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 درآمد. 1

شن سايهاطاق ههه زکردها یهاخ ارهباهه عرفاتهههه ايها ه جروعاههههشن سيهفض لتهب عرفت
هفضا لته.هعا هتررکاوهدا دهتا ها  زا بيهبا   هههههف ه یه زژگییها  ز بيه عرف هبرشودهکههي 

تحل  ه عرفته هتوج ههبرهپ زاههههکههاستشن سيهن  دز هاز هنوعه عرفت ف ومهبه9ي عرف 
هگ رد.ههآ هصو ته ي
ا نساتهسوسا ه ا دهههه5« زقهارمه هقاهه»هۀب ه ق لاهه9105د هس چهشن سیه عرفتاز هنوعه

شن سايهتحل لايهد هآ ه  ا  هبا هههههشن سايهتحل لايهشاد.ه عرفاتهههه ق بتهب ه عرفتهۀعرص
آز ه عرفات،هه»هۀترها ههرهه شکقتهگ  ههبودهکههب ه ق ل.ه  مايه واجههبود شکقتهعدزده

ه  هد ب  ه وجههبههل لشهکش دهص د ه  اهبههب  ه عرفتتعرزفهه3«ب   هص د ه وجههاست؟
 ه ع صارهباهههههسان يههشن سا  ه عرفاتههکارد.هازجا دهه عرفتهتردزدههۀگ نعن صرهسهکف زته

 ه جراوعههراههنا  وفقهههه هگ  ههبرآ دنادها ا هدهه خ لفيهد هصددهپ سخهبهه شکهيه گونه
 هه4عهسا  گ  گرازيها ثا هناوههه،شن سيهسن يح ه شکقته عرفته   ندند.هسوس هبههانگ و

 بن يههد لرخشهه ازده،د هاز ه ق لهه،7ازيگر هبر  ه2زیگرا ههرچن  هد   ه2 بن گرازي
 حاو يهساو ههه  حو يهباههف عا ههشن سايه اها هبا  ههکنده ه عرفت يه عرف يه اهپ شن  د

دزادگ هه يهههن اد.ههشن سيهفض لته اهبن ه يعرفت هۀه يها ل  هب هاز هحرکتهپ زههدهد ي
ه99،کي اگوبساهه95، ون ر  کوئاتهه،1،کادهه0،گرکاوهه.گرفاته هبههسرعته او دهاسا قب چهقاراههه

هفضا ز هه يه خ لفهباههحر زاتها هههبههصو ته، هبس   يهدزگرها هف لسوف  هب ئره95،آئودي
هلته اهشک هدادند.ه سيهفضشن  عرفتا ههپرداخ نده هتقرزره يهگون گونییه عرف 
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حر زتها هفض لته عرف یهباههعناوا ه اهایهههههد س  هفض لتهشن  عرفتبهه غمهاتح ده
زا هتب ا  هعن صارهبن ا دز هههههه، سیهسن یه هتحل لایهشن فتها ه شکقته عرفتبرایهبر  

تب ا  ه احادیها هفضا لته عرف ایها ائاهههههههها ههآ شن سیه ث هشن خته هتوج اه،هه عرفت
گ اریهد ه  زکاردهههب عا هشاک ههه قفهد هتب ا  ه  ه اتهفضا لتهشان خ ی،ههههنکردند.هاخ

هشد.هگرازیهاع ر دگرازیه ه سئول ت
 ه  زکرده یه اهتب   هکندههفض لتشن سیه عرفت  ه تههد هصددهاستهت ز ه ق لهها

تب ا  هههۀا ائهکهاز .هبههدل  ه اهتوض حهدهدگرازیه  مهآ هزعنیهاع ر دگرازیه ه سئول ت
د ههازا ههد هگر هف مه  ه تهفض لته عرف یهد شن سیه عرفتصح حها ه  ه تهاز هنوعه

توجاههههعن صاره عرف ایه او دههههۀاز ه  مهد هاز ه ق لههتحل  ه هب شها هبق ه،  زکردهاست
فض لتهد ه اقا ه اکنشایهاساتهباههههههشن سیه عرفتهکهاز ب هتوجههبهه ههقرا هگرف ههاست.

هگ اارید هشااک آ ههشن ساایهتحل لاای،هد هاب ااداهبااههنقااشههازااراداته ا دهبااره عرفااته
باههخ سا گ ههازا هناوعههههههپسها هآ هضر هاشا  ههشود.هپرداخ هه یشن سیهفض لته عرفت

گرازشهبههفضا لته عرف ایه  شا هههه د شن س  ه عرفته انگ وه،شن سی عرفته  زکردهبه
 هبرهلاو مهههشن سیهفض لتهپرداخ ه عرفتگردد.هد هپ ز  هبههبرخیها هنقده یه ا دهبره ی

ه.شودترها هفض لته عرف یهتأک ده یتره ه نصف نه،ه نعطفترج   هتب  نی
 

 تحلیلیشناسی معرفت. 2

ها يهه.هب ش رهناواعهشودتعرزفه يه عرفتهبههب   هص د ه وجههسيهتحل لي،شن  عرفته د
شن خته هلگاونگيها تبا آهآ ههههسيهبرهتحل  هفلسفيه  ه تشن  عرفته  وجودهد هحو 

هشن س  هسن يه ه ع صرهسههعنصارهبا   ،هه  ررکوهشدههاست.ه عرفتهاشگ نهعن صرهسههب 
 هناههدههکهاز  هبهه غمههدداننآهال مه هک فيهبرايهحصوچه عرفته یصد ه هتوج هه اهشر

ه يه ربوآهبههتوج اه،ها ا هد هههنظرزهه ب  ه  هنههده،تحل  ه هتعرزفهتوج ههاتف  هنظرهدا ند
هههاز ه  مهتردزدهندا ندهکههتوج هه عرف يه هش نسهب ههمهس  گ  هن س ند.

ها يههازادهههتوج ه،ه د ب   ش و يههس ندهکهههۀرزنظد هه5يگراز هقرزنهه9ياع ر دگراز
 هکا فيهبارايهههزندهز هقاوايهق با هاع را ده اهشارآهال مهههههآرگراز  هفاع ر ده. خ لفيهدا ند
شواهده ههۀزبرهپ ه اهصرف ً هحصوچهشن ختههگراز  هتوج ههب    هقرزنههدانندتوج ههب   ه ي
هه[.24]هدانندقرائ ه  سره ي

                                                           
1. Reliabilism. 

2. Evidentialism. 
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شن خته اهب ههۀتعرزفهدزرزن«هب   هص د ه وجههاست؟ه،آز ه عرفت»گ  ههب هعنوا ههۀ ق ل
کاهههدهادهه يه يهنقضهنش  ها هطرزقه ث چد هاز ه ق لهه.هگ  ههدکرواجهه شک هجديه 

ناههه هه،نده ليهک فيهن س ند؛هلراهکههنههداش  هش هداه يه ذکو هبرايهشن ختهال م ؤلفه
کاههبا   هههبارايهاطر نا  ها هازا هههه،ق ب هاع ر دهيزندهز هقوايه عرف آ  ها هطرزقهفرتول دهب 

ه.ه20]24 ;[ه9ن س ندک فيهه، علوچهش نسهن ست
نشا  ههباهه شاک هگ  اههههههنسبتهه يه  ف  تيشن س  هسن يه ه ع صره اکنش عرفت

پ شا  هدادناده ههههۀگ ناهه هپ شن  دهافوازشهعنصرهل    يه اهباههعن صارهساهههه.هسن يدادند
هگرازا  هد هشن س  ه ع صرهسعيهکردنده ف ومهاع ر دپذزريه اهاصقحهکنند.هاع ر د عرفت

آ هقارا هدا ده هشارازطه سا عدههههه  ح طيهکههف عا هدهن سبهبود هشرازطه بههاز ه ابطهه
گرازا  ههبرخايها هاع را دهه.هاش  ههکردندزندهآشرآهاع ر دهبههقواهز هفر،هبههعنوا هخودهف ع 

