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 م٢٠٠۶                   هايدلبرگ، مارچ       محمد نادر نورزائی
 

 نگاهی به مفاهيم  ِخَرد درفلسفه وروانشناسی
 

باشروع قرن هفدهم، فلسفه اصول     . خرد در پوشش روشنگری اش حکم داور در امور شناخت و فکر تلقی می شد   
بورژوازی بود واو به مقابل طبقات کهنه و قدرت عقالنيت و خرد ورزی شعار . طبقۀ نو ظهور را درخود جذب نمود

مفهوم عقل  . کليسا و منافع آنها از عقل کمک می جست با وجوديکه تعريف معين و مشخص از عقل وجود نداشت    
باور به اينکه  . ضرورتًا ضد مذهب نيست و بوسيله خرد نمی توان ثابت نمود که خدائی وجود ندارد و يا وجود دارد

رآن هست، تابع يک نظم و عقالنيت است به اين می انجامد که انسان می تواند آن نظم را کشف کند  جهان و هر چه د
وجه . تحقق عقالنيت به معنی آزادی انسان از جبر خارجی است  . و از قانونمندی های طبيعی به نفع خود استفاده نمايد   

د به آن مجهز است و به بوسيله مفاهيم      ديگر ديد روشنگری از عقل اين است که خرد جوهری جهانی است و هر فر     
اين ديد به کار روز مره ی علوم طبيعی و تسلط آنها به     . عقالنی می تواند قوانين کلی و فراتاريخی راکشف نمايد  

باور امروزی   . کارکرد های طبيعی مربوط ميشد و بدينوسيله مفهوم خرد با پيشرفت تخنيکی رابطۀ نزديک پيدا کرد  
بحث روی . ائی در اشکال خرد تکيه دارد، و نه بر باور عقل به مثابه جوهری يکسان و فراتاريخیبيشتر به کثرت گر

امانويل کانت فيلسوف آلمانی کثرت . عقالنيت در حقيقت همين يکجا نمودن کثرت با مفهوم يکپارچکی از خرد است 
) عقل(، خرد Verstand فهم در وجوه خرد را به عقالنيت شناختی، عقالنيت اخالقی وعقالنيت زيبائی يعنی 

Vernunft نيروی تميز ( وقدرت داوری (Urteilskraft     تقسيم نمود وازجهتی همه ای اين وجوه درکل به حيث 
دربحث امروزی کثرت و رقابت قالب های فکری درهر بعد عقالنيت درجريان است و شکاف     .  خرد شناخته می شوند

 عقالنيت ماسوائی نيز صحبت بميان می آيد، مانند عقالنيت اسطوره ها،   عالوه بر اين، از .  بين آنها بزرگتر می شود
.  Inkommensurabilitätمذاهب، هنر ها وچيز هايئ که غير مقايسه با هم اند و مقياس واحد برای سنجش ندارند    

ديده با هم    يعنی در يک نقطه ی معين شايد دو پ  . در هر صورت دراينجا منظور از دو چيز کامال متفاوت از هم نيست      
اگر . قابل سنجش نباشند، ولی در نکات ديگر مشترکاتی داشته باشند و معياری برای شنجش شان وجود داشته باشد    

مثًال ما دائره و خط مستقيم را باهم مقايسه کنيم، توليد، خط سير و معيار های شان مختلف است، ولی درهر صورت     
رابطۀ عقالنيت اخالقی و زيبائی با هم مانند  . هردو ديده می شود آنها نوعی خط می باشند و خصوصيت يک بعدی در 

 !رابطه دائره و خط است   
 

 رابطۀ کثرت ووحدت
همکاری و رابطۀ مشترک بين کثرت ووحدت در عقالنيت چگونه می تواند صورت بگيرد ؟ يورگن هابرماز،    

جنگ مدرنيزم . مايز يک عقالنيت واحد اند فيلسوف معاصر آلمانی به اين باور است که اشکال عقالنيت همه منتجات ت
صحبت سر اين است که آيا می توان سوای کثرت عقالنيت يک شکل يگانۀ از . و پسا مدرنيزم بر سر عقالنيت است

