تحلیل ُکد اخالقی « ّ
محبت» در آئین کاتولیک
ِ

فصلنامه علمی ۔ پژوهشی اخالق پژوهی
سال اول ● شماره سوم ● پاییز 139۶

Quarterly Journal of Moral Studies
Vol. 1, No. 3, Atumn 2017

ُ
تحلیل کد اخالقی «محبت» در آئین کاتولیک


چکیده
نظام اخالقی سامانهای است که بر پیروان خود حاکم میشود و رفتار و اوصاف اختیاری آندان را در روابدط
چهارگانهشان (رابطه با خود ،خداوند ،دیگران و محیط زیست) تنظیم میکند و سامان میدهدد .هدر نظدام
ُ
اخالقی ،در درون خود عناصر و اجزایی دارد که کدهای اخالقی از اصلیترین عناصدر نظدام هدایاخالقی
ُ
القی محبت ،اصلیترین دستور اخالقی در نظام اخالق مسیحی و کاتولیدک اسدت.
اخ
د
ک
تلقی میشوند.
ِ
ّ
این اصل حاکی از آن است که آدمیان باید به خداوند ،خود و دیگران  -بدون در نظر گرفتن پاداش  -محبدت
کنند .به اعتقاد پیروان آئین کاتولیک ،این اصل اخالقی ،انسان را از َبرده بودن خارج ساخته و او را بده مقدام
فرزند خدا میرساند .شادی و صلح میان انسانها نیز از فواید و مزایای این کد اخالقی دانسته شدده اسدت.
ُ
در این نوشتار ،در گام نخست ،کد اخالقی مح ّبت با بهرهگیری از منابع دینی در آئین کاتولیک طرح و تبیین
میشود و در ادامه ،تحلیل و نقد میشود.
کلیدواژهها

ُ
ُ
اخالق مسیحی ،کدهای اخالقی ،کد اخالقی محبت ،اصل اخالقی ،قاعدۀ اخالقی.
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ُ
کد اخالقی دستورالعمل اجرایی یک آموزه یا قاعدۀ اخالقی است .شاید در حالت عادی ،اجرای
یک اصل یا قاعدۀ اخالقی ساده بهنظر برسد ،اما با کمدی دقدت گرههدا و ابهامدات آن در مرحلدۀ
ُ
عمل رخ مینماید و کار را برای رعایت آن دشوار میسازد .کد اخالقی در ادبیدات اخالقدی داری
سه معناست :الف) نظام اخالقی ب) اصول و قواعدد اخالقدی ج) آئیننامدۀ اجرایدی اصدول و
قواعد اخالقی .نظام اخالقی ،سامانهای است که بر پیروان خود حاکم میشود و رفتدار آندان را در
روابط چهارگانه (رابطۀ انسان با خدا ،با خود ،با دیگران و با طبیعدت) در جهتدی خداص هددایت
کرده و سامان میدهد (حسینی قلعهبهمن113 :139۴ ،۔.)130
اصول و قواعد اخالقی ،تحسینها و تقبیحها و یا بایددها و نبایددهای اخالقدیای هسدتند کده
برای تنظیم رفتار آدمیان و اوصاف اختیاری آنان در نظام اخالقی تعبیه شددهاند .پایدهایترین ایدن
امور که هیچگاه در آن نظام اخالقدی اسدترنا نمیخورندد و همیشده حتدی در تعارضدات اخالقدی
پا برجا هستند ،به عنوان اصول اخالقدی در داخدل آن نظدام شدناخته میشدوند و آن تحسدینها و
تقبیحها و یا بایدها و نبایدها که گاهی در مقام عمل در تعارض با اصدول و قواعدد مهمتدر اسدترنا
ُ
میخورند ،قواعد اخالقیاند ،اما کد اخالقی به معنای سوم ،یعنی دستورالعمل اجرایدی اصدول و
قواعد اخالقی ،به جهت کاربردی بودن ،دارای ارکان و اجزائی است از جمله :پیشینۀ آن اصل یدا
قاعدۀ اخالقی ،منشا صدور آن اصل یا قاعدۀ اخالقی ،قاعدۀ یا اصل بدودن آنّ ،
مشدوقها بدرای
ُ
اجرای آن اصل و یا قاعده ،ضمانت اجرای آنها ،توضیح و تبیدین واژگدان موجدود در کدد ،لدوازم
ُ
ُ
اجرای آن کد اخالقی ،چالشها و تعارضهای کد اخالقی مذکور و ارائده راهحدل آن چالشهدا.
ُ
ُ
البته ،الزم به ذکر است که کد اخالقی به معنای سوم ،همان اصدل و یدا قاعددۀ اخالقدی (کدد بده
معنای دوم) است که دستورالعمل اجرایی برای آن نوشته شده است.
ُ
در این نوشتار ،در صدد واکاوی و بررسی «کد اخالقی محبت» در اخالق مسیحی کاتولیدک
هستیم و البته ،ضمن ترسیم این اصل ،به برخی نکات قابل بررسدی در آن اشداره نمداییم و البتده،
پیش از ورود به بحث ،الزم است به چند نکته اشاره کنیم.
ُ
 .1تحلیل و بدست آوردن کد اخالق ،نیازمند غور در متدون و مندابع حجیدت در دیدن و آئدین
مورد نظر است .این مهم در واقع ،کاری تحلیلی است و توصیف محض یدک اصدل و یدا قاعددۀ
اخالقی نیست.
 .۲دلیل انتخاب آئین کاتولیک در تحلیل اخالق ّ
محبت به دو جهدت اسدت نخسدت آن کده

