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وتعكسه يف  متناقضة  ثنائية  كونهام  من  انطالقاً  واألنانية  اإليثار  مسألة  املقالة  هذه  تعالج 

الوقت نفسه مشكلة سوسيو سايكولوجية وحضارية تشتمل عىل الفرد والجامعة يف آن.
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ة لدى الكائن اإلنساين تظهر فيها العيوب املجتمعية عن طريق محاكاة الفطرة الخريِّ
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والتي فّض بكارتها رجل عصايبٌّ مختّل بعرنوس من الذرة، ثم أغلق عليها يف بيت دعارة يف مدينة 

ميمفيس وأجبها عىل مامرسة الرذيلة مع صبّي مترشّد، إىل أن أطلق عليه النار وأرداه. وتشابكاً مع هذه 

القصة، تجري أحداث حكاية أخرى أقل تفصيالً من األوىل، تحيك قصة يل غودوين، وهوصانع وبائع 

ذ بحقه حكم اإلعدام عىل الرغم من  كحول يتلقى حكامً جائراً بسبب وفاة تومي املتخلِّف عقلياً، ويُنفَّ

الجهود التي بذلها املحامي هوراس بن باو إلنقاذه. إّن هذه األحداث كلها بغيضة، ولكنها ال تخلو من 

هالة املأساة اليونانية، وخصوصاً عندما يظهر املحامي املفعم بالنوايا الحسنة فيام كان يفعله وكأنه 

يترصّف انطالقاً من شعور اإليثار الذي يقوده إىل محاولة إنقاذ غودوين ومساعدة رويب. غري أّن هذا 

الشعور يقوِّضه غياب الصفات الشخصية الذي بسببه يُدان املحامي بالضعف عند مواجهة الظلم، 

وهكذا ميكن للمرء االطاّلع عىل مصري اإليثار يف مجتمع تهيمن عليه األنانية والجشع والنفاق.

لشخصيٍة  ورفيعة  ومتوقعة  طبيعية  اإليثار سمة  فيها  يظهر  أخرى،  برواية  البدء  باستطاعتنا  كان 

م صورة  نقدِّ  - نادرة  استثناءات  ـ ويف  هنا  أننا  الروايات املامثلة؛ غري  الكثري من  مخلِّصة، وهناك 

للخري الذي ينترص عىل العمى أواملصلحة الفردية أوانعدام الكرم. ألنه عندما نتحدث عن األنانية 

أواإليثار، يتملك املرَء شعوٌر أوسلوٌك يتناقض مع الخلفية الطبيعية لثقافة ما، ويسبب مشكلة بطبيعة 

باألفراد جميعاً  يُفرتض  ـ حيث  املثالية  أحد املجتمعات  أننا يف  للحظة واحدة  فلنتخيّل  الحال. 

التعاون يف ما بينهم - نجد الناس متضامنني بعضهم مع بعض ويسعون لتحقيق هدف مشرتك لهم 

جميعاً. ومبجرد أن يرفض أحد أفراد هذا املجتمع مساعدة اآلخر واإلسهام يف الجهد العام بدالً 

من االهتامم مبصالحه الشخصية، يُفرَض التعامل معه بوصفه أنانياً، وهومصطلح يشري إىل تحّول 

يف الترصُّف، بخالف ما هومتوقع عادة من الجميع. وعالوًة عىل ذلك، مُتثِّل مشكلة األنانية يف 

النوع من املجتمعات ـ أي حقيقة أن األفراد ال تأخذ بعني االعتبار مصالح اآلخرين - أكرث  هذا 

املشاكل األخالقية والعلمية وحتى العملية حّدًة، وهذا ما ال نجده يف املجتمع الذي يُفرتَض بكل 

فرد منه االهتامم مبصالحه الخاصة، وعدم االنشغال إال مبا يريض رغباته، وعدم الترصف إال وفاقاً 

التفسري،  إىل  تحتاج  التي  هواملشكلة  اإليثار  فيها  يصبح  ذلك،  من  العكس  عىل  بل  لتفضيالته؛ 

وهومساعدة شخص ما، وإظهار الكرم أو التضحية من أجل العائلة أواملواطنني، وَهلُّم جرّا.

ونحن نعلم كم من مرٍة قوِبل هذا املوقف النزيه، أوالعطايا العفوية أومظاهر التعاطف، بالتشكيك، 

ألننا نتساءل ما الهدف من ورائها وماذا يُتوقع منا يف املقابل. وهذا ليس من املستغرب؛ فحيثام تعدُّ 

األنانية ترصفاً طبيعياً، تبدو كل حركة تدّل عىل اإليثار منحرفة وغري متآلفة، ونبحث فيها عن سبب خفي 

ال ميكن أن يكون إال سبباً لألنانية، وهذا يتم تفسريه فقط بالطريقة التي تنعكس يف املظهر الطبيعي.

األشكال األولّية لإليثار
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كام ندرك كم يُشار إىل العالقات بني شخصني، وبني اآلباء واألوالد، وبني األساتذة والطالب، 

وحتى بني شخصني متحابنّي، بعدم اليقني حول األنانية أواإليثار يف مشاعر اآلخرين أوأفعالهم، 

وأحيانا يذهب املرء إىل حد التشكيك يف طبيعة أحبائه.

ومع ذلك، سندخل يف صلب املوضوع؛ فقد نشأت مشكلة اإليثار بحدة معينة داخل مجتمعنا 

الناس  الذاتية والفردية، وليس ذلك بسبب خطورة أن يكون  الغريب عىل أساس أولوية املصلحة 

شديدي اإليثار فينَسْون أنفسهم، بل خوفاً من أاّل يكونوا كذلك. فال يكون التعايش من دون تعاطف 

التي  أواألشكال  الطقوس  توافق يف اآلراء حول  أومساعدة أوحتى تضحية من األفراد، ومن دون 

يجب أن تتخذها هذه املساعدة أوالتضحية. ومن دون هذا اإلجامع، لن يكون هناك من مجتمع، 

بل هي غابة ميلؤها الرجال والنساء، أو سوٌق مثايل ال يعيش فيها إال من كان أوفر حظاً )بادكوك، 

986](. فاإليثار مشكلة ثقافة تقوم عىل قاعدة األنانية: وهذا هو منطلق حديثنا. وبالتايل، لن نعتبها 

لنا  م  يُقدِّ ييل  ما  ويف  األحيان؛  من  كثري  يف  نفعل  كام  أوبالدافع  البرشية  بالطبيعة  خاصة  مشكلة 

ترافريز )]98]( مثاالً عىل ذلك: 

يُطبَّق عىل الكائنات الحية املنطُق السابق، والذي ميكن تلخيصه بالقول إنه من املتوقع نشوب 

رصاع جوهري يف سياق التنشئة االجتامعية حول دوافع اإليثار واألنانية لدى األبناء، ويُتوقع من 

اآلباء أن يَُربُّوا أبناءهم ليترصفوا بشكل فيه الكثري من اإليثار والقليل من األنانية بدالً من الترصف 

الطبيعي، ومن املتوقع أن يقاوم األبناء هذه التنشئة االجتامعية )املرجع السابق(.

