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  چکیده

. گیـرد  رد بررسی قـرار مـی  مو فضایل اخالقیپیوند تفکر انتقادي و  ،مقالهدر این 

شود و قـدرت   ادي با بیان اصول صحیح استدالل باعث نظم و روشنی ذهن میتفکر انتق

اما عالوه بر آن در ایجاد صداقت و حسـنِ روابـط هـم مـؤثر     . دهد نقادي را افزایش می

جویی و انصاف پیوند دارد  تی، حقیقتمنطقی بودن با فضایلی چون صداقت، راس. است

و مغالطه کردن هم، اگر عمدي باشد، با رذایلی چون عـدم صـداقت و اگـر غیرعمـدي     

بنـابراین بحـث مـا بـا اخـالق گـره       . باشد، با نپختگی و عدم بلـوغِ ذهنـی نسـبت دارد   

پـس خـود    .ما دوست نداریم چشمانمان با غباري از مغالطات تیره و تار شود .خورد می

که از یکسو انسان نقاد  شود در این مقاله توضیح داده می. نباید با دیگران چنین کنیم هم

اندیشـی  فضایل اخالقی ما را به نقادانهندي هم هست و از سوي دیگر متشخص فضیل

   .دهد سوق می

  .کاربردي، تفکر انتقادي، مغالطات منطق :کلیدييها  واژه
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  مقدمه

هـاي   بـا واژه  (Critical thinking)ر انتقـادي در تعبیـر تفکـ   Critical ۀکلمـ 

Criticism  وCriteria ایـن کلمـات بـا اسـتدالل، ارزیـابی و       ۀهم .خانواده است هم

هاي عقالنی تفکر انتقادي  ریشه. باشند داوري سر و کار دارند و موجب ارتقاي تفکر می

نی مغشـوش،  داد کـه معـا   او با گفتگوهاي خـود نشـان مـی   . گردد به زمان سقراط بازمی

هاي پرطمطراق اما بسـیار پـوچ نهفتـه     شواهد ناکافی و باورهاي متناقض، غالباً در لفاظی

  . است

ــابقه   ــس س ــادي پ ــر انتق ــاز   تفک ــه آغ ــفه ب ــازمیفلس ــردد،  ب ــان  گ ــی از ج ول

,Dewey, 1933(دیویی تر مورد توجه قـرار گرفتـه    به بعد به شکل هرچه گسترده )9

اخیـر شـاهد اوج    ۀکه در ده بطوري. ن نوشته شده استآ ةاست و کتابهاي فراوان دربار

، بـراي درك پیونـد میـان    به قـول لیـپمن   با این حال هنوز. ایم جنبش تفکر انتقادي بوده

بـه صـورت یـک کـل     ) آن ۀدوستان نقادانه، خالقانه و نوع ۀجنب(هاي مختلف تفکر  جنبه

زا در نظـر گرفتـه شـده    اي مجـ  عنوان پاره تالشی صورت نگرفته است و تفکر انتقادي به

در این مقاله ابتدا ابعاد مختلف تفکر انتقادي مـورد بحـث    .)Lipman, 2003,6(است

  .شود گیرد و پس از آن به بررسی بعد اخالقی تفکر انتقادي پرداخته می قرار می

  

  ارزش عقالنی و اخالقی منطق کاربردي -1

               ربردياي از منطــق اســت کــه معمــوالً منطــق کــا      تفکــر انتقــادي شــاخه  

(Practical Logic) کـه   -کـاربردي آن  ۀخصـوص در شـاخ   منطـق بـه  . شود نامیده می

اندیشی، افزایش توان استدالل و نقادي  زدایی، روشن باعث ابهام -موضوع بحث ما است

البته بدیهی است که با نظـم و روشـنی تفکـر اسـت کـه      . شود و رشد انضباط ذهنی می

منطـق  . بـافی حل کرد نه با آشفتگی و ابهام و کلی -اي در هر حوزه -اها ر توان مسأله می

