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پـس از اتمـام نمـايش،    . آغاز شد حضار براي تماشاي نمايش انيميشن، و دعوت ازدكتر ناجي جناب آقاي آمدگويي  با خوش
  . جناب آقاي دكتر كريمي سخنان خود را آغاز نمودند

رضـايي دربـاره ايـن     اتمام سخنان ايشان آقاي دكتر شـيخ پس از آن سركار خانم هدايتي، به نقد از انيميشن پرداختند و بعد از 
  . بيان فرمودندانيميشن را درباره اين نظرات خود پايان هم جناب آقاي دكتر ناجي در . انيميشن مطالبي را عنوان كردند

  
  .ذكر گرديده استبه اختصار  اظهار داشتند مطالبي كه استاتيداي از  در زير پاره

  
  : اهللا كريمي جناب آقاي دكتر روح

فيلم مبتني بر يك نگـاه ماشينيسـتي عميـق بـه     . ورزد اين است كه كنترل ما به دست عواطف ماست آنچه فيلم بر آن تأكيد مي
ديگـر در درون او،  » اشخاصـي «رايلي در واقع يك انسان نيست، بلكه رباتي است پيچيده كه رفتـار و نيـاتش را   . انسان است

بـازي اسـت    شب رايلي شبيه عروسك خيمه. كنند ش در درجة دوم، كنترل ميعواطفش در درجة اول و كارگران بخش خاطرات
  . كنند كه تيم مستقر در مقر فرماندهي در ذهنش، او را كنترل مي

شناسان و دانشمندان علوم شناختي معاصـر،   دهد تركيبي شگفت، تحت تأثير روان به ما نشان مي» درون و برون«آنچه انيميشن 
در دكارت فعال است و ادراكات، احساسـات و تصـورات   » اراده«. گراست گرا و رويكرد هيوم تجربه لاز رويكرد دكارتيان عق
اي از عواطف مواجهيم كه موجب شكل گرفتن تصـور   همچون هيوم با مجموعه» درون و برون«در . اند همگي در هيوم منفعل

اطف داراي مشخصـاتي هسـتند كـه دكارتيـان بـه اراده      شوند، اما بر خالف تصور هيوم، اين عو دانيم مي مي» خود«ما از آنچه 
شود كه براي مـا در بيـرون قابـل     دهند، موجب رفتاري مي دادند، يعني عواطف فعالند و آنچه آنها درون ما انجام مي نسبت مي

هيـوم و  . ستپيوند غريبي ميان عواطف هيومي و ارادة دكارتي برقرار شده ا» درون و بيرون«خالصه اينكه، در . مشاهده است
هاي طرفدار او، همواره به نقد اراده از اين منظر پرداخته بودند كه اراده گويي در جعبـة سـياهي اسـت كـه      بعدها پوزيتويست

عواطف هيومي چون خود منفعل بودنـد  . تواند باشد شود كه باالخره چگونه عامل محركه مي قابل تبيين نيست و مشخص نمي
شود و از حالت انفعال درآمـده   ا وقتي عواطف هيومي داراي همان مشخصات ارادة دكارتيان ميام. شدند دچار اين اشكال نمي

گرايان از دست كشيدن از اراده، قابل تبيين نبودن  گردند، اين پرسش به درستي قابل طرح است كه اگر قصد طبيعت و فعال مي
اگـر بخـواهيم بـه    . اند كه دقيقاً همان ويژگي را دارد ل شدهآن و در نتيجه انكار آن بوده است، چگونه بار ديگر به عواطفي قائ

دهد كه بعد از شنيدن حرف مادرش، بايد دكمة لبخند را فشار دهـد؟   دستور مي» شادي«تر پرسش كنيم چه كسي به  طور عيني
ش بـراي عبـور از آن   گرايان در تـال  اگر رايلي به طور خودانگيختهچنين كرده است، چه تفاوتي با ارادة خودانگيخته كه تجربه



ها و  تواند در داوري جايي براي باورها، شناخت و تفكر ما و نقشي كه مي  »درون و برون«بودند، خواهد داشت؟ همچنين در 
  .شود رفتار ما ايفا كند، درنظر گرفته نمي

