پیش به سوی تفڪر انتقـادی
چڪیده

امروزه ،به واسطۀ فناوری اطالعات و ارتباطات ،اطالعات به وفور در
دسرتس همگان قرار دارد؛ اما رصف داشنت اطالعات منیتواند کارساز
و مفید باشد ،بلکه تجزیه و تحلیل و نحوۀ کاربرد این اطالعات حائز
اهمیت است .تفكرانتقادى برپايۀ اطالعات به تقسيمبندى ،تجزيه
و تحليـل ،و كاربرد اطالعات مىپردازد و برهمني اساس با ارائۀ
نظريههاى جديد به روند توليد علم كمك مىكند .اساساً تفكر انتقادى،
تفكرى عميق و منطقى است كه اطالعات جزء اصلى آن است .در
این مقاله ،به رضورت و اهمیت پرورش تفکر انتقادی پرداخته شده
است و ضمن بررسى متون مختلف مهارتها و ویژگیهای متفکران
منتقد ،تواناییهای آنها ،و موانع احتاملی آن ذکرشده است .موانع
جامعهشناختی و روانشناختی در کنار موانع بنیادین زبانی و منطقی
چهار نوع مانع موجود در تفکر انتقادی را تشکیل میدهند.

ڪلیدواژهها

تفڪر انتقادی ،تفڪر تحلیلی ،استدالل ،اطالعات ،ارزیابی اطالعات
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ویدا صیفوری
دریافت1388/8/12 :

1

پذیرش1388/11/6 :

مقدمه

آنچه در ارتباط با اطالعات در دنیای کنونی ارزشمند است ،توانایی پردازش اطالعات
است .به گفتة تافلر ،پس از عصر شکار و عصر ثروت ،اکنون عصر دانایی است ،پس،
در این عصر ،قدرت در دست کسی است که اطالعات بیشتری دارد و بیگمان منظور
کسی است که توانایی بیشتر در پردازش وبهرهگیری از اطالعات داشته باشد (اسميـت، 2
 ،1379ص )38؛ زیرا ،امروزه ،بهواسطة فناوري اطالعات و ارتباطات ،اطالعات بهوفور
در دسترس همگان قرار دارد .بنابراین ،صرف داشتن اطالعات نمیتواند کارساز و مفید
3
باشد ،بلکه تجزیه و تحلیل و نحوة کاربرد این اطالعات حائز اهمیت است .تفكرانتقادي
برپاية اطالعات به تقسيمبندي ،تجزيه و تحليـل ،و كاربرد اطالعات ميپردازد و برهمين
اساس ،باكشف قوانين علمي و ارائة نظريههاي جديد به روند توليد علم شـدت ميبخشد
(كومبز ،1373 ،4ص  .)21تفکر انتقادی ،تفکری است مستدل و منطقی در جهت بررسی
و تجدیدنظر در عقاید ،نظرات ،اعمال ،و تصمیمگیری دربارة آنها برمبنای دالیل و شواهد
مؤید آنها و نتایج درست و منطقی که پیامد آنهاست (هاشمیاننژاد ،1380 ،ص .)198
الزم است که تفكرانتقــادي در افراد شكل گيرد تا براي ورود به عرصة كار و زندگي
آماده شوند ،زيرا تفكرانتقادي قـدرتي ذهني -جسمي در شخـص ايجاد ميكند كه او
را براي رقابتها و چالشهاي دنياي بهسرعت متغيركنوني آماده ميسازد (پل،1993 ، 5
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ص  .)56در این مقاله ،به ضرورت و اهمیت پرورش تفکر انتقادی پرداخته شده است،
در ادامه ،مهارتها و ویژگیهای متفکران منتقد ،تواناییهای آنها ،و موانع احتمالی آن ذکر
شده است.

رضورت و اهميت

تفكر انتقادي ،از طريق ايجاد روابط معقول بين انسانها ،تصميمگيري براساس تحليل
عناصر يك موقعيت ،و تفكيك عناصر مطلوب ،نويدبخش زندگي توأم با آرامش و مهرباني
خواهد بود .بنابراين ،ميتوان گفت :اگر در شناخت اين امر مهم ناموفق باشیم ،جامعة ما و،
در نهايت جامعة جهاني ،شكست خواهد خورد .بهطور خالصه ،داليل ضرورت و اهميت
تفكر انتقادي را چنين ميتوان برشمرد:
 .1با دستورات خداوند متعال در قرآن كريم منطبق است،
 .2با ويژگيهاي عقالني انسان مانند كنجكاوي و ترقيطلبي منطبق است،
 .3يادگيري بر اساس فعاليت خود يادگيرنده انجام ميشود،
 .4با ويژگيهاي عصر فراصنعتي و تغيير و تحول فزايندةآن متناسب است ،و
 .5برگرفتهازهدفهاي اساسي آموزشي و تعليم وتربيت است (هاشميان نژاد.)1380،

