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هفت

خودش  به  را  آموختنش  و  داد  فکر  را  جان  آنکه  به نام 
واگذار کرد

در منابع مختلفی که به بررسی تاریخ، فرهنگ و علل توسعه نیافتگی کشورمان پرداخته اند، 

این  با  به چشم می خورد. مواجهه  ایرانیان  ما  فرهنگی  از مسائل  فهرست نسبتًا مشابهی 

مشکالت متعدد در ابتدا برای هر ایرانی هم آزار دهنده است و شاید این تصور را هم ایجاد 

کند که راه حلی برای آنها وجود ندارد. اما تاریخ نشان داده است که رشد فرهنگی ممکن 

است و فراگیری مهارت های تفکر نقادانه شهروندان، می تواند راه حلی برای آن باشد. از این 

رو تصمیم گرفتم در پیش گفتار این کتاب ـ که برای ترویج هرچه بیشتر مفهوم و مهارت تفکر 

نقاد در جامعه ایرانی می باشدـ  نشان دهم که تفکر نقاد چگونه و تا چه حد می تواند با هریک 
از این مشکالت فرهنگی مرتبط بوده و  آن را هدف قرار دهد.۱

ابتدا فکر می کنیم و سپس تصمیم  از موارد  در زبان محاوره در بسیاری  به نظر می رسد 

می گیریم. خصوصیات فرهنگی ای که ما داریم نیز یک تصمیم است. تصمیم برای تخریب 

دیگران، تصمیم برای فرافکنی، تصمیم برای تخطئه شخصی، تصمیم برای سوال نکردن، 

تصمیم برای استدالل نکردن و هزاران تصمیم دیگر. قبل از هریک از این تصمیم ها احتمااًل 

فکری در ذهن ما جاری می شود، چه ما از آن باخبر باشیم، چه نباشیم. پس می شود نتیجه 

ایجاد یک  گرفت که تفکر )غلط/ناموجه( می تواند منجر به گرفتن تصمیم )غلط/ناموجه( و 

اصالح  تفکرمان  اگر  کرد  فرض  می توان  این حساب  با  )غلط( شود۲.  فرهنگی  خصوصیت 

شود، فرهنگ نیز تا حدی اصالح خواهد شد. با این مقدمه ابتدا برخی از مشکالت فرهنگی 

۱. البته باید مراقب بود دچار مغالطه )سفسطه(  تک علتی )single cause fallacy( نشویم. مطمئنًا تنهاعلت این مشکالت،کمرنگی تفکر نقاد درجامعه نیست که بتوان 

با آن تمام این مشکالت فرهنگی را حل کرد. تفکر نقاد برای بهبود فرهنگ یک جامعه عمومًا شرط الزم است ولی کافی نیست. برای مثال بهبود تفکر نقاد بدون ارتقای 

اخالق، چه بسا خود مشکل ساز شود.

2. Developing Mind: a Resource for Teaching Thinking. Arthur L. Costa. Association of super Vision and Curriculum 

Development Alexandia, USA 3rd edition 
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