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სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია ალ ტრუ იზ მის და პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვის 
ცნე ბე ბი და მა თი მნიშ ვნე ლო ბა ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის ქცე ვი თი 
ეკო ნო მი კის მიმ დი ნა რე ო ბის ინ ტერ დის ციპ ლი ნა ლუ რი ხა სი ა თის კვლე
ვებ ში. ასე ვე გან ხი ლუ ლია ალ ტრუ იზ მის ძი რი თა დი თე ო რი უ ლი მო დე ლე ბი 
და კონ ცეფ ცი ე ბი. ნაჩ ვე ნე ბი ა, რომ ალ ტრუ იზ მი წარ მო ად გენს ეგო იზ
მის შე ფა რულ და გარ თუ ლე ბულ ფორ მას. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ალ ტრუ
იზ მი პრინ ცი პუ ლად არ გან სხვავ დე ბა პრო სო ცი ა ლუ რი ცნე ბის გან: ორი
ვე, სა ბო ლოო ან გა რი შით, სა კუ თარ თავ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ცნე ბე ბი ა. 
მოყ ვა ნი ლია ალ ტრუ იზ მის შე და რე ბა ქრის ტი ა ნულ სიყ ვა რულ თან და გან
ხი ლუ ლია მა თი გან სხვა ვე ბე ბი და მა თი თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი შე
დე გე ბის მნიშ ვნე ლო ბა. ნაჩ ვე ნე ბი ა, რომ ალ ტრუ იზ მი და ქრის ტი ა ნუ ლი 
სიყ ვა რუ ლი არა თუ გან სხვა ვე ბუ ლი, არა მედ ურ თი ერ თსა წი ნა აღ მდე გო 
ცნე ბე ბი ა. 

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმულ თან და კავ ში რე ბით, სტა ტი ა ში არის მცდე
ლო ბა პა სუ ხი გა ე ცეს გან სა ხილ ველ პრობ ლე მას თან და კავ ში რე ბულ სა
კითხ ებს, რო გო რი ცა ა: რა ტომ შე ი ძი ნა ქცე ვით ეკო ნო მი კა ში ალ ტრუ
იზ მმა აქ ტუ ა ლუ რო ბა და რას ნიშ ნავს ტერ მი ნე ბი – პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე
ვა და ალ ტრუ იზ მი, რა ტომ გახ და სა ჭი რო ამ ტერ მინ თა შე მო ღე ბა; თუ 
არ სე ბობ და ქრის ტი ა ნუ ლი სიყ ვა რუ ლის ცნე ბა, რა და მო კი დე ბუ ლე ბა შია 
ალ ტრუ იზ მი ქრის ტი ა ნულ სიყ ვა რულ თან და აქვს თუ არა რა ი მე თე ო რი უ
ლი და პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ამ ცნე ბე ბის ერ თმა ნე თის გან გა მიჯ
ვნას. ამ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა ცე მა, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მო ითხ ოვს 
ალ ტრუ იზ მზე და პრო სო ცი ა ლურ ქცე ვა ზე ბო ლო ათ წლე უ ლე ბის მან ძილ ზე 
შე მუ შა ვე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ე ბის მი მო ხილ ვას. აგ რეთ ვე, ალ

*
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ნიერო ფონდის“ მხარდაჭერით [გრანტი PHDF-19-321].
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ტრუ იზ მის, პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვის და ქრის ტი ა ნუ ლი სიყ ვა რუ ლის ცნე
ბე ბის გან მარ ტე ბას და მათ შო რის არ სე ბუ ლი გან სხვა ვე ბე ბის თე ო რი
უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის წარ მო ჩე ნას. 
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შესავალი

ბოლო პერიოდში ვხვდებით ეკონომისტთა შეხედულებებს იმის 
თაობაზე, რომ დღეს გაბატონებული „მეინსტრიმული“ ეკო ნო მი კუ რი თე-
ო რია კრი ზი სულ მდგო მა რე ო ბა შია (მექ ვა ბიშ ვი ლი, 2018; ბა ლარ ჯიშ ვი ლი, 
2018), სა ი და ნაც ერ თ-ერთ გა მო სავ ლად ეკო ნო მი კის სხვა დის ციპ ლი ნებ-
თან (სო ცი ო ლო გი ა, ბი ო ლო გი ა, სო ცი ა ლუ რი ფსი ქო ლო გი ა, ან თრო პო ლო-
გია და ა.შ.) სინ თეზს მი იჩ ნე ვენ (პა პა ვა, 2018). მარ თლაც, დღეს დღე ო ბით 
მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვე ბის დი დი წი ლი ინ ტერ დის ციპ ლი ნა რუ ლი ხა სი ა თი-
საა და თუ XX სა უ კუ ნეს შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ დის ციპ ლი ნა თა შიგ ნით სპე-
ცი ა ლი ზა ცი ის ერა, XXI სა უ კუ ნეს თა მა მად შე იძ ლე ბა და ვარ ქვათ დის ციპ-
ლი ნა თა შო რი სი სინ თე ზის ერა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ დღე ი სათ ვის „მეინსტრიმული“ ეკო ნო მი კუ რი 
თე ო რია კვლა ვაც დო მი ნან ტურ პო ზი ცი ას ინარ ჩუ ნებს რო გორც მეც ნი ე-
რულ კვლე ვებ ში, ასე ვე ეკო ნო მი კურ გა ნათ ლე ბა ში (ბა ლარ ჯიშ ვი ლი, 2018), 
ბო ლო ათ წლე უ ლე ბის მან ძილ ზე ინ ტერ დის ციპ ლი ნა ლუ რი ხა სი ა თის ექ-
სპე რი მენ ტუ ლი კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე, ქცე ვი თი ეკო ნო მი კის მიმ დი ნა-
რე ო ბამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი და იმ კვიდ რა. გან ვი თა რე ბის ამ გვარ მა 
ვექ ტორ მა გა ნა პი რო ბა ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის კვლავ „ადამიანისკენ 
შემობრუნება“ და დღის წეს რიგ ში და ა ყე ნა სტან დარ ტუ ლი თე ო რი უ ლი 
ეკო ნო მი კის პოს ტუ ლა ტე ბის გა და ხედ ვის აუ ცი ლებ ლო ბაც (Белянин, 2017). 

ქცე ვი თი ეკო ნო მი კის ინ ტერ დის ციპ ლი ნა რუ ლი კვლე ვე ბის გან ვი თა-
რე ბის ამ გვარ პი რო ბებ ში ალ ტრუ იზ მი, რო გორც პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვის 
ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მო ტი ვი, მკვლე ვარ თა გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბის 
ცენ ტრში მო ექ ცა. მეც ნი ე რულ კვლე ვებ ში სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბის 
ქვა კუთხ ე დად სწო რედ ალ ტრუ ის ტუ ლი ტი პის ადა მი ა ნი იქ ცა, რო მელ ზეც 
ბევ რი რამ არის და მო კი დე ბუ ლი. გარ და ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი დის ციპ ლი ნა-
თა შო რი სი სინ თე ზი სა, ასე ვე მცდე ლო ბე ბია დღე ვან დე ლი მეც ნი ე რე ბის 
და თე ო ლო გი ის სინ თე ზის, რო მელ შიც ალ ტრუ იზმს და პრო სო ცი ა ლურ 
ქცე ვას მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი უკა ვია (Meisinger, 2000). 
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ალტრუიზმის და პროსოციალურობის მნიშვნელობა
ეკონომიკურ ურთიერთობებში

