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 مقدمه
جستجوگر، نگرشی است به فقدان شناخت در محدود خاصی از معرفت  به معنای محقق و 1شکاکیت

(Dancy, 2010) آوری طبیعی ابتدایی و به تعلیق درآوردن تعاریفی است که از راه عرف، عادت و و روی

تا فرصتی فراهم شود  (Sam Khaniani and Mousavinia, 2014)آمده باشد دستحتی شناخت علمی به

 لکه هر پژوهشگری با ارزیابی آراء و دالیلی، ادعای شناخت یقینی به معرفت را به چالش بکشد. در طو

های شک گرا یا در قالب شکاکان فراگیر، معرفت را مورد تشکیک قرار داده و آن را به تاریخ فلسفه، نحله

مانند شکاکان استداللی با برهان و داشتن توجیه به رد شناخت حقیقت نهایی انداختند، یا بهتعلیق دائم می

بنابراین شک به ؛ شدمحسوب می (Movahedian, 2010)عنوان یک پژوهش علمی پرداختند یا اینکه بهمی

شناسی گرفت و منجر به تغییر و دگرگونی در نظام معرفتهای مختلف در مقابل معرفت یقینی قرار میشیوه

شد. در مقابل این رویکردهای شک گرایان، نظام تعلیم و تربیت یا های تعلیم و تربیت میو به دنبال آن نظام

گزید یا بسان رویکرد شکاکانه با توصیه و همنوایی یا تهدید وادار دوری میکاری از آن در تقابل و محافظه

ا بدون بررسی های تربیتی ینمود. در این میان نظامها و اصول تربیتی میبه احیاء، بازسازی و تغییر مبانی، هدف

اب ی را انتخاها دوری کرده و یا نظام معرفتی و تربیتی جزیرهو شناخت این رویکردهای معرفتی از آن

و یا  متربیان شده اجتماعی و فردی نیازهای به گوییپاسخ در تربیت نظام کنند که این امر موجب ناتوانیمی

، یا بدون رویارویی (Sajjadi, 2011)یابند های درسی سوق میها و برنامهبه سمت انحصارگرایی در هدف

بنابراین تعلل در وارسی محققانه رویکردهای ؛ بیندای نمیدار جز تسلیم محض چارهمنطقی و هدف

یا  3فراگیر ، شک گرایی2گرایی افراطیجزم های تربیتی بهگرا سبب شد تا نظامشناختی شک و جزممعرفت

گرا صورت رفتاروپرورش بهرهنمون شوند. چراکه در نظام تربیتی جزم گرایانه، آموزش  4گرایی مطلقنسبی

های گذشته در قالب و تنها به انتقال محض دانش نسل  (Shamshiri, 2007)ود رو در قالب آموزش بکار می

که دانش آموزان باید بیاموزند تا خود برای حل مسائل فکر کنند و یاد بگیرند کند، درحالیعلوم بسنده می

(Naji, 2004) یصور و اللفظیتحت تفسیر ها،متن در انتخاب کودکان صدای غیرعمدی و اما حذف عمدی 

شده اصول موجب  ) (Joanna, 2010ها پاسخ برای هاآن اندیشیدن افق کردن محدود با کودکان هایایده

گرا نیز قادر نباشند شک ورزی، پرورش حواس و تعقل گرایی، آفت زدایی شک ورزانه، تربیتی غیر جزم

را یکجا  بیرونی و خودمحوری چندگانه -پذیری نقاد، انتقادگرایی درونیتعامل سوژه و ابژه گرایی، مسئولیت

                                                 
1. Skepticism 

2. Dogmatism Extreme 
3. Global Skepticism 

4. Absolute Relativism 
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باید یکجا به این  که نظام تربیتیثی کند. درحالیگرایی، القاء و حجیت در اصول تربیتی را خنمرتفع و جزم

های تربیتی نظام رفت از خألها و مشکالت مذکور شود. اگرچهها جامۀ عمل پوشانده و موجب برونمؤلفه

، 3آموزش تعاملی ،2، تفکر انتقادی1رفت این مشکالت از طریق تفکر استداللیجویی و برونجهت چاره

، آموزش کاوشگری در جریان 7، آموزش خالقیت6فلسفه برای کودکان ،5، تفکر قضاوتی4مغزی بارش

اند تا با مسئله آفرینی در فضای آموزشی و یادگیری موانع خالقیت، تفکر و یادگیری پرداخته-یاددهی

ر مند و فردگرایی در شک گرایی را دگرایی و موانع اصول ثابت، قاعدهقاعدگی در اصول تربیتی جزمبی

ها های آناند بر جزم و شکاکیت فائق آمده و از آسیبهای متنوع هنوز نتوانستهما با این طراحیشکنند، اهم 

که ضمن  شناختی رفتسوی رویکردهای معرفتباشند. بدین سبب الزم است برای رفع این خألها بهمصون 

گیری از هبردها بهرهگرایی و شک گرایی نگرایید. یکی از این راهایی فوق، به جزمبرخورداری از ویژگی

تواند بر مشکالت فوق فائق آمده و نظام تربیتی متعادلی میان های خود میشک دکارتی است که با مؤلفه

توان جزم و شک گرایی احیاء کند، اما این شک با نقدهایی روبروست که بدون توجه به آن، نمی

وجه ک سوفیستی پروتاگوراس است که با تگرایی آن را رفع نمود. یکی از این منتقدان، شهای جزمگرایش

های شک ورزی مداوم، مقیاس گرایی انسان، روش گرایی آزاد، انسجام گریزی و به مبانی و ویژگی

تواند وارد کرده که از بعضی جهات سازنده است و می 8گرایی معرفتی، نقدهایی به شک دکارتکثرت

ام تربیتی را فراهم نماید. بنابراین، در این پژوهش شرایط مقابله با جزم و خألهای شک دکارتی برای نظ

نخست به توصیف و توضیح روند ظهور، نحوۀ پیدایش، بیان چرایی و علل مبنایی شک دکارتی و 

تی شده است. سپس از طریق شک سوفیسشناختی سوفیستی پروتاگوراس پرداختههای معرفتویژگی

پردازد و مطابق شناختی شک دکارتی میو بررسی آراء معرفتپروتاگوراس به ارزیابی و انتقاد بیرونی علمی 

های صورت منطقی بیان و درنتیجه راههای ایجابی شک دکارتی را بههای خود، نارسایی و کاستیویژگی

نماید. با جایگزینی های ایجابی آن استنباط میرفت و رفع خألهای شک دکارتی را در مؤلفهبرون

ابی شک های ایجرفت خألها، مؤلفهشک سوفیستی پروتاگوراس برای برون شناختیهای معرفتویژگی

-پردازی  شک دکارتی، اصول یاددهیدکارتی موردبازسازی قرارگرفته است تا ضمن بازسازی و نو مفهوم

                                                 
1. Discursive Thinking 

2. Critical Thinking 

3. Interactive Learning 
4. Brain Storming 

5. Thinking Judgmental 

6. Philosophy for Children 
7. Creativity Training 

8. Descartes Doubt 
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 پردازی شک دکارتی استنتاج گردد.های نو مفهومیادگیری از مؤلفه

 

 بنیادهای فلسفی شک دکارتی
فیلسوف و ریاضیدان قرن هفدهم، محصل مدرسۀ کولژ دو الفلشی، بر این عقیدۀ بود رنه دکارت، 

اما با ،  (Descartes, 2008)اندیقین در این مدرسهکه اگر روی زمین مردمانی دانشمند وجود داشته باشند به

اخت و سفراگیری فلسفه، ریاضیات، منطق، فیزیک و متافیزیک این مدرسه تشنگی دانش او را برآورده ن

و سبب شد تعلیم و تربیت زمانه و نظام  (Nighibzadeh, 1995)های شک در او پدید آمد نخستین ریشه

تی دست وسطی به حقیقمعرفتی ارسطویی را موردنقد قرار دهد تا از این طریق ضمن غلبه بر نظام علمی قرون

 علوم را یکسره رها کند و گرفت برای مدتی آموختنیابد که هیچ شکی در آن نباشد. الجرم تصمیم 

دانشی   (Descartes, 2006)دانشی را طلب نکند مگر اینکه در نفس خود یا در کتاب بزرگ جهان بیابد هیچ

یری گچگونگی شکل»و « شناخت»که روشن، مطمئن و برای زندگی سودمند باشد. بنابراین، موضوع 

و   (Copelston, 2009)حقیقت فلسفی شدندهای فلسفی دکارت برای تحصیل ترین موضوعاز مهم« معرفت

تا با ایجاد روشی ( Russell,1994)پرداخت  او نه مانند معلم، بلکه مانند کاشف و محقق به جستجوی حقیقت

هم با ذکر  نقد بکشد ومنظور تحصیل یقین، هم روش گذشتگان را بهواحد برای وحدت بخشیدن به علوم به

ها برای دکارت . این هدف(Ghorbani, 2010)دن آن را پیدا کند های برطرف کرموانع شناخت، راه

گیر ، شک گرایی جزم را دامن1طرف احیاء کنندگان شک افراطی پیرونگیرد که ازیکدرزمانی شکل می

شود و های چشمگیری در حوزۀ علوم طبیعی میکنند و از طرف دیگر رنسانس، موجب پیشرفتفلسفه می

