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تيز فكري
منطقی درونی وجود دارد و ما آموخته ايم كه از آن برحذر باشيم
ساده و ظريف است ،اما بی رحم و متناقض
و هيچ تالشی براي فاش كردنآش نمی

شود1...

تيزفكري چيست؟
كلمههاي بسياري وجود دارد كه با آنچه كه عموما تفكر گفته می شود همبسته است .غالبا میگويند« :راجع به مسائل فكر كني د»« ،
عميق تر تحليل كنيد»« ،از استدالل استفاده كنيد» يا «منطقی باشيد» .گاهی اوقات  -شايد با ارجاع دادن به كامپيوترها ،يا شخصيت
افسانه اي آقاي اسپاك ،در سفر ستاره -به ما میگويند« :منطقی باشيد» .گاهی اوقات به دانشآموزان میگويند اگ ر درپ ی موفقي ت
هستيد ،بايد "نقادانه" فكر كنيد .وقتی مردم مقاالت يا گزارشهايی مینويسند ،معموال ب ه آنا ا توه يه م ی ش ود ك ه يق ي كنن د
"استدالل" خوبی دارند ،يا آن را با دقت شرح داده اند .اما آيا دانش آموزان (و سخ سرايان) واقعا می دانند اي كلمه ها و عبارت ه ا
چه معنايی دارند؟ آيا ما میتوانيم آن دسته از ماارتهاي كليدي و تكنيكهاي بنيادينی را كه امكان باتر انديشيدن را برايمان فراهم
می آورند تشخيص دهيم.
پاسخ مثبت است .تيزفكري به اي معناست كه چگونه:
 ايده هاي اهلی خود را به دقت شرح دهيد و طرح ريزي نماييد.
 طرحی براي انتقال افكارتان بريزيد تا به روشنی درك شوند.
 بررسی كنيد كه همهي ابعاد اهلی موضوع خود را تحت پوشش قرار داده باشيد.
 چارچوب يا ساختاري قرار دهيد كه در آن واقعيت هاي مبنايی و شواهدتان معنا بيابد.
 افكارتان را با برقراري رابطه اي ميان آناا ارائه كنيد تا خواننده را نسبت به نتيجه متقاعد سازيد.
به عالوه ،ما بايد تفكر را به دانش و دانسته ها (هر آنچه كه راجع به آن می انديشيم) ،و فرايند تبادل افكارمان ،چه كتبی و چ ه
شفاهی مربوط سازيم .تفكر ،انگاشتی از يك فرايند يكپارچه از جستجو ،تحليل و انتقال اطالعات اس ت .ح داقل وقت ی م ی خواهي د
تصميم بگيريد "چه" بخوانيد و درباره "چه" بنويسيد ،تفكر شما آغاز می شود.
تيزفكري شما را در اي موارد ياري می دهد:
 طرح ريزي اينكه كجا و چگونه به دنبال اطالعاتی كه نياز داريد ،برويد.
 درك اطالعات بر مبناي نيازتان.
"Bad Religion, "inner logic
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 تصميم گيري درباره اينكه كدام اطالعات به موضوع شما مرتبط و كدام نامرتبط است.
 تشخيص اينكه چه وقت نياز به جستجوي اطالعات بيشتري براي درك يك مسئله داريد.
تيز فكري توانايی شما را افزايش می دهد تا بتوانيد گفتگوهاي خود را در يك زمينه مرتب نماييد .و شما را به اهميت موارد زير آگ اه
می كند:
 مخاطب شما و انتظارهاي آناا از آنچه كه شما انجام می دهيد.
 نيازهاي شما به برقراري ارتباط به شيوه معي و شرايط خاص.
 پيشفرضها و سوگيريهاي شما ،و نقش جامعه در شكلبخشی به آن سوگيري ها كه در ط ی گفتگوه اي ش ما ني از ب ه
بررسی و كاوش پيدا می كند.
براي تيزانديشي ،بايد از استدالل استفاده كنيد .استدالل مبناي بخش عظيمی از تفكر ماست .تفكري كه غالبا به سادگی به عنوان
فرايند انديشيدن و تبادل استدالل هاي ما براي تقويت ديدگاه ها يا نتايج ويژه توهيف می شود .در تعريفی شايستهتر استدالل ،فرايند
درك و كاووش روابط بي رويدادها ،اشياء و ايدهها در جاان ماست .هيچكدام از اي موارد منفرد به خ ودي خ ود نم یتوان د معن ادار
باشد .هر مورد تناا می تواند در ارتباط با بقيه درك شود .استدالل ما را قادر می سازد به عالمی فراتر از وقايع ،اشياء و ايده ه اي ب ی
شمار جدا از هم دست پيدا كنيم .با استفاده از استدالل ،درمی يابيم كه همهي اي موارد جدا از هم پيوستگی درونی دارن د و هرآنچ ه
ما از يك شی خاص می دانيم به دانش ما درباره ي اشياء ديگر وابسته است .گاهی پيوستگیه ا مش اود و گ اهی درك آنا ا بس يار
سخت است .استدالل دربردارنده يافت و شفاف سازي اي پيوستگیها و وابستگیهاست ،از اي رو هر رويداد ،شی ء و ايده منف رد در
ارتباط با رويدادها ،اشياء و ايدههاي ديگر قابل توضيح است.