مسیحیت کاتولیک یکی از پر چمعیتترین آئینهای دنیاست و پیروان بسدیار زیدادی را بده خدود
ُ
جذب و جلب کرده است دوم آن که این آئین ،در فرآیند تبلیغی خود ،بر «کد اخالقدی محبدت»
بسیار تکیه دارد و از این جهت الزم است تا این اصل تبیین ،نقد و بررسی شود.
 .3نظام اخالقی کاتولیک ،به طور غالب ،از نظر نظریدۀ ارزش ،یدک نظدام غایتگراسدت
(منسکی و دیگران 3۲7 :1378 ،۔  .)3۲9هر چند در دیدگاههای اختالفی آنان ،گاه فضیلتمحوری یدا
وظیفهگرایی هم در میان پیروان این آئین دیده میشود .مهمترین اصدل اخالقدی در ایدن نظدام،
بیتردید «اصل محبت» است و از این اصل ،سایر قواعد اخالق نیز استنتاج میشود .قواعدی
همچون حلم ،مهربانی ،تواضع ،پرهیزگاری و… (منسکی و دیگران .)338 :1378 ،در نظام اخالقدی
مسیحیت کاتولیکّ ،
مشوقها و ضمانتهای اجرای گوناگونی دیده میشود کده خدود مجدالی
ّ
مفصل میطلبد.
ُ
هنگام شکل دادن به یک کد اخالقی ،نخسدتین گدام معرفدی عندوان آن اسدت .کدد اخالقدی
محبت ،در کتاب تعالی کلیسای کاتولیک ،اینگونه آمده است:
… ّ
محبت فضیلتی االهی است که ما با آن خدا را فوق هر چیزی و برای خودش و همندوع
را چون خودمان به عشق خدا دوست میداریم

(برن و هولدن. )۵0۴ : 139۴ ،

ُ
پیشینۀ کد اخالقی محبت

شایان ذکر است که در این جا تنها پیشینه و ریشۀ ُکدد اخالقدی ّ
محبدت ،تنهدا در آئدین کاتولیدک
بررسی میشود و به پیش از آن اشاره نمیشود.
آثار ُکد اخالقی ّ
محبت در جهان مسیحی در فرهن یونانی و دورۀ پیش از سقراط و افالطدون
محبت است ،با نام «اخالق ّ
نیز دیده میشود .اخالقی که مبتنی بر ُکد اخالقی ّ
محبدت» شدناخته
ً
میشود .اخالق ّ
محبت بهطور ویژه و گسترده (مخصوصا در حوزههای یهودی ۔ مسیحی) ،هندوز
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جرج برانتل نیز در کتاب نئین کاتولیک ،گفته است« :ایدن ّ
محبدت عبدارت اسدت از وفداداری بده
دیگران همراه با اشتیاق کامل به قربانی کردن خود برای دیگران» (برانتل.)۲0۴ :1381 ،
اکنون ،در به تصویر کشیدن «اصل اخالقی محبت» ،به دو شدکل ارزشدی و الزامدی میتدوان
ً
پیش رفت .شکل ارزشی آن عبارت است از« :محبت کردن به خدا و انسدانهای دیگدر ،اخالقدا
خوب است» و شکل الزامی آن« :انسانها باید به خدا و یکدیگر ّ
محبت ورزند» است.

۹۳

هم رایج است .بنابر اخالق ّ
محبت ،تنها یک دستور اخالقی اساسی وجود دارد :دوست داشتن و
باید دیگر دستورات را از آن گرفت (فرانکنا.)1۲7 :137۶ ،
در عالم مسیحی که این کد بیش از همده جدا در آن برجسدته شدده اسدت ،اولدین نشدانه آن را
میتوان در بیانات حضرت عیسی(ع) در انجیل م قس دید .عیسی(ع) در پاسخ به این پرسدش کده
اولین حکم در مسیحیت چیست؟ میفرماید :اوّل همۀ احکام این است که بشنو ای اسرائیل َی ُه َوه
خدای ما َی ُه َوه واحد است (م قس .)30 :1۲ ،این حکم یک باور اسدت و یدک اعتقداد ،امدا در ادامده
حکمی هنجاری را به عنوان نخستین حکم اخالقی پیش میکشد:
… ( )30و َی ُه َوه خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی ّقوت
خود ّ
محبت نما که ّاوّل از احکام این است )31( .و دوّم مرل ّّاول است که همسدایۀ خدود را
چون َنفس خود ّ
محبت نما .بزرگتر از این دو حکمی نیست (م قس 31 :1۲ ،۔.)3۲
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در انجیل یوحنا نیز در باب ّ
محبت آمده است:
محبدت نمدودم در ّ
محبت کرد من نیز شدما را ّ
… ( )9همچنان که پدر مرا ّ
محبدت مدن
بمانید )10( .اگر احکام مرا نگاه دارید در ّ
محبت من خواهید ماند چنانکه مدن احکدام
پدر خود را نگاه داشتهام و در ّ
محبت او میمانم )11( .این را به شما گفتم تا خوشی من
در شما باشد و شادی شما کامل گردد )1۲( .این است حکم من که یکدیگر را ّ
محبدت
محبت نمودم )13( .کسی ّ
نمایید همچنان که شما را ّ
محبت بزرگتدر از ایدن نددارد کده
جان خود را بجهت دوستان خود بدهد )1۴( .شما دوست من هستید اگر آنچه به شدما
حکم میکنم بجا آرید (یوحنا9 :1۵ ،۔.)1۴
پس از عیسی(ع) ،پولس که شخصیتی بسیار تأثیرگذار در مسیحیت است نیز ُکد اخالقی ّ
محبدت

