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 هقذهِ
ضٌبسی دس لشى ثیستن، تؼییي سبختبس هؼشفت سا ثِ  سٍیىشد تحلیلی ثِ هجبحث هؼشفت

ّبی  لفِؤاٍلَیتْبی ایي حَصُ تجذیل وشدُ است. ایي ثحث سیطِ دس اًذیطِ افالعًَی داضتِ ٍ ه
لفِ ایي تؼشیف، ؤوٌذ. هْوتشیي ه گبًِ ثبٍس، غذق ٍ تَجیِ ثیبى هی اغلی هؼشفت سا دس هفبّین سِ

ّبی  یشی اص هثبلثخطی هؼشفت وِ ًبضی اص تبثیشپز تَجیِ است ٍ سٍیىشدّبی هتفبٍت ثِ تحلیل سِ
ایي ًَضتبس  ثبضذ. دس تَجیِ هی هسألِ ثَدُ است، پیشاهَى (Edmund Gettier)ی ادهًَذ گتیًِمض

گیشد. ایي اهش ًیبصهٌذ  لفِ هَسد ثشسسی لشاس هیؤهحَس ًسجت ثِ ایي ه ضٌبسی فضیلت سٍیىشد هؼشفت
 تَجیِ ٍ تحَالت آى خَاّذ ثَد. هسألِ ثشسسی سٍیىشدّبی هختلف ًسجت ثِ

 تَجيِ -1
 ضَد هی ًبهیذُJTB (Justified True Belief ) گبًِ هؼشفت وِ ثِ اختػبس ػٌبغش سِ

 ضًَذ: ثِ ایي ًحَ هؼشفی هی

S داًذ وِ  هیP:اگش ٍ تٌْب اگش ، 

1 .S ِثP 2 ؛ثبٍس داضتِ ثبضذ. P  3غبدق ثبضذ؛. S  ِدس ثبٍس ثP .هَجِّ ثبضذ 

لفِ ؤوٌذ. ایي ه هیي هیأضٌبختی هؼشفت سا ت لفِ سَم هؼشفت یؼٌی تَجیِ، جٌجِ هؼشفتؤه
 ٍ یب ضبًس هؼشفتی( Guessعشیك حذس)ثشای خبسج وشدى ثبٍسّبی غبدلی وِ غذق آًْب اص 

(Epistemic Luck) .ثبٍسّبی غبدلی سا  ،تَجیِ هسألِ ثِ دست آهذُ دس ًظش گشفتِ ضذُ است
داًذ وِ فبػل، آًْب سا ثش اسبس دلیل ٍ لشیٌِ یب اص عشیك فشایٌذّبی غحیح  ضبیستِ هؼشفت هی

 دست آٍسدُ ثبضذ.  ثبٍسسبص ثِ

هجٌبی  دس تؼشیف هؼشفت پبیجٌذ ّستٌذ، تَجیِ سا ثش سٍیىشدّبیی وِ ثِ سبختبس هزوَس
ثبضٌذ گشا هی وٌٌذ. ایي سٍیىشدّب وِ دسٍى ّبی دسًٍی ٍ حبالت رٌّی فبػل ضٌبسب تجییي هی لفِؤه

هتوبیل ثِ تؼشیف سٌتی هؼشفت ّستٌذ ٍ دس جذیذتشیي تمشیشّبی آى، اغالحبتی ثشای سّبیی اص 
 تَاى اص ایي ًَع داًست گشایی سا هی جٌبگشایی ٍ اًسجبماًذ. ه اضىبالت تؼشیف سٌتی اًجبم دادُ

(Bonjour, 1943, pp.26-32). 

ضَد، هحل آساء  هی وِ هبّیت تَجیِ هؼشفتی چیست ٍ تحت چِ ضشایغی هحمك هسألِ ایي
صیشا هثبلْبی ًمضی وِ گتیِ دس همبثل تحلیل سٌتی هؼشفت هغشح وشد، ًطبى داد وِ  هتفبٍت است.

تَاًذ هؼشفت سا تجییي وٌذ. ثِ ّویي دلیل هَج جذیذی اص آساء ٍ سٍیىشدّبی  تَجیِ ثِ تٌْبیی ًوی
آهذُ ٍ ثب اسائِ هؼیبس هؼشفت، ًمبیع تؼشیف پیطیي سا ی دسغذد ثبصثیٌی تؼشیف هؼشفت ثشضٌبخت هؼشفت

ایي  ثش .(Dancy, j.; Sosa, E. & Steup, M., 2010, pp.681-682 .ًه)اغالح وشدًذ
دس هؼٌبی جذیذ آى وِ ًبضی اص تحَالت ایي سبختبس است، هَسد  تَجیِ سا هسألِ تَاى اسبس هی

 ثشسسی لشاس داد.
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ثبضٌذ. اص  هی شیي هخبلفبى تَجیِ دس هؼٌبی سٌتی آىتگشایبى اص هْو دس ایي هیبى ثشٍى
لفِ دیگشی سا پیطٌْبد وشد. ایي سٍیىشد ؤدیذگبُ ایطبى تَجیِ سا ثبیذ وٌبس گزاضت ٍ ثِ جبی آى ه

 پزیشی هؼشفتی گشایبًِ ّوچَى دستشس ّبی دسٍى لفِؤهخبلف تجییي هؼشفت ثش هجٌبی ه
(Epistemic Accessibility) ِگشایی هؼشفتی ٍ ٍظیف(Deontology) ثبضٌذ. تَجیِ  هی

گشا تغییش یبثذ. ایي دس حبلی است وِ  هفبّیوی است ٍ لزا ثبیذ ثب هفبّیوی ثشٍىوٌٌذُ چٌیي  المبء
 گشایبًِ هؼشفت هتبثش اص ػَاهل ثیشًٍی است ٍ لزا ثبیذ ثش هجٌبی آى تحلیل ضَد. سٍیىشد عجیؼت

