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چکیده
کتــاب معرفتشناســی فضیلــت ،نوشــتة دکتــر زهــرا خزاعــی ،عضــو هیئــت علمــی
گــروه فلســفة اخــاق دانشــگاه قــم ،در تابســتان امســال از ســوی انتشــارات ســمت
منتشــر شــده اســت .در ایــن نوشــته میکوشــم نخســت گزارشــی از کتــاب بــه
دســت دهــم و ســپس بــه نقــد و ارزیابــی آن بپــردازم .ایــن نقــد دو قســمت اساســی
دارد :نخســت بــه محتــوای کتــاب نظــر میکنــم و ســپس برخــی ترجمههــای
دکتــر خزاعــی را از مفاهیــم مهــم مذکــور در کتــاب برخواهــم رســید و بــه پــارهای
نــکات ویرایشــی و صــوری کتــاب اشــاره خواهــم کــرد .در پایــان ،نتیجــه میگیــرم
کــه کتــاب ،بهرغــم برخــی مزایــا ،آشــفتهتر و ناقصتــر از آن اســت کــه بتوانــد
منبــع درس «معرفتشناســی» در دورههــای تحصیــات تکمیلــی قــرار گیــرد.
کلیدواژ ه
معرفتشناســی ،معرفتشناســی فضیلــت ،فضیلــت فکــری ،اخــاق فضیلــت،
زگزبســکی
معرفتشناســی فضیلــت 1گرایشــی جدیــد در معرفتشناســی اســت کــه در دهــة
 1990شــکل گرفــت و امــروزه از رویکردهــای مهــم در معرفتشناســی شــمرده
ارزیابــی
میشــود .اندیشــة اصلــی در معرفتشناســی فضیلــت تغییــر کانــون
ِ
معرفتــی از باورهــا بــه باورندههــا و فاعــان معرفــت اســت .برخــی معرفتشناســان
2
فضیلــت دیدگاهــی بســیار مشــابه بــا روایتهــای مختلــف از اعتمادگرایــی
دارنــد ،بــه گونــهای کــه گاه اعتمادگرایــی را طلیعــة معرفتشناســی فضیلــت و
گاه معرفتشناســی فضیلــت را تقریــری خــاص از اعتمادگرایــی شــمردهاند .امــا
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شابک978-600-02-0175-3 :

بهرغــم ایــن شــباهتها ،آنچــه معرفتشناســی فضیلــت را بــه دیدگاهــی متمایــز
بــدل میکنــد ،تأکیــد آن بــر ویژگیهــای باورنــده ،بــه جــای ویژگیهــای بــاور،
اســت .تصــور بــر ایــن اســت کــه معرفتشناســیهای باوربنیــاد در توضیــح
مفاهیــم اصلــی معرفتشناســی ماننــد «موجــه»« ،ناموجــه»« ،کارکــرد درســت
قــوای معرفتــی»« ،وظیفــة معرفتــی» و از همــه مهمتــر «توجیــه» و «معرفــت»
ناتــوان و ســردرگماند امــا معرفتشناســی فضیلــت اوالً ،توضیــح بهتــری از ایــن
مفاهیــم ارائــه میکنــد؛ ثانیــاً ،در حــل مســائلی همچــون شــکاکیت ،معماهــای
گتیــه و مناقشــة درونگرایــی -برونگرایــی و مبناگرایــی -انســجامگرایی ،کارآمدتــر
ـناختی باورنــده و جــای دادن آن در متــن
اســت و ثالثـاً ،بــا نظــر بــه کل حیــات شـ
ِ
اجتمــاع معرفتــی ،افــق نوینــی پیــش روی معرفتشناســی میگشــاید .اینهــا
مزایایــی اســت کــه لینــدا زگزبســکی ،از مهمتریــن معرفتشناســان فضیلتگــرا،
در مدخــل «معرفتشناســی فضیلــت» در دانشــنامة فلســفی راتلــج بــرای
معرفتشناســی فضیلــت برشــمرده اســت (.)1998 ,Zagzebski
گزارش مختصری از کتاب
هــدف کتــاب معرفتشناســی فضیلــت توضیــح ایــن دیــدگاه معرفتشــناختی و
اندیشــهها و مفاهیــم اصلــی آن ،بیــان روایتهــای متفــاوت از آن و نیــز نقــد
آن اســت .بــر اســاس ایــن هــدف ،کتــاب در چهــار فصــل تنظیــم شدهاســت؛
در فصــل نخســت ،یعنــی «معرفتشناســی فضیلــت؛ ماهیــت ،خاســتگاه و
رویکردهــا» ،نویســنده «معرفتشناســی فضیلــت» را از «معرفتشناســی
تحلیلــی» تمیــز میدهــد« :معرفتشناســان تحلیلــی هماننــد ســنتیها شــناخت
را بــه بــاور صــادق موجــه تعریــف میکننــد و وظیفــة خــود را تحلیــل عناصــر
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ســهگانة آن میداننــد ...در ایــن نــوع معرفتشناســی ،باورهــا هــدف اولیــة
ارزیابــی معرفتیانــد و شــناخت و توجیــه کــه ارزشهــای مربــوط بــه باورنــد ،از
مفاهیــم اساســی معرفتشناســی محســوب میشــوند» (خزاعــی)9-8 :1394 ،
در حالــی کــه «معرفتشناســی فضیلــت بــه مجموع ـهای از رویکردهــای اخیــر بــه
معرفتشناســی گفتــه میشــود کــه بهجــای ارزیابــی بــاور بــر ارزیابــی معرفتــی
فاعــل تمرکــز دارد (همــان .)7 :در ایــن معرفتشناســی ،بــرای توضیــح مفهــوم
معرفــت از زبــان فضیلــت و رذیلــت اســتفاده میشــود و وظیفــة اصلــی «بــه گفتــة
فِیــر ِودِر ،اوالً تعییــن شــرایطی اســت کــه در آن ،فــرد فضیلــت عقالنــی دارد و ثانیـاً،
تعییــن اینکــه چــه زمانــی فعالیتهــای مرتبــط بــا بــاور بــا ایــن حالــت ارتبــاط
شایســته برقــرار میکنــد» (همــان.)15 :
معرفتشناســی فضیلــت ،بــه رغــم طــرح آن در دهههــای اخیــر ،خاســتگاهی
تاریخــی دارد و میتــوان زمینــة طــرح آن را نــزد افالطــون ،ارســطو و آکوینــاس
پــی گرفــت .چنانکــه در طــول دوران مــدرن تــا نیمــة قــرن بیســتم بــه اخــاق
فضیلــت توجهــی نمیشــد ،ارزش معرفتــی فضیلتهــا و رذیلتهــای فکــری نیــز
چنــدان مــورد عنایــت فیلســوفان نبــود تــا اینکــه در دهــة  ،1980ارنســت سوســا
مفهــوم فضیلــت فکــری را در مقالــة کالســیک « َکلَــک و هــرم» ()1980 ,Sosa
ـی اعتمادگرایــی بــه وجــود
آورد و موجــی از توجــه بــه فضیلتهــای فکــری را از پـ ِ
آورد .در دهــة  ،1990معرفتشناســی فضیلــت در دو روایــت عمــده عرضــه شــد:
روایــت نخســت ،اعتمادباورانــه و بیانگــر دیدگاههــای سوســا ،گرکــو و گلدمــن
اســت امــا روایــت دوم مســئولیتباورانه و بیانگــر دیدگاههــای زگزبســکی ،ونویــگ،
مونتمارکــت و ُکــد .فــارغ از ایــن توضیــح تاریخــی (بــه بیــان خزاعــی« ،خاســتگاه
تاریخــی») ،معرفتشناســی فضیلــت از منظــر خاســتگاه معرفتــی آن نیــز قابــل
بررســی اســت .از ایــن منظــر ،معرفتشناســی فضیلــت ،بــه گفتــة خزاعــی ،از نــزاع
«درونگرایــی و برونگرایــی»« ،نادیــده گرفتــن فهــم و حکمــت» و «مشــکل تسلســل
ادلــه و شــکاکیت» برآمــده اســت.
