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� �  چه زمانی فلسفه ی بشریت آغاز شد؟
دوره روانشناسـی پیـش از به رسـمیت شـناختن علم، بازه 
زمانـی فلسـفه یونـان باسـتان تـا پایـان قـرون وسـطی را 
شـامل می شـود که بر موضوع ماهیـت روح و تالش برای 
 شناسـایی آن بـا روش های فلسـفی پایه گذاری شـده بود.

مداومت بیش از حد فلسـفی بودن روانشناسـی در گذشته 
بـه تجسـس حیـات ذهنـی بشـر بـه روش های فلسـفی 
می پرداخـت که به تدریج از فلسـفه فاصلـه گرفت و جنبه 

یافت. علمی-تجربی 
تغییر نگرش دکارت از محوریت روح به ذهن در پیدایش 
دوره جدید برای علم روانشناسی و همچنین فلسفه ای تحت 

عنوان فلسفه تجربی اهمیت بسزایی داشت.
نظریه هـای »تجربـه گرایـی«، »اثبـات گرایـی« و »مـاده 
گرایـی« در مسـیری از تفکـر عمل می کردنـد که بر حرکت 
روان شناسـی علمی تأثیر داشـت. مکتـب »تجربه گرایی« 
دیـدگاه مهمـی در روانشناسـی ایجاد کـرد و آغازگر تحولی 
بنیادیـن در تفکر روان شـناختی بود، بـه نحوی که از عوامل 
مؤثـر در تمایـز روانشناسـی و مسـتقر بـودن بـه دیـدگاه 

علمـی بدون وابسـتگی به فلسـفه را شـامل می شـود.
روانشناسـی تحت تأثیـر تجربه گرایی به آزمایشـگری روی 
آورد و سـبک و سـیاق نوینـی در مطالعه ی روان شـناختی 
 پیـدا کـرد  و در پایـان بـه »حـس گرایـی« ختـم شـد.

از آن جهـت کـه ذهـن قابـل تجربـه حسـی و در مقیـاس 
آزمایشـگاهی نیسـت، باید از مطالعات روانشناسانه حذف 
تدریجـی  عنوان تراکـم  تحـت  را  ذهـن  یـا  و  می شـود 

تجربه های حسـی می دانسـت. بنابراین »فلسـفه اثباتی« 
می پذیـرد و  باشـند  مشـاهده  قابـل  کـه  واقعیت هایـی 

متافیزیـک را انـکار می کنـد. 
اثبـات گرایـی دسـت یابـی بـه علـم را بـر مبنـای حـواس 
پنجگانـه می دانسـت و علومـی بـر خـالف ایـن اسـاس را 
ناشـناخته تلقـی می کـرد، در نتیجـه اثبـات گرایـی تمامی 
فلسـفه مابعدالطبیعـه را مـردود خوانـد و موجـب تقویت 
گرایــش های خـالف »ذهــن گرایی« و »درون گــرایی« 
در روانشناسـی شـد و بسـتره ی روانشناسـی رفتارگرایـی 

آمریکایـی را ایجـاد کـرد. 
اعتقـاد بـه فلسفه ماشـین گرایـی تعییـن کننـده قواعـد 
حرکـت روانشناسـی در قـرن نوزدهـم بـه بعد اسـت؛ این 
کـه همـه جهان شـبیه ماشـین اسـت؛ یعنی منظـم، قابل 

پیـش بینـی، مشـاهده و قابـل قیـاس اند.
بنابـر ایـن، همه جهان هسـتی را می تـوان در ابعاد فیزیک 

توصیـف کرد و در  مختصه ی فیزیکی بررسـی نمود.
و  فلسـفه  از  بـودن  مسـتقل  بیـان  بـرای  روانشناسـی 
رسـیدن بـه یـک نظـم علمـی، مکلف بـه یافتـن روش ها 
و شـیوه هایی شـد کـه  بـا محتـوای روانشناسـی در ارتباط 
 باشـد و بـا چارچوب هـای علـم نویـن نیـز مطابقـت کند.

روانشناسـان در ابتـدا بـا اسـتفاده از درون نگری توانسـتند 
از این روش اسـتفاده نمایند اما با پیشـرفت روانشناسـی، 
گرایش های نوین و شـناخته شـدن خال هـای درون نگری، 
تغییـر عقیـده در روش درون نگـری آغاز شـد و اسـتفاده از 

آن در قالـب حـد و مـرز انجام می شـود.