ص دقيهبف را مههه بههعنوا هب  هاگرهشن خته اهادع هکردند ههندشرآهتوج هه اهکن  هگذاش 
پقن  نگ ه.هتوج ههن سته ؤلفۀدزگرهن   يهبههه،کههبههطو هق ب هاع ر ديهح ص هشدههاست

 ف اومههاستهکهها هضر  يهبود هعنصارهتوج اههسارهبرت ف اهه ههههههيشن س ن عرفتهۀا هجرل
تضر  هاساتهههد هصو تيهدا ايهب   ه،کند.هد هتحل  هپقن  نگ آ ه يج زگوز هتضر  ه اه

ده هد ه ح طهشان خ   يهسا  گ  هبا ههههنکنکههتوسطهقوايهشن خ   يهکههد ستهعر ه ي
قاوا،هد ه حا طه ن سابه هههههۀعرلکردهش زسا هه، اق هح ص هشود.هد ه،شن خ يه عهقواز هنو

ههه5.کندس  گ  هاستهکههازج ده عرفته ي
اندهکههپسها ه طارحههشن سي عرفته حو ه   مهدهۀگرازيهد هش خرازيه هبر  گد   

 هگر هعوا ه  اهدهگراه ه وجههبود هب      ده.ند و دهتوجههقرا هگرف ه،شد ه شک هگ  ه
گراه ه ق ب ،هبر  ه .هددانند ک ن سمهتول دهب   ه يد  نيه ث هب   ه يهفرده هآگ هيها ها ه

ه ه عرفاتههبلکهها هنظرهآ ه،دانندنريه هح التهد  نيهص حبهب   ه ابس ههبههب   هشرازطه ا
زندهب   س  هز هقوايهق ب هاع را دهتک اههدا د.هههآق ب هاع ر دهبود هفرعوا  هب ر ني،ه ث ههبر
هگرازيهس  گ  هاست.هگرازيه هاع ر دگرازيهب هبر  ب هد   هگرازيهنوع ًرزنهق

                                                           
ه[.955ه-11،ه3؛ه902-971،هصصه4؛ه54؛ه55]هبه::ههه يهنقضه ک ث چهۀبرايه ط لعه.9
ب   هتوساطهقاوايهههه.9کند:هتضر  هشدهه طرحه يهپقن  نگ هل   هشرآه اهبرايهحصوچه عرفتهز هب   ه.5

 ح طهشن خ   يهکههب هاز هقواهس  گ  ه ه ن سبهب شاد،ههه د.ه5هکننده شن خ   يهکههد ستهعر ه ي
قوايه عرف يهد ه صاوچهباههغ زات،هههه.هه4غ زتهقوايه عرف ي،هتول دهب   ص د هب شده هه.3ح ص هشود.ه

ه[.59]هبه:ه:هکيه ط لعههب ش ره  وفقهب شند.هبرا
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حا ه شاکقتهگ  اهههههه گرازيهدکردهاع ر دگرازيه هقرزنها هد ه  زهزك  أسف نههه چه
ح ه شک هگ  هه هد گ رهبود هه شن سيهديه عرفته   ند هنظرزههن  وفق.ه وفقهنشدند

ه ه ا دهشدههبود،هشرازطه اهبارايهتي  ارهههايهکههبرهآ ه يه عرف يهب هازراداتهعدزدهنظرزه
يه  يهسوس ه اهبراه  هانگ وهکردعده ي حو يه س  بن يه عرف يها هب    حو يهبههف ع 

شن سيهسان يههکردهت ها هاز ه اهههمه شکقته عرفت عرف يهتقوزته يهفض ز آ  د هبهه
 عرف يهب واندها ه شک هه ز فضهۀ اهح هکند،ههمهب هتعرزفه جددهشن خته هتوج ههبرهپ ز

گ  ههد ها   هبر نده ها  شهشن خته اهنسبتهبههب   ه وجههتوج ههکند.هپ شان  دهسوسا ههه
با   ،ههاز هاستهکههبههج يهتررکوهبرهتوج هه عرف ايهزا ها  زا بيههههه9«هرمه هق زق»هۀ ق لهد 

ودهتا ههشاه عرف يهب ع ه يهفض ز تررکوهکن م.ه جودهه ص حبهب   عرف یهاب داهبرها  ز بيه
کههب ه شاکقته بنا گرازيه ههه ،هبد  هآح ص ،ه عرفتهب شدهۀب   ه يهفرد،ه وجهه هن  ج

نخستهب زادهدزادههههاز هاس س،برهگرازيه واجههب ش م.هگرازيه هد   ز هبر  ه5گرازيانسج م
 عرف يه ب نيهبودههاستهز هخ ار.هد هصاو تيهکاههپ ساخههههههفض ز هۀآز ه عرفتهف ع هبرهپ ز

د هغ رهازا هصاو تهههه، ه طرئ هبودهکهها هبههشن ختهدستهز ف ههاستتوا ثبتهب شده ي
د هآثا  هدزگارههههاً.هسوس هبعدب   هح صلهها هنوعهشن ختهب شده چهتضر نیه جودهندا دهکهه

ه.[27 ;26هد ه] ثقًکندهاشه اهک   ه هاصقحه يخودهنظرزه
ه

 فضیلتشناسی معرفت خاستگاهماهیت و . 3

گ اردهکاههههبر ايهه سايه اهدهشن  عرفتا ه  زکرده هبههايه جروعههلتشن سيهفض  عرفت
ه،سيهب    حو شن  عرفتکههد هح ليهد ه.داندترها ها  ز بيهب   ه يا  ز بيهف ع ه اهاس سي

هشاودهجديهگرف هه يها  ز بيهب   دا د،هه جودهبرهتوج هه هشن ختهیهکهتررکوهۀبهه اسط
ه يه عرف يهف عا هصاو تهههزقه زژگيا هطره،هتوج ههب   فض لتهسيشن  عرفتهد ه،[12]
ها يهه زژگايههۀبههاز ه عن هکههاگرهب   يها هطرزقهقوايهق ب هاع را دهزا هبارهپ زاههههه.گ رد ي

هتاوا ه ايهه،قنيهح ص هشدههب شادهقعانص فههعققنيهز هدقته ه ث هشج عته، نشيهف ع 

                                                           

گرازا  هباههههنظرهانسج مبقهاز ه ق لههس خ   هشن خته اه ط بقهنظره بن گراز  هبهههرمه ه ط هسوس هد ه.9
هکندهکههن ظرهبههتعرزفهاز هد ه  زکردها هس خ   هشن ختهاست.ق زقهتشب هه ي

اندهکههد ب  ههس خ   هشن ختهشن سيگرازيهد هنظرزهه طرحهدزگرهد هحو هه عرفت بن گرازيه هانسج مه.5
اه ب نيهبرهب   ها يهپ زاههههگراز  هتوج ههب   ه يهغ رهپ زهه  هزکدزگرهاخ قفهنظرهدا ند.ه بن  هتوج ههب

هدانند.اشهب هدزگرهب   ه ه يگراه هتوج هه عرف يهزكهب   ه اهد گر هس  گ  يداننده هانسج م ي
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ه .هد[p.1 ,22]هبههشن ختهدستهپ داهکردههاستهکههف ع هکرد هادع ههدانست وجهههآ ه ا
باههنظارهههه وجاههباود ه هنباود هب   ها هکا  يهغ ر نطقايههههههه ب  بح هد ه،غ رهاز هصو ت

شاودهکاههههيتن  هد هصو تيه وجههز هشن ختهتلقيه  pب   هفردهبههه،اس سهاز هبره سد. ي
ه.[p.64 ,16]نش  هدهد pداش  هبههه فض لتهعققنيه اهد هب  

 اهنادا هپارهفارا ه هنشا بيهههههلت  زخهه،برهخقفهاخق هفض لته،شن سيهفض لت عرفت
- عرفاتهه  ز ديها ه   دهفضا لتهعققنايهباههحاو هههههۀ زراهف صلهپشتهسرهنگذاش ههاست،

