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Abstract
The ethics of compassion is one of the branches of ethics that are discussed by some ethicists.
It is one of the types of maximum morality and includes some categories, such as justice
achieved in civil society, benevolence, whose highest degree known as agape is God's love
for man, and love that according to Augustine is dedicated to God. Augustine is one of the
few ethicists in the Christian religious tradition, who has discussed this type of morality and
is aware of its importance. This study showed that although the word "compassion" does not
appear explicitly in his works, he uses its concept with considerable frequency. Augustine
considers love and faith to be the basic components of compassion and believes that only
through them can compassion be given to God's creatures. Love for God is manifested in
loving the people, and faith can create the desire for good. Although the true existence of
love in God is possible, as for creatures, it is manifested in the form of the ethics of
compassion. In addition, the ethics of compassion can be seen in Augustine's works in man's
quadruple relationship with God, himself, others, and the world.
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چكيده

اخﻼق شـفقت یکی از اصناف اخﻼق است که برخی عالمان اخﻼق و اخﻼقپژوهان به
آن توجه داشــتهاند .این اخﻼق از اصــناف اخﻼق حداکثری ،و جامع برخی از اصــناف
اخﻼق به شـمار میآید ،از قبیل عدالت که در جامعه مدنی محقق میشـود ،احسـان که
عالیترین درجه اش آگاپه ،محبت خدا به انســان ،اســت ،و عشــق که از نظر آگوســتین
مخصوص خدا است .آگوستین از معدود عالمان اخﻼق در سنت دینی مسیحیت است که
هم از این نوع از اخﻼق بحث کرده ،و هم به اهمیتش واقف است .این جستار نشان داد
که به رغم آنکه واژه »شـفقت« در آثار وی صراحت ًا نیامده ،او معنا و مفهوم »شفقت« را
با بسـامد چشـمگیری به کار برده اسـت .آگوسـتین عشق و ایمان را مؤلفههای اساسی
اخﻼق شفقت میداند و معتقد است فقط از طریق آنها میتوان به آفریدههای خدا شفقت
ورزید؛ عشـق به خدا در دوستی خلق آشکار میشود و ایمان هم میتواند میل به خیر را
بارور کند .با اینکه تحقق حقیقی عشـق در خدا ممکن اسـت ،در نسبت با خلق در قالب
اخﻼق شـفقت تجلی مییابد .ضمن اینکه میتوان اخﻼق شفقت را در آثار آگوستین در
روابط چهارگانه انسان با خدا ،خود ،دیگران و عوالم ردیابی کرد.
كليدواژهها :آگوستین ،اخﻼق ،شفقت ،روابط چهارگانه.
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طرح مسئله
اخﻼق از نیازهای اسـاسی بشر در طول تاریخ بوده ،و در همه جای عالم محل توجه
بوده اســـت و اخﻼقپژوهـان برایش اصـــنـافی در نظر گرفتهاند که یکی از آنها اخﻼق
حداقلی و اخﻼق حداکثری اســت؛ اخﻼق شــفقت در رده اخﻼق حداکثری به شــمار
میآیـد .این اخﻼق را از آن جهـت حـداکثری دانســـتهاند که در آن انســـان خود را به
انجامدادن وظایفی بیشتر از اخﻼق حداقلی ملزم میکند.
تقریباً در همه ادیان جهان میتوان از چنین اخﻼقی ســراغ گرفت .دین مســیحیت از
ادیانی اســـت که به این نوع از اخﻼق توجه بســـیار داشـــته و متفکران این دین به این
اخﻼق اهتمام داشتهاند .آگوستین در آثارش کم و بیش از این موضوع بحث کرده است.
در این مقاله می خواهیم بدانیم وی چه نظری درباره اخﻼق شفقت دارد .به رغم آنکه در
آثارش واژه معادل »شفقت« ) (compassionبه معنای اصطﻼحی به کار نرفته ،میتوان معنا
و مفهوم اخﻼق شـــفقت را از آثارش اســـتخراج کرد .این مقاله میخواهد در همین راه
گامی بردارد .البته باید گفت متأسفانه پژوهش خاصی به زبان فارسی در این حوزه انجام
نشده است.

اثرپذيري آگوستين از اخﻼق يونان
آگوسـتین در فهم اخﻼق تحت تأثیر فیلسـوفان یونان بوده است .در این بین میتوان
از افﻼطون ) ٣٤٦-٤٢٧ق.م (.یـاد کرد کـه اخﻼق را از مقوله زیبایی و عدالت میداند .این
زیبایی حسـی نیست ،بلکه زیبایی کار و عمل انسان است و مشروط بر اینکه با توازن و

هماهنگی قوای درونی همراه باشــد ،به آن عدالت نیز گفته میشــود .افﻼطون از عدالت
اجتماعی به عدالت فردی رســید و معتقد اســت اخﻼق ،نســبی نیســت ،بلکه در قالب
صــورتهای اخﻼقی ،مثل شــجاعت ،میتوان آن را شــناخت و این چیزی اســت که به
وسـیله عقل صورت میگیرد )پينكافس .(٢٦ :١٣٨٢ ،در عین حال ،آگوستین همانند ارسطو
) ٣٢٢-٣٨٤ق.م (.مهمترین بحث اخﻼق را »خیر« یا »فضـــیلت« میداند .او معتقد اســـت

انسـان هر کاری را که انجام میدهد برای سـود و خیر است .از اینرو ،فضیلت اخﻼقی
یعنی ســپردن زندگی به دســت خِرد و اندیشــه و انجامدادن فعالیتها به بهترین وجه،
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تحت رهبری عقل )راسـل .(٢٠ :١٣٤٠ ،از این نظر او نیز مانند فیلسوفان مذکور ،اخﻼق را
در حوزه فضیلت میجوید.

