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چکیده
کتــاب معرفت شناســی فضیلــت، نوشــتة دکتــر زهــرا خزاعــی، عضــو هیئــت علمــی 
گــروه فلســفة اخــالق دانشــگاه قــم، در تابســتان امســال از ســوی انتشــارات ســمت 
ــه  ــاب ب ــم نخســت گزارشــی از کت ــته می کوش ــن نوش ــده اســت. در ای منتشــر ش
دســت دهــم و ســپس بــه نقــد و ارزیابــی آن بپــردازم. ایــن نقــد دو قســمت اساســی 
ــای  ــی ترجمه ه ــپس برخ ــم و س ــر می کن ــاب نظ ــوای کت ــه محت ــت ب دارد: نخس
دکتــر خزاعــی را از مفاهیــم مهــم مذکــور در کتــاب برخواهــم رســید و بــه پــاره ای 
نــکات ویرایشــی و صــوری کتــاب اشــاره خواهــم کــرد. در پایــان، نتیجــه می گیــرم 
ــد  ــه بتوان ــت ک ــر از آن اس ــفته تر و ناقص ت ــا، آش ــی مزای ــم برخ ــاب، به رغ ــه کت ک

منبــع درس »معرفت شناســی« در دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی قــرار گیــرد.

کلیدواژه 
معرفت شناســی، معرفت شناســی فضیلــت، فضیلــت فکــری، اخــالق فضیلــت، 

ــکی زگزبس

معرفت شناســی فضیلــت1 گرایشــی جدیــد در معرفت شناســی اســت کــه در دهــة 
ــمرده  ــی ش ــم در معرفت شناس ــای مه ــروزه از رویکرده ــت و ام ــکل گرف 1990 ش
می شــود. اندیشــة اصلــی در معرفت شناســی فضیلــت تغییــر کانــون ارزیابــِی 
معرفتــی از باورهــا بــه باورنده هــا و فاعــالن معرفــت اســت. برخــی معرفت شناســان 
فضیلــت دیدگاهــی بســیار مشــابه بــا روایت هــای مختلــف از اعتمادگرایــی2 
ــت و  ــی فضیل ــة معرفت شناس ــی را طلیع ــه گاه اعتمادگرای ــه ای ک ــه گون ــد، ب دارن
ــا  ــمرده اند. ام ــی ش ــاص از اعتمادگرای ــری خ ــت را تقری ــی فضیل گاه معرفت شناس
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ــز  ــه دیدگاهــی متمای ــت را ب ــن شــباهت ها، آنچــه معرفت شناســی فضیل به رغــم ای
ــاور،  ــای ب ــه جــای ویژگی ه ــده، ب ــای باورن ــر ویژگی ه ــد آن ب ــد، تأکی ــدل می کن ب
اســت. تصــور بــر ایــن اســت کــه معرفت شناســی های باوربنیــاد در توضیــح 
ــت  ــرد درس ــه«، »کارک ــه«، »ناموج ــد »موج ــی مانن ــی معرفت شناس ــم اصل مفاهی
ــت«  ــه« و »معرف ــر »توجی ــه مهم ت ــی« و از هم ــة معرفت ــی«، »وظیف ــوای معرفت ق
ــن  ــری از ای ــح بهت ــت اوالً، توضی ــی فضیل ــا معرفت شناس ــردرگم اند ام ــوان و س نات
ــای  ــکاکیت، معماه ــون ش ــائلی همچ ــل مس ــاً، در ح ــد؛ ثانی ــه می کن ــم ارائ مفاهی
ــر  ــی و مبناگرایــی- انســجام گرایی، کارآمدت گتیــه و مناقشــة درونگرایــی- برونگرای
اســت و ثالثــاً، بــا نظــر بــه کل حیــات شــناختِی باورنــده و جــای دادن آن در متــن 
ــا  ــاید. این ه ــی می گش ــش روی معرفت شناس ــی پی ــق نوین ــی، اف ــاع معرفت اجتم
ــرا،  ــان فضیلت گ ــن معرفت شناس ــدا زگزبســکی، از مهم تری ــه لین ــی اســت ک مزایای
بــرای  راتلــج  فلســفی  دانشــنامة  در  فضیلــت«  »معرفت شناســی  مدخــل  در 

.)1998 ,Zagzebski( معرفت شناســی فضیلــت برشــمرده اســت

گزارش مختصری از کتاب
ــناختی و  ــدگاه معرفت ش ــن دی ــح ای ــت توضی ــی فضیل ــاب معرفت شناس ــدف کت ه
ــد  ــز نق ــاوت از آن و نی ــای متف ــان روایت ه ــی آن، بی ــم اصل ــه ها و مفاهی اندیش
ــت؛  ــم شده اس ــل تنظی ــار فص ــاب در چه ــدف، کت ــن ه ــاس ای ــر اس ــت. ب آن اس
و  ماهیــت،  خاســتگاه  یعنــی »معرفت شناســی فضیلــت؛  نخســت،  در فصــل 
»معرفت شناســی  از  را  فضیلــت«  »معرفت شناســی  نویســنده  رویکردهــا«، 
ــد ســنتی ها شــناخت  ــی همانن ــز می دهــد: »معرفت شناســان تحلیل ــی« تمی تحلیل
ــر  ــل عناص ــود را تحلی ــة خ ــد و وظیف ــف می کنن ــه تعری ــادق موج ــاور ص ــه ب را ب

■ زهرا خزاعی، معرفت شناسی فضیلت، 
تهران: سمت، چاپ اول: 1394، 211 ص، 

قیمت: 75000 ریال، 
شابک: 978-600-02-0175-3 
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معرفت شناسی 
فضیلت در دو 

روایت عمده 
عرضه شد: 

روایت نخست، 
اعتمادباورانه 

اما روایت دوم 
مسئولیت باورانه

ســه گانة آن می داننــد... در ایــن نــوع معرفت شناســی، باورهــا هــدف اولیــة 
ــد، از  ــه باورن ــوط ب ــای مرب ــه ارزش ه ــه ک ــناخت و توجی ــد و ش ــی معرفتی ان ارزیاب
ــی، 1394: 9-8(  ــوند« )خزاع ــوب می ش ــی محس ــی معرفت شناس ــم اساس مفاهی
در حالــی کــه »معرفت شناســی فضیلــت بــه مجموعــه ای از رویکردهــای اخیــر بــه 
ــی  ــی معرفت ــر ارزیاب ــاور ب ــی ب ــه به جــای ارزیاب ــه می شــود ک معرفت شناســی گفت
ــوم  ــح مفه ــرای توضی ــی، ب ــن معرفت شناس ــان: 7(. در ای ــز دارد )هم ــل تمرک فاع
معرفــت از زبــان فضیلــت و رذیلــت اســتفاده می شــود و وظیفــة اصلــی »بــه گفتــة 
فِیــرِوِدر، اوالً تعییــن شــرایطی اســت کــه در آن، فــرد فضیلــت عقالنــی دارد و ثانیــاً، 
ــا ایــن حالــت ارتبــاط  ــاور ب ــا ب تعییــن این کــه چــه زمانــی فعالیت هــای مرتبــط ب