  : شود از این لحاظ هم ارزش عقالنی دارد و هم ارزش اخالقی که توضیح داده می
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  ارزش عقالنی منطق کاربردي -1-1

منطق کاربردي نظم و ترتیـب و روشـنی در فکـر و اجتنـاب از      ةاز اهداف عمد

اي نزدیک شد کـه داراي تواضـع   توان به روحیهبا منطق می .بافی استگویی و کلیکلی

. اند که منطق براي اجتناب از خطاي در تفکر اسـت از قدیم گفته. علمی و محققانه است

ابزاري قانونی است که رعایـت آن ذهـن را   «: مثالً در منطق مظفر در تعریف منطق آمده

لی از کتابهاي قدما که بگـذریم در  و .)14، 1381مظفر، (»دارد از خطاي در اندیشه بازمی

یابیم که ایـن علـم چقـدر در حـل     کتابهاي تفکر انتقادي است که به طور ملموس درمی

توان خطاهـاي بسـیاري را تصـحیح    زندگی ما نقش دارد و با آن می ةبهتر مسائل روزمر

فه اهل فلسبلکه در میان . خطاهایی که البته مختص مردم فلسفه نخوانده هم نیست. کرد

هاي شبه ادبی که متأسـفانه  براي نمونه در میان فلسفه. شود پردازان هم یافت مینظریهو 

بافی، هاي فراوانی همچون، کلیاند، مغالطهما به شکل کاریکاتوري بزرگ شده ۀدر جامع

گنگ و مبهم سخن گفتن، غیرقابل نقد کردن ادعاهاي خود، توسل به منشأ، خلط انگیزه 

که برخـی از  . بسیار رایج است... تجسم، و توسل به سنت یا تجدد و  ۀطو انگیخته، مغال

  :کنیماشاعۀ آنها را بررسی می ةاین مغالطات و نحو

 ایـن مغالطـه بـه معنـی درگیـري      . را در نظر بگیریم (reification)مغالطه تجسم

ـ وار با مفاهیم انتزاعیکیشوتدن د، نـه  اي است که فقط در عالم زبان یا ذهن وجود دارن

یـا بـا   » !که چنین و چنان باشد کند میسیاست حکم «شنویم اینکه مثالً می. در عالم واقع

تقـدیر تـاریخی   «یا » !روح مدرنیته چنین و چنان است«: حالتی رازآلود گفته می شود که

در تمام ایـن مـوارد مسـائل مربـوط بـه      ... و » !که چنین و چنان باشد کند میحکم ... و 

 (Problems of Facts)با مسائل مربوط بـه واقعیـات   (Problems of words)کلمات

رسد که برخی افـراد  و کار به جایی می کند، میایجاد  هیاهو بر سر هیچشود و  خلط می

شوند، در حالی کـه از  می... فقط درگیر مفاهیمی چون غرب و شرق، سنت و مدرنیته و 

د، مفاهیمی که مـرز و معیـار روشـنی    آمیختگی و غیر دقیق بودن این مفاهیم غافلندرهم
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ـ از آنها در ذهن خود دارد و طبعاً جزء مغالطه ـ مثبت یا منفیندارند و هر کس مفهومی

  . گیرند تجسم قرار می

هـایی تـا   چنین واژه ةدر مقابله با این نوع مغالطات باید نشان داد که بحث دربار

چیـزي  ... ثل تاریخ یـا سیاسـت یـا    المچه حد وابسته به برداشت ذهنی افراد است و فی

سازند و البته کسانی هم که آن را روایـت   خود آن را می ةنیست جز انسانهایی که با اراد

  . پس نباید فریفته نامها شد. کنند می

یعنـی کسـی    ؛گرایی اسـت ۀ تجددگرایی یا سنتهاي رایج، مغالطاز دیگر مغالطه

سنت و سابقه داشـتن  به بودن و یا برعکس   اي به جدید یا نو بخواهد براي اثبات نظریه