� �  سخن سردبیر  
بسم اهلل الرحمان الرحیم 

آن بندگانـی کـه سـخن بشـنوند و بـه نیکوتریـن آنهـا عمـل کننـد، آنان هسـتند کـه خدا آنهـا را بـه لطف خاص 
خـود هدایـت فرمـوده و هـم آنـان بـه حقیقـت خردمنـدان عالم هسـتند. )سـوره زمـر، آیه 18( با اسـناد بـر همین 
آیـه شـریفه و بـه شـکرانه ی وجـود متمایـز انسـان با سـایر موجـودات، این اشـرف مخلوقـات همواره مـی تواند 
بـا پژوهـش، کشـف و نظـاره در نشـانه های خلقـت بـر جایـگاه واقعی خـود قرار بگیـرد. یقینـاً با تامـل و تفکر در 
نشـانه های خداونـدی در قـرآن کریم، انسـان مـی تواند در همـه حوزه های علمی بـا رویکردی متعـادل بر پایه ی 
رفتارشناسی و روانشناسی مسیر پرتالطم زندگی را متحول سازد.                                          مائده حبیبی زاده
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 Charles( دارویـن  »تکامـل«  نظریـه  دیگـر،  سـوی  از 
Darwin( ایـن نظـر را مطـرح سـاخت کـه انسـان ذاتـاً 
اختالفـی بـا حیـوان نـدارد و ایـن نظریـه بـه تدریـج در 
روانشناسـی مـورد اعتنا قرار گرفت و روانشناسـی به صورت 
جـزی از مطالعه زیسـت شـناختی موجودات زنـده در آمد. 
اسـاس نظریـه ی دارویـن توجه بـه ارگانیزم  بشـر بود که 
ایـن نظریـه به بـی اهمیت نشـان دادن هشـیاری و ذهن 
کمـک می کـرد. بـه گفتـه ی مـک دوگال  »تکامـل« تأثیر 
بسـزایی در تأسـیس روانشناسـی بدون روح داشـته است.

بـه ایـن ترتیـب، آنچـه بـرای ایجـاد علم نویـن نیـاز بود، 
فراهـم شـد و تنهـا عینیـت بخشـیدن بـه نظریـه ها حائز 
اهمیـت بـود و زمینه این کار با رشـد روش آزمایشـگاهی، 

بـه ویـژه در فیزیولـوژی )physiology( ایجـاد گشـت.
فلسـفه، روش آزمایشـگاهی را برای بررسـی ذهن هموار 
می کرد و پس از آن فیزیولوژی، مکانیسم های فیزیولوژیک 
 و مظاهر ذهنی را در آزمایشـگاه مورد تحقیق قرار می داد.

از وصـال فلسـفه بـا فیزیولـوژی، روانشناسـی علمـی بـه 
دسـت دانشـمندانی هماننـد وونـت در سـال 1879 بـه 

عنـوان رشـته ای نویـن پدیـدار شـد. 
ویلهـام وونـت عالوه بر فلسـفه، اسـتاد فیزیولوژی و آشـنا 
بـه روش شناسـی علمـی بـود. امـا او با همه عالقـه ای که 
بـه آزمایشـات در حیطـه فزیولوژیک داشـت براین عقیده 
بـود کـه »روانشناسـی بایـد در تمـاس نزدیـک با فلسـفه 

پرورانده شـود«.
سر انجام مسیر جسم و ذهن در حدود سال 1930 مسدود 
 شـد و روانشناسی رسماً به عنوان علوم تجربی پذیرفته شد. 
کلمـه ی »ارزش« در یـک معنا ارزش هـای اخالقی را در بر 
می گیـرد و در معنای دیگـر شـامل ارزش هـای اجتماعی و 
فرهنگـی می شـود کـه ایـن مفاهیـم در جایـگاه ارتبـاط با 

یکدیگر قـرار دارند.
بـرای  ارزش هـای اخالقـی  روانشناسـی،  در دوران نویـن 
نخسـتین بـار مـورد توجـه کانـت قـرار گرفـت. تفسـیر 
ارزش هـای اخالقی و سـنخیت ارزش هـای اخالقی با دین، 

در فلسـفه کانـت مطـرح شـد. 
از نظـر کانت وجود خـدا و ارزش های اخالقی به شـیوه ای 
قـرار گرفتـه اسـت کـه تعابیـر ارزش هـای اخالقـی در گرو 

تعریـف وجـود خداوند اسـت. پیـرو عقاید کانـت، واکنش 
بسـیاری از مخالفـان بر انگیخته شـد.