XX სა უ კუ ნის 70-ა ნი წლე ბი დან სო ცი ა ლურ, მათ შო რის - ეკო ნო მი კურ 
მეც ნი ე რე ბა ში, მკვლე ვარ თა ინ ტე რე სი სა ზო გა დო ე ბა ში ადა მი ა ნის უარ-
ყო ფი თი, ან ტი სო ცი ა ლუ რი ქცე ვის შემ ზღუ და ვი მე ქა ნიზ მე ბის შეს წავ ლი-
დან და დე ბი თი, პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი მე ქა ნიზ მე-
ბის შეს წავ ლის კენ გა და ი ხა რა (Batson, 2012; Свенцицкий, Казанцева, 2015; 
Eisenberg, Beilin, 1982). ერ თ-ერ თი მი ზე ზი იმი სა, თუ რა ტომ გახ და პრო სო-
ცი ა ლუ რი ქცე ვა კვლე ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ ტე რე სის ობი ექ ტი, არის ის, 
რომ ის პირ და პირ კავ შირ შია ადა მი ა ნის ბუ ნე ბის ფუნ და მენ ტურ სა კითხ-
ებ თან, რაც სა უ კუ ნე ე ბის მან ძილ ზე ფი ლო სო ფი უ რი გან სჯის სა გა ნი იყო. 
რო გორც სა ერ თოდ მო აზ როვ ნე თა და გან სა კუთ რე ბით მეც ნი ერ თა წი ნა შე 
იდ გა და დღე საც დგას შემ დე გი კითხ ვე ბი: რო გო რია ადა მი ა ნის ბუ ნე ბა, 
არის თუ არა ის კე თი ლი? ბუ ნე ბით ადა მი ა ნი ეგო ის ტია თუ ალ ტრუ ის ტი? 
ადა მი ანს შე უძ ლია წმინ და ალ ტრუ ის ტუ ლი ზრახ ვე ბით მოქ მე დე ბა, თუ 
მის ქცე ვას მუ დამ თან ახ ლავს ეგო ის ტუ რი მო ტი ვე ბი? პრო სო ცი ა ლუ რი 
ქცე ვის ერ თ-ერ თი ფორ მა, კერ ძოდ კი უც ნობ ადა მი ან თა შო რის ფარ თო-
მას შტა ბი ა ნი თა ნამ შრომ ლო ბა დღეს ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე ღია და მწვა ვე 
გა მოწ ვე ვად რჩე ბა თა ნა მედ რო ვე მეც ნი ე რე ბის წი ნა შე (Kennedy, Norman, 
2005).

ეგო ის ტუ რი და მა ტე რი ა ლის ტუ რი „Homo Economicus“-ის პარადიგმაში, 
ალტრუიზმის და პროსოციალური ქცევის ადგილი, რა თქმა უნდა, აღარ 
რჩება. თუმცა, ეკონომისტთა ნაწილი განახლებული ინტერესით მოეკიდა 
ადამ სმიტის ნაკლებად ცნობილ, მაგრამ მნიშვნელოვან ნაშრომს – 
„მორალურ გრძნობათა თეორია”, რომელშიც ავტორი აღნიშნავს, რომ 
ადამიანის ბუნებას არამხოლოდ საკუთარი თავის, არამედ სხვების 
კეთილდღეობაზე უანგარო ზრუნვაც ახასიათებს და ადამიანის ბუნების 
ორივე მხარეზე მიუთითებს, – ეგოისტურზეც და არაეგოისტურზეც (Smith, 
1984). 

“Homo Economicus”-ის პარადიგ მა ში რა ცი ო ნა ლუ რი და ეგო ის ტი ინ-
დი ვი დი ყო ველ თვის იქ ცე ვა ოპორ ტუ ნის ტუ ლად, თუ კი მის თვის ეს სარ-
გებ ლის მომ ტა ნი ა. ხელ შეკ რუ ლე ბებ ში, რომ ლი თაც წეს რიგ დე ბა მხა რე თა 
შო რის ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი, შე უძ ლე ბე ლია ყვე ლაფ რის სრუ-
ლად გა კონ ტრო ლე ბა და ამომ წუ რა ვად გა წე რა. ამ დე ნად, ოპორ ტუ ნის ტუ-
ლი ქცე ვის შე საძ ლებ ლო ბა ყო ველ თვის არ სე ბობს, იქ ნე ბა ეს სა ვაჭ რო -ე-
კო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი, ფირ მა თა შო-
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რი სი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი, გა და სა ხა დე ბი თუ სხვ. ოპორ ტუ ნის ტულ მა და 
ეგო ის ტურ მა ინ დი ვი დუ ა ლურ მა გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ მა შე საძ ლოა სა ზო გა-
დო ე ბა მი იყ ვა ნოს სხვა დას ხვა სა ხის სუ ბოპ ტი მა ლურ და და ბა ლე ფექ ტი ან 
ეკო ნო მი კურ შე დე გე ბამ დე: და ბინ ძუ რე ბუ ლი გა რე მო, უთა ნას წო რო შრო-
მი თი პი რო ბე ბი, გა უ მარ თა ვი სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტი და სხვ. 

თუმ ცა, რე ა ლურ ცხოვ რე ბა ში, ხშირ შემ თხვე ვა ში ადა მი ა ნე ბი არ იქ-
ცე ვი ან ისე, რო გორც „Homo Economicus“-ის ტი პის ინ დი ვი დი. მრა ვალ-
მა ეკო ნო მი კურ მა ექ სპე რი მენ ტულ მა კვლე ვე ამ ნათ ლად და ა დას ტუ რა, 
რომ ინ დი ვიდ თა მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს არა მარ ტო თა ნამ შრომ ლო ბა 
და პრო სო ცი ა ლუ რო ბა ახა სი ა თებს, არა მედ სა ერ თო კე თილ დღე ო ბი სათ-
ვის ისი ნი სა კუ თა რი და ნა ხარ ჯე ბის ფა სად მზად არი ან კი დე ვაც და სა ჯონ 
ოპორ ტუ ნის ტი და ეგო ის ტი ინ დი ვი დე ბი. ასე თი „ალტრუისტი დამსჯელის“ 
არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში თვით ეგო ის ტი ინ დი ვი დიც შე საძ ლოა მო იქ ცეს 
პრო სო ცი ა ლუ რად და შე დე გად ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბა დას ტა ბი-
ლურ დეს „თანამშრომლობის“ წო ნას წო რო ბის წერ ტილ ში. მა შა სა და მე, თუ 
ვა ღი ა რებთ ადა მი ა ნის ბუ ნე ბის არა ე გო ის ტუ რი მხა რის არ სე ბო ბას, მყი სი-
ე რად დგე ბა ინ დი ვიდ თა ეკო ნო მი კუ რი ქცე ვის და მა თი ურ თი ერ თქმე დე-
ბის გა და ხედ ვის სა ჭი რო ე ბაც. 

