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 مبادئ الفكر النقدي والتأسيس اإلجرائي 

 

  سفيان البطل1

 

 مقدمة

فةة والمعرقيقةة في الفردانيةة والتفكيةر الدقةدا والح ةتفكير المتمثلإلى رصد مبادئ الالمقال يسعى هذا 

ر اآلخةةريل فةة ت مةةل دةة  يعدةةدما نةةدره أنةةم لةةيم مةةل الممكةةل اإ. فالفردانيةةة دبةةدأ الحجةةا ثم والةةدليل والةةرأا

هةذا اع والدقةد وفي الت مةل واإبةدالحاصل والظروف والسياقات التي ددتجها. أما التفكير الدقدا فهو التطور 

ار. فةي هةي التجربةة واختبةار ل فكة ددةت  المعرفةة مةل حية  دور حول شةي  مةا ما يجعل الحقيقة مكتشفة د

لدظريةات. علةى ا هو قابل للخطة  وممكةل التكةذيا بةالميول أو علةى أسةاق ااعتقةادات أو بدةا   حيد ن الرأا 

 لجديةةدااح مجالةةم علةةى األدلةةة فهةةي دةةدور وفةةا مبةةادئ التفكيةةر الدقةةدا حةةول موفةةوع يةةتم بدةةا   وإفسةة بيدمةةا

هةذ   وسيلة في دبادل الرأا بيل شخصيل ف كثر مةل أجةل دصةحي  ومكتسبات العصر. لهذا كان الحجا  هو

  لرأا.ايان المدطا الذا يحره هذا قد كان للفكر الدقدا الدور الكبير في باألفكار أو دحضها، لدى 

علةةى ريددى  لةةة مةةل الف سةةفة والمفكلةةوبهةذا كانةةذ هةةذ  المبةةادئ المةةذكور  أعةة   هةةي مةدار دطبيقةةات 

 لةيماسةة والتعتم في الطةا وااقتصةاد والسيمادي، فتطبيقات مبادئ هذا الفكر دالمجال اإنساني كمجال براغ

 ل خةةمل هدةةا انطلقدةةا فةةي مقالدةةا هةةذا بالتفصةةيل فةةي مجمةةل هةةذ  المبةةادئ ودوفةةيحها للقةةارئ مةةل وغيرهةةا،

 لع.هذا البح  مفيد  لكل باح  ومطاهل حتى دكون  مر  دراسات معاصر  مواكبة لتطور التفكير الر

رفةة اهم في دطوير المع؟ كيف يمكل أن دسا مدار موفوعادم؟ مإذن، ما هي خصائص الفكر الدقدا

 ؟ة والجماعية على دداول موفوعادهاودطوير قدرات الذات الفردي
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 ماهية مبادئ التفكير

حقيةا يجا عليم أوا أن يفهم أنم ا سبيل لت ، رائدا وفاع حريص على أن يصب أا شخص  ليكون

  ذ  األخيةرذلك إا عل طريا أدوات وقواعد، لكل في الفكر الدقدا دعتبر المبةادئ أهةم مةل األدوات ألن هة

 دشكل ماد  موفوع لها.

 لمبةةادئ والتةةي حصةةرناها فةةي سةةبعة مبةةادئلهةةذا الضةةرق سةةدقوذ فةةي هةةذا القسةةم بالحةةدي  عةةل هةةذ  ا

غلةا أ.ولعةل حجا الةدليل، ال: الفردانية، التفكير الدقدا، الحقيقةة، المعرفةة، الةرأا، كما يليأساسية نذكرها 

ل    ةة مةهةي دعةوى هذ  المبادئ معروفة لديدا، لكةل لمةا كانةذ الحاجةة إلةى إعةاد  الدظةر فيهةا واختبارهةا 

 :أسباب دتمثل في

 ة.ألن أغلا ااعتقادات الشائعة حول هذ  المبادئ هي مضلوط - 1    

ة عميقةة إن كل مل يقةوذ باختبةار هةذ  المبةادئ بحةذر شةديد هةو دائمةا يحةرئ أو يكةاف  بمعرفة - 2    

 جديد .

 .المعرفة الدقيقة بهذ  المبادئ ومساهمتها في دحقيا مهارات أكثر في دفكيرنا - 3    

 

 ؟من أنت - 1

، أن دخبةر  باسةمك لدفترق أن أحدا ما س لك مل أنذ؟ سيكون جوابك ببسةاطة وبشةكل كةافي مةوجز

دا لتجيةا لكل إذا كان السائل غرفم مل السؤال هو أن يعرفك بشكل دقيا، فالسؤال هدا سةيكون أكثةر دعقية

 عدم.

إذ مل البديهي لديك أن دقدذ دفاصيل حول وئنك وعمره وطولك، وأيضا سيكون عليك أن دضم في 

كتأأيير  يأي مأن »ع أا شةخص خخةر ر التي لم دشاطرها مةحديثك كل مشاعره وما دحبم، بل حتى األسرا

 ..»2تحبهم، ورغبتك يي إرضاء الناس الذين تعمل معهم ..

نوعا ما مملة، لكل لدفترق أن الشخص الذا س لك قب  ما  م مل كل هذ  المعلومات التي دبدوبالرغ

ةةد  : كيةةف صةرت مةةا أنةةذ عليةم اآلن؟ إذا لةةم ي  لديةم فضةةول بخصوصةةك فسة لك مةةر  أخةةرىئال  صةةبره   ك  ه 

أنا هكذا ألني اخترت أن أكون كأذلك، ألنأل لأدي اهتمأاو قمواأأض وأي أ يات »: صة أنم لديك جواب مثلفر

وعواطأأض أخأأرق، وأأأد كانأأت مأأن انتقأأائي، اللأأيء الوهيأأد الأأذي اخترتأأل وناسأأ  أسأأ وقي و   أأيتي 

 .3«أي ل

ر  يكفايةة، وهةي فةي جةز  صةحيحة لكةل فةي جةز  كبيةر خاط ةة، ألن دة و طبيعيةة دعتبر هذ  اإجابةة

خانةات  خمسةة صةفة عامةة قةد نةدر  هةذا التة  ير دحةذالعالم فيدةا جميعةا هةو أكبةر وأوسةع مةل إدراكاددةا، وب

 نضعها على الترديا التالي:

                                                             
2 . Ruggiero (Vincent Ryan), Beyond Feelings, a guide to critical thinking, Ninth Edition, published by McGraw-
Hill, New York 2012, page 4. 
3 . ibid, page 4. 
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يضةا : على اعتبار أندا لسدا عدصةرا لدةوع معةيل، لكةل نحةل أد  ير الزمان والمكان .1

كةةان ا، هةذا الزمةان والموجةدنا فةي ئمةان معةةيل مةل التةاريا لهةذا الدةةوع وفةي مكةان معةيل بالكوكةة

وب عةرف بحالةة مفصةةلة لمفةاهيم واعتقةادات وكونيةةة ... كةل يمكةةل أن يحةد خبرددةا ويةةؤ ر فةي أسةةل

 دفكيرنا.

