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 چکیده

ه گراییِ جعرفتیِ اخمال ِ هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه تفکر افتقادی در وظیف
گرایمیِ باشد. برای ایمن جنظمور از روش تح یمل جفهموجی بمرای تح یمل وظیفمهباور جی

گرایمیِ جعرفتمی جعرفتی، تفکر افتقادی و همچنین تبیین جایگاه تفکر افتقادی در وظیفمه
جنظور عقالفیت بخشمی دهد که بههای پژوهش حاضر فشان جیاستفاده شده است. یافته

ورها و رعایت اخال ِ بماور، بایمد دالیمل و قمرائن الزم و کمافی بمرای بماور فمراهم به با
ی گرایی(. فائل آجدن به این دالیل و قرائن، جست زم تحقیمق و تفحمص دربمارهآید)قرینه

گراییِ جعرفتی(. برای افیمام تحقیمق و بررسمی اصمولی، بایمد باور جورد فظر است)وظیفه
فحو احسن صورت گراییِ جعرفتی بهوظیفه ها فراینداربرد آنقواعدی را تبیین کرد که با ک

عنموان یمک توافنمد بمههایی است که هر کدام جیپذیرد. تفکر افتقادی جتشکل از جهارت
 قضاوت»کار روفد. این قواعد عبارتند از قاعده در فرایند تحقیق و بررسی در جورد باور به

 تمییمز»، «اصمالحی خمود»، «پرسشگری»، «عیوالفه قضاوت از پرهیز و روشن جعیار با
، «کمردن تح یل»، «جوییحقیقت و اکثریت از پیروی عدم»، «ضعیف دلیل از قوی دلیل
، «فگمریجاجعیت»، «تعصي و جمود از اجتناب»، «ابهام از پرهیز و بداهت»، «استقصا »
 از بماور تفکیمک»، «جخمالف فظمرات اسمتماع»، «تردیمدها پیگیری»، «پذیریافعطاف»

-که با ورود به فرایند اخال ِ بماور، جسمیر وظیفمه« هافرضبررسی پیش»، «باور صاحي
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 طرح مسأله
یکی از آفهما  شود و با گزینش های جتعددی جواجه جیافسان هنگام اعتقاد ورزیدن با گزینه

همای  شمناختی، تح یمل  شمناختی و روان این فرایند از جنظرهای جعرفمت . گرددبه اجری جعتقد جی
گزینمد؟ آیما بمرای    پیچیده و فراوافی دارد  از جم ه اینکه آیا او واقعاً از روی اختیار باوری را برجمی 

در ایمن فرآینمد چقمدر    هایی جواجه است؟ جیزان تأثیر عواطف و احساسات افتخاب خود، با بایسته
در قرن فوزدهم رهیمافتی  ... . ی باورها پرداخت؟توان به داوری دربارههایی جیاست؟ با چه جالک

شناسافه، تخ مف از قموافین جعرفتمی را گنماهی     های جعرفتگیریجطرح شد که با تأکید بر سخت
و بمرای هممه کم ،     همیشه، هممه جما  : اعالم کرد(  321 )  وی یام ک یفورد. شمرداخالقی برجی

« اخالقاً»البته قید . خطاست( اخالقاً)الزم و کافی، اجری 2اعتقاد به اجری بدون فراهم شدن قراین
صریحاً در عبارت خود ک یفورد فیاجده است  اجا قراین جتعددی وجود دارد که فاگزیر این قید را در 

همچنمین بسمیاری از   . 1اوسمت  دهد که یکی از آفها خودِ عنوان جقاله جشهوراین عبارت جای جی
در  (.41، ص919 ، 4اروی)افمد افد، این قید را ذکر کمرده افرادی که به تح یل این رهیافت پرداخته

های جعرفتی را گناه اخالقی شمرد و جدعی شد هر فردی بمرای  این رهیافت، وی تخ ف از بایسته
شد و اگر چنین فکرد، با ظ م به خود گزیند، باید ادله و استدالل کافی داشته باهر باوری که بر جی

آورد تما همر   این ایده، افراد را به خود جی. و همنوعان خود، یک عمل غیراخالقی افیام داده است
ع ت اص ی ایمن ادعما،   . عمل آورفدچیزی را باور فکنند و در باورهای پیشین خود فیز تیدیدفظر به

بمدین ترتیمي   . رب باورهای بدون پشتوافه استرواج یافتن خوی زودباوری در افراد و فیز آثار جخ
   را اولین بار در جقاله جعروفی با همین عنموان، در  « 1اخال ِ باور»ک یفورد اصطالحی با عنوان 

به اعتقماد او، اخمال  بماور بمه     . کنددر فشست افیمن جتافیزیک در لندن، جطرح جی 321 آپریل 
ارزش و دافد و باورهای احساسی و دلبخواهی را بیهی  وجه، اعتقاد بدون استدالل را جقبول فمی

توان گفت جنظور از اخال  باور این است طور ک ی جیبه(.  90 ک یفورد، )دافدجی ب که ضد ارزش
ها باید قبل از رسیدن به یک باور، به جعرفت کافی در جورد آن باور رسیده و باورشان از که افسان

که باور فرد با عمل خود او و همچنین با باور و عمل دیگر افمراد  از آفیا . جعقولیت برخوردار باشد
ای دارد  چنافچه باور فرد از جعقولیت برخوردار فباشد، این باورِ غیرجعقول در ای شبکهجاجعه رابطه

به همین دلیل فمه تنهما بماوری    . شودباور و به تبع آن عمل افراد جاجعه تأثیر گذاشته و تکثیر جی

                                                
1 - William Kingdom Clifford 

2 - Evidences 

3 - The Ethics of Belief 

4 - Arvey 

5 - The Ethics of Belief  
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ع ت تأثیر باور غیرجعقول فرد بر باورهای دیگران کمه عمدم   گرفته است ب که بهغیرجعقول شکل 
ای عدم جسئولیت در قبال جاجعه بشری است، اجری غیر اخالقی فیز صورت پیشگیری از آن گوفه

-239، صمص 322 هممان،  )آوردک یفورد برای بیان بهتر فظر خود، جثال زیر را جی. پذیرفته است
291.) 

خود را به هممراه تعمدادی از جسمافران، بمه      یجهاجرت یکشت قصد دارد یایکشت صاحي»
-جی جوفق اجا... . کنددر جورد سالم بودن کشتی به ذهنش خطور جی ییدهایترد... . بفرستد ایدر

 گوید کمه خود جی او با. کرده و وجدان خود را آسوده فماید دهنده غ به آزار تفکرات نیا بر شود

 جمان  ها،طوفان از یاریبس و از کرده تیربه سفرها را از یاریبس یر  خطیه بدون یکشت نیا

 سان،نیبد. فگردد باز سالم زیسفر ف نیا از یکشت کنم گمان است لیدلبی برده، لذا در به سالم

 یاجا فاگهان کشت. ستیگرفجی را یکشت حرکت آسوده، یخاطر دست آورد و با به باوری راسق
 گفت میخواه گفت؟ جس ماً میخواه چه یکشت صاحي یدرباره جا.  ...غر  شد افوسیجیان اق در

ش یپم  که یشواهد چنان اساس بر فداشت حق او رایز. است جرگ جهاجران یواقع جقصر او که
 بود، ب کمه  اوردهیف دست به صبورافه یبررس با را باورش او. شود جعتقد یزیچ به بود، وی یرو

 بمه  سمفر را  نیا یکشت که میکنجی فرض... . افته بودی دست آن به شیدهایترد فشافدن فرو با

-یفمم  یاکاهد؟ خیر، ذرهیج یکشت صاحي ریتقص از اجر نیا ایباشد، آ رسافده انیپا به سالجت
 توافمد یفمم  وجمه   یه به باشد، داشته یپ در یبد ای خوب جیچه فع ی تصادفاً فتاچنان... . کاهد

 کمار  از کماذب  ای صاد  ا باورشیآ که ستیف نیا پرسش. ر دهدییتغ را فعل یفادرست ای یدرست

 بمه  بمود  شیم رو شیپم  که یشواهد چنان اساس بر داشت حق او ایآ که ن استیا ب که درآجد،
 .«برسد؟چنین باوری 

حتمی قمراین کمم    )خواهد با این جثال فشان دهد کسی که بدون بررسی قمراین ک یفورد جی
جرتکمي شمده و   « شناسمافه خطمایی جعرفمت  »اتخماذ کنمد،   ، باوری را (اهمیت له و ع یه یک باور

« خطایی اخالقی»تر اینکه این خطای وی، افزون. جعرفتی بر اساس شواهد فاکافی برگزیده است
 باور که است واقعیت فتییه این اخالقی بععد این .هم هست و جذجت اخالقی را فیز به دفبال دارد

 باشمد،  افسمان  حیمات  ایهم هجنبم  دیگمر  از تفکیمک  قابل که چیزی یا شخصی اجر صرفاً یک

 ب کمه  او، خمود  بمرای  تنهما  فه شخص یک باورهای واقع، در(. 292، ص 322 ک یفورد، )فیست

 جیان دروفی ارتباط این بر ک یفورد در حقیقت،. در بر دارد را فتاییی و فیز پیاجدها دیگران برای

 دیمدگاه (. 22، ص2003،  آجسمبوری )اسمت  کمرده  برجسمته  را آن و گذاشته دست و عمل باور

