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Epistemic virtues a prerequisite for the truth-seeking and constructor of intellectual
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Hossein Hemmatzadeh
Zahra Khazaei

Mohsen Javadi

Abstract
The present paper examines the role of epistemic virtues in the formation of intellectual
identity and its impact on improving our truth-seeking behaviors. A epistemic virtue is a
special faculty or trait of a person whose operation makes that person a thinker, believer,
learner, scholar, knower, cognizer, perceiver, etc., or causes his intellectual development and
perfection, and improves his truth-seeking and knowledge-acquiring behaviours and places
him on the path to attain understanding, perception and wisdom. Virtue epistemology is a set
of approaches in contemporary epistemology that regards knowledge as "a true belief arising
from humans epistemic virtues." Virtue responsibilism and Virtue reliabilism are two
important approaches to virtue epistemology that differ together in their attitude to the nature
of epistemic virtue. Responsibilisms regards epistemic virtues as an acquired character traits
that must be attained through practice and training with plenty of effort from the agent who
possesses the will. In contrast, virtue reliabilisms considers epistemic virtues as reliable and
innate cognitive faculties, and believes that this natural faculties has been placed in the human
being from the very beginning and, if used in the appropriate condition and in a proper
environment, is reliably truth-conducive. So virtue epistemology, which is distinguished from
belief-based analytical epistemology by focusing on the cognitive character of the agent rather
than the belief, regards epistemic virtues as the constructive factor of the epistemic agent and
the condition of reaching the truth.
From the two approaches of virtue reliabilism and virtue responsibilism, this paper focuses
on the second approach and with using of the nine-fold virtues, that Jason Baehr posed, shows
how to make epistemically good and thinker human by utilizing these virtues and avoiding the
corresponding vices and through this, gained the truth in various epistemic areas. After
explaining these virtues and their role in the two mentioned domains based on the virtue
epistemology, the significance of this relationship in the view of Mulla Sadra as an example
of Islamic philosophy is examined, For the reason that he sees knowledge as the produce of
some factors that epistemic virtues is considered part of them. In the view of Sadra, epistemic
virtues is the specific attributes and traits of reason faculty that their function causes man to
be a very good and strong perciever, and their actual possesion or their gradual acquisition
leads to the perfection of the soul and the dignity of human existence. In a new theory of soul
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knowledge, he considers the journey of the soul from the outset as evolutionary journey, and,
on the other hand, he considers all human activities directly as an activity of the soul
(epistemic agent), which he performs through his own faculties. As a result, the soul is a
increasing and evolving being, while at the same time acquiring knowledge is also from its
own activities, and therefore the factors that make up the soul are also influential in its
products. Now, as knowledge comes from soul exposure to the outside world, the more this
soul is refined from pollutions and adorned to virtues, the better reflection from reality will
be.
Undoubtedly, the desire to engage in the process of truth-seeking and the responsible use
of cognitive virtues and skills lead man to a desirable goal (recognition of truth) and forms his
true intellectual identity. In the end, the paper suggests that because of the importance of
epistemic virtues in the improvement of truth-seeking behaviors, educating and cultivating of
these types of virtues should be part of the spoken and written course content of universities
and schools, and must be proper critical thinking is institutionalized and strengthened in the
spirit of community members. Educational resources contain a wide range of information that
can deeply influence our epistemic behaviors and actions. Hence, it is necessary to include
praised cognitive skills and epistemic virtues training in them. Teachers play an important
role in educating and developing epistemic virtues as part of the formal curriculum content of
educational centers, perhaps as part of critical thinking and logic courses. The formal
education of epistemic virtues and the creation of opportunities for practicing and exercising
them will be a good starting point for institutionalizing and developing admired cognitive
skills among members of the community.
In a society where individuals in their epistemic processes use their own cognitive virtues
and organize their beliefs on their basis, the community itself and the social relations will also
be virtuous, because the necessity of such an virtues is that individuals interact with their
peers and In these interactions, rule virtue. Observing fairness towards others, intellectual
humility, intellectual generosity, courage against miscreant and one who has weak arguments,
observance of neutrality and other epistemic virtues, if it is to be found in societies as a habit
and praised skill, then that society will be virtuous and its relations will be healthier and with
the cultivating of those virtues, Intellectual and moral development will also become easier
and more common. Intellectual virtues (or praised cognitive skills) should be taught to the
community members, so that they display such characteristics when engaging in social
activities, whean expressing opinions, when doing research, and so on. It is important to
change our education policies, because the decay of praised cognitive skills leads to
devastating consequences for intellectual identity and the truth-seeking and knowledgeacquiring behavior of the community members.
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فضایل معرفتی ،شرط الزم حقیقتجویی و سازندۀ هویت عقلی
حسین همتزاده -زهرا خزاعی -محسن جوادی



چکیده
در مقالۀ حاضر نقش فضایل معرفتی در شکلگیری هویت فکری و تأثیر آن در بهبود رفتارهای حقیقتجوییمان بررسی شده
است .معرفتشناسی فضیلت به دلیل عامل محور بودن و تمرکزش بر منشِ شناختیِ فاعل ،از معرفت شناسی تحلیلیِ
باورمحورانه متمایز میشود و فضایل معرفتی را عامل سازندۀ هویت فاعل معرفتی و شرط رسیدن به حقیقت میداند .این مقاله
از بین دو رویکرد اعتمادگرایی و مسئولیت گرایی فضیلت ،بر رویکرد دوم متمرکز شده و با بهرهگیری از فضایل نهگانۀ معرفتی
 که جیسون بِئِر مطرح کرده است  -نشان میدهد چگونه انسانی با بهکارگیری این فضایل و اجتناب از رذایل متناظر ،بهلحاظ معرفتی خوب و اندیشمند میشود و از این طریق ،حقیقت را در حوزههای مختلف معرفتی کسب میکند .پس از
توضیح این فضایل و نقش آن در دو حوزۀ مذکور براساس معرفتشناسی فضیلت ،اهمیت این رابطه در دیدگاه مالصدرا،
بهمنزلۀ نمونهای از فلسفۀ اسالمی بررسی میشود و درنهایت پیشنهاد میشود به دلیل اهمیت فضایل معرفتی در بهبود
رفتارهای حقیقتجویی ،آموزشدهی و پرورشدهی این نوع فضایل میباید بخشی از محتوای درسی گفتاری و نوشتاری
دانشگاهها و مدارس باشد و اندیشه ورزی انتقادی صحیح در وجود افراد جامعه ،نهادینه و تقویت شود.
واژههای کلیدی
فضایل معرفتی ،معرفت شناسی فضیلت ،هویت عقلی ،حقیقتجویی



دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه قم ،قم ایران (مسؤول مکاتبات)

 دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه قم  ،قم ،ایران
 استاد گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه قم ،قم ،ایران
تاریخ وصول1397/3/21 :

hoseinhemmatzadeh@gmail.com
z.khazaei@gmail.com
moh_javadi@yahoo.com

تاریخ پذیرش1397/6/21 :

Copyright © 2016, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long
as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

 /124الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال نهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 1397

 )1مقدمه

باشد ،بهکارگیری محدودهای از «فضایل مَنِشهی عقلهی» نیهز

یکی از خصوصیاتِ درخورِ توجهه انسهانهها ،گهرایش بهه

الزم است ( .)Baehr, 2011: 16

حقیقتجویی ،پژوهشگری و علهمآمهوزی اسهت .همهواره

معموالل زمانی که به «منش» یا «فضهایل» مهیاندیشهیم و

دوست داریم از محیط مان آگاهی داشته باشیم و نسهبت بهه

از آنها سخن می گوییم ،منحصرال فضایل و اوصا

اخالقهی

حوادث پیرامونیمان بیتفاوت نباشیم .عالقۀ مها بهه محهیط

به ذهنمان خطور میکنهد .شهخ ِ،فضهیلتمنهد را کسهی

اطههرا مههان صههرفال عملههی و تجربههی نیسههت ،بلکههه مهها –

مهیدانهیم کهه بههواسهطۀ اههدافی اخالقهی ازقبیهل عهدالت

موجههوداتِ برخههوردار از قههوۀ فکههر – بیشههتر خودمههان را

اجتماعی یا خیرخواهی و کمک به همنوع تحریک میشود

خود مییابیم که ایهن جههان،

و اقداماتی انجام میدهد .چنین شخصهی منصهف ،مهؤدب،

اسرار شگفت انگیزی در دل خود گنجانهده اسهت .دوسهت

نیک خواه ،مهربان و سخاوتمند است اما شهخ ِ،ویهژه و

داریم بهدانیم و بفهمهیم کهه اشهیا و پدیهدههها چگونههانهد،

ممتاز نه تنها از ذخیرۀ اوصها ِ منشهیِ اخالقهیاش اسهتفاده

چگونههه بههودهانههد و ممکههن اسههت روزی چگونههه باشههند

می کند ،یک بععد عقلی یا معرفتی را نیهز داراسهت :شهخِ،

درنتیجههه ،در راه رسههیدن بههه حقیقههت و ماهیههت اشههیا

کامالل فضیلت مند کسهی اسهت کهه دربهارۀ اههدافی ازقبیهل

کوشههشهههای عامدانههه ،ملتفتانههه و دا مههی از خههود نشههان

صدق ،معرفت ،بینه ،عقالنیت و فهم نیز عمیقال نگران اسهت

می دهیم .ما انسان ها محقق ،حقیقتجو و همهواره خواههان

و توجه اش همواره معطهو

بهه آنهاسهت و بهه دلیهل ایهن

رسیدن به صدق و حقیقتیم.

نگرانی و دغدغۀ بنیادین ،خصهلت ههای دیگهری همنهون

عالقمند به جهانی در اطرا

اما تحقیق و حقیقتجویی و معرفتانهدوزی مهیتوانهد

کنجکاوی ،توجه ،دقت و جامعنگری در تحقیق ،انصها

و

بهنحو خوب و مطلوب و یا بههنحهو ضهعیف و نهامطلوبی

بی غرضی ،روشن ذهنی ،صبر ،صداقت ،شجاعت ،دقیقبینهی

پیش برود .در مواردی ،ایهن تفهاوت بهه عامهلِ نسهبتال فنهی

و تواضع عقلی در او پدید خواهند آمد (.)Ibid

اسنادپذیر است مثل زمانی که کسی به دلیل قهوۀ شهناختی

این مقاله با وجود آنکهه بهه اقتضهای مباحه

بهه بیهان

معیوب – مثالل بینایی نهاق ،،شهنوایی ضهعیف یها حاف هۀ

اقوال برخی از معرفتشناسان فضهیلت و نیهز نگهرشههای

خطاکار – از نیل بهه حقیقهت عهاجز مهیشهود امها بیشهتر

حکمت متعالیه میپهردازد ،بها محوریهت دیهدگاههای بِئِهر

1

موفقیت یا شکستِ یک تحقیق سرچشمۀ شخصهی تهری را

نوشته میشهود زیهرا از دیهدگاه او ،انسهان در حهوزهههای

داراست زیرا تحقیق یهک بععهد شهدیدال فعهال را داراسهت.

مختلههف پژوهشههی – ازقبیههل دیههن ،تههاریخ ،فلسههفه ،علههم

تحقیههق مسههتلزم مشههاهدهکههردن ،تصههورکههردن ،خوانههدن،

تجربی و  – ...بهمن هور کشهف حقیقهت مهیبایهد فعاالنهه،

تفسههیرکههردن ،تأمههلکههردن ،تجزیههه و تحلیههلکههردن،

مسئوالنه و فضیلتمندانه عمل کند زیهرا فههم واقعیهت در

ارزیابیکردن ،تن یمکردن ،بهوضوح بیهانکهردن و  ...اسهت.

این حهوزههها ،اسهتفاده مسهئوالنه از فضهایل عقلهی را الزم

موفقیتِ در این فعالیت ها نهتنها با داشتن بینهایی متمرکزانهه

دارد .فضایل عقلی اوصا

معرفتهی را

و دقیق ،شنوایی حساس و یا حاف ۀ بدون خطا تا حهدودی

هد گیری می کنند و ما را اندیشمندان برتری میسهازند و

منشهی

هویههتمههان – بهههویههژه هویههت فکههریمههان( – )1را شههکل

خاص نیز هست مثالل میتواند مسهتلزم آن باشهد کهه فهرد

میدهند ( .)Ibid: 220وجود این خصها ل شهناختی بهرای

مشاهدۀ بادقت ،تصور اندیشمندانه یها آزاداندیشهانه ،تأمهل

شکوفندگی حیات عقالنی الزم است و حکمت یا حقیقهت

تضمین می شود ،نسبتال مستلزم بهکهارگیری اوصها

منشیاند که اههدا

صبورانه ،تحلیل دقیق و جامع یا تفسیر و ارزیهابی منصهفانه
را بهکار گیرد ازایهنرو ،بهرای آنکهه تحقیهق موفقیهتآمیهز

. Baehr
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همان هد

معرفتی است که برای دستیابی بهه آن ،فضهایل

شناختی الزم است.)Blackburn, 2001: 15 ( .

میباید در خودمان ایجاد کنیم و تعمیق دهیم .مقاله بها ایهن
گفتههه خاتمههه داده شههده اسههت کههه فضههایل عقلههی (یهها

فضایل عقلهی همننهین در کلیهۀ فعالیهتههای فکهری

مهارتهای ممهدوحِ شهناختی) مهیبایهد بهه افهراد جامعهه

همنههون ن ههام تعلههیم و تربیههت ،امههور تبلی ههاتی ،امههور

آموزش داده شود تا آنها به هنگام مشهارکتههای خهود در

پژوهشگری ،تولید آثار فرهنگهی و  ...کارآمدنهد ازایهنرو،

فعالیتهای اجتماعی ،هنگام اظههار عقایهد ،هنگهام انجهام

این دیدگاه به دلیل تمرکزش بهر مهنشِ شهناختیِ عامهل بهه

تحقیقات و  ...چنین خصایصی را از خودشان بهروز دهنهد.

فلسفی ،اجتماعی ،فرهنگهی ،دینهی

مهم است که سیاستهای آموزشیمان را ت ییر دههیم زیهرا

و تربیتی  -در تبیهین جایگهاه فضهایل شهناختی در فرآینهد

رشدنیافتگی مهارتهای شناختی ،پیامهدهای مخربهی بهرای

تکاملی هویت عقلهی انسهانی از ارزش و اهمیهت ویهژهای

هویت عقلی و رفتهار حقیقهتجهویی و علهمآمهوزی افهراد

برخوردار باشد .این ارزش و اهمیهت ،در کسهب و توجیهه

جامعه در پی دارد.

ن ر میرسد  -از حی

هر نوع حقیقتی  -ازجمله حقایق دینی و مهاورا الطبیعهی -
بهخوبی درخور مشاهده و بررسی است.

 )2معرفتشناسی فضیلت

یکی از حهوزهههایی کهه فضهایل عقلهی در آن کارآمهد

«معرفههتشناسههی فضههیلت» مجموعهههای از رویکردههها در

است ،قطعال حوزۀ معرفتشناسهی دینهی اسهت و برخهی از

معرفتشناسی معاصر اسهت کهه بهه فضهایل عقلهی نقشهی

فیلسوفان معاصر در آثارشان چنین فضهایلی را وارد حهوزه

محوری در فرآیند اکتسهاب معرفهت اختصهاص داده و در

الهیهاتی

پی آن است تا افعال معرفتی مان را براساس مفهوم فضهیلت

و توجیه معرفتی باورهای دینی سهخن گفتههانهد (( )2بهرای

عقلی ،تبیین و ارزشسنجی کند (.)Battaly, 2008 : 641

نمونهه نCallahan & Timothy, 2014: 11-14::.

