
آموزش مهارت های تفکر کافی نیست 
تصور غالــب خيلی ها از پرورش تفکر، 
خالصه می شود در آموزش مهارت های 
فکـــری و حـداکثـــر فراهـــم آوردن 
ايــن  تمريــن  بــرای  موقعيت هايــی 
مهارت ها. شــايد به همين خاطر است 
که معمواًل تا از »پرورش تفکر« صحبت 
ياد »مهارت های  به  ناخودآگاه  می شود، 
فکرکردن« می افتيم؛  همان مهارت های 

انــواع تفکر انتقادی و خالق و مانند آن. 
اما به استناد تأمالت و مطالعات گوناگون 
و تجربه های عينی بيشتر مربيان پرورش 
تفکر، چنين تصوری يک کليشة نادرست 
است. البته برای فکر کردن به آموختن 
و ممارســت مهارت ها و ابزارهای تفکر 
نياز داريم، ولی اين همة ماجرا نيســت. 
افراد بسياری هستند که »مهارت« فکر 
کردن را آموخته اند، اما از آن اســتفاده 

نمی کننــد. يا با کمال تأســف، از آن ها 
استفادة ناشايست می کنند.

آنچه باعث می شود مهارت های فکری 
را که آموخته ايم به کار بگيريم و مهم تر 
اينکه از آن ها به شايســتگی اســتفاده 
از  از مجموعه ای  برخــورداری  کنيــم، 
خلق وخوهــا، روحيه هــا، ويژگی هــای 
شخصيتی، عادت ها و گرايش های درونی 
قوی است که آن ها را فضايل يا منش های 

مهارت هامهارت ها

فضیلت
تفـکـــــر
 علی لطيفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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تفکر می نامند. فضيلت يا منش حالتی 
درونی اســت که به درجه ای از پايداری 
و ثبات در شخصيت فرد رسيده )يعنی 
حالتی گذرا و موقتی نيســت( و نوعی 
انگيختگــی و عالقة عميق نســبت به 
افعــال و رفتارهای متناســب را با خود 
به همراه دارد. به خاطر اين دو ويژگی، 
کسی که از فضيلت يا منشی برخوردار 
اســت، می توانــد افعــال و رفتارهای 
متناسب با آن را به آسانی و با سرعت و 
دقت مناسب و در موقعيت های گوناگون 
انجام دهد. فضيلت ها و منش های تفکر 
نقشــی کليدی در خــوب فکر کردن ما 
دارند. ديگر نکتة مهم اينکه معمواًل در 
برابر هر فضيلت فکری، برخی رذيلت ها 
هم هستند که بايد آن ها را بشناسيم و 
به حريم شــخصيتی خود و متربيانمان 

راه ندهيم.

مهم ترین فضیلت های تفکر
فکری  فضيلت های  فهرســت  هرچند 
شــامل موارد متعددی می شود، لکن در 
اينجا ضمن اشاره به برخی از مهم ترين 
آن ها، معنای هر يک و برخی نشانه ها و 

آثار آن ها را مرور می کنيم:

کنجکاوی و عشق به دانستن
عالقة عميق به کشــف کردن و شوق 
هميشگی به دانســتن و آموختن،  يک 
روحيه است که در فعال کردن توانايی ها 
و مهارت هــای تفکر فــرد نقش مهمی 
دارد. معمواًل اين روحيه در خردســاالن 
مشــهودتر  و  برجســته تر  به صــورت 
مشاهده می شود. افرادی که از اين منش 
برخوردارند،  غالبًا نســبت به پديده های 
گوناگون، شگفتی های آفرينش و محيط 
پيرامون خود حســاس هستند. هميشه 
دوست دارند چيزهای تازه ياد بگيرند و 
محيط هــا و فعاليت های جديد را تجربه 
کنند. عالقه مند به شــناخت وســايل و 
ابزارهای جديد و ناشناخته و دستکاری 

آن ها هســتند. اهل پرسشگری هستند 
و از مطالعــه لذت می برنــد. اين منش 
فکــری در برانگيختگــی و ترغيب فرد 
به انديشــيدن، مطالعه و تحقيق نقش 

مهمی دارد.

