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ر نقادانه ۶ یمعرف  کتاب درباره تفک
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

های منطقیی مهیارپ پییدا تنها این نیست که در آوردن استدالل  تفکر نقادانههدف از پرورش توانایی  

تری بیابیید کیه بیر مینیای آنهیا بتوانیید ت ی ی اپ و های صییی کنید. بلکه هدف ایین اسیت کیه پاسی 

هتی  ستمددی   تفکت  اتااتید  اای در راستای   هیای بهتیری بیرای  یود و دی یران ا ی. کنیید.انتخاب

تماتت  دی اای  تفکت  تایداتتهیک  تماتی  به پرورش این دهیرت در شمی امک ایی .وجمد دارت  اه دی

هییاین بپ دازیت  و قاییت تین را بته دضتت به بهبمد ایفیت تصتمیمیت و ضاتیوت به شمی امک ای  اولا 

فکت  تایداتته بته شتمی امتک ایت . دهتیرت در تذهن اتسین به ت رت واضع بیییته قمل دی  .ارزییبی ایی 
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شتمی را بته یتک دافکت  دستاال تبت یل  دودتیا  ای  این واضع بییی را تتی جتی  دمکتن ایت ایی دهیت .دی

هی و تصمیمیتاین را در اخاییر ، ضایوت، بیورهیهیارزش  ا ده وخمدتین یک     گیری  ب ادی  دای  و ییدی

 بگیری .

 

 کتاب تفکر نقادانه  6معرفی 

اای  تر بپیمییی  دی چی  ااسیبی است ته ذاتی. لذا ب ا  این اه این دسیر را آسینتفک  تایداته یک اد  ا

سمددی  را به شمی دع یی خماهیم ا د تی این دهیرت را از اسیتی  و دربیین آن ی اگیری . بی   تفک  تایداته

 دیاا  شمی .تماتی  در امارین زدین یک دافک  دی   از این اای  هی دیبه ه

 

 ؟ چی ،ببینمصبر کن  -۱

ختتماهیم بتته شتتمی هتتی  دایتتمقی وجتتمد دارد. اولتتین ااتتیبی اتته دیتفکتت  اتااتتید  اای بتت ا  آدتتمزش 

، ، آدتمخان دع یی اییم تمشاه جیم  ا  رایین است. از آتجییی اه تفک  قاالتتی ب خماستاه از دهتیه ه

، دتیتی  هتییی از تتیری ؛ و  سعی داشاه بی ب شم دن ب ختی دای تمرین و پ سی سمالت درست است

 داتسان دمارد زیر را بیها  تهین ده : همیتسییست و زت گی شخصی خمد ا

 سما  بپ سی  و درای بها  از دمضمع اسب ایی  •

 ایجکیو بیشی  •

 ا دن واداری خمد را به قمل  •

 ت  ایی .روابطاین را دساحکم •

 هی  زت گیاین دام از بیشی .ترین دغ غهرو  بیاهمیت •
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بیقتت  ین ایتتیم و از چتته استی بپ ستتیم ، چگمتتته بیتایتن اتته بت اتیم چگمتتته ستتمالتمین را تیطتیم ایتتیم

هی  غلت  بته ات اضل ب ست . پ ستی ن ستمالت اشتابیه یتی از ایت اد اشتابیه یتی بته شمد دریییت پیست دی

 هی  اشابیهی هم به دتبی  خماه  داشت.پیس  ا  تیدرست دعمملا گمته

 

 
 

 هنر شفاف اندیشیدن  -۲

بتته رواتهییستتی و ضتت رت استتا ل  اتستتیتی ا  رولتتد دوبلتتی در ااتتی  هیتت  شتتفی  ات یهتتی ن پیجتت ه

هی  دمجمد را ارزیتیبی ایتیم و هی و اتاخی ، گزییهگمی  چگمته تصمیم بگیریمگهیی . و به دی دیدی

 تعصبیت شییخایمین را گسا ش دهیم.

