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   فلسفی   –: نگاهی روانشناختی و احساس عاطفه ،عقل
  نادر نورزائی
  2018هایدلبرگ، اپریل 

  

  بخش اول: مبانی بیولوژیک و روانشناختی
  

موجودات زنده به مقابل اشیاء و رویداد ها واکنش عاطفی از خود نشان می دهند. این واکنش همراه با نوعی 
عواطف شامل حرکات و کنش هاست که بیشتر شان برای دیگران احساس و درجاتی از درد و لذت است. 

هنگ صدا و رفتار  ستمشهود ا
ٓ
مشخص دیده می شود. بر عکس احساسات همیشه از  ی زمانیکه در صورت، ا

و در درون  ذهِن فرد جا دارد، درحالیکه عواطف در صحنۀ بدن خانه دارد. عواطف نقش  ستدیگران مستور ا
 حیات موجود زنده دارد. احساسات هم از این خاصیت در سطح عالی تری برخوردار مهم و زیر بنایــی در نظم

و  ه. رابطۀ عاطفست. عواطف از نگاه زمانی پیش از احساسات بوقوع می پیوندد و اساس احساسات استا
نها به حیث عین موضوع 

ٓ
 از ا

ً
  فکر می کنیم.و مترادف با هم احساس چنان نزدیک است که ما معموال

  
ن احساس در ما بوجود ستواطف بر احساسات مقدم اچرا ع

ٓ
؟  ما به این دلیل اول عاطفه داریم و بعد از ا

مد. عواطف شامل واکنش های ساده 
ٓ
 بوجود ا

ً
ید که عواطف از نگاه تطوری اول بود و احساسات بعدا

ٓ
 ومی ا

    . سترواج یافته ا و به سادگی ستاست که برای بقای موجود زنده از اهمیت اساسی برخوردار اخود کار 
  

د یس) برای تنظیم حیات رشسدرطول تطور بیولوژیکی، در موجودات زنده دستگاه توازن داخلی (هومؤستا
نرا به شکل یک درخت رسم نماییم. این دستگاه توازن داخلی را می توانیم درختی 

ٓ
نموده است که می توانیم ا

خودکار حیات موجود زنده را دارد. اگر از پائین درخت تنظیم با شاخ و برگ های زیادی تصور کنیم که وظیفۀ 
  به باال نگاه کنیم موارد ذیل را خواهیم یافت.

  درشاخه های پائین:

رمون (ترشح هو  تجریان سوخت و ساز(متابولیزم) قراردارد که شامِل اجزای میخانیکی و کیمیایــی اس •

ین ا میای داخلی است.یها، انقباض عضالت مربوط هاضمه و غیره) که وظیفه اش حفظ تعادل ک
ضربان قلب، فشار خون، درجۀ تیزابی و القلی بدن، ذخیرۀ پروتین ها و لیپید ها و  شاملواکنش ها 

 .می باشدهایدرو کاربن ها که برا ی تهیه ای انرژی بدن ضروری است و غیره 

ود که موج است تاب ها یا انعکاسات بنیادی که شامل بازتاِب یکه خوردن یا وحشت زده شدنباز  •
 زنده به مقابل صدا ها، سردی و گرمی از خود نشان می دهد.

 دستگاه ایمنی که برای دفاع به مقابل بکـتریا ها، ویروس ها، پارازیت ها و سم ها عمل می کند. •
  در شاخه های میانه:

•  
ً
نزدیکی و یا مجازات ار تباط دارد که شامِل واکنش  به لذت و پاداش و یا درد و رفتاری که معموال

دوری موجود زنده به شیء و یا وضعیت ورویدادی است. در انسان ها که قابلیت کالمی دارند این 
ور توصیف می کنیم.

ٓ
 واکنش ها را یا لذت بخش ویا درد ا

  یک سطح باالتر:
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د که شامِل گرسنگی، تشنگی، شور جنسی، کنجکاوی و ر قراردا تعدادی از سائق ها و انگیزش ها •
گاه می شویم، است بازی 

ٓ
. این سائق هارا می توانیم اشتهاء (اسپینوزا) بنامیم ووقتی از این اشتها ها ا

نرا امیال می نامیم.
ٓ
این شبیه عاطفه و احساس است که طوری که ذکرش رفت، عاطفه واکنش تنانه   ا

ن 
ٓ
گاهی از ا

ٓ
 را احساس می گوییم.است که ا

  نزدیک به سطح باال:

. عواطفی مانند شادی، غم، ترس، شرم و استتنظیم خودکار حیات  عواطف قراردارند که نگیِن  •
غیره. در باال ترین سطح تنظیم هو مؤستاسیس احساسات قراردارد. احساسات افادۀ ذهنی جریانات 

کانیزم های هومؤستاسیس برای بقاء تمام م توازن درهمۀ سطوح تنظیم هو مؤستاسیس می باشد.
 ورفاه موجود زنده عمل می کند.

 
پس زمینه، عواطِف اولیه و عواطف اجتماعی. عواطف  عواطف را می توانیم به سه دسته تقسیم کنیم: عواطِف 

نها از اهمیت برخوردارا
ٓ
س . اگر ما مفسر خوبی از عواطف پستپس زمینه را دررفتار مشاهده نمی کنیم، گرچه ا

هنگ 
ٓ
زمینه باشیم، می توانیم تغییرات ناچیز را در طرف مقابل خود تشخیص کنیم. این تغییرات را ما در ا

صدا، حرکات چهره، طرزگـفتار و کردار مشاهده می کنیم. اگر به گـفتار توجه کنیم، تنها متوجه معنی لغوی 
هستگی صدا هم می شوی

ٓ
رامش،   مکلمات نه، بلکه متوجه "موسیقی" گـفتار و بلندی و ا

ٓ
و بدینوسیله تهیج، ا

  . نارضایتی و غیره را در طرف مقابل تشخیص می دهیم
 دوام دار ا ستپس زمینه را می توانیم از حاالت متمایز نماییم. حاالت شامل عواطفی ا عواطف

ً
، تسکه نسبتا

طح ستاسیس سرا دربر می گیرد. عواطِف پس زمینه ناشی از تغییرات هومؤ ها یعنی ساعت ها و یا حتی روز
ن را خوب، بد و یا  درکه  ستپائین ا

ٓ
تعامل با همدیگر به یک حالِت موجود زنده منجر می شود که می توان ا

چیزی در بین این دو نامید. وقتی از ما کسی می پرسد چطوری؟ ما به همین حالت توجه کرده واگر راست 
  بگوییم، این حالت را شرح می دهیم.

