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چکیده :همواره پی بردن به غایت و انگیزۀ رفتارهای انسان از مسائل قابل توجه روانشناسان و فالسفۀ
اخالق بوده استت خودررایان انگیزۀ تمامی اقااما خیرخواهانۀ انستان را دستتیابی به نفخ شت

تی
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نیگل فیلسوف معاصرآمریکائی با دو شیوۀ متفاو از حامیان جای و سرس ت دیگرررایی هستنا
بتستتون با رویکردی تبربی و با حرف فرۀتتیۀ آئتروئیستتم  -همائی ۀتتمن به چائ کشتتیان ادهاهای

آئتروئیسم ،انگیزه،

خودررایان از نوهی دیگرررائی روانشتتناختی دفام میکنا او از حریق آزمای های دقیق تبربی

بتسون ،خودررایی،

ی
توانست وجود انگیزۀ دیگرررایی در ذا انسان را ثابت کنا بنا به ادهای او ،احساسِ هاحفی نگران ِ

دیگرررایی ،نگرانی هماالنه موجب ایباد انگیزۀ دررخواهانه جهت تأمین رفاه مطلوب دیگری میشتتود از ستتوی دیگر
نیگل با روش تفسیری خود از امکان نوهی دیگرررایی با انگیزشِ هقالنی دفام کرده است به هقیاۀ
هماالنه ،نیگل
او دیگرررایی بیحرفانه ،الزمۀ هقالنیت و شرط برقراری اخالق است این مقائه با رویکردی توصیفی
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متفاو در دیگرررایی ،در کنار هم میتواننا پشتوانۀ محکمی برای رد خودررایی باشنا
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مقدمه

دیگران بر خود است

یکی از مستتائلی که از دیرباز تا کنون ذهن

دیگرگرایی روانشننناختی :در موۀتتوم

هر متفکری ب تهویژه فالستتتف تۀ اخالق و

دیگرررایی اخالقی به مثابه نظریۀ اخالقی

روان شنا سان را به خود م شغول دا شته ،آن

هنبتتاری ،معموال از دیگرررایی روان-

استتتتت کتته آیتتا آدمی حقیقتتتا میتوانتا

شتتتناختی بحی میشتتتود این ی

نظریۀ

دیگرررا با شا؟ یا واقعا قادر نی ست باون

توصیفی و در باب سرشت انسان است و به

تتی به دیگری خیر رستتانا؟ آیا

انگیزۀ اهمال انستتتان توجه شتتتایانی دارد و

دیگرررایی 0ه مان خودررایی 8در ئ اس

معتقا استتت انستتان ذاتا قادر به تأمین منافخ

فریتتب استتتتت؟

و رفاه دیگری

نفخ شتت

م تتال و صتتترفتتا ی ت

دیگران استتتت و آستتتای

قابل تأمل و مهم در

انگیزۀ اصتتتلی خیررستتتتانی بتته غیر را

م یان نظر یه های اخالقی استتتت که به دو

برمیانگیزد و می توانتتا از دا یرۀ منتتافخ

شکل اخالقی و روان شناختی مطرف ا ست

شت

تتی خود خارج شتتود این دیاراه تا

و هرکاام ماافعان خود را دارد

آن با اهم یت دارد که حر فااران

دیگرگرایی اخالقی :این نظریتته بر آن

م اأ هلم اخالق دانستهانا

دیگرررایی از نظرا

آن را

باور استتتت که منفعت و رفاه دیگری بایا

خودگرایی اخالقی نقط تۀ مقتتابتتل

م نتتای همتتل اخالقی قرارریرد؛ در واقخ

دیگرررایی ،نظریهای توصتتتیهای در حوزۀ

انستتتتان برای تعقیتتب اهتتااف و آمتتال و

اخالق هنباری را ب یان میک نا که هاف

آرزوهای خود پای به هستی نگذاشته است

اصلی آن ،اخالق و نفخ ش

ی است و هر

بلکه هلت وجود او خامت به انستتتانهای

فرد با یا ت مام ه مت خود را برای افزای

دیگراستتتتت و قر بانیکردن خود ،وظی فۀ

رفاه دیگری م تتروف دارد ( Graham,

بتتنتتیتتادیتتن آدمتتی استتتتت ( Penguin

 )2004: 56پس شرط الزم و کافی برای

 )Group,1964:143ئذا انستتتتان با یا

اخالقیبودن همل ،افزای

تتی

هتتمتتهچتتیتتز ختتود را فتتاای دیتتگتتری

ا ست ( )Shaver, 2010: 2از آنبا که

کنا) (Rand,1984:49بنابراین ،شتترط

آدمی در برآوردهکردن هادیترین ام یال،

اخالقی ه ملکردن ،تو جه و اوئو یتدادن

کردن به

خیر شتت

وابستتتته به دیگران استتتت ،کم

غیر تنها به دئیل منافخ و امتیازاتی استتت که
1. Altruism.

2. Egoism.
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این اهمال برای فاهل ایباد میکنا نه باین

روانشناختی ،خودررایی اخالقی را بیمعنا

دئیل که فینفسه خوبنا (پائمر)88 :0385 ،

میک نا زیرا با یا و ن ا یا اخالقی ز مانی

خودگرایی روانشناختی نوم دیگری

معنادار خواها بود که رزینه های متعادی

از خودررایی که ماهی استتتت انستتتان به

مقابل انسان باشا همچنین هررونه دیاراه

ئحاظ روانی به رونهای خلق شاه است که

دیگرررا اهم از اخالقی و روانشتتناختی از

هررز قادر به تأمین منافخ دیگران نیستتت و

استتاس باحل میشتتود زیرا چیزی را فرض

انگیزۀ ا صلی تمامی اقااما ان سان و حتی

میریرد که حستتتب این نظریۀ خودررایی

آ نان که به نظر خیرخواهانه و دیگرررایانه

روانشتتتناختی ذاتا از ههاۀ انستتتان خارج

استتتتت را صتتتر فا ابزاری در ج هت خیر

است

خوی ( Scott & Seglow, 2007:

امروزه انتقتتادهتتای زیتتادی متوجتته

تی

دیاراه خودررایی روان شناختی ا ست ،از

میدا نا و این که رف ته شتتتود هاف غایی

جمله بر این دیاراه آنان که بهحور دقیق به

فریب

تحل یل انگیزۀ انستتتتان پرداخ تها نا ،معلوم

نیستتت ( )Feinberg, 1987: 63حتی

میشتتود که ذا انستتان معطوف به هالیق

در م ثال های قهر ما نا نه و فراوظی فهای نیز

ش

ی خود است ( Laflette, 2007:

نمیتوان با قاحعیت بیان کرد که انگیزه و

 )273صتتتترفنتتظتتر از م تتتتادره بتتر

تتتی

مطلوببودن این ادهتتا ،هررز نمیتوان بتتا

 )1و کستب ئذ و برخورداری شت
کم

ر سانی به غیر ا ست ،جز ی

هاف آنان م را از هررونه نفخ شتتت

برچستتب هالقه به خود ،ماهی شتتناستتایی

باشا
واۀح است که این دیاراه ،متفاو

انگیزۀ واقعی آدمی شتتا ( Blackburn,

از خودررایی اخالقی است؛ چرا که هاف

 )2001: 32شتتایا به دشتتواری اما فهم و

این دیاراه بیان خوب و با انگیزهها نی ست

دریافت انگیزۀ درونی افراد یکی از دالیل

بل که تعیینکن ناۀ ه لت ای باد اه مال خیر

پذیرش این دیاراه استتتت؛ در حائی که

انستتان استتت صتتحت دیاراه خودررایی

هالوه بر اب طال نا پذیربودن 0چنین رو یهای

 .1ر ک :حسینیسورکی ،سیامحما ()0385

بررسی و نقا نظریۀ خودررایی اخالقی ،نشریۀ
پژوه های فلسفی – کالمی888-084 :)82( 8 ،
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که آن را از هلمیبودن خارج میستتتازد،

می شود بت سون از حریق انبام تحقیقا و

فقاان شواها تبربی و توسل به ادئۀ دیگر،

های دقیق و بیشتتت مار تبربی بر

فارغ از مستتتت ناا

تبربی ستتت ب نقض

ماهای آنان و ابطال خودررایی است

آز مای

روی انسانها به حمایت از نظریۀ همائی -
آئتروئیستتم و م ائفت جای با خودررایی

از حرفی چون با استتتااللهای هقلی

میپردازد ائ ته در نهایت وی به تلفیقی از

یا رد خودررایی

انگیزههتتای خودررایتتانتته و دیگرررایتتانتته

روانشتتت ناختی نیستتتتیم ،ق ول و رد آن به

متمایل استتت هالوه بر این ،نظریۀ بتستتون

حوزۀ روان شنا سی تبربی و ا ستااللهای

نظریهای توصتتتیفی استتتت و به صتتتور

دقیق هلمی و تبربی مربوط استتتتت رد

مستتتتقیم به حوزۀ هنباری ارت اط ناارد اما

خودررایی بتته روش تبربی اوال موجتتب

با تو جه به ارت اط م یان انگیزه و رف تار،

ابطتتال هر تقریر از نظریتتۀ خودررایتتانتته

دیگرررایی وی بائط خ وا جا پ یا ما های

میشتتتود و ثانیا فهم انگیزههای انستتتانی را

هملی برای اخالق است

محض نیز قادر به اث ا

امکان پذیر میستتتازد و در نهایت نشتتتان

هالوه بر تقریر بتستتون ،تقریر دیگری

میدها که مبموهۀ انگیز شی انسان چیزی

که به دفام و اث ا از دیگرررایی پرداخته

ی مادیررایان است و

استتتتت تقریر تتتامس نیگتتل ،فیلستتتوف

حاا قل ب شتتتی از انگیزۀ انستتتتان تو جه

آمریکایی استتت نیگل م ائف هر دو نوم

خائ تتانه به غیر خود استتت که این مهم با

خودررایی روان شناختی و اخالقی است و

تابیر دنیل بتسون به ثمر رسیا

بتته نوهی از دیگرررایی ه قال نی دفتتام

فراتر از منافخ ش

دنتتیتتل بتتتستتتتتون ،روانشتتتتتنتتاس

می کنا وی با استتتفاده از روش تفستتیری

معاصتترآمریکایی استتت که به خاحر حرف

خود در د فام از م تتتل حتا نایشتتتی ،از

ن ظریتتۀ مشتتت هورش ب ته نتتام « همتتا ئی –

دیگرررایی ب تهصتتتور

ه قال نی دفتتام

آئتروئیسم» به اوج شهر دست یافت وی

میکنا وی برای به ثمر رستتتانان تیوری

با حرف این نظر یه توانستتتت وجود انگیزۀ

خوی

بتته ابطتتال دیتتارتتاه مقتتابتتل یعنی

دررخواهانۀ محض را در ذا انستتان ثابت

خودررایی اخالقی از حریق بیرونکشتتیان

کنا این نظریه به اجمال بیان میکنا که

مفروۀتتتا و توائی فاستتتا و نامعقول این

احستتاس همائی با شت

نیازمنا ،س ت ب

دیتتارتتاه میپردازد نیگتتل بتتا ارائتۀ نوهی

برانگی تگی انگیزۀ ک م

کردن به افراد

نظریۀ همل ،نشتتان میدها که چگونه هقل

تبیین دیگرگراییاز منظر رویکرد عقالنی نیگل و رویکرد تجربی بتسون /زینب عباسی ،محسن جوادی ،بابک عباسی