تفکر انتقادی در آیینۀ متون

6. Mayers
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عالقه به توسعة تواناییهای تفکر انتقادی در محافل آموزشی پدیدة جدیدی نیست .چت
مایرز ،مؤلف کتاب <آموزش تفکر انتقادی> معتقد است که منشأ چنین عالقهای آکادمی
افالطون است؛ الگویی که دانشگاههای مدرن امروز ،از آن برخاستهاند ،اما ،بهتدریج ،از
این سنت دیرینه فاصله گرفته و بیشترین توجه خود را به ارائة اطالعات معطوف کردهاند
(مایرز ،1374 ، 6ص  .)1ریشههای خردمندانة تفکر انتقادی قدمتی دیرینه دارد ،روش
تدریس و دیدگاه سقراط در  2500سال قبل مؤید این مطلب است .سقراط این حقیقت
را بیان کرد که شخص نمیتواند برای دستیابی به دانش و بصیرت عقلی به کسانی متکی
باشد که دارای اقتدار هستند .او نشان داد که افراد ممکن است دارای قدرت و موقعیت
باالیی باشند ،اما عميق ًا سرگردان و گمراه و غیرمنطقی باشند .سقراط اهمیت پرسش
سؤاالت عمیق را که موجب میشود انسان ،قبل از پذیرش ایدهای به تفکر در آن بپردازد
و نیز اهمیت جستوجوی شواهد ،آزمایش دقیق ،استدالل ،فرضیهها و تحلیل مفاهیم
اساسی را نشان داد .روش او اینک به پرسش و پاسخ سقراطی معروف است و از بهترین
راهبردهای آموزش تفکر انتقادی میباشد که در آن سقراط نیاز به تفکر را برای روشنی
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و استحکام منطق بهطور مشخص نشان میدهد .وایتهد نیز در کالم معروف خود که:
یادگیری شاگردان بیفایده است مگر اینکه کتابهای خود را گم کنند ،جزوات خود
را بسوزانند و  ...تلویح ًا به این معنی اشاره دارد که ثمرة واقعی یادگیری باید یک فرایند
فکری باشد که از مطالعة یک رشته بهوجود میآید نه از طریق اطالعات جمعآوری شده
(مایرز :1374 ،ص  .)8خرد ابزاری است که همواره میتواند در تبدیل داده به اطالعات و
دانش مورد استفاده قرار گیرد .داده ،به اضافة تحلیل انسان ،به اطالعات تبدیل میشود که
در تمامی این فرایند رویکرد تفکر انتقادی ،که همان خرد و آگاهی شخص است ،نقش
اساسی دارد (آبوت ،1999 ، 7ص  .)75تفکر انتقادی ،از نظر ریچارد پائول عبارت است
از :یک نوع تفکر هدفمند منحصربهفردی که متفکر بهطور منظم و بهطور عادتی ،معیار و
استانداردهایی مدبرانه را برای فکر کردن برقرار نموده ،مسئولیت ساختار تفکر را میپذیرد،
ساختار تفکر را بر اساس استانداردها هدایت میکند و تأثير وکارآيی تفکر را بر اساس
هدف ،معیار ،و استانداردها ارزیابی میکند .دیویی 8در کتاب < چگونه فکر میکنیم>9
ماهیت تفکر انتقادی را مورد بررسی قرار داده است .به عقیدة او ،تفکر انتقادی شامل دو
مرحله است .مرحلة اول آن حالت شک و تردید و پیچیدگی است که در آغاز تفکر بهکار
میرود و عمل کنجکاوی ،تحقیق و پیدا کردن مطالب و مواد جهت بیرون آمدن از آن
حالت شک و تردید و پیچیدگی مرحلة دوم آن میباشد .وی ماهیت تفکر انتقادی را تردید
سالم معرفی میکند (مایرز  ،1374 ،ص  .)15روبرت اچ آنيس ،)1987( 10تفكر انتقادي را
بهعنوان تفكر منطقي و مستدلي تعريف ميكند كه مركز توجه آن تصميمگيري و قضاوت
در مورد باورها و اعمال است .به اعتقاد وي ،وقتي فردي تالش ميكند تا مباحث را دقيق ًا
تحليل كند ،مدارك معتبري جستوجو كند ،و به نتيجهگيريهاي معتبر برسد تفكرش
انتقادي خواهد بود .یکی از تعاریف تفکر انتقادی ،که منشأ فلسفی دارد ،مربوط به ریچارد
پل رهبر شورای ملی برتری در تفکر انتقادی در کالیفرنیاست ،که بیان ميدارد تفکر انتقادی
عبارت از هنر است .طبق نظر وی فکر کردن دربارۀ فکر کردن خودتان ،درحالیکه شما
فکر میکنید به خاطر اینکه فکرتان را بهتر کنید ....بهعبارت دیگر ،وی معتقد است که تفکر
انتقادی ،عبارت از نوعی تفکر هدفمند و منحصربهفرد است که در آن ،متفکر بهطور منظم
و بهطور عادتی ،معیار و استانداردهایی مدبرانه برای فکر کردن برقرار میکند ،مسئولیت
ساختار تفکر را میپذیرد ،ساختار تفکر را بر اساس استانداردها هدایت میکند ،و تأثير
و کارآيی تفکر را براساس هدف ،معیار و استانداردها ارزیابی میکند (برودبیر.)2000 ،11
تفکر انتقادی بهعنوان یک فعالیت مثبت ،فرآیندی ضروری برای رشد هر جامعه و سازمان
بهشمار میآید .تفکر انتقادی تنها به یادگیری در آموزش عالی مربوط نمیشود ،بلکه همۀ
فعالیتهای زندگی ،از جمله روابط بین فردی و کار را نیز دربرمیگیرد (کویین .)2007 ،12تفکر

