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é Objective: In the bulk of literature on critical thinking, the influence of interest on 
cognitive and affective processes of individuals has always been a source of debate and 
disagreement; a reciprocal relationship to be detrimental or facilitative in the development 
and enhancement of critical thinking as a skill. The present paper aims at explaining and 
resolving the observed discrepancy, with the combination of a comparative (agreement 
method) and a (descriptive-analytical).

é Method: method, on the additive and regressive effect of “interest” on critical thinking-
product from the. viewpoint of Islamic Traditions.

é Findings: The finding show that although interest, as a human tendency, generally has a 
positive effect on critical thinking, in some cases, the same component prevents seeing 
the shortcomings and defects as well. Therefore, in critical thinking, which requires more 
judgment and evaluation in order to promote it, one must control the interest in the subject 
in order to form a critical view of the issue properly. Based on the results, it is suggested 
that more attention should be paid to the regressive role of interest in critical thinking, 
especially in cognitive and metacognitive understanding of the mental structure of thinking. 
Accordingly, updated and systematic rereading of the religious doctrines is one of the 
necessities of the conscious life in the third millennium, especially when the effective and 
productive approach to psychological components is more and more needed for today’s life.

é Conclusion: Also, it is strongly suggested that the insights driven from Islamic traditions 
especially those that tap upon the issues on psychology are diverse and rich, provide a cultivated 
and rich ground for understanding of human cognition and mind.
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چکیده :
é هدف: با مطالعة گزاره های درون دینی و برون دینی می توان دو نوع تأثيرگذاری را ميان عالقه 
و تفکر انتقادی مشاهده كرد؛ اشاره به نقش پيش برنده عالقه و دیگری به نقش كاهندة آن 

در فرآیند تفکرورزی. 
é روش: نگارة پيــش رو با هدف تبيين و حل تنافی نام برده بــا رویکرد تطبيقی و از روش 

»توصيفی-تحليلی« و در گردآوری اطالعات به صورت »كتابخانه ای« بهره برده است.
é یافته ها: یافته هاي به دست آمده نشــان می دهد اگرچه عالقه داشتن به منزلة یک تمایل 
انســانی، به طور كلی تأثير مثبتی بر تفکر دارد، اما همين مؤلفــه در مواردی مانع دیدن 
كاستی ها و نقص ها نيز می شود. ازاین رو در تفکری همانند تفکر انتقادی كه نياز به قضاوت 
و ارزیابی بيشتر نمود دارد، بایستی برای ارتقای آن، عالقة به موضوع را كنترل كرده تا نگاه 
انتقادی به مسئله به درستی شکل گيرد. بر اســاس برآیند نتایج، پيشنهاد می شود كه به 
نقش كاهندة عالقه در تفکر انتقادی، به ویژه در درک شناختی و فراشناختی ساختار ذهنی 
تفکر، توجه دقيق تری شود و از برنامه های درون دینی در درک بهتر از آثار برآیندی عالقه 

در تفکر انتقادی بهره گرفته شود.
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é نتيجه گيری: بر این اساس بازخوانی به روز و روشمند برنامه های دینی از ضروریات زیست 
آگاهانه در هزارة سوم به شمار می آید؛ به ویژه زمانی كه رویکرد مؤثر و زاینده به مؤلفه های 

روان شناختی بيش ازپيش مورد نياز زندگی پيچيدة امروز است.

واژگان کلیدی : عالقه، تفکر انتقادی، فرآیند تفکر، روایات اسالمی

مقدمه
بی ترديد بهره مندی از راهبردهای »تفكر انتقادی«، از ضروريات روان شــناختی بشر 
برای زيســت آگاهانه در هزارة سوم به شمار می آيد؛ عصری كه در آن موج های پرتالطِم 
پرسش و پرسش گری، مجال تأمل و تعمق را از بسياری ربوده است. از طرفی دسترسی 
بی حدومرز به اطالعات درســت و نادرست منعكس شده در رسانه ها و بارش بی محابای 
مضامين ضدفرهنگی در دنيای مدرن، تفكــر انتقادی را به  منزلة مهارتی بی بديل برای 
مشــاركت و عامليت هوشيارانه و عاقالنه در امور جامعه مطرح ساخته است. اين مهارت، 
انســان را قادر خواهد ساخت تا با نقد و بررسی تفكرات خود و ديگران، تحليل و ارزيابی 
موفق و دقيقی از اعتقادات، معيارها و رهيافت  های ضروری را فراهم آورد كه به گسترش 
كيفيت و كارآمدی تفكر منتهی می شود. استفاده صحيح از اين مؤلفه در تربيت شهروندی 
 مؤثر بوده، و برای كاربســت ناصواب آن، آســيب هايی همچون افت انگيزش برشــمرده 

شده است. 
با اندكی غور در منابع اسالمی در می يابيم كه اين تأثير و تأثر در گزارهای متعددی از 
منابع وحيانی و غيروحيانی نيز نمود پيدا كرده است. عده ای از منابع صرفاً به تأثير فزاينده 
عالقه اشاره داشته و آن را محرك و عامل استمرار تفكر شناخته اند. در مقابل، منابعی را 
هم می توان يافت كه عالقه را نه  تنها عامل تقويت كننده، بلكه عاملی تضعيف كننده برای 
تفكر دانســته و توصيه می كنند برای حفظ سالمت فرآيند فكری، از عالقه اجتناب شود 

كه اين نكتة تأمل برانگيز نيازمند بررسی و تحقيق بيشتر دارد. 
ازاين رو، نوشتار پيش رو پس از مطالعة منابع، دريافت كه هر منبع با تكيه به داده های 
اطالعاتــی خود، تنها بــه يک جنبه از اين تأثير و تأثــر پرداخته اند؛ به گونه ای كه برخی 
تنها به عامليت فزايندة عالقه در تفكر اشــاره كرده و برخی ديگر، تنها مانعيت عالقه در 
تفكر را منعكس كرده اند و طبق تتبع نگارنده، دوگانة نامبرده به روشنی تبيين و تحليل 
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نشــده است. بنابراين با هدف شناسايی رويكرد های مختلف، مطالعة جامع در اين زمينه 
 و تــالش در حــل دوگانة مذكوْر با كمک منابع وحيانی و غيروحيانی، نوشــتار پيش رو

از پی  مطالعه ای تطبيقی پديد آمد و پرســش اصلی و پرســش های فرعی آن به ترتيب 
چنين است:

1. بر پاية يافته های منعكس در منابع درون دينی، اثر برآيندی عالقه در تفكر انتقادی 
به چه شكل است؟

2. تأثير فزايندة عالقه در فرآيند تفكر در كدام منابع پی گيری شده است؟
3. تأثير كاهندة عالقه در فرآيند تفكر در كدام منابع بررسی شده است؟

4. برآينــد تأثير عالقه در تفكر، خصوصاً  تفكر انتقادی چگونه اســت و به چه نحوی 
می توان تنافی مزبور را حل كرد؟

پیشینة پژوهش
دربارة تفكر انتقادی، تعاريف متعددی را می توان برشــمرد كه برخی فلسفی و برخی 
روان شناختی اند. در ميان تعاريف فلســفی، عنصر »قضاوت« بيشترين نمود را در ميان 
.) Bailin, 2002, p. 287; Facione, 1990, p. 3; Facione, 2000, p. 61(  ديدگاه ها دارد 

در حقيقت از نگاه فيلسوفانه، تفكری انتقادی است كه در آن ارزيابی و داوری نهفته باشد. 
بدين ترتيب بايستی اين فرآيند هدفمند، منضبط، خودتنظيم و با استانداردهای كفايت و 
دقت همراه شود، تا منجر به تصميم گيری دربارة اين شود كه چه بايد كرد يا چه چيزی 
;Bailin, 2002, p. 287; Ennis, 1985, p. 45; Facione, 2000, p. 61(  را بايد باور كرد 

McPeck, 1990, p. 8; Paul, 1992, p. 9 (. در ســال 1990، انجمــن فلســفی آمريكا 

)Peter Facione( در صــدد برآمــد تا تعريفــی اجماعی توســط فاســيونه )SAAP( 
از فيلســيوفان برجســتة تفكر انتقادی، در اين زمينه ارائه كند. او در تعريف خود كه از 
كامل ترين گفته ها دراين باره است، اين گونه از تفكر انتقادی ياد می كند: »قضاوِت هدفمند 
و خودتنظيمی كه منجر به تفسير، تحليل، ارزيابی، استنتاج و همچنين توضيح مالحظات 
شــواهدی، مفهومی، روش شناختی، معياری يا مفهومی می شود كه آن قضاوت بر اساس 
آن استوار است  )Facione, 1990, p. 3 («. ليپمن )Matthew Lipman( نيز تالش كرد تا 
با بيانی نو، ابعاد ديگری را در اصطالح مزبور بگنجاند. وی گفت: »تفكر انتقادی، تفكری 
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ماهرانه و مسئوالنه اســت كه قضاوت خوب را تسهيل می كند؛ زيرا: 1. بر معيارها تكيه 
.») Lipman, 1988, p. 39(  می كند؛ 2. خوداصالح كننده است؛ 3. به بافت حساس است 

هرچند در مقايســة بين اين دو ديدگاه، هر كدام مزايايی دارند؛ اما به نظر می رســد كه 
تعريف فاسيونه )Peter Facione(، تبيين كامل تری را از موضوع ارائه می كند.

