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 ه چدیبا

 
مروری کوتاه بر منابع و متوو  لمیوو و وهوی وو مو،وو       

-یایو است که  ر سالگویای طیف متنوع و متفاوت نگرش

یای اخیر  موضوع و مسائل  ان گاه و آموزش لالو محوور  
مطالعووه و تت ووع لمیووو آ  یووا بووو ه اسووت. از ایوو  میووا     
موضولاتو چو   ان گاه به مثابوه ناوا  آمووزش و تولیو  و     

یوای توسوعه لمیوو و    م؛ آموزش لالو و سیاسوت ترویج لم
تحقیقاتو ک ور؛ نس ت ناا  لمم و رای ر یوای کمیرانوو و   
-سیاست ا،تیالو؛ مسئولیت ا،تیوالو  ان وگاه و سیاسوت   

یای توسعه ممو و محمو؛ مسئولیت اخالقو و ا،تیالو ناا  
لمم و آکا مو نس ت به ،امعه و کموموت؛ لمووا انسوانو و    

یوا و ویامو یای   انش و وهویش؛ ویوستا،تیالو و توسعه  
فرینگو و ا،تیالو آموزش و ووهویش و لموم و فنواوری؛    
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الیمموو دو     تاریخ تحوالت  انش و  ان گاه؛ ،اانو و بی 
الیمموو  یا و توسعه و امت ا  ممو و بی آموزش لالو؛  ان گاه

یوای فرینگوو آمووزش لوالو؛     یای لمیو؛ سیاستوهویش
یوو ی فرینگووو  ر فیووایای   رگووراری و برنامووه سیاسووت

اف ایووو  ان ووگایو و  ان وو؛ویو؛ توانین سووازی و ماووارت 
آموختگوا   ان وگاه؛ نقوش لمیوو و تربیتوو اسوتا ا         انش

- ان ووگاه  ر تحووول و تموووی  د هوویت و یویووت  انووش

آموختگووا  و ...  از ،یمووه م وواکثو یسووتن  کووه خوووانش و  
 ب  ن .معرفو منابع  رخور ای  کوزه را ضرورت مو

یای فرینگ و آمووزش  گ ی ه کتاب "ت ار م؛یوله ان
یووای لمیووو تروی؛ووو  فتوور     یمووو از برنامووه "لووالو
ری ی فرینگو و ا،تیوالو وزارت  گراری و برنامهسیاست

لموا  تحقیقات و فنواوری اسوت کوه بوا یو ا آدونایو       
یای ا،یالو م یرا  و فعاال  فرینگو و ا،تیالو  ان گاه

ناظر به نس ت لمم و فرینوگ  ک ور با آثار و منابع لمیو 
رو  است.  ر واقع  انتظار مو ر آموزش لالو فرایم آم ه 

یا با تسایل  سترسوو م اط وا  بوه    نگادته که ای  گ ی ه
کوتواه و ف ور ه آثوار ا،ومو  سوایو مو ثر  ر        رونودت

 ای آنا   ادته بادن .تقویت آگایو و بینش لمیو و کرفه

با افو ایش لالقوه و انگیو ه    امی واریم مطالعه ای  م؛یوله 
یووا و موو یرا  و کاردناسووا  فرینگووو و ا،تیووالو  ان ووگاه  

م سسات آموزش لالو  به رودو م ثر برای تورویج فرینوگ   
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یافتوه و ت ههوو متوو  ارزنو ه و     کتاب وانو و مطالعه ،ات
ویهه  ادوتیا  میوالف م اط وا  را    خوان نو ت  یل دو  و به

 برانگی  .   برای خوانش مستوفای متو  ا،مو
 ر وایا  از و ی آورن گا  و نادرا  ار،ین  آثار ا،مو کوه  
با استق ال م فقانه خویش  ا،ازه و امما  گواا ناوا    ر ایو     

 مسیر را ارزانو  ادتن   به مار و امتنا  سپاسگ اریم.  
 

 فرهنگی  ریزیگذاری و برنامهدفتر سیاست

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اجتماعی

 
 
 





 *کتاب معرفی
 

  نویسنده. 1
 41به  نیا آمو ه و یوم اکنوو      4411 ر سال  براون نیل. ام

 کتوری اقتهوا   ان وگاه     4494ساله است. وی  ر سوال  
 کتوری   4494رسوان  و  ر سوال   تگ اس را به وایوا  موو  

کن . او یم  ریافت مو "تول و"کقو  خو  را از  ان گاه 
است. براو   "ینگ گری بول"اکنو  استا  بر،ستۀ  ان گاه 

یای گوناگو  تر،یه د ه آثار متع  ی نگادته که به زبا 
یای فارسو  چینو  لربو  اوکراینو و کتاب کاضر به زبا 

آثار   ی .و... تر،یه د ه است که ن ا  از ایییت آ  مو
 :   مام  یگر وی به درح زیر است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
( راینیای تفمر نقا انه: ورسی   4944براو   استوارت اا. کیمو )اا. نیل  *

 .ص 903یاب  تارا : مینوی خر   ،ا  تر،یۀ کورش کامیای بهس ال
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-The Legal Environment of Business: A Critical 

Thinking Approach, Prentice Hall, 2012, 7th edition. 

- Dynamic Business Law: Summarized Cases, 

McGraw Hill, 2012. 

- Dynamic Business Law, McGraw Hill, 2011, 2nd 

edition  Asking the Right Questions with Readings: 

A Guide to Critical Thinking, Prentice Hall, 2011. 

 ۀسون  ینو  یال یم 4414 سال هیفور ۀزا   یلیک ام استوارت
 ییوا کتاب خو   یاکرفه وزن گ طول  ر او. است یومایآمر

 کتوواب کووه  رآور ه ریووتحر ۀردووت بووه را وموووفق و متعوو  
 .یاستآ   یترد ه دناخته  «نقا انه تفمر یراینیا»

  اصلی ایدهو  مسئله. 2
سوت فمرکور   و   و نویسون گا   آمووزش  ر  ا،م مسئمه 

تفمر نقا انه از طرفو و مسیر ،ست؛و برای یوافت  واسوخ   
رویمور  نویسون ه  ر تفمور    مسئمه از طرا  یگر اسوت.  

مسوئمه   الیول و   و تحمیول  قیو     ال نقا انه ورسوی   سو  
. ی ا ای  است که یر کس  ر زنو گو  است نتی؛ه/م لا

 یوا را کنو  بتوانو  آ   روزمره نی  با ا لایایو برخوور  موو  
دوو   بررسو کن . یودین ی نویسن ه نی  این؛ا رود  مو

 است.یای روزمره استفا ه کر ه که از مثال
 نویسنده متمایز رویکرد .3

-بوه یای م ابه   ر آموزش  قی  و گااتیای  ای  کتاب با کتاب

یوای  گوویو گاا تفمر نقا انه و نی  نگارش سا ه و  ور از مغم 
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. ال ته دو    منطقو و لقالنو مورایج است که من؛ر به ان ی ی
دو  که  ر مت  کتواب  یودین ی نویسن ه نی  این؛ا رود  مو

یایو از زن گو روزمره باره گرفته د ه است. خواننو ۀ  از مثال
یایو که  ر وایا  فهول  نویسون گا    ای  کتاب با کیک تیری 
  توان  ای  نحوه از تفمر را  ر خوان   موبرای او  ر نظر گرفته

 ورورش  ی  و  ر واقع خو  آموزگار خو  گر  .
 هاموضوع فصل. 4

کتاب کاضر  ر چاار ه فهل و سیهو  ،وفحه بوه نگوارش     
 رآم ه است. لمت سا گو و روا  بو   مت  کتاب نی  یو ا  

ویوهه  ن و؛ویانو   نویسن گا  است که برای م اطب لاا و به
محوور   ان   نودته دو ه اسوت.  که به تازگو وار   ان گاه د ه

یای فموری فور ی   ا،مو کتاب آموزش تفمر نقا انه و ماارت
گور  .  گیری مواست که مو،ب استقالل رأی و قوت تهییم

یوایو کوه رکور دو ه     به ا لای نویسن گا  با اسوتفا ه از روش 
است  م اطب قوا ر خوایو  بوو  تفمور انتقوا ی را  ر خوو        

و اسوت  ورورش  ی . بای  ب انیم که فمرکر    ر واقوع ماوارت  
وایوه و اسواس را   خوایو  سو نا  بوو   که یر انسوانو کوه موو   

 نپریری   بای   ر خو  رد   ی .    
  یو  کوه ابتو ا فایو ه     ر فهل اول م اطب را یواری موو  

ورسی   را  ریاب  تا سیت و سوی الزا را بیاب .  ر فهول  وا  
به چیستو مسئمه و واکاوی آ  از طرفوو و دناسوایو نتی؛وه از    
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کن  تا خوانن ه مراکل ابت ایو تفمور نقوا    اره موطرا  یگر اد
را ب ناس .  ر فهل سووا  الیموو کوه من؛ور بوه نتی؛ه/مو لا       

یا و واژگوانو را  کن .  ر فهل چاارا ل ارتگر    بیا  مومو
 ی .  ر فهل وون؛م  که خهیهه م ام بو    ارن   توضیح مو

 یا و تیوا یای ارزدوو نافتوه  ر اسوت الل را واکواوی     فرض
یوای نویسون ه   فرضکن  تا م اطب  رک ،حیحو از ویشمو

- سوت آور .  ر فهول د وم بوه دورح وویش      یا گوین ه بوه 

ور از  که لیوموا  ویهگوو کموو و لواا     یای تو،یفو موفرض
 ارن .  ر فهل یفتم مغالطوات گونواگونو را کوه خواسوته یوا      

ای میم  اسوت بورای وی و ر     ناخواسته یر نویسن ه یا گوین ه
کن .  ر فهل ی تم و ناوم  اش از آ  باره گیر   بیا  مواای ا

د ه  ر است الل که دوامل ت؛ربوۀ   به بررسو دوای  به کاربر ه
د هو  گوایو ادو اص  نظور مرا،وع  م وای ۀ د هوو       

دوو   ادواره   یای مور ی مویا و نیونهتحقیقات لمیو  تیثیل
ر گویو .   یای ب یل سو   موو  کن .  ر فهل  یم از لمتمو

 ین ه و غمط کوه م اطوب   فهل یاز یم  ربارۀ آماریای فریب
زن .  ر فهل  واز یوم  ربوارۀ   ان از  کرا مورا به ادت اه مو

گوی . اینموه  دو   س   مواطاللاتو مایو که لی ا  بیا  نیو
چه نتی؛ه/م لایای معقولو بیوا  ن و ه را  ر فهول سوی  یم     

یوای وایوانو   ،یهکن . و  ر آخر  فهل چاار یم توبررسو مو
 نویسن گا  به متفمری  نقا  است.



