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سپاسگزاری

کتابی که به لطف و ســعی مهندس لطف الله ســاغروانی و مجموعۀ انتشــارات 
هرمس پیش روی شماســت متن اصالح شــده و منّقح رسالۀ دکتری من با عنوان 
»تحّول اخالق باور دینی در تعامل با معرفت شناســی فضیلت گرایانۀ زگزبسکی« 
اســت که در سال 1393 در مؤسسۀ پژوهشــی حکمت و فلسفۀ ایران از آن دفاع 
کردم. خود را وامدار راهنمایی های مؤثر دکتر رضا اکبری می دانم که ضمن معرفِی 
منابع، با توصیه ها و انتقادهای خود، روند تحقیق در موضوع رساله را هدایت کرد. 
همچنین، قدردان اســتادان مشاور، دکتر محســن جوادی و دکتر شهرام پازوکی، 
هســتم که نکته هایی مهم و مفید را برای اصالح رساله و پیراستن آن از خطاهای 
بسیار گوشزد کردند. افزون بر این استادان، باید از بانو لیندا ترینکاوس زگزبسکی 
صمیمانه تشــکر کنم که ضمن راهنمایی و پاسخگویی به برخی پرسش ها، از سِر 
شــفقت و ســخاوِت اخالقی و فکری، متن الکترونیک کتاب مرجعّیت معرفتی 
خود را، در حالی که به تازگی منتشــر شده بود، در اختیار من گذاشت. از استادان 
داور رســاله و طرح نامۀ آن، دکتر شهین اعوانی و دکتر زهرا پورسینا و دکتر حسین 
شیخ رضایی و، به طور خاص، دکتر مالک حسینی و دکتر بابک عباسی سپاسگزارم 
کــه نکات اصالحِی مهمی را به من یادآوری کردنــد. امیدوارم این تالش ناچیز با 
مطالعات بعدی و ارزیابی های نقادانۀ همۀ این اســتادان و دیگر منتقدان تکمیل و 

تدقیق شود.
بخش قابل توجهی از مطالعات من برای نگارش رساله در حالی انجام شد که 
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در گروه حقوق و اخالق زیستی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستِی جهاد 
دانشگاهیـ  ابن سینا مشغول به کار بودم. از دکتر محمدمهدی آخوندی، رییس 
علم دوست و سخت کوِش این پژوهشگاه در آن هنگام، و دکتر محمد راسخ، مدیر 
دانشَور گروه حقوق و اخالق زیستی، و دوستان و همکاران ُپرمهرم در این گروه، 
و  بابت مساعدت ها  فاطمه دومانلو و هما محمودزاده،  و  خانم ها ساناز شریفی 
محّبت هایشان صمیمانه سپاسگزارم. همچنین، وظیفۀ خود می دانم که از دوست 
و برادر عزیزم در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، آقای نوید عابدینی، 
پژوهش  این  پیشبرد  در  شد.  متحّمل  خود  لطف  با  مرا  زحمات  که  کنم  تشکر 
آسوده خاطر نبودم اگر کمک ها و محّبت های مادرم، پروین خوش صولتان، در کار 
نبود؛ همچون همیشه، از او سپاسگزارم. در پایان، باید از کسی تشکر کنم که اگر 
مهر و مراقبت و حمایِت بی دریغ و شگفت انگیز او نبود، کاِر این کتاب نه آغاز 
می شد نه به انجام می رسید: همسرم، غزاله حجتی، که از کمک ها و توصیه های او 

نیز بیش از آن بهره برده ام که به سخن درآید.

امیرحسین خداپرست
فروردین ماه 1396



مقدمه

این همه را نه به هوای تفاخری پوچ و ارضای کودکانۀ 
نفس کردم بلکه از بسی پیش تر عزم استوار کرده بودم 
که معبد خداوند را، که به ســبب جهل و توّحش برخی 
پایمال بس بی حرمتی ها شــده بود، بــا گنجینه هایی از 

قلمروهای دیگر آذین بندم.
اراسموس روتردامی1

زمانی که ویلیام کلیفورد2، فیلسوف و ریاضی دان انگلیسی، اصطالح »اخالق باور« 
(ethics of belief) را بـرای اشـاره به وظایف اخالقِی افـراد در مورد باورهای خود 

برسـاخت و آن را عنـوان مقالـۀ پرآوازه اش قـرار داد، گمان نمی برد کـه در حاِل پایه 
نهادن یکی از سـرفصل های مهم معرفت شناسـی اسـت. از پِس انتشـاِر این مقاله، 
امکان نگرش اخالقی به باورآوری، از مقدمات آن گرفته تا فراورده اش، همواره مورد 
بحث و بررسی بوده است. به یک معنا، اخالِق باور تعبیری دیگر از معرفت شناسی 
اسـت و پیش از کلیفورد سـابقه ای دیرین در تاریخ فلسفه دارد اما آنچه بحث از این 
موضوع را به طور خاص مورد توجه قرار داد انتشـار مقالۀ کلیفورد و توجه موافقان 
و منتقدان، به آن بود. موضوع این رساله بررسی اخالقِی قسمی از باورهاست که به 

 1. بـه نقـل از: جیمـز مک کونیـکا، اراسـموس، ترجمـۀ عبداللـه کوثـری، تهـران: طـرح نـو، 1374،
ص 60.

