
 جلسه دوم

ها. توانایی به کار بستن تفکر انتقادی یعنی روش نقد اندیشه -

 ای از پرسشهای نقادانه و پاسخ دادن به آنها در موقع مناسب.مجموعه

 دو روش فکر: روش اسنفجی و روش غربالی-

 

قلب تفکر انتقادی، پرسشگری است اما نه هر پرسش یا هشدار: -

 خودمان بپرسیم  این مسأله چه اهمیتی دارد؟ای، همواره باید از مسأله

 تله شبه مسأله:

فرض کنید که به کسی تیری شلیک شده باشد و فرد تیر خورده در حال جان دادن  
باشد و پزشکی که بر بالین او حاضر شده است به جای کوشش برای نجات جان او 

ر ل اصلی را ددرباره جنس تیر و یا چگونگی تیرخوردن آن فرد توضیح بدهد و مشک
  .خودِ تیر و نحوه تیر خوردن بداند

  .جا زدن” مساله“را به جای ” مساله نُما“یا ” شبه مساله“این دقیقاً یعنی 

اکنون مساله اصلی در مثال یاد شده نجات جان بیمار است و نه بحث و جدل درباره 
  .جنس تیر و یا نحوه تیر خوردن او

که اگر چه صادق هستند ،یا دست کم کاذب  منظور از شبه مسئله ، مسائلی است
  .نیستند، اما معضل یا دغدغه ی پر اهمیتی نیز برای انسانها نیستند، یا نباید باشند



 

 تفکر نقادانه حداقلی و حداکثری:-

 

 اولین گام عملی در تفکر انتقادی: -

 تشخیص مسأله، تشخیص مدعا)نتیجه( ، و تشخیص استدالل)برهان(.

 واژگان کلیدی:

 مسأله: بحثی که محل سؤال، اختالف نظر، مناقشه یا تردید باشد.-1

 مدعا)نتیجه(: پیامی که گوینده یا نویسنده انتظار دارد شما بپذیرید.-2

 استدالل)برهان(:تالش برای پشتیبانی از یک ادعا با تکیه بر دلیل. -3

 به بیان دیگر، دالیل + مدعا = استدالل)برهان(

گوید چرا باید درستی یک توجیهی که به ما می دلیل:هر توضیح یا-4

 ای را بپذیریم. مدعا یا نتیجه

 تکنیک تشخیص مسأله:

 بحثی که محل سؤال، اختالف نظر، مناقشه یا تردید باشد.

 انواع مسائل:



 مسائل توصیفی و مسائل  تجویزی یا هنجاری-1

مسائل توصیفی: پرسش از درستی و نادرستی توصیف های ما از 

 ه، حال و آینده.گذشت

 توصیف جهان خارج محل پرسش است.

مسائل  تجویزی یا هنجاری: پرسش از اینکه چه باید بکنیم، چه چیزی 

 خوب یا بد است.

 علت فشار خون باال چیست؟

 باال بردن مالیات چه تأثیری بر تورم دارد؟

 قیمت بنزین در سال آینده چقدر خواهد بود؟

 شود؟آیا مجازات اعدام باید لغو 

 آیا دولت  حق دارد در امور اخالقی دخالت کند؟

 آیا باید  استفاده از ماری جوانا ممنوع شود؟

 آیا سقط جنین کار درستی است یا خیر؟

 در مورد امنیت اجتماعی چه کار باید کرد؟

 



 گاهی گفته می شود

 مسائل معطوف به امور واقع و مسائل غیر معطوف به امور واقع-2

)بر ایامور واقع: مسائلی که شیوه های ثبیت یافته مسائل معطوف به

اساس معیارهای مقبول( برای فیصله دادن به آنها وجود دارد. دیگر 

اینکه یکی از طرفین بحث، بر خطا باشد. مانند مسائل علوم تجربی و 

 ریاضی.

مسائل غیر معطوف به امور واقع: هر مسأله ای که با دو معیار فوق 

د. مانند مسائل اخالقی، زیبایی شناسانه، سالئق مطابقت نداشته باش

 افراد.

 آیا هوای تهران آلوده تر است یا اراک؟

 آیا علی قدش از پدرش بلندتر است؟

 آیا فقر عامل مهمی در تروریسم است؟

 آیا انجام آزمایش بر روی حیوانات کار درستی است؟

سالمندان کار آیا سپردن والدین از کار افتاده و مسن به خانه های 

 درستی است؟

 آیا روی ماه یخ وجود دارد؟



 تهران چقدر جمعیت دارد؟

 آیا شیراز زیباتر است یا اصفهان؟

 آیا اشکال دارد برای نجات جان یک بیمار به او دروغ بگوییم؟

 آیا پوشیدن این لباس من را جلف نشان می دهد؟

 آیا افزایش مالیات موجب رکود اقتصادی می شود؟

 اکنون

 راه تشخیص مسأله-

بحثی که محل سؤال، اختالف نظر، مناقشه یا  مسأله است که گفتیم

 تردید باشد.