را به تصویر میکشد .وی در رساله به ق نتیا چنین میآورد:
محبت حسد نمیبردّ ،
محبت حلیم و مهربان استّ ،
ّ
محبت کبر و غرور نددارد ( )۵اطدوار
ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمیشدود ،خشدم نمیگیدرد و سدو ظنّ نددارد )۶( .از
ناراستی خوشوقت نمیگردد ،ولی با راستی شادی میکند )7(.در همه چیز صدبر میکندد و
همه را باور میکند در همه حال امیدوار است و هر چیز را متحمل است (قرنتیان۴ ،۔.)7
ُ
پس از پولس ،الهیدانان بزرگ مسیحی همچون آگوستین و آکوئیناس نیز برمدار این کد اخالقدی
قرار گرفتند و آن را به عنوان اصلی اولیه در نظام اخالقی مسیحی معرفی کردند.
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محبت در مسیحیت است .اصدل ّ
آگوستین به جد از بنیانگذاران ایدۀ اخالق ّ
محبدت اگدر تدا
ِ
پیش از وی به مرابه یک فرمدان اخالقدی دیدده میشدد امدا در کدالم وی از جایگداه بلندد خدود
برخوردار شد .انگارۀ سقوط بشر که حاکی از سرشت و مقام پاک اولیه انسان مخلوق خددا دارد و
ّ
تنزل وی بسبب عصدیان و گنداه ( )Augustine, 2005, 3: 38را نشدان میدهدد ،در ادبیدات آگوسدتین
سرمنشا افکار بسیاری شده است .نزد آگوستین ،گناه اولیه ،گناهی است که موجدب شدده همده
آدمیان گنهکار شوند و هیچ استرنایی در این راه برای هیچ احدی نیست .با این گناه همدۀ آدمیدان از
شکوه و جالل خداوند باز خواهند ماند و کسی را به این درگاه راهی نخواهد بود .انسان گناهکدار،
برای بازگشت به درگاه الهی نیازمند جبران و بازخرید گناه خویش است و از آنجا که این گناه دامن
همۀ آدمیان را گرفته است ،همۀ آنان نیازمند این بازخریدد هسدتند ( .)Augustine, 2005, 4: 12: 51بده
اعتقاد او ،این سقوط و گناه غیر قابل جبران نیست و انسان ظرفیت نجات و رستگاری را دارد ،امدا
مشکل اینجاست که بشر با تواناییهای خودش نمیتواند حصار گناه اطراف خود را بشدکند و بده
درگاه الهی وارد شود (.)Augustine, 2005, 4: 12: 52
با این تفسیر ،همه انسانها از گناه صدمه خوردهاند و همۀ آنهدا ظرفیدت بازخریدد گنداه را نیدز
دارند و همه نیز نیاز به این بازخرید دارند ،اما نمیتوانند .آگوستین از این فراز پای عشق و ّ
محبدت
خدا را به مخلوق لغزشیافتۀ خود باز میکند و بر این باور است کده خداوندد بدا عشدق و ّ
محبدت
ِ
انسان سقوط کرده قدرار داده
ایط
ر
ش
در
مسیح
خود به انسان ،خود را در شخص حضرت عیسی(ع)
ِ
ّ
ّ
تا کفاره گناه او شود و گناه آدمی بازخرید شود .این بازخرید ،هدیه الهی است و مرهون محبدت و
عشق الهی به انسان مخلوق خداست (مکگراث ،1381 ،ج ۶۲ : 1۔.)۶۵
ّ
نی محبدتبخش
به دیگر سخن ،صلیب مسیح ،نماد نجدات مسدیحیان ،نیدز دعدوت بده قربدا ِ
است .قربانیای که ممکن است تلخ و دشوار باشد ،در صدلیب متجلدی و تبددیل بده ندوعی فددا
میشود که نوع برتری از ّ
محبت است .در قربانی انسان قدیم عریان میشود ،مسیحیان در صلیب
با قربانی و ّ
محبت انسان جدید که همان مسیح است هویدت مییابندد (برانتدل .)۲1۲ :1381،بدا ایدن
تبیین ،آگوستین ّ
محبت خداوند را هدیۀ ذات باریتعالی به بشدر معرفدی میکندد و ایددۀ اخدالق
ُ
ّ
ّ
محبت از این فراز شکل جدیتری به خود گرفت و تا امروز به عنوان اصلیترین کدد اخالقدی در
اخالق مسیحی و کاتولیک شناخته شده است.
بر این اساسُ ،کد اخالقدی ّ
محبدت در عدالم مسدیحیت جایگداهی ویدژه یافدت و بده عندوان
اصلیترین ُکد اخالقی در خور توجه و تحلیل واقع شد .البته ،در کنار ّ
محبت دو اصل و فضدیلت

