
 

 

 

 

 

 ی عناصر شناختی، هیجانی و ارادیکنشبرهمتبیین 

 ی اسالمیهاآموزهی انسان در پرتو ریگمیتصمدر فرآیند 

 مهدی علیزاده

 چکیده

ی آدمی در طول تاریخ ریگمیتصمی حاکم بر نظام قانونمندتبیین رفتارهای ارادی و سازوکارها و 

که  کنندگیری اراده ترسیم میای معروف برای شکلدغدغه اندیشمندان بوده است. فالسفه زنجیره

کند رسد، از آن به شوق و آنگاه شوق اکید عبور میمی« به فایده تصدیق»، شروع شده به «تصور»از 
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های تجربی برای تکمیل عناصر ای انجام شده و از یافتهخانهو تکمیل شود. این پژوهش با روش کتاب
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به  تصدیق»های پایه به منظور عبور از تصور به شده است و نیز جایگاه گزاره« تصور»گیری شکل

روشن شده است. یافته دیگر این پژوهش، تأثیر عناصر هیجانی و شخصیتی بر عناصر شناختی « فایده
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 مقدمه

دهند. به نظر شناسی بخشی از مبانی علوم مختلف از جمله تربیت را شکل میمباحث انسان

خوبی ایفا کنند، رسد این مباحث اگر بخواهند نقش خود را در تأمین مبانی علوم دیگر بهمی

شده و رایج این دانش نیازمند تکمیل و های شناختهنیازمند بازنگری اساسی هستند. سرفصل

ده گیری اراشود، فرآیند شکلهایی که جای خالی آن احساس میبازنگری است. از جمله سرفصل

گیری اراده دخالت دارد؟ چه راستی چه عناصری و با چه سازوکاری در شکلانسان است. به

های متفاوتی را در گذارد و ارادهحرک محیطی خاصی در افراد تأثیرات متفاوت میشود که ممی

 دهد؟آنها شکل می

ی مؤثر هااند تا عناصر و گامای را معرفی کردهفالسفه به منظور تبیین رفتار انسان، زنجیره

؛ مطهری، 338: 6جو  113: 4ج، 1383؛ شیرازی، 155: 1381)دوانی، گیری اراده را نشان دهند در شکل

 :(77: 5ج: 1384

 

 

 

د. شوکند این زنجیره آغاز میهنگامی که فاعل شناسا شیء محبوب یا مطلوب را تصور می

رسیم؛ یعنی شوقی در فاعل شناسا ایجاد اگر تصدیق به فایده صورت گیرد، به حلقه سوم می

و  رسیمگیری اراده است، میشود. اگر این شوق اشتداد پیدا کرد، به حلقه پنجم، که شکلمی

 گیرد.پس از آن تحریک اعضا و اقدام عملی شکل می

 نکاتی درباره این زنجیره:

جنبان آن، عنصری شناختی به نام تصور آید، سلسلهگونه که از این زنجیره برمی. همان1

 کند.گیری اراده معرفی میین زنجیره عناصر شناختی را نقطه عزیمت شکلاست. به بیان دیگر، ا

میل و  رغمیعلای تصور کرد که کاماًل توان اراده. اراده مبتنی بر شوق است. یعنی نمی2

شوق باشد. البته ممکن است شوق به عملی که متعلق اراده قرار گرفته به دلیل وجود امیال و 

های ناهمسو کم شود، ولی باید توجه کرد که این زنجیره خارج از ظرف تزاحم امیال تصویر شوق

های متعددی شکل گیرد شده است. به بیان دیگر، ممکن است در خصوص فعل واحدی، زنجیره

ق به یتصد

دهیفا  
 شوق

دیشوق اک  
 اراده

ک یتحر

 اعضا
 تصور
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 کنند.در صورت ناهمسوبودن، نیروی همدیگر را تضعیف می که

ده کنندر آخرین حلقه این زنجیره کمی رهزن است؛ چراکه تداعی« تحریک اعضا». تعبیر 3

 توانآن است که این زنجیره صرفاً برای اعمال جوارحی و خارجی ترسیم شده است، حال آنکه می

ساختن درونی نیز در نظر گرفت؛ اعمالی همچون خالصهمین زنجیره را درباره اعمال جوانحی و 

 ورزیدن به دشمنان خدا، محبت اولیای الهی، ذکر و یاد خدا.نیت، بغض

تر، در این نوشتار برآنیم تا در عناصر شناختی دخیل در این زنجیره، از نمایی نزدیک و جزئی

الزم باشد با افزودن آنها این  اند وبسا در این زنجیره ترسیم نشدهمداقه کنیم؛ عناصری که چه

زنجیره را تکمیل کنیم؛ عناصری همچون معرفت به جهان، انسان، حیات پس از مرگ، تصرفات 

های های قوه وهم در فرآیند تعقل، توانایی استخراج گزارههای حسی، دخالتقوه خیال در یافته

 قبلی. هایهای جدید با داشتههای سابق، سازگاری یافتهجدید از گزاره

 گیری ارادهاهمیت شناخت و تأثیر آن در شکل

های شناختی و معرفتی انسان به او جایگاهی ویژه در میان مخلوقات بخشیده است. قدرت قابلیت

 ترین مالک تمایز انسان و حیوانتعقل، که بارزترین عنصر شناختی انسان است، به عنوان اصلی

ها و حیوانات و . قرآن کریم آنگاه که به مقایسه انسان(79: 1ج ،2011الهدی، )علمشود شناخته می

؛ 179)اعراف:  کندهای شناختی را مطرح میپردازد، همین جنبهوجه تمایز انسان از حیوان می

 (.44فرقان: 

ای از اندیشمندان هدف و نهایت رشد انسان را قدر اهمیت دارد که عدهمسئله شناخت آن

 نند:دادارای ماهیتی شناختی می

کند تا تکامل حقیقی انسان عبارت است از سیر علمی، که روح در درون ذات خود به سوی خدا می

به مقامی برسد که خود را عین تعلق و ارتباط به او بیابد و برای خود و هیچ موجود دیگر، استقاللی در 

 .(79: 1382)مصباح یزدی، ذات و صفات و افعال نبیند 

ی هایژگیوترین اوصاف بَدان را این نکته درخور تأمل فراوان است که خداوند متعال اصلی

 (.22)انفال: « یعْقِلُونَ الَ الَّذِینَ الْبُکْمُ الصُّمُّ اللَّهِ عِنْدَ الدَّوَابِّ شَرَّ إِنَّ»کند: شناختی معرفی می

 ای از علوم،ولی محدود کرد. پارهآید، به علوم حصنباید علوم و معارفی که فراچنگ انسان می

. البته از منظر (134-132: 1384)نصری: شوند ماهیتی حضوری دارند و با ابزاری به نام قلب حاصل می



 1396ستان بهار و تاب، 37 ، شمارهي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

70 

 ُقلُوبٌ لَهُمْ فَتَکُونَ الْأَرْضِ فِی یسِیرُوا أَفَلَمْ »های حسی ناگزیر است: قرآن کریم، کارکرد قلب در فهم یافته

 (.22)حج: الصُّدُورِ فِی الَّتِی الْقُلُوبُ تَعْمَی لکِنْ وَ الْأَبْصَارُ َتعْمَی الَ فَإِنَّهَا بِهَا یسْمَعُونَ آذَانٌ أَوْ بِهَا یعْقِلُونَ

های حسی در یک مرتبه، جنبه تعقل دارد؛ یعنی تعقل روی این کارکرد قلب بر روی داده

با کند و در مرتبه بعد، های نظری دارای معنا تبدیل میها اِعمال شده و آنها را به گزارهداده

 کند.پیوند قلبی برقرار میها مضمون آن گزاره

شنود، و کار دارد و آنچه را میهای حسی سر در مرتبه نخست، عقل نظری با یافته

شود، ظن، اطمینان، یقین و از این کند و حالتی که در نهایت برایش حاصل میآزمایی میراستی

 قبیل است.

