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همدلی به مثابه «دلیلی برای دگرخواهی»

و نسبت آن با اخالق ،از دیدگاه دنیل بتسون


׀



چکیده

ُ
بررسی و شناخت کنشهای رفتاری در سدههای اخیر همواره موضوع بحث اندیشدمندان مختلدف بدوده اسدت و
اینکه چرا انسانها به دیگران اهمیت میدهند و به دستگیری از دیگران روی میآورند مایده و منشدا طدرح ایدن
پرسش شده است که انگیزه و هدف نهایی اینگونده رفتارهدا چیسدت؟ در ایدن میدان ،خودگرایدان انگیدزه تمدامی
رفتارهای خیرخواهانۀ انسان را کسب منفعت شخصی میپندارند و در مقابدل ،دیگرخواهدان /دیگرگرایدان بدر ایدن
باوراند که انسان قادر به انجام کارهایی است که هدف نهایی آن تأمین آسایش و رفاه دیگدری اسدت .در دهدههدای
اخیر ،دنیل بتسون  -روانشناس دیگرگرای معاصر -با تاکید و تمرکز بدر ویژگدی همددلی و رفتارهدای خیرخواهانده
انسانها ،ضمن به چالش کشیدن ادعاهای خودگرایان ،از نوعی دگرخواهی روانشناختی حمایت کرده اسدت .بندا
به ادعا و اذعان او ،احساس نگرانی همدالنه برای دیگری ،به ایجاد یک انگیزه دگرخواهانه برای کمک و تأمین رفداه
ّ
دیگری خواهد انجامید .بتسون با روش تحصلی ،کوشیده تا فرضیهاش را از طریدق آزمدایش دقیدق تجربدی اثبدات
ً
کند .فرضیه تجربی دگرخواهی ۔ همدلی بتسون ناظر به نوعی انگیزش است نه عمدل و لزومدا بده فعدل اخالقدی
نمیانجامد ،اما یکی از الزامات جامعۀ نیک است .در این مقاله ،با رویکدرد توصدیفی ۔ تحلیلدی ،ضدمن بررسدی
رابطه همدلی و دگرخواهی ،به تبیین و تحلیل دیدگاه بتسون پرداخته شده است.
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بهوضوح میتوان مشاهده کرد که برخی انسانها تمام اندرژی خدود را صدرف کمدک بده دیگدران
میکنند .اینگونه رفتارها این سؤال را پدید میآورد که چرا ما کمک مدیکنیم؟ اگدر در پدی پاسدخ
ساده به این پرسش باشیم ،خواهیم گفت :زیرا عالقمند به کمک کدردن هسدتیم یدا چدارۀ دیگدری
نداریم یا چون انتظار داریم که دیگری نیز به ما کمک کند ،به دیگران کمک میکنیم .اما بیشدک،
در پی پاسخی فراتر از اینگونه پاسخهای ساده هستیم و مقصود ما این است که بدهطور علمدی و
دقیق بدانیم که چرا و چه انگیزهای سبب انجام چنین کارهدایی در انسدان میشدود؟ آیدا باورپدذیر
ّ
است که آدمی حتی در بیطمعترین کمکها و توجهاتاش به دیگران ،نفدع خدویش را مدد نظدر
دارد؟ آیا دستکم برخی انسانها در برخی شرایط تا حدی انگیزهای جز نفع شخصی دارندد؟ آیدا
ً
آدمی میتواند بدون در نظر گرفتن نفع شخصی خویش صرفا بده دیگدران اهمیدت دهدد و بدرای
تأمین رفاه ،خیر و آسایش دیگران از آنان دستگیری کند؟ آیا دگرخواهی در ذات انگیزشی انسدان
است یا اینکه انسان ِسرشتی خودگرا دارد؟ پاسخ به این پرسشها از آن جهت مهم است که ذات
و ماهیت انسانی را روشن ساخته و به پرسدشهایی بنیدادین دربدارۀ ماهیدت و ذات انسدان پاسدخ
میدهد و بدین شکل علت رفتارهای آدمی تبیین میشود .افزون بر آن که در روند باید و نبایدهای
اخالقی نیز اثرگذار است.
در پاسخ به این پرسشها دو رویکرد کلی در میان فالسفه و دانشمندان علوم رفتاری بدا عندوان
ِ
«خودگرایی »1و «دیگرگرایی »2پدید آمد و هریک نیز برای مدعای خویش دالیلی ارائده کردهاندد.
بهطور کلی ،خودگرایی انگیزه تمامی رفتارهدای خیرخواهانده انسدان را کسدب منفعدت شخصدی
میپندارد و خیر دیگران در هیچ اقدامی ّ
محرک آدمی نیسدت و انسدان بایدد بده دنبدال رفداه خدود
ً
باشد ( ،)Rachels, 1998: 77اما دگرخواهی مدعی است که انسان ذاتا قادر به انجام کارهدایی اسدت
که هدف نهایی آن تأمین آسایش و رفاه دیگری است.
از آنجا که اخالق و روانشناسی رابطه تنگاتنگی دارندد و هدر کددام از چشدماندازی متفداوت بده
بررسی رفتار و افعال و روحیات آدمدی میپردازندد مسدئلۀ خدودگرایی و دیگرگرایدی نیدز از دو ُبعدد
اخالقی و روانشناختی محل بحث و بررسی بوده است .بنابراین ،ما با دو نوع خدودگرایی اخالقدی و
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روانشناختی و دو نوع دیگرگرایی اخالقی و روانشناختی روبهرو هستیم و از همینرو ،پس از نگاهی
گذرا به این دیدگاه ها به تحلیل دگرخواهی روانشناختی از منظر دنیل بتسون 1خواهیم پرداخت.
خودگرایی اخالقی ،نظرﻳهای در حدوزۀ اخدالق هنجداری است که بر اسداس آن ،یگانده هدف
اصلی و غایی اخالق ،نیل به نفع شخصﻰ و منشا تمدامی رفتارهدای آدمدی ّ
حدب ذات 2اسددت و
از همینرو ،هر عامل اخالقی باﻳد تمام ّ
3
همت خود را مصروف کسب منافع و افزاﻳش رفاه و خیر
دن هددر عمل است
خددود کنددد ( )Graham, 2004: 20زی درا ایددن امددر شرط الزم و ﻛافﻰ اخالقﻰ بو ِ
( .)Shafer, 2010: 2اگر نفع شخصی در تعارض با منافع دیگران باشدد ،بدهلحاظ اخالقدی صدحیح
است ،اما اگر در تعارض با نفع شخصی باشد ،عملی نادرست است (.)Hobbes, 1998: 86-87
از آنجاکه برآوردهکردن و ارضای عادیترین امیال آدمی به دیگران وابسته است ( )Seglow, 2004: 56و
انسان در زندگﻰ اجتماعﻰ ملزم به رعایت ضوابط و قوانین است تا منافعاش به خطر نیفتد ،الجرم
باید ضمن توجه به آمال و نیازهای دﻳگران بده آندان کمدک کندد وحتدی منافع خود را فدای منافع
دیگری کند .شایان ذکر است که این کمکها تنها با انگیدزه کسدب خیراتدی است ﻛه در نهایدت،
خود فرد از آنها منتفع میشود .بنابراﻳن ،تا زمانی که کمکرسانی به غیر ،منفعتی شخصدی بدهدنبدال
نیاورد ،وجهﻰ نخواهد داشت .روشن است که خودگرایان به دلیل منافعی که این اعمال بدرای فاعدل
ببار میآورند آن را قبول دارند ،نه به این دلیل که فینفسه خوبند (پالمر.)138۵ :8۲ ،
خودگرایی روانشناختی ،نظریهای توصیفی دربارۀ سرشت انسان است و بده انگیدزه اعمدال انسدان
توجه خاص دارد .بر مبنای این نظریه ،انسان بهلحاظ ساختار روانی بهگونهای خلدق شدده کده هرگدز
قادر به تأمین منافع دیگری نیست و آسایش دیگری هرگز انگیزهای برای کمکرسانی به غیدر نیسدت.
ً
بنابراین ،کمکهای گاه به گاه انسان به دیگران صرفا ابزاری در جهت نیل به منافع شخصدی ( & Scott
ّ
 )Seglow, 2007: 1و کسب لذت یا داشتن وجدانی آسوده است و تصور اینکده هددف غدایی دیگدری
بوده است ،فریبی بیش نیست ( .)Feinberg, 1987: 63بنابراین ،انگیزه اصلی که در پدس و پشدت تمدام
اقدامات (به ظاهر) خیرخواهانۀ انسان قرار دارد ،خودگرایانه است (.)Palmer, 1991: 37
باید توجه داشت که اگر خودگرایی روانشناختی نظریهای صائب و درست باشدد ،خدودگرایی
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اخالقی را بیمعنا میکند زیدرا باﻳد و نباﻳددد اخالقددﻰ زمانﻰ معنادار خواهد بود ﻛه گزﻳنههددای
متعددی پیش روی اندسان باشدد .همچنین در این صدورت ،همده دیددگاه دیگرگرایانده  -اعدم از
ً
اخالقی و روانشناختی  -از اساس باطل خواهند بود زیرا به چیزی اشاره میکنند که ذاتا از عهده
انسان خارج است.
امروزه انتقادات زیادی متوجه دیدگاه خودگرایی است از جمله اینکه چنانچه بهطور دقیدق بده
تحلیل انگیزه انسان برردازید ،پی میبرید که ذات انسان همدواره  -حتدی در مدورد کسدانی کده در
جن ها خدود را بده کشدتن میدهندد  -بدر خودعالقمنددی مبتندی اسدت (.)Lafolette, 2007: 273
صرف نظر از مصادره به مطلوب بودن این ادعا هرگدز نمیتدوان بدا برچسدب «خودعالقمنددی»
مدعی شناسایی انگیزه واقعی آدمی شد زیرا استنباط انگیدزه مسدتلزم شدناخت کدافی و وافدی از
نظر برخی از آنجا که فهم و
دیگری است که این امر ناممکن است ( .)Blackburn, 2001: 32شاید به ِ
دریافت انگیزۀ درونی افراد قابل دستیابی نیست و نیازمندد ادلدۀ فدراوان تجربدی اسدت کده مقددور
نیست ،پس این دیدگاه مورد پذیرش واقع شده است درحالیکه عالوه بر ابطالناپذیر بودنش کده آن
را از علمی بودن خارج میسازد ،فقدان شواهد تجربی در اثبات قطعی انگیزه ،این دیددگاه را نداگزیر
میسازد تا به ادله دیگری مستقل از مستندات تجربی متوسل شود که این امر نقدض مددعای آندان و
مایۀ ابطال دیدگاه خودگرایی است.
ّ
نتیجه مهم این مسئله آنست که استداللهای عقلی محض نیز قادر به اثبات یدا رد خدودگرایی
روانشناختی نیستند و به عبارتی دیگر ،قبول و ِّرد آن به حوزۀ روانشناسی تجربی و اسدتداللهای
ً
دقیق علمی و تجربی مربوط است .حال ،اگر ّرد خودگرایی به شیوۀ پوزیتیویستی ّ
میسر شدود اوال
ً
ً
این نقد را از ق ّوت میاندازد ثانیا سبب ابطال هر نظریۀ خودگرایانهای میشود ثالرا ،فهم انگیزه را
ً
ممکن میسازد رابعدا نشدان میدهدد کده مجموعدۀ انگیزشدی انسدان چیدزی فراتدر از منفعدت
مادیگرایانه است و دستکم بخشی از انگیزۀ انسان توجه خالصانه به غیرخود است .این مهم بدا
تدبیر دنیل بتسون به ثمر رسید.
دنیل بتسون  -روانشناس اجتماعی آمریکایی معاصر و دارای دو مدرک دکتری در زمینده الهیدات
ُ
و روانشناسی  -به جهت طرح «فرضیه تجربی دگرخواهی ۔ همدلی »1به شهرت دسدت یافدت .وی
با طرح این فرضیه به ِّرد ادعای خودگرایی فراگیر روانشناختی پرداخت و توانسدت وجدود انگیدزۀ
1. empathy-altruism hypothesis
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دگرخواهانه محض را در انسان ثابت کند .از نظر او ،احساس نگرانی همدالنه بدرای فدرد نیازمندد
ایجاد انگیزه دگرخواهی با هدف تأمین رفاه دیگری ،منجدر خواهدد شدد .وی در ابتددا بده ارائده و
ایضاح نظریهاش در باب انگیزۀ دگرخواهی و تبیین رابطده کمدک ۔ همددلی پرداخدت ،سدرس بدا
روش تجربی مبتنی بر ّ
سنت آزمایشگاهی به انجام آزمایشهای بسیار گسترده  -بهمددت ۴0سدال
 بر روی افراد عادی پرداخت تا فرضیهاش را در مقابل دیدگاه خودگرایانه بیازمایدد و فرضدیهاش رااثبات کند یافتههای علمی و آزمایشگاهی او ُمهر تأییدی بر فرضیۀ دگرخواهی ۔ همدلی نشاند.
نظریۀ بتسون توصیفی است ،نه توصیهای و ارتباطی به حوزه هنجاری نددارد ،امدا بدا توجده بده
ً
ّ
مد نظر او نیز طبیعتا واجد پیامددهای عملدی در ارتبداط بدا
ارتباط میان انگیزه و رفتار ،دگرخواهی ِ
اخالق و سبب اتخاذ تصمیمها و استراتژیهای دقیقتر در این حوزه خواهد بود.
در ادامه ،پس از ارائۀ دیدگاه بتسون دربارۀ دگرخواهی به شرح «فرضیه همدلی ۔ دگرخواهی» و
ایضاح مفروضات و مفاهیم بدهکدار رفتده در آن میپدردازیم .همچندین روش بتسدون را در نحدوه
استنباط انگیزۀ دگرخواهی شرح داده و نحوه مواجهۀ او با نظریۀ خودگرایی را از نظر میگذرانیم.
 .2دگرخواهی و روش تجربی بتسون
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ً
نگاه بتسون نیروی انگیزشی قویای است کده صدرفا درجهدت یداری رسداندن بده
دگرخواهی در ِ
دگرخواهی محض وجود دارد؟ ضدمن
دیگری برانگیخته میشود .وی در پاسخ به این سؤال که آیا
ِ
پاسخ مربت ،هرگز به مصادیق دراماتیک یا قهرمانانه اشاره نمیکندد و ایدراد خودگرایدان مبندی بدر
احتمال وجود انگیزههدای بده ظداهر دگرخواهانده را در ایدن مرالهدا وارد دانسدته و بده طرفدداران
ُ
دگرخواهی خرده میگیرد که چرا در امور استرنایی و نادر بهدنبال رد پای دگرخواهیاندد درحدالی
ً
که عمال در زندگی با آن مواجه هستیم ).(Batson, 2011: 4
ً
تامس نیگل از دیگر مددافعان ایدن دیددگاه ،دگرخدواهی را ضدرورتا بده معندای فدداکاریهای
قهرمانانه بخاطر دیگری ندانسته و آن را از سنخ رفتارهای معمولی انسان میپندارد که به سدبب آن
نفعی به دیگری میرسد و یا دیگری را از گزند و آسیبی دور میگرداند (نیگل .)13 :139۵ ،بتسون بده
توجهات بیدریغ و عاشدقانه والددین بده فرزندانشدان اشداره میکندد و آن را شداهدی
مراقبتها و
ِ
طبیعی بر وجود دگرخواهی مد نظر خویش تلقی میکند .به اعتقداد او ،چنانچده شددت عشدق و
عالقه والدین و بطور کلی پستانداران به پرستاری و مراقبت از فرزندان وجود نمیداشدت ،تداکنون
نسل جانداران به نابودی میانجامید (.)Batson, 2011: 1