ا، هر معرفتی هکند و در مقابل آنکلی شیوۀ مخالف انتخاب کند تا دکارت بهمی هماین بسترها شرایطی فرا

ماند که را که اندکی شبهه داشته باشد را غلط فرض کند تا ببیند آیا سرانجام چیزی در ذهنش باقی می

ظام رفتی در نهای معدر نخستین اقدام به دنبال آفت بنابراین(. (Descartes,2006درستی غیر مشکک باشد به

 ها مصون نیست وکس از آنداند که هیچهایی میداوریشناختی است و آفت اول را نتایج ناشی از پیش

 یک از آن چیزهایی را که قبالا بیند که هر فردی در تحصیل یقین معرفتی هیچخالصی از آن در این می

وآفت دوم خستگی ( (Descartes,2008 تصدیق یا انکار کرده، جز با بررسی مجدد تأیید یا تکذیب نکند

است  بندی الفاظیذهن ناشی از امور حواسی است که منجر به آفت سوم معرفت یعنی اشتباه ذهن در قالب

عالوه براین، دیگر علل خطای معرفتی در نزد (، (Descartes,2006که مبین مفاهیم و تصورات ذهنی نیستند 

                                                 
1. Pyrrhonism 
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که بین مفاهیم دریافت شده از سوی فاهمه با است؛ یعنی هنگامیدکارت، ناهماهنگی اراده و فاهمۀ انسانی 

دکارت برای دوری از . (Ghorbani, 2010)های اراده، هماهنگی و تناسب الزم وجود نداشته باشد خواسته

ناختی شگرایی متصل به آن، سه مؤلفۀ انسان، عقل و آزادی را در نظام معرفتهای معرفتی و جزماین آفت

شناختی خود، وجهه تمایز و علل اهمیت نظام دهد تا ضمن معرفی نحوۀ معرفتأکید قرار میخود مورد ت

شناختی خود را بیشتر نمایان سازد. انسان در فلسفه دکارت، کسی است که از آگاهی، آزادی، معرفت

تواند پذیری، قائم به ارادۀ خود، قادر به تشخیص و تحقیق، مستقل و دارای ذهنی است که میمسئولیت

در این صورت است که سوژه، بنیاد هرگونه  .(Bagheri, 2009)ها را پیدا کند شناخت و بازنمود واقعیت

است که ضمن  1شود. وجه دوم مبنا گرایی عقلشناسایی یعنی فاعل شناسایی که برجهان هستی حاکم می

صدق و کذب و ترازوی ها، معیار وضوح و آفت زدایی در نظام معرفتی دکارت وجه مشترک همۀ انسان

. هدف دکارت از عقل، این است که در AbbasiZadeh &  (Reeis ,(2005تمیز درست از نادرست است

و  وتحلیل و سپس ترکیبوار طراحی کند تا حقایق جهان را از این طریق تجزیهو ریاضی 2آن نظمی بنیادین

خص شود تا با خلق یک معیار مشتألیف کند و برای رسیدن به این منظور، عقل مبتنی بر قاعده و روش می

ن و استقالل امنجر به تمیز صدق و کذب و وضوح و متمایز گردد تا بدین طریق ضمن اثبات ارادۀ قائم به انس

، (Mojtahedi, 2001)مندی معرفتی را که مبتنی بر عقل است تضمین کند عقل، حقانیت روش و قاعده

یب اعتماد نیستند بلکه مایۀ آفت و فرتنها قابلشود و حواس نهچراکه فقط از طریق عقل، یقین حاصل می

 ,Ziba Kalam)مرج وجود ندارد چیز جز آشفتگی و هرجشوند و در دنیای خارج هیچمعرفتی انسان می

های جزم گرایانه ، حجیت و آفت3های نظام معرفتی دکارت در مقابل تقلیدآزادی، از دیگر مؤلفه. (2011

دهد. دکارت در آفت زدایی و تلفیق سه مؤلفۀ مبنایی گیرد و حضور فاعل شناسا را قوام میقرار می

 اند. بدین معنی که موجود عاقل،عقالنیت جدا ناشدنیشناسی مدعی است که آزادی، فاعل شناسا و معرفت

انسانی است مسئول اعمال و افکار خود و الزاماا آزاد تا باارادۀ قائم، ضمن برخورداری از عقل به شناخت و 

تحصیل حقیقت فلسفی دست یابد. دکارت برای نظام فلسفی و نظم دادن به ارتباط میان این سه مؤلفه به 

آموزد که چگونه داند که به ما میبرد و آن را منطقی میپناه می 4مند و شک روشیهشناسی قاعدمعرفت

 .(Copelston, 2009)عقل خود را برای کشف حقایقی که بر ما مجهول است به بهترین وجه هدایت کنیم 

 دها و مبانی شناختی ساختارمنپژوهش، مترصد تدوین و تحکیم پایه تحقیق و شک روشی دکارت به معنی
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ها عالوه ناشی از فعالیت عقلی در جهت کشف حقیقت یقینی است و وجه تمایز و اهمیت آن به دیگر شک

بر چارچوب، قواعد، روش و مراحل مترتب آن در این است که دکارت فراتر از آن را شکست معرفتی و 

رفتی نظری طراحی تا از آن، نظام مع (Doney ,1976) داندکاربرد درست آن را طرد هرگونه شک ورزی می

هم  پذیر، مبتنی بر ریاضیات و برخوردار از یقین ریاضی گردد تا بتواندشود که بسترساز مبانی علمی کمیت

کشف براهین قطعی، معطوف  و هم موجب Descaetes, 1968)بنیادهای محکم  و استوار بر ریاضی بنا کند)

سوی م سیستمی در دوری از شک فراگیر بهوسوی، مراحل با اصول و قواعد منظبه عقل، مسبوق به سمت

برای رسیدن به معرفت یقینی است؛  1یک راهکار معرفت یقینی گردد، چراکه شک دکارتی در حوزۀ نظر

مندی برای حصول اطمینان در احراز حقیقت و طرد اموری که حقیقی نیست یعنی شیوۀ جستجوگری قاعده

(Folkie, 1982) د او را ای بتواند عقایور شکاکیت شود نه هیچ کشف تازهگاه محصتا بدین طریق نه هیچ

ها و ، چون شک دکارتی، امری طبیعی است و موجب تصفیه شناخت(Popkin, 2003)دوباره متزلزل کند 

صیل های اگردد و یکی از عوامل پیشرفت در شناختآمیز در معرفت میهای اضطراببرطرف شدن احتمال

 گرایی و آزادی او بنیادهای مطمئنتا سرانجام بتواند با قائم کردن انسان، عقل  (Jafari,2014)رود به شمار می

ت های محکم در راستای اندیشۀ شناخمند با پایهای نظامو محکمی برای معرفت او فراهم آورد؛ یعنی فلسفه

کنند و طلق میمیقینی بنا کند تا هم در مقابل کسانی قرار گیرد که در حصول معرفت یقینی ابراز شکاکیت 

وسطی بایستد که در کشف حقایق نو ناتوان بودند تا اینکه با شکاکیتی هم در مقابل فلسفۀ مَدرسی قرون

. برای تأسیس چنین (Harrison, 2014)ناپذیر بنا کند باالتر از شک شکاکان، شناخت را بر یک بنیاد تزلزل

با فرایندی ساختارمند در معرفت و از طریق آفت  آورد تابینی معرفتی، دکارت به شک رو مینظام و جهان

تا سرانجام   (shahraini, 2014)زدایی معرفتی باورهای غیر یقینی، بنای مستحکمی برای علم جدید وضع کند

 به باورهای صادقی دست یابد که شواهد و قراین از آن پشتیبانی کنند و با وضوح و تمایز کافی ادراک شوند 

یده های فراگیر و پیچو خطایی مصون باشند. بدین طریق شک روشی دکارت از شک و از هرگونه تزلزل

در  رسد کهجایی میگیرد ولی سرانجام بهشود، اگرچه از علم به محسوسات تا خداوند را در برمیجدا می

است و بافکر کردن، هستی « کردنشک »تواند شک کند و آن در چیز نمیکند، در یکهر چه شک می

عنوان موجودی فاعل، مسئول و مستقل، صاحب تفکر نقطۀ شروع معرفت یقینی کند تا بهرا معلوم میخود 

  را با وضوح و متمایز آغاز کند.