مفهوم »شفقت«
»شفقتورزی« در لغت به معنای »رنجبردن« ،و در کاربرد اخﻼقی به معنای احساس
عمیق درد و رنج دیگران و اقـدامِ بهموقع بر اســـاس این درد و رنج اســـت .به تعبیری
کوتاهتر و گویاتر ،شـفقت »همدلی ،مهربانی و دلسـوزی« اسـت .در زبان انگلیســی واژه
 compassionبه مفهوم »شـــفقت« غالباً با واژه  pityبه معنای »ترحم« به کار میرود و در
برخی از منابع »شفقت« را ترحمانگیز ) (piteousیا رقتبار ) (pitiableتعریف کردهاند.
در زبانهای ســـامی واژهای که برای شـــفقت به کار میرود» ،رحمان« و در عبری
پسـابابلی» ،رحمانوت« اسـت .این واژه از لحاظ ریشـهشناسی با »رحِم« )زهدان( مرتبط
اسـت ؛ زیرا رحِم مادر با بچه درونش با مهربانی و دلسوزی کامل رفتار ،و با همه وجود
از آن محافظت میکند .در زبان یونانی نیز  patheinبه معنای شـــفقت و رنجکشـــیدن و
تحملکردن است )آرمسترانگ.(١٨ :١٣٩٥ ،
شـفقت جوهر عشـق روحانی انسان است ،عشقی که از »عشقورزی«اش آگاه است.
از عشق ،شفقت تَراوَد و هر چه شدیدتر باشد ،شفقتش نیز بیشتر میشود .در واقع ،هیچ
چیز را نمیتوان شــناخت ،مگر آنکه دوســتش داشــت و به آن شــفقت داشــت )اونامونو،

.(١٩٠ :١٣٩٤
بر این اســاس ،میتوان گفت اخﻼق شــفقت همان اخﻼق عام اســت با دلســوزی و
مهربـانی خاص ،به گونهای که نیازهای آدمیان را قبل از بیان تأمین میکند و دربردارنده
عناصـر عدالت ،احسان و عشق است .اما شفقت مانند دیگر گونههای اخﻼق در ساختار
و نهاد انســان ریشــه دارد ،هرچند بخش در خور توجهی از دینداران مدعیاند اصــول
اخﻼقی از خدا نشـئت میگیرد ،نه از ریشه انسان یا سرچشمهای که کامﻼً مستقل از هر
دوی آنها اســت ،و عدهای دیگر مدعیاند اصــول اخﻼقی از انســان نشــئت گرفته اســت

)هاسكر و همكاران.(٤٢٩ :١٣٩٠ ،
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مؤلفههاي اخﻼق شفقت
اخﻼق شــفقت ،اخﻼقی حداکثری و ترکیبی اســت ،یعنی در حقیقت صــنف اخﻼقی
مسـتقلی نیست ،بلکه ترکیبی از چند نوع اخﻼق است .به تعبیری ،اگر سه صنف اخﻼق
عدالت ،احســان و عشــق را جمع کنیم ،در نهایت به اخﻼق شــفقت دســت مییابیم.
آگوســتین از این ســه مؤلفه یکجا ســخن نگفته ،اما در ﻻبهﻻی آثارش هر ســه مؤلفه را
میتوان یافت که در ادامه هر یک را مختصراً توضیح میدهیم.
الف .عدالت
اخﻼق عدالت یکی از مؤلفههای اصـــلی اخﻼق شـــفقت اســـت و بدون آن اخﻼق
هنجاری و به طریق اولی ،اخﻼق شــفقت هم تحقق نمییابد .در نگاه آگوســتین ،عنصــر
اصـــلی اخﻼق ،عدالت اســـت و عدالت به عنوان فضـــیلتی مدنی گاهی از طریق جنگ
عادﻻنه به دســت میآید .انســانها فقط با اجرای عدالت ،آن هم اگر عدالت را از طریق
خدا درک کرده باشـــند ،به آن دســـت مییابند .در نگاه آگوســـتین ،عدالت به عملکرد
اجتماعی واگذار شـده اســت .در تعریف »عدالت« عﻼوه بر فضــیلتبودن عدالت که هر
کس برای دیگری کـاری را انجام می دهد ،عدالت درمان افراد بیمار )از لحاظ معنوی( و
ادای وظایف مدنی به همت شهروندان ،نیز دخیل است .چه بسا کسی شایستگی دریافت
عدالت را داشــته باشــد ،اما گناه انســان ،اصــل ظرفیت ذاتی برای عدالت را در او از بین
برده باشـد .انسـان خودش نمی تواند عدالت را تولید کند ،بلکه باید خدا آن را به انسان
بدهد )باقري و حقيقت .(٢٦ :١٣٩٢ ،اگر انســانی از چنین موهبتی برخوردار شــود میتواند

واجد اخﻼق شفقت هم بشود.

ب .احسان
آگوستین ،که دانشآموخته مکتب نوافﻼطونی بود ،محبت و احسان ) (charityرا وارد
مســیحیت کرد و گفت کارتیاس ) (caritasترکیب اروس و آگاپه اســت .تمرکز آگاپه بر
انسـان اسـت و باعث میشود او دوستدار خدا باشد .عالیترین درجه آگاپه ،محبت خدا
به انسـان اسـت .اگر کسی اخﻼق شفقت داشته باشد به همه آدمیان احسان میکند .پس
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از آگوســتین دو گروه دشــمن به وجود آمد :یکی دشــمنی درونی ،و دیگری دشــمنی
بیرونی .اولی همان مرتداناند و دومی مؤمنان به ســـایر دینها )غیرمســـیحیان( )قزي و