قاخت ار، أن تعيش يي ع ر ويقايأة م ت فأين سأي عل منأك    أا م ت فأا، هتأن وإن كنأت أأد »

ل تأأرير يأأي ردود تمأردت ع أأن أأأيم ع أأر  التأاقت، سأأتسل تتتح أأر سأأياآ هياتأأك قمعنأن  خأأر، وسأأتس

 .4«أيعالك

ي : عددما دكةون فكةر  واحةد  معبةر عدهةا، بقةرب وفةي ع قةة مةع بةاقد  ير األفكار .2

عبةر األفكار في وقذ واحد متدقلة وموصلة لمعدى مدطقي ا مفةر مدةم. بشةكل عق نةي هةذ  نسةا م

 وفي سياق اديدي دعدي "ما يتبعم". sequiturعدها بعبار  "عاقبة" 

إذا »: ألطفال صضار كطريقة لتشةجيعهم المثال فكر  أن عد  أسادذ  وخبا  يشرحون فلد خذ على سبيل

. مل هةذ  العبةار  نجةد دبعةات هةي أن ا شةي  غيةر اإيمةان 5« منت قنفتك، يمكنك أن تن ح يي أي  يء

نحتاجةم  وا حتةةى الموهبةةة أو العمةةل الجةةاد هةةو مهةةم لتحقيةةا هةةدف مةةا فةةي حياددةةا. إذا مدطةةا الفكةةرديل هةةو 

 إذا كان معداهما مت ئذ وغير مدفصل عل الحلقة الرابطة بيدهما. اتساوم

لفكةر  أن وبالتالي بفضل انتقال أفكار متقاربة الرابط إلى معدى بعضها البعض، يصةب  مةل الممكةل ل

تضةمل أن ي: فكر  أنم ليم هداه فرق حقيقةي بةيل الفضةيلة والرذيلةة ضمل أفكارا أخرى. ومثاا على هذادت

 ا أا يشعروا ب نهم مقيدون بمعايير أخ قية سائد .الداق يج

ددا بطةرق فإذا كانذ لديدا أفكار ا دعد وا دحصةى دتصةادذ، فهةذا سةوف يةؤ ر فةي اعتقاداددةا وسةلوكا

ديدا وعي متشابهة، أحيانا بشكل بسيط وأحيانا أخرى بشكل أعما، وهذا ممكل أن يحدث حتى وإن لم يكل ل

 يتضمل األفكار.

لتي ال تعد وال تح ن والتأي واجهتهأا أأبو سأوو تقأوو قالتأأيير يأي اعتقاداتأك وسأ وكك األيكار ا»

أهيانا سأيكون تأييرهأا أويأا وعميأت وأهيانأا أخأرق سأيكون أأأل مأن ذلأك، وهأذا األمأر  –قنفس الطريقة 

 .6«يمكن أن يقع معك هتن لو لم تكن محت نا لأليكار قلكل واع لترير ييك

؟ مهةم هةو: أا دة  ير للثقافةة عليدةا هةذا القسةم بطةرح سةؤال : ندطلا فيد  ير الثقافة .3

للجواب على هذا السؤال، نحتا  فقط إلى األخذ بعةيل ااعتبةار الدسةا والوسةائل واألدواتع العامةة 

المسةةتعملة فةةي اإعةة ذ. فصةةداعة اإعةة ن المعاصةةر  علةةى سةةبيل التحديةةد دعتبةةر نموذجةةا مثةةالي 

                                                             
4 . «To sum up, living in a different age or culture would make you a different person. Even if you rebelled 
against the values of your time and place, they still would represent the context of your life-in other words, 
they still would influence your responses», Ruggiero (Vincent Ryan), Beyond Feelings, a guide to critical 
thinking, Ninth Edition, published by McGraw-Hill, New York 2012 , page 5. 
5 . ibid, page 6. 
6 .«The innumerable ideas you have encountered will affect your beliefs and behavior in similar ways–
sometimes slightly, at other times profoundly. And this can happen even if you have not consciously embraced 
the ideas», Ruggiero (Vincent Ryan), Beyond Feelings, a guide to critical thinking, Ninth Edition, published by 
McGraw-Hill, New York 2012, page 7. 
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لجمهةةور مةةل خةة ل شةةعارادها وإع نادهةةا باسةةم الحريةةة للحةةدي  عةةل مةةا دتركةةم مةةل دةة  ير فةةي ا

 وااستق ل.

ريل ولخلةا أكاذيةا دحتةا  ويكمل أن نعتبر هذ  المقةاوات علةى أنهةا صةممذ للةتحكم بمشةاعر اآلخة

نتاجها وخدمتها، وكدتيجة لهذا ن حظ كثيرا مل الداق يكتسبون عادات مل أجل ااستجابة عاطفيةا ألن يتم إ

نحو أا شكل مل أشكال التحكم هادم. وأيضا نجد هذ  الف ةة مةل الدةاق المسةتهدفة مةل  بشكل متهور وساذ 

قبل اإع ذ يميلةون إلةى اكتسةاب قةيم جديةد  مختلفةة عةل دلةك التةي حصةلوها أ دةا  نشة دهم داخةل بيةودهم أو 

 .7المدارق التربوية

 ل لةةم : يحةاول التة  ير فةي األفكةار والسةلوكات، فااسةتضد عبةات واسةتض ل العلةم .4

أسةتاذ علةم الةدفم  Ivan Pavlov إيانبأاي وو ، حيدمةا حةاول20يصب  علمةا حتةى بةدايات القةرن 

، Conditoned (Larned) reflexesالروسةةي، نشةةر عملةةم حةةول شةةروط والةةتعلمع اانعكاسةةية 