ალ ტრუ ის ტი და ეგო ის ტის ინ დი ვი დე ბის ამ გვა რი ურ თი ერ თქმე დე-
ბი სას, პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი და დამ ცა ვი მე ქა ნიზ-
მე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თვალ საზ რი სით, მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ენი ჭე ბა 
ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კას. „Homo Economicus“-ის პა რა დიგ-
მა ში ოპორ ტუ ნის ტუ ლი და ან ტი სო ცი ა ლუ რი ქცე ვის შემ ცი რე ბის მიზ ნით, 
მი თი თე ბაა მხო ლოდ სან ქცი ებ ზე, დას ჯა ზე და მსგავ სი სა ხის მე ქა ნიზ მე-
ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე, რაც თა ვის თა ვად დიდ ხარ ჯებ თან არის და კავ ში-
რე ბუ ლი. ასეთ შემ თხვე ვა ში, ან ტი სო ცი ა ლუ რი ქცე ვის დაძ ლე ვის წი ნა-
შე მარ ტო რჩე ბა შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბი, რო გო რი ცაა 
სა სა მარ თლო, პო ლი ცია და ა.შ. ამ გვა რად, ოპორ ტუ ნის ტულ ქცე ვას თან 
ბრძო ლა მძი მე სა გა და სა ხა დო ტვირ თად აწევს ეკო ნო მი კას. მრა ვა ლი სა-
ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტის შე ნახ ვა ხომ მეტ გა და სა ხა დებ თა ნაა და კავ ში-
რე ბუ ლი, რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ ხან გრძლი ვი ბი უ როკ რა ტი უ ლი და სა-
მარ თლებ რი ვი პრო ცე დუ რე ბით გა მოწ ვე ულ ეკო ნო მი კურ და ნა ხარ ჯებ ზე. 
ნა თე ლი ა, ისეთ სა ზო გა დო ე ბა ში და ეკო ნო მი კა ში, სა დაც კულ ტი ვირ დე ბა 
და დო მი ნი რებს ინ დი ვიდ თა შო რის პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვა, სა ხელ მწი ფო 
ინ სტი ტუ ტებს გა ცი ლე ბით ეფექ ტი ა ნად და მცი რე და ნა ხარ ჯე ბით უხ დე ბა 
მი სი დაც ვა და შე ნარ ჩუ ნე ბა.
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ახალ მა ეკო ნო მი კურ მა ხედ ვებ მა და ეკო ნო მი კუ რი ექ სპე რი მენ ტის 
შე დე გებ მა ბიძ გი მის ცა სო ცი ა ლუ რი პრე ფე რენ ცი ე ბის (Social Preferences) 
ეკო ნო მი კურ – თე ო რი უ ლი მო დე ლე ბის შე მუ შა ვე ბას. ეკო ნო მის ტი ჯეიმს
ანდრეონი ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი იყო, რო მელ მაც ჩა მო ა ყა ლი ბა „არაწმინდა 
ალტრუიზმის თეორია“ (Theory of Impure Altruism), სა დაც ინ დი ვიდს ახა სი ა-
თებს რო გორც ეგო ის ტუ რი, ასე ვე არა ე გო ის ტუ რი ქცე ვა. ამას მა ლე ვე მოჰ-
ყვა ეკო ნო მის ტე ბის – ერნსტფერის და კლაუსშმიდტის „სამართლიანობის 
თეორია“ (Theory of Fairness), სა დაც ეკო ნო მი კურ აგენტს არ მოს წონს უთა-
ნას წო რო ბა, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც მას სხვებ თან შე და რე ბით 
დი დად ნაკ ლე ბი შე მო სა ვა ლი გა აჩ ნი ა, რის თვი საც იგი მზა დაა შე ამ ცი როს 
სხვე ბის შე მო სა ვა ლი (Fehr, Fischbacher, 2003). ეკო ნო მის ტებ მა მ.რაბინმა, 
ა. ფალკმა და უ. ფიშბახერმა წარ მო ად გი ნეს რე ციპ რო კუ ლი (Reciprocity) 
ალ ტრუ იზ მის, ანუ „ალტრუისტული ნაცვალგების თეორია“. აღ ნიშ ნულ მო-
დე ლებ ში გან ზრახ ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა მი ე ნი ჭა. თე ო რი უ ლი 
მო დე ლის მი ხედ ვით, ადა მი ა ნე ბი აფა სე ბენ ქცე ვას იმის მი ხედ ვით - კე-
თი ლი თუ ბო რო ტი გან ზრახ ვით იყო ის ნა მოქ მე და რი. შე დე გად მოხ და 
ალ ტრუ იზ მის სა მარ თლი ა ნო ბის „’-‘ ‚‘ კბი ლის წილ“ (tit for tat) პრინ ცი პის 
ჩარ ჩო ებ ში მოქ ცე ვა. აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პის მი ხედ ვით, ადა მი ა ნი ალ-
ტრუ ის ტუ ლად ექ ცე ვა მე ო რე ადა მი ანს მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ის 
ასე ვე ალ ტრუ ის ტუ ლი ქცე ვით უპა სუ ხებს.

მკვლე ვარ მა რობერტ ტრივერსმა, ბი ო ლო გი ურ სა ფუძ ვლებ ზე დაყ-
რდნო ბით, ჩა მო ა ყა ლი ბა „რეციპროკული ალტრუიზმის თეორია“ (Theory 
of Reciprocal Altruism). ევო ლუ ცი ურ ბი ო ლო გი ა ში რე ციპ რო კუ ლი ალ ტრუ-
იზ მი ეწო დე ბა ისეთ ქცე ვას, რო დე საც ორ გა ნიზ მი ამ ცი რებს სა კუ თარ შემ-
გუ ებ ლო ბას (Fitness), ხო ლო სხვა ორ გა ნიზ მის შემ გუ ებ ლო ბას ზრდის იმ 
მო ლო დი ნით, რომ ეს ორ გა ნიზ მი მო მა ვალ ში მა საც ასე ვე მო ექ ცე ვა (Fehr, 
Fischbacher, 2003). რ. ტრი ვერ სის ეს კონ ცეფ ცია სა ფუძ ვლად და ე დო ევო-
ლუ ცი ურ თა ნამ შრომ ლო ბას რო გორც ორ მხრივ, ურ თი ერ თსა სარ გებ ლო 
ალ ტრუ ის ტულ აქტს. მო დე ლის მი ხედ ვით, ერ თმა ნე თის თვის უცხო ინ დი-
ვიდ თა შო რის, კონ კრე ტულ ვი თა რე ბა ში, ბუ ნებ რი ვი გა დარ ჩე ვის პი რო ბის 
მი უ ხე და ვად, შე საძ ლე ბე ლია ად გი ლი ჰქონ დეს ალ ტრუ ის ტულ ქცე ვა საც. 
ეს ქცე ვა ეფუძ ნე ბა მო გე ბა- ზა რა ლის პრინ ცი პებს და გრძელ ვა დი ან პე რი-
ოდ ში მე ო რე ინ დი ვი დის გან სა პა სუ ხო ალ ტრუ ის ტუ ლი ქცე ვის მი ღე ბას.

ევო ლუ ცი ურ თა ნამ შრომ ლო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი რე ციპ რო კუ ლო ბის 
მსგავ სი კონ ცეფ ცია შე ი მუ შა ვეს რ.აქსელორდმა და უ.ჰამილტონმა. მათ მო-
დელ შიც, ადა მი ა ნი მხო ლოდ მა შინ მო იქ ცე ვა ალ ტრუ ის ტუ ლად მე ო რე 
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ადა მი ა ნის მი მართ, თუ მის მი ერ ალ ტრუ ის ტულ ქცე ვას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი ხარ ჯე ბი (და ხარ ჯუ ლი დრო, ენერ გია და ა.შ.) უფ რო ნაკ ლე ბი იქ ნე ბა, 
ვიდ რე სა მო მავ ლოდ მი სა ღე ბი სარ გე ბე ლი (Fehr, Fischbacher, 2003). სა მარ-
თლი ა ნო ბის მო დე ლე ბის გან გან სხვა ვე ბით, რე ციპ რო კუ ლო ბის თე ო რია 
კე თილ ქცე ვას აჯილ დო ებს და ბო როტ ქცე ვას სჯის მა ში ნაც, რო დე საც თა-
ნას წო რო ბის და სა მარ თლი ა ნო ბის აღ დგე ნა შე უძ ლე ბე ლი ა. რე ციპ რო კუ-
ლო ბა მხო ლოდ ორ ინ დი ვიდს შო რის თა ნას წო რო ბის დამ ყა რე ბის პრობ-
ლე მა ტი კით არ შე მო ი ფარ გლე ბა, ის სა მარ თლი ა ნო ბის დამ ყა რე ბის კენ 
ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში მი ის წრაფ ვის. 