05

و استتتتاالل به تنهایی میتوانا برای فعل،

 )08همچنین وی معتقا است ،دیگرررایی

انگیزش ای باد ک نا و در پی آن ،به این

متکی به استتتااللهای ما برای همل استتت

نتیبه میر سا که تنها با م نا قراردادن دئیل

که شرط صوری هینیت اخالقیانا (نیگل،

در بن یاد انگیزش میتوان از اخالقی هینی

)800 :0325

س ن رفت به این ترتیب این دو به روش

نیگل نهتنها معتقا استتتت که انستتتان

ویژۀ خود -یکی در حوزۀ روان شنا سس و

میتوا نا به نحو دررخوا ها نه برانگی ته

دیگری در حوزۀ فلستتتفتته -بتته دفتتام از

شتتتود ،بل که بر آن استتتتت که این انگیزۀ

دیگرررایی پرداختنا و هر دو در نهایت به

دررخوا ها نه پا یه و استتتتاس اخالق یا

اث ا آن دستتتت یافتنا با این اوصتتتاف،

محستتتوب میشتتتود نیگل منظور خود از

دیگرررایی دارای دو پشتوانۀ محکم هقلی

دیگرررایی را با این فرض بیان میکنا که

و تبربی شا در ادامه پس از ارائۀ دیاراه

چنانچه فرد  Pدئیلی در اختیار دارد تا کار

نیگل و بتستتتون و چگونگی دفام آ نان از

 Aرا انبام دها پس شتتتما دئیلی در اختیار

دیگرررایی و ارزش اخالقی آن به تحلیل

داریا تا کار  Aرا انبام دهیا؛ بهه ارتی

و ارزیابی و مقایسۀ دو دیاراه پرداخته و با

شما برای ایباد اوۀام و احوائی ،دئیلی در

ب یان نتی بۀ م قا ئه ،این ب حی را به پا یان

اختیار داریا که دیگران نیز برای ایباد آن

میبریم

همتتان دئیتتل را در اختیتتار دارنتتا بر این

 .0دیگرگرایی از دیدگاه تامس نیگل

استتتاس ،دیگرررایی ۀتتترور تا به مع نای
فااکردن به خاحر منافخ دیگران نیست بلکه

ن یگتتل در کتتتاب خود ب ته نتتام ا مکتتان

یعنی ادئۀ دیگران را وارد محاستتت ا خود

دیگرررایی با توجه به روشتتی که در دفام

ی پس از اتمام

کنیم؛ برای مثال ،هر ش

از م لحتانایشی بررزیاه است ،به دفام

پی

از امکتتان دیگرررایی می پردازد از نظر

کنا پس من نیز مان نا دیگران بایا بعا از

وی ،م تتتلحتانایشتتتی ودیگرررایی دو

اتمام پی

زبائهها را جمخ کنم (نیگل،

ائزام هقالنیتتت هملیانتتا( 0نیگتتل:0325 ،

)03 :0325

 0هقالنیت نظری به ما میرویا چه باورهایی درستتتت یا
نادرست است و کاامین را بایا بررزینیم ئیکن هقالنیت هملی
به ما میرویا چه بایا کرد و انبام کاام کار درست است

در ح یعت بایا زبائه ها را جمخ

نی

نی
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دیگرررایی مورد نظر نیگل منح تتر

و میتوانا نیروی انگیزشتتی داشتتته باش تا

در رستتتتتتتتتترۀ فتتتااکتتتاریهتتتا و

نیگل میرویا ارر میل م نای اخالق باشا،

ازخودرذ شتگیهای قهرمانانه نی ست ،بلکه

قادر ن واهیم بود از هقالنیت اخالق دفام

حاکی از رفتاری است که صرفا با این باور

کنیم زیرا امیال وابستتتته به اراده و اختیار ما

تتی دیگر

نیستتتنا و به صتتور ت تتادفی بر ما هارض

بهواسطۀ این رفتار ،سود میبرد یا از آسی ی

میشتتتونا پس نمیتوان آنها را نقا کرد،

دور میشتتتود بنتتابراین ح ق این تعریف،

زیرا تنها باورها قابل انتقاد هستتتنا چنانچه

دیگرررایی در متن زناری روزمره وجود

اخالق م تنی بر امیال با شا ،اوال می توان از

دارد و ئزومتتا بتتا از خودرتتذشتتتت ت گی و

ائزاما اخالقی آن رری ت و پیوسته برای

هزینهکردنهای فرا وظیفهای 0همراه نیست

توج یه آن از میلی به م یل دیگرتوستتتتل

نیگل میرویا حتی وقتی به کسی روشزد

ج ست؛ ثانیا اخالق غایت فینف سه ن واها

پنچر شاه یا

بود بلکه ابزاری خواها بود جهت رستتیان

زن وری روی هم رررش نشتتتستتتته ،هملی

به غایتی دیگر در حائی که از نظر نیگل،

دررخواهانه انبام دادهایم که هیچ هزینهای

اخالقی زیستن غایت فی نفسه است؛ او در

برای ما ناارد )(Nagle, 1979: 16

پاستتته به این ستتت ال که چرا بایا اخالقی

برانگی ته شتتاه باشتتا که شتت

میکنیم که الستی

ماشین

با توجه به تعریف فوق ،دیگرررایی

زی ست ،به نق

باورهایی ا سا سی به جای

نزد نیگل با انگیزش 8درارت اط ا ست که نه

م یل اشتتتتاره میک نا؛ باور هایی ماننتا:

میل به خودی خود استتت نه باور به خودی

انستتانهای دیگری ماننا من وجود دارنا و

خود ،بل که ترک یب م یل و باور منبر به

من ی

ان سان ه ستم در میان خیل هظیمی

همل می شتتتود در واقخ باور ،اصتتتائت و

از انسانها ئذا هیچی

محوریت دارد و اینرونه نیستتت که تنها

داشتتت ته و نه از ارزش کمتری برخوردار

میل ،قار برانگی تن انسان را داشته باشا

است دیگرررایی در نیگل به این ت ور از

بلکه باور نیز از این قار برخوردار ا ست

خودمان مرت ط استتتت که قادریم همزمان

1. Supererogatory.
 = Motivation 8فرآینای واستتتطهای یا حائت

انرژیدهناه به رفتار و همل استتت این نیرو ترکیب

درونی در ی

جاندار که او را به ه مل وادار

می کنتتا ،بتته ه تتارتی دیگر انگیزش ی ت

نیروی

بر دیگری نه برتری

میل و باور است که منبر به همل در آدمی میشود
نیگل باور را مقام بر میل میدانا
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خود را ی

من و ی

ت تتتور

شتتت

به ئحاظ غیرشتت

05

تتی خواهیم شتتا نیگل

کنیم این پیونا میان م تتتلحتانایشتتتی و

معت قا استتتتت که رزاره های اخالقی ارر

دیگرررایی فاقا میل است بنابراین به باور

ب واهنا هینی باشتتتنا پس بایا مستتتتقل از

نیگل ،دیگرررایی نوهی احستتتاس نیستتت

فاهل و امیال او و به نحو بیحرفانه باشتتنا و

بلکه شتترط هقالنیت و م نای اخالق استتت

چنین احکامی تنها بایا هقالنی با شنا؛ زیرا

)(Nagle, 1979: 3

تنها در هقالنیت میتوانیم از نوهی هینیت

 .0-0اخالق ،عینیت اخالقی و عمل از منظر نیگل

روشتتتی ستتت ن بگوییم؛ میتتل حتی ارر
جهانشتتتمول باشتتتا صتتترفا ی

هاحفه و

آیتتا ارزشهتتای ا خال قی ه ی نی و وا ق عی

هیبان استتت؛ پس الزم استتت نشتتان دهیم

هستتتنا؟ نیگل به این معنا از هینیت اخالق

این امکتتان وجود دارد کتته هقتتل بتوانتتا

دفام میکنا که به زهم او میتوان روشها،

انگیزهای برای فعل ایباد کنا و بهه ارتی

ادئه و ا صوئی را یافت که اهت ار شان ن س ی

بایا ت یین کنیم که همل آدمی میتوانا از

ی ن اشا و میتوان بر اساس آنها

هقل نیز ناشتتی شتتود حال چطور می توان

ز ناری کرد مق تتتود وی از هین یت این

سترچشتمۀ انگیزش اخالقی را باون ارجام

نیستکه دادههای اخالقی در جهان موجود

بتته میتتل ت یین کرد؟ نیگتتل ابتتتاا بتته ت یین

هستتت تنتتا در وا قخ ،ه ی نیتتت او ه ی نیتتت

انگیزۀ آیناهنگری بر بنیاد هقلی پرداخته و

وجود شناختی افالحونی نی ست ،بلکه نوهی

م تنی بر آن به تحلیل و اث ا دیگرررایی

هینیت روشتتتی استتتت به این معنا که ما

هقالنی دست مییابا

یا ش

روشتتی را ات اذ میکنیم و حی آن از خود
و نظرراه ش ت

به ستتوی ی

تتی خوی

 .8-0عدمابتناء مصلحتاندیشی و دیگرگرایی برمیل

نظررتتاه هینی 0فراتر میرویم و بتته ا ین

ح ق نظر نی گل ه قل به تن هایی می توا نا

ترتیب قادر به کشتف اصتول معت ر اخالقی

انگیزش ایباد کنا و بنیاد همل قرار ریرد

 0نظرراه هینی ما را از نظرراه ذهنی (فرد ،اجتمام ،ملت و

تتیانا ،اما در هینی ارزشها و احکام

رونه) جاا میکنا یعنی فراروی از نقطهنظر ش ت
کشتتف اصتتول اخالقی غیرشت

به تعلقا و منافخ شتت

تتی جهت

اخالقی مستتتقل از فاهل و بیحرفانه استتت و دارای اهت اری

تتی و بیحرف ،در هینی ما

ی است و چنین احکامی بایا هقالنی باشا (نیگل،

ناظریم ،در ذهنی ما فاهلیم ،در هینی بیحرفیم در ذهنی
حرفااریم در ذهنی ارزشها تنها وجوه ش

