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دربارۀمجموعۀراهنمایاندیشهورزان

ابزارهای  و  »مفهوم ها  اساس  بر  اندیشه ورزان«  »راهنمای  مجموعۀ   .1
تفکر نقادانه« نوشته شده است. تفکر نقادانه دانشی است با هدف افزایش 
توانایی ما در اندیشیدن، استدالل کردن، و نقد کردن*.1 اما تفکر نقادانه 
یا  بر اصالح  بیشتر دانش ها  با دانش های دیگر دارد؟ تمرکز  چه فرقی 
تفکر  نیست.  این گونه  نقادانه  تفکر  اما  ماست،  »اندیشه«های  ارتقای 
نقادانه بیش از آنکه به اندیشه ها بپردازد به »اندیشیدن« می پردازد و سعی 
می کند کیفیت اندیشیدن ما را ارتقا ببخشد. ناگفته پیداست که ارتقای 

کیفیت »اندیشیدن« بر »اندیشه«های ما در همۀ زمینه ها تأثیر می گذارد.
2. این مجموعه، چنان که از نامش پیداست، برای همۀ اندیشه ورزان 
نوشته شده است؛ هم برای کسانی است که به کارهای فکرِی حرفه ای 
برای کسانی که  )مثل پژوهش و تدریس و تحصیل( مشغول اند، هم 
می خواهند بهتر بیندیشند تا در زندگی روزمره شان بهتر تصمیم بگیرند 
و کمتر خطا کنند. عنوان های کتاب ها نشان دهندۀ همین موضوع است: 

1. برای توضیح بیشرت دربارۀ بخش هایی که با * مشخص کرده ام به سایت »تفکر نقادانه« 
یا وبالگ »سنجشگرانه اندیشی« مراجعه فرمایید.
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مغالطه ها، مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه، هنِر پرسیدن، تفکر نقادانه 
و خالقانه، تحلیل اندیشه و تفکر علمی، چگونگی یادگیری و تحقیق در 
یک رشتۀ علمی، چگونه یک پاراگراف را بنویسیم، چگونه یک پاراگراف 

را بخوانیم، و ...
توضیح اینکه، برای موفقیت در هر شاخه از دانش )فلسفه، پزشکی، 
مهندسی، روان شناسی، و ...( ضروری است که توانایی خوب پرسیدن را 
در خود ایجاد کنیم. برای این کار چاره ای نداریم جز اینکه قابلیت تحلیل 
و نقد و ارزیابی دیدگاه های گوناگون را در خود پرورش دهیم. باید در 
تشخیص مغالطه ها ورزیده شویم تا اسیِر آنها نشویم؛ باید بیاموزیم که 
چگونه بخوانیم، و راه و روش نوشتن را هم یاد بگیریم تا نوشته هایمان 

منسجم و قوی باشند؛ و ...
روشن است که پروراندن این مهارت ها و آشنایی با چنین موضوعاتی 
سطح اندیشیدن ما را نه فقط در کارهای علمی، بلکه در زندگی روزمره 
و حرفه ای افزایش می دهد. تمرکز همۀ کتاب های مجموعه )به جز یک 
عنوان تخصصی، و دو یا سه عنوان که مخصوص معلمان و استادان 

است( بر چنین مباحثی است.
همۀ  مبنای  نّقادانه  تفکر  ابزارهای  و  مفهوم ها  کوچک  کتاب   .3
از آنجا که قرار است هر کدام  البته،  کتاب های دیگر مجموعه است. 
بیشتر مطلب های  باشند،*  قابل استفاده  به صورت مستقل  از کتاب ها 
این کتاب در کتاب های دیگِر مجموعه تکرار شده اند؛ با این حال، بهتر 
است خواندن مفهوم ها و ابزارهای تفکر نّقادانه در اولویت قرار گیرد. 
دیگِر  کتاب های  از  پیش  است  بهتر  و  محوری اند  نیز  زیر  کتاب های 
مجموعه خوانده شوند: سنجه های تفکر نّقادانه، تحلیل اندیشه و تفکر 

