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Abstract
One of the fundamental issues in the field of moral psychology is what
psychological assumptions moral views have and how much empirical
evidence these assumptions carry. Accordingly, the conflict between
egoism and heterogeneity has been proposed in the psychology of
ethics, and empirical evidence has emerged in favor of either of these
two moral theories. Otherness is one of the goal-oriented theories that,
based on the psychological basis of its theory, recommends selfsacrifice and creating the greatest good for others, regardless of
oneself. Psychological heterogeneity is the most important basis of
moral heterogeneity and is an attempt to violate monotonousness and
love of human nature and to prove other heterogeneous desires and
motives. Most moral philosophers and psychologists reject the
monotonous nature of human nature and believe in the possibility of
altruism along with selfishness in human nature. In this research,
relying on arguments and empirical evidence, an attempt has been
made to prove psychological heterogeneity in order to be able to rely
on this basis, moral heterogeneity in the field of normative ethics.
Keywords
moral psychology, moral heterogeneity, psychological heterogeneity,
altruism, love of nature, human nature.
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دیگرگروی و شواهد روانشناختی در حوزۀ روانشناسی اخالق


محمدامیو خوانناری
چکیده

یکی ا منائل اساسی در حو روانشناسی اختق ایو است که دیدگاههای اختمی
چه مفروضات روانشناختی دارد و ایو مفروضات تاا چاه انادا ه شاواهد تجربای باه
اختق طرح شده و شواهدی تجربی به نف هرکادا ا ایاو دو نظریاۀ اختمای ارائاه
شده است .دیگرگروی ا جمله نظریات غایتگراست که بر وایۀ روانشناختی نظریۀ
خود ،به ایثارگری و ایجاد بیشتریو خیر برای دیگاران  -فاار ا خویشاتو  -توصایه
میکند .دیگرگاروی روانشاناختی ،مهمتاریو م ناای دیگرگاروی اختمای اسات و
کوششی برای نقض تکانگیزشای و حاب ذات انناان و اث اات امیاال و انگیزههاای
دیگرگروانه است .بیشتر فیلنوفان و روانشناسان اختق ،تکانگیزشایبودن ط یاات
اننان را مردود میدانند و مائل به امکان نوعدوستی همراه با خوددوساتی در ط یاات
بشر هناتند .روز واژوهخ حاضار ،توصایفی-تحلیلای اسات و باا اساتفاده ا منااب
کتابصانهای و با تکیاه بار اساتداللها و شاواهد تجربای ،کوشایده شاده دیگرگاروی
روانشناختی اث ات گردد تا بتوان با تکیه بر ایو م نا به دیگرگروی اختمی در حاو
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همراه دارند .بر همیو اساس ،نزاع میاان خاودگروی و دیگرگاروی در روانشناسای
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اختق هنجاری ورداخت .ادلاۀ روانشاناختی نیاز م تنای بار شاواهد ینتشاناختی،
شواهد و ریشههای رشدی برای نوعدوستی و تحلیل اهاداف و انگیزههاای غاایی بار
وایۀ م احث طرحشده در روانشناسی اختق است.
کلیدواژهها
روانشناسی اختق ،دیگرگاروی اختمای ،دیگرگاروی روانشاناختی ،نوعدوساتی،
حب ذات ،ط یات اننان.
مقدمه
با ا بیورفتو ار زهای کلینایی در ارووا ،ارکان اختق منیحی مرون وسایایی نیاز
فروریصت .تا ویخ ا ایو ،باور بر ایو بود که اننان برای راهنمایی و مرام ت اختمی
به امور مااورای خاویخ احتیااج دارد ،اماا واس ا ایاو دوره ،اندیشامندان درصادد
برآمدند جای خالی الهیات را در اختق با اموری ا جمله ط یاات انناانی وار کنناد.
آنها بر ایو باور بودند که اننان توانایی فراهمساختو راهنمایی و مرام ت اختمای را
برای خود دارد .ا همیو روی ،برای ایجاد راهنمای عملی اننان ،با سا ی اختق بر
وایۀ اصولی م تنی بر ط یات اننانی شکل گرفت .اصاول و مایارهاایی مانناد اصاالت
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

عاطفه ،اصالت فایده ،اصالت اجتماعیاات ،وجادان و حاس اختمای در همایو فضاا
وراهمیت شدند و کوشیده شد تا بر اساس اساتداللهایی ط یاتانگاراناه و شاواهدی
روانشناختی به ایو امور عینیت داده شود.
در ایااو دوره ،فیلنااوفانی می ینااتند کااه سااای داشااتند م ااانی و تحلیلهااای
روانشناختی را در حو عمل ارائاه کنناد؛ بارای مثاال ،شافتنا ری (،)4340-4046
هاچناااون ( ،)4311-4013بااااتلر( )4310-4000و دیویاااد هیاااو ( )4003-4044را
میتوان در مر ایو فیلنوفان داننت (نک :هیو  .)4600 ،در دور باادی ،میتاوان
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به آگوست کنت ( )4013-4300اشاره کرد که بارای اولایو باار وا « »altruismرا

بهکار برد و آن را آمو ز ندگی برای دیگری داننات .ا منظار وی ،علام اخاتق
بایااد در تاازاحم حااس خودخااواهی و حااس دیگرخااواهی ،موجااب غل ااۀ حااس
دیگرخواهی شود ( .)Borchert, 2006, p. 136مکتب اختمی کنت ،تما نظریاات
فیلنااوفان اختماای را کااه در ماارن هجاادهم دربااار احناسااات و عواطااف اختماای
نظریهوردا ی کرده بودند ،به ثمر نشاند و موجب شکلگیری نظریاهای اجتمااعی در
حو اختق شد.
در دوران مااصر نیز رویکردهای جدیدی دربار اختق شکل گرفت .فیلناوفان
مج ور بودند به تحلیال و نازاع میاان خاودگروی و دیگرگاروی روانشاناختی ورود
کنند تا وس ا آن ،بتوانند بروایۀ شاواهد روانشاناختی ،نظریاهای میلاوِّ در حاو
اختق ،طرح کنند .اخاتق مرام ات ( )Care Ethicsو نظریااتی مانناد نظریاۀ تاامس
روانشناسی شکل گرفتهاند.
تتمی میانرشتهای اختق و روانشناسی را میتاوان ا جملاه مناائل اساسای در
حو روانشناسی اختق داننت .همان گونه کاه نویناندگان مادخل «روانشناسای
اختق :رویکردهای تجربی» در دانشنامۀ استنفورد 1تاکید داشتهاند ،دو دساته مناائل
مربوط به اختق وجود دارند که میتوان آنها را به روانشناسی اخاتق ارجااع داد:
دستۀ اول ،منائلی هنتند که دیدگاههای مصتلف اختمی بر اساس ادعاهاای تجربای
دربار روانشناسی اننان ،مفروض یا ادعا دارند .دستۀ دو نیز بیان ایاو منائله اسات
که ایو ادعاها تا چه اندا ه ا وشتی انی تأیید تجربی برخوردارند.
مناااائله و ورسااااخ نصناااات ،صاااا غۀ فلناااافی دارد ،امااااا باااارای مناااائله و
ورسخ دو ناگزیریم به سارا علاو انناانی تجربای مصتلفای مانناد ینتشناسای،
روانشناسی ،اننانشناسی و جاماهشناسی برویم .به همیو دلیال ،میتاوان گفات کاه
1.Doris, John, Stephen Stich, Jonathan Phillips, and Lachlan Walmsley, "Moral Psychology:
Empirical Approaches", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/moralpsych-emp/>.
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نیگل ( )Thomas Nagelرا میتوان ا جمله نظریاتی داننت کاه در میاناۀ اخاتق و
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روانشناسااای مااصااار اخاااتق ،ا حیاااث روز ،کثرتگراسااات؛ یااارا باااهدن ال
واسخدادن به ورسخها و منائل فلنفی است ،اما باه شایوهای کاه واساخگوی تجرباه
باشد ( .)see: Doris et al, 2020بحث دربار خودگروی و دیگرگروی نیز ا جملۀ
همیو مناائل و ورسخهاسات کاه هرچناد صا غه فلنافی دارناد ،بارای تأییاد یاا رد
هرکدا  ،ناگزیر به استفاده ا شواهد تجربی بهویژه استداللهای روانشناختی هنتیم.
ویشینۀ بحث دربار دیگرگاروی و شاواهد دیگرخواهاناه در منااب فارسای بنایار
اند

است و به ایو نظریه و شاواهد دال بار آن در حاشایۀ دیگار نظریاههای غایات

گرایانه اشاره شده است  -برختف خودگروی که بررسیهای مصتلفی دربار اصال
و شواهد ایو نظریه انجا شده است.

