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ي فكري از منظر ريچارد گرايي در مبانجزم
ع و  مه جعفريالپاول

*عبداهللا نصري

 **زهرا امي

 چكيده
برترين اهداف معرفتگرايي يكي از مهمپرهيز از جزم دو شناسان است. در اين پژوهش آنيم در پرتو نگاه

و انديشمند معاصر جايگاه جزم و دريابيم كه آيا گريزي از آن وجود دارد؟ اگرچه پاول انديشي را شناخته

پذير كرده است.ي فكري آنان، نظرياتشان را تطبيقهاشباهت،اندجعفري در دو پارادايم متفاوت رشد نموده

درگرايي با طبيعت انسانياز ارتباط جزم پرسش و جعفري را مينخستنگاه، پاول با، متفاوت  نماياند؛ اما

مي آيد كه جعفري وقتي از واژهدقت به دست مي مي،كندخود طبيعي استفاده شود. هر به تعبير پاول نزديك

وفرضدو رهايي از پيش مي ها دانند؛ اما بايد توجه اتصاف به فضايل اخالقي را در پرهيز از جزميت الزم

ميداش آن را در فضاي تفكر بيند؛ اما پاول صرفاًت كه جعفري اين تهذيب را تحت نظارت خداوند مؤثر

و دوري از جزميت گام پاول در تربيتدهد. انتقادي قرار مي  پذيرهاي آموزشپذيركردن تفكر انتقادي

 مؤثري برداشته است.

 محمدتقي جعفري. گرايي، خودمحوري، تعصب، ريچارد پاول،جزم گان كليدي:ژوا

و عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي .(ره)* استاد

.(ره)** دانشجوي دكتري فلسفه تطبيقي دانشگاه عالمه طباطبايي

13/10/94 تاريخ تأييد:19/7/94 تاريخ دريافت:
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 مقدمه
و جزم مي ري در معرفتگرايي كه دو نقطه متقابل حداكث شكاكيت ،شوند شناسي محسوب

مي چنان مورد توجه معرفت نظر توان گفت از نگاه هيچ صاحبشناسان قرار دارند كه

ميمغفول نمانده استشناسي شناخت بر . كانون توجه به اين دو امر را يند وجوهاتوان از

 زير دانست: چندگانه

و جزم.1 شناسي غير نمودن مباحث معرفت گرايان در فربه نقش تاريخي مجادالت شكاكان

 قابل انكار است.

و يقين ايماني توجه ويژه داشته.2  اند يكي را ستوده،اديان آسماني همواره به دو امر شك

اماز ديگري برحذر داشته،و مالك سنجش ايمان راستين دانسته ر حساسيت جوامع اند. اين

كه را به گونه ختيشنا ديني به دستاوردهاي معرفت اي برانگيخته است كه هر انديشمندي را

وادر ساحت شناخت معرفت قلم مي دارد تا موضع خود را در اين امور روشنميزند،

 سازد. 

و جزم.3 و نه تنها ساحت معرفت بشري نظريات شكاكانه بلكه ساير،گرايانه فراگيرند

و فلسفه شناسي تا زيبايي هاي تفكر فلسفي، اعم از هستي يرمجموعهز اخالق را نيز شناسي

 درگير ساخته است.

و.4 و شكاكتنازع دو گروه جزم تقابل در ان، معرفتگرايان شناسان را واداشته است

 داوري ابتدا به شناسايي مبادرت بورزند. 

و پيامدهاي غيراخالقي اين نوعكثرت جزم.5 انديشه مانند خودمحوري، انديشان

و نزاع وخودخواهي، تعارضات واا... متفكرها هاي مختلف در دارد كه از روشمين را

و معقول برنامهبه سمت جامعه،ردهب بهرهجهت كاستن آن  ريزي كنند. اين اي متعادل

و نسبي طور حركت گاه به ميافراطي به سمت شكاكيت رود كه دستاوردهايي گرايي پيش

ميم از،زند. با اين تفاوت كه دو مورد اخير رونمايي ارزشي نداشتهشابه را رقم معموالً

و خاص مورد معارضه قرار مي با انديشي به واسطهگيرند؛ ولي جزمطرف عام تشابهي كه

و يقيين دارد،  مي،ل واقع شدهوغفمقطع  شود. گاه ارزشمند تصور
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در ترين اهداف معرفت يكي از مهم.6 تا شناسي از غرب، از زمان روشنگري كنون، پرهيز

مي جزم و راهكارهاي مقابله با آن، گرايي در معرفت به شمار آيد. شناسايي عوامل جزميت

و تربيت را واداشته است كه در آموزش تفكر، از اهم اموري است كه انديشمندان امر تعليم

 ند.كنتوجه بدان

باين پژوهش مطالعه موردپژوهانه مياي را آورد تا در پرتو نگاه دو فيلسوفه ميان

و آمريكايي،  جايگاه محمدتقي جعفريو)Richard Paul( ريچارد پاولايراني

بهانديشي را شناخته جزم و آسيبو دريابيم كه آيا جزميت و زاست طور مطلق نامطلوب

 شود؟چه راهكاري براي پرهيز از آن توصيه مي

و فضاي فكري متفاوت رشد جعفريو پاولاگرچه ،انددهكردر دو پارادايم

و نظريات آنان را مقايسه شباهت و اين هاي فكري كه در اين مسئله وجود دارد، افكار پذير

و تربيت مهارتنظر را تقويت مي ،آنها باشدهاي تفكر، مسئلهكند كه متفكراني كه تعليم

و رهيافت ، مباني مياصول ترين وجوه زنند؛ زيرا ساحت عقالنيت مهمهاي مشابهي را رقم

و درجه ها با يكديگر است. در اين نوشتار مقايسهتشابه انسان اي، دو نگاه درجه اولي

همبه؛انددومي با هم تلفيق شده  جعفريو پاولنظر جزميت در محدودهبه اين معنا كه

و تفاوتشده توجه و هم مقايسه نظرها، شباهت را هاي ديدگاهاست اين دو انديشمند

 آشكار ساخته است.

