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هاي ها و اهداف مهم نظام آموزان همواره یکی از دغدغهدانش تفکر در يپرورش قوه
است  داوري کردنترین عنصر در تفکر کلیدي .رسمی بوده است آموزش و پرورش

آفت تفکر  به عنوان شتابزده داوريِغالباً . استموضوعات مختلف  معطوف بهکه 
 تربیت در عصر جدید به منظور هاي تعلیم واز بدو پیدایش نظام .شناخته شده است

از  ثرأوجود داشته است که مت موضوعهاي مختلفی به این رویکرد تفکرپرورش 
تعلیم و تربیت با توجه به این  توان ازکه می و انتظاراتی تفکر ماهیت خود پرسش از
را  اند توجه خودهایی که مطرح بوده ة رویکردعمد .است هاي مختلف داشتبرداشت

 .انداند معطوف کردهمجموعه قواعد منطقی گرد هم آمدهزیر هاي تفکر که دربه مهارت
ت تعلیم قواعد منطقی براي درست اندیشیدن تالش حاضر ضمن تایید اهمی يمقاله در

هاي رویکردهاي کاستی پدیدارشناختی برخی از از رویکرد هاییمولفه بابر آن است 
 این .و زمینه را براي پرورش بردباري در داوري فراهم کند نماید جبران را موجود
شناختی ت که در پرتو آنها رویکرد پدیدارذهنیبینا و حیث التفاتی :از عبارتست ها مولفه

  .شودمی تبیین )داوري( تفکردباري در بر به پرورش 
  تبیناذهنیحیث التفاتی،  شناسی،پدیدار ،تفکر انتقادي :واژگان کلیدي

                                                             
 com.gmail@ramazanbarkhordariاستادیار، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی *

  ،انسانی و  مطالعات فرهنگیعضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم استادیارcom.gmail@fbanki  
  16/11/91: تاریخ پذیرش   6/9/91: تاریخ دریافت 

  



 ...پرورش بردباري در داوري2

  1391 پاییز و زمستان، دوم، سال سوم، شمارة تفکر و کودك

 قدمهم
سیاست  گذاران است و هاي سیاست تربیت رسمی انعکاس مطلوب تعلیم و هاي آرمان

اولین  .تربیت دارند تعلیم وها در این آرمانمطرح کردن  هایی ازامید گذاران انتظارات و
تربیت  ها،روش ،عینی هاي خُرد،هدف(هاي بعدي  ترین گامی که مقوم فعالیت مهم و

 ۀجمل بدون تردید .باشددادن تعریفی مشخص از اهداف میست داست به  ...)معلم
به صورت  اشکال تفکر ۀوابسته است و در هم ها در تعلیم و تربیت به تفکرفعالیت

بزدگی در داوري اآنچه آشکار است شت. اي داوري وجود داردگونه صریح یا ضمنی
کند به همراه خواهد می) تفکر( غالباً خطاهاي بزرگ و کوچکی را براي کسی که داوري

هاي ز عوامل مهمی است که امکان داوريداشت؛ از این رو بردباري در داوري یکی ا
 امروز پرورش تفکر چراا ام .دهدتر را در مورد موضوعات گوناگون افزایش میسنجیده

هایی خاص در تعلیم و تربیت ک هدف مشخصِ مجزا با برنامهانتقادي به صورت ی
 هایی عمومی وتوان از پیش فرضآیا می منظوراز این نوع تفکرچیست؟ ؟شودمطرح می

 پرورش تفکر انتقادي مطرح شده است و مورد یا مشترك در رویکرهایی که در
که منطق ابزاري توجه به این با هایی براي آن در نظر گرفته شده است سخن گفت؟ مولفه

رویکرد  تفکر با معنا چیست؟منطق با تفکر و  يرابطه ،است مهم در پرورش تفکر
ه ک دارد خود در هایی راچه قابلیت ( Phenomenological approach) شناختیپدیدار
منظر  از پرورش تفکر و کند؟جبران  را هاي موجودهاي احتمالی رویکردکاستی

کنیم در این این موارد سواالتی است که تالش می پدیدارشناختی چگونه خواهد بود؟
  .آنها بپردازیممقاله به 

  
  ضرورت ها ورویکرد هاي پرورش تفکر انتقادي. 1

سنّت  تاریخ و اما در ما تاکیدي خاص یافته است، ياگر چه در زمانه پرورش تفکر
 ،یونان باستان اننخستین حکیم از .اندیشه مغرب زمین همواره مورد توجه بوده است

براي او  ارزش زیستن ندارد تا افالطون که تفکر نیازمودهگفت زندگی سقراط که می
ت تا دوران مدرن که سدانمحرِّك تفکر می راکنجکاوي  که ارسطو و بود دیالکتیک

خش آرامش ب یقینی دیگر متفکران و به دکارت رسالت فکر فلسفی خود را بررسی آراء
براي باور داشتن را  (evidence) هیوم که در دست داشتن بینه دانست تارسیدن می
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ك حرِّاما م .براي او مطرح بود اندیشیدنکانت که نفسِ  دانست ورسالت تفکر  می
یا  انتقادي، پرورش فیلسوف و یا تفکر هاي امروزین طرح آموختن تفکر ودغدغه
 »فلسفه براي کودکان« يبرنامه شگامانیپاز (M.Lipman) لیپمنماتیو .دان نبوده استمنطق

 (philosophy for Children(p4c)کند که پیش از اینکه لیپمن توجهجوسو اشاره می .است
هاي اجتماعی  زمینه« شوداش به طور خاص به مقوله تفکر در تعلیم و تربیت معطوف 

چرا که آغاز آن را ـ  هگاهاي منطق در دانشچون تردید در اثر بخشی آموزش دوره
دانشگاه و همچنین هنگامی که مشاهده می 1968 شورشـ دانست بسیار دیر هنگام می

التحصیالنش قادر به فائق آمدن به آشفتگی کرد مدیریت دانشگاه کلمبیا، دانشگاه و فارغ
گیري توجه جديدر شکل (Juuso,2007,17-18) »و نامعقول بودن وضع موجود نبودند

 دراز این رو . اش به مقوله تعلیم و تربیت و پرورش تفکر در کودکی  موثر بود
تر از مسائلی را در نظام تعلیم و تربیت امریکا احساس کرد که عمیق1970 هاي  سال

اگر چه بحران  نظام تعلیم و تربیت عموماً شناخته شده بود و از . مسائل پیشین بود
هایی که از سوي ي رو به افزایش بود، راه عالجاشناسی پیاژهسوي طرفداران روان

صرفاً  تعلیم و تربیت... کردشد لیپمن را خشنود نمیهاي محافظه کار ارائه میحلقه
ه به محض رفع نیاز دورانداخته ارزش ابزاري داشت مانند یک دستمال کاغذي ک

چیزهایی که  کارانه مانند فهرست کردنهاي محافظهشود، ازنظر لیپمن این راه حل می
مدارسی که ... خام است و اقدامی داراي باید درآن خبره شود خندههر فرد تعلیم دیده

 را در باب کنند، چگونه اندیشیدنرا دنبال می(standard paradigm)  پارادایم معیارها
توانند آموزان تنها اندیشیدن به چیزهایی را میآموزند، دانشخود اندیشیدن را نمی

  (Juuso,2007)  د که به آنها تعلیم داده شده استدریابن
پمن یل يزمانه یآموزش يادآور فضایران صورت گرفته است یکه در ا ییهاپژوهش