(Natural Epistemology )وَایي، ًظشیِ ٍثبلت (گشٍیReliabilism ) ِگلذهي، ًظشی
پالًتیٌگب ٍ  (Warrant Theoryًَصیه، تئَسی تضویي)( Counterfactual Theoryضشعی)
تَاى اص جولِ ایي ًظشیبت  سَسب سا هی( Virtue Epistemologyهحَس) ضٌبسی فضیلت هؼشفت

 پشداصد. هی هسألِ ضٌبسی فضیلت دس ایيثِ سٍیىشد هؼشفت داًست. ایي همبلِ اختػبغبً

 تَجيِ هسألِ هحَر ٍ شٌبسي فضيلت . هعزفت2
ضَد وِ هجبحث  هحَس ثِ هجوَػِ ًظشیبت جذیذی اعالق هی ضٌبسی فضیلت هؼشفت

دّذ.  ضٌبسب ٍ ًِ ثبٍس یب گضاسُ هَسد اسصیبثی لشاس هی ّبی فبػل ضٌبسی سا ثش اسبس ٍیژگی هؼشفت
ضٌبسی است. دس ایي سٍیىشد جذیذ وِ  ضٌبسب ٍ فضبئل ػمالًی اٍ هحَس اغلی هسبئل هؼشفت فبػل

خَسد. ایي دیذگبُ ثشای  ستن ضىل گشفتِ است تحَالت لبثل تَجْی ثِ چطن هیاص اٍاخش لشى ثی
ضٌبسی سٌتی سا دس  ضٌبسی ًگشضی وبهال هتفبٍت اص هؼشفت حل هسبئل ٍ هؼضالت پیطیي هؼشفت

پیص گشفتِ است. ایي ًگشش هتفبٍت هتبثش اص هفَْم فضبئل هؼشفتی است وِ سبیش هجبحث هؼشفت 
هحَس، فضبئل هؼشفتی  گشایی دس سٍیىشد فضیلت دادُ است. گشایص ٍثبلتضٌبسی سا تحت تبثیش لشاس 

وٌذ. ایي لَا ػبهل دستیبثی  هی ضٌبسب هؼشفی ّبی ضٌبختبسی لبثل اػتوبد ثشای فبػل سا لَا ٍ تَاًبیی
ضٌبسب ثِ غذق ّستٌذ ٍ ثبٍسّبی حبغل اص آى غبدق ٍ هؼشفت خَاّذ ثَد. دس ایي سٍیىشد  فبػل

ًگشی، ضَْد ٍ گَاّی افشاد دیگش هػذاق لَای لبثل اػتوبد  ل، دسٍىحس، حبفظِ، استذال
 -لَُ"دٌّذُ ثبٍس ّستٌذ. ثِ ّویي دلیل فضیلت هؼشفتی دس ایي سٍیىشد ثب ػٌَاى ولی  ضىل

ضَد. اسًست سَسب ٍ جبى گشوَ اص هْوتشیي هذافؼیي ایي  ًبهیذُ هی (Faculty- virtue)"فضیلت
 دیذگبُ ّستٌذ. 

 ّبی ایي دیذگبُ ػجبستٌذ اص: لفِؤدس یه ًگبُ ولی هْوتشیي ه

 دس هؼشفت است. JTBایي دیذگبُ یه ًظشیِ سلیت دس همبثل سبختبس  -

ضٌبسب ثِ لبثل اػتوبد  گشاست. صیشا ًیبصی ثِ دستشسی ٍ آگبّی فبػل یه سٍیىشد ثشٍى -
 .(Sosa, E., 2003, pp. 150-155)ثَدى ثبٍس خَد ًیست

لَُ ٍ دستیبثی آى ثِ غذق ثب تَجِ ثِ ًَع گضاسُ ٍ ضشایظ خبظ فضیلت ثَدى یه  -
 .(Ibid, pp. 276-277هحیظ هتفبٍت است)
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دٌّذُ ثبٍس است ٍ ثِ تجغ آى ثِ ثبٍسّبی حبغل اص آى تَجیِ اٍلیِ هشثَط ثِ لَای ضىل -
 .(403ظ  ،1331گیشد)پَیوي، لَییس،  دس هشتجِ ثبًَیِ تؼلك هی

تَاى دس  هی تَجیِ هسألِ سٍیىشد هزوَس سا ًسجت ثِ ثب تَجِ ثِ تَضیحبت فَق هَضغ
گشایبًِ  حزف هفَْم تَجیِ دسٍى سِ هشحلِ ثشسسی وشد. هشحلِ اٍل هَضغ سلجی ایي سٍیىشد ٍ

گشایی است ٍ هشحلِ  گشایبًِ آى دس سٍیىشد ٍثبلت است. هشحلِ دٍم ًمذ هفَْم تَجیِ دس هؼٌبی ثشٍى
 ثشای اسصیبثی ثبٍسّبست. (Aptness)سَم پیطٌْبد هفَْم ثذیغ ضبیستگی ثبٍس

 گزايبًِ . حذف تَجيِ درٍى2-1
هحَس ثب هفَْم تَجیِ دس لبلت ًمذ هفَْم تَجیِ  گشایی فضیلت هخبلفت ٍثبلت

گشایی غَست گشفتِ است. لزا ثشسسی اضىبالت  گشایبًِ دس سٍیىشدّبی هجٌبگشایی ٍ اًسجبم ٍظیفِ
 سبصد. هی حزف تَجیِ آضىبسسَسب ثِ ایي دٍ ًظشیِ، دالیل اٍ سا ثشای 

 سَسب ٍ ًقذ هبٌبگزايي.2-1-1

 k1  ٍk2ّبی  ثِ ثبٍس Kوٌذ: هؼشفت  سا چٌیي تشسین هی Kسَسب هجٌبگشایی هؼشفت 

ثبضذ، ایي ساثغِ تمبسًی  Rضَد. اگش فشؼ وٌین ساثغِ تَجیْی هیبى ایي ثبٍسّب  ٍ..... تمسین هی
(Symmetric)  ًُخَاّذ ثَد؛ یؼٌی گضاسP  ٍِجَد داسد وِ ثب ّوِ اػضبء ساثغR  داسد، دس حبلی

وٌذ.  ًذاسد. ایي دیذگبُ هؼشفت سا ثِ ضىل یه ّشم تشسین هی Rساثغِ  Pوِ ّیچیه اص اػضبء ثب 
 Sاست ًسجت ثِ  Pایي ّشم گضاسُ ( Nodeّش جضء هؼشفت ثش سٍی یه ّشم لشاس داسد. ّش گشُ )

 وٌذ: وِ اص ایي لَاصم پیشٍی هی Tدس صهبى 

آیٌذ، هجٌبیی ثشای آى گشُ ٍ حبهی  هی ّبیی وِ ثِ دًجبل یه گشُ هفشٍؼ هجوَػِ گشُ -
 آى ّستٌذ.