أنم بقرعم للجرق كلما شا  إطعةاذ كلبةم، يبةدأ لعةاب الكلةا فةي السةي ن،  ةم  Pavlovحي  احظ 

ظ أنم حتى وإن قاذ بقرع الجرق دون وجود طعاذ ليقدمم للكلا يسيل لعابم.  م جا  عةالم بعد  اح

هةةذا ليطبقةةم علةةى  Pavlovالةةذا دةة  ر وأعجةةا باكتشةةاف  John Watsonنفةم أمريكةةي اسةةمم 

 .8نسان بحد ذادم لضرق التحكم في سلوكماإ

إلعأوو، لقأد أ أأن واطتأون    أية أأأل  أأهرم يأي م أا  تطبيأأت المبأادئ التأ وكية ل أأناعة ا»

جزء من هياتل يعمل لحتاب وكاالت خاصة، ويي وأت أ يل أدر  أن أكثر  أيء عم أي إلغأراء والتأأيير 

 .9«يي الزقائن ال يكمن قما هو عق ي، قل قما هو موجل مبا رم نحو الملاعر

ا لةديه وااجتمةاع: دعتبر الدظريات في مجال دخصصات علم الةدفم الت  ير الدفسي .5

 ندا الحالي د  ير على اعتقاداددا.أيضا في ئما

اليوذ الدظريةات قةد دضيةرت حية  أن جميعهةا دشةخيص نمةوذجي كةدقص فةي احتةراذ الةذات، ذلةك أن 

لزمةةاذ  التضييةةر الحةةادث هةةو أنةةم فةةي السةةابا كانةةذ شخصةةية الفةةرد دتسةةم بةةاحتراذ لةةذادها ودتميةةز بإمسةةاكها

عارفةة الةذات هةو مةا نطلةا عليةم بالةذات ال الموفوعات وحبها للرياد ، كما كان هداه موفوع يحمل علةى

self-knowledge   أو أنها كانذ دتميز بصفة الدقد والمواجهةself-critical and self-effacing. 

األمةر الةذا أدبعةم دة  ر قةوا فةي جةود  أفكارنةا وقةو  البديةة  ،فةي ئماندةا هةذا تكل هذ  المفاهيم دضير

علةةى  لعةةالم، حية  أفةةحى الحةدي  اآلن يدطةةواظرددةةا لةذواددا واالحجاجيةة ممةةا رافةا هةةذا التضييةر الهائةةل ن

موفوعات ا دتعدى كثيرا ما هو نفسي في عمقم باألساق، حي  هذ  الموفوعات بعدما كدةا حةامليل لهةا 

كجز  مل بيدتدا الشخصية أصبحدا نفتقدها مما دفعدا األمر إلى دراستها والبح  عدها في األوراق والكتا، 

 :ت نذكر مث مل هذ  الموفوعا

                                                             
7 . «By age 18 the average teenager has spent 11,000 hours in the classroom and 22,000 hours in front of the 
television set. He or she has had perhaps 13,000 school lessons yet has watched more than 750,000 
commercials. By age thirty-five the same person has had fewer than 20,000 school lessons yet has watched 
approximately 45,000 hours of television and close to 2  million commercials», Ruggiero (Vincent Ryan), Beyond 
Feelings, a guide to critical thinking, Ninth Edition, published by McGraw-Hill, New York 2012, page 7. 
8 . take a look to John Watson in he’s book « father of behaviorism » for more details.  
9 . Ruggiero (Vincent Ryan), Beyond Feelings, a guide to critical thinking, Ninth Edition, published by McGraw-
Hill, New York 2012, pages 9 - 10. 
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]...[ إلةا حية  دحولةذ self-confidenceأو الثقة بالدفم   self-centerednessااستق ل الذادي 

ا باإفافة إلى ظهةور هذ  الصفة في كثير مل الثقافات اآلن مل صفة فافلة إلى صفة ذات قيمة رذيلة. هذ

ح يكأون انطوأأا مأن اللأعور قالرضأا سر الن ا»إلى دعزيز الثقة بالدفم مثل قولدا ألحدهم:  شعارات ددعو

، مةل هدةا أصةبحدا نتسةا ل عةل مةا الحاصةل فةي هةذ  الحيةا  اإنسةانية، مةا سةبا هةذا التضييةر 10«عن ذواتنا

 الكبير حتى وإن كان الجواب هو ما بيل أعيددا اآلن.

 هةذاووبالتالي  ن حظ أحيانا هداه موفةوعات مهمةة جةدا لكدهةا دخلةا لدةا أمةراق داخةل المجتمةع، 

م ظة التي لةبضرور  اكتشافم، إذ ا يمكل أن يكون مخترعا مدذ اللح اقع الذا نعدىأمر مفهوذ في فو  الو

  لبأرتل معدةى، فة  عجةا إن قةا يكل مل الممكل أن يكون مبتكرا، لكل ما يمكل أن يكون مبتكرا هو الة 

 فهوذ.في لحظة ما مل حيادم أن أكثر شي  غير مفهوذ عل العالم هو أنم م إنلتاين

ة : فةي فةو  مةا قمدةا بمداقشةتم، يجةا أا ندظةر إلةى الفردانيةكيف دصةب  فردانيةا؟ .6

 كشي  ولدنا بم فقط وإنما كشي  مكتسا أيضا، بل يمكل أن نعتبرها إن ش دا أمرا مستحا.

الفردانية دبدأ عددما ندره أنم ليم مل الممكل اإف ت مةل دة  ير اآلخةريل والظةروف، بهةذا المعدةى 

 : الخطوات التالية 11Ruggieroولتحقيا هذ  اليقظة يقترح  Vigilanceاليقسةدانية دعدي دصب  الفر

بح  في أول انطباع لديك مع أا شةخص أو فةي أا موفةوع بشةكل غيةر نهةائي، ا يهةم ا -

 كيف ربما هي دتحكم بك، أُرفض أن دتضمدك إلى أن دختبرها.

 ليم بشكل خخر. قرر لماذا كان رد فعلك على الشكل الذا ادخذدم ولماذا -

خص مةةا أو موفةوع معةةيل أو حتةةى ظةةرف فكةر فةةي احتمةةاات أخةةرى انفعاادةك نحةةو شةة -

 خر.خ

عدةدما س ل نفسك مر  أو أكثر عدد كل انفعال هل هو أكثةر مداسةبة مةل اانطبةاع األول. وا -

 دجيا على سؤالك هذا، قاوذ د  ير الظروف المحيطة بك التي ددفعك للتكيف معها. 

