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این کتاب و بابت حمایتهای معنویشان در روند نگارش این اثر (که حکم
تزر یق شجاعت را داشت) تشکر میکنم .در ماه مارس  2008همایشی جذاب
الکراس و یسکانسـن
اصلـی شـجاعت در دانشـگاه و یتربو در
فضیلـت
دربـارۀ
ِ
ِ
ِ
برگزار شد که فرصتی داد تا نسخهای اولیه از فصل دوم کتاب حاضر را در آن
ارائـه دهـم و بـه همیـن دلیـل از برگزارکننـده ،دکتـر ر یچارد کایـت ،بابت دعوت
مهربانانـۀ ایشـان قدردانـی میکنـم .همـکاری بـا و
ِ
یراسـتاران همیشـه یاریگر ِ
تامس سرو یراستار نمونهای بود.
راتلج تجرب ۀ لذتبخشی را رقم زد و جیمز ِ
جفری اسکار
دورهام ،فور یۀ .2010

یک
یافتن شجاعت

فضیلتی برای تمام فصول

شبی در ماه فور یۀ سال  1943سه دانشجوی دانشگاه مونیخ شعارهای
«آزادی!» و «مرگ بر هیتلر !» را روی دیوارهای یکی از مقدستر ین اماکن
نازیها یعنی ِف ِلدرنهاله ،1محل کودتای شکستخوردۀ هیتلر در سال ،1923
نوشتند .این مکان ،که گارد بزرگداشت اساس بهصورت شبانهروزی آن را
تحتنظر داشت ،مز ین به لوح یادبودی از نیروهای اسآ بود که در جر یان
کودتا کشته شده بودند و شهروندان حق نداشتند بدون ادای احترام و سالم
نازی به پیشوا از برابر آن عبور کنند .هتک حرمت این مکان مقدس ،آنهم
درست جلوی چشم اساس ،شجاعتی خار قالعاده میطلبید .هانس شول،2
الکس شمورل 3و و یلی گراف 4سه دانشجو یی بودند که پیش از پایان همان
سال به جرم این شعارنو یسی و حرکتهای اعتراضآمیز دیگری علیه رژ یم
هیتلر  ،همچون چاپ و پخش هزاران اعالمیۀ ضدنازی ،بههمراه دیگر اعضای

Feldherrnhalle
Hans Scholl
Alex Schmorell
Willi Graf

1.
2.
3.
4.
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گروه اعتراضی «رز سفید» 1جانشان را از دست دادند و بسیاری از آنها با
گیوتین اعدام شدند( .دامباخ و نیوبورن)2006: 140 ،
ت شجاعتهایی مثالزدنی مانند آنچه دانشجو یان رز سفید از خود
حکای 
نشان دادند شاید الهامبخش و درعینحال هولناک به نظر بیاید :الهامبخش
به این دلیل که نشان میدهد انسان میتواند به چه جایگاه واالیی در اخالقیات
برسد و هولناک از این جهت که الگو یی از تالش شرافتمندانه ارائه میدهد
ݧ ًݩ
که ممکن است در نظر بسیاری از ما ،شوربختانه ،کامال خارج از حدواندازۀ
تواناییهایمان باشد .شجاعت بیش از هر و یژگی اخالقی دیگری حسی از
حیرت آمیخته با احترام برمیانگیزد و موضوع بسیاری از افسانهها
تحسین و
ِ
ً
و داستانهاست (حقیقتا مطالعات نشان میدهد که شجاعت بیشترین فراوانی
را در میان مضامین آثار داستانی جهان دارد ،حتی بیشتر از پیرنگ آشنای رابطۀ
دختر و پسر ) .در میان فضیلتها شجاع 
ت به اشرافزادهای میماند ک ه گو یی
ً
آخرین بازماندۀ نسلی نادر از مردمانی مشخصا نجیب و اصیل و بلندنظر است
که نگه داشتن احترامش راحتتر از دوست داشتنش است .وقتی از کارهای
شجاعانه حرف میزنیم شایسته است که به زمزمهای آرام سخن بگو ییم و به
استعاره هم که شده کاله از سر بردار یم.
با وجود این ،اگر تصو یری اینچنین دور و دستنیافتنی از شجاعت
برای مردم عادی بساز یم ،در واقع در حق ذات شجاعت و نقش آن در زندگی
اخالقمدارانه اجحاف کردهایم .باوری خردمندانه و محترم شجاعت را میان
چهار فضیلت اصلی (در کنار احتیاط ،اعتدال و عدالت) قرار میده د که
بهعبارتی فضایل بنیادین و محور تمام فضیلتهای دیگرند (آنچنان که در
1. White Rose
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بر محور پاشنهاش میگردد) .1بر اساس این باور ،که ر یشه در تار یخ اندیشۀ یونان
دارد و در قرون وسطی رونق فراوان داشت ،فضایل اصلی در تمام فضیلتهای
دیگر دخیلاند ،به حدیکه اگر بهرهای از فضایل اصلی نبرده باشیم از تمام
کویناس قدیس 2در قرن سیزدهم
فضیلتهای دیگر نیز بیبهره میمانیم .توماس آ
ِ