 مقدمه
 

یا  ر زن گو روزموره بوا ا لایوای ،وحیح و غموط      انسا 
دون  که برای فام  رست آ  بایو  بوه   متفاوتو روبرو مو

تحمیل و دناخت  رسوت از آ  مو لایا رسوی  توا بتووا       
انت اب ب؛وا و لاقالنوه را  ر وویش گرفوت؛ ولوو سو ال       

یمار اینگونوه ان ی وی   چیسوتف تفمور     این؛است که را
-کن  که لالوه بر فام  رست از آ  ا لوا نقا انه کیک مو

یای مناسب نی  فرایم آی . ا،طالح تفمر نقا انه یا  واسخ
-یای فمری گفته مویا و ماارتای از نگرشبه م؛یوله

 آی . به کار مو دو  که برای تحمیل و فام است الل
از آن؛ا کوه متعمو  بوه موا یسوتن        ما لقای ی  اریم که  

یا  اریوم و تیایول   وابستگو لاطفو و  ور از لقالنیت به آ 
باری لواطفو از  یا محافظت کنیم. ما  ر واقع کوله اریم از آ 
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یووای خووانوا گو یووا یووا و لووا تت؛ری ووات  رایایووا  ارزش
ایم. ولو اگر قرار بر ردو   یا خو گرفتهفرینگو  اریم و با آ 

یا را به بوتۀ نق  بم ویم  انسانو باد  بای  ای  لا تو تعالو 
یوا را بوه  ل اسوت الل بم وانیم توا      تک آ و قا ر بادیم تک

وابستگو لاطفو مانع از وریرش یا لو ا ووریرش اسوت اللو    
 ان ی و ن و .نگر   و من؛ر به ، ا

آمووخت  تفمور نقا انووه دو ایت زیووا ی بوه آموووخت      
ییانگونوه کوه بورای    یوای ،سویانو ، یو   ار ؛    ماارت

 ریافت یک ماوارت ،سویانو نیازمنو  ان؛واا لیموو آ       
یستیم  تفمر نقا انه نی  نیاز به تیوری   ار . تیوری  و بوه    
کناره گرادت  اکساسات و لواطف  ما را به سیت ردو   

 ی . ایو  کتواب بوه خواننو ه     لقالنو و اخالقو سو  مو
 یو  توا  ر   روش تفمر منس؛م و مونظم را آمووزش موو   

زن گو آنچه را که خالا واقع و مایل اسوت  ت و ی    
-ساز  که ارت اط مو ثر  ی ؛ لالوه بر آ  آ مو را قا ر مو

 تری با  یگرا  برقرار ساز .



 اول فصل
 جابه هایسؤال پرسیدن فایده

 
ای  فهل با طورح ایو  مسوئمه کوه اساسوا  سو ال نقا انوه        

-ز موو چیست و چه تأثیری  ر فام باتر مسئمه  ار   آغوا 

یای نقا انه ما را  ر سیت و سووی واکواوی   دو . ورسش
  ی . یای باتر قرار مویا یا قیاوتنظرات  تهییم

 و روش برای تفمر و،و   ار ؛ اسوفن؛و و غربوالو.   
یوای   ر روش اسفن؛و  فور  ان وویو از اطاللوات و  ا ه   

گوناگو   ر ری   ار . کسو که به ای  روش تمیوه کنو     
یوا برقورار نمور ه و    ارت اطو میوا  ایو   ا ه   از آن؛ایو که
کنن ه بوو ه  قیواوتش بور اسواس آخوری       ،رفا   ریافت

اطاللوواتو اسووت کووه  ریافووت نیووو ه  اسووت.  ر روش  
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 ی . ایو   و روش  غربالو  فر  سره را از ناسره تیای  مو
 ر واقع ممیل یم یگرن ؛ به ای  ،ورت که  با استفا ه از 

یووا و و نیوو  ورسووی   سوو الاطاللووات )روش اسووفن؛و( 
تور را بوه   یا )روش غربالو( اسوت الل ،وحیح  ارزیابو  ا ه
آوریم. بای  ا لایای م تمف یک نویسن ه را بوه   ست مو

کوورات مووور  ورسووش قوورار  یوویم.  ر بررسووو رینووو    
گونوه  تووا  ایو   یا را موو غربالگری اطاللات  ای  ورسش

 وارسو کر :
 استف ک اا م لا/نتی؛ه و چیست مسئمه -4

 ان فک اا است الل  الیل -۲

 ان فم ام یال ارت یا یاواژه ک اا -9

 ان فک اا ارزدو یایفرض و ارزدو تیا یای -1

 ان فک اا تو،یفو یایفرض -3

 نیستف کار  ر ایمغالطه آیا -9

 ان فمحمم چق ر دوای  -4

 نیستن ف کار  ر ب یل یایلمت آیا -9

 نیستف  ین هفریب د هلرضه آمار آیا -4

 استف ن  ه بیا  مایو اطاللات چه -40

 تووا  موو   یگوری  معقوول  مو لایای /نتی؛وه  چه -44
 کر ف مطرح

توری  رسی   به واسخ ،حیح  ر لموا ط یعو کار سا ه
است. اما  ر لموا انسانو و س االتو که به انسوا  وابسوته   



 29/ جا به هایسؤال پرسیدن فایده

است  به  لیل ویچی گو و نادناخته بوو   ابعوا  و،وو ی    
طرفو  و  ادت  کوب و بغوا از سووی  یگور      انسا  از 

دوو . بایو    تور موو  یافت  واسخ ن  یک به کقیقت  دووار 
موا  از اکساسوات و   یوای سعو کنیم  ر واسخ به ورسوش 

خاطر  اریم   ست بر اریم و بوا  یا تعم باوریایو که ب ا 
تیاا ،ا  به س نا   یگرا  گوش بسپاریم. تفمور نقا انوه   

یوا  ما  و یم برای ارزیابو آ فعمو یم برای  فاع از لقای 
دو . کوارکر   وا  راه رسوی   بوه کقیقوت را     استفا ه مو

کنو ؛ زیورا ییوه ا راکوات موا را  ر معورض       تر موییوار
کن  که توالش ایو     ی . نویسن ه تأکی  موآزمو  قرار مو

تر اسوت  بوه دورط آ  کوه     یای ،حیحکتاب یافت  واسخ
برای  ست ک ی   از لقایو   خوانن ه نی  د؛الت الزا را 

یوای  ،و  ادته باد . ،  ال ته که واسوخ ووی ی  و ،ست
، یوو  تووأثیر بسوو ایو  ر وی وورفت مووا خواینوو   ادووت. 

ان ی وو  آموخت  تفمر نقا انه لالوه بر آ  که ما را از ، ا
یای ، ی  کیک کن   به ما  ر یافت  راهو تعهب  ور مو

گور  .  ثر با  یگرا  موو رسان  و بالث ای؛ا  ارت اط م مو
راه ا،مو ایو  گونوه ان ی وی    تناوا تیوری  اسوت.  ر       

یایو را که  ر باال رکر د  از ورسش موا،اه با یر مسئمه 
 یا بادی .خو  بپرسی  و به  ن ال واسخ برای آ 

 





 دوم فصل
  است؟ کدام مدعا/نتیجه و چیست مسئله

 
 لا  سو    ت  ی  مسئمه  نتی؛ه/ م  ر فهل  وا  رباره

یوا  گواا اول دوناخت اسوت الل     گوییم. تیی  میا  ایو  مو
یای ای نیست.  ر بحثطرا مقابل است و ال ته کار سا ه

دو  که طرفی  لالوه بر اینمه موضوع یوا  معیول  ی ه مو
انو   ت و ی    مسئمه بحوث را بوه  قوت بررسوو نمور ه     

 ا  رستو یم از نتی؛ه یا ا لای بحث ن ارن .  ر نتی؛ه  ابت
 بای   انست که ای   و چه ماییتو  ارن .

تعریف مسئمه ل ارت است از: س ال یا اختالا نظری 
 که بالوث گفتگوو و محورک آ  اسوت. مسوائل  و  سوته      
یستن ؛ تو،یفو و اخالقو )ت؛وی ی(. مسئمۀ تو،یفو بوه  
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 ن ال یافت  الگوی ثابت و منظم  ر ،اا  خارج اسوت و  
 واسخ م  هو  ار ؛ مثال :

 ف ار خو  چیستف  لمت 

  چق ر خوای  د ف ۲0۲0داریه  ان گاه  ر سال 
ولو  ر مسائل اخالقو ما به  ن ال  رست و نا رست  

-یا خوب و ب  یستیم. موضولاتو که  ر ،امعوه ر  موو  

 ان ؛ برای مثال: ین   بی تر اخالقو
   آیا م؛ازات ال اا بای  منسو  دو ف 

 ر خهوص امنیت ا،تیالو چه بای  کر ف  

توا  از خو  گوینو ه  مسئمه  مورای فام  قی  و باتر ب
تور بیوا    خواست که منظورش را م    کیک گرفت و
دو  که  ر ینگاا خوانو   یوک مقالوه یوا     کن . تو،یه مو

گوش  ا   به یک س نرانو   ر ابت ا مسئمه را بیابی . اگور  
یافت  مسئمه  دوار بوو   سوعو کنیو  نتی؛وه یوا مو لا را       

 تر خوای  د .به ای  ترتیب فام مسئمه آسا ک ف کنی ؛ 
نتی؛ه یا مو لا چیسوتف آ  ویوامو اسوت کوه گوینو ه یوا        

 ایو  خوای  دیا آ  را بپریری . یر واس و کوه بوه  نویسن ه مو
-یایو و،و   ار  کوه موو  نخدو   نتی؛ه است. سرویاا  ا ه مو

( بوه  ن وال   ۲( بپرسی  که مسئمه چیست؛ 4توا  نتی؛ه را یافت: 
  "ووس "  "بنابرای "  " ر نتی؛ه"یای راینیا بگر ی ؛ مثال : واژه
 "کقیقت امر ای  است کوه "  "از ای  رو"  "کن  کهمعموا مو"

(  ر ،ایایو که اکتیوال مطورح دو   نتی؛وه اسوت       9و ... ؛ 
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( به یا   ادته بادی  که چه چی یایو نتی؛وه  1 ن ال آ  بگر ی ؛ 
یوا  سوواب  تحهویمو و    تعریوف یوا  آموار    نیستن ؛ مثال : مثوال 

( سووواب  و مواضووع گوینوو ه را  3دووغمو  دوووای  و قوورائ ؛  
 چیست. "نتی؛ه"( بپرسی  که  قیقا  9ب ناسی ؛ 

 

 تمرین

یوای تموی یوونو   ر سواخت    آگاوو  یوای سوازن ه  درکت
کننو . ایو    یای ت میغواتو بسویار یودوین  لیول موو     آگاو
یوا  یا بوه آ  چهیایو یستن  که بیا اغمب د یه کارتو آگاو

یای کوارتونو را  ر کنوار   یا ای  د هیتلالقه  ارن . بچه
ای را کووه بووه آ  بیننوو  و لالقووهفووال  کوواالی خوواص مووو

 ین . ای  د هیت کارتونو  ارن  به آ  کاال یم تسری مو
یوایو کوه تیادوا    یا بی  کوارتو  خواین  بچهیا نیودرکت
کنن . با اسوتفا ه   یای ت میغاتو  تفاوتو کسکنن  و آگاومو

بور اری  از ای  ترفن   سازن گا  ت میغوات از  و چیو  باوره   
توانن  بوی  کوارتو  و   یا غال ا  نیوکنن : یمو ای  که بچهمو

کننو  کوه   آگاو فر  بگرارنو ؛  یگور ایو  کوه  رک نیوو     
دو  مفی  اسوت یوا میور. ایو      مهرا کاالیو که ت میغ مو

وراکو ور از قنو  و چربوو   برای ت میغ موا  خیا بی تر آگاو
انو از .  یا را به خطر مویا سالمتو بچهاست که مهرا آ 

بای  بر ایو   سوته از ت میغوات ییاننو  ت میغوات سویگار و       
یا اسوت   گراری بر بچهدا  تأثیرم روبات الممو که ی ا

 نظارت کر .
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 پاسخ 

یایو که با ی ا تأثیر گرادوت   مسئمه: آیا بای  روی آگاو
 دو   نظارت و،و   ادته باد فا  طراکو موبر کو ک

یایو کوه بوا یو ا    نتی؛ه/ م لا: بمو؛ بای  روی آگاو
دون   نظارت و،وو   تأثیر گرادت  بر کو کا  طراکو مو

  ادته باد .
 