ی دارنا و وابسته

غیرش

)8-02 :0325
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دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

ئتتذا برای دفتتام از دیگرررایی ،شتتتیوۀ

آنچه ما را به انبام هملی م لحتانای شانه

استتتاالئی خاصتتی را بهکار میریرد او با

وادار میک نا ،میل ما به پیاما های آی ناۀ

تحلیل انگیزۀ م لحتانای شانه 0ابتاا ن شان

فعل نیستتتت ،بلکه باور ما به منافخ آیناه

میدها که این انگیزش ،بنیادی مستتتقل از
میل دارد و بر بنیادی هقلی ت یین میشتتتود،

است

8

میتتلبتتاوران معتقتتانتتا میتتل کنونی،

سپس همان شکل از استاالل را برای اث ا

محرک فعل ا ست نه صرفا امیال آیناه ،اما

ابت نای دیگرررایی بر بن یادی هقلی به کار

از نظر نیگتتل بین امیتتال کنونی و آتی

میریرد

تعارض وجود دارد به دیگر س ن ،میل به
آینتتاه ،ایبتتاد انگیزش نمی کنتتا بلکتته

 .0-8-0مصلحت اندیشی

انگیزش مستتتلزم ت تتور متافیزیکی خا

ح ق بتتاور نیگتتل ،هنگتتام بحتتی دربتتارۀ

استتتت در همین راستتتتا نیگل از دو بنیاد

م لحتانایشی با م ئفۀ آیناهنگری هملی

متافیزیکی برای م لحتانایشی نام میبرد

سر و کار داریم نه با هررونه پیونا خا صی

و آن دو را شتتتتترط هتتیتتنتتیتتت ائتتزام

که مفهوم م لحتانای شی ممکن ا ست با

م لحتانای شانه میدانا :اول ت ویر غیر

منفعت ش ت

ز مانم نا از اد ئه ای که در ه مۀ ز مان ها

تتی داشتتته باشتتا (Nagel,

) 1979: 36م تتلحتانایشتتی میتوانا

اهت اردارنا و میتواننا انگیزشتتتی در زمان

خارج از نفخ فاهل باشتتتا ماننا دلنگرانی

حال برایمان فراهم کننا؛ دوم ،ت تتتور فرد

وائاین نستتت ت به رفاه آتی فرزناانشتتتان

به مثابه ی

کل واحا منتشتتتردر زمان؛ منِ

ستتت ن اصتتتلی نیگل این استتتت که م ئفۀ

اکنون همانقار واقعی ا ست که منِ آیناه

آیناهنگری ،اساس م لحتانایشی است
1 Prudential.

ق ول دارنا که میل برای انگیزش هقالنی ۀتترور دارد با

 8نیگل بین دو نوم میل تفاو قائل استتت میل انگی ته و

این تفاو که ائگوی میل بنیاد همچون هیوم و هابز این میل

میل ناانگی ته میل انگی ته :امیائی که از راه ت تتمیم و تأمل

را در میان امیال ح یعی یا ناانگی ته ان سان ج ستبو میکنا در

هقالنی حاصل میشونا میل ناانگی ته :میلی که از انگیزههای

حائی که ائگوی باور بنیاد همچون نیگل و کانت آن را در

ح یعی پایا میآیا و صترفا بر ما هارض میشتونا آنچه در

میان امیال ناشتتی از باور هقالنی یا انگی ته مییابا (نیگل،

پس تمام کارهایمان وجود دارد میل انگی ته استتت نه میل نا

 )81 :0325بنابراین از نقطهنظر نیگل این ادها که میل در بنیاد

انگی ته ئذا ی

دئ یل ،ۀتترور تا توان انگیزشتتی دارد

) (Nagel, 1979: 32ماافعان میل بنیاد و باور بنیاد هر دو

هر نوم انگیزشی وجود دارد ،نادرست است

00
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تتی تنها چیزی که واقعیت دارد

ئذا از نظر وی در م لحتانایشی اوال فرد

منظر شت

بایا بین خود در زمان حال و خود در زمان

من هستم و امیال و ارزشهای من

آیناه ارت اط و ات تتتائی ب ینا و به ه ارتی

در واقخ استتاس اخالقیا  ،همین غل ه

خود را موجودی پایاار و منتشتتتر در زمان

بر نگاه ش

ی است که باون دیگرررایی

ئحاظ کنا ) (Nagel, 1979: 58ثانیا

ممکن نیستتتتت نی گل میرو یا« :اخالق،

فرد با یا ز مان حال را بههنوان جزئی از

تقالیی است هلیه شکل خاصی از م م ۀ

زنبیرۀ ز مان ئ حاظ ک نا اکنون و ب عاا یا

خودمحوری؛ همتتان حور کتته استتتتتتاالل

هقالنی با ی کایگر

م لحتانایشانه ،تقالیی است هلیه سلطۀ

ناار نا ز مانی که ب عاا یا آی ناه نام یاه

زمان حال» ( (Nagel, 1979: 100هر

میشتتتود ،هاق ت به ز مانی که اکنون نام

بتته ب یرون

من و غیر من ت فاو

مینهیم تغییر مییابا ئذا نامعقول استتتت تا
آیناه را صرفا بهخاحر آیناهبودن

فرد از مر کز جهتتان خو ی
مینگرد و ت ور ی

فرد ویژهبودن نس ت

در نظر

به خود را کنار زده و به این میپردازد که

نیاوریم به همین شتتتکل ،اهمیت ناادن به

چگونه هر وجود انستتتانی بایا نستتت ت به

دیگران صتتترفتتا بتهختتاحر اینکتته آن فرد،

دیگران رف تار ک نا این نوم ن گاه ستتت ب

من نمیباشتتا دور از هقل استتت

می شود که وقتی ب واها فعلی انبام دها،

شتت

)(Kraut, 2016: 37

برخی نیازمنایهای مربوط به دیگران را بر

در م لحتانایشی ارر اصائت را به

خود ح مل میک نا ئذا دیگران و درد و

زمان باهیم ،فاقا فعل م لحتانایشانهایم

رنج آنان همچون خود و درد و رنج خود،

بلکه بایا زمان حال را در زنبیر آنا زمان

ارزشمنا و قابل اهمیت می شود زیرا درد و

اناازه واقعیانا

رنج دیگران به بای درد و رنج خود مان

متناظر با آن در دیگرررایی نیز تنها زمانی

استتتتت ) (Kraut, 2016: 38امتتا بر

واجتتا انگیزش دیگرررایتتانتته ایم کتته از

خالف نیگل ،خودررایان معتقانا که هیچ

منظری هینی ،بیحرفانه و فارغ از میل و نه

یای وجود ناارد! در حائی

ئحاظ کنیم که همه به ی

شت

تتی به خودمان بنگریم یعنی خود را

صرفا ش

دئیل غیر ش

که نیگل نشان داد ارر دئیل غیرش

یای

ی در میان دیگران و مساوی با

وجود نااشتتتته باشتتتا ،به ورحۀ خودتنها

آنان ب ینیم که هیچ تفاو ویژهای نااریم

ان گاری میافتیم در واقخ با نفی هررو نه

که ما را از دیگران مم تاز ک نا چرا که از

دئیل هینی ،امکان حکم هینی دربارۀ خود
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را نیز مساود کردهایم (Nagel, 1979:

هالوه بر این ما هررز فکر نمیکنیم که از

)104-106

میان مردم جهان فقط ماییم که مورد آزار
آن فرد واقخ شاهایم و او برای نرنبانان ما

 .8-8-0صورت شهودی استدالل نیگل

دئ یل ویژهای دارد که برای دیگری ناارد

نیگل در پاسه به خودررایان با حرف مثائی

دئیل او هرچه باشتتا دئیلی استتت که برای

به قاهاۀ زرین «آیا میپستتتنای دیگری با

هام آسیب به هر کسی دارد و هر کس نیز

شتتتما همان کاری را بکنا که شتتتما با او

در شرایط مشابه برای هام آسیبزدن به ما

می کنیا» متوستتتل میشتتتود؛ من در حال

و دیتتگتتران دارد (اختتوان-310 :0382 ،

شکنبۀ فردی ه ستم اما چه دئیلی میتوانا

 )314پس این دئیتتل ،کتتاربردی همومی

مرا ازین کار باز دارد؟ به نظر نیگل قاهاۀ

دارد و به همه مربوط استتتت هر انستتتان

زرین؛ من این کار را نمی پستتتنام زیرا مرا

فکوری قادر به درک این مطلب استتت که

میرنبتتانتتا همین امر مرا بتته این فکر

هر ش ت

تتی دئیلی در اختیار دارد تا نهتنها

می اناازد که شتتکنبه رر من نیز بایا دئیلی

م تتتائح خود بلکه م تتتائح دیگران را چه

بر ترک کارش داشته باشا ئذا متوقعم که

دوستتتت و چه غری ه رهایت کنا (نیگل،

وی به دئیل من پاسه دها چرا که دئیل من

:0323

 )۳5-۳3و در صتتتتتتور

هینی استتت ()Nagel, 1970: 82-86

صامهرسانان دچار هذاب وجاان و حس

ی ا ست ،دئیل هینی

ناخو شاینا می شود ائ ته این دو اح ساس و

پس هرجا دئیل ش

هم هست و نیز بر م نای متافیزی

،ش

من در نس ت با آن فرد فقط ی

ش

میتتل ،انگیزۀ همتتل نیستتتتنتتا بلکتته پیتتامتتا
مو

ناخواستتتته و ح یعی هملنا بهه ار دیگر،

آراهم که ادئۀ من توان هنباری دارنا که

این دو احستتاس ستت ب انبام یا هام انبام

انتظار دارم دیگران همین کار را بکننا این

فعل نمیشتتتو نا بلکه دئیل دیگری وجود

امر مرا ملزم میستتتازد تا ادئۀ دیگران برایم

دارد کتته حتی ستتت تتب میشتتتود این دو

نیروی هنباری داشتتته باشتتا وقتی آستتیب

احستتتاس ،درستتتت به نظرآیا و آن دئیل

میبینیم توقخ داریم دیگران به این مستتتأئه

چیزی نیست جز دئیل بیحرفانه! به این معنا

اهمیت دهنا؛ قطعا فکر نمیکنیم که هررز

که ز ناری دیگران درستتتتت به ا ناازۀ

به آنها ربطی ناارد؛ این همان حسی است

زناری من بسیار بااهمیت است و من دئیلی

که قاهاۀ زرین را در ذهن برمی انگیزانا

به دیگران دارم همانرونه که

برای کم
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آنان نیز دئیلی برای خیرر سانی به من دارنا

