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Abstract
Closed-mindedness is an intellectual vice that that degrades people
intellectually and practically. Academic practice, in particular, requires an
open mind which is susceptible of critical dialogue, that is, the same virtues
and skills that are at the opposite end of the spectrum. Thus, if we take
closed-mindedness as a vice that should be avoided by the general public, it
is a devastating flaw for academics in particular that undermines the
different functions of their activities. In this paper, after outlining a
framework that provides an opportunity to discuss the importance and
impact of moral and intellectual virtues and vices on academic activity, we
turn to the main features of closed-mindedness and what makes it an
intellectual vice. Then, we show how this vice misleads the three functions
of academic practice and degrades them, while open-mindedness enriches
these functions and helps them to be realized in the best possible way.
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A responsiblist understanding of intellectual virtue establishes an important
link between epistemology and ethics. It is this connection that makes
academic practice, as an intellectual practice, the subject of moral reflection
and evaluation. Academic practice has three functions of teaching, research
and cultural criticism, and this practice is fruitful and lasting if it achieves
these functions in the best way. The adornment of academics with
intellectual virtues is one of the effective factors in the realization of these
functions, just as their inclination to intellectual vices can prevent the
realization of these functions.
Short-sightedness is one of the intellectual vices that causes the intellectual
and practical degradation of individuals. According to Heather Battaly, a
virtue epistemologist, a short-sighted person is someone who knows that
her beliefs have alternatives that can affect their validity but she does not
pay attention to the consideration and evaluation of these alternatives or
ignores them. When a person's reluctance or inability to pay serious
attention to intellectual alternatives is associated with a person's tendency
to acknowledge certain beliefs, he or she is not only short-sighted but
dogmatic. Short-sightedness and dogmatism are traits that have both
inherently bad motives and have bad consequences for the individual,
society, and the epistemological environment. Short-sightedness preserves
and reinforces false beliefs in the person; It prevents a person from gaining
true beliefs or knowledge; It causes a person, in addition to her current false
beliefs, to have other false beliefs about the same beliefs; It causes wasting
opportunities and wasting knowledge resources; It indicates a person's
cognitive impairment in accrediting others; It leads to the weakening of
some intellectual virtues and the strengthening and consolidation of some
other intellectual vices; And, finally, at certain levels, it may lead to
epistemological discrimination, corruption, and turmoil. Both shortsightedness and dogmatism are opposed to the intellectual virtue of openmindedness, which requires serious attention to the relevant intellectual
alternatives.
Because the university is an institution that distinguishes itself from other
social institutions by its concern for truth and the teaching of knowledge, in
the first place it does not seem to have a short-sightedness in it. But this
intellectual vice can infect academics as well as other members of society. If
we consider that academics are exemplars of concern for truth and the
teaching of knowledge, then it becomes clear how dangerous and
destructive their contamination with short-sighted vices is. Academic
practice, in particular, requires an open and receptive mind to critical
dialogue, that is, the same virtues and skills that are opposed to shortsightedness. Thus, if short-sightedness is a vice that should be avoided by
the general public, it is a devastating flaw for academics in particular that
undermines the different functions of their practice.
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Short-sighted expansion in the university greatly affects the educational
function of this institute and deprives it of its main purpose, which is to
transfer knowledge, skill or art. Short-sighted teaching is teaching in which
the teacher has a closed mind and ignores the relevant intellectual
alternatives that students offer in the form of a question, opinion, or
opposing evidence. The short-sighted teacher, by ignoring the intellectual
alternatives desired by the students, leaves no motivation for them to
progress in the learning process. She is fascinated by the particular teaching
methods, perspectives, and resources she oversees, and does not welcome
suggestions from others to change the way she teaches and to use competing
perspectives and new sources.
Short-sightedness also threatens the research function of academic
practice, which reflects the search for truth. Short-sighted research activity
does not meet any of the requirements of genuine research. The shortsighted or dogmatic researcher who does not pay serious attention to
alternative intellectual views sacrifices the accuracy of the research and its
achievements to the bias and fascination with her views. She presents her
research achievement without considering the sources that may change the
results of her work. She also has the least potential for collective research
activity.
In addition, the university is an institution within civil society to which, in
accordance with its responsibilities, it must guard open-mindedness and
oppose short-sightedness and dogmatism. Therefore, the short-sightedness
of academics causes none of the sub-functions of university cultural
criticism to be realized. Short-sightedness not only undermines the
professional competencies of academics, but by facilitating and reinforcing
other intellectual vices, deprives them of the possibility of realizing the nonprofessional competencies that are to be strengthened in the individual
through academic practice and provide grounds for cultural criticism of
society. Moreover, short-sightedness hinders the transmission,
interpretation and development of cultural tradition. An expression of this
short-sightedness can be seen in the ideological dogmatism about cultural
heritage which prevents new interpretations of it or makes parts of it more
important than other parts just for ideological reasons. In addition, shortsightedness limits political awareness and prevents social and political
criticism in universities.
On the other hand, academic practice with open-mindedness is manifested
in three levels of this intellectual virtue. At the first level, virtuous academic
practice requires a critical confrontation with one's own assumptions,
methods, resources, and achievements through serious consideration of
relevant intellectual alternatives. An open-minded academic is not only not
afraid of this confrontation, but also actively seeks to test her views,
theories, and evidence. At the second level, virtuous academic practice
requires an impartial judgment between views and theories. An openminded academic avoids unwarranted bias in favor of particular views and
theories that do not have adequate scientific and scholarly support, and
relies on appropriate theoretical or practical evidence for her judgments. At
the third level, virtuous academic practice requires constant search for
knowledge and striving for understanding and learning throughout life. An
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open-minded academic is far from believing that he owns the truth and does
not need to learn and understand alternative theories; in his view,
understanding and learning is always a search.
In this article, after outlining a framework that provides an opportunity to
discuss the importance and impact of moral and intellectual virtues and
vices on academic practice, we turn to the main characteristics of shortsightedness and what makes it an intellectual vice. Then, we show how this
vice misleads the three functions of academic practice and degrades them,
while on the other hand, open-mindedness enriches these functions and
helps them to be realized in the best possible way.
Keywords: Short-sightedness, Academic practice, open-mindedness,
Intellectual virtue, Intellectual vice.
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چکیده
کو ته نظری رذيلتی فکری استتتت که مو جن تنفک فکری و یملی افراد
می شود .فعالیت دان شگاهی ،به طور خاص ،نیازمند ذهن گ شوده و پذيرای
گفتوگوی نقادانه استتت ،يعنی همان فضتتیلتها و مهارتهايی که در نقطة
مقابل کوتهنظری قرار دارند .بنابراين ،اگر کوتهنظری رذيلتی استت که یموم
افراد بايد از آن بپرهیفند ،برای دانشتتتگاهیان ،به طور خاص ،یین و ايرادی
ويرانگر ا ست که کارکردهای متفاوتِ فعالیتهاي شان را تباه میکند .در اين
م قا له ،پس از طرح چارچوبی که م جاک ب حث در باره ی اهم یت و تأثیر
فضتتیلتها و رذيلتهای اخالقی و فکری را در فعالیت دانشتتگاهی فراه
می ک ند ،به ويژگی های ی مده ی کو ته نظری و آن چه آن را رذيلتی فکری
میستتازد میپردازي  .ستتپس ،نشتتان میدهی که اين رذيلت چگونه ممکن
0
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ا ست کارکردهای متفاوتِ فعالیت دان شگاهی را به بیراهه برد و موجن تنفک
آنها شود.
کلیدواژهها :کوتهنظری ،فعالیت دانشگاهی ،گشودگی ذهنی ،فضیلت فکری،
رذيلت فکری.

چارچوب بحث :ارزیابی فضیلتگرایانة فعالیت دانشگاهی
از منظر اخالق فضتتتیلت ،چنانکه ارستتتطو میگفت ،منش ،که بیانگر یمیقترين حاالت
درونی وجود شخص ا ست ،کانون ارزيابی اخالقی ا ست .فایل اخالقی ک سی ا ست که
اندکاندک به فضیلتمندانه یمل کردن خو میگیرد و منش اخالقی پايدار ،تثبیت شده و
ایتمادپذيری میيابد .منشتتی که به فضتتیلتی اخالقی آراستتته استتت متضتتمن یواط و
حاالت درونی مناستتن در قباک موعتتوال اخالقی استتت .همچنین ،منش فضتتیلتمندانه
مت ضمن یمل در ست ا ست .تمايلهای درونی ف ضیلتمندانهای که به صورت ملکهای
نف سانی درآمدهاند فایل اخالقی را به سوی یملی متنا سن با خود سوق میدهند .در
نتی جه ،اگر نظر يه ی اخالق پ یا مدگرا يا نه را نتی جه بن یاد و نظر يه ی اخالق کانتی را
وظی فه بن یاد قل مداد کنی  ،می توانی بگويی که اخالق فضتتتی لت منش بن یاد استتتتت

(.)Athanassoulis, n.d.