 !خرد را قبول نمود، واگر بلی کدام يک ؟ طوريکه اين شکل تماميت گرائی قبلی را در مفهوم خر د بگنجاند  
 

 يلسو فانکثرت عقالنيت در تفکر ف
، )رابطه(، اضافت )کيفيت(، چکونگی )کميت(اين فيلسوف سوای مقوالت ده گانه  يعنی، جوهر، چندی  :  ارسطو

عقل نظری، عقل عملی و عقال . به سه نوع عفالنيت می رسد) تاثيرپذيری(مکان، زمان، وضع، داشتن، کنش و اکنش
ممکن است که هر شی را ميتوان بوسيلۀ آنها ارزيابی  مقوالت ده گانه برای ارسطو ديدگاه ها ی ). شعری(عروضی 

 . نمود
  ۴ هميشه مساوی به ٢ جمع ٢. مثال مهم آن رياضی است. عقل نظری آن اشيائی را مورد نظر دارد که ثابت اند

.  عقل عملی بر عکس با متغير ها سر و کار دارد، وابسته به شرايط است و هدف اش خوشبختی انسان است! است
ارسطو در علم اخالق خود کوشش به    . موال مشغول عقل نظری بوده است وبه عقل عملی توجهی نکرده است فلسفه مع

او از افالطون انتقاد می کند که به چيزی به    . بنيان گذاری فلسفۀ عملی نمود و در اينجا از کثرت عقالنيت کمک گرفت  
"  فضيلت"چون مفهوم . آخری جهان بشمار می آمدباور داشت که از نگاهش ايده ی ايده ها بود و هدف    " فضيلت"نام 

را از نزديک مطالعه کنيم، از چوکات مقوالت بيرون نمی شود و شامل همان کثرت است ومفهومی کلی نيست که در   
 . هر مکان و زمان يک معنی داشته باشد

محدود کنيم و بگوئيم که حتی اگر ما خود را تنها به زمان . پس علم اخالق را نمی توان به اساس آن بنيان نهاد
آن چيزی است که در لحظۀ معين وجود دارد، هم از کثرت بيرون نمی شويم، چونکه نظر به موضوع      " فضيلت"

ارسطو به   . ها در علوم مختلف تعيين می شوند، مثال لحظۀ معين در علم طبابت و علم تربيت و غيره" فضيلت"تحقيق 
بدينصورت علم اخالق دانشی از نوع ديگر الزم دارد تا . مول نا ممکن استاين می رسد که علم اخالق يگانه و جهانش

علم اخالق تابع شرايط مشخص است و بايد در شرايط مشخص راه درست را به بما نشان دهد و از  . عقل نظری
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 را که در علم اخالق معيار ها از جامعه به جامعه فرق می کنند و چيزی. چارچوب تفکر قياسی ـ رياضی بيرون است
در اينجا به معيار های مقطعی ضرورت  !  يک جامعه شجاعت می داند، در جامعه ی ديگر شايد ديوانگی تلقی شود    
ارسطو فرق بين عقل نظری و عملی را . داريم و نمی توانيم معيار های عقل نظری را به علم اخالق تعميم دهيم

ار برد تا در شرايط مشخص رفتار اخالقی را تعيين   طوری مطرح می کند که کلی گوئی های عقل نظری را بايد بک
مثال او خرد عملی را با ادراک يکی می داند، چون خرد نظری به کليات سرو کار دارد و خرد عملی به . نمود

 .مشخصات و داده های معين در زمان و مکان معين 
 

 رابطه بين اشکال عقالنيت برای ارسطو  
خرد نظری   . فرق آنها اساس است . جزا می داند و رابطۀ بين آنها نمی بيند    ارسطو خرد نظری و عملی را دو چيز م    

ولی   ! بين اين دو پلی وجود ندارد و رابطه دادن آنها ناجايز است            . چيزی برای عمل ندارد که عرضه کند و بر عکس    
 فراسوی    برای ارسطو خردی که. در تاريخ عقل نظری هميشه به صورت نا جايز به عقل عملی حمله نموده است

