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  چکیده
ــه    ــاً در صــدر فهرســت فضــایل عقالنــی جــاي دارد ک ــی غالب گشــودگی ذهن

کم در سـه سـطح    کنند. این فضیلت دست گرا عرضه می شناسان فضیلت معرفت
تواند براي  کند؛ در سطح نخست، می عقالنی خود را آشکار می -ارزش اخالقی

هاي عقالنی مـؤثر باشـد. در سـطح دوم، ارزیـابی و      ها و اختالف رفع تعارض
بخشد و در سطح سوم، بـراي فهـم    نجش دعاوي عقالنی را صورتی بهتر میس

اي که به این فضیلت عقالنی آراسته باشد،  دعاوي عقالنی ضروري است. باورنده
تواند امیدوار باشد که شرایطی بهتر براي آراستگی به دیگر فضایل عقالنـی   می

، و خـودآیینی  دلـی، خالقیـت   طرفی، بردباري، هم همچون انصاف، صداقت، بی
مندانـه،   مدارانه و فضیلت ها، یعنی باور وجدان یابی به غایت آن عقالنی و دست

کننده است. گرچه  دارد. آراستگی به فضیلت گشودگی ذهنی براي متدینان تعیین
ممکن است باورها و تعهدهاي دینی به سبب ارتباط اساسی خـود بـا هویـت    

ظر آیند، اتصاف به این فضیلت است که ن ذهنی به باورنده مانع اتصاف به گشوده
مندانـه   مـدار و فضـیلت   تواند شخصیت و باورهاي باورندة متدین را وجدان می

هاي دینی برآمده از کتب مقدس و زندگی الگوهاي  سازد. افزون بر این، روایت
کنند که در  اي را تحسین می عقلی و اخالقی در ادیان ابراهیمی شخصیت باورنده

ذهـن باشـد.    داشت باورهاي دینی و دیگر باورهاي خود گشوده هبرگرفت و نگ
گرایانه از توجیه باور دینی،  رسد مطابق تلقی فضیلت نظر می نتیجه آن است که به
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بودن  گشودگی ذهنی و دیگر فضایل عقالنی مرتبط با آن نقشی اساسی در موجه
  باور دینی دارند.

گـرا، فضـیلت عقالنـی، بـاور      فضیلتشناسی  ، معرفتگشودگی ذهنی :ها دواژهیکل
  .دینی

  
  مقدمه. 1

ــت ــیلت  معرف ــی فض ــرا ( شناس ــه virtue epistemologyگ ــه مجموع ــه ) ب ــاي  اي از نظری ه
هـاي آن، بـه باورنـده و     شود که به جاي توجه به بـاور و ویژگـی   شناختی اطالق می معرفت

معرفتی را در نسبت  ۀشناسی، مانند توجیه و وظیف صفات او نظر دارند و مفاهیم مهم معرفت
). گرچـه  Greco, 2011دهنـد (  ) توضـیح مـی  intellectual virtueبا مفهوم فضیلت عقالنـی ( 

شناسـان   تـر از مکتوبـات معرفـت    مباحث انتزاعی دربارة فضایل عقالنـی حجمـی گسـترده   
هاي خاصِ هر فضیلت عقالنـی   هاي اخیر توجه به ویژگی گرا را دربرگرفته، در سال فضیلت
غالبـاً در صـدر فهرسـت     open-mindedness(1» (گشودگی ذهنی«بیشتر یافته است. رواجی 

ها که روایتی اخالقـی و   ویژه آن گرا، به شناسان فضیلت فضایلی عقالنی جاي دارد که معرفت
کننـد. بـراي    انـد، عرضـه مـی    ) را از این نظریۀ معرفت برگرفتهresponsibilistباور ( مسئولیت

اي از  ی در مواضعی مختلف از آثار خود به این فضیلت عقالنی و پـاره نمونه، لیندا زگزبسک
) و رابرتـز و  Zagzebski, 1996: 175, 181, 185-188هاي مرتبط بـا آن اشـاره کـرده (    مهارت

جا، ابتـدا   اند. در این وود فصلی از کتاب خود دربارة فضایل عقالنی را به آن اختصاص داده
ارائه و سپس، بر اساس این تحلیل، به باور دینـیِ مبتنـی بـر    تحلیلی از این فضیلت عقالنی 

  شود. گشودگی ذهنی پرداخته می
که فضایل عقالنی عمومـاً در   پیش از طرح بحث، باید به دو نکته اشاره کرد: نخست این

) نیز دارند. در بحث از گشـودگی  intellectual viceمقابل خود یک یا چند رذیلت عقالنی (
مقابل آن نیز اشاره خواهد شد. آشکار اسـت کـه بـاور دینـی ممکـن اسـت       ذهنی به رذایل 

چه در مورد باور  برخاسته یا آکنده از گشودگی ذهنی یا برخی از آن رذایل باشد. بنابراین، آن
تواند به طور ضمنی نشانی  متناسب با فضیلت عقالنی گشودگی ذهنی خواهد آمد، می دینی

جـا   دست دهـد امـا تفصـیل ایـن بحـث در ایـن       عقالنی نیز بهاز باور دینیِ آمیخته با رذایل 
مدارانـه/   نخواهد آمـد. نکتـۀ دوم آن اسـت کـه مطـابق تحلیـل زگزبسـکی، بـاور وجـدان         

ــیلت ــه ( فض ــت    conscientious/ virtuousمندان ــی اس ــایل عقالن ــده از فض ــاوري برآم ) ب
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)Zagzebski, 1996: 203مندانه است  دارانه/ فضیلتم گاه وجدان ). بنابراین، باور دینی فقط آن
که فضایل عقالنی، از جمله گشودگی ذهنی، برآید و غایت این فضایل را محقق سازد. ایـن  

  نکته در انتهاي بحث آشکارتر خواهد شد.
  