تمري 1.1
تيزفكري می طلبد ما كاري فراتر از مبام انديشی انجام دهيم .پيش از آنك ه نظ ري ب ه اس تدالل ورزي دن-كلي د زيربن اي تفك ر-
بيافكنيم ،باتر است پارهاي نظريات غير رسمی رايج درباره ي انديشيدن را از نظر بگذرانيم.
به چاار عمل فارست شدهي زير نگاه كنيد و روي يك قطعه كاغذ نمونه هاي موفقی از انجام اي اعمال در زندگی شخصی خ ود را
با ذكر چرايی انجام آناا فارست نماييد .پاسخ هايتان محتوي بحثی بيشتري می طلبد.
 طرح پرسشها (از خود و ديگران)
 جستجوي اطالعات
 ايجاد روابط
 تفسير و ارزيابی

استدالل:
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استدالل بازنمايی يكی از پيشرفت هاي عظيمی است كه انسان ها در توانايی فام و ادراك جاان داشته اند .توهيفی اس ت از باف ت
پيچيده اي از توانايی ها كه به شما كمك می كند تا مقصد كالم ديگري را دريابيد ،يك ايده پيچيده را بيان كنيد ،داليلی براي نقطه
نظرات خود بياوريد ،داليل ديگران را ارزيابی كنيد ،تصميم بگيريد چه اطالعاتی را بپذيريد يا رد كنيد ،مزايا را همانند معايب ببيني د و
كارهايی از اي دست .هنوز اما اي همچنان مسئله است كه استداللورزي به طور طبيعی زاده نمی شود بلكه تعليم ی و قاب ل رش د
است.
بياييد با يك مثال ساده شروع كنيم .تصور كنيد در يك دست سيبی و در دست ديگر پرتقالی را نگه داشته ايد.حال ،در نگاه اول ،اي
دو شیء به نظر كامالً متفاوت می آيند .هركدام به نظر می رسد تناا در نوع خود قابل درك است .به شيوه اي كه خاص هر س يب و
پرتقالی است .اما آنگاه كه شروع به برقراري رابطه ها می كنيم ،باتر می توانيم آناا را بشناس يم و آنچ ه را ك ه درب ارهي آنا ا م ی
انديشيم منتقل كنيم .و حاال چند نمونه:
 يك سيب ،يك پرتقال نيست.
 يك سيب و يك پرتقال مثل هم اند :هر دو از ميوه ها اند.
 اي سيب تقريبا مثل ديگر سيب هايی كه تا به حال خورده ام ،خواهد بود.
 اگر اي پرتقال را بخورم و طعمش را دوست داشته باشم می توان حدس زد كه در ك ل طع م پرتق ال ه اي ديگ ر را ه م
دوست خواهم داشت.
 چون شما گرسنه ايد ،بايد اي ميوه را بخوريد.
به وضوح ،اي فارست تناا ارتباط اندكی بي دو نوع خاص ميوه را كه لحاظ نموديم ،همچني به ط ور كل ی ،ان دك رابط ه اي
بي سيب و پرتقال و انواع ديگري از ميوه برقرار می كند و روابط ديگري هم ميوه ها را به آدم ها مربوط می سازد.
اگر ما اي رابطه ها را برقرار نمی كرديم  ،وقتی پرتقالی می خورديم  ،تجربهي تازه اي برايمان به وجود می آمد .ما قادر نب وديم
به تجربه ي پيشي يا تجربياتمان نسبت به چيزهاي ديگر اعتماد كنيم و نمی توانستيم هيچگونه پيشگويی اي در مورد تجربيات آينده
نماييم .چه جاان جالبی است (آنچنان كه هر روز هبح آب پرتقالتان را بنوشيد و تجربه جديدي داشته باشيد) ،گرچه به شدت گ يج-
كننده می نمايد .به عالوه ،اگر درباره ي نمونه پيچيده ت ري بيانديش يد ( م ثال ،تص ميمتان ب ه خوان دن ب راي كس ب ي ك م درك