1

ا جمله مادود آثار منتشرشده در ایو باره میتوان به کتاِّ «امکان دیگرگزینی»
اثر تامس نیگل اشاره کرد .وی سای داشته بیشاتر درباار نظریاۀ خااا خاودز در
حو اختق ،سصو به میان آورد و بهطور جدی باه شاواهد روانشاناختی نپرداختاه
است .م احث او بیشتر ص غۀ فلنفی و تحلیلای دارد (نیگال .)4610 ،همچنایو ،مقالاۀ
«دیگرگروی اختمی :منظری مرآنی» (صادمی و خواننااری ،)4610 ،مقالاهای اسات
که سای در ار یابی مرآنی نظریۀ دیگرگروی داشاته اسات و ال تاه باهامتضاای اینکاه
مقالااه اساات ،بااه شااواهد روانشااناختی توجااه نشااده اساات .مقالااۀ «ت یاایو سااا گاری
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

خودگرایی ،دیگرگرایی و خداگرایی در نظا اختمی است » 0نیز در وای ایاو اسات
 .1شماری ا کتب و مقاالتی که دربار خودگروی به بان فارسی منتشر شده است :ایاو راناد ( ،)4600فضایلت خودورساتی،
ترجمۀ ورویز داریوز ،تهران :دی ا؛ ریچارد داوکینز ( ،)4611ن خودخاواه ،ترجماۀ جاتل سالیانی ،تهاران :ما یاار؛ مرضایه
صادمی (« ،)4610خودگروی با رویکرد خودار شمندی» ،وژوهخنامۀ اختق؛ محمد جداری عاالی (« ،)4617خوددوساتی و
دال صلواتی (« ،)4613نظریاۀ غایات باهمثاباۀ مریناهای بار خاودگروی روانشاناختی در
مقاینۀ آن با خودگروی» ،م نات؛ ع ِ ه

فلنفۀ صدرایی» ،فلنفه و کت استمی؛ هادی صادمی و وحید واشایی (« ،)4610خودگروی اختمی؛ نگاهی مرآنای» ،آماو ه
های مرآنی؛ مصیفی عزیزی علویجه (« ،)4633بررسی تی یقای نظریاۀ خاودگرایی و حاب ذات» ،اندیشاۀ ناویو دینای ،ز1؛
مهدی علیزاده (« ،)4617همیشه مو یا گاهی او؛ تأملی در خودگرایی روانشناختی» ،وژوهخنامۀ اختق ،ز.46
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 .0سیدع دالهادی حنینی و امیر خواا (« ،)4613ت ییو ساا گاری خاودگرایی ،دیگرگرایای و خاداگرایی در نظاا اختمای
است » ،مارفت اختمی ،ز.04

که میان دیگرگرایی با خودگرایی و خداگرایی در نظا اختمی است  ،حاول محاور
مرِّ اختیاری به خداوند ،سا گاری ایجاد کند و در ایو وژوهخ توصیفی-تحلیلی به
استفاده ا شواهد روانشناختی نیا ی ن وده اسات .وجاه تماایز واژوهخ حاضار ایاو
است که صرفاً بهدن ال توصایف و تحلیال فلنافی ایاو نظریاۀ اختمای نینات ،بلکاه
میکوشد بر وایۀ تحلیلهای روانشناختی دربار انگیازز اختمای و شاواهد ینات
شناختی و رشدی دربار ط یات اننانی به تصویر کاملی ا ایو نظریاه و م ناای روان
شناختی آن دست یابد.
در ایو واژوهخ ،واس ا ت یایو جایگااه نظریاۀ دیگرگاروی اختمای در گناتر
نظریههای اختمی ،به رب و نن ت ایو نظریۀ اختمای باا دیگرگاروی روانشاناختی
خااواهیم ورداخاات و در ادامااه ،شااواهد و اسااتداللهایی روانشااناختی بااه سااود
استفاده ا مناب کتابصانهای و با تکیه بر استداللها و شاواهد تجربای ،کوشایده شاده
دیگرگروی روانشناختی اث ات گردد تا بتوان با تکیاه بار ایاو م ناا ،باه دیگرگاروی
اختمی در حو اختق هنجاری ورداخت .ادلۀ روانشاناختی نیاز م تنای بار شاواهد
ینتشناختی ،شواهد و ریشههای رشدی برای نوعدوساتی و نیاز تحلیال اهاداف و
انگیزههای غایی بر وایۀ م احث طرحشده در روانشناسی اختق است.
دیگرگروی اخالقی در گسترۀ نظریههای اخالقی
نظریااههای اختماای ،باارای تایاایو هنجارهااای اختماای ،رویکردهااای گوناااگونی
دارند .ا جملۀ ایو رویکردها ،رویکارد غایتگرایاناه ( )teleologicalاسات کاه باه
غایاات و نتااایج اعمااال نظاار دارد .رویکاارد غایتگرایانااه ،ار ز را نااه در ماانخ و
ساایرت فاعاال میدانااد (هماننااد نظریااات فضاایلتگروی) و نااه در تکلیااف یااا عماال
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دیگرگروی ارائه خواهیم کرد .روز وژوهخ حاضر ،توصایفی-تحلیلای اسات و باا

(همانند نظریات وظیفهگروی) ،بلکه درستی یا ار ز اختمی هار عمال را در نتاایج
آن عمل میداند.

119

باار اساااس دسااتهبندی ویلیااا فرانکنااا ( ،)William Frankenaغایااتگرایی (در
شر و باید ا ن اید ،به نتاایج و ویامادهای
مقابل وظیفهگرایی) ،برای با شناسی خیر ا ه

وامای اعمال توجه دارد .فالی خوِّ است که نتیجۀ خوِّ داشته باشد .غایتگرایاان
در مواجهه با ایو ورسخ که مناف و مصالح چهکنی را باید در محاس ۀ خوبی یا بدی
نتایج فال در نظر گرفت ،واسخهای متفاوتی دادهاناد .خاودگروان اختمای (همانناد
اویکور ،هابز و نیچه) ،مناف خویخ را مایار فال اختمی داننته و ماتقدند اننان بایاد

همیشه بهدن ال بیشتریو خیر خویخ باشد .ساودگروان (همانناد بنتاا و میال) باهدن ال
شر در کال جهاان هناتند .نظریاات دیگرگاروی
بیشتریو خیر عمومی و غل ۀ خیر بر ه

اختمی در بینابیو خودگروی و ساودگروی اتصااذ میشاوند .دیگرگاروی ا جملاه

نظریاتی است که خودگروی اننان را مردود داننته و بهدن ال عمل یا ماعدهای اسات
شر را برای گروه خاصی غیر ا خاود (همانناد ملات ،ط قاه،
که بیشتریو غل ۀ خیر بر ه

خانواده یا نژاد اننان) در وی داشته باشد .نظریۀ دیگرگروی میتواند باه حاالتی نااِّ
برسد ،تا آنجا که بیشتریو خیر را برای دیگران (غیر ا خاود) فاراهم آورد (فرانکناا،

 ،4631ا.)11-10
ا جمله منائل و مؤلفههای اساسی که در تاریف دیگرگروی بایاد باه آن توجاه
شود ،نقخ انگیزه است .تحلیل نقخ انگیزه ،نظریههای اختمای مانناد خاودگروی و
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

دیگرگروی را بهسوی نظریههای روانشناختی سوق میدهاد .آیاا اینکاه رفتااری باه
سااود دیگااران باشااد ک اافی اساات یااا عااتوه باار رفتااار بایااد بااه نیاات و انگیزههااای
دیگرخواهانه نیز توجاه گاردد؟ نیات و انگیاز خیرخاواهی ،بارای دیگرگاروی (در
مقاینه با نظریات هنجاری) نقخ اساسی و ممیزی ایفا میکند .بار همایو اسااس ،در
باضی ا تاریفها بر نقخ انگیزه تأکید شده است.
در «دایرةالماارف الرنس بکر» به تاریفهای گوناگون دیگرگروی اشااره شاده
است .برخی ا فیلنوفان ،دیگرگروی را «بهصورت آشکار یا ضمنی بارای اشااره باه
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هر نوع توجه به دیگاران» باه کاار بردهاناد .برخای نیاز آن را باه «مقد داشاتو منااف

دیگااران باار مناااف خااود» تاریااف کردهانااد .دو مؤلفااۀ «توجااه بااه دیگااران» و «تقااد
دیگری بر خود» ،ا جمله ویژگیهای اساسی دیگرگروی محناوِّ میگردناد ،اماا
بهدلیل باضی متحظات و ابهامات ،در تاریف دیگرگروی باه ایاو دو مؤلفاه بنانده
نشده است.
برخاای روانشناسااان اجتماااعی ،دیگرگااروی را «کمااک آگاهانااه و ارادی بااه
دیگران» تاریف کردهاند .اما مشکلی که ایو سنخ ا تاریفها دارند ایو است که در
ایو تاریفها ،به منئلۀ انگیزه توجهی نشده است و به همیو دلیل ،ممکو است چنیو
کمکاای صاارفاً بااه دالیاال خودخواهانااه صااورت وذیرفتااه باشااد؛ ا ایااورو ،برخاای
کوشیدهاند دیگرگروی را بهگونهای تاریف کنند که متضامو انگیاز دیگرخاواهی
باشد؛ یانی متضمو «توجه به ساادت و رفااه دیگاران ،آن هام باهخاطر خاود آنهاا»
و رفاه دیگران انجا شوند .بنابرایو ،به مؤلفۀ انگیز آگاهانه و ارادی فرد توجه شاده
اسات ،امااا بااا وجاود ایااو ،مناائلۀ انگیزههااای ناآگاهاناه ا منااائل ما هم در تاریااف
دیگرگروی است.
ا نظر بکر ،منئلۀ مرباوط باه انگیاز ناخودآگااه (،)unconscious motivation
منئلهای است که در تااریف روانشناسان و فیلنوفان نادیده گرفتاه شاده اسات؛ در
حالی که نمیتوان در بحث ا دیگرگروی ا آن چشمووشی کارد .بکار ،بار اسااس
تحقیقات آنا فروید )Anna Freud( 1به ایو نکته اشاره دارد که برخی افراد میتوانند
بهطور آگاهانه دیگرگرا باشند ،اما بهطور ناخودآگاه خودگرا باشاند .چاه بناا افاراد
فداکاری باشند کاه آگاهاناه باه دیگاران کماک میکنناد و انگیاز ظاهریشاان هام
 .1آنا فروید ( ،)4130-4310ن بیماری را که مالم خصوصی است ،توصیف میکند؛ آمو گاری که به نظر میرسد
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بشود .ط ق ایو تاریف ،همۀ رفتارها و کمکهای دیگرگرایانه باید با انگیز ساادت

