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 1الفضيلةإبستمولوجيا 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

 وجدان عامر األصقهترجمة: 

يدي مراجعة:   عبد هللا البر

 

 

 

 

  والفالسفة الرواد فيها، وحول طبيعة الفضائل  إبستمولوجيا الفضيلة قيمة حولمدخل 
 المهب  الفكرية، وبحث ف 

جم للـد.  ؛التقليدي لها والبديل تانفورد موسوعة سوالمنشور عىل ) ،جون غريكو ، و مارك ألفانو ، و يتور جون نص متر

  الموسوعة عىل للفلسفة
جمة ه  للنسخة المؤرشفة ف    قد تختلف قليبها الرابط(. ننوه بأن التر

 عن ، والتر
ا

النسخة ًل

جمة.  الدارجة ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منه تتمة بهه التر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة  وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادبم للتر

 والنشر عىل مجلة حكمة. 

 

 

 

 
                                                           

1 Turri, John, Mark Alfano, and John Greco, "Virtue Epistemology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2019 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/epistemology-virtue/>. 
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. للمعرفةاملناهج /اليبهي جمموعة متنوعة من األس (VEيشار هلا بـ) املعاصرةالفضيلة  إبستمولوجيا
نظرية املعرفة ى ير  :األول :املناهج/هذه األساليب على األقل ميكن متييزمها بني نجوهريّ اجتاهان يوجد 

للتقييم  اأساسيً  احمور  ا بوصفه يةاجملتمعو  العقلية العواملإىل  رينظ: اآلخرو . معياريً  انظام  )اإلبستمولوجيا( 
 .عنها تعربو  تمعاتواجملجتسدها تلك األدوات فضائل والرذائل الفكرية اليت مع الرتكيز على ال، املعريف

 حماوالت جديدة .الفضيلة املعاصرةإبستمولوجيا يف البحث حول النتائج من أهم ابقة  املدخليقدم هذا 
 اجلديدة والتعامل مع التحديت، الدائمة شكاتوحل امل، األمد طويلةحلل النزاعات  هبذا البحث لتشُ 

ن التنوع داخل ع ِشفكُ   خال هذه العملية. فيها آفاق املعرفةالفضيلة لتوسيع إبستمولوجيا حول 
واألسئلة اليت جيب  ،حول طبيعة الفضائل الفكريةمن االختاف هذا التنوع أييت ، الفضيلةإبستمولوجيا 

 .انتهاجها يتوجبواألساليب اليت ، طرحها

 استخدم :أوال   .القراءةقبل النص هذا يف بعض املصطلحات م كيفية استخداسيكون من املفيد ماحظة  
بشكل  "intellectual""فكري"  و "epistemic"" إبستمولوجيي" و "cognitive" "ذهين"
ولكن ، والقواعد املعايريغالب ا ما نستخدم "املعيارية" على نطاق واسع لتشمل ليس فقط  :اثني ا. مرتادف

 .الفضيلة املعاصرةإبستمولوجيي " practitioners"يُراد ابملمارسني ، اأخري  . أيض ا الواجبات والقيم

 

 مقدمة .1
 واألصول املعاصرة الرواد .2
 طبيعة الفضائل الفكرية .3
 وبديله التقليدي .4
 املعرفة .5
 اإلبستمولوجيةالقيمة  .6
  االعتمادية  .7
 السياقية .8
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 التموقف اإلبستمولوجي  .9
 .توسيع اآلفاق .10

 مولوجيةاجلماعات اإلبستالفضائل الفكرية يف  10.1
 فضائل ورذائل حمددة 10.2
 حاالت أخرى غري املعرفة 10.3
 إبستمولوجيةعواطف  10.4

 املراجع 
 أدوات أكادميية 
 مصادر أخرى على اإلنرتنت 
 مداخل ذات صلة 

 

 

 

 املقدمة 1

 .ككل  الفضيلةإبستمولوجيا يف  جليان حموريناجتاهان  على األقل، مثة 

 :ني على األقلهذا يعين شيئو ، معياريً  انظام  وصفها ب اإلبستمولوجيااالجتاهات هو النظر إىل هذه أحد  
 Epistemology" متطبعة"بستمولوجيا "اإل الراديكايل يف نواينه يشري إىل معارضة اقرتاح كأ أوال  

Naturalized " يقصروا ل، على الفاسفة التخلي عن أسئلة حول ما ميكن تصديقهاليت توجب
ضيلة هذا االقرتاح الف إبستمولوجيويرفض . من ذلك بدال ذهينالأسئلة علم النفس أنفسهم على تعاطي 

(McDowell 1994: 133; Sosa 1991: 100–105; Zagzebski 1996: 
334–8). 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على )بشكل عام البياانت التجريبية من علم النفس والتاريخ واجملاالت األخرى م يتقبلون إهنف، ومع ذلك 
 :Sosa 1991 ;اجلزء الثاين: Greco 2001; Roberts & Wood 2007، سبيل املثال

105–6; Zagzebski 1996: 336–7) .أن  اإلبستمولوجينيا أن على ضمنيً  هذا يعين، اثني ا
على  بناء  . لحقلهذه هي السمة املميزة ل. اإلبستمولوجيوالقيم والتقييم املعايري يركزوا جهودهم على فهم 

 Riggs) مولوجيااإلبست" األخري يف يالقيم املنعطف"بــ  الفضيلة جوهريً إبستمولوجيا تتميز ، ذلك
2006; Pritchard 2007). 

 

على ف. ين أكثر من هذاتع معياريً  انظام  اإلبستمولوجيا كون فكرة   فإنَّ  الفضيلة إبستمولوجييبعض أمَّا 
 "التربير"و "األدلة"و أن املصطلحات )أو املفاهيم( املعرفية مثل "املعرفة" هميعتقد بعض، سبيل املثال

 معيارية حبتة غري مفردات"الفضيلة" ال ميكن تعريفها بشكل كاٍف أو شرحها ابلكامل يف و "الواجب"و
 Axtell & Carter 2008; McDowell 1994; Roberts & Wood، مثل)

2007; and Zagzebski 1996 ،2009) ،مثلآخرين  على الرغم من معارضة( ،
Goldman 1992; Greco 1999 ،2009; Sosa 2007). 

 

رمبا جيب أن . اآلخر البعض وفقا  العتقادات املعرفيةهدف تعزيز الرفاهية ستجيب أن تاإلبستمولوجيا 
 رف شيئ امىت نعرف أو ال نع إدراكا" يف مساعدتنا على "مفيدة عمليً اإلبستمولوجية تكون النظرية 

(Zagzebski 1996: 267) ، لسابقة ابسبب االفرتاضات التغلب على "القلق" على  املساعدةأو
رمبا جيب أن تساعدان . (McDowell 1994: xi; Pritchard 2016a)حول املعرفة  الناقصة
رمبا ينبغي أن تلهمنا . (Fricker 2007تقدير أشكال "الظلم املعريف" واالستجابة هلا )على املعرفة 

 Roberts) ملعريفاثقايف واالزدهار تعزيز اإلصاح الومن مثَّ ، للفضائل الفكرية ا  صور اإلبستمولوجيا 
& Wood 2007) . ألخرى لرتوي والعيوب ا عرفيةأن تفحص الرذائل امللإلبستمولوجيا رمبا ينبغي

، Alfano 2015 ،Battaly 2014) ؟بوكيف ال جي ،حتذيرية حول ما ال جيب فعله حكاي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Cassam 2016) . ملؤسسات إعادة تصميم اعلى املساعدة  الفضيلةإبستمولوجيي أو رمبا جيب على
 -ة الفضائل الفكرية أكادميي :)على سبيل املثال املعرفيةالتعليمية ملساعدة الطاب على تنمية الفضائل 

 .انظر موارد اإلنرتنت األخرى(

 

 اأوليً  امصدر   اوصفهب الفكرية واجلماعات اإلبستمولوجينيالفاعلني اآلخر هو النظر إىل  اجلوهرياالجتاه 
عاوة  -ليشمل  يتوسع هذا االجتاه. اإلبستمولوجيلتقييم والرتكيز األساسي ل ،بستمولوجيةاإلللقيمة 
 .الذهنيةالسمات املكونة لشخصيتهم  -واجملموعات ألفرادعلى ا

 

 فضيلة يف كلٍّ بـ "اجتاه التحليل" املميز لنظريت ال تكون مصحوبة الفضيلة يف اجتاهها هذاإبستمولوجيا 
 فاتصاخلصائص األخاقية للفعل من حيث توضح الفضيلة  ياتأخاق. تمولوجيابساإلو  من األخاق
لفضيلة توضح اإبستمولوجيا فإّن ، هلذا اتبع  . اللطف أو احلقدمن مثل ما إذا كانت انجتة ، الفاعل ذاته

من ا مثل ما إذا كان االعتقاد انجت  ، الفاعل صفاتمن حيث اإلبستمولوجي اخلصائص املعيارية لألداء 
فإن  يلةالفض أخاقياتأمَّا . يظهر اإلمهال أو التمييز السؤالأو ما إذا كان ، اجليد اإلبصارالتسرع أو 

 .فكرية مساتهي ف الفضيلةإبستمولوجيا وأمَّا ، اخلصائص ذات الصلة هي مسات أخاقية

 

أربع إنّه توجد  يثح، هذا احلقلع ا كبري ا يف جند تنو  ، األساسية اجلوهريةتلك االجتاهات  عاوة  على
. (3)القسم ونطاقها  كريةالفاألول يتعلق بطبيعة الفضائل . الفضيلةي إبستمولوجي ُتصنفقضاي رئيسة 

 4ويتعلق الثالث بطرق االستخدام )القسمان . (4معاجلتها )القسم جتب ويتعلق الثاين ابألسئلة اليت 
 .(7و 6و 5سام )األق اإلبستمولوجية ثقةالو  ويتعلق الرابع ابلعاقات بني الفضيلة واملعرفة. (9و

 

 واألصول املعاصرة الرواد. 2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اإلهلام من العديد من الفاسفة التارخييّ  الفضيلةإبستمولوجيي يستمد  
ُ
 أفاطونمبا يف ذلك ، نيهمّ ني امل

(139): 996Zagzebski 1) ، 311) أرسطوو: Greco 2002 187؛: Sosa 2009 ؛
Zagzebski 1996 ،passim) ، األكويين(Roberts & Wood 2007: 69–70; 

Zagzebski 1996 ،passim) ،ديكارت (Sosa ،2007 : 6الفصل)  ،كريكجارد 
(30–29: Roberts & Wood 2007) ،شهنيت (Alfano 2013a) ، سري بو 
(Hookway 2000) .(1956وسيارز )، (1948) راسل، (1785ريد )، (1748) يومه ،
 الفضيلةبستمولوجيا إل بوادرتقدم الفلسفة اإلسامية . الفضيلةبستمولوجيا لة بتلميحات إلحممّ  مجيعها إذ

 Adamson) الفارايبو  الكنديللخيال يف  اإلبستمولوجية القيمةاملناقشات حول مثل ، املعاصرة
وووقة املوووقة وغري امل شهادةللالبن سينا  املتطورة/ احملنكةاالجتماعية بستمولوجيا اإلو  ،(2015

(Black ،2013). 

