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(تاریخ دریافت مقاله - 9311/01/12 :تاریخ پذیرش نهایی)9313/01/91 :

چکیده
سنجشگرانه اندیشی (تفکر نقادانه) ،عنوان شیوه ای از اندیشیدن ،و نیز دانشی است کهه
محصولِ دغدغههای دیوئی در زمینۀ فلسفۀ آموزش و پهرورش اسهتد دانشهی کهه ،هه
ادعای رخی در مسیر تبدیل شدن ه یک «رشته» اسهت ها ایها ،هال ،دیهد اهههای
صا،بنظران در ارۀ چیستی سنجشگرانهاندیشی متفاوت است در ایا مقاله ،ا تحلیل و
نقد دید اههای رخی از صا،بنظران شناختهشدهترِ سنجشگرانهاندیشی نشان دادهایهم
که آنها عموماً ایا انگاشته را می پذیرند که سنجشگرانهاندیشی ه عنوان یهک دانه
«عام» امکانپذیر است در پایان ،ها وهول هه ایهاکهه رویکهرد کسهانی کهه در ت ریه
سنجشگرانه اندیشی ر فرآیند تمرکز میکنند پذیرفتنی تهر اسهت و نیهز اینکهه تفهاوت
دید اهها غالباً از جنس «تضهاد» نیسهت ،نتیجهه رفتهه ایهم کهه دیهد اه ریدهارد پهل
جامعتریا دید اه اسهت نتیجهۀ ضهمنی (امها شهاید مههمتهر) مقالهه ایها اسهت کهه
سنجشگرانهاندیشی صرفاً مقولهای آموزششناختی نیست و ررسی چیستیِ آن نیازمند
تحقیق فلسفی است

کلید واژهها:

آموزششناسی ،تفکر خالوانه ،تفکر نقادانه ،جان دیوئی،
سنجشگرانهاندیشی ،فلسفۀ آموزش و پرورش ،منطق

 دانشیار روه فلسفه دانشگاه تر یت مدرسhojatima@modares.ac.ir :

 1دانشجوي کارشناسي ارشد فلسفه رای

منطق دانشگاه تر یت مدرس
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 .1درآمد
«در سالهای اخیر ،در محافلِ مر وط ه آموزش و پرورش« ،سنجشگرانهاندیشهی» (تفکهر
نقادانه) 9تا ،د زیادی ه یک «مُدواژه» 1تبدیل شده است » ایها نسسهتیا جملهۀ کتها
درآمدی ر سنجشگرانهاندیشی [ ]6است که الهک فیشهر در سهال  1009منتشهر کهرده
است فیشر ،پس از اشاره ه خطرِ تبدیل شدنِ «سنجشگرانهاندیشی» ه مُدواژه ،ها یهان
تحوالتی که «انگارۀ سنجشگرانهاندیشی» 3در صد سال اخیر پشت سر ذاشته میکوشهد
خوانندۀ کتا را ا رخی حثهای نظری در ارۀ سنجشگرانهاندیشی آشنا کند سشهی
از هدفی که در ایا مقاله دنبال میکنیم ،مشا ه هدف الک فیشر در مقدمۀ کتها (امها
در مقیاس وسیعتر) است ه عبهارت دیگهر ،سه ی مهیکنهیم ،ها ایها پهی فهر کهه
سنجشگرانهاندیشی ت ریفی یکسان که مورد توافق همۀ صا،بنظران اشد نهدارد و میهان
ت ری های ونا ون نقطههای اشتراک و اخهتالف وجهود دارد ،ها یهان ،تحلیهل ،و نقهد
رخههی از ت ریه هههای سنجشههگرانهاندیشههی کههه تههاکنون عرضههه شههدهانههد تصههویری از
رویکردهای ونا ون ه ایا موضوع ،و مهم تریا نقطههای اشتراک و اختالف آنها ،ه دست
دهیم  1در پایان ،داوری خودمان را در ارۀ رخی از اختالف نظرها یان خواهیم کرد
 .2نخستین تعریف؛ اندیشیدنِ بازتابی
نسستیا ت ری از سنجشگرانهاندیشی ت ریفی است که جان دیوئی عرضهه کهرده اسهت
دیوئی مفهومی تحت عنوان «اندیشیدنِ ازتا ی» 2مطرح میکند که ،از دیدِ صها،بنظران،
سیار ه سنجشگرانهاندیشی نزدیک است و ،االتر از ایا ،آغاز ر و پایه ذارِ چیزی اسهت

9. Critical thinking
1. Buzz word

مقصود از «مُدواژه» ،واژه یا عبارتی است که ه ،وزهای از م رفت مر وط میشود اما در یرون از آن ،وزۀ
م رفت و فضای عمومی نیز رواج پیدا کرده استد ولی م موالً ا دوت ه کار نمیرود

3. The Idea of critical thinking

 1در زمینۀ ررسی ،تحلیل ،و نقد ت ری ها یکسان عمل نکردهامد رخهی از ت ریه هها را صهرفاً تحلیهل
کردهام ،رخی دیگر را عالوه ر تحلیل نقد کردهام ،و رخی از آنها را صرفاً یان کردهام

2. Reflective thinking
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که امروزه سنت سنجشگرانهاندیشی نامیده میشود وی «اندیشهیدنِ ازتها ی» 9را چنهیا
ت ری میکند:
ررسیِ ف االنه ،مُجِدّانه ،1و دویقِ یک اور یا شکلِ مفروضی از م رفت،

ا توجه ه مبانیای که پشتوانۀ آن هستند و نتایجی که در پی دارد
[]3, p. 10

نسستیا ویژ ی که دیوئی رای «اندیشیدنِ ازتا ی» رمی شمارد «ف االنهه» هودنِ آن
است در اندیشیدنِ ازتا ی ،شسصِ اندیشهنده صهرفاً پذیرنهده و دریافهتکننهدۀ دادههها
نیست ،لکه در ارۀ آنها کاری انجام میدهد ایا کار میتواند تالش رای فهم واضه تهرِ
دادهها ،تشسیص استدالل در آنها ،تردیدافکنی در آنها ،ت لیقِ ا،کامی کهه در دادههها
نهفته است و اشد دومیا ویژ ی که دیوئی هرای «اندیشهیدنِ ازتها ی» رمهیشهمارد
«مجدانه» ودنِ آن است مؤلفۀ «مجدانه ودن» سیار نزدیک اسهت هه فضهیلتی هه نهام
«پشتکار فکری» 3که در نظریۀ کسی مثل ریدارد پل ر آن تأکید میشود 1
 .3مهمترین نکتههای مربوط به سنجشگرانهاندیشی نزد دیوئی
ه نظر نگارند ان ،دو نکته در دید اه دیوئی از اهمیت اساسی رخوردارند نکتۀ نسسهت
عنوان «اندیشیدن ازتا ی» است که نشاندهندۀ ر ه و نسهبت سنجشهگرانهاندیشهی ها
فراشناخت (اندیشیدن در ارۀ اندیشیدن) است ایا عنصر (ی نی عنصر «اندیشیدن در ارۀ
اندیشیدن») عنصری است که ،چنانکه در ادامه خواهیم دید ،تقریباً در همهۀ دیهد اههها
در ارۀ سنجشگرانهاندیشی وجود دارد
نکتۀ دوم اشارۀ دیوئی ه ایا مطلب است که در «اندیشهیدنِ ازتها ی» یهک « هاور یها
شکل مفروضی از م رفت» ا توجه ه «مبانیای که پشتوانۀ آن هستند» و «نتایجی که در
 9صفت « ازتا ی» ه ایا مطلب اشاره دارد که سنجشگرانهاندیشی یا «اندیشیدن ازتا ی» ناظر هه خهودِ
اندیشیدن هستند در س مر وط ه ریدارد پُل توضی یشتری خواهد آمد
1. persistent
3. Intellectual perseverence