ــان: 15(. ــد« )هم ــرار می کن ــته برق شایس
ــه رغــم طــرح آن در دهه هــای اخیــر، خاســتگاهی  معرفت شناســی فضیلــت، ب
ــاس  ــزد افالطــون، ارســطو و آکوین ــة طــرح آن را ن ــوان زمین تاریخــی دارد و می ت
ــه اخــالق  ــا نیمــة قــرن بیســتم ب پــی گرفــت. چنان کــه در طــول دوران مــدرن ت
ــز  ــری نی ــای فک ــا و رذیلت ه ــی فضیلت ه ــی نمی شــد، ارزش معرفت ــت توجه فضیل
چنــدان مــورد عنایــت فیلســوفان نبــود تــا این کــه در دهــة 1980، ارنســت سوســا 
 )1980 ,Sosa( »ــرم ــک و ه ــة کالســیک »َکلَ ــری را در مقال ــت فک ــوم فضیل مفه
آورد و موجــی از توجــه بــه فضیلت هــای فکــری را از پــِی اعتمادگرایــی بــه وجــود 
ــت عمــده عرضــه شــد:  ــت در دو روای آورد. در دهــة 1990،  معرفت شناســی فضیل
ــن  ــو و گلدم ــا، گرک ــای سوس ــر دیدگاه ه ــه و بیانگ ــت، اعتمادباوران ــت نخس روای
اســت امــا روایــت دوم مســئولیت باورانه و بیانگــر دیدگاه هــای زگزبســکی، ونویــگ، 
مونت مارکــت و ُکــد. فــارغ از ایــن توضیــح تاریخــی )بــه بیــان خزاعــی، »خاســتگاه 
ــل  ــز قاب ــی آن نی ــتگاه معرفت ــر خاس ــت از منظ ــی فضیل ــی«(، معرفت شناس تاریخ
بررســی اســت. از ایــن منظــر، معرفت شناســی 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 معرفت شناســی 
فضیلــت را بــه چنــد طریــق تفکیــک می کنــد: نخســت، همــان تفکیــک رویکردهــا 
بــر مبنــای اعتمادگرایــی و مســئولیت گرایی اســت. تفکیــک دوم »بــر پایــة رابطــة 
فضیلــت معرفتــی و شــناخت« اســت؛ بدیــن معنــا کــه تمرکــز بــر فضیلــت فکــری 
ــه  ــز باشــد ک ــق متمای ــار طری ــه چه ــد ب ــت می توان ــر اکتســاب معرف ــر آن ب و تأثی
بــر اســاس آن هــا، معرفت شناســان فضیلــت از یکدیگــر جــدا می شــوند: 1. تمرکــز 
ــناختی  ــز وجودش ــت( 2. تمرک ــاس فضیل ــر اس ــت ب ــف معرف ــناختی )تعری معناش
)وابســتگی وجــودِی معرفــت و بــاور موجــه بــه فضیلــت( 3. تمرکــز بــر فضایــل بــه 
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عنــوان تنهــا نشــانة حــاالت ارزشــی باورهــا )»فضایــل صرفــاً عالیــم و نشــانه های 
ــاً از  ــل صرف ــر فضای ــز ب ــان: 38(( و 4. تمرک ــد« )هم ــه و فضیلتمندانه ان ــاور موج ب
آن نظــر کــه محــور بحــث آثــار فلســفی اســت )»تمرکــز چهــارم بدیــن معناســت 
ــد  ــث می پردازن ــه بح ــی ب ــل معرفت ــارة فضای ــود درب ــار خ ــوفان در آث ــه فیلس ک
ــد«  ــت ندارن ــة فضیل ــر پای ــی ب ــة معرفت شناس ــاختن نظری ــه س ــه ای ب ــا عالق ام
)همــان(( [شــاید نامگــذاری دو قســم تمرکــز و بــه بیــان بهتــر، تأکیــِد اخیــر بــه 
»نشانه شــناختی« و »عــام« بهتــر باشــد]. تفکیــک ســوم »بــر پایــه  تقــدم فضیلــت 
یــا صــدق«، تفکیــک چهــارم »بــر پایــه ی فضیلــت« )یعنــی نــوع تلقــی از فضیلــت( 
و تفکیــک آخــر بــر مبنــای »رویکردهــای محافظه کارانــه و خودمختارانــه« 
اســت. منشــأ تفکیــک اخیــر تقســیم بندی جیســون بئــر در کتــاب ذهــن 
ــی  ــه کار3 را روایت ــة محافظ ــه معرفت شناســی فضیلت گرایان جســت وجوگر اســت ک
ــنتِی  ــائل س ــل مس ــی و ح ــة بررس ــه دغدغ ــد ک ــی می دان ــن معرفت شناس از ای
ــی  ــر خزاع ــه تعبی ــا ب ــن،4 ی ــت خودآیی ــه روای ــی ک ــی دارد در حال معرفت شناس
»مســتقل«،  می کوشــد رویکــرد و مســائل جدیــدی را جایگزیــن رویکــرد و مســائل 
ــی  ــت از معرفت شناس ــن دو روای ــک از ای ــر ی ــد. ه ــی کن ــنتی در معرفت شناس س
ــوی« و  ــی »ق ــر خزاع ــه تعبی ــا ب ــی، ی ــری و حداقل ــخه های حداکث ــت نس فضیل

.)12-9 ,2011 .Baehr( ضعیــف« دارد«
فصــل دوم، بــا عنــوان »تبییــن عناصــر معرفت شناســی فضیلــت«، بــه ماهیــت 
فضیلت هــای فکــری و ارزش معرفــت می پــردازد. در اینجاســت کــه نویســنده 
ــی/ اکتســابی  ــارة طبیع ــرا را درب ــای معرفت شناســان فضیلت گ می کوشــد دیدگاه ه
بــودن فضیلت هــای فکــری، نســبت آن هــا بــا انگیــزة فکــرِی فضیلتمندانــه و عــادات 
و مهارت هــا بررســد. همچنیــن، ایــن پرســش ها را طــرح می کنــد کــه آیــا فضیلــت 
ــل می شــود؟«  ــزی باعــث ارزشــمندی فضای ــر اســت؟ »چــه چی فکــری اعتمادپذی
ــزاری اســت یــا ســاختاری و ذاتــی؟«. خزاعــی  و »ارزشــمندی آن هــا بــه لحــاظ اب
ــا  ــی را مبن ــش های اصل ــن پرس ــی،5 ای ــر باتل ــته هایی از هت ــن نوش ــو گرفت ــا الگ ب
ــد.  ــرح می کن ــا را ط ــه آن ه ــرا ب ــان فضیلت گ ــخ های معرفت شناس ــرد و پاس می گی
بــرای نمونــه، سوســا می گویــد فضیلــت فکــری قــوه ای اعتمادپذیــر اســت؛ برخــی 
ــتلزم  ــری مس ــت فک ــابی؛ فضیل ــی اکتس ــد و برخ ــری ذاتی ان ــای فک از فضیلت ه
انگیــزش عقالنــِی اکتســابی نیســت؛ همچــون مهــارت اســت و ارزش ابــزاری دارد. 
ــت  ــر دارد، فضیل ــق خاط ــئولیت گرایانه تعل ــت مس ــه روای ــه ب ــت ک ــا مونت مارک ام
ــابی  ــرِی اکتس ــزش فک ــتلزم انگی ــابی و مس ــِی اکتس ــی َمنش ــک ویژگ ــری را ی فک
می دانــد؛ آن را عــادت می شــمرد نــه مهــارت؛ آن را اعتمادپذیــر نمی دانــد و 
بنابرایــن، ارزش فضیلــت فکــری را نــه در اعتمادپذیــری بلکــه در مطلوبیــت 
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در بین 
معرفت شناسان 

فضیلت گرا، 
زگزبسکی بیش از 

دیگران به ارزش 
معرفتِی »فهم« 

توجه کرده و آن را 
از ارزش معرفتی 
»معرفت« متمایز 

کرده است

ــکات، نویســنده  ــن ن ــس از ای ــرای جســت وجوی صــدق می شناســد. پ ــی آن ب ذات
بــه طــور مســتقل بــه تعریــف معرفــت و ارزش آن می پــردازد و دیدگاه هــای 
ــن،   ــد. همچنی ــم می نه ــل ه ــه مقاب ــن زمین ــرا را در ای ــان فضیلت گ معرفت شناس
اشــاره می کنــد کــه در بیــن معرفت شناســان فضیلت گــرا، زگزبســکی بیــش 
ــی  ــرده و آن را از ارزش معرفت ــه ک ــم« توج ــِی »فه ــه ارزش معرفت ــران ب از دیگ
ــئلة  ــه مس ــی ب ــل دوم، خزاع ــة دوم فص ــت. در نیم ــرده اس ــز ک ــت« متمای »معرف
ــون  ــی چ ــردد و آراء اعتمادگرایان ــت بازمی گ ــری و معرف ــای فک ــة فضیلت ه رابط
ــا  ــت و زگزبســکی را ب ــد، مونت مارک ــو و مســئولیت گرایانی چــون ک ــا و گرک سوس
ــاب  ــه »کت ــاره می شــود ک ــان فصــل اش ــد. در پای ــل بیشــتری طــرح می کن تفصی
فضایــل ذهــن زگزبســکی یکــی از نظام مندتریــن کتــب در زمینــة معرفت شناســی 
فضیلــت اســت« و »بــا توجــه بــه اهمیــت دیــدگاه زگزبســکی«، فصــل ســوم کتــاب 

ــد. ــدگاه او اختصــاص می ده ــه دی ــه طــور خــاص ب را ب
ســاختار فصــل ســوم کــه طوالنی تریــن فصــل کتــاب اســت، مشــابه ســاختار 
کتــاب فضایــل ذهــن6 زگزبســکی اســت. در ایــن فصــل، می آموزیــم کــه زگزبســکی 
ــک  ــه ی ــکل دادن ب ــرای ش ــی ب ــت را الگوی ــالق فضیل ــه اخ ــت ک ــی آن اس در پ
ــان  ــر معرفت شناس ــه دیگ ــت ک ــن کاری اس ــرد و ای ــناختی بگی ــة معرفت ش نظری
ــد. زگزبســکی  ــه ســوی آن نرفته ان ــا زمــان انتشــار فضایــل ذهــن، ب فضیلت گــرا، ت
دیدگاه هــای سوســا، گرکــو، ونویــگ، کــد و مونت مارکــت را نقــد می کنــد و 
ــه  ــت ب ــی فضیل ــرح معرفت شناس ــرای ط ــا ب ــک از آن ه ــه هیچ ی ــت ک ــر آن اس ب
میــزان کافــی بــه اخــالق فضیلــت نظــر نکرده انــد. اخــالق فضیلــت خــود نظریــه ای 
اســت کــه مزایایــی بــر دیگــر نظریه هــای اخالقــی دارد. اخــالق فضیلــت، برخــالف 
ــای او  ــف و انگیزه ه ــز عواط ــل و نی ــش فاع ــر من ــی، ب ــی و پیامدگرای وظیفه گرای
تمرکــز دارد و گرفتــار مشــکالت آن هــا نیســت. معرفت شناســی فضیلــت نیــز، بــه 
همیــن قیــاس، بــه منــش فاعــل معرفــت و فضیلت هــای فکــری او توجــه دارد کــه 
عنصــر انگیزشــی الزم را بــرای معرفــت فراهــم مــی آورد. از ســوی دیگــر، زگزبســکی 
ــی و  ــی( معرفت ــا برونگرای ــل، ب ــی )در اص ــا اعتمادگرای ــی را ب ــی اخالق پیامدگرای
ــاب  ــرد )در کت ــان می گی ــی همس ــی معرفت ــا درونگرای ــی را ب ــی اخالق وظیفه گرای
ــر آن  ــت ب ــت( و در نهای ــده اس ــاره نش ــت آن اش ــم اهمی ــر به رغ ــة اخی ــه نکت ب
اســت تــا نظریــه ای حــاوی عناصــر درونگرایانــه و برونگرایانــه بــه دســت دهــد کــه 
فضیلــت فکــری محــور آن اســت و دســتیابی بــه مرتبــه ای فکــری را در نظــر دارد 

