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 چکیده

گهایی   ا درت دأثیه عبلدر روانشنننیاانننی اخقیق دربیر درکارا حقی اخقیی کهای د  

آید؛ گهایانق حقی اخقیی از بهیر عبل/اانددلِ ک  دانت میعبلکوده اانت  بقر  مددِ   

اما بقر  مددِ  شنوودگهای   ؛  کیید یجانات و شنوود ا  ی  نبشنی در حقی اخقیی ای ا ن ی

آیند؛ و نب   اجد ناعی  جناننادنان  ناینتق حقی اخقیی ع نددناق از بهیر شنننوود کن  وجود می

ق  حقی اخقیی دوان  شنوودات ک  دانت  ازآنعبلق نوعاق پسنییی اانت؛ کدین مایا ک  پ  

آید  از نظه  ایت حقی اخقییق  آمدق عبل در پی  موج  کهدن  حقی  پیشنین  شنوودی کهمی

 ای شنوودی  ما ک  نرو دقامییق  کهآمده از انیسندی  انهی  و خودکار وشنوودیس ماانت  کییان

روش  ایت   گیهند فطهی  سنندید و از بهیر فه یو و جاما ق ویهای  یافد  و شننقل می

و  ندِ  اوق دنادیند مدندِ شنننوودگهای اجد ناعی که پناین  شنننوا ند و   در این دربیرق دجهکیق

 ای دجهکی اانت  رویقهد  ایت ک  اخقیق دوینی ی اانتق ن   یجاری؛  ایت از آزمون
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مددِ شننوودگهای   ایتق ک   رغی نبد ای  واردشننده کهگوید و ن  کاید ا  عیی ا می سننت

گان  و نب  اجد اعی این مددِس   ای ش  ه     جوانب این مددِ وحیب راد ک  اگنظه می

و نسنقت ک  واند و درمج وع  رف در کیار  ی مدنظه یهار گیهندق کسنیاری از اشنقالت یاکل

 راد  ای دیگهسق دیدگاه موجّوی ک  نظه میکدیل

  عبل مددِ شوودگهای اجد اعیق حقی اخقییق شووداتق  یجانات و  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

نظه وجود  درکارا اننوی  هیا از عبل و احسننااننات در حقی اخقیی از دیهکاز اخدقِ

 ای مداددی ک  در خصنو  نب   هیا از عبل و احسناانات  داشند  اانت  در کین نظهی 

گهایی   یومی  گهایی  افقبونی و احسنننا در حقی اخقیی وجود داردق دو دیندگناه عبنل

گهایان که این کاورند ک  حقی اخقیی از آیید  عبلحسنننای میک دیدگا ی کییادی و موی  

آید و  یجانات  ی  نبشنی در اینل  حقی اخقیی  بهیر فهایید  عبل/اانددلِ ک  دانت می

ندارند؛  یجانات اگه  ی نبشنی داشند  کاشنیدق نبشنی انگیزشنی در ع ل  مطاکر کا حقی  عبل  

گیهد و موار  امیاِ قی  اانب و ارّاک  ران کوهه میدارند  افقبون در دقیین دیدگاه خود از دشن 

کید و عبل را خاد   ان االت  انرهد؛  یو  از دشنقی  ارکای و کهده ااند اده میرا ک  عبل می

کید آن را دادیدق دصنننری  و دقش میداری از مددِ   یو   کا جانب  1داند  جانادان  ایتمی

های  اجد اعی  خود از دشنقی  فیل و انوارکار  دق یل کید   ایت کهای دقیین دیدگاه شنوودگ

 کید ااد اده می

ای از موضوعات   ای عی ی در خصو   پاره ای دجهکی و دقیین  ای اخیه پژو   در د  

راند دهی را پی  روی مرببین فیسن   یهارداده اانت  ک  نظه می ای گسندهدهاخقییق افر

 ا کوده کدوان  یق دقامیی و فه یگی انسنانک  کا دوینی  و درییل  اناخدار ای  زیسندیق روان

 ای   و کا آگا ی از ندایج و داده  ریزی کهدده و اازگاردهی را پی ای   یجاری دییراخقی

 ای  دهی از م ا یی اخقیی ک  دانت داد  یقی از این دقیین کییان دجهکیق درییل دییر و وای 

کهای  ن  ایت از حقی اخقیی ااننت  ای دجهکیق دقیی دویننی ی و که پای  شننوا د و آزمون

گهاینان در ن ونن ق در پهدوی  دربیر  دجهکی  ناینتق آنرن  را کن   یو  و کهخی از احسنننا 

و احسناانات در حقی اخقیی کاور داشندید و کهای آن اانددلِ عبیی و   کای نب    یجانات

 شود داده میآوردندق کا روش و شوا د  دجهکی نشان نظهی می

  شنننوودات اکدندا  1دارد:    بورکیی دو ادعای  اینننییت  اخقییق  ایت ک در کای شنننوودا

 
سق اانداد روانشنیاانی اجد اعی در دانشنگاه ویهجیییای آمهیقا و یقی از 1963س وJonathan Haidt  جانادان  ایت و1

 پژو شگهان کهجسد  در یی هو روانشیاای اخقی وو  یجانات اخقییس ات 
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از آن  کن  داقیه دیگهق  ناینت مندعی اانننت کن  حقی  و ااننندندلِ  را قهدی پ     آییندمی

آید  نب  عبنلق  از بهیر  عبنل ک  دانننت می نددرتبد از بهیر شنننوود و  عمددتداًاخقیی  

  از نظه  ایتق شن  کییان   2انت؛  شنوود اپسنییی و در جوت  موج  انازی حقی  پیشنین    نوعاً

ینننندمنن /مهایقننت داریی:  اخقیی  انصنننناِ/دبیّننب1شنننوودی   وفنناداری/خیننانننت 2ق  ق  3ق 

  مقانی اخقیق فطهی  سندید و  6و آزادی/انهکوی  5ق دبد /دیز4ِحجیت/کهاندازیمهج /

 ایتق  ذ ن در فهایید دقامییق پی  از دجهک  ک  چیین اکزار ایی مجوز شننده ااننت  ک  نظه 

 ا که پای  این   ای اخقیی در فه یو ای شوودی مشدهکی دارند و نظا  ا کییان    انسان

از موارد در روکیا مد اوت  ای  ا اگهچ  در پارهشننوند  اخقییات فه یومقانی انناخد  می

 نای شنننوودی اخقییق ک نانیند  انند  کیینان نای مشننندهکی کینا شننندهاانننتق امنا   ن  که کیینان

 ا را  ای  کیهونیق آن ا و مرهکیی که روی مغز  سننندید ک  کا دریافت ورودی اانننوی 

د ید  کهای ن ون ق ویدی کییان  شنوودی   کیید و واکی  مدیاانب کا آن را نشنان میارزیاکی می

کید وم قق آزار و اذیت اخقیی  شننن ا وم قق کییان  یننندم /مهایقتس رفداری را مشنننا ده می

م قق خشنننیس را درهینا و وآن واکی  نشنننان داده و  یجنان خناینننی  دیگهانسق در کهاکه 

 س Graham 2012: 12-14کید واندازی میراه

پهدازد و ن  ک  ادعای  دو   اگهچ  در این مبال   ی ک  این مبال ق ک  ادعای  نخسنت   ایت می

خابه حجی  خابه اردقاط این دو ادعاق ک  ادعای دو   ی اج الق اشنناره شننده ااننتق اما ک   

د صنننیل ک  آن پهداخت  ما ولق در کرز از مددِ  شنننوودگهای  اجد اعی   دوان ک مبال  ن ی

شننود؛ و در کرز از نظهی  مقانی    ایتق کا د صننیل کیشنندهی ک  ادعای  نخسننت پهداخد  می

 اخقی   ایتق کا د صیل کیشدهی ک  ادعای  دو  

 
1. harm/care 
2. fairness/cheating 

3. loyalty/betrayal 

4. authority/subversion 

5. sanctity/degradation 

6. liberty/oppression 
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 . سه مُدل در باب حکم اخالقی1

 ای کسننیاری اراد  شنندهق از عبل و  یجانات در حقی اخقیی مددِ در کای اننوی  هیا

کیند؛ یقی در دبناکنل کنا او و  ناینت کهای دقیین و وضنننود  مدندِ خود کن  دو مدندِ اشننناره می

 نای   رغی شنننقنا نت کین مدندِ  ناینت و  یو ق این دو مدندِ از جیقن عییاو ودیگهی موافر کنا  

 کییادی کسیاری کا ی فهی دارندس 

 گرایِ افالطونی در باب حکم اخالقی )مُدلِ اسب و ارّابه ران( دگاه عقل . دی1-1

دوان حقی   گهایی  افقبونی که این کناور اانننت کن  دیونا از بهیر فهاییند نای  عبیی میعبنل 

آیند و دیگهق حقی اخقیی از بهیر دنأمنل و ااننندندلِ کن  دانننت میکیناناخقیی کهد  کن 

 ای  ورودی ک  فهایید ااننددلِ ااننت  دیوا در داده  یجانات اگه  ی اننو ی داشنند  کاشننید

ده ان   یا ک  عقارت دییر  -که این کاور اانت ک  ن   شنامل ان  جز   1تیمائوسافقبون در 

اانننت: جز  عبقنیق جز    ت/اراده و جز  شنننووانی  افقبونق جز  عبقنی     -ع یقهد

کید  از نظه او جز   شنننقی  مین   را ک  ارّاک  ران و دو جز  اراده و شنننووت را ک  اانننب د

ارادهق ااقی اات را  ک  یاور  جز  عبقنی  ن   اات و جز  شووانیق ااقی اات اهک   

انننت و راه ک  کاید کا دازیان  عبلق  دایت شنننود  در این دصنننویهق عبلق را قه و فهمانهوا

 Haidtکید وگذرد ک  عبل کهای ما دهاننیی میراننیدن ک  حبایر  اخقیی از مسننیهی می

 شقل ال س و س 815 :2001

 
واانننطن  حقی اخقیی ااننندندلِ اانننت؛  گهاینانق عینت  کیشنننقنل ال   از نظه عبنل

 یجانات اگه نبشنی  ی داشند  کاشنیدق در ورودی  ابقعات ک  فهایید اانددلِ اانتق ن  در 
 

ق  253ق چاپ اننو ق فایدرو ق3  افقبونق دورا آثار افقبونق دهج   مر دحسننن لط یق اندشننارات خوارزمیق  1

  1772ق  69؛ دی ادو   1242 
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 دایین حقی اخقیی 

 هیوم در باب حکم اخالقی )مُدل ارباب و برده(  دگاهید .1.2

اانت؛ یایی اگه کاری را پسنیدیدییق انگیزه پیدا  از نظه  یو ق اخقی مدایر ک  یی هو ع ل

کییی ک  آن کار را انجا  د یی و اگه کاری را نرسنیدیدییق احسنا   نارضنایدی  ما از این  می

کییی کن  آن کنار را انجنا  نند یی   گنذارد و منا انگیزه پیندا میکنار که ارادا منا دنأثیه می