جتافیزیمک  کسمافی همچمون     افیممن  اعضمای  سموی  از هم آن، طرح از بعد بالفاص ه ک یفورد

                                                
1- Amesbury  
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، و هم از سوی دیگر جتفکرافی کمه عضمو افیممن فبودفمد جثمل      4، وارد1، استون2، هاکس ی هاتن
، و 2وَن اینمویگن ، 1همای اخیمر فی سموفافی همچمون جمارتین     در سمال . فقد و بررسی شمد  1آرفولد

افد و در جقابل، فی سوفان دیگری همچمون  بر وجه جعرفتی دیدگاه ک یفورد تمرکز کرده 3پالفتینگا
برخمی دیگمر فیمز همچمون     . افمد ، وجه اخالقی دیدگاه او را جورد توجه قمرار داده 0 و رورتی 9گِیل
ورد را جمورد جداقمه   های جعرفتی و اخالقی ک یفم ، ارتباط جیان دیدگاه1 ، و کود2 ، کوئینتن  هاک

 که افدجدعی فی سوفان از دیگر در همین راستا برخی(. 1-4، صص2009، 4 جدیگان)افدقرار داده

دیگمری   و اخالقمی  یکی جدعای: است هم جستقل از جدعای دو بر جشتمل باورِ ک یفورد اخال 
است که باور پیدا کردن به چیزی برای شخصی که  این اخالقی جدعای. شناختیجدعایی جعرفت

شمناختی ایمن اسمت کمه ایمن      جمدعای  جعرفمت  . آن فیست، خطاست 1 از حیث جعرفتی جستحق
استحقا  جعرفتی حاصل قرائن و ادله است  یعنی برای اینکه کسمی از حیمث جعرفتمی جسمتحق     

-جمدعای جعرفمت   فمرض  بتهال باشد، داشته دلی ی یا قرینه باور آن برای باوری شود، الزم است

آجسمبوری،  )دارد بیمان  را جما  ادلمه  فموع  و جیمزان  خاصی جورد هر در که این فیست بر شناختی
جنظور ادعای یک باور، ابتدا باید به لذا برای داشتن قرائن و شواهد الزم به(. 22-23، صص2003

وظیفمه جحسموب   تحقیق و تفحص و بررسی پرداخته و این تحقیق و بررسی در جورد ادعا، فوعی 
شود که اگر به آن عمل فشود فه تنها استحقا  جعرفتی برای ادعای خود را فداریم، ب که طبق جی

رسمد کمه افیمام    فظر جیبا این توصیفات به. فظر ک یفورد خطایی اخالقی هم صورت گرفته است
رفتمی و  جنظمور اسمتحقا  جع  ی الزم بمه زجینمه ی تحقیق و بررسی در جورد یک باور، پیشوظیفه

                                                
1 - Hutton 

2 - Huxly 

3 - Stephen 

4 - Ward 

5 - Arnold 

6 - Martin 

7 - Van Inwagen 

8 - Plantinga 

9 - Gale 

10 - Rorty 

11 - Haack 

12 - Quinton 

13 - Code 

14- Madigan 

15- Entitled 
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گرایمی جعرفتمی در اخمال ِ    این تحقیق و تفحص، همان وظیفه. پیشگیری از خطای اخالقی است
برای افیام صحیح این تحقیق و بررسی باید اصول و قواعدی وجود داشته باشد تما بما   . باور است

ه با ی اساسی تبیین قواعدی است کلذا جسأله. تبعیت از آفها، بررسی را به فحو احسن افیام دهیم
 . گرایی جعرفتی را به بهترین شکل جمکن به سرافیام رسافدرعایت آفها بتوان وظیفه
گیری عاقالفه است جبنی بر اینکمه چمه بماوری    فوعی تصمیم  تفکر افتقادیاز طرف دیگر، 

 پمردازد چه باور داریم فیز جمی به تح یل و بررسی آن و حتی( 40، ص931 ، 2فوری )داشته باشیم
 و تع میم  جتخصصان که است سال 100دود ح(. 2002و  931   افی ، 939 ، 1افی فوری  و )

 آجموزش  اصم ی  همدف  جز  هشمت  تفکر افتقادی را پرورش خود، هایگذاری سیاست در تربیت
 اجتمماعی،  همای جسأله، جهمارت  حل و افتقادی تفکر پایه، آکادجیک هایجهارت یعنی  ایجدرسه

شمغ ی قمرار    آجمادگی  و ادبیمات  و هنر عاطفی، و جسمی بهداشت های شهروفدی،اخال ، جهارت

 آرجمان  عنموان  بمه  افتقادی تفکر که است سال 25 از بیش و( 2003، 4اسنایدر و اسنایدر)افدداده
 تقاضمای  و اسمتدالل  ی توافاییتوسعه بر تأکید. (2001، 1هاتچر)است تأکید جورد تربیت و تع یم

 پایه و اساسی عنصر آجوزش چهارجین عنوان به درسی هایبرفاجه در آجوزش استدالل گنیافدن
 در عصر افتقادی تفکر به فسبت سابقهبی توجه فشافگر ،)حساب کردن و فوشتن خوافدن، از پ )

جعنمای  المعارفِ جاجعِ آجوزش و پمرورش، تفکمر افتقمادی را بمه    دایره(. 993 ، 1سیگل)است حاضر
هما،  شده به جای پذیرش سماده و بمدون ارزیمابی قضماوت    ها و رویکردهای ارزیابی کاربرد دیدگاه

همای جتفماوت تفکمر    فاجمه لغت(. 222، ص2003تیواری، )ها و اطالعات تعریف فموده استفگرش
فیکمولز،  )گیرفمد افتقادی را استفاده از ذهن برای قضاوت و ارزیابی دقیمق و سمنییده در فظمر جمی    

بررسی فعال، پایدار و دقیق هر عقیده یما دافمش    در همین رابطه دیموئی، تفکر افتقادی را(. 2001
در خصوص تفکر افتقادی جطالعاتی صورت گرفته که بمه برخمی از   (. 24،ص932 دیویی، )دافدجی

کارگیری آجوزش تفکر به»در پژوهش خود با عنوان ( 121 )ولیشاه. پردازیمها جیترین آنجرتبط
هما رسمید کمه    بمه ایمن یافتمه   « فیازهای جاجعمه جنظور پاسخگویی به افتقادی در آجوزش عالی به

تعمق : یادگیری توافایی تشخیص جشکالت و پرسشگری، فتایج جثبتی را درپی دارد که عبارتند از
جنظور رفع آفها، خودارزیابی، کسمي  ها و اییاد دافش الزم بهدر جشکالت برای ج وگیری از ابهام

                                                
1- Critical Thinking 

2- Norris  
3- Ennis 

4- Snyder & Snyder 

5- Hatcher 

6- Siegel 
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بمه  ( 130 )در پمژوهش دیگمری، جهمافی   . طفف ، آجاده شدن برای سمازگاری بما جحمی   اعتماد به
تمرین  پرداخته که جهم« فقد و بررسی جبافی ف سفی الگوی آجوزش تفکر افتقادی لیپمن»جوضوع 
که آجموزش تفکمر افتقمادی جنحصمراً از طریمق فراینمدهای       ی این تحقیق عبارت بود از اینیافته

ن فکتمه بایمد بمه پمرورش روح     پ  جع مان و جیمریان با عنمایت به ای. گرددپژوهشی جمکن جی
بما عنموان   ( 130 )در پژوهشی که توسمط هاشممیان فمژاد   . آجوزان بپردازفدگری در دافشپژوهش

ی ابتمدایی بما   ی چارچوب فظری در خصوص برفاجه درسی جبتنی بر تفکر افتقمادی در دوره ارائه»
( 2سمؤال کمردن    ( : افیام شده است، هشت جهمارت « تأکید بر برفاجه درسی جطالعات اجتماعی

سازجافدهی جفاهیم ع می جربموط  ( 1استدالل کردن ( 1ارتباط دادن ( 4ارزیابی ( 1تح یل کردن  
. فراشممناخت، بممرای تفکممر افتقممادی در فظممر گرفتممه شممده اسممت( 3کمماربرد واژگممان افتقممادی ( 2

ه بم    همای ع موم افسمافی    بررسی گرایش دافشیویان رشته»با عنوان در پژوهشی  (132 )فوشادی
و  اشتغال ذهنی، ب وغ فکری، فوآوریی در چهار جؤلفهرا گرایش به تفکر افتقادی  ،«تفکر افتقادی

همای تحصمیالت    فشمان داد کمه دافشمیویان دوره   ها یافته .کرده استبررسی و جطالعه  ذهن باز،
همای   و در بمین رشمته   داشمته خصوص دوره دکتری گرایش بیشتری به تفکر افتقمادی  هتکمی ی ب

. فشمان دادفمد  ی شناسمی بیشمترین گمرایش را بمه تفکمر افتقماد      جاجعمه رشته ف، دافشیویانجخت 
سمازی جشمترک در جمورد تفکمر      رسمیدن بمه یمک جفهموم    »ای با عنوان جطالعه (990 ) ونسیفا

در جورد تفکمر افتقمادی کمه دارای دو بعمد     را یک توافق جفهوجی  هاو یافته هافیام داد، «افتقادی
در این جطالعه جسمتیوی حقیقمت، داشمتن    . دهدفشان جیگرایش عاطفی و جهارت شناختی بود، 

