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 معرفتی بر فرآیند کسب معرفتتأثیر عوامل غیر

  1میثم اکبرزاده

  چکیده
شناسان قرار دارد این است کـه آیـا   ای که امروزه پیش روی معرفت های جدیپرسشیکی از 

معرفتی بر  انسان در دستیابی به معرفت، با موانعی رو به رو است یا نه؟ نقش و تأثیر عوامل غیر
فرآیند کسب معرفت، موضوع مهمی است که نخستین بار مورد توجه ویلیام جیمز، فیلسـوف و  

نشـان  » ارادۀ معطوف به باور«وی در مقالۀ مشهور . آمریکایی، قرار گرفتشناس معروف  روان
شوند، همواره ایـن   معموالً به پشتوانه استدالل اخذ می داد که به رغم این پندار که باورهای ما

. دهنـد  عقالنی ما هستند که باورهای ما  را شکل مـی  معرفتی متعلق به سرشت غیر عوامل غیر
ارادی ما کـه از عالئـق و احساسـات،     -دگاه جیمز رد پای سرشت عاطفی به بیان دیگر، از دی

گیرد، در باورهای مـا بـه خـوبی     شکل می... ها و آرزوهای ما و  خواسته ،ها و امیدها، امیال بیم
البته سخن جیمز تنها بر سر تأثیرات منفی این ساحات نبود، بلکه او حتـی  . قابل پیگیری است

شمرد و ایـن، خـود،    ارادی را از جمله حقوق معرفتی انسان می -ی گاه پیروی از سرشت عاطف
در ایـن مقالـه،    .عقیدتی بر ساحت عقیدتی است های غیر های مثبت ساحت گذاری نشانگر تأثیر

عقیـدتی بـر    های غیر به بحث تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت یا به تعبیر دیگر، تأثیر ساحت
  .پردازیم ویلیام جیمز در این باب میساحت عقیدتی، با تأکید بر آراء 

هـا و امیـدها،    معرفتی، عالیق و احساسات، بیم عوامل معرفتی، عوامل غیر :ها واژه کلید
  .ها امیال و خواسته

 
 
 

   

                                                            
 .استادیار دانشگاه پیام نور.  1
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گاه مخـالف نداشـته    مبتنی بر علل غیرمعرفتی باشد، هیچ) و نه لزوماً(» تواند می» «معرفت«این اصل که 
سنگین کردن کفه عوامل غیرمعرفتی در . اند ای به آن متفطن شده به نحو ویژه است، اما در دوران معاصر

شـناختی   ادراک آدمی تا آنجا پیش رفت که سوءظن پسامدرنی از دل آن زاده شد و عقل حجیـت معرفـت  
شناختی فیلسوفانی همچون هیوم، کانت، مارکس، نیچه، و  های معرفت دیدگاه. خود را به کلی از دست داد

از آن پس، تحقیقات وسیعی به این مسئله معطـوف  . جیمز هریک به نوبت در این رویداد سهیم بود ویلیام
شناسـی معرفـت،    ای مانند جامعـه  رشته های میان دانش. را کشف کنند» معرفت«شد که علل غیرمعرفتی 

  .اند اند و به همین منظور شکل گرفته شناسی معرفت و نظایر آنها در همین راستا قابل فهم روان
هـای   معرفتـی در همـۀ عرصـه    آفرینی عوامـل غیـر   ها نشان داد که شدت حضور و نقش این تالش

، فلسـفی، االهیـاتی و   )علـوم تجربـی  (معرفتی یکسان نیست بلکه شدت آنها از معرفت ریاضـی، طبیعـی   
و در  یعنی عوامل غیرمعرفتی در معرفت ریاضی کمتـرین تـأثیر  . شود سیاسی به ترتیب بیشتر و بیشتر می
تر باشد،  قدر معرفت به منافع آدمی نزدیک این بدان معناست که هر. معرفت سیاسی بیشترین تأثیر را دارد