 سوم فصل
 اند؟کدام استدالل دالیل

 
کن؛ماوی انسا  زمانو برای وریرش م لا/ نتی؛ه به وایوا   

ن  و قابول ق وولو از آ  کیایوت    رس  که  الیل ارزدیمو
کن .  ر غیر ایو  ،وورت  مو لا چیو ی را کوم خوایو        

  ادت و قابل اتما ن وای  بو .
  ا لوا  لقایو     ای از  تیثیول  الیل  ر واقوع م؛یولوه  

یوا اسوت کوه م نوا و     یا یا گفتوه یا  دنی هدوای   استعاره
ست کوه  آی ؛  ر کقیقت آ  چی یدیار موالت ارِ نتی؛ه به

ب ش نتی؛ه است. گوین ه یا نویسن ه با کیک  الیول  قواا
-به چه  لیل ای  را مو" ی  چرا ک  با اوست. ن ا  مو

-. اگر بتوانی   الیل را ت  ی   یی   آنگاه موو  "گویی ف
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توانی  نتی؛ه یا مو لا را ارزیوابو کنیو . نقطوه قووت یور       
 است الل  ر  الیل آ  نافته است.
یل و نتی؛ه است. یر کس تناا بریا   کا،ل ییسویو  ال

گور   کوه بریوا      ر ،ورتو فمور و ان ی ین  محسوب موو 
ارائه  ی . نودتاری که  ر آ   لیل به کار گرفتوه ن و ه بادو      

.  ر بریا  قهو  و  4یایو  ارن : یا ویهگوبریا  نیست. بریا 
. به منظوور  ۲نیت و،و   ار  و بای  ب ا  واکنش ن ا  ب ییم؛ 

. 9یفیت بریا  بای  از تفمر نقا انه کیک گرفوت؛ و  باال بر   ک
 بای  بتوانیم میا   الیل و نتی؛ه تیای  قائل دویم.

برای وی ا کر    الیل بای  ابت ا نتی؛ه را یافت  سوپس  
 لیل یا  الیمو را که برای آ  نتی؛ه  ر نظور گرفتوه دو ه    

یایو که است راج کر . یمو از راه "چرا"است  با ورسش 
ایوم   الیول   یافتوه    فایی   الیمو که ما ب ا   ستتوامو

مور نظر نویسن ه است  ای  است که خوو  را  ر ،ایگواه   
نویسن ه قرار  ییم. ییچنی  برای یافت   لیل  وو واژگا  

  "زیورا "  "ای  به ای   لیول اسوت کوه   "آ  بگر ی ؛ مثال : 
 و ... .  "چو "  "به خاطر ای  که"  "به لمت ای  که"

س برای اث ات  الیل خوو  بوه دووای  م تمفوو     یر ک
کن   مثال : اموور واقوع  نتوایج تحقیقوات لمیوو       استنا  مو

یایو از زن گو واقعو  آمار  استنا  بوه افورا  خ وره و    مثال
تیثیل. ولو بای  بفاییم که  ر چه موقعیتو بای  از یریوک  

یا استفا ه کر . سعو کنی   الیول و نتوایج را مونظم  ر    آ 
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خو  ،ای  یی  تا ارزیابو است الل بورای دویا کوار     ری 
توری  ،ایگواه را  ار .   تری گور  . م اطوب  ا،ومو   سا ه

دو  تا  رباره  الیل و مو لا/ نتی؛وه    تو،ه به او س ب مو
 قت بی تری مهروا  اریم تا برای او بوه وضووح قابول    

یا برای دومل  ا   روابوط   یا و گ اره رک باد . از واژه
 ست الل خو  باره ب ریم.منطقو  ر ا

 

 تمرین
یای لیومو میم  است سالمتو افورا  را بوه خطور    است ر

بین ازن . بسیاری از اسوت ریای لیوومو از لاو ه ضووابط     
آینو  و  با ادتو برای تیی  نگه  ادوت  آب اسوت ر برنیوو   

کننو .  یای آب ی را فورایم موو  بنابرای  امما  ت؛یع باکتری
از اسووت ریای  %90فقووط تحقیقووات ن ووا   ا ه اسووت کووه 

توانن  کمر آب را  ر سطح مناس و نگه  ارن  کوه  لیومو مو
دوو .  ب ی  ترتیب درایط م تال د   به بییواری مایوا موو   

افرا  بسیاری وس از رفوت  بوه اسوت ریای لیوومو  چوار      
 ان .بییاری د ه

 

 پاسخ

-مسئمه: آیا است ریای لیومو سالمتو افورا  را بوه خطور موو    

 ان ازن ف
 ان ازن .؛ه/م لا: بمه  به خطر مونتی

 :  الیل
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توانن  می ا  کمور را  یای لیومو نیواز است ر 90% .4
  ر سطح مناسب نگه  ارن .

یوای لیوومو   افرا  بسیاری بع  از دونا  ر اسوت ر   .۲
 ان .مریا د ه

 



 چهارم فصل
 اند؟مبهم هاعبارت یا هاواژه کدام

 
اسوت الل را   برای قیاوت منهفانه بای  معنو  قی  ا،و ا  

ست که نیاز  اریم بوه ظرایوف زبوانو    ،ابررسو کنیم. ای 
یوا را  ریوابیم توا    تو،ه کنیم. بایو  معنوای  قیو  ل وارت    

 طور دفاا  بفایم.مقهو  نویسن ه یا گوین ه را به
یا بگر ی  و ا،ازه ن یی  با آنچوه مو ام   به  ن ال ابااا

 اسوت  قیواوت کنیو . بریوا  دوفاا را بپریریو . بوورای      
منظوور  "م    کر   واژگا  م ام  س ال بپرسی ؛ مثال : 

 "دیا از آ  واژه یا ل ارت چیستف
یوای مو ام آ   یای زیر تو،ه کنی  تا ل ارتبه ورسش
 یا را بیابی :
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 یا آیا برگ اری مسابقه  ختر دایسته تویی  به خانم
 استف

 گرار فآیا خ ونت تموی یونو بر ،امعه تأثیر منفو مو 

 و  "خ وونت تموی یوونو   "و  "یوا خوانم تویی  بوه  "
ل ارت م ام  ر ،یالت فو  یستن . بای  بفایی  که ایو   

کننو  یوا   یا نقش کمی ی را  ر اسوت الل بوازی موو   ل ارت
خیر  و اگر نقش ا،مو  ارن   آ  را دفاا کنی . از طرا 

یای انت الو باد   زیرا امموا   تا  به ل ارت یگر  کواس
کنن . ییچنی   سعو کنی   ر ریو    رک غمط را بی تر مو

خو   نقش طرا مقابل را بازی کنی  توا ت و ی   ییو     
چگونه برخو واژگا  را تعریف کر ه است. بای  به زمینوه  
بحث تو،ه کنی ؛ ،یالت وس و ویش بحوث را ارزیوابو   

یای م ام را بیابی ؛ موثال  وقتوو کوه    کنی  تا بتوانی  ل ارت
دوو   اگور یموو از    وس   گفته مو  "کقو  ب ر" رباره 

بواره سو   بگویو      رت ۀ ک ور نروژ  ر ایو  الیای لالو
کنو  و بوا   بای  ب انی  کوه از قوانو  آ  ک وور بحوث موو     

 از نظر یک سناتور آمریمایو متفاوت است. "کقو  ب ر"
یوای  برای برطرا کر   ابااا ،یالت بای  بوه ل وارت  

یوای  نوگ توانیو  از فری ق ل و بع  آ  تو،ه کنی . ال توه موو  
یا  ر زمینه مت  از یور  لغت نی  استفا ه کنی   ولو فام واژه

چی  ایییت بی تری  ار . یور کوس کوه نتوانو  تهوویری      
اش ارائه  یو   کو  نو ار  کوه خوایوا       واضح از است الل
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وریرش کرا خو  از سوی  یگورا  بادو .  ر بسویاری از    
ه بایو   توا  از فرینگ واژگا  استفا ه کر   بممیا نیوبریا 

یوا  به بررسو مت  ور اخت. لالوه بر تو،ه بوه معوانو واژه  
یا نی   تو،وه کنیو  و   بای  به بار لاطفو ،یالت و است الل
- انن  کوه موو  کنن   موب انی  کسانو که از زبا  استفا ه مو

خوایی  ان ی وه  بر اری کر . اگر موتوا  از اکساسات باره
 فو ،یالت  قت کنی .نقا   ادته بادی   بای  به بار لاط

 

 تمرین

-مقررات مربوط به نحوه وودش  ر م ارس  محو و یت 

دوون  توا   یایو یستن  که بر وودش نامناسب الیوال موو  
یوم ن وور .   یای آموزدو برآموزا   ر محیطتیرک   انش
آموزی وودش نامناسب  ادته باد  ای  موضوع اگر  انش

ت کنو .  یوایش را کوامال  وور   توان  کواس یم کالسوو مو
استفا ه از مقررات وودش  ر م رسوه سومب کو  آزا ی    

دوو . ایو  مقوررات  بورخالا     ابراز خو   محسوب نیوو 
یوای  آموزا  را مم ا بوه وودوی   ل واس   مقرراتو که  انش

 ی  وودوش خوو  را   یا ا،ازه موکن   به آ دمل مویک
 تا ،ایو که نامناسب تمقو ن و   خو  انت اب کنن .

 ارس بای  مقررات وودش  ادته بادن فمسئمه: آیا م 
 نتی؛ه: بمو  م ارس بای  مقررات وودش  ادته بادن .
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 دالیل:

دو  تیرکو   الیال برخو مقررات وودش بالث مو .4
 آموزا   ر محیط آموزدو بریم ن ور . انش
الیال مقررات وودش  ر م ارس ک  آزا ی ابوراز   .۲

 گیر .آموزا  نیوخو  را از  انش

مقوررات وودوش  وودوش نامناسوب      ل ارات مو ام:  
 آزا ی ابراز خو .



