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 مقدمه

هـاي آموزشـي    اي در تاريخ آرمان اند، نقش برجسته كه فيلسوفان مطرح كرده 1هاي فكري فضيلت
فيلسـوفان بعـد از   . )86، ص1381ارسـطو،  ( گـردد  برمـي  2پيشينه طرح اين مبحث بـه ارسـطو  . دارد

تـا  . ستقبال قرار نگرفتـه اسـت  اند و اين ديدگاه مورد ا ارسطو توجه چنداني به فضايل فكري نداشته
4و ليندا زاگزبسكي 3هاي اخير ارنست سوسا ههد اينكه در

دوبـاره بحـث دربـاره فضـايل فكـري را       
5شناسـي فضـيلت   شناسـي معاصـر بـا عنـوان معرفـت      و رويكـرد نـويني را در معرفـت   كـرده  مطرح 

 

ياسـت، اقتصـاد،   ي ديگر معرفتي همچـون س ها حوزهي فضيلت در شناس معرفتكاربرد . افكندند پي
يي كـه فضـايل فكـري در آن    هـا  حـوزه يكـي از  . و پزشكي در آغاز كار است ستيز طيمحكالم، 

شناسي فضيلت كـه بـر نقـش     معرفت درواقع. و در آغاز راه است، منطق است رفته كار بهبسيار كم 
توانـد   كند استلزامات و مقتضياتي دارد كـه مـي   فضايل فكري در حيات فكري ما تكيه و تأكيد مي

در  .دكـار گرفتـه شـو    بـه  صورت خـاص  صورت كلي و در درس منطق به به هاي آموزشي در بحث
ارسـطويي يـا   (دنبال ايـن هسـتيم كـه توجـه اسـتادان و دانشـجويان درس منطـق قـديم          اين مقاله به

ازآنجاكه هـدف اصـلي رويكـرد رايـج در     . وسوي فضيلت فكري جلب كنيم را به سمت) صوري
هايي چون تعريف، اسـتدالل و سـرانجام دسـتيابي بـه      جز پيشرفت در مهارت آموزش منطق چيزي

  .كارگيري اين رويكرد گام بسيار مهمي در تحقق اين هدف خواهد بود حقيقت نيست، به

ــت ــق    معرف ــي از پررون ــيلت يك ــي فض ــه  شناس ــرين برنام ــي در    ت ــي و پژوهش ــاي آموزش ه
بار نظريه مفهوم فضيلت  ، نخستينهرمكرجي و ارنست سوسا در اثر  .شناسي معاصر است معرفت

 شناسـي از منظـر   معرفتو در كتاب ) 1980(كار برده است  شناسي معاصر به فكري را در معرفت
، هتـر  )1996( فضـايل ذهـن  لينـدا زاگزبسـكي در كتـاب    ). 1991(به بسط اين نظريـه پرداخـت   
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در كتـاب   2تز و وود، رابر)1397( فضيلت رويكردي معرفت شناختي و اخالقيدر كتاب  1باتلي
ــائر) 2007( فضــايل فكــري ذهــن پژوهشــگر؛ بررســي فضــايل فكــري و  در كتــاب  3جيســون ب

كتـابي را   2016بـائر در سـال   . انـد  به معرفي ابعاد فضايل فكري پرداختـه ) 2011(شناسي  معرفت
درباره نقش فضايل فكـري در فراينـد آمـوزش و يـادگيري ويراسـتاري كـرده كـه مشـتمل بـر          

شناسان فضيلت و فيلسوفان تعلـيم و تربيـت    ها را معرفت االتي است كه هريك از آنمجموعه مق
معاصر نگاشته و امكان اسـتفاده از فضـايل فكـري در امـر آمـوزش را مـورد تحليـل و ارزيـابي         

آوري و فضـيلت   مهـارت برهـان  : منطـق و تفكـر نقادانـه   در كتـاب   4بيرلـي . اند انتقادي قرار داده

 چـرا و چگونـه  : آموزش فضايل فكري در منطق و تفكر انتقـادي ر مقاله و د) 2017( پرسشگري

، پيشنهاد بحث درباره فضايل فكري در منطق را مطرح كرده است و فنوني را هم بـراي  )2019(
وي در ايـن  . را نگاشـته اسـت  ) 2021( ذهن برتركتاب  5كينگ. آموزش آن معرفي كرده است

. هـاي فكـري بپـردازد    هاي فراوان به توضيح فضـيلت  الكتاب كوشيده است با ادبياتي روان و مث

 هـا  بررسي اهميت فضايل فكري در آموزش و چگـونگي اكتسـاب آن   اي با عنوان نگارنده مقاله
صـورت كلـي و    نگاشته كه در آن ضرورت بحث درباره فضايل فكري در مباحث آموزشـي بـه  

 ازآنجاكـه ). 1400مـدي،  ميراح(هـا مطـرح شـده اسـت      راهكارهاي چهارگانه براي پرورش آن

تحقيـق و   گونـه  چيهـ  هـاي منطـق   درباره چرايي و چگونگي آموزش فضيلت فكـري در كـالس  
دن كرضمن آشكار  تواند يين موضوع مباره اپژوهش در، هانجام نشد به زبان فارسي نيز بررسي
طـق،  من در توانـد  مـي  نتايج اين تحقيـق  همچنين. اين هدف را نيز محقق كنداين مبحث،  زواياي
  .كاربرد مفيدي داشته باشدآموزشي و مباحث  ، فلسفه تربيتفضيلت يشناس معرفتفلسفه، 
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هـايي كـه    تـرين كتـاب   روش اين پژوهش توصيفي و تحليل محتواست و كوشش شده مهـم 
ها و مقاالتي  ترين كتاب شوند و مهم هاي ايران تدريس مي عنوان منابع درس منطق در دانشگاه به

انــد، بررســي و مطالــب  شناســي فضــيلت و فضــايل فكــري نگاشــته شــده فــترا كــه دربــاره معر
ازآنجاكـه  . گردآوري شده با توجه به مسئله و هدف تحقيق مورد تحليل و ارزيـابي قـرار گيـرد   

هدف از نگارش اين مقاله بررسي چرايي و چگونگي آموزش فضـايل فكـري در كـالس درس    
هـاي منطـق را معرفـي كنـيم و      در كـالس  تـرين منـابع رايـج    منطق است، الزم است نخست مهم

تـرين   اصـلي شناسي فضيلت را توضيح دهـيم؛ سـپس بـه بررسـي      مفهوم فضيلت فكري و معرفت
و هـاي درس منطـق، فضـايل فكـري را آمـوزش داد       چـرا بايـد در كـالس    كه پرسش اين مقاله

 .بپردازيمتوان اين كار را انجام داد  چگونه مي

  هاي درس منطق منابع كالس. 1

هاي منطق قديم دوران كارشناسي اسـت كـه در    هاي منطق در اين مقاله، كالس منظور از كالس
منـابعي كـه بـراي    . شـود  هاي فلسفه، الهيات و معارف اسالمي تـدريس مـي   كشور ايران در رشته

  :اند از شوند عبارت نطق معرفي ميدرس م

اين كتاب مشـتمل بـر   . ستا اثر مرحوم مظفر المنطقترين منابع درس منطق، كتاب  اصلي. 1
باب اول مباحث الفاظ، باب دوم مباحث كلي، باب سوم تعريـف  . شش باب و يك مقدمه است

و تقسيم، باب چهـارم قضـايا و احكـام آن، بـاب پـنجم حجـت و هيـأت تـأليف آن يـا مباحـث           
هاي زيادي از اين اثر به زبان فارسـي   ترجمه و شرح. استدالل و باب ششم صناعات خمس است

ها ترجمه و اضافات علي شيرواني است كـه در دو جلـد توسـط     ترين آن ر دست است كه مهمد
محمود معتمدي و محسن غرويـان نيـز در سـال    . به چاپ رسيد 1373انتشارات دارالعلم در سال 