فکر، شرقی و غربی و کهنـه  : در پاسخ به این نوع مغالطات هم باید گفت. آن استناد کند

و نو ندارد، اگرچه اظهار آن فکر زمانمند و مکانمند است، اما تقسیم فکر جز به حـق و  

م دیگـري بـراي رد   باطل یا صادق و کاذب، غیراخالقی و غیرعقالنی است و نباید تقسی

  .یا قبول آن صورت گیرد

اینها برخی از مغالطات رایج میان دانشجویان و حتی برخی استادان فلسفه اسـت  

ما جدي گرفته نشـده   ۀدهد که منطق کاربردي و تفکر انتقادي هنوز در جامع و نشان می

نهـا بایـد   رسد آن را نـه ت  اهمیت منطق کاربردي باید بگوییم که به نظر می ةدربار. است

آغاز و ورود به فلسفه بدانیم، بلکه ملکه شدن آن را باید نهایت دسـتاورد فلسـفه ورزي   

نه  تا امروز حتی در آیندهها از آغاز فلسفه ۀروشن است که آموختن هم. به شمار آوریم

ورزي و یـافتن ذهنـی   توانیم بیاموزیم همـین فلسـفه   آنچه می. ممکن است و نه مطلوب

تمرین منطق و . شودت که در منطق کاربردي بیش از همه بر آن تأکید میوقاد و نقاد اس

مسلط شدن بر مغالطات بخصوص در مباحـث فلسـفی، باعـث افـزایش دقـت ذهـن و       

رهایی آن از توهمات، و نیـز افـزایش تـوان اسـتداللی و سـنجش اسـتداللهاي خـود و        

ورزي د فلسـفه دد و همین رشد ذهنی است که بـیش از هـر چیـز مقصـو    گر میدیگران 

اندیشـی اسـت کـه هـم     گوییم تقویت چنین ذهن نقاد و روشنبه همین دلیل می. است

کسی که مدام در حال فلسفه خوانی و . آن ةشرط فلسفه آموختن است و هم میوه و ثمر
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انباشتن ذهن از انواع و اقسام آراء مختلف است، ولی هنوز از انضباط و روشنی فکـري  

ماند که تا آخر عمر زیـر دسـت   بهره است، مانند شاگردي میبی و یک ذهن نقاد و وقاد

زاینده و دولـت   ۀچشماستادانش باشد و هیچگاه فنی یاد نگیرد، و به آن هنري که خود 

  .باشد، دست نیابد پاینده

  ارزش اخالقی منطق کاربردي -2-1

و  منطق نه تنها نظم و روشنی براي ذهن به همراه دارد، بلکه در ایجـاد صـداقت  

اگر مغالطه کردن عمـدي باشـد بـا رذایـل اخالقـی چـون       . ثر استؤحسن روابط هم م

از سـوي دیگـر،   . ریاکاري و کژخلقی نسبت دارد و اگر غیرعمدي باشد با تنبلـی ذهـن  

. نقادانه اندیشیدن نیز با فضایلی چون صداقت و راسـتی و حقیقـت جـویی، پیونـد دارد    

نامـد، مـورد توجـه    می کژخلقوفسطایی را این موضوعی است که ارسطو هم آنجا که س

پرسشهاي  کژخلقمردمان «: گویدارسطو می .)، دفتر هشتم1378ارسطو، (قرار داده است

ولـی در  . کنند اگـر نتیجـه یکبـاره آشـکار نباشـد     نخستین را به بیشترین میزان اذعان می

چیزهایی کـه   افزون بر آن، سخن دراز کردن و وارد کردن... کنندمی کژخلقیفرجام کار 

به هیچ روي براي چم ورزي سودمند نیسـتند، ماننـد کسـانی کـه نمودارهـاي هندسـی       

کشــند؛ زیــرا اگــر مطلــب بســیار باشــد، ناهویداســت کــه دروغ در کجــا  دروغــین مــی