                                                 
1. Procedure 
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 دالیل مبنا گرایی شک دکارتی
ر گذار علم جدید دشناسی شک دکارت، او بنیانشده در معرفتعالوه بر اهمیت و تمایزهای بیان

رسطویی، ظهور روش جدید برای استدالل علوم، پرهیز از شکاکیت مطلق و تعدیل طرد تبیین غایت گرایانۀ ا

این امر سبب شد تا دکارت در نقطۀ  .(Gary Ling, 2001)شود های شک گرایانه سنتی قلمداد میاستدالل

گرایی افراطی قرار گیرد. همچنین در تمایزهای نظام معرفتی، ثقل دو طیف شک گرایی رادیکال و جزم

های متعدد و شناختی اوست که دارای مفاهیم پایه، اصول، نتایج و جنبهیس نظریه فلسفی و نظام معرفتتأس

 & Sadri)گراییهای سوفسطائی و عملو متمایز از شک (Omid, 2008)های ویژه خاصی از داللت

Rahmani, 2011)   ا را از لیلی، اروپدرزمینۀ علم، معرفت، مابعدالطبیعه، ریاضیات و هندسه تحاست، چراکه

هایی ابزاری، روش، مهارت، کارکرد و کاربرد پیرامون شک در و ویژگیهای اسکوالستیک رهانید بنیان

های گوناگون فلسفی، نظام بنابراین در میان نحله. (Omid, 2008)شناختی آشکار است این نظام معرفت

مود سوی یقین معرفتی با شک سلبی در مقابل جگرایی بهشناختی دکارت، از شک فراگیر تا جزممعرفت

اگر هم  ها مسئلۀ الینحلی وجود ندارد وگیرد که معتقد بودند بیرون از تعلیمات آنفکری متقدمینی قرار می

کار ها را آشها دسترسی نخواهد داشت و دکارت تزلزل و جمود فکری آنشر به آنوجود داشته باشد علم ب

نمود و نیز با شک ایجابی  هر معرفتی که در مظان شک و تردید قرار ندارد را بدون وارسی و جستجوگری 

مت، شناختی به احیاء و تجدید علم و حک، با تأسیس نظام فلسفی، انقالبی در معرفتروازاینطرد نکنند. 

گر از دالیل دی. چگونگی روش و کسب معرفت از طریق واقعیت طبیعی و درون ذات انسان مبادرت نمود

است و  دکارت آن را تنها  1پردازی شک دکارتی را به همراه دارد، شک روشیکه اساس و بنیاد نو مفهوم

وجه آن ینش ذهنی را متدارد که بشناختی بانظم و ترتیب و تقدم و تأخری بیان میمنادی حقیقت معرفت

، چراکه قواعدی برای کاربرد صحیح قوای طبیعی عقالنی و ذهنی انسان با چهار  (Descartes, 2006)کند

 ,Descartes)وتحلیل و استقصای امورزدگی ذهنی، تجزیهدستور توجه به بدیهیات اولیه، دوری از شتاب

قایق، قضاوت بهتر دربارۀ حقایق جهان و رسیدن تواند امکان خشنودی ناشی از اکتشاف حاست و می  (2006

به حقایق واضح، متمایز و قطعی که هیچ نزاع و اختالفی در آن نباشد و نیز حقایقی که در آینده به دست 

از طریق آن با قواعد کمیت محور ریاضی به دست آورد. بنابراین نظام معرفتی را  (Descartes, 2008)آید می

و روشمند  بر شک دستوریشود هم با تکیهمند بناشده تا هر چه وارد آن عرفتی قاعدهدکارت بر یک ساختار م

ی، ای یقینی به بار آورد. در جنبۀ شک گرایها بپردازد و هم با فاعل شناسا، عقل و آزادی نتیجهبه رفع آفت

                                                 
1. Methodic Doubt 
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ست و نه اشناختی دکارت نه همانند شیوۀ شک سوفسطائی و پورهونی پیوسته مطلق و فراگیر شک روش

مدرن نسبی، بلکه شکی معتدالنه و دانشورانه از جنس پژوهش علمی است که هیچ همانند شک گرایان پست

ود شاندیشی محسوب میگیرد و پادزهری سالمت بخش برای جزمفرضیه علمی فارغ از آن شکل نمی

(Nasri  and Omy, 2015)ا شک را به حد ، گرچه دکارت با شک در حواس، رؤیا، خواب، شیطان و خد

نه  ای کارایی داردمراتب معرفتی تا مرحلههای دیگر، شک در سلسلهرساند اما برخالف شکتام خود می

که برخالف سلف خود، معرفت را از قلمرو ماوراء طوریبه شناختی او را در بربگیرد،اینکه سرتاسر معرفت

و معرفت  کندذات و خودآگاهی انسان مستقر میهای آن را در تفکر درون طبیعت به درون فکر بشر و پایه

سازد که در آن ذهن، روح و عقل مقدم بر جسم و عالم را امری عینی،کلی و عقالنی، نامتغیر و جاودانه می

 .(Kazemi, 2009) عقالنی مقدم بر عالم جسمانی است

 علم و حکمت از دالیل دیگر مبنا گرایی دکارت اذعان به نادانی خود، بیهودگی و غیر یقینی

آید، چراکه در مقابل دیگران، بر گرایی است و با این فهم درصدد احیاء و تجدید علم و حکمت برمیجزم

این باور است که انسان با فاعلیت و قوۀ عقل، توانایی کسب علم و فهم حقیقت و تحلیل مسائل را دارد و در 

ت است و در تلفیق عقل و روش مبتنی بر این میان ریاضیات نمونۀ کامل چنین علم و راه کشف مجهوال

باشند و هر انسانی با رسد که تمام علوم، همه با یکدیگر واحد و از یک سنخ میریاضیات به این می

ارت یابی به این منظور دکتواند به جامع علوم دست یابد. برای دستمند میبرخورداری از عقل و روش قاعده

چیز را شود: نخست، قاعدۀ بداهت که هیچز طریق چهار قاعده میسر میکشد که اشیوۀ تحلیلی را پیش می

تر خود ای به امور سادهو در آن هر قضیه   (Descartes, 2006)حقیقت نداند، مگر اینکه بر فرد بدیهی باشد

ا کلی روشن و معلوم گردد و مسئله حل شود تبرگردد و تا جایی بسیط شود که مجهول واضح و متمایز و به

هر چیزی که کمترین شک و تردیدی در حقیقت آن وجود داشته باشد تصدیق نگردد. بدین معنی که نباید 

زدگی هر چیزی را حجت فرض نمود، بلکه باید باعقلی که از استقالل سادگی اعتماد کرد و با شتاببه

، های نسنجیده شدداوریزدگی و پیشفکری، آزادی و ارادۀ قائم برخوردار است، مانع سبق ذهنی، شتاب

یابد. اما سنجد و درمیچراکه عقل نه از طریق ادراک حسی و وهم بلکه از طریق شهود و وجدان آن را می

توان به شهود یا وجدان ادراک نمود و دکارت برای این شود که همۀ علوم را نمیاشکالی به آن وارد می

ق استنتاج واسطه از طریآورد تا بتواند همانند علوم بیریزی قاعدۀ دوم یعنی قاعده تحلیل روی میمنظور به پی

د ای به اجزاء تقسیم کنناندازهای که در آن هر مجهولی را تا جایی که امکان دارد بهبه آن دست یابد؛ قاعده

شوند تا مبرهن و متمایز گردند. بعد از بسیط کردن تر که کامالا روشن شود و مجهوالت مرکب ساده و ساده
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آورد شناختی به ترکیب رو میئلۀ مجهول و مشخص شدن حقیقت مسئله، دکارت درروش معرفتیک مس

شده با رعایت تقدم و تأخر که میان اجزاء آن وجود صورت که مسئلۀ سادهباید. بدینو قاعدۀ سوم شکل می

رتیب دو ت کند. این فعالیت روشی دکارت به نام استنتاج شک دستوری معروف است. بدیندارد، مرکب می

شناسی دکارت وجود دارد، یا راه شهود و وجدان عقلی یا راه استنتاج که راه برای تحصیل یقین در معرفت

گیرد. حاصل جمله راهبردها در استنتاج روش دکارتی، قاعدۀ استقصا است، وار انجام میمند و زنجیرهقاعده

و با دقت و اطمینان باید بازدید مسائل را ها و مراحل رخ دهد بدین گونه که نباید گسستی در زنجیره

پیامد این وجه . (Descartes, 2008)ای کلی ساخت که مطمئن شد چیزی از آن فروگذار نشده استاندازهبه

تا « راگیرشک ف»تمایزات، تأسیس نظام معرفتی و چگونگی روش کسب معرفت مشتمل بر شش تأمّل از 

یم و تربیت ریزی مبانی ساختارمند در تعلتواند به استنتاج و پیمیشود که می« شناختیتأسیس نظام معرفت»

بر پایۀ  از طریق اصول معرفتی بدیهی البطالن، قطعی و تردیدناپذیر منجر شود، چراکه بنیادهای نظام معرفتی

کند که در آن انسان موجودی عاقل، آزاد و فاعل باورهای معتبر و قطعی دکارت، نظام تربیتی ایجاد می

تواند اراده کند، فکر کند، بسازد، و می  چیز استکنندۀ حقیقت همهشود که شاخص و تعیینمختاری می

 انتخاب کند و برای هستی که در آن است معنا و حکم بسازد.