دیگر هم قرار دارد با عنوان «ایمان» و «امید» که هر سه را با عنوان «فضایل الهیاتی» در مسیحیت
و بهویژه مسیحیت کاتولیک معرفی کردهاند.
منبع صدور ُکد اخالقی ّ
محبت
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ّ
بیتردید اصلیترین منبع برای ُکد اخالقی ّ
محبت در مسیحیت ،کتاب مقدس و تعالیم برگرفتده از
ِ
آن  -چه به صورت مستقیم و چه به صدورت غیدر مسدتقیم  -اسدت .شداید نخسدتین تعبیدری کده
میتوانیم از آن ُکد اخالقدی ّ
محبدت را اسدتخراج کندیم ،عبدارت حضدرت عیسدی(ع) اسدت کده
میفرماید:
… ( )30و َی ُه َوه خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی ّقوت
خود ّ
محبت نما که اوّل از احکام این است )31( .و دوّم مرل ّاوّل است که همسدایۀ خدود را
چون َنفس خود ّ
محبت نما .بزرگتر از این دو حکمی نیست (م قس 31 :1۲ ،۔.)3۲
ُ
پولس نیز در رسالههای مختلف خود به این کد اخالقی اشداره کدرده اسدت .بدرای مردال ،در اول
رساله ق نتیا میگوید:
… ( )1اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و ّ
محبت نداشته باشم ،مرل نحاس
صدادهنده و سنج فغانکننده شدهام ( )۲و اگر ّ
نبوت داشته باشم و جمیع اسرار و همدۀ
حدی که کوهها را نقل کنم و ّ
محبدت نداشدته
علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم به ّ
باشم هیچ هستم ( )3و اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بددن خدود را بسدرارم تدا
سوخته شود و ّ
محبت نداشته باشم ،هیچ سود نمیبرم (اول قرنتیان1 :13 ،۔.)3
ُ
ّ
بنابراین ،بهسادگی قابل تشخیص است که ریشۀ اولیه این کد اخالقی در کتاب مقدس قرار گرفتده
ُ
است .البته ،روشن است که این کدد در میدان آبدا کلیسدا و اندیشدمندان مسدیحی توضدیحات و
تبیینهای بیشتری یافته است که در ادامه ،به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
اصل یا قاعده بودن ُکد اخالق ّ
محبت

ُ
همانطور که پیشتر اشاره شد ،هرگاه کد اخالقی بهگونهای باشد که در تمام موارد به آن عمل شدود و
هیچگاه نقض نشود ،با یک اصل اخالقی مواجه هستیمُ .کدد اخالقدی ّ
محبدت ،بده قطدع از اصدول

اخالقیای است که هیچگاه کنار گذاشته نمیشود .در تعالی کلیسای کاتولیک آمده است:
… پولس رسول میگوید« :اگر… ّ
محبت نداشته باشم… هیچ هستم» هر قددر دارای
افتخار ،خدمت و فضیلت باشم ،اگر… ّ
محبت نداشته باشم ،هیچ سدودی نمیبدرم».
محبت از همۀ فضایل واالتر استّ .
… ّ
محبت نخستین فضیلت االهی است« :حدال
محبدت ،امدا بزرگتدر از اینهدا ّ
این سه چیز باقی است ،یعنی ایمان ،امیدد و ّ
محبدت
است» (اول قرنتیان( )13 :13 ،برن و هولدن.)۵0۴: 139۴ ،

همچنین در فراز دیگری از همین کتاب آمده است .18۲7« :عمدل بده همدۀ فضدایل بده واسدطۀ
محبتی که «کمربند کمال است» (کولسیانّ .)1۴ :3 ،
محبت پویا و تقو یت میشود ّ
ّ
محبدت صدورت
فضایل است و آنها را با هم پیوند میدهد و به آنها نظم درونی میبخشد ّ
محبدت منشدأ و هددف
عمل کردن مسیحیان به فضایل استّ .
محبت توانایی ما برای دوسدت داشدتن را تقویدت و تزکیده
میکند و آن را تا حد کمال ملکوتی عشق االهی باال میبرد (برن و هولدن.)۵0۵ :139۴ ،
ِ
ُ
با توجه به نکات پیشگفته و مطالب فراوان دیگری که در این زمینده وجدود دارد ،کدد اخالقدی
ّ
محبت ،یک اصل اخالقی غیر قابل نقض در اخالق مسیحی و کاتولیک است.

در اخالق مسیحی ،رسیدن به خود ّ
محبت ،غایت و هدفی بسیار مهم تلقی شده اسدت تدا آنجدا
ّ
که به اعتقاد آگوستین «خود ّ
محبت تحقق تمام اعمال ماست .هدف ما در آن است ،دلیل حرکت
ما این است .ما به سوی این هدف میدویم و چون رسیدیم در آن آرامش مییدابیم» (بدرن و هولددن،
 .)۵0۵ :139۴در این تحلیل از آگوستین ،اعمال انسان وقتی به نهایت کمال میرسند که در قالدب و
ّ
ّ
ّ
علت
قامت محبت رخ عیان سازند و در چارچوب محبت دیده شوند .در نگاه آگوستین ،محبتِ ،
ِ
ّ
غایی رفتار آدمیان است و در جهت رسدیدن بده محبدت تمدام کوشدشهای مدا سدامان مییابدد.
محبت رسیده باشددّ .
در نهایت نیز آدمی زمانی به آرامش میرسد که به ّ
محبدت ،مبددأ و مقصدد
همۀ انسانهاست و انسان بدون لحاظ ّ
محبت نمیتواند به هدیچ کداری دسدت بزندد .همچندین،
اهمیت ُکد اخالقی ّ
محبت به قدری است که گفته میشود:
… همۀ آدمیان به هدفی واحدد فراخواندده شددهاند کده آن فقدط خداسدت .شدباهت
مشخصی بین اتحاد اشخاص الوهی و اخوتی که آدمیان باید در راستی و ّ
محبت بدین
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ضرورت اجرای ُکد اخالقی ّ
محبت