  .تشارات دارالفكر به چاپ رساندندترجمه و شرح رواني از اين اثر در ان 1387

ايـن  . ترين منابع درس منطق است محمد خوانساري نيز از مهماثر دكتر  منطق صوريكتاب . 2
جلـد اول مشـتمل بـر    . كتاب به دو صورت چاپ شده است؛ يكي دوره مفصل كه دوجلدي است
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جلد دوم مشتمل بر سه بخش قضايا، حجت يا استدالل . سه بخش مقدمات، الفاظ و تصورات است
صـورت ديگـر   ). 1388(ه چاپ رسـيده اسـت   و قياس از نظر ماده است كه توسط انتشارات آگاه ب

كه شامل همين شش مبحث است ولي به صورت مختصـر و   منطق صورياين كتاب دوره مختصر 
  ).1391(آن را به چاپ رسانده است خالصه بيان شده و انتشارات دانشگاه تهران 

به  اي است كه توسط انتشارات سمت تأليف محمدعلي اژه مباني منطقمنبع ديگر، كتاب . 3
مقدمـه شـامل پيشـينه    . اين كتاب مشتمل بر يك مقدمه و هشت فصـل اسـت  . چاپ رسيده است

مختصري از علم منطق است؛ در فصل اول، تعريف، فايده و موضوع علم منطـق؛ در فصـل دوم   
مبحث الفاظ؛ در فصل سوم مبحث مفاهيم و محموالت؛ در فصـل چهـارم بحـث تعريفـات؛ در     

قياس؛ در فصل هفتم بحـث   -ام آن، در فصل ششم بحث استدالل فصل پنجم بحث قضايا و اقس
  .قياس استثنايي و در فصل هشتم بحث صناعات خمس مطرح شده است -استدالل

ليفي در أتـ  هـاي  باكتـ  ترين روان از م، يكيمقد ليف استاد محمود منتظريأت منطقكتاب . 4
ساده و بـا بيـاني شـيوا و رسـا      و مباحث و مقدمات علم منطق را به صورت كامالً استاين زمينه 

در دوجلـد چـاپ    1385اين كتاب توسط انتشارات حـوزه علميـه قـم در سـال     . كرده استبيان 
جلد اول آن مشتمل بر سه بخش مقدمات، منطق تصورات و منطق تصـديقات اسـت   . شده است

 هـاي  مـرين هـا و ت  تر همراه با مثـال  تر و گسترده مباحث جلد اول به صورت كامل و در جلد دوم

  .است شدهو متعدد بيان  گوناگون

بـار در   اصغر خندان است كـه نخسـتين   اثر علي منطق كاربردييكي ديگر از منابع، كتاب . 5
اين كتاب مشتمل بر چهـار فصـلِ منطـق و تفكـر، تفكـر در حـوزه       . چاپ شده است 1379سال 

تـرين بخـش ايـن     متصورات، تفكر در حوزه تصديقات و مغالطات است كه مبحث مغالطات مه
  .گيرد ظ كيفي و كمي دربرمياثر را به لحا

كـه در آن بـا نگـاه     منطق كـاربردي جز كتاب (ها  ها گوناگون هستند، اما اغلب آن هرچند كتاب
، محتـواي  )تـرين بخـش ايـن اثـر اسـت      كاربردي به مباحث منطقي پرداخته و مبحـث مغالطـات مهـم   

ايـن محتـوا شـامل دو    . نه اجمال و تفصيل و طرز بيان اسـت ها بيشتر در زمي يكساني دارند و تفاوت آن



  ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۱۴سال هشتم، شماره اول، پياپي ، معارف منطقي»     ١٠٦«

  

تـوان   اي كـه مـي   بخش تعريف و استدالل است و بيشتر مباحث درباره استدالل قياسي است؛ به گونـه 
  .اي براي طرح اين مبحث دانست دمهشوند، مق اغلب مباحث منطقي را كه در اين آثار بيان مي

 كريشناسي فضيلت و فضيلت ف چيستي معرفت .2

هاي فلسفي درباره مفهوم دانستن و  پژوهش. هاي اصلي انسان ميل به دانستن است يكي از ويژگي
ــا و راه وجــوي روش جســت ــه حقيقــت و ســخنان صــحيح را    ه ــراي دســتيابي ب هــاي صــحيح ب
معرفـت   ).zagzebski, 2009, p1(عاملِ پيوند ما و جهان، معرفت اسـت  . گويند شناسي مي معرفت

وجـو هسـتيم و    وجو و جسـت  ها همواره در حال پرس به همين دليل ما انسان حالت خوبي است؛
هاي بزرگ در زندگي هر انسـاني   داشتن معرفت يكي از لذت. دوست داريم آن را داشته باشيم

خـوبي پـيش    هاي ما براي دستيابي به معرفت ممكن است به تالش. )zagzebski, 1996, p1(است 
شود؛ زماني كه  ها مي هي مواقع عوامل مكانيكي باعث اين تفاوتگا. رود يا كُند و ضعيف باشد

ماند، ممكن است به دليل يك قوه شناختي معيوب باشـد؛   كسي در دستيابي به حقيقت ناكام مي
شـود انسـان بـه حقيقـت      براي نمونه، بينايي ضعيف، شنوايي ضعيف يا حافظه ضعيف باعـث مـي  

. وجو، اغلب منشأ شخصـي دارد  يك تحقيق و پرسبا وجود اين موفقيت يا شكست . دست نيابد

ايـن شـامل مشـاهده، تخيـل،     . دليل اين امر اين است كه پـژوهش داري ابعـاد فعـال قـوي اسـت     
ها  موفقيت در اين زمينه. بندي و بيان است خواندن، تفسير، تأمل، تجزيه و تحليل، ارزيابي، فرمول

ذير اسـت، بلكـه نيازمنـد بـه تمـرين و      پـ  سختي بـا حافظـه، قـوه شـنوايي و ديـد خـوب امكـان        به
در اينجـا فضـايلي همچـون كنجكـاوي، دقـت، انصـاف       . هاي منشي فكري خاصي دارد ويژگي

فكري، شكيبايي فكري، صداقت فكري، شجاعت فكري و فروتني فكـري ظهـور خواهـد كـرد     
)baehr, 2011, p2.(  شـود  هايي كه باعث معرفت خـوب مـي   آن منش -منظور از فضايل فكري- 

ناميد و امروزه با عنوان فضايل شناختي يـا  فكري ها را فضايل  همان اموري هستند كه ارسطو آن
كننـد   شناسـي كـه بـر فضـايل فكـري تأكيـد مـي        هـاي معرفـت   نظريـه . شوند شناخته مي ،معرفتي
هـاي   شناسي فضيلت به بررسي و تحليل ويژگـي  درواقع معرفت. شناسي فضيلت نام دارند معرفت
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شناسي فضيلت، ارزيابي باور، توجيه و معرفت بر اساس  در معرفت. پردازد باور مي منشي صاحبان
ويژگي اصلي اين رويكرد تكيـه بـر   درواقع  .)Wright, 2009, p93(گيرد  مي انجام فكريفضايل 

فرايندها و . شوند هاي عامل معرفتي است كه در اصطالح فضايل فكري ناميده مي منش و ويژگي
هـايي   كنند، فضايل اخالقي و فضايل و عـادت  اطف و اميال ما را مديريت ميهايي كه عو عادت
  .)Zagzebski, 1996, p56(انجامند، فضايل فكري نام دارند  ي باور ميريگ شكلكه به 

 1شناسي فضيلت وجود دارد؛ يكي اعتمادگرايي فضـيلت  دو رويكرد اصلي در نظريه معرفت
هـا   آن. كنند مل در جهت دستيابي به حقيقت تأكيد ميهاي ادراكي و استنتاجي عا كه بر ويژگي

