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Abstract 

Taking a quick look at our surroundings, we encounter people who intentionally or 

unintentionally violate virtues and intellectual values and seek to find many ways to 

justify their vice and unintellectual behavior. To deal with this problem, it is necessary to 

pay special attention to understanding and cultivating the virtue of intellectual humility. 

Intellectual humility helps us avoid certainty in stating what we predict is true or what 

we tend to know. Not only intellectual humility causes humanity and interaction between 

individuals, but also it makes people perform better in gaining the truth. The purpose of 

this paper is therefore to clarify and investigate what intellectual humility is and its 

necessity and role in acquiring knowledge and providing solutions for its cultivation and 

strengthening. This research is a qualitative research and is based on conceptual analysis 

method. The study population includes books and articles that debate on intellectual 

humility and its role in acquiring knowledge. The results of this study shed light on the 

fact that teaching intellectual humility to students is one among the foremost necessary 

obligations for university professors. It is also partly attributable to the fact that its 

important position in students' political and social life is inevitable as serving them to 

acquire knowledge, independence and preparation for adulthood. Presenting vices that 

are the inverse of intellectual humility, becoming similar to models, modeling intellectual 

humility, practicing generosity and gratitude, and cultivating intellectual humility 

through a growth mindset are among the foremost important ways to cultivate this 

intellectual virtue.  
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 پرورش آن یهاهو را یفکر یفروتن یستیچ

 1یراحمدیصادق م

 چکیده

را  یمعرفت و یاخالق یهاناخواسته ارزش ایکه خواسته  میشویمواجهه م ییخود با انسانها رامونیگذرا به پ یبا نگاه

 یستند. براخود ه یفکر ریو غ یاخالق ریرفتار غ هیتوج یبرا یمتعدد یهاکردن راه دایکنند و به دنبال پینقض م

به  یفکر یفروتن شود. یاژهیتوجه و یفکر یفروتن لتیفض رورشمشکل، الزم است نسبت به فهم و پ نیمقابله با ا

. میکن اجتناب میدانمیآنچه  ایدرست است  میکنمیآنچه فکر  انیاز حد در ب شیکند تا از اعتماد بمیما کمک 

به  یابیستها در دشود انسانمیشود بلکه باعث می هاانسان نینه تنها باعث انس و الفت و تعامل ب یفکر یفروتن

ضرورت و نقش آن  و یفکر یفروتن یستیچ یو بررس نییپژوهش تب نیداشته باشند. هدف ا یعملکرد بهتر ،قیحقا

 یهوممف لیپژوهش با روش تحل نیا آن است. تیپرورش و تقو یبرا یدر کسب دانش و معرفت و ارائه راهکارها

و نقش  یفکر یدرباره فروتن است که یتها و مقاالاست. جامعه پژوهش شامل کتاب یفیک یهاو از نوع پژوهش

 انیانشجوبه د یفکر یمطالعه نشان داد که آموزش فروتن نیا جهینت آن در کسب دانش و معرفت مطرح شده است.

اکتساب معرفت و دانش،  یبرا انیآن در کمک به دانشجو گاهیاست و جا دیاسات فیوظا نیتراز مهم یکی

 نیگزیبدون جا یو اجتماع یاسیس یو نقش مهم آن در زندگ یدوران بزرگسال یبرا یو کسب آمادگ ییخودکفا

 نیتمر ،یرفک یفروتن یشدن به الگوها، مدل ساز هیاست، شب یفکر یکه در مقابل فروتن یلیرذا یاست. معرف

 نیا پرورش هایراه نیرشدگرا از مهمتر تیذهن قیاز طر یفکر یو پرورش فروتن یو سپاسگذار یسخاوتمند

 است.  یفکر لتیفض

  .غرور، اعتماد به نفس ت،یآموزش، محدود ،یفکر یفروتن لت،یفض های کلیدی:اژهو
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 هـمقدم

ی ذهنی خود را بیش از حد در نظر هادر این مسیر اگر توانایی .هدف از کسب علم و معرفت رسیدن به حقیقت است

ر نظر د ،تر از آن چیزی که هستندهای ذهنی خود را پایینفکری باشیم یا توانایی 2و تکبر 1یعنی دارای غرور ،بگیریم

یعنی به لحاظ فکری از اعتماد به نفس کافی برخوردار نباشیم، در هر دو صورت ما مقصر و گناهکار هستیم.  ،بگیریم

فضیلتی است که برای  3زیرا فروتنی فکری ؛فروتنی فکری بیشتر بیاموزیم همین دلیل است که الزم است دربارةبه 

 ف و نقاط قوت ذهنی ما الزم است.درک درست از نقاط ضع

هر  ؛آیندیمفروتن به دنیا ن هازیرا انسان ؛فروتنی فکری از فضایلی است که انسان باید آن را در خود پرورش دهد 

ی هاشداشته باشند. به همین دلیل باید رو برای فروتنی در خودچند این امکان وجود دارد که برخی استعداد بیشتری 

زیرا آگاهی از نادانی  ؛ش داد. در واقع فروتنی فکری در امر آموزش بسیار الزم و ضروری استکسب آن را آموز

شود میث باع ،ای دیگران نداشته باشیمهعقاید و دیدگاه ةکند ما قضاوت نادرستی دربارمیخود جدا از آنکه کمک 

  تشخیص دهیم. ،که عامل ایجاد یادگیری ناقص هستندرا ی فکری نادرستی هاباورها و عادت

منتقل  کریففروتنی  از یترتواند به یک سطح وسیعچگونه می، دارد فروتنی فکریاز بهره اندکی  شخصی که

عبارت است از اینکه فروتنانه عمل کردن مستلزم داشتن درکی  ،شودمیاصلی که در این پژوهش ارائه  ةایدشود؟ 

 ،ه باشداگر کسی درک درستی از فروتنی فکری داشت ،ردرست از مفهوم فضیلت فروتنی فکری است. از سویی دیگ

یعنی آن را بروز ندهد، در این صورت وی به لحاظ فکری انسان فروتنی  ،اما در عمل وی فروتنی فکری نمایان نباشد

نیست. هدف من در بخش نخست این پژوهش ارائه تبیین دقیقی از مفهوم فروتنی فکری و ضرورت پرداختن آن در 

آموزان فروتنی فکری در دانشپرورش  جهت کارهایی برای معلمان و اساتیداست. در بخش دوم نیز راه بحث آموزش

 . کنممیمطرح و دانشجویان 

 پژوهشپیشینه . 1

د شناسان فضیلت رویکری اخیر معرفتهااما در دهه ،ای کهن استهر چند بحث درباره فروتنی فکری دارای سابقه

در کتاب  0. لیندا زاگزبسکیاندمبذول داشتهای به این فضیلت ه و در امر آموزش توجه ویژهجدیدی به این مفهوم داشت

در کتاب  1( رابرتز و وود1301) فضیلت رویکردی معرفت شناختی و اخالقیدر کتاب  5(، هتر باتلی1001)فضایل ذهن

به معرفی  (2011) رفت شناسیبررسی فضایل فکری و مع ،ذهن پژوهشگر( جیسون بائر در کتاب 2001) فضایل فکری
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ری د آموزش و یادگی( کتابی را در زمینه نقش فضایل فکری در فراین2011در سال ) 1اند. بائرابعاد فروتنی فکری پرداخته

