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حسد،  بی بندوباری،1  طمع،  )غرور،  مسیحی  سنت  در  کبیره  گناه  هفت 
عمل  هشت  همان  تعدیل شدۀ  فهرست  تن پروری(  و  غضب  شکمبارگی، 
شیطانی )تکبر، حرص و آز، بی بندوباری، خودستایی، شکمبارگی، غضب، 
 Evagrius( غم و یأس( است که راهبی یونانی به نام ِاواگریوس پونتیکوس 
Ponticus( به دست داده بود، فهرستی که پاپ گرگوری در قرن شانزدهم با 

یا کبیره  جایگزینی تن پروری به جای غم و یأس آن را به هفت گناه مهلک 
تقلیل داد.

راه  و  است  دوزخ  مستوجب  گناهان  این  ارتکاب  مسیحی  سنت  در 
بخشایش این گناهان نیز دست کم با یکی از دو طریق ذیل میسر می شود:

1. برگزاری مراسم مذهبی اعتراف،         
2. توبه و پرهیز همیشگی.

در مجموعۀ پیش رو در باب این هفت گناه کبیره که به همت کتابخانۀ  عمومی 
در  تا  است سعی شده  یافته  انتشار  آکسفورد  دانشگاه  انتشارات  و  نیویورک 
فرهنگی  به ویژه سنت  امروز،  از چشم انداز جهان  و  قالب مجلدهای مجزا 
مغرب زمین، به استفسار از هر یک از این گناهان در گذشته و امروز و به ویژه 
کارگیری  به  با  تا  شده  سعی   راه  این  در  شود.  پرداخته  مسیحی  سنت  در 
وضعیت  و  انسدادها  اسفبار،  وضعیت  طنز(،  و  )ِجد  مختلف  زبان های 
متناقض حاصل از ارتکاب این گناهان در جهان امروز به تصویر کشیده شود.

1. Lust

یادداشت ناشر
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سنت اسالمی در باب هر یک از گناهانی که این مجموعه به آن ها پرداخته 
است، به تفصیل با شعب و فروعات آن، بحث کرده است. اسالم توجهی ویژه 
از  بهره گیری  با  مختلف  اعصار  در  مسلمانان  و  داشته  مبذول  بحث  این  به 
منابع اسالمی )قرآن، حدیث و سنت( به باریک بینی و باریک اندیشی در این 
مسائل پرداخته اند. منابع اسالمی فهرستی بسیار بلندباالتر از سنت مسیحی 
به  را  گناهان  این  تعداد  گاه  که  نحوی  به  داده اند،  ارائه  گناهان  این  باب  در 
متجاوز از چهل گناه رسانده اند، عالوه بر آنچه در این منابع آمده است عرف 
متشرعین جامعه نیز خود مالکی مجزا برای تشخیص گناهان کبیره محسوب 

شده است.
اسالم نیز همچون سنت مسیحی و البته با سازوکارهایی کارآمد و متنوع کمر 
و  انذار  و  بشارت  زمینه  این  در  و  بسته  گناهان  این  ریشه کن کردن  به  همت 
محرومیت های حقوقی و اجتماعی خاصی وضع کرده است: در زمینه انذار، 
همچون سنت مسیحی، مرتکب این گناهان را اهل دوزخ دانسته و در جامعه 
منع کرده  را  نماز  در  آن ها  به  اقتدا  و  مردود  را  آن ها  نیز شهادت  این جهانی 
 در آیه 31 سوره نساء و آیه 35 سوره شوری 

ً
است. در باب بشارت نیز مثال

غفران الهی را برای پرهیزگاران از کبائر تضمین کرده و در ازای ترک آن ها 
دارد: طهارت،  داده است که نعمت هایش سه ویژگی مهم  را وعده  بهشتی 

یت و بی مالل بودن. 
ّ
حل

�
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این کتاب بخشی از خطابه و مجموعه  ای است که با مشارکت کتابخانۀ 
»هفت  زمینۀ  در  کسفورد  آ دانشگاه  انتشارات  و  نیویورک  عمومی 
و  از محققان  که  بوده  این  ما  به چاپ رسیده است. هدف  کبیره«  گناه 
نویسندگان دعوت کنیم تا در مجلداتی جداگانه به طرز نگرش و درک 
ما از شر و گناهان کبیره بپردازند. هر یک از نویسندگان بر آن بوده  اند تا 
ادراکی  تأثیر چالش  های  به کشف  پیشین و معاصر  یافته  های  از طریق 
بر معنویت، اخالق و  از گناهان کبیره  بپردازند که هر یک  و عملی  ای 

زندگی روزمرۀ ما می  گذارند.
مفهوم هفت گناه کبیره در کتاب مقدس نیامده است. در منابع مختلف 
چهارم  قرن  در  را  سرپیچی  و  گناه  اولیۀ  فهرست  های  که  است  آمده 
اواگریوس پونتوسی و پس از او جان از کاسیوس دسته بندی کرده بودند. 
اسقف اعظم گرگوری در قرن ششم فهرست از این هفت گناه کبیرۀ سنتی 
را گرد آورد. این گناهان بر اساس میزان شدت و تأثیرات مخربی که در 
روح و روان می  گذاشتند درجه بندی شدند و حکم چنان بود که ریشۀ 
دربرگیرندۀ  گناهان  برخی  این که  به  توجه  با  دیگر هستند.  گناهان  تمام 
گناهان دیگری هستند و بر اساس منابع دینی واژگان مشابهی برای ارجاع 

یادداشت ویراستار
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به یک مفهوم مشترک به کار برده می  شود، این فهرست گناهان کبیره به 
ترتیبی که امروز می  شناسیم رتبه بندی شدند: تکبر، طمع، بی بندوباری، 
منظور  به  مسیحی  متکلمین  تن  پروری.  و  غضب  شکمبارگی،  حسد، 
نیز  را  کاردینال  فضایل خدایی  فهرست  نافرمانی  ها  این  با  مقابله به مثل 
دسته بندی کرده  اند: پروا، اعتدال، عدالت، شکیبایی، و همچنین فضایل 
قرون  نویسندگان  الهام  بخش  گناهان  این  احسان.  و  امید  ایمان،  دینی: 
وسطی دوران رنسانس از قبیل چاسر، دانته و اسپنسر بودند که با خلق 
شخصیت  های داستانی خاطره  انگیز و غنی به این گناهان جان بخشیدند. 
نگاره  هایی ترسیم شدند که رنگ  ها، حیوانات و مجازات  های مربوط به 
در  پرآوازه  فهرست  این  می  کشیدند.  تصویر  به  در جهنم  را  گناهکاران 
آثار دینی، فلسفی، روان شناسی، سیاسی، نقد  تاریخ در  خالل اعصار 
خواه  است.  کرده  خودنمایی  ادبیات  و  هنر  عامه،  فرهنگ  اجتماعی، 
گناهان کبیره در نظر شما نشان  دهندۀ عمومی ترین ضعف  های اخالقی 
بشر خواه نقطه ضعف  های جدی  تر روحی باشند، این گناهان تخیالت 
قرار  ما  فراروی  را  اجتناب ناپذیر  پرسش  این  و  وامی  دارند  جنبش  به  را 

