
 

 
  

 
 

ناسان و فالسفۀ شروان توجه قابل مسائل بردن به غایت و انگیزۀ رفتارهای انسان ازهمواره پی  چکیده:

اخالق  بوده استت  خودررایان انگیزۀ تمامی اقااما  خیرخواهانۀ انستان را دستتیابی به نفخ شت  تی 

  دیگری رفاه و افخمن تأمین برای فقط توانامی انستتان روینامی مقابل، دیگرررایان کننا؛ درتلقی می

معاصرآمریکائی و تامس  شناسروان باشا  دنیل بتسون نااشته ش  ی داشتچشم هیچ و کنا کار

 هستنا  نیگل فیلسوف معاصرآمریکائی با دو شیوۀ متفاو  از حامیان جای و سرس ت دیگرررایی

شتتیان ادهاهای کهمائی ۀتتمن به چائ  -بتستتون با رویکردی تبربی و با حرف فرۀتتیۀ آئتروئیستتم 

بربی های دقیق تکنا  او از حریق آزمای شتتناختی دفام میخودررایان از نوهی دیگرررائی روان

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

گر دیشتتود  از ستتوی میهماالنه موجب ایباد انگیزۀ دررخواهانه جهت تأمین رفاه مطلوب دیگری 

نیگل با روش تفسیری خود از امکان نوهی دیگرررایی با  انگیزشِ هقالنی دفام کرده است  به هقیاۀ 

حرفانه، الزمۀ هقالنیت و شرط برقراری اخالق است  این مقائه با رویکردی توصیفی او دیگرررایی بی

ها که تلقی آن دو دو در نهایت نشان می تحلیلی به توصیف و ارزیابی آراء بتسون و نیگل پرداخته  -

از دیگرررایی و نستت ت دیگرررایی با اخالق متفاو  استتت  اما نکتۀ مهم این استتت که دو رویکرد 

 تواننا پشتوانۀ محکمی برای رد خودررایی باشنا متفاو  در دیگرررایی،  در کنار هم می
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 مقدمه
ذهن  کنون یکی از مستتائلی که از دیرباز تا

اخالق و  ۀویژه فالستتتفتتههر متفکری بتت

شتهروان شغول دا سان را به خود م آن  ،شنا

توانتا استتتتت کتته  آیتتا آدمی حقیقتتتا  می

شا؟ یا ست قادر  ا واقع دیگرررا با   اونب نی

خیر رستتانا؟ آیا  دیگری به شتت  تتی نفخ

مان خودررایی  0دیگرررایی در ئ اس   8ه

یتتب استتتتت؟ م تتال و صتتترفتتا  یتت  فر

تأمل و مهم در  دیگرررایی از نظرا  قابل

ی یان نظر به دو  هایهم که  اخالقی استتتت 

ست شکل اخالقی و روان شناختی مطرف ا

 و هرکاام ماافعان خود را دارد 

 نآ: این نظریتته بر ایی اخالقیدیگرگر

باور استتتت که منفعت و رفاه دیگری بایا 

واقخ  در ؛م نتتای همتتل اخالقی قرارریرد

انستتتتان برای تعقیتتب اهتتااف و آمتتال و 

آرزوهای خود پای به هستی نگذاشته است 

های به انستتتان بلکه هلت وجود او خامت

بانی ف ،کردن خوددیگراستتتتت و قر  ۀوظی

 Penguin) بتتنتتیتتادیتتن آدمتتی استتتتت

Group,1964:143 یا با ئذا انستتتتان    )

چتتیتتز ختتود را فتتاای دیتتگتتری هتتمتته

شتترط  ،  بنابراین(Rand,1984:49)کنا

مل یتاخالقی ه جه و اوئو دادن کردن، تو

                                                           

1. Altruism. 

 دیگران بر خود است 

 مموۀتتودر : شننناختیدیگرگرایی روان

به مثابه نظری خالقی ا ۀدیگرررایی اخالقی 

-معموال  از دیگرررایی روان ،هنبتتاری

 ۀنظریی  شتتتود  این شتتتناختی بحی می

ر باب سرشت انسان است و به توصیفی و د

اهمال انستتتان توجه شتتتایانی دارد و  انگیزۀ

معتقا استتت انستتان ذاتا  قادر به تأمین منافخ 

استتتت و آستتتای  و رفاه دیگری  دیگران

نگیزۀ اصتتتلی خیررستتتتانی بتته غیر را  ا

میبرمی گیزد و  ن فخ  یرۀتوانتتا از داا منتتا

ود خارج شتتود  این دیاراه تا شتت  تتی خ

فااران  آن را  که حر یت دارد  با اهم آن

 نا اهم اأ هلم اخالق دانست

مقتتابتتل  ۀنقطتت خودگرایی اخالقی

 ۀای در حوزای توصتتتیه، نظریهدیگرررایی

باری  یان میرا اخالق هن هاف  کناب که 

اخالق و نفخ ش  ی است و هر  آن، اصلی

مام همت خود را برای افز یا ت با ای  فرد 

 ,Graham) رفاه دیگری م تتروف دارد

پس شرط الزم و کافی برای   (56 :2004

افزای  خیر شتت  تتی  ،بودن هملاخالقی

ست (  از آنبا که Shaver, 2010: 2) ا

هادیآدمی در برآورده یالکردن   ،ترین ام

ه کردن بکم  ،وابستتتته به دیگران استتتت

غیر تنها به دئیل منافخ و امتیازاتی استتت که 

2. Egoism. 
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 کنا نه باینیباد میهمال برای فاهل ااین ا

 ( 88: 0385 )پائمر، نفسه خوبنادئیل که فی

 ینوم دیگر شناختیروان خودگرایی

خودررایی که ماهی استتتت انستتتان به  از

ای خلق شاه است که رونهه ئحاظ روانی ب

تأمین منافخ دیگران نیستتت و هررز قادر به 

سان و حتی  انگیزۀ صلی تمامی اقااما  ان ا

که به نظر خیرخواهانه و دیگرررایانه  اننآ

هت خیر  فا  ابزاری در ج استتتتت را صتتتر

 :Scott & Seglow, 2007خوی )

( و کستب ئذ  و برخورداری شت  تی 1

نا و ایمی غایی دا هاف  ته شتتتود  که رف ن

ست، جز ی  فریب  کم  رسانی به غیر ا

(  حتی Feinberg, 1987: 63) نیستتت

ثال فدر م نه و فراوظی نا ما ای نیز ههای قهر

یان کرد که انگیزه و نمی قاحعیت ب با  توان 

هاف آنان م را از هررونه نفخ شتتت  تتتی 

 باشا  

 متفاو  ،واۀح است که این دیاراه

چرا که هاف  ؛از خودررایی اخالقی است

ست ها نیانگیزه این دیاراه بیان خوب و با

که تعیین ناۀبل مال خیر  کن باد اه لت ای ه

دررایی انستتان استتت  صتتحت دیاراه خو

                                                           

(  0385سورکی، سیامحما  )ر ک: حسینی .1

ۀ نشری، یاخالق ییخودررا یۀو نقا نظر یبررس
  888-084(: 82) 8ی، کالم – یفلسف یهاپژوه 

معنا شناختی، خودررایی اخالقی را بیروان

مانی می یا اخالقی ز یا و ن ا با نا  زیرا  ک

های متعادی معنادار خواها بود که رزینه

مقابل انسان باشا  همچنین هررونه دیاراه 

شتتناختی از دیگرررا اهم از اخالقی و روان

را فرض  شتتود زیرا چیزیاستتاس باحل می

 خودررایی ظریۀریرد که حستتتب این نمی

انستتتان خارج  شتتتناختی ذاتا  از ههاۀروان

 است 

تقتتادهتتای ن مروزه ا توجتته  ا م زیتتادی 

ستدیاراه خودررایی روان ز ، اشناختی ا

به  حور دقیقهکه ب جمله بر این دیاراه آنان

یل انگیزۀ ت تحل  نا، معلوماهانستتتتان پرداخ

 قشتتود که ذا  انستتان معطوف به هالییم

 :Laflette, 2007) ش  ی خود است

نتتظتتر از م تتتتادره بتتر (  صتتتترف273

توان بتتا هررز نمی ،بودن این ادهتتامطلوب

، ماهی شتتناستتایی برچستتب هالقه به خود

 ,Blackburn) واقعی آدمی شتتا انگیزۀ

فهم و  امادشتتواری ه (  شتتایا ب32 :2001

 لدریافت انگیزۀ درونی افراد یکی از دالی

حائی ؛استتتتپذیرش این دیاراه  که در 

طالهالوه ب پذیربودنر اب یه  0نا ای چنین رو
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 ،ستتتازدبودن خارج میکه آن را از هلمی

 ،یگرد و توسل به ادئۀشواها تبربی  فقاان

ناا  تبربی نقض ستتت ب  فارغ از مستتتت

 ماهای آنان و ابطال خودررایی است 

های هقلی از حرفی چون  با استتتاالل

یا رد خودررایی  به اث ا   قادر  محض نیز 

ناختی نیستتتروان به  تیم،شتتت ق ول و رد آن 

ستااللروان حوزۀ سی تبربی و ا های شنا

دقیق هلمی و تبربی مربوط استتتتت  رد 

ال  موجتتب خودررایی بتته روش تبربی او

 خودررایتتانتته ابطتتال هر تقریر از نظریتتۀ

های انستتتانی را شتتتود و ثانیا  فهم انگیزهمی

ستتتازد و در نهایت نشتتتان پذیر میامکان

شی انسان چیزی انگیز ۀدها که مبموهمی

و  رایان استرفراتر از منافخ ش  ی مادی

قل ب شتتتی از انگیزۀ جه  حاا انستتتتان تو

خائ تتانه به غیر خود استتت که این مهم با 

 تابیر دنیل بتسون به ثمر رسیا 

شتتتتتنتتاس روان ،دنتتیتتل بتتتستتتتتون

خاحر حرف  معاصتترآمریکایی استتت که به

ظریتتۀ هورش بتت ن  –همتتائی »نتتام ه مشتتت

 ر  دست یافت  ویبه اوج شه «آئتروئیسم

یه توانستتتت وجود انگیز  ۀبا حرف این نظر

محض را در ذا  انستتان ثابت  ۀدررخواهان

 هک کنامی بیان به اجمال نظریه ا  اینکن

 نیازمنا، ستت ب شتت   همائی با احستتاس

م  ۀانگیز برانگی تگی  افراد هب کردنک

سون  دشومی و  تحقیقا  انبام حریق از بت

مای  مدقیق و بی هایآز تبربی بر  ارشتتت

 -همائی  نظریۀ از حمایت ها بهروی انسان

 یخودررای با م ائفت جای و آئتروئیستتم

به تلفیقی از   پردازدمی ائ ته در نهایت وی 

 هتتای خودررایتتانتته و دیگرررایتتانتتهانگیزه

ون بتستت متمایل استتت  هالوه بر این، نظریۀ

یفی استتتت و به صتتتور  ای توصتتتنظریه

 ط ناارد امات اهنباری ار مستتتتقیم به حوزۀ

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

های  ما یا جا پ بائط خ وا دیگرررایی وی 

 هملی برای اخالق است  

هالوه بر تقریر بتستتون، تقریر دیگری 

که به دفام و اث ا  از دیگرررایی پرداخته 

، فیلستتتوف استتتتت تقریر تتتامس نیگتتل

استتت  نیگل م ائف هر دو نوم آمریکایی 

شناختی و اخالقی است و روانخودررایی 

هقالنی دفتتام  یی  نوهی از دیگرررا بتته 

کنا  وی با استتتفاده از روش تفستتیری می

حت خود فام از م تتتل نایشتتتیدر د از  ،ا

یی بتت هقالنی دفتتام هدیگرررا صتتتور  

رستتتانان تیوری  کنا  وی برای به ثمرمی

خوی  بتته ابطتتال دیتتارتتاه مقتتابتتل یعنی 

ان کشتتیخودررایی اخالقی از حریق بیرون

مفروۀتتتا  و توائی فاستتتا و نامعقول این 

نوهی  ۀپردازد  نیگتتل بتتا ارائتتدیتتارتتاه می

دها که چگونه هقل همل، نشتتان می ۀنظری
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به تنهایی می نا برای فعل،و استتتتاالل   توا