کــه بــه لحــاظ معرفتــی شایســتة تحســین اســت.
ــاد و ســعادت بنیاد از اخــالق  ــر آن اســت کــه تقریرهــای فاعل بنی زگزبســکی ب
ــند  ــت باش ــِی فضیل ــة معرفت ــه نظری ــکل دادن ب ــای ش ــد مبن ــت می توانن فضیل
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ــه آن را  ــد ک ــح می ده ــاد را ترجی ــة فاعل بنی ــی از نظری ــوع، صورت ــا در مجم ام
انگیزش محــور می نامــد.  او ســپس بــه تعریــف فضیلــت می پــردازد کــه »در واقــع 
ــن و ممارســت  ــق تمری ــت راســخ نفســانی اســت کــه از طری ــری و حال نوعــی برت
حاصــل می شــود و نتیجــة عــادت اســت« )خزاعــی، 1394: 101(. در ادامــه، ضمــن 
بیــان نســبت تصــور زگزبســکی از فضیلــت بــا تصــور ارســطو از آن، درمی یابیــم 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 آن هــا نیــاز دارد« )همــان: 103(.
برخــالف ارســطو کــه فضیلت هــای فکــری و اخالقــی را از یکدیگــر جــدا 
ــان  ــاوت می ــش از تف ــا »بی ــن فضیلت ه ــاوت ای ــکی، تف ــر زگزبس ــه نظ ــد، ب می کن
ــه  ــی ک ــی وحدت ــا حت ــباهت ی ــل ش ــه دلی ــت« و او »ب ــی نیس ــت اخالق دو فضیل
ــی را  ــت معرفت ــا فضیل ــد ت ــد، می کوش ــی می بین ــی و معرفت ــل اخالق ــان فضای می
ــد« )همــان: 115(. فضیلت هــای  ــی تبییــن کن ــت اخالق ــف فضیل ــر اســاس تعری ب
فکــری هــم، ماننــد فضیلت هــای اخالقــی، واجــد دو مؤلفــة انگیــزش و موفقیــت در 
رســیدن بــه غایــات انگیزش انــد. تفــاوت در آن اســت کــه معرفــت انگیــزة مشــترک 
در همــة فضیلت هــای فکــری اســت. در نتیجــه، کســی کــه می خواهــد بــه صــدق 
ــت  ــه غای ــیدن ب ــد و در رس ــری باش ــای فک ــد دارای فضیلت ه ــد، بای ــت یاب دس
ــت،  ــر فضیل ــات خــاص ه ــت و چــه غای ــت واحــد معرف ــا، چــه غای ــن فضیلت ه  ای

توفیق یابد.
ــق  ــر طب ــان زگزبســکی ارزش فضیلت هــای فکــری ب ــه، نویســنده از زب در ادام
ــور  ــه ط ــد و ب ــح می ده ــاد را توضی ــعادت بنیاد و انگیزش بنی ــرد س ــر دو رویک ه
ــاره  ــن اش ــد. ای ــاره می کن ــرد آن اش ــوة عملک ــیس و نح ــش فرونس ــه نق ــاص، ب خ
نقــش خــود را در تعریــف مفاهیــم معرفتــی آشــکار می کنــد، یعنــی در آنجــا کــه 
ــی فلســفة اخــالق )»عمــل درســت«، »عمــل  ــم اصل زگزبســکی می کوشــد مفاهی
نادرســت«، »وظیفــة اخالقــی«( و بــه طــور خــاص معرفت شناســی )»بــاور موجــه«، 
»بــاور ناموجــه«، »وظیفــة معرفتــی« و »معرفــت«( را بــر اســاس مفهــوم فضیلــت 
ــیس(  ــد فرونس ــخِص واج ــا ش ــت )ی ــن فضیل ــد ای ــِل واج ــری و فاع ــی/ فک اخالق
ــری،  ــت فک ــاس فضیل ــر اس ــی ب ــم معرفت ــف مفاهی ــِس تعری ــد. از پ ــف کن بازتعری
زگزبســکی اشــکال های ناظــر بــه تعاریــف اعتمادگرایانــه از معرفــت و تبییــن ارزش 
آن را بیــان می کنــد و دســت آخــر، همچــون هــر نظریــة معرفت شــناختی ســنتی، 

ــد. ــخ می ده ــه پاس ــکال های گتی ــه اش ب
ــت  ــه معرفت شناســی فضیل فصــل چهــارم کتــاب بیانگــر نقدهــای واردشــده ب
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ــت  ــی فضیل ــه معرفت شناس ــت ک ــن اس ــت ای ــد نخس ــت. نق ــی آن هاس و ارزیاب
ــت هــم  ــه اخــالق فضیل ــی نیســت، همان طــور ک رقیــب دیگــر نظریه هــای معرفت
ــد  ــق نق ــت. مطاب ــی نیس ــای اخالق ــر نظریه ه ــا دیگ ــل ب ــه ای در تقاب ــاً نظری اساس
دوم، دوگانگــی روایت هــای اعتمادباورانــه و مســئولیت باورانه از معرفت شناســی 
فضیلــت در ارزیابــی فضیلــت فکــری نامعقــول اســت. ســومین نقــد بیانگــر آن اســت 
کــه معرفت شناســی فضیلــت در دســتیابی بــه اهــداف خــود ناموفــق اســت؛ یعنــی 
ــت  ــئولیت باور از آن در برون رف ــت مس ــم روای ــاور از آن و ه ــت اعتمادب ــم روای ه
ــرای  ــور ب ــروط مذک ــه ش ــت ک ــن اس ــارم ای ــد چه ــد. نق ــکالت ناموفق ان از مش
ــی( و  ــت ادراک ــاًل در معرف ــد )مث ــه الزم ان ــت ن ــی فضیل ــناخت در معرفت شناس ش
ــخص  ــاًل مش ــن )مث ــه روش ــه( و ن ــای گتی ــز از نقیضه ه ــاًل در گری ــی )مث ــه کاف ن
نیســت »برآمــده از« یــا »بــه ســبب« در تعریــف معرفــت بــه »بــاور صــادق برآمــده 
ــن اســت کــه  ــه چــه معناســت(. نقــد پنجــم ای ــت فکــری« ب ــه ســبب فضیل از/ ب
زگزبســکی نمی توانــد ماهیــت توجیــه و معرفــت را تبییــن کنــد. نقدهــای ششــم و 
ــاور از مســئلة ارزش و اعتمادپذیــری قــوای  ــان اعتمادب هفتــم توضیــح فضیلت گرای
معرفتــی را ناقــص می شــمارند و نقدهــای هشــتم و نهــم بــه دشــواری های مربــوط 
بــه انگیــزش معرفتــی و دلیــل لــزوم آن در کســب معرفــت مربوط انــد. مطابــق نقــد 
دهــم، برخــی بــه همســانِی فضیلت هــای اخالقــی و فکــری در نظریــة زگزبســکی و 
اندیشــة ابتنــای معرفت شناســی بــر اخــالق فضیلــت اشــکال می کننــد و برخــالف 
زگزبســکی ایــن دو گونــه فضیلــت را همچــون ارســطو متفــاوت بــا هــم می بییننــد. 
نقــد پایانــی نیــز بدیــن نکتــه اشــاره دارد کــه معرفت شناســان فضیلــت از 
ــاع  ــن اجتم ــت را در بط ــل معرف ــد و فاع ــل مانده ان ــی غاف ــای اجتماع فضیلت ه

ــد. ــی نمی نگرن معرفت

نقد مختصری بر کتاب
کتــاب معرفت شناســی فضیلــت واجــد مزایایــی اســت. مهم تریــِن ایــن مزایــا بدیــع 
ــی از  ــر فصول ــی زبان پیش ت ــدة فارس ــه خوانن ــت. گرچ ــاب اس ــوع کت ــودن موض ب
برخــی آثــار ترجمه شــده در معرفت شناســی را دیــده بــود کــه بــه معرفت شناســی 
ــا  ــک از آن ه ــن: 1387(؛ اوالً، هیچ ی ــه، در پویم ــرای نمون ــد )ب ــت پرداخته ان فضیل
تفصیــل ایــن نخســتین کتــاب را نداشــتند و ثانیــاً، همگــی ترجمــه بودنــد. 
ــن  ــی در ای ــه فارس ــی ب ــتقِل تألیف ــر مس ــتین اث ــت نخس ــی فضیل معرفت شناس
ــی در اخــالق  ــه خزاع ــاب دیگــری ک ــه کت ــا توجــه ب ــن ب موضــوع اســت. همچنی
ــی  ــد مکمل ــاب می توان ــن کت ــی: 1389(، ای ــت )خزاع ــرده اس ــر ک ــت منتش فضیل
بــرای آن باشــد بــه گونــه ای کــه هــر دو در مجمــوع، خواننــده را بــا مفاهیــم اصلــی 
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نقد