می  دهند: گناه کبیرۀ شما چیست؟
یا  آن  ها  علیه  خاستن  پا  به  باستانی،  گناهان  این  به  ما  کنونی  شیفتگی 
بشر  طبیعت  تعریف  به  ما  روزافزون  تمایل  نشان  دهندۀ  آن ها  از  تجلی 
دیگر  و  کتاب  این  امیدوارم  ماست.  الهی  انگیزه های  گرفتن  نظر  در  با 
کتاب  های این مجموعه خوانندگان را بر آن دارد تا به تفکراتی مشابه در 

زمینۀ رذیلت، فضیلت، معنویات، و بشریت بپردازند.
الدا روتور
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غرور پایدار

از میان همۀ گناهان کبیره، به احتمال قوی غرور است که به این بحث 
 باید آن را گناه به حساب آورد یا خیر. در واقع 

ً
دامن می زند که آیا اصال

برتری  به  خویش  فعالیت  زمینۀ  در  نمی تواند  انسان  غرور  حس  بدون 
دست یابد یا به تالش برای رسیدن به آن ادامه دهد. غرور است که باعث 
می شود برای رسیدن به مقام های قهرمانی در ورزش تالش کنیم؛ چرا 
مایکل جردن پس از کسب سه مقام قهرمانی در مسابقات ان بی ای 1 به 
میادین بازمی گردد تا سه مقام قهرمانی دیگر را به خود اختصاص دهد؟ 
بی تردید، غرور ورزشی اش جریحه دار شده بود چون هنگامی که پس از 
ترک موقت زمین بسکتبال به بیسبال روی آورد، موفق نشد در لیگ بزرگ 
بیسبال ورزشکاری حرفه ای شود. لیکن هنگامی که مصمم شد غرورش 
را کنار بگذارد تا رؤیای کودکی اش را دنبال کند  و وارد گروه پسران تابستان2 
شود، ثابت کرد مردی است بزرگ تر از آن که طرفدارانش گمان می کردند. 

NBA  .1: لیگ بسکتبال آمریکا.ــ م. 
2. the boys of summer          

مقدمه
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حتی هنگامی که غرور فضیلت تلقی شود، همان طور که در مورد جردن 
بود، بدیهی است که می تواند کارکردهای بسیاری داشته باشد که برخی 
از آن ها تناقض هایی دارند. غرور جردن را به بسکتبال بازگرداند،گرچه در 
ابتدا نتوانست او را از ترک این ورزش بازدارد. اگر غرور گناه باشد، بدون 

تردید گناهی معمولی نیست.
اگر بپذیریم که غرور دردسرساز است، همواره این پرسش به وجود 
می خواهیم  که  هنگامی   ،

ً
مثال است.  دردسرساز  فقط  آیا  که  می آید 

 رذیلت تلقی 
ً
ویژگی های شخص بافضیلتی را برشمریم، غرور، که غالبا

از ویژگی های ضروری هویت فرد بدل  به یکی  می شود، ممکن است 
فرد  »اگر  می کند:  استدالل  فیلسوف  ِبِکِر1  لورنس  که  همان گونه  شود. 
او  از فضیلت  بخشی  اگر  و  باشد  رذل  افراد  از  برتر  به راستی  بافضیلت 
از غرور  نظر می رسد وجهی  به  باشد،  اموری  متضمن شناخت چنین 
این  در  حداقل  است.«)1(  شده  نهادینه  فضیلت مند  فرد  منش  در   

ً
لزوما

مورد، نوع کلیشه اِی فروتنی آن فضیلت مطلقی که می گویند نیست، و 
ممکن نیست غرور رذیلت صرف باشد. دیدگاهی واقع بینانه تر به رفتار 
اخالقی معمولی نشان می دهد که تعریف ما از گناه ــ یا عکِس آن ــ 
 به شدت پیچیده است. مسلم است که موارد دشوار نظریه های 

ً
احتماال

می آزمایند.  تمام تری  هرچه  شدت  با  ما  ذهن  در  را  رذیلت  و  فضیلت 
نژاد، مذهب، و  با مسائل غامضی همچون  لیکن حتی هنگام برخورد 
 موضوع ساده ای به شمار نمی آید؛ حتی هنگامی که 

ً
ملیت غرور اصال

به وضوح آشکار است ضررش بیشتر از منفعتش است.
در برخی موارد، به نظر می رسد غرور و سایر گناهان کبیره، حتی اگر 

1. Lawrence Becker
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 رو به زوال و فراموشی اند. طبق 
ً
از لحاظ فکری منسوخ نشده باشند، قطعا

نظرسنجی اخیر بی بی سی، اکثر مردم بریتانیا »معتقدند هفت گناه کبیره 
دیگر نقشی در زندگی شان ندارد و گمان می کنند باید این گناهان را  روزآمد 
کرد تا با جامعۀ مدرن امروزی سنخیت داشته باشد«.)2( این نظرسنجی 
ـ غضب، شکمبارگی، تن پروری، حسد،  ثابت کرد که گناهان کبیرۀ اصلیـ 
غرور، بی بندوباری و طمع ــ دیگر مثل سابق نفوذ ندارند و باید جایشان 
را به »فهرست جدیدی از ُمَحَرمات1 معاصر« بدهند که »ذات اخالقیات 
مدرن را به چنگ می آورند«.)3( بی رحمی2 در رأس فهرست جدید قرار 
گرفت و، به تبع آن، فحشا، تعصب، خیانت، ریاکاری، طمع )تنها گناه 

اصلی باقیمانده(، و خودپسندی رواج یافت.
کلیسای کاتولیک اسکاتلند تحت تأثیر این تعبیر مدرِن مردم بریتانیا 
از گناه، که به قول یکی از سخنگویانش، بدون تردید نسبیت باورانه3 بود، 
قرار نگرفت. »فهرست جدید دگرگونی جالب توجهی نسبت به فهرست 
اول پیدا کرد، اما آشنا کردن مردم با مفهوم گناه به کلی رنگ باخته است. 
نقطه ای رسیده  به  و  اخالقی هدایت می کند  نسبیت گرایی  را  اسکاتلند 
است که حق و ناحق در زندگی بیشتر مردم نقش مهمی ندارد. چیزی 
که از اهمیت بیشتری برخوردار است آشنا کردن مردم با مفهوم گناه و 
پیتر  دارند.«)4(  وجود  اخالقی  ناحق های  و  حق  که  است  حقیقت  این 
دانلد، رئیس بخش عقاید و تعالیم کلیسای اسکاتلند، تمایز دیگری قائل 
شده که علت مقاومت کلیسا در برابر گناهان نوظهور را نشان می دهد. 
دانلد می گوید: »به نظر من جالب است که سه گناه اوِل فهرست جدید 
گناهانی هستند که در صورت ارتکاب آن ها دیگران نیز تحت تأثیر قرار 