ايهسا بقهه  نندهخودهاخق هفض لتهبههطو هبيه،از ه  زکردهب هاز هح چ.هگذ دشن سيهنري
گرف اهههها هج  تهگونا گو ه او دهاسا قب چهف لساوف  هقارا ههههههد ح چه شده هتوسعههاسته 

هۀ  هباههنظرزاههف لساوفههۀا هعققاهه اهحا کيهشن سيهفض لتهگرازشهبهه عرفترخیهبه.است
ههه9.دهدشن سيهنش  ه يق لبه عرفتهکههخوده اهد هدانند یفض لته
پا يهآ ه اهتا هههه ده، اهد هتا  زخهگذشا ههجسا جوهکنا مهههههيفض لتهعققنه يه گهاگره

ه نادگيهعققنایههها هاهر اتهآ هد هکاههههزا ب مهيطو ه هسقراآه هپسها هآ ها سطوه اهافق
ه سا ق هبههطو هجاديه ههد هادب  تهسن يهفلسفي،ه ف ومهفض لتهعققنيههگرلهه.اندگف ه

اناد.ههد ها دازرون ا هغفلاتهنو  زادهههههفضا ز ها هنقاشهههف لساوف  ه،ها ا ههبر سيهنشدههاساته
تب ا  هشان خته جاودهدا دههههه با  هشن س  هسن يه ه ع صارهد هه زيهکههب  ه عرفتتف  ت
بههاز ها  هب ش رهب شدهه هشرازطهجدزداق ض يه ب ح هندهن شيها هتوات هحد ديه يگرلهه
باههه)هف مهاستهتا هشان ختهههداش ه،اهر تههنظرهسقراآه هافقطو کههآنچههد هاستههدل  

شن سایهتحل لایههه اگوبسکیهغفلتها هاهر تهف مه اهد ه عرفت.ه(ب   هص د ه وجه عن يه
.هبا هتب  نایهکاهه یها ه  ه اتهههههداندشن سیهفض لته یگرازشهبهه عرفتهدالز هۀا هجرل

ز بناده ههایه یشن سیهج زگ هه زژهکندهحکرته هف مهد ه عرفتفض لته عرف یها ائهه ی
 اح یهبس   یها هازراداته ا دهبره  ه تهتوج اهه هشان ختهههبهه،هبدز ه س لههاع ق دها بهه

هه.[pp. 40-43 ,28]هشودح ه ی
هبا هعققنایه اه  فا  تههههفض ز هوساخق هن کو  خهد ا سطوها ل  هف لسوفیهاستهکهه

بعادها ها ساطوهف لساوف نیه ثا ههههه.ه[ششامههک  بهد مه ،ه9]هکنداخققیه طرحه یهفض ز 
هفضا ز هه، اد  هه .ها ا هد هد  هعققنیهد هشن ختهتأک دهکردندهفض ز برهنقشهه،آکوئ ن س

ازا هد  هه او دهههه هر  هگونههکاههاخاق هفضا لتهدهههه، اق هشدندهتوج يبيهعققنيه و د
هۀعنوا هد هنظرزاههبههيگرازگرازيه ه ظ فهه يهسودنظرزهآ ،هقرا هگرفته هبههج يههغفلت

                                                           
ه.اهبب ن د [ه94 نب ه]ه   نهبرايه ط لعههد هاز هه.9
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تي  رهز فته هعر هد ستهباههههيها هف ع هبههعر قاخقه ب ح  حو هه ک  آ ده طرحهشده
سا  يهساودهههه ط بقهب شادهزا هباههب شا نههههيهقاخقتعرزفهشدهکههز هب هق نو ههعنوا هعرلي
ف لساوف  ههه،نوشا ههآنساکومههه9«فلسفههاخاق هجدزادهه»هۀب ه ق له9120.هد هس چهکركهکند

اخققايهههۀازا هنظرزاهههیج اتهاح ا هههد  هگرازشهپ اداهکردنادهههاخق هفض لتهبههه جدداً
ف لسوف  هاخق ه ث ههرساتهها  س،هف ل  ا هفاوت،ه اكهازن ا زر،هاسالوته ههههههههکوش دند.ه

سابتههيهن هپرداخ ند.ه لآاخق هفض لته طلبهنوش نده هبههدف عها هه بس   يهدزگرهد ب  
شن سيهتحل ليه ع صرهترهشده هد ه عرفتقد يهطوالنيه  رياز هبيه،بههفض لتهعققني

تا هههگردزدشن ختهحذفههبههعنوا هعنصريه ؤثرهد ه،بههطو هکليهبح ها هفض لتهعققني
توجههقرا هه عرف يه و دهفض ز  جدداهه،سوس ه«هرمه هق زق»هۀب ه ق له9105د هس چهکهاز 

ه.شدندشن س  هفض لته عرفتهگرف نده ه حو هبح 
ها يههکاههباههصاو تههههاساتهگرازايههاع را دهه،شن سيهفض لتترز هصو ته عرفتقدزم
تاوا هجاو هههگرکوه هبههزكه عن هپقن  نگ ه اه يهگلد  ،هسوس ،ه.قرزرهشدههاست خ لفيهت

سوسا ههه5[17]هگوزاده ايهب   س  ههق ب هاع ر دهفرآزندزكهها هگلد  هگراز  هقرا هداد.اع ر د
 طارحههف عا ه اههههباههنا ظرهگرازیهاع را ده هگرکاوهه[ه27 ;26اه] قاوهههههبهن ظر دگرازیهاع ر
هه9113هتضار  هباههعناوا هعرلکاردهش زسا هه اهکاههپقن  نگا هد ههههههههۀنظرزاه[.ه18]هکند ی

هب ا نیها هه،سا  هشن  عرفاتهد هنظارهبرخایها هههه،کنادهن اوههیطرحه اهتوج هههۀبههج یهنظرز
هعرلکاردهقاوازیهکاهههههی اهبراه«فض لت»ه ژگرلهه یهاغلبه اه.شن سیهفض لتهاست عرفت

هسهفضا لتهشان ه عرفاته چهبرخیها ه اهباههعناوا هههحب هاز هه،بردبههک  هنریهش زس ههدا ند
 سهفض لتهن   ادهشن  عرفتتوا ها ه اهشن سنده هبرخيه ث ه اگوبسکيه ع قدندهنري ي

[28, ch.1; 29].ه
  زکردهه،شن س  رها ه عرفتائوديه هتعداديهدزگه3،ب ئره،،ه اگوبسکي ون ر  کوئته،کد

.هد هازا ههه يه خ لفيهبههتقرزرهآ هپرداخ ند هبههصو تهاتخ ذهکردند اهه4گرازي سئول ت
.هباهههشاودهتا هقاوايهب   سا  ههههتعرزفه ايههبههعنوا ه زژگيه نشيهيفض لتهعققنه،زکرد  

هههشود.همهتعب ره يه2 بن شن سيه نش هبهه عرفت ها هآهر  هدل 

                                                           
1. Modern Moral Philosophy. 

ه برد.الب ههگلد  هاغلبه اژههفض لته اهبههک  هنری.ه5
3. Jason Baehr 

4. Responsibilism 

5. Character-Based 

259



 9313س   هپ ز وه ه  م،هد م،هشر   ههف هفلسفهه هکقمهاسق ی،هس چهل  ه هه

Philosophy and Kalam, Vol. 47, No. 2, Fall/Winter 2014-2015 

ق ئا هههيعققناههفضا ز هنقشه  ف  تيه اهبرايه اگوبسکيهه،س  شن  عرفتهۀد هب  ههر
ق با هتوجاههاسات.ه اگوبساکيهد هههههد هاز ه ابطههب شها هبق هها ههذه هفض ز ک  بهه.است

شن سيه طرحهاز هک  بها ل  ه  زکردهنظريهس س ر ت كهبههفض لته اهنسبتهبهه عرفت
باههگف اههههه،ا هۀ.هنظرزکندزويه ي پ زه اهشن سيهفض لتهبههن مه عرفتهايکنده هنظرزه ي

