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اند که هیجان دقیقًا چیست و در قرون بیستم هیجان چیست؟ طی قرن ها، فالسفه زیادی به این سوال پرداخته

شناسان و دانشمندان علوم اعصاب را نیز به خود جلب کرده است. در این زمینه دو و یکم این مسئله نظر روان و بیست

گیرد که بر الهیات مسیحی مسلط نگر افالطون ریشه میشناسایی کرد. سنت اول از فلسفه دوگانهتوان سنت اصلی را می

« نظریه احساس»شد و در کارهای رنه دکارت به اوج خود رسید. این رویکرد در تمام اَشکال متعدد خود با عنوان 

طور عادی فرآورده دهد اما بهعنوی روی میپدیداری یا هشیار در یک حوزه روانی یا م« احساسِ»اساساً  شود.شناخته می

(، 1884شود. برای مثال در نسخه کالسیک نظریه احساس ویلیام جیمز )جنبی یک فرآیند جسمانی در نظر گرفته می

احساس  علتهای جسمانی مانند لرزش یا فرار کردن، اذهان عمومی، فرآیندها یا واکنش شناختی دربرخالف باور روان

ترین گام در پیشرفت و توسعه این رویکرد به واسطه رفتارگرایی شوند، نه معلول آن. افراطیهشیار اضطراب تلقی می

شدند؛ قلمداد می( برداشته شد که در آن، حاالت روانی مانند احساسات، خارج از حوزه علم 1919واتسون )برای مثال، 

کرد. نی )رفتار و فیزیولوژی( محدود میهای جسماخها( و پاسها )محرکتعلمی که واتسون آن را به اشیاء یا موقعی

سال بر رویکرد نسبت به هیجان مسلط بودند، اما از نیمه دوم قرن بیستم،  2000اگرچه نظریات احساس برای حدود 

ها را که چگونه هیجانثیر خود را بر نگرش ما نسبت به ایند. با این وجود رویکرد افالطون تأتدریجًا کنار گذاشته شدن

 که« رحم سرگردان»جا گذاشته است. درست مانند نظریه افالطونی  ، بهبدانیم قوه استداللو در تقابل با « غیرعقالنی»

 گیرد:مفهوم هیستری از آن سرچشمه می

 

 تابدمیانند جانوری از عقل و منطق سر برشود، مکه عصیانگر و خودسر می– اندام تولیدمثلدر مردان، 

و در مورد ... رحم ... زنان نیز کند؛ برای دستیابی به سلطه مطلق تالش می -شودو با نیش شهوت دیوانه می

بر  بار وآنچه که باید، بیبرای مدتی بیش از  اگرقضیه همین است؛ حیوان درون آنها مشتاق زایش فرزند است و 

بندد، و با انسداد مسیر های نفس را میند، راهکشود و به هر سوی بدن حرکت میبماند، ناراضی و خشمگین می

؛ 2ها می شود. )برگرفته از کتاب تیمائوستنفس، آنها را به افراط و تفریط کشانده و موجب تمام انواع بیماری

 (779، ص. 1953، 3جوئت

 

. ارسطو عقیده گیردریشه می ارسطو، یکی از بهترین دانشجویان افالطون در آکادمی آتناز  ،سنت عمده دوم

. بشناسیمداشت که برای شناخت یک چیز، باید هم ساختار )اینکه از چه چیزهایی تشکیل شده( و هم کارکرد آن را 
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ای از رفتارها تشکیل شده، ای از فرآیندهای فیزیولوژیکی یا زنجیرهبنابراین در رابطه با هیجان، اینکه بگوییم از مجموعه

در واقع ممکن است های رفتاری چیست. که کارکرد آن فرآیندها یا زنجیرهح داد کافی نیست؛ باید همچنین توضی

کارکردهای مشابه از ساختارهای جسمانی بسیار متفاوت نشأت گرفته باشند، همانطور که امکان دارد ساختارهای 

همانطور که ن است. مدر« کارکردگرایی»جسمانی مشابه، کارکردهای بسیار متفاوتی داشته باشند، و این جوهره اصلی 

لزومی ندارد که صورت منطقی و صورت فیزیکی را ببینید(،  1977، 1کارل پوپر با اصطالحات مدرن بیان کرد )پوپر و اکلز