انديشة اصلی در اخالق فضیلت اين است که در ارزيابی اخالقی بايد به جای تأکید
بر ایماک ،به یامالن و منش اخالقیشتتتان توجه کرد .اين انديشتتته ،در دهههای اخیر ،از
اخالق فراتر رفت و وارد قلمرو معرفتشناسی شد ،به گونهای که اندکاندک به نظريهی
معرفتی انجامید که متناظر با اخالق ف ضیلت ،معرفت شنا سی ف ضیلت خوانده می شود.
انديشهی اصلی در معرفت شناسی فضیلت همان انديشهی کانونی اخالق فضیلت است
و در آن ،اوالً ،به جای باور ،باورنده يا فایل معرفت متعلَّق ا صلی ارزيابی ا ست و ،ثانیاً،
در اين ارزيابی به منش و خصتتتلت های فکری او توجه می شتتتود .همانطور که در
روايتهای گوناگون از اخالق ف ضیلت به آرا ستگی منش فایل به ف ضیلتهای اخالقی
يا ابتالی منش او به رذيلتهای اخالقی نظر می شد ،گمان معرفت شنا سان ف ضیلت نیف
اين است که آنچه در ارزيابی معرفتی اهمیت دارد آراستگی منش باورنده به فضیلتهای
فکری يا ابتالی منش او به رذيلتهای فکری است (.)Zagzebski, 1998
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مطابق آنچه جیسن بئر 1در مدخل «معرفت شناسی فضیلت» دانشنامة اينترنتی فلسفه
آورده ا ست ،روايتهای گوناگون از معرفت شنا سی ف ضیلت و مفهوم ف ضیلت فکری
تفاوتهايی ظري و پیچیده با ه دارند و اين امر تعمی ديدگاهها و احکام يک روايت
را به روايت ديگر د شوار می سازد .با اين حاک ،میتوان معرفت شنا سی ف ضیلت را در
قالن دو رويکرد کلی متفاوت به مفهوم فضتتیلت فکری بررستتید .در رويکرد نخستتت
تمايل به اين ا ست که ف ضیلت فکری ويژگیای کمابیش تثبیت شده در شخص دريافته
شود که از حیث د ستیابی به صدق ایتمادپذير ا ست .بر اين ا ساس ،قوا يا فرايندهايی
شناختی مانند بینايی ،حافظه ،دروننگری و استدالک فضیلت فکریاند چون معموالً ما را
به صدق میر سانند .معرفت شنا سانی که چنین رويکردی دارند به ويژگیهايی شناختی
یالقهمندند که ابفارهايی مؤثر برای دستتت يافتن به ارزشهايی معرفتی چون صتتدق و
فه اند و دغدغهی ا صلی آنان تحلیل ف ضیلتگرايانهی معرفت و توجیه معرفتی ا ست.
برای نمونه ،آنان ا ستدالک میکنند که معرفت باوری صادق ا ست که از کاربرد ف ضیلت
9
فکری حاصتتل میشتتود .اين رويکرد با رويکردی در معرفتشتتناستتی که ایتمادگرايی
خوانده می شود قرابتی چ شمگیر دارد .از اين رو ،میتوان آن را معرفت شنا سی ف ضیلتِ
ایتمادگرايانه نامید (.)Baehr, n.d
برخالف رويکرد ایت مادگرا يا نه به معر فت شتتت ناستتتی فضتتتی لت ،در رويکرد
مستتتئولیت گرايانه 0به اين نگرش معرفت شتتتناختی ،منظور از فضتتتیلت های فکری
خصلتهای مَنشی فکری خوب است ،بدين معنا که فضیلتهای فکری آن خصوصیات
جاافتاده در منش فکری باورندهاند که او را به ارزشهای معرفتی مهمی مانند «معرفت»،
«فه » و «حکمت» راهبر می شوند .در نقطهی مقابل ،رذيلتهای فکری آن خ صو صیات
جااف تاده در منش فکری باور نده ا ند که او را از دستتتت یابی به اين ارزش های معرفتی
بازمیدارند و ،بیش از باور صادق ،باورهای کاذب نصیبش میکنند 5.احتماک دست يافتن
شتتخصتتی به صتتدق و فه که خصتتلتهايی مانند شتتجایت فکری ،ثباتقدم ،دقت و
انصاف فکری داشته باشد بسیار بیشتر از احتماک دست يافتن شخصی به آنها است که
8
دچار خصتتلتهايی مانند جفمانديشتتی 8،يکستتونگری ،بفدلی فکری و بیدقتی استتت.
بهیالوه ،اين خ صلتها خود کماکهايی شخ صیاند و ه اکت ساب آنها شخص را ،به
طور کلی ،فارغ از نقش ها و کارکردهای فردی و اجتماییش ،بهتر میکند ه زندگیای
که شامل آنها باشد زندگی ارزشمندتری است (.)Baehr, n.d
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روشتتن استتت که روايت مستتئولیتگرايانه داللتهای اخالقی آشتتکاری دارد .اين
روايت بر پذيرش ارادهی انسانی ،گرچه به صورتی غیرمستقی  ،در کسن معرفت متکی
ا ست و ف ضیلتها و رذيلتهای فکری را خ صو صیاتی اکت سابی تلقی میکند .در حالی
که قوا و فراي ند های فکری تا حد ز يادی طبیعی ا ند و نمی توان ند در معرض داوری
اخالقی قرار گیرند ،رويکرد م سئولیتگرايانه بر خ صلتهايی من شی تأکید میکند که تا
حد زيادی اکتسابی شمرده میشوند (زگفبسکی.)058-050 :0938 ،
چارچوب بحث ما را در اين مقاله همین رويکرد اخیر شتتتکل میدهد .گمان بر اين
استتت که دانشتتگاه فضتتايی مدنی استتت که اجتمایی معرفتی را شتتکل میدهد .هدف
ظاهری اين اجتماال معرفتی ،به چ ش ک سانی که از خارج بدان مینگرند ،گ سترش یل
از طريق پژوهش و تدريس استتتت اما اين صتتترفاً بیانگر قشتتتریترين اليه از فعالیت
دانشگاهی است که بهويژه تحت تأثیر ديدگاههای ديوانساالرانه به نهاد دانشگاه ،اهمیتِ
محوری يافته ا ست .نظر به تاريخ دان شگاه و انگیفههای بنیانگذاران دان شگاههای بفرگ
جهان ن شان میدهد که فعالیت دان شگاهی ،یالوه بر کار یلمی ،شامل ب سط و ا شایهی
ارزشهايی شمرده می شده ا ست که در يک سطح روحیهی یل ورزی و فعالیت یلمی
را ترويج می کرده ا ند و ،در ستتتطحی ديگر ،به افراد شتتتخصتتتیتی مدنی -اخالقی
میبخ شیدهاند تا قادر با شند به صورتی بهتر و م سئوالنهتر زندگی کنند و البته ،در پرتو
آزادی دانشتتگاهی ،از اين دستتتاوردها در مقابل مداخلهها و تعرّضهای بیرونی صتتیانت
کنند .من شأ آنگونه فعالیت دان شگاهی که بتواند چنین ويژگیهايی دا شته با شد من شی
اخالقی و فکری است که به فضیلتهايی چون گشودگی ذهنی 6 ،شجایت و خودآيینی
معطوف يا آراسته و از رذيلتهای مقابل آنها بهدور يا پیراسته باشد .در اين مقاله ،يکی
از مه ترين رذيلتهای فکری را برمیر سی که اگر در منش فکری شخص دان شگاهی
ر سوخ يابد ،کارکردهای سهگانهی فعالیتهای حرفهای او را ت ضعی و ،در نهايت ،تباه
میکند :کوتهنظری .بايد در نظر داشتت که اين بررستی ،به طور یام ،نمونهای به دستت
میدهد از کاربردِ نظريهی فضتتتیلت ،به منفلهی نظريهای اخالقی -معرفتشتتتناختی ،در
ستتیاقی یملی و ،به طور خاص ،بحثی در شتتناخت دقیقتر يک رذيلت فکری از طريق
مالحظهی لوازم و آثار آن در فعالیت دانشگاهی است.
کوتهنظری در مقام رذیلت فکری
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برای ايضتتاح کوتهنظری از نوشتتتههای هتر باتلی 3،معرفتشتتناس و فیلستتوف اخالق
ف ضیلتگرا ،سود میبري که در قالن مقالههايی چند کو شیده ا ست وجوه گوناگون آن
را بررستتد 01.باتلی میگويد میتوان کوتهنظری را به «اکراه يا ناتوانی در توجه جدی به
بديلهای فکری ذیربط» تعري کرد ( .)Battaly, 2020: 2شخص کوتهنظر شخ صی
ا ست که میداند باورهايش بديلهايی دارند که میتوانند بر صدق آنها مؤثر با شند اما
به بررستتی و ارزيابی اين بديلها توجهی نشتتان نمیدهد يا آنها را ناديده میگیرد .آن
منش فکری که چنین مشتتتخصتتتهای دارد کوته نظرانه استتتت .به نظر باتلی ،اگر اين
کوتهنظری از قالن نگرشتی صتِرف خارج شتود و با تأکید شتخص بر صتدق باورهای
خاص خودش همراه باشتتتد ،به رذيلت فکری ديگری بدک میشتتتود که با کوتهنظری
ه ب سته ا ست :جفماندي شی 00 .به یبارت ديگر ،وقتی اکراه يا ناتوانی در توجه جدی به
بديلهای فکری ذیربط با گرايش شخص به ت صديق باورهايی خاص همراه با شد ،او
نهفقط کوتهنظر بلکه جفمانديش ا ست ( .)Battaly, 2018 a: 18-20اين هر دو رذيلت
در مقابل فضیلت فکری گشودگی ذهنی قرار دارند که مقتضی توجه جدی به بديلهای
01
فکری ذیربط است.