عد عماطفی تفکمر   بعجز   ...ذهن باز، تح ی ی بودن، سیستماتیک بودن، کنیکاوی، اعتماد به خود و
اطالعات جرتبط، تممایز بمین حقمایق    افتقادی و فرایندهای شناختی جافند جشاهده شواهد، افتخاب 

به فقل از )بودفدعد شناختی تفکر افتقادی بع جز  ...جربوط و فاجربوط، تح یل و بررسی اعتبار جنابع و
هایی در افراد جتفکر بررسی جالک»در تحقیق دیگری به (  200)1پعل و الدر(. 2،2004دام و ولمن

صورت واضح و ها و جسائل ضروری بهطرح پرسش - : ها عبارتند ازاین جالک. پرداختند« جنتقد
های جستدل و ارزیابی آفها حلتأکید بر راه -1آوری و ارزیابی اطالعات تفسیر آفها جمع -2. دقیق

تعاجمل بما    -1ها و فتمایج کماربردی آفهما    تشخیص فرضیه -4ها و استافداردهای جربوط با جالک
ای که توسط پمل و المدر   جطالعات گسترده. چیدهحل جشکالت پیدست آوردن راهدیگران برای به

افیام شد، فشان داد هر چند که واقعماً  « های ع می اساتید دافشگاهاعتبار فاجه»با جوضوع ( 2000)
شناسمند و بماور   ی اساتید، تفکر افتقادی را به عنوان یک هدف اولیه برای آجوزش خمود جمی  همه

                                                
1 - Facione 

2- Dam & Voloman  
3 - Paul & Elder 
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تعریف واضحی از تفکمر  : داد کمی از آن ها توافستندکنند ولی تعدارفد که به خاطر آن تدری  جی
هاست را توضیح دهند، ی آنافتقادی ارائه دهند، استافداردهای عقالفی را که تفکر افتقادی بر پایه

های عقالفی یما تممایالت ضمروری    ی آن را تشخیص دهند، و ویژگیهای تشکیل دهندهتوافایی
-، طمی بررسمی  ( 200)فاسیون و همکارانهمچنین  .دهندبرای تفکر افتقادی را جورد بحث قرار 

-ی تفکر افتقادی و جتفکر افتقمادی از جم مه  حقیقمت   های ویژههای دیگری، فهرستی از جهارت

و همچنمین   1و فممو یمافتگی   1، پیگیری4فف ، اعتماد به1، تح یل، فظاجداری2، روشنفکری جویی
به یک جوضموع، افتخماب بمر اسماس دلیمل،       آوری اطالعات جرتبطپشتکار فو  العاده برای جمع

را ( 991 فاسیون و همکماران،  )ی کنیکاوی و کارآگاهی، جحتاط در قضاوتبرخورداری از روحیه
 . باشندجند جیگرایی جعرفتی قاعدهی وظیفهفوعی الزجهجشخص کردفد که همگی به

ایی جعرفتمی جشمخص   گربا این اوصاف با تح یل جفهوم تفکر افتقادی، جایگاه آن در وظیفه
گراییِ جعرفتی به اهمیمت و ضمرورت تحقیمق و تفحمص     لذا در اداجه با تبیین  وظیفه. خواهد شد

جهت جتقن کردن باورها خواهیم پرداخت و سپ  با توجه به تح یل جفهموم تفکمر افتقمادی، بمه     
تبیمین   ی یک تحقیق و بررسی صحیح بوده و به این ترتیي بما رسیم که الزجهتبیین قواعدی جی

گرایی جعرفتی، زجینه برای جعقولیت باورهما و اخمال ِ بماور فمراهم     جایگاه تفکر افتقادی در وظیفه
-برای تح یل وظیفه 2در این پژوهش از روش توصیفی و تح یل جفهوجیبه همین جنظور . آیدجی

بمه جعنمای   ، 3تح یمل از فگماه جمور   . استفاده شده استگرایی جعرفتیِ اخال ِ باور و تفکر افتقادی 
ی روشمن   ی فاروشن است به افدیشه یا جفهوم یا گمزاره برگردافدن یک افدیشه یا جفهوم یا گزاره

همای  هما و گمزاره  هما، واژه یعنمی جفهموم  . تر گرددآفکه دگرگون شود، روشنسان که جعنا بیبدان
دیگر، آن فموع  عبارت به (.1 ، ص190 فقیي زاده، )تر شوفدتر، رساتر و روشنجافشین شده، دقیق

ای از جفماهیم  ی آن به فهم جعتبر از جعنای عادی یک جفهوم یا جیموعه ی ی که جا به واسطهتح
تح یل جفهوجی فاظر اسمت بمه فمراهم    . شودفاجیده جی« تح یل جفهوجی»یابیم، جرتبط دست جی

سمایر   ی توضیح دقیمق ارتبماط آن بما   واسطهآوردن تبیین صریح و روشن از جعنای یک جفهوم به
از . شمود ی جهان را شماجل جمی  هایمان دربارهجفاهیم و فقش آن در اعمال اجتماعی جا که داوری

                                                
1 - Truth-Seeking 

2 - Open-Mindedness 
3 - Systematicity 
4 - Self-Confidence 
5 - Inquisitiveness 
6 - Maturity 
7 - Conceptual Analysis 

8 - Moore 
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جا که جفاهیم در زبان تیسم یافته، فنون تح یل جفهوجی فنوفی بمرای آزجمون دقیمق جعنمای     آن
های فاظر به فحو جؤثری در پژوهشبرخی از پژوهشگران، از تح یل جفهوجی به. اصطالحات است

افد، اجا هممه جتضممن ایمن    هر چند فنون تح یل جفهوم جخت ف. کنندتفسیر جفهوجی استفاده جی
صورت دقیق جعمین شمده   گان توافمند زبان در شرایط جخت فی که بهکنندهفکته هستند که استفاده

کوجبز و دفی مز، ترجممه بماقری  در شمورت، ترجممه      )باشد، چه خواهند گفت یا چه فخواهند گفت
گرایمی  در فهایت با توجه به توصمیف و تح یمل وظیفمه   (. 42، ص 133 جهرجحمدی و همکاران، 

ی ورود و گرایی جعرفتی و فحوهجعرفتی و تفکر افتقادی، به تح یل جایگاه تفکر افتقادی در وظیفه
 .تأثیر آن به فرایند اخال  باور پرداخته شده است

 گرايي معرفتيِ اخالقِ باوروظیفه
همای  سری اصول پذیرفته شده است که از آن بما عنموان بایسمته   اور جبتنی بر یکاخال ِ ب

-عبارت دیگر برای پذیرش اخال ِ باور، باید این بایستهبه. بریمشناختی اخال  باور فام جیجعرفت

ای گرایمی، ارتبماط شمبکه   اراده: هما عبارتنمد از  ترین این بایسمته از جم ه جهم. ها را پذیرفته باشیم
بر اساس اخال ِ باور، افتخماب  . ، درون گرایی2گرایی، قرینه گراییرها، فعل جتعاقي باور، وظیفهباو

توافمد  توافد باوری را برگزیند، جمی گوفه که جیشود و فرد همانیک باور اجری ارادی جحسوب جی
جخت ف و جواجمع  باورهای یک فرد با یکدیگر و همچنین باورهای افراد (. گراییاراده)آن را رَد کند

در اخمال ِ بماور،   (. ای باورهاارتباط شبکه)گذارفدجخت ف با هم در ارتباط بوده و روی هم تأثیر جی
(. فعل جتعاقي بماور )گذارداعتقاد بر این است که باور با عمل در ارتباط بوده و روی عمل تأثیر جی

و همچنمین تمأثیر باورهمای او بمر      در این صورت با توجه به اراده و اختیار افسان در فرایند بماور، 
یعنمی فمرد جیماز فیسمت همر بماوری را       . آیدگرایی به جیان جیباورهای دیگران، سخن از وظیفه

افتخاب کند  ب که باید قبل از افتخاب خود وظایفی را افیام دهمد کمه جنیمر بمه کسمي جعرفتمی       
بما  (. گرایمی وظیفه)است   این وظیفه، همان فرایند تحقیق و تفحص در جورد باور  . عقالفی شود

افیام دادن این وظایف است که فرد قراین و شواهد الزم و کافی را برای پمذیرش و یما رَد یمک    
این قراین باید در دسترس و در حیطه آگاهی فرد بوده و او قمادر  (. گراییقرینه)آوردباور فراهم جی
شمناختی جعرفمی شمد، بمه     جعرفمت  همای حال که بایسته(. گراییدرون)ی خود  باشدبه تبیین ادله

 .پردازیمگرایی جیی وظیفهبایسته
-ی توجیه در جعرفت است و یکی از دغدغهشناسان، جؤلفهترین جباحث جعرفتیکی از جهم

ای دارد کمه بما رعایمت    های آفها این است که آیا افسان فسبت به باورها خمود تک یمف و وظیفمه   

                                                
1 - Deontology 

2 - Evidentialism  
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سموی تحقیمق و   گرایمی، فمرد را بمه   وظیفه. م بمافد یا خیرها در توجیه جعرفت خود فاکافکردن آن
گرایی را بمه  جعموالً جنشأ وظیفه(. 10، ص139 جوادپور، )دهدی باور خود سو  جیتفحص درباره