ایت  بته ایکتیر اشتابیه تمجته ات ده و آتهتی را ارزیتیبی اییت . به شمی امک دیراهیمی  تفک  تایداته  این  

 هی و ریایرهی  تیخماساه را تغیی  دهی .هی و تصمیمیت بهار  داشاه بیشی  و قیدتاتاخی 
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ایتن ااتی  اتتماع دهت  چت ا اته در این اای  طرز تفک  شتمی تستبت بته خمدتتین و زتت گیاین را تغییت  دی

اه اشابیهیت ضایوتی و تحمه اصالح   هی  گمتیگمتی ارائه ش ه استو دای   تیه تفک  تایدداساین ام

 ای .هی را ب ا  شمی بیین دیآن

 

 ( راهنمایی برای خوب اندیشیدنمنطقی بودن ) -۳

خماهیت  در ارتبتیب بتی دعاملته دیطتت بیهتا  دطیلعته اییت  و تفکت  اتااتید  را در ختمد بهبتمد اگ  دی

 دیامات  بسییر سمددی  بیش . ک  تایداتهاای  تفبخهی  این 

دیطای بتمدن بتی تمشتایر  ستیده و دییستب قییصت  اصتلی   تفک  اتااید  اای در پ دازش به دعامله  

 سیخت تفک  اتااید  و دیطای را ب ا  شمی بیین ا ده است.

 . به امک ایتن اتهی  بیسایتی اهمیت دطیلعه در ارتبیب بی دیطت و بالغت را بیها  از دی دریییاهتم ن

جیدعه د رن دتی ی ادتمش ات ده در اتمدای بته دتی بیتیدمزد را ج ئتی از اای  این دفیهیم ارزشمی  را اه  

 زت گی خمد ایی .

داشان تفک  دیطای به دعیی  تیدی ه گ یان ااسیسیت تیست. بلکه به این دعیی استت اته دیطتت و 

   در دسیر زت گی به ایر گیریم.ااسیسیت را در اییر یک یگر ب ا  اخذ تصمیمیت بهار و رش

 

 بینی پذیر های پیش نابخردی  -۴

هتی  دتی دهیت  چگمتته اتاخی هییی استت اته بته دتی تهتین دیشیدل دای این راهیمی  تفک  تاید   

چگمتتته ختتمد را بتتی ب ختتی گیتتریم و ، چگمتتته بتت  استتیس ااسیستتیت تصتتمیم دیشتتمت دیطاتتی دیغی 

 دهیم.هی یریب دیبیییخمش



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 5 

 

اییت  دیت  هیی را اته زتت گی را بت ا  دتی ستختذهی  داا  دن ارلی تمیسی ه اای  تع اد زیید  از تله

شییستتی  و هتتی  اتستتیتی را دیدع یتتی اتت ده استتت. بعتت  از دطیلعتته ایتتن ااتتی  شتتمی بستتییر  از تا 

یبی  اه چگمته از گ یایر ش ن در تفک  غی  دیطای خمد را رهی ایی . بییب این این ااتی  بته شتمی یدردی

 تماتییی اخذ تصمیمیت دیطای و به دور از ااسیسیت شخصی را خماه  داد.

 

 
 

 ثه قواعد مباح  -۵

ضماق ه دبیااه بسییر تیثی گذار است چ ا اته آتاتمتی وستامتی تمیستی ه   اای   ،تفک  اتااید در بح   

هی  این اای  دیطای و ایرآد  شیدل ای . دای و ایرب د  را به شمی ارائه دیدیطای  هی   تمصیه  ،آن

 هی  اسایبیطی و ضییسی ارائه داده است.اسا ل 
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 تفکر سریع و آهسته  -۶

ایتمن تمیسی ه این اای  رواتهییسی دههمر و ب ت ه جیی ه تمبل سییستت استت. در ایتن ااتی  دتیل  

 یبی یدردیتماتی  به بییهاین اقامید ایی  یی تکیی . در واضع یبی  اه چگمته و چه وضت دییشمی دردی

 ب ت  اسافیده ایی .چگمته از دو سیسامی اه ذهن شمی را پیی دی

، بت  دبیتی  دبیی  ااسیسیت است. در ایلی اه سیسام دیگ  آهساه ، شهمد  و ب سیسام او  سریع

 ت  است.ااییت و دیطای

 

 : بعامن
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