 ۀگوید هنگام گفتگـو بـا ایـن افـراد اگـر نتیجـ       ارسطو می. )156b، 1378ارسطو، (»است

پذیرند اما هنگامی  و مقدمات منطقی را بالطبع میها  بحث براي آنها روشن نباشد، فرض

روند و به تعبیر ارسـطو کژخلقـی پیشـه     شود دیگر زیر بار نمیگیري میکه نوبت نتیجه

 ي کـه در ادامـه بـه آن اشـاره شـده     ا مغالطـه . نمایند کنند و شروع به مغالطه کردن می می

مطالب س استدالل کننده شامل مغالطه پارازیت است؛ یعنی براي به هم زدن تمرکز حوا

گیـرد   با آوردن نکته انحرافی صورت می نیزبعدي  ۀوارد بحث کردن و مغالطنامربوط را 

  .که تقریباً همان عملکرد قبلی را دارد

جالب اینجاست که در تمام این موارد به جاي اشاره به نادانی یا جهل این افراد، 

دهد کـه در مغالطـه کـردن عنصـر      میشود و این نشان  اصطالح کژخلق به آنها گفته می
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: گویـد  مـی  ارسطو به همین سیاق. اراده نیز اهمیت دارد و مغالطه کردن بار اخالقی دارد

، خواه بودشی خواه پنداري، چم ورزي را متوقـف سـاختن   )اعتراض(بی از درایستایی «

ا اذعـان  اي کلی رهاي بسیار، گزارهاینک اگر مردي، با وجود پدیده. نشانه کژخلقی است

پیشـه   کژخلقـی نکند، هم بدان گاه که در ایستایی به آخشیج آن ندارد، آشکار است کـه  

ایی را که دیگر از جادة اسـتدالل خـارج   ه ارسطو بحث. )160b، 1378ارسطو، (»کند می

شـوند بحثهـا   مـی  کژخلـق هنگامی که مردمـان  «: نامد آمیز و خصمانه میشوند رقابت می

ارسـطو دربـارة لـزوم    . )1378،161aارسـطو،  (» دویچمگویانـه  دند نهگر میرقابت آمیز 

 ولی کسـی کـه مـی خواهـد بدرسـتی      «: گوید حفظ اخالقِ بحث و التزام به استدالل می

 راي شخصی دیگـر را دیگرسـان کنـد، بایـد دویچمگویانـه راي را دیگرسـان کنـد، نـه         

درچـم  (در اینجـا نیـز   . ..چنانکه هندازش دان باید از راه هندازشی فرارود. جویانهستیزه

           یک کار مشترك پیشنهاد شده است، مگر براي کسـانی کـه بـا یکـدیگر رقابـت      ) ورزي

توانند به همان فرجام آهنگ برسـند؛ زیـرا بـیش از    زیرا ایشان هر دو با هم نمی. کنندمی

  .)161b، 1378ارسطو، (»پیروز شود) در مسابقه(ی تواند یک تن نم

مـا دوسـت نـداریم بـا گـرد و      . خورده میبحث ما با اخالق گر در اینجاست که

 در واقـع  .غباري از مغالطات گمراه شویم، پس خود هم نبایـد بـا دیگـران چنـین کنـیم     

دهد و تفکر انتقادي نیـز خـود شـاهراهی    ما را به تفکر انتقادي سوق می اخالقیفضایل 

  . است براي فضایل دیگر

شـخص  . شـناختی هـم دارد  تقادي ارزش روانکه تفکر ان توان گفت همچنین می

ذهـن نقـاد، اسـیر    . تواند از انسجام و استحکام شخصیت خود حفاظت کند نقاد بهتر می

        او. مانـد شـود و اسـتوار مـی   ضعفها، آشوبها و آشفتگیهاي فکري خـود و دیگـران نمـی   

است، حفـظ  تواند به سرعت انسجام و یکپارچگی خود را در انطباق با آنچه درست می



7                                                   اخالق تفکر انتقادي 

البته این بحثی روانشناسانه است که بر سبیل اشارت رفت و تفصیل آن را بایـد در  . کند