 آید، اما چنانچه نیامدهگاه سوال صراحتاً در ابتدای متن یا سخنرانی می

 بود، بهترین راه این است که مدعا یا نتیجه را پیدا کنیم.

ده پیامی که گوینکه عبارت است از سرنخ های تشخیص مدعا)نتیجه( -

 یا نویسنده انتظار دارد شما بپذیرید.

باید پرسید گوینده یا نویسنده می خواهد چه چیزی را ثابت کند؟ در 

زند تا ما نتیجه یا مدعا را بپذیریم. یعنی اینجا، او دست به استدالل می

آورد تا از مدعای خود پشتیبانی کند یا آن را یک یا چند گزاره را می



د. این فرایند ارائه دلیل برای قبول نتیجه یا مدعا را استدالل  یا تأیید کن

 برهان گوییم.

 سرنخ های تشخیص مدعا)نتیجه(:-

 اینکه بپرسیم مسأله چیست؟ یکی

 سراغ واژگان مرتبط را در متن بگیریم، مثلدوم 

 در نتیجۀ

 بنابراین

 پس

 دهدنشان می

 کند که ثابت می

 رواز این

... 

 گاهی مدعا یا نتیجه، در ابتدا یا انتهای متن می آید سوم

، توجه داشته باشیم که چه چیزهایی مدعا یا نتیجه نیستند. مثال، چهارم

 آمار، تعریف، شواهد و قرائن، سوابق شغلی و تحصیلی



 «بنابراین؟». بپرسید، و پنجم

 نمونه

ر به جتواند منامروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که ویروس کرونا، می

مرگ شود. حال مهم این است که راهکارهایی درپیش گرفته شود که در 

کمترین زمان بتواند مانع از سرایت گسترده آن شود. یکی از مهم ترین 

راهکارها، قرنطینه عمومی است. این راهکار حتماً مزایا و معایبی دارد،  

رای این اجی ها شاید به دلیل مشکالت معیشتی مایل به مثالً عموم بازار

ن تواند از شیوع گسترده آراهکار نباشند. اما از طرفی قرنطینه عمومی می

جلوگیری کند، زیرا شیوع گسترده آن، هزینه های مالی و جانی به مراتب 

 رسد دولت باید در اینکند. به نظر میبیشتری را به جامعه تحمیل می

ی، دست کم تا های اقتصادزمینه به طور جدی ورود کند و با طرح کمک

حدی دغدغۀ معیشتی مردم را رفع کند تا زمینه برای اجرای قرنطینه 

 عمومی فراهم شود.

کند چه چیزی را به ما بقبوالند؟ مسأله نویسنده متن فوق تالش می

 چیست؟ مدعا چیست؟

 

 

 تمرین: مسأله اصلی کدام است؟ مدعا یا نتیجه چیست؟



 یکی از مقامات آمریکا می گوید-1

ا زندانیان بیشتری نسبت به دیگر کشورهای جهان دارد. ما بر آمریک

خالف این حقیقت آشکار که زندان راهکار مؤثری نیست، بر زندانی 

کردن افراد بیشتری اصرار داریم. حتی با اینکه زندان های بیشتری 

ساخته می شود و آنها را پر می کنیم، نرخ جنایت همچنان رو به رشد 

با اینکه این راهکار مؤثر نیست، اما بگذارید آن را  است. اما می گوییم:

 ادامه دهیم.

 الف آیا آمریکا بیش از هر کشور دیگری زندان می سازد؟

 ب آیا آمریکا بیش از هر کشور دیگری زندانی دارد؟

 ج آیا حبس شیوۀ مؤثری برای کاهش جنایت است؟

مؤثرتر از زندانی د آیا حمله به منشأ جرم)فقر، فقدان آموزش، و غیره( 

 کردن مجرمان است؟

آگهی های تلویزیونی شبیه کارتون هایی هستند که بچه ها دوست -2

دارند. بچه ها عالقه ای را که به فالن شخصیت کارتونی دارند به آن 

کاال )مثالً چیپس یا پفک( تسری می دهند. شرکت های آگهی های 

یزیونی و آگهی های تلویزیونی نمی خواهند بچه بین کارتون های تلو

تبلیغاتی تفاوتی حس کنند. این آگهی ها بیشتر مواد خوراکی را تبلیغ 

می کنند که برای سالمت بچه ها مضر است. درست همان طور که 



تبلیغات سیگار ممنوع است، آگهی هایی از این دست هم باید ممنوع 

 شود.