« ثابت»حالت فیزیکی  تناظر پایداری با یکدیگر داشته باشند. این ویژگی خصوصاً در کامپیوترهای دیجیتال که در آنها

اس نوع نرم افزار در حال اجرا، حاالت منطقی متفاوت متعددی را بازنمایی کند، و به همین تواند بر اسکامپیوتر می

دهتواند در اَشکال فیزیکی متفاوت پرشمار یا انواع مختلفی از سخت افزار پیامینیز « ثابت»صورت، یک حالت منطقی 

که در در رابطه با هیجان ای گرایانهتقلیل هر رویکرداساس این دیدگاه،  برسازی شود، به خوبی مشهود است. بنابراین 

کارکرد یک دفاع است. قابلاز جنبه فلسفی غیر ورت فیزیکی آن تقلیل یافته باشد،آن، صورت منطقی یک هیجان به ص

شدن از یک هدف به شناختی مثل قادرسازی فرد برای معطوفتواند کارکردی روانهیجان در درون یک سیستم، می

نکته مهم این است که بدون دانش نسبت ارتباط برقرار کردن با فردی دیگر باشد؛  ارکردی اجتماعی مثلدف دیگر، یا که

دومین جنبه عمده رویکرد ارسطو در قبال هیجان، مشاهدات اوست مبنی توانیم هیجان را تعریف کنیم. به کارکرد، نمی

شوند؛ یعنی های متفاوت منجر میاوت ارزیابی، به هیجانانواع متف بر اینکه باورهای متفاوت، یا بر طبق اصطالحات مدرن،

تواند ذات ابژه بیرونی نیست که اهمیت دارد، بلکه باور )ارزیابی( من  درباره آن ابژه مهم است. باورم این است که چاقو می

 و اند را ببردته شدهد طناب هایی که به دورم بسکنم، باورم این است که چاقو می تواناحساس ترس می ا بُکشد وانسان ر

و کارکرد چاقو در آن زمینه است که به این هیجانات بسیار  بنابراین باور من درباره چاقوگیرد. شادی وجودم را در برمی

 متفاوت ختم می شود، نه خود چاقو.

ها مانند رانهایم و نه برای متمایز ساختن هیجانات از حاالت مرتبط با آنها اگرچه هنوز نه هیجان را تعریف کرده

گیری مورد نظر ما در ای فراهم کرده باشیم که جهتایم، اما امیدواریم نقشهد، تالشی کردهنکه به همان اندازه اهمیت دار

خواهیم به این نکته اشاره کنیم که ما به این دیدگاه به هر ترتیب در همین ابتدا می نشان دهد.را مان پردازینظریه

 گیرند.الت هیجانی از آنها نشأت میتر و اختالمحدودی هیجان پایه وجود دارد که هیجانات پیچیدهمعتقدیم که تعداد 

یا نه، همچنان محل بحث و مناقشه است، اما ما باور داریم که اتخاذ این  وجود دارنداگرچه این موضوع که هیجانات پایه 

ای یکی از ادله اند.بررسی نشدهدارد که هنوز به طور کامل  دیدگاه خصوصاً در رابطه با اختالالت هیجانی، مزایایی در پی

توان در سطح فیزیولوژیکی از هیجانات پایه را می که که در دفاع از این رویکرد از آن استفاده خواهیم کرد این است

کند  اشارهبین به این نکته (. ممکن است خواننده باریک1990، 2یکدیگر تمیز داد )برای مثال، لونسون، اکمن و فریسن

ای از فرآیندهای فیزیولوژیکی متمایز تقلیل هیجانات را به مجموعه بتوانرسد که آیا در این صورت بدیهی به نظر نمی که
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خوشبختانه پاسخ هر دو سوال نیست؟ ایم ا کارکردگرایی ارسطویی که آن را پذیرفتهآیا این استداللی مخالف بداد؟ 

یک نداشته، بلکه تناظر بهدر تفکر پوپری که اَشکال منطقی و فیزیکی با یکدیگر تناظر یک واقعیتاین  است! اوالً  «خیر»