أنك ستكون هقا    ية تتتم ق فة الفردانية ولتت تدعي يقط ع ن أنك لكي ت من ع ن «

 .»12يي هياتك اليومية قلكل روتيني -التاققة–كذلك، أم قتطبيت اإلر ادات 

 

 التفكير النقدي - 2

 التفكير النقدي المط وب: - 1.2     

 يدهمةا أوبيانةا نخلةط أوا لدبدأ بوفع دمييز فرورا بيل التفكير والشعور، ذلك علةى اعتبةار أندةا أح

 ا  .نستعملهما بطريقة قابلة للتبادل، مما يتردا عليم لحظة التجريا وقوعدا في قلا كبير مل جر

الشعور هو استجابة ذادية يعكم المشاعر واألحاسيم أو حتى الرغبات، فهو يعتبر مفيدا في دوجيةم 

حالةة مةل الةوعي العقلةي يةؤدا وظيفةة معةال   انتباهدا إلى ما يفترق أن نفكر فيم، بيدما التفكيةر فقةد نعتبةر 
                                                             
10 . ibid, page 11. 
11 .Ruggiero (Vincent Ryan), Beyond Feelings, a guide to critical thinking, Ninth Edition, published by McGraw-
Hill, New York 2012, page 13. 
12 . ibid, page 13. 
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للمشاكل وادخاذ القرارات كما دتسم هذ  الوظيفةة أيضةا بانهمامهةا علةى دور التوفةي  مةل أجةل دحقيةا فهةم 

يالتفكير يتعن خ ض نفتل  ،يإذا كان اللعور ليس لل أي غاية خ ض التعبير عن نفتل»أكثر ج   ودقدما.

 .13«من أجل المعرية أو الفعل

مةا راددةا بيدفافة إلى هذا يبقى الشعور في حاجة ل ختبار قبل أن يكون مصدر  قة نبدي عليم قراباإ

 ا كانذ  مة    ةةسانية، مل هدو وقية اختبار هذ  المشاعر واألفعال اإن التفكير هو أكثر طريقة عق نية و

 نماذ  للتفكير هي :

 التفكير الت ملي -

 التفكير الخ ق أو المبدع -

 الدقدا التفكير -

التطأأأور ونحةةةل نركةةةز أكثةةةر هدةةةا علةةةى التفكيةةةر الدقةةةدا ألن جةةةوهر هةةةذا الدةةةوع مةةةل التفكيةةةر هةةةو 

Evaluation. 

ال براء "التطور" كمعنن لتقييم م داأية ت أريح ععبأارمأ أو تمثأل الأذي يفتأر وي أض  و  ر  ع  ي  »

يم القأوم المنطقيأة ل. ولتقيأإلدرا  ويهم   ص معين، ت رقتل وموضعل، أهكامل واعتقاداتل أو هتن رأيأ

اج أو أ أأد يع أأي يأأرقط قأأين الت أأريحات واألوصأأاو واألسأأم ة أو أي  أأكل مأأن أ أأكا  التمأأثوت السأأتنت

 .14«األخرق

رح أسة لة فالتفكير الدقدا هو بحثعل أجوبة ومطالا، مل  مة كانذ أهم دقديات المفكر الدقدا هةي طة

ديةة فةافة إلةى هةذا نجةد  يوظةف أيضةا كتقددقيقية مل أجةل التحقةا مةل صةدق القضةايا والموفةوعات، باإ

فسةر لدةا أخرى لم األس لة بحد ذادها لضرق دحليل األطروحات والمسةائل المطروحةة. وهةذا األمةر هةو مةا ي

فتةاح فتم واانطبيعة المفكر الدقدا الذا يتميز بطابع يردكز فيم على الحج  في أحكامم وإلمامم بحدود معر

 ي المشاعرفخصية دتمتع بخاصية التفكير قبل ادخاد القرارات والتحكم على أفكار اآلخريل، وأيضا نجد  ش

ا قبل أن دتحكم هي فيم وعةدذ دسةرعم فةي الحةدي  وكشةف لكةل أوراقةم بةل يتة نى ويةؤخر ويؤجةل قضةية مة

 لحيل خخر لما يخدذ صالحم.

 أنلطة أساسية يي التفكير النقدي - 2.2     

 :15س لة ددتميأوا لدبدأ بتقسيم لشكل أو إلى أا نوع األ

                                                             
13 . ibid, page 19. 
14 .«The experts define evaluation as meaning “to assess the credibility of statements or other representations 
which are accounts or descriptions of a person’s perception, experience, situation, judgment, belief, or opinion; 
and to assess the logical strength of the actual or intended inferential relationships among statements, 
descriptions, questions or other forms of  representation.”»,Peter A. Facione, Critical Thinking. What It Is and 
Why It Counts, Measured Reasons and The California Academic Press, Millbrae, CA 2011, page 6. 
15 . Richard Paul and Linda Elder, The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools, 28th Annual 
International Conference on Critical Thinking, Near University of California at Berkeley, July 19 – 24, 2008, page 
16. 
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 ةم الحكةم دمامةا كمةا  نشاط مدفةت  علةى التحقيةا والتفسةير أما فيما يتعلا بالتفكير الدقدا فيتميز بكونم

 :16يبيل الجدول التالي

 متط باتل تعريفل النلاط

 التحقيت
 فهذا هو البيان الذا قد –إيجاد الدليل 

 يكون مفتاح الجواب

على الدليل أن يكون و يا 

 وع وكافالصلة بالموف

 دقرير ما دعديم األدلة التفتير

على التفسير أن يكون 

أكثر عق نية مل التفسيرات 

 األخرى المتبايدة

 الحكم
التوصل إلى استدتا  حول القضية 

 المعدية

على ااستدتا  أن يتوافا 

 مع ااختبار المدطقي ويستوفيم

 

الحجة  وصة  م يبحثون خةار  األدلةة مل الم حظ أن المفكريل غير المسؤوليل يختارون أوا الخ 

وحةةدها  ليبةةررون سةةبا اختيةةارهم، إنهةةم يفشةةلون فةةي إدراه الدتيجةةة الوحيةةد  التةةي دسةةتحا اانتةةزاع، إنهةةا