۳۱

بنابراین ،در نظر او ،دگرخواهی نه منحصر به قهرمانان و قدیسان است و نه مدوارد ندادر و غیدر
طبیعی و علت پنهان ماندن و نادیده انگاشته شدن دگرخواهی نیدز از عدادی و ِدم دسدتی بدودن آن
سرچشمه میگیرد .با این وجود ،بتسون بیتوجهی به اهمیت نقدش دگرخدواهی را از دو جنبده بده
ضرر انسان میداند:
 .1شکست آدمی در درک رفتارها و نیافتن شالوده شاد زیستی
 .۲بیثمرماندن تالشهای آدمی در جهت ارتقای روابط بین فردی و برخورداری ازجامعدهای
سالم و نیک.
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از آنجا که دگرخواهی ناظر به نوعی انگیزه است ،بحث و نزاع عقالنی و استداللی محدض بدرای
اثبات وجود یا عدم وجود آن راه بده جدایی نمیبدرد .بده بداور بتسدون ،پرسدش از وجدود و نقدش
دگرخواهی در زندگی آدمی ،پرسشی پیرامون احتماالت و امکان نیست که با حددس و گماندهزنی
بدان پرداخته شود ،بلکه پرسش از واقعیت است و باید از روش آزمایشهای دقیدق اسدتفاده کدرد
( )Batson, 2011: 4و البته ،به مدد یافتههای علمی ،بهتدر میتدوان بده بررسدی و تحلیدل پیامددها و
احتماالت پیش روی آن در حوزه اخالق و سیاست پرداخت .از همینرو ،بتسون برای پی بردن به
ماهیت انگیزه ِهای خیرخواهانه انسان به انجام آزمایشهای متنوع و متعددد بدر روی افدراد ّ
عدادی
دست زد آزمایشهایی که به ادعدای وی ،از نظدر وضدوح و دقدت برتدر از مشداهدات طبیعدی و
استنتاجهای منطقی بوده و در نهایت ،به اثبدات وجدود انگیزههدای دگرخواهانده و زمدان وقدوع و
چرایی و چگونگی آن منجر شوند.
 .3فرضیۀ همدلی۔ دگرخواهی
 .1 .3نگرانی همدلنه زایندۀ دگرخواهی

بر مبنای «فرضدیۀ همددلی ۔ دگرخدواهی» یدا نظریدۀ «گسدترش۔ ارزش« ،»1نگراندی همدالنده»2
عمیدق
سرچشمه و منشا ایجاد انگیزۀ دگرخواهی میشود .مقصود از نگرانی همدالنده :واکدنش
ِ
مطلدوب
عاطفی دیگرمحور 3است که مطابق 4با درک شرایط نیازمند جهت افزایش رفاه و آسایش
ِ
1. value-extension theory
2. empathic concern
3. other-oriented emotional
4. congruent