ه یهۀاست،هاتف قیهکاههباههگف اهههبرهاس سه  زکردها سطوهبههفض لتهطراحيهشدهههخودش،
ههه.اف دنريهسيهفض لتشن  عرفتهيد هدزگرهتقرزره 

ه
 گراییاعتمادگرایی و مسئولیت. 4

هفض لته عرف يهب هشن خت،هۀ  ه تهفض لتهعققني،ه ابطه ب   شن س  هداخ قفه عرفت
شادههاسات.ههههها هعوا ليهدزگر،هب ع هتنوعهد ه  زکاردهه عرف يه هفض ز گرازشهبههه انگ و
گاردد؛هزعنايهههبههد هبرداشته  ف  تها ه  ه تهفض لتهعققنيهبر يترز هع   هتنوعه  م

.هاز ه َنِشیعققنیهبههعنوا هقوایهب   س  هق ب هاع ر د،ه هبههعنوا ه زژگیهتب   هفض لته
هبرخايها هه گرازیهشدههاست.هگرازیه ه سئول تاع ر دهۀد هش خهگ ریتف  ت،هب ع هشک 

اع را دگرازي،ههه:کننادهسيه اهبههسههدس ههتقسا مه ايههشن  عرفتنوزسندگ  ه  زکرده يه
ه.ه[p.111; 21 ,5]هگرازيه هترک بيها هاز هد  سئول ت
ازيهکنناد،هقاوههس  هتعرزفه ي ب  ه ض لته عرف يه اهبههعنوا هقوفهگراز  هعردت ًاع ر د

هصا د ه اههه نادهبا  ههتوانق ب هاع ر دنده هبههدل  ههرا  هق بل اته ايههه يهص حبهب   کههبرا
ه.دا نادههی عرف اههفضا ز هز  هبرداشاتهدزگاریها هههگراا  ه سئول تهتبدز هکند.بههشن خته

اخققایهلنا  ههههفض ز طو هکهههر  ه،دانند یه َنِشیه یه اها هسنخه زژگیهفض ز ه هآ 
ص حبهب   هنسبتهبههب   ه يهخوده سائوچهاسات،ههرا  هههههد،  زکراز هد ه زژگیهدا ند.ه

ها يهخ صايهههها يه نشايه زژگايههه ه زژگيهب شد، سئوچهاعر چها اديهخوده يهگونههکه
کنجکا  ی،هذها ه نصاف،هههههکههزكهپژ هشگرهز ه  فکار،ه سائوچهب شاد.ههههس ندهبرايهاز 

قنایههسا ندهههخاوبهعقههه ی زژگیهۀاض هعققنیها هجرل  شنفکری،هشج عتهعققنی،هتو
هههه هتأک دهدا ند.از  هبرهآ گرکهه سئول ت
تعرزافهفضا لته هباههتبا هآ هفضا لته عرف ایهنقاشهاس سایهد ههههههههههکاههاز بههدل  ه

فض لتهدا دهد هادا ههباههتعرزافهازا هد ههههشن سیه عرفته جهدگ ریه  زکرده یه ازشک 
هد.ههشوپرداخ هه ی
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 در تفسیر ارسطو ماهیت فضیلت  .5

 عرفاتههههسقراط   هآ ه اهباهاند.هه یه خ لفیهتعرزفهکردهاهبههصو تف لسوف  هفض لته 
کاههبا  هد هحادهافاراآه هههههداننادهه ایهنفس نیهایه لکههکنند،ها سطوئ   هآ ه اتفس ره ی

کنناد،ه ثا هه اومه ههههانگ وشیهتلقایه ایهههۀآ ه اهزكه لکه هبرخیهدزگرتفرزطهقرا هدا ده
ا هدزگرهتع  زفیهاساتهکاههد هههه،    تهگره اصقحهۀتعرزفهآ هبههعر ،ه لک.ه[23]هاسلوت

ه9.نودهف لسوف  هاخق ه ع برهاست
ه ها ههارهههکناده ایههاخققیه هعققنیهتقسا مههۀکلیهبههد هدس  اهبههطو هفض ز ا سطوه

هاخققایهههفضا ز هکند.هب هاز هتفا  تهکاههههنفس نیهتعب ره یهۀد هنوعهفض لتهبههعنوا ه لک
هعادالت،هههعققنایهبا هجاوءهبا هخاردهنفاس.هههههههفضا ز هخردهنفسها تبا آهدا ناده هههب هجوءهبی

فضا لتهههانده هحکرتهعرلیه هنظاریهد هاخققیهفض ز هۀشج عته هخوزش ندا یها هجرل
هههب شند.عققنیه ی

اسات،ههه َنِشایهکههنفسا نیهزا ه زژگایهههه لهینوعهاخققیفض لتههگوزدق یها سطوه ی 
هناوعهعرا ،هههه هاحس سا تهاسات،ه هناهها ههههنهها هنوعهعواطافهفض لته رادشهاز هاستهکهه

انده هنهها هه یهشخص  یی زژگنهها هسنخههفض ز عق ههبرهاز ،ه.هدانج  ههعر ه یبهگرله
هایههس ندهکاههه یهب لقوه زژگیبلکهه.هب شندهتولدهب ه  ههرراهها هبد کهههنوعهقوایهطب عی

هانسا  ههههرا  هدل ا هاساتهکاههههههباههه. م هتررز هکسابهکناههه ه اها هطرزقهتقشهب زدهآ 
کههکسیهح لیه ه هتقب ح،هد هبههخ طرهنداش  هآ هشوده هتحس  ه یداش  هآ بههخ طره

:ه،9ه]هتقبا حههۀتحسا  هاساته هناههش زسا هههههۀبههخ طرهداش  هقوایهطب عایهناههش زسا ههه
ه.[ب9953آ؛ه9953

د هاح را چهد ه او دهههبههدل  هعرلکرده  ف  تهفض لتهعققنایهبا هفضا لتهاخققایههههه
یها هنوعهقاواههکهاز ب شده هدزگرههز ه لکهه َنِشیگیهزكه زژهکهاز آ ه جودهدا د:ه  ه ته

آزدهاز هاستهکهه یههارهد هناوعهفضا لته اها ههههبر یاد اکیهب شد.هآنچهها هعب  اتها سطوه
شوندهعققنیها ه اههآ و شه هتعل مهکسبه یهفض ز ب هاز هتف  تهکههه،داندسنخه لکهه ی

ه،ها هج ا تی،هپاذزریه.هآ او شه[آ9953هرا  ،هه]اخققیها هطرزقهتررز ه هعرا هههفض ز  ه
د هبرایهترا زوهازا ههههاخق هن کو  خوسک  بهد مهه ا سطوهدکههترز هعنصریهاسته  م

عققنیهازا هن ساتهکاههفاردههههههفض ز پذزریهتعل مهۀکند.هالب ههال  دس ههفض لتهذکره ی
هاخاق هبلکههبرهاس سهآنچهها سطوهبههتد زجهد هه،ب شدهن   ا هتررز هبیه هبرایهداش  هآ 

                                                           
  [.5]ه:هک  ه تهفض لته ه ب  برایه ط لعههب ش رهد ه.ه9
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هفردهع ق هز هحک مهبرایه س د هبههاز ه رحلهها هحکرتهقطع ًهکند،ب   ه یهن کو  خوس
اخققایهههفض ز از هتررز ها هنوعهعر هبهههکهاز ،هاعمها هه یهگون گو هدا دن   هبههتررز 

اخققیهب هزکدزگرها تب آهطرف نیهدا ند،هزا هههفض ز ب شد،ها هآ هج تهکههحکرتهعرلیه ه
بهههرهح چهت هحد دیها هطرزاقهآ او شه هههه.فکره هتأ  هب ش ره هب  رهب شدعهتا هنوهکهاز 

ه ب زادهدههاخققایهقطعا ًهههفضا ز هادها  هخوده شدهده  عرف یه اهدهفض ز توا ه دگ ریه یز
هعر هشکوف هشوند.ه

