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 درآمد. 1

)تفکهر  « اندیشهی سنجشگرانه»مر وط  ه آموزش و پرورش، های اخیر، در محافلِ در سال»
کتها    ۀایها نسسهتیا جمله   « تبدیل شده است  1«مُدواژه»تا ،د زیادی  ه یک  9نقادانه(

منتشهر کهرده    1009است که الهک فیشهر در سهال     [6] یاندیشدرآمدی  ر سنجشگرانه
 ها  یهان   ،  ه مُدواژه« اندیشیسنجشگرانه» تبدیل شدنِ خطرِ پس از اشاره  ه فیشر،است  

کوشهد  می در صد سال اخیر پشت سر  ذاشته 3«اندیشیسنجشگرانه ۀانگار»تحوالتی که 
 سشهی   اندیشی آشنا کند سنجشگرانه ۀهای نظری در ار رخی  حثکتا   را  ا  ۀخوانند

کتها   )امها    ۀم، مشا ه هدف الک فیشر در مقدمیکندنبال می مقاله در ایاهدفی که از 
فهر  کهه   ،  ها ایها پهی    کنهیم سه ی مهی  ، تر( است   ه عبهارت دیگهر  اس وسیعدر مقی

صا،بنظران  اشد نهدارد و میهان    ۀاندیشی ت ریفی یکسان که مورد توافق همسنجشگرانه
، تحلیهل، و نقهد    یهان  ها   ،های اشتراک و اخهتالف وجهود دارد  های  ونا ون نقطهت ری 

انههد تصههویری از نون عرضههه شههدهاندیشههی کههه تههاکهههای سنجشههگرانه رخههی از ت ریهه 
دست   ه آنها، اختالف و اشتراک هاینقطه تریامهم و ،موضوع ایا  ه  ونا ون رویکردهای

  رخی از اختالف نظرها  یان خواهیم کرد  ۀدر پایان، داوری خودمان را در ار 1 میده
 

 بازتابی اندیشیدنِنخستین تعریف؛ . 2

 ریفی است که جان دیوئی عرضهه کهرده اسهت     اندیشی تنسستیا ت ری  از سنجشگرانه
 ،از دیدِ صها،بنظران  ،کند کهمطرح می 2«اندیشیدنِ  ازتا ی»دیوئی مفهومی تحت عنوان 

 ذارِ چیزی اسهت  اندیشی نزدیک است و،  االتر از ایا، آغاز ر و پایه سیار  ه سنجشگرانه

                                                           
9. Critical thinking 

1. Buzz word 

 ۀشود اما در  یرون از آن ،وزای از م رفت مر وط می، واژه یا عبارتی است که  ه ،وزه«مُدواژه»مقصود از 
 رود و فضای عمومی نیز رواج پیدا کرده استد ولی م موالً  ا دوت  ه کار نمی م رفت

3. The Idea of critical thinking 
هها را صهرفاً تحلیهل    امد  رخهی از ت ریه   ها یکسان عمل نکرده ررسی، تحلیل، و نقد ت ری  ۀدر زمین  1

 ام از آنها را صرفاً  یان کردهام، و  رخی ام،  رخی دیگر را عالوه  ر تحلیل نقد کردهکرده

2. Reflective thinking 
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را چنهیا   9«دنِ  ازتها ی اندیشهی »شود  وی اندیشی نامیده میجشگرانهسنسنت که امروزه 
 کند:ت ری  می

  م رفت، از مفروضی شکلِ یا  اور یک دویقِ و ،1انهدّجِمُ ف االنه،  ررسیِ
   دارد پی در که نتایجی و هستند آن ۀپشتوان که ایمبانی  ه توجه  ا
[3, p. 10] 

آن  هودنِ  « ف االنهه »شمارد  رمی« اندیشیدنِ  ازتا ی»ستیا ویژ ی که دیوئی  رای نس
هها  داده ۀکننهد است  در اندیشیدنِ  ازتا ی، شسصِ اندیشهنده صهرفاً پذیرنهده و دریافهت    

تهرِ  تواند تالش  رای فهم واضه    ایا کار میدهدها کاری انجام میآن ۀنیست،  لکه در ار
هها  ها، ت لیقِ ا،کامی کهه در داده در آنها، تردیدافکنی ا، تشسیص استدالل در آنهداده

شهمارد   رمهی « اندیشهیدنِ  ازتها ی  »و     اشد  دومیا ویژ ی که دیوئی  هرای  نهفته است 
 سیار نزدیک اسهت  هه فضهیلتی  هه نهام      « مجدانه  ودن» ۀ ودنِ آن است  مؤلف« مجدانه»
   1 شودکسی مثل ریدارد پل  ر آن تأکید می ۀکه در نظری 3«پشتکار فکری»

 

 نزد دیوئی شیاندیسنجشگرانههای مربوط به ترین نکتهمهم. 3

نسسهت   ۀنکت ، دو نکته در دید اه دیوئی از اهمیت اساسی  رخوردارند نگارند ان ه نظر 
اندیشهی  ها   ر ه  و نسهبت سنجشهگرانه    ۀدهنداست که نشان« اندیشیدن  ازتا ی»عنوان 

 ۀاندیشیدن در ار»اندیشیدن( است  ایا عنصر )ی نی عنصر  ۀفراشناخت )اندیشیدن در ار
هها  دیهد اه  ۀکه در ادامه خواهیم دید، تقریباً در همه نصری است که، چنانع«( اندیشیدن

 اندیشی وجود دارد سنجشگرانه ۀدر ار
 هاور یها   »یهک  « اندیشهیدنِ  ازتها ی  »در دیوئی  ه ایا مطلب است که  ۀدوم اشار ۀنکت

 در که نتایجی»و  «آن هستند ۀکه پشتوان ایمبانی» ا توجه  ه « شکل مفروضی از م رفت

                                                           
ناظر  هه خهودِ   « اندیشیدن  ازتا ی»اندیشی یا  ه ایا مطلب اشاره دارد که سنجشگرانه«  ازتا ی»صفت   9

 اندیشیدن هستند  در  س  مر وط  ه ریدارد پُل توضی   یشتری خواهد آمد 
1. persistent 

3. Intellectual perseverence 

فکری نق  اساسهی و ،تهی محهوری دارنهد      « هایفضیلت»اندیشی های سنجشگرانهدر  رخی نظریه  1
ای داننههد کههه در آن، شههسص اندیشههنده، دارای پههاره تفکههرِ سنجشههگرانه را آن نههوع از تفکههر مههی 

 هاست فضیلت
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او  ه یکی از ارکانِ  ۀاهمیتِ ایا  س  از ت ری ِ دیوئی در اشارشود   ررسی می« دارد پی
اندیشهی  که  حهثِ سنجشهگرانه   ا توجه  ه ایا اندیشی است: اصالتِ استدالل سنجشگرانه

محهور  « استدالل»شود، و در  افت تفکر شناختی اساساً در  افتِ تفکر شناختی مطرح می
« اسهتدالل »شهود  آنده نقد می توان  فت که در ایا  افتنده است، میف الیت فردِ اندیش

اندیشهی اسهت و ایها عنصهر     مفههومِ  نیهادیاِ سنجشهگرانه   « اسهتدالل » نها رایا،   است 
هههایی کههه از  )محوریههتِ اسههتدالل( عنصههری اسههت کههه تقریبههاً در تمههام ت ریهه       

 ۀزمینهه هههای موجههود دراندیشههی شههده ،اضههر اسههت  نگههاهی  ههه کتهها  سنجشههگرانه
کهم،  تریا موضوع )یها، دسهت  دهد که استدالل محوریاندیشی نیز نشان میسنجشگرانه