واحا بیان کننا اما معموال غائب افراد بر

(نیگل )41 :0328 ،بنابراین دیگرررایی از

این باورنا که ا سنادها و تو صیفا درونی

منظر نی گل ،انگیزشتتتی هقالنی و استتتاس

اول ش

متفاو ا ست و

اخالقیا است

این یعنی باور به خودتنهاانگاری بنابراین

و سوم ش

خودررایی بر خالف نیگل معتقا است که

 .3-8-0مالزمت خودگرایی با خودتنهاانگاری

هیچ دئیلی هینی نیستتتت و هردئیلی صتتترفا

تقتتابتتل خودررایی و دیگرررایی همچون

ش

تقابل ادئۀ زمانمنا و بیزمان استتتت منظر

فرو افتادن در دام خودتنهاانگاری دانستتتت

تتتی درستتتتت نقطتۀ مقتابتل منظر

) (Nagel, 1970: 84-115از نتتظتتر

تتی استتت و ربط و نستت ت آن با

نیگل ،همانحورکه پذیرش اح کام هملی

خودتن هاان گاری و نفی آن از منظر نی گل

ی س ب ایباد انگیزش است،

شتتت
غیرشتت

امری واۀتتح استتت 0منظر غیرشت
خالف ش

تتی بر

ی با ۀمیرهای اول ش

ی است در حائیکه نیگل این امر را

از منظر ش

صتتاور احکام هملی از منظر غیرش ت

تتی

یا

نیز آدمی را برمیانگیزانا و این وقتی ا ست

انع کاستتتی همراه نیستتتتت بل که ت تتتویر

که ادئه ،فارغ از هامل و هینی باشا و هالوه

غیرشتت

تتی از من یعنی بتوان هرآنچه از

متغیر آزاد فاهلی قا بل

منظرشتت

تتی قابل بیان استتت همان را با

تعابیر غیرش ت

تتی بیان کرد؛ هرچیزی که

برآن باون ی

تاوین باشتتتتا پس ج ها

و مالح ظاتی

همچون اینکه فعل ،منافخ فاهل را افزای

فتترد دربتتارۀ ختتوی ت

اهتتم از افتتکتتار و

مید ها ،نمیتوا نا اد ئۀ ن هایی ان بام ف عل

احستتتاستتتا یا افعائ

میرویا ،به همان

باشتتا و ارر ب واهنا دئیل باشتتنا بایا ذیل

معنا بایا ممکن باشتتتا تا دربارۀ دیگران نیز

مالحظا هینی قرارریرنا در نتیبه ،هیچ

بیان کنا بنابراین از نظر نیگل ،اشتتت ا

دئ یل ن هاییای برای ان بام ف عل نمیتوا نا

م تلف مان نا ز مان های م تلف قادر نا

مشتتتمل بر فاهل آزاد متغیر باشتتا صتتور

رزاره های واحای را از منظرهای متفاو

درست استاالل اخالقی م تنی بر نظر نیگل

ناظر به امری مشتتتترک در ی

موقع یت

 0ر ک :اخوان ،مهای ( )0382هقالنیت اخالقی
زیستتتتن از نگاه تامس نیگل ف تتتل نامۀ تأمال
فلسفی 080-25 :)۳( 8

همین استتتت وج ها و م نافخ متضتتتاد با
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تتتی و هقالنیت

رنج شما چه ارت احی با دیگری دارد بگویا

اخالق ماننا منافخ شتتت

ابزاری فاقا این صتتتور درستتتتنا بر این

چون این رنج فینف سه با ا ست و هینیت و

استتتاس ،باور به خودتن هاان گاری ستتت ب

ارزش خنثی و فارغ از فا هل آن ستتت ب

میشتتتود انستتتان کاری انبام ناها ،مثال

می شود هم برای من و هم برای هر ش

کتابی ننویستتا زیرا باور ناارد کستتی باشتا

دیگری با با شا )(Nagel, 1970: 85

را ب وانتتا بتته زهم نیگتتل،

پس این حکم ،هم برای من و هم دیگران

خودررایی مالزم با خودتنهاانگاری استتت

محتوای انگیزشتتی دارد زیرا هینی استتت و

و در مقتتابتتل ،توانتتایی نگریستتتتن خود و

این یعنی خودانگاری خطاستتتت و دیگران

کتته کتتتاب

شرایطمان از منظری غیر ش

ی ،موجب

واقعیت دارنا

نفی خودررایی می شود این توانایی س ب

این در حائی استتتت که «آینرنا» از

تتتی ما از

م ائفان ستتترستتت ت دیگرررایی اخالقی

به

معتقا استتت :دیگرررایی اخالقی به انکار،

ی متناظر در همان شرایط

ت ریتتب و قربتتانیکردن خود میانبتتامتتا

تتی)

) (Rand, 1984: 49از نظر آینرنتتا

ملتزم شود و ارر این توانایی ن اشا ،آنراه

کار هقالنی آنستتتت که انستتتان در پی نفخ

احالق مفاهیمی اینرونه به دیگران ممکن

خود باشتتتتا ،ائ ته وی ک م

کردن به

نیستتتت و فرض وجود دیگرانی همچون ما

دیگری را در برخی شتترایط و در نس ت ت با

هقالنی ن واها بود از مبرای این توانایی

برخی انستتتان ها جایز می دا نا (Rand,

تتی بههنوان

) 1964: 43از جملته نقتاهتایی کته بر

تتتی میان دیگران رذرکنیم

م نای نظر نیگل به آینرنا وارد استتت ،این

(اخوان )305 :0382 ،اخالق و به تع یری

است که رنا جهان را به خود و انسان دیگر

دیگرررایی ،فقط برای موجوداتی ممکن

تقستتتیم میکنا و اهمیت خود را باالتر از

استتتت که بتواننا خود را از زاویۀ دیگران

دیگری میدانا ،در حائیکه ارر از منظری

که به اناازۀ او واقعیانا و به جها کلی با

هینی و بیحرفانه ،خود را صرفا ش

ی در

او مشتتتابه هستتتتنا ،ب ینا و خودررا تنها در

میان دیگران و مستتتاوی با آنان باانیم که

صتتتورتی از موۀتتتخ خودررایی فاصتتتله

هیچ امتیاز ویژهای ناارد تا از دیگران ممتاز

میریرد که مثال وقتی از او پرستتیاه شتتود:

شود ،چنین تقسیمی درست نیست توجه و

میشتتتود که تمام احکام شتتت

جمله ادهاهای روان شناختی اول ش
احکام غیر ش

(با فرض نگریستتتن از منظر غیرشتت

استتت که ما بایا به ایاۀ ش ت
صتتترفا شتتت
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برتری بتته خود ،نق

04

دیگری را در نظتتام

رفاه مطلوب او میشتتود دیگرررایی وی

اخالقی کمر نگ و یا نا پا یا می ک نا؛ از

از نوم دیگرررایی تو صیفی ا ست و چون

حرف دیگر بر استتتاس خودررایی هقالنی

ی

بحی هنباری نیستتتت ئزوما به فعل

رنا ،چون زناری انستتتان دارای بازه های

اخالقی منبر نمیشتتتود ا ما با تو جه به

زمانی م تلف استتتت پس انستتتان منفعت

ارت اط وثیق م یان انگیزه و رف تار ،این نوم

می ک نا

دیگرررایی همچون خودررایی ،واجتتا

این نگاه به س ب شکافی است که رنا بین

پیاماهای هملی در ارت اط با اخالق و س ب

زمان ها قائل استتتت ،در حائی که از منظر

ات اذ ت میمها و استراتژیها در این زمینه

هقالنی بتتا

استتتتت در نتیبتته ،دیگرررایی بتستتتون

یکایگر ناارنا و بایا زمان حال را جزئی

همچون خودررایی این قابلیت را دارد که

از ز ن ب یرۀ زمتتان ئحتتاظ کرد مستتتتأئ تۀ

در رابطه با اخالق ،مزایا و معایب خود را

کردن بتته دیگرن در نظر رنتتا ب ته

دا شته با شا اما هلیرغم پیاماهای حا صل

صور جای و ا صلی ئحاظ ن شاه ا ست

از آن ،ح ق اهتقتتاد بتستتتون ،دیگرررایی

به

برای ارتقاء روابط بین فردی و اجتماهی و

ئح ظه ای را فاای خیر بل نا ما

نیگتتل ،اکنون و بعتتاا تفتتاو

کم ت

وئی به استتتت ناد قا هاۀ زرین ،ک م

برخورداری از جامعهای ستتائم و نی

دیگران ۀروری است
 .8امکان دیگرگرایی از منظر دنیل بتسون
دنیل بتستتتون ،روانشتتتناس اجتماهی اهل
آمریکا با حرف نظریۀ تبربی م شهورش که

الزم

و ۀروری است در ادامه به اجمال به شرف
نظریۀ بتسون میپردازیم
 .0-8شرح فرضیۀ همدلی  -آلتروئیسم