 حال مسأله و مدعا را تشخیص دهید.

 

 

 تکنیک تشخیص دالیل

گوید چرا باید درستی یک مدعا :هر توضیح یا توجیهی که به ما می دلیل

 ای را بپذیریم.یا نتیجه

یکی از مهم ترین راهکارهای جلوگیری از شیوع کرونا در حالت -

 بحرانی، قرنطینه عمومی است.

 برد.مذاکره با آمریکا راه به جایی نمی-

 ای جز مذاکره با آمریکا نداریم.امروز چاره-

 طب سنتی هنوز کارایی دارد.-

اینها همگی، ادعاهایی هستند که ما ممکن است با آنها موافق یا مخالف 

توانند صادق یا کاذب باشند. اما خود آنها به تنهایی برای باشیم. می 

زیرا به خودی خود نه موجه هستند نه کنند. پذیرش یا رد کفایت نمی

 ناموجه.



 لیلدموجه هستند یا  نه ناموجه، آنچه نیاز دارند تا بتوانیم قضاوت کنیم 

 است.

ها، و هر گزاره یا ها، تمثیلدالیل عبارت است از عقاید، شواهد، استعاره

 شود.ای که در تأیید یا رد ادعایی آورده میگفته

سوال کلیدی که در اینجا داریم این است که دالیل استدالل یا برهان 

 ت؟چیس

 گفتیم

 استدالل)برهان(:تالش برای پشتیبانی از یک ادعا با تکیه بر دلیل. 

 به بیان دیگر، دالیل + مدعا = استدالل)برهان(

 

 استدالل)برهان(:ویژگیهای 

قصد و نیتی در آنها نهفته است، یعنی ترغیب ما به قبول یا رد یک -

 مدعا.

 کیفیت استداللها با هم تفاوت دارند.-

 قابل تشخیص و رؤیت دارد: دالیل به عالوۀ مدعا یا نتیجه.دو بخش -

 چگونگی پرسش از دلیل:



پس از یافتن مدعا یا نتیجه، باید دنبال دلیل بگردیم و باید پرسید چرا 

نویسنده یا گوینده این ادعا را قبول دارد؟ کدام جمله یا سخن او داللت 

 بر ادعای او دارد؟

 نمونه

کاری نادرست است. اینکه ما از آزادی حق  سقط جنین به لحاظ اخالقی

انتخاب برخوردار هستیم که صاحب فرزند شویم یا خیر،  در  توجیه چنین 

کند زیرا با عمل سقط جنین داریم حق حیات را از کاری کفایت نمی

کنیم. عالوه براین، حتی اگر نگران فرزند معلولی دیگری سلب می

لولی که در علم، ورزش، هنر و دیگر هستیم، باید گفت چه بسیار افراد مع

 مشاغل موفق بوده اند.

 راهکار تشخیص دلیل

 تشخیص واژگان کلیدی:

 به علت

 به خاطر این واقعیت که 

 به این دلیل که 

 به این سبب که

 زیرا شواهد نشان می دهد که 



 انواع دالیل

 دالیل در کار است:با توجه به نوع مسأله، انواع 

ر شود، مانند اموعموماً از شواهد و قرائن صحبت میدر مسائل توصیفی، 

هایی از زندگی واقعی )در مثال فوق، مثالً واقع، تحقیقات علمی، مثال

اورد(، را شاهد بیزیکدان برجسته معلول یعنی هاوکینگ کسی بیاید فی

 آمارها، استعاره ها و تمثیل ها،  و  نقل اقوال صاحب نظران و غیره.

 مثالً 

انش آموزان ایرانی مقطع ابتدایی به ویژه در ریاضیات و سطح سواد د

دهد ما سال اخیر نشان می 22علوم به شدت افت کرده است. تحقیقات 

 کشور همسایه، به ترتیب  رتبه نهم و هشتم را داریم. 12حتی در میان 

در مسائل تجویزی یا هنجاری: دالیل به شکل گزاره هایی است که چیزی 

 کند. یا عقایدی که توصیف کنندۀجویز یا توصیه میرا به صورت کلی ت

 وضعیت امور هستند.