1. taboos           2. cruelty              3. relativistic 
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که  می پرداخت  گناهانی  دست  آن  به  بیشتر  اصلی  فهرست  می گیرند. 
بی حرمتی به خدا محسوب می شدند، گرچه نمی توان گفت این فهرست 
جدید به آن گناهان نمی پردازد، لیکن بیش از آن نشانه  ای از اخالقیات 

انسانی را مد نظر قرار داده است.«)5(
جدید  گناهان  این که  بر  مبنی  اسکاتلندی  کشیش های  دعاوی 
کماکان  هرچند  نیست،  تعجب آور  انسان محورانه اند،  و  نسبیت باورانه 
ناامید کننده است. گمان می کنم فهرست قدیمی گناهان پس از گذشت 
لیکن تالش مردم  معتبر است.  از هزار و چهارصد سال هنوز هم  بیش 
بریتانیا برای روزآمد کردن فهرست گناهان نشان می دهد که آن ها تمایل 
شدیدی دارند که مفهوم گناه را بیشتر به زندگی روزمره شان مرتبط سازند، 
نه این که آن را در غباری از احتماالت اخالقی از دست بدهند. به نظر من 
مایۀ دلگرمی است که مردم هنوز هم با مفهوم گناه کلنجار می روند: نه 
به علت ترس از آتش دوزخ که در همۀ مذاهب در موردش بحث شده، 
 به دلیل شکستن تعهدی اخالقی در قبال دیگران و خدا. البته 

ً
بلکه صرفا

فراموش شده است،  نظر می آید که گویی خدا  به  امر چنین  در ظواهر 
ولی همان طور که در دعاهایمان می خوانیم، خداوند برای انجام دادن کار 
 در محل حضور داشته باشد. »اگر کسی بگوید 

ً
 نباید رسما

ً
نیک حتما

که خدا را دوست دارم و از برادر خود نفرت داشته باشد، دروغگوست، 
زیرا کسی که برادری را که دیده است دوست نداشته باشد، چگونه ممکن 
است خدایی را که ندیده است دوست داشته باشد؟  و این حکم از طرف 
او به ما رسیده که هرکه خدا را دوست داشته باشد برادر خود را نیز دوست 

دارد.«)6(
بنابراین، رفتار انسان ها اصلی مهم در خط مشِی مسیحی برای تعریف 



گناه و غلبه بر آن محسوب می شود. نظام اخالقی ای که می کوشد خدا را 
خشنود سازد و در عین حال توجهی به تأثیر آن در انسان هایی که خداوند 
دوستشان دارد نداشته باشد، ممکن است سرانجام ضرری به مراتب بیش 
قادر  با  میانۀ خوبی  که مدعی اند  باشد  داشته  اخالقی  قواعد  آن دست  از 
 ملکوت دست می یابند. در این عصِر روابط 

ِ
م

َ
متعال ندارند، اما به آثار عال

جهانی، شاید خداوند از لحاظ اعتقادی تحقق عدالت، صداقت و نیکی را 
 خواستار به ثمر رسیدن این امر هستند. 

ً
به افراد غیرمذهبی ای بسپارد که قلبا

، تعصب نژادی، یا نفاق 
ً
اگر فهرست قدیمی گناهان را حفظ کنیم اما، مثال

شخصی، یا خیانت جمعی را در آن لحاظ نکنیم، این فهرست برای افرادی 
که در صدد یافتن راهنما و آموختن در خصوص درست زیستن و درستکار 

بودن هستند کاربرد چندانی نخواهد داشت.
در ایاالت متحدۀ آمریکا، دست کم در فرهنگ عامه، به نظر می رسد 
موضوعی  به  »به یکباره  روزنامه،  یک  نوشتۀ  بر  بنا  کبیره،  گناه  هفت 
داغ تر از فلسفۀ وجودی انسان تبدیل می شود«.)7( این روزنامه به اغراق 
می گوید که »چالش سریال قوانین جاده در ام تی وی1 متضمن پیمودن 
را  فردی  است  ممکن  که  است  شریرانه  رفتار  از  سنگالخ  پر  مسیری 
از راه راست منحرف کند« و  که در وضعیت عادی رفتار خوبی دارد 
پرانوی  سو خوانندۀ  مک دونالد،  اودرا  کنسرت های  »مجموعه  این که 
خیابان برادوی2 ــ که اشعاری دربارۀ انواع و اقسام رفتارهای ممنوع به 
هم می بافد ــ در سالن کارنگی شروع شده« در حالی که »در کانال 
کبیره  گناه  به  ــ  پرانو  سو تونی  ــ  دیگری  پرانوی  سو خوانندۀ  اُ  بی  اچ 

MTV  .1: یکی از کانال های تلویزیون آمریکا . ــ  م.

Broadway  .2: خیابانی در منهتن نیویورک که به خاطر تئاترهایش معروف است. ــ  م.
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را مرور می کند  این روزنامه هر هفت گناه کبیره  غرور مبتالست.«)8( 
و به سبک و سیاِق الهیاتِی مقبولی با خودبینی شروع می کند، »نوعی 
و  می گیرند،«  سرچشمه  آن  از  دیگر  گناهان  تمامی  که  گناهی  غرور، 
هیچ  می دانیم،  ما  که  جایی  تا  خودبینی،  »در  می گوید  فخرفروشانه 
از چشمه های  انبوهی  که می گفت  را  این  ندارد.«  چیز عجیبی وجود 
اب معدنی را تبلیغ می کرد که تضمین خواهد کرد که »آینۀ شما، آینۀ 