و  هر یک از آنها را معرفت شناسان فضیلت و فیلسوفان تعلیمکه که مشتمل بر مجموعه مقاالتی است  ویراستاری کرد

 اند. ادهلیل و ارزیابی انتقادی قرار ده و امکان استفاده از فضایل فکری در امر آموزش را مورد تحتربیت معاصر نگاشت

آموزش و کارهای هیچ اثر مستقلی به تبیین چیستی فروتنی فکری و راهاست،  تا آنجا که نگارنده بررسی کرده

. ه استشد از فضیلت فروتنی فکری تبیینو مقاالت به صورت مختصر ابعادی  هاهر چند در کتاب ؛کسب آن نپرداخته

اند نگاشته «فضیلت فروتنی فکری در فرآیند استنباط احکام شرعی»با عنوان  ایمهدیه تک فالح و همکاران مقاله

به  «ی فیلسوفان اخالق معاصر غربیهاتحلیل فروتنی بر اساس اندیشه»با عنوان  ای(. جاهد و همکاران در مقاله1301)

با عنوان  ایسحر کاوندی و محسن مجاهد مقاله .(1303) اندفان معاصر غربی درباره فروتنی پرداختهتحلیل فیلسو

امیر حسین  (.1300) دنگاشته ان« چیستی فروتنی: بررسی تطبیقی دیدگاهای اخالقیون مسلمان و فیلسوفان اخالق غربی»

گرایانه نی در تعامل با معرفت شناسی فضیلتدینی و فضیلت فکری: تحول اخالقِ باور دی»پرست در کتاب باور خدا

(. مسعود 1301در فصل چهارم بخشی را به بحث درباره باور دینی و فروتنی فکری اختصاص داده است )« زاگزبسکی

 «رایوری ارسطو، آگوستین و جولیا داتحلیل سه تلقی و تعریف از تواضع؛ رویکرده» با عنوان ایصادقی نیز در مقاله

 اینگارند مقاله ویکردی اخالقی به تبیین مفهوم تواضع اخالقی از دیدگاه این سه فیلسوف پرداخته است.( با ر1300)

( نگاشته که در آن اهمیت فضایل 1000« )بررسی اهمیت فضایل فکری در آموزش و چگونگی اکتساب آنها»با عنوان 

 کارهایی برای اکتساب آنها بیان شده است. فکری به صورت کلی و راه

ان آموزش و یادگیری آن به زب هایراهاز آنجا که تاکنون هیچ پژوهش مستقلی درباره اهمیت فروتنی فکری و 

تواند یمدر این زمینه به تازگی آغاز شده، این پژوهش  هافارسی نگاشته نشده است و در زبان انگلیسی نیز پژوهش

گران فارسی زبان ترسیم کند. همچنین نتایج این ی نوینی را برای پژوهشهاضمن آشکار نمودن زوایای بحث افق

 ثری دارد. ؤپژوهش در آموزش عالی، آموزش و پرورش و حوزه علمیه به عنوان متولیان امر آموزش، کاربرد م

 فروتنی فکری. 2

به  ،کندکه بر توجیه باورهای فردی تأکید می ف جریان رایج فلسفه تحلیلی معاصر، برخال2شناسی فضیلتمعرفت

ها در نکند. توجه اصلی آتأکید می ،های کلی فاعل شناسا و صاحبان باوری که دارای فضایل فکری هستندلتحا

را  هاکه عقل آن است هاییها و عادت، منشاقوو  های معرفتیو اجتماع هاعاملشناسانه خودشان، های معرفتبررسی

را اشخاص بهتری  هاو خصوصیاتی هستند که انسان اهفضایل ویژگی(. Turri & Sosa, pp.1-2) آوردمیبه وجود 

و نقص  رسانند. در مقابل، رذایل عیبمییی هستند که شخص را به کمال هافضایل ویژگی ،کنند. به عبارت دیگرمی
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هایی آن منش(. 21-20، صص1301)باتلی،  کنندمیها را اشخاص بدتری هستند. رذایل خصوصیاتی هستند که انسان

نامید و امروزه با عنوان فضایل  1ها را فضایل فکریهمان اموری هستند که ارسطو آن ،شودعرفت خوب میکه باعث م

شناسی معرفت ،نندککه بر فضایل فکری تأکید میختی شناهای معرفتشوند. نظریهشناخته می ،شناختی یا معرفتی

پردازد. در های منشی صاحبان باور میژگیشناسی فضیلت به بررسی و تحلیل ویفضیلت نام دارند. درواقع معرفت

 .Wright 2009, pگیرد )شناسی فضیلت، ارزیابی باور، توجیه و معرفت بر اساس فضایل فکری صورت میمعرفت

یی که هاو فضایل و عادت 2کنند، فضایل اخالقیمییی که عواطف و امیال ما را مدیریت هافرایندها و عادت (.93

 .(Zagzebski 1996. P. 56)شوند، فضایل فکری نام دارند میور ی باریگشکلمنجر به 

ی معرفت شناسی فضیلت معاصر، بررسی فضایل فکری است. بحث درباره فضایل هایکی از مسائل مهم در نظریه

یلت فکری، جایگاه چیستی فض ةتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخست توجه به مفاهیم عام و کلی دربارمیفکری را 

ورت دوم بررسی فضایل فکری به ص ؛ی معرفت شناسی معاصرهابرابر سایر دیدگاه آنها و نقاط قوت و ضعف آنها در

هر یک از آنها است. موضوع این پژوهش به دسته دوم  جزئی که شامل بررسی چیستی، اهمیت و چگونگی اکتساب

 تعلق دارد. 

ده است. با بررسی ارائه نش ،اتفاق نظر داشته باشند روی آن که همه متفکران بر تعریفی هنوزفروتنی فکری  ةدربار 

ت فروتنی بر اساس دیدگاه نخسدارد.  وجود درباره فروتنی فکری اساسی تعریف سه حداقل دیدگاه اندیشمندان معاصر

، اه، پیش داوریهافروتنی فکری به معنی آگاهی از تعصب است. فرد فکری یهابه محدودیت علم داشتن شامل فکری

یعنی فرد نسبت به موقعیت و شرایطی که در آن قرار دارد  ؛گرایش به خود فریبی و محدودیت دیدگاه خود است

ی دانش خود این امکان وجود دارد به دلیل خود محوری هاحساسیت داشته باشد که با وجود آگاهی از محدودیت

 محدودیت دیدگاهای فرد و گستره بی اطالعی ، تعصبات،هادچار خودفریبی شود. این امر متضمن آگاهی از گرایش

کنند یمواقع بهره اندکی از علم و دانش دارند، فکر دردانند در صورتی که میوی است. کسانی که معتقدند خیلی 

 کند. این اشخاص حتی اگر در ظاهرمیو ... به صورت بدیهی جلوه  ها، سوء برداشتهاکه باورهای نادرست، تعصبت

، ص 1301 در و پل،الانگارند )میهای دانش خود را نادیده از نظر فکری، متکبر هستند، زیرا محدودیت فروتن باشند،

 گذاری استارزشمطابق این تفسیر فروتنی نوعی کم(. Whitcomb and et-al 2015؛ 32، ص 1300 ؛ الدر و پل،12

