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«فضایل فکری» ویژگیهای پایدار نفس هستند که در دستیابی به معرفت به کار میآیند .در رویکرد نوینِ معرفتشناسی
شناسی فضیلتمحور ،بر ارزش معرفتی فضایل فکری بسیار تأکید شده است .معرفتشناسان فضیلتمحوور معتقدنود کوه

جایگاه شناختی یک باور ویژگیهای معینی (فضایل فکری) از عامل است که در فرآیند معرفت تنها با کاربرد آنها می-
توان به حقیقت دست یافت .با این حال ،در بینِ نظریهپردازان آن در خصوص ماهیت عمومی فضایل فکری اخوتال نظور

وجود دارد ،بهگونهای که برخی ،همچون سوسا آن را قوای معرفتی میدانندکه افوراد در اثور کاربردششوان بوه نحوو قابول-
اعتمادی میتوانند باورهای صادق به دست آورند .برخوی دیگور نیوو وون زگوبسوکی آنهوا را خصوصویاش شیصویتی
فکری دانسته که زیر مجموعهای از فضایل اخالقیاند .این مقاله درصدد است با رویکرد تحلیلی از منظر هر دو نگرش بوه
ماهیت فضایل فکری بنگرد .در حالی که وثوقگرایان شناختی ،فضایل فکری را نوعی تواناییهای شناختی طبیعوی تلقوی
میکنند؛ تحلیلها نشان میدهند تا جایی که مفهوم تحسین در تحلیل شناختی عامولهوا روروری اسوت و برخوورداری از
فضیلت و توسعۀ آن عمدتاً خارج از کنترل عامل شناختی است ،نظریۀ فضیلت بهعنوان مهارش ،و فهم فضیلتها بهعنووان
تواناییهای شناختی طبیعی را بهتر که رد کنیم و بپذیریم رویکرد شیصیتمحور با قائل شدن دو مؤلفۀ انگیوش و قابلیت
اعتماد برای فضایل فکری و وجود فضیلت بهعنوان یک ویژگی شیصیتی قابل تحسین که بوه میووان کوافی تحوتکنتورل
عامل شناختی است ،تبیین مناسبتری از ماهیت فضایل فکری باشد.
کلید واژهها« :فضایل» « ،فکری» « ،موثقگرایی شناختی» « ،مسئولیتگرایی شناختی».
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مقدمه
در معرفتشناسی همواره ژر ترین مطالعاش بر مفاهیمی اخالقی تمرکو دارند و غالباً بهطور مستقیم از گفتمان
اخالق نظری گرفته شدهاند .بدین روی« ،فضایل فکری» از آن دسته مفاهیمی هسوتند کوه فیلسووفان بوا مقاصودش
معرفتی به تبیین و تحلیل ماهیت و کاربرد آنها پرداختهاند و دستاورد این مطالعاش ،ظهوور رویکوردش «معرفوت-
شناسی فضیلتگرا» بوده است که توجیه باورها را مرتبط با فضایل فکری میداند و بور نقوف فضوایل فکوری و
عاداش ذهنیِ «عاملِ شناختی» در تعریف و تکوین معرفت تأکید میکند.
در معرفتشناسی معاصر دو نگرش عمده از فضایل فکری وجود دارد :نیست نگرشِ فضیلت بهعنوان یک
قوا و استعداد شناختی؛ بر این باور است فضایل یا قوا و استعدادهای معرفتی در اثر تمرین و تکرار بهبود یافتهاند
و افراد در اثر کاربردش آنها به نحو قابلاعتمادی میتوانند باورهای صادق به دست آورنود .طرفوداران ایون نوو
نگرش تمایل دارند که تواناییهای ذهنی همچوون حافظوه ،دروننگوری و دریافوت حسوی را در زمورا فضوایل
فکری تلقی کنند .میتوان ارنست سوسا را صاحبنظر شاخص در این نو نگرش معرفی کرد .نگرشهایی از
این نو بهطور طبیعی ،به دلیل شباهتشان به تبیینهوای وثووقگرایانوه از معرفوت و توجیوه آن ،نسویههوایی از
«موثقگرایی فضیلت» عنوان گرفتهاند .و در نگرش دوم فضیلت بهعنوان یک ویژگیِ شیصیتی و رفتاری است
که لیندا زگوبسکی حامی آن میباشد .زگوبسکی معتقد است این ویژگیهای شیصیتی اکتسابیاند و با هد
کسب معرفت و حقیقت فعالیت میکنند .در واقع طرفداران این نو نگرش معتقدند فضایل فکری خصوصیاتی
هستند که توسط یک پژوهشگر مسئول از نظر فکری تجسم مییابند .این نو نگرش تحوتعنووان «مسوئولیت-
گرایی فضیلت» شناخته میشود.
از آنجا که سابقۀ طرح فضایل و تقسیمبندی آنها به معرفت و گفتمان اخالقی و بوهویوژه فیلسووفان یونوانی
ون ارسطو باز میگردد؛ در پژوهف حارر با رویکردی تحلیلی نیست مفهوم فضایل بررسی مویشوود ،و در
تحلیل فضایل و تمیو بین فضایل فکری و اخالقی بر آراء زگوبسکی تأکید مویگوردد؛ سوپس ماهیوت و مفهووم
فضایل فکری مورد تحلیل قرار میگیرد.