7. About
8. Deweyi
9. How we think
10. Robert H. Anies
11. Brodbear

41

فصلنامه كتاب | شامره 82

ويـدا صيفـــورى

12. Quinn
13. Forest
 .14سوره ص ،آيه 29
 .15سورۂ عنكبوت ،آيه 8

42

انتقادی نیازمند پایة اطالعاتی درست است و با تفکر انتقادی میتوان اطالعات را سازماندهی،
طبقهبندی ،مقایسه ،و ارزشیابی نمود و زمینه را برای ارتقا و پیشرفت آن فراهم کرد (فورست،13
 ،1991ص .)39
در متون اسالمی نیز قرآن ،مهمترین توصیهها را در مورد داشتن تفکر انتقادی به انسانها
كردهاست .روى سخن قرآن ،همه جا ،با اندیشمندان و متفکران و صاحبان مغز و عقل است؛
و با توجه به اینکه قرآن در محیطى ظهور کرده که در آنجا جز جهل حکومت نمىکرد ،عظمت
تعبیرات آن روشن مىشود .آیاتى که مخاطبان خود را دعوت به تذکر ،تفکر ،و تعقل مىنماید
تقریب ًا در سراسر سورههاى قرآن گسترده است 135 ،آیه در قرآن کریم دربارة تحریک به
«تفکر»« ،تعقل»« ،تدبر»« ،تحصیل عقل ناب»« ،شعور» ،و «فهم عالی» است .تفکر در اسالم ،تا
آنجا حائز اهمیت است که خداوند دربارة قرآن کریم میفرمایند« :این کتابی است پربرکت که
14
بر تو نازل کردیم تا در آیات آن تدبر کنند و صاحبان اندیشه متذکر شوند» .
حتی هنگامی که به انسان توصیه میکند که به پدر و مادرش نیکی کند ،تذکر میدهد که
حتی در مقابل پدر و مادر نیز باید تفکر انتقادی ما فعال بوده و از آنها کورکورانه اطاعت نکنیم.
این پیام جوهرة اصلی تفکر انتقادی است .این جوهره عبارت است از بررسی صحت ،دقت،
و ارزش دانستهها و اطالعات حتی وقتی که از سوی عزیزترین کسان به انسان ابالغ میشود
و سعی میکند انسان را بهگونهای تربیت کند که به پیام توجه کرده و آن را تحلیل کند و تحت
تأثير گویندة پیام و جایگاه و مرتبة او قرار نگرفته و جایگاه و مرتبة گوینده موجب عدم استفادة
ما از تفکر انتقادی نباشد («و وصینااالنسان بوالدیه حسنا و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک
به علم فال تتعهما» و ما به آدمیان سفارش کردیم که در حق پدر و مادر خود نیکی کنند و اگر
آنها بکوشند تا تو به من که خدای یگانهام از روی جهل و نادانی شرکآوری در اینحا هرگز
15
از امر آنها اطاعت نکن).
اصوالً در پایان بسیارى از آیات ،جمالتى از قبیل «ل ِ َق ْوم یَ ْعقلون»« ،ل َ َع َّل ُه ْم یَ ْعقلون»َ « ،و ما
یَ ّذ َک ُر إالّ اولواااللباب»« ،ذکرى الولى االلباب» و «یَتَ َّذ ّک ُر اولواااللباب» آمده است .اینگونه تعبیرات
حاکى از آن است که خطاب قرآن و هدف تعلیمى و تربیتى آن و باالخره روى سخنش با
کسانى است که از نعمت عقل براى درک واقعیت و راه سعادت انسانى استفاده مىکنند.
بهراستی در کدام دین و برنامة زندگی تا این حد تفکر انتقادی مورد توجه قرار گرفته
است و آیا میتوان ادعا كرد که این شیوة تفکر و این مهارت به تازگی کشف شده و این
یونیسف مروج آن است؟
« اتهموا عقولکم فانه من الثقه بها یکون الخطا»
«خرد خویش را متهم کنید چون اطمینان به آن اشتباه است» (غررالحكم.)3/268 ،
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تفکر انتقادی ،تفکری است مستدل و منطقی در جهت بررسی و تجدیدنظر در عقاید،
نظرات ،اعمال ،و تصمیمگیری دربارة آنها برمبنای دالیل و شواهد مؤید آنها و نتایج درست
و منطقی که پیامد آنهاست (هاشمیاننژاد ،1380 ،ص  .)198تفکر انتقادی یعنی نگاه کردن
به اطالعات با دیدی تحلیلی و انتقادی .این اطالعات میتواند طیف وسیعی را دربرگیرد:
يك فیلم سینمایی تا عقاید یک رانندة تاکسی در مورد تورم ،و نظير آن .شاید مهمترین
اطالعاتی که الزم است ما با تفکر انتقادی به آن نگاه کنیم ،تصورات سفت و سخت
خودمان است .ممکن است که تجهیزات ،توانایی ،و زمینة کلی برای تفکر ،ذاتی باشد؛ اما
راههای ویژة تفکر و فهمیدن جهان بیرون اکتسابی است .البته این روشها آنقدر پیچیده
هستند که هنوز هم فکر کمی در مورد آنها وجود دارد .مث ً
ال سطرهایی از شعر کودکانة
«چرا» اثر جان کینگ که میگوید :چرا برگها همیشه سبزند بابا؟ چرا روی یک گل خار
وجود دارد؟ چرا میخواهی دستانم را تمیز کنی بابا؟ و چرا به سؤالهایم جواب نمیدهی؟
چرا ،به من بگو چرا بابا؟ و ( ...آلن .)2004 ،16
قطع ًا سؤالهای بیامان  7سالگی یادتان است؟ پرسش در مورد همه چیز و همه کس
در ذات کودکی ماست .اما بزرگساالن معموالً این پرسشها را سرکوب میکنند .شاید
بیشتر به خاطر اینکه خودشان واقعا نمیدانند چرا برگ سبز است .کسانی که در بزرگسالی
تفکر انتقادی قویای دارند ،هنوز کنجکاوی بیپایان دورة کودکیشان را حفظ کردهاند،
چراکه اصلیترین مشخصة تفکر انتقادی جستوجوگری حقیقت است .لسینگ ، 17یکی
از روشنفکران قرن  ،18در اثر خود بهنام < پاسخ دوم >18حقیقتجویی در اندیشة انتقادی
را چنین توصیف میکند« :نه حقیقتی که انسانی را در تصرف خود دارد یا خیال میکند
که بدان دست یافته است ،بلکه تالش صادقانهای که بهکار میبرد ،تا به پس آن حقیقت
معرفت یابد ارزش انسان را ميسازد ،زیرا انسان نه از راه تصاحب حقیقت ،بلکه از راه
پیجویی آن است که توانمند میشود و سیر تکامل را میپیماید» .هنگامی که مشغول
اندیشیدن هستیم ،معموالً هدف ما فهمیدن چیزی است .میکوشیم تا پرسشی را پاسخ
گوییم ،مسئلهای را حل کنیم ،نتیجهاي را اثبات کنیم .میخواهیم بدانیم علت جنگهای
داخلی چه بود ،به کدام یک از نامزدها رأی دهیم ،یا چگونه به تعطیالت برویم تا به
ورشکستگیمان نینجامد .در همة این موارد ،میتوان گفت که میکوشیم معرفتی کسب
کنیم که از پیش نداریم .و در اغلب موارد نمیتوانیم آن معرفت را با مشاهدة مستقیم
حاصل کنیم .باید قدری استدالل کنیم ،استنباط کنیم ،و از اطالعات موجود نتیجهگیری
کنیم .این شیوة رویکرد به موضوعات را با صفت تحلیلی هم توصیف میکنند .تفکر