قسمت های 
مختلف 
معرفت شناسی 
فضیلت در 
نهایت، تصویر 
روشن و دقیقی 
از معرفت شناسی 
فضیلت به دست 
نمی دهند

ــه  ــا ایــن حــال ب ــة فضیلــت و نحــوة شــکل گیری و تحــول آن آشــنا کنــد. ب نظری
نظــر مــن، معرفت شناســی فضیلــت کــه ظاهــراً در مقــام کتابــی درســی در مقطــع 
کارشناســی ارشــد و دکتــری نگاشــته شــده اســت، می توانســت بســیار بهتــر از ایــن 
باشــد. نقدهایــی کــه در پــی می آیــد، ضمــن ارج نهــادن بــه ســعی مؤلــف، واجــد 

ــدی اســت. ــاب در ویراســت های بع ــی کت ــرِی احتمال ــرای بازنگ پیشــنهادهایی ب

1. نقدهای ساختاری- محتوایی
1. یــک پــازل درهــم:  اگــر قســمت های مختلــف یــک کتــاب، اعــم از فصــول اصلــی 
و قســمت های فرعــی را قطعــات پازلــی بدانیــم کــه در نهایــت تصویــری از اندیشــة 
ــه  ــد، ب ــت می ده ــه دس ــی اش ب ــی و فرع ــش های اصل ــه پرس ــخ او ب ــف و پاس مؤل
ــان مغشــوش  ــت چن ــورد معرفت شناســی فضیل ــات در م ــن قطع نظــر می رســد ای
ــت  ــی از معرفت شناســی فضیل ــر روشــن و دقیق ــت، تصوی ــه در نهای و آشــفته اند ک
بــه دســت نمی دهنــد. قطعــات پــازل ایــن کتــاب در جاهــای بســیاری همپوشــان 
ــم  ــار ه ــی از کن ــاید ناش ــه ش ــت، ک ــن وضعی ــد و ای ــع، مفقودن ــی مواض و در برخ
ــاب  ــاختار کت ــد، س ــنده باش ــی نویس ــت های تحقیق ــتابزدة یادداش ــتِن ش گذاش
ــرای  ــا ب ــت. در اینج ــرده اس ــوش ک ــده از آن را مغش ــر برآم ــت، تصوی و در نهای
ــه اشــاره می کنــم و توجــه می دهــم کــه برخــی از نقدهــای  ــه چنــد نکت ــه ب نمون
بعــدی را نیــز می تــوان ذیــل ایــن نکتــه بهتــر دریافــت. نمونــة نخســت، تفکیکــی 
ــی  ــئولیت باورانه از معرفت شناس ــه و مس ــت اعتمادباوران ــن دو روای ــه بی ــت ک اس
فضیلــت وجــود دارد. ایــن تفکیــک اساســی، مطابــق فهرســت کتــاب، قــرار اســت 
ــی چــون اساســی تر از  ــی شــود ول ــارم از فصــل اول معرف ــدای قســمت چه در ابت
ــم  ــرای فه ــی ب ــی مبنای ــمت و حت ــن قس ــده در ای ــای معرفی ش ــر تفکیک ه دیگ
ــن  ــده در ای ــای طرح ش ــد قســیم تفکیک ه ــر می رس ــه نظ ــر آن هاســت، اوالً، ب بهت
قســمت نیســت و ثانیــاً، نویســنده ناگزیــر شــده اســت پیــش از طــرح آن، در طــرح 
ــرد  ــه کار ب ــز آن را ب ــت نی ــی فضیل ــی معرفت شناس ــی و معرفت ــتگاه تاریخ خاس

ــد. ــه هــم می زن ــب را ب ــر نظــم طــرح مطال ــن ام ــاًل، ص 20( و ای )مث
ــه ای معرفت شــناختی ســر و کار  ــا نظری ــن، از آنجــا کــه اصــوالً ب ــر ای عــالوه ب
ــه ای  ــارغ از ریشــه های آن در فلســفة باســتان و قــرون وســطی نظری ــم کــه ف داری
ــل  ــر و در تعام ــِت دیگ ــای معرف ــن نظریه ه ــکل گیری آن در بی ــت و ش ــر اس متأخ
ــت«، »خاســتگاه  ــة »ماهیــت معرفت شناســی فضیل ــوده، طــرح جداگان ــا ب ــا آن ه ب
تاریخــی« و »خاســتگاه معرفتــی« آن بــه تکــرار مکــرر مطالــب منجــر شــده اســت. 
نمونــة ســاده و کوچکــی از ایــن تکــرار آن اســت کــه در 30 صفحــة نخســت کتــاب 
دســت ِکم شــش بــار بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت کــه »بحــث از فضیلت هــای 
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دعوت دوباره به فضیلت فکری

نتیجۀ آشفتگی 
ساختاری کتاب، 

تطویل و اطناب آن 
است، به گونه ای 

که احتماالً می توان 
حجم کتاب را تا 
دو سوم یا نصف 

کاهش داد

ــک و هــرم« ارنســت سوســا آغــاز شــد« بی آن کــه خواننــده  ــة »َکلَ ــا مقال فکــری ب
دریابــد کــه سوســا در آن مقالــه دقیقــاً چــه نکتــه ای گفتــه بــود کــه پدیــد آمــدن 
ــاب  ــار در کت ــش از 10 ب ــه بی ــن نکت ــت را موجــب شــد )ای معرفت شناســی فضیل
تکــرار شــده اســت و بــدان معناســت کــه اگــر فصــول ســوم و چهــارم را کــه فقــط 
ــم، در 80 صفحــة  ــار بگذاری ــد کن ــا اختصــاص دارن ــة زگزبســکی و نقده ــه نظری ب
ــن  ــار ای ــک ب ــه طــور متوســط در هــر هشــت صفحــه ی ــف ب ــاب، مؤل نخســت کت

مطلــب را بــه همیــن شــکل گفتــه اســت(.
همچنیــن در فصــل دوم کتــاب کــه ســخن از »تبییــن عناصــر معرفت شناســی 
ــف شــناخت و ارزش آن  ــِی تعری ــس از طــرح تفصیل ــت« اســت، نویســنده پ فضیل
ــه »تفــاوت فهــم و شــناخت«  ــه ب از دیــدگاه فضیلت گرایــان، یــک قســمت جداگان
ــث  ــه از حی ــته از آن ک ــت و گذش ــه اس ــط نیم صفح ــه فق ــد ک ــاص می ده اختص
ــام در  ــل ادغ ــدارد و قاب ــود ن ــس از خ ــش و پ ــث پی ــا مباح ــبی ب ــم تناس حج
آن هاســت، در آن فقــط بــه نظــر زگزبســکی اشــاره شــده اســت، یعنــی فیلســوفی 
ــه  ــن نکت ــاً ای ــه و قاعدت ــاص یافت ــزارش آراء او اختص ــه گ ــوم ب ــل س ــه کل فص ک

ــود. ــان ش ــا بی ــت در آنج می توانس
ــه  ــوان آورد و س ــن می ت ــش از ای ــاب بی ــفتگی در کت ــای آش ــاری، از نمونه ه ب
نمونــة بــاال صرفــاً در مقــام شــاهد آورده شــدند. بــه نمونه هایــی از قطعــات مفقــود 
در پــازِل کتــاب در ادامــه اشــاره خواهــم کــرد امــا گفتــِن ایــن نکتــه بی مناســبت 
نیســت کــه فصــول ســوم و چهــارم کتــاب از حیــث ســاختار وضعیت بهتری نســبت 
ــارم  ــل چه ــه فص ــت ک ــت آن اس ــرم عل ــه نظ ــد. ب ــول اول و دوم آن دارن ــه فص ب
صرفــاً بــه نقــد معرفت شناســی فضیلــت اختصــاص یافتــه و تعهــد دیگــری نــدارد 
و ســاختار فصــل ســوم کمابیــش همــان ســاختار کتــاب فضایــل ذهــن زگزبســکی 
ــر و منســجم تر  ــه نظــر مــن، خــود فضایــل ذهــن طرحــی منظم ت اســت، گرچــه ب