وإذا افرتضنا، كام فعلنا هنا، أن هذا األمر تُحدده القاعدة، ميكننا تجاوز الجوانب البيولوجية 

أواألخالقية إىل حد ما، واعتبار اإليثار عالقة بني األفراد، وال سيام عالقة بني األفراد واملجتمع.

2. السامري الصالح والسامري الطالح وتعريف اإليثار

هل مساعدة اآلخرين غاية يف الصعوبة؟ لدى قراءة بعض املقاالت عن سائقي السيارات الذين 

ال  قطار  ركاب  أوعن  به،  مروا  سري  حادث  لضحايا  املساعدة  تقديم  دون  من  رحلتهم  يواصلون 

يدافعون عن فتاة يافعة اعتدى عليها بعض الشبّان، أوعن مارّة يصابون بأذن صامء عندما يسألهم 

ق أن مساعدة اآلخرين أمر صعب. نعم، ال بد من تصديق ذلك،  أحد عن الصدقات، علينا أن نصدِّ

ولهذا قّدَمت معظم األبحاث التي أجراها باحثون يف علم النفس االجتامعي سؤاَل »كيف يصبح 

املرء أنانياً؟« فكيف ميكن للمرء أاّل يبايل عندما تكون حياة جاره يف خطر، أوعندما يبيك لشدة 

الكرب وال سبيل له للخالص من هذه الحالة من دون مساعدته له؟ وباختصار، لقد حاول علامء 

الملف
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النفس االجتامعي فهم السبب وراء عدم استدارتنا لآلخرين عندما يحتاجوننا، وكيف ميكننا تشجيع 

الجميع عىل الترصف بطريقة داعمة للغري. وبعبارة أخرى، ملاذا منثِّل دور السامري الطالح وكيف 

نأيت بسامريني صالحني يف املستقبل؟

وسنستعرض يف هذا املجال قصة يسوع والسامري الصالح:

ذات يوم ارتاد رجل طريقاً جبلية متجهاً إىل أريحا،  فتعرّض له اللصوص فجأة وهجموا عليه،  

فأخذوا ماله وأبرحوه رضباً حتى صار عىل وشك املوت.  صادف أن مّر كاهن يف املكان، إال أنه 

عندما رأى الرجل املرضوب عَب إىل الجانب اآلخر من الطريق وواصل سريه.  ثم مر به شخص 

االتجاه،  ذلك  يف  يسري  كان  سامريٌّ  مّر  لكن  طريقه.  وأكمل  الرجل  إىل  فنظر  جداً،  متديِّن  آخر 

فشاهد الرجل وانفطر قلبه حني رآه عىل تلك الحالة، فاقرتب منه ووضع الزيت والنبيذ عىل جراحه 

وضّمدها، ثم أركبه عىل جواده واقتاده إىل الُنزُل الذي ينام فيه ليعتني به. ويف اليوم التايل، جنى 

عملتني من النقود وناولهام للحارس وقال له: »اعنِت به، وحني أعود إىل هنا سأدفع لك كل ما تنفقه 

عليه.« )إنجيل لوقا، 0]، 35-30(.

نشاهد  ما  نادراً  أنه  باستثناء  الكبرية،  مدنننا  عىل  غريباً  اليومية  الحياة  من  املشهد  يبدوهذا  ال 

الحياة  أعِدموا سبل  الذي  والنساء  الرجال  من  الُكرُث  بالجرحى  ويعتني  وهناك  هنا  يتجول  سامرياً 

والكرامة واألمل يف كل لحظة.

حني نفكر يف هذه املدن الكبرية  نجد أن باستون )987]( أراد تفسري الكرم الذي أظهره السامري 

الصالح. فهويعتب أن كالً  من الكاهن واملتديّن كان رجالً صالحاً أرسع يف الطريق ملتابعة شؤونه، 

غري أّن السامري املتواضع كان لديه متسٌع من الوقت. وبهدف اإلقناع بوجهة النظر هذه، قام عامل 

الالهوتية  برينستون  ثانوية  طالب  من  أوالً  فطلب  القصة،  يف  املوصوفة  الحالة  بتفصيل  النفس 

تتناول قصة  أنها  الطالب  التأمل ملدة معينة، ومن ثم جعلهم يستمعون إىل محارضة رأى نصف 

السامري الصالح. ثم دعاهم إىل استوديو تسجيل يف مبنى مجاور، وقال لبعضهم باستهتار: »لن 

يجهز املكان قبل بضع دقائق، ولكنكم ستذهبون إىل هناك عىل أي حال«، وقال لآلخرين: »أنتم 

متأخرون ونحن بانتظار وصولكم منذ بضع دقائق، لذا عليكم باالستعجال«. وبينام كان الطالب 

يسريون عىل الطريق، مرت املجموعتان برجل مسرتٍخ يقف عند مدخل أحد املباين، خافٍض رأسه 

وخائٍض يف السعال واألنني، إال أّن 0] يف املائة فقط من الطالب الذين كانوا يف عجلة من أمرهم 

عرضوا عليه املساعدة، وحوايل ثلثي أولئك الذين مل يكونوا كذلك.

األشكال األولّية لإليثار
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بينام   - وينّئ  يسعل  بضحية  اليوم  الطالب  أحد  ميّر  حني  غريباً  املشهد  عّد  إال  ميكننا  ال 

السيارات  سائقو  لحظها  مام  أكرث  الرجل  كآبة  يلحظ  ومل  ـ  الصالح  السامري  قصة  يف  يتفّكر 

أواملارّة. ولكونهم مضغوطني ومشغولني ويف عجلة من أمرهم، مل يختاروا ببساطة أن يستهلكوا 

الترصف  الطريق. وسواء كان سبب هذا  قارعة  الرجل املُستلقي عىل  من وقتهم إلجالس ذلك 

نتيجة الالوعي أو النسيان أو اإلستعجال، فقد قّدم األساتذة املحارضون حول منوذج السامري 

الصالح مثاالً عىل السامري الطالح. 

ونالحظ أن الشخص الذي ليس يف عجلة من أمره قد يتوقف لتقديم املساعدة لشخص آخر 

الحالة  يف  إنه  القول  ميكننا  وهنا  طريقه.  املستعِجل  الشخص  يكمل  قد  بينام  محنة،  يف  وجده 

ُمؤثِر  األول  إن  القول  األنانية. ولكن هل ميكن  والثاين سلوك  اإليثار،  املرء سلوك  يظهر  األوىل 

عند  - سواء  الحالتني  كلتا  التصنيف، ألن  هذا  اعتامد  استحالة  الواضح  من  ليس مبؤثِر؟  والثاين 

تقديم املساعدة أوحجبها ـ تعتمد عىل الوقت املتاح والظروف املحيطة، ومل يضحِّ أي منهام بأي 

يشء أويلقي بادرة استثنائية كام ورد يف حكاية السامري، وال يتمثل السامري الصالح إال يف العرشة 

يف املائة فقط من الطالب الذين كانوا يف ضيٍق من الوقت وتوقفوا لتقديم مساعدتهم إىل الشخص 

الذي يواجه املحنة؛ وال بد من االعرتاف هنا بأنه ليس باألمر العظيم. ومع ذلك، فإن القول إن 10٪ 

معيناً  دليالً عليه، يفرتض مسبقاً متثيالً اجتامعياً  اإليثار وقدموا  بطريقة  الطالب ترصفوا  فقط من 

يحدده ومييزه.