به این  نا و در پی آن،  باد ک انگیزش ای

سا که تنها با م نا قراردادن دئیل نتیبه می ر

یاد انگیزش می  از اخالقی هینی تواندر بن

دو به روش ترتیب این  ه اینس ن رفت  ب

سروان یکی در حوزۀ-ۀ خود ویژ و  سشنا

بتته دفتتام از  -ۀ فلستتتفتتهدیگری در حوز

به  نهایت دیگرررایی پرداختنا و هر دو در

اث ا  آن دستتتت یافتنا  با این اوصتتتاف، 

لی محکم هق دیگرررایی دارای دو پشتوانۀ

 دیاراه ۀز ارائا  در ادامه پس اشو تبربی 

نان از  فام آ نیگل و بتستتتون و چگونگی د

ل تحلی به دیگرررایی و ارزش اخالقی آن

دو دیاراه پرداخته و با  ۀو ارزیابی و مقایس

ب یان نتی ئه ۀب قا حی   ،م یاناین ب پا به   را 

 بریم می

 دیگرگرایی از دیدگاه تامس نیگل. 0

خود بتت کتتتاب  یگتتل در  مکتتان نتتام ه ن ا
 ه به روشتتی که در دفامبا توج دیگرررایی

انایشی بررزیاه است،  به دفام از م لحت

پردازد  از نظر از امکتتان دیگرررایی می

ودیگرررایی دو  انایشتتتیم تتتلحت ،وی

: 0325 )نیگتتل،  0انتتاائزام هقالنیتتت هملی
                                                           

رویا چه باورهایی درستتتت یا   هقالنیت نظری به ما می0

نادرست است و کاامین را بایا بررزینیم ئیکن هقالنیت هملی 

 رویا چه بایا کرد و انبام کاام کار درست است  به ما می

 دیگرررایی ،(  همچنین وی معتقا است08

های ما برای همل استتت متکی به استتتاالل

  ل،)نیگ اناالقیکه شرط صوری هینیت اخ

0325 :800 ) 

تنها معتقا استتتت که انستتتان نیگل نه

ته می نه برانگی  ها به نحو دررخوا نا  توا

که بر  که این انگیز آنشتتتود، بل  ۀاستتتتت 

یا   یه و استتتتاس اخالق پا نه  ها دررخوا

شتتتود  نیگل منظور خود از محستتتوب می

نا که کدیگرررایی را با این فرض بیان می

اختیار دارد تا کار  دئیلی در Pچه فرد چنان

A  را انبام دها پس شتتتما دئیلی در اختیار

تا کار  بام دهیا Aداریا  ه ارتی هب ؛را ان

دئیلی در  ،شما برای ایباد اوۀام و احوائی

اختیار داریا که دیگران نیز برای ایباد آن 

همتتان دئیتتل را در اختیتتار دارنتتا  بر این 

ب ،استتتاس تا   نای ه دیگرررایی ۀتتترور مع

ه خاحر منافخ دیگران نیست بلکه ب فااکردن

دیگران را وارد محاستتت ا  خود  ۀیعنی ادئ

ش  ی پس از اتمام ب ؛کنیم رای مثال، هر 

بایا زبائهپی  مخ ج ها رانی  در ح یعت 

مان عا از کنا پس من نیز  بایا ب نا دیگران 

  گل،)نی ها را جمخ کنمنی  زبائهاتمام پی 

0325 :03 ) 
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ر گل منح تتنظر نی دیگرررایی مورد

هتتتا و فتتتااکتتتاری ۀدر رستتتتتتتتتتر

شتگی ستازخودرذ لکه ب ،های قهرمانانه نی

حاکی از رفتاری است که صرفا  با این باور 

برانگی ته شتتاه باشتتا که شتت  تتی دیگر 

 ی برد یا از آسیسود می ،این رفتار ۀواسطهب

شتتتود  بنتتابراین ح ق این تعریف، دور می

دیگرررایی در متن زناری روزمره وجود 

گی ودا ت خودرتتذشتتتت ئزومتتا  بتتا از  رد و 

  نیست همراه 0یایفهفرا وظ هایکردنینههز

 رویا حتی وقتی به کسی روشزدنیگل می

کنیم که الستی  ماشین  پنچر شاه یا می

زن وری روی هم رررش نشتتتستتتته، هملی 

 ایایم که هیچ هزینهدررخواهانه انبام داده

   (Nagle, 1979: 16) برای ما ناارد

به تعریف فوق، دیگرررایی  توجه با

ست که نه  8نزد نیگل با انگیزش درارت اط ا

میل به خودی خود استتت نه باور به خودی 

به  ،خود باور منبر  یل و  یب م که ترک بل

 و اصتتتائت ،شتتتود  در واقخ باورهمل می

  اتنه که نیستتت رونهاین و دارد محوریت

  باشا داشته را انسان برانگی تن قار  ،میل

ست قار  یز از اینباور ن بلکه  برخوردار ا

                                                           

1. Supererogatory. 

8  Motivation ای یا حائت = فرآینای واستتتطه

جان ی   مل وادار درونی در  به ه که او را  دار 

ه تتارتی دیگر انگیزش یتت  نیروی کنتتا، بتتهمی

ا  باشتت داشتتته انگیزشتتی نیروی توانامی و

 ،رویا ارر میل م نای اخالق باشانیگل می

یت اخالق دفام  قادر ن واهیم بود از هقالن

کنیم زیرا امیال وابستتتته به اراده و اختیار ما 

صتتور  ت تتادفی بر ما هارض ه نیستتتنا و ب

کرد، نقا ها را توان آنشتتتونا  پس نمیمی

چه هستتتنا  چنان انتقاد تنها باورها قابل زیرا

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

رای ب پیوستهائزاما  اخالقی آن رری ت و 

یل دیگ به م یه آن از میلی  رتوستتتتل توج

ست؛ ثانیا  اخالق غایت فی سه ن واهاج  نف

بود بلکه ابزاری خواها بود جهت رستتیان 

غایتی دیگر  در  ،که از نظر نیگلحائی به 

در  او ؛اخالقی زیستن غایت فی نفسه است

پاستتته به این ستتت ال که چرا بایا اخالقی 

ست سی به جای  ،زی سا به نق  باورهایی ا

یل اشتتتتاره می هایی م باور نا؛   ماننتا:ک

های دیگری ماننا من وجود دارنا و انستتان

ستم در میان خیل هظیمی  سان ه من ی  ان

ی  بر دیگری نه برتری ها ئذا هیچاز انسان

نه  از ارزش کمتری برخوردار  ته و  داشتتت

است  دیگرررایی در نیگل به این ت ور از 

زمان خودمان مرت ط استتتت که قادریم هم

دهناه به رفتار و همل استتت  این نیرو ترکیب انرژی

  شودمیل و باور است که منبر به همل در آدمی می

  دانانیگل باور را مقام بر میل می
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ی  شتتت   ت تتتور  ی  من و  خود را 

و  انایشتتتیکنیم  این پیونا میان م تتتلحت

دیگرررایی فاقا میل است   بنابراین به باور 

 حستتتاس نیستتتنیگل، دیگرررایی نوهی ا

  بلکه شتترط هقالنیت و م نای اخالق استتت

(Nagle, 1979: 3)  

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

خالق یهتتاارزش آیتتا نی یا ی عیو  ه ق  وا

 خالقا هینیت از معنا این به نیگل هستتتنا؟

 ها،روش توانمی او زهم به که کنامی دفام

صوئی و ادئه  س ین اهت ارشان که یافت را ا

  هانآ اساس بر توانمی و ن اشا ش  ی یا

ناری یت این   کرد ز مق تتتود وی از هین

اخالقی در جهان موجود  هایدادهکه نیست

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

ست، بلکه نوهی  شناختی افالحونی نی وجود

ما  به این معنا که  هینیت روشتتتی استتتت  

کنیم و حی آن از خود روشتتی را ات اذ می

به ستتوی ی    خوی  راه شتت  تتیو نظر

ین رویم و بتته افراتر می  0نظررتتاه هینی

ترتیب قادر به کشتف اصتول معت ر اخالقی 

                                                           

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

نظر شتت  تتی جهت کنا  یعنی فراروی از نقطه( جاا میرونه

حرف، در هینی ما کشتتف اصتتول اخالقی غیرشتت  تتی و بی

فاهلیم، در هینی بی ما  حرفیم در ذهنی ناظریم، در ذهنی 

ته وابسها تنها وجوه ش  ی دارنا و حرفااریم  در ذهنی ارزش

به ئحاظ غیرشتت  تتی خواهیم شتتا  نیگل 

که رزاره قا استتتتت  های اخالقی ارر معت

ب واهنا هینی باشتتتنا پس بایا مستتتتقل از 

و  حرفانه باشتتنافاهل و امیال او و به نحو بی

شناچنین احکامی   زیرا ؛تنها بایا هقالنی با

یت می ها در هقالن توانیم از نوهی هینیت تن

روشتتتی ستتت ن بگوییم؛ میتتل حتی ارر 

شتتتمول باشتتتا صتتترفا  ی  هاحفه و جهان

پس الزم استتت نشتتان دهیم  ؛هیبان استتت

این امکتتان وجود دارد کتته هقتتل بتوانتتا 

بانگیزه ارتی ه های برای فعل ایباد کنا و 

وانا از تهمل آدمی می بایا ت یین کنیم که

توان هقل نیز ناشتتی شتتود  حال چطور می

انگیزش اخالقی را باون ارجام  ۀسترچشتم

بتته میتتل ت یین کرد؟ نیگتتل ابتتتاا بتته ت یین 

و  نگری بر بنیاد هقلی پرداختهآیناه ۀانگیز

به تحلیل و اث ا  دیگرررایی  م تنی بر آن 

 یابا هقالنی دست می

 یلیشی و دیگرگرایی بر ماندعدم ابتناء مصلحت. 0-8

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

انگیزش ایباد کنا و بنیاد همل قرار ریرد  

ها و احکام انا، اما در هینی ارزششتت  تتی به تعلقا  و منافخ

حرفانه استتت و دارای اهت اری اخالقی مستتتقل از فاهل و بی

یگل، ن)غیرش  ی است و چنین احکامی بایا هقالنی باشا 

0325 :02-8)  
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یی برای دفتتام از دیگرررا یو ،ئتتذا   ۀشتتت

