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  مقدمه. 1
دربارN نقش مثبت عواطـف در فهـم اسـت  1الجينرين ثهدف اين مقاله شرح و بررسى ديدگاه ك

اما پيش از انجام اين بحـث، بـه طـرح برخـى . ارائه كرده است 2»عاطفه و فهم«كه آن را در مقالۀ 
  . پردازم نكات مقدماتى مى

رهـای عقالنـى الزم های صحيح و باو اند كه برای كسب شناخت فيلسوفان معموالً تأكيد كرده
اســت عواطــف و احساســات را مطيــع و رام كنــيم و بــر آنهــا تســلط داشــته باشــيم تـــا در 

بسياری از متفكران اين را به معنای ضـديت . های خود تحت تأثير آنها قرار نگيريم ورزی استدالل
ديگر گرفته، كسب باورهـای عقالنـى را بـه حـذف هرگونـه عامـل عـاطفى  عقل و عاطفه با يك

برخـى انديشـمندان در دوران معاصـر، در برابـر ايـن نگـاه حـاكم بـر فلسـفه و . انـد وط سـاختهمن
سـازی باورهـا  های مثبـت عواطـف در عقالنـى شناسى موضع گرفته و از برخى اثرگذاری معرفت

تنها مخـالف عقـل نيسـت، بلكـه راه را بـرای كسـب علـم و  به اعتقاد آنها عاطفه نه. اند دفاع كرده
  . كند و به ارتقاء فهم ما كمك مىمعرفت باز 

به گفتۀ يكى از نويسندگان، اساساً بحث دربارN عواطف جای كمـى را در مباحـث معاصـر بـه 
بيشـتر فيلسـوفان مشـهور كالسـيك، از قبيـل افالطـون، كـه  حالى خود اختصاص داده اسـت و در

ات قابل توجهى دربارN نظري -به جهت اهميت اين مسئله -ارسطو، دكارت، اسپينوزا، هابز و هيوم 
متفكـران معاصـر از جملـه فيلسـوفان نفـس و  ، ايـن مسـئله مـورد غفلـتانـد عواطف ارائـه كـرده

كـه  است هايى  پديده ىگون دليل اين غفلت، پيچيدگى بحث و گونه. شناسان واقع شده است روان
ای منسـجم  نظريـهمتفكران از ارائـۀ كه دلسردی  ای گونه قرار گرفته است، به» عاطفه«تحت عنوان 

بـه ايـن  یا رويكـرد دوبـارههای اخير  ، در سالحال با اين. استداشته  ىرا در پ باره اينو منظم در
علمـى مختلـف از هـای  دار شده و تبادل تحقيقات ميان رشـتهيشناختى پد  مسئله در فلسفه و علوم

  3. زمينه شده استتوجهى در اين  شناسى سبب پيدايش مباحث تازه و قابل جمله فلسفه و روان
ميـان سـاحت عـاطفى و رابطۀ  ،تر كلىطور  مسئلۀ رابطۀ ميان باور و عواطف و بهسان،  به همين

بـوده  -شناسـان  بـه ويـژه معرفـت -، نيز مورد توجه تعداد كمى از متفكران شناختى انسان   ِساحت
ناديـده گرفتـه شـده شناختى تأثير و تـأثر ميـان ايـن دو سـاحت  است و معموالً در مباحث معرفت

ای، در دوران اخيـر، مـدعى رابطـۀ مسـتحكم ميـان  رشـته ، برخى تحقيقات ميـانحال با اين. است
در كتـاب  4گمـه كـرادی فيومـارا، بـرای نمونـه. انـد شناختى و ساحِت عـاطفى بشـر شـده ساحِت 
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. پـردازد ه مـىانديشو  عاطفهكاوانه و فلسفى دربارN رابطۀ ميان  ، به پژوهشى روانعاطف	 ذهن حیات
شود كه تفكرات و رفتارهای مـا هـم بـا عواطـف و هـم بـا اسـتدالل شـكل  در اين كتاب ادعا مى

بـر  انـد ز عمدN آثاری كه به تحليل فكر و انديشه پرداختـهكتا دوران اخير، تمرچند  گيرند، هر مى
فهـِم درسـت انديشـه، ومارا، بـرای يبه اعتقاد ف. اند استدالل فلسفى بوده و عواطف را ناديده گرفته

تـأثير و تـأثرات پيچيـده های عقالنى و عاطفى آن توجه كنيم، بلكه بايـد  تنها الزم است به جنبه نه
  .)see Corradi, 2001( را نيز در نظر بگيريم ميان آنها

كـه ايـن پـس  داند مى 1990شناختى را دهۀ  ای ورود مسئلۀ عواطف به مباحث معرفت نويسنده
به گفتۀ ايـن نويسـنده، گرچـه در . ر فلسفۀ اخالق در چند دهۀ قبل بوده استاز طرح مجدد آن د

شـد و بـر اهميـت  سـرعت از طـرح ايـن مسـئله اسـتقبال  ها و مجالِت مورد اقبال عموم، به روزنامه
شناسـان عالقـۀ چنـدانى بـه آن نشـان  شناختى عواطف تأكيد گرديد، ولى بيشتر معرفت  های جنبه
عقيدN او، بسياری از تحقيقاتى كه به بررسـى ماهيـت و كـاركرد عواطـف  ، بهلحا با اين. اند نداده

شــناختى و هـــم  هــم از لحـــاظ معرفــت -انــد، بـــه نتــايج مهمــى دربـــارN عواطــف  پرداختــه
  .(Brun, 2008, pp. 1-2) اند دست يافته -شناختى معرفت غير

تحليلـِى  در ميان فيلسوفان ختىشنا رويكرد حاكم بر مباحث معرفت در حوزN مباحث دينى نيز
آنها . عاطفى تأمين كنند مبانى غيراساس  دين اين بوده است كه اعتبار معرفتى باورهای دينى را بر

تلقـى كـرده  مثابه انتقادی به ارزش معرفتى آنها ابتنای باورهای دينى بر احساسات و عواطف را به
نوشـتۀ لـوئيس   (Pojman, 1986) ینـ	 و ارادهبـاور دكتـاب . انـد جهت رفع اين انتقاد تالش كردهو در 

، برخـى متفكـران بـه نقـش حال با اين. است نوع تفكراين  در بيانای روشن و قوی  نمونه، پويمن
 5رايت برای مثال، ويليام وين. اند مثبت احساسات و عواطف در تشكيل باورهای دينى اشاره كرده

جاناتـان  -ی سـه تـن از متفكـران دينـى ها ديـدگاه ،؛ درآمدی به نقد عقل عـاطف	  عقل و دلدر كتاب 
8و ويليام جيمز 7، هنری نيومن6ادواردز

شرايط عـاطفى در درك قـوت  مثبت را در دفاع از تأثير -
درسـتى  اگـر بـه(به گفتۀ او، هر سه معتقدند كه طبيعت عـاطفى مـا . كند ، بررسى مىشواهد دينى
. )19 ، ص1385رايـت،  ويـن( ما قابل اعتمـاد اسـت است و عقل عاطفىدنبال حقيقت  به) پرورش يابد

ن باور اسـت يبر ا -عاطفه در معرفت مثبت  د بر نقشيكو تأدفاع از اين موضع  ضمن - رايت وين
 تبيينى متقاعدكننـده از شـرايطى كـه تحـتكه نبايد به حذف كلى اين عامل بينديشيم، بلكه بايد 

هـا تـأثير  ى بر ساختمان و ارزيابى باورها و استداللدرست تواند به آن شرايط، طبيعِت عاطفى ما مى
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كـه ايـن مسـئله بـه كند  ، او اذعان مىحال با اين. )159 ، ص1385رايت،  وين( آوريمدست  ، بهبگذارد
  . )164 همان، ص( جای اشكال دارد -از جهت معرفتى يا حتى اخالقى -نظر بيشتر فيلسوفان 

ای مهـم بـرای طـرح  بسـا بتـوان زمينـه شناسى را چه در معرفت 9گرايانه برون یها پيدايش نظريه
بـرای ارزيـابى معرفتـى باورهـا  گرايانـه هرگاه معياری برون 10.مسئلۀ عواطف در اين رشته دانست

شـود و در  برجسـته مـى، برای اعتباربخشى به باورهـا، در كنار دليل  نقش علتگاه  ارائه دهيم، آن
 ّ گـاه  ى خاصى ميزان بااليى از باورهای صادق توليـد كنـد، آناين صورت است كه اگر فرايند عل

توانيم عواطـف  در اين حالت مى. باورهای حاصل از اين فرايند دارای ارزش معرفتى خواهند بود
ای كـه در  گونـه حسـاب آوريـم بـه رايند علّى توليد بـاور بـهفو اميال را هم با شرايط خاصى جزء 

اما اگر معيار ما برای ارزيابى معرفتى باورهـا، معيـاری . داشته باشندبخشى باورهای ما نقش  توجيه
 ابتنـائى نـاميمون بـه ىِصرف ابتناِء باور بر علت، به لحاظ معرفتگاه  باشد، آن 11گرايانه كامًال درون

هـر ناپـذير بـرای اعتبـار معرفتـى  وجود داليل و شواهد قـاطع، شـرطى اجتنـابو  ،آيد حساب مى
  . ای وجود نداشته نباشد شك و شبهه  مگر باوری كه در بداهت آن ی خواهد بود،باور

جـا  كه البته، در اين(گرا تنها رابطۀ باور با باورهای ديگر  درون شناسىِ  بيان ديگر، در معرفتبه 
، رو ايـن و از شـود سنجيده مـى) حالت روانى باوركردن نه ،قضايای مورد باور است »باور«مراد از 

ــأثير ســاحت عــاطفى ــذيرش نيســت ت ــل پ ــأثير در . انســان در اعتباربخشــى باورهــا قاب ــن ت ــا اي ام
توانـد قابـل پـذيرش  ، مـىدهد گرا كه به فرايندهای علّى توليد باور نيز بها مى رونبشناسى  معرفت

، هر فرايند علّى باورسـاز از اعتبـار معرفتـى برخـوردار گرا های برون شناسى در معرفتالبته، . باشد
معيـار اعتبـار معرفتـى يـك  گرايـان معمـوالً  بـرون. و بايد آزمون خاصى را از سر بگذرانـد ستين