دانشگاهی) می توانيد ببينيد كه بدون توانايی برقراري ارتباط بي چيزها؛ شما نمی توانيد تصميمتان را آنچنان كه بديای ف رض م ی
كنيد ،اتخاذ كنيد( .مثال با اي انديشه كه يك مدرك دانشگاهی به م كمك می كند شغل باتري پيدا كنم) .وقتی رابطه ه ا را م ی
يابيم ،می توانيم در مورد آنچه كه تجربه ي مستقيمی از آن نداريم ( و آنچه شايد هنوز اتفاق نيفتاده است) چيزهاي ب دانيم .البت ه ،از
آنجايی كه ما در جامعه اي زندگی می كنيم كه استدالل به عنوان روش اهلی پردازش اطالعات پذيرفته ش ده اس ت ،م ا معم وال از
استدالل استفاده می كنيم اما درباره ي آن نمی انديشيم.
ما غالبا می توانيم به شكل معقولی درباره دانشمان به اطمينان برسيم چراكه بر پايه ي شواهدي است كه آنا ا را م ی شناس يم
.براي نمونه:
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پيش از اي وقتی پس از فراغت از كار در آزادراه رانندگی می كردم ،دانستم كه معم وال ترافيك ی در ك ار اس ت .ترافي ك،
باعث می شود مدت بيشتري طول بكشد تا به خانه برسم .بنابر اي امروز چون می خواهم زودتر به خانه برسم؛ باتر اس ت
كار را زودتر رها كنم.
استدالل «باتر است كار را زودتر رها كنم» به دنبال شاهد يا دليلی كه برايش فراهم شده است میآيد .می توانيم بگ وييم
كه اي يك نتيجهي معقول است .بكارگيري استدالل ما را ملزم می سازد تا در پی ساختارهايی از روابط بي چيزه ا ي ا روي دادها در
جاان باشيم ،همچني ما را ملزم می سازد كوشش پويايی براي خلق اي ساختارها به خرج دهيم -تا روابط ی برق رار كن يم ك ه ب ه
سادگی قابل ديدن نيستند.
دو نمونه اساسی از روابطی كه اي ساختارها را پشتيبانی می كنند ،عبارت اند از اينكه:
 چگونه در هر آن 2رابطه اي بي چيزها برقرار كنيم (رابطه همنشينی 3مثل «پرتقال از مركبات است» ،يا «مركبات خوردنی
هستند»).
 چگونه رابطه اي زمانمند 4بي چيزها برقرار كنيم( ،رابطه جانشينی 5مثل " زياد پرتقال خوردن م را مريض كرد"  ،يا "اگر
م ويتامي  cمی خواهم بايد پرتقالی بخورم").
يافت رابطهي دقيق نياز به توجه به شماري از »الگوها« دارد ،الگوهايی كه می تواند ما را در فام چگونگی اتص ال چي زي ب ه چي ز
ديگر ياري نمايد .اي الگوها از طريق اي مفاهيم قابل درك است:
 شباهت/تفاوت
 توافق /ناسازگاري
 لزوم و كفايت.
وقتی ما اي روابط را برقرار می كنيم ،می توانيم اثرگذارتر عمل نموده و جاان پيرامونم ان را درك كن يم . .خاه ه آنك ه ،در انتق ال
نظرياتمان تواناتر گرديده و می توانيم دانشمان را با ديگر افراد در ميان بگذاريم.
پس كارهايی كه ما با استدالل انجام می دهيم ،به مثابه نوعی رابطه ،ايناا هستند:
 برهانآوري ( 6شما نبايد آنچه را كه در تلويزيون می بينيد باور كنيد چون )...
 شرحدادن ( تلويزيونهاي ديجيتال مرسوم شده اند چون )...
 تصميمگيري ( م فكر میكنم ما بايد يك گيرنده (ريسيور) تلويزيونی ديجيتال بخريد چون )...
 آيندهبيني (م انتظار دارم تلويزيون ديجيتال كيفيت تصاوير را باتر كند چون)...
2