قـواي ذهنـي همچـون ادراك،     رنـده يدربرگكـه   كننـد  يمـ ي تعريـف  ا گونـه  بهفضايل فكري را 
 باورند نيبراو ) Greco, 2002: p287؛Goldman, 2001, p157-158( شود يمي و حافظه نگر درون

گرايـي   ديگـري مسـئوليت  ). Sosa, 1991, p189(كه قـواي ذهنـي همـان فضـايل فكـري هسـتند       
فضـايل فكـري را   هـا   درواقـع آن . داننـد  هـاي منشـي مـي    كه فضايل فكـري را ويژگـي   2فضيلت

گشـودگي  ي منشـي افـراد همچـون كنجكـاوي،     ها يژگيوكه شامل  كنند يمي تعريف ا گونه به
 ;Code, 1987, p50-51(ذهنــي، شــجاعت فكــري، اســتقامت فكــري و تواضــع فكــري اســت  

Zagzebski, 1996, p137(. هـا  آنقواي ذهني اكتسابي نيستند، در اين مقاله بـه بررسـي    ازآنجاكه 

فضايل فكري كه اكتسابي هستند و الزم اسـت   نيتر مهم، بلكه تنها به شرح مختصر ميپرداز ينم
  .ميپرداز يمهاي درس منطق در نظر گرفته شوند،  در كالس

صـورت   حتـي اگـر ايـن شـناخت بـه      ؛سـت تمايل به شناخت چيزهـا و موضـوعات ا   :كنجكاوي
قاضـي  ( توانـد بكنـد   بالفعل و سريع مورد استفاده فرد قرار نگيرد و وي نداند با ايـن آگـاهي چـه مـي    

كنجكـاوي  . هاي آموزشي است پرورش اين فضيلت از وظايف اصلي نظام ).166ص، 1398 ،مرادي
هـاي معرفتـي    ايـن فضـيلت افـق   . بط استگونه هستند، مرت با پرسيدن درباره اينكه چرا اشيا و امور اين

  .دهد اكتساب حقيقت است، قرار مي هاي كنجكاو كه هدفشان جديدي را فراروي انسان

                                                      
1. virtue reliabilism 

2. Virtue responsibilism 
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حتـي در برابـر    ذهن كسـي اسـت كـه ذهـنش در برابـر حقيقـت،       گشوده :گشودگي ذهني
دق دغدغه رسيدن به ص كه يدرحالوي . پذير است هاي مخالف، باز و انعطاف ها و استدالل ايده

و آمـاده   دهد يمدقيق و مناسب مورد ارزيابي قرار  صورت بهي بديل را ها شهياندرا دارد همواره 
ناديـده   رود يمـ  هـا  آنيي را كه احتمـال صـدق   ها نهيگزي نو و درست است و ها شهياندپذيرش 

، بلكـه منظـر وي را   دهـد  ينمـ ذهـن بـودن لزومـاٌ باورهـاي شـخص را تغييـر        گشـوده . رديـ گ ينم
انـد،   هـا و شـواهد را مـورد بررسـي قـرار نـداده       ها تا زمـاني كـه اسـتدالل    آن. كند يم تر گسترده

كساني كه از اين فضيلت برخوردارند، ازآنجاكه انگيزه دستيابي بـه حقيقـت    .كنند قضاوت نمي
بهره هسـتند، احتمـال بيشـتري بـراي رسـيدن بـه        را دارند، نسبت به كساني كه از اين فضيلت بي

  ).66، ص1400؛ ميراحمدي، 338، ص1397خداپرست، : ك.ر( معرفت دارند

عبـارت   باكي فكـري قـرار دارد   هاي بزدلي فكري و بي كه در مقابل رذيلت :شجاعت فكري
است از تمايل به پايداري و استوار بودن در حالت و يا عملي كـه خيـر معرفتـي را در مقابـل دارد؛     

 ,Baehr, 2011(كنـد   طـري را متوجـه خـود فـرد مـي     كه انجام اين كار احتماالً تهديـد و خ  درحالي

p177( .  كسي كه از شجاعت عقالني برخوردار است، انگيزه رسيدن به حقيقت را دارد و در مسـير
  .كشف حقيقت، تمايل به پذيرش تهديدات و خطرها را دارد و از پيامدهاي آن ترسي ندارد

 برخـي  بايـد  آيا انسان اينكه دقيق رديابي براي تمايلي عنوان به تواضع فكري :تواضع فكري

 خـود  باورهـاي  بـه  حـد  از بـيش  همچنين نبايد اعتماد .شود مي درك نه، يا بداند دانش را باورها

ها بـاور   صورت سرسري به آن نبايد به داريم، نگه محكم را ها آن بايد كه زماني اما باشيم، داشته
؛ يعنـي تواضـع   )Barrett, 2017, P1-2(هـا اسـتوار باشـيم     داشته باشيم، بلكه بـر درسـت بـودن آن   

بهـره   فردي كه متكبر فكري است، از تواضـع فكـري بـي   . فكري حد وسط بين دو رذيلت است
كسي هم كه از اعتماد به نفس فكـري كـافي برخـوردار نيسـت و پيوسـته خـود را تحقيـر        . است

ه دربرگيرنـده  درواقع تواضع فكري فضيلتي اسـت كـ  . بهره است كند نيز از تواضع فكري بي مي
هـا و دسـتاوردهاي ديگـران، تمايـل بـه پـذيرش انتقادهـاي         تمايالتي همچون احترام بـه توانـايي  

. درست نسبت به اعمال و افكار خود و تمايل به گوش دادن محترمانه به نظـرات ديگـران اسـت   
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ي هـا  بينـي  هايي كه در خـودبزرگ  انساني كه از تواضع فكري برخوردار است، با علم به ويژگي
درواقع كسي كه از تواضع فكري برخوردار است، آمادگي . ها مخالف است فكري است، با آن

هاي متفاوت از ديدگاه خود را دارد و به تغيير باورهاي خود در صـورت لـزوم،    پذيرش ديدگاه
  .همچنين تمايل دارد كه درباره درستي باورهاي خود بيشتر بداند. تمايل دارد

 يا گونـه  بـه اسـتقالل را   1جـان بنسـون  . كري ديگر، استقالل استفضيلت ف :استقالل فكري
فضـيلت  « :رديـ گ يفضيلتي فكري و هم فضيلتي اخالقـي در نظـر مـ   هم كه آن را  كند يتعريف م
قـدرت خـود در عمـل كـردن، انتخـاب كـردن و        ههمـراه بـا اعتمـاد بـ     ويژگـي منشـي  استقالل 

در معنـاي اسـتقالل    كـه  كنـد  يسـتدالل مـ  ا او ).Benson, 1987, p205(» عقايد است يريگ شكل
 به آنچه بايد انجام دهـد درباره مثال نخست انسان  ؛است فكريموازي با انديشه  ،انديشه اخالقي

انســاني كــه از فضــيلت اســتقالل فكــري . پــردازد يمــ اســت، درســت آنچــهبــه  در مــورد دوم و
  . ادات خود مستقل استبرخوردار است، توانايي شناخت حقيقت را دارد و در باورها و اعتق

عبارت از قرار دادن خود در موقعيت ديگران، براي درك صادقانه ديدگاه  :همدلي فكري
هـا و   كسي كه از همدلي فكري برخـوردار اسـت، ايـن توانـايي را دارد كـه ديـدگاه      . آنان است

يي غيـر از  هـا  تواند با استفاده از مقدمات، مفروضات و ايده داليل ديگران را بازسازي كند و مي
  ).83، ص1398و  37، ص1399الدر و پل، (هاي خود، استدالل كند  ايده