کننادهکاههههفض لته اهبههعنوا هنوعیه    تهتعرزفه ایهه،برهخقفها سطوه،    اق ا  ه
هفضا ز ه  ته اهجاو هها ساطوههامه  اهههندگیهخوبیهداش ههب شاد.ههشودهت هانس  ه ب ع ه ی

ف لساوف نیهاساتههههۀ.هجول  هآن سها هجرلاهداندا  هآ ه اه ع دچه    تهنریهداندعققنیه ی
هشن سایهتهبهه عرفت  زکردهفض لا هکندهکههب هتب   هفض لتهبههعنوا ه    ت،هسعیه ی

 ه کندهب هتعرزافه  اق اههادع ه یپذزرده هنری اها هفض لتهه.ه یهتعرزفها سطوحر زتهکند
ه[.6]هکردس  هفض لته اهتأ   هشن  عرفتتوا هاهدافه و دهنظرهب  ره ی

تعرزافها ساطوها ههههۀبارهپ زاهههکاهههندکنهرهد هادع ه یگراز  هاع ر دگراز  ه ه سئول ت
هد هتفسا ره  فا  تها ههها ههآ .هبا هازا هحا چههههکننادهفض لته عرف یه اهتب   ه یه،فض لت

هنظرهدا ند.د ههفض لته ا
هه

 نظر اعتمادگرایانفضیلت معرفتی در . 6

ندهت هفض لتهعققنايه اهباههههاس  هفض لته  ر ز شن  عرفتسوس ،هگرکوه هبرخیهدزگرها ه
برخايهقاواهزا ههههها ها ههتعرزافهکنناد.هآ ههصد هه ولدهعنوا هزكه زژگيهث بته هق ب هاع ر د

يها هفضا لتههها زهپ  ادازمهنوا ب نيهبههعد   ،هح فظهه هب ن زي ث هه يهشن خ يهتوان زي
باههه.هنادهز بيهبههصاد ه ف دهبرايهدستهکههاز هقواهاس س ًهبههاز هدل  ه،برندعققنيهن مه ي

باههازا هههاساتهکاههههشن سایهه عرفاتهد ههگرازياع را دهخ طرهشب هته ز دهاز ه  زکردهبا هه
هشود.ههگرازيهفض لتهاش  هه ياع ر دبههعنوا ه ص دزقيها ههه نظرزه

عققنيه اهبههعنوا هقواهز هتوان زيهشن خ يههفض ز ه،س  شن  عرفتهۀق سوس هب شها هب
کندهکههبههف عا هکراكهههتوص فه ياس عداديه زژگيه هکنده هآ ه اهبههعنوا هتفس ره ي

ي،هاد اکاههقاوايه يهه.[p.225 ,27]هکندهت هصاد ه اهنسابتهباههکاذبهافاوازشهدهادهههههه ي
.هد هدناهکنیکههاز هشرازطه اهتأ   ه هدانده زيه ي زژگيهۀجرله  اهاهب نيه هح فظهد   

ها زشهه هاز هتوانا زیهبههد س یهاه،واندهد هشرازطه ن سبب فردیهکهههب   ه يهتصو هسوس 
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بههشن ختهدستهپ اداهکاردهههها هکههتوا هادع هکردهص د ه ه وجههبودهه ه يه،اس ف دههکند
زا ههه« زسا ههش»ه  اژه،«هوج اه »ه  يهد هآث  هاخ ارهخاودهباههجا يه اژههههه[.p.271 ,27]هاست

]62 ,گوزدهت هب   ها يه وجاههه يهش زس ه هه9 ها هب   ه يهخوبه اهبههک  ه يهبرده«خوب»

p.42]کههتوسطهقاوايهق با هاع را دهد هشارازطه ن سابهشاک هههههههاستهب   ه زيه رادها ه.ه
باههعناوا ههههدق قا ًهشن س  ،هشن ختهسوس ه هبس   يهدزگرها ه عرفتهۀد هاندزشهگ رند. ي

 ,.Ibidته]شيها هعرلکاردهزاكهفضا لتهعققنايهاساهههههشودهکههن  يب   هص دقيهف ر دهه

Ch.4.]تعرزفهب   ه وجهه هشن ختهبره بن يهفض لتهعققنيه هتع ا  ه وجاههباود هزا هههههه
هادفيهاساتهکاههسوسا هد ه قا التههههههه، عرف يهف عا ههفض ز نبود هب   ها هطرزقها  ز بيه

کنادههاز ه ق لههاش  هه ايهه کند.ه يهددنب چه يه«هرمه هق زق»هۀ خ لفهخودها هجرلهه ق ل
زعنيهب   هداش ههب شدهکاههب   ها يهساطحههههه، عرف يهداش ههب شده نظرکههف ع هب زدهزكه

دهادههفض ل يهکههبهه  هاج  هه يآزند.هتوسطهزكهفض لتهعققنيهبههدسته يبههپ ز  ها ه
ه[.25]هکن ارچهکنا مههتنظ مه هاه هسطحها چن خ يهه يهشتوان زيهق ب هاع ر ديت هبههطو ه

کنادهکاههههس  ه ع صره  ش ه ايهشن  عرفت ق ب هه از هعب  ته وض هخوده اهده سوس هد
ها ه هزا ه  اباطه نطقايهههههسه  ابطه نطقيهب  هگاوا هه برهاسهب   ه وجهه هشن خته اهصرف ً

ه.ههکردندتجرب  تهحسيهتب   ه يهۀه هبههاض فآ 
هسايه ق زساهههشن  عرفاتهه اهب اخق هه دهفض ز نقشههبرایهتوج هه  زکردهخودسوس ه

هي عرف اههفضا ز هه،ا هدا نادهه هاعرا چهاخققيهنسبتهباههفاردههههفض ز ايهکهه ابطهه.کند ی
ه دهتوج اهها ل اهههه.د هنوعهتوج اههدا زامههه، و ده د ههرهده.دا ندهشزنسبتهبههفرده هب   ه 

د ساتهزا ههههه هافع چهفردی  ها هطرزقهآهگ ردي هتاخققيهصو هفض ز اخق هنسبتهبهه
عققنايهباههکا  هههههفضا ز هنسبتهباهههتوج هها ل هههسيههمشن  عرفتد هه.شوند يه د ستن

زا بيه هتوج اههبا   ههههن  جهها  هد .هگ ردتعلقه یب   ه يهخ صهههبههتوج ههث نوزه هد   ي
ه[.p. 23 ,25]ه ردگفردهصو ته يهيبرهاس سها  ز ب

عققنايه اهباههعناوا هقاوايهشان خ يهق با هاع را ديهههههههههفض ز ههمه  نندهسوس هگرکو
عققنيه اهباههطاو هکلايهههههفض ز د.ه يهن حو يهدا هۀس نشن  عرفتب ندهکههزكهنقشهي 

زا بيهباههههکندهکههبرايهدساتهایهتوص فه يه هز هقوايهشن خ يهگس ردهبههعنوا هتوان زي
اندهکههفرده اهقا د ههقوايهذاتيهز هاک س بيه،عققنيهفض ز حق قته ف دند.هبن هبههادع يها ه

 یها هاد اك،هه.ها يه ارتبطهاج نا به   دههه هد هحاو ههده ها هخطاهکندهت هبههصد هبرس ي

                                                           
1. Apt Belief. 
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 ,20]هباردهعققنایهنا مه ایههههفضا ز هق ب هاع ر ده هانواعهاس دالچهخوبهبههعنوا ههۀح فظ

p.287]هزاكه،هفردهد هصو تيهبههصد هکندهکههبرهاس سهآ ن ختها ائهه ي هتب  نيها هشه
هه.[Ibid., p.311]يهب شدگوا ههب   هدا دهکههب   ها هن شيها هزكهفض لتهعققن

شاودههترز هع  لیهکههب ع ه یگونههکهه شخصهاستهد هنظرهاع ر دگراز  ه  مهر  
ازا هاساتهکاهههههز هب   ه یها هغ ر وجاههب شادهههت هفردهبههشن ختهصح حهدستهپ داهنکنده