✺

وی به وجود میآید و علت ایجاد انگیزه دگرخواهی میشود انگیزهای که هدف غایی و نهاییاش
ً
صرفا تأمین بهبودی فرد نیازمنداست (.)Batson & Other, 2014: 1
تعریف بتسون دارای دو بخش همدلی و انگیزه است .شناخت ابعداد ایدن دو مفهدوم و ارتبداط
آنها در اندیشۀ بتسون اهمیتی ویژه دارد .در راسدتای واکداوی ارتبداط ایدن دو مفهدوم و تحلیدل و
ُ
بررسی دیدگاه بتسون ،پاسخ به پرسشهای زیر مهم و ضروری مینماید.
 .1آیا نگرانی همدالنه تنها منبع و خواستگاه تولید و ایجاد انگیزۀ دگرخواهی است؟
 .۲چه تفاوتی میان نگرانی همدالنه بتسون با مفاهیم مشابه با آن وجود دارد؟
 .3نگرانی همدالنه چگونه ایجاد میشود که قادر است انگیزه دگرخواهی تولید کند؟
ً
 .۴انگیزه تولید شده چگونه به کمکی منتهی میشود که هدفش صرفا رفاه دیگریست؟

 .1 .1 .3وجوه اختالف نگرانی هم)النه و مفاهیم مشابه و

بارها برای ما پیش آمده است که بخاطر شنیدن خبری یا مشاهده بیماری فردی یا به واسطه اطالع
از شرایط سختی که دیگران با آن مواجه بودهاند ،دچدار غدم و انددوه یدا نگراندی شددهایم .بدا آنهدا
همدردی 1کرده و برایشان دلسوزی 2میکنیم و رفتاری توأم با عطوفت 3و مهربانی در پدیش میگیدریم
یا به حالشان متأسف 4شده و ّ
غصه 5میخوریم.
1. sympathy
2. compassion
3. tenderness
4. pity
5. grief
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در پاسخ به پرسش نخست ،باید گفت که رابطۀ همدلی و کمک از ابداعات بتسون نیست و پیش
از او نیز از سوی روانشناسان و دیگر فالسفه مطرح شده است .بتسون هرگز ادعا نکرده است کده
دست کم نگرفتده،
نگرانی همدالنه تنها منبع ایجاد انگیزۀ دگرخواهی است .او حتی منابع دیگر را ِ
اما آن را مهمتدرین منبدع در تولیدد انگیدزۀ دگرخدواهی محدض و یگانده منبدع تأییدد شدده توسدط
آزمونهای تجربی دانسته است (.)Batson & Other, 2014: 2
در اینجا و برای فهم مقصود بتسون و پاسخ به پرسشهای پیشگفته ،بده وجدوه مغدایرت همددلی
مد نظر بتسون و همدلی مد نظر دیگر اندیشمندان ،اشاره میکنیم.
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ً
افزون بر این ،گاه به واسطه شرایط شادیآوری که برای اطرافیان ،آشنایان و یا افراد کدامال غریبده و
حتی شخصیتهای فیلمها و سریالها ،پیش میآید ،احساس شادی و نشاط به ما دست میدهدد و
ّ
لذت همدلی 1را میچشیم .همۀ این حاالت عاطفی را بخاطر خود نیز بارها و بارها تجربه کدردهایم
به تمامی این واکنشهدای عداطفی در اصدطالح «همددلی» گفتده میشدوند .بندابراین« ،همددلی»
مفهومی گسترده و پرسابقه است که پیش از بتسون و توسط فالسدفه و روانشناسدان بکداربرده شدده
است و برای مرال ،این اصطالح در آثار هیوم و اسمیت نیز با نام «ترحم و شفقت» یا بده طدور کلدی
«همدردی» بکار رفته است و بیکر 2و دوگال 3به ترتیب آن را «همدردی واقعی» یا «حدس لطیدف»4
نامیدهاند ( .)Lishner & Other, 2011: 615وجه اشتراک این مفاهیم با نگرانی همدالنۀ بتسون آنست کده
عاطفی دیگرمحور هستند ،اما تفاوتهای عمدهای با هم دارند.
هر دو احساس
ِ
ً
تعابیر پیشگفته  -برخالف نگرانی همدالنده  -صدرفا حالدت انگیزشدیاند ،یعندی از احسداس و
انگیزه ترکیب شدهاند و بخاطرخود یا هرچیز دیگری تحریک میشوند برای مرال ،سعی میکنیم تدا
خودمان را جای دیگری قرار دهیم تا ّ
حسی شبیه حس او داشته باشدیم و در پدی آن ناراحدت شدویم،
تأسف بخوریم یا خوشحال شویم ( .)Darwall, 1997: 261نکته مهم این که در این حالت ،شاید امکان
موفقیت در مشابهتسازی با احساس فرد نیازمند به وجود نیاید ( .)Davis, 2018: 1-9در اینصورت ،نه
فرد قادر است به درستی احساس دیگری را درک کند و نه بدرستی به او کمک کند .بنابراین ،این ندوع
همدلی  -برخالف ِنگرانی همدالنه  -زاینده انگیزه نیستند (.)Batson & Show, 1991: 108
در نگاه و نظریه بتسون نیازی به شبیهسازی احساسات دو طرف نیست .همچنین الزم نیسدت
تا حس ویژهای بروز دهیم ،بلکه با توجه به میزان درکی که از شرایط فرد در ما ایجاد میشود ،برای
فدرد
بهبودی شرایط او اقدام میکنیم ،حتی اگر فرد متوجه کمک از ناحیه ما نشود .برای مرال ،برای ِ
ّ
بیگناهی که از شدت ضرب و شتم ،بیهوش شده است ،دچدار غدم و افسدوس شدویم بدا آن کده
متوجه احساس ما نخواهد شد (.)Batson, 2011: 41-43
بتسون از واژۀ «نگرانی» به همراه همدلی استفاده میکند نه به ایدن منظدور کده از نظدر لفظدی
عداطفی
تمایز ایجاد کند ،بلکه هدف وی تأکید بر این مسئله است که در واقدع ،همددلی واکدنش
ِ
1. empathic joy
2. Becker
3. Mc Dougall
4. promotive tension

✺

فرض کنید دوستتان به جهت تعدیل نیدرو از کدار اخدراج شدده اسدت و بسدیار ناراحدت و
احساس تدرس و نگراندی از آیندده دارد .عکسالعمدل شدما
غمگین است ،گریه میکند و
ِ
ً
چیست؟ طبیعتا با دیدن دوستتان در این شرایط برای او ناراحدت شدده و احسداس تأسدف
زیادی میکنید و احساستان را به زبان میآورید و حتی درخصوص امکان تعددیل نیدرو در
محل کار خودتان با او صحبت میکنید .هرچند که در دلتان خدا را شکر میکنید که شدما
دچار این مشکل نشدهاید ،اما از پریشانحالی او احساس پریشانی میکنید.

نگرانی همدالنه در این مرال تنها معطوف به یک بخش خاص از واکنش آن فرد نسبت به دوستش
است ،یعنی بخشی کده احسداس تأسدف کدرد ،امدا عبدارات دیگدر از احسداسهای خودگرایانده
خبرمیدهند .نیاز نیست فرد شبیه دوستش هم بترسد و هم دلش بشکند .ممکن اسدت گریدهاش
1. empathic joy
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عمیق نسبت به درد و رنج دیگران است که بدین نحو شرایط ندامطلوب افدراد بده شدرایط مطلدوب
تغییددر مییابددد .بنددابراین ،وقتددی فددرد از وضددعیت مطلددوب برخددوردار اسددت و در شدادی و رفدداه
ّ
به سر میبرد ،نیازی به تغییر شرایط نیست .بنابراین ،حس لذت همدلی 1یدا شدبیه بده آن خدارج از
بحث است و سبب ایجاد انگیزه دگرخواهی نخواهد شد.
هریک از احساسات همدلی دارای الفاظ مخصدوص بدا ویژگیهدای خداص خدود هسدتند و
بهصورت مستقل در موارد الزم بهکار میروند .این مسئله دربارۀ نگرانی همدالنه صدق نمیکندد.
حس مفرد و ّ
نگرانی همدالنه نهتنها یک ّ
مجزا نیست ،بلکه همه آن احساسات را دربر میگیرد.
همانطور که پیشتر بیان شد ،در برخی مواقع،حاالت و احساسات عداطفی را بدرای خودمدان
نیز تجربه کردهایم ،بهعنوان مرال ،وقتی اتفاق بدی برایمان ُرخ میدهد ،برای خود دلسوزی کرده و
ناراحت و غمگین میشویم .حتی برخی اوقات که به مشکالت دیگری گوش میدهیم و یدا درد و
رنجش را مشاهده میکنیم ،ممکن است با یادآوری شرایط مشابه خودمان با او دچار نگرانی بدرای
او شویم ،غصده بخدوریم و حتدی بدرایش اشدک بریدزیم .حدس همددلی ایجداد شدده در اینجدا
خودگرایانه است زیرا فرد بخاطر بهبود حال روحی خود بده آن فدرد کمدک میکندد .در صدورتی
میتوان گفت که حس همدلی ما دگرخواهانه است که تنها بر روی رفاه فرد نیازمند متمرکز باشد.
بنابراین ،این گونه احساسات برخالف دیدگاه بتسون که حاکی از دگرخدواهی محدض اسدت،
هم دگرخواهانهاند و هم خودگرایانه ) .(Batson, 2019: 33-34به مرالی دیگر توجه کنید:

واقعی باشد ،اما نه اینکه باید گریست تا همدلیمان ثابت شود .تقلید حاالت او ایجداد همددلی را
تسریع میکند ،اما نه تنها نگرانی همدالنه به حساب نمیآیدد ،بلکده از شدرط کدافی و الزم بدرای
ایجاد آن نیز بیبهره است (.)Batson, 2019: 34-36
 .۲ .1 .3پیشنیازهای نگرانی هم)النه
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با توجه به توضیحات مطرح شده و تعریف نگرانی همدالنه ،به نظر میرسد که نگراندی همدالنده
خود بهخود به وجود نمیآید و عواملی در ایجداد آن نقدش دارندد و گرنده منجدر بده تولیدد انگیدزه
دگرخواهی نمیشود .بهعبارتی ،انسان همواره حس همدالنه بخاطر دیگری ندارد پس چه هنگام
و تحت چه شرایطی نگرانی همدالنه ایجاد میشود؟ با توجه به تعریف همدلی پیداست کده درک
شناخت دیگری ،بهعنوان فرد نیازمند یکی از عوامل مهدم آن باشدد ،یعندی شدناخت و تشدخیص
فرد نیازمند و آن چیزی که بدرای او مطلدوب اسدت ،ولدی فاقدد آنسدت از جملده
وضعیت فعلی ِ
سالمتی روحی یا جسمی ،امکانات ضروری زندگی ،شدادی آرامدش ،رضدایت و امنیدت .البتده،
رسیدن به این میزان شناخت مستلزم تمرکز ّ
توجه ما بر روی خود و جنبه های دیگر نیسدت ،بلکده
مصروف فرد نیازمند شود .حدال اگدر دیگدری را همانندد خودمدان موجدودی دارای شدعور و
باید
ِ
احساس و برخوردار از عواطف ،خواستهها ،اهداف و باورها ندانیم ،قادر به درک نیاز و سدعادت و
خیر دیگران نخواهیم شد و نگرانی همدالنه رخ نخواهد داد (.)Batson, 2011: 38
با این حال ،از بیانات بتسون استنباط میشود که ایدن مسدئله بده تنهدایی بدرای ایجداد نگراندی
همدالنه کفایت نمیکند زیرا مواقعی هست که با وجود درک نیاز باز هم اهمیتدی بدرای آن قائدل
نیستیم ،حتی ممکن است از رفاه برخی افراد ناراحت شویم .پس عامل دیگری در ایجاد همددلی
نقش اساسی ایفا میکند و آن ارزشگذاری درونی برای رفاه فرد نیازمند یا عشدق بده دیگدری اسدت.
بنابراین ،ایجاد نگرانی همدالنه مشروط به دو عامل کلیدی و مهم است )1 :درک و شناخت دیگدری
به عنوان فرد نیازمند  )۲ارزشگذاری درونی و ذاتی برای رفاه دیگری (.)Batson & Other, 2014: 4
بتسون این نوع ارزشگذاری را در مقابل «ارزشگذاری بیرونی» میداند .اگر بدرای فدرد نیازمندد
ارزش بیرونی قائل باشیم هنگام نیاز وی دچار حس اضطراب و ترس و نگرانی میشویم ،اما ایدن نده
بخاطر او بلکه به جهت تأثیراتی است که از ناحیه مشکالت او بر زندگی ما تحمیل میشدود مانندد
بیماری تعمیرکار اتومبیلام .ناراحتی من بیشتر بخاطر عدم تحویل ماشینم است تا وضعیت وی ،امدا
اگر ارزش درونی برای دیگدری قائدل باشدیم و رفداه او را بدا سداختار درونیمدان پیوندد زندیم ،آنگداه
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نامطلوب بودن اوضاعش سبب واکنش عاطفی ما شده و در نهایت ،نیازش را رفع میکنیم.
برخی معتقدند انسان با تصور اینکه دیگری چگونه فکر و احساسی دارد رفاه و آسایش او را به
ّ
بخشی از ساختار ارزشیاش تبدیل میکندد ،امدا از نظدر بتسدون ،شددت ارزشگدذاری بدهطور
تصور دیگری و در نتیجه تولید نگرانی همدالنه منجر میشود .بده تعبیدر
خودکار به اتخاذ رویکرد ِ
دیگر ،افراد برای کسی احساس نگرانی همدالنه دارند که برای آسدایش و رفداهش ارزش قائلندد و
از همینرو ،حتی اگر هیچ نفعی برایشان نداشته باشدد ،در هنگدام درد و رندج دیگدران متأسدف و
نگران خواهند شد (.)Batson, 2011: 41-48
بتسون به استدالل وارونهای در همین زمینه اشاره میکندد «اگدر مدن بدرای دیگدری احسداس
نگرانی همدالنه دارم ،پس باید برای رفاه و سعادت وی نیز ارزش قائدل شدوم» (.)Batson, 2011: 44
واضح است که احساسات آدمی با انگیزه هدف محدور رابطده تنگداتنگی دارندد .میدزان و درجده
ّ
ارزشمند بودن یک پدیده و رویداد بر شدت واکنش عاطفی انسان اثر گذاشدته و آن را بده حرکدت
وا میدارد تا به نگرانی همدالنه در به فعلیت رساندن انگیزه بالقوه به انگیزه واقعی کمک کند .حال
هر چه میزان شدت نگرانی همدالنه افزایش یابد ،احتمال کمک کردن نیز افزایش خواهدد یافدت
بنابراین ،نظریۀ دگرخواهی ۔ همدلی را میتوان نظریۀ گسترش ۔ ارزش 1نامید (.)Batson, 2011: 229

بتسون با طرح یک آزمایش رابطه میان همدلی و کمک کردن را اثبات کرد او دو گدروه افدراد را در
مواجهه با شرایط سخت یک فرد نیازمند قرار داد .از آندان خواسدت تدا احسداس و وضدعیت فدرد
نیازمند را تصور کنند (تکنیک تصور د دیگری) از گروه دیگر خواسدت تدا از طریدق فدیلم شدرایط
نیازمند را مشاهده کنند (تکنیک مشاهدۀ درد) .دارویی به آنان داده شد و بده گدروه نخسدت ،القدا
کردند که دارو آرامبخش است و به گروه دوم ِالقا شد برانگیزانندۀ همدلی است .نتایج نشان داد بدا
وجود این که مشاهده شرایط سخت فرد ،نشانههای قویتر و شدیدتری از نداراحتی و پریشدانی را
در شخص به وجود آورد ،لیکن تصور وضعیت دیگری و تمرکز بدر واکنشهدا و احساسدات وی،
سبب افزایش نگرانی همدالنه و کمک به فرد نیازمند شد (.)Batson, 2011: 68
1. value-extension theory
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 .3. 1. 3زموو ٔ
رابطه کمک و هم)لی