2. William K. Clifford
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نظر می رسد کلیفورد در زمان نگارش و انتشار مقالۀ خود به آن توجهی ویژه داشته 
است: باور دینی.

اخالق باوِر دینی ذیل معرفت شناسی باور دینی می گنجد که خود بیانگر نگاهی 
خـاص بـه مسـئلۀ کهـن ارتباط »عقـل« و »ایمـان« اسـت. ارتباط عقـل و ایمان 
و چگونگـی ارزیابـی عقالنِی باورهـای دینی نه فقط در دورۀ جدیـد بلکه از ابتدای 
شـکل گیری سـّنت های دینی، به ویژه سـّنت های دینِی ابراهیمـی، موضوع بحث و 
بررسی بسیار بوده است. سّنت های دینی، به طور عام، برای فهم و ارزیابی تجارب 
و باورهـا و اعمـال دینی در درون خـود و، به طور خاص، برای دفـاع از آموزه های 
خـود در برابـر دیگر سـنن دینی یـا دیدگاه های عقلـِی مخالف نیازمند تبیین نسـبت 
عقل و ایمان اند. بررسـی تاریخ مواجهۀ عقل و ایمان نشـانگر آن اسـت که طیفی از 
دیدگاه ها، از ایمان گرایی (fideism) تا خداناباوری (atheism)، در این زمینه شکل 
گرفته اسـت. هریـک از این دیدگاه ها رویکردی خاص به اخـالق باور دینی دارد و 
به یک معنای عام می توان معرفت شناسِی باور دینی را، در اصل، همان اخالق باوِر 
دینی شمرد. در این رساله، مهم ترین نظریه ها دربارۀ اخالق باور دینی مطرح شده اند 
امـا ادعا این اسـت که این نظریه هـا، اواًل، در ارائۀ تبیینی موجه از اخالق باور دینی 
ناکام می مانند و ثانیًا، به رغم تفاوت ها، اشتراک هایی در خاستگاه های خود دارند که 
برآمده از طرز تلقی مشابهی از دو مقولۀ مهم »اخالق« و »معرفت« است. از قضا، 
همیـن اشـتراک ها در ناکامـِی نظریه های رایج بی تأثیر نبوده اسـت. از این رو، برای 

عرضۀ تبیینی متفاوت و موجه از اخالق باور دینی باید به سراغ خاستگاه ها رفت.
در میانۀ سدۀ بیستم، انتشار مقاله ای دوران ساز از الیزابت انسکم،1 در کنار پاره ای 
عوامل معرفتی و اجتماعِی دیگر، به احیای اخالق فضیلت (vitue ethics) انجامید 
که در طول دوران جدید در زیر سایۀ بلند وظیفه گرایی و پیامدگرایِی اخالقی خاموش 
و محو شده بود. پس از مقالۀ انسکم، تحولی شگرف در پژوهش های اخالقی پدید 
آمد و روایت هایی متعدد از اخالق فضیلت به مثابه نظریه ای ارائه شـد که می تواند با 

1. Elizabeth Anscombe
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تغییر منظر آدمی به اخالق گره از برخی مشکالت نظریه های اخالق جدید باز کند. 
حدود نیم  قرن طول کشید تا معرفت شناسان پیامدهای این تحول در فلسفۀ اخالق را 
در حوزۀ فعالیت فکری خود دریابند و بکوشند دیدگاهی مشابه را در نظریۀ معرفت 
شکل دهند تا در پرتو آن رفع پاره ای دشواری ها در معرفت شناسِی معاصر میّسر شود. 
آنچه امروزه »معرفت شناسـی فضیلت« خوانده می شـود برآمده از تحولی اسـت که 
گسترش و تعمیق مباحث در اخالق فضیلت پدید آورد. با این حال، همۀ نظریه های 
فضیلت گرایانۀ معرفت به یکسان زیر نفوذ دیدگاه های اخالقی قرار نگرفته اند. از لحاظ 
تاریخی، طرح دیدگاه های نخسـتین در میانۀ دهۀ 1980، به رغم اسـتفاده از اصطالح 
»فضیلت فکری«1، متمایز از مباحث اخالقی بوده اسـت. با این حال، گذر زمان به 
شکل گیری روایت هایی از معرفت شناسی فضیلت مجال داده است که به قّوت خود را 
اخالقی می نامند. مهم ترین و پرنفوذترین روایِت اخالقی از معرفت شناسی فضیلت 

را فیلسوف امریکایِی لهستانی تبار، لیندا ترینکاوس زگزبسکی،2 عرضه کرده است.