  .تری خواهند داشت عوامل غیرمعرفتی در آنجا نقش پررنگ
؛ شـبیه ایـن   »نحن ابناء الدلیل أینما مـال نمیـل  «: شود که شعار فیلسوفان این است اغلب گفته می
بـه اعتقـاد آنـان    . کنند و اقسام آن بیان می» وظیفه«اخالق نیز به هنگام بحث دربارۀ سخن را فیلسوفان 

یـک  . اسـت  1های انسان از آن رو که حیوان عاقل اسـت، مسـئولیت عقالنـی    یکی از وظایف و مسئولیت
ای تفسیر از مسئولیت عقالنی این است که انسان باید آراء و نظریاتی را بپذیرد که دلیل کافی و وافـی بـر  

  .اثبات آن داشته باشد
به رغم آنچه گفته شد، مجموع اعتقادات، باورها و نظریاتی که هر انسانی پذیرفته است مـتالئم بـا   

هـای   دهد که راه بررسی باورها و حاالت روحی و روانی آدمیان نشان می. مسئولیت عقالنی یادشده نیست
  :اند از ها عبارت برخی از این راه. وجود دارد متعدد دیگری برای پذیرش آراء و نظریات، در مقام تحقق،

پذیرد به جهت آنکه قائل به آن رأی در نزد او مقبـول و موجـه اسـت؛     گاهی آدمی رأیی را می) الف
  .کنند های مورد اعتماد پذیرفته است؛ همانند مطالبی که معلمان در زمان درس القاء می یعنی از انسان

  .شناختی انسان است ء نیازهای روانچه بسا سبب پذیرش مطلبی ارضا) ب
  .هماهنگی رأی و سخن با مجموعۀ آراء سابق ما هم از اسباب پذیرش آن است) ج
های قبول آراء و نظریـات   پاداش به پذیرش رأی و تنبیه جهت عدم پذیرش آن نیز از جمله علت) د
  .است

  .ستپذیریم به دلیل آنکه قابل ردیابی و تحقیق نی گاهی سخنی را می) هـ
. ایـم  ایم و یا آن را ناکافی نیافتـه  پذیریم، به این دلیل که مخالف آن را نشنیده و احیاناً رأیی را می) و

                                                            
1. rational responsibility 
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  )91، ص1376علیزاده، (
) دلیـل (در نتیجه، مجموع اعتقادات و باورها و نظریاتی که هر انسانی پذیرفته است یا علل معرفتی 

مثالً اگر بپرسیم چرا  .واردی را به صورت استقرایی بیان کردیمدارند یا علل غیرمعرفتی دارند که در باال م
درجه است، خواهند گفت به این دلیـل کـه ریاضـیدانان     180ها معتقدند مجموع زوایای یک مثلث  انسان

ها با اعتقاد به اینکـه مجمـوع    معنای این سخن این است که انسان. اند برای این قضیه برهانی اقامه کرده
عوامل معرفتی موجب شـده اسـت   . اند طلبی به دور نرفته درجه است از حیطۀ حق 180لث زوایای یک مث

ای در ایـن   معرفتـی  توانند آسوده باشند که هـیچ امـر غیـر    ها به چنین اعتقادی برسند و بنابراین می انسان
  .اعتقاد دخالت نداشته است

فالن ماه از فالن سـال بـه دنیـا     اگر از من بپرسید که از کجا معتقدی که در: آورم مثال دیگری می
ای، من ممکن است پس از انجام دادن تحقیقات به این نتیجه برسم که واقعاً در فـالن روز از فـالن    آمده

اگر این تحقیقات واقعاً در دسترس و اختیار من باشد از آن به بعد، من در . ام ماه از فالن سال به دنیا آمده
امـا اگـر چنـین    . اعتقادی دارم که کامالً در حیطۀ مسائل معرفتـی اسـت  باب روز و ماه و سال تولد خودم 

تحقیقاتی در دسترس من نباشد، جای این توهّم هست که نکند دربارۀ روز و ماه و سـال تولـدم متـأثر از    
شـوم؛ چراکـه انسـان وقتـی      اگر این شبهه در ذهن من رشد کـرد، نـاآرام مـی   ! القائات پدر و مادرم باشم