اما از نگاه روان شناختی توصيف های متفاوتی مشاهده می شود. برای نمونه استرنبرگ 
)Robert Sternberg( می گويــد: تفكر انتقادی شــامل فرآيندهای ذهنی، بازنمايی ها و 
استراتژی هايی می شــود كه مردم برای حل مشكالت، تصميم گيری و يادگيری مفاهيم 
)Halpern( دراين راســتا، هالپرن .) Sternberg, 1986, p. 3(  جديد اســتفاده می كنند 

بيان داشــته است: تفكر انتقادی، تفكر اســتفاده از آن دسته مهارت ها يا استراتژی های 
.) Halpern, 1998, p. 450(  شناختی است، كه احتماًل يک نتيجه مطلوب را افزايش می دهد 

بــا اين همه به نظــر می رســد ويلينگهــام )Daniel Willingham( تبييــن دقيق تر و 
روشن كننده تری را برای تفكر انتقادی ترتيب داده است. وی می گويد: »تفكر انتقادی يعنی 
ديدن هر دو طرف يک موضوع، بازبودن در برابر شواهد جديد كه ايده های شما را تأييد 
نمی كند، استدالل بی طرفانه، درخواست حمايت از ادعاها با شواهد، استنباط و استنتاج 
 .») Willingham, 2007, p. 8(  نتيجه گيری از حقايق موجود، حل مشكالت و همانند آن
در ادامه رويكردهای مختلف در زمينة تفكر انتقادی به اختصار ذكر می شود كه تبيين 

و تشريح هر كدام در جدول زير قابل مشاهده است.

جدول 1. رویکرد های نظری در تفکر انتقادی

منابعتعاریفمکاتب

رویکرد ایده آل گرایِی 
فلسفی

é در آثار انديشمندانی همچون سقراط، افالطون، ارسطو و 
فيلسوفان اخير غربی نظير ليپمان و پاول می توان بارقه های 
نظری »تفكر انتقادی« را جست. اگرچه رويكرد عمده آنان، 
فارغ از عمل گرايی )Pragmatism(، معطوف به پرداخت 
نظری و معرفت شناختی مفهوم تفكر انتقادی بوده است. 
بديهی است كه ناظر بر ماهيت نظری فالسفه كالسيک 
يونان، نگاه ايده آل گرايانه به مقولة تفكر انتقادی و صحيح، 

رويكرد غالب انديشمندان اين حوزه بوده است.

(Lewis & Smith, 1993; 
Thayer-Bacon, 2000 )
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منابعتعاریفمکاتب

رویکرد ایده آل گرایِی 
روان شناختی

é انديشمنداِن موافق با رويكرد ايده آل گرايی در روا ن شناسی، 
بر موضوع »دريافت های ذهنی« در تفكر انتقادی تمركز 
كرده اند. در اين سنْت متفكِر انتقادی، فردی است كه تمايل 
به تفكر كاوش گرا، دريافت گرا و عدالت جو دارد و در راستای 
دستيابی به بازسازِی ذهنِی ساختارهای مثبت، تنوع گرا، 

تحكم گريز و طالب افق های دوردست در تفكر است.

 (Facione, 1990; Paul, 
1992 )

رویکرد هنجارگرایِی 
فلسفی

در  تفكر صحيح  به معنای  انتقادی  تفكر  رويكرد،  اين  در   é
موردی خاص و با كيفيت و معياری جمعی تعريف می شود. 
از  را  معينی  كيفيت های  و  معيارها  تفكر،  از  نوع  اين  در 
كفايت و دقت می توان بر شمرد. همچنين در اين مكتْب 

بايستی تفكر، با قواعد منطق صوری مغايرت نداشته باشد.

 (Bailin, 2002; Lewis 
& Smith, 1993 )

رویکرد هنجارگرایِی 
روان شناختی

é در رويكرد كنونی، تمركز بر توصيف شناختی و روان شناختِی 
واقع گرايانه است. به عبارت ديگر انديشمندان اين حوزه، 
فكر  »مردم چگونه  كه  كنند  تمركز  اين  بر  دارند  تمايل 
می كنند«؛ در مقابل اينكه »چگونه مردم می توانند يا بايد 

در شرايط ايده آل فكر كنند«.

 (Facione, 1990; 
Sternberg, 1986 )

رویکرد رفتارگرایِی 
روان شناختی

é ديدگاه پيش رو، به جای تعريف تفكر انتقادی، به ويژگی های 
انسان متفكر ايده آل يا برشمردن معيارهای تفكر خوب از 
اين حوزه  انديشمندان  منظر شناختِی صرف اشاره دارد. 
تمايل دارند تفكر انتقادی را با انواع رفتارهای انساِن متفكِر 

انتقادی، تعريف كنند.

 (Facione, 1990; Lewis 
& Smith, 1993 )

رویکرد تربيتی

é در سنت علوم تربيتی نيز اشاراتی به بحث به تفكر انتقادی و 
يا قضاوت ديده می شود. دانشمنداِن مطرح در اين رويكرد، 
عمدتاًً در تالش اند تا مؤلفه های تفكر انتقادی را در راستای 
دستيابی به اهداف آموزشی تبيين كنند. ديدگاه  انديشمندان 
 مزبور، به طور كلی در سه حوزه از يكديگر باز شناخته می شود:

1. مهارت های پردازش اطالعات؛
2. ذخيره و بازيابی اطالعات؛

3. تحليل، تركيب و ارزيابی اطالعات.

 (Anderson & 
Krathwohl, 2001; 

Bloom, 1956; 
Kennedy, Fisher, & 

Ennis, 1991 )

جدول 1. )ادامه(



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

128

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 1 شمارة
ë 22 شمارة پیاپی
ë 1401 بهار

پس از تبيين رويكرد های مختلف در باب تفكر انتقادی، بايستی عوامل مؤثر در تفكر 
انتقادی مختصراً ذكر شود تا بدين وسيله بعد از آگاهی بر كنشگر های مختلف، بتوان اثر 

عالقه در تفكر انتقادی را روشن تر واكاوی كرد.

جدول 2. دسته بندی عوامل روان شناختی مؤثر در شکل گيری تفکر انتقادی

عوامل 
منابعتعاریفروان شناختی

مهارت های 
فراشناختی

é فراشناخت را می توان به روشنی با عنوان »تفكر دربارة تفكر« تعريف 
كرد. تعاريف ديگر عبارت اند از: دانش و كنترلی كه افراد بر تفكر و 
انديشه.  كنترل  و  نظارت  از  نوعی  دارند،  يادگيری خود  فعاليت های 
برخی از انديشمندان، تفكر انتقادی را شكلی از فراشناخت می داند كه 
 شامل عناصر پيش رو است: »دانستِن فراشناختی« به منزلة تفكری كه

بر دانش معلوم عمل می كند، »شناخت فراراهبردی« به مثابة تفكری 
 كه بر دانـش رويـه ای عـمل می كـند و »شناخت معرفت شناختی«

كه شامل آشنايی با ساختار دانش است.

 (Cross & 
Paris, 1988; 
Hennessey, 

1999 )

انگيزش

اكثر  مثال  برای  دارد.  تنگاتنگی  ارتباط  نيز  انگيزه  با  انتقادی  تفكر   é
محققان، اين تفكر را شامل مهارت ها، يا توانايی ها و تمايالت می دانند. 
تمايل به تفكر انتقادی به منزلة »انگيزة درونی ثابت«، برای درگيرشدن 
با مشكالت و تصميم گيری با استفاده از تفكر انتقادی تعريف شده است. 
بنابراين انگيزه كافی، پيش شرط الزم برای مهارت ها و توانايی های تفكر 

انتقادی تلقی می شود.

 (Facione, 
2000; Halpern, 

1998 )

خالقيت

é عده ای از انديشمندان استدالل می كند كه مقدار معينی از خالقيت، 
همچنين  پـژوهشگران  است.  ضروری  مـوفق  انتقـادی  تفكر  بـرای 
خاطرنشان می كنند كه هم خالقيت و هم تفكر انتقادی، جنبه هايی 
از تفكر خوب و هدفمند هستند. به اين ترتيب تفكر انتقادی و خالقيت، 
الزم و ملزوم يكديگرند؛ تفكر خوب مستلزم توانايی توليد محصوالت 

فكری است كه با خالقيت همراه است.

 (Bailin, 2002; 
Bonk & Smith, 

1998; Ennis, 
1985; Paul & 
Elder, 2006 )

عالقه

é عالقه از عوامل مؤثر در تفكر انتقادی به شمار می آيد. تالش و پشتكار افراد 
در اثر شدت عالقه، دو گرايش از گرايش های اصلی اند كه بر تفكر انتقادی 
اثری معنادار می گذارند. درنتيجه، تالش و پشتكار نشأت گرفته از عالقه، 
 يكی از »ويژگی های ذهن« است كه شخص را به يک متفكر انتقادی

تبديل می كند. در مقابْل بی عالقگی، عامل اصلی عدم شكل گيری تفكر 
انتقادی به شمار می آيد؛ زيرا افراد بی عالقه بعيد است كه تفكری انتقادی 

از خود نشان دهند.