ای عمده . گرایی به چند دسته تقسیم شمدفد گردافند که البته بعدها وظیفهجان الک و دکارت برجی
ای همم بمر وظیفمه    تأکید کردفد و عده 2ای بر وظیفه اخالقیتأکید کردفد، عده  بر وظیفه جعرفتی

جمان الک و دکمارت بمر وظمایف     (. 141-144، صمص  994 ، 1پموجمن ()4غایت افگارافمه )1عم ی
 جعرفتی تأکید داشته و آن را همان تحقیق و بررسی قبل از پذیرش یا ادعای باوری تعریمف جمی  

داشت که پذیرش باوری که همراه بما  قی تأکید داشته و اذعان جیک یفورد بر وظایف اخال. کردفد
او ایمن وظیفمه را همگمافی دافسمته و از آن بمه      . قرائن و شواهد کافی فباشمد، غیراخالقمی اسمت   

کند، چرا که ضمرر حاصمل از یمک بماور بمدون قمرائن الزم و       جسئولیت در قبال بشریت تعبیر جی
و ب که کل بشریت جی شمود و از ایمن بابمت غیراخالقمی     ی افراد یک جاجعه کافی، داجنگیر همه

گرایافی هسمتند کمه   ی وظیفهوی یام جیمز و پاسکال فماینده(. 24-29، صص139 جوادپور، )است
افد و جعتقدفد افسمان  بر وظایف جعرفتی یا اخالقی تأکیدی فدارفد  ب که جالک را غایت باور دافسته

گرایی عم ی، جالک را وظیفه. هترین سود و فرجام راهنما سازدباید باوری را برگزیند که او را به ب
-ی عمل گزینهچه از جنظر او جهم است، این است که در جرح هبیند و آنبر ذهن و استدالل فمی

تموان فتییمه   لمذا جمی  (. 12، ص139 جوادپمور،  )ای را افتخاب کنیم که بیشترین سود با آن باشد
این دو وظیفمه فیمز   . ی جعرفتی و اخالقی بیشتر جدفظر هستندفهگرفت که در اخال ِ باور، دو وظی

ی فمراهم  الزجمه ( وظیفه جعرفتی)یعنی تحقیق و بررسی در جورد باور. ای طولی با هم دارفدرابطه
-بوده و با افیام وظیفه جعرفتی است که جمی ( وظیفه اخالقی)آوردن قرائن الزم در جورد یک باور

عبارت دیگر تا روش صحیح تحقیق به. وظیفه اخالقی را فراهم آورد توان شرایط الزم برای افیام
توان قرائن و شواهد الزم برای یک باور را احصا  فمموده و وظیفمه   و بررسی در دست فباشد، فمی

شناسمی را  توان جباحث جعرفمت جعتقد است، جی 1در این زجینه چیزم. خوبی افیام داداخالقی را به
  بمه ایمن جعنما کمه همافنمد      (240، ص  91 چیمزم،  )اخالقی بازتعریف فمودبا استفاده از جفاهیم 

ی جعرفتی و ای بین وظیفهک یفورد، فرایند کسي جعرفت را فرایندی اخالقی تشریح کرده و رابطه
 .کنداخالقی برقرار جی

                                                
1 - Epistemic duty 

2 - Moral duty 

3 - Pragmatic duty 

4 - Teleological 

5 - Pojman 

6 - Chisholm 
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دکارت را یافت که به فوعی از اخمال   و توان جان الک در عصر رفساف  و پ  از آن، جی
الک و دکمارت بما بنیمان    (. 221، ص132 پترسمون و همکماران،   )افمد حبت به جیان آوردهباور ص

گرایی، فوع جعرفتیِ آن را برجسته کردفد و جعتقمد بودفمد کمه اوالً  افسمان در     ی وظیفهفهادن ایده
ثافیاً  این . جقام جوجودی عقالفی، این هدف جعرفتی را دارد که صاد  را بپذیرد و کاذب را برفتابد

ی ثالثاً  به دلیل برخورداری از قموه . ط بد تا بدان فائل شویمهدف جعرفتی، وظایفی جعرفتی را جی
ی جعرفتمی،  عقالفی و توان سنیش اشیا  و قضایا، در برابر همر فموع کوتماهی در افیمام وظیفمه     

اشمیم و  لذا در پی هر باوری، وظایفی وجود دارد که باید ج زم به افیام آفهما ب . جسئول خواهیم بود
 (. 14-11، صص134 شم ، )را در پی خواهد داشت«  گناهی جعرفتی»تخ ف از آن 

هایی بمود کمه   همان« اعتقاد جعتبر»گراهایی است که جعیارهایش درباره الک یکی از عقل
توافمد ایمن جعیارهما را بمرآورده     بعدها ک یفورد ارائه کرد  با این حال او جعتقد بود که جسیحیت جی

، 132 پترسمون و همکماران،   )که به درستی فهمیده شود و از آن دفماع گمردد  به آن کند، جشروط
، قضایا را جطابق، جخالف یا جافو  عقمل  «2جستاری در باب فهم بشر»ی او در جیموعه(. 24ص
صورت قطعی یا احتممالی  قضایایی که بتوان صحت آفها را با آزجایش و از راه قیاس به. شماردجی

قل هستند  قضایایی که با صورت یا اصل جشخصی فاسازگار یما جبماین باشمند،    دریافت، جطابق ع
ی واسمطه باشند  و باالخره قضایایی که فتوان صحت یا احتمالی بودن آفها را بمه جخالف عقل جی

عقل از اصول استخراج کرد، جافو  عقل خواهند بود  جثالً وجود خدای جتعال جطمابق بما عقمل،    
او وحمی  (. 440، ص  13 الک، )جخالف عقل، و رستاخیز جافو  عقل اسمت وجود خدایان جتعدد 

صمورت، چمون   که در این تابد  جگر اینکه جافو  عقل باشدرا اگر برخالف دلیل عقل باشد، برفمی
توافد به آن دست یازد، جوضوع ایمان خواهمد بمود فمه در سماحت     کند که فمیخود عقل حکم جی

کرد که جا تنها در صورتی در باور به خدا جوجه هستیم که آن الک اعالم (. 441همان، ص )عقل
البتمه او دو  . را بر جبنایی جوجه باور کرده و استداللی داشته باشیم کمه جقمدجات آن یقینمی باشمد    

ی این ایده. واسطه و قضایای بدیهیقضایای جربوط به تیربه بی: دافددسته از باورها را یقینی جی
او با سمخن گفمتن از تک یمف، المزام و شمرایط      . رایی در قرون بعدی شدگالک، سنگ بنای قرینه
ها گذاشت که بعدها ک یفورد با فظم ای پیش روی افسانگیرافههای سختجعرفتی یا عق ی، جالک

، 1برافمد بالفشمارد  . و فسج آن، تخ ف از این وظیفه را گناهی اخالقی در حق کمل بشمریت خوافمد   
کسافی بودفد که این سیر را پیش گرفتنمد و پمذیرش بماور بمدون      فیز  و جایکل اسکریون 4راسل

                                                
1 - Epistemic Sin 

2 - An essay Concerning Human Understanding 

3 - Brand Blanshard 

4 - Rassel 
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 (. 14، ص 130 استاجپ و همکاران، )استدالل را گناه جعرفتی فاجیدفد
دافست و جعتقد بمود دریافمت   دکارت، عقل و ارکان عق ی را جقدم بر دین و ارکان دینی جی

همای یقینمی،   اکتسماب  دافمش   بنمابراین بمرای  . های اوسمت عق ی افسان، جقدم بر اراده و تصمیم
های عقالً اثبات فشده در ذهن ج وگیری خواهمد  وظایفی وجود دارد که افیام آفها از حضور گزاره

عنوان جثمال  های دیگری فیز صورت پذیرفته و بهدر این رابطه تالش(. 2001چیگنل و دال، )کرد
در ایمن رهیافمت، بمر    . کنمد را جطمرح جمی   1 (ارزشمی )شناسی فضی ت جحوررهیافت جعرفت 2سوزا

بمر ایمن اسماس، ارزش    . شمود سالجت جحیط و حواس در فرایند توجیه و ارزشیابی باور تأکید جمی 
 (. 241- 21، صص 999 پوجمن، )جعرفت به تأجالت عقالفیِ صحیح است

بخشی بمه باورهما و   بدین ترتیي تا اینیا جشخص شد که برای حرکت در راستای جعقولیت
گیری ی جعرفتی خود یعنی کسي جعرفت و شناخت قبل از شکلید به افیام وظیفهاخال ِ باور، با

یعنی به جعرفت و شناختی برسیم که با توجه به آن بتموان از شمواهد و قمرائن    . باور، جتعهد باشیم
ای دافمیم وظیفمه  فکته اینیاست کمه جما جمی   . الزم و کافی برای ادعای یک باور برخوردار باشیم

داریم و آن این است که باید به شناخت و جعرفتِ صحیح قبمل از ادعمای یمک     جعرفتی بر عهده
عبارت دیگر هدف جشمخص  به. باور برسیم، اجا چگوفگی کسي این شناخت برای جا روشن فیست