به دوستان و کودکانی که در م ال آن ها منئولیت دارد ،توجهی صادمانه و فداکارانه دارد؛ اما فروید میگوید ایو مالم
در ضمیر ناخودآگاهخ تحتتأثیر ندگی ای است که همواره امیال عاطفه ،مح ت ،عشق و کامیابی در آن سرکوِّ
شده است.
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فداکاری و ایثارگری باشاد ،اماا ناخودآگااه انگیزههاای خودگرایاناه داشاته باشاند.
بنابرایو ،باید بیو دیگرخواهی وامای که نشانۀ «شاناخت حقیقای شاصص ا شاصص
دیگر» است و دیگرخواهی ظاهری که نشانۀ «امیال و نیا های شصصی» فاعال اسات،
فرق گذاشت (نک :بکر ،4637 ،ا.)47-1
الفولااات (« ،)Lafolletteدیگرگاااروی» را وا های روانشاااناختی میداناااد کاااه
کاربردز م تنی بر انگیزههای عمل است .عمل فرد ،دیگرگروانه است ،اگار (و تنهاا
اگر) انگیز نهایی در انجا آن ،تقویت رفاه افراد دیگر باشد .عمل فرد ،دیگرگروانه
بامی میماند ،حتی اگر دیگران سودی دریافت نکنند (بهخاطر موان ویخبینینشاده).
عمل فرد ،دیگرگروانه است ،حتی اگر فق ایو فرد ا آن عمل سود ب رد.
ال تااه ایااو تااا هنگااامی اساات کااه انگیااز فاارد ،سااود شصصاای ن اشااد .باار اساااس
ایااو تاریااف ،اگاار انگیااز نهااایی فااردی باارای اعمااال دیگرگرایانااه ،ماننااد کمااک
باااه رفااااه دیگاااری ،تاااأمیو منااااف خاااودز ا طریاااق کناااب شاااهرت و اعت اااار
ت خودخواهاناااه اسااات
باشاااد ،ایاااو عمااال دیگرگرایاناااه نینااات ،بلکاااه کاااام ً
(.)see: Lafollette, 2013
گوستاو کارلو ( )Gustav carloدر مقالۀ «اختمیات م تنی بر نوعدوستی و توجاه
به دیگران» سای میکند بهنوعی میان رفتاار و انگیازه جما کناد .تاریاف کاارلو ا
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نوعدوسااتی (بهمنزلااۀ مفهااومی یرمجموعااه رفتارهااای جاماااهگرا) 1چناایو اساات:
رفتارهایی که ذاتاً با انگیز تمایل به کمک به دیگران صورت میگیرند .نوعدوساتی
غال اً در غیاِّ وادازهای مشهود بیرونی صورت میگیارد و هزیناهای را بار شاصص
تحمیاال میکنااد (کااارلو ،4631 ،ا .)310باار اساااس ایااو تاریااف ،رفتارهااای
دیگرگروانه باید با انگیز دیگرخواهانه انجا شده باشاند و هار رفتاار دیگرگرایاناه،
نیا منااد ساانجخ مصااد و انگیااز نهفتااه در آن اساات .در ایااو تاریااف ،تمااایز میااان
 .1چنیو رفتارهایی غال اً شامل مشارکت ،آرامخبصشیدن به دیگران ،کمک ابزاری ،اهدای وول یا کاال ،داوطلبشادن
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یا رفتارهای همیارانه است.

وادازهای مشهود بیرونی (مانند وذیرز اجتماعی یا وول) با وادازهای نهان درونای
(مانند احناس شفقت و مهربانی) ،سنجۀ ار یابی انگیزههای دیگرگرایانه و تمییز بیو
رفتارهای دیگرخواهانه ا رفتارهای خودخواهانه تلقی میشود.
شاید علت اینکه واداز درونی را ا واداز بیرونی متمایز داننتهاند ایو باشد کاه
ار یابی واداز بیرونی ممکو است ،ولی ار یابی واداز درونی سصت است؛ بنابرایو،
واداز درونی را نادیده گرفتهاند .اما بهنظر نگارنده ،درست است که ار یابی وااداز
بیرونی بنیار راحتتر ا ار یاابی وااداز درونای اسات ،اماا صارف اینکاه ار یاابی
وادازهای درونی دشوار است ،به نادیدهگرفتو آن در تاریف نظریه منجر نمیشود.
هدف اصلی در دیگرگروی باید افزایخ خیر و رفاه دیگران باشد ،نه کنب شاهرت
اجتماعی (واداز بیرونی) یا کنب رضایت درونی (واداز درونی) .ال ته اینکه اعمال
نوعدوستانه ،ویامدها و نتایجی برای عامل داشته باشند ،منافاتی با دیگرگاروی نادارد.
واداز انجا نشود ،اما صرف اینکه نتایجی ا رفتارز حاصل گردد ،اشکالی ندارد.
نکتۀ جدیدی که دربار وادازها میتوان گفت تمایز بیو هدف با نتیجاه یاا بایو
وادازهای مصدشده و آگاهانه با وادازهای مصدنشده و ناآگاهاناه اسات .اگار فارد
دیگرگرا ،رفتاری را با انگیز خیررسانی به دیگران انجا دهاد و ایاو خیررساانی باه
کنب واداز مصدنشدهای برای خود فارد یاا بناتگانخ منجار شاود ،فارد ا حاو
دیگرگروی خارج نشده و عمل او دیگرگرایاناه اسات؛ یارا آنچاه مایاار و مات
است ،هدف غایی و انگیز مصدشده و آگاهانه است.
بنااابرایو ،بایااد باایو وادازهااای مصدشااده (آگاهانااه) و وادازهااای مصدنشااده
(ناآگاهانه) فرق گذاشت .اگر شصص ،عملی را آگاهانه و بهخاطر واداشی انجا دهد
 -ولو آن واداز درونی باشد (مثل احناس رضاایت)  -ایاو عمال ا دایار تاریاف
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آنچه در دیگرگروی اهمیت دارد ایو است که رفتار نوعدوستانه باا انگیازه و هادف

دیگرگروی خاارج اسات .اماا اگار عملای صارفاً بارای دیگاری باشاد  -ولاو اینکاه
وادازهای مصدنشدهای باداً به فرد برسد (خداوند در آخرت جزای خیر به او بدهد)
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 ایااااو عماااال ،دیگرگرایانااااه اساااات .باااارای مثااااال ،اگاااار فاااارد مناااالمانی،دیگری را «امربهماروف» یا «نهیا منکر» کناد و انگیاز اصالیاز مصالحت و خیار
ت دیگری را امر به صدامت کند یا ا رشاوهدادن باا دارد) ،عمال و
دیگری باشد (مث ً
ت دیگرگرایانه است؛ هرچند ایو عمل به افزایخ خیار جامااه و کااهخ
رفتار او کام ً
آسیب اجتماعی منجر گردد و در مجموع ،رفاه و ساادت شصص و بناتگانخ را در
جاماه افزایخ دهد.
باتناااون ،در کتااااِّ « ،»Altruism in humansدیگرگاااروی را «تمایااال باااه
سودرساندن به دیگری بهجای خود شصص» یا «حالتی انگیزشی کاه هادف غاایی ا
آن ،افزایخ رفاه دیگران اسات» تاریاف میکناد ( .)Batson, 2011, p.20وی ساه
کلیدوا دیگرگروی را چنیو ت ییو میکند:
 )4دیگرگروی ،حالت انگیزشی دارد .ایو حالت انگیزشای ،صارف تحریاک یاا
انگیااز ساااده نیناات؛ بلکااه انگیاازه بااه نیااروی روانشااناختی هدفمنااد درون موجااود
نده اشاره دارد که مایوف به هدف اسات .ایاو انگیازه چهاار ویژگای دارد :الاف.
موجااود نااده بااهدن ال تغییاار دنیااای تجربهشااد خااود اساات؛ ِّ .نیرویاای بااا شاادت
خاا ،موجود نده را بهسوی هدف سوق میدهد؛ ج .چنانچه مانای بارای دساتیابی
به هدف باشد ،دن ال راههای بدیل خواهد بود؛ د .هنگامی که باه هادف رساید ،ایاو
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نیرو ا بیو میرود.
 )0دیگرگروی با هدف غایی همراه است .هدف غایی ،هدفی است کاه خاودز
غایت است ،نه ابزاری برای دستیابی به هدف دیگر .هر هدف غایی ،انگیزه و هادف
مشصصی دارد .در هدف غایی باید بیو نتاایج ویخبینیشاده و ویخبینینشاده تماایز
مائل شد؛ نتایج ویخبینینشده یا ناخواسته ا اهداف عمل نینتند.
 )6هدف غایی در دیگرگروی ،افزایخ رفاه دیگری است ،نه افزایخ رفاه خاود.
افاازایخ رفاااه دیگااران در صااورتی هاادف غااایی اساات کااه فاارد باارای دسااتیابی بااه

