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 تصور شما از تفکر انتقادي چیست؟-

 چه انتظاري از آموختن تفکر انتقادي دارید؟-

 گزینینقد در لغت: تشخیص سره از ناسره؛ به-

critical thinking : 

 . سنجشگرانه، تفکر نقدي، تفکر نقادانه، و تفکر نقاد یدناندیش، تفکر انتقادي

 تفکر انتقادي غیر از 

حدود شناخت بررسی ابزار شناخت، اعتبار شناخت، :فلسفه انتقادي کانت 
 ؛ شرایط شناخت یقینی،

: Critical theory 

سم، مکتب فرانکفورت، نقد نظام سرمایه داري در پرتو مارکسی نظریه انتقادي؛ 
وسیله را وسیله می اندیشد و  -(عقالنیتی که تنها به رابطه هدفنقد خرد ابزاري

  نقد پوزیتویسم، نقد فرهنگی.،تبدیل به هدف کرده است)

 Critical realism: واقع گرایی انتقادي

 Critical rationalism: عقل گرایی انتقادي

 منشأ تفکر نقادانه-



م. در گوییمی» اخالق باور«شود که به آن اي از اخالق مربوط میبه شاخه کهمنشأ تفکر نقادانه یک حکم اخالقی است 
شود که تو باید میزان دلبستگی و پایبندي خود را به یک عقیده، با میزان قوت ادله و شواهدي اخالق باور به ما گفته می
 .کنند، متناسب کنیکه آن عقیده را تأیید می

 

 هاي تفکر نقديپیش فرض

ا دارد که هآورد یک سلسله پیش فرضنکته دیگر این است که تفکر نقدي و هر کسی که به این نوع از تفکر روي می
 .رد که شما به تفکر نقدي روي آوریدها نباشد ضرورتی نداحتی اگر یکی از این پیش فرض

 

 عدم وضوح صدق و کذب اندیشه ها یا دیدگاههاي دیگران-1

و از ما خواسته با اندیشه ها یا دیدگاههایی مواجه هستیم  عموماً ما نخستین پیش فرض این است که 
 اما مشکل این است که صدق یا کذبشان کامال روشن و بدیهی نیست. ؛اعتقاد آوریم  آنها شود که به می

 زندگی ما برتأثیرگذاري اندیشه ها یا دیدگاههاي دیگران -2

هایی را که به ذهن ما عرضه شود که صدق و کذب بسیاري از گزارهپیش فرض دوم شامل این نکته می
ادق یا توانیم نسبت به صو نمی در زندگی ما تأثیرگذار هستند ها را بپذیریم، رود آنشوند و از ما انتظار میمی

 .اهمیت باشیمها بیکاذب بودن آن

 عدم حجیت ادعاي صرف-3

که گوینده یک نظر، آن را صدق یا کذب معرفی توانم به صرف ایننمیما پیش فرض سوم این است که 
راهی  ماس پ گوینده رابطه اي نیست  نشیهاي شخصیتی و مَبین قول و ویژگی گاه م. چونیکند اعتماد کن

الن این م؛ حال چه قائیم به قائالن این قول توسل بجوییتوانم و نمییکه صدق و کذب را بفهمینم در ایندار
 .قول تمام مردم روي کره زمین باشند و چه یک نفر باشد

 

 ما هم قدرت داوري داریم-4



شد ه در غیر این صورت گفته میم؛ چرا کیهم مانند هر انسانی اجماالً نیروي تشخیص صدق و کذب دار ما
توانیم بفهمیم که گوینده صدق و کذب سخن چه کسی بوده است، خودمان نیز نیروي ما نه تنها نمی

م یتوانیهم م ام میگیرد که معتقد باشتشخیص صدق و کذب را نداریم. بنابراین زمانی تفکر نقدي پا می
 مییا کذب سخن او را نشان ده م و صدق سخنیکمابیش درباره صدق سخن گوینده تحقیق کن

اوري در مورد صدق و کذب اندیشه ها یا دیدگاههاي دیگران، بی آنکه گرفتار نیاز به د-5
 شبه مسأله ها شویم.

