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چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی خرد و خردورزی از دیدگاه آنتونیو داماسیو (با تأکید بر فرضیٔه نشانگرهای جسمی) و
بیان داللتهای آن در تربیت عقالنی است .پرسش اساسی این است که آنچه داماسیو در قالب فرضیٔه نشانگر جسمی
دربارٔه خردورزی میگوید ،چه داللتهایی برای تربیت عقالنی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال از روش پژوهش توصیفی-
تحلیلی استفاده شده است .دیدگاه زیستعصبشناسانٔه داماسیو با تأکید بر نقش بدن و تنظیمات زیستشناختی
(تعادل حیاتی ،اصل ارزش ،هیجانات و احساسات) رشد ِ خرد را در بستر و بر محور هیجانات و احساسات میداند.
داماسیو معتقد است درهمتنیدگی و انسجام میان شناخت و جنبههای عاطفی ،ضرورتی است که طی تکامل ارگانیسم
برای حفظ و مدیریت حیات به وجود آمده است؛ از اینرو کارکرد صحیح استدالل و خردورزی اساسا ا وابسته به کارکرد
درست هیجانات و احساسات است .در این دیدگاه نقص خردورزی به جای اینکه شناختی باشد ،به نقص در کارکرد
هیجانات و احساسات مربوط است .بنابراین ،چنانچه سیستم هیجانی دچار بدکارکردی شود ،فرآیند تصمیمگیری و
خردورزی نیز با نقصی بنیادین روبهرو خواهد شد .از جمله داللتهای دیدگاه داماسیو برای تربیت عقالنی و پرورش
خردورزی عبارتند از؛ (الف) به رسمیت شناختن نقش سازندٔه عواطف در پرورش قؤه عقالنی و مهارت استدالل( ،ب)
بهرهگرفتن از ظرفیت استدالل برای اصالح نقشِ هیجانات( ،ج) درهمتنیدگی به جای تفکیک ،مواد درسی بر مبنای
ارتباط متقابل پرورش تفکر– پرورش هیجان/احساس.
واژگان کلیدی :فرضیٔه نشانگر جسمی ،خردورزی ،تربیت عقالنی ،هیجان ،احساس

.
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.3
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.
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مقدمه
بررسی چیستی عقل و عقل ورزی اهمیت زیادی دارد و به همین جهت متفکرانی نظیر
امانوئل کانت 1و یورگن هابرماس 2در آثار برجسته خود به بررسی جوانب آن پرداختهاند؛
4
بهعنوان نمونه ،کانت در کتابهای « نقد عقل محض» )۱33۰( 3و « نقد عقل عملی»
( )۱332به بررسی چیستی عقل و عقلورزی پرداخته است .همچنین ،یورگن هابرماس
به عنوان یک جامعهشناس نیز پروژٔه فکری خود را دربارٔه بررسی این امر ساماندهی کرده و
در کتاب «کنش ارتباطی»( 5هابرماس )۱31۰ ،به منظور بازسازی و بازتعریف اقسام عقل و به
طور خاص احیای عقالنیت ارتباطی 6تالشهای بسیاری انجام داده است .در ادبیات
پژوهشی فلسفٔه تربیت و گرایشهای مختلف علوم تربیتی به زبان فارسی نیز به بررسی
چیستی عقل ،عقل ورزی ،و تربیت عقالنی از منظر فیلسوفان ،مکاتب مختلف فکری ،مکاتب
دینی ،بزرگان دینی ،شاعران و ادیبان پرداخته شده است (انصافی مهربانی و مدور،۱333 ،
دهقان سرخآبادی و کرامتی ،۱332 ،ایرانمنش ،علوی و خراسانی ،۱33۶ ،عشوری ،حیدری و
بختیارنصرآبادی .)۱331 ،در اهمیت تربیت عقالنی گفته شده است در تربیت هیچ چیز به
اندازٔه «تفکر و پرورش آن» اهمیت ندارد؛ زیرا جریان تربیت از مسیری میگذرد که تعقل و
تأمل اساس آن است (مهربانی و مدور ،۱333 ،دهقان سرخآبادی و کرامتی .)۱332،در این آثار
که به زبان فارسی به بررسی تربیت عقالنی پرداختهاند ،نقش سازنده و ایجابی عواطف
(هیجانات و احساسات) در پرورش تفکر چندان جدی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.
اگر اشاراتی هم به عواطف شده ،در این جهت بوده است که باید از نفوذ هیجانات و هواهای
نفسانی در مرحلٔه خردورزی جلوگیری و از تأثیر مخرب آنها بر تصمیمها مراقبت کرد.
درحالیکه از این نکته غفلت شده است که این کار بهمعنای حذف هیجانات نیست ،بلکه
بهمعنای جایگزین کردن هیجانات و احساسات مثبت بهجای هیجانات و احساسات منفی
است؛ مثال ا اگر کسی را از خشمگین شدن در هنگام تصمیم برحذر میداریم ،آن را به حالتی
دیگر دعوت میکنیم که احساس آرامش وجود دارد ،اگرچه حتی خود این پیشنهاد هم
1.

Immanuel Kant
Jurgen Habermas
3.
Critique of pure reason
4.
Critique of practical reason
5.
communicative action
6.
communicative rationality
2.
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اساسا ا هیجانی است؛ زیرا می دانیم آثار تصمیم از سر خشم ،آثار زیانبار و مخربی خواهد
بود .فهم این مخرب و زیانبار بودن و همچنین دعوت به حالتی که عواقب تصمیم مفید و
سازنده باشد ،قضاوتی است که توسط عواطف (هیجانات و احساسات) خلق میشود؛ زیرا
اگر ترس از عواقب زیان بار (برای خود یا دیگران) نباشد و میل به پیامدهای مفید وجود
نداشته باشد ،ممکن است همٔه تصمیمها و شاید رویدادها برای ما یکسان باشند.
2
یکی از مباحث دربارٔه چیستی خرد و خردورزی ،ارتباط میان خرد 1و عواطف است.
دستکم از سه دیدگاه مختلف در این زمینه میتوان صحبت کرد؛ اول از این جهت که در
بحث خردورزی ،چندان به نقش عواطف توجه نمیشود؛ یا اینکه بهعنوان عناصری آشفتهگر
و مزاحم برای فرآیند خردورزی از آنها یاد شده است که ایده «شور ،دست و پای عقالنیت را
میبندد» (به نقل از داماسیو ،۱33۱ ،ص )12۲ .مشهورترین عبارت توصیفگر اعتقاد
اندیشمندان این طیف است .دستٔه دیگر ،کسانی همچون هیوم آنقدر دربارٔه جایگاه
احساسات اغراق کردهاند که عقل را بردٔه احساسات نامیدهاند؛ مثال ا کاپلستون از هیوم چنین
نقل میکند« :عقل برده احساسات است و باید چنین باشد .هرگز عقل کاری جز گزاردن
فرمان آنها ندارد» (کاپلستون ،۱3۲2 ،ص .)1۰2 .این سخن هیوم بدان معناست که
خردورزی و شناخت چیزی جز پدید آمدن میل و احساس قوی و عمل مطابق آن نیست.
چنین تفسیری از عقل ،آن را چون ابزاری در اختیار احساسات قرار میدهد تا فرمآنهای آن
را بیقیدوشرط اجرا کند .دستٔه سوم ،کسانی هستند که معتقدند تعامل وثیقی میان
شناخت و عواطف برقرار است؛ بهگونهای که تمامی پردازشهای شناختی مؤلفههای هیجانی
را دارند .همچنین پردازشهای هیجانی کامال ا مستقل از پردازشهای شناختی نیستند و از
آنان تأثیر میپذیرند .مثال ا تاگارد )1۴۴1( 3معتقد است که نواحی استنتاجی مغز با
احساسات درهمتنیده اند .در این طیف کسانی دیگر مانند آنتونیو داماسیو (،1۴۴3 ،۱33۰
 )1۴۴۲ ،1۴۱۴هستند که از تعامل میان شناخت و هیجان صحبت میکنند .داماسیو بدون
تقلیل ِ شأن و نقش ِ خرد به هیجانات و احساسات ،معتقد است هیجانات و احساسات
محور و اساس رشد خرد و فرآیند خردورزی هستند .ایموردینو-یانگ )1۴۱2( 4نیز از وابستگی

1.