  گانه ها و سطوح سه شرط . گشودگی ذهنی: پیش2
اي  توضیح گشودگی ذهنی بـه مثابـه یـک فضـیلت عقالنـی نیازمنـد در نظـر داشـتن پـاره         

مالحظات است. نخست اینکه هر توضیحی در مورد این فضیلت عقالنی باید آن را در مقام 
وصف کند. مفهوم اخالقی غلیظ مفهـومی   thick moral concept(2یک مفهوم اخالقیِ غلیظ (

) و هـم  descriptive/ representativeاست کـه در یـک زمـان، هـم توصـیفی و بازنُماینـده (      
توان این وجـوه   اي که نمی گونه ) است، بهnormative/ motivational( هنجاري و برانگیزاننده

تـر از مفـاهیم    کرد. همچنین، غناي مفهوم اخالقی غلیظ بسـیار بـیش   زاآن را از یکدیگر مج
) ماننــد خــوب/ بــد و درســت/ نادرســت اســت و thin moral conceptsاخالقــی رقیــق (

ها در زندگی تغییرهـاي اخالقـی قابـل     آورد که پرورش آن هایی خاص را درنظر می ویژگی
کند. بـر همـین اسـاس، هـر توضـیحی در بـاب        توجهی را در سلوك اخالقی فرد ایجاد می

گشودگی ذهنی باید غناي مفهومی آن را متمایز از هر مفهوم یا فضیلت اخالقی دیگر نشـان  
ت چیزي دهد. به عبارت دیگر، توضیح گشودگی ذهنی باید نشان دهد که چگونه این فضیل

افزاید. در غیـر ایـن    بیش از هر فضیلت اخالقی دیگر بر مجموعۀ مصطلحات اخالقی ما می
صورت، مشخص نخواهد شد که چرا باید گشودگی ذهنی را فضیلتی خـاص و متمـایز در   

  ).Riggs, 2010: 175-176نظر گرفت (
 مالحظۀ دوم آن است که هر توضیحی دربارة گشودگی ذهنی بایـد بـر ارزش شخصـی   

)personal worthگرا را بـه   هاي معرفت فضیلت ) و انگیزشی آن تأکید کند. اگر تقسیم نظریه
)، Baehr, 2011: 47-67بپـذیریم ( » بـاور  مسـئولیت «) و reliabilist» (اعتمادبـاور «هـاي   نظریه

رسد فضیلت عقالنی گشودگی ذهنی اهمیت و تأثیر خود را در نوع اخیر از  نظر می گاه به آن
ها است که اهمیت منش و انگیـزش فاعـل    چراکه در این نظریه ؛کند ها آشکار می ریهاین نظ

هاي اعتمادگرا فقـط   گیرد. نظریه معرفت و آراستگی او به فضایل عقالنی مورد توجه قرار می
رسـان   هـا را فراینـدهایی اعتمادپـذیر و صـدق     کنند که آن جا به فضایل عقالنی نظر می تا آن

)truth-conducive(       بیابند در حـالی کـه در نظریـۀ زگزبسـکی یـا مونـت  ) مارکیـتJames 
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Montmarquetرود و بـه   بـه صـدق مـی    یابی دست ف)، ارزش فضیلت عقالنی فراتر از صر
 یـابی  دسـت رسان نیز هسـتند.   طور خاص، زگزبسکی بر آن است که فضایل عقالنی صدق

اي توضیح داده شود که خاستگاه ارزش افـزودة بـاور صـادق،     باورنده به صدق باید به گونه
شناسـی   کنـد، آشـکار شـود. از منظـر معرفـت      یعنی ارزشی که آن را بـه معرفـت بـدل مـی    

  گر این ارزش افزوده است. باور، کاربرد فضایل عقالنی بیان گراي مسئولیت فضیلت
براي ایضاح مفهوم و کاربرد گشودگی ذهنی باید به  که به طور خاص، مالحظۀ سوم این

ذهـن بـود؟ چـرا کسـی کـه بـه لحـاظ عقالنـی          ها پاسخ گفت: چرا باید گشوده این پرسش
ذهن نیز باشد و آیا اتصاف به گشودگی ذهنی و کـاربرد آن در   مند است باید گشوده فضیلت

؟ آراستگی به گشـودگی  همۀ شرایط اسباب اتالف وقت و توان عقلی را فراهم نخواهد کرد
ویـژه   ذهن بودن از همۀ باورهاي خـود، بـه   ذهنی چگونه ممکن است و آیا باید براي گشوده

باورهاي مهم و حساس، دست کشید؟ چگونه باید دریافت که چه هنگام و تا چه حد بایـد  
گـرا آن   شناسی فضـیلت  ) از مزایاي عمدة معرفتRiggs, 2010: 177-178ذهن بود؟ ( گشوده

اي  هاي خردپسـند زمینـه   وجوي پاسخ ها و جست تواند با تدقیق در این پرسش که می است
مناسب را براي فراروي از طرح نکات مکرر و شعارگونه دربارة همۀ فضایل عقالنـی و بـه   

  3طور خاص، گشودگی ذهنی فراهم کند.
در سطح نخست،  ؛دهد گشودگی ذهنی اهمیت خود را در سطوحی متفاوت نشان می

هـایی پدیـدار    رسد که گشودگی ذهنی فضیلتی عقالنی است کـه در موقعیـت   ظر مین به
اي تعارض، منازعه و مخالفت در کار است. فرد یا موضعی با باورها و  شود که گونه می

توان فرد یا  هاي خاص در یک سوي قرار دارد در حالی که در سوي مقابل، می استدالل
ظه کرد. اقتضاي گشودگی ذهنی در این موقعیت هاي مخالف مالح موضعی را با استدالل

ها فراتر روند تا  آن است که هر دو سوي منازعه موقتاً باورهاي خود را کنار نهند یا از آن
توانند پیرو دلیل باشند.  جا که می خوبی بشنوند و تا آن هاي مخالف را به بتوانند استدالل

دیگر را  هاي یک فین اختالف دیدگاهگشودگی ذهنی مانع از آن است که در این مسیر، طر
کم بگیرند تحریف یا کاریکاتوریزه کنند یا اساساً نادیده انگارند. هرچه باورهـاي   دست

ها رهاکردن  تر باشد یا تغییر آن ها مرتبط دارتر و با هویت آن ها ریشه طرفین در وجود آن
تـري را الزم آورد،   باورهاي بسیار دیگر یا منافع و اعتبارهـاي مـالی و اجتمـاعی بـیش    

توان فردي  ها، حتی به صورت موقت، دشوارتر است. با این حال، می کشیدن از آن دست
تـر صـداي دیگـري،     ذهن را درنظر آورد که قادر است براي شنیدن بهتر و دقیق گشوده
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ذهنی  باورها و تعهدات خود را براي مدتی نادیده بگیرد. ممکن است نتیجۀ این گشوده
ا، تغییر نگرش، تنظیم دوبارة باورها یا تأکید بر بـاور پیشـین باشـد. در هـر     تغییر باوره

مدارانـه/   صورت، به شرط برآوردن مقتضیات این فضیلت عقالنی، باور جدیـد وجـدان  
چون این سطح از گشودگی ذهنی ناظر بر تعارض و اختالف  4مندانه خواهد بود. فضیلت