 إرنست سوسابعمل  ،اإلبستمولوجيا ضمنحركة مميزة ُتصورت بوصفها  الفضيلة املعاصرةإبستمولوجيا  
 "ية الفضائليةنظور املق سوسا "طبَّ . (Sosa ،1991انظر األوراق اليت مُجعت يف يف أوائل الثمانينيات )

“virtue perspectivism ” ات بني مثل اخلاف، املعاصرةبستمولوجيا اإل يف اجلدلللفصل يف
 أصحاب النزعة الداخانيةوبني ، ماسكفاسفة التو  Foundationalism فاسفة التأسيسية

إسهامات . (Turri ،2013انظر ، )للمراجعة internalists and externalists يةاتاخلارجو 
 وجيمس مونتماركيت، (1987)  (Lorraine Code) لورين كود من اأتت ابكر   مهمَّةأخرى 

(James Montmarquet) (1993) ، وجواناثن كفانفيج (Jonathan 
Kvanvig)(1992) ،وليندا زاجزبسكي (Linda Zagzebski) (1996) ، هنج مبجادلة

، لفضائلا ية دورجوهر ا مبا فيه الكفاية يف حتديد مل يذهب بعيد   إال أنه، اواعد   كيد كونهمع أت، سوسا
لفضائل أو العاقات املهمة بني ا، واألسس االجتماعية والتنموية للفضائل، مثل املسؤولية أو الضمري

لى سبيل )ع اتاإلسهامحتاول الطرق األخرى مزج ميزات هنج سوسا األويل وهذه . واألخاقية املعرفية
عمل تاملوووقية  حولاملبكرة  اإلسهاماتعلى كون تنطوي احلجة يف ذلك . (Greco ،1993، املثال

 . (Kvanvig 1992)الفضيلةإبستمولوجيا لتفسري بشكل أفضل 

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
https://hekmah.org/tag/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
https://hekmah.org/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
https://hekmah.org/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87/
https://hekmah.org/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D9%88/
https://hekmah.org/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9%D8%9F-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84/
https://hekmah.org/%D9%87%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%9F-%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7
https://www.dur.ac.uk/ias/fellows/0607/code/
https://www.tnstate.edu/llp/faculty/montmarquet.aspx
https://philosophy.wustl.edu/people/jonathan-kvanvig
https://philosophy.wustl.edu/people/jonathan-kvanvig
https://www.ou.edu/cas/philosophy/people/faculty/linda-zagzebski
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 الفكريةطبيعة الفضائل . 3

ي خصائص هلنشرع بتوصيف للفضائل الفكرية بقالب غري جديل، لكنه غين ابملعلومات: هذه الفضائل 
  تعزز االزدهار الفكري، أو تلك اليت تصنع ُمدرِكا  فذا .

، ى سبيل املثالالفضيلة )عل وُمعتمدييل الفضيلة إىل مسؤو الفضيلة إبستمولوجيا تنقسم ، قياسيا  
Axtell ،1997) ، قسيم ماءمة هذا التحول  مثارا  تساؤال  على الرغم من أن مثة(Fleisher 
 معتمدوايفهم  .املعرفيةحول كيفية وصف الفضيلة القسمان خيتلف ، تصنيفوفق ا هلذا ال. (2017

 :مثل ملكات بكوهنا تشمل عرفية( الفضائل املSosaو Grecoو Goldmanالفضيلة )مثل 
ل على بشكل أفض ميكن فهمها نظرهمة وجه. "قدرات"فضائل  ُتسمىوهي ؛ اإلدراك واحلدس والذاكرة

 هاكما يفهم  املعرفية الفضائل. البسيطةاالعتمادية العملية مثل ، ارجانينياإلبستمولوجيني اخل ةأهنا سليل
 ،Battaly ،Code ،Hookway Montmarquet، الفضيلة )على سبيل املثال ومسؤول

 فضائله "هذ ُتسمىوهي ؛ الضمري واالنفتاح :مثل املتجذرة( تشمل مسات الشخصية Zagzebskiو
حول  اركز عميق  يتمو  ،اإلبستمولوجيا الداخانيةمع بتوافقه  جهذا النهيف يوجد تاؤم كبري . "مسات

 .آاثرهاو  لإلدراكاألبعاد األخاقية 

 بب احتياجس واضحا  ليس  :أوال  . حمورينينبع من  املسؤول/  املعتِمدذا التصنيف هل املوّجهالنقد 
من  يبدو كل  ، ألوىلا للوهلة. فضائل السماتو  القدراتإىل االختيار بني فضائل  الفضيلةإبستمولوجيي 

لتعزيز التميز  مرشحني جيدين على قدم املساواة املعريفوالذاكرة اجليدة واالنفتاح والتواضع  املتميزاإلدراك 
نظر ا ؛ كسيةإىل نتائج ع مؤديةو عدمية اجلدوى قد تبدو احلجج حوهلا الفضائل "احلقيقية" . أو االزدهار

 من املعقول، ابرتباط وويق :اثني ا. (Battaly 2015) فكري   واالزدهار للتفوقألن العديد منها طرق 
 القدراتضائل تبدو ف. فضائل السمات على حد سواءو  القدراتفضائل ب كاملةاإلبستمولوجيا  أن تكون 

اجملموعة  حاجة لفضائل السمات ملراعاة توجدقد . معرفة املاضي والعامل من حولنا مساءلةال غىن عنها يف 
بيد أنه  ،املعرفةا مقّدم  واليت قد تفرتض ، مثل الفهم واحلكمة، األكثر وراء   الفكريةجنازات الكاملة من اإل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 Baehr (2006b)جيادل . (Zagzebski 2001: 248–9ميكن أن تتجاوزها أيض ا )قارن 
. عرفةضرورية لتفسري بعض حاالت املا ألهن، فضائل السماتيهملوا  يلة جيب أالالفض معتمديأبن 

 جيدبشكل  ربزتقد ، وليس فقط الذاكرة واإلدراك اجليد، الشجاعة الفكرية واملثابرة، ل املثالعلى سبي
 .إىل احلقيقة الذات العارفةيف تفسري كيفية وصول 

 

 :كريةطبيعة الفضيلة الف حول البحثقائمة مفيدة من األسئلة لتوجيه  Battaly (2008: 7)يقدم 

 

 :اثني ا؟ م مكتسبةأ جبليةهل الفضائل  :أوال  . ا الفضائل الفكريةمخسة أسئلة أساسية جيب أن حتلله مثة
بة ألداء أعمال مكتس فاضلة دوافع أو تصرفات فكريةذا أن يكون الفاعل هل يتطلب امتاك الفضيلة 

ما : وأخري ا اخامس    ؟هل الفضائل موووقة :ارابع  ؟ الفضائل عن املهارات تتمايزهل  :ااثلث  ؟ فاضلة فكريً 
 ؟أو جوهرية تكوينية، فعالةذات قيمة هل هي ؟ جيعل الفضائل ذات قيمة الذي

من  لفضيلةا إبستمولوجيو( االنتباه إىل جمموعة من الفضائل اليت أمهلها 2002لفت جايسون كاوال )يُ  
حترتم  طويلة وجود فرق بني الفضائل األخاقية اليتمدة منذ  الفضيلة أخاقيولقد أدرك . األطيافمجيع 

دراكهم إ إىل جانب، اخلري والرمحة محورة حولوالفضائل األخرى املت، مثل احلكمة والشجاعة، اتالذ
. الفكريةضائل عن متييز مماول بني الف غفلوا الفضيلة إبستمولوجيي فإنّ  مع ذلك. ألمهية كا النوعني

، جاعة الفكريةلشمثل حدة اإلدراك أو ا، اليت حترتم الذات الفكريةعلى الفضائل  يركزون ،ففي جانب
، صدق والنزاهةمثل ال، األخرى الفكريةالفضائل  هتمل، ويف اجلانب اآلخر. الفكرياليت تعزز االزدهار 

ا ف. الفكرياليت تعزز اكتساب اآلخرين للمعرفة واالزدهار  يما يتعلق قد تتضمن الفضائل األكثر تعقيد 
شاف معرفة أو اإلبداع الكت، اضح لآلخرينالفرد بشكل و  تعليلابآلخرين الرغبة والقدرة على إيصال 

ليت هتتم ا اإلبستمولوجيةيركز بشكل حصري على الفضائل  إبستمولوجي فاعل". جديدة للمجتمع
 للمدى الذيضعيف ا  إبستمولوجيا   فاعا   يكون"ميكن أن : (260: 2002كتب كاوال )،  ابلذات"

يرشد أيض ا البحث  ريفاملع للفاعل اإلبستمولوجيةابجلماعة مثل هذا االهتمام . يف جمتمع" اعضو  يصبح به 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 احلالية( واالستكشافات Fricker 2007 ،Sherman 2016) عدمهاو  ةالعدالة املعرفي عن
 اإلبستمولوجية للشخصية 

ُ
 Alfano؛ Alfano 2013b ،2014bواملمتدة ) دعومةنة واملضمّ امل
& Skorburg 2017) ،التاسعيف القسم  سنعود إلشباع هذه املواضيع. 

 

 وبديله التقليدي. 4

ب اليت جيب أن األسئلة واألساليخلاف حول اباخلافات حول طبيعة الفضيلة ارتباط ا وويق ا ترتبط  
بطرق  املعياريةألسئلة ا توجيهل مصادر الفضيلة مولوجييإبستينشر العديد من  .اإلبستمولوجياتظهر يف 

حل األلغاز  حماولة. (.مريكية املعاصرة"األاألجنلو اإلبستمولوجيا يف  معياريً " يعين "معياري)هنا ". معيارية
من خال تقدمي  اليانصيب وإشكالية Gettier problem) ) يتييهإشكالية ج مثل، شكاتوامل

الفضيلة ستمولوجيا إبي ه هذه، الشكمواجهة ، معاكسةأمثلة بناء ، التربيرو  تعريفات للمعرفةو  حتليات
 .ةالتقليدي

 بواسطة جتنب ،يعاجلون أسئلة بديلة أو يستخدمون أساليب بديلة نو اآلخر  ةالفضيل إبستمولوجيو
، املداولة :مثل، يغوالتسو على مواضيع أخرى خباف املعرفة الرتكيز و  ،املنظمةالتعريفات والتحليات 

الرذائل فحص العاقات بني الفضائل و ، مامح الفضائل والرذائل الفردية، احلكمة، الفهم، االستقصاء
مستثمرين و ، يةالشكوك الراديكالمتجاهلني ، للمعرفةواألبعاد االجتماعية واألخاقية والسياسية ، تميزةامل

 .الفضيلة البديلةإبستمولوجيا ه هي هذ. واألمثلة لتغذية اإلهلاماألدب والدراما 

لفضيلة اهنا اعتقاد حقيقي مأخوذ من "أبالقسم الرابع( لتعريف املعرفة : 1991حماولة إرنست سوسا )
 اإلبستمولوجيغ التسويحول  ةيانواخلارجالداخانية  أصحاب النزعتنيأو لتسوية اخلاف بني ، الفكرية"

(Sosa 2003 :9 الفصل) ة. وجتريد األمثلة املضادة بعنايتعريفات مفصلة ، وذلك من خال تقدمي
رفة للمعيف تعريفه الثالث(  اجلزء: 1996ليندا زاجزبيسكي ). الفضيلة التقليديةإبستمولوجيا مثال على 

 لفضيلة البديلة يفاإبستمولوجيا تتمثل ، على الضفة األخرى. مثال آخرجيتييه وسعيه ملعاجلة إشكالية 
وأنه  ،( أبن األسئلة واألساليب التقليدية قد انتزعت املعرفة2007رأي روبرت روبرتس وجاي وود )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دقيقةو  متقنةمن خال رسم صور  املعرفية هدف إصاح الثقافةستمن ذلك أن ن جيب علينا بدال  
هو حجة  :ثال آخرم. واالعتماد حبرية على األدب والتاريخ والكتاب املقدس، املعرفيةللفضائل  خرائط()

إلبستمولوجي الن تزدهر إال ابلتخلي عن املشروع  الفضيلةإبستمولوجيا ( أبن 1992جواناثن كوانفيج )
جادل كما   .الفضائل يف التدريب والتعليمتقوم به على الدور الذي  من ذلك الرتكيز الديكاريت وبدال  

دد التخصصات يتم تطويرها بشكل أفضل يف سياق متع الفضيلةإبستمولوجيا آخرون أبن نواة احلقيقة يف 
 .(Turri 2015aابالعتماد على طرق ونتائج العلوم املعرفية واالجتماعية وعلوم احلياة )

ن املقارابت م سلسلةجند ، على العكسإذ . غري متماسكة الفضيلةمولوجيا إبستما سبق ال يعين أن 
 ااجتاه  لفني غالب ا ما نرى املخت الفضيلة إبستمولوجييوبني ، من االنقسام البسيط التقليدية والبديلة بدال  

 جذري بنأي ةديلالب الفضيلة إبستمولوجييبعض  نصححينما ي، هبذا. "العيش والسماح للعيش" حنو
ديلة )مثل ميزج العناصر التقليدية والبأنه فإن معظمهم إما ، من األسئلة أو األساليب التقليدية مجلة عن

Zagzebski ،Riggs ،Battaly) ، مثل ) ةالتقليدي الفضيلةإبستمولوجيا قيمة يف  ىأو ير
Baehr 2011)  . ة فقطهمأن األسئلة "البديلة" ليست م الفضيلة التقليديةو يإبستمولوجيكما يدرك، 