در تعري کوته نظری چند ین صر ا سا سی قابل ت شخیص ا ست .نخ ست ،کوتهنظری
ناشی از اکراه يا ناتوانی شخص کوتهنظر است .او ،به یلل درونی يا بیرونی ،مانند منافع
مالی يا محیط اجتمایی ،نمیخواهد يا نمیتواند به اندي شههای رقین و بديلی که ممکن
استتت ديدگاهش را دستتتخوش ت ییر کنند توجهی جدی کند .دوم ،شتتخص کوتهنظر
ممکن ا ست به ديدگاههای بديل توجهی ن شان دهد ولی اين توجه جدی نی ست؛ يعنی،
در نهايت ،آن ها را به چیفی نمی گیرد .توجه جدی نداشتتتتن در قالن بیایتنايی به
د يد گاه های بد يل يا ناد يده گرفتن آن ها ظاهر می شتتتود و ،در مواردی ،به گو نه ای
بی یدالتی معرفتی 09،يعنی ناديده گرفتن نظاممند ديدگاه های گروه يا گروه هايی از افراد
به یلل جن سیتی يا قومیتی يا نظاير آنها ،میانجامد 00.سوم ،ديدگاههای بديلی که مورد
بیتوجهی قرار میگیرند ه انديشههای رقین را شامل می شوند ه شواهد ،پرسشها،
منابع معرفتی و روش تحقیق .بدين مفهوم ،اگر شخص شواهد مخال با ديدگاهش را،
هر قدر جدی با شند ،به چیفی نگیرد ،صرفاً به پر سشهايی بیندي شد که بهنحوی مؤيد
ديدگاهش هستند ،منابعی را که ديدگاههايی بديل یرعه میکنند ناديده بینگارد يا روش
تحقیق خود را ،بدون توجه به روشهای ممکن ديگر ،يگانه روش معتبر ب شمارد ،دچار
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کوتهنظری استتت .در همهی اين موارد ،اگر شتتخص ،در عتتمن بیتوجهی ،به ستتود
موعتتعی خاص ستتوگیری داشتتته باشتتد ،آنگاه نهتنها کوتهنظر بلکه جفمانديش استتت.
چهارم ،کوتهنظری مستلفم توجه جدی نداشتن به ديدگاههای بديلی است که ذیربطاند.
منظور از ذیربط بودن ديدگاههای بديل آن استتتت که اين ديدگاهها قابلیت آن را دارند
که نگرش شخص را در معرض ت ییر يا اصالح قرار دهند 05.بر اين اساس ،شخص البته
از لحاظ معرفتی محق ا ست که به باورهای بديلی که به باورهای او ربطی ندارند چ ش
بپوشد (.)Battaly, 2020: 2-5
آنچه در اينجا مورد بحث ا ست کوتهنظری به مثابهی خ صلتی من شی ا ست .چنانکه
گفته شتتد ،وقتی از خصتتلت منشتتی ستتخن میگويی  ،به مجمویهی باورها ،انگیفهها،
یواط و ایمالی ا شاره داري که در نهاد شخص ر سوخ يافته ،تثبیت شده و جفئی از
شخصیت او شدهاند .شخص کوتهنظر يا جفمانديش شخصی است که چنان دچار اين
رذيلت فکری است که نه در يک يا چند موقعیت بلکه در موقعیتها و اوعاال و احواک
گوناگون پیوستته کوتهنظرانه میانديشتد و یمل میکند .اين متفاوت استت با وعتعیت
شخ صی که گهگاه گرفتار کوتهنظری می شود ولی چنین من شی ندارد .در واقع ،شخص
اخیر دچار نقصی غیرمنشی است ،نه رذيلت فکری.
کوتهنظری و جفماندي شی صرفاً در مورد باورهای کاذب رخ نمیدهند .ممکن ا ست
شخص باورهايی صادق داشته باشد اما شیوهی باور داشتنش به آنها برآمده از خصلت
کوتهنظری يا جفم اندي شی با شد .در اين شرايط ،او ،گرچه باورهايی صادق دارد ،فاقد
توجیهی مناسن برای آنها است ،توجیهی که باورهای صادقش را به سطح معرفت ارتقا
دهد .اين خود نشتتان میدهد صتترفنظر از صتتدق يا کذب باورها ،انگیفش نهفته در
کوتهنظری و جفمانديشی انگیفشی بد و درخور تقبیح است (.)Battaly, 2020: 6
همچنین ،کوتهنظری و جفماندي شی به منفلهی خ صلتی من شی ممکن ا ست صورتی
موععی 08يا کلی 08داشته باشند .در کوتهنظری موععی ،شخص فقط در حوزهای خاص
از معرفت ب شری کوتهنظر ا ست در حالی که ممکن ا ست در حوزههای ديگر اينگونه
نباشد .برای نمونه ،در مورد شخصی که باورها و تفاسیر دينیش را بدون توجه جدی به
باورها و تفاستتتیر بديل برمیگیرد در حالی که ه او در برگرفتن دانش یلمی همواره به
شتتواهد و ديدگاههای بديل توجه میکند میتوان گفت که او در موعتتع باورهای دينی
کوتهنظر يا جفمانديش است .اما اگر اين کوتهنظری يا جفمانديشی به مواعع ديگر ،ای
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از یلمی ،اخالقی ،سیاسی ،نیف تسرّی يابد ،آنگاه میتوان شخص را بهکلی ،يعنی در هر
حوزهای ،کوتهنظر يا جفمانديش دانست.
پس از طرح اين نکات دربارهی کوتهنظری ،باتلی میپرستتتد که به چه معنا میتوان
اين خصتتلت را رذيلتی فکری شتتمرد .او بر آن استتت که رذيلت فکری بیانگر تمايلی
شناختی ا ست که نحوهی اندي شیدن شخص را بد میکند و موجن می شود که در ست
نینديشد .بدين معنا ،کوتهنظری و جفمانديشی رذيلتاند چون نحوهی انديشیدن شخص
را از حیث پیامدها يا از حیث مستتتئولیتی که در قباک آن دارد به بیراهه میبرند .اين هر
دو حیث در رذيلت بودن کوتهانديشتتتی و جفمانديشتتتی مه اند؛ پیامدهای بد نشتتتان
میدهند که اين رذيلتها فاقد ارزش ابفاری يا حتی عدارزشاند و م سئلهی م سئولیت
نشتتان میدهد که اين رذيلتها ذاتاً بد و عتتدارزشاند .در هر دو حاک ،شتتخص از نظر
اخالقی درخور نکوهش است (06.)Battaly, 2020: 6-9
ابتدا به پیامدهای بدی بپردازي که رذيلت کوته نظری و ،به تبع ،جفمانديشتتتی به
وجود میآورند:
 .0کوتهنظری خ صلتی ا ست که موجن حفظ و تقويت باورهای کاذب در شخص
می شود .اگر او پیشاپیش باورهايی کاذب داشته باشد ،کوتهنظری ايستادگی او را بر اين
باورها تحکی میکند .به اين ترتین ،شخص ا سیر حبابی معرفتی می شود؛ يعنی به اين
گمان میافتد که نهتنها باورهايش صادق ا ست بلکه شاهد يا ديدگاهی ه وجود ندارد
که نقص يا کذب آن ها را نشتتتان دهد .در نتیجه ،کوتهنظری شتتتخص را به ستتتوی
ایتمادبهنف سی کاذب دربارهی توانايیهای شناختیش سوق میدهد .حتی اگر پیشفرض
کذب باورها را ه ت ییر دهی  ،يعنی فرض کنی که شخص واجد باورهايی صادق بوده
استتت ،باز ه رذيلت کوتهنظری اين پیامدهای بد را دارد زيرا او را از نظر معرفتی ،نفد
خود بینقص و بینیاز از توجیه مناسن باورها و ديدگاهها جلوه میدهد.
 .1کوتهنظری مانع د ستیابی شخص به باورهای صادق يا معرفت می شود .حتی اگر
شخص جفمانديش نبا شد ،يعنی پی شاپیش به ديدگاهی خاص تعلقخاطر ندا شته با شد،
باز ه رذيلت کوتهنظری ،با محدود کردن ذهن او به نظرگاه خودش ،دستتتتیابیش را به
باورهای صادق يا معرفت بهقوّت تحديد میکند.
