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تحلیل سه تلقی و تعریف از تواضع؛

رویکردهای ارسطو ،آگوستین و جولیا درایور


چکیده
«تواضع» یکی از فضایل تا ی)ی مغفول در دوراو ج)ی) است .بر همان مبنا ،در نوشتار پاشرو تعاریف متنیوع و
نسبتا پراکن)ه از این فضالت به اجمال بااو و بررسی ش)ه و در نهایت ،نق) و بررسی سه رویکرد اصلی و متفیاوت
ٔ
نماینی)ه تمیام و کمیال دوراو باسیتاو ،بیر عی)م
به تواضع ،محور کار ررار گرفته است .رویکرد ارسطو بیه عنیواو
ّ
ٔ
ٔ
نماین)ه برجسته متفکراو ریروو وسیطی
فضالتانگاری «تواضع» تکاه دارد .در رویکرد ر)یس گوستان به عنواو
نهتنها تواضع به مثابه یک فضالت ،بلکه به عنواو مبناییترین فضالت در زیست انسانی و ایمانی معرفی میشیود.
جولاا درایور  -فالسوف معاصر  -با نگرشی کامال متفاوت ،تواضع یقاقی را مستلزم نقیص معرفتیی و بیخبیری
نسبی از خود میدان) .جمعبن)ی و پاشنهاد نو ور ٔانه ٔ
مقاله یاضر این است که «تواضع» در سه سیطح رفتیاری ییا
بارونی ،رویی یا درونی و وجودی تعریف شود تا از این گذرگاه دستکم برخی از چالشهیای موجیود در ار ٔ
ائیه
تباان و تعریفی دراق از تواضع مرتفع شود.
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تواضع ،اخالق ،فضالت ،ارسطو ،سنت گوستان ،جولاا درایور.
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باشتر ما برتریهایماو را به خود و کاستیهایماو را به شانس ب) و بیه طیور کلیی عیواملی بایروو از
دسترس خود نسبت میدهام .رواوشناسانی که شاوع غرور و ّ
تکبیر در مایاو گروههیای مختلیف را
بررسی میکنن) ،بر این ادعا هستن) که در یال یاضر ،باشتر افیراد ،خیود را بیاهوشتر از مایانگان
َ
همساالو و همردههایشاو میانگارن) .نود درص) م)یراو میالی ،خیود را بیه لحیاظ اخالریی و نایز
ٔ
سیابقه بسیتری شی)و در
ارتصادی باالتر از همکارانشاو میبانن) .باشتر راننی)گاو و یتیی نهیا کیه
بامارستاو به و ٔ
اسطه تصادف دارن) ،خود را رانن)گانی ماهر و مطمئنتر از دیگراو به شمار می ورنی)
یا اینکه باشتر ساکناو شهر لوس نجلس خود را ثروتمن)تر از همسایگانشاو میپن)ارن) و ییا اینکیه
تنهییا یییک درصیی) از شییاغالو اسییترالاایی ،برتریهییای شییغلی خییود را کمتییر از ماییانگان الزم
میدانن) ( .)Herrmann, 2000, p. 168شواه)ی از این دست ،سیبب شی)ه کیه برخیی «تواضیع» را از
فضایل فراموش ش)ه یا دستکم نامحبوب دوراو م)رو ب)انن) و یتی به ادعای برخیی ،بسیااری از
متفکراو م)رو و پسام)رو بر این گماوانی) کیه تواضیع بیه کاشیتن بیذر ضیعف در وجیود دمایاو
میانجام) و یا به مثابه ابزاری برای تحلال بردو عظمت و ر)رت انسیانی عمیل میکنی) ( Deborah,
 ،)2001, p. 5اما چه دوراو م)رو را بازگشتی نسبی به ارزشهیای یونیاو باسیتاو بی)انام و چیه چنیان
نان)یشام ،گویا یونانااو ناز ارزش چن)انی برای تواضع رائل نبودن) .الس)ر مکاینتیایر کیه از یای
فضالتگرا بودو بیا ارسیطو هیمسیویی دارد ،اذعیاو میکنی) کیه ارسیطو تواضیع را ییک رذیلیت
میدان) ( .)Macintyre, 2007, p. 177به طور کلی یونانااو تواضع1را مازهای از زبونی ،جهیل و ضیعف
دانسته و بهن)رت و را به عنواو َمنشی مطلوب مینگریستن) ( .)Frank, 1989, p. 90در ادبایات یونیانی
ناز بهن)رت از «تواضع» ذکری به مااو م)ه ،اما در هماو میوارد انی)ک نایز از و بیه عنیواو منشیی
راهبانه یاد ش)ه است (.)Casey, 1990 , p. 211
جانان گرنبرگ از تواضع به عنواو تحریف ش)هترین فضالت یاد میکن) () Grenberg, 2005, p. 3
ِ
و معتق) است که امروزه سه راهبرد و ترفن) برای گریز از تواضع ب)وو ّرد بناادی و کلیی و وجیود
مواهب اجتماعی تواضع بهره میگارن)؛ بی وکه به وارع متواضع باشن)،
دارد :نخست ،بسااری از
ِ
یعنی تواضع برای نها مجموعهای از تعارفات و داب صوری برای جلب تحسان و فرین دیگراو
1. humility

✺

است .دوم ،برخی تواضع را در جعبه و محفظهای شاشهای ررار میدهن) و به سیتایش صیرف و
ّ
ّ
میپردازن) .در این نگاه ،تواضع ،فضالت ر)یساو ،درویشاو و مق)سانی است که برای تماشیای
َ
عالم م)هان) تا ُسکنای در و .تواضع از این منظر برای انساوهای معمولی ناست .سیوم ،برخیی
ناز برای پرهاز از فهما)و «تواضع» به عنواو یقارت و در نتاجه نفی و ،و را بیه مثابیه فضیالت
انساوهای فوقالعاده و به لحاظ اجتماعی ممتاز معرفی میکنن) (.)Grenberg, 2005, pp. 3-5
به نظر می ی) توجه دوباره به فضالت تواضع و تکمل و تحلال عماق و فلسفی و ،نیهتنها ییک
ٔ
مسئله اصیلی
ضرورت نظری ،بلکه زمانه و پشتوانهای است برای ایاای عملی و .بر همان مبنا
در نوشتار پاش رو در گام اول ،تعریف تواضع و تحلال ویژگیهای و و رویکردهای اصلی به و
ِ
گام دوم ،انتخاب رویکرد مختار و مطلوب به تواضع و ار ٔ
ائه نکاتی تکمالی در راسیتای
است و در
درک بهتر این فضالت مهم است.
تعاریف گوناگون از تواضع