ان یدانشجومورد  که در یپژوهش در )1384( همکارن و یبهمنبه عنوان مثال  ؛است
 نفرات برتر يزمره که در واقع در )يداروساز و یدندانپزشک ،یپزشک( هیعلوم پا

 در که عملکرد آنها دهندینشان ماند انجام داده دانشگاه هستند، يورود يها آزمون
 يبه عمل آمد عملکرد يآزمون تفکر انتقاد ی که درجیبا توجه به نتا» يتفکر انتقاد«

انطباق و « يگیري مقالهنیز در بخش نتیجه) 1386( نژادمهري .ف بوده استیضع
کند که سطح نمرات اشاره می» هاي تفکر انتقادي کالیفرنیامهارت هنجاریابی آزمون
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بسیار  هاي غربی نمرات دانشجویان دانشگاهي ایرانی در مقایسه با دانشجویان نمونه
هاي تفکر کند که مهارتي این تحقیق اظهار میپایین بوده است و با توجه به نتیجه

 يهافارغ از مولفه. شودکافی پرورش داده نمیانتقادي در نظام آموزشی ایران به اندازه 
حاضرنظر بر آن  يکه البته در مقاله( برجسته شده است هان آزمونیه در اک یخاص

 رداللت ب مذکور ج پژوهشینتا )ستین یکاف یالزم ولاگرچه ها ن مولفهیاست که ا
نکه یتوجه به ابا  .ي تفکر انتقادي در جامعه آماري مورد پژوهش استهاتیفقدان قابل

ت را یم و تربیتعل ییهدف غا ...و تهدیوا راسل، ،ییوید«از جمله  شمندانیاز اند ياریبس
آن را محور  ترزیشل پیم و )Hare, 1999:86( ».دانندیم يت تفکر انتقادیدارا بودن قابل

نبود قابلیت انتقادي در میان دانشجویان مورد پژوهش  ،,peters) (2008 داندیت میترب
 .باشدهاي اساسی در زمینه پرورش تفکر انتقادي میدال بر ضعف

 گفتندتعلیم وتربیت سخن می ي درآموزش تفکر انتقاد يهاکسانی که ازطرح برنامه
 گذاري به سوي هدفمدنی رو  اجتماعی و بیشتر فکري و يبا این زمینه گویندو می

مقصودشان این بود که تعلیم و تربیت به  لیپمن بیشتر مانند کردند و هاییبرنامهچنین 
یکی آموزان از اطالعات با انباشته کردن ذهن دانش و انجام نگیرد صورتی مکانیکی

ن اطالعات باید بصیرت را در بلکه تعلیم وتربیت عالوه بر آموخت انگاشته نشود؛
که آنچنانعلم به دست آورد  تحصیل شناخت و يآموز نسبت به ماهیت و نحوه دانش
 هاي درسیرشته يتن همههاي درسی و در مرشته يیک توانایی بر فراز همه يبهبه مثا

 در هم و آوردهم از زندگی فرااي که هم در شکل فردي رضایتی به گونه جاري شود،
مسائل پرداختن به  و  (tolerance)شکیبایی ،بردباري حیات جمعی بتواند يعرصه

فلسفه براي  يپرورش تفکر انتقادي و برنامه هايبرنامهاگر چه  .تحقق بخشد مشترك را
توان مرز رسد نمیبه نظر می ،کودك با دو زمینه متفاوت ظهور و بروز پیدا کرده است

اي که پس از هاي مطرح شده براي پرورش تفکر انتقادي و برنامهقاطعی میان برنامه
فکر  اگر  انتقاد را اساس. تصور کردلیپمن تحت عنوان فبک توسعه پیدا کرده است 

بدون تردید درون امه آموزش فلسفه به کودکان گونه برنبنابراین هر بدانیمفلسفی 
کودکان  فلسفه بهش جوهر آموزهمانگونه که خود لیپمن ؛اي انتقادي خواهد داشت مایه

دارد، هایی تکیه مالكبر  از آنجا  تفکر انتقادي« از نظر وي. داندرا تفکر انتقادي می
اساس قضاوت سنجیده به شمار  توجه دارد] داوري[ خود اصالحگر است و به زمینه
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در راستاي محقق کردن این  .نیز به این امر اذعان دارد (١٩٩١:١١٦ ,Lipman).»رودمی
هاي مختلفی از سوي مربیان و اندیشمندان امر مهم، در تعلیم و تربیت معاصر گرایش

  .هاي ذیل نشان دادتوان به صورت گرایشرا می مطرح شده است که اهم آنها
  

  رویکردهاي موجود در پرورش تفکرمرور . 2
هایی که در مورد پرورش تفکر در نیمه دوم قرن رسد بتوان مجموع دیدگاهبه نظر می

 رویکردهاي بندي کرداساسی دسته دو رویکرد اند را در ذیلبیستم به بعد به وجود آمده
  .تربیتیـ  ناختیش روان رویکردهايفلسفی، 

که در بردارنده  فهرستی از  اي تصور شده استاندیشنده در رویکردهاي فلسفی
کسانی که  .اندیشنده باید از خود بروز دهد هایی کهست و نه  رفتارها یا کنشهاویژگی

 (٢٠١١ ,Lai ).کنندگیرند  نیز بر معیارهاي اندیشه  نیز تاکید میدر این سنت قرار می
ها ابزاري گزاره ي بررسی ساختار قضایا وزعم این محققان آموختن منطق به واسطه به

 ,Bowell به عنوان نمونه. دهدنقادانه و چارچوبی عینی براي نقد در اختیار قرار می

٢٠٠٥) & Kemp( یک : تفکر انتقادي« ازجمله کسانی هستند که دراثري تحت عنوان
برآن هستند که براي متخصصان  (Critical thinking: a concise guide) »راهنماي دقیق

در . هاي تعقل و استدالل را تامین کندکه مهارت آموزان متنی را عرضه کنندو دانش
نویسندگان دیگري هم . کنندتاکید می ورزيواقع باول و کمپ بر چگونگی استدالل

تفکر  مشابه به پرورش رویکردي (Paul,1992 ) (Fisher,2001) ،(Ennis,1996)چون 
ي این محققان که از پرورش تفکرسخن ي مشترك میان همهدر واقع نقطه. دارند
 ,Moon).ي ابزار منطق استهاي تفکر منطقی به وسطهاند نوعی آموزش مهارت گفته

ها را شناسایی کرده است به عنوان این مهارت يانیس دوازده جنبه رابرت (٢٠٠٨
؟ آیا نتیجه ي استدالل وجود داردآیا ابهامی در نحوه؟ دار استمعنامثال آیا این عبارت 

اي از اصول  اساسی ریچارد پاول نیز مجموعه.... اي منطقی است وده نتیجهآمبه دست 
ها در شیوه تدریس روزانه هایی براي پرورش این مهارتتفکر انتقادي به همراه روش

 نهاي کال، توانایی)استقالل داشتن( عاطفیهاي راهبرد جمله کند ازد میاپیشنه
میان این محققان دو  )1385 صفایی مقدم و نجاریان،/فیشر( ...)و تعریف دقیق کلمات(

وجود دارد؛  ـ و استفاده از منطق ـي پرورش تفکر انتقادي نظر اساسی درباره نحوه
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صورت یک  توان تفکر انتقادي را بهیک دسته مانند مک پک اعتقاد دارند که نمی
هاي میوه ي تخصصیهاکند که  رشتهوي اظهار می ؛ویژگی عام و عمومی آموزش داد