شود. این مرتبه از کارکرد قلب به برقرار میپیوند قلبی اما در مرتبه دوم، با مضمون گزاره 

مون کند. پیوند قلبی با مضهستی برقرار می تر با حقایقعقل عملی مربوط است و پیوندی عمیق

شود. اعتقاد و ایمان به مضمون گزاره، نیازمند حرکتی ارادی گزاره، اعتقاد و ایمان نامیده می

)جوادی شود اختیار حاصل میشدن مقدمات، بیاست؛ برخالف پیوند نظری که به محض فراهم

یقین به  رغمیعلالتی را فرض کرد که شخص توان حرو می. از این(159-158: 1-1، ج1382آملی، 

 عُلُوّاً وَ ظُلْماً أَنْفُسُهُمْ وَاسْتَیقَنَتْهَا بِهَا جَحَدُوا وَ»مضمون گزاره، به آن ایمان نورزد و از در انکار درآید: 

 (.14: نمل) «الْمُفْسِدِینَ عَاقِبَةُ کَانَ کَیفَ فَانْظُرْ

ها های شناختی، به اصالح امیال و گرایشها، عالوه بر تواناییپیوند قلبی با مضمون گزاره

 (.61 :1378)بهشتی، )جهاد با نفس( نیاز دارد 

های تجربی، برخی آیات قرآن به این مطلب عطف به این دو مرحله تأثیر عقل و قلب بر یافته

کنند و آنها را درک ران چیزی تعقل نمیاشاره دارند که کافران و مشرکان از سخنان پیامب

؛ و در برخی دیگر از آیات اشاره به این (87توبه: ؛ 42یونس: ؛ 22انفال: ؛ 58مائده: ؛ 171)بقره: کنند نمی

آورند و شده است که پس از درک آن مطالب و حتی رسیدن به مرحله یقین، به آنها ایمان نمی

 .(102اسراء: ؛ 14)نمل: ند کنارتباط اعتقادی با آنها برقرار نمی

 گیری ارادهکارکرد قوه خیال در زنجیره شکل

. قوه خیال شأنی از شئون نفس (1384)کربن: ای دارد قوه خیال اهمیت ویژه در میان ابزار شناخت،
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ناطقه انسانی است که برای نیل به کلیات و معرفت مجردات است و به عنوان خزانه حس مشترک 

کردن محسوسات بنابراین، برزخ میان محسوسات و معقوالت است و کارش متخیلمطرح است. 

 :اندگفتهکردن معقوالت در سیر نزولی است. برخی محققان معاصر در سیر صعودی و متخیل

م دهیهای برگرفته از محسوسات را به آن تحویل میی در ما است که تجربهاهاضمهخیال دستگاه 

کند و همین خیال از آن سو معانی عقلی را که و بعد از آن قوه عاقله صورت خیالی را مجرد می

، پس ما شودیمدهد. صورت خیالی به وسیله دست و زبان ما محسوس عقل گرفته، صورت می

پله معانی و حقایق را و نزوالً از آن طرف پله میکنیمپله تجرید پله صعوداً صورت را از این طرف

 .(55: 1383زاده آملی، )حسن میدهیمصورت 

اگر عقل در مقام استنباط معانی کلیه برآید، وهم و خیال هر دو به عنوان دستیاران صدیق او، 

آورند لی را برای وی فراهم میگذارند و امکان انتزاع معانی عقابزار جزئی مناسب را در اختیار می

شود. اگر جا اهمیت قوه خیال در دستگاه شناختی روشن می . از همین(284ب:  1392)جوادی آملی، 

شود معقوالت به صورت محرّف در وجود انسان تصویر قوه خیال اختاللی داشته باشد، سبب می

بسا قوه خیال معقوالتی را که فاقد صورت محسوسی شوند و در نتیجه در رفتار آشکار گردند. چه

 قَوْمٍ لَیعَ فَأَتَوْا الْبَحْرَ إِسْرَائِیلَ بِبَِنی جَاَوزْنَا وَ»هستند، به صورت محسوسات برای انسان تصویر کند: 

 .(138اعراف: )« تَجْهَلُونَ قَوْمٌ إِنَّکُمْ لَقَا آلِهَةٌ لَهُمْ کَمَا إِلهاً لَنَا اجْعَلْ مُوسَی یا قَالُوا لَهُمْ أَصْنَامٍ عَلَی یعْکُفُونَ

شود ارتباط محسوسات و معقوالت مختل شود. بنابراین، اختالل در کارکرد قوه خیال سبب می

 .(70: 1389، سهایصدوق)داند که ابوعلی سینا وسواس خناس را همان قوه متخیله آدمی می گونههمان

تواند از جنود رحمانی باشد یا از جنود نباید فراموش کرد که قوه خیال تیغ دودمی است که می

)جوادی آملی، ترین ابزار شیطان برای اغوای انسان، همین قوای واهمه و خیال است شیطانی. اصلی

 . قوه خیال نیاز به تربیت دارد؛ تربیت عملی )برای رهایی از غضب و شهوت و(88الف:  1392

و تربیت علمی )برای رهایی از شک و شبهه و شرک(. اگر  (964: 1372)شیرازی، پرستی و ...( شکم

جوادی )شوند ند، تبدیل به معِدّات معرفت میاباطن پاکیزه باشد، قوای خیال و وهم، که رهزن معرفت

 (.254-252: 3ج ،1367آملی، 

 گیری ارادهد شکلتبیین عناصر شناختی نظریه حکمای مسلمان در باب فرآین

ترتیب کنند که بهگونه که ذکر شد، فالسفه برای صدور فعل اختیاری مراحلی را مطرح میهمان
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 شامل این عناصر و مراحل است: تصور، تصدیق به فایده، شوق، شوق اکید، اراده و عمل.

ناختی شاینک بر آنیم تا دو حلقه اول این زنجیره )تصور و تصدیق به فایده( را که ماهیتی 

 دارند، بررسی کنیم.

 تصور

ل گیرد. قبل از اینکه فعمنظور از تصور در این زنجیره، تصور فعلی است که متعلق اراده قرار می

یابد. حضور فعل در ذهن )تصور( به واسطه قوای به صورت خارجی محقق شود، وجود ذهنی می

تواند با تفکر در . عقل میردیگیمی قوای گرایشی )غضب و شهوت( صورت سازنهیزمادراکی و با 

صور کلی و اعمال کلی و لحاظ مصالح و مفاسد کلی، تصویر فعلی را در ذهن حاضر کند. گاهی 

تواند استمراراً و بقائاً در این اوقات احضار صورت فعل خاص منسوب به عقل نیست، ولی عقل می

تصویری را در ذهن خویش حاضر کند، تواند با اراده، تصور مداخله کند. به عبارت دیگر، انسان می

 (.39: 1375برنجکار، یا ذهن را از تصاویر حاضر در ذهن منصرف کند )

آنچه مهم است، نقش قوه واهمه و خیال در مرحله تصور فعل است. از آنجا که اراده به کلی 

ن گفت توامیگیرد و باید مصداقی خاص از کلی مد نظر باشد تا متعلق اراده واقع شود، تعلق نمی

گیری اراده است، هرگز فارغ از دخالت خیال و وهم نیست؛ تصوری که در ابتدای زنجیره شکل

 چه به همراه دخالت عقل و چه بدون دخالت آن.

البته ایفای نقش خیال و وهم همواره به تبع عقل و قلب نیست، گاهی اوقات خود خیال 

و تصویری را از پس تصویری  کندیمه پرواز ای سرخوش، از این شاخه به آن شاخمانند پرنده

تصویری را برای شخص حاضر  البداههیفتواند . همچنین قوه وهم میکندیمبرای شخص حاضر 

توان آن را تحت کنترل اراده درآورد کند. هرچند این کارکرد خیال و وهم غیرارادی است، ولی می

 (.44الف:  1378)موسوی خمینی، 

نیز سبک زندگی افراد در هدایت و سوگیری خیال آنها مؤثر است. شاکله کلی شخصیت و 

اً چرخد و دائمطلبانه دارند، خیال آنها نیز در محدوده مشتهیات میافرادی که زندگی سراسر لذت

کند. کسانی که وقت خود را مستغرق در های مادی در نفسشان احضار میتصاویری از لذت

پسند ، قوه خیالشان در امور جامعهکنندیمگیری از ضعفا ی و خدمت به مردم و دسترسانیاری

 کند.طیران می
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 گری قوه خیال، دستاویزی برای اغواگری شیطان مشاطه

شدن به انسان، تصرف در اندیشه و ترین شیوه تسلط او )شیطان( پس از تهاجم و نزدیکمهم

؛ و (119)نساء: « و ألمنینهم»کند: میخیال او است. شیطان آرزوها و خیاالتی را برای انسان مطرح 

 ألزینن»دهد که زینت ارض است نه زیور قلب و جان انسان: چیزهایی را در نظر انسان زینت می

حبب الیکم االیمان و ». زینت جان انسان ایمان به خدای سبحان است: (39)حجر: « لهم فی االرض

انا جعلنا »شود: اتی که زینت زمین محسوب مینه خانه و باغ و امکان (،7)حجرات: « زینة فی قلوبکم