1. selfless respect for reality
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یوزه روای نفسانی  -از زمره کسانی اسیت کیه بجیای ار ٔ
باربارا و یتفال)  -پژوهشگر ٔ
ائیه تعریفیی
ِ
ّ
مشخص از تواضع ،نشانههای و را ایصا کرده و جمع م)و این ویژگیها را نشانه تحقق تواضع
میدانیی) .بییه اعتقییاد او ،تواضییع دسییتکییم دوازده ویژگییی و نشی ٔ
یانه دارد :گشییودگی ،جییرأت
نمیدانم گفتن ،کنجکاوی ،معصومات ،کودکوارگی ،ابنالورت بودو ،معنویت ،تحمل و م)ارا،
صبوری ،کمیال ،جی)ایی و در نهاییت ،رهیایی از هیر نچیه رامیش درونیی میا را بیه مخیاطره
میافکن) ( .)whitfield, 2006, p. 15اما پارهای از اخالقپژوهاو ناز هستن) که فراتر از بااو ویژگیها،
فضالت تواضع عرضه کردهان) که در ادامه ،مهمترین نهیا را میرور خیواهام
تعریفی مشخص از
ِ
کرد .یریس مرداک  -فالسوف اخالق انگلاسی  -تواضع را نه ناچازشمردو خویش ،بلکه نگرشی
غارخودنگرانه نسبت به وارعات1میدان) که به نظر او دشوارترین و در ضمن کانوو همیه فضیایل
است ( .)Cooper, 2002, p. 154برخی دیگر هم با پاوو زدو تواضع به ٔ
مقوله دیگرخیواهی ،بیر ایین
باوران) که تواضع به این معناناست که خود را نسبت به دیگراو دستکم بگاری) و به این معنا هم
ناست که مواهبتاو را نادی)ه بگاری)؛ «تواضع» ،یعنی از این که تنها به خود فکر کنا) ،رهایی یابا)
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( ،)Worthington, 2007, pp. 2-10اما رابیرت دامیز  -فالسیوف اخیالق معاصیر  -در کتیاب نظ یاه
فضیلت بر این باور است که تواضع معمیوال بیا عی)م زییادهروی و اغیراق در مزیتهیا تعرییف
میشود و مهمتر و که این ع)م اغراق باشتر ناظر به امور مهم اخالریی اسیت ( Adams, 2006, p.
 .)169در کتابهای مرجع رواوشناسی مثبتگرا1ناز معموال تواضع را اینگونه تعرییف میکننی):
«اجازه دادو به کماالت فرد برای اینکه خود سخن بگوین) ،نه اینکه فرد با جلب توجه ،خیود را
باش از نچه هست ،ویژه نشاو ده)» (.)Snyder & Lopez, 2007, p. 21
برخی با ت)راق در مفهوم تواضع سعی میکنن) و را از مفاهام بساار نزدیک به و تماز دهنی).
در زباو انگلاسی معموال دو واژه  Modestyو  Humilityرا برای «تواضع» به کار میبرن) ،اما به
اعتقاد مارتان سلاگمن »Modesty« ،باشتر جنبهای بارونی دارد؛ زیرا نهتنها بر اسلوب رفتاری،
بلکه بر ٔ
نحوه پوشش ،خودرو ،خانه و داراییهای فرد ناز سایه میان)ازد .به نظر میرس) با توجه به
دیگر معانی این واژه که ناظر بر روابط زو و مرد است ،بهترین برگرداو در فرهنگ فارسی برای و
ٔ
«محجوبات» باش) که همزماو رادر است همه این معانی را افاده کن) .در مقابیل«Humility» ،
َ
ٔ
جنبه درونی باشتری دارد ،ب)ین معنا و با این طرز تلقی که فرد ایساس نکن) رلب عیالم و مرکیز
ترجمه رایج و ایتماال مناسبی برای این واژه باش)ٔ .
ٔ
نکته رابل تیوجهی
هستی است؛ شای) تواضع
که سلاگمن مورد اشاره ررار میده) این است که دمی میتوانی) بیه شیکلی صیوری و ظیاهری
محجوب باش)؛ بی نکه رلبا متواضع 2ش)ه باش) .بنابراین ،نچه از منظر رواوشناسی مثبیتگیرا
یک ّروت رویی و ّ
مزیت رواوشناختی به یسیاب میی یی) ،تواضیع اسیت و نیه محجوبایت و
نفسی خود گاهانه و ظاهری که عمال خود روشی برای جلب توجه اما به نحوی متفاوت
ِ
شکسته ِ
ٔ
است ( .)Seligman, 2004, p. 436البته ،این نکته نافی و ناست که الزمه و نشانه تواضع به مثابه یک
ّ
مزیت و فضالت رویی ،محجوبات به مثابه یک رفتار عانی و بارونی است.
جولاا درایور ناز با اشاره به واژه «» ،modestyمعتق) است کیه تواضیع ،دسیتکیم واجی) دو
معناست .یک معنای جنسی از این واژه وجود دارد که معموال به عنواو فضیالتی زنانیه نگریسیته
میشود و اصوال توأم با چهرهای عفاف و محجوب است .همچنان معنایی مت)اولتر وجیود دارد
که با سرزنش خویشتن و ناچازشمردو ارزش فرد همراه است (.)Driver, 2004, p. 16
1. positive psychology
2. humble

✺

بررسی رویکرد ارسطو به تواضع

شای) یکی از بح برانگازترین تعاریف از تواضع ،تعریف و نگیرش ارسیطو بیه تواضیع باشی).
در باب سوم از کتاب چهارم اخال نیکوناخوس ،ارسطو به مناسبت بح «از بزرگواری»2پیای
ّ
3
یی) وسیط کوچیکمنشیی (و از جملیه تواضیع)
تواضع را ناز به مااو میکش) .او بزرگواری را ِ
1. vice of comparison
2. Magnanimity

 .3به اعتقاد برخی ،لفظ التان  Magnanimityکه وارد زباو انگلاسی ش)ه و گاه بیه عنیواو معیادل  Megalopsychiaدر

←
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برخی فالسوفاو و از جمله کریستان سوانتوو ناز رائل به دو نوع تواضع هسیتن) کیه در مقابیل دو
تکبر ررار میگایرد .تواضیع فضیالتمن)انه کیه در مقابیل ّ
نوع از ّ
تکبیر رذیلتمن)انیه و غاراخالریی
ررار دارد و تواضع رذیلتمن)انه و غاراخالری که در برابیر ّ
تکبیر فضیالتمن)انه جیای دارد .تواضیع
رذیلتمن)انه ،رذیلتی ناشی از همسنجی و مقایسه 1است که مستلزم یس بیارزشی و ناچاز بیودو
در رااس با دیگری /دیگرانی است که ارزشیمن) و برتیر رلمی)اد میشیون) .بیه نظیر سیوانتوو ،ایین
موجودات یا پ)ی)ههای برتر یتی شامل خ)ا ناز میشون) .بنابراین ،او با تلقی رایج ادیاو و بیه وییژه
مساحات ،از تواضع سر سازگاری ن)ارد .به باور او ،تواضع فضالتمن)انه با ّ
تکبر فضیالتمن)انیه و
ِ
گستره نها تفاوتی ظریف دارد؛ « ّ
اخالری رابل جمع است ،اما این دو همساو ناستن) و دامنه و ٔ
تکبیر
اخالری» عبارت است از گاهی و ایساس درست فرد نسبت به جایگاهش در جهاو و ارزشی کیه
یامل و است .به طور کلیّ « ،
تکبر» بر شناخت و گاهی فرد نسبت به ارزش نسبی خیود متمرکیز
است ،اما ّ
تکبر  -به عنواو یک منش و فضالت  -ناظر بر چگونگی برخورد صحاح و مناسب با ایین
گاهی و ارزش است.در مقابل ،تواضع غالبا در ارتباط با شناخت فرد نسبت به ضعف خود ،کمبود
استع)اد ،اخالق و… است ،اما تواضع به مثابه یک فضالت اخالری ،عموما ناظر به ٔ
نحوه تعامل و
برخورد درست فرد با این شناخت است (.)Jost & Werth & Swanton, 2011, p. 256
تعاریف یا تقسامبن)یهایی که تا کنوو به صورت گذرا از نظر گذران)یم ،همگی به نوعی ذیل
رویکردهییایی کلیتییر ریرار میگارنیی) .اییین رویکردهییا را میتییواو در ثییار ارسییطو ،گوسییتان و
جولاا درایور جستوجو کرد .طباعتا از یا روششناختی بهتر است که بجای بررسی تعاریف
گوناگوو وپراکن)ه از تواضع ،بر تعریف و تلقی سه متفکر پاشگفته تمرکز کنام که به صرف بایاو
چن) نکته در باب تواضع بسن)ه نکرده و و را به تفصال ،مورد تامل و بررسی ررار دادهان).
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از یکسو و تفاخر از دیگر سو میدان) .بنابراین« ،بزرگوار» کسی است که بزرگ است و از بزرگی
ّ
فرد خودپسن) ریرار دارد ( Aristotle,
خود گاه است ،اما در دو سوی ِ
ی) ماانه ،فرد کوچکمنش و ِ
.)2004, 1123b. pp. 68-69
نکته اینجاست که ارسطو فردی را که کوچک است و به درستی و با درت از سطح شخصیات
خویش گاهی دارد معت)ل و ماانه 1مینام) ،اما کوچکمنش کسی است که ارزش یقاقی خیود
را کمتر از نچه هست میبان)؛ چه وارعا کوچک باش) ،چه ماانه و چه بزرگیوار! ( Aristotle, 2004,
 .)1123b, p. 69ب)ین ترتاب ،در منظیر و ادبایات ارسیطویی ،تواضیع ذییل مفهیوم کوچکمنشیی
ّ
ی) وسطی بنام «بزرگواری» است .میتواو گفت تواضع بیرای ارسیطو
ررار گرفته و جانب تفریط ِ
اوال یک رذیلت است؛ ثاناا ،مستلزم وارعبانی است؛ ثالثا ،نشانی از ضعف ،یقیارت ییا سیطح
پایان شخصات فرد است و رابعا نشانهای از کوچکمنشی است .ممکن است پذیرش این نکتیه
در باب فالسوف /فالسوف اخالق بزرگی چوو ارسطو تا ی)ی ثقال باش) ،اما هماوگونیه کیه در
م)خل «تواضع» از دان نانه فلسفی استنفوکد نایز تصیریح شی)ه اسیت ،درک غالیب شیاریاو
اخال نیکوناخوس این است که او تواضع را نهتنها یک فضالت نمیدانی) ،بلکیه راطعانیه و را
ذیل رذایل ررار میده) (.) Bommarito, 2018, p. 4
هاوارد جی .کارزر - 2استاد فلسفه و ارسطوپژوه معاصر  -به تحلال دراقتر این مسئله پرداخته
ّ
ی) وسط ارسطو جای نمیگارد
و معتق) است فضالت بزرگواری یا بزرگمنشی دراقا در دستگاه ِ
و با و رابل جمع ناستٔ .
نکته نخست این است که به نظر ارسطو کسانی کیه کوچیک هسیتن) و
ِ
ب)ین امر وروف دارن) ،انساوهایی ماانه هستن)؛ نه بزرگمنش .چنان افرادی ارزیابی دراقی نسبت
به وضعات خود دارن) ،اما فار) َمج) و بزرگی هستن)؛ زیرا بزرگواری و بزرگمنشی تنها عبارت از
ادعای دراق و مطابق با وارع در مورد خویشتن ناست و افزوو بر و ،ناازمن) بزرگی اسیت ،یعنیی
فضالت بزرگواری مازهای است از خودشناسی3و عظمیت و بزرگیی شخصیات .ایین ترکایب و
→