reason
affection
3.
Thagard
4.
Immordino -Yang
2.
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نظام هیجانی -عاطفی سخن میگوید و حضور عواطف در هرگونه تشکیل شناخت و
یادگیری را ضروری میداند .در ارتباط با عقاید داماسیو دربارٔه نقش عواطف در شناخت،
اشمیت ( )1۴۱2در ارتباط با نقش عواطف در یادگیری و شناخت میگوید ما تنها به چیزهایی
عمیقا ا فکر خواهیم کرد که برای ما مهم باشد و تربیت شناختی باید هیجانات را در محور
قرار دهد .در همین زمینه ،لرنر ،والدسولو ،و کاسمن )1۴۱2( 1نیز معتقدند تصمیمگیری یک
فعالیت صرفا ا عقالنی نیست .همچنین در پژوهش تلخابی ،باقری ،بزرگی ،صحافی و محمدی
( )۱332به درهمتنیدگی شناخت و هیجان از منظر برخی دیدگاههای علوم شناختی اشاره
شده است که با دیدگاه داماسیو اشتراکات بسیار زیادی دارد.
بررسی این دیدگاهها برای دست اندرکاران تربیت حاوی این پیام است که باید دربارٔه قدرت
روانشناختی هیجانات و احساسات بازاندیشی و نقش و جایگاه آنها را در تربیت عقالنی
مشخص کنند .در این پژوهش ،دیدگاهی که برای بررسی چیستی خرد و خردورزی برگزیده
شده ،دیدگاه زیستعصبشناسی 2آنتونیو داماسیو است و آنچه در «فرضیٔه نشانگرهای
جسمی» 3آمده ،بهعنوان محور بحث قرار گرفته است .سؤال اصلی پژوهش این است که
دیدگاه داماسیو در فرضیٔه نشانگرهای جسمی برای تربیت عقالنی چه داللت هایی دارد؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا به توصیف چارچوب نظری داماسیو در فرضیٔه نشانگرهای
جسمی پرداخته و سپس با رویکردی تحلیلی ،داللتهای آن برای پرورش خردورزی و تربیت
عقالنی بیان شده است.
یکی از مهمترین دیدگاههای داماسیو که در آثارش به آن میپردازد ،نقش اثرگذار و حیاتی
هیجانات 4و احساسات 5در تصمیمگیری 6و خردورزی 7است .این نقش آنقدر حیاتی است
که شاید بتوان آن را مهمتر ین سخن داماسیو خواند .داماسیو در آثارش سعی دارد ما را
متوجه این نکته سازد که اساسا ا استدالل و خردورزی وابسته به کارکرد درست هیجانات و
احساسات است و اگر به هر دلیلی کارکرد هیجانات و احساسات آسیب ببیند ،خللی

1.

Lerner, Valdesolo & Kassam
neurobiological
3.
Somatic- marker hypothesis
4.
Emotions
5.
Feelings
6.
Decision making
7.
Reasoning
2.
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اساسی در فرآیند خردورزی و تصمیمگیری ایجاد خواهد شد .وی با ذکر شواهدی نشان داده
است افرادی که قبال ا سالم بودهاند و دچار آسیب در مناطق مغزی میشوند (مانند قشر
پیشپیشانی که برای استقرار و پردازش گروه معینی از هیجانات و احساسات الزمند)،
توانایی این افراد برای اداره و تنظیم زندگی اجتماعی بهشدت کاهش مییابد (داماسیو،۱331 ،
.)1۴۴3
تنظیمات زیستشناختی و نقش آنها در خردورزی
داماسیو عصب شناس معاصر و استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است که تا کنون پنج
کتاب شامل خطای دکارت ،)۱33۱( 1درک رخداد  ،)۱332(2در جستجوی اسپینوزا۱33۰( 3الف)،
خویشتن به ذهن میآید؛ ساختن مغز آگاه۱33۰( 4ب) ،نظم عجیب چیزها؛ احساس ،زندگی،
و ساختن فرهنگ ( )1۴۱1دربارٔه مسائل و یافتههای چندین سالهاش در عصبشناسی نوشته
است و چارچوب نظری خود را در این آثار بیان کرده است .قبل از ورود به بحث چیستی
هیجانات و احساسات و بررسی پیوند آنان با خرد و خردورزی ،الزم است نگاه کلی داماسیو
به انسان مختصرا ا مرور شود تا بتوان منظور وی از هیجانات و احساسات را بهتر دریابیم .اگر
بخواهیم خیلی مختصر به این قضیه بپردازیم ،میتوان گفت که در چارچوب نظری داماسیو
انسان بهمنزلٔه یک ارگانیسم در نظر گرفته میشود که در طول تاریخ تحولیِ 5خود دارای
مجموعهای از ویژگیها نظیر آگاهی ،6ذهنیت ،7خویشتن ،8هیجانات ،احساسات شده است
تا از خالل این قابلیتها و ویژگیهایی که پیدا کرده است ،بتواند بقای فیزیکی و اجتماعی
(همراه با بهروزی و سعادت) خود را حفظ و مدیریت کند.
برای بحث از عقل و تربیت عقالنی در دیدگاه داماسیو الزم است به دو مفهوم بسیار
برجسته اشاره کنیم که عبارتند از تعادل حیاتی 9و اصل ارزش .10منظور از تعادل حیاتی آن
1.

)Descartes error: emotion, reason and the human brain (1994
)The feeling of what happens (1999
3.
)Looking for Spinoza: Joy, sorrow, and the feeling brain (2003
4.
)Self comes to mind: Constructing the conscious brain (2010
5.
Revolution
6.
Consciousness
7.
Subjectivity
2.

.

 8این واژه معادل  Selfاست .داماسیو تکوین آن را در سه سطح «پـیش-خـود»« ،خـود بنیـادی» ،و «خویشـتن زنـدگینامـهای» در نظـر
میگیرد که هر کدام مبتنی بر یک سازوکار خاص عصبی پدید میآیند (برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به داماسیو۱332 ،؛ ۱33۰ب).
Homeostasis
principle value

9.

10.
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تنظیمات خودکار و از پیشسازمان یافتهای است که به موجودات زنده کمک میکند
بهصورت خودکار 1مسائل بنیادین زندگی را حل کنند ،بیآنکه نیازی به خردورزی باشد ،مانند
تنظیم تنفس ،ضربان قلب ،تنظیم میزان حرارت بدن ،تعادل شیمیایی بدن ،کارکرد سیستم
ایمنی بدن .همچنین ،اصل ارزش یا ارزش زیستشناختی 2به «وضعیت تنکردی بافتهای
یک انداموارٔه زنده ،در یک دامنٔه تعادل حیاتی مطلوب» (داماسیو۱33۰ ،ب ،ص )۲1 .اشاره
دارد که بهصورت خودکار به ارگانیسم کمک میکنند تا بقای خود را حفظ کند .در این رابطه
وی مولکولها ،انتقال دهندههای عصبی و ترشحات هورمونی را عمیقترین خاستگاه ارزش و
ارزش زیستشناختی میداند که از طریق تأثیرگذاری در سراسر ارگانیسم به نحوی در تنظیم
نظام پاداش/تنبیه و لذت/درد نقش ایفا میکنند .نمونٔه این مولکولها دوپامین،3
نوراپینفرین ،4سروتونین ،5کورتیزول ،6اُکسیتوسین 7و واسوپرسین 8هستند که عمدٔه این
موارد در هستههای مغزی ساخته میشوند و به مناطق مختلف بدن ارسال میشوند .این
موارد به ارگانیسم کمک میکنند که در وهلٔه اول به صورت نااندیشیده (با توجه به نزدیکی یا
دوری از تعادل شیمیایی بدن) به مجموعهای از شرایط ،اصول و موقعیتها مانند شرایط
لذتآور که کارکرد روان حیات را به ارمغان میآورد ،رو کند و از شرایط و موقعیتهایی که
پدیدآورندٔه رنج و خطر برای ارگانیسم است ،رویگردان شود .به این ترتیب ،در سطح بدن و با
تنظیم رفتارهای هیجانی بر تصمیمات (بهعنوان مشوق یا عامل بازدارنده) ایفای نقش
میکند .این سطح از تنظیمات زیستشناختی و خودکار ،عالوهبر ایفای نقش ِ مشوق یا عامل

9
بازدارنده ،از طریق «کاردانی گرایشی» در تشکیل حافظه و فراخوانی اطالعات و تنظیم
توجه ،در فرآیند خردورزی و تصمیمگیری انسان نقشآفرینی خواهند کرد.

automatically

1.
2.

biological value
dopamine
4.
norepinephrine
5.
serotonin
6.
cortisol
7.
oxytocin
8.
vasopressin
3.

.