یایی آدمی را ک  فال یا دهک فایی  خصنوینیت  انگیزشنیق ذادی   یجار ای  اخقیی اانت؛ 

 انگیزاند کهمی

دوان از حیز روش و موضننوع ک  دودانند  دبسننیی کهد: عبل  از نظه  یو ق عبل را می

پهدازد یا ک  راکط  و  ا و دصنننورات میدر فهایید اانننددلِق یا ک  راکط  و نسنننقت میان ایده

ینورت دو ق احد الی اانت     نسنقت میان امور وای   در ینورت اوِق اانددلِ که انی و در

  180ک  زوایای م یز  عبل در حالت  نخسنت کا عالی وای  انهوکار ندارد وم ل حقی که این 

انننوی فال یا دهک فایی کهانگیزاند  در حالت دو ق اگهچ  ک  اانننتس دا آدمی را ک   درج 

کیدق  می  ای را ااندیدا پهدازد و از مشنا دا رواک  کین اشنیا  خارجیق فهضنی امور وای  می

انوی فال یا دی هی از دهک  فال در اردا آدمی اما این نرو از اانددلِ نیز  ی  کشنشنی ک 

نندارد و؛  انگیزانندکهن ی کنا حوزا اخقی انننهوکنار   Humeکیناکهاینق اانننناانننناق عبنل 

 س 1987:413-414

شود  اخذ می  1شیاخدیق از احساااتاز نظه  یو ق حقی اخقییق   انید حقی زیقایی 

ن  عبل  یی هو عبل و ااننددلِ مد اوت از یی هو امیاِق احسنناانناتق عواب  و ان االت  

دیت عبییق اانااناق جیو  اانت   هیا کارکهدی مخد  ک  خود دارد و ک    ین انقب ک 

عبل کهدا ان االت اانت و کاید چیین کاشند و  هگز  ا وجود ندارد: »و کشن قشنی میان آن

«  کهی از ان انالت کناشننندگزاری و فهمنان میصنننب  دیگهی جز خندمنتدوانند مندّعی ن ی

 س Hume 1987: 415و

 
2. sentiment 
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گهایی و  یومیق جناننب  مدندِ   یومی را   ناینت در اکدندا در دبناکنل کین دو مدندِ  عبنل

گیهد؛ و انر  کا ااند اده از دشنقی  فیل و انوارکارق مددِ  شنوودگهای  اجد اعی خود را می

 کید بهد و دأیید می

 . دیدگاه هایت در باب حکم اخالقی )مُدلِ فیل و سوارکار(3-1 

شنده و انیسندی  خودکار   در ذ ن دو انیسندی پهدازش ابقعات وجود دارد: انیسندی  کیدهِ

کن  نینازی کن  دوجن  ینا د یند؛ یایی کندون این اغینب فهاییند نای  ذ یی کن  نرو خودکنار ر  می

کید و پشنندوان   بق و زح ت ع ل میکیدهِ آگا ان  کاشنند  این اننیسنندیق اننهی  و کدون د

  ک  دصننن یی  ا اننناِ دقنامیی خود را ک    هاه دارد  کهای ن ون ق ویدیآمیز میییونموفبینت

کیید؛  ای از امور آگا ان  فقه میاید از خان  ک  انن ت فهودگاه حهکت کیید ک  پارهگهفد 

دوج     آگا ان   م قق شنن ا ک  انناعت حهکتق میزان حجی دهافیا و شننهای  آی و  وایی

شنوید دبهیقاق اغیب شنوید و ک  ان ت فهودگاه روان  میاما ویدی انوار ماشنین می؛  کییدمی

د د؛ مانید ن   کشیدنق پیا زدنق جیقیدن که روی کار ای ش ا ک  نرو خودکار ر  می

راه گ دن ک  کافیق ح ظ فاینی  از ماشنین روکهوق اخی کهدن و کد و کیینیدلی ماشنینق خیاِ

 ن مباکل ماشی 

دوان ک  یا موضننوع شنندهق مردود ااننتق یایی در زمان  واحد دیوا میفهایید  کیدهِ

دوان در زمنان  واحند کن  کن  در فهاییند خودکنار میبور آگنا نانن  دوجن  کهد؛ درحنالیکن 

جا این اانت ک  راکط  کین فهایید خودکار و کار ای کسنیاری پهداخت  پهان  موی در این 

میزل   شنندهق ک پیدارند فهایید  کیدهِبور ک  کهخی میت؟ آیا   انشننده چگون  اانن کیدهِ

 س Haidt 2006: 14ردی  و کارفهما کهای ایسدی خودکار ماات؟ و

گهفد  اانت  این انیسندی  عصنقی در   ا اناِ پی  شنقلانیسندی  عصنقی  انسنانق میییون

اننازگاری کا  ای بولنی   گا  کا گیهی انناده کوده ااننت و در بی دورهاکددای شننقل

 ای  ای  خود نسنننقنت ک  دوندید ا و فهینننتمری  و دجنارکی ک  کار ا و کار ا از واکی  

ای ک  اکیون  گون ده شننده ااننت؛ ک ددریج پیریده و پیریدهپیهامونی ک  داننت آوردهق ک 
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 ایی انهی ق خودکار و موفر داشند  کاشند   اق واکی  دواند در کهاکه دودید ا و فهینتمی

یا دارای  موجودات دارای انیسندی  کهیهاری اردقاط کا دیگهان  سندید اما  ی   کسنیاری از

 ویژگی زکان نیسدید 

در میان مخیویاتق اننیسنندی عصننقی  انسننان  کیونی ک  اننقب امدیاز زکان از پیریدگی  

شننندا مغزی مسننندیز   زکان داشننندن اانننت   کیشننندهی کهخوردار اانننت  فهایید ای کیدهِ

ای آییندهق ارزیناکی نبناط یوت و ضنننا   مسنننیه نای مد ناوت و  نای پیرینده کهریزیکهننامن 

 اق از امدیازات  دقامیی   ای  گذشننند  و در  گهفدن از آن ا و پیهوزیدرییل شنننقسنننت

افزار ای جدیدی ریزی  آگا ان    انید نه  ااننت  زکانق ااننددلِ ورزی و کهنام انسننان

شندا انسنان  اگهچ  انیسندی  کیدهِاند    سندید ک  ک  نرو دقامیی که روی انسنان نصنب شنده

اما فهایید ای  ؛   ا نوایصی داردریزیکید اما  یوز در ااددلِ ورزی و کهنام خوی کار می

ده اندق کاملکهوز شننده   ا انناِ پی  کار ا و کار اافزار ایی ک  از میییونخودکار مانید نه 

حسننب اننود و چیزی را ک  کیید  این فهایید ای  ذ یی ک  نرو خودکار  هو کوده ع ل می

کیید و انر  واکی  مدیاانب ک  آن را کهوز می ادی ک  کهای او ک  دنقاِ داردق ارزیاکی می

 کیید شوند یا دوری مید ید: نزدیا میمی

شندا آدمی   انید انوارکار اانت و انیسندی خودکار   انید فیل  میظور  انیسندی  کیدهِ

ق  یجانات و شنوودات اانت   2 ای  غهیزیا لالق عق  1فطهی/غهیزی  از فیلق احسناانات

دواند درکارا ا داِ  کییدمدت اوارکار کهای خدمت ک  فیل دقامل یافد  اات  اوارکار می

اندیشنی از عوامیی ک  انقب اغواگهی اانت په یز کهدهق ک ا کید دا  فقه کید و کا دور

ازه را کیناموزد و در  نای  دن دوانند مونارتکگیهد  انننوارکنار میفینل کوده کدوانند دصننن یی  

 ای جدید دقرّه کسنب کیدق آنگاه     این امقانات را کهای دربر ا داِ فیل ک  فّیاوری

ایجاد  احسا  لذت و اَلی    ایی از مغزق کهای عامل   کار کگیهد  انیسندی خودکار شنامل  کخ

ومانید   ک  کباانت و نیز عامل  ایجاد انگیزش مهکوط  س3پیشنانی-ومانید یشنه م  کاان  چشن ی

 
1. gut 

2. visceral 

3. orbitofrontal cortex 
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م اک  مشناور اانت؛ انوارکاری اانت ک  که شنده ک س  در مباکلق انیسندی  کیده1ِ یرودالمو 

اندیشنی دواند دورانوار مینشنیید دا او را کهای اندخای کوده ک ا کید  فیلپشنت فیل می

خوانی  ای ک  داننت آورد یا نبشنن کید یا کا گ دگوی کا اننوارکاران  دیگه ابقعات ارزنده

ت  مشنناور یا دواند کهخقِ خوااننت  فیل ک  او امهونوی کید  اننوارکارق انن َما ن یکید ا

ران  افقبونی کن  زمنا  امور را کن  دانننت دارد  خناد  را دارد نن  پنادشننناه ینا وزیه ینا اراکن 

 س و ن  حدی کهدا  یومی Haidt 2006: 16-17و

کوده و گویاده اانننت؛    از نظه  ایت مددِ  فیل و انننوارکار از مددِ  ارکای و کیدا  یو  

که ارکای ااننت و زیها در دشننقی   یو ق کهده   یشنن  چشننی و گوش کسنند ق مطی  و فهمان

ای از ک  کسنننیاری از ما در پارهکید  درحالیوچها ن یگاه در داننندورات ارکای چون ی 

 نا را دوکناره کهرانننی  کییی و گناه آن نا درکنارا شنننوود نای  اولین  خودمنان فقه میزمنان

کید   ییی   ایت از ااداارا فیل و اوارکار و گاه از ااداارا وکیل و موکل ااد اده میکمی

کهد و کهای رفدار ای  پیشنین موکل  وکیلق     انای خود را کهای دفاع از موکل ک  کار می

ز انوی  گون  نیسنت ک  دن ک   هگون  درخوااندی اکید؛ اما این خود دوجی  عبیی ایام  می

کیل غیهم قن کاشنند؛ شنناید انجا  آن ک  ناکودی وکیل  درخوااننت  و  موکل کد د  شنناید

 میجه شود  موکل کی  از وکیل یدرت دارد اما دیقدادور عیی البقی نیست 

دوان رأی فینل را زد  م قن اانننت کن  فینل اغینب کن   گناه در دانامنل کنا افهاد دیگه می

گاه حضنننور دواننندان    ای انننوارکار  خودش گوش ند د و راه خود را کهود اما اعدهاض

دواند فیل را کییده و دواندان  دیگه انوارکارانق می ای یان  ای دیگه یا حدی اانددلِفیل

 درت دأثیه یهار د د و حقی او را دغییه د د 

ک  مدشننقل از شنن  حیب  ااننتق    وجودق در مددِ شننوودگهای  اجد اعی   ایتکااین 

  ازآنید و ااددلِ  را قهدی پ  آشوود اکددا میدهین حیب  آن این اات ک   موی

 . مُدلِ شهودگرایِ اجتماعی2

 حقی اخقیی   ایتق ان  م وو  حقی اخقییق اانددلِ اخقیی و شنوود    پی  از کیان  مددِ

 
4. hypothalamus 
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 د یی اخقیی از نظه  ایت را دوضی  می