وينطبق  .الوراوة االجتماعية للفضائلو  األسئلة حول احلكمة :مثل، ولكنها قدمية قدم الفلسفة نفسها
لتعامل ا ،نظر أفاطون إىل هومريوس كما،  الشيء نفسه على األساليب "البديلة" لاستشارة يف األدب

، للمعرفةجتماعية البيولوجية واالكما استفسر أرسطو يف القواعد ،  األسئلة الفلسفية ابألدوات العلميةمع 
 .كما فعلت التقاليد الفلسفية اإلسامية فيما يتعلق مبعايري الشهادة،  واإلشارة إىل الكتاب املقدس

 املعرفة. 5

كما يتفق   ،هي اعتقاد حقيقي وليست عرضية أو مصادفةملعرفة ا القول إنَّ ، يسعنا ابعبارات عامة جدً 
بيد  متمايزة،  ذلك بقوالب "ةعرضيالغري " األخرىالنظريت ُتظهر . ةالفضيل إبستمولوجيوذلك  حيال
. الفضيلة ييإبستمولوجفهم ا مشرتك ا هلذا املصطلح الرئيس قد ظهر بني العديد من مثة يبدو أن أنه 

 :Sosa 1991، )على سبيل املثال املعرفيةاحلقيقة بسبب فضيلتك  تصدقأن تعرف هو أن ، ببساطة
 :Lehrer 2000؛ Zagzebski 1996: 271–2 ،Riggs 2002: 93–4؛ 277
 .(Turri 2011؛ Greco 2003: 111؛ 223



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من  ظاحل ا لسبب عدم توافق املعرفة معهيً د  إحدى الفوائد هلذا النهج األساسي هي أنه يقدم حسااب  ب  
عتقادك حوله ان اكأنك ال تعرف شيئ ا إذا   ابلفكرة البدهيةيبدأ البعض  :على سبيل املثال، فنوع معني

احلظ هبذه و  املعرفة تعارضلكن ملاذا ت. (Riggs 2007" )إىل حد كبري "مسألة حظ يتمركز يف كونه
 تعارضفضل تفسري للن أإ :يقول واين رجيز، هذا السؤالعن يف احملاولة التفصيلية األوىل لإلجابة ؟ الطريقة

 :Riggs 2009" )قةالث ارفالع ألجلهستحق بني املعرفة واحلظ هو الفرضية القائلة أبن املعرفة "إجناز ي
. (Greco 2003)حلقيقة اب يؤمنون بسبب فضيلتهم ألنه؛ للعارفني االثقة متنح استحقاق  . (341

 وجياإلبستمولجادل البعض أبن احلظ والفضيلة مها أبعاد متعامدة للتقييم  ؛ذلكاستجابة ل
(Pritchard 2012) ، للفضيلة ا  مقاببوصفها  ،من احلظ أكثرواملعرفة جيب أن تعود إىل الفضيلة 

 .(Carter 2014) احلظ وليس

إشكالية حيل  -ةالفضيل إبستمولوجيييف نظر العديد من - من الفوائد ذات الصلة ابلنهج األساسي أنه 
 تضيفمث . عرفةسويغ  املتمبا فيه الكفاية لتلبية شرط مسوّغ مبعتقد  بدأت ،ماطريقة  تبع ت حيث، جيتييه

عة من جر  تضافوأخري ا . من أن يكون صحيح ااملسوّغ سوء احلظ الذي مينع عادة االعتقاد عنصر 
قد وبت صعوبة ل. على أي حال قيقةحبيث ينتهي االعتقاد ابحل، احلظ السعيد "اليت تلغي السيء"

 .(Zagzebski 1996ملاذا مينع هذا "احلظ املزدوج" املعرفة ) :تفسري

 

تدخل مرمي املنزل وتنظر إىل غرفة . (Zagzebski 1996: 285–6ن )مقتبسة مجيتييه هنا حالة 
يف  متشيمث  ،"زوجي جيلس يف غرفة املعيشة" :تفكر. همن كرسيزوجها يها املظهر املألوف حييّ . املعيشة
لذي مل ا ولكن شقيقه، إنه ليس زوجها. لكن ماري أخطأت يف حتديد الرجل على الكرسي. احلجرة

قابل لغرفة اجلدار املمبحاذاة كان زوجها جالس ا ،  ومع ذلك. عتقاد أنه يف البادسبب لاأي يكن لديها 
ا عن أنظار ماري، املعيشة  .آخرينام على كرسي ، بعيد 

سبب" هو أن املعرفة تتطلب منك تصديق احلقيقة "بجيتييه الفضيلة إلشكالية إبستمولوجيا حل  
لذلك ال يعرفون ، محلقيقة بسبب فضائلهاب ؤمنونيال جيتييه عند  فاعلنياللكن ، املعرفيةفضائلك 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(Zagzebski 1996: 285 ff; Greco 2003; Sosa 2007: ch. 5; Turri 
ا يعنيه ألننا نفتقر إىل الفهم الكايف مل مفيدةمن أن وجهة النظر هذه غري  يشكو بعض النقاد. (2011

. (Roberts & Wood 2007، )مثل "أو كوهنا خارج نطاق فضائلنا، االعتقاد "بسبب الفضيلة
 Baehr 2006a; Church، )مثل آخرون يعارضهأبن النهج األساسي  نو جيادل النقاد اآلخر 

2013). 

 

ضيلة تضع املعرفة يف الفإبستمولوجيا حلقيقة أن  نو الفضيلة الرائد إبستمولوجيوج روَّ ، يف اآلونة األخرية
 يم هبا كا  مثال آخر على الطريقة األساسية اليت نقيعد التقييم املعريف جمرد  يف هذا النهج. منط مألوف

 AAAأكثر التفاصيل اليت متت مناقشتها على نطاق واسع هلذا الرأي هو منوذج . السلوك واألداءمن 
ج ذات الصلة ولكنها خمتلفة اختاف ا هُ للنـ  ؛ Sosa 2007: 22–3) إرنست سوسالتقييم األداء من 

ميكننا تقييم ، على هذا النهج. (Morton 2013و Greco 2003 & 2010انظر ، دقيق ا
 وعروض األداء املبهرة تتسم، األداء الدقيق حيقق هدفه. والكفاية، والرباعة، األداء من أجل الدقة

على مجيع السلوكيات والعروض  ينطبق AAAمنوذج . بسبب الرباعةوالعروض املناسبة دقيقة ، ابلكفاية
الباليه( أو غري مقصود )كما هو احلال مع  رقص كما هو احلال يفسواء كان مقصود ا )، ذات الغاية

 .ضرابت القلب(

ا مؤخر ااُقرت ). اإلبستمولوجياكيفية تطبيق النموذج يف هاك   والذي أيخذ يف االعتبار  ،ح منوذج أكثر تعقيد 
وين املعتقد تك . إن(2015) سوسا :انظر؛ والقرارات اخلاصة مبوعد وكيفية األداءلألخطار  الفاعلتقييم 

 اجلدارةظهار إ والرباعة تكمن يف، احلقيقةمتماهية مع  الدقة، املعتقدات خبصوص. هادفهو أداء نفسي 
، جديره هو االعتقاد الصحيح ألن، إذن، االعتقاد املناسب. "جديرةكوهنا "صحيحة ألن وتقبل  ، الفكرية
 بدورها هي: فاجلدارة

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بشدة(  طبيعية مناسبة أن يضمن )أو يرجحأحوال ن شأنه يف م، اجلديريف الفاعل  مستوطن مؤسَّسميل 
 .(Sosa 2007: 29) جناح أي أداء ذي صلة صادر عنه

 

وهو وضع  ،املائم"، وهو جمرد "حالة خاصة" من "األداء املوووق، املعرفة ابعتقاد مناسب حُتددومن مث  
 .شائع عرب سلسلة األنشطة البشرية

وهدفها ، ا مناسبةتسديدهت، جبدارةاهلدف ألهنا تطلق النار  قلب إىل بوِّ تص راميةضع يف اعتبارك أداء  
قبل  يل حواسهاتعط -حلسن احلظ-رمبا كانت قد جتنبت . بسهولة تفوِّت هدفها من احملتمل أن. منجز

 من جراء ،كانت ستدمر طلقاهتا  أو رمبا هبت ريح قوية. كفايتهااألمر الذي كان سيضعف  ، املنافسة
 قد يكون أداؤها مناسب ا على الرغم من وجود عوامل من هذه الطرق يف أيٍّ . رصاد اجلوية احملليةاألأحوال 

: ن املعرفة هي أيض ا مثل هذاإ :(31: 2007تقول سوسا ). حتول ببينها وبني التهديفحمتملة قريبة 
ا ئ  على الرغم من أنك قد تكون خمط، تعرفومن مث ، بشكل مناسب تعتقديف بعض احلاالت قد 

 .بسهولة

لك ما يتبناه ومن ذ. معاكسةجيعلها عرضة حلاالت عرض سوسا اخلاصة ب طريقةالادل البعض أبن هذه جي
Duncan Pritchard (2009a)  جينيفر الكي الواسعة  من قبل  نتقاداتاال خبصوص

يف ئ تعطي احلكم اخلاط سوساجيادل أبن وجهة نظر إذ ، ملعرفةاب الثقةوجهات نظر حيال ( 2007)
 :Goldman 1976انظر ؛ Carl Ginet)يف األصل بسبب  "ةالومهي احلظرية" الفكرية تجربةال

، نري ملد ساقيهتوقف ه. السيارة يف عدة مناطق يقود هنري وابنه، يف هذه التجربة الفكرية. (3– 772
هذا هو  ة .رار جهذه . الطريق جنباتابنه بقائمة من العناصر املرئية على  يسلي، وأوناء قيامه بذلك

لطريق ا على قارعةمشري ا إىل حظرية ، يضيف، وهذه حظرية جيدة ". هذه صومعة. هذا حصان. اجلمع
)إهنم  ومهية ظائركل حظرية يف الباد حب  امؤخر ا سرً احمللّيون استبدل السكان ، دون علمهم لكن. اجملاورة

من  لو أنه بدال  . اكلهيقية يف املقاطعة  يصادف أن يرى هنري احلظرية احلق. "(الومهية دولة احلظريةيف "
 .نت حظريةأهنا كا أ  لكان يعتقد خط  ، العديدة القريبة الومهية احلظائرذلك وضع عينيه على أي من 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مناسبة ومائمة  تعدلذا فهي ، ا بسبب حدته اإلدراكيةيقول بريتشارد إن لدى هنري اعتقاد ا حقيقيً  
نري ال من الواضح أن ه -كما يدعي بريتشارد-لكن. يعرف يهنر  تستلزم أنلوجهة نظر سوسا اليت 

النقد  نبعقد ل. اعرتاض ا مشاهب ا متام ا لنظرية املعرفة اليواننيةيثري  (2008a: 445)بريتشارد . يعرف
ريتشارد( أبن حاالت )كونرتا ب اإلبستمولوجينيادل بعض ، جيمن انحية. جبهتني منحول هذه النقطة 
، )مثل ذهين ليست حاالت اعتقاد مناسب أو إجناز، اليت تتميز ابحلظ البيئي، ملزيفةعلى غرار احلظرية ا

Jarvis 2013; Littlejohn 2014) . ال فاعليرفض البعض االدعاء أبن ال، من انحية أخرىو 
 Turri؛ Lycan 2006، ا )على سبيل املثاليعرف يف هذه احلالة أو احلاالت املشاهبة هيكليً 

أظهر العمل التجرييب األخري أن غري الفاسفة ينظرون أبغلبية ساحقة إىل ، لى ذلكع عاوة  . (2011
، Colaço ،Buckwalterكحاالت من املعرفة )،  اواحلاالت املماولة هيكليً ، حاالت احلظرية املزيفة

Stich & Machery 2014 ؛Turri ،Buckwalter ،& Blouw 2014 ؛Turri 
2016c). 