 تگی دارد که هر فردی در امور معرفتی نبایددرواقع فروتنی فکری به این امر بس (.10، ص1302)رحمانی و همکاران، 

 نوعی به یددار که موقعیتی یا دارید خاصی فکری ضعف داند، داشته باشد. اگرمیادعایی فراتر از آنچه در حقیقت 

 عمل آن اساس بر و بشناسید را هامحدودیت آن تدقبه باید فکری دارای فروتنی فرد یک عنوان به است، ضعیف

                                                           
1. intellectual virtue 

2. ethical virtue  



 2742 زمستان، (21)پیاپی  چهارمفصلنامه تأمالت اخالقی، دورة سوم، شمارة   04

 

خود، از  ی نادرستهاتواند برای استداللمیاست که انسان  اینتوان وارد کرد میه به این دیدگاه اشکالی ک. کنید

ی فکری خودش را بپذیرد، اما پذیرش این امر هاتواند محدودیتمییعنی یک شخص  ؛لحاظ فکری، فروتن باشد

 ار نداشته باشد. بلکه حتی باعث شود در مسیر حقیقت نیز قر ،کمکی به وی در شناخت حقیقت نکند

 معنای آن است به فکری فروتنی 1وود و رابرتز نظر اساس بر. دارد کیدأت این فضیلت فردی بین بعد بر دیدگاه دوم

. گذاردمی تأثیر ردف اجتماعی موقعیت بر( هابینش و هاایده مانند) فرد فکری هایفعالیت یا عقل چگونه نباشیم نگران که

) لذت از گر ، سلطهمتکبر 2،ازخودراضیرذایل را دارا نباشد:  این امی و یا تعدادی ازشخص فروتن کسی است که تم

 0،ییگوه)محرک قوی برای خودبینی(، گزاف 3ثیرگذاری بر آنها(، خودمختاری بیش از اندازهأحکمرانی بر دیگران یا ت

این رذایل . (p.0720 ,Robertsr and wood ,209) رو غی 0خودسری 1،حسادت 1،کِبر 1،خودبین 5،خودپسندی

کوه، افتخار، شحساسیت به جالل و نگرانی نامناسب نسبت به  ةهستند که دربرگیرند همگی در این مشخصه مشترک

دو  ،ارندرذایلی که در برابر فروتنی فکری قرار د ، اعتبار، توجه مطلوب یا برتری هستند.شخصیت، تشخصجایگاه، 

ینکه ما آنها را دوم ا ؛شویممیاز آنها متنفر  ،بینیممیوقتی ما آنها را در دیگران نخست اینکه  :ویژگی قابل توجه دارند

 ,King) مشویمیکنیم آنها را در خودمان ببینیم با شکست مواجهه میکنیم و زمانی که سعی میدر خودمان مشاهده ن

2021, p.108 .) 

چرا که  ؛رای فروتنی فکری نیستکافی ب گرفتن خود، شرطکماشکال این دیدگاه عبارت است از اینکه دست

 در مواجهه با اشکاالت ،شماردمیممکن است علی رغم آنکه صاحب باور، قوای معرفتی و فکری خود را دست کم 

تخار، )نگرانی نامناسب نسبت به اف همچنین آن نگرانی و انتقادها همچنان بر دلیل یا شواهد نادرست خود اصرار بورزد.

ارهای تواند به وسیله رفتمی ،کنند برای فروتنی فکری کافی استمیکه رابرتز و وود ادعا  ن شخصی و ...(أش

زیرا کسی  ؛مندانه همچون خودشیفتگی خود را نشان دهد. همچنین شرط الزم برای فروتنی فکری نیز نیسترذیلت

دارد، اما ی فکری خود نهاییکه از فضیلت فروتنی فکری برخوردار است، هرچند توجه خاصی به استعدادها و توانا

 (.315ص  ،1301)خداپرست،  تواند در مواقع الزم، آنها را به خوبی مطرح سازدمیاز آنها آگاه است و 

ه فروتنی نگه دارد ک ذهن در را امکان این کندمی سعی و دارد تمرکز فروتنی فکری معرفتی بعد بر دیدگاه سوم

 روتنی فکریف بر اساس این دیدگاه. عدم اعتماد به نفس فکری است و فکری تکبر رذیلت، دو بین فاصل حد فکری

                                                           
1  . Roberts and wood 

2. Snobbishness 

3. hyper-autonomy 

4 .pretentiousness 

5. self-righteousness 

6. hughtiness 

7. arrogance 

8. envy 

9. conceit 
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 اعتماد ن نبایدهمچنی .شودمی درک نه، یا بداند دانش را باورها برخی باید آیا اینکه دقیق ردیابی برای تمایلی عنوانبه

ه آنها نباید به صورت سرسری ب داریم، نگه محکم را هاآن باید که زمانی اما باشیم، داشته خود باورهای به حد از بیش

  (.Barrett, 2017, pp.1-2باور داشته باشیم بلکه بر صحیح بودن آنها استوار باشیم )

با این دیدگاه موافق هستم که فروتنی فکری، حد وسط بین دو رذیلت است. فردی که متکبر فکری است از  من

ائم خودش را دطور بهری کافی برخوردار نیست و بهره است. کسی هم که از اعتماد به نفس فکفروتنی فکری بی

تمایالتی  ةبهره است. در واقع فروتنی فکری فضیلتی است که در بر گیرندنیز از فروتنی فکری بی ،کندمیتحقیر 

و دستاوردهای دیگران، تمایل به پذیرش انتقادت درست نسبت به اعمال و افکار خود،  هاهمچون احترام به توانایی

با علم به  ،ه گوش دادن محترمانه به نظرات دیگران و غیره است. انسانی که از فروتنی فکری برخوردار استتمایل ب

ی فکری است، با آنها مخالف است. در واقع کسی که از فروتنی هابینییی که در خودبزرگهاخصوصیات و ویژگی

ی خود هاود را دارد و به تغییر عقاید و باورهای متفاوت از دیدگاه خهآمادگی پذیرش دیدگا ،فکری برخوردار است

 همچنین تمایل دارد که درمورد درستی باورهای خود بیشتر بداند. ؛در صورت لزوم تمایل دارد

گوید که باید یمحتی اگر آشکارا از دیگران عالم تر باشند، به آنها ن ،انسانی که از فروتنی فکری برخوردار است 

بلکه به دنبال تعامل فکری واقعی با دیگران است تا به آنها کمک کند خودشان به  ؛شندبه چه چیزی باور داشته با

س قوی نین وی اعتماد نفخواهند دیگران منفعالنه حقیقت را نپذیرند. همچمیحقیقت دست پیدا کنند. درواقع آنها 

دم رها و عقاید خود استوار و ثابت قیعنی آنجاکه با دالیل و شواهد به قضاوت خود اطمینان دارد بر روی باونیز دارد؛ 

ای رفتار با وجود این به گونه .است. این مطلب ارتباطی با تکبر ندارد. وی با شهامت به باورها و عقاید خود باور دارد

گر احترام واقعی به دیگران است. بنابراین هیچ تعارضی بین فروتنی فکری و اعتماد به نفس فکری کند که بیانمی

  .(Pritchard, 2020, p.405) ردوجود ندا

 بنابراین فروتنی فکری دارای سه جزء کلیدی است:

م ی فکری خود توجه کنیهاو محدودیت هایعنی به ضعف :ها و نقاط ضعف فکری خودالف( توجه به محدودیت

یم با در نظر گرفتن ناما نادیده انگاشتن موضوع نیز شایسته نیست. باید بتوا ؛البته وسواس زیاد، در اینجا خوب نیست

ی همچون هامسیر خودمان را برای اندیشیدن به میزان درست، هدایت کنیم. درواقع رذیلت هاو تفریط هاافراط

و  شوند که ما از مسیر اصلی تفکر که هدف آن دستیابی به معرفتمیغرورفکری، تکبر فکری، خودبینی و ... باعث 

 حقیقت است منحرف شویم. 