هاي تجربه بشر هستند؛ عالوه بر این تجسم معناي تفکر انتقادي تفکر انتقادي در حوزه
 و (١٩٨١,McPeck) چیزي از قبیل تفکر انتقادي به معناي عام وجود ندارد. هستند

همچون تشخیص تفکر انتقادي اعتقاد دارند عناصر دسته دیگر کسانی هستند که 
را بدون در نظر داشتن تشخیص مغالطات،  ،ها و نتایجها، ارتباط بین فرضضرورت

 (١٩٨٥,Sieggel) از جمله این افراد توان آموزش دادرشته تخصصی خاصی می
ي مسائل فرض اوست که همهدشواري موضع مک پک این به نظر نادینگز  .هستند

بسیاري از اندیشمندان امروزه . اي قابل تحویل خواهد بودروزمره به رویکردهاي رشته
ه به سادگی در رشته خاصی اي وجود دارد کبر این باورند که مسائل اساسی بشري

 اي را فرااندازهاي چندگانهحتی اگر مک پک  به این اذعان کند و چشم. گیرد جاي نمی
کم قابل تصور است که دست. اند این دشواري به قوت خود باقی استبخو

اي ممکن است مانع حلّ مسائل روزمره شود، و همچنانکه برخی از رویکردهاي رشته
وجود دارد که ) تا حدي زنانه(ي انسان اند قلمروي از تجربهها  اظهار کردهفمنیست

از سوي دیگر   (Noddings, 1998).ودشها نابود یا کامالً حذف میرشته حتی در درون
چون سوگیري نداشتن، تعهد معلم به استقالل دانش (اخالقی نادینگر بر وجود عامل 

ورزي و از استداللکند که عواملی فراتر در پرورش تفکر انتقادي تاکید می...) آموز و
این از . هاي متعارف هستند و براي ایجاد شرایط تفکر ضروري هستندآموزيمنطق

تر از استدالل کردن است و حتی از استدالل کمال یافته با منظر تفکر انتقادي فراخ
تفکر به نوعی تفکر این نوع . تر استهاي عقالنی و اخالقی نیز گستردهفضیلت

 بادارد دیگري روا می« گویدمی (Jacques Derrida) دریداژاك همچنانکه  انجامد می
شارپ نیز بر ساحت  (Ibid). باشد داشته ]حضور[ خود (otherness)» غیریت«تمامی 

به . کندورزي تاکید میدر پرورش تفکر از طریق فلسفهـ  یعنی عواطفـ دیگر عقل 
در تفکر انتقادي از مسیر پرورش  (self-awareness) آگاهینظر شارپ هدف خود

 (sharp.2009) .شودعواطف حاصل می

ثر أشناسی شناختی متاست که عمدتاً از روانربیتی تـ  شناختیرویکرد دیگر روان
تربیتی با رویکرد فلسفی دارد این ـ  شناختیهاي مهمی که رویکرد روانتفاوت .است
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است که به جاي اینکه از تفکر انتقادي به گونه مثالی و ایدئال سخن بگویند از اینکه 
انتقادي را با کنند و بیشتر متمایل است تفکر اندیشند پرسش میافراد چگونه می

 & Lewis)زند معین کنندهاي مشخص که از افراد سر میها و رویهفهرستی از مهارت

Smith, ها استفاده از مهارت ،به عنوان مثال هالپرن  تفکر انتقادي را از این منظر  .(١٩٩٣
 دهدداند که احتمال یک برون داد مطلوب را افزایش مییا راهبردهاي شناختی می
(Halpern, ١٩٩٨, p. ٤٥٠)  و همکارانش تفکر  بنیامین بلوم نظرمنظر تربیتی نیز بهاز

ارزیابی  در مقوله یعنی هرم؛ ختی در راسبندي اهداف شناانتفادي در هرم  معروف رده
شناختی غالباً از سوي فیلسوفان به عنوان رویکرد روان )همان فیشر،( گیردقرار می

ت؛ به این معنا که ترکیب مورد نقد واقع شده اس (reductionist) گرارویکردي تقلیل
هاي بدون ارتباط با هم ها یا رویهاي از گامها را به مجموعهشناخت و مهارت يپیچیده

تفکر  د کهنکننیز برخی دیگر از منتقدان اظهار می(١٩٨٦ ,Sternberg)  کاهدفرو می
سوء فهمی  هاي گسسته تعریف کردنها یا مهارتاز گام ايانتقادي را به عنوان مجموعه

اندیشه قابل مشاهده  فرایند واقعی که؛ چرادر مورد ماهیت تفکر انتقادي است که بنیادي
 (٢٠٠٥ ,Facion,1990 , Bailin,2002 and Van Gelder) نیست

 
  در پرورش تفکر مذکوررویکرد هاي  بررسی. 3

 پرورش تفکر قرار دارند از دو مفهوم کلیدي پارادایمدرون هایی که در غالب رویکرد
یا موادي را فراهم کنند که  زمینه و کنندتالش می کنند ومیاستفاده  مهارت و توانایی

 اي ازز دارا بودن مجموعهیعنی یا تفکر را عبارت ا. بخشد این دو مفهوم را تحقق
محقق هاي مفروض را که توانایی دانند که باید در برنامه درسی تالش کردها میتوانایی
یا ضمن برنامه درسی  فراز وبر ایدبگویند که سخن می هاییمهارت یا از و سازند

ی ها نوعغالب گرایش در رسدیم نظربه  .را محقق سازدپرورش تفکر عرضه شود و
هاي است که با تحلیل گزارهیعنی فرض بر آن  شود؛مشاهده می آموزيمنطق يغلبه

یا عدم کفایت یک مدعا  توان کفایت وهاي منطق میستداللآوردن آنها در قالب ا فرد و
ز به آن اذعان دارد که ین ترزیپشل یم است که ین موضوعیا .را مشخص نمود

 و دن تفکرید(a historical)  یخیتارریغ يشتر به سویب يجنبش تفکر انتقاد يها شیگرا
به  (٢٠٠٨:١٣ ,peters) .ل داردیتما(universal processes)  بودن شمول جهان يندیفرا
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 styles of)تعقل يهاالگو ن ازیتگنشتایو و دگریها چه،ین از یسأبه ت خودجاي آن پیترز 

reasoning) يدهنده عدم رابطهبرخی از مطالعات تجربی نیز نشان« .دیگویسخن م 
 مک پکبه عنوان نمونه مطالعات  .هاي تفکر انتقادي استمهارت تنگاتنگ میان منطق و

(Mc peck) )1981( هاچینز و )هاي منطق ونشان داده است که بین درك مهارت )1972 
: 1386، ابیلی /مایرز( .»اندکی وجود دارد يهاي دیگر رابطهکاربرد فنون انتقادي در رشته

عنوان یک مهارت یا  به (problem-solving) ايالهمس حلّاین اشکال در رویکرد  )10
نیز وجود ـ  گیردشناختی قرار میکه در ذیل رویکردهاي روان ـ تفکر انتقادي رویه در

رویکردي  است که به طور خاص از جمله کسانی (٢٠٠٤,Starkey) )مایرز، همان( .دارد
  .تفکر انتقادي داشته است به پرورشاي مساله حلّ