 
 
 
 
 
 
 
 

 پنجم فصل
  ارزشی تضادهای

 اند؟کدام ارزشی هایفرض و

 
 ر نگاه اول یر بریانو با لقل سازگار است ولو دونون ه  

بنا و زیربنای یر بریوا  یوا اسوت الل را    یا خوانن ه بای  رو
بوه  بررسو کن .  ر ای  فهل تالش بر ای  است که دویا  

 آ  ادراا وی ا کنی .  ین هکل بریا  و موا  ت میل
از ،یمه ای اا اساسو تفمور نقا انوه  اسوتقالل رأی     

و معقول بو   است. برای رسی   به ای  کس کن؛ماوی 
یوای وناوانو  یگورا  را ک وف     یا و فرضیا  بای  ترفن 

دو ه یوا بیوا     ( وناوا  4یوا چیسوتف   کنیم. ویهگو فرض
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(  ر نتی؛وه توأثیر   9دوون ؛  سمم گرفتوه موو  ( م۲ان ؛ ن  ه
 توانن  فری ن ه بادن .( مو1اساسو  ارن ؛ و 

یوا را  یوا آ  ای یسوتن  کوه آ ا  دو ه یا لقای  وناوا  ارزش
سون؛ن ؛  یوا خووب و بو  را موو    کنن  و بوا آ  اساسو تمقو مو

یای ا،تیالو )مسئمه سوقط  مسائمو که بر انت اب ما  ر مناق ه
گرارن . سعو کنی  لیسوتو  اا یا ،نگ( تأثیر،نی   م؛ازات ال 

یا برای خو تا  تایوه کنیو ؛ موثال : از  وسوتا  خوو       از ارزش
-کقیقوت "یایو بادن ف یا سیاستی ار توقع  اری  چگونه انسا 

-به چه معناستف فرزن انتا  را مطاب  ک اا معیار بوار موو   "گو

 ه آوری ف از خو تا  بپرسی  که  ر برابور موضوعو کوه نویسون    
 کنی . رباره ارزدو گرفته است  دیا چگونه فمر مو

منظور از فرض ارزدو ای  است که گوین ه یا نویسون ه   
یوا مسومم   تر یوا نسو ت بوه  یگور ارزش    ای را مطموبلقی ه

که ،اا  چگونوه بایو  بادو   کموم     فرض کن  و  رباره ای 
یا به یک س ال واک  به دو ت  ،ا ر کن . واسخ متفاوت آ ا

یای گونواگو  اسوت. ولوو ایو      أثیر وای ن ی به ارزشتتحت
یای وا  وای نو    یا تا ،ایو  بوه ارزش نمته را ب انی  که انسا 

دوون ؛  ،ا موو بهیا ،ایستن . بسته به موقعیت و مت   ارزش
یای ارزدو وابسته بوه زمینوه خواص    به ل ارت  یگر  فرض

-رضیای ت؛وی ی یا اخالقوو  فو  یستن .  ر است اللمسئمه 

یای ارزدو  ر واقع از و ت وور ه   الیول و نتی؛ه/مو لا را    



  13/  اند؟کدام ارزشی هایفرض ارزشی و تضادهای

کنن . دیا به لنوا  یک متفمر نقا  وظیفوه  اریو    ی ایت مو
که ای   الیل ارزدو را بیابی ؛ تیوا یای ارزدوو متو اول را    

یا آدنایو وی ا کنی  و بوا کیوک ایو     ب ناسی  و نس ت به آ 
را بیورو   یای ارزدوو مربووط بوه نویسون ه     دناخت  فرض

یوای متو اول یوا سوواب      بم ی . از طرفوو  ر یوافت  ارزش  
گوین ه یا نویسن ه تحقی  کنی ؛ موثال : و دوک اسوتف مو یر     

 سازی استفکارخانه خو رو
تو،ه به ویام یای ارزدو نیاز به  قت  ار ؛ بوه ایو  معنوا    
که چه ارزدو چه نتای؛و را  چه مطموب و چه نوامطموب  بوه   

است نویسن ه یا گوینو ه ایو  نتوایج را بوه      آور . میم بار مو
چورا ایو    "لنوا   الیل رکر کن . کن؛ماوانه از او بپرسوی  کوه   

-. سعو کنی  بعو  از یوافت  ارزش  " الیل را ات ار کر ه استف

خو  را  ر باب اسوت الل متوقوف    یای ا،مو  ت؛ یه و تحمیل
نمنی  زیرا نقاط ضوعف  یگور را ن واییو  یافوت. ب انیو  کوه       

،یح ارزدو بر ارزش  یگر نیازمن  اسوت الل اسوت  آ  یوم    تر
ان ی و   بایو    به دیوه لقالنو و آگایانه. کسو که نقا انوه موو  

یوای  یای ارزدوو لقالنوو و فورض   دناخت  رستو از فرض
 لقالنو  ادته باد .ارزدو غیر

 

 تمرین

یا وای ن ی کامل به راسوتگویو  باتوری  کوار    بعیو وقت
ریا باتر است که ناگفتوه بیاننو ؛   میم  نیست. بعیو نظ



 جاهای بهنه: پرسیدن سؤالراهنمای تفکر نقادا / 16

زنی  و او نظرتوا  را  برای مثال  وقتو با  وستو کرا مو
بینیو  بوه یور دومل کوه      ورس   اگر موو  رباره چی ی مو

د   رابطوه دویا    ارب وایی  کقیقت را بگویی  به خ ده
 ان؛ام   بای  قی  راست گفت  را ب نی . و نفر مو

فرض اگر دویا  بهراست گفت  ییی ه ضرورت ن ار . 
اش و دک بادی  و الزا باد  به بییارتا   ربواره سوالمتو  

گاه مام است که به راستگویو وای ن  بادی . خ ر  یی   آ 
اما بعیو مواقع   ر مور  رابطوه بوا  وسوتا   دوای  الزا     

 باد  بعیو کقای  را ویش خو  نگه  اری .
 ار نمور    نتی؛ه/م لا:  روغ گفت  بوه خواطر خ دوه   

 ای است.کساسات  یگرا   گایو کار وسن ی ها
 یا آسیب ب ن . لیل: گفت  کقیقت میم  است به  وستو

  ادت   وستو.ارزش: نگه
گوویو و سوازگاری. زیورا بعیو      تیا یا: تیا  میا  راست

نیست  یگرا  متقابال   لیول بیاورنو  کوه بورای آ  نووع رابطوه       
 گویو است.ستگاه را وستو که ما به  ن الش یستیم  تمیه
یای ارزدو را که ا، ای اکنو  دیا بای  بتوانی  فرض

 یای ت؛وی ی یستن   ت  ی   یی .وناا  بریا 
 



 ششم فصل
 اند؟کدام توصیفی هایفرض

 
یای ارزدو  ا، ای وناوا   یای تو،یفو مانن  فرضفرض
یا یستن  که برای ارزیابو یوک بریوا  موا نیازمنو      بریا 

یای تو،یفو  رباره ای  است . فرضیا یستیمدناخت آ 
که ،اا  چگونه است یا چگونه خوای  دو   و  ر واقوع   

یای م تمف ،اوا  اسوت؛ موثال : ایو      کنن ه ،ن هتو،یف
 بر .خو رو دیا را به یر ،ا که ب وایی  مو

توا   نتی؛ه: ای  خو رو خاص  دیا را بوه یور ،وا  ل   
 بر .ب وای  مو

  متع   کارکر  خووبو   لیل: ای  م ل خو رو  ر موار
  ادته است.
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فرض تو،یفو اول: کیفیت یک م ل خو رو سال ویش
 کن .به سال تغییر نیو

فورض تو،ویفو  وا: م وتریا  بوا ایو  خوو رو       ویش
طور رانن گو خواین  کر  که کسو که  ار  از ، ی  ییا 

 کن   با آ  رانن گو کر ه است.خو رو تعریف مو
کننو ه را بپریریو  و نقا انوه    تو،ه کنیو  کوه  الیول قوانع    

بیان ی ی  و از کسو که تو،یه کور ه اسوت ب واییو  بورای     
دیا توضیح  ی  که چورا ایو  فورض را بایو  ق وول کنیو .       

یوا کوار  دوواری اسوت و     واقعیت ای  است که یافت  فرض
تووانیم  نیازمن  قوه تهور  خالقیت و تیرک  بر بریا . اما موو 

یوا  ادوته   ریافتِ  رسوتو از آ  یا   با کیک گرفت  از سرنخ
( به  ن ال چی یایو بگر ی  که نویسون ه یوا گوینو ه    4بادیم: 

یوا را  یم ربط  یو   بایو  آ   برای ای  که  الیل و نتی؛ه را به
دیا چطور از ای   لیول بوه ایو     "مسمم گرفته باد . بپرسی  

توا   رسوت بادو      اگر به فرض  الیل "یا  "نتی؛ه رسی ی ف
( به  ن ال ۲؛ "توا  رسی ف الیل به ای  نتی؛ه نیو ولو از ای 

( خو توا  را  9کننو ؛   الیمو بگر ی  که نتی؛ه را وریرفتنو مو
،وای  ( خو توا  را بوه  1،ای نویسن ه یا گوینو ه بگراریو ؛   

کسو بگراری  که با نتی؛ه/م لا م الف است. فمر کنیو  کوه   
  که برای ( اکتیال  یی3توان  نتی؛ه را نپریر ؛ چرا کسو مو

یوای  یگوری   د ه  ر  الیل  راهیای مطرح ستیابو به م یت
(  الیمو را که و توانه محمیو ن ارن   مسومم بوه   9یم باد ؛ 



  19/  ؟اندکدام توصیفی هایفرض

افتوا ه و بو یاو را   ووا یوای وویش  ( فورض 4کساب نیاوری ؛ 
 ت؛ یه و تحمیل نمنی .

 
 تمرین

ییه بای  دطرنج را رایو برای وول  رآور   تمقو کننو .  
یوا ارا  فراوانو وی ا کر ه است. دویا یور روز   ای  بازی 

توانی  بازی مر ا را از تموی یو  تیادا کنی  و اینترنوت  مو
یای زیا ی برای بازی با  یگرا  فورایم کور ه   یم فر،ت

انگی ی است کوه  است. ای  فر،ت لیومو دانس یی؛ا 
توان  از طری  آ   دوانس خوو  را   مر ا یر ک؛ا بادن  مو

ور   امتحا  کنن . کسو که قوالو  دوطرنج   برای وول  رآ
-و مفایییو را که  ر وس ای  بازی است  رک کنو   موو  

توان  به سا گو آ  را یا  بگیر . مر ا دوطرنج را بوا یور    
 توانن  بازی کنن .ای موس  و ت؛ربه

 نتی؛ه: ییه برای وول  رآور   بای  دطرنج بازی کنن .
  الیل:

 دطرنج  بازی ور طرف اری است. .4
تواننو  دوطرنج بوازی    ای موو مر ا با یر س  و ت؛ربه  .۲
 کنن .

 یای تو،یفو:  فرض
کنن   وس اول :چو  بسیاری از مر ا دطرنج بازی مو

 ب ش است.ای  بازی لرت
 ب ش یعنو سو آور. وا: لرت





 هفتم فصل
 ست؟ا کار در ایمغالطه آیا

 
 ر ای  فهل بایو  سوره را از ناسوره ت و ی   یویم؛ یعنوو       

نیم ارزش  الیل و نتی؛ه/م لا را بررسو کنیم تا بفاییم کوه  بتوا
کنیم کوه بوه آ    یایو تو،ه مو"کقه"قابل ق ول است یا نه. به 

 گوین  تا تناا است الل ،حیح را بپریریم.مغالطه مو
 یای مت اول سه تا یستن :کقه
  یوای نا رسوت یوا خطوا  ر آ      است اللو که فورض

 گن؛ان ه د ه است؛

 مرت ط به مسئمه و نتی؛ه/م لا؛ و ا   اطاللات نا 

  یووا بووه نتی؛ه/موو لا آور    الیمووو کووه ،ووحت آ
 وابسته است.