حسيني قلعه بهمن (٦٠-٥٩ :١٣٩٣ ،و آگوستین در مخالفت با دوناتیستها ) (Donatistsمعتقد
بود باید به همه مسـیحیان ،اعم از دسـته اول و دوم ،احسان کرد .افزون بر آن ،محبت به
دشــمن درونی را مادامی که برخﻼف صــلح و آرامش نباشــد ،محترم میشــمرد .ماهیت
چن ین محبتی فقط روحانی است ،یعنی داشتن روح محبتآمیز در قبال دیگری .مسیح در
قالب تمثیلی بیان میکند که در کشــاورزی ،وقتی تخمی کاشــته میشــود هنگام درو هم
گندم و هم علف هرز میروید .بیرونآوردن علف هرز پیش از دروکردن محصول آسیب
میرسـاند ،ولی هنگام برداشت محصول جداسازی آنها از یکدیگر ممکن است )متي:١٣ ،

 .(٣٠-٢٤از اینرو کلیســا باید دوســت و دشـــمن و قدیس و گناهکار را در بر گیرد و
جداکردن آنها در انتهای تاریخ واقع شود )همان ، (٦٤-٦٣ :یعنی در اخﻼقِ احسان ،به همه
انسانها ،اعم از دوست و دشمن ،نیکی میشود.
اگر انســـان هـایی به موجب تعلق داشـــتن به قوم خدا ،یعنی قومی که وی از طریق

انسـانها و فرشـتگان با آنها سـخن گفت» ،خدا« نامیده شدهاند ،آیا این نام بر موجودات
جاویدی زیبندهتر نیسـت که هماکنون از سـعادتی برخوردارند که انسانها میکوشند از
طریق پرسـتش خدا آن را به دسـت آورند؟ در پاسخ میگوییم بیجهت نیست که کتاب
مقدس انســانها را صــریحتر از آن روحهای جاوید و ســعادتمندی که میخواهیم در
رستاخیز مانندشان شویم» ،خدا« نامیده است ،تا ما بر اثر ضعف ایمان خودمان و فراوانی
کماﻻت آنها ،برخی از آنها را خدا نشماریم .این جایگاه بر اثر دستیابی به مؤلفه محبت
از مؤلفههای شـفقت به دسـت میآید و این دسـته از آدمیان در آسمان »خدایان« نامیده
میشــوند ،اما »خدای خدایان« نامیده نمیشــوند تا خدای ســایر آدمیان نیز باشــند ،بلکه
خدای حقیقی خدای خدایان است )آگوستين.(٣٩٥ :١٣٩٢ ،
زندگی در طریق خدا زندگی خوبی اســت ،زیرا خدا چیزی جز خوبی را در انســان
محقق نمی کند .هنگامی که نفس در جسـم باشـد ،جســم به وسیله نفس زندگی میکند
)خواه خود نفس هم از طریق خـدا زندگی کند یا نه( ،زیرا زندگی جســـمانی انســـان

اخﻼق شفقت به روايت آگوستين ١٠٧ /

تبهکار ،زندگی جســـم او اســـت و این زندگی را حتی نفوس مرده )نفوســـی که خدا
ترکشــان کرده اســت( میتوانند به جســم عطا کنند؛ زیرا زندگی آن نفوس که موجب
فناناپذیریشـان شـده است ،هر قدر هم ناچیز باشد ،ادامه دارد .اما در محکومیت نهایی،
هرچند احسـاس انسان متوقف نمی شود ،احساس وی نه مطبوع است تا شیرین باشد و
نه پایدار اسـت تا کامل باشد ،بلکه مجازاتی دردناک است .بی جهت نیست که آن حالت
مرگ را »مرگ دوم« می نـامنــد ،زیرا پس از مرگ اول فرا میرســـد؛ و در این دو مرگ
وجودهای متصــل به هم )خدا و نفس( و همچنین نفس و جســم از هم جدا میشــوند.
پس مرگ اول ،یعنی مرگ جســـمـانی ،را میتوان برای نیکـان خوب دانســـت و برای
تبهکاران بد )همان.(٥٣٤ :
آگوســتین صــراحتاً میگوید خدا در تعامل با انســان ،با اخﻼق رفتار میکند .در این
اخﻼق خـدا فراتر از اســـتحقـاق آدمیـان ،اعم از خوب و بـد ،بـه آنها نیکی میکند .در
حقیقت ،خدا از انســـانها می خواهد با این اخﻼق با یکدیگر تعامل کنند .بنابراین ،چون
فقط خدای آفرینن ده سـعادت و بخشنده ،آن خدای حقیقی است ،خود وی سلطنت های