. اگر کسی خانه خوبی ساخت زمین را مزین کرده است، نه خود (7)کهف: « ما علی االرض زینة لها

های زمین را از طریق امنیه و آرزو زینت انسان وانمود را. این مغالطه، کار شیطان است که زینت

 (.394: 3ج ،1387)جوادی آملی، کند می

 

 

 

 

 

ها گیری اراده این است که انساناز دیگر نتایج دخالت خیال و وهم در حلقه اول زنجیره شکل

 شود. شخصی، ابعاد خاصی از امور برایشان برجسته میشانبه فراخور تمایالت و حاالت هیجانی

اکنون در اوج عصبانیت از او است، فعلی پرورد و همشدت کینه و نفرت کسی را در دل میکه به

ر به بیند و دیگکند، میفقط به عنوان فعلی که تشفی خاطرش را فراهم می رارسان به او آسیب

کند. البته ممکن خواهد انجام دهد، توجهی نمیابعاد اخالقی، حقوقی و اجتماعی عملی که می

تی حالت هیجانی شخص برطرف شود، سایر ابعاد فعلی که مرتکب شده است، برایش است وق

 گر شود و او متوجه خطایی که کرده است، بشود.جلوه

 اند. به عبارتلیدخگیری اراده بنابراین، حاالت هیجانی و گرایشی فرد، در مرحله اول شکل

ه بلکه خود، در تصور و تصدیق ب ها صرفًا محصول تصور و تصدیق به فایده نیستند،دیگر، شوق

 سویه بین عناصر شناختی و شوق،ای یکی در نظر گرفتن رابطهجا بهند و الزم است افایده دخیل

 ای دوسویه در نظر گرفته شود.رابطه

ق به یتصد

دهیفا  
 شوق

دیشوق اک  
 اراده

ک یتحر

 اعضا
 تصور

الیخ  



 1396ستان بهار و تاب، 37 ، شمارهي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

گیری اراده، پیوند میان عناصر شخصیتی )که با اندکی تسامح ی زنجیره شکلوندهایپاز دیگر 

دانست( و عناصر شناختی است. عناصری همچون « شاکله»توان آن را معادل تعبیر قرآنی می

ثبات شخصیتی، خودمختاری/دیگرپیروی، خودگرایی/دیگرگرایی،  بودن،یجانیه

شده قوی/ضعیف، دارای امیال و هیجانات سرکوب 1برخوردار از خود گرایی،فردگرایی/جمع

ند. این عناصر هم در اصل احضار افراوان/کم، سطح هوش هیجانی و ... در مرحله تصور دخیل

آفرین باشد بسا تصور فعلی خاص برای شخصی شوقند. چهاتصور و هم در نحوه احضار آن دخیل

ای پرخروش به ولی برای شخص دیگری نباشد. برای مثال ممکن است شناکردن در رودخانه

دلیل خطرهایی که در بر دارد، برای شخصی اصالً ایجاد شوق نکند، ولی همین فعل به دلیل 

 خص نخست به دلیل شخصیتآفرین باشد. شکند، برای شخص دیگر شوقهیجانی که ایجاد می

کند و شخص دوم به کار و شاید عقالنی خود، به ابعاد خطرآفرین آن توجه میمحتاط و محافظه

طلب، به ابعاد هیجانی آن. به عبارت دیگر، نحوه وجود ذهنی دلیل شخصیت ماجراجو و هیجان

را  و قصد فرد فعل تحت تأثیر شخصیت هر کسی با مالبسات و لوازم ذهنی همراه است که توجه

در یکی شوق ایجاد  دارند؛ دنبال به و به همین دلیل آثار مختلفی دهندیمکامالً تحت تأثیر قرار 

 کند و در دیگری حزن یا نفرت.می

 

 

 

                                                           
1. ego 

الیخ یشیو گرا یجانیحاالت ه   

ق به یتصد

دهیفا  
 شوق

دیشوق اک  
 اراده

ک یتحر

 اعضا
 تصور
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از فروع بحث اخیر، نحوه توجه افراد بافضیلت به افعال است. افراد بافضیلت کسانی هستند 

های اخالقی که صفات و ملکات اخالقی در ایشان محقق شده و ایشان را دارای امیال و گرایش

وجهه اصیل کرده است. چنین افرادی در مواجهه با افعالی که هم وجهه اخالقی دارند و هم 

اساساً تمایلی به افعال ضداخالقی ندارند. برخی فیلسوفان اخالق، تفاوت این افراد با  1ضداخالقی،

در جدال میان  (79: 1335)عامری، دانند که افراد خوب و صالح افراد خوب و صالح را در این می

کنند و به وظیفه اخالقی های ضداخالقی غلبه میهای اخالقی و ضداخالقی، بر گرایشگرایش

 شوند. این افرادکنند ولی افراد بافضیلت، اساساً دچار چنین جدال و نزاعی نمیخویش عمل می

لزم از یازمند مستهای نرسانی به انساناساساً به امور ضداخالقی گرایشی ندارند. مثالً وقتی کمک

به حفظ مال خویش تمایلی ندارند تا بخواهند از  آنهادست دادن بخشی از اموال شخصی باشد، 

 . (188: 1380ناوتن، )مکمیان دو گرایش ناهمسو یکی را برگزینند 

همچنین، افراد بافضیلت عالوه بر این جنبه گرایشی، در جنبه شناختی نیز با افراد عادی 

شوند که اساساً ابعاد در مواجهه با افعال، آنچنان مشغول ابعاد اخالقی می هاآنند. امتفاوت

گیرد. به عبارت دیگر، افعال ضداخالقی عمل، مشمول انصراف وجودی و ادبار قلبی ایشان قرار می

ود. شوارد نمی شانکنند و ابعاد ضداخالقی آنها در ذاکرهدر نظر آنها فقط با وجهه اخالقی جلوه می

اهی خوجویی و آرامشهای غیراخالقی مانند لذتنیست که آنها گرایش معنانیبدته این حرف الب

ندارند. اما در مواقعی که هیچ الزام اخالقی ناهمسو با امیال غیراخالقی وجود نداشته باشد، این 

 مصداقیتوان توصیف قرآن درباره رجال الهی را شوند. میمند میهای زندگی بهرهافراد هم از لذت

                                                           
1. immoral 

 خیال

یاو شاکله یتیعناصر شخص  

گرایشی حاالت هیجانی و  

ق به یتصد

دهیفا  
 شوق

دیشوق اک  
 اراده

ک یتحر

 اعضا
 تصور
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 یوْماً  یخَافُونَ الزَّکَاةِ إِیتَاءِ وَ الصَّالَةِ إِقَامِ وَ اللَّهِ ذِکْرِ عَنْ بَیعٌ الَ وَ  تِجَارَةٌ تُلْهِیهِمْ الَ رِجَالٌ»از این افراد دانست: 

 (.37)نور:  «وَالْأَبْصَارُ الْقُلُوبُ فِیهِ تَتَقَلَّبُ

مشغول خویش کرده که امور دیگر به حاشیه یاد خدا و حیات پس از مرگ چنان ایشان را 

 اند و توان تضعیف یاد خدا و حیات پس از مرگ را ندارند.رفته

را از فروع بحث شاکله تلقی کرد،  آنتوان به نوعی از دیگر امور دخیل در مرحله تصور که می

های بسیار مهم که در مباحث اخالقی و های شناختی افراد است. یکی از این توانشتوانش

 3است. 2و اتخاذ نقش 1های اخالقی بسیار اهمیت دارد، توان همدلیگیریتصمیم

د او ببین همدلی آن است که شخص خود را جای دیگری بگذارد و بکوشد امور را از زاویه نگاه

و حالت درونی طرف مقابل را درک کند. توان همدلی افراد به دالیل متعددی از جمله مسائل 

 4.(1389)یونا: نبودن خزانه تجربیات زیسته متفاوت است ژنتیکی، تربیت، ساختار اجتماعی، و غنی

یات را مرتکب ترین جناراحتی فجیعتوانند بهافرادی که سطح بسیار پایینی از همدلی دارند، می

 )همان(.ترین احساس ترحمی به قربانی داشته باشند آنکه کوچکشوند بی

در نهایت، باید گفت عوامل متعدد و متکثری در مرحله تصور، که اولین حلقه زنجیره 

گیری فعل ارادی است، دخیل است که احصای آنها و بررسی میزان و نحوه دخالتشان شکل

 تر است.ای گستردهنیازمند مطالعه

 تصدیق به فایده

گیری اراده، تصدیق به فایده است. فعلی که در مرحله نخست تصور حلقه دوم از زنجیره شکل

 گیری اراده پیششود و زنجیره به سمت شکلشده است، اگر مفید ارزیابی شود، شوق ایجاد می

خواهد شد و  دتریشدباشد، شوق ایجادشده،  ترقاطعرود. هرچه تصدیق به فایده یقینی و می

 سازد:گیرد. تا آنجا که ایمان قوی امور غیرممکن را ممکن میای قوی شکل میدرنتیجه اراده

                                                           
1. empathy 

2. role taking 

 (perspective taking)معادل اتخاذ دیدگاه دیگری  باً یتقرشناسی و در بحث حاضر همدلی به معنای عام آن در روان .3
 است.