 جاهای بهنه: پرسیدن سؤالراهنمای تفکر نقادا / 11

یوا  طو کر   مراکل زیر  وی وناا ی بورای یوافت  مغالطوه    
 است:
 نتی؛ه/م لا و  الیل را ت  ی   یی ؛ .4

 الیل گوین ه را با یم مقایسه کنی  و ب ینی  کوه بوه    .۲
 یر؛نتی؛ه مربوط است یا خ

د ه ،حیح اگر  لیل مطرح "ای  س ال را بپرسی :  .9
-باد   بای  چه چی ی را ق ول  ادته بادم تا ای   لیل بوه 

طور منطقو م ی  نتی؛ه باد   و برای اینمه آ   لیل منطقا  
 ؛"،حیح باد   چه چی ی را بای  ق ول  ادته بادمف

یا با لقول ،وور  ر   آیا ای  فرض "از خو  بپرسی : .1
 ؛  "آی فمو

خواطر مسوائل لواطفو روی    مطیئ  بادی   الیل به .3
 دیا تأثیر نگرارن   و ،ای منط  را نگیرن .

کنویم  معروا را بیا  مو یای ر زیر تع ا ی از مغالطه
 تر با آ  آدنایو وی ا کن :تا خوانن ه سا ه

-: ای  که فرض کنویم لیول وی وناا     ر سرادی و افتا   -

 به راه خوای  ان اخت. کنترلقابلای غیرد ه زن؛یره
: واژه کمی ی چن  بار استفا ه د ه باد  ادتراک لفظ -

 ولو  ر معانو متع  .
چه نظور  : اغمب مر ا  رباره آ استنا  به نظر اکثریت -
 ینو ؛  ر نتی؛وه     ین  تحقیقات کوافو را ان؛واا نیوو   مو
 توا  به رأی اکثریت اتما کر .نیو



  11/  ؟نیست کار در ایمغالطه آیا

ای از کور   نتی؛وه  : تأییو   استنا  به مر،ع م موک -
 که ت ه  کافو را ن ار . "مر،عو"سیت 
: با برانگی ت  اکساسات مغالطه توسل به اکساسات -
 وریر کن .خوای   الیل را باورمو

: کیمه به  ی گایو که  ر واقوع  کیمه به واموا  ون ه -
 و،و  ن ار .

: مثال : چرا و ر تازگو ل؛یب رفتوار  گراریناا ت یی  -
سالو دو ه اسوت. بو و     خ:  چار بحرا  میا کن ف واسمو

اینمه تحمیمو از رفتار فر  ارائه دو   ،رفا  بور رفتوار وی   
 گرارن .نامو مو

،وای آ   ای کسو بوه : مثال :  ر نامهد   به کیمه -
که واسخ است الل فر  مقابل را ب ی   به او کیموه کنو  و   

یوا   کیموه "یای م تمف به او بچس ان . به ای  مغالطه انگ
 ."گوین تویی  به د   مو

یوای کموو   : استفا ه از واژهرنگوآب خوش گویوکمو -
 دون .و ارزدو که س ب ای؛ا  اکساسات خوداین  مو

: لووض کور   موضووع    انحرافوو  نمته کر  مطرح -
 موضوع نامربوط. بحث و ،ح ت  رباره

: نتی؛وه  ر آ  مفوروض گرفتوه    مطمووب  به مها ره -
 د ه است.
خوایی  برای دنون ه یا خواننو ه اسوت اللو بور    اگر مو

اساس منط  بیا  کنیو   بایو  مرتموب مغالطوه ن ووی  و      
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توا   چوار   آگایانه است الل کنی  و مراقب بادی  که بریا 
 فسا  نگر  . 

 
 تمرین

. رئیس کل با اری آمریما تو،ویه کور ه اسوت کوه     4
آدنا کر   نو،وانا  با خطرات مهرا موا  م  ر  باتور  

ست از سال اول  بیرستا  دروع دو  و ب ی  ترتیوب ووا   ا
را از گمووییش  رازتوور کوور ه اسووت. )مغالطووه کیمووه بووه  

 د  (
فایم تو چرا با فروش سیگار  ر بادگاه . سن را: نیو۲

 ی   ان ؛ویا  اینق ر م الفو. آخر  نظرخوایو ن ا  مو
 ان . ان ؛ویا  ای   ان گاه با ای  وی ناا  مواف  90%

،ا با فروش سویگار موافو    و بای  ییی ه و ییه،و: ت
ک وو. )  بادو چو  خوو ت بی وتر از ییوه سویگار موو     

 (."مغالطه واموا  ون ه"و  "کیمه به د  "مغالطه 



 هشتم فصل
 : اندمحکم چقدر شواهد

  شخصی، تجربه شهود،
  مراجع؟ نظر به استناد و اشخاص گواهی

 
که چق ر ت؛ ای اس "امور واقع"ای  فهل از کتاب  رباره 

یوا چوه   ق ول یستن .  ربواره ایو  ا لوا   قابل استنا  و قابل
 نظری بای   ادتف

چورا   "دو  ای  است کوه  اولی  س الو که ورسی ه مو
. یرچه کیفیوت و کییوت دووای     "یا را بپریریمفبای  آ 

یا التیوا  کنویم؛   توانیم به آ ا لایو باالتر باد   بی تر مو
و و،و   ار  که ،رج وادنگت  رئویس  مثال : دوای  فراوان

توا  آ  را قطعو تمقوو  ،یاور آمریما بو ه است؛ وس مو
 کر  و مقرو  به واقع  انست. 
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یوا مقورو  بوه واقوع     برای فام اینمه کو اا یوک از آ   
 یا را ارزیابو کنیم:یستن   با ورسی   س االت زیر آ 

   انیو کنی ف از ک؛ا موو چگونه ای  ا لا را ثابت مو  -
 ای  ا لا ،حیح استف

انو ف چورا ایو  ا لوا را     دوای  م ی  ای  ا لا ک اا - 
 ان فد ه چق ر محممق ول  اری ف دوای  لرضه

بایو  و دویا را  ر   با ورسی    تفمر نقا انه ورورش مو
 ی . لمت له انیت برخو افورا  از  مسیر  رست قرار مو

الو ورسش  ای  است که  الیل و دوای  کافو و قابل  فو 
ن ارن . لرضه دوای  برای تأیی   الیل است الل ضورورت  

 کن . ار  و به کیفیت بریا  کیک مو
برای اینمه چه ا لایو قابل التیا  باد   بوه ایو  سوه    

 نمته تو،ه کنی :
چوو  و چورا وریرفتوه دو ه     ا لایو که  رستو آ  بوو  .4
 باد ؛

 دوای ی که نتی؛ه است الل را مو،ه ساز ؛ و .۲

 ی ی  ر تأیی  آ  و،و   ادته باد .ا لایو که دوا .9

طور  قی  متو،وه منظوور   برای آنمه خوانن ه محترا به
ما از دوای  گر    دایسته است ابت ا توضیحو  ربارۀ آ  

است از اطاللاتو کوه نویسون ه یوا     ب ییم. دوای  ل ارت
گرار  تا یا را به ،راکت با  یگرا   ر میا  موگوین ه آ 
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ه یا تأیی  ا لوایو  ربواره ،اوا  واقوع     یا برای تو،یاز آ 
استفا ه دو . برای ارزیابو کیفیت دوای  بای  بو انیم کوه   

داو   ت؛ربه د هو  گوایو  "یستن ؛یا از چه نولو آ 
اد اص  اسوتنا  بوه نظور مرا،وع  م وای ات د هوو        

 ."یایای مور ی  تحقیقات لمیو  تیثیلنیونه
کوس  رونوو   "و  "دعور متعارا" ر واقع به ، شهود

گوییم. م مل داو  ای  است کوه کوامال  ا راک   مو "خو 
د هو و فر ی است و قابمیت تعییم نو ار  و از طورا   
 یگر  به ری  ناخو آگاه فر  وابسته است. ما که به تفمور  

اییم بای  ب انیم که آیا آ  داو   دوای  نقا انه روی آور ه
بعو  از   م  ییی وه "محمیو و ت خو   ار  یا نه. مثال : 

دو   خور   برش ب رگو از کیک دمالتو کالم باتر مو
کنم یر کس افسر گو  ار  فقط بایو   برای ییی  فمر مو

تووا  ایو  دواو  را    آیا موو  "بی تر کیک دمالتو ب ور .
  لیمو برای رفع افسر گو  انستف

مانو   ر  رود  و واضح مو  ری   ر ،شخصی یتجربه
تعییم کموو  یویم. از آن؛وایو    نتی؛ه ما تیایل  اریم آ  را 

ی د هو یا ان ویو از ت؛وارب د هوو    که فال  ت؛ربه
کافو نیست تا نیونه ای فراگیور گور    ر اغموب اوقوات     

ی تعییم دتاب ز ه مو دویم وس استنا  بوه   چار مغالطه
 باد .یا قابل التیا  نیوآ 
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یوای ت میغواتو    توا  دامل آگاورا مو ،گواهی اشخاص
یای و ت ،م  کتاب و تو،یه یای سینیایوممت میغات فی

گونوه  کوار گووایو    یوای ایو   قوول  انست.  ر واقع نقول 
التیوا   که چقو ر قابول   ین   ولو ای د هو را ان؛اا مو

یستن  به لواممو بستگو  ار  چو : می ا  ت ه  فور    
یوای اخالقوو. بورای مثوال: اگور  وسوتتا        منافع و ارزش

از آ  لرت بر ه اسوت و وی وناا     فیمیو را تیادا کر ه و
 ی  که دیا یم به تیادوای آ  برویو   بایو  بررسوو     مو

 اریو  یوا    "فیمم خوب"کنی  که آیا معیاریای م ترکو از 
نه. دور و یی؛ا  انسانو  ر بیا  مسئمه نی   تأثیر بسو ایو  

  ر وریرش یا ل ا وریرش آ   ار .
ت. مرا،وع  نی  از ،یمه دوای  اسو  ،استناد به نظر مراجع

از آن؛ایو که  سترسو به واقعیت از طرفوو  و ،والکیت   
و ت هوو  الزا را از طوورا  یگوور   ارنوو   بووه لنوووا   

دوو .  دوای ی از واقعیت از نظرات آنا  کیک گرفته مو
بای   رباره مرا،ع ای  سو االت را بپرسویم: ایو  مرا،وع     

 یو ه   رباره ای  موضووع چقو ر مت هو  یوا آمووزش     
اش د هوا  دوای  آ  اتفاقواتو کوه  ربواره     یستن ف آیا او 
کن   بو ه استف کواستا  به منوافع د هوو   ا لایایو مو

 ر واسخ به س االت از سوی مرا،ع باد .  ر اینترنت یر 
کنو  زیورا یویر فرآینو      خوایو   موو  کس یر ا لایو موو 

 خو کاری برای ارزیابو و،و  ن ار .