ალ ტრუ ის ტუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის ახ სნას შე ე ცა და უი ლი ამ ჰა მილ-
ტო ნი და წარ მო ად გი ნა სის ხლით ნა თე სა ურ (Kinship) კავ შირ ზე და ფუძ-
ნე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის და ალ ტრუ ის ტუ ლი ქცე ვის თე ო რი ა. მი სი 
თე ო რი ა, რო მე ლიც თავ და პირ ვე ლად ცნო ბი ლი იყო, რო გორც „ერთიანი 
შემგუებლობის თეორია“ (Inclusive Fitness), შემდგომ საფუძვლად დაედო 
„ნათესაური გადარჩევის თეორიას“ (Kinselection). „ერთიანი შემგუებლობის 
თეორია“ ახ ლე ბურ გა დაწყ ვე ტას სთა ვა ზობ და მეც ნი ე რებს კითხ ვა ზე, თუ 
რა ტომ იქ ცე ვი ან ადა მი ა ნე ბი ალ ტრუ ის ტუ ლად. კერ ძოდ, უ. ჰა მილ ტონ მა 
მა თე მა ტი კურ გათ ვლებ ზე დაყ რდნო ბით აჩ ვე ნა, რომ ევო ლუ ცი ურ პრო-
ცეს ში გე ნე ტი კუ რად და კავ ში რე ბუ ლი ინ დი ვი დე ბი ერ თმა ნეთს ეხ მა რე-
ბი ან გე ნის გა დარ ჩე ნა- გავ რცე ლე ბის მიზ ნით (Fehr, Fischbacher, 2003). 
„ნათესაური გადარჩევის თეორიის“ მთავარი კითხ ვაა – რა შემ თხვე ვა ში 
აჭარ ბებს სარ გე ბე ლი მას თან და კავ ში რე ბულ ხარ ჯებს, ანუ რა შემ თხვე-
ვა ში ექ ნე ბა ალ ტრუ ის ტულ ქმე დე ბას ად გი ლი. თე ო რი ის მი ხედ ვით, გა-
დარ ჩე ვის პრო ცეს ში ერ თი ა ნი შემ გუ ებ ლო ბის მე ქა ნიზ მი უპი რა ტე სო ბას 
ანი ჭებს იმ ინ დი ვი დებს, რომ ლე ბიც ახ დნენ ერ თი ა ნი შემ გუ ებ ლო ბის მაქ-
სი მი ზე ბას, რაც, თა ვის მხრივ, მი იღ წე ვა ალ ტრუ ის ტუ ლი ურ თი ერ თქმე დე-
ბის, ანუ გე ნე ბის გამ რავ ლე ბა- გა და ცე მის გზით. შე დე გად, ალ ტრუ ის ტუ ლი 
ქცე ვის წამ ქე ზე ბე ლი გე ნი ეხ მა რე ბა მის ნა ირ გე ნებს გამ რავ ლე ბა ში და 
მო მა ვა ლი თა ო ბე ბის სი ცოცხ ლის გაგ რძე ლე ბა ში. თუმ ცა, ნა თე სა უ რი გა-
დარ ჩე ვა სრუ ლე ბით ვერ ხსნის უც ნობ ადა მი ან თა შო რის ფარ თო მას შტა-
ბი ან თა ნამ შრომ ლო ბას და ალ ტრუ ის ტულ ქცე ვას, ის მხო ლოდ ნა თე სა ურ 
კავ შირ ში მყო ფი ინ დი ვი დე ბის თა ნამ შრომ ლო ბით შე მო ი ფარ გლე ბა. 

ქცე ვი თი ეკო ნო მი კის კვლე ვებ ში ან თრო პო ლო გი ა სა და სო ცი ო-
ბი ო ლო გი ა ზე დაყ რდნო ბით, მკვლე ვარ თა ნა წი ლი (ს. ბოულსი, ჯ. ჰენრი
ხი, ჰ. გინტისი, პ. რიჩერსონი, რ. ბოიდი) შე ე ცა და „ჯგუფური გადარჩევის“ 
(Group Selection) და „გენურ-კულტურული თანაევოლუციური“ (Gen-culture 
Coevolution) მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბით, ჩა მო ე ყა ლი ბე ბი ნა ალ ტრუ ის ტუ-
ლი და პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვის თე ო რი უ ლი მო დე ლე ბი და მა თი სა შუ ა-
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ლე ბით აეხ სნა უც ნობ ინ დი ვიდ თა შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის ფე ნო მე-
ნი (Fehr, Fischbacher, 2003). კვლე ვის ეს მი მარ თუ ლე ბა, რო მე ლიც ცნო ბი-
ლია ასე ვე რო გორც „კულტურულ-ჯგუფური გადარჩევის“ (Cultural Group 
Selection) თეორიული მიმართულება, დღეს ყველაზე ფართოდ არის 
წარმოდგენილი და „გენურ-კულტურულ თანაევოლუციაზე“ და ფუძ ნე ბულ 
სხვა დას ხვა თე ო რი ულ მო დელს და კონ ცეფ ცი ას გვთა ვა ზობს. აღ ნიშ-
ნუ ლი თე ო რი უ ლი მო დე ლე ბის მი ხედ ვით, ორი პრო ცე სი - კულ ტუ რუ ლი 
და გე ნუ რი, ერ თმა ნეთ ზე ურ თი ერ თზე მოქ მე დე ბენ და სა ბო ლოო ან გა-
რი შით, აყა ლი ბე ბენ ადა მი ა ნის ქცე ვას სა ზო გა დო ე ბა ში. „კულტურული 
სწავლების“ (Cultural Learning) პრო ცე სი გავ ლე ნას ახ დენს ადა მი ა ნის გე-
ნო მის ბუ ნებ რი ვი გა დარ ჩე ვის ძა ლებ ზე, ხო ლო კულ ტუ რის ზე გავ ლე ნის 
ქვეშ ევო ლუ ცი ო ნი რე ბა დი გე ნო მი, თა ვის მხრივ, აყა ლი ბებს ადა მი ა ნის 
აზ როვ ნე ბას, რო მე ლიც ამ თა ნა ე ვო ლუ ცი ო ნი რე ბის პრო ცე სის შე დე გად 
გა ნახ ლე ბულ ინ ფორ მა ცი ას უკან აბ რუ ნებს მის კულ ტუ რულ ცნო ბი ე რე ბა-
ში. რო გორც ჯ.ჰენრიხი აღ ნიშ ნავს: „ასეთი ინტელექტუალური მიდგომა 
აქარწყლებს „ევოლუციურ“ და „კულტურულ“ თეორიულ ახსნებს შორის 
არსებულ დიქოტომიას და სრულად ახდენს კულტურული მიდგომების 
შეყვანას დარვინიზმის გაფართოებული ქოლგის ქვეშ“ (Henrich 2015). 
„ჯგუფურ-კულტურული გადარჩევის“ თეო რი ებ ში აბ სო ლუ ტუ რი კა ტე გო-
რი ე ბი არ არ სე ბობს, ყვე ლა ფე რი ექ ვემ დე ბა რე ბა ევო ლუ ცი ურ და უსას-
რუ ლო ცვლი ლე ბას: იც ვლე ბა კულ ტუ რა, გე ნე ბი, ფსი ქო ლო გი ა, ნორ მე ბი. 
ამ გვა რი სა ხის თა ნა ე ვო ლუ ცია პირ და პირ ზე მოქ მე დებს ადა მი ა ნის ალ-
ტრუ ის ტულ ქცე ვა ზე. სწო რედ ალ ტრუ იზ მი წარ მო ად გენს, მა თი აზ რით, პა-
სუხს კითხ ვა ზე, თუ რო გორ ახერ ხე ბენ თა ნამ შრომ ლო ბას და პრო სო ცი ა-
ლურ ქცე ვას უც ნო ბი ადა მი ა ნე ბი. 