At any given moment
Syntagmatic
4
overtime
5
Paradigmatic
6
Arguing
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 بررسي مسائل (چگونه تلويزيون ديجيتال به اينترنت وهل می شود؟)
 پاسخيابي (چرا دولت استانداردهاي تلويزيون ديجيتال را باالتر برد؟ )
 توجيهگري ( وقتی تلويزيون ديجيتال تازه رايج شده بود ،م گمان م گمان میكردم چيزي ج ز پ ول ك ردن در جي ب
شركتااي برنامه ساز نخواهد بود )...
بنابراي تيزفكري درباره ي استدالل است ،چيزي در ارتباط با استفاده و انتقال دانش .پژوهش ،مطالعه ،تحليل ،آزمون ،بررس ی،
طرحريزي و نگارش ،همگی وابسته به درك همي روابط درونی اند .وقتی شما دانشی را كه از روابط بی شمار خرده اطالع ات ش كل
يافته است ،درك می كنيد ،به كشف ،شكل دهی و بكارگيري دانش براي خود توانا خواهيد بود.
اما استدالل جنبه مردمی هم دارد :نويسندگان و مخاطبان برهان ها ،تبيي ها و مواردي از اي دس ت .و در رابط ه ب ا انس اناا
است ،جنبهي اجتماعی استدالل كه ما بايستی درباره آن به هوش باشيم ،استدالل نه فقط منطق رسمی و نه فقط روش ی انتزاع ی در
تفكر است .استدالل همواره يك ماارت اجتماعی است .مردم هميشه استدالل را براي اهداف خاه ی (خ واه اقتص ادي ،سياس ی ي ا
ديگر اهداف) مورد استفاده قرار می دهند .آناا ديدگاه هاي متفاوتی درمورد مسائل مورد بحث دارند .س  ،طبقه ،نژاد ،جنس و قومي ت
همگی بر ساختار وسيعی كه ايشان در استدالل بر آن تكيه دارند موثر است .اگر فراموش كنيم كه استدالل اي جنبه ي اجتم اعی را
داراست ،خود را با خطر شكست در انديشيدن اثرگذار روبرو ساخته ايم ( اي نكته با تفصيل بيشتر در بخش هاي بعدي بررسی خواهد
شد) .پيوستگی و روابط بي ايدهها ،رويدادها ،طرحواره ها و از اي قبيل ،تناا در آن بافتی كه چگونه ،چه وقت ،كجا و چ را در تب ادل
با ديگران است ،معنادار است.

روش تحصيل تيزفكري؟
تفكر دربارهي تفكر
استداللورزي عملی است كه ما پيش از اي انجام داده ايم .همه ي ما آموخته ايم از روش ي ا روش اايی ،تفك ر و اس تدالل نم اييم،
رابطه هايی بيابيم و ارتباط بي رويدادها و حالت هاي مختلف را در جاان درك كنيم .بنابراي تيزفكر شدن ب ه آدم ديگ ري تب ديل
شدن نيست ،بلكه رشد ماارت هايی است كه هم اكنون نيز از آن برخورداريد .راه دستيابی به اي هدف ( و تاكيد اه لی اي

كت اب)

اي است كه به روشنی از فرايندهاي تحليلی استدالل مطلع شويد .با اي اتفاق ،می توانيد مسائل پيچيده را عميق ت ر تحلي ل كني د،
بفاميد و اطالعات را به شيوه ي مؤثرتري پردازش نماييد و ايده هاي خود را به شكل گرهگشايی 7انتقال دهيد.
در بخش هاي آتی ما يك روش هحبت كردن و فكر كردن درباره ي استدالل را خواهيم آموخت كه به ما اي

امك ان را

می دهد تا استدالل را باتر درك كرده و استفاده كنيم .به طور ويژه ،م ا درب اره ي «س اختار تحليل ی» افك ار م ی آم وزيم ك ه ،ب ه
ضرورت ،واضح تري بيان استدالل است .با اي همه ،ما معموالً با چني ساختارهايی روبروايم كه در آنچه می خوانيم و می نويسيم و
يا به اهطالح «زبان طبيعی» نافته است .ما بايد بياموزيم كه به شكل بسيار موثري بي ساختارها و زبان طبيعی-كه از طريق ان اي

convincingly
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ساختارها به ما می رسد -تمايز قائل شويم .ما همچني با موضوع «پرسش هاي تحليلی »8رو به رو می ش ويم ،موض وعی ك ه م ی
تواند در راهيابی ما به روابطی را كه ساختارهاي تحليلی ما را در بر می گيرد گسترش می دهيم و درباره ي آناا تفكر می كنيم.