در انتهــای فصــل نخســت ،نویســنده رویکردهــای موجــود در معرفتشناســی
فضیلــت را بــه چنــد طریــق تفکیــک میکنــد :نخســت ،همــان تفکیــک رویکردهــا
بــر مبنــای اعتمادگرایــی و مســئولیتگرایی اســت .تفکیــک دوم «بــر پایــة رابطــة
فضیلــت معرفتــی و شــناخت» اســت؛ بدیــن معنــا کــه تمرکــز بــر فضیلــت فکــری
و تأثیــر آن بــر اکتســاب معرفــت میتوانــد بــه چهــار طریــق متمایــز باشــد کــه
بــر اســاس آنهــا ،معرفتشناســان فضیلــت از یکدیگــر جــدا میشــوند .1 :تمرکــز
معناشــناختی (تعریــف معرفــت بــر اســاس فضیلــت)  .2تمرکــز وجودشــناختی
(وابســتگی وجــودیِ معرفــت و بــاور موجــه بــه فضیلــت)  .3تمرکــز بــر فضایــل بــه
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عنــوان تنهــا نشــانة حــاالت ارزشــی باورهــا («فضایــل صرف ـاً عالیــم و نشــانههای
بــاور موجــه و فضیلتمندانهانــد» (همــان ))38 :و  .4تمرکــز بــر فضایــل صرفــاً از
آن نظــر کــه محــور بحــث آثــار فلســفی اســت («تمرکــز چهــارم بدیــن معناســت
کــه فیلســوفان در آثــار خــود دربــارة فضایــل معرفتــی بــه بحــث میپردازنــد
امــا عالقــهای بــه ســاختن نظریــة معرفتشناســی بــر پایــة فضیلــت ندارنــد»
(همــان)) ]شــاید نامگــذاری دو قســم تمرکــز و بــه بیــان بهتــر ،تأکی ـ ِد اخیــر بــه
«نشانهشــناختی» و «عــام» بهتــر باشــد[ .تفکیــک ســوم «بــر پایـه تقــدم فضیلــت
یــا صــدق» ،تفکیــک چهــارم «بــر پایـهی فضیلــت» (یعنــی نــوع تلقــی از فضیلــت)
و تفکیــک آخــر بــر مبنــای «رویکردهــای محافظهکارانــه و خودمختارانــه»
اســت .منشــأ تفکیــک اخیــر تقســیمبندی جیســون بئــر در کتــاب ذهــن
جســتوجوگر اســت کــه معرفتشناســی فضیلتگرایانــة محافظــهکار 3را روایتــی
ســنتی
از ایــن معرفتشناســی میدانــد کــه دغدغــة بررســی و حــل مســائل
ِ
معرفتشناســی دارد در حالــی کــه روایــت خودآییــن 4،یــا بــه تعبیــر خزاعــی
«مســتقل» ،میکوشــد رویکــرد و مســائل جدیــدی را جایگزیــن رویکــرد و مســائل
ســنتی در معرفتشناســی کنــد .هــر یــک از ایــن دو روایــت از معرفتشناســی
فضیلــت نســخههای حداکثــری و حداقلــی ،یــا بــه تعبیــر خزاعــی «قــوی» و
«ضعیــف» دارد (.)12-9 ,2011 .Baehr
فصــل دوم ،بــا عنــوان «تبییــن عناصــر معرفتشناســی فضیلــت» ،بــه ماهیــت
فضیلتهــای فکــری و ارزش معرفــت میپــردازد .در اینجاســت کــه نویســنده
میکوشــد دیدگاههــای معرفتشناســان فضیلتگــرا را دربــارة طبیعــی /اکتســابی
بــودن فضیلتهــای فکــری ،نســبت آنهــا بــا انگیــزة فکــریِ فضیلتمندانــه و عــادات
و مهارتهــا بررســد .همچنیــن ،ایــن پرسـشها را طــرح میکنــد کــه آیــا فضیلــت
فکــری اعتمادپذیــر اســت؟ «چــه چیــزی باعــث ارزشــمندی فضایــل میشــود؟»
و «ارزشــمندی آنهــا بــه لحــاظ ابــزاری اســت یــا ســاختاری و ذاتــی؟» .خزاعــی
بــا الگــو گرفتــن نوشــتههایی از هتــر باتلــی 5،ایــن پرســشهای اصلــی را مبنــا
میگیــرد و پاســخهای معرفتشناســان فضیلتگــرا بــه آنهــا را طــرح میکنــد.
بــرای نمونــه ،سوســا میگویــد فضیلــت فکــری قــوهای اعتمادپذیــر اســت؛ برخــی
از فضیلتهــای فکــری ذاتیانــد و برخــی اکتســابی؛ فضیلــت فکــری مســتلزم
ـی اکتســابی نیســت؛ همچــون مهــارت اســت و ارزش ابــزاری دارد.
انگیــزش عقالنـ ِ
امــا مونتمارکــت کــه بــه روایــت مســئولیتگرایانه تعلــق خاطــر دارد ،فضیلــت
نشــی اکتســابی و مســتلزم انگیــزش فکــریِ اکتســابی
فکــری را یــک ویژگــی َم
ِ
میدانــد؛ آن را عــادت میشــمرد نــه مهــارت؛ آن را اعتمادپذیــر نمیدانــد و
بنابرایــن ،ارزش فضیلــت فکــری را نــه در اعتمادپذیــری بلکــه در مطلوبیــت
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ذاتــی آن بــرای جســتوجوی صــدق میشناســد .پــس از ایــن نــکات ،نویســنده
بــه طــور مســتقل بــه تعریــف معرفــت و ارزش آن میپــردازد و دیدگاههــای
معرفتشناســان فضیلتگــرا را در ایــن زمینــه مقابــل هــم مینهــد .همچنیــن،
اشــاره میکنــد کــه در بیــن معرفتشناســان فضیلتگــرا ،زگزبســکی بیــش
معرفتــی «فهــم» توجــه کــرده و آن را از ارزش معرفتــی
از دیگــران بــه ارزش
ِ
«معرفــت» متمایــز کــرده اســت .در نیمــة دوم فصــل دوم ،خزاعــی بــه مســئلة
رابطــة فضیلتهــای فکــری و معرفــت بازمیگــردد و آراء اعتمادگرایانــی چــون
سوســا و گرکــو و مســئولیتگرایانی چــون کــد ،مونتمارکــت و زگزبســکی را بــا
تفصیــل بیشــتری طــرح میکنــد .در پایــان فصــل اشــاره میشــود کــه «کتــاب
فضایــل ذهــن زگزبســکی یکــی از نظاممندتریــن کتــب در زمینــة معرفتشناســی
فضیلــت اســت» و «بــا توجــه بــه اهمیــت دیــدگاه زگزبســکی» ،فصــل ســوم کتــاب
را بــه طــور خــاص بــه دیــدگاه او اختصــاص میدهــد.
ســاختار فصــل ســوم کــه طوالنیتریــن فصــل کتــاب اســت ،مشــابه ســاختار
کتــاب فضایــل ذهــن 6زگزبســکی اســت .در ایــن فصــل ،میآموزیــم کــه زگزبســکی
در پــی آن اســت کــه اخــاق فضیلــت را الگویــی بــرای شــکل دادن بــه یــک
نظریــة معرفتشــناختی بگیــرد و ایــن کاری اســت کــه دیگــر معرفتشناســان
فضیلتگــرا ،تــا زمــان انتشــار فضایــل ذهــن ،بــه ســوی آن نرفتهانــد .زگزبســکی
دیدگاههــای سوســا ،گرکــو ،ونویــگ ،کــد و مونتمارکــت را نقــد میکنــد و
بــر آن اســت کــه هیچیــک از آنهــا بــرای طــرح معرفتشناســی فضیلــت بــه
میــزان کافــی بــه اخــاق فضیلــت نظــر نکردهانــد .اخــاق فضیلــت خــود نظریـهای
اســت کــه مزایایــی بــر دیگــر نظریههــای اخالقــی دارد .اخــاق فضیلــت ،برخــاف
وظیفهگرایــی و پیامدگرایــی ،بــر منــش فاعــل و نیــز عواطــف و انگیزههــای او
تمرکــز دارد و گرفتــار مشــکالت آنهــا نیســت .معرفتشناســی فضیلــت نیــز ،بــه
همیــن قیــاس ،بــه منــش فاعــل معرفــت و فضیلتهــای فکــری او توجــه دارد کــه
عنصــر انگیزشــی الزم را بــرای معرفــت فراهــم مـیآورد .از ســوی دیگــر ،زگزبســکی
پیامدگرایــی اخالقــی را بــا اعتمادگرایــی (در اصــل ،بــا برونگرایــی) معرفتــی و
وظیفهگرایــی اخالقــی را بــا درونگرایــی معرفتــی همســان میگیــرد (در کتــاب
بــه نکتــة اخیــر بهرغــم اهمیــت آن اشــاره نشــده اســت) و در نهایــت بــر آن
اســت تــا نظریـهای حــاوی عناصــر درونگرایانــه و برونگرایانــه بــه دســت دهــد کــه
فضیلــت فکــری محــور آن اســت و دســتیابی بــه مرتب ـهای فکــری را در نظــر دارد
کــه بــه لحــاظ معرفتــی شایســتة تحســین اســت.