 

 جيةاإلبستمولو القيمة . 6

املعرفة أكثر تعد ملاذا  ؟مميزةإبستمولوجية وكيف تكون املعرفة ذات قيمة  ،اإلبستمولوجية ما طبيعة القيمة 
احتلت مثل ؟ لالعم يف توجيه انجعا  احلقيقي  االعتقادخاصة إذا كان ، احلقيقي االعتقادقيمة من جمرد 

)انظر  MenoPlato’s iعلى األقل إىل  وتعود ،احلديثة اإلبستمولوجياهذه األسئلة مركز الصدارة يف 
Pritchard & Turri 2014) . بشكل  مائمأن هنجهم  الفضيلةإبستمولوجيي عديد من يعتقد

 .هذه األسئلة عن شافيةفريد لتقدمي إجاابت 

 

أكثر  ملاذا تكون املعرفة :أبن حسااب  مناسب ا للمعرفة جيب أن يفسر Zagzebski (2003) جتادل 
الفضيلة لوجيا إبستمو ن وتقرر أب. القيمة" إشكاليةف هذا ابسم "ر  يـُع  ، احلقيقي االعتقاد قيمة من جمرد

قيمة بشكل كيف متتلك املعرفة ال  :رؤيةعلى جيب أن يساعدان  الناجعة املعاجلةألن ، مبقدروها معاجلتها



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بواسطة  عنصُ فنجان القهوة اجليد ليس أفضل ألنه ببساطة  ؟مستقل عن أي شيء "خارجي" إلنتاجها
 يتعني. طريقة موووقةبن كوِّ فضل ألنه تأبفإن االعتقاد احلقيقي ليس ، وابملثل. آلة قهوة جيدة وموووقة

فاعل هو لل قةثالنظر إىل املعرفة على أهنا حالة جديرة ابل. ماالقيمة املضافة من شيء "داخلي"  تنبعأن 
 .الفاضلة قوته اأو تدعمه اتنتجهحيث ، احلل

 -املعرفة هي نوع من اإلجناز  أنَّ يؤكدان ( 2007، 2003( وسوسا )2012 ،2009غريكو ) 
 فإنَّ  ،شكل عاموب. الثقةو  صداقيةامليتوفر عربها العارُف على يت ال، النجاح الفكري من خال القدرة

 أن، نتاجمما يوصل الست. وخاصة النجاح العرضي، الفضيلة هو أكثر قيمة من جمرد النجاح عربالنجاح 
 :( النقطة إبجياز342: 2009يضع رجيز ). احلقيقي عتقادفة أكثر قيمة من االاملعر 

 

يمة هي أهنا الق إشكالية تعاجلللمعرفة ميكن أن  الثقةو  املصداقيةجدارة السبب يف أن وجهات نظر  
حق ستدائم ا أن املرء ي تستلزم (ب)إذا كانت معرفة أن . . . الثقة: جديد ا للقيمة vectorتجه ا تقدم مُ 

 Riggs) ي القيمةذفإن هذا يقدم شيئ ا إىل جانب االعتقاد احلقيقي ، ااعتقاد ا حقيقيً  العتناقه الثقة
( تصنيف ا 2015يقرتح كارتر وجارفيس وروبني ). (ذاهتا احلجة األساسيةيقدم  2002 & 1998

على ف؛ إلخفاقاجتنب  بناء  على األوزان النسبية املعطاة لتحقيق النجاح مقابل الذهيناإلجناز  النواع
ني أن اليقني يف ح، حتقيق النجاحتزيد أمهية   ذهنيةهي حماولة  (ب)وجود شك يف أن  :سبيل املثال

 .اإلخفاقتجنب خاصة ب إلياء أمهية ذهنيةحماولة  يه بالديكاريت أبن 

 

. رء أو فضائلهممارسة قدرات امل عربوحتقيقها ، ما عن طريق احلظ أو الصدفة غايةأرسطو بني حتقيق  ميز
إنه يقرر  .ل االزدهار البشريويشكّ  ،القيمة اجلوهرية ذوالعمل  هو وحدهوجيادل أبن هذا النوع األخري 

 Nicomachean Ethics)" للروح "يتبني أنه نشاط إظهار التميزأبن "خري اإلنسانية" 
1098a15-16; ; تُرجم بواسطة W. D. Ross 1984 ،p. 1735) .جحة إن املمارسة النا

لفضيلة األخاقية هذا يتعلق اب. لازدهار البشري ومؤسِسةجيدة جوهرًي فرد تكون لل املعرفيةللفضائل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  16

 معاجلةحنصل على  ،األساسي للمعرفة صحيح الفضيلةإبستمولوجيا ابفرتاض أن خط . واإلبستمولوجية
 .القيمةة إلشكالية مباشر 

 

 اإلعتمادية. 7

إبستمولوجيا د ا يف أطروحة شائعة ج مثة، اإلبستمولوجيةقة ابملعرفة والقيمة عرضنا يف األقسام املتعل مثلما
 لثقةستحقا  لمتعرف فقط إذا كنت يسعك أن . للفاعل ثقةأن املعرفة هي جديرة ابلتقرر  الفضيلة

كما .  ةطروحة على تفسري قيمة املعرفهذه األتساعد ، "الثقةنسمي هذا "أطروحة . ابحلقيقة عتقادكاب
 .ياإلبستمولوجاحلظ  جيتييه وجتلية معاجلة إشكاليةظهر بشكل ابرز يف حماوالت أهنا ت

بستمولوجيا إلذا )أ( تعريفات ، على كل ما نعرفه الثقة( جتادل أبننا ال نستحق 2007جنيفر الكي ) 
ايل لشرح قيمة ليست مناسبة بشكل مث الفضيلةإبستمولوجيا )ب( و ،للمعرفة خاطئة املعيارية الفضيلة

كسب كي تل، الكيحبسب فهم . الشهادةو  تشمل املعرفة الفطرية مضادةتقدم أمثلة  حيث، ملعرفةا
ا" يف تفسري املوووقة" "اجلزء األكثر بروز   الذهنية قدراتكجيب أن تكون "، يف االعتقاد احلقيقي لالفض

وجتادل . (Greco 2003: 130انظر أيض ا ؛ Lackey 2007: 351سبب اعتقادك ابحلقيقة )
جيتييه  الةحألن ، ة من التفسريال ميكن أن تكون جمرد أجزاء ضرورية أو مهمَّ القدرات  الذهنية يف أن 

 .(Lackey 2007: 347–8ستنشأ على الفور )

وصفتها الحق ا  حيث، (Lackey 2007: 352صيغة قريبة إلحدى حاالت الكي )سنورد 
رج ويريد االجتاهات إىل ب ،طار شيكاغوه إىل حمطة قوصل موريس لتوّ : ( بـ "زائر شيكاغو"2009)

املدينة بشكل  ابرالع يعرف. يقرتب من أول عابر سبيل يراه )"عابر سبيل"( ويسأل عن االجتاهات. سريز
على هذا  .الربج على بعد كتلتني شرق احملطة: تيه يعكرهاويقدم بوضوح اجتاهات ال  ،جيد للغاية

 .ابل دون تردداألساس يشكل موريس االعتقاد احلقيقي املق

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العابرسهام إلكن . من الواضح أن موريس يكتسب معرفة مبوقع الربج: اآليتعلى النحو  الكيأسباب 
إن . وريس يف العمليةمإسهام يتضاءل  يف حني، األكثر بروز ا يف تفسري سبب معرفة موريس للحقيقةهو 

لذلك ال ؛ حلقيقة تفسري سبب اعتقاده ابموريس ليست اجلزء األكثر بروز ا يف القدرات الذهنية املوووقة لـ
 .خاطئة الثقةأطروحة  ، ميكن التقرير أبنإذن. لكنه يعرف مع ذلك، الثقةيستحق 

 

من . (Lackey 2007: 358أيض ا التفكري يف "إمكانية املعرفة الفطرية الطبيعية" ) الكييطلب منا 
ولكن . الاملناسبة االحتم بستمولوجيااإللذلك جيب أن تستوعب ، املؤكد أن مثل هذه املعرفة ممكنة

، ألصل املعتقد ابلنسبة. ما الفضل يف مثل هذه املعرفة" "يبدو أنه من غري املرجح أن يستحق موضوع  
فسري سبب سيكون اجلزء األكثر بروز ا يف ت، "مثل االنتقاء الطبيعي أو بعض اآلليات التطورية األخرى"

 .طروحة الثقة خاطئةلذا فإن أ. امتاكك لاعتقاد احلقيقي

كن أن يعود مي. احلقيقة تعلم ما خيصفي مستحقا  لإلشادةأبن موريس ال يزال جييب ( 2007غريكو )
يتطلب . خرينقل من اآلحىت أولئك الذين يسهمون أ، إىل العديد من األفراد نجاح التعاوينالالفضل يف 

. (Greco 2007: 65)  النجاحيفجهودك وقدراتك لـ " "امناسب   ااألمر بوجه عام فقط "إشراك  
حارس  يتمدد.  أهدِّفلتجعلين اعتياديةلعبة رائعة غري  بتنفيذ وقمت   ،لنفرتض أننا نلعب هوكي اجلليد

ضغط على أأان ببساطة ، خلف الشبكةويعلوهم االرتباك املدافعون  يتشوش منطقته،املرمى خارج 
 العابريقوم ، لوابملث. اهلدف لإلشادة خبصوص بيد أنين ال زلت مستحقا  ، مينقزِّ إسهامك يُ . الصوجلان

بشكل  لية املعرفةعممشاركة يف كانت   الفكريةألن قدراته  ؛يعمل شيئا  لكن موريس ال يزال ، مبعظم العمل
كما لو كان   ،تسلط أمثلة كهذه الضوء على صعوبة تقسيم املسؤولية عن اإلجنازات التعاونية. مناسب

رفة هذا االفرتاض التلخيصي احلجج احلديثة للمع يفتتحدى الفردية . ابملائة 100جيب أن تصل إىل 
 .(التاسع)انظر القسم واملدعومة واملمتدة  الضمنية

على الرغم من أن جناحه ، "ةجزئي حظوةهو مستحق مع ذلك لـ "( أبن موريس 95: 2007يرد سوسا )
خاص املشاركني " املتجسدة يف األشماعيةالكفاية االجتيف االعتقاد ابحلقيقة يعزى يف املقام األول إىل "



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة اجلزئيظوة هذه احل. معرفة  ولذلك يـُع د  ، أن يكون مناسب ا العتقادههذا يكفي . يف سلسلة الشهادات
ا يف كم  ،اجلماعية اتكما هو شائع يف الريض،  ظاهرة عامة متام ا هياألداء املناسب املتجذرة حول 

 .الشهادة

 

ظهر بشكل ي ضربة جزاءمتريرة  اكوهن  لكن جناحه الكبري، كفايتهتمدة من  إن متريرة العب الوسط مس
 .الفريقكفاية   أجنع

 

ين لسنا جمرب . يرد أبنه ليس من الواضح ما إذا كان موريس يعرف مكان الربج( 209: 2009رجيز ) 
والحظ أنه . (Riggs 2009: 214) " معرفة   للشهادة قبول عرضي وغري عاكس على اعتبار كل "

 ،ذا واصلنا القصة من خال وجود شخص ما بعد ذلك بوقت قصري يسأل موريس عن مكان الربجإ
  أنه ال يعرف بعدُ مما يشري إىل، الطريق" نه على بعد كتلتني هبذاأ"، فسيكون خارج اخلط ليؤكد ببساطة

 :الثقةمييز رجيز بني معنيني من ، أبعد من ذلك. (Riggs 2009: 210–11)  شيء كل  متاما   
 بيد أن ذلك، اعا  فاحلقيقي إليك بصفتك  اعتقادكتتطلب املعرفة أن يُنسب . والعزو ثناءالاستحقاقية 

ن املدافعني عن أ أ  يدعي رجيز أن اعرتاضات الكي تفرتض خط. عليه الثناءال يعين ذلك أنك تستحق 
 غريكو مبنظارا وويق ا تباط  وأهنم مرتبطون ار ، استحقاقية الثناءيعتقدون أن املعرفة تتطلب  ثقةأطروحة ال
Greco  عة" يف كما يتجاهلون إمكانية "جهد اجملمو ،  )مع تركيزه على الربوز التوضيحي( لثقةلاخلاص
 .اإلجنازات

 

عضلة لكن حموره ميثل م، متعدد األبعادخفي  بقالب. سوساو  رجيزو  غريكوعلى  (2009)  الكي ترد 
كبرية تحقاقية الثناء  حول اس الفضيلةإبستمولوجيا ا أن فكرة إم. الفضيلةإبستمولوجيا يف  الثقةألطروحة 

، رية مبا يكفيإذا كانت كب. أهنا ليست كذلكوإمَّا  ،وضوعات أكثر جاذبيةمب الثقةمبا يكفي الستبعاد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، مبا فيه الكفاية ةإذا مل تكن كبري . ويف هذه احلالة تفشل، الشهادةفإهنا تستبعد الكثري من املعرفة عرب 
)قارن . فشلمثة  ،نييف كلتا احلالت. مما يعين إخفاقا  مستمرا   وفق منظور جيتييه، ادحض   ك يستلزمفإن ذل

Kvanvig 2003; Pritchard 2008b). 