124

آن ،تغییاار میلااوبی را در دنیااای دیگااری در

کنااد و نیرویاای را تجربااه کنااد

که برای ایجاد آن تغییر ،هدفی فینفنه است نه ابزاری برای رسیدن به هادفی دیگار
( .)Batson, 2011, p.20-22با توجه به ایو ت ییو ،هرچند دیگرگرایی و خودگرایی
در مقابل یکدیگر هنتند ،مشترکات یادی دارند؛ یرا هر دو به انگیازز هدفمناد و
غایی اشاره دارند و بهدن ال افزایخ رفاه هنتند ،با ایو تفاوت که دیگرگرایی بهدن ال
رفاه دیگری است و خودگرایی بهدن ال رفاه خود (.)see: Ibid, p.22-23
بر اساس ایو تاریف ،انگیزه ،نیرویی مایاوف باه هادف اسات و نمیتواناد هام
خودگرایانه باشاد هام دیگرگرایاناه؛ یارا انگیازه مایاوف باه هادفی واحاد اسات.
بنابرایو ،هر انگیزه صرفاً یک گرایخ یا یک هدف غایی دارد .ال ته باید به ایو توجه
ت کناای بااه
کاارد کااه یااک عماال میتوانااد ناشاای ا انگیزههااای مصتلفاای باشااد؛ مااث ً
سیل دهای کمک کند و ایو کمکرسانی هم ناشی ا انگیاز دیگرگرایاناه باشاد و
ط ااق ایااو تاریااف ،دیگرگااروی بااه انگیزههااای مایااوف بااه هاادف توجااه دارد.
بنابرایو ،هرچه ا حو انگیزه و آگاهی خارج باشد ،ا تاریف ایو نظریه هم خارج
است .بر ایو اساس ،اگر کنی ناخودآگاه و بدون هیچ نیت خیاری ،عملای را انجاا
دهد و عملخ اتفامی س ب خیررسانی به دیگری شود ،ایو عمل دیگرگرایانه نینات؛
ت کنی بدون نیت خاصی ،ا سر عادت ،بامیماند غذایخ را در بیابان رها کند و
مث ً
اتفاماً در راهماندهای با آن غذا ا مرگ رهایی ویدا کند .در ایو صورت ،به آن فارد،
دیگرگرا نمیگویند و آن عمل هم دیگرگرایانه نینت؛ هرچند ناخواساته ساودی باه
دیگران رسانده است .همچنیو است در موردی کاه شصصای ا سار خیرخاواهی باه
دیگری کمک کند ،ولی نتیجۀ آن کمک به دیگری نرسد یا موردی که شاصص باه
دیگری کمک کند ،ولی واداشای ناخواساته و ویخبینینشاده باه وی برساد .در ایاو
موارد هم هرچند شصص نیا مند باه آن خیار نرسایده اسات یاا شاصص نیکوکاار باه
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هم خودگرایانه .در اینجا دو انگیزه هم مان در یک فرد وجود دارند.

واداشی ناخواسته رسیده است ،چاون انگیازه برآماده ا دیگرخاواهی و مایاوف باه
هدف غایی دیگران بوده ،ایو اعمال دیگرگرایانه است.

125

امااا ط ااق مؤلفااۀ سااو کااه هاادف را افاازایخ رفاااه دیگااران بیااان کاارده اساات،
دیگرگرایی منااوی باا ا خودگذشاتگی ( )self-sacrificeو ایثاار نینات؛ بلکاه باه
صرف اینکه فرد بهدن ال افازایخ ساود و رفااه دیگاران باشاد ،دیگرگراسات .عمال
دیگرگرایانه ممکو است یا برای فرد هزینهای داشته باشد یا برای او هزینهای نداشاته
باشد و یا حتی ممکو است در مجموع به افزایخ خیر خودز هام منجار گاردد ،در
حالی که انگیز او همچنان دیگرخواهانه باشد.
بنابرایو ،روشاو گردیاد کاه تاریاف ا دیگرگاروی اختمای ،بنایار وابناته باه
منائل روانشناختی بهویژه انگیز اختمای اسات .در ایاو نظریاۀ اختمای ،انناان باه
خیرخواهی و منفاترسانی به دیگران توصیه شاده اسات و بایاد دغدغاۀ دیگاران را
شار دیگاران باشاد .خیرخاواهی و نیکوکااری
داشته باشد و بهدن ال جلب خیر و دف
ه

برای دیگران باید صرفاً «برای دیگران» باشد ،نه بهواسیۀ منفاتی کاه نصایب شاصص
فاعل میشود.
ار شصصاای گذشاات تااا بتااوان
در ایااو نظریااۀ اختماای ،بایااد ا دغدغااۀ خیاار و شا ه

شر دیگران را محاس ه کرد؛ یرا فاعل اختمی باید ا مناف شصصی فار شود
خیر و ه

تااا بتوانااد فااار ا خویشااتو ،بااه محاس ا ۀ خیاار و سااود دیگااران بپااردا د .ال تااه ایااو
منئله ،با ایو موضوع که سودی هم عاید فاعل اختمی گردد ،منافااتی نادارد؛ بلکاه
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مهم ایو است که انتفاع دیگران ،مشروط به انتفااع شصصای نشاود .ایاو نظریاه ،هام
نگاهی به جایگاه دیگران دارد و هم نگااهی باه جایگااه خاود یاا فاعال اختمای .در
وام  ،شصص دیگرگرا هم باید مرادز را ا دیگران و حدودی کاه دیگاران دارناد،
مشصص کند و هم جایگاه خیر شصصی و حدود فاعل را با شناسد تا به خودانکاری
متهم نشود.
دیگرگرا باید بدیو نکته توجه داشاته باشاد کاه امکاان متضررشادن وی در فاال
دیگرگرایانااهاز وجااود دارد .ال تااه در شااکلی مننااجم میتااوان گفاات کااه مناااف
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درا مدت دیگران امتضا دارد مناف ضروری فاعال نیاز در نظار گرفتاه شاود .درباار

جایگاه دیگران ،ال مۀ دیگرگروی ایو است که در مرحلۀ نصنت شناختی صحیح ا
خیر دیگران حاصل شود.
همچنیو ،باید در مواجهه با نظریۀ دیگرگروی توجه شود که ممکو است مراد ا
دیگران در ایو نظریاه هام کناانی باشاند کاه بایو آنهاا و شاصص دیگرگارا علقاۀ
ت بیگانه با شصص دیگرگرا .مت
شصصی وجود دارد و هم افرادی کام ً

و منااط در

ایو نظریه ایو است که باید به دیگران بهخاطر خودشاان و فاار ا منفاات شصصای
توجه کرد .همچنیو ،در ایو نظریه ،شصص دیگرگرا میتواناد مفهاو «دیگار» را باه
غیراننانها و موجودات دیگار سارایت دهاد و بارای آنهاا هام جایگااهی اختمای
متصور شود.
«انگیزه» در کنار «رفتار» ا جمله مؤلفههای اساسی دیگرگروی است .باه صارف
اختمی را منوط به رفتار اختمی داننت ،بلکه در م احث مصتلفی ا جملاه در تمییاز
میان دیگرگروی و خودگروی نیا مند ایو هنتیم کاه باه انگیزههاای اختمای نقشای
بدهیم .دیگرگروی مدعی است که انگیز درونی بنیاری ا رفتارهای دیگرگرواناه،
دیگرخواهی است .دیگرخواه ظاهری (خودگرا) ،ا رفتارهاای دیگرگرایاناه بهمثاباۀ
ابزاری برای رفاه و خیر شصصی استفاده میکناد ،اماا دیگرخاواه واماای ،رفتارهاا و
ت دیگرخواهانه است و هدف غاییاز ایو است که موجب افزایخ
انگیزههایخ کام ً
خیر و رفاه برای دیگران یا کاهخ شر و آسیب ا دیگران باشد.
گفتنی است انگیازه بادون رفتاار ظااهری هام وذیرفتاه نینات .هادف اصالی در
شر دیگران است و ایاو هادف فقا باا عمال و
دیگرگروی ،افزایخ خیر و کاهخ ه
بالفااالکردن نیااکخواهی و خیرخااواهی محقااق میگااردد .اگاار نیااکخواهی بااه
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اینکه انگیزهها ،مابلمشاهده و ار یابی نینتند ،نمیتوان آنها را حاذف کارد و فاال

نیکوکاری نرسد ،ار شی ندارد .سنجخ انگیزههای دیگرخواهانه ،دشوار اسات ،اماا
ایو دشواری س ب نمیگردد نقخ آنها در دیگرگروی نفی گردد.
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دیگرگروی روانشناختی :شواهد تجربی و روانشناختی
نظریههایی مانند خودگروی و دیگرگروی ا جملاه نظریاههای اختمای هناتند کاه
بهدن ال هنجار و توصیه هنتند .در مقابال ،شاواهد روانشاناختی در وای توصایفاند.
بنابرایو ،توصیههای اختمی میتوانند م نایی توصیفی داشاته باشاند .بار ایاو اسااس،
نظریههای اختمی میتوانند م نایی تجربی و روانشناختی داشته باشند و بر وایۀ تجربه
و شواهد روانشناختی به توصیف ساختار روانی اننان بپردا ند .ایو نظریات باهدن ال
ت یینی تجربی و روانشناختی ا رفتارهای اننانی هنتند.
خااودگروی روانشااناختی ماادعی تکانگیزشاای اننااان اساات و یگانااه میاال
اننان را حبذات یا میلخودگروانه میداند ،اما در مقابل ،دیگرگروی روانشناختی،
یگانگی میل اننان را نمیوذیرد و مدعی اسات کاه انناان امیاال دیگرگرواناهای در
کنااار امیااال خودگرواناه دارد .ایااو نظریااه ماادعی ایااو نیناات کااه اننااان فقا میاال
دیگرگروانااه دارد ،بلکااه باار آن اساات کااه اننااان در کنااار میاال خودگروانااه ،میاال
دیگرگروانه هم دارد.
نظریههای خودگروی و دیگرگروی ،در اینکه مرد به یکدیگر کمک میکنناد،
اشترا

دارند ،اما در تحلیل اینکه چرا مرد چنیو کااری میکنناد اخاتتف دارناد؛

دیگرخواهان بر ایو باورند که در مواردی ،انگیز مرد  ،میل باه خوشا صتی دیگاری
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

است ،اما خودگرایان بر ایو ادعا تأکید دارند که همۀ امیاال انناان مایاوف باه نفا
شصصی اسات .ایاو منائله چنایو ورساخهایی را ایجااد میکناد )4 :اینکاه رفتااری
بهموجب میلی نهایی برانگیصته شود ،یانی چه؟  )0تمایز بایو امیاال مایاوف باه نفا
شصصی و نف دیگران در چینت؟ (.)see: Doris et al, 2020
«دیگرگروی روانشاناختی» ا جملاه نظریاات توصایفی درباار سااختار روانای
آدمی است و م نایی برای افاال دیگرگروانه است.
ایو نظریه مدعی است اننان ایو توانایی را دارد که کاری را که به نف خویخ یا

128

در جهت خیر خود نمیداند ،انجا دهد.