زگزبســکی بــر آن اســت کــه تقریرهــای فاعلبنیــاد و ســعادتبنیاد از اخــاق
معرفتــی فضیلــت باشــند
فضیلــت میتواننــد مبنــای شــکل دادن بــه نظریــة
ِ
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امــا در مجمــوع ،صورتــی از نظریــة فاعلبنیــاد را ترجیــح میدهــد کــه آن را
انگیزشمحــور مینامــد .او ســپس بــه تعریــف فضیلــت میپــردازد کــه «در واقــع
نوعــی برتــری و حالــت راســخ نفســانی اســت کــه از طریــق تمریــن و ممارســت
حاصــل میشــود و نتیجــة عــادت اســت» (خزاعــی .)101 :1394 ،در ادامــه ،ضمــن
بیــان نســبت تصــور زگزبســکی از فضیلــت بــا تصــور ارســطو از آن ،درمییابیــم کــه
«فضیلــت نوعــی ملکــة نفســانی اســت کــه نــه از نــوع احساســات و عواطــف اســت
نــه از نــوع قــوا و اســتعداد؛ نــه نوعــی مهــارت اســت و نــه ویژگــی ذاتــی؛ نــه خــود
عــادت اســت نــه عمــل گرچــه همــة ایــن عناصــر یــا در تحقــق فضیلــت نقــش دارد
یــا فــرد در مقــام عمــل بــه آنهــا نیــاز دارد» (همــان.)103 :
برخــاف ارســطو کــه فضیلتهــای فکــری و اخالقــی را از یکدیگــر جــدا
میکنــد ،بــه نظــر زگزبســکی ،تفــاوت ایــن فضیلتهــا «بیــش از تفــاوت میــان
دو فضیلــت اخالقــی نیســت» و او «بــه دلیــل شــباهت یــا حتــی وحدتــی کــه
میــان فضایــل اخالقــی و معرفتــی میبینــد ،میکوشــد تــا فضیلــت معرفتــی را
بــر اســاس تعریــف فضیلــت اخالقــی تبییــن کنــد» (همــان .)115 :فضیلتهــای
فکــری هــم ،ماننــد فضیلتهــای اخالقــی ،واجــد دو مؤلفــة انگیــزش و موفقیــت در
رســیدن بــه غایــات انگیزشانــد .تفــاوت در آن اســت کــه معرفــت انگیــزة مشــترک
در همــة فضیلتهــای فکــری اســت .در نتیجــه ،کســی کــه میخواهــد بــه صــدق
دســت یابــد ،بایــد دارای فضیلتهــای فکــری باشــد و در رســیدن بــه غایــت
ایــن فضیلتهــا ،چــه غایــت واحــد معرفــت و چــه غایــات خــاص هــر فضیلــت،
توفیق یابد.
در ادامــه ،نویســنده از زبــان زگزبســکی ارزش فضیلتهــای فکــری بــر طبــق
هــر دو رویکــرد ســعادتبنیاد و انگیزشبنیــاد را توضیــح میدهــد و بــه طــور
خــاص ،بــه نقــش فرونســیس و نحــوة عملکــرد آن اشــاره میکنــد .ایــن اشــاره
نقــش خــود را در تعریــف مفاهیــم معرفتــی آشــکار میکنــد ،یعنــی در آنجــا کــه
زگزبســکی میکوشــد مفاهیــم اصلــی فلســفة اخــاق («عمــل درســت»« ،عمــل
نادرســت»« ،وظیفــة اخالقــی») و بــه طــور خــاص معرفتشناســی («بــاور موجــه»،
«بــاور ناموجــه»« ،وظیفــة معرفتــی» و «معرفــت») را بــر اســاس مفهــوم فضیلــت
شــخص واجــد فرونســیس)
فاعــل واجــد ایــن فضیلــت (یــا
اخالقــی /فکــری و
ِ
ِ
پــس تعریــف مفاهیــم معرفتــی بــر اســاس فضیلــت فکــری،
بازتعریــف کنــد .از
ِ
زگزبســکی اشــکالهای ناظــر بــه تعاریــف اعتمادگرایانــه از معرفــت و تبییــن ارزش
آن را بیــان میکنــد و دســت آخــر ،همچــون هــر نظریــة معرفتشــناختی ســنتی،
بــه اشــکالهای گتیــه پاســخ میدهــد.
فصــل چهــارم کتــاب بیانگــر نقدهــای واردشــده بــه معرفتشناســی فضیلــت
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و ارزیابــی آنهاســت .نقــد نخســت ایــن اســت کــه معرفتشناســی فضیلــت
رقیــب دیگــر نظریههــای معرفتــی نیســت ،همانطــور کــه اخــاق فضیلــت هــم
اساســاً نظریــهای در تقابــل بــا دیگــر نظریههــای اخالقــی نیســت .مطابــق نقــد
دوم ،دوگانگــی روایتهــای اعتمادباورانــه و مســئولیتباورانه از معرفتشناســی
فضیلــت در ارزیابــی فضیلــت فکــری نامعقــول اســت .ســومین نقــد بیانگــر آن اســت
کــه معرفتشناســی فضیلــت در دســتیابی بــه اهــداف خــود ناموفــق اســت؛ یعنــی
هــم روایــت اعتمادبــاور از آن و هــم روایــت مســئولیتباور از آن در برونرفــت
از مشــکالت ناموفقانــد .نقــد چهــارم ایــن اســت کــه شــروط مذکــور بــرای
شــناخت در معرفتشناســی فضیلــت نــه الزمانــد (مثــ ً
ا در معرفــت ادراکــی) و
ا در گریــز از نقیضههــای گتیــه) و نــه روشــن (مثــ ً
نــه کافــی (مثــ ً
ا مشــخص
نیســت «برآمــده از» یــا «بــه ســبب» در تعریــف معرفــت بــه «بــاور صــادق برآمــده
از /بــه ســبب فضیلــت فکــری» بــه چــه معناســت) .نقــد پنجــم ایــن اســت کــه
زگزبســکی نمیتوانــد ماهیــت توجیــه و معرفــت را تبییــن کنــد .نقدهــای ششــم و
هفتــم توضیــح فضیلتگرایــان اعتمادبــاور از مســئلة ارزش و اعتمادپذیــری قــوای
معرفتــی را ناقــص میشــمارند و نقدهــای هشــتم و نهــم بــه دشــواریهای مربــوط
بــه انگیــزش معرفتــی و دلیــل لــزوم آن در کســب معرفــت مربوطانــد .مطابــق نقــد
ـانی فضیلتهــای اخالقــی و فکــری در نظریــة زگزبســکی و
دهــم ،برخــی بــه همسـ ِ
اندیشــة ابتنــای معرفتشناســی بــر اخــاق فضیلــت اشــکال میکننــد و برخــاف
زگزبســکی ایــن دو گونــه فضیلــت را همچــون ارســطو متفــاوت بــا هــم میبییننــد.
نقــد پایانــی نیــز بدیــن نکتــه اشــاره دارد کــه معرفتشناســان فضیلــت از
فضیلتهــای اجتماعــی غافــل ماندهانــد و فاعــل معرفــت را در بطــن اجتمــاع
معرفتــی نمینگرنــد.
نقد مختصری بر کتاب
ـن ایــن مزایــا بدیــع
کتــاب معرفتشناســی فضیلــت واجــد مزایایــی اســت .مهمتریـ ِ
بــودن موضــوع کتــاب اســت .گرچــه خواننــدة فارســیزبان پیشتــر فصولــی از
برخــی آثــار ترجمهشــده در معرفتشناســی را دیــده بــود کــه بــه معرفتشناســی
فضیلــت پرداختهانــد (بــرای نمونــه ،در پویمــن)1387:؛ اوالً ،هیچیــک از آنهــا
تفصیــل ایــن نخســتین کتــاب را نداشــتند و ثانیــاً ،همگــی ترجمــه بودنــد.