پس فلسفه بايد از کثرت خردمندی دفاع کند و نگذارد که يک شکل خرد اشکال ديگر خرد         . خرد ها باشد وجود ندارد   
 .را تحت سلطه خود قراردهد و از وحدت نا جايز آنها بايد بپرهيزد  

 
 ها را ميتوان به يکی پاسکال فيلسوف فرانسوی به سه نوع نظم باور داشت که همه ی اشيا، پديده ها و ايده:  پاسکال

پديده های مذهب مربوط به نظم عشق، دانش و علم     ). جسم(و نظم بدن) فهم(نظم عشق، نظم روح : از آنها ربط داد 
هر يک از اين نظم ها عقالنيت خود   . می شوند) جسم، شکم(مربوط به نظم روح و مسايل سياسی مربوط به نظم بدن 

 می گويد     قانون پاسکال .  نيست و هم از منطق سياست يعنی قدرت مجزاست  منطق ايمان با منطق فهم يکی   . را دارند
تعميم منطق يک نظم بر ديگر ظلم و   .  که منطق هر نظم تنها به مسائل همان نظم حاکم است و نه در خارج از آن    

ثال در  م.  چيزی که دريک نظم بزرگوار است، ممکن است در نظم ديگری ارزشی نداشته باشد .  ديکتاتوری خواهد بود 
اگر عيسی مسيح را در جهان سياست . نظم عشق عيسی مسيح،  شاه شاهان است ولی نه در نظم سياست ويا نظم روح 

ولی پاسکال دراين کثرت يک نظم را بر ديگران ترجيح می دهد که خود با ! به شاه مبدل کنيم به حق او ظلم کرده ايم 
او به اين باور است که همه ی پديده      ! ش به تضاد گوئی می انجامد باور کثرت گرائی اش متباين است و بدينوسيله کار  

دراينجا او قانون خود را نا ديده    ! های جسمانی از آسمان تا زمين به کمترين جهان روح نمی رسد و بی ارزش است  
 . می گيرد که معيار ها ی يک نظم را نبايد به نظم ديگری تعميم داد

 
يعنی کل بدون    . می افتد می بينيم که يک نوع ارتباط بين نظام ها ضروری استوقتی پاسکال خود به تضاد گوئی   

همين که ما می گوئيم که معيار های يک نظم به نظم ديگر ارتباط ندارد     . جزء و کثرت بدون مشترکات وجود ندارد   
 همان خرد پس قدرتی که اين را ممکن می سازد. خود يک ادعای فرانظمی است که شامل همه ی نظم ها می شود

فهم وقتی به اوج خود می رسد که مرز های خود رابشناسد و آن وقت  . پاسکال بين فهم و خرد فرق می گذارد. است
.   به همين ترتيب ايمان و سياست هم وقتی عقالنی اند که از چارچوب نظم خود خارح نشوند      .  است که عقالنی می شود

 خود آگاه می شوند ؟ پاسکال به اينجا جوابی ندارد چونکه او نظم ولی سئوال اين است که چگونه نظم ها از مرز های 
می توان گفت که پاسکال کثرت ارسطو را به تنوع     . ها را کامال از هم متمايز می داند و ارتباط را بين آنها نمی بيند   

 .مبدل کرد و مشترکات را ناديده گرفت 
 

او بين عقل  . او خود به کثرت اشکال خرد معتقد است. دفلسفۀ کانت پلی بين اشکل عقالنيت بوجود می آور:  کانت
اولی دانش طبيعی را ممکن می سازد ودومی انسان را به حيث موجود      . نظری محض و عقل عملی تمايز می گذارد

هر دوی اين اشکال خرد قانونمندی خود را دارند که مربوط به پديده های مختلف . اخالقی مورد مطاله قرار می دهد
نقد کانت در . ل نظری طبيعت و جهان پديده ها را مطالعه می کند و عقل عملی مسئله اش اخالق و آزادی است  عق. اند

