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يسـپ، مايـکل اسـلوت و خوانندۀ ناشناسـی  ن، تیـم َشـِپل، راجـر کر ݬِ  از آلـن بـودݫ
يس اولیۀ  يحشـان روی پیش نو که با ناشـر همکاری می کرد بابت نظرات  صر
یژه می کنم؛ کمک های سخاوتمندانۀ ايشان باعث شد بتوانم  این اثر تشکر و
يادی را تصحیح کنم )اگرچه کاسـتی های بسـیار ديگری همچنان   خطاهای ز
يانم در دانشکدۀ فلسفۀ   در متن باقی مانده(. همچنین از همکاران و دانشجو
بـارۀ مسـائل مطرح شـده در   دانشـگاه دورهـام به خاطـر تبـادل نظـرات مفیـد در
 این کتاب و بابت حمايت های معنوی شان در روند نگارش این اثر )که حکم 
یق شجاعت را داشت( تشکر می کنم. در ماه مارس ۲۰۰8 همايشی جذاب   تزر
يسکانسـن  يتربو در الکراِس و بـارۀ فضیلـِت اصلـِی شـجاعت در دانشـگاه و در
برگزار شد که فرصتی داد تا نسخه ای اولیه از فصل دوم کتاب حاضر را در آن 
يچارد کايـت، بابت دعوت   ارائـه دهـم و بـه همیـن دلیـل از برگزارکننـده، دکتـر ر
یراسـتاراِن همیشـه ياری گرِ  بانانـۀ ايشـان قدردانـی می کنـم. همـکاری بـا و  مهر
یراستار نمونه ای بود.  راتلج تجربۀ  لذت بخشی را رقم زد و جیمز تاِمس سرو

جفری اسکار
يۀ ۲۰۱۰. دورهام ، فور

ی سپاسگزار





فضیلتی برای تمام فصول

يۀ سال ۱۹43 سه دانشجوی دانشگاه مونیخ شعارهای   شبی در ماه فور
ین اماکن  !« را روی دیوارهای يکی از مقدس  تر »آزادی!« و »مرگ بر هیتلر
نازی ها يعنی ِفلِدرنهاله۱، محل کودتای شکست خوردۀ هیتلر در سال ۱۹۲3، 
 نوشتند. این مکان، که گارد بزرگداشت اس اس به صورت شبانه روزی آن را 
يان  ین به لوح يادبودی از نیروهای اس آ بود که در جر  تحت نظر داشت، مز
 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، آن هم 
 درست جلوی چشم اس اس، شجاعتی خارق العاده می طلبید. هانس شول۲، 
یی بودند که پیش از پايان همان  يلی گراف4 سه دانشجو  الکس شمورل3 و و
يم  يسی و حرکت های اعتراض آمیز ديگری علیه رژ  سال به جرم این شعارنو
، همچون چاپ و پخش هزاران اعالمیۀ ضدنازی، به همراه ديگر اعضای   هیتلر

1. Feldherrnhalle
2. Hans Scholl
3. Alex Schmorell
4. Willi Graf

یک
یافتن شجاعت
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گروه اعتراضی »رز سفید«۱ جانشان را از دست دادند و بسیاری از آنها با 
گیوتین اعدام شدند. )دامباخ و نیوبورن، ۱4۰ :۲۰۰6(

يان رز سفید از خود   حکايت  شجاعت هایی مثال زدنی مانند آنچه دانشجو
 نشان دادند شايد الهام بخش و درعین حال هولناک به نظر بیايد: الهام بخش 
 به این دلیل که نشان می دهد انسان می تواند به چه جايگاه واالیی در اخالقیات 
یی از تالش شرافتمندانه ارائه می دهد   برسد و هولناک از این جهت که الگو
ݩً خارج از حدواندازۀ 

ݩ بختانه، کامالݧ  که ممکن است در نظر بسیاری از ما، شور
یژگی اخالقی ديگری حسی از   توانایی هايمان باشد. شجاعت بیش از هر و
 تحسین و حیرِت آمیخته با احترام برمی انگیزد و موضوع بسیاری از افسانه ها 
ین فراوانی   مطالعات نشان می دهد که شجاعت بیشتر