ت نوعی شجاعتمندی است که
مینو یسد که یکی از «ویژگیهای کلی» فضیل 
به آن ثبات قدم میگو یند و بهمعنی قدرتی است مانا که ما را قادر میسازد
عمل فاضل را ادامه بدهیم حتی اگر ادامه دادن آن عمل سخت و سختتر
شود (آ کویناس .)]2a.2ae. 123، 11[1966:35 ،شخصی که فاقد ثبات قدم بود
نمیتوانست صادق ،سخاوتمند ،وفادار  ،بردبار  ،نوعدوست و بخشنده باشد
ً
و قاعدتا بهمحض مواجهه با کوچکتر ین دشواری یامقاومتی تالشهای
فاضالنهاش به سردی میگرایید .چهرۀ شاخصی چون ِسر و ینستون چرچیل نیز
بر اهمیت شجاعت صحه گذاشته و گفته است که «شجاعت واالتر ین و یژگی
انسانی است چراکه این خصلت تضمینی برای تمام خصایص دیگر است».
در ادامه ،مفهوم و اهمیت این مدعا را که شجاعت از فضایل اصلی است
بیشتر بررسی خواهیم کرد .باید در نظر داشته باشیم که اگر (آنگونه که به نظر
میرسد) شجاعت از دیگر فضایل جداییناپذیر باشد ،بردنش به عرش و آن
را مختص گروه محدودی از دالوران دانستن اشتباه خواهد بود مگر اینکه
بخواهیم نابخردانه تمام فضایل اخالقی انسانی را مختص و محدود به گروه
خود
بسیار اندکی بدانیم .شجاعت ،به هر مقداری ،باید حداقل بهاندازۀ ݬِ
فضیلت عمومیت داشته باشد.
 .1فضایل اصلی در زبان انگلیسی تحت عنوان  cardinal virtuesشناخته میشوند و کلمۀ cardinal
از کلمۀ  cardoدر التین ر یشه میگیرد که بهمعنای «لوال» یا «پاشنه» است.
2. St. Thomas Aquinas
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اینکه بخواهیم تمام کارهای شجاعانه را همسنگ کنشهایی قهرمانانه
بدانیم نیز اشتباهی مشابه خواهد بود .با وجود اینکه بسیاری از الگوها و
ً
سرمشقهای شجاعت برای ما نمونههایی تقر یبا غیرقابلباور و دستنیافتنی
از بردباری و شجاعت در برابر خطر هستند این فضیلت به همان اندازه در
کوخها بوده که در کاخها ،به همان اندازه در کارخانهها و دفترهای کار بوده
که در میادین پیکار  .اگر دو مسئله را درک نکنیم از همین خشت اولتأمالتمان