اين قدرت است که می تواند بين عقل نظری و عملی   . ، قدرت داوری را شکل سومی از عقالنيت دانستقدرت داوری
 يا فهم که به تفکر و شناخت می عقل نظری. کانت اين سه نوع عقالنيت را اسم های معين می دهد. پلی ايجاد کند

که اين دو را به هم    و قدرت دواری   Vernunftوعمل را ممکن می سازد   که اراده ، عقل عملی Verstandانجامد
کانت می دانست که اشکال عقالنيت از هم کامال مجزا نيستند، بلکه بر همديگر رخنه    .  Urteilskraftپيوند می دهد   

آيا قدرت   . ر کانت، باوجوديکه اشکال عقالنيت منطق خود را دارند، ولی همه اساس شان تجربه است     به باو. می کنند
داوری می تواند پلی بين عقل نظری و عملی ايجاد کند تا آزادی ممکن شود؟ قدرت داوری آن قابليتی است که يک         

يعنی اين نيروی داوری چيزی معين . د پديدۀ مشخص را با يک کلياتی ارتباط می دهد و آنرا نوعی از آن کل می دان    
را به چيزی ديگر ارتباط می دهد که درخود او نيست، بلکه مربوط به معيار هائی است که ما آنرا نظم داده ايم و     

آينجاست که بين قدرت داوری و عواطف ما که اساس معيار ها و ارزش های ما اند، . مربوط جهان درونی ماست
آنهائی که لذت آور اند و آنهاييکه  :  عواطف را ما می توانيم اجماًال به دو نوع تقسيم کنيم تمام. رابطۀ برقرارميشود
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ما زمانی لذت می بريم که امری موافق نياز های ما باشد، وبرعکس چيزی که موافق به نياز های ما .  لذت آاورنيستند
 .يله به مفهوم مفيديت می رسيمنياز هارا می توانيم درکل اهداف بدانيم و بدينوس . نبود لذت آور نيست 

 
يکی ديد غايت گرايانه و ديگری ديد زيبا     : قدرت داوری دوشکل دارد که درآن طبعيت برای ديد عقالنی مناسب است    

اينکه ما قوانين طبعی را جمعبندی می کنيم و شامل قانون های جامع تر و کلی تر می نمائيم، می بينيم که   . شناسانه
تجربۀ زيبائی در طبيعيت در حقيقت به اين معنی است که پديده    . به شکل دهی عقالنی ماست  نظم در طبعيت موافق 

اين ارتباط عقل نظری و عملی به  . ای طبيعی ونياز ها ی عقالنی ما با هم موافق اند و برضد همديگر قرار نمی گيرند
بدين ترتيب قدرت . آزادی را می بينيمما در اينجا عبور از مفهوم طبعيت به مفهوم . اساس يک تناسب و مفيديت است

 . داوری آن شکل از عقالنيت است که ارتباط عقالنيت ها را ميسر می سازد  
 

 فلسفه ی پسامدرن و عقالنيت 
پسا مدرنيزم از اواخر سالهای هفتاد ميالدی مد روز شد و امروز هنر، ادبيات، نقاشی و فلسفه همه پسا مدرن شده       

او بعد از غور  . معروفترين آنها ژان فرانسوا ليوتار است. وفان فرانسوی درفلسفه راه دادند اين نگرش را فيلس! اند 
درباره چگونگی دانش مدرن،  يعنی نوع روشنگری اش،  به اين نتيجه می رسد که اين دانش وحدت گرا بوده واين     

هبرد و جهت دهنده می ديد می       وحدت مبنی بر فرا روايت های بزرگ که هر چيزی را با رابطه به يک انديشه ی را  
روشنگری، يعنی آزادی انسان از تصورهای    : اول  . مدرنيته ال اقل شامل سه انديشه ی راهبرد بوده است    . باشد