کانـت اخـالق را برابـر بـا دیـن تلقـی می کـرد، در حالـی 
کـه بسـتره ی دیـن گسـتره تر از اخالقیات اسـت و شـامل 

اعتقـادات، اعمـال و ... می شـود.
جایـگاه ارزش های اخالقی از دیـد معرفت واکنش دیگری 
بـود کـه بـر نظریـه کانت نائل شـد و فالسـفه اخـالق بعد 
از کانـت آن را دنبـال کردنـد. عقیـده پوزیتیویسـم منطقی 
در غـرب بـر این اسـاس بـود کـه گزاره های معنـا دار از دو 
روش تجربه حسـی مسـتقیم و تحلیلی حاصل می شـوند.

چیستی، ماهیت و هویت گزاره های اخالقی سوالی بود که 
در برابر پوزیتیویست های منطقی قرار گرفت. 

در نظـر آن هـا، مهـم تریـن ویژگی یـک گزاره این اسـت 
کـه توالـی خاصی از عالـم را توصیـف بنماید. 

گزاره هـای تجربـی و تحلیلـی، جهـان خـارج را توصیـف 
بـه گونـه ای  اخالقـی  گزاره هـای  امـا سرشـت  می کننـد 
اسـت کـه آن هـا توصیفـی را از جهـان ارائـه نمـی دهنـد 

بلکـه بیانگـر احساسـات هسـتند.
همـان  اخالقـی  ارزش هـای  کـه  داشـت  اعتقـاد  فرویـد 
عقده های رانده شـده اسـت که مشـمول واقعیت نیسـت.

غریزه جنسی ارضا نشده از نظر فروید سرکوب می شود که 
در ضمیر ناخودآگاه انسان به صورت یک “عقده” در می آید.

امیـل دورکهایـم، جامعـه را مسـاوی خـدا می دانسـت و 
بـر ایـن باور بـود کـه ارزش هـای اخالقـی واقعیـت ندارند 
و این هـا را جامعـه ابـداع کـرده اسـت تـا بتوانـد هویـت 

خویـش را حفـظ نماینـد. 
دیدگاه شـهود گرایانه به موازات طرح آراء پوزیتیویست های 
منطقـی ارائه شـد ، گزاره های اخالقی ابعـادی از توصیف را 

در بر دارنـد و عالم واقع را گزارش می دهند. 
عالـم خـارج، محـدود بـه عالـم تجربـه نمـی شـود بلکـه 
واقعیت هـای دیگـری همچـون واقعیت هـای اخالقـی در 
عالـم خـارج وجـود دارنـد و وقایعـی هسـتند، شـهودی و 
بدیهـی کـه تمـام ارزش های اخالقـی را بدیهی نمـی دانند.

برخـی از ارزش هـای اخالقـی بدون دلیل و برهـان پذیرفته 
می شـوند و تعـدادی بـر همـان ارزش های بدیهی اسـتواد 

 . هستند
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� �  در قـرن بیسـتم با اسـتقامت رفتارگرایـان بر پایه  
شـناخت گرایی، دیگر نظریه های فلسـفه  روانشناسی 
در هـم شکسـت وانقـاب نوینی در پدیدار شـدن دو 

نمونـه ی کامًا متفـاوت از رفتارگرایـی رقم زد.
 یکی با اصولی فلســفی و دیگری با اصولی روان شــناختی.