بر ایو اساس ،اننان در کارهای خویخ گاهی خودمحور است و گاهی میتواند
دیگرمحور باشد .ساختار روانی اننانها ایوگونه است که هم کارهای خودگروانه و
هم کارهای دگرگروانه انجا میدهند (ریچلز ،4631 ،ا.)13
هرچند خودگرایی و دیگرگرایای ساای دارناد ا شاواهد روانشاناختی اساتفاده
کنند ،شواهد نشان میدهد که تفنیر بنی خودگرایانه و تامیم آن به همۀ رفتارهای
اننان مابلاث ات نینت .همانگونه که فاین رگ تصریح کرده است ،اگر استداللهای
تجربی ا شواهدی تجربی  -مانند آ مایخهای کنترلشده ،میالااات ،مصااح هها و
دادههای آ مایشاگاهی -تشاکیل شادهاند ،در ایوصاورت ،نق هاادی و ایرادگارفتو ا
آنها ،کار فیلنوف نینت.
در مقابل ،روانشناسان دربار انگیزههای اننانی ا هرگوناه تامیمای کاه فراگیار
که دانشمندی که وژوهخهای آ مایشاگاهی یاا میالااات میادانی نداشاته باشاد ،باه
نظریۀ خودخواهی عا ماتقد میشاود و اساتداللهایخ هام صارفاً بار برداشاتهای
شصصی و عمدتاً غیرتجربی استوار اسات (ناک :فااین رگ ،4631 ،ا .)03-00ایاو
نقد مهمی بر خودگروی روانشاناختی اسات کاه میتواناد سارآغا ار یاابی ادلاه و
شااواهد تجرباای و روانشااناختی باشااد.در ادامااه ،بااه شااواهد تجرباای دیگرگااروی
روانشناختی ورداخته میشود.
شواهد تجربی و روانشناختی
روانشناسان تجربی کوشیدهاند شواهدی روانشناختی بارای مابلیتهاا و انگیزههاای
دیگرخواهانه در رفتارهاای ط یاای ارائاه کنناد .در اداماه ،شاواهد ینتشاناختی و
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ت مابلیت آ مایخ علمی نداشته ن اشد ،ورهیز میکنند .ماموالً چنیو اسات
باشد و عم ً

شااواهد و ریشااههای رشاادی را در نااوع اننااان ماارور ماایکنیم .ایااو شااواهد بااا نفاای
برداشتهای شصصی ،مؤیدی بر امکان دیگرخواهی در ط یات اختمی اننان هنتند.
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شواهد زیستشناختی برای طبیعت اخالقی انسان
در رویکردهای روانشناختی به اختق ،مجموعاهای ا نظریاهها و تحقیقاات درباار
رابیۀ بیو عوامل ینتی با مفاهیم دیگرگرایانه مانند ایجاد حس همادلی ،هامدردی،
نوعدوستی و رفتارهای جاماهگرا ارائه شده است که بر اساس آنهاا ،ارت ااطی مابال
ویخبینی بایو همادلی و مفااهیم مارت

باا فراینادهای یناتی وجاود دارد .در ایاو

وژوهخها ،همادلی ،باا ع اارت «شاناخت و سهیمشادن در حااالت عااطفی شاصص
دیگر» تاریف میشود و ارت اط نزدیکی با مفهو همدردی ( )symphathyو شافقت
( )compassionدارد .ایو مفااهیم بیاانگر توجاه باه رناج و انادوه دیگاری و حااوی
احناس غم و نگرانی بهجای دیگری هنتند.
در ادامه ،باا تأکیاد بار گزارشای کاه وال دی .هاساتینگز و همکاارانخ در مقالاۀ
«مااا ط یات ااً موجااوداتی اختماای هنااتیم :م ااانی ینتشااناختی توجااه بااه دیگااران»
ارائاه کردهانااد ،1باه بررساای ت ییوهاا و نظریااههای ینتشاناختی دربااار هماادلی و
نوعدوستی میوردا یم:
انتخاب خویشاوندی (:)kin selection

وجود رفتارهای نوعدوستانه ،مشکل عمدهای برای نظریاههای تکااملی ایجااد کارده
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

است .بر اساس تحقیقات ینتشناختی -اجتماعی ویلنون ( ،)4103-4100ش کهای
ا افراد که ا طریاق خویشااوندی باا یکادیگر مارت

هناتند ،در یاک جمایات باا

یکدیگر همکاری میکنند و در اعمال نوعدوستانه با هم مشارکت میکنناد و بادیو
ترتیب ،میانگیو ستمت نتیکی کل ش که افزایخ مییابد .ایو فرضیه وجود دارد که
درصد نهای مشتر  ،عامل تاییوکننده و مهمی در برو نوعدوستی میان اعضاای
 .1گزارز ایو تحقیقات بر اساس فصل چهااردهم ا جلاد دو (ا )361-006کتااِّ رشاد اختمای ،ویراساتۀ متنای
کیلو و جودیث اسمتانا ،با عنوان «ماط یاتاً موجوداتی اختمی هنتیم :م انی ینتشناختی توجه به دیگاران» نوشاتۀ وال
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دی هاستینگز و همکاران فراهم شده است.

یک گونه است؛ بهطوری که نوعدوستی بیشتر به خویشاوندان نزدیک مایوف است
تا خویشاوندان دورتر یا همگونههای غیرخویشاوند.
نوٌدوستی متقابل و ب:وجودآمدن همیاری (:)cooperation

برخی ینتشناسان اجتماعی ماتقدند نوعدوساتی باا ارت ااط متقابال رشاد میکناد.
انجا عمل نوعدوستانه س ب تحریک عمل نوعدوستانۀ متقابل ا ساوی فارد ذینفا
میگردد و ایو کمک طی مان افزایخ مییابد؛ ا ایاورو ،انتظاار بارو نوعدوساتی
متقابل در آینده موجب تث یت رفتار نوعدوستانۀ کنونی میشود.
یکامل پْتانداران و مراقبت گْترده:

بوده است .ونتانداران  -برختف خزندگان کاه موجاوداتی خونساردند و فر نادان
خااود را رهااا میکنناااد  -موجااوداتی خااونگر هناااتند کااه فر ناادان خاااود را
واارورز میدهنااد ،آنهااا را تغذیااه و ا آنهااا محفاظاات میکننااد .هنگااامی کااه
شایو نادگی خاانوادگی در میاان وناتانداران شاکل گرفات ،میناه بارای افازایخ
مواجهه با درد ،جادایی و رناج دیگاران  -یانای عامال محار

بارای ایجااد حاس

همدلی  -مهیا میگردد.
مدارهای مغزی مریبط با احْاسات و دلبْتگیها:

در تحقیقااات اننااانی ،ش ا اهت در انااواعی ا صاافات جناامانی ،جمایتشااناختی و
روانشناختی که حاکی ا ویوندهای آشنایی و خانوادگی (مانند ویوند ظاهری ،دینی،
مومایت اجتماعی و امتصادی ،تواناییها و )...هناتند ،عامال مهمای در ایجااد حاس
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ادعا شده که تکامل توجه به دیگران در رواب خانوادگی وناتانداران بیشاتر مشاهود

نوعدوستی تلقی شدهاند .اماا ایاو رویکارد ترجیحای باه افاراد آشاناتر در رفتارهاای
اجتماعی ،بهخودیخود مؤید انگیز صرفاً خودخواهانه نینت .میتاوان گفات شااید
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چندیو انگیزه ،مانند آگاهی همدالنه و همدردی با دیگاران ،یربناای نوعدوساتی را
تشکیل دهند و در ایجاد آن سهیم باشند.
رشد همدلی و نوعدوستی در انسان:

رشد اختمی اولیه ،حاصل عملکرد مشتر

فرایندهای شناختی ،عاطفی و اجتمااعی

است .جام تریو شارح رشادی را درباار تکامال ،همادلی و رفتارهاای مرام تای در
اننان ،هافمو در چهار سیح ارائه کرده است؛ همادلی همگاانی ،نصناتیو سایح در
رشد همدلی است .گریۀ اناکاسی نو ادان در واکنخ به گریاۀ ناو ادن دیگار ،یاک
مقدمۀ ینتی ابتدایی برای برانگیصتگی همدالنه است .ایو واکنخ ،فیری و ویوندی
است که اننان را بهعنوان موجودی اجتمااعی باا مشاکتت عااطفی دیگاران مارت
میکند .همدلی خودمحور ،دومیو سیح همدلی است که با ویادایخ ث اات شایئی و
تمایز خود ا دیگران طی سال دو ندگی شروع میشود .سومیو سیح ،همادلی باا
احناسات دیگران است .طی سال سو ندگی ،کودکان آگاهی مییابند کاه نیا هاا
و احناسات دیگران ممکو است با نیا ها و احناسات خودشاان متفااوت باشاند .در
سیح چهار  ،همدلی با شرای