ت ی فکری خود رذیلهاهمانطور که تمرکز بیش از حد بر توانایی :های فکری خودیق از ضعفب( ارزیابی دق

که شود میو نقاط ضعف فکری باعث ن هاصرف توجه به محدودیت. دست کم گرفتن آنها نیز رذیلت است ،است

ایم. ردهرد نکفکری برخو بر اساس فروتنی ی خودهایعنی در ارزیابی ؛از فروتنی فکری برخوردار باشد شخص
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 کنند. یمنیز دوری  هااما از دست باال گرفتن محدودیت ،گیرندمیی خود را دست کم نهای فروتن محدودیتهاانسان

اگر انسان از نقاط ضعف و نقاط قوت خود آگاه باشد و : ج( مدیریت و تسلط بر نقاط ضعف و نقاط قوت خود

ی عقلی جزء سومی بنابراین فروتن .ست که به حقیقت دست پیدا نکندهاین  امکانباز  ،ارزیابی دقیقی از آنها داشته باشد

نیز دارد و آن تسلط و مدیریت بر نقاط ضعف و قوت فکری خود است. انسان تنبلی را در نظر بگیرید که ارزیابی 

رای برطرف اما ب ؛دهدمیشناسد و به آنها اهمیت مینقاط قوت خود را نیز  ؛های فکری خود دارددقیقی از ضعف

دانند، به میوالی را نئپذیرند و زمانی که پاسخ سمیی خود را هاهای فروتن اشتباهکند. انسانمیکردن آنها تالش ن

کنند یمکنند و سعی میدر عین حال برای برطرف کردن نقاط ضعف خود نیز تالش  ؛کنندمیندانستن خود اعتراف 

 (.See: King, 2021, pp. 108-126) آنها را اصالح کنند

کسی که از فروتنی فکری برخوردار است هر یک از این اجزاء را به صورت مداوم و بر اساس عادت از خود نشان 

وتنی فردهد. میدست آوردن حقیقت و دوری از کذب انجام ی فکری صحیح همچون بههادهد و این کار را با انگیزهمی

ب علم و به عبارت دیگر هدف آن کمک به کس ؛کندمیمند کمک فکری به بهبود وضعیت معرفتی انسانهای فضیلت 

توانند از میمهم است که بدانیم مشکل در اعتماد و اعتقاد به باورها نیست. باورها معرفت و دوری از جهل و نادانی است. 

که فرد در عین ت اساین  بلکه باید آشکارا بیان شوند. مهم ؛در این صورت نباید پنهان شوند ؛نظر معرفتی مناسب باشند

به باورهای دیگران احترام گذارد. این امر با فروتنی فکری سازگار است. اد به باورهای مناسب و موجه خودش اعتم

کنند. دانش و مهارتهای قکری میدانند و آنها را مدیریت میرا  انسانهای فروتن نقاط ضعف و نقاط قوت فکری خود

ارند تا حقایق جدیدی را بیاموزند. این همان مطلبی است که همه ما در زندگی گذمیخود را با دیگران به اشتراک 

عمومی خود به آن نیاز داریم و برای رسیدن به آن باید تالش کنیم. بدین منظور باید به دانش آموزان و دانشجویان فروتنی 

 کنند. فکری را آموزش دهیم تا با درک تصور صحیح از فروتنی فکری برای اکتساب آن تالش

 آموزش فروتنی فکری  . اهمیت3

 به صورت عام و فروتنی فکری به صورت خاص برای آنکه به اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث فضیلت فکری

 کنیم: الزم است به نکات زیر توجه ،ببریمپی

ای شخصی مزایفروتن و از تکبر به دور باشد، موقعیت بهتری برای یادگیری دارند. یکی از  هاهرچه انسان الف(

به  .دارد ییهاپذیرد که محدودیتمیداند و میکه به لحاظ فکری است  این ،که از فروتنی فکری برخوردار است

ر مقابل د یاد بگیرد. کند از اساتید و اطرافیان خودمیی زیادی برای یادگیری دارد و تالش هاهمین دلیل انگیزه

آمادگی اندکی برای یادگیری دارند؛ زیرا آنها علم و معلومات خود  ،ندهایی که دارای غرور و تکبر فکری هستانسان

 جدید، چندان برای آنها اهمیتی ندارد.  هادانند و شناخت مطالب و یادگیریمیرا کافی و با ارزش 

ک از ی مثالن عنواهب ؛دآوریمو غایات آموزشی فراهم  فضیلت فکری توصیف مناسبی از برخی اهداف (ب
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کنند ی خوبی را مطرح هاپرسشکه آموزان و دانشجویان کمک کند انتظار داریم تا به دانش آموزش خوب

خطرهای  (؛2دقت فکریکند )به جزئیات مهم توجه  ؛(1گشوده ذهنی) ردیبگدیدگاهای بدیل را در نظر  ؛کنجکاوی()

 شوندیممورد چالش واقع  دارند و هاآن دییتأو بر دیدگاهایی که دالیل معتبر در  (3فکری کند )شجاعت فکری

)فروتنی فکری(. همچنین  ی فکری خود آگاهی داشته باشندهابه محدودیت (؛0ایستادگی فکریکنند )ایستادگی 

 1«یادگیری دائمی»، 5«دوستار دانستن»تا اهداف آموزشی همچون  آورندیمفضایل فکری یک روش معقولی را فراهم 

از اهداف مهم  ی فضیلت برخیشناسمعرفتبنابراین  .عمیق توضیح داده شوند صورتبهو  لیتفصبه 1«تفکر انتقادی»و 

هم  «تفکر انتقادی»و « یادگیری دائمی»، «دوستار دانستن». بدون فهم عمیق و دقیق سازدیم برآوردهآموزش را 

اص خ رتصوبهیعنی فضایل فکری ؛ افتندیمآموزان در دستیابی به اهداف آموزش عقب آموزگاران و هم دانش

 ؛ش دهندرا پرور« دوستار دانایی»تا  کنندبه معلمان و اساتید کمک  و اهداف آموزشی خاصی را انتقال دهند توانندیم

کاربرد فضایل  داشته باشند. بنابراین« تفکر انتقادی»و « یادگیری دائمی»تا  کنندیمآموزان و دانشجویان کمک به دانش

 مندودبلکه به معلمان و اساتید و دانش آموزان و دانشجویان نیز س ،هشگران مفید استبرای فیلسوفان و پژو تنهانهفکری 

متصف بودن به فروتنی فکری جدا از آنکه میل به اکتساب دانش و دوستار دانایی بودن  .(Baehr, 2016, p. 4) است

 مایل باشدحال یادگیری باشد و متدر  به طور دائم ،شود که انسان با علم به دشواری تحقیقمیکند باعث میرا تقویت 

کری یکی از دالیل بی اعتنایی انسانی که متصف به فروتنی ف ی خود را گسترش دهد.هابا رویکرد انتقادی دانستهکه 

است که برای دستیابی به اهداف فکری همچون حقیقت، آنها  از اینو تمجیدها، عبارت  هانسبت به تعریف است،

های فکری خود و ارزیابی و مدیریت و تسلط بر نقاط ضعف و قوت یرش محدودیتهمچنین پذ ضروری نیستند.