-conflict model of open» (مـدل تعـارض  «توان آن را گشودگی ذهنی در  ست، میا آرا

mindedness    تعصـب «) نامید. در این سطح، گشودگی ذهنی در مقابـل رذایلـی چـون «
)bias ،(»ــزم ــی ج ــیش«)، dogmatism» (اندیش ــه«و  ،)prejudice» (داوري پ ــري کوت » فک
)narrow-mindednessگیرد ( ) قرار میBaehr, 2011: 141-143.(  

همـۀ فـاعالن   ل ) محتمـ fallibilityمدل تعارض خطاپـذیري ( مبناي گشودگی ذهنی در 
یابد که قواي معرفتی خطاپذیري دارد و ممکـن   کس به اندك تأملی درمی معرفت است. هر

هایی سست و لرزان بنیاد نهـاده باشـد.    ترین باورهاي خود را بر پایه ترین و مهم است محکم
است، راهنماي خـوبی بـراي کشـف    ترین مقتضاي گشودگی ذهنی  توجه به دیگران، که کم

ها و عادات آلوده به رذیلت خـود در بـاورآوري، باورهـاي سسـت و خطـاي خـود و        شیوه
ترتیب، گشـودگی ذهنـی نگـرش مرتبـۀ دوم فـرد را بـه        ها است. بدین درنهایت، اصالح آن

آورد. به همان شیوه که باور فرد به خطاپذیري باورهاي خـود صـرفاً    باورهاي خود الزم می
ناظر بر تردید در مورد یک باور خاص نیست بلکه نـاظر بـر مجموعـۀ باورهـاي او اسـت،      
گشودگی ذهنی فضیلتی است که راهبردها و عـادات بـاورآوري فـرد را مـورد توجـه قـرار       

). گمان بر این است که Adler, 2004: 130ها بپردازد ( تک آن که به ارزیابی تک دهد نه آن می
باورنده را از خطاپذیري باورهاي خـود آگـاه و او را در یـافتن خطاهـا و     ذهن بودن  گشوده

فکري و تعصـب او را بـیش از پـیش گرفتـار      کند در حالی که کوته ها یاري می کاستن از آن
  خطا خواهد کرد.

ضـرورت   شود چراکه اوالً، کاربرد آن به اما گشودگی ذهنی در مدل تعارض محدود نمی
را درنظـر   وضـعیتی  توان ها نیست و ثانیاً، می رهاي خود یا تعلیق آننیازمند کنارگذاشتن باو

کـه باورنـده در یـک سـوي      آورد که در آن گشودگی ذهنی مهم و کارامد است فـارغ از آن 
طرف است یا حالتی خنثـی   موضوع بی در قبال، باورنده اساساً وضعیت منازعه باشد. در این

اي مـورد منازعـۀ دو    رید که باید در مـورد پرونـده  دارد. براي نمونه، یک قاضی را درنظر آو
آن نیـز   در قبـال طرف داوري کند. قاضی از پیش بـاوري در زمینـۀ مـورد بحـث نـدارد و      

هـا   هاي طرفین منازعه و ادلۀ آن رسد شنیدن دقیق روایت نظر می طرف و خنثی است اما به بی
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ـ  داوريی درسـت  بهبتواند  ذهن باشد تا کند. او باید گشوده گشودگی ذهنی را ایجاب می د. کن
هـا،   گـرفتن آن  بدین معنا، گشودگی ذهنی شامل شنیدن صداي هر دو سـوي مـاجرا، جـدي   

زدگی و داوري ناپخته است. اهمیت گشودگی ذهنی  بررسی دقیق ادله و خودداري از شتاب
ـ    گاه آشکارتر می هاي مربوط به آن در این سطح آن و مهارت ی شود که نقطـۀ مقابـل آن، یعن

)، hastiness» (زدگـی  شتاب«چون  م کنیم که گرفتار رذایلی عقالنی همسداوري را درنظر مج
  ).Baehr, 2011: 143-144) است (laziness» (کاهلی«و  ،)impatience» (نابردباري«

اي با  است اما همچنان در نقطهمتفاوت با سطح نخست  ،سطح دوم از گشودگی ذهنی
رسد که در هر دو سطح، یـک اخـتالف یـا تعـارض کـانون       نظر می آن اشتراك دارد. به

موضوع است. در یک جا باورنده خود یک سوي ماجرا است و در جایی دیگر، باید در 
چه در هر دو سطح مشترك است ارزیابی  مورد منازعه یا اختالفی داوري کند. بنابراین، آن

نی تـالش بـراي   یا سنجش عقالنی یک یا چند تعارض است. بدین معنا، گشودگی ذه
اي عقالنی است.  طرفانۀ یک یا چند سوي اختالف در مورد مسئله ارزیابی منصفانه و بی

ر وتوان، اوالً، شرایطی را در ذهن مص رود چراکه می اما گشودگی ذهنی از این نیز فراتر می
و کرد که در آن اختالف و تعارضی در کار نیست و ثانیاً، فعالیتی عقالنی غیر از ارزیابی 

سنجش در جریان است اما همچنان نیاز به فضیلت عقالنی گشـودگی ذهنـی احسـاس    
گر سطح سوم از کاربرد گشودگی ذهنی است. آموزگاري را  شود. این شرایط نمایان می

خواهد براي فهم بهتر درس جدید،  آموزان می درنظر آورید که در کالس درس از دانش
هاي معمول و متعارف خود  خود را فراتر از تجربه اینشتین، ذهن» نظریۀ نسبیت عام«مثالً 

هـاي معمـول اسـت.     فـرض  ببرند چراکه فهم موضوع درس نیازمند گریز از سلطۀ پیش
اي زبانی  خواهد زبانی بیاموزد که به شاخه آموزي را درنظر بگیرید که می همچنین، زبان

هـاي   فرض اهد که پیشخو کلی متفاوت با زبان مادري خود تعلق دارد. معلم از او می به
خود را دربارة ساختارهاي زبانی یا زمان افعال در این زمینه کنار بگذارد چون در غیر این 
صورت، فهم ساختارهاي زبان جدید برایش دشوار خواهد بود. بنابراین، در سطح سوم، 

 »یـادگیري «) و understanding» (فهـم «که ارزیابی و داوري مد نظر باشد، به  بیش از آن
)learningشود ( ) توجه میBaehr, 2011: 146-147.(5  

دهد که الزمۀ ایـن فضـیلت عقالنـی     نشان می ،گانۀ گشودگی ذهنی توجه به سطوح سه
) خاصـی اسـت کـه    cognitive) از موضع شـناختیِ ( transcendenceجداشدن یا فراتررفتن (