ای هستند که عاملی کاماًل فیزیولوژیک است، ولی تحت تأثیر های آیینهاز جمله امور مؤثر در این توانایی، سلول .4

 عوامل ژنتیکی و تربیت است.
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عالمه ]طباطبایی[ معتقد بود که بشر هر کاری را که به آن علم و ایمان پیدا کند و از روی علم 

ایم، واقعاً این یقین و ایمان از که نشسته جا نیهمانجام دهد. اگر ما  تواندیمو ایمان اراده کند 

 (.150-149 :1371)مطهری، رویم باال! رویم باال، مییک راهی در ما پیدا شود که اگر بپریم می

تصدیق به فایده اگر از مرتبه علم عبور کند و به ایمان برسد، در عمل مؤثر خواهد بود. اما 

 اند، معلوم نیست در عمل تأثیری بگذارند:ماندهها که در مرحله علم باقی ای از تصدیقپاره

آن وقت که زنده  .زیرا یقین دارد که مرده قدرت اذیت و آزار ندارد ؛ترسدیاز مرده نم یشومرده

 یول .کرده است یاز او ساخته نبود، چه رسد اکنون که قالب ته یبود و روح در بدن داشت کار

از  ... این است که به این حقیقت ایمان ندارند؛ فقط علم دارند یبرا ترسندیآنان که از مرده م

 (.48: 1378)موسوی خمینی،  خبر استقلب بی ،آنچه عقل درک کرده

اسخ ند؟ قبل از پاگیری تصدیق به فایده دخیلحال پرسش این است که چه عواملی در شکل

 تأملی داشته باشیم.« فایده»به این پرسش الزم است در مفهوم 

اند: حیوانی و های ارادی انسان دو گونهدارد، فعالیتگونه که محقق الهیجی بیان میهمان

مبدأ (. 28-27: 1391)دیوانی، کند انسانی. او از اولی به اراده غیرعقلی و از دومی به اراده عقلی یاد می

ه دوم ادراک اراده غیرعقلی، میلی از امیال حیوانی انسان )شهوت و غضب( است، ولی مبدأ اراد

ای از بودن اراده این است که شهوت و غضب را فایدهعقلی است. به عبارت دیگر، مالک حیوانی

 (.28همان: کار حاصل شود )

، به معنای تأمین تمایالت شهویه و شدهبر دیدگاه محقق الهیجی، اگر فایده تصدیق بنا

ربوط به حیوانیت انسان است نه غضبیه باشد، فاقد ارزش اخالقی است؛ زیرا این قبیل افعال م

شوند. به عبارت دیگر، حتی اگر انسانیت او. افعال اخالقی، افعالی هستند که از عقل ناشی می

کند، جسمانی باشد، باز هم ارزش اخالقی خواهد یافت، و اال اگر عقل ای که عقل تأیید میفایده

 نخواهند داشت. در خدمت قوای غضبیه و شهویه باشد، احکام آن ارزش اخالقی

بنابراین، نباید فایده مد نظر را در حد نیازهای جسمانی فروکاست. البته زنجیره مد نظر 

های التذاذی نیز بشود، ولی نباید آن را تواند شامل فعالیتشود، میفالسفه که از تصور آغاز می

رو نکنند. از ایی میهای تدبیری نیز از همین زنجیره پیروها محدود کرد. فعالیتبه این فعالیت

ریم تر در نظر بگیمناسب است فایده را به معنای لذت و دفع الم در نظر نگیریم و معنایی شامل

 تا شامل مصالح و مفاسد واقعی نیز بشود.
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توان گفت فقط تصدیق به فایده نیست که شوق ایجاد در تکمیل زنجیره مد نظر فالسفه می

ساس درک الزامی معتبر )اعم از اخالقی و غیراخالقی( است کند. گاهی اوقات حکم عقل بر امی

ای نکرده است. به دیگر بیان، و در صدور این حکم، مالحظه جانب فایده 1(177: 1380ناوتن، )مک

 اند. حال اگر شخصگروانه صادر شدهگروانه ندارند و کامالً وظیفهبرخی از احکام عقل، وجهه نتیجه

گروانه باشد و احکام عقلی برایش انگیزش ایجاد کند، چنین احکام دارای امیال اصیل عقل

تصدیق به »ی جا بهر او شوق ایجاد خواهد کرد؛ یعنی باید در چنین مواقعی ای دگروانهوظیفه

 قرار داد:« حکم به الزام»، «فایده

 

 

 

ده گروانه و ناظر به فایتوان دو زنجیره به موازات هم در نظر گرفت که یکی نتیجهمی رونیااز 

 گروانه.کند و دیگری وظیفه)اعم از جسمانی یا مصالح و مفاسد واقعی( عمل می

ی جا بهرسد پاسخ مثبت است. اگر توان این دو زنجیره را تلفیق کرد؟ به نظر میاما آیا می

دو زنجیره را وحدت بخشید؛ چراکه  توانیمرا جایگزین کنیم، « خیر» تعبیر« فایده»تعبیر 

توان حکم به الزام را هم به نوعی تصدیق به خیر تلقی کرد. البته شاید چنین به نظر برسد که می

توان آنها را ادغام کرد؛ تفاوت ماهوی با هم دارند و نمی« تصدیق به فایده»و « حکم به الزام»

 های ناظر به واقع است.ی الزامی دارد و دومی از دسته گزارهچراکه اولی ماهیت

نما است و هم هم شامل عناصری واقع« خیر»مفهوم  توان به این اشکال چنین پاسخ داد:می

این »آور است. هر حکم در قالب نمای الزامواقع« خیر»عناصری الزامی. به عبارت دیگر، مفهوم 

(، گرایی اخالقیکند )بر اساس واقعرشی از واقعیت آن کار میعالوه بر اینکه گزا« کار خیر است

وع توان در تلفیق دو نآن کار نیز هست. بنابراین، می دادنمشتمل بر توصیه و الزامی برای انجام

 ار برد.را به ک« تصدیق به خیر»یا « حکم به خیریت»، «حکم به الزام»و « تصدیق به فایده»گزاره 

                                                           
گرایان اخالقی معتقدند الزامات اخالقی در خارج وجود دارند و کار عقل فقط این است که این واقع کههمچنان .1

ط گروانه، ولی به هر حال کار عقل، فقگروانه باشند یا وظیفهتوانند نتیجهالزامات را درک کند. البته الزامات واقعی می

 ادراک این الزامات است نه خلق آنها.

حکم به 

 الزام
 شوق

دیشوق اک  
 اراده

ک یتحر

 اعضا
 تصور
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را به کار « خیر»مفهوم « فایده»گیری اراده، به جای مفهوم یره شکلبنابراین، اگر در زنج

 توان این زنجیره را شامل هر دو نوع حکم عقلی دانست:بندیم، می

 

 
 

 همانند مرحلهگردیم. روشن است که باز می« تصدیق به خیر/ فایده»حال به عوامل مؤثر در 

 شمریم.ترین آنها را برمیعوامل متعدد و متکثری در آن دخیل است. در اینجا مهم« تصور»

 های پایه )باورهای اساسی(گزاره

ایه هایی پشود، ما را متوجه وجود گزارهپرسش از اینکه چگونه تصوری صرف منجر به تصدیق می

ک ای، آبی زالل و خنکنند. وقتی انسان تشنهمیکند که به عنوان کبرای قیاسی مطوی عمل می

یا به بیان « تصدیق به فایده»دهند تا کند، چندین گزاره دست به دست هم میرا تصور می

 توانند چنین باشد:ها میشکل گیرد. در این مثال گزاره« تصدیق به خیر»تر، دقیق

 کند.الف. نوشیدن آب خنک و زالل، عطش را رفع می

 ش مطلوب )یا خیر( است.ب. رفع عط

شکل  «تصدیق به خیر»شود و شود که نوشیدن آب، خیر تلقی میها این مینتیجه این گزاره

 1گیرد.می

ناظر به واقع است و گزاره دوم جنبه هنجاری  ایگونه که روشن است، گزاره اول، گزارههمان

 و ارزشی دارد و ناظر به مطلوبیت و ارزش است.

