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 چکیده
لت محور در حوزه یشناسی فضه معرفتینظر یا کارکردهایها داللت ین پژوهش، بررسیا یهدف اصل

ن یبه ا یابیدست یاست. برا -یهای هنجارهینظر یعنیتر آن یفرع یژه حوزهیبه و -یدرسبرنامه یمطالعات

، یندا زگزبسکید بر نظرات لیو با تاک یمحورتیمحور با قرائت مسئوللتیشناسی فضه معرفتیهدف ابتدا  نظر

 یعنیدرسی رنامهن بید و تدویدر تول یه بر چهار عنصر اساسین نظریرات ایح شد و سپس به استنتاج تأثیتشر

انگر آن است یآمده بدستهای بهافتهیپرداخته شد.  یابیو ارزش یریادگی -یاددهیهای وشهدف، محتوا، ر

بر فهم مطالب متمرکز شده، محتوا،  یدرسیلت محور، هدف برنامهیشناسی فضه معرفتیر نظریکه تحت تأث

گری تیگری و هدا، پرسشیزه بخشیخواهد بود، معلمان با انگ یو فضائل عقالن ینیپلیسید یاز محتوا یبیترک

کنند. در ینقش م یفای، ایخود و استفاده از تفکر انتقاد یریادگیت در یرندگان با قبول مسئولیادگیو 

شناسی ته معرفین نظریاستفاده خواهد شد. همچن یانیو پا یندیز با توجه به اهداف از دو نوع فراین یابیارزش

برخوردار  یدرسبرنامه ینو در حوزه مطالعات یدگاهیدا ی یای هنجارهید نظریت تولیلت محور از قابلیفض

محور با لتیفض شناسیه معرفتیبر نظر یدرسی مبتندگاه برنامهین دیهای بتفاوت یجه از بررسین نتیاست. ا

 درسی به دست آمد.برنامه یهای موجود در حوزه مطالعاتدگاهیر دیسا
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 مقدمه

از نظام تربیتی است. چه اینکه در تربیت و  یریناپذییتردیدی نیست که معرفت یا دانش جزء جدا

های اساسی مدرسین و کشف و دریافت طور خاص تدریس، انتقال و ارائه دانش و معرفت یکی از فعالیتبه

کاران هر اندرت دستیای از مسئولیادگیرندگان است. به تعبیر دیگر بخش عمدههای مهم آن از مسئولیت

ر این اساس شود. بآموزی به یادگیرندگان است که با کمک معلمانی دانشمند محقق مینظام تربیتی، دانش

-رفت. معدهدکی از بنیادهای نظام تربیتی را تشکیل میی -ای درباره دانش و معرفتنظریه -1شناسیمعرفت

 ;Gutek, 2016)کند شناسی از مبانی فلسفی نظام تربیتی بحث میشناسی و ارزششناسی، در کنار هستی

Griese, 1994)  عنوان قلب نظام تربیتی متأثر از این مبانی فلسفی است به نیز 2درسیبرنامهو; Maleki, 2015(

Mousapoor, 2016). 

ی مختلفی ها و رویکردهاعنوان یکی از سه شاخه اصلی در فلسفه، دارای نظریهبه یشناسمعرفت

عنواندرسی خواهد گذاشت. بهاست. در نظر داشتن هر یک از آن رویکردها، تأثیرات متفاوتی در برنامه

صورت عینی شناخته بشود، به نوع تواند بهگرایان معتقد باشدکه دنیای بیرونی میمثال، اگر کسی مانند اثبات

اجتماعی دانش باشد، نوع دیگری از دانش شود و چنانچه مدافع ساخت ذهنی و خاصی از دانش متعهد می

-. بنابر تعریف متفاوت از دانش و معرفت، فرآیند یاددهی(Ortwein, 2011) دهدرا موردتوجه قرار می

 درسی متفاوتی نیز طراحی خواهد شد.برنامه یطورکلیادگیری و به

 یتوجهاقبال و توجه قابلشناسی که در ده سال اخیر از کی از رویکردهای جدید در معرفتی

این رویکرد، به دنبال حل مسئله  .(mov, 2014Kari)است  3گراشناسی فضیلتبرخوردار شده است، معرفت

در تقابل با تعریف سنتی از معرفت که به معنای  5موسوم است 4یا مشکلی در تعریف معرفت که به مسئله گتیه

-گرا یا فضیلتشناسی فضیلتمعرفت .(BonJour, 2010)شده بود به ظهور رسید مطرح 6باور صادق موجه

ی آن، هاشود که به جای توجه به باور و ویژگیشناختی اطالق میهای معرفتای از نظریهمحور به مجموعه

سبت با ی معرفتی را در نشناسی مانند توجیه و وظیفهبه باورنده و صفات او نظر دارند و مفاهیم مهم معرفت

شناسی تهای معرفنظریه .(Khodaparast & Hojati, 2014) دهندمیتوضیح  7مفهوم فضیلت عقالنی

                                                 
1. Epistemology 
2. Curriculum 
3. Virtue Epistemology 
4. Gettier Problem 

گتیه، فیلسوف مشهور آمریکایی است که طرح مسئله او که به نام مسئله گتیه مشهور شد عدم کفایت دو شرط صدق و توجیه  .5

 .معاصر گردید یشناسبرد و باعث تحوالت جدی در روند مباحث معرفترا در معرفت زیر سؤال 

6. Justified True Belief (JTB) 
7. Intellectual Virtue 
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 2به رهبری لیندا زگزبسکی« مسئولیت باور»و  1با پیشگامی ارنست سوسا« اعتماد باور»گرا به دو دسته فضیلت

بنابر تلقی سوسا، فضائل عقالنی همان قوای معرفتی هستند که وقتی  .(Ortwein, 2017) شوندمیتقسیم 

اعتماد و موثق خواهند بود. بنابر ها فراهم شود، این قوا برای کسب معرفت، قابلگونه بودن آنشرایط فضیلت

های ا و ویژگیهو تأکید در این نوشتار است، فضائل عقالنی شامل توانایی تلقی زگزبسکی که موردتوجه

 ,Javadpoor & Mobini) ها را در اثر تالش و تمرین به دست بیاورندرفتاری و منشی هستند و افراد باید آن

2014). 

ای هایی اگرچه اندک را برمحور، تالش و کوشششناسی فضیلتاقبال و توجه بسیار به معرفت

های موضوعی مختلف موجب شده است. تعلیم و های این نظریه در حوزهها و داللتشناخت بیشتر استنتاج

هاست. با نظر به جدید بودن این ده است ازجمله این حوزهیتنشناسی درهمهای معرفتتربیت نیز که با بحث

ربیت، های مختلف به ویژه تعلیم و تتبع آن، تالش پژوهشگران برای تبیین کاربردهای آن در حوزهنظریه و به

ی عنوان نمونه، لی بلنس در رسالهتوان در پیشینه این بحث پیدا کرد. بهشماری را میآثار محدود و انگشت

و  6، ارتوین5، کتزی 4، بائر3ها در این حوزه، تنها از باتلیکتری خود با اذعان به محدود بودن پژوهشد

-برد که در آثارشان از ارتباط و تأثیرات یا کاربرد معرفتعنوان شش پژوهشگری نام میبه 8و وود 7رابرتس

عمده این آثار نیز با نظر به  .(LeBlanc, 2019)اند محور در حوزه تعلیم و تربیت سخن گفتهشناسی فضیلت

صورتی کلی و تا حدی شده، بهاسی و نه تعلیم و تربیت نوشتهشننظران حوزه معرفتاینکه توسط صاحب

یاند. درحالادهقرار د یرا موردبررس یمحور و نظام تربیتشناسی فضیلتخته، ارتباط حوزه معرفتیوگرجسته

صورتی منسجم و جامع موردتوجه قرار گیرند. به ویژه اینکه این که الزم است این تأثیرات و کاربردها به

ر و های حوزه تعلیم و تربیت تقریباً بکها در بین آثار پژوهشی داخلی و به ویژه پژوهشا داللتیت رایتأث

ه ویژه شناسی بر تعلیم و تربیت و بهای معرفتگر، با نظر به اثرگذاری نظریهیدعبارتناشناخته مانده است. به

