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 التفكير العقالني عناون الين يمثل هذا المقال بعض ما ورد في الفصل االول من دورة  
Critical Thinking  ولم تتم ترجمتها حرفيا ، بل بتصرف  . وبعد استعراض موضوعات .

لدورة وتبويبها في سبع فصول ، وتوضيح سياقات االختبارات الفرعية وأهمية  المشاركة في ا
وكتابة مقاالت طرح االسئلة و االجابة عنها ، وتقويم اجابات المشاركين االخرين في الدورة 

  . ، جاءت هذه المقدمة ، تختتم الدورة باختبار عام شامل معينة

 فكيرالت تعلم ، خطأ على معلمك يكون قد))مسمائة سنة قبل الفين وخ Tao Te Chingقال 

وقد كانت هذه من شعارات المدارس االنكليزية خالل  العقالني التفكير اساس ولعلها ،(( بنفسك
 Reasoning التعليل بان االعتقاد من الرغم على انه الفكرة. النصف االول من القرن الماضي 

 . في التعليل  بكثرة ادمغتنا نستخدم ال اننا اال ، الحياةطريق  في يقودنا
 تقديرك ماف ؟ فعال االنسانيفكر  هلو ؟ التفكيرهل هو  ؟ القردة عن كبشر ميزناي الذي فما

بالفعل(  )التبرير المنطقي قبيل اتخاذ القرار او القيام ؟ التعليل على المستندة اليوميةك قرارات لنسبة
 لتحيزاجراء  او؟ عليها  االعتياد نتيجةالقرارات واالفعال كانت  او فيها ؟  االفعال ردة نسبة وكم

 ؟%05 ؟ %05 من اكثر ؟ من مجموع قراراتك  %05 نع قلالعقالنية ت قراراتك فهل ؟المسبق 

 حدد ذلك مع نفسك ، و ناقش النتيجة بعد االنتهاء من الدورة .   ؟ 50%

 عتقداتملتبرير االيمان ب اومسبقا ؟  اتخذناها قرارات عن لالجابة ؟ التعليل نستخدم لماذا
 يف االعتقاد اوموضوع محدد ،  ستيعا ال او،  ما شيء لفرض ادمغتنا نستخدم فنحن ؟ معينة 
 في ريكالش  ، الزوجة اختيارك عند التعليل تعتمد فهل.  فقط سلوكنا نبرر فنحن.  معين شيء
 تحليلأو  ؟لخياراتك   والسلبيات بااليجابيات قائمة بكتابة قمت هل ؟ الصديقة او الصديق ، العمل
  ؟لك  االخر الشخص تناس  مدى عن نفسك سألت هل ؟لهذه الخيارات   والمنفعة الكلفة

 في انه الفكرة ؟ حذائك شريط ربط طريقة في فكرت هل ، عملية اكثر آخر بشيء ولنفكر
 سهلا بطريقة تنجز ان يمكن ، الحذاء شريط ربط مثل ، يوميا نمارسها التي الصغيرة االشياء
، بل تطورها و اليومية سلوكياتنا لتقود ادمغتنا نستخدم ال اننا هذا يعني.  بها التفكير عند وافضل

 سب و المعتقد في نفكر ال فنحن ، واالفكار والمبادئ  المعتقدات مع االمر وكذا. يحدث العكس 

  . الحقا اال اختياره

 فيها فكرت هل ، فاعل اخالقي نظام فهي ، الديمقراطية ،وسائد  مهم معتقد بتحليل لنقوم
 ان جدتووقارنتها مع بعضها البعض ف االجتماعية النظم مختلف تحليل بعد بها آمنت هل ؟ فعال

 كاقنعت االمريكية واالفالم والصحافة ، المدرسة ان ام ؟ محدداتها رغم االفضل هي الديمقراطية
 اتهودور الديمقراطي النظام فاعلية عنمع نفسك  تساءلت هل ؟ اخالقي هو االغلبية اتباع بان

 )تغير الحكومة كل اربع سنوات( .  ؟ االنتخابية
 ميعنافج ، بالفيتامينات غناها هو الفاكهة اكلسب   ان مثل ، بساطة اكثر معتقد عن ماذا

 لوماتالمع دققت هل ؟ ذلك من تحققت هل ، الطبي  عن بعيدا يبقيك يوميا تفاحة اكل ان يعرف
 حاول ؟ جسمك في دورها وما ؟ الفيتامينات هذه هي ما تعرف هل ؟ مثال االنترنيت طريق عن

 بعض) انب القول يمكن ولهذا ، ايضا يعطيها الكبد ان وستجد ، الفيتامينات عن بالبحث ذلك معرفة
 من لكثيرا وهناك ، يفترض كما التعليل نستخدم ال اننا اعتقد( . الطبي  عنك يبعد يوميا الكبد