هـای   ترین علل بسـیاری از نابسـامانی   یکی از بزرگ. شود اند، به شدت آزرده می یبش دادهاحساس کند فر
هـا ایـن پرسـش را     این قسـم از شـبهه  . اند او را فریب داده که یابد روانی این است که بیمار ناگهان درمی

مانند اعتقاد بـه  ( های کالمی در پرتو مسائل معرفتی به اعتقادات خود باور دارند کند که آیا فرقه مطرح می
های فـردی   ها، منفعت فریبها،  تلقینیا در اثر القاءها، ) درجه است 180اینکه مجموعه زوایای یک مثلث 

انـد؟ چـه بسـا ایـن امـور       ها به این اعتقـادات باورمنـد شـده    ها و امید ها و بیم ها و نفرت و گروهی، عشق
  )30-29ص ،1381ملکیان، ! (غیرمعرفتی آنها را معتقد کرده باشد

گیری مواضـع   پر از ذکر عوامل غیرمعرفتی در قبول یا رد یک عقیده و نیز شکل البالغه نهجقرآن و 
طلبی، کبر و غرور، هوا و هوس نفسانی، تعصـب   سودجویی، منفعت: از جمله ،عقیدتی و سیاسی افراد است

.... پـردازی، عشـق، محبـت و     بافی، خیال و لجاجت، ترس، حسادت، کینه و نفرت، تقلید کورکورانه، منفی
  )160-151، ص 1384خندان، (

برخـی از آنهـا   . معرفتی از نظر میزان تسلط و کنترلی که فرد بر آنها دارد یکسان نیستند عوامل غیر
ایـن عوامـل هـر قـدر بـه کـانون زیسـتی و        . دهند کمتر و برخی بیشتر تن به کنترل هوشیارانه آدمی می

تر است؛ بنابراین، انتظار اینکـه فـرد    د، تغییر و کنترل هوشیارانۀ آنها سختتر باشن بیولوژیک آدمی نزدیک
اما عوامل هر قدر به کانون روحی، روانـی  . تحت تأثیر این دسته از عوامل قرار نگیرد، چندان موجه نیست

تـر   ا معقولتر و در نتیجه انتظار کنترل آنه تر باشد، تغییر و کنترل آنها به نسبت ساده و اخالقی فرد نزدیک
  .خواهد بود

امـور  : انـد  حال این امور غیرمعرفتی چه هستند؟ این امور، خود، بـه سـه دسـته کلـی قابـل تقسـیم      
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معرفتـی   ؛ و امـور غیـر  )روانـی  -روحـی (غیرمعرفتی فردی و جسمانی؛ امور غیرمعرفتی فـردی و نفسـانی   
کسانی که به عامل فردی جسمانی شناسان و نیز  شناسان، جامعه شناسان، روان به هرحال زیست. اجتماعی

  )31-30، ص1381ملکیان، . (اند اند، در این باره سخن گفته توجه داشته
شود، معتقد اسـت عوامـل معرفتـی     شناسان مهم در دین محسوب می مثالً ویلیام جیمز، که از روان

قایسـه نیسـت؛ وی   کند و با عوامل غیرمعرفتی قابـل م  سهم بسیار کمی در باورها و اعتقادات ما بازی می
همچنین معتقد است عوامل معرفتی هرچند عمیق و باارزش هستند ولی بـا سـطح و روی زنـدگی آدمـی     

بعـد از   1تماس دارند و به عمق آن نفوذی ندارند، برخالف عوامل غیرمعرفتی؛ وی در کتـاب دیـن و روان  
  :گوید توضیح روش تعقلی و استدالل می

بینیم کـه ایـن روش یـک تمایـل فکـری بسـیار        نگاه کنیم می از جنبه اثباتی که به روش تعقلی«
باشد؛ بلکه علوم طبیعی که یکی از  اساسی است، زیرا نه تنها فلسفه و همه مسائل آن نتایج این روش می

باشد از دنبال کردن این روش به دست آمده اسـت؛ بـا ایـن حـال وقتـی کـه بـه زنـدگی و          فواید آن می
در زنـدگی  : بینـیم  کنیم، مـی  طوری که هست، نگاه می به طور کلی و آن های فکری و روحی بشر، تالش