جدید  شناسیثرگذاری این معرفتدهد چگونگی ادرسی، آنچه مسئله اصلی این پژوهش را شکل میبرنامه

-های هنجاری متعددی که از معرفتدرسی است که از نظریهدر فضای تعلیم و تربیت و به ویژه حوزه برنامه

 پذیرند نیز برخوردار است.های مختلفی تأثیر میشناسی

                                                 
1. Ernest Susa 
2. Linda Zagzebski 
3. Battaly 
4. Baehr 
5. Kotzee 
6. Ortwein 
7  . Roberts 
8. Wood 
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ر د گرا در فضای تعلیم و تربیت دارای اهمیت و ضرورت است. زیراشناسی فضیلتتوجه به معرفت

پژوهشگر را  یطورکلورز )که یادگیرنده و یاددهنده و بهک عالِم یا علمی1درجه اول به ابعاد اخالقی و َمنِشی

. در درجه (Javadi Amoli, 1997)ما نیز هست  شود( نظر دارد که موردتوجه ادبیات دینی و اسالمیشامل می

ارز با ابعاد شناختی و عقالنی ارائه داده است. توجه به این نظریه پا و همصورت همبعدی، ابعاد اخالقی را به

تر است کیتنها به تربیت اندیشمندانی دارای فضیلت که دانش و باورهایشان به حقیقت نزدنه ی،در نظام تربیت

منجر خواهد شد، بلکه به بهبود تربیت شهروندی نیز یاری خواهد رساند. افراد جامعه با برخورداری از فضائلی 

ندی از مکند و یا بهرهعقالنی مانند گشودگی ذهنی که قدرت تحمل نظرات مخالف و بدیل را بیشتر می

 یریکارگتر خواهند داشت. همچنین بهانصاف و عدالت عقالنی در ارزیابی نظرات دیگران، تعامالتی اخالقی

تواند برای عملی کردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز مفید فایده میاین نظریه در نظام تربیتی، 

در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران باشد. طبق آنچه در مبانی نظری تحول بنیادین 

ته یابی به کمال شایسره سپردن در طریق هدایت و دست یشده، پرورش شش ساحت وجودی انسان برامطرح

TFT ,)انسانی یعنی قرب الی اهلل که با تحقق مراتب حیات طیبه میسر است، موردبحث قرارگرفته است 

154-2011, pp. 151)2تواند با ترکیب دو بعد شناختی یا علمی و اخالقی گرا میشناسی فضیلت. معرفت

شناسی عرفتم های مختلف تربیتی ایفا کند.نقشی مهم و مؤثر در ایجاد پیوند و یکپارچگی بین این ساحت

ناسب این تر قرابت و تاوردهایی خواهد داشت. به تعبیر دقیقمحور برای نظام آموزش عالی نیز دستفضیلت

نظریه با نظام آموزش عالی بیش از نظام آموزشی عمومی است. زیرا تولید علم و معرفت و پرورش عالمان 

 یا نخبگان علمی، یکی از اهداف و کارکردهای مهم نظام آموزش عالی است. 

حوزه  شناسی فضیلت محور درهای نظریه معرفتاریم از داللتبا توجه به مباحث باال در این مقاله قصد د

 درسی و عناصر اصلی آن )هدف، محتوا، روش و ارزشیابی( بحث کنیم و به این سؤاالت پاسخ دهیم.برنامه

 رسی دارد؟دهایی برای عناصر چهارگانه تولید و تدوین برنامهشناسی فضیلت محور چه داللت. معرفت1

 درسی برخوردار است؟ ای هنجاری در حوزه برنامهاز قابلیت تولید نظریه . آیا این نظریه2

-اسی فضیلتشنگیری از روش توصیفی، مروری بر معرفتبرای پاسخ به سواالت باال، ابتدا با بهره

محور خواهیم داشت. با نظر به گسترده بودن این بحث و فراهم نبودن این مجال برای تبیین تمامی رویکردها، 

ناسی شتوصیف و تشریح را با محوریت آراء زگزبسکی ، یکی از دو رویکرد عمده مطرح در این معرفت این

                                                 
1. Dispositional 

 یریکارگبه معنی مبانی نظری سنننند تحول که به جهت اختصنننار در به theoretical foundation of transformationمخفف  .2

 کاررفته است.معادل نام طوالنی سند مذکور در ارجاع به
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ر تولید های چهارگانه موردنظر دبه انجام خواهیم رساند. سپس با استفاده از روش تحلیلی و استنتاجی، مؤلفه

بر آن اساس از قابلیت این تشریح خواهیم کرد و  یشناساین معرفت یدرسی را تحت لواو تدوین برنامه

 آوریم.درسی سخن به میان میای هنجاری در حوزه برنامهنظریه در تولید نظریه

 

 محورشناسی فضیلتمعرفت

ت که شناسان از معضل تعریف معرفمحور به قصد نجات سیر مباحث معرفتشناسی فضیلتمعرفت

ل سهین بود که در تحلیشده توسط گتیه امطرح یبه معضل گتیه موسوم است به ظهور رسید. مشکل اصل

مثال نقض مواجه شد که از هر سه عنوانبه یتوان با موارد متعددیمعرفت )یعنی باور صادق موجه( م یجزئ

رد که توان فرض کیرا میشود؛ زینم یمند است اما به لحاظ شهودی، معرفت تلقف معرفت، بهرهیجزء تعر

ف یبِ باور صادقِ موجه شده است. بر این اساس الزم بود که در تعر، صاح1یبه دلیل شانس معرفت یفرد

شنهاد یف پیعرن تیشناسان برای اکه برخی از معرفت یراتییدنظر صورت گیرد. اصالحات و تغیمعرفت، تجد

ل یه تحلب یا افزودن مؤلفه چهارمیگر و یآن با مؤلفه د ینیگزیه و جایی حذف مؤلفه توجدادند دربردارنده

 .(Dancy, Sosa, & Steup, 2010)معرفت بود  یجزئسه

ک یعنوان ت بهل ماهیت معرفین از تمرکز بر تحلیادیبن یلت محور چرخشیفض یشناسابتکار معرفت

کرد، یطبق این رو. (Sosa, 2009)عنوان فاعل شناسا و دارنده معرفت بود صاحب معرفت به یسوگزاره، به

که  یا توجه به فاعل شناسایپرداختن به معرفت، به صاحب معرفت توجه داشت و معرفت را ب یجاباید به

-لتییا فض یعقالن یهالتین منظور، فضید معرفت را دارد پیگیری کرد. به همیتول یالزم برا یهاتیصالح

توان گفت یکی از گر مییدیعبارتکرد قرارگرفت. بهین رویا یفاعل شناسا، مفهوم محور 2یِمعرفت یها

ا شناسا است. بدین معنی که اگر فاعل شناسشناختی فاعلمندی قوای ، فضیلت3گیری باور صادقشروط شکل

معرفتی باشد در رسیدن به معرفت کامیاب خواهد بود؛ زیرا فضیلت معرفتی یک شایستگی  یهالتیدارای فض

 شودیله آن، غایت معرفت یعنی دستیابی به حقیقت و اجتناب از خطا حاصل میوسمعرفتی است که به

(Lemos, 2007). ان مسلمان ازجمله مالصدرا در باب فرایند کسب این مسئله به نوعی در اندیشه متفکر

شده است. غالب اندیشمندان مسلمان، شرط دستیابی به معرفت را تزکیه نفس و تصفیه باطن معرفت نیز مطرح

 .(Danesh, 2010)کنند را از موانع کسب معرفت تلقی می یل اخالقی و نفسانیدانسته و رذا

                                                 
1. Epistemic Luck 
2. Epistemic Virtues 
3. True Belief 
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همراه بوده است.  یهای مختلفمدت خود، با قرائتخ کوتاهیمحور در طول تارشناسی فضیلتمعرفت

به سردمداری ارنست  1محوری اعتمادگرایی فضیلترا در دو دسته موجود، این نظریهبندی مشهورترین دسته

وجه . (Ortwein, 2017)ندا زگزبسکی تقسیم کرده است یبه رهبری ل 2گرایی فضیلت محورسوسا و مسئولیت