فلسفۀ تاريخ، يعنی معنی و مفهوم دهی به وقايع : ايده آليزم، يعنی غايت گرائی روح و سوم : خرافاتی و مذهبی، دوم 
فروپاشی وحدت   .  در حالت نزع بسر می برند و جای آنها را کثرت گرائی گرفته است امروز اين روايت ها. جهان

به باور پسامدرنيست ها، امروز نمی توان به روايت های بزرگ باورداشت و بايد  . شرط الزم است ولی کافی نيست
 مفهوم پسا مدرن را با ليوتار. با روايت های معدود و نا همگون راضی باشيم و کاهش يکی را بر ديگری قبول نکنيم  

نگاه به دست آورد های علوم طبيعی بخصوص فيزيک و رياضی طراحی می کند و بعدا به کثرت پسامدرنيته ی هنر    
ما در نظر کوتاهی که با ارسظو، پاسکال و کانت  . و ادبيات می رسد و منطق آنها را غير قابل مقايسه می داند 

مسئله برای ليوتار اين است که کثرت می تواند به تعارض بين روايت   . نيستانداختيم، ديديم که اين نظر کامًال نو  
اين تعارض را چگونه می توان رفع کرد بدون اينکه به يکی از اين ديدگاهها ظلم نشده باشد و هر يک  . بيانجامد

 .  ت ها اهميت می دهدازاينها به عدالت دست يابند ؟  ليوتار  به عدالت به حيث مفهوم مرکزی با رابطه به کثرت رواي  
 

 مدینه ی فاضله ی پسامدرنيزم
با وجود انتقاد از روايت های بزرگ و باور به کثرت و حقانيت آنها، پسا مدرنيزم هم مدينه ی فاضله ی خود را دارد     

اين عدالت به ظهور بشريتی ضرورت دارد که به مقابل اهداف و منافع متنوع روايت  . و آن انديشه ی عدالت است  
 حساس باشد و اين حساسيت را شکوفاسازد و عدالت را بين آنها حاکم سازد و به هيچ يکی بر ديگری ارجحيت    های
تحقق اين نوع عدالت در هيچ جای جهان وجود ندارد و تنها در جامعه صورت خواهد گرفت که از ديد امروزی     . ندهد

ز در کشور های ديموکراتيک غربی،   هيج     امرو. يک مدينه ی فاضله بيش نيست و خود يک فرا روايت بزرگ است  
حتی منافع بعضی از کشور ها بر ديگران    .  کشوری را نمی شناسيم که منافع گروهی را بر ديگران تر جيح ندهد  

کثرت پسامدرنيزم امروز زير موزه   . اولويت دارند و جان افراد اين جوامع ارزش بيشتری نسبت به ديگران دارند  
خورد می شود و در اين مسير کثرت پسا مدرن و باورليبراليزم به  تحمل ديگران، روز       های سرمايه داری جهانی 

امروز يک روايت که در جای پايش خون، شکنجه و مرگ ديده می شود در صدد آن             . بروز در حال فروپاشی است 
وايت واحد امريکائی    جهانی سازی درحال ادغام تمام جهان در دايره ر  .  است که همه توهم های ليوتار را ازبين ببرد 

کثرت گرائی ميتافيزيکی و نسبت گرائی فرهنگی فقط به تزئينی برای بم افکن ها ی امريکائی وسياست های   . است
درسالهای هشتاد و نود دانشگاه های اروپائی مشغول درس دادن روايت        .  بانک جهانی و صندوق پول مبدل شده است  

انی سازی هويت های مشخص را منحل می کرد و منطق واحد و    های کوچک بودند، در حاليکه روايت بزرگ جه
استبدادی را بر جهان پياده می نمود و بدينوسيله پسا مدرنيزم به واقعيت سرچپه مبدل شد و روپوشی برای تسلط         

 !سرمايۀ لجام گسيخته گشت 
 

 عقالنيت ازنگاه روانشناسی معاصر 
شناس امروزی است که رابطه بين کارکرد ها ی روانی   روانشناسی اعصاب يکی از رشته ها ی تخصصی در روان