زباو یونانی استعمال میشود ،باشتر معنای سخاوت و بخشن)گی را افاده میکن) تا بزرگمنشی و بزرگواری ارسطویی.
بنابراین ،پاشنهاد نها ایین اسیت کیه از اصیطالح  greatness of soulاسیتفاده شیود تیا میراد ارسیطو را بهتیر بایاو
نمای) (.)Bartlett & Collins, 2011, p. 75

1. temperate

2. Howard J. Curzer
3. self- knowledge

✺

1. Greatness
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مازش یاکی از و است که بزرگواری به لحاظ م)عاات فرد نسبت به خود در ماانه ررار نی)ارد و
ّ
یی) سیط و ماانیه ناسیت .بی)ین ترتایب ،فضیالت
از یا درستی و صحت این ادعاها ناز در ِ
ّ
ی) وسط بودو یک فضالت نصفه و نامه است و تنهیا ییک رسیمت از ایین
بزرگواری ،از جهت ِ
ٔ ّ
ی) وسط مسیتلزم و اسیت
وسط دو رذیلت ررار گرفته است؛ یال وکه نظریه ِ
ترکاب دوگانه در ِ
که کلات یک فضالت در ماانه باش) و نه نامیاز و؛ ب)ین معنا که فرد فضالتمن) با توجه به همهٔ
ّ
ی) وسط باش) و نه جزئی از نها (.)Curzer, 2011, p. 130
ابعاد فضالت در ِ
ٔ
صرف نظر از و که بزرگی و عظمت 1مؤلفهای از بزرگمنشی باش) ییا
نکته دیگر این است که ِ
ٔ ّ
ی) وسط ناسازگار است؛ زیرا فی نفسه از جنس افیراط اسیت و ِافیراط و
نه ،به هر یال ،با موزه ِ
تفییریط مصیی)اق رذیلییت هسییتن) .بییه عنییواو نمونییه ،در مثییالی ماننیی) شییجاعت ،در برخییی از
مورعاتهای خاص ،کسانی که به طرف مقابل یملهور میشون) ّ
متهور هسیتن) ،کسیانی کیه از
صحنه فرار میکنن) ،بزدل هستن) و نانی که خود را کنترل میکنن) ،شجاع هستن) .یال سؤال این
است که در اینجا عظمت و بزرگی شجاعت در چاسیت و شیجاعاو بیزرگ و بیا عظمیت چیه
میکنن)؟ یعنی افزوو بر تورف و مهار خود چه میکنن)؟
ّ
ٔ
ی) وسیطها  -در اخیالق ارسیطویی  -سیجایایی
مسئله سوم را میتواو چنان مطرح کرد که ِ
عملی یا عاطفی هستن) که در مورعاتهای گوناگوو در ماانه ررار میگارن) .برای اینکه بزرگواری
یک فضالت اخالری باش) ،الزم است تا یک ّ
سجاه یا عاطفه باش)؛ یال وکیه خودشناسیی ییا
معرفت نفس کامال عقلی و فکری است و با هیاچ رفتیار ییا ایساسیی همیراه ناسیت .بزرگیی و
ِ
خودبسن)گی با رفتار یا ایساس همراه هستن) ،اما ایساس و رفتاری که متعلق به فضیایلی دیگیر
اسییت .بزرگییواراو و بزرگمنشییاو کارهییایی سییترگ انجییام میدهنیی) و در ش یرایط خییاص دارای
ایساساتی هستن) کیه مسیتلزم ریسیک بی)نی ،لیذات ّ
یسیی و… اسیت .بیا ایین وصیف نیه
خودشناسی و معرفت نفس ،نه عظمت و بزرگی و نه خودبسن)گی و استقالل نفس و یا ترکایب و
مازش نها یک فضالت اخالری ج)اگانه ناستن).
ٔ
نکته چهارم را میتواو چنان مطرح کیرد کیه اساسیا چیرا ارسیطو خودشناسیی ییا گیاهی از
شخصات خود را به عنواو ٔ
مؤلفه اصلی فضالت بزرگواری مطرح کرده است؟ بی)یهی اسیت کیه
منشی یقاقی ،گاهی نسبت به بزرگ بودو ضرورت دارد ،اما مسیئله ایین اسیت کیه
برای بزرگ ِ
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عنصر گاهی و خودباوری در شجاعت یقاقی ،اعت)ال یقاقی و… نایز ضیرورت دارد و ایین
ّ
مؤلفه مختص بیه فضیالت بزرگمنشیی ناسیت .بیه بایاو دیگیر ،میا از ارسیطو موختیهایم کیه
ّ
یکمت عملی برای تحقق هر فضالتی الزامیی اسیت ( )Aristotle, 2004, 1145A, p. 118و رابطیهای
دوطرفه مااو یکمت عملی و فضالت به طور عام برررار است ،ب)ین معنا که نمیتواو هاچ کیس را
واجی) یکمیت عملیی ناسیت
خوب رلم)اد کرد بی نکه دارای یکمت عملی گردد و هیاچ کیس
ِ
بی نکه اخالرا خوب باش) ( .)Aristotle, 2004, 1144b, p. 117با این یساب ،ارسطو نمیتوان) یکمت
عملی یا یکی از اجزای و مثل خودشناسی و گاهی را در تعریف یکیی از فضیایل خیاص داخیل
همه فضایل ُمضمر و با ٔ
کن)؛ زیرا این عنصری است که بنا به تعریف ،در ٔ
همه نها همراه است.
برای جمعبن)ی و تحلال رویکرد ارسطو بیه تواضیع میتیواو گفیت کیه فضیالت «بزرگیواری»
نمونهای در اخالق ارسطویی است که نظر او در باب خودشناسیی را واضیحتر میسیازد ( Gottlieb,
ُ
ٔ
ّ
واسیطه خودشناسیی و
فیرد متواضیع ناسیت کیه بیه
 .)2009, p. 29برای ارسطو این یسن و مزییت ِ
ٔ
نقاصه اوست .متواضع ،کوچک
وارعبانی ،خود را کوچک و یا ناچاز بشمارد ،بلکه دراقا این عاب و
است و به کوچکی خویش اذعاو و گاهی دارد و میکوش) تا این ناچاز بودو را تی)اوم بخشی) ،امیا
مشکل کجاسیت؟ چیرا ارسیطو بیا ایین واریعبانی سرناسیازگاری دارد؟ چیرا ایین خودشناسیی را
برنمیتاب)؟ پاسخ را بای) در نگاه او به ماهات و مفهوم«بزرگواری» جست .بزرگواری به زعم ارسیطو
تا فضایل است ( )Aristotle, 2004, p. 1124aو این یعنی و که این منش نهتنها زینت الفضائل ،بلکیه
رلب و ّرل ٔه نهاست .تا بزرگواری را بر سر کسی میگذارن) که واج) ٔ
همه فضایل باش) و اگر چنیان
نباش) این تا واژگوو میگردد.
راجر کریسپ  -در مق)مهای که بیر ترجمیهاش از اخاال نیکونااخوس نگاشیته  -فضیالت
بزرگواری را َمنشی پاشا–مساحی 1و نام)رو 2توصاف میکن) ( .)Crisp, 2004, p. xviiiانی)کی تکمیل
در توصافات ارسطو از فرد بزرگوار دلال این تحلال کریسپ را روشن میکن) .این فضالت پاشیا–
غار مساحی است؛ زیرا تواضع را نهتنها نمیستای) ،بلکه و را به دلال گسست از َمج) ،عظمت و
بزرگی نکوهش میکن) و نام)رو است؛ زیرا مبتنی و یا منتهی بیه رفتیار و افکیاری اسیت کیه در
دوراو ج)ی) چن)او محل توجه ناست (.)Aristotle, 2004, p. 1145A