  .)1388آلیز و هارپر، (هاي دیگر جستجو کردحیطه

  

  تفکر انتقادي و اخالق -2

آن است که یک متفکر انتقادي خوب باید چه فضایلی داشته  ةبحث ما دربار

 افرادرا براي آغاز و تداوم تفکر انتقادي در بین باشد؟ چه ارزشهایی بیشترین اهمیت 

  دارد؟

صدر و محبت، حفظ صداقت با یکـدیگر و   ۀاحترام، گسترش سع ةاخالق دربار

اینها ارزشهایی است که وقتی ما به نحـو احسـن   . در نتیجه رسیدن به بهترین نتایج است

تفکـر انتقـادي ماننـد هـر     . کنیماي حفظ می اندیشیم آنها را به طور فعاالنه با یکدیگر می

اخـالق  در حقیقـت،  . اي دارد انداز اخالقی گسـترده  دیگر از فعالیت انسانی، چشم ةحوز

  .باشد باعث حیات و رشد تفکر انتقادي می

             براي آنکه بتوانیم در درازمدت به خوبی تفکر انتقادي داشته باشیم باید 

             اصولی که به هوش . عایت نماییماز ارزشهاي خاصی حفاظت کنیم و اصولی را ر

اي مورد خطاب قرار گذارد و دیگران را به گونهو انسانیت طرفین استدالل احترام می

اصولی که از گفتگوي . دهد که بتواند تفکر آنها را یاري بخشد نه اینکه مانع آن شودمی

اجتماعی حمایت کند و آن را زنده و در حال رشد نگه دارد، نه اینکه آن را تضعیف و 

اخالقِ تفکر انتقادي با رعایت و حمایت از معیارهاي با ارزش این نوع . سرکوب نماید

دارد و با حمایت از شأن افراد  نده و در حال رشد نگه میتفکر، جریان مباحثه را ز

اموري که برایشان  ةجامعه و نیاز آنها به اندیشیدن با یکدیگر و تصمیم گرفتن دربار

  .کند میاهمیت دارد، از آنها حمایت 

 کامـلِ  بکـارگیريِ  ی بـراي بلکه مهارت. تفکر انتقادي صرفاً یک کار تحلیلی نیست

گویم تفکر انتقادي یک فعل به این دلیل است که می. دیگر استیکمان با  قواي شناختی
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شـما  . طلبـد باشد و البته کاربرد اخالقی تفکر انتقادي روابط خاصی را میاخالقی نیز می

با مسائلی سروکار داریم که صـرفاً  . استو من متعلق به اجتماعی هستیم که اهل گفتگو 

نابراین هر دو سهمی در این اجتماع داریم کـه  ب ؛براي شما یا من به تنهایی مسأله نیست

وسـایلت را بـا   «شـد کـه   وقتی کودك بودیم و به ما گفته مـی . گذاریمبا هم در میان می

        ، یکی از نخستین درسهاي تمـرین اخالقـی را بـه عنـوان کـودك     »دوستانت قسمت کن

 ارتبـاطی کـه    ؛ان استتفکر انتقادي هم مستلزم یک ارتباط واقعی با دیگر. فتیمگر مییاد 

ایـن اصـطالح    .(The Community of inquiry)را شکل دهد جامعه تحقیقتواند می

شود کـه بـه طـور دسـته     که توسط لیمپن به کار رفته است به گروهی از افراد اطالق می