د حــداقلى باورهــای كــاذب يــفراينــد علــى باورســاز را توليــد حــداكثری باورهــای صــادق و تول
ای كه احتمال صدق باوری كه از فراينـد علّـى خاصـى ناشـى شـده اسـت، بـاال  گونه اند، به دانسته
  . باشد

  الجينن ديدگاه تبيي. 2
خـوبى تعقـل  كـه بتـوانيم بـه بـرای اينمتضـادند و ديگر  مطابق يك ديدگاه، عقل و عاطفه با يك

بـودن بـه ايـن اسـت كـه آرام و  عاقل. كنيم، بايد بر عواطف و احساسات خود تسلّط داشته باشيم
دانـد و  شتباه مـىاين ديدگاه را ا الجينخونسرد باشيم و از احساسات و عواطف تأثير نپذيريم، اما 



 

 

هم
زد
شان

ل 
سا

/ 
ره
ما
ش

 
ول
ا

 

6  

بـه . ای از آن اسـت تنها در مقابل عقل و تعقل نيسـت، بلكـه جنبـه ن اعتقاد است كه عاطفه نهيبر ا
انـد و بـه رشـد و پيشـرفت فهـم مـا كمـك  های شناختى ای برای دسترسى تعبير او، عواطف جاده

شـناختى  داف تواننـد در خـدمت اهـ كند كـه مـى عنوان منابعى تلقى مى او عواطف را به. كنند مى
گونه كه منابع طبيعى بايد مراحلى را طى كننـد تـا بـه مـوادی  البته، به عقيدN او، همان. قرار گيرند

ارزشمند تبديل شوند، عواطف نيز چنـين هسـتند و مـا بايـد يـاد بگيـريم كـه چگونـه عواطـف را 
چگونه مواد خـام  كار بگيريم؛ بايد بياموزيم كه ای مؤثر در خدمت اهداف معرفتى خود به گونه به

  ). see Elgin, 2008, pp. 33-34( شناختى آنها را تقويت كنيم را تصفيه و محصوالت 
و در ادامـه، پـس از ، كنم از برخى اصطالحات را روشن مى الجيندر اين بخش، نخست مراد 

  . پردازم استدالل او بر اين ادعا مىان يبه ب الجيناصول مهم مدعای  بيان

  شناسى اصطالح. 1.2
  : گيرد چنين است كار مى از برخى اصطالحاتى كه در نظريۀ خود به الجينمراد 

هنگامى كه در برخورد با يك چيز، عاطفۀ خاصـى در مـا شـكل بگيـرد،  12:ىعاطف ىها داده
. گـوييم مـى» دادN عـاطفى«، كند كه به اين جلوN خاص آن چيز به شكلى خاص برای ما جلوه مى

نحوN ظهور يك شئ كه از طريق عاطفـه بـه مـا منتقـل : عاطفى عبارت است ازدادN ، به بيان ديگر
موجـودی صـورت   ترسـيم، آن حيـوان بـه يـك حيـوان مـى هنگـامى كـه از، برای مثـال. شود مى

  . ناميم مى» دادN عاطفى«اين حيوان را يك شدن  ترسناك ظاهر؛   كند ترسناك بر ما جلوه مى
. شـوند منتقل مـى 14ه از طريق مجاری عاطفىهستند ك 13های عاطفى ظهوراتى داده

هـا  ترسناك كـه از طريـق تـرس از قورباغـه] موجوداتى[عنوان  به ها ظهور قورباغه
  ).Elgin, 2008, p. 33(ای عاطفى از آن ترس است  آيد داده پديد مى

دانـد، ديـدگاه  مىديگر  ديدگاهى را كه عقل و عاطفه را متضاد با يك الجين 15:ديدگاه رايج
تعقل و استدالل به اين بستگى دارد كـه احساسـات بودن  معتبر، مطابق ديدگاه رايج. نامد رايج مى

  . و عواطف را مطيع و رام كنيم و بر آنها تسلط داشته باشيم
لحاظ معرفتى،  های عاطفى در بهترين حالت به اگر ديدگاه رايج صحيح باشد، داده

آنهـا ، در بـدترين حالـت. وجـود نـداردتأثيرند و دليلـى بـرای اعتمـاد بـه آنهـا  بى
، تـا آن در هر صورت. به آنها وجود داردشدن  اعتماد دليل برای بى؛   اند زننده ضربه
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شناختى داشته باشيم، اگر نتوانيم هيجانات را ساكت يا رام كنـيم،  زمان كه اهدافى 
  .)Elgin, 2008, p. 33( اعتبار بشماريم های آنها را ناديده بگيريم يا بى بايد داده

بار از سـوی مـارك جانسـتون ارائـه  اين اصطالح برای اولين 16:وابسته به پاسخ ىها ويژگى
هايى كـه ايـن خصيصـه را  و از آن پس بسياری از انديشمندان دربارN ويژگى )Johnston, 1989( شد

اصـطالح،  در ايـن» پاسـخ«مـراد از . انـد دارند، مانند كيفيات ثانويه يا مفاهيم ارزشى، سخن گفتـه
، بـرای مثـال؛   دهـد پاسخ يا واكنشى است كه انسان به هنگام مواجهـه بـا امـور از خـود نشـان مـى

هنگـامى كـه ، كنـد شود، احساس سرما يا گرمـا مـى رو مى هنگامى كه انسان با هوايى خاص روبه
هنگـامى كـه چشـمش بـه ، كنـد خورد، احساس بوی مطبوع يـا نـامطبوع مـى بويى به مشامش مى

كند و هنگامى كه بـا صـحنۀ  رنگى قرمز را احساس مى -برای مثال  - افتد رنگى خاص مى چيزی
  . كند شود، احساس اضطراب مى رو مى تصادف روبه

های  ويژگى، كنيم هايى كه ما در برخورد با اشياء احساس مى معتقدند كه برخى ويژگى ىبرخ
هـا از خـود  ما در مواجهه با آن ويژگى واكنش يا پاسخى كه، حال با اينواقعى آن اشياء هستند و 

هـای  هـا را ويژگـى ايـن ويژگـى، رو اين از. دهيم در هويت بخشيدن به آنها دخالت دارد نشان مى
هـای حقيقـى  ويژگـى«هـای وابسـته بـه پاسـخ  ، ويژگـىالجينبه تعبير  17.اند وابسته به پاسخ ناميده

وسـيلۀ  هايى است كه بـه ا مديون پاسخولى هويت آنه، هايند اشيائى هستند كه صاحب آن ويژگى
  ).Elgin, 2008, p. 36( »شوند ها در انسان برانگيخته مى آن ويژگى

  طرح مدعا. 2.2
ــى الجــينادعــای  ــا را م ــه دو بخــش مبن ــوان ب ــىت ــايى تقســيم كــرد ي ــايى، او . و بن در بخــش مبن

اصـلى خـود را بـا كند و در بخش بنـايى، ادعـای  اش را مطرح مى شناسانه های شناخت فرض پيش
بـه بخـش » الـف«بنـد ، در ايـن قسـمت. دهد شناسانه ارائه مى های شناخت فرض توجه به اين پيش

را توضـيح  الجـينشناسـانۀ  شناختهای  فرض اختصاص دارد و طى آن پيش الجينمبنايى ديدگاه 
  . مدعای اصلى او را تبيين خواهم كرد »ب«سپس در بند . دهم مى

داند و تبيينى جديـد از ماهيـت،  نمى 18شناسى را معرفت سى در شناختمسئلۀ اسا الجين )الف
جـايگزين  19، مقولـۀ فهـمالجـينشناسـى  در شناخت. دهد شناسى ارائه مى اهداف و روش شناخت

تشـكيل شـده اسـت كـه  20ای از تعهدات شـناختى از مجموعه -به نظر او -شود و فهم  معرفت مى
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تعـادل و موازنـۀ متأمالنـه ميـان ايـن تعهـداِت . ها برقرار باشـدميان آن 21ای متأمالنه تعادل يا موازنه
ديگر و مجمـوع آنهـا نيـز نسـبت بـه  شناختى به اين است كه هر يك از اجزاء آن نسـبت بـه يـك 

عاطفـه و «در مقالـۀ  الجين. نظر از معقوليت برخوردار باشند اعتقادات پيشين دربارN موضوع مورد
توانيد به اثـر  شتر از ديدگاه او در اين زمينه، مىبي یو برای آگاه دهد ، اين مسئله را بسط نمى»فهم

جا كـه دفـاع او  ، از آنحال با اين. رجوع كنيد) Considered Judgment )1996با عنوان  ديگر او
بـه ارائـۀ ، گيـرد شناسى صـورت مـى  شناختى عواطف در قالب اين برداشتش از شناخت از ارزش 

  . شود پردازد كه در ادامه ذكر مى مىباره  اين برخى توضيحات الزم در
و  شود های متقابل اجزاء آن حاصل مى وسيلۀ حمايت شناختى به ، تعادل يك نظامالجينبه نظر 

تنهـا ، انـد ای كه اين نظام را تشـكيل داده اجزاء اين نظام شناختى، يعنى مجموعۀ تعهدات شناختى
هـای  دريافـت 24هـا، روش 23واژگـان، 22،جملـه منظرهـا د و امور ديگری ازگير مىباورها را دربر ن

شـناختى صـرفاً متشـكل از  ، يـك نظامرو ايـن از. رديـگ ىهـای عـاطفى را دربـر م  و داده 25ادراكى
كـه  اين همچنـين بـرای. ز هسـتيرندN امور ديگری نينيست و دربرگ) باورها(= های صدق  حامل

های صدق موجود در آن،  ، الزم نيست حاملباشد 26نظامى مقبول و قابل دفاعشناختى،  يك نظاِم 
هـا و  تأسـيس كـه تنهـا شـامل تخمـين  يـك رشـتۀ علمـى تـازه، بـرای مثـال همواره صادق باشند،
دليـل اسـت كـه  نمـيتواند فهمى از موضوعش به ما ارائه دهد و به ه شود مى برآوردهای خام مى

  ).see Elgin, 2008, p. 34(ارزد آن را جّدی بگيريم  مى
داند كـه  شناختى مى به مقولۀ فهم دارد و فهم را محصول يك نظام 27گرايانه نگرشى كل الجين

شناختى كه جـزء آن نظـام  تعهدات  ازكدام  ، هيچرو اين از. ميان اجزاء آن تعادل برقرار شده باشد
پـذيری  اعگرچه آنهـا از دفـ، توانند كامًال قابل دفاع باشند نمى -جداگانه طور  به -شناختى هستند  