البته اين نكته را بايد در نظر داشته باشيم كه اين فضايل وابستگي متقابلي به يكديگر دارنـد؛  
ها را بدون ديگري در خود رشد دهيم؛ بـراي نمونـه،    بسيار دشوار است كه بخواهيم يكي از آن

هاي معرفتي خود آگاه باشـيم،   براي آنكه از محدوديت. فكري را درنظر بگيريدفضيلت فروتني 
براي كشف . رو شويم هاي خود روبه ها و ناآگاهي داوري نياز به شجاعت فكري داريم تا با پيش

بـراي  . هـاي ناسـازگار را كشـف كنـيم     ها نيازمند به پشتكار فكري هستيم تا استدالل داوري پيش
ز به همدلي فكري داريم تا ديدگاهي را كه ديرزماني با آن مخالف بـوديم يـاد   اين منظور نيز نيا

                                                      

1. John Benson 



  ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۱۴سال هشتم، شماره اول، پياپي ، معارف منطقي»     ١١٠«

  

رسد، مگر آنكه اعتماد فكري به عقل خود داشـته باشـيم    اين تالش نيز موجه به نظر نمي. بگيريم
بـراين، مـا بايـد انگيـزه دسـتيابي بـه        افـزون . كه در تشخيص امور درسـت از نادرسـت تواناسـت   

لحاظ معرفتـي   ما به. ها بپردازيم اي به ارزيابي ديدگاه صورت منصفانه و به حقيقت را داشته باشيم
دانـيم، بـه صـورت     ها را ناسازگار و ناپذيرفتني مي هايي كه آن و اخالقي مسئول هستيم كه نظريه

  ).Paul, 2000, p170( منصفانه ارزيابي كنيم

  ضرورت آموزش فضيلت فكري در كالس منطق. 3

هاي درس منطق پي  و ضرورت پرداختن به بحث فضيلت فكري در كالس براي آنكه به اهميت
  :ببريم، الزم است به نكات زير توجه كنيم

بيش از صد تعريف از منطق ارائه شده است ولي مسئله اصلي در تمـام ايـن تعـاريف،    ) الف
). 3، ص1384نبـوي،  (هـاي درسـت از نادرسـت اسـت      بندي استدالل و تشخيص اسـتدالل  طبقه

مـا در  ). 15، ص2، ج1380مظفـر،  (ع مقصـود اصـلي عـالم منطـق، بحـث اسـتدالل اسـت        درواق
هـا اثبـات    آوريم تـا ادعـاي خـود را بـراي آن     هاي خود براي مخاطبان خويش دليل مي استدالل

شـود و   منطق يعني بررسي اين كه چه چيزي براي چه چيزي دليـل خـوبي محسـوب مـي    «. كنيم
سـوي قضـيه    الل عبـارت اسـت از رفـتن از قضـيه معلـوم بـه      استد). 17، ص1398پريست، (» چرا

). 136، ص1391خوانسـاري،  (شـود   مجهول و به سه قسـم قيـاس، اسـتقراء و تمثيـل تقسـيم مـي      

  .كند درست و نادرست را بررسي مي بنابراين منطق علمي است كه قواعد استدالل

؛ براي نمونه، ما از ورندآ يمادبيات فضيلت فكري توصيف مناسبي براي تحقق اين امر فراهم 
ي خوبي ها پرسشآموزان و دانشجويان كمك كند تا  يك آموزش خوب انتظار داريم به دانش

، به جزئيات مهـم  )ذهني گشوده( رديبگهاي بديل را در نظر  ، ديدگاه)كنجكاوي(كنند را مطرح 
داليـل  هـايي كـه    و بر ديدگاه )شجاعت فكري(، خطرهاي فكري كند )دقت فكري(كند توجه 

). ايسـتادگي فكـري  (كننـد  ايسـتادگي   شـوند  يمـ دارند و مورد چالش واقع  ها آن دييتأمعتبر در 

دوسـتار  «تا اهداف آموزشـي همچـون    آورند يمهمچنين فضايل فكري روشِ معقولي را فراهم 
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؛ عميـق توضـيح داده شـوند    صـورت  بـه و  ليتفص به» تفكر انتقادي«و » يادگيري دائمي«، »دانستن
 ,Baehr( سازد يم برآوردهي فضيلت برخي از اهداف مهم آموزش منطق را شناس معرفتين بنابرا

2016, p4(. هـاي درسـي    ترين هدف آموزش در برنامـه  ترين و اساسي درواقع فضايل فكري مهم
التحصـيالن   وكار، فارغ صورت خاص است؛ حتي در يك كسب صورت كلي و درس منطق به به

ي برخوردارند همواره كارمنداني با عملكرد بهتـر نسـبت بـه ديگـر     دانشگاهي كه از فضايل فكر
درنتيجـه هـر دو عامـل نظـري و عملـي در      . كارمندان هستند و جايگاه شغلي آنان نيز بهتر اسـت 

هاي آكادميك منطق به دانشجويان در بهبـود و ارتقـاي عملكـرد خـود در يـادگيري آن       كالس
طور جامع و كاملي در مسير درسـت   امور آموزشي بهاگر دانشجويان در . نقش بالمنازعي دارند

هـاي   توانند مهارت هايي گرد چارچوب تفكر بپردازند مي يادگيري قرار گرفته و به انجام فعاليت
خوبي بياموزند و آن را در مباحثاتشان و حتـي در زنـدگي پيـاده     استدالل قياسي و استقرايي را به

كـارگيري رويكـرد    يافت و راهكار آن چيزي جز بـه  ستتوان د به همگي اين امور نيز مي. كنند
  .)Byerly, 2019, p12(فضايل فكري و تفكر انتقادي نيست 

شـود ذهـن از خطـاي در انديشـه      كار بـردن آن باعـث مـي    منطق ابزاري قانوني است كه به) ب
جلوگيري از خطا در انديشه ). 15، ص1391؛ خوانساري، 19، ص1، ج1380مظفر (محفوظ بماند 

. ترين عوامـل پيـدايش منطـق و مطالعـه ايـن علـم اسـت        هاي پيشگيري و درمان آن از مهم و روش

گمارند به دنبال تحقق اين اهـداف   هاي آن همت مي كساني كه به آموختن قواعد منطقي و مهارت
باورنـد كـه    آموخته منطق هستند براين مسئله قابل توجه اين است كه اغلب كساني كه دانش. هستند

هاي اخير منطـق كـاربردي رواج    روست كه در دهه ازهمين. كند عه منطق اين امر را محقق نميمطال
شـود، بـر    ناميـده مـي  » مهندسـي فكـر  «ترين تصور از منطق كاربردي كـه   براساس رايج. يافته است

براساس اين رويكرد به ابزارهـايي  . شود هاي فردي براي رسيدن به تفكر اثربخش تأكيد مي مهارت
ز قواعد منطقي و تمرين نيازمنديم و صرف آگاهي از قواعد منطقي باعـث دسـتيابي بـه ايـن     بيش ا

تـرين   از مهـم ). 5- 1، ص1391خنـدان،  (هايي فراتر از منطق نيازمند هستيم  هدف نيست و به دانش
  .فضايل فكري استشناسي فضيلت و  ها، تفكر انتقادي و معرفت اين دانش
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د جديــد، عملكــرد بهتــري از دانشــجويان در فراينــد كــارگيري ايــن رويكــر در صــورت بــه
پردازان حوزه آمـوزش همگـي    فيلسوفان و نظريه. هاي منطق را خواهيم ديد يادگيري در كالس

. 2عنصـر مهـارت؛   . 1: شـود  داستان هستند كه تفكر نقادانه از دو عنصر متفـاوت حاصـل مـي    هم

ر مهــارت اختصاصــاً همــان كــه عنصــ درحــالي ؛)Byerly, 2019, p9(عنصــر چــارچوب تفكــر 
شـود كـه در رويكـرد متعـارف تعريـف شـده اسـت، ازجملـه مهـارت           هايي را شامل مي مهارت