دانـیم کـه مشـارکت و گفتگـو و     روند و خوب مـی اندیشند و پیش میجمعی با هم می

  .ددگر میها چقدر باعث پیشرفت و رشد و سایر حوزهتشریک مساعی در علم 

بنابراین اخالق است که از انسانها، اجتماع آنها و خود کاربرد تفکر انتقادي 

با رعایت و حمایت از معیارهاي با ارزش تفکر انتقادي مباحثات را  .کند میحمایت 

شیدن با یکدیگر و دارد، با احترام به شأن و نیاز اعضاي اجتماع به اندی نگه میزنده

و از  کند میچیزهایی که برایشان اهمیت دارد، از آنها حمایت  ةگیري دربارتصمیم

د به عنوان مکان با ارزشی که در آن استدالل گیر میاجتماعی که مباحثه در آن صورت 

براي اینکه نقش اخالق را در این باره، بهتر نشان دهیم . نمایدشود، پشتیبانی میمی

براي مثال در برخی بحثهاي جنجالی ممکن است  :کنیمموس را مطرح میمل مثالی

مخاطب شما به هر تقدیر نخواهد که نتیجۀ استدالل درست باشد، در این حالت اصالً 

در این پس  .کننده باشدنطق و دالیل شما چقدر قوي و قانعبراي او مهم نیست که م

 یقاً مانند وکیلی که در دعوایی مالی دق. هیچگاه با او به نتیجه نخواهید رسیدحالت، 

دادگاه هم علیه آن شخص، حکم صادر . کند میعلیه شخصی با دالیل قوي اقامه دعوي 

در . ولی آن شخص، مفلس است و مالی ندارد که ضرر و زیان را جبران کند. نمایدمی

این  .برداین جا اگر چه دالیل محکم بوده است، اما از اموال شخص محکوم سودي نمی

  . مثال براي روشن شدن بحث ما مفید است
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        در برخی بحثهاي جنجالی هم ممکن است مخاطب شما در هر صورت 

در این جا هر چقدر هم دالیل و منطق شما قوي و . شما درست باشد ۀنخواهد که نتیج

 پس سوال این است که آیا منطق و. نخواهید رسید هکننده باشد، هیچگاه به نتیجقانع

          شود؟ مسلماً و با آنها همه چیز تمام می کند میاستدالل به خودي خود کفایت 

این واقعیت که استداللهاي محکم هم گاهی با گوشهاي کر برخورد . پاسخ منفی است

  .دهد که ما باید به مسائل اخالقی هم توجه کنیمکنند، نشان میمی

اگر معتبر هم باشد به تنهایی البته استدالل خوب شرط الزم است اما حتی 

بلکه باید با ویژگیهاي خاص اخالقی همراه باشد تا بتواند از جامعۀ  کند میکفایت ن

قی چنین ویژگیهاي اخال ،ما در ادامه. تحقیق حفاظت کند و نقشی سازنده ایفا نماید

  .کنیماستداللهایی را بررسی می

  

  ویژگیهاي اخالقی استدالل سازنده -3

  گذارندعقل و انسانیت احترام می لهایی که بهاستدال -3-1
  

کنند از هوش سرشار یـا اطالعـات   کسانی که در مباحثه شرکت می ۀدانیم هممی

          کامــل برخــوردار نیســتند و حتــی هوشــمندترین طرفهــاي بحــث نیــز از خطــا مصــون

حسـن اسـتفاده   توانیم از اطالعات و ابزار موجود بـه نحـو ا  با این همه ما می. باشندنمی

دهنـد تـا   پس باید پرسید که آیا استدالل ما در جریان بحث به انسـانها اجـازه مـی   . کنیم

          بهتـر بفهمنـد؟ آیـا در نتیجـه اسـتدالل آنهـا بهتـر       شـود  اش استداللی میدرباره را آنچه

موضوعی را با یکدیگر ادامه دهند؟ اگر پاسـخ منفـی اسـت بایـد      ةتوانند تفکر دربارمی

انست که استدالل و بحث، دیگر از نظر اخالقی سازنده نیست، حتی اگر منطقـاً معتبـر   د

  .باشد

توانیم ما می. احترام به هوش و انسانیت یکدیگر امري پیچیده و دشوار نیست

هنگام صحبت با خانواده، پذیرفتن یک کارت دعوت، یا تقاضا کردن از یکدیگر، 

چگونه . هوش و انسانیت یکدیگر احترام بگذاریمراههایی بیابیم که از طریق آنها به 
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             وقتی به هوش . چه چیز گفتن اهمیت دارد ةصحبت کردن حداقل به انداز