 

 شک سوفیستی پروتاگوراس
ه های معرفتی در فلسفه غرب شناختترین مصادیق نظامشناسی در شک دکارت از مهمگرچه معرفت

مند، انسان قائم، شناخت عقلی، آزادی و با دوری شود و با تأسیس این نظام از طریق روش گرایی قاعدهمی

شناسی گشوده شد که شناخت حقیقی و قطعی در معرفت حاصل ای برای معرفتاز حجیت بسترهای گسترده

شده ایطی فراهمهای تربیتی، شرمها بر  نظاهای معرفتی و تأثیر آنشود، اما در شرایط کنونی با گستردگی نظام

که هر نظام معرفتی برای بقاء و ایستادگی در مقابل تهدیدِ رویکردهای جزم و شک گرایی باید همواره به 

ن هرگاه یابد. بنابرایهای تربیتی انعکاس میهایی بپردازد که در نظامها، مبانی و هدفوارسی مداوم اندیشه

ید و به اضمحالل کشیده شود باید با تأمل و وارسی مدبرانه به بازسازی و شرایط بقاء هر نظام معرفتی تهد

نوسازی آن پرداخت تا سازگارتر با تغییرات همگام و به انحصار و جزیره گرایی نظام تربیتی یا طرد خود 

و  شناختی دکارت و با توجه به اهمیتهای صورت گرفته از نظام معرفتمنجر نشود. با توجه به استنباط

های متمایز آن برای یک نظام تربیتی، انتقادهایی بر آن وارد است. یکی از این منتقدین، نظام معرفتی ویژگی

باشد که معرفت و شک روشی دکارت را با اشکاالت و خألهایی روبرو ساخته و سوفیستی پروتاگوراس می

 آورد.میلیم و تربیت به شمار نبدون رفع این اشکاالت، آن را منبع مطمئنی برای نظام تربیتی و اصول تع
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، دانشمندانی هستند که در نیمۀ دوم قرن پنجم پیش از میالد عقایدشان در مخالفت 1شک گرایان سوفیستی

 وهای معرفتی اندیشمندان زمانه، زمینه شک و تردید معرفتی را فراهم نمودند و ضمن توسعۀ با دیدگاه

سوی جهان دری بگشایند که فیلسوفان بزرگ از آن در داخل به منطق و اخالقعلوم، فلسفه، تجدیدنظر در 

ای هگیری نظریهعصر موجب شکلو با مباحثه، مناظره و جدل با فیلسوفان هم  (Fakhori, 1994)شدند

ای و این امر منجر به جنبش فکری تازه (Cushman. 1910)فرد شدند فلسفی، سیاسی و اجتماعی منحصربه

های بعد از خود شدند. این شک گرایان دانش و خردمندی را أثیرگذار بر همه دورهشناسی و تدر معرفت

المعارف جهان شناخته شدند، عنوان آموزگاران خرد نخستین اصحاب دائرهشغل و حرفه خود ساختند و به

یش پ دیدند و این سؤال رااما در کسب معرفت انسان را درراه رسیدن به واقعیت گرفتار خطا و اشتباه می

یدا کرد؟ توان اصوالا به چیزی یقین پدانیم خطا نباشد؟ و آیا میکشیدند که از کجا مطمئن هستیم آنچه میمی

دند که در ش تواند به واقعیات و حقایق دست یابد. بنابراین اولین گروهیو در این مسیر آیا ذهن انسان می

و از طریق خطابه و مناظره و   (Guthrie, 1996)ند مخالفت بامعرفت مطابق با واقع فیلسوفان شبهه وارد کرد

های مذهبی پروا و بدون اعتناء به تحریمآورند که عقایدشان را بیها را نقادهایی بار میبا ترغیب جوانان، آن

تا ضمن مخالفت به شیوۀ استداللی، به دنبال معرفتی باشند  (Rashad, 1986)و سیاسی آن زمان ابراز کنند 

و این سبب شد بیش از هر مکتب و  (Dancy,2010)منطقی دالیل معتبری به همراه داشته باشد  طورکه به

 تفکری شرایط رشد، پویایی و پیشرفت معرفت را فراهم سازند.

باشد با این اعتقاد که اصل عالم الیتناهی، نه می 2سرمنشأ این نحلۀ شک گرا، افکار آنکسیمندر

. همچنین،  Kar) ,(1944مام اشیاء درحرکت دائمی قرار دارند، است شود و تایجادشده و نه منهدم می

ه آموخت که اگرچدانست و به شاگردانش میکه واقعیت جهان را ورای توانایی اندیشۀ بشر می 3کسنوفان

نهایی  توانیم مطمئن باشیم که به حقیقتیدانیم، یاد بگیریم اما هرگز نمیتوانیم بیش ازآنچه میهمیشه می

گاه انسان کرد که هیچکه دنیا را شطی روان فرض می 4طور هراکلیوسو همین (Maggie, 2009)ایم رسیده

ها ام با مناظرهبیند. با این سرمنشأهای فکری سرانجبرد بلکه فقط تغییر و تحول اشیاء را میبه ماهیت آن پی نمی

تا  (popkin. 2003)ها نهایی شد سقراط، معرفت شک گرایانۀ آن "دانممن میدانم که من چیزی نمی"و 

تنها »ندانند و این اندیشۀ سقراط را سرلوحۀ معرفت خود کنند که زندگانی بدون تجربه و وارسی را زندگانی 

  «چیز را از این پرسش کنار نگذارند.امر مهم برای انسان خود انسان است و دربارۀ چیزها پرسش کنند و هیچ

                                                 
1. Sophist Skepticism 

2. Anaximander 
3. Xenophan 

4. Heraclites 
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)p46 Halabi, 2004,.) پ.م.(  490- 420) 1ترین فرد پروتاگوراسدر میان شک گرایان سوفی، برجسته

ۀ وجود نوشته و و دربار« حقیقت»ای که کتابی با عنوان سوفان یونانی قرار دارد، سوفیستی حرفهبزرگ فیل

ای که در فلسفه نگرشی نظریه  ؛(Ghavam Safari, 2009)شده است در آن مطرح "معیار بودن انسان"نظریۀ 

ها به فراگیران از آن های استداللی و انتقادیآید، چراکه از طریق آموزش مهارتاستثنایی به شمار می

خواهد همچون وکال در دعاوی بر حریف غلبه کنند و از زبان سقراط داناترین انسان زنده زمانه است و می

ویژه حکمت و علم برای یک برخالف سوفسطائیان، حکیمی است که بر عدالت، شجاعت، اعتدال و به

آید، او آموزگار قابلیت آثار افالطون برمیگونه که از و آن (Becker, 1999)ورزد حیات نیک تأکید می

داد و هرکسی که از خود در تعلیم مردم، بخصوص جوانان رغبت نشان می است و (Plato, 1961)انسانی 

کرد و نیز همانند سقراط خود را مشتاق داد در زندگی علمی و عملی او همت میاستعدادی نشان می

. (Plato, 1970)دادهای خود قرار میگفتگو مبنای مناظرهدانست و روش او را در جستجوی حقیقت می

و کرد و جستجوگری را سرلوحۀ گفتگپروتاگوراس خود را همانند سقراط در جستجوی حقیقت معرفی می

خود  هایداد. او همچنین، سخن هراکیلتوس درباره تغیّر و تبدّل دائم امور را اصل معرفتی اندیشهقرار می

، منادی شناخت امور و اشیاء است، شناختی که  تابع احساس چیز و تنهانکه انسان مقیاس همهقرارداد مبنی بر ای

کند معتبر گرفت هر کس هر چه را حس مینحوۀ تاثرّ، موقعیت و حالت انسانی است و با این مبانی نتیجه می

ها فرضو پیش و حقیقت نه از طریق یک حقیقت عینی بلکه از طریق قراردادها (Foroughi,1997)است 

شناسی موجب شناخت فردگرایانه و ذهنی افراد . این نحوه معرفت(Ziba kalam, 2011)شود تعیین می

زنظر شود. بنابراین اشود، بدین گونه که معرفت به هر چیز برای هر کس همان است که بر او نمودار میمی

ن، خود و نیازی نیست که انسان برای آ پروتاگوراس، شناسایی به معنای دقیق و قطعی غیرقابل حصول است

زیرا محل ادراک در ، (Babaee, 2007)زحمت آنچه بیندازد که هرگز بر آن دست نخواهد یافت را به

 (fatorchi, 2001)هرلحظه، وجود و واقعیتی است که من دارا هستم و یگانه کسی هستم که حق داوری دارد

ر خارج از فرد قرار دارد و آنچه درواقع وجود دارد ، همچنین، جهت و موجب آنچه در فکر ماست د

درحرکت و تغییر است. بنابراین عقول بشر در هیچ زمانی به اسرار طبیعت و معماهای پیچیدۀ آن  مداوم

، چراکه هیچ اعتبار ثابتی برای دانش و حقیقت وجود ندارد چون میان اشیاء (Rashad, 1986)نخواهند رسید

 ,Halabiیابد فی عظیمی قرار دارد و تجربه انسان ظاهر و رویه اشیاء را درمیخارجی و ذهن انسان شکا

قایق اعتقادی به وجود حگرایی، رد مبادی معقول محض و پیشینی، بیرو، فردگرایی، احساسازاین. ((2004

                                                 
1. Protagoras 
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جای علوم نظری، یادگیری به شیوۀ جدل و استدالل توجه به علوم عملی به، (Mohammadi, 2005)ذاتی

شک ورزانه، انکار واقعیت وراء ذهن، حقیقت به باور نسبی و غیرقطعی در آراء سوفیستی پروتاگوراس مبنا 

های ییتوانا های ارزیابیهای مناسب تحصیالت عالی، زمینهشود و به دنبال آن نظام تربیتی به ایجاد زمینهمی

های انتخاب آموزشی معلمان، توجه به علوم و فنون مختلف، برانگیختن افراد به تحصیل دانش و فنون و زمینه