 

 السياقية. 8

روط احلقيقة خلصائص شو ، احلديثة اإلبستمولوجيايف  ععلى نطاق واسالسياقية  تنوِقش  وفق ا لوجهة نظر 
عريف حساسية السياق للفعل امل ذلك يعود إىلو  ؛" حساسة للسياقبف يعر  س" قولنا: املعرفة مثل

 منذجة اليت تتم هبا يفيةكال حيالالسياقّيون خيتلف . (Rysiew 2016انظر ، " )للمراجعةيعرف"
ن السياقات مدال   ووه، سياق اثبتذو  مؤشر" يعرفيقول البعض إن كلمة ". حساسية السياق املزعومة

غامض حيتاج إىل  دلولأن "يعرف" م، يدعي البعض اآلخربينما . (Cohen 2013)إىل احملتويت 
 جيادل النقاد أبن املقرتحات السياقية الرائدة. (Heller 1999) تكميل سياقي إلسناد خاصية حمددة

ياق هبذه "يعرف" حساس للس ألننا نفتقر إىل أدلة مستقلة على أنَّ ؛ بغري سببأو  سببتكون ل قد
 ال يقيِّمون مسات املعرفة شخاصأو ألن التجارب السلوكية تظهر أن األ، (Stanley 2005)الطرق 

 .(Turri 2016b) نالبارزو  أنصار السياقيةابلطريقة اليت افرتضها أو تنبأ هبا 

 

هذه  نبثقت. "السياقية الفضائلية" ايسميه ( يدافع عن نسخة من السياقية2008، 2004غريكو ) 
بسبب فضيلتك ؛ ةاحلقيقأن تعتقد  يعين "تعرف" وهي أنّ ، اق  سابسية املذكورة من الفكرة األساالسياقية 
بشكل ؟ "سبببكيف نفهم "،  أو قدرتك " الفكريةعندما نقول "بسبب فضيلتك . أو قدرتك الفكرية

متيل السمات  :أوال  : إنه حساس للسياق بطريقتني أساسيتني. حساس للسياق ث التأويليياحلد، عام
ر  ذع: إيضاح ا لذلك، ضع يف خميلتك املشهد اآليت. أتويليإىل أن تكون ابرزة بشكل غري الطبيعية 

ليس .  الردهةمنر يفا من جتول بعد وقت قصري جدً  حدثوالذي ، مبىن سكين يف ماهناتن على استوىل
هذا صحيح على الرغم من أن وجود النمر ليس كافي ا . النمر: لدينا مشكلة يف حتديد سبب الذعر
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 :اثني ا. لكنهم يفعلون ذلك عادة  ، جيب على الناس أيض ا اخلوف من النمور -فردي إلاثرة الذعر  بشكل
ى األشياء منيل إىل الرتكيز علحيث ؛ ميزات معينة على أهنا ذات صلة خاصة غراضناوأحتدد اهتماماتنا 

فقد يشري  ،متحانيف االإخفاقه إذا سأل أحد الطاب املدرس عن سبب . اليت ميكننا السيطرة عليها
 .دراسة حىت صباح االمتحانالمثل  أسبااب  أخرىمهما   ،املعلم إىل أنه اندر ا ما جاء إىل الفصل

 

وكان حديث املعرفة جمرد نوع من احلديث ، إذا كان احلديث التوضيحي حساس ا للسياق بشكل عام 
ريق تغيري اهتماماتنا ا أو عن ططبيعيً من خال تغيري ما يبدو . فرمبا تكون مسات املعرفة كذلك، التوضيحي

إىل سياق ، يقةابحلقيقة بسبب فضيلتها" عن حق تعتقد سقد ننتقل من سياق يعرب فيه قول "، وهدفنا
ابحلقيقة  عتقدت سقول "مبنزلة يعرف" هو  سومبا أن قول ". اخلطأعن نفسها حيث يعرب نطق الكلمات 

اق تفسريها من خال اشتق. رفة حساسة أيض ا للسياقاملع مساتفإن ذلك يعين أن ، بسبب فضيلتها"
الهتام أبهنا غري ا السياقية الفضائليةقد تتجنب ، حلساسية السياق من الطابع العام للحديث التوضيحي

حاجة إىل مزيد من العمل الختبار ما إذا كانت النظرية تتناسب مع توجد ، ومع ذلك. حمفزة وخمصصة
 .اسغوي الفعلي للنالسلوك الل  

 

 التموقف اإلبستمولوجي. 9

 ملعرفةاإىل إدراك أمهية النتائج التجريبية حول  االجتاهاتمن مجيع  الفضيلةو إبستمولوجيمييل  
. أسباب متعددة هلذه احلساسية تتجاوز امليل إىل املذهب الطبيعيتوجد إذ كر آنف ا. كما ذُ ،  واالستقصاء

ض فإن بع، اسابق  نظام معياري كما نوقش  هي ةالفضيلإبستمولوجيا على الرغم من أن ، أوال  
. ought implies can  الوجوب يتضمن االستطاعة مبدأنسخة من يقبل  الفضيلة يإبستمولوجي

إىل احلد الذي حيدد فيه البحث التجرييب يف علم النفس والعلوم املعرفية وغريها من اجملاالت حدود 
ا والتصرفات واحلاالت اليت ميكن أن يطلبه ساؤالتالتمن  يقيدهذا البحث  مثل، اإلدراك البشري

 قد، يدة املتطلبات شد املعرفيةقد يعتقد املرء أن املعايري ، أكثر طموح ا بصورة. ابستمولوجيً إاألشخاص 
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 املرء حىت لو رفض، ااثني  . استيفاؤهاميكن  - ابملعىن الدقيق للكلمة حىت لو - غري مناسبة أحياان  تكون 
 يلةالفضبستمولوجيا إلفإن القوة املزعومة ، ought implies can الوجوب يتضمن االستطاعة مبدأ

 يمولوجيإبست تصرفاتكانت إذا  ، ميكن القول ومع ذلك. على االستجابة بنجاح للشك اهي قدرهت
الحظ .  األفقيف تلوح ا  شكوكمثة  فإن، من قبل البشرمتجسدة أبد ا أو اندر ا  وجودها تفرتض الفضيلة

هنم يف الواقع طاملا أ، وإظهارها الفكريةلناس من اكتساب الفضائل أن هذه احلجة تستمر حىت لو متكن ا
الكتساب  واقعةي أ. التعميممشكلة قد يساعد البحث التجرييب يف حل ، اثلث ا. للشك ستجيبونال ي

موووقة  احكام  أتفرد بعض هذه التصنيفات ؛ حتت عدد غري حمدد من العناوينيسعها أن تصنف اعتقاد 
 عندما أستنتج من حقيقة أن كل زمرد قمت. أقل موووقية اأحكام  د البعض اآلخر بينما يفر ، للغاية

عميم تفهل جيب وصف استنتاجي أبنه ، أن كل زمرد )سواء مت فحصه أم ال( أخضر :بفحصه هو أخضر
 ؟مدلوالت متوقعةيستخدم  استنتاجياستقرائي أو تعميم 

 

 Pollock)عقبة ملوووقية العملية بوصفها رة مت توضيحها ألول م التعميمعلى الرغم من أن مشكلة  
إبستمولوجيا ( يدركون أن 300: 1996( وزاجزيبسكي )50: 1986إال أن جولدمان )، (1984
حبيث ، تقرييبكل الفضائل املعرفية بش تصنيفهل ينبغي . تواجه نسختها اخلاصة من املشكلة الفضيلة

فتاح على األصدقاء االنحبيث يكون ، بدقة صنيفهاتأو جيب أن يتم ، فصلاالنفتاح الذهين إىل ال يؤدي
أنه جيب اإلجابة على هذا يقول  Zagzebski (1996: 309)؟ يصلالفهو  يداجلزاج امليف حالة 

الذين يفضلون هنج ا  فضيلةال يإبستمولوجيفإن ، وأخري ا. التقرييب التصنيفمع تفضيل ، السؤال جتريبي ا
قد  حيث، نتائج التجريبيةإىل ال لإلصغاءلديهم سبب إضايف ، الفضيلةجيا إبستمولو أو تعليمي ا لـ  احتسيني  

 أكثر فاق واعدةاقرتاح آعاوة  على  ،الشائعة اليت ميكن تصحيحها اإلبستمولوجيةتكشف عن العيوب 
 .الرتبية املعاصرأصول من أولئك العاملني يف علم  اإلبستمولوجيللتدريب والتطوير 
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ا إل الفكرية ل العلومُ قد تشكَّ ف، تباراتعلى الرغم من هذه االع بعد كل . فضيلةالبستمولوجيا هتديد 
، لنيأو غري مسؤو  نيغري موووق مللناس فضائل )ألهن الفكريةفيه التصرفات  تعد  إىل احلد الذي ال ، شيء

 عاءستداب. (Alfano 2012)معرفة تعد فإن املعتقدات احلقيقية اليت ينتجوهنا لن ، على سبيل املثال(
إذا كانت  .متفقون إىل حد كبري على أن املعرفة اعتقاد حقيقي يظهر الفضيلة، الفضيلة يإبستمولوجيأن 

، و عدم كفاءةأ إبستمولوجيةظهر عيواب  الدراسات التجريبية تشري إىل أن معتقدات الناس عادة  ما تُ 
. قية ال حتتسب كـ معرفةنا احلقيالفضيلة إىل استنتاج مفاده أن معظم معتقداتإبستمولوجيا فسيتم توجيه 
، Doris 1998)خاقيات الفضيلة " ألملوقفيمشابه لـ "التحدي االفضيلة بستمولوجيا إلهذا التحدي 

انظر . للحصول على تعبري حديث؛ Harman 1999؛ Flanagan 1991؛ 2002
Merritt ،Doris ،and Harman 2010). 

 

، ةمناهضة الشكوكي: غري متسق تثليثكلة على أهنا صاغ املش من أول( 234: 2012مارك ألفانو )
 تعدوفق ا له ال  ذيوال ،التموقف اإلبستمولوجي، ومبوجبها ميتلك مجيع البشر تقريب ا قدر ا كبري ا من املعرفة

ري ذات صلة وغة، حلساسيتها جتاه عوامل ظرفية غري مهم ؛لدى معظم الناس فضائل األحكام املعرفية
، 2014a) ألفانوأشار ، ناسلل نتاجيةاالست األحكامفيما يتعلق مبوووقية . الفضيلةلوجيا إبستمو لـ  امعرفيً 

2013b : ل التوافر مث االستنتاج( إىل سلسلة قوية من النتائج املتعلقة بعدم موووقية 6الفصل
شدد ، يلةالفضستمولوجيا إب مبسؤويلفيما يتعلق . دراكياإل نتاجواالست، التمثيلي نتاجاالست، نتاجياالست

 سيطةب( على النتائج املتعلقة ابلتأوري الكبري للعوامل اليت تبدو 5الفصل : ب 2013، 2012ألفانو )
ومثبطات  ،تشمل هذه العوامل عوامل حتسني املزاج. تكوين املعتقداتبا ولكنها غري ذات صلة معرفيً 

عض الفاسفة ببينما ،  وقت الحقيف. واإلشارات االجتماعية لاتفاق إبمجاع مقابل عدم اإلمجاع، املزاج
 Olin، )على سبيل املثال (twisted the empirical knife) ةلَّ بِ  طني التجريبيةزادوا 

 .استجاابت األقل أربع علىظهرت ، (Blumenthal-Barby 2015؛ Doris 2014و
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املزيد من األدلة  مشري ا إىل، هي إنكار وجود مشكلة للتموقف اإلبستمولوجياالستجابة الرئيسة األوىل  
من  بدال   -االستدالل أبن  (2014) مونتمايورو  فايوورجيادل ، على سبيل املثال. التجريبية املشجعة

يل الناس أكثر موووقية من األمناط االستنتاجية التقليدية اليت مي -أن يكون اختصارات عقلية غري موووقة 
عندما  أبن االستدالل (2015) شورشو  لسونسام جيادل نفسه على املنوال. إىل إساءة استخدامها