 نهم فصل
 : اندمحکم چقدر شواهد

  علمی، تحقیقات صی،شخ مشاهدۀ

 ها؟تمثیل و موردی هاینمونه

 
دوو  و میو ا  قووت     ر ای  فهل به دوای   یگر ور اخته مو

گوور  . ایوو  دوووای  ل ارتنوو  از: م ووای ه یووا بررسووو موووآ 
 یا.یای مور ی و تیثیلد هو  تحقیقات لمیو  نیونه

اساس بسیاری از تحقیقوات لمیوو را    شخصی، مشاهده
مثال : به گوایو کسو که خوو ش چیو ی     ی ؛ت میل مو

-کنیم. بی وتر م وای ه  را م ای ه کر ه است  اطیینا  مو

بیننوو   مواضووع کننوو گا   ر مقابوول اموور واکوو ی کووه مووو
کنن .  ر یک ،حنه تها ا  یور کو اا   متع  ی ات ار مو
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 انن  و دای ی از بیورو   از رانن گا   یگری را مقهر مو
با سورلت گورر کور ه و     میم  است رانن ه سومو را که

بالث تها ا ای   و د ه است  مقهر ب ان . بای  ب انیو   
 طرفانه نیست.که م ای ه د هو خالو از غرض و بو

محققا  بور اسواس تحقیقوات    "  " ی یا ن ا  موبررسو"
یوایو یسوتن  کوه  ر دورح     یایو از گو ارش یا نیونه؛ ای "...

یوو ل ارتسوت از   دون . تحقی  لماستفا ه مو علمی تحقیقات
دو ه و ا،وولو    ریو ی گر آوری م ای ات به ،ورت برناموه 

توسط افرا  مت هو . بایو  بورای قابول التیوا  بوو   ایو         
خوو  را بپرسویم. بایو  بو انیم      تحقیقات نی   سو االت نقا انوه  

دوو  و  ر لمووا   تحقیقات لمیو  ر لموا ت؛ربو استفا ه موو 
   باوره گورفت  از آ    ا،تیالو به  لیل رفتاریای ویچی ه انسوا 

 دوار است و میم  است نتوایج بوا کقیقوت امور یی ووانو      
ن ادته باد . ای  تحقیقات لالوه بور محاسونو چوو  توالش     
بری کاست  خطا  اطاللاتو با ،حت و سقم باال و زبا  بو و   

(کیفیوت تحقیقوات لمیوو بوا     4ابااا  معای و نی   ار ؛ از،یمه: 
کننو  و بورای    یگر را نقا مو( نتایج  یم۲یم تفاوت  ارن ؛ 

آیا محققا   یگر یوم نتوایج   "اطیینا  بای  ای  س ال را ورسی : 
( تفسویری کوه از آ  نتی؛وه    9؛ "انو ف ای  تحقی  را تأیی  کور ه 

( محققووا  نیوو   ارای ووویش 1دووو   ایییووت  ار ؛ لمیوو مووو 
انو  کوه بور    یای اخالقو و اکساسات متفاوتیا  ارزشفرض

( 3ز آ  تحقیوو  لمیووو  اثرگوورار اسووت؛  دووا  اروی تفسوویر
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نویسن گا  ا لایای م تنوو بور تحقیقوات لمیوو را سوا ه یوا       
آم ه از تحقیقوات بور    ستیای به( واقعیت9کنن ؛ تحریف مو

( درایط مهونولو بور نتوایج    4کن ؛ اثر گردت زما  تغییر مو
-( نیاز مالو  وست و مقاا  امنیت و ... موو 9تحقی  م ثر است؛ 

گونوه   ر ایو   کلی تعمیم( 4ر روی نتایج اثرگرار باد ؛ توان  ب
زیور را   تحقیقات امری مت اول است. برای تعییم بایو  نموات  

 ر نظوور بگیریوو : بووه تعوو ا  الیووای نیونووه تو،ووه کنیوو ؛ بووه 
گوناگونو یا تنووع نیونوه  قوت کنیو  توا از انوواع مسوئمه  ر        
ر تو آزمایش درکت  ا ه د ه باد  و انت اب یرچوه تهوا فو  

ای کوه از تحقیقوات لمیوو    تر است.  ر مسئمهباد  قابل التیا 
دو ه را  ر  به لنوا   الیل استفا ه د ه است  بای  نموات رکور  

 نظر بگیری .

و،وفو را کوه م تنوو بور م وای ات و       های مووردی، نمونه
دا  از سطح نازل تا بواال  توان  کیفیتکه مو-یا است مهاک ه

تاب بوو ه و تهوورش   وکه ورآب گوین . ، ئیاتو -متغیر باد 
یای مور ی یستن ؛ ولو استنا  بوه  تر باد   نیونهبرای ما سا ه

لنوا   الیمو برای یوک بریوا  بایو  بسویار بوا اکتیواط       آنا  به
،ورت گیر   زیرا بیش از آ  که دامل  الیل ، ی و منطقوو  

 گرار .باد   روی ری  دنون ه تأثیر آنو مو
 ر کار تو ریس ماوم اسوت    " : به ای  مثال تو،ه کنی

کنن  از بقیه ، ا کنی  آموزانو را که م مل ای؛ا  مو انش
کنن   بادو . چوو    و کواستا  به م مالتو که  رست مو
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.  ر ایو   "کنو  مرغ فاس  اممت را خراب مویک  انه ت م
یا لنوا  دای  استفا ه د ه است. تیثیلبهتمثیل بریا  از 

کننو  ولوو   ا را تحریک مویم بهیرت و یم یودین ی م
 ینو .  ر واقوع   از طرا  یگر به سا گو  ما را فریب موو 

کنن .  ر بریا  از یا رابطه  و چی  را با یم مقایسه مومثل
 نظر قرار  ییم: گیرن   ولو بای  نماتو را م موتیثیل باره 

 یا را با یم مقایسه کنی ؛ وو،وه د ایت و تفاوت .4

یوا را بیابیو  و   و تفواوت یوا  ارت واط میوا  دو ایت    .۲

 وارسو کنی .

و  "مورغ فاسو   ت وم " ر مثال باال  چه ارت واطو میوا    

تووا   توا  یافتف آیوا موو  مو "کنن هداگر  م مل ای؛ا "

مرغ برابری و،وو ی برقورار کور ف آیوا     میا  انسا  و ت م

یوم  موقعیت ای   و برابر اسوتف آیوا موقعیوت آدونا )بوه     

ا بهیرتو  ربواره موقعیوت   ری ت  نظم کالس(  دناخت ی

 ی ف آیا انسا  دو  اسوت  ناآدنا )اممت خراب( به ما مو

 که با یم قیاس دون ف  

وقتو گوین ه یا نویسن ه  الیمو برای دیا  له یوا لمیوه   

کن  بای  به چرایو آ  تو،وه کنیو  و آ  را   چی ی بیا  مو

دو ه  بررسو نیایی . اگر دوای  با تو،وه بوه نموات بیوا     

یا امما  وریر است؛  ر غیور  یستن   وریرش آ  ق ولقابل

ایوو  ،ووورت دووممو از تفموور نقووا  ن وایوو  بووو .     



 دهم فصل
 نیستند؟ کار در بدیل علل آیا

 
کن ؛ اگور  را بیا  مو  ر ت یی  رخ ا یا یا مسائل  یر کس لمتو

ای  لمت یا دوای  وریرفتنو ن اد   یعنو میا  لموت و معموول   
  لمت ب یل نیست ولو اگور محموم   رابطه منطقو برقرار ن اد 

بچوه  دو ؛ مثال   وسور نامی ه مو "لمت ب یل"ق ول باد   و قابل
کن؛ماوی که لمت دب )ن و   خوردی ( را بوه خانوه رفوت     

-یا به خانه موو طور که ورستارش دب ان   ییا خوردی  مو

 توا  لمت ب یل  انست.رو . ای  مثال را نیو
د    بالث د   یا اثور  س ب "به معنو  "لمت"واژۀ 
یوای م تمفوو   است. نویسن ه یوا گوینو ه از راه   "گرادت 

ایو  اثور را    xکنو ؛ موثال :   رابطه لمت و معمول را بیا  مو
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دو  که ...  مو،ب مو xلاممو است که ...   x ار  که ...  
x کنو  توا   یا به ما کیک موبا ... رابطه  ار  ... . ای  سرنخ

  ی   ی  چه وقت ا لوایو لموت   نویسن ه یا گوین ه ت
 و معمولو مطرح د ه است.

یای ب یل را یافتی  به ایو   وقتو که امما  و،و  لمت
 یا واسخ  یی :ورسش
     آیا ییر راه  یگری برای تفسیر کر   ایو  دووای

 رس فبه رینم نیو

 توان  لمت ای  لیل باد فچه چی   یگری مو 

   یگری را اگر از  ی گاه  یگری نگاه کنم  چه چی 
 یای مام ب یارافتوانم لمتمو

افسر گو  ر میا  کو کا  ابتو ایو افو ایش یافتوه اسوت؛     
کننو : لواموول  محققوا  لمول متفواوتو را بورای آ  بیوا  موو      

توو،او  ژنتیمو  دیوع تحریک ،نسو و ارضوا ن و    کوم   
وال ی   وودش اخ ار ،نگ و تروریسم  الموریب بوو    و   

یوای انسوانو  ینگوامو کووه    افو ایش اضوطراب.  ر موقعیوت   
ای  ر کال بررسو است  لوامل متع    ست به  ست مسئمه
 ین  تا چی ی ر   ی  و ایو  م؛یولوه از لوامول را    یم مو

گوین . نویسن گا  یوا گوینو گا   ر ت یوی     مو "لمل یییار"
دوون ؛  موو « سازی ت یی  لمّوسا ه»لمل یییار   چار مغالطۀ 
که لمل  انن    ر کالورا لمت مو یعنو تناا یک یا چن   لیل
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متع   یستن .  ر نظر  ادته بادی  که نتی؛ه بای  لوامل لمّوو  
 ق ول گر  .کافو را  ر خو   ادته باد  تا قابل

وسیمه دوای  به اث ات برسن   بوه  یا بهوقتو که فرضیه
گر ن . باتر است نویسن گا  از نتایج قانو  لمیو ب ل مو
میوو( اسوتفا ه کننو  و آ  را یموو از     تحقیقات )قوانی  ل

کایش مالیوات   "ای ب انن ؛ مثال : لمل وقوع اتفا  یا مسئمه
لممو باد  که به تقویت ردو  اقتهوا ی    از توان  یمومو

 ."کن کیک مو
ادت اه مت اولو که  ر بررسوو لموت و معموول ان؛واا     

اسوت. موثال :    "مقارنت"با  "ادت اه گرفت  لمیت"دو   مو
یای الیپیک تابستانو و گرفت  دش م ال طال بازیبع  از 

یوای سراسور ک وور    توسط مایمل فمپس  داریه  ان گاه
تووا  بوی  افو ایش دواریه و     اف ایش یافته است! آیوا موو  

یای طالی مایمل فمپس مقارنت ای؛ا  کر ف. ادوت اه  م ال
 یگر ای  است که چو   و اتفا  و ت سر یوم ر  موو   

ومو را معمول ب انیم. مثال : روزنامه  ی   اولو را لمت و  
امروز را بر اری  و از اتفاقات  نیوا لیسوتو تایوه کنیو   و     

توانیو   ییی  کار را با روزنامه  یروز ان؛اا  یی   آیوا موو  
نتی؛ه بگیریو  کوه رخو ا یای  یوروز لموت رخو ا یای       
امروز یستن ف ایو  طورز تمقوو من وأ بسویاری از لقایو        

توانو  فقوط   اتفا  افتوا   موو   خرافو است. و ت سر یم
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تووا   تها فو باد  و لمت و معمولو  ر کار ن اد . نیوو 
 یوافت  سومه  "و  "گرفت  نیره باال  ر  رس ریاضو"میا  
رابطه برقرار کر .  ر خاطر نگه  اری  که بسیاری  "دانس

ای ن ارنو ؛ موثال  آیوا لموت ،نوگ      از رخ ا یا ت یی  سا ه
 ادیستو ییتمر استف،اانو  وا تناا ظاور ق رت ف

یوای یییوار گ وت      یای ب یل و لموت به  ن ال لمت
یوا توأثیر   چی ی است که  ر وریرش یا ل ا وریرش بریا 

 ناایو را  ار .