ذهن تالش  اکنون بر ذهن باورنده حاکم است. در سطح ارزیابی و داوري، باورندة گشوده هم
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اي معقـول بازبینـد.    کند از موضع خود فراتر رود تا بتواند مواضـع مخـالف را از فاصـله    می
کند کـه بتوانـد ذهـن خـود را بـراي مقایسـۀ        همچنین، او، با این فراروي، فضایی فراهم می

واضع و ادلۀ مخالف به تحرك وادارد. در غیر این صورت، ممکن است ذهن با تأکید بیش م
اي خاص از ادله از مالحظۀ مواضع و ادلۀ دیگـر بازبمانـد.    از حد بر یک موضع یا مجموعه

 wishful» (آرزواندیشـی «) یـا  self-deceit» (خـودفریبی «آشکار است کـه رذیلـت عقالنـی    

thinkingصراحت به خود دروغ بگوید یـا آرزوي   سیط نیست که باورنده به) چنان ساده و ب
ین امر واقع کند. این رذیلـت غالبـاً در طـی فراینـدي پیچیـده و ناآگاهانـه در       نشخود را جا

توانـد از دو   پرایس، ذهن آدمی می گفتۀ بهگیرد.  شخصیت و منش عقالنی باورنده شکل می
ه خواست باور به یک گزارة خاص ممکن ک نخست آن ؛طریق عمده گرفتار خودفریبی شود

اي کـه نتوانـد    گونه است ذهن را صرفاً به سوي توجه به قراین مؤید آن گزاره سوق دهد، به
قراین کمابیش قابل توجه علیه گزارة مطلوب خود را درك کند. در ایـن صـورت، باورنـده    

اما افزون بر این، ممکن  کنند. کند همۀ قراین موجود گزارة مورد نظر او را تأیید می گمان می
است ذهن باورنده فقط در پی قراین مؤید نباشد بلکه چنان بر خود گزاره تمرکز کند، آن را 

ـ  دائماً پیش چشم آورد و پیامدهاي محتمل باور بـه آن را برر  د کـه درنهایـت، جـز    سـی کن
از این هر  ). گریزPrice, 1954: 19باورآوردن به آن گزاره راهی دیگر پیش روي خود نبیند (

 دو صورت خودفریبی از طریق پرورش گشودگی ذهنی در خود میسر است.
کند و به  فراروي ذهنی از مواضع و باورها فرد را آمادة شناخت و نظارت بر خود می

تـر   تر شود، او به آرمان گشودگی ذهنـی نزدیـک   میزانی که این شناخت و نظارت بیش
هـا و عـادات    ر خطاپذیري و سپس، بر شیوهشود. با شناخت خود، باورنده نخست ب می

یابد که چگونه و چه  شود و درمی نادرست خود در باورآوردن یا حفظ باورها واقف می
کـار   آمده را به دست دهد. با نظارت بر خود، او شناخت به هنگام این عادات را بروز می

دهـد:   یفکري و تعصب را در خود تشـخیص مـ   هاي بروز کوته گیرد؛ نخست نشانه می
، »میلی ناموجه نسبت به بحث و مطالعه دربارة برخی باورهاي مخـالف  حساسیت و بی«
هـا و   برخی واکـنش «و حتی  ،»تغییر لحن و آهنگ صدا در مواجهه با مدافع این باورها«

تدریج در  ها، باورنده به ر آندها و تأمل  با تشخیص این نشانه». حاالت بدنی و رفتاري
کند. براي مثال،  تر شدن را آغاز می ذهن شد و حرکت در مسیر گشودهکو ها می اصالح آن

کرده در حالی  وگو می یابد که تا پیش از این، صرفاً با افرادي خاص گفت او احتماالً درمی
انـد.   هاي موجود و موجـه  ها یگانه مفروض هاي ذهنی او و آن برده مفروض که گمان می
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دیـدن افـراد و نماینـدگان     ،نابجا راین تصویکی از نخستین عوامل تشخیص و اصالح 
کیشان او دارند و سخن گفتن  هایی متفاوت با باورنده و هم هایی است که مفروض فرهنگ

  ).Riggs, 2010: 183-184ها است ( با آن
دهـد کـه ایـن فضـیلت، اوالً، آرمـانی را       هاي گشودگی ذهنی نشان مـی  تأمل در ویژگی

ناپذیر است و ثانیاً، همگان را بـه سـوي خـود     ن پایانبخشد که حرکت به سوي آ تجسم می
مدار نیز ممکن است به رذایلـی عقالنـی    خواند. حتی باورندة هوشیار، دقیق و وجدان فرامی

حتـی از   ،دوانند. باورندة مبـتال بـه ایـن رذایـل     مبتال شود که در نهان، در ضمیر او ریشه می
ماند. بنابراین، تأمل انتقادي مداوم در  این بازمیمالحظه و ارزیابی دقیق و منصفانۀ دالیل و قر

هاي عقالنی یـا فهـم دالیـل و قـراین      شرط داوري خود و آراستگی به گشودگی ذهنی پیش
که تا حدي آراسته به فضایل عقالنی است، همچنان خـود را در شـناخت    است. بنابراین، آن

دانـد. صـدالبته او    هنـی مـی  ترکردن گشـودگی ذ  خود و نظارت بر آن نیازمند تعمیق و راسخ
هـا   اي قراین را علیـه آن  کند و ممکن است پاره ت دفاع میوق ها به گیرد، از آن باورهایی برمی

هـا و جـدي    جد نگیرد اما مهم آن است که این همه، یعنی برگـرفتن باورهـا، دفـاع از آن    به
دگی ذهنی باشد. گرفتن/ نگرفتن دیگر ادله و قراین مسبوق و مصبوغ به نگرشی از سرِ گشو

مداري او در مالحظۀ ادله و قـراین   شناخت و نظارت عقالنی باورنده بر خود ضامن وجدان
  ).Riggs, 2010: 185-187مخالف با ذهنی گشوده است (

رســد نگرانــی از اتــالف وقــت و تــوان عقلــی باورنــده در  نظــر مــی ترتیــب، بــه بــدین
ویـژه اگـر او از پـیش     ، بـه وجوي او براي آرمـان گشـودگی ذهنـی نادرسـت اسـت      جست

رویکردي مبتنی بر گشودگی ذهنی در برگرفتن و سنجیدن باورهاي خود پیشه کـرده باشـد.   
تـر   خواند بلکه منظر او را وسیع نمی گشودگی ذهنی باورنده را به تغییر رأي دائمی خود فرا

سـۀ آرا بـر   که آمد، ممکن است او، درنهایت، با مالحظۀ مواضع دیگـر و مقای  سازد. چنان می
نظر پیشین خود باقی بماند. اما اگر شرایط انگیزشی فضیلت گشودگی ذهنی برآورده شـود،  