۹7

محبدت بده همندوع از ّ
خود برقرار سازند ،وجود داردّ .
محبدت بده خددا جداناشددنی
است (برن و هولدن.)۵0۵ :139۴ ،
محبت در میان انسانها شبیه ّ
محبتی است که اقانیم ثالثه (پدر ،پسر و روح القدس) بده یکددیگر
دارند .همانطور که این اشخاص الوهی در ّ
محبت کامل به یکدیگر واقع شددهاند ،انسدانها نیدز
باید در چنین ّ
محبتی واقع شوند .این نقطهای است که انسان و خدا به هم میرسند .البته ،روشدن
است که وقتی آدمیان باید با هم به ّ
محبت رفتار کنند ،در رابطدۀ انسدان و خددا نیدز همدین قاعدده
حکمفرماست .آیا پذیرفتنی است که انسان در رابطۀ خویش بدا دیگدران ّ
محبدت بدورزد ،ولدی در
محبت دور باشد؟ پس اصل ّ
ارتباط با خدا از ّ
محبت هم به خود فدرد بدازمیگردد ،هدم بده رابطدۀ
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میان فرد و دیگران و هم به ارتباط میان انسان و خدا.
همچنینُ ،کد اخالقی ّ
محبت از ضروریات اخالقی مسیحیت کاتولیک معرفی شده است .بنا بر
آموزههای کلیسای کاتولیک ،عمل به م ّ
حبدت فوایدد بسدیاری بدرای انسدان دارد و عمدل بده زنددگی
اخالقی که ّ
محبت آن را حیات داده است ،به مسیحیان آزادی معنوی فرزنددان خددا را عطدا خواهدد
کرد و دیگر در حضور خدا نه چون برده و با ترسی بدردهوار و نده چدون مدزدوری کده در انتظدار ُمدزد
محبت خدایی پاسخ میدهندد کده او «اول مدا را ّ
است ،بلکه همچون پسری میایستند و به ّ
محبدت
نمود» ( اول یوحندا .)19 :۴ ،در این نگاه ،رعایت اخالق و اساس آن که « ُکد اخالقی ّ
محبت» است ایدن
پاداش را دارد که انسان از یک برده تبدیل به فرزند خدا میشود (نک :برن و هولدن .)۵0۵ :139۴ ،شدادی،
صلح و بخشایش ،در نگاه کلیسای کاتولیدک ،از فوایدد و مزایدای ُکدد اخالقدی ّ
محبدت معرفدی
شدهاند .به باور مسیحیان کاتولیک ،با ّ
محبت انسانها از غم و اندوه رهایی پیدا میکنند و شدادی
در دل آنها جایگزین میشود با ّ
محبت ،نزاعها خاتمه یافته و صلح در میدان افدراد ،اقدوام و ملدل
جاری میشود و عفو و بخشش میان انسانها گسترش مییابد (برن و هولددن )۵1۲ :139۴ ،و بده بیدان
دیگر ،عشق انسان به خود ،به خدا و دیگران ،باالترین خیر برای انسان در نظر گرفته میشود:
… نکتۀ محوری در تفاسیر سنتی از رابطه خدا ۔ انسان این مدعاسدت کده خددا عدالیترین
خیر است و خیر آدمی نیز به همین منوال است .این تفاسیر اغلب دوست داشدتن خدود از
روی شهوت را در برابر نیکخواهی نسبت بده همده انسدانها قدرار میدهندد ،عشدق خددا
داده شده به خود که با عشق ،فرد به طور مناسبی خدا و دیگران را دوسدت خواهدد داشدت.
در نیکخواهی ،آدمی باالترین خیرش به او داده شده است .بر این اسداس ،تدالش انسدان
در عشق به خدا ،در همان حال ،خیر خود انسان را در پی دارد … (.)Weaver, 2003: 4-5

البته ،روشن است در تمامی این فواید و ضرورتها ،مهم رفتار بر اسداس ّ
محبدت اسدت بددون در
نظر گرفتن پاداش و سود .این ثمرات زمانی تولید میشوند که عمل خالصانه و بدون توقع اجر انجام
ِ
اساس ّ
گیرد .این نتایج ،از آثار عمل بر اساس قاعدۀ ّ
محبت.
محبت است و نه انگیزه برای رفتار بر
مفهومشناسی عناصر کلیدی کد اخالقی ّ
محبت

محبت که انسانها باید به خدا و یکدیگر ّ
در ُکد اخالقی ّ
محبت ورزند ،رابطۀ سدهگانهای بده تصدویر
کشیده میشود  )1رابطۀ خدا با انسان  )۲رابطۀ انسان با خدا و  )3رابطۀ انسدان بدا دیگدر انسدانها.
در ادامه ،به عناصر کلیدی آموزه و ُکد اخالقی ّ
محبت،خواهیم پرداخت.
ّ
محبت

1. Anders Nygren
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محبت ،واژۀ ّ
اصلیترین واژه در ُکد اخالقی ّ
محبت است .دربارۀ تعریدف ایدن واژه بایدد در نظدر
محبتآمیز عملی است که در آن منفعت شخص مورد ّ
محبت و عمل ّ
گرفت که ّ
محبدت در نظدر
گرفته شود و شخص ّ
محبتدهنده نباید انتظار برگشت و جبران داشته باشد .آندرس نیگرن 1عشق
محبت را معادل «آگاپه یونانی» میانگارد و در ادامهّ ،
و ّ
محبت را هدیهای میداندد کده بده طدرف
ً
مقابل داده میشود ،بدون اینکه انتظار بازگشت از او برود .این ّ
محبت و عشق کدامال بیغرضدانه
است ) .(Hauerwas & Wells: 393در قالبی مشابه ،سورن کییرکگور مطرح میسدازد کده اوج و قلدۀ
محبدت ّ
محبت به شخص مرده قدرار دارد زیدرا ّ
محبت و عشق مسیحی در ّ
ّ
محبدت کنندده قابدل
ِ
ِ
ً
تالفی و جبران نیسدت ( .)Kierkegaard, 1995 : 347اساسدا در ایدن تعریدف ،شدخص ّ
محبتکنندده
لحاظ نشده است .این سبک آگاپدهای از ّ
محبدت در کدالم نیگدرن و کییرکگدور بدر بسدیاری از
اندیشمندان قرن بیستمی مسیحی و از جمله رینهلد نیبور -از مشهورترین اخالقیون مسیحی  -اثر
گذاشته است .به عقیدۀ نیبور ،اخالق مسیحی با این نگاه به محبدت ،اخالقدی اسدت کده عامدل
ً
واقعدا بدر اسداس ّ
محبدت
اخالقی خود را باید قربانی کند در این تفسیر عمل شخص تنها وقتدی
ً
است که منفعت شخص دیگری که مورد ّ
محبت قرار گرفته اسدت ،صدرفا در نظدر گرفتده شدود و
منافع شخص عامل لحاظ نشود .اخالق م ّ
حبت ،با این تفسیر بیغرضانه است و به همین دلیدل،