 . هذا تؤكد الدراسات
. (ررةمب قرارات اتخاذ) قراراتهم في عقالنيون ااشخاص القضاة ان نفترض جميعا فنحن

 دةم قضاء بعد سراحهم اطلق مساجين حالت معتمدين ، الحالة هذه بدراسة باحثين ثالث قام وقد



 وتوصلت ، اشهر عشرة خالل قضاة يةثمان فيها حكمقرار  حالة الف درست.  المحكومية من
 تعليل؟ال استخدموا قد الحكام ان تعتقد فهل.  الحكام قرارات على اثرت التي العوامل الى الدراسة

.  ويةق ايجابية عالقة تؤشر لم كال ؟ الجريمة كثافة:  قراراتهم على اثرت التي العوامل هي فما
 االكثر العامل.  اخرى مرة كال ، السجين عمر ، كال ؟ السجن في المحكوم قضاه الذي الوقت
 تصدق له.  خفيفة وجبة لتناول ستراحةالا فترة و القراراتخاذ  بين يفصل الذي الوقت هو اهمية
  ؟ ذلك

 تصل ليةعا وبنسبة صباحا دأتب(  السجين سراح اطالق لصالح) االيجابي القرار نسبة إن
 الصفر ىال لتصل سريعا بالتناقص تبدأ ولكنها ،من مجموع القرارات في تلك الجلسة   %50 الى

 %50 الى النسبة فترتفع القضاة يعود دقيقة 55 امدها استراحة وبعد. بقليل  االستراحة فترة قبيل

 ترتفع وبمعجزة.  الغداء فترة من ساعة قبل %05 الى تصل حتى تتناقص بعدها ومرة اخرى 

 ثم ومن ، الجلسة تلك في المناقشة القضايامجموع  من الغداء بعد %50 الى ثانية مرة النسبة

 حتىو ، االكاديمي المجتمع و العام الرأي حيرت هذه النتيجة.  العمل ساعات انتهاء قبل ناقصتت
 او ايابالقض صلة لها ليس بعوامل المحكمة قرارات تتأثر فهل ، بها اعلموا عندما انفسهم القضاة
  ؟ آخر سب  اي

 يجةالنت.  السؤال لصياغة طبقا المتهم تجريم حول االجابات تباينت اخرى دراسة وفي
 اعتاد ماك تتخذ فالقرارات ، الغال  في التعليل تستخدم ال الناس ان هي بها الخروج يمكن التي
( الجيد عليلالت) العقالني فالتفكير( . صحيحة تكون وان البد لذا ، االخرون يفعل كما) عليها الفرد
 على عتمدي العقالني فالتفكير.  اجيد التعليم يكون حيثماة حتمي نتيجة وهو جوهرية انسانية سمة
 .التفكير يف تركيبي منحى باعتماد وتطويره تحسينه يمكن وهذا ، عليه القدرة و التحليل الى الميل

اءت النتائج جالعقل في التعليل ،  لما كان التعليم ايجابيا ، استخدمفالتعليم مفتاح لكل شيء ، وك
 . االنسانية كبيرة وعميقة ، وسببا في التقدم والتطور وبناء الحضارة ، جابية اي
 

 تعليق ،
ميز الخالق جل وعلى ، البشر بالقدرة على التفكير ، والتكيف مع البيئات وتبايناتها وما  

، ولهذا السب  لم ينقرض االنسان رغم زوال العديد من الكائنات وكوارث يطرأ عليها من تغييرات 
مع المستجدات . وعملية التكيف هذه ناتجة عن القدرة على  عايشاالخرى لعدم قدرتها على الت

التفكير و تعديل االوضاع الذاتية  و تقبل التغييرات في البيئة و معرفة كيفية التعامل معها 
 العقل المفكر لهلك االنسان وانقرض منذ امد بعيد جدا .  فلوال. وتحويرها لصالح االنسان 

واالسئلة المطروحة للنقاش ، هل نحسن كبشر استخدام نعمة العقل في حياتنا اليومية ؟  
هل نتعلم في المدارس كيف ننمي هذه النعمة ونطور قدراتها على التفكير واالبداع ؟ ما هي 

وهل نستثمر هذه القدرات وننتفع منها  مجاالت استخدام العقل وقدراته التي هو مؤهل لها ؟ 
جاالت من المما هي النسبة المئوية الحقيقية  المستثمرة فعليا  لكل استخدام او مجال بالكامل ؟ 
؟ ويفترض ان تكون االجابة بدون مكابرة وبدون غبن ايضا ،  االعقل البشري مؤهل لهالتي يعد 