ی فضائل معرفت. تمایز این دو دسته در عین اشتراک در مفهوم فضیلت عقالنی، در تعریف آن است

کند که کتسابی داللت میهای اای از حاالت ثابت و قوای ذاتی یا عادتمورداستفاده سوسا، بر مجموعه

. (Sosa, 1991)در کسب برخی امور مطلوب موفق باشد  یاعتمادشود فردِ واجد آن، به نحو قابلباعث می

اند دگر سوسا، فضیلت عقالنی را به قوایی مانند قوای حسی، عقل، شهود، حافظه و... مربوط مییدعبارتبه

فضائل که یشوند؛ درصورترا در فاعل شناسا موجب می یگیری باورهایطور معتبر و موثقی، شکلکه به

 . های منشی است که با فضائل اخالقی در تناظر استاز جنس خصائص و ویژگی یموردنظر زگزبسک عقالنی

دیت، همچون ج عقالنی ی، اگر فاعل شناسا به لحاظ منشی دارای فضائلیطبق دیدگاه زگزبسک

ای هن فضیلتیتواضع، شجاعت عقالنی و ... باشد، او به باورهای صحیح دست پیدا خواهد کرد؛ زیرا ا

ست و ها عشق انسان به دستیابی به صدق اای هستند که خاستگاه آنتمایل عاطفی ویژه معرفتی دربردارنده

. زگزبسکی با (Zagzebski, 2013) شوندهای سازنده باور صحیح میله برانگیزاننده کنشیوسنیبد

تأثیرپذیری از دیدگاه ارسطو در استفاده از فضیلت، برخالف او که بین فضائل عقالنی و اخالقی تمایز قائل 

 یهاگیآورد. بنابراین تمام ویژرا جزئی از فضائل اخالقی به شمار میشده بود، در نظریه خود فضائل عقالنی 

. بنابراین فضائل عقالنی با نظر (Zagzebski, 1998)گیرد فضائل اخالقی را برای فضائل عقالنی در نظر می

اند. زگزبسکی تنها دلیل برای هیلید و تمرین به فضائل اخالقی شببه دو ویژگی ارادی بودن و ابتنایشان بر تق

ضائل داند. انگیزه در فهای بنیادین هریک میتمایز فضائل عقالنی و فضائل اخالقی را تفاوت در انگیزه

ا اکتساب خیر است ی3که انگیزه در فضائل اخالقی، کسب سعادتییابی به معرفت است درحالعقالنی دست

(Javarpoor & Javadi, 2014; Mirahmadi, 2016)  فرآیندها و عاداتی که عواطف و امیال »بدین معنی که

ضائل عقالنی شوند فگیری باور میکنند فضائل اخالقی و فضائل و عاداتی که منجر به شکلا مدیریت میما ر

 .(Mirahmadi, 2016, p. 114)« شوندنامیده می

                                                 
1. Virtue Reliabilism 
2. Virtue Responsibilism 
3.  Eudimonia 
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خاص  1یایک برتری اکتسابی عمیق و بادوام است که دربردارنده انگیزه»فضیلت در نظر زگزبسکی، 

 .Zagzebski, 1999, p)« در به وجود آوردن آن غایت است 3اعتمادمطلوب و موفقیت قابل 2در ایجاد غایتی

بنابراین هر فضیلت عقالنی )همچون هر فضیلت اخالقی( دارای دو جزء یا مؤلفه به نام انگیزه و موفقیت  .(137

دارای  فرد»نوعی میل که با فضائل خاصی همراه است. به این معنا که اعتماد است. انگیزه به معنای قابل

« دهدانگیزه، واجد حالت و احساساتی است که آن احساسات او را به سمت تحقق آن عمل سوق می

(Zagzebski, 1998, p. 133). به یابیدست یلت، برایفرد واجد فض»اعتماد نیز بدین معناست که موفقیت قابل

مثال، عنوان. به(Zagzebski, 1998, p. 133)« ابدیکند که به آن دست یعمل م یاگونهلت بهیت آن فضیغا

کردن  زه خطریت احساس خطر، انگیک فرد در موقعیلت اخالقی است که بر اساس آن ییک فض، 4شهامت

توان ین ترتیب میموفق است. به هم یاعتمادصورت قابلز بهیداکرده و عالوه بر آن در انجام آن عمل نیرا پ

زه دفاع از ینگعنوان یک فضیلت عقالنی سخن گفت که بر اساس آن، فاعل شناسا با ابه یاز شهامت معرفت

ز ین کار )رسیدن به این انگیزه( نیکند و در انجام اهای مخالف رفتار میر دیدگاهیدگاه خود در مقابل ساید

لت ی( نیز یک فض5موفق خواهد بود. با این توضیح، داشتن ذهن باز )گشودگی ذهنی یاعتمادبه نحو قابل

را یزه پذیل و انگی، میلت معرفتین فضیاز ا یداررا فاعل شناسا در صورت برخوریشود؛ زیمحسوب م یمعرفت

 .(Zagzebski, 1998)ز موفق خواهد بود ین امر نید را خواهد داشت و در ایبودن نسبت به نظرات جد

تنها اهداف ت که نهسی اسمند طبق دیدگاه زگزبسکی، کتوان گفت، انسان فضیلتبه تعبیر دیگر می

این  ها نیز موفق است. البته موفقیت در رسیدن بههای خوبی دارد، بلکه در رسیدن به اهداف و انگیزهو انگیزه

فهم به معنای در »جا  در این .(Javarpoor & Javadi, 2014)است  6ها، مستلزم داشتن فهماهداف و انگیزه

ای از اجزا با یکدیگر و ارتباط هر جزء ای از روابط است. برقراری ارتباط بین مجموعهنظر داشتن مجموعه

التی اوت است. این معرفت، حای متفیا دانش گزاره شود که با معرفتبا کل واقعیت، معرفتی را موجب می

با این تعریف، برای رسیدن  .(Zagzebski, 2001, p. 241)« ای واقعیت استاز درک ساختارهای غیر گزاره

یلت های شناختی مربوط به هر فضها و فعالیتبه انگیزه و موفقیت، فاعل شناسا باید ضمن دارا بودن مهارت

. (Zagzebski, 1998) معرفتی، شرایط خاص مرتبط با کاربرد هر فضیلت را نیز به درستی تشخیص دهد

 های پیشین و موقعیت جدید است. تشخیصی که مستلزم فهم یا برقراری ارتباط میان آموخته

                                                 
1 . Motivation 
2 . End 
3 . Reliable Success 
4 . Courageous 
5 . Open-Mindedness 
6 . Knowledge, Acquaintance, Understanding 
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 فضیلت محور  یشناسدرسی در پرتو معرفتبرنامه 
« ضوع درسیمو»از  درسی، تأکید و استفادهدرسی بر این نظرند که در طراحی برنامهمتخصصان برنامه

صورتی باید به« یادگیرنده»و « جامعه»های عنوان منبع اطالعاتی در کنار دو مولفه دیگر با نامبه« دانش»یا 

متوازن و متعادل مطمح نظر قرار گیرد. این در حالی است که در عمل، یکی از این سه مولفه بیشتر موردتوجه 

محور که بر استفاده از پلیندرسی دیسیالگوی برنامه .(Klein, 1994)گیرد ریزان درسی قرار میبرنامه

های آموزش درسی در نظامترین الگوی طراحی برنامهبیشترین تأکید را دارد، رایج« دانش»یا « درسیموضوع»

-رنامهشناسی، تأثیر مستقیمی بر ببنابراین هر نظریه جدیدی در حوزه معرفت ای و آموزش عالی است.مدرسه

 هایدرسی خواهد گذاشت. چراکه مفروضهنی دانش یا موضوعترین منبع اطالعاتی آن یعدرسی و مهم

 کند. بر اساس این تعاریفهای اکتساب آن بازی میشناختی، نقش مهمی را در تعریف دانش و راهمعرفت

گیرند چه چیزی را دانش محسوب کرده و درسی، تصمیم میپردازان برنامهاست که متخصصان و نظریه

 های آنان داشته باشند.ه قرار دهند و چه انتظاری نسبت به آموختهچگونه در اختیار یادگیرند