 1در رخی نظریههای سنجشگرانه اندیشی «فضیلتهای» فکری نق اساسهی و ،تهی محهوری دارنهد
تفکههرِ سنجشههگرانه را آن نههوع از تفکههر مههیداننههد کههه در آن ،شههسص اندیشههنده ،دارای پههارهای
فضیلتهاست
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پی دارد» ررسی میشود اهمیتِ ایا س از ت ری ِ دیوئی در اشارۀ او ه یکی از ارکا ِ
ن
سنجشگرانهاندیشی است :اصالتِ استدالل ا توجه ه ایاکه حهثِ سنجشهگرانهاندیشهی
اساساً در افتِ تفکر شناختی مطرح می شود ،و در افت تفکر شناختی «استدالل» محهور
ف الیت فردِ اندیشنده است ،میتوان فت که در ایا افت آنده نقد میشهود «اسهتدالل»
است نها رایا« ،اسهتدالل» مفههومِ نیهادیاِ سنجشهگرانه اندیشهی اسهت و ایها عنصهر
(محوریههتِ اسههتدالل) عنصههری اسههت کههه تقریبههاً در تمههام ت ریهه هههایی کههه از
سنجشههگرانهاندیشههی شههده ،اضههر اسههت نگههاهی ههه کتهها هههای موجههود در زمین هۀ
سنجشگرانه اندیشی نیز نشان می دهد که استدالل محوری تریا موضوع (یها ،دسهتکهم،
یکی از محوریتریا موضوعها) است که در سنجشگرانهاندیشی مورد توجه ورار می یرد
 .4نقد دیدگاه دیوئی

دیوئی حث اندیشیدن ازتا ی را در کتا چگونه میاندیشیم مطرح میکند و هدفِ او از
طرح ایا حث کار ست اندیشههای منطقیاش در زمینهۀ آمهوزش و پهرورش اسهت هه
عقیدۀ او آموزش و پرورش اید اشساص را رای « هتر اندیشیدن» آمهاده کنهد در ادامهۀ
سنت سنجشگرانه اندیشی نیز ،سیاری از صا،بنظران ،ه طور تصریحی یا تلویحی ،هدف
سنجشگرانهاندیشی را سوق دادن افراد ه «اندیشیدنِ هتر» میدانند
،ال ،ا ر ه ایا نکته توجه کنیم که اندیشیدن یک فرآیند است ،مهیتهوانیم نتیجهه
گیریم که هر ونه «ارتقای اندیشیدن» اید شامل ارتقای ایا فراینهد شهود هه عبهارتِ
دیگر ،سنجشگرانه اندیشی اید ی از هر چیز ه «فرآیند» اندیشیدن پردازد امها ووتهی
ه ت ری دیوئی نگاه میکنیم می ینیم که عمدتاً ر «فرآورده»ی اندیشیدن تمرکز کهرده
است می نویسد اندیشیدن ازتا ی عبارت است از « ررسیِ ف االنه ،مُجِدّانه ،و دویهقِ یهک
اور یا شکلِ مفروضی از م رفت ،ا توجه ه مبانی ای که پشهتوانۀ آن هسهتند و نتهایجی
که در پی دارد» در ایا ت ری  ،تأکید ر « اور» و «شکل مفروضی از م رفت» اسهت و ههر
دوی ایا عنصرها از فرآوردههای اندیشهیدن محسهو مهیشهوند نهه از فرآینهدهای آن
نا رایا ،ت ریفی که دیوئی عرضه کرده است نمیتواند رآورندۀ هدفی اشد کهه او هرای
خودش ترسیم کرده است
 .5گلیزر؛ مفهومی گسترده از سنجشگرانهاندیشی
سیودو سال پس از آنکه دیوئی «اندیشهیدن ازتها ی» را ت ریه کهرد ،ادوارد لیهزر ،در
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ا عنوانِ آزمایشی در زمینۀ شکل یهریِ سنجشهگرانهاندیشهی [ ،]8ظهاهراً هرای
کتا
نسستیا ار« ،سنجشگرانهاندیشی» را ا همیا عنوان ت ری کرد:
تواناییِ اندیشیدنِ سنجشگرانه ،آن ونه که در ایا کتا فهمیده
شده است ،شامل سه چیز میشود )9( :ایا نگرش که آماده اشیم
مسائل و موضوعاتی را که در دامنۀ تجر ۀ ما ورار می یرند ه نحو جدی
و عمیق ررسی کنیمد ( )1ه روشهای استدالل و تحقیق منطقی
شناخت داشته اشیمد و ( )3در ه کار ستاِ آن روشها مهارت داشته
اشیم

در ت ری لیزر ،ه هر سه مؤلفهای که در سال های هد مهورد توجهه صها،بنظران
سنجشگرانهاندیشی وده است اشاره شده است :نگرش ،دان (شناخت) ،و مهارت
 .6معرفیِ سنجشگرانهاندیش به جای سنجشگرانهاندیشی

رخی از صا،بنظران رای پاسخ ه ایا پرس که «سنجشهگرانهاندیشهی چیسهت؟» راه
دیگری در پی می یرند آنها تهرجی مهیدهنهد هه ایها پرسه پاسهخ دهنهد کهه
«سنجشگرانهاندی ودن ه چیست؟» یکی از نسستیا کسانی که ایا کار را انجهام داده
روکفیلد است (که ر «ف الیتها»یی که فردِ سنجشگرانهاندی ایهد انجهام دههد تأکیهد
کرده) و پس از او سیگل ایا کار را ه نحو شستهورفتهتری انجام داده است
هَروی سیگل تصهور خهودش از سنجشهگرانه اندیشهی را در والهبِ ویژ هیههای فهردِ
سنجشگرانهاندی یان میکند وی ایا ویژ یهها را در دو ،یطهه مهی نجانهد، :یطهۀ
مهارتها و ،یطۀ ملکهها (آماد یها) ،یطۀ مههارتهها شهاملِ «مؤلفهۀ ارزیها ی دلیهل»
میشود و ،یطۀ ملکهها شاملِ «مولفۀ نگرشِ سنجشگرانه» در خصهوصِ «مؤلفهۀ ارزیها ی
دلیل» می وید:
شسص سنجشگرانهاندی اید تواند دلیلها و وا لیتِ آنها رای توجیه
اورههها ،ادعاههها ،و اعمههال را ههه درسههتی ارزیهها ی کنههد نهها رایا ،فههردِ
سنجشگرانه اندی اید از اصول ،اکم ر ارزیا ی دلیل (هم اصهولی کهه
مستص یک موضوع خاص هستند و هم اصولی کهه ر طهی هه موضهوع
ندارند (اصول منطقی)) فهم خو ی داشته اشد و تواند از فههم خهودش
هره گیرد []38 ،93
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و در خصوصِ «مؤلفۀ نگرشِ سنجشگرانه» می وید:
کسی که نگرش سنجشگرانه دارد ،عالوه ر داشهتا پهارهای مههارتهها،
من ِ خاصی هم دارد :منِشی که در پیِ دلیل اسهت و در پهی آن اسهت
که داوری و عمل را ر دلیل استوار سهازدد منشهی کهه سشهینگهری و
داوریِ دلبسواهی را رد میکندد منشی که ه ارزشگذاری عینهی شهواهدِ
ر دار مت هد است و رای جنبههایی از سنجشهگرانهاندیشهی همدهون
صداوت فکری ،ادای ،ق شواهد ،مال،ظۀ همدالنه و یطرفانۀ عالیهق و
منافع ،عینیت ،و یطرفی ارزش وائل است []13, p. 39