متفكران هاحب فكر
به ياد آوريد كه تيزفكري هميشه بعدي اجتماعی دارد :ما انسانها همواره در حال استدالل ورزيدن هستيم .در نتيج ه يك ی از اج زاء
كليدي تفكر و تحليل موفق ،و استفادهي مؤثر از استدالل ،گرايش فردي ماست .براي بيشتر ما-،اگر نگوييم همه-دانشمان معم والً
از اطالعات پايه و «حقايق» معلوم و همچني چارچوب و ساختاري از محتواي شناختی وسيعی تشكيل شده است ك ه ب ا بك ارگيري
آن ،اي حقايق را تفسير میكنيم .بسياري از ما كامالً به همانندسازي 9و درك حقايق تواناييم ،اما تيزفكران پيوس ته چ ارچوب ه ا و
ساختارهايشان را بازبينی میكنند .دراي روند ،آناا به درك خود از ش رايط و روي دادها عم ق و ت اثير گس ترده ت ري م ی بخش ند.
تيزفكران می توانند از استدالل خود مطمئ باشند ،دقيقاً به اي خاطر كه بر انگاشتهاي ناآزموده و نپرسيدهی بسيار ،تكيه نمی كنند.
قبل از هر چيز ،بايسته است تمايل هميشگی ما تفكر درباره ي چشم اندازها و جايگاهمان باشد ،و روش تفكرم ان درب ارهي جا ان را
موشكافانه مورد بررسی قرار دهيم.
بايد گاه و بی گاه از خودمان بپرسيم:
 آيا ديدگاههاي م با يكديگر سازگارند10؟
 چه انگاشتهايی(=پيشفرضهايی) ديدگاههاي مرا حمايت میكنند؟
 آيا م پذيراي ايدههاي جديد و نتايج جايگزي هستم؟
 آيا م میتوانم از زاويهي ديگري هم به اي موضوع نگاه كنم؟
ما همچني بايد پيوسته در ارتباط با مسائلی كه برايمان بسيار اهميت دارد خود را به چالش بكشيم.
 چرا اي اتفاق افتاد؟
 بعد از اي چه بايد بكنيم؟
 اي چه معنايی دارد؟
همانطور كه در ادامه می آيد ،پرسشگري ماارت تحليلی كليدي است كه ما را در دستيابی به دانش پيچي دهاي درب ارهي جا ان ،ب ه
هورت ساختارهايی از ايده هاي مرتبط ،و به منظور ايجاد رابطه با ديگر انسان ها توانا می سازد .البته اي پاسخِ پرسش ها نيست ك ه
اهميت دارد ،بلكه حقايق مامی است كه ( به واسطه پرسشگري) از خود می پرسيم .تمايل به "بديای فرض نكردن چيزها" يا راضی
8
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نشدن به "پاسخهاي دمدستی" .در حقيقت ،واماندگی بزرگ جامعهي ما اي است كه ،روي هم رفته ،ما مردمی هستيم با اي باور كه
پاسخ ،در دستِ كسی است و تمام آنچه ما بايد به انجام رسانيم فراهم آوردن روشی هوشمندانه براي پاس خي ابی اس ت .در واق ع ،آن
ماارت كليدي مورد نيازي كه شما را انسان جاافتادهي كارآمد و خوشانديشی می كند تا توانايی درك و ارتباط پرجاذب ه ب ا جا ان را
داشته باشيد ،توانايی يافت جواب نيست :بلكه توانايی درستپرسيدن است .اگر شما بتوانيد درست بپرسيد ،آنگاه بيش تر پاس خه ا ب ه
راحتی به دست می آيد .به عالوه ،شما میتوانيد دريابيد چرا ديگران لزوماً پاسخ هاي شما را نمیپذيرند بلكه ديدگاههاي خود را دارند.
پرسشها سنگبناي استداللاند.