 :dispositional know-how 9این مفهوم حاکی از آن است به ما نشـان دهـد تصـاویری کـه وارد ذهـن مـیشـوند گزینشـی بـوده و در
نظر ما میزان برجستگیشان متفاوت است.
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سخن داماسیو این است که وضعیت تعادل حیاتی و اصل ارزش بهعنوان نمونهای از
تنظیمات زیستشناختی در سطح انسان و سایر جانداران از پشه و مگس تا حیوانات تکامل
یافتهتر به عمل در می آید .اما تفاوت میان انسان و جانداران دیگر در این است که انسان به
مدد برخورداری از ویژگیِ منحصربهفردی نظیر توانایی تولید نقشههای عصبی فراوان از
محیط درونی و بیرونی و تبدیل آن به تصورات ذهنی ،قابلیتهایی نظیر حافظه ،احساسات،
آگاهیِ بسطیافته ،1خویشتن زندگینامهای و یکپارچه ،آیندهنگر را دارا شده است و بدین
سبب توانسته است فرهنگ و عناصر فرهنگی نظیر هنر ،موسیقی ،علم و فلسفه ،تکنولوژی،
دولت و سیاست ،آموزشوپرورش ،قوانین اخالقی و غیره را خلق کند.2
در دیدگاه داماسیو پیچیدگی و توسعٔه قشر نو و قسمتهای پیشپیشانیِ مغز به غنا و
ارتقای کارکردی ِ عناصر ذهنی کمک کرده است .همین امر موجب شده انسانها به سطح
باالتری از خلق احساسات اجتماعی نظیر همدردی ،فداکاری ،شفقت ،شرم ،تعصب ،و غیره
دست پیدا کنند و در نتیجه بتوانند فرهنگ و قوانین فرهنگی را متقابال ا به سطوح باالتری
چارچوب آن راهبردهای فرهنگی به دمکراسی ،لیبرال دمکراسی ،قوانین بازار
برسانند که در
ِ
آزاد و سایر سطوح پیچیدهتر ِ مدیریت حیات دست پیدا کنند .نکتٔه اساسی پیرامون ارتباط
میان فرهنگ و زیستشناسی این است که داماسیو برخالف بسیاری از عصبشناسان،
انسان را از سلطه و جبر زیستی میرهاند و اتفاقا ا نقش فرهنگ را غالبتر (نه بهمعنای حذف
کامل زیستشناسی) میبیند .3وی در این ارتباط میگوید:

extended consciousness
.1

1.

در نقد دیدگاه داماسیو باید متذکر شد که او به بعد روحانی و معنوی انسان توجهی نداشته است و بر نقش انبیـای الهـی در ایجـاد
و رشد فرهنگ و اخ القیات انسانی و همچنین نقش کتب آسمانی و وحی الهی که به عنوان عقل برتر مطرح مـیشـود ،توجـه و تأکیـدی
نداشته است و در تبیین ادراک و تعقل و هیجانات به گونهای مباحث را مطرح میکند که آن ها صرفا مبتنی بـر مغـز و ارگـانیزم انسـان
و فعالیت های آن میباشند ،در حالی که عالمه طباطبائی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم (ج )۱با ارائه استدالل هائی فلسفی و
عقالنی به بحث غیر مادی بودن ادراک پرداخته است وهری برودی نیزمعتقد است که ادراک دارای جنبه های غیر مادی است .جهـت
آشنائی بیشتر به اثر ایشان و نیز رساله دکتری محسن ایمانی مراجعه نمائید .نقد دیگر او این است کـه دیـدگاه نظـری خـود را بـر آرای
دارویــن بنــا نهــاده اســت کــه نظریــه او مــورد نقــدهای فراوانــی قــرار گرفتــه اســت کــه بحــث دربــاره حلقــه گــم شــده دارویــن نمونــهای از ایــن
نقدهاست و نیز یافته های اخیر حاکی از آن است که امکان تبدیل نوعی به نوع دیگر وجود ندارد.
.
ا
 3دیدگاه داماسیو در تببین نظام شناختی و قابلیتهای ذهنی و شناختی در طیف دیدگاههایی قرار دارد که عمـدتا نگـاه پـایین بـه بـاال
( )bottom-upبه شناخت و پدیدههای شناختی دارند ،اما رویکرد رقیب یعنی رویکرد باال به پایین ( )top-downنیز قوتهایی دارد که
نمیتوان به آن بیاعتنا بود .بنابراین به دیدگاه داماسیو -بـه ویـژه از منظـر رویکـرد عاملیـت انسـانی -و بـه ویـژه در بحـث تقلیـل اراده بـه
احساس نقدهایی وارد شده است که برای مطالعه بیشتر میتوانید به محمدی ( )۱331مراجعه کنید.

خرد و خردورزی از منظر علوم اعصاب 59 ...
سال  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5000
«اگرچه زیستشناسی و فرهنگ اغلب ،چه مستقیم چه غیرمستقیم ،خردورزی را
تعریف میکنند ،و ممکن است به نظر بیاید اجرای آزادیهای فردی را محدود
میکنند ،باید تشخیص دهیم که انسانها فضایی برای چنین آزادی ،برای خواستن
و اجرای کنشهایی دارند که ممکن است برخالف طینت زیستشناسی و فرهنگ
عمل کنند» (داماسیو ،۱33۱ ،ص.)1۶۰ .

همچنین با استفاده از مفاهیمی مانند هیجانات ثانویه 1و احساسات ،تأثیر متقابل
فرهنگ با زیستشناسی را بهصورت بسیار بنیادین پذیرفته است؛ بهطوریکه فرهنگ و
عناصر فرهنگی پیوند مستحکمی با تعادل حیاتی و احساسات دارند .از طرفی دیگر ،وی
معتقد است فرهنگ و امور فرهنگی (نظیر تربیت و آموزش) میتواند طبیعت اولیه را دگرگون
کرده و در تعامل با آن ،ذهنیت و شناخت جدیدی به افراد ببخشد .این امر میتواند از طریق
تعدیل هیجانات ،احساسات ،و سطح شناخت اتفاق بیفتد و این سه میتوانند نظام «عمل»
افراد را دگرگون کنند.
همانطور که در شکلهای زیر مالحظه میشود ،ریشه هیجانات و احساسات نیز در
تنظیمات از پیش تعیین شده مانند اصل تعادل حیاتی و تنظیمات خودکار سیستم ایمنی
بدن قرار دارد .طبق شکل ( ،) ۱هیجانات و احساسات در تنظیمات خودکار (نظیر واکنشهای
ایمنی و مکانیسمی که درد و لذت را تولید میکنند) ریشه دارند .در شکل ( ،)1نیز تأثیر این
سطوح تا سطح استدالل عالی نشان داده شده است .وجود پیکآنهای متقابل از یک رابطه
دوجانبه حکایت میکند .در این صورت ،باالترین سطح؛ یعنی استدالل عالی نیز ریشه در
تنظیمات تعادل حیاتی و زیست تنظیم یافته دارد .البته استدالل و خردورزی میتواند به
تغییر احساسات ،و احساسات نیز به تغییر هیجانات بینجامند (ظهور هیجانات ثانویه) و
این تأثیر تا نااندیشیدهترین سطح حفظ حیات (خردورزی /استدالل) نفوذ میکند .این
تعامل دوجانبه شناخت با هیجان و احساسات در ادامه بیشتر بیان خواهد شد .یکی از
مهمتر ین داللتهای تربیت عقالنی در همین نکته نهفته است ،زیرا هم رهنمونی برای
بکارگیری ظرفیت استدالل برای تغییر نظام هیجانی به دست میدهد و هم استفاده از
ظرفیت هیجانات و احساسات برای پرورش استدالل را در اختیار میگذارد.

Secondary emotions

1.
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شکل -۱سطوح تنظیم تعادل حیاتی ،از ساده به پیچیده (داماسیو۱33۰ ،الف ،ص)2۴ .

شکل  -1سطوح اداره کننده حیات (داماسیو ،۱332 ،ص.)۱۰۱ .

هیجانات و احساسات
هیجانات که بهطور اساسی در سالیان اخیر در علوم اعصابشناختی و روانشناسی
شناختی توجه ویژهای بدان شده ،در نگاه داماسیو نیز یکی از مهمتر ین مباحث پردامنه
است .هیجان در نظر او در تنظیمات زیستشناختی و آنچه که وی اصل ارزش مینامد،
ریشه دارد .بنابراین ،هیجانات در وهله اول حالتی ناآگاهانه و زیست -تنظیمیافته هستند که
به معنای واکنش بدن به محیط بیرون بوده و با هدف تأمین بقای ارگانیسم پدید آمدهاند.
«هیجانات بخشی از ابزارهای تنظیمکننده زندگی هستند که ما برای بقا به آنها مسلح
شدهایم» (داماسیو ،۱332 ،ص.)۱33 .
داماسیو در آثار مختلف خود ،هیجانات را نیز همانند عناصر و پدیدههای ذهنی با توجه
به کارکردهای حفظ بقا درنظر میگیرد و دو وظیفه مهم زیستشناختی برای هیجان را
اینگونه بر میشمارد :ساختن پاسخی خاص و مناسب برای شرایط هیجانی (مانند فرار یا
مقابله با یک حیوان مهاجم)؛ تنظیم و اداره محیط داخلی موجود ،تا بتواند برای واکنشهای
خاص آماده شود (مانند افزایش یا کاهش ضربان قلب ،تنظیم سطح قند و گلوکز خون)
(داماسیو ،۱332 ،ص .)۱۰۴ .او در بیانی دیگر میگوید:
«هیچ جنبه آزاد یا تصادفی در رانشها یا هیجانات وجود ندارد .آنها گنجینههایی
بسیار مشخص و بهجا مانده از تکامل و رفتارها هستند که مغز آنها را در شرایط
معین به اجرای وظیفه فرامیخواند» (داماسیو.)1۴۱۴ ،1۴۴۱ ،
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خرد و خردورزی از منظر علوم اعصاب 50 ...