 هَجِ است. Tدس صهبى  Sّش گشُ یه گضاسُ است وِ ثشای  -

ّبیی ثیبیذ وِ حبهی آًْب  ثذیْی ًجبضذ، ثبیذ ثِ دًجبل گضاسُ T دس صهبى S اگش گشُ ثشای -
 . ثبضذ

 داضتِ ثبضذ یؼٌی هتٌبّی ثبضذ.ّش ضبخِ اص ایي ّشم ثبیذ پبیبى  -

ش ٍ ـّبیی تشدیذًبپزی بیی ثبیذ گضاسُـّبی اًتْ اص دیذگبُ هجٌبگشایبًی چَى دوبست، گشُ
ّبی غیشاًتْبیی اص عشیك لیبس اص ثبٍسّبی پبیِ استٌتبج  غَست گشُ ایي  خغبًبپزیش ثبضٌذ. دس 

 .(Sosa, E., 1991, p.168ضًَذ) هی

لفِ ًبظش ثِ سٍیىشد ؤوٌذ. ایي ه لفِ دیگشی ًیض اضبسُ هیؤثِ ه سَسب دس تَضیح هجٌبگشایی
ای یه ثبٍس سا  گشایبًِ هجٌبگشایی سٌتی است. هجٌبگشایبى سٌتی دس پبسخ ثِ ایٌىِ چِ ٍیژگی دسٍى

ضٌبسب داسای  وٌذ، ثِ حبالت رٌّی ٍ ػَاهل دسًٍی اضبسُ داسًذ. اص دیذگبُ ایطبى اگش فبػل پبیِ هی
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بثك ثب تجشثِ ـَست دس ثبٍس ثِ گضاسُ هغـغ ایي اص آى تجشثِ خَد آگبُ ثبضذ، دس تجشثِ خبغی ثَدُ ٍ
ضٌبسب  لخَد ثِ لحبػ هجٌبیی هَجِ است. اص ًظش سَسب ٍیژگی پبیِ دس ایي سٍیىشدّب ثِ آگبّی فبػ

 .(Ibid., 2003, pp.120-122گشدد) هیاص تجبسة هستمین خَد ثبص

 پزیشد. دالیل سَسب ثشای ایي ادػب ػجبستٌذ اص: ًویگشایی سا  سَسب ایي تمشیش اص هجٌب

ول  تَاى ثبٍسّبی پبیِ ثب ٍیژگی خغبًبپزیشی، ثسیبس هحذٍد است. ثش ایي اسبس ًوی  -
 (Ibid, 1991, p.168هجٌبی تؼذاد هحذٍدی اص ثبٍسّبی پبیِ لبثل تَجیِ داًست) هؼشفت سا ثش

ٍاسغِ ًیست. صیشا  هستمین ٍ ثی ضٌبسب اص ثبٍسّبی پبیِ خَد، اص ًَع تَجِ آگبّی فبػل -
خٌذد. ثٌبثشایي چَى فشد هستمیوب  هی وٌذ، ّوچٌبًىِ خٌذُ خَد سا فشد تجشثِ خَد سا تجشثِ هی

ضٌبسب  ای وِ هستلضم تَجِ فبػل وٌذ ثِ هتؼلك تجشثِ خَد آگبُ است اهب ًِ اص ًَع آگبّی تجشثِ هی
 .(Ibid, 2003, p.119ثِ ثبٍسّبی خَد است)

ضٌبسب ٍجَد داسًذ،  ى خبسج ثش هجٌبی حبالتی وِ فمظ دس دسٍى رّي فبػلثبٍس ثِ جْب -
 .(Ibid, pp.145-147غیشهوىي است)

 گزايي . سَسب ٍ ًقذ اًسجبم2-1-2
 گشایی ػجبستٌذ اص: تشیي دالیل سَسب ثش ػذم هغلَثیت سٍیىشد اًسجبم هْن

هب ثِ  : اص ًظش سَسب اگشگزايي بِ عَاهل بيزًٍي هعزفت عذم تَجِ اًسجبم -

ای ّستین وِ تَجیِ وٌٌذُ ثبٍس هب است، ثبیذ سِ هفَْم سا اص یىذیگش هتوبیض  دًجبل ویفیت هؼشفتی
ضٌبسب. اص دیذگبُ سَسب  ضٌبسب ٍ جْبى خبسج اص رّي فبػل ضٌبسب، تجشثِ حسی فبػل وٌین. ثبٍس فبػل

ٌذ. ثِ ػجبست دیگش وٌ گشایبى ساثغِ هیبى ثبٍس ٍ جْبى خبسج سا دس ًظشیِ خَد لحبػ ًوی اًسجبم
لفِ غذق ّن ؤاًذ دس حبلی وِ هؼشفت ػالٍُ ثش تَجیِ ثِ ه استجبط ثب غذق دس ًظش گشفتِ تَجیِ سا ثی

 غذق غفلت وشدُ است. هسألِ گشایی اص ًیبصهٌذ است. اهب اًسجبم

: ایي سٍیىشد هستلضم ایي است وِ ّش کبفي ًبَدى اًسجبم بزای تَجيِ -

تَاى  بٍسّبی آى هجوَػِ هٌسجن ثبضذ هَجِ است. دس حبلی وِ هیهجوَػِ ثبٍسی وِ ثب سبیش ث
هجوَػِ ثبٍسّبی یه ثیوبس پبساًَیب یب فشد داسای تَّن ٍ یب فشدی وِ ضستسطَی هغضی ضذُ است 
سا هٌسجن داًست؛ اهب ثذیْی است وِ هَجِ ًخَاّذ ثَد. ثٌبثشایي ضشط اًسجبم ثشای تَجیِ ضشط 

 .(Ibid, p.108وبفی ًیست)

اضىبل دیگشی وِ ثِ ایي دیذگبُ هتَجِ است ایي  تبييي ببٍرّبی پيزاهًَي: عذم -

ًبتَاى است. همػَد اص ( Peripheral beliefگشایی اص تجییي ثبٍسّبی پیشاهًَی) است وِ اًسجبم
ثبٍسّبی پیشاهًَی ثبٍسّبیی است وِ دس پیشاهَى هجوَػِ ثبٍسّبی هب ٍ دس استجبط ثب آًْب ّستٌذ. 