تمري 1.2
روي قطعه اي كاغذ ،يك موضوع كليدي را كه در همي لحظه با آن درگير هستيد بنويسيد_دركار ،شايد يك قرارداد ي ا چي زي ك ه
براي شما اهميت دارد؛ موضوعی را انتخاب ن كنيد كه شخصی و احساسی است .چون اي مسائل غالباً از طرق مختل ف قاب ل تحلي ل
هستند .پس شروع كنيد در ذهنتان از خودتان پرسش هايی بپرسيد كه به شما در تحليل اي موضوع كمك می كنند .همي طور ك ه
پيش می رويد ،آناا را روي كاغذ بنويسيد ،بازبينی كنيد و پرسش هاي بيشتري اضافه كنيد.س عی كني د پرس ش ه ايی بپرس يد ك ه
برخواسته از اولي پرسش هايی است كه به آناا فكر كرده ايد ،پرسش هايی كه اتصال نقاط ب ي موض وع و پرس ش ه اي ديگ ر را
برقرار می كنند.
روي برگهاي ،يك موضوع كليدي را كه در همي لحظه با آن درگير هستيد بنويسيد -در يك زمينه كاري ،شايد يك قرارداد يا چيزي
كه براي شما پراهميت است -موضوعی را انتخاب نكنيد كه شخصی و احساسی است .چون اي مسائل غالباً از روشه اي گون اگون
قابل تحليلاند .حاال شروع كنيد در ذه تان از خودتان پرسشهايی بپرسيد كه به شما در تحليل اي موضوع كمك می كنند .هم ي
طور كه پيش می رويد ،آناا را روي كاغذ بنويسيد ،بازبينی كنيد و پرسشهاي بيشتري اضافه كنيد .سعیكنيد پرسشهايی بپرسيد كه
برخواسته از اولي پرسشهايی است كه به ذه شما خطور كرده است ،پرسشهايی كه بي موض وع و پرس ش ه اي ديگ ر اتص ال
برقرار میكنند.