مةيل وأو إنها مقبولة عدد ف ة خاصة، كشكل مةل التخالمشكلة أو القضية وهي حل ممكل. مردكز  خار  فهم

بدقطةة  وكةذا الحكةم مةل شة نها أن دزودنةا تحقيةا والتفسةيروأنشةطة مةل قبيةل الالظلع والحةدق واافتراق؟

 .لدطور فكر  ما the thinkingprocessمعياراحصيل التفكير البداية مفيد  جدا مل أجل بلوغ ود

 

                                                             
16 . Ruggiero (Vincent Ryan), Beyond Feelings, a guide to critical thinking, Ninth Edition, published by McGraw-
Hill, New York 2012, page 24. 
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 الحقيقة  - 3

ة ون بمطابقةلم ات السديل اختلف الف سفة حول ماهية الحقيقة، فهداه مل ربطها بالمثةل العليةا وخخةر

آلن اأن يصةب   ن لما في األعيان .... إلا، وهكذا يستمر األمةر فةي دعةدد دة وي ت الحقيقةة إلةىما في األذها

 ؟أن يقدذ لدا لدعم وجود حقيقة ما السؤال المهم هو أا دليل ممكل

يةف نةدظم  قةة مةع كسؤال الحقيقة أو ما الحقيقي هو وفعية أخذناها نحو سؤال لديم أهميةة كبيةر  بع

قيقةي و غير الحل واحد يخلا حقيقتم الخاصة" هذا القول يذها بدا إلى التسا ل "وما ه؟. "فكدفكيرنا ونمثلم

ر ثل "أنا ح" مل خ ل هذ  العبار  قد يفضي الحدي  إلى بعد خخر م؟عدده الذا ليم هو كذلك بالدسبة إلي

نةم يظةل أل وأستطيع ب ن أومل بما يداسبدي". مل خ ل هذا اادعا  نستدت  أن أا شخص يفكر فةي الحقيقةة

 أنها كذلك، ا ألنم يملك أدوات إ بادها وإبرائ الشروط التي دفعذ بتحققها.

 الحقيقة مكتلفة وليتت معطام - 1.3     

أفةحذ مضةحكة، ألندةا حقةا  17«كل واهد منا ي  ت هقيقتل ال اصة»مل المهم جدا إدراه أن فكر  

 -دةدور حةول ماهيتهةا، أا حولةم ماهيةة الشةي نخلا شةي  مةا لكدةم لةيم حقيقةة وإنمةا هةو اعتقةاد. فالحقيقةة 

الوقائع في درديبها ودشكيلها الفدي والمتداسا األجزا  بعضم مع بعض.لهةذا اعتبةرت اعتقاداددةا وفرفةياددا 

 Ruggiero Vincent Ryanصحيحة عددما دما ل الواقع وخاط ةة عدةدما يكةون العكةم، مةل هدةا قةرر

مثأل هأذا الق أايا، ي أ  أن نبحأ  عأن ال أواب الأذي يناسأ   لبحأ  عأن الحقيقأة يأيا» أنم لكي نقوذ بـةـ  

 .18«الحقائت، ال واب ال حيح

 

 المعرية - 4

 : متط بات المعرية - 1.4     

أن دعةةرف عةةاد  دعدةةي شةةي ا خخةةر، إنهةةا القةةدر  علةةى التعبيةةر علةةى مةةا هةةو معةةروف وكيةةف أدركدةةا ، 

األفكار ومعرفة مدى قدرددا علةى إ بادهةا أو  فالمعرفة دحرئ لديدا إما بشكل فعال عل طريا دجربة واختبار

محاولة كشف مدى قابلية دحققها، أو عل طريةا العق نيةة والمدطةا حيدمةا نحةاول دحليةل مشةكلة مطروحةة 

                                                             
17 . ibid, page 37. 
18. ibid, page 37. 
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لديدا أو على اعتبار أن كل األحداث ممكدة الت ويل أو برسم خ صة مدطقية. وإما قد دحةرئ المعرفةة بشةكل 

 صص المدرسية.غير فعال عل طريا الدروق والح

 ة يمكةل أنهو شكل مل أشكال المعرفة، في الحقيقة لكل دمر عليدا لحظة نتسا ل فيها إن كان اإيمان

ل تقةاد ديدةي مةأن ك همةا مركةا ودقيةا. فعبةار  اع هيالع قة بيل المعرفة واإيمان الديدي نعتبر أنطبيعة 

إنمةا ر صةحي   وذا ا يعدي أن هذا المعتقد غيةخ ل التعريف دقترح إيمانا بشي  ما ا يمكل إ بادم، ولكل ه

 ع.بشكل قاط يعدي فقط أن هذ  الحقيقة التي يدادا بها الخطاب الديدي مهما كانذ ا يمكل أن دكون مثبتة

، ذ ابةل هللام هللا، والدصارى يؤمدون ب ن عيسى عليم الس ياليهود يؤمدون ب ن موسى عليم الس ذ كل

ذ  رسةةول هللا صةةلى هللا عليةةم وسةةلم، والعلةةم ببسةةاطة ا دجةةرا عليةةم هةةة والمسةةلمون يؤمدةةون بةة ن محمةةد

 ضها.المعتقدات، بيدما الفلسفة دستطيع أن دعطي حج  لمعارفتها لكل ا دستطيع أن دثبتها أو ددح

 عوائت المعرية : – 2.4     

فتةراق اا هداه عاددان ا دتان دعرق ن المعرفةة، األولةى هةي اافترافةات والثانيةة هةي الظةل، أمةا

مةا يكةون فهو أخذ شي  ما لتضخيمم، هةذا هةو  اعتباطيةا يُقبةل كحقيقةة شةي  لةم يثبةذ ويبةرهل عليةم، أو رب

 بشكل عق ني مدار نزاع، وهذا بسبا افتراق هو بصفة عامة نشاط غير واع.