intellectual virtue .1؛ یکـی از دشـواری های من در نگارش ایـن کتاب و برگردان کتاب فضایل ذهن 
برگردان درسـت این اصطالح بوده اسـت. ترجمۀ متداول آن »فضیلت عقلی« اسـت و توجه خاص 
زگزبسـکی بـه ارسـطو و ارجاع دائمی او به فیلسـوف یونانی نیـز مؤید این ترجمه اسـت. ضمنًا، این 
همان معادلی اسـت که محمدحسـن لطفی در ترجمۀ اخالق نیکوماخوس از آن استفاده کرده است. 
با این حال، برخی استادان به من تذکر دادند که »فکر« پدیده ای عام تر از عقل است و از آنجا که در 
معرفت شناسی فضیلت تجربه و کاربرد خوب و شایستۀ قوای حسی نیز در زمرۀ فضیلت ها می گنجد، 
ترجمۀ این اصطالح به »فضیلت فکری« مناسب تر است. این معادلی است که مترجم معرفت شناسی 
زگزبسـکی نیز آن را برگزیده اسـت و اتفاقًا، در مواقعی که به مسـئله ای اینتلکچوال اشـاره می کنیم، 
بهتر از ترجمۀ »عقلی« به نظر می رسد چون »مسئلۀ عقلی« بیش از اندازه فلسفی است در حالی که 
»مسئلۀ فکری«، افزون بر کاربرد فلسفی، تداول عام نیز دارد. کاوش در ریشۀ یونانِی اصطالح من را 
در مورد برتری هیچ یک از این دو پیشنهاد متقاعد نکرد. از سوی دیگر، داریوش آشوری در فرهنگ 
علوم انسانی معادل »فضیلت عقالنی« را آورده است. نک: داریوش آشوری، فرهنگ علوم انسانی، 
تهران: مرکز، چاپ دوم، ویراست دوم: 1389، ص207. برخی دیگر از مترجمان و نویسندگان نیز از 
این اصطالح بهره جسـته اند. من در نهایت معادِل »فکری« را انتخاب کردم چون کاربرد »عقلی«، 
چنان که آمد، با روایت اعتمادباورانه از معرفت شناسی فضیلت سازگار نیست و »عقالنی« نیز غالبًا 

اصطالح »rational« را در ذهن تداعی می کند.
2. Linda Trinkaus Zagzebski (born 1946).
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عمدۀ مباحث زگزبسکی ارتباطی مستقیم با معرفت شناسی باور دینی و اخالق باور، 
در معنای کالسیک آن، ندارد. با این حال، من بر این گمانم که طرحی معرفت شناختی 
که او عرضه می کند می تواند به شکل گیری چارچوبی کمک کند که بحث از اخالق 
بـاور، بـه طور عام، و اخـالق باور دینی، به طور خاص، را متحول سـازد. همان طور 
که معرفت شناسـان فضیلت مدعی اند نظریۀ آن ها تغییر منظری را به معرفت شناسی 
موجب می شـود که از پی آن می توان از دشـواری های سـّنتِی فعلی فراتر رفت و حتی 
گونه ای معرفت شناسـِی متفاوت را شـکل داد، به نظر می رسد فهم فضیلت گرایانه از 
اخـالق بـاور و اخالق باوِر دینی می تواند برای حل مشـکالت نهفته در رویکردهای 
موجود به اخالق باور و معرفت شناسی باوِر دینی مؤثر باشد. از این رو، پیشنهاد این 
کتاب آن است که اخالق باور دینی را ذیل بحث از فضیلت ها و رذیلت های فکری در 
معرفت شناسی فضیلت و، به طور خاص، روایت مسئولیت گرایانه و اخالقِی آن درک 
و دریافت کنیم که نظریۀ زگزبسکی از مهم تریِن این روایت هاست. گرچه زگزبسکی 
خود به صورتی منسجم و جامع از این منظر به باور دینی و اخالِق حاکم بر آن نپرداخته 
است، من کوشیده ام با توجیه مقولۀ اخالق باور و تحلیل نظریه های اخالق باور دینی 
و توضیح نظریۀ معرفِت زگزبسـکی چارچوبی برای اخالِق فضیلت گرایانۀ باور دینی 
فراهم آورم. آشـکار اسـت که تحول اخالق باور دینی بدین سـان آثاری گسترده برای 

معرفت شناسِی باور دینی و بحث از ارتباط عقل و ایمان در پی دارد.
بـر این اسـاس، می توان گفت پرسـش اصلی این کتاب آن اسـت کـه به کارگیری 
معرفت شناسی فضیلت گرایانۀ زگزبسکی در مورد باورهای دینی چه تحّولی در اخالق 
باور دینی پدید می آورد و آن را به کدام سـو می برد. برای پاسـخ به این پرسـش، باید 
ضمنًا  پرسـید که نظریه ها و پرسش های اساسـی در زمینۀ اخالق باور و اخالق باور 
دینی چیست، مؤلفه های نظریۀ معرفت زگزبسکی چیست و او خود چه دیدگاه هایی 
را در معرفت شناسی باور دینی پرورانده است. مفروض من این بوده است که نگرش 
 (evidentialist) فضیلت گرایانه به اخالق باور دینی آن را از چارچوب شـاهدباورانۀ
فعلی و مواجهۀ آن با انتقادهای برون گرایانه (externalist) علیه شاهدباوری خارج 
می کند. در نتیجه، عناصر تعیین کننده در ارزیابی اخالقِی باورهای دینی فضیلت هایی 