:  ناینت کجنای داهی  ینننوری از حقی اخقییق کنا رویقهدی  الف. حکم اخالقی

ایق  کیند: در  ه جنامان دریینل  وایاینت  رفدناری  افهادق حقی اخقیی را دقیین میدجهکی و  

کیید   کیید و آن ع یقهد را ارزیاکی میافهاد در خصننو  ع یقهد افهاد دیگه گ دگو می

 نا درکنارا گنذارد  کسنننیناری از این ارزیناکی نا اثه می نا در دانامنل  آییندا آنندنایج  این ارزیناکی

 ا در خصنو    ای از این ارزیاکیاد  وم قق آشنرز  خویس افهاد اانت؛ اما پارهموارت یا اانداد

 ای      افهاد در یا جاما  ومانید عدالت و یدایتس یا افهاد یا جاما   فضایل و خوکی

دامیی کهای دخدهانس اانت  افهاد جاما  نسنقت ک  این فضنایل داود دارند خا  ومانید پاک

یاکی ک  این فضننایل کقوشننید  افهادی ک  دارای  فهاد کهای داننتو اندظار که این ااننت ک  ا

اندبادق انزوا یا کهخی   شن ارند در ماهض این فضنایل را مرده  ن ی چیین فضناییی نیسندید یا

کیناکهاینق حقی اخقیی عقنارت اانننت از ارزیناکی وخوی/کندس در ؛  از دیقیونات یهار دارنند

فه یو کهای   فضاییی ک  یا فه یو یا خهده ای  افهاد کا دوج  کخصو   افااِ یا می  

داند  از نظه  فییسنوفان اخقیق کهخی از امور جز  فضنییت اخقیی  آور میافهاد جاما  الزا 

دوان این موارد را  ی جز  فضننایل  ک  داهی  می واننات دادن آییدق اما کا حسننای ن یک 

 ا ک  ک  انقمدی ا  یت زیادی فه یواخقیی گیجاند  کهای ن ون ق از نظه کهخی از خهده

خورنندق کن  لرناخ اخقیی در مهدقن  د یندق افهادی کن  غنذا نای پهچهی م نل چیزکهگه میمی

 س Haidt 2001: 817دهی یهار دارند ونازِ

: خصننویننیت ایننیی ااننددلِ اخقیی و  ه ااننددللی این  ب. اسدددل  اخالقی

در فهایید ااننددلِ اخقیی چیدین    شننود کیق  مدسننَدد ِااننت ک  در یا مهحی  انجا  ن ی

ای از این  کی پارهدارد  ویژگی موی دیگه این اانت ک  دانتحقی کهمیگا  دا رانیدن ک  

د  آگا ان  کودن  فهاییند  ااننندندلِ اخقیی ک  این مایناانننت ک   ین د مهاحل آگا ان  ر  می

و   قدّ و جوندکیدهِ و   هاه کنا جن ااننندندلِ اخقییق فهاییندی اانننتق از روی یصننندق یناکنل

م اک   اانددلِ اخقیی ک   قکیاکهاین ؛ آگا ی دارد  مدسندد ِ از فهایید اانددلِ و پیشنهوی  خود

ماییی از افهاد   یا فاالیت ذ یی  آگا ان ق عقارت ااننت از دغییه شننقل دادن در ابقعات 
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 س ibid: 818و  یاخقیحقی  کهای رایدن ک 

بور ناگونانی و ای ک  ک یا ندیجن   حلبورکیی  ه حقیق راه: ک ج. شددهود اخالقی

گویید  دباکل کین ااننددلِ و کدون  زح ت در آگا ی حاضننه شننود را امهی شننوودی می

کین شنیاخت و عد  شنیاخت نیسنت  اانددلِق شنوود و  یجانی ک  مدضن ّن     شنوودق دباکل

ددلِق  آیید  دباکل کین شنوود/ یجان و اان ک  شن ار می  1ارزیاکی اانتق     از ایسنا  شنیاخت

دهین د ایز کین این دو شننیاخت در این ااننت ک   دباکل کین دو نوع شننیاخت نیسننت  موی

ای ک   گون د د؛ ک شننوود ک  نرو  اننهی ق ک  اننوولت/کدون جدّ و جود و خودکار ر  می

 ای دربیرق  ندیج  و ن  فهایید نزد آگا ی در داننده  ااننت  شننوود اخقیی از بهیر گا 

آید  شنوود اخقییق حضنور ناگوانی  حقی  یدا  ندیج  ک  دانت ن یارزیاکی شنوا د یا ااند 

کیزار کودن اانننت     -داشننندن   کد یا دوانننت  - ایی مانید خویاخقیی در آگا ی در یالب

شنیاخدی؛ فهد یا رویداد زیقایی  حقیشنیاخدی اانت شنقی  ک شنوود اخقییق فهاییدی روان

حاکی از رضنایت و دادید یا عد  دادید در او شنیود آنگاه کقفاینی  احسناانی  کیید یا میرا می

 س ibidگیهد وشقل می

نوع شنوود اخقیی  سندیدق کا این د اوت ک  اک ه شنوود ای    یجانات اخقییق یا

رانید  داداد اندکی از شنوود ای  ما ن ی  اخقیی مقیی و ظهی   سندید و ک  انط   یجانی

 نای   خوانیی واکی   ق ویدی روزننامن  میکییند  کهای ن ونن در ینالنب  یجناننات کهوز پیندا می

شود  خودکار  آنی و گذرای  کسنیاری از رضایت و دادید یا عد   دادید ک  آگا ی ما میدبل می

ای س  پارهHaidt 2004: 60شنود واما ک ده ک  خشنی و دهانی پایدار و مره ک میدوی می

 ای  ند  واکی  ا ایی زیسندی در جوت انازگاری کا یا مویایتواکی    قاز  یجانات  ی

 ورمونیق شننوودی نیسنندید؛ کیق  عیایننه شننیاخدی   یجانق م قق ارزیاکی رخداد اق     یجانی 

ک  آیا چیزی در جوت  حسننب این  اق ک گیهند  این ارزیاکیزیهمج وع  شننوودات یهار می

  آییدک  حسای می   اق نوعی پهدازش ابقعاتمیاف  و ا داِ اات یا در دباکل کا آن

 حیب  اات وشقل یس: 6گهای اجد اعی   ایت مدشقل از  مددِ  شوود

 
1. cognition 
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 6وشننقل یس مددِ شننوودگهایی اجد اعی  فهایید  حقی اخقیی کهای شننخ  آ در  

  اییاع    4مسننددِ؛  اییاع   3  ااننددلِ  پسننییی؛2  حقی شننوودی؛1حیب  دهاننیی شننده ااننت:

کن  خنابه اییقن  ک ده روی   6و    5شنننخصنننی  حیبن     دنأمنل   6مسننندندِ؛  یحق   5اجد ناعی؛

 س Haidt 2001: 815چین دهایی شده اات ود یدق کا نبط می

گهایی اجد اعی که پای  این ایده اانت  : مددِ  شنوودحلقۀ نخسدت. حکم شدهود  

حسنب میاف  ک  حقی اخقییق مرصنوِ  ذ یی اانت ک  مدا  در حاِ ارزیاکی اانت  مغز ک 

رو دارد پیوانند  در حاِ ارزیاکی پدیدار  سننت دا رفدار خود را کهای دودیدادی ک  پی   و

ای را کسننب اننود  کیشننده و زیان  ک ده اننازگار و میطقر کید  مغز حیوانات چیین ارزیاکی

 ا  زاران کار در روز کدون نیاز ک  ااننددلِ  آگا ان  کهای نزدیقی ک  اشننیا  یا دوری از آن

  حقی اخقیی مانید حقی  زیقاشنننیاخدیق انننهی ق کدون جدّ وجود و ک  نرو  د دانجا  می

شننیااننی و کییی یا حرآمیز را مشننا ده مید د  ویدی رفداری خشننونتشننوودی ر  می

کییی ک   آنی از ارزیاکی این رفدار را دجهک  می 1راندق کهیییدردانی  کسنی ک  گوش ما می

آگا ان  اننندای  یا انننهزن ق ازج ی  کاور دقیین دییر آن کسنننیار مشنننقل اانننت  دجهک   

دراندی یا نادراندی یا ع لق حق ی اخقیی اانت  کین  جهی  شنوودی و دجهک  آگا ان   ک 

حقی اخقیی   پیوند مرق ی کهیهار ااننتق اما چیین نیسننت ک   ه دجهک  شننوودی لزوماق ک 

 
1. flash 
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کن  انننقنب  میدوی شنننود  گناه کناوجود دجهکن  شنننوودی  می ی از رفدنار ینا گهوه    آگنا نانن 

کییی و منان  از دنادیند   نای دیگه این گهوهق در کهاکه این شنننوود می ی مبناومنت میارزش

 س Haidt 2008: 188شویی وآگا ان  حقی اخقیی می

: شنوودگهای  اجد اعی که این کاور اانت  1ازآن/پسدیییحلقۀ دوم. اسدددل  پ 

ی اخقیی  یننادرشننده حقآید و ک ک  ااننددلِ اخقیی ما ولق پ  از حقی شننوودی می

کید دا حقی شنوودی پیشنین خود را دقیین کید و کهای دادید آن پهدازد  مدسندد ِ انای میمی

عبنل خناد    ازاین گ دن  کود: »دلینل فها ی کیند  این ادعنا   نان ادعنایی اانننت کن   یو  پی  

ن ان االت اانت دربیبات مشناکوی در دأیید این ادعا   4و کوندا  3ق کو ن 2«  نیسنقت و وییسند

 س ibidاند وانجا  داده

دهاشی   ای  پیشین  خود دلیل ا و داوریاین ادعا ک  افهاد کهای دقیین رفدار اق گزیی  

که   6دوان کن  دربیبنات گنازانیگناننا  دارد  کهای دنادیند این ادعناق می  5انننازیافسنننانن کییندق  می

شنناره کهد  مغز از دو نی قها چو و رااننت دشننقیل شننده ا 7روی کی ارانی کا مغز دوپاره

گیهد وم قق گوشق چشنی و کازوی  اانت  نی قها چو ابقعات خود را از نی   راانت می

فهاندد  راانتس و داندورات خود را کهای نی   راانت کدن وم قق حهکت کازوی  راانتس می

ات کندن در آن نی ن  را گیهد و حهکن نی قها راانننت  مغز ابقعنات خود را از نی ن  چنو می

 نای مغزق وظی ن  خناینننی دارنند؛ م قق گ دنار و دریینل از کیند   هکندا  از نی قههکیدهِ می

وظای  نی قها چو و دشنخی  چوهه از وظای  نی قها راانت اانت  مغز پسندانداران از 
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اند  دریا فهد انالیق  ک   ی پیوند خورده  1ایدو نی قهه دشنقیل شنده ک  دوان  جسنی پیی 

 نای ینا نی قهه از بهیر جسنننی  کیند و دادهینننورت ینا کنل یقرنارچن  ع نل میغز کن م

شننود  اردقاط کین دونی قهه در پهدازش ابقعات کسننیار  ای ک  نی قها دیگه میدبل میپیی 