سیگل نیز ،همانند روکفیلد ،تصورِ خودش از سنجشگرانهاندیشهی را هر خصوصهیا ِ
ت
فرد سنجشگرانه اندی استوار میکند ،اما چنانکه می ینیم ،سهیگل مؤلفهۀ «مهن فهرد
سنجشگرانهاندی » را وارد میکند
 .7نقد دیدگاه سیگِل
نسستیا نقدی که می توان ه دید اه سیگل وارد کرد ایا است که ه را،تی نمهیتهوان
پرس ِ «سنجشگرانهاندیشی چیست؟» را ا پرس «سنجشگرانهاندی کیست؟» یکسهان
رفت آنده در پرس ِ نسست پرسیده میشود ویژ یهای یک «نوع» یا یهک «شهیوه» از
اندیشیدن است و آنده در پرس دوم پرسیده مهیشهود ویژ هیههای یهک فهرد اسهت
،داول مشکلی که یکسان رفتاِ ایا دو پرس ایجاد میکند ایا اسهت کهه پرسه از
سنجشگرانه ودنِ «یک ف لِ اندیشیدن» را هه پرسه از سنجشهگرانهانهدی هودن یها
نبودن «فرد» ره می زند و ایا امر ،خود ،مشهکالتی ایجهاد مهیکنهدد از جملهه ایهاکهه،
سیاری از «اندیشهیدن»ههای سنجشهگرانه را ،صهرفاً هه ایها دلیهل کهه «اندیشهنده»اش
سنجشگر دانسته نمیشود ،غیرسنجشگرانه اعهالم مهیکنهد ،و هرعکس امها ،هه خهو ی
میدانیم که هیچ کس در اندیشیدن یکدست و یکنواخت عمل نمیکند
نقد دومی که مهی تهوان هه دیهد اه مز هور وارد کهرد ایها اسهت کهه داوری در هارۀ
سنجشگرانه ودنِ اندیشیدن را موکول میکند ه داوری در هارۀ رسهو یها عهدم رسهو ِ
ملکه یا ملکههایی در فرد اندیشنده ایا امر ،دستکم در مقایسه ا زمانی کهه مها داوری
در ارۀ سنجشگرانه ودنِ اندیشیدن را هر اسهاسِ وجهود یها نبهود پهارهای مههارتهها یها
وا لیتها انجام میدهیم ،از عینیتِ داوری ما میکاهد مسلماً داوری در ارۀ اینکه فهرد در
ب
یک فتار یا نوشتار تا چه ،د وواعد اسهتنتاج را رعایهت کهرده یها تها چهه ،هد مرتکه ِ
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مغالطه های غیرصوری شده یا تا چه ،د در ایضهاح مقصهودش موفهق هوده عینهیتهر از
داوری در ارۀ رسو یا عدم رسو ِ یک ملکه در اوست
 .8ریچارد پُل؛ فراگیرترین تعریف
ریدههارد پُههل را شههاید تههوان مشهههورتریا چهههره در میههان پیشههگامان «جنههب
سنجشگرانهاندیشی» در ،ال ،اضر دانسهت وی کتها هها و مقهاالت فراوانهی در زمینهۀ
سنجشگرانهاندیشی و ارتباط آن ا موضوعات دیگر تألی کرده است و شاید توان وی را
پرتألی تریا نویسنده (یا ،دستکم ،یکی از پرتألی تریا نویسندهها) در ایا ،وزه دانست
پُل سنجشگرانهاندیشی را ه شیوه های ونا ون ت ری کرده است البتهه ،در جهایی،
س ی کرده ایا ونا ونی ت ری ها را ه نحوی توجیه کند:
سنجشگرانه اندیشی را ه شیوه های ونا ون می توان ت ری کرد و ایها
ت ری های ونا ون ا یکدیگر ساز ارندد نا رایا ،نباید ر یهک ت ریه
وا،د ی از اندازه تأکید و اصرار کنیم ت ریه هها ،در هتهریا ،الهت،
دار ستهایی رای ذها هستند 9

پس از یان ایا توضی « ،دار سهت»ی را کهه در ذهها خهودش هسهت چنهیا یهان
میکند:
سنجشگرانه اندیشی اندیشیدن شسص در ارۀ اندیشیدن خودش است ها
ایا هدف که اندیشیدن خودش را ارتقا سشد1

و ادامه میدهد:
دو مطلب در ایا میان مهم هستند :اوالً سنجشگرانهاندیشی فق
اندیشیدن نیست ،لکه اندیشیدنی است که ا خودهارتقا سشی همراه
است ثانیاً ایا خود ه ارتقا سشی در نتیجۀ یک مهارت ه وجود میآید:
مهارت در ه کار ردن سنجههایی که شسص از طریق آنها اندیشیدن
را ارزیا ی میکند ه یان کوتاه ،سنجشگرانهاندیشی خود ه ارتقا سشی

 ،Richard Paul, interview with Think magazine (April 92) 9ههه نقههل از سههایت
 www.criticalthinking.orgدر سایت ه صفحۀ مصا،به در مجله اشاره نشده است
1. Ibid
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(در اندیشیدن) از طریق سنجههاست (سنجههایی که اندیشیدن را
ارزیا ی میکنند) 9

ت ری ِ دیگری که یشتر از ت ری ِ وبلی از پُهل نقهل مهیشهود و شهاید تهوان آن را
ت ری ِ رسمیترِ پل از سنجشگرانهاندیشی دانست:
سنجشگرانه اندیشی آن طرزِ اندیشیدن در هارۀ ههر موضهوع ،محتهوا ،یها
مسئله است که در آن فرد اندیشنده ا زمامداریِ ماهرانهۀ سهاختارهایی
که جزء ذاتیِ اندیشیدن هستند و وضع کردن سنجههای فکهری 1هرای
آنها کیفیتِ اندیشیدنِ خودش را ارتقا میدهد []6, p. 5