 (Halpern, 
1998; Turner, 

1995 )
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 »عالقــه«1 اين واژه در زبان عربی، به تمايل و دوست داشــتنی گفته می شــود كه
از نظر ميزان تمايل، در ســطح پايينی قرار دارد  )آلوسی، 1415، ج 6، ص 417 ؛  ثعالبی، 
،(John Santrock) 1414، ص 207 ؛  نويــری، 1423، ج 1، ص 128(                  . ســانتراك 

هيجان را احساس يا عاطفه  ای می  داند كه سه جزء انگيختگی فيزيولوژيک )مثل تندشدن 
ضربان قلب( و تجربة هشــيارانه )مثل فكركردن به عشق( و بروز رفتاری )مثل لبخند يا 
 اخم( دارد  )سانتراك، 1393، ص 97(؛ ازاين رو عالقه در طبقه  بندی گردونه  ای تامپكينز 
(Sylvan Tompkins) و مــدل طبقه  بندی دوبعدی از جمله هيجانات اصلی شــمرده   

می شــود  )ســانتراك، 1393، ص 108(؛ بنابراين در علم روا ن شناسی، عالقه در حيطة 
هيجانات جای   دارد و به منزلة نوعی عاطفه اصلی شمرده می شود كه تسهيل كننده رفتار 

است.                                                                  
چنان كه گذشــت،  برای حركت در مسير تفكر و شناخت صحيح، عوامل متعددی را 
 می توان بر شــمرد كه يكی از آنها »عالقه« اســت. در پژوهش های جديد توجه فراوانی
 به عالقه شده و آن را عنصری مهم برای شناخت دانسته  اند  )اليس اورمراد، 1392، ص 520(؛

به طوری كه در روا ن شناســی، عالقه را محرك انســان و سبب شــناخت بيشتر می داند 
 )حســن زاده و ساداتی  كيادهی، 1388، ص 42(. همچنين برخی از گزاره های دينی نيز 
نشان می دهد كه پيامبر اكرم )ص( در شيوة آموزشی خود با ايجاد محبت، راه فهميدن را 
 برای مردم می  گشود.          )ر.ك: طوسی، 1407، ج 4، ص 50 ؛  كلينی، 1407، ج 2، ص 412(        .

ايــن در حالی اســت كه در چنــدی از روايات، بر دخالت ندادن عالقــه در فرآيند تفكر 
 و يادگيری تأكيد شــده اســت  )برای نمونــه ر.ك: ابن بابويــه، 1413، ج 4، ص 380(.

به  گونه ای كه اگر كســی به دنبال تفكر صحيح باشد،  بايد خود را از عالقه ها و تمايالت 
 تهــی كند؛ چراكه عالقه، عامــل گمراهی ذهن و عامل جهت گيری  غلط خواهد شــد.

حال اين پرســش پديــد می آيد كه در نهايت، بــر پاية روايات و آموزه هــای دينی اثر 
برآيندی عالقه در تفكر، خصوصاً تفكر انتقادی به چه شــكل است؟ دربارة اين بحث، در 
برخی از كتب روا ن شناســی همانند يادگيری انسان )نظريه   ها و كاربردها( به قلم اليس 
اورمراد )Jeanne Ellis Ormrod( از نقش مثبت  عالقه در شــناختن سخن به ميان آمده 
اســت  )اليس اورمراد، 1392، ص 520(؛ اما در آثاری همچون قواعد ادارة عقل نوشــتة 

1. Interest
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 دكارت )René Descartes( بـــر نـقش مـنفی عـالقه در تـــفكر تأكـيد شـده اسـت
 )فروغی، 1344، ص 139(. با اين همه متون دينی و غيردينی به روشنی سخنی از تأثير 
 نهايی عالقه در تفكر به ميان نياورده اند و نگارنده نيز پيشينه ای روشن راجع به اين تعارض
 يافت نكرد. برای نمونه در پژوهش های اخير، در تبيين الگوهای نظری درسی يا تربيتی،

مبحثی بــا عنوان مديريت تفكر انتقادی و عالقه به چشــم نمی خــورد  )ر.ك: باقری 
و حيدری، 1395، ص 85 ؛  رشــيدی، كشاورز، بهشــتی، و صالحی، 1396، ص 33(. 
به همين جهت اين نگاره بر آن شد تا دربارة تأثير عالقه در فرآيند تفكر و نقش برآيندی 
آن در تفكــر انتقــادی، جملگی روايات و گفته های صاحب نظــران را گردآوری كند و 

سپس به داوری آنها بپردازد.                                  

روش شناسی پژوهش
 امروزه به ندرت می توان تحقيقاتی را يافت كه جنبة تطبيقی نداشــته باشد. اين امر

از يک ســو،  به جهت ماهيت چندرشتگی مطالعات و از ســوی ديگر، به علت دسترسی  
 آسان به منابع انبوه علمی در عصر حاضر است  )معدن دار  آرانی، 1394، ص 70، ص 86(.

در اين نوشــتار، ابزار گــردآوری اطالعات به صورت »كتابخانه ای« بــوده، در بُعد منابع 
اطالعاتــی ضمن تــالش در فهم بدون پيش فــرض و بدون قضاوت قبلــی نظريه ها، از 
انديشــة »صاحب نظران«1 در اين زمينه استفاده شده اســت  )ر.ك: خسروپناه، 1385، 
ج 1، ص 66 ؛  دالور، 1388، ص 8(. همچنين گفتنی اســت كه اين نوشــتار در بخش 
مطالعه دينی، برای حل تنافی از »روش تفقه اجتهادی« بهره برده اســت  )ر.ك: علی پور 
 و حســنی، 1389، ص 73 ؛  عليدوســت، 1394، ص 112 ؛  نقيبــی، 1389، ص 14(.
 افزون  بر  اين، نگارة مزبــور  در روش تطبيِق ميان گزاره های درون دينی و برون دينی، به
 »روش توافق« فيلسوف انگليسی جان استوارت ميل (John Stewart Mill)                 بهره گرفته است

 (Ragin, 2014, p. 36 )؛ بــا اين تفاوت كه در عوض بررســی علی- ارتباطی، به رابطة 

عالقه و تفكر پرداخته و در جســتجوی آن بوده است كه بتواند در هر دو طيف از منابع، 
به رابطة فزاينده و كاهنده آن دست يازد.                                                                                                                                                                  

1. Authoritis
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یافته های پژوهش

  1.  تأثير فزایندة عالقه در فرآیند تفکر
قلمرو اديان وحيانی محدود به جنبة عبادی نشــده، در تكامل فكری و اخالقی افراد 
نيز ســعی دارد؛ دين اســالم از اين قاعده مستثنا نيست و در موارد مختلف، برنامه هايی 
متناسب با اين عرصه را بيان كرده   است. دربارة تأثيرات عالقه در آموختن و انديشيدن، 

گزارش  های متعددی وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
دين اسالم، دين محبت  )كلينی، 1407، ج 8، ص 80( و پيامبر اسالم )ص( به  عنوان 
 راهبــر و راهنما، تجلی بخش اين صفت اخالقی در جامعة اســالمی اســت. قرآن   كريم

در چند آيه، مهربانی پيامبر نســبت به مردم را يادآور شــده و به اين موضوع ارج نهاده 
اســت  )سورة آل عمران، آيه 159 ؛ سورة كهف، آيه 6 ؛ سورة توبه، آيه 128(. اين ويژگی 
اخالقی پيامبر )ص( آثار مهمی در روابط   اجتماعی پديد می  آورد؛ ليكن يكی از مهم ترين 
 آثار آن، تأثير در تفكر، فهميدن و آموختن اســت. به  عبارت  ديگر حضرت   محمد )ص(
 كه وظيفة آموزگاری بشر را دارد، با ايجاد عالقه و انگيزه، باعث رشد فزايندة تفكر و يادگيری
 در مردم می شــدند. امام باقر )ع( ذيل تفســير آيه »اْلُمَؤلََّفُئ ُقُلوُبُهْم« اين كنشــگری را

به اين   شكل ترسيم می  نمايند:                                                                      

ُدوا اللََّ َوَخَلُعوا ِعَباَدَئ َمــنْ ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن اللَِّ َوَلْم  »اْلُمَؤلََّفــُئ ُقُلوُبُهْم َقْوٌم َوحَّ
دًا َرُســوُل   اللَِّ )ص( َوَكاَن َرُسوُل   اللَِّ )ص( َيَتَألَُّفُهْم  َتْدُخِل اْلَمْعِرَفُئ ُقُلوَبُهْم َأنَّ ُمَحمَّ
ُفُهْم ِلَكْيَما َيْعِرُفوا َوُيَعلُِّمُهمْ  )كلينی، 1407، ج 2، ص 410(«؛ »اْلُمَؤلََّفُئ ُقُلوُبُهمْ«  َوَعرِّ

مردمی بودند كه موحد شدند و از پرستش غير خدا دست برداشته بودند؛ اما در دلشان 
شــناخت رسالت حضرت محمد )ص( وارد نشــده بود و همواره پيامبر با مهرورزی و 

ايجاد محبت آموزش می  داد؛ تا مردم مطالب را ]بهتر[ فرابگيرند و بياموزند.

 اين روايت و رواياتی با اين مضمون             )طوسی، 1407، ص 4، ص 50 ؛  كلينی، 1407، ج 2،
ص 412(           ، بيان كنندة روشی اســت كه پيامبر اسالم )ص( به جهت آموزش و يادگيری 

دنبال می كرده است، تا بدين   وسيله به فراگيری آموزه های وحيانی ارتقاء ببخشد.                                                                      
در رويكــرد به ســخنان اهل  بيت )ع(، مطالب متعددی يافت می  شــود كه به تبيين 
سازوكار محبت در عرصه  های گونا  گون پرداخته  شده است. در نگاه ائمة   اطهار )ع( عالقه و 
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دوست داشتن ركن مهمی در ادراك است و اساساً بدون اين مؤلفه، ذهن انسان به خوبی 
 عمل نمی كند و در تفهيم و تفهم با مشكل مواجه می  شود. در بيانی از اميرالمؤمنين علی )ع(،

اين انديشه بررسی و تبيين شده است. ايشان اين گونه فرموده اند:

»ِإنَّ ِلْلُقُلوِب َشْهَوًئ َوِإْقَباًل َوِإْدبَارًا َفْأُتوَها ِمْن ِقَبِل َشْهَوِتَها َوِإْقَباِلَها؛ َفِإنَّ اْلَقْلَب 
ِإَذا ُأْكِرَه َعِمي  )بالذری، 1394، ج 2، ص 115 ؛  حلوانی، 1408، ص 47 ؛  شريف الرضی، 
1393، ص 503 ؛  مبــرد، 1409، ج 2، ص 5(1«؛  يعنــی قلب  هــا را روی آوردن و 
پشــت كردنی است، پس قلب ها را آنگاه به كار وا داريد كه ]به آن كار[ روی آورده  اند. 