 
 

                                                           
تواند یهای زیر نیز ممنتهی شود. گزاره« تصدیق به خیر»تواند به هایی نیست که میدسته گزاره البته این تنها .1

 این تصدیق را به بار آورد:

 بخش است.ج. نوشیدن آب خنک و زالل در حال تشنگی، لذت

 د. لذت مطلوب )یا خیر( است.

یگری های دشود. شاید بتوان گزاره« خیر تصدیق به»شود که نوشیدن آب متعلق نتیجه این دو گزاره نیز این می

 را درباره نوشیدن آب خنک نتیجه دهند.« تصدیق به خیر»نیز در نظر گرفت که 

 ق بهیتصد

 خیر
 شوق

دیشوق اک  
 اراده

ک یتحر

 اعضا
 تصور
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ند. این اهای ارزشی متفاوتهای ناظر به واقع و هم از لحاظ گزارهافراد هم از لحاظ گزاره

توان گفت بخشی از این های ارزشی میدرباره گزاره تواند داشته باشد.ها علل متعددی میتفاوت

های خودپذیرفته بازگشت دارد. مثاًل یادگیری گیری مالکهای اولیه شکلها به زمینهتفاوت

معتقد است ما  2های ارزشی است. آلبرت بندورایکی از سازوکارهای اکتساب گزاره 1ایمشاهده

 (.380: 1ج ،1389)گروزک، گیریم های قضاوت اخالقی را با مشاهده یاد میحتی مالک

های پایه وجود دارد که شرح و بسط آنها مجال دیگری نیز برای اکتساب گزارهسازوکارهای 

گیری اراده طلبد. نکته شایان توجه در اینجا این است که نباید در ترسیم زنجیره شکلدیگری می

شوند و های پایه غفلت کرد. اینکه چه تصوراتی به تصدیق به خیر/ فایده منتهی میاز این گزاره

 های پایه هستند.ای تحت تأثیر این گزارهشوند، تا اندازهتهی نمیها منکدام

های ارزشی پایه بود. برای بخشی از مشکل انبیای الهی در مواجهه با مردم، همین گزاره

شد آنها هر عملی را که سبب می« های آنان الزم استاحترام به گذشتگان و سنت»نمونه، گزاره 

ارزش ارزیابی کنند و به جای تصدیق به خیر/ فایده، تصدیق های گذشتگان است ضدخالف سنت

 به شر/ ضرر برای ایشان شکل گیرد.

های ناظر به واقع های ارزشی پایه، گزارهطور که گذشت، در کنار توجه به این گزارههمان

 لها تصویری که از فعل در مرحله اوگیری این گزارهدرباره فعل مد نظر نیز اهمیت دارد. در شکل

ی را دارد. اینکه فعل با کدام وجهه و عنوان اصل)تصور( برای شخص به وجود آمده است، نقش 

دهد. شخص بیماری را در نظر برای شخص جلوه کرده، آن را موضوع قضایای خاصی قرار می

ن کند، و مزه لذیذ آاش مضر است. وقتی به آن فعل توجه میبگیرید که غذای خاصی برای بیماری

کند. بنابراین، خوردن آن غذا موضوع کند، از مضربودن آن غفلت میسیار جلب توجه میبرایش ب

                                                           
1. observational learning 

2. Albert Bandura 

هیپا یهاگزاره  

 ق بهیتصد

 خیر
 شوق

دیشوق اک  
 اراده

تحریک 

 اعضا
 تصور
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خوردن این غذا برای من »گیرد نه موضوع قضیه قرار می« بخش استخوردن این غذا لذت»قضیه 

شود و گزاره دوم وارد این زنجیره گیری اراده وارد میرو گزاره اول در زنجیره شکلاز این«. مضر است

 1گیرد نه برای اجتناب از آن.شود. در نتیجه شوق شخص به خوردن غذا شکل مینمی

ظام جویی در ننظام کلی امیال اشخاص در تصدیق به خیر/ فایده دخیل است. کسی که لذت

هایی است، ها و مشقتارزشی او در باالترین رده قرار دارد، در ارزیابی اموری که مشتمل بر رنج

د، قضاوتش بو افتهی او به گونه دیگری سامان یارزشکند، در حالی که اگر نظام تصدیق به خیر نمی

 اللَّهُ وَ لَّکمْ  شَر   هُوَ وَ شَیا تُحِبُّوا أَن عَسی وَ  لَّکمْ خَیرٌ هُوَ وَ شَیا تَکرَهُواْ أَن عَسی»بود: به گونه دیگری می

اشاره به مشکلی  «واهلل یعلم و انتم ال تعلمون»تعبیر  (.19 :آل عمران؛ 216 :بقره)« تَعْلَمُونَ لَا أَنتُمْ وَ یعْلَمُ

 شناختی دارد.

انی و عناصر هیج« تصدیق به خیر/ فایده»گیری اراده، نباید میان به هر حال، در زنجیره شکل

ای رسد آنچه گویای واقعیت است، رابطهسویه در نظر گرفت. به نظر میای یکو گرایشی رابطه

ها تأثیرگذارند و هم ها بر گرایشدوسویه میان این دو نظام وجودی انسان است؛ هم شناخت

 ها.ها بر شناختشگرای

 شده و به صورت کلی امیالها، نباید از نقش امیال سرکوبدرباره امیال تأثیرگذار بر شناخت

 دهی کنند.توانند به صورت ناهشیار، افعال شخص را جهتناهشیار غفلت کرد. این امیال می

های که قضاوتاند جا پیش بردهشناسان تأثیر هیجانات بر شناخت را تا بدانبرخی از روان

شناسان، جاناتان هیت است که دانند. از جمله این رواناخالقی را کامالً محصول هیجانات می

های اخالقی ما محصول فرآیند استدالل اجتماعی است. به نظر وی، قضاوتطرفدار نظریه شهودی

معنا  نگیرند. بدینیستند، بلکه محصول شهوداتی هستند که در متن روابط اجتماعی شکل می

کنند و آنگاه طرف مقابل با شهود اندازی میکه افراد اجتماع فرآیندهای شهودی را برای هم راه

                                                           
ند که قائل به اخالق وضعیت هستند، معتقد( intuitionists)های پایه ناگفته نماند که شهودگرایانی درباره گزاره .1

گیرد؛ یعنی به صرف مالحظه واقعیات، خیر و های کلی صورت میهای ارزشی بدون توسل به اصول و گزارهقضاوت

 رسد اینشویم. به نظر نمیهای کلی متوسل نمیکنیم و به هیچ وجه به اصول و گزارهبودن امور را شهود می شر

، گرایی اخالقی است که موضعی قابل دفاع نیست. بنابرایننسبیتدیدگاه موجه باشد. یکی از تبعات چنین دیدگاهی، 

 گیریم.نگرانه در نظر میهای این زنجیره( قاعدهگیری اراده و تصدیق به خیر را )به عنوان یکی از حلقهما زنجیره شکل
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کند. اقامه شواهد و ادله برای حکم اخالقی فقط جایی خویش، به خیر یا شربودن عملی حکم می

مان قضاوت خودخواهیم از قضاوت خود در برابر دیگران دفاع کنیم )نه اینکه کارکرد دارد که یا می

خواهیم شهودی مشابه شهود خودمان برای طرف مقابل ایجاد کنیم. بر اساس آنها باشد( یا می

 (.Haidt, 2001: 819)یعنی به او کمک کنیم تا او نیز شهودی شبیه شهود ما بیابد 

الجمله از تأثیر هیجانات توان فیاجتماعی که بگذریم، نمیاز دیدگاه افراطی نظریه شهودی

 پوشی کرد.ها چشمامیال بر شناخت و

 امور ارادی

 ها است، اما واقعیتکننده این باشد که اراده محصول شناختشاید زنجیره مد نظر فالسفه تداعی

توان با اراده، جنبه خاصی از عمل تواند در مرحله شناخت نیز دخالت کند. میاین است که اراده می

آن شد که بدون توجه به این بعد مسئله تصدیق به خیر را برای خویش برجسته کرد و مانع از 

توان با اراده، تصورات خاصی را احضار کرد و میان برخی از آنها رابطه )نسبت صورت گیرد. حتی می

حکمیه( برقرار کرد. بنابراین، در تصویری واقعی از نسبت میان اراده و شناخت )و تصدیق به خیر( 

 1کرد.ای دوسویه برقرار باید رابطه

 نفوذ اجتماعی

نفوذ »از دیگر امور دخیل در تصدیق به خیر، تأثیر روابط اجتماعی است. امروزه تحت عنوان 

های فرد بررسی شده است. نفوذ اجتماعی وقتی بخشی از تأثیرات جمع بر شناخت 2«اجتماعی

                                                           
را محصول شواهد  توان آنهاویلیام جیمز معتقد است برخی از باورهای انسان کامالً محصول اراده هستند و نمی .1

گذاشته است. به نظر جیمز، هر گاه سه شرط فراهم آیند، ممکن « اراده معطوف به باور»دانست. وی نام این پدیده را 

هایی که هر سه شرط را داشته باشند، نه بر اساس شواهد، بلکه با اراده، است باوری ارادی محقق شود. یعنی انتخاب

 شوند:اب مییکی از آنها به عنوان باور انتخ

ها فاقد الف. هر دو طرف مسئله زنده باشد. یعنی نقشی حیاتی برای انسان داشته باشد. چنین نباشد که یکی از طرف

 اهمیت حیاتی باشد.