بر دیوار تا کنون لعبتی زیباتر را ندیده اند.«1 )9(
اگر چنین توصیفی غرور و هفت گناه کبیرۀ را کم اهمیت جلوه دهد، 
سایر افراد در فهرست مصائب اخالقی خود هنوز »معیاری برای سنجش 
دربارۀ  روان درمانگر،  فیلیپ چارد،  می بینند.)10(  فرهنگ«  سالمت یک 
غرور می گوید که با توجه به »بیماری ملی ما در خصوص استحقاق، 
باید  انجام دادن کارها در جهان توأم شده است،  با رویکرد یک تنه  که 
»خودشیفتگان،  که  می کند  ادعا  وی  هستیم«.  ازخودراضی  ما  بگویم 
خودپرستان و بچه های ُنُنر و بد ادا« ما را مسحور کرده اند، و »غرور بیش 
از حد، چه فردی و چه جمعی، به طور تهدیدآمیزی راه را برای سقوط 
مقام  در  دنیا هموار کرده است«.)11( غرور،  بزرگ  امپراتوری های  بیشتر 
مرجعی بازیگوش برای ارضای ]خواسته های[ خود یا مشعلی اخالقی 
به طاعون تکبر مهارنشده،  افراد و ملت ها نسبت  به  برای هشدار دادن 

کارایی خود را از دست نداده است. 
شایان توجه است که غرور از حیث بالغی تا چه پایه انعطاف پذیر و از 
حیث زبانی و مفهومی تا چه پایه با طیف وسیعی از شرایط عاطفی، اخالقی 
و عقالنی انطباق پذیر است. انواع غروری که فرد ممکن است دچارش شود 

1. این جمله اشاره به اسطورۀ نارسیس دارد. ــ م.



به قرار زیر است: غرور ازدست رفته، غرور جریحه دارشده، غرور اعاده شده،  
غرور ساده، غرور احمقانه، غرور دیرپای، غرور کاذب، غرور پدرانه، غرور 
مادرانه، و غرور موجه. بعضی غرورها دارای حرِف اضافه هستند که طرح 
دربارۀ.  غرور  برای،  غرور  از،  غرور  به،  غرور  می کنند:  مشخص  را  کلی 
بعضی غرورها عطف دارند: غرور و شادی،  غرور و غم. غرورهایی هستند 
نش در افعال را نشان می دهند: غرور درخشان و بشاش. غرورهایی 

ُ
که ک

هستند که از فقدان و وفور سخن می گویند: عدم غرور و سرشار از غرور. 
میراث  و  نشانه،  عالمت،  مشخصه،  دارد:  نیز  مظاهری  و  نشانه ها  غرور 
غرور. مترادف های منفی غرور عبارت اند از: ِنخَوت، خودبینی و گستاخی 

ــ و مترادف های مثبت غرور: عزت نفس، اعتماد به نفس و وقار. )12(
در  غرور  هم  هنوز  که  می دهد  نشان  غرور  گوناگون  انواع  این 
از خالل منشورهای برجسته اش  فرهنگ های مدرن طنین انداز است. 
باشیم  چندوجهی ای  اخالقی  نیروی  شاهد  نظر  یک  در  می توانیم 
نو  از  و  شکسته  هم  در  را  ملت ها  و  فرهنگ ها  نهادها،  اشخاص،  که 
می سازد. حاال که ما باز هم در میان پاکسازی های نژادی، کشتارهای 
بشر،  حقوق  مبارزات  قحطی ها،  مدنی،  حقوق  انقالب های  جمعی، 
غرور  مفهوم  شاید  می کنیم،  زندگی  ترور  اقسام  و  انواع  و  جنگ ها، 
باشد.  مفیدتر  حتی  اخالقی  لحاظ  از  جهان  سراسر  انسان های  برای 
غرور  ملی  و  نژادی  شخصی،  مذهبی،  فلسفی،  ریشه های  کتاب  این 
اتکای  به  می توانیم  هنگامی  تنها  که  راسخ  اعتقاد  این  با  می کاود،  را 
مبارزه  به  غرور  بالهت  با  آموزنده اش،  هدف  از  حاصل  بصیرت 

 ریشه دار آن بهره برداری کنیم.
ً
برخیزیم که از سرچشمه های عمیقا

قمدقم   17
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که  کرد  نخواهد  باور  احدی  چون  کنم،  اعتراف  نیز  این  به  )باید  پایان  در  و 

کنم.  ارضا  اندازه ای  تا  را  خودم  غرور  باید  من  شاید  می کنم(،  انکارش  من 

باید  غرور  »بدون  مثل  مقدماتی ای  به حال چنین جمله های  تا  من  واقع  در 

بگویم« را به ندرت شنیده یا دیده ام که بالفاصله بعدش موضوعی از سر غرور 

مطرح نشده باشد. بیشتر مردم غرور دیگران را دوست ندارند، هرقدر هم که 

خودشان در آن سهیم باشند؛ لیکن من هرجا که با این موارد رو به رو شوم، با 

غالب  غرور  این  می شوم  مجاب  که  بدین سان  می کنم،  رفتار  منصفانه  آن ها 

بنابراین در بسیاری  اوقات برای دارندۀ آن و اطرافیانش مولد نیکی است؛ و 

موارد، اگر انسان خدا را عالوه بر سایر وسایل آسایش زندگی برای تکبر نیز 

شکر می کرد، روی هم رفته ویژگی ناپسندی نمی بود.

بنجاقین فرانکلین 

خودزندگینامۀ بنجامین فرانکلین
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رذیلت فضیلت مندانه؟
ریشه های فلسفی و مذهبی غرور

غرور خوب است یا بد؟ بستگی به این دارد که تصورمان از غرور چه 
زمینه های  کدام  در  را  آن  کنیم،  استناد  تاریخی  و  منابع  چه  به  باشد، 
و چه  غیرمذهبی،  یا  باشیم  مذهبی  کنیم،  بررسی  سیاسی  و  اجتماعی 

تصوری از رذیلت و فضیلت داشته باشیم. 
چندین قرن است که، بیشتر در آیین مسیحیت، غرور، از بین بقیۀ گناهان 
این طور  البته همیشه  نابخشودنی شناخته شده است.  گناه  بزرگ ترین  دیگر، 
نبوده است. در نخستین فهرست که ما اکنون هفت گناه کبیره می نامیمش )در 
آن دوران گناهان »اصلی« خوانده می شد(، غرور و خودستایی، که همواره جدا 
از هم بوده اند، در »عهد روبن«،1 قسمتی از سودی پیگرافا2 با عنوان عهد دوازده 

پیامبر )109-106 ق.م(، در جایگاه چهارم و پنجم ظاهر شدند.)1( 
بعدها، اواگریوس پونتوسی3 یکی از اولین متفکران مسیحی بود که به 
ـ و خودستایی و  ـ که در نظر او هشت گناه بودندـ  گناهان کبیره اشاره کردـ 

