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   مقدمه
  

علـم و معرفـت بـا توجـه بـه      . هاي دستيابي به شناخت و معرفـت اسـت    تفكر يكي از راه   
دار تبيـين تحقـق و        فلـسفه مـادر علـوم و عهـده        . يابد  تعاريف مختلفي مي   ،مباني مختلف 

توان گفت كه فلسفه علم را يكي از اوصاف           مي. تعريف موضوع هر يك از علوم است      
لـذا هـر   . دانـد  داند و به تعبيري علم و وجود را با هم مساوق مي هاي وجود مي و ويژگي 

در اين ميـان انـسان      .  شعور نيز هست   چيز كه وجود داشته باشد به نحوي داراي درك و         
تفاوت انسان با موجودات ديگر شرافت رتبـه و   . نيز چون موجود است داراي علم است      

  . گستردگي دايرة علم و ادراك او نسبت به ساير موجودات است
در بررسي معرفت انساني و ويژگي علـم و ادراك دربـارة انـسان بـه صـورت                  

 علم به حـضور قابـل تعريـف اسـت و حـضور دو               توان اظهار كرد كه اجماالً      كلي مي 
ايـن  . علـم، حـضور عـالم نـزد معلـوم اسـت           . طرف دارد؛ يكي عالم و ديگري معلـوم       

حضور به صورت كلي دو نوع مختلف دارد؛ يكي بـه ذات و حقيقـت شـيء اسـت و           
. كننـد  لذا علم را به حصولي و حضوري تعريـف مـي  . ديگري به صورت و مفهوم آن    

شـود؛ امـا در علـم حـصولي صـرفاً       ود شيء نزد عـالم حاضـر مـي      در علم حضوري خ   
صورت يا مفهوم معلوم نزد عالم حاضر است و در واقع علم به صورت معلوم حاصل                

  . شود نه خود معلوم مي
از آنجا كه تفكر بيش از هر چيزي با مفـاهيم سـروكار دارد، عملكـرد و مهـارتي                   

وع حصولي آن اسـت نـه نـوع حـضوري           فطري و خدادادي براي دستيابي به معرفت از ن        
گيـرد و تنهـا شـناخت          زيرا درك حضوري از طريق و مجـراي مفـاهيم شـكل نمـي              ؛آن

ايـن ويژگـي فطـري      . آيـد   حصولي است كه از طريق ذهن و با وساطت مفاهيم پديد مي           
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 هـيچ فـرد، گـروه،       منحصر به از طرفي ديگر تفكر     . شود  انسان با عنوان تفكر شناسايي مي     
زيرا فرايند تحقق آن كه آميخته بـا        . ر، تمدن، دين و مذهب خاصي نيست      فرهنگ، كشو 

  .سرشت انسان است جز يك حقيقت نيست و در هر انساني وجود دارد
تفكر با زبان نيز سروكار زيادي دارد و از همين جـا بررسـي و مطالعـة عملكـرد                   

شي با عنوان   يافتن به شناخت و ادراك، موجب به وجود آمدن دان           انسان در نحوة دست     
تصور عموم بر آن است كـه منطـق نحـوة تفكـر صـحيح را بـه انـسان                    . منطق شده است  

حـال آن كـه ايـن دانـش بـه هـيچ وجـه تفكـر را بـه انـسان آمـوزش                        . دهد  آموزش مي 
دارد و توجـه      دهد؛ بلكه انسان را به مطالعه و توجه در فرايند شناخت خويش وا مي               نمي
. ه خود را از عوامل كژي و اشتباه در تفكـر مـصون بـدارد   دهد تا انسان بتواند آگاهان    مي

هر دليل اشتباهاً   به  سازد تا در صورت مواجهه با آن چيزي كه            همچنين انسان را قادر مي    
شود، قدرت تمييـز صـحيح از غلـط را داشـته              به نام علم يا درك صحيح به او عرضه مي         

وزش نيست؛ بلكه آمـوزش     پس در حقيقت تالش براي آموزش تفكر، در واقع آم         . باشد
 . نحوة كشف كژروي و تصحيح انحاي مغالطات و اشتباهات در شناخت است

 آمـوزش   ، در اين كتاب منظور از آموزش تفكر       ،با توجه به نكاتي كه بيان شد      
و ما از طريق آمـوزش قـصد ايجـاد          باشد  چيزي نيست كه قبالً در انسان وجود نداشته         

پـذير اسـت و نـه مـا مـدعي             ه چنين امري نه امكـان      بديهي است ك   .شته باشيم آن را دا  
در اين كتاب مـا قـصد داريـم تـا تفكـر را بـه عنـوان يـك ويژگـي                      . انجام آن هستيم  

هاي پرورشي    و روش منحصر به فرد در انسان تعريف كنيم و رابطة آن را با زبان بيان               
 انـسان در    هـاي    زيرا قصد داريم تفكر را به عنوان يكي از ويژگـي           .آن را معرفي كنيم   

هـاي آمـوزش و پـرورش رسـمي و غيـر رسـمي كـه عمـدتاً از طريـق            جريان فعاليـت  
لذا تلقي مـا از     . ابد، برجسته نماييم  ي شود و پرورش مي     وگو و زبان برانگيخته مي      گفت

اوالً تفكر يك ويژگي فطري است كه انسان بـه          : تفكر بر اين مفروضات استوار است     
.  نيـستند اكان و نوجوانان نيز از ايـن ويژگـي مـستثن   آن مجهز است و در اين ميان كود  
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هاي فطري انسان، تفكر نيـز نيازمنـد تحريـك، بـرانگيختن و               ثانياً همانند ساير ويژگي   
، آموزش تفكر به كودكان و نوجوانان     گذاري اين كتاب به       ثالثاً در نام  . پرورش است 

 يك مهارت جديـد در      استفاده از كلمة آموزش در آن به معناي ايجاد تفكر به عنوان           
كودكان و نوجوانان نيست؛ بلكه به معناي تحريك، بـرانگيختن و پـرورش تفكـر در                

  .كودكان و نوجوانان است
در اينجا الزم است مراتب تشكر و قدرداني خودم را از تمامي افراد و كـساني                

ابراز اند    سازي و توليد اين كتاب ياري كرده        كه به نوعي اينجانب را در تحقيق، آماده       
ص احتمالي اثر را بتوانم دريافت دارم و        ايها و نق    ضمن آن كه اميدوارم كاستي    . نمايم

  . همچنين از نظرات و پيشنهادهاي سازنده استفاده كنم. در رفع آن بكوشم
  

  علي ستاري  
 1397تهران   

 