زمینی را ،هم به نیکان عطا میکند و هم به بدان )همان .(١٩٨ :پس انســان نیز باید از خدا
اخﻼقِ احسان را بیاموزد تا بتواند به سایر انسانها احسان کند.
ج .محبت و عشق
آگوســتین محبت را چیزی جز احســاس همدردی در مقابل فرد بیچاره نمیداند که
ســـبـب کمک به او تا حد توان میشـــود .این هیجان ها هنگام ابراز محبت و کمک به
بینوایان و بخشــودن افراد پشــیمان ،از عقل پیروی میکنند ،بیآنکه عدالت آســیبی ببیند
)همان (٢٨٨ :؛ زیرا این محبت بخشــی از رحمتی اســت که هر انســانی به خودش دارد،
همانطور که مکتوب است» :با راضیکردن خدا به خودت رحمت کن« )همان.(٣٠٢ :
عشــق به مثابه آخرین مرتبه محبت مســاوی اخﻼق شــفقت نیســت ،بلکه یکی از
مؤلفههای تشـکیلدهنده اخﻼق شـفقت به شمار میآید؛ یعنی هر شفقتی میتواند عشق
به شـمار آید ،اما هر عشـقی شـفقت نیسـت .عشـق منحصر به موجود خاص است ،اما
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شـفقت می تواند به عموم تعلق گیرد .البته آگوسـتین گاهی عشق را در معنای شفقت به
کار میبرد .اخﻼق شـفقت بهمراتب گسـترده تر از اخﻼق عشــق اســت .آگوستین در دو
مرحله ،دو نوع عشـق را آزموده اسـت؛ مرحله اول قبل از توبهاش در حدود سیسالگی
اســت که در آن دوران غرق در عشــق زمینی و انســانی بود و با همه وجودش به زنان
عشـق می ورزید .البته بعدها این عشـق را شهوترانی دانست .مرحله دوم ،عشق پس از
توبه است که آن را منحصر به عشق به خدا دانست و جز این عشق بقیه عشقها را انکار
کرد.
در واقع ،اگر بخواهیم در نظر بگیریم کــه اخﻼق ،مهرورزی بــه خــدا ،و شـــر نیز
اطاعتنکردن از خدا اسـت پس انسـانها دو گروهاند :گروهی خدادوست که اطاعت از
خدا را بر هر چیزی برتر میدانند ،و گروهی که خود و منفعت و عﻼقه خودشان را برتر
از اطاعت از خدا میدانند .به این صـورت میتوان گفت خصـوصـیت اراده انسانها ،به
نوع عشـق و مهرورزیشان )عشق به خود یا عشق به خدا( است که ذات و سرشتشان
را تعیین می کند .آگوسـتین نیز نسل انسان را جدال و اختﻼف بین این دو نوع میداند و
معتقد اسـت دو نوع عشـق و مهرورزی وجود دارد :یکی عشق و مهر انسان به خود ،و

دیگری عشق و مهر انسان به خدا )كاپلستون.(١٠٨ :١٣٨٨ ،
خداوند به نیکان و بدان وجود بخشــیده اســت ،همانطور که به ســنگها؛ و به آنها
ذات نباتی بخشــیده اســت ،همانطور که به درختان؛ و حیات حیوانی بخشــیده اســت،
همانطور که به جانوران؛ و حیات عقلی بخشیده است ،همان طور که به فرشتگان و بس
)آگوسـتين .(٢١٩ :١٣٩٢ ،آگوسـتین اخﻼق عشـق خدا را نهتنها شـامل انسانها بلکه شامل
همه موجودات ،اعم از از جماد ،گیاه ،درخت ،حیوان ،انسان و فرشته ،میداند ،زیرا همه
اینها بر اثر اخﻼق عشـــق خدا آفریده شـــدهاند .از این جهت ،از همه موجودات دعوت
میکند خدا را بسـتایند ،چراکه همه موجودات زبان ستایش خدا را دارند ،هرچند ممکن
است ما انسانها زبان ستایش آنها را درک نکنیم:
خداوند را سـرود تازه بسـرایید .ای تمامی زمین! خداوند را بستایید و نام او را

متبارک خوانید .روز به روز نجات او را اعﻼم نمایید .در میان امتها جﻼل او و

کــارهــای عجیــب او را در جمیع قوم هــا را ذکر کنیــد .زیرا خــداونــد عظیم و
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بی نهایت حمید اســـت؛ او مهیب اســـت بر جمیع خدایان ،زیرا جمیع خدایان

امتها بتهایند ،لیکن خداوند آسمانها را آفرید )همان.(٣٦٠ :

آگوســـتین توصـــیـه میکنـد خیر را با همه قلب و همه نفس و همه قوّت خودمان
دوسـت بداریم .همه کسـانی که ما را دوست دارند ،باید ما را به سوی این خیر هدایت
کنند و ما باید همه کسانی را که دوست داریم ،به سوی آن هدایت کنیم .این است شیوه

عملیکردن دو حکمی که تمام تورات و صــحف انبیا درباره آن اســت» :خداوند ،خدای
خود ،را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما« و »همسایه خود را مثل
خود محبت نما«؛ زیرا انسان معنای دوست داشتن خویشتن را بداند ،غایتی در نظر گرفته
شـده اسـت تا همه اعمال خود را به سوی آن متوجه کند و به این شیوه سعادتمند شود؛
زیرا کسـی که خودش را دوست میدارد ،طالب چیزی جز سعادت نیست و غایت پیش
رویش این اســـت کـه بـه خـدا تقرب جویـد .بنـابراین ،هنگـامی کـه به انســـانِ آگاهِ
خویشـتندوسـتی فرمان داده میشود که همسایه اش را مانند خودش دوست بدارد ،این
فرمـان چیزی نیســـت جز اینکـه او همـه توانش را بـه کار گیرد تا همســـایهاش را به
دوسـتداشـتن خدا ترغیب کند .این همان پرسـتش خدا ،دین حق ،پارســایی درست و
خدمتی است که فقط برای خدا مناسب است )همان.(٤٠٢ :

شفقت در رابطه انسان با خدا
آگوســتین رابطه انســان با خدا را رابطه موجود متناهی با وجود نامتناهی میداند .در
نتیجه ،این فاصله فقط با مدد و لطف اﻻهی از بین میرود ،حتی برای دوستداشتن خدا
نیز به لطف اﻻهی نیاز اسـت .برای دوسـتداشـتن همه چیز ،برای شفقتداشتن بر همه
چیز ،اعم از انســـان و غیرانســـان ،زنـده و غیرزنـده ،باید همه چیز را در دل گنجاند و

احساس کرد ،باید به همه چیز تشخّص بخشید و همه چیز را انسان وار کرد؛ زیرا عشق،
آنچه را دوسـت میدارد و بر آن شفقت میورزد ،تشخّص میدهد و بسان خود میکند.
هر فرد فقط بر چیزی شـــفقت دارد یا به عبارت دیگر ،فقط چیزی را دوســـت دارد که
شـبیه خودش باشـد و تا آنجا که شـبیهش باشــد دوستش دارد و هر چه بیشتر شبیهش
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باشـد عشـقش به آن بیشتر میشود و بدینسان شفقت به همه چیز ،و همراه با آن عشق
به هر چیز ،به تناسـبِ شباهتی که در آنها با خود دارد ،رشد می کند .شاید هم این عشق
باشد که خود به خود رشد میکند و گسترش مییابد و این شباهت ها را در چشم ایجاد
میکند )اونامونو .(١٩٢ :١٣٩٤ ،آگوستین در