رفتــار گرایــی منطقــی بــا محوریــت فلســفه بــر مفاهیــم 
رفتــاری بــه شــیوه  ی خــاص، در شــرایط خــاص اســتوار 

بــود.
وابسـتگی قانون منـد بـه جلوه های ذهنی در ایجـاد رفتار، 
ایـن شـرایط را بـرای هـر حالت ذهنـی فراهم سـاخت تا 
مجموعـه  منحصـر به فـرد خـود را از شـاخه های رفتاری، 

مطابـق بـا تخیـالت رفتارگرایان منطقـی تلقی کند.
دیـدگاه محوریـت رفتـار در چهارچـوب تفسـیرهای روان 
شـناختی، اصلـی نظریـه ی رفتارگرایی روان شـناختی قرار 
گرفـت  و تحت عنـوان قانون مند کردن قواعـد یادگیری، 

اثـر تورن دایـک بـه نقطه اوج رسـید.
اسـاس ایـن قاعـده بـه نحوی بـود کـه در صـورت انجام 
رفتـار، اگـر تقویـت کننـده آن تحـت عنـوان تشـویق و 
افزایـش  رفتـار  آن  انجـام  احتمـال  دهـد  رخ  پـاداش 

می یابـد.
نـوام چامسـکی بر اسـاس نگـرش فطریت، انسـان را به 
نحـوی پیچیـده تلقـی می کـرد کـه اطالعات در دسـترس 
کـودکان را بـرای اثبـات یادگیـری زبـان بر اسـاس الگوی 
یادگیـری رفتارگرایـان از جنبـه تشـویق، در بر نمـی گیرد.

در زمانـی کـه رفتارگرایـان از توضیحـات حالـت  ذهنـی 
فاصلـه می گرفتنـد، چامسـکی جرقـه تحول را بـا در نظر 
گرفتـن حالت هـای ذهنـی بـه صـورت اجتناب ناپذیری در 
یـک واقعیـت قابل توجـه کـه رفتارگرایان بـه آن بی توجه 
صورتـی  بـه  کـرد.  روشـن  مولـد  زبـان  نـام  بـه  بودنـد 
که گوینـده  فطرتـا می توانـد تعـداد بی نهایتـی از جمالت 

را بفهمـد کـه در گذشـته اصـاًل آن هـا را نشـنیده بـود.
رفتارگرایـان جهـت توجیـه مولد بـودن زبان در جسـت و 

جـوی تعـدادی از پیوند هـای محرک-واکنـش  بودند.  
چامسـکی اسـتعداد زبان را نیازمند به وجـود مجموعه ای  
ایـن  و  می دانسـت  بشـر  مغـز  روند هـای  از  پیچیـده  
مجموعـه ی در آمیختـه شـده بـا قواعـد به عنوان دسـتور 

زایشـی در نظـر گرفـت که بـر قضاوت های دسـتوری فرد 
دارد. تاثیر 

نظریـه پردازانـی همچـون جـرج میلر و جان مـک کارتی 
در روانشناسـی، آلـن نیـوول و هربرت سـیمون در هوش 
مصنوعی اعمال چامسـکی را مورد بررسـی قرار دادند و در 
این مسـیر که تحت تاثیر پیشـرفت  در منطق ریاضیات و 
علـوم کامپیوتـری بودند، گزینـه ای دیگر بـرای رفتارگرایی، 
بـا هـدف مطالعـه  ذهن طـرح کردند کـه شـناخت گرایی 
نـام گرفـت. پایـه ی فرضیـات شـناخت گرایی بر اسـاس 

عمـل ذهن بـا الگـوی کامپیوتری تلقی می گشـت.
اطالعـات را بـا مجموعـه ای از عملیـات مرحله بـه مرحله 
کـه بـه شـیوه ی الگوریتم  بر اسـاس اطالعـات از پیش تر 
جهـان  در  نمادگونـه  نمایش هـای  بـا  کدگـذاری  شـده 

می کننـد. پـردازش 
ــن اســت کــه  ــر ای یکــی از شــیوه های عملکــرد کامپیوت

ــند. ــا می باش ــاد پردازش ه ــی، نم ــای درون مؤلفه ه
تغییـر در نمایش هـای درونـی کامپیوتـر می توانـد اعمالی 
کـه به سـود آن پردازش است شناسـایی کنـد، از اعمالی 
کـه به سـود نیسـت اجتناب کنـد. شـناخت گرایان بر این 
باور انـد کـه ذهـن در پـردازش اطالعـات ماننـد کامپیوتر 

می کند.  عمـل 
تعریـف چامسـکی از زبـان، یعنـی نمـادی کـه نیازمند به 
پردازش های الگوریتمی اسـت که بر اسـاس سـاختارهای 
از  نمونـه  ی کالسـیک  درونـی عمـل می کنـد،  نمایشـی 