 گرايي اصطالح جزم.1
) و عقيدها) به معنDogmaجزم  اي است كه به عنوان اصل يقيني پذيرفته شدهي باور

مياست (و جزم بپذيرندرود ديگران نيز، انتظار خالف ) كسي است كه برDogmatistگرا

شكفيلسوف، انديشه و مصون از اش را ميناپذير و انديشهپرسش هاي متقابل را داند

مي به به گرايان اين است كه عقيدههاي جزمكند. از ويژگيطوركلي نادرست فرض جزمي

كردي نشانه گاه نبايد به پرسش گذاشته شود؛ زيرا چنين عمل عنوان مبنايي قطعي هيچ

به بي و سستي در عقيده ت اوصاف آيد. به همين سبب است كه جزميمي شمارثباتي

و...گري، خشكديگري چون تعصب، خودمحوري، خودسلطه در انديشي را به دنبال دارد.
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و تغيير عقيده به هر شكل ممكنجزم ولو با افزودن يا كاستن،انديشي خودتصحيحي

 شرطي از شروط امكان ندارد.

گرايي جزمگرايي يوناني، هاي جزمگرايي را به دورهتوان ادوار كاربرد اصطالح جزممي

و جزم و نيز پست گرايي در دورهديني  مدرن تقسيم كرد.مدرن

و نهضت شكاكيت در يونان باستان از نيمه دوم قرن پنجم آغاز شد كه بزرگ ترين

آوران بود. شكاكان در آن زمان زبان)Protagoras( پروتاگوراسترين شخصيت آن معروف

ميروي از گراني بودند كه دنبالهو استدالل و كساني استدالل آنان را به مرز شكاكيت رساند

ميكه در مقابل آنان قرار مي و بر نظري خاص تكيه ميكرند، جزمگرفتند  شدند. گرا ناميده

در قرن سوم قبل)Pyrrho( پيرونتوان ابداع شده شكاكيت به عنوان يك مكتب را مي

و منطق را نيز افزود. اين از ميالد دانست. وي بر شكاكيت در مورد حواس، شك در  اخالق

بر»شك جزمي«نوع شك به  كرد؛ بلكه ادعاه نميبسند»دانمنمي«معروف شد؛ زيرا تنها

و هيچ كس هرگز نخواهد دانستهيچ كس نمي«شد كه مي ،1ج،1365راسل،:.كر(» داند

ويروبدر دوره رنسانس با شكاكيت جديدي به نام شكاكيت ديني رو).348-339ص يم

عامل راسلاصطالح الهيات جزمي بيشترين كاربرد را متعاقب اصالحات پروتستاني يافت. 

مياصلي در مراحل اول نهضت اصالحي را فقط انگيزه ص( داندهاي اخالقي ). 573همان،

 ديويد هيومشكاكيت جديد با اعالم طرد شكاكيت مفرط پيروني توسط دورهتوان گفت مي

)David Hume(و دانشورانه وي كه هم ماندگار بودو جايگزين كردن شكاكيت معتدالنه

 انديشي بخش براي جزم شكاكيت را پادزهري سالمت هيومو هم سودمند، آغاز شد. 

انديشي در شكاكيتش هم داند. از نظر وي شكاك حقيقي كسي است كه از جزممي

فخودداري مي لسفه به يك عقيده يا مالكي جزمي كند. وي با هرگونه كوششي براي تبديل

و كردار مخالفت مي ج1375كاپلستون،( ورزدبراي باور ص5،  ). شكاكيت پير بل330-333،

)Pierre Bayle()1647 -1706و مخالفتش با جزم مي) توان از زماني دانست كه گرايي را

راك بردن به اشتباهات سازگارتر از كشف حقيقت معرفيعقل آدمي را براي پي و ايمان رد

ج1372و، هم( در بيرون از حوزه عقل قرار داد ص6، ) از 1804-1724( ايمانوئل كانت).20،
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كند. وي كه بيداري خود را از خواب نخستين كساني است كه دوران جديد را تحليل مي

رامي هيومجزميت مديون  و از اين اصطالح درباره متافيزيك استفاده كرده است، آن داند

د ميبه و روشيدگاهي اطالق به كند كه مدعي معرفت بوده و اصول چنين ادعايي را ها

باوري را در جزم)Fichte( فيخته). Kant, 1998, A769( بررسي نقادي نگذاشته است

ميمقابل ايده داند كه از آزادي خويش آگاه نباشد. از نظر وي جزم باوري از آنِ فيلسوفي

ورز كه دلبستگي به ذهن اخالقي آزاد دارد به عقل، د؛ اما انديشهكنباور بر جز خود تكيه مي

و نه به جز خودخود يا من روي مي ج1367كاپلستون،( آورد ص7،  شاليرماخر).50،

)Chleiermacher(و بيان با رويكردي دوگانه در عين حال كه اصول جزمي را ضروري

و به جزم ديني اشاره مي كند، در عين حال آن را مشخص نماديني از آگاهي ديني معرفي

و 161ص،7ج همان،( داردكند كه روح را از حركت آزادانه بازميبندهايي تصور مي  هگل)

)Hegel(ازبا تحميل احكام جزمي، آزادي اندي مي دستشه را و معتقد است رفته تلقي كند

جهمان( شودبا ايدهي يك قانون اخالقي، آزادي مضمحل مي ص7، ،167 .( 

هاي محدوديت در دفاع از تشكيك ضدجزمي خود، آن را بر پايه)Nietzsche( نيچه

و قدرت تعيين مي كنندهدريافت انساني  تر تشكيك، نظريهدهد. نوع متعادلزبان قرار

دارد تا در صورت اثبات اشتباه آن، خطاپذيري است كه دعاوي علمي را مشروط نگه مي

قرار نيچههاي بعدي راحتي مدعاي ديگري جانشين شود. اين موضوع مضمون نگرش به

ص1380رابينسن،( گرفت ،36.( 

و جزم ربر رويكرد معرفت افزونانديشي توجه به شكاكيت ويكردي تربيتي نيز شناختي،

تايافته است. آن مي چه و فيلسوفان مهم نمود، اينك جايگاهي كنون تنها در ساحت فلسفه

و فراگير يافته است. از همين حيث است كه بررسي آن از منظر  و پاولو جعفريعام

و ثغور آن اهميتي مضاعف مي  يابد.حدود

 در نگاه جعفريو عوامل آن جزم انديشي.2
ه محمدتقي جعفري و انديشمندي، جزمنيز مانند انديشي را در دستگاهر فيلسوف

آن،شناسي مقبول خود، مورد توجه قرار داده معرفت و نقش در به بررسي تعريف، عوامل



114

زييپا
13

94
مار

ش
/

ة
63

صر
هللان

بدا
/ع

،ي
ام

هرا
ز

ي

و ابرام معرفت مي از«پردازد. از نظر او مفهوم جزم مانند مفهوم قطع، نفي عبارت است

و بريده و ترديد و احتماالت شدن استمرار يك رشته نوسانات ذهني شك و توهمات

و جزم وجود دارد، اين است.تخيالت در راه وصول به واقعيت تنها تفاوتي كه ميان قطع

و تصميم به عمل طبق واقعيت كشف شده نيز وجود دارد »كه در مفهوم جزم آمادگي انسان

ص1393جعفري،( ،117(.

