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 2۱1۲دسامبر 2۲ ایمل زمان یوسفزی

 تفکر انتقادی
تفکر انتقادی چیست؟ بصورت بسیار خلص و کوتاه میتوان گفت که تفکر انتقادی یعنی تفکر استداللی. بطور مثال، شما 
ٔه چند گزینٔه مختلف را روی دست داشته ولی در تصمیم گیری دچار وسواس میشوید. شما چگونه و با کدام روش گزین

توسل به مهارت تفکر انتقادی میتواند برای تصمیم گیری  ینمایید؟ بدون شک در همچون مواردمناسب را انتخاب م
 مناسب به شما کمک نماید. بگذارید تا کمی ساده تر به این موضوع بپردازم: 

ررسی همه جانبٔه یک عدی به مقایسه گرفت. یعنی بـ  تفکر انتقادی را میتوان با عمل تجزیه و تحلیل یک جسم سه ب
سفانه امروز با در نظرداشت کثرت أبل قبول و معتبر. اما متقضیه از زوایای مختلف برای رسیدن به یک راه حل قا

منابع اطالعاتی در انترنت مردم به تفکر انتقادی کمتر توجه مینمایند. حتی میتوان گفت که در دنیای امروزی بار 
به دوش کمپیوتر ها واگذار شده است. بطور مثال با کمپیوتر با جهان انترنت وصل سنگین تفکر انتقادی انسانها نیز 
دسترسی پیدا  منابع مورد ضرورت ما جو در کمتر از یک دقیقه به تمامی مأخذ ها وو  شده و با فشار دادن دکمٔه جست

با چند کلیک همٔه آنها را روی هم  بدون فشار آوردن باالی مغزهای مامیکنیم. بعداً با استفاده از همان گزینه ها حتی 
و تحقیقی  سسات علمیؤه در زمان حاضر تقریباً اکثریت مقرار داده و کار را تمام شده میپنداریم. این در حالیست ک

 بر اهمیت فراگیری مهارت تفکر انتقادی تأکید میورزند. جهان به صورت روزافزون

یک اصل مهم در روند فراگیری علم و دانش در مراحل و مقاطع  تفکر انتقادی با در نظرداشت اهمیت آن به مثابهٔ  
پوهنتونها و یا هم دیگر مؤسسات علمی و تحقیقاتی جهان تجربه گردیده و قابل چه چه در مکاتب و  شمختلف آموز

انها نیز قبول همگان نیز قرار گرفته است. امروز حتی مهارتهای تفکر انتقادی را برای پیشبرد امور محولٔه زندگی انس
میزان کامیابی افراد در زمینه های  پیشنهاد مینمایند. قابل تردید نیست که با اتکاء بر مهارت تفکر انتقادی میتوان

خصوصاً امور اداری و مدیریت را به مراتب باال برد. ازینرو، در بعضی از ممالک دنیا مؤسسات مسلکی مختلف 
عادی پیشنهاد مینمایند.  را برای مردم« های تفکر انتقادیمهارت»ن مدت تحصیلئ وجود دارند که دوره های کوتاه و میا

را در فراگیری و پیاده  زرگ و مشهور جهان در همچون جوامعهکذا، میتوان راز کامیابی اکثر کارفرمایان شرکتهای ب
 نمودن این مهارتها دانست.

نظام های تعلیمی و تحصیلی را قسمی عیار  که در اکثر کشورهای جهان، در پیوند به این موضوع باید اضافه کرد
نموده اند که یک شاگرد و یا یک محصل بصورت کامالً طبیعی به مهارت تفکر انتقادی آشنایی حاصل مینماید. مثالً، 

تدریس محسوب  شمحصلین خواهی نخواهی جزیی از روسیستم های شاگرد محوری و استداللی که شاگردان و 
ز به حل مسایل پیرامون موضوع درسی نه تنها خود بلکه بقیه شاگردان و یا محصلین را نیگردیده و با طرح سواالت 