ا ریرد  او بکار میهاستتتاالئی خاصتتی را ب

شانهم لحت تحلیل انگیزۀ شان  0انای ابتاا ن

 بنیادی مستتتقل از ،دها که این انگیزشمی

 ،شتتتودد و بر بنیادی هقلی ت یین میمیل دار

سپس همان شکل از استاالل را برای اث ا  

بهابت یادی هقلی  ار کنای دیگرررایی بر بن

 ریرد می

 مصلحت اندیشی. 0-8-0

 ، هنگتتام بحتتی دربتتارۀح ق بتتاور نیگتتل

ملی نگری هآیناه ۀانایشی با م ئفم لحت

کار داریم نه با هررونه پیونا خاصی  و سر

ست با م لحت که مفهوم شی ممکن ا انای

 ,Nagel) منفعت شتت  تتی داشتتته باشتتا

توانا انایشتتی می  م تتلحت(36 :1979

نگرانی خارج از نفخ فاهل باشتتتا ماننا دل

وائاین نستتت ت به رفاه آتی فرزناانشتتتان  

 ۀستتت ن اصتتتلی نیگل این استتتت که م ئف

 انایشی است نگری، اساس م لحتآیناه
                                                           

1  Prudential. 

 و ی تهانگ میل  استتت قائل تفاو  میل نوم دو بین   نیگل 8

ل میل انگی ته: امیائی که از راه ت تتمیم و تأم  نگی تهناا میل

های شونا میل ناانگی ته: میلی که از انگیزههقالنی حاصل می

ه در شتونا  آنچآیا و صترفا  بر ما هارض میح یعی پایا می

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

تا  توان انگی یل،  ۀتترور ی  دئ ئذا  ته   د زشتتی دارانگی 

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

شانهلحتآنچه ما را به انبام هملی م   انای

ناوادار می ماهای آی یا به پ ما  یل   ۀکنا، م

ناه  نافخ آی به م ما  باور  فعل نیستتتت، بلکه 

 8است 

 ،بتتاوران معتقتتانتتا میتتل کنونیمیتتل

صرفا  امیال آیناه ست نه  ما ا ،محرک فعل ا

میتتال کنونی و آتی  ین ا ب یگتتل  ن نظر  از 

س نوجود داردتعارض  ه میل ب ،  به دیگر 

نگیزش  ،آینتتاه لکتته نمیایبتتاد ا ب کنتتا 

انگیزش مستتتلزم ت تتور متافیزیکی خا  

یاد  تا نیگل از دو بن استتتت  در همین راستتت

برد یانایشی نام ممتافیزیکی برای م لحت

و آن دو را شتتتتترط هتتیتتنتتیتتت ائتتزام 

شانه میم لحت دانا: اول ت ویر غیر انای

مان ئهز نا از اد مم که در ه مان ۀای  ها ز

ان در زمتواننا انگیزشتتتی اهت اردارنا و می

ت تتتور فرد  ،دوم ؛حال برایمان فراهم کننا

به مثابه ی  کل واحا منتشتتتردر زمان؛ منِ 

ست که منِ آیناه  اکنون همان قار واقعی ا

ق ول دارنا که میل برای انگیزش هقالنی ۀتترور  دارد  با 

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

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

مچون نیگل و کانت آن را در که ائگوی باور بنیاد هحائی

نیگل، یابا )میان امیال ناشتتی از باور هقالنی یا انگی ته می

 بنیاد در لمی که ادها این نیگل نظرنقطه از (  بنابراین81: 0325

   است نادرست دارد، وجود انگیزشی هر نوم
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انایشی اوال  فرد ئذا از نظر وی در م لحت

بایا بین خود در زمان حال و خود در زمان 

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

پایاار و منتشتتتر در زمان خود را موجودی 

ثانیا    (Nagel, 1979: 58) ئحاظ کنا

به حال را  مان  یا ز با هنوان جزئی از فرد 

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

کایگر  با ی فاو  هقالنی  من و غیر من ت

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

مانی ،شتتتودمی به ز نام هاق ت  که اکنون 

یابا  ئذا نامعقول استتتت تا یر مینهیم تغیمی

صرفا  ب ر بودن  در نظاحر آیناهخهآیناه را 

یاوریم  به همین شتتتکل ناادن به اهمیت ،ن

ختتاحر اینکتته آن فرد، هدیگران صتتترفتتا  بتت

  باشتتا دور از هقل استتتشتت   من نمی

(Kraut, 2016: 37)   

انایشی ارر اصائت را به در م لحت

شانهافاقا فعل م لحت ،زمان باهیم ایم نای

بلکه بایا زمان حال را در زنبیر آنا  زمان 

انا  ئحاظ کنیم که همه به ی  اناازه واقعی

دیگرررایی نیز تنها زمانی  متناظر با آن در

ایم کتته از واجتتا انگیزش دیگرررایتتانتته

حرفانه و فارغ از میل و نه منظری هینی، بی

شتت  تتی به خودمان بنگریم  یعنی خود را 

در میان دیگران و مساوی با صرفا  ش  ی 

نویژه تفاو آنان ب ینیم که هیچ  ااریم ای 

که از  تاز کنا چرا  ما را از دیگران مم که 

منظر شتت  تتی تنها چیزی که واقعیت دارد 

 های من  من هستم و امیال و ارزش

همین غل ه  ،در واقخ استتاس اخالقیا 

بر نگاه ش  ی است که باون دیگرررایی 

گل  یا: میممکن نیستتتتت  نی  ،اخالق»رو

 ۀتقالیی است هلیه شکل خاصی از م م 

حور کتته استتتتتتاالل خودمحوری؛ همتتان

سلطم لحت شانه، تقالیی است هلیه   ۀانای

  هر Nagel, 1979: 100)) «زمان حال

ب ی  بتته  خو جهتتان  کز  مر یرون فرد از 

 ت بودن نسنگرد و ت ور ی  فرد ویژهمی

به این می ه ک پردازدبه خود را کنار زده و 

بایا نستتت ت به  چگونه هر وجود انستتتانی 

گاه ستتت ب  نا  این نوم ن تار ک دیگران رف

 ،شود که وقتی ب واها فعلی انبام دهامی

های مربوط به دیگران را بر برخی نیازمنای

مل می ئذا دیگران و درد و خود ح نا   ک

 ،رنج آنان همچون خود و درد و رنج خود

رد و شود زیرا دارزشمنا و قابل اهمیت می

مان  بای درد و رنج خود به  رنج دیگران 

بر(Kraut, 2016: 38)استتتتت     امتتا 

خالف نیگل، خودررایان معتقانا که هیچ 

 در حائی !ای وجود ناارددئیل غیرش  ی

ای داد ارر دئیل غیرش  ی که  نیگل نشان

به ورح باشتتتا،  ته  نااشتتت ۀ خودتنها وجود 

گاری می نه  افتیم  دران با نفی هررو واقخ 

یل هینی، امکان حکم هینی دربارد ود خ ۀئ
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 :Nagel, 1979) ایمرا نیز مساود کرده

104-106)   

 صورت شهودی استدالل نیگل. 0-8-8

نیگل در پاسه به خودررایان با حرف مثائی 

پستتتنای دیگری با آیا می»زرین  ۀبه قاها

شتتتما همان کاری را بکنا که شتتتما با او 

ل حا شتتتود؛ من درمتوستتتل می «کنیامی

ستم اما چه دئیلی می ۀشکنب توانا فردی ه

 ۀمرا ازین کار باز دارد؟ به نظر نیگل قاها

پستتتنام زیرا مرا زرین؛ من این کار را نمی

امر مرا بتته این فکر رنبتتانتتا  همین می

رر من نیز بایا دئیلی اناازد که شتتکنبهمی

شته باشا  ئذا متوقعم که  بر ترک کارش دا

چرا که دئیل من  وی به دئیل من پاسه دها

(  Nagel, 1970: 82-86) هینی استتت

ست ش  ی ا دئیل هینی  ،پس هرجا دئیل 

   ش ،هم هست و نیز بر م نای متافیزی 

من در نس ت با آن فرد فقط ی  ش  م و 

من توان هنباری دارنا که  ۀآراهم که ادئ

این کار را بکننا  انتظار دارم دیگران همین

دیگران برایم  دئۀستتتازد تا اامر مرا ملزم می

نیروی هنباری داشتتته باشتتا  وقتی آستتیب 

بینیم توقخ داریم دیگران به این مستتتأئه می

ز کنیم که هررقطعا  فکر نمی ؛اهمیت دهنا

این همان حسی است  ؛ها ربطی نااردبه آن

قاها نا  زرین را در ذهن برمی ۀکه  انگیزا

از  کنیم کههالوه بر این ما هررز فکر نمی

م جهان فقط ماییم که مورد آزار میان مرد

شاآن  م و او برای نرنبانان ما ایهفرد واقخ 

یل ویژه ناارد  دئ که برای دیگری  ای دارد

دئیل او هرچه باشتتا دئیلی استتت که برای 

 کس نیز کسی دارد و هر هام آسیب به هر

ما  زدن بهدر شرایط مشابه برای هام آسیب

-310  :0382 )اختتوان، و دیتتگتتران دارد

کتتاربردی همومی  ،(  پس این دئیتتل314

به همه مربوط استتتت  هر انستتتان  دارد و 

فکوری قادر به درک این مطلب استتت که 

نها تشتت  تتی دئیلی در اختیار دارد تا نههر 

م تتتائح خود بلکه م تتتائح دیگران را چه 

  )نیگل، دوستتتت و چه غری ه رهایت کنا

( و در صتتتتتتور  ۳3-۳5  :0323

ان و حس رسانان دچار هذاب وجاصامه

شاینا می شود  ائ ته این دو احساس و ناخو

همتتل نیستتتتنتتا بلکتته پیتتامتتا  ۀمیتتل، انگیز

 ،ره ار  دیگهناخواستتتته و ح یعی هملنا  ب

دو احستتاس ستت ب انبام یا هام انبام این 

یل دیگری وجود نشتتتوفعل نمی ا بلکه دئ

دو  شتتتود ایندارد کتته حتی ستتت تتب می

نظرآیا و آن دئیل ه ب درستتتتاحستتتاس، 

ا معنن ! به ایحرفانهزی نیست جز دئیل بیچی

ناازۀ  به ا ناری دیگران درستتتتت  که ز

 اهمیت است و من دئیلیزناری من بسیار با

 رونه کهبرای کم  به دیگران دارم همان
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سانی به من دارنا   آنان نیز دئیلی برای خیرر