همای جخت مف و    کسي دافش و جعرفمت، فیازجنمد اسمتراتژی   . است اجا ساز و کار آن فراهم فیست
-فائمل آجمدن بمه وظیفمه     عبارتیبهو ( 11، ص194 یری پری، غائبی و اج)های الزم استجهارت

-گوفهاین قواعد باید به. باشدگراییِ جعرفتی و شناخت عمیق قبل از باور، فیازجند قواعد خاصی جی

ی الزم بمرای  ی جعرفتی به فحو احسن صورت گرفتمه و زجینمه  ای باشد که با کاربرد آفها، وظیفه
در این پژوهش به تح یل تفکمر افتقمادی پرداختمه و    . هم فمائیمی اخالقی را فراحصول به وظیفه

-بمه . دهمد فشان خواهیم داد که چگوفه تفکر افتقادی، جا را در فراهم آجدن این قواعد یماری جمی  

ی جعرفتی تبیین فموده عبارت دیگر با توجه به تح یل تفکر افتقادی، در واقع قواعدی برای وظیفه
 . کنیمی اخالقی و فهایتاً اخال ِ باور فراهم جیو شرایط را برای حصول وظیفه

 
 
 
 

 

                                                                                                               
1 - Michael Scriven 

2 - Sosa 

3 - Virtue Epistemology 
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 گراييِ معرفتيجايگاه تفکر انتقادي در وظیفه
در فرایند کسي باور، قواعدی باید وجود داشته باشمد کمه رعایمت آفهما جنیمر بمه حصمول        

ت از طرف دیگر عدم رعای. جعرفتی عقالفی شده و بدین ترتیي زجینه برای اخال ِ باور فراهم آید
این قواعد، جنیر به جعرفتی غیر عقالفی شده و بدین ترتیي باور حاصل شده فیز قطعاً باوری غیر 

توان باورهمای پیشمین خمود را جمورد     جندی از این قواعد، جیهمچنین با بهره. اخالقی خواهد شد
رهای خود، شناختی کسي باوارزیابی قرار داد و این سؤال را از خود پرسید که آیا در فرایند جعرفت

ای ام؟ و ایمن جقدجمه  ام و در جسیر اخال ِ باور حرکت کردهبه تحقیق و تفحص صحیحی پرداخته
توافد جا را در فراهم آوردن این قواعد رویکردی که جی. شود برای از فو افکندن بنیاد باورهای خود

ورهما رهنممون   ی جعرفتی کمک فموده و اصطالحاً جا را بمه اخالقمی کمردن با   برای افیام وظیفه
گیری عاقالفه است جبنی بمر اینکمه   چرا که تفکر افتقادی فوعی تصمیم. سازد، تفکر افتقادی است
چه باور داریمم فیمز   به تح یل و بررسی آن و حتی( 40، ص931 فوری ، )چه باوری داشته باشیم

را بررسمی  دیموئی فیمز تفکمر افتقمادی    (. 2002و  931   افی ، 939 فوری  و افی ، )پردازدجی
بما ایمن اوصماف تفکمر     (. 24،ص932 دیمویی،  )دافمد فعال، پایدار و دقیق هر عقیده یا دافش جمی 
برای تبیین بهتر این جمدعا،  . گیری باورهای اخالقی داردافتقادی، ارتباط خاصی با ارزیابی و شکل

 .پردازیمدر ذیل به بررسی تفکر افتقادی جی
سمال قبل جؤیمد   2100تدری  و دیدگاه سقراط در  تفکر افتقادی قدجتی دیرینه دارد، روش

طور ک ی، تفکمر افتقمادی از زجمان سمقراط و روش گفتگموی      به(. 134 شهابی، )این جط ي است
سقراط فخستین فی سموفی بمود کمه داور    (. 2002جافسون، )اکتشافی وی با ف سفه در ارتباط است

تمان بنا شمده بمود و فقمادی یکمی از     ی گفروش تربیتی سقراط برپایهروزگار خویش خوافده شد، 
او در روش پرسش و پاسق، همواره از حرکت جدالی فکر . آجدحساب جیارکان جهم این روش  به

ی طمور ک می در افدیشمه   بمه . فمود برای هر چیز یک تعریف پیدا کنمد کرد و سعی جیاستفاده جی
-جمی  اشی از آن با ارزش ت قمی ی افتقادی جحورِ کار است و تغییرات اجتماعی فسقراطی، افدیشه

سقراط تا آن افدازه برای تفکر افتقمادی و فقمش آن در زفمدگی ارزش قایمل     (. 130 جهافی، )شود
زفمدگی ارزیمابی فشمده    »: گویدکند، آفیا که جیبوده که شعار جعروفش را بر آن اساس عرضه جی

بینمد و  ور ارزیمابی جمی  بر این اساس، ارزش زفدگی را به حضور یا عدم حض. «ارزش زیستن فدارد
عباسی یادکوری، )کندبدین ترتیي به عنصر اساسی تفکر افتقادی یعنی تح یل و ارزیابی تأکید جی

روش افتقادی، در واقع یمک  . خوافدجی "افتقادی"کافت فیز روش ف سفی خودش را روش . ( 13 
وف بمه بررسمی   گوفه که توجه اص ی سقراط جعطصورت جدید از روش سقراطی است  زیرا همان

-خودش و دیگران در جسیر جستیوی حکمت بود، روش فقادی همم فیازجنمد بررسمی عقمل بمه     

-جعنای دقیق ک مه برای کافت فرایندی است که بهبه عبارت دیگر، فقد به. ی خودش بودواسطه
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شاقول )کندهای قوای خودش سؤال جیی گستره و جحدودیتی آن عقل از خودش دربارهواسطه
چیمزی کمه باعمث    . ی کافت، دگماتیسم جقابل کریتیسیسم قرار دارددر ف سفه(. 133 ، و جحسنی

گردد  عصمر روشمنگری، ف سمفه و    شود کافت ف سفه را فقادی بدافد، به عصر روشنگری بر جیجی
کوشمد تما   دافد و فیمز جمی  شان هماهنگ با یکدیگر جیفقد را وابسته به هم و در آثار غیر جستقیم

جعتقمد اسمت کمه تفکمر     ( 1، ص 99 )افمی  (. 120 کاسمیرر،  )رشتی واحد بیابنمد برای هر دو س
تفکری جستدل و جتأجالفه بوده که تمرکز آن بر این فکته است که چه چیمزی را بماور   »افتقادی، 

قاب یمت  : او جعتقد است که در این تعریف، سه جفهوم اساسمی وجمود دارد  . «کنیم و یا افیام دهیم
در همین رابطه ده ویژگی را بمرای جتفکمر افتقمادی    ( 991 )افی . گیریماستدالل، تأجل و تصمی

هما  ارزیمابی   فرضارزشیابی اعتبار جنابع  تشخیص دالیل، فتایج و پیش: شمرد که عبارتند ازبرجی
گیمری در  هاست  جوضعفرضکفایت یک استدالل که شاجل ارزشیابی اعتبار دالیل، فتایج و پیش

ریزی شمرایطی بمرای تیربمه و ارزیمابی ایمن      سازی جسأله  طرحی روشنجورد جسأله  پرسش برا
ها  تعریف جفاهیم جرتبط با جوقعیت  داشتن ذهن باز  تالش برای کسمي اطالعمات بیشمتر     طرح

در (. البته با در فظر گمرفتن جافمي احتیماط   )کنداستخراج فتایج وقتی که شواهد از آفها حمایت جی
شوفد کمه فمرد   صورت در هم تنیده عمل کرده و جوجي جیده ویژگی بهفرایند تفکر افتقادی، این 

جعتقد است که در (  99 )افی . بتوافد بر اساس جوقعیت خود تصمیمی جستدل و جتأجالفه بگیرد
ی ابعماد آن را جمورد بررسمی    کند و همهفرایند تفکر افتقادی، فرد جوقعیت را به وضوح ترسیم جی

  بر شواهد (باشدی جان دیوئی جیند فهم جسأله در جراحل حل جسألهاین همان فرای)دهدقرار جی
های جخت ف را کند  جایگزینصورت کل درک جیکند  جوقعیت را بهو سؤاالت و فتایج تمرکز جی

-گرایی بیفتد، با احتیاط تصمیمی جتناسي با جوقعیت جمی گیرد  بدون اینکه به دام شکدرفظر جی

ی اختصماری  گیمری را در غالمي واژه  فکمر افتقمادی بمرای تصممیم    او شش جهارت جهمم ت . گیرد
 

FRISCO جطمرح       ( فگمری سنیی، شفافیت، جاجعیمت تمرکز، استدالل، استنتاج، جوقعیت)شاجل
جباحمث   تح یمل  و تیزیه در دقت به جتفکر که است وقتی افتقادی افی  تفکر اعتقاد به. کندجی

 افی . برسد جعتبر گیریفتییه و به قضاوت و باشد جعتبر جدارک و شواهد دفبال به کند، کوشش
بموده و   به دور اغراض شخصی از که دافدجی هاییافسان تربیت را افتقادی آجوزش تفکر از هدف
فموعی شماجل تفکمر    تفکر افتقادی در تعریف افی  به(. 931 افی ، )باشند دقت و صراحت دارای

طمور جوقمت از   توافد بمه گیری از تفکر خال  جیبا بهره شود  چرا که جتفکر افتقادیخال  فیز جی
پمایثرز و  )های جخت ف را به درسمتی جمورد بررسمی قمرار دهمد     جوضع خود خارج شده و جایگزین