مســتقل تألیفــی بــه فارســی در ایــن
معرفتشناســی فضیلــت نخســتین اثــر
ِ
موضــوع اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه کتــاب دیگــری کــه خزاعــی در اخــاق
فضیلــت منتشــر کــرده اســت (خزاعــی ،)1389 :ایــن کتــاب میتوانــد مکملــی
بــرای آن باشــد بــه گونـهای کــه هــر دو در مجمــوع ،خواننــده را بــا مفاهیــم اصلــی
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نظریــة فضیلــت و نحــوة شــکلگیری و تحــول آن آشــنا کنــد .بــا ایــن حــال بــه
نظــر مــن ،معرفتشناســی فضیلــت کــه ظاهــرا ً در مقــام کتابــی درســی در مقطــع
کارشناســی ارشــد و دکتــری نگاشــته شــده اســت ،میتوانســت بســیار بهتــر از ایــن
باشــد .نقدهایــی کــه در پــی میآیــد ،ضمــن ارج نهــادن بــه ســعی مؤلــف ،واجــد
پیشــنهادهایی بــرای بازنگــریِ احتمالــی کتــاب در ویراســتهای بعــدی اســت.
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قسمتهای
مختلف
معرفتشناسی
فضیلت در
نهایت ،تصویر
روشن و دقیقی
از معرفتشناسی
فضیلت به دست
نمیدهند

 .1نقدهای ساختاری -محتوایی
 .1یــک پــازل درهــم:اگــر قســمتهای مختلــف یــک کتــاب ،اعــم از فصــول اصلــی
و قســمتهای فرعــی را قطعــات پازلــی بدانیــم کــه در نهایــت تصویــری از اندیشــة
مؤلــف و پاســخ او بــه پرســشهای اصلــی و فرعــیاش بــه دســت میدهــد ،بــه
نظــر میرســد ایــن قطعــات در مــورد معرفتشناســی فضیلــت چنــان مغشــوش
و آشــفتهاند کــه در نهایــت ،تصویــر روشــن و دقیقــی از معرفتشناســی فضیلــت
بــه دســت نمیدهنــد .قطعــات پــازل ایــن کتــاب در جاهــای بســیاری همپوشــان
و در برخــی مواضــع ،مفقودنــد و ایــن وضعیــت ،کــه شــاید ناشــی از کنــار هــم
گذاشــتن شــتابزدة یادداشــتهای تحقیقــی نویســنده باشــد ،ســاختار کتــاب
ِ
و در نهایــت ،تصویــر برآمــده از آن را مغشــوش کــرده اســت .در اینجــا بــرای
نمونــه بــه چنــد نکتــه اشــاره میکنــم و توجــه میدهــم کــه برخــی از نقدهــای
بعــدی را نیــز میتــوان ذیــل ایــن نکتــه بهتــر دریافــت .نمونــة نخســت ،تفکیکــی
اســت کــه بیــن دو روایــت اعتمادباورانــه و مســئولیتباورانه از معرفتشناســی
فضیلــت وجــود دارد .ایــن تفکیــک اساســی ،مطابــق فهرســت کتــاب ،قــرار اســت
در ابتــدای قســمت چهــارم از فصــل اول معرفــی شــود ولــی چــون اساســیتر از
دیگــر تفکیکهــای معرفیشــده در ایــن قســمت و حتــی مبنایــی بــرای فهــم
بهتــر آنهاســت ،اوالً ،بــه نظــر میرســد قســیم تفکیکهــای طرحشــده در ایــن
قســمت نیســت و ثانیـاً ،نویســنده ناگزیــر شــده اســت پیــش از طــرح آن ،در طــرح
خاســتگاه تاریخــی و معرفتــی معرفتشناســی فضیلــت نیــز آن را بــه کار بــرد
(مث ـ ً
ا ،ص  )20و ایــن امــر نظــم طــرح مطالــب را بــه هــم میزنــد.
عــاوه بــر ایــن ،از آنجــا کــه اصــوالً بــا نظری ـهای معرفتشــناختی ســر و کار
داریــم کــه فــارغ از ریش ـههای آن در فلســفة باســتان و قــرون وســطی نظری ـهای
ِ
معرفــت دیگــر و در تعامــل
متأخــر اســت و شــکلگیری آن در بیــن نظریههــای
بــا آنهــا بــوده ،طــرح جداگانــة «ماهیــت معرفتشناســی فضیلــت»« ،خاســتگاه
تاریخــی» و «خاســتگاه معرفتــی» آن بــه تکــرار مکــرر مطالــب منجــر شــده اســت.
نمونــة ســاده و کوچکــی از ایــن تکــرار آن اســت کــه در  30صفحــة نخســت کتــاب
دسـت ِکم شــش بــار بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت کــه «بحــث از فضیلتهــای

دعوت دوباره به فضیلت فکری

فکــری بــا مقالــة « َکلَــک و هــرم» ارنســت سوســا آغــاز شــد» بیآنکــه خواننــده
دریابــد کــه سوســا در آن مقالــه دقیقـاً چــه نکتـهای گفتــه بــود کــه پدیــد آمــدن
معرفتشناســی فضیلــت را موجــب شــد (ایــن نکتــه بیــش از  10بــار در کتــاب
تکــرار شــده اســت و بــدان معناســت کــه اگــر فصــول ســوم و چهــارم را کــه فقــط
بــه نظریــة زگزبســکی و نقدهــا اختصــاص دارنــد کنــار بگذاریــم ،در  80صفحــة
نخســت کتــاب ،مؤلــف بــه طــور متوســط در هــر هشــت صفحــه یــک بــار ایــن
مطلــب را بــه همیــن شــکل گفتــه اســت).
همچنیــن در فصــل دوم کتــاب کــه ســخن از «تبییــن عناصــر معرفتشناســی
تفصیلــی تعریــف شــناخت و ارزش آن
فضیلــت» اســت ،نویســنده پــس از طــرح
ِ
از دیــدگاه فضیلتگرایــان ،یــک قســمت جداگانــه بــه «تفــاوت فهــم و شــناخت»
اختصــاص میدهــد کــه فقــط نیمصفحــه اســت و گذشــته از آنکــه از حیــث
حجــم تناســبی بــا مباحــث پیــش و پــس از خــود نــدارد و قابــل ادغــام در
آنهاســت ،در آن فقــط بــه نظــر زگزبســکی اشــاره شــده اســت ،یعنــی فیلســوفی
کــه کل فصــل ســوم بــه گــزارش آراء او اختصــاص یافتــه و قاعدتــاً ایــن نکتــه
میتوانســت در آنجــا بیــان شــود.
بــاری ،از نمونههــای آشــفتگی در کتــاب بیــش از ایــن میتــوان آورد و ســه
نمونــة بــاال صرف ـاً در مقــام شــاهد آوردهشــدند .بــه نمونههایــی از قطعــات مفقــود
ـن ایــن نکتــه بیمناســبت
در پـ ِ
ـازل کتــاب در ادامــه اشــاره خواهــم کــرد امــا گفتـ ِ
نیســت کــه فصــول ســوم و چهــارم کتــاب از حیــث ســاختار وضعیت بهتری نســبت
بــه فصــول اول و دوم آن دارنــد .بــه نظــرم علــت آن اســت کــه فصــل چهــارم
صرف ـاً بــه نقــد معرفتشناســی فضیلــت اختصــاص یافتــه و تعهــد دیگــری نــدارد
و ســاختار فصــل ســوم کمابیــش همــان ســاختار کتــاب فضایــل ذهــن زگزبســکی
اســت ،گرچــه بــه نظــر مــن ،خــود فضایــل ذهــن طرحــی منظمتــر و منســجمتر
از گــزارش خزاعــی از آن دارد.