علمی، و هنر پرسیدن.
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4. بیشتر کتاب های این مجموعه را به جای ترجمه کردن »بازنویسی« 
کرده ام / خواهم کرد. می توانم قاطعانه بگویم که ترجمۀ کتاب ها زحمِت 
بسیار کمتری می داشت؛ هم به جهِت آسان تر بودِن ترجمه، هم به جهت 
مصون ماندن از انتقادهایی که بازنویسی ممکن است در پی داشته باشد؛ 
با این حال، بازنویسی را بر ترجمه ترجیح دادم. دلیل این ترجیح را در 
به  اینجا  بیان کرده ام. در  نقادانه«  مطلب مفصل تری در سایت »تفکر 

همین یک جمله اکتفا می کنم:

اندیشه ورزان«  راهنمای  »مجموعۀ  کتاب های  که  آنجا  از 
مخاطب محورند، الزم دیده ام که برگرداِن فارسِی آنها را از برخی 
انتخاب  و  مثال ها،  انتخاب  مطلب،  تشریح  )میزان  جهت ها 
واژه هایی که باید تعریف شوند، و ...( با نیاز خوانندۀ فارسی زبان 
یا  از نظر محتوا، هیچ مغایرت  البته متن فارسی،  متناسب کنم. 

تضادی با متن اصلی ندارد.

یادگیری یک مطلب  یا  برای رشددادِن ذهنمان  بیشتر وقت ها،   .5
جدید باید با واژه های جدیدی آشنا شویم یا فهمی جدید و دقیق تر از 
واژه های آشنا پیدا کنیم.* در این کتاب نیز، برخی از کلمه ها ممکن است 
برایتان جدید باشند یا معنای دقیق آنها را ندانید. این گونه کلمه ها در 
صفحه های بعدِی کتاب یا در »واژه نامۀ توصیفی« پایان کتاب توضیح 
داده شده اند. این واژه ها را با حروف برجسته مشخص کرده ام و اگر در 

تیترها بوده اند به صورت ایرانیک نشان داده ام.
شناخت  تا  کند  کمک  شما  به  می تواند  نقادانه«  »تفکر  سایت   .6
پیدا کنید و،  نّقادانه(  از موضوع سنجشگرانه اندیشی )تفکر  کامل تری 
عالوه بر این، با »مجموعۀ راهنمای اندیشه ورزان« بیشتر آشنا شوید و 
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اگر تصمیم به خواندن این مجموعه گرفتید، از خواندِن آن بهرۀ بیشتری 
ببرید. اوالً، در این کتاب ها از توضیح مفصل دربارۀ برخی موضوع ها 
)مثالً چیستی تفکر نّقادانه، اهمیت تفکر نّقادانه، و دلیل بازنویسی این 
و  مختصرند  خودشان  کتاب ها  این  که  چرا  کرده ام؛  پرهیز  کتاب ها( 
شایسته نیست که مقدمه ای طوالنی و تکراری به ابتدای همۀ آنها اضافه 
شود. با مراجعه به سایت می توانید مطلب هایی در این زمینه ها مطالعه 
کنید. ثانیاً، در این سایت فرهنگ آنالین اصطالح ها و مفهوم های تفکر 
نقادانه وجود دارد که معنای همۀ واژه های دشوار )یا احتماالً دشوار( این 
کتاب ها را در آن توضیح داده ام. سوم اینکه،  از طریق سایت می توانید 
با مترجم ارتباط داشته باشید و نقص های کتاب ها را یادآوری کنید تا 
بررسی و اصالح شود. همچنین، می توانید پرسش های خودتان را مطرح 
کنید و حتی االمکان سعی خواهم کرد به آنها پاسخ دهم. چهارم اینکه، 
تفکر  زمینۀ  در  دیگری  مقاله های  و  کتاب ها  مجموعه،  این  بر  عالوه 
نّقادانه ترجمه و تألیف کرده و خواهم کرد که از طریق سایت می توانید 
با این کتاب ها و مقاله ها، و نیز کتاب ها و مقاله های دیگران، آشنا شوید 

و برخی از آنها را از طریق سایت دریافت نمایید.