املُؤْثِر  الشخص  أن  إىل  اإلشارة  التمثيل من خالل  هذا  يُصوِّرها  التي  العبة  أن  الواضح  ومن 

عىل استعداد للتضحية مبمتلكاته أوبوقته، هي مفيدة حتى حني ال تنتهي بتقديم مكافأة أوبتوقُّع 

يشء مقابل الخدمات التي يقدمها. وهذا املؤثر ليس ممن ال يعبأ باآلخرين، كام يقولون، بل عىل 

العكس من ذلك، إنه يهتم ألمرهم ويهمه إنشاء عالقة معينة مع اآلخرين بشكل عام، وهومقتنع من 

دون أدىن شك بأن العامل سيكون أفضل إذا فعل الجميع اليشء نفسه.

يقرتح كل من ماكوالي وبريكويتز )970]( تعريفاً لإليثار يتوافق مع هذا التمثيل، ُمثريين “سلوكاً 

ميارَس لصالح الغري من دون توقع مكافأة من مصدر خارجي )املرجع نفسه، ص3(. كام يتضمن 

هذا التعريف نوايا اإليثار وسلوكه، بينام يستبعد ضمناً املكافآت الداخلية كاحرتام الذات والذنب 

الذي ينشأ من املشكلة األوىل، ولهذا االستبعاد ميزة عملية يف تجنب اإلطالة يف الكالم والتملّص 

من معرفة ما إذا كان هناك فعُل غري أناين حقاً.
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تلك  من  الكبرية  املوسوعة  إىل  بالنظر  لإليثار  الوحيد  الجيد  هوالتعريف  هذا  بأن  نّدعي  وال 

التعريفات التي تم اقرتاحها، والتي نعرف منها جزًءا متواضعاً فقط، كام من غري املرجح أن تُحّل 

الخالفات والتباينات بينها عىل اإلطالق؛ حيث يأخذ الجدل الحاصل شكل معارك وسادات بني 

أحزاب متعارضة تنام يف الرسير نفسه. ولذلك نعتقد أن تعريف ماكوالي وبريكويتز يعبِّ عن هذا 

مون طوعاً - إذا كان  املوضوع الذي تعايشه الشؤون اإلنسانية يف العامل، حول األشخاص الذين يقدِّ

هذا املفهوم منطقياً ـ معظم مواردهم وينالون قمة الرضا يف العمل لخدمة الغري.

3. األشكال الثالثة لإليثار

بالنفس،  ينطوي عىل تضحية  بينها حول حقيقة أن اإليثار  تتوافق فيام  التعريفات  وألن جميع 

وألنه ينبغي بأي تضحية أن تُلحق األذى باألنا بطريقة أو بأخرى فداًء للتضحية بالنفس، فإن املعادلة 

النفسية القائلة إن »اإليثار يعادل االندماج االجتامعي« مستمدة مبارشة من التعريف الذي نختاره 

الخالص  اإليثار  من  الجانب  يتحّول  الطريقة،  وبهذه  أوأخالقياً.  علمياً  تعريفاً  كان  سواء  لإليثار، 

النفس حني نقرأ يف تعريف ماكوالي  - الذي ييسء إىل األنا ـ إىل مشكلٍة يف مصطلحات علم 

وبريكويتز )970](: يترصّف »املؤثرون الحقيقيون« بخالف مصلحتهم الشخصية. ويبدو أن الحال 

هي كذلك عىل أقل تقدير؛ فال يظهر اإليثار املثايل مرتبطاً باالستياء فحسب، بل بال عقالنية معينة 

إذا كان املرء يعمل مبا يخالف مصالحه الخاصة؛ وحتى إنه ميكننا االفرتاض بأن لحظات األمل 

والعقاب والتخيل عن إرضاء الذات هي نتيجة ميلنا إىل مساعدة اآلخرين وسعينا إىل إنشاء روابط 

اجتامعية.

وهنا يثري استخدام تعبري »املؤثِرون الحقيقيون« السؤال اآليت: هل من أشخاص ميكن أن يُطلَق 

عليهم لقب »املؤثِرون«؟ أوبعبارة أصّح، هل هناك من »شخصية مؤثِرة« مبعنى »شخصية انطوائية« 

أو»شخصية متسلطة«؟ إنه لسؤال مهم جداً ال نستطيع لألسف تقديم إجابة بليغة عنه. ففي الحقيقة، 

يسعى علامء النفس منذ زمن بعيد إىل تأسيس منوذج متامسك من االختالفات بني األفراد حول 

سلوك اإليثار يف العديد من املواقف، ويجب االعرتاف لهم باملوهبة الكبرية التي أظهروها يف هذا 

املجال ولكنها خلت من النتائج املبهرة.

ومع ذلك، الحظ روشتون )980]( وفوتس وسيلديني )990]( النقاط اآلتية:

إننا نساعد اآلخرين يف حاالت معينة؛ فال أحد تقريباً يساعد اآلخرين يف ظروف أخرى؛ وإن 

األشخاص أنفسهم يساعدون اآلخرين يف حاالت معينة وال يساعدونهم يف حاالت أخرى.
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وحتى اللحظة، ال يحق ألحد القول إن شخصاً ما هومؤثِر أوبالتنبؤ بأنه سيصبح مؤثِراً يف سياق 

ما، بسبب ترصفه عىل نحو إيثاري يف سياق معني. ويبدو مام سيأيت أن القواعد املنضبطة الوحيدة 

التي متت مالحظتها هي قواعد الظروف، أوبتعبري أدق، قواعد العالقة. ومن دون استعجال األمور، 

حولها  وسنثري  توصيفها  سنحاول  التي  اإليثار  من  أشكال  أوثالثة  فئات  ثالث  بني  التمييز  ميكننا 

بعض األمثلة.