اگر قلب را به اجبار به كاری واداری، كور می گردد.                                                                                                                                                                                                                  

شــرح دهندگان كالم امام علی )ع(، واژة »اقبال« را بررســی نموده و از ميان تمامی 
معانــی، معنای »عالقه« را برگزيده اند                        )ابن ابی الحديــد، 1404، ج 19، ص 11 ؛  مغنيه، 
 1387، ج 6، ص 273 ؛  مــكارم شــيرازی، 1390، ج 13، ص 505(                      ؛ لــذا لفظ »اقبال«

در روايت مذكور به معنای عالقه است و لفظ ادبار به معنای عدم عالقه. از قرينة ابتدای 
روايت )اقبال به معنای عالقه( فهميده می شود كه منظور از شهوت، همان اقبال يا عالقه 
 اســت؛ نه شــهوت  های گناه آلود. قرينة ديگر، كلمه »َفْأتُوها« است كه صيغة امر است.

به اين معنا كه حضرت دستور به انجام كار در هنگام شهوت می دهند. اگر شهوت گناه آلود 
 منظور باشــد، هيچ گاه ايشــان به چنين چيزی دســتور نمی دادند؛  براين اساس شهوت

به معنای عام آن، يعنی عالقه و دوست داشتن است.                                                                                                                                            
بنابراين روايت مزبور با درنظرگرفتن معانی واژگان آن، بر اين گواه می دهد كه عالقه 
و محبت در يادگيری تأثير دارد و اگر اين مؤلفه وجود نداشــته باشد، آموزش به درستی 

رضا )ع( می  فرمايد: صورت نمی  گيرد. در همين راستا امام 

»إِنَّ لِْلُقُلوِب إِْقَبااًل َوإِْدبَاراً، َونََشــاطاً َوُفُتوراً، َفِإَذا أَْقَبَلْت أَبَْصَرْت َوَفِهَمْت، َوإَِذا 
أَْدبََرْت َكلَّــْت َوَملَّْت                        )حلوانی، 1408، ص 129 ؛  ديلمــی، 1408، ص 307 ؛  نوری، 
1408، ج 3، ص 55(                      «؛ همانا برای قلوب روی آوردن و پشــت كردنی است؛ نيز برای 
آنها نشاط و سستی وجود دارد؛ پس آن هنگام كه قلوب روی   می  آورند بصير و فهيم 

می شوند و زمانی كه پشت می  كنند ناتوان و خسته و بی  ميل می  گردند.                                                                                                                                            

1. البته مبّرد )286 ق( فقط این بخش از روایت را نقل کرده است: ِإنَّ اْلَقْلَب ِإَذا ُأْكِرَه َعِمي.
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در اين گزارش اقبال و ادبار به همان معانی مذكور است و دانشمندان نيز در برخورد با 
 اين روايت، چنين معنايی را برداشت كرده   اند  )محمدباقر مجلسی، 1404، ج 15، ص 421 ؛

 مدنی شيرازی، 1384، ج 7، ص 422(            .                                                                      
روان شناسان معتقدند عالقه از شايع   ترين هيجانات است و تا هنگامی كه فرد از سائق ها 
 )مثل كمبود غذا( يا از هيجانات ديگر )مثل خشــم( آزاد اســت، هميشه مقداری عالقه

در او حاضر است. در سطح عصب شناختی، عالقه دربردارندة افزايش سرعت شليک عصبی 
است و وقايع محيطی و افكار، افزايش فعاليت عصبی را آغاز نموده و عالقه را بر می انگيزد 
 )ريــو، 1380، ص 367(. رغبت كه تعيين كنندة مقــدار توجه به مطلب، عامل پردازش 
و يادآوری اســت، نقش زيربنايی در خالقيت و پرورش يادگيری دارد و آن را به يكی از 
متغير های اصلی در يادگيری تبديل كرده اســت  )اورمراد، 1392، ص 520 ؛  حسن زاده 
و ســاداتی  كيادهی، 1388، ص 42(                       ؛ بنابراين بايد گفت هرچه عالقه بيشتر باشد، تفكر 
و آموختن عميق  تر و پايدارتر خواهد بود؛ بر همين اســاس امروزه در روا ن شناسی تربيتی 
تأكيد بر اين می شود كه معلمان به دانش  آموزان فرصت انتخاب بدهند و محتوای دروس 
را با عالقه آنها هماهنگ ســازند  )لطف آبادی، 1393، ص 124(. نكتة شايان توجه آنكه 
طبق گزارش ها، در نتيجة بيست وشش پژوهش از بين تقريباً پنج هزار دانشمند و دانشجو 
حاصل شد، از مهم   ترين عوامل انگيزشی و   آنچه باعث ايجاد عالقه در دانشمندان می  شود، 

                                                                      .) Feist, 2006, p. 116(  جاه طلبی« و »عالقة  وافر« آن هاست«
بر پاية آنچه تاكنون دربارة تأثيرات فزايندة عالقه در عرصة تفكر گفته شد، به دست آمد 
 كه يافته  های دينی در سنت نبوی )ص( و روايات اهل  بيت )ع( نشان  دهنده تأييد اين اثر
 اســت و گفته  های روان شناسان نيز، هم ســو با اين عقيده با كمک بررسی های تجربی،

اين انديشه را مورد پذيرش خود قرار می دهند.

 2.  تأثير كاهندة عالقه در فرآیند تفکر
با هدف تبيين نظرية اســالم، در اين بخش به بررسی روايات معصومان )ع( و سخن 
انديشــمندان دين اسالم پرداخته می شــود و به منظور انسجام نوشتار و رعايت اختصار، 

داده ها به   صورت طبقه بندی شده ارائه می گردد.
نخستين دسته روايتی كه بايست بررسی  گردد، رواياتی حول مفهوم »شهوت« است. 
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اهل بيت )ع( از تقابل و تضاد حتمی، ميان شــهوت و فكر خبر می دهند. از ميان روايات 
متعدد در اين باب، بخشی از آنها به عنوان نمونه ذكر می شود.

الف. »ألعقل  والّشــهوئ ضّدان  ومؤّيد العقل العلم ومؤّين الّشهوئ الهوی والّنفس 
 متنازعئ بينهما فأّيهما قهر كانت فــي جانبه  )تميمی آمدی، 1410، ص 119(«؛

عقل و شــهوت، با يكديگر ضديت دارند. تأييدكنندة عقل، علم است و آرايش دهنده 
شهوت، هوس است. نْفس، در بين اين نزاع است؛ هركدام چيره شود، جانب آن را می گيرد.
 ب. »ذهاب  العقل  بين  الهوی والّشهوئ )تميمی آمدی، 1410، ص 819 ؛  ليثی واسطی،

1376، ص 256(                       «؛
 ج. »من اکل طعامًا للشــهوئ حــرم الل علی قلبه الحکمــئ  )ورام، 1410، ج 2،

ص 115(«؛
د. »من غلب شهوته ظهر عقله  )ليثی واسطی، 1376، ص 480(«.

دربارة مفهوم شهوت و ارتباط آن به عالقه نكاتی وجود دارد كه بيان آنها شايان توجه 
است. قبل از هر چيز بايد به معنای اين واژه در لغت عرب اشاره كرد. طريحی می نويسد: 
 شهوت به معنای اشتياق و عالقة نفس به چيزی  است  )طريحی، 1375، ج 1، ص 253(.

در لســان  العرب نيــز تعريفی نزديک به آن وجود دارد. نويســنده ايــن كتاب می گويد 
 شــهوت يعنی دوست داشــتن و رغبت به چيزی  )ابن منظور، 1414، ج 14، ص 445(؛

اما پرسش اينجاست كه شهوت را بايد مختص به امور ناشايست دانست يا چنين تقييدی 
صحيح نيســت و به معنای مطلق دوست داشــتن و عالقه اســت؟ با تتبع در كتب لغت 
چنين تقييدی استفاده نمی شود و اكثر كتب معتبر آن را به معنای مطلق عالقه و محبت 
دانسته اند  )ابن منظور، 1414، ج 14، ص 445 ؛  طريحی، 1375، ج 1، ص 253 ؛  فراهيدی، 
1409، ج 4، ص 68 ؛  فيومــی، 1414، ص 326(                                                                     . در اين  ميان كتاب تهذيب اللغه به اين 
مطلب تصريح می كند و می گويد: برخی آن را مختص به شــهوت به زنان می دانند؛ اما 
 من چنين اختصاصی را قبول ندارم  )ازهری، 1421، ج 6، ص 188(. راغب نيز در تأييد

اين مطلب می نويسد:                                                                                                                                                                                                                  
ــْهَوِئ: نزوع الّنفس إلی ما تریده، وذلك في الّدنیا ضربان: صادقئ، وكاذبئ،  أصل  الشَّ
فالّصادقئ: ما یختّل البدن من دونه كشــهوئ الّطعام عند الجوع و الكاذبئ: ما ال یختّل 
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واتِ «، یحتمل الّشهوتین  )راغب اصفهانی، 1412،  ــهَ من  دونه. »ُزیَِّن لِلنَّاِس ُحُب  الشَّ
ص 468(.