 کند. میفکری خود، به سخت کوشی دانش آموزان و دانشجویان کمک 

و اساتید برای توضیح مطالب جدید و دشوار برای کسانی که  هاآید که معلممیدر امر آموزش مواردی پیش ج( 

دی آورند و به نکات و مسائل جدیمینیز بینش جدیدی درباره آن موضوع به دست  خود با آن مسئله آشنایی ندارند،

ری برخوردار که از فروتنی فکمیدانند. استاد و معلمیشود که پاسخ آنها را نمیاالتی مطرح ؤکنند. یا سمیآگاهی پیدا 

شود که یمه فروتنی فکری باعث گردد. مزین بودن بمیاالت به دنبال پاسخ برای آنها ؤبا جدی گرفتن این س ،است

پیشین  های جدید منطبق بر واقعیت را جایگزین یافتههامعلمان و اساتید در معرض تکامل دائمی قرار بگیرند و یافته

 خود کنند. 

                                                           
1. open-mindedness 

2. attentiveness 

3. intellectual courage 

4. intellectual tenacity 

5. Love of learning 

6. lifelong learning 

7. critical thinking 
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توان به این یمتری نیز اما ارسطو بر این باور بود که پاسخ عام ،هر فضیلتی به دلیل متفاوتی دارای ارزش است (د

(. این 201، ص1301زیرا شخص با فضیلت زندگی بهتری خواهد داشت )ریچلز،  ؛ش داد: فضایل مهم هستندپرس

فرد  ،شودیمفروتنی فکری نیز صادق است. متصف بودن به فضیلت فروتنی فکری جدا از آنکه باعث  ةسخن دربار

ته باشیم. شود جهان بهتری نیز داشمیث زندگی بهتری داشته باشد، برای سایر انسانها سودمند است به همین دلیل باع

 .شودای این فضیلت توجه ویژه به بنابراین الزم است در آموزش و پرورش

 فروتنی فکریآموزش . 4

رورش و های رسمی نقش مهمی در پفیلسوفان و متخصصان تعلیم و تربیت از دیرباز بر این باور هستند که آموزش

 1اوی، گشودگی ذهنی، شجاعت فکری، فروتنی فکری، بخشش معرفتیشکوفا ساختن فضایل فکری همچون کنجک

 یهاهم ارزشمند و هم مورد قبول اغلب انسان ،این سخن که آموزش باید در جهت پرورش فضایل باشد و ... دارند.

آموزان و در دانش )فضایل( ی منشیهامعاصر است. یکی از اهداف اصلی آموزش، پرورش و تقویت ویژگی

ی آموزشی باید به دانش آموزان و دانشجویان کمک کنند تا هااست. این امر مستلزم این است که روش دانشجویان

مهم  ها(. بنابراین یکی از وظایف و نقشPritchard, 2020, p. 398) فضایل را در خود تقویت و پرورش دهند

 است.  آموزش، تقویت و پرورش شخصیت فکری و فضایل فکری دانش آموزان و دانشجویان

ادعایی که  (؛p. 8, 2014 ,Kotze« )آموزش باید از منش فکری خوب به دست آید»بر این باور است که  2کوتزه 

مسئله و پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه فروتنی فکری چیست و  مورد قبول نویسنده این مقاله نیز هست.

اد. در بخش آموزش د این فضیلت را ،رای نقص و کمبود هستتوان به انسانی که از نظر فروتنی فکری دامیچگونه 

قبل سعی کردیم تبیین دقیقی از چیستی فروتنی فکری ارائه کنیم. در این بخش راهکارهایی برای آموزش و پرورش 

 کنیم. میاین فضیلت ارائه 

 . معرفی رذایلِ مقابل فضیلت فروتنی فکری 4-1

 توانند آنها را از هم تشخیص، میشودایل و رذایل درست به آنها معرفی اگر فض ،ی کوچکهابچه حتیمردم عادی، 

ا کنند و چه چیزی باعث انگیزش آنه، از جمله خودشان، چگونه فکر میهاانسانکامل می فهمند که طور بهدهند. آنها 

به طور  چرا که ما ؛دد کننایجادر خود را رشد آنها  انگیزةتوانند با تفکر در مورد مفاهیم فضایل، می افرادشود. می

ص فروتنی یا من شخ. آکامال طبیعی افکارمان  را با استفاده از آنها در ارزیابی خودمان، به سمت خود معطوف می کنیم

صحبت  ام؟ چرا زمانی که افراد خاصی با منهستم؟ آیا من در بیان آنچه که گفتم ) فروتن بودن( ریاکارانه رفتار کرده

ونه شود من اینگچه چیزی باعث می کنم؟ در این حالت ذهن من به کجا مشغول است؟نها توجه نمیکنند، من به آمی

                                                           
1. intellectual generosity 

2  . Kotzee 
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کنم، ان نگاه میآمیز به دیگرفکری هستم؟ آیا من به شکل تحقیرتوان گفت که من یک خودبین رفتار کنم؟ آیا می

زه نگران علق ندارند؟ آیا من بیش از اندافقط به خاطر این که آنها هم مسلک من نیستند یا به گروه خاصی از نخبگان ت

، به غرور داین هستم که مردم در مورد من چگونه فکر می کنند؟ آیا وقتی مردم اشتباهات فکری من را تصحیح کنن

خورد؟ آیا من از بیان چیزی که ممکن است اشتباه، گمراه کننده یا ساده لوحانه تلقی شود، و خودبینی من لطمه می

بر، تکخودبینی، پرادعائی، خودستایی،  ،غرور تر ممکن است زبان رذایلِشوم؟ دانشجویان جوانخجالت زده می

یی از هاالتواند با بیان مثبدانند. اگر چنین باشد، استاد میی، خودخواهی، حسادت را عجیب و بیگانه تحکم، خودرأی

 سته از مفاهیم )و البته مفهوم فروتنی( به آنهاشناسد، عهده دار آموزش این دی دانشجویانی که میهازندگی و داستان

 (. Roberts, 2016, p.199گردد )

دائم خودش را با دانشجویان طور بهبه عنوان مثال، مِرکام دانشجوی سال اول دانشگاه تهران است. وی در ترم اول 

رتر است. ی خود بهااز همکالسی کند و بر این باور است که به لحاظ ذهنی انسان با استعدادی است ومیدیگر مقایسه 

وی از این مطلب آگاهی دارد و نسبت به آن حساس نیز  .نقطه ضعف وی این است که استعداد خوبی در نوشتن ندارد