سقط جنین به لحاظ اخالقی کاری نادرست است. اینکه ما از آزادی حق 

انتخاب برخوردار هستیم که صاحب فرزند شویم یا خیر،  در  توجیه چنین 

کند زیرا با عمل سقط جنین داریم حق حیات را از کاری کفایت نمی

کنیم. عالوه براین، حتی اگر نگران فرزند معلولی ی سلب میدیگر



هستیم، باید گفت چه بسیار افراد معلولی که در علم، ورزش، هنر و دیگر 

 مشاغل موفق بوده اند.

ها هم طوالنی و به طور در جایی که متن طوالنی است و استداللنکته: 

 منظم ذکر نشده چه باید کرد؟

 با دلیلتشخیص واژه های مرتبط -1

 زیر دالیل و مدعا خط بکشید یا با رنگ مشخص کنید -2

 در حاشیه صفحه کنار دالیل و مدعا عالمت بگذارید-3

 در پایان، دالیل را فهرست کنید.-4

 

 تمرین

 

 کدام یک استدالل است و کدام یک نیست؟

آیا می توان اثبات کرد که انسانیت ژنتیک برای انسانیت اخالقی کافی -1

فکر می کنم دالیل خوبی برای این امر وجود دارند که نباید است؟من 

 اجتماع اخالقی را این گونه توصیف کرد.

ممکن است نگرانی والدین از اینکه مواد شیمیایی حلقه های دندانی -2

های نرم موجب ابتال به سرطان شوند، )مخصوص نوزادان( و پالستیک

ی ندگان گزارشدرست باشد. هفته پیش کمیسیون ایمنی مصرف کن



که عامل شناخته شده ابتال DEHPمنتشر کرد مبنی بر اینکه مقدار کمی 

به سرطان کبد در حیوانات آزمایشگاهی است، از طریق محصوالت  

 شوند.مخصوص نوزادان جذب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تکنیک تشخیص واژه های مبهم

 

ل استدالپیش فرض قضاوت در باب یک چرایی توجه به واژگان مبهم . 

این است که به درستی آن را درک کرده و فهمیده باشیم، الزمۀ چنین 

کاری توجه به ریزه کاری های زبان است. توجه به ریزه کاری های 

 زبان ایجاب می کند معنای واژه ها و عبارت های مهم را بدانیم.

 نمونه

فضای اینستاگرام به شدت آلوده به انواع مشکالت اخالقی شده است، 

به طوری که هر روز گسترش فزاینده آن امنیت خانواده ها را از حیث 

عاطفی تهدید می کند. دولت موظف است نظارت جدی داشته باشد تا 

 ما در آینده پدران و مادرانی متعهد و وظیفه شناس داشته باشیم.

بودجه پیشنهادی دولت، چیزی جز فروپاشی نظام نیست. اگر مجلس -

 س نباید اجازه دهد چنین پیشنهادی اجرایی شود. در رأس امور است، پ

 آیا اینترنت عامل گسترش خشونت است؟-

 کدام واژه ها گمراه کننده یا مبهم هستند؟سوال کلیدی: 

 ابهام: وجود چندین معنای ممکن برای واژه یا عبارتی.

 واژگان مبهم:سرنخ های پیدا کردن 



 واژگان مبهممروری بر مسأله با هدف یافتن -1

 واژگان مبهم باشیمدر محدوده دالیل و مدعا، دنبال  -2

 توجه به واژهای انتزاعی-3

 نقش طرف مقابل را بازی کنید-4

 

 

 واژگان مبهم وجود دارد؟کجاها بیشتر احتمال به کارگیری -

 آگهی ها

 تبلیغات

 زبان سیاسی

 جدال های عقیدتی

 نگرش های ایدئولوژیک

 عاطفی در توجیه یک مدعا بارواژگان دارای توجه :به کارگیری 

 

 

 

 تمرین

ال، مدعا، دلیل یا دالیل و واژگان مبهم را در متن زیر تشخیص ؤس

 دهید.



 

پدیده مادران کودک در جامعه ما هنوز رواج دارد. آمارها نشان می دهند 

ماه اخیر، به ویژه در مناطق  9تعداد فراوانی  از ازدواج های ثبت شده در 

از چنین پدیده ای است. گسترش چنین پدیده ای کم برخوردار، حاکی 

آثار زیان باری را هم برای زنان به دنبال دارد و هم نسل های آینده. 

تحقیقات پزشکی نشان می دهند احتمال تولد نوزادانی ضعیف  از چنین 

مادرانی آن قدر زیاد است که اگر قانونی برای نظارت جدی بر  آن 

-های فقیر را با معضل بیشتری روبرو می تصویب نشود، به ویژه خانواده

 کند.