1- epistemic reliability.
2- epistemic responsibillism
3- epistemic agent
4- Ernest Sosa
5- virtue reliabilisms
6- Virtue responsiblism
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مفهوم فضایل
در باب تبیین کلی فضایل باید به دو نکتۀ مهم توجه کرد :نیست اینکوه ارائوۀ تبیینوی کلوی و واحود از یسوتیِ
فضایل با کاربرد زبان معمول بسیار دشوار است .شاید بتووان دییول آن را ناشوی از نقصوی در زبوان موا دربوارا
فضیلت ،نه انشقاق در خود ماهیتش فضیلت؛ ارائه ندادن هیچ معیاری برای شناخت فضایل در طول تاریخ و تنهوا
به ذکر مصادیقی از آنها بسنده کردن؛ یا ارائوهی تلقویهوای گونواگونی از فضویلت در زموانهوا و مکوانهوای
میتلف ذکر نمود .در واقع؛ در شرایط زمانی و مکانی میتلف هر جا امری فضیلت شمرده شود ،یعنی «آن امور
در مقام داوری ،ارزش تحسین و تشویق را دارد و نیو آن ه رذیلت شمرده میشود ،شایستهی سرزنف اسوت و
این یک معیار کلی برای همهی مصادیق در همهی شرایط است» (یک ، 33 ،ص .) 1دوم اینکه؛ فضویلت
را بر مبناهای متفاوش تعریف کردهاند .برخی ،آن را بر مبنای سعادش تعریف کردهاند .برای نمونوه ،سوقراب بوا
توجه به پیوند بین فضایل اخالقی و خوشبیتی ،فضایل را شرب یزم و کافی برای تحقق سعادش و زندگی شاد
میداند (زگوبسکی ، ۰۰ ،ص ) .یا ارسطو سعادش هر فردی را تابعِ برخورداری وی از فضیلت مویدانود .و
سعادش را عالیترین خیر انسان میداندکه از طریق کمال فضایل و عمل مطابق با آنها به دست میآید .فضایل
نیو از نظر وی اکتسابی اند که در اثر تکرار اعمال منطبق با فضیلت در طبیعت انسان پدید میآیود و بوه ویژگوی
پایدار نفس تبدیل میشوند (ارسطو،

 ،ب  ، ۰3صص .) 3- 3از این منظر فضایل نوعی ملکوه شومرده

میشد و «ملکه»،کنفها یا واکنفهای معینی است که افراد در موقعیوتهوای خواص از خوود بوروز مویدهنود
(پینکافس1 ،

 ،ص  .) ۰بنابراین ،بر همین مبنا ،فضیلت «خصلتی منشی تعریف میشد که یزم است آدمی

آن را شکوفا کند یا با آن به خوبی زندگی کند.
اما در مقابل ،کانت فضایل را نه بر مبنای سعادش بلکه بر مبنای تکلیف انسانها در «تکلیف یوا اقودام بورای
ادای تکلیف» (کانت3 ،

 ،ص  ،) ۰تعریف میکند .زگوبسکی نیو ،نظریۀ خود از فضیلت را انگیووشبنیواد

می خواند و برای ارائۀ یک مفهوم جامع و کامل از تبیین فضیلت بر موارد ذیل تمرکو میکند:
 .فضیلت یک برتری و کمال است؛
 .فضیلت یک خصلت عمیقِ درونیِ فرد است؛
 .ویژگیهای برشمرده در صدر فهرستهای ارائهشده در طول تاریخ ،بهواقع فضیلت هستند؛
 .این ویژگی ها شامل حکمت ،شوجاعت ،خیرخوواهی ،عودالت ،صوداقت ،وفواداری ،شورافت و سویاوش
است؛
 .بعضی از فضائل فکری ،بعضی دیگر اخالقی و شماری نیو نه اخالقی و نه فکریاند؛

_____________________________________________
1- Motivation Based
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 .زائد شمردن قید «اخالقی» در عبارش «فضایل اخالقی» هیچ الوامی ندارد،
 .اهمیت نظری (ارزیابی در اخالق نظری) و کاربرد عملی (تصمیمگیوری خوود و ارزیوابی دیگوران) را در
نظر گرفت (زگوبسکی ، 33 ،ص

).

از این رو ،فضیلت کمال و مویت اکتسابی پایدار برای نفس است که با هویتش دارندا فضیلت پیوند دارد .و
«دارای ارزش ذاتی است نه ارزش ابواری» (آدامو ، ۰۰ ،ص

) .فضیلت به مانند یک عادش به وجوود موی-

آید و شکوفا میشود؛ اما در عین حال عادش نیست؛ شباهت فراوانی – در طریق اکتساب و گسترا کاربرد -بوا
مهارش دارد و از فرد برخوردار از فضیلت انتظار میرود که برای عملی مؤثر مهارش متناسب با آن را نیو داشته
باشد ،با تأکید بر این که فضیلت مهارش نیست بلکه بر خال

مهارش دارای ارزش ذاتی است ،دارای بُعدی به

نام انگیوش (میل برای داشتن یک انگیوا خاص) است؛ کامیابی و موفقیت را در پی دارد .پس در هر فضویلتی،
فهم متعارفی نهفته است که آن را برای موفقیت در کسب اهدافف کمک میکند و این فهم متعار

برای هور

فضیلتی رروری است .بنابراین میتوان گفت« :فضیلت یک مویت اکتسابی انسانی است کوه شوامل یوک میول
عاطفی خاص و نیو موفقیت قابل اعتماد در فراهم آوردن غایت آن فعلی که در اثر آن عاطفه برانگییتوه شوده،
میگردد» (زگوبسکی ، ۰۰3،ص .)1
تمیز بین فضایل فکری و اخالقی
در تبیین کالسیک فضایل فکری ارسطو نیستین فیلسوفی است که نظاممندترین تالش را برای تعیین ویژگوی-
های ماهیتش فضایل فکری انجام داده و آن را از دیگر انوا فضایل متمایو ساخته است.
ارسطو با طرح فضایل فکری در پی بررسی فضیلتی است که در تعیین معیار حد وسط به انسان کمک کند.
و ی با فرضِ وجود پنج حالت یا توانایی نفس برای نفی یا تأکید حقیقت و درستی ،فضایل فکری را شامل «هنر،
دانف علمی ،تعقل شهودی  ،خرد فلسفی و حکمت عملی میداند» (ارسطو،

 ،الوف3

،ص

)و

حتی پا از این فراتر میگذارد و در فضایل فکری نیو بین آنهایی که هد شان معرفت نظری و آنهایی که بوا
هد ش خلق عملی ،در بیرون ،وابسته به غایتش فکری عملی هسوتند ،تفواوش موینهود؛ اولوی را هنور و دوموی را
حکمت عملی مینامد (همان ،صص - 1

).