دو نوع معرفتشناسی فضیلت وجود دارد :مسئولیتگرایی

معرفت دینی کرده و از نحوه تأثیر آنها در معهار

 )Golding, 1993: 91-101.اما با توجه به اینکهه ایهن

فضیلت و اعتمادگرایی فضیلت .تفاوت بین این دو نوع بهه

مقاله نگاه کالنی دارد و بهه مسهئلهای کلهیتهر و مبنهاییتهر

شیوۀ نگرش آنها به ماهیت فضیلت عقلی مربوط مهیشهود.

می پردازد و کسب هر نوع معرفهت و حقیقتهی را – متعلهق

مسئولیتگرایی فضیلت ،فضهایل عقلهی را اوصها ِ منشهیِ

به هر حوزه دانشی که باشد – منوط به بهرهگیری فاعهل از

شناختیِ اکتسابی و همتایانِ عقلیِ فضهایل اخالقهی دانسهته

فضایل معرفتی می داند ،صراحتال به موضهوع جایگهاه چنهین

است – که میباید با تمرین ،ممارسهت و تهالش فهراوان از

فضایلی در حوزۀ شناختهای دینهی نمهیپهردازد گرچهه

سوی عاملی به دست آیند که دارای اراده و اختیار اسهت -

بهطور ضمنی مطالبی که ذکر می شهود ،در ایهن حهوزه نیهز

و مواردی ازقبیل کنجکاوی ،استقالل فکری ،روشهنذهنهی،

کاربرد دارند.

انصا

در سنجش افکار و اقوال دیگران ،تواضع ،صهداقت

ساختار این نوشهتار بهه ایهن صهورت اسهت کهه ابتهدا

و شجاعت عقلی را فضیلت هایی معرفتی میدانهد کهه آنهها

معرفتشناسی فضیلت – بهویژه مسهئولیتگرایهی فضهیلت

را «فضایلمنشی» می نامند .در مقابل ،اعتمادگرایی فضهیلت،

– و مفاهیم فضایل و رذایل عقلی ،مطرح و در مواردی نیهز

فضایل عقلی را کمابیش توانایی ها و قوای شناختیِ ذاتهی و

رویکرد ن امهای آموزشیِ کنونی نقهد شهده اسهت .سهسس

ثابت همنون قوای حسی (باصهره ،سهامعه ،شهامه ،ذا قهه و

این مطلب بررسهی شهده اسهت کهه زمهانی کهه بهه لحهاظ

المسه) ،درون نگری ،حاف ه و قهوای اسهتنتا گهر (قیاسهی،

معرفتههی در پههی معرفههتانههدوزی ،حقیقههتجههویی و یهها

استقرایی و شهودی) میدانهد کهه اینهها را «فضهایلقهوهای»

شکل دههی هویهت خهود هسهتیم ،کهدام فضهایل عقلهی را

می نامند .اعتمادگرایان معتقدند این قوای طبیعی بههصهورت
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فطری و از بدو تولد در وجود انسان قهرار داده شهدهانهد و

ذهن مدعی آن است که معرفت و باور موجه از «بهه لحهاظ

اگر در محیط و شرایط مناسب به کار گرفته شوند ،بههنحهو

عقلههی فضههیلتمنههدبودن» عامههل نشههئت مههیگیرنههد .او

اطمینان بخشی انسهان را بهه صهدق و حقیقهت مهیرسهانند

مینویسد« :معرفت حالت تماس شناختی با واقعیهت اسهت

(.)Greco & Turri, 2011

که از افعال فضیلت عقلهی بهر مهیخیهزد» ( Zagzebski,

با فرض اینکه ایهن مقالهه در پهی آن اسهت تها کهارکرد

 .)1996: 270بنابراین از دیدگاه او ،اگهر عامهل بهه لحهاظ

فضایل معرفتی در شکل دهی هویت عقلی و تهأثیر اسهتفادۀ

عقلی فضیلتمند باشد ،معرفت ،اتوماتیکوار و بههصهورت

مسههئوالنه از ایهههن فضهههایل در فرآینهههد علهههمآمهههوزی و

منفعالنه در پی افعال شناختیاش خواههد آمهد زیهرا بهاورِ

حقیقهههتجهههویی را نمایهههان کنهههد ،تمرکهههز بهههر روی

برآمده از فعالیت فضایل عقلی لزومال صهادق اسهت ( Ibid:

مسئولیتگرایی فضهیلت – و فضهایل منشهی  -مناسهبتهر

 .)270-271دیهههدگاه مههها عبهههارت اسهههت از اینکهههه

خواهههد بههود زیههرا نقههش ایههن دسههته از فضههایل عقلههی

فضیلتمندبودن عامل احتمال اکتساب معرفهت را افهزایش

برجستهتر است و بهرای آنکهه فرآینهد آمهوزش بههدرسهتی

خواهههد داد امهها آن را بهههشههدت تضههمین نخواهههد کههرد

صورت گیرد ،میباید فراهم بیاید و بهه کهار گرفتهه شهوند

بنابراین حتی عاملِ به لحاظ عقلی فضیلتمنهد نیهز ممکهن

البتههه نههه اینکههه فضههایل قههوهای بههه هنگههام آمههوزش،

است در بعضی مواقع باورهای کاذب به دست آورد.

()3

معرفههتانههدوزی و یهها جسههتجوگری اطالعههات و حقههایق،

اساسال معرفتشناسی فضیلت در پی بهبود مهارتههای

مناسب نیستند ،بلکه در این راستا نقش مهم قهوایی ازقبیهل

شناختی فرد است تها ماهیهت صهدق یها توجیهه ازایهنرو،

حاف ه و باصهره مبهرهن اسهت و بهی تردیهد توانهاییههای

دانشی هنجاری است و خیلی زیاد عالقمنهد بهه آن نیسهت

ادراکی و قوت قوا در کنار خصها ل رفتهاریِ مهورد اعتقهاد

که ما چگونه میاندیشیم ،بلکه بیشتر عالقمند بهه آن اسهت

مسئولیت گرایان از بایسهتهههای معرفتهیِ حهاکم بهر فرآینهد

که ما چگونه باید بیاندیشیم .هدفش تصریح و تبیین اصول

ایهن مقالهه

و قواعدی است برای بینش پیداکردن ما بهه اینکهه چگونهه

مهههابین اعتمهههادگرایی فضهههیلت و

دانهش «اخهالق فضهیلت» عبهارت

حقیقتاندوزی به شمار میآید .همننین ههد
واردشهههدن در بحه ه

مسئولیتگرایی فضیلت نیست و یکهی از ایهن دو رویکهرد

خوب بیاندیشیم .هد

اسهت از فهراهمآوردن چهارچوبی بههرای حیهاتِ بهه لحههاظ

را نسبت به دیگری در اولویت قرار نمیدهد بلکهه ههد

اخالقی فضیلتگونه داشتن .هد

آن بیشتر هدفی عملی اسهت یعنهی تبیهین و مفههومسهازیِ

فضهیلت» عبهارت اسههت از فهراهمآوردن چهارچوبی بههرای

ارزش فضهایل عقلهی خهاص در فرآینهد حقیقهتجههویی و

حیاتِ به لحاظ معرفتی یا بهه لحهاظ عقلهی فضهیلتگونهه

شکلدهی هویت فکری.

داشتن به همین دلیل ،برخی از معرفتشناسان فضهیلت بهر

معرفتشناسی فضیلت ،کمتر عالقمند به ماهیت صهدق
و بیشتر عالقمند به منششناختی عاملهاست و در مقایسهه
با معرفهتشناسهی تحلیلهی ،فضهایل و رذایهل عقلهی – دو

دانش «معرفهتشناسهی

آمههوزش ( )educationمتمرکههز مههیشههوند (بههرای مثههال،
;Baehr, 2013: 256-259 & 2015a: 26-40
Pritchard, 2013: 238-241; Battaly, 2016: 163 )167زیرا ما میبایهد بیهاموزیم چگونهه بهه لحهاظ عقلهی

عنصههر کلیههدی مهههم در ارزیههابی عامههل – را مبنههاییتههر و

فضیلتمند شویم و بهعنوان اندیشمند رشهد و ترقهی پیهدا

بنیادین تر از توجیه ،معرفت یا هر نهوع دیگهری از ارزیهابی

کنیم .ما باید همننین بیاموزیم چگونه از این فضایل عقلهی

بههاور مههیدانههد )Battaly, 2008: 640 ( .ازایههنرو،

به شیوهای مسئوالنه در عرصههههای مختلهف زنهدگیمهان

معرفتشناسی فضیلت عاملمحور ( )agent-basedاسهت

همنون ارتباطاتمان با دیگر افراد جامعه در فضای واقعهی

تا باورمحور ( .)belief-basedزگزبسکی در کتاب فضایل

و مجازی و در محیط کاری و تحصیلیمان استفاده کنیم.
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قبهل از آنکهه از چنهدین فضههیلت عقلهی مهورد اعتقههاد

خواههد پ رسههید .سههرانجام اینکههه ،عامهلِ بههه لحههاظ عقلههی

مسئولیتگرایان سخنی بگوییم ،اشاره به برخی توضهیحات

فضیلتمند این آگاهی را دارد که کدام فضایل مهیبایهد در

دربارۀ ماهیت آنها مفید خواهد بهود .بئهر ( )2015bچههار

یک موقعیت استفاده شود .فهمیدن اینکه چگونه کسهی بهه

بععد از فضایل عقلی مطهرح مهیکنهد :بععهد انگیزشهی ،بععهد

اهدا

معرفتیاش دست مییابد تا حدودی مسهتلزم حکهم

عاطفی ،بععد مهارتی و بععد قضاوتی .نخست ،عامل مهیبایهد

و قضاوت دربارۀ نقش شناساگر ( )Cognizerاست.

باطنهال بههرای دسههتیابی بههه برخههی اهههدا

معرفتههی ازقبیههل

 .2-1فضایل عقلی

معرفت ،صدق یا فههم ،انگیهزه پیهدا کنهد و تحریهک شهده

فضههایل عقلههی خصهها لِ منشههیِ شههناختیانههد کههه

باشد .اگر عامل تنها به دلیل تأثیرگهذاری بهر همسهاالنش و

«صههدقآورنههد» و خطهها را بههه حههداقل مههیرسههانند و

یا به دلیل اجتناب از بیکارماندن و از دسهت دادن شه لش،

عاملمعرفتی را توانمند می کنند تا باورهایش را بهه گونههای

دقیق و متوجه و درستکار و جامعنگر باشد ،عامهل مهذکور

با عالم خار مرتبط سازد که راه رسهیدن بهه در :متعهالی

فضیلتمند به معنای مناسب نیست بنابراین ،عامل میبایهد

واقعیت به رویش گشوده شود .آنها مخازنی برای دسهتیابی

معرفتهی بهه دلیهل خهود آن ههد ،

بههه خیرهههای معرفتههی و تعههالی و تکامههل و شههکوفندگی و

برانگیختههه شههده باشههد .دوم ،عامههلِ بههه لحههاظ عقلههی

سههعادت انسههانیانههد و در تولیههد باورهههای عقلههی نقههش

معرفتهیاش برخهی

برجسته ای دارند .آنها به شکلدهی و تولید باورهای عقلهی

سطوح از لذت ،سعادت و خوشهحالی یها حتهی هیجهان را

کمک میکنند به این صورت که عاملهای هوشیار و آگهاه

تجربه میکند .متقابالل محققِ بهه لحهاظ عقلهی فضهیلتمنهد

را در موقعیههت بهتههری بههرای کسههب خیرهههای برتههر قههرار

زمانی که خطایی مرتکب میشود ،ممکهن اسهت احسهاس

میدهند درنتیجه ،باورهایی که بهواسهطۀ اسهتعمال فضهایل

ندامت و پشیمانی کند برای مثال ،عامهلِ بهه لحهاظ عقلهی

عقلی ایجاد میشوند تا حد زیادی مسهئوالنه ،قابهلاعتمهاد،

متواضع به خطاهای خهود اقهرار مهی کنهد و ممکهن اسهت

عقالنی ،تضمینشده و موجهاند.

برای رسیدن به ههد

فضیلتمند ،بههنگام پیگیهری اههدا

احساس تأسف یا برخی نارحتیها را از خود نشهان دههد.

در جامعهههای کههه افههراد آن در فرآینههدهای معرفتههی،

معرفتهیاش – کهه بیشهتر

فضایل عقلی خود را بهه کهار مهیگیرنهد و باورهایشهان را

مستلزم آموزش حرفهای ،تمرین و ممارستاند – مهیبایهد

براساس آنها سامان میدهند ،جامعه و روابط اجتمهاعی نیهز

به لحاظ شناختی ماهر و توانمند باشد .همهانطهور کهه بئهر

فضیلتمند خواهند شد زیرا اقتضای وجود چنین فضهایلی

خاطرنشان میکند مثالل عاملِ روشن ذههن ،بهرای آنکهه بهه

آن است که افراد با همنوعهان خهود در تعامهل باشهند و در

اِشکاالتی که مخالفان بر موضع اعتقادیاش مطرح میکننهد

نسهبت

دوم ،عامل در دستیابی به اهدا

از روی عدل و انصا

این تعامالت فضیلت را حاکم کنند .رعایت انصا

گوش سسارد ،میباید موقتهال موضهع

به دیگران ،تواضع معرفتی ،سخاوت معرفتهی ،شهجاعت در

اعتقادی خودش را کنار بگذارد و بهصهورت آزاداندیشهانه،

برابر بدعتگذار و سستْبرهان ،رعایت بیطرفهی و دیگهر

منصههفانه و غیرم رضههانه اشههکاالت مخالفههان را بررسههی

فضایل معرفتی اگر در جوامع بهصهورت عهادت و مههارت

چنین عاملی موضعِ اعتقادیِ شناختیِ معیهوب را بهه

ممههدوح در بیاینههد ،آن جامعههه ،فضههیلتمنهد و روابههط آن

دلیل پذیرش موضعِ اعتقادیِ بدیلِ نهامعیوب کنهار خواههد

سالمتر خواهد شد و هم با شکوفایی آن فضهایل ،پهرورش

گذاشهت (  .)Baehr, 2011: 142عامهلِ متوجهه ،حضهور

فکری و اخالقی نیز آسانتر و رایجتر خواهد شد.

کند.

()4

ذهن دارد و جز یهات مههم را نیهز مالح هه خواههد کهرد.

جوامعی کهه سهعی در اکتسهاب فضهایل عقلهی دارنهد،

عاملِ کنجکاو سؤاالتِ آگاهانهه ،متفکرانهه و بصهیرتآمیهز

محیط های خوبی برای تولید باورهای عقلیِ اعتمادپذیرنهد.
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ایههن جوامههع ،مههدل کلههی و یکسارچهههای از عقالنیههت را

سههعادتمندانههه و همننههین در توجیههه باورهههای او نقههش

می پذیرند که در آن تمامی اجزا و خصوصیات فرد (ذههن،

حیاتی دارند اما بها توجهه بهه اینکهه یکهی از اههدا

ایهن

قلههب ،عههادتههها ،محههیط ،انسههانیت و  )...در دسههتیابی بههه

مقاله ،بررسی نقهش فضهایل معرفتهی در بهبهود رفتارههای

باورههای موجههه دخیههلانههد .ایههن جوامههع بههر خطاپههذیری

پژوهشگری و علمآموزیمان است ،در ادامه بیشتر بهه ایهن

خودشان اقرار می کنند و بههنگهام جسهتجوی پاسهخههایی

حیطه از مباح

پرداخته شده است.