،هق ب هاع را دهباود هف عا هههه.هد هاز هنگ ه یها هعرلکردهصح حیهنداش ههب شندقوایهشن خ
ن ا هباههههب   س  یهاساتهکاهها هطرزاقهآههههفرآزندز هع ر دپذزریهقوایهشن خ یه ابس ههبهها

توانادها ههندا دهنرایهب ن زیهس لریهه فردیهکههقوا هاز ه  ههشن ختهدستهپ داهکردههاست.
قاواهن اوههرا  ه ضاع ته اههههههۀ اه،هبقرخو دا هب شد رتبطهب هاز هقوههبهه یهاد اکیشن خت

نقاشههن اوههشرازطه ن سبه هسا  گ  هبا هبا   هصاح حهههههه،فرآزندد هاز ه،هعق ههبرهاز هدا ند.
ن سابههثا  هاخ ارهخاودهباره هههها هاز ه  هسوس هد هآه.کنندازف ه ید ه وجههبود هب   ه  ریه

،هسا لمه هق با هاع را دههههب هاز هفرضهکههقوایهب ن زیهف ع هبود هشرازطهتأک دهکردههاست.
یهکاهه  یهدزاوا هههق د هبههتشخ صهصاح حهتصاوزرهههفرده،ههنو ات  هت  زكزكهد هد،هنب ش

شان ختهپ اداههه،هشودهت هف ع هن واندهنسبتهبههاز هتصوزرن سته هاز هب ع ه یهه،قرا هدا د
ه یهسطحهپ ز  هز هسطحهبا الهنقاشهدا نادهباههههههکند.هدزگرهقوازیههمهکههد هازج ده عرفت

هتوانندهق ب هاع را دهکننده یکنند.هاگرهقواهد هشرازطه ن سبهعر ههر  هصو تهعر ه ی
بارهشان ختهلنا  هفاردیهتک اههکارده ههههههههنریهتوا ه،غ رهاز هصو ته ده،ب شنده هب   س  

دا ایهزعنایههه،فردیهکههدا ایهقوایهق با هاع را دهاساتههههب   ه یها ه اه وجههدانست.هتن  
د هن  جههداش  هقوایهق با هاع را دهههتواندهب   ه یهص دقیهداش ههب شد.ه یه،فض لتهاست

توانادها ههها ه ایههآ هۀعرف یهاستهکاههباهه اساطههه هفض ز عن هاستهکههفردهدا ایه بههاز ه
هخط یهد هشن ختهد ها   هبر ند.هه

بههنظرهاع ر دگراز  هآنچههبههطو هکلیهد هشن خته اؤثرهاساته جاودهقاوایهههههبن براز ه
هدل   ها  شرندیهشن ختهن وهبهههف ع هه یهاخققیه هشن خ ینهه زژگیه،شن خ یهاست

ق با هاع را دهح صا هههههفرآزنداع ر دهز هد هزكهقوایهب   س  هق ب ههۀاز هاستهکههبهه اسط
توانادهشان خته اها هشان خته او دهنظارههههههشدههاست.هاز هتن ا هعنصاریهاساتهکاهه ایههههه

 هه هشن خته.هاع ر دگراز  هتوج  ر زوه هنسبتهبههآ ه ر   هکندهیس  هتحل لشن  عرفت
نندهتا ههکعیه یکننده هبههاز هترت بهسفض لته عرف یهتب   ه جدده یههر  هۀ اهبرهپ ز

گرازا  هازا ههها ا ه سائول تهه.هسیهسن یه ه ع صره ه زیهپ داهکنندن شا ه شکقته عرفت
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اع ر دپاذزریهقاواه اهبارایهههههالوا ا ًهکههبد  هآ هه ت بند.هآ از  ه اهبرنریبرداشتهاع ر دگر
هپسندند.شن ختهال مهندانندهتعرزفهاع ر دگراز  ه اها هفض لته عرف یهنری

ه
 گرایانمسئولیتظر فضیلت معرفتی در ن. 7

تحل لیه اهبههخا طرهتأک اده زا دههههشن سیه عرفته،گراز  همهاع ر دگراز  ه ههمه سئول ت
شن س  ه  نندهدزگره عرفتگرازیهاستهکههده سئول تدهند.هکُقرا ه یهبرهب   ه و دهان ق د

 هه يه رتبطهباه زژگيه  برهاهر تهتحلهسيهتحل ليه اهبههخ طرهتأک دشن  عرفت،هفض لت
کنادهکاههسا خ   هههه هادع ه ايه[.هpp.253-4 ,15]هکندتوج هه هشن ختهنقده يهزعنيهب   

 ع صارهههسايهشن  عرفاتهها هد ه نادگيهعققنايه اها هطرزاقههههه آ هنقاشهههعققنايههفض ز 
ها هاع ر دگرازيهپذزريهب  ر سئول تهۀنظرزبههاع ق ده ی،هتحل  ه هتب   هکرد.هتوا هيرن

.ه  علقهتوج اهههکندا هتوج هه اهبهها ل هه هث نوزههتقس مه یتواندهتوج هه اهتب   هکند.ه ي
ه  علقهتوج ههث نوزاه،ه هه، نشيهف ع ههس ندهيه  زژگيهزعنیه،يعققنهفض ز ا ل ههخوده

 ف ومه حاو يههه.ه هفض لتهاستا هآ هج تهکهه نشأهآ ه،فرده(ج هب   ه ياز ه د)هافع چ
ردیهکههباههطاو ه عرف ايه سائوچهههههلو هفه،تد ه  زکردها ه ف ومه سئول ته عرف يهاس

فضا لتهه ندگيهشن خ يه وفقهاست.ها هاز ه  هکدهتقدمه اهبههاز هه د هحو هاست،هاح ر الً
هه  [.Ibid., p.44]هشوندا هآ ه نشعبه يهفض ز  يهدهده هدزگره

کناد.ه يههعققنيه اه اگوبسکيه طرحه ايههفض ز ه ب   ؤثرترز هتب   هنوا سطوزيهد 
باههنظارها هتب ا  ههههه. هعققنايها ائاههکنادههههاخققايههفض ز حديها هکندهتب   ه اسعيه ي
 هتوج هها  شارنديههه،بههعنوا هقواهبرايهحر زتها هداش  هشن ختهصح حهفض ز   ه ته

حصاوچههه نحاوههبههجا يهتررکاوهبارهههبن هبههادع يها ههن ست. ف دهه،ص د ه سبتهبههب  نهآ 
ه.،ه رادهاع را دگرازيهاساتههاندس  يهشده دچ حو هه يهعر هب   ه زيهکههبراس سهنظرز

بههخا طرههرا  هاخ  ا  يهههه اه هفردههتلقيهکن ماخ    يههيعرلبههعنوا هتوان مهب   ه اه ي
ه خواهاده  زکارديه اهدهه اگوبساکيه ايههه.دانا مه ایهه سائوچههب   ها زشه ق ب هه بود هد
عققنايه هههفضا ز ه ق ب هه  اهده  سئول تهص حبهب  ب واندههسيهاتخ ذهکندهکهشن  عرفت

جا زيه رکا هههه دهفضا ز هتب   ها سطوزيها هتوج ههکند.هبههنظرها هه   ه يهح ص ها هآ ب
 سائوچههه ق با هب   ها زشههه دهاست سئوچههفض ز هد هقب چگونههکهههر  استهکههف ع ه

 ق با هداشا  ه ههههد ه ق ب هب   ها هن شايها ه سائول تهفاردههههه .هد ه اق ه سئول تهدب شد
  هفض لتهب شها هبق اهها ها ساطوهال ا مهگرف اهههههه اگوبسکيهد هتب است.ههفض ز نداش  ه
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کاههههداناده ايهزكه زژگايه نشايههه،ههر نندهفض لتهاخققی،ه ا عرف یهفض لتهه يهاست.
اخققايهههفضا ز هطو هکاههههر  ه،شودهت هانس  هبههغ زته عرف يهدستهپ داهکندب ع ه ي