3.1. اإليثار التشاركي

عند البحث عن صورة ترشح فكرة اإليثار التشاريك، ال نجد أفضل وأكرث انتشاراً من مجتمعات 

املهام،  توزيع  من  عالية  بدرجة  متتاز  التكامل  بالغة  مجتمعات  فيها  نرى  ألننا  والنحل،  النمل 

التعاون املُكثَّف والدائم. وفيها، ما ال نجده يف أي  ومبستوى رفيع من اإليثار الذي يدفعها إىل 

االجتامعي.  النسيج  املحافظة عىل  تجاه  فيها  عليه من كل عضو  ُمتحفَّظ  التزام غري  آخر،  مكان 

فمن خالل تضحية الجنود غري املرشوطة بأنفسهم، وكاهل العامل الذين ال يكلّون، واملساعدة 

املنتظمة التي يقدموها حيثام دعت الحاجة، يسهم جميع عنارص املجتمع بهذا االنصهار واالستقرار 

الهائلني. ومع ذلك، إذا استطعنا إلغاء ما تحمله هذه الصورة من منطية وعبثية، يظل هذا العنرص 

من املشاركة املكثفة يف الحياة املشرتكة هومن يدفع كل عنرص من هذا املجتمع إىل التضحية 

بكل وقته وطاقته وبقائه ـ وإن يف حاالت نادرة، فداًء لجميع العنارص األخرى. وباختصار، ميكن 

القول إن اإليثار هوالذي ميارَس لصالح العائلة والدين والوطن، عىل نحومتطرف أومعتدل، لصالح 

الرفاق أواألشخاص الذين يختبون ظروفاً سعيدة أوتعيسة.

ومنّر يف هذا املعرض عىل ظروف الكوارث الطبيعية واملهرجانات أواملناسبات العامة، التي 

بظروف طبيعية. ومن  لوكانوا ميرون  بتقدميها  يرضون  متوقعة ال  الناس تضحيات غري  فيها  يقدم 

املؤكد أنه ليس من قبيل املبالغة افرتاض أنّه من شأن املشاركة يف حياة مجتمع ما أويف ظرف ما أن 

تُحِدَث متاهياً بني األفراد، وأبرزها التامهي بني اآلباء واألمهات وأطفالهم، وحول هذا األمر قالت 

آنّا فرويد يف كتابها »األنا وآليات الدفاع« )978](:

نحن نعرف جميع اآلباء واألمهات الذين يرسمون ألبنائهم الحياة التي كانوا يوماً يحلمون بها؛ 

منهم  أكرث  ـ املوهوبني  أبنائهم  استخدام  يتمنون  األهل  لوأّن هؤالء  كان كام  بعد ذلك  وما حدث 

يف الكيفيات األساسية كام يعتقدون - للوصول إىل الهدف الذي كانوا يتطلعون إليه. ورمبا تكون 

العالقات اإليثارية الخالصة لألم مع ولدها مبنية بشكل كبري عىل هذا االنتقال للرغبات إىل موجود 
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أكرث كفاءة منها لتحقيقها. )آنا فرويد، األنا وآليات الدفاع، باريس، يب يوأف، 978]، ص ]]](. 

ال شك أن البادرات اإليثارية مل تكن مجانيًة يوماً، فهي تُعالج أوجه القصور يف الحياة؛ ويشّكل 

األزمات، وحيث من  ذاته بعض  فيها اإلميان يف حد  يعاين  التي  اإليثار مشكلة يف املجتمعات 

املجتمع  يف  دة  واملوحِّ الواثقة  الرؤية  استبدال  تم  وحيث  االنتامء،  عالمات  تجديد  الرضوري 

نت  بانعدام اليقني حول العامل الذي نعيش فيه وما وراءه. ولطاملا أدركت األديان هذا الخطر وتحصَّ

منه من خالل طقوس التضحية والتذلل للكنائس وكهنتها.

ولكن يبدومن الرضوري إضافة ما يأيت: يتميز اإليثار التشاريك بأن يكون املرء فيه مؤثِراً من 

دون اآلخرين، وال نشري هنا إىل هذا الفرد أوذاك الذي يتميز من غريه بطريقة ذاتية، بل إىل املجتمع 

بكامله، بغض النظر عن املشاركني فيه. وإذا كان لكل فرٍد غرٌي آخر، يصبح »نحن« الرابط الذي 

يجمع أفراد العائلة، وأبناء األمة الواحدة، واملؤمنني بالكنيسة، وما إىل ذلك. نحن« هذا هو الذي 

رابط  يهدف إىل دعم  اإليثار  أن هذا  ندرك  نفسه،  الوقت  ونرتقي من خالله. ويف  نضحي ألجله 

معني ال ميكننا كرسه حقاً. وإن التخيل عن هذا الرابط، حتى ولو بطريقة وهمية، حتى ولو مؤقتاً، 

أوعب املنفى، يعادل بطريقة ما وقف الوجود، ألنه تبني من الناحية النفسية، متاماً كالناحية الثقافية 

والحضارية، أنه من املستحيل أن يرتك املرء أمته وعائلته، وأحياناً الكنيسة أواملجتمع، كمثل من 

يغادر دائرة مهنية أومؤسسة أعامل أوينفصل عن عالقة غرامية، وذلك لسبب بسيط هو أننا ليس لدينا 

خيار بديل عن األمة أواآلباء.

ولهذا السبب تعّد الطريقة الفضىل لتعريف اإليثار التشاريك هي عب القول إن األنا والغري ليسا 

مختلفني، بل يحّل أحدهام مكان اآلخر من خالل تغيري موقعهام من األطفال إىل اآلباء يف دورة 

الحياة. وحني يندمج الحب مع اإليثار، لن نتمكن من التفريق بني ما نفعله »لآلخر« وبني ما نفعله 

»فداًء لآلخر«. وبالتايل، ميثِّل اإليثار هنا رابطاً معيناً ورمزاً لهذا الرابط يف الوقت نفسه.

3.2. اإليثار املايل

تعتب صورة مجتمع الحرشات التي أثرناها سابقاً صورة غامضة ومتناقضة يف حد ذاتها، إذ تنطبق 

عليها التفسريات املبنية عىل األخالق التي سادت يف حقبة زمنية ما، من دون معارضة املالحظات 

التفصيلية يف تلك املجتمعات؛ ومع ذلك، ميكننا رفض تطابقها مع تلك التفسريات يف الوقت نفسه. 

ومهام كان األمر، نجد يف عامل الحيوان شكالً من أشكال اإليثار الذي يتجىل بني األنواع التي ال 

التي قد تنتمي إىل أنواع  بينها. ومن املعروف أن الدالفني والحيتان تساعد الحيوانات  عالقة فيام 
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مغايرة، مام يدعم الحكايات التي نسمعها عن اإلغاثة التي تقدمها لإلنسان يف أوقات شدته. ولكن ما 

الذي تنتظره هذه الحيوانات من البرش عندما تقيم عالقة مساعدة معهم؟ فاألمر ال يتطلب سوى درجة 

معينة من الثقة )موسكوفيتيش، 988]( ألن كالً منهام غريب عن اآلخر. عندئذ فقط ميكنهم التأكد من 

أن معنى البادرة وقيمها سيكونان موضع تقدير من قبل أولئك الذين يستفيدون منه.