میگوید:

چشـم امید من تنها به رحمت بینهایت تو اسـت .تو دستور دادهای که هواهای
جســمانی خویش را مهار کنیم؛ همانطور که در کتاب مقدس آمده اســت .در

حالی که میدانســتم انســان نمیتواند بر خویشــتن مســلط شــود مگر به لطف

پروردگار ،از پیش دانســته بودم که این موهبت از کجا آمده اســت )آگوســتين،

.(٨١ :١٣٩٤

بـه این ترتیـب ،او از خدا می خواهد با او به شـــفقت تعامل کند .در عین حال ،در
مسـیحیت رعایت اخﻼق شفقت انسان با خدا هم مطرح است .از اینرو در ادیان سامی
به طور عموم ،و در کتاب مقدس به طور ویژه ،تصریح شده که خدا انسان را به صورت
خودش آفریده اسـت .همین شـباهت می تواند شـفقت خدا به انسان ،و انسان به خدا را
توجیه کند و همچنین میتواند زمینهســاز تحقق آن باشــد .عشــق ،و در ســاحت دیگر
اخﻼق شـفقت ،کشف میکند که تمام جهان شخصی است که آگاهی دارد ،آگاهیای که
خود رنج میبرد ،شـــفقـت میورزد و دوســـت میدارد و به همین دلیل اســـت که از
خویشـتن آگاهی دارد و این آگاهی جهان ،که تشـخّصبخشـیدن اسـت به آنچه دوست
دارد و کشـفش کرده ،همان اسـت که خدا مینامد .بدین سـان ،روح به خدا شفقت پیدا
میکند و شـفقت او به خود را ،احسـاس میکند و او را دوست میدارد ،و حس میکند
که او هم دوســتش دارد و در بدبختی ،به بیکرانه جاودانه پناه میدهد ،بدبختیای که با
جاودانه و بیکرانهکردن خود ،به خوشبختی واﻻ بدل میشود )اونامونو.(١٩٢ :١٣٩٤ ،
در اخﻼق شـفقت ،محبت معطوف به خدا اسـت .امر به محبت در پاســخ به پرسش
فردی اهل شریعت بیان شده است .عیسی فرمود» :تو باید خداوند ،پروردگار خویش ،را
با تمامی دل ،تمامی روح و تمامی ذهن خویش دوست بداری« )متي .(٣٩- ٣٧ :٢٢ ،چنین
اوامری برگرفته از اراده خدا است )نيگل و همكاران.(٣٧٢ :١٣٩٢ ،
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وقتی انســان میکوشــد فقط با توانش و بدون اســتمداد از لطف نجاتبخش اﻻهی
زنـدگی کنـد ،بـه گنـاه مبتﻼ خواهـد شـــد ،امـا بـا اختیاری که دارد میتواند به وجود
نجاتدهندهای معتقد ،و از لطف و رحمتش بهرهمند شـود .بنا بر نظر دین ،انسان باید به
لطف اﻻهی توسـل جوید ،از طریق آن به نجات دسـت یابد و چون انسانها در انتخاب
آزادند ،همیشه خدا را انتخاب نمیکنند و گناهشان به عنوان گناه اولیه به سایر نسلها به
تواتر میرسـد .گناه اولیه مانع از کمال انسـان میشود .آنها به هدیه رحمت و لطف خدا
نیـاز دارنـد و قبـل از آنکـه بتوانند کار خوبی انجام دهند ،به واســـطه آیینهای مذهبی
رحمـت را دریـافـت میکننـد؛ آیین هـای مذهبی تأثیرگذارند ،زیرا خداوند در آنها فعال
است.
تمام شـرایع و پیامبران بر فرمان عشـق به خدا و عشـق به همسایه )متي(٤٠-٣٧ :٢٢ ،

تأکید دارند .اما بارها فقط به عشق به خدا اشاره شده است ،مانند» :و ما می دانیم که خدا
همه چیزها را برای خیریت کســـانی به کار میبرد که او را دوســـت دارند و فراخوانده
شـدهاند تا خواسـت او را انجام دهند« )روميان» ،(٨ :٢٨ ،اما کسی که خدا را دوست دارد،
قلبش بـه روی معرفت و شـــناخت خدا باز اســـت« )نامه اول به قرنطينيان (٨ :٣ ،و »زیرا

میدانیم که خدا چقدر نسـبت به ما مهربان اسـت .ما محبت گرم او را در سراسر وجود
خود احساس میکنیم ،زیرا او روحالقدس را به ما عطا فرموده تا دلهای ما را از عشق و
محبتش لبریز ســازد« )روميان .(٥ :٥ ،بنابراین ،کســی که خدا را دوســت دارد ،منطقاً باید
آنچه را انجام دهد که خدا بدان فرمان داده اسـت ) .(Augustine, 2002: 18پس انسان ملزم
به رعایت اخﻼق شفقت در رابطه با خدا است.
بر اسـاس آنچه گفته شـد ،بهسـهولت میتوان به این نتیجه رسـید که انسان میتواند
تصــویری انســان وار از خدا داشــته باشــد و به او عشــق بورزد .این تصــویرســازی در
مسـیحیت در قالب عیسـی )ع( خود را نشـان داد و آگوســتین هم شــفقت را بر اساس
تجسد عیسی )ع( بیان میکند.