شــهوت به معنای كنده شدن ]تحريک و ترغيب[ نسبت به آنچه اراده كرده است. 
اين شــهوت در دنيا به دو شكل است. يكی صادق و صحيح و ديگری باطل. از آنچه 
صحيح است: آن چيزی است كه اگر نباشد بدن مختل می شود. همانند عالقه به غذا 
در هنگام گرسنگی. ديگری آن چيزی كه بدن را مختل نمی كند. در آية »ُزيَِّن لِلنَّاِس 

َهواتِ «، احتمااًلً هر دو قسم منظور است. ُحُب  الشَّ
در تأييد ســخن راغب اصفهانی می توان به اين دو آيه اشــاره كرد كه در آن، شهوت 
به معنای شهوت باطل و شهوت گناه آلود نيست؛ چراكه آيه دربارة اوصاف بهشتيان است 

و از ايشان در بهشت، چنين خطايی سر نمی زند.
 »ال یَْسَمُعوَن َحِسيَسها َوُهْم ِفي َما اْشَتَهْت أَنُْفُسُهْم خالُِدوَن  )سورة انبياء، آيه 102(«؛
 آنها اندك صدای آن را هم )در حال  گذشــتن از صراط و پس از آن( نمی شــنوند و

در آنچه دل هايشــان ميل كند )از نعمت های بهشتی( جاودان اند  )مشكينی، 1381، 
ص 331(.

ِهي أَْنُفُسُكْم  ْنيا َوِفي اْلِخَرِئ َوَلُكْم ِفيها ما َتْشــتَ »َنْحُن َأْوِلياُؤُكْم ِفي اْلَحياِئ الدُّ
ُعوَن  )سورة فصلت، آيه 31(«؛ ما سرپرستان و دوستان شما در دنيا و  َوَلُكْم ِفيها ما َتدَّ
آخرتيم و برای شما در آنجا هرچه نفستان اشتها كند )از نعمت های جسمانی( و هرچه 
)به دل و زبان( طلب كنيد )از لذايذ معنوی( مهياست  )مشكينی، 1381، ص 480(.

بنابراين می توان نتيجه گرفت كه شــهوت در معنای اصلی و حقيقی خود، به مطلق 
عالقه و دوست داشــتن معنا می شود؛  چنان كه در روايات محل بحث به همين معناست و 
قرينه ای بر خالف آن وجود ندارد. شايســته توجه اســت،  اگر در جايی به معنای ديگری 
باشد، نيازمند به قرينه خواهد بود. اين چنين است موارد زير كه بر اساس قرينه، می توان 

آن را بر شهوت گناه آلود معنا كرد.
جاَل َشْهَوئًئ ِمْن ُدوِن النِّساِء َبْل أَْنُتْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن  )سورة نمل،  »َأ ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرِّ
آيه 55(«؛ آيا شــما با مردها به جای زنان به شــهوت می آميزيد؟! بلكه شما گروهی 

هستيد كه پيوسته جهالت می ورزيد  )مشكينی، 1381، ص 381(.
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دســتة ديگری از روايات، بــا واژة »محبت« در رابطه با تفهيم و تفهم ســخنانی را 
خاطرنشان كرده اند. عالقه و محبت در برخی گفتار، مانع عقل شمرده شده و آن را عامل 
كوری  و كری می دانند كه كنايه از مسدودشدن عقل است. رواياتی كه در اين زمينه وارد 

شده، متعدد است. چندی از آنها را می توان در اينجا ذكر كرد. 

ْيِء یُْعِمي َو یُِصمُّ  )ابن بابويه، 1413، ج 4، ص 380 ؛  الف. »قال رسول اهلل )ص(: ُحبَُّک لِلشَّ
 ابن حنبــل، 1421، ج 36، ص 24 ؛  ابــوداود، 1430، ج 7، ص 448 ؛  بخــاری، 1413، 
ج 2، ص 107 ؛  شــريف الرضی، 1422، ج 1، ص 171 ؛  غزالــی،                                                                                                                    بی تا، ج 8، ص 58(«؛ 

دوست داشتن، باعث كور و كرشدن ]تو نسبت به آن چيز[ می شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ٌئ َعْن َمَعاِيِب اَْلَمْحُبوِب َوُأُذُنُه  ب. »قــال اميرالمؤمنين علی )ع(: َعْيُن اَْلُمِحبِّ َعِميَّ
اُء َعْن ُقْبِح َمَساِوِئِه  )تميمی آمدی، 1410، ص 465 ؛  ليثی واسطی، 1376، ص  َصمَّ
340(                       «؛ چشم محب از عيب  های محبوب خود كور است و گوش او از شنيدن زشتی 

بدی                            های محبوبش ناشنواست.                                                                      
ج. »قال اميرالمؤمنين علی )ع(: َمْن َعِشــَق َشْيئًا َأْعَشی َبَصَرُه َوَأْمَرَض َقْلَبُه َفُهَو 
َيْنُظُر ِبَعْيٍن َغْيِر َصِحيَحئ  )شــريف الرضی، 1393، خطبه 109(«؛ كســی كه عاشق 
 چيزی شــود، چشــمش كور و قلبش مريض گردد و با چشــمی نادرست می نگرد.

عشق از جنس محبت است؛ منتها از شدت بيشتری برخوردار است 

عشق از جنس محبت است؛ منتها از شدت بيشتری برخوردار است  )ابن فارس، 1404، 
ج 4، ص 321 ؛  ثعالبی، 1414، ج 1، ص 208(                       . لذا روی سخن به محبت است و بايستی 
بيشتر دربارة آن مطالبی بيان كرد. چنان كه در مفهوم شناسی واژة عالقه گذشت، عالقه 
و دوست داشتن )حب( از يک خانواده اند. ليكن شهوت و محبت نيز با اندك تفاوتی، جزء 
خانوادة »محبت« محسوب می شود. »فروق اللغئ« دربارة تفاوت اين  مفهوم می گويد: تمايِل 
طبع به سمت شیء را، شهوت گويند؛  بدون اينكه آن چيز را اراده كرده باشی. اما محبت 
 عالوه بر تمايل،  ارادة به دســت آوردنش را نيز كرده ای  )عسكری، 1400، ج 1، ص 115(.

طبق ســخن وی نتيجه اين چنين است: انسان گاهی به چيزی اشتها دارد؛ اما از قبيل 
اراده نيست. اين را »شهوت« گويند. گاهی هم اشتها دارد، هم او را اراده كرده كه در اين 
صورت به آن »محبت« گويند. می توان دريافت كه فرق اين دو در اراده داشتن و نداشتن 



137

123 - 150 سجاد عسکری متین  رضا منتظری مقدم  جعفر هوشیاری

ë  سال هفتم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 22
ë  بهار 1401

واکاوی برآیندی آثار فزاینده و کاهنده »عالقه« در تفکر انتقادی از 
دیدگاه روایات اسالمی

اســت و فرق ماهوی باهم ندارند؛ اگرچه برخی فرق ديگری قائل شده اند ولی تفاوتی در 
»شدت  و ضعف« در كتب مشاهده نشد  )فخر  رازی، 1420، ج 7، ص 161(.                                                                      

به جهت شــيوع »هوای نفــس« و مضرات فراوان آن در جامعه، دين مبين اســالم 
سخنان فراوانی را دربارة اين عنصر گزارش كرده است. استاد محمدی  ری شهری در كتاب 
»موسوعئ العقائد اإلسالمیئ فی الکتاب و السنئ« مجموعه ای بالغ  بر سی روايت جمع آوری 
 نموده كه تنافی شــناخت با هوای نفس را نشــان می  دهد  )محمدی  ری شهری، 1387،

ج 1، ص 303 تا 306 ؛  محمدی  ری شهری، 1387، ج 2، ص 163 تا 166(                       . در اين مجال، 
به طور خالصه بارزترين آنها را می  توان اشاره كرد:                                                                      

الــف. »َمْن َجانََب َهَواُه َصحَّ َعْقُلُه  )كراجكی، 1410، ج 1، ص 199(«؛ هركه از 
هوای نفس خود دوری كند، عقلش صحيح می ماند.

 ب. »ذهاب  العقل  بين  الهوی والّشهوئ  )تميمی آمدی، 1410، ص 819 ؛  ليثی واسطی،
1376، ص 256(   «؛ نابودی عقل به دليل هوس و شهوت است.                                                                                          

ج. »یَِسيُر الَْهَوی  یُْفِسُد الَْعْقَل  )تميمی آمدی، 1410، ص 802 ؛  ليثی واسطی، 
1376، ص 550(                   «؛ مقدار كمی از هوس، عقل را فاسد می كند.                                                                      

د. »َما َضادَّ الَْعْقلَ  َكالَْهَوی  )تميمی آمدی، 1410، ص 684 ؛  ليثی واسطی، 1376، 
ص 475(                       «؛ عقل هيچ دشمنی همچون هوس ندارد.                                                                       

منظور از هوی در اينجا، هوای نفس است. جوهری به اين مطلب اذعان دارد كه هوی 
در زبان عربی به معنای هوای نفس است  )جوهری، 1376، ج 6، ص 2537(. هوای نفس 
در واقع تمايل نفسانی به امر ناپسند و نكوهيده است؛ به همين جهت غالباً از آن مذمت 

می شود  )عسكری، 1400، ج 1، ص 117(.
محبت به خودی خود، مذموم نيست، اما گاهی به سبب آنچه به آن تعلق گرفته، مذموم 
می شــود. »دوست داشتن دنيا« نيز يكی از همين موارد است؛ چراكه اين احساس انسان 
را به تباهی كشانده، باعث عدم درك واقعيت می شود  )تميمی آمدی، 1410، ص 396(. 