گشایبى ایي ثبٍسّب ًیض ثبیذ دس تالئن ٍ سبصگبسی ثب هجوَػِ  ثش عجك هؼیبس اًسجبمعجیؼی است وِ 
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 ًَی ًذاسدـثبٍسّبی هب ثبضٌذ دس حبلی وِ غذق یب وزة ثبٍسّبی هب تبثیشی دس ثبٍسّبی پیشاه
(Ibid, 1991, p.193). 

  گزايبًًِقذ تَجيِ در هعٌبی بزٍى 2-2

گشایی  ٍثبلتگشایی ًیض ثبیذ هَسد ثبصثیٌی لشاس گیشد.  دس تفىش سَسب هؼٌبی تَجیِ دس ٍثبلت
ثبٍسی هَجِ است اگش ایي ثبٍس  Tدس صهبى  Pثِ  S تَاى ثِ ایي ًحَ تجییي وشد: ثبٍس ػبم سا هی

 ًتیجِ فشایٌذ ثبٍسسبصی ثبضذ وِ لبثل اػتوبد است. اهب اص دیذگبُ سَسب ایي تجییي ػبم اص
 گشایی ثب سِ هطىل ػوذُ هَاجِ است. ایي سِ هطىل ػجبستٌذ اص: ثبلتٍ

ضَد وِ یه  تؼوین ثیبى هی هسألِ دس (:Generality Problemلِ تعوين)أهس

تَاًذ ضبهل  ًظشگشفتِ ضذُ وِ ّش ًَع فشایٌذی سا هی ای ػبم ٍ ولی دس فشایٌذ لبثل اػتوبد ثِ اًذاصُ
د آٍسد دس حبلی وِ سا ثِ ٍجَ Bتَاًذ ثبٍس  ضَد. ایي اهش دٍ ثؼذ داسد. هثال یه فشایٌذ لبثل اػتوبد هی

تَاًذ ایي ثبٍس سا ایجبد وٌذ. اص جٌجِ دیگش یه فشایٌذ لبثل اػتوبد  لبثل اػتوبد ًیض هییه فشایٌذ غیش
وٌذ وِ لیَدی سا ثشای  ایجبة هی هسألِ هَجِ ٍ ّن ثبٍس ًبهَجِ تَلیذ وٌذ. ایي تَاًذ ّن ثبٍس هی

فشایٌذّبی ثبٍسسبص داضتِ ثبضین وِ اثْبم هَجَد سا ثشعشف وٌٌذ. هب ثبیذ اص فشایٌذّبی ثسیبس خبظ 
ضَد وِ ثبٍسّبی صیبدی اص هجوَػِ  اجتٌبة وٌین. صیشا ثیص اص حذ جضئی ثَدى فشایٌذّب، ثبػث هی

صیشا ػبم ثَدى  ؛ّبی هَجِ خبسج ثبضٌذ. اص عشفی اص فشایٌذّبی ثسیبس ػبم ًیض ثبیذ اجتٌبة وشدثبٍس
 .(Ibid, p.284اًجبهذ) هَجِ هییٌذ ّن ثِ ثبٍسّبی هَجِ ٍ ّن غیشضشایظ یه فشا

دس ایي ًمذ، (: Meta- incoherence Problemلِ گسيختگي درجِ دٍ)أهس

تَاى اص  ضَد وِ هی فشؼ هی هسألِ سٍد. دس ایي سَال هیگشایی صیش  وبفی ثَدى ضشایظ ٍثبلت
وٌٌذ. ایي فشایٌذّب ثِ دلیل ایٌىِ  فشایٌذّبی لبثل اػتوبدی ًبم ثشد وِ ثبٍسّبی غیشهَجِ تَلیذ هی

گیشی ثبٍس  استجبط ثب ضىل ثی وٌٌذ لبثل اػتوبدًذ؛ اهب فشایٌذّبیی وبهالً ثبٍسّبی غبدق تَلیذ هی
دست آٍسد.  تَاًذ ثبٍسّبی غبدق ثِ ِ اص خیشُ ضذى ثِ گَی ثلَسیي هیّستٌذ. هثال یه پیطگَ و

ضَد. صیشا گسست  سبص هحسَة ًوی عَس هتؼبسف اص فشایٌذّبی ثبٍس خیشُ ضذى ثِ گَی ثلَسیي ثِ 
َد داسد. ثب ایي تَضیح ّش فشایٌذ ـگیشی ثبٍس دس اًسبى ٍج ای ثب ضىل ػویمی هیبى یه گَی ضیطِ

 .(Ibid, p.94-95ذ ثِ تَجیِ ثبٍس هٌتْی ضَد)تَاً لبثل اػتوبدی ًوی

 هسألِ :(New evil demon problemلِ جذيذ قزببًي رٍح خبيث)أهس

ضٌبسبیی است وِ تَسظ یه ػبهل ثیشًٍی ثِ  لشثبًی سٍح خجیث یه فشؼ هوىي اص حبالت فبػل
گش، اثضاسّبی ادساوی  خغبی دس ادسان هجتالست. دس تمشیش اٍلیِ ایي فشؼ، یه ػبهل وٌتشل