چرا نياز به "تيزفكري"داريم؟
از اساسً ،تا زمانی كه ما تيز فكر نشدهايم ،نمیتوانيم جاان را آنچنان كه بايد درك كنيم؛ مس ائل را م ؤثر و پاي دارحل نم اييم؛ و در
بخشهايی از زندگيمان كه وابسته به دانستههاست موفق باشيم .دانش" ،مصالح" هر روزهي زندگی در آغ از ق رن بيس ت و ي كام
است .هميشه از ما میخواهند آن را كشف كنيم ،گسترش دهيم ،مبادله كنيم ،و دربارهاش به تفكر بنشينيم .تيزفكري روشهايی ك ار
با دانش و دانستهها را توسعه می دهد.
نخست آنكه ،تيزفكري شما را در مطالعه ياري می دهد .همهي فعاليتهاي آكادميك نياز به استدالل دارد .شما می خواهيد
محتوا را بفاميد ،دانستهها را هضمكنيد ،كليدهاي يادگيري را بيرون بكشيد ،و با مفاهيم زيربنايی آشنا شويد ،و درباره ايدههاي ن ارايج
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آگاهی يابيد :استدالل راه اي ها است .اكثر مدرسان در هنگام ارزيابی تكاليف در پی توضيح و برهان دليلمند ان د .ما مت ر آنك ه ،ب ا
استفاده از ماارتهاي تيزفكري در فام زمينه -11موقعيت هايی كه در آن دانش آموخته و تبادل می كنيم -به درك س ازواره ك ه در
آن هستيد و انتظارها و نيازهاي شما به عنوان دانش آموز ،و در پی آن ،پاسخ دهی اي نيازها توانا خواهيد بود.
دوم آنكه ،تيزفكري شما را در كار ياري می دهد .كار ،رويهم رفته ،درگير تصميمگيري است .كار شامل تغيير شرايط اوليه،
غلبه بر شرايط جديد و نا آشنا ،يافت روشهاي باتر انجام كار ،يافت دانستههاي مام ،درك مردم و موقعيتهايی كه با آناا در تعامل
ايد و حل مسائل پيچيده است .شما براي انجام اي امور از استدالل استفاده میكنيد و اگر فكر تراشيده داشته باشيد ،اعتماد بيش تري
به قابليتهايتان داشته و بيشتر موفق خواهيد شد .به ويژه ،بينش حاهل از تيزفكري شما را در پيشبرد ارتباط مؤثرتر ياري میده د.
اي ارتباط براي كسب و كار موفق و زندگی حرفهاي ضروري است.
سوم آنكه ،و شايد مامتر از همه ،تيزفكري شما را تبديل به يك عضو پوياي جوامع میكند .ما همه اعضايی گ روه ه اي
بومی و ملی گوناگون و جوامع هستيم .وقتی عضويت ما در اي جوامع حقوق ويژه اي ( به عنوان مثال ،حقوق شاروندي) به م ا م ی
بخشد ،مسئوليتهاي ويژه اي را هم ايجاد می كند .اي وظيفهي ماست كه آنچه را در جامعه در حال وقوع است بشناسيم و آنجا ك ه
الزم است به هوش باشيم ،تغيير دهيم ،خود را درگير كنيم ،شرايط را بابود بخشيده و با بی ع دالتی مب ارزه نم اييم .م ا تنا ا اگ ر از
ماارتهاي تيزفكري استفاده كنيم می توانيم مسيرمان را از ميان كالف پيچيدهي باورها ،ادعاها ،ايدهها و انگاشتهايی كه جامع هي
جاانی حاكمی كه در آن زندگی میكنيم تشكيل میدهد ،برگزينيم؛ در غير اي هورت ما فقط به سويی میرويم كه بدون هيچگون ه
كنترلی بر رويدادها از اي سو به آن سو حركت كنيم ،وضعيتی كه براي هر يك از ما مضر است ،و ب راي ك ل جامع ه اي ك ه در آن
مسؤوليت ها و در پی ان حقوقی داريم ،بدتر خواهد بود.
به عالوه ،همانطور كه گروه موسيقی نئوپانك بد آيي  12می خواند ،در پديدهها منطقی درونی وجود دارد كه ما را دربرگرفته
و درگير می كند ،و بيشتر ،بر آنيم تا از آن فاهله بگيريم  .ما اغلب گمان می كنيم باتري راه براي اينكه زن دگی خودم ان را بكن يم
اي است كه بيرون گود بايستيم .ترانهي "منطق درونی" ادامه می يابد :سئوالی نپرسيد ،درپی اثبات نباشيد /درپی توافق عام جديدي
نباشيد /از نظامنامه منحرف نشويد .در رويگردانی از تفكر دوقطب به يك اندازه نامطلوب وجود دارد .در يك سو ،دوري از منط ق ب ه
معناي ايمان بيش از حد به دانشی است كه "علمی" و "عينی" ناميده می شود(كه به نظر می رسد هرگز به چالش كش يده نخواه د
شد) .در ديگر سو با اعتماد بيش از حد بر نسبيتگرايی فردي كه بر اساس آن باور هر شخص به اندازه ب اور ديگ ري قاب ل پ ذيرش
است ،از پيچيدگی گريزانيم .ما هرگز نبايد گمان كنيم كه تناا می تواند يك ديدگاه درست وجود داشته باشد؛ در مقابل ،ما نبايد مسلم
بدانيم كه همه ي ديدگاه ها درست اند.
ما عميقا نياز داريم "تالشی براي فاش كردن"منطق به كار ببنديم ،تا "پيچيدگی را بشكافيم" ،نه تنااي براي خودم ان بلك ه ب راي
مصلحت عامه .تيزفكري روش آن است .عموما دانش درهم تنيده در بافتی از نيرو و اثر است ،و به ندرت "عينی" يا "خنث ی" اس ت.
تيزفكري می تواند ما را در رويارويی با دانش ،آشكار سازي اهداف سياسی واجتم اعی آن ،س وگيريه ا و پيام دهاي آن ،اس تثناها و
context
Neo-punk band Bad Religion
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خطاهاي آن ،توانمند سازد .تيزفكري ناظر به تشخيص بافتار در هم تنيده اي از نيرو و اثر است كه دانش در آن است .تيزفكري ن اظر
به بكارگيري دانش در درون و مقابل محدوديت هاي اي بافتارها است .تيزفكري همچني هم واره م ی طلب د ي اد آوري كن يم ك ه
استدالل ما می تواند به همان نسبت دربردارنده بكارگيري نيرو و اثر باشد.
تمرين دوره اي
در اي فصل تمري دوره اي وجود ندارد -به فصل دو مراجعه كنيد .اكنون نيازي به بررسی مفاومی نيست .با اي وجود ،وقتی كت اب
را به پايان رسانديد،به اي بخش برگرديد و آن را بازبينی نماييد .م اطمينان دارم كه آن را با ديدگاهی متفاوت خواهيد خواند.