ه گرای زگزبسکی، حالتی از تماس شناختی با واقعیت است کشناسی فضیلتدانش بر اساس معرفت

توان گفت تر میبه عبارتی روشن .(Zagzebski, 1998) گیردیهای حاصل از فضائل عقالنی نشأت ماز کنش

اقعیت دهند که به چنین حالتی از تماس شناختی به واین فضائل عقالنی هستند که به فاعل شناسا اجازه می»که 

بهره باشد، توان ی. بنابراین فردی که از چنین فضائل معرفتی یا عقالنی ب(Moran, 2011, p. 197) «دست یابد

شرط الزم و  النییابی به دانش شایسته را نخواهد داشت. طبق نظریه زگزبسکی، دارا بودن فضائل عقدست

تمرکز بر  یجاشود. بنابراین در ارزیابی ادعاهای دانشی باید بهیابی به دانش محسوب میکافی برای دست

آن ادعا و چگونگی توجیه آن، بر عامل و برخورداری او از فضائل عقالنی متمرکز شد. این نوع نگاه به 

دهد که خارج از مجال این شناسان قرار میمعرفت، ابهامات و سؤاالت تخصصی جدیدی را فراروی معرفت

م برای را شرط الز یمقاله است. در ادامه از ظرفیت این دیدگاه در تولید معرفت که دارا بودن فضائل عقالن

ا کاربرد درسی استفاده خواهیم کرد. به تعبیر دیگر تأثیر یگیرد در حوزه برنامهیابی به حقیقت در نظر میدست

درسی سی فضیلت محور را در سازمان دادن به چهار عنصر اساسی در تولید و تدوین برنامهشنانظریه معرفت

ناسی سنتی شقرار داده و در مقام بحث و نتیجه به بیان اشتراکات و افتراقات این دیدگاه با معرفت یموردبررس

 طور خاص خواهیم پرداخت.درسی بههای موجود برنامهو دیدگاه یطورکلبه

 . هدف1

دهی مواد درسی، روش تدریس و منزله معیاری برای انتخاب و سازماندرسی بهدر برنامه هدف 

محور، پرورش لتیشناسی فضطبق معرفت .(Maleki, 2015; Mousapoor, 2016)های ارزشیابی است روش
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-فضائل عقالنی همچون کنجکاوی عقلی، گشودگی ذهنی، شجاعت و صداقت عقلی هدف اساسی برنامه

 ادگیرندگان در مسیریپرورش فضائل عقالنی هم به زیست عقلی و علمی  (Baehr, 2013) درسی استهای

ن ها برای ساختهای شهروندی آنو مسئولیت یدر زیست جمعرساند و هم یابی به حقیقت، یاری میدست

 کند. مند، ایفای نقش میای فضیلتجامعه

عنوان عضوی از پرورش فضائل عقالنی به پیشرفت انسانی و بهبود زیست جمعی یادگیرندگان به

ی تعامل مؤثر ی، توانایمندافراد به سبب فضیلت زیرا آنکند؛ کنند کمک میاجتماعی که در آن زندگی می

، یاز فضائل عقالنی همچون کنجکاو یواسطه برخوردارعنی بهیبا دیگر شهروندان را کسب خواهند کرد. 

طرح  از توانایی -فضای مجازی و حقیقی -های اجتماعی گشودگی و انصاف ذهنی، در بسیاری از موقعیت

ر نظر یابی بیشتر به حقیقت با دکدیگر و سپس دستیهای منظور بررسی انتقادی آرا و دیدگاهپرسش به

های بدیل و رقیب، برخوردارند. بنابراین در صورت تحقق این فضائل، از بسیاری از مشاجرات گرفتن دیدگاه

گرایی اند که از تعصب و جانبداری، جزممیان افراد جامعه کاسته خواهد شد؛ چراکه افراد جامعه آموخته

گرفتن شواهد و قرائن و استهزا طرف مقابل در رسیدن به نتایج، نادیده یزدگ)اظهار عقیده بدون دلیل(، شتاب

و دقت عقلی از روی انصاف، صداقت و تواضع ذهنی به ارزیابی  یاجتناب کنند و در عوض با گشودگی ذهن

 سخنان بپردازند.

یهابه هدف کلی و اساسی پرورش فضائل عقالنی، الزم است که تمرکز برنامه یابیمنظور دستبه

قرار گیرد. فهم موضوعات و مطالب ارائه 1ادگیرندگان بر فهمیها به ها و مهارتدر ارائه مجموعه دانش یدرس

 ,Miller)درسی است دیسیپلینی برنامه -، هدف خاص موردتوجه در دیدگاه موضوعییدرسیهاشده در برنامه

ند فعال رود که از طریق فرآیموقعیت شناختی به کار می فهم، اصطالحی است که برای شناسایی نوعی .(1994

رود که فاعل شناسا را در طی این فرآیند میان اجزاء مختلف دانش به کار می 2سازیبرقراری ارتباط یا ارتباط

دربردارنده تسلط »فهم عالوه بر اینکه . (Ortwein, 2011)دهد روشنی و وضوح سوق می یسواز پیچیدگی به

ای یا همان علمی است، با برقراری ارتباط و تناسب میان اجزاء مختلف دانش یا معرفت کسبر دانش گزارهب

 . (Zagzebski, 2001, p. 24)« رساندهای اکتسابی نیز مدد میشده، به تعمیق دیگر دانش

اعتماد، که یکی از دو جزء ماهیت فضائل با نظر به آنچه در بخش پیشین بیان شد، موفقیت قابل

دهد، ناظر به فرجام امور بوده و به معنی تشخیص فاعل شناسا در انواع فضائل معرفتی معرفتی را تشکیل می

                                                 
1. Understanding 
2. Connection Making 
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مندانه عمل کردن او در یک موقعیت خاص است. ازآنجاکه این امر و نوع کاربردشان، به آگاهانه و فضیلت

 قرار گیرد.  دیابی به فهم، مورد تأکیلت عقالنی نسبت مستقیم دارد، الزم است از این منظر نیز دستیبافض

 . محتوا 2
مفاهیم،  رنده حقایق،یمحتوا به معنای آن چیزی است که باید آموخته شود. بنابراین محتوا دربرگ»

ها بوده و به فرآیندهای شناختی که یادگیرندگان در موقع تفکر درباره محتوا با ها و تعمیماصول، نظریه

پرورش فضائل عقالنی . (Maleki, 2015, p. 114)« شودمربوط میدهند نیز مطالعه محتوا مورداستفاده قرار می

قابل انجام است. بنابراین محتوای برگرفته از موضوعات و  یخوببه ینیپلیسید -در بستر محتوای موضوعی

موردنظر این  یدرسیهاای از فضائل عقالنی، در زمره محتوای برنامهعلمی در کنار مجموعه یهانیپلیسید

اند که یدهبائر بر این عقمحور همچون شناسان فضیلترویکرد هستند. بر همین اساس است که برخی معرفت

ی به هدف پرورش فضائل عقالنی احتیاج به محتوای خاصی نیست بلکه این امر در بستر و زمینه یاببرای دست

پرورش فضائل ». او معتقد است که (Baehr, 2016) نیز قابل انجام است ینیپلیسید -همان محتوای موضوعی

ا و شود بلکه با درگیر شدن با محتوها و خصائص میسر نمیعقالنی اغلب با تدریس درباره این کیفیت

های خالقانه، اندیشمندانه و فعاالنه برای رسد. فرصتای خاص به ظهور میشیوهسنتی به  یهای علممهارت

د که به پرورش انهایی مانند این اموریتمرین فضائل عقالنی، دادن بازخوردهایی مبتنی بر فضیلت و فعالیت

مطالب برگرفته از موضوعات و . بنابراین کلیه (Baehr, 2016, p. 244)« کندفضائل عقالنی کمک می

ا و ههای تاریخ، فلسفه، هنر، دین، ریاضی، علوم تجربی و اجتماعی که به اکتساب مجموعه دانشلیندیسیپ

ساز برای پرورش فضائل عقالنی عنوان محتوای زمینهانجامد بهباورهایی در ذهن و ضمیر یادگیرندگان می

  در این دیدگاه موردتوجه است.