شـود و  مندِی اجزاء باعث فهـم نمـى و نظام 29، ِصرف انسجامالجيناز ديدگاه . برخوردارند 28اوليه
رو  پيوسته روبـه هم مند و به ای نظام اگر با شبكه، برای مثال. كند را قابل دفاع نمىشناختى  يك نظام

پـذيری اوليـه  يعنـى حتـى دفـاعقابِل دفـاع باشـد،  شناختِى كامًال غير  از تعهدات لشكباشيم كه مت
گـاه  ، آن)كنـد ، وضعيت بشری ما چنين چيزی را اقتضـا نمـىالجينو البته، به عقيدN (نداشته باشد 

  . آن به ما بدهدتواند فهمى از پديدN مرتبط با  اين شبكه نمى
ش يانجامد، الزم است تـا پـيشناختى منسجم اعتبار داشته باشد و به فهم ب كه يك نظام برای اين

، الجـينبـه نظـر . پذيری اوليه برخوردار باشـند از دفاع 30مالحظات مقدماتى، مندی از تشكيل نظام
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پـذيريم، يـك  كه ما آنها را مـى پذيری اوليه را دارند و همين ما همواره اين دفاعشناختى  تعهداِت 
طـور  بـه توانند نمىگاه  شناختى هيچ اما اين تعهداِت . كند به آنها اعطا مىشناختى  حمايت ضعيِف 
اعتبـار كامـل آنهـا در صـورتى حاصـل ؛   پذيری و اعتبار كامل برخـوردار شـوند انفرادی، از دفاع

  )..ibid(به عمل آورند ديگر  يك مند شوند و حمايت متقابل از شود كه نظام مى
رو  هنگامى كه بـا هـم روبـه -كه از اعتبار اوليه برخوردارند- شناختى  ِ، تعهداتالجيناعتقاد   به

كننـد و  چـالش پيـدا مـىديگر  يـك بسـياری از اوقـات بـا، آيند شوند و تحت يك نظام درمى مى
سـازی موجـود نيازمنـد اصـالح و نظـام، رو ايـن از. وجود آيد هايى ميان آنها به بسا ناسازگاری چه

نـيم و كيـا حتـى رد شـناختى موجـود را اصـالح  ِه برخى تعهداتكنظر است و الزم است  تجديد
شـناختى منفـرد در صـورتى   يـك تعهـدِ . موجود را وارد نظـام كنـيم  شناختى غير ِبرخى تعهدات

 ,Elgin( پـذير جـا داده شـود دفـاعشـناختى  شـود كـه در يـك نظـام  پـذير مـى كامًال معتبر و دفـاع

2008, p. 34.(  
دربـارN نقـش مثبـت عاطفـه در فهـم،  الجـينبا توجه به مطالب باال، اكنون ادعـای اصـلى  )ب

انـد كـه از اعتبـار اوليـه   شـناختى ِتعهـداتهـای عـاطفى بخشـى از  در نظر او داده. شود روشن مى
جـا  ايناين اعتبار اوليـه از . وارد شوند شناختى  ِبرخوردارند و قابليت آن را دارند كه در يك نظام

امـا بايـد . هـای آن را معتبـر بـدانيم مايليم داده، يك عاطفهشدن  كه هنگام پيدا رديگ ىسرچشمه م
هـای عـاطفى  ضعيف و مشروط بـه دادهشناختى  توجه داشت كه اين اعتبار اوليه تنها يك جايگاه 

ممكـن اسـت بـا ، قـرار گيرنـدشـناختى  های عاطفى در يك نظـام  دهد و هنگامى كه اين داده مى
، از ايـن نظـام كنـار نظـر اصـالح و تجديـد ديگر درگير شوند و چه بسـا هنگـام شناختى  ِتعهدات

هـای عـاطفى همـواره از يـك نظـاِم  ن بـاور اسـت كـه دادهيبر ا الجين، حال با اين. گذاشته شوند
وجور  ديگـر جفـت شـناختى  ِتعهداتقابليت را دارند كه با  ينشوند و ا نمى كنار گذاشتهشناختى  

شـناختى  پذيری و اعتبار كامـل از دفاع، تيجهمنسجم قرار گيرند و در نشناختى  در يك نظاِم ، شده
  ).Elgin, 2008, pp. 34-35( برخوردار شوند

او ديـدگاه ، در جنبـۀ سـلبى. توانيم به دو جنبۀ سلبى و ايجابى تقسيم كنيم را مى الجينمدعای 
، طـرح جـايگزينش را كنـد و در جنبـۀ ايجـابى رايج را نفى و پيشنهاد اجمالى خود را معرفى مـى

  . كند جزئى و مشخص، مطرح مىطور  به
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ديدگاه رايـج، دخالـت . كند سالبۀ جزئيه رد مىطور  ديدگاه رايج را به الجين :ىجنبۀ سلب. 1
پـذيرد و  كليت اين مسـئله را نمـى الجينولى ، كند كل نفى مىطور  عاطفه در ايجاد شناخت را به

پـذيرد كـه عواطـف گـاهى  او مـى. توان به عاطفه اعتماد كـرد معتقد است كه در برخى موارد مى
بـر خـالف ديـدگاه  -او ، حـال بـا ايـن. شوند نقش منفى داشته و سبب انحراف تفكر و انديشه مى

 31او عاطفـه را يـك منبـعِ ، در واقـع. به نقـش مثبـت عواطـف در برخـى مـوارد بـاور دارد -رايج 
 ىلحاظ معرفتى، نقش مثبتـ تواند به مى، درستى پرورش يابد د كه اگر بهآور ىشناختى به حساب م 

  . كند یباز
 آن، مرادم اين نيست كه هر دادN عـاطفى، گويم ديدگاه رايج اشتباه است وقتى مى

بلكه معتقدم كه عواطـف منـابعى  لحاظ معرفتى قابل قبول است، به، هستكه  چنان
طور كه منابع  هماناما درست . آيند مىشناختى   اهدافكار  به كنند كه را فراهم مى
ای ارزشمند تبديل شوند بايد فرآوری  دهبه ماكه  اين سنگ آهن برای: طبيعى مانند

هايى  ما بايد بدانيم كه چگونه بينش. های عاطفى نيز بايد فرآوری شوند داده، شوند
شوند و ارزش معرفتى دارند، شناسايى كنيم و چگونـه  را كه از عواطف حاصل مى

  ).Elgin, 2008, pp.33-34( ای مؤثر بهره ببريم گونه از آنها به
، انكار يا تجديد نظر در ديدگاه رايج مستلزم آن نيست كه گفته شود همۀ عواطف الجينبه گفتۀ 

هايى  مستلزم آن است كه فقط نشان داده شود كه نظام«در همۀ شرايط ارزش معرفتى دارند، بلكه 
را هـای رقيبـى هسـتند كـه آنهـا  امتر از نظـ گاهى قابل دفاع ،گيرند های عاطفى را دربرمى كه داده
  ).Elgin, 2008, p. 35( »زنند كنار مى

اين است كه او ميان برخى عواطف و  الجيننكتۀ اصلى جنبۀ ايجابى ادعای  :جنبۀ ايجابى. 2
. كنـد برقـرار مـى 32شـوند، همبسـتگى قابـل اعتمـاد دارشدن اين عواطف مـىياموری كه سبب پد

يـى هـا العمل بلكـه عكـس، بخواهى نيستند اموری اختياری و دلعواطف، ، الجينديدگاه اساس  بر
 هكـتـوان گفـت  مى، رو اين از. آيند با برخى حوادث در ما پديد مى يىارويهستند كه به هنگام رو

شـوند همبسـتگى وجـود  آمدن آنها مـى ديهای عاطفى ما و اموری كه سبب پد العمل ميان عكس
منـابع عنوان  به های عاطفى العمل ن عكسياتوانيم از  مى، همبستگىحال، آيا با توجه به اين . دارد

آگاهى دربارN محيط اطراف خود استفاده كنيم؟ پاسخِ اين پرسش، در صورتى مثبـت اسـت كـه 
، ديدگاه الجيندر نظر . همبستگى اعتمادپذير است كيبتوانيم نشان دهيم كه همبستگى موجود، 
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او در صـدد اسـت تـا دليلـى بـرای ولـى ، دانـد قابـل اعتمـاد مـى غير ها را ذاتاً  رايج اين همبستگى
او توجه دارد كـه ارائـۀ دليـل بـرای ايـن اعتمادپـذيری كـار آسـانى . اعتمادپذيری آنها ارائه كند

انسـان هنگـامى . ها داللـت دارنـد نيست؛ چرا كه ظواهر امور بر اعتمادناپذيری اين نوع همبستگى
در آن . دانـد رو شده است را وضعيتى ترسناك مى با آن روبه وضعيتى كه، كه ترس و دلهره دارد

 -قطـعطـور  بـه - كنـد و او دربارN رابطۀ ميان احساساتش و باورهـای پيداشـده تـأملى نمـى، لحظه
اسـت كـه وضـعيت موجـود، وضـعيت ترسـناك و  ن دليـليـمعتقد است كه ترس و دلهرN او به ا

ای ديگـر بينديشـد و بسـياری از  گونه بسا به د، چهاما همو زمانى كه آرامش دار آوری است، دلهره
  .يش را ناموّجه بداندها ترس

د ديدگاه رايـج را در ياين اختالف عقيده در زمان بروز عواطف و در زمان وجود آرامش، شا
هـای عـاطفى منـابع قابـل اعتمـادی بـرای  ما تقويت كند و ما را به سمت اين انديشه ببرد كـه داده

داند و معتقد است كه نبايد به ايـن  ، مىیداور ايندانستن  ضمن عجوالنه الجينا ام. آگاهى نيستند
  ).see Elgin, 2008, p. 35( های عاطفى را كنار زد سرعت، داده

هـای  اين است كه همبسـتگى قابـل اعتمـادی ميـان برخـى داده الجيندر نتيجه، ادعای اساسى 
تـوان در ايـن مـوارد ايـن  ای كه مى گونه به، داردانگيزانند وجود  عاطفى و اموری كه آنها را برمى

  . حساب آورد مناسبى برای اطالع از محيط بهشناختى  های عاطفى را منابع  داده

  استدالل. 3.2

  های وابسته به پاسخ های ناظر به عواطف به منزلۀ ويژگى ويژگى. 1.3. 2
هـای عـاطفى و امـوری  دادههمبستگى قابل اعتماد ميان برخـى دادن  برای نشان الجيناستدالل 