 .9کوتهنظری موجن میشود شخص ،یالوه بر باورهای کاذب فعلی ،دچار باورهای
کاذب ديگری ناظر به همان باورها شود .باتلی شخصیت سمیئوئل کارترايت 03،پف شک
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امريکايی ،را مثاک میزند .کارترايت بر اين باور بود که بردگان فاقد یاملیت ان سانیاند و
نمیتوان آنها را شخص به شمار آورد .او آثاری نیف منت شر کرد و در آنها اين ديدگاه
خود را توعتتیح داد .منتقدان به کارترايت خاطرنشتتان کردند که وقتی بردهای شتتکنجه
میشتتود يا فرار میکند ،نشتتانههای یاملیت را از خود نشتتان میدهد .اين انتقادِ روشتتن
ن شان میداد که نظريهی کارترايت نادر ست ا ست .با اين حاک ،او ،در مواجهه با آن ،در
نظريهاش بازنگری جدی نکرد بلکه گفت بردگانی که چنین نشتتتانه هايی از خود بروز
مید هند دچار اختاللی روانی به نام میل به فرار يا دراپتومانیا 11هستتتتند .به اين ترتین،
کارترايت برای پشتیبانی از تصور نادرست خود دربارهی یاملیت انسانی بردگان نظريهی
نادرستتتت ديگری در کار آورد که به تعبیری او را در جهل مر کّن انداخت .در واقع،
کوتهنظری او در مواجهه با انتقادها نهفقط موجن تحکی باور نادر ستش شد بلکه باور
نادرست ديگری نیف برای پشتیبانی از آن خلق کرد.
 .0کوتهنظری موجن فرصتتتستتوزی و اتالف منابع معرفی میشتتود .در حالی که
میتوان وقت و منبعی مادی يا فکری را صرف طرحهايی ثمربخش کرد ،کوتهنظری اين
و قت و م نابع را زا ئل می ک ند .طرح فکری کارترا يت را برای تبیین اختالک روانی
خودساختهاش در مورد بردگان در نظر آوريد .او ،اگر دچار کوتهنظری نبود ،میتوانست
اوقاتی را که برای جعل اين اختالک روانی صرف میکند برای طرح فکری سنجیدهتری
هفينه کند .به پژوهش های ديگری توجه کنید که امروزه نیف در جرياناند و گرچه در
ا صل برای حفاظت از منافعی خاص سازمان داده شدهاند ،موجن اتالف منابع معرفتی
می شوند .برای نمونه ،پژوهشهايی را در نظر بگیريد که برای اثبات فوايد سوختهای
فسیلی طراحی میشوند و یمدتاً با حمايت مالی صاحبان صنايع مرتبط با اين سوختها
پیش میروند .در حالی که آاليندگی ستتوختهای فستتیلی از حدود بررستتیهای نظری
فراتر رفته و ،به صتتورتی متفايد ،زندگی ستتاکنان کرهی زمین را در یمل تهديد میکند،
طراحی پژوهشهايی به منظور اثبات فوايد استفاده از آنها فرصت سوزی و اتالف منابع
معرفتی است.
 .5کوتهنظری بیانگر یین و نقص شناختی شخص در ایتباربخشی به ديگران است.
شتتتخص کوتهنظر با جدی نگرفتن شتتتواهد و ديدگاه های بديلی که از جانن ديگران
مطرح میشتتود ،آنان را پیشتتاپیش از نظر معرفتی بیایتبار تلقی میکند .برای نمونه ،اگر
شتخصتی جنستیتزده باشتد و ديدگاههايی را صترفاً به یلت طرحشتان از جانن زنان
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بی اهم یت تلقی ک ند يا اگر د يد گاه های گروه های پايین مرت به را در ن ظام اجت مایی به
چیفی نگیرد صتترفاً به اين یلت که از جانن آن گروهها مطرح شتتدهاند ،میتوان او را
کوتهنظر شمرد .چنین شخ صی به صورت نظاممند یدالت معرفتی را نقض میکند زيرا
اقتضتتتای یدالت معرفتی توجه برابر به ديدگاه های فکری بديل ذیربط بدون در نظر
داشتن مالحظات جنسیتی ،طبقاتی ،قومیتی و نظاير اينها است.
 .8درست بریکس نکتهی پیشین ،شخص کوتهنظر دچار اين یین و نقص شناختی
استتت که به برخی افراد يا گروهها ایتبار معرفتی بیش از اندازه میبخشتتد .اين افراد يا
گروهها یموماً همانهايی هستتتتند که با ديدگاههای شتتتخص همدکاند .به اين ترتین،
کوتهنظری به ايجاد اتاق های پژواک میانجامد؛ يعنی شتتتخص به گونهای محیطش را
سامان میدهد که در آن صرفاً تکرار و تأيید صداهای موافق را می شنود .به اين ترتین،
کوتهنظری نهفقط رذيلتی فکری در خودِ شتتخص استتت بلکه با ایتباربخشتتی بیش از
اندازه به موافقانش موجن شکلگیری رذيلتهايی فکری مانند ادیای نابجای مرجعیت
فکری يا حتی قلدری معرفتی 10در آنها میشود.
 .8کوتهنظری موجن تضتتعی برخی فضتتیلتهای فکری و تقويت و تحکی برخی
رذيلتهای فکری ديگر می شود .برای نمونه ،کوتهنظری شجایتِ مواجهه با ديدگاههای
بديل را از شتتخص میگیرد در حالی که از ستتوی ديگر ،او را در معرض ابتال به تکبر
فکری قرار میدهد .اگر در نظر داشتتتته باشتتتی که فضتتتیلتها و رذيلتهای فکری با
يکديگر پیوند دارند و يکديگر را تقويت يا تضتتتعی میکنند ،آنگاه میتوان گ فت که
يکی از پیامدهای بد کوته نظری آن استتتت که رذيلت های فکری ديگری را در منش
فکری شخص رسوخ میدهد.
 .6کوتهنظری موجن تبعیض معرفتی می شود .اين تبعیض میتواند صورت شخصی
يا نهادی داشتتته باشتتد .تبعیض شتتخصتتی به بییدالتی معرفتی در خودِ شتتخص منجر
می شود اما دامنهی تبعیض نهادی از حدود روابط شخ صی فراتر میرود و بییدالتی را
در ف ضای شناختی جامعه ب سط میدهد .گونهای از سیا ستگذاری اجتمایی و فرهنگی
که مروّج تبعیض معرفتی باشتتد ،در نهايت ،به منع و محدوديت در اشتتایهی خوبیهای
معرفتی میانجامد.
 .3کوتهنظری ،به تعبیر ايان کید 11،معرفت شناس ف ضیلتگرا ،موجن ف ساد معرفتی
میشتتتود 19.منظور از فستتتاد معرفتی آن استتتت که رذيلتی فکری در قالن هايی چون

36

جاويدان خرد ،شماره  ،93بهار و تابستان 0011

برنامهريفی آموز شی ،محتوای کتابهای در سی ،ارزيابی انت شارات و تعیین بودجه برای
طرحهای پژوهشی گسترده و نهادينه میشود .به اين ترتین ،با جامعهای مواجهاي که به
صتتتورت نظاممند ،رذيلت های فکری را تقويت میکند .اگر توجه جدی نداشتتتتن به
ديدگاههای فکری بديل ،م ستقی يا غیرم ستقی  ،از طريق برنامههای آموز شی ،کتابهای
درستتتی و طرح های فکری و فرهنگی ترويج شتتتود ،آنگاه میتوان گفت که نهادهای
سیاستگذار در حاک گسترش فساد معرفتی 10هستند.
 .01کوتهنظری موجن اغتشتاش يا آاليش معرفتی میشتود .مقصتود از اغتشتاش يا
آاليش معرفتی ايجاد محیط معرفتی آلودهای استتت که در آن تشتتخیص صتتواب از خطا
برای بی شتر افراد ،حتی معرفتدو ستان ،د شوار می شود و آنان را به بیراهه میبرد .برای
نمونه ،ماجراهای کتابستتتوزی يا تصتتتفیهی استتتتادان دانشتتتگاه را در زمان حکومت
تمامیتخواه نازیها در آلمان (شتترات :0935 ،بخش دوم) يا در جريان انقالب فرهنگی
چین (پیتروزا )0930 ،در نظر آوريد .اين ماجراها يا نظاير آنها در شرايطی رخ دادند که
کوتهنظری و جفمانديشتتی ايدئولوکيک افکار یمومی را مس تخّر کرده بود .از اين رو ،به
احتماک زياد ،حتی کستتانی در آنها شتترکت میجستتتند که انگیفهی کستتن و اشتتایهی
معرفت داشتتتند .جفمانديشتتی چنان فضتتا را آلوده و م شتتوش کرده بود که برنامهها و
سیا ستهای جفماندي شانه به چ ش افرادی دارای انگیفههای فکری صادقانه مطلوب
میآمد (15.)Battaly, 2020: 9-13
آنچه تاکنون بر شمردي پیامدهای بد کوتهنظری ه برای شخص کوتهنظر ه برای
ديگران بود .ا ما بد بودن انگیفش فکری کو ته نظرا نه فقط به پ یا مد هايش بازنمی گردد.