مهدیخسروانی

www.ctth.ir:آدرسسایتتفکرنّقادانه

sanjeshgari.blogfa.com:آدرسوبالگسنجشگرانهاندیشی
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هدفماازنگارشاینکتاب

اصلِی  ابزارهای  و  مفهوم ها  بر  دارید  دست  در  که  کتابی 
حاوی  کتاب  این  می کند.  تمرکز  نّقادانه(  )تفکر  سنجشگرانه اندیشی1 
برداشتی از سنجشگرانه اندیشی است که نوعی توافق عمومی بر سر آن 
وجود دارد؛ از این جهت، به کار استادان می آید. برای دانشجویان نیز، 
یک کتاب تکمیلِی سنجشگرانه اندیشی در کنار همۀ کتاب های درسی 
دیگر و برای همۀ درس هاست. استادان می توانند از آن در طراحی برنامۀ 
استفاده  موضوعی  هر  برای  آزمون ها  و  درسی،  تکلیف های  آموزشی، 
هر  در  خود  یادگیری  ارتقای  برای  آن  از  می توانند  دانشجویان  کنند. 

زمینه ای استفاده کنند.
مهارت هایی که در این کتاب مطرح شده اند در مورد هر موضوعی 
به کار می آیند. برای مثال، کسانی که در سنجشگرانه اندیشی مهارت پیدا 
می کنند غایت و هدفشان، و پرسشی که می خواهند بدان بپردازند، را به 
طور واضح مشخص می کنند. آنها دربارۀ اطالعات، نتیجه گیری ها، و 

critical thinking .1: این اصطالح را »تفکر انتقادی«، »تفکر نقدی«، »تفکر نّقاد«، »اندیشۀ 
انتقادی« و ... نیز ترجمه کرده اند. برای اطالعت از دلیل های ترجیح »سنجشگرانه اندیشی« 
بر ترجمه های دیگر این اصطالح به پیوست شامرۀ ۲ این کتاب و نیز به سایت »تفکر نقادانه« 

ـ م. مراجعه فرمایید.ـ 
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نظرگاهها سؤال می کنند و، در صورت لزوم، در آنها تردیدافکنی می کنند. 
همچنین سعی می کنند واضح، درست، و دقیق، بیندیشند و از توجه به 
مطالبی که مناسبت ندارند بپرهیزند. آنها می کوشند تا به عمق موضوع ها 
و مسئله ها راه پیدا کنند و در اندیشیدنشان منطق و انصاف را رعایت 
کنند. افراد سنجشگرانه اندیش این مهارت ها را در خواندن و نوشتن، و 
نیز در صحبت کردن و شنیدن، به کار می بندند. آنها از این مهارت ها 
هم در زندگی شخصی شان استفاده می کنند، هم در زندگی حرفه ای؛ در 

تاریخ، علم، ریاضیات، فلسفه، و نیز در هنر.
اگر در چند درس از این کتاب به عنوان مکّمل کتاب های درسی تان 
به  سنجشگرانه اندیشی  که  شد  خواهید  متوجه  به تدریج  کنید  استفاده 
یادگیری شما در همۀ حوزه ها کمک می کند. و اگر استادانتان شما را با 
نمونه هایی از کاربرد موضوع درس در زندگی روزمره آشنا کنند، خواهید 
دید که آموزش و پرورش در واقع ابزاری برای ارتقای کیفیِت زندگی 

است.
آن  که  کنند  عادت  می کنند  استفاده  کتاب  این  از  که  دانشجویانی 
و  تحلیلی  به هنگام کارهای  باشند.  داشته  در همۀ کالس ها همراه  را 
ترکیبی روی مطالبی که یاد می گیرید، به طور مرتب از آن استفاده کنید. 
درونی سازِی اصل های معرفی شده در کتاب را هدِف خودتان قرار دهید، 
به کاربردشان  تبدیل شود:  ثانوی شما  به طبیعت  آنها  اینکه کاربرد  تا 

عادت کنید.
این کتاب قرار است هم برای استادان، هم برای دانشجویان، و هم 

برای برنامۀ آموزشی مفید باشد. امیدواریم این هدف تحقق پیدا کند.