ندگی دیگران به شراییی تامیم مییاباد کاه در

آن منتلز خیالوردا ی اسات .هم ماان باا آغاا شاکلگیری مفااهیم اجتمااعی در
اخالق /چهل و سوم /پاییز 1400

کودکان ممکو است احناس وریشانی همدالنه در م ال کل یاک گاروه یاا ط قاهای
مثل فقرا ایجاد شود.
بنا بر رویکرد ینتشناختی و شواهدی که درباار م اانی ینتشاناختی حاس
همدلی ارائه گردید ،ادعا ایو است که ط یات ،ظرفیت عاطفی همادلی و رفتارهاای
دیگرخواهانه را گزینخ و حف کرده است .ما ط یاتاً موجوداتی اختمای هناتیم .ا
آن جا که همدلی ویخنیاا ضاروری بارای نوعدوساتی و شافقت اسات ،ریشاههای
اختق بشری را میتوانیم ا طریق ینتشناسی اننان باه تکامال گوناه باا گردانیم
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(کیلو و اسمتانا ،4631 ،ج :0ا.)361-066

به نظر میرسد رویکرد تکاملی و م انی ینتشناختی هرچناد ا مجموعاهای ا
شااواهد تجرباای برخوردارنااد ،در حااد یااک فرضاایۀ علماای هنااتند کااه بااا باضاای ا
آمو ههای دینای (ا جملاه آماو اختیاار و آ ادی اراد انناانی م تنای بار انتصااِّ
آگاهانه و آمو خلقت دفای اننان توس خداوند) ناسا گار مینماید.
همچنیو ،بهدلیل محدودیتهای اختمی و عملی نمیتوان ا همبنتگی به عل هیات
رسید و ا برخی شواهد تجربی ،دلیلی بارای برخای نظریاههای عملای و اختمای باه
دساات آورد .مایارهااا و روزهااای همبنااتگی ،آگاااهیبصخ نینااتند و شااواهدی
جدلیالیرفیو هنتند .بنابرایو ،نمیتوان بر اساس همبنتگی میان صفات و شصصایت
اختماای بااا متغیرهااایی ماننااد خودخااواهی یااا دیگرخااواهی ،عل هیاات و تأثیروااذیری و
تأثیرگذاری را استنتاج کرد.
هنتند (مثل دیدگاه داوکینز دربار ن خودخواه انناان ( )See: Dawkins, 2006و
اینکه نهای اننان به او میآمو ند که خودخواه باشد) و گاهی به نف دیگرخاواهی
(هماننااد شااواهدی کااه ارائااه شااد) .مااری میجلاای  -ا منتقاادان دیاادگاه داوکینااز -
خاطرنشان میکند کاه اث اات اینکاه عتماۀ دیگرگرواناه انناانی در حیواناات ریشاۀ
تکاملی دارد ،بههیچوجه بیانگر ایو میلب نینت که ایو عتمه ،در وام  ،دیگرگروانه
نینت (بکر ،4637 ،ا.)44
بنابرایو ،شواهدی که ا سوی ینتشناسان بارای ط یاات اختمای انناان ارائاه
ت مردود نینتند؛ یرا عوامل ینتی در احناسات و رفتارهاای انناان
میگردند ،کام ً
تاثیرگذارند ،ولی آنچه محل تأمل و اشکال است ایو اسات کاه گفتاه شاود عوامال
ینتی تنها عامل یا مؤثرتریو عامل در احناسات و رفتارهای اننانی هنتند و موجب
نادیدهگرفتو نقخ خداوند و اننان شوند.
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عتوه بر ایو ،شواهد تکاملی و ینتی ،دوسویه دارند؛ گاهی به نف خودخاواهی

با وجود ایو ،شواهدی که ا سوی برخی ینتشناسان ارائاه گردیاد ،نشاان داد
اننان ا نظر ینتی ،دارای توانایی نوعدوستی و همدلی در م ال دیگران اسات و باه
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آن گرایخ دارد .همیو ادعا که اننان همیشه خودخاواه و خاودگرا نینات و گااهی
میتواند بر اساس سرشتی نوعدوستانه ،میلی اصیل به مناف و خیر دیگران ویادا کناد،
برای دیگرگرا کافی است.
شواهد و ریشههای رشدی بر نوعدوستی و رفتارهای دیگرخواهانه
ا منظر روانشناسان رشد ،بیو رشد روانشناختی با رشد اختمی ارت اط وجاود دارد
و رشد اختمی منتلز دستیابی به رشاد مابلتوجاه روانشاناختی یاا حادامل برابار باا
برخی ا ابااد رشد روانشناختی است .در شماری ا آثار روانشناسی رشد ،به رابیۀ
ایو دو ورداخته شده است.شااید بتاوان شاواهد بنایاری بار نیا هاای خودمحوراناه و
رفتارهای نف طل انۀ اننان بهویژه در مراحل نصنتیو رشدی ارائه کرد ،اماا بنایاری ا
محققان و روانشناسان رشد ،با استناد به شواهد روانشناختی ،اث ات کردهاناد کاه ا
کودکااان نیااز رفتارهااای دیگرخواهانااه و نوعدوسااتانه ساار می نااد و هاادف آنهااا
منفاترساندن به دیگران است .در ایو بصخ میکوشیم میزان شواهد دال بار وجاود
ایو رفتارها را در کودکان ت یایو و مشاصص کنایم کاه چگوناه ایاو رفتارهاا ایجااد
میشوند و طی مان رشد تغییر مییابند.
در فصل وانزدهم کتاِّ رشاد اختمای ،در مقالاهای باا عناوان «اختمیاات م تنای
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برنوعدوسااتی و توجااه بااه دیگااران» (نااک :کااارلو ،4631 ،ا ،)317-360گاازارز
مفصاالی ا شااواهد رشاادی باار نوعدوسااتی ارائااه شااده اساات .باار اساااس تحقیقااات
روانشناختی ،ایو تغییرات ،مرت

با سو ،جننیت و بافت اجتماعی هنتند.

سن:

بنااا باار تحقیقااات آیزن اارگ و فااابس ( ،)4113رفتارهااای جاماااهگرا ا کااودکی تااا
نوجوانی متناسب با سو افزایخ مییابد .بیشتریو افزایخ باا توجاه باه ساو ،ا دوران
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مهدکود

تا نوجوانی و طی دور نوجوانی مشهود است.

جنسیت:

تفاوتهاای جننایتی نیاز در رفتارهاای جامااهگرا جالاب توجاه بودهاناد .تحقیقااات
گیلیکان که بر دیدگاه نانه و منائلی مانند توجه به دیگاران ،خیرخاواهی و مرام ات
تأکید داشتند ،موجب گردید توجه به تفاوتهاای جننایتی در رفتارهاای جامااهگرا
بیشتر شود .بر اساس دیدگاه نظریهوردا ان جاماهواذیری جننایتی ،دختاران بیشاتر ا
وناران باه بارو رفتارهاای تربیتای و مرام تای ()Nurtrance and care behaviors
ترغیاااب میشاااوند .بااار اسااااس نتاااایج تحقیقاااات ،دختاااران و ناااان در اساااتدالل
اختمی« ،مرام ت محور» و مردان و ونران« ،عدالت محاور» هناتند و امتیاا بیشاتری
کنب میکنند.
بافت اجتماعی:

اعضای خانواده ،والادیو ،همسااالن و رساانهها روی رفتارهاای جامااهگرا صاورت
گرفته است .والدیو به طارق مصتلفای میتوانناد بار رشاد اجتمااعی کودکاان تاأثیر
بگذارند .هنگامی که کودکان با مومایتهای تصمیمگیری اختمی جاماهگرا مواجه
میشوند ،میتوان آنان را به رفتارکردن به شیوههای خاا تشاویق یاا هادایت کارد.
همچنیو ،کودکان آمادهاند تا با مشاهد مناتقیم رفتارهاای جامااهگرای والدینشاان،
میال ی دربار رفتارهای جاماهگرا یاد بگیریند.
والدیو یا مرام ان میتوانند با ایجاد محای عااطفی خاانوادگی باعاث تناهیل در
ایجاد تمایتت جاماهگرا یا مان آنها شوند .کودکان ا همان اوایل مادرناد خاود را
بهجای دیگاران بگذارناد و واکنخهاای همدالناه ابارا کنناد .بار اسااس تحقیقاات
انجا گرفته ،کودکان اصول رواب دوجان ه و آ اد را ا طریق تاامل با همساالن خود
میآمو ند .عتوه بر ایو ،کودکان در
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تحقیق دربار تأثیرات بافت اجتماعی رفتارهای جاماهگرا عمادتاً باا محوریات تاأثیر

عمیقتری ا خوداختمی ( )Moral selfرا

ا طریق مقاینههای اجتماعی و با مرارگرفتو در مارض دیدگاههای مصتلف درباار
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منائل اختمی به دسات میآورناد و میتوانناد شایوههای جدیادی ا ارائاۀ کماک
ابزاری را مشاهده و تمریو کنند .همساالن مناابای بارای حمایات و صامیمت کاه ا
جمله عناصر مهم رفتارهای جاماهگرا هناتند ،ارائاه میکنناد .همچنایو ،آناان منااب
مهماای باارای الگااودهی بااه کودک اان محنااوِّ میگردنااد (نااک :کاایلو و اساامتانا،
ا)317-360
ط ااق گاازارز میدالرسااکی ( ،4601ا ،)10-17شااواهد متاااددی باار وجااود
ریشههای نوعدوستی در سنیو و دورههای مصتلف رشد آدمای وجاود دارد .بار ایاو
اساس ،اننانها ا همان آغا  ،احناس همدلی را به ابتداییتریو شاکل خاود ،یانای
برانگیصتگی در اثر وریشانی دیگری ،نشان میدهند .ا آنجا که همدلی ،نوعی متغیار
سرشتی است که انگیز رفتار وامای نوعدوستانه به شامار مایرود ،نااراحتی ناو ادان
هنگا وریشانی یکدیگر مؤید ماهیت درونی نوعدوساتی اسات .کودکاان در حادود
یکسالگی بهتدریج ا تفاوت میان مفهو «خود» و «دیگری» آگاه میشوند.
در ایو مان ،کودکان با مشاهد وریشانی دیگری ،بهجای بیان صرف احناسات،
اعمال و افاال مث تی انجا میدهند که حاکی ا استادادشاان بارای یاریرسااندن باه
دیگران است .ا  43تا 01ماهگی کودکان بهطور عملی به دیگران کمک مایکنناد؛
ت با همساالن خود بهطور کتمی همدردی میکنند یاا چیزهاایی را در اختیارشاان
مث ً
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میگذارند تا آرا شوند .با توجه به تحقیقات انجا شده ،صرفنظر ا گارایخ ذاتای
آدمی به یاریرساندن ،دلبنتگی و همانندسا ی با مادر در دوران کودکی میتواناد
عامل محر

و نمونۀ نوعدوستی اصیل باشد.