کوتهنظری خود نیف ذاتاً انگیفش فکری بدی استتتت .کوتهنظری انگیفه هايی ذاتاً بد در
خود دارد .ذهنیتِ ب سته و محدود ذهنیتی ا ست که به خود مقیّد ا ست و ظراي ِ جهان
پیرامون و تنوال همتايان فکری را نمیبیند .شتتخص کوتهنظر انديشتتهی خود را معیار و
مدار جهان میبیند ،بیآنکه آن را در تقابل با انديشتتتههای ديگر قرار داده باشتتتد يا ،از
خالک مقاي سه با آنها ،سنجیده با شد .نتیجهی اين منش فکری بیتوجهی به ديگران و،
به تبع آن ،بیتوجهی به حقیقت است .در واقع ،دغدغهی فکری شخص کوتهنظر تقرّب
به حقیقت نیست؛ دفاال از برتری جاويدان ديدگاهها و جفمهای خود است .چنین منشی
درخور نکوهش اخالقی استتت .فضتتیلتها و رذيلتهای فکری دستتتک به صتتورت
غیرم ستقی در عبط و مهار فایل معرفتاند و او میتواند یادتها ،انگیفهها و یواطفی
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در خود بپروراند يا در ایمالی مشتتارکت کند که به تقويت يا تضتتعی آنها میانجامند.
برای نمونه ،شخص میتواند از طريق ح ضور در جمعهايی خاص ،پرهیف از ا سارت در
دام حبابهای معرفتی ،تحقیق بیشتتتر و پیشبینی و اصتتالح پیامدهای مربوب به یادات
فکری خود اندکاندک از رذيلت کوتهنظری فاصتتله بگیرد و به ستتوی آرمان گشتتودگی
ذهنی پیش رود .در اين صورت ،میتوان منش فکری او را ستود .اما اگر چنین یادتها،
انگیفه ها و ایمالی در کار نباشتتتد يا ،بریکس ،یادتها ،انگیفهها و ایماک شتتتخص به
گونهای باشند که او را اسیر حبابهای معرفتی ،شیفتهی جفمها و گريفان از گفتوگوی
ن قادا نه با م خال فان کن ند ،آن گاه می توان گ فت که او در شتتت کل گیری منش فکری
کوتهنظرانهاش سهی بوده ا ست .در نتیجه ،میتوان او را بابت دچار بودن به کوتهنظری
نکوهید (.)Battaly, 2020: 14-17
جیستتن بئر در بحثی در باب فضتتیلت فکری گشتتودگی ذهنی توعتتیح میدهد که
کاربرد اين ف ضیلت سطوحی متفاوت دارد .در سطح نخ ست ،که بئر آن را مدک تعارض
مینامد ،شتتتخص با ديدگاهها و شتتتواهدی مواجه استتتت که در تعارض با ديدگاهها و
شتتواهد خودش قرار دارند .در اين ستتطح ،اقتضتتای گشتتودگی ذهنی توجه جدی به
ديدگاه ها و شتتتواهد مخال از طريق تالش برای ناديده گرفتن پیشفرض ها و حتی
تعلیق داوری است .ممکن است اين توجه دستآخر به ت ییر ديدگاههای شخص منجر
نشود اما او با مالحظه و ارزيابی ديدگاهها ،توانسته است معرفت خود را توسعه بخ شد
و یمیق تر کند .در ستتتطح دوم ،که بئر آن را مدک داوری نام مینهد ،با موقعیتی مواجه
هستتتتی ک ه در آن بايد میان دو يا چند ديدگاه يا نظريه داوری کنی  .در واقع ،در اينجا،
فایل معرفت نقشتتی همچون داور دارد .اقتضتتای گشتتودگی ذهنی در اين ستتطح توجه
جدی به بديلهای فکری یرعه شده ،داليل پشتیبان آنها و پیامدهايشان بدون سوگیری
ناموجه به سود يکی از آنها ا ست .در سطح سوم ،که بئر آن را مدک فه مینامد ،در
حاک منازیه يا داوری نیستتتی بلکه در موقعیتی قرار داري که در آن میخواهی معرفتی
کسن کنی که نیازمند بینشی وسیعتر است .برای نمونه ،ياد گرفتن زبانی خارجی را در
نظر بگیريد که ساختارهای دستوری آن کمابیش با زبان مادری ما متفاوت است .در اين
ستتطح ،اقتضتتای گشتتودگی ذهنی تالش ما برای کنار گذاشتتتن پیشداوریها و بستتط
پیشفرضها و تصتتورهايی استتت که از دانشتتی داري که يادگیريش را قصتتد کردهاي
(.)Baehr, 2011: 141-147
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اگر سطوح سهگانهی کاربرد فضیلت گشودگی ذهنی را با آنچه دربارهی رذيلتهای
مقابل آن ،يعنی کوتهنظری و جفماندي شی ،گفته شد مقاي سه کنی  ،احتماالً درمیيابی که
شخص آلوده به کوتهنظری در اين سطوح سهگانه چگونه میانديشد و یمل میکند .در
سطح تعارض ،او حا عر نی ست پیشفرضها و داوریهای خود را لختی کنار بگذارد و
به شتتتواهد و ديدگاههای مخال توجهی جدی نشتتتان دهد .اين کار برای او در حک
مصالحهای است که ذهنیتِ بستهاش را آشفته میکند .در سطح دوم ،يعنی سطح داوری،
شخص کوتهنظر يا جفمانديش نمیتواند سوگیرانه به آنچه در میان نهاده شده است نظر
نکند .او همواره دلمشتتت وک آن استتتت که ديدگاهی را برتری دهد که به آنچه خود
میانديشد نفديکتر و با نگرشهايش سازگارتر است .در سطح سوم ،يعنی سطح فه و
يادگیری ،شتتتخص کوتهنظر چشت ت خود را بر آنچه يادگیری و فهمش نیازمند انعطاف
ذهنی است میبندد .او پیشاپیش خود را مالک حقیقت و نظريهها و ديدگاههای پیشینش
را واجد برتری همی شگی میپندارد .در نتیجه ،شخص کوتهنظر آمادهی يادگیری نی ست
و حتی ممکن است اين ناآمادگی را در قالن خصومت با دانش جديد نشان دهد .لفومی
ندارد که اين خصومت خشمگینانه باشد؛ ريشههای پنهان آن را آشکارا میتوان در بیان
استتت نا نستتبت به يادگیری دانش جديد و تحقیر کستتانی ديد که آن را تعلی میدهند يا
واجد ارزش يادگیری میدانند.
کوتهنظری در کار دانشگاهی
همانگونه که فه معرفت ب شری با نظر به سر شت تاريخی آن و تحوالتش در اجتماال
انسانی میسر است ،فه پديدهی دانشگاه نیف ،به بهترين شکل ،از طريق نظر به تاريخ و
کارکردهايش در برطرف کردن نیازهای انستتانی به دستتت میآيد .اين کارکردها ،چنانکه
در طوک تاريخ دانشگاه به ظهور رسیده و مورد انتظار گروههای متفاوت اجتماال بودهاند،
در سه زمینه بسط يافتهاند .0 :آموزش  .1پژوهش و  .9نقد فرهنگی .کارکردهای فعالیت
دانشتتتگاهی چنان با ه پیوستتتتهاند که هر يک از آنها خودبهخود ديگری را به همراه
می آورد .برای نمو ن ه ،گر چه تدريس با پژوهش مت فاوت استتتت ،مدرس خوب بودن
نیازمند پژوهشگر بودن است .از آن سو ،پژوهش وقتی با تدريس و انتقاک معرفت همراه
شود ،برای پژوهشگر شفافتر و دقیقتر می شود ،به گونهای که او میتواند نقاب عع
و قوّت طرح پژوهشتتی خود را دقیقتر ارزيابی کند .اين هر دو وقتی به کماک میرستتند
که در چارچوب نگرش فرهنگی نقادانهای متناستتتن قرار گیرند .همانطور که کارک
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ياسپرس 18،فیلسوف معاصر آلمانی ،میگويد ،در دانشگاه سه ینصر آموزش دانشگاهی،
پژوهش یلمی و حیات فرهنگی خالقانه به شکلی جدايیناپذير با يکديگر پیوند دارند.