ً
 و داستان هاست )حقیقتا

 را در میان مضامین آثار داستانی جهان دارد، حتی بیشتر از پیرنگ آشنای رابطۀ 
یی  (. در میان فضیلت ها شجاعت  به اشراف زاده ای می ماند که  گو  دختر و پسر
 نجیب و اصیل و بلندنظر است 

ً
ین بازماندۀ نسلی نادر از مردمانی مشخصا  آخر

 که نگه داشتن احترامش راحت تر از دوست داشتنش است. وقتی از کارهای 
ییم و به   شجاعانه حرف می زنیم شايسته است که به زمزمه ای آرام سخن بگو

يم. استعاره هم که شده کاله از سر بردار
یری این چنین دور و دست نیافتنی از شجاعت   با وجود این، اگر تصو
يم، در واقع در حق ذات شجاعت و نقش آن در زندگی   برای مردم عادی بساز
 اخالق مدارانه اجحاف کرده ايم. باوری خردمندانه و محترم شجاعت را میان 
 چهار فضیلت اصلی  )در کنار احتیاط، اعتدال و عدالت( قرار می دهد  که 
 به عبارتی فضايل بنیادین و محور تمام فضیلت  های ديگرند )آن چنان که در 

1. White Rose
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يخ انديشۀ یونان  يشه در تار ، که ر بر محور پاشنه اش می گردد(۱. بر اساس این باور
 دارد و در قرون وسطی رونق فراوان داشت، فضايل اصلی در تمام فضیلت های 
گر بهره  ای از فضايل اصلی نبرده باشیم از تمام   ديگر دخیل اند، به حدی که ا
يناِس قديس۲ در قرن سیزدهم  کو  فضیلت های ديگر نیز بی بهره می مانیم. توماس آ
یژگی های کلی« فضیلت  نوعی شجاعت مندی است که  يسد که يکی از »و  می  نو
يند و به معنی قدرتی است مانا که ما را قادر می سازد   به آن ثبات قدم می گو
گر ادامه دادن آن عمل سخت و سخت تر   عمل فاضل را ادامه بدهیم حتی ا
که فاقد ثبات قدم بود  يناس، ۲a.۲ae. ۱۲3، ۱۱[۱۹66:3۵[(. شخصی  کو شود )آ
، نوع دوست و  بخشنده باشد  ، بردبار نمی توانست صادق، سخاوتمند، وفادار
ین دشواری يا  مقاومتی تالش های   به محض مواجهه با کوچک تر

ً
و قاعدتا

ينستون چرچیل نیز  فاضالنه اش به سردی می گرایید. چهرۀ شاخصی چون ِسر و
یژگی  ین و  بر اهمیت شجاعت صحه گذاشته و گفته است که »شجاعت واالتر
که این خصلت تضمینی برای تمام خصايص ديگر است«.   انسانی است چرا
 در ادامه، مفهوم و اهمیت این مدعا را که شجاعت از فضايل اصلی است 
 بیشتر بررسی خواهیم کرد. بايد در نظر داشته باشیم که اگر )آن گونه که به نظر 
 می رسد( شجاعت از ديگر فضايل جدایی  ناپذیر باشد، بردنش به عرش و آن 
 را مختص گروه محدودی از دالوران دانستن اشتباه خواهد بود مگر اينکه 
 بخواهیم نابخردانه تمام فضايل اخالقی انسانی را مختص و محدود به گروه 
 بسیار اندکی بدانیم. شجاعت، به هر مقداری، بايد حداقل به اندازۀ خودݬِ 

فضیلت عمومیت داشته باشد.

 cardinal شناخته می شوند و کلمۀ cardinal virtues بان انگلیسی تحت عنوان فضايل اصلی در ز  .۱ 
يشه می گیرد که به معنای »لوال« يا »پاشنه« است. از کلمۀ cardo در التین ر

2. St. Thomas Aquinas
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 اينکه بخواهیم تمام کارهای شجاعانه را هم سنگ کنش هایی قهرمانانه 
 بدانیم نیز اشتباهی مشابه خواهد بود. با وجود اينکه بسیاری از الگوها و 
 غیرقابل باور و دست نیافتنی 