كن أن يكون مي، من أعلى إىل أسفلمعرفة مليئة ابجلهد يتم رصده ومقاطعته بشكل صحيح من خال 
ة املسؤولية يشكل نسخة من فضيلوأن املمارسة الفعالة ملثل هذا التحكم من أعلى إىل أسفل ، موووق ا به
 خةاألقل يف نسيف - ن املسؤولية من خال اإلشارة إىل أنهيدافع ع (2014a)  كنج.  املعريفللتواضع 

من ال  لكن بدو ، ال حتتاج املعرفة إىل إظهار الفضيلة -الفضيلةإبستمولوجيا من  (1996) بسكيزاجز 
 .احملفز الذي قد ينخرط فيه الشخص الفاضل التساؤلمن  أن تنشأ إىل ذلك حتتاج

 

 بدرجة تركزجيب أن  يلةالفضإبستمولوجيا شري إىل أن مما يُ ، قيةتوفيالثانية هي أكثر  رئيسةاالستجابة ال 
أن البحث ( 2015يؤكد روبرتس وويست ). أكثر على جتنب الرذيلةبدرجة أقل على حتقيق الفضيلة و 

يف االستدالل والتحيزات املعرفية ذات الصلة يُظهر أنه من األفضل فهم البشر على أهنم يظهرون عيواب  
ا مبا فيه الكفاية هو إذن مسألة اعارف  إن العمل على أن تصبح . تلفةمعرفية طبيعية خم  أساليبتطوير  جيد 

بوصفها  ايدةاتية واحليوية الفكرية املتز اليقظة الذ، اذ يقرتحان. أو التغلب عليها لتجنب هذه العيوب
 ب إليهذهيتشبه إىل حد ما  امما جيعل وجهة نظرمه، للتعامل مع هذه العيوب ينيرئيسبني أسلو 

Samuelson and Church (2015) .( أبن األدبيات املوسعة حول 2016جيادل كاسام )
يت تُفهم على أهنا ال، الفكريةنظريت املؤامرة والتفكري التآمري تظهر أن الناس عرضة للعديد من الرذائل 

ف ميكن وكي ،البشري تقصاءفإن فهم االسلذلك . الفعال واملسؤول ستقصاءمسات شخصية تعوق اال
 اهتديد   ابوصفهالتنميط ب( ظاهرة  2014يستكشف ألفانو ). الفكريةأن خيطئ يتطلب دراسة الرذائل 

 إبستمولوجيعيب  افسر على أهنتجيب أن  التنميطيحبجة أن القابلية للتهديد ، الفكريةمن منظور الرذيلة 
على األقل  لفكريةاى بعض الرذائل يشري هذا إىل أن التغلب عل. الفاعلوليس ، تتحمله البيئة االجتماعية

 .يتطلب مقاربة اجتماعية أو مؤسسية
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تتمثل يف التخلص  واليت، للتموقف اإلبستمولوجيالثالثة  رئيسةهذا االقرتاح مع االستجابة اليتوافق  
. و السياسيةالجتماعية أ للفرد يف البيئة املادية أو ااملطلوبة تقليديً  اإلبستمولوجية القوةما من بعض  بطريقةٍ 

 تقريت ال الفضيلةإبستمولوجيا ا من نسخة أكثر تواضع   عن (2014) بريتشارد يدافع، على سبيل املثال
ته املادية يتم وضعه يف بيئالذي ، احملظوظ الشخص. ابلدور األساسي للبيئة يف اكتساب املعرفة

 إلبستمولوجيةا للقوةارسة أقل واالجتماعية والسياسية سينتهي به األمر مبعرفة أكرب على الرغم من مم
. لوجيةاإلبستمو  القوةمن  عاليةحىت لو كان األخري ميارس مستويت ، مقارنة بشخص غري حمظوظ
. ظروفعلى اعتمادان املعريف الذي ال مفر منه على ال دليا   بكونه هذا رالتموقف اإلبستمولوجي يُفس

مع  التموقف اإلبستمولوجي( حتدي 2017) سكوربرغو  ألفانوو  (2013b ،2016a) ألفانويربط 
؛ 1998ز )من كارك وشاملر  ىاملستوح واملمتد املدعومو  املتضمناإلدراك  حيالاألدب يف فلسفة العقل 

 ياإلبستمولوج الفاعل يتكاملالفكرة األساسية هنا هي أنه عندما . (Sterelny 2010انظر أيض ا 
، عية والسياسيةيف بيئتهم املادية واالجتماني اآلخرين فاعلوال اثربشكل مناسب مع األشياء الطبيعية واآل

 ن حيدثماإلدراك املضإّن . للعارف الفكرية األحكاممن  اأساسيً  اء  فقد تكون تلك العوامل اخلارجية جز 
 ؛ستقرة يف الغالبيف بيئة اصطناعية م حيدث مو اإلدراك املدع بينما؛ يف بيئة طبيعية مستقرة يف الغالب

سكوربورغ )قريب ا( جيادل ألفانو و ، ضمن هذا التصنيف. ةيف بيئة تفاعلية ديناميكي حيدث تداملماإلدراك و 
 الفكرية من خال تطوير املزيد من املوارد، ليس أنه من املمكن حتسني موووقية التعرف على االستدالل

ولكن ( Roberts & West 2015و Samuelson & Church 2015)مثل  الداخلية
يتوافق وهو اقرتاح  -النظام البيئي املعلومايت الذي جيد الناس أنفسهم فيه بشكل أفضل  من خال هيكلة

 & Bozdag) لتقنيات املعلومات واالتصاالت مثل اإلنرتنت إبستمولوجيامع العمل األخري حول 
van den Hoven 2015 ؛Lynch 2016( وعلوم املكتبات )Fallis & Whitcomb 

 اأزواج  جند ، أنه يف بعض احلاالت، (2017) سكوربورغو  ألفانوو  (2016a) ألفانوجيادل . (2009
يناميكية من خال االخنراط يف تفاعات دبعٍض بشكل متباد ل  شخصيةيشّكل بعُضهم  الفاعلنيمن 

قك يتشكل ن كوين صديإحيث ، أحد األمثلة اليت يركزون عليها هي الصداقة. مع الفضائل املتشابكة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  25

ضّمنة الفكريةإن األدبيات حول الفضائل . والعكس صحيح، يمن كونك صديق ئيا  جز 
ُ
 دعومةاملو  امل

 ني واجلماعات الفكرية.الفاعلني اإلبستمولوجيعلى  ةالفضيلإبستمولوجيا هي تطور طبيعي لرتكيز  املمتدةو 

 

لتموقف اتتحدى  اليت األحكامأنه ال يوجد دليل على أن املعرفة تتطلب نوع ا من  يهستجابة الرابعة، اإل 
ل هذه دليل نظري وجترييب على أن املعرفة ال تتطلب مثفإنه يوجد ، على ذلك وعاوة  ، اإلبستمولوجي

ا. (Turri 2017) التصرفات ة ي حجّ مل يتم تقدمي أ، وفق ا هلذا النوع من النقد، وبشكل أكثر حتديد 
 ية ضعيفة أوعلى حجج تفسري اعتمد الفاسفة ، من ذلك بدال  ؛ أن املعرفة تتطلب املوووقيةعلى ة جادّ 

إذا  وكذلك فإنه . (Turri 2016a) افرتضوا ببساطة أن املعرفة تتطلب املوووقية، بشكل أكثر شيوع ا
خر املوووقية ألنه ال يتطلب أي إجناز آ، فيجب أن نتوقع أهنا ال تتطلب املوووقية، كانت املعرفة إجناز ا

(Turri 2015c).  ات التجريبية احلديثة أن املفهوم العادي للمعرفة أظهرت الدراس، ذلكعاوة  على
 رط ا ضروريً ال جيعل املوووقية ش -أهنم مهتمون به  الفضيلة وإبستمولوجيوهو املفهوم الذي يدعي  -

نسب ي، ريةيف حاالت املعتقدات اإلدراكية والتذك، على سبيل املثال. (Turri 2016a) للمعرفة
حيصل عليها بشكل  الفاعل( بغض النظر عما إذا كان ٪ 80اولة )~ الناس املعرفة مبعدالت عالية مم

 م الباحثون نظريةقدّ ، توجه النقديهذا ال إىل جانب. من الوقت ٪90من الوقت أو  ٪10صحيح يف 
 Turriوووقة للغاية )غري امل الفكرية القوىحىت القدرات أو  أن تنتج للمعرفةتسمح  حيثبديلة للمعرفة 

2016a ،c). 
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هذه االجتاهات . لةالفضيإبستمولوجيا  فيها تقمنا بدراسة أربعة اجتاهات تطور ، يف هذا القسم اخلتامي 
دة يف بتقدمي رؤى جدي دُ عِ لكنها ت  ، هي امتدادات طبيعية لربامج البحث اجلارية املذكورة أعاه

، تمولوجيةاجلماعات اإلبس تشمل الفضائل يف. بشكل عاماإلبستمولوجيا و  الفضيلةإبستمولوجيا 
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واستكشاف  ،خباف املعرفة اإلبستمولوجيةوالفلسفة حول األوضاع ، ومامح عن فضائل ورذائل معينة
 .اإلبستمولوجيةوالعواطف  الفكريةالعاقات بني الفضائل 

 

 اجلماعات اإلبستمولوجيةيف  الفكريةالفضائل  1. 10

 بستمولوجيااإلمتتلك . اإلبستمولوجياالفضائل يف  ةة ملكان( رؤية بديل1992يناقش جواناثن كوانفيج )
الفضيلة كما مولوجيا إبست. ضيق ا على )شرائح زمنية( لألفراد ومعتقدات معينة ايً احلديثة تركيز ا ديكارت

. التارخييةعلى العوامل االجتماعية و  هلا الرتكيزاألنسب من إذ ، اال ينبغي أن حتذو حذوه، كوانفج  يقول
بسبب دورها الذي ال غىن عنه يف تدريب الناس على ، كوانفجمن وجهة نظر  ، فضائل مهمةإن ال

 .(Morton 2013)انظر أيض ا  مميزوهو نشاط اجتماعي  -البحث عن احلقائق واكتساهبا ونقلها 
هم إن أ. للمعرفة ""املتزامنو فهوم "الفردي"املالتقليدية يهيمن عليها  اإلبستمولوجياإن  :جيقول كوانف

 كوانفجيتخلى  . معني يف وقت اقرتاح معنيعلى الفرد  يتوفروظيفة هلا هي حتديد الشروط اليت مبوجبها 
وره يف سياق للعقل أوناء تط اإلدراكيةاليت تركز على احلياة ، الوراوية اإلبستمولوجياعن هذا لصاحل 

 الفكريةلتنمية األسئلة املتعلقة ابو  ،األسئلة حول اجملموعة حمل األسئلة املتعلقة ابلفرد إذ حتل. اجتماعي
ا ميتوافق هذا النهج . ما يعرفه الفرد يف وقت معني حيالاألسئلة  ِعوضوالتعلم  من اخلط  ع كلٍّ جيد 

ضّمنةوهنج الفضيلة ، الفضيلةإبستمولوجيا التعليمي الذي لوحظ ابلفعل يف 
ُ
 املمتدةاملدعومة و و  امل

 .التاسعاملوصوف يف القسم 
، وال  أكما يرى ذلك كوانفج.   ن من خال هذا النهج اجلديد إلبراز الفضائلاطريقتمثة  ،على األقل

رور الوقت من والذي حيدث مب، ال سيما التطور والتعلم، للعقل اإلدراكيةالفضائل ضرورية لفهم احلياة 
، اثني ا. يلةالرذ عن حلكايت التحذيريةوالتحصن ابمثل تقليد الفاعلني الفاضلني ، خال عمليات خمتلفة

ُثل 
ُ
نظيم املعلومات إحدى طرق ت تعد، على سبيل املثال. اإلبستمولوجيةالفضائل أساسية يف وصف امل

م هبا شخص فهذه هي الطريقة اليت ينظ، املواتيةاألحوال ألنه يف ، كوانفجكما جيادل  ،  خرىاألأفضل من  
 .إبستمولوجي ا معلوماتهفاضل 

 
  فضائل ورذائل حمددة  2. 10
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تقدم . لفضيلةابستمولوجيا "جماالت النمو" األخرى إل من تعد، مامح من الفضائل والرذائل الفرديةة مث
ائل مع قدر كبري من العمل على بعض الفض، غري منتظمةو  فرتات متقطعةالعمل يف هذا اجملال يف 