ქცე ვით ეკო ნო მი კა ში მკვლე ვა რე ბი გან სა კუთ რე ბულ აქ ცენტს აკე თე-
ბენ ორი ტი პის ადა მი ან ზე: ძლი ერ რე ციპ რო კულ სა და ეგო ის ტზე. ამ ორი 
ტი პის პრე ფე რენ ცი ე ბის მქო ნე ინ დი ვი დე ბის ურ თი ერ თქმე დე ბას გა დამ-
წყვე ტი რო ლი ენი ჭე ბა რო გორც თე ო რი უ ლი, ასე ვე პრაქ ტი კუ ლი თვალ-
საზ რი სით. კვლე ვის მთა ვა რი ობი ექ ტია „ძლიერი რეციპროკული“ ტიპის 
ინდივიდი. ასეთი ტიპის ეკონომიკური აგენტი არ მიეკუთვნება არც „Homo 
Economicus“-ის ეგოისტურ ტიპს და არც წმინდა ალტრუისტულ ტიპს, 
არამედ მათი „ნაზავია“. ძლიერი რეციპროკული ტიპი ერთდროულად 
შეიძლება იყოს „პირობითი მოთანამშრომლეც“ (ალტრუისტულად 
მოიქცევა, თუ მას სხვებიც ალტრუისტულად მოექცევიან) და, ამასთანავე, 
„ალტრუისტი დამსჯელიც“ (იგი მზა დაა სა კუ თა რი და ნა ხარ ჯე ბის ფა სად 
და სა ჯოს ის, ვინც ალ ტრუ ის ტუ ლად არ იქ ცე ვა). ალ ტრუ ის ტულ დას ჯას 
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ალტრუიზმის, პროსოციალური ქმედებისა და ქრისტიანული სიყვარულის მნიშვნელობა...

კრი ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა: თუ ალ ტრუ ის ტუ ლი დას ჯა არ არ სე-
ბობს, პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვა ვერ ნარ ჩუნ დე ბა, გან სა კუთ რე ბით ინ დი ვიდ-
თა ფარ თო ჯგუ ფებ ში (Fehr, Fischbacher, 2003). 

ქცევით ეკონომიკაში აშკარად სახეზეა ეგოისტი „Homo Economicus”-ის 
პარადიგმიდან გამოსვლის და ახალი თეორიული მულტიდისციპლინური 
ბაზის შექმნის მცდელობები, თუმცა ახალი თეორიული მოდელები 
ან კვლავ ინარჩუნებენ მასთან მემკვიდრეობით კავშირს, ან რჩებიან 
„დარვინიზმის გაფართოებული ქოლგის ქვეშ.“ ეს გა მო ი ხა ტე ბა იმ მთა-
ვა რი გა რე მო ე ბით, რომ ეგო იზ მი კვლავ მძლავ რად ზე მოქ მე დებს ინ დი-
ვი დის ქცე ვა სა და არ ჩე ვან ზე. თუ ალ ტრუ ის ტუ ლი დას ჯის ხარ ჯე ბი მკვეთ-
რად იზ რდე ბა, მა შინ ასე ვე კლე ბუ ლობს ალ ტრუ ის ტუ ლი დას ჯა.

ყვე ლა ზე მო აღ ნიშ ნულ თე ო რი ულ მო დელ ში პა სუხ გა უ ცე მე ლი რჩე ბა 
კითხ ვა, თუ სა ი დან წარ მო ი შო ბა ალ ტრუ ის ტი და ის კრი ტე რი უ მე ბი, რის 
მი ხედ ვი თაც ალ ტრუ ის ტუ ლი ქცე ვა გან სხვავ დე ბა ეგო ის ტუ რის გან და სა-
მარ თლი ა ნი - უსა მარ თლოს გან. იქ ნე ბა ეს ალ ტრუ ის ტი, რე ციპ რო კუ ლი ალ-
ტრუ ის ტი თუ ძლი ე რი რე ციპ რო კუ ლი ინ დი ვი დი, მა თი ქცე ვა მოყ ვა ნი ლია 
მო რა ლუ რი სის ტე მის ანა ლი ზის გა რე შე. ევო ლუ ცი ურ მიდ გო მებ ზე და ფუძ-
ნე ბულ მო დე ლებ ში ასე ვე პა სუხ გა უ ცე მე ლია შემ დე გი ორი კითხ ვა: რო გორ 
მოხ და ალ ტრუ იზ მის ევო ლუ ცი ო ნი რე ბა, თუ სა ერ თოდ მი სი „გადარჩევა“ 
შეუძლებელია? (Pope, 2007) და თუ ალტრუიზმი „გენურ-კულტურული 
თანაევოლუციის გადარჩევის“ პროცესით მიიღწევა, მაშინ რატომ არის 
აუცილებელი ალტრუიზმის შესანარჩუნებლად დასჯის მექანიზმი? 

ქრისტიანული სიყვარული და ალტრუიზმი

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მეც ნი ე რუ ლად ევო ლუ ცი უ რი თე ო რი ის არც დამ-
ტკი ცე ბა ან არც უარ ყო ფა არის შე საძ ლე ბე ლი და ამ გვა რად ის წმინ-
და მსოფ ლმხედ ვე ლო ბით და ფი ლო სო ფი ურ კა ტე გო რი ას წარ მო ად გენს 
(Hieromonk Seraphim (Rose), 2000). ამას თა ნა ვე, ნე ბის მი ერ თე ო რი უ ლი 
ეკო ნო მი კის მი მარ თუ ლე ბას გა აჩ ნია იდე ო ლო გი უ რი მხა რე, რო მე ლიც 
კონ კრე ტუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბის და ღი რე ბუ ლე ბე ბის სის ტე მის მქო ნე ადა-
მი ა ნე ბის შე მოქ მე დე ბი თი აზ როვ ნე ბის შე დე გია (მექ ვა ბიშ ვი ლი, 2018). 
გა მომ დი ნა რე აქე დან, ალ ტრუ იზ მის და პრო სო ცი ა ლუ რო ბის გან ხილ ვი-
სას მსჯე ლო ბის სა გა ნი ხდე ბა არა რა ი მე მეც ნი ე რუ ლად და სა ბუ თე ბუ ლი 
ფაქ ტი და მოვ ლე ნა, არა მედ მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა და მრწამ სი. ყო ვე ლი ვე 
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ ჩვე ნი შემ დგო მი მსჯე ლო ბის ამო-
სა ვალ პუნ ქტად, სა დაც გან ვი ხი ლავთ ქრის ტი ა ნულ სიყ ვა რულს, რო გორც 
ქრის ტი ა ნუ ლი მსოფ ლმხედ ვე ლო ბის ნა წილს და ალ ტრუ იზმს და მის გან 
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გა მომ დი ნა რე პრო სო ცი ა ლურ ქცე ვას, რო გორც არაქ რის ტი ა ნუ ლი და ევო-
ლუ ცი უ რი მსოფ ლმხედ ვე ლო ბის შე მად გე ნელს. 