به صلیب کشیده شدن و مرگ عیسی(ع) بدر روی صدلیب بده عندوان عمدل صدادقانه محبدتآمیز
توصیف شده است (.)Hauerwas & Wells: 393
خداوند
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خالق عالم و پدر مسیح ،ترلیث پددر،
مفهوم خداوند در مسیحیت معانی متعددی دارد ،از جملهِ :
ماهیدت الهدیاش» (.)Carmody & Carmody, 1983: 97
پسدر و روح القددس ،و عیسدی مسدیح در
ِ
بر این اساس ،اگر بخواهیم از خدا در این دین سخن به میان آوریدم ،ضدروری اسدت کده در سده
نقطه ،دربارۀ این تعابیر تأمل کافی کنیم و این مفهوم را در آنجا مورد دقت قرار دهیم:
در معنای اول ،خدا بهعنوان خالق کل و سرچشمۀ هستی مورد نظر قدرار میگیدرد و عبدادت و
پرستش میشود .در تعابیر الهیات مسیحی این خدا اوصاف کمالی دارد و یکتاست.
معنای دوم خداوند در مسیحت ،مفهوم ترلیث 1است .تحلیدل و تبیدین رابطدۀ میدان عیسدی و
پدرش از یکسو و سرس تبیین و تحلیدل ارتبداط میدان روحالقددس 2و دو حقیقدت دیگر(پددر و
ِ
عیسی) موجب شکلگیری آموزۀ ترلیث در الهیات مسیحی شده است .این مفهوم ،محدوریترین
 ۱00راز مسیحی است که آشکار کردن آن ناممکن و محال دانسته میشود.
سومین مفهوم از خداوند ،عیسی تجسد لوگوس یا کلمده اسدت .بندابراین ،در تحلیدل مسدیحی،
«عیسی» هم ُبعد الهی دارد ،هم بعد انسانی ،و رستاخیز وی دلیل اصلی الوهیت اوست .بده اعتقداد
مسیحیان ،تمام تعالیم عیسی (ع)  ،شفا دادنهایش و خوبیهایش ،به آن ُبعد الهی از وجودش اشداره
ً
داشتند و «از آنجا که پسر متجسد شده ،بهطور طبیعی کامال بده سدمت خددا جهدت یافتده اسدت و
ً
بهطور طبیعی کامال با روحالقدس پدر شدده و تفسدیر گشدته بدود ( .)Carmody &Carmody, 1983: 99
در ُکد اخالقی ّ
محبت ،هر سه معنا از خداوند میتواند مورد لحاظ و توجه قرار گیدرد و بایسدتگی
ّ
محبت را هم میشود به خدای خالق گسترش داد ،هم به ترلیث و هم به عیسی مسیح (ع).
انسان

در مسیحیت وقتی از انسان سخن به میان میآید ،فرزندان حضرت آدم(ع) و حضرت ّ
حوا (ع) در نظدر
آدم ابوالبشر (ع) آدم و انسان اول معرفدی میشدود و حضدرت عیسدی(ع)
گرفته میشود .در این آئینِ ،
1. trinity
2. the spirit

 .1برای مطالعۀ بیشتر ،نک :مفتاح و ربانی.1393 ،
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آدم ثانی .از این نگاه ،انسان از حیدث سرشدت و ذات سده مرحلده را طدی کدرده اسدت .مرحلدۀ
نخست ،زمانی است که آدم و حدوا خلدق شددهاند و در بداغ عددن سداکن شددند .در ایدن دوران
طبیعت انسان پاک است چون خداوند عالم آنها را در طهدارت کامدل آفریدده و هدیچ گنداهی و
کاستیای در آنها نیست (پیدایش 1 :و .)۲
مرحلۀ دوم ،از زمان عصیان آدم و حوا آغاز میشدود و تدا ظهدور حضدرت مسدیح (ع) بدهطول
میانجامد .در این دوران آدم و حوا مرتکب گناه نخستین شدهاند و به سبب عظمت عصیان آندان،
آفاتی نصیبشان شده است که آفت اول مرگ است تا پیش از عصیان ،مرگ بدرای انسدان در نظدر
گرفته نشده بود .در اول ق نتیا آمده است« :و چنانکه در آدم همه میمیرندد در مسدیح نیدز همده
زنده خواهند گشت»(اول قرنتیان ،)۲۲ :1۵ ،یعنی با گناه آدم مرگ به انسان ارزانی شد .و نیدز در رسااله
به رومیا آمده است« :لهذا همچنان که بوساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه مدوت
و به اینگونه موت بر همۀ مردم طاری گشت از آنجا که همه گنداه کردندد» (رومیدان .)1۲ :۵ ،بدا ایدن
تبیین ،مرگ اثر عصیان شخص آدم و حواست .آفت دوم از بین رفتن قداسدت و پداکی پدیش از گنداه
آدمی بود .انسان گرچه مختار بود و میتوانست گناه کند ،ولدی چدون عصدیان و گنداهی نداشدت در
ّ
بهشت عدن به شکلی مقدس زندگی میکرد ،اما گناه و عصیان آدم ،آن پاکی را از بین بدرد و آدمدی را
موجودی ناپاک گردانید .آفت سوم ،دچار شدن همه انسانها به گناه اولیه و اصلی است.
ّ
امروزه موضوع گناه ذاتی و جبلی از مباحث عمده و مهم الهیات و انسانشناسی مسدیحی اسدت.
آفت چهارم دشمنی با خداست .به جهت این عصیان آدمیان در میانشان افرادی یافت میشود کده بدا
1
خدا عداوت و دشمنی دارند و این عداوت و دشمنی به سبب عصیان آدم در آغاز است.
مرحلۀ سوم ،دوران پس از ظهور مسیح است .همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد ،انسان بدا
گناه آدم دچار سقوط میشود و این سقوطش آنقدر سخت و سهمگین است که دیگر نمیتواند
بر پای خود بایستد .در این هنگام است که خداوند مهربان ،یگانه فرزندد خدویش را بده عندوان
ّ
کفاره به زمین میفرستد تا تاوان گناه آدم باشد .به دیگر سخن« ،و چنانکه در آدم همه میمیرند
مسیحیت کاتولیدک،
در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت» (اول قرنتیان .)۲۲ :1۵ ،بنابر آموزههای
ِ
مرگ مسیح بر صلیب ،کفاره است و موجب آشتی آدمیان و خداوند میشود .با این کفاره همدۀ
آنچه که با گناه آدم ایجاد شده بود ،پاک میشود و انسان به مرحلۀ قبل از گناه اولیه باز میگدردد