َ
َ
برخی از منتق)او ،فضایلی چوو ک َرم یا بزرگمنشی را به دلال اشرافی و یا ریستوکرات بیودو،
1. pre- Christian
2. un modern
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و هم به معنای یونانی کلمه ،رد میکنن) و معتق)ن) این مینش مخیتص افیراد ممتیاز و ثروتمنی)
اجتماع و در بستر جوامع ّ
سنتی است یال و که به گماو افردی چیوو مایکیل پاکیالوک ،چنیان
ناست ()Pakaluk, 2005, p. 177؛ زیرا ارسطو  -در بیاب هشیتم از کتیاب دهیم  -تصیریح دارد کیه
ّ
فضالتمن) ش)و مستلزم خارات بارونی 1ناست و الزم ناست فرد برای تحقق ایین رمیاو دارای
جهاو یا مالک َب ّر و بحر باش) ( ،)Aristotle, 2004, p. 1179aاما به نظر میرس) این سخن ارسطو و
هم در صفحات پایانی اخال نیکوناخوس متکثر از بافت فرهنگی یوناو بیوده و تیا یی)ی نگیاه
َ
اشرافی و طبقاتی بر و مؤثر وارع ش)ه است.
اما اگر بخواهام ب)انام تواضع از منظر ارسطو چه ارتباطی با ایترام به خود و ّ
عز ِت نفس دارد بی)
ناست اشاره کنام که ِسر دیویی) رأس در تلخیاص و تفسیارش از اخاال نیکونااخوس ،فضیالت
رور بجا 2یا ایترام به خود نام مینه) ( .)Ross, 1995, p. 217این نامگذاری به هاچ وجه
بزرگواری را غ ِ
ٔ
نابجا یا دلبخواهانه ناست؛ زیرا ناظر بر تعریف ارسطو از دو مقوله تواضع و بزرگواری است ،یعنیی
برای ارسطو فرد متواضع و گرفتار کوچکمنشی و خودکمبانی ،کسی اسیت کیه از دو چایز بیبهیره
است :بزرگی شخصات و به تبع و ایترام و ِاکرام شخصات .در مقابل ،فرد بزرگوار و بزرگمنش هم
دارای شخصاتی سترگ است و هم از این مج) و بزرگی گاهی دارد و مبتنیی بیر و عمیل میکنی).
دیو ی) رأس ،معتق) است اگر چه برخی از و یژگیهای فیرد بیزرگمنش فضیالتمن)انه هسیتن) ،امیا
ٔ
چهیره ییک
مجموعا تابلویی که ارسطو از چنان کسی به نمایش میگذارد ،گویی طرح زودهنگیام
یکام و فرز ٔانه رواری ولی ب)وو فروتنی و تذلال نفسی 3است که بای) در او دی)ه شود و همان سیبب
میشود این تصویر دیگر دلپذیر نباش) ( .)Ross, 1995, p. 218باهوده ناست که راجر کریسپ در یکی
از فصول کتابی که به همت ریچارد کراوت ِگرد م)ه  -بهرغم هم)لیاش با فضیالت بزرگمنشیی -
اعتراف میکن) که امروزه بسااری هستن) که وجوهی از تصویر ارسطو از انساو بزرگمنش را زنن)ه یا
ایمقانه توصاف میکنن) ( .)Kraut, 2006, p. 158این تعبایرات شیای) انی)کی مبالغیه ماز باشین) ،امیا
ُ
میتواو با جامز ارمسیوو موافیق بیود نجیا کیه میگویی) :مهمتیرین مخاطبیاو ارسیطو در تقرییر
َ
درسهایش از ٔ
طبقه بردهداراو بودهان)؛ طبقهای که وجه اشتراک بسیااری از نهیا نگرشیی اشیرافی و
ریستوکرات به جهاو بود و بعا) است که ورتی ارسطو از بزرگواراو و بزرگمنشاو سخن میگویی) و

تواضع را تحقار میکن) ،اشارهای به افرادی غار از این مخاطباو داشته باش) (.)Urmson, 1991, p. 120
بررسی رویکرد آگوستین به تواضع
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در ّ
سنت یهودی – مساحی ،ارجاع اصلی تواضع به ر ٔ
ابطه خ)ا /بنی)ه اسیت .در تفکیر یهیودی،
فرد متواضع ،بیشک خ)اترس است و در عهد جدید و نگرش مساحی ،نهتنها خ)اونی) کسیی
خیود خ)اونی) نایز در سیامای شیخص عاسیی
است که از فرد فروتن یمایت میکنی) ،بلکیه ِ
ٔ
مساح (ع) َمثل اعیالی فروتنیی اسیت .مسیاح ،بیه سیبب انتخیاب زادانیه فقیر ،فرودسیتی و
متواضیع بیودو ،سرمشیق و منبیع فروتنیی اسیت ( .)Wallace, 2001, pp.19-21ورتیی کیه سیانی
جمع وری ٔ
ٔ
ارکننی)ه مراسیم چنیان دعیا میکنی)« :میا
اعانه کلاسا و ناو و… میاده اسیت ،برگز
میرویم تا در الوهات مساح شریک شویم .او]ناز [تواضع به خر میده) تیا در انسیانات میا
سهام شود».)The Leonine Sacramenrary: collect for Christmas, 1985(1
هاچ کس به ان)ازه َسنت گوستان ( 07۴–۴00م) بر اهمات تواضع در یایات مسیاحی تککای)
نکرده است؛ به نحوی که تواضع را نه به عنواو یک فضالت یا پادزهر صرف برای ّ
تکبر ،بلکه به مثابه
ِ
یک گرایش زیربنایی میبان) که راه را برای ٔ
همه فضایل مساحی هموار میکن) ( )Wallace, 2001, p. 6و
از همان رو ،برای تباان اجمالی یک تلقی الهااتی از تواضع ،گوستان را به مثابه نمونهای مناسیب و
تمامعاار از این طرزتلقی برگزی)هایم .او مااو تواضع ربانی و انسانی تفکاک کرده و معتق) است کیه
مرتبه انسانی(نامارا به مارا) ،یتی به صورت کلی و تقریبی هم با ّ
هبوط خ)اون) به ٔ
تنزل یک انساو به
رتبهای پایانتر (انساو به یاواو) رابل مقایسه ناست؛ زیرا هم انساو و هم یاواو هر دو مارا و نامانیا
هستن) .تواضع الهی از نصاب هر ٔ
نمونه ممکنی از تواضع انسانی فراتر میرود؛ زییرا مصی)اق نیوع
ِ
ّ
متفاوتی از کوچک کردو خویشتن است .گوستان ،توضاح میدهی) کیه تجسی) در تواضیع الهیی
مستلزم یک کوچک ش)و هستیشناسانه در جستوجوی گناهکاراو است .خ)ا به چایزی تبی)یل
ّ
ٔ
عالی یقاقی (خ)اون)) بیه دانیی (انسیاو) مبی)ل میشیود .در
میشود که ناست؛ به واسطه عشقِ ،
مقابل ،تواضع انسانی مستلزم نوعی دیگر از کوچک ش)و است ،انساو از رفعتی دروغان ّ
(تکبر) به
جایگاهی یقاقی در درجهبن)ی خلقت الهیی ّ
تنیزل مییابی) ( .)Augustine, 1990, pp.140-45شیکار
1. “We come to share in the divinity of Christ. Who humbled himself to share in our humanity”.
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بررسی رویکرد درایور به تواضع