د. گیرمیدر درس منطق ننمره باالیی  ،به دلیل ضعف در نوشتن ،دارد ایاست. با وجود آن که ذهن تحلیلی قوی

ه کند آن را برطرف کند. وی این کار را بمیکند و سعی میخاطر این نقطه ضعف سرزنش بنابراین ِمرکام خودش را به 

نشان  هابلکه به دنبال آن است که برتری خود را نسبت به سایر هم کالسی ،دهدمیخاطر اکتساب علم و دانش انجام ن

شود در یموی باشد. این امر باعث  تواند تحمل کند که در کالس کسی بهتر ازمیزیرا به دلیل غروری که دارد ن ؛دهد

 (.King, 2021, p.110) گیرداولین سال حضورش در دانشگاه موفق نشود و کمتر از آنچه که باید یاد بگیرد، یاد 

زبان این رذایل در بهترین حالت کلمه، قضاوتی است و به دانشجویان استانداردهای ارزیابی شخصی را می دهد و 

القی را اعطا می کند. زمانی که استاد رذیلت غرور را مشخص نمود و از دانشجویان خواست به آنها قدرت تبعیض اخ

بیان کنند، سپس او از آنها خواهد خواست که آیا تابحال خودشان  های از آنها را در زندگی خود و داستانهاتا نمونه

توانند افکار، احساسات و اعمال خود را اند و اگر چنین بوده است، آنها چگونه میچنینی داشتهتفکر یا عمل این

 تر کنند.انهفروتن

 شبیه شدن به الگوها .4-2

 الگوهای اخالقی و اقتدا به الگوهای مناسب در این ،شودمییکی از عواملی که باعث رشد و تقویت فروتنی فکری 

ت که لگوها به این معنا استری داشته باشیم. داشتن اشود عکس العمل مناسبمیزمینه است. شناخت الگوها باعث 

)مثال فروتنی( را داشته باشیم. به همین دلیل است که  خاصی شویم؛ بخواهیم فالن ویژگی منشی شخصبخواهیم 

مر و این ا دارنداستفاده از الگوهای اخالقی همچون سقراط و ... نقش مهمی در تعلیم و تربیت اخالقی و خودسازی 

 ی ازیهایی است که در آنها نمونههانامهها و رزمداستان، هاسرگذشت یکی از دالیل مهم نوشتن و خواندن
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-100، صص 1311)فرانکنا،  نداهاخالقی، حتی اگر قهرمان یا قدیس هم نباشند، به تصویر کشیده شد هایشخصیت

 هاآنجوییم و د تشبه بمنی فضیلتهاانسانو اعمال  هازشیانگافالطون بر این باور بود که ما از کودکی باید به   (.101

نگهبانان آینده را باید از طریق شبیه شدن به الگوهای  :دیگویمرا الگوی خودمان قرار دهیم. وی در رساله جمهوری 

و  شوندیم ، جزئی از ذات کودکشوندیم گرفتهشیپیی که از کودکی در هاشدنفضیلت، تشویق کرد؛ زیرا شبیه 

نیز بر این باور است که  ارسطو(. 002، ص1310افالطون، شوند )یمفکری تبدیل ی رفتاری و گفتاری و هاعادتبه 

 شود. میفضیلت از طریق شبیه شدن به الگوهای فضیلت آموخته 

ل اخالقی دقیق متناظر با مراحل یادگیری فضایطور بهمراحل یادگیری فضایل فکری زاگزبسکی معتقد است که 

پس از انجام  ،شودیمآغاز ست. این مراحل با تقلید از اشخاص دارای فضیلت ا شده فیتوصارسطو  لهیوسبهاست که 

فروتنی فکری  مثالرای ب ؛(Zagzebski, 1996, pp. 150-158) شوندیو اعمال خاصی عادت مات تمرین، احساس

چنین تقلیدی رد. بیاو دست به فروتنیرا از طریق تقلید از شخص  فروتنی فکری توانندیم را در نظر بگیرید. انسان

یم که در آن را بشناس ییهاتیمستلزم آموزش احساس بلکه همچنین مستلزم آموختن این است که چگونه موقع تنهانه

اما  ،باید انجام دهد یکارچه داندیوجود دارد که شخص م ییهامعموالً زمان .ارزشمند استفروتنی  ،فکری لحاظ از

. این شخص بردیچنین شخصی از اکراسیا )ضعف اراده( رنج م دیگویمانجام آن کار را ندارد. ارسطو  ییتوانا

عمل  فروتنانه صورتبه که قادر است الزم در شرایط شیازپشیبکه بر این ضعف غلبه کند و  ردیگییاد م جیتدربه

 ؛است یدارنشتیخولحاظ فکری شخص او به  یامرحلهنسبت به زمانی که این وسوسه شدید نیست. در چنین  ؛کند

ازآنکه انجام این کار برای وی آسان شود و ضرورتی برای غلبه بر این وسوسه متضاد وجود نداشته باشد اما تنها پس

بود، دیگر ممکن  فروتناست. وقتی او برای مدت طوالنی  فروتنی فکریدارای فضیلت  اوکه  شودیگفته م یدرستبه

 .کندییک فعالیت خوشایند درک م همچون را فروتنیام نیست که حتی با وسوسه متضاد مواجهه شود و سرانج

ارای فروتنی انسان داست. این توانایی که  اتدر اغلب موارد دستیابی به فضیلت فکری مستلزم پرورش احساس

ی ماداعتقابلحکم  دهدیاست که به شخص اجازه م اتیتا حدی مستلزم آموزش احساس ،را تشخیص دهیم فکری

است که نه دارای  کسی ،فکری یلتو نه رذ فضیلت فکری داردکه نه  . کسیدداردیگری بیان  فروتنی فکریدرباره 

  .دکنیو نه به فضیلت دست پیدا م کندیآغاز م یلتنه با رذ اواخالقی.  یلتو نه رذ استفضیلت اخالقی 

یرا در بسیاری از موارد، ز نیم؛آغاز ک اکتساب فضایل را با نام بردن از برخی رذایل فکری ةدرباراست که تبیین  شایسته

 از رذایل ییها. نمونهشودیمقابل نشان داده م یلتاست که با نمونه رذ ییهاآموختن فضیلت مستلزم غلبه بر وسوسه

ر ما با هرحال اگبه .ی، خودخواهی، حسادتودستایی، غرور، تکبر، تحکم، خودرأیخودبینی، پرادعائی، خاند از: عبارت

 ییهافاوتی از منشها مطابق با دامنه متدامنه متفاوتی از منش فکری را ببینیم و اینکه چگونه آن میتوانی، مرذیلت آغاز کنیم

ا شبیه شدن به . این مراحل بابندییمپرورش  مرحلهبهمرحله. بنابراین فضایل فکری همچون فضایل اخالقی اخالقی هستند
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 .وندشیمرار عمل و از طریق عادت به ملکه در شخص تبدیل سپس با تک و شوندیممند آغاز ی فضیلتهاانسان

  . مدلسازی فروتنی فکری4-3

ایجاب  یی است که این فضیلت راهاا برای آموزش و اکتساب فروتنی فکری، تفکر در زمینههیکی از بهترین راه

 اینخ مناسب یک بگوید، پاسکامل در یک آزمون، کسی به شما تبر ةخاطر گرفتن نمر؛ به عنوان مثال، اگر بهکندمی