۳7

دریافتیم که نگرانی همدالنه منجر به افزایش کمک کردن میشدود ،امدا آیدا ذات انگیدزه را نیدز
روشن کرده است .ادعای فرضیه همدلی آنست که نگرانی همدالنه انگیزه دگرخواهی تولیدد کندد
نه آن که سبب کمک شود ،چه بسدا نگراندی همدالنده عدالوه بدر انگیدزه دگرخدواهی انگیزههدای
خودگرایی را بیدار سازد و کمکها معلول این انگیزهها باشند .بدرای مردال ،احسداس غدم و انددوه
برای دیگری سبب اندوه و در نهایت ،بیمارشدن ما خواهد شد .در این حالدت ،کمدک کدردن بده
رهایی یا کاهش حس ناخوشایند منجر میشود که نفعدی شخصدی اسدت .همچندین اجتنداب از
سرزنش شدن توسط خود یا اجتماع ،دریافت پاداشهای مادی یا اجتماعی یا خود پداداشدهی و
کسب احساس خوب جهت رفع حس منفی و نیز کسب لذت ،بدیلهای خودگرایاندهای هسدتند
که میتوانند انگیزه و هدف کمک کردن باشند .برای قبول یا ّرد این شدبهه پدس از بررسدی دیددگاه
بتسون ،در خصوص انگیزۀ دگرخواهی و مسائل مرتبط با آن ،بحث خواهیم کرد.
 .2 .3انگیزه های کمک ـ پیامدها ۔ تشخیص هدف غایی
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از نظر بتسون« ،دگرخواهی» یک حالت انگیزشی با هدف نهایی افزایش رفداه و آسدایش دیگدری
است و در مقابل «خودگرایی» نیز یک حالت انگیزشی با هدف نهایی افزایش و رفاه خود تعریدف
شده است .همانطور که پیداست ،هر دو تعریف به سه نکته مشترک و مهم اشاره دارند هدر کددام
به یک حالت انگیزشی اشاره دارند و هر کدام با هدف نهایی حالدت انگیزشدی مربدوط بده خدود
مرتبط هستند و برای هر کدام هدف نهایی ،افزایش رفاه است.
منظور بتسون از انگیزش تنها یک برانگیختگی درونی نیست ،بلکه نیرویدی روانشدناختی اسدت
که شخص را به سوی هدف در یک وضعیت خاص ،هدایت میکندد و بدا بدروز مواندع ،مسدیرهای
دیگری را برای وصول میآزماید و اگر هدف تأمین شود ،ناپدید میشود (.)Batson, 2011: 21
هدف غایی از نظر بتسون فی نفسه یک هدف است و ابدزاری بدرای رسدیدن بده هددف دیگدر
نیست .هدف غایی به این معنا نیست که یک هدف ورای همه اهداف دیگر باشد ،بلکه به روابدط
ّ
وسیله ۔ هدف اشاره دارد .ممکن است برای رسیدن به هدف ،اهداف دیگری محقدق شدوند ،امدا
هدف غایی هدفی است که بخاطر آن ،نیرو و انگیزش آدمی تحریک شدود .بندابر تأکیدد بتسدون،
اهداف غایی و ابزاری باید از پیامدها و نتایج ناخواسته یک عمل که هدف عمدل و رفتدار نیسدتند
متمایز و متفاوت در نظر گرفته شوند (.)Batson & Show, 1991: 109
ً
با وجود اشتراکات در دو تعریف ،اما نزاع اینجاسدت کده آیدا نیروهدا صدرفا در راسدتای تغییدر
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مطلوب در ما ایجاد میشوند یا دیگری؟ بحث همیشگی رقبا اینسدت کده افدزایش رفداه دیگدری
نمیتواند هدف نهایی دگرخواهی باشد .هیوم نظر خودگرایان را اینگونه بیان کرده است:
آدمی گمان میکند که بهدنبال نفع دیگدری و فدارغ از مالحظدات خودگرایانده اسدت،
لددیکن اینچنددین نیسددت .همدده انسددانها بددهطور یکسددان در پددی خیددر و رفدداه خددود
هستند (.)Hume, 1989: 296
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آنان استدالل میکنند که اگر فردی با افزایش رفاه شخص دیگر تحریدک شدود ،آنگداه عالقمندد بده
دستیابی این هدف است .فرد رفاه شخص را تأمین کرده است ،پس رضایت و خشنودی حاصل از
آن را تجربه میکند بنابراین ،هدف غایی این نوع دگرخواهی نیز نفع شخصی است .بتسون بر خالف
ً
فالسفه بیان میدارد که این شبهه اوال میان دو معنا از خود خلط کرده اسدت .خدود در معندای عامدل
(کسی که عالقه و تمایل دارد) و خود در معنای هدف (رفاه چه کسی خواسته شده؟) و آنچه مد نظدر
ّ
تعریف است« ،خود» در معنای دوم است .افزون بر این ،اگر لذت همواره هددف اعمدال باشدد ،بدا
مقصود بتسون در تناقض است و در تنافی با وجود انگیزۀ دگرخواهانه است ،اما اگرخشنودی را پیامد
طبیعی و ناخواستهای در نظر بگیریم که پس از هر خدمترسانی رخ میدهدد ،متنداقض بدا منظدور
بتسون نیست چرا که از نظر او ،مهم آنست که منفعت شخصی هدف نهایی نباشد.
پیش از ادامۀ بحث ،ضروریست به پیامدهای تعریف دگرخواهی و خودگرایی بتسون توجه کنیم:
ّ
 .1تفاوت دو رویکرد در هدف غایی است ،نه شدت انگیزه
 .۲هر هدف غایی یک انگیزۀ هدایتکننده به سدوی هددف را ایجداد میکندد ،پدس یدک انگیدزه
نمیتواند هم خودگرایانه و هم دگرخواهانه باشد
 .3همزمان میتوان بیش از یک هدف و انگیدزه داشدت کده در صدورت یکسدان بدودن قددرت و
جذابیت اهداف با وجود جهات متفاوت ،تضاد عاطفی در فرد رخ میدهد
 .۴آن دو حاالت انگیزشی هدفمحورند ،حال اگر هدف افراد هیچ یک نباشد و یا بددون هددف
کاری کنند که به منفعت خود و دیگری بینجامد ،در هر دو حالت ،عمدل فدرد نده خودگرایانده
است و نه دگرخواهانه و سود حاصله پیامد عمل است ،نه هدف غایی عمل
 .۵در صورت عدم آگاهی افراد از انگیزۀ واقعی عمل نباید به خودگزارشدهی آنان اعتماد کرد
 .۶انگیزهها ،نیروهای هدفمحورند و منجر شددن بده عمدل بسدتگی بده گزیندههای رفتداری در
دسترس در آن زمان ،چگونگی ارتبداط رفتدار بدا انگیزههدا و قددرت انگیزههدای رقیدب دارد و
بستگی دارد که رفتار ارتقا دهندۀ هدف ابزاری است یا غایی

 .7ب درای تمییددز میددان دگرخددواهی و خددودگرایی بایددد بدده اهددداف توج ده شددود ،ندده پیامدددهای
ناخواسته (.)Batson, 2011 : 21-26
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بتسون نیز کمک با انگیزه دگرخواهی را فاقد منافع شخصی نمیداند ،اما باور دارد که اگدر انگیدزۀ
افراد از کمک کردن معلول نگرانی همدالنۀ مد نظر او باشد ،هر گونه منفعدت شخصدی پیامددی
ناخواسته است نه هدف نهایی (.)Batson, 2011 : 59-71
از آنجا که تشخیص هدف نهایی با توجه به انگیدزه دشدوار اسدت ،بتسدون اسدتراتژی خاصدی
طراحی کرد تا فرضیهاش را در موقعیتهای مشدابه بدا شدش انگیدزه ،خدودگرایی قدرار دهدد و از
همینرو ،با تغییرات اساسی در روند کار و مشاهده نظاممند از رفتار افراد شرایط مختلفدی فدراهم
ً
کرد تا آنان قادر باشند یک یا چند هدف خودگرایانه را صرفا از طریق کمک کردن بهدست آورندد و
دیگر افراد بدون َصرف هزینه بدان دست یابند .اگر این ّ
متغیر رابطه کمک کردن و همدلی را باطل
کند ،پس منفعت به خود هدف نهایی اعمال است ،ولدی اگدر ّ
متغیدر نتواندد خدشدهای بده رابطده
کمک۔ همدلی وارد کند ،فرضیۀ همدلی اثبات میشود .بدین شدکل بتسدون یدک پایده و اسداس
تجربی برای استنباط ماهیت انگیزههای فرد فراهم کرد و توانست با انجام آزمایشهدای متعددد از
هدف نهایی انگیزه ناشی از همدلی به طور مستدل دفاع کند (.)Batson & Show, 1991: 109
ِ
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 .3.3آزمون فرضیه همدلی ۔ دگرخواهی

بیش از  30آزمدایش بدرای آزمدودن فرضدیه همددلی طراحدی شدده اسدت .در ایدن آزمایشهدا،
شرکتکنندگان نسبت به فرد نیازمند ،هم احساس همدلی زیاد و هم احساس همدلی کدم ایجداد
شده بود .همچنین برای آزمودن انگیزههای خودگرایی ،برخی شرایط وضعی تغییر داده شد ،تدا از
این طریق روشن شود که آیا آن رفتار بهترین راه رسیدن به یک یدا چندد هددف غدایی خودگرایانده
است یا خیر؟ شرایطی که تغییر میکرد عبارت بودند از:
 .1دشواری یا سانی فرار ب)وو کمک کردو

گاهی فرد به دیگری کمک میکند تا شاهد زجر و درد او نباشد .فرد یا میتواند از مشداهده نیداز فدرد
نیازمند فرار کند (فرار آسان) یا نمیتواند فرار کند (فرار دشوار) .از این جهت امکان فدرار در آزمدایش
ایجاد شد که بتوان به انگیزه خودگرایانه کاهش تحریک ناخوشایند پی برد .فرار کردن باعدث کداهش
تحریک ناخوشایند ناشی از همدلی میشود و فرد به هدف دگرخواهانه دست نمییابد.
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کمک موثر
 .۲امکاو ِ

جهت دست یابی به هدف غایی دگرخواهی ،کمک کردن فرد باید موثر و مفیدد باشدد ،امدا نبایدد
هدف از کمک کسب پاداش یا پرهیز از تنبیه و مجازات باشد .در صورت آگداهی از مدؤثر نبدودن
کمک و عدم تغییر مطلوب در شرایط فرد نیازمند ،برطبق پیشبیندی فرضدیۀ همددلی  -بدا وجدود
ناراحت بودن برای او -فرد اقدام به کمک نخواهد کرد زیرا هدف غایی سودرسانی به فرد نیازمندد
است ،اما اگر فرد همچنان به کمک کردن ادامه دهد ،یعنی فرد اهداف غایی خودگرایاندهای مانندد
ّ
کسب لذت همدلی یا کسب پاداش ویژه همدلی را دنبال میکند.
 .3اطالع از کمک توسط فرد دیگر به نیازمن)

کمک کردن از طریق فرد دیگر ،انگیزه دگرخواهی را ارضا میکند و فدرد ّ
حدس خدوبی دارد زیدرا
مهم آنست که شرایط مطلوب برای نیازمند فراهم شده است ،مگر آنکه نیاز فرد رفع نشده باشدد،
اما آن که انگیزهاش کسب پاداش فردی و اجتماعی است به کمک کردن ادامه میدهد ،پدس در او
انگیزههای خودگرایانه وجود دارد.