به نام «همائی – آئتروئی سم» معروف ا ست

دیگرررایی در نزد بت سون نیروی انگیز شی

بتته رد ادهتتای خودررایی روانشتتتنتتاختی

قوی است که صرفا به جهت یاریرسانی و

های

تتتأمین رفتتاه مطلوب دیگران برانگی تتته

دقیق تبربی رذاشت فرۀیۀ بتسون حاکی

می شود فر ۀیۀ همائی  -آئتروئی سم ادها

پرداخت و آن را به من تتتۀ آزمای

0

از این استتت که احستتاس نگرانی هماالنه

میکنا که «دغاغه و نگرانی هماالنه »

برای فرد دیگر ،منبر بتته ایبتتاد انگیزۀ

ستتت ب ایباد انگیزۀ دیگرررایی میشتتتود»

دررخوا ها نه برای ه مل هم یارا نه و تأمین

) (Batson, 2011: 11بتستتتون هررز

1. Empathic Concern.
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ادها نکرده است که دغاغه از روی همائی

دارنتتا تعتتابیر متتذکور بر خالف نگرانی

تنها من خ ایباد انگیزۀ دیگرررایی استتتت،

هماالنه صتترفا حائت انگیزشتتیانا یعنی از

وی منکر منابخ دیگر نیستتتت (Batson,

احستتتتاس و انگیزه ترک یب شتتتتاها نا و

) 2011: 9ممکن استتتت چیزهای دیگر

بهخاحرخودمان یا هر چیز دیگری تحری

نیز موجب ایباد انگیزۀ دررخواهانه شونا،

میشتتتو نا برای م ثال ستتتعی میکنیم تا

امتتا دغتتاغتتۀ همتتاالنتته ،یکی از مهمترین

خود مان را به جای دیگری قرار دهیم تا

اموری استتتت که چنین انگیزهای را ایباد

حستتی شت یه حس او به دستتت آوریم و در

متتیکتتنتتا & (Batson, Lishner

پی آن ناراحت شویم یا تأ سف ب وریم یا

) Stocks, 2015: 2بتستتتون در نظریۀ

خوشتتحال شتتویم (Darwall, 1997:

خود تأکیا میکنا که همائی ،هاحفهای

) 261در این صور  ،نه فرد قادر است به

بستتیط نیستتت بلکه شتتامل هواحفی دیگر از

درستی احساس دیگری را درک کنا و نه

جمله هماردی ،ترحم و شفقت و هطوفت

به درستی کم

کنا ،پس این نوم همائی

هم می شتتتود که در شتتترایط رونارون به

بر خالف نگرانی ه ماال نه ،زای ناۀ انگیزه

شکلهای م تلف بروز میکنا برای مثال

نیستتتنا (Batson & Show, 1991:

ممکن استتتت نگرانی هماالنه در ما بیاار

) 108همچنین در هقیاۀ بت سون ،نیازی به

شود و موجب به وجودآمان هاحفۀ شفقت

ش یه سازی اح سا سا دو حرف نی ست با

شود (Lishner, Batson & Huss,

توجه به میزان درکی که از شتترایط فرد در

) ،2011: 615ماننا برانگی ته شان حس

ما ایباد میشتتتود و ارزشتتتی که برای فرد

شتتتفقت ،هنگام مشتتتاهاۀ کودک در حال

قائلیم ،برای به ود شتترایط او اقاام میکنیم

بازی که درد و رنبی ناارد به صتتترف

حتی ارر فرد متو جه ک م

از ناح یۀ ما

آسیبپذیربودن !

نشتتود برای مثال برای فرد بیرناهی که از

وجتته اشتتتتراک این نوم مفتتاهیم بتتا

شتا ۀترب و شتتم ،بیهوش شتاه استت

دغاغۀ هماالنۀ بتسون آن ا ست که مفاهیم

دچار غم و افستتوس شتتویم با آنکه متوجه

همائی مورد نظر دیگران با همائی ما نظر

احستتتتاس ما ن وا ها شتتتتا (Batson,

بتستتتون ،در این جهتتت کتته همتۀ آنهتا

) 2011: 41-43بتستتتون از واژۀ نگرانی

احستتتتاس هتتاحفیِ دیگرمحور هستتتتنتتا،

به همراه همائی استتتتفاده میکنا نه به این

مشتتتترک نا ا ما ت فاو های ه ماهای باهم

منظور که از نظر ئفظی ت مایز ای باد ن ما یا
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بلکه هاف وی تأکیا بر این مستتأئه استتت
که در واقخ ه مائی واکن

آن شتتت
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ن یازم نا ،ارزش درونی قا ئل

هاحفی همیق

شود روشن است که حس هاحفی همائی

نس ت به درد و رنج دیگران است که باین

در آراء بتستتتون همچون نیگل کامال م تنی

نحو شتتترایط نامطلوب افراد به شتتترایط

بر توانایی باالی شتتناختیاستتت که برررفته

مطلوب تغییر میکنا بنابراین وقتی فرد از

از تأمل هقالنی و تحلیل منطقی استتتت در

وۀتتتعیت مطلوب برخوردار استتتت و در

این شتتناخت ،نهتنها موۀتتوها مربوط به

شتتادی و رفاه به ستتر میبرد نیازی به تغییر

ستتتعاد و خیر دیگران مطرف نمیشتتتود

شتتترایط وجود نتتاارد پس حس ئتتذ

بلکه قادر به درک نیاز دیگران نیست ثمرۀ

همائی 0یا ش یه به آن خارج از بحی است

این امر ،ناکامی در ایباد نگرانی هماالنه

و ستتت ب ایباد انگیزۀ دیگرررایی ن واها

استتت ) (Batson, 2011: 38انت اب

شتتتتا ) (Batson, 2011: 32-33در

هقالنی صتترفا انگیزۀ خیررستتانی به غیر را

نگرانی

نتیبه نمید ها بلکه میتوا نا خودررایانه

نهتتایتتت بتتایتتا رفتتت کتته تفتتاو

هماالنه با دیگر حاال همائی بهصتتور

باشتتتا اما هالوه بر تحلیل هقالنی ،نیروی

مبزا آن استتتتت کتته نگرانی همتتاالنتته

پرقار هشتتتق را نیز وارد میکنا هشتتتق

اح سا سی ا ست که از حریق تحلیل هقلی و

حاکی از ارزش رذاری همقی نستتت ت به

منطقی انستتان از شتتناخت فرد یا افراد مورد

دیگری استتتت که بارقههای آن را میتوان

نظر پا به میاان میرذارد درحائیکه دیگر

در موجودی به نام مادر یا فت هشتتتق

هواحف نیازی به این نوم ظرفیت شتتناختی

میتوانا در وجود تمام آدمیان پنهان باشتتا

تتتی ر نشتتتان

و از حریق تربیت و آموزش و فرهنگ خود

ناارنا و بر اثر نفخ شتتت

را بن ما یا نا به زهم بتستتتون ،دیگرررایی

میدهنا
 .0-0-8پیشنیازهای نگرانی همدالنه

نگرانی همتاالنته خودبتهخود و غیرارادی

صتتترفا در میان نزدیکان نیستتتت و میتوانا
دایرۀ و سیخ ان سانها و کل ح یعت را در بر
ریرد

ر نمیدهتتا بلکتته هواملی در ایبتتاد آن

در صور ایباد انگیزۀ دررخواهانه

نق

اساسی دارد؛ ابتاا بایا درک شود که

رسانی

شت

تتی نیازمنا استتت و ستتپس برای رفاه
1. empathic joy.

با توجه به شرایط م

و  ،کم

میتوانا ر دها یا ناها چرا که ئزومی
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ناارد حتما از ناحیۀ خود فرد صور ریرد

یا خودررایانه را برای فرۀتتتیۀ همائی -

ثائثی را به انبام

آئتروئیستتتم مورد بررستتتی و واکاوی دقیق

از ناحیۀ

قرار مید ها شتتت

با یل خودررا یا نه

ریرد قط عا دیگرمحور

ه ارتنا از 0 :کاه

ناخوشاینا:0

بلکه وی میتوانا ش ت

بگمارد ئیکن ارر کم

کم

خود فرد صتتتور

تحری

محض استتتت اینرونه نیستتتت که انگیزۀ

این جایگزین بهحور خالصتتته بیان می کنا

دررخواهانه ۀتترورتا منبر به انبام کم

که «پریشتتانی هماالنه ناخوشتتاینا استتت و

شتتتود ،زیرا شتتت

دارای قوۀ اخت یار و

کم

کردن به قربانی بهترین راه رهایی از

انت اب میان انگیزههایی ا ست که هالوه بر

منشتتتأ پریشتتتتانی استتتتت» & (Batson

دیگرررایی بهحور همزمان در او ر داده

)shaw, 1991: 115؛  8ت ن یتته و یژۀ

استتتت ئذا وقتی با هزینه هایی که از انبام

همتتائی : 8این اهتقتتاد وجود دارد ارر بتته

خیرر سانی به دیگری مواجه می شود ،قادر

کستتتی که برای او نگرانی هماالنه داریم

و انت اب بین انبام یا هام انبام

نکنیم ،دیگران ما را بهحور منفی

به رزین

کم

کار است مهم آن ا ست که انگیزۀ موجود

قضتتاو خواهنا کرد این انگیزه را بهحور

در او دررخوا ها نه بوده استتتتت حتی ارر

خالصه پرهیز از تن یه 3مینامیم (Batson

هقیم ماناه باشتتا چرا که در صتتور اقاام

)& shaw, 1991: 115؛  3در

قطعا ثمرهاش هایا دیگری میشود
از آنبا که انگیزهها قابل مشتتتاهاۀ
هینی نی ستنا و تمییز انگیزههای م تلف در
انستتتان بستتتیار دشتتتوار استتتت ،بتستتتون به
شیوههای م تلف و حراحیهای بسیار دقیق
منطقی و هقلی آزمتتای هتتای تبربی،
انگیزهها را در انستتان میآزمایا با توجه به
پیاماهای رفتاری یکستتتان دیگرررایی و
خودررایی ،بتستتون استتتراتژی خاصتتی را

ختتودتتتن ت تتیتتهتتی هتتمتتائتتی متتا از حتتریتتق
اجتمتتاهیشتتتتان میآموزیم کتته نگرانی
ه ماال نه تع ها و اج اری خا

را ج هت

کتتم ت

کتتردن ایتتبتتاد متتیکتتنتتا و ارتتر

کم

کردن اتفاق نیفتا ،باهی ایباد شرم

و اح ساس رناه در فرد می شود با توجه به
آموزههتتایمتتان ،اجتنتتاب از کم ت

کردن

باهی نوهی خودتن یهی در ما میشتتتود؛ 0

حراحی میکنا وتمام بایلهای اروئیستتتی
1. Aversive-Arousal reduction.
2. Empathy-Specific punishment.