دّذ وِ ثب ٍالؼیت هغبثمت ًذاضتِ  ای تغییش هی گًَِ ضٌبسب هثل حس، حبفظِ ٍ ضَْد سا ثِ فبػل
وٌذ وِ ادساوبت اٍ ػیي وطف  خجش ثَدُ ٍ گوبى هی ثی هسألِ ضٌبسب اص ایي حبلی وِ فبػلثبضذ، دس

گشایبًِ غَست گشفتِ است. ثِ ایي ًحَ وِ  ثب سٍیىشدی ثشٍى هسألِ ٍالغ است. تمشیش جذیذ ایي
گش ًِ دس اثضاسّبی ادساوی ثلىِ دس هحیظ خبسجی تغییشاتی ایجبد وشدُ ٍ ثبػث ػذم تغبثك  وٌتشل
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وٌذ،  تشسین هی هسألِ ضَد. ثش عجك تػَیشی وِ سَسب اص ایي ضٌبسب ثب ٍالؼیت هی ّبی فبػلثبٍس
وٌذ ٍ دس ّوِ افىبس ٍ تجشثیبت  ّوضاد هب دس جْبًی وِ تحت وٌتشل سٍح خجیث لشاس داسد صًذگی هی

س وٌذ اهب تفبٍت اٍ ثب هب د ػیي هبست. ثِ ایي هؼٌب وِ توبم فشایٌذّبی ادساوی اٍ دسست ػول هی
فىش  هسألِ وٌذ ٍ اٍ ثذٍى آگبّی اص ایي ایي است وِ هحیظ خبسجی تَسظ سٍح خجیث تغییش هی

هَجِ اٍ ػیي هبست اهب ثبٍسّبی اٍ غیش وٌذ وِ ٍالؼیت سا ادسان وشدُ است. دس ٍالغ تجبسة هی
ثل صیشا اص فشایٌذّبی لب ؛گشایی ثبٍسّبی لشثبًی ثبیذ هَجِ ثبضذ خَاّذ ثَد. ثش عجك تؼشیف ٍثبلت

اػتوبدی وِ ػیٌب هبًٌذ فشایٌذّبی هبست، حبغل ضذُ است. دس حبلی وِ ایي فشؼ ًبدسست است. 
 ثشد هی دس تؼشیف هؼشفت صیش سَال گشایی سا ، ضشط الصم ثَدى ٍثبلتهسألِ ثِ ػجبست دیگش ایي

(Ibid, 2009, p.159). 

ٍ قببليتْبی هعزفتي ( Aptnessشبيستگي) .جبيگزيٌي دٍ هفَْم2-3

(Adroitness )ِدر ببٍر بِ جبی تَجي  

پیطٌْبد دٍ هفَْم ضبیستگی ثبٍس ٍ حبغل ضذى آى اص عشیك لبثلیتْبی هؼشفتی اص جبًت 
ًىتِ است. اٍل ایٌىِ دلیل اٍ ثشای هخبلفت ثب تَجیِ دس هؼٌبی  سَسب هستلضم تَجِ ثِ ایي دٍ

ثش ؤت ٍ اص ػَاهل ثیشًٍی هسٌتی آى ایي است وِ ایي هؼٌب فمظ ًبظش ثِ ػَاهل دسًٍی هؼشفت اس
گشایبًِ هَجَد ًیض اّذاف  ثش هؼشفت غبفل است. ًىتِ دٍم ایي است وِ تَجیِ دس سٍیىشدّبی ثشٍى

وٌذ. ثش ّویي اسبس ثبیذ ثستشی سا ثشای ثبصسبصی هفَْم تَجیِ فشاّن  ًوی هیيأهؼشفتی سَسب سا ت
ِ ثبضذ. ایي ثستش دس گشایص وشد وِ ثش هجٌبی آى تَجیِ ثبٍس، ثْتشیي تجییي هوىي سا داضت

ٍ هٌظش ( Epistemic Virtueّبی هؼشفتی) هحَس سَسب ثب دٍ هفَْم ولیذی فضیلت فضیلت
 ضَد وِ دس اداهِ ثِ آى اضبسُ خَاّین داضت. هی تبهیي( Epistemic Perspectiveهؼشفتی)

سِ  گیشی یه تیشاًذاص اص وٌذ. ّذف سَسب ثشای تجییي ایي هفبّین اص یه هثبل ضشٍع هی
تَاى ایي سِ سَال سا دسثبسُ اٍ هغشح وشد: آیب تیش اٍ ثِ  ثؼذ لبثل ثشسسی است ثِ ًحَی وِ هی

اٍست؟ آیب دلت ایي تیشاًذاصی ّبی  ّذف خَسدُ است؟ آیب ایي تیشاًذاصی ًطبًِ لبثلیتْب ٍ تَاًوٌذی
 َسدُ است؟دس اثش ٍصش ثبد ثِ ّذف خ اص سٍی ضبًس ٍ هثالً آى لبثلیتْبست یب غشفبً ثِ خبعش

هَفمیت  .لبثلیت ٍ ضبیستگی هَاجِ ّستین (،Accuracyهب دس ایٌجب ثب سِ هفَْم دلت)
تیشاًذاص دس صدى تیش یؼٌی سسیذى ثِ ّذف، داللت ثش دلت تیشاًذاص داسد. ویفیت ثشخَسد تیش ثِ ّذف 
ًطبًِ لبثلیت تیشاًذاص است ٍ اغبثت تیش ثِ ّذف ثِ خبعش آى لبثلیت ٍ ًِ ػبهل دیگش، ًطبًِ 

تیش ثِ  ًیست وِ ایيضَد. ثِ ثیبى دیگش ثشای اسصضگزاسی ایي فشایٌذ فمظ وبفی  ضبیستگی ایي فؼل هی
است ٍ  ضٌبسب دس اًجبم وبس تَاًوٌذی فبػل ّذف اغبثت وشدُ ثبضذ ثلىِ ػبهل ایي هَفمیت حمیمتبً

 ثیشگزاس ًیست.أتَاًذ دس ایي هَفمیت دخیل ثبضذ، ت ضبًسی هی ػَاهل دیگشی وِ اص سٍی اتفبق ٍ خَش