برای سؤاالتشان به رویکهرد همفکهری جمعهی ،اطمینهان و

بئر در کتاب ذهن پژوهشهگر ( )2011بههاجمهال و در

ن ریههات رقیههب را نیههز مالح ههه مههیکننههد .آنههها چههون از

کتاب پرورش اذهان خوب ) (2015aبهتفصیل ،تحلیلی از

صداقت عقلی برخوردار بوده اند و عشق به حقیقت دارنهد،

نه فضیلت عقلهی آموزشهی ،ارا هه و آنهها را در سهه مقولهه

باورهایشان را در پرتو دلیهل بهتهر ،بهازبینی مهیکننهد .آنهها

دستهبندی میکند .نخست ،فضایل مهورد نیهاز بهرای آنکهه

صداهای متفاوتی که ممکن است به اکتساب باورهای برتهر

فرآینههد یههادگیری بهههنحههو موفقیههتآمیههزی آغههاز شههود:

و خوب کمک کند را مشتاقانه میشهنوند بههویهژه اگهر آن

کنجکاوی ،استقالل و تواضع عقلی .دوم ،فضایل مورد نیهاز

صداها از اندیشههای افراد خردمند پدیدار شوند.

برای حفظ روند یادگیری در مسیر درست :توجه ،دقهت و

فضهایل عقلههی ،افههراد را بههه انسهانهههای عههالی تبههدیل

جامع نگری .سوم ،فضایل مورد نیهاز بهرای چیهرهشهدن بهر

میکنند .هر چقدر افراد عالیتری در جامعهه وجهود داشهته

موانعِ موجود بر سهر راه یهادگیری سهازنده :روشهنذهنهی،

باشند ،تا حد زیادی زندگانی بهتهری در آن جامعهه برقهرار

شجاعت عقلی و استقامت عقلی .در زیهر مهروری مختصهر

خواهد بهود .جامعهه انسهانیِ شکوفاشهده و ترقهییافتهه آن

از این فضایل – که بهرای تربیهت فکهری الزمانهد – ارا هه

جامعهای است که مملو از فضایل برتهر و خهوبیهها باشهد

شده است.

( .)Adams, 2006: 48-49, 52شهکوفندگی اجتمهاعی

 .2-1-1کنجکاوی

زمانی رخ مهی دههد کهه افهراد بهرای رسهیدن بهه خیرههای

افراد کنجکاو مهیخواهنهد افهقههای معرفتهی خهود را

معرفتی با همهدیگر فعالیهت کننهد .بها انجهام فعالیهتههای

کشف کنند و گسترش دهند .کسی که کنجکاو اسهت باطنهال

فضیلتمندانه است که خیرههای معرفتهی و خصها ل برتهر

و ذاتال برای یادگیری دانهش و معرفهت جدیهد انگیهزه پیهدا

انسانی نصیب جامعهه و شههروندان آن مهیشهود .کمهال و

می کند و تحریک میشود .شخ ،کنجکهاو تمایهل دارد تها

برتری ما ،عقالنیت مها ،سهعادت مها ،خیهر انسهانی مها بهه

تعجب کند و بسرسد چرا اشهیا و پدیهدارها آنگونههانهد کهه

عالقمنهدی و مشههارکت افههراد در کسهب فضههایل عقلههی و

هستند .او به حقیقت بهنحو خالصانهای مشتاق آن است کهه

بههرهمنهدی از خیرههای معرفتهی بسهتگی دارد ( Adams,

به در :عمیقتری از موضوع ،مفهوم یا رویداد خاص نا هل

.)2006: 82-88
پس به کار بستن فضایل عقلی باع

آید،

()5

نه به دلیل برخی از دالیل بیرونی )6(،بلکهه بهه دلیهل

عقالنهیشهدن باورهها

«عشق بهه معرفهت» (نRoberts & Wood, 2007: ::.

مههیشههود و عامههل معرفتههی را در موضههع بهتههری بههرای فهههم

 .)153-155کنجکاوی در مقایسه با فضهایل عقلهی دیگهر،

حقیقههت و نیهلِ بههه آن قههرار مههیدهههد .مؤلفههۀ اساسههی و اصههل

نقههش خاصههی در اقتصههاد کلههی یههادگیری دارد و فضههیلت

سهازندۀ زنههدگانیِ مطلههوب ،داشههتن فضههایل اسههت و دارابههودن

تحریک کننهدۀ بنیهادین اسهت .کنجکهاوی ،منبهعِ انگیزشهیِ

فضیلت ،فرد را بهسوی زندگانی عالی سوق میدهد.

فکریِ درونی است که پرورش و شکوفاسهازی آن یکهی از

بنههابراین معلههوم شههد فضههایل عقلههی در شههکلگیههری

مهم تهرین کارههایی اسهت کهه ن هامههای آموزشهی انجهام

شخصیت متعالی انسان در راستای نیلِ بهه حیهاتِ مطلهوبِ

معلهم

می دهند .در تعلیم و تربیت ،در حالی که یک ههد
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ممکن است آن باشد که شهاگردانش در اششهکال خاصهی از

چه چیزی را باور کنند ،به چه چیزهایی توجه کنند ،به چهه

رفتار درگیر یا در مههارت خاصهی متبحهر شهوند ،یکهی از

چیزهایی بها دهند ،چه چیزهایی خریهداری کننهد و مهوارد

عبارت اسهت از

زیادی از این دست ،بمباران اطالعهاتی مهیشهوند .آنهها در

تمرکزکردن نه بر خود رفتار یا مهارت ها ،بلکهه بهر انگیهزۀ

مواجهه با این پی امها آسیبپذیرنهد زیهرا بسهیاری از ایهن

اصلی شاگردان .این اهدا  ،تا حد زیادی بها بهرانگیختن و

پی ام ها موثق جلوه میکنند در حالی کهه حقیقتهال ایهنطهور

شکوفاساختن فضیلت کنجکهاوی محققهق و عملهی خواههد

نیستند بنابراین ،الزم اسهت کودکهان و نوجوانهان توانهایی

شد زیرا انسان کنجکهاو ،عمیقهال عاشهق حقیقهت و دانهایی

پرسیدن سؤاالت چالش برانگیز و تردیدکردن دربهارۀ آننهه

اسههت و از رسههیدن بههه آن لههذت مههیبههرد و یههادگیری و

در شهرایط خاصههی گفتهه مههیشههود را داشهته باشههند .آنههها

پژوهشگری در راه رسیدن به حقیقهت و ماهیهت پدیهدارها

همننین می باید دربارۀ تأثیرات زیادی بیاندیشهند تهأثیراتی

را دوست خواهد داشت (.)baehr, 2015a: 59-68

کههه گههروههههای همسههاالن بههر اندیشههه و بههاور نوجوانههان

مؤثرترین روش های دستیابی به این هد

 .2-1-2استقالل عقلی

می گذارند .چنهین تهأثیری مسهیر زنهدگی یهک نوجهوان را

این فضیلت ،تمایل به اندیشیدنِ مستقلقانه برای خهود و

ت ییر می دهد .چه بسها والهدین و معلمهان ،دوسهت نداشهته

داشتن توانایی آن دانسته میشود .کسی که به لحهاظ عقلهی

باشند یک کود :مرجعیت و موثققیتشان را زیر سهؤال ببهرد

مستقل است قدرت و توانهایی شهناختی دارد و (زیهاد) بهه

و در مقابهههل افکهههار و باورهایشهههان اظههههار عقیهههده و

دیگران در اکتساب باورهایش وابسهته نیسهت .عامهلههای

موضع گیری کند اما رشد چنین خصلت فکری در کهود:

دارای این فضیلت ،مقهدار مفیهد و مناسهبی از شهکاکیت را

به هنگام مواجهه با پی امههای موجههنمهای رسهانههها و یها

دارند و بیشتر دچهار شهک و تردیهد مناسهب مهیشهوند و

گهروه همسهاالن بهه کمههک او مهیآیهد و ارزشهمند اسههت

هنگامی که با اختال ن ر مواجه میشوند ،با ت ییهر فکهر و

بنابراین ،حتی کودکان و نوجوانان به استقالل عقلهی بهرای

ذهنیت خود سرزنش نمیشوند .این سهخن ،البتهه بهه ایهن

داشتن زندگی بهتر و مطلوب نیازمندند ( Paul & Elder,

معنا نیست که فرد جزمگرا و انعطا ناپذیر باشهد بلکهه او

.)2002: 32-33

میباید همننین دربارۀ مهارتهای ممهدوحِ شهناختیاش و

 .2-1-۳تواضع عقلی

پذیرش مراجع فکری مقتدر و متخصصان در صورت لزوم

برخی تواضع را معادل با بی جرأتهی ،خهود را حقیهر و

و به هنگام مناسب ،واقعگرا باشد.

پست انگاشتن ،اعتمادبهنفس نداشهتن و صهفات نهامطلوب

استقالل عقلی در تعارض با انفعهال عقلهی اسهت .فهردِ

دیگر مهیداننهد امها ایهن معهانی از معنهای اصهلی تواضهع

به لحاظ عقلی منفعل از روی اندیشه درگیر جهان اطهرافش

بهمراتب بهدورند .کسی را در ن ر بگیرید کهه بهه خهودش

نمیشهود بلکهه باورهها و اندیشههاش بههوسهیلۀ نیروههای

بها می دهد و به توانمنهدیههای ذهنهیاش ایمهان دارد ،امها

بیرونی هدایت می شوند .آن باورها و اندیشهههها حقیقتهال از

آزادانه به محدودیتها یا خطاههایش اعتهرا

مهی کنهد .او

آن خود او نیستند بلکه این بهنوعی دیگراناند که بهرای او

ترسِ از افکار دیگهران راجهع بهه خهودش نهدارد و سهعی

اندیشیده اند .استقالل عقلی بیشتر با فعالیت فعاالنه سهازگار

نمیکند تأثیرات دیگران بر خودش را کمی مهدیریت کنهد.

است

()7

(.)Ibid: 70

او خیلی عالقهمند به مقهام ،پرسهتیژ ،جایگهاه و ارزشههای

در دنیای امروز ،رسانه های دیجیتهالی تهأثیرات عمیقهی

اینچنینی نیز نیست بنابراین مهثالل در منهاظره اگهر بطهالن

بر انسان ها و بهویژه کودکان و نوجوانان میگذارند .بنههها

عقیدهاش و صحت دیدگاه رقیبش برایش معلهوم شهود ،آن

از تمامی سنین مرتبال با پی ام هایی دربارۀ اینکه آنها مهیبایهد

را می پذیرد و در مقابل رقیب جدل نمی کنهد و از هرگونهه
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م الطهای پرهیز میکند و به همین دلیهل در مسها ل علمهی
هرگز دچار مشکل نمیشود.

فضیلت توجه سه جز مههم دارد - 1 :شهخ ،متوجهه
در زمان یادگیری و دانشاندوزی «حاضر» است .من هور از

با استفاده از خصوصیات این فرد میتوان گفت معنهای

«حضور» حضور فیزیکی نیست زیرا ممکن است متعلقمهی

اصلی تواضع عقلی عبارت است از - 1 :آگهاهی نسهبت بهه

در کالس درس حاضر باشد ،اما کامالل غرق در عالم ذهنهی

محدودیتها ،ضعفها و خطاهای فکری خهود فهرد و - 2

خههودش باشههد و یهها تمرکههز الزم را نداشههته باشههد .مههتعلقمِ

تمایل به پذیرش آنها .فردِ به لحاظ عقلی متواضهع از آننهه

متوجه حاضر است به این معنا که او شخصال در آننهه کهه

او نمیداند ،آگاه است ،از اینکه کهدام یهک از مههارتههای

یاد گرفته میشود درگیهر شهده اسهت و مشهارکت دارد .او

استداللورزی او نیاز به بهبود دارد ،آگهاه اسهت و از انهواع

نهتنها حضور جسهمانی دارد ،حضهور قلبهی و ذهنهی نیهز

خطاههههای اسهههتداللورزی کهههه او مسهههتعد ارتکهههاب آن

دارد - 2 .شهخ ،متوجهه کسهی اسهت کهه خهوب گهوش

خطاهاسههت ،آگههاه اسههت .در چنههین مههواردی ،او دربههارۀ

میکند چون او حاضر است و شخصال درگیر و شهریک در

حوزهههای عقلهی ،دانشهی و معرفتهی کهه توانهاییههای او

آن چیزی است که یاد گرفته میشود .او با دقهت و آزادانهه

نیست ،واقعبین است

()8

(.)Baehr, 2015a: 79-80

متأسفانه جو و فرهنگ حاکم بر مراکز آموزشی کنهونی،
بیشتر خیلی بهه توسهعۀ تواضهع عقلهی منجهر نمهیشهوند.
دربارۀ برخی از ارزشهایی بیاندیشید که در این محهیطهها
دفاع شهده انهد .یکهی از چنهین ارزشهها عبهارت اسهت از
«رقابت» .آموزشگاهها مکانهایی بهرای رقابهتانهد .در ایهن
محیطها عالقهمندی قوی وجود دارد بهه اینکهه چهه کسهی
باهوشترین است .چهکسهی بهاالترین نمهره را دارد .کهدام
آموزشگاه باالترین نمرات امتحانی را دارد و  . ...ایهن نهوع
عالقهمندی بهراحتی مانع التفهات دا مهی بهه (و تمایهل بهه
پههذیرش) محههدودیتهههای عقلههی فههردی مههیشههود زیههرا
صادقبودن نسبت به خطاها یها نقه،ههای فکهری فهردی
موقعیت یا جایگاه اجتماعی و علمی فرد را تهدید میکنهد.
الزم است بهای زیادتری به درگیرشدن در بافت آموزشهی،
ترغیبِ متعلقمان به آن ،حمایهت از آنهها و تشهویق آنهها بهه
دلیل تالشها یشان داده شود .اگر چنین کاری انجهام شهود،

گوش می کند و مشتاق به فهمیدن است و حتی قهدر آننهه
گفته میشود ،میداند - 3 .شخ ،متوجهه سهریع مالح هه
می کند و قادر است تمرکز بر جز یات را حفهظ کنهد و بهه
دنبال معنا و مفهوم بیشتری باشد ( .)Ibid: 94-95افهرادی
که متوجهاند ،بر کاری که در دسهت دارنهد تمرکهز دقیقهی
دارند و با حضهور ذههن و توجهه زیهاد بهه انجهام آن کهار
مههیپردازنههد .فههرد متوجههه بههه هنگههام انجههام برخههی از
فعالیتهای شناختی – مثالل ،نوشتن مقاله یا خوانهدن یهک
متن – تمرکز پایدار دارد .او توجه جدی به جز یهات مههم
دارد و این جز یات را با روش مناسب پردازش میکند.
 .2-1-۵دقت عقلی
ایههن فضههیلت مسههتلزم اجتنههاب از خطاهههای فکههری -
ازقبیههل باورهههای کههاذب و جاهالنههه و خرافههی  -اسههت.
درخور ذکر است بین اکتساب باورههای صهادق و اجتنهاب
از باورهای کاذب ،تمایزی وجود دارد .فرد برای اینکهه بهه

جو و فرهنگ حاکم بر مراکهز علمهی و آموزشهی ،ایمهن و

اجتناب از خطاها قادر باشد ،باید بدانهد چهه چیهزی خطها

سالم  -حتی ارزشمند – خواهند شد بهطوریکهه مواجههۀ

است و نسبت به آن موقعیهتههایی کهه در آنهها خطاههای

صادقانه با (و پذیرش) محدودیتها ،ضعفها و خطاههای

متداول صورتگرفته است ،حساسیت داشته باشهد .آگهاهی

عقلی فردی ،راهی برای پیشرفت فکریِ بیشتر خواهد بهود

از علم منطق و مهارتهای تفکر انتقهادی بهرای جلهوگیری

(.)Ibid: 85-86

از خطاها ضروریاند .ما میبایهد نههتنهها دربهارۀ پرهیهز از

 .2-1-۴توجه

خطاها دقت کنیم ،میباید در خصوص یادگیری و افهزایش
موجودی مخزن باورهای صهادق یها معرفتمهان نیهز دقهت
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کنههیم .مراکههز تربیتههی و تعلیمههی و همننههین رسههانههههای