თე ო ლო გი ის მეც ნი ე რულ დის ციპ ლი ნებ თან სინ თე ზის მცდე ლო ბე-
ბის შე დე გად, ალ ტრუ იზ მთან მი მარ თე ბით გვხვდე ბა ბევ რი მცდა რი მიდ-
გო მა და მო საზ რე ბა. მა გა ლი თად, ზო გი ერ თი ფიქ რობს, რომ ევო ლუ ცია 
ღმერ თის მოქ მე დე ბად არის მიჩ ნე უ ლი და თა ვად ღმერ თი კი ალ ტრუ-
იზ მის წყა როდ (Meisinger, 2000). ვხვდე ბით ისეთ შე ხე დუ ლე ბებ საც, რო-
მელ თა მი ხედ ვით სა ხა რე ბა და სო ცი ო- ბი ლო გია პრო სო ცი ა ლუ რო ბის და 
ალ ტრუ იზ მის სა ხით, ერ თი და იმა ვე ფე ნო მენს იკ ვლევს და, ამ თვალ-
საზ რი სით, მეც ნი ე რუ ლი და რე ლი გი უ რი მიდ გო მე ბი ერ თმა ნეთს ავ სებს 
(Meisinger 2000. 749, Pope 2007). 

„ალტრუიზმი“ – XIX საუკუნის ფრან გი სო ცი ო ლო გის და პო ზი ტი-
ვიზ მის ფი ლო სო ფი უ რი მიმ დი ნა რე ო ბის ფუ ძემ დებ ლის აუგუსტ კომ
ტეს მი ერ შე მო ღე ბუ ლი ტერ მი ნი ა. ა. კომ ტეს შე ხე დუ ლე ბით, ადა მი ანს 
გა აჩ ნდა მო რა ლუ რი ვალ დე ბუ ლე ბა, უა რი ეთ ქვა პი რად ინ ტე რე სებ ზე 
და ეცხ ოვ რა სხვე ბი სათ ვის, ხო ლო სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი უნ და 
გამ ხდა რი ყო მო რა ლუ რი ეთი კის წყა რო (Comte, 2000). ალ ტრუ იზ მი მო-
რა ლუ რი შეგ რძნე ბაა და გა მომ დი ნა რე ობს ადა მი ა ნის ბუ ნე ბა ში არ სე-
ბუ ლი სიმ პა თი ის გრძნო ბე ბი დან. იგი მო ი ცავს სი კე თის და ბო რო ტე-
ბის, სწო რი და არას წო რი ქცე ვის, სა მარ თლი ა ნო ბის და უსა მარ თლო ბის 
კრი ტე რი უ მებს. პო ზი ტი ვიზ მის ფი ლო სო ფი ა, მეც ნი ე რე ბის დახ მა რე-
ბით, სა ზო გა დო ე ბის გა დაწყ ო ბას და პროგ რესს ისა ხავ და მიზ ნად, სა-
დაც „პოზიტიური საზოგადოება“ წარმოადგენს ადამიანთა რელიგიას. 
სწორედ ამ პოზიტიური საზოგადოების „ადამიანური რელიგიის“ მთავარი 
მცნება გახლდათ „vivre pour autrui“, ანუ „იცხოვრე სხვისთვის“, ანუ ე. წ. 
ალტრუიზმი. აღსანიშნავია, რომ „ადამიანური რელიგიის“ თაყვანსაცემად 
პარიზსა და ნიუ- იორკში ტაძრებიც აშენდა და დღესაც ჰყავს მიმდევრები 
(Harp, 1991). ამგვარად, ტერმინ „ალტრუიზმის“ შემოღება ქრის ტი ა ნუ ლი 
სარ წმუ ნო ე ბის მიღ მა მდგა რი ფი ლო სო ფი უ რი აზ როვ ნე ბის ნა ყო ფია და 
წარ მო ად გენს მის ზნე ობ რივ მწვერ ვალს (Тихомиров, 1906).

ალ ტრუ იზ მი თა ნა მედ რო ვე სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა ში გა ნი მარ ტე ბა 
ისეთ ქცე ვად, რო დე საც ერ თი ადა მი ა ნი თა ვი სი ხარ ჯის ფა სად და თა ვი სი 
ნე ბით მოქ მე დებს სხვა ადა მი ა ნის სა კე თილ დღე ოდ და მი სი სა მიზ ნე არა 
სა კუ თა რი თა ვი, არა მედ სხვა ადა მი ა ნი ა. ალ ტრუ იზ მი გა მო ი ხა ტე ბა ისე-
თი პრო სო ცი ა ლურ ქცე ვე ბით, რო გო რი ცა ა: დახ მა რე ბა, თა ნამ შრომ ლო-
ბა, ქველ მოქ მე დე ბა და გა ნა წი ლე ბა (Batson, 2012). პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვა 
ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ქცე ვა ა, რო მე ლიც გა მო ხა ტუ ლია რო გორც სხვი სი დახ-
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ალტრუიზმის, პროსოციალური ქმედებისა და ქრისტიანული სიყვარულის მნიშვნელობა...

მა რე ბა, თუმ ცა ის, სა ბო ლოო ან გა რი შით, სა კუ თარ თავ ზე ორი ენ ტი რე ბუ-
ლი ქცე ვა ა. სწო რედ ამ ძი რი თა დი ნიშ ნით გან სხვავ დე ბა პრო სო ცი ა ლუ რი 
ქცე ვა ალ ტრუ იზ მის გან. 

ქრის ტი ა ნულ სარ წმუ ნო ე ბა ში სიყ ვა რუ ლი თა ვად ღმერ თი ა, შე სა ბა მი-
სად მი სი ზუს ტი გან საზღ ვრე ბა შე უძ ლე ბე ლია და მი სი გან საზღ ვრე ბე ბის 
ძი ე ბი სას დი დი სიფ რთხი ლე უნ და გა მო ვი ჩი ნოთ (წმ. იო ა ნე სი ნე ლი, 2011). 
ქრის ტი ა ნუ ლი სიყ ვა რუ ლის ნა წი ლობ რივ გან მარ ტე ბას ვპო უ ლობთ წმ. 
პავ ლე მო ცი ქუ ლის კო რინ თელ თა მი მართ ეპის ტო ლე ში, წმ. იო ა ნე სი ნე-
ლის ნაშ რომ ში „კლემაქსში“ და წმ. ბასილი დიდის ნაშრომებში.

წმ. იოანე სინელი განმარტავს, რომ ქრისტიანული სიყვარული არ 
არის გრძნობა, არამედ, თავისი არსით, ადამიანის ნების გარკვეული 
მდგომარეობაა, რომელიც მცნებების შესრულების გზით მიიღწევა (წმ. 
იოანე სინელი, 2011). წმ. იოანე სინელის აზრით, რომ გავიგოთ სიყვარული, 
ჯერ უნდა გავიგოთ რას ნიშნავს ვნებებისგან გათავისუფლება. წმ. პავლე 
მოციქული „კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში“ აღგვიწერს ქრისტიანულ 
სიყვარულს: „სიყვარულს არ შურს, სიყვარული არ ქედმაღლობს, არ 
ეძებს თავისას, არ განიზრახავს ბოროტს, არ შეჰხარის უსამართლობას, 
ყველაფრის სწამს, ყველაფრის იმედი აქვს, ყველაფერს ითმენს“ (I კორ.13). 