و توزیع  karim zadeh,2006))، تعلیم هنر زندگی و نظارت بر تنظیم آن (Neisiani, 2016)برای شاگرد 

تمایز میان ،  (Gampartz, 1997)ن علم برای همگان، مدرسۀ سخنوری و پرورش خوی انتقادگری در جوانا

عین و ذهن در آموزش و یادگیری، رد هرگونه واقعیت عینی و انعکاس آن در یادگیری و توجه به حقایق 

 شوند.متغیر متکثر در آموزش و یادگیری مبنا و اساس معرفتی می
 های دکارت و سوفیستی پروتاگوراسشناختی شک: مقایسۀ معرفت1جدول 

های ویژگی

 رفتمع

 شک دکارتی شک سوفیستی پروتاگوراس

 وار، کمیت محورگرایی، ریاضیعقل شک گرایانۀ ، فردی و حسی و عملی معرفت

 حقیقت یقینی و ثابت و پایدار با وضوح و تمایز متکثر و متغیر، قراردادی و بدون معیار حقیقت 

 مند با قواعد ثابت و وحدت بینی و نظامجهان چندوجهی و دوری از انحصارگرایی  نظام معرفت

 فاعل شناسا، ارادۀ آزاد با تعقل گرایی هامعیار و مالک حقیقت انسانجایگاه 

 فرد واقعیت طبیعی و درون ذات  بیرونی و ارتباط با حواس -درونی دانش

 انتقادگرایی چارچوبیعقلی، شهود و استنتاج،  فنی ، انتقادگرایی   -گراییعمل شیوۀ معرفتی

 ای مند ، آفت زدایی خطی، مرحلهروشی، قاعده رونده پیوسته، پیش نحوۀ شک ورزی

 خطی و سیستمی، تحلیلی، استنتاج و استقصا قاعدهکیفی، غیرسیستمی، خطابه و بی یادگیری-یاددهی

 

 نقدهای شک سوفیستی پروتاگوراس به شک دکارتی
واسطۀ شناختی ذکرشده از شک دکارتی، بدون شک این نظام معرفتی بهمعرفتبا توجه به مبانی 

ول شناختی و اصاحیاء و تجدید علم و حکمت، انقالب در چگونگی روش معرفت، تأسیس نظام معرفت

های بزرگی به روی علم بازنمود. چراکه راه منطق ارسطویی برای کشف علم را بست شناختی دروازهمعرفت

با قواعد چهارگانه بنا نهاد که هرکسی نه با حجیت، بلکه با  حقیقت یقینی، شک دستوری راو برای کشف 

هایی که از شک سوفیستی پروتاگوراس بیان شد، درون ذات خود به حقیقت دست یابد، اما با ویژگی

ک توان شنقدهایی به شک دکارتی قابل استنباط است که بدون شناسایی، پاسخ یا رفع این خألها نمی

هایی در دکارت را ازهرجهت معیار مطمئن برای نظام تربیتی در نظر گرفت. بنابراین ضروری است تعدیل
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آن صورت گیرد تا بتوان با بازسازی شک دکارتی، آن را برای نظام تربیتی فارغ از شک گرایی سیستمی و 

ی عتماد بود، هرگونه انتقاداطمینان و اطور خاص، قابلاگر شک دستوری دکارت بهجزم مهیا نمود. چراکه 

که شک نمود، درحالیهای قطعی و یقینی در مقابل انبوه اشکاالت و ایرادها ارائه میتافت و پاسخرا برمی

شده از سوی فالسفه مختلف غرب برنتابیده و توانایی مقاومت های ارائهدستوری دکارت در مقابل نقادی

های این ها از طریق تغییر در برخی مؤلفهالجرم بازسازی آن برای رفع نقادی .(Ghorbani, 2010)ندارد 

 های شک سوفیستی پروتاگوراس میسرشناسی ضروری است و این بازسازی با توجه به ویژگیمعرفت

فه معاصر داشته و با فلس آمده توسط سوفیست ها، تأثیراتی پاینده بردستشود؛ زیرا برخی نتایج فکری بهمی

توجه به نقدهای بیرونی استنباط شده از شک سوفیستی پروتاگوراس به شک دکارتی، نکات ارزندۀ آن 

 اعتنایی برای تعدیل نظام تربیتی در پس نظام معرفتی دکارت شود. تواند منبع قابلمی

بینند که نحوۀ شک ورزی در شک سوفیست ها نخست این مشکل را به شک دکارتی وارد می

 سازد؛ زیرا در شکمواجه می دکارتی، بیشتر ابزاری است تا شک ورزی حقیقی و آن را با مشکل جدی

شود شک ورزی خاصیت خود را دکارتی پیوستگی و تداوم شک وجود ندارد و این رویکرد موجب می

دارد  ای کاراییزدایی، انتقادگری و پرسش محوری از دست بدهد. شک دکارتی تنها تا مرحله برای آفت

و در این  (Shahraeeni & Azadikhah, 2014)که به یاری روش تحلیل، مبنای مستحکمی معرفتی بنا نهد 

خأل  که الزم است اینشود، درحالیگزیند گرفتار میگرایی که خود از آن دوری میصورت به جزم

شناسی ادامه داشته باشد تا هم امکان نقد و وارسی دائمی صورت شک پیوسته و محدود در سرتاسر معرفتبه

ط ها پیوسته در جریان باشد و فرد بتواند با این شرایها در آن پایدار بماند و هم شرایط رشد و بسط آنفرضیه

طره نداشته گونه جزم مادام بر آن سیدازد تا هیچای بپرگونهبه انتقاد و پرسشگری از طریق شک استداللی به

ونه تحقق شود و هرگباشد، چراکه یقین گرایی نهایی و صِرف مانع پیشرفت علم، سیالی و نقادی گری می

که ضروری سازد. درحالیرا با چالش مواجه می(Khanjarkhani,2017) خود فهمی، دگر فهمی و هم فهمی

ورزی پژوهشی سوق یابد تا این خأل معرفتی از طریق امتزاج افق و  سوی شکاست برای شک دکارتی به

های متباین رفع شود. از طرف دیگر، سوفیست ها مطمئن نیستند، دکارتی که استفادۀ پرسشگری در مناظره

و هدف را    (Descartes, 2006)گیرد کند و آن را تنها در نظارۀ حقیقت به کار میعام از شک را رد می

داند و نسبت می (Shahraeeni, & Azadikhah, 2014)کاربست روش تحلیل در حوزه مابعدالطبیعه همواره 

 های کسب معرفت چونتواند از سایر روشاعتنا و نامطمئن است چگونه میهای آن بیبه حواس و دریافت

 ,Arab)دهد؟ ر استقراء و آزمایش، مشاهده و تجربه سخنی به میان آورد؟ و عقل را اساس تحصیل علم قرا
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تواند با بکار بستن روش شک و با تعقل ورزی فرد را به حقیقت یقینی نائل نماید؟ و با ، چگونه می(2009

های معرفتی و علوم گوناگون و با اذهان و شرایط مختلف مند سیستمی باوجود تنوع روشیک روش قاعده

های کسب معرفت چندگانه است، عقل نکه راهآبندی نهادینه کند؟ حالهمه علوم را منسجم و در یک طبقه

مند نیستند، همۀ علوم در یک طبقۀ واحد قرار های شناخت قاعدهتنها اساس معرفت نیست، همه شیوه

های حسی و اند، چون انسان دکارتی تنها با تعقل ورزی و انکار ادراکگیرند و افراد با یکدیگر متفاوتنمی

توجه  خورد؛ زیرا بدونروشی، در کسب معرفت جامع به مشکل برمیعملی در کسب معرفت با یک شیوۀ 

ستمی در شناختی سیفنی و با تکیۀ صرف به تعقل گرایی با قواعد روش -های عملیبه احساس و فعالیت

دی و وحدت بنتوان به کنه حقیقت دانش و معرفت یقینی علوم، طبقههای عملی نمیفقدان حواس و فعالیت

شوند و این خود چون مبادی اولیۀ معرفتی همچون حواس از گردونۀ شناخت او خارج می یافت،ها دستآن

ن،  شود. عالوه بر ایشوند که معرفت یقینی دکارت از آن مخدوش میها و موانع معرفتی میمنجر به آفت

ر دارد و اسوفیست ها با تغییر و ناپایداری معرفت حقیقی بر این باورند که عقالنیت در امتداد حواس قر

چیز در عقل نیست که قبالا در حواس نبوده باشد؛ بنابراین، با انکار حقیقت ثابت و نهایی با شک استداللی هیچ

کنند اند. درنتیجه، این خأل را در شک دکارتی وارد میهای متکثر و غیر روشییابی به حقیقتدرصدد دست

وان به معرفت  تکمی، حاصل الگوی معرفتی ریاضی، نمیکه همه امور بدیهی و متمایز نیستند و تنها با روش 

ور کند، چراکه علت غائی امیافت و برای جمیع علوم هم کفایت نمیها و علوم دستیقینی در تمام موضوع

های و نیازی نیست آدمی به دنبال کشف علت (Foroughi,1997)عالم به تمام بر انسان معلوم شدنی نیست 

 های فاعلی آن تحقیق کند، مورد تأکید ما نیز است و حتیباید در چگونگی و علتغائی برود، بلکه فقط 