دریافت دیگر پاداشها میتواند سبب تسدکین حالدت منفدی شدود ،امدا نمیتواندد یدک انگیدزۀ
دگرخواه را راضی و قانع کند .احساس نگرانی همدالنه شامل حدس انددوه و نداراحتی اسدت و از
همین رو ،با هر تجربه تقویت روحیه همچون کسب پاداش تسدکین مییابدد ،حدال ایدن امدر بدا
کمک حاصل میشود یا هر چیز دیگر .بنابر این ،اگر کمک سبب تقویدت روحدی کمدک کنندده
نشود و یا قبل از کمک تقویت روحیه اتفاق افتد ،فرد از انجام کمک سرباز میزند ،در حدالی کده
حاالت مشابه ،وضعیت روحی ثابتی دارد.
فرد دگرخواه در تمام این
ِ
 .۵تأخیر زماو واکنش به دلیل ت)اخل شناختی در درک نیاز ،تنبیه و پاداش

یک انگیزۀ دگرخواهانه با افزایش تداخل شناختی برای درک نیاز ارتباط دارد اما یک انگیزه پرهیدز
از تنبیه با افزایش تداخل شناختی در تنبیه و یدک انگیدزۀ پداداش بدا افدزایش تدداخل شدناختی در
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 .۴دریافت یا پیشبینی پاداش بیارتباط به کمک کردو
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دریافت پاداش مرتبط است .بر طبق آزمایش انجام شده ،افراد در هنگام کمک نسدبت بده لغدات
مربوط به انگیزه مورد نظرشان واکنش نشان میدهند .برای مردال ،لغدات خدود تنبیهدی (مقصدر،
شرمندگی ،وظیفه) ،لغات پاداش(افتخار ،تشویق ،غرور) و لغدات درک نیداز (تدراژدی ،نیازمندد،
آسیب) را شامل میشوند ،حال اگر کمک کردن به جهت دریافت پاداش یا پرهیز از تنبیده باشدد،
باید بین زمان واکنش برای تأخیر ذکر رن با کمک ،ربط و همبسدتگی وجدود داشدته باشدد امدا
برخالف این پیشبینی ،ارتباط مربت تنها میان کمک و لغات مربوط بده نیداز برقدرار شدد و بددین
صورت ،آزمایشها از فرضیۀ همدلی پشتیبانی کردند(.)Batson, 2011: 110-135
نتیجۀ بحث حاکی از آنست که چهار انگیزۀ خودگرایانه مبتنی بر تنبیه و پاداش در صورت ارائه
فرصت کمک ُرخ خواهند داد ،اما اگر فرصت کمک فراهم نباشد چون خواسته تأمین نمیشدود،
پس اقدامی صورت نمیپذیرد .اکنون آنچه که باقی میماند آزمودن دو انگیزۀ خودگرایانده کداهش
ّ
تحریک ناخوشایند 1و لذت همدلی است.
ّ
مارتین هافمن بیان کرد که کمک کردن به نیازمند ،عالوه بر لذت حاصدله بهتدرین روش بدرای
خالص شدن از پریشانخاطری و ناراحتی روانی است که از مشاهده کردن شرایط سخت دیگران
ً
یا صرفا مطلع شدن از وضعیت آنان به فرد دسدت میدهدد ،پدس انگیدزه کمدک کدردن ناشدی از
همدلی خودگرایانه است .بدین منظور دو آزمایش صورت گرفت .در این آزمایشها بده افدرادی کده
ِ
حس نگرانی همدالنۀ کم یا زیاد داشتند ،فرصت کمدک داده نشدد و در عدوض هدر روز اطالعدات
دقیق از تغییر وضعیت فرد نیازمند در اختیارشان قرار گرفت .به آنها گفته شد احتمال بهبودی شدرایط
ّ
فرد نیازمند ۵0 ،۲0 ،یا  80درصد است .فرضیههای کاهش تحریک ناخوشدایند و لدذت همددلی،
یک افزایش خطی در انتخاب دریافت اطالعات ِبروز در افراد باحس همدلی زیاد پیشبینی میکند.
ّ
اگر احتمال بهبودی فرد نیازمند روبه افزایش باشد احتمال دستیابی به کسب لدذت و کداهش حدس
ناخوشایند وجود دارد و افراد پیگیر شرایط نیازمند نخواهند بود و در غیر اینصورت ،افراد تمایلی بده
شنیدن و پیگیری شرایط فرد را ندارند .حال ،اگر حس همدلی زیاد باشد ،افراد حتی در شرایطی کده
شانس بهبودی نیازمند اندک است ،پیگیر تغییر وضعیت او هستند (.)Batson & Show, 1991: 118
همددلی دگرخواهاهانده حمایدت کدرد .اگدر انگیدزۀ آندان
نتایج آزمایشهدا از پیشبیندی فرضدیۀ
ِ
خودگرایانه بود با کاهش احتمال بهبودی نمیبایست خواهان ِبدروز شددن اطالعاتشدان دربدارۀ فدرد
1. aversive-arousal reduction
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میشدند زیرا آنها را از هدف غایی انگیزه خود دور میساخت .بندابراین ،انگیدزه آندان بدهطور حدتم
دگرخواهی است.
 .4 .3آزمایش بتسون در بوتۀ نقد
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دو چالش یا نقد مهم دربارۀ فرضیه همدلی مطرح شد :چالش اول این بود کده آیدا افدراد بدا حدس
انی همدالنه بدین علت کمدک میکنندد کده فدرار فیزیکدی و جسدمی امکدان فدرار رواندی را
نگر ِ
نمیدهد؟ افراد با فرار جسمی از مشاهدۀ نیاز فرد ،نمیتوانند از نظر روانی از تحریک ناخوشدایند
ناشی از همدلی رها شوند .درحالیکه آزمایشها ،فرار روحی را با تکیه بر فدرار فیزیکدی بررسدی
کردهاند .بتسون با یادآوری آزمایشهای مربوط بده ِبدروز کدردن اطالعدات دربدارۀ وضدعیت فدرد
نیازمند که پیش از این نقل کردیم ،ادعا میکند که این نقد وارد نیسدت زیدرا آندان هدر روز
خواهان آگاهی از شرایط فرد بودند .همچون مدادری کده نگدران سدالمت فرزنددش در هدر
شرایطی است ،صرف نظر از مورد مذکور نتیجه پرسشنامهای که بده آن افدراد پدس از طدی
مدتها داده شد نیز مؤید مدعای بتسون است .عالوه بر این ،آزمایش دیگری بدا دسدتکاری
موقعیتهای نیاز و سهولت فرار ذهنی و روانی همراه با دو تکنیک ذخیرهسازی اطالعدات و
حذف اطالعات طراحی شد و توضیحات ارائه شده به افراد به تقلید ازشبیهسدازی رایاندهای
صورت پذیرفت زیرا حافظۀ انسان شبیه هارد دیسک رایانده عمدل میکندد .نتدایج بدر روی
حدود  700شرکت کنندده میدزان موفقیدت در ذخیرهسدازی خداطرات 93درصدد و حدذف
خاطرات را  97درصد نشان داد .نتایج آزمایش باز هدم مطدابق بدا الگدوی فرضدیۀ همددلی
صورت گرفت و فرار ذهنی و روانی اتفاق افتاد (.)Batson & Show, 1991: 118-119
آیا کمک کردن نتیجه وحدت خود با فرد نیازمند است؟ یکی دیگر از انتقادات مهم و اخیر بده
فرضددیۀ همدددلی اینسددت کدده افدرادی کدده نگرانددی همدالندده را تجربدده میکننددد ،نددوعی وحدددت
روانشددناختی بددین خددود و دیگددری را تجربدده میکننددد و در نتیجدده ،کمددک کددردن بدده دیگددری،
در حقیقت ،کمک به خود است پس فرضیۀ بتسون از اساس باطل است .بتسون به این ِاشدکال،
پاسخ میدهد که اگر چنین است ،پس انگیزه کمک کردن بده دیگدری ،نده دگرخواهانده اسدت و نده
تعریف دگرخواهی و خودگرایی هدف نهایی از افزایش رفاه در هر کددام
خودگرایانه درحالیکه طبق
ِ
با دیگری تفاوت دارد و پذیرش وحدت خود و دیگری سبب بیمعنا شددن تعداریف آن دو میشدود
زیرا فرض شده است شخصی که برای رفاه دیگری برانگیخته میشود ،شخصی مسدتقل از دیگدری