(  بنابراین دیگرررایی از 41: 0328 )نیگل،

گل  اسانگیزشتتتی هقالنی و استتت ،منظر نی

 اخالقیا  است  

 مالزمت خودگرایی با خودتنهاانگاری . 0-8-3

تقتتابتتل خودررایی و دیگرررایی همچون 

زمان استتتت  منظر یمنا و بزمان ۀتقابل ادئ

شتتت  تتتی درستتتتت نقطتۀ مقتابتل منظر 

شتت  تتی استتت و ربط و نستت ت آن با غیر

گاری و نف هاان گل خودتن ی آن از منظر نی

 شتت  تتی بر  منظر غیر0امری واۀتتح استتت

ش   یا خالف ش  ی با ۀمیرهای اول

که ت تتتویر  کاستتتی همراه نیستتتتت بل انع

غیرشتت  تتی از من یعنی بتوان هرآنچه از 

 بامنظرشتت  تتی قابل بیان استتت همان را 

که  هرچیزی ؛شتت  تتی بیان کردتعابیر غیر

ختتویتت  اهتتم از افتتکتتار و  ۀفتترد دربتتار

ان به هم ،رویااحستتتاستتتا  یا افعائ  می

نیز  دیگران دربارۀمعنا بایا ممکن باشتتتا تا 

 ا  اشتتت ،بیان کنا  بنابراین از نظر نیگل

مان نا ز مان نا م تلف  قادر های م تلف 

های واحای را از منظرهای متفاو  رزاره

یت  ی  موقع به امری مشتتتترک در  ناظر 

                                                           

هقالنیت اخالقی (  0382ر ک: اخوان، مهای  )  0
تامس نیگل گاه  تأمال  لف تتت  زیستتتتن از ن مۀ  نا

  080-25(: ۳) 8فلسفی  

ما معموال  غائب افراد بر  نا  ا یان کن واحا ب

صیفا  درونی  این باورنا سنادها و تو که ا

سوماول ست و مت ش  ش   و  فاو  ا

به خود باور  هاانگاری این یعنی  ناب تن راین ب

خالف نیگل معتقا است که  خودررایی بر

هیچ دئیلی هینی نیستتتت و هردئیلی صتتترفا  

ا ر که نیگل این امرحائی ش  ی است  در

  افتادن در دام خودتنهاانگاری دانستتتت فرو

(Nagel, 1970: 84-115) از نتتظتتر  

پذیرش احهمان ،نیگل کام هملی حورکه 

 ،از منظر ش  ی س ب ایباد انگیزش است

صتتاور احکام هملی از منظر غیرشتت  تتی 

ست نیز آدمی را برمی انگیزانا و این وقتی ا

که ادئه، فارغ از هامل و هینی باشا و هالوه 

بل  قا فاهلی  ی  متغیر آزاد  باون  برآن 

ظاتی  ها  و مالح باشتتتتا  پس ج تاوین 

فاهل را  نافخ   افزای همچون اینکه فعل، م

هامی ئنمی ،د نا اد عل  ۀتوا بام ف هایی ان ن

باشتتا و ارر ب واهنا دئیل باشتتنا بایا ذیل 

یچ ه در نتیبه،مالحظا  هینی قرارریرنا  

هایی یل ن عل نمیدئ بام ف ناای برای ان  توا

مشتتتمل بر فاهل آزاد متغیر باشتتا  صتتور  

درست استاالل اخالقی م تنی بر نظر نیگل 

نا با همین استتتت وجها  و م فخ متضتتتاد 
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اخالق ماننا منافخ شتتت  تتتی و هقالنیت 

ابزاری فاقا این صتتتور  درستتتتنا  بر این 

گاری ستتت ب  ،استتتاس هاان به خودتن باور 

مثال   ،شتتتود انستتتان کاری انبام ناهامی

ا باور ناارد کستتی باشتت زیراننویستتا  یکتاب

 ،کتته کتتتاب  را ب وانتتا  بتته زهم نیگتتل

انگاری استتت خودررایی مالزم با خودتنها

و در مقتتابتتل، توانتتایی نگریستتتتن خود و 

ش  ی  ، موجبشرایطمان از منظری غیر

س بشودمینفی خودررایی     این توانایی 

شتتتود که تمام احکام شتتت  تتتی ما  از می

ش   به شناختی اولروان ادهاهایجمله 

شرایط   احکام غیرش  ی متناظر در همان 

)با فرض نگریستتتن از منظر غیرشتت  تتی( 

راه نآ ،این توانایی ن اشاملتزم شود و ارر 

رونه به دیگران ممکن احالق مفاهیمی این

نیستتتت و فرض وجود دیگرانی همچون ما 

هقالنی ن واها بود  از مبرای این توانایی 

ان هنوهشتت  تتی ب ۀاستتت که ما بایا به ایا

 صتتترفا  شتتت  تتتی میان دیگران رذرکنیم

(  اخالق و به تع یری 305  :0382 )اخوان،

برای موجوداتی ممکن  قطف ،دیگرررایی

دیگران  ۀاستتتت که بتواننا خود را از زاوی

ا ب انا و به جها  کلیاو واقعی ۀکه به انااز

، ب ینا و خودررا تنها در هستتتتنا او مشتتتابه

له  فاصتتت صتتتورتی از موۀتتتخ خودررایی 

ریرد که مثال  وقتی از او پرستتیاه شتتود: می

رنج شما چه ارت احی با دیگری دارد بگویا 

ست و هینیت و فی  ین رنجچون ا سه با ا نف

هل آن ستتت ب  فا فارغ از  ارزش خنثی و 

هر ش    برای شود هم برای من و هممی

شا   (Nagel, 1970: 85) دیگری با با

برای من و هم دیگران  ، هماین حکمپس 

هینی استتت و  زیرامحتوای انگیزشتتی دارد 

این یعنی خودانگاری خطاستتتت و دیگران 

 واقعیت دارنا 

از  «رناینآ»در حائی استتتت که این 

م ائفان ستتترستتت ت دیگرررایی اخالقی 

معتقا استتت: دیگرررایی اخالقی به انکار، 

 انبتتامتتاکردن خود میت ریتتب و قربتتانی

(Rand, 1984: 49)رنتتا   از نظر آین

خ نف در پیکار هقالنی آنستتتت که انستتتان 

م  ته وی ک باشتتتتا، ائ  به  خود  کردن 

ا در نستت ت بدیگری را در برخی شتترایط و 

جایز میبرخی انستتتان ناها   ,Rand) دا

کته بر  هتایینقتااز جملته   (43 :1964

 رنا وارد استتت، اینم نای نظر نیگل به آین

ست که رنا جهان را به خود و انسان دیگر ا

کنا و اهمیت خود را باالتر از تقستتتیم می

که ارر از منظری حائی در ،دانادیگری می

ر را صرفا  ش  ی دحرفانه، خود هینی و بی

با آنان باانیم که  میان دیگران و مستتتاوی 

ای ناارد تا از دیگران ممتاز هیچ امتیاز ویژه

شود، چنین تقسیمی درست نیست  توجه و 
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نق  دیگری را در نظتتام  ،برتری بتته خود

یا میاخالقی کم پا نا یا  نگ و  نار از  ؛ک

حرف دیگر بر استتتاس خودررایی هقالنی 

های ستتتان دارای بازهچون زناری ان ،رنا

زمانی م تلف استتتت پس انستتتان منفعت 

ناما  میئحظه فاای خیر بل نا  ای را  ک

س باین نگاه ب ین شکافی است که رنا ب ه 

 از منظرکه  حائی در قائل استتتت،ها زمان

اکنون و بعتتاا  تفتتاو  هقالنی بتتا  ،نیگتتل

یکایگر ناارنا و بایا زمان حال را جزئی 

بیر ن ک ۀاز ز ئحتتاظ   ۀمستتتتأئتت  ردزمتتان 

ه رنتتا بتتنظر کردن بتته دیگرن در کمتت 

ست شاه ا صلی ئحاظ ن  صور  جای و ا

ها وئی قا ناد  به  ،زرین ۀبه استتتت م   ک

 دیگران ۀروری است 

 امکان دیگرگرایی از منظر دنیل بتسون. 8

شتتتناس اجتماهی اهل روان ،دنیل بتستتتون

شهورش که ۀآمریکا با حرف نظری  تبربی م

سم –همائی »به نام  ست   «آئتروئی معروف ا

شتتتنتتاختی بتته رد ادهتتای خودررایی روان

به  های آزمای  من تتتۀپرداخت و آن را 

ن حاکی بتسو ۀدقیق تبربی رذاشت  فرۀی

از این استتت که احستتاس نگرانی هماالنه 

 رد دیگر، منبر بتته ایبتتاد انگیزۀبرای ف

تأمین  نه و  یارا نه برای همل هم ها دررخوا
                                                           

1. Empathic Concern. 

  وی دیگرررایی  شتتودرفاه مطلوب  او می

صیفی نوم از ست دیگرررایی تو ون چ و ا

ئزوما  به فعل   یستتتتن یبحی هنبار ی 

به یمنبر نم یاخالق جه  با تو ما  شتتتود  ا

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

دیگرررایی همچون خودررایی، واجتتا 

پیاماهای هملی در ارت اط با اخالق و س ب 

ستراتژیات اذ ت میم نه یها در این زمها و ا

دیگرررایی بتستتتون  ،نتیبتتهدر   استتتتت

همچون خودررایی این قابلیت را دارد که 

با اخالق یا و معایب خود را  ،در رابطه  مزا

شا  اما هلی شته با صلدا  رغم پیاماهای حا

ح ق اهتقتتاد بتستتتون، دیگرررایی  ،از آن

برای ارتقاء روابط بین فردی و اجتماهی و 

الزم  ای ستتائم و نی برخورداری از جامعه

  در ادامه به اجمال به شرف و ۀروری است

 پردازیم بتسون می نظریۀ

 آلتروئیسم  -شرح فرضیۀ همدلی . 8-0

سون نیروی انگیزشی  دیگرررایی در نزد بت

و  رسانیاست که صرفا  به جهت یاری قوی

تتتأمین رفتتاه مطلوب دیگران برانگی تتته 

ۀیمی سم ادها  -همائی  ۀشود  فر آئتروئی

 «0هماالنه  یدغاغه و نگران» کنا کهمی

 «ودشتتتستتت ب ایباد انگیزۀ دیگرررایی می

(Batson, 2011: 11)   بتستتتون هررز
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روی همائی ادها نکرده است که دغاغه از 