بشر آن قسمتی که از تجربیات استداللی و تعقلی جدا بوده؛ آن قسمتی که بشر آن را در بـاطن خـود بـه    
این قسمت نسبت به قسمتی که بشر از طریـق روش تعقلـی و    -باید اقرار کرد –طور خصوصی بنا کرده 
های تعقلـی بـا همـه     بلکه سهم و قسمت مربوط به روش. آورد قابل مقایسه نیست استداللی به دست می

آری همیشـه  . ارزش و عمقی که دارد با سطح و روی زندگی آدمی تماس دارد و به عمق آن نفوذی ندارد
  .چیزی است که قیل و قال به کار است و صنعت منطق در رواج بیرون هر زرق و برق در

این سهمی که از نتیجه و روش استدالل و تعقل برای شـما بـه دسـت آمـده اسـت دارای حیثیـت       
ناپـذیر   های خلـل  آیند؛ شما آنها را با استدالل باشد، زیرا که با موازین منطقی درست در می ناپذیر می تردید

جوابی در مقابل آنها مقاومت ندارد، بـا  . اید و با ابزار منطق حشو و زوائد آنها را از میان برده به دست آورده
این حال اگر این نتایج با آنچه که شما در قلب و وجـدان خـود داریـد موافـق و همـراه نباشـد همچـون        

ندگی شعور باطنی آنچه مربوط به ز. شوند شیرهای برفی هستند که از یک گرمای آفتاب از هم پاشیده می
اند که وجدان  های ما؛ همۀ اینها دریایی عمیق ساخته ماست، هیجانات ما، اعتقادات ما، آرزوها و نیازمندی

شعور ظاهری ما که با عقل و استدالل سروکار دارد با سطح این دریا در . شود و یا بصیرت قلبی نامیده می
تداللی و تعقلی که برخالف وجدان و قلب مـا باشـد   و چیزی در ماست که آنچه را از امور اس. تماس است
  .اندازد از ارزش می

این ناتوانی و زبونی روش استداللی در مقابل معتقدات انسانی، هم در موقعی است که صـحبت بـه   
                                                            

کـه   (The Varieties of Religious Experiences)اسـت   تنوع تجارب دینـی اصل این کتاب به نام .  1
 .کرد ئهارا ابورندر ادی 1902 – 1901های  ویلیام جیمز در ضمن بیست سخنرانی در سال
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خواهند  تمام ادبایی که می. گو در میان است و نفع مذهب است و هم در موقعی که از مخالف مذهب گفت
خـور   نمودند، امـروز خـاک   ظام طبیعت در بیاورند؛ و در قرون گذشته این اندازه پرزور میهستی خدا را از ن

. ها را بپذیرد گونه استدالل هم ساده است، نسل امروز حاضر نیست که این  دلیل آن. های دنیاست کتابخانه
بـوده و وقتـی    دانیم خداوند هرچه باشد حداقل آن نیست که از این کائنات و هسـتی بیـرون   امروزه ما می

. میلش کشیده، عظمت و بزرگی خود را نشان بدهد؛ جهان را آفریده که از خفا بیرون آید و شـناخته شـود  
دانیم که اینهـا کلمـاتی بـیش     نمودند، اما ما می پدران ما با داشتن این اعتقادها خیلی راضی و خشنود می

  )56 – 55، ص2536جیمز، (. »نیمتوانیم دیگران و خود را با این کلمات قانع ک نیستند و نمی
جالب است بدانیم بسیاری از کسانی که عینیت معرفتی را در پرتـو دور داشـتن سـاحت عقیـدتی از     

داننـد، بـه تـأثیر     نیافتنی می دست) همچون ساحت عاطفی و ارادی(های وجودی انسان  تأثیر دیگر ساحت
کوشـند سـاحت    به همین دلیل می. اند کرده های انسان در فرآیند شناخت توجه ها و خواسته منفی احساس