16 . Allen
17. Lessing
18 . Developer II
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انتقادی تفکر تحلیلی است ،یعنی موضوع را میشکافد ،اجزای آن را دانهدانه میسنجد و
در ادامه شیوة ترکیب آنها را وارسی میکند .دیویی تفکر منطقی را شامل «بررسی فعال،
پایدار ،و دقیق هر عقیده یا دانش» میداند .همچنین ،تفکر انتقادی باید پرسشگر باشد .به
قول هایدگر ، 19اندیشیدن با پرسش آغاز میشود «و تفکر انتقادی به معنای داشتن تفکر
تحلیلی نه احساسی و یا توصیفی است و بايد بر پایة خرد قرار گرفته باشد؛ و به قول کانت
انسان ناقد «شجاعت این را داشته خویش را بهکار گیرد» (کانت ،1377 ،ص .)19
دیگر آنکه ،نخستین شرط تفکر انتقادی کنار نهادن پیشداوری است .برای اینکه
پیشداوریها و جزئیات را کنار نهیم ،محتاج آگاهی از این امر هستیم که مفاهیم ،ارزشها،
و فرهنگها دارای گذشتهای هستند و همواره در حال تغییر بودهاند .طبیعت ًا در آینده نیز
به اشکال دیگری بروز خواهند کرد .برای اینکه راه را بر پیشداوری و تنگ نظری ببندیم،
یک نکته را همواره باید به یاد داشته باشیم که هر مسئله و موضوعی را به اشکال مختلف
میتوان بیان کرد .به خاطر سپردن این نکته ما را قادر میسازد که به پدیدهها از افق
وسیعتری نگاه کنیم و از سیاه و یا سفید دیدن جلوگیری کنیم .توجه به این نکات ما را
به تفکر انتقادی نزدیکتر و قوة پرسشگری را تقویت میکند .مث ً
ال اگر متنی و یا نوشتهای
را میخوانیم ابتدا ببینیم که نویسنده واقع ًا چه میخواهد بگوید ،چگونه استدالل میکند،
و استداللهایش بر چه اسناد و اندیشههایی استوار است .در حقیقت ،فکر و برداشت ما
زمانی به محک زده میشود که با افکار و آرای گوناگون و مخالف برخورد نماید.

هدف تفڪر انتقادى

19 . Hiadger
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تفكر انتقادي ،تفكري عميق و منطقي است كه در امر اتخاذ تصميم در امور پيچيدة پديدهها
و نيز تجزيه و تحليل آنها كارآيي دارد .تفكر انتقادي ،با شناخت و ارزيابي پديدهها به تأثير
آنها بر زندگي و حل مسائل توجه ميكند تا يك پديده يا موضوع به شكلي ساده و قابل
قبول در دسترس استفادهكنندگان قرار گيرد.
در تفكر انتقادي ،شناخت عناصر اصلي موضوع مورد بررسي ،بسيار مهم است .از
آنجا كه هر پديده از نظر متدولوژي داراي پنج عنصر اساسي است ،شناخت اين عناصر
براي نقد و بررسي و رسيدن به حقايق ميتواند بهعنوان راهبرد اساسي مورد استفاده قرار
گيرد .اين عناصر عبارتاند از:
 .1تعريف :در تعريف مسئله ،پرسشهاي مربوط به نقد و بررسي مطرح ميشود؛
 .2هدف :در هدف ،رسيدن به حقيقتي مورد نظر است كه با استفاده از متغيرهاي
اصلي ،وضعيت مطلوب شناسايي ميشود؛
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 .3اصول :در اصول ،اموري مورد توجه قرار ميگيرد كه مباني فعاليتاند؛
 .4روش :در روش چگونگي انجام كار مطرح ميشود؛ و
 .5تأثري و نتيجه :در تأثير ،سودمندي عمل مالك است.
عالوه بر موارد فوق ،هر فعاليت علمي و تحقيقي بايد دو تأثير در انسان بهوجود آورد.
يكي اينكه بينش و بصيرت به انسان بدهد و ديگر اينكه ،براي غلبه بر مشكالت راهحلهاي
فني در اختيار او قرار دهد.

استدالل در تفڪر انتقادی

تفکر انتقادی یا تفکر در سطح برتر ،یعنی فکر کردن فراتر از به خاطر سپردن واقعیتها
و یا گفتن مطالب به کسی ،دقيق ًا به همان شکل که به شما گفته شده است ،و تفکر را به
سطحی فراتر از بازگویی حقایق میرساند .برای این کار باید حقایق را بفهمیم ،آنها را به
یکدیگر ارتباط دهیم ،آنها را طبقهبندی کنیم ،به روشی تازه از آنها استفاده کنیم ،و برای
مسائل راهحل تازهای پیدا کنیم (عرب مازار یزدی .)1384 ،بنابراین ،استدالل ،در تفکر
انتقادی اهمیتی بنیادین دارد .تعریف تفکر انتقادی با استدالل گره میخورد ،یعنی تفکری
که با پیشفرضهایی به نتایج مستدل ره میسپارد .بنابراین ،تفکر انتقادی بههیچ عنوان
نباید تفکری مبتنی بر جر و بحث و جدال معنی شود .تفکر انتقادی ،این اجازه را به فرد
میدهد که بهتر و کارآمدتر با مسائل و مشکالتش روبهرو شود .باید درنظر داشت که
تفکر انتقادی چیزی بیش از تفکر منطقی و تحلیلی است .در دل تفکر انتقادی قابلیت
سنجش ،تعریف ،و معنی بخشیدن به استداللها وجود دارد .واژة استدالل و بحث ممکن
است برای برخی آشنا نباشد  .این مفهوم بدان معنا نیست که انسان از کسی شکوه کند یا
به مبارزه با کسی برخیزد .بحث کردن چه در زبان فارسی و چه در زبان انگلیسی عالوه
بر جر و مناقشه کردن به معنای استدالل کردن هم بهکار میرود .واضح است که همة
انسانها ،ارزش تفکر انتقادی را نمیدانند .هدف تفکر انتقادی سرد و خستهکننده بهنظر
میرسد .افرادی هستند که میگویند میخواهیم به امری باور داشته باشیم و اجازه دهیم
احساساتمان بر ما غلبه داشته باشند و یا اینکه نمیخواهیم واقعیت جای تخیالت ما را
بگیرد .با این همه ،شاید در تفکر انتقادی هم راهی برای رسیدن به حقیقت موجود باشد.
صرف اینکه ما عاقل و باهوش هستیم یا دانش زیادی داریم بدان معنا نیست که تفکرمان
انتقادی است .تفکر انتقادی میخواهد به ما نشان دهد چگونه میتوانیم از دامهای بسیاری
که هنگام تفکر جلوی روی ما قرار دارند ،فرار کنیم و بهدرستی تأمل و تفکر کردن در
مورد موضوعی را پی گیریم.
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چهار فرمان برای رسیدن به تفڪر انتقادی

به عقیدة روانشناسان ،افراد با تفکر انتقادی باال همیشه چهار شیوه را همراه با هم یا تنها
در مقابل مسائل مختلف درنظر میگیرند که عبارتاند از (آلن:)2004 ،

 .1بیتفاوت نباشید!