 شلتبري ك  السمات اليت حظيت ابهتمام. البعض اآلخرأقل على  ابملقابل كان ،والرذائل الفكرية
 .هذه الفضائل وكذلك الرذائل اليت تعارض، املعرفيةوالعدالة ، اإلبستمولوجي والتواضع ، الشجاعة الفكرية

فعنا الفضائل اليت تدمن هنما أب الفكرينيالشجاعة واحلذر ( يصفان 219: 2007روبرتس أند وود ) 
،  خناف با داعٍ الشجاعة جتعلنا ال - الفكريةلاستجابة بشكل مناسب للتهديدات املتصورة يف حياتنا 

الشجاعة  تكون، هماوفق رأي. املعرفيةغري مناسبة يف حتقيق املنافع أخطار واحلذر يدفعنا إىل عدم حتمل 
ا إمن حيث ، مماولة للشجاعة األخاقية األرسطية إذن الفكرية هنا جتعل حاملها يستجيب جيد 

 ابملثل، جيادل( 9الفصل ، 2011) بيهر. خائف ا للغايةوال  ،احيث ال يكون متسرع ا جدً ، للتهديدات
هلا رفاهية  تعرضتنزعة لاستجابة بشكل جيد للتهديدات اليت  يه الفكريةأبن أفضل تفسري للشجاعة 

 .من الشجاعة لاعتقاد أو الشك بدال   للتساؤليركز بشكل خاص على الشجاعة ؛ املعرفيةالفرد 
يف  تساؤللل الفكريةنوع ا ذا صلة من الشجاعة أ(  2013انو )يستكشف ألف، ابالعتماد على نيتشه

اط ا وخزي  لفهم اجلوانب األكثر إحبحاجة إىل مثل هذه الشجاعة لدى نيتشه توجد  هجيادل أبن. املمنوع
( b 2013ألفانو )، ةيف ماحظة خمتلف. واليت مييل الناس إىل تبييضها أو تلميعها، يف الطبيعة البشرية

يف اإلعان العلين عما يعرفه املرء أو يؤمن به يف مواجهة الضغوط  الفكريةمهية الشجاعة يؤكد على أ
أ يف تتعلق هذه الشجاعة بنقل املعرفة وتدمري اجلهل واخلط. أو الصمت لإلتفاقاالجتماعية واملؤسسية 

التحدث  دنعإن وجود مثل هذا اإلحساس . من البحث عن املعرفة من أجل املتسائل جمتمع الفرد بدال  
يف  ظى ابلتقديرحيوهو منوذج ال ، هو املكون األساسي لفضيلة كونك ُمبلغ ا فعاال  وكيفيته عن عقل الفرد 

يقدم سرد ا ملواضيع تتمتع بشجاعة Medina (2013 ). (DesAutels 2009) العصر احلايل
 ، حنيع عشرالقرن الساب يف يف املكسيك Sor Juana Ines de la Cruzمثل ، فكرية استثنائية

 .ياليف سياقات االضطهاد املعريف من خال اإلبداع واخل اإلبستمولوجيةيتحدى هؤالء األبطال العوائق 
روبرتس ، (2012هازليت )، (2016كارتر وبريتشارد )هم   اإلبستمولوجي يف ملف التواضع املشاركون  

وكريستني وآخرون ، (2015). ويتكوم وآخرون، (2015سامويلسون والكنيسة )، (2007وود )
 : اإلبستمولوجيأن التواضع  Hazlett (2012: 220)يزعم . (2014)
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العليا  الفكريةاملواقف  تبينو  ،ابستمولوجيً إ ائمةاملالعليا غري  الفكريةعدم تبين املواقف بالتصرف  هو"
 ."(الصحيحة)ابلطريقة الصحيحة يف املواقف  املائمة

، وود متشاهبةو  وجهة نظر روبرتس. يف عامل اخلاف هو األكثر صلة   جياإلبستمولو هذا املفهوم للتواضع  
، للنظر الفتةو  بصورة غري اعتيادية ابألمهية االجتماعيةالمباالة  "هو  اإلبستمولوجيأن التواضع  عادَّة

مثل - يؤكد تعريفهم. (239: 2007) نوع من عدم احلساسية العاطفية لقضاي املكانة " فهو ومن مثَّ 
حيث ، هازلت على عكسبيد أنه . اإلبستمولوجيعلى الطبيعة االجتماعية للتواضع  -هازلتف تعري

على  أقل وزان  و ، امعرفيً وعواطف الشخص املتواضع  اهتماماتعلى  من األمهية امزيد  وود و  روبرتس وضع
 .عقائديته

لغة العملية يف  اإلبستمولوجيالتواضع  (2015) شورشو  سامولسون مييز، على النقيض من ذلك
ع أنه ميكن تنفيذ التواض شورشو  سامولسونيعتقد . املزدوجة الشائعة يف علم النفس املعاصر

يث ينسق العمليات ح، لكنهما مييان إىل تفسريه يف إطار النظام املزدوج، حتفيز كسمة  اإلبستمولوجي 
، بطئ، قظتفكري يو  رص  تبوما إىل ذلك( مع ، واألحكام العاطفية، البديهية التلقائية )االستدالل

فإن الشخص الذي مييل إىل القفز إىل استنتاجات بناء  على ، من وجهة النظر هذه. وجمهد، ومنضبط
 نقيحتخاصة إذا مل يكن منفتح ا على ، إبستمولوجي ايف أن يكون متواضع ا خيفق "( 1احلدس )"النظام 

بطاء الشخص الذي جيرب نفسه على اإلفإن ، على النقيض من ذلك. معتقداته يف مواجهة أدلة جديدة
يل سيكون عرضة للتضل احلدسية"( يف املواقف اليت تكون فيها االستجاابت 2والتفكري بعناية )"النظام 

 .اإلبستمولوجيمنوذج ا للتواضع 

 اإلبستمولوجي( يقرتح مفهوم التواضع Medina 2013انظر أيض ا ؛ 2015ويتكومب وآخرون ) 
، نتباه واعي اميكن أن يكون هذا اال. للفرد وامتاكها اإلبستمولوجية ناسب ابلقيودابعتباره االهتمام امل

إىل استجاابت  يؤدّ تأن  أي، يقصد ابالهتمام ابلقيود هنا .مليول الفردولكنه يرتكز على حساسية ضمنية 
 إبستمولوجي ا اضعتقود هذه السمة الشخص املتو . إبستمولوجي اوسلوكية وحتفيزية وعاطفية متواضعة  ذهنية
والرغبة ، زهلاوحماولة التغلب على اآلاثر السيئة لقيودها أو ع، معتقداته يف ضوء إدراكه لقيودها تنقيحإىل 
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( جتاه اللهومن  بدال   الندم، مشاعر مناسبة )على سبيل املثال إظهارأي ، ة  شدَّ و  اكمً يف جتسيد قيود أقل  
 .قيودها

 

للتواضع ليست معيارية و  قيمة وصفية (2014)روبينسون و  كريستنيو  ألفانويقدم كل من ، أخري ا
كن أن يُفهم مي اإلبستمولوجييعتقدون أن التواضع ، آنف امثل وجهات النظر املذكورة . اإلبستمولوجي

 من استشارة حدسهم حول ماهية أوجه وبدال  . األخرى النزعاتعلى أنه تصرف متعدد األوجه يعارض 
، تادفارت لى قاموس املا قائم ا عفإهنم يستخدمون حتليا  نفسيً ، ورذائله املقابلة ي اإلبستمولوجالتواضع 

 ،املتحفظةذات وال، )الذات احلساسة :له واوة جوانب إجيابية اإلبستمولوجيمما يشري إىل أن التواضع 
. (ت املفرطةلذاا، الذات املستخف هبا، اآلخر املستخف به) :وواث رذائل متعارضة ،(الذات الفضوليةو 

علومات كل طرق إظهار االنفتاح على األفكار وامل  -واليقظة ، واالستجابة، تتميز الذات احلساسة ابلفهم
فكار كل طرق البحث عن أ  -الذات الفضولّية ابلفضول واالستكشاف والتعّلم  تتصف. اجلديدة

، ينواصل مع اآلخر وهي طرق الت -الذات املتحفظة ابلصرامة والبساطة  تتسم. ومعلومات جديدة
 .وخاصة أولئك الذين قد ال تتفق معهم

 

ملعارضة والرذيلة ا  املعرفيةدراسة حالة مفصلة عن فضيلة العدالة ( 2007، 2003تقدم مرياندا فريكر ) 
صفته عارف ا بشخص ما ب املعريفيضر الظلم . شون واألقل قوةاملهمّ  ه" الذي يعانياملعريف"الظلم  اهل

لناس من الذي حيدث عندما حُيرم اهو و ، الظلم التأويليأحد األنواع هو . أنواعيف عدة  يتإذ أي( )حمتما  
وهو ، ثاال  للظلم التأويليم التحرش اجلنسي ذلكيربز يف . غوية لفهم جتارهبم ونقلهااملوارد املفاهيمية والل  

 حظيت أبكرب قدر اليت ريفاملعاألخرى للظلم  رئيسةاألنواع ال. مفهوم مزيف يف أمريكا يف السبعينيات
والذي حيدث عندما يتم منح أتكيدات ، الظلم يف الشهادة هو، على الرغم من ذلك، من االهتمام

تعلق مثل التحيز فيما ي، شخص ما مصداقية أقل )أو أكثر( مما تستحقه بسبب التحيز من نوع ما
فعال النزعة إىل ارتكاب مثل هذه األإن رذيلة ظلم الشهادة هي . ابهلويت مثل اجلنس أو العرق أو العمر
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فضيلة عدالة الشهادة التصحيحية هي التصرف للبقاء على دراية أبحكامك بيد أن . املعريفمن الظلم 
: 2003ر )يرى فريك. املسبقة والتعويض عنها من خال التدخل يف تقديرك لقيمة شهادة شخص ما

 .يب االجتماعي( أن هذه الفضيلة التصحيحية تزرع من خال التدر 161

 الرذيلةو  فيةاملعر ا لفضيلة العدالة ا اجتماعيً حسااب  سياقيً  Medina (2011 ،2012 ،2013) طور 
أبن عدالة الشهادة تتطلب تطوير حساسية  Medina (2011) جيادل. املعريف الظلم ةاملقابل

دة املصداقية غري يتكتشف وتصحح كل من أوجه القصور غري املستحقة يف املصداقية وز  إبستمولوجية
 .املستحقة

لة ولكنه يشكك يف فعالية حماو  ،حول الضرر الناجم عن ظلم الشهادة فريكر( مع 2016) شريمانيتفق 
ووقتهم يف م آراءهاملشكلة األساسية هي أن الناس مييلون إىل االعتقاد أبن . زراعة فضيلة لتصحيحها
ستكون قد ف، كلمة شخص ما وزان  ضئيا  للغايةإذا كنت تعتقد أنك أعطيت  . شهادة اآلخرين معقولة
تصحيحية من العدالة ال لتنميةيقرتح شريمان أن اجلهود املبذولة ، يف ضوء ذلك. راجعت رأيك ابلفعل

 .أتيت بنتائج عكسيةختفق، بل قد املرجح أن 

 التشارك يفاملرتقب(  Alfano & Skorburgانظر أيض ا ؛ 2015ألفانو ) يقرتح، شريمان بعد 
أصدقائك ملواجهتك عندما  حشد من خال -على سبيل املثال -السعي لتحقيق عدالة الشهادة 

عندما  الشيء نفسه وتفعل أنت، يعتقدون أنك ارتكبت فعا  من أعمال الظلم واخلروج من طريقك
جيادلون أبنه يف حني أنه قد إذ  ؛(2015دافيدسون وكيلي )من ، على شريمانآخر ا ردً . تشهد ظلم ا

 أليكولوجيةاإال أن السيطرة ، يكون من الصعب أو املستحيل تعديل مصداقية املرء يف الوقت احلايل
د من احلتساعد على ( على البيئة املادية واالجتماعية والسياسية ميكن أن 2007البعيدة )كارك 

نه أب( 11: 2016) واشنطونجتادل ، وابملثل. أو القضاء عليها التحيزات اليت تؤدي إىل ظلم الشهادة
ة ال ينبغي فإن الرد على الظلم يف الشهاد، نظر ا ألن األفراد املعزولني يفتقرون إىل "إنذار احلكم السيئ"

تسهل  "البيئة االجتماعية واألخاقية اليت تعزيزأن يكون تنمية شخصية املرء بشكل انعكاسي ولكن 
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 ،سابق املوصوف ا واملمتدة املضمن واملدعوم تنسجم هذه األساليب مع منوذج الفضيل. التعبري عن القيم"
 .الفكريبدور اجملتمع  (1992) كوانفج  احتفاءعاوة  على 

اجلدارة  ولكن ليس بسبب االفتقار إىل، األخرى ابهتمام أقل حىت اآلن الفكريةوقد حظيت الفضائل  
عريف املزاج امل، (Roberts & Wood 2007: 293) الفكريوتشمل هذه الكرم . الفلسفية

(Battaly 2010) ،( االنفتاحAdler 2004 ؛Baehr 2011 ؛Carter & Gordon 
2014b) ، اإلبستمولوجيةاملثابرة (King 2014b) ،التساؤل (L. Watson 2015 والفضول )

(Alfano 2013a ؛Whitcomb 2010). 