» مندانـه  فضـیلت «و » مدارانـه  وجـدان «او واجد این فضیلت و باور او شایستۀ آن اسـت کـه   
  :اي است که خوانده شود. او باورنده

از موضع شناختی فعلی تواند (ب)  خواهد و (تا حدي) می بنا بر منش خود، (الف) می
 ,Baehrجد بگیـرد (  هاي (د) موضع شناختی متمایز را به خود فراتر رود (ج) تا ارزش

2011: 152.(  
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ذهنی متصف شـود ضـروري    که به گشوده بنابراین، خواست و انگیزش فرد براي آن
ذهـن   یقـین گشـوده   است. اگر او غایت این انگیزش را به نحوي اعتمادپذیر برآورد، بـه 

ار و مستبد باما البته ممکن است عوامل بیرونی، مانند ممانعت و مجازات دولت ج است
به غایت آن محروم کند. در ایـن   یابی دستها و اطالعات کافی او را از  یا فقدان آگاهی

برانگیـز   صورت نیز ارزش انگیزشی باورنده چنان است که وضعیت ذهنی او را تحسین
 ؛وجـوه عـاطفی و رفتـاري نیـز دارد     ،به گشودگی ذهنیافزون بر این، اتصاف  6کند. می

هاي عاطفی و رفتاري  ذهن است که عالوه بر مؤلفۀ شناختی، مؤلفه گاه گشوده باورنده آن
) prima facieنظـر (   بـادي  در این فضیلت را نیز دریابد. او باید وسعت اعتماد عـاطفی  

 يچنین، باید بتواند لوازم رفتارها گسترش دهد. هم خود را به دیگر باورندگان و ادلۀ آن
هاي رفتاري الزم را بـراي تحقـق    فضیلت گشودگی ذهنی را محقق سازد؛ یعنی مهارت

  ها مسلط شود. این فضیلت در خود بشناسد و بر آن
در ابتدا گفته شد که گشودگی ذهنی غالباً در صدر فهرست فضـایل عقالنـی جـاي    

ا خود از فضایل عقالنی مهم است بلکه با تنه علت آن است که این فضیلت نه ؛گیرد می
» طرفـی  بـی «)، honesty» (صـداقت «)، fairness» (انصـاف «دیگر فضایل عقالنـی ماننـد   

)impartiality ،(»خودآیینی«و  ،»بردباري) «autonomy(   ،نسبتی وثیق دارد و در مـواردي
دلـی   هم«فضیلت  رود. براي نمونه، شمار می ها به گر تحقق آن شرط یا تسهیل زمینه، پیش

)، که به معناي توانـایی دیـدن امـور از چشـم دیگـران      intellectual empathy» (عقالنی
است، به آراستگی به گشـودگی ذهنـی وابسـته اسـت چراکـه گشـودگی ذهنـی زمینـۀ         

شدن به موضع دیگري را فراهم  گیري و فراروي باورنده از موضع خود و نزدیک فاصله
هـا،   )، که بـه معنـاي درك و دریافـت امکـان    creativity» (خالقیت«سازد. همچنین،  می

مفاهیم و رویکردهاي جدید است، نیازمند گشودگی ذهنی است. گشودگی ذهنی، هـم  
 ,Baehrگـر اسـت (   داشت این فضایل مؤثر و تسهیل در تکوین و هم در پرورش و نگه

کنند تـا   ا یاري میاي فضایل عقالنی نیز باورنده ر ). از سوي دیگر، پاره156-157 :2011
هـا   هایی بایـد بـیش از دیگـر موقعیـت     و در چه موقعیت ،دریابد چگونه، در چه حدود

)، کمک wisdom( »حکمت«ویژه، فضایل مرتبۀ اعال، مانند فضیلت  ذهن باشد. به گشوده
  7تر شوند. کنند تا قیود و شروط تحقق گشودگی ذهنی مشخص می
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  . گشودگی ذهنی در باورهاي دینی3
گفته وفادار اسـت.   شده در باال دربارة گشودگی ذهنی به مالحظات پیش توضیح مجمل ارائه

این توضیح گشودگی ذهنی را یک مفهـوم اخالقـی غلـیظ و فضـیلتی مربـوط بـه مـنش و        
تـر شـدن    ذهـن  کند و راهنمایی نیـز بـراي گشـوده    انگیزش عقالنی فاعل معرفت معرفی می

دهد که چـرا همگـان نیازمنـد توجـه بـه ایـن فضـیلت         دهد. همچنین، نشان می دست می به
 8مند باشـند.  اند حتی اگر تا حدي از آن یا دیگر فضایل عقالنی بهره عقالنی و آراستگی بدان

به طور خاص در مـورد بـاور دینـی     را چه در باب گشودگی ذهنی آمد هاي آن اینک داللت
آن اسـت کـه    ۀاور دینی نشـان گیریم. طرح فضیلت عقالنی گشودگی ذهنی در مورد ب کار به

مندانه شـکل گیـرد.    مدارانه نیز باید از سرِ انگیزشی فضیلت مندانه/ وجدان باور دینی فضیلت
اي است که مسـئولیت اخالقـی و    ) همان مؤلفهvirtuous motivationمندانه ( انگیزش فضیلت

ه بـه ایـن مسـئولیت    کند. اگر باورنـد  معرفتی باورنده را در مورد باور دینی به او گوشزد می
یابد که حتی در  مندانه و باوري دینی را درمی گاه تفاوت بین باور دینی فضیلت توجه کند، آن

  صورت صدق، بدون ارتباط درونی با مسئولیت باورنده به چنگ آمده باشد.
کنـد. در سـطح    گشودگی ذهنی در مورد باور دینی نیز خود را در سه سطح آشکار مـی 

رض باورها است، گشـودگی ذهنـی در مالحظـه و بررسـی اخـتالف      نخست، که سطح تعا
آسـانی مالحظـه    هاي عمومی، متدینان به افتد. امروزه، به کمک رسانه باورهاي دینی مؤثر می

کنند که باورهاي دینی آنان یگانه باورهاي موجود و موجه نیسـت و دیگرانـی بـا همـان      می
دارند. بنابراین، واضـح اسـت کـه ممکـن      هاي دینی دیگري دیدگاه ،اهداف و قواي معرفتی

جـویی و گشـودگی ذهنـی در     اي از باورهاي آنان نادرست باشد. اقتضاي حقیقت است پاره
ل مـ مدل تعارض آن است که متدین بتواند با غلبـه بـر تـأثیر عـادات فکـري و منـافع محت      