حق جویی و انصاف فکری
منظور از حق جويی در تفکر اين است 
که انسان هنگام فکرکردن، گفت وگوی 
انديشه ورزانه با ديگران و يا پرسش کردن 
از آن ها، واقعًا بــه دنبال يافتن حقيقت 
باشــد، نه اثبات منافع و خواســته های 
خــود،  يا ثابت کــردن برتری خــود، يا 
تحقير و تمســخر ديگــران يا مچ گيری 
آن ها! انصاف فکری هم به اين معناست 
که فــرد همان گونه و بر اســاس همان 
معيارهايی که ادعای ديگران را سنجش 
و ارزيابی می کنــد، ديدگاه های خودش 
يا اطرافيانش را نيز، بدون درنظر گرفتن 
منافع و احساســات شخصی يا گروهی، 
بسنجد و در اين زمينه سوگيری نداشته 
باشــد. از ويژگی های افراد برخوردار از 
اين فضيلت آن است که به آسانی آمادة 
پذيرش اشــتباهات خــود و اقدام برای 
تصحيح آن هســتند. کسانی که چنين 
فضيلتی را در درون خود پرورش ندهند،  
در معــرض رذيلت هــا و آســيب هايی 
هماننــد »تعصب ورزی و لجاجت فکری 
)اصرار بی جا و بی دليل روی حرف خود(، 
تحريف و دســتکاری عمدی معلومات و 
ِمراء )مخاصمة کالمــی و ايراد اعتراض 
به ســخن ديگری به هدف تحقير وی و 
اظهار برتری خويش(« هســتند که هر 
سه مورد آن ها در آيات و روايات متعدد 
و آثار اخالق اسالمی نکوهش شده است.

تواضع فکری و علمی
تواضع از مهم ترين فضيلت های اخالق 
اســالمی، هم در عرصة سلوک و رفتار 
فــردی و هــم در زمينــة علم آموزی و 
انديشه ورزی، اســت. بر اساس روايات، 

از مهم تريــن نتايج علــم،  پديد آمدن 
ملکة تواضع در عاِلم اســت. اين مفهوم 
را می تــوان اين گونــه توضيــح داد که 
دانشــمند واقعی، هنگامی که عظمت و 
وسعت حقايق هستی و شامل بودن علم 
خداوند نســبت به اين حقايق را در نظر 
می آورد و از ســوی ديگر دانســته های 
مقايســه  نادانســته هايش  بــا  را  خود 
بيشتر  بسيار  را  نادانسته هايش  می کند،  
از دانسته هايش می يابد. به همين خاطر 
فکری  تواضع  می کند.  فروتنی  احساس 
به معنای خاص نيز بدان معناســت که 
فرد  از نادانی ها و محدوديت های فکری 
خود آگاه و در فرايند انديشــه ورزی، از 
غرور و خودمحوری به دور باشد. کسانی 
که از اين فضيلت فکــری برخوردارند، 
دربارة آنچه نمی دانند، ادعای غيرواقعی 
نمی کننــد، بلکــه صادقانــه بــه آنچه 
نمی داننــد اعتراف می کننــد. در آيات 
و احاديــث متعدد، اظهار علم نســبت 
به نادانســته ها ناپسند شــمرده شده و 
در عوض، گفتــن جملة »نمی دانم« در 
هنگامی که شخص نسبت به موضوعی 
آگاهی کافی ندارد، ستايش شده است. 

حکمت
واژة »حکمــت« در ميراث اســالمی 
ما کاربردهــا و معانی متعدد و متنوعی 
دارد. در فلســفه و اخالق اسالمی، اين 
واژه هنگامی که به عنوان فضيلتی برای 
قوة عقل عملی به کار می رود، به معنای 
يک حالت درونی پايدار )ملکه( است که 
فرِد برخوردار از آن می تواند بدون درنگ 
و دشــواری، نيروی تدبير و تفکر عملی 
خــود را صرفًا در امــور و موقعيت های 
اثرگذار در ســعادت حقيقی خود به کار 
بگيــرد. به عبارت ديگر، بر اســاس اين 

معنا، انسان »حکيم« کسی است که:
- از توانايی هــای فکری خود فقط در 
مسير آنچه به سود خوشبختی واقعی  اش 

است، استفاده می کند؛
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- استفادة او از تفکر برای حل مسائل 
زندگی، بجا و به اندازه است؛

- از به کارگيــری تفکر بــرای مقاصد 
ناشايســــت و ضـــدارزش )هماننـــد 
حيله گری،  آزار رســاندن و ظلم به ديگر 
انســان ها و موجودات( و حتی مقاصد و 
امــور بيهوده، غيرحکيمانه و بی ارزش يا 

کم ارزش خودداری می کند؛ 
- تفکر او تحــت هدايت قوة عقل )که 
عالی ترين مرتبة وجودی انسان است و رو 
به ســوی خداوند دارد( فعاليت می کند، 
نه تحت رهبری قــوة وهم )که به مرتبة 

حيوانِی وجود انسان مربوط است(.
بی ترديــد، فضيلــت حکمــت، يکی 
از مهم تريــن فضايــل فکــری از منظر 
حکمای اســالمی است که متأسفانه در 
دورة معاصر مورد فراموشی،  سوء فهم و 

کم مهری واقع شده است.