من در اينجا نتايج و دست آوردهای آن را با رابطه به عقالنيت بصورت    . انسان و پايه عصبی اش را مطالعه می کند  
دربحث های فلسفی، وقتی از خرد صحبت می شود، کمتر خرد را به عاطفه و هيجانات ارتباط  . فشرده شرح می دهم

 دربحث باال ديديم که سطوح مختلف پديده ها عقالنيت خود را دارند و ادعای برتری يکی بر ديگر مجاز .می دهيم
از نگاه روانشناسی، عقل انسان هم مانند ساير قابليت هايش يک نوع ابزار است که اورادرزندگی روزمره اش      . نيست

.   امين کند و خود را از خطر دور نگهدارد  کمک می کند که تا زندگی اش را در محيطی معين و باوسايلی معين ت 
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و اکثرا از آن ما استفاده استداللی برای توجيه ! بدينوسيله می بينيم که عقل نمی تواند هميشه قاضی بی طرف باشد 
دراين جهت است . کار های انجام داده شده می کنيم که هدف حقيقت يابی نيست، بلکه فريب دادن خود و ديگران است   

 :لخی می گويدکه مولوی ب
 پای استدالليان چوبين بود 

 پای چوبين سخت بی تمکين بود  
 زین خرد جاهل همی باید شدن
         دست در دیوانگی باید زدن
 آزمودم عقل دوراندیش را

 بعد از این دیوانه سازم خویش را 
 

يعنی عقل قادر است  . وئيم می گRekursivität باز تاب خود ولی عقل انسان خاصيت بسيار شگفتی دارد که ما آنرا  
اين    ! راجع به خودش فکر کند و خود به ناقص بودن خود دست يابد وخودش هم موضوع بحث و هم قاضی باشد    

 .قابليت بدون  شک يکی از مشکل ترين مباحث روانشناسی شناخت است
 

 عقل و عاطفه
 عقل گوید شش جهت راه است و بيرون راه نيست 

  من بار هاعشق گوید راه هست و رفته ام
 عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد

 عشق دیده زان سوی بازار او بازارها
        ای بسا منصور پنهان زاعتماد جان عشق

 ترک منبر ها بگفته بر شده بر دارها
 شمس تبریزی تو ئی خورشيد اندر ابر حرف 

 چون بر آمد آفتابت مهو شد گفتار ها
 )مولوی بلخی                        (                              

 
ما در زندگی روزمره معموال می شنويم که از يکی به حيث شخصی معقول و منطقی و از ديگری به نام فردی 

ما معموال فکر می کنيم که اين دو ديد با هم ارتباطی ندارند و يکی بر ديگری را        . احساساتی و عاطفی سخن می رود 
چنان خشمگين  : قوليت و منطقی بودن را به عاطفی بودن ارجحيت می دهيم و مثال می گوئيم      يعنی مع. ترجيح ميدهيم

ولی آيا اين دوجهت درما يکی از ديگری بهتر و از هم مجزا اند؟ اول از همه مهم   !  بودم که فکر کرده نمی توانستم
ند که انسانها از عواطف مشابهی است بدانيم که تحقيقات انسان شناسی و مطالعه فرهنگ های متفاوت نشان می ده

ترس، خشم، کنجکاوی، خوشی، غم، شرم،  : عواطفی که درهمه جهان ديده می شوند به اين ترتيب اند. برخوردارند
زمانيکه ما از عواطف خود آگاه   . عواطف برای تنظيم روابط انسانها رول مهمی بازی می کنند. تنفر و احساس گناه

 منحنی بازتابی دارند   عواطف سایقی . عواطف درکل دوامدار نيستند     .  شدت آنها می کاهد  می شويم، به همان اندازه از   
عواطف کارکرد ارزشيابی   .  منحنی بازتابی هموار تری دارندعواطف آرام  . که زود اوج می گيرد و زود پائين می آيد   

ند و به ديگران اجازه ميدهد که     با بروز عواطف فرد با جهان خارج رابطه بر قرار می ک  . از حوادث بيرونی را دارند 
تجربه و بيان عواطف به شخص خاصيت زنده بودن را      .  کننندو ازآن آگاهی يابند  " مشاهده   " حاالت درونی اش را 