                                                
1- Focus, Reason, Inference, Situation, Clarity, Overview 
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. دهمد از جنظر افی ، ارزشیابیِ جوقعیت جحور، جبنای تفکر افتقادی را تشکیل جی(. 2000،  سادن
ساس شواهد جوجود در جوقعیت، فتایج را استخراج کند و او جعتقد است که جتفکر افتقادی باید بر ا

هایی از عقملِ عم می ارسمطو    به این ترتیي، تفکر افی  دارای رگه. در این راه با احتیاط پیش رود
ارسطو جعتقد بود که در باب اخال ، سیاست و تدبیر جنزل، افراد باید بر حسي عقلِ عم می  . است
همای  بنمابراین یافتمه  . گیمری کننمد  جوقعیت، اقدام به تصمیمو با توجه به « ی حد وسطقاعده»و 

این فوع تفکر، فوعی . هاستهای جوقعیتی جافند ارزشعقالفی آفها در این جوارد وابسته به ویژگی
که از طرفی به تفکمر سممت و   ( 9 ، ص2002فاسیون، )دار بودهقضاوت خودتنظیم کننده و هدف

فرایند شناختی است که با استدالل و تفکمر افعکاسمی   دهد و از طرف دیگر یک سوی ف سفی جی
همای  هما یما جهمارت   ، و بما اسمتفاده از اسمتراتژی   (934 بروفمر،    991 ، 2گ من )شودجشخص جی

ریچمارد  (. 993 هالپرن ،)برد، احتمال دستیابی به بازده جط وب را باال جی(991 هالوفن، )شناختی
 سازی،ی جفهومفرایند خردجندافه، فعال و جاهرافه»: جعتقد است که تفکر افتقادی عبارتست از 1پعل

 جشماهده،  طریمق  از شمده،  تولید یا شده آوری اطالعات جمع ارزشیابی و ترکیي تح یل، کاربرد،
و پمل،   4اسمکریون )«و عممل  بماور  فمودن هدایت جنظور به فظر، تبادل یا استدالل تیربه، تأجل،

بخشیده  بهبود را تفکر ی تفکر،جاهرافه بازسازی و ارزیابی تفکر افتقادی از طریق تح یل،(. 2002
 را ی واقعیافدیشه غ ط، از را ی درستافدیشه تا سازدجی قادر را یادگیرفدگان و کندجی و تقویت

 به(. 2003و پل،  1الدر)دهند تمییز و تشخیص فظرات سطحی از را عمیق فظرات و واقعی غیر از
-و جعرفمت  جفهموجی  تح یمل  های جنطمق، جهارت افتقادی  تفکر بنیادین ابزار ،(990 )پل اعتقاد

 .است شناسی

 بمه  افتقمادی  تفکمر  :از شمرد که عبارتندرا برجی هایافتقادی، ویژگی راسل هم برای تفکر
 فیازجند تمأج ی فقادافمه   افتقادی آفهاست  تفکر جورد در و ارزیابی استدالل و شواهد بررسی دفبال

 دیگمر  و طمرف  فیست س بی خطیر اجر یک اساساً افتقادی است  تفکر فیز خود هایدرباره تالش
 جعموالً و بوده فهایی فدرتبه هستند، خود افتقادی تفکر ثمره که هااست  ابطال سازفده شک آن،

ت قمی جتفکمران   . (9 ، ص191 وجمدافی و سمیادی،   )هسمتند  های بعمدی اصالح برای ایجقدجه
همایی از  ای است از بععد هگ ی جارک  و همچنین رگهافتقادی، آجیختهجکتي فرافکفورت از تفکر 

ها همافند هگل جعتقد بودفد که فرایند تفکر افتقادی فرایندی دیالکتیکی است که آن. تفکر کافتی

                                                
1 - Pithers & Soden 

2- Glen 

3- Paul. R 

4 - Scriven 

5 - Elder 
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اساس آن بر ففی است و همچنین جافند کافت جعتقد بودفد که در فرایند تفکمر افتقمادی، شمناخت    
تفکر افتقادی از این جنظمر فعمالیتی اسمت    (. 139 فوذری، )یت زیادی داردعنوان یک سوژه اهمبه

های اساسی تیارب و فرض، پیش(جتأثر از کافت)صورت استعالییکه به( جتأثر از هگل)دیالکتیک
-ی اول ت قمی اثبمات  در تبیین تفکر افتقادی، در وه مه ( 923 ) ژیرو. کشافدباورها را به سؤال جی

گرایان، تفکر افتقادی را به دهد و جعتقد است که اثباتافتقادی را جورد فقد قرار جیگرایافه از تفکر 
-بعدی از تفکر افتقادی ارائه جیکاهند و این جنظری تکجی« سنیش سازواری جنطقی افدیشه»

اول اینکمه  بمین فظریمه و    »: فرض اساسی استتفکر افتقادی در جنظر ژیرو دارای دو پیش. دهد
ها و هنیارهای بشری جمدا  توافد از عالئق، ارزشدوم اینکه  دافش فمی. اط وجود داردواقعیت ارتب

گرایافه دور گرایی خام اثباتت قی ژیرو فسبت به واقعیت، از واقعیت(. 293، ص 923 ژیرو، )«شود
در این حالت بین تفکر افسان و واقعیمت،  . شودگرایی اجتماعی فزدیک جیفوعی سازهشود و بهجی
. شموفد ها تبدیل به عناصری فعمال در فراینمد شمناخت جمی    شود و افسانوفدی عمیق برقرار جیپی

جنمد  اینیاست که تفکر افتقادی به فرایند اخال ِ باور وارد شده و فقش خود را برای شناخت قاعده
 .کندگرایی جعرفتی ایفا جیدر وظیفه

اکی از اهمیمت جایگماه تفکمر    جباحث جطرح شده در جورد تفکر افتقادی، همگی به فوعی ح
  چرا که تفکر افتقادی دارای (جعرفتی یوظیفه)باشدافتقادی در بررسی دقیق هر باور یا عقیده جی

ی جعرفتمیِ  هایی برای بررسی جوافي جخت ف یک باور بموده و قواعمد الزم بمرای وظیفمه    جهارت
ی برای اخالقی کمردن باورهما را   ی دالیل الزم و کافی اقاجهاخال ِ باور را تضمین کرده و زجینه

اجتمماعی، تفکمر افتقمادی برآجمده از دو      -از همین روست که در رویکرد افتقمادی  .آوردفراهم جی
 (.09 ، ص191 حاج حسینی، )شناختی استعنصر اخالقی و عقالفی جعرفت

فراینمد  توان پمافزده قاعمده را در   فظران، جیتح یل جفهوم تفکر افتقادی از دیدگاه صاحيبا 
جنمد  صورت اصمولی و قاعمده  ی جعرفتی بهها، وظیفهبررسی یک باور اعمال فمود که با رعایت آن

: ایمن قواعمد عبارتنمد از   . آیمد افیام خواهد گرفت و زجینه جعقولیت و اخال  در باورها فراهم جمی 
 یمز تمی»، «اصالحی خود»، «پرسشگری»، «عیوالفه قضاوت از پرهیز و روشن جعیار با قضاوت»

، «کمردن  تح یمل »، «جمویی حقیقمت  و اکثریمت  از پیمروی  عمدم »، «ضمعیف  دلیمل  از قوی دلیل
، «فگممریجاجعیممت»، «تعصممي و جمممود از اجتنمماب»، «ابهممام از پرهیممز و بممداهت»، «استقصمما »
، «بماور  صاحي از باور تفکیک»، «جخالف فظرات استماع»، «تردیدها پیگیری»، «پذیریافعطاف»
ها را تشریح کرده بدین ترتیي در اداجه، این قواعد و چگوفگی کاربرد آن .«هافرضبررسی پیش»

 . ترسیم شده است  گرایی جعرفتیِ فرایند اخال ِ باور در شکل و جایگاه این قواعد در وظیفه

                                                
1- Giroux 
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روشن و همه فهمی برای قضاوت داشمته باشمیم و   در تفحص و بررسی یک باور باید جعیار 

زفدگی قول سقراط به. و جنطقی، قضاوت خود را در تع یق فگه داریمی جعقول تا رسیدن به فتییه

، اجا فباید در این ارزیابی تعییل فمود و ( 13 عباسی یادکوری، )ارزیابی فشده ارزش زیستن فدارد

  2001دورون و همکماران،  )باید قضاوت را جع مق و جسمکوت فگهداشمت    در غیاب جدارک کافی

فیکرسمون  بمه فقمل از      991 لیمپمن،    933 سمیگل،     200وولفولک،   200کالرک و هولت،

 قضماوت  از پرهیمز  و روشن جعیار با قضاوت) (131 فقل از جایمرز، دیوئی  بهو  99 اسکیفرزجن، 

از دیگر الزاجات یک بررسی دقیق و جوشکافافه  سؤال از چیستی، چرایمی و چگموفگی   (. عیوالفه

و پرسیدن سمؤاالت   (2000پل و الدر، )ی افدیشیدن فسبت به آنگیری باور جورد فظر و ف سفشکل

 ی روشاین فموع پرسشمگری، شماک ه   . (134   به فقل از شهابی،سقراط)عمیق در جورد آن است