 .9تحلیل و بررسی تعریف پُل
نسستیا نکتۀ مهم در ت ری ِ پُل ایا است کهه وی سنجشهگرانه اندیشهی را یهک «طهرز»
اندیشیدن 3میداند نه یک «نوع» اندیشیدن و ایها ها ت ریفهی کهه دیهوئی عرضهه کهرده
ود تفاوت دارد دیوئی اندیشیدن ازتا ی را ررسی ف االنه ،مجدانهه ،و دویهق «یهک هاور
یا شکل مفروضی از م رفهت» ها توجهه هه «مبهانی پشهتوانۀ آن» و «نتهایجی کهه در هر
دارد» می دانست ا دوت در ایا ت ریه در مهی یها یم کهه «اندیشهیدن ازتها ی» دیهوئی
یک «نوع» تفکر است :تفکر در مقام ارزیها ی یها تفکهر در مقهام نقهد (انهواع دیگهر تفکهر
مههیتواننههد تفکههر در مقههام ا ههداع یهها فتگههو یهها اشههند ) روشهها اسههت کههه ووتههی
سنجشگرانه اندیشی (تفکر نقادانه) یا اندیشیدن ازتا ی را یک «نوع» تفکر هدانیم ،عنهوان
«سنجشگرانه اندیشی» (اندیشیدنِ سنجشگرانه) یا «اندیشیدن ازتها ی» هه خهودی خهود
هیچ ار مثبتی ندارد ایا نوع تفکر می تواند خو یا د اشدد همهان طهور کهه تفکهر در
مقام ا داع میتواند خو یا د اشد
اما پُل سنجشگرانه اندیشی را یک «طرز» اندیشهیدن مهیدانهدد یهک طهرز اندیشهیدنِ
خو جدا از واژه ای که وی در ایاجها هه کهار مهی هرد (طهرز اندیشهیدن) ،رجهوع هه
نوشته های دیگر وی نیز نشان می دهد که وی اندیشیدنِ سنجشهگرانه را یهک شهیوه یها
طرز خو اندیشیدن مهیدانهد و آن را در مقا هل اندیشهیدنِ غیرسنجشهگرانه (طهرز هد
اندیشیدن) ورار می دهد در همان ت ری ِ نسست که در اال ه آن اشاره کردیم می ویهد
«سنجشگرانهاندیشی فق اندیشیدن نیست ،لکه اندیشیدنی است که ا خود ه ارتقا سشی
9. Ibid
1. Intellectual standards
3. mode of thinking
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همراه است» و روشا است که «اندیشیدنی که ا خود ه ارتقا سشی همهراه اسهت» هتهر از
اندیشیدنی است که ا خودهارتقا سشی همراه نیست
اهمیت ایا مطلب در ایا است که ه ت ری ِ پُل ماهیت ویژه ای می دهد در نگاه وی،
سنجشهههگرانهاندیشهههی صهههرفاً «تفکهههر در مقهههام سنجشهههگری» نیسهههتد عنهههوان
«سنجشگرانه اندیشی» صرفاً زمانی اطالق نمی شود که مهی خهواهیم فهرآوردۀ اندیشهیدن،
« اور یا شکل مفروضی از م رفت» ،را ارزیا ی کنیم ،تی زمانی که فرآینهد اندیشهیدن را
ارزیا ی میکنیم هم اطالق نمیشودد در ایا صورت ،همدنهان یهک «نهوع» از اندیشهیدن
می شد سنجشگرانه اندیشی یک طرز اندیشیدن است که ا «اندیشیدن در ارۀ اندیشیدن»
همراه است ایا طرز اندیشیدن ر طرزِ غیرسنجشگرانه رتری دارد چرا؟ ه همان دلیهل
که هر کار دیگری ووتی ا «اندیشیدن ه وصد ارتقا سشی ه آن کار» همراه هست رتری
دارد ر همان کار هنگامی که ا «اندیشیدن ه وصد ارتقا سشی ه آن کار» همراه نیست
ه ایا ترتیب ،سنجشگرانهاندیشی ،از دید اه پُهل ،مسهاوی مهیشهود ها «اندیشهیدنِ
صههحی »د و همههۀ آندههه مههیتوانههد ههه مهها کمههک کنههد تهها هتههر یندیشههیم ذیههل
سنجشگرانهاندیشی ورار می یرد در اینجا ،کسی همدون مکپک اعترا مهیکنهد کهه
چنیا دانشی وجود ندارد :دانشی وجود ندارد که شامل اصول یا مهارتههای اندیشهیدن
در همۀ ،وزهها شود و رای درست اندیشیدن در هر ،وزهای اید شرای خاص درسهت
اندیشیدن در آن ،وزه تحقق پیدا کند ،اما پاسخ کسانی همدون ریدارد پُهل ایها اسهت
که ،عالوه ر آن شرای خاص ،شرای عامی هم وجود دارند که سنجشهگرانهاندیشهی هه
آنها میپردازد
در نگاه نسست ،ه نظر میرسد که عنصر «اندیشیدن در ارۀ اندیشیدن» که در ت ری ِ
ریدارد پُل وجود دارد مورد توافق همۀ صا،بنظران ایا ،وزه است فیشر در ارۀ ت ریه
پُل مینویسد:
ت ری ِ جالبی ه نظر می رسد ،زیرا ر وجههی از سنجشهگرانه اندیشهی
انگشت می ذارد که ظاهراً م لمان و محققانِ ایا ،وزه تا ،د زیادی ر
آن توافق دارند :اینکه تنها راهِ واوع ینانه رای هه وجهود آوردنِ توانهایی
سنجشگرانه اندیشی در شسص «اندیشیدن در ارۀ اندیشیدن» است (کهه
غالباً «فراشناخت» نامیده میشود) ،و اینکه شهسص آ اهانهه در پهیِ آن
اشد که ،از طریقِ مراج ه ه نوعی مدلِ خو اندیشیدن در آن ،یطهه،
سنجشگرانهاندیشی را در خودش ارتقا دهد []6, p. 5
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اما اید توجه داشهت کهه ا هر ت ریه ِ سنجشهگرانهاندیشهی هه «اندیشهیدن در هارۀ
اندیشیدن» ه ایا منجر شود که سنجشگرانه م ادل ا «اندیشیدنِ صهحی » شهود ،همهۀ
«م لّمان و محققان ایا ،وزه» ا آن موافق نیستند سیاری از آنهان خواهنهد فهت کهه
تنها ه یک م نا ا ایا ت ری موافقاندد ه ایا م نا که «اندیشهیدن در هارۀ اندیشهیدن»
همانا سنجشگریِ «اندیشیدن» و فرآوردههای آن ،اندیشهها ،است اما ،ا توضیحی کهه در
ادامه خواهد آمد ،م لوم میشود که اشارۀ پُل ه «خهود هارتقا سشهی» مهرزی میهان او و
کسانی همدون دیوئی یا انیس ترسیم میکند
تردیدی نیست که از دید همۀ کسانی کهه در هارۀ سنجشهگرانهاندیشهی نظرپهردازی
میکنند «تنها راه واوع ینانه رای ه وجود آوردن توانایی سنجشگرانهاندیشی در شهسص
«اندیشیدن در ارۀ اندیشهیدن» اسهت» امها همهۀ صها،بنظرانِ ایها ،هوزه در تصورشهان
از سنجشههگرانهاندیشههی هها پُههل موافههق نیسههتند پههل مههی ویههد سنجشههگرانهاندیشههی
اندیشیدنی است که ا «خود»ارتقا سشی همراه است دوت کنیم کهه «خهود» در ایهاجها
ه همان اندیشیدنی اشاره میکنهد کهه وهرار اسهت سنجشهگرانه اشهد ،نهه اندیشهیدنی
دیگر که ورار است موضوعِ سنجشهگرانه اندیشهی اشهد و ها سنجشهگرانهاندیشهی ارتقها
پیدا کنهد هه عبهارت دیگهر ،چنهانکهه فتهیم اندیشهیدنی اسهت کهه ها «اندیشهیدن
در ارۀ اندیشهیدن» همهراه اسهت امها رخهی از صها،بنظران ایها ،هوزه تصورشهان هه
تصورِ دیوئی نزدیک تهر اسهتد سنجشهگرانهاندیشهی را اندیشهیدن در هارۀ یهک فهراوردۀ
فکری یا، ،داکثر« ،اندیشیدن در ارۀ [فرآیند] اندیشیدن» مهی داننهد نها رایا ،هرخالف
فیشههر ،ایههد در تلقههی ت ریهه ِ پُههل ههه عنههوانِ نقطههۀ اشههتراک همههۀ صهها،بنظران
سنجشگرانهاندیشی ا،تیاط کرد
ه ایا ترتیب ،از دید اه پل ،سنجشگرانه اندیشی دانشی است شامل آنده میتواند ه
شسص کمک کند تا اندیشیدنِ خودش را ارتقا دهد ،اما خود وی م تقد است که چنهیا
دانشی هنوز ه صورت یک «رشته» 9در نیامده است خودِ وی سنجشگرانهاندیشی را یهک
«،وزۀ فکری» 1می داند و ،وزۀ فکری را چنیا ت ری میکند :نظامی منطقهی از م هانی
که هر کدام از س های آن ا س ِ دیگر را طۀ متقا ل دارد هر ،وزۀ فکری دارای یک
منطقِ یگانه و غایتها ،پرس ها ،اطالعات ،مفاهیم ،نظریهها ،انگاشهتههها ،و الزمههههای
9. discipline
1. domain of thought
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متفاوت است [ ]12, p. 21از دید او،« ،وزههای فکری محدود ه موضوعات دانشهگاهی
و رشته های دانشگاهی نیستند و غالباً ذیل آنها ت ری میشهوند ههر نظهام منطقهی از
انگاره ها که ا هم ارتباط متقا ل دارند تشکیل چنیا ،وزهای میدهند هاهی اووهات،
یک ،وزۀ فکری از درونِ یک موضوع دانشگاهی (یهک ،هوزۀ فکهری هزر تهر) سهر هر
می آورد و ه عنوان یک موضوع دانشهگاهی جدیهد تثبیهت مهیشهود » ( )Ibidدر مهوردِ
سنجشگرانهاندیشی می وید:
[سنجشگرانه اندیشی] هنوز ه عنهوان یهک رشهتۀ دانشهگاهی شهناخته
نشده است در عو  ،در ،ال ،اضر ،چند رشته رای در اختیار رفتا
کنترل آن روا ت می کنند (و غالباً آن را ر طبقِ منطهقِ خودشهان ،کهه
غالباً منطقی محدود است ،ت ری میکنند ) ()Ibid