ادیـده بگیـرد تـا    هـا را ن  اجتماعی و اقتصادي، از باورهاي کنونی خود فراتر رود یا موقتـاً آن 
دسـت آورد. ایـن فهـم مـانع از آن      بتواند از باورهاي دینی رقیب و مخالف فهمی مناسب به

اهمیت بشمارد، تحریف کند یا  هاي دینی رقیب را بی است که متدین به دینی خاص دیدگاه
 ضـرورت بـه   اما آیا این فراروي به 9دست دهد. در مقام انتقاد، شرحی کاریکاتوریزه از آن به

تر آمـد، ایـن نتیجـه از آن مقـدمات      طور که پیش انجامد؟ همان تغییر باورهاي دینی فرد می
ذهن با باورهاي رقیب محتمل است اما هرگز قطعی  د. تغییر باور در مواجهۀ گشودهآی برنمی
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آید این است کـه بـاور دینـی     دست می چه از گشودگی ذهنی در مدل تعارض به نیست. آن
  باشد.» فکري کوته«و » داوري پیش«، »اندیشی جزم«، »تعصب«نباید برآمده از 

در سطح دوم، یعنی در مدل داوري، باورنده در یک سوي منازعه و اختالف نیست بلکه 
اي خاص است. باورندة متدین باید بتواند  در حال داوري و ارزیابی اختالف در مورد مسئله

ادلـه و قـراین رقیـب در خـود بپرورانـد.      سپردن به  در این مقام بردباري الزم را براي گوش
هاي دینـی یـا الحـادي مخـالف را      الزمۀ این کار آن است که از سرِ گشودگی ذهنی، دیدگاه

اي عمـل   جـا، او بـه گونـه    دست دهـد. در ایـن   ها به اي از آن جدي بگیرد و ارزیابی منصفانه
بـه یـادگیري و فهـم     زده و سست نباشد. در سطح سوم نیز، که اش شتاب کند که ارزیابی می

ذهن بر این باور است که دعـاوي دینـی چنـان سـاده و بسـیط       مربوط است، متدینِ گشوده
بـار و بـراي همیشـه     ها را فهمیـد یـا یـک    ون و لوازم خاص آنئراحتی ش نیستند که بتوان به
 ۀهاي موجود در سنن دینی خـود نشـان   ها را روشن ساخت. تنوع دیدگاه تکلیف معرفتی آن

اند که بتوان با یک فهم دینی خاص راه را بر اقسـام   تر از آن که دعاوي دینی پیچیده آن است
دیگر فهم مسدود کرد. از این رو، اقتضاي گشودگی ذهنی در این سطح آن است که باورنده 

هاي خود به نحوي استفاده کند که فهم تفاسیر و دعاوي دینی گوناگون را  بتواند از مفروض
  د.تر ساز بر او سهل

هـاي فکـري و    ها و تعلق الزمۀ گشودگی ذهنی در مورد باورهاي دینی شناخت گرایش
یابـد   ها است. با این شناخت، متدین درمـی  عاطفی خود در زمینۀ این باورها و نظارت بر آن

که در کسب باورهاي دینی چه عاداتی دارد و براي مثال، این باورها را از خالل خواندن چه 
آورد. همچنـین، او   دست می وگو با چه کسانی و شرکت در چه مجامعی به گفتهایی،  کتاب

ها را باید براي مالحظۀ امکان گرفتاري در دام رذایلی عقالنـی   شود که کدام نشانه متوجه می
ها را در وجود خویش کشف کند و در اصالح  جد بگیرد، آن به» بینی کوته«و » تعصب«مانند 

مند، نظارت عقالنی و تأمل انتقـادي مـداوم در    موم متدینانِ دغدغهها بکوشد. افزون بر ع آن
هاي باورآوري خود مسئولیتی عقالنی است کـه عالمـان را نیـز شـامل      مورد ذهنیات و شیوه

گرایانـۀ عمـوم    شود. آنان نیز هرگز از خطا مبري نیستند و با توجه به نحوة نگاه مرجعیت می
نخـوت  «تـري بـر دوش دارنـد. گریـز از رذیلـت       نگینافراد عالمان دینی، وظیفۀ عقالنی س

آورد که آنان نیز به صورت مداوم فرایندهاي باورآوري خود را در سـطوح   الزم می» عقالنی
تـر ارائـه شـد،     گفته بازنگرند. در نتیجۀ این مالحظات و بنا بر تعریفی که پیش گانۀ پیش سه

  :اي است که ذهن باورنده باورندة متدینِ گشوده



 باور دینی و فضیلت عقالنی گشودگی ذهنی   48

  

فعلـی خـود    دینـی تواند (ب) از موضع  خواهد و (تا حدي) می بر منش خود، (الف) میبنا 
  10جد بگیرد. متمایز را به دینیهاي (د) موضع  فراتر رود (ج) تا ارزش

داشت دیگر فضایل عقالنی  که گفته شد، گشودگی ذهنی در تکوین، پرورش و نگه چنان
هـاي دینـی نیـز همـین تـأثیر را دارد.      گر است. گشودگی ذهنی در مورد باور مؤثر و تسهیل
توانـد   بیشتري دارد. او می» خودآیینی«و » بردباري«، »طرفی بی«، »انصاف«ذهن  متدین گشوده

هاي عقالنی، تـاریخی و اجتمـاعی باورهـاي     با باورندگانی از ادیان دیگر همدلی کند، زمینه
نهایت، باورهاي خود را بر  ها را درك کند و از چشم دیگران به جهان بنگرد حتی اگر در آن

هاي متداول و متعـارف فراتـر    فرض تواند از پیش باورهاي آنان ترجیح دهد. همچنین، او می
رود و فهمی خالقانه و جدید را از تعالیم دینی عرضه کند تـا مسـائل بیشـتري را بـه نحـو      

را بـراي  خردپذیرتري توضیح دهد. بنابراین، گشودگی ذهنی با خود فضایل عقالنی دیگري 
  کند. به فضایلی دیگر را نیز تسهیل می یابی دستآورد و  متدین به همراه می

  
  گیري . نتیجه4

گفتـه   هاي اساسی پـیش  شده از گشودگی ذهنی در مورد باورهاي دینی پرسش تحلیل عرضه
گوید که بررسی مفهـومیِ گشـودگی    در مورد این فضیلت عقالنی را به همان نحو پاسخ می

نشان داد. گشودگی ذهنی در باورهاي دینی بر این رأي مبتنـی اسـت کـه همـۀ     ذهنی آن را 
باشند، خطاپذیرند و آراستگی به گشـودگی   مطلعفاعالن معرفت، حتی اگر دقیق، محتاط و 