წმ. ბასილი დიდი წერს, რომ სიყვარულის ცნების მიღებასთან 
ერთად ადამიანმა მიიღო სიყვარულის ძალა, რომელიც ადამიანის 
შექმნისთანავე ჩაიდო მის ბუნებაში, რისი დასტურიც ადამიანის გარეთ 
კი არ მოიპოვება, არამედ ადამიანშივე დევს (Св. Василий Великий, 2009). 
ამდენად, სიყვარული არ „ისწავლება“, არც გარემოდან შეიმეცნება, არამედ 
ის ადა მი ა ნის ბუ ნე ბა ში ჩა ნერ გი ლი სწრაფ ვაა (Св. Василий Великий, 2009). 
ადა მი ა ნი შე იქ მნა ბუ ნე ბით კე თი ლი (წმ. იო ა ნე და მას კე ლი, 2000) და მი სი 
ბუ ნე ბის თვის ორ გა ნუ ლია სწრაფ ვა სი ლა მა ზის კენ, სიყ ვა რუ ლის კენ და სი-
კე თის ნე ბა ყოფ ლო ბით კე თე ბის კენ (Св. Василий Великий, 2009). სწო რედ 
ამ ჩა ნერ გი ლი სიყ ვა რუ ლის თესლს სჭირ დე ბა შემ დგომ კულ ტი ვი რე ბა და 
სრულ ყო ფა (Тихомиров, 1906; Pope, 2007).

ქრის ტი ა ნუ ლი სიყ ვა რუ ლის ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი აღ წე რა არ უნ და გა ვი-
გოთ ისე, თით ქოს გრძნო ბე ბი, ემო ცი ე ბი და ინ სტიქ ტე ბი უც ნო ბი იყო ქრის-
ტი ა ნუ ლი სწავ ლე ბი სათ ვის. წმ. ბა სი ლი დი დი აღ ნიშ ნავს: „ვინ არ იცის, 
რომ ადამიანი არის ცხოველური არსება, თვინიერი და ურთიერთობის 
მოყვარული და არა ველური და ჩაკეტილი? არაფერი არ არის ისე 
დამახასიათებელი ადამიანის ბუნებისთვის, როგორც ერთმანეთთან 
ურთიერთობა, ერთმანეთის საჭიროება და ერთმანეთის სიყვარული“ (Св. 
Василий Великий, 2009). 
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წინააღმდეგობა ალტრუიზმსა და ქრისტიანულ სიყვარულს შორის

მეც ნი ე რუ ლი მიდ გო მა ალ ტრუ იზმს გა ნი ხი ლავს სწო რედ ადა მი ა ნის 
ინ სტინ ქტე ბის ფარ გლებ ში (Pope, 2007; Тихомиров, 1906). ქრის ტი ა ნუ ლი 
სწავ ლე ბის მი ხედ ვით კი ადა მი ა ნის ბუ ნე ბა ში ჩა დე ბუ ლი ეს გრძნო ბე ბი 
მხო ლოდ და მხო ლოდ ჭეშ მა რი ტი სიყ ვა რუ ლის აღ მო ცე ნე ბის თვის სა-
ჭი რო ნი ა და გი ა. ალ ტრუ იზ მი გა ცი ლე ბით და ბალ სა ფე ხურ ზე დგას, ვიდ-
რე ქრის ტი ა ნუ ლი სიყ ვა რუ ლი. ალ ტრუ იზ მი ადა მი ა ნის ინ სტინ ქტებს და 
ფშვინ ვი ერ ნა წილს მი ე კუთ ვნე ბა, ქრის ტი ა ნუ ლი სიყ ვა რუ ლი კი - სუ ლი-
ერს. 

თუ ქრის ტი ა ნუ ლი სიყ ვა რუ ლის წყა რო ღმერ თი ა, მა შინ რა არის ალ-
ტრუ იზ მის წყა რო? – ალ ტრუ იზ მის წყა რო სა ზო გა დო ე ბაა (Тихомиров, 
1906). ალ ტრუ ის ტის თვის ღმერ თის ად გი ლი „საზოგადოებამ“ დაიკავა და 
სწო რედ სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბის თვის იღ წვის იგი. ალ ტრუ ის ტი 
მზა დაა და სა ჯოს ის, ვინც ხელს უშ ლის ამ სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო-
ბას და და ა სა ჩუქ როს ის, ვინც ამ სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბა ზე მის 
მსგავ სად ზრუ ნავს (Тихомиров, 1906). აქე დან გა მომ დი ნა რე ობს სწო რედ 
ალ ტრუ ის ტის „პრო“ სო ცი ა ლუ რო ბაც, ის სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბის 
სამ სა ხურ ში ა. გვხვდე ბა ასე თი მცდა რი შე ხე დუ ლე ბაც - სა ხა რე ბი სე უ ლი 
კე თი ლი სა მა რი ტე ლის ქმე დე ბა წარ მო ჩე ნი ლია რო გორც ალ ტრუ ის ტუ ლი 
აქ ტის ილუს ტრა ცი ა. კე თი ლი სა მა რი ტე ლი ალ ტრუ ის ტი ვერ იქ ნე ბა, ვი-
ნა ი დან იგი იჩენს ქრის ტი ა ნულ სიყ ვა რულს ის ტო რი უ ლი მტრის მი მართ, 
რაც ალ ტრუ ისტს არ შე უძ ლი ა. ქრის ტი ა ნუ ლი სიყ ვა რულ სთვის უცხოა 
ადა მი ა ნებს რა ი მე ჯგუ ფე ბად ან კა ტე გო რი ე ბად და ყო ფა, რო გორც ამას 
ალ ტრუ ის ტი აკე თებს.

ალ ტრუ ის ტი ემორ ჩი ლე ბა სა ზო გა დო ე ბას, მას ეში ნია სა ზო გა დო-
ებ რი ვი აზ რის, მი სი გა კიცხ ვის და კა ნო ნის. ღმერ თის სა ზო გა დო ე ბით 
შეც ვლა ამ სხვრევს ადა მი ა ნის პი როვ ნულ ღირ სე ბას, მის ზნე ო ბას და 
აბ სტრაქ ტულ, ცვა ლე ბად სა ზო გა დო ე ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი, კარ გავს 
თა ვი სუფ ლე ბას (Тихомиров, 1906). ქრის ტი ა ნო ბა ში ადა მი ანს პი როვ ნუ ლი 
ურ თი ერ თო ბა გა აჩ ნია ღმერ თთან, ალ ტრუ ისტს კი - უპი როვ ნო, აბ სტრაქ-
ტულ სა ზო გა დო ე ბას თან. ალ ტრუ ის ტთა სა ზო გა დო ე ბა ში კონ კრე ტუ ლი 
ადა მი ა ნი ჩა ნაც ვლდა აბ სტრაქ ტუ ლი ადა მი ა ნით. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
ალ ტრუ იზ მი აბ სტრაქ ტუ ლი, არარ სე ბუ ლი ადა მი ა ნის სიყ ვა რულს ქა და-
გებს, რო ცა ქრის ტი ა ნუ ლი სიყ ვა რუ ლი კონ კრე ტუ ლია და უახ ლო ე სი ადა-
მი ა ნე ბის გა რე მოც ვით იწყ ე ბა (Тихомиров, 1906). შე დე გად მივდივართ 
ლოგიკურ დასკვნამდე, რომ ალტრუისტს არა „სხვა“, არა მედ ეგო ის ტის 
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მსგავ სად, სა კუ თა რი თა ვი აინ ტერ სებს (Тихомиров, 1906). ამ გვა რად, 
არარ სე ბუ ლი და აბ სტრაქ ტუ ლი ადა მი ა ნის სიყ ვა რუ ლის გზა ზე შემ დგა რი 
ალ ტრუ ის ტი უბ რუნ დე ბა სა კუ თა რი თა ვის სიყ ვა რულს - ეგო იზმს, მაგ რამ 
არა ისეთს, როგ როც თავ და პირ ვე ლად მას გა აჩ ნდა, არა მედ შე ფა რულს 
და ძლი ერს, შე ზა ვე ბულს თა ვის მოტყ უ ე ბა სა და სა კუ თა რი თა ვის გან დი-
დე ბას თან (Тихомиров, 1906). ალ ტრუ იზ მსა და ქრის ტი ა ნულ სიყ ვა რულს 
შო რის გან სხვა ვე ბა შეგ ვიძ ლია ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლი ცხრი ლის სა ხით შე-
ვა ჯა მოთ: 