جولاا درایور ،نگرشی خاص نسبت به سرشت برخی فضایل و از جمله «فضالت تواضیع» دارد.
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موزه ّ
است که سخن گوستان دربارۀ تواضع الهی ،ناظر بر ٔ
تجس) در مساحات است به این معنا که
ّ
تجس) خ)اون) در کالب) مساح (ع) را به معنای نوعی خاص از تواضع ،تفسار میکن) که از در وجود
ّ
خ)اون) تجلی یافته و از سوی او صورت میپذیرد.
تکبر  -به اعتقاد گوستان  -سر غاز هر معصاتی است و سر غاز هیر ّ
ّ
تکبیری منحیرف شی)و از
مسار خ)اون) .او خطاب به انساو ،تصریح میکن) که تو چناوکه گفته میشود ناستی ،کمتر از نچه
هستی باش ،اما ب)او که کاستی؛ ب)او که ضعافی .ب)او که تنها یک انسیانی ،بی)او کیه گنیهکیاری
( .)Augustine, 1990, p. 341گوستان« ،تواضع» را نخستان منزلگیاه سیفر معنیوی ییک مسیاحی
میدان) و راهی روشمن) را برای پرورش تواضع عرضه نمیکن) ،اما برخی چازها را برای تشیویق
تواضع یاداور میشود .او به مومناو توصاه میکن) که با تکمل در مارا بودنشاو ،خودشناسیی را در
خود تقویت کنن) .تواضع ،بخشی از اعتراف ما به گنهکار بودو است (.)Wallace, 2001, pp.158-59
برای نگاهی کلی به دریافت آگوستین از تواضع -با استمداد از کتاب دیبوره والیس با
عنوان آگوستی و اواض  -میتوان گفت:
 .7گوستان ،به افرادی هش)ار میده) که تواضع را دستاویزی برای دوری جستن و غابیت از
ٔ
صحنه تعامالت اجتماعی ررار میدهن).
ٔ .۵
موزه گوستان در باب تواضع ،تشویق به مادگی برای کمک و خ)مت ساعاانه به دیگیراو
است ( .)Wallace, 2001, p. 168
 .0از نظر گوستان« ،تواضع» در ٔ
درجه نخست یک صفت الهی است.
ریشه ٔ
 .۴از نظر گوستان ،غرور ٔ
همه معاصی است.
ّ
 .7در نگاه گوستان ،تواضع مبتنی بر یقاقت و تکبر مبتنیی بیر دروغ و خطاسیت ( Wallace,
.)2001, pp.225-29
ُ
 .۹دریافت گوستان از غرور ،مح)ود به اصحاب ر)رت و امتاازات ویژه ناست.
ُ
 .۵تواضع ،در نظر گوستان ،راه ماانهای مااو غرور و یکس است (.)Wallace, 2001, p. 142
 .1گوستان  -در کتاب اثلیث  -شرح میده) که چگونه تواضع و ّ
تجس) ،هم با بزرگنمیایی
خود و هم با کوچکنمایی و مقابله میکن) (.)Wallace, 2001, p. 246
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تواضع  -به گماو او  -نمونهای تمامعاار از و چازی است کیه و را «فضیایل مبتنیی بیر جهیل/1
بیخبری» نام نهاده است ( .)Driver, 2004, pp. 16-28به بااو دیگر« ،تواضیع»  -از منظیر دراییور -
دست پایان گرفتن خود از
عبارت است از یک فضالت وابسته همراه با ارزش اخالری ،همراه با با ِ
برخی جهات و یا نسبت به برخی ویژگیهای مطلوب ( )Driver, 2004, p. 24که مستلزم یک نقص
ٔ
و کاستی معرفتی نسبت به ر)ر و منزلت ناشناخته فرد است ()Driver, 2004, p. 17
برای توضاح نکات کلا)ی من)ر در تعرییف او ،بایی) گفیت مقصیود دراییور از «فضیالت
وابسته» مفهومی است مبنی بر این که یک فضالت تا نجا فضالت است که توسط فضالتی دیگر
همراهی شود و این یعنی فرد متواضع در ربال چازی خاص متواضع اسیت و معمیوال ایین چایز
خاص متضمن ویژگی مطلوب دیگری مانن) سختکوشی یا باهوش بودو است و البتیه ،ایین در
مقام ارزیابی مهم است .ورتی میگویام« :فالنی متواضع است» ،مقصودماو تواضع نسیبت بیه
خاری خاص و مورد بح است و نه هر خاری .برای مثال ،فرد نسبت به کارش متواضع است و
نه نسبت به فرزن)انش .این نکته دربارۀ دیگر فضایل ناز صادق است .من بای) فکر کنم که پی)ر و
مادر موظف هستن) در مراربت از خود بساار محتاطانه عمل کنن) ،اما ورتی فرزن)انشاو در خطیر
 ۹55هستن) ،الزم است شجاعت زای) الوصفی از خود به نمایش بگذارن) .این تنها نشاو میدهی) کیه
فضایل و رذایل دمااو دارای اه)افی است که این اه)اف در باشتر اورات ،خاراتی دیگر هسیتن).
ٔ
دسیت پیایان
وابسته اخالری همراه با ارزش اخالریی تیوأم بیا
ب)ین معنا «تواضع» ،یک فضالت
ِ
گرفتن خود از برخی جهات و یا نسبت به برخی ویژگیهای مطلوب است (.)Driver, 2004, p. 24
شخص متواضع به شکلی نسیبتا نا گاهانیه
منظور درایور از نقص و کاستی معرفتی این است که
ِ
از ر)ر و جایگاه خود بیاطالع است و تخمانی دراق از شخصات و ارزش خویش ن)ارد.
درایور برای تباان نگاه خود به مفهوم تواضع به تحلال مبسوط سه طرز تلقی رایج نسبت به این
دسیتکم گیرفتن خیود؛
مفهوم میپردازد :الف) تحلال مبتنی بر رفتیار؛ ب) تحلایل مبتنیی بیر
ِ
) تحلال مبتنی بر پایانتر گرفتن خود ( .)Driver, 2004, pp.16-28ویژگی مورد نظر در هر دریافتی
از تواضع این است که عجاب بودو گزاره ذیل را تباان کن):
(« )7من متواضع هستم!»
گز ٔ
اره « »7به نظر میرس) بشکلی عجاب و شگفت ور خودشکن اسیت .اگیر مین « »7را بیه
1. virtues of ignorance
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زباو ورم ،برخی گماو میکنن) که من شوخی میکنم و دیگراو گماو میکنن) که فردی گزافیهگو
هستم .هر سه دریافت از تواضع که مورد بح ررار خواهی) گرفیت ،میتواننی) « »7را تجزییه و
تحلال کنن) اما دو تا از نها  -به علت برخی کاستیهای دیگر  -مقبول وارع نخواهن) ش).
الف) تحلیل مبتنی بر رفتار