شننود  کهای ن ون ق ویدی یا فهد دچار  آفهین میم ید ااننتق اما گاه این اردقاط مشننقل

ای ک  در یا نی قهه آغاز شنده از بهیر جسنی پیی   شنودق ح ی  ینهعی ک ح ی  ینهع می

روق کهای جیوگیهی از کید  ازاین شننود و د ا  مغز را درگیه مینی قهه دیگه  ی میدبل می

 ا یط  شندهق یا ای آنکیید  ک  افهادی ک  جسنی پیی گسندهش ینهعق این جسنی را یط  می

 گویید بور مادرزادی وجود نداردق دوپارا مغزی میک 

ای در وانن  پهده نگاه کیید  آنگاه کی   یا خوا د ک  ک  نبط گازانیگا از کی اران می

د ی ثانی  در بهِ رااننت نبط  نشننان دصننویهی از یا شننی  را کسننیار اننهی  م قق یا

د د  اگه دصننویهی از یا کقه در بهِ رااننت نبط  نشننان داده شننودق نی قها چو  می

کید  در این یورت ویدی گازانیگا  صهیس دریافت می ای کاز پهدازشاین دصویه را وپ   

گوییند: کقه؛ زیها دواننایی   نا در جوای میکیییند؟ آنپهاننند کن  چن  می نا میاز آزمودنی

اما اگه دصنویه کقه در ان ت چو نبط  نشنان داده ؛  گ داری ک  عودا نی قها چو اانت

دار ک  عوده این نی قهه شنود و کیدهِ گ  شنودق دصنویه فب  ک  نی قها راانت فهانداده می

اید؟  پهانند ک  چ  چیزی را دیده ا مینیسننت  در این یننورت ویدی گازنیگا از آزمودنی

 چیز گوید:  ی  ا مینی قها چو آن

دهی افداد  او ویدی گازانیگا کهای  ه نی قهه دصنناویه مد اودی نشننان دادق اد ای جالب

خان  و ماشننییی    دصننویهی از یادصننویه پیج  یا جوج  را در بهِ  رااننت نشننان داد

ای از دصنناویه را پوشننیده از کهِ را  ی در بهِ چو نشننان داد  اننر  ک  کی ار مج وع 

یققق     ا خواانت ک  کا دانت خود ک  دصناویهی اشناره کیید ک  کا دصناویه نشنان داد و از آن

ک  کا ودیده شنده جور درکیاید  دانت  راانت کی ار ک  دصنویهی از یا جوج  اشناره کهد 

آمندس؛ امنا دانننت چنو کن  دصنننویه پنارو  پیجن  جوجن  کن  نی قها چنو دینده کود جور درمی

 
1. corpus callosum 
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آمدس   اشناره کهد وک  کا دصنویه ینری  کهِ ک  ک  نی قها راانت ظا ه شنده کود جور درمی

ویدی گازانیگا از کی ار خواانت ک  این دو واکی  خود را دقیین کیدق کی ار پاان  نداد ک   

اانت؛ کیق  در جوایق پاان  داد ک    ا دانت چو او ک  پارو اشناره کهدهداند ک  چهاو ن ی

آیند و شننن نا کن  پنارو نیناز داریند دنا ک نافنات جوجن  را د ییز  پیجن  جوجن  کنا جوجن  جور درمی

 کیید 

هی میک  نظه گازانیگاق نی قها چو مغز ک  حدی در یننورت عد    ک ماند م اک  م سنن 

 ای شنخ ق کارش د سنیه کار ای اوانت  کهای ن ون ق اگه داندهانی ک  دلیل و انگیزه

راه رفدن« ک  نی قها راانت نشنان داده شنودق کی ار م قن اانت شنهوع ک  »دصنویهی از کی   

رهاید ک  چها کهخااد  و راه افداده ااتق شاید در جوای ش ا  اگه از او ک ؛ وراه افدادن کید

 س Haidt 2006: 7-8کگوید ک  یصد  خهیدن  نوشاک  دارد و

: کیا که مددِ  شنوودگهایی اجد اعیق اانددلِ اخقیی ک   1حلقۀ سدوم. اقیاِ  مسسددد  

 ای  شنود  القد  اانددلِکهای دوجی  احقا   پیشنین  فهد کهای دیگهان ایام  می  2نرو گ داری

 نای  انند  کن  نظه  ناینت ازآنجناکن  گزارهنندرت در اییناع دیگهان کنامینای کودهاخقیی کن 

آور میطبی   ای الزا اخقیی دارای  مؤل   عاب ی  سنندیدق اییاع  مدسننددَِ از بهیر ااننددلِ

دوان  د کیق  کا کهانگیخدن  شنوودات  جدید  گهانقار از عاب   اانت ک  میکهنجایی ن یراه ک 

 ای مقدیی  کارگیهی  اییاع  عاب ی کهای دغییه در نگهشدر شننیونده اثه گذاشننت  ا  یت  ک 

Haidt 2001 :نشنان داده شنده اانت و 4و شناویت  3که عاب   از انوی ادواردز و ون  یرل

ای از ک  در پاره  ی در اانننددلِ عیی  خدی  دخدهانس  کهای ن ون ق یا فااِ انننیااننن 819

کدرفداری کا گوید: خدی  دخدهان از مصنننادیر  آشنننقار   ا مدداوِ اانننتق چیین میفه یو

انت؛  دقایض نژادیق شنقیی از وحشنیان از این ایدا    نجات ندادن  دخدهاناانت     کودکان

 
1. reasoned persuasion 

2. verbally 

3. Edwards, K. & von Hippel, W. (1995). Hearts and minds: The priority of 

affective versus cognitive factors in person perception, Personality and Social 

Psychology Bulletin, 21, pp. 996-1011. 

4. Shavitt, S. (1990). The role of attitude objects in attitude formation, Journal of 

Experimental Social, Psychology, 26, pp. 124-148. 
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 ایی ک   ت  اانننددلِااننن   شنننانحر خدادادیدخدهان از   مرهو  کهدنایدامی ک  در پی 

 نا درآورد   ن  در جونت  درهینا و کهانگیخدن  یجنان و شنننوود  دوان از دِ این ج ین می

و را  کهدن  فیل درگهو   شنیونده اانت  کهای دغییه در نگهش انوارکار کاید فیل را را  کهد

میطبی  کیاکهاینق اییاع مدسددَِ ضهورداق از بهیر  دلیل ؛ دغییه در  یجانات و شوودات اوات

افهاد کهای یقندیگه ارادن  می ااننننت کهای نیسننننت کیقن  دلییی کن   کییندق کوشنننشنننی 

 س Haidt 2008: 190-191 ا و ای شوودی در آناندازی/فااِ کهدن جهی راه

ک  افهاد : از نظه شننوودگهای اجد اعی ک  دلیل این حلقۀ چهارم. اقیاِ  اجدماعی

هِ این  ا خو گهفد ناند و ک  آکا  یجار ای  گهوه کسنننیار   ا یو ک  دواننندانق  اندق یننن 

گذارد؛   ا می ا حق ی اخقیی دارند دأثیه مسننندبی ی روی  آنپی نانان و آشنننینایان  آن ی

ای  ی داده نشنننود  کنا دوجن  کن  دربیبنات  روانشنننیناانننی  کیینده نا دلینل ینان حدی اگه کن  آن

کیهونی منا نیسنننت کیقن  در  نای  اجد ناعیق دنأثیه چیین نیهو نای اجد ناعی دیونا در   نا یگی

کسننیاری از موارد احقامی ک  افهاد ک  نرو  خصننویننی  ی ک  آن کاور دارند شننقل یافد  از 

احقا  دیگهان اانت  خصنویناق در مواردی ک  اکوا  وجود داردق احقا   افهاد کسنیار درت  

اور نای   ناق افهاد کن ای دیگه از پژو   دنأثیه ارزیناکی و د سنننیه دیگهان یهار دارد  در پناره

کیید ن  ینهفاق ک  خابه ابقعات م یدی ک  دیگهان خود را کا کاور ای دیگهان انازگار می

 ا گذارند کیق  ک  خابه داامل یا اندظار داامیی اانت ک  در آییده کا آن ا میدر اخدیار آن

راحدی  ای دارنند کن  کن  نای  شنننوودی  اخقییو داوری   نای  اولین فهضافهاد پی    دارنند 

 ا داشننند  کاشنننیدق اما گاه کا کرز و گ دگوی  اخقیی کا دیگهانق دوانید گهیزی از آنن ی

 آ سد  ک  ا ت  دیگهی اوی داد دوان فیل  اهک   درونی را آ سد می

دوان از بهیر ااددلِ و میطر و نادیده گهفدن  : گاه میحلقۀ پیجم. حکم  مسسدد  

واانط  در حقی  ن مواردق اانددلِ حبیبداق عامل  کیحقی اخقیی رانید  در ایشنوود اولی  ک 

امنا کنایند دوجن  داشنننت کن  چیین  ؛  دوان آن را کیندا  یجناننات خواننداخقیی اانننت و ن ی

ای از این موارد مواردی اندک و ع دداق در میان اینرای فقه و فیسن   اانت    ریین پاره

حقی  پیشننین شننوودی    م قن ااننت دو ی کاشنند و دروای    ان ااننددلِ در جوت  دوجی 
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حقی اخقیی  وااننط  و مسنندبقق ک کاشنند  در کسننیاری از مواردی ک  ااننددلِ ک  نرو کی

راندق درجایی اانت ک  شنوود  اولی ق ضنای  و دوانایی پهدازش ذ ییق یویی اانت  در می

دارای   قگیهدق فهدمواردی  ی کن  حقی  مدسننندندَِ کنا ینا شنننوود  یوی در دانارض یهار می

آورد اما حقی  و فهد اگهچ  حقی مدسنننددَِ  خود را ک  زکان می  شنننودان  مینگهشنننی دوگ

 شوودی او در اطری زیهین ک  حیات خود ادام  خوا د داد 

دواند در فهایید دأمل و د قه  شنخصنی خود  : فهد میحلقۀ شدمدم. تأمش شدخ دی

قی از ای کهانند ک  در دیایض کا حقی شننوودی اولی  کاشنند  یدرکارا چیزی ک  شننوود دازه

گهایانی  پذیهی اانت  مطاکر کا دیدگاه عبل ا کهای رانیدن ک  شنوود ای  جدیدق نب  شنیوه

دواند خود را جای ک   دیگهی کیود و از زاوی  دید   رون پیاژه و کدیقهگق شننخ  می

 نای  دوانیند دیگهی را درک کییند و واکی  او کن  مسنننألن  نگناه کیند  کنا این کنار شننن نا می

پذیهیق چیدین شنوود رییب را دواند کا نب  کیاکهاین فهد می؛ داشند  کاشنیدای کا او   دلن 

ده کاشند یا کا آخه م قن اانت حقی نوایی در رااندای  حقی  شنوود  یویدجهک  کید  دانت

کارگیهی عبل و انیج  دلیل موافر و مخال  یا ا ع اِ یاعده یا اینییق داوری نوایی  ک 

وایااق اانددلِ ورزی نامید؛ زیها مطاکر کا داهی  پیشنین ما دوان  انجا  شنود  این شنیوه را می