به همین جنظور باید توجه کنیم که (. پرسشگری()2002جافسون، )گفتگوی اکتشافی سقراط است

از . افمد، فیسمت  باورهایی که جوجي تشکیل آن شمده  ها، شرایط وباور جورد بررسی جدای از زجینه

تمر  ها و شرایط را فیز جد فظر قرار داد  چرا که جا را در بررسی بهتمر و دقیمق  رو باید این زجینهاین

بر تشخیص ( 930 )واتسون و گ یزرو ( 2001)برکدر همین جعناست که . کندباور فع ی یاری جی

أکید داشته و از اینرو به آگاه شدن از شرایطی کمه در آن  ها تفرضو جورد پرسش قرار دادن پیش

 (.هما فرضبررسی پیش)کنندکنیم یعنی فرهنگی که جحیطِ بر زفدگی جاست، تأکید جیزفدگی جی

سازد و باید توجه داشت بمین دالیمل جمتقن و    بررسی دقیق یک باور، جا را به دالی ی رهنمون جی

. تر را بر دیگر دالیل تمرجیح دهمیم  یائل شده و دالیل قوفه چندان جتقن و قوی، تفاوت ق دالیل

پیشنهادِ با دلیل را به پیشنهادِ  (121 فقل از ارفشتاین و هافکین ،به)در همین راستاست که لیپمن

در فرایند بررسی یمک بماور، کشمف    . (دلیل ضعیف از قوی دلیل تمییز)دهدبدون دلیل ترجیح جی

صرف اینکمه  به)روی از فظرات دیگران و پیرو فظرات جمع بودنحقیقت تنها هدف جاست و دفباله

بررسمی خمود و   فباید جا را از حقیقت دور کنمد و بایمد هممواره بمه     ( اکثریت آن فظر را قبول دارفد

 عمدم ) (133 فقل از شماقول و جحسمنی،   سقراط  به)دیگران در جسیر جستیوی حکمت پرداخت

، فباید همی  چیمز را   (9 ، ص119 )قول دکارتبه جسیر در این .(جوییحقیقت و اکثریت از پیروی

عبارتی در تصدیقات خود از شتابزدگی و سبق ذهن به. حقیقت بدافیم، جگر آفکه بر جا بدیهی باشد

گوفه شک و که چنان روشن و جتمایز باشد که هی و تمایل بپرهیزیم و چیزی را فپذیریم، جگر آن

، (2004)لیمپ و بیزلمی  ، (130 فقل از ویمل دورافمت،  به) سطوافالطون و ار. ای در آن فباشدشبهه

افدیشمی و بررسمی   فیمز بمر ایمن روشمن     (  99 )سیفرتو (  200)کالرک و هولت، (2002)اودی
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هر یک از باورهای جورد بررسمی را بایمد بمه    . (بداهت)افدجزئیات، تأکید بسیاری داشتهجوشکافافه 

ای که برای تسهیل فهم آن الزم است به اجزا  تقسیم کمرده و ایمن هممان عممل تح یمل      افدازه

بمرای تحقیمق و بررسمی    (  200)وینینگهمام و پروسمر  و ( 2004)پاپاستفاف وو (  200)فیشر. است

عبارت دیگر، چمون جیهمول اجمری جرکمي     به. کنندجوضوعات جؤکداً بر ویژگی تح یل اشاره جی

کنیم تا بمه جزئمی بسمیط کمه جع موم اسمت،       قدری تیزیه جیآن را به است، برای جع وم کردفش

تقسیم کردن یک جسأله به اجمزای آن،   (131 )زادهفقیيقول رسیده و گره را بگشاییم، چرا که به

ی پ  از آفکه جبادی و اجزای بسیط یمک جسمأله  (. کردن تح یل)گرددتر آن جیجوجي حل ساده

ی جا چگوفه از آن جبمادی و بسمائط جرکمي    کنیم که جسألهجیجرکي را استخراج کردیم، بررسی 

دکمارت تأکیمد   (. 19، ص133 عمرب،  )با این روش حقیقت جسأله جکشوف خواهد شد. شده است

ها آسان ترین چیزها که ع م به آنکند که باید افکار خویش را به ترتیي جاری سازم و از سادهجی

برسم و حتی برای اجوری که طبعاً تقدم و تأخر فدارفد، باشد آغاز کنم، کم کم به جعرفت جرکبات 

همچنین وی جعتقد است که در همر جقمام، شممارش    (. جاجعیت فگری-ترکیي)ترتیي فرض کنم 

ای ک می سمازم کمه جطممئن باشمم چیمزی       اجور را چنان کاجل کنم و بازدید جسائل را بمه افمدازه  

ای ی جرکمي، همچمون زفییمره   جسمأله که یک توضیح آن(. 120 دکارت، )فروگذارده فشده است

هما را  توان اجزا  زفییره را یکان یکان دید و پیوستگی آنهای جتعدد، که جیاست جرکي از ح قه

. ها با یکدیگر را جشاهده کمرد ی ح قهبا یکدیگر سنیید، اگر چه فتوان در یک فظر پیوستگی همه

تح یل و خواه در ترکیي، جمیع جراحل کمال و تماجیت حصول فتییه فیز به آن است که خواه در 

شمود و چنافکمه در   ی استنتاج گسیخته جیوگرفه رشته( و استقصا  به عمل آوریم)اجر را بپیماییم 

زفییر اگر یک ح قه بگس د پیوستگی جحال خواهد بود، در کشف جیهول هم اگر جزئی از اجمزا   

، 133 عممرب، )گممرددیرود و فتییممه حاصممل فمممجهمممل بمماقی بمافممد، جط مموب از دسممت جممی 

باید توجه کنیم که در جورد یک باور، جمکن است فقطه فظرات جتفاوتی وجمود  (. استقصا ()10ص

داشته باشد و فظرات جتفاوت به صرف اینکه جخالف با فظر جا هستند فباید کنمار گذاشمته شموفد،    

جمکمن اسمت   همچنین (. استماع فظرات جخالف) ب که ارزش شنیده شدن و بررسی شدن را دارفد

شخصی عاجل به باور خود فباشد اجا باوری را جطرح کند کمه سرشمار از شمواهد و دالئمل الزم و     

لذا در فرایند تحقیق و بررسی یک باور باید به خود باور پرداخت و آن را از . کافی باشد و بالعک 

ر جما کمه   هم (. تفکیمک بماور از صماحي بماور    ) شخصیت جدعیِ باور و یا حاجیان آن جدا بپنداریم

چه باوری در عبارت دیگر، چنانآید از سرپوش گذاشتن بر آن اجتناب کنیم و بهتردیدی پیش جی
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بررسی جا جورد تأیید قرار گرفت، بدان جعنی فیست که در آینده با ورود تردیمدهایی در آن، دیگمر   

قبالً بمرای جما    رود و چونفیازی به بررسی جیدد فدارد و احتمال ابطال و یا اصالح آن از بین جی

تأیید شده است بدان جعنی فیست که اکنون تموجهی بمه تردیمدهای شمکل گرفتمه در جمورد آن       

تمر از  تر و جمتقن چه دلی ی قویلذا باید به بررسی پرداخته و چنان(. پیگیری تردیدها)فداشته باشیم

ان پمذیری فشم  آن دالی ی که جوجي پیدایش بماور جما شمده اسمت یافمت شمد، از خمود افعطماف        

تر را پذیرفته و از جوضع خود پائین آجده و فرجش فشمان  و دلیل قوی ( 200کالرک و هولت،)داده

بدین ترتیي فباید جتعصبافه بر روی فظر خود اصرار ورزیده ب که باید بمدون  (. پذیریافعطاف)دهیم

از . یشیدگوفه احساس جافبدارافه از جعرفتِ پیش رو استقبال کرده و فقط به کشف حقیقت افدهی 

عنوان خطر بررسی وقمایع بما   همین روست که احتمال خطای فظر شخص، جطرح شده و از آن به

باید در فظمر  (. اجتناب از جمود و تعصي() 99 اسکیفرزجن، )شودتوجه به جنافع شخصی تعبیر جی

حاصمل  گرایی جعرفتی، به اصمالح جعرفمتِ   داشته باشیم که با برداشتن هر گاجی در فرایند وظیفه

عنوان فاعل شناسا بپردازیم  چرا که این اجر به اصالح دیدگاه جا در جمورد بماور و   شده در خود به

با این اوصماف، بما کماربرد ایمن قواعمد در فراینمد       (. خود اصالحی)افیاجدکشف شدن حقیقت جی

عقولیمت  ی آن را جگرایی جعرفتی، به جعرفت و به تبع آن به باوری خواهیم رسید که شاک هوظیفه

در این راستا، جایگاه تفکر افتقادی در فرایند اخال ِ باور در  .و در پی آن اخال  تشکیل خواهد داد

 .ترسیم شده است  شکل 
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عبارت دیگر، ایمن شمکل فشمان    به. شکل فو ، فرایند اخال ِ باور را به تصویر کشیده است

ی ای وجمود دارد کمه الزجمه   گافمه شناختی ششجعرفتهای دهد که برای اخال ِ باور،  بایستهجی

ها عبارتند از، اعتقاد به ارادی بودن باورها و فقمش  این بایسته. حرکت به سمت اخال ِ باور هستند