ای داشته باشد. اَشکال فیزیکی و کارکرد منطقی هرتواند شکل فیزیکی می هرچند دارند، به این معنی نیست که چندبه

طرفه، مانند آنچه در نند و این کار را نه به صورتی یککهایی برای یکدیگر وضع میمنطقی، شروط سرحدی و محدودیت

قوانین »دهند؛ بنابراین، باید ای متقابل یا دوطرفه انجام میگرایانه شاهدش هستیم، که به شیوهرویکردهای تقلیل

دومًا بیایید تصور در ارتباط قرار گیرند. ای وجود داشته باشند که امر منطقی و امر فیزیکی از طریق آنها با یکدیگر «تعامل

ایم که تمام حاالت فیزیولوژیکی یک شخص خاص را با یکدیگر جمع کرده و قادر بوده است با کنیم ماشینی داشته

انگیز در واقع چه اطالعات کمی به ما داده است! آیا است. این ماشین شگفت« عصبانی»اعالم کند که او  %99قطعیت 

وقتی برای رفتن به سر کار دیرش شده بوده فقط یکی از  چون خص عصبانی بودهمی تواند به ما بگوید که آن شماشین 

مادرش توسط چون یا  و گری در کار محکوم کردهانصافی او را به الابالیرئیسش با بییا چون هایش را پیدا کرده، جوراب

زند، در ورد اول به در کمد لگد میآزار و اذیت شده است؟ البته که نه. در عوض برای درک اینکه چرا او در مدشمنان او 

به  باید کشد،دارد و دشمنش را میمیماند و در مورد سوم تفنگش را برگزد و ساکت میمورد دوم زبان به دندان می

 ]دیدگاه[ ارسطو بازگردیم.

ط اشاراتی البته سواالت فراوان دیگری در رابطه با هیجان وجود دارند که باید پاسخ داده شوند. ما در اینجا فق

خواهیم کرد و راهنمایی فراهم خواهیم نمود از این که رویکرد شناسی مقدماتی به رویکرد شناختی نسبت به روان

 مناسب نسبت به هیجان چگونه خواهد بود. شناختیِ

 

 رویکرد شناختی در روان شناسی

شناسی، به تعدادی از بر فلسفه و روانثیر کارکردگرایانه فعلی او أمان درباره ارسطو و تتاکنون در اظهارات اولیه

الزم است مبنایی برای رویکرد شناختی فراهم  اینکایم. های بارز رویکرد شناختی نسبت به هیجان اشاره کردهویژگی

 های آن چیست.کنیم و بگوییم که به نظر ما، مفیدترین و کارآمدترین ویژگی

سر  فراگیرادی دیدگاه متفاوت در زیر یک سقف گسترده و تعددر رویکرد شناختی نیز مانند هر رویکرد دیگر، 

شناسان شود که روانکنند. حتی دیده میپیروان خود و دیگران ارائه میاند که رویکردهای اساساً متفاوتی را به برآورده

شناسی اصلی روانهای ( یکی از کتاب1967) 1دهند؛ برای مثال، اولریک نیسرشناختی بزرگ نیز دیدگاه خود را تغییر می

. بر اساس این دیدگاه، فرد می پذیرفترا « گراییبرساخت»آلیسم فلسفی با عنوان شناختی را نوشت که در آن نوعی ایده

این برساخت 1976کند. اما نیسر در سال های ذهنی از پیش موجود خود ادراک میای بر اساس بازنماییدنیا را تا اندازه

در نامیدش، کنار گذاشت. می« برساختی گراییواقع»فلسفی که  گراییواقعتر به دیدگاهی نزدیک گرایی افراطی را به نفع

شود؛ آزمودن ای که به واقعیت شباهت دارند در نظر گرفته میهای ذهنیرد، فرد در حال چالش با بازنماییاین رویک
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 ها منجر شود. ما معتقدیم کهاصالح و تعدیل آن بازنمایی ها درباره واقعیت، باید در بیشتر افراد بهها و پیش بینیبازنمایی

هایی که بسیاری از درمانمی توان در رابطه با هیجان و اختالالت هیجانی استفاده کرد.  برساختی گراییواقعاین  از