دسثبسُ ثبٍسّب ثِ تشتیت گبًِ  دسثبسُ ثبٍسّب هغشح است. ایي سبختبس سِ هسألِ ّویي
گی ثبٍس اص عشیك فضبئل هؼشفتی. ثٌبثشایي سسیذى ثِ تػجبست است اص غذق، لبثلیت هؼشفتی ٍ ضبیس
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ضٌبسب دس سسیذى ثِ غذق ثبیذ لبثل اًتسبة ثِ  تٌْبیی وبفی ًیست ثلىِ هَفمیت فبػل غذق ثِ
ٍ ضبیستگی اص یىذیگش ضٌبسب ثبضذ. ایٌجبست وِ دٍ هفَْم لبثلیت هؼشفتی  لَای هؼشفتی فبػل

 .(Ibid, 2007, pp.22-23))ضَد تفىیه هی

ثؼذ اص اسائِ تؼشیفی اص فضیلت ػمالًی، ثِ تجییي تَجیِ ثبٍس  تَجیِ هؼشفتی سَسب دس وتبة
وٌذ وِ یىی ضبیستِ ثَدى ٍ دیگشی ثبٍسّبی حبغل  وٌذ ٍ ثشای تَجیِ دٍ تفسیش روش هی اضبسُ هی

 اص لبثلیتْبی هؼشفتی است.

Va :X  یه فضیلت ػمالًی است تٌْب اگشX  ِدسغذ ثبالیی اص ثبٍسّبی غبدق سا ث
 ٍجَد آٍسد.

Vb :B  یه ثبٍس هَجِ است تٌْب اگشB  ثبٍسی است وِ اص عشیك ػولىشد یه یب ثیطتش
 اص یه فضیلت ػمالًی ثِ دست آهذُ ثبضذ.

 J-apt  ٍJ-adroitدٍ تفسیش ٍجَد داسد وِ ػجبست است اص  Vbثشای 

 J-apt :ّبی هوىي  ثشای ّوِ جْبىW ،B  یه ثبٍس ضبیستِ است تٌْب اگشB  دسW 
 ضًَذ ثِ دست آهذُ ثبضذ. فضیلت هحسَة هی Wعشیك یه یب چٌذ فضیلت ػمالًی وِ دس  اص

J- adroit: ّبی هوىي  ثشای ّوِ جْبىW ،B  یه ثبٍس ًبضی اص لبثلیت است تٌْب اگش
B  دسW ضًَذ  اص عشیك یه یب چٌذ فضیلت ػمالًی وِ دس جْبى ثبلفؼل هب فضیلت هحسَة هی

 .(Bonjour, l., & Sosa, E., pp.156-157ثِ دست آهذُ ثبضذ)

یه  Wّبیی وِ دس جْبى  ثش اسبس دٍ تفسیش فَق اص تَجیِ، ثبٍس حبغل اص فضیلت
تفسیش دٍم ًبظش ثِ جْبى دیگشی ضًَذ ثبٍس ضبیستِ خَاّذ ثَد. اهب  ضٌبختبسی هحسَة هی  فضیلت

است وِ دس آى ّویي فضیلتْبی ضٌبختبسی ٍجَد داسد اهب ایي فضیلتْب دس جْبى هزوَس فضیلت 
ضَد. دسٍالغ فضیلت ثَدى ایي فضبئل ضٌبختبسی ثب تَجِ ثِ هؼیبسّبی جْبى وًٌَی  هحسَة ًوی

ّبی هزوَس است اگش  جذ فضیلتضٌبسبیی وِ ٍا گیشد. ثِ ػجبست دیگش فبػل هب هَسد اسصیبثی لشاس هی
دس جْبى وًٌَی هب لشاس داضتِ ثبضذ ثبٍسّبی ضبیستِ خَاّذ داضت اهب ثِ جْت ایٌىِ دس جْبًی 

 ضَد، ثبٍس ضبیستِ ًذاسد. لشاس داسد وِ ایي لَا فضیلت هحسَة ًوی

وٌذ. دس ایي فشؼ لشثبًی اص  جذیذ لشثبًی سٍح خجیث سا هغشح هی هسألِ سَسب دس ایٌجب
ای  گش هحیظ ثیشًٍی سا ثِ گًَِ َای ضٌبختی هبًٌذ لَای هب ثشخَسداس است. اهب سٍح وٌتشلّوِ ل

ضٌبسب ثب هحیظ، تَجیِ ثبٍس  دّذ وِ هغبثك ثب تجبسة اٍ ًجبضذ. ػذم هغبثمت تجبسة فبػل تغییش هی
ثشای حل  تَاًین ثبٍسّبی لشثبًی سا ثِ ولی فبلذ تَجیِ ثذاًین. ثشد. اص عشفی ًوی اٍ سا صیش سَال هی

ثبیذ گفت وِ ثبٍسّبی لشثبًی غشفب ًبضی اص لبثلیتْبی هؼشفتی اٍست. صیشا اص فضبئل  هسألِ ایي
ّب دس جْبى اٍ فضیلت هحسَة  ػمالًی ًبضی ضذُ است. اهب ضبیستِ ًیست صیشا ایي فضیلت



  191                         هحَر ٍ هسئلِ تَجيِ شٌبسي فضيلت هعزفت  

 ثِ جْبى هب ضبیستِ است ٍ ًسجت ثِ جْبى خَد اٍ ضًَذ. ثٌبثشایي ثبٍسّبی لشثبًی ًسجت ًوی
 .(Ibid, pp.159-160ضبیستِ ًیست)

تحلیل  هسألِ تَاى ثب تَجِ ثِ سِ هی دالیل تفىیه هیبى تَجیِ ٍ ضبیستِ ثَدى ثبٍس سا
ضَد ثلىِ هَفمیت دس وست ثبٍس ثبیذ  وشد: اٍل ایٌىِ داضتي فضیلت ػمالًی ثِ تَجیِ هٌتْی ًوی