با این حال ،به نظر این تموایو صورفاً لفظوی باشود و ویژگویهوای فکوریِ همچوون حکموت ،حافظوۀ قووی،
فصاحت ،دوراندیشی ،تیوبینی و غیره جوء فضایلِ اخالقی هسوتند؛ وون آنهوا بوه انودازا فضوایلِ صوداقت و

_____________________________________________
1- intuitive reason
2- philosophical wisdom
3- practical wisdom
4- keenness of insight
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شجاعت قابل ستایف هستند (هیوم ، 31 ،ص ) .اما ارسطو نین تمایوی را قائل شده است و برای توجیه آن
به روانشناسی انسان متوسل میشود و بر مبنای روح انسان به دو «بیوفِ فکوری و احساسوی » (ارسوطو،
الف 3

،

 ،ص  ،) ۰1فضایل را به فکری و اخالقی تقسیم میکند .فضایل فکری بعد عقالنی فرد را و فضایل

اخالقی بعد غیر عقالنی وی را شکوفا میسوازند .مؤلفوۀ عقالنوی ،بعود برتور انسوان اسوت کوه مویتوانود مؤلفوۀ
فرودستتر ما  -بعد غیرعقالنی  -را تحت انقیاد خود قرار دهد .از این رو ،میتوان اسوتنباب نموود کوه تفکور و
احساس تفاوش ساختاریِ بسیاری دارندکه میتواند تمایو بین فضایل فکری و اخالقی را توریح دهد.
اما ،نین تقابلی برای تقسیم فضایل ناکافی است و آن را میتوان به درستی «نگاه تصفیه یافته به قووا فکور»
(زگوبسکی ، 33 ،ص  ،) 33نامید و نمیتوان فضایل فکری و اخالقی را بر این مبنای سست ،از هوم متموایو
کرد.
افوون بر این ،ارسطو در مالحظاش دیگری استدیل میکندکه فضایل اخالقی به این علت از فضایل فکری
مجوا هستندکه فضایل اخالقی قابل آموزش نیستند و تنها از طریق خوگرفتن (عادش کردن) به دست میآینود،
در حالی که فضایل فکری از طریق آموزش قابل یادگیری هستند ،بودین علوت نیازمنود تجربوه و زموان هسوتند
(ارسطو،

،ص

).

اما به نظر می رسد در عمل ،این گفتۀ ارسطو نیو از همان الواماتی نشأش گرفته اسوت کوه زیربنوای اسوتدیل
نیست او را تشکیل میدهد .از نظر او به این دلیول نمویتووان فضویلت اخالقوی را آمووزش داد کوه نمویتووان
احساساش درست را در جریان پرورش یوک فضویلت بوه کسوی آموخوت .در مقابول ،فضوایل فکوری وون در
برگیرندا احساساش نبوده و ادراکش خالص هستند ،مویتووان از طریوق آمووزش بوهدسوت آورد .اشوتباه اساسوی
ارسطو در اینجا قابلآموزش نبودن فضایل اخالقی و قابلآموزش بودن فضایل فکری نیست ،بلکه مقید سواختن
خود به نگرشی بیف بندی شده از روانشناسی عامل به دو جوء عقالنی و غیرعقالنی است.
بنابراین ،ارسطو در تقسیم و تمایو فضایل ،ناکام مانده است.
زگوبسکی هار استدیل را برای تمایو میان فضیلتهای اخالقی و فکری مدنظر قرار میدهد:
 تعلق به بیفهای میتلف روح انسان، فضیلتهای فکری ،و نه فضیلتهای اخالقی ،حالتهایی هستند کوه موجوب تجربوۀ رنوج و لوذش مویشوند،
 فضیلتهای اخالقی ،و نه فضیلتهای فکری ،حالتهایی در معرض احساساش هستند، یک فرد می تواند از نظر فکری فضیلتمند و از نظر اخالقی شرور باشد و برعکس.وی به شکلی متقاعدکننده آنها را رد میکند .و تمایو بین فضایل فکری و اخالقی را یوی بیف از تموایو
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بین دو فضیلت اخالقی نمیداند و در بهترین حالت فضایل فکری را صوَری از فضایل اخالقی میداند.
دیگر نظریهپردازان فضیلت ،تالش کردهاند تا تفکیکی سویتگیرانوهتور میوان ایون دو قائول شووند .جولیوا
درایور از این دیدگاه دفا کرده است که فضایل اخالقی به دیگران نفع میرسانند در حالیکه فضایل فکوری
به خودش فرد نفع میرساند (درایور ، ۰۰ ،ص - 1

) .نین دیدگاهی اگر ه از میوانوی نیوروی ابتودایی

درست برخوردار است .بهعنوان نمونه ،به نظر میرسدکه فضایلِ الگوی عدالت و سیاوتمندی به نحوی هد ش
منتفع ساختن دیگران را دنبال کنند ،در حالی که فضایلِ فکریِ استقالل و استقامت ،بهگونهای شناختی ،عمودتاً
به خود فرد منفعت برسانند .بنابراین ،فضایل اخالقی نفعی متفاوش از فضایل فکری پدید میآورند.
اما الگوی معطو

به خود ،مانند اعتدال ،که مستلوم تنظیم رفتار خود با هود

توأمین یوک تعوادل حیواتی

مثبت است ،عرره نمیکند .سلب جایگاه فضیلت اخالقی از اعتدال گامی به شدش در جهت نجاش یک نظریه
به خاطرِ خودش آن نظریه ،و به معنای نادیده گرفتن برخی دادههای سطح پایه است (گومر،
افوون بر این ،ررورتی ندارد که فضایل فکری بهگونه ای خودپرستانه و معطو
برخال

 ، ۰ص .) ۰

به خود فهمیوده شووند ،و

این تصور ،فضایل فکریای ون سیاوتمندی و غیره وجود دارند که در برگیرندا کمک به دیگران

ف خوود بوه شوکلی باشود کوه نتووان آن را بوه انگیووا
هستند و می تواند شامل در اختیا ِر دیگران قورار داد ِن دانو ِ
خودپرستانه از جانب عامل تقلیل داد .سرانجام آن که تفکیکش فضایل اخالقوی از فضوایل فکوری بور مبنوای بوه
ترتیب ،نفع رساندن به دیگران و نفع رساندن به خود غیرممکن است ،را که گاهی یک فضیلت ،بدون استثنا،
به همگان نفع میرساند .درایور ،به زیان ادعای خوود ،ایون امکوان را موورد توجوه قورار نمویدهود و در نتیجوه،
استدیل وی در جداسازی فضایل فکری و اخالقی ندان متقاعدکننده نیست.
ماهیت فضایل فکری
علیرغمِ اتفاقنظرِ بنیادین مشترکش معرفتشناسانِ فضیلت ،آنان بر سر ماهیت یک فضیلت فکوری اخوتال نظور
دارند و معتقد به درونگرایی و یا برونگرایی اند .و این گرایشاش عمدتاً به تبیینهای مرجح آنها شکل می-
دهد .به همین رو ،در ادامه به بررسی دو نگرش معین از فضیلت بهعنوان یک توانایی شناختی و یوک ویژگویِ
شیصیتی میپردازیم .هد ش این نوشتار آنست که نشان دهد نگرش دوم ،حداقل با توجه به یک فرض زمینه-
ای معین دربارا تحسین شناختی تبیین مناسبتری از فضیلت فکری است .بنابراین ،سؤالِ عموده ایون اسوت کوه
یک فضیلتش فکری یست؟ حداقل بیشتر معرفتشناسان اتفاقنظر دارند که یک فضیلت فکری نوعی مهوارش