آموزي غلبه دارد و در رویکردهاي بیشتر منطقرسد در رویکردهاي فلسفی نظر میبه
هایی مشخص براي تفکر انتقادي ها و گامتربیتی بیشتر آموختن مهارتـ  روان شناختی

توان تردید داشت که منطق به مثابه درستی این امر نمیاگر چه در. برجسته شده است
اما نباید  باشد،هاي درست از نادرست تواند معیاري براي تشخیص گزارهیک ابزار می

 ارسطو به عنوان یک ابزار توسط سیس آنأت بدو پیدایش و منطق از که کرد فراموش
اي یونانی است ناظر م که واژهیا ارغنون ه و(Organon)  ارگانون .شده استنگریسته می

پرورش تفکر به  پارادایمگونه که براي فهم آغاز لذا همان .حیث ابزاري بودن آن استبر
 در مورد منطق الزم است اشاره شوددر اي شد،هاي اجتماعی و تاریخی آن اشارهریشه

محیط  جدلکه سوفسطائیان با فن  زمانه ارسطو موقعیتی ایجاد شد فضاي فکري و
که این فضا نه کشف حقیقت بل ایجاد کرده بودند که هدف در تعلیمی ناسالمی را

 به شود ونامیده می خصماسالمی  يفلسفهات ادبی که در( برطرف مقابل گفتگو ي غلبه
 ارگانونابداع  ا وجودب ارسطو خود یحت.باشدمی) مشهور است غلبه برخصماصطالح 

 یعیطب امور مورد در ییهاپژوهش ان،ین جریمبارزه با مغالطات ا يبرا يعنوان ابزاربه
 را امورن یاز ا يمتعدد یشواهد تجرب دارد و ..).و یشناسهانیک ،یشناسستیز(

ن است که به حدود کاربست منطق آگاه یا يدهندهن خود نشانیا و کرده بود يگردآور
 یاساس به مثابه ابزار یقرون وسط کردن منطق در دایپ غلبهبه تعبیر مارتا نوسباوم  .بود

ي  دامنه )1374 فوالدوند، /نوسباوم( .ارسطو است انحراف از اندیشه فراگیر ينشانهتعقل 
از فرانسیس بیکن  چون يشمندیاند رنسانس دوره دراین انحراف تا جایی است که 
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ائه از نوارغنون ار بیکنمقصود  .دیسخن بگو nova organon (new organon)) ارغنوننو
 يبرا ییرا فاقد توانا ییعت بود وارغنون ارسطویطبرداختن به پژوهش درپ يبرا یروش

کند که باید حدودي  اظهار می» کریستوفر وینچ« .دانستیعت میع در طبیکشف امور بد
چرا که منطقی بودن قضایاي منطقی به  د؛براي کاربرد منطق در پرورش تفکر قائل ش

بنابراین با ) 1386، امیري/وینچ(محتواي قضایا و جزئیات  ویژه موضوعی سرو کار دارد 
حال  ،تفکر انتقاديق وگفتمان منطدو تن زمینه هاي تاریخی شکل گیري هرنظر داشدر

این سوال مهم مطرح است که آیا دغدغه هایی که با منطق به مثابه یک ابزار پاسخ می 
پرورش تفکر انتقادي را  پارادایمیابد می توان به همان میزان دغدغه هاي شکل گیري 

  پاسخ گفت؟
  

  بردباري در داوريپدیدارشناسی و پرورش  داوري،. 4
 بردباري وشکیباییحس  یجادا کندانتقادي دنبال می تفکرپرورش  یکی ازاهدافی که

پرورش  در راهاي محوري واساسی که مولفه یهایدرویکر .است (other) غیرنسبت به 
د که منطق فرض مهم را دارناین پیش دانندمی قابل تحقق منطق به واسطه ابزار تفکر

ین است ا شوداینجا مطرح می اي که درسالهم .استیا اظهار محک عقالنیت یک ایده و
توان تمام ا ابزار منطق میآیا ب و کاست؟دار را به منطق فرومعنا امرِ توان قلمروکه آیا می

اي به تبع این مسائل به عنوان نتیجه و بررسی در معنا را تحت پوشش قرار داد؟ قلمرو
دیگران فراهم  آراءبردباري نسبت به  تواند چارچوبی براي ایجاد حس مدارا وعملی می

 از منطق و ترگسترده (Meaning) معنااین است که قلمرو  ي حاضرمدعاي مقاله .آورد
چارچوبی براي فهم واقعیت  ویژهشناسی با تبیینی ي پدیداراندیشه .حتی زبان است

هاي منطق محور اعم از اصالت عقل و نهد که رویکرددر اختیار می (plurality) تکثر
  .اندکمتر به آن پرداختهاصالت تجربه 

شناسی تالشی است براي گریز از پدیدار(Eric Matthews)  اریک ماتیوز به تعبیر
 پی تحصیل کنترل عقلی بردر  که به وسیله آن ما علم و فلسفه، هاي نظري،سازه

 با (Pre- reflective) ملیأت درگیري پیشا توصیف ساده بازگشت به و هستیم، مان تجربه
 ،برخورداري /ماتیوز( .خود استمعناي  منشاء خوداي هاي نظریهآن سازه که در نجها

آن چیزي است که در آگاهی ما  )نظري(تاملی مقصود ماتیوز از درگیري پیشا )1388
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شناسی عبارت از این رو پدیدار .شودبشري ایجاد می ]عقالنی[ هايپیش از ورود سازه
ت جنبش در مورد اهمی موران .ها در آگاهیپدیده مقوم شدننحوه  يمطالعه از است

اي در باب هاي  معاصر قارهاندازچشمکند که در فلسفه معاصر اشاره میشناسی پدیدار
هاي حاکم بر از سنت و ت گرفته استأشناسی نشآگاهی کالً و یا جزئاً از پدیدار

عمده قرن بیستم اروپایی از جمله  ياز جمله فالسفه .است معاصرهاي فلسفی   جنبش
همچنین در آمریکاي  ؛گادامر عمیقاً از آن متاثر هستند ومرلوپونتی  ،سارتر هایدگر،

 نگرش در الهام بخش جمله مفاهیم از(٢٠٠٠ ,Moran).  شمالی و آسیا نمایندگانی دارد
است که  (intersubjectivity) بیناذهنیت و (intentionality) حیث التفاتی پدیدارشناختی

 .پردازیم وع پرورش تفکر پیدا خواهد کرد میدر سطور آتی به بررسی نسبتی که با موض
با طرح دو مفهوم مذکور در متن ادبیات مربوط به پدیدارشناسی مقصود ما این البته 

شده است بلکه این  ارائهنیست که در مقاله حاضر طرح کاملی از نگرش پدیدارشناختی 
تر اندیشه و نگرش پدیدارشناختی که خود نیز دو مفهوم نیز باید در چارچوب گسترده

دو مولفه یاد شده به مثابه راهبردهایی . هاي مختلفی پیدا کرده است دریافت شودروایت
هاي منطق محور و تواند رویکردبراي پرورش تفکر در نظر گرفته شده است که می

بنابراین حیث . هاي مختلف جاي دهدمحور را نیز در خود به مثابه حیث التفاتیمسئله 
هاي خطی خاصی نیست که طی مراحل مشخصی باید التفاتی و بیناذهنیت مهارت

اندیشیدن به موضوعات مختلف در نظر راهبردهایی براي  به عنوان آموخته شود بلکه
  .شوندگرفته می

