الدین ( ،بی تا) ،الفتوحات المکیه ،دار صادر ،بیروت.
 .۴افالطون ،)۱۰۹۴( ،دوره آثار افالطون ،ترجمه محمد حسن لطفی ،انتشارات
خوارزمی،تهران.
 .۷افلوطین ،)۱۷۷۵( ،تاسوعات افلوطین ،تعریب دکتر فرید جبر ،تصحیح دکتر جیرار جهامی
و سمیح دغیم ،مکتبه لبنان ناشرون ،بیروت.
 .۶ارسطو ،)۱۰۶۹( ،اخالق نیکوماخوس ،ترجمه سید ابوالقاسم پورحسینی ،دانشگاه تهران ،تهران.
آملی،عبدال ،)۱۰۵۱( ،شرح حکمت متعالیه  ،انتشارات الزهرام ،تهران.
 .۵جوادی
هل
 .۹چایدستر دیوید  ،)۱۰۹۳( ،شور جاودانگی ،ترجمه غالم حسین توکلی ،مرکز مطالعات و
تحقیقات ادیان و مااهب ،قم.
 .۷ریچلز ،جیمز ،)۱۰۷۱( ،عناصر فلسفه اخالق ،ترجمه محمود فتحعلی و علیرضا آل بوبه،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم.
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۰۱

 .۱۳شجاعی ،محمد صادق،)۱۰۷۷( ،

انگیزش و هیجان نظریه های روانشناختی و دینی،

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم.
 .۱۱طباطبایی ،محمد حسین ،)۱۰۵۴( ،ترجمه المیزان فی التفسیر القرآن ،سید محمد باقر
موسوی همدانی ،انتشارات اسالمی ،قم.
 .۱۱طباطبایی،محمد حسین ،)۱۰۶۳( ،رساله الوالیه  ،موسسه اهل البیت ،قم.
 .۱۰فرانکنا ،ویلیام کی ،)۱۰۹۰( ،فلسفه اخالق ،ترجمه هادی صادقی ،نشر طه ،قم.
 .۱۴کلینی ،محمد بن یعقوب ،)۱۰۶۷( ،الکافی  ،دارالکتب االسالمیه ،تهران.
 .۱۷مصباح یزدی ،محمد تقی ،)۱۰۹۱( ،آموزش فلسفه ،ج ،۱نشر بین الملل ،تهران.
 .۱۶ــــــــــــــ  )۱۰۹۹( ،اخالق در قرآن ،ج ،۱موسسه آموزشی و پزوهشی امام خمینی ،قم.
 .۱۵مطهری ،مرتضی  ،)۱۰۶۶( ،مقاالت فلسفی ،ج  ، ۱حکمت ،تهران.
 ،)۱۰۹۱( ، —––––––– .۱۹مجموعه آثار ،ج ، ۵نشر صدرا ،تهران.

 به تصحیح سید جالل الدین، المبدا و المعاد،)۱۰۷۴( ، محمد بن ابراهیم، مالصدرا.۱۷
. تهران، انجمن حکمت و فلسفه اسالمی،آشتیانی
 پژوهشگاه حوزه و، روانشناسی اخالق،)۱۰۷۶( ، موسوی اصل سید مهدی و همکاران.۱۳
. قم،دانشگاه
 تحلیل فلسفی از مبنای انسان شناختی و انگیزش،)۱۰۷۱( ، محمد حسین، مهدوی نژاد.۱۱
.۱  شماره،۱  دوره، دو فصلنامه حکمت صدرای،اخالقی در اندیشه عالمه طباطبایی
. تهران، مرکز نشر دانشگاهی، تاریخ فلسفه در اسالم،)۱۰۶۵( ، میان محمد شریف.۱۱
 ویراسته مالنی کیلن و اسمیت، رشد اخالقی کتاب راهنما،)۱۰۹۷( ، جی. الرنس، واکر.۱۰
. قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، ترجمه گروهی از مترجمان،جودیث
24. Adams, Robert, 1987, The Virtue of faith, Oxford, New York, Oxford University Press.
25. Fletcher, Joseph, 1966, Situation Ethics, West minister Johan Knox press, Louisville
London.
26. Hume, David, 1989, An Enquiry Concerning The principle of morals, Oxford
University.
27. Kropotkin, peter, 1955, Mutual Aid, porter Sargent publishers, Boston.

کارکرد عشق و محبت در انگیزش اخالقی

28. Nagel, Thomas, 1970, the possibility of Altruism, New jersey, Princeton University Press.

۱۰۰

29. Outka, Gena, 2001, “love” In The encyclopedia of Ethics, ed. by Lawrence C. baker,
V.1, New York and London.
30. Parfitt, Derek, 1984, Reasons & persons, Oxford, Clarendon Press.
31. Rachel’s, James, 1993, The Element of moral Philosophy, New York
32. Sote, Michal, 2000, Virtue Ethics, the Blackwell Guide to Ethical Theory. Ed. Hugh,
Lafollette, Blackwell publisher.
33. Beas, George, 1967, "Love" in the encyclopedia of philosophy, Paul Edward, New
York Macmillan, V5.
34. Fletcher, Joseph, 1966, Situation Ethics, West minister Johan Knox press, Louisville
London.
35. Wallace, Jamesd, 1978, Virtues and Vices, Cornel University Press.