 قابـل 33،بـودن تحسـين ماننـد قابـل، هـا انگيزاننـد ايـن اسـت كـه برخـى ويژگـى كه آنهـا را برمـى

های وابسته به پاسـخ هسـتند و پيونـد محكمـى بـا  از نوع ويژگى 35بودن و يا جذاب 34بودن، تحقير
ايـن . وجود داشته باشـندتوانند  ها نمى ای كه بدون آن عواطف اين ويژگى گونه به، عواطف دارند

هـای واقعـى اشـيائى  اند كـه آنهـا ويژگـى پاسخ های وابسته به ها به اين معنا از نوع ويژگى ويژگى
وسـيلۀ آن  هـايى اسـت كـه بـه هايند، اما هويت آنهـا مـديون پاسـخ هستند كه صاحب آن ويژگى

را بـودن  تحقيـر قابـلای ماننـد ويژگـِى  حال، اگـر ويژگـى. شود ها در انسان برانگيخته مى ويژگى
توانـد در مـا  ويژگى واقعى يك شـئ بـدانيم و هويـت آن را بـه جهـت تحقيـری بـدانيم كـه مـى
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آن شـئ در مـا كـردن  با آن شـئ، احسـاس تحقيـركه در برخورد  ىچرا نتوانيم هنگام، برانگيزاند
مسـلّم اسـت  الجينآن شئ بدانيم؟ گويا برای بودن  تحقير اين احساس را نشانۀ قابل، آيد پديد مى

آن بـودن  تحقيـر كه در چنين وضعيتى، احساس تحقيركردنى كه در ما پديد آمده است، بـر قابـل
شـناختى بـه   های تحقيركردن، دسترسىآور بود اگر احساس تعجب«شئ داللت دارد و از نظر او، 

  ).Elgin, 2008, p. 36( »كردند را فراهم نمىبودن  تحقير قابل
  . پذيرد داند و امكان اشتباه را مى نمى 36شناختى را از نوع اثبات  اين نوع دسترسى الجينالبته 

كنـد كـه او  كردن كارل از سوی من اثبات مى البته اين به اين معنا نيست كه تحقير
ــت ــر اس ــِل تحقي ــر. قاب ــردن  تحقي ــاك ــن ش ــدم ــد، ي ــا نباش ــى  بج ــر ويژگ ــا اگ ام

را كـردن  هـای تحقيـر باشد كـه احسـاسدر هويتش وابسته به اين  بودن تحقير قابل
ر ديگـهـای تحقيـر و شـايد  برخـى از ايـن بـرانگيختنكم  دست گاه آن، برانگيزاند

در واقـع، بـه نظـر . باشندبودن  تحقير ای برای قابل عواطف مربوطه بايد شاهد و بيّنه
هـايى  تـرين دسترسـى مـا را بـه چنـين ويژگـى های عاطفى مستقيم رسد واكنش مى

  )..ibid(كنند  فراهم مى
 Nهـا و عواطـف  ، با توجه بـه پيونـد محكمـى كـه ميـان برخـى ويژگـىالجيندر مجموع، به عقيد

هـا  توانيم از طريق عواطف مربوطه دسترسى معرفتى بـه آن ويژگـى مربوط به آنها وجود دارد، مى
تـوانيم  مـىبرای مثال، هروقت با ديدن يك نقاشى احسـاس تحسـين بـه مـا دسـت داد، . پيدا كنيم

برانگيـز  را به آن نقاشى نسبت دهيم و آن نقاشى را بـه واقـع، تحسـينبودن  برانگيز ويژگى تحسين
خاص احساس كسالت و افسردگى كـرديم،  ىم هرگاه با قرار داشتن در محيطيتوان ىبدانيم و يا م

دی بـر آوری آن محـيط بـدانيم و يـا تـرس مـا از يـك حيـوان را قرينـه و شـاه آن را نشانۀ مـالل
بـه ايـن بـودن  تحسـين ِت ويژگى قابـليبه هر حال، اگر هو 37.مينگاريآن حيوان ببودن  خطرناك

ه احسـاس كـتوان گفـت  گاه مى آن  گر برانگيزاند،  وابسته باشد كه احساس تحسين را در مشاهده
شـونده  در شئ مشاهدهبودن  تحسين گر شاهدی بر ويژگى قابل تحسين برانگيخته شده در مشاهده

  . است
  مقايسه با ادراك حسى. 2.3.2
به اعتقـاد او، . پردازد مى 38برای تقويت استداللش به مقايسۀ ميان عاطفه و ادراك حسى الجين

هـای ادراك  نظـامآمـدن  پديد. هايى از محيط است ادراك حسى هم برآمده از و هم داّل بر جنبه
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های آنها موجب هماهنگى و  ن جهت است كه دادهیحسى در موجودات مختلف و بقاء آنها به ا
ای  وقتى يك حيوان بتواند شـكاركننده، برای مثال. شوند آن موجودات با محيط مىتناسب بيشتر 

يا صدايش را بشنود، اميد فرار و نجات آن حيـوان از شـكاركننده ، يا بويش را حس كند، را ببيند
تـرس از شـكاركننده نيـز اميـد نجـات را تقويـت گونه كه احسـاِس غريـزِی  همان، يابد مى نىفزو
شـناختى بـه اطالعـات مفيـدی  نتيجه، روشن است كه ادراك حسى سـبب دسترسـى در . كند مى

  .).ibid(شود دربارN محيط اطراف مى
حساسـيت در برابـر  39خطاپـذيری،: ادراك حسـى ماننـد یهـا ىژگيبا اشاره به برخى و الجين

دانـد و  بر سر بازدهى معرفتى ادراك حسى نمى ىها را مانع ىژگي، اين و41پذيری ، و تنوع40شرايط
  . ماند ىام نمكها از بازدهى معرفتى نا ىژگياين وبودن  گيرد كه عاطفه نيز به صرف دارا نتيجه مى

هـای وابسـته بـه پاسـخى  صـداها و بوهـا ويژگـى، هـا ای مانند رنگ به اعتقاد او، كيفيات ثانويه
بسـا بـدون ادراك حّسـى نتـوان شـناخت  شـوند و چـه ى شناخته مـىهستند كه از راه ادراك حس

، رو ايـن از. ، امكان خطا و اشتباه دربـارN آنهـا وجـود داردحال با اين. آورددست  ملى از آنها بهكا
 -معمـوالً  -نظررسـيدن  اما آبـى بـه، كند آن چيز را مسلّم نمىبودن  آبى به نظررسيدن چيزی، آبى

بـر  يـىها توان عالمت های عاطفى را نيز مى سان، داده به همين. چيز استآن بودن  شاهدی بر آبى
هـای  هـا همـواره عالمت هرچنـد ايـن عالمت، هـايى از موضـوعات مـورد تعلقشـان دانسـت جنبه

بـر ) هرچند نه شـاهدی قطعـى(يك چيز شاهدی بودن  گونه كه تجربۀ آبى همان. صحيحى نباشند
بـر ) هرچند نه شاهد قطعى(دن من از يك چيز هم شاهدی آن چيز در واقع است، ترسيبودن  آبى

  ).Elgin, 2008, pp. 36-37( آن چيز در واقع استبودن  ترسناك
ها، يك چيز تنها در صورتى  شده برای رنگ ، مطابق يك معيار شناختهالجينهمچنين، در نظر 

 شــتريب. آبــى بــه نظــر برســد، گــر عــادی در شــرايط عــادی آبــى اســت كــه بــرای يــك مشــاهده
 -، يـك شـخص رو ايـن ؛ از  انـد غالبـاً عـادی نيـزگِر عادی هستند و شـرايط  گرها، مشاهده مشاهده

نظـر رسـيدن چيـزی را  آبـى بـه، معقولطور  به تواند مى -هنگامى كه مشكل خاصى نداشته باشد 
ى گـوي ، معيـار كيفيـات ثانويـه همـواره پاسـخحال با اين. آن چيز بگيردبودن  دليل باورش به آبى

بـرای . ارندای د ژهويپاسخ افرادی است كه توانمندی ، گرهای عادی نيست و گاهى معيار مشاهده
مالكش اين نيسـت كـه نـزد يـك ، نى صدای مناسبى دارد كه آيا يك قره مثال، برای ارزيابى اين

گری رجوع كرد كه صدايى با زيـر و بـم  بلكه بايد به مشاهده، گر عادی چه صدايى دارد مشاهده
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ه معيار برخى عواطف آن چيزی اسـت كـه يـك ك توان گفت مى نيزدربارN عواطف . كامل دارد
كند و معيار برخى ديگر از عواطـف آن چيـزی اسـت  شخص عادی در شرايط عادی احساس مى

، در نتيجـه. كنـد ژه و خـاص احسـاس مـىيـدارد در شـرايطى و یا ژهيـكه فردی كه حساسـيت و
هـای گونـاگونى بـه شـرايط وابسـته باشـند  ممكن است از راه ز مانند ادراكات حسىیعواطف ن

)Elgin, 2008, p. 37.(  
ن، توان تمايز نهادن ميان كيفيات ثانويه در همۀ افراد به يك صورت نيسـت و در يـك يهمچن

گـر  گر دو رنگ يا دو صدا را يكى بداند و مشاهده د يك مشاهدهيشا. ز همواره ثابت نيستيفرد ن
ز يـفـرد ن كيـبسا، توان تشـخيص  چه. ميان اين دو رنگ يا دو صدا تمايز بگذارد نىديگر، به آسا

داد، در  تميـز نمـىديگر  يك هايى را كه در يك زمان از ها يا مزه در طول زمان تغيير كند و رنگ
  )..ibid(زمانى ديگر تميز دهد

ادراك كيفيـات پذيری، خطاپذيری و حساسيت در برابر شرايط را، نه مختص  اين تنوع الجين
تواننـد برخـى  مـىبرخى افـراد ، برای مثال. داند عام مىطور  ثانويه، بلكه خصيصۀ ادراك حسى به

تواننـد  نمـى كـه آن تشخيص دهند و حالديگر  يك درختان را هنگامى كه دارای برگ هستند از
ر آغـاز بـازان د يـا برخـى اسـكى؛   تشخيص دهندديگر  يك از، برگى همان درختان را در حال بى