  
 شناخته شده اعواطِف اولیه، همان چیز 

ً
شامِل  این عواطف . یک لیست نا کاملستی است که معموال

ترس، خشم، تنفر، تعجب، خوشی و غم است. این عواطف در فرهنگ ها و مردم های مختلف مورد پژوهش 
مازون به همان ستودر همۀ انسانها یک نوع ا ستقرار گرفته ا

ٓ
. یعنی چهره ای یک بومی در جنگل های ا

لمان. این عواطف میراث تطور فیلوجنتیک شکل خوشی و 
ٓ
تنفر را بازتاب می دهد که فردی در هایدلبرگ ا

  .ست(تطور نوعی) ا
  

عواطف اجتماعی شامِل همدردی، خیت شدن، خجالت، گناه، رشک، حسادت، افتخار، تحقیر، تحسین 
شفتگی است. دراینجا بد نیست اصل النه ای عواطف را مطرح کنیم. وقتی از پائ

ٓ
طوح ین به باال در سو برا

یبی از الیه ، یعنی الیه های باال ترکهومؤستاسیس سیر کنیم، الیه های پائین عناصر الیه های باال را می سازند
. ستاهای پائین اند. ترکیب متنوع مکانیزم های تنطیمی پائینی با عواطف اولیه زیر مجموعۀ عواطِف اجتماعی 

ه از عاطفۀ اولیه ای تنفر حرکات صورت را به عاریت می گیرد. مثال خوبی عاطفۀ اجتماعی تحقیر است ک
عاطفۀ اولیه ای تنفر برای طرد خودکاِر غذای سمی است. عاطفۀ اجتماعی تحقیر به نوعی می خواهد به کسی 

ید! 
ٓ
  بگوید از من دور شو که ازتوخوشم نمی ا
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نچه در باال ذکرش رفت را ترسیم می 

ٓ
  . (اقتباس از انتونیو دامازیو)کندنموداِر درخت در ذیل چکیدۀ هرا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نموداِر درخت: سطوع تنظیم خودکار هو مؤستاتیک، از ساده تا پیچیده

  مکانیزم های تصمیم گیری و عواطف

  
موارد زیادی در زندگی انسان می باشد که عواطف و احساسات نه تنها در جریان استدالل کمک می کند که 

نها . ستحتی ضروری و حتمی ا
ٓ
تصور کنید که درزندگی اجتماعی ما به شرایط متنوعی بر می خوریم و در ا

وریم. دانشی که ما با ارتباط به این تجارب کسب می کنیم و در حافظه نگه می داریم 
ٓ
تجاربی را بدست می ا

  شامِل نکات ذیل است:
ن مواجه شده ایم .1

ٓ
 داده های مسئله که به ا

 های را که برای حل اش برگزیده ایم گزینه .2
ورده ایم واز همه مهم تر .3

ٓ
 نتیجۀ که از راه حل خود بدست ا

 نتیجه ای عاطفی و احساسی راه حل ما .4
ی
ٓ
 ا

ً
یاهمراه با احساسات وعواطف درد،  امثال

ٓ
نتیجۀ بال فاصلۀ راه حل ما به پاداش ویا به تنبیه انجامید؟ یعنی ا

یندۀ کنش ما پاداش دهنده بود یا جزا دهنده؟ در دراز خوشی، لذت، غم، افتخار و یا شرم 
ٓ
یا نتایج ا

ٓ
بود؟ ا

  چه نتایج مثبت و یا منفی را با خود همراه داشت؟  گزینهاین  ،مدت

 احساسات

 عواطف

، مراقبت( و انگیزش ها (گرسنگی، تشنگی، سکس)سائق ها

  بازی،دلبستگی و پیوند، کشف و کنجکاوی)

 درد و لذ ت 

  واکنش های ایمنی
  بازتاب های بنیادی

  تنظیم متابولیک
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ینده فکر می 
ٓ
ینده یکی از مهمترین ویژه گی های انسان است که همیشه نسبت به ا

ٓ
تاکید بر تاثیِر رفتار ما در ا

یند را کند. ظرفیت اندوختن دانش و م
ٓ
ینده را می دهد. یعنی ما ا

ٓ
قایسۀ حال و گذشته برای ما امکان توجه به ا

نرابه وجه بهتری شکل دهیم. و یپیش بین
ٓ
  شبیه سازی می کنیم و کوشش می کنیم که ا

  
درطول زمان، ما تجارب متنوع خود از موقعیت های اجتماعی را با عواطف و احساسات پیوند می دهیم، چه 

) و عواطفی که بوسیلۀ  مثبت و چه منفی.
ً
شفتگی و افتخار مثال

ٓ
بوسیلۀ عواطف اجتماعی (همدردی، شرم، برا

ن قرارگرفته ایم را استپاداش و جزا القاء شده 
ٓ
با  همراه (انواعی از خوشی و غم)، ما وضعیت هایــی را که درا

م. احساسات معین پیوند می دهیهمزمان رفتار و نتایج اش را با عواطف و طبقه بندی می کنیم.  جزئیاِت موارد
نهارا تجربه می کنیم، به صورت خودکار از 

ٓ
با توجه به این طبقه بندی، وقتی ما به رویداد هایــی برمی خوریم و ا

  عواطف مناسِب وضعیِت موجود استفاده می کنیم.
  