ریچاردپل)کانونسنجشگرانهاندیشی(

لینداالدر)بنیادسنجشگرانهاندیشی(



اهمیتسنجشگرانهاندیشی

از  بسیاری  اما  ماست.  طبیعت  اندیشیدن  می اندیشیم.  ما  همۀ 
»اندیشیدن«های ما، اگر آنها را به حال خود رها کنیم و بر آنها نظارت 
نکنیم، متعصبانه، تحریف شده،  بخشی نگرانه، ناآگاهانه، یا آلوده به 
پیش داوری می شوند. ولی نکته اینجاست که اندیشیدِن ما بر کیفیت 
بی کیفیتِی  می گذارد.  تأثیر  مستقیماً  کارهایمان  نتیجۀ  و  زندگی  
اندیشیدن زیان  های فراوانی به ما می رساند و بر کل زندگی مان تأثیر 
کیفیت  ارتقای  برای  که  دارد  ضرورت  بنابراین،  می گذارد.  منفی 
اندیشیدنمان و رسیدن به تعالی فکری کاری بکنیم. و تنها راه برای 

دستیابی به تعالی فکری کوشِش بابرنامه و روش مند است.

تعریف:
ارزشگذارِی  و  تحلیل  هنِر  نّقادانه(  )تفکر  سنجشگرانه اندیشی 

اندیشیدن با هدِف ارتقا دادِن آن است.1

1. برای آگاهی از تعریف های صاحب نظران دیگر از سنجشگرانه اندیشی به پیوست 1 
مراجعه کنید. خواندن پیوست های ۳ و 4 نیز به شام کمک می کند تا تصویر روشن تری از 

ـ م. چیستی سنجشگرانه اندیشی پیدا کنید.ـ 
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نتیجه:
اندیشیدن،  هنگام  به  ورزیده اند،  سنجشگرانه اندیشی  در  که  کسانی 
عملکردی متفاوت با دیگران دارند. برخی از ویژگی های عملکرد آنها 
را در اینجا بیان می کنیم. معنای واژه های جدید را در ادامه توضیح 

خواهیم داد.

کسی که در سنجشگرانه اندیشی ورزیده است:
مسئله ها و پرسش های حیاتی مطرح می کند، و آنها را با وضوح 	 

و دقت صورت بندی می کند؛
اطالعاِت مناسبتدار )ربط دار( را گردآوری و ارزیابی می کند 	 

و از انگاره های )مفهوم های( انتزاعی برای تفسیِر کارآمِد آنها 
استفاده می کند؛

به نتیجه ها و راه حل های مستدل می رسد و آنها را با مالک ها و 	 
سنجه های )استانداردهای( مربوط می آزماید؛

گوناگون 	  فکرِی  نظام های  چارچوِب  در  گشوده،  ذهن  با 
)پیش فرض ها(،  انگاشته ها  نیاز،  صورِت  در  و،  می اندیشد 
الزمه ها، و پیامدهای عملِی آنها را بازشناسی و ارزیابی می کند،

برای یافتِن راه حل برای مسئله های پیچیده، به نحو کارآمد با 	 
دیگران داد و  ستِد فکری می کند.

خودش  که  است  اندیشیدنی  سنجشگرانه اندیشی  اینکه،  خالصه 
خودش  بر  می بخشد،  انضباط  خودش  به  می کند،  هدایت  را 
دیگر،  عبارِت  به  می کند؛  تصحیح  را  خودش  و  می کند،  نظارت 
ـ  هدایت گر، خود  ـ  انضباط بخش، خود  ـ  نظارت گر، و  اندیشیدِن خود  
ـ  تصحیح گر است. سنجشگرانه اندیشی ایجاب می کند که برای  خود  
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قضاوت دربارۀ خوب یا بد بودن کارهای فکری سنجه های دقیق وضع 
کنیم و به دقت بر کاربرِد آن سنجه ها نظارت کنیم. سنجشگرانه اندیشی 
مستلزِم توانایی باال در حل مسئله و داد و ستِد فکری است؛ همچنین 
مستلزم این است که به خودمحوری و جامعه محوری ای که به طور 
طبیعی در ما وجود دارد آگاه باشیم و خودمان را متعهد بدانیم که بر 

این خودمحوری و جامعه محوری غلبه کنیم.

