ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ده ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎی ۲۰۲۰

ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی؛ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻧﺮم ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ

اﮔﺮ داﻧﻪ ﮔﻨﺪﻣﯽ را ﺑﮑﺎرﯾﺪ و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ از آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،دهﻫﺎ داﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ آن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻪ ﺳﮕﯽ ﺑﻪدﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﮓ ﮐﺎﻣﻞ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ
ﻧﻮزاد اﻧﺴﺎن ﭘﺲ از ﺑﻪدﻧﯿﺎ آﻣﺪن ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻮع ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر از او
ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﻫﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻧﻮزاد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﺴﺎن زاده ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد .او ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺷﺪن را ﺑﯿﺎﻣﻮزد .و اﯾﻦ ﮐﺎر در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ دو دﻫﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد .دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ در اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦﻗﺪر ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ ﺧﻮﯾﺶ در ﻃﻮل ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ،ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻣﺮوز
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻏﺮﯾﺰه ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ از دﺳﺖ داده و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﺶﻫﺎ و ﯾﺎ ﻋﻼﯾﻖ ﺷﺪﯾﺪ ) (Driveﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺗﻔﮑﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺶﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﺷﺪن را
ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﮐﺎر ﻣﺎ« در ﺷﻤﺎره  ۲۱۴ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از دﻓﺘﺮ رﯾﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ اﺗﺎﻗﺶ ﻣﯽرود .ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰش ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽزﻧﺪ و دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ
ﻣﯽﻟﺮزد .ﺳﺮش را در دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻓﮑﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ در ذﻫﻨﺶ رژه ﻣﯽروﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
آرزو دارد :ﮐﺎش در زﯾﺮ ﻻﻟﻪ ﮔﻮش ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﮔﺮدﻧﺶ ،ﮐﻠﯿﺪی وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ،ﻣﻐﺰش را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ .در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دارد ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ آراﻣﺶ ،ﺗﻤﺎم
ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮش ﺑﺪﻫﺪ و ﻧﺪاده اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺳﭙﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن از ﺣﺪﻗﻪ
درآﻣﺪه ﻣﺪﯾﺮ ،ﻣﺸﺘﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﺰ او ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و اﺗﺎق را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم آن روز و ﺣﺘﯽ ﺷﺐ ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﮑﺎرش ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻻﯾﻞ ،اﻧﺘﻘﺎدات ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و
ﺣﺘﯽ ﮐﻨﺎﯾﻪﻫﺎ را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ در ذﻫﻨﺶ ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ذﻫﻨﯽ آﺷﻔﺘﻪ از اﻓﮑﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﯽ ﻧﺎآرام ﻓﺮو
ﻣﯽرود.
ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ :آن ﭼﻪ در ذﻫﻦ اﯾﻦ دوﺳﺖ ﻣﺎ ،از ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از اﺗﺎق ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ
ﮔﺬﺷﺖ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﮕﻮﯾﻢ :ﻧﻪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﻪای وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﮔﺎه از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺠﻮم درآﻣﯿﺨﺘﻪ اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﺨﯿﻼت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺪهﻫﺎ و ﯾﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ
ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ روش ﺗﻔﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻔﮑﺮ...