که نگران این  مایل نیست ،است که بیان نکنید که خیلی باهوش هستید. کسی که از فروتنی فکری برخوردار است

رانجام های فکری هستند که برای به سفعالیت زیرا تنها برخی از ؛موضوع باشد که چه قدر باهوش و با استعداد است

 هوش و استعداد خاصی برخوردار باشد.  رساندن آنها الزم است انسان از

ی دانش خود هااما از دانش خود خشنود و راضی است و از محدودیت ،رسد استادی که مغرور نیستمیبه نظر  

ام الهتواند در دانش آموزان خود پذیرد، اما مشتاق به باالبردن دانش خود است، احتماال میآگاه است و آنها را می

ی های را تصور کنید که سعی دارد تا محدودیتدیگر ، استادفرد. در مقابل این باشدکری نگرش فروتنی ف بخش

، اجتناب کند و از دانش خود در کنندآشکار میهای او را یی که محدودیتهامعرفتی خود را پنهان کند، از موقعیت

د، به آنها که باید بدانند، ندانن جهت حاکمیت بر دانشجویان استفاده کند، شاید حتی زمانی که دانشجویان چیزی را

به نظر من چنین استادی، ماهرانه به دانشجویان خود این پیام را انتقال می دهد که کسب دانش در راستای  کنایه بزند.

چنان مشتاق  ،خوبی که از فروتنی فکری برخوردار باشد اعتالی افراد موفق و تحقیر افراد شکست خورده است. استاد

ذت کند و به دنبال لفراموش می آمیز خود رادرک مسائل پیرامون خود است که نقش آمرانه و تحکمبه دانستن و 

تگی به شکند. بنابراین او عشق ازخودگذبه مانند کسی است که برای اولین بار آنها را تجربه می هابردن از این خوبی

 (.See Roberts, 2016, p.197) کنداین موضوع را مدلسازی می

 2و سپاسگزاری 1مندیتمرین سخاوت .4-4

تواند به رشد فروتنی فکری کمک کند. بخشش عبارت از میل به صرف میتمرین و تقویت سپاسگزاری و بخشش 

معنی اخالقی و یک معنی معرفتی دارد. بخشش  کی ی خود برای کمک به دیگران است. بخششهاکردن داشته

ز پول مثالً اگر من به شما پولی بدهم، ا ؛به انسان دیگری خیری برساند اخالقی به این معنی است که انسانی از خودش

ی برای پرداختن به ترکمخودم کم خواهد شد یا اگر وقت خودم را به شما اختصاص دهم، در آن صورت زمان 

ة باری که درامسئلهی خود به دیگری است. هادانستهکارهای خودم وجود دارد. بخشش معرفتی عبارت از بخشش 

امکان نیز وجود  بلکه حتی این شودینمی ما کم هادانستهچیزی از  تنهانهاست اینکه در اینجا  توجهقابلبخشش معرفتی 

دست آوریم ی جدیدی نیز بههادانسته گذارمیمی خود را با شخص دیگری در میان هادانستهدارد زمانی که 

                                                           
1. generosity 

2. gratitude 
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(Zagzebski 2009.pp. 95- 96.) نش احساسات سپاسگزارانه و واک ةی است که دربرگیرندسپاسگزاری نیز فضیلت

ی که در ها)خدا، شخص یا هر ذات معنوی دیگر( است به خاطر تمام خوبی مثبت هیجانی نسبت به افراد مهم زندگی

(. سپاسگزاری همچون یک تقویت کننده، احتمال تکرار رفتار 25، 1301)شمشادی و همکاران،  اندحق ما انجام داده

 دهد. به بیان دیگر، سپاسگزاری از نعمت دهنده باعث افزایشمیگیرنده را افزایش دهنده نسبت به نعمتنعمت از سوی

 (. 11، ص1301)دشت بزرگی،  شودمیاحتمال تکرار لطف و خوبی 

 ی خودهااستاد فضایی را برای دانشجویان مهیا می کند تا بتوانند آنچه را که از والدین، اساتید و هم کالسی

ه شده، وقایع آموخت ةتوانند دربرگیرندمی هابه صورت شفاهی با هم به اشتراک بگذارند. این آموخته ،اندآموخته

ی کاربردی مانند روش زدن طعمه به قالب ماهیگیری یا هاتوضیح و تفسیر در مورد چگونگی کار با اشیا یا مهارت

هم یا د برای گفتن اینکه چرا آنها بابت داشتن این دانش یا فبازی پینگ پونگ یا ماشین سواری باشند. آنها بای ةنحو

مهارت خوشحال هستند، یا اینکه چرا از آموختن چیزی از شخص خاصی خوشحال هستند، تشویق شوند. همچنین 

توان کودکان را به سپاسگزاری )شفاهی یا کتبی( از شخصی که به آنها آموزش داده است، تشویق نمود و سپس می

واکنش آن شخص به سپاسگزاری را گزارش داد. برخی از اساتید از اینکه از آنها سپاسگزاری شود، احساس چگونگی 

فه ام را انجام من فقط وظی»یا  «این که چیزی نبود»شادمانی می کنند، در مقابل برخی ممکن است از این سپاسگزاری با 

های مختلف عکس العمل نشان دهند و رد این پاسخمو طفره روند. دانشجویان می بایست تشویق شوند تا در «دادم

 سعی کنند آنها را توضیح دهند. 

اند. آیا ها به کسی چیزی آموختههایی فکر کنند که در آنهمچنین ممکن است دانشجویان تشویق شوند به زمان

ر مورد به تفکر دشود؟ شاید بتوان هر دانشجو را شان میاینکه کسی چیزی از آنها آموخته است، باعث خوشحالی

به تفکر دقیق در مورد این که چگونه این دانش را با  ؛تواند به شخص دیگر آموزش دهد، وادار کردچیزی که او می

کن است ممشخص دیگر به اشتراک بگذارد و سپس درواقع به آموزش این دانش به همکاسی دیگر خود بپردازد. 

دانشجو مقاله دانشجوی دیگر را مطالعه کند یا عملکرد دانشجوی  تمرین تحسین دیگران، مشوق سخاوتمندی باشد. هر

ی آنها هااش این باشد که تنها به دنبال برتریایش مورد نظارت قرار دهد و وظیفهدیگری را درباره یک آزمایش یا نم

کار او را ی هاباشد و سپس بدون مقایسه آن عمل با عملکرد شخص دیگر، به نویسنده و یا شخص مد نظر فقط خوبی

 ری است. نیست، بلکه واداشتن دانشجویان به تفکر درمورد خودِ برت هابگوید. در اینجا هدف رتبه بندی و نسبیت برتری

تمرین چنین سپاسگزاری و سخاوتمندی به منظور القای این نکته به دانشجویان است که ما همگی به بخاطر 

سی است احسا ؛بودن درونی در زندگی بشر احساس زیبایی است این احساس مدیون .هستیمدیگران مان مدیون دانش

کند تا از همدیگر قدردانی کنیم. آموزش نوعی هدیه دادن کند و به ما کمک میکه ما را به یکدیگر متعهد و ملزم می

د، شی مناسب، موقعی که تعالیم و تجارب کافی به اشتراک گذاشته هاو یادگیری نوعی هدیه گرفتن است. در زمان
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زش )آمو دریافت ی عامِهاسازیسازی از چنین مفهومدانشجویان را وادار به فرمولاستاد ممکن است تالش کند تا 

و آموزش نماید. برای دانشجویان سطوح  فرایند یادگیری دادن( در ادی)آموزش دادن و  ( و اعطاادگرفتنیو  دنید

 ستاداتکارگرایی و خودمختاری در مکاشفات فکری می گردد و الی در مورد ابؤطبع باعث بروز سبهباالتر، این بحث 

رد ما استفاده خواهد ک یدر چهارچوبِ احساسِ مدیون بودنِ دورنی فکر ت،یواقعاین  انتقال دادنِاز این فرصت برای 

(See: Roberts, 2016, pp. 197-198.) 