همچنین ،در بیانی شبیه به این تصور پیشین و برای نشان دادن ارتباط هیجان به بقا
میگوید:
«هیجانات مجموعه پیچیدهای از واکنشهای شیمیایی و عصبی هستند که...
معطوف به زندگی و حیات موجود هستند ،دقیقا ا دربارٔه جسمش ،و نقششان این
است که به موجود برای حفظ و بقای زندگیاش کمک کنند» (داماسیو ۱332 ،ص.
.)۱3۲

داماسیو به طور کلی از چهار نوع هیجان نام میبرد :هیجانات اولیه( 1خودکار و بدون نیاز
به آموختن بوده که در راستای حفظ بقای اندامواره به فعالیت درمیآیند ،نظیر ترس ،خشم،
اندوه ،شادی) ،هیجانات ثانویه( 2هیجاناتی که در طول رشد آموخته شده و جنبه شخصی
شده 3و آموختنی 4در این دسته از هیجانات وارد عرصه میشود که میتواند حالتهای بروز
هیجان را تحت تأثیر قرار دهد) ،هیجانات زمینهای( 5نظیر شوق 6و دلسردی 7که نه فقط در
موقعیتهای واقعی زندگی برانگیخته میشوند ،بلکه در اثر وضعیتهای درونی نظیر بیماری
و خستگی نیز ایجاد میشود) و هیجانات اجتماعی( 8نظیر همدردی ،شرم ،تحقیر ،حسادت،
غرور ،افتخار که در موقعیتهای مقتضی بروز مییابند ،این هیجانات محصول دوره تکاملی
9
جدید هستند و برخی شاید منحصر به انسان هستند).
پس از آن که به اختصار راجع به چیستی هیجان گفتیم ،اکنون الزم است مروری هرچند
مختصر دربارٔه منظور داماسیو از احساسات داشته باشیم .احساسات پیوند بسیار نزدیکی
با هیجانات دارد ،به همین دلیل است که در برخی متون تفاوتی میان آنها قائل نمیشوند.
اما در نظر داماسیو ،این دو با هم متفاوتاند .احساسات جنبه ذهنی دارند و تفاسیر
شناختی از تغییرات بهوجود آمده در بدن توسط هیجانات است .بهعبارتی دیگر ،احساسِ
هیجان اساسا ا تفاسیر شناختی از تغییرات بدنی و حالتهای ذهنی آن تغییرات هستند

1.

primary emotions
secondary emotions
3.
personable
4.
educable
5.
background emotions
6.
enthusiasm
7.
discouragement
8.
social emotions
2.

.9

برای مطالعه بیشتر به داماسیو (۱33۱؛ ۱33۰ب) مراجعه کنید.
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(داماسیو .)۱333 ،در ارتباط با پیوند میان احساسات با بدن ،داماسیو معتقد است که
احساسات ما همان ادراکهاییاند که در نقشههای مغزی بدن رخ داده و طیفی از درد–لذت
را بازنمایی میکنند و البته احساسات نه فقط از هیجانات بلکه از هر مجموعهای از
واکنشهای مربوط به تعادل حیاتی نیز سرچشمه میگیرند تا وضعیت جاری حیات ما را به
زبان ذهن برگردانند (داماسیو1۴۱۴ ،؛  .1)1۴۱1داماسیو بر آن است که ساختار جزیرهای در
ارتباط با قشرکمربندی قدامی ،هسته پارابراکیال و تاالموس ،خاستگاه مهم هر نوع احساس
قابل تصور هستند و این شامل تمامی حالتهای احساسی است ،اعمّ از آنهایی که مرتبط
با هیجان خاصی هستند یا آنهایی که متناظر با هر طیفی از لذت یا درد هستد که شامل
شنیدن آهنگی دلخواه ،رابطه جنسی ،احساس ناشی از مصرف مواد ،حال ناشی از تجربه
عزلت و غیره میشود (داماسیو۱33۰ ،ب ،صص.)۱۲۱-۱۲1 .
در نظر داماسیو ،ماهیت احساسات در برگیرنده افکاری (تصاویری) است که نشانگر بدنی
است که در فرآیند ی واکنشی مداخله دارد و اگر این ماهیت را از احساسات بگیریم ،تفاوتی
2
با افکار ندارند (بوز ،جانکر ،ترئور .)1۴۴1 ،بدین ترتیب میتوان گفت بهطور کلی خاستگاه
ادراکهایی که ماهیت احساس را شکل میدهند ،نقشههای متعددی از بدن است که توسط
مغز خلق شده و درونمایه 3آن نیز وضعیتهای گوناگون بدن است که از طریق این
نقشههای بازنمودی ِ بدن تصویر میشوند (داماسیو1۴۱1 ،؛ ۱33۰ب) .داماسیو میگوید اگر این
نقش واسطه بدن را حذف کنیم ،دیگر میان اینکه بگوییم «احساس میکنم» شاد هستم و یا
بگوییم «فکر میکنم» شاد هستم ،فرقی باقی نمیماند (داماسیو .)1۴۴3 ،1۴۱۴ ،بنا به
تعبیری میتوان گفت که درک وضعیت بدن ،ماهیت احساس را شکل میدهد.
.

 1البته داماسیو میپذیرد که داروهای تغییر دهنده خلق و خو ( )mood- alteringمیتوانند احساسها را تغییر دهند .مثال ا الکل ،مواد
مخدر ،که هم بر ساختار و هم بر کنش مغز آثاری مخرب دارند ،داروهای تسکین درد ،و هورمـونهـایی مثـل اسـتروژن و تستوسـترون و
یا سایر داروهای تأثیرگذار بر ذهن ( )psychotropicمیتوانند از طریق مولکولهای شیمیایی بر نورونهای عینی در مناطق مغـزی تـأثیر
گذاشـته و احساســات را تغییــر دهنــد .نکتــه دوم ایــن اســت کــه داماســیو معتقـد اســت همــواره احســاس یــک هیجــان ،لزومــا ا منطبــق بــر
نقشههای واقعی بدن نیست .مثالی برای تفاوت میان وضعیتهای واقعی بدن و نقشـههـای واقعـی آن کـه داماسـیو نـام مـیبـرد ،حـذف
«نقشه طبیعی درد که مغز بازنمودی «نادرست» از وضعیتهای واقعی بدن ارائه دهد .مثل زخمهایی که توسط گاز گرفتن یک حیـوان
شکارگر بر بدن آمده و یا صدمه دیدن و جراحت بر اثـر یـک مـانع در حـالیکـه مـا نیـاز بـه فـرار داریـم .نـوع دیگـر از ایـن حالـت کـه مغـز
نقشههای غیرواقعی از بدن را خلق میکند ،مربوط به آن چیزی است که داماسیو «چرخه بدن ِ فرضـی» ( )as-if-body-loopمـینامـد.
در این حالت مغز بالفاصله مجموعهای از نقشههای بدن را خلق میکند که با واقعیت کنونی بـدن متنـاظر نیسـت کـه معمـوال ا بـازیگران
از آن استفاده میکنند یا مغز در مواقع احساس همدلی نیز از این راهبرد استفاده میکند .
origin
content

2.
3.
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احساسات به واسطٔه اینکه تفاسیر ذهنی و شناختی از تغییرات رخ داده در بدن هستند،
بهطور مستمر وضعیتهای متفاوت بدن را بازنماییِ ذهنی میکنند و به این طریق به ما توان ِ
حفظ تعادل حیاتی و جستن شرایط ایدهآل برای بقای همراه با بهروزی را میدهند (داماسیو،
۱33۰الف؛ ۱33۰ب؛  .)1۴۱1به این ترتیب ،احساسات در نظر داماسیو مانند حسگرهای
ذهنی ما در ارگانیسم عمل میکنند که به خویشتنِ آگاه ِ 1ما این اجازه را میدهند که از
وضعیت جاری ارگانیسم مطلع باشیم (داماسیو .)1۴۱1،این مالحظه را هم باید در نظر داشت
که در بحث از احساسات ،وقتی صحبت از خویشتن میشود ،شامل خویشتن زندگینامهای
است که در بردارنده تمامی نظام شناختی و دانشی ماست .بنابراین تفاوت بارز احساسات با
هیجانات این است که هیجانات واکنشهای خودکار بدن به اتفاقات و محرکات درونی و
بیرونی است ،اما احساسات چون در عرصه ذهن اتفاق میافتند همراه با ارزیابیهای
شناختی بوده و آگاهانه میباشد که فراتر از دایره واکنشهای خودکار بدنی است.
فرضیٔه نشانگرهای جسمی
فرضیٔه نشانگر جسمی ،دیدگاهی دربارٔه نقش هیجانات و شاخصهای بدنی در فرآیند
خردورزی و تصمیمگیری است .در این فرضیه ،داماسیو بر خالف برخی دیدگاههایی که فقط
جنبههای منفی یا مُخلِّ هیجانات در فرآیند خردورزی را میبینند ،تالش دارد نشان دهد که
چگونه هیجان میتواند کارکردهای سازندهای داشته باشد و امر تصمیمگیری را به دور از
فرآیند طاقتفرسا و تکرار هرباره در موقعیتهای مشابه آسان سازد .داماسیو از طریق بررسی
برخی بیماران آسیب دیده در مناطق لوب پیشانی ،آمیگدال و ساختار جزیرهای ،این نکته را
مطرح میسازد که نقص در عالمتدهی هیجانی (وضعیت سوماتیک) به ایجاد خلل و
ت مرتبط با حیطههای شخصی و اجتماعیشان منتج
ضعف در تصمیمگیری و قضاو ِ
میگردد.
فرضیٔه نشانگر جسمی داماسیو در پیِ تبیین فرآیند خردورزی و تصمیمگیری و ارتباط آن
با هیجان است و همانطور که گفته شد ،در مقابل دیدگاههایی است که خردورزی را فعالیتی
مبتنی بر «خرد ناب »2میدانند .داماسیو منظور خود را از بهکار گرفتن مفهوم «جسمی» و
«نشاگر» اینگونه بیان میکند:

Conscious Self
pure reason

1.
2.
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«وقتی پیامد بد مرتبط با یک واکنش فرضی به ذهن میرسد ،هر چند گذرا،
احساس غریزی ناخوشایندی را تجربه میکنید .چون این احساس مربوط به بدن
است ،به این پدیده اصطالح فنی وضعیت جسمی ( )somaticرا اطالق کردم و به
این دلیل که تصویری را «مشخص میکند» آن را نشانگر نامیدم ....که منظور از
واژه جسمی در کلیترین مفهوم آن (چیزی که مربوط به بدن است) و وقتی به
نشانگر اشاره میشود هم حس غریزی 1و هم غیرغریزی را شامل میشود».
(داماسیو ،۱33۱ ،صص.)123-1۶۴ .

برای فهم این نظریه باید فرآیند خردورزی و تصمیمگیری را آنطور که داماسیو بیان
میکند ،مرور کرد؛ زیرا میتوان گفت که فرضیٔه نشانگرهای جسمی ،به نحوی دربردارنده
دیدگاههای وی دربارٔه هیجان و تأثیر آن در فرآیند خردورزی است .داماسیو ضمن درهمتنیده
خواندن خردورزی و تصمیمگیری ،معتقد است برای اتخاذ تصمیم ،تصمیمگیرنده دارای
«نوعی راهبرد منطقی برای استنباطهای منطقی» است که برمبنای آن ،یک گزینه را انتخاب
میکند و بقیه از نظر وی دور میشوند .داماسیو میپذیرد که در این زمینه ،فرآیندهای
پشتیبانی الزم برای خردورزی سر جای خود هستند و نیز نقش آنان کامال ا محفوظ است؛ اما
اعتراض وی به این نکته است که از میان فرآیندهای تصمیمگیری فقط به «توجه» و «حافظه
کاری» 2اعتنا شده و توجه چندانی به نقش هیجان و احساس در این ارتباط نشده است.
داماسیو با بیرون راندن بعضی از واکنشها از دایره بحث خود نظیر رفع گرسنگی ،یا
کنارکشیدن بسیار سریع خود برای برخورد نکردن شی در حال سقوط و غیره ،مباحث خود را
دربارٔه تصمیمهایی که پیچیدهاند و به خصوص به حیطٔه شخصی و یا اجتماعی ما مربوط
هستند ،مطرح میکند .در واقع ویژگی این واکنشها این است که برای انتخاب نهایی یک
واکنش باید خردورزی و تأمل را به کار گرفت .البته در اینجا باز هم داماسیو میان فرآیند
خردورزی که بالواسطه به حیطه شخصی و اجتماعی مرتبط است 3با فرآیندی دیگر نظیر
.۱

:Visceralمترجم این واژه را غریزی ترجمه کرده است .معادل درست آن ،درونی و احشایی است
working memory

.

2.

 3داماسیو به دشوار و پیچیده بودن تصمیمگی ری و خردورزی در فضای شخصی و اجتماعی اذعان دارد و در این باره مثال دو دسـته از
افراد را بیان میکند :دستٔه اول کسانی که اختالل عمیـق در تصـمیمگیـری شخصـیشـان لزومـا ا بـا اخـتالل عمیـق در حیطـه غیرشخصـی
همراه نیست .مثال بـارز آن فینـاس گـیج اسـت (در کتـاب «خطـای دکـارت» بـه آن پرداختـه شـده اسـت) کـه هرچـه تصـمیمات بـه وجـود
شخصی و اجتمـاعی آن هـا نـامربوطتـر باشـد ،بهتـر از عهـدٔه کـار برمیآینـد .امـا دسـتٔه دوم کسـانی هسـتند کـه عقـل سـلیم دارنـد ،ولـی
انفکاکی در قابلیتهای خردورزیشان وجود دارد و بـه هـر یـک از دو سـو میـل مـیکننـد .مـثال ا افـرادی کـه در زمینـه فـردیشـان بهصـورت
فوقالعاده هوشمندانه و خطاناپذیر در پی سـود خـود و همگـروه هـای خـود هسـتند ،امـا وقتـی کـه در معـرض یـک مشـکل غیرشخصـی و

سال  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5000

خرد و خردورزی از منظر علوم اعصاب 57 ...
1

حل آخرین قضیه و مسئلٔه ریاضی تفاوت میگذارد؛ زیرا اولی را از نوع خرد عملی و دومی را
در حیطٔه خرد نظری 2و حتی خرد ناب 3میداند .اما در نهایت وی بیان میکند که «شاید
واقعا ا رشتٔه مشترکی به شکل یک هستٔه عصب-زیستشناسی از میان همٔه آنها میگذرد»
(داماسیو ،۱33۱ ،ص.)123 .
بدین ترتیب ،داماسیو در زمینٔه خردورزی و تصمیمگیری آن تعریف سنتی از خرد را که از
آن به عنوان «خرد واال» 4یاد میکند مورد نقد قرار میدهد .وی معتقدان به آن را کسانی
چون افالطون ،و کانت میداند .آنها را بدان دلیل که معتقدند منطق صوری ،5بهخودیخود
ما را به بهترین راهحل میرساند و برای رسیدن به بهترین نتیجه باید عواطف و هیجانات را
کنار گذاشت( 6یادآور گفته مشهور «شور نباید دست و پای عقالنیت را ببندد») مورد طعن
قرار میدهد .دلیل رد ّ نظر آنان بدان جهت است که در نظر داماسیو ،استنتاج و تحلیل
وضعیتهایی که عقالنیت را میطلبد ،بسیار دشوار بوده و ازاینرو عقالنیت با مفهوم سنتی
را ناکارآمد میداند .زیرا این تحلیلها و استنتاجها را مستلزم ایجاد سنایورهای فرضی زیادی
میداند که از جمله شامل الگوهای دیداری و شنیداری و همچنین تولید مداوم حکایتهای
گفتاری است .داماسیو میگوید ،اما در عمل با توجه به ضعف حافظه انسانی برای
محاسبات منطقی آنها و همچنین نادانی ویرانگر انسان در مورد نظریٔه احتماالت و علم آمار
و کاربرد ناقص آن (با وجود اینکه مغزهای ما در چند ثانیه و یا چند دقیقه کوتاه تصمیم
میگیرند) ،عمل تصمیمگیری نمیتواند صرفا ا بر مبنای منطق صوری و خرد ناب باشد .7از

اجتماعی قرار میگیرند ،خیلی بیکفایت عمل میکنند .وضعیت عکـس آن ،دانشـمندان و هنرمنـدان و دانشـمندان بزرگـی هسـتند کـه
رابطه اجتماعی آن ها نامطلوب بوده و دیگران را با رفتارشان آزار میدهند (داماسیو ،۱33۱ ،ص.)12۰ .
1.

practical reason
theoretical reason
3.
pure reason
4.
high-reason
5.
formal logic
2.

.