ها را از خطاهاي معرفتی خود در ساحت باورهاي دینی آگاه و بـه سـوي    تواند آن ذهنی می
رو، گشودگی ذهنی فضیلتی خـاص برخـی افـراد یـا     اصالح آن خطاها هدایت کند. از این 

هاي فکري نیست. این فضیلت، اوالً، بیانگر آرمانی است که همـواره   ها و حوزه برخی زمینه
پیش روي باورنده قرار دارد و ثانیاً، با اتصاف ذهـن و فاعلیـت معرفتـی او بـه آن، سراسـر      

آورد کـه باورنـده    هنـی الزم نمـی  پوشاند. با این حال، گشودگی ذ هاي فکري او را می زمینه
دست از باورهاي دینی و اخالقی حساس و مهم خود بشوید بلکه ضـرورت تأمـل مـداوم    

آورد.  هاي باورآوري خود به یاد مـی  انتقادي و وجدان مدارانۀ او را در عادات فکري و شیوه
که چگـونگی  ها مبتنی بر حکمتی خواهد بود  در نهایت، برگرفتن باورهاي دینی یا وازدن آن

  آموزد. هاي متفاوت به او می کاربرد گشودگی ذهنی را در موقعیت
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پیش از پایان بحث، باید به سه نکتۀ خاص در مورد نسبت باور دینی و فضیلت عقالنی 
  گشودگی ذهنی اشاره کرد:

ویژه از نیمۀ قرن به این سو، بر دو اندیشۀ مهم در مطالعـات دینـی    . در قرن گذشته، به1
توانند در پرورش و تعمیق گشـودگی ذهنـی در    گذشته تأکید شد. هر دو اندیشه میبیش از 

اي  مطالعات مقایسه«قوت مؤثر باشند. اندیشۀ نخست تأکید بر اهمیت  مورد باورهاي دینی به
آورد.  ها و دعاوي دینیِ متفاوت پدید می اي مناسب را براي فهم دیدگاه است که زمینه» ادیان

اي در این زمینه انجامیده است  دینی و انتشار آثار گسترده رش مطالعات بیناین تأکید به گست
تر فضیلت گشودگی ذهنی در بین متـدینان بـه ادیـان     تواند در درازمدت، ترویج بیش که می

گردد که، هـم   بازمی» وگوي بین ادیان گفت«گوناگون را موجب شود. اندیشۀ دوم به اهمیت 
هـم در درون ادیـان ابراهیمـی گسـترش یافتـه اسـت. ایـن        در بین ادیان غربی و شـرقی و  

دهنـد بـه    اند و هم آن را بیش از گذشته نتیجه می وگوها، هم محصول گشودگی ذهنی گفت
مندانـه جانشـین انگیـزة     وگوي عقالنی و فضیلت که توجه به قواعد و موازین گفت شرط آن

  کیش ساختن دیگري با خود شود؛ هم
گردد، واجد  جا که فضیلت عقالنی به منش افراد بازمی شد، از آنتر گفته  که پیش . چنان2
هـا   اي که تجلی آن بدون ایـن مؤلفـه   هاي عاطفی و رفتاري خاص خود است، به گونه مؤلفه

رسد. فضیلت عقالنی گشودگی ذهنی نیز لـوازم و مقتضـیاتی دارد کـه در     نظر می ناممکن به
تـوان   تواند گمان برد که مـی  ذهن نمی گشوده ها اشاره شد. متدینِ این قسمت تا حدي به آن

دیگر تفکیـک کـرد و یکـی را     این فضیلت را از یک» رفتاري«و » عاطفی«، »شناختی«وجوه 
برگرفت و دیگري را فرونهاد. فهم شباهت قواي معرفتی بین عمـوم متـدینان و شـباهت در    

کـه سـوءظن عـاطفی بـه      جویی بر این داللت دارد نظر انگیزش و میل آنان به حقیقت  بادي 
ها نافی گشودگی ذهنی و مـانع   آمیز با آن متدینان به ادیان دیگر یا رفتار تحقیرآمیز یا تبعیض

تـرین   تـرین و حسـاس   وصول به غایات آن است. بنابراین، گرچه باورهاي دینـی از عمیـق  
کردن وجوه  ذهن همۀ توان خود را براي همراه روند، متدین گشوده شمار می باورهاي افراد به

  گیرد؛ کار می شناختی، عاطفی و رفتاري این فضیلت عقالنی در ضمیر خود به
رسـد هـر توضـیحی     نظر می شود؟ به . آیا گشودگی ذهنی فقط خداباوران را شامل می3

دربارة گشودگی ذهنی در مورد باورهاي دینی نـاقص اسـت اگـر ضـرورت پـرورش ایـن       
چـه در مـورد    با خداناباوران درنظـر نیـاورد. آن   فضیلت و چشم داشتن به آن را در مواجهه

فقط در مورد اختالف باورهاي درون مذاهب و ادیان  گانۀ گشودگی ذهنی آمد، نه سطوح سه
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یا فهم دعاوي آنان، بلکه در مورد اختالف باورهاي خداباوران و خداناباوران و فهم دعـاوي  
چون دیگـر فضـایل اخالقـی و     مگروه اخیر نیز صادق است چراکه اوالً، گشودگی ذهنی، ه

هـاي خـاص    شمول است و محدودساختن دامنۀ آن به افراد یا گـروه  عقالنی، فضیلتی جهان
ترین دعاوي خداباورانه، که مبنـایی بـراي دیگـر     رود و ثانیاً، مهم شمار می نقض اساس آن به

شـوند   انه بدل میمدار مندانه و وجدان گاه به باورهایی فضیلت آورند، آن باورهاي دینی فرامی
  دست آیند. وگو با خداناباوران و بررسی دعاوي و ادلۀ انتقادي آنان به که از پسِ گفت

  
 

  نوشت پی
هـا نادرسـت    ایـن ترجمـه   ؛انـد  ترجمه کرده» آزاداندیشی«یا » سعۀ صدر«این اصطالح را غالباً به  .1

گیـرد.   نمـی  را دربر» open-mindedness«ما نشان خواهد داد، همۀ وجوه  که بحث نیست اما چنان
ــه،  ــراي نمون ــه » ســعۀ صــدر«ب ــاربرد فارســی آن ب ــه و » رواداري«و » تحمــل«در ک ــل یافت تقلی