و جهان.1-2  بينيغفلت از محدوديت علم
و نسبدر توجه به ريشه رواني جزم جعفري ويانديشي به غفلت از محدوديت ت علم

هاي خود بسيار معتقد است حتي كساني كه در دانسته،كرده بيني فرد انساني اشاره جهان

و مصاديق تحققي نمي ند، محدوديت ميدان علم خود را در پديدها مدعي توانند انكار كنند ها

درو بعضي از مكتب و قطعي) مشهورند، وقتي به مجهوالتي ها كه (جزمي روش دگماتيسم

مي رسند كه درباره آنها چيزي نميمي معتقد جعفريكنند. دانند، به كشفيات آينده موكول

و انسان اي در طبيعت است هر كشف تازه وهاي در تعريفشناسي، دگرگوني خاص شناسي

ميهدلا و كالسيك ما وارد و در اين تغيير رات به تغيير در تفك دگرگوني كه مسلّماًسازد

مي جهان و چراهاي تازه بيني منجر مي شود، چون و در نتيجه تري براي ما نمودار گردد

در گويي بودن مطلق خرافي و جهان هر دورههاي ما را به اي از گذرگاه علم خوبي اثبات بيني

ص2008،وهم( كند مي ،1.( 

و جزم.2-2 و اثر آن در خودمحوري  گرايي خودخواهي
هر كردهدر فهرستي كه از عوامل شناخت ارائه جعفري ميو از،كند يك را تحليلي مختصر

مي خودخواهي نام مي و متنوعي و آن را عامل بسيار گسترده و برد داند كه به واقعيت

ص1393،وهم( حقيقت كاري ندارد ع گوناگوني دارد:عامل خودخواهي انوا ).57،

مي)الف داند كه بايد هدف كسي كه تنها شخص خود را حقيقتي

و ديگران را وسيله فرض مي  كند. قرار گيرد

و جامعه» خود«انساني كه هويت)ب  را حقيقتي وابسته به ديگران

 داند. مي
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كه)ج را در دوران زندگي به عنوان يك حقيقت» خود«كسي

و تالش مي  كند تا به آن هدف دست يابدهدفدار در نظر گرفته

ص1393(همان، ،57-58.(

شدن غير خود است، با اين توصيف نوع اول از خودخواهي كه منجر به وسيله

ميشناخت پديدآورنده درترقاب همه جعفريشود. هايي با محوريت خود هاي مزاحمي كه

مي ميدان حيات طبيعي محض با خودمحوري انجام مي داند كه گيرد، ناشي از اين اعتقاد

من« انسان براي و دائماً» جز كند تمام شئون حيات تالش ارزشي به رسميت نشناسد

ص1389،وهم( خويش را بدون تأمل تحت سلطه خود قرار دهد  حيات طبيعيدر ).100،

و حيات انساني نيز اسير محض، افراد فقط به اشباع غرايز طبيعي خود مي پردازند

را جعفري به باور هاي طبيعي افراد است. خواسته خود طبيعي قدرت فراتررفتن از خود

) از جعفريمنظور ).167ص همان،ندارد از خود طبيعي در اين عبارات، اشاره به آن بخشي

و خودي است كه و جان ص( با ديگر جانداران مشترك است حيات  ). 144همان،

و پرهيز از تأمل در چنين دستاوردهايي، بريده شدن از نوسانات ذهني شك، ترديد

مياز مؤلفه جعفرياحتماالتي است كه   دهد.هاي تعريف جزم قرار

و خودمحوري.3-2  تكبر
همانند لجني است كه در درون انسان، مانع جريان آب حيات معرفت جعفريتكبر از نظر

يكو شناخت مي و گاهي رسوبات آن به قدري تحجر يافته است كه مانع ورود حتي شود

ص1393،وهم( شود قطره آب معرفت از جهان قابل شناخت به درون مي و باالترين 519، (

ازها دهد كه آدمي به شناختسطح آن هنگامي رخ مي ي معمولي خود كه محصولي

ص( گيري محدود در برابر طبيعت است، ارزش مطلق قائل شود موضع  ).525همان،

 رهايي از جزم انديشي.3
كه درباره حقيقت انسان معتقد است هيچ جعفري و اوصاف زشتي يك از مختصات منفي

و طبيعت كننده دهد، بيان آدمي از خود بروز مي و حيات انساني داراي او نيست عناصر ذات

و صفات انساني الهي كه داراي استعداد عالي چنان؛ آن استعدادهاست همه ترين مختصات

در نيز مي و برخورد حقيقت باشد. حيات انساني يك جهان اجمالي است كه در مسير خود
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و انگيزه مي با عوامل و قابل شمارش نيس هاي متنوع كه و توان گفت نامحدود تند، مختصات

ص1389،وهم( دهد صفاتي را از خود بروز مي ). وي معتقد است انسان علي رغم67،

و مغز در ارتباط با واقعيات داردمحدوديت و ابزار از،هايي كه در حواس مانعي

و جهان ندارد دست به و مفيد در هر دو قلمرو انسان همان،( آوردن معلومات ضروري

مي جعفرياين در نظام معرفتيبربنا؛)51ص و اوصافي كه تواند بر كسب هر ويژگي

و معقول و گرديدن مطلوب و شناخت حقيقي تأثير نابخردانه بگذارد، قابل تغيير معارف

 است.

در آثار خود،بردانديشي نام نميروشن از عوامل رهايي از جزم طوربه جعفريچه اگر

و دوري از جزم كند كه به منظورعواملي را بيان مي گرايي به كار دريافت شناخت اصيل

 آيند:مي
 اهميتشك.1-3

عبارت است از نوسان جعفرياز نظر دكارتشك قانوني يا همان شك دستوري به تعبير

و محمول قضيه براي تحقيق در مسير واقعو تردد ذهن درباره يابي رابطه ميان موضوع

هايي كه از مسير نامد؛ زيرا شناخت بدون عالقه به خود ترديد. اين ترديد را شك قانوني مي