در باب شجاعت کج خواهد رفت :نخست اینکه شجاعت میتواند در شرایط
بسیار عادی هم نمود پیدا کند و دیگر اینکه شجاعت خصلتی است که درجات
متفاوتی دارد .اینکه شهروندی اهل مونیخ بخواهد از مقابل فلدرنهاله بگذرد
و به پیشوا سالم نازی نفرستد حدی از شجاعت را میطلبد ،اما نه بهاندازۀ
شجاعت هانس ،و یلی و الکس در هتک حرمت مقدستر ین مقدسات نازیها.
حتی بزرگتر ین نو یسندگان در باب شجاعت هم ممکن است با تمرکزشان بر
نمودهای افراطی شجاعت ،ناخواسته برداشتی گمراهکننده از این فضیلت ارائه
داده باشند ،مانند ارسطو که گفت دلیرمردان با «امور هولناک» دستوپنجه
ین این امور مرگ است و آ کو یناس که گفت قلمروی
نرم میکنند و بزرگتر ِ
ً
منحصربهفرد شجاعت ( )fortitudoهمانا «خطرهای حقا مهیب» است (ارسطو،
]1115a[1954: 64؛ آ کویناس .)]2a. 2ae. 123، 2[ 1966،با این حال ،این توصیفات
قصار بیجهت تقلیلدهندهاند .کارمندی که در برابر زورگو ییهای رئیسش
میایستد ،فردی که از ارتفاع وحشت دارد اما از پلکانی باال میرود تا به گربهای
کمک کند ،یا استاد خجالتی دانشگاه که علیرغم ترسهایش خطابهایباشکوه
پیش رویشان
ایراد ًمیکند ،همگی نیازمند شجاعتی واقعیاند هرچند که خطرات ِ
نسبتا ناچیز باشد .حتی شخصی که از عنکبوتها هراس دارد ،ولی با غلبه بر
ترسش عنکبوتی بیآزار اما بزرگ را از حمام خانه بیرون میکند دلوجرئتی
بالهت نهفته در ترسهایش
ستودنی از خود نشان داده است (حتی اگر به
ِ
پی برده باشد).
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َ
اینکه شجاعت در ا شکال و درجات مختلفی ظهور پیدا میکند واقعیتی
بود که نگاهتیزبین و درعینحال بدگمان دوک دو ال روشفوکو 1هنگام مشاهدۀ
رفتارهای بشری متوجه آن شد:
دالوری تما موکمال و بزدلی تما موکمال خصایصی غیرمتعارفاند که
انسان بهندرت آنها را تجربه میکند .فضای میان این دو بسیار وسیع
و شامل گونههای مختلفی از شجاعت است که بهاندازۀ صورت و
سیرت انسانهای روی زمین متنوعاند.
(ال روشفوکو)1786:119 ،