فههردِ روشههنذهههن مایههل اسههت دیههدگاههای بههدیل را

آموزشی الزم است کمهک کننهد تها ههم حقیقهت دوسهتی

مالح ه کند و اگر این دیدگاهها دقیقتر یا خهوشبنیهانتهر

(عشق به حقیقت) و هم نفرت از باورهای شناختی کهاذب

به ن ر برسهد ،آنگهاه تمایهل بهه ت ییهر و بهازبینی و اصهالح

یا غلهط در افهراد جامعهه پهرورش یابنهد و شهکوفا شهوند

باورهای اولیه خود را دارد .این کار به لحاظ معرفتهی مفیهد

(.)Ibid: 104-106

است زیرا به ما اجازه میدهد تها بهتهرین ،معقهولتهرین و

 .2-1-۶جامعنگری

دقیههقتههرین باورهههایی را کههه مههیتههوانیم داشههته باشههیم،

فردِ به لحهاظ عقلهی جهامعنگهر مشهتاق آن اسهت کهه

بسازیم )10(.البته این بدان معنا نیست که مها نبایهد باورههای

بهدنبال معنها و درکهی عمیهقتهر باشهد .چنهین شخصهی از

مسهتحکمی داشهته باشهیم ،فقهط اینکهه اگهر دیهدگاهها و

تبیههینهههای سههطحی ،بههیدقههت و سههادهلوحانههه از اشههیا و

باورهههای موجههود بهتههر باشههند ،بایههد نسههبت بههه ت ییههر

پدیدارها خرسند نخواهد شهد .او اندیشهیدن در خصهوص

دیدگاههای خودمان روشنذههن باشهیم .بههطهورکلهی ،مها

یک موضوع یا مفهوم خاص را تا زمانی ادامهه خواههد داد

آگاهی داریم از اینکه در خصوص کدام حوزهههای دانشهی

که به فهم مستحکمی از آن دست یابد .فردِ به لحاظ عقلهی

علم داریم و کدام حوزههای دانشی است که بهدانهها علهم

را ههد گیهری

کمتری داریم .ما بایهد نسهبت بهه ت ییهر دیهدگاههایمان در

می کند و صرفال تنها برخی گفتهها را نمیپذیرد .او صرفال بهه

حههوزههههایی کههه نقههاط قههوتمههان نیسههتند ،در مقایسههه بهها

حفظ مجموعه ای از گفتارهای متفاوت راضی نخواهد شهد

حوزههایی که نقاط قوتمهان هسهتند ،بیشهتر روشهنذههن

بلکهه خواهههان آن اسههت کههه بهین بخههشهههای مختلههف از

باشیم اما علم و آگاهی بههیچوجه خطاناپهذیری و وثاقهت

()9

را تضمین نمهیکنهد حتهی در خصهوص موضهوعاتی کهه

جامع نگر تبیین عمیق از پدیدارِ مورد بح

اطالعات ارتباط برقرار کند.

امروزه فرهنگههای حهاکم بهر بسهیاری از مراکهز آموزشهی

دربارۀ آنها مطالهب زیهادی مهیدانهیم نیهز معمهوالل مطالهب

ناسههازگار بهها رشههد و شههکوفایی جههامعنگههری عقلههی اسههت.

زیادیاند که نمیدانیم و این امر بیشتر امهری قطعهی اسهت

آموزشگاهها بیشتر شبیه کارخانههاینهد ،مکهانههایی هسهتند کهه

که دستکم مقداری از آننه فکر میکنیم میدانهیم ،خطها و

«محصول» متعلقمانی اسهت کهه از روی عهادت در فرآینهد حهل

اشتباهاند (.)Ibid: 126-137

مسئله درگیر میشوند و آموختهههها و اطالعهات را درسهت بهه

 .2-1-۸شجاعت عقلی

قهدر کههافی حفهظ مههیکننهد تهها اینکهه آنههها را روی یهک برگهۀ

بئر این فضیلت را اینگونه توصیف میکند که در بافهتِ

امتحانی پیاده کنند و بعینه به معلمهان پهس دهنهد در حهالی کهه

پی گیریهای منحصرال فکری همنون یادگیری یا تحقیهق و

تواناییهایی ازقبیل حفظ آموختهها یها بهه کهار بسهتن قاعهده یها

جسههتجوگری حقیقههت ،خودمههان را در معههرض آسههیب و

فرمههولی بههرای شههکلدادن پاسههخ درسههت مهههمانههد امهها آنههها

شکست احتمالی یا محرومیت بالقوه قهرار دههیم و تمهایلی

بهسختی اهدا عالی متهون آموزشهی را محقهق مهیکننهد .آنهها

بهه ریسهک پهذیری داشهته باشهیم و بهه هنگهام مواجههه بها

در بهتههرین حالههت ،نقطههۀ آغههازی بههرای چیههزی عمیههقتههر،

تهدیدات و خطرات ،ایهن آمهادگی را داشهته باشهیم تها بهه

چالشبرانگیزتر و بهمراتب قویترند .در هر حال ،بههعلهت نهوع

اندیشه و تحقیق مان تا زمهان کشهف حقیقهت ادامهه دههیم.

تمرکزی که گفتهه شهد ،آموزشهگاهههای زیهادی بهه سهرعت و

یک مثال کلیدی در تاریخ علم ،انتشار کتاب گالیلهه بها نهام

وسهعت محفوظههات توجههه دارنههد و کمتههر بههه اندیشههورزی و

گفتگو در باب دو سیستم مهم جهان( )11در زمانی است کهه

عمیقنگری اهمیت میدهند (.)Ibid: 119-120

او می دانست سخنانش از جانب کلیسا برای او تبعهاتی دارد

 .2-1-۷روشنذهنی

( Baehr, 2011: 177-176; Roberts & Wood,
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 .)2007: 218-219داشتن شجاعت عقلی باع

میشهود

واقعال بهنحو خالصانهای دربارۀ برخی موضوعات کنجکهاو
معرفتهی خهود نا هل شهود،

ما به اندیشهها ،باورها و دیهدگاههایی کهه نسهبت بهه آنهها

است ،تا زمان ی کهه بهه اههدا

احساسات خوشهایندی نهداریم و دربهارۀ آنهها بههصهورت

استقامت و پایداری از خود نشان خواههد داد(baehr, ( )12

جدی مطالبی را نشنیده و نخواندهایم ،بهه هنگهام ضهرورت

.)2015a: 57-150

بهصورت منصفانه بسردازیم .چهبسها ،همهین اندیشهههها یها

آننه همۀ این فضهایل مشهترک لا دارنهد ایهن اسهت کهه آنهها

باورهایی را که خطرنا ،:خدشهپذیر یا مبهم مهیپنداشهتیم،

خصلتهای منشی فکریاند که فردی که عالقمنهد بهه حقیقهت

در مواقعی (بهطور کلی یها در بخشهی از اجهزایش) منطقهال

و فهم است ،میخواهد آنها را داشته باشهد .واقعیهت ایهن اسهت

موجه باشند و نتایج یا باورهای خودمهان در مهواقعی غلهط

که در این فضایل عقلی ،برخهی از همسوشهانیهها وجهود دارد و

و یا گمراهکننده باشهند .بهرای آنکهه مشهخ ،کنهیم کهدام

بسته به وضعیت معرفتی ،برخهی از ایهن فضهایل ممکهن اسهت

باورها عقالنیاند ،نباید منفعالنه و بدون فکر آننه را به مها

مهمتر از بقیه باشهند .ن ریههپهردازان فضهیلتمحهور دیگهر نیهز

گفته و یا یاد می دهند ،بسذیریم .شجاعت عقلی به ما کمهک

(مثالل )Roberts & Wood, 2007: 153-324 ،تها حهدودی

میکند تها برخهی از حقهایق را در باورهها و اندیشههههایی

فضایل عقلی متفاوتی را مطرح کردهاند و بنهابراین فهرسهت بئهر

بیابیم که چههبسها بیشهترِ گهروهههای اعتقهادیِ جامعهه ،آن

به این معنا نیست که کامل باشد .بها وجهود ایهن ،ایهن فهرسهت

اندیشه و باورها را اساسال غلهط و مایهۀ هالکهت و ضهاللت

نقطهآغاز محکم است بهرای کشهف اینکهه چگونهه مهیبایهد از

می دانند و برای معتقدانِ به آن اندیشهها و باورها مجهازاتی

فضایل عقلهی بهه شهیوهای مسهئوالنه در فرآینهد علهمآمهوزی و

تعیین میکنند .ما در چنین شرایطی صرفال بهه دلیهل کشهف

حقیقتجویی و در شکلدهی هویت فکریمان استفاده کنیم.

حقیقت به شجاعت عقلی نیازمندیم.

 .2-2رذایل عقلی

 .2-1-۹استقامت عقلی

رذایل عقلی خصا لِ منشیِ شهناختیانهد کهه صهدقآور

فضیلت پایانی ،ثباتقدم یا استقامت توصیف مهیشهود.

نیستند و خطا را به حداقل نمیرسانند بلکه چهبسها باعه

فضایل عقلی اوصافیاند که از «عشق به یهادگیری» یها میهلِ

افزایش خطاها میشوند .همانطور کهه ارسهطو در اخهالق

به اکتساب معرفت ،حقیقهت یها فههم بهر مهیخیزنهد .ایهن

نیکوماخُس خهاطرنشهان مهیکنهد ،همهراه بها ههر فضهیلت

فضایل ،دست کم زمانی کهه در کامهلتهرین شهکلشهان بهه

اخالقههی ،رذیلههت مرتبطههی وجههود دارد ،همههین امههر در

دسههت آینههد ،مؤلفههۀ «انگیههزش درونههی» ( Intrinsic

خصوص فضایل عقلی نیز صدق میکند .بدین ترتیهب ،در

 )motivationرا دارا هستند ازاینرو ،فردِ به لحاظ عقلهی

قبههال هههر فضههیلتی ،رذیلتههی وجههود دارد کههه مخههالف آن

مقاوم کسی است که به هنگام مواجهۀ با کار سخت فکهری

فضایل اند بنابراین ،مخهالف کنجکهاوی ،بهیتفهاوتی عقلهی

به علت میل بهه یهادگهرفتن ،فهمیهدن یها بهه چنهگ آوردن

است .مخهالف اسهتقالل ،وابسهتگی عقلهی اسهت .مخهالف

حقیقت از خود مقاومت و سرسختی نشان میدههد .کسهی

تواضههع ،غههرور و خههودبرتربینی اسههت .مخههالف توجههه،

که به لحاظ عقلی ثابتقدم است ،زمانی که چیهزی را در:

نادیدهانگاری و غفلت یا بیتوجهی اسهت .مخهالف دقهت،

نمیکند ،بهسرعت آن را رها نمیکند .او همننین بهراحتهی

بیدقتی است .مخالف روشنذهنهی ،جهزمانهدیش بهودن و

بهواسهطۀ ناکهامی و شکسهت اولیهه در تحقیقهاتش ناامیهد

بستهفکر بودن و یا تعصهبفکهری داشهتن اسهت .مخهالف

نمی شود و دست از تالش بهر نمهیدارد حتهی زمهانی کهه

شجاعت عقلی ،همنوایی و انطباقفکهری اسهت و مخهالف

معرفتهی

استقامت عقلی ،مرددبودن و یها عهدمقاطعیهت اسهت .یهک

خود را حفظ می کند و تداوم میبخشد .معموالل فهردی کهه

فضیلت بهرای آنکهه کمهی دقیهقتهر باشهد ،حهد وسهط دو

تحقیق چهالشبرانگیهز اسهت ،او پیگیهری اههدا
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رذیلهت اسهت مهثالل روشهنذهنهی ،در حهد وسهط رذایهل

درسههت پههیگیههریِ حقیقههت گههامبرداشههتن و اقههداماتی در

جزماندیشی و سادهاندیشی قرار میگیرد .فرد جهزمانهدیش

راستای نیلِ به آن انجهام دادن هینگهاه بهرای انسهان کهاری

خیلی کم دیدگاههای بدیل را مالح ه میکند و بسهیاری از

کسالتآور نخواهد بود.

آنها را نادیده خواهد گرفت .فرد ساده اندیش ،خیلهی زیهاد

در اینجا الزم است بگوییم انسان – که با بهرهمنهدی از

دیدگاههای بدیل را مالح ه مهیکنهد و خیلهی کهم آنهها را

فکهر و اندیشهه از جمهادات و نباتهات و حیوانهات متمهایز

نادیده میگیرد و بهراحتی با اند :تأملی صحت دیهدگاهها

است  -بدون داشهتن فضهایل عقلهی و بهدون داشهتن انگیزشهی

را تأییههد مههیکنههد ( .)Battaly, 2016: 171-172فههرد

درونههی بههرای بههه کههار بسههتن آن فضههایل در فراینههد تحقیههق و

روشن ذهن تعداد درستی از دیهدگاههای بهدیل را مالح هه

حقیقههتانههدوزی موفههق نیسههت زیههرا اسههتفادۀ مناسههب از ایههن

خواهد کرد.

فضایل است که فرایند حصول حقیقت را تسهریع مهیبخشهد و
دستیابی به آن را ممکن میسهازد .از من هر یهک انسهان متعهالی،

 )۳فضایل و حقیقتاندوزی موفقیتآمیز

چون غایهت وجهودی حیهات آدمهی نیهل بهه معرفهت حقیقهی

حقیقت دوستی ،خصلتی فکری و فضیلتی عقلهی در وجهود

است ،اصهلیتهرین و ضهروریتهرین فضهیلتی کهه بایهد قبهل از

آدمی است کهه بههکارانهدازی آن ،تجهارب و فرصهتههای

تمامی فضایل دیگهر ،آن را داشهت و بهه منصهه ظههور رسهاند،

علههمآمههوزی جدیههدی را در پههی دارد .عشههق بههه دانسههتن

عبهارت اسهت از تمایههل بهه حقیقهتانههدوزی عبهارت اسههت از

حقیقت معنا ،طراوت و حالوت خاص به زنهدگانی آدمهی

انگیزشی درونی که به آدمی این توانمندی را مهیدههد تها بها بهه

میبخشید و او را از احساسهای روزمرگی ،خستهکننهدگی

کهار بسههتن مناسهب مهههارتهههای شهناختاریاش دسترسههی بههه
()13

بنهابراین ،انسهان در راه

و تکراری بودن زنهدگی نجهات دههد بنهابراین ،در وجهود

معرفت حقیقی را هد گیهری کنهد

کسی که اشتیاق به دانهایی دارد ،بههسهختی خسهتگی دیهده

معرفتاندوزی ،باید روحیۀ حقیقتجهویی و انگیهزۀ الزم بهرای

میشود .شایعترین مثال از کسی که عاشهق دانسهتن اسهت

نیلِ به حقیقت را از خود نشان دهد و درگیهر در فراینهد تحقیهق

«کود »:است .بهرای کهود ،:ههر چیهزی تهازه ،جدیهد و

و پژوهشگری موفقیتآمیز شود .تحقیهق موفقیهتآمیهز مسهتلزم

جذاب است .انگیهزۀ کودکهان بهرای یهادگیری و دانسهتن،

موارد زیر است:

کسب مدار :دانشگاهی یا ثروت نیسهت .آنهها سرشهار از

 .1برای آنکه تحقیق بهدرستی آغاز شهود یها بههخهوبی

انگیزه برای یادگیریاند بنابراین با سؤاالت فهراوان در پهی

انجام شود ،مستلزم فضایلی ازقبیل کنجکاوی ،توجه ،تفکهر

دانایی اند و از این کار لذت میبرند .ههر چقهدر بهزر تهر

و تأمل است .افرادِ دارای ایهن فضهایل تعجهب مهیکننهد و

می شهویم یهادگیری بها مواههب و جهوایز بیرونهی آمیختهه

متحیر میشوند ،سؤال میپرسند ،جز یات مهم را مهیبیننهد

می شود .ممکن است این مواههب مهادی چیزههای خهوبی

و در انواع دیگهر فعالیهتههای فکهری کهه بیشهتر موجهب

باشههند ،امهها گههاهی بههه انگیههزۀ حقیقههتجههوییمههان آسههیب

تسریع تحقیق میشهوند – یعنهی تسهریع در تهالشِ بهرای

می رسانند زیرا دستیابی به جایزه و منفعت مهادی را بیشهتر

یادگیری یا فهم  -درگیر میشوند.