های فردی و جمعمی و اینیاسمت   ای بین باوری شبکهگیری باور  وجود رابطهاختیار فرد در شکل

از باورهای جعقول سخن گفت  تأثیر باورهما بمر اعممال و    توان از جسئولیت اجتماعی فاشی که جی

شناسمافه  ی تحقیمق و بررسمی جعرفمت   گیرد  افیام وظیفهاینکه اعمال جا از باورهای جا فشأت جی

ی شواهد و دالیل الزم و کافی برای باور  گیری باور و ادعای باوری را داشتن  اقاجهقبل از شکل

هما همگمی   ایمن بایسمته  . جطرح و درک دالیل جطمرح شمده  آگاهی دروفی فسبت به شواهد قابل 

گرایی جعرفتی فقش جهممی را ایفما   در این بین، وظیفه. باشندی جحقق شدن اخال ِ باور جیالزجه

گرایمی جعرفتمی بمه سمرافیام     کند  چرا که اگر صحیح و اصولی صورت فگیرد، فه تنها وظیفمه جی

کماری قمرار گرفتمه و آن    رایی دستخوش این اِهممال گها باالخص قرینهفرسیده ب که دیگر بایسته

جنمد  صورت قائدهی جعرفتی بهاجا چنافچه وظیفه. توان ادعای اخال  باور را داشتجوقع دیگر فمی

ی دالیل و شمواهد الزم و کمافی   ی اقاجهتوافد زجینهپیش رود، جعرفت و شناختِ حاصل از آن جی

و از ( گراییقرینه)و شواهد جحکم و استواری بنا فهاده گرددرا فراهم آورده و باورهای جا بر دالیل 

از طمرف  . شناسی ب که بععد اخالقیِ اخال ِ باور همم حاصمل گمردد   این رهگذر فه تنها بععد جعرفت

ی کمار خمود   گیرد که قواعدی را سمرلوحه ی جعرفتی زجافی به فحو احسن افیام جیدیگر، وظیفه

. ی تحقیق و بررسی خود از چیزی فروگمذار فشمویم  ها، در وظیفهقرار داده تا با در پیش گرفتن آف

گرایمی  ی وظیفمه طور که در شکل واضح است، تفکر افتقادی با تبیین این قواعد، بر پیکمره همان

ی عملِ تحقیمق و بررسمیِ   کند که در صحنههایی جیهز جیجعرفتی فرود آجده و آن را به جهارت

گیمری بماور عقالفمی را    ی شکلیابد که عقالفی بوده و زجینهجعرفتی به جعرفت و شناختی دست 

این باور عقالفی هم از حیث جعرفتی و هم از حیث اخالقی شرایط الزم را احراز کرده . فراهم آورد

بدین ترتیي، جایگاه تفکر افتقمادی  . کندو اینیاست که اصطالح اخال ِ باور در جوردش صد  جی

 .یِ اخال  باور با ترسیم شکل فو  به خوبی قابل درک و تبیین استگراییِ جعرفتدر فرایند وظیفه

 گیرينتیجه

ای در ی عممل، فقمش عممده   و تمأثیر در حیطمه  ای ارتباط شبکهدلیل داشتن باورهای جا به

اخال ِ . لذا باید در فرایند کسي باورها، اخال ِ باور را رعایت کنیم. زفدگی فردی و اجتماعی دارفد
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. وضوع تکیه دارد که فباید بدون قمرائن و شمواهد الزم و کمافی، بماوری را بپمذیریم     باور بر این ج

چنافچه غیر از این باشد جا فه تنها باوری داریم که بنیاد عقالفی فدارد، ب که با توجه به تأثیر بماور  

ای باورهای فردی و اجتماعی، باور فاجعقول جا بمر روی  ی عمل و همچنین ارتباط شبکهدر حیطه

یعنی باور فاجعقول جا، به شمکل  )یگران هم تأثیر گذاشته و آفها را هم به گمراهی خواهیم کشافدد

گوفه که در پیشگیری از ابتالی خود به بیمماری  از اینرو همان(. شوداپیدجی و در جاجعه تکثیر جی

گیری از کنیم، باید فسبت به پیشو یا پیشگیری از افتقال بیماری به دیگران احساس جسئولیت جی

در . تشکیل باور فاجعقول و تأثیر آن در باور و عمل دیگران فیز احساس جسمئولیت داشمته باشمیم   

پ  اخال ِ باور شاجل . باشداخال ِ باور، این عدم جسئولیت فسبت به دیگران، گناهی اخالقی جی

بمه   شمناختی جربموط  ی جعرفمت جنبه. باشدی اخالقی جیشناختی و یک جنبهی جعرفتیک جنبه

یعنی چنافچه . ی اخالقی جربوط به جسئولیت جا در قبال بشریت استجعقولیت باورهای جا و جنبه

جنظمور  بمه . ی اخالقمی فیمز فمراهم شمده اسمت     ی رعایت جنبمه باورهای جا عقالفی باشند، زجینه

(. گراییقرینه)بخشی به باورها، باید به دفبال دالیل و قرائن الزم و کافی برای آفها باشیمجعقولیت

فائل شدن به قرائن و شواهد الزم و کافی برای یک باور، جست زم تحقیق و تفحص در جورد بماور  

تحقیق و بررسمی جعرفتمی در جمورد بماور، قواعمد      (. از فوع جعرفتی -گراییوظیفه)جورد فظر است

اخالقمی  گرایمی و اجتنماب از گنماه    ها شرایط الزم برای قرینمه خاص خود را دارد که با رعایت آن

ی فائل آجدن بمه باورهمایی   ها زجینهلذا باید به تبیین قواعدی برآئیم که رعایت آن. آیدفراهم جی

های فردی و اجتماعی را فراهم کرده و از گمراهی( و به قول ک یفورد، اخالقی)عقالفی و جنطقی 

-ادی به چشم جیفظران از جفهوم تفکر افتقاین قواعد به وفور در تح یل صاحي. پیشگیری فماید

گیری عاقالفه است جبنی بر اینکمه چمه بماوری داشمته     تفکر افتقادی فوعی تصمیمخورد  چرا که 

فموری   ) پردازدچه باور داریم فیز جیبه تح یل و بررسی آن و حتی( 40، ص931 فوری ، )باشیم

همیمت  فظران جخت مف بمه ا  ی تأکیدی که صاحيبا همه(. 2002و  931   افی ، 939 و افی ، 

  2004  گی فورد و همکماران، 2004  دام و ولمن، 993   هالپرن، 992 پائول، )تفکر افتقادی دارفد

هما از پمایین بمودن تفکمر افتقمادی در جاجعمه و       جتأسفافه فتایج پژوهش( 2001هاتچر و اسپنسر، 

ی، احممد   130 ،همکماران جمارزافو و    190 بیینوفمد، )باالخص فظام تع یم و تربیت حکایمت دارد 

ی خمود  که همین جوضوع به فوبه( 134   بهمنی و همکاران، 131   باباجحمدی و خ ی ی، 130 

. جوجي به خطر افداختن اخال ِ باور در جاجعه باز هم باالخص در فظام تع یم و تربیت شده اسمت 

تفکمر   توان با آجوزشگرایی جعرفتی اخال ِ باور، جیلذا با توجه به اهمیت تفکر افتقادی در وظیفه
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افتقادی از یکسو به پرورش تفکر افتقادی در فظام تع یم و تربیت و کل جاجعه پرداخمت  چمرا کمه    

همای آجوزشمی اعمم از    عنوان یکی از اهمداف بنیمادی فظمام   های تفکر افتقادی بهپرورش جهارت

 فظمران، آجموزش  ی صماحي و به عقیمده ( 132 دیناروفد و ایمافی، )ها ت قی شدهجدارس و دافشگاه

بمه فقمل از    991   لموجزدافی،   99 ،  پاسمکارال و ترفزینمی  )پذیر استتفکر افتقادی اجری اجکان

، 1اکسم ی    دفیمک و 993 ، 4  تینیاال933 ، 1  ریستو991 ، 2  کارابنیک و کولینز132 اسالجی، 

  2002، 3ن و بماون و  اسپورگ 200، 2  لیو 200، 1  یافگ و بیتز 200  فاسیون و همکاران،993 

،     لمرچ و همکماران  131   سمیف،  2001، 0   وان گ مدر 2001، 9  بمام برگمر  2004دام و ولممن،  

بی ینگمز و    4،2009 بوی مو  اوزون و   کماووس 1،2009 گمایالرد  و رافزدل  2002، 2   چایرجا2001

  و (139 بدری گرگری و همکماران،    130   جعطری، 132 و  123   شعبافی، 2009، 1 هالستد

گراییِ جعرفتی و به تبع آن اخال ِ باور را در فظمام تع میم و   قواعد الزم برای وظیفهاز سوی دیگر 

 . تربیت و جاجعه احیا فمود

  

                                                
1 - Pascarella & Terenzini 

2 - Karabenick & Collins 

3 - Ristow 

4 - Tynjala 

5 - Dennick & Exley 

6 - Young and Beitz 

7 - Liou 

8 - Sporgeon & Bawen 

9 - Bamberger 

10 - Van Gelder 

11 - Lerch and Et al 

12 - Chirema 

13 - Ransdell & Gaillard 

14 - Cavus & Uzunboylu 

15 - Billings & Hulsted 
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