  
  1) قصدیت ،دگیروي آورن( حیث التفاتیـ 1.4

 .است »)روي آورندگی( حیث التفاتی« پدیدارشناس رویکرد مطرح در مفاهیم یکی از
 استادش برنتانو از به عنوان موسس پدیدارشناسی (Edmund Husserl) ادموند هوسرل

                                                             
به فارسی اتفاق نظري وجود ندارد  وبه همین دلیل معادل هاي معمولی که  intentionalityدر برگردان لغت  .1

متن  به تنا سب یکی بر گزیده  شود با هم آمده است و در جا هاي مختلفعمدتاً در زبان فارسی استعمال  می
شده است،اما به نظر می رسد با توجه به این که سو گیر آگاهی به اعیان عموما با اراده قبلی صورت نمی گیرد 

 و حیث التفاتی) 1383قربانی(از سایر معادل ها دورتر از معناي آن وروي آورندگی) 1384رشیدیان(قصدیت
و نیز گفته شده است که نخستین بار در آثار ابن سینا این  .تر باشدزدیکبه مضمون این اصطالح ن) 1376 داوري(

  .معنا مورد توجه بوده است
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(Brentano)  آگاهی و ثانیاً است انسان آگاهی منشاء همه تجاربً اوالآموخته بود که 
 اثر هوسرل در (ibid) (.است (aboutness) )چیزي درباره(ي چیز معطوف به همواره

تجارب مربوط « بحث مربوط به معنا، در(Logical Investigation)   »یمنطق يهاپژوهش«
 در اساساً معنایی یا معنادار را عنصر و کندیم يبندبه عنوان اعمال طبقه را به معنا

: 1384 ،رشیدیان( ».کندمین عمل جست وجو یمتعلق ا ایبژه اُنه در و یتجربه عمل آگاه
وف به یک حیث التفاتی این است که آگاهی همواره معط هوسرل از مقصود )24ص

بلکه ممکن است  ؛اینجا محدود به عین قابل مشاهده نیست عین در .است (object)عین
 ترسد نند کودکی که از لولو میما ؛آگاهی معطوف به عینی باشد که قابل مشاهده نباشد

 ریواقع به تعب در ...آینده ومن راجع به برنامه کاري چند روز معطوف بودن اندیشه یا
 رساختا م دریکنیمراد م یشناسیهست و یشناسمعرفت آنچه که از منطق،« تیاسم
 ادراك، . (٢٠٠٧:٢٣٧,Simth)»شودیف میشود تعریده مینام یث التفاتیکه ح یآگاه

 مترین دستاوردمه. اي برجسته در حیث التفاتی هستندهنمونهحافظه و تخیل از جمله 
 در (solipsism) باوري تنها معضل خود تاریخ فلسفه خروج از این ایده در فلسفی
، قربانی/ ساکالوفسکی( .شناخت است که باکسانی چون دکارت مطرح شده بود يمساله
ن است که ساختار یا یشناسداریف پدیتکل است و مقرر یآگاه در معنا ن رویااز )1384
در نتیجه . ل کندیتحل م رایابییاراده کردن م تفکر و دن،یکه ما در تجارب آگاه د ییمعنا

ارتباط و اتصال آن با جهان معضل حل  يذهن قابلیتی در خود فرومانده نیست که نحوه
و  کندبلکه همواره در گشودگی و التفات داشتن به بیرون عمل می ؛اي باشدناشدنی

و  ممنتزع از عالَ تفکر همواره معطوف به چیزي است و از منظر پدیدارشناسی تفکرِ
  .توجیهی نداردشد تر تحت عنوان فکر مطلق مطرح میآنچنان که پیش عالم

  
  پرورش تفکر حیث التفاتی و ـ2.4

را نشان  ت تفکرین خصوصیت ایاهم يتا حدود یتیمنظر ترب از (J. White) تیجان وا
 بودن، یالتفات ؛ردشمبر تفکر يتوان برایکند که چهار مولفه را میاظهار م يو .دهدیم

 تیوا یبررس که در یاشکال اما (٢٠٠٣,white)بودن  یمهارت م ویکاربست مفاه ،تیفعال
ن یان چندیاز م یتیعنوان خصوصرا به یث التفاتیح ين است که وید ایآیبه نظر م
 یآگاه یث التفاتیح یدارشناختیپد منظر که از یدرحال آورده است، گریت دیخصوص
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تفکر برشمرد با  يتوان برایکه م ییهامولفه گریکه د دارد یتیانسان آنچنان اهم در
  .شودیف میتعر و یت بررسین خصوصیتوجه به ا

 .مین و تجربه هستیع يدا کردن معنایشاهد گسترش پپدیدارشناسی  نگرش درما 
ا ی دانند ویم یضرورتاً وابسته به شواهد تجربکه تفکررا  ییهاکردیبرخالف رو

 ن دریع کنند،یل میاستدالل تحل تفکر را با توجه به مفاهیم وصور که ییهاکردیرو
 یعقلبه شواهد تجربی و التفاتی منحصر ثیهوسرل با توجه به مفهوم ح يشهیاند
لذا  .است یدارشناختیپد د موضوع مطالعهیآیدر م یشود بلکه هر آنچه که به آگاه ینم

هاي رویداد يمانند چتري است که بر همه حیث التفاتی هویت بخش تفکر است و
پرتو بصیرتی که نگرش التفاتی به آگاهی حاصل کرده  از این رو در .آگاهی حاکم است

ت دارند مانی که دغدغه پرورش تفکر و خالقیمعلّ ان ومهم براي مربی ياست این نتیجه
مشاهده  هاي منطق وشود که مالك اعتبار براي تفکر را آنچنان به شاخصحاصل می

 يیکی از موارد .گاهی غفلت شودآهاي تجربی محدود نکنند که از دیگر حیث التفاتی
شناسان برجسته شده که با توجه به رویکرد التفاتی به مقوله آگاهی در نگاه پدیدار دیگر

به تعبیر ساکالوفسکی روي  .است) ايمقوله( داللتی يحیث التفاتی یا روي آورداست 
 عمالً ما را در نحو و شوند،ها مربوط میهایی که به واژهآوردياي یعنی روآورد مقوله

 نه تنها یک واحد ه را ادا کنیم،یک واژاگر ما تنها  .دهداي قرار میشکل مقوله
مثال  )همان ،ساکالوفسکی( .داشتدشنام یا فریاد خواهیم بلکه یک  ،زبانشناختی عملی
خانه از سوي کسی که وارد خانه یک  در !ااهللایاسالمی گفتن  ـ در فرهنگ ایرانی

آن را مطرح کرده  (Austin) »اوستین«که  (speech act) اعمال گفتاري از نظرشود  می
 چند کارکرد دارد که غیر ازشناسان پدیدار ايهاي مقولهحیث التفاتی و عین و است

کسی که وارد  ؛دوم اینکه کسی وارد خانه شد، تنخس معناي تحت الفظی آن است؛
کسی که وارد خانه شد مرد بالغ است و چهارم کسی که وارد  ؛سوم خانه شد مرد است،

پنجم اینکه اگر زنی در خانه وجود دارد و بالغ و  بالغ نامحرم است وخانه شد مرد 
ها در ها و واژگانی که انسانلذا گزاره .نامحرم است به صورت محجب ظاهر شود