این کوشش بر مبنـای ایـن   . های عاطفی و ارادی انسان معرفی کنند عقیدتی را ساحتی مستقل از ساحت
رود و اساساً اگر انسان بخواهـد بـا    باور شکل گرفته که انسان تنها با ذهن خود، به سراغ شناخت عالم می

شناخت را طی کند، نه به معرفتی عینی بلکه به باورهـایی دور از  هایش مسیر  ها و خواسته دخالت احساس
پندارند  به همین دلیل، به تعبیر لیندا زاگزبسکی با اینکه بسیاری از مردم می. ها دست خواهد یافت واقعیت

فالسفه مایـل  «تر از آن است که نیاز به شرح داشته باشد،  ها بر باورهای انسان واضح مسئله تأثیر احساس
 » همچون عامل مزاحمـی کـه بایـد حـذف شـود، بشـمرند      } آن را{اند که چنین تأثیری را نقص و  دهبو

(Zagzebski, 1996, p. 52)    در دفـاع از ایـن اعتقـاد کـه      1وی با طرح اسـتدالل دو تـن از فیلسـوفان
رفتن از کند که مستقل از امیال یا عواطف شکل بگیرد، با مدد گـ  عقالنیت یا شأن شناختی باور اقتضا می

دهد که اعتقاد فوق، اعتقادی رایج اما مواجـه بـا اشـکال اسـت؛ زیـرا صـرف        کالم ویلیام جیمز نشان می
توان دلیلی برای دور شدن انسان از واقعیات شمرد، بلکـه بـه اعتقـاد     دخالت امیال در روند شناخت را نمی

میقاً با ساختاری احساسی مرتبط و از ای که ع وی این امر تماماً مبتنی بر این است که آیا ساختار شناختی
بـه بیـان دیگـر،     (Ibid., pp. 57-58) .»گیرد رود یا از آن فاصله می آن متأثر است، به سوی معرفت می

های عاطفی و ارادی بر ساحت عقیدتی فیصله داد و پنداشـت   توان با اثبات تأثیر ساحت مسئله را تنها نمی
از . بینانـه نیـاز دارد   ای باریـک  این موضوع به بررسـی . کند ت دور میکه صرف این تأثیر، انسان را از معرف

شناسی را تنها علمی از سنخ منطق به شمار آوریم که به تمییز دادن انواع استنتاج  همین رو، اگر ما معرفت
توانـد قابـل اعتمـاد باشـد، در      کند که هر نوع استنتاجی تا چـه حـد مـی    پردازد و روشن می از یکدیگر می

شـویم، ولـی اگـر بـه حیـث       شناختی خود تنها به خودِ باور و توجیـه آن معطـوف مـی    های معرفت ریداو
شناختی و اخالقی آن نیز توجه کنیم، به فرآیند تکوین باورها نیز معطوف خواهیم شـد؛ زیـرا در ایـن     روان

                                                            
  )C. S. Peirce( پِرس. اس .و سی) Richard swin burne( ریچارد سویینبرن.  1
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و آیا در این  گذارد گیری خود چه مراحلی را پشت سر می صورت توجه خواهیم کرد که باور در مسیر شکل
ایـن نگـاه معرفتـی کـه لزومـاً نگـاهی       . گیـرد  کند یـا از آن فاصـله مـی    مراحل به سمت معرفت سیر می

تـر   بینانه دهد، نگاهی واقع شناسی را تحت حوزۀ فلسفۀ نفس قرار می شناختی نیز خواهد بود و معرفت روان
سـئله کـه مـا حـق داشـتن چـه نـوع        از سوی دیگر، توجه به این م. کند از مسئله معرفت به ما عرضه می

دهد، حیث هنجاری آن را در کانون توجه  شناسی را ذیل علم اخالق قرار می باورهایی را داریم که معرفت
هـای   خواهنـد پایـه   کنـد کـه مـی    و ما را به حوزۀ تحقیق کسانی همچون زاگزبسکی متوجه میداده قرار 

شناسـی تحـت حـوزۀ فلسـفه اخـالق قـرار        معرفتشناسی را ظاهر کنند و نشان دهند که  اخالقی معرفت
گیرد و مفاهیم بنیادین این دانش، یعنی معرفت، باور موجه و وظیفـه معرفتـی، بـه خـوبی بـر اسـاس        می