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﭼﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از اﯾﻦ
واژه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺗﮑﺮار آنﻫﺎ را در اﯾﻦ

ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺪارم .اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎر و ﻣﻮﻓﻖ و رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﺮاد ﮐﺎر اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻣﻌﺠﻮن درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻤﯽ اﺳﺖ از ﺗﺨﯿﻼت ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ،آرزوﻫﺎ
و ﺑﺎورﻫﺎی ﻗﺎﻟﺒﯽ .ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎرﻫﺎ از اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﯾﺮوز را داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﻼن ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدم .آﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ درازای ﯾﮏ روز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ؟ در  ۹۹درﺻﺪ
ﻣﻮارد ﺧﯿﺮ .اﻓﮑﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آن دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺗﻤﺎم
در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎدی ﻓﮑﺮد ﮐﺮده ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﮑﺮده ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر داﯾﻢ ﻣﺸﻐﻮل
ﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓﯽ ﺑﻮد ،وﺳﻮاسﻫﺎی ذﻫﻨﯽ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻫﺰار ﺑﺎر ﺑﻪ ذﻫﻦ آوردن و ﺑﺮدن و دوﺑﺎره آوردن؛ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪای از آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﻟﯿﻨﺪا اﻟﺪر و رﯾﭽﺎرد ﭘﻞ در ﮐﺘﺎب »ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی« ،ﺗﻔﮑﺮ ) (Thinkرا »ﭘﺮورش ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن اﯾﺪهﻫﺎ
و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ« ۱ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ راﺑﻄﻪ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﯾﻦ واژه ﺑﺎ واژهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ) Reasonﺗﻌﻘﻞ() Reﬂect ،ﺗﺎﻣﻞ(
و ) Deliberateﺳﻨﺠﯿﺪن( ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ را ﻗﺼﺪ ،ﭘﺮﺳﺶ ،دﯾﺪﮔﺎه ،ﻣﻔﺮوﺿﺎت ،اﺳﺘﻨﺘﺎجﻫﺎ،
اﺳﺘﻠﺰاﻣﺎت ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درک ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻔﮑﺮ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﮐﺪام ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ؟
آﯾﺎ دﻧﯿﺎی  ۲۰۲۰ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
درﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺗﻔﮑﺮ دارم از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ دارد .ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﺪاﻓﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ اﻫﺪاف و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنﻫﺎ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ دارد .ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪی
ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد )و ﯾﺎ دﯾﮕﺮان( را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ،
اﻃﻼﻋﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﻢ ،آنﻫﺎ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﺑﺰار ﺗﻔﮑﺮ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﺻﻮل ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﯾﺎ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻌﻘﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ،در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ادوارد دو ﺑﻮﻧﻮ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﻬﻢ ﺗﻔﮑﺮ و اراﯾﻪدﻫﻨﺪه ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻫﺪف از ﺗﻔﮑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻮﺛﺮی ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ«۲.
ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی...
رﯾﭽﺎرد ﭘﻞ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻣﻬﻢ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻨﺮ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺑﺎره ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد
در ﻋﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﮑﺮ واﺿﺢﺗﺮ ،درﺳﺖﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎعﺗﺮ« ۳.وی ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی را ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :اول ﺗﻔﮑﺮ »ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ« ﯾﺎ »ﺳﻔﺴﻄﻪآﻣﯿﺰ« و دﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﺮ »ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ« .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎمﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﻫﺮ
ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻧﻮاع ﺗﻔﮑﺮ ،در ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺎص از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی دارم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم .ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی،
ﻓﺮآﯾﻨﺪی ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .آﯾﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎیﻣﺎن
درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ؟ آﯾﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪافﻣﺎن راه ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ؟ ﺷﯿﻮهای ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت
در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﻣﺎن درﺳﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻋﻤﻞﻣﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎ )و ﯾﺎ دﯾﮕﺮان(
را ﺑﺮآورده ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ آری ﭼﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﻤﮑﺮدﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﺮادات و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد را درﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻓﺮﯾﺐ ﻫﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آراﺳﺘﻪای را ﻧﺨﻮرﯾﻢ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ردﭘﺎی ﺗﻌﺼﺐ و ﺳﻮﮔﯿﺮی ،ﺧﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ و دﯾﮕﺮﻓﺮﯾﺒﯽ را در اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﺮای
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎ در اﺳﺘﺪﻻل و

ﺳﻔﺴﻄﻪ ،ﻫﻮش ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ،و ﺗﺨﯿﻞ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﭘﺮﺳﺶ ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﮑﺮی ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻔﮑﺮ
اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ﻟﯿﻨﺪا اﻟﺪر و رﯾﭽﺎرد ﭘﻞ در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی«
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» :ﺑﺪون ﻣﻬﺎرت در ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ﻣﻬﺎرت در ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ذﻫﻨﯽای
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺛﺎﻧﻮی ﻣﺎ ﺑﺪل ﺷﻮد .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ
و زﻧﺪﮔﯽ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ«4.
ﺷﺪن ﯾﺎ ﺑﻮدن...