له  يرد  أن  املفرتض  من  آخر  لصالح شخص  التضحية  يقدم  الذي  الشخص  إىل حالة  فلننظر 

الجميل بطريقة أو بأخرى؛ فقد وضعت تضحية األول رابطاً ينبغي تأكيده من خالل اعرتاف الثاين، 

وهوما ميثِّل رابط املشاركة: مشاركة الغذاء واملال واملعرفة وكل وسيلة أخرى عند الخطر أويف 

ساعات الضيق. ولكن الثقة التي تولد يف كل من هذه املناسبات قد تكون مصحوبة باالمتنان أو 

توتراً  يخلق  وهذا  السلبي؛  الجانب  من  األمل  وخيبة  اإليجايب،  الجانب  من  أوالتشاُعر  التعاطف 

الثقة إىل ثقة.  الثقة إىل انعدام ثقة أويتحوَّل انعدام  دينامياً يف العالقات، وال سيام عندما تتحول 

ونتكلم يف هذا الصدد عىل اإليثار املايل ألن ما نفعله لصالح الغري يعتمد عىل درجة الثقة أوعدم 

الثقة التي يتصورها الناس أويريدون بناءها فيام بينهم. ويرتتب عىل هذا كله من الناحية النفسية أن 

يتم معالجة التفاعالت تحت عنوان التشكيك.

يف  اإليثار  عن  الحديث  ميكننا  هل  أحد؟  بها  يعرتف  مل  التي  األولية  البادرة  عن  ماذا  ولكن 

حالة خيبة األمل؟ فلننظر مثالً إىل أحد الجريان الذي يقيض وقته ويبذل ماله يف مساعدة شخص 

مريض؛ وحني يشفى املريض، يعمد إىل تجنب الجار أوحتى ال يتحدث إليه. فبحسب التعريف 

بالكامل، ولكن ال أهمية لخيبة  إيثارياً  الذي عرضناه حول اإليثار، ال شك بأن الجار أنجز عمالً 

األمل التي أحس بها طاملا أن اإليثار »إىل جانبه«، وسيُضطّر إىل إيجاد بعض التبير يف حواره مع 

ل مل يكن أنيساً مزدوجاً من  نفسه. ومع ذلك، فقد علّمته خيبة األمل عىل األقل أن الشخص املتبدِّ

ذاته، بل هوكائن آخر يفكر ويترصف بطريقة مختلفة. وهكذا، فقد خاب ظنه ألن مقاربته للمساعدة 

مل تكن إيثاريًة بشكل كامل، وهذه هي الحقيقة املخفية وراء الكالم عن نكران الناس للجميل.

لقد آن األوان لتوضيح هذه التخمينات من خالل عدد من الدراسات امللموسة، تعود إحداها 

لكريبس )970]( التي تفرتض أننا حريصون عىل مساعدة شخص قريب منا ننجذب إليه. ونالحظ 

فيها أن الناس يُظِهرون التشاعر للشخص الذي ميّر يف محنة عندما يكونون بقربه: فالطفل الذي يرصخ 

يف الشارع يجذب االنتباه واألمل معاً، وكلام تشابهت رصخاته مع أصوات األىس، زاد احتامل تلقيه 

املساعدة من اآلخرين)بيليافني أند بيليافني، ]97](. باإلضافة إىل ذلك، الحظ كريبس )975]( من 
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بني طالب جامعة هارفارد، أن أولئك الذين قيست ردود فعلهم بواسطة االختبارات الفسيولوجية، 

شخص  لضائقة  يستجيبون  حني  بالضيق  الشعور  من  مزيد  عن  عّبت  التي  إفاداتهم  خالل  ومن 

آخر، كانوا أيضاً أكرث من ساعد ذلك الشخص؛ وبالتايل، ترتبط البادرة اإليثارية بالقرب التشاعري، 

ولكن أيضاً بحقيقة أن هذا القرب يزيد من احرتام الذات. ويف دراسة أجراها بيليافني وآخرون حول 

املتبعني بالدم يف ويسكونسن، اتفقت جميع العينات املشارِكة عىل أن إعطاء الدم يُشعر براحة 

كبرية ومينح شعوراً بالرضا الذايت؛ وباختصار، نحن نشعر بالرضا حني نعتقد أننا فعلنا خرياً. ويف 

معظم األحيان، تتضافر مشاعر الضيق والتشاعر من أجل تحفيز اإليثار عند األزمات إذ يسعى املرء 

إىل االقرتاب من اآلخرين. ويف تحقيق حاذق ومميز، أجرى أماتو)986]( مقابالت مع األشخاص 

الذين شاهدوا التلفاز عام 983] حني التهمت حرائق الغابات يف اسرتاليا مئات املنازل بالقرب من 

مها  ملبورن، وكان يهدف التحقيق عىل وجه الخصوص إىل دراسة الهبات املادية والعينية التي قدَّ

هؤالء األشخاص. والحظ أماتو أن الناس الذين أعربوا عن الالمباالة أوعن الغضب قدموا أقل من 

أولئك الذين متلّكهم الضيق أوالتعاطف والقلق عىل الضحايا. وهناك الكثري من البحوث املامثلة، 

والتي سيطول عليها كالمنا هنا، التي تُظهر بوضوح أن األشخاص الذين يعّبون عن مشاعرهم تجاه 

اآلخرين عموماً يقدمون لهم املساعدة، ونادراً ما يستديرون إىل الجهة األخرى من الطريق. وتجدر 

اإلشارة أيضاً إىل أنه من بني نتائج التجارب املذكورة، يقدم هؤالء الناس املساعدة حتى مع العلم 

أن أحداً لن يلحظها أبداً، وسوف يبقى عزمهم راسخاً إىل أن يقدموا تلك املساعدة.

وإذا كنا قد تطرّقنا إىل تلك الدراسات املختلفة، فذلك بهدف توضيح طبيعة ظاهرة معينة كان 

انتشارها مدهشاً منذ بضع سنوات، ونذكر هنا إسهامات الجمعيات اإلنسانية )أطباء العامل، أطباء 

اإليثار  تُعبِّ مؤسسياً عن  والتي  العامل،  أنحاء  ينشطون يف جميع  الذين  يونيسيف...(  بال حدود، 

يعانون  الذين  األطفال،  والنساء وال سيام  الرجال  تجاه  الناس  من  املاليني  الذي ميارسه  املايل 

املحنة ويحتاجون إىل املساعدة، كام هي الحال يف البوسنة والهرسك أويف أفريقيا.

ومع ذلك، تبدواألمور أكرث تعقيداً مام قد يظن أحدهم، فقد أبرزت العديد من الدراسات حقيقًة 

تفيد ما يأيت: تزيد مشاعر الذنب والحزن من رغبة املرء يف تقديم املساعدة، وهوأمر ال يحتاج 

إىل التدقيق ملعرفة السبب، بل إن بؤسنا الخاص يجعلنا أكرث حساسية ملآيس اآلخرين، كام أن 

اإليثار املايل يساعد عىل إرضاء األنا. وهكذا، عندما يشعر الفرد بالذنب واالكتئاب أوبتقلب يف 

املزاج، مُيكِّنه إنجاُز فعل املساعدة من التغلب عىل حالته النفسية السلبية؛ وهذا يعني - كام تشري 

التجارب - أنه عندما يتقلب مزاج شخص ما يتمكن من التغلب عىل حالته من خالل االستامع عىل 
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سبيل املثال إىل تسجيل فكاهي، فسلوك املساعدة، يف بعض األحيان، لن يكون داعامً إذا كان 

صادراً من مزاجه السلبي األصيل. وهذا يدل، من جهة، عىل وجود مناخ تأثريي يُفيض إىل اإليثار 

املايل، ويشري من ناحية أخرى إىل أنه عندما تكون مساعدة اآلخرين وسيلة لتحسني الحالة الذهنية 

الخاصة، يصبح املرء أكرث استعداداً لتلبيتها )سيالديني وآخرون، ]98]، ويانت، 978](.