او میگويد اگر هر يک از اين فعالیت ها را از بقیه جدا و صتتترفاً بر آن تمرکف کنی  ،در
واقع ،آن فعالیت را تضعی کردهاي
زيرا دانشتتتگاه ه زمان مدرستتتهای حرفهای ،مرکفی فرهنگی و نهادی
پژوه شی ا ست .مردم سعی کردهاند دان شگاه را مجبور کنند که میان اين
سه امکان يکی را انتخاب کند  ...با اين همه ،در ايدهی دان شگاه اين سه
به شیوههايی جدايیناپذير متحدند و اگر يکی از آنها جدا شود ،زمینگیر
و بیاثر می شود  ...اين سه ینصر با ه سازندهی يک کلّ زنده هستند و
با تفکیک و جدا کردن آنها ،روح دانشتتگاه نابود میشتتود (ياستتپرس،
.)88 :0930
آموزش ،در مقام کارکرد نخ ست دان شگاه ،به مفهوم انتقاک یل  ،هنر و فن از استادان
به دانشتتجويان استتت .پیامد کارکرد آموزشتتی دانشتتگاه تبديل دانشتتجو به کارشتتناس يا
متخصتتتص يک یل  ،هنر يا فن استتتت .اين امر از طريق فرايندهای يادگیری مبتنی بر
برنامهی درستتی محقق میشتتود و ،در خالک آن ،نهتنها ستتاحت آگاهی دانشتتجو متحوک
میشتتود بلکه استتتاد نیف دربارهی زمینهی تخصتتصتتی خود بینشتتی متفاوت به دستتت
میآورد 18.بهیالوه ،تحوک در ستتاحت آگاهی دانشتتجو و استتتاد زمینهستتاز تحوک در
ساحتهای ديگر شخصیت آنها است .اين شیوهی تدريس را میتوان به تبع ياسپرس،
«آموزش و پرورش ستتقراطی» نامید .در آموزش و پرورش ستتقراطی ،پرستتشتتگری و
م سئولیتپذيری بیانتهايی جاری ا ست که در آن مدرس نقش قابلهای را ايفا میکند که
کمک میکند دان شجو توانايیها و مهارتهای نظری و یملیش را متولد کند (يا سپرس،
.)86-88 :0930
پژوهش دانشتتتگاهی به مفهوم جستتتتوجوی پايانناپذير فعاک دانشتتتگاهی در پی
حقیقت ا ست ،ج ستوجويی که پیامد آن پی شبرد آخرين د ستاوردهای یلوم ،هنرها و
فناوری است .به یبارت ديگر ،هدف از فعالیت پژوه شی آن است که دستیابی به صدق
زمینهی برداشتتتن گامی به جلو را در یرصتتهی یل  ،هنر يا فن به وجود آورد .اقتضتتای
فعالیت دانشتتتگاهی اين استتتت که فعاک دانشتتتگاهی برای همهی یمر نهتنها در مقام
يادگیرنده باقی بماند بلکه اين يادگیری را از طريق پژوهش یمق بخ شد و در پی ب سط
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دانش خود و ديگران برآيد .فعالیت پژوهشتتی ه ارزشهای حوزهی پژوهشتتی فرد را
ترويج می کند ه از طريق طرح انديشتتته های تازه ،به شتتتکوفايی آن و ،در نهايت،
شکوفايی نوال بشر کمک میکند.
همچنین ،دان شگاه نهادی مدنی ا ست که در درون زي ستجهانی بفرگتر ،در درون
جامعهی مدنی ،شتتتکل گرفته استتتت .يکی از ستتته کارکرد اصتتتلی اين نهاد بهبود اين
زيستتتتجهان بفرگتر از طريق نقد فرهنگی و اجتمایی استتتت .برخی پژوهشتتتگران
دربارهی دان شگاه ،مانند جان نیک سن 16،از اين نیف فراتر رفتهاند و م سئولیت دان شگاه را
رهبری اخالقی جامعهی مدنی دانستهاند .از نظر آنان ،دانشگاهها فضاهای مدنی بالقوهای
هستتتتند که افراد میتوانند در آن ها امکان های الزم را برای رهبری جامعهی مدنی به
دست آورند (نیکسن .)03 :0936 ،دانشگاهها فضاهايی برای یمل فکورانه و هدفمندند
و چنین یملی را در سطح جامعهی مدنی نیف گ سترش میدهند .آنها امکانهايی متکثر
برای انديشتتیدن دقیق به مستتائل گوناگون از مناظر متفاوت ايجاد میکنند و دانشها و
بصتتیرتهای بهدستتت آمده را مبنايی برای باور و یمل درستتت میستتازند .اين نشتتان
می دهد که فعالیت دانشتتتگاهی حرفهای استتتت واجد حقانیتِ اخالقی که با ارزش ها
سروکار دارد (نیک سن .)80 :0936 ،کارکرد نقد فرهنگی در فعالیت دانشگاهی برآمده از
همین حقانیتِ اخالقی است.
از آنجا که دانشتتگاه نهادی استتت که با دغدغهی حقیقت و آموزش معرفت از ديگر
نهادهای اجتمایی متمايف می شود ،در وهلهی نخست ،به نظر نمیرسد که کوتهنظری در
آن راه داشتتته باشتتد .اما اين رذيلت فکری میتواند دانشتتگاهیان را نیف مانند ديگر افراد
جامعه آلوده کند .از قضتتا ،اگر در نظر آوري که دانشتتگاهیان الگوهای دغدغه داشتتتن
ن سبت به حقیقت و آموزش معرفتاند ،آنگاه رو شن می شود که آلودگی آنان به رذيلت
کوتهنظری تا چه حد خطرناک و ويرانگر استتتت .از اين رو ،پاستتتداری از کارکردهای
مطلوب فعالیت دانشگاهی نیازمند توجه دانشگاهیان به ارزش گشودگی ذهنی است.
گ سترش کوتهنظری کارکرد آموز شی دان شگاه را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد و
آن را از هدف اصتتتلی خود ،يعنی انت قاک یل  ،م هارت يا هنر ،بازمی دارد .تدريس
کوتهنظرانه تدريستتی استتت که در آن مدرس ذهنیتی بستتته دارد و به بديلهای فکری
ذیربطی که دان شجويان در قالن سؤاک يا نظر يا شاهدِ مخال مطرح میکنند بیتوجه
است .مدرس کوتهنظر ،با ناديده گرفتن بديلهای فکری مورد نظر دانشجويان ،انگیفهای
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برای پی شرفت در فرايند يادگیری برای آنان باقی نمیگذارد .او شیفتهی روش تدريس،
ديدگاهها و منابع خا صی ا ست که بر آنها ا شراف دارد و از پی شنهادهای ديگران برای
ت ییر در شیوهی تدريس و ا ستفاده از ديدگاههای رقین و منابع جديد ا ستقباک نمیکند.
در اين فضا ،احساس دانشجويان اين خواهد بود که در کالس مشارکتی ندارند .مدرس
کوتهنظر محتوای درس را مطابق شیوهی سازماندهی خا صی که خود میپ سندد یر عه
میکند ،بیآنکه شیوههايی ديگر را بررسیده و سنجیده باشد .طرح پرسشها يا نظرهايی
مخال که بیان او را از مفاهی انتفایی يا نظريهها و الگوهای پیچیدهی محتوای درستتی
به چالش بک شند برای او ناخو شايند ا ست و آنها را پس میزند .اگر دادهها به چ ش
دان شجويان ناهمگن يا تکهتکه بیايند ،برای او اهمیت چندانی ندارد چون ا صوالً ذهنیتی
قالبی دارد که فقط قادر است همان را بر فضای کالس تحمیل کند.
مدرس کوتهنظر ،حتی اگر کو شش ب سیار به خرج دهد ،نمیتواند فهمی منا سن از
محتوای درس نفد دانشتتجويان بپروراند .اقتضتتای فه آن استتت که بتوانی به گستتترهی
حوزهی مورد نظر نگاهی کلی داشتتته باشتتی که در آن دیاوی ،نظريهها ،استتتدالکها و
شتتواهد گوناگون و متعارض قابل درک و دريافت باشتتند .اگر مدرس از مواجهه با اين
دیاوی ،نظريهها ،استدالکها و شواهد هراس داشته باشد يا چنان شیفتهی تصور خودش
از مستتائل درس باشتتد که تصتتورهای ديگر را به چیفی نگیرد ،چگونه میتوان انتظار
داشت که بتواند فه و يادگیری استواری برای دانشجويان به وجود آورد .در واقع ،آنچه
او پی میگیرد صتتترفاً القاء ديدگاه های خود استتتت ،نه ايجاد فهمی پايدار و یمیق در
مخاطبان .بنابراين ،مدرس کوتهنظر هرگف از خود نمیپرستتتد که اگر يک استتتتادِ واجد
ت ديگر به جای من بود ،آ يا ممکن بود د يد گاه هايی را مطرح ک ند که با
صتتتالح ی ِ
ديدگاههايی که من مطرح کردهام در ت ضاد با شد .همچنین ،از خود نمیپر سد آيا تف سیر
من از مو عویی که مطرح کردهام مخالفانی دارد و آيا من تف سیر و ا ستدالکهای آنان را
به صورتی مناسن توعیح دادهام .به گفتهی فیلسوف آلمانی ،هانس گئورگ گادامر،
تنها آن معلمانی که میتوانند آزادانه پیشداوریهای خود را به پرستتتش
بکشتتتند و کستتتانی که ظرفیت تصتتتور امر ممکن را دارند میتوانند به
دانشتتجويان در پرورش توانايی قضتتاوت و ایتماد به نفس انديشتتیدن
کمک کنند .اينکه ما خودمان را نقد کنی و ديگران ه ما را نقد کنند به
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هر آکادمیستتین و پژوهشتتگر اصتتیلی حیاتی دوباره میبخشتتد (گادامر،
.)013 :0935
مدرس کوتهنظر تکالی ِ درسی و برگههای امتحان را نیف کوتهنظرانه بررسی میکند.