چنان كه اين مطالب، در آموزه  های دينی منعكس شده است:
الــف. امام علی )ع( در نامه  ای به يارانش اين گونه می  نويســد: ... دنيا را رها كن؛ 
زيرا دوستی دنيا انسان   را كور و كر و الل می كند و اين دوستی گردن  ها را به خاری 
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می كشــاند. پس ]حال كه اوضاع چنين است برای ديار آخرت[ تدارك ببين و كار را 
به فردا مينداز ...  )كلينی، 1407، ج 2، ص 136(.

ُ َعْوَراتَِها َوالَ تَْغُفْل َفَلْسَت بَِمْغُفوٍل  ْرَک اهلَلَّ نَْيا یَُبصِّ ب. »َقاَل علی )ع(: اِْزَهْد ِفي اَلدُّ
َعْنَک  )شــريف الرضی، 1393، 391(«؛ به دنيا بی رغبت باش تا خدا زشتی های آن را 

به تو بنماياند و غافل مباش كه لحظه ای از تو غفلت نمی شود.
ابن ابی الحديد و ديگران در شرح روايت دوم از نهج البالغه به اين نكته اشاره می كنند كه 
اشتياق و رغبت به يک چيز، شخص را از ديدن زشتی هايش باز می دارد. لذا دست كشيدن 
و بی رغبتی از دنيا باعث می شود آلودگی ها و آسيب های آن را ببينيم و در دام دنيازدگی 

نيفتيم  )ابن ابی الحديد، 1404، ج 19، ص 339 ؛  مغنيه، 1387، ج 6، ص 498(                       .                                                                      
ْنَيا َرْأُس  ُكلِّ  َخِطيَئٍئ  )ابن ا بی الدنيا، 1420، ص 26 ؛  ج. »َقاَل َرُسوُل اللَِّ )ص(:  ُحبُّ  الدُّ

 ابن بابويه، 1362، ج 1، ص 25 ؛  بيهقی، 1423، ج 13، ص 74 ؛  كلينی، 1407، ج 2، 
ص 131(                                                                                                                                          «.                                                                                                                                     

تا بدين  جا به دست آمد كه دو گروه از روايات )شهوت و حب( به طور مطلق از نقش 
منفی »دوست داشتن« در شناخت خبر می دهند. دو گروه ديگر )هوای نفس و حب دنيا(، 
به شكل مقيد اين حقيقت را بيان كردند؛ يعنی »دوست داشتن دنيا« و »دوست داشتنی 

كه از جانب نفس« باشد، مانع تفكر است.
پس از دهة 1980 ميالدی، بسياری از متخصصان بر اين باور اتفاق نظر پيدا كردند كه 
.) Kunda, 1999, p. 435(  دوست داشتن و انگيزش می تواند بر قضاوت انسان تأثير بگذارد 

گلمن )Daniel Goleman( از تسلط مقتدرانه هيجان  ها )كه از جمله مهم  ترين آنها عالقه 
اســت(، خبر می  دهد و می  گويد: خداوند، دو حاكم بر عقل قرار داده اســت؛ يكی خشم 
و ديگری شــهوت و اين دو بر منطق غلبه دارند و باعث اشــتباه انسان می شوند  )گلمن، 
1380، ص 33(. تمايل و عالقه در ابعاد شــناخت اجتماعی نيز تأثيرگذار است و وقتی 
انســان در حالت خلق خوش و تمايل عاطفی باشــد، ارزيابی مثبتی از واقعيت ها انجام 
می  دهد. دقيقاً عكس اين حالت زمانی رخ می  دهد كه شخص در حالت خلق بد نسبت به 
پيرامون خود باشــد. متأسفانه چنين تأثيراتی می تواند سبب اشتباهات بزرگی در تالش 
 .) Baron & Branscombe, 2011, p. 67(  افراد برای داوری و ارزيابی پيرامون خود گردد
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در آزمايش  های روان شناسان نيز ثابت  شــده است كه هواداری   انفعالی و عاطفی، باعث 
بروز خطا در تفكر می  شود. در يكی از اين آزمايش  ها، به تعدادی از دانشجويان قياس  های 
منطقی داده   شــد و از آنها خواسته شد كه بنا بر فهم و شناخت خود بگويند كه آيا اين 
برهان   ها درست است يا نادرست؟ ازآنجاكه نيمی از اين برهان  ها   انفعال برانگيز بود، تعداد 
 خطاها در اين بخش از برهان ها نيز بيشــتر بود و اين نشــان می  دهد حالت های عاطفی

بر تفكر تأثيرگذار است  )نجاتی، 1381، ص 219(.
بيشــتر فالسفه متقدم از عواطف بيان ســلبی ارائه كرده   و عقل و عاطفه را ضد هم 
دانســته  اند و بر اين باورند كه برای شــناخت صحيح بايد هرگونه عاطفه و احســاس را 
 حذف كرد  )مبينی، 1390، ص 3 ؛  يزدانی، 1392، ص 35(                        و گاهی متفكران معاصر نيز

به اين تأثير منفی اذعان داشته اند و تالش می كردند دچار اين مشكل در استدالالت خود 
 نشوند. يكی از اين افراد دكارت )Ren Descartes( است كه در رسالة   »قواعد اداره عقل«

به روش تفكر خود اشاره می كند و می  نويسد:                                                                      
قاعدة نخســت آن است كه: هيچ چيز را حقيقت ندانم، مگر اينكه بر من بديهی باشد 
و در تصديقات خود از شــتاب   زدگی و ســبق ذهن و تمايل ]عالقــه[ بپرهيزم و نپذيرم 
 مگر آن را كه چنان روشــن و متمايز باشــد كه هيچ گونه شک و شبهه  ای در آن ننمايد

 )فروغی، 1344، ص 139(.
 به همين جهت يكی از راه هايی كه می توان مخاطب را به اشتباه انداخت، توسل به مغالطة
 احساســات است. در اين مغالطه، با استفاده از تمايالت مخاطب، سخن غيرمستدل به او

القــا می گردد  )كانوی، 1391، ص 207(. از اين رو پيشــنهاد می شــود در فرآيند تفكر، 
جنبه هايی كه دخيل در عالقة شــخص اســت، در آخر بررسی شود تا كمتر مانع تفكر 

صحيح شود  )دوبونو، 1384، ص 27(.

 3.  حل تنافی روایات ناظر به تأثير عالقه در تفکر
تا بدين  جا مداركی مبنی بر تأثيرات مثبت عالقه در شــناخت ارائه شد. اين مدارك 
 مشــتمل بر داده های دينی و غيردينی بود. در بخش بعدی منابعی آورده شد كه داللت

بر تأثيرات منفی عالقه در شناخت داشت. اين منابع نيز متشكل از نگاه دينی و غيردينی 
بود. 
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بخش پيش رو متصدی حل اين تنافی اســت كه بر اساس ساختار زير طراحی شده 
است: الف. بررسی صحت صدور روايات، ب. دو فرضيه در حل تنافی. 

نمودار شماره يک، نقشه مفهومی فرآيند حل تنافی را به نمايش گذاشته است.

نگاه درون دینی

نگاه برون دینی

  روش نبوی )ص( در
ارتقای تفکر مخاطب

 عالقه در  
روایات اهل بيت )ع( 

  دیدگاه
روان شناختی

حب دنيا و زهد 

هوای نفس 

دوست داشتن 

 شهوت به مثابه  
دوست داشتن 

روان شناسان 

فالسفه

 تأثير كاهندة عالقه  
در فرآیند تفکر 

 تأثير فزایندة عالقه  
در فرآیند تفکر 

نگاه درون دینی

نگاه برون دینی

نمودار 1. فرآیند حل تنافی روایات

 شايد برخی در برخورد با روايات فوق، با نگاهی نامطمئن بنگرند و احتمال اشتباه را 
در آن روا  دارند؛ اما در پاســخ بايد گفت: راه و روش وحيانی يكی از منابع درك حقيقت 
اســت و به طور مفصل در كتب معرفت شناســی به اعتبارسنجی آن پرداخته شده است 
 )ر.ك: حسين زاده، 1387، ص 81 ؛  مصباح و محمدی، 1396، ص 98(                       . پرسش اينجاست 
كه چگونه به روايات نامبرده، می توان اطمينان حاصل كرد و آن را از منبع وحيانی شمرد؛ 
شايد اين روايات در طول تاريخ دستخوش تغيير و تحريف شده باشد. ازاين رو سه مؤلفة 

زير، در صدد است تا اين احتمال را بر طرف سازد.                                                                       
1. تعدد روایات: تعداد روايات در هر بخشــی از مقاله از بســيار پربسامد است. 
برای مثال در بخش »هوای نفس« بالغ بر ســی روايت وجود داشــت كه فقط 
به ذكر برخی از آنها پرداخته شــد. افــزون بر اينكه هر روايت در كتب متعدد 
ذكر شــده بود. با اين همه چگونه امكان تحريف در اين تعداد از روايات و منابع 
داده می شــود؛ رواياتی كه به حد تواتر می رســند و بــرای محقق حقيقت جو، 

يقين می آفرينند.
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2. عدم احتمــًال جعل و تحریف: برخی از روايات احتمــال جعل و تحريف، 
ممكن اســت؛ همانند روايات اعتقادی. اما در اين چنيــن رواياتی چه انگيزة 
معقولی بــرای تحريف و تغيير آن وجود دارد؟ آيــا هرگز در روايتی همچون 
ْيِء يُْعِمي َو يُِصمُّ  )ابن بابويه، 1413، ج 4، ص 380( می توان احتمال  ُحبَُّک لِلشَّ

تحريف داد؟
3. هماهنگی با دانش بشــری: يكی ديگر از عوامــل اطمينان آفرين، هماهنگی 
 روايات با اطالعات و پژوهش های روز دنياســت  )مســعودی، 1385، ص 201(.