 .2تطویــل و اطنــاب :نتیجــة آشــفتگی ســاختاری کتــاب ،تطویــل و اطنــاب آن
اســت ،بــه گون ـهای کــه احتمــاالً میتــوان حجــم کتــاب را تــا دو ســوم یــا نصــف
کاهــش داد .پیشتــر بــه اشــتراک مضمــون قســمتهای «ماهیــت معرفتشناســی
فضیلــت» و «خاســتگاه معرفتشناســی فضیلــت» در فصــل نخســت اشــاره
کــردم .همچنیــن گفتــم کــه قســمت چهــارم از فصــل نخســت کــه بــه تفــاوت
«رویکردهــای معرفتشناســی فضیلــت» اختصــاص یافتــه اســت ،میتوانســت
بــا تفاوتگــذاری بیــن تفاوتهــای اهــم و مهــم بیــن رویکردهــا منســجمتر
و خالصهتــر شــود .نظیــر همیــن نکتــه را میتــوان در مــورد فصــل دوم آورد.
ـتی فضیلــت فکــری و نســبت آن بــا شــناخت
مهمتریــن بحــث ایــن فصــل چیسـ ِ
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ساختاری کتاب،
تطویل و اطناب آن
است ،به گونهای
که احتماالً میتوان
حجم کتاب را تا
دو سوم یا نصف
کاهش داد
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تقریب ًا هر صفحة
کتاب انبوهی از
نامها را در خود
گنجانده است که
نظراتشان یکی
پس از دیگری نقل
میشود ولی به
وضوح تحلیلها و
ِ
استداللها کمکی
نمیکند و مانع آن
است

از منظــر معرفتشناســان فضیلتگراســت و نویســنده هفــت صفحــة نخســت را،
بــه تفکیـ ِ
ـک هــر معرفتشــناس ،بــه ایــن بحــث اختصــاص داده اســت امــا پــس
از طــرح چنــد عنــوان دیگــر ،دوبــاره از ص  68بــه همــان بحــث بازمیگــردد و بــا
زبــان دیگــری همــان مطالــب را در  17صفحــه تکــرار میکنــد.
 .3نامهــا بــه جــای اســتداللها :در سراســر کتــاب بــه نظــر میرســد نــام
فیلســوفان و رویکردهــا و مکاتــب فلســفی و نیــز طــرح مدعــای آنهــا بــر طــرح
اســتداللهای آنــان اولویــت یافتــه اســت .در مواضــع بســیاری ،آراء اعتمادبــاوران
و مســئولیتباوران ،معرفتشناســی تحلیلــی و معرفتشناســی فضیلــت ،گرکــو و
زگزبســکی ،ب َ ِئــر و زگزبســکی و ماننــد آنهــا مقابــل هــم نهــاده میشــود یــا آراء
آنهــا بهتنهایــی بیــان میشــود امــا خواننــده درنمییابــد کــه اوالً ،اســتداللهای
طرفیــن چیســت و ثانیـاً ،کــدام اســتدالل بهتــر اســت و نویســنده در نهایــت بــا آن
همدلــی دارد .تقریبــاً هــر صفحــة کتــاب انبوهــی از نامهــا را در خــود گنجانــده
اســت کــه نظراتشــان یکــی پــس از دیگــری نقــل میشــود .ایــن کار از حیــث
عرضــة دادههــا بــد نیســت (میگویــم بــد نیســت چــون حجــم زیــا ِد دادههــا و
وضــوح تحلیلهــا
پریشــانی آنهــا خــود مخــل یادســپاری آنهاســت) ولــی بــه
ِ
و اســتداللها کمکــی نمیکنــد و مانــع آن اســت .بــرای نمونــه ،در ص 38
آمدهاســت کــه «گرکــو و پالنتینــگا تضمیــن را بــاوری میداننــد کــه از طریــق
عملکــرد شایســتة قــوای شــناختی بــه دســت آمــده باشــد» در حالــی کــه قطع ـاً
معنــای «تضمیــن را بــاوری میداننــد کــه از طریــق عملکــرد شایســتة قــوای
شــناختی بــه دســت آمــده باشــد» بــرای گرکــو و پلنتینــگا متفــاوت اســت .پیــش
از ایــن جملــه ،در همیــن بنــ ِد ششســطری ،نظــر سوســا و زگزبســکی هــم در
حــد یکــی -دو جملــه آمــده اســت .ردیــف کــردن نامهــا و مکتبهــا پشــت ســر
یکدیگــر بــه ایــن بیدقتیهــا میانجامــد.
 .4گــزارش نادرســت ،نادقیــق ،ناکافــی :در مواضعــی گــزارش نویســنده از
آراء معرفتشناســان یــا تحلیــل ارائهشــده از آرا نادرســت بــه نظــر میرســد.
بــرای نمونــه بــه ایــن جملــه توجــه کنیــد« :توجــه بــه فضایــل عقالنــی کاهــش
یافــت و در نیمــة دوم قــرن بیســتم ،بحــث فضایــل عقالنــی از مباحــث فلســفی
شــناختی حــذف شــد» (خزاعــی .)18 :1394 ،نویســنده در واقــع میخواهــد بگویــد
در دوران مــدرن برخــاف فلســفة باســتان یــا قــرون وســطی ،توجــه فیلســوفان
و معرفتشناســان بــه فضیلتهــای فکــری کــم و بهتدریــج محــو شــد (و ایــن
بهطــور خــاص نظــری اســت کــه زگزبســکی دارد) ولــی میگویــد «در نیمــة دوم
قــرن بیســتم ،بحــث فضایــل عقالنــی از مباحــث فلســفی شــناختی حــذف شــد».
خواننــده از خــود میپرســد در نیمــة دوم قــرن بیســتم چــه اتفاقــی افتــاد کــه

دعوت دوباره به فضیلت فکری

نویســنده میگویــد بحــث از ایــن فضیلتهــا حــذف شــد در حالــی کــه درســت در
میانــة نیمــة دوم قــرن بیســتم بــود کــه سوســا مقالــة « َکلَــک و هــرم» را نوشــت
و بحــث از فضیلتهــای فکــری رونــق یافــت و ایــن نکت ـهای اســت کــه بارهــا در
کتــاب بــه آن اشــاره شدهاســت .عــاوه بــر ایــن ،روایــت زگزبســکی از نوشــتههای
جــان دیویــی نشــان میدهــد کــه بهرغــم بیتوجهــی بــه فضیلتهــای فکــری
در فلســفة مــدرن و معاصــر ،برخــی فیلســوفان بــا بیانهــای دیگــری بــه ایــن
فضیلتهــا پرداختهبودنــد (.)176-169 :1996 ,Zagzebski
همچنیــن در صفحــة  26میخوانیــم« :برخــی معتقدنــد کمتوجهــی
معرفتشناســی معاصــر بــه جنبههــای اجتماعــی فعالیــت شــناختی ،آینــدة
روشــنی بــرای معرفتشناســی فضیلــت نویــد میدهــد .سوســا و گلدمــن هــم
چنیــن نظــری دارنــد ،ولــی زاگزبســکی آن را رد میکنــد بــه ایــن دلیــل کــه
مؤلفــة اجتماعــی فعالیــت شــناختی از طریــق مفهــوم فضیلــت راحتتــر از روش
مکانیســم باورســاز موثــق (گلدمــن) یــا قــوة قابــل اعتمــاد باورســاز (سوســا)
بــه دســت میآیــد .وی بــه نظریــة ارســطو و مکاینتایــر کــه بــر جنبههــای
اجتماعــی فضیلــت تأکیــد میکننــد اشــاره میکنــد و معتقــد اســت بهتــر اســت
بــا تبییــن یــک نظریــة معرفتشناســی بــر پایــة فضیلــت بــه ایــن مشــکالت خاتمــه
دهیــم» .در ایــن ســطور مشــکالتی وجــود دارد .اوالً ،دقیق ـاً گفتــه نشدهاســت کــه
آینــدة روشــن معرفتشناســی فضیلــت بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن رویکــرد
از مشــکالت ناشــی از نادیــده گرفتــن مؤلــف اجتماعــی فعالیــت شــناختی در
معرفتشناســی معاصــر فــارغ اســت .ثانیــاً ،مشــخص نیســت کــه مخالفــت
زگزبســکی بــا چیســت .رفــع مشــکالت مربــوط بــه اجتماعمنــد بــودن معرفــت
در معرفتشناســی فضیلــت ،کــه بــه گفتــة مؤلــف موضــع سوســا و گلدمــن اســت،
محــل مخالفــت زگزبســکی نیســت .اتفاقــاً زگزبســکی یکــی از شایســتگیهای
اجتماعــی قــویِ مفهــوم فضیلــت میدانــد .بــه عبــارت
نظریــة فضیلــت را وجــه
ِ
دیگــر ،مخالفــت زگزبســکی نــه بــا گلدمــن و سوســا و نــه بــا مکاینتایــر بلکــه
بــا معرفتشناســی معاصــر اســت و کالم مکاینتایــر در ایــن مــورد را بــا تأییــد و
همدلــی نقــل میکنــد.