الذي  الصالح  السامري  استطاع  فقد  من؛  يساعد  الذي  من  هومعرفة  هنا  يثار  الذي  والسؤال 

يعاين الضائقة - متاماً كام الضحية - تجديد االتصال مع اآلخرين، واستعادة الثقة يف إمكان قيام 

دوراً  الضحية  يلعب  وهنا   .)[990 )كوهن  يتغري.  قد  األحداث  مسار  بأن  واالعتقاد  معهم،  عالقة 

م سبباً إلظهار نفسه قادراً عىل التحوُّل؛ وتكفي تلبية  مهامً يف الوساطة بني نفسه وبني العامل، ويقدِّ

ندائه لتعزيز القيمة التي مفادها أن الشخص الذي كان يظنه نفسه قد أصبح من الفضالت املعنوية 

آلية اإليثار، هذه  ل  إّن البؤس الذي تعيشه الضحية ليس إال السبب العريض الذي يُشغِّ واملادية. 

الرغبة التي ال ميكن كبحها ويشعر فيها املرء بأنه قادر عىل الخروج من ذاته من أجل إقامة عالقة 

حسنة النية مع اإلنسان بشكل عام. وتقلل هذه الرغبة من املسافة بني األنا والغري، وتخفف - من 

خالل التشاعر - مرارة املصالح واملشاعر التي تفصلنا يف الوسط االجتامعي الذي ننغمس فيه. 

وبعبارة أخرى، يجعل اإليثار املايل من املمكن بناء عامل متفاعل الذوات، ويروي عطش التفاعل 

بني الذوات نفسها.

3.3. اإليثار املعياري

والرابط  التشاريك واإليثار املايل،  اإليثار  اإليثار:  أساسيني من  اآلن شكلني  تناولنا حتى  لقد 

الذي يكمن وراء األول والثقة التي يعتمد عليها الثاين مييزان العالقات اإليثارية التي سنتطرق إليها.

يأيت هنا الشكل األسايس الثالث من اإليثار كام هوُمقنَّن يف العامل االجتامعي؛ وهوما نسميه 

باإليثار املعياري. فإذا كان ال ميكن وصف هذا النموذج الثالث بأنه إيثار باملعنى الذايت للمصطلح، 

فإنه يستحق، من ناحية أخرى، هذا التوصيف بالكامل مبعناه املوضوعي. وكام رأينا تواًّ، فإن عمل 

اإليثار يُعرَّف بأنه عمل يضحي فيه الشخص ليشهد رفاه اآلخرين يف جميع الظروف. وإذا كان اإليثار 

يفيد املجتمع ككل، فإننا نتعامل مع حالة اإليثار التشاريك. وإذا كان القصد من األعامل اإليثارية دعم 

التفاعل بني الناس وتقليل املسافة بينهم، فإننا نتحدث عن اإليثار املايل )باتسون، 987](.

ولكن كيف يرقى الفعل إىل رتبة اإليثار غري الشخيص الذي يتدخل فيه معيار املجتمع أوالثقافة 

واإلجابة  السؤال  هذا  إثارة  بأنه ميكن  نعرتف  دامئاً؟  اإليثار »صحيح«  ثالثاً؟ هل  بوصفهام العباًَ 
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عنه بسلبية صارخة. ولكن الحقيقة هي أن لكل مجتمع وكل ثقافة نظاماً خاصاً لتصنيف العالقات 

املنظمة إىل عالقات إيثارية وعالقات أنانية، ترافقه مجموعة من الحاالت التي ينبغي للمرء تقديم 

أوعدم تقديم املساعدة فيها ملن يجد نفسه يف محنة؛ ويحدد أيضاً من الذي يجب مساعدته وبأي 

وسيلة، يف إطار متثيل اجتامعي كامل.

تبدأ من تلك  ينبغي أن  وإذا كانت بحوث اإليثار قد أجريت بروح من االتساق والعمق، كان 

الروح أيضاً. ويف املقابل، من خالل السري باألبحاث بشكل اعتباطي متاماً، تناولت تلك البحوث 

سلوكيات األفراد من دون األخذ  يف االعتبار التمثيل االجتامعي الذي مينح املعنى لتلك السلوكيات. 

وال نرى أننا عىل خطأ عند القول إن هناك متثيلني متطرفني لإليثار: األول يرى اإليثار من وجهة نظر 

عالقة أحدهم مع اآلخر، والثاين ميوضعه داخل العالقة بكاملها عىل نحو غري شخيص. فيعبِّ عن 

مسؤولية من جهة، وعن تضامن من جهة أخرى. قد ال تكون هذه طريقة للنظر يف األمور، ولكنه 

نهج سيتم االعرتاف بأنه ال مفر منه منطقياً يف علم النفس االجتامعي، حيث تتمثل إحدى إيجابياته 

يف أن ننظر إىل العديد من مؤسساتنا ـ كالضامن االجتامعي والتأمني ضد البطالة وصناديق التقاعد 

التمثيل  إىل  تستند  فإنها  وبالتايل،  املعياري؛  لإليثار  مؤسسات  بوصفها  ـ  املتبادلة  واملؤسسات 

االجتامعي للسلوكيات املذكورة أعاله، وتصنيفات املساعدات التي يتعني تقدميها أوالتضحيات 

أوجه  أوحول  املسؤوليات  ـ سواء متحورت حول  التمثيالت  فإن  ولذلك  بها.  القيام  يجب  التي 

التضامن ـ هي التي ينبغي أن تتوازن لتتمكن املؤسسات من العمل مبا يريض الهيئة االجتامعية. 

وحتى ال منعن يف االستطراد، ميكن القول إن جزءاً كبرياً من اإلحباط وسوء الفهم داخل هذا النوع 

من املؤسسات يُعزى إىل عدم االلتزام بهذه التمثيالت وعدم االعرتاف بها بشكل علني.