  یرد اندیشی مورد توجه ورار میها( است که در سنجشگرانهتریا موضوعیکی از محوری
 

 نقد دیدگاه دیوئی. 4

و از کند و هدفِ امطرح می اندیشیمچگونه میدیوئی  حث اندیشیدن  ازتا ی را در کتا  
 هه    آمهوزش و پهرورش اسهت    ۀاش در زمینه های منطقیطرح ایا  حث کار ست اندیشه

 ۀآمهاده کنهد  در ادامه   «  هتر اندیشیدن»او آموزش و پرورش  اید اشساص را  رای  ۀعقید
اندیشی نیز،  سیاری از صا،بنظران،  ه طور تصریحی یا تلویحی، هدف سنت سنجشگرانه

 دانند   می« اندیشیدنِ  هتر»ن افراد  ه اندیشی را سوق دادسنجشگرانه
تهوانیم نتیجهه   یند است، مهی آ،ال، ا ر  ه ایا نکته توجه کنیم که اندیشیدن یک فر

 اید شامل ارتقای ایا فراینهد  شهود   هه عبهارتِ     « ارتقای اندیشیدن» گیریم که هر  ونه 
 پردازد  امها ووتهی   اندیشیدن « فرآیند»اندیشی  اید  ی  از هر چیز  ه دیگر، سنجشگرانه

ی اندیشیدن تمرکز کهرده  «فرآورده» ینیم که عمدتاً  ر کنیم می ه ت ری  دیوئی نگاه می
 یهک  دویهقِ  و مُجِدّانه، ف االنه،  ررسیِ»اندیشیدن  ازتا ی عبارت است از  نویسداست  می

 ایجینته  و هسهتند  آن ۀپشهتوان  که ایمبانی  ه توجه  ا م رفت، از مفروضی شکلِ یا  اور
اسهت و ههر   « شکل مفروضی از م رفت»و «  اور»در ایا ت ری ، تأکید  ر «  دارد پی در که

 شهوند نهه از فرآینهدهای آن    های اندیشهیدن محسهو  مهی   دوی ایا عنصرها از فرآورده
هدفی  اشد کهه او  هرای    ۀتواند  رآورند نا رایا، ت ریفی که دیوئی عرضه کرده است نمی

  خودش ترسیم کرده است

 
 اندیشیاز سنجشگرانه گلیزر؛ مفهومی گسترده. 5

را ت ریه  کهرد، ادوارد  لیهزر، در    «  ازتها ی  اندیشهیدن »دو سال پس از آنکه دیوئی وسی
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ظهاهراً  هرای   ، [8] یاندیشه  یهریِ سنجشهگرانه  شکل ۀآزمایشی در زمینکتا    ا عنوانِ 
 :  کردت ری ا همیا عنوان را « اندیشیسنجشگرانه»نسستیا  ار، 

  فهمیده کتا  ایا در که  ونه آن سنجشگرانه، اندیشیدنِ تواناییِ
  اشیم آماده که نگرش ایا( 9) :شودمی چیز سه شامل است، شده

 جدی نحو  ه  یرندمی ورار ما ۀتجر  ۀدامن در که را موضوعاتی و مسائل
 منطقی تحقیق استدالل و هایروش  ه( 1) کنیمد  ررسی عمیق و

 داشته مهارت هاروش آن  ستاِ کار  ه در( 3) و  اشیمد تهداش شناخت
   اشیم

های   هد مهورد توجهه صها،بنظران     ای که در سالدر ت ری   لیزر،  ه هر سه مؤلفه
 اندیشی  وده است اشاره شده است: نگرش، دان  )شناخت(، و مهارت سنجشگرانه

 
 اندیشیاندیش به جای سنجشگرانهمعرفیِ سنجشگرانه. 6

راه  «؟اندیشهی چیسهت  سنجشهگرانه »خی از صا،بنظران  رای پاسخ  ه ایا پرس  که  ر
 هه ایها پرسه  پاسهخ دهنهد کهه        ددهنه تهرجی  مهی   هاآن یرند  پی  میدیگری در 

یکی از نسستیا کسانی که ایا کار را انجهام داده   « ه چیست؟ اندی   ودنسنجشگرانه»
اندی   ایهد انجهام دههد تأکیهد     سنجشگرانه یی که فردِ«هاف الیت» روکفیلد است )که  ر 

 تری انجام داده است رفتهوشستهکرده( و پس از او سیگل ایا کار را  ه نحو 
ههای فهردِ   اندیشهی را در والهبِ ویژ هی   هَروی سیگل تصهور خهودش از سنجشهگرانه   

 ۀ نجانهد: ،یطه  هها را در دو ،یطهه مهی   وی ایا ویژ ی کند اندی   یان میسنجشگرانه
« ارزیها ی دلیهل   ۀمؤلفه »هها شهاملِ   مههارت  ۀ  ،یطها()آماد ی هاملکه ۀها و ،یطرتمها
ارزیها ی   ۀمؤلفه »در خصهوصِ  «  نگرشِ سنجشگرانه ۀمولف»ها شاملِ ملکه ۀشود و ،یطمی

  وید:می« دلیل

 رای توجیه ها آنها و وا لیتِ اندی   اید  تواند دلیلشسص سنجشگرانه
ل را  ههه درسههتی ارزیهها ی کنههد   نهها رایا، فههردِ  اورههها، ادعاههها، و اعمهها

)هم اصهولی کهه    اندی   اید از اصول ،اکم  ر ارزیا ی دلیلسنجشگرانه
مستص یک موضوع خاص هستند و هم اصولی کهه ر طهی  هه موضهوع     

 فههم خهودش   از فهم خو ی داشته  اشد و  تواند (ندارند )اصول منطقی(
 [38، 93]   هره  گیرد



 9313ستان پاییز و زمم، دوم، شمارۀ هفتفلسفه و کالم اسالمی، سال چهل و    988

Philosophy and Kalam, Vol. 47, No. 2, Fall/Winter 2014-2015 

  وید:می« نگرشِ سنجشگرانه ۀفمؤل»در خصوصِ و 
هها،  ای مههارت کسی که نگرش سنجشگرانه دارد، عالوه  ر داشهتا پهاره  

شی که در پیِ دلیل اسهت و در پهی آن اسهت    منِ من ِ خاصی هم دارد:
نگهری و  که داوری و عمل را  ر دلیل استوار سهازدد منشهی کهه  سشهی    

اری عینهی شهواهدِ   کندد منشی که  ه ارزشگذداوریِ دلبسواهی را رد می
اندیشهی همدهون   هایی از سنجشهگرانه دار مت هد است و  رای جنبهر  

و ق یه عال ۀطرفانهمدالنه و  ی ۀصداوت فکری، ادای ،ق شواهد، مال،ظ
 [p. 39 ,13] طرفی ارزش وائل است منافع، عینیت، و  ی

وصهیاتِ   هر خص اندیشهی را  سیگل نیز، همانند  روکفیلد، تصورِ خودش از سنجشگرانه
مهن  فهرد   » ۀ ینیم، سهیگل مؤلفه  چنانکه میکند، اما اندی  استوار میفرد سنجشگرانه

  کندرا وارد می« اندی سنجشگرانه
 

 نقد دیدگاه سیگِل. 7

تهوان  توان  ه دید اه سیگل وارد کرد ایا است که  ه را،تی نمهی نسستیا نقدی که می
یکسهان  « اندی  کیست؟سنجشگرانه»را  ا پرس  « اندیشی چیست؟سنجشگرانه»پرس ِ 