  .گیرند گزینیم شکل می ای که در علم اخالق برمی نظریه
هـای   تـوان سـاحت عقیـدتی را بـه دور از سـاحت      اند که نمی هایی مبتنی بر این اصل چنین بررسی

های نفسانی انسان در عین تمایز  بنابراین، ما معتقدیم حالت. عاطفی و ارادی درگیر مسئله شناخت دانست
توان بـه اسـتقالل و تأثیرناپـذیری     از یکدیگر چنان در تأثیر و تأثر متقابل با همدیگرند که به سادگی نمی

تواند  باورهای انسان، تنها وقتی می ها حکم داد و پنداشت که اساساً ساحت ساحت عقیدتی از دیگر ساحت
به همین حیث، یکی از وظـایف  . ساحت معرفتی خوانده شود که به نحو استقاللی وارد حوزه شناخت شود

از ایـن  . شناسان است، بررسی امکان تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفـت اسـت   مهمی که به عهدۀ معرفت
که معتقد است باورهای انسان، همواره، تحـت تـأثیر    رو، گوش سپردن به کالم کسانی چون ویلیام جیمز

او برای نخستین بار در میان هشت عـاملی  . گیرند برای ایشان ضروری است معرفتی شکل می عوامل غیر
دهد و هفت عامل  اختصاص می» استدالل«بیند، تنها یکی را به  که آنها را در فرآیند تکوین باور مؤثر می

بیم و امید، عشق و نفـرت، منفعـت   : اند از این عوامل از دید او عبارت. داند می دیگر را عواملی غیرمعرفتی
  . شخصی، منفعت گروهی، و القائات دوران کودکی

مند به این مهم توجه کرده،  اما با اینکه ویلیام جیمز نخستین کسی است که به نحوی خاص و نظام
ل سخنان خـود بـدان توجـه کـرده و اهمیـتش را      اند فیلسوفانی که در خال ولی در تاریخ فلسفه کم نبوده

گنـاه بـه منزلـه    : پـولس قـدیس را بـه جـد بگیـریم     «به بیان مرالد وستفال در مقاله  .اند خاطرنشان کرده
ای همچون آوگوستین قدیس، هـابز، کانـت، فیختـه، هیـوم و بسـیاری       فالسفه» شناختی ای معرفت مقوله

. انـد  ها و امیـال انسـان بـر سـاحت عقیـدتی توجـه داشـته        خواهشبرد، به تأثیر دیگر که او از آنان نام می
(Westphal, 1990 ,p. 207) ها و امیـال انسـان بـر معرفـت وی کـه در اندیشـه        بررسی تأثیر خواهش

بینـی نیـاز دارد تـا بتـوان رد پـای تـأثیرات امیـال و         بسیاری از فیلسوفان وجـود دارد، بـه نـوعی باریـک    
توجه به آنچـه در کـل شخصـیتش     تواند بی لذا انسان نمی. هایش پی گرفتهای انسان را در باور خواهش

  .گذرد، تحصیل معرفت کند می
هـای عـاطفی و ارادی بـر سـاحت عقیـدتی،       از سوی دیگر، باید توجه داشت که بحث تأثیر ساحت

ر ای کـه د  بحثی نیست که جداگانه و به نحو جدی بررسی شده باشد، ولی اگر به حوزۀ گسترده پژوهشـی 
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آید توجه کنیم، در خواهیم یافت که این تأثیر صرفاً شامل تـأثیرات منفـی نیـز     زمینه این موضوع پدید می
توانـد در   های عاطفی و ارادی بر تکوین باورهای انسان چنان است کـه حتـی مـی    تأثیر ساحت. شود نمی

ه به خوبی به تأثیر منفـی  کسانی چون ویلیام جیمز ک. دستیابی انسان به معرفت نیز نقش اساسی ایفا کند
اند که حتی تحصیل معرفت را با  ای تأکید کرده اند، بر تأثیر مثبت آنها نیز به گونه ها توجه داشته آن ساحت