اص عشیك آى فضبئل ثبضذ. ثٌبثشایي ضبًس ٍ اتفبق ٍ هَاسد ًمضی وِ گتیِ هغشح وشدُ است دس ایي 
 هحیظ دس ًظشلفِ ؤضَد. دٍم ایٌىِ فضیلت ثَدى لَای ضٌبختبسی ثب تَجِ ثِ ه ًظشیِ پبسخ دادُ هی

تَاًذ ًسجت ثِ یه هحیظ فضیلت ػمالًی ثبضذ دس حبلی وِ  ضَد. ثٌبثشایي یه لَُ هی گشفتِ هی
اسبس هٌجغ ثبٍس  ًسجت ثِ هحیظ دیگش فضیلت ًجبضذ. سَم ایٌىِ ویفیت هؼشفتی یه ثبٍس سا ثبیذ ثش

وِ لبثلیتْبی گشفت ًِ غبحت ثبٍس. ضبیستگی، ویفیت هؼشفتی ًبظش ثِ هٌجغ است دسحبلی  ًظش دس
ّبی  فبػل غَست  ایي هؼشفت است. اگش تبویذ ثش هٌجغ هؼشفت ثبضذ دس هؼشفتی ًبظش ثِ فبػل 

ثشخَسداس اص لَای هؼشفتی وِ دس هحیظ ًبهٌبست ّستٌذ اص هؼشفت ثشخَسداس ًخَاٌّذ ثَد چٌبًىِ 
 لشثبًی سٍح خجیث چٌیي است. هسألِ تمشیش جذیذ

 هحَرگزٍی فضيلتٍثبقت. 3

هحَس، ثش اسبس  ضٌبسی فضیلت ىِ لجال روش ضذ تحَل هؼٌبی تَجیِ دس هؼشفتّوچٌبً
گیشی  هؼشفتی ٍ هٌظش هؼشفتی غَست گشفتِ است. دس ٍالغ ضىلّبی  دٍ هفَْم ولیذی فضیلت

ضٌبسب ضبهي تَجیِ ثبٍس دس سغحی  هؼشفتی ثِ ػٌَاى لَای ثبٍسسبص فبػلّبی  ثبٍسّب اص فضیلت
ػٌَاى ضبیستگی ثبٍس یبد وشدُ است.  سٌتی آى است. وِ سَسب اص آى ثبثبالتش اص تَجیِ دس هؼٌبی 

تَاًذ پبسخگَی هطىالت  هی لفِ دٍم اًذیطِ سَسب هفَْم هٌظش هؼشفتی است وِ ثب ووه آىؤه
گشایی ثِ هؼٌبی ػبم آى ثبضذ. ایي اهش ثشای سبختبس ولی ًظشیِ سَسب دسثبسُ تَجیِ  هغشح دس ٍثبلت

گشایی ًیبصهٌذ سفغ اضىبالت ولی سٍیىشد  ی تَجیِ دس سٍیىشد ثشٍىاست؛ صیشا ثبصسبصضشٍسی 
 گشایبى است. ثشٍى

سداسی اص هؼشفت وبهل، َسَسب هؼتمذ است وِ دس هَاجِْ ثب ثبٍسّب ٍ ثشای ثشخ
 داًن خ ثِ ایي وِ آیب هي هیـغ ثبضذ ٍ لذست پبسـیت ثبٍسّبی خَد هغلـٌبسب ثبیذ اص ٍضؼـض فبػل

 ٌذـدّ ٌبسب سا تطىیل هیـض شفتی فبػلـّب هٌظش هؼ خـیب هَجِ ّستن سا داضتِ ثبضذ. ایي پبس
(Sosa, E., 2007, p.130-131).  ِدس ٍالغ هٌظش ًَػی هؼشفت دسجِ دٍم ًسجت ثِ ثبٍسّبی دسج

دست آٍسدُ ٍ چگًَِ ایي ثبٍس تذاٍم ِ ضٌبسب ثبیذ ثتَاًذ ثذاًذ وِ ثبٍس خَد سا چگًَِ ث اٍل است. فبػل
گیشی ثبٍسّب سٍضی لبثل اػتوبد ثَدُ ٍ اٍ سا ثِ حمیمت سٌّوَى  داسد. اٍ ثبیذ ثذاًذ وِ آیب سٍش ضىل

ٌبسب ثِ لبثل اػتوبد ـض تَاى هٌظش سا ثِ هؼشفت فبػل سبصد یب خیش. ثٌبثشایي دس یه تؼشیف ولی هی هی
 .(Ibid, 2009, p.135ٌبسب تؼشیف وشد)ض ثَدى هٌجغ هؼشفت یب ثبٍسّبی خَد فبػل

گشایی سا ثش هجٌبی اًذیطِ  تَاى ساُ حل هؼضالت هؼشفتی ٍثبلت هی ثش ایي اسبس
 هحَس چٌیي داًست: فضیلت
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 تعوين هسألِ پبسخ بِ-

تَاًذ اص هطىل تؼوین فشایٌذّبی ثبٍسسبص جلَگیشی وٌذ. ثِ ایي ًحَ  هی F  ٍCلفِ ؤدٍ ه
ای ٍ تحت چِ ضشایغی ایي ثبٍس  ٍ تَجِ اٍ ثِ ایٌىِ دس چِ حَصُ F  ٍCضٌبسب اص  وِ آگبّی فبػل

ضبهل  تَاًذ هحذٍدُ فشایٌذ ادساوی سا ثِ ًحَی همیذ وٌذ وِ ّوِ فشایٌذّب سا هی ثِ ٍجَد آهذُ است
لفِ ًجبیذ آى لذس خبظ ثبضٌذ وِ فبػل ّویطِ لبثل اػتوبد ٍ هَجِ ثبضذ ٍ ًجبیذ ؤًطَد. ایي دٍ ه