عنـوان چـارچوب تفكـر نقادانـه      هـايي كـه عمومـاً بـه     اما مؤلفه. ارزيابي كردن و استنتاج مباحث
و هـاي منطـق    كـالس . پوشـاني دارنـد   شوند، به طرز چشمگيري با فضايل فكـري هـم   شناخته مي

بـراي آمـوزش    -كنند، احتماالً عملكرد مناسـبي   تفكر نقادانه كه از رويكرد متعارف استفاده مي
. گيرنـد  ها غالباً عنصر چارچوب تفكر را ناديـده مـي   خواهند داشت، اما آن -عناصر تفكر نقادانه

هـايي همچـون    براي نمونه كسـب ويژگـي   -اگر فضايل فكري به دانشجويان آموزش داده شود 
هـا در   درنتيجه عملكرد اين كالس -فكري، هشياري و گوش به زنگ بودن و محتاط بودنروشن

اگـر   ).Byerly, 2019, p9(گمان بهتر خواهـد بـود    امر آموزش عنصر چارچوب تفكر منتقدانه بي
بيننـد؛ زيـرا ايـن     هـاي جـدي مـي    صرفاً نگاه ابزاري به منطق داشته باشيم، دانشجويان مـا آسـيب  

امـا اگـر در   . هـا نخواهنـد داشـت    ها نقـش چنـداني در رشـد و شـكوفايي آن     زهها و آمو مهارت
ها را بـه   نفسه داراي ارزش هستند و آن هاي فكري استفاده كنيم كه في آموزش منطق از فضيلت

  .ها خواهد كرد شكوفايي و رشد آن صورت كمك بيشتري به دانشجويان آموزش دهيم، دراين

هـا بـه اهـداف از     هاي منطـق، ايـن كـالس    فكري در كالسكارگيري فضايل  در اثناي به )ج
رسـند؛   تر مـي  هايي مانند ارزيابي و استنتاج مباحثات آسان پيش تعيين شده خود نسبت به مهارت

 -هـايي آرمـاني و جـذاب    صـورت نمونـه   بـه  –همـراه فضـايل فكـري     ها به زيرا وقتي اين مهارت
انجامنـد و   ها مـي  جويان براي يادگيري مهارتشوند، سرانجام به افزايش انگيزه دانش تدريس مي

تحقيقـات بـر روي   . كننـد  ها كمك مـي  كارگيري آن به بهبود توانايي دروني دانشجويان براي به
ــي        ــواي آموزش ــه محت ــجويان ب ــه دانش ــامي ك ــت، هنگ ــرده اس ــكار ك ــجويان آش ــزه دانش انگي

كننـد، انگيـزه    نگـاه مـي   -صد البته جـذاب  -عنوان يك نمونه عالي و آرماني و  هايشان به كالس
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اين، تحقيقات ديگر نشان  بر افزون. )pink,2009, p131( دروني بيشتري جهت يادگيري آن دارند
انگيـزي خبـر از چگـونگي عملكـرد افـراد، خـواه در        طـور شـگفت   اند كه انگيزه دروني بـه  داده

هـايي   اگر مهـارت  بنابراين. )Cerasoli & et-al, 2014(دهد  كالس و خواه در زندگي روزمره مي
هـاي منطـق و    شوند به همراه فضايل فكري در كالس ها تأكيد مي كه در رويكرد متعارف به آن

وجـود   هاي جامع و جذاب تدريس شوند، دليل سومي بـراي ارائـه بـه    عنوان نمونه تفكر نقادانه به
هـا خواهنـد داشـت     آيد كـه طبـق آن، دانشـجويان عملكـرد بهتـري در كسـب ايـن مهـارت         مي

)Byerly, 2019, p13.(     هـاي منطـق    بنابراين داليل قوي براي آمـوزش فضـايل فكـري در كـالس
ها باعث محروم ساختن دانشـجويان از ابزارهـاي    وجود دارد و ناديده گرفتن آن) صوري(قديم 

  .شود ها مي ارزشمند براي استدالل كردن و ارزيابي استدالل

  چگونگي آموزش فضيلت فكري. 4

رو  ايم، اكنون با اين پرسـش روبـه   ورت آموزش فضايل فكري در منطق را يافتهپس از آنكه ضر
هاي منطـق اجرايـي شـود و بـا چـه روشـي        تواند در كالس شويم كه چگونه اين رويكرد مي مي
هـا و منـابع آموزشـي كـه بـراي       در ايـن بخـش بـه روش   . توان آن را در عمل نيز پيـاده كـرد   مي

پـردازيم؛   هـا مـي   روند اشاره كـرده و بـه توضـيح آن    كار مي تدريس هرچه بهتر فضايل فكري به
  .دهيم راي اين رويكرد پيشنهاد ميسپس منابعي را براي اج

  هاي آموزش فضيلت فكري روش. 4-1

تواننـد از   درباره فنون آموزشـي كـه اسـتادان مـي    . شويم هاي آموزشي وارد اين بحث مي ابتدا با روش
س آموزش فضايل فكري و رشـد و پيشـرفت دانشـجويان خـود     هاي خود براي تدري ها در كالس آن

هاي بلندبااليي توسـط پژوهشـگران ارائـه شـده و بـراي بررسـي        كار گيرند، سياهه ها به در اين كالس
هـا،   ما نيز با بررسي اين پـژوهش . ها تحقيقات تجربي و ميداني فراواني نيز انجام شده است كارايي آن

  .پردازيم ها مي شان را انتخاب كرده و به تشريح آن مدترينترين و كارآ پنج مورد از مهم
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صـورت   يك روش مهم براي آموزش و پرورش فضيلت فكري ايـن اسـت كـه بـه     .4-1-1
آمـوزش فضـايل   . مستقيم مفهوم فضيلت فكري و فضايل و رذايـل فكـري آمـوزش داده شـوند    

هـاي   ها و اسـتنتاج  ستداللتواند به ما يك چارچوب مفهومي يا واژگاني بدهد كه در ا فكري مي
اگـر  . درواقع بايد فضايل فكري بخشي از جعبه ابزار ذهنـي مـا باشـد   . ها بهره ببريم منطقي از آن

بخواهيم از آموزش فضايل فكري در كالس درس منطق بهـره ببـريم بايـد نخسـت بفهمـيم كـه       
هـا را   شـويم، آن  رو مـي  هـا روبـه   هايي كـه بـا آن   اند تا در موقعيت فضايل و رذايل فكري چيست

هاسـت؛ زيـرا هـدف مـا را نيـز روشـن        اين امر گام مهمي در جهت اكتساب آن. تشخيص دهيم
در اين روش، هدف از آمـوزشِ مفـاهيمِ مـرتبط بـا عنـوان درس،      . )King, 2021, p261(كند  مي

ــه القــاي احســاس پيشــرفت در    يــادگيري چيســتي و ذات فضــايل فكــري بــوده كــه ســرانجام ب
هـاي   در اين روش، مفاهيم فضايل فكـري توضـيح داده شـده و بـا عامـل     . انجامد دانشجويان مي

هـا   همچنين مقاالت و متون مرتبط در كـالس . شوند مخالف خود، يعني رذايل فكري مقايسه مي
خروجـي حاصـله از   . شـوند  ارائه شده و درنهايت همه اين موارد به بحث و ارزيابي گذاشته مـي 

رود كه خودشان بتوانند به بحث و توضـيح   از دانشجويان انتظار ميقرار است كه  ها بدين كالس
هـا را   هـاي كليـدي هريـك از آن    درباره تعاريف هريـك از فضـايل فكـري بپردازنـد، ويژگـي     

. مشخص كنند و سرانجام نيز توانايي مقايسه فضايل و رذايل فكري با يكـديگر را داشـته باشـند   