(نک :مفتاح و ربانی.)1393 ،

شایان ذکر است که مفهوم «انسان» تمامی ابنای بشر را در بر میگیدرد و هدیچ اسدترنایی در آن
محبت گفته میشود به دیگر انسانها بایدد ّ
راه ندارد و از همینرو ،اگر در اخالق ّ
محبدت ورزیدد،
هیچ حد و مرزی برای آن در نظر گرفته نمیشود.
معنا و مفهوم باید اخالقی

ّ
ُ
ّ
حدد الدزام در عرصدۀ اخدالق اشداره دارد.
باید اخالقی در سیاق کد اخالقی محبت ،بده عدالیترین ِ
به دیگر سخن ،هنگامی که عملی اختیاری یا صفتی اختیاری در یک نظام اخالقی به عالیترین حدد
ضروری بودن وجود برسد ،حکم اخالقیای ساخته میشود که در آن از مفهوم باید بکار میرود .بدا
این نگاهُ ،کد اخالقی ّ
محبت ،دارای مفهوم باید است و بدینترتیب عالیترین درجۀ لزوم را بدا خدود
شدن مفهوم باید به عبارتی از جرج ادوارد مور در این باره توجه میکنیم:
به همراه دارد .برای روشنتر ِ

۱02
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وقتی میگوییم کسی «باید» فعل خاصی را انجام دهد ،یا «وظیفۀ» اوسدت کده آن را
انجام دهد ،مقصود این است که اگر هر فعل دیگدری را انجدام دهدد ،آن فعدل غلدط
خواهد بود و بنابراین ،نظریه ما این است که در مدورد «بایدد» و «وظیفده» میتدوانیم
چیزی بگوییم که آن چیز را در مورد «درست» نمیتوانیم بگوییم به این معنا که یک
فعل را فقط وقتی باید انجام داد یا فقط وقتی وظیفه ماست که بیش از هر فعل دیگدری
ّ
که میتوانستیم بهجای آن انجام دهیم لذت به بار آورد (مور.)۲0 :138۲ ،

باید اخالقی ،در واقع ،عالیترین شکل لزوم یک رفتار و یا یک صفت اختیاری اسدت و هنگدامی
ّ
که این مفهوم در یک حکم اخالقی یا کد اخالقی قرار گرفت ،رعایت آن به شدت الزامی اسدت و
تنها در موارد خاصی که استرنای کد اخالقی مورد نظر هستندُ ،مجاز به انجام کدد اخالقدیای بدا
اولویت قویتر هستند.
لوازم اجرای ُکد اخالقی ّ
محبت

محبت به خداوند و ّ
محبت دو بخش داردّ :
همانگونه که پیشتر اشاره شدُ ،کد اخالقی ّ
محبدت بده
دیگر انسانها .هر کدام از این دو بخش ،برای اجرایی شدن ،مقدماتی را میطلبند .الزمدۀ اصدلی
محبت به خدا ،رعایت احکام الهی استّ …« .
ّ
محبت کده ثمدرۀ روحالقددس و کمدال شدریعت

است ،فرمانهای خدا و مسیح او را نگاه میدارد« :در ّ
محبت من بمانیدد .اگدر احکدام مدرا نگداه
دارید ،در ّ
محبت من خواهید ماند» (یوحنا9 ،1۵ :۔( )10برن و هولدن.)۵0۴ :139۴ ،
محبدت خداوندد دارد و هدم بده ّ
البته ،این فراز از انجیل یوحنا ،هم حکایت از ّ
محبدت انسدان
نسبت به خداوند داللت دارد .اگر انسان میخواهد که ذیل سایۀ ّ
محبت الهدی بداقی بماندد ،الزم
است که احکام الهی را رعایت نماید و عصیان نورزد و اگر خواهان ّ
محبت به خداوندسدت ،بایدد
محبت را با رعایت احکام الهی به منصۀ ظهور برساند .بنابراین ،الزمه باقی ماندن در ّ
این ّ
محبدت
خدا و همچنین ّ
محبت به خدا رعایت احکام است.
الزمۀ دیگر ُکد اخالقی ّ
محبت ،تبعدیض نگذاشدتن میدان انسانهاسدت .بدر مبندای ایدن کدد
همانگونه که خداوند به همۀ انسانها  -هرچند که دشمن باشند  -محبّت میکندد ،از انسدان هدم
خواسته میشود که ّ
محبت را بدون تبعیض به اجرا بگذارد …« .زیدرا اگدر در حدالتی کده دشدمن
بودیم بوساطت مرگ پسرش با خدا صدلح داده شددیم ،پدس چقددر بیشدتر بعدد از صدلح یدافتن
بوساطت حیات او نجات خواهیم یافت» ( رومیان.)10 :۵ ،