1. Testament of Reuben
pseudepigraphy .2، بخشی از انجیل عهد عتیق که مورد قبول پروتستان ها نیست.ــ م.

3. Evagrius of Pontus 
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غرور در جایگاه ششم و هفتم قرار داشتند.)2( فقط اواخر قرن شانزدهم بود 
که پاپ گرگوری اول در میان گناهان دیگر اهمیت خاصی برای غرور قائل 
شد. در واقع، این واژه سوپربیا 1 معادل التین واژۀ هبریِس2 یونانی بود که 
گرگوری آن را به عنوان سرمنشأ تمامی گناهان جدا کرد، و وانا گلوریا،3یا 
 در 

ً
خودستایی فهرست گرگوری را تا جایی کشاند که این مفاهیم متعاقبا

»غرور« تلفیق شدند، که سرانجام در بیشتر فهرست های متعارف بیشترین 
تصدیق را نصیب خود کرد.)3(

گرگوری معتقد بود که »غرور ریشۀ همۀ بدی هاست، کتاب مقدس 
است.’  گناهان  تمامی  آغاز  ‘غرور  می دهد:  شهادت  باره  این  در  هم 
ریشۀ  این  از  تردید  بدون  خود،  اعقاب  مانند  اصلی،  گناهان  حتی  اما 
است  کرده  استدالل  گرگوری  می گیرند...«.)4(  سرچشمه  گین  زهرآ
هنگامی که »غرور، این مادر گناهان، قلبی را به طور کامل تسخیر کرد، 
بالفاصله آن را تسلیم گناهان بزرگ دیگر کرد تا آن فرماندهان قلب را 
فرسوده سازند«.)5( از نظر گرگوری هستۀ غرور، خودپسندی ای است که 
در آن انسان »افکار خود را تأیید می کند، و ... در فضای فکری خویش 

جوالن می دهد و آهسته به تحسین خویشتن می نشیند«.)6(
شاید معدود متفکرانی به اندازۀ آوگوستین )334-430م( بر این باور 
مسیحی که غرور همان گناه بنیادین است پافشاری داشته اند.)7( آوگوستین 
معتقد بود که فرد مغرور به سوی گناهان اصلی کشیده خواهد شد و، از این 
رو، غرور از لحاظ زمانی و الهیاتی نخستین گناه است.)8( غرور موجب 
می شود انسان از خدا روی برگرداند و تا اندازه ای هستی خویش را از دست 

1. superbia
hubris .2: به معنای خودبینی )خودستایی غیرمعقول(. ــ م.

3. Vana gloria  



بدهد. »با این حال، انسان تا آن حد به قهقرا کشیده نشده است که تمامی 
هستی خود را از دست بدهد؛ اما هستی او زمانی که به سوی خود روی 
برگرداْند کمتر از زمانی واقعی بود که به او ]خداوند[ی تکیه داشت که در 
واالترین حد وجود دارد.«)9( از نظر آوگوستین غرور انسان را ترغیب می کند 
جانشین خدا شود، عامدانه محدودیت انسان را انکار کند، به امتیازهای 

ظالمانه چشم طمع بدوزد، و بیش از حد به خود ببالد.

کند؛  آغاز  را  شرورانه  ارادۀ  این  می تواند  غرور  از  غیر  چیزی  چه 
غروری که سرمنشأ تمامی گناهان است؟ و غرور چیست جز نهایت 
سرمنشأ  به مثابۀ  س1 

ْ
نف که  اویی  او؛  از  کندن  دل  به  نامعقول  تمایل 

وجودش باید تنها بدان چنگ بزند تا لحظۀ آغاز شدن خود را ببیند. 
س خود را بسیار دوست دارد. ... غرور 

ْ
این همان وقتی است که نف

س او 
ْ

چیست بجز تمجید ناروا؟ و این تمجید نارواست، وقتی که نف
را رها می کند؛ اویی را که باید در مقام غایت خود به او چنگ بزند و 

به نوعی غایت فی نفسه بدل شود.)10(

باشند،  به دنبال فروتنی  این است که  انسان ها  از نظر آوگوستین راه حِل 
را  ذهن  که  هست  فروتنی  در  چیزی  شگفت انگیز،  شیوه ای  »به  چون 
متعالی می سازد، و چیزی در تمجید هست که آن را خوار می کند«.)11( 
می کند  تصدیق  وی  زیرا  است  حیات بخش  آوگوستینی  پارادوکس  این 
تابع هر آنچه برتر است شود ــ  که وقتی فروتنی موجب می شود ذهن 
فروتنی موجب می شود ذهن  نتیجه  نیست، در  از خدا  برتر  و هیچ چیز 
تابع خدا شود ــ تمجید با برانگیختن ذهن برای مقاومت در برابر تبعیت 
از خدا آن را خوار می کند. این نوعی نقص شخصیت است که منجر به 

1. soul

يشم های فلسفی و ...   21 رهيلی ف یلی قندانمر ر
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تمرد از خداوند می شود و انسان را در جایگاه همکاری با تمایل توهم آلود 
شیطان به تشبه به خدا قرار می دهد.)12( آوگوستین به این نتیجه می رسد که 
»گناه نخستین« زمانی رخ می دهد که »انسان خود را در نور خود ببیند، 
آن  به روی  را  قلبش  اگر  را،  انسان  نوری روی بگرداند که خوِد  آن  از  و 

بگشاید، به نور تبدیل می کند«.)13(
کویناس دنبالۀ مضمون گفته های آوگوستین و گرگوری را پی  توماس آ
کویناس غرور  گرفت و در الهیات خود آن ها را بسیار مهم شمرد.)14( آ
به مثابۀ  یعنی  می فهمد،  تعالی  به  انسان  عنان گسیختۀ  تمایل  به مثابۀ  را 
حاکمیت  برابر  در  شدن  تسلیم  از  خودداری  در  که  خدا  به  بی حرمتی 
همین  به  کویناس،  آ نظر  از  می شود.)15(  دیده  به وضوح  خداوند  الهی 
رذایل  تمامی  مادر  هم  و  گناهان  پلیدتریِن  هم  غرور  که  است  دلیل 
کویناس غرور را تمایل بیش از حد  شمرده می شود.)16( افزون بر این، آ
فرد برای رسیدن به تعالی و، در عین حال، راهی برای مخالفت کردن و 
بی اثر گرداندِن حاکمیت الهی تلقی می کرد. همان گونه که آیلین سویینی 
چون  بود  گناه  مهلک ترین  کویناس  آ نظر  از  غرور  می کند،  استدالل 
نخست در نیت اخالقی ظاهر می شود و سپس در تأثیر آسیب رسان آن.
فی نفسه  زیرا  است،  گناه  بدترین  غرور  می کند  استدالل  کویناس  آ