تم، يعرق األحكاذ على الحدق أو أنم ي خذ فرصتم في الجواب مل دون الت كةد مةل صةح وأما الظل

 أن الخطة  وهذا دماما يشبم الخ ف القائم بةيل الحقيقةة والةوهم والخطة  الةذا دحةدث عدةم كةانط حية  اعتبةر

 ذلكيقدذ نفسم كخط  مع شةروط صةحتم، بيدمةا الحقيقةة هةي قائمةة فةي ذادهةا ومصةرحة عةل نفسةها مقدمةة بة

هةو الةذا أسباب إع نها عل ذادها كحقيقة وظروف اعتبارها كةذلك، لكةل األخطةر بةيل الث  ةة هةو الةوهم و

مةرن  ائمةا، إنةماعتبر كانط أن ديكارت لم يدتبم إليم، فالوهم يقدذ نفسم كحقيقة ويسعى إلةى أن يحةل محلهةا د

لةوهم، ااق والظةل أحةد أشةكال متدكر بصفتها مما يجعل إدراكم صعا. وإلى حد ما يمكل أن نعتبةر اافتةر

ب أسةبا ك همةاوسةببا يدكةر أهميةة األدلةة  -الظةل -سببا يعيا ااهتماذ والثاني  -اافتراق-لذلك كان األول 

 دعيا التقدذ نحو المعرفة.

 ؟الرأي: إلن أي درجة تعتبر  راؤنا جيدم – 5

ديةذ علةى حجة  قويةة، ألن تى لو بأوا يجا أن نعي أن خرا نا ممكدة التكذيا أو أن دكون خاط ة ح

ياألقحأا  أههأرت ع أن أن »شكال الكامل في هذ  القضية هةو أنةم لةم يةتم اكتشةاف بعةد طريقةة لتكةذيبها، اإ

النأاس مأن الممكأأن أن يكونأوا م طمأأين هتأن عنأأدما يبأدلون م هأأودا كبيأرا ل حكأأم ع أن الق أأايا وا راء 

أن يكةون غيةر موفةوعي أو شخصةةي . مةل هدةا اعتبةةر سةؤال الصةحي  أو الخطة  يفتةةرق 19«قموضأوعية

بشكل داذ، وبحسا هذ  الفرفية شاع حدي  مةا الةذا يجعةل مةل افتةراق شةخص معةيل صةحي  بةدا مةل 

افترافةي الشخصةةي. فعلةى سةةبيل التوفةي   إذا كدةةذ دةةؤمل بسةلوه عملةةي هةو ا أخ قةةي وأنةا أومةةل ب نةةم 

فالذا يدظر إلى المس لة على أنها ا أخ قي، فحتى لو كان هذا اعتقاد شخص بارئ ما فك نا على صواب، 

أخ قيةةة هةةي صةةحيحة مةةل مدظةةور  الشخصةةي دمامةةا كمةةا هةةي صةةحيحة مةةل مدظةةورا أنةةا باعتقةةادا أنهةةا 

 أخ قية.

                                                             
19 . ibid, page 61. 
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ألهةةدافثم لةتكل واالتزامادواوللخةرو  مةل هةةذا المة ئق الةذا يبةةدو وك نةم يةدور بدةةا فةي حلقةة فارغةةة، 

 فرصة أن دكون أحكامدا القيمية صحيحة.الدتائ ع معايير يمكددا دوظيفها للزياد  مل 

التزامةةات ا: االتةةزاذ هةةو دقيةةد للسةةلوه، يطالةةا بةة ن نفعةةل شةةي  مةةا أو نتفةةادا ، وأكثةةر االتزامةةات - 

 وفوحا هي المتفا عليها مدهجيا ك نها دعاقدية.

وفةي فسةدا انسةجاذ عظةيم علةى أن: بالمعدى العاذ األهداف هي أفكار التميةز، أهةداف دعةود باألهداف -

آلخةةر مبةةادئ محةةدد  دسةةاعدنا علةةى الحفةةاظ علةةى ااألهةةداف بضيرنةةا، وعلةةى مسةةتوى أخ قةةي دعتبةةر  ع قتدةةا

 بالحرص على احترامم. 

 : هي الفائد ، وانسجاذ نتائ  فعل ما يؤ ر في الشخص الذا يؤدا وظيفة ما. الدتائ  -

 أنواع األخطاء التي نقع ييها - 1.5     

 التي يمكل أن يسقط فيها أا رأا وهي كالتالي: هداه أربعة أنواع ل خطا 

 كونهم بشرا في األخير. بحكمالميول نحو الخط  أمر سائد بيل كل الداق  - 1

م نفةراد بتوجةالميول نحو الخط  مردبط بفردانية العقل أو ااعتقةاد أو حتةى الدظريةات وبمعدةى اا - 2

 حسا الميول ومعارفة ما سوا ع.

 لحوار والحدود اإنسانية للضة.األخطا  د دي مل ا - 3

 األخطا  بشكل عاذ هي نمط خاص بكل عصر معيل. - 4

وهدةةةاه بعةةةض الدةةةاق بطبيعةةةة الحةةةال عرفةةةة للوقةةةوع فةةةي الخطةةة  أكثةةةر مةةةل غيةةةرهم، والفيلسةةةوف 

 : ذ  األخطا  وجعلهم بيل مل هم إمايضع دقسيم    ي واف  للذيل يقعون في ه20جون لو اإنجليزا 

 درا مةةا يكونةةون عقليةةيل علةةى اإطةة ق، فةةي حةةيل أن المطلةةوب هةةو أن يفكةةرونهةةؤا  الةةذيل نةةا• 

 .thinking and actionويدطلقون إلى الفعل 

 تحكم حيادهم.لهؤا  الذيل يصممون على أن يتركون العاطفة بدا مل العقل • 

 هؤا  الذيل يتبعون العقل بإخ ص داذ.• 

 : 21ف ات األخرى كـباإفافة إلى هذ  ال ئحة نضيف مزيدا مل ال

 هؤا  الذيل ا يملون مل إعاد  اختبار صحة رأا معيل كان ممدهجا.• 

دةدما عهؤا  األفراد الذيل هم عرفة على ااط ق لفقدان كل فرصهم لتصحي  أرا هم الخاط ةة • 

 دظهر أدلة جديد .