از گــزارش خزاعــی از آن دارد.   
2. تطویــل و اطنــاب: نتیجــة آشــفتگی ســاختاری کتــاب، تطویــل و اطنــاب آن 
اســت، بــه گونــه ای کــه احتمــاالً می تــوان حجــم کتــاب را تــا دو ســوم یــا نصــف 
کاهــش داد. پیش تــر بــه اشــتراک مضمــون قســمت های »ماهیــت معرفت شناســی 
فضیلــت« و »خاســتگاه معرفت شناســی فضیلــت« در فصــل نخســت اشــاره 
ــاوت  ــه تف ــه ب ــارم از فصــل نخســت ک ــه قســمت چه ــم ک ــن گفت ــردم. همچنی ک
»رویکردهــای معرفت شناســی فضیلــت« اختصــاص یافتــه اســت، می توانســت 
بــا تفاوت گــذاری بیــن تفاوت هــای اهــم و مهــم بیــن رویکردهــا منســجم تر 
ــل دوم آورد.  ــورد فص ــوان در م ــه را می ت ــن نکت ــر همی ــود. نظی ــر ش و خالصه ت
ــا شــناخت  ــن فصــل چیســتِی فضیلــت فکــری و نســبت آن ب ــن بحــث ای مهم تری
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تقریبًا هر صفحۀ 
کتاب انبوهی از 
نام ها را در خود 
گنجانده است که 
نظراتشان یکی 
پس از دیگری نقل 
می شود ولی به 
وضوِح تحلیل ها و 
استدالل ها کمکی 
نمی کند و مانع آن 
است

ــت را،  ــة نخس ــت صفح ــنده هف ــت و نویس ــان فضیلت گراس ــر معرفت شناس از منظ
ــا پــس  ــن بحــث اختصــاص داده اســت ام ــه ای ــِک هــر معرفت شــناس، ب ــه تفکی ب
از طــرح چنــد عنــوان دیگــر، دوبــاره از ص 68 بــه همــان بحــث بازمی گــردد و بــا 

ــد. ــرار می کن ــه تک ــب را در 17 صفح ــان مطال ــری هم ــان دیگ زب
ــام  ــد ن ــر می رس ــه نظ ــاب ب ــر کت ــتدالل ها: در سراس ــای اس ــه ج ــا ب 3. نام ه
ــر طــرح  ــز طــرح مدعــای آن هــا ب ــب فلســفی و نی فیلســوفان و رویکردهــا و مکات
ــاوران  ــان اولویــت یافتــه اســت. در مواضــع بســیاری، آراء اعتمادب اســتدالل های آن
ــو و  ــت، گرک ــی فضیل ــی و معرفت شناس ــی تحلیل ــئولیت باوران، معرفت شناس و مس
ــا آراء  ــل هــم نهــاده می شــود ی ــر و زگزبســکی و ماننــد آن هــا مقاب زگزبســکی، بَِئ
ــد کــه اوالً، اســتدالل های  ــا خواننــده درنمی یاب ــان می شــود ام ــی بی آن هــا به تنهای
طرفیــن چیســت و ثانیــاً، کــدام اســتدالل بهتــر اســت و نویســنده در نهایــت بــا آن 
ــده  ــا را در خــود گنجان ــی از نام ه ــاب انبوه ــر صفحــة کت ــاً ه ــی دارد. تقریب همدل
ــث  ــن کار از حی ــود. ای ــل می ش ــری نق ــس از دیگ ــی پ ــان یک ــه نظراتش ــت ک اس
ــا و  ــاِد داده ه ــم زی ــون حج ــت چ ــد نیس ــم ب ــت )می گوی ــد نیس ــا ب ــة داده ه عرض
ــا  ــوِح تحلیل ه ــه وض ــی ب ــت( ول ــپاری آن هاس ــل یادس ــود مخ ــا خ ــانی آن ه پریش
و اســتدالل ها کمکــی نمی کنــد و مانــع آن اســت. بــرای نمونــه، در ص 38 
ــق  ــه از طری ــد ک ــاوری می دانن ــن را ب ــگا تضمی ــو و پالنتین ــه »گرک ــت ک آمده اس
عملکــرد شایســتة قــوای شــناختی بــه دســت آمــده باشــد« در حالــی کــه قطعــاً 
ــوای  ــتة ق ــرد شایس ــق عملک ــه از طری ــد ک ــاوری می دانن ــن را ب ــای »تضمی معن
شــناختی بــه دســت آمــده باشــد« بــرای گرکــو و پلنتینــگا متفــاوت اســت. پیــش 
ــم در  ــکی ه ــا و زگزبس ــر سوس ــطری، نظ ــِد شش س ــن بن ــه، در همی ــن جمل از ای
ــه آمــده اســت. ردیــف کــردن نام هــا و مکتب هــا پشــت ســر  حــد یکــی- دو جمل

یکدیگــر بــه ایــن بی دقتی هــا می انجامــد.  
ــی گــزارش نویســنده از  ــق، ناکافــی: در مواضع ــت، نادقی 4. گــزارش نادرس
آراء معرفت شناســان یــا تحلیــل ارائه شــده از آرا نادرســت بــه نظــر می رســد. 
ــی کاهــش  ــه فضایــل عقالن ــه توجــه کنیــد: »توجــه ب ــه ایــن جمل ــه ب ــرای نمون ب
ــی از مباحــث فلســفی  ــل عقالن ــرن بیســتم، بحــث فضای ــة دوم ق ــت و در نیم یاف
شــناختی حــذف شــد« )خزاعــی، 1394: 18(. نویســنده در واقــع می خواهــد بگویــد 
ــه فیلســوفان  ــرون وســطی، توج ــا ق ــتان ی ــدرن برخــالف فلســفة باس در دوران م
ــن  ــد )و ای ــو ش ــج مح ــم و به تدری ــری ک ــای فک ــه فضیلت ه ــان ب و معرفت شناس
ــد »در نیمــة دوم  ــی می گوی به طــور خــاص نظــری اســت کــه زگزبســکی دارد( ول
قــرن بیســتم، بحــث فضایــل عقالنــی از مباحــث فلســفی شــناختی حــذف شــد«. 
ــه  ــاد ک ــی افت ــه اتفاق ــتم چ ــرن بیس ــة دوم ق ــد در نیم ــود می پرس ــده از خ خوانن
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دعوت دوباره به فضیلت فکری

در مواضعی گزارش 
نویسنده از آراء 

معرفت شناسان یا 
تحلیل ارائه شده از 
آرا نادرست به نظر 

می رسد

نویســنده می گویــد بحــث از ایــن فضیلت هــا حــذف شــد در حالــی کــه درســت در 
میانــة نیمــة دوم قــرن بیســتم بــود کــه سوســا مقالــة »َکلَــک و هــرم« را نوشــت 
ــق یافــت و ایــن نکتــه ای اســت کــه بارهــا در  و بحــث از فضیلت هــای فکــری رون
کتــاب بــه آن اشــاره شده اســت. عــالوه بــر ایــن، روایــت زگزبســکی از نوشــته های 
ــری  ــای فک ــه فضیلت ه ــی ب ــم بی توجه ــه به رغ ــد ک ــان می ده ــی نش ــان دیوی ج
ــن  ــه ای ــری ب ــای دیگ ــا بیان ه ــوفان ب ــی فیلس ــر، برخ ــدرن و معاص ــفة م در فلس

.)176-169  :1996  ,Zagzebski( پرداخته بودنــد  فضیلت هــا 
کم توجهــی  معتقدنــد  »برخــی  می خوانیــم:   26 صفحــة  در  همچنیــن 
معرفت شناســی معاصــر بــه جنبه هــای اجتماعــی فعالیــت شــناختی، آینــدة 
ــم  ــن ه ــا و گلدم ــد. سوس ــد می ده ــت نوی ــی فضیل ــرای معرفت شناس ــنی ب روش
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــکی آن را رد می کن ــی زاگزبس ــد، ول ــری دارن ــن نظ چنی
ــر از روش  ــت راحت ت ــوم فضیل ــق مفه ــت شــناختی از طری ــی فعالی ــة اجتماع مؤلف
ــا(  ــاز )سوس ــاد باورس ــل اعتم ــوة قاب ــا ق ــن( ی ــق )گلدم ــاز موث ــم باورس مکانیس
ــای  ــر جنبه ه ــه ب ــر ک ــطو و مک اینتای ــة ارس ــه نظری ــد. وی ب ــت می آی ــه دس ب
اجتماعــی فضیلــت تأکیــد می کننــد اشــاره می کنــد و معتقــد اســت بهتــر اســت 
بــا تبییــن یــک نظریــة معرفت شناســی بــر پایــة فضیلــت بــه ایــن مشــکالت خاتمــه 
دهیــم«. در ایــن ســطور مشــکالتی وجــود دارد. اوالً، دقیقــاً گفتــه نشده اســت کــه 
ــرد  ــن رویک ــه ای ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــت ب ــدة روشــن معرفت شناســی فضیل آین
ــناختی در  ــت ش ــی فعالی ــف اجتماع ــن مؤل ــده گرفت ــی از نادی ــکالت ناش از مش
معرفت شناســی معاصــر فــارغ اســت. ثانیــاً، مشــخص نیســت کــه مخالفــت 
ــت  ــودن معرف ــد ب ــه اجتماع من ــوط ب ــع مشــکالت مرب ــا چیســت. رف زگزبســکی ب
در معرفت شناســی فضیلــت، کــه بــه گفتــة مؤلــف موضــع سوســا و گلدمــن اســت، 
ــتگی های  ــی از شایس ــکی یک ــاً زگزبس ــت. اتفاق ــکی نیس ــت زگزبس ــل مخالف مح
ــارت  ــه عب ــد. ب ــت می دان ــوم فضیل ــوِی مفه ــِی ق ــه اجتماع ــت را وج ــة فضیل نظری
ــه  ــر بلک ــا مک اینتای ــه ب ــا و ن ــن و سوس ــا گلدم ــه ب ــت زگزبســکی ن ــر، مخالف دیگ
ــا تأییــد و  ــر در ایــن مــورد را ب ــا معرفت شناســی معاصــر اســت و کالم مک اینتای ب