در مواضعــی ،بــه نظــر میرســد نویســنده در بیــان مقاصــد خــود دقــت کافــی
نــدارد .از جملــه بــرای مثــال ،در صفحــة پنــج میگویــد« :معرفتشناســی فضیلــت
بــه عنــوان یــک حــوزة جــذاب پژوهشــی بیــش از پیــش مــورد توجــه فیلســوفان و
پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت و بــا آنکــه برخــاف اخــاق فضیلــت تاریــخ چندان
پــر فــراز و نشــیبی را پشــت ســر نگذاشــته اســت »...ولــی در صفحــة  21میگویــد:
« ...باعــث شــد تــا معرفتشناســی فضیلــت بــه انــدازة اخــاق فضیلــت پیچیــده
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و متنــوع و سرگذشــت آن پــر از حــوادث معرفتــی گوناگــون باشــد» (تأکیدهــا از
مــن اســت) .همچنیــن در ص  54در بیــان نظریــة مونتمارکــت آمــده اســت« :وی
فضایــل را از نــوع عــادت میدانــد نــه از نــوع مهــارت ،بــه دلیــل اینکــه فضایــل
تنظیمــی مهــارت نیســت ،پــس او میتوانــد ادعــا کنــد کــه فضایــل مهــارت نیســت
و عــادت اســت» .طبیعــی اســت کــه پــس از «بــه دلیــل اینکــه» منتظــر بیــان
دلیــل مونتمارکــت بــر مدعــا باشــیم ولــی بــه جــای بیــان دلیــل ،بــا تکــرار مدعــا
و نوعــی همانگویــی مواجــه میشــویم .ممکــن اســت ایــن مســامحهها در یــک
متــن عــادی چنــدان مهــم نباشــد ولــی در نظــر داشــته باشــیم کــه معرفتشناســی
فضیلــت قــرار اســت کتــاب درســی مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری باشــد.
و امــا بــه نظــر میرســد بیــان نویســنده در مواضعــی ،ناکافــی و ناقــص اســت و
آنچــه نیازمنــد توضیحــی درخــور اســت ،مــورد توجــه قــرار نگرفتــه؛ بــرای نمونــه،
در فصــل ســوم ،طبیعــی اســت کــه خواننــده پــس از مالحظــة کلیــات دیــدگاه
زگزبســکی ،بــه ایــن اشــکال مهــم بیندیشــد کــه آیــا بــاور امــری ارادی اســت کــه
بتــوان بــا مصطلحــات اخالقــی از جملــه فضیلتمندانــه -رذیلتمندانــه ،دربــارة آن
ســخن گفــت .ایــن اشــکال در بســیاری از نقدهــای طرحشــده علیــه فضیلتگرایــی
دیــده میشــود .زگزبســکی نیــز خــود ایــن اشــکال را بهتفصیــل پیــش نگریســته و
پاسـخهایی جزئــی بــه آن داده اســت ( )69-58 ,Ibidولــی خزاعــی صرفـاً نیمــی از
صفحــة  95و بخشــی از صفحــات  104و  105را بــه آن (در واقــع ،صرفـاً بــه پاســخ
زگزبســکی) اختصــاص داده و در نقدهــای پایانــی هــم از آن چیــزی نگفتــه اســت.
بــه همیــن شــکل ،زگزبســکی چهــار نقــد اساســی بــه فلســفههای اخــاق جدیــد و
متناظــر بــا آنهــا بــه نظریههــای معرفــت جدیــد دارد و نظریــة فضیلــت را بــا نظــر
بــه ایــن نقدهــا ،بــر آن نظریههــای اخالقــی -معرفتشــناختی برتــر میشــمارد.
همچنیــن او پیــش از بیــان الگــو گرفتــن اخــاق فضیلــت بــرای معرفتشناســی ،و
البتــه تــا حــدی در بخــش ســوم فضایــل ذهــن ،تناظــر مهمــی بیــن وظیفهگرایــی
اخالقــی بــا درونگرایــی معرفتشــناختی و پیامدگرایــی اخالقــی بــا برونگرایــی
معرفتشــناختی برقــرار میبینــد کــه خزاعــی شــتابزده از آنهــا میگــذرد.
خزاعــی همچنیــن بــه تمایــز بیــن انگیــزه و انگیــزش اشــاره نمیکنــد و ایــن دو را
بهکلــی بــه یــک معنــا بــه کار میبــرد در حالــی کــه زگزبســکی تفــاوت ظریفــی
بیــن آنهــا گذاشــته اســت (.)133-130 ,Ibid
 .5ناکامــی در نقــد و نتیجهگیــری :فصــل آخــر کتــاب بــه مــا میگویــد کــه
مقصــود از ایــن فصــل معرفــی نقدهــا علیــه معرفتشناســی فضیلــت اســت و
قاعدتـاً انتظــار داریــم کــه داوری نویســنده را نیــز دربــارة ایــن نقدهــا بخوانیــم .بــا
ایــن حــال ،اوالً ،نقدهــا بــه صورتــی منظــم و دستهبندیشــده عرضــه نشــدهاند؛
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برخــی از آنهــا صرفــاً روایــت اعتمادبــاور را هــدف گرفتهانــد ،برخــی دیگــر بــه
مســئولیتباوری نظــر دارنــد ،برخــی هــر دو را زیــر ســؤال میبرنــد و برخــی
صرفــاً بــر روایــت زگزبســکی وارد شــدهاند .نویســنده میتوانســت نقدهــا را بــه
همیــن ترتیــب تنظیــم کنــد ولــی در نوشــتة او ایــن انتقادهــا در قالــب  11فقــره
نقــد در هــم ریختهانــد .ثانیــاً ،نویســنده میتوانســت انتقادهــای معرفتشناســان
فضیلــت از یکدیگــر را از انتقادهــای بیرونــی ،یعنــی انتقادهــای معرفتشناســانی
کــه اصــوالً معرفتشناســی فضیلــت را در هیچیــک از اشــکال آن نمیپذیرنــد،
جــدا کنــد .در نوشــتة او تمایــز قاطعــی بیــن ایــن دو گونــه انتقــاد وجــود نــدارد.
ثالث ـاً ،در انتهــای طــرح برخــی انتقادهــا ،خزاعــی بهاجمــال ،انتقــاد را رد میکنــد
ولــی در انتهــای طــرح برخــی دیگــر از انتقادهــا ،یــا ســکوت میکنــد یــا بــه
بیانــی از یکــی از معرفتشناســان فضیلــت ،بــه طــور عمــده زگزبســکی ،اکتفــا
میکنــد بیآنکــه داوری نهایــی خــود را دربــارة انتقــاد طرحشــده عرضــه کنــد.
در ایــن مــوارد ،خواننــده درنمییابــد کــه ایــن ســکوت را بایــد بــه معنــای موافقــت
او بــا آن انتقــاد گرفــت یــا مخالفــت او بــا آن .از همــه مهمتــر ،کتــاب فاقــد
نتیجهگیــری اســت و ایــن انتظــار نیــز بــرآورده نمیشــود کــه تکلیــف نقدهــای
مســکوتمانده دس ـت ِکم در آنجــا روشــن شــود یــا بتــوان در آنجــا ارزیابــی کلــی
نویســنده را از صحــت دعــاوی معرفتشناســی فضیلــت ،روایتهــای مختلــف آن
و احیان ـاً چگونگــی تحــوالت آتــی آن دریافــت.