از دسهتیابی بهه فههم یها شهناخت جدیهد دوسهت خههواهیم

 .2تحقیق ،بیشتر مستلزم آن است که محقق بههدرسهتی

داشت .حقیقتدوستی واقعی مستلزم لهذتبهردن از آن بهه

متمرکز شود و تمرکز خود را تا پایان حفهظ کنهد .بهه ایهن

دلیل خود آن است .کسی که عاشق دانستن اسهت ،همهواره

ترتیب نیازمند توجه مستمر ،تیزبینی و مشاهدۀ موشهکافانه،

در پی کشف جدید و معلوم کردن مجهوالتش است .دایهرۀ

ن ارت و بررسی دقیق ،ادرا :و تمرکز است.

مجهوالت انسهان بهه قهدری گسهترده اسهت کهه در مسهیر

 . 3بهه ایهن دلیهل کهه تحقیهق ،بیشهتر شهامل بررسهی و
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ارزیابی انهواع مختلفهی از منهابع اسهت کهه برخهی از آنهها

انعطا پذیری و هوشمندی است.

ممکن است خارجی یا پذیرفته ناشدنی باشند ،میتوانهد بهه

 .6رسیدن به حقیقت یا دستیابی به فهم واقعهی ،گهاهی

تمایلِ به ارزیابیِ دیدگاههای مختلف با اسهتفاده از معیارهها

اوقات مستلزم انجام اعمال مهم یا صهبر و اسهتقامت اسهت.

یها اسهتانداردهای مختلهف (ماننههد سههلگیهری نسهبت بههه

این امر نتیجۀ عوامل مختلفهی اسهت :رسهیدن بهه حقیقهت

دیههدگاههایِ مشههابهِ بهها دیههدگاههای خههودی و شههدیدال

ممکن اسهت خطرنها :باشهد ،ممکهن اسهت بههخصهوص

منتقدبودن نسبت به دیدگاههای رقیب) منجهر شهود .بهرای

وقتگیر باشد ،ممکن است نیاز به تکرار مداوم رویهه فنهیِ

غلبه بر اینگونهه تمهایالت نابهنجهار بهه فضهایلی همنهون

روزمره و خستهکننهده و غیرجهذاب باشهد و  . ...در چنهین

عدالت فکری ،انصا

و بیطرفی نیاز است.

 .4تحقیق همننین متأثر از یک تمایهلِ فکهری متفهاوت
– یعنی ،تمایل به خودفریبی ( - )self-deceptionاسهت.

مههواردی ،تحقیههق موفقیههتآمیههز مسههتلزم فضههایلی ازقبیههل
شجاعت فکری ،عزم راسخ ،اسهتقامت ،صهبر و شهکیبایی و
ثبات قدم است (.)Baehr, 2011: 17-32

هنگامی که قطعه یا بدنۀ خاصی از شهواهد و دالیهل ،یکهی
از باورهای گرانبهای ما را تهدیهد مهیکنهد ،یها زمهانی کهه

 )۴فضایل و خویشتن

ممکن است این دالیل و شواهد موجبهات نهاراحتیمهان را

رشد و شکوفندگی فضایل عقلی امری مهم اسهت ،نهه فقهط بهه

فراهم آورد ،ما بیشتر با تمایلِ به نادیدهگرفتن ،تحریهف یها

دلیهل آنکههه از لحههاظ معرفتهی بههرای رفتارهههای علههمآمههوزی و

سرکوبکردنِ این شواهد (که گاهی اوقهات ایهن اتفهاق در

حقیقتجویی یک شخ ،سهودمند اسهت ،بلکهه همننهین بهه

سطح ناخودآگاه رخ مهیدههد) مواجهه مهیشهویم .واضهح

این دلیل که چنین فضایل شناختی بخش مهمهی از خهود بهودن

است که این امر تهأثیرات منفهی بهر کوشهشهایمهان بهرای

فرد است .زگزبسکی خاطرنشان میکند «فضهیلت یهک ویژگهی

ایجاد باورههای دقیهق و بهه دسهت آوردن فههم درسهتی از

عمیق و پایدار از فرد است که با خویشهتن او ههمپیونهد اسهت»

جهان اطرافمان داشته باشد .برای مقابله با چنین اثراتهی ،مها

( .)Zagzebski, 1996: 104بنهها بههر گفتههۀ او ،فضههیلت (یهها

بایههد فضههایلی ازقبیههل خودآگههاهی فکههری ،صههداقت،

رذیلت) پس از گسترش و تعمیق وارد منش شهخ ،مهیشهود

روشن ذهنی ،تواضهع فکهری و شهجاعت فکهری را داشهته

و جز سرشهت او و نشهاندهنهدۀ هویهت او مهیشهود ( Ibid:

باشیم و به کار ببندیم .هنگامی که مها چنهین فضهایلی را در

 .)116درواقع ،خصا ل منشی هویت فردی را شهکل مهیدهنهد

خههود شههکل مههی دهههیم و آنههها را در رفتارهایمههان نشههان

و مهها در مقابههل چیزهههایی مسههئولیم کههه باع ه شههکلگیههری

میدهیم ،واجد فضیلت «یکسارچگی عقلی» ( intellectual

هویههتهایمههان مههیشههود .اسههتفاده مسههئوالنۀ مههؤثر از فضههایل

 )integrityنیز خواهیم بود.

عقلیمان بیشتر برای ما عمیقال امری مهم اسهت و تها حهد زیهادی

 .5تحقیههق موفقیههتآمیههز ،بیشههتر مسههتلزم «اندیشههیدنِ در
خار از چهارچوب ،نواندیشهی و یها متفهاوتاندیشهی» اسهت.

مشههخ ،مههیکنههد کههه مهها چههه نههوع اشخاصههی هسههتیم
(.)Heersmink, 2016: 400-401

این امر به دو صورت ،چالشبرانگیهز اسهت .مهیتوانهد مسهتلزم

در نگرش حکمت متعالیه صدرایی نیهز نتهایج اتصها

نوعی از تعمیق فکری باشد و مها را ملهزم بهه تصهور راهحهلهها

انسان به فضایل و رذایهل بها جهان و حقیقهت وجهودی او

یا احتماالت خلقاقانهه جدیهد کنهد .همننهین مهیتوانهد مسهتلزم

پیوند عمیقی خورده اسهت و باعه

صهعود یها سهقوط او

پذیرش دیدگاهی باشد کهه مها آن را ناخوشهایند ،ناپهذیرفتنی یها

مهیشهود .از من هر صههدرا و صهدرا یان ،ثمهرۀ اتصها

خدشهپذیر مییافتیم .این جنبه از تحقیق مسهتلزم بهه کهار بسهتن

فضایل و رذایل ،افهزایش نفهس ( عامهل معرفتهی مطهابق

فضههها لی ازقبیهههل نهههوآوری ،خالقیهههت ،سهههازگاری فکهههری،

تلقی معرفت شناسان فضهیلت) در جههات منفهی یها مثبهت

بههه
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است و گوهر جان آدمی در اثر این ویژگیهها کهم و زیهاد

بیشتر این موارد ،ملکات عنصر اصلی بودهانهد کهه در کنهار

میشود (جوادی آملی )193- 188 :1389 ،کهه ایهن عهالوه

آن از دیگر موارد نام بهرده اسهت (ن ::.مالصهدرا:1354 ،

بر تبیین اثرگذاری این خصا ل بر کمهال یها نقصهان نفهس،

 354همههان،1366 ،

:9

تصریح به مسئولیت انسان در برابر کسب فضایل و رذایهل

 53همان .)92 :1360 ،به ن ر میرسد وجه اشهترا :همهۀ

نیز هست زیرا این خصا ل تأثیر تامی بر سرنوشت انسهان

این موارد ،ارادی و اختیاری بهودن آنهاسهت .او صهورت و

دارند .تا وقتی انسان فضایل را کسب نکهرده باشهد ،هنهوز

سیرت حقیقی انسان را برآیند همین ملکهات مهیدانهد کهه

انسانیت او کامالل بالفعل نشده است .کسب فضهایل و دفهع

فرد در طول زندگی ،خود را به آنهها متصهف مهیکنهد .در

رذایل عالوه بر اینکه درینهای برای پیشرفت انسانی خهود

نگاه او ،ملکات برآمده از اعمال و علومی است که فهرد در

و نیل به امتیازات دیگر است ،آراستگی به ههر یهک از ایهن

دنیا بر میگیهرد (مالصهدرا .)150 :1360 ،ایهن ملکهات در

خصای ،،سعۀ وجهودی انسهان را گسهتردهتهر مهیکنهد و

انسانهای معمولی امری تدریجیالحصول است و با تعلهیم

وجود انسان در اثر هر یک ،انسهانتهر مهیشهود و تکامهل

و تربیت و تمرین پدید می آید و شخصهیت آنهها را شهکل

وجودی مییابد .از سوی دیگر ،رذایهل و صهفات حیهوانی

میدهد.

 127- 128 :6همههان،1981 ،

()14

نیز مهانع از تکامهل نفهس و تجلهی صهفات حمیهده در آن

درخهور ذکهر اسههت از دیهدگاه صههدرا ،فضهایل عقلههی

 )161 :2درنتیجهه ،ههر

مخت ،قوۀ عقل اند که بهه کهار بسهتن

میشود (ن ::.مالصدرا،1366 ،

ویژگیها و اوصا

فضیلتی صهفتی وجهودی و برآمهده از حرکهت جهوهری و

آنها ،انسان را به سمت معدرِ :بسهیار خهوب و قهویشهدن

تکاملی نفهس و شهکلدهنهدۀ هویهت و شخصهیت انسهان

سوق میدهد و داشتن یا اکتساب آنها موجب کمهال نفهس

است .در پی تلبس نفس به فضایل ،سعۀ وجودی او بیشهتر

و شرافت وجود انسان میشود .برخی از فضهایل عقلهی بها

و بیشتر میشود و درنتیجهه ،بهه کمهال و حقیقهت خهود -

ویژگی فهوق عبارتنهد از :حکمهت ،ملکهۀ معرفهت ،تهدبیر،

وجود قویتر پیداکردن و نزدیکترشهدن بهه علهت غهایی

اعتدال ،تیزفهمی ،نافذ رأی بودن ،تأمل و دقهت (مالصهدرا،

و أفضل موجهودات اسهت – نزدیهکتهر

 .)87 :9مالصههدرا حکمههت را بههه معنههای ادرا:

حقیقی که أشر
خواهد شد.

،1981

معقوالت و کلیاتی میداند که دارای وجودی ثابت اسهت و

در نگهاه صهدرا ،نفهس بها اکتسهاب فضهایل شهرافت و

ازطریق عقل ن ری ادرا :میشود .حکمت موجهب کمهال

ع مت پیدا میکند .فضایل و رذایل نیز دارای مراتبانهد و

نفس و ارتقای آن است و منشهأ خیهر و کمهاالت متعهددی

برخهی از رذایههل انسههانی بههرای نفهوس پههایینتههر – ماننههد

است .او ملکۀ معرفت را «اصول الفضایل» مینامد که جهز

حیوانات – فضایل محسوب مهیشهوند (مالصهدرا،1981 ،

فضایل عقلی اسهت و موجهب زوال جههل و سهبب کمهال

نفهوس و فضهایل آنهها بههه

نفس و تعالی آن میشود .ایشان معتقدند نفهس بها حرکهت

در مراتههب وجههودی آنهاسههت و هرچههه وجههود،

جوهری و کسب فضایل مراحل مختلهف کمهال را از مهاده

 )115 :4درنتیجهه ،اخهتال
اخههتال

قویتر و به علت اولی نزدیکتر باشد ،از فضهایل بیشهتری

تا تجرد تام طی میکند (مالصدرا.)569 :1363 ،

بهرهمند است .در نگرش او ،مؤلفههههای مختلفهی ازجملهه

هویهتهههای مهها عمیقهال بههه خصههای ،و مهههارتهههای

ملکات ( فضهایل و رذایهل) ،اخهالق ،نیهات ،اعتقهادات و

شناختیمهان گهره زده شهدهانهد و مهرتبط بها آنهها هسهتند

اعمههال در تکههوین شههاکله و سههاختار حقیقههی انسههان و

ازایههنرو ،چنههین فضههایلی ارزش آلههی ( instrumental

سرنوشههت او تأثیرگذارنههد .او در مواضههع مختلفههی از آثههار

 )valueدارند زیرا آنها به دلیل چیزی «یعنی صهدقرسهان

خود ،این موارد را بهتنهایی یا ترکیبی ذکر مهیکنهد کهه در

بودن و به حداقل رساندن خطها در تلقهی معرفهتشناسهان

 /136الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال نهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 1397

فضیلت و یا نزدیکترکردن انسان بهه حهقتعهالی در تلقهی

بهینهسازی رفتارهای حقیقت جویی و علمآموزیمان نه تنهها

صدرا» هستند اما آنهها از ارزش ذاتهی ()intrinsic value

برای خودمان امری سودمند است ،در کل ،برای سازمانهها

نیز برخوردارند (یعنی آنها بهخهودیخهود ارزشهمندند مها

و جامعه نیز سودمند و از ارزش آلی برخوردارند.

بیشتر از بابت استفاده از دستگاه شناختیمان به دلیهل خهود
آن لذت میبریم و خرسندیم) .همانطهور کهه در بخهش 2

 )۵مسئولیت معرفتی افراد و نهادهای اجتماعی

اشاره شهد فضهایل عقلهی ،بععهد عهاطفی دارنهد .پهیگیهری

هر انسانی در زندگی خویش اولویتهایی دارد و به برخی

معرفتی خود ،بهطور معمول سبب برخی سهطوح از

امور اهمیت ویژه مهیدههد و درنتیجهه دغدغهه آن امهور را

لذت ،خوشحالی و گاهی حتی هیجهان مهیشهود .شهخِ،

دارد .حال با توجه به اینکه یکی از ابعاد مههم انسهان ،بععهد

واقعال کنجکاو بیشتر از یادگیری دربارۀ عالشم لذت میبهرد و

شناختی اوست ،دغدغهههها او را بهه آنجها مهیکشهاند کهه

زمانی که با بهرهگیری از فضاهای آموزشهی ،صهحبتههای

باورهای صادقی دربارۀ مسهئله یها موضهوعِ مهدن ر داشهته

آموزگاران یا مطالعات تحقیقاتی خهودش برخهی حقهایق و

باشههد .از اینجهها مسههئلهای بهها نههام «مسههئولیت معرفتههی»

واقعیتهای جدیهد را مهیآمهوزد ،احسهاس مهیکنهد مهزد

( )epistemic responsibilityپیش میآید .هر فهردی در

زحماتش را دریافت کرده است و از ایهن بابهت خوشهحال

برخورد با هر ابهام یها مسهئلهای کهه دغدغههای دربهارۀ آن

است به همین دالیل ،مهم است ما هد مان آن باشهد کهه

دارد ،باید براساس مسئولیت معرفتی خود ،هر وظیفههای را

به لحاظ عقلی فضیلتمند باشیم زیرا ایهن مههم بهه مها در

که متوجه اوست ،بهخوبی انجام دهد و تمهام بایسهتههها را

دستیابی به اسهتعدادها و توانهاییههای فهردی و بهه دسهت

در راستای کشف حقیقت رعایت کند .مسئولبهودن اقتضها

مههیشههود مهها

دارد کههه مهها در موقعیههتهههای معرفتههی گونههاگون برخههی

اهدا

آوردن موفقیههت کمههک مههیکنههد و باعهه
اندیشمندان بهتری شویم.