هـای علمـی    به باور جیمز، حتی وقتی ما بـه کوشـش  . اند پذیر ندیده تکیه صرف بر ساحت عقیدتی امکان
رویم و در اینکـه چگونـه و بـه چـه      یازهای نظری خود میزنیم، در واقع در پی برآورده ساختن ن دست می

بـه  . های خـود هسـتیم   ها و امید ها، امیال، نیازها، بیم کنیم، متأثر از خواسته هایی از واقعیت توجه می جنبه
های مابعدالطبیعی خود نیز متناسب بـا نـوع روحیـات و شخصیتشـان      ها در انتخاب دیدگاه باور وی، انسان

از همین رو، با اینکه معیارهای عقالنیت عموماً مـا   (Wainwright, 1995, pp. 84-86). کنند عمل می
دارند از اینکه در سیر فکری خود تحت تأثیر منش اخالقی خود باشیم، ولی جیمز بر آن است  را برحذر می

ان مـ  عـاطفی  -ما با سرکوب کردن همۀ آنچه بـه جنبـه ارادی  . که این گزاره در کلیت خود، صادق نیست
  .توانیم امید بیشتری برای دستیابی به حقیقت داشته باشیم مربوط است، نمی

های عمیقی در درون خود دارد که بـا واقعیـت    ها، عالئق و خواسته به نظر او، انسان نیازها، گرایش
 ای از کارکرد ذهنی ما نیست؛ حقیقـت تنهـا بـه    همسویی دارند و از این رو، دستیابی به واقعیت تنها جلوه

 .ارادی خـود بیایـد   -هایی از حقیقت را در سرشت عاطفی تواند سرنخ آید، بلکه انسان می چنگ عقل نمی
(Ibid., pp. 86-94) 

 1،ویـن رایـت  . در اندیشۀ کسـانی همچـون ویلیـام جـی     ،عقیدتی راهای غیر این نگاه به تأثیر جنبه
رایت این اعتقاد خود را در کتـاب   وین. یمو لیندا زاگزبسکی نیز شاهد 3جان هنری نیومن 2،جاناتان ادواردز

کنـد و زاگزبسـکی نیـز در     های ادواردز، نیومن و جیمز ارائه مـی  اش با طرح و بررسی دیدگاه 4عقل و قلب
نقـد  ای بـر   خود که آن را مقدمه عقل و قلبرایت در کتاب  وین. پردازد خود بدان می 5فضایل ذهنکتاب 

های عاطفی و ارادی را در تحصیل معرفـت از دیـدگاه    هدایتگر ساحتکند، نقش  معرفی می 6عقل انفعالی
های عاطفی و ارادی وجود انسان را به شرط آنکه نیک آراسـته   دهد؛ یعنی جنبه متفکران یادشده نشان می

  )198 -193، ص1385پورسینا، . (کند اعتمادی برای رسیدن به حقیقت معرفی می شوند، راهنمایان قابل

                                                            
1 . William J. Wainwright;   فیلسوف معاصر آمریکایی
2 . Jonathan Edwards (1703-1758) ;  االهیدان آمریکایی وفیلسوف  
3 . John Henry Newman (1801-1890); االهیدان انگلیسی 
4 . Reason and The Heart 
5 . Virtues of the Mind 
6 . A Prolegomenon to a Critique of Passional Reason 
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گذارد و بـه   گیری مراحل تأثیر می کننده در چگونگی شکل یز شاکله عقالنی استداللاز نظر نیومن ن
اختالف داشته باشـند، بسـته    یکدیگرای با  همین دلیل است که اگر برای مثال دو تاریخدان بر سر مسئله

شواهد شوند، چه میزان  به اینکه هر یک برای کدام اصل و برای کدام شاهد یا قرینه ارزش بیشتری قائل 
های گوناگون از پیش چه  را برای اقامۀ حجت خود کافی بدانند، و نسبت به محتمل بودن یا نبودن فرضیه

  .های متفاوتی خواهند داشت ه با یک موضوع داوریهد، در مواجنته باششای دا داوری
کننده  ها، از نظر نیومن در همه مراحل فوق بازتاب ترکیب عقلی و شاکلۀ فکری استدالل این داوری