 تلكيل الرأي وتطويرا - 2.5     

                                                             
20 . ibid, page 65. 
21 . Ibid, page 65. 
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ومهةتم بةدا مةل  complexأكثةر مةل معقةد  vastlyعا نسةان متسةأحد أهم القواعد التي دجعل مةل اإ

متحجر وجامد هةو قدردةم علةى إعةاد  صةياغة ودشةكيل خرائةم، إنهةا قةدر  فطريةة فةي اإنسةان ا يمكدةم أنةم 

يوقفها فيم، إا أنها دبقى سيفا ذو حديل. فإما أن ددتهي بم إلى الحكمة أو إما أن ددتهي إلى الدخول في متاهة 

تعبيرع. ولتفادا الوقوع في هذا األخير هداه بعض الخطوات البسيطة التةي دسةاعد فةي والض ل إن ص  ال

 :22دطوير والرفع مل جود  خرائدا هي على الترديا التالي

اددةةا، محاولةة فهةم كيةةف يمكةل أن دتشةكل خرا نةةا، وهةذا ا يةةتم إا عةل طريةا اكتشةةاف معدةى إدراك• 

 .دقداوهذ  العملية ا دتم إا عل طريا التفكير ال

 قاوذ اإغرا ات لتعال  خرا ه كحقائا.• 

هية  نقديةة مةل أخةذ دوجيهةات، سةوا  أكدةذ م أفكاره يمدع طريقةة اإهمةال الة  monitorمراقا • 

 للت  ير في شخص ما أو مكان أو وفع.

ال تكن منأديعا خارجأا عأن » Epictetus توسقكتيإفالمطلوب أن نتبع نصيحة الفيلسوف اإغريقي 

أ قانطباع  أديد، لكأن أأل: االنطبأاع، انتسأر أ أيو، دعنأي أرق مأاذا أنأت ومأاذا تقأدو، دعنأي نفتك عأدمك

بإمكانية دحكمدا في خرا نةا إذا امتلكداهةا وإا  Ruggiero.مل خ ل هذ  الخطوات يؤكد 23«أأوو قاختبار 

 فسيكون العكم صحي .

 

 ماذا تعني األدلة؟ – 6

عرفةم دفيم حول موفوع ما، ولكل لتقديم دليةل هةو بة ن  لتحديد رأا هو أن دقول لآلخريل ما دفكر

ثيةر هو أمةر م (shown)على اآلخريل حول ذاه الذا دفكر فيم مل إن كان لم معدى، وأن يكون معروفا 

 أكثر وجذاب مل أن يكون مخبرا عدم.

ون لدقةديلقد أفحى معدى خداع الذات خفة لدى الجميع، بل إندةا أصةبحدا نةرى اليةوذ حتةى المفكةرون ا

مةل ذلةك،  معرفون لإلغوا  أيضا، لكل دميزهم يظهر بتعلمهم وامت كهم لمعيار مقاومة اإغةوا ، واألهةم

 ذ  األدلةةهةرأيا، وأيضا يعيةدون الدظةر فةي  ر األدلة قبل أن دشكل لديهمأنهم طورا عاد  فحص جود  ومقدا

 .قبل أن يعبروا عدها كرأا

 : تقييم األدلة - 1.6     

فكر ب نفسدا ك شخاص موفوعييل دماما، بالتساوا نفت  الجانا اآلخةر لكةل قضةية، كلدا نحا أن ن 

ندةا عةاد  دةا لهةا. إلكل هذا نادرا ما يحدث، حتى وإن لم دكل لديدا وفعية  ابتة في القضةية مدةذ البدايةة لتقييم

 ع، أو مةلجتمةندجرف إلى ادجا  واحد أو إلى خخر مل خ ل دصورنا الفلسةفي للحيةا  ونظرددةا للسياسةة والم

 كةون لةم أايخ ل اآلرا  التي دردبط  بالقضايا، هذا اانجراف يعرف أيضا كانحيائ، ربما بشكل طفيف ا 

 يدا.د  ير على أحكامدا، ومل جهة أخرى قد يكون خطيرا بما فيم الكفاية ليعيا التفكير الدقدا ف

                                                             
22 . ibid, page 67. 
23 .Ruggiero (Vincent Ryan), Beyond Feelings, a guide to critical thinking, Ninth Edition, published by McGraw-
Hill, New York 2012, page 68. 
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يةا ل عةل انحيةائ أو نزعةة دعومل خ ل ما سبا ن حظ أن البح  يدفعدا إلى التسا ل عةل كيةف نعلة

حدى هذ  الع مات التالية التةي إ؟ للجواب على هذا السؤال سيكون مل الضرورا أن نبح  فيدقييمدا ل دلة

 :24دتمثل في درصد لدا الميوات التي مل ش نها أن دعيقدا في دقدمدا وبدا  حكم يقارب الصحة، إنها

 .كون مدهجك للتقييم يطلا جهة واحد  إ بات الحا -

ا مةدبرهل على الم لوفة  افتراق أن عدد الوجهات الدظرلى أساق عانط قك في التحقيا  -

 هو صحي .

جاهةل فةي التي دحبذ معالجتها ودتوالمشكلةع بح  عل األدلة التي ددعم جانا مل المس لة ال -

 المقابل األدلة التي دعارق ذلك.

 بحة المصةادر و وقيةة وجةود  نط قا مل مدى م ئمتها لتفكيره بدا مةل ادقييم المصادر  -

 . التي دعتمدها

اذع ومتصةةةيد ألخطةةةا  مةةةل عارفةةةك وجهةةةة الدظةةةر، دون أا دمحةةةيص  اأن دكةةةون ناقةةةد -

 . وددافع عدها وفحص ل دلة التي دؤيد

رأا قبةل أن ددهةي دراسةتك للة تم والجدلبمحاججعددما دواجم دلي  يعارق دحيزه، فتبدأ  -

 كم القيمة بدوع مل األجوبة الجاهز  لديك.المخالف، بمعدى أنك دعمد إلى إصدار ح

نحةددها  ولربما يكةون مةل الصةعا التخلةي عةل انحيائاددةا المعيقةة لتفكيرنةا الصةائا، لكةل يمكددةا أن

عةل إن  ونتحكم بها، فهذا كلم أمر فرورا، فالهدف مل دقيةيم األدلةة هةو اكتشةاف الحقيقةة، بضةض الدظةر

ي  أذ غير ذلك، والطري ف   قة الوحيد  لفعل هذا هو دقييمها بشكل داذ.كانذ أمرا ُمر 

عندما تدعم األدلة مقدمة ما، ي   التح ي قالل اعة لتقب ها، يتغيير طريقة تفكير  ليتت قاألمر »

اللأأائن، قينمأأا التمتأأك قأأرأي مغ أأوط أو خأأاطظ قعأأذر الحفأأاه ع أأن مأأاء الوجأأل هأأذا ت أأرو ال يأأد  ع أأن 