نتیجه ای این مواجهه با عواطف مناسب باعث می شود که ما روی وجوه معینی از رویداد تمرکز کنیم و کیفیت 
بریم. وضعیِت موجود با طبقه بندی های عاطفی رویداد های گذشته به ما احساسی درونی و باستدالل را باال 

ورد. اگر احساس منفی باشد، فوری بدون اینکه ما نیا
ٓ
نی بوجود می ا

ٓ
گاه داشته باشیم،یکا

ٓ
 ز به استدالل ا

نراحِس درونی به ما می گوید: نکن! اگر رویداد مثبت باشد
ٓ
تائید می کنیم، چون که درگذشته این   ، ما فوری ا

ویداد هارا با های ما این ر  گزینهنوع تجربه نتیجه ای مثبت داشته است. چکیدۀ کالم اینکه: رویداد ها و نتایج 

انه گذاری می کند. این نشانه گذاری های جسمانی (عاطفی) فضای فیصله گیری را عالیم مثبت و منفی نش
محدود می کند و احتمال اینکه کنش ما با تجارب گذشته انطباق داشته باشد را باال می برد. این نظریه توسط 

ه در ذیل ک امریکایــی انتونیو دامازیو به نام "فرضیۀ نشانه گر های جسمانی" مطرح شده استشهیر مغز شناس 
ن می پردازیم

ٓ
  .به ا
  

ک واکنش ی داده شده، تفکر و هدف اش این است که به تصمیمی معین برسیم. یعنی با رابطه به وضعیت
یا ترکیبی از  و معین را ازبین امکانات متنوع برگزینیم. این واکنش می تواند غیرکالمی، یک کلمه، یک جمله

  که اکـثر اوقات ما بین شان فرقی قایل نیستیم. است. تفکر و تصمیم چنان با هم پیوند خورده باشد اینها
مفهوم تفکر و تصمیم چند چیز را پیش فرض قرار می دهد. یعنی اینکه تصمیم گیرنده از دانش ذیل برخوردار 

  است:

ن باید تصمیمی بگیرد •
ٓ
 دانش دربارۀ موقعیتی که در ا

گاه است در زمینه مکناز کنش ها و واکنش های م •
ٓ
 ا

گاهی دارد گزینهاز تبعات بالواسطه و دور مدِت تصمیم اش در رابطه با هر یک از  •
ٓ
 ها ا

این دانش که در حافظه اش به شکل بازنمای های گرایشی و تمایلی وجود دارد، می تواند به شکل غیر کالمی 
  و کالمی در دسترس اش قرارگیرد.

 مفاهیم تفکر و تصمیم 
ً
ن معموال

ٓ
به این هم اشاره دارد که فرد راه کارهای منطقی در اختیار دارد که بوسیلۀ ا

ن کنش و واکنش مناسب را برگزیند.
ٓ
ین کار برای ا داوری منطقی نماید و حکمی را صادر کند و به تکیه به ا

ا در ر  ی بر فرضیۀ نشانه گر های جسمانی ما عاطفه و احساسامبنبر توجه و حافظۀ کاری ضروری است. ولی 
وردن چند مثال موضوع را بیشتر می شکافیم:

ٓ
  همۀ جریان های تفکر و تصمیم نیاز داریم. با ا
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ید و نیورون های معینی در هیپوتاالموس این جریان را ردیابی  .1
ٓ
وقتی سطح شکر در خون ما پایین می ا

گاه می شویم، 
ٓ
می کنند که نتیجه اش احساس گرسنگی در فرد است. تا زمانیکه ما ازاین احساس ا

گاه نیستیم. یعنی نه ما از امکانات و تبعات گ
ٓ
نها ا

ٓ
نها زیجریاناتی صورت می گیرند که ما از ا

ٓ
نش ا

 خبری داریم و نه سازوکاری برای تفکر و استدالل منطقی در اختیار داریم. 
تصور کنید چه چیزی رخ می دهد وقتی ما به سرعت به یک جانب می رویم برای اینکه سنگی که از  .2

باال می افتد با ما تصادم نکند. این وضعیتی است که واکنش سریع و فوری می طلبد. دراین وضعیت 
گاه می ت

ٓ
وانیم کنار رویم یا نه. هر گزینه تبعات خودرا دارد. ولی در گزینش واکنش نه ما از دانش ا

گاهانۀ تفکر و منطق. گرچه زمانی در طول تکامل فردی ما،  هایاستفاده می کنیم ونه از راه کار 
ٓ
طر خا

موخته ایم و محرک سنگ را با گریز و اجتناب 
ٓ
ن را باهاینکه سنگی به سر ما اصابت کند را ا

ٓ
م پیوند ازا

گاهی به 
ٓ
داده ایم و به حافظه سپرده ایم. حاال که به این دانش نیاز داریم، به شکل خودکار وبدون ا

ید و کنار می رویم.
ٓ
 کمک ما می ا

شامِل تصمیم برای ازدواج نمودن، برای تعیین  داردستۀ دیگر از مواردی که نیاز به تصمیم گیری  .3
یشغل و پیشه، تصمیم به اینکه 
ٓ
 به سفری برویم که هوای طوفانی پیشگویــی شده است،تصمیم به اا

یا کسی را که به ما ضرر رسانده می خواهیم عفو 
ٓ
اینکه پول خود را چگونه سرمایه گذاری کنیم، ا

 منتظر اعدام است عفو نماییم وغیرهکه نماییم، اگر رئیس جمهور کشوری باشیم، حاضریم کسی را 
ِل کار دانشمندان، انجنیران، ریاضی دان ها، مهندسین و موسقی . تصامیم دیگری شاممی باشد

. اختراع ماشین جدید،ساختمان نوی را طرح کردن، مشکلی در ریاضی را حل نمودن، دانان است
  موسیقی جدیدی را کمپوز نمودن، کـتابی را نوشتن وغیره است.