 / ١١٢پژوهشهاي ادياني ،سال دهم ،شماره نوزدهم

شفقت به ديگران
آگوسـتین اخﻼق شـفقت را در میان همه انسانها دنبال نمیکند ،بلکه برخی از مردم
را شایسته تحقق اخﻼق شفقت میداند:
یقین دارم که در مورد مســائل بزرگ و دشــوار مربوط به آغاز جهان و نفس و
نژاد بشـر ،حق مطلب ادا شـده است .من نژاد بشر را به دو بخش تقسیم کردم:

بخشــی متشــکل از کســانی که بر حســب انســان زندگی میکنند و بخش دیگر
متشــکل از کســانی که بر حســب خدا زندگی میکنند و من این دو بخش را

مجازاً دو شـهر یا دو جامعه انسـانها مینامم که مقدّر است و یکی از آن دو تا
ابـد بـا خـدا حکومـت کنـد و دیگری بـا ابلیس به عذاب ابدی گرفتار شـــود

)آگوستين.(٦١٩ :١٣٩٢ ،

کسـانی که در صـدد زندگی خدایی هسـتند بیتردید باید اخﻼق شفقت را مد نظر
قرار دهنـد ،بر اســـاس آن رفتـار کنند ،زیرا زیســـت خدایی با اخﻼق حداقلی به کمال
مطلوب نمیرســد .در واقع ،این دســته از آدمیاناند که میتوانند ســعادت را به دیگران
ارزانی کنند» :ارواح جاوید و سـعادتمند نامشـان هر چه باشد ،باز هم مخلوقاند و برای
تقدیم سـعادت ابدی به انسـانهای شـقاوتمند و فانی که به طور مضاعف از آنان فاصله
دارند ،وساطت نمیکنند« )همان.(٣٩٦ :
انســـانها فقط وقتی یکدیگر را روحاً دوســـت میدارند که از رنج غمی یگانه

)داسـتان هبوط( رها شـده باشـند .آنگاه یکدیگر را می شناسند و با یکدیگر در
رنج مشـترکی که دارند ،همدل و همدرد می شوند و به یکدیگر شفقت و عشق

میورزند؛ زیرا عاشـقشدن همان شفقتداشتن است و اگر بدنها با لذت متحد
میشوند ،روحها با درد یگانه میشوند )اونامونو.(١٩٠ :١٣٩٤ ،

بر این اسـاس ،آگوسـتین و برخی از اﻻهی دانان مسیحی در کنار اخﻼق عام ،اخﻼق

شفقت را دستکم برای برخی از آدمیان پیشنهاد میکنند .وسیع ترین مصداق این اخﻼق
در حوزه رابطه با دیگران است که در آثار آگوستین بازتاب یافته است.
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یکی از مجموعههای رابطه انسـان با دیگران ،نخسـ ت رابطه انسان با خویشاوندان و
نزدیکان ،و سـپس در حیطه گسـتردهتر ،رابطه انسـان با جامعه است .در پرتو انجامدادن
وظایف دینی اخﻼق ،ادب و فضـایل انسـانی در جامعه شکوفا میشود ،بین مردم روابط
دوسـتانه برقرار میشود ،به طوری که شخصیت و شرف یکدیگر را محترم میشمرند ،با
هم به گرمی و گشادهرویی رفتار میکنند و زندگی را با شیرینکامی و نشاط میگذرانند
)فلسفي.(٤٤ :١٣٥٦ ،
هنگامی که عیسـی میگوید »دشمنانت را دوست بدار« در واقع ،به فرمان مندرج در
س ـِفر ﻻویان عمل میکند ،آنجا که میگوید »همنوع خود را مانند خویشــتن محبت نما«.
همدلی آگاهانه با مصائب ،انسانها )حتی دشمنان( را پرورش میدهد )آرمسـترانگ:١٣٩٥ ،

 ١٦و  .(١٩٢آگوســـتین در کتـاب

میگویـد اجســـاد مردگان را نباید بدون

خاک سپاری باقی گذاشت و با این بهانه تحقیر کرد ،مخصوصاً اجساد پارسایان و مؤمنان
که روحالقدس از آنها برای همه کارهای نیک همچون اندامها و ابزارهای خود اســـتفاده
مقدس می کند .زیرا اگر لباس و انگشـتر و سایر متعلقات یک پدر ،متناسب با محبتی که
فرزنـدانش بـه او داشـــتهاند ،برای آن فرزندان گرانبها اســـت ،اجســـاد محبوبانمان که

تنگاتنگتر از هر لباسـی پوشـیده شده بودند ،چقدر بیشتر باید احترام شوند! زیرا جسم
زیور یا ابزاری نیسـت که از بیرون به انسـان متصـل شـده باشــد ،بلکه بخشــی از اصل
طبیعت انسان است )آگوستين.(٤٣ :١٣٩٢ ،
آگوستین در بیان نحوه تحقق و تمثل اخﻼق شفقت بر این نظر است که کسی که از
رنج دیگران مغموم میشود ،به دلیل خیرخواهیاش مستحق تمجید است ،اگر رحمت و
شــفقتش واقعی باشــد ،ترجیح میدهد علت این رنج از میان برود .فقط در صــورتی که
محال ،ممکن میشد و شفقت به قساوت بدل میگشت ،امکان داشت کسی که از شفقتی
خالص و حقیقی برخوردار است ،رنج دیگران را آرزو کند ،فقط برای آنکه بتواند بر آنها
دل بسوزاند .بنابراین ،اندوه میتواند ستودنی باشد ،اما هرگز مطلوب نیست:
پروردگـارا! خنجر انـدوه ،توان آن ندارد که در تو فرو رود و از این ســـبب که

عشق تو به جانهای ما و شفقتی که نثارشان میکنی ،خالص و بیآﻻیش است،

بسـی پاکتر از عشـق و شفقتی است که ما نسبت به جانهای خویش احساس
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میکنیم .اما چه کس به قدر کفایت ســزاوار این اســت؟ )آگوســتين-٩٦ :١٣٩٤ ،