ویژگیها را از خهود بهروز دههیم تها بهه انهدازۀ ممکهن از

مهارتههای شهناختیِ ممهدوح در حیهات اجتمهاعی و

شههاهراههای تولیههد باورهههای کههاذب دوری کنههیم .ایههن

اقتصادی انسان ها ،ارزش آلهی دارنهد .چنهین مههارتههایی

خصا  ،و رفتارهای معرفتی همهان فضهایلانهد درنتیجهه

خی هر و منفعههت بههرای صههاحبانشههان بههه دنبههال دارنههد و

مسهئولیت معرفتهی مسهتلزم فعالیهت ایهن فضهایل در مقهام

عاملهایی که واجد چنین مهارتهاییاند ،نسبت به کسانی

حقیقتاندوزی است.

که آنها را ندارند ،امتیاز ویژهای در جامعهه دارنهد .بسهیاری

کُد و مانتْمارکِی معتقدند «مسئولیت معرفتی» فضهیلت

از مشاغل تحقیقاتی و اطالعاتی و رسهانهای جامعهه ازقبیهل

عقلی محوری اسهت و تمهامی فضهایل عقلهی دیگهر از آن

روزنامهنگاری ،سیاستگذاری ،نویسندگی ،مستندسهازی و

ناشهی مهیشهوند .ههر دو نویسهنده بهر ارتبهاط دقیهق بههین

 ...مستلزم استفادۀ مفید از مهارتهای شناختیِ ممهدوحانهد.

فضیلت ،عاملیت و مسئولیت تأکید مهیکننهد .بنها بهر گفتهه

عاملی که مهارتهای شناختیاش بهخوبی شکوفا شدهانهد،

کُد ،معرفتشناسی میباید به ماهیت فعاالنهه عامهل ،محهیط

امتیاز و برتری حرفهای و اقتصهادی آشهکاری را داراسهت.

او و جامعهۀ معرفتهیاش اهتمهام بیشهتری بهورزد ( code,

با این حال ،اگر از دیدگاه عدالتمحورانهه بهه ایهن مسهئله

 .)1987: 44مانتمارکی نیز بر مسئولیتمهان در قبهال بهه

نگاه شود ،میباید به این امر اطمینان حاصل شود کهه همهۀ

کار بستن فضهایلمهان تأکیهد مهی کنهد و فضهایل عقلهی را

افراد جامعه در راستای تقویت مهارتههای شهناختیشهان،

محدود به خصا لی میداند که به کار بستن آنهها در کنتهرل

آموزشهای صحیح و یکسانی را ببینند و یا اینکه دستکهم

ماسههت و بهها تمههرین و پههرورش ،آنههها را در خودمههان

شانس برابری برای توسعه چنین مهارتهایی داشته باشهند.

می پرورانیم و به دلیل به کار گرفتن یا نگهرفتن ،بههدرسهتی
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تحسین و یا تقبیح شهویم (.)Montmarquet, 1993: 34

باشد .به همین نحو ،دانستن اینکه چگونه به بهتهرین شهکل

براساس دیدگاه مانهتمهارکی ،مسهئولیت معرفتهی فهرد در

به رنج فرد دیگر پاسخ داده شود ،بیشهتر مسهتلزم پهذیرش

قبال باورها ،مسهئولیت اخالقهی بهرای افعهال را نیهز بنیهان

دیدگاه آن فرد و توجه به جز یات مهمی از شرایط اوسهت.

مینههد .در نگهاه او ،سهرزنش افعهال نادرسهت اخالقهی -

مفهوم غفلت را در ن هر بگیریهد ،رفتهار غافالنهه نهوعی از

مانند اعمال زشت ستمگران و تروریستها  -تنها در گهرو

رفتارِ اخالقال نامسئوالنه است امها ایهنطهور نیسهت کهه در

سرزنش باورهای غیراخالقی آنهاست و برای اثبهات اینکهه

معنای غفلت ،قصد آسیبرسانی نهفته باشد .پدر یها شهوهر

اعمال آنها نادرست است ،باید در ن هام معرفتهی باورههای

غافل قصد ندارد بهه اعضهای خهانوادهاش آسهیب برسهاند

آنها رسوخ کنیم و کلید حل این معما در فضایل اسهت .بهه

بلکه غفلت ،بیشتر به معنای عاجزبودن از پرسهیدنِ درسهت

ن ر او ،ما در قبال باورههای خهویش مسهئولیم و براسهاس

انواع سؤال ها ،توجهکردن به جز یات مههم ،بهه قهدر کهافی

ارادهگرایی حداقلی ،باورههای مها تها حهدی در کنتهرل مها

دقیق یا جامعنگربهودن در اندیشهۀ فهرد مقابهل و  ...اسهت.

هستند و آنها را باید با بهکارگیری فضایل معرفتی به دسهت

غفلت عجز و ناتوانی و ناکهامی در بهه کهار بسهتن فضهایل

آوریم درنتیجۀ همین گفته برای اثبات مسئولیت معرفتهی و

عقلی خاص است.

ستایش و سرزنش باورها کافی است (.)Ibid: 67

از حی

اخالقهی فضهیلتمنهد یها مسهئولبهودنِ فهرد،

مفهوم مسهئولیت زمهانی کهه در فرآینهد علهمآمهوزی و

مسههتلزم عمههلکههردن او بههه شههیوههههای فضههیلتمندانههه و

حقیقتجویی بههکهار گرفتهه شهود ،اهمیهت آن دوچنهدان

مسئوالنه خاص نسبت به دیگران است اما اعمال ما مبتنهی

میشود که میباید لحاظ شود .ما در قبال به کار گهرفتن یها

بر باورها ،اندیشهها یا ادراکهاتمهان اسهت .فضهایل عقلهی

نگهههرفتن فضهههایل عقلهههی در عرصههههههههای مختلهههف

کیفیت باورها ،اندیشه ها و ادراکاتمان را افزایش مهیدههد

زندگانیهایمان مسئولیم مثالل کسیکهه نقهش معلهم را ایفها

و آنها را ن هم و سهامان مهیبخشهند .بنهابراین آنهها مبنهای

مهیکنههد ،ایهن مسههئولیت را دارد کههه اطالعههات درسههت و

فضیلت و مسئولیت اخالقی نیز هسهتند .نکتهۀ مشهابهی در

سازندهای به شاگردانش انتقال دهد و انتقال اطالعات غلهط

رابطه با فضایل مدنی نیز گفته مهیشهود مهثالل بهرای آنکهه

و غیردقیق حکایت از بیمسئولیتی و یا مسهئولیتناپهذیری

فرهنگ رعایت آداب مباحثات عمومی در میان شههروندان

دارد .بههمین علت ،معلمان بایهد بهه خودشهان ایهن تعههد

رشههد کنههد ،چههه چیههزی الزم اسههت .شهههروندان مههیبایههد

معرفتی را بدهند کهه اطالعهات درسهت و ارزشهمند را بهه

بهخوبی آموزش دیده باشند و فرصت ههای مهداومی بهرای

شاگردانشان به شیوهای به لحاظ معرفتهی مسهئوالنه انتقهال

بحهه ههههای عمهههومی و بهههرای بررسهههی انتقهههادی آرا و

دهنههد و آنههها را در مسههیر درسههت علمههی قههرار دهنههد.

دیدگاههای همدیگر وجود داشته باشهد .آنهها اساسهال بایهد

بهههطههورکلی ،فههردِ بههه لحههاظ عقلهی فضهیلتمنههد همههواره

برای به چنگ آوردن این فرصتها تحریک شهوند ،انگیهزه

مههیخواهههد در فرآینههد یههاددهی و یههادگیری و در بههاب

پیدا کنند و تجهیز شده باشند .شههروندِ اندیشهمندِ مسهئول

معرفتاندوزی و پژوهشگری مسئولیتپذیر باشد.

میباید به وظایف معرفتهی خهود واقهف باشهد و بدانهد در

درگیرشدن در رفتارِ به لحاظ اخالقی فضیلتمندانهه یها

حالی که مقدار زیادی اطالعات عمومی در دسهتش اسهت،

مسئوالنه نیز ،بیشتر مسهتلزم بهه کهار بسهتن فضهایل عقلهی

او باید آن اطالعهات را کهامالل دسهتهبنهدی و تحلیهل کنهد،

خاص است .فرد برای دانستن اینکه تا چهه انهدازهای یهک

سؤاالت خوبی دربارۀ آنهها بسرسهد و سهعی کنهد بهه نتهایج

دلیهل خهوب ارا هه دههد ،مهیبایهد بیشهتر در اندیشهیدن و

دقیقی دست یابد یعنهی بایهد در تحقیهقِ بهه لحهاظ عقلهی

تحقیقکردن اش دربارۀ علهت ،خیلهی بادقهت و جهامعنگهر

فضیلت مندانه درگیر شود و سسس در مباحثات بهه دفهاع از
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یافتههای تحقیقی خود بهصورت منصفانه بسهردازد .امهروزه

 .)154بنابراین ،او قا ل به مسهئولیت معرفتهی نهادههای مختلهف

سیاسهی) در کانهالههای

اجتماعی اسهت .سهازمانهها ،نهادهها و مؤسسهات اجتمهاعی بها

رسههانهای ،صههفحات اینترنتههی ،رسههانههههای اجتمههاعی یهها

انجام درست مسئولیتهای اختصاصهی خودشهان ،بها همهدیگر

بح ه هههای خههانوادگی بیشههتر بهها تعصههب و جانبههداری،

نیهز همکههاری مهیکننههد و مکمهل هههمانهد تهها بیشهترین رفههاه و

جزم گرایی (اظهار عقیهده بهدون دلیهل) ،نبهود خیرخهواهی

سعادت ممکن را برای جامعه و اعضای آن به ارم ان آورند.

مباح

عمومی (بههویهژه مباحه

عقلی ،شتابزدگی در رسیدن به نتایج ،نادیدهگهرفتن شهواهد
و قرا ن و استهزا طر

دیگهر نشهان داده مهیشهوند .اینهها

 )۶مسئولیت معرفتی جامعه از منظر حکمت متعالیه

سرچشمۀ واقعی رذایل عقلیاند .فکر کنید تا چهه انهدازهای

اجتماع موطن حیات انسانهاست و هر فردی با سهاختارها

ممکههن اسههت سههازنده باشههد اگههر در اینگونههه مباحثههات،

و تعههامالت اجتمههاعی در هههم تنیههده شههده اسههت .روابههط

خصا لی همنون روشن ذهنی ،تواضع عقلی ،دقت عقلهی و

اجتماعی هم مانع بروز برخی رفتارهای فهردی مهی شهود و

صداقت عقلی جلوهگری کند ،فرد به لحاظ عقلهی شهجاع،

هم آنها را به انجام برخی رفتارها وادار یا تشویق مهیکنهد.

مقاوم و مستحکم است در حهالی کهه متمایهل بهه شهنیدن

در این میان اما ساحت معرفتی انسهانهها نیهز تحهت تهأثیر

حر های طر

دیگر ،ارزیابی دلیهل او از روی انصها

و

قرار می گیرد و تفکر افراد از اجتماعی به اجتمهاع دیگهر از

صداقت ،اعترا

به محهدودیتههای موضهع خهودش و ...

متفاوت است .معرفتشناسی اجتماعی شهاخهای

این حی

نیز هست بنابراین مسئولیت مهدنی – همنهون مسهئولیت

از معرفتشناسی است و برخال

اخالقی – تا اندازه ای مبتنهی بهر فعالیهتِ بهه لحهاظ عقلهی

پیشینی و انتزاعی به تحلیل معرفت مهیپهردازد ،در پهی آن

فضیلت مندانه است که بهه معنهای آن اسهت کهه بههوسهیلۀ

است تا بین دعاوی معرفتی و جامعه پیوند برقرار کند و بهه

تعلیم دادن برای رشهد و شهکوفایی در فضهایل عقلهی ،مها

تعبیری ،معرفت را در خاستگاه آن بررسی میکند .از من هر

همننین برای شهروند خوب شدن و مسهئولیتپهذیربودن

معرفتشناسی اجتمهاعی ،انسهانهها دارای شهأن اجتمهاعی

نیز تعلیم میدهیم (.)Paul, 1990: 255-267

بوده اند و در امور اجتماعی خویش بها دیگهران داد و سهتد

رویۀ سهنتی کهه بههنحهو

سههههیمون ( )Simonمفهههههوم «مسههههئولیت تههههوزیعی»

دارند و بنابراین یکی از این موارد ،باورها و علومیانهد کهه

( )distributed responsibilityرا مطههرح کههرده و معتقههد

آنها از دیگران میآموزند .آنها بهه دلیهل تفهاوت در مراتهب

است که مسئولیت ممکن است – بههجهای آنکهه یهک ویژگهی

علمی ،توان معرفتی گوناگونی دارند و هر یک از اعلهم از

دانسته شود کهه بهه افهراد نسهبت داده شهود  -ویژگهی سیسهتم

خود در هر زمینهای چیزی فرا میگیرد .تعامالت انسهانهها

لحههاظ شههود .او معتقههد اسههت در دنیههای کنههونی – بهههویههژه در

با یکدیگر در الیههای پینیده اجتماعی و نیز گهرهخهوردن

فضهای مجهازی – عامهلهها ،گهروهههای عامهلهها ،دولهتههها،

تکامل آنها بها فرآینهدها و سهاختارهای اجتمهاعی ،تهأثیری

شههرکتههها ،زیرسههاختهههای تکنولههو یکی و الگههوریتمههها

همهجانبه و ازجمله معرفتی بر انسهان و سرنوشهت او دارد

بهگونهای به هم گره خهوردهانهد کهه نسهبتدادن مسهئولیت بهه

و باورها و اندیشههای فرد بسته به اینکه در چهه اجتمهاعی

فرد یها افهرادی در بعضهی مواقهع دشهوار اسهت .معمهو لال «ایهن

زندگی کنهد ،دچهار ت ییهر خواههد بهود (ن ::.جوادپهور،

مؤلفهها بهصورت مجزای از هم فهمیده نمهیشهوند بلکهه تنهها

.)303- 298 :1396

ترکیبهای فنهیاجتمهاعی ()socio-technical compounds

صههدرا و برخههی صههدراییان نیههز ،انسههان را موجههودی

فهمیده میشوند  ...اکتسهاب و پهردازش اطالعهات ،عامهلهها و

اجتماعی میدانند که برای انجام امور عادی خود ناچار بهه

مؤسسات فراارتبهاطی مختلهف را الزم دارد» ( Simon, 2015:

.)78- 80 :9

تعامههل اجتمههاعی اسههت (مالصههدرا،1981 ،
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حال با توجه به اینکه یکی از ابعاد و ساحات انسهان ،جنبهه

 .)332براساس این اعتقهاد ،جامعهه دارای ترکیهب حقیقهی

شناختی اوست ،او در این جنبه هم متأثر از اجتمهاع اسهت.