د ند از ااننندندلِ اانننت: فهاییند حقیق مرندود کن  ینا مهحین  نیسنننت و آگنا نانن  ر  می

 س ibid: 193-196و

 ایی را دهدیب داده ااننت  گهای  اجد اعی  خودق آزمای   ایت در دادید مددِ  شننوود

 ا این ااننت ک  حقی   ادعای ایننیی این آزمای  شننود   ا اشنناره میای از آنک  ک  پاره

ک  نرو  پسننییی و در جوت موج  اننازی حقی  پیشننین     قآید و ااننددلِاکددا می  قشننوودی

 شوودی 

 . آزمایش اول 1-2

 ا وافهاد مورد  آزمای س اننی ن ه دانشننجوی دورا لیسننان  از دانشننگاه ویهجیییا  آزمودنی

 شود:داادان بهد می ا چوار   سدید  کهای  هیا از آن
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عیوان داندیار  دربیر  ک   1شنیاانیخواری: جیی ه در آزمایشنگاه آانیب  دااندان  آد 1

 ای انسنان را فها ی  مشنغوِ ک  کار اانت  این آزمایشنگاهق کهای دانشنجویان پزشنقیق جسند

اند   کید  جسد ا از آن  افهادی اات ک  کدن خود را کهای دربیبات  پزشقیق ا دا کهدهمی

 اق جیی ه  یگا  دهک آزمایشننگاه کا جسنندی ک  کهای روز کاد ک  کیاری  شننقی از شننب

خوار اانت  ک  نظه اوق شنود  جیی هق ک  دلیل  اخقییق گیاهگذاشند  شنده اانتق مواج  می

داند ک  این جسند پ  از دشنهی  کشندن  حیوانات کهای غذا کار نادراندی اانت  جیی ه می

خوردن  آید ک  چها گوشندی ک  یاکلوق ک  نظهش نامابوِ میرانوزانده خوا د شند؛ ازاین 

کدهد و کهای پخدن ک  ای از گوشننت جسنند را میکیاکهاینق دق ؛  ااننت کاید کامقق دی  شننود

و نیزق گوشنت او کامقق پخد    دازگی در اثه  ح ی  ییقی فوت کهدهآورد  مددوفیق ک خان  می

گون  خطه کی اری را مدوج  کسنی  د  ی شنده اانت؛ کهای   ینق خوردن  گوشنت این جسن 

 کید ن ی

 اؤاِ: آیا جیی هق کار  درادی انجا  داده اات؟

 ا کهای گذراندن   داادان  زنای کا مرار : جولیا و مارکق خوا ه و کهادر  سدید  آن2

 ای  داطیقتق کهای روند  در یقی از شبداطیقت  داکسدانی  دانشگاهق کا ی ک  مسافهت می

گیهند ک  کا ی راکط  جیسنی کهیهار کیید  این کار  گذرانیق دصن یی میمی و خوشانهگه

حسنای   ا ک کی دجهک  جدیدی کهای  هدوی آنراند و دانت ا جذای ک  نظه میکهای آن

آید  جولیا از یقل یه   ضنند  کارداری مصننهِ کهده ااننت؛ مارک  ی کهای اب ییان   می

کهند و دصنن یی   ا از راکط  جیسننی کسننیار لذت میآنکید  کیشننده از کاندو  اانند اده می

کسننی فاش نقیید  این  گیهند ک  دیگه این کار را دقهار نقیید و راز  خود را پی   ی می

 ا را از  ی دور نقهدق کیق  اننقب ینن ی یت کیشننده را نیز فها ی  گاه آنراکط  جیسننی  ی 

 کهد 

 اند؟اؤاِ: آیا جولیا و مارکق کار  درادی انجا  داده

کید و مبداری از آن کییده در  یوبی  آی ایب را کاز می  داادان  اواا: مصاحق 3

 
1. pathology 
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لیوانی می از آزمودنی میرا در  کیوشنننند   خوا ند کن  جهعن ریزد  انننر   از آن را  ای 

گهق جاق  پقانندیقی انن یدی را ک  آزمودنی از آی اننیب میل کهدق مصنناحق ازاین پ  

گویدق درون این جاق ق انوانا ااندهیییزه شنده وجود دارد  گذارد و ک  او میروی میز می

اند؛ در مری  کامقق   ا از شننهکت دجویزات آزمایشننگا ی خهیداری شنندهاین اننواننا

ای  گون اند ک  ا مجدداق ضندع ونی شندهاند و کهای اب ییانق انواناد ییزی پهورش یافد 

کییندهق کنا   آنگناه مصننناحقن  نا وجود داشننندن  کناشنننددوانند در آنکن   ی  نوع میقهوکی ن ی

 کید ور می ا را در آی ایب غوب کنق اواایاِچای

 ای از این آی ایب را کیوشید؟اؤاِ: آیا اکیون حاضهید جهع 

گویدق د د و میکییده کاغذی را جیوی آزمودنی یهار می  داانندان  رود: مصنناحق 4

دوانید  شنود  پ  از امضناق شن ا میاگه شن ا این کاغذ را امضنا کیید ک  شن ا دو دلر داده می

  ای آن را نیز نزد خود نگوداری کیید کاغذ را فوراق پاره کیید و حدی دق 

 م اد نام :

موجنب این دانننت خ ق رود خود را پ  از مهگ کن  مقی.      کن     جناننب   ق کن این 

 فهوخدی 

 مرل امضا     

وج  یهاردادی   ی اات و ک شیاخدی  نوشت: این فه ق کخشی از یا آزمای  روانپی

 س Haidt 2012: 49-51آور نیست ویانونی یا الزا 

 ا کاید حدی در غینای  دلینل  ی دانننت از  اگه مددِ   ایت ینننری  کاشننندق آزمودنی

 ا کین حقی و اانددلِ پیوند حق شنان کهندارند؛ و اگه این مددِ ینری  نقاشندق آزمودنی

حقی  آیید و دن ک اانننددلِ که حق شنننان کهمیکیید و دریننندد ایام   مرق ی کهیهار می

ق د ا  دقش خود را  1کییدهق ااننقات مدهفید ید  در فهایید آزمونق مصنناحق دلیل ن یکی

 آورندق ک  چال  کقشد  ا کهای حق شان میکید دا ااددللی را ک  آزمودنیمی

 نا حقی اکدندایی کن  جواز  آزمودنی  %13کینا که ندنایج این آزمنای ق در دااننندنان اوِق   

 
1. Scott Murphy 
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نونایی آن افزای  ینافنت   %28 نا کن  جواز کن   دادنند کن  پ  از کرنز کنا آزمونگهق حقی 

 اق حقی اکددایی ک  جواز دادند ک   آزمودنی  %20س  در دااننندان دو ق %17ودریننند دغییه:  

س  در %17افزای  ینافنت ودرینننند دغییه:    %32ونایی کن   پ  از کرنز کنا آزمونگهق حقی ن

 اق در اکددا حقی ک  جواز دادند ک  پ  از کرز کا آزمونگهق آزمودنی  %37دااندان انو ق  

 ا  آزمودنی  %23س  در دااندان چوار ق  %10افزای  یافت ودریند دغییه:   %47حقی نوایی ک  

افزای     %40ق حقی نونایی کن   در اکدندا حقی کن  جواز دادنند کن  پ  از کرنز کنا آزمونگه

ااننت ک  د اوت چیدان زیادی  %16س  میانگین در ینند دغییهات  %23یافت ودرینند دغییه:  

 س Haidt 2000: 8-9آید وحسای ن یک 

ق ار  کهای حقی  اندکهده ا کقفایی  حقی ک  عد  جواز  دیگهق اک ه آزمودنیکیانک 

 نای خودق  انند  ویدی آزمونگهق کنا ااننندندلِدهای کوکییندهشنننوودی  خود دنقناِ  دلینل  ینان 

 ا دات از حقی شوودی کهنداشدیدق کشیدهق آزمودنی ا را ک  چال  میااددلِ  آزمودنی

داده آمندنند  گنا ی  ی کن  آزمونگه کرنز را ادامن  میکیقن  در پی  اینامن  دلینل دیگهی کهمی

 ا از دلیل  یق  دانت آزمودنیرغی ایکهدهق عیی ا را نبد میدا اانددلِ آزمودنیو دا

رانیده ک   جایی میداشندید  کار ک شندهق کاز از حقی شنوودی خود دانت کهن یخالی می

که حقی شنوودی   و کهدندشندند و ک  دلیل  مضنرقی ااندیاد می ا انهگشند  میآزمودنی

رانند ک  حقی شننوودی و ااننددلِق مجزای  از روق ک  نظه میفشننهدند  ازاین خود پای می

آید و اانددلِس نیسنت  کیق  اکددا شنوود میو یگهیدحقیسق کهآمدا از  و  یققدیگهند؛ یی

 آنگاهق ااددلِ کهای دوجی  آن 

 . آزمایش دوم 2-2

 نا ویدی کهخی از کیند کن  آزمودنیواانننطن   یریودیز  کناری مییقی از   قناران  ناینت کن 

خوردگی پیدا کیید  م ققق کهای  یک دی ه/دِ ا احسننا    کیییدق نسننقت ک  آنکی ات را می

اغینبس و کهای نیی دیگه /oftenکیند کن  نسنننقنت کن  کی ن  و نا کناری مینی ی از آزمودنی

گهفدنس احسا   دووع پیدا شود  پ  از  وشیاری   /takeکید ک  نسقت ک  کی   وکاری می
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  oftenو  takeکی ات    ا شننود و در مدن آنداانندان بهد می 6 ا   اق کهای آنآزمودنی

 ا خوااند    ای  اخقیی اانت؛ از آزمودنیدااندان درکارا نبض 6شنود  این  کارکهده میک 

 ا داوری کیید  کهای ن ون ق یا داانندان درکارا یقی از اعضننای  شننود ک  درکارا آنمی

کن  خودش از گویند: »کنایند کنا رشنننوه و فسننناد مقنارزه کهد«؛ درحنالیکیگهه اانننت کن  می

 نایی کن  کنا بور مینانگینق  ه ینا از آزمودنیس  کن takeگیهد و نای  دیقناکو رشنننوه میلکی

شنوند نسنقت ک  آن دااندان احسنا  دی ه  مواج  می  خودشنانکی   کدگذاری و الباشندا  

جا  دانید  از   ین ده میکیید و آن را ک  لراخ اخقیی کسنیار نادرانتمی  شندیددهیو   کیشنده

  ا دید ر داوری  هیا از آزمودنیدوان نب  شوود را دمی

نقدن  جنالنب  این آزمنای  این اانننت کن   ناینت و   قناران ق دااننندنان    د ی کهای 

 ا مطهد کهدند ک  این مضن ون ک  »دَن مسنؤوِ انج ن  دانشنجویی اانت  این ده  آزمودنی

ریزی کهای کرز و گ دگو درکارا موضنوعات  دانشنگا ی اانت  دَن دقش  او مسنؤوِ کهنام 

س ک   ی کهای ااننندناد  take/oftenکیند دا موضنننوعادی را کهدارد/اغینب اندخنای کیند ومی