آنچه او در اين تکالی و برگهها میجويد ارزيابی دقت ،توان تحلیل ،خالقیت فکری و
انسجام ذهنی دانشجويان نیست .او در پی آن است که ببیند آيا دانشجويان توانستهاند به
اندازهی کافی القائاتش را روی کاغذ بیاورند يا نه .حتی ممکن است مالحظهی تحلیلها
و ديدگاههای مخال در اين تکالی و برگهها مدرس کوتهنظر را به خش ت آورد يا اين
پندار را در او به وجود آورد که دانشتتتجو در بیان آراء مخال با آراء او نیتی غیریلمی
دا شته ا ست .در اين صورت ،ممکن ا ست مدرس کوتهنظر به رذيلتهايی ديگر مانند
تبعیض ،بییدالتی و انتقامجويی نیف دچار شود و از ابفار نمره برای برتری بخ شیدن به
دان شجويان ه فکر و تنفک دادن به دان شجويان غیره فکر استفاده کند .به اين ترتین ،او
از همهی توان و ابفارهای خود استتتتفاده میکند تا کالس درس را به اتاق پژواک بدک
کند .ت صور نهايی چنین مدر سی اين ا ست که دقیقاً بايد بازخورد آنچه را القا میکند در
پرسشها ،تکالی ِ درسی و برگهی امتحان دانشجويان بشنود.
در چنین ف ضايی ،دان شجويان نیف درمیيابند که تعهد یلمی مالک ارزيابی نی ست و
آنچه به آنان برتری و تمايف میبخشد يا میتواند برای پیشرفتهای تحصیلی و ش لیشان
مؤثر باشد ه فکری با مدرس و ابراز ارادت به او است .در واقع ،مدرس کوتهنظر روابط
خود را با دانشجويان يکسويه و برحسن مرجعیت مطلقش برای آنان شکل میدهد .او
کاری می کند که احترام دانشتتتجو به او نه در قالن توجه ،بهرهی یلمی و گفتوگوی
نقادانه بلکه در قالن ارادت و ستتترستتتپردگی ظهور کند .اين رابطه خارج از آن روابط
اجتمایی غیرشخصی است که مبنای روابط درست بین مدرس و دانشجو است .مدرس
کوتهنظر طالن روابطی شتتخصتتیشتتده استتت که مبنای آن ارادت استتت .چنین روابطی
ف سادخیف ا ست زيرا ه به تفوير مجاک میدهد ه زمینهی سوءرفتار حرفهای را فراه
میکند.
کوتهنظری کارکرد پژوهشی فعالیت دانشگاهی را نیف که بیانگر جستوجوی حقیقت
ا ست تهديد میکند .فعالیت پژوه شی کوتهنظرانه هیچيک از شروب پژوهش ا صیل را
برنمیآورد .برای نمونه ،پژوهشتتتگر کوتهنظر يا جفمانديشتتتی که به ديدگاههای فکری
بديل توجهی جدی ندارد دقت در پژوهش و دستتتتاوردهای آن را قربانی ستتتوگیری و
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شیفتگی به ديدگاههای خود میکند .او د ستاورد پژوه شیش را بدون مالحظه و برر سی
منابعی یرعتته میکند که ممکن استتت نتايج کارش را ت ییر دهند .او ،همچنین ،کمترين
قابل یت را برای ف عال یتِ پژوهشتتتی جمعی دارد .الز مه ی پژوهش جمعی روح یه ی
همکاری ،مالحظهی ارزيابیهای ديگران ،آمادگی برای حک و اصالح ديدگاههای خود،
فقدان سوگیری و تبعیض است .اين لوازم دقیقاً همانهايند که با کوتهنظری ناسازگارند.
یالوه بر اين ،پژوهش کوتهنظرانه ،در نهايت ،ثمربخش نیستتت زيرا ،به احتماک بستتیار
زياد ،در آن به واقعیتهايی مه و تعیینکننده در نتايج پژوهش بیتوجهی شتتده استتت.
اين واقعیتها همانها هستند که پس از انتشار دستاورد پژوهش نظر ناقدانی را به خود
جلن میکنند که پژوهشتتگر میتوانستتت پیشتر به آراء و ديدگاههايشتتان توجهی کافی
نشتتان دهد .با اين حاک ،پژوهشتتگر کوتهنظر احتماالً اين نقدها را نیف به چیفی نخواهد
گرفت و در حک و اصتتتالح ديدگاههايشتتتان آنها را لحاظ نخواهد کرد .بدين ترتین،
پژوهش او ب یانگر جستتتت وجويش در پی حقی قت نیستتتت بل که ب یانگر جفم ها و
13
خودشیفتگیها است.
در مورد نقد فرهنگی ،به منفلهی کارکرد سوم دانشگاه ،و نسبت آن با رذيلت فکری
کوتهنظری ،نخ ستین نکتهای که به ذهن میر سد آن ا ست که دان شگاه نهادی در درون
جامعهی مدنی است که به اقتضای مسئولیتهای خود در قباک آن ،بايد پاسدار گشودگی
ذهنی و مخال کوتهنظری و جفمانديشی باشد .بنابراين ،کوتهنظری دانشگاهیان موجن
میشتتود هیچيک از زيرکارکردهای نقد فرهنگی دانشتتگاه محقق نشتتوند .يکی از اين
زيرکارکردها ،صالحیتهايی فراحرفهای ا ست که نهتنها در ر شتهی تخ ص صی بلکه در
سرا سر زندگی فرد به او کمک میکنند بتواند متنا سن با موقعیت به نحوی منا سن و
پیش بر نده ی مل ک ند .برای نمو نه ،خالق یت صتتتالحیتی فراحر فه ای استتتت که ن ظام
دانشتتگاهی خوب میتواند آن را در شتتخص بپروراند .اين صتتالحیت صتترفاً از طريق
فرايندهای آموز شی و پژوه شی به د ست نمیآيد و به آن فرايندها نیف محدود نمی شود.
نقد فرهنگی کارکردی از دانشگاه است که اين صالحیت را در منش فرد شکل میدهد،
به گونهای که در سراسر زندگی فرد تداوم داشته باشد .کوتهنظری نهتنها صالحیتهای
حرفهای دانشتتتگاهیان را مخدوش میکند بلکه با تستتتهیل و تقويتِ ديگر رذيلتهای
فکری ،امکان تحقق صتتتالحیت هايی فراحرفهای را که قرار استتتت از طريق فعالیت
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دانشگاهی در شخص تقويت شوند و زمینههايی نیف برای نقد فرهنگی جامعه ايجاد کنند
از آنان سلن میکند.
یالوه بر اين ،کوتهنظری مانع انتقاک ،تفسیر و بسط سنت فرهنگی است .جلوهای از
اين کوتهنظری را میتوان در جفماندي شی ايدئولوکيک ن سبت به میراث فرهنگی ديد که
مانع تفسیرهای جديد از آن میشود يا بخشهايی از آن را به یلل ايدئولوکيک پررنگتر
از بخش های ديگر می ستتتازد .جلوه ی وارونه از اين کوته نظری ناد يده گرفتن میراث
فرهنگی و تالش برای یقی ستتتاختن انت قاک و بستتتط روزآ مد آن استتتت .يکی از
زيرکارکردهای نقد فرهنگی دان شگاه آن ا ست که در مقابل اين هر دو رويکرد به میراث
فرهنگی بايستد و انتقاک ،تفسیر و بسط آن را به شیوههای مبتنی بر گشودگی ذهنی میسّر
کند.
کوتهنظری موجن محدوديت در آگاهی و جلوگیری از نقد اجتمایی و سیا سی در
دانشگاهها است .دانشگاه نهادی است که تاريخ آن بیانگر تعارضهايی با ديگر نهادهای
قدرتمند جامعه ،بهويژه دولت و آيین رستتمی ،بوده استتت .بخشتتی قابل توجه از اين
تعارضها از اين ناشتتی میشتتود که آن نهادها امکان نقد اجتمایی و ستتیاستتی را برای
دانشتتگاه محدود میکنند .با اين حاک ،جنبشهای دانشتتگاهی همواره در پی احیای اين
امکان برآمدهاند .اينک بايد در نظر داشت که ورای محدوديتهای دولتی و ايدئولوکيک،
اگر اجتماال دان شگاهی خود ف ضايی برای توجه جدی به بديلهای فکری نبا شد ،آنگاه
فارغ از مستائل بیرونی ،نظام درونی دانشتگاه امکان نقد اجتمایی و ستیاستی را محدود
کرده استتت .از اين رو ،فعالیت دانشتتگاهی ثمربخش فعالیتی استتت که در پی گستتترش
فضای نقدِ گشودهی اجتمایی و سیاسی باشد و آن را به درون جامعهی مدنی نیف تعمی
دهد.