، دیگرررایی استتتت تنها من خ ایباد انگیزۀ

 ,Batson) وی منکر منابخ دیگر نیستتتت

یزهای دیگر ممکن استتتت چ  (9 :2011

ررخواهانه شونا، نیز موجب ایباد انگیزۀ د

همتتاالنتته، یکی از مهمترین  امتتا دغتتاغتتۀ

ای را ایباد اموری استتتت که چنین انگیزه

 & Batson, Lishner)کتتنتتا متتی

Stocks, 2015: 2)ۀ  بتستتتون در نظری 

تأکیا می  ایکنا که همائی، هاحفهخود 

بستتیط نیستتت بلکه شتتامل هواحفی دیگر از 

شفقت و هطوفت  جمله هماردی، ترحم و 

شتتتود که در شتتترایط رونارون به هم می

 البرای مثکنا  های م تلف بروز میشکل

ممکن استتتت نگرانی هماالنه در ما بیاار 

شفقت  ۀوجودآمان هاحفه شود و موجب ب

 ,Lishner, Batson & Huss) شود

 شان حسماننا برانگی ته ،(615 :2011

کودک در حال  ۀشتتتفقت، هنگام مشتتتاها

به ناارد  که درد و رنبی  صتتترف  بازی 

 !پذیربودن آسیب

وجتته اشتتتتراک این نوم مفتتاهیم بتتا 

ست که مفاهیم ا بتسون آن ۀهماالن ۀدغاغ

 نظر همائی مورد نظر دیگران با همائی ما

هتا آن ۀبتستتتون،  در این جهتتت کتته همتت

احستتتتاس هتتاحفیِ دیگرمحور هستتتتنتتا، 

نا فاو  مشتتتترک ما ت ماها باهای ه هم ای 

  نگرانی خالف بر متتذکور تعتتابیر  دارنتتا

 انا یعنی ازانگیزشتتی حائت صتترفا  هماالنه

یب شتتتتاه نا و احستتتتاس و انگیزه ترک ا

خاحرخودمان یا هر چیز دیگری تحری  هب

نا  می ثالشتتتو تا ستتتعی می برای م کنیم 

تا  جای دیگری قرار دهیم  به  مان را  خود

دستتت آوریم و در ه حستتی شتت یه حس او ب

سف ب وریم یا  شویم یا تأ پی آن ناراحت 

 :Darwall, 1997) خوشتتحال شتتویم

نه فرد قادر است به  ،صور   در این(261

درستی احساس دیگری را درک کنا و نه 

ی این نوم همائ پس کنا،درستی کم  ه ب

نه بر ماال نا ،خالف نگرانی ه  انگیزه ۀزای

 :Batson & Show, 1991) نیستتتنا

سونهقیاۀ   همچنین در (108 ه نیازی ب ،بت

سا  دو حرف نیش یه سا ا ست  بسازی اح

توجه به میزان درکی که از شتترایط فرد در 

شتتتود و ارزشتتتی که برای فرد ما ایباد می

کنیم شتترایط او اقاام می ، برای به ودقائلیم

ی ناح م  از  جه ک ما  ۀحتی ارر فرد متو

ه از رناهی کنشتتود  برای مثال برای فرد بی

شتا  ۀترب و شتتم، بیهوش شتاه استت 

توجه دچار غم و افستتوس شتتویم با آنکه م

ها شتتتتا ما ن وا  ,Batson) احستتتتاس 

نگرانی  ۀ  بتستتتون از واژ(41-43 :2011

کنا نه به این همراه همائی استتتتفاده میه ب

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

هاحفی همیق  که در واقخ همائی واکن  

نس ت به درد و رنج دیگران است که باین 

به شتتترایط نحو  نامطلوب افراد  شتتترایط 

نابراین وقتی فکنمطلوب تغییر می رد از ا  ب

وۀتتتعیت مطلوب برخوردار استتتت و در 

 برد نیازی به تغییرستتر میه شتتادی و رفاه ب

حس ئتتذ   پسشتتترایط وجود نتتاارد  

یا ش یه به آن خارج از بحی است  0همائی

دیگرررایی ن واها  ۀو ستتت ب ایباد انگیز

  در (Batson, 2011: 32-33) شتتتتا

 نهتتایتتت بتتایتتا رفتتت کتته تفتتاو  نگرانی

صتتور  هماالنه با دیگر حاال  همائی به

ستتتتت کتته نگرانی همتتاالنتته ا مبزا آن

ست که از حریق تحلیل هقلی و  سی ا احسا

 منطقی انستتان از شتتناخت فرد یا افراد مورد

ر که دیگرذارد درحائینظر پا به میاان می

تی اخهواحف نیازی به این نوم ظرفیت شتتن

نشتتتان ناارنا و بر اثر نفخ شتتت  تتتی ر  

  دهنامی

 نیازهای نگرانی همدالنهپیش . 8-0-0

خود و غیرارادی هنگرانی همتاالنته خودبت

دهتتا بلکتته هواملی در ایبتتاد آن ر  نمی

که  ودبایا درک ش ؛ ابتاانق  اساسی دارد

برای رفاه  شتت  تتی نیازمنا استتت و ستتپس

                                                           

1. empathic joy. 

ئل  قا نا، ارزش درونی  یازم آن شتتت   ن

شود  روشن است که حس هاحفی همائی 

بتستتتون همچون نیگل کامال  م تنی آراء در 

رفته استتت که برربر توانایی باالی شتتناختی

قی استتتت  در هقالنی و تحلیل منط از تأمل

تنها موۀتتوها  مربوط به این شتتناخت، نه

شتتتود ستتتعاد  و خیر دیگران مطرف نمی

 ۀ  ثمرنیستبلکه قادر به درک نیاز دیگران 

ناکامی در ایباد نگرانی هماالنه ا ین امر، 

  انت اب (Batson, 2011: 38) استتت

ا خیررستتانی به غیر ر ۀهقالنی صتترفا  انگیز

به نمی که مینتی نهدها بل یا نا خودررا  توا

ماباشتتتا  هالوه بر تحلیل هقالنی، نیروی  ا

کنا  هشتتتق میوارد نیز پرقار  هشتتتق را 

به رذاری هحاکی از ارزش مقی نستتت ت 

توان را می های آنری استتتت که بارقهدیگ

فت  هشتتتق  یا مادر  نام  به  در موجودی 

توانا در وجود تمام آدمیان پنهان باشتتا می

و از حریق تربیت و آموزش و فرهنگ خود 

به زهم بتستتتون نا   یا ما  دیگرررایی ،را بن

نا تواصتتترفا  در میان نزدیکان نیستتتت و می

سان ۀدایر سیخ ان  رب ها و کل ح یعت را درو

 ریرد 

صور  ایباد انگیز  دررخواهانه ۀدر 

انی رسبا توجه به شرایط م  و ، کم 

ناها  چرا که ئزومی می یا  نا ر  دها  توا
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خود فرد صور  ریرد  ۀناارد حتما  از ناحی

توانا شتت   ثائثی را به انبام بلکه وی می

ناحی  ۀکم  بگمارد  ئیکن ارر کم  از 

عا  دیگرمحور  خود فرد صتتتور  ریرد قط

 ۀرونه نیستتتت که انگیزمحض استتتت  این

 کم انبام ۀتترورتا  منبر به  دررخواهانه

یار و  ، زیرا شتتت   دارای قوۀشتتتود اخت

ست که هالوه بر انت اب میان انگیزه هایی ا

ب داده  زمان در او ر حور همهدیگرررایی 

هایی که از انبام استتتت  ئذا وقتی با هزینه

سانی به دیگری مواجه می ر قاد ،شودخیرر

به رزین  و انت اب بین انبام یا هام انبام 

 ۀ موجودست که انگیزا کار است  مهم آن

نه بوده استتتتت حتی ارر  ها در او دررخوا

هقیم ماناه باشتتا چرا که در صتتور  اقاام 

   شوداش هایا دیگری میقطعا  ثمره

 ۀمشتتتاها قابل هاانگیزه که آنبااز  

ستنا هینی  در تلفم  هایانگیزه تمییز و نی

بتستتتون به  ،استتتت دشتتتوار بستتتیار انستتتان

 های بسیار دقیقهای م تلف و حراحیشیوه

تبربی،  هتتایمنطقی و هقلی آزمتتای 

آزمایا  با توجه به ها را در انستتان میانگیزه

تاری یکستتتان دیگرررایی و  یاماهای رف پ

بتستتون استتتراتژی خاصتتی را  ،خودررایی

ی های اروئیستتتکنا وتمام بایلحراحی می

                                                           

1. Aversive-Arousal reduction. 
2. Empathy-Specific punishment. 

نه  یا ییا خودررا  -ۀ همائی را برای فرۀتتت

ق دقیو واکاوی  آئتروئیستتتم مورد بررستتتی

یل قرار می با ها  شتتت   نهد یا  خودررا

: 0  کاه  تحری  ناخوشاینا0ه ارتنا از: 

 ناکحور خالصتتته بیان میهاین جایگزین ب

پریشتتانی هماالنه ناخوشتتاینا استتت و » که

کردن به قربانی بهترین راه رهایی از کم 

 & Batson)«أ پریشتتتتانی استتتتتنشتتتم

115) 1991: shaw,یژ8 ؛ ن یتته و ت  ۀ  

: این اهتقتتاد وجود دارد ارر بتته 8همتتائی

کستتتی که برای او نگرانی هماالنه داریم 

م  نکنیم، دیگرا بهک ما را   حور منفین 

ور حهقضتتاو  خواهنا کرد  این انگیزه را ب

Batson)  نامیممی 3خالصه پرهیز از تن یه

& shaw, 1991: 115)در 3 ؛  

ختتودتتتنتت تتیتتهتتی هتتمتتائتتی متتا از حتتریتتق 

آموزیم کتته نگرانی شتتتتان میاجتمتتاهی

خا  را جهت  ها و اج اری  نه تع هماال

کتتنتتا و ارتتر کتتردن ایتتبتتاد متتیکتتمتت 

شرم کم  کردن اتفاق نیفتا، باهی ایباد 

ساس رناه در فرد می شود  با توجه به و اح

کردن هتتایمتتان، اجتنتتاب از کمتت آموزه

  0 ؛شتتتودتن یهی در ما میباهی نوهی خود

3. Punishment avoiding. 



 
 وادی، بابک عباسیمحسن ج، زینب عباسی / تبیین دیگرگرایی از منظر رویکرد عقالنی نیگل و رویکرد تجربی بتسون