 

 :حاالت أخرى غري املعرفة 3. 10

ملميزة يف مناقشة حية حول القيمة ا الفضيلة ووجيإبستمولاخنرط ، السادسكما هو موضح يف القسم   
طرح املزيد يُ قد  ؟احلقيقي عتقاداالما الذي جيعل املعرفة أكثر قيمة من  :السؤال الرئيس هنا هو. للمعرفة

إذا   أو؟ ملعرفةمن ا أي شيء جيعل الفهم أكثر قيمة   ُوِجد  ماذا لو ، على سبيل املثال. من األسئلة القيمة
 ؟فماذا إذا كان أي شيء جيعلها أكثر قيمة من املعرفة اليت ال تؤهل للفهم، ع ا من املعرفةكان الفهم نو 

 ؟خاصة إبستمولوجيةوما الذي جيعل احلكمة ذات قيمة 

على . فةالذات العار أو  سواء للمحتوىصائص اخلهذه األسئلة إىل الرتكيز على عن متيل اإلجاابت  
توفر ،  هذا التقليديف. سفة العلم حول طبيعة التفسري العلميتقليد طويل يف فليوجد ، سبيل املثال

 ;Lipton 1991; Salmon 1984)املعرفة ابألسباب  إيصالالتفسريات الفهم من خال 
Khalifa & Gadomski 2013; Turri 2015b) .مييل ، على النقيض من ذلك

ن أعمال هو وضع خاص ينشأ من الفهم إإىل القول ، الفضيلة وإبستمولوجيوخاصة ، نو جياإلبستمولو 
 رؤيتهأبن الفهم ينشأ من " Pritchard (2016b)جيادل ، على سبيل املثال. الفضيلة الفكرية

( أبن الفهم هو نوع 2006جيادل ستيفن جرمي ). الذايت الفكري احلكموالذي يظهر فضيلة ، "نفسهل
كارتر وغوردون   .فضيلة الفكريةوهو عمل نفسي مميز يظهر ال، "االستيعابخاص من املعرفة ينشأ عن "
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(2014a ،b) ،ها لديه قيمة خاصة تفتقر إلي، على وجه اخلصوص، أبن الفهم املوضوعي نجيادال
هي ، مثل االنفتاح الذهين، وأن هذا النوع من الفهم ضروري لشرح سبب كون بعض السمات، املعرفة

وال  ،وويق ا إبتقان فن أو مهارة يرتبط الفهم ارتباط ا، Zagzebskiومن وجهة نظر . فضائل فكرية
ال ينتج  إذ .ضويقغري  اموضوع  أيخذ ومن مثَّ ، املنفصلة ولكن ابلنماذج أو األنساق ابالفرتاضاتيتعلق 

 :Zagzebski 2001). كما هو احلال مع املعرفة االفرتاضية،  الفهم من جمرد اكتساب املعلومات
من أيض ا أنه خت. للواقع" القضويةغري  األنساق اباستيعتفكر يف الفهم على أنه "حالة من  (، 242

س يف الفضائل ذات االختاف الرئي أن غري. ميكننا تعريف الفهم بشكل مشابه لكيفية تعريفها للمعرفة
، هدف احلقيقةتسيف حني أن املعرفة مستمدة من الفضائل اليت ت. حاالت خمتلفة ينتج منهما بكل الصلة

غري بل ، حمللة فضائل خاصة "غريحىت اآلن هي ، األقل من فضائل خمتلفة ىعلا فإن الفهم مشتق جزئيً 
 .(Zagzebski 2001: 248" )معرتف هبا

يف يوم من األيم  نو اإلبستمولوجيأيض ا يف أن يوجه  زاجزبسكي أتمل، ابلنظر إىل ما هو أبعد من الفهم 
" إنعاش" من السهل جتعل فضيلةالإبستمولوجيا تدعي أن ، على ذلك عاوة  . انتباههم إىل احلكمة

ملعرفة املزيد عن احلكمة وارتباطها احملتمل بفضيلة التواضع . وحتليلها لفهم واحلكمةاباالهتمام 
 .Ryan (2014)انظر ، اإلبستمولوجي

 :عواطف إبستمولوجية 4. 10

 من سلوك اضحىت لو كانت تت، إن العديد من الفضائل هي نزعات عاطفيةقول الليس من املثري للجدل  
 فإن الشجاعة الفكرية تدفع حاملها إىل اخلوف والثقة يف القضاي، آنف اكما ذكران .  العاطفةعاوة  على 

أنه نظر ا ألننا قادرون على متييز املشاعر بشكل ( 4الفصل : ب 2016) ألفانويقرتح . اإلبستمولوجية
إذا كان . اإىل العواطف اليت حتكمهفقد يكون من املفيد فهرسة الفضائل ، أكثر وضوح ا من الفضائل
 مورتونميه ما يسفيمكن متييز القيم الفكرية وتنظيمها من خال فهرسة ، هذا على املسار الصحيح

 see also Morton 2014 ،Stocker 2010 ،and; 2010) اإلبستمولوجيةابلعواطف 
Kashdan & Silvia 2011) .واألمل، امرةواملؤ ، والفتنة، مثل الفضول حاالتهذه  شلت، 
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، والعجب ،واالرتباك، واحلرية، وامللل، والشك، الرتيابوا، واملفاجأة، سوء الظن، وعدم الثقة، والثقة
الحظ أن بعض هذه العواطف ُيشار إليها ابلكلمات . اإلبستمولوجيوالقلق ، واإلميان، والرعب

هّمات مالكلمات غالب ا ما تؤدي "، كما يقول مورتون.  احلاكمةاملستخدمة أيض ا لإلشارة إىل فضائلها 
 .(2010)" الفضيلة إىل العاطفة إىل روابط حرفاألروابط ، واوية

ثاث طرق على ب اإلبستمولوجيةمن التنظري حول العواطف  يسعها اإلستفادة الفضيلةإبستمولوجيا 
لقيام بذلك يزود أن ا يف اإلبستمولوجية تتمثلإحدى مزاي تنظري الفضائل الفكرية عرب العواطف . األقل

املذكورة يف  واطفعفالعديد من الفضائل املتعلقة ابل: "املهماتبنوع من "قائمة  الفضيلة يإبستمولوجي
ائدة أخرى لعدسة ف. لاختيارمتاحة هذه الفضائل ، حتت االستكشافالفقرة السابقة غري مستكشفة أو 

احملفز  للتساؤل وسائلرية ابعتبارها هي أهنا تساعد على فهم الفضائل الفك اإلبستمولوجيةالعاطفة 
 اإلبستمولوجية العواطفو  ،هي حاالت حتفيزية، بعد كل شيء، العواطف. ا فحسباثبت   ااعتقاد   توليس

لنقطة بفكرة ترتبط هذه ا. وما إىل ذلك، عدم التصديقو  ،التصديقبشكل خاص توجهنا إىل البحث عن 
ا م92: 2013مايكل برادي )  اؤلالتسوهي أن العواطف بشكل عام حتفز ، نها( لكنها أكثر حتديد 

على . نباط اخلاصة هبااالستأحوال يف  التساؤل والتحقيقحتفز ولذلك ، ألهنا "جتذب االنتباه وتستهلكه"
فهم التهديد أو ويوجهه إلجياد و ، يستحوذ اخلوف على انتباه الشخص اخلائف ويستهلكه، سبيل املثال

 .اخلطر )احملتمل(

استخرج ، ثالعلى سبيل امل. على فهم دوافع وممارسات العلماء اإلبستمولوجيةاعد العواطف تس، وأخري ا 
( الكتشاف بنية احلمض النووي 1969( حساب السري الذاتية جليمس واتسون )2002اثجارد )

ب والضيق يليه اخلوف واألمل والغض، األكثر ارتباط ا ابالهتمام وهبجة االكتشاف؛ ملصطلحات العاطفة
، الزائف فإن األدبيات املتعلقة ابلتمييز بني العلم والعلم، ذلكعاوة  على  .تقدير اجلمايل واملفاجأةوال

يتحدث . ملعرفيةوخاصة العاطفة ا -تتخللها لغة املشاعر ، إىل جانب األدبيات املتعلقة ابلثورات العلمية
يز العلم وهو مي. ااعتقاد   ن كوهناكثر مأ( عن مواقف العلماء من فرضياهتم على أهنا "أمل" 1962بوبر )

" لتكذيبيةا" واإلشادة بـ ،" اخلاصة هبذا األخرياإلعتقادخباصية " السخريةعن العلم الزائف من خال 
النظرية"  "االهتماماتو جيادل أبن "املشكلة اخلاصة قيد التحقيق"كما .  واالنفتاح على اختبار األول
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( املعرفة العلمية ابليقني الاهويت الذي "جيب أن يكون 1978س )يقارن الكاتو . حتدد وجهة نظره للعاملِ 
ولكن  اإلعتقادإن موقف العلماء جتاه مناذجهم هو ليس فقط  Kuhn (1962)يقول . با شك"

ولكن ، فقطوهو يدعي أن العلماء تلقوا اكتشاف األشعة السينية "ليس ابلدهشة . أيض ا "الثقة"
شكل ]هم[ كانوا مذهولني منها ب، وا يف األدلةالرغم من أهنم مل يشك  "على : قائا   ويتابع ،ابلصدمة"

 .واضح"

ر أصبح هذا الشعور ابلضيق أكث. يصاب العلماء "ابلضيق"، كون يف أوقات األزماتتوماس  يقول  
مقدم ا جان وجد تكراران مس، على سبيل املثال. علم النفس االجتماعيبتكرار الوضوح ا مؤخر ا يف أزمة 

يسمى "أتوري استنفاد األان" مؤخر ا أنه على الرغم من عقود من الدراسات اإلجيابية والتحليات ملا 
 Lurquin et؛ Hagger et al. 2016يبدو أنه ال يوجد مثل هذا التأوري )، الناجحة املابعدية

al .2016) . وصف صحفي علمي يكتب جمللةSlate  "هذه النتائج أبهنا "ليست مقلقة فحسب
انظر موارد اإلنرتنت ، Engber 2016) "مشبوه"كله ألهنا تشري إىل أن جمال البحث  ، رعبة"بل "م

 :قائا  ، أحد العلماء الشباب يف خضم األزمة، ينقل املقال عن إيفان كارتر. األخرى(

لقد  ، ولميكنين الق ،عادة  . لقد فقدت بوصليت بشكل أساسي، فجأة شعرت أن كل شيء كان ينهار
أشعر ، لذا ميكنين أن أشعر ابلرضا حيال ذلك، دراسة منشورة حول هذا األمر 100كانت هناك 

 .أدراج الريحذهب  هذا لكن كل. ابلثقة

انظر موارد اإلنرتنت األخرى( أنه ، 2016كتب عامل النفس االجتماعي مايكل إنزليخت )،  يف مدونته 
 : على الرغم من كونه

وأحياان   ،املوقف الذي حنن فيه حياللدي الكثري من املشاعر  ،[. . . علم النفس االجتماعي ]حبا  ل 
استقبال ميكننا  ،وعندما نعرتف وحنزن على األمس، [ فقط عندما نشعر ابلسوء. . . ]. يكسر قليب وقله

ومل  ،يتمن حت متوجأشعر أن األرض . "أان يف مكان مظلمو ،"هذا خميف متام ا"، واتبع قائا  . غد أفضل
ميكنهم من  يف وضع الفضيلةو إبستمولوجيقد يكون . " حقيقيهو حقيقي وما هو غري أعد أعرف ما 

 .نهم يعانونوصف دقيق ملا تقدمي األقل يف أو ، تقدمي املساعدة والراحة للعلماء املنكوبني
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