داوري دینی و سیاسی داللت دارد. بـر ترجمـۀ    تر بر غلبه بر تعصب و پیش نیز بیش» آزاداندیشی«
جا که، هـم   رود اما از آن برداري از اصطالح انگلیسی می گرته ظن» ذهنی گشودگی ذهنی/ گشوده«

  رسد. نظر می به جحشود، مر ها را شامل می مانده در آن ها و هم معانی مغفول معانی دیگر ترجمه
  .Williams, 2006: 203-224; Zagzebski, 2003: 109 ←تر دربارة این مفهوم  براي توضیح بیش .2
در علوم تربیتی و فلسفۀ » گشودگی ذهنی«ها دربارة فضیلت عقالنی  بحثتر  جالب است که بیش. 3

گـرا، عمـوم فیلسـوفان بـه      شناسی فضیلت تربیت شکل گرفته و تا پیش از تکوین معرفت  و تعلیم
اي از مباحـث تربیتـی    براي مالحظۀ نمونـه ( اند اهمیت فلسفی این بحث توجهی اندك نشان داده

  ).Hare, 1979 ← دربارة گشودگی ذهنی
اي درخشان از گشـودگی ذهنـی را در مباحثـه     دان و فیلسوف آلمانی، نمونه گوتلوب فرگه، منطق .4

خود به نمایش گذاشـته اسـت. راسـل او را از     قوانین حساببا راسل در مورد اصل پنجم کتاب 
طـول  تناقضی در این اصل باخبر کرد و فرگه در حالی نقد راسل را پذیرفت که توانی گسترده به 

یک عمر براي تدوین نظریۀ خود صرف کرده بـود و جلـد دوم کتـابش در آسـتانۀ انتشـار قـرار       
  ).1374راسل،  ← آموز دربارة این ماجراي درس(داشت 

قابل توجه است که اینشتین خود در جایی کشف علمـی را نیازمنـد گسـتراندن خیـال و شـهود      . 5
بـراي  ؛ ← Baehr, 2011: 147(وثیـق دارد  تردید بـا گشـودگی ذهنـی نسـبتی      دانسته است که بی

  ).Peterson, 2004: 148 ← شناسی تجربی اي در این زمینه از منظر روان مالحظۀ مطالعه
کار بـرد و آراسـتگی    در موردي دیگر، ممکن است باورنده سعی خود را براي گشودگی ذهنی به .6

وشـوي مغـزي شـده باشـد کـه       شستدست عوامل بیرونی  به این فضیلت را بخواهد اما چنان به



 51   یغزاله حجتامیرحسین خداپرست و 

  

 

رغـم خواسـت و    ارچوب مطلوب آن عوامل بیاندیشد. در این مورد، بـه هاساساً نتواند خارج از چ
. ایـن  چون نتوانسته غایت آن را برآورد بهره است سعی باورنده، او از فضیلت گشودگی ذهنی بی

کاربرد فضـایل عقالنـی نیـز    دهند که بخت و اقبال معرفتی در  چه در متن آمد نشان می مورد و آن
 :Baehr, 2011 ← تـر  براي توضیح بیش(رنگ باشد  که این نقش اندك و کم نقشی دارند ولو آن

153.(  
افتد تا روشن کند حدود گشودگی ذهنی چیست  به تکلف می وجوگر ذهن جستجیسون بئر در . 7

 :Baehr, 2011 ← ه اوبراي مالحظۀ دیـدگا (ذهن باشند  و آیا همگان در هر شرایطی باید گشوده

رسـد او نسـبت بـه تـأثیر دیگـرِ       نظر می گر است اما به تالش بئر البته تا حدي روشن). 157-162
را در » حکمـت «توجه است. اگر نقش فضیلت  ر نحوة اعمال گشودگی ذهنی بیدفضایل باورنده 

گـاه   آوریـم، آن گرایی چون زگزبسکی دربارة فضایل عقالنی درنظـر   شناسان فضیلت طرح معرفت
تر باورنده به این فضیلت مرتبۀ اعال در تعیین حـدود و   تر و عمیق شود که اتصاف بیش روشن می

ة فضـیلت عقالنـی   ربراي مطالعۀ بحثی قابل توجه دربـا (شرایط گشودگی ذهنی بسیار مؤثر است 
: 1388حسـینی،   ←اي کوتاه و گویـا دربـارة فضـیلت حکمـت      براي مالحظۀ نوشته ، وحکمت

149-157.(  
شرط  گفتۀ ریگز، ارزش گشودگی ذهنی فقط در وجه شناختی آن نیست بلکه این فضیلت پیش به .8

ها با تقویت و رواج این فضیلت در نهادهـاي   است و دولت» رواداري«برخی فضایل مدنی مانند 
 ←(تعلیمی و تربیتی عمومی، درواقع، به ترویج فضایل مدنی مرتبط با آن هم کمـک مـی کننـد    

Riggs, 2010: 188.(  
. مغالطۀ تحریف، یعنی تغییـر و  1پرهیزد:  شدت می ذهن از سه مغالطه به از این رو، باورندة گشوده .9

آمیـز   . مغالطۀ تفسیر نادرست، یعنی ارائۀ تفسیري مغالطه2تبدیل یا دخل و تصرف سخن دیگري؛ 
عنی تالش براي تضـعیف مـدعاي   ، یپنبه مغالطۀ پهلوان. 3و نادرست از مدعاي دیگري و نقد آن؛ 

تـر دربـارة ایـن     دادن این مدعا به او و در نهایت، نقد و رد آن (براي توضیح بیش دیگري، نسبت
  ).207-203و  111-98: 1384خندان،  ←ها  مغالطه

وجوي حقایق دینی بـا   مندانه در جست چه در کتب مقدس آمده است، تالش فضیلت مطابق آن .10
شـده نیسـت،    فضایل عقالنی تضمینرسانی  شود و گرچه صدق همراه میعنایت و فیض خداوند 

انجامـد.   اي مطابق بـا واقـع مـی    مندانه به فرآورده توان امیدوار بود که فرایند باورآوريِ فضیلت می
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم اهللا «آمده است که  قرآنبراي نمونه، در 
انـد کـه    کنند. اینان دهند و بهترین آن را پیروى مى به سخن گوش فرامى االلباب: واولئک هم اولوا

والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سـبلنا  «) یا 18 :(الزمر» اند همان خردمندان خدایشان راه نموده و اینان
نماییم  مى هاى خود را بر آنان یقین راه اند، به : و کسانى که در راه ما کوشیدهن اهللا لمع المحسنینإو
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هـا از ترجمـۀ محمدمهـدي     ). در ترجمۀ آیه69 :(العنکبوت» و درحقیقت، خدا با نیکوکاران است
 م.یا فوالدوند استفاده کرده
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