 یازدهم فصل
 نیست؟ دهندهفریب شدهعرضه آمار آیا

 
یا آ  را بسیار بوه  از ،یمه دوای ی که گوین ه یا نویسن ه

 ینو ؛  ماریا ما را فریب موو برن   آمار است. ای  آکار مو
-زیرا ال ا   دممو از  قی  بو   و لمیو بو   را القا مو

خوایی  نقا انه بین ی ی  بای  سعو کنیو  کوه   کنن . اگر مو
  ست آور ی .اطاللات  قی  و  رستو از آماریا به

آیوا  "مطاب  رسم نقا انه ان ی ی    س ال بپرسی  که   
تووا   .  ییچنی  موو "ستف ین ه نید ه فریبآمار لرضه

انو . بوه نظور     ست آمو ه بررسو کر  که آماریا چگونه به
یستن   وس  "ک س قریب به یقی "رس  آماریا اغمب مو
  ین ه بادن .توانن  یم سو من  و یم فریبمو
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 لیمو ن ار  که نگرا  ساخته "به ای  مثال تو،ه کنی : 
گی  ای  ر ایوو  دووار بادوویم؛ میوواندوو   نیروگوواه یسووته

. "ای نس تا  وایی  است.یای نادو از سوانح یستهخسارت
کنیو  بایو  بپرسوی :    وقتو بوا واژه میوانگی  برخوور  موو    

میانگی  به چه معناستف برای واسخ  ا   بوه ایو  سو ال    
ایییووت  ار  کووه چگونووه محاسوو ه دووو  و تفوواوت بووی  

 کوچمتری  و ب رگتری  مق ار م    دو . 
یم. بورای ،مووگیری از ایو     خوور ما معیوال  فریب مو

چوه نووع دووای     "اتفا  بای  آماریا را زیر س ال ب وریم:  
توان  برای اث ات نتی؛ه/م لای نویسن ه بوه  ر   آماری مو
 . به ای  مثال تو،ه کنی :"ب ور ف
یا ینگاا راننو گو از چوراغ   تقری ا  نییو از آمریمایو"

بوا   دون . اخیرا  محققو  ر یوک مرکو  خریو    قرم  ر  مو
نفری کوه بوه ایو      43مر ا  ر ای  مور  مهاک ه کر . از 

ان  که از چوراغ  نفر التراا کر ه 99ان   تحقی  واسخ  ا ه
 "دون .قرم  ر  مو

رسوی  کوه بویش از نییوو از     آیا دیا به ای  نتی؛ه موو 
دون ف آیا متو،ه تفاوت مر ا آمریما از چراغ قرم  ر  مو

دووی ف قطعوا    سون ه موو  د ه و نتی؛وه نوی بی  آمار لرضه
توا  از ایو  آموار نتی؛وه گرفوت کوه نییوو از مور ا        نیو

 کنن .  آمریما از چراغ قرم  ل ور مو



  39/ نیست؟  دهندهفریب شدهعرضه آمار آیا

 تمرین

دوون . دویار   یای خطرناکو ت  یل مویا  ارن  به مما خانه
یا رو بوه افو ایش اسوت.  ر    یای مر ا  ر خانه ی گوآسیب
اثر کوا ثو کوه  سال بر  41بچه زیر  ۲900  تقری ا  ۲000سال 

انو . بوه غیور از ایو       د هدا  ر   ا ه است  ک ته  ر خانه
بو تر  گیرن . تازه یا گاز مومیمیو  نفر را یم سگ 4/1ساالنه 
-خطری مثل تموی یوو    ار  خطور  یا  وسیمه نس تا  بواز ای 

دو .  ر واقع  یر سال تموی یو  و می  تموی یوو  بوه   ساز مو
ای کوه  ر  زن . وس با ای  ییه کا ثوه وی ار نفر آسیب م 1۲
افت   دای  الزا باد  مر ا وقت ا  را بی وتر  یا اتفا  موخانه

 بیرو  خانه بگررانن .
 یاب .روز اف ایش موبهنتی؛ه: خطرات  ر خانه مان   روز

  الیل:
 یا رو به اف ایش است؛ ی گوآسیب .4
بچه بر اثر کووا ثو کوه    ۲900 ر لرض یک سال   .۲
 ان ؛یای ا  ر   ا ه است  ک ته د هه ر خان

 گیرن ؛ ویا گاز مومیمیو  نفر را سگ 4/1یر سال  .9

-ی ار نفور را  چوار آسویب    1۲یا ساالنه تموی یو  .1

 کنن . ی گو مو

د ه  رباره خطورات کیوور   اول اینمه  دوای  لرضه
 "رو بوه افو ایش  " ر خانه  مو ام اسوت و آ  را بوا واژۀ    
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میر کو کوا   وینمه   رباره مرگتو،یف کر ه است؛  وا ا
-، ئیاتو بیا  ن  ه است؛ سوا اینموه  تعو ا  افورا  گواز    

کن  که یا  ما را به ای  رینیو  نیود ه توسط سگگرفته
مان   خطرناک است؛ و چاارا اینمه  آمار مربوط  ر خانه

 به تموی یو  م موک است.
 



 دوازدهم فصل
 است؟ نشده بیان مهمی اطالعات چه

 

گر ب وواییم اسوتقالل رأی  ادوته بادویم بایو  خو موا        ا

تهییم بگیریم ولو برای انت اب  رست نیازمن  اطاللات 

کنن  یوا  ربواره   کافو یستیم. کسانو که چی ی را ت میغ مو

یایو تو،وه  ارنو  کوه    گوین   به آ  ،ن هچی ی س   مو

یوای مث وت آ  را بیوا     وسن  خو دا  است و ،ن وه مور 

مثال : ممموت آسیا   باتری  فیمم سال! ای  ت میغ کنن . مو

یای زیا ی از ایو  فویمم را نگفتوه اسوت. ایو       قطعا  ،ن ه

ن و ه اختهواص   یا  و دوای  بیا یا  فرضفهل به ابااا

 یاب .مو
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یوا و  یوا  گوینو ه  ت میغات  معمیا   سیاستی ارا   نویسن ه
کوه  ر ،اوت    ینو   و ر و ما ریا تناا اطاللاتو را به دیا مو

 "ن و ه اطاللات مام بیا "گیری کنی . یا تهییمیای آ برنامه
یا گفته ن و ه  آ  آ   سته از اطاللات یستن  که چی ی  رباره

است و برای وریرش است الل  ر بریا   تأثیر  ارنو ؛ موثال    ر   
یا بوه  لیول ایو  کوه محو و یت تعو ا  واژه       روزنامه سرمقاله

افتو . نواق  بوو      ز اطاللات از قمم موو،و   ار   بسیاری ا
گوین ه نی   یمو از  الیمو است که اطاللوات  اطاللات بریا  

-افت .  لیل  یگر برای فریب  ا   است؛ مثال   آگاوو از قمم مو

-طورلی ه بسیاری از اطاللوات را بیوا  نیوو   یای ت میغاتو به

 گیر .کنن   زیرا تأثیر م؛اب کر   م اطب را مو
کنو   یای ناق  ما را به ای  س ال رینیو  مواست الل

چگونوه بوه  ن وال اطاللوات      "و  "چه بای  بمنویمف  "که 
. گاا اول  ورسوی   از خوو  نویسون ه    "ن  ه بگر یمفبیا 

گیری ل؛والنوه  دو  که از تهییماست  ای  کار بالث مو
یایو برای وی اکر   اطاللات مایو که وریی  کنیم. سرنخ

 :دون بیا  نیو
یایو که لمیه آ  است الل بیا  دو ه اسوت.   است الل .4

 م الف ای  نتی؛ه چه  الیمو  ار ؛

 افتا ه را بیابی ؛یای از قممتعریف .۲

 ن  ه را وی ا کنی ؛یای بیا تر،یحات ارزدو یا  ی گاه .9



  61/ ؟ است نشده بیان مهمی اطالعات چه

یا استفا ه منابع و امور واقعو را که  ر بریا  از آ  .1
 د ه است  بررسو کنی ؛

 آوری اطاللات تو،ه کنی ؛عبه ، ئیات رون  ،ی .3

آوری اطاللوات را  ر نظور   یای  یگور ،یوع  دیوه .9
-اگر وهویش آزمای گایو ان؛واا موو  "بگیری  و بپرسی : 

 "آور فگرفت آیا نتایج متفاوتو را به بار نیو

ن و ه یوا   یوای بیوا   ارقاا  نیو اریا  ،و اول   ا ه  .4
 ناق  یا از تاریخ گردته را ب ناسی ؛

مو ت(  م ت یوا  راز منفو )کوتاهویام یای مث ت و  .9
 است الل را  ر نظر بگیری ؛

یای د هو از یا و گوایوای را که نقل قولزمینه .4
 ان   به چالش بم ی ؛ وآ  گرفته د ه

 قوانع  از کوه  را..( و . مقواا  و وست مالو ) . منافعو40
 .بفایی  دو  مو گوین ه یا نویسن ه نهیب کر  

بگیری   نمات منفو است   یگری که بای   ر نظر نمته
افت ؛ مثال   ویام یای منفوو کوه فوال   اروی    که از قمم مو

، ی   فال  م رسه ب رگ  یا فوال  کوایش مالیوات  ار .    
ویام یای منفو ای  اقو اا  ر  رازمو ت چوه    "بپرسی  که 
ساخت  م رسه ب رگ و ، ی  "؛ مثل اینمه: "خوای  بو ف

-خ: نوابو ی محویط  . واسو "چه ویام یای نوامطموبو  ار ف 

ای سواخته دوو  کوه ،نگول و،وو       زیست اگر  ر منطقه
 ادته باد   زیرا مستم ا قطع  رختا  است یا آیا توأثیری  

 بر روی کیات وکش  ار  یا خیر!
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 تمرین

تحقیقو ، ی  ن وا   ا ه اسوت کوه کوم خوور   و کوم       
 یو .  ر ایو  آزموایش    خوابی   طول لیر را اف ایش مو

آزمای گایو کیتری  میو ا  غورا را   یای محققا  به موش
تر از یا را نی   بسیار کم ا ن  و م ت زما  خوابی   آ مو

 ادتن . آنا   ریافتن  که ایو  گوروه از   ک  ط یعو نگه مو
خور نو  و  یایو که غرای فراوا  مویا نس ت به آ موش

دوو  و  یای وا  باتور تورمیم موو    خوابی ن   زخوم زیا  مو
تر است. ای  محققوا  نتی؛وه گرفتنو     لیردا  یم طوالنو

تور خوابیو   و ییچنوی  فعالیوت     تر خور   و کوم که کم
 یا مفی  است.ب نو بی تر  برای آ ا

یوا مفیو    تر خوابی   بورای انسوا   نتی؛ه: کم خور   و کم
 است.