هـا  بـرفتواننـد ميـان اقسـام  از تمرين و آموزش مىولى پس ، بينند ها را يكسان مى كار همۀ برف
بـه متعلقشـان شـناختى  هـای حسـى را موجـب دسترسـى ما داده، با همۀ اين مسائل. تمايز بگذارند

پـذيری و پـذيری، خطا هـای عـاطفى نيـز بـا وجـود تنـوع ، دادهالجين، به اعتقاد رو اين از. دانيم مى
، در نظــر او، البتــه. تواننــد از جايگــاه معرفتــى برخــوردار باشــند حساســيت در برابــر شــرايط مــى

گونـه  های آن را همـان زايى ادراك حسى به اين وابسته نيست كه همۀ داده گونه كه معرفت همان
بلكه به ايـن ای وابسته نيست، زايى عاطفه نيز به چنين مسئله معرفت، رسند باور كنيم كه به نظر مى

قابـل اعتمـاد  و تا چـه انـدازه يىها ها در چه زمان كه اين داده وابسته است كه فهمى درست از اين
  )..ibid(آوريمدست  هستند، به

  ای بر وجود همبستگى قابل اعتماد قدرت ما بر ارزيابى عواطف نشانه. 2.3.3
هـای عـاطفى و امـوری كـه  بر وجود همبستگى قابل اعتماد ميان برخى داده الجينشاهد ديگر 
كنـيم و برخـى از  اين است كه ما گاهى به ارزيابى عواطف خود اقدام مـى، شوند موجب آنها مى
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هنگـامى كـه تـرس و ، برای مثـال. آوريم شمار مى عقالنى به غير آنها را عقالنى و برخى ديگر را
برخى ديگـر بودن  عقالنى يربرخى از آنها و غبودن  به عقالنى، كنيم های خود را ارزيابى مى دلهره

عقالنـى خـود تميـز  غيـر های عقالنـى و توانيم ميان ترس كه مى همين، به عقيدN او. كنيم حكم مى
هـای  تواند جز اين باشد كه ترس شود كه معياری در دست داريم و اين معيار نمى معلوم مى، دهيم

كنيم كه يك ترس، عقالنى اسـت  مىوقتى تصديق . اند عقالنى ما با خطرهای حقيقى گره خورده
كم در بـادی  دست -اين ترس خطرناك است  متعلقكه  اين كنيم كه باور به ز تصديق مىيرا ن اين
-نظر

: گـوييم مـىبرای مثـال،  كنيم و همچنين دربارN عواطف افراد نيز داوری مى. عقالنى است 42
 زيـنكه ميزان مناسـبى از عصـبانيت معنای اين سخن اين است ؛   مهرداد بيش از اندازه عصبانى شد

از آن اسـت كـه اگـر او چنـين  ىايـن حـاك؛   گوييم او بايد به خود افتخار كند يا مىو  وجود دارد
در نتيجه، تمايل ما به ارزيابى عواطف خـود و ديگـران بـر آن . كند، كار معقولى انجام داده است

ن یو ا ميابيـ ىطف نامناسب توانا مـداللت دارد كه ما خود را در تشخيص عواطف مناسب از عوا
مقارنـه و همبسـتگى قابـل اعتمـادی ميـان كـه  اين دانـيم بـه ما خود را قـادر مـى كهبدان معناست 

، اسـتحكام و اسـتواری مـا در ايـن الجـين. عواطف و اوضاع و احوال مربوط به آنها برقـرار كنـيم
  ).Elgin, 2008, pp.37-38( داند بر حقانيت ما در آن مى لىرفتار را دلي
  ثباتى عواطف و همبستگى قابل اعتماد بى. 4.3.2

بـه  -خاص طور  به - الجينای است كه  عواطف در مقايسه با ادراكات حسى، مسئله 43ثباتى بى
ثباتى، صالحيِت معرفتـِى عواطـف  كند كه آيا اين بى كند و اين پرسش را مطرح مى آن توجه مى
كه همۀ عواطف  معتقد است )see Hume, 1967, p. 276( از هيوم، یوپيراو به البته،  كند؟ را سلب مى

بـرای مثـال، برخـى عواطـف آرام . ز وجود دارنديبسيار ثابت و بادوام نثبات نيستند و عواطف  بى
همچنـين برخـى . انـد مانند داشتن اُنس و عالقه به يك دوست قـديمى، عـواطفى پايـدار و بـادوام

 كمترين تغييـری در ايـن احساسشـان رخ دهـدكه  آن بى، تنفرندساليان درازی از چيزی يا كسى م
)Elgin, 2008, p. 38.( ثبـات و ناپايدارنـد اطـف مـا بـىپـذيرد كـه بسـياری از عـو ، او مـىحال با اين .

تواند صالحيت معرفتى آنها را  ثباتى عواطف، نمى او در تالش است تا نشان دهد كه بى، رو اين از
  . كندسلب 

، عامل اساسى در بازدهى معرفتى عواطف، وجود همبستگى و پيونـد قـوی ميـان الجيندر نظر 
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بتـوانيم بـا آگـاهى از وقـوع عواطـف، از ای كـه  گونه بهعواطف و شرايط ايجادكنندN آنها است، 
اگر چنين پيوند قابل اعتمادی وجـود  نيزثبات  در مورد عواطف بى. شرايط مربوطه نيز آگاه شويم

ثباتى آنها مانع اين بـازدهى معرفتـى نخواهـد  شود و بى معرفتى آنها تأمين مى بازدهى، داشته باشد
قابـل اعتمـاد  غيـر ارتباط ميان عواطف و شرايط ايجادكنندN آنهـا را، ثباتى عواطف اما آيا بى. شد

بـاور اسـت كـه اگـر ايـن  داند و بر ثباتى را مانعى برای پيوند قابل اعتماد نمى بى الجينسازد؟  نمى
رونـد و اوضـاع و  ن مـىميـاثبات هستند به اين معنا نيسـت كـه آن عواطـف از  عواطف، بى برخى

ثبـاتى اوضـاع  ثباتى عواطف به جهت بى بى بلكه؛   مانند اند، پابرجا مى احوالى كه موجب آنها شده
وجـود آينـد  به اين معنا كه هرگاه اين اوضاع و احوال بـه، و احوال ايجادكنندN آن عواطف است

ز يـنبرونـد آن عواطـف  ميـانشـوند و هرگـاه ايـن اوضـاع و احـوال از  پيـدا مـى نيـزواطف آن ع
  .روند ىم انيم از

ايـن خشـم و ، ثبـات در نظـر بگيـريم و بـى ای زودگذر عاطفهعنوان  را به 44اگر خشم و غضب
كنـد كـه آن  دهد و هنگامى فروكش مـى مىغضب در شرايطى بسيار نامطلوب و آزاردهنده رخ 

ميان خشم و غضب و شرايط ايجادكنندN آن پيونـد قابـل اعتمـادی ، بنابراين. بروند ميانشرايط از 
بـه عقيـدN . توان با آگاهى از خشم و غضب از شرايط ايجادكنندN آن آگـاه شـد وجود دارد و مى

بلكـه امتيـازی بـه ، يدآ نمى حساب بهنقصى برای جايگاه معرفتى عواطف تنها  ن مسئله نهي، االجين
  ).Elgin, 2008, p. 38( كند سود بازدهى معرفتى آنها فراهم مى

هـای عـاطفى بسـيار متفـاوت افـراد در  العمـل اما نكتۀ ديگری كه بايد به آن توجه كرد عكس
شـدت  ا يـك پديـده، بـهممكن است يك فـرد در برخـورد بـ. برخورد با يك پديدN خاص است

با آن پديـده كمتـر عصـبانى شـود و فـرد سـوم تنهـا شدن  رو ولى فرد ديگر با روبه، عصبانى شود
عصـبانى يـا ناراحـت تنها  نـه حتى ممكن است همان پديده برخـى افـراد را. احساس ناراحتى كند

ه شـود كـه بسـا گفتـ با توجه به ايـن مسـئله، چـه. ، بلكه موجب خوشى و سرگرمى آنها شودنكند
بلكـه آنهـا امـوری ، توانند آگاهى قابـل اعتمـادی از متعلقشـان فـراهم كننـد های عاطفى نمى داده

  . هستند 45كامًال انفسى
خـتالف پردازد و معتقد است كـه ايـن ا جا، دوباره به مقايسۀ عاطفه و ادراك مى در اين الجين

افـراد مختلفـى ممكـن . وجـود دارد نيـزها در برخورد با يك پديده در مورد ادراك  العمل عكس
هـا و  است با مشاهدN يك صحنه چيزهای مختلفى را ببينند و اين بـه آن دليـل اسـت كـه شـناخت
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مـداری سـخن  بـرای مثـال، هنگـامى كـه سياسـت. آنهـا متفـاوت اسـت 46ای زمينـه های پس عالقه
تنهـا بـه لهجـۀ  شـناس  ، ممكن است يك خبرنگار سخنان سياسى او را بشنود و يك زبانگويد مى

اعتمـادی  جا، ِصرف اختالف آنها در شنيدن، نه موجـب بـى در اين. آن سخنران توجه داشته باشد
ای از موضـوع  آنها هركدام به جنبه. يكى از آنهاستبودن  بر خطا لىشود و نه دلي ادراك آنها مى

  ).Elgin, 2008, pp. 37-38(اند  توجه كرده
ای دارنـد كـه موجـب عصـبانيت  ها هـم ويژگـى پديده توان گفت برخى به همين صورت، مى

كسى كه در برخورد با اين پديده، عصـبانى . شود ای كه موجب ناراحتى مى شود و هم ويژگى مى
شـود بـه ويژگـى ديگـر آن توجـه  آن و كسى كه ناراحـت مـىبودن  آور شود به ويژگى خشم مى

تـوان  نمـى، برخورد با يك پديـدههای عاطفى در  العمل پس، با ديدن اختالف عكس. است كرده
امـا اگـر . ای وجـود نـدارد آنها را نتيجه گرفت و ادعا كرد كه در واقع، هيچ ويژگـىبودن  انفسى

، يك پديده هم موجب عصبانيت برخى افراد شود و هم موجب سرگرمى و خوشـى افـراد ديگـر
بـه  الجـيننخواهـد بـود؟  های عاطفى و عدم اعتماد به آنهـا دادهبودن  انفسى آيا دليل خوبى برای