ً
یبا  سرمشق های شجاعت برای ما نمونه هایی تقر

 از بردباری و شجاعت در برابر خطر هستند این فضیلت به همان اندازه در 
 کوخ ها بوده که در کاخ ها، به همان اندازه در کارخانه  ها و دفترهای کار بوده 
. اگر دو مسئله را درک نکنیم از همین خشت اول  تأمالتمان   که در میادین پیکار
 در باب شجاعت کج خواهد رفت: نخست اينکه شجاعت می  تواند در شرايط 
 بسیار عادی هم نمود پیدا کند و ديگر اينکه شجاعت خصلتی است که درجات 
 متفاوتی دارد. اينکه شهروندی اهل مونیخ بخواهد از مقابل فلدرنهاله بگذرد 
 و به پیشوا سالم نازی نفرستد حدی از شجاعت را می طلبد، اما نه به اندازۀ 
ین مقدسات نازی  ها.  يلی و الکس در هتک حرمت مقدس  تر  شجاعت هانس، و
يسندگان در باب شجاعت هم ممکن است با تمرکزشان بر  ین نو  حتی بزرگ تر
 نمودهای افراطی شجاعت ، ناخواسته برداشتی گمراه کننده از این فضیلت ارائه 
پنجه  با »امور هولناک« دست و گفت دلیرمردان  که   داده باشند، مانند ارسطو 
يناس که گفت قلمروی  کو یِن این امور مرگ است و آ  نرم می کنند و بزرگ تر
 مهیب« است )ارسطو، 

ً
 منحصربه فرد شجاعت )fortitudo( همانا »خطرهای حقا

يناس، ۲a. ۲ae. ۱۲3، ۲[ ۱۹66[(. با این حال، این توصیفات  کو ۱۱۱۵a[۱۹۵4: 64[؛ آ
یی های رئیسش   قصار بی جهت تقلیل دهنده اند. کارمندی که در برابر زورگو
 می ايستد، فردی که از ارتفاع وحشت دارد اما از پلکانی باال می رود تا به گربه  ای 
 کمک کند، يا استاد خجالتی دانشگاه که علی رغم ترس هايش خطابه ای  باشکوه 
 ایراد می کند، همگی نیازمند شجاعتی واقعی اند هرچند که خطرات پیِش رويشان 
 ناچیز باشد. حتی شخصی که از عنکبوت ها هراس دارد، ولی با غلبه بر 

ً
 نسبتا

 ترسش عنکبوتی بی آزار اما بزرگ را از حمام خانه بیرون می  کند دل وجرئتی 
گر به بالهِت نهفته در ترس هايش   ستودنی از خود نشان داده است )حتی ا

پی برده باشد(.
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شکال و درجات مختلفی ظهور پیدا می  کند واقعیتی 
َ
 اينکه شجاعت در ا

بین و درعین حال بدگمان دوک دو ال روشفوکو۱ هنگام مشاهدۀ   بود که نگاه  تیز
رفتارهای بشری متوجه آن شد:

 دالوری تمام و کمال و بزدلی تمام و کمال خصايصی غیرمتعارف اند که 
 انسان به ندرت آنها را تجربه می کند. فضای میان این دو بسیار وسیع 
 و شامل گونه های مختلفی از شجاعت است که به اندازۀ صورت  و 

سیرت انسان های روی زمین متنوع اند.

)1786:119	، وشفوکو 	)ال	ر

ينشی و منقطع   ال روشفوکو همچنین بیان داشت که شجاعت  ممکن است گز
 باشد: ممکن است شخصی »در برابر تیغ شمشیر دلیر اما از گلوله ها هراسان« 
 باشد يا بالعکس؛ و ممکن است منزل به منزل درجۀ متفاوتی از شجاعت را 
گر قرار باشد از آن )سوء(بازنمایی شجاعت که حاصل   به نمايش بگذارد. ا
 تمرکز بر نمونه های محدودی از الگوهای این فضیلت است اجتناب کنیم 
 بايد مراقب برداشت هايمان از نمونه های خاصی از رفتار شجاعانه  نیز باشیم. 
گر بخواهیم بر اساس تک موردهایی از رفتارهای شجاعانه يا بزدالنه   پس ا
يم که فردی شـجاع يا بزدل است بی شک قضاوتی شـتاب زده   نتیجـه بگیر
 خواهیـم داشـت چـون همان گـونه کـه از اصطالحاِت »به خـرج دادن« يا 
 »فرا خـواندِن« شجاعت برمـی آيد ممکن است در يافتن شـجاعت برای انجـام 
 کارهای سخت يا وحشتناک در بعضی مواقع موفق تر از مواقع ديگر عمل کنیم. 
 همچنین، از آنجا که هر کسی لولوخورخوره های خاص خودش را دارد، افراد 
 ممکن است ترکیبی غافلگیرکننده  از شجاعت و ترس را به نمايش بگذارند 
بازی بی پروا در برابر آتش دشمن می ايستد،  ݩݩً رجوع کنید به مواردی که سر  )مثالݧ