 

 
55 

 

 

مائی ۀپاداش ویژ یان 0ه یه ب : این فرۀتتت

نا می ما را  وقتیک مائی  که ه به فردی 

ایی هتبته پتاداش ،برانگی تته کمت  کنیم

ماننا تحستتین از جانب دیگران یا احستتاس 

: 8همائی   ئذ 5 ؛غرور ویژه توجه داریم

ه کبایل، شتت  تتی ۀ بر استتاس این فرۀتتی

شاه،  پاداش نه برای دچار نگرانی هماالنه 

 ستت ب هاجتماهی مثل توجه دیگران، بلکه ب

ینتتا نتتاشتتتتی از  خوشتتتتا خوب و  حس 

نیتتازمنتتا کمتت  کمتت  کردن، بتته فرد 

سکین حائت منفی۳ ؛کنامی : این بایل 3  ت

پاداشه ب تأکیا بر  ماهی بر جای  های اجت

اس کنا  احسها تأکیا مینیاز به این پاداش

ه همائی با شتتت   در حال رنج، باهی ب

جود آمان ی  حائت موقت ناراحتی در و

ناراحتی میما می با ی  شتتتود  این  نا  توا

شود  این  ۀتبرب معطوف به پاداش برحرف 

می بربتته  هی یتتا ت تمتتا ج توانتتا پتتاداش ا

شویقی ب شکم  ه موجبخودت ا  کردن با

یل  ما نابراین نوهی ت نهب یا هت خودررا  ج

شتتتتان نتتاراحتی بتتاهتتی افزای  برحرف

 شود   کردن میکم 

یل نههای با یا یام را  خودررا این پ

نا که انگیزمی مام ی پس و پ ۀرستتتان ی ت

ن ها مال خیرخوا هائی ۀاه تا  ترین انستتتتان 

                                                           

1. Empathy-Specefic Reward  

اش صتتترفا  خودررایانه استتتت حتی مرت ه

زدنی مادر به فرزنا  به ه ار  هشتتتق مثال

گر ی یزه ،د گ ن یچ ا یز های بتته گ ن  ۀجز ا

نه یا ناارد و خودررایی بر  خودررا وجود 

ت و تتتار فتتتارهتتای بتتپود  هر ه متتام ر ظتتا

ۀی ۀدررخواهان سیطره دارد  اما فر سان   ۀان

تروئیسم بتسون ماهی است که آئ - همائی

  ،شتتاه توستتط نگرانی هماالنهانگیزۀ ایباد

 ،استتتتت  بتته ه تتار  دیگر دررخواهتتانتته

سانی به دیگران، هاف غایی انگیز  ۀسودر

ست و ایباد سط نگرانی هماالنه ا شاه تو

هماننا آن  ،دهررونه ستتتودرستتتانی به خو

خودررایانه ستتودهایی که در شتت  حائت 

از  ناخواسته یا پیاما ناشی ۀبرشمردیم، نتیب

 ,Batson) استتتتت دررخواهتتانتته انگیز

Lishner & Stocks, 2015: 10) از  

با این دیکتاتور لَرو بتستتتون هَاین م م ارزه 

شا  با خودررایی هدارد و ببزرگ را برمی

بام آزمای هلمی  های جهانی از حریق ان

کنا و در نهایت برآن فائق دقیق م ارزه می

ی  می به شتتترف م ت تتتر  یا  اکنون  آ

نه های انگیزه ۀآزمای  دربار ها و دررخوا

یز گ ن کردن آن از ا ررایتتانتته ۀجتتاا  خود

 پردازیم  می

2. Empathic-joy. 

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

 انهخودررایمشتتهورترین بایل و جایگزین 

 آئتروئیسم این است -ی همائ ۀبرای فرۀی

ب هی  با مائی  مان حستتتی هکه ه وجودآ

شاینا و آزاردهناه در ما می شود و ما ناخو

ه ب کم  اقاام به شان از آن،برای خال 

م  برای آزمودن این فرۀتتیه کنیمی دیگری

کافی استتت تا امکان فرار از آزمای  )فرار 

ب ۀاز مشتتتاها هنوان متغیر هرنج فرد دیگر( 

واۀتتح استتت افرادی که  استتتفاده شتتود 

قا انگیزمی فا نا  نه ۀرریز ها نادررخوا و  ا

صتترفا  بر اثر تحری  ناخوشتتاینا برانگی ته 

 نا  اهشا

بتستتتون، امکان فرار های در آزمای 

سی همائی زیاد  شوار و برر سان و فرار د آ

  شتتتودمیو همائی کم در آزمای  ئحاظ 

ۀیح ق پی  حری  ت هخودررایان ۀبینی فر

شاینا سان، ناخو  افراد با حس هنگام فرار آ

یت کم   یاد، رری تن از موقع مائی ز ه

کتته ح ق  حتتائی دهنتتا  دررا ترجیح می

تسون، افراد با حس همائی همائی ب ۀفرۀی

رریزنتا بلکته متانتان و تنهتا نمیزیتاد نته

ای را ترجیح کردن بتته هر شتتتیوهکمتت 

شرایطیمی سون در  رار که فدهنا  از نظر بت

ار استتتت چه افرادی که از موقعیت دشتتتو

جا انگیز نه ۀوا ها چه  دررخوا نا و  هستتتت

ا، به ناانهخودررای که دارای انگیزۀکستتانی

 ؛احتمال بستتیار زیادی کم  خواهنا کرد

بتته نفخ هتتا رفتتته نتتتایج آزمتتای همروی

همتتائی آئتروئیستتتم  ۀبینی فرۀتتتیتتپی 

 :Batson & Shaw, 1991)بتتتود

115)   

های قاد یمهم  یکی از انت  ۀبه فرۀتتت

ه کنا و بهمائی که خود بتستتتون بیان می

افرادی که  :ستتتتا این ،دهاپاستتته می آن

به می نه را تبر ماال نا، نوهی نگرانی ه کن

شناختی بین خود و دیگری را وحا  روان

به می به کم تبر نا؛ در نتی به  کردنکن

ر حقیقت کم  به خود استتتت  دیگری د

بتستون استاستا  باحل استت  اما  پس فرۀتیۀ

سون سه می بت ست، پس پا دها ارر چنین ا

یز گ ن گری، نتته کمتت  ۀا ی کردن بتته د

نه  در یا نه خودررا نه استتتت و  ها  دررخوا

ئی یی و  حتتا تعریف دیگرررا ح ق  کتته 

خودررایی هاف نهائی از افزای  رفاه در 

با دیگری تفاو  دارد و پذیرش  هر کاام 

ناوحا  خود و دیگری ستتت ب بی  ییمع

رض شتتاه ف زیراشتتود؛ تعاریف آن دو می

استتتت شتتت  تتتی که برای رفاه دیگری 

ته می شتتتود، شتتت  تتتی مبزا از برانگی 

ست  افزو سون با انبامدیگری ا  ن بر این بت

متعاد نشتتتان داد که هنگام  هایآزمای 

همائی، ب   مربوط به تشتتت ی  هویت 
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ستی مغز  سمت را شر جلویی و  فرد، یعنی ق

ستفعال   ،افراد هنگام همائی ،  به ه ارتیا

نا  برای زا از دیگری میخود را مب ناار پ

ها  بیشتتتتر، مای  احال را  0224 هایآز

  (Batson, 2011: 155-159) ب ینیتتا

یببه ا مای  ین ترت بام آز با ان ، بتستتتون 

و  خود را ثابت کنا توانست صحت فرۀیۀ

یا  یا بگو نه ستتت ب توئ که نگرانی هماال

ۀ دیگرررایی در انسان است  او نتیبه انگیز

سانگیزهنچنین ا ریرد،می ود ها وجای در ان

پذیر استتتت ناب و خائ  و امکان دارد که

کتتامال  خودررایتتانتته هتتای و نیز از انگیزه

 مبزاست 

 نسبت دیگرگرایی بتسون با اخالقیات. 8-0-3

خالف نیگتتل پس از اث تتا   بتستتتون بر

شتتتکستتت  دیگرررایی در ذا  انستتتانی و

کتته  نشتتتتان داد ،فتترارتتیتترختتودرتترایتتی 

ماهای اخالقی و غیر دیگرررایی واجا پیا

ست  بر سنت غربی که یا  اخالقی ا خالف 

ر زنا و یا دبه انکار دیگرررایی دستتت می

را نیرویی ۀتتتعیف و  صتتتور  وجود، آن

مث تت توأم بتا اخالق نیت  بته حستتتتاب 

بتستتتون دیگرررایی را نیرویی  ،آوردمی

ما  دانا که ئزومنا و با نفوذ میبستتیار قار 

را  ت موازینی آنبا رهای اما اخالقی نیستتت

 انسانی ۀروری تلقی ۀبرای بهترشان جامع

ی و  ت خودررایکنا  به زهم بتسون نسمی

س اخالق یکسان دیگرررایی در زمینۀ ؛ تا

دو دارای مزایا و معایب در نستت ت  هر زیرا

یای دیگرررایی  نا  از مزا با اخالق هستتتت

با  رستتتانیتوان به کم ائقایی بتستتتون می

، تر، تهاجم کمتراث ا حستتاستتیت زیاد و ب

یان،  بان عت از تحقیر و ستتترزن  قر مان م

های متعارض، همکاری بیشتتتتر در موقعیت

ه ود رفتار نستتت ت به اصتتتالف دیاراه و ب

عارض رروه کاه  ت های حردشتتتتاه و 

ین کردب هی اشتتتتاره   ,Batson) ررو

 ،  در هتتیتتن حتتال(200-220 :2019

یب و  عا مائی م ناشتتتی از ه دیگرررایی 

از جملتته اینکتته  ؛دارد هتتاییمحتتاودیتتت

ستنا و  سائل ما قابل همائی نی سیاری از م ب

ی تمعضال ،های زیست محیطیبحران ماننا

  از هیوب دیگر اناانتزاهی و غیرشتت  تتی

ۀخ جانب ،آن س ب  آن ۀدارانمو ست که 

  شتتودتقابل با اصتتل هاائت و ان تتاف می

متتابتتانتته و معضتتتتل دیگر، اقتتاامتتا  قیم

که م ل  نه استتتت  آزادی و پارستتتاالرا

سانی خواها بود که  ش  یت ک ستقالل  ا

ته نا  افزون بر این،تحت همائی قرارررف  ا

دیگرررایی همچون خودررایی قابلیت آن 

را دارد تا به امور غیر اخالقی منبر شتتود و 

نیز تهتتایتتای مهم برای خیر مشتتتترک و 

توان که می همومی محستتتوب شتتتود  چرا
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با انگیزۀ خیر فاا جمعی را  نه  ها  یدررخوا