_____________________________________________
1- Julia Driver
2- internalism
3- externalism
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یا توانایی ذاتی است که در اثر تمرین و تکرار بهبود یافته است و افراد در اثر کاربردش آنها بهنحو قابلاعتموادی
میتوانند باورهای صادق به دست آورند .از نظریهپردازانی که از این رویکرد دفا کردهاند میتووان گلودمن ،
سوسا و گریکو را نام برد .با این نو نگرش ،فضایل «عوامل و بنیانهای تشکیلِ باور از جمله بینایی ،شنوایی،
حافظووه و اسووتدیل در یووک شوویوا همگووانی هسووتند» (گلوودمن ، 33 ،ص

 .) 1-یووا تمایوول و اسووتعدادی

پایدارندکه به شکلی مناسب در دیگر بیفهای شیصیتش عامل ،تلفیق شده باشند (لپوک ۰۰ ،ص

) .این

نو رویکرد ،فضایل فکری را اگر ه سر شمۀ معرفت میداند؛ ولی نهایتاً در تحلیل از فضایل فکری دیدگاه
قوامحور را ترجیح میدهد« .در تحلیل معرفت پی میبریم که گاهی در غیواب ویژگویهوای شیصویتی کسوب
میشود .در نتیجه ،اینها فضایل فکری نیواهند بود و نباید فضایل فکری را در وار وب رفتارهوای شیصویتش
عقالنی تعریف کرد (گرکو ، 333 ،ص  .) 3 - 3فضایل فکری« ،مهارش ،استعداد یا تواناییهایی هستند که
فرد را قادر میسازند تا بهگونهای کارآمد ،از نظر شوناختی ،از عهودا اموور برآینود» (سوسوا ، 311 ،ص

)و

سهم او از حقیقت افوایف یابد .از آنجایی که قوای معرفتی در معرض خطا هستند ،در اینجا سوسا با قائل شدنِ
نقشی ویژه برای فضایل فکری درصددش ارائۀ معیاری است تا آنها را به عنوان یک فضیلت معرفی کنود .وی در
بیانی دقیقتر میگوید« :تعریف فضیلت یا قوا عقالنی عبارش است از قابلیتی که بوه موجوب آن فورد در حووزا
معینی از گوارهها ،مثل  ،Fو در شرایط  ،Cغالباً به صدق دست موییابود و از خطوا اجتنواب مویورزد» (سوسوا،
 ، 33ص  .) 1بنابراین ،کامالً وارح است که روایتش سوسا از فضیلتگرایی از کاربرد نظریوههوای اخالقوی
در معرفتشناسی میپرهیود .تصور وی از فضایلِ فکری ،در یک معنا بسیار محدودتر از نگرشهای دیگر و به-
ویژه نگرشهای سنتی از نو ِ افالطونی است .را که «بنا به باورِ ارسطو انگیوا درست شاملِ پیوندی با موفقیت
عمومی ِفرد است ،و معرفت تنها یکی از ابعادش این موفقیت است» (لئونوارد ، ۰ ۰ ،ص ،) ۰اموا در یوک معنوای
دیگر ،مدل سوسا عامتر از نسیههای ارسطویی است .زیرا در مدلِ سوسا فرد میتواند مهارتی داشته باشدکه بوه
دانف کمک کند ،بدون آنکه به کار بستن این مهارش متأثر از انتیاب او باشد .سوسا کامالً تمایل دارد که به
این مورو اذعان کند ،و ب ا این حال او اصرار دارد که این فهم از فضایل فکری به میوان کافی مبتنی بور سونت
یونانی است:
«با این حال حتی در جایی که انتیاب اندیشیده بدینگونه حضور نودارد ،همچنوان نووعی
مکانیسم ،ممکن است باورِ فرد را پدید آورد .بهعنوانِ مثال ممکن است که این قوا بینواییِ
فرد باشد که با عمل کردن در نورِ مطلوب ،باورِ فرد به گرد بوودن و سوفیدی یوک گلولوه

_____________________________________________
1- Goldman
2- Sosa
3- Greco
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برفی را شکل دهد  ...اما یک معنای گستردهتور از فضویلت نیوو وجوود دارد کوه همچنوان
مبتنی بر سنتش یونانی است که در آن هر یوی که دارای یک کارکرد اعم از مصنوعی یا
طبیعی است ،بهطور قطع فضیلتهایی هم دارد .مثالً شوم فضویلتهوای خوودش را دارد،
همانطور که یک اقو هم فضیلتهای خودش را دارد .بنوابراین اگور موا درک حقیقوت
دربارا محیط خود را در زمرا اهدا ش مطلوبِ انسان بگنجانیم ،در این صوورش و در یوک
معنای گستردهتر قوه بینایی ،یک فضیلت در انسانها بهنظر خواهد رسید» (سوسوا، 311 ،
ص- 1

).