ناسازگاری با خدا و اوامر اوست، چیزی که به طور غیرمستقیم در مورد تمامی 

تمامی  سرچشمۀ  غرور  می کند  استدالل  کویناس  آ می کند.  صدق  گناهان 

، هر 
ً
گناهان دیگر است، از این لحاظ که نخست در نیت ظاهر می شود. اوال

گناهی با روی گردانی از خدا شروع می شود و از این رو تمامی گناهان با غرور 

 آن انگیزه ای که باعث می شود فرد دستیابی به نیکی های 
ً
آغاز می شوند. ثانیا

کم اهمیت را به خداوند ترجیح دهد، نیکی هایی که فرد از طریق آن ها »شاید 



کویناس می گوید طمع اولین  ّو مقام بیاید«، غرور است، آ
ُ
قدری کمال و ُعل

گناه در نظام خلقت است، چون انسان چیزی را آرزو می کند که به وسیله ای 

 
ِ

 اولین گناه طمع
ً
برای ارتکاب سایر گناهان تبدیل می شود... بنابراین، احتماال

داشتن قدری نیکی معنوی نه به اندازه بلکه بیش از اندازه بوده است، »بیش 

کویناس  از حد و اندازه ای که قوانین الهی برای انسان مقرر داشته است«، و آ
چنین نتیجه می گیرد که این امر به غرور مربوط می شود.)17(

نظر  از  پروردگار شوند؟  مطیع  شایسته  نحوی  به  باید  مردم چطور  پس 
کویناس، از طریق فروتنی؛ حالتی که در آن هر شخص »در قبال آنچه  آ
از آن اوست، در قبال ]حقی که[ همسایه از جانب خدا دارد، باید خود را 
تسلیم همسایه اش کند«.)18( فروتنی این مزیت را دارد که »ذهن را از تمایل 
مفرط به امور بزرِگ خالف تصور« منصرف می کند. )19( نکتۀ اصلی این 

است که فروتنی بیانگر اطاعت انسان از خداست.
یکی از همین تفسیرهای دیدگاه آوگوستینی و توماسی در خصوص 
الهیات مسیحی نفوذ داشته است،  غرور به مثابۀ گناه اصلی، قرن ها بر 
که در همین قرن بیستم در نوشته های راینهولت نیبور خود را نشان داده 
گوناگون  اجتماعات  سراسر  در  موضوعی   

ِ
انسجام به رغم  اما،  است. 

ـ در بخش های کاتولیک نشین روم و نیز در کلیساهای باپتیست  مسیحیـ 
سیاهپوستان غرور گناه اصلی تلقی می شود ــ این که غرور از چه قرار 
زمینه های  به  پرداخت  بدان  شکل  بهترین  به  می توان  چگونه  و  است 
اجتماعی و سیاسی ای بستگی دارد که به ایمان و الهیات شکل می دهند. 
کاربردهای  بر سر  تنش چشمگیری  مسیحی  اجتماعات  بین  واقع،  در 

اخالقی تبیین های متناقض از غرور وجود دارد.
، در بحث سقط جنین در یک سو، با مسیحیانی طرف هستیم 

ً
مثال
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که ادعا می کنند طرفداران این گزینه، گستاخانه در صددند با تعیین زمان 
اتمام زندگی جای خدا را بگیرند. در سوی دیگر، مسیحیانی هستند که 
ادعا می کنند مخالفان سقط جنین متکبرانه گمان می کنند که به مشیت 
باید به هر قیمتی جنین ها را حفظ  کرد. و هنگامی  گاه اند و لذا  الهی آ
مدعی  اجتماعی  عدالت  برای  مبارزه  در  پسر  کینِگ  لوتر  مارتین  که 
بخشید  ترمیم کننده  غرور  نوعی  پیروانش  به  شد،  کیهانی«  »همراهِی 
که هم به موقعیت اجتماعی آسیب پذیرشان عنایت داشت و هم شاید 
مسیحی  میلیون ها  جمله  از  آن ها،  مخالفان  که  داشت  این  بر  داللت 

سفیدپوست، تصور غلطی از تاریخ و خدا دارند. 
اگر مفهوم غرور در مقام بزرگ ترین گناه اخالقی راه خود را در طول 
به  نیز  فلسفی غرور  باشد، چشم انداز  باز کرده  باور مسیحی  در  قرن ها 
همان اندازه جالب و ذی نفوذ بوده است. در واقع مباحث فلسفی بر سر 
دیدگاه های  و  هستند  مسیحی  الهیات  اعظم  بخش  از  قدیمی تر  غرور 
کویناس را شکل داده اند. البته، تفاوت  متألهان اولیه مانند آوگوستین و آ
عمده بین متألهان و فالسفه این است که فالسفه غرور را بر حسب مفهوم 

رذیلت مطرح کرده اند نه گناه.
کویناس به زبان فلسفی در مورد غرور  البته، متفکران مذهبی مثل آ
فیلسوف خود،  بیشتر همتایان  برخالف  او،  اما،  کرده اند.  نظریه پردازی 
تالش کرد مفاهیم رذیلت و گناه را هم نوا کند و آن ها را آشتی دهد.)20( به 
بیانی ساده، رذیلت، همان طور که از طریق استدالل تعریف شده است، 
نقصی در ذات انسان است، در حالی که گناه اهانت به قانون خداست. 
کویناس، این ها عین هم اند، چون »مخالفت با ذاِت انسان، یعنی  از نظر آ
عقل، به معنی مخالفت با قانون خداست«.)21( فالسفه در صدد بوده اند 



با تلقی غرور به مثابۀ نوعی رذیلت، از منظر عقالنی دربارۀ عمل اخالقی 
قضاوت کنند نه از مجرای وحی الهی.

به شدت  یونانی ها  بین  در  ــ  پرنخوت  و  بیجا  غرور  ــ  گستاخی 
محکوم می شد، گرچه این مفهوم به زمانی بسیار قدیم تر از زمان یونانیان 
به کلی مردود بود چون فضایل اصلِی شجاعت،  بازمی گردد.)22( غرور 
می کردند  تقویت  را  سیاسی  نظم  که  را  حکمت  و  عدالت  میانه روی، 
نویسندگان  می کرد.)23(  نابود  می ساختند،  ممکن  را  خوب  زندگی  و 
افالطون  و  توسیدید،  آیسخولوس،  هرودوت،  هومر،  مانند  گوناگونی 
فجایع  و  ضعیف  اخالقی  قضاوت  سرمنشأ  و  بنیادی  رذیلت  را  غرور 
اندیشمندان  یونانی،  شخصیت های  بر  عالوه  می دانستند.)24(  سیاسی 
رومی، قرون وسطایی و نخستین متفکران مدرن در خصوص پیامدهای 

آسیب رسان غرور توافق نظر داشته اند.
متفکران یونانی بسیاری غرور را نوعی رذیلت می دانستند، اما دست کم 
مرد  به  چشمش  ارسطو  می گویند  نداشت.  تفکری  طرز  چنین  ارسطو 
ل سرسبد 

ُ
مغروری افتاد، و از آنچه دید، خوشش آمد. در واقع، او غرور را »گ

فضایل« می دانست.)25( البته، تفکر او در خصوص این موضوع را نمی توان 
تبعیض  بر  مبتنی  ارزش های  و  شراف ساالرانه اش 

َ
ا اجتماعی  نگرش  از 

 جدا کرد، که هر دوی این ها به »تصویر هراس انگیزی از 
ً
جنسی او کامال

کمال زندگِی فضیلت مندانه« منجر می شوند.)26( با این حال، از لحاظ به 
دست دادن تعریفی پرشور و شفاف از غرور، و توانایی ترسیم تصویری از 
این که به تعبیر ساد1 )در مقام آوازه خوان و نه فیلسوف( چرا غرور نیرومندتر 

از رذیلت است، کمتر کسی است که بتواند با ارسطو برابری کنند.