 1پرورش فروتنی فکری از طریق پرورش ذهنیت رشد گرا .4-5

ام دادن آن شکست از انج باشید در بحث یادگیری بسیاری از دانشجویان پس از مواجهه با سختی کار و توجه داشته

ین باور دهند. آنها بر امیکنند و به کار خود ادامه میبرخی دیگر با نامالیمات مقابله  ،کشند. درمقابلمیکار دست 

 .رف کنندکنند آنها را برطمیکنند و سعی میود کار بر روی نقاط ضعف خ توانند بهتر عمل کنند. آنهامیهستند که 

که شخص  است (. منظور از ذهنیت رشد اینpp.6, 2006, weckD-7نامد )میاین امر را ذهنیت رشد  2کارول دوک

زمانی که وی  ،به عبارت دیگر ؛داندمیو مهارتهای ذهنی خود را با تالش قابل تغییر  هاظرفیت فکری خود یعنی دانش

ر عین بلکه د ،کشدمیگوید استعداد وی ضعیف است و دست از کار نمین ،دهدمیرد ضعیفی از خود نشان عملک

نها به کنند تا عملکرد بهتری داشته باشند و با این ذهنیت عملکرد آمیبیشتر کار  ،پذیرندمیاینکه نقاط ضعف خود را 

 کند. میتدریج بهبود پیدا 

تقامت ی تحصیلی اسهاکند تا در چالشمینقش اساسی دارد و به آنها کمک  ذهنیت رشد در موفقیت دانشجویان

در  کسانی که ذهنیت ثابت دارند ،درمقابل .کنند، نقاط ضعف فکری خود را ارزیابی کرده و آنها را برطرف کنند

که از عهده  نندشود وقتی به کار یا مسئله دشواری برخورد کمیاین امر باعث  ،مورد هر عملکردی یک قضاوتی دارند

به عنوان مثال کسانی که دارای ذهنیت ثابت  ؛کنندمیبه صورت نامحسوسی از انجام آن کار دوری  ،یندآیمآن بر ن

ه ذهنیت رشد ب ،کنند. در مقابلمیاز شرکت در کالس آن درس دوری  ،وقتی در درسی ضعیف هستند ،هستند

ری ذهنیت توانند پیشرفت کنند. در مورد فروتنی فکمیتالش بیشتر  دهد که آگاه باشند بامیدانشجویان این امکان را 

ی فکری خود صادق باشیم و در عین حال، بپذیریم که هاکند در مورد نقاط ضعف و محدودیتمیرشد به ما کمک 

بنابراین مهم است که نقاط ضعف فکری خود را  (.King, 2021, p.122)توانیم، هر چند اندک، پیشرفت کنیم می

د ی فکری، دست از تالش خوهاو چالش اما پذیرش این امر نباید باعث شود که ما در مواجهه با نامالیمات ،بپذیریم

 . ردکی الزم را به دست آورد و بهتر عمل هاتر کار کرد تا در اکتساب دانش، مهارتبلکه باید سخت ،برداریم

 

                                                           
1. Growth Mindset 

2. Carol Dweck 
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 نتیجه گیری

 ترین مسائل در معرفت شناسی فضیلت معاصر است. هدف اینمهمکارگیری فضایل فکری یکی از جدیدترین و به

شناسی تازگی درزمینه معرفتهای که بهمطالعه، توجه به مفهوم فروتنی فکری در امر آموزش با استفاده از پژوهش

ری مهم و چالش های فکفروتنی فکری یکی از فضیلت .بودشده، ویژه رویکرد مسئولیت گرایی مطرحفضیلت به

ن فضیلت اجماع چیستی ای ةدربار گرچهکید شده است. أنگیز است که در معرفت شناسی فضیلت بسیار بر آن تبرا

ف و نقاط ضع هاتوان گفت فروتنی فکری دارای سه جزء کلیدی است: الف( توجه به محدودیتمی ،وجود ندارد

ی نقاط ضعف و نقاط قوت خود. کسج( مدیریت و تسلط بر  ،ی فکری خودهاب( ارزیابی دقیق از ضعف ،فکری خود

دهد میکه از فروتنی فکری برخوردار است این سه جزء در وی نهادینه شده و به صورت مداوم آنها را از خود نشان 

میل به  ،تر باشدفروتنجا که هر چه انسان به لحاظ فکری دهد. از آنمیو این کار را با انگیزه دستیابی به حقیقت انجام 

ودن به این و متصف ب کندکسب میشود و موقعیت بهتری برای یادگیری مطالب میدر وی تقویت اکتساب دانش 

ه آموزش فروتنی فکری ب ،شود که اساتید و دانشجویان در معرض تکامل دائمی قرار گیرندمیفضیلت باعث 

سب خودکفایی و کجایگاه آن در کمک به دانشجویان برای ترین وظایف اساتید است و دانشجویان یکی از مهم

آمادگی برای دوران بزرگسالی و نقش مهم آن در زندگی سیاسی و اجتماعی بدون جایگزین است. هرچه 

شد، این ی فکری خود باهاآموزان و دانشجویان از فروتنی فکری بیشتری برخوردار باشد و آگاه به محدودیتدانش

های خود مطالب بیشتری بیاموزند. بدین منظور در کالسو اساتید  هاامکان برای آنها فراهم است که از همکالسی

مانند  را ییهاتوان روشدرسی که هدفشان پرورش فضیلت فروتنی فکری در دانش آموزان و دانشجویان است، می

 پاسگزاری،مندی و سسازی فروتنی فکری، تمرین سخاوتاری رذایلِ مقابل فروتنی، شبیه شدن به الگوها، مدلذگنام

کاف تواند یک گام روبه جلو در کمک به شمیکار بردن فروتنی فکری تخاذ نمود. پذیرش و بهاهنیت رشد پرورش ذ

تواند به مردم کمک کند تا از رفتار غیر اخالقی در امور معرفتی می این امر نیز و رفتارهای فرد باشد که هابین ارزش

کند در مسیر یمی فکری به اندازه کافی به انسان کمک فروتن جلوگیری کنند و رفتار فضیلت مندانه را فعال کنند.

لبته این ا توان آن را پرورش داد.میحقیقت گام بردارد. همچنین برای رسیدن به درک و فهم عمیق نیز مفید است و 

د به شود که فرمیباعث ن هانکته را باید در نظر داشته باشیم که برخورداری از فروتنی فکری، در همه شرایط و مکان

 حقیقت دست پیدا کند.
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