ალტრუიზმის და ქრისტიანული სიყვარულის მახასიათებლები

ფაქტორი ალტრუიზმი 
(პროსოციალურობა)

ქრისტიანული 
სიყვარული

სიყვარულის 
კატეგორია ფშვინვიერი სულიერი

სამყაროს ცენტრი ადამიანი ღმერთი

წყარო საზოგადოება ღმერთი

დაქვემდებარება საზოგადოება ღმერთი
მორალური 

სისტემა ცვალებადი აბსოლუტური

ადამიანი არასრულყოფილი სრულყოფილი
სიყვარულის 

ობიექტი აბსტრაქტული კონკრეტული
სიყვარულის 
გაზიარება პირობითი უპირობო
სიყვარულის 
განაწილება არათანაბარი თანაბარი

წყარო: ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ

რო გო რი სა ზო გა დო ე ბის აშე ნე ბა გვსურს - ალ ტრუ ის ტე ბის თუ ქრის-
ტი ა ნუ ლი სიყ ვა რუ ლის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის – ამ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის, ორი 
მო რა ლუ რი სის ტე მის ერ თმა ნე თის გან გა მიჯ ვნა მნიშ ვნე ლოვ ნად მიგ-
ვაჩ ნია თა ვი სი პრაქ ტი კუ ლი და თე ო რი უ ლი შე დე გე ბით. ალ ტრუ იზ მის 
და ქრის ტი ა ნუ ლი სიყ ვა რუ ლის ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი შე და რე ბი დან, ვფიქ-
რობთ, ცხა დი ა, რომ მა თი ერ თმა ნეთ თან გა ი გი ვე ბა არა თუ მცდა რია (Pope, 
2007), არა მედ ისი ნი, თა ვი სი არ სით, ერ თმა ნე თის სა პი რის პი რო ცნე ბე ბია 
(Тихомиров, 1906). შე სა ბა მი სად, ამ ცნე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ თე ო რი ულ მიდ-
გო მებს შე უძ ლი ათ ურ თი ერ თსა პი რის პი რო შე დე გე ბი გა მო იწ ვი ოს.
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დას კვნა

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვი დან გა მომ დი ნა რე, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ალ ტრუ იზ მი 
ეგო იზ მის შე ფა რუ ლი და გარ თუ ლე ბუ ლი ფორ მა ა. გა მომ დი ნა რე აქე დან, 
სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბებ ში დამ კვიდ რე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბა, რომ ალ ტრუ-
იზ მი და პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვა გან სხვავ დე ბა იმ ნიშ ნით, რომ პირ ვე ლი 
„სხვა“ ადა მი ა ნის კე თილ დღე ო ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი, ხო ლო მე ო რე - სა-
კუ თარ თავ ზე, მცდა რი ა: ალ ტრუ იზ მიც და პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვაც, სა ბო-
ლოო ან გა რი შით, სა კუ თარ თავ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ცნე ბე ბი ა.

ნა თე ლი ა, რომ ევო ლუ ცი უ რი და ქრის ტი ა ნუ ლი მსოფ ლმხედ ვე ლო-
ბა, ალ ტრუ იზ მი და ქრის ტი ა ნუ ლი სიყ ვა რუ ლი არა თავ სე ბა დი ა, უფ რო მე-
ტიც, ერ თმა ნე თის სა წი ნა აღ მდე გოა და ამ დე ნად, მათ შო რის რა ი მე სა ხის 
კომ პრო მი სი თუ სინ თე ზი შე უძ ლე ბე ლი ა. ფაქ ტია ისიც, რომ ევო ლუ ცი უ რი 
თე ო რია და მი სი მო დი ფი კა ცი ე ბი არ არის მეც ნი ე რულ ფაქ ტებ ზე და ფუძ-
ნე ბუ ლი და წმინ და ფი ლო სო ფი ურ და მსოფ ლმხედ ვე ლო ბით კა ტე გო რი-
ას წარ მო ად გენს. ალ ტრუ იზ მის წარ მო შო ბის თუ უც ნობ ადა მი ან თა შო-
რის ფარ თო მაშ ტა ბი ა ნი პრო სო ცი ა ლუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის თავ სა ტე ხი 
გან პი რო ბე ბუ ლია თა ვად ევო ლუ ცი უ რი პა რა დიგ მით. თუ კი გა მო ვალთ ამ 
პა რა დიგ მის „ტყვეობიდან“ და ვი ხელ მძღვა ნე ლებთ ქრის ტი ა ნუ ლი მსოფ-
ლმხედ ვე ლო ბით, ვფიქ რობთ, მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვა უფ რო ნა ყო ფი ე რად 
წა რი მარ თე ბა. ჩვე ნი აზ რით, დროა ყუ რადღ ე ბა მი ექ ცეს ქრის ტი ა ნუ ლი 
სწავ ლე ბის მდი დარ ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ სა გან ძურს, რაც ხელს შე უწყ ობს 
სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბას. 
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In Behavioral Economics, research of prosocial behavior large-scale 
cooperation between strangers remains one of the most challenging and puzzling 
questions. In economic relations the risk of opportunistic behavior and cheating 
always exists. Opportunistic and selfish decisions may lead society to various 
suboptimal and ineffective economic equilibrium. 

In recent theories of social preferences the relations between egoist and 
the “strong reciprocal” type of individuals are of crucial importance. And in these 
relations “Altruistic Punishment” is critical: If there is no altruistic punishment, 
cooperation between parties cannot be sustained. In presence of punishment 
mechanism and certain conditions, the strong reciprocator individual can enforce 
the whole group of selfish individuals to act prosaically and cooperate. 

Whether it is an altruist, a reciprocal altruist or a strong reciprocal individual, 
their behavior in social preferences theories are mute about moral system. 
However, altruism is a moral concept of Positivism Philosophy. Large part of 
Behavioral Economics theories analyzes origins of altruism and prosocial behavior 
in Evolutionary Theory framework.

The evolutionary worldview and Christian worldview, altruism and Christian 
love are contradictory. As a result of our analysis, altruism is a hidden and 
complicated form of selfishness. Therefore, the established view that altruism 
and prosocial behavior differ, as first is focused on the well-being of “others” and 
the latter is self-centered, is misleading: both altruism and prosocial behavior are 
ultimately self-centered concepts.

The puzzle of large-scale cooperation between strangers is derived from 
evolutionary paradigm itself. If we come out of the “captivity” of this paradigm 
and are guided by the Christian worldview, we think that scientific research will be 
more fruitful. In our view, it is time to pay attention to the rich intellectual heritage 
of Christian teaching that can significantly contribute to the welfare of society.
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