 های غایی، حقیقتدانیم و عالوه بر علتهای جهان را ورای توانایی اندیشۀ بشری میفراتر از آن واقعیت

میشه بیشتر از هکنیم؛ زیرا هایی از آن را ادراک مییافتنی نیز نه به تمام بلکه فقط جنبهیقینی واحد و دست

سو توانیم مطمئن شویم که حقیقت نهایی واحد حاصل خواهد شد. بنابراین از یکدانیم و نمیقبل می

های معرفتی خود، هیچ راه اصلی و فرعی برای وصول به علم واحد با رویۀ یکسان سوفیست ها با ویژگی

ن و ذات تواند انسان را به کتنهایی نمیز بهدانند و از سوی دیگر عقل دکارتی نیبرای همه افراد را میسر نمی

ای حلهشناختی خود منکر قاعدۀ کلی، مرحقیقت هر چیزی برساند. شک سوفیستی پروتاگوراس در معرفت

م از بیند که همۀ علوو منظم برای دسترسی به حقیقت نهایی است و این اشکال به شک دکارت وارد می

به حقیقت نهایی  (Rahimian, Rahbar, 2009)ک دکارتی طریق اصول و قواعد معرفتی درروش و ش

ظار داشت، ها را باید انتالیه یا حقیقتانجامند، بلکه جستجوی حقیقت نه حقیقت نهایی، حقیقت الیهنمی
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اعل سازد و انسان فای از حقیقت را آشکار میهای انسان فاعل، تعقل ورزی و ارادۀ آزاد تنها جنبهچون مؤلفه

اجتماعی -داروی ها، شرایط و بافت فرهنگیهایی مانند ضمیر ناخودآگاه، پیشبدون توجه به آفتتواند نمی

. اند به حقیقت نهایی، خالص بدون هرگونه آفت معرفتی دست یابدو علومی که پیوسته در حال تغییر متداوم

ا وضوح و ماند تنمی گاه متداومدر معرفت سوفیستی پروتاگوراس مالک و معیار معتبر، ثابت و واحد هیچ

قت را تواند مطابقت با حقیهای مختلف صورت واحدی به خود بگیرد؛ زیرا هیچ مالکی نمیتمایز در بافت

جانبه قرار برای همیشه معلوم دارد، بلکه پویایی، اشتداد، خلق و کشف معرفتی همواره در تغییر و سیالی همه

روری نمایند. بنابراین ضط متفاوت، ظهور و بروز متفاوت میدارند و وضوح و تمایز معرفتی در احوال و شرای

دکارتی  گونه اشکاالت شکزدایی شک ورزانه از دیدگاه سوفیستی پروتاگوراس برای رفع ایناست آفت

انه گری شک ورزهای معرفتی، جستجوگری متداوم و نقادیزداییگونه آفتشکل بگیرد و برای این

های متنوع یا بی روشی شرایط پویا، خالق و شک ورزی کند و با روشخألهای شک دکارتی را هموار 

ها و طرف شک دکارتی با ویژگیخأل دیگر بر شک دکارتی این است که ازیک معرفتی را فراهم نمود.

ی دیگر کند. از سوهای تعقل ورزی، آفت زدایی و انتقادگرایی علیه حجیت و القاء معرفتی اقدام میشاخص

نوع به های متاجتماعی، ضمیر ناخودآگاه، تجارب کنونی و حاضر و شیوه -ه شرایط فرهنگیبا طرد هرگون

هایی منظم، رود، چراکه شک دکارتی بر پایهگرایی پیش میسوی جزمهای متکثر خود بهحقایق و معرفت

از هرگونه و  کندیافتنی را دنبال میریزی شده که حقیقت نهایی، ثابت و دستمندی پیسیستمی و قاعده

که زد درحالیوررویکرد دیالکتیکی فعال، مناظره، جدل، انتقادگرایی متداوم و تکثر معرفتی اجتناب می

 تواند رویکردهاینماید و نمیای از معرفت را آشکار میمندی در اصول معرفتی دکارت تنها جنبهقاعده

های اهاین ضرورت است با توجه به دیدگکیفی، انتقادگرایی و شک ورزی بدون روش را مرتفع نماید. بنابر

را  گویی و مناظره در معرفت، شک دکارتیهای کیفی خطابهشک سوفیستی پروتاگوراس، از طریق روش

ت های چندوجهی و باهم فهمی در معرفتعدیل نمود تا امکان رشد تکثرگرایی، انتقادگرای متداوم و دیدگاه

-های قراردادی و پرسش محورز غیر جزم از طریق معرفتهای ساختارگریفراهم شود و نیز به معرفت

های اجتماعی که در مجالس سوفیستی پروتاگوراس معروف بود برای بعضی از علوم هموار نمود تا معرفت

قاعده گرا و ساختاری در نظام دکارت در تمام علوم بکار نرود. از اشکاالت دیگر شک دکارتی که در پی 

یی گراای ذهنی به جزمهای کلیشهیابد این است که قالبعرفت شکل میشناختی نظام مقواعد روش

ا نتایج کنند و بانجامد و رویکردهای دستگاهی در معرفت شرایط انحصارگرایی و جزم فکری ایجاد میمی

ی را تنها حال اگر دکارت کسب حقیقت یقینکنند. بااینقاعدگی معرفتی را طرد میاز پیش معلوم هرگونه بی
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ای داند، معرفت سوفیستی پروتاگوراس این سؤال را دارد که آیا هرکسی به هر گونهحصر به روش خود میمن

در معرفت مغلوب گردد، به حقیقت نرسیده؟ و حقیقت تنها در دستان فرد غالب است؟  در مباحثه و مناظره

روتاگوراس در وفیستی پقاعده برای بازسازی و تلفیق نکات برجستۀ شک سبنابراین ضرورت شک ورزی بی

یابد تا هم موجب رفع خألها و هم بسط و نوسازی نقاط قوت شک دکارتی شود. بعضی از علوم ضروری می

های عملی و در دیدگاه معرفتی سوفیستی پروتاگوراس در بعضی از علوم همچون علوم طبیعی و اجتماعی جنبه

گرایی تهی گرایی صرف که معرفت دکارتی را از عملهای نظری و ذهنترند تا جنبهرفتاری به حقایق نزدیک

های های حسی، عملی و رفتاری برای بعضی از رشتهکه ضروری است در سیر معرفتی، فعالیتکرده، درحالی

ی ای از علوم طرد نگردد. در پهای طبیعی و مشاهدههای عقلی و ذهنی قرار گیرد و جنبهعلمی مقدم بر فعالیت

شود آزاد و سوژۀ دکارتی نیز از سوی شک سوفیستی پروتاگوراس به چالش کشیده می اشکاالت فوق ارادۀ

چون چرای تواند حاکم مسلط و بیپذیرد و او نمیگذارد، تأثیر هم میگونه که انسان تأثیر میکه هماندر این

برد و فرد زیر سؤال میجهان هستی باشد، بلکه میان اشیاء و ذهن او شکافی است که ارادۀ آزاد و فاعلیت او را 

در این فرایند منفعل است. نتیجتاا ضروری است، شک دکارت موردبازسازی قرار گیرد تا با توجه به بنیادهای 

 معرفتی آن و اهمیت بسزایی که برای نظام تربیتی دارد بسط و تقویت گردد. 

 

 پردازی شک دکارتییادگیری نو مفهوم-ها و اصول یاددهیمؤلفه
ه آن، دکارتی و نقدهای بیرونی شک سوفیستی پروتاگوارس ب شناختی شکبه مبانی معرفتبا توجه 

( ذیل اصول 2شرایطی فراهم شد تا شک دکارتی موردبازسازی واقع شود. براین اساس، چنانکه در جدول )

 ایی ازههای ایجابی شک دکارتی و جنبهیادگیری نشان داده شده است، تلفیقی میان ویژگی-یاددهی

کارتی های ایجابی شک دبازسازی مؤلفه شرایط های شک سوفیستی پروتاگوراس به وجود آمد تادیدگاه

هایی چون شک ورزی متداوم، شک گرایی را فراهم نماید. پیرو مبانی سوفیستی پروتاگوراس، ویژگی

، یگرایاستداللی، جستجو و پژوهش شک ورزانه، انتقادگرایی شکاکانه، روش گرایی آزاد، حس

 گرایی فردی، ناپیوستگی معرفتی، معیار و مبنا گریزیگرایی، موقعیت مندی، حقیقتنگری، عملجزئی

ها برای پردازی شک دکارتی نام گرفتند و از استنتاج آنهای تلفیق در نو مفهوماستنباط گردید که مؤلفه

ی واردشده تی که به شک دکارتتوان خأل و اشکاالیادگیری منتج گردید که می-نظام تربیتی اصول یاددهی

شک  جز مبانی سلبیهای آن بازسازی و رفع نمود. الزم به ذکر است که بهها و مؤلفهرا با تلفیق این هدف

رار دارد و ها قدکارتی مانند جوهر ذاتی، تمایز نفس و بدن که مبنا و بنیادهای نظام معرفتی دکارت بر آن

وردنقد ها اشاره شد و مهای ایجابی که به آنها بناشده است، ویژگیآناهمیت و دالیل مبنا گرایی دکارت بر 
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 شک سوفیستی قرار گرفت، مبنای بازسازی واقع شد.