هاي مختلفی به کنند معانی یکسانی ندارند چرا که حیث التفاتیشرایط مختلف ادا می
صرفاً از منظر منطق  هاگزارهبه عنوان نمونه  .داشتتوان میواژگان در شرایط مختلف 

ها بلکه گزاره نیستند؛توان میان آنها برقرار کرد قابل التفات هاي منطقی که میو نسبت
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نهد مورد ثیر ذوقی که بر انسان میأتنیز و شناختیتوان از منظر التفات زیباییرا می
پیکر انسان را صرفاً به عنوان موضوعی براي اینگونه نیست که  التفات قرار داد و یا 

توان به عنوان مورد نظر داشت؛ بلکه پیکر انسان را می تحلیل زیست شناختی صرف
ث برانگیختن حس زیبایی شناختی متناسب التفات داشت که باع أتی موزون وهی

ه به حیث التفاتی متفاوت از شاعران با توج اینگونه است که پیکرتراشان و. شود می
یک عین واحد توان به اي دیگر نیز میشوند که به گونهه ما یاد آور میشناس بزیست

در برنامه  (multidisciplinary) ايچند رشتهش درواقع پدید آمدن نگر. التفات داشت
 هاي مختلف وهبه پدید اي نگریستنهاي تک رشتهحاصل دریافتن محدودیتدرسی 
د هوسرل را محق یث است که باین حیاز ا. شناختی استوردن نگرش پدیدارروي آ

 ي نبود جز قاره يزین قاره چیدانست وایم يدیدانست که خود را کاشف قاره جد
که  ياندازچشمبا توجه به  یشناختداریپرورش تفکر از منظر پد در ن رویاز ا .یآگاه

مهم قابل استنتاج  يدو نکته دهدیبه ما نشان م یث التفاتیل حیتحلهوسرل با استفاده از
مختلف  يهااً ما به گونهیثان ن است ویک عیهمواره معطوف به  ياراد تفکر اوالً؛ است

 يانتقاد ات مربوط به مباحث پرورش تفکریادب در .میآور ين رویک عیم به یتوانیم
ت مطرح یک قابلیمدافعان پرورش تفکر به عنوان صرف  يرا برا ییهاچالش ام هاریلیو
ن که بدون یا پرورش تفکر است و يبرا ییلزوم محتوا«مساله همانا آن  کند ویم

نه تنها قابل دفاع  يصرف سخن گفتن از پرورش تفکر انتقاد ،به عنوان محتوا يا نهیزم
توجه به با(٩٣ :١٩٩٩ ,Hare)  .»تواند باشدیقابل مطرح شدن نم ست بلکه اساساًین

 يانتقاد »هار« واقع انتقاد رد یآگاه از یبه عنوان شکل ياراد تفکر و یآگاه یدربارگ
د معطوف به یضرورتاً با یاشکال آگاهر یمانند سا زین تفکرکه چرا د؛یآیموجه به نظر م

 يرو يبرا ن تفکریا عیده ید پدیبا یشناختداریان پدینجاست که به بیباشد و در ا يزیچ
از منظر  که استنتاج شد يان نکتهیبا توجه به دوم .تفکر را مشخص کرد يآوردن برا

 ای ها وشود که التفاتیحاصل م پرورش تفکر يمهم برا دن دستاوریا یشناختداریپد
 رد» یساکالوفسک« .توان داشتیده میا پدین یک عینسبت به  یمختلف يهاآورديرو

 ها،تعلق دارد که با وجه يعدکعب به بکه م طور نکه هما کندین مورد اظهار میا
که  يوابسته است که با بعد يز به بعدیت نیا واقعیمعنا  نماها متفاوت است، ها و نبهج

گانه ی ين معنایبرابنا... تفاوت دارد شودیها داده ما گفتهیاظهارات  یق چند گانگیاز طر
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ق یازطر ،يانشانه يهامثال در زبان يبرا شمار،یها و اظهارات بق جملهیتواند از طریم
لذا با  )78 :همان، یساکالوفسک( .»ارائه شودزیاند نان نشدهیکه هنوز ب ییهاها و نمادژست

شود که اظهارات یگسترده در نطر گرفته م يامقوله »معنا« مقولهکرد ین رویتوجه به ا
ها و اشکال مختلف معنا از گونه یکیابد ییور استدالل که در زبان نمود ما صیو  یزبان

 که در آن یداده است توسط اشخاص يرو ینیجامعه مع که در یانقالب مثالً .باشدیم
که آن یکسان آورند،یاد میکه آن را به  یتوسط مردم وه،یک شیاند به شرکت داشته

که در مورد آن نوشته شده  ییهاا کتابیها و روزنامه يهاحادثه را بر اساس گزارش
لم مستند آن را یکه ف یکسان اند،ادبود آن حادثه شرکت کردهیجشن  که در یکسان است،

 .مختلف تجربه شود يهاوهیاند به شکه پس پرده آن حوادث بوده یا کسانی و اند،دهید
ز از نحوه تجربه آن توسط افراد مختلف وجود دارد ین يگریمتعدد د اریبس يهاوهیش و

ن یبا توجه به ا .ده واحداستیا پدین یک عیمختلف به  يهاآورد يدهنده روکه نشان
را  یشناسداریپد یاست که ساکالوفسک یاگاه یث التفاتیا حی و یآورندگ يرو یژگیو
ا آندره ی و) 82 :همان( ».ن خاصیک عیا کثرت متناسب با یو  یگانگ ف چندیتوص«

 )28: 1370، ینوال /گیدارت( ».داندیم یآگاه در اءینحوه تقوم اش یبررس«گ آن را یدارت
ن نکته یبه ا ت تفکریانه در مورد ماهیگراعمل و یلیتحل از منظرز ین تیش واسمیهولف

به شتر یبتر یاساسکند وتفکر یخلق م یمختلف يهاصورت تفکر«اند که افتهیتفطن 
: 1380، يعتمداریشر /تیش و اسمیهولف( ».ش داردیگرا یمنطق يروند مساله و حلّ يالگو

آن را  یث التفاتیح و ین است که آگاهیدارد ا یشناختداریپد دکریکه رو یاما تفاوت )47
قرار داده است و نه تفکر به عنوان  یگاهآاز  یل خود از تفکر به عنوان شکلیتحل يمبنا
با توجه به  یشناختداریکه در پرورش تفکر از منظر پد يگرید ينکته .زیمتما ياقوه

ر و پ يهایث التفاتیتوان از حین است که میتوان استنتاج کرد ایم یبودن آگاه یالتفات
ر رفتن به یمس خاص در يها ما به منطق که یزمان ن معنا مثالًیبه ا .سخن گفت یخال

آن ( نیک عیم التفات ما به ییگویآنجا در مورد آن منطقه با همسفران خود سخن م
 م ویدین که به آن منطقه خاص رسیاست و هم یخال یاما التفات ،است )منطقه خاص

یم ما پر یم التفات آگاهیمشاهده کرد خود م رایآنها سخن گفت مورد که در یموضوعات
ن یدهنده ااننش امر نیا .است یدارشناختیشهود از منظر پد يمعناواقع  ن دریا شود و

 يکه برا )یاشکال مختلف آگاه( دیشیاند سخن گفت، يزیمورد چتوان دریاست که م
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واقع با  فته شد درگ یث التفاتیمجموع آنچه که در مورد ح .دندار) شهود(ما حضور
 یپرتو مفهوم آگاه تفکر در يگسترش خود معنا یتجربه به نوع ن ویع يگسترش معنا