یا یادگیری و  یآموزو شایسته برای علم گیری مسیر صحیحوجود فضائل عقالنی، موجب شکل

های دیسیپلینی است و از همین رو تأکید این دیدگاه بر فرآیند شناختی یا اکتساب مجموعه باورها و دانش

هرچند فضائل عقالنی درسی است. شده در برنامهمسیر کسب شناخت، بیش از محتوا یا موضوعات گنجانده

-تواند در زمره کارمی یدرسیهاها در برنامهگذاری طرح آنو اولویتشماری وجود دارند که شناسایی بی

 «2اذهان خوب پرورش»اختصار و در کتاب به «1ذهن پژوهشگر»های پژوهشی قرار بگیرد اما بائر در کتاب 

 تفصیل، فهرستی از نه فضیلت عقلی موردتوجه در فرایند تربیت را در سه طبقه پیشنهاد داده است. در دسته

و تواضع قرار دارد که برای شروع موفق فرآیند یادگیری اول سه فضیلت عقالنی کنجکاوی، استقالل 

                                                 
1. The Inquiring Mind 
2. Cultivating Good Minds  
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نگری است که وجودشان برای حفظ روند ازند. دسته دوم دربردارنده سه فضیلت توجه، دقت و جامعیموردن

 یادگیری مدن بر موانعِاز برای فائق آیاز است و دسته سوم به فضایل موردنییادگیری در مسیر درست موردن

 ,Hemmatzadeh) شودذهنی، شجاعت و استقامت عقلی را شامل میپردازد و گشودگی سازنده می

Khazaei, & Javadi, 2018). 
ی محتوا دهتلی از دو گونه سازمانشناسی فضیلت مانند بااگرچه برخی پژوهشگران حوزه معرفت

اند که در یکی با افزودن درس جدیدی به درسی سخن گفتههایبرای پرورش فضائل عقالنی در برنامه

ورزی در استفاده از دیسیپلینی برای آموزش و تمرین مهارت -مجموعه دروس مرسوم دیدگاه موضوعی

؛ اما به جهت (Battaly, 2016)ی موردنظر است شود و در دیگری رویکرد ترکیبفضائل عقالنی میسر می

قی در یابی به شناخت با استفاده از فضائل عقالنی، استفاده از رویکرد تلفیتتأکید این دیدگاه بر فرآیند دس

ر . زیرا توجه به فضائل عقالنی ددرسی تناسب بیشتری با اهداف این دیدگاه دارددهی محتوای برنامهسازمان

انش و دادگیری یا اکتساب یتر است. در رویکرد تلفیقی، منیدرسی از خطر به محاق رفتن، اهایبرنامه

کارگیری فضائل عقالنی انجام بپذیرد. بنابراین برای پرورش های مربوط به هر درس، باید از مسیر بهمهارت

ها و تکالیف درسی خاص و هدفمندی در برنامهفضائل عقالنی در کنار موضوعات محتوایی باید از فعالیت

 کاغذی بهره برد. -درسی همچون گفتگوهای کالسی یا تکالیف قلم

 ادگیریی-های یاددهی. روش3

یافته باید به شکلی در اختیار فردی قرار گیرد که بناست از آن استفاده شده و سازماننشیمحتوای گز»

 .Mousapoor, 2016, p)« کند و در خود تغییراتی پدید آورد. بنابراین نوعی ایجاد ارتباط ضرورت دارد

درسی، کلیه راهبردهایی است که به چگونگی یادگیری در برنامه-های یاددهی. مقصود از روش(126

ه دانش و باورهایی یابی برتباط توجه دارد. ازآنجاکه استفاده از فضائل عقلی برای دستاثرگذاری بیشتر این ا

با احتمال صدقِ بیشتر است؛ بنابراین طبیعی است که یادگیرندگان نقشی فعاالنه در مسیر یادگیری ایفا کنند. 

 هاناند. آلب مختلفها در عوض حفظ و به خاطر سپاری مطالب، دنبال فهم و برقراری ارتباط میان مطاآن

اند شیخود بیشترین نقش را دارند و به عبارتی مسئول یادگیری خو گیری اخالق و منش عقالنیدر شکل

(Karimov & Kazakova, 2015)ا پرسش، یابی به حقیقت بل و اشتیاق برای دست، بنابراین با کنجکاوی و می

شده نیز های ارائهیابی به حقیقت از نقد دانشبسا در مسیر دستشوند و چهجستجو و پژوهش درگیر می

« روح انتقادی»و « سنجش دلیل»فروگذار نشوند؛ چراکه برخورداری از تفکر انتقادی که دربردارنده دو مؤلفه 

صورت سنجش دلیل به مهارت و توانایی ارزشیابی دالیل به»از فضائل عقالنی است. است دربردارنده بسیاری 
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ها، تمایالت و خصائص منشی مانند تمایل ای از نگرشخوب اشاره دارد و روح انتقادی دربردارنده مجموعه

 . (Baehr, 2016, p. 95) «به جستجوی دلیل و شاهد، انصاف، گشودگی ذهنی و ... است

مند یا به تعبیری داننده و الگوی خوب یاد مثابه یک متخصص فضیلتدیدگاه بهاز معلم هم در این 

عمیق از موضوع و تدریس آن دارد و اساساً چون شناخت خود  یکسی که شناخت .(Moran, 2011)شود می

را نیز با استفاده از فضائل عقالنی به دست آورده، از منش عقالنی خوب نیز برخوردار است. او چگونگی 

 طور نظری به یادگیرندگانیابی به حقیقت را هم بهبهره بردن از فضائل عقالنی در مسیر یادگیری و دست

مشاهده و »ای که یادگیرندگان با گونهبخشد؛ بهها را تجسم میدهد و هم در عملِ خود، آنآموزش می

، (Battaly, 2016)« ها در عمل خودتمرین این آموخته»و سپس  (Ortwein, 2011)« گیری از اوسرمشق

آموزند. البته تقلید و الگوگیری و تمرین آنچه در این تقلید یادگرفته شده، از دانشمند فضائل عقالنی را می

ای بسیار قدرتمند، عنوان عاطفهقابل حصول است؛ زیرا تحسین به 1مند دیگری نیز با نظر به تحسینفضیلت

ه موجب هایی رفت کهای الگویی، باید به سراغ نمونهمحرک تقلید است. بر این اساس، برای انتخاب نمونه

-لعه روایتادگیرندگان خواست به مطایتوان از اند. برای این منظور میبرانگیختن تحسین یادگیرندگان شده

های واقعی و غیرواقعی اقدام کرده و تحت راهنمایی معلم به دنبال خصائصی ی از زندگی شخصیتهای

ارزشمند )که همان فضائل عقالنی موردنظرند( باشند و نتیجه این بررسی را در قالب یک جستار یا نوشتار 

 .(Ortwein, 2011) اند ارائه کنندکالسی که در آن به تصریح فضائل عقالنیِ آن شخصیت الگویی پرداخته

، وگو در کالس درسهای گفتتوان چنین بیان کرد که معلمان با فراهم آوردن فرصتدر واقع می

طور نظری یادگیرندگان را با تر بهشیهم نقش الگویی خود را در استفاده از فضائل عقالنی مختلف که پ

هند دو استفاده از این فضائل را به یادگیرندگان میگذارند و هم فرصت تمرین ها آشنا ساخته به نمایش میآن

 کارگیری این فضائل توسط یادگیرندگان، اشکاالتتا هر جا الزم بود با مداخله معلم و بازخورد او بر نوع به

 موجود برطرف شود.