به باور او، شخص در مراحـل  . ها، خلق و خو، و در مجموع شخصیت اوست است و آن هم متأثر از تجربه
کند، نه صرفاً با پیروی از معیارهای منطق صـوری، و   با اتّکا بر شمّ استنباطی خود استدالل می فوق، غالباً

اسـتقرایی دقیـق، بلکـه در قالـب     هـای قیاسـی و    های ما نه به صورت استدالل چون بسیاری از استدالل
شوند، دخالت شمّ استنباطی در این فرآیند در صورتی که شـخص بـه    های غیرصوری عرضه می استدالل

هـا، سـیره و    فضایل اخالقی آراسته نباشد، دخالتی ناصواب خواهد بود؛ شمّ اسـتنباطی بازتـابی از ویژگـی   
بـه همـین   . شود استنباطی وی منعکس میهای خلقی شخص در شمّ  برآیند ویژگی. پیشینه شخص است

بـاور آورد، شـاهد بسـیار قـوی را کنـار      «بـه چیـزی   » مایل نباشد که«چه بسا اگر شخص   جهت، گاهی
یعنـی  ) Wainwright, 1995, p. 59( .»پـذیرد  گذارد و اگر مایل باشد، شاهد بسیار ضعیف را هم می می

-Ibid., pp. 58(. تواند تحت تأثیر امیال انسان تغییـر جهـت دهـد    گیری باورها به خوبی می فرآیند شکل

فضـایل  های انسان در ساحت باورهای وی را از اثر بـاارزش   تأثیرات مثبت و منفی عواطف و خواسته )67
  )201-200، ص1385پورسینا، (. توان دریافت کرد زاگزبسکی نیز می ذهن

ها و انفعاالت عاطفی را به دو احساس لذت و  شویم که خواه همۀ احساس ر میاین نکته را نیز یادآو
های دیگری نیز باشیم، مهم آن است که این ساحت نفسـانی را   الم تحویل کنیم، و خواه قائل به احساس

هایی همچون ترس، غم، شـادی،   های عقیدتی و ارادی تفکیک کنیم؛ و بنابراین، به وجود حالت از ساحت
هـای مـا متمایزنـد توجـه      ها و خواسـته  محبت، عشق، نفرت، دوستی، دشمنی و مانند آنها که از باورامید، 

مان را  توانیم سه جنبه از حاالت نفسانی داشته باشیم؛ یعنی بدانیم هنگامی که با چیزی سروکار داریم، می
  .اند ارادیاز یکدیگر باز شناسیم؛ این سه جنبه عبارت از همان سه حیث شناختی، عاطفی و 

ها، امیال، آرزوهـا، نیـات و    حوزه خواسته. گیرد ای را در بر می ساحت ارادی انسان نیز دایره گسترده
ها و مبادی ارادی افعال آگاهانه انسان همگی به همـین سـاحت تعلـق دارد و در     ها و تصمیم مقاصد، عزم

گـذاری همـۀ ایـن     این حوزه و تـأثیر های غیرعقیدتی بر ساحت عقیدتی باید به دایره  بررسی تأثیر ساحت
  .عوامل توجه داشت

اش، تنها در سایه پیـروی از   تواند فارغ از حیث عاطفی و ارادی آنچه گفته شد انسان نمیبا توجه به 
هـا،   هـا، احسـاس   تمایالت و گرایش. های منطق صوری، به تحصیل معرفت امیدوار باشد ها و معیار روش

تواند مانع دستیابی به حقیقت شود و هـم در صـورتی کـه از فضـایل      می های انسان هم عالئق و خواسته
البته بررسی ایـن موضـوع، بـه پژوهشـی      .توانند وی را در نیل به معرفت یاری کنند اخالقی برخیزند، می
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جداگانه نیاز دارد و قصد ما در اینجا تنها نشان دادن این امر است که انسان نه تنها با ذهن خود، بلکه بـا  
  .رود شود، به مواجهه با واقعیت می نیز می... ارادی و ، های عاطفی ام وجودش که شامل ساحتتم
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