3. Punishment avoiding.
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پاداش ویژۀ ه مائی :0این فرۀتتت یه ب یان

مرت هاش صتتترفا خودررایانه استتتت حتی

میک نا وقتی به فردی که ه مائی ما را

هشتتتق مثالزدنی مادر به فرزنا به ه ار

کنیم ،بته پتاداشهتایی

د ی گر ،ه یچ ا ن گ یزهای ب ته جز ا ن گ یزۀ

ماننا تحستتین از جانب دیگران یا احستتاس

خودررا یا نه وجود ناارد و خودررایی بر

غرور ویژه توجه داریم؛  5ئذ

همائی:8

تتتار و پود تمتتام ر فتتتارهتتای ب ته ظتتا هر

بر استتاس این فرۀتتیۀ بایل ،شتت

تتی که

دررخواهانۀ ان سان سیطره دارد اما فر ۀیۀ

دچار نگرانی هماالنه شاه ،نه برای پاداش

همائی  -آئتروئیسم بتسون ماهی است که

اجتماهی مثل توجه دیگران ،بلکه به ستت ب

انگیزۀ ایبادشتتاه توستتط نگرانی هماالنه،

حس خوب و خوشتتتتا ینتتا نتتاشتتتتی از

دیگر،

برانگی تته کمت

کم ت

کردن ،بتته فرد نیتتازمنتتا کم ت

دررخواهتتانتته استتتتت بتته ه تتار

سودر سانی به دیگران ،هاف غایی انگیزۀ

میکنا؛  ۳ت سکین حائت منفی :3این بایل

ایباد شاه تو سط نگرانی هماالنه ا ست و

به جای تأک یا بر پاداش های اجتماهی بر

هررونه ستتتودرستتتانی به خود ،هماننا آن

نیاز به این پاداشها تأکیا میکنا اح ساس
همائی با شتتت

در حال رنج ،باهی به

وجود آمان ی

حائت موقت ناراحتی در

ما میشتتتود این ناراحتی میتوانا با ی
تبربۀ معطوف به پاداش برحرف شود این
ت بربتته می توانتتا پتتاداش ا ج تمتتا هی یتتا
خودت شویقی به موجب کم

کردن با شا

ب نابراین نوهی ت ما یل خودررا یا نه ج هت
برحرفشتتتتان نتتاراحتی بتتاهتتی افزای
کم

کردن میشود
با یل های خودررا یا نه این پ یام را

میرستتتاننا که انگیزۀ پس و پی

تمامی

ستتودهایی که در ش ت

حائت خودررایانه

برشمردیم ،نتیبۀ ناخواسته یا پیاما ناشی از
انگیز دررخواهتتانتته استتتتت (Batson,
) Lishner & Stocks, 2015: 10از
اینرو بتستتتون هَلَم م ارزه با این دیکتاتور
بزرگ را برمیدارد و بهشا با خودررایی
ج هانی از حریق ان بام آزمای

های هلمی

دقیق م ارزه میکنا و در نهایت برآن فائق
میآ یا اکنون به شتتترف م ت تتتر ی
آزمای

دربارۀ انگیزه های دررخواهانه و

جتتاا کردن آن از ا ن گ یزۀ خود ررایتتانتته
میپردازیم

اه مال خیرخوا ها نۀ انستتتتان تا هائیترین
1. Empathy-Specefic Reward

2. Empathic-joy.
3. Negative-state relief.
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 .8-0-8آزمودن فرضیۀ کاهش تحریک ناخوشایند

کستتانیکه دارای انگیزۀ خودررایانهانا ،به

مشتتهورترین بایل و جایگزین خودررایانه

احتمال بستتیار زیادی کم

خواهنا کرد؛

برای فرۀیۀ همائی  -آئتروئیسم این است

روی همرفتتته نتتتایج آزمتتای هتتا بتته نفخ

که ه مائی با هی بهوجودآ مان حستتتی

پی بینی فرۀتتتی تۀ همتتائی آئتروئیستتتم

ناخو شاینا و آزاردهناه در ما می شود و ما

بتتتود (Batson & Shaw, 1991:

برای خال

به

شان از آن ،اقاام به کم

)115

دیگری میکنیم برای آزمودن این فرۀتتیه

یکی از انت قاد های مهم به فرۀتتت یۀ

(فرار

همائی که خود بتستتتون بیان میکنا و به

از مشتتتاهاۀ رنج فرد دیگر) بههنوان متغیر

آن پاستتته میدها ،این استتتت :افرادی که

استتتفاده شتتود واۀتتح استتت افرادی که

نگرانی ه ماال نه را تبر به میکن نا ،نوهی

میرریز نا فا قا انگیزۀ دررخوا ها نها نا و

وحا روانشناختی بین خود و دیگری را

ناخوشتتاینا برانگی ته

کردن به

کافی استتت تا امکان فرار از آزمای

صتترفا بر اثر تحری

تبر به میکن نا؛ در نتی به ک م
دیگری در حقیقت کم

شاهانا

به خود استتتت

در آزمای های بتستتتون ،امکان فرار

پس فرۀتیۀ بتستون استاستا باحل استت اما

آ سان و فرار د شوار و برر سی همائی زیاد

بت سون پا سه میدها ارر چنین ا ست ،پس

ئحاظ میشتتتود

کردن بتته د ی گری ،نتته

و همائی کم در آزمای

ا ن گ یزۀ کم ت

ح ق پی بینی فر ۀیۀ خودررایانه تحری

دررخواهانه استتتت و نه خودررایانه در

ناخو شاینا هنگام فرار آ سان ،افراد با حس

حتتائی کتته ح ق تعریف دیگرررایی و

ه مائی ز یاد ،رری تن از موقع یت ک م

خودررایی هاف نهائی از افزای

را ترجیح میدهنتتا در حتتائی کتته ح ق

هر کاام با دیگری تفاو دارد و پذیرش

فرۀیۀ همائی بتسون ،افراد با حس همائی

و حا

خود و دیگری ستتت ب بیمع نایی

زیتاد نتهتنهتا نمیرریزنتا بلکته متانتان و

تعاریف آن دو میشتتود؛ زیرا فرض شتتاه

کردن بتته هر شتتتیوهای را ترجیح

تتتی که برای رفاه دیگری

کم ت

استتتت شتتت

رفاه در

میدهنا از نظر بت سون در شرایطیکه فرار

برانگی ته میشتتتود ،شتتت

از موقعیت دشتتتوار استتتت چه افرادی که

دیگری ا ست افزون بر این بت سون با انبام

وا جا انگیزۀ دررخوا ها نه هستتتت نا و چه

های متعاد نشتتتان داد که هنگام

آزمای

همائی ،ب

تتتی مبزا از

مربوط به تشتتت ی

هویت
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فرد ،یعنی ق شر جلویی و سمت را ستی مغز

میکنا به زهم بتسون نس ت خودررایی و

فعال ا ست به ه ارتی ،افراد هنگام همائی،

دیگرررایی در زمینۀ اخالق یک سان ا ست؛

خود را مبزا از دیگری میپ ناار نا برای

زیرا هر دو دارای مزایا و معایب در نستت ت

های  0224را

با اخالق هستتتت نا از مزا یای دیگرررایی

ب ینیتتا )(Batson, 2011: 155-159

ائقایی بتستتتون میتوان به کم

رستتتانی با

به این ترت یب ،بتستتتون با ان بام آز مای

حستتاستتیت زیاد و باث ا تر ،تهاجم کمتر،

احال ها

بیشتتتتر ،آز مای

توانست صحت فرۀیۀ خود را ثابت کنا و

م مان عت از تحقیر و ستتترزن

بگو یا که نگرانی ه ماال نه ستتت ب توئ یا

همکاری بیشتتتتر در موقعیتهای متعارض،

انگیزۀ دیگرررایی در انسان است او نتیبه

اصتتتالف دیاراه و به ود رفتار نستتت ت به

میریرد ،چنین انگیزهای در انسانها وجود

ت عارض

رروه های حردشتتتتاه و کاه

قر بان یان،

و امکانپذیر استتتت

ب ین ررو هی اشتتتتاره کرد (Batson,

و نیز از انگیزههتتای خودررایتتانتته کتتامال

) 2019: 200-220در هتتیتتن حتتال،

مبزاست

دیگرررایی ناشتتتی از ه مائی م عا یب و

دارد که ناب و خائ

 .3-0-8نسبت دیگرگرایی بتسون با اخالقیات

بتستتتون بر خالف نیگتتل پس از اث تتا

محتتاودیتتتهتتایی دارد؛ از جملتته اینکتته
ب سیاری از م سائل ما قابل همائی نی ستنا و
ماننا بحرانهای زی ست محیطی ،معضالتی

دیگرررایی در ذا انستتتانی و شتتتکستتت

انتزاهی و غیرشتت

ختتودرتترایتتی فتترارتتیتتر ،نشتتتتان داد کتته

آن ،مو ۀخ جانبدارانۀ آن ست که س ب

دیگرررایی واجا پیا ماهای اخالقی و غیر

تقابل با اصتتل هاائت و ان تتاف میشتتود

اخالقی ا ست بر خالف سنت غربی که یا

معضتتتتل دیگر ،اقتتاامتتا

قیممتتابتتانتته و

به انکار دیگرررایی دستتت میزنا و یا در

پارستتتاالرا نه استتتت که م ل آزادی و

صتتتور وجود ،آن را نیرویی ۀتتتعیف و

یت ک سانی خواها بود که

مث تت توأم بتا اخالق نیت

ا ستقالل ش

تتیانا از هیوب دیگر

بته حستتتتاب

تحت همائی قرارررفتهانا افزون بر این،

میآورد ،بتستتتون دیگرررایی را نیرویی

دیگرررایی همچون خودررایی قابلیت آن

بستتیار قار منا و با نفوذ میدانا که ئزوما

را دارد تا به امور غیر اخالقی منبر شتتود و

اخالقی نیستتت اما با رهایت موازینی آن را

نیز تهتتایتتای مهم برای خیر مشتتتترک و

برای بهترشان جامعۀ انسانی ۀروری تلقی

همومی محستتتوب شتتتود چرا که میتوان
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خیر جمعی را با انگیزۀ دررخواهانه فاای
خیر ک سانی کرد که ن س ت به آنان نگرانی
هماالنه ایباد شتتتاه استتتت (Batson,