ا هجرلاههههتعرزفه اگوبسکيهلندهعنصره  مهدا ده ند.هفض لتهد س ن اهبههسع دته يفرده
بههاز ه عنا ههه،انگ وشيهبود ه س د هبههغ زته ه آ  وهبود هدق ب هاع ر دهبود ،ه وفق ته

ههه9.دا دهتر ز هبههکشفهحق قته،کههفردهدا ايهفض لت
هۀآث  ه  عددیهد هازا ه   ناههباهه شا هههههگرازیهاستهکه   ه سئول تح  هدزگرا ههب ئر
فضا لتهنوشا ههههشن سیه عرفته د ب  آث  یهکهههۀد ههرهتقرزب ً یههاست.ه  دهد آتحرزره

ه.[11 ;10 ;7کناده]هاستهفض لته اهبههعنوا ه وزتهز هبرتریه نشهشخصایهتعرزافه ایههه
ها يهاخققايه ثا هشاج عته هبخشاندگيه ههههههطو هکههفض لتهاخققيهش   ه وزتهر  

عققنيههمه وزته نشهعققنيهاستهکههش   هشاج عتهههفض ز صداقته ه  رب نيهاست،ه
هدقت،هج  ع ت،هآ اداندزشيه هانص فهاست.هههعققني،هاح   آ،

 زژگيه نشايههع دیهن ستهبلکههه َنِشیصرف هزكه زژگیههب ئرنظرهه دفض لته عرف يه
خاوبيه هباديهف عا هنقاشهههههه زعنيهدشوند،ه ه ياستهکههب ع ها  شهشخصيهص حبهآ

کاههقاوايهشان خ يههههاست،هد هح ليهه ستهکههف ع هش زس ههتحس  آ هربههخ طدا نده ه
  .[p.23 ,7]ها  شهشخصيهص حبهخودهندا دهرهق ب هتوج يهد تأث 

ا ا هآنچاههههه،فض لته عرف یهتع ب رهزکسا نیهندا نادههه د ب  همهگراز  ه سئول تگرلهه
 عرف ایه ثا ههههفض ز دا ایهه َنِشیف ع هبههلح ظههاز هاستهکههاگره ه  مهاسته برایهآ

د هدهکرد.هحهدستهپ داهخواهبههب   ه یهصح ب شده.هشج عتهعققنیه ..ه ه،جدزت،هتواض 
 هبا   یهداشا هههه اههانحرافهبار دهه عرف یهت هف ع ههدهداج  ههنریهفض ز  اق ه جودهاز ه

انجا مهعرا هههه اجا  ههاخققیهباههف عا ،هههفض ز ب شدهکههنب زدهداش ههب شد،ههر  هگونههکهه
هف ع ه ول تهداش  هشن ختهصح حهبرهع د ظ فهه ه سئهۀاز ه  ههرهدهد.ها خط ه اهنری

هن  دههشدههاست.ه
اگاره حاو ها  زا بیه اها هههههس  هفض لتهعق دههدا نادهکاهههشن  عرفتستهکههبدز هترت بها

ها یهصاح حه هههحصاوچهشان ختههه با  هتاوان مهد هخودهب   هبههص حبهب   هتي  رهده مه ی
د هتفسا رهف عا ه عرف ایهههههاگرلههآن  هب   ه یه وجههب هاطر ن  هب ش ریهسخ هبگوز م.

ه.اهد هپ شهنگرف ههانداهیهزکس  ه خوبه 
ه

                                                           
هذه ه اگوبسکيه اهبب ن د.هفض ز برايه ط لعههد هاز هب  ههک  به.ه9
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 فضیلتشناسی معرفت ی برنقد. 8

.هبرخيهبههتقس مهاز ه خ لفيه و دهنقدهقرا هگرف ههاستهج  ته شن سيهفض لتها عرفت
گرازايهاع اراضهدا ناده هبرخايهههههگرازيه ه سئول تاع ر دهۀشن سيهبههد هش خنوعه عرفت

آ ههۀ ابطاهه، عرف ایههب   هفض لتته.انددزگرهبههعن صره عرف يهاز هد ه  زکردهازرادهگرف ه
رده ا دهشادهههتريهکههبرهدزدگ هههرهکدامها هطرفدا ا هد ه  زکنقده يهجوئيهب هشن خته 

تب ا  ه  ه اته هتع ا  هههه ق لاههههادفهازا ههههکاههازا هدل ا ههباههههاستها هآ هجرلههاست.
با هتک اههباره  ه اتهفضا لتههههههاز ه  مهب شا رهههبوده شن سیهفض لته  زکرده یه عرفت

بههنقدیهکههبرهد گ نگیه  ه اتهفضا لته عرف ایهههههتن  ج هد هاز و تهگرفتهص عرف یه
هکنم.ههشدههاش  هه ی ا ده

  زکردها هههرهکادامها ههه.فض لته عرف یها هج  تهگون گونیه و دهنقدهقرا هگرف ههاست
گونا گونیهصاح حههه هزاهدالنقادهقارا هدادهه هآ ه اهباههههههۀبوتاهه تعرزفه  زکارده ق ابه اهدهه

گراز  ،هاع ر دگراز  ه اهبههن د س یهف امه  ه اتهفضا لته عرف ایهههههدانند.ه سئول تنری
.هداننادهگرازا  ه ایههتارها ه سائول تهه اقهکننده هاع ر دگراز  هتب ا  هخاوده اهدقهه   مه ی

ن س  گ  یهتعرزفهفض لته عرف یه و دهنظرههرهگار ههبا هتب ا  ها ساطوها هفضا لت،هزا ههههههه
نقاده زیهاساتهکاههههههۀجرلهی،ها دق یهد هتب   هصح حه هک   ه  ه تهفض لتهشن خ بی

نا ظرا هههاندههمها هنگ ههت وهبا  ههمهطرفدا ا ههرهکدامها هد ه  زکردهبرهدزگریه ا دهکرده
هب ر نیهد  هنر ندههاست.ه
د هگا نگیهتب ا  هههضهبارههاراع اههاز ه ق لههاساتهب ش ره و دهنظرههاع راضهدزگریهکه

گرازایههازیه ه سائول تهاع ر دگرهۀآ هد هش خهۀ  ه تهفض لته عرف یهاستهکههد هن  ج
شن خ یهبههعنوا هقاوایهههفض ز اگرهشک هگرف ههاست.هاز هد گ نگیهگوز یهاز هاستهکهه

انحصا  هههعکس.رباههشیهدانسته نِزكه زژگیه َهه ه اتوا هآ ریدهدزگرهننب   س  هتلقیهشو
د هن  زتهبا ه شاک هههشن س  ه اه عرفته، َنِشیهب   س  هز ه زژگیه فض لتهشن خ یهبههقو

ن خ یهباهه عرفاتهصاح حههههشاههفضا ز ههۀاگرهقرا هاستهد هس زکههلراهه.ههخواهدهکرد واج
ها یههتوا ها ه زژگایهتوا ها هق ب هاع ر دهبود هقواهغ ف هبودهنهه ینهه یهدستهپ داهکن م

 ث هکنجک  ی،هت وب نی،هق طع ت،هجدزت،هتواضا هعققنایه ه شا بههازا هدساتههههههه َنِشی
شن سایهفضا لتهباههد ههههشن س  هتقس مه عرفتدل  هاستهکهه عرفتبرداشت.هبهههر  ه

ههه.دهند یه گرازیه اه و دهان ق دهقراگرازیه ه سئول تاع ر ده  زکرد

267 



 9313س   هپ ز وه ه  م،هد م،هشر   ههف هفلسفهه هکقمهاسق ی،هس چهل  ه ههه

Philosophy and Kalam, Vol. 47, No. 2, Fall/Winter 2014-2015 

هسا  هب زادهزکايها هازا هد ه  زکاردههههههشن  عرفاته علومهن ساتهلاراهههگوزندهبرخيه ي
.هندا  شرندههرهد ه عن يهفض لته ه ص دزقهآ ه،کههد هنگ هها چ اهان خ بهکنندهد هح لی