1. Sade
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ارسطو ادعا کرد که »مرد مغرور« ــ یا در تفاسیر جایگزین، »مرد 
شایستۀ  را  »خود  که  است  شخصی  ــ  بلندنظر«  »مرد  یا  بزرگ دل«، 
چیزهای بزرگ می داند«.)27( مرد مغرور استحقاق هر آنچه را ادعا می کند، 
دارد و اگر به راستی مغرور باشد، هرگز از ادعای چیزی که استحقاقش را 
دارد طفره نمی رود، چون ادعای چیزی کمتر از آنچه فرد استحقاقش را 
دارد نوعی رذیلت است. اما ادعای چیزی بیش از آنچه فرد استحقاقش 
را دارد نیز اشتباه است؛ رذیلتی که هیچ گاه گریبانگیر شخِص به راستی 
مغرور نمی شود. از نظر ارسطو »کسی که خواهان چیزی بسیار فراتر از 
حق خویش است نادان است، اما هیچ فرد فضیلت مندی نادان یا ابله 
نیست«.)28( افرادی که شایستگی اش را دارند که از نظر اخالقی بزرگ 
یاد شوند، باید این را تشخیص دهند و از دیگران هم انتظار داشته باشند 
شراف ساالرانۀ 

َ
همین کار را انجام دهند. افراد به راستی مغرور باید حق ا

خود را بگیرند، منتها فقط به این دلیل که بر اثر شایستگی واقعی و برتری 
اخالقی به آن دست یافته  باشند، نه به علت بخت و اقباِل برآمده از اصل 

و نسب خوب یا ثروت و قدرت.
حتی  یا  معمولی  اخالقی  دستاوردهای  که  افرادی  دیگر،  طرف  از 
بپذیرند، چون »کسی که  را  بودن خود  باید بی ارج و قرب  دارند  پایین 
نه  است،  خویشتندار  می داند  کم  شایستۀ  را  خود  و  است  کم  شایستۀ 
شهرتی  صدد  در  ناچیز  اخالقی  دستاورد  واجد  فرِد  اگر  مغرور«.)29( 
دانست.)30(  خودپسند  یا  خودبین  را  او  باید  باشد  استحقاقش  از  فراتر 
انسان  »مشکل  می کند  استدالل  هاچینسون  اس.  دی.  که  همان گونه 
خودبین این نیست که ادعای احترام بیش از حد می کند، بلکه این است 
 نشانه های ظاهری وقار 

ً
که آن قدر که باید استحقاق آن را ندارد، و معموال



را با خود وقار اشتباه می گیرد«.)31( از طرف دیگر، فردی که استحقاق 
خود را کمتر از استحقاق واقعی اش بداند »بیش از حد لزوم فروتن« یا 
»ضعیف النفس«)32( است. ارسطو از چنین فروتنی مفرطی بیزار است 
چون فرد استحقاق خود را کمتر از استحقاق واقعی اش می داند، و در 
نتیجه نمی تواند قدر ارزش راستین خود را بداند. ارسطو خودبینی را به 
فروتنی ترجیح می دهد ــ و از نظر او متضاد واقعی غرور فروتنِی مفرط 

است ــ چون فروتنی مفرط »هم بدتر و هم مبتذل تر است«.)33(
دیگران  از  و  بپذیرد  را  خویش  راستین  اخالقی  دستاورد  فرد  اگر  اما 
هم انتظار داشته باشد همین کار را انجام دهند، چنین چیزی به هیچ وجه 
یا  غرور،  فضیلت  نمی شود.  محسوب  خودخواهانه  یا  متکبرانه  عملی 
بین  همان گونه که ارسطو می گوید، »غرور بجا«، حد واسطی است که 
دو حد غایی تکبر پوچ و فروتنی مفرط قرار می گیرد.)34( چون استحقاق 
مزاحمی  را  آن  ارسطو  می شود،  سنجیده  ظاهری1  نیکی های  به  نسبت 
می پندارد که باعث می شود افراد در صدد برآیند بیش از اندازه محترم شمرده 
شوند، و به خصوص از طرف افراد کج اندیش، چون احترام »بدون تردید 
پاداِش  بودن  احترام  شایستۀ  است«.)35(  ظاهری  نیکی های  بزرگ تریِن 
»فضایل  چون  است  فضایل  کمال  غرور  رو،  این  از  و،  است  فضیلت 
مغرور  انسان  که  است  معتقد  ارسطو  البته،  می سازد«.)36(  بزرگ تر  را 
دارد.)37( را  دیگر  فضایل  تمامی  بهترین هاست چون  و مستحق  مدعی 
ـ از الکساندر  دلمشغولی فالسفه و نویسندگان دیگر به رذیلت غرورـ 
تا  نهفته است«(  در غرور موجه نما  در غرور،  ما  پوپ گرفته )»خطای 
می نگرم،  بدترکیب  نّره غولی  به  که  هنگامی  )»اما  سویفت  جاناتان 

1. external goods 
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گرفتاِر درد و مرض جسمانی و ذهنی، که غرق غرور است کاسۀ صبرم 
)از طرف  تکبری  یا  غرور  ابراز  )»هر  هیوم  دیوید  از  می شود«(،  لبریز 
 به این دلیل که غرور خود ما را 

ً
دیگران( برایمان ناخوشایند است، صرفا

تحت تأثیر قرار می دهد، و ما را بر اثر همدلی به مقایسه می کشاند، که 
موجب حس ناخوشایند فروتنی می شود«( تا اسپینوزا )»هر اندازه غرور 
بیشتر  ذهن  ضعف   که  است  آن  نشان دهندۀ  باشد،  بیشتر  افسردگی  یا 
است«( ــ به ویژه از زمانی تأثرانگیز شده است که فضیلت برای تأمل 