  
  : سركار خانم دكتر مهرنوش هدايتي

  : دهد  فيلم دو ايده بزرگ در خصوص هيجانات را ارائه مي
هيجانـات تـاثير بسـزايي بـر ادراك مـا، توجـه مـا، حافظـه مـا و          . اساسي در نگرش ما به جهـان هسـتند   هيجانات عامل -1

  . كنند هاي مهم زندگي راهنمايي مي در وضعيتاين هيجانات ما هستند كه ما را . هاي ما دارند قضاوت
ژگان اجتماعي يا دستور زبان تعـاملي ارجـاع   با يك وا هاي مختلف تمايل دارند كه هيجانات را ها و فرهنگ افراد در سنت -2

شـود در   مثال وقتي فردي عاشـق ديگـري مـي   . بخشد هيجانات به تعامالت ما با ساير افراد هم ساختار و هم محتوي مي. دهند
تمـام ايـن بافـت    ... هديه يا گل بخرد، او را لمس كند، به او بنگـرد، بـرايش شـعر بسـرايد و      تمامي جوامع ميل دارد براي او

هـا را بـه    گيرد و شايد همين هيجان و احساس است كه فراتر از هـر مـرز و بـومي انسـان     از احساس ما نشات ميارتباطي از 
داديـم كـه رايلـي     ديديم به راحتي تشخيص مي را مياگر زبان فيلم دوبله نشده بود و ما فقط تصاوير . سازد يكديگر متصل مي

  . خوب گذشته چنگ بياندازدبه خاطرات كند  وقتي غمگين است سعي مي
  
  

  رضايي  جناب آقاي دكتر شيخ
. از انيميشن درون و برون مي توان در حلقه هاي كندوكاو استفاده كرد و موضوعاتي مربوط به فلسفه ذهن را به بحث گذاشت

در اين فـيلم بـا پـنج عاطفـه     . مساله اول مربوط به عواطف است. موضوع در اين انيميشن جالب توجه استبه خصوص سه 
عواطـف  . مانند اينكه اصوال عواطـف چيسـت   .اصلي آشنا مي شويم و همين مي تواند دستمايه پرسش هاي خوبي قرار گيرد

آشنايي با عواطف گام اول براي . تفكيك كرد يا خيرچرا عواطف مهم است و ايا مي توان عواطف را از هم . اصلي كدام است
 تقويت حس همدلي در كودكان است و بدون همددلي اخالق نيز شكل نخواهد گرفت

به عبارت ديگر چيستي . چه چيزي من را همان شخص چند سال پيش مي كند. موضوع دوم به خود يا خويشتن مربوط است
اين انيميشن تاكيد زيادي بر حافظه شده است و گويي حافظه بـه عنـوان تعريـف    در  .و كيستي من به چه عاملي بستگي دارد

اين مي تواند دستمايه پرسش هايي درباره هويت شخصي و نقش خاطرات در . كننده هويت شخصي در نظر گرفته شده است
  تداوم آن باشد

ده شده است كه در ذهن مـا آدمـك هـايي    در اين انيميشن چنان نشان دا. سرانجام موضوع سوم به مغالطه آدمك مربوط است
اين موضعي قديمي در فلسفه ذهن اسـت كـه در قـرن هـاي      .وجود دارند كه كار ادراك و مديريت عواطف را بر عهده دارند

بحث درباره مزايا و معايب نظريه آدمـك و  . اما امروزه مي دانيم كه چنين فرضي مغالطه آميز است .پيش مدافعاني داشته است
بييني آن در فلسفه ذهن هم موضوع ديگري است كه با اين انيميشن مي شود درباره آن با كودكان و نوجوانـان بحـث   قدرت ت

  كرد
  

  آقاي دكتر سعيد ناجي
روانشناسـي از يـك   . اين سخنراني به تببين پذيري وجود انساني در روانشناسي و ديدگاه فلسفه براي كودكان اختصاص دارد