کودکان در سنیو ویخ ا مدرسه ،به یکادیگر آراماخ مایبصشاند؛ یارا ماانی
میتوان رفتار آنها را همراه باا حاس نوعدوساتی داننات کاه ناه باه مصاد دریافات
واداز ،بلکه به مصد یاریرساندن به دیگران باشد .بار اسااس تحقیقااتی کاه درباار
خردساالن انجا گرفته است ،نمیتوان مدعی شد که انگیز آنها ا تما رفتارهاای
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ت دیگرخواهانااه اساات؛ یاارا دلیاال برخاای ا ایااو رفتارهااا ،گاااهی
نوعدوسااتانه کااام ً

انگیزههای خودگرایانه مانند جلب دوستی یا تأیید اجتماعی است و گااهی هام نیاا
دیگران یا تمایل خودشان به کمککردن است .بنابرایو ،دیگرخواهی ،انگیز غالاب
رفتارهای خردساالن نینت و گاهی هم انگیزههای خودمحورانه دارند (میدالرسکی،
 ،4601ا.)10-17
بنابرایو ،میتوان گرایخهای دیگرخواهانهای را که در ابتدای مراحل رشد اننان
دیده میشوند ،با تاِّ تمایل فیری و ذاتی داننت که مینۀ اساتادادی انناان بارای
برمراری رواب اجتماعی برو میدهد .نقیۀ آغا نوعدوستی ،گارایخ خودانگیصتاۀ
کودکان برای کمک به دیگران است؛ کمکهایی که عمدتاً بدون توجه به منااف و
مصالح فردی یا انتظار عمل متقابل و بدون انتظار واداز یا ت ایض توصایف شادهاند.
در کنار ایو تمایل ذاتی ،نقخ والدیو و اجتماع در ورورز نوعدوستی ن ایاد نادیاده
نقخ مهمای در درونیساا ی و وارورز ایاو اساتاداد انناانی و تمایال بیشاتر او باه
خودخواهی یا دیگرخواهی دارد .شاید کود

در مراحل نصنتیو رشد ،ا ایو امور

بیرونی و مومایت متأثر باشد و رفتارهاایخ تاا حادودی بار اسااس تماایتت ذاتای و
تقلیدی باشد ،اما هرچه سو افزایخ مییابد و فرد به بلاو فکاری نزدیاک میشاود،
انتصابیتر عمل میکند و مضاوت اختمی دربار رفتارهای وی صاحیحتر و آساانتر
است .همیو که شواهد رشدی نشان دهد جایی برای نوعدوساتی و دیگرخاواهی در
ط یات بشری وجود دارد ،منیر برای توصیۀ دیگرگروی هموارتر میگردد.
اهداف غایی و انگیزههای احتمالی در تحلیل رفتارهای دیگرگرایانه و خودگرایانه

بنیاری ا رفتارهاای دیگرخواهاناه دلیال و شااهدی بار وجاود دیگرگاروی دانناته
شده اند .بنیاری ا رفتارهای خیرخواهانۀ اننان ،طی ندگی و در مواجهاه و ارت ااط
با دیگران (اعم ا اننانها یا حیوانات یا محی
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گرفته شود .فرهن

و هنجارهایی که کاود

در خاانواده و اجتمااع یااد میگیارد،

ینت) ا او صادر میشاوند کاه ایاو

رفتارها نشان و شاهدی بر سرشت دیگرخواهانۀ اننان است و بار امیاال و انگیزههاای
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دیگرخواهانااۀ اننااان داللاات دارنااد .مح اات و شاافقت مااادر بااه فر نااد ،مرام اات
ورستار ا بیمار ،بهخیرافتادن جان آتخنشان بارای نجاات حادثهدیادگان ،جان اا ی
جهاااادگری در راه دفااااع ا مااایهو و مردماااان سااار مینخ ،دساااتگیری راه اااهها و
اسااوههای اختماای ا محرومااان ،اهاادای اعضااای باادن و خااون ،همااه نشاااندهند
رفتارهای دیگرخواهانۀ اننان هنتند .شهود اختمی اننان به اختمیباودن و ساتایخ
ایو رفتارها اذعان دارد.
همۀ اننانها ایو را در

میکنند که اختق صرفاً امری شصصی نینت ،بلکه اماری

در ارت اط با دیگری است که فرد در برخای مومایتهاا بایاد تصامیم بگیارد و حتای
ا خودگذشتگی کند تا خیری به دیگری برسد.
مشکلی که ایو رفتارهای دیگرخواهاناه باا آن مواجاه میگردناد ایاو اسات کاه
نمیتوان ایو رفتارها را بهسادگی تحلیل کرد؛ یرا باطو باضی ا افاال خیرخواهانه،
نیتهای خودخواهانه است .برای مثاال ،فاردی باه مؤسناات خیریاه و کمیتاۀ اماداد
کمک میکند و حتی به خیرخواهی و مددجویی اشتهار ویدا کرده اسات ،اماا شااید
ایو رفتارخیرخواهانه بهخاطر امری درونی (مثل رضایت خاطر و آرامخ وجدان) یاا
امااری بیروناای (مثاال شااهرتطل ی یااا تأییااد اجتماااعی) باشااد .در ایااو مااوارد
است که مشکل ودید میآید و باید با راه رد و تحلیلی اختمی ،ماضتت اختمی را
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داوری کاارد و بااا مایاااری مشااصص باایو رفتارهااای دیگرخواهانااه و رفتارهااای
خودخواهانه تمایز مائل شد.
به نظر نگارنده ،برای تحلیل و تمیز رفتارهاای انناان بایاد هادف غاایی و انگیاز
اننان در انجا اعمال و رفتار اختمای تحلیال گاردد .بایاد مشاصص گاردد کاه آیاا
نف رساااندن بااه دیگااران هاادف غااایی بااوده یااا دیگااران ،اباازاری باارای دسااتیابی بااه
مناف شصصی بودهاند .باید مشصص گردد که اگر شصصی رفتار دیگرگرایاناه انجاا
داد و ایو رفتار به سود خودز و دیگاری منجار شاد ،انگیاز اصالی و هادف غاایی
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کدا یک بوده است.

ونهانبودن انگیز رفتارهای اننان و گنتردگی انگیزههای خودگرایانه باعث شده
است که بنیاری ا افراد ا دیگرگرایی دست بردارند و نتوانند مت

سنجشی برای

آن ویدا کنند .اما بهنظر برخی روانشناسان ،ا نظر تجربی میتوان هدف غاایی افاراد
را مشصص کرد و ایو سنجخ شدنی است.
دانیل بتنون ( )Daniel Batsonو دیگران کوشیدهاند منتند باه شاواهد تجربای،
اث ات کنند که انگیزههای متکثری در اهداف غایی اننان وجود دارد .در ایو م حث،
انگیزههای احتمالی کمککردن و تحلیل مفهومی اهداف مصتلاف بادیل و محتمال
کمککردن بیان شده است .دو راه اول دارای انگیزز خاودگرا و راه ساو  ،شاکل
انگیزز دیگرگراست که با احناس همدلی با فرد نیا مند به کمک به وجود میآید؛
انگیزههای خودگرا (راه 4و :)0تحقیق دربار اننانها ،دو دستۀ گنترده ا انگیزههای
اجتناِّ ا تن یه؛ دستۀ دو  :کاهخ انگیصتگی آ ارنده.
در منیرهای 4و ،0ونج مرحله وجود دارد 1.ایو دو منیر خودگرا ،تفنیری کلی و
موجه ا انگیاز کماککردن فاراهم میکنناد .هرکادا ا منایرها ماناای شاهودی
مابلتوجهی دارند .هر دو منیر ،ساا گاری درونای دارناد و هار دو ویچیدهاناد ،ولای
امکان ویخبینیهای رفتاری نن تاً دمیقی را ایجاد میکنند.
هر دو بر رویکردی کتسیک در انگیزز م تنیاند و تحقیقات تجربی فراوانای ا
هر دو حمایت میکنند .با وجود ایو امتیا ات ،حامیان نظریاۀ دیگرگرایای مدعیاناد
ایو دو منیر خودگرا ،تفنیری کامل ا چرایی کمک به دیگران به دست نمیدهند.
آنان ادعا دارند منیر دیگرگرایی هم وجود دارد .مشهورتریو من ا ویشانهادی بارای
ایو نوع انگیازز ،احنااس همادلی اسات .ار یابیهاای تجربای نشاان میدهاد کاه
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خااودگرا را باارای کمااککردن ارائااه میکنااد :دسااتۀ اول :بهدسااتآوردن واااداز و