 نیاز به جریان واض
ً
ح استدالل منطقی با درنظر تمام تصامیمی که دراین دسته می گیریم، ظاهرا

داشت پیش فرض هاست. استدالل هایــی که تابع هیجانات و عواطف نباشند به ما ممکن سازند تا به 
بهترین حکم و نتیجه برسیم. مثال های دستۀ سوم همه از دو دستۀ اول فرق دارند: در تنوع محرک 

 تبعات در نزدیک مدت و دراز مدت ها، گوناگونی واکنش ها و تبعات متعدد هر گزینه در حالیکه این
می توانند از هم متفاوت باشند. طوریکه در فاصله های زمانی مختلف تنازعی بین مزیت و ضرر شان 

پیشگویــی قابِل اعتماد را نا ممکن می سازد. گذشته  ،مواردوجود دارد. عدم قطعیت و چند الیه بودن 
 عداد زیادی در صحنۀ ازاین، باید از این موارِد بسیار و تبعات شان، ت

ٓ
گاهی فرد حاضر باشند تا ا

  وکنِش نهایــی نیاز به استدالل منطقی دارد.اینکه راه کار مناسب به کار گرفته شود 
برای این نوع استدالل نیاز است تا ما مقادیر زیادی از داده ها یعنی امور واقع را در تخیل خود 

نهارا با اهداف موقت  حاضر داشته باشیم، نتایج فرضی واکنش های خویش را
ٓ
با هم مقایسه نماییم، ا

ن کار گرفته ایم.
ٓ
 و نهایــی بسنجیم که نیاز به روشی دارد که ما درگذشته در موارد متعددی از ا

 
ود وج از سوی دیگر و دستۀ سوم از مثال ها از یک سو با درنظر داشت فرق فاحشی که بین دستۀ اول و دوم

ور نیست اگر تصور کن
ٓ
 مکانیزم های ذهنی و مغزی متفاوتی در کار دارد، تعجب ا

ً
یم که دراین مورد سوم، کامال

و  ،یکی را خارج از بدن انسان قرارداد فرانسوی، ریاضی دان و فیلسوفرنه دکارت، . چنان متفاوت که است
ن را روح انسان خواند ودیگری را در بدن انسان قرارداد

ٓ
ن را نفس حیوانی نامید. یکی قابلیتی برای تفکر  ،ا

ٓ
و ا

  و ریاضی است و دیگری مربوط به جهان نا شفاف و مکدِر هیجانات است. شفاف، منطقی
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سیگنال عاطفی تعویضی برای استدالل مناسب نیست، بلکه نقش کمکی دارد و موثریت و سرعِت جریان 
  دیمی تواند جریان استدالل را زاحتی  یاستدالل منطقی را باال می برد. در شرایط

ً
زمانی  وغیر ضروری نماید. مثال

د می ینه ای را فوری تائیزینه ای را رد می کنیم که به احتمال قوی به فاجعه می انجامد ویا گزکه ما فوری گ
  دارد که فرصتی خوب برای ماباشد. کنیم چون که احتمال قوی

  

  و عدالت اخالقیات ،عواطف
اگر عواطف و احساسات اجتماعی نمی بودند، نوع دوستی، مهربانی جایــی که ضروری است، انتقاد جایــی که 

الزم است و احساس خودکاِر نا کـفایتی خودی ممکن نبود. درچنین شرایطی نظام اخالقی و تکوین اش نا 
 مشوره متوسل نمیمحتمل بود. در شرایط فقدان این عواطف، انسانها برای حل مشکالت گروهی شان به 

  ذائی و دفاع از گروه ویا حل اختالفات بین اعضای گروه هم ممکن نبود.غشدند. شناسایــی و اشتراک در منابع 
به احتمال قوی، نبود عواطف و احساسات اجتماعی، دیگر قابلیت های ظرفیت های فکری، ابزار فرهنگی 

 دیگری مانند رفتار اخالقی، باور های مذهبی، قانون، عدالت و ن
ً
ظم سیاسی یا ظهور نمی کردد ویا شکل کامال

  به خود می گرفت. البته نباید تصور کرد که تنها عواطف در شکل گیری ابزار فرهنگی نقش دارد.
  

متاسفانه، تطور بیولوژیکی با عواطف و احساسات اجتماعی تنها در سطح گروه عمل می کند و نوع دوستی در 
گروه ها را می سازند. در بین  حیوانات دستۀ از گرگ ها و جمعی از میمون ها این محدوده می ماند. در عالم

نهایــی که بیرون از گروه اند، تاریخ تطوری نشان 
ٓ
انسان ها گروه شامِل فامیل، قوم، شهر و ملت است. برای ا

ند نمی دهد که توجه خوبی به ایشان نشده است. احساسات خوب وقتی متوجه بیگانه ها می شوند، می توا
بسیار وحشی وخشن باشند. نتیجه اش خشم، خشونت و تنفر است که نطفۀ خصومت ونفرت قومی وتباری، 
نژاد پرستی و جنگ است. نتیجه این که بهترین رفتار ما توسط جینوم ما برنامه ریزی نشده است، بلکه ناشی 

ن کوشش به شمولیت هرچه بی
ٓ
ی در شتر گروه های بیروناز یک جریان طوالنی تمدنی است. تقالیــی که در ا

گروه خودی است که در نهایت تمام بشریت را در بر گیرد. ازاین هدف ما هنوز فاصله ای زیادی داریم. فقط 
  کافی است که اخبار روز را مطالعه کنیم که درجهان ما امروز چه می گذرد.