ال روشفوکو همچنین بیان داشت که شجاعتممکن است گز ینشی و منقطع
باشد :ممکن است شخصی «در برابر تیغ شمشیر دلیر اما از گلولهها هراسان»
باشد یا بالعکس؛ و ممکن است منزل به منزل درجۀ متفاوتی از شجاعت را
به نمایش بگذارد .اگر قرار باشد از آن (سوء)بازنمایی شجاعت که حاصل
تمرکز بر نمونههای محدودی از الگوهای این فضیلت است اجتناب کنیم
باید مراقب برداشتهایمان از نمونههای خاصی از رفتار شجاعانهنیز باشیم.
پس اگر بخواهیم بر اساس تکموردهایی از رفتارهای شجاعانه یا بزدالنه
نتیجـه بگیر یم که فردی شـجاع یا بزدل است بیشک قضاوتی شـتابزده
اصطالحات «به خـرج دادن» یا
خواهیـم داشـت چـون همانگـونه کـه از
ِ
خـواندن» شجاعت برمـیآید ممکن است در یافتن شـجاعت برای انجـام
«فرا
ِ
کارهای سخت یا وحشتناک در بعضی مواقع موفقتر از مواقع دیگر عمل کنیم.
همچنین ،از آنجا که هرکسی لولوخورخورههای خاص خودش را دارد ،افراد
ممکن است ترکیبی غافلگیرکننده از شجاعت و ترس را به نمایش بگذارند
ݧ ًݩ
(مثال رجوع کنید به مواردی که سربازی بیپروا در برابر آتش دشمن میایستد،
اما از مراجعه به دندانپزشک بهشدت هراس دارد).
1. Duke de la Rochefoucauld
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شجاعت همواره یکی از باارزشترین فضیلتها انگاشته شده است و حتی
ً
کسانی که گستاخانه به نداشتن بسیاری از فضایل دیگر اعتراف میکنند عموما
از اینکه ترسو قلمداد شوند بیزارند .یک خالفکار  ،اوباش یا «گردنکلفت» که
ّ
«مخنث
احترام چندانی برای اخالقیات مرسوم قائل نیست و بیشتر فضایل را
یا زنانه» میداند از اینکه شجاعت یا جرئتش ز یر سؤال برود بهشدت آشفته
خواهد شد .تحسین شجاعت در تمام جوامع انسانی عمومیت داشته اگرچه
از منظر فرهنگی تفاوتهای گستردهای در ایدئالها و انتظارات نسبت به
شجاعت وجود دارد .جوامع دیدگاههای متفاوتی دارند دربارۀ اینکه شجاعت
برای همگان خوب است یا برای گروهی خاص ،برای زنان خوب است یا فقط
ً
برای مردان ،برای عوام بهاندازۀ اشراف خوب است یا خیر  .با اینکه عموما
َ
پذیرفته شده که شجاعت شامل تسلط بر ترس است ،دربارۀ ا شکال شجاعت
یا نحوۀ بروز آن توافق آرای کمتری وجود دارد.الگوهای متعددی برای شجاعت
ارائه شده :جنگجوی جسور  ،شهید مؤمن ،فعال اجتماعی نترس ،مادری که در
فقر و فاقه خانوادهای بزرگ را سر پرستی میکند .هر زمانهای باید شجاعتی
منطبق بر نیازهای روزِ خودش را تعر یف کند .ساحتهایی از شجاعت که در
یک موقعیت اجتماعی در برابر یکدیگر قرار میگیرند ممکن است در موقعیتی
دیگر تضاد کمتری باهم داشته باشند یا تعدیل و تفصیل بطلبند .شاید الگوی
سربازمحورِ شجاعت که در آرا و تفکرات افالطون و ارسطو پررنگ بود امروزه
در نظر بسیاری از افراد بسیار کوتهبینانه بیاید.
کلمۀ انگلیسی  1 courageر یشه در زبان التین و لفظ  corبهمعنی «قلب» دارد
(با معادل فرانسوی آن ،coeur ،مقایسه کنید)؛ شاید اتفاقی نباشد که مردمان
باستان قلب را منزل احساسات و حکمت دانستهاند .در زبان انگلیسی امروزی
 .1بهمعنی «شجاعت»