 .فرد بی عاطفه مرده ئی بيش نيست. می دهد
 

مند ی ها در رويداد   عقل به آن قدرتی می گوئيم که رابطۀ مفهومی بين اشياء خارجی برقرار می کند و به يافت قانون
چون اين قابليت با کشف قانمندی ها، بشر را قادر نموده از اين قانونمندی ها به نفع خود استفاده   . ها مبادرت می ورزد

 می تواند بسی خونين باشد، چنانچه استعمار اروپائی عقل ابزاریکند، او سخت مسحور عقل شده است، باوجوديکه  
ما امروز از مزايای !  ر متمدن و غير عقالنی تمدن و خردورزی را هديه می دهد توجيهش اين بود که به ملل غي

اين نتايج بيشتر بوسيله روش عقالنی و . علوم طبيعی و اجتماعی برخورداريم که نتيجه روش علمی و تجربی اند
 .    رياضی دانان اند باوجود اينکه کشف های زيادی نيز مرهون الهام و اشراق دانشمندان و     . تحليلی بدست آمده اند 

 
ما در اين بخش، کوشش خواهيم کرد که همبستگی و ضرورت هردو، يعنی عقل و عواطف را مبنی بر يافته های          

.   دراينجا عواطف رول زير بنائی را دارند . انسان هم به عقلش و هم به عواطفش ضرورت دارد . علمی شرح دهيم
مرکز عواطف در مغز انسان دراليه . شتر به عواطفش تکيه داشتچون انسان پيش از اين که به عقل مجهز شود، بي 

رابطه بين عقل و . کهنه و باستانی آن قرار دارد، درحاليکه قابليت عقالنی در اليه های جديد مغز متمرکزشده است
اکثر انواع  قشر کهنۀ مغز، که ما آنرا با . يعنی از هم متاثر می شوند و رابطۀ تنگاتنک دارند . عاطفه ديلکتيکی است

فعاليت حجرات عصبی در . حيوانات ديگر مشترک داريم، عملکرد اش حفظ حيات و تعادل فيزيولوژيکی فرد است 
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اين اليه هميشه رويداد های درونی و خارجی را با رابطه به خوب و بد بودن          .  اين اليه منجر به تصاوير نمی شوند
نتقال می دهد و اين جريان درکل نا خود اگاهاست و زير آستانه ای   آنها می سنجد و اين ارزيابی را به قشر جديد مغز ا

به اساس اين ارزيابی، قشر نو مغز، که وظيفه اش محاسبه، ارزيابی احتماالت، استدالل و نتيجه    . صورت می گيرد
 مغز به اساس  شواهد نشان می دهند، که اليه نو . گيری است به کار می افتد تا  صيانت نفس و تعادل فرد را حفظ نمايد

فقدان  . عقالنيت و قدرت استدالل انسان نتيجه همکاری هردوقشر است . و به وسيله اليه کهنه بوجود آمده است 
انتونيو     اين رابطه را به بهترين وجهی دانشمند امريکائی    !  عواطف می تواند، دليلی برای رفتار غير معقول باشد   

 . آمده است اشتباه دکارتام  شرح داده است که در کتاب معروفش به ن دامازیو
 

ما هر لحظه و هر روز مجبوريم تصاميم  .  اکثر اوقات هدف تفکر و منطق تصميم گيری است:تفکر و تصميم گيری
کوچک و بزرگ را بگيريم و بين امکانات و گزينه های گوناگون يکی را انتخاب نمائيم و يا از داده های متنوع به      

ت که ما چگونه قادريم بين داده های زياد تصميم بگيريم و اين جريان چگونه است ؟    سئوال مهم اين اس . نتيجۀ برسيم
از نگاه سنتی و به عقيده فيلسوفانی چون افالطون، دکارت، کانت و اکثر دانشمندان تجربی،  استفاده از منطق به      