ــد. ــل می کن ــی نق همدل
در مواضعــی، بــه نظــر می رســد نویســنده در بیــان مقاصــد خــود دقــت کافــی 
نــدارد. از جملــه بــرای مثــال، در صفحــة پنــج می گویــد: »معرفت شناســی فضیلــت 
بــه عنــوان یــک حــوزة جــذاب پژوهشــی بیــش از پیــش مــورد توجــه فیلســوفان و 
پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت و بــا آن کــه برخــالف اخــالق فضیلــت تاریــخ چندان 
پــر فــراز و نشــیبی را پشــت ســر نگذاشــته اســت...« ولــی در صفحــة 21 می گویــد: 
ــده  ــت پیچی ــدازة اخــالق فضیل ــه ان ــت ب ــا معرفت شناســی فضیل »... باعــث شــد ت
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خزاعی همچنین 
به تمایز بین 
انگیزه و انگیزش 
اشاره نمی کند و 
این دو را به کلی 
به یک معنا به کار 
می برد در حالی که 
زگزبسکی تفاوت 
ظریفی بین آن ها 
گذاشته است

ــر از حــوادث معرفتــی گوناگــون باشــد« )تأکیدهــا از  و متنــوع و سرگذشــت آن پ
مــن اســت(. همچنیــن در ص 54 در بیــان نظریــة مونت مارکــت آمــده اســت:  »وی 
ــل  ــه دلیــل این کــه فضای ــوع مهــارت، ب ــه از ن ــد ن ــوع عــادت می دان ــل را از ن فضای
تنظیمــی مهــارت نیســت، پــس او می توانــد ادعــا کنــد کــه فضایــل مهــارت نیســت 
ــان  ــل این کــه« منتظــر بی ــه دلی ــس از »ب ــادت اســت«. طبیعــی اســت کــه پ و ع
دلیــل مونت مارکــت بــر مدعــا باشــیم ولــی بــه جــای بیــان دلیــل، بــا تکــرار مدعــا 
ــک  ــامحه ها در ی ــن مس ــت ای ــن اس ــویم. ممک ــه می ش ــی مواج ــی همان گوی و نوع
متــن عــادی چنــدان مهــم نباشــد ولــی در نظــر داشــته باشــیم کــه معرفت شناســی 

فضیلــت قــرار اســت کتــاب درســی مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری باشــد.
و امــا بــه نظــر می رســد بیــان نویســنده در مواضعــی، ناکافــی و ناقــص اســت و 
آنچــه نیازمنــد توضیحــی درخــور اســت، مــورد توجــه قــرار نگرفتــه؛ بــرای نمونــه، 
ــدگاه  ــات دی ــس از مالحظــة کلی ــده پ ــه خوانن ــی اســت ک در فصــل ســوم، طبیع
زگزبســکی، بــه ایــن اشــکال مهــم بیندیشــد کــه آیــا بــاور امــری ارادی اســت کــه 
ــارة آن  ــه، درب ــه- رذیلتمندان ــه فضیلتمندان ــی از جمل ــا مصطلحــات اخالق ــوان ب بت
ســخن گفــت. ایــن اشــکال در بســیاری از نقدهــای طرح شــده علیــه فضیلت گرایــی 
دیــده می شــود. زگزبســکی نیــز خــود ایــن اشــکال را به تفصیــل پیــش نگریســته و 
پاســخ هایی جزئــی بــه آن داده اســت )Ibid, 58-69( ولــی خزاعــی صرفــاً نیمــی از 
صفحــة 95 و بخشــی از صفحــات 104 و 105 را بــه آن )در واقــع، صرفــاً بــه پاســخ 
زگزبســکی( اختصــاص داده و در نقدهــای پایانــی هــم از آن چیــزی نگفتــه اســت. 
بــه همیــن شــکل، زگزبســکی چهــار نقــد اساســی بــه فلســفه های اخــالق جدیــد و 
متناظــر بــا آن هــا بــه نظریه هــای معرفــت جدیــد دارد و نظریــة فضیلــت را بــا نظــر 
ــمارد.  ــر می ش ــناختی برت ــی- معرفت ش ــای اخالق ــر آن نظریه ه ــا، ب ــن نقده ــه ای ب
همچنیــن او پیــش از بیــان الگــو گرفتــن اخــالق فضیلــت بــرای معرفت شناســی، و 
البتــه تــا حــدی در بخــش ســوم فضایــل ذهــن، تناظــر مهمــی بیــن وظیفه گرایــی 
ــی  ــا برونگرای ــی ب ــی اخالق ــناختی و پیامدگرای ــی معرفت ش ــا درونگرای ــی ب اخالق
معرفت شــناختی برقــرار می بینــد کــه خزاعــی شــتابزده از آن هــا می گــذرد. 
خزاعــی همچنیــن بــه تمایــز بیــن انگیــزه و انگیــزش اشــاره نمی کنــد و ایــن دو را 
ــی کــه زگزبســکی تفــاوت ظریفــی  ــرد در حال ــه کار می ب ــه یــک معنــا ب به کلــی ب

.)133-130 ,Ibid( بیــن آن هــا گذاشــته اســت
ــه  ــد ک ــا می گوی ــه م ــاب ب ــری:  فصــل آخــر کت ــد و نتیجه گی ــی در نق 5. ناکام
ــت و  ــت اس ــی فضیل ــه معرفت شناس ــا علی ــی نقده ــل معرف ــن فص ــود از ای مقص
قاعدتــاً انتظــار داریــم کــه داوری نویســنده را نیــز دربــارة ایــن نقدهــا بخوانیــم. بــا 
ــده عرضــه نشــده اند؛  ــی منظــم و دسته بندی ش ــه صورت ــا ب ــال، اوالً، نقده ــن ح ای
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با این که حجم 
وسیعی از کتاب به 

نظریۀ زگزبسکی 
اختصاص یافته، 

تقریبًا در هیچ جا 
به دیدگاه 

الگوگرایانۀ او که 
هم در اخالق و هم 
در معرفت شناسی 
از مؤلفه های مهم 

نظریۀ فضیلت 
اوست اشاره ای 

نشده است

ــه  ــر ب ــد، برخــی دیگ ــدف گرفته ان ــاور را ه ــت اعتمادب ــاً روای ــا صرف برخــی از آن ه
ــی  ــد و برخ ــؤال می برن ــر س ــر دو را زی ــی ه ــد، برخ ــر دارن ــئولیت باوری نظ مس
ــه  ــا را ب ــت نقده ــنده می توانس ــده اند. نویس ــکی وارد ش ــت زگزبس ــر روای ــاً ب صرف
همیــن ترتیــب تنظیــم کنــد ولــی در نوشــتة او ایــن انتقادهــا در قالــب 11 فقــره 
ــان  ــای معرفت شناس ــاً، نویســنده می توانســت انتقاده ــد. ثانی ــم ریخته ان ــد در ه نق
ــانی  ــای معرفت شناس ــی انتقاده ــی، یعن ــای بیرون ــر را از انتقاده ــت از یکدیگ فضیل
ــد،  ــکال آن نمی پذیرن ــک از اش ــت را در هیچ ی ــی فضیل ــوالً معرفت شناس ــه اص ک
جــدا کنــد. در نوشــتة او تمایــز قاطعــی بیــن ایــن دو گونــه انتقــاد وجــود نــدارد. 
ثالثــاً، در انتهــای طــرح برخــی انتقادهــا، خزاعــی به اجمــال، انتقــاد را رد می کنــد 
ــه  ــا ب ــد ی ــکوت می کن ــا س ــا، ی ــر از انتقاده ــی دیگ ــرح برخ ــای ط ــی در انته ول
ــا  ــکی، اکتف ــده زگزبس ــور عم ــه ط ــت، ب ــان فضیل ــی از معرفت شناس ــی از یک بیان
ــد.  ــاد طرح شــده عرضــه کن ــارة انتق ــی خــود را درب ــه داوری نهای ــد بی آن ک می کن
در ایــن مــوارد، خواننــده درنمی یابــد کــه ایــن ســکوت را بایــد بــه معنــای موافقــت 
ــد  ــاب فاق ــر، کت ــه مهم ت ــا آن. از هم ــت او ب ــا مخالف ــت ی ــاد گرف ــا آن انتق او ب
ــای  ــف نقده ــه تکلی ــرآورده نمی شــود ک ــز ب ــن انتظــار نی ــری اســت و ای نتیجه گی
ــا بتــوان در آنجــا ارزیابــی کلــی  مســکوت مانده دســت ِکم در آنجــا روشــن شــود ی
ــف آن  ــای مختل ــت، روایت ه ــاوی معرفت شناســی فضیل ــنده را از صحــت دع نویس