طب اً ایا سؤال پی میآید که وی ،وزۀ فکری سنجشگرانهاندیشهی را ذیهل کهدام
رشته میداند وی پاسخِ مستقیم و صریحی ه ایا پرس نمیدهد اما ا توجه درونمایهۀ
رسههالۀ دکتههرای او کههه ههه فت هۀ همکههارش لینههدا الههدر زمینهههسههاز کههار او در زمین هۀ
سنجشگرانهاندیشی شد میتوان فت که او سنجشگرانهاندیشی را ذیل فلسفه میداند
پُل در ادامۀ ت ری خود ه «ساختارهایی که جهزء ذاتهی اندیشهیدن هسهتند» اشهاره
میکند و البته اصطالحهای دیگری را هم رای اشاره هه همهیا م نها هه کهار مهی هرد:
« س ههای اندیشهیدن»« ،عنصهرهای اندیشهه»« ،عنصهرهای اسهتدالل» و «سهاختارهای
اندیشه» وی ایا «عنصرهای اندیشه» را چنیا ت ری میکند :س ههایی از اندیشهیدن
رفتهه شهده اسهت
که در هر نوع استدالل [تفکر استداللی] نهفته است یا پهی فهر
عنصرهای مز ور اینها هسهتند :غایهت ،پرسه  ،اطالعهات ،اسهتنتاج ،انگاشهته ،مفهاهیم،
الزمهها ،و نگر اه [ ]11, p. 24پل مدعی است که ایا عنصرها در ههر اندیشهیدن (یها،
دست کم در هر اندیشیدن استداللی) ،اضر هستند ،ال ،سنجشگرانهاندیشی آن طرز از
اندیشیدن است که فرد ،اوالً ،ه ایا عناصر آ اه است و ثانیاً ر آنها تسل دارد
پُل در س پایانی ت ریف ه «سنجههای فکری» اشاره میکنهد کهه در تصهور او از
سنجشگرانهاندیشی جایگاه ویژهای دارد وی در سه وبلهیِ ت هریف هه سهاختارهای
اندیشیدن اشاره میکند و می وید سنجشگرانهاندیشی مستلزم زمامداری ماهرانه (تسل
ر) ایا ساختارها و اعمال سنجه های فکهری هر آنهاسهت در جهای دیگهر از ایها یهان
استفاده میکند :عنصرهای فکری اید « ا توجه دویق ه سنجههای فکریِ جههانشهمول
مورد استفاده ورار یرند » [همان]3 ،
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عنوان یکی از کتا های مجموعۀ راهنمای اندیشهورزان 9که نویسندۀ اصلیِ آن خهود
ریدارد پُل اسهت سهنجهههای فکهری اسهت وی در ایها کتها توضهی مهیدههد کهه
اصطالحهایی که رای اشاره ه سنجههای فکری ه کار میروند ریشه در ز انی دارند کهه
رفتهه
ما هر روزه ه کار می ریم و در هر موضوع ،رشته ،و ،وزۀ فکری شر پی فهر
شدهاند [و] ا آنکه هر موضوع و هر رشتهای ه طور ضمنی نیاز ه رعایت سهنجهههای
فکری را پی فر می یرد ،در یشتر موارد ،الزم است که ه آنها تصری شود (تها هه
درستی ر آنها نظارت شود) » در ز ان روزمره ،اصطالحهایی که هه عنهوان سهنجۀ کهار
فکری ه کار میروند فراواناند ،اما پل نه مورد از ایا سنجههای فکری را مهمتر میداند:
وضوح ،درستی ،دوت ،ر داری ،عمق ،جامع نگری ،منطق ،اهمیهت ،و انصهاف پُهل ایها
سنجهها را تسطیناپذیر و جهانشمول میداند و م تقد است هیچ تفکهری ،ا هر سواههد
تفکر صحی و استوار اشد ،نمیتواند آنها را نادیده گیرد
 .11فضیلتهای فکری در نظریۀ پل

ا آنکه پُل در ت ری ِ خود ه فضیلتهای فکری 1اشهاره نمهیکنهد ،در کتها راهنمهای
کوچکِ ا زارها و مفاهیم سنجشگرانهاندیشی کهه شهامل سرفصهلههای نظریهۀ او در هارۀ