است (همان )337 :و با اینکه دارای وجهود اعتبهاریِ منشهأ

صدرا در تبیین این مدعا میگوید کاملتهرین انسهانهها یها

آثار است ،وحدت حقیقی دارد درنتیجهه افهراد پرشهمار و

همهان پیهامبران دارای چنههد ویژگهیانهد کههه ازجملهه آنههها

متفاوت در اجتمهاع بها یکهدیگر ارتبهاطی تنگاتنهگ دارنهد

خصای ،ن ری و عقلی است و درنتیجهه آنهها دارای قهوۀ

(جوادی آملی.)324 :1392 ،

ن ری قوی هستند .به اعتقاد او ،صاحبان قوای ن ری به دو

از سههوی دیگههر ،براسههاس مبنههای صههدرایی ،نفههس

دسته کامل و نازل تقسیم میشوند .دسته نخست یا نیازمنهد

جسههمانیۀالحدوث و روحانیههۀالبقا اسههت .پههس انسههان در

استاد و ابزار ن ریاند – ماننهد بیشهتر مهردم بها تفهاوت در

ابتدای خلقت خویش حیوان بالفعل و انسان بالقوه اسهت و

درجات و استعدادها – یها محتها تعلهم و قهوانین ن هری

در اثر حرکت جوهری و تکامل از مرحلۀ جسهمانی عبهور

بشری نیستند بلکه بدون وساطت انسانی ،مستقیم از جانب

میکند و به تجرد و روحانیت میرسد .ایهن فرآینهد در اثهر

عالِم اسرار به وی اعطا میشود ،مانند انبیا .همننهین دسهته

عوامل خارجی رخ می دههد و البتهه انکارپهذیر نیسهت کهه

دوم یا افراد نازل در قوۀ ن ری نیز یا اصالل تعقل نمیکنند -

عامل اصلی خداوند است اما عوامهل دیگهر دارای تهأثیر –

به دلیل قساوت قلب یا جمود فطرت – یا بهسختی به ایهن

هرچند اعدادی  -هسهتند .حهال آننهه در ایهن فرآینهد بهر

کار مبادرت میورزند و چیزی هم بهه دسهت نمهیآورنهد.

انسهان تهأثیر مههینههد ،عبهارت اسههت از عوامهل داخلههی و

 )390- 392 :3حاصهل آنکهه در نگهاه

خارجی که عوامل خارجی همان اجتماع و فرهنهگ غالهب

صدرا ،غیر از انبیا ،دیگران دچار کاستی در قوای ن ریاند و

بر آن است (جوادی آملی .)322 :1392 ،پس تکامهل نفهس

بنابراین نیازمند به آموزش خواهند بود .حال اگر معلمان هم

در فرآیند معرفتاندوزی متأثر از اجتماع و پیشزمینههههای

آنهها

اجتماعی است بنابراین میتهوان بها توجهه بهه ایهن مبهانی

پیش نمیآید و درنتیجه باید انبیا یا انسانهای کامل واسهطه

صدرایی نتیجه گرفت جامعه و نهادهای مختلف اجتمهاعی

قرار گیرند تا بشر به طریقی به حقایق متصل شهود ،وگرنهه

نیز بر شکل دهی هویت فکری انسانی تأثیرگذار بهودهانهد و

(مالصدرا،1390 ،

از سنخ خود آنها باشند ،تکهاملی در علهوم و معهار

باب آن بسته خواهد ماند درنتیجه انسهان در یهک فرآینهد

از این حی

مسئولیت خطیری بر عهده آنهاست.

اجتماعی باید بها دیگهران دادوسهتد داشهته باشهد و برخهی
معار

را از آنها بیاموزد.

 )۷ضرورت آموزش فضایل عقلی

از سوی دیگر ،در نگاه حکمای متعالیهه ،جامعهه دارای

براساس مبانی حکمت صدرایی ،ن ام وجهودی دارای سهه

اصههالت و هویههت اسههت و فیلسههوفان مکتههب متعالیههه بهها

مرحله است :طبیعت و ماده ،تجرد برزخی و مثالی و تجهرد

ن ریه پهردازی در ایهن زمینهه بهه جامعهه ،هویهت معرفتهی

عقلی .این سه در طهول یکدیگرنهد و انتههای ههر مرحلهه،

 334 :2جههوادی آملههی،

ابتدای مرحله دیگر است .حال انسان نیز توان پیمودن ایهن

 .)288 :1392توضیح اینکه ،دربارۀ علهت زنهدگی افهراد در

مراحل را دارد .بنابر مبنای جسمانیۀالحدوث بودن نفهس و

بستر اجتماع ،سه ن ر وجهود دارد :یها طبیعهت آنهها چنهین

تشهکیک در وجهود و حرکهت جههوهری ،ههر فهردی ایههن

است یا براساس جبر بیرونی به این کار اقدام کردهانهد و یها

مراحل را آغاز میکند و تا جایی ادامه میدههد و پیشهرفت

بر اساس عامل بیرونی غیر از اضطرار و جبهر در کنهار ههم

در این مراحل نیز در گرو فراهمآمدن فضایل و رفع رذایهل

زندگی میکنند کهه ن ریهۀ مختهار در نگهاه ایهن فیلسهوفان

است .بیشتر نفوس توان پیمودن مراحل باال را ندارند ،ولهی

- 334 :2

برخی از انسانها  -هرچند نادر – به درجۀ اعال مهیرسهند

بخشههیدهانههد (مطهههری،1388 ،

همان ن ریهۀ نخسهت اسهت (مطههری،1388 ،
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و این طبیعت حرکت اشتدادی و جهوهری اسهت .پهس بهه

در راستای کمک به طالبان علم – نههتنهها انتقهال حقهایق و

حکم فلسهفی ،انسهانههای کامهل و برتهر وجهود دارنهد و

معلومات را میباید هد گیری کنند ،هد

شهکلگیهری و

افرادی که در مراحل تکامل واماندهانهد ،چهون مسهیر آنهها

شکوفندگی فضایل عقلی در آنها را نیز میباید دنبال کننهد.

یکی است ،میتواننهد پهای در مکتهب آموزشهی پیشهگامان

بئر ( )2015aآموزش را ابزار عالی و خوبی میداند که بهه

بنهند و با عمل به دستورالعملهای آنها گهام بهه گهام پهیش

شکلگیری و تقویت فضایل عقلی کمهک زیهادی مهیکنهد.

روند درنتیجه وجود افراد خردمند و حکیم و برخوردار از

هِزِر بَتشلی ( )2016معتقهد اسهت فضهایل عقلهی مهیتوانهد

فضایل بهعنهوان آموزگهاران ههدایتگهر در جامعهه امهری

بههعنهوان بخشهی از دورهههای کارشناسهی در قالهب درس

ضروری است .صدرا این سلسهله آموزگهاران را چنهین بهه

منطق یها تفکهر انتقهادی آمهوزش داده شهود و دانشهگاههها

تصویر میکشد:

آمههوزش مهههارتهههای شههناختی را در چنههین دورههههایی

«همانگونه که فرشته واسطۀ بین خدا و پیهامبر اسهت و

بگنجانند .یها حتهی بهتهر ،مراکهز آموزشهی بایهد دورهههای

پیامبر هم واسطۀ بین اولیای حکیم (یا همان ا مه) و فرشهته

اختصاصی را برای آموزش مهارتههای شهناختی طراحهی

است ،ایشان نیز واسطههای بهین پیهامبر و علمها هسهتند و

کنند البته مههم اسهت کهه آموزگهارانی کهه ایهن دروس را

علما نیز وسا ط بهین ا مهه و مهردم عهادیانهد .پهس عهالِم

تدریس می کنند ،خودشان نیهز انسهان ههای فضهیلتمنهد و

نزدیک به امام است و امام نزدیک به پیامبر اسهت و او نیهز

متخلق به خصای ،برتر انسانی باشند.

نزدیک به فرشته است و فرشته نیز در قرب بهه حهقتعهالی
است» (مالصدرا.)489 :1354 ،

در پایان تأکید مهیشهود کهه در طهول تهاریخ فلسهفی،
رویکرد غالب به مسئلۀ معرفهت و حقیقهتانهدوزی ،نگهاه

صدرا با برشمردن مفیض صهور علمهی و واسهطهههای

هنجاری بهوده و همهواره بهر رعایهت هنجارههایی در ایهن

فیض ،در ن ام طولی فلسفی خهود معتقهد اسهت انسهانهها

زمینه تأکید مهیشهده اسهت البتهه چنهان نبهوده اسهت کهه
()15

و ههر

بههدون تکیههه بههه منبعههی واال و حکههیم و بههدون آمههوزش و

فیلسوفان این موارد را بهصراحت فهرسهت کننهد

هدایت آموزگاران الهی نمهیتواننهد بهه حقهایق و کمهاالت

معلم و متعلقمی را به لزوم رعایت آنها توصهیه کننهد بلکهه

دست یابند .این آموزگاران الهیاند که بها ههدایت علمهی و

بیشتر ،این موارد بهصورت پراکنده در البالی آثار و بیشهتر

عملی خود نفوس انسانی را فضیلتمند میسازند و آنهها را

موارد در هنگام نقد ن ریات علمی به چشم میخورد مهثالل

از نق ،بههسهوی کمهال و از مهاده بههسهوی تجهرد سهوق

فیلسوفی دیگری را چنین نقد میکنهد کهه او بهرای ادعهای

میدهند.

خود ،دالیل کافی را فراهم نکرده یا در مواجههه بها رقیهب

براساس نگرش فضیلتمحوران معاصهر نیهز ،آمهوزش

بیانصافی کرده یا در مقام ارا ۀ برهان ،دقت و احتیهاط الزم

اگر به پیشرفت و تعالی فکری انسان بیانجامد ،امری بسهیار

را نداشته است یا  . ...با وجهود ایهن در مواضهعی از کتهب

مهم و حیاتی خواهد بهود .بها توجهه بهه نقهش مهمهی کهه

منطق شاهد دستهبندی این امور هستیم و بهطور ویهژه ذکهر

فضایل عقلی و مهارتهای شناختی در زندگانی ما داردنهد،

شههرایط صهوری و مههادی قیاسههات و برشههمردن م الطههات

مهم است که ما یاد بگیریم از همهان ابتهدا بهه شهیوهای بهه

نمونهای از این دست است .در دوران اخیر نیهز عهالوه بهر

لحاظ معرفتی مسئوالنه از این فضایل و مهارتهها اسهتفاده

صورتسهازی جدیهدی از مسها ل و روشههای منطقهی و

کنیم ازاینرو ،مراکز آموزشی میبایهد فضهایل عقلهی را در

ظهور منطق جدید ،دانشی به نام «تفکر انتقادی» پدید آمهده

برنامههۀ درسههی خههود بگنجاننههد .بئههر ( )2013و پرینههارد

که با ن هامسهازی و دسهتهبنهدی ،بیشهتر ایهن بایسهتههها و

(  )Pritchard, 2013; 2014معتقدند ن امهای آموزشی –

نبایستهها را در کنار هم جای داده است .تفکر انتقادی البتهه
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دانشهههی مصهههر کننهههده اسهههت و از آبشهههخور منطهههق،

به دنبال دارد زیرا همانطور که ما در حیات اخالقی خهود

معرفتشناسی ،روششناسی و فلسفۀ علم سیراب میشهود.

به تواناییها ،عهادات و ویژگهیههای رفتهاری خهوب نیهاز

در سهنت اسهالمی نیهز دانهش منطهق و گهاه کتهب اخههالق

داریم ،در فرایند معرفتی خود نیز نیازمند تواناییها ،عادات

عهدهدار تبیین این موارد بوده است و علمای مسلمان ذیهل

و خصا ل فکری خوب هستیم.

بح ههایی بها عنهوانههایی همنهون «آداب المتعلقمهین» و
«آداب المناظرۀ» مواردی را تبیین کردهانهد کهه بایهد هنگهام

 )۸خالصۀ مطالب و نتیجهگیری

تحقیق و نقل اقوال و همننین دانشاندوزی مراعات شهود.

 .1فضهههیلت معرفتهههی خصهههلتی از شهههخ ،اسهههت کهههه

تأکید بر تکرار دقیق حد وسط و شروط اقسهام اسهتدالل و

بهکاراندازی آن باع

می شهود تها آن شهخ ،،اندیشهمند،

دوری از حههدس و گمههان از مههواردی اسههت کههه در کتههب

باورکننده ،یادگیرنده ،محقق ،عالِم ،معدرِ :و  ...خوبی شهود

ایشان برجسته شده است بنابراین ،رویکرد معرفتشناسهان

و یا موجب استکمال و ترقهی عقلهی او شهود و رفتارههای

فضیلت مبنی بر اهمیت خاص قا لشدن به فضایل معرفتهی

معرفتاندوزی و حقیقتجویی او را بهبهود ببخشهد و او را

در فراینههد کسههب معرفههت و حقیقههتانههدوزی امههری

در مسیرِ دستیابی به در :و فهم و حکمت قرار دهد.

اعجابآور و ضدسنتی دانسته نمهیشهود .تنهها اینکهه ایهن

 .2ما انسانها معمهوالل براسهاس باورهها ،اندیشهههها یها

معرفتشناسهی

ادراکاتمان عمل می کنهیم .فضهایل عقلهی کیفیهت باورهها،

قرار دهیم ،امری غریهب بههن هر مهیرسهد .بهه ههر حهال،

اندیشه ها و ادراکاتمان را افزایش میدهد و آنها را ن هم و

میتوان ایهن رویکهرد را نگهرش نویدبخشهی دانسهت کهه

سامان می بخشند بنابراین ،آنها مبنای فضهیلت و مسهئولیت

ثمرات و برکات زیادی عاید بشریت میکند.

اخالقیاند.

فضایل را برجسته کنیم و در کانون مباح

بهها توجههه بههه آننههه از سههخنان معرفههتشناسههان

 .3برای آنکه مهارتهای شناختی در وجود ما انسانها

فضیلتمحور و مالصدرا گفته شهد ،نتیجهه مهیگیهریم کهه

شههکل بگیههرد و تقویههت شههود ،مههیبایههد در رفتارهههای

فضههایل (اعههم از اخالقههی و معرفتههی) در تکههوین شههاکلۀ

معرفتاندوزی و حقیقتجوییمان به شیوهای مسئوالنه از

شخصیتی انسهان و فرجهام نیهک یها بهد او و همننهین در

فضایل عقلیمان اسهتفاده کنهیم و از بهه کهار بسهتن برخهی

فرایند حقیقتاندوزی و پژوهشگری امهوری تأثیرگذارنهد

ناهنجاریها و رذایل فکری اجتناب ورزیم.

بنابراین ضروری است بر آموزش فضایل عقلی امدادرسهان

 .4اشتیاق بهه درگیرشهدن در فراینهد حقیقهتجهویی و

در نیههل بههه شههناخت حقیقههی و کمههال انسههانی و اسههتفادۀ

استفادۀ مسئوالنه از فضایل و مهارتههای شهناختی ،انسهان

مسئوالنه از آنها در حوزههای مختلف دانشی تمرکز جهدی

را در مسیر نیل به هد

مطلوب (شهناخت حقیقهت) قهرار

صورت بگیرد .آموزش رسهمی فضهایل عقلهی – در قالهب

میدهد و هویت فکری حقیقیاش را شکل میدهد.

درس منطق ،تفکهر انتقهادی ،اخهالق بهاور و  - ...و ایجهاد

 .5بههاوجود آنکههه اسههتفادۀ مسههئوالنه از فضههایل عقلههی

فرصتهایی برای تمرین و بهکارگیری آنهها ،نقطهۀ شهروع

بهصورت یقینی تضهمین نخواههد کهرد کهه فهرد باورههای

خوبی برای توسعه و تقویت و نهادینهسازی مههارتههای

صادق ،فههم یها حتهی معرفهت را واجهد شهود ،بههشهدت

شناختی در آحاد جامعه خواهد بود .تأکید مها بهر آمهوزش

رفتارهای حقیقتجویی ،پژوهشهگری و علهمآمهوزی او را

رسمی فضایل معرفتی و شکلدههی مههارتههای ممهدوح

بهبود خواهد بخشید .این امر به دو دلیل ،مهم اسهت زیهرا

شناختی ،به دلیل آن است که چنین آموزشی قطعهال برکهات

نخست باع

میشهود مها متفکهران و اندیشهمندانِ بهتهر و

و ثمرات فراوانی هم برای افراد و هم برای جوامع انسهانی

آگاهتری بشویم و دوم ،فضایلمهان بهرای خهود بهودنمهان
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حیاتی و ضروریاند.