ــاً چگونگــی تحــوالت آتــی آن دریافــت. و احیان
6. مفقودهــا، مغفول هــا: فــارغ از نــکات بــاال، نویســنده بــه دو بحــث مهــم اشــاره 
نکــرده اســت کــه بــه نظــر مــن طــرح آن هــا می توانســت بــر ارزش کتــاب و عمــق 
ــت  ــة فضیل ــودن نظری ــه ب ــر، الگوگرایان ــه کم اهمیت ت ــة اول و البت ــد. نکت آن بیفزای
ــکی  ــة زگزبس ــه نظری ــاب ب ــیعی از کت ــم وس ــه حج ــا این ک ــت. ب ــکی اس زگزبس
ــم در  ــه ه ــة او ک ــدگاه الگوگرایان ــه دی ــا ب ــاً در هیچ ج ــه، تقریب ــاص یافت اختص
ــت  ــت اوس ــة فضیل ــم نظری ــای مه ــی از مؤلفه ه ــم در معرفت شناس ــالق و ه اخ
اشــاره ای نشــده اســت )بــرای مالحظــة دیــدگاه زگزبســکی در ایــن زمینــه، نــک: 
ــای  ــا و رذیلت ه ــر، فضیلت ه ــث دوم و مهم ت )Zagzebski, 2004, 40-50(. بح
ــر  ــه اگ ــد ک ــا گفته ان ــه م ــرا ب ــان فضیلت گ ــی معرفت شناس ــت. برخ ــری اس فک
معرفت شناســی فضیلــت در اوان شــکل گیری آن، صــورت عــام طــرح یــک نظریــة 
ــه  ــت ک ــز یافته اس ــر نی ــی خاص ت ــر صورت ــال های اخی ــت، در س ــت را داش معرف
بــه کاوش در فضیلت هــا و رذیلت هــای فکــری  مطابــق آن، معرفت شناســان 
می پردازنــد )Riggs, 2010, 174(. در بســیاری از کتاب هــای منتشرشــده در 
ــرح و  ــه ط ــی ب ــا مقاالت ــا ی ــت، فصل ه ــی فضیل ــر در معرفت شناس ــال های اخی س
بررســی تفصیلــی برخــی فضیلت هــا و رذیلت هــای فکــری اختصــاص یافتــه اســت. 
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ــاب  ــه بحــث اختصاصــی در ب ــت هیچ گون ــن حــال، در معرفت شناســی فضیل ــا ای ب
ــدارد.  ــود ن ــر، وج ــی مختص ــاب معرف ــی از ب ــری حت ــای فک ــا و رذیلت ه فضیلت ه
ــه  ــت وج ــی فضیل ــه معرفت شناس ــت ک ــن اس ــه در ای ــه از جمل ــن نکت ــت ای اهمی
ــری  ــای فک ــا و رذیلت ه ــاح فضیلت ه ــا ایض ــه ب ــی دارد ک ــوی و مهم ــِی ق تعلیم
ــه  ــن وج ــا ای ــندة م ــود. نویس ــکار می ش ــا آش ــا آن ه ــته ب ــای هم بس و مهارت ه

تعلیمــی را درخــور توجــه نیافتــه اســت.

2. نقدهای ترجمه ای- ویرایشی
ــامی و  ــاره ای اس ــة پ ــارة ترجم ــم درب ــة مه ــد نکت ــه چن ــار ب ــا به اختص در اینج

مفاهیــم کلیــدی کتــاب و ویرایــش آن اشــاره می کنــم.
1. ضبــط اســامی خــاص: بــه نظــر می رســد ســلیقة نویســنده در ضبــط برخــی 
ــم  ــن اس ــت. مهم تری ــاوت اس ــا متف ــق آن ه ــظ دقی ــوة تلف ــا نح ــاص ب ــامی خ اس
ــان و مترجمــان  ــه نویســنده همچــون برخــی مؤلف خــاص »زگزبســکی« اســت ک
ــا ایــن حــال مطابــق اســتعالم مــن از  دیگــر، آن را »زاگزبســکی« نوشــته اســت. ب
خــود زگزبســکی، تلفــظ درســت نــام او بــه فتــح »ز« اســت و بنابرایــن، و »الــف« 
زائــد اســت. بــه همیــن ترتیــب، ظاهــراً »بئــر« درســت اســت نــه »بائــر«، »باتلــی« 
ــام  ــنده ن ــا نویس ــر این ه ــالوه ب ــگا«. ع ــه »پالنتین ــگا« ن ــی« و »پلنتین ــه »باتال ن
ــن  ــت. ای ــته اس ــده و نوش ــارک« خوان ــز مون م ــت« را »جیم ــز مونت مارک »جیم
ــت  ــن در اینترن ــی م ــت فرانســوی باشــد ول ــر مونت مارک ــظ درســت اســت اگ تلف
ــی در  ــی تنس ــگاه ایالت ــتاد دانش ــن اس ــودن ای ــوی ب ــر فرانس ــه ای ب ــچ قرین هی
ــش را  ــد نام ــاً بای ــد، قاعدت ــه او فرانســوی زبان نباش ــی ک ــم. در صورت ــکا نیافت امری

»مونت مارکــت« نوشــت نــه »مون مــارک«.
2. ترجمــة مفاهیــم: مهم تریــن مســئله در ترجمــة مفاهیــم اصلــی کتــاب ترجمة 
اصطــالح »intellectual virtue« اســت. خزاعــی ایــن اصطــالح را بــه »فضیلــت 
ــن  ــته ها از همی ــی نوش ــر در برخ ــز پیش ت ــن نی ــت. م ــده اس ــی« برگردان عقالن
ــی  ــاب معرفت شناس ــم کت ــون مترج ــون همچ ــا اکن ــرده ام ام ــتفاده ک ــه اس ترجم
زگزبســکی )زاگزبســکی، 1392(، فکــر می کنــم »فضیلــت فکــری« ترجمــة 
ــگ  ــوری در فرهن ــوش آش ــه داری ــان از جمل ــی مترجم ــت. برخ ــب تری اس مناس
علــوم انســانی از اصطــالح »فضیلــت عقالنــی« اســتفاده کرده انــد )آشــوری، 1389( 
امــا »عقالنــی« وصفــی اســت کــه ترجمــة »rational« را بــه ذهــن مــی آورد و در 
زبــان فارســی، فــراوان بــه عنــوان معــادل آن اســتفاده شــده اســت در حالــی کــه 
ــدان  ــی« ب ــاً »عقالن ــرا از »intellectual« قطع ــان فضیلت گ ــور معرفت شناس منظ
ــه »intellectual vice« را  ــود ک ــر می ش ــگاه جدی ت ــکل آن ــت. مش ــا نیس معن
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نویسنده ظاهراً 
نتوانسته است بین 

برخی معادل های 
پیش نهاده 

ترجیح بدهد و از 
معادل های متنوعی 

برای ترجمۀ یک 
اصطالح کلیدِی 

واحد بهره جسته 
است

ــة  ــورد کلم ــه در م ــی پیش گفت ــم. در اینجــا تداع ــی« برگردانی ــت عقالن ــه »رذیل ب
ــا در  ــی باشــد. ب ــد عقالن ــی بیانگــر آن اســت کــه رذیلتــی می توان ــی« گوی »عقالن
ــی«  ــت عقل ــن مشــکالت، ممکــن اســت تصــور شــود کــه »فضیل نظــر داشــتن ای
ــی«  ــت عقالن ــادل از »فضیل ــن مع ــن ای ــر م ــه نظ ــت. ب ــب تری اس ــادل مناس مع
ــه دکتــر محمدحســن لطفــی در ترجمــة  ــر اســت و برخــی مترجمــان از جمل بهت
اخــالق نیکوماخــوس، »فضیلــت عقلــی« را بــه کار برده انــد )ارســطو، 1378( ولــی 
ــی غلیظــی  ــاِر معنای ــی« ب ــت عقالن ــی »فضیل ــق اول ــه طری ــی« و ب ــت عقل »فضیل
دارد کــه ظاهــراً »intellectual virtue« فاقــد آن اســت، بــه گونــه ای کــه 
امــروزه از آمــوزش »intellectual virtue« در مــدارس و آشــنایی کــودکان بــا آن 
ســخن می گوینــد. از ایــن رو گزینــة مناســب بــرای ترجمــة ایــن اصطــالح همــان 
»فضیلــت فکــری« اســت کــه نــه داللــت نادرســت دارد و نــه بــار معنایــِی بیــش از 
حــد فلســفی. بــه عــالوه، آن قــدر عــام هســت کــه شــامل همــة انحــاء فکــر، یعنــی 