سنجشگرانهاندیشی می شود ه ایا موضوع پرداختهه اسهت وی فضهیلت ههای فکهری را
چنیا ت ری میکند :ویژ ی های ذهنی و منشی که رای تفکر و عمل صهحی الزمانهدد
ملکههای ذهنی و منشی که رای عقالنیت همراه ا انصاف اهمیت اساسی دارند [ 12, p.
 ]24پل مدعی نیست که توانسته فهرستی جامع از ایا فضهیلتههای فکهری هه دسهت
دهد ،اما مهم تریا فضیلتهای فکری را اینها میدانهد :تواضهع فکهری ،شههامت فکهری،
همگامی فکری ،استقالل فکری ،صداوت فکری ،پشتکار فکری ،اطمینان ه عقل ،انصاف
پی تر اشاره کردیم کهه رخهی از صها،بنظران سنجشهگرانهاندیشهی را هر اسهاس
ویژ یهای فرد سنجشگر توضی میدهند پل در ت ریف چنیا کاری انجام نمهیدههد
اما ،عالوه ر اشاره ه مفهوم فضیلت های فکری ،ه عنوان نتیجۀ سنجشگرانهاندیشی ،هه
رخههی ویژ ههیهههای فههرد سنجشههگرانهانههدی اشههاره مههیکنههد وی مههی ویههد یههک
سنجشگرانهاندی ِ ورزیده:
9. The Thinker's Guide Series
1. Intellectual traits
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مسئله ها و پرس های ،یاتی مطرح می کند ،و آن ها را ا وضوح و دوت
صورتبندی میکندد
اطالعاتِ ر دار را ردآوری و ارزیا ی می کند و از انگهاره ههای انتزاعهی
رای تفسیرِ کارآمدِ آنها استفاده میکندد
ه نتایج و راه،لهای مستدل میرسد و آنها را ا مالکها و سنجههای
مر وط میآزمایدد
ا ذها شوده ،در چارچو ِ نظام های فکریِ ونا ون می اندیشهد و ،در
صورتِ نیاز ،انگاشته ها ،الزمهها ،و پیامدهای عملیِ آنها را ازشناسهی و
ارزیا ی میکندد
رای یافتاِ راه،ل رای مسهائل پیدیهده ،هه نحهو کارآمهد ها دیگهران
دادوستدِ فکری میکند []11, p. 2

 .11جمعبندی تحلیلِ دیدگاه پُل
ه نظر میرسد پُل مفهوم سنجشگرانهاندیشی را سترش میدهد و آن را ه «اندیشهیدنِ
صحی » تبدیل میکند و وصد دارد سنجشگرانهاندیشی را ه دانشی تبهدیل کنهد شهامل
آنده میتواند رای اندیشیدن در همۀ ،وزهها مفید اشد مفهومهای محوری در ت ریه ِ
او از سنجشگرانهاندیشی «ساختارهای اندیشیدن» و «سنجههای فکهری» هسهتند امها در
نظریۀ او اجزاء دیگری همدون فضیلتهای فکری و نیز ویژ یهای فرد سنجشهگر دیهده
میشوند و ورود ایا عناصر (که وبالً فتیم در نظریۀ کسانی همدون سیگل و روکفیلهد
رجسته هستند) ه نظریۀ او نوعی جام یت می سشد
 .12تعریف رابرت اِنیس
را ههرت انههیس نیههز یکههی از کسههانی اسههت کههه در زمینههههههای ونهها ونِ مههرتب هها
سنجشگرانه اندیشی کارهای زیادی انجام داده اسهتد از مشهارکت در حهثههای نظهری
مرتب ا سنجشگرانهاندیشی تا موضهوعات مهرتب ها آمهوزش سنجشهگرانهاندیشهی تها
مسائل اجتماعی و فرهنگی مرتب ا سنجشگرانهاندیشی ،و نگارش کتا ِ شهناخته شهدۀ
سنجشگرانهاندیشی 9که ،عالوه ر آنکه یک کتا آموزشی است ،نشاندهنهدۀ رویکهردِ او
ه سنجشگرانهاندیشی نیز هست ت ری ِ او از سنجشگرانهاندیشی سیار مورد ارجاع وهرار
9. Rober Ennis, Critical Thinking, Prentice-Hall, 1996
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می یرد فیشر آن را ت ریفی پرکار رد دانسته اسهت وی سنجشهگرانهاندیشهی را چنهیا
ت ری میکند:
سنجشگرانه اندیشی اندیشیدنِ م قول و ازتا ی است که متمرکهز اسهت
ر تصمیم یری در ایا مورد که چه کاری را کنیم یا چه چیزی را اور
کنیم [.]5, p. xvii

نسستیا عنصری که انیس ه آن اشاره میکند «اندیشیدنِ م قهول و ازتها ی» اسهت
که در رخی از ت ری های وبلی (از جمله ت ری دیوئی) نیز ر آن تأکید شده است امها
انیس در ت ریف ه مطلب دیگری نیز اشاره میکند کهه در ت ریه ههای وبلهی وجهود
ندارد می وید سنجشگرانهاندیشی «متمرکز است ر تصمیم یری در ایا مورد کهه چهه
کاری را کنیم یا چه چیزی را اور کنیم »
نقدی که می توان ه ت ری انیس وارد کرد ایا است که عنصرِ «تصمیم یری در هارۀ
اینکه چه کاری کنیم» زائد ه نظر میرسد ه ت بیر دیگهر ،مطهرح کهردن «اینکهه چهه
کاری کنیم» در عر «اینکه چه چیزی را اور کنیم» نامناسب است زیرا اندیشهیدن ،در
ایا افت ،در اصل ،ه تصمیم یری (داوری) در هارۀ درسهتی یها نادرسهتی هاور مر هوط
میشود تصمیم یری در ارۀ اینکه «چه کاری را کنیم» در واوع نهوعی از تصهمیم یهری
در ارۀ درستی یا نادرستی اور است :تصمیم یری در ارۀ درستی یا نادرستیِ ایا اور که
«فالن کار را اید انجام داد» یا «فالن کار را هتر است انجام دهیم »
 .13الک فیشر؛ تفکر سنجشگرانهـخلّاقانه

ه عنوان آخریا ت ری  ،ت ری ِ الک فیشر را ررسی میکنیم وی سنجشگرانهاندیشی را
چنیا ت ری میکند:
سنجشگرانه اندیشی نوعی تفکر ارزشگذارانه است که هم سنجشهگری و
هم تفکر خالوانه را شامل میشود و ه طور خاص ا کیفیهتِ اسهتداللی
که رای پشتوانگی یک اور یا عمل عرضه شده است سر و کار دارد [6,