حالت حیات درون انسان است، به همان اندازه می تواند حالت درون گروه   همانطور که احساسات نمایانگرِ 
را هم نمایان کند. تامل روی احساسات شادی و غم در رابطه با پدیده های اجتماعی نشان می دهد که بدون 

  این احساسات نظام سیاسی و عدالت نا ممکن است. 
  

داب اجتماعی و قواعد اخالقی را می توانیم ب
ٓ
تنظیم هو مؤستاتیک در سطح جامعه و  ه حیث امتدادرسوم و ا

فرهنگ تصور کنیم. نتیجۀ به کار گیری این قواهد همان چیزی است که بوسیلۀ ابزار هومؤستاتیک بدست می 
ید، یعنی توازن حیات برای بقاء وزندگی بهتر. امر مسلم این است که همۀ انسان ها تمایل به حفظ حیات و 

ٓ
ا

نها دست می دهد که دراین امر مؤفق باشند . بنیاد فضیلت در این امر نهفته ند و شادر ادبهزیستی 
ٓ
ی زمانی به ا

  است. پرسش این است که چگونه توجه به بقاء و بهزیستی فردی می تواند اساس فضیلت باشد؟
واقعیت بیولوژیکی حفظ و صیانت ذات منجر به فضیلت می شود به خاطِر اینکه در راستای نیاز سلب 

 باید دیگران را در صیانت ذات شان یاری کنیم. نشدنی
ً
 اگر دراین امر ناکام شویم، صیانت ذات، ما ضرورتا

 از اصل صیانت ذات تخطی نموده ایم. بنیاد دیگر فضیلت وجود ساختار 
ً
منقرض خواهیم شد و طبیعتا
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ت خوبی ذاری فضیلست. این اساس گمتقابل ااجتماعی همراه با موجودات زندۀ دیگر دریکه شبکۀ وابستگی 
  اش دراین است که بنیاد علمی دارد و منوط به وحی پیامبران نیست.

  
 دو نوع دیدگاه در تاریخ تفکر غربی استاحساسات بارابطه به اینکه عدالت و حقوق تا چه اندازه ناشی از 

وجود داشته است. یکی مربوط به روشنگری اسکاتلندی است و دیگری نظریۀ ایمانویل کانت. بنا بر دیدگاه 
دام سمیت و د

ٓ
وید هیوم) ریشۀ عدالت عاطفه است، به ویژه عاطفۀ مثبت همدردی که جزء ااسکاتلندی (ا

واطف اخالقی را پرورش دهیم ولی نیاز به یادگیری شان نداریم، الینفک رفتار انسان است. ما می توانیم ع
نها جزء طبیعت ماست. به اساس این عواطف وبا کمک دانش و ِخرد، قواعد اخالقی، قانون و نظام 

ٓ
چونکه ا

مشکِل دیدگاه سمیت و هیوم در این است که تنها روی عواطف مثبت تکیه می  . استهای عدالت بنا شده 
شفتگی کنند. می دانیم

ٓ
یز مطرح ن که در پهلوی این عواطِف مثبت، عواطف منفی مانند رنجش، انتقام و برا

نقش شادی و غم در ساخت  که به همان اندازه برای بنای نظام عدالت اهمیت دارد که عواطف مثبت. است
ی ی طبیعنظام عدالت از اهمیت شایان برخورداست. غم فردی ما را به غم دیگران حساس تر می کند. همدرد

ما را با درد دیگران عیار می کند ولی تجربۀ شخصی درد احساس درد در دیگران را عمیق تر می کند. به عبارت 
 دیگر، غم شخصی ما را کمک می کند که از همدردی به همدلی برسیم.

  
د انندیدگاه دیگر که با نام کانت همراه است و درکارهای جان رالس هم دیده می شود، عواطف نمی تودر 

اساس عدالت باشند. به باور این فیلسوفان، تنها عقل و ِخرد است که می تواند اساس مناسبی برای 
نها را دمدمی مزاج وحتی خطرناک

ٓ
. اندمی د اخالقیات، قانون و عدالت باشد. کانت به عواطف اعتماد ندارد، ا

برای اداره حیات اجتماعی در وی حکمت عواطف را که نتیجۀ میلیون ها سال تطور است و قواعد مفیدی 
ماید. بهتر و ابتکاری را ارائه ن اختیار ماقرار میدهد، رد می کند. تنها عقل انسان است که می تواند راهکار های

مشکل این دیدگاه دراین است که عقِل بدون احساس می تواند به همان انداز مشاور بدی باشد و به فاجعه 
کل عقل ابزاری را ادورنو و هورکهایمر در کـتاب "دیالکـتیک روشنگری" نقد مش بیانجامد که عواطف طبیعی ما.