دهد و تنها معتقد اسـت كـه چنـين چيـزی ممكـن اسـت دليـل بـر  پاسخ منفى مى نيزن پرسش یا
47منظرمند

ز وجـود يـدر مـورد ادراك حسـى نبودن  به اعتقاد او، اين منظرمند. عواطف باشدبودن  
دو تـيم در حـال ران هـر در حال بازی هستند، طرفـدا» ب«و » الف«برای مثال، وقتى دو تيم . دارد

بـازی را از ، شـان از دو تـيم مختلـف به جهـت طرفـداری، حال با اينيك بازی هستند و  یتماشا
ان تـيم ، طرفـدارجلـو باشـد» ب«از تـيم » الـف«اگر تيم . كنند منظر تيم محبوب خود مالحظه مى

مشـاهده  همان بـازی را در حـال باخـت» ب« ان تيمطرفداربينند و  بازی را در حال برد مى» الف«
كسانى از برخورد بـا يـك پديـده سـرگرم و كه  اين ممكن است دليل، به همين صورت. كنند مى

شوند، اين باشـد كـه آنهـا ايـن پديـده را از  با همان پديده ناراحت مى يىروياكسانى ديگر در رو
اند و  بـازی خوشـحال یتماشـابـا » الـف«طرفـداران تـيم ، برای مثال. نگرند مىمنظرهای مختلف 

اين به دليل آن است كه نتيجۀ بازی از منظر . اند همان بازی ناراحت یبا تماشا» ب«ان تيم طرفدار
در نتيجـه بـه عقيـدN . ناخوشايند است« ب«طرفداران تيم خوشايند و از منظر » الف«ان تيم طرفدار
تأثيرگـذار بـر عاطفـه داشـته باشـد و تنـوع   تواند چنـدين ويژگـى ، يك وضعيت خاص مىالجين
گوهـا  تواند به دليل اين باشد كه هركدام از پاسخ های عاطفى در برخورد با اين وضعيت مى  پاسخ

  ).Elgin, 2008, p. 39( ها حساسيت داشته باشند نسبت به ويژگى خاصى از آن ويژگى
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  بندی جمع. 5.3.2
ميـان دانـد كـه  ، بازدهى معرفتى عواطف را در صورتى مـىالجينجا مالحظه كرديم كه  تا اين

ای  گونه به، عواطف و اوضاع و احوال ايجادكنندN آنها همبستگى قابل اعتمادی وجود داشته باشد
او بـرای . ای قابل اعتماد بـر وجـود آن اوضـاع و احـوال دانسـت كه بتوان وجود عواطف را نشانه

هـای وابسـته بـه  هـای موجـود در اشـياء را از نـوع ويژگـى ، برخـى ويژگـىرسيدن به اين مقصود
هـای  واقعـى آن اشـياء هسـتند، ولـى هويتشـان بـه واكـنش های داند كه گرچه ويژگى پاسخى مى

هـا و آن  تـوان ميـان ايـن ويژگـى مى، رو اين از. انگيزانند وابسته است كه در انسان برمى یا عاطفى
از  ای كــه بتــوان بــا اطــالع گونــه بــه، هــای عــاطفى همبســتگى قابــل اعتمــاد برقــرار كــرد واكــنش
با مقايسـۀ عاطفـه و ادراك  الجين. ها اطالع حاصل كرد های عاطفى از وجود اين ويژگى واكنش

توانند مـانع  ثباتى عواطف نمى خطاپذيری و بى، پذيری گيرد كه اموری مانند تنوع حسى نتيجه مى
هـای  های عاطفى كمتر از داده پذيرد كه اعتمادپذيری داده البته، او مى. بازدهى معرفتى آنها شوند

دانـد و معتقـد اسـت كـه  امـر را دليـل بـر ناكارآمـدی معرفتـى عواطـف نمـى ايناما . حسى است
ن قبـول ياو همچنـ ).Elgin, 2008, p. 39( های معرفتى از آنها ببريم بهره، توانيم در شرايطى خاص مى

 يـناهای عاطفى خود و ديگران اعتماد كنيم و بـر  توانيم به واكنش دارد كه بسياری از اوقات نمى
بـرای  الجـينيك شرط مهم كـه . اعتقاد است كه برای چنين اعتمادی بايد شرايط آن فراهم باشد

  .كند، داشتن تخصص و تبحر كافى در يك موضوع است اعتمادپذيری عواطف بيان مى
هـای  انسانى كه در يك موضوع خاص تبحر و تخصص كافى داشته باشـد واكـنش، وادر نظر 

ع، بسيار قابل اعتمادتر از كسى اسـت كـه تبحـری در آن موضـوع موضواش نسبت به آن  عاطفى
آيـد  برای مثال، هنگامى كه يك كارشناس موسيقى از اجرای يـك نوازنـده خوشـش مـى. ندارد

ودن كـار آن نوازنـده دارد تـا هنگـامى كـه مـادر آن بـ بر خـوبتری  اين مسئله داللت بسيار قوی
ــده از كــار فرزنــدش خوشــش بيايــد مجمــوع، يــك متخصــص در حــوزN تخصصــش در . نوازن

از برخـى امـور ، كنـد برخى امور را تحسين مى، ای مناسب و بجا به برخى امور عالقه دارد گونه به
داند كه هر امری شايستگى چه واكـنش  او مى؛ زيرا   آيد و از برخى ديگر هراس دارد خوشش مى

  ).Elgin, 2008, pp. 47-48( دهد عاطفى دارد و مطابق اين علمش واكنش نشان مى
ها عواطف خود را اعتمادپذير كرد و بازدهى معرفتـى  توان با برخى تمرين ، مىالجينبه اعتقاد 
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 یهای فـرد يك تمرين مهم برای رسيدن به چنين مقصودی اصالح حساسيت. آنها را افزايش داد
  . است

 موجـب آنهـا هـايى كـه وضـعيت، مـان هـای عـاطفى با توجه به و تأمل در واكـنش
هـايى  و با ارزيابى عقيـده، شوند سوی آنها كشيده مى هايى كه به و جهت، شوند مى

تـر در  تـر و دقيـق هـايى ظريـف ابزاری برای ايجاد واكـنش ،كنند كه آنها توليد مى
، پايـه اسـت ها بى قورباغههنگامى كه دريابم كه ترس من از . دست خواهيم داشت

صـورت   بـه تـرس مـن، در نتيجـه. كشـم مـىها دست  غهكم از ترسيدن از قوربا كم
اين يك مورد عـدم همـاهنگى كم  ؛ زيرا دستكند بهتری مرا با خطر هماهنگ مى

  ).Elgin, 2008, p. 47( از بين رفته است

  الجينبررسى ديدگاه . 3
 الجـينبخش مبنـايى ادعـای . را به دو بخش مبنايى و بنايى تقسيم كردم الجينن ادعای يش از ايپ

شـناختى مـورد نظـر او بـر آنهـا  شناسانه است كه نظام معرفـت های معرفت فرض ى پيششامل برخ
بـه جـای » فهـم«تمركـز بـر مسـئلۀ  الجـيندو نكتۀ اساسـى در بخـش مبنـايى تفكـر . استوار است

شـناختى  او فهـم را محصـول يـك نظام. بـود گرايانـۀ او گرايانـه و انسـجام و نگرش كل» معرفت«
شـناختى كـه او از آنهـا بـا  آن تعادل برقرار شده باشد و اجزاء اين نظام یميان اجزا دانست كه مى

از جملـه  - شـد و امـور بسـياری را تنها شـامل باورهـا نمـى، كرد ياد مى» تعهدات شناختى«عنوان 
مجالى جـدا  الجينشناسانۀ  های معرفت فرض بررسى پيش. گرفت مى دربر -زيهای عاطفى را ن داده
ايـن اسـت جـا  اينيك پرسش مهـم در . اند در اين زمينه قابل طرح سياریهای ب طلبد و پرسش مى

از جملـه ، »تعهـدات شـناختى«يـا بـه تعبيـر او  الجـينمـورد نظـر شـناختى   كه آيا همۀ اجزاء نظامِ 
اطفى را همـواره های ع جا كه او داده از آن. انسان تعلق دارندشناختى  ساحِت  به، های عاطفى داده

هـای  رسـد او داده بـه نظـر مـى، كنـد های ادراكى مقايسه و بر شباهت ميان آنها تأكيـد مـى دادهبا 
شـود كـه آيـا در  مـىن پرسش مطرح اي ،حال. داند بشر مى شناختى  ِعاطفى را نيز متعلق به ساحت

برای پاسـخ دقيـق . ماند شناختى باقى مى ساحت  ديگر تمايزی ميان ساحت عاطفى و، اين صورت
در اين زمينه نگاشته است مراجعه كه او  ىبايد به كتاب، الجينها و فهم دقيق ديدگاه   به اين پرسش

  .)Elgin, 1996( كرد
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تنها به بررسى بخش بنـايى ، الجينشناسانۀ  در اين مقاله، بدون در نظر گرفتن اين مبانى معرفت
در اين بخش قابـل دفـاع باشـد، در  الجيناستدالل مدعا و  پردازم و معتقدم كه اگر ديدگاه او مى

كـنم تـا  تـالش مـى، در واقـع. ای قابل طرح خواهد بـود گونه شناختى ديگر نيز به های معرفت نظام
كنـد و  تمركـز مـى» معرفت«شناسى كه بر موضوع  را با فهمى رايج از معرفت الجينتناسب نظريۀ 

  . بررسى كنم، نگرشى مبناگرايانه به آن دارد
تـوان در برخـى شـرايط، از  رسد اين اسـت كـه مـى قابل قبول به نظر مى الجينآنچه در نظريۀ 

طريق آگاهى از عواطف به آگاهى دربارN اموری ديگر دست يافت و اين در صـورتى اسـت كـه 
مثال روشن بـرای صـدق ايـن ادعـا . پيوندی قابل اعتماد ميان عواطف و آن امور برقرار شده باشد

طفى يك انسان متخصص، به برخى امور های عا توان از طريق آگاهى از واكنش مىاين است كه 
برای مثال، هنگامى كه يك هنرمند از يك اثر هنری به وجـد . افتيدر حوزN تخصصش آگاهى 

بـرای ، حـال بـا ايـن. بر ارزشـمندی آن اثـر هنـری دانسـت یتوان آن را نشانه و دليل مى، آيد مى
  . تميز دادديگر  دين مسئله را از يكموضوع، بايد چنشدن  روشن