و دخالت ديگر عوامل درك در خارج از ذات انساني به وجود مي و تعقل ،آيند حواس

و تاريكي مي همواره در معرض ابهام و موضع هايي قرار گيري گيرند كه از ناحيه عوامل

و ديگر عوامل درك، ذهن آدمي را احاطه مي و تعقل كنند. شك ناشي از اين حواس

و توجه به اينكه اين شك موجب تصفيه شناخترخداد و، امري طبيعي بوده ها

هاي خود يكي از عوامل پيشرفت در شناخت آميز است، هاي اضطراب شدن احتمال برطرف

( اصيل به شمار مي ص1393، همورود و ترديد جعفرياز نظر.)589، ترساندن از شك

 مانعي بزرگ در راه وصول به واقعيت است: 

و تربيت ها معموالً اين پديده حياتي را كه گنجايش متأسفانه تعليم

و پيشي و ترديد ي وصول به گرفتن راه منطقي برا براي شك

مي واقعيت و ترديد و فرونشاندن طوفان شك باشد، هيچ اهميتي ها
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و اغلب انسان نمي مي دهند و هضم آن و شك  ترسانند ها را از ترديد

صهمان( ،116.(

و آزاد انديشيفرضرهايي از پيش.2-3  ها
ميبرگذار به دو عامل تأثير جعفري كها درونيدهد: اولي عامل انديشه انساني توجه ست

مي فعاليت دهد كه فوق مسائل زندگي، مشغول فعاليت هاي ذهني افرادي را تحت تأثير قرار

ص( هستند و شرايط ذهني 103همان، و عقايد ديگران و دومين عامل پوششي از آرا (

و بررسي خودمان است كه اغلب مطالعه و ارتباط ها هاي ما با واقعيت هستي را در ميان ها

ميخود قرا و هاله دهد. آزادي از اين پوششر ي آزادانهيها اولين گام در راه بيناو پردهها ها

ص( باشد مي مي). از جمله اين هاله467همان، و تبعيت از عقايد ها توان تقليد از گذشتگان

و فرهنگ آنان را نام برد كه از نظر ميعق جعفريو رسوم و انديشه را از كار  اندازدل

ص1389،وهم( ،259.( 

 گرايي به سنت)Karl Raimund Popper( پوپرور نقدآياد جعفري سخناين

)Traditionalism(مي اجتماعيو نظريهگران در ميدان سياست عقليضد«گويد: است كه

گونه نظريه عقلي توان با هيچ دهد كه اين مسئله را نميو نظاير اينها معموالً چنين نظر مي

د و معلوم مورد بحث قرار اد. ايستار آنان پذيرفتن سّنت است، به عنوان چيزي كه داده شده

ص1363پوپر،(» است ،148(.

مي فرانسيس بيكنهاي چهارگانه در بت اي از مردم را بينيم كه دستهنيز اين توجه را

 روي كند كه بعضي اذهان در تحسين قديم زيادهتحت تأثير بت غار چنين توصيف مي

ومي مي اي ديگر به دورهدسته كنند ميجديد عشق و كمتر توان گروهي را يافت كه ورزند

روي داشته باشند. از نظر وي يكي از عوامل رشد اين بت، جانبداري در اين قضاوت ميانه

مي از دوره -Bacon, 2010-2015, p.12, no.56( گيردتاريخي خاصي است كه صورت

58.( 

 خودآگاهي.3-3
ا-اگر انسان به خودآگاهي دست يابد جعفريعالمه به اعتقاد لبته از آن با تعبير شاهد كه

مي خويشتن و حقايق مهمي براي او كشف خواهد شد: اينكه آدمي-برد بودن نام نتايج
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و موجوديت او تحت مديريت آن است، اين آگاهي موجب پيشرفت داراي شخصيت است

و احساس مسئوليت،و استقالل بيشتر اين شخصيت شده او را براي تحصيل آزادي، اختيار

و شبه به جبري برمي در برابر عوامل جبري انگيزاند تا استعدادهاي گوناگون دروني خود را

ص1393جعفري،( كار گيرد انديشي غيرمعقول در پس اين ويژگي، ). خروج از جزم476،

و شبه بتحصيل آزادي در برابر عوامل جبري ميجبري طبيعت  آيد.ه شمار

 تحير عالي.4-3
از كلمه تحير معاني متفاوتي دارد. در گفت و تحير عبارت است وگوهاي عاميانه، حيرت

و ابهام آميخته با شگفتي. اين شگفتي دليل آن است  و فرورفتن آن در شك بالتكليفي ذهن

ص( كه ذهن با واقعيتي روبرو شده است كه براي او تازگي دارد ). حيرت با نظر 257همان،

و فكري انسان به چند دسته تقسيم مي شود. تحير عالي، حيرتي فوق دانش به مراتب آگاهي

و انديشه هاي ابهامو انديشه است. توجه به پديده انگيز در لباس تحير پس از كسب دانش

و ايستايي بر آنها را دفع نمايد شود كه بسندهموجب مي ،انهم:.كر( كردن به كشفيات فعلي

 ).260-257ص

و تهذيب نفس.5-3  تقوا
را انديشيدن را براي خروج از خودمحوري كافي نمي جعفري و تهذيب نفس و تقوا داند

و تهذيب نفس به سبب كاربردش در متون كند. گرچه واژهدر اين مرحله مهم تلقي مي تقوا

و ارتباطي كه در بعض مصاديق با اعتقادات مذهبي پيدا مي كند، اصطالحي ديني به ديني

و تهذيب نفس عقالني است؛ زيرا اوالً جعفريدر اين بحث منظور،رسدنظر مي وي تقوا

و معرفت قلمداد كرده معرفت اخالقي را از معرفت مذهبي،اخالق را نوعي شناخت

ج1372، همو:.كر(دكنتفكيك مي و مذهب34-33ص،14، و ثانياً با قلمدادكردن اخالق (

ص1389، همو( ترين مبناي علوم بنيادين انساني ان اساسيبه عنو ) اخالق را مستقل از54،

و عقالني مي و حداقل تا سطحي از آن را فلسفي  داند.مذهب

 توجه به حيات معقول.6-3
به،به حيات معقول توجهي ويژه كرده جعفريدر نهايت دهنده كلي تحول طور آن را

و حيات طبيعي متناظر با ابعاد وجودي انسان، دو داند. شخصيت آدمي مي حيات معقول
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و بعد روحي آن را نشان مي بعد روحي حيات را همان جعفريدهند. وجهه از بعد مادي

و معتقد است اگر اين بعد از حيات به فعليت برسد، همه معرفت حيات معقول مي و داند ها

ر هاي مخلوط با تاريكي شناخت و محدود از و ديگر ابزار شناخت، با ارزيابي ها اه حواس

مي،صحيح در حيات انساني استخدام شده زيرا بر همه؛دهند كار منطقي خود را انجام

و معارف ما روشنايي كامل مي صهمان(دفكنا معلومات ،131 -132.( 

و تعصب رابطه.4 و يقين با جزميت  ايمان
ميتعصب را پديده جعفري مياي و عمل خود، مقاومت داند كه موجب شود انسان در نظر