پردازی شک دکارت، موردتوجه است که اصول ها و اصول نو مفهومدو نکته مهم قبل از بیان مؤلفه

یشی صلی بر اصل دیگر مگر قراردادی، پموردبحث در یک سیر عرضی و افقی با یکدیگر قرار دارند و هیچ ا

ک ها اصلی دیگر ریشه بگیرد یا یتواند در یکدیگر ادغام شوند و از درون آنیا برتری ندارد، این اصول می

م که هایی نیز داشته باشد. نکته دواصل در وجود خود عالوه بر تمایزهایی که با اصول دیگر دارد وجه تشابه

توجه است، معلم و فراگیر نه همانند پردازی قابلیادگیری در این نو مفهوم-در رابطه با اصول یاددهی

دهد، بلکه ای و مجزا که آموزش محض را به معلم و یادگیری را به فراگیر تخصیص میرویکردهای کلیشه

 جای دیگری نیز قرار بگیرد.تواند بهپردازی شده، معلم و فراگیر میهای نو مفهومدر هر یک از مؤلفه
 1جستجو و پژوهش شک ورزانه (1

این مؤلفه از نقد شیوۀ شک روشی دکارت از ویژگی شک ورزانه متداوم سوفیستی پروتاگوراس 

-در جهت رفع خألهای شک مقطعی و ناپیوستۀ شک دکارتی استنباط و منجر به استنتاج اصل یاددهی

 ه معلم و فراگیر در آموزش وسازد کیادگیری شک ورزانۀ پژوهشی شده است. این اصل شرایطی فراهم می

یادگیری باید -یادگیری همواره برانگیخته و به طور مستمر پویا باشند و با جستجوگری و کنکاش در یاددهی

به آنچه باور دارند از طریق شک ورزی پژوهشی به آشوب بکشانند و با تعلیق و انفصال آنها را به داوری 

 یادگیری از همان ابتدا به وادی شک سوق-در محیط یاددهی سازی شک گرایی پژوهشیببرند تا با زمینه

خطی، یادگیری پیوسته، پرسش محور، غیر -های چندگانه، فضای یاددهییابند و با مسائل چندپهلو با پاسخ

گونه شک ورزی، از هرگونه شک گرایی مقطعی و محدود دکارتی بدون حجیت و القاء را خلق کنند. این

و بعد  یادگیری قبل-های یاددهیکند و شک را در تمام موقعیتگیری جلوگیری مییاد-در فرایند یاددهی

ه گفتمانی ها بصورت باید محیط تربیتی خود را همواره با جدل و مناظرهکشاند و معلم و فراگیر بدینآن می

 پویا در یاددهی و یادگیری سوق دهند.
 2بیرونی -انتقادگرایی درونی (2

ونی شکاکانه بیر -انتقادگرایی دکارت بر اساس ویژگی انتقادگرایی درونیاین مؤلفه از نقد شیوۀ  

ستنباط دار و بیرونی شک دکارتی اسوفیستی پروتاگوراس در جهت رفع خألهای انتقادگرایی مقطعی، جهت

یادگیری شک ورزی انتقادگرایانه شده است. اگرچه شک در وجود خود، -و منجر به استنتاج اصل یاددهی

ر بیرونی د -یادگیری خود انتقادگری درونی-یی و نقد به همراه دارد، اما در فرایند یاددهیانتقادگرا

                                                 
1. Search and Skepticism 

2. Internal-External Criticism 
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های ریدار که منجر به آموزش و یادگیپردازی شک دکارتی، معلم و فراگیر فراتر از انتقادگرایی جهتنومفهوم

ود و دیگر قضاوتی را در خشود، باید با انتقادگری تدریجی، تکاملی و مستمر شرایط خود جزم و یکسانی می

 وتحلیل انتقادی باورها خود ویادگیری پرورش داده و دائم در واکاوی، تجزیه-قضاوتی را در فرایند یاددهی

 گونه آموزش و یادگیری را بدون نقد درونی و بیرونی طراحی نشود.دیگران باشند تا هیچ
 1آفت زدایی شک ورزانۀ (3

دکارت بر اساس ویژگی آفت زدایی غیرخطی و پیوستۀ شک این مؤلفه از نقد شیوۀ آفت زدایی 

سوفیستی پروتاگوراس در جهت رفع خألهای آفت زدایی خطی شک دکارتی استنباط و منجر به استنتاج 

یادگیری در نو -یادگیری آفت زدایی شک ورزانه شده است. در تمام فرایند یاددهی-اصل یاددهی

یۀ مداوم همواره از طریق پژوهش شک ورزانه و انتقادگرایی پردازی شک دکارت زایش گری و تصفمفهوم

یادگیری عالوه بر آنکه معلم و فراگیر از -بیرونی با آفت زدایی در جریان است. این اصل یاددهی -درونی

شده و گاه این نوع آفت زدایی را کنترلبرند، هیچیادگیری بهره می-آفت زدایی دکارتی در فرایند یاددهی

صورت خطی است، بدین -برند، چراکه آفت زدایی شک ورزانه نوعی آفت زدایی کیفیمیخطی بکار ن

ها، ناهماهنگی اراده و فاهمه و طرد حجیت در داوریفراگیر باید با رهایی از القائات، پیش که معلم و

آموزش  رهای معرفتی شک دکارتی را شناسایی و در سرتاسای را از طریق آفتیادگیر جزم و کلیشه-یاددهی

ها اجتناب کنند تا هیچ معیار و اصل مشککی قبل از آموزش و یادگیری صورت نگیرد، اما و یادگیری از آن

ته های حال، گذشیادگیری به علت دوری از افق -ها قبل از یاددهیگونه آفت زدایی و حذف تمام آفتاین

ود منجر به ای خشده و قرنطینهیی کنترلگونه آفت زداهای اجتماعی و فرهنگی معلم و فراگیر و هرو بافت

شود، اما آفت زدایی شک ورزانه در فرایند انحصارگرایی و جزم در محیط آموزشی برای فراگیر و معلم می

 بیرونی فراتر از آفت زدایی شک دکارتی، نوعی -عرضی همراه با پژوهش شک ورزانه و انتقادگرایی درونی

که د بدون آنبرناگیر مطابق شرایط و موقعیت از آفت زدایی بهره میآفت زدایی کیفی است که معلم و فر

 یادگیری شکل بگیرد.-شرایط انحصار و جزم در یاددهی
 2گراییگرایی فنی تا ذهنعمل (4

گرایی دکارت بر اساس ویژگی عملی، جزئی و فنی شک سوفیستی این مؤلفه از نقد عقل

-دکارتی استنباط و منجر به استنتاج اصل یاددهیگرایی شک پروتاگوراس در جهت رفع خألهای عمل

ری تنها به یادگی -صورت که معلم و فراگیر نباید در فرایند یاددهییادگیری هنر گرایی شده است. بدین

                                                 
1. Suspicious Deterrence 

2. Technical Pragmatism to Mentality 
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ی و های عملی، جزئی و فنی مفاهیم حسهای ذهنی و انتزاعی بپردازند، بلکه بایستی از طریق فعالیتجنبه

ادگیری مانند دروس هنرستانی شروع و با دروس نظری بر غنای ذهنی و عقلی ابتدایی را در آموزش و ی

صر به گیرند و نه منحدهند و یاد میبپردازند. بنابراین معلم و فراگیر نه به صورت نظریه خاص آموزش می

های یادگیری هنر گرایی، ضمن تجربه و پرورش ذوق-شوند، بلکه با اصل یاددهیهای عملی میفعالیت

 پردازد.های فکری و ذهنی خود نیز میو فنی به رشد و پرورش مهارت حسی
 1خودمحوری چندگانه (5

این مؤلفه از نقد فاعل شناسای دکارت بر اساس ویژگی مقیاس گرایی انسان سوفیستی پروتاگوراس 

-در جهت رفع خألهای خودمحوری و سوژه زدایی شک دکارتی استنباط و منجر به استنتاج اصل یاددهی

رفت دگیری خودمحوری چندگانه شده است تا ضمن اشکال به ارادۀ قائم فرد در شک دکارتی، راه برونیا

از این اراده را در غیر من تحقق بخشد. منظور از خودمحوری چندگانه این است که معلم و فراگیر باید با 

 -نتقادگرایی درونییادگیری موانع تحقق شک ورزی پژوهشی، ا -دوری از خودمحوری در فرایند یاددهی

های برونی و آفت زدایی شک گرایان را بردارند تا عالوه بر میزان و مقیاس آموزش و یادگیری بر آنها، ابژه

یادگیری که در سرتاسر جریان آموزش و یادگیری مانند فرهنگ، موقعیت و محیط آموزشی و -یاددهی

یک  شوند؛ یعنی از گیری دارند، مهم محسوبفناوری مداخلۀ مستقیم و غیرمستقیم در جریان آموزش و یاد

یادگیری -پذیر، شک روشی دکارت، در فرایند یاددهیای قائم و مسئولیتهطرف، معلم و فراگیر باید با اراد

ونه فرد گاز طریق شک ورزی پژوهشی و انتقادگرایانه مشارکت فعال داشته باشند و از طرف دیگر این

شنیدن صداهای دیگر که متناقض صدای  های جزم یا مانع مشارکت واندیشهمحوری منجر به اقتدار و سلطۀ 