عنصرهایاندیشه

»عنصرهای اندیشه« )یا »عنصرهای تشکیل دهندۀ اندیشه«( عنصرها 
و اجزائی اند که در همۀ اندیشه ها )یا اندیشیدن ها( وجود دارند. به 
بیاِن دیگر، عنصرهایی اند که در همۀ اندیشیدن ها پیش فرض گرفته 

شده اند.
را  تصویر صفحۀ 17  در  رفته  کار  به  واژه های  از  برخی  معنای 

توضیح می دهیم:

نظرگاه: یعنی »جا«ی نگریستن؛ یعنی موقعیتی که از آن به چیزها نگاه 
می کنیم. عامل های گوناگونی نظرگاِه ما را تشکیل می دهند. برای 
مثال، تجربه و دانشی که کسب کرده ایم ما را در موقعیِت ویژه ای 

برای نگریستن به چیزها قرار می دهد.
را  در سال 1393  متعدد  اسیدپاشی های  واقعۀ  نمونه،  برای 
در نظر بگیرید. اگر کسی روان شناسی خوانده باشد، دانشی که 
کسب کرده او را در نظرگاه خاصی قرار می دهد و بر نحوۀ نگاه 
او به موضوع تأثیر می گذارد. چنین شخصی، احتماالً، وضعیت 
از هر موضوع دیگری  را بیش  روانی فرد اسیدپاش )یا قربانی( 
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دانش  به سبِب  اّما یک جامعه شناس،  می دهد.  قرار  توجه  مورد 
این  موجب  که  اجتماعی ای  عامل های  بر  جامعه شناختی اش، 

رویداد شده اند تمرکز می کند.
احساس ها و گرایش های ما نیز بر نظرگاه ما تأثیر می گذارند. 
اسیدپاشی  عامالن  مجازاِت  دربارۀ  باشد  قرار  اگر  مثال،  برای 
این  قربانی  که  کسانی  قضاوت  و  نگاه  مسّلماً  کنیم،  قضاوت 
رویداد بوده اند با دیگران فرق خواهد کرد: رنج عمیقی که برده اند 
آنها را در نظرگاه ویژه ای قرار می دهد. به همین ترتیب،  مسّلماً 
می گذارند؛  تأثیر  او  نظرگاه  بر  اندیشه ورز  فرد  هر  گرایش های 
فرض کنید یک اصالح طلب و یک اصول گرا می خواهند دربارۀ 
موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه بحث کنند. مسّلماً گرایش 

سیاسی این دو نفر بر نظرگاه آنها تأثیر می گذارد.

انگاره ها، و  چارچوبنگرش: مجموعۀ باورها، تجربه ها، ارزش ها، 
آن  بر  )یا  می کنند  تعیین  را  از چیزها  ما  دریافت  و  فهم  که   ...
تأثیر می گذارند(. چنان که روشن است، چارچوب نگرش معنایی 

نزدیک به معنای نظرگاه دارد.

»بر می آید«؛ معنای یک چیز )واژه،  از چیِز دیگر  برآیند: چیزی که 
عبارت، جمله(؛ نتیجه ای که از یک جمله یا از کاربرد یک واژه به 
دست می آید. مثالً، برآیند سنجشگرانه اندیش بودن میترا این است 

که میترا در اندیشیدنش کمتر خطا می کند.

آکسیوم: اصل. به اصل هایی که »بنیادی«ترند آکسیوم می گویند.

غایت: هدف نهایی.
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