ص1393،وهم(و پافشاري كند از ). اين تعريف از تعصب با مقايسه317، تعريفي كه

و جزم ميجزميت ارائه داده است، تعصب كند؛ انديشي را در مرحله ذهن فعاليتي مشابه

مي؛ندكنزيرا هر دو از ورود نوسانات ذهني جلوگيري مي تعبنابراين صب را از نظر توان

و لجاجت بروز نوعي جزم جعفري انديشي ذهني دانست كه در رفتار به صورت مقاومت

 يابد. مي

ايمان را عبارت جعفريشود.مي انگاشتهايمان با تعصب در معرفت به اشتباه معموالً

است ها قرار داده ثمررسيدن بذرهاي متنوع حقيقت كه خداوند در نهاد انسانبه«داند از مي

و فعاليت و تعقل و معرفت ميو معتقد است كه اين بذرها با علم با هاي وجداني رويد نه

 ).همان(» شود ضديت با آنها كه تعصب ناميده مي

و جزم.5  گرايي از منظر ريچارد پاولشكاكيت
و بدون ريچارد پاول دو مرتبه براي تفكر قائل است. از نظر او تفكر مرتبه اول خودانگيخته

شده، تأمل است. قسمت اعظم تفكر ما كه به حال خود رها شده است، متعصبانه، تحريف

و جاهالنه است و الدر،( جانبدارانه خ،1392پاول خ ). وي ذهن انسان را دو وجهيرر-ص

باوري نيست؛ بلكه قابليت دريافت كند؛ به اين معنا كه تنها پذيرنده شرايط جزمتوصيف مي

و باورهاي جزمي از نظر وي درست در همان زماني باورهاي معقول را نيز دارد. نظريات

ميدر ذهن خلق مي و نظريات معقول نيز  يابندتوانند از روي قصد پرورش شوند كه باورها
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)Elder and Paul, 2012, p.38.( ًتوانمند است كه ذهن خود به اين ترتيب انسان كامال

م  حافظت كند.را در هر لحظه از جزميت غيرمعقول

 انديشيتشخيص جزم مالك.1-5
مي متفكران جزم پاولبه اعتقاد هاي زيرا ريشه؛بينند انديش، خودشان را مالكان صدق مطلق

مي اي از علت گرايي نهايتاً در مجموعه جزم شوند كه انسان را به سمت اين اعتقاد ها يافت

را)Self-delusion( كنند كه داراي صدق مطلق است. اين خودفريبي رهبري مي مردم

كردن غيرمنتقدانه كردن يا ستايش همراه با يك حس باطني غلطي از يقين، به محكوم

 دارد.ميباورهاي ديگران وا

شوند در برابر مداركي كه مخالف باورهايشان باشد، مقاومت وقتي مردم جزمي مي

را مي و اين عمل ميباكنند و مدارك انجام دهند. چنين بستن اذهانشان در برابر شواهد

بلكه معتقدند،اي دارند كنند كه ذهن بسته گرايي، در باطن، احساس نمي متفكران مطلق

در؛سادگي از حقيقت خبر دارند به بنابراين از نظر آنها كساني كه مخالف آنها هستند، كامالً

بهندا اشتباه مي ختيطورپديدارشناو  بينش/«هايشان را به عنوان كنيم كه تعصبمشاهده

مي» بصيرت گرا كسي است كه در ذهن خودش به عنوان كنند. به اين ترتيب جزمتلقي

 ). Ibid, pp.38-39( رسد انساني كامالً معقول به نظر مي

و مطلقهاي جزمريشه.2-5 )Absolutism( گراييانديشي
و جزمارتباط نزديكي بين مطلق پاول و مطلقگرايي گرايي جزمي را انديشي برقرار كرده

و باورهايي كند. مطلقدامي در مسير تفكر معرفي مي گرايي جزمي از نظر وي شامل اعتقاد

و كندوكاو به دست نيامده باشدشود كه حقيقتمي بلكه از طريق،انگاري آن به وسيله دليل

هاي ). وي ريشهPaul & Elder, 2002, p.78( ايماني غيرعقالني كسب شده باشد

ميگرايي را در زمينه مطلق گرايي ممكن است در مذهب، او مطلقبه باور داند. هاي مختلفي

و نظرگاه، ريشه داشته باشد سياست، اقتصاد، تاريخ، فلسفه يا در دامنه  هاي ديگر تفكر

)Elder & Paul, 2012, p.39(.

 انتقاديفكر طبيعي در مقايسه با تفكر.3-5
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و آثار مي پاولآنچه از افكار بهبه دست از طور آيد اين است كه او تفكر را طبيعي فارغ

ميويژگي ند،ا رسانهايمان خود خدمتهاز نظر وي وقتي نظرگا داند.هاي تفكر انتقادي

و چه چيزي نامعقول است. افكار ما طورخودكار احساس نمي به كنيم چه چيزي معقول

عال به وسيله غالباً و ارزشيموضوعات روز، كه واقعيت طوريبه؛اندريزي شدهها پايهق

بفهميده مي مشروطهاي قبلي يا قبالًايدهاشده را (شده، تحريف  ).Ibid, p.42كنيم

 انديشي عوامل ذهني در جزم.4-5
و گرايش براي ذهن تعليم پاول از آنها در هايي طبيعي قائل است كه بعضي نديده، تمايالت

مي،انديشي نقش اساسي داشتهجزم  پاولشوند. بيان آنها نگاه از عوامل ذهني آن محسوب

ميرا به اين مقوله روشن :سازدتر

هاي تمايل غيرمنطقي ذهن براي كسب خواسته ):Dominating ego(جو خود سلطه.1

روي افراد است. هاي غيرمنطقي اعمال كنترل يا قدرت مستقيم خود از طريق استفاده

 جويانه بخش ذاتي تفكر خودمحورانه است. هاي سلطه استراتژي

از):Egocentricity( خودمحوريت.2 درون هر فرد دو ذهن بالقوه وجود دارد: يكي

و ديگري از قابليت گرايش و خودمحورانه و هاي منطقي پرورش هاي خودخواهانه يافته

و ال( گيرند سطح باال سرچشمه مي ). خودمحوري يعني تمايل فرد به 211ص،1392در، پاول

ص( گرفتن هرچيزي در ارتباط با خودش نظر در ). چنين فردي 302همان،

مي طورغيرواقع به مي گرايانه اما با اطمينان گمان و متأسفانه كند كه حقيقت مسائل را داند