وقتی که در مقابل یک نظریه یا یک انتخاب و یا یک تصمیمگیری قرار میگیرید منفعل
نباشید تا دیگران حرف بزنند .افراد دارای تفکر انتقادی به جای ساکن ماندن و گوش دادن،
خودشان وارد صحنه میشوند ،تصمیمگیری میکنند ،مسئولیتهای تصمیمگیری خودشان
را میپذیرند ،و خود را متعهد به حل مسئله خودشان میدانند .مث ً
ال در مسائل یادگیری با
ذهنی باز وارد شوید:
* هدفتان را مشخص کنید .میخواهید چه چیزی یاد بگیرید؛
* دربارة آنچه که از قبل در مورد مطلب موردنظر میدانستید بیندیشید؛
* چه منابعی در اختیارتان است؛
* اطالعات الزم را جمعآوری کنید؛
* سؤال بپرسید؛
* هر آنچه را که جمع کردهاید بهصورت یک طرح و الگو درآورید تا آن را بهتر
بفهمید.
* سؤال بپرسید (دوباره !)؛
* به دنبال راهی باشید که بتوانید با آنها یادگیری خود برای عنوان مورد نظرتان را
بیان کنید؛
و در نهایت به آموختههایتان به دید ماجراجویی در یک سفر اکتشافی بنگرید!

 .2پرسیدن عیب نیست

شما برای اینکه خودتان نظریههای خودتان را در مورد زندگیتان ،ارزشهایتان ،و کارتان
داشته باشید ،باید بدانید قبلیها دقيق ًا چه گفتهاند و کجای کارشان نقص داشته است .حتم ًا
استادانی را دیدهاید که شیفتة دانشجویان سؤال کنندهاند .اما سؤالها از ساده شروع میشوند
تا پیچیده .از سادهترینها شروع میکنیم :
واقعیتها :سؤاالت کوتاه ،پاسخی که در مقابل کجا ،کی ،چه کسی ،و چگونه میآیند،
سادهترین سؤاالتاند؛ سؤاالتی که جوابهایشان در فرهنگ لغت و کتابهای اطالعات
عمومی به راحتی پیدا میشود.
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تفسیر :این سؤالها یک گام فراتر از سؤاالت باال هستند .در این مرحله ما میخواهیم
رابطة بین دو واقعیت را دریابیم.
تجزیه و تحلیل :سؤال کردن از اجزاي یک کل و ربط این اجزا با کل .مث ً
ال (سؤال در مورد
اجزاي یک اکوسیستم طبیعی و رابطة این اجزا با هم).
ترکیب :ترکیب کردن اطالعات برای تشکیل یک کل جدید؛ کاری که نظریهپردازان،
شاعران ،نقاشان ،و داستاننویسان استاد آن هستند ( تصور کنید وقتی که یک هنرمند بخواهد
از برگ افتاده در خیابان ،پردة کهنة خانة مادربزرگ ،و لباس عروسک خواهر کوچکش یک
کوالژ بسازد ،در ذهنش چه اتفاقی میافتد؟).
ارزیابی :اینکه ما بتوانیم در مورد یکسریاطالعات قضاوت کنیم وبه آن نمره دهیم.
کاربرد :ما در این قسمت مشکل زیادی داریم .کشف یک رابطه به تنهایی کافی نیست.
اینکه ما در پایاننامههایمان بفهمیم که بین افسردگی و فشار شغلی رابطه وجود دارد ،فقط
زمانی معنادار میشود که غیر از نمونة پایاننامهمان ،آن را در یک جای دیگر نیز بهکار ببریم.

 .3منبع بخواهید

از راههای بررسی افکار و عقاید این است که فرد از خود یا دیگران سؤال کند که چرا
به آنها اعتقاد دارد؟ همیشه در مقابل عقاید دیگران بلهگو یا خیرگو نباشید .اول منابع و
توجیهاتشان را بررسی کنید ،بعد نظرتان را بگویید .معموالً افکار و عقاید از چهار منبع
سرچشمه میگیرند :الف) مراجع قدرت نظیر والدین ،معلمان ،رهبران سیاسی یا مذهبی؛
ب) کتابها و مطبوعات؛ ج)شواهد واقعی؛ و د) تجربیات شخصی .اول ما باید بدانیم که
منبع عقیدة خودمان یا دیگری در مورد یک چیز مشخص ،کدام یک از این منابع چهارگانه
است؟ بعد هم با این سؤالها اعتبار این منابع را بررسی کنیم :آیا مراجع قدرت خودشان
در این زمینه اطالعات دارند؟ آیا اطالعاتشان آنقدر هست که در آن مورد صاحبنظر
باشند؟ آیا اطالعاتشان قابل اعتماد است؟ آیا تا به حال اطالعات غلط دادهاند؟ آیا دیگران
هم با آنان موافقاند؟

 . 4نظر دیگران را هم بشنوید

گوش کردن به نظر دیگران و ارزیابی آنها ،یکی از بهترین راهای رسیدن به تفکر انتقادی
است .همه چیز را همگان دانند .جواب یک سؤال فقط در انحصار یک نفر نیست .در
مقابل ایدههاي دیگران و نظرات مخالف انعطافپذیر باشید ،زیرا تا این کار را نکنید،
نمیتوانید عقاید سفت و سخت خودتان را تغییر دهید .به جاهای جدید بروید .کتابهای
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جدید بخوانید .فیلمهای جدید ببینید .با مکتبهای فکری جدید آشنا شوید .در همة این
کارها یک چیز با ارزش نهفته است؛ گوش دادن به یک نفر دیگر.