یافتن شجاعت
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ݧ ݩً
کلمۀ «دلیری» 1عمال مترادفی برای کلمۀ «شجاعت» 2در نظر گرفته میشود و
در این کتاب من از هردوی این عبارتها بهصورت مترادف استفاده خواهم
کرد .گرچه از منظری تار یخی ،کلمۀ «دلیری» پیوند معنایی نزدیکتری با
مفاهیمی چون جسارت و الفزنی دارد که کمتر با شجاعت هممعنی
فرض میشوند]1[.
شجاعت بهمثابۀ فضیلت

علیرغم اقبال عمومی به شجاعت ،ماهیت دقیق آن بهسادگی قابل شناسایی
نیست .ارسطو در توصیف تأثیرگذارش از شجاعت آن را حد وسط ()meson
ترس و اعتمادبهنفسدانسته که با توجه به آن فردی را که «اعتمادبهنفس
بیش از اندازه» داشته باشد «شتابزده» و فردی را که «ترس بیش از اندازه
و اعتمادبهنفس کم» داشته باشد «بزدل» میخواند (ارسطو1107a[1954: 40 ،
 .)]-bشجاعت ارسطو یی را نباید با بیباکی همسنگ دانست ،بلکه مفهوم
آن این است که در مواجهه با هر وضعیت خطرناکی میزان مناسب ترس احساس
شود و کنشی منطقی در پاسخ به وضعیت صورت گیرد .در ابتدای امر  ،این نگاه
بـیشباهت به دیدگاه روانشناسان معاصـر  ،پیترسون و سلیگمن 3نیسـت؛
آنها نیز در توصیفشـان از شـجاعت به ترس اشـاره مـیکنند و شـجاعت را
«توانایی عمل کردن به آنچه باید ،علیرغم ترس» تبیین میکنند (پیترسون و
سلیگمن( .)2004: 199 ،البته این مؤلفان میتوانستند بهجای تعریف شجاعت
بر مبنای توانایی عمل کردن به شکلی خاص ،آن را برمبنای تمایل تعر یف
کنند چراکه اگر فردی توانایی داشته باشد ،اما تمایلی برای مواجهه با خطر
1. bravery
2. courage
3. Peterson and Seligman
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در باب شجاعت

ݧ ݧ ًݩ
نداشته باشد احتماال «شجاع» خوانده نخواهد شد) .اما اگرچه هم ارسطو هم
پیترسون و سلیگمن شجاعت را در مواجهه با احساس ترس تعر یف میکنند،
تفاوتی اساسی میان ارسطو و این متفکران معاصر وجود دارد .برای درک این
تفاوت باید درنگ کنیم و به بررسی تمایز موجود میان فضیلت و پرهیزکاری
از منظر ارسطو و پیروانش بپرداز یم.
تضاد اساسی میان فرد فاضل و فرد پرهیزکار این است که شخص پرهیزکار
امیال شری دارد که توانسته مهارشان کند ،درحالیکه شخص فاضل فاقد آن
امیال نادرست است .از دیدگاه ارسطو هردو شخص قابلتحسین هستند ،اما
ً
فرد صرفا پرهیزکار شایستۀ تحسین است .ارسطو ییها
فرد فاضل بیشتر از ݫ ݬِ
بر این باورند که نیکوتر آن است که (بهعنوان مثال) وسوسۀ دزدی از مغازه را
نداشته باشیم تا اینکه آن وسوسه را تجربه کرده و در برابرش مقاومت کنیم.
کردن مغازهدار چیزی از او بدزدد
کسی که وسوسه میشود بهمحض پشت ِ
ضعفی در شخصیتش دارد که فرد فاضل از آن بری است .همچنین ،افراد
بافضیلت نهتنها نیازی به مقابله با امیال و وسوسههای شیطانی ندارند ،بلکه از
انجام عمل درست ،بهدلیل درستی آن ،لذت میبرند .در نگاه ارسطو ،هم افراد
ݧ ݧ َݩ
ً
فاضل هم کسانی که (صرفا) پرهیزکارند میتوانند اعمال عادالنه ،دور از افراط و
شجاعانه داشته باشند ،اما عدالت ،اعتدال و شجاعت واقعی را تنها میتوان
به افراد فاضل نسبت داد .از آنجا که پرهیزکاری شامل کشمکشی درونی است،
نسبت به فضیلت بنیان سستتری برای عمل درست به حساب میآید و امکان
ݧ ݩً
شکست در آن وجود دارد .این در حالی است که افراد فاضل معموال بحق
عمل میکنند چراکه اعمالشان «ر یشه در َمنشی استوار و تغییرناپذیر » دارد
( .)]1105a[1954: 34بنابراین ،ما باید نه در پی پرهیزکاری صرف ،بلکه در پی
فضیلت باشیم .باید فائق آمدن بر وسوسهها را هدف قرار دهیم بهجای اینکه
فقط در مقابله با وسوسه خوب عمل کنیم.