وبالعودة إىل نقاط أكرث تواضعاً ومحدودية حول أهمية املعايري، تُظِهر سلسلٌة كاملٌة من البحوث 

أن األفراد الذين تبنوا معيار املسؤولية هم أكرث انخراطاً عند تشكيل عالقة غريبة من أولئك الذين 

استوعبوا املعيار بشكل أقل )روشتون، 980](. ففي دراسة واسعة النطاق، أنجز ستوب )]97]( عىل 

طالبه سلسلة من املقاييس، مبا يف ذلك قياس املسؤولية االجتامعية؛ ويف اختبار عميل بهدف 

التحقق مام إذا كانت هذه املقاييس تحدد سلوك املساعدة، منح الكاتب لجميع الطالب الفرصة 

لتقديم املساعدة يف حاالت الطوارئ بعد أسابيع قليلة من انتهائهم من سلسلة استبيانات؛ وجاءت 

نتائج هذه الدراسة واضحة: فقد أظهرت جميعها ارتباطاً بني االلتزام باملعايري وسلوك املساعدة.

بطبيعة الحال، ال يخفى عىل أحد أن معيار املسؤولية يتطلب أن نساعد أولئك الذين هم يف 
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التي  التجارب،  من  العديد  وتظهر  املستقبل.  يف  عليها  املكافآت  عن  النظر  بغض  إليها،  حاجة 

لوبقيت  الضحايا، حتى  ما يكونون حريصني عىل مساعدة  الناس غالباً  أن  لذكرها هنا،  ال مجال 

الحياة  يتوقعوا أي تعويض اجتامعي يف املقابل.  ومع ذلك، يف  أفعالهم مجهولة، وحتى لومل 

اليومية، يتبعون هذا املعيار من املسؤولية بشكل انتقايئ، كام هي الحال مع جميع املعايري، أي 

إعطاء األولوية للضحايا الذين تعود ضائقتهم ألسباب غري شخصية. فيُطبِّقون قاعدة بسيطة مفادها: 

»ساعد أولئك الذين يستحقون الوجود«. ومع ذلك، إذا بدا هذا الفعل ال جدال فيه يف حالة وقوع 

كارثة طبيعية، أووفاة أحد أفراد األرسة، ميكن الجدال حينها يف افرتاض أّن الضحايا تسببت ببؤسها 

.عندها نعتقد أنه ينبغي بنا أال نساعدهم أوأنه علينا القيام  الخاص عن طريق الخمول أوعدم التبرصُّ

مبا يجب القيام به. وقد درس كل من إيكس وكيد )979]( تأثري هذه التفسريات يف بحث أجري يف 

جامعة ويسكونسن يف الواليات املتحدة؛ حيث تلقى طالب الجامعة مكاملة هاتفية من شخص 

ٌل يف الفصول نفسها التي سبق أن درسوها، وأنه وجد أسامءهم  يُدعى توين فرميان ليخبهم أنه ُمسجَّ

وأرقام هواتفهم يف دليل الهاتف، وأخبهم أنه يحتاج إىل مساعدة يف االمتحان القادم؛ بعد ذلك، 

يضيف توين فرميان متذمراً خالل االتصال الهاتفي: »أنا قادر عىل بذل الجهد بشكل جيد، ولكني 

أدوِّنها  التي  معظم املالحظات  كثرياً  تسعفني  لذلك ال  األحيان،  الرغبة يف بعض  بتلك  أشعر  ال 

خالل الصف«. عندئذ، أصبح عدد الطالب الذين كانوا من املرجح أن يساعدوا الشخص الغريب، 

هذا  ويظهر  االمتحان.  بظرف  مضغوط  أنه  ببساطة  لهم  أوضح  قد  لوكان  مام  أقل  فرميان،  توين 

البحث ـ وغريه ـ أننا عادة ما نشعر بامليل للمساعدة عندما يدعونا الناس لذلك، ولكن برشط أال 

نجد وسيلة إللقاء اللوم عليهم، فنعفي أنفسنا من أي مسؤولية تجاههم )بريكويتز والنرتمان، 968]، 

شوارتز، 977](.

يُفهم  أن  السامء«  القائل »ساعد نفسك، تساعدك  باملثل  ينبغي  أنه  باملعنى امللموس  ونرى 

القليلة  الدراسات  هذه  تعطي  أن  يف  األمل  ويحدونا  لنجدتك«.  اآلخرون  يهّب  نفسك،  »ساعد 

التي  أوالتعليمية  الدينية  املعتقدات  فينا  غرسته  الذي  اإللزامي  اإليثار  هذا  عن  فكرة  للقارئ 

شخص  عن  والدفاع  الجار،  مساعدة  علينا  يجب  إذ  اآلخرين.  تجاه  سلويك  »كواجب«  تلقيناها 

يف خطر، وما إىل ذلك؛ وتُنشئ هذه االلتزامات توقعات اآلخرين تجاهنا وتوقعاتنا إزاء أنفسنا، 

وهي التوقعات التي تصف سلوك اإليثار ومتيزه من السلوك الذي ينتهك القواعد، فيضمن كلٌّ 

اعتبار عدم  ما يفرس سبب  الجميع، وهذا  أن يحرتمهام  العام  الرأي  الضمري وصوت  من صوت 

املباالة أواألنانية جرميًة يف بعض األحيان، وهي جرميُة عدم نجدة اآلخر الذي ميّر يف محنة.
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4. اإليثار األناين واألنانية اإليثارية
طه ـ من دون سلبه املعنى - بأن معظم علامء النفس  حِريٌّ بنا اآلن أن نوضح هذا االستنتاج ونبسِّ

يصفون اإليثار عىل أنه فضيلة ورقّي أخالقي. ومام ال شك فيه أنهم يدركون املشكلة التي يستجيب 

لها اإليثار ويرونها عالجاً لألنانية وانعدام الكرم الذين يشكالن رد فعلنا املتكرر تجاه ضائقة زمالئنا. 

ولكنه من الصعوبة مبكان تصديق وجود ما يُعرَف باإليثار النقي، وهوموقف أوسلوك تدفع النفس 

ط  يُبسَّ االنتشار  رأي واسع  بأخرى. ولكن هذا  أو  بطريقة  فهومجاين  لذلك  به،  القيام  إىل  وحدها 

الواقع اإلنساين إىل حد كبري ويؤدي إىل فشل العديد من العالقات الودية أوالرومانسية أوغريها، 

والواقع أننا ننىس املبدأ االقتصادي الذي يقول »ليس لدينا يشء من أجل ال يشء«، وهي العبارة 

الشهرية التي تقول »ليس هناك وجبة مجانية«، فنعتقد أنه ميكننا األخذ من دون اإلعطاء، مام يفرتض 

بالتايل التزاماً إيثارياً، نُلزِم فيه اآلخر بالقيام بواجبه والتضحية بوقته وطاقته باسم القواعد األخالقية 

والرضورات االجتامعية.

وغني عن البيان أن أولئك الذين يفرتضون مثل هذه التضحيات والكرم من اآلخرين ملصلحتهم 

شوائب  من  ونقياً  جوهرية  مكاسب  وذا  جيداً  دامئاً  اإليثار  تصوير  خالل  من  يستفيدون  الخاصة 

وأدىن  دافع خفي،  أدىن  دون  ومن  بإخالص  ذلك  يفعلون  الذين  أولئك  إن  نقول  ونحن  األنانية. 