تصوير

مهارتها در تفڪر انتقــادی

مهارت تفکر تحلیلی همراه با تفکر انتقادی

این تفکر نقش مهمی در استفادة مؤثر از اطالعات و تبدیل اطالعات به دانش دارد .بهطور
معمول در روند تفکر انتقادی ،برای درک و بررسی اطالعات ،ذهن انسان ناچار به تجزیه
و تحلیل مفاهیم یا پدیدههای آن است .بهعبارت دیگر ،بر اساس گفتة مایرز برای درک یک
پدیده یا اطالعات ،ذهن انسان آن را به پارههایی چند تقسیم میکند .این اجزا با شناخت
پیشین یعنی آنچه که فرد از قبل میدانسته مقایسه میشود ،پس از درک رابطة بین اطالعات
جدید و پیشدانستهها ،اجزا در یک ساختار با بافت جدید با هم ترکیب و اطالعات جدید
تولید میشود .این مرحله به درک اطالعات منتهی میشود که نتیجة آن دانش یا دانسته
جدید است (مایرز ،1374 ،ص  .)47بر اساس عقیدة مایرز و اسمیت ،تجزیه و تحلیل
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اطالعات و تبدیل هرعنصر اطالعاتی به عناصر ریزتر و سپس ترکیب آنها به شکل یک
کل یا دانسته جدید با کمک تفکر تحلیلی انجام میشود .این روند فکری برای حل مسئله،
قضاوت و تصمیمگیری مورد استفاده قرار میگیرد .گرچه تفکر تحلیلی با تفکر انتقادی
یکی نیست ،ولی وجود آن در پیشبرد روند تفکر انتقادی ضروری میباشد .بهعبارت دیگر،
تفکر انتقادی و تحلیلی الزم و ملزوم یکدیگرند .نمودار  ،1روند تفکرانتقادی و نقش تفکر
تحلیلی را در فرایند دانستن و کسب دانش نشان میدهد .بر اساس این نمودار ،در صورتی
که این شیوة تفکر نتواند رابطة بین اطالعات جدید با پیشدانستهها را برقرار کند یا به درک
جدید بینجامد ،فرد باید اطالعات بیشتری بهدست آورد .این روند تکرار میشود تا دانش
جدید کسب گردد (پریرخ ،1386 ،ص .)74

منودار 1
فرایند تعامل بین تفڪر انتقادی
و تفڪر تحلیلی در کسب دانش

ارزشهای پایه در تفڪر انتقادی

تفکر انتقادی اندیشیدن سنجشگرانه بر مضمون حرفهایی است که میشنویم و میخوانیم
و بررسی دقیق استداللهایی است که آن حرفها به کمک آنها خود را استوار جلوه
میدهند .انتقاد به معنای سنجیدن است نه ایراد گرفتن .نبايد انتقاد را با بهانهگيري و
عیبجویی يكي دانست .ارزشهای پایه در تفکر انتقادی عبارتاند از:
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روشناندیشی

تفکر انتقادی ،هنگام ارزيابي ،از ارزشهای فکری خاصی حرکت میکند .متنی را میخوانیم
که موضوع آن ،چنان پیچانده شده که هیچ نمیتوان از آن سر درآورد ،درحالیکه ،اصل
قضیه ساده است و ما باید آن را با آگاهی و دقتی متعارف درک کنیم .در اینجا به نويسندة
آن انتقاد میکنیم که نه روشناندیش ،بلکه تاریکاندیش است .پس روشنی در تفکر
انتقادی یک ارزش است .ما میخواهیم به روشنی برسیم .میپرسیم و میپرسیم ،و با
اینکارگویی نقب ميزنیم تا از پهنهای تاریک به روشنایی گام بگذاریم .به نویسنده انتقاد
میکنیم که مفهومها و گزارههایش دقت ندارند .دقت نیز یک ارزش مهم در تفکر انتقادی
است .مفهوم یا تعریف دقیق مثل یک ابزار دقیق است ،چنگ میزند و آن بخش از واقعیت
را که میخواهد بگیرد ،میگیرد .ابزار نادقیق به هدف نمیخورد و بعید نیست که موضوع
کار را خراب کند .مته را کج میزنیم و پیچ مسیر غلطی را میرود .مفهوم نادقیق نیز ذهن
را به جایی نامربوط میکشاند.

بدیهیات

ارزش دیگر در تفکر انتقادی «بداهت» است .آنچه بدیهی است وضوحی شهودی دارد،
یعنی ما ،بنابر تجربة مستقیم خودمان یا خردورزیمان ،میدانیم که درست است ،انگار ما
در ذهن یا در واقعیت و در کمال آگاهی شاهد آن هستیم .اگر ما از امور بدیهی حرکت
کنیم و با شیوۀ سنجیدهای در ترکیب ،اطالعات خود را از آنها درهمآمیزیم ،به آگاهی
پیچیدهای میرسیم که چون ریشه در امور بدیهی دارد ،احتمال میرود که درست باشد.
میگوییم احتمال میرود ،چون همیشه ممکن است در ترکیب اطالعات اشتباه صورت
گیرد .وقتی متنی را با دید انتقادی میخوانیم ،توجه داریم که آیا گزارههای آن با بدیهیات
تجربی و عقلی همخوان هستند یا نه .از عبارتهایی چون «واضح و مبرهن است» نیز
به همین نحو سوءاستفاده میشود .مینویسند« :واضح است که »...ما باید مکث کنیم و
بپرسیم :واقع ًا واضح است؟ یا مینویسند« :مبرهن است که »...یعنی در مورد موضوع برهان
عقلی آوردهاند .باید بپرسیم :واقعا موضوع مستدل است؟ عبارتهایی مثل «بدیهی است
که »...و «واضح و مبرهن است که »...ما را دعوت میکنند که ادعایی را که به دنبال آنها
میآید ،بیهیچ اندیشهای بپذیریم .اندیشة انتقادی به ما میآموزد که در اینجا باید رفتار
معکوسی داشته باشیم ،یعنی دقت ورزیم که آیا ادعا به راستی پذیرفتنی است يا خير.

تناقضها

ارزشی دیگر در اندیشة انتقادی« ،همخوانی» است .ابتدا و انتهاي یک متن یا سخن باید با
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هم بخوانند .اگر نویسنده و گوینده دچار تناقض شود ،یا اینکه اینجا از این اصل حرکت کند
و آنجا که موردی مشابه در وضعیتی مشابهاست از اصلی دیگر ،بر پایةاین ارزش ،به او انتقاد
میکنیم.کشف تناقض همیشه ساده نیست .ما باید متن یا سخن را تجزیه و تحلیل کنیم تا
ساختار آن برایمان روشن شود ،تا بتوانیم ببینیم آیا دچار تناقض شدهاست یا نه .در بسیاری
اوقات با خبری مواجه میشویم که خودبهخود حاوی تناقضی نیست و حرفی کوتاه است
که سر و ته آن با هم میخوانند .در اینجا آن را باید در متن زندگی و واقعیت قرار دهیم تا
بطالن آن را دریابیم.