-تر موخورن  و کمیایو که کیتر غرا مو الیل: موش

دوو   ترمیم مو یایای ا  باتر از  یگر موشخوابن   زخم
 دو .و طول لیردا  بی تر مو

آیا اکتیال ن ار  که تفاوت انسا  و  نشده:اطالعات بیان
موش آنق ر زیا  باد  که نتووا  آثوار میو ا  خوابیو   را     

یوا باتور دو ه و طوول     یای موشتعییم  ا ف چق ر زخم
لیردوا  افوو ایش یافتووه اسووتف آیووا کووم خووور   و کووم  

 یا ن ادته اسمنفو بر موش گونه تأثیرخوابی   ییر



 سیزدهم فصل
  دیگری معقول مدعاهای/نتیجه چه 

 کرد؟ مطرح توانمی

 
 ر ای  فهل به  ن ال یافت  نتایج  یگری یستیم که از  ل 

-توری  آ  و آ   ست آور  و بای  معقولتوا  بهبریا  مو

 چه با تر،یحات ارزدو دیا تطاب   ار  را برگ ی .
و،اوو  توان  متع   و چنو  ک مسئمه مویا و نتایج یفرض

تواننو  واسوخ   باد    رکالو که برخو تناا به یوک مسوئمه موو   
 ینو  و تحمیموو ورای آ  متهوور ن ادون . از      "خیر"یا  "بمه"

انو    ر  یا متفاوتیا و ارزشفرضیا  ر ویشآن؛ایو که انسا 
کننو  و ییگوا  بوه    واسخ به یک مسئمه نی  متفاوت لیول موو  



 جاهای بهنه: پرسیدن سؤالراهنمای تفکر نقادا / 66

یوا  گونه ،وواب مه و خیر قانع نیستن . برای وریی  از ای واسخ ب
 ای  س االت را از خو  بپرسی :

 ای  نتی؛ه/م لا  ر چه وقت و ک؛ا ،حیح استف 

        ای  نتی؛ه/م لا چورا و یوا بورای چوه یو فو ،وحیح
 استف

یا چن  واسخ  ارن  و به قول معروا  برخو از ورسش
 روالو،ای  یستن ؛ به ای  مثال تو،ه کنی :

     آیا  ان ین ی را که اخترالو کر ه اسوت بایو   ر ق وال
 دو   مسئول ب انیمفای  که اختراع او چگونه استفا ه مو

 واسخ:  
  ان وین   آ  کر  ثابت بتوا  کهای  به م روط بمه  -
 نحووی  به توا مو اخترالش از کن  خیال که  ادته  الیمو
 .کر  استفا ه است  خواستهمو او آنچه از غیر

 بو انیم   ب ر زن گو کر   باتر را لمم غایت اگر خیر 
 ای  و است مر ا به کیک لمیو تحقیقات از ی ا گاهآ 

-موو  که اخترالاتو از  یگرا  که نیست  ان ین ا  تقهیر

بوه کیوک سو ال    .کنن  ناب؛ا استفا ه بادن   سو من  توانن 
کور    چووه وقوت   ر ک؛ووا  و چوورا  بمودوی  نتووایج یووا    

 بیابی . برای مثال:   م لایای  یگر را
نتی؛ه:  ولوت بایو  بوه مور ا ا،وازه  یو  کوه وقتوو         

رسی ه اسوت بوه زنو گو خاتیوه      کنن  وقتشاکساس مو
  ین . 



 62/ ؟ کرد مطرح توانمی دیگری معقول مدعاهای/نتیجه چه

 دالیل:  

 . مر ا ک   ارن  زما  و نحوه مرگ ا  را انت اب کنن .4
یوایو کوه   ویوهه آ  یا به زن ه بو    بوه . م؛ ور کر   آ ا۲

 ظر اخالقو نا رست است. چار  ر  و رنج یستن   از ن
ای آزا  تووا  خو ک وو را  ر منطقوه   نتی؛ه  یگر: موو 

 کر  تا نتایج آ  را  ی .
یوای قوانونو را   توان  خو ک ونتی؛ه  یگر:  ولت مو

ناووریر  ار   به موار ی مح و  کن  که کسو بییاری لالج
 و  چار  ر  و رنج است.

-و،و  موو یرگاه  ی ی  که واسخ به س الو م مالتو را به

یوا  ر  کول یای ،ایگ ی  را  ر نظر آوریو . آ  راه آور   واسخ
یای ب یل یستن ؛ مثال : آیا تناا سینیای دار کوه  ر  کمم نتی؛ه

بموه  قطعوا . از وقتوو    "کنار م رسه قرار  ار  بای  تعطیل دو ف 
،وای  آموزا  بهای از  انشکه سینیا باز د ه است یر روز ل ه

تووا  گفوت:   یا مو "رون .ه سینیا موکاضر د   سر کالس ب
خیر  آ  سینیا ن ای  تعطیل دو ؛  ر لوض بای  سوالت بواز   "

 "د   آ  بع  از سالت تعطیل د    بیرستا  باد .
 

 تمرین

اا  اموا از  م  ییر وقت  ر  وی   آنق ریا ورتووا  ن وو ه  
اا  مو ت    را خری همرکوریوقتو کفش ورزدو ، ی ا  



 جاهای بهنه: پرسیدن سؤالراهنمای تفکر نقادا / 68

توانم تن تر و بی وتر  نم ب وا. کاال موتواخیمو بی تری مو
کونم.  ب وا و بع  از  وی   کیتور اکسواس کووفتگو موو    

یمو از باتری   مرکوریگوی  یم مو رانرز ای؛ستم؛مه 
-یای مو،و   ر بازار است. بنابرای   یور کوس موو   کفش

 ب ر . مرکوریخوای  ب و  بای  کفش 
خوایو  بو و  بایو  کفوش     نتی؛ه/م لا: یور کوس موو   

 ب ر . وریمرک
 

 دالیل:  

خریو ه اسوت    مرکووری از وقتو که نویسن ه کفش  .4
 توان  ب و .م ت بی تری مو

 مرکووری گفته د ه کوه کفوش    رانرز ای؛ست ر م؛مۀ  .۲
 یای م هوص  وی   است.یمو از باتری  کفش

نتایج  یگر: کسانو که با ای  نویسن ه دو ایت  ارنو     
 ب رن . مرکوریبای  کفش 

خواینو   برای کسوانو کوه موو    رکوریمنتایج  یگر: کفش 
 کن .یا کیک مویای طوالنو  به آ تر ب ون  و  ر مسافتسریع
 



 چهاردهم فصل
 پایانی سخن

 
کن  تا یر ا لایو را تفمر نقا انه اب اری است که به ما کیک مو

دو  با  قت بررسو کنیم و از کارکر   رسوت آ   که مطرح مو
گونوه  یای خرافو  غمط و گیانهباره ب ریم و ا،ازه ن ییم لقای

کن  به خو  متمو دوویم  با ری  ما ل؛ی  دو . به ما کیک مو
یاییا  ییۀ ،وانب یوک امور را بسون؛یم و    گیریو  ر تهییم

،وای  برای انت اب ناایو  سن؛ی ه و لاقالنه تهییم بگیریم؛ به
 بر اساس اکساسات ویش برویم.  ز ه وآنمه دتاب

تگوو  ر ریو  م اطوب دویا     ب انی  لح  دویا  ر گف 
کنو  کوه آیوا    ای  ار  و ای  ویاا را منتقل موو ،ایگاه ویهه
کوار  روی  یا تفمر انتقا ی را بوه ،ویانه ویش مودیا ستی ه
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گیری . با روی باز اسوتق ال کور   از نظور  یگورا   از     مو
ست که  ر تفمر نقا   دیا را بوه سویت و   ،یمه چی یایو

ن و ه رینیوو    اطاللات بیا  سوی یافت  نتایج و  الیل و
ساز . ب انی  که مام آ  ،ست؛ویو است کوه  ر مسویر   مو

تووا  از آ  باوره گرفوت و    رسی   به واسخ مطمووب موو  
فراین  ور ازش و نق  و برقراری  یوالوگ میوا   و طورا    

-دو . اگر بوه کسوو کوه موو    گفتگو  ارزش محسوب مو

 ر فرآین   خوای  مطم و را به دیا بق والن  ن ا   یی  که
ک ف مسئمه و یافت  کقیقت با یم ییمار یستی   ک ف 

 تر خوای  بو .کقیقت چه بسا سا ه
توانیم ای  اکسواس را  که چگونه مووایانو  ای  و نمته

یوا را  ر  به  یگرا  منتقل کنیم که نقا انه ان ی ی   ما  آ 
         کن ف ،ات زن گو باتر یاری مو

  مقابول  طورا  که را آنچه ی خوایمو که  یی  ن ا 
 .یستی  ، ی  نتایج  ن ال به و کنی   رک گوی مو

 دویا   رک که کنی  بیا   وباره گوی مو که را آنچه 
 .باد  دنون ه مسئمۀ راستای  ر

 تهوور  ای  خوانن ه یا دنون ه که کنی  رفتار طوری 
 ."بگیری  را مچش" خوایی مو که ن و  ای؛ا  برایش
 و کنی  وا ار ان ی ی   به را لمقاب طرا کنی  سعو 
 را آ  ضوعف  نقاط تا کنی  بررسو خو ش ییراه را بریا 
 .دو  متو،ه
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 نقا انوه  تفمر و  یی  ا امه مقابل طرا با گفتگو به 
 .نمنی  استفا ه  یگری برای بیب سا به را

 بی وتری ب واییو  توا بتوانو        الیل مقابل طرا از
 کور ه  بیوا   ابتو ا   ر کوه  آنچه به نس ت تریبریا  محمم

 .بیاور  است 
سعو کنی  خو تا  را با مسائل گوناگو   رگیر کنی  تا 

یای نقا انه باتری  واسخ را برای آ  بیابی . با بتوانی  از راه
تووا  بورای خوو  یوویتو ، اگانوه      کیک تفمر نقوا  موو  

آور . کسو که متفمرانه یای متیای  و ی  ساخت و ارزش
سوا گو دومل   لقای  ، ی  نه تناا بهان ی     ر برابر مو
یافتوه بوا آ  خوایو   ادوت.     گیر  بممه موا،اۀ ردو  نیو

 ست آوری  و سوعو  باتری  واسخ را برای ورسش خو  به
-کنی  مطاب  آ  لیل نیایی . تفمر نقا   نه رویمر ی یوک 

ای اسوت  بمموه رودوو    د ه یا تناا  ر موا،اه بوا مسوئمه  
یوای  کول ت  و یوافت  راه العیر  ر ،ات باتور زیسو  ما اا

 گوناگو  است.
   



 