از « شهیوه »یا یهک  « نوع»های یک شود ویژ ی رفت  آنده در پرس ِ نسست پرسیده می
ههای یهک فهرد اسهت      شهود ویژ هی  اندیشیدن است و آنده در پرس  دوم پرسیده مهی 

کند ایا اسهت کهه پرسه  از    ،داول مشکلی که یکسان  رفتاِ ایا دو پرس  ایجاد می
انهدی   هودن یها    را  هه پرسه  از سنجشهگرانه   « یک ف لِ اندیشیدن»دنِ  و سنجشگرانه

کهه،  کنهدد از جملهه ایها   زند و ایا امر، خود، مشهکالتی ایجهاد مهی    ره می« فرد»نبودن 
اش «اندیشهنده »ی سنجشهگرانه را، صهرفاً  هه ایها دلیهل کهه       هها «اندیشهیدن » سیاری از 

نهد، و  هرعکس  امها،  هه خهو ی      کشود، غیرسنجشگرانه اعهالم مهی  سنجشگر دانسته نمی
 کند دانیم که هیچ کس در اندیشیدن  یکدست و یکنواخت عمل نمیمی

 ۀدر هار  داوریتهوان  هه دیهد اه مز هور وارد کهرد ایها اسهت کهه         نقد دومی که مهی 
رسهو  یها عهدم رسهو ِ      ۀدر هار  داوریکند  ه  ودنِ اندیشیدن را موکول می سنجشگرانه

کم در مقایسه  ا زمانی کهه مها داوری   دست د اندیشنده  ایا امر،هایی در فریا ملکه ملکه
هها یها   ای مههارت پهاره  نبهود سنجشگرانه  ودنِ اندیشیدن را  هر اسهاسِ وجهود یها      ۀدر ار

اینکه فهرد در   ۀمسلماً داوری در ار کاهد دهیم، از عینیتِ داوری ما میها انجام میوا لیت
اسهتنتاج را رعایهت کهرده یها تها چهه ،هد مرتکهبِ         یک  فتار یا نوشتار تا چه ،د وواعد 
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تهر از  های غیرصوری شده یا تا چه ،د در ایضهاح مقصهودش موفهق  هوده عینهی     مغالطه
 رسو  یا عدم رسو ِ یک ملکه در اوست  ۀداوری در ار

 
 ریچارد پُل؛ فراگیرترین تعریف. 8

 جنههب »ریدههارد ُپههل را شههاید  تههوان مشهههورتریا چهههره در میههان پیشههگامان        
 ۀهها و مقهاالت فراوانهی در زمینه    در ،ال ،اضر دانسهت  وی کتها   « اندیشیسنجشگرانه
ارتباط آن  ا موضوعات دیگر تألی  کرده است و شاید  توان وی را اندیشی و سنجشگرانه

 دانست  ،وزه ایا در ها(نویسنده تریاپرتألی  از یکی کم،دست )یا، نویسنده تریاپرتألی 
های  ونا ون ت ری  کرده است  البتهه، در جهایی،   یشی را  ه شیوهاندپُل سنجشگرانه

 ها را  ه نحوی توجیه کند:س ی کرده ایا  ونا ونی ت ری 
 ایها  و کرد ت ری  توانمی  ونا ون هایشیوه  ه اندیشی راسنجشگرانه

 ت ریه   یهک   ر نباید  نا رایا، دندیکدیگر ساز ار  ا  ونا ون هایت ری 
 ،الهت،   هتهریا  در هها، ت ریه    کنیم اصرار و تأکید ندازها از  ی  وا،د

 9 هستند ذها  رای هاییدار ست
را کهه در ذهها خهودش هسهت چنهیا  یهان        ی«دار سهت »، توضی  ایا  یان از پس

   کند:می
  ها  است خودش اندیشیدن ۀدر ار شسص اندیشیدن اندیشیسنجشگرانه

  1ارتقا  سشد را خودش اندیشیدن که هدف ایا
 دهد:و ادامه می

 فق  اندیشیسنجشگرانه اوالً دو مطلب در ایا میان مهم هستند:
 همراه ارتقا سشیهخود  ا که است اندیشیدنی  لکه نیست، اندیشیدن

 :آیدمی وجود  ه مهارت یک ۀنتیج در ارتقا سشیه  خود ایا ثانیاً  است
 اندیشیدنها آن طریق از شسص که هاییسنجه  ردن کار  ه در مهارت

 ارتقا سشیه  خود اندیشیسنجشگرانه کوتاه،  یان  ه  کندمی ارزیا ی را

                                                           
9  Richard Paul, interview with Think magazine (April 92) ،   ههه نقههل از سههایت 

www.criticalthinking.orgمصا،به در مجله اشاره نشده است  ۀ  در سایت  ه صفح 

1. Ibid 

http://www.criticalthinking.org/
http://www.criticalthinking.org/
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هایی که اندیشیدن را سنجههاست )سنجه طریق از( اندیشیدن در)
 9کنند( ارزیا ی می

و شهاید  تهوان آن را   شهود  ت ری ِ دیگری که  یشتر از ت ری ِ وبلی از پُهل نقهل مهی   
 اندیشی دانست:انهسنجشگرپل از ترِ ت ری ِ رسمی

 یها  محتهوا،  موضهوع،  ههر  ۀدر هار  اندیشیدن طرزِ آن اندیشیسنجشگرانه
 سهاختارهایی  ۀماهرانه  زمامداریِ  ا اندیشنده فرد آن در که است مسئله

  هرای  1فکهری  هایسنجه کردن وضع و هستند اندیشیدن ذاتیِ جزء که
 [p. 5 ,6] دهد می ارتقا را خودش اندیشیدنِ کیفیتِها آن

 تعریف پُلو بررسی تحلیل . 9

 «طهرز » یهک  را اندیشهی سنجشهگرانه  وی کهه  است ایا پُل ت ری ِ در مهم ۀنکت نسستیا
  کهرده  عرضهه  دیهوئی  کهه  ت ریفهی   ها  ایها  و اندیشیدن «نوع» یک نه داندمی 3اندیشیدن

   هاور  یهک » دویهق  و مجدانهه،  ف االنه،  ررسی را  ازتا ی اندیشیدن دیوئی  دارد تفاوت  ود
   هر  در کهه  نتهایجی » و «آن ۀپشهتوان  مبهانی »  هه  توجهه   ها  «م رفهت  از مفروضی شکل یا

  دیهوئی  « ازتها ی  اندیشهیدن » کهه  یها یم مهی  در ت ریه   ایا در دوت  ا  دانستمی «دارد
 تفکهر  دیگهر  انهواع )  نقهد  مقهام  در تفکهر  یها  ارزیها ی  مقام در تفکر: است تفکر «نوع» یک
 ووتههی کههه اسههت روشهها (  اشههند    یهها  فتگههو یهها داعا هه مقههام در تفکههر تواننههدمههی

 عنهوان   هدانیم،  تفکر «نوع» یک را  ازتا ی اندیشیدن یا( نقادانه تفکر) اندیشیسنجشگرانه
 خهود  خهودی   هه  « ازتها ی  اندیشیدن» یا( سنجشگرانه اندیشیدنِ) «اندیشیسنجشگرانه»

 در تفکهر  کهه  طهور  همهان  اشدد   د یا خو  تواندمی تفکر نوع ایا  ندارد مثبتی  ار هیچ
   اشد  د یا خو  تواندمی ا داع مقام