 

 
 

داوري  چاره اي نداریم جز دست به گزینش و  فراوان هستیم کهما همواره در معرض اطالعات بنابراین 
 زدن.

 
 

 به معناي عام:  تفکر انتقاديریشه تاریخی و معرفتی 
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 منطق صوري-

 شناسی مدرنمعرفت-

 1950دهه  به معناي خاص، یعنی یک رشته معرفت: تفکر انتقادي ریشه -

: تفکر انتقادي یعنی تفکر تأملی یا عمیق که عبارتست از بررسی فعال، )1952-1859جان دیوئی (هاي اندیشه -
 هاي پشتیبان و نتایج بعدي آن.قیق یک باور یا صورتی مفروض از دانش در پرتو زمینهدپایدار و 

 تعریف تفکر انتقادي:



. حالتی از فکر کردن در بارة هر موضوع، محتوا یا مسأله است که فرد در آن، کیفیت Richard paul ریچارد پاول-
 استانداردهاي عقالنی در مورد آنها، بهبود می بخشد.تفکر خود را بر اساس ساختارهاي درونی تفکر و به کارگیري 

 هنر تحلیل و ارزشگذاريِ اندیشیدن با هدف ارتقا دادن آن است.

 )self regulatory. روند داوري هدفمند و خود تنظیم گر(facioneفسیونه -

  ف تفکر انتقادي:هد

 توانایی.گیري و اقدام به عمل . یا داوري منجر به دانایی و تصمیم به رسیدن
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شهاي اي از پرس. توانایی به کار بستن مجموعههاانتقادي یعنی روش نقد اندیشهکر تف -
 نقادانه و پاسخ دادن به آنها در موقع مناسب.

 دو روش فکر: روش اسنفجی و روش غربالی-

 

اید ب ارهواي، همپرسشگري است اما نه هر پرسش یا مسأله ،تفکر انتقادي قلب هشدار:-
 این مسأله چه اهمیتی دارد؟  بپرسیم از خودمان

 شبه مسأله:تله 

فرض کنید که به کسی تیري شلیک شده باشد و فرد تیر خورده در حال جان دادن باشد و پزشکی که بر بالین او حاضر شده است به جاي  
یا چگونگی تیرخوردن آن فرد توضیح بدهد و مشکل اصلی را در خودِ تیر و نحوه تیر خوردن  کوشش براي نجات جان او درباره جنس تیر و

  .بداند

  .جا زدن” مساله“را به جاي ” مساله نُما“یا ” شبه مساله“این دقیقاً یعنی 

  .خوردن او اکنون مساله اصلی در مثال یاد شده نجات جان بیمار است و نه بحث و جدل درباره جنس تیر و یا نحوه تیر

منظور از شبه مسئله ، مسائلی است که اگر چه صادق هستند ،یا دست کم کاذب نیستند، اما معضل یا دغدغه ي پر اهمیتی نیز براي انسانها 
  .نیستند، یا نباید باشند

 

 تفکر نقادانه حداقلی و حداکثري:-

 

 اولین گام عملی در تفکر انتقادي: -

 .(برهان)استدالل تشخیص، و  (نتیجه)مدعا تشخیص ،مسألهتشخیص 

 واژگان کلیدي:



 .باشد یا تردید مناقشه ،اختالف نظر ال،سؤ محل: بحثی که مسأله-1

 : پیامی که گوینده یا نویسنده انتظار دارد شما بپذیرید.(نتیجه)مدعا-2

  :تالش براي پشتیبانی از یک ادعا با تکیه بر دلیل.(برهان)استدالل-3

 (برهان)استدالل دالیل + مدعا =به بیان دیگر، 

ي را اگوید چرا باید درستی یک مدعا یا نتیجههر توضیح یا توجیهی که به ما میدلیل:-4
 پذیریم. ب

 :مسألهتشخیص 

 .باشد یا تردید مناقشه ،اختالف نظر ال،سؤ محلبحثی که 

 :انواع مسائل

 هنجاريتجویزي یا  مسائل توصیفی و مسائل -1

 : پرسش از درستی و نادرستی توصیف هاي ما از گذشته، حال و آینده.مسائل توصیفی

 توصیف جهان خارج محل پرسش است.