س ت به آن سانی کرد که ن گرانی ن انخیر ک

 ,Batson) هماالنه ایباد شتتتاه استتتت

Ahmad, 2009: 10-25) یت ها   در ن

ی یی و دیگرررایبتستتون هالوه بر خودررا

هتتای نتتامه دیگر بتت بتته حضتتتور دو انگیزۀ

 کناررایی اشتتاره میررایی و جمخاصتتول

یا در جهت  با عهکه  جام به  یان   ایرستتت

رد  ر ریجه و بررستتی قراتر مورد توانستتانی

بایا پس از شتتتناخت همۀ های انگیزه ئذا 

استتاستتی و شتتناستتایی نقاط ۀتتعف و قو  

ستتتازی و برقراری توازن ها به هماهنگآن

اقاام کرد تا بتوان به نتایج مث ت  شتتتانمیان

 اخالقی در این جهان دست یافت 

 ارزیابی آراء بتسون و نیگل. 3

سون و نیگل هر دو از دیگرررایی  ن س بت

روینا و از ماافعان جای و ستترستت ت می

انا که امکان آن را به رستتمیت دیگرررایی

متفاوتی در باب  آراء ،دوهر شتتناستتنا  می

دیگرررایی بتتا اخالقیتتا  دارنتتا   ۀرابطتت

شتتتنتتاس اجتمتتاهی و نیگتتل بتستتتون روان

 نمایایمو ح یعی  استتتفیلستتوفی تحلیلی 

و  تحقیقاتی آنان با یکایگر متفا ۀکه شیو

ها باشتتتا  اما در هین حال در کنار تفاو 

ش اهتمی ن یافت و میات هایی دستوان به 

 دیگرررایی، پیوناهایی م احی آنان دربارۀ

 پردازیم ها مینه آکه ب کرد برقرار

 محورمحور و دیگرگرایی عقلدیگرگرایی عاطفه. 3-0

بنیاد دیگرررایی بتسون نوهی هاحفه است  

که ارر در ش  ی ای است هاحفه ،همائی

توانتتا نوهی تمتتایتتل بته ایبتتاد شتتتود، می

ستتودرستتانی به دیگری در شتت   ایباد 

یاد دیگرررایی نزد  شتتتود  در حائی که بن

با نوهی  نیگل، هقالنیت استتتت  شتتت   

ستاالل هقالنی انگیزه ستیا   را ای آئتروئی

به می مامتبر نا  در واقخ ت گل ک  تالش نی

ست که هقل را به نیاد هنوان بهتنهایی باین ا

صور انگیزش فعل ب  هام و فعل اخالقی ه 

حور خا  قرار دها  در هین حال که ه ب

شاره می سون به حس هاحفی همیق ا کنا بت

اما ن ایا ت تتتور کنیم که همائی بتستتتون، 

ی  همائی کامال  مستتتقل از هقل استتت، 

هایی شرطبتسون پی  ،بلکه کامال  برهکس

ف هاح باد  م ۀهقالنی را برای ای ائی در ه

حور هریرد  از نظر وی همتتائی بتتنظر می

نی  قال ه مال   یرارادی و فتتارغ از تتتأ غ

شتتتود بلکه مح تتتول تحلیل تحری  نمی

ظریف و دقیق شناختی از وۀعیت دیگران 

  وی برای ایباد نگرانی همائی به دو است

شرط و هن ر حیاتی یعنی درک نیاز پی 

فاه دیگران و ارزش رذاری درونی برای ر

شاره میدیگرا ست که ن ا کنا  وی معتقا ا
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یاز دیگران و تشتتت ی  رفاه  برای درک ن

بهمطلوب هنوان ، الزم استتتتت دیگران را 

که  هاف  موجودا  دارای احستتتتاس و 

یم  ارزش کن ئی دارنتتا، درک  میتتا هتتا و ا

ایباد  ن برایپیااستتت که بتستتو ،ه ارتیبه

شتترط شتتناختی همائی، نوهی پی  هاحفۀ

ائی هم قخ بایا رفتریرد  در وانظر میدر 

یل  ماه از نوهی م فا  برآ نزد بتستتتون صتتتر

سته به قوای ادراکی  محض نیست، بلکه واب

ست ستما سون ا ش یه دئیل بت سأئه     این م

ئتتذا ارر ب واهیم از زبتتان نیگتتل ستتت ن 

س سلهبگوییم، همائی منوط به ی   یل الدل

 هقالنی است  هاییا استاالل

شتتترط درستتتت استتتت که ی  پی 

ایباد همائی وجود دارد اما شتتتناختی در 

صتتترف شتتتناخت و استتتتاالل نیستتتت که 

باد می هاحفی انگیزش ای که حس  نا بل ک

 هشتتتق موجب انگیزش ،همیق یا به تع یری

توان بین شتتتود  بتته همین دئیتتل نمیمی

بت  گل قرا دیگرررایی او و دیگرررایی نی

یاا کرد گل تالش می زیرا قطعی پ نا نی ک

ل تاالل و هقتمام فراینا انگیزش را با استتت

هایی می به تن قل  ها  ه نا توۀتتتیح د توا

 نظر باشتتا  اما در دررخواهانهمحرک فعل 

منا داشته و نیاز هقل نق  مقاماتی بتسون،

تمامی  در حائی که همراهی هشتتتق استتتت

عل اخالقی در  نا ف گل، هقالنینظر فرای  نی

  است 

فرد ممکن استتتت  ،بتستتتونبه هقیاۀ 

 خود تحری  شود و دررخواهانهصو  هب

ی خوبه به این امرآراه ن اشتتا  این ستت ن ب

به انگیز نه  ها را ایی دیگررر ۀماهیتی غیرآ

کتته دیگرررایی نیگتتل دهتتا در حتتائیمی

آراهی استتتت   ۀاستتتاستتتا  آراهانه و زاییا

می بتستتتتون  یی  ررا گر ی یج د نتتتا توانتتا 

یاورد  بار ب به  ماغیرمعقوئی  ی دیگرررای ا

ن این ستت ن به آنیگل هقالنی استتت  ائ ته 

عنا نیستتت که نتوان دیگرررایی ناشتتی از م

همائی بتستتون را توستتط هقل کنترل کرد 

یا با که خود بتستتون هم معتقا استتتنانچ

چنین کاری صور  بگیرد  اما دیگرررایی 

 ،بتسون در ذا  خودش صرفا  هقلی نیست

بایا رفت دیگرررایی بتستتتون و  نابراین  ب

 یگریکاهایی که با نیگل، در هین شتت اهت

 دو امر متفاوتنا   دارنا،

 ها مشابهت. 3-0-0

بتسون و نیگل هر دو ماافخ دیگرررایی   0

 خودرراییشتتتنتتاختی و م تتائف روان

 انا  شناختیروان

هم بتستتتون و هم نیگل در دیگرررایی   8

 شمارنا  نزدهن ر انگیزه را اساسی می

با  بتستتتون دیگرررایی نوهی انگیزش 

هاف غایی رفاه دیگری است و در نزد 
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هم دیگرررایی نوهی انگیزۀ نیگتتل 

به کم  به دیگران معطوف  رستتتتانی 

استتت  در واقخ نیگل هم دیگرررایی را 

تار مطرف نمیبه کنا، چرا که هنوان رف

ممکن استتتت رفتاری به دیگران ستتتود 

سانا اما انگیزه شا  اخودررایانه باش بر

نت، انگیزه را در تعیین  کا گل پیرو  نی

 د شماربودن فعل اساسی میاخالقی

هم نیگل و هم بتسون منبرشان به فعل   3

 نا دانرا ناشی از ترکیب باور و میل می

از نظر نیگل باور مقام بر میل استتتت و   0

یل در  باد م باور استتتت و ای تابخ  یل  م

انستتان ثمرۀ تأمال  هقالنی استتت  در 

باور و تأمال  هقالنی  نظر بتستتتون نیز 

در ایباد میل همائی نق  دارد اما این 

 کنا   هایی کفایت نمیامر به تن

هم بتسون و هم نیگل، دیگرررایی را با   5

هتتای درامتتاتیتت  و قهرمتتانتتانتته مثتتال

ستتنبنا؛ هر دوی آنان معتقانا که نمی

دیگرررایی  در بطن زنتتاری روزمره 

 وجود دارد 

و ای مشتتتابه، دبتستتتون و نیگل به رونه  ۳

 های دیگرباور را ق ول دارنا؛ اوال  انسان

نا و واقعی هستنا، همچون ما وجود دار

ها هماننا هم دوما  از آنبا که ما انستتتان

میتتال و  نیتتا  و ا دارای احستتتتاس و 

ها و اهااف هستتتتیم، هیچ برتری ارزش

باور می نااریم  این  کایگر  نا توبر ی ا

ا های اخالقی باشتتت یینی برای پرستت 

که نیگل به آن معتقا است و بتسون نیز 

ای جتتز پتتذیتترش آن نتتاارد  چتتاره

به وجود نصتتترف ظر از اینکه بتستتتون 

ست اما  سانی واقف ا همائی در ذا  ان

ر دانا بلکه بر اثآن را همیشتته بیاار نمی

تربیت و آموزش و با وجود هن تترهای 

توانا ر  دها  در نیگل هقل و هشق می

نیز هن ر هقالنی بایا هوشیار شود، در 

ها باون صتتتور ، همۀ انستتتانغیر این 

که  شاناا میتردیا خودررا یا دیگررر

ناۀ دهرونه نیست و این مطلب نشاناین

نق  تربیت و آموزش در بیاارستتتازی 

 هقل است  

صورتی نمینیگل می  4 از  توانرویا: در 

یال  که ام فام کرد  یت اخالق د هقالن

صتتور  هارۀتتی و ت تتادفی و باون به

اختیتتار و فتتارغ از آرتتاهی و تتتأمال  

ئه در نظر  نا  این مستتتتأ هقالنی ر  ده

ن نیز مطرف استتت زیرا احستتاس بتستتو

سون به ه و حور ناآراهاحفی همیق در بت

دهتتا بلکتته تتتأمتتل هقالنی ر  نمیبی

تی شناخ مح ول تحلیل ظریف و دقیق

ئذا میل در بتستتتون بهره ای از استتتت  

با میل مورد نظر هیوم  یت دارد و  هقالن

 و هابز مغایر  دارد 
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همتتائی در بتستتتون همچون نیگتتل    8