د بـه مجموعـه كـاملي از تعـاريف و اصـطالحات      دانشجوياني كه به ايـن اهـداف نزديـك شـون    
تواننـد ايـن مـوارد     هاي منطق دست خواهند يافت و آگاهانه مي مربوط فضايل فكري در كالس

بنـابراين   ).Byerly, 2019, p16(را به ديگران توضيح و حتي در برخـي از مـوارد آمـوزش دهنـد     
  .ضايل فكري برداشته استاگر كسي اين كار را انجام دهد، گام مهمي در جهت اكتساب ف

يكي از عواملي كـه باعـث رشـد و    . روش دوم شامل استفاده از الگوهاي انساني است .2- 1- 4
شـناخت  . شود، الگوهاي اخالقي و اقتدا به الگوهاي مناسب در ايـن زمينـه اسـت    تقويت فكري مي
ايـن معناسـت    داشتن الگوهـاي اخالقـي بـه   . تري داشته باشيم شود واكنش مناسب الگوها باعث مي

را ) ذهنـي  بـراي نمونـه، گشـوده   (كه بخواهيم اشخاص خاصي شويم؛ بخواهيم فالن ويژگي منشي 
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به همين دليل است كه استفاده از الگوهاي اخالقي همچون سـقراط، نقـش مهمـي در    . داشته باشيم
انـدن  تعليم و تربيت اخالقي و خودسازي داشته است و اين امر يكـي از داليـل مهـم نوشـتن و خو    

هاي شخصيت اخالقي، حتي اگـر   ها نمونه هايي است كه در آن نامه ها و رزم ها يا داستان سرگذشت
  ).149- 148، ص1376فرانكنا، (شدند قهرمان و يا قديس هم نباشند، به تصوير كشيده 

هاي عالي فضايل فكري هستند؛ بـراي نمونـه،    اين الگوهاي انساني اشخاصي آراسته به نمونه
كيشانشـان   ه بسيار روشنفكر بوده يا افرادي كه تصميمات خود را نسـبت بـه ديگـر هـم    افرادي ك

منظور معرفـي ايـن الگوهـاي انسـاني گـاهي اسـتادان ملـزم بـه          به. گيرند محتاط اما هوشيارانه مي
شوند و سرانجام دانشجويان نيز بـه مطالعـه و تماشـاي آنـان      ها مي حكايت حال و سرگذشت آن

افالطـون   ).Byerly, 2019, p16( كننـد  يل فكـري را شناسـايي و ارزيـابي مـي    پردازنـد و فضـا   مي
مند تشـبه بجـوييم و    ي فضيلتها انسانو اعمال  ها زشيانگباور بود كه ما از كودكي بايد به  براين

نگهبانـان آينـده را بايـد از     ديـ گو يمـ  جمهـوري وي در رسـاله  . را الگوي خود قرار دهيم ها آن
يي كـه از كـودكي در   هـا  شـدن الگوهاي فضيلت، تشـويق كـرد؛ زيـرا شـبيه     طريق شبيه شدن به 

ي رفتـاري و گفتـاري و فكـري    هـا  عـادت ، جزئي از ذات كودك شده و به شوند يم گرفته شيپ
  ).902، ص1380افالطون، (شوند  يمتبديل 

باور است كه فضـيلت از طريـق شـبيه شـدن بـه الگوهـاي فضـيلت آموختـه          نيز براين ارسطو
مراحـل يـادگيري    كنـد كـه   اسـتدالل مـي   )zagzebski, 1996, p150-158(زاگزبسـكي   .شـود  مي

 فيتوصارسطو  لهيوس بهفضايل عقالني دقيقاً متناظر با مراحل يادگيري فضايل اخالقي است كه 
، پـس از انجـام تمـرين،    شـود  يمآغاز اين مراحل با تقليد از اشخاص داراي فضيلت . است شده 

در هر دو مـورد تقليـد از شخصـي اسـت كـه داراي      . شوند يي عادت مو اعمال خاصات احساس
شجاعت را  تواند يم انسان. ؛ براي نمونه، فضيلت شجاعت را در نظر بگيريدحكمت عملي است

بلكـه   ،مستلزم آموزش احساس تنها نهچنين تقليدي . بياورد دست بهتقليد از شخص شجاع  راهاز 
اخالقي بـراي   لحاظ ازرا بشناسيم كه در آن  ييها تيقعمستلزم آموختن اين است كه چگونه مو

 دانـد  يوجود دارد كـه شـخص مـ    ييها معموالً زمان .تشجاعت ارزشمند اس ،با خطر رويارويي
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چنـين شخصـي از    ديـ گو يارسطو م. انجام آن كار را ندارد يياما توانا ،بايد انجام دهد يكار چه
كه بر اين ضعف غلبه كنـد   رديگ يياد م رفته فتهراين شخص . برد يرنج م) ضعف اراده(اكراسيا 

شجاعانه عمل كنـد نسـبت بـه زمـاني كـه       صورت به كه قادر است الزم در شرايط شيازپ شيبو 
امـا   ؛است يدار شتنيخولحاظ عقالني شخص  او به يا مرحلهدر چنين . اين وسوسه شديد نيست

تي براي غلبه بر اين وسوسـه متضـاد   ازآنكه انجام اين كار براي وي آسان شود و ضرور تنها پس
وقتـي او بـراي   . داراي فضيلت شـجاعت اسـت   اوكه  شود يگفته م يدرست بهوجود نداشته باشد 

شـود و سـرانجام    رو روبهمدت طوالني شجاع بود، ديگر ممكن نيست كه حتي با وسوسه متضاد 
ل اخالقـي  فضـايل فكـري همچـون فضـاي    . كنـد  يخوشايند درك م يفعاليت همچون شجاعت را

 شـوند  يممند آغاز  ي فضيلتها انساناين مراحل با شبيه شدن به . ابندي يمپرورش  مرحله به مرحله
؛ بـراي نمونـه،   شـوند  يمـ سپس با تكرار عمل و از طريـق عـادت بـه ملكـه در شـخص تبـديل        و

مرحله نخست براي دارا شـدن ايـن فضـيلت    . فضيلت عقالني گشودگي ذهني را در نظر بگيريد
مرحلـه  . ذهـن در پـيش گرفتـه شـود     ي شخص گشـوده ها زشيانگت است از اينكه اعمال و عبار

انگيـزش   مـثالً ي ناسـازگار،  ها زشيانگاما فرد به دليل ؛ ي بديل استها شهيانددوم بررسي دقيق 
در مرحلـه بعـد   . ماند يبازمبراي باور به آنچه پيشاپيش به آن اعتقاد دارد، از انجام دادن اين كار 

خاطر خود صدق  و انگيزه دغدغه صدق به شوند يمي ناسازگار ضعيف ها زشيانگاين  است كه
ي بررسـي  درسـت  بـه ي بـديل را  ها شهياند شود يماساس شخص موفق  براين. كند يمغلبه  ها آنبر 

ي هـا  زهيـ انگ، زمـاني كـه   آورد يمدست  مرحله آخر فاعل فضيلت گشودگي ذهني را به در .كند
ي بـديل بـه تـالش و    هـا  شـه ياندوي قوي شده است كه ديگر براي بررسي اي در  اندازه بهصدق 

  .است گونه نيهمدرباره ساير فضايل نيز وضعيت به . افتد ينمزحمت 

سـلوك گونـاگونِ برگرفتـه از     -شناخت و ارزيابي -اي  روش سوم با بررسي مقابله .4-1-3
: كنـد  وش اسـتدالل مـي  بـايرلي دربـاره آمـوزش ايـن ر    . فضايل و رذايـل فكـري سـروكار دارد   