هایی خشک و دارای بازنمایی بیمارای بر این ایده مبتنی هستند که دهند، تا اندازهاختالالت هیجانی را هدف قرار می

البته هنگامی که از واقعیت سخن می ار گذاشته شوند.نک احتماالً انعطاف ناپذیر از واقعیت است که باید آزمون شده و 

گیریم. در مجموع، اگر بتوان رانیم، منظورمان فقط واقعیت فیزیکی نیست، بلکه واقعیت اجتماعی را نیز در نظر می

گرایی تا واقعیت قرار داد، بهترین نقطه برای رویکردهای مرتبط با را بر روی پیوستاری از برساخترویکردهای شناختی 

 (.1999هیجانات و اختالالت آنها، احتماالً نقطه میانی این دو قطب خواهد بود )بری مثال، دالگیش و پاور، 

فروید در پیوند خورده است. با فروید  ار عموماًمفهوم ناهشی ،دانندنیز می ایدانش آموزان مدرسههمانطور که 

است که در حال حاضر، اولین مدل ارائه  جای تعجبطول زندگیش در واقع چند مدل متفاوت برای ناهشیار ارائه کرد؛ 

(. 2002و  1997ناختی دارد )پاور، ( بیشترین ظرفیت بالقوه را برای ادغام با سنت ش1895شده توسط برویر و فروید )

ی برای ( نسبت به ناهشیار بود که در آن تالش1889) 1جنت گراییگسستگیواقع شکل دیگری از رویکرد  این مدل در

 شود، صورت گرفته بود.که در حاالت فرار مرضی، خوابگردی و شخصیت چندگانه دیده می های هشیاریگسستگیتوجیه 

و یک پل مفهومی به تعدادی از مفاهیم  گرایی این است که یک نقطه شروع تاریخی فراهم کردهگسستگیمزیت مفهوم 

ایده  ،این مفاهیم افزوده شده کنند.شان بر یک پدیده ذهنی یکسان داللت میزند که احتمااًل در هسته اصلیدیگر می

و تأکید  (1952ربرن، ، فاند )برای مثالی روابط موضوعی بر آن تاکید کردهپردازان پسافرویدسازی که نظریهدوپاره

نکته اصلی این است که  گیرند.( را در برمی2000، 3؛ گازانیگا1983 2بندی )برای مثال، فودورشناختی اخیر بر بخش

کنند که به آن با عنوان بسیار متفاوتی از شواهد و رویکردهای نظری مختلف به یک پدیده ذهنی اشاره می خطوطظاهراً 

عقیده ما در رابطه با رشد و تحول هیجانی این است که هیجانات پایه تحت  شود.بندی اشاره میظرفیت بالقوه بخش

تحول یابند. عدم موفقیت این هیجانات پایه در  ، رشد وشده یا گسستهبندیای بخشتوانند به شیوهشرایط خاصی می

 ت هیجانی باشد.گیری اختالالرانه مهمی برای شکلپیش(، می تواند selfعمومی خود ) در روند رشدادغام شدن 

های مدل ویژگی اشاره به روندتا اینجا به اختصار درباره چندین جنبه رویکرد شناختی سخن گفتیم. در 

طور اند و همینکه تقریباً تمام همکارانمان همواره با آن مخالفت کرده را های آنکم یکی از ویژگیتی خود، دستشناخ

اگر  معرفی کردیم. اند،کردهای از همکارانمان گهگاه با آنها مخالفت کم عدهکه دسترا های آن تعدادی از ویژگی

دست یابد، ما با خوشحالی  بخش که در حال حاضر جام مقدس فیزیک استنظریه وحدتشناسی باالخره به آن کالنروان

اینکه بر روی ن پیمان احتمااًل ارزش ای که دفاع مدل را کنار خواهیم گذاشت. اما باید هشدار بدهیمهای غیرقابلجنبه

کاغذ ثبت شود را نیز نخواهد داشت چراکه از یک سو چنین هدفی به زمان بسیار زیادی نیاز دارد و از سوی دیگر، تناقض 
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( توسط خود، خود را تغییر خواهد داد و این روند به selfسازی خود ): مدلخوردبه چشم میفلسفی مشهودی در آن 

  بی پایان ادامه خواهد یافت. شکل چرخه ای