اما از مراجعه به دندانپزشک به شدت هراس دارد(.

1. Duke de la Rochefoucauld
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ین فضیلت ها انگاشته شده است و حتی   شجاعت همواره يکی از باارزش تر
 
ً
 کسانی که گستاخانه به نداشتن بسیاری از فضايل ديگر اعتراف می کنند عموما

، اوباش يا »گردن کلفت« که   از اينکه ترسو قلمداد شوند بیزارند. يک خالفکار
 احترام چندانی برای اخالقیات مرسوم قائل نیست و بیشتر فضايل را »مخّنث 
یر سؤال برود به شدت آشفته   يا زنانه« می داند از اينکه شجاعت يا جرئتش ز
 خواهد شد. تحسین شجاعت در تمام جوامع انسانی عمومیت داشته اگرچه 
 از منظر فرهنگی تفاوت  های گسترده ای در ايدئال ها و انتظارات نسبت به 
بارۀ اينکه شجاعت   شجاعت وجود دارد. جوامع ديدگاه های متفاوتی دارند در
 برای همگان خوب است يا برای گروهی خاص، برای زنان خوب است يا فقط 
 
ً
. با اينکه عموما  برای مردان، برای عوام به اندازۀ اشراف خوب است يا خیر

شکال شجاعت 
َ
بارۀ ا  پذیرفته شده که شجاعت شامل تسلط بر ترس است، در

 يا نحوۀ بروز آن توافق آرای کمتری وجود دارد.  الگوهای متعددی برای شجاعت 
، شهید مؤمن، فعال اجتماعی نترس، مادری که در   ارائه شده: جنگجوی جسور
پرستی می کند. هر زمانه ای بايد شجاعتی   فقر و فاقه خانواده ای بزرگ را سر
يف کند. ساحت هایی از شجاعت که در   منطبق بر نیازهای روزِ خودش را تعر
 يک موقعیت اجتماعی در برابر يکديگر قرار می  گیرند ممکن است در موقعیتی 
 ديگر تضاد کمتری با هم داشته باشند يا تعديل و تفصیل بطلبند. شايد الگوی 
 سربازمحورِ شجاعت که در آرا و تفکرات افالطون و ارسطو پررنگ بود امروزه 

در نظر بسیاری از افراد بسیار کوته بینانه بیايد.
بان التین و لفظ cor به معنی »قلب« دارد  يشه در ز  کلمۀ انگلیسی courage ۱ ر
 )با معادل فرانسوی آن، coeur، مقايسه کنید(؛ شايد اتفاقی نباشد که مردمان 
 باستان قلب را منزل احساسات و حکمت دانسته اند. در زبان انگلیسی امروزی 

به معنی »شجاعت«  .۱
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ݩً مترادفی برای کلمۀ »شجاعت«۲ در نظر گرفته می شود و 
ݩ  کلمۀ »دلیری«۱ عمالݧ

 در این کتاب من از هردوی این عبارت ها به صورت مترادف استفاده خواهم 
يخی، کلمۀ »دلیری« پیوند معنایی نزديک تری با   کرد. گرچه از منظری تار
 مفاهیمی چون جسارت و الف زنی دارد که  کمتر با شجاعت هم معنی 