اندیشــة عقلــی، ادراک، خیــال، احســاس و ماننــد آن هــا شــود.7
عــالوه بــر نکتــة بــاال، نویســنده ظاهــراً نتوانســته اســت بیــن برخــی معادل هــای 
یــک  ترجمــة  بــرای  متنوعــی  معادل هــای  از  و  بدهــد  ترجیــح  پیش نهــاده 
ــه، »reliabilists« را،  ــرای نمون ــت. ب ــته اس ــره جس ــد به ــدِی واح ــالح کلی اصط
ــاًل  ــد، مث ــک بن ــی در ی ــان« )حت ــه »وثوق گرای ــم ب ــان« و ه ــه »اعتمادگرای ــم ب ه
در ص 13( و »coherentists« را نیــز، هــم بــه »انســجام گرایان« و هــم بــه 
ــاًل در ص 69(.  ــد، مث ــک بن ــی در ی ــت )حت ــرده اس ــه ک ــازگارگرایان« ترجم »س
ــف در صفحــات  ــه، مؤل ــرای نمون ــتباه اند. ب ــاً اش ــا اساس ــن برخــی معادل ه همچنی
ــه از  ــی ک ــت در حال ــرده اس ــه ک ــرت« ترجم ــه »بصی 19 و insight« ،34« را ب
ــار »حافظــه«، »شــنیدن«،  ــن واژه در کن ــن ای ــرار گرفت ــی از ق ســیاق بحــث، یعن
ــدن/  ــه منظــور از »insight« در اینجــا »دی »اســتدالل« و »شــهود« پیداســت ک
بینایــی« در مقــام یکــی از قــوای ادراکــی اســت. از قضــا خــود مؤلــف در پاورقــی 
شــمارة 5 ص 19 و نیــز در صفحــة 51 در ســیاقی مشــابه، ایــن واژه را بــه »بینایــی« 
ــع  ــالح »truth-conducive« در مواض ــن، اصط ــر ای ــالوه ب ــت. ع برگردانده  اس
ــی نادرســت  ــه به کل ــه »باورســاز« ترجمــه شــده ک ــدا در ص 71( ب متعــددی )ابت
 »truth-conducive« اســت و »belief-forming« اســت. »باورســاز« معــادل
ــا،  ــر این ه ــزون ب ــزی شــبیه آن ترجمــه شــود. اف ــا چی ــه »صدق رســان« ی ــد ب بای
ترجمــة »practice« بــه »عمــل«، وقتــی منظــور از »practice« »قواعــد، 
ــی  ــاور منته ــک ب ــه ی ــد ب ــه »می توان ــی« اســت ک ــا فضایل شــیوه ها، سیاســت ها ی
شــود« )خزاعــی، 1394: 74(، معلــوم اســت کــه ترجمــة آن بــه »عمــل« نامأنــوس 

ــر »نادقیــق« اســت و شــاید »روال« ترجمــة بهتــری باشــد.8 ــان بهت ــه بی و ب
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در مــواردی نیــز بــه نظــر می رســد کــه خزاعــی می توانســته اســت از 
 »open-mindedness« معادل هــای بهتــری اســتفاده کنــد. مثــاًل ترجمــة
بــه »روشــنفکری« کــه در فرهنــگ مــا داللت هایــی خــاص دارد، در مقابــل 
ترجمــة آن بــه »گشــودگی ذهنــی« یــا »آزاداندیشــی« مرجــوح اســت. یــا ترجمــة 
»prudence« در بیــان آکوینــاس بــه »مصلحت اندیشــی«، در حالــی کــه منظــور 
از آن چیــزی شــبیه »practical wisdom« و »phronesis« ارســطویی اســت، 
ــی،  ــه ســابقة آن در فارســی و عرب ــا توجــه ب مناســب نیســت و معــادل »حــزم« ب
بهتــر بــه نظــر می رســد. پــاره ای تعابیــر همچــون »اخالق فضیلتی هــا« )ص 
131(، »اعتمادگرایــان فضیلــت«، »مســئولیت گرایان فضیلــت« )ص 166(، »عمــل 
فضیلتــی عقالنــی« )ص 184 و بســیاری جاهــای دیگــر( و »منصــف عقالنــی« )ص 
187 و برخــی جاهــای دیگــر( نیــز چنــدان خوشــخوان نیســتند و بــه جــای آن هــا 
می تــوان به ترتیــب مثــاًل از تعابیــر »مدافعــان اخــالق فضیلــت/ فیلســوفان اخــالق 
اعتمادبــاور«، »فضیلت گرایــان مســئولیت باور«،  فضیلت گــرا«، »فضیلت گرایــان 

ــه لحــاظ فکــری منصــف« اســتفاده کــرد. ــه« و »ب »عمــل فکــری فضیلتمندان
3. برخــی مشــکالت ویرایشــی: مشــکالت ویرایشــِی متــن نــه صرفــاً به نویســنده 
ــوم  ــی عل ــب درس ــر کت ــه ناش ــردد ک ــمت بازمی گ ــارات س ــه انتش ــتر ب ــه بیش بلک
انســانی شــناخته می شــود. وقتــی قــرار اســت متنــی در مقــام کتــاب درســی مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد، قاعدتــاً بایــد بــه لحــاظ ویرایــش صــوری و ادبــی مهذب تــر از 
ــرای آوردن نمونه هایــی از  ــی ب ــی باشــد کــه اینــک می بینیــم. در اینجــا مجال کتاب

مشــکالت ویرایشــی متــن نیســت و صرفــاً بــه پنــج نمونــه اشــاره می کنــم: 
1. ص 20: »یــک بــاور موجــه بــاوری اســت کــه فــردی بــا انگیــزة فضیلــت عقالنی 
برانگیختــه می شــود و موقعیــت شــناختی یــک فــرد فضیلتمنــد را درک می کنــد، 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. 

2. ص 25: »او مفهــوم مســئولیت در ســاحت بــاور را بــر اســاس مفهــوم مســئولیت 
ــی  ــی از دوم ــوع خاص ــتین را ن ــه نخس ــی ک ــد، در حال ــازی می کن ــی الگوس اخالق
می دانــد«. در ایــن مــورد کــه چندیــن بــار در کتــاب بــه کار رفتــه اســت، نحــوة کاربــرد 
»نخســتین« گرته بــرداری از زبــان انگلیســی و در فارســی غریــب اســت. ایــن قاعدتــاً از 

مــورادی اســت کــه اصــالح آن بــر ویراســتار متــن واجــب اســت. 
ــل  ــه شــناخت تبدی ــاور صــادق را ب ــن ب ــد اســت کــه تضمی 3. ص 28: »معتق
می کنــد و بایــد بــه طریــق درونگرایــی تحلیــل شــود«. صــورت درســت جملــه ایــن 

اســت کــه »... بایــد درونگرایانــه تحلیــل شــود«. 
4. ص 53: »از نظــر سوســا، فضایــل ارزشــمند ابــزاری اســت چــون آن هــا ابــزار 
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ــی  ــمند ذات ــت ارزش ــت و حقیق ــت اس ــه حقیق ــیدن ب ــرای رس ــادی ب ــل اعتم قاب
ــت  ــا، فضیل ــر سوس ــت: »از نظ ــه بازنوش ــه را این گون ــن جمل ــوان ای ــت«. می ت اس
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: »معرفت شناســی فضیلــت؛ نظریــه ای معرفت شناســانه«. شــاید 
ــع  ــوان، در واق ــن عن ــه در ای ــزء به کاررفت ــه دو ج ــد ک ــی درنیاب ــتار به تنهای ویراس
دو تعبیــر از یــک معنــا هســتند و ایــن بــر عهــدة خــود نویســنده بــود کــه عنوانــی 

ــد. ــن فصــل برگزین ــرای ای ــر ب ــر و غنی ت معنادارت

نتیجه
آنچــه بــه عنــوان نقــد آوردم بــدان معنــا نیســت کــه معرفت شناســی فضیلــت اثــری 
غیرقابــل اســتفاده اســت. ایــن کتــاب می توانــد راهنمایــی مقدماتــی بــرای آشــنایی بــا 
ــا ایــن حــال، نقدهــای طرح شــده نشــان می دهنــد  معرفت شناســی فضیلــت باشــد. ب
کــه کتــاب، در ویراســت های بعــدی خــود نیازمنــد اصالحاتــی قابــل توجــه اســت. از 
ــن اســت کــه  ــرد یکــی هــم ای ــر می ب ــاب باالت ــن کت ــا را از ای ــی کــه انتظــار م دالیل
ــی و  ــرای دانشــجویان رشــته های فلســفة تطبیق ــاب حاضــر ب ــة ناشــر، »کت ــه گفت ب
فلســفة اخــالق در مقطــع دکتــری و کارشناســی ارشــد بــه عنــوان منبــع درســی واحد 
»معرفت شناســی« قابــل اســتفاده اســت«. قابــل اســتفاده بــودن کتــاب در ایــن ســطح 
وابســته بــه اصالحــات گســتردة بعــدی اســت. متــن فعلــی بــه نظــر مــن آشــفته تر و 

ناقص تــر از آن اســت کــه بتوانــد ایــن انتظــار را بــرآورد.      
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ترجمة من از این کتاب به زودی منتشر خواهد شد.
7. تفطــن بــه ایــن نــکات را مرهــون گفت وگــو بــا دوســتانم دکتــر بابــک عباســی، 
دکتــر مالــک حســینی و دکتــر حســین شــیخ رضایی هســتم. از آنــان سپاســگزارم.
ــش  ــي و چرخ ــة دین ــی آن را در تجرب ــک عباس ــه باب ــت ک ــی اس ــن معادل 8. ای

ــت. ــرده اس ــه کار ب ــي )1391( ب هرمنوتیک