 : پرسش از اینکه چه باید بکنیم، چه چیزي خوب یا بد است.هنجاريتجویزي یا  مسائل 

 خون باال چیست؟فشار  علت

 بر تورم دارد؟باال بردن مالیات چه تأثیري 

 قیمت بنزین در سال آینده چقدر خواهد بود؟

 آیا مجازات اعدام باید لغو شود؟



 در امور اخالقی دخالت کند؟ حق دارد آیا دولت 

 ممنوع شود؟وانا استفاده از ماري ج باید  آیا

 آیا سقط جنین کار درستی است یا خیر؟

 در مورد امنیت اجتماعی چه کار باید کرد؟

 

 گاهی گفته می شود

 معطوف به امور واقعغیر  مسائلو  مسائل معطوف به امور واقع-2

نها آه براي فیصله دادن ب (بر اساس معیارهاي مقبول)اي: مسائلی که شیوه هاي ثبیت یافتهمسائل معطوف به امور واقع
 ی.و ریاض تجربیمانند مسائل علوم  دیگر اینکه یکی از طرفین بحث، بر خطا باشد. ارد.وجود د

ر فوق مطابقت نداشته باشد. مانند مسائل اخالقی، زیبایی مسأله اي که با دو معیا: هر معطوف به امور واقعغیر  مسائل
 شناسانه، سالئق افراد.

 ؟هواي تهران آلوده تر است یا اراكآیا 

 قدش از پدرش بلندتر است؟ آیا علی

 آیا فقر عامل مهمی در تروریسم است؟

 کار درستی است؟ت اآیا انجام آزمایش بر روي حیوان

 کار درستی است؟آیا سپردن والدین از کار افتاده و مسن به خانه هاي سالمندان 

 آیا روي ماه یخ وجود دارد؟

 تهران چقدر جمعیت دارد؟

 آیا شیراز زیباتر است یا اصفهان؟



 آیا اشکال دارد براي نجات جان یک بیمار به او دروغ بگوییم؟

 این لباس من را جلف نشان می دهد؟آیا پوشیدن 

 آیا افزایش مالیات موجب رکود اقتصادي می شود؟

 مسألهتشخیص  راه-

 (نتیجه)مدعا تشخیصسرنخ هاي -

 مدعا یا نتیجه چیست؟ مسأله اصلی کدام است؟ تمرین:

 مریکا می گویدآیکی از مقامات -1

به دیگر کشورهاي جهان دارد. ما بر خالف این حقیقت آشکار که زندان  تبزندانیان بیشتري نس مریکاآ
اخته زندان هاي بیشتري سراهکار مؤثري نیست، بر زندانی کردن افراد بیشتري اصرار داریم. حتی با اینکه 

می شود و آنها را پر می کنیم، نرخ جنایت همچنان رو به رشد است. اما می گوییم: با اینکه این راهکار مؤثر 
 نیست، اما بگذارید آن را ادامه دهیم.

 هر کشور دیگري زندان می سازد؟بیش از  مریکاآ الف آیا

 ی دارد؟هر کشور دیگري زندانبیش از  مریکاآ آیا ب

 حبس شیوة مؤثري براي کاهش جنایت است؟ج آیا 

 د آیا حمله به منشأ جرم(فقر، فقدان آموزش، و غیره) مؤثرتر از زندانی کردن مجرمان است؟

بچه ها عالقه اي را که به  ست دارند.ه کارتون هایی هستند که بچه ها دوآگهی هاي تلویزیونی شبی-2
هاي  آگهیفالن شخصیت کارتونی دارند به آن کاال (مثالً چیپس یا پفک) تسري می دهند. شرکت هاي 

این آگهی نند. حس ک تبلیغاتی تفاوتی آگهی هايو  تلویزیونیکارتون هاي نمی خواهند بچه بین  تلویزیونی
ها بیشتر مواد خوراکی را تبلیغ می کنند که براي سالمت بچه ها مضر است. درست همان طور که تبلیغات 

 سیگار ممنوع است، آگهی هایی از این دست هم باید ممنوع شود.



 حال مسأله و مدعا را تشخیص دهید.

 

 

 