در اينجا ،مناسن است که از نسبت فعالیت دانشگاهی و سطوح سهگانهی گشودگی
ذهنی نیف سخن بگويی  .اين سخن بیانگر نتیجهی بحث ما دربارهی فعالیت دان شگاهی
بهدور از کوته نظری ا ست .فعالیت دان شگاهی همراه با گ شودگی ذهنی در هر سه سطح
از اين فضتتیلت فکری نمود دارد .در ستتطح نخستتت ،فعالیت دانشتتگاهی فضتتیلتمندانه
مقتضتتی مواجههی نقادانه با پیشفرضها ،روشها ،منابع و دستتتاوردهای خود از طريق
توجه جدی به بديلهای فکری ذیربط است .فعاک دانشگاهی گشودهذهن نهتنها از اين
مواجهه نمیهرا سد بلکه خود فعاالنه در ج ستوجوی محک زدن ديدگاهها ،نظريهها و
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شتتواهدش برمیآيد .در ستتطح دوم ،فعالیت دانشتتگاهی فضتتیلتمندانه مقتضتتی داوری
بیطرفانه میان ديدگاهها و نظريهها استتت .فعاک دانشتتگاهی گشتتودهذهن از ستتوگیری
ناموجه به سود ديدگاهها و نظريههايی خاص که پ شتوانهی یلمی و مطالعاتی متنا سبی
ندارند میپرهیفد و داوریهايش را به شتتواهد نظری يا یملی مناستتن متکی میکند .در
سطح سوم ،فعالیت دانشگاهی فضیلتمندانه مقتضی جستوجوی مداوم در پی معرفت و
تالش برای فه و يادگیری در سراسر زندگی است .فعاک دانشگاهی گشودهذهن از اين
تصتتور که مالک حقیقت استتت و به يادگیری و فه نظريههای بديل نیازی ندارد بهدور
است؛ در نظر او ،فه و يادگیری همواره جستوجويی همچنان باقی است.
نتیجه
فه م سئولیتباورانه از ف ضیلت فکری بین معرفت شنا سی و اخالق پیوندی مه برقرار
میکند .همین پیوند استتت که فعالیت دانشتتگاهی را ،به مثابهی فعالیتی فکری ،موع توال
تأمل و ارزيابی اخالقی می سازد و چارچوب ا صلی بحث ما را دربارهی اخالقی فعالیت
دان شگاهی شکل میدهد .فعالیت دان شگاهی واجد سه کارکرد تدريس ،پژوهش و نقد
فرهنگی ا ست و اين فعالیت در صورتی ثمربخش و ماندگار ا ست که اين کارکردها را
به بهترين شتتتکل محقق کند .مطابق نگرش فضتتتیلت گرايانه ،يکی از یوامل مهمی که
شخص دان شگاهی را به صورت فردی در تحقق اين کارکردها به بهترين شکل کمک
میکند آرا ستگی هرچه بی شتر او به ف ضیلتهای اخالقی فکری و دوری هرچه بی شتر او
از رذيلتهای اخالقی و فکری است.
در اين م قا له به آ ثار رذي لت فکری کو ته نظری بر ف عال یت دانشتتت گاهی پرداختی .
کوته نظری خصتتتلتی استتتت که ه انگیفه ها و ارزش هايی ذاتاً بد در خود دارد ه
پیامدهايی بد برای شتتتخص ،اجتماال و محیط معرفتی به بار میآورد .اين رذيلت فکری
موجن حفظ و تقويت باورهای کاذب در شتتخص میشتتود؛ مانع دستتتیابی شتتخص به
باورهای صتتادق يا معرفت استتت؛ موجن میشتتود شتتخص ،یالوه بر باورهای کاذب
فعلی ،دچار باورهای کاذب ديگری ناظر به همان باورها شود؛ موجن فر صت سوزی و
اتالف منابع معرفتی می شود؛ بیانگر یین و نقص شناختی شخص در ایتباربخ شی به
ديگران استتتت؛ به تضتتتعی برخی فضتتتیلت های فکری و تقو يت و تحکی برخی
رذيلتهای فکری ديگر منجر می شود؛ و ،در نهايت ،در سطوحی خاص ممکن است به
تبعیض ،فساد و اغتشاش معرفتی بینجامد .اين پیامدها کارکردهای آموزشی ،پژوهشی و
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فرهنگی فعالیت دانشتتگاهی را تضتتعی و تباه میکنند و آنها را از اهداف اصتتلیشتتان،
يعنی انتقاک یل  ،مهارت يا هنر ،بازمیدارند .فعالیت دانشتتگاهی همراه با وستتعت نظر و
گشودگی ذهنی فعالیتی است که در آن مدرس يا پژوهشگر دانشگاهی آمادهی مواجههی
نقادانه با پیشفرض ها ،روش ها ،منابع و دستتتتاوردهای خود از طريق توجه جدی به
بديلهای فکری ذیربط ا ست؛ میکو شد میان ديدگاهها و نظريهها من صفانه داوری کند؛
و در سراسر زندگی پیوسته در پی معرفت و تالش برای فه و يادگیری است.

پینوشتها
0. closed-mindedness
1. Jason Baehr
9. reliabilism

0. responsiblist
. 5گرچه به فضیلتهای فکری تا حدی توجه شده ،پژوهش معرفتشناختی دربارهی رذيلتهای فکری
کمتر بوده است .برای مالحظهی نمونهای آگاهیبخش ،نک.Battaly, 2014 a: 51- 76 .
8. dogmatism
. 8تو عیح دقیقتر را دربارهی رويکرد احتماالتی به ف ضیلت فکری در اينجا ببینید :باتلی-063 :0938 ،
.110
6. open-mindedness
3 .Heather Battaly
 .01اين البته بدان معنا نیستتتت که دربارهی اين رذيلت فکری ديدگاههايی متفاوت وجود ندارد .با اين
حاک ،نگاهی به مکتوبات فلسفی پديدآمده در شناخت اين موعوال نشان میدهد که باتلی بیشترين سه
را در اين مکتوبات دارد.
00 .dogmatism
 .01در  Battaly: 2018 b: 38-45باتلی استتتدالک میکند که ممکن استتت بتوانی شتترايط معرفتی
غیرمتعارفی را مجستتّ کنی که در آن کوتهنظری ديگر رزيلت فکری نیستتت .با اين حاک ،در شتترايط
متعارف ،کوتهنظری از مه ترين رذيلتهای فکری است.
09 .epistemic injustice
 .00درباره بییدالتی معرفتی ،اثر کالسیک میرندا فريکر را ببینید.Fricker, 2007 :
.05برای بحث مفصتتل در اين باره که کدام ديدگاههای ذیربط محستتوب میشتتوند ،نکBattaly, :.
.2018 a: 7-12
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08. local
08. universal
 06باتلی میگويد میتوان از جهتی ديگر نیف کوتهنظری را رذيلت فکری شتتتمرد ،البته بیآنکه درخور
نکوهش با شد يا در قباک آن م سئولیتی را به فرد ن سبت دهند .اين و عع در شرايطی رخ میدهد که فرد
در محیطی بستتت ته و آک نده از کو ته نظری ز ندگی می ک ند و بدون آن که خود اراده ک ند ،کو ته نظر يا
جفمانديش بار میآيد .در اينجا ،نمیتوان شتتخص را در قباک خصتتلت فکری رذيلتمندانهاش نکوهش
کرد ( .)Battaly, 2020: 8ما در توعیحی که دربارهی کوتهنظری میآوري اين قِس را ناديده میگیري
چون ه مسئلهای مناقشهبرانگیف است ه بر نتايج بحث ما تأثیری ندارد.
03. Samuel A. Cartwright
11. drapetomania

10. epistemic bullshit

11 . Ian J. Kidd
 19کید ا صطالح «ف ساد معرفتی» را در مقاالت گوناگونی به کار برده و آن را تو عیح داده ا ست .برای
نمونه ،نک.Kidd, 2019: 220-235 :.
epistemic corruption .10
 .15باتلی در  Battaly, 2018 b: 30-33مجمویهی پیامدهای معرفتی بد کوتهنظری در ستتته گروه
پیامدهای بد برای شخص کوتهنظر ،اجتماال و محیط معرفتی گنجانده است.
18 Karl Jaspers
 .18اينکه برنامهی در سی چگونه بايد تنظی شود تا د ستیابی به اين اهداف آموز شی را ممکن کند خود
مو عویی م ستقل و پرمناق شه ا ست .برنامههای در سی چ ش انداز دان شجويان را به م سائل اجتمایی،
ارزشی و تخصصی شکل میدهند و از اين طريق ،هويت شخصی و توانايیهای آنان را تعیین میکنند.
برای مالحظهی مباحثی دربارهی فلستتتفهی برنامهی درستتتی در آموزش یالی ،نک .خالقینژاد:0936 ،
.885-800

16 Jon Nixon
 .13شدت اين جفمانديشی و خودشیفتگی ممکن است به حدی باشد که کار را به تحري واقعیتهای
بهدستتتآمده و دستتتکاری در دادهها بکشتتاند .برای مالحظهی برخی شتتیوههای دستتتکاری و تحري
دادهها ،نک :.شامو و رزنیک.010-66 :0935 ،
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