شعور غامض، هم »األنانيون املُؤثِرون«، ونعني بذلك أن التضحيات التي يبارشون بها ويحثّون 

اآلخرين عليها هي نتاج الدوافع األنانية وليست نتاج اإليثار. يف الواقع، وباختصار، تلعب جميع 

بة يف الذهن كالفضيلة والتواضع والالمباالة دوراً يف إيذاء مالكها يوماً بعد يوم.  الفضائل املترشِّ

فهل ألن ذلك الذي يثني عليه يستغله يف الوقت نفسه لصالحه؟ كثرياً ما كانت الهيمنة قامئة عىل 

فضيلة املتواضعني والثناء عىل الفقر، متاماً كام بنيت املهن عىل مفهوم الصدقة؛ ويلخص نيتشه 

هذه العالقة باختصار كبري حني يقول:

»يثني جارك عىل عدم األنانية ألنه يستفيد منها«. فاإليثارية األنانية هي فوق كل يشء أحد طرق 

الالوعي نحواستغالل اآلخرين نفسياً واجتامعياً. ويجدر بأولئك الذين ُحرِّضوا للترصف بإيثارية 

عىل هذا النحوالتفكري بحامية أنفسهم ملقاومة امليل إىل التضحية بالجهد والوقت، أو، عىل األقل، 

هل ينبغي مساءلتهم عن دوافعهم الحقيقية عند القيام بعمل اإليثار للتأكد من أنها مسألة مساعدة، 

وليس خدمة لآلخرين؟

ال ميكن لهذا السؤال أن يفلت من يقظة التحليل النفيس، الذي يكشف يف غياب األنانية والتفاين 
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من أجل اآلخرين عن خوف أزرق من مواجهة الرغبات األكرث حميمية، ولهذا تبدولنا الفضائل غري 

إنسانية ومشبوهة عىل املدى الطويل؛ ففي الكتاب الذي نقتبس منه أعاله، تحيك آنا فرويد )978]( 

قصة املعلمة الشابة التي تناولتها يف عملية التحليل النفيس، فقد كانت املرأة الشابة الفتة لالهتامم 

ألن شخصيتها مل تكن صعبة جداً ومل تتوقع الكثري من الحياة، بل كانت شغوفة بحياة الحب التي 

طريقة  يف  االختالف  عدم  من  الرغم  وعىل  خاللها.  من  وتشجعت  وزميالتها  صديقاتها  تعيشها 

التزيُّن، أظهرت الشابة اهتامماً كبرياً بتبُّج صديقاتها، وكرّست كل طاقتها لخدمة أطفال اآلخرين 

وتسهيل حياة أولئك الذين تكّن لهم املودة، من دون الحصول عىل الكثري يف املقابل. ونحن يف 

ع  يف هذا التوصيف، ألن كل واحد من هذا الوسط يعرف شخصاً واحداً عىل األقل  غنى عن التوسُّ

التحليل أن الحامس اإليثاري الذي أظهرته  الشابة. ومع ذلك، اتّضح يف سياق  يشبه هذه املرأة 

كان نتيجة دوافع أنانية؛ حيث حققت املعلمة الشابة رغباتها من خالل تقاسم رضا اآلخرين، وذلك 

باستخدام آليات اإلسقاط والتامهي. ويف هذا الصدد كتبت آنا فرويد:

يتوقف الترصّف غري األصيلـ  الذي يتطلب حظر الدوافع الذاتية - مبجرد أن تتعلق املسألة بتحقيق 

الرغبات نفسها بعد إسقاطها عىل شخص آخر؛ وقد ميتزج عزو العواطف الغريزية إىل اآلخرين مع 

األنانية، ولكن الجهود املبذولة إلشباع دوافع اآلخرين تخلق سلوكاً يجبنا عىل استدعاء اإليثار )آنا 

فرويد، األنا واآلليات الدفاعية، باريس، االتحاد الرويس، 978]، ص 6]]-7]](.

تصادفنا العديد من الحاالت املامثلة يف الحياة اليومية، حيث ال تنبع الحامسة والتشاعر مع 

ضائقة اآلخرين من الكرم بل من الذعر؛ إنه ليس شعوراً باإليثار تجاه شخص مير مبعاناة ويحتاج 

إلينا، بل هوالخوف من افرتاض الرغبة يف أن يشعر بها املرء بنفسه. فعىل سبيل املثال، إن األم 

التي لديها موانع إلنفاق املال لالستمتاع به لنفسها لن ترتدد عىل األرجح يف إنفاق ما متلك لنيل 

متعة ابنها أوابنتها؛ وليس من غري املألوف أن ترى طالباً يعاين الوسوسة يف التحدث يف ندوة صفية 

يعطي وقته لزميله ليساعده عىل إعداد فروضه ويبذل قصارى جهده لتشجيعه عىل الكالم والتألق، 

وحتى ميكننا أن نضيف، ليتألق مكانه. وتوضح هاتان الحالتان ما نسميه األنانية اإليثارية.

5. اخلامتة

ينبغي التأكيد عىل أنه يف العالقات الشخصية نالحظ هذين الشكلني املختلطني من اإليثار: 

اإليثار األناين واألنانية اإليثارية؛ ويرجع ذلك من دون شك إىل حقيقة أن هذا النوع من العالقات 
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أكرث عمقاً من غريها ولكنها قصرية جداً وعابرة. وال يَسُع املرء إال أن يالحظ أن موضوع اإليثار قد 

أهمله علم النفس الرسيري نسبياً، ولكن يجب االعرتاف بأنه نال اهتامماً أقّل من غريه من علامء 

النفس االجتامعي أوعلامء األنرثوبولوجيا يف فرنسا. ويعتب هذا النقص يف االهتامم غري مسوغ 

أردنا يف  وقد  واسع.  نطاق  اإليثار مؤسسياً عىل  فيه  يعّد  بلد  نعيش يف  ألننا  نظراً  الكفاية  فيه  مبا 

نسَع إىل رشح  العريضة، ولكننا مل  أهمية هذه املسألة ورسم خطوطها  التأكيد عىل  الفصل  هذا 

اإليثار لسببني متعاكسني: أولهام وقبل كل يشء، ألننا ال نعتقد بوجود تفسري متامسك ومبنٍي عىل 

املالحظات الحادة التي تستحق هذه التسمية؛ وثانيهام ألن التفسريات املوجودة، وال سيام تلك 

املتعلقة بعلم البيولوجيا االجتامعية أوالتحليل النفيس، ال ميكن أن تنكشف من دون نقد انتقايئ 

لفرضياتها األولية. غري أّن هذا اإلصدار مل يكن كافياً الحتواء املسألة برّمتها، وننصح أولئك الذين 

بادكوك  التفسريات أن يرشعوا بذلك من خالل االطالع عىل كتب كلٍّ من  يرغبون يف قراءة هذه 

)986]( وآنا فرويد )978](. ولسوء الحظ، كالهام يعاين انفتاحاً غري كاف عىل الجانب االجتامعي 

لإليثار، وهوالجانب الذي نهتم به.
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