 اندیشهیدنِ  طهرز  یهک  دانهدد مهی  اندیشهیدن  «طرز» یک را اندیشیسنجشگرانه پُل اما
  هه  رجهوع  ،(اندیشهیدن  طهرز )  هرد مهی  کهار   هه  جها ایا در وی که ایواژه از جدا  خو 
 یها  شهیوه  یهک  را سنجشهگرانه  اندیشیدنِ وی که دهدمی نشان نیز وی دیگر هاینوشته
  هد  طهرز ) غیرسنجشهگرانه  اندیشهیدنِ  مقا هل  در را آن و دانهد مهی  اندیشیدن خو  طرز

  ویهد می کردیم اشاره آن  ه  اال در که نسست ت ری ِ همان در  دهدمی ورار( اندیشیدن
 ارتقا سشیهخود  ا که است اندیشیدنی  لکه نیست، اندیشیدن فق  اندیشیسنجشگرانه»

                                                           
9. Ibid 

1. Intellectual standards 

3. mode of thinking 
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 از  هتهر  «اسهت  همهراه  ارتقا سشیهخود  ا که اندیشیدنی» که است روشا و «است همراه
  نیست همراه ارتقا سشیهخود  ا که است اندیشیدنی
 وی، نگاه در  دهدمی ایویژه ماهیت پُل ت ری ِ  ه که است ایا در مطلب ایا اهمیت

 وانعنههه نیسهههتد «سنجشهههگری مقهههام در تفکهههر» صهههرفاً اندیشهههیسنجشهههگرانه
 اندیشهیدن،  ۀفهرآورد  خهواهیم مهی  که شودنمی اطالق زمانی صرفاً «اندیشیسنجشگرانه»
 را اندیشهیدن  فرآینهد  که زمانی ،تی  کنیم ارزیا ی را ،«م رفت از مفروضی شکل یا  اور»

 اندیشهیدن  از «نهوع » یهک  همدنهان  صورت، ایا در شوددنمی اطالق هم کنیممی ارزیا ی
 «اندیشیدن ۀدر ار اندیشیدن»  ا که است اندیشیدن طرز یک شیاندیسنجشگرانه  شدمی

 دلیهل  همان  ه چرا؟  دارد  رتری غیرسنجشگرانه طرزِ  ر اندیشیدن طرز ایا  است همراه
  رتریهست  همراه «کار آن  ه ارتقا سشی وصد  ه اندیشیدن»  ا ووتی دیگری کار هر که

  نیست همراه «کار آن  ه ارتقا سشی وصد  ه اندیشیدن»  ا که هنگامی کار همان  ر دارد
اندیشهیدنِ  »شهود  ها   اندیشی، از دید اه پُهل، مسهاوی مهی    ه ایا ترتیب، سنجشگرانه

 توانههد  ههه مهها کمههک کنههد تهها  هتههر  یندیشههیم ذیههل    آندههه مههی  ۀد و همهه«صههحی 
کنهد کهه   پک اعترا  مهی  یرد  در اینجا، کسی همدون مکاندیشی ورار میسنجشگرانه

ههای اندیشهیدن   شی وجود ندارد: دانشی وجود ندارد که شامل اصول یا مهارتچنیا دان
ای  اید شرای  خاص درسهت  ها  شود و  رای درست اندیشیدن در هر ،وزه،وزه ۀدر هم

اندیشیدن در آن ،وزه تحقق پیدا کند، اما پاسخ کسانی همدون ریدارد پُهل ایها اسهت    
اندیشهی  هه   م وجود دارند که سنجشهگرانه عالوه  ر آن شرای  خاص، شرای  عامی ه ،که
 پردازد میها آن

که در ت ری ِ « اندیشیدن ۀاندیشیدن در ار»که عنصر  رسد ه نظر می در نگاه نسست،
ت ریه    در ارۀ فیشر  صا،بنظران ایا ،وزه است ۀمورد توافق هم ریدارد پُل وجود دارد

 نویسد:  میپُل 
 اندیشهی سنجشهگرانه  از وجههی   ر ازیر رسد،می نظر  ه جالبی    ت ری ِ
  ر زیادی ،د تا ،وزه ایا محققانِ و م لمان ظاهراً که  ذاردمی انگشت

 توانهایی  آوردنِ وجهود   هه   رای  ینانهواوع راهِ تنها اینکه: دارند توافق آن
 کهه ) است «اندیشیدن ۀدر ار اندیشیدن» شسص در اندیشیسنجشگرانه

 آن پهیِ  در آ اهانهه  شهسص  اینکه و ،(شودمی نامیده «فراشناخت» غالباً
 ،یطهه،  آن در اندیشیدن خو  مدلِ نوعی  ه مراج ه طریقِ از که،  اشد

 [p. 5 ,6]  دهد ارتقا خودش در را اندیشیسنجشگرانه
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 ۀاندیشهیدن در هار  »اندیشهی  هه   اما  اید توجه داشهت کهه ا هر ت ریه ِ سنجشهگرانه     
 ۀشهود، همه  « اندیشیدنِ صهحی  »ه م ادل  ا  ه ایا منجر شود که سنجشگران« اندیشیدن

 ا آن موافق نیستند   سیاری از آنهان خواهنهد  فهت کهه     « م لّمان و محققان ایا ،وزه»
« اندیشهیدن  ۀاندیشهیدن در هار  »ندد  ه ایا م نا که اتنها  ه یک م نا  ا ایا ت ری  موافق

اما،  ا توضیحی کهه در    ها، استهای آن، اندیشهوردهآو فر« اندیشیدن» همانا سنجشگریِ
مهرزی میهان او و   « ارتقا سشهی هخهود »پُل  ه  ۀشود که اشارادامه خواهد آمد، م لوم می

 کند کسانی همدون دیوئی یا انیس ترسیم می
اندیشهی نظرپهردازی   سنجشهگرانه  ۀکسانی کهه در هار   ۀتردیدی نیست که از دید هم

اندیشی در شهسص  ن توانایی سنجشگرانه ینانه  رای  ه وجود آوردتنها راه واوع»کنند می
 صها،بنظرانِ ایها ،هوزه در تصورشهان      ۀامها همه  « اسهت « اندیشهیدن  ۀاندیشیدن در ار»

 اندیشههی ویههد سنجشههگرانهاندیشههی  هها پُههل موافههق نیسههتند  پههل مههی از سنجشههگرانه
 جها  در ایها « خهود »دوت کنیم کهه    ارتقا سشی همراه است«خود»اندیشیدنی است که  ا  

 اندیشهیدنی   نهه  ،کنهد کهه وهرار اسهت سنجشهگرانه  اشهد      ان اندیشیدنی اشاره می ه هم
 اندیشهی ارتقها   اندیشهی  اشهد و  ها سنجشهگرانه    دیگر که ورار است موضوعِ سنجشهگرانه 

 اندیشهیدن  »  ها کهه  فتهیم اندیشهیدنی اسهت کهه      پیدا کنهد   هه عبهارت دیگهر، چنهان     
 بنظران ایها ،هوزه تصورشهان  هه     اسهت  امها  رخهی از صها،    همهراه  « اندیشهیدن  ۀدر ار

  ۀیهک فهراورد   ۀاندیشهی را اندیشهیدن در هار   تهر اسهتد سنجشهگرانه   تصورِ دیوئی نزدیک
 هرخالف   داننهد   نها رایا،  مهی « ]فرآیند[ اندیشیدن ۀاندیشیدن در ار»فکری یا، ،داکثر، 