فرض می شوند.]۱[

شجاعت به مثابۀ فضیلت

علی رغم اقبال عمومی به شجاعت ، ماهیت دقیق آن به سادگی قابل شناسایی 
  )meson ( نیست. ارسطو در توصیف تأثیرگذارش از شجاعت آن را حد وسط 
 ترس و اعتمادبه نفس  دانسته که با توجه به آن فردی را که »اعتمادبه نفس 
 بیش از اندازه« داشته باشد »شتاب زده« و فردی را که »ترس بیش از اندازه 
 ۱۱۰7a[۱۹۵4: 4۰ ،و اعتماد به نفس کم« داشته باشد »بزدل« می خواند )ارسطو
یی را نبايد با بی باکی هم سنگ دانست، بلکه مفهوم   b-[(. شجاعت ارسطو

 آن این است که در مواجهه با هر وضعیت خطرناکی میزان مناسب ترس احساس 
، این نگاه   شود و کنشی منطقی در پاسخ به وضعیت صورت گیرد. در ابتدای امر
، پیترسون و سلیگمن3 نیسـت؛   بـی شباهت به ديدگاه روان شناسان معاصـر
 آنها نیز در توصیفشـان از شـجاعت به ترس اشـاره مـی کنند و شـجاعت را 
 »توانایی عمل کردن به آنچه بايد، علی رغم ترس« تبیین می  کنند )پیترسون و 
يف شجاعت   سلیگمن، ۱۹۹ :۲۰۰4(. )البته این مؤلفان می توانستند به جای تعر
يف  بر مبنای توانایی عمل کردن به شکلی خاص، آن را بر مبنای تمايل تعر
گر فردی توانایی داشته باشد، اما تمايلی برای مواجهه با خطر  که ا  کنند چرا

1. bravery
2. courage
3. Peterson and Seligman
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ݩً »شجاع« خوانده نخواهد شد(. اما اگرچه هم ارسطو هم 
ݩݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  نداشته باشد احتماالݧ

يف می  کنند،   پیترسون و سلیگمن شجاعت را در مواجهه با احساس ترس تعر
 تفاوتی اساسی میان ارسطو و این متفکران معاصر وجود دارد. برای درک این 
 تفاوت بايد درنگ کنیم و به بررسی تمایز موجود میان فضیلت و پرهیزکاری 

يم. از منظر ارسطو و پیروانش بپرداز
تضاد اساسی میان فرد فاضل و فرد پرهیزکار این است که شخص پرهیزکار 
 امیال شری دارد که توانسته مهارشان کند، درحالی که شخص فاضل فاقد آن 
 امیال نادرست است. از ديدگاه ارسطو هردو شخص قابل تحسین هستند، اما 
یی ها   پرهیزکار شايستۀ تحسین است. ارسطو

ً
ݬِ صرفا  فرد فاضل بیشتر از فردݫ

 بر این باورند که نیکوتر آن است که )به عنوان مثال( وسوسۀ دزدی از مغازه  را 
به کرده و در برابرش مقاومت کنیم.   نداشته باشیم تا اينکه آن وسوسه را تجر
 کسی که وسوسه می شود به محض پشت کردِن مغازه دار چیزی از او بدزدد 
 ضعفی در شخصیتش دارد که فرد فاضل از آن بری است. همچنین، افراد 
 بافضیلت نه تنها نیازی به مقابله با امیال و وسوسه های شیطانی ندارند، بلکه از 
 انجام عمل درست، به دلیل درستی آن، لذت می برند. در نگاه ارسطو، هم افراد 
َعمال عادالنه، دور از افراط و

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
( پرهیزکارند می توانند ا

ً
 فاضل هم کسانی که )صرفا

 شجاعانه داشته باشند، اما عدالت، اعتدال و شجاعت واقعی را تنها می  توان 
 به افراد فاضل نسبت داد. از آنجا که پرهیزکاری شامل کشمکشی درونی است، 
 نسبت به فضیلت بنیان سست  تری برای عمل درست به حساب می آيد و امکان 
ݩً بحق 

ݩ ݧ
 شکست در آن وجود دارد. این در حالی است که افراد فاضل معموال

« دارد  يشه در َمنشی استوار و تغییرناپذیر که اعمالشان »ر  عمل می کنند چرا
 )۱۱۰۵a[۱۹۵4: 34[(. بنابراین، ما بايد نه در پی پرهیزکاری صرف، بلکه در پی 
 فضیلت باشیم. بايد فائق آمدن بر وسوسه ها را هدف قرار دهیم به جای اينکه 

فقط در مقابله با وسوسه خوب عمل کنیم. 