این تحلال که همراه با نوعی از رفتارهایی خاص نظار «پرهاز محتاطانیه از خودسیتایی» اسیت،
میتوان) عجاب و غریب بودو « »7را نشیاو دهی)؛ زییرا در بایاو « ،»7اظهارکننی)ه متماییل بیه
الفزنی و خودستایی است و از همان رو ،این بااو  -در وارع -خود دلال و گیواهی اسیت علایه
ص)ق ادعای فرد .چناوکه برای مثال ،در مثال «من یرف نمیزنم» ،تحلال رفتاری ،میتوان) این
ادعای مشخص را بررسی کن) .در هر یال ،اگر تحلال رفتاری درست باش) ،گزارههایی مانن):
مرد تنها ،خودستا و الفزو ناست ،اما متواضع هم ناست»
( « )۵و ِ

دستکم گرفتن خود
ب) تحلیل مبتنی بر
ِ

این دریافت  -در یقاقت  -نوعی از دریافت پاشان است که در و فرد متواضع چه بسا برای گریز
دستکم میگایرد .ایین تحلایل نایز میتوانی)
از الفزو و خودستا ش)و ،به عم) ارزش خود را ِ
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میتوان) متنارض باش)؛ زیرا ورتی او الفزو ناست ،پس متواضع است ،امیا « »۵گیزارهای معنیادار
است و مص)اق هر نوع رفتاری است که فرد میخواه) و را با تواضع یکسیاو ب)انی) .فیرض کنای)
مردی تنها در جزیرهای متروک گار افتاده است .او خودش خانه و زن)گیاش را میسازد ،خیوراکش
را پرورش میده) ،پوشاکش را تهاه میکن) و در نهایت ،رضایت از خود را باال میبرد .با این ییال
میرد تنهیا»
او نمیتوان) هاچ رفتار غارفروتنانهای از ربال خودستایی از خود بروز ده) .بهرغم اینِ « ،
متواضع ناست؛ زیرا همچناو تلقی بساار باال و خودخواهانه از خویش را یفظ کرده و گماو میکن)
که فردی بساار فوقالعاده است .یک اعتراض محتمل بر این مثال ،این است که ما میتوانام بگویام
مرد تنها» واج) تمایل به الف و خودستایی بوده ،اما چوو هاچ کس در جزیره همراه او ناسیت،
و« ِ
او تنها فار) فرصت ]بروز و[ است ،اما محذوری ن)ارد اگر فردی را ،هر چن) نامتواضع ،تصور کنام
که برای رفتارخودستایانه و نمایش ع)م تواضع نامستع) و بیتمایل باش) و شای) بهرغم و که درکیی
دراق از ارزش خود دارد ،و را زاردهن)ه بااب) (.)Driver, 2004, pp. 16-17

غرابت « »7را نشاو ده) .بااو ٔ
کنن)ه « »7در صورتی که خود را متواضع ب)ان) ،نمیتوانی) خیود را
دستکم بگارد و در نتاجه ،متواضع ناست .به همان دلال ،اظهار « »7عجاب است .این تحلال
ِ
ّ
از جانب برخی انتقادات ج)ی سابپذیر است :تحلال این رهاافت نشیاو میدهی) کیه باشیتر
تواضعی ب)لی است تا اصال .اگر کسی ر)ر و ارزش خود را پایان ب)ان) و دیگیراو ب)اننی) کیه او
خود را از نچه که میگوی) باالتر میانگارد ،پس به این رهنموو خواهن) ش) که تواضع او را ب)لی
بنامن) (.)Driver, 2004, p. 18
گرفتن خود
ج) تحلیل مبتنی بر پایینتر
ِ
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جولاا درایور به رهاافت سوم که عنواو «پایان ترگیرفتن» را بیرای و برگزیی)ه اسیت ،تماییل دارد.
فرد متواضع ارزش خویش را تا درجهای معان و مح)ود پیایان میگایرد .ورتیی
در این رهاافتِ ،
سخن میگوی) ،با این که یقاقتی را فرومینه) ،اما نا گاهانه این کار را انجام میده) .ایین امیر
فرد متواضع نسبت به ارزش و منزلتش تا ی)ی بیخبر باش) .او خود را ناچاز
مستلزم و است که ِ
میشمارد و تنها بخشی از منزلت مربوط بخود را در محاسبات و مناسبات زن)گی لحاظ میکن).
مهم است در اینجا یاد ور شویم که فیرد متواضیع همیواره بایی) شخصیات و رفتارهیای خیود را
ّ
تا ی)ی ارزشمن) ب)ان) و برای مثال ،کسی که گماو میکن) شرارت کرده ،اما در یقاقت کیاری
خار انجام داده ،متواضع ناست.
غیرق
ناچاز گرفتن خود نبای) به رذیلتی چوو خیودکمبانی تبی)یل شیود؛ چنیاوکیه زنیی کیه ِ
افسردگی است و خود را مادری ب) و نارص میدان) ،متواضع ناست؛ زییرا او ییک رذیلیت را بیه
ُ
ّ
ٔ
محاسبه جایگاه خود به ش)ت راه را گم کرده است ،اما بیه زعیم
نمایش میگذارد و در تخمان و
درایور ،اگر لبرت اینشتان خود را نهتنها بزرگترین فازیکداو ررو باستم ،بلکه فازییکداو کبایر
رلم)اد کن) ،متواضع است؛ زیرا اگر چه او در اشتباه خواه) بود ،اما مرتکب خطیای محاسیباتی
چن)انی هم نش)ه است .افزوو بر این بخاطر بسپریم که دستکم گرفتن ،غار از پیایانتر گیرفتن
ِ
ّ
ّ
خود است .شخص متواضع میتوان) هنوز خود را تا ی)ی باال ب)ان) ،اما نه تا ی)ی که استحقاق
و شایستگی و را دارد.این رهاافت از منظر درایور ،پذیرفتنی اسیت؛ زییرا صی)ارت و بیرییایی،
ٔ
شرط ضروری تواضع اصال است و کسی که ر)ر و ٔ
محاسیبه
رتبه خود را پایانتر میگارد ،در این
خود صادق است.این رهاافت ،غرابیت و عجایب بیودو گیز ٔ
اره « »7را میتوانی) توضیاح دهی).
«تواضع» ،مستلزم نقصاو گاهی نسبت به ر)ر و ٔ
مرتبه خود است .در کل ورتی کسی «الیف» را
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تعریفی جایگزین برای تعاریف و رویکردهای سهگانه