راهنمایی و هدایت مینمایند. اما متأسفانه در افغانستان کمتر و یا واضحتر بگویم اصالً توجٔه و موضوعات مختلفه 
خاصی در این زمینه صورت نگرفته و در نتیجه حتی گرایش به مهارت تفکر انتقادی را میتوان در حد صفر توصیف 

وبیخ میشوند. در بیشترین موارد، کرد. در اکثر مکاتب کشور شاگردان بجای تشویق برای طرح سواالت، تهدید و ت
حتی جرأت طرح نمودن پرسش را با توسل به لت و کوب از یک شاگرد  سلب مینمایند. هذالقیاس در اکثر پوهنتونهای 
کشور تا هنوز نظام تحصیلی استاد محور حاکم بوده که در نتیجه محصلین از لحاظ فکری تنبل ببار آمده و فقط باالی 

یک محصل اصالً  ند. مبرهن است که در همچون وضعیتمحدود و قدیمی اکتفا مینمایفصول ا و فوتوکاپی لکچر نوته
نمیتواند تا سلسلٔه تحقیق علمی اش را از کاغذ پاره های دست داشته اش فراتر برده و با یک طرز دید استداللی و 

سازی فکری میراثی گردیده و در آینده مانند ، پروسٔه تنبل شانتقادی به مسایل  مربوطه بپردازد. البته با ادامٔه این رو
 یک ویروس به زیردستان و دیگران نیز منتقل میگردد.

موکراتیک نیز میباشد. مثالً یثیرات مثبت تفکر انتقادی همانا کامیابی و شگوفایی یک نظام دأهمچنان یکی دیگر از ت
سواالت بلکه با سیلی از انتقادات تند رهبران  مردم با گرایش به طرز تفکر انتقادی در یک جامعه نه تنها  با طرح

کشور شان را وادار به پاسخگویی و شفافیت نموده و بصورت غیر مستقیم در سیاست گزاری و حکومتداری سهیم 
میگردند. در مقابل، رهبران و سران دولتی این کشورها با درک ماهیت اصلی و بنیادی انتقادات وارده، جز دو راهی 
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 یا باید انتقاد آنها را بپذیرند و یا هم با استدالل قناعت آنان را حاصل نمایند. در اینجا به وضوح میتوان گرایش عوام و 
مشاهده نمود. در همچون جوامعی فقط یک برنده وجود دارد و آنهم نظام را سران دولت به طرز تفکر انتقادی 

ده از کشور های که مهارتهای تفکر انتقادی در آنجا از بنیان خنثی موکراتیک و مردمی است. اما برعکس، در آنعید
گردیده است حتی استفاده از کلمات نقدو انتقاد  به مرور زمان به یک تابو تبدیل میگردد. لهذا، انسانها در این جوامع 

حیاتی پیرامون شان از مانند روبات های برقی کامالً منفعل ببار آمده و کمترین جنبشی را در عکس العمل به مسایل 
خود نشان نمیدهند. در  این کشورها، رهبران و سران دولت به مرور زمان خود را قدرت مطلقه پنداشته و هر نوع 

 خفه و یا هم سرنگون میسازند. انحاءانتقاد و صداهای مخالف را به نحوی از 

قادی در باال بردن سطح کیفیت علم و دانش در درک این واقعیت که آموزش و استفاده از مهارتهای تفکر انت باالخره با
مؤسسات تعلیمی، تحصیلی و تحقیقاتی اکثر کشور های جهان بسیار مثبت و فوق العاده بوده است پس میتوان امیدوار 

در تحقیقی بود که با پذیرش و گسترش این مهارتها اقالً در نظامهای تعلیمی و تحصیلی و بقیه ارگان های علمی و 
ن فرهنگ شکیبایی، تحمل و انتقاد پذیری نیز جایگزین ترس، اختناق، خودسانسوری و فضای عدم اعتماد افغانستا
 گردد.
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