صهها،بنظران  ۀاشههتراک همهه  ۀ ههه عنههوانِ نقطهه ت ریهه ِ پُههل   ایههد در تلقههی  فیشههر، 
 اندیشی ا،تیاط کرد نهسنجشگرا

تواند  ه اندیشی دانشی است شامل آنده میپل، سنجشگرانه ایا ترتیب، از دید اه ه 
ا شسص کمک کند تا اندیشیدنِ خودش را ارتقا دهد، اما خود وی م تقد است که چنهی 

اندیشی را یهک  انهدر نیامده است  خودِ وی سنجشگر 9«رشته»دانشی هنوز  ه صورت یک 
کند: نظامی منطقهی از م هانی   فکری را چنیا ت ری  می ۀمی داند و ،وز 1«کریف ۀ،وز»

فکری دارای یک  ۀمتقا ل دارد  هر ،وز ۀِ دیگر را طهای آن  ا  س که هر کدام از  س 
ههای  هها، و الزمهه  ها، انگاشهته ها، اطالعات، مفاهیم، نظریهها، پرس منطقِ یگانه و غایت

                                                           
9. discipline 

1. domain of thought 
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های فکری محدود  ه موضوعات دانشهگاهی  ،وزه»از دید او،   [p. 21 ,12] متفاوت است
شهوند  ههر نظهام منطقهی از     ت ری  میها آنهای دانشگاهی نیستند و غالباً ذیل و رشته
دهند      هاهی اووهات،   ای میها که  ا هم ارتباط متقا ل دارند تشکیل چنیا ،وزهانگاره

تهر( سهر  هر    فکهری  هزر    ۀ،هوز فکری از درونِ یک موضوع دانشگاهی )یهک   ۀیک ،وز
در مهوردِ    (Ibid) «شهود  آورد و  ه عنوان یک موضوع دانشهگاهی جدیهد تثبیهت مهی    می

  وید:  اندیشی میسنجشگرانه
دانشهگاهی شهناخته    ۀاندیشی[ هنوز  ه عنهوان یهک رشهت    ]سنجشگرانه

نشده است  در عو ، در ،ال ،اضر، چند رشته  رای در اختیار  رفتا 
کنند )و غالباً آن را  ر طبقِ منطهقِ خودشهان، کهه    ا ت میکنترل آن رو

  (Ibid)( کنند غالباً منطقی محدود است، ت ری  می
اندیشهی را  ذیهل کهدام    فکری سنجشگرانه ۀآید که وی ،وزطب اً ایا سؤال پی  می

 ۀدهد اما  ا توجه درونمایه داند  وی پاسخِ مستقیم و صریحی  ه ایا پرس  نمیرشته می
 ۀسههاز کههار او در زمینهههمکههارش لینههدا الههدر زمینههه ۀدکتههرای او کههه  ههه  فتهه ۀرسههال

 داند   اندیشی را ذیل فلسفه میتوان  فت که او سنجشگرانهاندیشی شد میسنجشگرانه
اشهاره  « ساختارهایی که جهزء ذاتهی اندیشهیدن هسهتند    »ت ری  خود  ه  ۀپُل در ادام

  هرد: رای اشاره  هه همهیا م نها  هه کهار مهی      های دیگری را هم  و البته اصطالح کندمی
سهاختارهای  »و « عنصهرهای اسهتدالل  »، «عنصهرهای اندیشهه  »، «ههای اندیشهیدن   س »

ههایی از اندیشهیدن   کند:  س را چنیا ت ری  می« عنصرهای اندیشه» وی ایا«  اندیشه
شهده اسهت     فهر   رفتهه  که در هر نوع استدالل ]تفکر استداللی[ نهفته است یا پهی  

عنصرهای مز ور اینها هسهتند: غایهت، پرسه ، اطالعهات، اسهتنتاج، انگاشهته، مفهاهیم،        
ایا عنصرها در ههر اندیشهیدن )یها،    پل مدعی است که   [p. 24 ,11] ها، و نگر اهالزمه
اندیشی آن طرز از ،ال، سنجشگرانهکم در هر اندیشیدن استداللی( ،اضر هستند  دست

    تسل  داردها آناندیشیدن است که فرد، اوالً،  ه ایا عناصر آ اه است و ثانیاً  ر 
و از کنهد کهه در تصهور ا   اشاره می« های فکریسنجه»پُل در  س  پایانی ت ریف   ه 

وبلهیِ ت هریف   هه سهاختارهای      ای دارد  وی در  سه  جایگاه ویژه اندیشیسنجشگرانه
اندیشی مستلزم زمامداری ماهرانه )تسل   وید سنجشگرانهکند و میاندیشیدن اشاره می

های فکهری  هر آنهاسهت  در جهای دیگهر از ایها  یهان        سنجه ر( ایا ساختارها و اعمال 
شهمول  های فکریِ جههان سنجه ا توجه دویق  ه »فکری  اید  کند: عنصرهایاستفاده می

  [3]همان،  «مورد استفاده ورار  یرند 
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اصلیِ آن خهود   ۀکه نویسند 9ورزانراهنمای اندیشه ۀمجموعهای عنوان یکی از کتا 
دههد کهه   اسهت  وی در ایها کتها  توضهی  مهی      ههای فکهری  سهنجه ریدارد پُل اسهت  

روند ریشه در ز انی دارند کهه   ه کار می های فکریسنجه ه هایی که  رای اشاره اصطالح
فهر   رفتهه   فکری  شر پی  ۀ ریم و در هر موضوع، رشته، و ،وزما هر روزه  ه کار می

ههای  سهنجه ای  ه طور ضمنی نیاز  ه رعایت که هر موضوع و هر رشتهاند    ]و[  ا آنشده
تصری  شود )تها  هه   ها آنزم است که  ه  یرد، در  یشتر موارد، الفر  میفکری را پی 

کهار   ۀسهنج هایی که  هه عنهوان   در ز ان روزمره، اصطالح« نظارت شود( ها آندرستی  ر 
داند: تر میهای فکری را مهمسنجهاز ایا  موردنه ند، اما پل اروند فراوانفکری  ه کار می

پُهل ایها    ، و انصهاف  نگری، منطق، اهمیهت داری، عمق، جامعوضوح، درستی، دوت، ر  
داند و م تقد است هیچ تفکهری، ا هر  سواههد    شمول میناپذیر و جهانها را تسطیسنجه

 را نادیده  گیرد ها آنتواند تفکر صحی  و استوار  اشد، نمی
 

 پل ۀهای فکری در نظریفضیلت. 11

اهنمهای  رکنهد، در کتها    اشهاره نمهی   1های فکریکه پُل در ت ری ِ خود  ه فضیلت ا آن
 ۀاو در هار  ۀههای نظریه  کهه شهامل سرفصهل    اندیشیکوچکِ ا زارها و مفاهیم سنجشگرانه

ههای فکهری را     وی فضهیلت شود  ه ایا موضوع پرداختهه اسهت  می اندیشیسنجشگرانه
نهدد  اهای ذهنی و منشی که  رای تفکر و عمل صهحی  الزم کند: ویژ یچنیا ت ری  می

 .p ,12] عقالنیت همراه  ا انصاف اهمیت اساسی دارند های ذهنی و منشی که  رایملکه

ههای فکهری  هه دسهت     نیست که توانسته فهرستی جامع از ایا فضهیلت  مدعیپل  [ 24
تواضهع فکهری، شههامت فکهری،      دانهد: های فکری را اینها میتریا فضیلتدهد، اما مهم