بنابراین« ،فضیلت فکری» آن است که رریب یا نسبت باورهای صادق را نسبت به باورهوای کواذب بیشوتر
میکند .مهم شمردن فضیلت فکری در نظریۀ معرفت سوسوا در هموین جوا متوقوف مویشوود و بوا وارد نکوردن
دیلتهای اخالقیِ مفهوم «فضیلت» ،بر صدقِ باور تأکید میشود.
سوسا به هیچوجه ویژگیهای شیصیتی را شایستۀ عنوانِ فضایل فکری نمیداند .به نظر مویرسود ایون نوو
تلقی دارای نقض باشد .را که فضیلت دارای بار ارزشی است و تا یوی ذاتاً ارزشمند و دارای مویت نباشد ما
نمیتوانیم بگوییم فردی به لحاظ قوای طبیعی که در نهاد همۀ افراد به ودیعه گذاشته شده است از سایرین برتور
و ارزش و باورهای صادق بیشتری دارد.
برخی از مواردی که در زمرا فضیلتهای فکری گنجانده میشوند را میتوان بهگونهای طبیعیتور تعوالی و
نه فضیلت نام نهاد .را که برخی از این خصوصیاش را به هیچ وجه نمیتووان بوه شوکل مطلووبی ویژگویهوای
رشدیافته تلقی کرد .و برخی ممکن است گمان کنند که تنها ویژگیهای رشدیافته را میتوان در زمرا فضوایل
بهشمارآورد .تعالیها در هار وب این فهم ،فضیلت تلقی نمیشوند .بهعنوان نمونه« ،حافظههوای خلولناپوذیر
ش فورد تلقوی شووند ،فضویلت تلقوی
ممکن است تا جایی که از آن دست ویژگی هایی نباشوند کوه حاصول توال ِ
نگردند» (کاوانویگ ، 33 ،ص .)1
زیرا ،به نظر یک عامل ،بتواند تواناییهای خود در رابطه با برخی تعوالیهوای شوناختی همچوون دریافوت و
حافظه را بهبود بیشد ،هر ند که نین بهبودی رایج نباشد .به گمان من یک تمایو ِبهتر ،بر این مسأله متمرکو
خواهد بود که آیا عامل از کنترل کافی بر آن خصوصیت برخوردار است یا خیور ،و آیوا مویتوانود در شورایط
عادی از بروز آن جلوگیری کند یا خیر .در رابطه با دریافت و حافظه ،اینها تواناییهایی هستند کوه بوه خووبی
میتوانند مستقل از تالشهای ما عمل کنند در حالی که در رابطه با خصوصیاشش شیصویتیای همچوون مودارا،
مداومت ،گشودگی ذهنی و امثال آنها صدق نمیکند.
حال ،اگر فهم و تبیینِ برونگرا از فضیلتهای فکری را درخور ندانیم ،تبیبن درونگرا گونه مویتوانود از
این مشکالش دوری کند وگوینهای معقولتر را ارائه نماید؟ این پرسوف بحوم موا را بوه بررسوی دقیوقتور ایون
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مورو میکشاندکه را با توجه به همۀ جوانب ،فضایل را به بهترینِ وجه ممکن ،میتوان بهعنوان خصوصیاشش
شیصیتی ،و نه فرایندهای شناختی فهمید .شاید برجستهترین حامی این نوو فهوم از فضوایل ،لینودا زگوبسوکی
باشد ،و مدل او بازتاب دهندا تالشی بوی ماننود و بلندپروازانوه بورای تودوین یوک نظریوۀ فضویلت ،حسواس بوه
ررورشها و الفهای معرفتشناسی معاصر است.
نیست اینکه ،یک فضیلت بهعنوان یک تعالیِ اکتسابیِ روان و عمیق تلقی میشود .از آنجایی که در این
تعریف ،فضیلت اکتسابی است ،رشد آن بایستی در طول یک دورا زمانی و در پاسخ به تالشِ عامل رخ دهد.
دوم ،فضیلت دربرگیرندا یک مؤلفۀ انگیوشیِ مشیص است که حاکی از وجود تمایلی به کنف در جهت
یک غایت معین میباشد .در مورد فضیلتش فکری ،این انگیوه معمویً معطو

به دستیابی بوه حقیقوت یوا دانوف

است.
«در یک سطح انگیوشی اساسی ،همۀ فضیلت های فکوری دربرگیرنودا یووی همچوون عشوق بوه خیرهوای
شناختی هستند (بئر،

 ، ۰ص  ) 3- 1و ما زمانی میتوانیم فرد را از نظر فکوری فضویلتمنود بودانیم کوه

انگیوا او برای دستیابی به حقیقت تا حد زیادی بر مبنای باور او به ارزشومند بوودن دسوتیابی بوه حقیقوت ،قابول
توجیه باشد (بئر  ، ۰۰ص  .) 3برخی متفکرین دوران اولیۀ معاصر نظیر اسپینوزا منبع فضایل فکری را انگیوش
برای «صیانت ذاش» میداند و هابو نیو انگیوش برای قدرش را برمیشمردکه انگیوش برای معرفت را نووعی از
آن میداند (هابو ، 31 ،ص  .) 3- 1یا دیویی ،بهترین طریق تفکر را «تفکر عقالنی و متأمالنه» موینامود کوه
مستلوم این است فرد روشهای کسب معرفت را شناسایی و از میان آنها بهترین طریق ممکنِ کسوب معرفوت را
انتیاب کند (دیویی،

 ، 3ص ).

بهنظر ،بازگشتش همۀ این مباحم به نوعی «انگیوش برای معرفت» است .بین «میول بوه حقیقوت» و انگیووش
برای فعالیت در جهت طریق درستش معرفت یک نو همپوشانی وجود دارد .بسیار وارح است که معرفت یعنی
باور صادق و کسی که سودای رسیدن به صدق و حقیقت را در سر میپروراند ،در کسب باورِ صادق ،هم جهد
میکند و هم انگیوشِ کسبِ آن را دارا میباشد .نین فردی دارای دغدغهها و اهدا

معین سطح دومی است

که تالش میکند فضایلی ون گشودگیِذهنی ،اعتدالِ فکری ،احتیاب و شجاعت و سیتکوشیِ فکریِ را در
خود ارتقاء بیشد تا بتواند به اهدا

مورد نظر نائل شود.

سرانجام با قائل شدن ِمؤلفۀ دیگری همچون «اعتموادپوذیری» (زگوبسوکی ، 33 ،ص

) بورای فضوایلِ

فکری ،میتوان گفت :
«فضایل فکری فضایلی هستند که هر یک دربردارندا تمایل عاطفی خواص خوود اسوت و

_____________________________________________
1- Self- preservation
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خاستگاه این تمایلِ عاطفی ،عاطفهی بنیوادیِ عشوق بوه حقیقوت (صودق) یوا [خصولت] بوا
وجدان بود ِن معرفتی است که در دسوتیابی بوه حقیقوت و باورهوای صوادق بوه نحوو قابول-
اعتمادی موفق هستند» (زگوبسکی ، ۰۰3 ،ص .) ۰