 6الزم به ذکـر اسـت کـه خـود ایـن ادعـای داماسـیو جـای بحـث و بررسـی دارد؛ زیـرا فیلسـوفانی نظیـر افالطـون و کانـت را معتقـد بـه ایـن
دیدگاه مـیپنـدارد ،در حـالی کـه شـواهدی وجـود دارد کـه آنـان نیـز بـه نقـش عواطـف در خـردورزی تأکیـد داشـته و فقـط منطـق را مبنـای
خردورزی قلمداد نمیکردند.
.
 7داماسیو معتقد است این فرآیندی که برای عقلورزی توسط دیدگاه سنتی مطـرح شـده اسـت ،بیشـتر شـبیه کارهـای یکـی از بیمـاران
مراجع داماسیو به نام الیت است (که ناحیه پیشپیشانی و سیستم پردازش هیجانی وی دچار اختالل شده بود) ،نـه بـرای انسـآن هـای
عادی و سالم .الیت برای تصمیمات کوچکی نظیر تعیین وقت برای جلسه بعدی مراجعه ،وقت بسیار زیادی صرف میکرد و محاسـبات
بسیار پیچیدهای را انجام میداد که در نهایت هم نمیتوانست وقت خوبی تعیین کند .
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اینرو داماسیو چنین تصمیماتی را بر پایٔه نشانگرهای جسمی و به فعالیت درآمدن سوابق
عاطفی قرار میدهد .در شکل ( ) 3نشان داده شده است که هیجانات و احساسات (در
وضعیت  )Bچگونه بر گزینههای تصمیم ،بازنمود پیامدهای آتی ،واقعیتها ،شیوههای
خردورزی و تصمیمگیری تأثیر میگذارند .مثال اگر فرد در معرض موقعیتی قرار بگیرد که باید
تصمیم مهمی بگیرد ،مطابق با این شکل ،شخص از دو طریق به تصمیم میرسد .مسیر ()A
به واقعیتها ،گزینههای تصمیم ،و بازنمود پیامدهای آتی خواهد بود که با شیوههای
خردورزی رابطهای تعاملی دارند .اما مسیر دیگر ( )Bاین است که سوابق ِ هیجانیِ پیشین در
وضعیتهای مشابه فعال میشود و بنابراین بهطور مستقیم هم بر شیوههای خردورزی ،بر
تصمیم ،و بر آنچه که مسیر ( )Aنامیده شد ،تأثیر میگذارد.
آنچه در مورد مسیر ( )Bبهعنوان نکات تکمیلی میتوان گفت این است که نشانگرهای
جسمی عالوه بر اینکه در سطح آگاهانه نوع خاصی از عملکردها را تحتعنوان مثبت یا
منفی نشانهگذاری میکنند ،صرفا ا در این سطح متوقف نمانده و بهصورت ناآگاهانه نیز عمل
میکنند .مثال ا هنگامی که پیامدهای آتی و آنی یک تصمیم منفی قلمداد میشود ،تصاویر
منفی تولید شده ،اما عوض اینکه به تغییرات جسمی ملموس و قابل درکی منجر شوند ،در
مغز مدارهایی را که مسئول تنظیم اشتیاق و تمایل به انجام عملی هستند را مسدود /فعال
کرده و ازاینرو تمایل به انجام آن عمل کاهش /افزایش یافته و تمایل و گرایش به کنار
گذاشتن آن قوت /ضعف مییابد .بدین جهت امکان نتیجهگیری با پیامدهای منفی /مثبت
کاسته /افزوده شده و به ما فرصت بیشتری خواهد داد تا فکر کرده و شرایط را برای اتخاذ
تصمیمی دیگر (حتی اگر بهترین تصمیم نباشد) بسنجیم .بدین سبب احتمال انتخاب با
عواقب منفی کمتر شده و انتخاب گزینهای با نتایج مثبت و بهتر نیز افزایش مییابد .به این
ترتیب نشانگرهای جسمی به ما کمک میکند در مواقع ضروری بدون طی مسیر ِ دراز منطقی
برای مسائل راهحل بیابیم (داماسیو.)۱33۱ ،

Somatic Marker

1.
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شکل  -3تأثیر هیجانات و احساسات بر فرآیند تصمیمگیری و خردورزی .داماسیو (۱33۰الف ،ص.)۱33 .

نکته شایان ذکر دربارٔه اهمیت هیجانات و احساسات این است که نباید اینگونه
پنداشت که وقتی داماسیو از ارتباط و تأثیر هیجانات با خردورزی سخن میگوید ،مرادش آن
است که هیجانات به جای خردورزی فعالیت میکنند و تصمیمهای انسان حاصل کار آنان
است ،بلکه مقصود این است که جنبههای معینی از احساسات و هیجانات برای خردورزی
الزم و ضروریاند و همانطور که گفته شد ،داماسیو فرآیند خردورزی بدون هیجانات و
احساسات را بسیار فرآیندی سخت و حاصل استنتاجهای چندین ساعته برای اتخاذ یک
تصمیم ساده میداند .از اینرو ،داماسیو معتقد است که وجود و حضور احساسات ،از طریق
هدایت فرآیند خردورزی به ما کمک میکنند تا براساس ارزیابی پیامدهای عاطفیِ گزینههای
مختلف ،سریعتر به گزینٔه نهایی برای اقدام برسیم .این نقش مشاورهای هیجانات و
احساسات در نظر داماسیو پیامدهای اجتماعی -فرهنگیای خواهد داشت .داماسیو در
اینباره چنین میگوید:
«دانستن اینکه احساسات به فرآیندهای خرد مرتبط هستند به این معنی نیست
که خرد اهمیت کمتری از احساسات دارد ،و اینکه در مقایسه با آنها باید نقش
فرعی داشته باشد یا باید کمتر تقویت شود .برعکس ،ارزش قائل شدن برای نقش
فراگیر احساسات ممکن است این شانس را به ما بدهد که تأثیرات مثبت آن را
تقویت کنیم و امکان تأثیر منفی آن را کاهش دهیم .به طور مشخص ،بدون کاستن
از ارزش جهت دهنده احساسات طبیعی ،آدم میخواهد از خرد مقابل ضعفی که
احساسات غیرطبیعی یا دخل و تصرف احساسات طبیعی در فرآیند برنامهریزی و
تصمیمگیری ایجاد میکند ،محافظت کند (داماسیو ،۱33۱ ،ص.)32۴ .

با تبیین عصبشناختیای که داماسیو ارائه میکند ،عدمحضور هیجانات یا خلل در
کارکردهای هیجانی در مقایسه با زمانی که هیجانات در فرآیند خردورزی و تصمیمگیری
وجود دارند ،بهمراتب آثار بدتری بر جای میگذارد .زیرا در صورتیکه هیجانات کارکرد درستی
نداشته باشند ،لوب پیشانی اطالعات هیجانی را در اختیار نخواهد داشت تا بتواند
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پیامدهای هیجانی -احساسی ناشی از تصمیم را ارزیابی کند و در نتیجه به تصمیمی منجر
خواهد شد که جوانب بقای فیزیکی و اجتماعی در آن لحاظ نخواهد شد .داماسیو معتقد
است افرادیکه در مغزشان به هر نحوی اختالالت عصبی ،به ویژه در سیستم ارزیابی
محرکات (سیستم پاداشی) بهوجود آید ،لوب پیشپیشانی اطالعات هیجانیِ مناسبی را در
دست نخواهد داشت تا از توان منطقی و عقالنی (استداللی) خودش استفاده کند .بهعنوان
نمونه ،در مغز معتادان (به دلیل انسداد مسیر تبادل پیام در دو بخش پردازشگر هیجانات و
لوب پیشانی) چنین اتفاقی می افتد .داماسیو با اشاره به وضعیت افرادی که در مناطق مغزی
الزم برای پدید آوردن احساسات آسیب دیده بودند ،میگوید که آنان در پیوند و حفظ پیوند
خانوادگی و اجتماعیشان ،در سرمایهگذاری مالی ،و سایر زمینههایی که احساسات و عواطف
نقش مهمی در تصمیمگیری و اقدامات فرد دارند ،ضعیف عمل میکردند و منجر به
شکست عاطفی یا ورشکستگی مالی آنان میشد .از آنجا که این افراد نمیتوانستند
پیامدهای هیجانی آنی و آتیِ یک سخن یا یک اقدام را برآورد کنند ،نمیتوانستند عواقب
یک معامله ،یک ارتباط پرخطر را به لحاظ هیجانی درک کنند و همچنین نمیتوانستند در
مقابل سوء رفتارها و حقهها خشمگین شوند و در شناخت افراد قابل اعتماد یا غیرمعتمد
عاجز بودند (داماسیو .)1۴۴3 ،۱33۰ ،بدین دلیل آنها از کار برکنار میشدند و یا روابط
عاطفیشان از هم میگسست و در سرمایهگذاریشان دچار ورشکستگی میشدند ،چون
زمینههای سوء استفاده دیگران را فراهم میآوردند.
اما نکتٔه جالب توجه در مورد این بیماران این بود که این افراد به لحاظ فکری تفاوت
چندان مشهودی با افراد عادی و آسیب دیده نداشتند .این افراد در حرفزدن ،راه رفتن،
ادراک شنیداری و دیداری دچار نقص خاصی نیستند و در مکالمه نیز حواس پرت
نمیشوند .در ارتباط با آنچه بر سرشان میآید ،یاد میگیرند و آن را به یاد میآورند و
میتوانند بازگو کنند ،حتی آداب و قواعد اجتماعیای را که زیرپا میگذارند به یاد میآورند،
در آزمون هوش نمرٔه باالیی کسب میکنند و مسائل منطقی را حل میکنند .نکتٔه قابل توجه
این است که این بیماران در وضعیت آزمایشگاهی وقتی مشکلی اجتماعی را به آنان
میسپردند ،راه حل همراه با استدالل ارائه میکردند؛ یعنی پیشفرضهای مشکل ،گزینههای
اقدام ،پیامدهای آتی و آنی را نیز میتوانستند برشمرند؛ اما هنگامیکه در زندگی عادی و
واقعیِ خود نیاز شدیدی به این امور دارند ،این دانستهها هیچ سودی برایشان به همراه
نداشت .داماسیو با بررسی عصب شناختی این افراد به این نتیجه رسید که نقص خردورزی
آنان اساسا ا به جای اینکه شناختی باشد ،نقص در کارکرد هیجان و احساسات است .در
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واقع وی آن را مربوط به نقص ناشی از آسیب در سیگنالدهی عاطفی میداند که ناتوان از
فعالکردن حافظٔه مربوط به هیجان و احساسات است که نقش آن کمک به برگزیدن یک
گزینٔه سودمند در میان گزینههای رقیب است .به این ترتیب این افراد از تجربٔه عاطفیای که
در طول زندگی خود اندوخته بودند ،نمیتوانستند استفاده کنند و این امر بهویژه در
وضعیتهایی که پیامدهای نامعینی داشتند و مستلزم انتخاب میان گزینههای متعارضی
(انتخاب شغل و ازدواج ،رابطٔه جنسی و غیره) بودند ،بسیار چشمگیرتر بود (داماسیو،1۴۱۴ ،
1۴۴3؛ .)1۴۱1
داللتهای فرضیٔه نشانگر جسمی در تربیت عقالنی
آنچه در بخشهای پیشین در ارتباط با درهمتنیدگی نظام عاطفی (هیجانی-احساسی) با
نظام شناختی و در قالب نشانگرهای جسمی بیان شد ،حاکی از آن بود هیجانات و
احساسات ،برای فعالیت عقالنی انسان ،بنیادی و اساسی هستند .بنیادی قلمداد کردن
نقش عواطف برای کارکرد درست خردورزی ،داللتهایی برای عرصٔه تربیت دارد که در ادامه
به سه مورد اشاره خواهد شد تا در زمینه رشد و شکوفایی خرد و خردورزی از آنها بهره
گرفته شود.
 .5به رسمیت شناختن نقش سازندٔه عواطف در پرورش قؤه عقالنی و مهارت استدالل