ص محورند ظاهرمعقول در اصل خودمحور يا جامعه بسياري از رفتارهاي به -209(همان،

دو پاول). از نظر 213 هاي ترين عواملي است كه دامنگير بسياري از آدمعامل از قوي اين

و اخالقي شده است كه در تفكرشان جزم ا كامالً معقول و غيرنقّادند؛ يعني كه نسانگرا هايي

 بسته-يا با جامعه محوري)Egocentric-Locked( بسته-كامالً با خودمحوري

)Sociocentric-Locked(رساندر مسير محدود خود خدمت )Self-Serving(يا

مي)Group-serving( رسان جامعه خدمت  ,Elder & Paul, 2012( كنند به عالم نگاه

p.41.( بايد توجه داشت كه تفكر خودمحور )Egocentric thinking(ترين به عنوان مهم
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مي پاولانديشي در نگاه عامل جزم مي چنان ناخودآگاه عمل كنيم. كند كه داشتنش را انكار

مي،در تفكر خودمحور هر آنچه متعلق به ما باشد شود. در اين صورت اين برتر حساب

اين ).Paul & Elder, 2002, pp.201-202( شوداعتباربخشي به خود است كه مهم مي

و همچنين تفكر جامعه مي نوع تفكر و تعارضات)Prejudice( توانند به تعصب محور

 ).Ibid, p.206( اجتماعي بينجامند

بهدر ذكر ويژگي پاول مي طور هاي ذهن خودمحور در جدول زير دهد كه روشن نشان

ميچگونه خودمحوري به تحريف واقعيت منجر مي و در نهايت آنچه نتيجه ،دهدشود

و توليدشان از ابتدا گام برداشتهها يا خواستهبرگشتي است به داشته  هايي كه براي حفظ

 است:

ميودخ به وسيله مي محوري فطري به كار برده و منجر به شوند  شوند

 توانيم بنابراين مي

 به منظور

(Elder & Paul, 2006b, p.26)

معيارهاي معتقد است ما معموالً پاول ):Self-centered(و خودگرايي خودخواهي.3

ميختشنا روان ردي خودگرايي را به كار گيريم به منظور آنكه اعتقاد مشخصي را أخذ يا

هاي دفاعيمكانيزم

خودفريبي

به گونه ميجهان را كه خواهيماي ببينيم

خواهيمبه دست بياوريم آنچه ميسيستم فكري خودمان را توليد كنيم ياو/
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اي كه در هاي خودمحورانهترين مالكعموميو)Elder & Paul, 2012, p.42( كنيم

و همه  ند از:ا گرايي ارتباط نزديكي دارند، عبارتآنها با جزم تفكر انسان وجود دارد

(تكبرعقلي ذاتي)...،اين درست است- ؛چون من به آن معتقدم

مي،اين درست است- (انجام آرزوي ذاتي)...زيرا من ؛خواهم به آن معتقد باشم

(خود اعتباري ذاتي)...زيرا من هميشه به آن معتقد بوده،درست استاين- ؛ام

عال،اين درست است- من، اعتقاد به آن وجود داردق خودخواهانهيزيرا در

.(Ibid, p.42)(خودخواهي ذاتي)... 

هاي ذهني به فعاليت با ها گرايشتمامي انسان پاولازآنجاكه در ديدگاه: تكبر عقلي.4

به هايي دوگانهاستاندارد و و منصفانه) دارند از سبب(خودمحورانه دشواري فعاليت صريح

و تفاسير خود اجتناب مي كنند، در اين مرحله تكبر عقلي را به كمك بررسي دقيق شواهد

اي؛گيرندمي ميبه آنن معنا كه فرض كه چيزي به زبان آورده شود يا پيش از كنند قبل از

چ  يزي را نشان دهند يا پيش از بررسي دقيق موقعيت، آگاهي كامل دارندآنكه شواهد،

)Paul & Elder, 2002, p.56.( 

 راهكارهاي مقابله با جزميت.5-5
و شناسايي آسيب.1-5-5  هاي ذهنارتقاي سطح ناخودآگاه

هنر ارتقاي بخش ناخودآگاه انديشه تا سطح ادراك خودآگاه را بخش مهمي محسوب پاول

هاي خود، به استنتاجداز نظر او براي دورشدن از سطح متفكر طبيعي باي كند.مي

درا ها بر آنها مبتنيهايي كه اين استنتاجفرض پيش و ديدگاهمان باره جهان دقت كنيم؛ ند

ب زيرا انسان به فرض هاي مختلف با اتكا بر پيش معمول در موقعيت طورهها هايشان

مي استنتاج در هايي ميرسند كه و الدر،( كنند سطحي ناخودآگاه عمل ص1392پاول ،107-

بهبه عالوه تمايل.)110 در نهايت به نفع،وابسته ذهن كه موجب آسيب شدههم هاي طبيعي

-كنند، نيز بايد شناسايي شوند. دگماتيزم مرتبط با اين نوع آسيبخودمحوري حركت مي

و يكايك اين گرايش تواند اصالح گردد، مگر آنكههاي خودمحورانه نمي ها مورد شناسايي

ميهاي خودترين آسيبمهم پاولاصالح قرار گيرند.  داند: محورانه ذهن را شامل اين موارد
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بيني خودمحور، پارسايي خودمحور، رياكاري خودمحور، حافظه خودمحور، نزديك

بيي خودمحورانگار ساده بي، ورواسطگي خودمحور، پوچي خودمح بصيرتي خودمحور،

صهمان( ،245.( 

 هاي ذهناصالح آسيب.2-5-5
كه،هاي قابل شناسايي دارد تنها تشخيص اينكه ذهن آسيب كافي نيست. ما به عنوان كساني

روش پاولها اقدام كنيم. براي اصالح اين آسيبدباي طالب تفكر در سطح باال هستيم، 

ميهاي ذهني كه به جزماصالح آسيب بهانديشي منجر و مشخص بيان شوند، تفكيك

و در كل بايد بدانيم كه ذهني See: Paul & Elder, 2002, pp.222-224( داشته است (

و انعطافغيرخودمحور است كه به خواسته تالش؛پذير باشدهاي ديگران احترام گذاشته

به،كند منصف بوده و جمع اطالعات را واب؛آوري كندطورصحيح تفسير كنترل احساسات

ص( اده مؤثر از انرژي آنها، واكنش منطقي نسبت به موقعيت نشان دهداستف  ).227همان،

و پرورش ذهن منصف.3-5-5  تقويت
مي پاول و فضايل اخالقي نيز اهميت دهد. اصول اخالقي از نظر پاول راهنماياني به اخالق