شـود كـه سـلوك مختلـف بـراي       اي مـي  آن دسـته ) الف: هاي آموزشي اين روش شامل فعاليت
هاي خـود را دربـاره آن    شود كه ارزيابي ها درخواست مي دانشجويان تصويرسازي شده و از آن
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 ارائه كنند و سرانجام بررسي كنند كه هريك از اين تصاوير مشخصة فضايل فكري بـوده يـا در  
هـا از تصـاوير و    توضـيح كامـل چگـونگي ارزيـابي آن    ) مقابل، جزء رذايـل فكـري هسـتند؛ ب   

  ).Byerly, 2019, p17-18( )مبني بر فضيلت يا رذيلت بودن(شان  چرايي تصميمات

هـا را از هـم    تواننـد آن  د، مـي نمعرفـي شـده باشـ   دانشـجويان  بـه   درستي بهاگر فضايل و رذايل 
كننـد و چـه    فهمند كه مردم، ازجملـه خودشـان، چگونـه فكـر مـي      مي ها كامالً آن. تشخيص دهند

مفاهيم فضايل، باعث رشد  بارهتوانند با تفكر در مي دانشجويان. شود ها مي چيزي باعث انگيزش آن
هـا در ارزيـابي خودمـان،     طبيعي افكار را با استفاده از آن طور كامالً ما به ؛ زيراها در خود شوند آن
ذهنـي هسـتم؟    آيا من انسان گشـوده : توان پرسيد ؛ براي نمونه، ميكنيم ف ميمعطو يشخو ويس به

چـرا زمـاني كـه افـراد خاصـي بـا مـن صـحبت         ام؟  آيا در بيان آنچه گفتم متعصبانه برخورد نكرده
كنم؟ در اين حالت ذهن من بـه كجـا مشـغول اسـت؟ چـه چيـزي        ها توجه نمي كنند، من به آن مي

در بهتـرين  فكـري   رذايـل بررسي رفتار مبتنـي بـر فضـايل و     فتار كنم؟گونه ر شود من اين باعث مي
ها قدرت  دهد و به آن هاي ارزيابي شخصي را ميمعيارحالت كلمه، قضاوتي است و به دانشجويان 

  .كند فضايل فكري در خود هدايت ميها را در جهت پرورش  و آن كند تبعيض اخالقي را اعطا مي

پـرورش فضـايل فكـري بسـيار شـبيه يـادگيري       . ش استروش چهارم تمرين و تال .4-1-4
... خواهـد در زمينـه راننـدگي، نقاشـي، شـنا، موسـيقي و        فـرض كنيـد كسـي مـي    . مهارت است

هرچـه  . ها بهبود يابد، بايد تمرين كند خواهد عملكرد وي در اين فعاليت اگر مي. توانمندتر شود
ه آموزش فضايل فكري نيـز وضـعيت بـه    در زمين. بيشتر تمرين كند عملكرد وي بهتر خواهد شد

اگر ما به دنبال رشد و پرورش فضايل فكري در خودمان هستيم بايد اعمـالي  . همين شكل است
را كه مبتني بر فضايل فكري هستند انجام دهيم؛ براي نمونه، دانشجويان براي تقويت گشودگي 

اگـر  . گونـاگون بپردازنـد   ذهني بايد فعاالنه به مطالعـه، تحقيـق، بررسـي و ارزيـابي موضـوعات     
گيـري و رفتارهايشـان هسـتند بايـد بـه تمـرين تفسـير و تشـريح          خواهان احتياط بيشتر در تصميم

ارتباطات موضوعات و افراد با نگاهي ريزبينانـه روي بياورنـد و بـه همـين ترتيـب بـراي فضـايل        
قرارگيـري  . 2ايجاد شـرايط مناسـب؛   . 1: هدف از روش چهارم و اجراي انواع آن. فكري ديگر



  ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۱۴سال هشتم، شماره اول، پياپي ، معارف منطقي»     ١١٨«

  

كوشش دانشجويان براي پيـاده كـردن هريـك    . 3دانشجويان در آن شرايط و سرانجام مشاهده؛ 
در حقيقت پرورش فضايل فكـري   ).Byerly, 2019, p18(صورت عملي است  از فضايل فكري به

دنبـال ايـن باشـد كـه      اگـر كسـي بـه   . ها زمـان ببـرد   مستلزم تالش بسيار است و ممكن است سال
طـور كـه بـراي موفقيـت در      همان. فضايل فكري را كسب كند، سخت در اشتباه است سرعت به

نيازمند تمـرين و تـالش بسـياري هسـتيم، در زمينـه پـرورش       ... رانندگي، نقاشي، شنا، موسيقي و
  .يز تالش و تمرين بسيار الزم استفضايل فكري ن

:پرورش فضيلت فكري از طريق پرورش ذهنيت رشد .5- 1- 4
ه باشـيد در بحـث   توجـه داشـت   1

يادگيري بسياري از دانشجويان پس از رويارويي با سختي كار و شكست، از انجام آن كـار دسـت   
هـا   آن. دهنـد  كنند و به كـار خـود ادامـه مـي     درمقابل برخي ديگر با ناماليمات مقابله مي. كشند مي

كننـد و   ر مـي هـا بـر روي نقـاط ضـعف خـود كـا       آن. تواننـد بهتـر عمـل كننـد     باورند كه مي براين
 ,dweck, 2006(نامـد   اين امر را ذهنيت رشد مي 2كارول دوك. ها را برطرف سازند كوشند آن مي

p6-7.(  هــا و  منظــور از ذهنيــت رشــد ايــن اســت كــه شــخص ظرفيــت فكــري خــود، يعنــي دانــش
بـه سـخن ديگـر، زمـاني كـه وي عملكـرد       . دانـد  هاي ذهني خود را با تالش تغييرپذير مـي  مهارت

كشـد، بلكـه    گويد استعداد وي ضعيف است و دست از كار نمي دهد نمي از خود نشان ميضعيفي 
كنـد تـا عملكـرد بهتـري داشـته باشـد و بـا ايـن          در عين پذيرش نقاط ضعف خود، بيشتر كـار مـي  

ذهنيت رشد در موفقيت دانشجويان نقـش اساسـي دارد    .يابد رفته عملكرد او بهبود مي ذهنيت، رفته
هاي تحصيلي پايداري ورزند، نقاط ضـعف فكـري خـود را     كند تا در چالش مي ها كمك و به آن

در مقابـل، كسـاني كـه ذهنيـت ثابـت دارنـد، دربـاره هـر         . ها را برطـرف كننـد   ارزيابي كرده و آن
كننـد   شود وقتي به كار يا مسئله دشواري برخورد مـي  عملكردي قضاوتي دارند و اين امر باعث مي

كننـد؛ بـراي نمونـه،     صورت نامحسوسي از انجام آن كـار دوري مـي   يند بهآ كه از عهده آن برنمي
اند، از شـركت در كـالس آن درس    كساني كه داراي ذهنيت ثابت هستند، وقتي در درسي ضعيف

                                                      
1. Growth Mindset 

2. Carol Dweck 
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دهـد كـه بداننـد بـا تـالش       در مقابل، ذهنيت رشد به دانشجويان اين امكـان را مـي  . كنند دوري مي
كننـد و   ها بـه اشـتباهات خـود اعتـراف مـي      آن ).King, 2021, p122(توانند پيشرفت كنند  بيشتر مي
. ها بر روي حقايق باز و گشوده است و از پذيرش ديدگاه صحيح ديگران خشـنود هسـتند   ذهن آن

  .كنند ب حقيقت، خطرهاي عقالني ميبراي اكتسا

  هاي درس منطق منابع آموزشي براي آموزش فضايل فكري در كالس. 4-2

تـوانيم فضـيلت فكـري را آمـوزش      چگونـه مـي   - ارائه شده در ابتداي بخـش سـوم   بخشي از پرسش 
اي  هايي مانند آموزش مستقيم مفاهيم، ارائه الگوهاي انساني، بررسي مقابله گيري روش با بهره - دهيم؟