.(٩٧

» بگـذار تـا با همه قلب خود ،همه جان خود و همه فکر خود به پروردگار عشـــق
بورزیم و همسایه خود را نیز همچون خویشتن دوست بداریم« )همان.(٤١٧ :

تمام دســتورهای خدا در این دســتور خﻼصــه میشــود» :دیگران را دوســت بدار به

همان اندازه که خود را دوسـت میداری« .در انجیل آمده است که پس آنچه میخواهید
دیگران برای شـما بکنند شما همان را برای آنها بکنید .این است خﻼصه تورات و کتب
انبیا ) . (٧ :١٢در بســیاری از متون مقدس ،عشــق به همســایه فرمانی برای کمال اســت و
عشـــق بـه خـدا از مســـیر آن میگذرد ،هرچند شـــریعت و انبیا بر هر دو تأکید دارند
).(Augustine, 2002: 18

مباني نظري شفقت
نظریـههـا و الگوهـای علمی مختلف در موضـــوعـات هفـت گـانه معرفت ،وجود،
خداشــناســی و  ...اســت که محقِق آن را به عنوان پایه کار خود انتخاب میکند تا بتواند
توجیه نظری پژوهش را بیابد و به پشــتوانه آنها موضــوع/مســئله را بکاود .درباره مبانی
اخﻼق شـفقت میتوان درباره همه موضوعات هفت گانه بحث کرد ،اما در اینجا فقط از
مهمترین و ضروریترین آنها سخن میگوییم.
الف .اراده و شفقت
انسـان مخلوق خدا اسـت و فقط در محضـر او و در اتحاد عاشقانه با او است که به
آرامش محض میرسد؛ باقی همه تﻼشها ،کشمکشها و حرکت های کورمال آگاهانه یا
کورکورانه به سـمت ارضـای خاطر است .آگوستین در اینجا از تشبیه وزن استفاده کرده
اسـت .همان طور که در تصویر کیهانی و در عصر او ،وزن هر جسم چیزی بود که آن را
به ســمت جایگاه تعیینشــدهاش در جهان )چیزهای ســبک به باﻻ و ســنگین به پایین(
میبرد ،بر همین روال ،انگیزهها و تمناهای طبیعی بشـــر نیز میخواهند او را به ســـمتی
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ببرند که مناسـب و شایسته طبیعت او است .آگوستین این نیروهای دینامیکی در طبیعت
بشــر را عشــق مینامد و عشــق یا عشــقهای انســان را وزن او میخواند .وی میگوید
عشــقهایی وجود دارد که باید به آنها عشــق ورزید و عشــقهایی که نباید بدانها عشــق
ورزید؛ یعنی تمایﻼتی وجود دارد که باید با انتخاب ارادی بر آنها صـــحه گذاشـــت و
تمایﻼتی هم هســـت که باید در برابرشـــان مقاومت ،و مهارشـــان کرد .از اینرو ،اراده
درست ،عشق درست ،و اراده منحرف ،عشق منحرف است )راسل.(٢٩٧-٢٩٣ :١٣٤٠ ،
در برخی درجات ،او میتواند از میان آنها انتخاب کند و بر مقاومت در برابرشــان یا
پیروی از آنها تصـمیم بگیرد .آگوستین این توانایی انتخاب را عمل عمدی مینامد که از
رفتار طبیعی و ضــروری متمایز اســت .او این توانایی انســان را »اراده« مینامد .این منبعِ
برخی از پریشــانیها اســت که اصــطﻼح »عشــق« را به کار میبرد یا به شــکل جمع
»عشـقها« میآورد برای مشخصکردن مجموع نیروها که فعالیتهای انسان را مشخص
میکند ،خواه »طبیعی« و خواه »عمدی« باشند ).(Edwards, 1967: 203
درون انســان امیال و محرکه های بســیاری وجود دارد؛ برخی از روی قصــد و برخی

خیر و خشـــنودی و برخی از آنها اغلب شـــامل خنثاکردن بقیه اســـت .هماهنگی این
خشـنودی اسـت که هدف فعالیت انسـان را شـکل می دهد .البته مﻼحظات بیشتری نیز
وجود دارد کـه انســـان را از ســـایر موجودات متمـایز میکنـد .در نهایت ،باید بگوییم
آگوستین شفقت را در سایه اراده انسان موجه میداند.
ب .شر ،گناه ،فيض و شفقت خدا به بنده
علیزمانی و دانشپژوه ) (١٣٩٦در پژوهششـان میگویند نظام اندیشهای آگوستین بر
پایه مسـئله شر بنا شده و دیگر موضوعات در اندیشهاش با این مسئله در هم تنیده شده
اسـت ،موضـوعاتی از قبیل گناه اولیه ،آموزه اشراق ،نظریه فیض و لطف اﻻهی و آزادی
اراده .آگوسـتین ،دو نوع از شــر )گناه و رنج( را از هم جدا میکند )عليزماني و دانشپژوه،