جذای کاشند و  ی کهای دانشنجو دا کدین بهیر انگیزه کهای کرز فها ی شنود«  م اد  دااندان  

 ناینت این اانننت کن   کیییروق پی  کیند  ازاین گونن  نبض اخقیی ن ی  دی دللنت که  ی 

گونن  نبض  اخقیی در ه نسنننقنت کن  این کی ناتق کن  خنابه نقود   ی کناوجود البنا  حنالنت  دی  

گیهند  بقر  ندایج این آزمونق  ا احسننا  دی هشننان را نادیده میداانندان   دیق آزمودنی

 ا رفدار و ع ل  انجا  شنده در دااندان  شندق کسنیاری از آزمودنیکییی میگون  ک  پی    ان

 ا چیین رفدار و اننو  آزمودنیکیییق کاز ی یا  دانسنندیدق اما ک  خقِ پی را دراننت می

 ا از کهدند  ازآنجاک  آزمودنیع یی را ک  لراخ اخقیی نادراننت دانسنند  و مرقو  می

مایی و مدضرقی  شان کودند کهای دوجی  حق شان دلیل کیپی  درت دأثیه حقی شوودی

آید و آنگاه می  س؛ و این یاییق اکددا شنوودWheatley 2005: 782-783اناخدید ومی

 .ااددلِ

 . آزمایش سوم 3-2

واننیی  دصننویهکهداری   ا ک شننیاخدیق کا ااننقن کهدن  آزمودنی ای  عیو  عصننبکیا که یافد 
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 ا ک   ق مشنخ  شند ک  میاببی از مغز آزمودنی1سFMRIدشندید مغیابیسنی کارکهدی و

  حافظ  کاری و ااددلِ   ا ک  کاندق در مبایس  کا میاببی از مغز آزمودنیک   یجان مهکوط

م ققق  یگا  حقی اخقیی درکارا داانندان زنای کا مرار س و  یاخقیاندق  یگا  حقی  مهکوط

گهاینانق  یجناننات در کیناکهاینق کن  خقِ ادعنای  عبنل؛  کیند نا افزای  پیندا میفانالینت آن

 س Greene 2002: 518-519کیید وحقی اخقییق نبشی کییادی ای ا می

 بررسیِ دیدگاه هایت. نقد و 3

کا دأکیند که نب   یجنانات در حقی اخقیی که این کاور اانننت ک  دأمل و   2جاشنننوا گهین 

دوان  کید و کا ااننددلِ اخقیی نیز میااننددلِ نیز نبشننی کییادین در حقی اخقیی ای ا می

اده دیدگاه اخقیی دیگهان را دغییه داد  گهین کهای دادید ادعای خودق آزمایشنننی دهدیب د

 اات:

 . آزموِن تأملِ مُستدَل1-3

گهین کهای دوجن  کن  نب  ااننندندلِ در حقی  اخقیی آزمنای   دنأمنل مسننندندِ را مطهد  

   4  امدداد زمانی2ک  یوت  اانددلِ؛    3  حسناانیت1دأمل  مسنددَِق دو ویژگی دارد:  کید می

دوان آن را  اخدی میفهایید  حق ی ک  ندواند کین اانددلِ  یوی و ضنای  د ایز کگذاردق ک 

ااننددلِ نامید    ریینق فهایید  حق ی ک  نسننقت ک  یوت  ااننددلِ حسننا  کاشنند اما 

کیاکهاینق در این  ؛  کقفایننی  ر  کد دق م قن ااننت ک  ک  امهی شننوودی مدصنن  شننود

 شود آزمای ق اثه  یوت  ااددلِ و زمان  دأمل کهرای می

شنود  انر ق یا دلیل  یوی یا یا مرار  کازگو می ا دااندان  زنای  کا کهای آزمودنی

دلینل  ضنننای  کن  ن    کهیهاری راکطن  جیسنننی و در دفناع از این ادعنای  ضننند  شنننوودق کن  

 شود  ا اراد  میآزمودنی

 
1. functional magnetic reasonance imaging 
2. Joshua Greene 

3. sensitivity 

4. temporal duration 
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دار/دأخیهی؛  یوی + واکی  زمان  اانددلِ  1ینورت مدصنور اانت:   4در این آزمون  

   4دار/دنأخیهی؛  ای  + واکی  زمنانضننن   ااننندندلِ  3یوی + واکی   آنی؛    ااننندندلِ  2

 ضای  + واکی   آنی   ااددلِ

 ا کاید کا اننهعت  خودشننان ااننددلِ را که روی ینن ر  مونیدور کخوانید   آزمودنی 

بور دصنادفیق مبهر شند ک  که روی اانددلِ  ا ک ازآنق دبهیقاق کهای نی ی از آزمودنیپ  

ماند   ااددلِ که روی  ی ر  مونیدور کایی می  دییب  کیشده فقه کیید؛ در خقِ  این زمانق 2

ارزیناکی    1-7 نا مبقولینت  رفدنار جولینا و منارک را کنا ن هه کن  دنقناِ  ااننندندلِق   ن  آزمودنی

 کیید می

خصنننو   کیا که ندایج آزمونق دأمل  مدسنننددَِ که روی حقی اخقیی دأثیهگذار کود  ک 

ای  زمنان  دنأمنل وجود دارد  زمنان اضنننافیق کن  دنأثیه مدبناکیی کین  ااننندندلِ یوی و افزاین 

 نا را کن  دنأمنل که روی  ااننندندلِ دهغینب کهده کود  در این آزمون کن  دنأثیه ماینادار  آزمودنی

دوان پی کهد  که اانددلِ  یوی کا واکی  آنی و کدون زمان دأملق اثه خاینی  زمان  دأمل می

اکی   آنی و ااننددلِ یوی کا مدهدب نقود  دروای ق فهی زیادی کین ااننددلِ ضننای  کا و

دیونا اثه  یوت  ااننندندلِ را افزای  دادق کیقن  ویدی  واکی  آنی وجود ننداشنننت  دنأمنل نن 

 نا از بهیر افزای  زمنان کن  دنأمنل دهغینب نشننندنند و واکیشنننی آنی کهدنندق یوت   آزمودنی

ده  دهکیی اانددلِ اثهکخشنی خودش را از دانت داد  که بقر این آزمونق اانددلِ یویق یان 

 Paxton ا ک  دأمل دهغیب شنوند وک  آزمودنیاز اانددلِ ضنای  اانتق اما دیوا ویدی

 س 7-10 :2011

 دواند نبض دیدگاه  ایت کاشد؛ زیهاراد ک  آزمای   دأمل ااددللی ن یک  نظه می

   ا یقسنان اانت اما فه یو  ای شنوودی  اخقیی انسنان  از نظه  ایتق اگهچ  کییان1

این مقنانیق میجوام   مخ  نای اخقیی  دوانند دنا حندی نظنا دی  کنا ویهای  و دصنننری   

ک  ک     ای  گهین  ا شننقل  خایننی را کد د  اخقی  آزمودنیمد اودی را که پا کید و ک  آن

  دا یی ک  اک ه اات و یاکل  1جاما  دانشگا ی  آمهیقا مدایر ااتق که پای  اخقی  خود آیییی

 
1. ethics of autonomy 



   1399پاییز و زمستان   ،    25    تأمالت فلسفی، شماره   علمی   فصلنامه دو      84

 

 

خود آییییق اولویت کا فهد اانننت و نظی و یاعدا اخقیی کهای آدمینان نیسنننت  در اخقی  

کیاکهاینق اگه آزمای   دأمل  مسنددِ  ؛  افزای  حر  اندخایق خود آیییی و حبوی  فهدی اانت

 ای دیگه انجا  شودق چیین ندایجی را نخوا د داشت در جاما 

 6مجوز ک   دیگهق حهِ ااناانی   ایت این اانت ک  ذ ن آدمی ک  نرو دقامیی  کیانک 

واانط   م قن اانتق ک    افه یو ا یا خهدهای از فه یوکییان شنوودی  اخقیی اانت  پاره

کیینان  - نای  فه یگیآموزه که پناین  کهخی از این   نای  اجد ناعیق اخقیینات خود را دیونا 

ای از گان  شنننوودی مقدیی کهده کاشنننید  کهای ن ون ق م قن اانننت اخقی در پارهشننن  

روق کا ااننددلِ یوی ی که کییان  شننوودی  آاننیب د هکز یافد  کاشنندق ازاین  ای غهکفه یو

 ای  مدایر ای از آزمودنیوم قق ااندیاد ک  حبوی فهدی و عد  آانیب ک  دیگهیس کدوان پاره

امنا چیین  ؛  زننای کنا مرنار س ینان  کهدوکن  ینا جنامان  آمناری خنا  را کهای حقی کن  جواز  

ا ع ل فب  مقدیی که اخقی  خود آیییی و یاعدا آاننیب  نیسننت ک  مقیای  اخقیی کودن ی

ای از  ناق منانیند  یند ینا حدی پنارهنهانننانندن کن  دیگهی کناشننندق کیقن  در کسنننیناری از فه ینو

شننود اما از نگاه افهاد ک  رفداری میجه ک  آاننیب ک  دیگهی ن ی ای غهکیق کا این فه یو

 ا عقوه که اک  در این فه یوآن فه یو آن رفدار ک  لراخ اخقیی نادراننت ااننت؛ چه

نیز فاییت یافد  و   کییان  شنوودی  اخقیی  مقدیی که آانیبق کییان  شنوودی  اخقیی  دبد /دیزِ

س  Haidt 1993: 625ریزی شنننده اانننت و ا که این کییان پیکسنننیاری از اخقییات آن

کسنیار کوچقی   ایی اانت ک  ک  گهوه روق جاما  آماری گهین دیوا درکارا آزمودنیازاین 

اد نایناقق یقی از امدینازات دیندگناه  ناینت    ؛ ودا یی کن  دیگه افهاد نیسنننتدایر دارنند و یناکنل

  ین ااننننت کن  یی هو اخقی را دیونا مرندود کن  اخقی  خود آیییی ینا فه یگی خنا   

 کید ن ی

 ای شنننوودی  ای از کیینان ای اخقیی ما ناشنننی از مج وع اگهچ  کاور ا و انگیزش

و نیز اگهچ  حقی اخقیی حاینل  انیسندی  شنوودی  انهی  و خودکار  ماانتق    اخقیی اانت

اما حقی اخقیی کیشنده یا فهایید اجد اعی اانت دا ع ل  شنخصنی  شنیاخدی  مقانی شنوودی  

گیهند  روکیا ای    ای فه یگی یا جاما  ویهای  شنده و شنقل میاثه آموزه  در  اخقییق
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نوعی ینا مرصنننوِ  کیناکهاینق حقی اخقییق کن ؛  جنااننننتاخقیی  مد ناوت نیز از   ین 

 اجد اعی اات   -فه یگی

 ا  ک  کهای گهو ی از آزمودنیاما نقد  جالب این آزمای  این ااننت ک   یگامی  2

ایام  شنندق  قدر جواز  حقی ک  زنای  کا مرار  قدلیل یوی و کهای گهوه دیگه دلیل ضننای 