نظریه  شـناختی سـت. 
ــه ادراک،  ــتعداد  ها، از جمل ــر اس ــناختی دیگ ــاس ش اس
بنــدی، تفکــر و انــواع دیگــر بــر چنیــن ســاختاری  مقوله 

قرارگرفته انــد. 
دسـتاورد اصلـی شـناخت گرایی ایـن بـود کـه خـود را از 
قیـد سـخت گیری های رفتارگرایـان در برابـر پردازش های 
ذهنـی رهـا کـرده و گسـترش نظریـه  ذهـن کـه تنهـا بر 

پایـه ی رفتـار نیسـت را مقدور بسـازد.
ــای  ــایش دروازه ه ــل گش ــتین مراح ــن در نخس بنابرای
ــناخت گرایی  ــری، ش ــافات نظ ــرای اکتش ــی ب ــور ذهن ام
ــه  ــورد توج ــاخت و م ــرح س ــه را مط ــش های اولی پرس

ــت. ــرار گرف فلســفه  روانشناســی ق
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� �  به منزله ی انتقادات شناخت گرایان به رفتارگرایی 
توجه به فطرت بشر پایه گذاری شد.

سـاختارهای  بـه  مجهـز  را  انسـان  ذهـن  فطری گرایـان، 
ذاتـی می داننـد کـه نقش مهـم در توضیـح اسـتعداد ها و 

توانایی هـای شـناختی بشـر بـه عمـل می آورنـد. 
مؤثرتریـن اسـتدالل چامسـکی در تعریـف فطریـت زبـان 
عـدم وجـود محـرک اسـت، بشـر نوپـا بـر خـالف ایـن 
واقعیـت کـه تجربـه  زبان شـناختی چیزی جـز مجموعه  ای 
از صحبت هـای مخفف شـده دیگران  نیسـت، زبان فطری 

خـود را بـا سـهولت و بی صعوبـت می آمـوزد. 
بنابرایـن او در نظر داشـت میان هـدف یادگیری که همان 
توانایی زبانشـناختی تکامل  یافته  اسـت، یافته های ناچیزی 

در دسـترس به شکل شـکاف وجود دارد.
میان  ناچیز  یافته های  حل  راه  تنها  که  داشت  عقیده  او 
هدف یادگیری، پذیرش فطرت و تبدیل ارگان های زبانی 
به شیوه ای از تبعیت در برابر رشد دیگر جواره بدن است.

بـر اسـاس  بـاور دکارت تصـورات، وجـود خـدا، کمـال و 
قضایـای ریاضـی و همـه دانسـته های انسـان فطری  انـد، 
تجربـه و حـس در حصول این دانسـته ها نقشـی نداشـته  
غریـزی  را  انسـان  فرویـد  همچنین زیگمونـد  و  اسـت 
می دانسـت و سـاختار سـه وجهی شخصیت انسـان، وجه 
»مـن برتـر« یا »فرا خـود« را  برابر با وجـدان اخالقی برابر 
می دانسـت و محتـوای آن را آرمان های اخالقی، انسـانی 
و گرایـش بـه برتری در انسـان فـرض می کـرد، در نهایت 

فرویـد خـود را قائـل به یـک امـر فطری می دانسـت.
همانگونـه کـه گفتـه شـد فطـرت در نهـاد همه انسـان ها 

وجـود دارد.
فطـرت شـدت و ضعـف پذیر اسـت و گرایشـات آن قوی 
و ضعیـف می شـود و مؤلفـه ای اسـت کـه در شـخصیت 
تاثیـر می گـذارد؛ زیـرا بـا حضـور فطـرت عوامـل موثـر بر 
شـخصیت تاثیـری متفـاوت بـا زمان عـدم حضـور فطرت 
خواهـد داشـت  و چـون فطـرت در افـراد متفاوت اسـت؛ 

تاثیـر عوامـل فطـری در افـراد، متفـاوت خواهـد بود.
خاصیـت گرایشـات فطـری آن اسـت که اگر در شـرایطی 
زنـده نگـه داشـته شـوند و بـه آن هـا بهـا داده شـود بـر 
بیشـتری  تاثیـرات  و  می شـود  افـزوده  شکوفاییشـان 

می گذارنـد. 
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