اﮔﺮ داﻧﻪ ﮔﻨﺪﻣﯽ را ﺑﮑﺎرﯾﺪ و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ از آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،دهﻫﺎ داﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ آن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻪ ﺳﮕﯽ ﺑﻪدﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﮓ ﮐﺎﻣﻞ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ
ﻧﻮزاد اﻧﺴﺎن ﭘﺲ از ﺑﻪدﻧﯿﺎ آﻣﺪن ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻮع ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر از او
ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﻫﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻧﻮزاد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﺴﺎن زاده ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد .او ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺷﺪن را ﺑﯿﺎﻣﻮزد .و اﯾﻦ ﮐﺎر در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ دو دﻫﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد .دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ در اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦﻗﺪر ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ ﺧﻮﯾﺶ در ﻃﻮل ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ،ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻣﺮوز
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻏﺮﯾﺰه ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ از دﺳﺖ داده و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﺶﻫﺎ و ﯾﺎ ﻋﻼﯾﻖ ﺷﺪﯾﺪ ) (Driveﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺗﻔﮑﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺶﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﺷﺪن را
ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻼف دﻧﯿﺎی دﯾﺮوز ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ازدواج
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻓﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺮوز ،در ﻫﺮ ﻗﺪم ،ﺑﺮ ﺳﺮ دوراﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻼسﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﯿﻢ ورزﺷﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ،ﺷﻐﻞ ،ازدواج ،ﻧﻮع
ﺑﯿﻤﻪ و ﭘﺲاﻧﺪاز و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻣﺮوز از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭘﺎی
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و روی آن اﺛﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﺮا ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی...
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻓﯿﻠﻢ ،ﺑﺎزی اﺧﺒﺎر ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و  ...ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺮکﻫﺎ ﮔﺎه ﭼﻨﺎن ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد را در ﺣﻮزه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﮔﺎه آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﯾﻪﻫﺎی ﺷﺒﻪﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﻼش دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﻨﺪ .در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺮ ادﻋﺎﯾﯽ را در ﻫﺮ ﻣﻮرد داﺷﺖ ﺑﯽ آنﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﺎﺷﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد.
ﺳﺮه
ﺳﺮه را از ﻧﺎ َ
در ﭼﻨﯿﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دﺳﺖ ﮐﻢ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدَ ،
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ .ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن
دوراﻫﻪﻫﺎی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻧﺮم ،ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ِ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی .ﺑﯽﻫﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺘﺎب و ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﻓﺮم اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻋﻤﺮی ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ
ﭘﯽﻧﻮﯾﺲﻫﺎ:
 .۱ﮐﺘﺎب »ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی« ،ﻟﯿﻨﺪا اﻟﺪر و رﯾﭽﺎرد ﭘﻞ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﮐﺒﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﻣﺮﯾﻢ آﻗﺎزاده ،ﻧﺸﺮ اﺧﺘﺮان ،ﭼﺎپ اول ،۱۳۹۷
ص ۴۶۸
 .۲ﮐﺘﺎب »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ« ،ادوارد دو ﺑﻮﻧﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﻠﮏ دﺧﺖ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻧﯿﮏﻣﻨﺶ ،ﻧﺸﺮ آﯾﯿﮋ ،ﭼﺎپ اول ،۱۳۹۰ ،ص ۲۳
 .۳ﮐﺘﺎب »ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی« ،ﻟﯿﻨﺪا اﻟﺪر و رﯾﭽﺎرد ﭘﻞ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﮐﺒﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﻣﺮﯾﻢ آﻗﺎزاده ،ﻧﺸﺮ اﺧﺘﺮان ،ﭼﺎپ اول ،۱۳۹۷
ص ۴۶۸
 .۴ﮐﺘﺎب »آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی« ،ﻟﯿﻨﺪا اﻟﺪر و رﯾﭽﺎرد ﭘﻞ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐزﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺸﺮ اﺧﺘﺮان ،ﭼﺎپ اول
 ،۱۳۹۷ص ۱۴
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﺗﻔﮑﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﻧﺘﻘﺎدی! در ﺷﻤﺎره  ۲۱۷ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
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:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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