آنچه در بخش های پیشین بیان شد ،حاکی از آن است که از نظر داماسیو ،ما به شرایط
مختلف اجتماعی فقط بهطور تصادفی پاسخ هیجانی-احساسی نمیدهیم ،بلکه تحت تأثیر
هیجانات و احساسات مبتنی بر این هیجانات (از همدردی گرفته تا شرم ،غرور ،خشم و )...و
با کمک دستگاه تنبیه و پاداش (متکی به اصل ارزش) بهتدریج شرایط را براساس تجربیات
خود مقولهبندی میکنیم و سناریوهای خود را براساس روایات شخصیمان میسازیم.
مقولهبندی مفاهیم (که اساسا ا شناختی-عاطفی است) حاصل تعامل ارگانیسم با دنیای
بیرون است که در طول تجربیات بسیار متعددی به وجود آمده است .هر تجربهای از تجربٔه
پیش از خود تأثیر میپذیرد و بر تجربه بعد از خود تأثیر میگذارد .بدین معنا که در تجربیات
بعدی دوباره براساس همین چرخه و با اتکا به تجربیات پیشین ،به تعامل با دنیای اطراف
میپردازیم که نتایج این تعامل بهصورت تجارب (که یک جنبٔه مهم آن عاطفی است) در
حافظه و خویشتن زندگینامهای ثبت میشود .این فرآیند درهمتنیدگی نظام عاطفی-
شناختی بهصورت تصاعدی رشد کرده و بسیاری از اولویتها و ارجحیتهای ما را شکل
خواهد داد و به این ترتیب فرآیند تصمیمگیری و خردورزیمان نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
حال اگر در تربیت عقالنی به دنبال رشد و شکوفایی ژرفنگری ،رشد مهارت استدالل ،و
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قضاوت صحیح هستیم تا فرآیند خردورزی به انتخابهای درست بینجامد ،الزم است محیط
تربیتی طوری طراحی گردد که هیجانات دانشآموزان به رسمیت شناخته شود و همچنین،
احساسات و تفاسیر احساسی آنان از دنیای پیرامون ،در محور آموزش تفکر قرار گیرد.
بنابراین اولین داللت دیدگاه داماسیو بهرسمیتشناختن نقش و کارکرد هیجانات و
احساسات در فرآیند خردورزی و محور قرار دادن آن در تربیت عقالنی خواهد بود .این ادعا
ازآنرو است که الجرم سوابق عاطفی (جنبههای هیجانی و احساسی) ،بخش جداییناپذیر از
تشکیل و تکوین هر مفهوم (شناخت) هستند که در هنگام استداللورز یدن ،بهطور فعاالنه
به کار گرفته میشوند .داماسیو در این ارتباط گفته است «در هر حال هیجانات مثبت یا
منفی و احساسهای متعاقب آنها با اجزای الزامی تجربههای اجتماعی تبدیل میشوند»
(داماسیو۱33۰ ،الف ،ص.)۱۲۲ .
مطالعات داماسیو پیرامون زیستعصبشناسیِ هیجانات ،این نکته را نشان داده است
ت هیجانی ،همان سیستمهای مغزی را به کار میگیرند که برای بقا و
که هیجانات و احساسا ِ
مدیریت ذهن ،بدن و رفتار در دنیای واقعی و اجتماعی حیاتی هستند (داماسیو1۴۱1 ،؛
ایموردینو -یانگ و داماسیو .)1۴۴۲ ،حال اگر بتوان ادعا کرد که حداقل بخش بسیار مهمی از
تربیت عقالنی این است که افراد بتوانند تصمیمات درست و عقالنی اتخاذ کنند تا
زندگیشان به شیؤه صحیحی مدیریت شود ،الزم است در ایجاد هر تصور ،باور و هرگونه
شناخت ،جنبهی هیجانی و احساسیِ آنها کامال ا لحاظ گردد؛ به طوریکه فرد درک کند که
این نظام دانشی یا نظام باوری چگونه به پیامدهایی مفید /مضر خواهد انجامید و چگونه در
دنیای واقعی به حل مسائل آنان کمک خواهد کرد .بدون مالحظٔه جنبههای عاطفی ،فرد در
دنیای واقعی نخواهد توانست آن مفاهیم و دانشها را بکار گیرد و بدین ترتیب ،تربیت
عقالنی در نیل به هدفِ خود ،توفیق نخواهد یافت .اگر به این ب ُعد توجه نشود ،فرد در زمان
خردورزی مانند افرادی که دچار ضایعٔه مغزی در مناطق پردازشگر هیجانات و احساسات
شدهاند ،عمل خواهد کرد؛ زیرا ناتوان از فراخوانی سیگنالها و خاطرات هیجانی برای پردازش
عواقب اقدامهایش خواهد بود .در نتیجه پیامدهای زیانبار /مفید اقداماتش را نمیتواند
برآورد کند .از اینرو ،به دلیل فقدان درک درست از پیامدهای عاطفی (هیجانی و احساسی)
اقدامات خود ،روابط و تصمیمات اجتماعیاش را در مخاطره خواهد انداخت و بدین ترتیب
در مدیریت امور زندگیاش با مشکل مواجه خواهد شد.
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 .9استفاده از ظرفیت استدالل برای اصالح نقش هیجانات

طبق شکل شماره ( )1اشاره شد ،تنظیمات زیستشناختی ،تعادل حیاتی ،هیجانات و
احساسات بر سطوح باالی شناختی نظیر استدالل عالی تأثیر میگذارند ،اما این تأثیر یک
روند دوجانبه است و استدالل نیز میتواند بر احساسات و هیجانات نیز تأثیر بگذارد .بنابر
آنچه اشاره شد ،اگر قرار است قدرت خردورزی افراد را پرورش دهیم (مثال ا در این زمینه که
قضاوت صحیحی داشته باشد) ،یکی از راهها این است که راههای تعدیل هیجانات (شامل
اشتیاق ،ترجیحات ،سوگیریها ،اولویتها و سایر جنبههای هیجانی) را از طریق فراهم کردن
استداللهای مختلف تقویت کنیم؛ زیرا تأثیر و تأثر نظام عاطفی -شناختی یک رابطه
دوجانبه است ،نه این که فقط عواطف بتوانند به تغییر و تعدیل نظام شناختی بپردازند.
بنابراین ،در عرصٔه تربیت عقالنی اگر قرار است دگرگونیهای شناختی در افراد پدید بیاید،
یکی از روشها این است که از طریق فراهم آوردن استداللهای مختلف و پرورش ظرفیت
استداللورزی ،به فرد کمک کنیم که جنبههای هیجانی و نقشهای مشاورهای هیجانات
مختلف را تعدیل و مهار کند.
نکتٔه دیگر این است که از نظر داماسیو ( ،)1۴۱1 ،1۴۱۴ ،1۴۴3هیجانات لزوما ا به تقویت بقا
و اخذ تصمیمات درست کمک نخواهد کرد و بدین جهت ما باید در نقش ِ مشاورهای آنان
تردید کنیم تا بتوانیم از مشاورههای بد و بعضا ا ویرانگر آنها در امان بمانیم .داماسیو دو نکته
در این باب میگوید :نخست اینکه بکارگیری هر هیجانی لزوما ا به معنای تقویت بقا نیست.
به عنوان مثال خشم ،اندوه ،ترس مرضی (فوبیا) میتواند به جنگ و یا افسردگی یا رخدادی
منجر شود و بقا را به خطر بیندازد .دوم اینکه نقش این هیجانات برای بقا یکسان نیست.
اما نکتٔه بسیار مهمی که در ارتباط با مورد اول مطرح میکند ،این است که دلیل غلبٔه این
هیجانات در فرآیند تکامل ،در اصل به خاطر پشتیبانی از بقا بوده است .لذا از اینکه اکنون
در مسیری جهت بقای همراه با بهروزی عمل میکنند ،باید یاد بگیریم که نقش مشاورهای
آنها و زمینٔه بهکارگیریشان معیوب است و باید سعی در حذف و کمرنگ کردن نقش آنها
داشته باشیم .داماسیو این کارکرد هیجانات را چنین بیان کرده است:
«واکنشهای هیجانی که منجر به تبعیض فرهنگی ،پیشداوریهای فرهنگی و
نژادی و غیره میشوند ،تا حدودی به صورت خودکار در راستای کمک به تشخیص
تفاوت در «دیگری» است که این واکنش در جوامع بسیار قدیمی و قبیلهای بسیار
مهم و حیاتی بوده است و بقای فرد را نیز حفظ میکرد ،اما اکنون باید بکوشیم که
به نقش مشاورهایشان تردید کرده و شایستگی و کفایتشان را نیز زیر سؤال ببریم