ینده ای روشنگری گ
ٓ
  اشتند.ذنموده اند واساس دیدگاه نسل اول مکـتب فرانکـفورت را در بارۀ ا

  

  و خردمندی چگونه عمل می کند؟ تفکر
وضعیتی را تصور کنیم که نیاز به تصمیم گیری دارد. فرض کنید شما رئیس یک شرکت بزرگ هستید و برای 

ماده گی می گیرید. این مشتری برای شرکت شما از اهمیِت به سزایــی 
ٓ
مالقات با یک مشتری مهم ا

ه با او یید کبرخورداراست ولی همزمان دشمن سر سخِت بهترین دوست شماست. اکنون شما باید فیصله نما
دم نورمال فوری سیناریو های 

ٓ
ی بعد متنوعی را یکممکن و قرارداد می کنید یا خیر. در چنین شرایطی مغز یک ا

نها.  دراین شرایط درذهن ازدیگری در صحنۀ ذهن اش 
ٓ
ما شطرح می کند همراه با نتایج احتمالی هر یک از ا

 این تصاویر می تواند شمارا همراه با مشتری  تصاویر گسسته ای از تصورات و صحنه ها ظاهر می شوند.
ً
مثال

ن 
ٓ
خبر می شود و با ترسیم نماید که بااو مالقات می کنید و دوست شما یا شاهد این مالقات است ویا از ا

در  د ویدوستی شما به مخاطره می افتد. تصویر دیگر می تواند این باشد که شما با این مشتری مالقات نمی کن
بزرگ را ازدست می دهید ولی دوستی شما با بهترین رفیق شما پا برجا می ماند. چیزی که  یک تجارت نتیجه

ما در اول لوحۀ سفیدی نیست، بلکه شامِل تصورات متنوعی است که شمهم است این است  که بدانیم ذهن 
 با وضعیت های مختلف تداعی می کنید و این تصاویر در ذهن شما وارد می شوند طو 

ً
مۀ ریکه هشما معموال
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نهارا نمی توانید در یک تصویر کلی تلفیق نمایید. 
ٓ
ما هر روز با چنین شرایطی سر وکار داریم.چگونه این  ا

  مسئله را حل می کنیم؟ چگونه پرسش هایــی که به طور ضمنی و ذهنی از نظر ما می گذرند را فیلتر می کنیم ؟
  

ه اساس مفهوم عقل وخرد استعالیــی است و کی مبنی بر تصمیم گیری بیحد اقل دوامکان وجود دارند: 
  تکیه دارد. " انتونیو دامازیوفرضیۀ نشانه گر های جسمانی"دیگری بر 

  
ن باور داشتند، من

ٓ
 طق صوری یگانه راه حل این مشکلبه اساس عقالنیت که افالطون، دکارت و کانت به ا

  مد نظر نمی گیرد.تصور عقالنی هیجانات و عواطف را برای اینکه تصمیم مناسب را اتخاذ نماید . است
  

ی و نفع و ضرر شان را ارزیاب کنیمیه زینه هارا جدا جدا تحلیل و تجزبه اساس عقل و منطق باید هریک از گ
نرا می خواهیم به حد اکـثر برسانیم، می 

ٓ
کنیم. با در نظر داشت نفع ذهنی که در یک تصمیم نهفته است و ما ا

 هر دانیم که چه 
ً
ینده  گزینهبه خیر ماست و چه به ضرر ما. مثال

ٓ
و نفع و ضرر اش رادر زمان های مختلف در ا

لیل و ، تحستبلکه بدیل های متنوع ممکن ا ،تنها یک راه حل نداردها  گزینهمی سنجیم. چون هر یک از 
ه داشته باشد ساده نیست. برای اینکه مشتری ای را ب گزینهتجزیۀ منطقی ساده نیست. حتی پرسشی که دو 

خود جلب کنید ممکن است این برای شما در کوتاه مدت نفعی داشته باشد ولی در درازمدت شامل ضرر هایــی 
اندازه و مقیاس نفع شما قابل سنجش دقیق نیست و باید شما نفع و ضرر را و چوکات زمانی الزم را باشد. حتی 

کن با مشتری است بلکه از دست دادن دوست مهم شما هم مر شما نه تنها شامِل قرارداد متخمین بزنید. ضر 
می تواند جزء این فیصله باشد. چونکه این ضرر در طول زمان مقیاس اش تغییر می کند، شما باید نرخ کاهِش 

له های شمامل فاصارزش اش را هم ارزیابی نمایید! در نتیجه شما باید یک محاسبۀ پیچیده را طرح کنید که 
ی را باهم مقایسه نمایید که باید مقیاس استزمانی مختلف است و مجبورید نتایجی که در نوع خود مختلف 

یو این محاسبه همزمان می تواند از سینار  عمومی برای شان در نظر گیرید، برای اینکه مقایسه با معنی باشد.
. این ستی کند که شامل تصاویر دیداری و شنیداری اهای دیگر متاثر شود که متواتر به ذهن شما خطور م

  سیناریو ها روایت هایــی را الزم دارد که برای ادامۀ جریان منطقی مهم است.
  

 که این جریان عملی 
ً
نچه ذکر اش رفت باشد، یقینا

ٓ
اگر جریان عقالنی و منطقی تصمیم گیری فقط مبنی بر ا

دی را بکار دارد که مناسب نیست اگر قرار باشد شما در نخواهد بود. در بهترین وجه، این روش زمان زیا
 تصمیم گیری برای شما نا ممکن خواهد 

ً
همان روز کار های دیگری را هم انجام دهید. در بد ترین وجه، اصوال

ی خود ن را در حافظۀ کار ها و نفع و ضرر شا گزینهبود. چرا چنین است؟ برای اینکه شما نمی توانید تمام این 

د که نیاز به مقایسه ای شان را دارید. بازنمایــی های محاسبه های میانی را که به مقایسه شان نیاز نگهداری
! شما راه را گم خواهید کرد. فراخنای توجه و حافظۀ کاری ظرفیت محدود استدارید از حافظۀ شما رفته 

است و یا اینکه در جریان دارد. اگر عقل و خرد ما مبنی براین نوع روش کار کند، خطر تصامیم مضر زیاد 
  تصمیم گیری مایوس خواهید شد.

  
 روش کسانی است که 

ً
صدمۀ مغزی دیده اند. البته شما می تجارب نشان می دهد که این نوع استدالل دقیقا

هارا ثبت کنید، سیناریو های بیشمار  و تبعات شان را  گزینهتوانید قلم پنسل و کاغذ را مهیا نمایید و همۀ 
 این روش را برای یافتن زوج مناسب توصیه نموده است!) 