ت ییوهای خودگرایانه برای افاال دیگرگرایانه ،کامال نیناتند و آنچاه باامی میماناد
 .1ایو گا ها ع ارتاند ا  :مومایت تحریککننده ،واکنخ درونی ،شکل انگیزز ،محاس ۀ لذت و واکنخ رفتاری.
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فرضایۀ هماادلی -دیگرگرایای اساات کاه بایااد ا نظار تجرباای ،صاحیح تلقاای شااود.
خودگرایی مدتها نهتنها بر روانشناسی بلکه بر دیگر علو اجتماعی و رفتااری نیاز
استیت داشت و اگر با تحقیقاتی ا ایو دست مالو شود افراد در شاراییی خااا تاا
حدی میتوانند رفتاری باا هادف غاایی افازایخ رفااه دیگاران انجاا دهناد ،فارض
خودگرایی فراگیر باید جای خود را به دیدگاه ویچیدهتری دربار انگیزز بدهد کاه
دیگرگرایاای را هماننااد خااودگرایی ممکااو تلقاای میکنااد ( نااک :موسااوی اصاال و
همکاران ،4610 ،ا.)06-34
بنااابرایو ،بررساای اهااداف غااایی و انگیزههااای احتمااالی در تحلیاال رفتارهااای
دیگرگرایانه و خودگرایانه نشان میدهد که نمیتوان در حو انگیزز اختمی نگاه
بنییی داشت و در تحلیلی ساده انگاراناه مادعی تنال حاب ذات فراگیار در نهاان
اننان شد؛ بلکه ویچیدگی انگیزههای اننان بیانگر آن است که در ط یات انناان ،در
کنار خودگرایی ،جایی هم برای دیگرگروی وجود دارد.
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نتیجهگیری
دیگرگااروی اختماای ا آن رو کااه باار مضااامیو اصاایل اختماای تأکیااد دارد و
انناااان را باااه نیکوکااااری و ا خودگذشاااتگی دعاااوت میکناااد ،مشاااروط باااه
اینکه بتواند تفاسیر خودگرایانه را دربار اننان رد کناد ،نظریاهای مق اول در اخاتق
هنجاری است .بار اسااس ایاو نظریاه میتاوان جاایی بارای دیگاران در کناار خاود
در نظر گرفت و در مجموع ،میتوان به گنترز خیرخواهی و نیکوکاری در جامااه
کمک کرد.
نقیۀ عزیمات فیلناوفان اخاتق در طارح نظریاۀ دیگرگاروی ،نفای خاودگروی
اختمی و رد م نای خودگروی روانشناختی است .اگر دیگرگرایان بتوانند با استفاده
ا شواهد و ادلهای ،انحصار خاودگرایی روانشاناختی را ا بایو ب رناد ،میتاوان باه
آنها در تقابل با یکدیگر مرار گرفتند و منائل روانشناختی و نقخ انگیزه در رفتاار
اختمی ،اهمیتی دوچندان یافت.
خودگروان اختمی با تفاسیر خودگروانه ا افاال دیگرگروانه و با تأکید بر حاب
ذات در اننان ،راه سصتی را برای دیگرگروان ایجاد کردند .اما دیگرگروان با مدد ا
شااواهد روانشااناختی و تجرباای و بنااا باار کوشااخ فیلنااوفان اخااتق باارای اث ااات
کثرتگرایاای انگیزشاای ،تواننااتند ترجیحاااتی باارای خااودگروی ارائااه کننااد .ایااو
ترجیحات بر شواهد ینتشناختی ،شواهد رشدی در نوعدوستی انناان و تحلیال و
تفناایر امیااال و انگیزههااای اختماای اننااان اسااتوارند کااه کفااۀ تاارا و را بااهساامت
دیگرگرایی سنگیوتر میکنند.
دربار امیال اننان میتوان چنیو گفت که رفتارهاای اختمای انناان برخاساته ا
انگیزههای یر است:
حب ذات ،تنها به منفاات و مصالحت خاود
 .4انگیز خودگروانه :فاعل به س ب ه
نظر داشته باشد؛
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دیگرگروی نزدیکتر شد .ا همیوروی ،ایو دو نظریه و ادله و شواهد روانشاناختی
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 .0انگیز دیگرگرواناه :فاعال ،فاار ا نفا شصصای و صارفاً بار اسااس انگیاز
ایثارگرانه ،به دیگران خیررسانی کند؛
 .6انگیز ترکی ی :فاعل به دیگران خیررسانی کناد تاا هام خاود و هام دیگاران
بهره ب رند.
ایو انگیزهها برآمده ا امیال متنوعی هنتند که خداوناد در سرشات انناان نهااده
است .در آیاتی ا مرآن کریم صفاتی خودگرایانه مانند «هلوع» و «جزوع» و «مناوع»
به اننان نن ت داده شده استِ :ا َّن ْ ِ
ق َهلُوع ًا* ِاذا َم َّْ ُ :الش َُّّر َج ُزوع ًا* َو ِاذا
ْان ُخلِ َ
اتنْ َ

َم َّْ ُ :ال َْخیْ ُر َمنُوع ًا (ماارج)00-41 ،؛ اما در ادامه ،برخی ا آنها ،مانناد نماا گزاران،
منتثنا شدهاند (ماارج )00 ،و برای آنها اوصاف نیکوکاراناه برشامرده شاده اسات:
لْهائِ ِل َو
ال َِّذی َ ُه ْ َعلی َصًلیِ ِه ْ دائِ ُم َ
ون * َو ال َِّذی َ ِفی َأ ْمهوالِ ِه ْ َحهقٌّ َم ْعل م
ُهوٍ * لِ َّ
ال َْم ْح ُر ِ
ِیو ٍِ الدی ِ ؛ آنها که نما ها را مرت اً به جا میآورند
یصد ُق َ
ون ب ْ
وٍ * َو ال َِّذی َ َ

و آنها که در اموالشان حق مالومی است براى تقاضا کنندگان و محروماان و آنهاا
که به رو جزا ایمان دارند» (ماارج.)03-00 ،
ایو بدان ماناست که اننانها در خلقت با یکدیگر تفاوتی ندارند ،اما در مدیریت
آن فیرت اولیه ،به اختیار خود عمل میکنند .اگر انناانهاا نتوانناد تهاذیب نفاس و
فرمان ری کنند ،در منیر انحصارطل ی ویخ خواهند رفت .عادهای هلاوعباودن را باه
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سوی خیرات مانوی و نیکخواهی جهتدهی میکنند ،اما عدهای دیگر تنها به دنیاا
و مناف آن توجه دارند و در وی اصتح و نیکی نینتند.
نگاهی به دیگر آیات مرآن ،مانناد آیااتی کاه درباار وصاف ایثاار و ایثاارگران
آمده ،نشان میدهد خداوند امکان دیگرگزینی و ایثار را در ط یات انناان مارار داده
است .لذا ار زگذاری کرده ،بدان توصایه مایکناد؛ بارای نموناه ،مارآن کاریم در
وصف عده ای ا انصار که در حال فقر ،ا برادران مهااجر خاود واذیرایی و آناان را
هو
مقد برخویخ کردند ،چنیو میفرمایادَ :و ْ
َ
یؤُِ ُر َ
کهان بِهِه ْ
ون َعلهی انْ ُف ِْه ِه ْ َو لَ ْ
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صاص مة (حشر .)1 ،بر ایو اساس ،هرگاه اننان ا مقا حرا و بصل وااییو بیایاد و
َخ َ

علیه نفس ایثار کند ،میتواند به مقا فتح برسد .در وام  ،اننان همواره در کشاکخ
شر و رذایل نفنانی برهد و بهسمت خیر
شر است که باید بکوشد ا ه
میان امور خیر و ه

و فضایل گرایخ ویدا کند.

شااااید انناااان در مراحااال نصنااات ،انگیزههاااای خودگرواناااه داشاااته باشاااد و
بااهدن ال نیا هااای جناامانی و غریاازی باشااد ،امااا در مراحاال باااالتر و وااس ا رشااد
اختمی ،عتوه بر خاود باه دیگاران نیاز خیررساانی میکناد و در مراحال عاالی نیاز
میتواند به جایی برسد که ایثار و ا خودگذشتگی کند .ا نظار دیگرگاروان ،همایو
که انحصار میل خودگروانه شکنته شود و در کنار «حب ذات»« ،حب غیار» متصاور
گردد ،کافی است.
بناابرایو ،دیگرگرایای روانشاناختی باا نفای خاودگروی روانشاناختی میتواناد
نوعدوستی در اننان ،میتوان اننان را به رفتارهای دیگرخواهانه ،مانند ایثار و مح ت
و احنان غیرخودخواهانه ،توصیه کرد .ال تاه درباار اینکاه حادود منفاات انناان در
نن ت میان خود و دیگری به چه میزان و محدودهای باشد ،متحظاتی وجود دارد که
فرد دیگرگرا برای تاریف ایو نظریه باید ارائه دهد .صورتبندی میاان دیگرگاروی
ناِّ -به ایو شکل که فق بهدن ال سود دیگران بدون وااداز و مصادی بارای خاود
باشد -و دیگرگروی غیرناِّ  -به ایو شکل که عتوه بر خود به خانواده ،همکیشان،
همنژادها و ...هم سودی برسد  -ا جملۀ ایو متحظات و تقنایمبندیها هناتند کاه
میتوانند وجه ماقوالنۀ دیگرگروی را به تصویر بکشد.
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