است .افزون بر این ،بتسون با انجام آزمایشهای متعددد نشدان داد کده بده هنگدام همددلی ،بخدش
مربوط به تشخیص هویت فرد ،یعنی قشر جلویی و سمت راستی مغز ّفعال است و به عبارتی ،افدراد
ّ
هنگام همدلی خود را جدا و مجزا از دیگری میپندارند.)Batson, 2011: 155-159( 1
بدین ترتیب ،بتسون با انجام آزمایشهایی توانست فرضیۀ خود را ثابت کند و نتیجه بگیدرد کده
ً
کامال جدا و ّ
مجزاست.
چنین انگیزهای در انسان ها وجود دارد و از انگیزه های خودگرایانه
ِّ
 .4نسبت دگرخواهی مد نظر بتسون با اخالقیات
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دگرخواهی چه نقشی در زندگی انسان ایفا میکند؟ برخی میپندارند دگرخواهی همواره خدوب و
مفید است .آنچه بتسون به اثبات آن پرداخت ،دگرخواهی روانشناختی است نه هنجاری ،اما او
نیز به صراحت ،بیان کرد کده دگرخدواهی همدواره مفیدد نیسدت و میتواندد غیراخالقدی باشدد و
زیانهایی در پی داشته باشد .وی میافزاید« :یک درس بزرگ زندگی اینست که هیچ چیز بدهطور
کامل خوب نیست ،حتی یک کیک شکالتی هدم کدالری و کلسدترول دارد» (.)Batson, 2011: 161
ً
از بیانات بتسون میتوان دریافت که وی تلویحا تمایل خود را به نوعی اخالق پیامدگرایانده نشدان
میدهد .در ادامه ،پس از بیان چند مورد از مزیتها و مضرات عملی دگرخواهی ناشدی از همددلی
به نسبت آن با اخالق میپردازیم.
ّ .1 .4
مزیتهای دگرخواهی ناشی از همدلی

فدرد همددل را بدرای کمدک بیشدتر بده افدراد نیازمندد
دگرخواهی ناشی از همدلی ،افزون بدر آن کده ِ
وامیدارد ،مایه و موجب َمهار پرخاشگری و همچنین کاهش تعارض بینگروهی میشود .در واقدع،
کسانی که احساس نگرانی همدالنه زیادی نسبت به اشخاص نیازمند دارند ،ندهتنها از کمدک کدردن
در هیچ شرایطی شانه خدالی نمیکنندد و بیاعتندایی روا نمیدارندد ،بلکده کمکهدای بیشدتری بده
نیازمندان میکنند .اینگونه افراد نسبت به نیازهای آتی نیازمندان نیز ّ
حساس هستند و در صورتی کده
احساس کنند ،اگر اکنون نیاز فرد را رفع کنند به آیندۀ او لطمه وارد میسازند ،از کمک کردن اجتنداب
میکنند همچون مادری که بهرغم تمایل برای برآورده کردن خواستههای ندامعقول فرزنددش ،بدرای
 .1برای آگاهی بیشتر ،آزمایشهای  1997را ببینید.
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 .2 .4معایب و محدودیتهای دگرخواهی ناشی از همدلی

همدلی ،بهرغم مزایای بسیار ،معایب و محددودیتهایی نیدز دارد و گداه پدیش مدی آیدد کده ّ
حدس
همدالنه سبب بدتر شدن اوضاع میشود و موجب آسیب رساندن به خدود یدا دیگدری میشدود.
برای مرال ،چهبسا پزشک ّ
جراحی که مطمئن است میتواند جدان خدواهرش را نجدات دهدد ،در
حین عمل و بخاطر احساس عاطفی عمیق به خواهرش و حساسیت شدید به نجات او ،دستانش
بلرزد و جان خواهر بیمارش را به خطر اندازد (.)Batson, 2011: 188
ً
همدلی زیاد گاه ممکن است به ّقیممآبی بیانجامد .اساسا حس همدالنه به ندوعی شدبیه حدس
ِ
عاطفی واقعی مادر به فرزند است .حال ،اگر معلمی به دانش آموزان چنین احساسی داشته باشد،
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دب
حفد سدالمتی فرزندددش از کمددک دریددغ میکنددد .پدس از مطالعدده بددر روی سدده هدزار داوطلد ِ
کمکرسانی مشخص شد که این اعمال سدبب آرامدش و حدس آزادی و رهدایی و کداهش اسدترس
میشود (.)Batson, 2011: 163
آدمی هیچگاه با فردی که حس همدلی زیادی به او دارد ،پرخاشگرانه رفتدار نمیکندد و بده وی
آسیب نمیرساند .محققان تأثیر همدلی را بر فعالیت الکتروانسفالوگرافی EEGقشر چپ مغز که
با خشم در انسان پس از توهین مرتبط است ،بررسی کردند و دریافتند که به هنگام همدلی زیداد،
فعالیت این قسمت  -بهطور چشدمگیری  -کداهش مییابدد ( .)Batson, 2019: 212از دیگدر آثدار و
مزیتهای دگرخواهی ،کاهش تعارض بین گروههای مختلف همچون گروههای ندژادی ،دیندی و
قومی است .تنازعات گروهی همواره با بیاعتمادی و تحقیر توأماند و برای ایجاد همددلی معرفدی
یک هدف واال ،یعنی هدفی که هر دو گروه متعارض خواهدان آن هسدتند ،سدبب میشدود تدا دو
طرف تعارض با هم متحد شوند و به نیاز یکدیگر توجه کنند و بدین ترتیب تنازع کداهش و صدلح
ِ
میان گروهها صورت می گیرد ) .(Batson, 2019: 213-214محققدان بدرای کداهش ندزاع و تعدارض و
ایجاد رابطهای توأم با احترام و درک از «تکنیک یادگیری» که نوعی از فرایندد همدالنده اسدت  -در
مدارس و بر روی گروههای کاری با ترکیب نژادی مختلف  -استفاده کردند ،نتیجه بدست آمدده از
دوست داشتن ،احترام و افزایش کمک به یکدیگر و کاهش تعدارض حکایدت داشدت .همچندین
ُ
ّ
حس همدلی به ایجاد نگداه مربدت و مناسدبتر نسدبت بده گروههدای طدرد شدده
بروز و پرورش ِ
(همچون معتادان و یا بیماران مبتال به ایدز و …) خواهد انجامید و سبب تغییر زاویۀ دید نسبت به
این افراد و زدوده شدن نگاه منفی میشود (.)see Batson, 2011: 173

سبب میشود تا او گمان کند که باید تمام نکات و مطالب را به او بگویند و این خود مدانعی بدرای
اندیشیدن دانشآموزان میشود و از همینرو ،بجای باال بردن اعتماد به نفس و توانایی حل مسائل
ُ
باعث افت اعتماد به نفس و کاهش بهرهوری و وابستگی فکری در آنان میشود.
ش
افزون بر این ،دگرخواهی پاسدخگوی هدر نیدازی نیسدت .بسدیاری از مشدکالت شخصدی
نیستند ،بلکه جهانی هستند همچون تخریب محیط زیست ،افدزایش سدالحهای هسدتهای و
تحریک همدلی در این موارد دشوار است و این معضالت نیز به سهولت یا به طور کامل قابدل
حل و رفع نیستند مگر آن که در عرصههای سیاسی و از طریق ساختارهای نهادی جامعه حدل
شوند که راهی بسیار طوالنی است و امکان از بین رفتن حس همدلی در طی زمان وجود دارد
(.)Batson & Other, 2014: 17
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هرچند ثمرۀ دگرخواهی بتسون رفتارهای خیرخواهانه است ،اما همیشده ایدن ثمدره و پیامدد را
ندارد .از نظر بتسون ،دگرخواهی و اخالقیات دو تعریف متفاوت دارند و دگرخواهی همان نسدبتی
را با اخالقیات دارد که خودگرایی با اخالقیات دارد .به بیان دیگر ،همانطور کده بدا وجدود انگیدزۀ
خودگرایی و نفع شخصدی فدرد میتواندد رفتداری بدرخالف عددالت و انصداف در پدیش گیدرد،
دگرخواهی ناشی از همدلی نیز میتواند به جانبداری و بیانصافی منجر شود .این که مدا چگونده
از بین جمعیت نیازمند دست به انتخاب مدیزنیم ،گداه بدا ندوعی جانبدداری غیراخالقدی همدراه
میشود .یک مرال از این جانبداری را میتوان مسئلهای دانست کده والتدر در مجلده تاایمز 199۲
بدان پرداخته است جمعیت نیازمند در سومالی چهرۀ مناسبتری نسدبت بده نیازمنددان سدودان
داشتند و همین امر باعدث شدد کده همددلی و دگرخدواهی در رابطده بدا سدومالی اتفداق بیفتدد و
کمکهای بیشتری به آنجا گسیل شود ،حال آن که چنین همدلی در مورد سدودان رخ ندداد زیدرا
آنها مانند اهالی سومالی چهرۀ مناسبتر و تأثیرگذارتری نداشتند ).(Batson & Ahmad, 2009: 19-22
بنابراین ،دگرخواهی ناشی از همدلی  -همانند خودگرایی  -میتواند موجدب کوتدهبینی شدود و از
آنجا که هر دو معطوف به رفاه افراد خاص هستند ،میتوانند با عدالت و انصاف در تقابل باشند.
عالوه بر این ،دگرخواهی ناشی از همدلی میتواند فرد را به سمت اعمال غیراخالقدی نیدز سدوق
دهد و فرد را بر ضد خیرهای عمومی تحریک کند و تهدید کنندۀ خیدر عمدومی باشدد بده ویدژه آن
هنگام که خیر عمومی در تضاد با رفاه کسدی باشدد کده نسدبت بده او حدس نگراندی همدالنده دارد.
بر اساس خودگرایی ،تنها چیزی که در تقابل با خیر جمعی قرار میگیرد منفعدت شخصدی اسدت و
افراد وقتی در دو راهی انتخاب بین منفعت خود و خیر عدام قدرار گیرندد ،خدود را برمیگزینندد ،امدا
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بر مبنای فرضیۀ بتسون ،خیر دیگری نیدز در تضداد بدا خیرجمعدی قدرار میگیدرد و در دوراهیهدای
اجتماعی که فرد ناگزیر به انتخاب نفع خود ،جامعه یا دیگری است ،اگر حس همدالنه وجود داشدته
ًِ
باشد ،در هنگام اختصاص منابع قطعا نفع خود را نادیده میانگارد ،اما نفع کل جامعه یا گدروه را نیدز
ً
مد نظر قرار نمیدهد و صرفا منفعت کسی /کسانی را لحاظ میکند که به آنها حدس همددلی دارد و
برایشان ارزش قائل است و این گونه بر ضد خیر جمعی به پا میخیدزد .بدرای مردال ،کسدانی کده بده
شکار وال می پردازند ،با علم به در شرف انقدراض بدودن والهدا و بخداطر تدأمین نیداز خانوادهشدان
دست به شکار میزنند و توجهی به دیگر انسانها و نسلهای آینده ندارند (.)Batson, 2011: 199
بنابراین ،دگرخواهی به مرابه خودگرایی نیرویی قدوی اسدت کده در برخدی مواقدع بدرای تدأمین
ّ
خیر جمعی مشکلآفرین میشود .این انگیزه باعدث تخطدی از عددالت و کداهش خیدر عمدومی
ّ
میشود .همچنین موجب سو استفاده متکدیان حرفهای یا معلولین متظداهر و فریبکدار از حدس
همدالنهمان میشود و ثمره آن عدم کمکرسانی در مواجهه با شرایط حقیقدی اسدت .بدر اسداس
نکات پیشگفته ،میتوان نتیجه گرفت که هیچ یک از دو انگیزۀ خود گرایدی و دگرخدواهی بدهطور
کامل برای اخالقیات و داشتن جامعه مناسب ،مفید نیستند.