 ه عقل، انصاف   اطمینانفکری، استقالل فکری، صداوت فکری، پشتکار فکری،  همگامی
را  هر اسهاس    اندیشهی سنجشهگرانه تر اشاره کردیم کهه  رخهی از صها،بنظران    پی 
دههد  دهند  پل در ت ریف  چنیا کاری انجام نمهی های فرد سنجشگر توضی  میویژ ی

،  هه  اندیشیسنجشگرانه ۀهای فکری،  ه عنوان نتیجاما، عالوه  ر اشاره  ه مفهوم فضیلت
 ویههد یههک کنههد  وی مههیاشههاره مههی انههدی انهنجشههگرهههای فههرد س رخههی ویژ ههی

 اندی ِ ورزیده:سنجشگرانه

                                                           
9. The Thinker's Guide Series 
1. Intellectual traits 
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 دوت و وضوح  ا راها آن و کند،می مطرح ،یاتی هایپرس  و هامسئله
 کنددمی صورتبندی

 انتزاعهی  ههای انگهاره  از و کندمی ارزیا ی و  ردآوری را دارر   اطالعاتِ
 نددکمی استفادهها آن کارآمدِ تفسیرِ  رای

 هایسنجه و هامالک  ا راها آن و رسدمی مستدل های،لراه و نتایج  ه
 آزمایددمی مر وط

 در و، اندیشهد می  ونا ون فکریِ هاینظام چارچو ِ در  شوده، ذها  ا
 و  ازشناسهی  راها آن عملیِ پیامدهای و ها،الزمه ها،انگاشته نیاز، صورتِ
 دکندمی ارزیا ی
 دیگهران   ها  کارآمهد  نحهو   هه  پیدیهده،  مسهائل   رای ،لراه یافتاِ  رای

 [ p. 2 ,11] کندمی فکری دادوستدِ
 

 دیدگاه پُل تحلیلِ بندیجمع. 11

اندیشهیدنِ  »دهد و آن را  ه اندیشی را  سترش میرسد پُل مفهوم سنجشگرانه ه نظر می
نهد شهامل   تبهدیل ک را  ه دانشی  اندیشیسنجشگرانهکند و وصد دارد تبدیل می« صحی 

های محوری در ت ریه ِ  مفهوم ها مفید  اشد ،وزه ۀتواند  رای اندیشیدن در همآنده می
امها در   هسهتند  « های فکهری سنجه»و « ساختارهای اندیشیدن» اندیشیسنجشگرانهاو از 
های فرد سنجشهگر دیهده   های فکری و نیز ویژ یاو اجزاء دیگری همدون فضیلت ۀنظری
کسانی همدون سیگل و  روکفیلهد   ۀعناصر )که وبالً  فتیم در نظری شوند و ورود ایامی

  سشد   او نوعی جام یت می ۀ رجسته هستند(  ه نظری
 

 رابرت اِنیستعریف . 12

هههای  ونهها ونِ مههرتب   هها  در زمینههه را ههرت انههیس نیههز یکههی از کسههانی اسههت کههه  
ههای نظهری    حهث اندیشی کارهای زیادی انجام داده اسهتد از مشهارکت در   سنجشگرانه
اندیشهی تها   تا موضهوعات مهرتب   ها آمهوزش سنجشهگرانه      اندیشیسنجشگرانهمرتب   ا 

 ۀشهد  شهناخته اندیشی، و نگارش کتا ِ مسائل اجتماعی و فرهنگی مرتب   ا سنجشگرانه
رویکهردِ او   ۀدهنهد که، عالوه  ر آنکه یک کتا  آموزشی است، نشان 9اندیشیسنجشگرانه

اندیشی  سیار مورد ارجاع وهرار  شی نیز هست  ت ری ِ او از سنجشگرانهاندی ه سنجشگرانه
                                                           

9. Rober Ennis, Critical Thinking, Prentice-Hall, 1996 
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اندیشهی را چنهیا   وی سنجشهگرانه   ن را ت ریفی پرکار رد دانسته اسهت  یرد  فیشر آمی
 کند:ت ری  می

 اسهت  متمرکهز  که است  ازتا ی و م قول اندیشیدنِ اندیشیسنجشگرانه
  اور را چیزی چه یا کنیم  را کاری چه که مورد ایا در  یریتصمیم  ر

 .[p. xvii ,5] کنیم
 

اسهت  « اندیشیدنِ م قهول و  ازتها ی  »کند نسستیا عنصری که انیس  ه آن اشاره می
های وبلی )از جمله ت ری  دیوئی( نیز  ر آن تأکید شده است  امها  که در  رخی از ت ری 

ی وبلهی وجهود   هها کند کهه در ت ریه   انیس در ت ریف   ه مطلب دیگری نیز اشاره می
 یری در ایا مورد کهه چهه   متمرکز است  ر تصمیم» اندیشیسنجشگرانه وید ندارد  می

 «کاری را  کنیم یا چه چیزی را  اور کنیم 
 ۀ یری در هار تصمیم»توان  ه ت ری  انیس وارد کرد ایا است که عنصرِ نقدی که می

اینکهه چهه   »ر، مطهرح کهردن   رسد   ه ت بیر دیگه زائد  ه نظر می« اینکه چه کاری  کنیم
نامناسب است زیرا اندیشهیدن، در  « اینکه چه چیزی را  اور کنیم»در عر  « کاری  کنیم

مر هوط    هاور درسهتی یها نادرسهتی     ۀ یری )داوری( در هار ایا  افت، در اصل،  ه تصمیم
 یهری  در واوع نهوعی از تصهمیم  « چه کاری را  کنیم»اینکه  ۀ یری در ارتصمیمشود  می
درستی یا نادرستیِ ایا  اور که  ۀ یری در اردرستی یا نادرستی  اور است: تصمیم ۀ اردر
 «فالن کار را  هتر است انجام دهیم »یا « فالن کار را  اید انجام داد»

 
 خلّاقانهـالک فیشر؛ تفکر سنجشگرانه. 13

اندیشی را کنیم  وی سنجشگرانه ه عنوان آخریا ت ری ، ت ری ِ الک فیشر را  ررسی می
 کند:چنیا ت ری  می

اندیشی نوعی تفکر ارزشگذارانه است که هم سنجشهگری و  سنجشگرانه
و  ه طور خاص  ا کیفیهتِ اسهتداللی   شود شامل میهم تفکر خالوانه را 

 ,6] که  رای پشتوانگی یک  اور یا عمل عرضه شده است سر و کار دارد 

p. 13] 
رسد آندهه  داند و  ه نظر میمی« کر ارزشگذارانهتف»اندیشی را نوعی فیشر سنجشگرانه

« ارزشهگذارانه »کنهد کهه مقصهودش از    ت ری  آورده است  ه خو ی مشسص مهی  ۀدر ادام
 تفکهر و  هه طهور خهاص    ندیشی کیفیهتِ  ااندیشی چیست: سنجشگرانه ودن سنجشگرانه
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شهگذاری  را ارز« کیفیتِ استداللی که  رای پشتوانگی یک  اور یا عمل عرضه شده اسهت »
کسانی همدون ریدارد پُل مشهسص کهرده اسهت،    کند  فیشر همیا جا تکلیف  را  ا می

( 1اندیشهیدن و ) « طرز»داند و نه یک تفکر می« نوع»( یک 9اندیشی را )زیرا سنجشگرانه
 داند می« ارزشگذاری»آن را مستص مقام 