ن است یت است ایحائز اهم یدار شناختیمنظر پد لذا آنچه که از .است یث التفاتیوح
ن روتفکر یاز ا ،ردیگ یدر نظر م یاز اشکال آگاه یکه خود مقوله تفکر را به عنوان شکل

این با توجه به  .شود ود نمیآگاهی به تفکر محد ثانیاً آگاهی است و شکلی از اوالً
توان دست یافت که حتی در خود شناختی میهم از منظر پدیدارتحلیل به این نتیجه م

آگاهی هم به موضوعی معطوف هستیم و هم به  تفکر ارادي به عنوان شکلی از يحوزه
خود پرورش تفکر هم باید به  بنابراین در توان بدان معطوف بود؛هاي مختلف میگونه

اگر به آن  گذشته از به عین یا پدیده واحد توجه داشت وهاي مختلف ع التفاتیموضو
ر یرا به تعب (attention) م و توجهیبنگر يریادگی يبرا یبه عنوان موضوع يتفکر انتقاد
 ».ت آن در ایجاد فضاي یادگیري محوري بدانیمبا توجه به اهمی« نچیوکریستوفر

(Winch, ١٩٩٨:١٣٥) گر اشکال یبه عنوان د تفکرعقلی در گذار غیره عناصر تاثیرب
نیز توجه  گرفته است يک شخص جایکه آشکارا همه آنها در  یآگاه يهایث التفاتیح

  .شودبه تفکرارادي محدود نمی داشت چرا که آگاهی صرفاً
  

  ت بیناذهنی ـ3.4
دارد که نشان  (objectivity) تینیمساله عبا یمیارتباط مستق تبیناذهنی طرح موضوع

و اصالت  (rationalism) اصالت عقل يهاانیجر ه باسیمقا متفاوت در ینییدهنده تب
 سون راسلیمات کههمانگونه  .ن موضوع استیفلسفه به ا در (empiricism) تجربه

آن تجربه  تجربه جهان است که در اي ازت یا تجربه بیناذهنی شیوهیذهننایب« :دیگو یم
  »شود یم میانجیز یهمان چگران از یتجارب د یله آگاهیبه وس فرد

(Russell,٢٠٠٥:١٦٣) ؛بودن است یذهننایک جنبه از بین یا یساکالوفسک اما به تعبیر 
 )همان .یساکالوفسک( .است باشدیر از انسان مین غیک عیکه معطوف به  یتیناذهنیب یعنی
گر ید یشناخت داریر پدیا به تعبی و) ها انسان( مورد دیگر در توان بیناذهنی بودن رامی اام

ن مورد در اثر تامالت یهوسرل در ا يعمده بحث .کردمطرح  (ego) )هامن( اگو ها
گرا و تجربه يهادگاهید در .شودیفصل پنجم مطرح م (Cartesian meditation)یدکارت
ند یگویسخن م آن ان ازیگراکه تجربه یتینیع .از انسان استقالل دارد تینیگرا ععقل
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 یعقل یتینیان بدان اعتقاد دارند عیگراکه عقل یتینیاست و ع یتجرب یقابل بررس یتینیع
که  ییهادگاهیبرخالف د«ا هوسرل ام .مختلف استقالل دارد يهافارغ از انسان است که

جهان  رند ویاس (philosophical naturalism) یفلسف ییعت گرایطب ده او دریبه عق
دهد که ینشان م یکیکپرن یدانند با چرخشیم یرا مقدم بر آگاه ینیعت عیا طبیعت یطب

به  يزیچ تجربه از ن االذهان،یاشتراك ب يریگه آن شکلیو بر پا يگرید بدون تجربه از
 ».نخواهد بود ریپذت امکانیهرگونه خارج اصوالً و یعیجهان طب ،ینینامجهان ع

ن یچه در نخستآن«ن است که یکه هوسرل دارد ا ییواقع ادعا در و )1386:402رشیدیان،(
اشتراکات بین االذهانی دیگر  يکلیهان یبن شود ویمرحله به صورت اشتراك متقوم م

من  و (other) دیگري که مشترك بودن بدن ،است »طبیعت«گیرد مشترك بودن یقرار م
 ».شودشامل میتنی خودم جفت و جور شده است  ـ که با منِ روان اش راتنیـ  روان

یت بر مینیت عیهمانگونه که از نظر هوسرل در مورد ماه )184: 1386، رشیدیان /هوسرل(
انسان  گر اگوها چرا که اساساًیت سخن گفت مگر به مدد دینیتوان از عید نمیآ

با توجه به  )یفرهنگ ،یعیطب( ت در سطوح مختلفینیاست و ع یاجتماع يموجود
در  .شودیکه بدان التفات دارند حاصل م ییهادهیمورد پد تشارك اذهان مختلف در

جواز ورود به » من دیگر«به عنوان  این واقعیت وجود دیگري« واقع به تعبیر الگوست
روابط میان « دهد که  دیگر عالم تجربه خصوصی محض نیست، بلکه عالمعلمی را می

: 1376، داوري/الگوست.(»است و همه در این عالم شریکند (alter ego)»هاي شناساییفاعل
68(  
  

  بیناذهنیت در پرورش تفکر   .1.3.4

ت براي مربیان در باب پرورش تفکر دارد به مقوله عینی بیناذهنیتد دستاوري که رویکر
مهم آگاهی دهد که همواره آنچه که  ياین است که دانش آموز را همواره به این مقوله

که بین االذهان  مشارکتمن و دیگري است و بدون این  مشارکتنامیم حاصل عینی می
شود ومورد وفاق من و دیگري است چه در عرصه علوم طبیعی که ما خوانده می
در پنداشتیم استقالل قاطعی از ما دارد و چه در عرصه مقوالت فرهنگی همواره می

توان سخن ه عین وعینیتی نمیگونخواهیم افتاد که از هیچ خودتنها باوریی يورطه
یک گیاه سخن گفته  (Development) رشدمثالً وقتی در زیست شناسی از مفهوم  .گفت
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شناسان زیستهاي برساختهرشد در اینجا مفهومی نیست که استقاللی قاطع از  شود،می
شناسان براي بررسی حاالت اي است که زیستداشته باشد بلکه رشد در اینجا سازه

یا  واند به توافق رسیدهدر مورد آن اند و گرفته هاي مختلف در نظرگیاه در دورانیک 
ک از نفَدر حوزه اقتصاد و علوم اجتماعی مفهومی نیست که کامال م رشدهمین مفهوم 

سازهاعی باشد بلکه رشد در اینجا حققان اقتصاد و علوم اجتمممان این اي است که عال
خاص اجتماعی و اقتصادي  هایی خاص براي شرایطی داشتن ویژگیها با در نظر حوزه

ت یناذهنیامد طرح بیکه پ تینین برداشت از عیا .انداند و به اتفاق رسیدهوضع کرده
به زعم تجربه  تینینخست آن که ع :دربردارد پرورش تفکر يجه مهم برایتناست دو 

ت حاصل تشارك اذهان ینیبلکه عست، ین ییاقتضا وال یامرخنث گرایانباوران و یا عقل
ت ینیآنچه را که عن که یدوم ا باشد ویاگوها م يهایده مورد التفات آگاهیراجع به پد

 يکردین رویدر دست داشتن چن .گر در آن حضور داردید يم همواره عامل اگوینامیم
د یباعث تجدجه مهم را به دنبال دارد که ین نتیجه آن پرورش تفکر ایبه تفکر و در نت