لذا با تأمل بر این رویکرد بیان ند نکته رروری است:
مالک رسیدن به غایتش فضایل ،انگیوش و قابلاعتماد بودن خود شیص است .برای مثال ،اگر فردی واقعواً
روشنفکر است ،باید خودش فرد پذیرای ایدههای جدید باشد ،آنها را منصفانه بررسی کند و بوه خواطر ایون کوه
ل فکوری دارای مؤلفوۀ انگیوشوی برآموده از
ایدههای خودش نیستند آنها را رد ننماید؛ پس هور یوک از فضوای ِ
انگیوش برای شناخت و مؤلفۀ موفقیت قابل اعتماد در دستیابی به غایت مؤلفۀ انگیوشی هستند ،نوین انگیوشوی
به طور مشیص شاملِ میل به داشتنِ باورهای صادق و دوری از باورهای کاذب است که شیص را به پیروی از
روش های باورساز ،فراهم آوردن اجوای انگیوشی میتص هر فضیلت و نیو پیوروی از الگوهوای رفتواری سووق
میدهد.
انگیوش زمانی به فضیلت می انجامد که از طریق خوگیری و تکرار ،در شیصیتش فرد به تثبیت برسود توا در
برابر تأثیر انگیوش های میالف به نحوِ اعتمادپذیری مقاومت کند و مرتکب رفتاری برخال

فضویلتش خوویف

نشود؛ ون این ویژگی ها ،راهی به سوی صدق و حقیقت هستند در شمار فضایل فکری هستند ،پس اگور هور
یک از آن ها موجب صدق و وصول به حقیقت نشوند و به لحاظ معرفتی به هد

خود نرسوند ،نبایود آنهوا را

جوء فضایل فکری تلقی نمود ،به باور وی فضایل فکری ،ررورتاً موجباش صدق را فراهم نمیکنند و ایون امور
به جای آن که شاهدی باشد بر این که فضیلت فکری صدقآور نیست ،دلیل بر آن است که ویژگیِ مووردنظر،
فضیلت نیست و نیو ناکامی یک فضیلت در تحقق هد

خود ،دلیلی بر دست کشیدن از اطالق فضویلت بور آن

نیست ،بلکه آن فضیلت هنوز هم خوب و ارزشمند است؛ همچنین در انگیوش باید تعادل وجود داشوته باشود و
ال نقصوی نیسوت یوا تنهوا در حوالتی نقوص اسوت کوه از
افراب در آن ،عقالنی و معرفتی نیست .این افراب یا اص ً
شیصیت متعادل اخالقی فرد بکاهد و موجب خلل در کمال او باشد .نظریاش سعادشبنیاد در اینجوا مویتواننود
آن را به دلیل صدمه به سعادش نکوهف کنند؛ همچنین در نظریۀ انگیوشمحوور ،فضویلت ارزش مسوتقلی دارد
که برآمده از ذاش آن است ،نه از ارتباب آن با یو دیگر .فضیلت ملکهای است که ناخودآگاه در موقعیتهای
حساس ،بروز میکند و فضایل فکری نیو ویژگیهای پسندیدهای هسوتند کوه دریچوه نگواه و شوناخت افوراد از
جهان پیرامون میباشند (زگوبسکی ، 33 ،صص - 1

) .بر اسواس ایون رویکورد ،هموۀ انسوانهوا نوین

گرایف ذاتی را در خود احساس میکنند و برای آن ارزش قائل هستند؛ اما با کوافی ندانسوتن آن ،بورای تبیوین
فضایلِ فکری ،ساز و کار زیر را ارائه میدهد:
الف) انگیوش برای کسب معرفت ،یک امر ارزشمند درونی است که این ارزش خود را نوه مرهوون ارتبواب

ربرسی مبانی فضایل فکری با تأکید رب ررء ینندء گزببکیی44
خود با خوبی های دیگر و نه حتی وابسته به دارا بودن معرفت است؛
ب) فضایل فکری هر کدام دارای یک جوء انگیوشی هستند که همۀ آنها برآمده از یک انگیوش کوالن و
بنیادی (معرفت) است و هر یک از این فضایل در جهت کسب معرفت کارآیی خواهند داشت؛
ج) موفقیتش موردش وثوق در بهدست آوردن غایتش یک انگیوش ،خودش یک امر خوب و ارزشمند است؛
د) در نهایت ،ارزش جوء دوم فضایل (موفقیت قابلاعتماد) ،برآمده از جوء اول آنها (انگیوش) است (ابتدا
انگیوش ارزشمند وجود دارد که اجوای دیگر فضایل از آن منشعب میشود کوه در کسوب غایوت خوود موفوق
هستند .حال ون آن انگیوش دارای ارزش است ،این موفقیتها نیو ارزشمند هستند)؛
هو) در نهایت ،ارزش هر دو جوء فضایل فکری ،برآمده از صاحب آنها است .پوس بور اسواس یوک نظریوه
انگیوشمحور ،فضایل فکری دارای ارزش هستند و آن ه همۀ این فضایل را ارزشمند میکند ،امری برآمده از
ارزش انگیوش برای معرفتاندوزی و یک ویژگی درونی بورای فاعول معرفوت اسوت (هموان ،ص
بناب راین؛ یک فضیلت فکری یک تعالی ژر
انگیوه ها /هیجاناش معینی است که نهایتاً معطو

-

).

و بادوام اکتسابی برای یک فرد است کوه شوامل برخوورداری از
به حقیقت ،و بهشکلی بالفصولتور ،معطوو

فکری خاصتر بوده ،و با موفقیتی قابلاتکاء در دستیابی به آن اهدا

بوه یوک هود

همراه هستند.

حال با توجه به نکاش یادشده باید دیدکه آیا نین تبیینوی از فضوایل فکوری مناسوب اسوت؟ در ابتودا بایود
اذعان نمود که اگر ویژگیهای فضایل فکری بهطور کلی بوه عنووان یوک مهوارش یوا قابلیوت مشویص گوردد،
تفاوش مهمی میان تواناییهای شناختی و کاربرد فضیلتمندانۀ آن تواناییها توسط عاملِ آن وجود دارد .حوال
اگر طرفداران این رویکرد بیواهند نین تلقی از فضایل فکری داشته باشوند و در عوین حوال بوه دیودگاههوای
درونگرایان پایبند بمانند ،باید تبیینی از این تفاوش ارائه دهند .موروس و اومبرس بر این تمایو تأکید داشتهاند:
«سوسا ،پالنتینگا و گولدمن دربارا تواناییهای شناختی یا اساسواً هور نوو فراینود شوناختی
پایدار و غیرگذرا سین میگویند و نه دربارا اسوتفادهی عوالیای کوه موا ممکون اسوت از
تواناییهای شناختیمان به عمل آوریم» (موروس و آمبرس ، ۰۰ ،ص ).