            چون و چرا گذاریم به این معنی نیست که او را لزوماً یک مرجع بیدیگري احترام می

 ی یک تأثیر خاص و مطلوبی از شویم یا حتدانیم یا اجباراً به رأي او تسلیم میمی

بلکه این احترام به معنی آن است که شما به انسانها توجه . دهدهوش او به ما دست می

کوشید تا فکر آنها را ارزیابی کنید و این همان چیزي است که خودمان در کنید و میمی

براي آنها  گویید یابا روشهایی که با دیگران سخن می شما. مقابل از آنها توقع داریم

دهید که شما در عمل نشان می. گذاریدنویسید به انسانیت آنها احترام میمطلبی می

هنگام سخن گفتن دیگران در حال تماشاي تلویزیون یا ریختن اطالعات درون رایانه 

  .پس احترام صرفاً یک نظر نیست، بلکه در عمل هم باید دیده شود. نیستید

  کنندانتقادي حمایت می ه از تفکراستداللهایی ک - 3-2

یعنی مبتنی بر واقع و از نظر . چنین استداللهایی لزوماً درست ـ ساخت و خوبند

و در . شوندچنین استداللهایی موجب رشد تفکر و مباحثۀ بهتر می. منطقی سازگارند

 توان  ؛کند میاحترامی مقابل، یک استدالل بد و نادرست، به هوش و عقل انسانی بی

 نماید و معموالً به جاي اینکه بحث را ارتقا دهد مانع آن ها را تضعیف میفکر انسان

  .شودمی

  کننده تفسیر میبیناناستداللهایی که نیک - 3-3

به  (The principle of charitable interpretation)اعمال اصل تفسیر نیک بینانه

خاب بهترین استداللی معنی انتخاب مطلوبترین تفسیر از کالم استدالل کننده و نیز انت

براساس این اصل، اگر یک استدالل مستعد . شوداست که در سخنان او یافت می

بر . گزینیمتفسیرهایی متعدد باشد، ما مطلوبترین تفسیر را از گفتار استدالل کننده بر می

طبق این اصل باید همان همدلی و احترام را نسبت به استدالل یک شخص اختصاص 

اهیم به همانگونه نسبت به استداللهاي خود همدلی و احترام دریافت خودهیم که می

  .کنیم
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منطق است، و در واقع  ةروشن است که چنین توجه و همدلی بیش از یک قاعد

توافق اخالقی متقابلی است براي یاري دادن به یکدیگر به این مقصود که تا آنجا که 

 ةتوان مصداقی از قاعدنه را میاصل تفسیر نیک بینا. ممکن است خوب استدالل کنیم

شما براي تشخیص و تصدیق ضعفها و قوتهاي واقعی . دانست (Golden Rule)طالیی

آن   خواهیددرست همانطور که می ؛دهیداستدالل یک شخص، توجه کافی به خرج می

شما سعی . شخص نسبت به استداللهاي شما همان اندازه توجه صادقانه داشته باشد

را   آنکه آن استداللساس قوتهاي استدالل شخص، تفسیري داشته باشید، بیکنید بر امی

       در این صورت شما . اید، نادیده بگیریدفقط به خاطر نقطه ضعفهایی که شناخته

اي توانید امیدوار باشید که استداللهاي خودتان هم براي دیگران چنین نقش و فایدهمی

  .داشته باشد

بینـی، ماننـد   نانه چگونه است؟ ناتوانی در ابـراز چنـین نیـک   اما تفسیر غیرنیک بی

در یک مغازه، کارخانـه یـا اداره    (Malicious Obedience)»اطاعت بدخواهانه«پدیدة 

 ةوقتی یک کارمند از دستورات و قواعد مدیر متنفر باشد، در ایـن حالـت از شـیو   . است