ً
ید که باش همتوجولی ثبت نمایید (داروین ظاهرا
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ماده سازید. انتظار 
ٓ
کاغذ کافی در اختیار داشته باشید، پنسل تیز کن دم دست شما باشد و میز بزرگی هم ا

خر برسید!نداشته باشید ک
ٓ
  سی صبر کند تا شما با تصمیم گیری خود به ا

  
مهم است بدانیم که مشکل تنها به ظرفیِت نا کافی حافظه ارتباط ندارد. بلکه مربوط به راه یابی ها و استدالل 

. تاس احصائیهضعف ما استفاده از حساب احتماالت و  طهای ما هم می شود. طوریکه می دانیم یکی از نقا
این، مغز ما در مدت چند ثانیه و چند دقیقه به تصامیم عالی دست می یابد. چونکه مغز ما این باوجود 

  رد تکیه نمود.تنها نمی شود به عقل و ِخ  ؟قابلیت را دارد
  

  فرضیۀ نشانه گر های جسمانی
 در سیناریوهای که ذکر کردیم، تصاویر و عناصر کلیدی به شکل خطوط کلی و سریع در ذهن ما ظاهر می

ماییم از این عناصر تحلیل سود و زیان ن شوند که ممکن نیست جزئیات شان را تحلیل نماییم. پیش ازاینکه ما
و راه حل منطقی برای یک مسئله بیابیم، چیز مهمی بوقوع می پیوندد. وقتی یک واکنش با نتیجۀ نا خواسته 

حساسی ناخوشایند در اندروِن خود می همراه باشد و در تصور ما ظاهر شود، ما در یک زمان بسیار کوتاه ا
ین جریان ا کنیم. چون این احساس به بدن ما ارتباط دارد و تصویری معین را نشانه می گیرد، انتونیو دامازیو

  را نشانه گر های جسمانی نامیده است. 
  

ک واکنش ی نشانه گِر جسمانی چگونه عمل می کند؟ نشانه گر جسمانی توجه مارا به نتیجۀ منفی و نا مطبوع
بدیل  های می کشید و گزینهینۀ منفی را از لیست زبدینوسیله اعالن خطر می کند. شما گو معطوف می کند

های  گزینهدیگری را انتخاب می کنید. شما هنوز امکان تحلیل سود وزیان را دارید، زمانیکه از این طریق 
ری گر های جسمانی برای جریانات تصمیم گیمنفی را از لیست کشیده و لیست را کوتاه نموده باشید. نشانه 

روزمره تنها کافی نیست، چونکه عناصر باقی ماندۀ لیست را باید تحلیل منطقی نمایید ودر نهایت انتخابی را 
ن می باشد. نموده تصمیمی را بگیرید.

ٓ
  نشانه گر های جسمانی تعویضی برای تفکر نیست بلکه ممد ا

  
ینده تبعات شان مثبت است کمک می ددر حال نتیجۀ منفی دار تشریح باال برای فهم تصامیمی که 

ٓ
 ولی در ا

ن 
ٓ
ینده از ا

ٓ
کند. اگر ما نظر به ضرورت وقت، مجبور شویم در حال چیزی را قربانی کنیم برای اینکه نفعی در ا

 اگر کارمندان برای جلو گیری از ورشکستگی یک شرکت حاضر شوند مزد کمتری را قبول کنند تا 
ً
ببریم. مثال

ینده وظیفۀ خویش را
ٓ
ینده یک نشانۀ  درا

ٓ
نی منفی است ولی سود در ا

ٓ
حفظ کنند و مزد بیشتری بگیرند. نتیجۀ ا

ید.  قوۀ ارادۀ ما در واقع چیزی 
ٓ
یندۀ مثبت در ما بوجود می ا

ٓ
جسمانی مثبت را باعث می شود که بعد از تصور ا

نیمثبت جز تمایل ما برای قبول تبعات 
ٓ
ارزیابی  ه نیاز بهنیست. قوۀ اراد منفی دراز مدت به مقابل نتایج ا

ن قدرت اش را می بازد.
ٓ
ینده دارد وبدون ا

ٓ
  رویداد های ا

  

ید؟
ٓ
  نشانه گر های جسمانی از کجا می ا

ما با مکانیزم های نیورونی تولد می شویم که برای تولید حاالت جسمانی به مقابل دسته ای از محرک ها نیاز 
داریم، یعنی مکانیزم های عواطف اولیه. اساس این مکانیزم قابلیت اثر دهی به سیگنال هایــی است که منوط 

اعی را با واکنش های جسمانی انطباق به رفتار فردی و اجتماعی ما می شود و قادر است انواع اوضاع اجتم
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دسته های از محرک هارا با دسته هایــی از نشانه های جسمانی پیوند  دهد. در واقع ما در طول رشد فردی خود
نها مبنی بر عواطف ثانوی 

ٓ
  . استمی دهیم (شرطی سازی)، یعنی ا

  
. ز ما نورمال باشد و هم فرهنگ ماما زمانی می توانیم نشانه گر های جسمانی انطباقی را شکل دهیم که هم مغ

سیب دیده باشد، ظهور نشانه گر های جسمانی انطباقی نخواهد بود. مثال 
ٓ
اگر از اول یا مغز ما ویا فرهنگ ا

سیب دیده را می توانیم در مرض جامعه ستیزی 
ٓ
شاهده م که نتیجۀ یک رشد ناسالم بیولوژیکی است مغز ا
  کنیم.