شاکوف زيهفاردهههشاوندهکاههههب عا ه ايههذه هب  ه هتواض ههراهههه،خوبهۀح فظهكهع لي،اد ا
هه،اساتهفضا لتههه اقعا ًهکههکادامهزاكهههه   نهد هاز هن  جههاس دالچهه ده.پ داهکندافوازشه

ب ههرهد هنوعهفض لت،هزعنايهقاوهههههشن سيهک   هب زدزكه عرفته هاگرهبگوز م.ه عن ستبي
ج ا  ههشان ختهههبارايهه،بههعنوا هقاواههفض ز ه؛    ندزم،هبهههرهد هنشود شخصهه ه نش

دسا    ده يهعققنايهههه نشيههمهبارايهکسابهههفض ز  ههاندپ شه  ه هاطرافه  هضر  ي
کهه رک هاستهشن خته اهپ شافرضهبگ رناده ها هآ ههامههههه،تريه ث هف مه هحکرتغني

هه[.14]هفراترهبر ند
ه نشايهغ فا هبر ننادههههفضا ز ههگراه هنب زادها هاع ر دندهکههنکاس دالچه يهدزگرهبرخي
شاج عتهعققنايه رکا ههههه اثقًهه.نداشن ختهال م ص دزقهه هبرايهتوض حهبرخيهلو هاز 

د عا  هحا چهههه،ب شادههال مه سادهکههف ع هلگونههباههحق قاته ايهههاستهبرایهتوض حهاز 
د هاس دالچهفاو هازا ههههۀن  جه[.p.1 ,8]هگراه ههمهنب زدها هنقشهقواهغ ف هبر نند سئول ت

تره ه ف ومهفض لتهعققنيهقويه ادع يهزکيها هاز هد هگر هه اهد ب  خط ستهکههشوده ي
هۀنشا نهپردا نادهکاههههها زيه ايهه زژگايهتب   هبهه  زکردههرهد ههبرترها هدزگريهبدان مه زرا

 ههارهد يهه.هشوندعققنيهتلقيه يهفض ز د هن  جههبههعنوا هه،اندعققني هبرتريهه9 وزت
هند.اكه ندگيهعققنيهال مز بيهبههزه هبرايهدستاز 

ه
ه

 گیرینتیجه. 9

ايها ه  زکردهاا زيهبااههشن ساايهفضاا لتهبااههعنااوا ه جروعااههد هازاا ه ق لااهه عرفااته
هسايهتحل لايه هسان يهباههجا يههههههشن  عرفاتهشن سيه عرفيهشدهکاههبارهخاقفهههه عرفت

هشا  ههشادهههتأک ادهدا ده هاهه ها يه عرف ايهصا حبهبا  هههه  زا بيه زژگايهها  ز بيهبا   هبارهاهه
هه یه  فا  تیهنسابتهباههفضا لته عرف ایهگارازشهههههههشن س  هفض لتهب هانگ وه عرفتکهه

هیهباراه اهکا  یهناوههههۀشن سایهسان یه هتحل لایه ها ائاههههح ه شکقته عرفت.هپ داهکردند
هها یهن د ساته هغ ر نطقایههههازشهباههانجا مهپاژ هشهههاصقحه  ندهپژ هشه هپره وها هگر

هشن سا  هتا ههه عرفاتههکاههاز یهبود.هعل هگرازشهبههفض لته عرف هۀا هجرل،هیهدزگردالزل ه

                                                           
1. Excellence 
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هانادهجا یهبحا هدا دها ا هآنچاههبارایهههههههلههحدهد هدس   بیهبههاهدافهخاوده وفاقهباودهههه
ههفضا لته ف ادههشن سا  ههعرلکارده عرفاتههها  زا بیهشن سیهفض لته هف مه  ه ته عرفت

هتعرزاافهه.اناادعرف اایهداشاا هاسااتهبرداشاا یهاسااتهکااههف لسااوف  ها ه  ه ااتهفضاا لته 
هگرلاهههه، َنِشایهوا ه زژگایههب   س  هق ب هاع ر دهزا هباههعناهههه عنوا هقوهفض لته عرف یهبه

هد ه اقاا هه،گرازاایه هاع راا دگرازیه نجاارهشاادهههتبااههد ه  زکاارده ساائول هههد هظاا هر
هشان خته ها  شارندیهآ ههههتارز هعنصاره عرف ایهزعنایهههه  امهتب   هتأث راتهشگرفیهبره

هفضا لتهعققنايههههيهکاههسا نهشن  عرفاته اهن دزدههگرفات.هههه آ توا هکههنریهههاستداش 
هبرنادهشان ختهههشن سيهسن يهبههک  ه ايهترز هعن صره عرفتتحل  هبرخيها ه  مه اهبراي

ههارهد ههبارهاسا سهههکنناد.هه ايهه عرف ايهتعرزافهههفضا ز ههۀپ زاههبارهه هتوج ههبا   ه اهصارف ًهه
شودهکههف ع ،هب   ه زشه اهبرهاس سهاز هناوعهه عرفتهتن  هد هصو تيهح ص ه يه،  زکرد

ههد.شک هد هزفض 
  ه تهفض لته عرف یهبارایهف امهههه د ب  هف لسوف  هاخ قفهاز ه ق لههبن هبههبرداشت

ح ایههها هه گرلاههآهاسات،هههشن سیهفض لتهکا فیهگیه  ه ته عرفتپ چ دگیه هگس رد
ب هزکدزگرهاتف  هنظارههکندهازف ه یسيهشن  عرفتد هفض لته عرف یههیهکهنقشهنوعه د ب  

سيهشن  عرفتهۀ  ه  زکرديهاستهکههتب   هزكهنظرزترز هاخ قفه وجودهب  م.هندا ند
داناده ه  زکارديهکاههلنا  هضار  تيه اههههههفض لتهعققنيه  سره هضر  يه ايههۀ اهبرهپ ز

گر هها چهدانستهه توا هنر زندشن س  ه اگوبسکيه اه يکند.هد هب  ه عرفتاحس سهنري
هکنند. هبس   يهدزگرها ه  زکردهد مهدف عه ي

شان خ یه وفاقهههفض لتههتب   هد گراز  هز ه سئول ته ر دگراز  ت هلههحدهاعهکهاز 
د گ نههکرد ه  ه تهفض لته عرف یهلاهه وازا زیههههکهاز ا  هه.انده و دهاخ قفهاستبوده

لاههههلنادا هد  ها هذها هن سات.ها هازا ه  ،هههههکنادهس  هخ  جه ایهشن  عرفت اها هدسته
ه یهد ه  زکارده  فا  تهدههگ ارهآ هشاک ههن  جاههه ع راضهکس نیهکههازا هد گا نگیه هدهها

ن اذزرزم،ه نطقایهاساتهههههاند،هب اذزرزمهزا ههنقدهقرا هدادههۀشن سیهفض لته اهد هبوت عرفت
تاره هبا هتوجاههباههنقاشه هعرلکاردهههههههتره ه نصف نهتر،هج   شن س  هب هنگ هیهدق ق عرفت
ه،هبههتب   ه  ه تهآ هب ردا ند.شن سی عرفتشن خ یهد ههفض ز 

برخایهد هک  سا  هههشودهکههگرلهههناو ه رکا هاساتههههأک ده ید هپ ز  هبرهاز ه  مهت
شن ختهصاح حهههکهاز ز هد ههشن سیهتردزدهداش ههب شند عرفته د عرف یههفض ز هبود 

لنا  ههلن  هب شده)کاهههها  هاگره اقع ًهه یها  شیهف ع هاست،گر ه زژگیه دهت هلهه  وا 
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اهد هپایهخواهادهداشاتهکاههههههشرندیه ن  زجه هپ   ده یهبس   ها  از هنوعه  زکرده(هاست
هشن سیه اه  حوچهکند. عرفته آزندهتواندی 

ه
ه
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