]p. 13

فیشر سنجشگرانهاندیشی را نوعی «تفکر ارزشگذارانه» میداند و ه نظر میرسد آندهه
در ادامۀ ت ری آورده است ه خو ی مشسص مهیکنهد کهه مقصهودش از «ارزشهگذارانه»
ودن سنجشگرانه اندیشی چیست :سنجشگرانهاندیشی کیفیهتِ تفکهر و هه طهور خهاص
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«کیفیتِ استداللی که رای پشتوانگی یک اور یا عمل عرضه شده اسهت» را ارزشهگذاری
میکند فیشر همیا جا تکلیف را ا کسانی همدون ریدارد پُل مشهسص کهرده اسهت،
زیرا سنجشگرانه اندیشی را ( )9یک «نوع» تفکر میداند و نه یک «طرز» اندیشهیدن و ()1
آن را مستص مقام «ارزشگذاری» میداند
اما وی در ادامه ه ایا نکته اشاره میکند که سنجشهگرانهاندیشهی ههم سنجشهگری
و هم تفکر خالوانه را شامل میشود آیا ایا ا مطلبی که فیشر وبالً هه آن اشهاره کهرده
ود (ارزشگذارانه ودنِ سنجشگرانه اندیشی) ت هار دارد؟ پاسهخ ایها پرسه سهتگی
دارد ه مقصود او از اینکه سنجشگرانهاندیشی «هم سنجشگری و هم تفکر خالوانهه را در
ر می یرد »
رای پاسخ دادن ه پرس ِ ذکر شده اید یا دو مقوله تمایز وائل شد :مقولۀ انهدراج
مفهومی ،از یک سو ،و مقولۀ لزوم عملی ،از سوی دیگر اه ال هه لحهام مفههومی در
مندرج است دیا م نا که مفهوم دون ال وا ل تصهور نیسهت امها هاه اله هه
لحام مفهومی در مندرج نیست لکه الزمۀ تحقق عملی است ا هر مقصهود فیشهر
ایا اشد که تفکر خالوانه ه لحام مفهومی در سنجشگرانهاندیشی مندرج اسهت ظهاهراً
ا ارزشگذارانه ودنِ سنجشگرانهاندیشی در ت ار ورار می یرد ،زیرا ،در نگاه نسست ،ه
نظر میرسد که مفهوم تفکر سنجشگرانه از خالویهت مسهتقل اسهت ،امها وی توضهیحی
میدهد که ایا تصور را منتفی میسازد مینویسد:
رای آنکه توانیم انگارهها و استدالل ها را خو ارزشگذاری کنیم غالباً
الزم است که تهوانیم در زمینهۀ امکهانههای دیگهر ،مال،ظهاتِ هدیل،
زینههای متفاوت و مواردی از ایا وبیل ووه تسیهل و خالویهت هاالیی
داشته اشیم رای آنکه توانیم در ارۀ موضوعات و مسهائل هه درسهتی
داوری کنیم [ ] الزم است که داوری خودتان را (در همان زمانی که در
دسترستان است) ر هتریا استداللهای ممکا استوار کنید و ایا کار
غالباً مستلزم آن است که مال،ظات ر داری غیر از آنده عرضهه شهده
است را در نظر گیرید ،ه موضوعات و مسهائل از نظر هاهههای مستله
نگاه کنید ،سناریوهای دیل را تسیل کنید و ،ا،تماالً ،اطالعاتِ ر ه دار
دیگری را یا ید خالصه اینکه ،الزم است که ه تمام م نا خالق اشهید

[]6, p. 13
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در ایا وط ه ،فیشر روشا مهیکنهد کهه مقصهودش از شهمول تفکهر خالوانهه تحهت
سنجشگرانهاندیشی ،اندراج مفهومی نیستد مقصودش ایا است کهه هاهی ووهتهها ،یها
سیاری ووت ها( ،اما نه لزوماً همیشه) سنجگرانهاندیشهی عمهالً مسهتلزم داشهتا وهدرت
تسیل و خالویت است سیاری اووات ،مهمتریا ایراد یک استدالل ایا است کهه مبتنهی
ر همۀ مقدمه های الزم نیسهتد سهیاری از مال،ظهات و اطالعهات در آن مغفهول واوهع
شده اند (اما استدالل ایراد صوری ندارد) در ایا ونه مواوع ،ا ر ودرت تسیل و خالویهت
نداشته اشیم ذها ما متوجه آن مال،ظات ،و تبییاهای دیل ،نمهیشهود و، ،تهی ا هر
وویاً «ا،ساس کنیم» که استداللِ محل حث ایراد دارد در مقا لِ آن دست و پا ستهایم

 .14نتیجهگیری

ا مرور ت ری های عرضهشده در صد سهال ذشهته ،متوجهه مهیشهویم کهه میهانِ ایها
ت ری ها ( ه عبارتِ دویق تر ،میانِ تصوّرِ صا،بنظران از سنجشگرانهاندیشی) مشهترکاتی
وجود دارد ،اما تمایزهایی نیز وجود دارد که ه آسانی نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد
ارزتریا نقطۀ اشتراک کسانی که در ایا مقاله از دید اههای آنها یاد شد ،اشهتراکِ
آنها در ایا «انگاشته» 9است که چیزی تحت عنوان سنجشگرانهاندیشی ه عنهوان یهک
دان «عام» که در همۀ رشته های دان کار ست داشته اشد و ه ارتقای توانهایی افهراد
در اندیشیدن صحی و/یا وضاوت کمک کند امکهانپهذیر اسهت فتنهی اسهت کهه ایها
انگاشته م ارضانی دارد کسی همدون مکپک م تقهد اسهت کهه چنهیا دانشهی وجهود
ندارد :دانشی وجود ندارد که شامل اصول یا مههارتههای اندیشهیدن در همهۀ ،هوزههها
شود ،و رای درست اندیشیدن در هر ،وزه ای اید شرای خاص درسهت اندیشهیدن در
همان ،وزه تحقق پیدا کند البته ،در ایاجا ،پاسخ کسی همدون ریدارد پُل ایها اسهت
که ،عالوه ر آن شرای خاصِ مر وط ه هر رشته ،شهرای عهامّی ههم وجهود دارنهد کهه
سنجشگرانهاندیشی ه آنها میپردازد
نقطۀ اشتراکِ دیگرِ آنها «اهمیّت»ی است که از منظر فلسفۀ آموزش و پرورش هرای
سنجشگرانهاندیشی وائلاندد و ایا نقطۀ اشتراک را از جان دیوئی ،نیای خودشان در ورن