ضرورت توجه به  و میخوانده شده است داشته باش ینیع ینظر در آنچه که به طور جزم
  .شودت را یاد آور میوثر در تقوم عینیبه عنوان عامل م دیگري

  
 نتیجه گیري و بحث

ي رویکرد هایی که سخن از پرورش در مقاله حاضر تالش نمودیم نشان دهیم که عمده
ي اي ضمنی توافق دارند و آن همانا آموختن شیوهاي به گونهمقولهگویند در تفکر می

هاي از مولفه با برشمردن وتحلیل دو مولفه. آموزي بوداستدالل کردن و به نوعی منطق
نشان  بیناذهنیتو  حیث التفاتیشناسی الهام گرفتیم یعنی مهمی که از اندیشه پدیدار

خود تفکر با توجه پدیدارشناسی ضمن اینکه آگاهی در  موضوعدادیم که با مطرح شدن 
گیرد، خود یکی از کند صور مختلفی به خود میهاي مختلفی که پیدا میبه حیث التفاتی

دریافتن و اذعان به ابعاد مختلف آگاهی این دستاورد مهم . اشکال مختلف آگاهی است
هاي حیث التفاتیرا در پرورش تفکر براي مربیان به همراه دارد که از دیگر ابعاد و 

هاي آگاهی به طور عام و تاثیر متقابل آنها در تفکر به طور خاص و دیگر حیث التفاتی
ایجاد رفتار نباید غفلت ورزید و در بحث بیناذهنیت به مقوله عینیت به عنوان مشارکت 

حاصلی که نگرش بیناذهنی براي پرورش تفکر به  .مختلف اشاره شد )من ها(هاي اگو
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گرا در مورد گرا و تجربههاي متعارف عقلارد پرهیز از گرایش به جزمیتهمراه د
باشد که راهبردهاي میبرجسته شدن نقش دیگران در تقوم عینیت  ماهیت عینیت و

  .نهدمشارکتی را در پرورش تفکر و یادگیري پیشِ رو می
 مانندشناختی هاي اساسی در نگرش پدیداررسد با در نظر داشتن مولفهبه نظر می

تري که نظرگاه پدیدارشناسی بر حیث التفاتی و بیناذهنیت که خود در چارچوب وسیع
 آورد،با توجه به اینکه مبنایی فراگیر و نظري فراهم می ،استآن استوار است قابل فهم 

و بر  هاي پرورش تفکر انتقادي یا فلسفه براي کودك را مجدداً بازتعریفبتوان برنامه
 به عنوان مثال هم در بخش مربوط به. کرد هاي اندیشه پدیدارشناختی بناپیش فرض

هاي درست و مغالطات و هم در بخش مربوط به در دست شکال مختلف استداللاَ
هایی براي محتوا براي آموزش تفکر انتقادي یا فلسفه براي کودکان با داشتن مالك

) مندو موقعیتمندي سوژه آگاهیهمانی در چند گانگی  این( توجه عناصر حیث التفاتی
توجه به نگرش پدیدارشناختی مربیان با  .و بیناذهنیت معیارهایی به دست داد

مشخص کردن پدیده مورد نظر  هایی از نگرش پدیدارشناختی بیاموزند از جمله بصیرت
تواند وابسته به پدیده با توجه به گسترشی که معناي عین پیدا کرد می(براي بررسی 

 هپدید ،)باشد) ايمقوله( ايهاي گزارهیا مربوط به عین د وحافظه و یا تخیل باش ادراك،
یستن به آن مشخص شده است به طور ضمنی زمینه را براي رو التفاتی که براي نگ

طرح کند و نقش معلم در اینجا فراهم کردن نگریستن از التفاتی دیگر فراهم می
نظر تر از پدیده موردراي نیل به تصویري فراگیربهاي دیگر به پدیده مورد نظر  التفات

توصیف پدیده  و ه مورد نظردآموزان براي توصیف پدیدرخواست از دانش ،باشدمی
آموز خواهد بود، حیث التفاتی دانشکننده آموزان  آشکارمورد نظر از سوي دانش

ایجاد ، پدیده مورد بررسی استفاده از استعاره مکعب براي نشان دادن چند وجهی بودن
 ت مورد وفاق،مشارکت براي رسیدن به امر بینا ذهنی به مثابه عینی فضاي گفتگو و

شناختی عالوه رد توجه بوده اما از منظر پدیداره در تفکر انتقادي موراموچه هاگر گفتگو
 با توجه عامل حیث التفاتی نیزگفتگوي بیرونی و با دیگران شامل گفتگو درونی  بر

از منظر پدیدارشناختی ت گفتگوي بیرونی عامل بیناذهنیت که همانا عینی در شود و می
مقایسه آن با تصوري  ذهنی حاصل شده وبیناامر  با .گیردشکل میبخشد را تحقق می

ایجاد شرایط قضاوت  داشت،آموزان وجود ت در ذهن دانشکه پیشتر از مقوله عینی
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با هاي دیگران وغنی ساختن قضاوت با در نظر داشتن حیث التفات شناختیدیدارپ
تري شرایط مناسب هاي مختلف به آنآودروي توجه به واحد بودن عین پژوهش و

 در نقد رویکرد منطق محور. براي داوري در مورد موضوعی خاص پدید خواهد آمد
معرفی  و در پرورش تفکر شناختیروان) آموزيمهارت( گرارویکرد فلسفی و تقلیل

و راهبردي براي پرورش تفکر  کردن چارچوب پدیدارشناختی به مثابه چارچوبی فراگیر
  .شودحاصل میمهمترین دستاوردهایی است که در پرتو نگرش پدیدارشناختی 

یکی از پیامدهاي مهم اتخاذ رویکرد پدیدارشناختی که در مقاله حاضر به سبب  
شناختی ر دو مقوله مهم آن تمرکز شد به وجود آمدن حالتی روانمحدودیت مقال تنها ب

دانست) داوري( همنشین تفکر است که شاید بتوان آن را فضیلت ردباري و آن همانا ب
ها داستان) اي کودكه برففلس( هاي فبکاز آنجا که در برنامه .است) داوري( در تفکر

مسائل فلسفی بوده است، با اتخاذ مناسبی براي طرح موضوعات و همواره محمل 
هاي پر و خالی یا التفاتی بودن آگاهی و التفاتدربارگی به ویژه  نگرش پدیدارشناختی

 هایی پرداخت که توان به طراحی داستانمی ي اعیان آگاهیو تمثیل مکعب درباره
ر فراهم ، هر چه بیشت)داوري( بردباري در تفکربتواند زمینه را براي پرورش فضیلت 

هاي پرورش تفکر در اگر چه اجتماع پژوهی یکی از راهبرديدر زمینه عمل نیز . کند
یابد و اما در پرتو نگرش پدیدارشناختی چارچوب فلسفی موجهی می ؛فبک بوده است

بیان تجربیات  به عنوان مثال .کندتري براي اجتماع پژوهی عرضه میهاي مشخصمالك
اول شخص و مطرح کردن آن در میان گروه اجتماع پژوهی و مقایسه  به صورت

هاي تواند فرصتی براي بروز التفاتمی) ذهنی( و بینافردي) ذهنی( تجربیات فردي
فردي و جمعی و آگاهی در مورد نحوه رسیدن به عینیت به صورت بیناذهنی را براي 

  .کودك  فراهم کند
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