های عـاطفى يـك  كه از طريق واكنش اولين مسئلۀ قابل تمايز اين است كه فرق است ميان اين
های عاطفى در خودمان بـه  از طريق واكنشكه  اين انسان ديگر به برخى امور آگاهى پيدا كنيم و

توانيم از طريق  كه مى جمال، روشن استابه . گيريم مى ابتدا مسئلۀ اول را پى. هايى برسيم شناخت
هـای عـاطفى افـراد  های عاطفى افـراد بـه اطالعـاتى دسـت يـابيم و ايـن تنهـا بـه واكـنش واكنش

البته در مورد افراد متخصـص، چـه بسـا اطالعـاتى كـه مـا از طريـق . (شود متخصص منحصر نمى
بسياری از اوقـات، مـا ) .شندتر با تر و دقيق آوريم اطالعاتى جزئى دست مى برخى عواطف آنها به

گيريم كه عواملى در بيرون موجـب ايجـاد  كنند، نتيجه مى از طريق عواطفى كه كودكان ابراز مى
، شـويم هنگامى كه از ترس و وحشـت يـك كـودك آگـاه مـى، برای مثال. اند آن عواطف شده

دنبـال آن عامـل  بـه، رو ايـن ازگيريم كه عاملى در بيرون موجب تـرس او شـده اسـت و  نتيجه مى
فتن عامل و علـت پى يادر ، شويم ؛ يا هنگامى كه متوجه خوشحالى گروهى از مردم مى  گرديم مى

ــال،  گــرديم و آن خوشــحالى مــى ــرای مث ــيم مــورد عالقه نتيجــه مــىب ــريم كــه ت ــروز  گي شــان پي
   48.است شده

نيم از طريـق تـوا ای كه در اين قسمت بايد به آن توجه داشت اين است كه هرچند ما مـى نكته
شـناختى   اين مسئله هيچ وجهـۀ، آگاهى از عواطف ديگران به آگاهى از اموری ديگر دست يابيم
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تنهـا ميـان دو چيـز جـا  ايندر . كنـد بشـر نمـىشناختى  ساحت  دهد و آنها را وارد به عواطف نمى
بـريم و  مى فين مالزمه به طرف ديگر مالزمه پىمالزمه برقرار شده است و ما از طريق يكى از طر

اگر ميان . ای وجود داشته باشد قابل تحقق است يندی است كه در همۀ مواردی كه مالزمهاين فرا
تـوانيم بـا آگـاهى از وجـود يكـى از آنهـا بـه وجـود  مـى ،ای برقرار باشـد مالزمه نيزدود و آتش 

شود تـا بـه آنهـا بُعـد  آتش اين مسئله سبب نمىدر مورد دود و كه  گونه  همان و، ديگری پى بريم
  .ز چنين استيشناختى بشر كند، در مورد عواطف ن هد و آنها را جزء ساحِت بدشناختى  

دود بـر . گری آن تمـايز نهـاد چيـز و حكايـتگری يـك  تر، بايد ميان داللت به عبارت روشن
هنـد كـه د های باال دربارN عاطفـه نيـز نشـان مى مثال. آتش داللت دارد، اما حاكى از آتش نيست

  . تواند دال بر اموری ديگر باشد نه حاكى از آنها عاطفه، تنها مى
توانيم از طريـق آگـاهى از عواطـف بـه آگـاهى از امـور ديگـر  كه مى در نتيجه، از صرف اين

توانيم نتيجه بگيريم كه عواطف نيز وجه حكـايى دارنـد و يكـى از منـابع شـناخت بـه  نمى، برسيم
در اين صورت تقريباً هر  كهمعنای عامى اراده كنيم » منبع شناخت«از  كه اين مگر، روند شمار مى

ای خـاص بـه  و ايـن ديگـر ويژگـى حساب آيد بهتواند در شرايطى خاص منبع شناخت  چيزی مى
  . مانند ادراك گرداند یا شناختى تاآن را مشابه مقوالت ، دهد عاطفه نمى

بـه  نيـزنيم از طريـق عواطـف خودمـان تـوا كنـيم كـه آيـا مـى حال، اين مسـئله را بررسـى مـى
. دهـد ای بـه عواطـف مـى شـناختى ويـژه  يابيم و اگر چنين اسـت آيـا جايگـاههايى دست  آگاهى
كند كه گويـا عواطـف هماننـد ادراك وجـه حكـايى دارنـد و در  القا مىگونه  اين الجينمباحث 

گری آن  از طريـق حكايـتگيرند و سپس  ها ابتدا عواطفى در ما شكل مى برخورد با برخى پديده
رسـد مسـئله  امـا بـه نظـر مـى. رسـيم های پديدN مورد نظر مـى عواطف به آگاهى از برخى ويژگى

ابتـدا ، گيـريم هنگامى كه ما در برابر يك حيوان درنده قرار مـى، برای مثال. عكس است كامًال بر
ه ابتدا بترسـيم و سـپس ك اين نه، ترسيم كنيم و سپس مى آن حيوان باور پيدا مىبودن  به خطرناك

حتى اگر پيوندی قابـل اعتمـاد . با آگاهى از ترسمان، باور پيدا كنيم كه آن حيوان ترسناك است
اوضـاع و احـوال بيـرون از مـا وجـود داشـته باشـد، بـاز الزم بـودن  های ما و خطرناك ميان ترس

. رون از خـودوضـعيت بيـ بـودن آيد كه ابتدا از ترس خود آگاه شويم و سـپس از خطرنـاك نمى
شويم و سـپس  افتد اين است كه ابتدا از خطرناكى وضعيت خارجى آگاه مى آنچه عمًال اتفاق مى

  . ترسيم مى
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. كننـد ايـم، بـروز مـى ها و باورهايى كه از قبـل پيـدا كـرده عواطف ما معموالً به جهت آگاهى
احسـاس بـرای مثـال، ( ای خـاص وجود دارند كه ما در خود احساس يـا عاطفـه نيزمواردی البته، 

مـوارد گونـه  اين در. آن را بـدانيمآمدن  وجود ريشۀ به كه آن بى، يابيم مى )افسردگى يا سرخوشى
كـه اكنـون  ای خاص بوده است كه با آن باور به مسئله، آن احساسآمدن  وجود گاهى علت به نيز

در ايـن صـورت، تـالش ؛   آوريم، آن احساس همچنان باقى مانده است خود آن باور را به ياد نمى
ز قابـل تصـورند ياما مواردی ن. وری جديد برسيمبه باكه  اين كنيم تا آن باور را بازيابى كنيم نه مى

مـوارد گونـه  اين نباشـد و در یهای خاص پيشين مبـتن كه اين احساس يا عاطفۀ خاص بر آگاهى
ممكن است به جهت ، لبرای مثا. هايى برسيم توانيم از طريق عواطف خود به آگاهى است كه مى

شناختى در ما وجود دارد يا تغذيۀ  زيست به اين باور برسيم كه مشكلى، داشتن احساس افسردگى
تـوانيم از طريـق  گونه كه مـا مـى توانيم بگوييم كه همان با اين حساب، مى. ما شرايط خاصى دارد

از عواطـف  از طريـق آگـاهى، آگاهى از عواطـف ديگـران بـه آگـاهى از امـوری ديگـر برسـيم
  . هايى برسيم توانيم در برخى موارد به آگاهى خودمان نيز مى

گويد و موارد كسب آگـاهى از طريـق  چيزی بيش از اين مى الجينه اوالً، كر است كان ذيشا
او، در هـر بـه اعتقـاد . بينـد جا اذعان شد، مـى تر از آنچه در اين عواطف خودمان را بسيار گسترده

، شـوند، رابطـۀ قابـل اعتمـادی برقـرار باشـد اموری كه موجب آنهـا مـى مورد كه ميان عواطف و
و اشكال من هم اين اسـت كـه  توان از طريق عواطف به باورهايى دربارN آن امور دست يافت مى

از صـرف وجـود پيونـد . كنـد ادعا مى الجينافتد، عكس آن چيزی است كه  آنچه عمًال اتفاق مى
ابتـدا از آيد كـه انسـان  شوند، الزم نمى كه موجب عواطف مى اعتماد ميان عواطف و اموری قابل

؛ بلكـه واقعيـت آن   آگـاه شـود انـد عواطف خود و سپس از اموری كه موجب آن عواطـف شـده
عـواطفى در مـا ، شويم و سـپس بـه جهـت آگـاهى از آن امـور است كه ابتدا از آن امور آگاه مى

  . شود ايجاد مى
رسـيم  از طريـق آگـاهى از عواطـف خودمـان بـه باورهـايى مـىثانياً، حتى در مواردی كه مـا 

 بلكـه در؛   ای مانند ادراك بـدانيم توانيم اين را دليل بر تشابه ميان عواطف و مقوالت شناختى نمى
عواطفمـان  - رسـيم همانند مواردی كه از طريـق عواطـف ديگـران بـه باورهـايى مـى - موارد  اين

ای كه ميـان  شوند و تنها به جهت مالزمه نمىشناختى  ساحت  جزءكنند و  شناختى پيدا نمى بُعدی 
ای برای آن امور بگيـريم و  توانيم اين عواطف را نشانه مى، اين عواطف و برخى امور برقرار است
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عواطـف وجـِه داللـى دارنـد،  نيز موارد اين  در كهمعنا  اين به. به باورهايى دربارN آن امور برسيم
  . حكايى نه

شنى كه ميان ادراك و عاطفه وجود دارد اين اسـت كـه هنگـامى كـه يـك ادراك تفاوت رو
طـور  به كند كه در حال تجربۀ متعلق ادراك كننده احساس مى شخص ادراك، دهد حّسى رخ مى

نيست كه ابتدا از ادراك خود آگاه شود و سـپس ايـن ادراك را دال بـر گونه  اين مستقيم است و
وجـه رو  ايـن نمايانـد و از ديگـر، ادراك ماهيـت مـدَرك را مى ت؛ بـه عبـار  نـدوجود مدرك بدا

نيسـت كـه گونـه  اين آيـد، وجـود مـى ای در انسـان بـه اما هنگامى كه عاطفه. كند حكايى پيدا مى
بلكـه انسـان ابتـدا بـه خـود عاطفـه علـم پيـدا ، عاطفه همانند ادراك حاكى از ماورای خود باشـد