وز کامل نيست و نمی تواند    اين نظر امر. اساس داده های تجربی ما را قادر می سازد که تصميم ها ی درست بگيريم  
روش خالص منطقی و عقالنی مبنی بر بررسی همه ی امکانات و احتماالت    . قابليت عقالنی ما را درست شرح دهد 

به اين اساس هر يک از امکانات و گزينه   . دراين جريان عواطف و احساست نبايد در اين پردازش شرکت کنند       . است
ولی ما ميدانيم که اکثر تصاميم ما مبنی    .  آنها ارزيابی نمود و بهترين آنرا برگزيد  ها را بايد ازنگاه خوب و يا بد بودن     

اگر ما برای هر تصميمی همه ی جوانب مثبت و منفی هر يک از گزينه ها را بسنجيم و . بر چندين امکان و گزينه اند
ما می . قت ما نيز قادر به اين کار نيستندبا ديگران مقايسه کنيم، نه تنها فراخنای حافظۀ کوتاه مدت ما، بلکه فراخنای د

توانيم اين کمبود فطری را بوسيله کاغذ و قلم حل کنيم، ولی باز هم وقت زيادی را الزم خواهيم داشت تا کوچکترين       
ما در زندگی روزمره می بينيم که به چه آسانی و زودی به مدت ثانيه و دقيقه تصميم می گيريم و   . تصميم را بگيريم

بررسی های علمی نشان داده اند که انسانی که، لب پيش پيشانی    . ين تصاميم درست از آب در می آينداکثر ا
Prefrontal Lobe    اش، يعنی  منطقه بخصوصی از مغز صدمه ديده است، دقيقا از روش منطقی استفاده می کند و 

کرد ارزيابی آنها دسترسی ندارند و     اين افراد به اثر اين صدمه به عواطف خود و عمل       .   در تصميم گيری مشکل دارد
 .بدينگونه پايه ی استدالل و منطق آنها فروپا شيده است  

 

 آیا وحدت عقالنی روزی برای انسان ميسر خواهد شد ؟
ما مشاهده نموديم که عقالنيت وقدرت استدالل مبنی بر عواطف اند و عواطف به ارزش ها و معيار ها مرتبط می   

ارزش های متنوع در آخرين تحليل به  . ی فکری و عقالنی امری طبيعی به نظر می رسدشوند، پس کثرت چوکات ها 
انسانهای از هم جدا با ارزش ها و معيار     . ، تابع متغير ی از موقعيت اجتماعی و طبقاتی انسانهاستمارکس کارلگفتۀ 

عنی ارزش ها و معيار های او     های مقطعًا متضاد به مقابل هم قرار می گيرند و هر يک ادعا می کند که منطق او ي      
برديگران ارجحيت دارد ويا اين ارزش ها را به مثابه ی ارزش های جامعه معرفی می کند که اين همان مفهوم    

جنگ هفتاد و دو ملت در طول تاريخ هم روی اين بوده که چه کسانی حق دارند منافع       .  استمارکسايدئولوژی برای  
 .جا بزنند و حکومت کنندگروهی خود را منحيت منافع جامعه  

انسان به احتمال قوی وقتی به وحدت نوع بشر دست يافت، آنوقت به وحدت فکری و عقالنی نيز دست خواهد يافت و     
زمانيکه جهان خانۀ همۀ ما باشد، مرز های ملی ازبين برود، انسانها منابع . جنگ هفتاد ودو ملت به پايان خواهد رسيد  

 شکل اشتراکی به کارگيرند وزندگی خود را آزادنه و ديموکراتيک  در سطح جهانی نظم  طبيعی و خداداد را باهم به  
اين را خاصيت بازتابی خرد به ما می آموزد و همان خاصيت است که ما را قادر می کند به فراسوی مفاهيم . دهند

کنيم که معيارش شکوفائی مقطعی، مرز های ملی و منافع گروهی چيزی ديگر ببينيم و در تخيل خود جامعۀ را تجسم  
 پايان. ظرفيت های پنهان بشری ووحدت نوع انسان است  
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