و  هابرای تمام انستتان حرفانه استتت وبی

 دها  حتی غیرانسان نیز ر  می

 هاتفاوت. 3-0-8

روش بتستتون برای اث ا  دیگرررایی ان ی   0

 )تبربی( و روش نیگل ئم ی )هقلی( است  

با خودررایی   8 فت  به م ائ بتستتتون فقط 

یی روان ررا گر ی ث تتا  د ختی و ا شتتتتنتتا

ما نیگل در پی شتتتناختی میروان پردازد ا

شتتتتنتتاختتتتتی و نتتفتتی ختتودرتترایتتی روان

کوشتتا از خودررایی اخالقی استتت و می

شتتناختی و اخالقی دفام دیگرررایی روان

 کنا 

فاهیم   3 فاهیم انگیزشتتتی را از م بتستتتون م

جاا می گل اخالق را اخالقی  ما نی نا ا ک

  داناهمچون کانت از اساس انگیزشی می

دیگرررایی و فعل اخالقی نزد بتستتتون با   0

انا تویکایگر پیونا ۀتتتروری ناارد و می

نه، جویاهمچون خودررایی و رفتار منفعت

باشتتتتا؛ در  هم اخالقی و هم غیراخالقی 

 ساستتتا که نزد نیگل، دیگرررایی حائی

ست اخالق   در واقخ دیگرررایی ئزوما  با ا

عل  با ف ما   عل اخالقی و خودررایی ئزو ف

 غیراخالقی یکی است 

گلو ن بتستتتون  5 که ییندر ت  ی نهچ این   گو

باد دیگرررایی کایگر با شتتتودیم ای  ی

فاو  نا؛ دیگرررایی از نظر  مهمی ت دار

د و بر شوبتسون ئزوما  با هقل تحری  نمی

دها اثر همکاری میان هقل و میل ر  می

تاالل هقالنی  ی  استتت گل  ما از نظر نی ا

باد انگیزش د فا  برای ای نهصتتتر ها  ررخوا

 کنا؛ در نظر نیگل، دیگررراییکفایت می

 شرط هقالنیت است 

ل یی بتسون، بر م نای دیاراه نیگدیگرررا  ۳

عنی شتتود، یبا ادئۀ شتت  تتی برانگی ته می

یا ادئه به رفاه ی  شتتت    ناظر  ای که 

حائی نا  در  خا  هستتتت که اشتتت ا  

دیگرررایی نزد نیگل با ادئۀ غیرشتت  تتی 

شتتتود که ناظر به ستتتعاد  برانگی ته می

همگان استتتت  بنابراین بایا رفت که از 

 شتتتی از همائیمنظر نیگل، دیگرررایی نا

 بتسون، امری غیراخالقی است  

بتستتون دیگرررایی و خودررایی را شتت یه   4

که نیگل آن را متعلق هم می حال آن نا  دا

 دانا  به دو منظر ش  ی و هینی می

در ظاهر، بتستتتون از هیوم و نیگل متأثر از   8

کانت استتتت و چنانکه پیااستتتت هیوم و 

کانت در اخالق و انگیزه، مستتتیری کامال  

 ریرنا  هیوم هاحفه رااو  در پی  میمتف

 دانا و کانت هقل را بنیاد اخالق می

دیگرررایی ناشتتتی از همائی بتستتتون، با   2

 بودن نظریۀ او، فی نفستتتهتوجه به تبربی

خ تتتلتتت احتمتتائی دارد  تعمیم نتتتایج 
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توانا راه نمیها و استتتتقراء هیچآزمای 

باشتتتا و بتستتتون  ته  قطعیتی دائمی داشتتت

 ررا، اصتتوال نشتتمنا تبربیهنوان ی  دابه

 کنتا و راه راچنین قطعیتی را دن تال نمی

 رذارد، اما نیگل دربرای تحقیقا  باز می

پی این استتتت که مفهوم دیگرررایی را با 

نا   یت و ۀتتترور  هقلی اث ا  ک قطع

که از نظر بتستتتون اث ا  انگیزه  نا  هرچ

های چیزی نیستتتت که از حریق استتتتاالل

رف انبام پذی ر رد بلکه بیشتتتتهقالنی صتتتِ

نه ما یا  استتتتت  نوهی ر حاستتت زنی و 

ستتتی شتتتنابردن به انگیزه به حیطۀ روانپی

حت  یا ت با تبربی مرت ط استتتتت و فقط 

مای  و استتتتراتژی های دقیق هقلی و آز

منطقی حراحی و آزموده شتتود  ئذا شتتایا 

گل مورد  که دیگرررایی نی فت  بتوان ر

 تردیا بتسون باشا 

 گیرینتیجه

ز ا یتا رزارشتتت یمتالش کردمقائه  ینا در 

تامس ن یلدن یآرا بار یگلبتستتتون و   ۀدر

و  یمارائتته ده یشتتتنتتاختدیگرررایی روان

یاراه راآن دو ستتتپس    کنیم بررستتتی د

راریر ۀ فسیطر ،همائی بتسون با حرف نظریۀ

ال برد  برای بتستتون خودررایی را زیر ستت 

سانی  شان دها ذا  ان حائز اهمیت بود که ن

اناازه خودخواه باشتتتا که  توانا تا ایننمی

ر نفخ خاح هنس ت به سرنوشت دیگران جز ب

خود توجه نکنا بلکه قطعا  ب شتتتی از ذا  

در  زیرا انستتتانی واجا دیگرررایی استتتت

های انستتان جهت ارتقاء صتتور  تالشآن

سانی با شکست توأم خواها  روابط سائم ان

بود  بتستتتون به تأثیر میان هواحف و انگیزه 

ساس هاحفی همیقی بتأکیا کرد و  نام  هاح

 انی همتتاالنتته را هتتامتتل ایبتتاد انگیزۀنگر

ین  تعی برای  برشتتتمرد  وی  دیگرررایی 

شتتاه توستتط همائی به ۀ توئیاماهیت انگیز

روش هلمی و تبربی دقیق م تنی بر ستتتنت 

دیگرررایی را  اوآزمایشگاهی روی آورد؛ 

ط ل انتزاهی و کامال  مرت ائارت اط با مستتتبی

پیرامون انستتانی دانستتت  در  هایبا واقعیت

همین راستا نشان دادیم که چگونه بتسون و 

نیگتتل از دو مستتتیر متفتتاو  بتته مفهوم 

های پردازنا و چگونه تلقیدیگرررایی می

هت با وجود شتتت ا نان از این مفهوم  ، هاآ

توان با تلقی بتستتتون از متفاو  استتتت  می

بود و  ئف  م تتا یی  گرررا ی همتتائی و د

 ردم رفتار تعریف کررایی را ی  نودیگر

یا همچون نیگل بر آن بود که دیگرررایی 

را سراسر بر امری هقلی بنیاد نهاد  اما آنچه 

وجود حس  ی متتا ازآرتتاه ،اهمیتتت دارد

هاحفی شتتتایا در انستتتان استتتت که نق  

 آئتروئیستتتتی ایفتتا ۀمهمی بر ایبتتاد انگیز

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

شتتناستتان و دانشتتمناان هلوم رفتاری روان

ریرد تتتا بهتر بتواننتتا رفتتتار را در قرار می

 انسان شناسایی کننا 

بتسون نشان داد که نگرانی هماالنه با 

تفکر و به شتتتکل ارادی و از روی آراهی 

 او این تفکر را شتتتود  در واقخایبتتاد می

شناختی از ۀعی مح ول تحلیل دقیق  ت و

ست  آنچهد او را در این رابطه از  یگران دان

ی ست که دیگرررایاین اکنا نیگل جاا می

در نیگل صتتترفا  هقالنی و از روی آراهی 

بتستتتتون بتت امتتااستتتتت  هقتتل، ه در  جز 

هن تتتر  ،رتذاری درونی یتا هشتتتقارزش

کلیای ایباد دیگرررایی نشتتان داده شتتا  

سون  شق در بت ست هن ر ه به قاری مهم ا

یۀ هما آئتروئیستتتم را  -ئی که وی فرۀتتت

 ارزش نام نهاد  تیوری رسترش 

که دیگرررایی  بتستتتون نشتتتتان داد 

سان است  نیرویی قوی و م ثر در زناری ان

ه همراه و از پیتتامتتاهتتای مث تتت اخالقی بتت

ست که آراهی پیاماهای منفی برخو ردار ا

های ما جهت ارتقای ها در تمام تالشاز آن

 رفاه انستتانی ۀتتروری استتت  بتستتون معتقا

استتتت دیگرررایی و خودررایی نستتت ت 

اننا توهر دو می ؛یکسانی با اخالقیا  دارنا

با خیر جمعی در تقابل قرار ریرنا و منبر 

ئتت و خالف هتاا بته بروز رفتتارهتایی بر

رو وی در پی تأسیس ان اف شونا  از این

نای ی  انگیزه نیستتتت نظام  اخالقی بر م 

 هتتای مطلوببلکتته بتته پلورائیستتتم انگیزه

ستتتت که ا حائی معه اهتقاد دارد  این درجا

شرط  نیگل دیگرررایی را کامال  اخالقی و 

به ت عا  هقالنی هقالنیت می نا ئذا وی  دا

 از دیگرررایی معتقا است  

نه گل،  ها تبه هالوه دیگرررایی نی ن

ش  ی ر ا به ئحاظ اخالقی نادیاه منفعت 

یل و احستتتتاس  ریردمی نه م که هررو بل

 اردی را نیز از دایرۀن همائی و همهمچو

توان همچون کنتتا  میاخالق ختتارج می

هیوم و بتستتتون وجود چنا انگیزه به جای 

ی  انگیزه را ت تتتتایق کرد و تلفیقی از 

منفعت شتتت  تتتی و رفاه دیگری را م نای 

توان در رونتته میاخالقیتتا  قرار داد  این

ظامی اخال ب قیفکر برپایی ن جای هبود که 

یل ناین اصل تشکتکیه بر ی  اصل، از چ

سایی دقیق نقاط  شنا شا و از حریق  شاه با

ۀا  درونی صل تعار  ۀعف و قو  هر ا

را حل کرد و به وحا  میان آنان دستتتت 

 یافت  

اقلی ما این در نهایت، دستتتتاورد حا

 ۀهنوان ی  نظریاستتتت که دیگرررایی به

یل ی ،اخالقی اصتتت به  ی    نیرواشتتتتاره 

 دارای   انسانی دارد وانگیزشی قوی در ذا

محکم هلمی و هقلی استتت که  دو پشتتتوانۀ
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توانا در اخالقیا  جایگاه محکمی یابا می

سیاست و حتی بر روان شناسی و اقت اد و 

قیم های مستاثر رذارد تا از حریق استراتژی

به یکایگر باو غیرمستتتتقیم، مردم  ، توجه 

 ۀتعتتاون و همکتتاری جهتتت به ود جتتامعتت

  انستتتانی و تالش در جهت رفخ معضتتتال

 های مفیای بردارنا و همگی اجتماهی رام

منارردنا نه صتتترفا  از منافخ و خیرا  بهره

ئذا از حریق  شتتت   یا اشتتت ا  خا  

به انگیزه جه  باد تو نه و ای ها های خیرخوا

توان به ها میوحا  و هماهنگی میان آن

ای نی  و اخالقی امیاوار داشتتتتن جامعه

 بود 
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