ای است كـه  پديده نيزعاطفه ، تر به بيان روشن. رسد ديگر مىكند و از طريق اين علم به علمى  مى
ما ابتـدا عاطفـه را . تراز ادراك دانست توان آن را هم نمى، رو اين ازگيرد و  متعلق ادراك قرار مى

رسـيم و ايـن  كنيم و سپس از طريق آگاهى از عاطفه به آگـاهى از امـوری ديگـر مـى ادراك مى
  . جّدی وجود داشته باشد تىادراك تفاوشود كه ميان عاطفه و  موجب مى

بـه ارائـۀ  كـهاسـت  ىعـاطف یهـا از داده الجـينرسد برداشت نادرسـت  در مجموع، به نظر مى
هـای  كه پيش از ايـن اشـاره شـد، او داده چنان. ده استميقابل دفاع از سوی او انجا غير ديدگاهى

ظهـور ، بـر ايـن اسـاس. شـوند ىداند كه از طريق مجاری عاطفى منتقـل مـ عاطفى را ظهوراتى مى
 .Elgin, 2008, p( آيـد ها پديد مـى موجوداتى ترسناك از طريق ترس از قورباغهعنوان  به ها قورباغه

های عاطفى كشانده است اين است كه  رسد آنچه او را به سوی اين تعريف از داده به نظر مى ).33
بحث و بررسى تفصـيلى دربـارN . داند مى های وابسته به پاسخ های عاطفى را از نوع ويژگى او داده

تـوان از ايـن نـوع  های عاطفى را مى آيا دادهكه  اين های وابسته به پاسخ و ماهيت و امكان ويژگى
كـنم كـه گويـا  تنها به اين نكتـه اشـاره مـىجا  ايندر . طلبد ها دانست، مجالى جداگانه مى ويژگى

های عاطفى وابسته به اين باشد كه قبـل از آن  داده داند كه تحقق مىالزمۀ اين مسئله را اين  الجين
 -مادام كه واكنشى عاطفى در ما ايجاد نشده باشـد ، بر اين اساس. عواطفى در ما ايجاد شده باشند

تحقـق ، ترسـناكى و خطرنـاكى يـك چيـز، برای مثال، دادN عاطفى، ما نترسيده باشيم -برای مثال
. اكى يك چيز وابسته به آن است كه ما از آن چيز بترسـيمسنبلكه تحقق ويژگى تر؛   كند پيدا نمى

معتقد است كه از طريق عواطف برای مثال، از طريق ترسـيدن از  الجينبا چنين برداشتى است كه 
كه من عكس ايـن برداشـت  در حالى. شويم يك حيوان است كه از ترسناكى آن حيوان آگاه مى
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شـود و سـپس  نسان ابتدا از ترسناكى حيوان آگاه مىرا در مورد انسان صادق دانستم و گفتم كه ا
تواننـد از سـنخ  هـای عـاطفى نمـى معناست كه داده اينآيا اين برداشت من به . ترسد از حيوان مى

  های وابسته به پاسخ باشند؟ ويژگى
، بـا هـای وابسـته بـه پاسـخ بـدانيم های عاطفى را از سنخ ويژگى دادهاگر  حتى، رسد به نظر مى

آنچـه در . رده اسـتكـاز آن ن ىدرسـت اسـت كـه اسـتفادN الجينبرداشت من منافاتى ندارد و اين 
بخشى به يك ويژگى وابسته به پاسخ نقش اساسى دارد، نحوN به نظر رسيدن يك شئ نـزد  هويت

بـرای . خوبى روشـن اسـت ها اين مسئله به ای مانند رنگ در مورد كيفيات ثانويه. گر است مشاهده
ای اسـت كـه هنگـامى كـه يـك  گونـه يك شئ به ايـن معناسـت كـه آن شـئ بهبودن  ، قرمزالمث

روشـن جـا  ايندر . رسـد كند برای او قرمز به نظـر مـى گر در شرايط عادی به آن نگاه مى مشاهده
زمان با قرمز به نظر رسيدن آن شئ احسـاس يـا عاطفـۀ خاصـى  است كه هيچ لزومى ندارد كه هم

. كنـد دقيقاً همين مسئله صدق مى نيزهای عاطفى  ادهدر مورد د. برانگيخته شودگر  هم در مشاهده
هـای وابسـته بـه پاسـخ  ترسناكى يك حيـوان را از سـنخ ويژگـىبرای مثال،  های عاطفى اگر داده

ای اسـت كـه  گونـه يك حيـوان بـه ايـن معناسـت كـه آن حيـوان بهبودن  گاه ترسناك آن، بدانيم
شـود، بـرای او ترسـناك بـه نظـر  رو مـى در شرايط عادی با آن روبـه گر هنگامى كه يك مشاهده

ای خـاص  نظررسيدن آن حيوان عاطفه زمان با ترسناك به ز الزم نيست همینجا  ايندر . رسد مى
در بـودن  ويژگى وابسته بـه پاسـخ. از آن حيوان بترسدبرای مثال،  گر برانگيخته شود و در مشاهده

الزم  كـه آن بـى، گر ترسـناك بـه نظـر برسـد ه آن حيوان برای مشاهدهجا صرفاً به اين است ك اين
، های عـاطفى آری، در بسياری از اوقات همراه با درك داده. از آن حيوان بترسد -به واقع -باشد 

. نيسـتهـم  اما اين به معنـای تـالزم ايـن دو بـا، گيرند در ما شكل مى نيزعواطف متناسب با آنها 
های عـاطفى  های مربوط به عاطفه يا داده وجود دارند كه در آن موارد ما ويژگى نيزموارد زيادی 
هنگـامى كـه ، برای مثـال. ای متناسب با آنها در ما شكل بگيرد عاطفهكه  آن بى، كنيم را درك مى

ترســناكى و وحشــتناكى آن ، در جــايى كــامًال امــن باشــيم و حيوانــاتى دّرنــده را مشــاهده كنــيم
؛ يـا هنگـامى كـه   كه كمترين دلهره يا اضطرابى در ما پديد آيد آنبى، كنيم مىحيوانات را درك 

بخشـى آن  هايى زيبا از طبيعت را بـه مـا نشـان دهنـد و از مـا دربـارN فـرح در اوج ناراحتى، صحنه
هـيچ  كـه آنىبـ، هـا را تصـديق كنـيم بخشـى آن صـحنه ممكن اسـت فـرح، ها سؤال كنند صحنه

  . اد شوددر ما ايج یا یاحساس شاد
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 تـوان عواطـف را بـه ارائـه كـرده اسـت، نمـى الجـينهايى كـه  كه با استدالل نيحاصل سخن ا
سـاحِت . به خطا رفته است، بشر وارد ساخت و اگر او چنين چيزی را قصد كردهشناختى  ساحِت 

ــا ــنى ب ــايز روش ــان تم ــاطفى انس ــاحت  ع ــناختى  س ــا و ش ــق باوره ــوالً از طري ــر دارد و معم بش
در . افتـد شـود و عكـس آن كمتـر اتفـاق مـى طفـى در مـا ايجـاد مـىان است كه عواهايم شناخت

صرفاً به اين جهت اسـت كـه عواطـف را ، رسيم مواردی نيز كه از طريق عواطف به باورهايى مى
اگـر كه  ، چناندهد به عواطف نمى یا شناختى ايم و اين هيچ خصوصيت  نشانۀ اموری ديگر دانسته

شـناختى بـه  باور پيدا كرديم، حيثيتى دود را هم نشانۀ آتش دانستيم و با ديدن دود به وجود آتش 
تـالش  الجـينكـه  اين يـك شـاهد بـر. كنـد بشر نمـىشناختى  ساحِت  دهد و آن را وارد دود نمى

مسـير  هـای عـاطفى را از بدهد اين است كه او دريافت دادهشناختى  بُعد  نيزكند تا به عواطف  مى
آن را  الجـينست دانستم و بيان كـردم كـه آنچـه را نادر الجينمن اين برداشت . داند عواطف مى

شـود و عـواطفى  از طريق ادراك به ما منتقل مى، مانند ترسناكى يك حيوان، نامد دادN عاطفى مى
يـن ا الجـينامـا اگـر هـدف . مانند ترسيدن از آن حيوان نقشى در دريافت آن دادN عاطفى نـدارد

شناختى ماننـد ادراك،  التى بدهد و مرادش از مقايسۀ آن با مقوشناختى   نباشد كه به عواطف بُعد
به اين صـورت كـه آنهـا را ، هايى رسيد توان به شناخت ز مىيتنها اين باشد كه از طريق عواطف ن

، فتـه اسـتگرچه اصل ادعای ايشان پذير، نيزجا  ايندر ، به حساب آوردهايى بر برخى امور  نشانه
ستيابى بـه آنهـا را از د الجينها و باورهايى كه  شناخت. نيسترفته يپذآن گستردگى مورد نظر او 

تـوان برآمـده از آنهـا  گيرنـد و عواطـف را مـى پيش از عواطف شكل مى، داند طريق عواطف مى
  .دانست نه سرچشمۀ آنها
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، هاي عاطفي افراد ديگر را مستقيماً مشاهده كنـيم  توانيم واكنش نميگاه  بايد توجه داشته باشيم كه ما هيچالبته،  .48
و آنها را دليل بر وجود برخي عواطف در درون آنها كنيم  مي تنها برخي حركات جوارحي افراد را مشاهدهبلكه 
: كنـيم  كم دو مسير اسـتداللي را طـي مـي    داشت، ما دستمطابق يك بر، در اين گونه موارد، بنابراين. گيريم مي

خي عواطف در درون آنها شـكل  استداللي بر وجود بر، نخست از طريق مشاهدة برخي حركات جوارحي افراد
انـد،   از طريق وجود آن عواطف، استداللي بر وجود اموري كه موجب بروز آن عواطف شـده  دهيم و سپس مي

بنابر برداشتي ، ناخودآگاه شكل بگيرند و حتيصورت   به ها استداللگونه  ست اينممكن االبته، . دهيم ترتيب مي
گيرد و ما به صـورتي خودكـار از عواطـف افـراد ديگـر       لي شكل نميچه بسا گفته شود كه اساساً استدال، ديگر

در اين صورت، . ها هستند آگاهيگونه  پيدايش اين) و نه دليل(شويم و مشاهدة حركات جوارحي علت  آگاه مي
  . آيند  حساب مي باورهاي ما دربارة عواطف افراد ديگر جزء باورهاي پايه و غير استداللي به
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