رگی بدرسی بپردازد با خاینکه مستقیم به ارائه اطالعات و محتوای برنامه یجامعلم طبق این دیدگاه به

ها را به یادگیرندگانی خودانگیخته آموزان یا دانشجویان دارد، آنکه در تحریک انگیزه یادگیری دانش

گیرندگان به گر یادهای مناسب که هدایتکند که برای یادگیری مشتاق هستند. او با طرح پرسشتبدیل می

. بنابراین کندحتوا کمک مییابی به حقیقت است، به درگیری یادگیرندگان با موجو و دستسمت جست

هبگری از طریق بحث و گفتگو را گری و مربیگری، هدایتهای انگیزه بخشی، پرسشتوان نقشمی

                                                 
1. Admiration 
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کی از معلمانی که طبق این دیدگاه دارای فضائل یعنوان برای معلمان در این دیدگاه برشمرد. به یطورکل

از »اشاره داشت.  2توان به ویتگنشتاینبوده می 1عقالنی عشق به حقیقت، صداقت عقلی و شجاعت عقالنی

ای در تدریس نیاز بوده! هر زمانی که به وقفه یر و گاهی ناشیناپذینیبشیشده که او معلمی پشاگردانش نقل

رفت. یداشت، با درخواست دقایقی برای تفکر، به آخر کالس رفته و با نشستن روی یک صندلی به فکر فروم

. شاید «این به اندازه جهنم سخت است»زد: ی برخاسته از صمیمیت و خلوص فریاد میسپس با تعجب و شور

دهنده صداقت م، اما این امر نشانیزی نباشد که از یک فیلسوف پرنفوذ قرن بیستم انتظار داریاین گفته آن چ

ه به حدود کعقالنی او است. همچنین نقل است که ویتگنشتاین با رد هفتاد پاسخ خود از میان صد پاسخی 

صد سؤال در کتاب مطالعات فلسفی ارائه داده در بیان نادانی خود، از شجاعت عقالنی برخوردار بوده هشت

 دهد. تغییر رادیکال دیدگاه او، از گشودگیاست. او نشان داده که چگونه این فضائل عقالنی، فهم را سامان می

 . (Ortwein, 2011, p. 133) «نش حکایت دارداش نسبت به تفاسیر جدید و عشق به یادگیری و داذهنی

 . ارزشیابی4

طور سنتی، درسی، به سنجش میزان پیشرفت تحصیلی اشاره دارد. عموماً و بهعنصر ارزشیابی در برنامه

ندگان در پیشرفت یادگیرپذیرد. بدین معنی که میزان این ارزشیابی با نظر به مالک و معیار هدف انجام می

ی به یابگیرد تا اقدامات متعاقب آن در جهت دستدرسی مورد ارزیابی قرار مییابی به هدف برنامهدست

تر در قسمت هدف بیان شد، ارزشیابی در شی. نظر به آنچه پ(Maleki, 2015)هدف، به درستی انجام پذیرد 

لی و یابی یادگیرندگان به فضائل عقالنی در حالت کگرا بر اساس میزان دستشناسی فضیلتپرتو معرفت

از برای ارزشیابی صورت خاص اشاره دارد. شده در هر درس بهیابی به فهم مباحث ارائهها دستمتعاقب آن

هنده تسلط دبهره برد که نشان ای برای ارزشیابیفهم با نظر به معنایی که از فهم ارائه شد، الزم است از شیوه

ها باشد. اگرچه بسته به اینکه فهم معرفتی، از شده و روابط میان آنهای کسبای از دانشیادگیرنده بر شبکه

که به  از آن مواجه خواهیم شد مختلفی در ارزشیابیها و تفاسیر بندینوع صریح یا ضمنی باشد، با صورت

از این واقعیت، بر اساس تعریفی  یپوشحال با چشمنی، باا(Bagheri, 1996) نزاعی فلسفی منجر خواهد شد

های تحلیلی برای سنجش فهم یادگیرندگان استفاده شده، از آزموناز فهم در این نوشتار ارائه یطورکلکه به

شود یآموزان به سؤاالتی انجام مای مکتوب دانشهاز فهم از طریق ارزیابی پاسخ شود. بنابراین ارزشیابیمی

ها خواسته است تا در پاسخ خود با در نظر داشتن شواهد رقیب، موضعی اتخاذ کنند یا به نقد مطلبی که از آن

 بپردازند. 

                                                 
1. Love of Knowledge, Intellectual Honesty and Intellectual Courage 
2. Wittgenstein 
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برخوردارند و بنابراین در  1یمندفضائل به گفته ارسطو از خصیصه زمینه»طورکلی ازآنجاکه به 

مندی یک شخص یا عمل خاص، باید مشخص شود که آیا شرایط الزم و مناسب استفاده ارزیابی از فضیلت

بنابراین از ارزشیابی  ؛ (Kotzee, 2016, p. 144)« از فضیلت عقالنی خاصی به درستی درک شده یا خیر

وع ارزشیابی، معلمان از شود. در این نمی یبردارهای پایانی نیز در این دیدگاه بهرهفرآیندی در کنار ارزیابی

دهند و با مشاهده عملکرد یادگیرندگان در های شفاهی که در کالس درس ترتیب میطریق پرسش و پاسخ

شده در کالس درس به ارزیابی یادگیرندگان از مسیر اتصافشان به فضائل عقالنی های مطرحخالل بحث

و نیز استفاده  (Karimov & Kazakova, 2015) هاکالسیپردازند. البته استفاده از نظرات ارزیابانه سایر هممی

موسوم است و از طریق تأمل هر یادگیرنده بر عملکرد  یابیاز نظر شخصی هر یادگیرنده که به خودارز

توان از نیز در امر ارزشیابی راهگشاست. بر این اساس می (Karimov, 2014)آید خودش به دست می

موزان، آهای مکتوب دانشآموزان استفاده کرد. در کارپوشه، پاسخادگیری دانشیکارپوشه در ارزشیابی 

شود و توسط معلم مورد می های یادگیرندگان قرار دادههای پژوهشی، مشاهدات معلم و خودارزیابیگزارش

 گیرد.ارزیابی نهایی قرار می

 

 درسیمثابه دیدگاهی نو در برنامهبه« عقالنی-گرایی معرفتیفضیلت»

رفته درسی موردتوجه پژوهشگران این حوزه قرار نگگرا بر برنامهفضیلت شناسیاگرچه تأثیر معرفت

-ه معرفترسد کشناختی، به نظر میهای معرفتدرسی از مفروضههای برنامهاما با نظر به اثرپذیری دیدگاه

« عقالنی-یگرایی معرفتفضیلت»درسی با نام ی نو برای برنامهتواند مولد دیدگاهمحور میشناسی فضیلت

ن ها نیز خواهد داشت و ایهایی با آنها، تفاوتهایی با سایر دیدگاهرغم برخورداری از شباهتباشد که علی

 سازد. گر میدرسی را جلوههاست که تمایز این دیدگاه در برنامهتفاوت

بندی میلر، آیزنر و ژوزف و همکاران ارائهدرسی که در سه دستههای هنجاری برنامهاز بین نظریه

و  3«شهروند دموکراتیک»، «2دیسیپلینی -موضوعی»های با نظریه« گرایی عقالنیفضیلت»شده، شباهت 

-در دسته (Eisner, 1994) 5«گرایی عقالنیانسان»بندی میلر و طبق دسته (Miller, 1994) 4«فرآیند شناختی»

 «7اریقرار گرفتن در مدار دانش و ارزش مع»و « 6ساخت فهم»درسی و های برنامهبندی آیزنر از ایدئولوژی

                                                 
1. Context-Dependent 
2. Subject - Disciplines 
3 .Democratic Citizen 
4. Cognitive Process 
5. Rational Humanism 
6. Constructing Understanding 
7. Connecting to the Canon 
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(Joseph, Bravmann, Windschitl, Green, & Mikel, 2010) درسی ژوزف و های برنامهاز فرهنگ

ای هن بوده است. بر این اساس، در ادامه وجوه تشابه و تفاوت بین این دیدگاه و نظریهیران بیش از سایردیگ

 مذکور را پی خواهیم گرفت.