منطق

ارزش دیگری که در اینجا الزم است از آن یاد کنیم «استدالل متین» و استوار است .تفکر انتقادی
استدالل سست را نمیپذیرد .استدالل باید پایههای محکمی داشته باشد ،یعنی از مقدماتی
درست حرکت کند و آنها را بهصورتی منطقی با یکدیگر ترکیب کرده و به نتیجه برساند .تفکر
انتقادی تفکر منطقی است .منطق شیوه و اصول سنجیدة تعریف و استدالل است.

فراگیری

اندیشة انتقادی بر پاية مفاهیم و قانونهاست ،نه بر پاية فراروند پلهپله یا شل و محکم (دی
لون .)2008 ، 20ممکن است طرز اندیشیدن شخصی مبهم ،غیردقیق ،نامربوط ،غیرمنطقی،
و سطحی باشد .تفکر شخص به داليل مختلف دچار اشتباه ميشود .به تازگی برخی
آزمایشهایی که هنوز در مراحل ابتدایی هستند؛ نشان داده که برخی اوقات ،شخص،
پیش از آگاهی از تمام دادهها ،تصمیمات پیچیدهای میگیرد .از آنجاکه چنین روشی
اندیشیدن انتقادی نیست (چون برای اندیشة انتقادی بازتاب دقیق الزم است) پس استفاده
از مهارتهای اندیشة انتقادی به تالش بیشتر بر خالف طبیعت انسان  -که تصمیمگیری
بدون دانستن هم ه دادههاست -نياز دارد.

اخالق گفتوگو در تفکر انتقادی

مارتین بویر ،فیلسوف معروف اگزیستانس سدة بیستم ،کتابی دارد باعنوان «من و تو»،
او در این کتاب درصدد است که انواع روابطی را که انسان با جهان و افراد اطراف خود
برقرار میکند تئوریزه کند .او رابطة «من  -آن» را رابطة انسان با اشیا میداند ،مانند رابطهای
که من با رایانهای که جلوی چشمم قرار دارد ،برقرار میکنم .در این رابطه ،من قصدی
جز این ندارم که از این ابزار برای رسیدن به هدفی که دارم استفاده کنم .هنگامی که من
بهعنوان یک معلم با چند دانشآموز یا دانشجو در ارتباط هستم و سخن میگویم رابطة

20 . Dleon
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من با آنها رابطة «من  -آن» نیست ،بلکه این رابطه ،رابطة «من  -او» ست .در این رابطه
مخاطبان شیء نیستند ،اما در گفتوگو و مکالمهای که باید برقرار باشد حضور کاملی
ندارند (ارمان .)1998 ،21
بهترین نوع رابطه ،از نظر بویر ،رابطة «من – تو»ست .در این نوع رابطه ،دیگری
بهعنوان یک انسان برابر با من در فرایند تفکر و گفتوگو مشارکت میکند .دیگری در این
ساحت فردی است که با من مشارکت میکند تا ما با کمک هم به درک و فهم عمیقتری
برسيم و به حقیقت نزدیکتر گردیم .پس میتوان اینگونه گفت که تفکر انتقادی با هرگونه
فروکاستن دیگری به یکی از موانع تفکر انتقادی مخالف است .تفکر انتقادی به دیگری
نیاز دارد تا با کمک وی حقیقت نمایانتر گردد .تفکر انتقادی جز در محیطی امن و آرام،
که رویکردهای مختلف فکری قابلیت رشد و نمو داشته باشند ،شکل نمیگیرد .به تعبیر
دیگر ،در اینجا با دو ارزش مهم بشری ،یعنی تواضع و احسان روبهرو هستیم و تواضع
یعنی اینکه به خودمان چنان نگاه کنیم گویی دیگری است و احسان یعنی اینکه به دیگری
چنان نگاه کنیم گویی بخشی از ماست .آرمان تفکر انتقادی هم این دو ارزش است .این
دو ارزش چیزی جز آن نیست که تصریح میکند که کاری را برای خود نمیپسندی برای
دیگران هم مپسند .به یک معنا اخالق تفکر انتقادی چیزی جز همان اخالق عامی که مبتنی
بر تفکر انتقادی است قلمداد نمیشود.

موانع در تفکر انتقادی

21. Erman
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از جمله موانع روانشناختی و جامعهشناختی برای تفکر انتقادی ،فقدان جسارت و ایجاد
فضایی واهمهآمیز است .موانع جامعهشناختی و روانشناختی در کنار موانع بنیادین زبانی
و منطقی چهار نوع مانع موجود در تفکر انتقادی را تشکیل میدهند .پارهای از مؤلفههای
زندگی جمعی و فردی هستند که در حکم مانع برای تفکر پویا و جدی محسوب میشوند.
یکی از عوامل اجتماعی که جلوی تفکر را میگیرد عدم امنیت الزم برای ارائة دیدگاههای
مختلف است .آزادی نیز یکی از مهمترین پیشفرضهای تفکر است .همانطور که امانوئل
کانت فیلسوف معروف آلمانی سدة هجدهم میگوید عقل بدون آزادی معنا ندارد .عقل
یعنی آزادی در ارائة دیدگاهها؛ چرا که متفکر در مسیر طوالنیاي که برای رسیدن به
حقیقت طی میکند به تنها چیزی که پایبند است منطق و استدالل است ،و بدین جهت این
امکان وجود دارد که به نتایجی برخالف بسیاری از پیشفرضهای خود برسد.
از موانع روانشناختی نیز میتوان به خستگی ،ترس ،اضطراب ،وحشت ،و بیمیلی
اشاره کرد که باعث میشوند تفکر انتقادی مسیر طبیعی خود را طی نکند .متفکران انتقادی
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تأکید میکنند که ما از آن بابت که انسان هستیم در معرض انواع و اقسام موانع فیزیکی
و احساسی قرار داریم .ما انسانیم پس خسته میشویم و خستگی میتواند جلوی فرایند
مثبت تفکر انتقادی را سد کند .از سوی دیگر ،ما این استعداد را داریم که به جهت دوست
داشتن یا متنفر بودن از چیزی نتوانیم وجوه مختلف آن را بهخوبی ارزیابی کنیم .اضطراب،
ترس و وحشت ،و رخوت و کاهلی در همة ما انسانها کم و بیش حضور دارند .از اینرو،
اینها هم میتوانند سدی برای فهم موضوعات مختلف باشند .هم معلمان و هم نخبگان و
هم سیاستمداران و هم روشنفکران و مصلحان باید بدانند که مهمترین دشمن تفکر ،ترس
و واهمه و وحشت است و باید از هر عاملی که به تشدید فضای رعبآلود مدد میرساند
دوری گزید .در این زمينه باید دانست که واهمه و ترس صرف ًا ترس سیاسی یا اجتماعی
نیست و بسیاری از ترسهای فردی و درونی سد راه تفکر انتقادی هستند.
از دیگر موانع در تفکر انتقادی موانع زبانی است که از جمله مهمترین آنها توسل به
کلیگویی و کلیبافی است .دالیل زیادی برای کلیگویی ذکر شده است که یکی از آن
دالیل آن است که ریز و تخصصی سخن گفتن نیازمند دانش کافی است و یکی از دالیلی
که افراد را به سمت کلیگویی و کلیبافی سوق میدهد عدم دانش کافی است .غفلت از
پرسشهای اساسی هم یکی دیگر از دالیل کلیگویی است آنکه پرسشهای اساسی هر
بحثی را نداند چارهای جز آن ندارد که کلیگویی کند و کلیاتی نامربوط را کنار هم قرار
دهد .کسی از کلیگویی پرهیز میکند که منطق سخن را بشناسد و بداند از کجا باید شروع
کند و به کجا برسد.