9. assumption
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ایها هود کهه

یستم ،ه ارث ردهاند دغدغۀ اصلی دیوئی در فلسفۀ آموزش و پرورشه
آموزش و پرورش اید ه سمتی رود که افراد را رای اندیشیدن آماده کند
و اما تمایزهای ایا دید اهها از تمایزهای ظری و تمایزهای موجهود در نحهوۀ یهان
که گذریم ،از دو «،یث» ،تمایزهای مهمی وجود دارد تمایز نسست تمایزی است کهه از
،یث سترد ی یا مضیّق ودن مفهومِ «سنجشگرانهاندیشی» روهرار اسهت از یهک سهو،
کسانی مثل را رت انیس ،الک فیشر ،و ،تّی خود دیوئی ،ه طور صهری یها ضهمنی ،هر
وجه «ارزشگذارانه»ی سنجشگرانه اندیشی تأکید مهیکننهد و سنجشهگرانهاندیشهی را هه
«اندیشیدنِ در مقامِ سنجشگری (نقد)» محدود میکنند و از سوی دیگر کسانی همدهون
لیزر و پُل مفهوم سنجشگرانه اندیشی را ه نحوی سترش میدهند که عمالً ها «تفکهر
صحی » را ر می شود ه عبارتِ دیگر ،در ،الی که از دیدِ دیوئی و سنجشگرانهاندیشهی
ورار است ه ما گوید که در مقام سنجشگری اید چگونه عمل کنیم ،از دید لیزر و پُل،
سنجشگرانه اندیشی صرفاً ه مقام سنجشگری محدود نمی شود و در آفهرین فکهری و
نیز مدخلیت دارد روشا است که لیزر و پُل (و صا،بنظران دیگری کهه در ایها راسهتا
میاندیشند) سنجشهگرانهاندیشهی را ،فهی هادیالنظهر ،از م نهای واژهنامههایاش عهدول
میدهند و فراتر می رند
،ال ،در مقام داوری میانِ ایا دو روه ،مهیتهوان فهت کهه رچهه رداشهتِ هروهِ
نسست از سنجشگرانهاندیشی ه م نای واژهنامهای سنجشگرانهاندیشی نزدیکتهر اسهت،
ت روه دوم نیز وا ل دفهاع اسهت هه ایها م نها کهه وهائالن هه رداشهت دوم
اما رداش ِ
می توانند گویند که اندیشیدنِ سنجشگرانه (سنجشگرانهاندیشی) ،از آنجا که خودش را
سنجشگری میکند ،در راستای صحّت ام ر میدارد و ،ه همهیا دلیهل ،ها آنکهه هه
لحام مفهومی ا اندیشیدنِ صحی را ر نیست ،ه لحام مصداوی را ر است و ،نها رایا،
سنجشگرانهاندیشی ا اندیشیدنِ صحی مساوق است
تمایز دوم تمایز دید اه ها از ،یثِ تمرکز هر «اندیشهیدن» یها «اندیشهنده» اسهت در
،الی که کسانی همدون دیهوئی ،پُهل ،انهیس ،و هر ویژ هیههای «اندیشهیدن»ی کهه
سنجشههگرانه اسههت تمرکههز مههیکننههد ،رخههی دیگههر همدههون سههیگل ههر ویژ ههیهههای
«اندیشنده»ی سنجشگر تمرکز میکنند
در مقههام داوری میههان ایهها دو ههروه ،ههه نظههر مههیرسههد کههه رویکههرد کسههانی کههه
ر «اندیشیدن» تمرکز میکنند پذیرفتنیتر است زیهرا از طریهق ویژ هیهها و ملکههههای
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(اینکه سنجشگرانه اسهت یها نهه)

فرد سنجشگر نمیتوان در ارۀ «نمونه»های اندیشیدن
داوری کرد
نکتۀ مهم در ارۀ تفاوتهای ایا دید اهها ایاکه «تفاوت»شان از جهنسِ «تنهاو » یها
«تضاد» نیست لکه از جنسِ «اختالفِ نظر اه» یا از جهنسِ «محهل تأکیهد» اسهت هرای
مثال ،در ،الی که روهی از صا،بانِ ایا دید اهها ر ویژ یهای فردِ سنجشهگر تأکیهد
میکنند ،روه دیگر ر ویژ یهای شیوه ای از اندیشیدن کهه ایهد سنجشهگرانه دانسهته
شود تأکید میکنند ه همیا دلیل (ایاکه تفاوتها از جنسِ «تناو » یا «تضاد» نیست)
ایا امکان وجود دارد که ت ری های ونا ون را در یک دید اه «فرا یهر» نجانهد و ایها
کاری است که ،ه مان نگارند ان ،در دید اه ریدارد پُل ه نحو ناوص انجام شده است
ا ر وی در ت ریف از سنجشگرانهاندیشی صرفاً ه «اندیشیدن در هارۀ اندیشهیدن هه
وصد ارتقای اندیشیدن» اشاره میکرد و عنصرِ «خودهارتقا سشی» را وارد نمیکرد ،میشد
فت که ایا کار (ارائۀ یک دید اه فرا یر) را تقریباً ه طور کامل انجام داده است در آن
صورت ،تمایز نسست از میان میرفتد البته ه های یک دوپهلویی و آن اه ،هم کسهانی
که ه ت ری ِ ستردهتر سنجشگرانهاندیشی وائلاند و هم کسانی که ه ت ری مضیّقتهر
آن وائلاند ،میتوانستند خودشان را مندرج در ایا ت ری بینند
تمایز مهم دیگر میان دید اههای صا،بنظرانِ ،وزۀ سنجشگرانهاندیشی ایا ود کهه
رخی از آنها ر ویژ یهای نوع یا شیوهای از اندیشیدن کهه ایهد سنجشهگرانهاندیشهی
دانسته شود تمرکز میکنند و رخی دیگر ر ویژ یهای فرد سنجشگر پُل در ت ری اش
ه ویژ یهای فرد سنجشگرانهاندی اشاره نمیکند ،اما در سشی از نظریهاش فهرسهتی
از «فضیلت»های فکری که فرد سنجشهگرانهانهدی ایهد داشهته اشهد (تواضهع فکهری،
شهامت فکری ،و ) عرضه میکنهد و در جهایی دیگهر 9هه رخهی از ویژ هیههای فهرد
سنجشگرانهاندی اشاره میکند
ههر همههیا اسههاس ،ههه نظههر نگارنههد ان ،دیههد اه ریدههارد پُههل و ت ریهه ِ او
از سنجشگرانهاندیشی ر ت ری ها و دید اههای دیگر رتری دارد ،زیهرا متضهما تفطها
ه جمعپذیری سیاری از مؤلفه هایی است کهه شهاید در نگهاه نسسهت جمهعناپهذیر هه
نظر میرسند

 9رجوع کنید ه صفحۀ  19همیا مقاله

109

تفکر نقادانهد تحلیل و نقد ت ری ها
Critical Thinking; The Analysis and Criticism of Some Definitions

و آخریا نتیجه یری ایا مقاله نشان میدهد که سنجشگرانهاندیشی صرفاً مسئلهای
 ایا نتیجه یری از همۀ نکتههای پیشیا کهه، نیست از نظر نگارند ان9آموزششناختی
در ایا س ه آنها اشاره شد مهمتر است دلیلِ «اهمیت» ویژه و رجستۀ ایها مطلهب
انگاشتهای است که تقریباً در همۀ نوشتههای فارسهیز هان در هارۀ سنجشهگرانهاندیشهی
 تقریبهاً در همهۀ ایها،وجود دارد تا آنجا که نگارنهد ان ایها مقالهه ررسهی کهردهانهد
 چیستیِ سنجشگرانه اندیشی مفروغ عنه رفتهه شهده و،  اعم از ترجمه و تألی،نوشتهها
ه ونه ای سسا رفته است که ویی تنهها مسهئلۀ مطهرح در هارۀ سنجشهگرانهاندیشهی
،چگونگی آموزش آن در مدرسهها و دانشگاهها و رواجِ آن در جام ه است ه ایا ترتیهب
یطۀ فلسفۀ، داکثر مسئلهای در، سنجشگرانهاندیشی صرفاً مسئلهای آموزششناختی یا
 چیستیِ نوع یا شیوهای از اندیشیدن هه نهام،ال آنکه، آموزش و پرورش تصوّر می شود
«سنجشگرانهاندیشی» و چیستی دانشی ا ایا عنوان و امکان و شرای تحقق ایها دانه
موضوعی است که نیازمندِ تحقیق در شاخههای ونا ون فلسفه است
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