 .25«مويوآ التذاجة يقط، قل ي عل منك يكريا    ا غير

 ما الذي يعي  ن لنا دليو ع ن أنل كاو؟ - 2.6     

نادرا ما دقرر ببساطة أن أدلتك دمَّ دقييمها بشكل كاف، عدةدما دضةع حكةم سةوف د خةذ فةي حسةبانك  

عدد األدلة التي استعدذ بها ومدى جوددها لت ئم فكردك، ل سةف ا دوجةد صةيضة بسةيطة لتةدلك ودسةاعده 

ية معيدة، لكل يمكل اعتبار الخطوات الةث ث التاليةة مهمةة جةدا للجةواب علةى إشةكال في أخذ أا قرار بقض

 :26هذا القسم، إنها

 األدلة هي كافية عددما يسم  لحكم أن يوجد مع حقيقة أو أن يكشف لدا حقيقة• 

رفذ علقضية إذا كانذ الحقيقة غير ممكدة البلوغ، األدلة دكون كافية إذا كانذ نظر  واحد  ل• 

 ن محتملة.لتكو

                                                             
24 . ibid, page 79. 
25 .«When the evidence supports such a conclusion, have the courage to embrace it. Changing your mind is not 
dishonorable, but maintaining a false view in order to save face is not only foolish but also intellectually 
dishonest», Ruggiero (Vincent Ryan), Beyond Feelings, a guide to critical thinking, Ninth Edition, published by 
McGraw-Hill, New York 2012, page 80. 
26 . ibid, page 80. 
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 في كل الحاات، األدلة ابد أن دعتبر غير كافية.• 

 

 ما الح اج؟ - 7

كدقةا  رسةمي، وهةذا الدةوع مةا الحجا  هو دبادل للرأا بيل شخصيل أو أكثر وهو يبدو على قةدر  

مل الحجا  هو و يا الصلة بالتفكير الدقدا، بمعدى خخر، عبةار  الحجةا  هةو ودبةادل لةآلرا  بةيل شخصةيل 

 :يصةب  الحجةا  ذا معدةى يرمةي إلةى ا أن دصب  مفكةرا نقةديا، وبالتةاليثرع هي أكثر مل مداسبة لتحد   أو أك

. ومل أهم المبةادئ األساسةية المسةتعملة مةل طةرف المداطقةة لتقيةيم 27«الحدود المنطقية التي تدعم الحكم»

 :28الحج  نذكرها كالتالي

 المقدمات قد دكون صحيحة أو خاط ة. – 1

 التي دربط المقدمات بالدتائ  قد دكون أيضا مقبولة أو مرفوفة. الع قات – 2

 إذا صحذ المقدمات وروابطها فهذا يساوا حجة سليمة. – 3

ا بعةيل لحجة غير سليمة لد خذه اإذا كانذ المقدمة غير صحيحة والرابط غير مقبول فهذا مساو– 4

 ااعتبار.

طةةا مةل إن كانةةذ صةةحيحة أو خاط ةة وبةة ا مدفتقيةيم الحجةة  يسةتقر ببسةةاطة علةةى : دقيةيم المقةةدمات 

 :حيحة مدطقيا. مثاا على هذا نذكرقادت إلى نتائ  صدرت عدها هي ص

 كل إنسان فان

 سقراط إنسان

 سقراط فان

من الواضح ع ن أن المقدمات صحيحة، وكذلك نتائ ها، هذا النتي ة وهدها يقط تتتتبع منطقيأا »

 .29«سومة ه تها

 

 خوصة

ن مبادئ الفكر لم دكل إا مل أجل دسويغ نظرا ومدهجي وبدةا  نظريةة الحقيقةة نستخلص مما سبا أ

والمعدى مل حي  إنهما يؤكدان على أن دصور براغمادي ا يكون مةل وجهةة نظةر العق نيةة الخالصةة وا 

 ، وإنما يتشكل المعدى مل خ لهما معا. إذ أن الحقيقة يتم اكتشةافها وليسةذمحضةمل وجهة نظر التجريبية 

هي معطةى قبلةي كمةا كةان يعتقةد كةانط، أا يةتم بدةا  الحقيقةة علةى العقةل الخةالص، وهةذا مفةاد  أن التجربةة 
                                                             
27 . ibid, page 83. 
28 . ibid, page 85. 
29 .«The premises obviously are true. Also, the conclusion offered, and only that conclusion, follows logically. 
Accordingly, the argument is sound», Ruggiero (Vincent Ryan), Beyond Feelings, a guide to critical thinking, 
Ninth Edition, published by McGraw-Hill, New York 2012, page 86. 
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والخبر  واختبار األفكار ودمحةيص مدطةا الصةواب والخطة  فةي اآلرا  والتصةورات والدظةر فةي ااعتقةاد 

يؤكةةد أن الحقيقةةة مةةل حيةة  هةةو مةةردبط بةةاألفراد والةةذوات ومتضيةةر وفةةا الظةةروف والسةةياقات ...، كةةل ذلةةك 

مردبطةبمرجع الواقع والتوافا بيل الفكر  وحقيقتها الحسية. مل هدا كةان التفكيةر الدقةدا عرفةة انتقةادات 

كثير  دسعى إلةى إبةرائ خطة  هةذا الفكةر فةي عةدذ دمييةز  بةيل المعتقةدات وبةيل األفكةار الواقعيةة، بةل وعةدذ 

وبالتةالي دةم جعةل الفكةر الدقةدا يتجةم نحةو التطبيةا فصلم بيل مجال اإيمان ومجال العقل ومجال التجربةة. 

 مشةروعأا قةو   دراكم بطريقة م ئمة وعق نية وهدا دتجلةىوالمزاوجة بيل ما يمكل إدراكم وما ا يمكل إ

 .فكرا

إعةاد  دعريةف الدظةاذ العملةي الةذا يتعلةا  في هذا الموقةع هكذا نفهم على أن جوهر هذا الفكر يعمل

ة ومبادئها ا يجا فهم الممارسة باعتبارهةا نقيضةا للدظريةة، ولكةل باعتبارهةا نقيضةا بم. وألجل فهم الدظري

بةةالمعدى الخةةاص كمحسةةوق قابةةل  -التجربةةة -رد. وهةةذا يعدةةي  فةةرور  وجةةوب فهمهةةالمةةا هةةو عةةاذ وللمجةة

 .30déterminableللتحديد 
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