 ناق دانننت از نینامند   ه دو گهوه از آزمودنید ناوت زینادی در حقی این دو گهوه پندیند  

دهق  حقی  شنننوودی  اخقیی خود وم یوعینت  زنای کا مرنار س کهنداشننندیند و اانننددلِ  یوی

ده از گهوه دیگه نقهد  انننر  گهین و ینان   قگهو ی را نسنننقنت کن  مجناز کودن این ع نل

جنازه نندادنند کن    نا اای از آزمودنی نا کن  پناره  قناران  در آزمنای  دغییهی دادنند  آن

 ا را واداشت دا پی  از اظوار  حقی خود درکارا  کقفایی  واکی  نشان د ید  کامریوده آن

رفدار جولیا و مارک دو دییب  میدظه ک انید و حقی را ک  دأخیه کییدازند  در خصنننو  این  

د ند؛ امنا کیند و حقی شنننوودی کن  عند   جواز می ناق اکدندا فینل د ناینل پیندا میآزمودنی

آورد  در بوِ  این   ای  اننهی   عاب ی  نسننقت ک  این رفدار کی  از دو دییب  دوا  ن یجهی 

یاکد دا درکارا اانننددلِ دأمل کید  کیند و انننوارکار فهینننت میمدتق مینل فهوک  می

 ایی ک  فهیننت یافدید دا در خقِ دو دییب  در خصننو  ااننددلِ  یوی دأمل آزمودنی

این فهیت را   قرفدار جولیا و مارک دسام  نشان دادند  دأخیه کیید ک  نرو زیادی نسقت ک 

  ا داد دا دأمل کیید و حق ی کهخقِ شوود اولی کیید ک  این گهوه از آزمودنی

گیهد اما اگه دو ن ه را  دیگهق در شننهای  نهماِق اننوارکار از فیل دانندور میعقارتک 

ای کا ی گ دگو کییدق این امقان یب مجقور کیید ک  دور یا میز کیار  ی کیشییید و چیددی

؛   ا از میاک   کیهونی دیگه دوج  کید ای  انوارکار و اانددلِوجود دارد ک  فیل ک  دوینی 

 ای  دارد ک  ک  اانننددلِآید و درت شنننهای  نهماِق ما را وامیکیاکهاینق شنننوود اکددا می

قناط را کی  از ینا اردقناط  دوان این ارد نایی میپسنننییی  اجد ناعی کرهدازیی؛ امنا کن  شنننیوه

 :Haidt 2012و این نقد  چیزی اانت ک   ایت  ی آن را یقوِ دارد و قدوبهف  یهارداد

 س 82-83

نقد  دیگهی ک  کاید در مورد دیدگاه  ایت مدنظه یهارداد این اانت ک   ایت یقوِ  
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دبویت  دارد ک  اگه درجایی شننوودق ضننای  شنند/کاشنند نب   ااننددلِ در دایین  حقی  

شنود  دیگهق درجایی ک  شنوود  یوی وجود نداردق جیق  اانددلِ دبویت میکیانشنود  ک می

 شود و حقی  ضای   شوود نادیده گهفد  می

 نقض دوم . 2-3

نبض دیگهی ک  ک  دیدگاه  ایت شننده این ااننت ک  کیا که ادعای  ایتق ااننددلِ ع دداق 

نوعی در راانندای  حقی   دیگهق ااننددلِ ک یانکگه کهای شننوود ای  ما دارد؛ ک نبشننی دوجی 

خوا د   ای پسنییی میموکل  خودق در پی ک  کدهانی نشناندن  حهِ اوانت  فهد کا اانددلِ

حقی پیشنین  شنوودی  خود را در نظه دیگهان موج  انازد  دروای ق در این رویقهدق نیهوی  

رانند اما ک  نظه می؛  ااننت افزایی کا نیهوی  شننوود دیبی شنندهااننددلِ ع دداق در جوت   ی

 گون  نقاشد   قاری مدباکل  میان نژادی این   کی در مواردی ازج ی دات

نژادی که روی ع یقهد  در پژو شننی دأثیه   قاری  مدباکل  میان  2و شننیدون  1ریرسننن 

اند  کهای این پژو  ق آزمایشنی را ک  شنیاخدی  اعضنای  گهوه نژادی  غالب را کهرانی کهده

آشنننقنار  پوانننت کنا آزمون  دنداعی  ننا  آزمودنی  اننن یند 50انند: اکدندا از  هدینب دادهاین نرو د

اند  ک  این نرو  گیهی کهده ا را اندازه ای  نژادی  ضنن یی  ناخودآگاه آنق نگهش3سIATو

کیند  در این ادنایق   نا را کن  ادنایی را ی نایی میپوانننتق آزمودنیکن  ینا آزمونگه  اننن یند

پواندان  پواندان و اانامی  انیاه  که ین ر  مونیدورش اانامی  ان یدکامریودهی وجود دارد ک

شننود؛ یقی از آن کیید ا  کیید کامریوده دو کیید دایین میشننود  در ینن ر آشننقار می

شنان ق لذتق اعد ادق گدلق آرام  و خوشنقخدیس  دللت که واژ ای  خوشنایید ومانید خوش

ان ق رنجق دی هق کدکخدیق شننهارت و و دیگهی دللت که واژ ای  ناخوشننایید ومانید کدشنن 

 نا را انننیجیند   دوان میزان انننوگیهی  نژادی  آزمودنیکیند  کنا این آزمون میآانننینبس می

شنود ک  در   ان لرظ  آشنقار شندن  هیا  ا خوااند  میازاین آزمونق از آزمودنیپ  

 
1. Richeson 

2. Shelton 
3. implicit association tests 
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زاین  اوجور کییند  پ  کییند ج نتشنننده از یننن رن  نا را کنا کییند نای  ماین از اانننامیق آن

شننود ک  پی  از انجا  دقیی   شننیاخدی  دو ق ک  ادای   ا خواانند  میدقیی ق از آزمودنی

دیگهی کهوند و کین این دو دقیی ق کا آزمونگهی ک  در ادای  دو  اانت در انجا  کاری کا 

شنوند ک  در آن کا  ا ک  ادایی فهانداده میاو   قاری  مدباکل انجا  د ید  نی ی از آزمودنی

پوانننتق   قناری  مدبناکیی انجنا  د یند و نیی دیگه کن  ادنایی فهاننندناده  گهی اننن یندآزمون

پوانت   قاری  مدباکیی انجا  د ید وم ققق آزمونگه هشنوند ک  در آن کا آزمونگهی انیامی

 نا دوضنننی  د ندس  خوا ند کن  درکنارا آنکیند و از آزمودنی می نایی را مطهد میپهاننن  

انجا  د ید     1دا دقیی  شننیاخدی  دو  خود را واانندهوپس   ا ک  ادای دیگهی رفد اننر  آن

در این آزمونق اانی چیدرنو را وم قق یهمزق آکیق زرد و انقزس کا رنگی نا  خوان از اانی  

نویسنید وم قق یهمز را کا رنو  آکیق آکی را کا رنو  زردق زرد را کا رنو  انقز و آن رنو می

 ا  د ید  از آزمودنیا در ین ر  مونیدور نشنان می انقز را کا رنو  یهمزس و کهای آزمودنی

شودق کدون در نظهگهفدن   شود ک  ک  رنگی ک  که روی ی ر  مونیدور ظا ه میخوااد  می

دیت و دوج  دارد و جز  فهایید ای  شنننیاخدی   اانننی آنق اشننناره کیید  دقیی  دو  نیاز ک 

 شدا آگا ان  اات کیدهِ

 ایی ک  دارای  اننوگیهی  نژادی  کالیی کودند آزمودنی ای این آزمای ق  کیا که داده 

اندق از پ   پواننت   قاری  مدباکیی داشنند و کین دو دقیی  اوِ و دو  کا آزمونگه اننیاه

 نا دنداخنل  کنازدارنندگی در اجهای  دقیی   آزمون دو  کهنینامندنند  در این گهوه از آزمودنی

 ایی کا انننوگیهی  نژادی پایینق  زمودنیاما نژاد  آزمونگه در آ؛ دو  ک  وجود آمده اانننت

آن ع یقهد  نروا  در  را  ااننننت  د نناودی  نینناورده  کنن  وجود  دو   دقیی   اجهای   در   ننا 

پوانتق در گه انیاه ایی کا انوگیهی  نژادی  کال  یگا    قاری  مدباکل  کا آزمونآزمودنی

یشنننده درت کیدهِ   ایی کا انننوگیهی  نژادی  پایینق رفدار ایشنننان را کمبایسننن  کا آزمودنی

 نایی کنا انننوگیهی  نژادی  کنال کنا انند  دروای ق کنار و   قناری مدبناکنل  آزمودنیدرآورده

 ا  پوانتق فشنار کیشندهی که فهایید ای شنیاخدی کیدهلی و اجهایی  آزمودنیآزمونگه انیاه

 
1. stroop task 
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انند دقیی   شنننیناخدی کیدهلی کاندی خود را روق این گهوه ندوانسننندن آورده اانننت؛ ازاین 

 ادی اجها کیید درک 

شنده و آگا ان  ذ یی  ما در   ای  این آزمای ق چیین نیسنت ک  انیسندی کیدهِبقر  داده

کهی نداشند   جوت  پی  کهد  ا داِ  انیسندی  خودکار و شنوودی  ما کاشند و شنأنی جز فهمان

در افزایی کا نیهوی شنوودی  ما نیسنتق کیق   دیوا نیهوی  اانددلِ در رااندای   یکاشند  گاه ن 

 ا نیسنندید ک  یسنن ت ای از مواردق این شننوودکی در پارهجوت دباکل کا اواننت  داننت

د یدق کیق  فهایید ای  شنننیاخدی  آگا ان   شنننده و آگا ان  ما را ک  جودی انننوی میکیدهِ

 ای   یجانی  ما را کیدهِ کیید    ین  دیظی یق واکی  کیید دا کا خودمااننت ک  اننای می

 ا در شندا آگا ان  آزمودنیانی انقب شند ک  نیهوی  شنیاخدی  کیدهِکیدهِ  رفدار ای   یج

 س Richeson 2003: 287-290ع یقهد شیاخدی  کادی دضای  شود و

دواند دلیل مرق ی که نبض دیدگاه  ایت  راننند ک  این آزمای   ی ن یک  نظه می 

ه  ایت درجایی  حقی اخقیی ندارد  دیدگاکاشنند؛ زیها اولقق این آزمای  اانناانناق رکطی ک 

کییند  ثانیاقق  اانننت ک  ما مقنانی  شنننوودی  اخقیی داریی ک  پی  از عبنل حقی اخقیی می

کیند ننافی کن  درجنایی نب  کیدهلی ای نا میکنارکهد نای ااننندندلِ گونناگون اانننت؛ این 

ادعای  نب  ااننددلِ در کیشننده موارد وموج  اننازیس نیسننت  مضننافاقق این آزمای  ادعای  

آیندس را نبض  واانننطن  شنننوودات اخقیی پندیند میی اخقیی ع نددناق کن اینننیی  ناینت وحق