به نظر میرس) بسااری از تعاریف کوتاه از تواضع کیه در ابتی)ای مقالیه بیه نهیا اشیاره شی) ،بیا
یکدیگر رابل جمعان) و هر یک ناظر به سویهای مهم و برجسیته از ایین فضیالت هسیتن) ،امیا
پرسش کلا)ی این است که در رویکردهای سه ٔ
گانه ارسطو ،گوستان و درایور به تواضیع ،مبنیا و
تعریف نها دراقا بر چه چازی استوار است؟ یا اساس بر خود–نادی)هگاری اسیت ییا بیر خیود –
کمبانی؟ یا مبنا بر خود – وارعبانی ررار گرفته یا بر تواضع رفتاری؟
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میپذیرد ،تلویحا نسبت به و گاهی یا دستکم باور دارد .در مقام اظهار گز ٔ
اره « ،»7فرد به فهیم
نقصاو گاهی خود نسبت به تواضع  -به صورت ضمنی  -اشاره کرده است و نه به کمبود گاهی
و این خودشکنی گز ٔ
اره « »7است (.)Driver, 2004, p. 19
اگر چه دی)گاه جولاا درایور در باب تواضع ،ذیل مبح فضایل مبتنی بیر جهیل در نوشیتاری
مستقل و به تفصال ،نق) و واکاوی ش)ه ،اما به اختصار میتواو گفت که پذیرش تعریف درایور از
تواضع برای ما تعه)ی فرااخالری ایجاد میکن) که تندادو به و مستلزم بحثی فراتر از هنجارها و
فضایلی خاص است .چالش پاش روی درایور این است که چگونه فضایل جهل از جمله تواضع
ِ
بی و که محصول رص) و ّنات و گاهی فاعل اخالری باشن) ،همچناو یک فضالت به یسیاب
می ین)؟ البته ،او با تککا) بر پاام)گرایی بجکتاو و تباان و میکوش) بر این مشکل فائق ی) ،امیا
مسئله این است که پاش شرط هر گونیه بحی در بیاب دیی)گاه دراییور ،پیذیرش ایین رویکیرد
فرااخالری باش).
فرض کنا) شما یک ُرماونویس برجسته هستا) .برخی از منتق)او ادبی جیواو و نویسین)گاو
تازهکار تصمام گرفتهان) تا شما را به مراسمیویژه با عنیواو عجایب «بیر شیانه غولهیای ادبیی»
دعوت کنن) .شما میتوانا) به محض دریافت پاام دعوت ،به خود بگویا) :من متواضع هسیتم و
نبای) با رفتن به مراسمیکه چنان نام ُپرطمطراری دارد ،عمال خود را یک غول ادبی رلم)اد کنم .در
این زمانه و مورعات خاص ،گفتن این جمله و گاهی از متواضع بودو خیویش نیهتنها متضیمن
یک تضاد یا تنارض ناست ،بلکه نوعی ی)ی ِ نفس اخالری و خار فرین است .بنابراین ،میتواو
گفت راههای متنوعی وجود دارد که میتواو بر مبنای و ،تواضع را مستلزم جهل به ر)ر و منزلت
خود ن)انست (صادری ،70۵0 ،ص .)7۹۵
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بگذاری) از ارسطو شروع کنام .به نظر میرس) ،روشن است که رویکرد او به تواضع بر مبنای
فرد متواضع را فردی میدان) که کوچک و کممق)ار اسیت و
خود – وارعبانی است ،یعنی ارسطوِ ،
میدان) که چنان است و بی هاچ ّ
توهم یا خودبزرگبانیای ،به این ٔ
رویه وارعبانانه ادامه میده)،
اما مشکل این است که ارسطو اساسا با کوچک دیی)و ییا کوچیک انگاشیتن خیود و پیذیرش و
پرورش و مسئله دارد و و را نوعی یقارت و کمبود شخصات تلقی میکن).
اما رویکرد گوستان به تواضیع در غیاز و در نگیاه نخسیت ،مشیابه و در نهاییت و در مقیام
نتاجهگاری ،کامال متفاوت با رویکرد و نگاه ارسطو است .گوستان ناز  -همانن) ارسطو  -تواضع
ٔ
نتاجیه طباعیی کشیف یقاقیت
را به وارعبانی پاون) میزن) و بر این اعتقیاد اسیت کیه تواضیع،
خویشتن است؛ کشف و درک اینکه ما مارا ،فانی و ضعاف هستام ،اما گوستان از اینجا به بع)
راهی دیگر را طی میکن) .به این معنا که فهم ضعف ،کوچک و ناچاز بودو ذاتی انساو ،نهتنها به
یک ضعف در شخصات و کوچکمنشی و یقارت منجر نمیشود ،بلکه دریچهای خواه) شی)
برای دیگرخواهی ،م)ارا با دیگراو و بن)گی خ)اون).
در رویکرد درایور به تواضع  -برخالف دو رویکرد پاشان  -مبنیا بیر واریعبانی ناسیت ،بلکیه
بر عکس ،تواضع اساسا در ٔ
نتاجه یک نقص شناختی و ن)ی)و بخشی از وارعات خویشیتن رریم
میخورد ،اما ٔ
نکته مهم این است که درایور اساسا تواضع ناشی از خودشناسی و وارعبانی را ییک
ِ
ّ
تواضع نارص میدان)؛ یعنی نوعی تواضع رالبی و ظاهرسازانه .گیویی دراییور معتقی) اسیت کیه
انساو ِ نمیتوان) در عان گاهی از ّ
مزیتها ،مورعاتها و برتریهایش نسبت به دیگیراو ،وارعیا و
ّ
رلبا فروتن باری بمان) .بنابراین ،تواضع یقاقی محقق نمیشود مگر با نیوعی بیخبیری و جهیل
ِ
نسبت به جایگاه خود.
در مجموع ،رویکرد ارسطو و درایور با وجود ٔ
همه تفاوتها در یک چاز مشیترک هسیتن) و و
باور به غاراخالری بودو تواضع گاهانه از یکسو و بیتوجهی محض به تواضع رویی و وجودی
ِ
رویکیرد گوسیتان از ایین دو نقاصیه ّ
مبیرا اسیت ،ولیی از جهتیی دیگیر
از دیگر سو است ،امیا
کاستیهایی دارد از جمله این که اوال تواضع را تنها از طریق باور به دیین /مسیاحات توجاهپیذیر
میدان)؛ یال و که صفات و فضایل اخالری اگر چه در پرتو دین بهتیر شیکوفا مییشیون) ،ذاتیا
عقلی هستن) و در وجود هر انساو عارلی امکاو رش) و پرورش دارن).
از منظر این رلم ،چه بسابهترین راهبرد برای جمع مااو نکات مثبت و نقاط اشتراک بسااری از
این تعاریف ،درجهبن)ی تواضع در سه سطح رفتاری ،رویی /درونی و وجیودی باشی) .پیذیرش

✺

اییین تقسییامبن)ی سییه سییطحی از تواضییع فواییی) بسییاار دارد ،از جملییه اینکییه نشییاو میدهیی)
متواضع بودو در یک رفتار یا نگرش خاص خالصه نش)ه و مراتبی دارد کیه لزومیا ٔ
همیه فیاعالو
اخالری این مراتب را طی نمیکنن) و ممکن است در سطح نخست یا دوم باری بمانن) .دیگیر و
اختالفنظرها و تعاریف پراکنی)ه از تواضیع ناشیی از
که این تقسام شکار میسازد که برخی از
ِ
توجه باش از ی) به یکی از سطوح تواضع و غفلت از دیگر سطوح و مراتب و است.
 .1تواضع رفتاری یا بیرونی

 .3تواضع روحی یا درونی

تواضع رویی یا درونی ،در وارع ،باشترین تشابه و همدامنگی را با معنای رایج از «تواضع» دارد و
ب)ین معنا رویی /درونی یا فراتر از رفتارهای متواضعانه است که در نمایشهای رفتاری خالصیه
نمیشود و از نگرش و طرز تلقی فرد نسبت به جهاو و انساو سرچشمه میگارد .تواضع چیه بیه
معنای ع)م خودبرتربانی باش) ،چه به معنای خودشناسیی و نگیاهی واریعبانانیه بیه ارزشهیای
شخصی و چه به معنای دیگرخواهی و توجه به دیگراو ،در هر یال ،مح)ود به یک یا چن) رفتیار
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ٔ
دریچه و اسیت ،بیاش از و کیه از ّ
یسیی
«تواضع رفتاری» که پایانترین سطح از این مفهوم و
اخالری ،نشکت گرفته باش) ،منبع از مهارتهای فرهنگی و اجتماعی برای بهسیازی روابیط بیا
دیگراو است .تصور یک انساو ذاتا مغرور اما ظاهرا متواضع چن)او دشوار ناسیت؛ انسیانی کیه
رفتارهایی خاص انجام میده) که در عرفهای رایج نشانهای از فروتنی به یساب می ی).
تواضع رفتاری را میتواو به تواضع در تعارفات و تعامالت تقسام کرد؛ تواضیع در تعارفیات،
عم)تا نوعی تواضع زبانی و مبتنی بر کاربست کلمات است که در چارچوب یک فرهنگ خاص
فروتن بودو را القا مینماین) .تواضع در تعامالت ناز هرچن) همچناو رفتاری است ،اما فراتیر از
استعمال صرف کلمات متواضعانه به مناسبات و
کنشها و واکنشهای زبانی است ،یعنی فراتر از
ِ
یرکاتی تواضعانه میانجام) .برای مثال ،م)یری که هاچگاه با رسانهها مصیایبه نمیکنی) ییا در
ٔ
مواجهه ناخواسته و ناگهانی بیا خبرنگیاراو ییا
برابر نهادهای نظارتی پاسخگویی الزم را ن)ارد ،در
مقامات ناظر ،باادب و یاا ظاهر میشود و در کمال متانت ،درخواستهای نهیا را رد میکنی)؛
با این که واج) تواضع در تعارفات است ،اما فار) تواضع در تعامالت است.