 .(Ibid, 1991, p.284)هَجِ اص آًْب غبدس ضَدٌذ وِ دٍ ثبٍس هَجِ ٍ غیشػبم ثبضآى لذس 

  فزاگسيختگي هعزفتي درجِ دٍ هسألِ پبسخ بِ-

تَاى هػذاق هؼشفت داًست وِ اص  هی گشایی فضیلت هحَس ثبٍسّبیی سا ثش عجك ٍثبلت
ًگشی، حبفظِ  فضبئل ػمالًی ًطبت گشفتِ ثبضٌذ. ایي فضبئل ػمالًی ػجبستٌذ اص حس، ضَْد، دسٍى

گیشًذ  ًوی ٍ استذالل. ثذیْی است فشایٌذّبی ًبهشثَعی وِ حمیمتب هػذاق فشایٌذّبی ثبٍسسبص لشاس
ضٌبسب  ثبضٌذ. ػالٍُ ثش ایي، ثش عجك هفَْم هٌظش هؼشفتی، فبػل اص حَصُ فضبئل هؼشفتی خبسج هی

ذّبیی وِ دس آًْب فبػل اص ثبیذ ثِ لبثل اػتوبد ثَدى ایي فشایٌذ هؼشفت داضتِ ثبضذ. دس ًتیجِ فشایٌ
یؼٌی  هسألِ ثْشُ است ًیض اص غالحیت هؼشفتی ثشخَسداس ًخَاّذ ثَد. ثب تَجِ ثِ ایي دٍ هٌظش ثی

فضیلت ثَدى لَُ ٍ داضتي هٌظش، فشایٌذ وست ثبٍس اص عشیك گَی ثلَسیي ثِ هؼشفت هٌتْی 
ثِ فشایٌذ پیطگَیی  ًخَاّذ ضذ ٍ پیطگَ ثِ جْت ػذم ثشخَسداسی اص هٌظش هؼشفتی هٌبست ًسجت

 .(Ibid, pp. 94-95اص عشیك گَی ٍاجذ هؼشفت ًیست)

 جذيذ قزببًي رٍح خبيث هسألِ خ بِپبس-

لشاس ًذاسد، فضیلت هؼشفتی  Cلَای ثبٍسسبص لشثبًی سٍح خجیث ثِ جْت ایٌىِ دس ضشایظ 
دس ایي فشؼ جْبًی است وِ ثِ عَس هتؼبسف ٍجَد داسد ٍ دچبس تغییش  Cضَد. ضشایظ  ًوی هحسَة

ضَد. هثال دیذى سًگ لشهض ثِ عَس هتؼبسف داللت ثش ٍجَد ایي سًگ دس ػبلن خبسج  ًوی ٍ دگشگًَی
داسد. دس حبلی وِ دس جْبى سٍح اغَاگش، دیذى سًگ لشهض هؼبدل ثب دیذى ضی سفیذی است وِ ًَس 

ضٌبسب دس  سسذ. دس ایي فشؼ لَای ادساوی فبػل هی ٍ ثِ خغب لشهض ثِ ًظش لشهض ثش آى تبثبًذُ ضذُ
 ضَد هی جْبى هزوَس فضیلت ًخَاّذ ثَد. ّشچٌذ ایي لَا ًسجت ثِ جْبى ثبلفؼل فضیلت هحسَة

(Ibid, 2003, pp.156-161). ِای، ضَْدی ٍ استذاللی  ثٌبثشایي فشایٌذّبی حسی، حبفظ
ًجَدى هحیظ اص حَصُ فشایٌذّبی لبثل اػتوبد خبسج ضذُ ٍ اص لشثبًی سٍح خجیث ثِ دلیل هٌبست 

هحَس اص اضىبل هَجِ  گشٍی فضیلت ثْشُ خَاّذ ثَد. دس ًتیجِ ٍثبلت تَجیِ ٍ ثِ تجغ آى هؼشفت ثی
 ثَدى ثبٍسّبی لشثبًی ٍ ًذاضتي ضشط الصم ثشای هؼشفت ثِ دٍس است.

 ًتيجِ
ای یؼٌی حزف  فشایٌذ سِ هشحلِهحَس دس یه  ضٌبسی فضیلت هسبلِ تَجیِ دس هؼشفت

گشایبًِ ٍ اثذاع هؼٌبی جذیذ تَجیِ ثِ ٍجَد آهذُ است.  گشایبًِ، اغالح تَجیِ ثشٍى تَجیِ دسٍى
 تَاى ثِ ضشح ریل ثیبى وشد: هی گبًِ ایي فشایٌذ سا هشاحل سِ
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ثشای تجییي هؼشفت ًفی  JTBسبختبس  ًفیغذد ثب هفَْم تَجیِ هَافك ًیست ٍ دسسَسب  -
ثش ؤدلیل اٍ ایي است وِ تَجیِ فمظ ًبظش ثِ ػَاهل دسًٍی هؼشفت است ٍ اص ػَاهل ثیشًٍی ه. است

 ثش هؼشفت غبفل است.

گشایبًِ ًسجت ثِ تَجیِ یؼٌی هجٌبگشایی ٍ  هَضغ ًمبداًِ سَسب ًسجت ثِ سٍیىشدّبی دسٍى -
 گشایبًِ اٍ غَست گشفتِ است. گشایی اص هٌظش سٍیىشد ثشٍى اًسجبم

گشایی  هؼشفت سا تجییي وٌذ. صیشا ٍثبلت تَاًذ ًوی گشایی ًیض ثِ تٌْبیی ثشٍىاص ًظش سَسب  -
 ػبم ثِ دلیل ػذم تجییي دلیك اص فشایٌذّبی لبثل اػتوبد ثب اضىبالتی هَاجِ است. 

دس عشح پیطٌْبدی اٍ ثشای تجییي سبختبس هؼشفت، فضبئل ػمالًی ٍ هٌظش هؼشفتی دٍ  -
 وٌٌذ. ی جبیگضیٌی هفَْم جذیذ ثِ جبی تَجیِ سا فشاّن هیهفَْم ولیذی ّستٌذ وِ ثستش الصم ثشا

جبیگضیي پیطٌْبدی اٍ ثشای هفَْم تَجیِ، ضبیستگی ثبٍس است وِ ثشای ثبٍسّبی حبغل  -
 ضَد. اص فضبئل هؼشفتی حبغل هی
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