آنها تالش نمودهاند تا دو رویکردش وثوقگرایی توانایی شناختی و وثوقگراییِ عامل را با هم تلفیوق کننود.
اشکال رویکرد برونگرایانه آن است که معمویً تأکید بیشتری بر فرایندهای مؤثق باورسازی مویکننود کوه بوه
تولید معرفت میپردازند و اشکال درون گرایانۀ آن است که معمویً بر مسئولیت عامل در رشد خصوصیتهای
شیصیتی مناسب که فرد را به سوی موفقیت شناختی هدایت میکنند ،تأکید مینمایند.
با اندکی تأمل بهنظر میرسد که هر دو تأکید مهم باشند .کارکرد درست تواناییهای شناختی برای انتساب
فضایل (به عامل) رروری است ،اما فضایل فکری را پدید نمیآورد .اسناد فضیلت ،بر پایۀ کاربسوت فضویلت-
مندانۀ تواناییهای ذهنی مربوطه ،در رابطه با عامل صدق میکنود .بنوابراین نمویتووان توانواییهوای شوناختی را
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جدای از عامل مورد بررسی قرار داد و عکس آن نیو صادق است .از این رو میتوان فضوایل فکوری را عوادتی
اکتسابی در نتیجۀ استفاده مطلوب از یک توانایی شناختی تعریف کرد کوه بوه نظور مویرسود تأکیود اصولی بور
توانایی های شناختی است نه فرد عامل ،و این مورو به ابهام در نقشی که عامل در کنف دانستن ایفا میکنود،
میانجامد .زیرا «دانف در نتیجۀ استفادا درست و موفق از تواناییهای شناختی پدید میآید .بنابراین ایون بواور
ارتباطی علت و معلولی با ویژگیهای موثق و استفادا مسئوینۀ او از این تواناییها در مواردی صدق میکند که
نیاز به اتکاء به مسئولیت است» (همان ،ص

 .) -با وجود این ،به دلیل اینکه مفهوم تحسین و تمجید ِعامول،

به دلیل بهکارگیری مطلوب این تواناییها ،تنها زمانی معنیدار خواهد بود که در شرایط معمولی احتمال اندکی
وجود داشته باشد که عامل استفادا بدی از آنها کند .نتوان از پس تلفیق این دو نگورش برآمود .ایون موروو
سؤال دیگری را مطرح میسازد و آن اینکه یک فضیلت تا ه میوان باید تحت کنترل عامول باشود توا از نوین
شرایطی برخوردار گردد و این شرا یط تأمین شوند؟ اگر بیشتر باورهای ما ،تا حدی ،ذاتی غیر ارادی باشند ،به-
نظر نمیرسد که بتوان ما را بهخاطر آنها تحسین کرد .افوون بر این ،اگر فضایل فکری به میووان کوافی فراتور از
کنترل عامل شناختی باشند ،به هنگام بروز این فضیلتها عامل مستحق تحسوین نیسوت .در ایون صوورش وقتوی
عامل باورهایی را در نتیجۀ این فضیلتها شکل میدهد هم شایستۀ تحسین نیست  -حتی اگر این باورها درست
از کار در بیایند .ولی با توجه به اینکه تواناییهای شناختی معمولی همچون حافظه و امثال آن به نوعی خارج از
کنترل مستقیم یا غیرمستقیم فرد عامل است و خارج از دایرا شناختی درونی ما عمل میکننود ،مویتووان نتیجوه
گرفت که سین گفتن از تحسین عامل به دلیل برخورداری از این تواناییها و داشتن باورهای درست بر پایۀ به
کارگیری آنها ،نامناسب باشد.
در نهایت اینکه ،یک عامل شناختی در صورتی از یوک فضویلت فکوری برخووردار اسوت کوه آن فضویلت
منعکس کنندا یک ویژگی شیصیتی قابل تحسین بوده ،که به میوان کافی تحت کنترل عامل باشد ،به عبارتی،
یک شیص فضیلتمندکسی است که بهخاطر تالشهای شناختیاش سواوار تحسین است و این نقف محوری
در ایدا فضایل فکری دارد .بهگونهای که جیمو مونتمارکت نیو آن را دستور ارسطو مینامد که «مبتنی بر بوروز
فضیلتها و شرارشهایی است که میبایست تحسین یوا سورزنف شووند» (مونتمارکوت ، 33 ،ص

) ،نیوو

عامل در تجلی بیشیدن به آن فضیلت از انگیوا دستیابی به حقیقت برخوردار باشد ،در جهوانهوای نرموال ایون
ویژگیهای شیصیتی بهگونهای موثوق بوه بواورهوای درسوت منجور شووند ،و ماهیوت و عملیواشهوای ویژگوی
شیصیتی از جنبهی درونی در دسترس عامل باشند.
«باری در یک معنا از فضیلت ،سوسا و گرکو درست میگوینود.گواهی موا مویتووانیم هور
تعالیِ انسانی را فضیلت تلقی کنیم ،که در این صورش فضیلتها نه تنها تواناییهای خوبی
همچون بیناییِ مطلوب ،بلکه فرایندهای شناختی طبیعی دارای کارکرد مطلووب ،همچوون
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استدیل استنتاجی معتبر ،ظرفیتهای طبیعی همچون هوشمندی ،و همچنوین ویژگویهوای
مطلوبِ خلق و خوی همچون تمایل بوه خوشورویی ،و مهوارشهوایی همچوون مهوارش در
تایووک کووردن را در کنووار ویژگوویهوواییِ همچووون شووجاعت و دانووایی دربوور موویگیرنوود»
(زگوبسکی ، 33 ،ص

).