به همين جهت در دو بخش مقاله، چه تأثير فزاينده و چه تأثير كاهنده، از داده های 
روا ن شناسی و دانشمندان غيردينی استفاده شد تا به قوت محتوا كمک كند و اين 

اشكال را برطرف سازد.

دو فرضیه در حل تنافی:

 فرضية اول:   تفکيک ميزان دوست داشتن
برای حل تنافی راهكارهايی به ذهن می رســد. يكی از اين راه ها، تفكيک بين ميزان 
دوست داشــتن است؛ توضيح آنكه اگر عالقه و دوست داشتن در مرتبة پايينی بود، باعث 
رشــد و افزايش شــناخت و به نحوی كمک كننده آن خواهد بود. اما اگر دوست داشتن 
شديد شود و به سر حد عشق برسد، ديگر نمی تواند كمک كننده شناخت باشد؛ بلكه مانع 
شناخت و عامل انحراف از حقيقت خواهد بود. برای اين ادعا شواهدی از متن روايات به 

دست آمده كه می تواند اين تفكيک را نشان دهد.
با دقت در رواياتی كه نقش فزاينده را نشــان می دهند، مشــخص می شــود كه 
آنها دربارة »الفت قلب« و »اقبال« ســخن گفته اند. هيچ گاه گفته نشــده كه »الفت« 
به معنای دوست داشتن شديد است؛ بلكه صرفاً به معنای معطوف شدن و متمايل شدن 
دل اســت  )ابن فارس، 1404، ج 5، ص 258(. افزون بر ايــن، »اقبال« نيز به معنای 
عالقــه بوده  )ابن ابی الحديــد، 1404، ج 19، ص 11( و عالقه از مراتب پايين محبت 
و دوست داشــتن است  )آلوســی، 1415، ج 6، ص 417 ؛  ثعالبی، 1414، ص 207(                       .                          

   جدول شــماره سه متن روايات نشــان دهنده نقش فزاينده عالقه در فرآيند تفكر را 
آورده است.                               
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جدول 3. روایات نقش فزایندة عالقه در فرآیند تفکر

ُفُهْم لَِکْيَما یَْعِرُفوا َویَُعلُِّمُهْم.1 َُّفُهْم َویَُعرِّ ِ )ص( یََتَأل َكاَن َرُسوُل اهللَّ

 إِنَّ لِْلُقُلوِب َشْهَوئً َو ِْقَبااًل َوإِْدبَاراً َفْأتُوَها ِمْن ِقَبِل َشْهَوتَِها َو ِْقَبالَِها َفِإنَّ الَْقْلَب2
إَِذا أُْكِرَه َعِمي.

َِذا3 َو  َوَفِهَمْت،  أَبَْصَرْت  أَْقَبَلْت  َفِإَذا  َوُفُتوراً،  َونََشاطًا  َوإِْدبَاراً،  إِْقَبااًل  لِْلُقُلوِب   إِنَّ 
أَْدبََرْت َكلَّْت َوَملَّْت.

در طرف ديگر هنگامی كه ســخن از نقش كاهندة عالقه به ميان می آيد، روايات از 
عباراتی همچون: شــهوت، هوس، محبت و عشق بهره  برده اند كه از مراتب باالی محبت 
شــمرده شــده اند  )نويری، 1423، ج 1، ص 128(؛ بنابراين می تــوان نتيجه گرفت كه 
دوست داشــتن در مرتبة پايين خود، باعث پيشــرفت شناخت می شود؛ اما در مرتبة باال 
همچون عشق،  مانع از شناخت خواهد بود و بايد از آن دوری جست. جدول شماره چهار 

متن روايات نشان دهنده نقش كاهندة عالقه در فرآيند تفكر را آورده است.                      .                      

جدول 4. روایات نقش كاهندة عالقه در فرآیند تفکر

ذهاب  العقل  بين  الهوی والّشهوئ.1

َمْن َجانََب َهَواُه َصحَّ َعْقُلُه.2

اُء َعْن ُقْبِح َمَساِوِئِه.3 ٌئ َعْن َمَعاِيِب َاْلَمْحُبوِب َوُأُذُنُه َصمَّ َعْيُن َاْلُمِحبِّ َعِميَّ

.َمْن َعِشَق َشْيئًا َأْعَشی َبَصَرُه َوَأْمَرَض َقْلَبُه4

اما اين راهكار دچار خلل  و نواقصی اســت كه نمی تواند ادعــای خود را اثبات كند. 
اشكاالت به شرح زير است:

قرينــة صدر روايت: دو روايت نخســتين، »كراهت« و »ادبار« را مانع شــناخت   .1
می دانند كه به قرينة صدر روايت بايد به معنای دوست نداشــتن در مرتبة پايين 
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بدانيم؛ چراكه در صدر روايت سخن از محبت در مرتبة پايين بود، به همين قرينه 
كراهت و ادبار نيز عدم محبت در مرتبة پايين معنا خواهد شد.

گفته شده بود كه شهوت، دارای محبت فراوان است؛ بنابراين منظور از اين بخش   .2
روايت: »ِإنَّ لِْلُقُلوِب َشْهَوًئ َوإِْقَبااًل َوِإْدبَاراً َفْأُتوَها ِمْن ِقَبِل َشْهَوِتَها«، چنين است كه 
دوست داشتن شــديد )شهوت( تأثير مثبتی در شناخت ايفاء می كند؛  درحالی كه 
ادعا كردند دوست داشتن شديد مانع شناخت است. بدين سان فرضية فوق با اين 

بخش از روايات سازگار نيست و نمی تواند پاسخ گوی اين نقض باشد.

بر اســاس جست وجوهای نگارنده، شهوت به مرتبة باالی دوست داشتن اختصاص   .3
ندارد؛ بلكه می تواند به رتبه های پايين نيز اطالق می شــود. از اين موارد، روايتی 
است كه در كتب معتبر نقل شده و بيان دارد كه به وسيلة قوة شهوت،  پيامبر اكرم 
ْهَوِئ َفِبِه َأَكَل ]النبی[ َو َشِرَب  )صفار، 1404،  )ص( می خورد و می نوشــد: ُروحَ  الشَّ

ج 1، ص 454 ؛  كلينــی، 1407، ج 1، ص 272(                       . بی ترديــد عالقــه به خوردن و 
آشاميدن در پيامبر )ص( از مراتب باال، برخوردار نيست. فخر رازی در تفسير خود، 
به اين نكته تصريح دارد كه شــهوت مرتبة پايين تری از محبت است  )فخر  رازی، 

1420، ج 7، ص 161(.                                                                      

تنها شــخصی كه هوی را از مراتب باالی محبت دانسته، نويری است؛ البته او نيز   .4
به تصريح نپذيرفته و صرفاً در ميان چهار نظر، اين نظر را نيز مطرح كرده اســت 
 )نويــری، 1423، ج 1، ص 128(.  درحالی كه بنا بر نظر معتبر ، هوی از پايين ترين 
 مراتب دوست داشتن بوده و صرفاً به معنای تمايل داشتن است  )آلوسی، 1415، ج 6،

ص 417 ؛  ثعالبی، 1414، ص 207 ؛  راغب اصفهانی، 1412، ج 1، ص 849(                                              .                                                                                                                                            

دربــارة كلمة حب هيچ كدام از ادبيان، آن را مختص به دوست داشــتن شــديد   .5
نكرده انــد و فقــط گفته اند كه حب، ضد بغض اســت  )فراهيــدی، 1409، ج 3، 
ص 31 ؛  ابن منظــور، 1414، ج 1، ص 289(                       . در اين  ميان ثعالبی و جرجانی تصريح 
كرده اند كه محبت مرتبه ای عمومی است كه به همه مراتب دوست داشتن اطالق 
می شود  )ر.ك: آلوسی، 1415، ج 6، ص 417 ؛  ثعالبی، 1414، ص 207(                       .                                                                                                                                             بنابراين 
فرضية اول، فرضية ناصوابی اســت؛ زيرا رواياتی كه دربارة نقش منفی عالقه وارد 
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شــده، از واژگانی استفاده كرده كه مختص به محبت شديد نيست و همة مراتب 
دوست داشتن را شامل می شود؛ حتی برخی مثل »هوی«، مختص به مراتب پايين 
است. از طرفی روايات نقش مثبت نيز قرائنی مخالف ادعای اين فرضيه داشت كه 

چندی پيش بيان شد.

 فرضية دوم:   ندیدن عيوب
با نگاه به مجموعة شواهد و منابع به  دست می آيد، تنها تأثير منفی عالقه در شناخت 
آن است كه مانع از ديدن عيوب موضوع شود. به عبارت بهتر دوست داشتن تأثير بی بديلی 
 بر افزايش شــناخت دارد؛ بااين حال مانع از ديدن عيب هــا و نواقص محبوب می گردد.