پشتکار فکری
داشتن پشتکار فکری به اين معناست 
که فرد در مسير مواجهه با مسئله و يافتن 
راه حل، در هنگام تأمل دربارة موقعيتی 
پيچيده يا در فرايند جســت وجوگری و 
کشف حقيقت، سختی های انديشه ورزی 
و پژوهــش را به جان بخرد و از تکاپوی 
فکری خسته نشــود. هرچند فکرکردن 
خيلی ارزشــمند اســت،  اما معمواًل کار 
راحتی نيست. به همين خاطر، خيلی ها 
ترجيح می دهند زحمت فکرکردن را به 
خودشان ندهند و از نتيجة تفکر ديگران 
اســتفاده کنند؛ به خصوص اگر به تنبلی 
فکری عادت کرده باشــند. تنبلی فکری  
مهم ترين رذيلتی اســت کــه در برابر 
اين منش قرار دارد و معمواًل انســان را 
به تدريج به تعطيلی فکر می رساند. چنين 
فردی حوصلة تأمل ندارد،  خيلی سريع 
و قبــل از آنکه دربارة يک مســئله فکر 
کند، دوســت دارد دربارة آن حرف بزند 
يا به راه حل برســد و به همين خاطر از 

انضباط فکری چندانی برخوردار نيست.

استقالل فکری
منظور از اســتقالل فکری آن اســت 
که فرد اين روحيه و آمادگی را داشــته 
باشد که خودش به صورت مستقل و بر 
پاية نظام باورها يا به تعبير ديگر فلسفة 
شــخصی صحيح و استواری که خود به 
آن دســت يافته، دربارة مسائل مختلف 
تأمــل و داوری کند و خود شــواهد و 
داليل آن ها را به صورت مستقل وارسی 
کند. البتــه برخورداری از اين روحيه به 
معنای نفی يا حتی بی توجهی به نظرات 
و ديدگاه هــای ديگران نيســت. متفکر 
مستقل کسی است که در عين توجه به 
ديدگاه های ديگران و اســتفاده از آن ها، 
مقهور اســم افراد يا مشهور بودن آن ها 
نمی شــود، بلکه با خودبــاورِی معقول، 
ادعاها و داليل آن ها را باِر ديگر به دقت 

بررسی می کند.

برای پرورش فضیلت ها و منش های 
تفکر در دانش آموزان چه کنیم؟

خلق وخوهايــی  تفکــر،   منش هــای 
هســتند که به تدريــج در عميق ترين 
اليه های درونِی وجود انســان رســوخ 
می کننــد. برای همين،  پــرورش آن ها 
نيازمنــد حوصله، اســتمرار، دقت نظر 
و بهره گيــری از مجموعــه ای متنوع از 
مالحظات و راهکارهاســت که برخی از 

آن ها بدين قرارند:
 الگوهــای عملــی خوبی باشــيم. 
کنجکاو  بــودن، انصاف فکری داشــتن،  
متواضع بــودن و اهل تالش فکری بودن، 
ويژگی هايی هستند که اگر دانش آموزان 
آن ها را در ما نيابند، به سختی می توانيم 
از آن ها انتظار داشــته باشيم به چنين 

روحياتی آراسته شوند.
 اهل پرســش و پرسشگری باشيم. 
پرسشگرِی مناسب، کليد رشد بسياری 

به خصــوص  فکــری،  منش هــای  از 
کنجکاوی و عشق به دانستن، پشتکار و 

استقالل فکری است.
 به دانش آموزان فرصت کافی برای 
تأمل بدهيم. عادت دادن دانش آموزان به 
انتقال بسته بندی شده و يکسوية مطالب 
عادت های  شــکل گيری  زمينة  درسی، 

فکری خوب را در آن ها از بين می برد.
 هيــچ گاه از تقويــت انگيزه هــای 
درونِی انديشــه ورزی غفلت نکنيم. تمام 
منش های فکری به نوعی گرايش،  عالقه 
و احساس درونی متکی هستند. تقويت 
اين گرايش های درونی در موقعيت های 
مختلــف فــردی و گروهی، هنــگام به 
نمايش گذاشــتن يک رفتار متناسب با 
اين فضايل از ســوی دانش آموز، هنگام 
انجــام يک تمرين کالســی يا حتی در 
ضمــن يک فعاليت تفريحــی، می تواند 

به تدريج آثار ماندگاری داشته باشد.
 فرصت هــای يادگيــری تعاملــی 
و گروهــی طراحــی کنيــم. در چنين 
فرصت هايی، زمينة بهتری برای تمرين 
و توجه به بســياری از منش های فکری 
فراهم اســت؛ البته در صورتی که برای 

آن ها برنامه ريزی داشته باشيم.
 دربارة فضايل فکری و اهميت آن ها 
و ناپسندی رذايل فکری گفت وگو کنيم 

و داستان بخوانيم!
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