 .(١٦٢ :١٣٩٦به نظر او ،رنج فقط مجازات گناه انسان هنگام هبوط است .به نظر آگوستین،

گناه سوءاستفاده از اراده آزاد است و بدون اراده آزاد هیچ رفتار فضیلتگونهای نمیتواند
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وجود داشــته باشــد )اســتيد .(٣٥٤ :١٣٨٠ ،این اراده میتواند در مســیر گناه یا شــفقت به
دیگران به کار رود.
اگر کمال اخﻼقی یعنی عشـق و سـوقدادن اراده به سوی خدا و هماهنگکردن همه
قوای دیگر )مثﻼً قوه ادراک حســی( در این جهت ،انســان میتواند خﻼفش را هم انجام
دهد .در واقع ،علت »شـر اخﻼقی« خالق نیست ،اراده مخلوق است .علت چیزهای خیر،
خیر اﻻهی است ،در حالی که علت شر )شر به معنای رویگرداندن اراده مخلوق از چیز
تغ ییرنـاپـذیر و نـامتنـاهی( اراده مخلوقی اســـت کـه از خیر مطلق و تغییرنـاپذیر روی
میگرداند.
اگر شـر عدمی باشد ،و نه وجودی ،دیگر انسان مجبور نخواهد شد میان انتساب شر
اخﻼقی به خالق خیر یا ابداع مبدئی نهایی که مسئول شر باشد ،یکی را انتخاب کند .این
آموزه را فیلسـوفان مدرسی از آگوستین برگرفتند و پیروان برجستهای در میان فیلسوفان
جدید ،مانند ﻻیبنیتس پیدا کرد )براون .(٤ :١٣٧٥ ،اینجا است که با پذیرش اراده معطوف
به گناه ،اخﻼق و شفقت مبنا و معنا مییابد:
برخی مردمان با صـــداقت کامل درمییابند که مخلوقی بهتر اســـت که در حال

دارابودن اختیـار همواره بر حـال برگزیدن خدا باقی بماند و هرگز مرتکب گناه
نگردد .اینان بر اثر تأمل در گناهان آدمیان ،اندوهگین میشــوند ،نه از آن جهت

که به گناه ادامه میدهند ،بلکه به دلیل اینکه آفریده شدهاند .اینان میگویند :خدا

میبـایـد ما را آنگونه میآفرید که هرگز خواهان گناه نباشـــیم؛ بلکه همواره از
حقیقت ثابت بهرهمند شویم .به بیان کلیتر ،آگوستین مدعی میشود که خداوند

توانســته به واســطه تجویز شــر ،جهانی بیافریند که از جهانی که میتوانســت با

اجتناب از تجویز شـــر خلق کند ،بهتر و کاملتر اســـت .یک جهان واقعاً برین،

وجود فـاعـلهـای مختـار ،عـاقـل و اخﻼقی را میطلبد ،در حالی که برخی از
مخلوقات مختاری که او آفرید مرتکب خطا شدند )پﻼنتينگا.(٦٧-٦٦ :١٣٧٦ ،

به باور آگوستین ،همه انسانها »از زمان آدم« گناهکارند و در نتیجه این گناه ،همه )از
جملـه کودکان( گناهکار بوده و تمایل به گناه دارند .این تمایل شـــکل شـــهوت ،مانند
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شـهوت جنسی و میل شدید ،را به خود میگیرد که بر کل بشر حکمرانی میکند .انسان
سقوطکرده ،در این وضعیت تأسفبار آزادانه یا با اراده خود گناه می کند؛ به این معنا که
او دارای این مســئولیت و آزادی اســت که آنچه را میخواهد اراده کند ،اما آزاد نیســت
آنچـه را بـایـد بخواهد ،اراده کند )لين .(٨٨ :١٣٨٠ ،این مســـئله در پژوهش علیزاده نیز
بهخوبی بیان شـده است .علیزاده می گوید در نگاه آگوستین ،گناه که به معنای مخالفت
با فرمان اﻻهی است ،اثر واضحی در قوه ادراکی حضرت آدم نهاده و دستگاه شناختیاش
ر ا مختل کرده و این پیامد سـوء ،به توارث به فرزندان و نسـل وی نیز منتقل شده است
)عليزاده.(٧٤ :١٣٩٥ ،

نتيجه
آگوسـتین اخﻼق سـعادتگرایانه را به کار برده اسـت .این سعادت چیزی نیست که
در این دنیا )شـهر زمینی( به دست آید ،بلکه فقط از طریق اتحاد با خدا ،که همان عشق
اﻻهی است ،به دست میآید و همراهش لذت و خوشی دارد .اما از دید وی ،راه رسیدن
به این عشــق اﻻهی عقل صــرف نیســت ،هرچند وی منکر عقل نیســت ،اما عقل را ذیل
ایمان میداند .او همچون اﻻهیدانی ارادهگرا معتقد اســت انســان بر اســاس میل و اراده
خیر ،عشق درست ،و بر اساس اراده شر )فقدان خیر( عشق نادرست و منحرف به دست
میآورد .همانگونه که علیزمانی و دانشپژوه در تحقیقشان گفتند ،منظور از عدمیبودن
شـر این نیسـت که آنچه شـر اسـت ،وجود ندارد ،بلکه منظور این است که همه شرور
عالم از نوع عدم و فقدان اسـت )عليزماني و دانشپژوه .(١٦٤ :١٣٩٦ ،شر به صورت ذاتی و
وجودی در جهان یافت نمیشـود ،ولی به صورت اخﻼقی وجود دارد )همان .(١٦٨ :پس
انسان باید طبق فرمان ها و اوامر اﻻهی ،که خیر است ،رفتار کند تا به عشق حقیقی برسد
و سعادتمند شود .آگوستین عالیترین عشق را عشق به خدا میداند ،در حالی که خدا به
این عشق احتیاجی ندارد .در ادامه وی این عشق را رتبهبندی میکند و به مراتب پایینتر
مثل عشـق انسـان به خودش ،دیگران و طبیعت اشـاعه میدهد .اگر این عشق جنبه عام

پیدا کند به شفقت ارتقا می یابد و اخﻼق شفقت اخﻼقی حداکثری و ترکیبی است ،یعنی
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در حقیقت صــنف اخﻼقی مســتقلی نیســت ،بلکه ترکیبی از چند نوع اخﻼق اســت .به
تعبیری اگر سه صنف اخﻼقی عدالت ،احسان و عشق را جمع کنیم در نهایت به اخﻼق
شــفقت دســت مییابیم .از این جهت بدون شــناخت اصــناف مذکور نمیتوان به معنا و
مفهوم »اخﻼق شفقت« دست یافت.
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