برقرار کرد که به آنها میپردازیم
.0-3دیگرگراییعاطفهمحورودیگرگراییعقلمحور

) Ahmad, 2009: 10-25در ن ها یت

بنیاد دیگرررایی بتسون نوهی هاحفه است

بتستتون هالوه بر خودررایی و دیگرررایی

همائی ،هاحفهای است که ارر در ش

ی

بتته حضتتتور دو انگیزۀ دیگر ب ته نتتامهتتای

ایبتتاد شتتتود ،میتوانتتا نوهی تمتتایتتل بته

اصتتولررایی و جمخررایی اشتتاره میکنا

ستتودرستتانی به دیگری در شتت

ایباد

که با یا در ج هت رستتت یان به جام عهای

شتتتود در حائی که بنیاد دیگرررایی نزد

انستتانیتر مورد توجه و بررستتی قرار ریرد

نیگل ،هقالنیت استتتت شتتت

با نوهی

ئذا بایا پس از شتتتناخت همۀ انگیزه های

استاالل هقالنی انگیزهای آئتروئی ستی

استتاستتی و شتتناستتایی نقاط ۀتتعف و قو

تبر به میک نا در واقخ ت مام تالش نی گل

آنها به هماهنگستتتازی و برقراری توازن

این ا ست که هقل را بهتنهایی بههنوان بنیاد

میانشتتتان اقاام کرد تا بتوان به نتایج مث ت

انگیزش فعل به صور هام و فعل اخالقی
به حور خا

اخالقی در این جهان دست یافت

را

قرار دها در هین حال که

بت سون به حس هاحفی همیق ا شاره میکنا
 .3ارزیابی آراء بتسون و نیگل

اما ن ایا ت تتتور کنیم که همائی بتستتتون،

بت سون و نیگل هر دو از دیگرررایی س ن

ی

میروینا و از ماافعان جای و ستترس ت ت

بلکه کامال برهکس ،بتسون پی شرطهایی

دیگررراییانا که امکان آن را به رستتمیت

هقالنی را برای ای باد هاح فۀ ه مائی در

میشتتناستتنا هر دو ،آراء متفاوتی در باب

نظر میریرد از نظر وی همتتائی ب تهحور

دارنتتا

ه قال نی

رابط تۀ دیگرررایی بتتا اخالقیتتا

همائی کامال مستتتقل از هقل استتت،

غ یرارادی و فتتارغ از تتتأ مال

نمیشتتتود بلکه مح تتتول تحلیل

بتستتتون روانشتتتنتتاس اجتمتتاهی و نیگتتل

تحری

فیلستتوفی تحلیلی استتت و ح یعی مینمایا

ظریف و دقیق شناختی از وۀعیت دیگران

که شیوۀ تحقیقاتی آنان با یکایگر متفاو

است وی برای ایباد نگرانی همائی به دو
شرط و هن ر حیاتی یعنی درک نیاز

باشتتتا اما در هین حال در کنار تفاو ها

پی

میتوان به ش اهتهایی دست یافت و میان

دیگران و ارزش رذاری درونی برای ر فاه

م احی آنان دربارۀ دیگرررایی ،پیوناهایی

دیگران ا شاره میکنا وی معتقا ا ست که
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برای درک نیاز دیگران و تشتتت ی

رفاه
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است

مطلوب ،الزم استتتتت دیگران را بههنوان

به هقیاۀ بتستتتون ،فرد ممکن استتتت

دارای احستتتتاس و هاف که

شود و خود

موجودا

به صو دررخواهانه تحری

ارزشهتتا و امیتتائی دارنتتا ،درک کنیم

به این امرآراه ن اشتتا این ستت ن به خوبی

بهه ارتی ،پیااستتت که بتستتون برای ایباد

ماهیتی غیرآ را ها نه به انگیزۀ دیگرررایی

هاحفۀ همائی ،نوهی پی شتترط شتتناختی

میدهتتا در حتتائیکتته دیگرررایی نیگتتل

در نظر میریرد در واقخ بایا رفت همائی

استتتاستتتا آراهانه و زاییاۀ آراهی استتتت

نزد بتستتتون صتتتر فا برآ ماه از نوهی م یل

د ی گر ررا یی بتستتتتون می توانتتا نتتتا یج

محض نیست ،بلکه وابسته به قوای ادراکی

غیرمعقوئی به بار ب یاورد ا ما دیگرررایی

ما ست این م سأئه ش یه دئیل بت سون ا ست

نیگل هقالنی استتت ائ ته این ستت ن به آن

ئتتذا ارر ب واهیم از زبتتان نیگتتل ستتت ن

معنا نیستتت که نتوان دیگرررایی ناشتتی از

سل سلهدالیل

همائی بتستتون را توستتط هقل کنترل کرد

بگوییم ،همائی منوط به ی
یا استااللهای هقالنی است
درستتتت استتتت که ی

چنانکه خود بتستتون هم معتقا استتت بایا
پی شتتترط

چنین کاری صور بگیرد اما دیگرررایی

شتتتناختی در ایباد همائی وجود دارد اما

بتسون در ذا خودش صرفا هقلی نیست،

صتتترف شتتتناخت و استتتتاالل نیستتتت که

بنابراین بایا رفت دیگرررایی بتستتتون و

انگیزش ای باد میک نا بل که حس هاحفی

نیگل ،در هین شتت اهتهایی که با یکایگر

همیق یا به تع یری ،هشتتتق موجب انگیزش

دارنا ،دو امر متفاوتنا

میشتتتود بتته همین دئیتتل نمی توان بین
دیگرررایی او و دیگرررایی نی گل قرا بت

 .0-0-3مشابهتها

قطعی پ یاا کرد زیرا نی گل تالش میک نا

 0بتسون و نیگل هر دو ماافخ دیگرررایی

تمام فراینا انگیزش را با استتت تاالل و هقل

روانشتتتنتتاختی و م تتائف خودررایی

توۀتتتیح د ها ه قل به تن هایی میتوا نا

روانشناختیانا

محرک فعل دررخواهانه باشتتا اما در نظر

 8هم بتستتتون و هم نیگل در دیگرررایی

مقاماتی داشته و نیازمنا

هن ر انگیزه را اساسی می شمارنا نزد

همراهی هشتتتق استتتت در حائی که تمامی

بتستتتون دیگرررایی نوهی انگیزش با

فرای نا ف عل اخالقی در نظر نی گل ،هقالنی

هاف غایی رفاه دیگری است و در نزد

بتسون ،هقل نق
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نیگتتل هم دیگرررایی نوهی انگیزۀ