های فاعل شناسا محقق گردد و هم فراتر از یادگیری است، نشود تا هم شرایط و ویژگی -آنها در یاددهی

 یادگیری دست زند.-آن، فرد به تعامل سازنده و ارتباط فعال با دیگران در سرتاسر فرایند یاددهی
 2ییشبکۀ معنا (6

این مؤلفه از نقد مبانی با ساختار و معیار دکارت بر اساس ویژگی بدون ساختار و معیار شک 

اج دهی ساختارمند شک دکارتی استنباط و منجر به استنتسوفیستی پروتاگوراس در جهت رفع خألهای جهت

تدای یر باید در ابها شده است. مطابق این اصل معلم و فراگیادگیری شک ورزانۀ امتزاج افق-اصل یاددهی

رد یادگیری، در تقابل شک دکارتی، ط-هر معیار و ساختار پیشینی را مانند سوفیست ها از فرایند یاددهی

جهت به هر سمت و سویی سوق یابد و هیچ قیدی نداشته باشد تا شرایط کنند تا هر آموزش و یادگیری بی

                                                 
1. Multiple Self-Orientation 

2. Semantic Network 
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ف دیگر هم معانی گسترده اتفاق بیفتد، از طرمنطق گفتگو مبتنی بر مناظره و پرسش گری فعال برای خلق 

اگیر یادگیری خارج شود، بلکه باید معلم و فر-طورکلی از گردونه یاددهینباید هر معیار و ساختار معنایی به

با تلفیق اُفق حال و گذشته، معانی گسترده و حتی متباین را به یکدیگر پیوند دهند تا ضمن رد هرگونه 

های متنوع و متکثر برای هر نوع یادگیری به صورت یادگیری، شرایط آموزشگرایی در آموزش و جزم

لم های ساختارمند خطی، معهایی از معانی و یادگیری را فراهم نمایند تا عالوه بر آموزش و یادگیریشبکه

 بوتی راهای عنکو فراگیر با خودمحوری چندگانه، بسترهای ارتباطی چندگانه را برای آموزش و یادگیری

ری خود اندازی را در یادگییادگیری معلم و فراگیر نباید هر چشم-فراهم نمایند. بنابراین در فرایند یاددهی

تردید، مقاومت، پژوهش و آفت زدایی کند تا ضمن دوری از  بگنجانند یا طرد کنند، بلکه باید در مقابل آن

موزش و یادگیری را طرد و نه بدون هرگونه های متفاوت نه هرگونه تباین ناسازوار در آگرایی، با افقجزم

گفتگو و جدلی آن را بپذیرند، بلکه با باال بردن تحمل غیریت و نقدپذیری براساس خودمحوری چندگانه و 

 یادگیری دست یابد.-ها در فرایند یاددهیشبکۀ معنایی به امتزاج افق
 1توزیعی-بازنمایی (7

گرایی دکارت بر اساس ویژگی انسجام زدایی  این مؤلفه از نقد شیوۀ وحدت معرفتی و انسجام

شکاکانه سوفیستی پروتاگوراس در جهت رفع خألهای پیوستگی، کمیت گرایی شک دکارتی استنباط و 

توزیعی شده است. براین اساس معلم و فراگیر باید در -یادگیری بازنمایی-منجر به استنتاج اصل یاددهی

ی ای ناشهای مرحلهمند و گامهای منظم، منسجم قاعدهیادگیرییادگیری عالوه بر آموزش و -جریان یاددهی

ارتباطی، انفکاک و تفرد را ایجاد کنند تا در مقابل نظام آموزش و یادگیری از شک دکارتی، شرایط بی

صورت منسجم، یکپارچه با معنای کلی و نهایی قرار گیرند تا هرگونه انسجام، معیار و قاعده بازنمایی به

بندی صورت نگیرد تا شرایط یادگیری برای وحدت علوم طرد و جزم قالب-فرایند یاددهیگرایی در 

های پنهان علوم در دوری از وحدت و چندپارگی، بدون جهت، گسست و پیوستگی و کشف قاعده

رایط تحقق شود شپردازی موجب میبندی یکسان شکل بگیرد. این اصل در عرض اصول دیگر نو مفهومطبقه

 یادگیری شکل یابد.-های فردی در عرض آن برای یاددهیتاصل تفاو
 های فردیاصل تفاوت (8

های انسانی این مؤلفه از نقد شیوۀ یکسان گرایی معرفت دکارت براساس ویژگی تفرد و قابلیت

صل عقل در شک دکارتی استنباط و منجر به استنتاج ا تساویسوفیستی پروتاگوراس در جهت رفع خألهای 

ابه های تعقل ورزی یکسان و کسب مشهای فردی شده است. بر اساس اصل تواناییری تفاوتیادگی-یاددهی

                                                 
1. Representation-Distribution 
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معرفت یقینی برای تمام افراد در شک دکارتی، موانع جستجوگری پژوهشی شک ورزانه، انتقادگرایی 

 هایگیرد که برای رفع خألبیرونی، آفت زدایی کیفی و هنرگرایی از راه عمل و تجربه شکل می -درونی

جای توجه به بر رویکردهای مختلف برای افراد گوناگون بهشک دکارتی در این اصل، سوفیستی ها با تکیه

ط خود شناسند تا شرایعنوان یک فرایند یادگیری میموضوعیت یادگیری و ابزارگرایی روش، روش را به

ریت، افراد تا ضمن توجه به غییادگیری مهیا کنند -جای همسانی با دیگران را در شرایط یادهیآفرینندگی به

های خود را شناسایی کنند و بدون محدودیت در چگونگی کسب یادگیری با توجه به قابلیت و توانایی

 های خود علوم دیگر را تجربه و در خود پرورش دهند.قابلیت
 های سوفیستی پروتاگوراس و دکارتپردازی دکارت از اصول شک: اصول نو مفهوم2جدول

 پردازیاصل نو مفهوم پردازینو مفهوم اصل سوفیستی دکارتیاصل 

 شک ورزانۀ پژوهشی جستجو و پژوهش شک ورزانه شک ورزی پیوسته شک ورزی مقطعی

انتقادگرایی مقطعی، 

 دارجهت

 -انتقادگرایی درونی 

 بیرونی

 شک ورزی انتقادگرایانه بیرونی -انتقادگرایی درونی

 خطی -کیفیآفت زدایی  آفت زدایی شک ورزانۀ هپیوستآفت زدایی  آفت زدایی خطی

 هنر گرایی گراییگرایی و ذهنعمل عملی، جزئی و فنی گراییذهن

 خودمحوری چندگانه خودمحوری چندگانه انسان معیار خودمحوری و سوژه

 هاشک ورزانۀ امتزاج افق شبکۀ معنایی بدون ساختار و معیار ساختار و معیار

 توزیعی-بازنمایی توزیعی-بازنمایی انسجام زدایی وحدت معرفتی

 های فردیتفاوت محوری چندگانهانسان گراییفرد و تعادل فردگرایی

 

 نتیجه
های فلسفه و علم محسوب شناسی فلسفه غرب، دکارت از شاخصازآنجاکه در حوزۀ معرفت

های علمی بعد خود است، اما با توجه به مبانی دهی مکاتب فلسفی و جریانشود و سهم بزرگی در شکلمی

دوری  و شناختی شک دکارتی بر آن بناشده است، برای استنتاج اصول تربیتیسلبی که بنیادهای نظام معرفت

از جزم و شک گرایی سیستمی با خألهای ایجابی مانند شک ورزی خطی، انتقادگرایی درونی محدود، آفت 

بندی، ساختار گریزی و انسجام بندی علوم، مرحلهمند، تعقل گرایی صرف، وحدت و طبقهزدایی قاعده

های قابل یرداری از ویژگزدایی درگیر است، برای رفع این اشکاالت، شک سوفیستی پروتاگوراس با برخو

رایی، گاستنباط در نقد شک دکارتی مانند روش گرایی آزاد، موقعیت مدنی، مقیاس گرایی انسان، عمل
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نگری، شک ورزی و انتقادگرایی متداوم، آفت زدایی متداوم توانسته است شرایط معرفت حواس و جزئی

وراس های شک سوفیستی پروتاگلفیق ویژگیبازسازی خألهای شک دکارتی را فراهم نماید. سرانجام با ت

پردازی شک دکارتی و ساختاری نو به آن شد که های ایجابی در شک دکارتی منجر به نو مفهومبه مؤلفه

ضمن رفع خألهای شک دکارتی برای دوری از فضاهای جزم و شک گرایی سیستمی و خطی موجب شده 

ژوهشی، آفت زدایی شک ورزانه، شک ورزانۀ ضمن بازسازی آن، اصول تربیتی مانند شک ورزانۀ پ

خودمحوری چندگانه، ساختار گریزی و ساختارگرایی، روش گرایی آزاد و روش گرایی باقاعده و انسجام 

 پردازی اصول تربیتی شک دکارتی منتهی شود تازدایی و انسجام گرایی از آن منتج شود که به نو مفهوم

یند گرایی و شکاکیت خطی حفظ نمادکارتی، این شک را از جزمپردازی شده شک نظام تربیتی نو مفهوم

 های تربیتی کنونی هموار نماید.و شرایط بقا و کاربرد این شک را برای نظام
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