ً
در ّ
سنت اندیشه غربی معموال فرض این است که دگرخواهی وجود ندارد و اگر هسدت ،یدا نیرویدی
ضعیف است یا نیرو یی سراسر ارزشمند و معطوف به پیامد مربت اخالقی و چنانکه دیدیم ،بتسدون
ً
به اثبات وجود این انگیزه پرداخت ،اما ادعدا نکدرد کده ایدن فرضدیه ،نظدامی کدامال اخالقدی تولیدد
میکند ،بلکه اثبات آن از این جهت مهم است که تصور ما را از ماهیت و ذات خودخواه انسدانی بده
موجودی که در برخی مواقع عالقمند به نفع دیگری اسدت ،تغییدر میدهدد .همچندین بدا بررسدی و
شناسایی ابعاد مختلف آن پیبردیم که دگرخواهی عالوه بر مزایای بسیار ،معایب و خطدرات خدود را
دارد که باید نسبت به عواقب منفی آن بیمناک بود و از آنجا که خودگرایی نیز دارای همدین سرنوشدت
است ،پس باید بدنبال راهکار و بینش مناسب بود تا بتوان جامعهای اخالقی را سامان داد.
بتسون معتقد است که برای حرکت به سمت جامعهای نیک و اخالقدی ،الزم اسدت بده تمدام
انگیزههای اساسدی انسدانی و مزایدا و تعارضدات آنهدا توجده کدرد .توجده بده «گروهگرایدی» کده
انگیزهایست با هدف غایی سودرسانی به یک مجموعه که به عنوان منبع قدرتمند جهت مقابلده بدا
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سردرگمیهای اجتماعی بکار میآید از یک سوی و نیز توجه به «اصولگرایی» که انگیزهایست بدا
هدف نهایی تقویت برخی اصول اخالقی که مورد توجه معلمان و فالسفه اسدت از سدوی دیگدر،
موجب می شود تا نقاط ّقوت هر کدام نقاط ضعف دیگری را بروشاند و آنها در همداهنگی بدا هدم
باشند .برای مرال ،اصل عدالت ،اصلی جهان شمول و بیطرفانه است که پایه عاطفی نیرومنددی
ندارد .از سوی دیگر ،دگرخواهی و گروهگرایی هر دو واجد مبنای عاطفی نیرومندی هستند و اگدر
بتوان مردم را به سمت احساس همدلی برای قربانیان بیعدالتی هدایت کرد یا تدبیری اندیشید که
آنها خود را در یک گروه مشترک با قربانیان بیعدالتی تصور کنند ،با این کار نقاط ّقوت دو انگیزه
را ترکیب کرده و راه نقطه ضعف را سد کردهایم (.)Batson, 2011: 224-225
 .6جمعبندی و نتیجهگیری
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در این نوشتار کوشیدیم تا به اجمال ،نظریه دگرخواهی ۔ همدلی بتسون را در اثبات وجدود انگیدزه
دگرخواهی محض در ذات انسان شرح داده و نقاط ضعف و ّقوت آن را بیان کنیم .بتسون با طدرح
این نظریه سیطرۀ جهانی خودگرایی را نابود کرد .برای بتسون حائز اهمیت بود که نشان دهدد ذات
انسانی نمیتواند تا این اندازه خودخواه باشد که به سرنوشت دیگران جز بخاطر خود ،توجه نکند،
ً
بلکه قطعا بخشی از ذات انسانی واجد دگرخواهی است زیدرا در آنصدورت تالشهدای انسدان
جهت ارتقای روابط سالم انسانی توأم با شکست خواهد بود .وی به تأثیر میان عواطدف و انگیدزه
تأکید میکند و احساس عاطفی عمیقی بنام «نگرانی همدالنه» را عامل ایجاد انگیزۀ دگرخدواهی
در انسان معرفی کرد .وی برای تعیین ماهیت انگیزه تولید شده توسط همددلی بده روش علمدی و
ً
آزمایشی دقیدق روی آورد زیدرا دگرخدواهی را بیارتبداط بدا مسدائل انتزاعدی و کدامال مدرتبط بدا
واقعیتهای پیرامون انسان دانست.
شواهد و مدارک بدست آمده از تحقیقات تجربدی و آزمایشدگاهی گسدترده و منطقدی بتسدون
نشان داد که دگرخواهی ناشی از همدلی انگیدزه و نیرویدی بسدیار قدوی در ذات انسدانی اسدت و
ً
هدف غداییاش از سودرسدانی صدرفا رفدع نیداز دیگدری اسدت و مندافع شخصدی برآمدده از آن
پیامدهایی ناخواستهاند .بتسون ،نگرانی همدالنه را متمایز با حالتهای مختلف همدلی برشدمرد
که به عنوان حاالت انگیزشی عاطفی فاقد قابلیت تولید انگیزه دگرخواهانهاند .بتسون آدمی را قادر
به درک نیاز دیگران میداند که میتواند عالوه بر خود برای بهبود شرایط ندامطلوب دیگدران ارزش
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زیادی قائل شود .عشق به دیگران سبب درک بهتر شرایط و عامدل مهدم ایجداد ّ
حدس همدالنده و
در نهایت ،کمک به دیگری میشود .در نگداه او ،نگراندی همدالنده ایجداد کننددۀ پایده و اسداس
عاطفی قویای است که به جز افراد جامعه بده تمدام جامعده سدود میرسداند از جملده افدزایش
همکاری در شرایط متعارض ،داشتن کداربرد تبلیغداتی در کمدک بده بیخانمانهدا ،پناهنددگان،
معلولین و حفاظت از گونههای جدانوری و گیداهی در حدال انقدراض .هرچندد بتسدون در صددد
برپایی نظام اخالقی بر مبنای دگرخواهی ناشی از همدلی نبود ،اما یکی از پیامدهای مهدم نظریدۀ
او اینست که با به رسمیت شناختن این انگیزه به دید بهتر و وسیعتر از ماهیت انسانی دست مییدابیم
و بهتر میتوانیم حدود توانایی انسان را در ارتباط با اخالقیات بشناسیم و متناسدب بدا ایدن بیدنش بده
اتخاذ تصمیمها و استراتژیهای عاقالنه جهت بر پایی صلح و حل تعارضات و اصالح روابط میدان
فردی دست یابیم .بتسون نشان داد که دگرخواهی ناشی از همدلی نیرویی قدوی و بدانفوذ و اثرگدذار
در زندگی انسان است و البته ،افزون بر پیامدهای مربت اخالقی بسیار ،محددودیتها و معدایبی نیدز
دارد که آگاهی از آنها در مسیر تالش برای ارتقای رفاه انسانی ضروری است.
کار بتسدون از ایدن جهدت مهدم و ارزشدمند اسدت کده هیمندۀ انحصداری جهدانی فراگیدر را
فرو ریخت و تصویر خودخواهانه انسان را به موجودی فراتر از خود تغییدر داد کده میتواندد بدرای
دیگران جز خودش ارزش قائل شود .با این همه ،وی اذعان دارد که دگرخواهی بسدان خدودگرایی
به تنهایی برای داشتن جامعهای اخالقی و سالم کفایت نمیکند و الزم اسدت تدا بده تکررانگداری
انگیزههای جامعه تن داد و برای انجام این مهم باید نقاط ضعف و ّقوت هدر یدک را بدهطور دقیدق
شناخت و تعارضات درونیشان را حل کرده و سرس به همداهنگی و وحددت میدان آنهدا دسدت
یازید به نحوی که نقاط ق ّوت یکی پوشاننده نقاط ضعف دیگری باشد و با این استراتژی است که
میتوان به داشتن جامعهای نیک و اخالقی امیدوار بود.
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