 .2رویکههرد ن ههری فضههیلتمحورانههه در معرفههتشناسههی

 .6صدرا معرفت را مولود برخهی عوامهل مهیدانهد کهه

دینههی نههوین ،رویکههردی اسههت کههه بههر نقههش فضههایل عقلههی

فضایل عقلی هم جز آنها به شمار مهیرود .او طهی ن ریهۀ

عاملمحورانه در توجیه باورهای دینهی تأکیهد مهیکنهد .توجیهه

جدیهدی در نفهسشناسهی ،سهیر نفهس را از ابتهدا تکهاملی

معرفتی داشتن باورها یا عقالنیبودن آنها ،اساسهال مبتنهی بهر ایهن

میداند و از سوی دیگهر همهۀ کارههای انسهان را مسهتقیمال

امر است که آیا عاملِ بهه لحهاظ عقلهی فضهیلتمنهد ،آگاهانهه و

فعالیت نفهس مهیشهمارد کهه ازطریهق قهوای خهود انجهام

محققانه آن باورها را میپذیرد یها نهه .عقالنهیبهودن بها بافهت و

میدهد درنتیجه نفس یک موجود رو به افزایش و تکامهل

محتوای خود باور معهین نمهیشهود ،بلکهه بها روش و شهیوهای

است و همزمان کسب معرفت نیهز از شهئون و کارههای آن

مشخ ،میشهود کهه در آن بهاور شهکل مهیگیهرد و پذیرفتهه

اسهت و بنهابراین عهواملی کههه نفهس را بهر مهیسههازند ،در

میشود( .برای مطالعه بیشهتر و آشهنایی بها آثهار نوشهتهشهده بهه

فرآوردههای آن نیز مؤثرند .حال با توجه به اینکهه معرفهت

زبههان فارسههی در موضههوع «نقههش فضههایل معرفتههی در توجیههه

از برخورد نفس با جهان خار پدید مهیآیهد ،هرچهه ایهن

باورهای دینی» ن ::.جوادپور.)1393 1394 ،

نفس از آلودگیها پالودهتر باشهد و بهه فضهایل آراسهتهتهر
شود ،انعکاس بهتری از واقع خواهد داشت.

 .3شایان ذکر است زگزبسکی معرفهت برتهر را نهوعی
فعالیت میداند و با انفعالی بهودن آن مخهالف اسهت و ایهن

 .7منههابع آموزشههی دربردارنههدۀ مجموعههۀ وسههیع و

نکته را ما نیز می پذیریم اما با توجه به تمهامی مؤلفههههایی

گستردهای از اطالعاتی انهد کهه عمیقهال اعمهال و رفتارههای

که ایشان برای فضیلت عقلی ذکهر مهیکننهد ازقبیهل مؤلفهۀ

معرفتی ما را ت ییر می دهنهد ازایهنرو الزم اسهت در آنهها،

انگیزشههی و مؤلفههۀ موفقیههت اعتمادپههذیر و  ...درنهایههت،

آمهوزش فضههایل عقلههی و مههارتهههای شههناختیِ ممههدوح

شناخت را حالتی از باور صهادق مهیداننهد کهه «بههعلهت»

گنجانده شود.

عملکرد فضیلت عقلی در اثر تمهاس بها واقعیهت حتمهال بهه

 .8آموزگاران در آموزشدهی و پهرورشدههی فضهایل

دست میآید بنابراین بهن ر میرسد ایشهان فضهایل عقلهی

شناختی بهعنوان بخشی از محتهوای درسهی رسهمی مراکهز

را علت تامه و انحصاری (یها شهرط الزم و کهافی) کسهب

آموزشی  -شاید بخشی از دورههای تفکر انتقادی و منطهق

معرفت تلقی میکنند .حال آنکه ما مطابق دیهدگاه حکمهای

– نقش مهی دارند .آموزش رسمی فضهایل عقلهی و ایجهاد

متعالیه معتقد به علت ناقصه بودن فضایل عقلی بهودهایهم و

فرصتهایی برای تمرین و به کهارگیری آنهها آغهاز خهوبی

عههواملی ازقبیههل عنایههت بههاریتعههالی ،وجههود شههرایط و

برای نهادینهسازی و توسعه و تقویت مهارتهای شهناختی

عدم موانع بیرونی را هم در فرآیند اکتسهاب معرفهت سههیم

در میان اعضای جامعه خواهد بود.

می دانیم .نکته بعد اینکه عنصر موفقیهت کهه زگزبسهکی در
تعریف فضیلت مهیآورد ،گویهای ایهن اسهت کهه تنهها در

پینوشتها

صورتی الف فضیلت تلقی میشود که به صدق برسهد و در

 .1هویههت عبههارت اسههت از :مجموعهههای از ویژگههیهههای

صورت کاذب بودن باور معلوم میشود فرد فضیلت نداشته

جسمانی ،عاطفی ،اعتقادی ،اخالقی و عقالنی یک فهرد کهه

است بنابراین ،اگهر فاعهل واقعه لا فضهیلتی داشهته باشهد بها

موجب تفاوت او با دیگهران مهیشهود .هویهت عقلهی نیهز

توجههه بههه نقههش انگیزشههی فضههیلت ،او حتم هال بههه صههدق

عبارت است از :مجموعهای از نگهرشهها ،خصوصهیات و

میرسد .باز مهیگهوییم چههبسها علهت اکتسهاب باورههای

روحیههاتِ فکههری فههرد کههه موجههب تمههایز او از دیگههران

کاذب ،فضیلتمند نبودن فرد نباشد بلکهه بههعلهت برخهی

میشود.

عوامل و یا موانع بی رونی ،فرد به باور صادق نتوانهد دسهت
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یابد و همننین چهبسا فاعل واقعال فضهیلتمنهد باشهد ،بهاز

الهی میخواهد تا عاقلترین فهرد را بهه او بشناسهاند .او در

نتواند به صدق دست یابد یعنی داشهتن ایهن فضهایل ههم

پاسخ ،سقراط را عاقلترین فهرد معرفهی مهیکنهد .سهقراط

کافی نیست.

چنین امهری را نمهیپهذیرد و مطمهئن اسهت افهراد زیهادی

 .4به عبارت دیگهر ،اگهر کسهی بسهتهذههن ( closed

میشناسد که بسیار عاقلتهر از اوینهد بنهابراین او درصهدد

 )mindباشد ،باب اشکاالت را بر موضع اعتقادی خهودش

اثبات نادرستی گفتۀ سروش الهی بهر مهیآیهد امها پهس از

خواهد بست و به مواضع فکری مخالفهان از روی انصها

گفتگو بها انهواع متفهاوتی از مردمهان (سیاسهیون ،شهاعران،

و بهیطرفههی گههوش نخواهههد داد و خههودش را از نیههل بههه

صنعتگران و  )...آننه مییابد عبهارت اسهت از اینکهه آنهها

موضع اعتقادی نامعیوب (حهق) محهروم خواههد سهاخت.

تمامال ادعای دانایی چیزهایی را دارند که یا حقیقتال آن چیزها

روشهن ذههن بههودن تمهاس شهناختیِ بیشههتر بها واقعیههت را

را نمیدانند و یا بسیار کمتر از آننه فکر میکنند میداننهد،

موجب میشود زیرا دروازۀ ورود به بخشههایی از کشهف

میدانند اما سقراط از محدودیتهای عقلی خودش کهامالل

حقیقت را به روی انسان نمیبندد.

آگاه است .او خیلی زود جهل خودش نسبت بهه چیزههای

 .5فضههایل عقلهی آموزشههی در کههل ،فهههم عمیههق را نشههانه
میروند ،نه بهحاف هسساری صر و نه حل مسئله متعار

را.

 .6عوامل بیرونی مثهل دریافهت جهایزه و پهاداش و یها
برانگیختن تحسین و تمجید دیگران ،رسهیدن بهه مهدر :و
یا درجۀ خوب ،فشار دیگران ،ثروتاندوزی و ...

زیادی را میپهذیرد .درواقهع ،او بههنحهو درخهور تهوجهی
میگوید حکمت و داناییِ درست عبارت است از شهناختن
چیزهایی که نمیدانید و اعترا کردن به آنها.
 .9برای مثال :توماس آکویناس ( )1225- 1274یکهی از
فیلسوفان و متکلمان قرون وسطی بهود .بها آنکهه برخهی از

 .7استقالل عقلی اساسال مرتبط با شجاعتعقلهی اسهت

مطالبی که نوشته است با معیارهای امروزی قدیمی به ن هر

زیرا غالبال اندیشیدن و باور پیدا کردن مستقالنه بهرای خهود

مههیرسههد ،شههیوههههای اندیشههیدن و نوشههتناش درسههت

به هنگام مواجهه با مخالفت ها شهجاعت مهی خواههد .فهرد

همانگونه که در قهرن  13خهوب بودنهد در قهرن  21نیهز

باید به قدر کافی شجاع و مستقل باشهد تها بتوانهد بگویهد:

چنیناند و مثال بزرگی از جامعنگری عقلهیانهد .آکوینهاس

«من نمی توانم به هیچوجه آننه بیشتر مهردم مهی گوینهد یها

در نوشتههایش همواره با (الف) یهک سهؤال واضهح آغهاز

آننه در کتابها آمده است را بی چون و چرا بسذیرم بلکهه

میکند که با دقت تن یم شده است مثالل آیا احتیاط و پهروا

می باید با ذهن و اندیشه خودم سهعی کهنم بهه فههم عقلهی

همواره فضیلت است .آیا کسهی کهه مهربهان و سهخاوتمند

بهتری دست یابم».

است میتواند بیرحهم و بهیسهخاوت بشهود .آیها عهدالت

 .8یک مثهال از تواضهع عقلهی سهقراط اسهت .سهقراط

مهمترین فضیلت است .سسس اگر او سهرانجام قصهد دفهاع

یکی از مشهورترین فیلسوفان یونهان باسهتان اسهت (470-

از یک پاسخ ایجابی به پرسش را داشهته باشهد ،او (ب) بهه

 .)399 BCبهها آنکههه او شخصههیت تههاریخی واقعههی دارد،

فهرسهتکهردن تعهدادی اِشههکال ممکهن نسهبت بهه پاسههخ

یونهان

ایجابی اقدام میکند یعنی تمهامی دالیهل ممکهن بهر علیهه

باسههتان – افالطههون  -نیههز هسههت (افالطههون فلسههفه را

دیدگاه خودش را طهرحریهزی و بررسهی مهیکنهد .اساسهال

بهصورت دیالو ها یا بح های فلسفی نوشت که معمهوالل

بهتههرین تههالشهههایش را بههرای آنکههه ایههن اِشههکاالت بههه

سقراط را شخصیت اصلی نشان میدهد و معرفی میکنهد).

قویترین شکل ممکن مطهرح شهوند ،انجهام مهیدههد .در

در یهک دیهالوگی کهه «عهذرخواهی» نامیهده شهد ،سههقراط

مرحلۀ بعد ،او ( ) عقیدۀ خود را اظهار میدارد و با دالیهل

سروش الهی را در معبد دلفی دیدار میکنهد .او از سهروش

و شواهد عینی از آن دفاع میکند .درنهایت او (د) بها دقهت

شخصیت هدایتگر در دیالو های دیگر فیلسهو
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به هر کدام از اشکاالتی که فهرست می کنهد ،مهیپهردازد و

«ارزیابی معرفتی بهاور دینهی در اندیشهه فضهیلت محورانهه

آننه فکر میکنهد در ههر کهدام از ایهن اشهکاالت م فهول

زگزبسههکی و بررسههی آن بههر اسههاس حکمههت متعالیههه»،

میماند و خطاهایی کهه رخ مهی دههد را بههوضهوح تبیهین

دانشگاه قم (دانشکده الهیات و معار

میکند (روش آکویناس عبارت است از بررسهی ههر کهدام

 - 2جوادپور ،غالمحسین ،)1394( ،ارزیابی باورهای دینهی

از موضوعاتی که به آنهها مهی پهردازد از جوانهب متعهدد و

براساس فضیلت گرایی معرفتهی ،قبسهات ،دورۀ  ،20شهماره

ترسیم نقاط ضعف و قوت هر جنبهای).

 ،76ص .81- 112

 .10روشن ذهنی در باب خودآگاهی ،حقیقهتجهویی و

اسالمی).

 - 3جوادپههور ،غالمحسههین ،)1396( ،سرشههت اخالقههی

پژوهشگری امری حیاتی بوده و بیشتر ،فضیلت تسههیلگهر

معرفت ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

است یعنی فضیلتی عقلی است کهه فضها را بهرای فضهایل

 - 4جوادی آملی ،عبداهلل ،)1389( ،صورت و سیرت انسان

دیگر ایجاد میکند و دسترسی به کارکردهای مطلهوبشهان

در قرآن ،قم ،نشر اسرا .

را بهویژه با کمک به جداسازی ذهن فرد از موضهع خهاص

 - 5جوادی آملی ،عبهداهلل ،)1392( ،جامعهه در قهرآن ،قهم،

سهولت میبخشد (  .)Baehr, 2011: 157تمامی فضهایل

نشر اسرا .

دیگههری کهههه خیرههههای عقلهههی و سهههعادت معرفتهههی را

 - 6شهیرازی ،صههدرالدین ،)1363( ،مفهاتیحال یههب ،تهههران،

هد گیری میکنند ،ضرورتال مستلزم روشنذهنهی هسهتند

مؤسسۀ تحقیقات فرهنگی.

زیرا روشن ذهنی کارکرد مطلوب فضهایل دیگهر را تسههیل

 - 7شیرازی ،صدرالدین ،)1354( ،المبدأ و المعاد ،تصهحیح

میدهد و آنها را ایمن و مثمرثمر میسازد.

سید جاللالدین آشتیانی ،تهران ،انجمن حکمت و فلسفه.

11. Galileo Galile, Dialogue Concerning
the Two Chief World Systems.

 - 8شیرازی ،صدرالدین ،)1360( ،اسهرار اآلیهات ،تصهحیح

 .12یک مثال از استقامت عقلی ،ابنسهینا اسهت کسهی
که چهل بار کتاب مابعد الطبیعه ارسطو را خوانهد و در ههر
چهل بار ،هیچ کدام از مطالب کتاب را نفهمید ،تا اینکه یهک
روز در بساط دستفروشهی در بهازار چشهمش بهه کتهاب
أغههراض مابعههد الطبیعههه فههارابی افتههاد و بالفاصههله پههس از
مطالعۀ آن کتاب به مقصود ارسطو پی برد.
 .13تمایل بهه حقیقهتانهدوزی در کنهار سهایر فضهایل
عقلی شرط الزم حصول معرفت است نه شرط کافی.
 .14درخور ذکهر اسهت انبیها و اولیهای الههی فطرتهال و
بهصورت بالفعهل برخهوردار از فضهایل بهودهانهد و از ایهن
حی

نیازی به تعلیم و تربیت و تمرین ندارند.
 .15تصریح و تأکیدنکردن فیلسوفان سنتی بهر ایهن فضهایل

شاید به دلیل مفروغ و مفروضبودن آنها بوده است.
منابع و مآخذ
 - 1جوادپور ،غالمحسین ،)1393( ،رسالۀ دکتری با عنهوان

محمد خواجوی ،تهران ،انجمن حکمت و فلسفه.
 - 9شیرازی ،صهدرالدین ،)1366( ،تفسهیر القهرآن الکهریم،
تصحیح محمد خواجوی ،قم ،بیدار.
 - 10شههیرازی ،صههدرالدین ،)1390( ،مجموعههه رسهها ل
فلسفی (الواردات القلبیۀ فی معرفۀ الربوبیۀ) ،تصحیح یحیهی
یثربههی و احمههد شههفیعیها ،جلههد  ،3تهههران ،بنیههاد حکمههت
اسالمی صدرا.
 - 11شیرازی ،صدرالدین ،)1981( ،الحکمهۀ المتعالیهۀ فهی
االسفار االربعۀ العقلیۀ ،بیروت ،دار احیا التراث.
 - 12مطههری ،مرتضههی ،)1388( ،مجموعههه آثههار ،جلههد ،2
تهران ،انتشارات صدرا.
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