پژوهشگاه دانشهاي بنيادي ـــــــــــــــــــــــــــــ

پژوهشکده فلسفه تحليلی

فضیلت آزاداندیشی؛ تعریف و انواع
ابوالقاسم فنایی
دانشگاه مفيد
خالصه:
«آزاداندیشی» یا سعة صدر از دیرباز به عنوان یکی از ویژگیهاي مثبت مورد مدح و ستایش
بسياري از انسانها بوده است ،هرچند در مورد سرشت ،مقتضيات ،کارکرد ،قلمرو و ربط و
نسبت آن با سایر فضایل در ميان صاحبنظران اختالفنظرهاي جدي وجود داشته و دارد.
ارزش و اهميت آزاداندیشی تا حدود زیادي ،اگر نگویيم کامالً ،به نقش و تأثير آن در فعاليت
ذهن شخص در فرایندهایی همچون کسب معرفت ،شکلگيري باور ،بازنگري باور ،نقد ،ارزیابی،
داوري ،گفتگو و استدالل ،و به تبع آن ،به نقش و تأثير آن بر کنش و واکنش گفتاري و رفتاري
وي نسبت به دیگران بازمیگردد .از ميان فيلسوفان دو گروه بيشتر از دیگران به آزاداندیشی
پرداخته و ابعاد گوناگون آن را کاویدهاند :یکی فيلسوفان تعليم و تربيت و دیگري
معرفتشناسان.
برخی از پرسشهاي اصلی که در ادبيات بحث دربارة آزاداندیشی مورد بررسی قرار گرفته به
شرح زیر است:
 )1آزاداندیشی به چه معناست؟
 )2آزاداندیشی خصلتی درجة اول است یا خصلتی درجة دوم؟
 )3آیا آزاداندیشی «فضيلت» است؟
 )4اگر آري ،یکی از فضایل عقالنی /معرفتشناسانه است و /یا یکی از فضایل اخالقی و /یا
یکی از فضایل نقادانه؟
 )5آیا آزاداندیشی فضيلتی است مستقل از سایر فضایل ،یا صرفاً ترکيبی از فضایل
دیگرست ،یا صرفاً نام دیگري است براي عقالنيت یا تواضع عقالنی؟

 )6رذیلت یا رذایلی که در تقابل با آزاداندیشی قرار دارند ،کداماند؟
 )7چرا به آزاداندیشی نيازمندیم؟
 )8آیا آزاداندیشی با داشتن باورهاي عميق و استوار ،از جمله باورهاي دینی و اخالقی
ناسازگار است؟
 )9کی و کجا و تا چه حد باید آزاداندیش بود؟
اینها بخشی از پرسشهایی است که دربارة آزاداندیشی قابل طرح و نيازمند پاسخگویی است.
در مقالة حاضر صرفاً به پرسش اول و دوم میپردازیم ،و در این راستا برخی از تعریفهاي
پيشنهادشده را به تفصيل طرح و بررسی خواهيم کرد.
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