95

سال  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5000
دوفصلنامه فلسفه تربیت
و به این ترتیب باید یاد بگیریم که این واکنشها را کنار گذاشته و دیگران را نیز به
این کار ترغیب کنیم» (داماسیو۱33۰ ،الف ،صص.)23-2۰ .

این نقل قول حاوی این نکته است که در تدارک فرصتهای تربیتی بهمنظور پرورش قوای
عقالنی شاگردان ،باید از قدرت و ظرفیت استدالل برای ایجاد تعدیالت و اصالح پاسخدهی
نظام عاطفی آنها بهره برد .بنابراین یکی از سطوح ِ تقویت قدرت سنجشگری دانشآموزان،
ایجاد تغییر و تعدیل در نظام پاسخدهی و جهتگیریهای هیجانی افراد از طریق فراهم
آوردن زمینههای استداللی است.
 .3درهمتنیدگی ،بهجای تفکیک ،برنامه درسی بر مبنای ارتباط متقابل پرورش تفکر – پرورش
عاطفی

با توجه به نکاتی که دربارٔه نقش هیجانات و احساسات در تشکیل شناخت ،و تأثیرت
آنان در هنگام بکارگیری آن شناخت در فرآیند خردورزی گفته شد ،میتوان اینگونه ارزیابی
ک واقعی میان قلمرو عاطفی و شناختی و تقسیم مواد درسی و حتی اهداف
کرد که تفکی ِ
آموزشی کامال ا جداگانهای برای آنان ،امری اشتباه است .زیرا نهایتا ا در فرآیند خردورزی نیاز به
داده ها و سوابق عاطفی خواهد بود تا تصمیمات و اقدامات فرد بتواند به کنشی درست و
عقالنی بینجامد .طبیعی است که بدون برآورد جنبهها و پیامدهای عاطفی یک اقدام ،آن
اقدام یک رفتار اجتماعی مطلوب نخواهد بود و فرد شبیه افرادی که شخصیت ضداجتماعی
دارند ،عمل خواهد کرد .از اینرو به جای تأکید بیش از اندازه و تمرکز فراوان بر مواد درسی
مبتنی بر شناخت ،و بیرون راندن /دانستن هیجانات و احساسات از این عرصه ،بهتر است
به جنبههایی از آموزش شناختی بپردازیم که جای بیشتری برای رشد و تربیت حوزههای
احساسی و عاطفی دانشآموزان بگشاید .در این زمینه ،تلخابی و همکاران ( ،۱332ص)۲1 .
در زمینٔه انسجام شناخت و هیجان معتقدند که:
« کاربرد دانش در موقعیت واقعی ،به میزان و کیفیت هیجانی که با آن دانش پیوند
خورده بستگی دارد .چنانچه هیجان مثبت و برانگیزاننده با دانش مورد نظر همراه
باشد ،در شرایط واقعی امکان اینکه آن دانش در دسترس فرد قرار بگیرد تا تصمیم
بهتری اتخاذ بکند افزایش مییابد».

طبق دیدگاه داماسیو از آنجا که مأموریت اصلی مغز مدیریت اندامواره ،بهینهسازی بقا و
تسهیل رشد ذهنی است ،پایگاههای پردازش هیجانات و احساسات با پایگاههای پردازشگر
خردورزی اشتراک دارند ،در هرگونه تصمیم ِ خردورزانه الجرم نیاز به بررسی جنبههای
احساسی آن خواهد بود تا مغز در مأموریت مدیریت حیات ارگانیسم نقش خود (بررسی
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جنبههای مربوط به بقای فیزیکی و بقای مطلوب اجتماعی) را ایفا کرده باشد (ایموردینو-
یانگ و داماسیو .) 1۴۴۲ ،بنابراین ،برای نیل به یادگیری عمیق و اثربخش الزم است جنبههای
هیجانی و احساسی کامال ا لحاظ شده باشد تا فرد بتواند نسبت آن با محیط و دنیای واقعی
را درک کند .بدون محاسبٔه این جنبه ،انتظار توانمندی فرد در اتخاذ تصمیمات درست برای
تنظیم و مدیریت زندگیاش ،انتظاری غیر واقعی خواهد بود .نتیجه این امر نیز عدم توفیقِ
تربیت عقالنی است؛ زیرا فرد در تصمیمگیریهای خود قادر به درک و ارزیابیِ دنیای واقعی و
نتایج احساسی -هیجانی اقدامات خود نخواهد بود .مطالعات داماسیو و ایموردینویانگ
( ،)1۴۴۲و ایموردینو یانگ ( )1۴۱2نیز نشان داده است که اساسا ا انسان متناظر با دنیای
احساسی و هیجانی خود به تفسیر دنیا میپردازد .از اینرو هرگونه بیاعتنایی به این مسئله
تشکیل و تکوین یک شناخت جدید و انتظار کاربست آن در تصمیمات (به عنوان بدنٔه
اصلی تربیت عقالنی) را میتواند دچار شکست کند .خالف آن هم صحیح به نظر میرسد؛
یعنی اگر در چارچوب دنیای احساسیِ دانشآموزان قدم بگذاریم ،یادگیری عمیق و اثربخش
با سهولت بیشتری ممکن میشود؛ زیرا اساسا ا تعمق بعد از آن رخ خواهد داد که ما به
چیزی توجه عمیق داشته ب اشیم و آن نیز در گرو آن است که آن موضوع از اهمیت هیجانی
و احساسی باالیی برخوردار باشد.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،دیدگاه داماسیو دربارٔه نقش تنظیمات زیستشناختی (تعادل حیاتی،
اصل ارزش) ،هیجانات و احساسات و پیوند آنها با خرد و خردورزی در نظریه نشانگرهای
جسم ی بررسی شد .در نظر داماسیو عقالنیت و منطق با توجه به محاسبات بسیار پیچیده و
دقیق و ماهیت چندمرحلهایشان ،نیازمند همدستی و مساعدت ویژهای هستند که این
مساعدت از جانب عواطف و یا به طور کلی از جانب نشانگرهای جسمی انجام میگیرد.
بررسی نقش هیجانات و احساسات در دیدگاه داماسیو این نتیجه را در پی داشت که آنها
از طریق بکار گرفتن مکانیسمهای وابسته به بقا ،موجب تغییر پردازش شناختی میشوند.
این ایفای نقش از طریق برقرار شدن نظام پاداش/تنبیه ،رانشها و انگیزههایی را جهت
میدهد که موجب دخل و تصرفهایی در تصمیمگیری و خردورزی میشود و بدین سبب
مدیریت زندگی و عملهای اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .نکتٔه دیگر آن بود که
بین نظام شناختی و نظام عاطفی درهمتنیدگی و رابطه متقابل وجود دارد و از طریق یکی
میتوان دیگری را تعدیل و اصالح کرد .داللتهای این دیدگاه برای تربیت عقالنی در سه مورد
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به بحث گذاشته شد؛ نخست اینکه باید نقش عواطف (هیجانات و احساسات) در فرآیند
خردورزی را به رسمیت بشناسیم و از ظرفیت آنها برای پرورش خردورزی استفاده کنیم .دوم
اینکه باید از ظرفیت استدالل و شناخت برای اصالح و تعدیل نقش هیجانات و احساسات
(نقشهای مخرب) بهره ببریم .سوم اینکه برنامههای درسی و آموزشی را نباید طوری
سازماندهی کرد که بر مبنای تفکیک سنتی میان عواطف  -عقل استوار باشد ،زیرا در آن
صورت ،فرد قادر نخواهد بود بدون حضور جنبههای هیجانی -احساسی از شناخت خود در
دنیای واقعی به طور مؤثر بهره بگیرد.
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