 ههم سنجشهگری    اندیشهی کند که سنجشهگرانه اما وی در ادامه  ه ایا نکته اشاره می
وبالً  هه آن اشهاره کهرده    فیشر   آیا ایا  ا مطلبی که شودشامل می تفکر خالوانه راو هم 

 پاسهخ ایها پرسه   سهتگی      اندیشی( ت هار  دارد؟  ود )ارزشگذارانه  ودنِ سنجشگرانه
هم سنجشگری و هم تفکر خالوانهه را در  »اندیشی دارد  ه مقصود او از اینکه سنجشگرانه

 «رد  ی ر می
انهدراج   ۀ رای پاسخ دادن  ه پرس ِ ذکر شده  اید  یا دو مقوله تمایز وائل شد: مقول

لزوم عملی، از سوی دیگر   اه ال   هه لحهام مفههومی در      ۀمفهومی، از یک سو،  و مقول
  مندرج است  دیا م نا که مفهوم    دون ال  وا ل تصهور نیسهت  امها  هاه اله   هه       

تحقق عملی   است  ا هر مقصهود فیشهر     ۀنیست  لکه الزم لحام مفهومی در   مندرج
اندیشی مندرج اسهت ظهاهراً   ایا  اشد که تفکر خالوانه  ه لحام مفهومی در سنجشگرانه

زیرا، در نگاه نسست،  ه   یرد،اندیشی در ت ار  ورار می ا ارزشگذارانه  ودنِ سنجشگرانه
امها وی توضهیحی   سهتقل اسهت،   از خالویهت م  رسد که مفهوم تفکر سنجشگرانهنظر می

 نویسد:سازد  میدهد که ایا تصور را منتفی میمی
ها را خو  ارزشگذاری کنیم غالباً ها و استداللکه  توانیم انگاره رای آن

ههای دیگهر، مال،ظهاتِ  هدیل،     امکهان  ۀدر زمینه  الزم است که  تهوانیم 
ت  هاالیی  های متفاوت و مواردی از ایا وبیل ووه تسیهل و خالویه   زینه

موضوعات و مسهائل  هه درسهتی     ۀداشته  اشیم   رای آنکه  توانیم در ار
الزم است که داوری خودتان را )در همان زمانی که در  ]   [ داوری کنیم

های ممکا استوار کنید و ایا کار تان است(  ر  هتریا استداللدسترس
رضهه شهده   داری غیر از آنده عغالباً مستلزم آن است که مال،ظات ر  

ههای مستله    است را در نظر  گیرید،  ه موضوعات و مسهائل از نظر هاه  
دار نگاه کنید، سناریوهای  دیل را تسیل کنید و، ا،تماالً، اطالعاتِ ر ه  

 دیگری را  یا ید  خالصه اینکه، الزم است که  ه تمام م نا خالق  اشهید  
[6, p. 13] 
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از شهمول تفکهر خالوانهه تحهت     کنهد کهه مقصهودش    در ایا وط ه، فیشر روشا مهی 
هها، یها   اندیشی، اندراج مفهومی نیستد مقصودش ایا است کهه  هاهی ووهت   سنجشگرانه
اندیشهی عمهالً مسهتلزم داشهتا وهدرت      ها، )اما نه لزوماً همیشه( سنجگرانه سیاری ووت

تریا ایراد یک استدالل ایا است کهه مبتنهی    سیاری اووات، مهم تسیل و خالویت است 
های الزم نیسهتد  سهیاری از مال،ظهات و اطالعهات در آن مغفهول واوهع       مقدمه ۀ ر هم
اند )اما استدالل ایراد صوری ندارد(  در ایا  ونه مواوع، ا ر ودرت تسیل و خالویهت  شده

شهود و، ،تهی ا هر    نمهی  های  دیل،، و تبییانداشته  اشیم ذها ما متوجه آن مال،ظات
 ایم حل  حث ایراد دارد در مقا لِ آن دست و پا  ستهاستداللِ مکه « ا،ساس کنیم»وویاً 
 
 

 گیرینتیجه. 14

شهویم کهه میهانِ ایها     شده در صد سهال  ذشهته، متوجهه مهی    های عرضه ا مرور ت ری 
اندیشی( مشهترکاتی  تر، میانِ تصوّرِ صا،بنظران از سنجشگرانهها ) ه عبارتِ دویقت ری 

 پوشی کرد   چشمها آنتوان از ارد که  ه آسانی نمیاما تمایزهایی نیز وجود د وجود دارد،
یاد شد، اشهتراکِ  ها آنهای اشتراک کسانی که در ایا مقاله از دید اه ۀ ارزتریا نقط

اندیشی  ه عنهوان یهک   است که چیزی تحت عنوان سنجشگرانه 9«انگاشته»در ایا ها آن
و  ه ارتقای توانهایی افهراد   های دان  کار ست داشته  اشد رشته ۀکه در هم« عام»دان  

   فتنهی اسهت کهه ایها     پهذیر اسهت  کند امکهان در اندیشیدن صحی  و/یا وضاوت کمک 
پک م تقهد اسهت کهه چنهیا دانشهی وجهود       انگاشته م ارضانی دارد  کسی همدون مک

هها  ،هوزه  ۀههای اندیشهیدن در همه   ندارد: دانشی وجود ندارد که شامل اصول یا مههارت 
ای  اید شرای  خاص درسهت اندیشهیدن در   ندیشیدن در هر ،وزه شود، و  رای درست ا

کسی همدون ریدارد پُل ایها اسهت   جا، پاسخ همان ،وزه تحقق پیدا کند  البته، در ایا
شهرای  عهامّی ههم وجهود دارنهد کهه        ،مر وط  ه هر رشته عالوه  ر آن شرای  خاصِکه، 

 پردازد میها آناندیشی  ه سنجشگرانه
آموزش و پرورش  هرای   ۀی است که از منظر فلسف«اهمیّت»ها آنیگرِ اشتراکِ د ۀنقط

اشتراک را از جان دیوئی، نیای خودشان در ورن  ۀندد و ایا نقطااندیشی وائلسنجشگرانه

                                                           
9. assumption 
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آموزش و پرورشه  ایها  هود کهه      ۀاصلی دیوئی در فلسف ۀاند  دغدغ یستم،  ه ارث  رده
 اد را  رای اندیشیدن آماده کند آموزش و پرورش  اید  ه سمتی  رود که افر

 یهان   ۀهای موجهود در نحهو  ها  از تمایزهای ظری  و تمایزو اما تمایزهای ایا دید اه
تمایز نسست تمایزی است کهه از   ، تمایزهای مهمی وجود دارد «،یث»که  گذریم، از دو 

سهو،   روهرار اسهت  از یهک    « اندیشیسنجشگرانه»،یث  سترد ی یا مضیّق  ودن مفهومِ 
کسانی مثل را رت انیس، الک فیشر، و ،تّی خود دیوئی،  ه طور صهری  یها ضهمنی،  هر     

اندیشهی را  هه   کننهد و سنجشهگرانه  اندیشی تأکید مهی ی سنجشگرانه«ارزشگذارانه» وجه
کنند و از سوی دیگر کسانی همدهون  محدود می« )نقد( اندیشیدنِ در مقامِ سنجشگری»

تفکهر  »دهند که عمالً  ها  اندیشی را  ه نحوی  سترش می لیزر و پُل مفهوم سنجشگرانه
اندیشهی  شود   ه عبارتِ دیگر، در ،الی که از دیدِ دیوئی و    سنجشگرانه را ر می« صحی 

