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 11ها       بخش اول : چكيده مقاله

 

 

پردازی یا بینش نظریه تفکر فلسفی، تفکر نظری، تفکر انتقادی:

 شناختی؟جامعه

 9رشادفرهنگ ا

 چکیده

خواهیم رابطه تنگاتنگ و دیالکتیکی تفکر فلسفی، تفکر نظری و تفکر انتقادی را در در این نوشتار می
كید كنیم كه در یک نگاه منطقی، چنانچه تفکر نظری أخواهیم تعلوم اجتماعی مرور كنیم. میی هحوز

كه اگر امواج آن مستهلک نشود، یطوربست ایستایی گرفتار آمده، بهدر معرض نقد قرار نگیرد، در بن
كید أاین گفتار، بیشتر ت ی هچرخد. هدف عمددور خود می حد اكثر همچون یک بازی روشنفکرانه به

بر جایگاه و ضرورت تفکر انتقادی در فضای علمی، و عمدتاً در علوم اجتماعی در كشور ماست. 
ی است و همچنین حاصل چندین سال ابدیهی است این نوشتار بیشتر مبتنی بر مطالعه كتابخانه

دانیم كه در جامعه ما باشد. خوب میوسیلة نویسنده این سطور میشناسی بههای جامعهتدریس نظریه
و یا مسامحتاً در اجتماع علمی ما، افراد متفکر و اندیشمند نایاب نیستند، ولی نظام آموزشی در جامعه 

 هنتقادی آمادگی نیافته و عمل نقد ببرای تفکر ا -ر علمی زبان بوردیویی، میدان یا ساختایا به –ما 
علوم انسانی بومی نیاز شود كه ما به ی گفته یا نوشته میواره در نیامده است. گاهصورت یک عادت

-نظر می شناسی ملی برخوردار نیستیم. اما بهكه برخی معتقدند ما از یک الگوی جامعهداریم، یا این

وزشی و در اجتماع علمی ما تفکر انتقادی جایگاه خود را پیدا كند و به بالندگی رسد اگر در فضای آم
خود شناختی در میدان آموزشی بومی ما توسعه خواهد یافت و خود به بینش جامعه و بلوغ برسد،

شود وگرنه، شاید زده میپرورده و سیقل« گراعلوم انسانی بومی»آلود شناسی ملی یا آرمان مهجامعه
ویژه این كس نتواند برای پردازش یک پارادایم جدید علمی )علوم انسانی بومی( نسخه بپیچد بههیچ
شکل بگیرد و در اجتماع علمی پذیرفته شود، در محدودۀ یک  «بومی رویکرد پارادایمی»اگر یک  كه

 ماند.بوم خاص محصور نمی -زیست

بینش  ،تفکر انتقادی ،ریتفکر نظ ،تامالت پارادایمی ،تفکر فلسفی کلیدی: هایواژه

 شناختی. جامعه
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