 کید ن ی

 نقض سوم . 3-3

حقی   نبد دیگهی ک  ک   ایت شنننده این اانننت ک   ایت که این کاور اانننت ک  از بهیر 
راننند ک   دوان که حقی اخقیی دأثیه گذاشنننت  ک  نظه میمی  دأمل شنننخصنننیو  مدسنننددَِ

که شنوودات اخقیی اثه گذاشند  و از این بهیر در دایین  دواند ک  نرو دیگهی اانددلِ می

دواند ک  دو نروق نوع  خهوجی  انیسندی   حقی اخقیی نب  داشند  کاشند  اانددلِ  پیشنین می

ک  خود  و   ریین دصن یی آگا ان  ک  این   شنوودی را دایین کید؛ از بهیر ارزیاکی  شنیاخدی
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شدا  دا حدیق فهایید ای  کیدهِ دو بهیر  ایی یهار د یی  در این را در ماهض چ  مویایت

 کیید ک  چ  شوود  خودکار  ناخودآگاه  اهیای کهوز کید پیشین دایین می

 . ارزیابی شناختی 1-3-3

ای ما  ای  اننهی  و غیهارادی ای  شننیاخدی دأثیه کسننزایی در کهانگیخدگی  واکی  ارزیاکی

دواند در کییدق این امه میای پیدا میشنن ارهدارند  کهای م اِق ویدی در لقا    سننه خود  

ینا فهد ح   خشننن یناکی و در فهد دیگه ح  کیجقناوی را کهانگیزانند  کهانگیخدگی   

کن  نوع ارزیناکی و کهداشننننت منا کسننندگی دارد  ازاین  هینا از این ح   روق یقی از  نا 

راه واکنین  منؤثنهدنهینن  در  دنغنینینه  کنهای  بنهز   ننا  در  دنغنینینه  اخنقینی  شنننونودی   و  ننای   فنقنه 

ک     1 ای  فهد درکارا یا موضننوع ااننت  در دادید این روشق دندوی و گیدانندین ارزیاکی

 ا آموزش داده شنده  ایی ک  ک  آن ا ان  فییی از دصنادِ نشنان دادند  آزمودنیآزمودنی

کود کن  چگونن  نسنننقنت کن  ینا فییی نگهشنننی دریییی و خنالی از داصنننب ادخناذ کییندق در 

هفاق از مردوای فییی مطی  شنندندق درد و دألی روانی  ک دهی نشننان مبایسنن  کا افهادی ک  ینن 

 دادند 

پذیهی شنیاخدی ماانت   ق حاکی از اناطاِ« انداز دیگهی نگهیسندن از چشنی»  دوانایی 

شننود  کهای انداز دیگهیق اننقب  کهانگیخدگی   یجانات    دلن  ما مینگهیسنندن از چشننی

دواند ک  غ خواری از او دقدیل شننود اگه ز میآموم اِق خشننی از امدران ندادن  یا دان  

 اش کوده اات پی کقهیی ک  عیت  غیقتق مهگ یقی از اعضای خانواده

دواند دلیل نوک  خود میانداز دیگهی اانتق ک ک  حاینل  نگهیسندن  از چشنی    دلی 

دأمل و کدین دهدیبق ما را ک     انداز دیگهی را دبویت کیداکددایی ما که نگهیسنندن از چشننی

ددریج که روی دوان ک وپهورش میکیاکهاینق کا آموزش؛  کیشنده درکارا اینوِ اخقیی وادارد

 
1. Dandoy, A. C. & Goldstein, A. G. (1990). The use of cognitive appraisal to 

reduce stress reactions: A replication, Journal of Social Behavior & Personality, 5, 

pp. 1275–1285. 
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و آن را ک  نروی کار آورد ک  در  یگا  مواج  کا  انیسندی  شنیاخدی  شنوودی دأثیه گذاشنت

انداز  یا پدیدهق ارزیاکی  شنیاخدی  شنوودی او فهاده از امیاِ شنخصنی کهود و کدواند از چشنی

دوان پی   درکارا آن دأمل کید  کا این کار می ی  و    کیدق  ی آن پدیده را ارزیاکی قدیگهی

 نای  شنننوودی  اخقییق از بهیر ارزیناکی و دنأمنلق فییدهی کنارکسنننت و که نوع  از واکی  

  ا اثه گذاشت خهوجی  آن

 . کنترل ورودی 2-3-3

د  کهای ن ون ق افهادی دوان شنوود ای اخقیی را کیدهِ کهکا مواجو  گزییشنی کا مری  می

پواننت آشننیا شننوند یا  ای موفر اننیاه ای  ضنن یی  نژادی دارندق اگه کا چوههک  گهای  

 ا ک   ای  می ی  آنپواننت کگذرانیدق نگهشکا اانندادی اننیاه  دراننی درکارا نژادپهانندی

 یاکد پوادان ک  بهز مایاداری کا   میایاه

ک  ک  چ  چیزی دوج  کییدق  کا گزیی  این ینهفاق  کسنیاری از افهاد در زندگی روزمهه

کییند  کهای ن ونن ق افهادی کن   کیدهِ خود نظنارت می نای  خودکنار و غیهیناکنلکه واکی  

شنوند یا فهدی ک   فهوشنی وارد ن یو کسندیی  درت رژیی غذایی  سندید ک  مغازا فسنت فود

اخقی نیز   رود  در یی هودر حاِ دهک انننیگار اانننت کا رفبای انننیگاری ک  د هی  ن ی

 ا   ایی یهار گیهند ک  ک  ح    ندلی آنکییند دا در مویاینتکسنننیناری از افهاد انننای می

 نا را کهانگیخدن  نقیند  القدن  چیین نیسنننت کن  افهاد   یشننن    نای  می ی  آنکی زایند و واکی  

 نای م قنت اخقیی کناشننندق امنا  نا و ابقعنادی کناشنننیند کن  مرهک واکی  دنقناِ مویاینت

 نای اخقیی می ی را کن  کنار  نایی کن  واکی  دوان کنا خودکیدهلی از ورود داده هحناِ میکن 

  ای شوودی اخقیی نظارت کهد نوعی که واکی  آورد اجدیای کهد و ک می

دواند که شنوود ای اخقیی دأثیه کگذارد؛ یا از بهیر شنقل دادن  کیاکهاینق اانددلِ می

 نایی کن  مرهک بهیر کیدهِ کهدن مویاینتکییند ینا از  کن  شنننوودادی کن  از منا کهوز می

 ای شنوودی ما  سندید  القد  این دو بهیر ک  نرو غیهمسندبیی که حقی اخقیی دأثیه  واکی  

 س Pizarro 2003: 193-196گذارند ومی
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ااننددلِق نایض  دیدگاه  ایت نیسننت؛ زیها   این نرو از دأثیهگذاری   رانندقک  نظه می

دوانند که شنننوودات دنأثیه  ای از موارد ااننندندلِ میپناره  خود  ناینت نیز یقوِ دارد کن  در

کن  در این حنالنت نیز شنننوودات  اخقیی  سننندیند کن  درنوناینت  ده این و نقدن  موی  قکگنذارد

کا این دو نرو از دأثیهگذاری  فهایید ای     القد ق؛ کییدا حقی اخقیی  سدید ن  ااددلِدایین 

دوان حقی شننوودات اخقیی را از می  قییشننوود ای اخق  شننده که روی ااننددللی  کیدهِ

 ا گا  کهداشنت  ای از خطا ا مصنون داشنت و در جوت دصنری  و کارایی  کیشنده آنپاره

دوان ایسدی شوودات اخقیی را کار ای  آموزشی و دهکیدی میای از راهدیگهق کا پارهکیانک 

از دیگه    کااند  شنودددریج از خطا ای آن پهورش داد و در مسنیهی گا  کهداشنت ک  ک 

 گهایان  دیدگاه اوات   ین جیق  فضییت  ق ایت مدِ   وای یود   نبط 

 نتیجه گیری

گهایی از حقی   نای  عبنل نا درنت  حناک ینت و ن وذ  مدندِروانشنننیناانننی اخقی کهای مندت

 ای دجهکیق کسنیاری از روانشنیاانان  اخقیی کوده اانت  امهوزه کا دوج  ک  شنوا د و داده

اخقیق ازج ی   ایتق کهاین کاورند ک  شننوود و  یجانات نبشننی کییادین در حقی اخقیی  

کییند  اخدقفی اگه  سنننت در گسننندهه و کی ینت  نب    یجناننات در حقی اخقیی  ای نا می

 ع دداقیی   اق کهاین کاور اات ک  حقی اخق اات   ایتق از پیشگامان  این مو  از پژو   

و در جوت  دوجی  و اییاع  حقی  پیشنین     پسنییی نوعاقناشنی از شنوودات اانت و نب  عبلق  

فب  کا حیب    راند ک  اگه مددِ شنوودگهایی اجد اعی  ایت را ن شنوودی اانت  ک  نظه می

ق درمیان  ال ج وعحیزیا و دو کیقن  کا د نا  شننن  حیبن  اردقنابی  آن مدنظه یهاردادق من 

دیدگاه یاکل دفاعی اانننت  اانننااننناق در مددِ شنننوودگهای    رییب و کدیل خودق ای مدِ

و انن  عدد از این     سنندید  ای ااننددلِاجد اعیق چوار حیب  از میان شنن  حیب ق حیب 

دوانید  ق افهاد مییس روی حقی اخقیی دأثیه وایای دارند  بقر  حیب  شنشن 6و  5ق 3و ا  حیب 

دازند و شنننوودات مدضننناد خود در خصنننو   بور شنننخصنننی ک  دأمل و اانننددلِ کرهک 

 ای اخقیی را رف  کیید  گا ی  ی م قن اانننت ک  دو شنننوود  ما ک  یا اندازه دورا ی
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ده یا کا یوت داشنند  کاشننیدق در این یننورتق کا دأمل کیشننده یا پیدا کهدن ااننددلِ مرقی

  ریینق   دوان جانب یقی از شنوودات را گهفت کارگیهی آگا ان  یاعده و اینییق میک 

داصنننقشنننان مورداحدها  و وثوی از کرنز و گ دگو کنا افهادی کن  کن  خنابه خهد و دیند کی

و از بهیر   ین داامقت   دوان دأثیه پذیهفتق شنننوودات خود را دصنننری  کهدماییدق می

س    ریینق افهادیق  هچید اندکق 4دهی رانننید وحیب   حقی نوایی  انننیجیدهاجد اعی ک 

حقی اخقیی کهانید کییدیشنید و مسندبی اق از بهیر  ایام  که ان و میطر ک دوانید فییسنوفان   می

س  گاه م قن اانت نسنقت ک  موضنوعی اانااناق شنوودی نداشند  کاشنییق در اییجا نیز 5وحیب   

کیناکهاینق  ؛  کییندحقی اخقیی یناری می نای دیگه مدندِ  ناینت منا را کهای رانننیندن کن حیبن 

بهیر حقی اخقیی شنوودات کاشنید و دانت و پای آن چیین نیسنت ک  در مددِ  ایت دیوا  

 گیهی از اکزار عبل/ااددلِ/دأمل کوداه کاشد از کوهه
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