نتایج

در وجود انسان هیچ موهبتى به اندازة موهبت عقل و نیروى فکر ،ارزش حیاتى و انسانى
ندارد .نقشى که تعقل در زندگى انسان و در سعادت و تکامل و موفقیت وى در برابر
مشکالت بنیادین دارد ،با هیچ نیروى دیگرى قابل مقایسه نیست .اصوالً قواى خدادادى و
موهبتهاى انسان نیز ،هنگامى براى او سودمند است که تحت رهبرى و کنترل کامل باشد
و مواهب اکتسابى نیز تنها از طریق اعمال نیروى عقل و فکر براى انسان قابل تحصیل
مىباشد .برخوردارى انسان از موهبت ایمان و معرفت و دانش گرفته تا موهبتهاى
زودگذر مادى دیگر ،همه و همه ،در سایة تعقل و تفکر بوده ،هر نوع تکامل و ترقي
معنوى و مادي انسان ،مرهون بهکارگیرى این نیرو و موهبت بزرگ و مقدس است.
بنابراین ،اندیشة انتقادی یعنی درست اندیشیدن در تالش برای یافت آگاهی قابل اعتماد
در جهان .این روش ،شامل فرایندهای ذهنی تشخیص ،تحلیل ،و ارزیابی دادههاست.
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فردی که انتقادی میاندیشد قادر است پرسشهای مناسب بپرسد و اطالعات مربوط را
جمعآوری کند ،سپس با خالقیت آنها را دستهبندی کرده و با منطق استدالل کند ،و در
پایان به یک نتیجة قابل اطمینان دربارة مسئله برسد .محور اساسی هر انتقاد مؤثر ،توجه
به نقش سازندگی است .بهبود و ارتقا؛ معادل تغییر دانش ،تغییر نگرش و تغییر عملکرد
فردی و سازمانی در جهت مثبت است .در واقع ،هدف انتقاد باید اصالح و تکامل فکر
و رفتار فرد باشد .اولین گام برای متفکر انتقادی شدن پرورش ویژگیهای مناسب است.
پارهای از این ویژگیها بدین قرارند :تفکر آزاد ،عدم تعصب ،تواضع فکری و احساسات،
و انگیزههای قوی .متفکر انتقادی مایل است دیدگاههای مختلف را از مناظر متفاوت مورد
بررسی قرار دهد .به دنبال حقایق و منابع اطالعاتی باشد و مضامین را از جنبههای مختلف
مورد توجه قرار دهد .داشتن تواضع فکری نیز از دیگر ویژگیهای متفکر انتقادی است.
این بدان معناست که انسان بهصورت موقت آرای خود را باور داشته باشد تا با استدالل
و شواهد جدید آنها را تغییر دهد و این باعث میشود تا انسان اندیشههای پیچیده را به
چارچوبهای کلیشهای چون درست و نادرست و سیاه و سفید تقسیم نکند .یک متفکر
انتقادی باید ذهنی مستقل و یک کنجکاوی طبیعی برای فهم بهتر داشته باشد و همچنین
انگیزة کافی برای تالش جهت فهم همة وجوه موضوع را در خود تقویت کند .این امر
مستلزم طرح پرسشهای زیاد است .و در نهایت متفکر انتقادی باید از رخوت و تنبلی
دوری گزیند.
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آمدی ،عبدالواحد ( .)1373غررالحکم و دررالکلم ،یا مجموعه کلمات قصار حضرت امیرالمؤمنین علی
بن ابیطالب (ع) .ترجمه و نگارش محمدعلی انصاری قمی .تهران :دانشگاه تهران.

اسمیت ،آلفرد گود ( .)1379ارتباطات و فرهنگ .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت).

پریرخ  ،مهری (.)1386آموزشسواداطالعاتی :مفاهیم ،روشها و برنامهها .تهران  :کتابدار.
عرب مازار يزدي ،علي ( .)1384مهارتها درتفكرانتقادي.تهران[ :دانشگاهعالمه طباطبايي]

کانت ،ایمانوئل ( .)1377نقد قوه حکم .ترجمة عبدالکریم رشیدیان .تهران :نشر نی.

کومبز ،فیلیپ هال ( .)1373بحران جهانی آموزش و پرورش :چشمانداز آن از دهه هشتاد .ترجمة فریده
آلآقا .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

مایرز ،چت ( .)1374آموزش تفکر انتقادی .ترجمة خدایار ابیلی .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی (سمت).

هاشمیاننژاد ،فریده (« .)1380ارائه چهارچوب نظری درخصوص برنامه درسی مبتنی بر تفکر انتقادی در
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پيش به سوى تفكر انتقـــادى
 دانشگاه آزاد واحد علوم، رسالة دکتری.»دوره ابتدایی با تاکید بر برنامه درسی مطالعات اجتماعی
.تحقیقات تهران
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