سلوك گوناگونِ برگرفته از فضايل و رذايل فكري، تمرين و تكـرار و سـرانجام خودارزيـابي پاسـخ     
  .هاست آموزشي مرتبط با اين كالس بخش ديگر اين پرسش مربوط به منابع. شود داده مي

هـاي   خواهيد از رويكرد پيشنهادي اين مقاله در آموزش مفـاهيم كـالس   كنيم كه شما مي فرض مي
را در ايـن   شما قصد داريـد مفـاهيم و موضـوعات گونـاگون    . منطق و تفكر نقادانه خود بهره ببريد

هـا   شما همچنين بنـا داريـد از ايـن پـنج روش آموزشـي در كـالس      . يدسال تحصيلي پوشش ده نيم
ويـژه   گوي نياز شما خواهد بود؟ و به يك از منابع درسي موجود پاسخ راستي كدام به. استفاده ببريد

شناسـي فضـيلت رويكـرد     چه مطالبي را به دانشجويان خود عرضه خواهيد كرد؟ ازآنجاكه معرفت
كـار گرفتـه    هـاي ديگـر همچـون پزشـكي، سياسـت و اقتصـاد بـه        تهتازگي در رشـ  نويني است و به

ها و مطالبي را كه در اين مقاله بيان كـرديم داشـته باشـد، در     شود، هنوز منبعي كه بتواند پرسش مي
اگر كسي بتواند كتابي را تأليف كند كه ايـن هـدف را بـرآورده    . زمينه منطق وجود فيزيكي ندارد

در ادامـه بـه   . )Byerly, 2019, p20-21(معرفـت انجـام داده اسـت    سازد، خدمت بزرگي بـه علـم و   
  .شوند اي به اين نمونه آرماني نزديك مي پردازيم كه تا اندازه معرفي مختصر دو كتاب مي

اثر ليندا الدر و ريچارد پـل كـه توسـط اكبـر سـلطاني و مـريم        تفكر انتقاديكتاب  .4-2-1
گيـري   اين كتاب مبتني بر فرايند تصميم). 1399و پل، الدر (آقازاده به فارسي ترجمه شده است 

مفـاهيم اساسـي ايـن كتـاب بـر      . شـود  هاي درسي منطق ديده نمـي  است كه در بسياري از كتاب
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گريز را به كاربرد اصطالحاتي ماننـد شـجاعت    تفكر غيرمتعصبانه اشاره دارند و متفكران تعصب
كاسـتي  . كند ستقالل فكري ترغيب ميفكري، تواضع فكري، صداقت فكري، پشتكار فكري و ا

  .منطق قياسي و منطق استقرايي استاين كتاب عدم اشاره جامع به 

اصغر خنـدان كـه بـا رويكـردي كـاربردي بـه بحـث         اثر علي منطق كاربرديكتاب  .4-2-2
عنـوان نمونـه    همچنين مغالطات غيرصوري متعددي نيـز بـه  . پردازد درباره تعريف و استدالل مي

هاي گوناگوني در اين كتاب مطرح  تمرينات و فعاليت. ي در ادامه مطالب آمده استرذيله فكر
هاي كتاب يادشده  از كاستي. پردازد اي با رذايل فكري مي شده است كه عموماً به بررسي مقابله

هـا و فنـون آمـوزش و     اين است كه به معرفي فضـايل فكـري نپرداختـه و هـيچ ذكـري از روش     
  .ميان نيامده استت اين فضايل به تقوي

هـاي خـود بهـره     گمان الزامي نيست كه استادان تنها از يك كتاب و منبع درسي در كـالس  بي
صـورت   اي در اين زمينه گردآوري يا نگاشته شود و بـه  شود براي شروع كار مقاله توصيه مي. ببرند

  .دكتابي در اين زمينه نگاشته شو هاي درس منطق تدريس گردد تا آزمايشي در كالس

  نتيجه

در ايران رويكرد رايج در آموزش منطق به دانشجويان كارشناسي متمركـز بـر منطـق صـوري و     
است كه مباحث تعريـف، تقسـيم، قضـيه، تمثيـل و     ) رسيدن از كل به جزء(هاي قياسي  استدالل

هاي صوري و غيرصـوري نيـز در كنـار مبحـث      استقراء و گاهي مبحث صناعت خمس و مغالطه
منطق دانشي است كه موضوع آن استدالل است و هدف از آن رسيدن به . شود قياس تدريس مي

هـاي منطقـي را    اغلـب كسـاني كـه مهـارت    . حقيقت و جلوگيري از بروز خطا در انديشـه اسـت  
شوند  ها تدريس مي هاي رايج منطقي كه در دانشگاه كتاب  آموزند بر اين باورند كه با مطالعه مي

هاي فضيلت  ف ما در اين مقاله، ارائه طرحي براي آموزش فعاليتهد. اين امر محقق نشده است
هـايي   همـراه مهـارت   هاي منطق است كه براساس آن آموزش فضايل فكري به فكري در كالس

هاي درس منطق انجام شود و اين هدف را محقق  همچون استدالل و استنتاج مباحثات در كالس
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عـارف و رايـج مباحـث و منـابعي درس منطـق      منظور در گام نخست بـه رويكـرد مت   بدين. سازد
هـا   ها يكسان است و محور اصـلي بحـث آن   پرداخته و بيان كرديم كه محتواي اغلب اين كتاب

شناسي فضـيلت و فضـيلت فكـري     سپس توضيح مختصري درباره معرفت. استدالل قياسي است
ت فكـري،  ذهنـي، تواضـع فكـري، شـجاع     هاي فكري كنجكاوي، گشوده ارائه كرديم و فضيلت

در گـام دوم بـه چرايـي و    . صورت مختصر توضـيح داديـم   استقالل فكري و همدلي فكري را به
) الف: هاي درس منطق پرداخته و استدالل كرديم كه ضرورت بحث از فضايل فكري در كالس

در صورت ) آورد؛ ب ادبيات فضيلت فكري، توصيف مناسبي براي تحقق هدف منطق فراهم مي
وزش فضايل فكري در درس منطق، عملكرد بهتـري از دانشـجويان در فراينـد    كارگيري و آم به

هـا و   ورزي در زمينـه فضـايل فكـري دانشـجويان اسـتدالل      با مهـارت ) يادگيري خواهيم ديد؛ ج
در . شود ها بيشتر مي ها براي يادگيري اين مهارت دهند و انگيزه آن تر انجام مي ها را آسان استنتاج

ها و فنوني كه فيلسوفان ارائه  كارگيري اين رويكرد با استفاده از مهارت بهگام سوم به چگونگي 
اند پرداخته، پنج روش آموزش مستقيم مفاهيم فضيلت فكري و رذايل مقابل آن، الگوهاي  كرده

هاي گوناگون برگرفته از فضـايل و رذايـل فكـري، تمـرين و تـالش و پـرورش        انساني، سلوك
ــراي تقويــت و  ــابع آموزشــي و    ذهنيــت رشــد را ب ــرورش فضــايل فكــري مطــرح كــرده و من پ

هايي كه براي پرورش فضايل  نكته پاياني اينكه روش. پيشنهادهايي نيز در اين زمينه ارائه كرديم
ها تضميني هم نيسـتند،   همچنين اين روش. اند منحصر به اين پنج روش نيستند فكري مطرح شده

كنند تا اين فضايل را در درون  دانشجويان كمك ميهايي هستند كه به  بلكه راهكارها و مهارت
دسـت   توان با گوش دادن در كالس درس بـه  ها را نيز صرفاً نمي اين مهارت. خود پرورش دهند

  .آورد، بلكه نيازمند تالش و تمرين است تا در انسان ملكه شوند
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