شباهت میان  ضیح  ضیلت»در تو شتراک در اهای باال، میبا دیدگاه« گرایی عقالنیف هداف توان به ا

یم و های متخصننصننان تعل، بسننیاری از دغدغه«النیگرایی عقفضننیلت»اشنناره کرد. بدین معنی که توجه به 

دهد. شده است را پوشش میدرسی به آن اشارههای تربیتی هر دیدگاه برنامهتربیت که در اهداف و آرمان

سته ضوعی»بندی میلر، دیدگاه در د سلط بر مجموعه« مو ضوعات و قلمروهای ای از مهارتت های پایه و مو

سیپلینی»سنتی و دیدگاه  سلط بر چارچوب مفهومی و روش ،«دی های پژوهش در یک قلمرو علمی را جزء ت

ها مشننترک اسننت، تسننلط های تربیتی خود در نظر گرفته اسننت. آنچه در هدف یا آرمان این نظریهآرمان

ای یا علمی، قرار دارد. های گزارهها اسننت که در زمره دانشای از مفاهیم و دانشیادگیرندگان به مجموعه

به این هدف در رویکرد یادسنننت نیز در قالب اهداف معرفتی مورداشننناره « گرایی عقالنیفضنننیلت»بی 

دانی را تربیت شننهرون« شننهروند دموکراتیک»قرارگرفته اسننت. چنانچه هدف یا آرمان تربیتی در دیدگاه 

اهمه های گفتگو و مفل تضنادهای ارزشنی و مهارتیوتحلهیدموکراتیک بدانیم که مجهز به مهارت در تجز

ارد هایی برخوردار از فضنننائل عقالنی دبا تمرکزی که به تربیت انسنننان« گرایی عقالنیفضنننیلت»هسنننتند، 

ای هیابی به مهارتنیز باشنند. زیرا هدف دسننت« شننهروند دموکراتیک»کننده اهداف تربیتی نیتواند تأممی

شودگی ذ ضائل عقالنی همچون گ شهروند دموکراتیک را با پرورش ف شهامت و الزم برای  صاف،  هنی، ان

عت فکری می جا ها طبق توان برآورده کرد. همچنین دسنننتشننن نه تن که  قادی  هارت تفکر انت به م یابی 

یکی  بلکه به اذعان بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت« فرآیند شناختی»و « تربیت شهروندی»های دیدگاه

هش توجه به پرورش فضائل عقالنی در برناماز در فرایند تربیتی است، در پوشیهای اساسی موردناز مهارت

ست که تقویت مهارتهای ست. بدیهی ا صول ا سی قابل ح ستدالل که در های گوناگون فکری و قدرت ا

شناختی»ازجمله اهداف تربیتی  ست به« فرآیند  ست یاولقیطرا ضائل عقالنی، د سایه پرورش ف یافتنی ذیل 

 است. 

 بندی ژوزف و همکارانکه در دسته« قرارگرفتن در مدار دانش و ارزش معیار»اگر از دریچه دیدگاه  

یتی بندی آیزنر است به هدف تربموردنظر در دسته« گرایی عقالنیانسان»شده و در تناظر و تناسب با مطرح

رسیم که باید ان میگیرندگادیم، به رشد و گسترش ظرفیت استدالل و تفکر منطقی و بینش ینظر داشته باش

که هاچینز از سردمداران این چنانها همراه شود. آنهای منشی و شخصیتی اخالقی در آنبا پرورش ویژگی
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داند که قوای عقالنی، اخالقی بودن و معنویت را کسب کرده انسان کامالً فرهیخته را انسانی می»دیدگاه، 

های فکری در کنار توجه به فضائل عقالنی بودن و توجه به مهارت, (Joseph et al., 2010, p. 93) «باشد

صورت توأمان مطمح نظر قرار یتی یونان، توجه به عقالنیت و فضیلت را بهاخالقی که تحت تأثیر فلسفه ترب

چنین دیدگاه یابی است. همنیز قابل دست« گرایی عقالنیفضیلت»دهد، با عطف توجه به فضائل عقالنی درمی

بندی ژوزف و همکاران، به جهت تأکیدی که بر در دسته« ساخت فهم»با دیدگاه « گرایی عقالنیفضیلت»

« همساخت ف»مطالب دارد و نیز برقراری ارتباط میان دانش و داننده، قرابت و اشتراک دارد. دیدگاه« همف»

گرفته، بر ایجاد و ساخت معنی و دانش توسط یادگیرندگان تأکید شکل 1گراییکه در ارتباط با نظریه سازنده

 دار است.یی بر تجربه یادگیرنده، معنکند که مبتندارد و دانش یا معرفت را امری ذهنی و نه عینی تعریف می

بسیاری از اهداف موردتوجه متخصصان تربیتی که در دیگر « گرایی عقالنیفضیلت»بنابراین  

پروراند. اما صورتی آشکار و ضمنی میدرسی موردتوجه بوده است را در بطن خود، بههای برنامهدیدگاه

-های ظریفی است که در همین اهداف تربیتی و روشتفاوتکند، آنچه این دیدگاه را از سایرین متمایز می

 ها دارد.های تربیتی با آن

توان در نوع نگاه یرا م« دیسیپلینی -موضوعی» با دیدگاه« معرفتی یگرایفضیلت»تفاوت بین دیدگاه 

، یسیپلیندی-دانست. معرفت در دیدگاه موضوعی یاددهیادگیری و یمتفاوتشان به دانش و معرفت و به تبع آن 

صورت جدا از داننده و تا شده است که بهفیعنی باور صادق موجه تعریمترادف با تعریف سنتی از دانش 

های باور، توجه به ویژگی یجابه « معرفتی یگرایفضیلت»که دیدگاه یحدی جدا از ذهن وجود دارد. درحال

ین معنی که باورهای صادق در این داند. بدهای فرد مرتبط میدانش و معرفت را به خصائص و ویژگی

به  آید. طبیعی است که این نوع نگاه نسبتدیدگاه، تنها از مسیر فضائل عقالنی فاعل شناسا به دست می

هایی را موجب خواهد شد. بدین معنی که معرفت و دانشی که یادگیری تفاوت -دانش، در فرآیند یاددهی

د از مسیر فضائل عقالنی یادگیرندگان به دست بیاید و یا به شود بایتوسط معلم و در کالس درس ارائه می

اد گرفته شود. بنابراین تدریس و یادگیری فضائل عقالنی باید در کنار فراگیری دانش و معرفت یعبارت بهتر 

 موردتوجه قرار داشته باشد.

به تفکر  جهبر تو« فرآیند شناختی»در عین سازگاری با دیدگاه « گرایی معرفتیفضیلت»همچنین 

دگاه ها از این دیانتقادی و استقالل و رشد ظرفیت عقالنی یادگیرندگان در توجه به مقوله اخالق و ارزش

 یدهتأکید بر شناخت شیوه تفکر کودکان و چگونگی سازمان« فرآیند شناختی»شود. در دیدگاه متمایز می

                                                 
1. Constructivism 
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ونه تالش برای تأثیرگذاری در رشد های مختلف فکری است و هرگبرای تقویت مهارت درسیهایبرنامه

که است که در دیدگاه یاین درحال .(Miller, 1994) ها باید به والدین واگذار شودشخصی و آموزش ارزش

 یابی به دانش، فضائل عقالنی است، بنابراین بر نظام آموزشی وچون مسیر دست« گرایی معرفتیفضیلت»

 ها و خصائص در یادگیرندگان همت گمارند.به آموزش و ترویج این ارزشدرسی، فرض است که برنامه

بر نقش  توان از منظر توجه و تأکیدرا نیز می« ساخت فهم»با دیدگاه « گرایی عقالنیفضیلت»تفاوت 

ها، رداشتهمه ب« ساخت فهم»یابی به معرفت یا معنا قابل توجیه دانست. در دیدگاه فضائل عقالنی در دست

گرایی فضیلت»که در دیدگاه کند درحالیهای شخصی یادگیرندگان معتبر و موجه جلوه میا و دانشهفهم

نی آیند که یادگیرنده از مسیر فضائل عقالتنها باورهای صادقی در زمره معرفت و دانش به حساب می« عقالنی

 ها دست یافته باشد.یا فکری به آن

« اگرایی خردگرانسان»که به نوعی همان دیدگاه « معیار قرارگرفتن در مدار دانش و ارزش»دیدگاه 

ید بر نیز نام برده شده است در تأک« ت لیبرالیترب»بوده و از هر دو در ادبیات تربیتی، تحت عنوان کلی 

شود. متمایز می «گرایی عقالنیفضیلت»پیوستگی و درهم تنیدگی میان معرفت یا شناخت و اخالق با دیدگاه 

درسی برای همگان بر ارائه آثار بزرگ معرفتی فرهنگ غربی در برنامه« گرایی عقالنیانسان»یا « لت لیبرایترب»

نیروهای  گرایی با تأکید بر رشد و گسترشتأکید دارند و مدافع تربیت کلیه یادگیرندگان در مسیر نخبه