و آنچه و آنچه بايد انجام دهيم نبايد مرتكب است براي آگاهي از امور شايسته يا ناشايست

 هاي اخالقي يك رفتار را تعيين كندسازد كه بتواند ارزششويم. اين اصول بشر را قادر مي

)Paul & Elder, 2014, p.380.( و فضايل اخالقي را صرفاً پاول و اخالق در حيطه نظر

 دست يابد. وي معتقد داند؛ بلكه انتظار دارد متفكر به اين فضايل عمالًمباحثات مهم نمي

است براي دستيابي به ذهني منصف، متفكر بايد بتواند به صورت همزمان از نظر عقلي

و-متواضع، با شهامت، همدل، صادق، باثبات، مطمئن به استدالل به عنوان ابزار اكتشاف

و الدر،(و همچنين مستقل باشد-يادگيري  ). منظور از تواضع عقلي8ص،1392پاول

)Intellectual Humility(و تعصب هاي شخصي با اين حساسيت در برابر جانبداري

ص( درك است كه نبايد ادعايي بيش از دانش خود داشته باشيم  ). اين امر را316همان،

و گستره ها، تعصبات، محدوديت ديدگاه آگاهي از گرايش اطالعي وي پديدبي هاي فرد

ص آوردمي در)Intellectual Empathy( ). همدلي عقلي8(همان، قراردادن خود

و استداللو بازسازي ديدگاه موقعيت ديگران، براي درك صادقانه  هاي ديگران است ها



زم
ج

يي
گرا

مبان
در

ي
كر

ف
ي

رر
نظ

زم
ا

ي
ارد

چ
عال

لو
پاو

مه
عفر

ج
ي

125

ص( هاي مهمي از اين دست پاسخ ). جهت دستيابي به چنين ذهني بايد به پرسش16همان،

مان به سمت جزميت توانيم اذهانمان را در مسيري كه تمايالت فطري دهيم: چگونه ما مي

بهمي تقليل آوردن دست يابد، بازسازي كنيم؛ درست همان زماني كه ظرفيتمان را جهت

و اعتماد به دليل گسترش مي را فضايل عقالني از قبيل تواضع عقلي دهيم؟ چگونه اذهانمان

قانونمند مدارك به موافقت يا به مخالفت نظريات حاضر جستجو طور نوسازي كنيم تا به

)  ).Elder  &Paul, 2012, p38كنند؟

 توجه به نظام معرفتي مناسب با تفكر انتقادي.4-5-5
ها را تنها در دو بعضي رويكردهاي دروغين به تفكر انتقادي، قضاوت ريچارد پاولاز نظر

ميدسته و حقيقت قرار تر ارزيابي كه وي نوع سومي را مهم حاليدر؛دهندي انحصاري باور

و موجه مي و آن قضاوت مدلّل تر است. از نظر او در تفكر انتقادي استدالل خوب مهمكند

بهاز جايگاه حقايق است. اين هنگامي رخ مي از طور دهد كه شفاف بين سه دسته

شد پرسش  ).Taken From: Paul & Elder, 1996( هاي متفاوت زير بتوان تمايز قائل

)Elder & Paul, 2006a, p.8(

1

سيستميهاي تكپرسش

2

هاي بدون سيستمپرسش

3

هاي چندسيستمپرسش

 سه نوع پرسش

و مستلزم شواهد

استدالل در يك سيستم

است.

درخواست بيان يك

 ترجيح شخصي را دارد.

و استدالل مستلزم شواهد

هاي متعدد در سيستم

است.

و بدترپاسخ هاي بهترعقيده شخصيصحيحپاسخ

قضاوتقابليت ارزيابي ندارددانش
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و نظام هاست كه در سيستمبر اين اساس تنها نوع سوم پرسش هاي متعارض طرح ها

و داليلي در اين مي و جوياي مدارك مي گونه نظام شود هايي صورت پاسخ در اينباشد. ها

به كه به آنها ارائه مي و و قابليت ارزيابي داشته و بدتري شده شود، توصيف به بهتري

ميبه شوند. تفكيك اين سه نوع پرسش قضاوت منجر مي و وضوح معلوم سازد كه جايگاه

ميموضع تفكر انتقادي در كدام زمينه و به دنبال چه پاسخي قرار و در چه ها گيرد

انديشي نادرست را نيز كاربرد ندارد. تشخيص اين مواضع، جايگاه جزم يگاهي اساساًجا

بهروشن مي كلي در مواضعي كه بايد با انديشه نقادي به دنبال پاسخ بود، هرگونه طور سازد.

و جزميت بر دستاوردها به اندازه هر آنتعصب  ها ناراست است.گونه شكاكيت در

 خودخواهانه آموزش شناسايي تفكر.5-5-5
به ما فقط وقتي از تفكر خودخواهانه مي خود و وضوح آگاه شويم كه به روش محسوس

قابل دركي براي انجام چنين فعاليتي آموزش ديده باشيم. به همين سبب است كه ما اغلب 

و روش خودخواهانهفرضبه درك پيش ميها گيريم، موفق اي كه در اطالعات خود به كار

نينمي و مياي كه دادههاي خودخواهانهز از درك روششويم كنيم، درك مĤخذ ها را تفسير

ميو منابعي كه مفاهيم يا ايده و درك مفاهيم تفكر هاي خودخواهانه خود را از آنها گيريم

و ناتوانيم  ).Elder & Paul, 2012, p.42( خودخواهانه خود، عاجز

و تفاوتجتشابه.6 و جعفرها يهاي ديدگاه پاول
بهبذل توجه به يافته را هاي گذشته و اختالفات اين دو فيلسوف معاصر وضوح اشتراكات

و تفاوت بسنده نمايان مي سازد. جهت پرهيز از تكرار مكررات به ذكر مواردي از تشابه

و يا روشي برخوردارند. مي  كنيم كه از اهميت مبنايي

 تحليل حقيقت انسان.1-6
يك كه بر پايهدر تحليل حقيقت انساني و سودجويي، در شايستگي است يا خودخواهي

و عجالتي  مي جعفريو پاولنگاه سطحي را پاولرسند. متفاوت به نظر طبيعت انساني

آن،كندمتعصبانه معرفي مي عناصر كنندههيچ يك از مختصات منفي را بيان جعفريكه حال

و طبيعت انسان نمي طبيعي انسان را نوعي زندگي حيواني داند. از طرفي وي زندگي ذات

بهقلمداد مي مي كند. با توجه به،دهدتعريفي كه از خود طبيعي به اين ترتيب بين طبيعت
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هنگامي كه حقيقت انساني را تفسير-معناي ذات به عنوان بخشي از وجود اليتغير انساني