 ب. اجتناب از انتخاب امکان نداشته باشد. یعنی شخص مجبور باشد از میان دو گزینه حتمًا یکی را برگزیند.

زینه تواند در فرصتی دیگر، گحق انتخاب دارد و نمی بار کشته باشد. یعنی شخص فقط یج. امکان بازگشت وجود ندا

 دیگر را برگزیند.

گیرد نه بر اساس شواهد عقلی. آنچه از بحث جیمز هایی با اراده صورت میاو معتقد است انتخاب در چنین موقعیت

 ست.برای بحث حاضر قابل استفاده است، اصل دخالت اراده در شناخت ا

2. social influence 
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ک معنا اصطالح دهد که اعمال فرد یا گروهی، رفتار دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. به یروی می

)کریمی،  کوششی است از سوی فرد یا گروه برای ایجاد تغییر در عقاید یا رفتار ما« نفوذ اجتماعی»

حتی « ییهمنوا»است. « ییهمنوا»، «نفوذ اجتماعی». از جمله مباحث مطرح ذیل (86 :1390

 1تواند ادراک دیداری افراد را تحت تأثیر قرار دهد.می

ار سازی اجتماع قرتوان شواهد نفوذ اجتماعی را مبنای تحلیل تأکید قرآن و روایات بر سالممی

داد. حتی حدودی را که باید در حضور جمعی از مردم اجرا شوند، عالوه بر مسئله بازدارندگی 

 أْفَةٌرَ بِهِمَا تَأْخُذْکُمْ الَ وَ جَلْدَةٍ مِائَةَ مِنْهُمَا وَاحِدٍ کُلَّ فَاجْلِدُوا وَالزَّانِی الزَّانِیةُ»توان از این زاویه بررسی کرد: می

 (.2)نور:  «الْمُؤْمِنِین مِنَ طَائِفَةٌ عَذَابَهُمَا وَلْیشْهَدْ الْآخِرِ وَالْیوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ کُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دِینِ فِی

 های شناختی فردتوانش

: هایی از قبیلهای شناختی افراد است؛ تواناییخیر، تواناییاز دیگر امور دخیل در تصدیق به 

توانایی اتخاذ دیدگاه دیگری، میزان دریافت عالیم موقعیتی، توانایی  2زمان،تعداد مالحظات هم

ها، توانایی یادآوری تجربیات حلها و راهپاسخ خزانهغنای  3کدگذاری اطالعات دریافتی از محیط،

مسائل چندبعدی، توانایی تفسیر تجربیات جدید، توانایی داشتن نگاه درجه گذشته، توانایی تحلیل 

 دو به دستگاه شناختی خویش و ... .

است.  4ها، نظریه پردازش اطالعاتاز جمله نظریات پرنفوذ امروزی در تحلیل رفتاری انسان

فاده آنها است های همهتواند همه نظریات گذشته را تلفیق، و از ظرفیتاین نظریه معتقد است می

کند. در این نظریه، کل تحلیل رفتار انسان به تحلیل شناختی او بازگشت دارد؛ یعنی انسان مانند 

کند و با سازوکارهایی، این اطالعات را پردازش دستگاه رایانه، اطالعاتی از محیط دریافت می

 (.Dodge, 1994: 74-101)کند کرده، پاسخ مناسب در قبال آنها انتخاب می

                                                           
 .91-88نک.: همان:  نهیزمدر این  هایی. برای مرور آزمایش1
 گیریزمان در نظر داشته باشند و اگر الزم باشد برای یک تصمیممالحظه را هم 9تا  5توانند حداکثر ها میانسان .2

گاهی این و  کند؛زمان حرکت میصورت ناهمبیش از این عوامل و متغیرها را لحاظ کنند. معموالً ذهن میان آنها به 

 گیرد.گاهی آن را در نظر می

 دانند.در نظریه پردازش اطالعات، کدگذاری اطالعات را پیونددادن اطالعات دریافتی با اطالعات موجود می .3

4. information processing 
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 های ذهنیسوگیری

ها، های ذهن است. از جمله این سوگیریاز جمله امور دخیل در مرحله تصدیق به خیر، سوگیری

تر، مردم سود نقد را بر نسیه ترجیح ترجیح منافع عاجل بر منافع آجل است. به بیان عوامانه

افع عاجل هستند، یی را که دارای منآنهاشود در ارزیابی امور، دهند. همین سوگیری سبب میمی

همین سوگیری، یکی از ابزارهای  1بر اموری که منافع دوردست ولی پایدارتر دارند، ترجیح دهند.

تر و بیشتر از منافع اخروی کوشد منافع دنیوی را مهمشیطان برای اغوای آدمیان است. او می

بودن آنها تأکید « بهتر و پایدارتر»رو قرآن کریم در مقایسه خیرات اخروی بر جلوه دهد. از این

؛ 60ص: )قص «تَعْقِلُونَ فاَلَ أَ  أَبْقَی وَ خَیرٌ اللَّهِ عِنْدَ مَا وَ زِینَتُهَا وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ فَمَتَاعُ ءٍشَی مِنْ أُوتِیتُمْ مَا وَ»دارد: 

 (.36؛ شوری: 131طه: 

توان گفت منافع بلندمدت باید چندین برابر منافع نقد و حاضر باشند تا بتوانند شخص می

را متوجه خود کنند و بر منافع عاجل غلبه کنند. شاید برای غلبه بر این سوگیری و ایجاد تعادل 

برانگیز و عقالنی برای مقایسه دنیا و آخرت است که خداوند متعال خیرات اخروی اعجاب

 2.اندکردهصراحت این دو را مقایسه بهگیزی را در قرآن توصیف کرده است. برخی آیات برانشوق

دخیل است، ضرر در برابر منفعت است.  هایریگمیتصمها و سوگیری دیگری که در قضاوت

رر ند. فرار از ضاها معموالً بیش از آنکه به جلب منفعت راغب باشند، به فرار از ضرر مشتاقانسان

 یا ترک عملی باشند دادنتر از جلب منفعت است. اگر در انتخاب میان انجامها بسیار مهمبرای آن

 تر وکه هم آثار مطلوب و هم آثار نامطلوب دارد، بر اثر این سوگیری ذهنی، آثار منفی را بزرگ

ارد. گذپذیری آنها نیز تأثیر میکنند. همین مسئله در میزان ریسکتر از آثار مثبت تصور میوخیم

پذیرترند تا برای جلب منفعت. زیرا فرار از ضرر برایشان یعنی اکثر افراد برای فرار از ضرر ریسک

 3اهمیت بیشتری دارد.