بر آثار  نه تأکیدی« رفتیگرایی معفضیلت»است. اما های اخالقی و معنوی عقالنی همراه با پرورش ویژگی

ئل اخالقی مجزا از فضا یبزرگ معرفتی فرهنگ غربی دارد و نه رشد قوای عقالنی یادگیرندگان را به صورت

 گیرد.در نظر می

ان معرفت در پیوستگی و درهم تنیدگی می« گرایی معرفتیفضیلت»توان گفت نقطه قوت در واقع می 

همهبی به نتیجه و صدق را در یادگیرندگانی که با کلیتی یکپارچه و بیاو اخالق نهفته است که احتمال دست

بر آثار « یگرایی عقالنانسان»کند. خالی از فایده نیست که برای توجه و تأکید اند، بیشتر میوسته مواجهیپ

بته در تأکید )ال رسد که اینبتوان توجیهی یافت. به نظر می« گرایی معرفتیفضیلت»بزرگ معرفتی از منظر 

دشده توسط افرادی برخوردار یفرض مبتنی است که آن آثار، معرفت تولشیفرهنگ مغرب زمین( بر این پ

قالنی را در م آن فضائل عیرمستقیغ یها به صورتاز فضائل عقالنی بوده و یادگیرندگان با خوانش و فهم آن

گان است هنگ غربی که فرهنگ یادگیرندکنند و از آنجایی که آن افراد قرابت بیشتری با فرخود نهادینه می

شان فتیها و فضائل معردارند، بنابراین به دلیل همسانی فرهنگی، با میل و رغبت بیشتری مجذوب آراء آن
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سین توان در قالب همان مؤلفه تحشود را میشوند. این همسانی فرهنگی که موجب میل و رغبت بیشتر میمی

 تر از آن سخن به میان آمد، فهم کرد.شید الزم بود و پمنکه برای تقلید از اشخاص فضیلت

 

 نتیجه
شناسی فضیلت محور در حوزه تعلیم و های نظریه معرفتهدف اصلی این پژوهش، بررسی داللت

درسی دارد، درسی بود. نظر به جدید بودن این رویکرد و تأثیری که بر برنامهبرنامهحوزه تربیت به ویژه در 

های هدرسی بود که با اثرپذیری از مفروضهای یک دیدگاه برای برنامهپژوهش تبیین مؤلفههدف ضمنی این 

 کند. درسی کمک میشناسی متفاوت، به خلق فضا یا فرهنگ متفاوتی برای برنامهمعرفت

 یشناسعرفتمشناسی سنتی به ظهور رسید. دیدگاه محور در تقابل با معرفتشناسی فضیلتمعرفت

یرد. گمستقل از داننده در نظر می یعنوان نتیجه شناخت تأکید دارد و دانش را به صورتانش بهبر د»سنتی، 

وجود دارد و حوزه سومی از  یکنند که دانش جدا از ذهن نیز تا حدحتی چنین اظهار می2و پوپر  1فرگه

اضی وجود طقی و ریکی، ذهنی، دانش قوانین طبیعت و حقایق منیسازد. بنابراین واقعیت فیزواقعیت را می

. (Karimov, 2014, p. 45)« هایی صحیح، مورداستفاده در هر زمان و مکانی هستندعنوان گزارهدارند و به

اند بر عهده دارد و آمدهدر این دیدگاه، معلم مسئولیت انتقال دانشی را که پژوهشگران به تولید آن نائل

ا تالش ییادگیرندگان نیز باید نسبت به فراگیری چنین دانشی، تالش کنند. این تالش اغلب با به خاطر سپاری 

-ه معرفتمحورکه منتقد نظریشناسی فضیلتشود. اما طبق معرفتو جستجو برای کشف آن حقایق همراه می

شناسی سنتی است، فاعل شناسا و منش عقالنیِ او یا به تعبیری دیگر، صاحب باور و طریقه و راه کسب 

اینکه چه کسی آن باورها را  گریدعبارتباورهایش، بیش از خود باورها، موضوعیت و محوریت دارند. به

دارد و چگونه توانسته به این باور دست پیدا کند از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این دیدگاه، دانش یا 

ه یابی بتوانایی دست کارگیری فضائل عقالنیمعرفت، نوعی حالت شناختی است که یادگیرنده از طریق به

شود بلکه کسی است که له معلم کامل مییوسکسی نیست که به ادگیرندهیآن را خواهد داشت. بنابراین 

ن ت را دارد. نقش معلم در اییاش بیشترین نقش و مسئولگیری خصائص و منش عقالنیخودش در شکل

ائل های گروهی شرایط رشد فضاست. او با ایجاد و خلق محیطی برای بحث و فعالیت یگردیدگاه، تسهیل

درسی، ارتباط با نوعی از دانش و معرفت آورد. ازآنجاکه در هر برنامهاهم میعقالنی یادگیرندگان را فر

ای یادگیری، هدرسی با طراحی فکورانه تکالیف و فعالیتریزالزم است که معلم یا برنامه بنابراینوجود دارد، 

                                                 
1. Frege 
2. Popper 
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ربوط به آن مساز رشد و پرورش فضائل عقالنی و معرفتی یادگیرندگان در کنار سایر اهداف معرفتی زمینه

ی توان با طراحد. با نظر به اهمیت شناخت نقش و جایگاه فضائل عقالنی در دانش، میندرس خاص باش

 نیز نسبت به آموزش مستقیم فضائل عقالنی اهتمام ورزید.درسی دوره آموزش عالی در برنامهدروسی عمومی 

ست محور با آن مواجه اشناسی فضیلتکه معرفت ییها یا خألهادر پایان الزم است به برخی از نقص 

های آتی پژوهشگران محتاج است تا مسیر هموارتری را برای فهم اشاره شود که به بررسی بیشتر در پژوهش

توجه از  گرا با چرخششناسی اثباتمحور در انتقاد از معرفتشناسی فضیلتاین نظریه، فراهم آورد. معرفت

صورت دقیق و صریح مشخص اننده یا فاعل شناسا به ظهور رسید. اما بهگانه معرفت به سمت دهای سهویژگی

شناختی از چه جایگاهی برخوردار است؛ آیا نشده است که دانش مورد تأکید در این نظریه به لحاظ هستی

ری به شناسی تفسیگرا ماهیتی عینی دارد یا همچون معرفتشناسی اثباتهمچون دانش موردبحث در معرفت

هنی و شخصی دچار است؟! اگرچه ارتوین، در توضیح اثرگذاری این نظریه بر حوزه تعلیم و تربیت، ماهیتی ذ

گرا یلتشناسان فضکند که دیدگاه بسیاری از معرفتنام برده و تصریح می ییگرااز قابلیت باالی نظریه سازنده

به دانش هستند  ر نوع عینیتی نسبتگرایی که مخالف ه)اگر نگوییم همه( با مفروضات متافیزیکی نظریه سازنده

را در این گشناسان فضیلتمتفاوت است، اما با این بیان، بازهم همچنان مسیر را برای کاویدن نظرات معرفت

 .(Ortwein, 2017)داشته است خصوص باز نگه

ها و آثار علمی دانشمندان طبق این نظریه با ابهام مواجه است. اینکه در همچنین مالک اعتبار نظریه

رخورداری فرد مولد آن نظریه رفت و به ارزیابی بهای علمی که طبق این نظریه باید به سراغ بررسی اعتبار نظریه

او از فضائل عقالنی پرداخت، آیا باید تمامی فضائل عقالنی او را مورد ارزیابی قرار داد؟ که در این صورت 

است؟ یا اینکه با برخورداری از یک یا چند فضیلت عقالنی در فاعل  ییشناساآیا همه این فضائل عقالنی قابل

مندی او و اعتبار نظریاتش داد؟ در این صورت صرف بسنده کردن توان حکم به فضیلتث میشناسای موردبح

طور طبیعی اعتبار نظریات و تولیدات مندی فاعل شناسا و بهابهاماتی را در اعتبار فضیلت یلت عقالنیبه یک فض

 ست.شناسان این حوزه اتر معرفتکند که نیازمند پاسخگویی شفافاش ایجاد میمعرفتی
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