اما با پیروی از کاربستش ارسطویی میتوان گفت که یونانیان باستان فضیلتها را نوه بوا خوود توانواییهوای
فکری ،بلکه با تعالیهای آنها تعیین میکردند.
علیرغم آنکه نین اذعانهایی میتوانند معقول باشند ،اما دلیل مهمی برای ترجیحِ یک تبیینِ منف -بنیوان
از فضایل فکری وجود دارد و آن اینکه دلیل انتساب تحسین و تمجید در پاسخ بوه باورهوای درسوتش مبتنوی بور
فضایل ،در صورش استوار بودن فضیلتها بر تعالی های طبیعی و نه اکتسابی ،معنای کمتری خواهد داشت .زیرا
اگر ه ،ما خود توانایی یا ظرفیتش طبیعی را تحسین ،و نقص طبیعی را سرزنف نمیکنیم ،ولی از آنجوایی کوه
این قوا و ویژگیهای طبیعی کامالً غیرارادی هستند .روشن است که این ادعا کوه تحسوین و سورزنف اخالقوی
می بایست با کنترل ارادی تناسب داشته باشد گمراه کننده است .اما حداقل معقول اسوت کوه ادعوا کنویم آنچوه
کامالً غیرارادی است ،بیرون از حوزا اخالق است.
اما ،این تأکید بر ارادی بودن ،یک مسألۀ اساسیتر ،یعنی «تمایو میان امرشیصی و امر موادون شیصوی را
د ار ابهام میکند .نکته اساسی در اینجا این است که تنها یک ویژگیِ شیصیتی ،در برگیرندا آن نوو مؤلفوۀ
انگیوشیِ یزم برای پیوند زدن فضیلت به عامل به شکلی معنادار از نظر شوناختی اسوت .یوک شویوا قابول قبوولِ
تبیین این واقعیت ،آن است که تواناییهای شناختی را بهگونهای اشتقاقی متعلق به عامول بودانیم ،در حوالی کوه
ویژگیهای شیصیتی بهگونهای بیمانندتر به او تعلق دارند .این تمایو تا حدی مبهم است .اما نکتوۀ اساسوی آن
این است که یک توانایی شناختی ،حداقل در شرایطش نرمال ،از نوعی جایگاهش شناختی مثبت برخوردار است که
مستقل از تعلق آن به هر عامل دارندا آن است .در مقابل ،یک ویژگیِ شیصیتی تنها زمانی از جایگاه شوناختی
مثبتی برخوردار است که به درستی توسط یک عامل بهکار گرفته شود .شاید این تموایو باشود کوه موا را مجواز
میسازند که بگوییم تنها ویژگیهای شیصیتی و نه توانایی هوای شوناختی در عمول متعلوق بوه عامول شوناختی
هستند.
این مسأله روشن میسازد که را تبیینهوای وثووقگرایوان شوناختی از فضویلت ،کوه فضویلت را بوه عنووان
مهارش یا تعالی تلقی میکنند ،تا این حد بر «اثربیشی بیرونی» و نوه انگیووش درونوی متمرکوو هسوتند .در ایون

_____________________________________________
1- personal
2- subpersonal
3- epistemic agent
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تبیینها تأکید بر باور درست یا دانشی است که بهواسطه فضیلتها پدید میآیند ،نه بر انگیوا باور پیدا کردن به
حقیقت یا تحقق زندگی خوب و امثال آنها .از آنجا که مهارشها با کنفهایی از انوا مشویص پیونود دارنود،
نتیجه میگیریم که اثربیشی در رابطه با آن کنفها رروری است .اما نمیتوان نتیجه گرفت که شیصوی کوه
این مهارشها را بروز میدهد شایستۀ تحسین است.
بنابراین؛ تا جایی که مفهوم تحسین در تحلیل شناختی عاملها رروری است ،و تا جایی که برخورداری از
فضیلت و توسعۀ آن عمدتاً خارج از کنترل عامل شناختی است ،درستتر اسوت کوه نظریوۀ فضویلت بوه عنووان
مهارش ،و فهم فضیلتها بهعنوان تواناییهای شناختی طبیعی را رد کنیم .نتیجوه اینکوه فضوایل و توانواییهوا یوا
مهارشها پیوندهای متعددی دارند ،اما فضایل از نظر فیویکی بر مهارشها مقدم هستند .به گمان مون دلیول ایون
مسأله آنست که مؤلفۀ انگیوشی یک فضیلت ،بیف از اثربیشی بیرونی ،تعریف کنندا آن است .اما هیچکدام از
اینها به معنای آن نیست که تواناییهای شناختی هیچ نقشی در توجیه یا کسب معرفت ایفا نمیکنند .بهطور قطع
وثوقگرایان شناختی به هنگام پرداختن به این ویژگیها ،بر این جوء مهم شناختی تأکید میکنند .اما بهنظر در
نگاه وثوقگرایان شناختی ،جایگاه توجیه معرفتی  ،باور یا گواره است و نه عامل شناختی که به باورهوا شوکل
داده است.
نتایج مقاله
فضایل فکری ویژگی های پایدار نفس هستند که نه تنها در جهت شناخت درست حقیقت و جهان به کار موی-
آیند بلکه ابوار بسیار مهمی در شکوفایی فکری و شناختی در معنای خوب یا مطلووب محسووب مویشووند .در
ند دهۀ اخیر در معرفتشناسی فضیلتمحور بر ارزش و نقف آنها در صدق باورها تأکید بسیاری شده اسوت.
طرفداران معرفتشناسی فضیلتمحور ،دو نو تبیین موثوقگرایوی فضویلت و مسوئولیتگرایوی فضویلت از ایون
فضایل ارائه کردهاند و منشاء معرفت را کارکرد این فضایل دانستهاند .در نگورش نیسوت ،فضوایل شوامل قووا،
قابلیتها و استعدادهای شناختی و در نگرش دوم ،شامل ویژگیها و خصوصیاش شیصویتی هسوتند کوه عامول
آنها با انگیوا کسب معرفت ،آنها را به کار میگیرد .هر دو رویکورد ،انتقادهوایی را از تلقوی طور
فضایل ارائه دادهاند و مورع طر

مقابول از

مقابل را شایستۀ اطالق فضایل نمیدانند .رویکرد شیصیتمحور با حامیانی

نظیر زگوبسکی ،فضایل فکری را صوَری از فضوایل اخالقوی مویدانود کوه دارای دو مؤلفوۀ انگیووش و قابلیوت
اعتماد هستند .به نظر میرسد با فرض پیفزمینهای تحسین و تمجید عامل فضایل و ایراداش وارده بور رویکورد

_____________________________________________
1- cognitive reliablism
2- epistemic justification
3- cognitive agent
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وثوقگرایی شناختی ،تبیین رویکرد شیصیتمحور از فضایل ،تبیین مناسبتری باشد.

علم هش
1399  بهار و اتبستان،19 شماره، دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی442
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