های ذهنی، مبحثی طوالنی است که پرداختن به همه مصادیق آن در حوزه مأموریت سوگیری

                                                           
 .21 و 20؛ القیامه: 27االنسان: .1

 .21-18. مانند اسرا: 2

 انتخاب، نک.: رایفا، هوارد و همکاران، «ضرر در برابر منفعت» یریسوگ. برای مرور برخی از مطالعات در زمینه 3

 .هوشمندانه
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که اگر به آنها توجه نشود، های فراوانی دارد این نوشتار نیست. به هر حال، ذهن انسان سوگیری

 توانند مسیر قضاوت را مختل کنند و در نتیجه در تصدیق به خیربودن چیزی مؤثر واقع شوند.می

 ی فهم و شناختشناختروانموانع 

 خواهیم از منظر قرآن نگاهی گذرا بهپس از مروری بر ابزارها و انواع شناخت انسان، اینک می

را بدون  1ای همچون ضعف اخالقیهای پیچیدهاست که پدیده های شناخت بیندازیم. روشنآفت

 توان تبیین کرد.ها و موانع نمیتوجه به این آفت

هایی ها و آسیبابزارهای شناختی انسان اعم از حس، عقل، قلب، وهم و خیال در معرض آفت

 ،(9؛ یس: 7؛ بقره: 23)جاثیه: « »های ابزار حسی با تعابیری همچون هستند. قرآن کریم از آسیب

 ،(108)نحل: « طبع»، (20؛ بقره: 46)انعام: « اخذ و ذهاب»، (7؛ بقره: 23)جاثیه: « ختم» ،(66)یس: « طمس»

کند. یاد می (22؛ ق: 101)کهف: « غطاء»و  (10؛ احزاب: 63)ص: « زیغ»، (42؛ ابراهیم: 15)حجرات: « سکر»

کند، ای از مردم اهل عناد که خداوند اعمال میههای جلوگیری از هدایت عداساساً یکی از راه

 .(110)انعام:  تصرف در ابزارهای شناخت حسی آنها )سمع و بصر( است

کفر بعد از  (،5)مائده: های قلب دارند: قساوت همچنین، آیاتی از قرآن کریم اشاره به بیماری 

)مائده: ناپاکی  (،10)بقره:مرض  (،63و  23؛ مؤمنون: 28و  18)کهف: غفلت از یاد خدا  (،3)منافقون: ایمان 

ناپذیری آن دانست های قلب را حق. شاید بتوان حیث مجموعی بیماری(7)بقره: و مهرخوردگی ( 41

 (.373: 1391)شجاعی: 

)بقره: « ال تعقلون»و  (22؛ انفال: 103و  58؛ مائده: 171و  170)بقره: « الیعقلون»تعابیری همچون 

 به اختالل در کارکردهای عقل اشاره دارند. (138؛ صافات: 32؛ انعام: 65 ؛ آل عمران:76و  44

تسلط امیال بر »، «ضد کارکردهای خیال و وهم»توان به آفاتی همچون از منظر قرآنی، می

نادرست تجارب شناختی  2تفاسیر (78)یس: « گراییحس»، «باورها نداشتنانسجام»، «عقالنیت

نکردن به عمل»، «فقدان تعادل در جذب و انطباق» (6؛ صف: 110مائده: ؛ 76-75؛ یونس: 13-12)نمل: 

                                                           
1. moral weakness:  ضعف اخالقی آن است که شخص با وجود اذعان به وظیفه اخالقی، به آن ملتزم نیست و

 کند.عمالً خالف آن عمل می
2. interpretation 
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، «علم غیرزنده»( 10)روم:  1(44: 1ج ،1407؛ کلینی، 274: 2004)شریف رضی، « معلومات

اشاره کرد. در ادامه، به برخی از این آفات « انگاری شناختیسهل»و  (170)بقره: « زدگیشخصیت»

 پردازیم.تر میکمی مبسوط

 ضد کارکردهای خیال و وهم

گونه که از جمله عوامل اختالل در شناخت حقیقت، کارکردهای خطای خیال و وهم است. همان

توانند کارکردهای مثبت و هم کارکردهای منفی داشته باشند. اگر ذکر شد، این دو قوه هم می

های اسباب تحصیل معرفتعقل این دو قوه را به کار گیرد و آنها تحت هدایت عقل قرار گیرند، 

صحیح و ارزشمندی خواهند بود؛ ولی اگر تحت کنترل امیال حیوانی و هوای نفس و قوای شهویه 

ی گیریابی به حقیقت خواهند بود، بلکه منشأ شکلتنها مانعی بر سر راه دستو غضبیه باشند، نه

مین دو قوه هستند ترین ابزار اغواگری شیطان ههای مخرب خواهند شد. اصلیامیال و شوق

)جوادی آملی، . نیز برای فهم رابطه کنترل وهم و خیال با عصمت (45الف:  1378)موسوی خمینی، 

. منشأ اوصاف نکوهیده انسان، یا جهل علمی است یا جهالت عملی. جهل علمی او (88الف:  1392

 .(243)همان: ب بر اثر سلطنت خیال و وهم او است و جهالت عملی وی بر اثر سیطره شهوت و غض

شود گاهی شخص خود را قاطع تصور کند، در حالی که واقعاً قطعی منطقی وهم سبب می

پردازی باشند از کلی، افرادی که اهل خیال صورت به. (115: 1386)همو، برایش حاصل نشده است 

 یدْخُلَ نْلَ لُواقَا وَ»ناظر به این آفت شناختی است: « امانی»مانند. تعبیر قرآنی باز می تعقل صحیح

 (.111)بقره:  «نَیصَادِقِ کُنْتُمْ إِنْ بُرْهَانَکُمْ هَاتُوا قُلْ أَمَانِیهُمْ تِلْکَ  نَصَارَی أَوْ هُوداً کَانَ مَنْ إاِلَّ  الْجَنَّةَ

های عصر پیامبر از این باب بوده که آنها از برخی معتقدند مخالفت قرآن با شعر و شاعری

 .(54: 1384)نصری، گرفتند پردازی صرف و فارغ از تعقل نشئت میخیال

 طلبجاهو  پرستقدرتیا  بارهشهوتبه هر صورت، چنانچه انسان برده هوای نفس خود و فردی 

ی آنکه متحرک بالعقل باشد، متحرک بالمیل گردد، این امیال و شهوات، خیال و جا بهشود و 

و خیال و وهم چونان آشپز  آورندیدرمخود  2(120-116: 2ج ،1417)طباطبایی، را به استخدام وهم 

                                                           
 .شود علم به جهل یا شک تبدیل شود، سبب میمعلوماتنکردن به اساس برخی روایات، عمل بر .1
که کارکرد منفی  داردیم. حسب تعبیر محمدحسین طباطبایی در نظریه استخدام. وی در جای دیگری اظهار 2

 (.22-21: 7ج ،1417خیال عبارت است از لباس حق بر اندام باطل پوشاندن و تزیین آن )طباطبایی، 
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ی ذهنی خوراکی باب طبع امیال شهویه و هاصورتبا تحریف مواد اولیه مفاهیم و  یدسترهیچ

 یبخشلذتیی درجه نمابزرگ. خیال این کار را از طریق تصرفاتی همچون کنندیمغضبیه طبخ 

دادن یا چندان مهمکردن ابعاد ضدارزشی کار نادرست یا با بیش از اندازه سخت جلوهیا حذف

 .رساندیم انجام بهنبودن وظایف اخالقی و شرعی 

 تسلط امیال بر عقالنیت

رفت انسان که بسیار در آیات و روایات بر آن تأکید شده، از جمله آفات فراگیر عرصه شناخت و مع

؛ 7)لقمان: . اموری همچون تکبر و غرور (119)انعام: تسلط امیال و هواهای نفسانی بر عقالنیت است 

توان از مصادیق را می (14؛ محمد: 23)نجم: و تبعیت از هوای نفس  (100)اعراف: ذنب  (146اعراف: 

 تسلط امیال بر عقالنیت به حساب آورد.

 کند، هنگامی که به ذکر آفاتترین ابزار معرفتی معرفی میقلب را اصلی غزالی پس از آنکه

که  (71: 2008)غزالی، کند اشاره می« آرزو، تعجیل، حسد و کبر»، فقط به چهارگانه رسدیمقلب 

 جنبه اخالقی دارند. واند همگی از جنس میل و گرایش

ای، عنصری عدمی نیست، بلکه بخشی از جهل که نقطه مقابل عقل است، در نظر عده

دهد و دائماً در پی ارضای تمایالت شخصیت انسان است که درست و نادرست را تشخیص نمی

بر اساس این تحلیل از مفهوم جهل، ماهیت آن از  1.(65و  60: 1377)موسوی خمینی، خویش است 

 امیال نفسانی جدایی ندارد.