دم می کشند، دزدی می کنند، دروغ می 
ٓ
مثال اش افرادی است که در اخبار روز هر از گاهی مطرح می شوند: ا

گویند به زنان تجاوز جنسی می نمایند و بدون احساس همدردی و یا عذاب وجدان اند و اگر فرصت یافتند 
 
ً
نها مثال کسانی اند که کامال

ٓ
یجانات را عمل می کنند و ه نیت ابزاری مبنی بر عقالعمل شان را تکرار می کنند. ا

نها را از خردمندی و عقالنیت باز می دارد. هنوز 
ٓ
نمی شناسند. عدم احساس و قابلیِت راه داشتن به عواطف، ا

  نمی دانیم که تاثیر تربیت فامیلی چگونه با نقصان بیولوژیکی ودر چه سطحی عمل می کند.
یری فرد نورمال کمتر از صدمۀ کانونی مغز است. ولی مثال هایــی تاثیر فرهنگ بیمار بر نظام تفکر و تصمیم گ

لمان، استالینیزم در روسیه، پل پت 
ٓ
در تاریخ داریم که اثر فرهنگ بیمار به مراتب بیشتر است. فاشیزم در ا

داعش و طالب در زمان و کشور ما همه نشانۀ فرهنگ  استبداد فامیلی کیم ها در کوریای شمالی،در کمبودیا،
دم هابیما

ٓ
به احتمال قوی نورمال از نگاه مغزی و مکانیزم های تصمیم گیری،  ییــر است. در این مثال ها ا

ار به بیماری فرهنگی دچقربانی فرهنگی بیمار شده اند. احتمال می رود که بخش مهمی از جامعۀ غربی هم 
  شود.

  
و  ظام ترجیح دهی داخلیو تحت کنترل یک ن ستطوریکه که دیدیم، نشانه گر های جسمانی اکـتسابی ا

که شامِل اشیاء، رویداد ها، قواعد و قرارداد های اجتماعی است. اساس نیورونی  می باشدتاثیرات خارجی 
مادگی های تنظیمی موجود زنده برای بقای حیات است. حفظ حیات موجود زنده 

ٓ
نظام ترجیح دهی داخلی ا

هی داخلی این است که از درد دوری کند و به لذت منوط به توازن هو مؤستاتیک است. تمایل نظام ترجیح د
  نزدیکی نماید.

  
ی به این ول محرک های تعیین کننده برای نشانه گر های جسمانی در دوران کودکی و جوانی شکل می گیرند.

موزیم.
ٓ
  نشانه گر های جسمانی در طول حیات افزوده می شوند، یعنی ما همیشه می ا

  

  مبانی مغز شناسیچکیدۀ 
  عاطفه و احساس بخشی از مغز است که به نام سیستم لمبیک یاد می شود.اساس 

عاطفه: بسته ای از واکنش های شیمیایــی ونیورونی است که وظیفه ای تنظیمی دارد وبرای حفظ موجود زنده 
 برای همه قابل رؤیت است.

ً
  از اهمیت برخورداراست. عاطفه معموال

  که نوعی تعبیر وروایتی از عاطفه است.احساس: تجربۀ درونی وشخصی از عاطفه است 
  سیسیتم لمبیک به سه بخش تقسیم می شود.

بخش پائینی: کنترول وظایف نباتی را دارد. مرکز اش هیپوتاالموس و امگداال است. عملکرد های این   .1
بخش اکـتسابی نیست. در حیوانات هر یک از حاالت نباتی مانند تشنگی، گرسنگی، دفاع از قلمرو، 
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. مرکز پاداش دهی که ستشرایط معیاری برای بروز دارد ورفتار کلیشه ای را همراه ا سیمیل جن
 حاالت خوشی و وجد را تولید می کنند. (ترشح اندورفین ها وانکـفالین ها، مخدر های درونی)

بخش میانه: دراین بخش احساسات ما تولید می شوند. احساسات اولیه شامل: ترس، خوشی، غم،  .2
  . ستر و کنجکاوی اشگـفتی، انزجا

احساسات ما وابسته به وضعیت های معین نیست، بلکه بوسیله ای تجارب ما با اشخاص و اشیاء 
 شرطی سازی می شود.

بخش فوقانی: شامِل سنگولت کورتکس (تلفیف حزامی) کورتکس بطنی میانی پیش پیشانی  .3
  (ونترومیدیل پری فرنتل کورتکس) و اوربیتو فرنتل کورتکس است.

وظیفۀ این بخش کنترل تکانش های درونی، رفتار و مهار امیال نفسانی، خودخواهی های فردی و 
ممکن سازی رفتار هنجاری و قبول شده ای اجتماعی است. عملکرد من و من برتر فروید را دارد و به 

 تبعات دراز مدت رفتار ما توجه دارد.

  عقل و فهم و سیستم لمبیک
و با استفاده از دانش اکـتسابی مسائل روزمره را حل می کند. عقل نیروی جامع فهم معادل هوش و ذهن است 

ی رۀ رفتار ما کارکرد خوب دارد، یعناتری است که شامل اخالقیات می شود. باوجودیکه سیستم لمبیک در اد
ستانه ای انجام می دهد، مانند کودکی 

ٓ
ست اسنجش های عاطفی از اشخاص واشیاء ورویداد هارا سریع وزیر ا

نی دارد 
ٓ
کوتاه مدت فکر می کند. عقل انسان کارکرد سیستم لمبیک را تا اندازه ای و که از رویداد ها تصورات ا

  تعدیل می کند (دوراندیشی).
خر را در رفتار ما می زند. طالع عقل دراین است که تبعات رفتار 

ٓ
با وجود این، سیستم لمبیک حرف اول و ا

ماید. چون هر کنشی باید ازنگاه عاطفی قابل قبول باشد. ازاین راه است که مارا با عواطف قوی تری مربوط ن
  تغییر رفتار میسر می شود.