اخالقی1 به امری حیاتی تبدیل شده است.)38(
، در قرون هفدهم و هجدهم به رغم تنوع پیچیدۀ اعتقاداتی که 

ً
مثال

متفکران زیادی به بررسی شان می پرداختند، »به طور کلی، غرور محکوم 
به ویژه، در  نادانی و کذب است.  بر  است چون غیراجتماعی، و مبتنی 
و  قساوت  برآمدن  مسئولیت  و  تنفر  تا  ایجاد شد  غرور  نخست،  درجۀ 
در  و  بکشد؛  به دوش  را  مرتبط  اخالقی  دیگر شرارت های  و  دیوانگی، 
درجۀ دوم،  خود غرور به مثابۀ هوای نفسانی حاد، حداقل به طور بالقوه، 

همچون نفی عقل و فضیلت در نظر گرفته شد«.)39(
به نظر می رسد که بحث از غرور زمانی رونق گرفت که این درِک بسنده 
در فرهنگ وجود داشت که فضیلت، حتی اگر به اسامی دیگری خوانده 
شود، ارزش انرژی و وقتی را دارد که برای دنبال کردن کامیابی اخالقی واال 
از آدمی می گیرد. البته این وضعیتی نیست که بتوانیم آن را بدیهی فرض 
کنیم، به خصوص اگر با السدیر مک اینتایِر فیلسوف و استنلی هاوئرواس،2 
برای  که  اخالقی  فلسفۀ  نوع  آن  که  باشیم  موافق  مسیحی،  اخالق گرای 
مدت های  است  قائل  ارزش  فضلیت  نظریۀ  به  مربوط  قوانین  و  اصول 

1. ethical reflection    2. Stanley Hauerwas



مدیدی است که بر جامعه نفوذ دارد. در واقع، تا اواخر سال 1973 در 
محافل فلسفی امر بعیدی نبود که مفهوم فضیلت در قالب »اصطالحی 
قدیمی اما مفید« توصیف شود.)40( نخستین سال های دهۀ 1970 خبری 
از جهش های بزرگ در فلسفۀ اخالق نبود؛ فلسفۀ اخالقی که هم و غم آن 
این بود که مردم وقتی تصمیمات اخالقی می گیرند، به چه افرادی تبدیل 
می شوند. این حرفه هنوز در گیر و داِر استدالل اخالقی ای بود که بیشتر 
یا، غیر از  انتخاب اخالقی معطوف می کرد.  پیامدهای  به  توجه خود را 
این، گرفتار تعریف قواعد و اصولی بود که به اتکای آن ها بتوان از میان 
گزینه های اخالقی رقیب دست به انتخاب زد. در هر دو صورت، فلسفۀ 

اخالق تا حد زیادی اخالق مبتنی بر فضیلت را کنار گذاشته بود.
اما در سال 1982، با انتشار اثِر تأثیرگذاِر مک اینتایر، در پی فضیلت ،1 
آن نوع فلسفۀ اخالقی که برای فضیلت ارزش قائل بود و ارسطو را قبول 
داشت، بازگشت شکوهمندی داشت.)41( از نظر مک اینتایر، فلسفه نه در 
به تناقض های  نه  مورد شناسایی ویژگی های اخالقی استدالالت بود و 
 نگران 

ً
منطقی و موانع زبانِی چنین استدالل هایی عالقه داشت. و مسلما

توجیه انتخاب فالن گزینۀ اخالقی از میان دیگر گزینه ها نبود. مک اینتایر 
اصرار داشت که نظریۀ اخالقی جذبۀ خود را از فردگرایی لیبرالی که از 
دل روشنگری برمی آمد بگیرد. وی همچنین به همراه آن، اسطورۀ عامل 
اخالقی خودآیین را رد کرد. فلسفۀ اخالق دربارۀ دنبال کردن فضایل بود. 
تجربۀ اخالقی  و  واژگان  که  دارد  معنا  اجتماعاتی  در  فقط  چنین کاری 

مشترکی دارند.
در همان زمان، استنلی هاوئرواس تأکید داشت که فضیلت عنصر 

1. After Virtue
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کتاب ها  این  قبیل  از  تأثیرگذاری  کتاب های  مسیحِی  اخالقیات  اصلی 
فضیلت،  و  بصیرت  مسیحی،  زندگی  و  شخصیت  می دهد:  تشکیل  را 
»اخالق  هاوئرواس  صلح دوست.)42(  ملکوت  و  باشخصیت،  اجتماع 
تصمیم گرایانه« را به باد انتقاد گرفت که فلسفۀ اخالق سکوالر و مسیحی 
معاصر را در نطفه خفه کرده بود. وی در عوض استدالل کرد که روایت ها 
مانع از هم پاشیدن اخالق مسیحی می شوند. روی هم رفته، داستان هایی 
انسانی شکل می دهند. همین  به هویت  تعریف می کنند  که مسیحیان 
تدبیر  و  کنش  داستان  از  اخالقی  معنای  که  می سازند  روشن  داستان ها 

خداوند در تاریخ بشر منتج می شود.
تأمالت  ــ  کرده ایم  مطرح  تاکنون  که  موضوعاتی  از  هیچ یک  آیا 
دیدگاه های  و  غرور،  دربارۀ  ارسطو  و  کویناس  آ آوگوستین،  گرگوری، 
اخالقی  مسائل  با  رابطه ای  ــ  فضیلت  دربارۀ  هاوئرواس  و  مک اینتایر 
امروز انسان، یا با تنازعات مرگ و زندگی دارند؟ بدون تردید در لحظات 
فضیلت  سر  بر  کشمکش هایی  و  استدالل ها  ما،  ملت  تاریخ  حیاتی 
 در ستیز برای عدالت نژادی در بحبوحۀ منازعات 

ً
شکل گرفته اند: مثال

حقوق مدنی یا در تصمیم گیری برای به کارگیری سالح های هسته ای در 
ملی  بحران های  زمینۀ  در  بی امان  مشاجرات  شاید  دوم.  جهانی  جنگ 
و  یا عدالت  به غرور،  یا  ــ  نکنند  اشاره  به اخالق فضیلت  به صراحت 
امور و عادات  این  به  به طریقی که فالسفه و منتقدان مذهبی  شهامت 
دیگری که موهبت اخالقی فضیلت را می سازند، اشاره می کنند ــ اما 
فلسفۀ  حوزۀ  از  فراتر  بسیار  محدوده ای  می دهند  رواج  که  دیدگاه هایی 
تخصصی را متأثر می سازد. با این حال، نمی توان انکار کرد که غالب 
حلقه های  در  دیدگاه ها  این  سر  بر  بحث  بین  عمیقی  شکاف  اوقات 