 .6مفقودهــا ،مغفولهــا :فــارغ از نــکات بــاال ،نویســنده بــه دو بحــث مهــم اشــاره
نکــرده اســت کــه بــه نظــر مــن طــرح آنهــا میتوانســت بــر ارزش کتــاب و عمــق
آن بیفزایــد .نکتــة اول و البتــه کماهمیتتــر ،الگوگرایانــه بــودن نظریــة فضیلــت
زگزبســکی اســت .بــا اینکــه حجــم وســیعی از کتــاب بــه نظریــة زگزبســکی
اختصــاص یافتــه ،تقریبــاً در هیچجــا بــه دیــدگاه الگوگرایانــة او کــه هــم در
اخــاق و هــم در معرفتشناســی از مؤلفههــای مهــم نظریــة فضیلــت اوســت
اشــارهای نشــده اســت (بــرای مالحظــة دیــدگاه زگزبســکی در ایــن زمینــه ،نــک:
( .)50-40 ,2004 ,Zagzebskiبحــث دوم و مهمتــر ،فضیلتهــا و رذیلتهــای
فکــری اســت .برخــی معرفتشناســان فضیلتگــرا بــه مــا گفتهانــد کــه اگــر
معرفتشناســی فضیلــت در اوان شــکلگیری آن ،صــورت عــام طــرح یــک نظریــة
معرفــت را داشــت ،در ســالهای اخیــر صورتــی خاصتــر نیــز یافتهاســت کــه
مطابــق آن ،معرفتشناســان بــه کاوش در فضیلتهــا و رذیلتهــای فکــری
میپردازنــد ( .)174 ,2010 ,Riggsدر بســیاری از کتابهــای منتشرشــده در
ســالهای اخیــر در معرفتشناســی فضیلــت ،فصلهــا یــا مقاالتــی بــه طــرح و
بررســی تفصیلــی برخــی فضیلتهــا و رذیلتهــای فکــری اختصــاص یافتــه اســت.
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با اینکه حجم
وسیعی از کتاب به
نظریة زگزبسکی
اختصاص یافته،
تقریب ًا در هیچجا
به دیدگاه
الگوگرایانة او که
هم در اخالق و هم
در معرفتشناسی
از مؤلفههای مهم
نظریة فضیلت
اوست اشارهای
نشده است

نقد

بــا ایــن حــال ،در معرفتشناســی فضیلــت هیچگونــه بحــث اختصاصــی در بــاب
فضیلتهــا و رذیلتهــای فکــری حتــی از بــاب معرفــی مختصــر ،وجــود نــدارد.
اهمیــت ایــن نکتــه از جملــه در ایــن اســت کــه معرفتشناســی فضیلــت وجــه
تعلیمــی قــوی و مهمــی دارد کــه بــا ایضــاح فضیلتهــا و رذیلتهــای فکــری
ِ
و مهارتهــای همبســته بــا آنهــا آشــکار میشــود .نویســندة مــا ایــن وجــه
تعلیمــی را درخــور توجــه نیافتــه اســت.
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 .2نقدهای ترجمهای -ویرایشی
در اینجــا بهاختصــار بــه چنــد نکتــة مهــم دربــارة ترجمــة پــارهای اســامی و
مفاهیــم کلیــدی کتــاب و ویرایــش آن اشــاره میکنــم.
 .1ضبــط اســامی خــاص :بــه نظــر میرســد ســلیقة نویســنده در ضبــط برخــی
اســامی خــاص بــا نحــوة تلفــظ دقیــق آنهــا متفــاوت اســت .مهمتریــن اســم
خــاص «زگزبســکی» اســت کــه نویســنده همچــون برخــی مؤلفــان و مترجمــان
دیگــر ،آن را «زاگزبســکی» نوشــته اســت .بــا ایــن حــال مطابــق اســتعالم مــن از
خــود زگزبســکی ،تلفــظ درســت نــام او بــه فتــح «ز» اســت و بنابرایــن ،و «الــف»
زائــد اســت .بــه همیــن ترتیــب ،ظاهــرا ً «بئــر» درســت اســت نــه «بائــر»« ،باتلــی»
نــه «باتالــی» و «پلنتینــگا» نــه «پالنتینــگا» .عــاوه بــر اینهــا نویســنده نــام
«جیمــز مونتمارکــت» را «جیمــز مونمــارک» خوانــده و نوشــته اســت .ایــن
تلفــظ درســت اســت اگــر مونتمارکــت فرانســوی باشــد ولــی مــن در اینترنــت
هیــچ قرینــهای بــر فرانســوی بــودن ایــن اســتاد دانشــگاه ایالتــی تنســی در
امریــکا نیافتــم .در صورتــی کــه او فرانســویزبان نباشــد ،قاعدتــاً بایــد نامــش را
«مونتمارکــت» نوشــت نــه «مونمــارک».
 .2ترجمــة مفاهیــم :مهمتریــن مســئله در ترجمــة مفاهیــم اصلــی کتــاب ترجمة
اصطــاح « »intellectual virtueاســت .خزاعــی ایــن اصطــاح را بــه «فضیلــت
عقالنــی» برگردانــده اســت .مــن نیــز پیشتــر در برخــی نوشــتهها از همیــن
ترجمــه اســتفاده کــردهام امــا اکنــون همچــون مترجــم کتــاب معرفتشناســی
زگزبســکی (زاگزبســکی ،)1392 ،فکــر میکنــم «فضیلــت فکــری» ترجمــة
مناســبتری اســت .برخــی مترجمــان از جملــه داریــوش آشــوری در فرهنــگ
علــوم انســانی از اصطــاح «فضیلــت عقالنــی» اســتفاده کردهانــد (آشــوری)1389 ،
امــا «عقالنــی» وصفــی اســت کــه ترجمــة « »rationalرا بــه ذهــن مـیآورد و در
زبــان فارســی ،فــراوان بــه عنــوان معــادل آن اســتفاده شــده اســت در حالــی کــه
منظــور معرفتشناســان فضیلتگــرا از « »intellectualقطعــاً «عقالنــی» بــدان
معنــا نیســت .مشــکل آنــگاه جدیتــر میشــود کــه « »intellectual viceرا
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بــه «رذیلــت عقالنــی» برگردانیــم .در اینجــا تداعــی پیشگفتــه در مــورد کلمــة
«عقالنــی» گویــی بیانگــر آن اســت کــه رذیلتــی میتوانــد عقالنــی باشــد .بــا در
نظــر داشــتن ایــن مشــکالت ،ممکــن اســت تصــور شــود کــه «فضیلــت عقلــی»
معــادل مناســبتری اســت .بــه نظــر مــن ایــن معــادل از «فضیلــت عقالنــی»
بهتــر اســت و برخــی مترجمــان از جملــه دکتــر محمدحســن لطفــی در ترجمــة
اخــاق نیکوماخــوس« ،فضیلــت عقلــی» را بــه کار بردهانــد (ارســطو )1378 ،ولــی
«فضیلــت عقلــی» و بــه طریــق اولــی «فضیلــت عقالنــی» بــا ِر معنایــی غلیظــی
دارد کــه ظاهــرا ً « »intellectual virtueفاقــد آن اســت ،بــه گونــهای کــه
امــروزه از آمــوزش « »intellectual virtueدر مــدارس و آشــنایی کــودکان بــا آن
ســخن میگوینــد .از ایــن رو گزینــة مناســب بــرای ترجمــة ایــن اصطــاح همــان
ـی بیــش از
«فضیلــت فکــری» اســت کــه نــه داللــت نادرســت دارد و نــه بــار معنایـ ِ
حــد فلســفی .بــه عــاوه ،آنقــدر عــام هســت کــه شــامل همــة انحــاء فکــر ،یعنــی
7
اندیشــة عقلــی ،ادراک ،خیــال ،احســاس و ماننــد آنهــا شــود.