ُ
ناست و گاه اساسا رابل ترجمه به زبیاو کینش و واکنشهیای عملیی ناسیت .بیرای مثیال ،ییک
دانشمن) متواضع تنها کسی ناست که رفتارهای متواضعانه دارد ،بلکه کسی است کیه
فالسوف یا
ِ
در مواجهه با یقاقت فروتن است ،یعنی خود را صایب و واج) یگانه و هماشگی و نمیدانی)،
نسبت به یافتههای خود همواره ظنیان اسیت و داشیتههای علمییاش را بخیش انی)کی از تمیام
یقاقت میدان).
در همان راستا ،عالمه طباطبایی  -در بااو صفت مؤمناو  -تواضع رویی یا درونی را یکی از
نشانههای مؤمناو معرفی میکن)؛ البته ،بی نکه از این عنواو خاص استفاده کن) .به اعتقاد ایشاو،
تواضع یقاقی تواضعی است که تنها در مواجهه با مردم و رفتارهای بارونی با ناو خالصه نشود و
ِ
ّ
انساو در دروو خویش و در مواجهه با خ)اون) رلبا ایسیاس تیذلل و خاکسیاری کنی) و اساسیا
بارونی صرفا یک تواضع مصنوعی است و تواضع یقاقی ،تواضعی است کیه از
تواضع رفتاری و
ِ
یک فروتنی درونی نشکت گرفته باش) (عالمه طباطبایی ،بیتا ،ص .) ۵07
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تواضع وجودی ،را میتواو از دو منظر دینی و فرادینی بررسی کرد:
الف) نگرش دینی

یکمت عنواو «تواضع وجودی» در این نکته نهفته است که فرد میتوان) به چناو مریلیهای برسی)
ِ
که وجود یا بودو خویش را ذاتا کم ر)ر و ناچاز ب)انی) و بیه تعبایر بهتیر ،خیود را وجیودا موجیودی
کممق)ار ببان) .به نظر میرس) ،تواضیع وجیودی در ییک نگیرش عماقیا دینیی ،عبیارت اسیت از
نسبت دادو خوبیها به خ)اون) و نسبت دادو ب)یها به خود؛ بیه شیکلی وارعیی و غایر نمایشیی.
خ)اون) در ق آن ک یم و خطاب به پاامبر اکرم (ص) میفرمای)« :هر چه از خوبیها به تو مییرسی)
از جانب خ)است و نچه از ب)ی به تو میرس) از توست و تو را به پاامبری بیرای میردم فرسیتادیم و
گواه بودو خ)ا بس است» (نکٔ :
سوره نساءٔ ،یه  1..)۵۵این معنا از تواضع مبتنی بر پاشفرضهایی دینیی
ّ َ
ََ
َ ََ َ َ ّ ََ َ َ َ َ
َ َ َ َ
َ ِّ َ َ
َ ََ َ َ َ
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است که دستکم برای باورمن)او به خ)ایی متشخص رابل فهم و عمل است.
وجه تشابه این نگرش به تواضع با توسل به شانس این اسیت کیه ّ
مزیتهیای فیرد را بیه نهیادی
فرا انسانی نسبت میده) ،اما تفاوت و در این است که به نفی مسیئولات از خیود ییا ّ
تکبیر پنهیاو
نمیانجام)؛ زیرا از این نگرش بر نمی ی) که چوو خوبیهای ما از خ)است پس ب)یهای ما از میا
ناست و بای) به پای خ)ا یا امری فراطباعی نوشته شود .البته ،توجاه عقالنی این ٔ
عقا)ه دینیی بحثیی
مستقل میطلب) که این نوشتار نمیتوان) به و بپردازد ،اما یاد وری این نکته ب) ناست که دستکم به
گماو این رلم ،تفسار این یه باشتر در پرتو توسل به اخالق و ٔ
مقوله تواضیع ممکین اسیت تیا اشیاره
صرف به مبای کالمی یا فلسفی در باب ر ٔ
ابطه انساو و سرنوشت ،ارادۀ الهی ،خار و شر و… .
ب) نگرش فرادینی

نتیجهگیری

بر مبنای مجموع مبای پاشگفته ،میتواو گفت تعیاریف گونیاگوو و پراکنی)های از «تواضیع»
وجود دارد .با وجود شباهتهای موجود مااو نها اختالفات زییادی نایز در ایین تعیاریف دیی)ه
میشود .میتواو این اختالفات را ذیل سه رویکرد کالو ارسطو ،سنت گوستان و جولایا دراییور
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اگر چه دین بهترین راه برای دستاابی به یک تواضع ژرف و وجودی در زیست انسانی است ،امیا
میتواو ادعا کرد که تنها خوانش ممکن از این مقوله ،خوانشی دینیی ناسیت و مییتیواو از ییک
تواضع وجودی و فرا دینی ناز سخن گفت .کسی که به هر دلال ،خود را در برابر هستی ،خلقیت،
طباعت ،بشریت ،مجموعه دانش یا ثروت یا ر)رت گذشته و ینی)ه انسیانی ،موجیودی نیاچاز و
کمر)ر میبان) ،در وارع ،از نوعی تواضع وجودی بهرهمن) ش)ه است .البته ،بای) انصیاف داد کیه
نگرش دینی به تواضع وجودی زمانه بهتری برای این مقوله فراهم میسازد؛ زیرا یک دین)ار ،منطقا
یق دارد که ٔ
همه خوبیها و از جمله خوبیهای خود را به خ)اون) منتسب سازد ،یال و کیه ییک
فرد خ)اناباور ،هر چق)ر هم که خود را در برابر یک یقاقت یا وارعایت بزرگتیر ،نیاچاز ببانی) بیاز
معلوم ناست که بتوان) خوبیها را به و مفهوم واالتر منتسب سازد؛ زیرا خوبیهای ما هر ری)ر هیم
در برابر مجموع خوبیها کم باش) میتواو گفت که ب)یهای ما ناز در مقابل مجموع ب)یها انی)ک
و کمشمار است و به همان دلال این مق)مه و گزاره به تنهایی به تواضع وجودی منتج نمیگردد.

جای داد .ارسطو ،تواضع را مستلزم وارعبانی میدان) و البته ،این واریعبانی را برنتافتیه و بیه مثابیه
نوعی سازش با یقارت یا مااومایگی خویشتن تفسار میکن) و از همانرو ،تواضع را از فهرست
فضایل اخالری باروو میکن) .گوستان ناز  -همانن) ارسطو  -الزمه فروتنیی را خیود –واریعبانی
یقاقیت مایرا ،فیانی و
درک وارعات خود و کشف
میدان)؛ با این تفاوت اساسی که معتق) است ِ
ِ
ضعاف انساو ،نهتنها به ضعف شخصات منجر نمیشود ،بلکیه بهتیرین میانع در برابیر ّ
تکبیر و
خودبزرگبانی و دروازهای به سوی بن)گی خ)اون) اسیت .جولایا دراییور  -بیر خیالف ارسیطو و
گوستان  -تواضع را مستلزم ن)ی)و وارعات و نوعی بیخبری از جایگاه یقاقی خود میدان) و بر
این باور است که نمیشود خود را شناخت و از برتریها و امتاازات خویش گاه بیود ،امیا رلبیا و
نمایشی صرف .پاشنهاد و راهیل ابتکیاری
وارعا تواضع به خر داد ،مگر نوعی تواضع رفتاری و
ِ
ٔ
مقاله پاش رو این است که ما با سطحبن)ی تواضع در سه سیایت «تواضیع رفتیاری /بارونیی»،
ِ
«تواضع رویی  /درونی» و در نهایت« ،تواضع وجودی» ،میتوانام بخشی از چالشها در مسار
فهم و تعریف دراق تواضع و فضالتانگاری و را مرتفع سازیم.
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