بر-كندمي و خواستهو طبيعت به معناي زندگي تمبناي غرايز ميها شود. منظور مايز قائل

( جعفري :.كراز طبيعت انسان هنگام بيان حقيقت انسان، امر ذاتي غير قابل تغيير است

ص1389 را ريچارد پاول)؛ ولي طبيعت از نظر58-59، به معناي ماهيت نيست؛ زيرا آن

و قابل ارتقا مي شود، واداشته ست كه اگر انسان به خودا داند؛ بلكه منظور اينتغييرپذير

آنهااين رفتار در ريچارد پاولچه را از خود نشان خواهد داد. و در باب تفكر طبيعي

 بر پايه جعفريشمارد، منطبق با حيات طبيعي محضي است كه مقايسه با تفكر انتقادي برمي

مي،غرايز طبيعي دانسته و معقول جدا و درست بر همين اساس از حيات انساني سازد

هاي انسان متفكر انتقادي همان ويژگي جعفريهاي انسان معقول بعضي از ويژگي است كه

به ريچارد پاول و جمع طور را داراست. مي بنديخالصه از جعفريتوان گفت: شده وقتي

و وقتي از كلمه خود واژه طبيعت انسان استفاده مي و ذات انسان را منظور دارد كند، ماهيت

و حيات طبيعي اس ميطبيعي مي ريچارد پاولبه تعبير،كندتفاده شود كه از آن به نزديك

 برد.تفكر طبيعي در مقابل تفكر انتقادي نام مي

 ها توجه به پيش فرض.2-6
و هرگونه خودمحوري بلكه در رسيدن صريح نه تنها در درمان جزم طوربه جعفري انديشي

و نيز شرايط ذهني هاي ذهني برآمده از به آزادانديشي، توجه به پوشش و عقايد ديگران آرا

هاي متفكر طبيعي به دقت در نيز در جهت دوري از ويژگي پاولداند. خودمان را الزم مي

و پيشي استنتاجباره خواند. در اين زمينه هر دو اهميتيمي هاي آنها فرافرضهاي خود

و با تأكيد به آن توجه مي  دهند.همانند داده
و تهذ.3-6  يب نفستقوا

و آلودگي جعفري هاي زندگي طبيعي كه شامل جهت خروج از تمايالت حيواني

و نتايج آن مي و بالتبع خودمحوري و تهذيب نفس بسيار خودخواهي شود به عامل تقوا

دو،طوركه گذشت دهد. هماناهميت مي و كسب صفات حميده صيانت ذات از آلودگي

مي جعفريوجه قوايي است كه   هايي به نام فضايل عقلينيز به مؤلفه پاولكند. از آن ياد

)Intellectual Virtues(مي و توجه دهد. هر دو انديشمند در مقابله با خودمحوري
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ميها كه منجر به جزمخودخواهي و به انديشي ناروا شوند، اتصاف به فضايل اخالقي

با عفريجشمارند؛ اما بايد توجه داشت كه عبارتي تهذيب نفس را الزم مي اين تهذيب را

و در مسير الي اهللا مهم مي و نظارت خداوند در صرفاً پاولداند؛ اما توجه به سلطه آنان را

 دهد. فضاي عقالنيت انتقادي قرار مي

 اهميت آموزش.4-6
و روش آن نه تنها در جهت پرهيز از جزم جعفري ،انديشيدر آثار خود بر اهميت آموزش

نيز به اين مهم پاولكلي در راه پرورش حيات معقول توجهي ويژه كرده است. طوربهبلكه

و تربيت تفكر انتقادي كه مهم،توجه اساسي داشته و تحقيق در آموزش ترين با نگاشتن

و پرهيز از جزم و حركت به سوي پرورش متفكر دستاوردهاي آن دوري انديشي است

براي اطالعات بيشتر مراجعه كنيد( تهيه كرده است انتقادي آثار مهمي را همراه با همكارانش

و تفاوتي كه در اين ميان چشمگير است، آموزش ).www.criticalthinking.orgبه:  پذير

كه ينديافر به پاولكردن تفكر انتقادي است  خوبي پرداخته است. به اين مهم

 گراييپرهيز از نسبيت.5-6
و روشن و مطلقكردن هر دو فيلسوف با تنقيح با مواضع تقبيح جزميت، قطعيت و نگري

ميهاي معرفتي، از نسبيتندادن آن در تمام ساحت تعميم با جعفريكنند. گرايي پرهيز

و تعصب و تغييرپذيري معارف بشري دارد، از جانبداري هاي تأكيدي كه به محدوديت

و شخصي در ادعاهايي فراتر از دانش خود برحذر مي تق پاولدارد بندي انواع پرسش سيمبا

و مطلق اجراي تفكر انتقادي از سرايت جزمو تعيين محل  گرايي بدون دليل كافي انديشي

و پاسخدر اين حيطه برحذر مي د.كنمي بيرونهاي دانشي ثابت را از اين دايره دارد

 گيرينتيجه
و عقيدهاجزميت به معن.1 مي اي كه به عنوان اصل يقيني پذيرفته شدهي باور رودو انتظار

براگرا به معنو جزم بپذيرندديگران نيز  اش را خالف فيلسوف، انديشهي كسي كه

مي شك و مصون از پرسش و انديشهناپذير بهداند طوركلي نادرست فرض هاي متقابل را

مي پاولو جعفري، از نظر هر دو فيلسوف معاصر،كندمي د.شونقد
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و جهان هايدر مجموع غفلت از محدوديت.2  بيني، خودخواهي، خودمحوري، خود علم

و نيز تكبررا مالك مطلق صدق دانستن، بي ترين عقلي از مهم توجهي به معيارهاي عقالني

 دارند.انديشي واميموانع شناختي هستند كه انسان را به جزم

ميهايي كه اين دو انديشمند براي مصونيت از جزمراهكار.3 دهند گرايي مورد توجه قرار

و تقسيما طور خالصه عبارت به و جامعه، زيانو سودند از: دوري از فردمحوري ميان خود

و تقوا، شناسايي  و تحير، خودآگاهي، تهذيب نفس هدفدارديدن زندگي، توجه به شك

بهاي آسيبگرايش كسب تواضع عقلي، همدليازاي ذهني، پرورش ذهن غيرخودمحور

و در نهايت بهره  هاي متفكر نقاد.از ويژگيبردن عقلي
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