ورار است  ه ما  گوید که در مقام سنجشگری  اید چگونه عمل کنیم، از دید  لیزر و پُل، 
شود و در آفهرین  فکهری و      دود نمیاندیشی صرفاً  ه مقام سنجشگری محسنجشگرانه

نیز مدخلیت دارد  روشا است که  لیزر و پُل )و صا،بنظران دیگری کهه در ایها راسهتا    
اش عهدول  اینامهه النظهر، از م نهای واژه   هادی اندیشهی را، فهی  اندیشند( سنجشهگرانه می
  رند دهند و فراتر میمی

ان  فهت کهه  رچهه  رداشهتِ  هروهِ      تهو ،ال، در مقام داوری میانِ ایا دو  روه، مهی 
تهر اسهت،   اندیشی نزدیکای سنجشگرانهنامهاندیشی  ه م نای واژهنسست از سنجشگرانه

اما  رداشِت  روه دوم نیز وا ل دفهاع اسهت   هه ایها م نها کهه وهائالن  هه  رداشهت دوم          
ودش را جا که خاندیشی(، از آنتوانند  گویند که اندیشیدنِ سنجشگرانه )سنجشگرانهمی

کهه  هه   دارد و،  ه همهیا دلیهل،  ها آن   کند، در راستای صحّت  ام  ر میسنجشگری می
لحام مفهومی  ا اندیشیدنِ صحی   را ر نیست،  ه لحام مصداوی  را ر است و،  نها رایا،  

 اندیشی  ا اندیشیدنِ صحی  مساوق است سنجشگرانه
اسهت  در  « اندیشهنده »یها  « شهیدن اندی»ها از ،یثِ تمرکز  هر  تمایز دوم تمایز دید اه

ی کهه  «اندیشهیدن »ههای  ،الی که کسانی همدون دیهوئی، پُهل، انهیس، و      هر ویژ هی     
هههای کننههد،  رخههی دیگههر همدههون سههیگل  ههر ویژ ههیسنجشههگرانه اسههت تمرکههز مههی

 کنند ی سنجشگر تمرکز می«اندیشنده»
 نی کههه رسههد کههه رویکههرد کسههادر مقههام داوری میههان ایهها دو  ههروه،  ههه نظههر مههی

 ههای  هها و ملکهه  تر است زیهرا از طریهق ویژ هی   کنند پذیرفتنیتمرکز می« اندیشیدن» ر 
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یها نهه(    اسهت های اندیشیدن  )اینکه سنجشگرانه «نمونه» ۀتوان در ارفرد سنجشگر نمی
 داوری کرد 

یها  « تنهاو  »شان از جهنسِ  «تفاوت»که ها ایاهای ایا دید اهتفاوت ۀمهم در ار ۀنکت
اسهت   هرای   « محهل تأکیهد  »یا از جهنسِ  « اختالفِ نظر اه»نیست   لکه از جنسِ « تضاد»

های فردِ سنجشهگر تأکیهد   ها  ر ویژ یمثال، در ،الی که  روهی از صا،بانِ ایا دید اه
ای از اندیشیدن کهه  ایهد سنجشهگرانه دانسهته     های شیوهکنند،  روه دیگر  ر ویژ یمی

نیست( « تضاد»یا « تناو »ها از جنسِ که تفاوت)ایا کنند   ه همیا دلیلشود تأکید می
 نجانهد و ایها   « فرا یهر »های  ونا ون را در یک دید اه ایا امکان وجود دارد که ت ری 
 انجام شده است   ه نحو ناوص ، در دید اه ریدارد پُل انکاری است که،  ه  مان نگارند

 هه  اندیشهیدن   ۀاندیشیدن در هار » ه  صرفاً اندیشیسنجشگرانهدر ت ریف  از وی ا ر 
شد کرد، میرا وارد نمی« ارتقا سشیهخود»کرد و عنصرِ اشاره می« وصد ارتقای اندیشیدن
( را تقریباً  ه طور کامل انجام داده است  در آن فرا یریک دید اه  ۀ فت که ایا کار )ارائ

هم کسهانی   اه، و آن  رفتد البته  ه  های یک دوپهلوییاز میان می تمایز نسستصورت، 
تهر  ری  مضیّقهم کسانی که  ه ت ند و ااندیشی وائلتر سنجشگرانههکه  ه ت ری ِ  سترد

 ن را مندرج در ایا ت ری   بینند   د خودشاتوانستنند، میاآن وائل
اندیشی ایا  ود کهه  سنجشگرانه ۀهای صا،بنظرانِ ،وزتمایز مهم دیگر میان دید اه

اندیشهی  ای از اندیشیدن کهه  ایهد سنجشهگرانه   های نوع یا شیوهیژ ی ر وها آن رخی از 
ش ات ری های فرد سنجشگر  پُل در کنند و  رخی دیگر  ر ویژ یدانسته شود تمرکز می

اش فهرسهتی  اما در  سشی از نظریه ،کنداندی  اشاره نمیهای فرد سنجشگرانه ه ویژ ی
دی   ایهد داشهته  اشهد )تواضهع فکهری،      انه های فکری که فرد سنجشهگرانه «فضیلت»از 

ههای فهرد    هه  رخهی از ویژ هی    9جهایی دیگهر  کنهد و در  و    ( عرضه می شهامت فکری،
 کند اندی  اشاره میسنجشگرانه

 ، دیههد اه ریدههارد پُههل و ت ریهه ِ او    نگارنههد ان ههر همههیا اسههاس،  ههه نظههر     
 ارد، زیهرا متضهما تفطها    های دیگر  رتری دها و دید اهاندیشی  ر ت ری از سنجشگرانه

 ناپهذیر  هه   هایی است کهه شهاید در نگهاه نسسهت جمهع     پذیری  سیاری از مؤلفه ه جمع
 رسند نظر می

                                                           
  همیا مقاله 19 ۀرجوع کنید  ه صفح  9
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ای اندیشی صرفاً مسئلهدهد که سنجشگرانهایا مقاله نشان می   یریو آخریا نتیجه
یشیا کهه  های پنکته ۀ یری از همایا نتیجه ،نگارند اناز نظر نیست   9شناختیآموزش

ایها مطلهب    ۀویژه و  رجست« اهمیت»تر است  دلیلِ ها اشاره شد مهمن ه آدر ایا  س  
اندیشهی  سنجشهگرانه  ۀز هان در هار  های فارسهی نوشته ۀای است که تقریباً در همانگاشته

ایها   ۀانهد، تقریبهاً در همه   جا که نگارنهد ان ایها مقالهه  ررسهی کهرده     وجود دارد  تا آن
اندیشی مفروغ عنه  رفتهه شهده و   از ترجمه و تألی ، چیستیِ سنجشگرانهها، اعم نوشته

اندیشهی  سنجشهگرانه  ۀمطهرح در هار   ۀای سسا رفته است که  ویی تنهها مسهئل   ه  ونه
،  ه ایا ترتیهب ها و رواجِ آن در جام ه است  ها و دانشگاهچگونگی آموزش آن در مدرسه

 ۀفلسف ۀای در ،یطاختی یا ،داکثر مسئلهشنای آموزشاندیشی صرفاً مسئلهسنجشگرانه
ای از اندیشیدن  هه نهام   شود  ،ال آنکه، چیستیِ نوع یا شیوهآموزش و پرورش تصوّر می

و چیستی دانشی  ا ایا عنوان و امکان و شرای  تحقق ایها دانه    « اندیشیسنجشگرانه»
 های  ونا ون فلسفه است موضوعی است که نیازمندِ تحقیق در شاخه
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