بر ی کایگر نااریم این باور میتوا نا

رستتتتانی به دیگران

ت یینی برای پرستت های اخالقی باشتتا

استتت در واقخ نیگل هم دیگرررایی را

که نیگل به آن معتقا است و بتسون نیز

بههنوان رفتار مطرف نمیکنا ،چرا که

چتتارهای جتتز پتتذیتترش آن نتتاارد

ممکن استتتت رفتاری به دیگران ستتتود

صتتترفنظر از اینکه بتستتتون به وجود

بر سانا اما انگیزهاش خودررایانه با شا

همائی در ذا ان سانی واقف ا ست اما

نی گل پیرو کا نت ،انگیزه را در تعیین

آن را همیشتته بیاار نمیدانا بلکه بر اثر

اخالقیبودن فعل اساسی میشمارد

تربیت و آموزش و با وجود هن تترهای

 3هم نیگل و هم بتسون منبرشان به فعل

هقل و هشق میتوانا ر دها در نیگل

معطوف به ک م

را ناشی از ترکیب باور و میل میداننا

نیز هن ر هقالنی بایا هوشیار شود ،در

 0از نظر نیگل باور مقام بر میل استتتت و

غیر این صتتتور  ،همۀ انستتتانها باون

میل تابخ باور استتتت و ایباد میل در

تردیا خودررا یا دیگرررا میشانا که

انستتان ثمرۀ تأمال هقالنی استتت در

اینرونه نیست و این مطلب نشاندهناۀ

نظر بتستتتون نیز باور و تأمال هقالنی

تربیت و آموزش در بیاارستتتازی

در ایباد میل همائی نق

دارد اما این

امر به تنهایی کفایت نمیکنا

نق

هقل است
 4نیگل میرویا :در صورتی نمیتوان از

 5هم بتسون و هم نیگل ،دیگرررایی را با

هقالن یت اخالق د فام کرد که ام یال

و قهرمتتانتتانتته

بهصتتور هارۀتتی و ت تتادفی و باون

مثتتالهتتای درامتتاتی ت

نمیستتنبنا؛ هر دوی آنان معتقانا که

اختیتتار و فتتارغ از آرتتاهی و تتتأمال

دیگرررایی در بطن زنتتاری روزمره

هقالنی ر ده نا این مستتتتأ ئه در نظر

وجود دارد

بتستتون نیز مطرف استتت زیرا احستتاس

 ۳بتستتتون و نیگل به رونهای مشتتتابه ،دو

هاحفی همیق در بت سون بهحور ناآراه و

باور را ق ول دارنا؛ اوال انسانهای دیگر

بیتتتأمتتل هقالنی ر نمیدهتتا بلکتته

همچون ما وجود دارنا و واقعی هستنا،

مح ول تحلیل ظریف و دقیق شناختی

دوما از آنبا که ما انستتتانها هماننا هم

استتتت ئذا میل در بتستتتون بهرهای از

و امیتتال و

هقالنیت دارد و با میل مورد نظر هیوم

دارای احستتتتاس و نیتتا

ارزشها و اهااف هستتتتیم ،هیچ برتری

و هابز مغایر دارد
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8

مهمی دار نا؛ دیگرررایی از نظر

همتتائی در بتستتتون همچون نیگتتل

ت فاو

بیحرفانه استتت و برای تمام انستتانها و

بتسون ئزوما با هقل تحری

حتی غیرانسان نیز ر میدها

اثر همکاری میان هقل و میل ر میدها
ا ما از نظر نی گل ی

 .8-0-3تفاوتها

نمیشود و بر

استتت تاالل هقالنی

صتتترفا برای ایباد انگیزش دررخوا هانه

 0روش بتستتون برای اث ا دیگرررایی انی
(تبربی) و روش نیگل ئمی (هقلی) است

کفایت میکنا؛ در نظر نیگل ،دیگرررایی
شرط هقالنیت است

 8بتستتتون فقط به م ائ فت با خودررایی

 ۳دیگرررایی بتسون ،بر م نای دیاراه نیگل

د ی گر ررا یی

تتی برانگی ته میشتتود ،یعنی

روانشتتتتنتتا خ تی و ا ث تتا

روانشتتتناختی میپردازد اما نیگل در پی

با ادئۀ ش ت

ادئهای که ناظر به رفاه ی

یا

شتتت

نتتفتتی ختتودرتترایتتی روانشتتتتنتتاختتتتتی و

اشتتت ا

خودررایی اخالقی استتت و میکوشتتا از

دیگرررایی نزد نیگل با ادئۀ غیرش ت

دیگرررایی روانشتتناختی و اخالقی دفام

برانگی ته میشتتتود که ناظر به ستتتعاد

کنا

همگان استتتت بنابراین بایا رفت که از

 3بتستتتون م فاهیم انگیزشتتتی را از م فاهیم
اخالقی جاا میک نا ا ما نی گل اخالق را

خا

هستتتت نا در حائی که
تتی

منظر نیگل ،دیگرررایی ناشتتتی از همائی
بتسون ،امری غیراخالقی است

همچون کانت از اساس انگیزشی میدانا

 4بتستتون دیگرررایی و خودررایی را ش ت یه

 0دیگرررایی و فعل اخالقی نزد بتستتتون با

هم میدا نا حال آنکه نیگل آن را متعلق

یکایگر پیونا ۀتتتروری ناارد و میتوانا

به دو منظر ش

ی و هینی میدانا

همچون خودررایی و رفتار منفعتجویانه،

 8در ظاهر ،بتستتتون از هیوم و نیگل متأثر از

هم اخالقی و هم غیراخالقی باشتتتتا؛ در

کانت استتتت و چنانکه پیااستتتت هیوم و

حائی که نزد نیگل ،دیگرررایی استتتاس

کانت در اخالق و انگیزه ،مستتتیری کامال

اخالق ا ست در واقخ دیگرررایی ئزوما با

متفاو در پی

میریرنا هیوم هاحفه را

ف عل اخالقی و خودررایی ئزو ما با ف عل

و کانت هقل را بنیاد اخالق میدانا

غیراخالقی یکی است

 2دیگرررایی ناشتتتی از همائی بتستتتون ،با

 5بتستتتون و نی گل در ت یین این که چگو نه

توجه به تبربیبودن نظریۀ او ،فی نفستتته

دیگرررایی ای باد میشتتتود با ی کایگر

خ تتتلتتت احتمتتائی دارد تعمیم نتتتایج
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آزمای

ها و استتتتقراء هیچ راه نمیتوانا

قطعیتی دائمی داشتتت ته باشتتتا و بتستتتون
بههنوان ی

نس ت به سرنوشت دیگران جز به خاحر نفخ
خود توجه نکنا بلکه قطعا ب شتتتی از ذا

دانشتتمنا تبربیررا ،اصتتوال

انستتتانی واجا دیگرررایی استتتت زیرا در

چنین قطعیتی را دن تال نمیکنتا و راه را

آنصتتور تالشهای انستتان جهت ارتقاء

برای تحقیقا باز می رذارد ،اما نیگل در

روابط سائم انسانی با شکست توأم خواها

پی این استتتت که مفهوم دیگرررایی را با

بود بتستتتون به تأثیر میان هواحف و انگیزه

هقلی اث ا

ک نا

تأکیا کرد و اح ساس هاحفی همیقی به نام

هرچ نا که از نظر بتستتتون اث ا

انگیزه

نگرانی همتتاالنتته را هتتامتتل ایبتتاد انگیزۀ

چیزی نیستتتت که از حریق استتتتااللهای

دیگرررایی برشتتتمرد وی برای تعیین

صتتترف انبام پذیرد بلکه بیشتتتتر
هقالنی ِ

ماهیت انگیزۀ توئیاشتتاه توستتط همائی به

استتتتت

روش هلمی و تبربی دقیق م تنی بر ستتتنت

پیبردن به انگیزه به حیطۀ روانشتتتناستتتی

آزمایشگاهی روی آورد؛ او دیگرررایی را

تبربی مرت ط استتتتت و فقط با یا ت حت

بیارت اط با مستتتائل انتزاهی و کامال مرت ط

و استتتتراتژی های دقیق هقلی و

با واقعیتهای پیرامون انستتانی دانستتت در

منطقی حراحی و آزموده شتتود ئذا شتتایا

همین راستا نشان دادیم که چگونه بتسون و

بتوان ر فت که دیگرررایی نی گل مورد

نیگتتل از دو مستتتیر متفتتاو

بتته مفهوم

تردیا بتسون باشا

دیگرررایی میپردازنا و چگونه تلقی های

قطع یت و ۀتتترور

نوهی ر ما نهزنی و حاستتت یا

آز مای

نتیجهگیری

آ نان از این مفهوم با وجود شتتت ا هت ها،
متفاو استتتت میتوان با تلقی بتستتتون از

در این مقائه تالش کردیم تا رزارشتتتی از

همتتا ئی و د ی گر ررا یی م تتا ئف بود و

آرای دن یل بتستتتون و تامس نیگل در بارۀ

دیگرررایی را ی

نوم رفتار تعریف کرد

دیگرررایی روانشتتتنتتاختی ارائتته دهیم و

یا همچون نیگل بر آن بود که دیگرررایی

ستتتپس آن دو د یا راه را بررستتتی کنیم

را سراسر بر امری هقلی بنیاد نهاد اما آنچه

بتسون با حرف نظریۀ همائی ،سیطرۀ فراریر

اهمیتتت دارد ،آرتتاهی متتا از وجود حس

خودررایی را زیر ستت ال برد برای بتستتون

هاحفی شتتتایا در انستتتان استتتت که نق

حائز اهمیت بود که نشان دها ذا انسانی

مهمی بر ایبتتاد انگیزۀ آئتروئیستتتتی ایفتتا

نمیتوانا تا این اناازه خودخواه باشتتتا که

میکنا شتتناخت نگرانی هماالنه و ارت اط
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آن با انگیزه از ستتتوی بتستتتون با استتتتق ال

ان اف شونا از اینرو وی در پی تأسیس

روانشتتناستتان و دانشتتمناان هلوم رفتاری

نظام اخالقی بر م نای ی

انگیزه نیستتتت

قرار میریرد تتتا بهتر بتواننتتا رفتتتار را در

بلکتته بتته پلورائیستتتم انگیزههتتای مطلوب

انسان شناسایی کننا

جامعه اهتقاد دارد این در حائی استتتت که

بتسون نشان داد که نگرانی هماالنه با

نیگل دیگرررایی را کامال اخالقی و شرط

تفکر و به شتتتکل ارادی و از روی آراهی

هقالنیت میدانا ئذا وی به ت عا هقالنی

ایبتتاد میشتتتود در واقخ او این تفکر را

از دیگرررایی معتقا است

مح ول تحلیل دقیق شناختی از و ۀعیت

به هالوه دیگرررایی نی گل ،نهتن ها

دیگران دان ست آنچه او را در این رابطه از

منفعت ش

ی را به ئحاظ اخالقی نادیاه

نیگل جاا میکنا این است که دیگرررایی

میریرد بل که هررو نه م یل و احستتتتاس

در نیگل صتتترفا هقالنی و از روی آراهی

همچون همائی و هماردی را نیز از دایرۀ

استتتتت امتتا در بتستتتتون ب ته جز هقتتل،

اخالق ختتارج می کنتتا می توان همچون

ارزشرتذاری درونی یتا هشتتتق ،هن تتتر

هیوم و بتستتتون وجود چنا انگیزه به جای

کلیای ایباد دیگرررایی نشتتان داده شتتا

ی

انگیزه را ت تتتتایق کرد و تلفیقی از

هن ر ه شق در بت سون به قاری مهم ا ست

منفعت شتتت

که وی فرۀتتتیۀ همائی  -آئتروئیستتتم را

اخالقیتتا

تیوری رسترش ارزش نام نهاد

فکر برپایی نظامی اخالقی بود که به جای

بتستتتون نشتتتتان داد که دیگرررایی

تکیه بر ی

تتتی و رفاه دیگری را م نای
قرار داد اینرونتته میتوان در
اصل ،از چناین اصل تشکیل

نیرویی قوی و م ثر در زناری ان سان است

شاه با شا و از حریق شنا سایی دقیق نقاط

و از پیتتامتتاهتتای مث تتت اخالقی بته همراه

ۀعف و قو هر ا صل تعار ۀا درونی

پیاماهای منفی برخوردار ا ست که آراهی

را حل کرد و به وحا میان آنان دستتتت

از آنها در تمام تالشهای ما جهت ارتقای

یافت

رفاه انستتانی ۀتتروری استتت بتستتون معتقا

در نهایت ،دستتتتاورد حااقلی ما این

استتتت دیگرررایی و خودررایی نستتت ت

استتتت که دیگرررایی بههنوان ی

نظریۀ

یکسانی با اخالقیا دارنا؛ هر دو میتواننا

اخالقی اصتتت یل ،اشتتتتاره به ی

نیروی

با خیر جمعی در تقابل قرار ریرنا و منبر

انگیزشی قوی در ذا انسانی دارد و دارای

بته بروز رفتتارهتایی بر خالف هتاائتت و

دو پشتتتوانۀ محکم هلمی و هقلی استتت که
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میتوانا در اخالقیا جایگاه محکمی یابا
و حتی بر روان شناسی و اقت اد و سیاست
اثر رذارد تا از حریق استراتژیهای مستقیم
و غیرمستتتتقیم ،مردم با توجه به یکایگر،
تعتتاون و همکتتاری جهتتت به ود جتتامع تۀ
انستتتانی و تالش در جهت رفخ معضتتتال
اجتماهی رامهای مفیای بردارنا و همگی
از منافخ و خیرا بهرهمنارردنا نه صتتترفا
شتتت

یا اشتتت ا

خا

ئذا از حریق

تو جه به انگیزه های خیرخوا ها نه و ای باد
وحا و هماهنگی میان آن ها میتوان به
داشتتتتن جامعهای نی

و اخالقی امیاوار

بود
مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله :این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.
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