عــاوه بــر نکتــة بــاال ،نویســنده ظاهــرا ً نتوانســته اســت بیــن برخــی معادلهــای
پیشنهــاده ترجیــح بدهــد و از معادلهــای متنوعــی بــرای ترجمــة یــک
اصطــاح کلیــدیِ واحــد بهــره جســته اســت .بــرای نمونــه »reliabilists« ،را،
هــم بــه «اعتمادگرایــان» و هــم بــه «وثوقگرایــان» (حتــی در یــک بنــد ،مثــ ً
ا
در ص  )13و « »coherentistsرا نیــز ،هــم بــه «انســجامگرایان» و هــم بــه
«ســازگارگرایان» ترجمــه کــرده اســت (حتــی در یــک بنــد ،مثــ ً
ا در ص .)69
همچنیــن برخــی معادلهــا اساســاً اشــتباهاند .بــرای نمونــه ،مؤلــف در صفحــات
 19و  »insight« ،34را بــه «بصیــرت» ترجمــه کــرده اســت در حالــی کــه از
ســیاق بحــث ،یعنــی از قــرار گرفتــن ایــن واژه در کنــار «حافظــه»« ،شــنیدن»،
«اســتدالل» و «شــهود» پیداســت کــه منظــور از « »insightدر اینجــا «دیــدن/
بینایــی» در مقــام یکــی از قــوای ادراکــی اســت .از قضــا خــود مؤلــف در پاورقــی
شــمارة  5ص  19و نیــز در صفحــة  51در ســیاقی مشــابه ،ایــن واژه را بــه «بینایــی»
برگرداندهاســت .عــاوه بــر ایــن ،اصطــاح « »truth-conduciveدر مواضــع
متعــددی (ابتــدا در ص  )71بــه «باورســاز» ترجمــه شــده کــه بهکلــی نادرســت
اســت« .باورســاز» معــادل « »belief-formingاســت و «»truth-conducive
بایــد بــه «صدقرســان» یــا چیــزی شــبیه آن ترجمــه شــود .افــزون بــر اینهــا،
ترجمــة « »practiceبــه «عمــل» ،وقتــی منظــور از «« »practiceقواعــد،
شــیوهها ،سیاســتها یــا فضایلــی» اســت کــه «میتوانــد بــه یــک بــاور منتهــی
شــود» (خزاعــی ،)74 :1394 ،معلــوم اســت کــه ترجمــة آن بــه «عمــل» نامأنــوس
8
و بــه بیــان بهتــر «نادقیــق» اســت و شــاید «روال» ترجمــة بهتــری باشــد.
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در مــواردی نیــز بــه نظــر میرســد کــه خزاعــی میتوانســته اســت از
معادلهــای بهتــری اســتفاده کنــد .مثــ ً
ا ترجمــة «»open-mindedness
بــه «روشــنفکری» کــه در فرهنــگ مــا داللتهایــی خــاص دارد ،در مقابــل
ترجمــة آن بــه «گشــودگی ذهنــی» یــا «آزاداندیشــی» مرجــوح اســت .یــا ترجمــة
« »prudenceدر بیــان آکوینــاس بــه «مصلحتاندیشــی» ،در حالــی کــه منظــور
از آن چیــزی شــبیه « »practical wisdomو « »phronesisارســطویی اســت،
مناســب نیســت و معــادل «حــزم» بــا توجــه بــه ســابقة آن در فارســی و عربــی،
بهتــر بــه نظــر میرســد .پــارهای تعابیــر همچــون «اخالقفضیلتیهــا» (ص
« ،)131اعتمادگرایــان فضیلــت»« ،مســئولیتگرایان فضیلــت» (ص « ،)166عمــل
فضیلتــی عقالنــی» (ص  184و بســیاری جاهــای دیگــر) و «منصــف عقالنــی» (ص
 187و برخــی جاهــای دیگــر) نیــز چنــدان خوشــخوان نیســتند و بــه جــای آنهــا
میتــوان بهترتیــب مث ـ ً
ا از تعابیــر «مدافعــان اخــاق فضیلــت /فیلســوفان اخــاق
فضیلتگــرا»« ،فضیلتگرایــان اعتمادبــاور»« ،فضیلتگرایــان مســئولیتباور»،
«عمــل فکــری فضیلتمندانــه» و «بــه لحــاظ فکــری منصــف» اســتفاده کــرد.
ـی متــن نــه صرفـاً به نویســنده
 .3برخــی مشــکالت ویرایشــی :مشــکالت ویرایشـ ِ
بلکــه بیشــتر بــه انتشــارات ســمت بازمیگــردد کــه ناشــر کتــب درســی علــوم
انســانی شــناخته میشــود .وقتــی قــرار اســت متنــی در مقــام کتــاب درســی مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد ،قاعدتـاً بایــد بــه لحــاظ ویرایــش صــوری و ادبــی مهذبتــر از
کتابــی باشــد کــه اینــک میبینیــم .در اینجــا مجالــی بــرای آوردن نمونههایــی از
مشــکالت ویرایشــی متــن نیســت و صرفـاً بــه پنــج نمونــه اشــاره میکنــم:
 .1ص « :20یــک بــاور موجــه بــاوری اســت کــه فــردی بــا انگیــزة فضیلــت عقالنی
برانگیختــه میشــود و موقعیــت شــناختی یــک فــرد فضیلتمنــد را درک میکنــد ،در
شــرایط مشــابه ممکــن اســت آن را داشــته باشــد» .ایــن جملــه بیانگــر یــک تعریــف
مهــم اســت ولــی افتــادن «کــه» پــس از «فــردی» آن را دچــار مشــکل کــرده اســت.
 .2ص « :25او مفهــوم مســئولیت در ســاحت بــاور را بــر اســاس مفهــوم مســئولیت
اخالقــی الگوســازی میکنــد ،در حالــی کــه نخســتین را نــوع خاصــی از دومــی
میدانــد» .در ایــن مــورد کــه چندیــن بــار در کتــاب بــه کار رفتــه اســت ،نحــوة کاربــرد
«نخســتین» گرتهبــرداری از زبــان انگلیســی و در فارســی غریــب اســت .ایــن قاعدتـاً از
مــورادی اســت کــه اصــاح آن بــر ویراســتار متــن واجــب اســت.
 .3ص « :28معتقــد اســت کــه تضمیــن بــاور صــادق را بــه شــناخت تبدیــل
میکنــد و بایــد بــه طریــق درونگرایــی تحلیــل شــود» .صــورت درســت جملــه ایــن
اســت کــه « ...بایــد درونگرایانــه تحلیــل شــود».
 .4ص « :53از نظــر سوســا ،فضایــل ارزشــمند ابــزاری اســت چــون آنهــا ابــزار

دعوت دوباره به فضیلت فکری

قابــل اعتمــادی بــرای رســیدن بــه حقیقــت اســت و حقیقــت ارزشــمند ذاتــی
اســت» .میتــوان ایــن جملــه را اینگونــه بازنوشــت« :از نظــر سوســا ،فضیلــت
ارزش ابــزاری دارد چــون ابــزاری قابــل اعتمــاد ]البتــه «اعتمادپذیــر» معــادل بهتری
اســت[ بــرای دســت یافتــن بــه صــدق اســت و صــدق ارزش ذاتــی دارد» .5 .عنــوان
فصــل ســوم« :معرفتشناســی فضیلــت؛ نظریــهای معرفتشناســانه» .شــاید
ویراســتار بهتنهایــی درنیابــد کــه دو جــزء بهکاررفتــه در ایــن عنــوان ،در واقــع
دو تعبیــر از یــک معنــا هســتند و ایــن بــر عهــدة خــود نویســنده بــود کــه عنوانــی
معنادارتــر و غنیتــر بــرای ایــن فصــل برگزینــد.
نتیجه
آنچــه بــه عنــوان نقــد آوردم بــدان معنــا نیســت کــه معرفتشناســی فضیلــت اثــری
غیرقابــل اســتفاده اســت .ایــن کتــاب میتوانــد راهنمایــی مقدماتــی بــرای آشــنایی بــا
معرفتشناســی فضیلــت باشــد .بــا ایــن حــال ،نقدهــای طرحشــده نشــان میدهنــد
کــه کتــاب ،در ویراس ـتهای بعــدی خــود نیازمنــد اصالحاتــی قابــل توجــه اســت .از
دالیلــی کــه انتظــار مــا را از ایــن کتــاب باالتــر میبــرد یکــی هــم ایــن اســت کــه
بــه گفتــة ناشــر« ،کتــاب حاضــر بــرای دانشــجویان رشــتههای فلســفة تطبیقــی و
فلســفة اخــاق در مقطــع دکتــری و کارشناســی ارشــد بــه عنــوان منبــع درســی واحد
«معرفتشناســی» قابــل اســتفاده اســت» .قابــل اســتفاده بــودن کتــاب در ایــن ســطح
وابســته بــه اصالحــات گســتردة بعــدی اســت .متــن فعلــی بــه نظــر مــن آشــفتهتر و
ناقصتــر از آن اســت کــه بتوانــد ایــن انتظــار را بــرآورد.
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.ترجمة من از این کتاب بهزودی منتشر خواهد شد
، تفطــن بــه ایــن نــکات را مرهــون گفتوگــو بــا دوســتانم دکتــر بابــک عباســی.7
. از آنــان سپاســگزارم.دکتــر مالــک حســینی و دکتــر حســین شــیخرضایی هســتم
 ایــن معادلــی اســت کــه بابــک عباســی آن را در تجربــة دينــي و چرخــش.8
.) بــه کار بــرده اســت1391( هرمنوتيكــي
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