اين سخن را می توان با دقت در منابع اسالمی، مشاهده كرد.
با تتبع در ميان سخنان دانشمندان اسالمی، مداركی يافت می شود كه با اين نظريه 
 همسو است و آن را تأييد می كند  )صدرالدين شيرازی، 1366، ج 5، ص 245 ؛  فيض كاشانی،

1406، ج 4، ص 377 ؛  مصباح يزدی، 1388، ص 96(                                              . 
سيد رضی در ذيل روايت»حبک للشیء يعمی ويصم« می گويد:                                                                                                                                            

 أّن اإلنســان إذا أحــّب الشــي ء، أغضی عــن مواضــع عيوبه كأنّــه ال ينظرها
 )شريف الرضی، 1422، ص 117(؛ روايت چنين معنا می دهد: زمانی كه انسان چيزی 

را دوست دارد، چشمش از عيب های آن پوشيده خواهد شد.
ابن ابی الحديد در اين باره می گويد:

حبک الشــي ء يعمي ويصم ولهذا قال بعض الصالحيــن رحم اهلل امرأ أهدی إلي 
عيوبي وذاك ألن اإلنسان يحب نفسه ومن أحب شيئا عمي عن عيوبه   )ابن ابی الحديد، 
1404، ج 2، ص 318(؛ محبت به چيزی انســان را كور و كر می كند. به همين جهت 
اســت كه صالحين می گفتند: »خدا رحمت كند كســی كه ما را به عيوبمان هدايت 
نمايد«؛ زيرا انسان نفس خود را دوست دارد و هركه چيزی را دوست  داشته باشد، از 

ديدن عيوب آن كور می شود.

مجلسی اول )1070 ق(  در شرح روايت »حبک للشیء يعمی ويصم« می  گويد:
حبک  للشــي ء يعمی ويصم احتمال برداشــت مثبت از اين روايت وجود دارد به 
اين بيان كه دوست داشــتن برادران اگر تمايل صادق و صحيح باشــد، انســان را از 
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ديدن و شــنيدن عيوب او باز می دارد ]و اين امری پســنديده است[؛ ... اما برداشت 
منفی از روايت آن اســت كه محبت دنيا و محبت به هر چيز باطلی، انســان را كور 
 و كر می گرداند و اين برداشــت نيز از ظاهر روايت فهميده می شود؛ بنابراين محبت

به باطل شايسته و نيكو نيست و بر هركسی واجب است كه با مجاهدت های گونا گون 
اين چنين محبتی را از دل خود خارج سازد  )مجلسی، 1406، ج 13، ص 21(.

روايات نيز اگرچه معدود اســت اما در ميان آن ها، می توان سخنانی پيدا كرد كه اين 
ادعا را تأييد كند.

1. »قال المام علی )ع(: عين المحّب عميئ عن معايب المحبوب وأذنه صّماء عن 
 قبح مساوئه  )تميمی آمدی، 1410، ص 465 ؛  ليثی واسطی، 1376، ص 340(   «؛

چشــم محب از عيب                  های محبوب خود كور اســت و گوش او از شــنيدن زشتی 
بدی های محبوبش ناشنواست.                                                                      

ْنَيا َأْثَبَت اللَُّ اْلِحْكَمَئ ِفي َقْلِبِه َوأَْنَطَق  2. »قال المام الصادق )ع(: َمْن َزِهَد ِفي الدُّ
ْنَيا َســاِلمًا ِإَلی  ْنَيا َداَءَها َوَدَواَءَها َوَأْخَرَجُه ِمَن الدُّ َرُه ُعُيوَب  الدُّ ِبَها ِلَســاَنُه َوَبصَّ
ِم  )كلينی، 1407، ج 2، ص 128 ؛  ابن بابويه، 1413، ج 4، ص 410 ؛  ــاَ َداِرالسَّ
 طوســی، 1414، ص 531(                                              «؛ شخصی كه بی رغبت به دنيا باشد، خدا در قلبش، 
حكمت را قرار می  دهد و بر زبانش آن را جاری می  سازد و او را به عيب  های دنيا 
بصير و بينا می  گرداند و آن شــخص را ســالم از دنيا خارج می  كند و به بهشت 

دارالسالم می  برد.                                                                                                                                            
ُ َعْوَراتَِها، َواَل تَْغُفْل َفَلْســتَ  ْرَک اهللَّ نَْيا، یَُبصِّ 3. »قال االمام علی )ع(: اْزَهْد ِفي الدُّ
بَِمْغُفوٍل َعْنکَ  )شــريف الرضی، 1393، 391(«؛ بی رغبــت به دنيا باش، خداوند 

عيوب دنيا را به تو نشان می دهد و از خدا غافل مباش كه او از تو غافل نيست.

اگرچه روايت نخســت به شــكل كلی هر نوع دوست داشــتن را مانع ديدن عيوب 
می داند؛ اما ديگر روايات آن را مختص به محبت به دنيا دانسته اند. در اين روايات از واژة 
زهد اســتفاده شده كه به معنای عدم دوست داشتن و بی رغبتی به دنيا است  )طريحی، 
1375، ج 3، ص 59(. اين احاديث بی رغبتی را عامل شــناخت عيوب دنيا می داند كه 
 از همين جا می توان دريافت، عالقه و دوست داشــتن مانع ديدن عيوب دنيا می شــود؛
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 به همين جهت دستور به بی رغبتی داده شده تا چشم انسان نسبت به عيوب دنيا بينا  
گردد1. پرسش اينجاست كه آيا اين مسئله مختص به محبت دنياست يا در هر محبتی 
جاری می شود؟ به نظر نگارنده با توجه به سخنان دانشمندان و روايت اول، محبت به دنيا 
خصوصيتی ندارد؛ بلكه هر محبتی مانع از ديدن عيب های آن می شود. اگر اهل بيت  عصمت 
و طهارت)ع( بر محبت دنيا تأكيد كرده اند از اين جهت است كه حب دنيا، آسيبی فراگير 
 بوده، تأثيرات مخرب فراوانی را به فرد و جامعه وارد می ســازد؛ به همين دليل ايشان نيز

بر اين مسئله اهميت بيشتری نهاده اند. جدول شماره شش فرآيند و مراحل حل تنافی را 
به اختصار به تصوير كشيده است.

فرآیند حل تنافی

بررسی صحت صدور روایات

تعدد روایات عدم احتمال جعل و تحریف هماهنگی با دانش بشری

نظریه پردازی حل تنافی

ندیدن عيوب )برگزیده( تفکيک ميزان دوست داشتن

نظریه پردازی حل تنافی

ارائة ادلة نظریة منتخب

صاحب نظران روایات

نمودار 2. فرآیند حل تنافی

1.  دانشــمندان مسلمان به اين نوع حل تنافی، »جمع داللی« گويند كه از معتبرترين روش ها  برای حل تعارض است. در اين 
روش، بر اســاس قراين و شواهد مختلف، مقصود سخنگو از كالم خود را روشن می سازد و سعی می كند با اين كار به تنافی 
پايان ببخشد  )طباطبايی حكيم، 1414، ج 6، ص 73(؛ البته بايد به شكلی باشد كه عقاًل آن را مورد پذيرش و قبول خود 

بدانند كه در غير اين صورت، روش مذكور »جمع تبرعی« خواهد بود و پذيرفته نخواهد شد  )مظفر، 1392، ص 561(.

اين مسئله
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نتیجه گیری  ......................................................................................................................
بر پاية يافته های پژوهش، دو طبقه از اطالعات دربارة اثر عالقه در فرآيند تفكر يافت 
شــد. نخست برنامه های دينی و سخنان روان شناســان بود كه عالقه را مؤلفه ای مؤثر و 
افزاينده در فرآيند تفكر دانســته و به اين مطلب صحه می گذارند. در مقابل، گزارش های 
متعددی منعكس شده اســت كه سعی دارد عالقه  را، عاملی غيرسودمند و حتی مانعی 

برای تفكر ارزيابی كند.
بــا وجود بيان پيشــينه ای تفصيلی دربارة هر بخش از ايــن دوگانه، حل اين تنافی 
در منابع منعكس نشــده بود كــه ازاين رو نگارة پيش رو بر آن شــد تا با طی مراحلی، 
تنافی نام برده را بر طرف سازد. برای اين منظور، ابتدا صحت روايات استفاده شده بررسی 
و به  دســت آمد كه به جهت تعــدد روايات، هماهنگی با دانش بشــری و عدم احتمال 
جعل و تحريف، می توان به اين روايات تكيه نمود. ســپس با نقد فرضية »تفكيک ميزان  
دوست داشتن« و ارائة ديدگاه »نديدن عيوب«، حاصل آمد كه اگرچه عالقه تأثير مثبتی 
بر فرآيند تفكر دارد، اما در ديدن عيب ها و كاســتی های موضوع فكر، خلل ايجاد كرده و 
اين رو در روش  تفكر انتقادی كه قضاوت كردن، مشكل يابی و ارزيابی  مانع آن می گردد؛ از
دنبال می شــود، بايستی عالقه به موضوع را كنار گذارد تا بتوان به خوبی عيوب مسئله را 
مشــاهده و فرآيند تفكر انتقادی را به سالمت طی كرد. در آخر نيز از روايات مخصوص و 

سخنان صاحب نظران در اين زمينه استفاده شد تا اين نظريه متقن تر گردد.
در مطالعات پيش رو پيشنهاد می شود كه چرايی تأثير كاهندة عالقه در فرآيند تفكر 
 انتقادی، راه های برطرف ساختن تمايالت انســانی در سازكار تفكر، نقش كاهندة عالقه

در تفكر انتقادی با بررسی های كمی، و همچنين جايگاه شناسی عالقه در طبقه بندی های 
اهداف آموزشی بررسی شود.

تشّکر و قدردانی
 از متخصصان و صاحب نظران هر دو حوزه روان شناسي و تعليم و تربيت اسالمي

 كه در بررسي ادله ها و اعتبار بخشي يافته ها با اين مطالعه همكاري داشته اند،
تشّكر و قدرداني به عمل مي آيد .
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