 االجابة مع الذات لصالح الذات و تحسين وضعه واالرتقاء به . 
فسه ، أن المدرسة علمتنا على الحفظ الببغاوي و ومن المؤلم والمخزي  ، في الوقت ن 

حالت دون أن نتعلم التفكير و المحاججة العلمية )الموضوعية( . كملتها االوضاع السياسية فالرأي 
اآلخر  يعني العداء والخروج على )الملة( ، وان التنفيذ الحرفي لالوامر والتوجيهات بدون المناقشة 

عدم التنفيذ او الخروج عن حرفيته . وجاءت االغاني والقصائد  واج  وطني تقابله الخيانة عند
 في المديح( لتجد خاليا الدماغ مهيئة بالكامل لهذا النوع من االستثمار .  –)العصماء 
لقد صممت الحاسبة )الكومبيوتر( كنظير لدماغ االنسان وقدراته على معالجة االشياء  

 ةمالحظن بالحاسبة وبرمجتها عند ويزعل بشدة المتخصصو..... الخ( . )البيانات ، االحداث ، 
 هو الكتابة )معالجة النصوص( و سماع االغاني ومشاهدة االفالم . هاان االستخدام السائد ل



اكثر تعقيدا واكثر فائدة .    Processesإنها صممت لمعالجات ، فالحاسبة لم تصنع لهذا أصال 

بها لتحقق أهدافا محددة يصع  تنفيذها بدون برمجة المطلو  القيام  صنعت لتبرمج العمليات
  )الخادم بة الحاسويشتد غض  صانعو الحاسبات عندما توصف  ومنهجية في التفكير والتنفيذ . 

. يريدوها تكمل ما فات  Smartالغبي( فهم يريدوها تساعد االنسان وتخدمه بذكاء و تفكير ذاتي 

نتيجة مشاغل الحياة وتعقدها . يريدوها )انسان عاقل(  االنسان عند تفكيرة في معالجة موضوع ما
يكمل ويعين االنسان في حياته اليومية و مجاالت عمله المهنية . يريدوها )دماغ( اضافي لالنسان 

. فهي ليست بديال عن دماغه ، وليست اداة خزن وحفظ الشياء يمكن خزنها يستخدم عند الحاجة 
 دماغ انسان آلي . فماذا حدث لدماغ االنسان ؟ ، انها في اجهزة اخرى غير الحاسبة

انعكست حالة غيا  التفكير الموضوعي على حياتنا الشخصية ، فالعادات وردود االفعال  
وحتى  .، التي بررت الحقا باسبا  ليست ذات صلة حقيقية وتقليد االخرين حكمت سلوكياتنا 

موضوع اختيار ال عن، والعليا ل الدراسة طلبة الدكتوراه عندما توجه لهم اسئلة تتعلق بسب  اكما
ظرون نجدهم في حيرة و ال ينلهم ))الذي سيحدد االختصاص الدقيق والسيرة العلمية المستقبلية(( 

 ابعد من ارنبة االنف . 
واالدهى واالمر ، أن هذا صحيح بدرجة كبيرة أيضا على السياسيين و الحكام والمسئولين  

اتيج ، وتنعدم الرؤية لمستقبل واعد للوطن ، فالمصالح الشخصية في الدولة ، فليس هناك استر
والفئوية غلقت ابوا  العقل و سدت نوافذه ، خوفا من تاثير االتجاهات والتيارات االخرى . 
فالتفكير منحصر ومنحسر في المطلو  تنفيذه حرفيا ، وعداه يعد كفرا والحادا يستوج  اكثر من 

 الجلد والضر  المبرح . 
يمقراطية تطلق العقل من عقاله ، والخوف من جموحه يدعو وبشدة الى تحجيم الد 

النها تؤدي الى تفعيل نشاطات عقلية كانت متشرنقة وفي سبات  وذلك الممارسات )الديمقراطية( ،
الديمقراطية نحن غير  طويل االمد ، واحتماالت الممارسات غير السوية وارد جدا جدا . لذا

على االقل ، ألننا لم نتعود التفكير المنطقي ، ولم نمارس الحوار  الوقت الراهن، في مؤهلين لها
الموضوعي  ال في المدرسة وال في البيت وال في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ، وصع  

سمة االنسان االساسية والمميزة له عن سائر الخلق البتعادنا  لقد أفقدوناعلينا تقبل الرأي اآلخر . 
دراسة االساسية حتى نهاية السلم التعليمي ، وفي الحياة المهنية ل، بدء من افكير العقالني عن الت

ة هذا من قبل دهاة السياسوضعنا فال نستغر  مما يحدث على الساحة ، فقد استغل . والسياسية 
 والسحت الحرام من المنافقين و المتلونين .  و ذئا  المصالح وضباع الجيف

 
 