بیش از صرف الفـاظ دسـتورها و    تا مطلقاً هیچ چیز کند میپرخاشگريِ منفعالنه استفاده 

اي همدلی، هوشمندي در تفسیر، توافق و انطبـاق، یـا   قواعد انجام ندهد، بدون آنکه ذره

مغالطـۀ  . ثر در متزلزل کردن اقتـدار مـدیر اسـت   ؤاین یک روش م. بینی داشته باشدنیک

ـ  کننده میکه در آن شخص مغالطه (Strawman fallacy)پنبهمعروف پهلوان ک کوشد ی

تر از استدالل رقیب را فقط به قصد تخفیف دادن و خـراب کـردن آن ارائـه    نظر ضعیف

این روشی موذیانـه بـراي تضـعیف رقیـب     . کند، نیز مصداق تفسیر غیرنیک بینانه است

دهـد و  توجهی قـرار مـی  چنین تفسیري مزیتهاي اساسی یک استدالل را مورد بی. است

  .دگیر میدرصدد گفتگوست در نظر ن اي را کهاینگونه سعادت و خیر جامعه
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  نتیجه

مغالطه . آموزیم که مغالطات را شناخته و از آنها اجتناب کنیمدر تفکر انتقادي می

نامیده » استدالل تقلبی«نادرست از استداللی غلط است که معموالً  ۀاز نظر فنی یک نتیج

که در واقع اینطور  رسد، در حالیزیرا در ظاهر درست و معتبر به نظر می ؛شودمی

بحث ما در اینجا آن بود که آیا ارتکاب مغالطه به مفهوم اخالقی آن هم نادرست . نیست

است؟ آیا باید از مغالطتمان عذرخواهی کنیم و پشیمان شویم؟ یا این که آنها را صرفاً 

در استدالل بدانیم که باید اصالح شود؟ در پاسخ باید گفت کسی که  فنی خطایی

حتی کسی که . اندپذیرد هر دو شایسته سرزنشو نیز کسی که آن را می کند میمغالطه 

شود نیز پرده از خام بودن خود برداشته و فعلی  بدون قصد و غرض مرتکب مغالطه می

شخصی هم که نتواند . کند میانجام داده است که تفکر خود او را متزلزل و تضعیف 

البته ممکن است . بردلوحی خود رنج مییک مغالطه را تشخیص دهد از نتایج ساده

غرضی صورت گیرد، اما اکثر آنها به شکلی ماهرانه و به عنوان مغالطاتی از روي بی

ولی در هر دو صورت، . شوندتالشهایی آگاهانه براي اقناع طرف مقابل طراحی می

ن مغز مغالطات فقط استداللهایی نادرست درو. آورندمغالطات، نتایج اخالقی به بارمی

اند و عالوه بر مشکالت منطقی، آنها در نهایت ضد اجتماعی. یک شخص نیستند

احترامی به عقل و انسانیت عدم صداقت و فریبکاري، بی. پیامدهاي اخالقی هم دارند

طرف مقابل، و باالخره عقب نگه داشتن و تضعیف فرآیند تفکر، همگی از نتایج 

  .آیندمغالطات به حساب می

اید گفت که براي اینکه تفکر انتقادي به نتایج بهتري دست یابد باید بـا  بدر پایان 

تـوان بـه حیـات عقالنـی و عـاطفی        اینگونـه مـی  . آموزش فضایل اخالقی همراه گـردد 

ادي نیرومند و قتفکر انت ۀجامی که هم پایسان. آموزان، انسجام و یکپارچگی بخشید دانش

ه فکر حفظ انسجام و یکپارچگی عقلـی و  باید ب  پس در آموزش. هم رشد اخالقی است

هاي اخالقی تلقـی کـرد و از آن    اي مجزا از دغدغه اخالقی بود و تفکر انتقادي را حوزه

  . اندیشی دیدسو کمال اخالقی را هم در پیوند تنگاتنگ با نقادانه
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  منابع
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