بر اسـاس  نتـايج اخيـر معرفـت شناسـي علـوم       . معرفتي نميتواند باالتر از علوم ديگر قرار گيرد  سو چون علم است از لحاظ



نميتوانند حكم نهايي را صادر كنند و تنها معارف و نظرياتي را در اختيار ما ميگذارند كه بطور موقتي  بتوان مشكالت روزمره 
ست اين در حاليكه روانشناسان گهگاه ديده ميشود كـه در  اين حكم در خصوص روانشناسي هم صادق ا. را رفع و رجوع كرد

امـا بايـد در نظـر گرفـت كـه      . باره انسان ها بويژه در باره ذهن آنها  با اطمينان و قاطعيت سخن گفته و حكم صـادر ميكننـد  
. تجربي ديگر باشـد  مدعيات اين رشته هم فقط يك نظريه اند و  اعتبار  نظريات روانشناسي نميتواند بيش از اعتبار دانش هاي

. بخشي از روانشناسي كه مربوط به دوران پوزيتيويسم است هنوز همان سبك و لحن را بويژه در كشورمان حفظ كـرده اسـت  
  .اين جزو فرهنگ شده و مردم به روانشناسان به چشم افرادي نگاه ميكنند كه از حقايق درون آنها و درون انسان خبر ميدهند

عف ديگري هم دارد كه اين موضوع  در اگزيستانسياليسم با تعريفي كه از وجود فـي نفسـه، لنفسـه و    اما روانشناسي نقطه ض 
بر اين اساس انسان  بر خالف اشيا كه تعريف ثابتي دارند موجـودي اسـت كـه خـودش را     . لغيره داده ميشود مشخص ميشود

نزديك به حقيقت باشد يا ارتبـاط مـا را بـا آن اشـيا بـه       ما  شايد بتوانيم در باره اشيا حكم هايي صادر كنيم كه. تعريف ميكند
اين خـود انسـان اسـت بايـد     . نحوي سرو سامان دهد ولي هيچ علمي نميتواند در باره انسان همين حكم موقتي را صادر كند

ايـن  . لغـزد انسان به هر نحوي كه تعريف شود به خاطر اختيار و آزادي اش از زير آن تعريف بيرون مي. خودش را تعريف كند
بنـابراين سـخن گفـتن از انسـان و يـا      . تعريف ناپذيري انسان  و كودك به نحوي در برنامه فبك مورد توجه واقع شده اسـت 

بخشي از وجود  انساني كه اراده و اختيار را براي او به ارمغان مي آورد كه اصطالحا به عنوان نفس يا خـود شـناخته ميشـود    
از اين رو روانشناسان يا از اين امر سخن نميگويند و يـا آنـرا بـه فراموشـي سـپرده و يـا       . كاري سخت بلكه غير ممكن است

  . در انيميشن اينسايد آوت و به احتمال زياد نظريه روانشناسي پشتوانه آن اين اتفاق افتاده است. كتمانش ميكنند
برنامـه درسـي قبلـي بـر اسـاس      . ننـد در كالسهاي برنامه فلسفه براي كودكان خودشان هسـتند كـه خودشـان را تعريـف ميك    

آنها عاليق ، دغدغه ها و سوالهاي خود را مطرح ميكننـد و و پاسـخها و راه   . روانشناسي تربيتي براي آنها تدارك ديده نميشود
از يـن  . يعني خودشان كندوكاو مي كنند و به پاسخهاي خـود ميرسـند  . حل هاي خود انهاست كه به پرسشهايشان داده ميشود

نامه فلسفه براي كودكان تاثيري بيش از راه حل هايي كه روانشناسي  براي را مشكالت و مسائل آنها پيشـنهاد ميكنـد   جهت بر
آنها مشكالت و مسائل خود را شناسايي و راه حل هاي خود را ميابند و ايـن موجـب ايمـان بـه آن راه حـل و تصـميم       . دارد

 .ل و ارزشهاي  اخالقي هم به سرعت قابل رفع استجزمتر براي رفع آن مشكل است به همين منوال مسائ