 نداشتن باورهاانسجام

باورها است. افرادی که انسجام در باور دارند، با مالکی واحد  نداشتناز دیگر آفات شناخت، انسجام

توان این را که مؤمنان واقعی، دعوت همه انبیا را پذیرا هستند و کنند. میدرباره امور قضاوت می

: 1402)کحاله، از مصادیق آن دانست  (84؛ آل عمران: 285 و 136)بقره: تفاوتی میان آنها قائل نیستند 

پذیرفتند ولی در خصوص پیامبر ل، علمای یهود وحی را درباره پیامبر خویش می. در مقاب(85

 .)همان(کردند اسالم انکار می

به لوازم معرفتی باور است. مشرکان به  نکردناز دیگر مصادیق این مشکل شناختی، توجه

                                                           
معتقد است جهل و جنود ...« خلق الجهل من البحر االجاج »موسوی خمینی به استناد تعبیر معصوم که فرمود . 1

 جهل به جعل تبعی و موجودیت بالتبعیه تحقق دارند.
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بادت ر عتوحید خالقیت باور داشتند ولی به لوازم معرفتی آن از قبیل توحید فاعلی و توحید د

رو قرآن ملتزم نبودند؛ یعنی منظومه فکری مشرکان مصداقی از فقدان انسجام شناختی بود؛ از این

 (.16)رعد: کوشد آنها را متوجه این فقدان انسجام کند کریم می

 نداشتن در جذب و انطباقتعادل

معنای هماهنگی شناسی رشد، مفهوم سازگاری است. سازگاری به از جمله مفاهیم پایه در روان

شناسی شناختی را وجهه همت خود ساخته بود، موجود زنده با محیط است. ژان پیاژه، که روان

ها در مواجهه با تجربیات داند. انسانمی 2و انطباق 1سازگاری شناختی را شامل دو فرآیند جذب

ات کوشند تجربیکنند، یعنی میمحیطی در چارچوب ساختارهای ذهنی تجربه را درک می

محیطی را به ساختارهای موجود جذب کنند. از طرفی هر تجربه محیطی شرایط خاص خود را 

شود؛ یعنی دارد که به عنوان جبرهای مربوط به خودش، به ساختارهای ذهنی تحمیل می

ساختارهای موجود باید خود را با تجربیات منطبق کنند. پیاژه سازوکار اول را جذب، و دومی را 

توان به طور خالصه، جذب را گرایش ارگانیزم به شیوه مواجهه با تجربیات ه است. میانطباق نامید

محیطی در قالب ساختارهای موجود، و همچنین انطباق را گرایش ارگانیزم به تغییر ساختارها 

 ی به تجربیات، بیشتر محصول جذب است.معنابخشمطابق با تجربیات محیطی تعریف کرد. 

با تجربیات محیطی، تعادل میان جذب و انطباق است. ظاهراً بخشی از  مواجهه صحیح و متعادل

عصر پیامبران به همین فقدان تعادل )جذب حداکثری و مشکالت شناختی مشرکان و کافران هم

ه جا شده بودند کانطباق حداقلی( بازگشت دارد. برخی از آنان چنان دچار جمود فکری و تعصبات بی

کردند و حاضر نبودند به باورهای پرستی( را به نوعی توجیه میعلیه بت هر شاهد برخالف )استدالل

یگر رسد این آیه نیز به مصداقی درا بازبینی کنند. به نظر می شانخود شک کنند، و ساختار شناختی

 (.44)طور:  «رْکُومٌ مَ  سَحَابٌ یقُولُوا سَاقِطاً السَّمَاءِ مِنَ کِسْفاً یرَوْا إِنْ وَ»از این فقدان تعادل اشاره دارد: 

 های شناختی خویش دست نزنند.آنان حاضر بودند واقعیت را تحریف کنند، ولی به ساخت

 علم غیرزنده

اثرشدن علوم و معارف است. معرفت اگر بخواهد در زندگی از دیگر آفات شناختی خاموشی و بی

                                                           
1. assimilation 

2. accommodation 
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و رفتار و کردار ما تأثیر داشته باشد، باید زنده و آگاهانه باشد. علمی که در گنجینه معارف ما 

هست اما در سطح توجه ذهن ما نیست و فقط هر از چند گاهی و در مواقع لزوم به آن توجه 

کنیم، منشأ اثر چندانی نخواهد بود؛ چنین معرفتی بود و نبودش چندان تفاوتی ندارد. معرفتی می

 (.223: 1388)مصباح یزدی، منشأ اثر است که همواره محل توجه و التفات و آگاهی ما باشد 

بیداری به عنوان اولین گام اصالح نفس، به معنای کسب علم جدیدی نیست، بلکه به معنای 

ها را به . اینکه قرآن در آیات فراوانی انسان(33: 1385)آصفی، ی و توجه به حضور خدا است زدایغفلت

، (103؛ آل عمران: 10؛ جمعه: 41؛ احزاب: 25؛ انسان: 191)آل عمران: کند بیداری دائمی و یاد دائمی خدا دعوت می

 دارد و به علومی مؤثر تبدیل کند. نگهو معارف خفته و خاموش ما را زنده  به این منظور است که علوم

 انگاری شناختیسهل

انگاری شناختی است. تعداد در خور توجهی از افراد ترین مشکالت شناختی، سهلاز جمله شایع

کوشند به نوعی از زیر مسئولیت تحقیق و تفکر شانه دهند و مییابی نمیبه خود زحمت حقیقت

 تَّبِعُ ی مَا وَ»است: جونکردن یقین واکتفا به ظن و جستخالی کنند. یکی از نمودهای این پدیده، 

 فِی مَنْ أَکْثَرَ تُطِعْ إِنْ وَ»؛ (36)یونس:  «یفْعَلُونَ بِمَا عَلِیمٌ اللَّهَ إِنَّ شَیئاً الْحَقِّ مِنَ یغْنِی الَ الظَّنَّ إِنَّ ظَنّاً إاِلَّ أَکْثَرُهُمْ

 (.23؛ نجم: 116)انعام: « خْرُصُونَی إاِلَّ هُمْ إِنْ وَ الظَّنَّ إاِلَّ یتَّبِعُونَ إِنْ اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ یضِلُّوکَ الْأَرْضِ

یابی و التزام به آن اغلب با امیال ای نیز به ریشه این پدیده دارد. حقیقتآیه اخیر اشاره

 دهد که به ظنونینفسانی سازگار نیست. پیروی از هوای نفس شخص را به این سمت سوق می

 جهت خود را به زحمت و مشقت نیندازد.سو با امیالش رضایت دهد و بیهم

های پیرامون خود انگاری شناختی این است که انسان از وقایع و نشانهنمود دیگر سهل

 وَ  اعَلَیهَ یمُرُّونَ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِی آیةٍ مِنْ کَأَینْ وَ»بودن آنها نشود: اعتنا عبور کند و متوجه آیهبی

 .(105)یوسف:  «مُعْرِضُونَ عَنْهَا هُمْ

نشان از  (20-17)غاشیه: زند بودن مثال میاینکه قرآن اموری عادی مانند شتر را برای آیه

 .(56-55: 1384)نصری، همین غفلت دارد 

 نتیجه

گیری اراده است که فالسفه شود ضرورت تکمیل زنجیره شکلآنچه از بحث این نوشتار حاصل می
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قرار « تصدیق به خیر»تعبیر « تصدیق به فایده». قبل از هر چیز الزم است به جای اندترسیم کرده

نگرانه نیز بشود. همچنین، باید در مرحله تصور و تصدیق به خیر، گیرد تا شامل اعمال ارادی وظیفه

اصر همچنین عنهای پایه و که دو مرحله شناختی این زنجیره هستند، به نقش قوه خیال و نیز گزاره

شخصیتی و حاالت هیجانی توجهی ویژه کرد و پیوندهایی دوسویه میان عناصر شناختی و هیجانی 

گیری تصدیق به خیر دخالت دارند و از سویی این های پایه در شکلبرقرار کرد. از سویی گزاره

ال رغ از قوه خیگاه فاگیرند. تصور هیچعناصر تحت تأثیر حاالت هیجانی و گرایشی افراد قرار می

 گیرد و این قوه نیز تحت تأثیر عناصر هیجانی و شخصیتی قرار دارد.صورت نمی

ند تواگیری اراده توجه شود. اراده میدر این بین الزم است به نقش اراده در مراحل بعدی شکل

ه ب گیری اراده بعدی تأثیر گذارد.تصور و تصدیق به فایده را تحت کنترل خود درآورد و در شکل

های تواند محصول فرآیندی ارادی باشد. البته این فرآیند فقط در فعالیتای میعبارت دیگر، هر اراده

 کنند.های التذاذی نوعاً مسیری غیرارادی را طی میگیرد و فعالیتتدبیری صورت می

ا گشتواند در تبیین پدیده ضعف اخالقی راهها و موانع شناختی میدر نهایت، توجه به آفت

رخی ند ولی بابینی و توجه قابل کشف و رفعباشد. برخی از این آفات هشیار هستند که با درون

 توان با توجه شخصی آنها را کشف کرد.ناهشیارند و نمی
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