ُکد اخالقی ّ
محبت ،با چالشهای خاص به خود مواجه است .هنگدامی کده در عرصدۀ سیاسدت
خارجی به بررسی موضوع میپردازیم ،درمییابیم که ُکد اخالقی ّ
محبت ،با اصل رعایدت مندافع
ّ
ُ
ملی که اصلیترین کد در سیاست خارجی و روابط بینالملدل اسدت بده تقابدل برمیخیدزد و یدا
ُکد اخالقی ّ
محبت ،با وظیفۀ اخالقی جن با دشمنان خدا بده تقابدل میایسدتد .اکندون ،در ایدن
ّ
مقام ،چگونه باید در حل این چالشها تالش کرد و این معضالت را چگونده بایدد پاسدخ داد؟ در
این فراز ابتدا به چالش ّ
محبت به دشمن توجه خواهیم کرد و در ادامه ،ضمن ارائدۀ راه حلدی کلدی
محبت به حل چالش ّ
برای چالشهای ُکد اخالقی ّ
محبت به دشمن میپردازیم.
ّ
محبت به دشمن استّ .
محبتّ ،
جدیترین چالش برای ُکد اخالقی ّ
محبت به خدا و
بیتردید
ً
محبت به خود و نزدیکانّ ،
عیسی مسیح (ع)ّ ،
محبت به همسایگان همده و همده کدامال متعدارف و
ّ
قابل اجراست ،اما ُکد اخالقی ّ
محبت با چالشی جددی مواجده شدده و آن اینکده گسدتره و دایدرۀ
همنوع در این کد ،شامل دشمن را نیدز دربدر میگیدرد و بده عبدارت دیگدر ،انسدان نمیتواندد در
ّ
محبتورزی ،دشمن را استرنا کند و تنها به دوستان توجه کند.

تحلیل ُکد اخالقی « ُّ
اخالقآئیی«ن ّ
محبکدت» در
کاتول
محب
تی»کدر آئین کاتولیک
تحلیل

چالشهای ُکد اخالقی ّ
محبت

۱0۳

خصومت ویژگی دشمنی است .چگونه میشود هم خصومت داشت و هم به دشمن ّ
محبدت
ورزید و ُکد اخالقی ّ
محبت را رعایت کرد .در این فضا ،هم نبرد بدا دشدمن الزامدی اسدت و هدم
ّ
محبت به دشمن! چگونده بایدد در ایدن چدالش وارد و از آن بدا موفقیدت خدارج شدد؟ حضدرت
عیسی(ع) در متی باب پنجم آورده است:
… ( )۴3شنیدهاید که گفته شده است «همسایۀ خود را ّ
محبت نما و با دشمن خود عدداوت
کن» (،ُ)۴۴اما من به شما میگویم که دشمنان خود را ّ
محبت نماییدد و بدرای لعنکننددگان

خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند ،احسان کنید و به هر که به شدما فحدش
دهد و جفا رساند دعای خیر کنید ( … )۴۵زیرا هرگداه آندانی را ّ
محبدت نماییدد کده شدما را
ّ
محبت مینمایند ،چه اجر دارید؟ آیا باجگیران چنین نمیکنند؟ ( )۴7و هرگاه برادران خدود
را فقط سالم گویید چه فضیلت دارید؟ آیا باجگیران چنین نمیکنند؟ ( )۴8پس شما کامدل
باشید ،چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است (متی۴3 :۵ ،۔.)۴8
ً
ش
دشمن دشمنی میکند ،چیست؟ آیا واقعدا یدک مسدیحی
با داشتن این عبارت ،تکلیف در جایی که
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دشمنی دشمن هیچ واکنشی نشان ندهد؟ باید در پی یافتن پاسخی به این چالش بود.
باید در برابر
ِ
ُ
ُ
مهمترین مطلب در کد اخالقی ّ
۱04
محبت این است که این کد اخالقی مقددم بدر همدۀ کددهای
اخالقی در مسیحیت است ،اما چرا این قدرت به ُکد اخالقی ّ
محبدت داده شدده اسدت؟ آندان در
پاسخ به سادگی به این موضوع اشاره میکنند که ّ
محبت اصلیترین مشکل بشر را که گنداه اصدلی
است ،برطرف میسازد.
ّ
… این م ّ
حبت تا به آخر است که به قربانی مسیح ارزش فدیده ،جبدران ،کفداره و جلدب
رضایت میدهد .او به هنگام قربانی جان خود همۀ ما را شناخت و به ما ّ
محبدت نمدود.
اکنون «محبت مسیح ما را فرا گرفته است زیرا این را دریافتیم که یک نفر برای همه مدرد
ّ
ّ
پس همه مردند (دوم قرنتیان... . )1۴ :۵ ،هیچکس حتی مقدسترین قدیسدان نمیتوانسدت
گناهان تمام آدمیان را به دوش بکشد و خود را به عنوان قربانی از طدرف همده فددا کندد.
وجود شخص االهی پسر در مسیح که از همۀ اشخاص بشدری فراتدر اسدت و در عدین
حال همه را در بر میگیرد ،کسی که در رأس تمام بشر قرار میگیرد ،قربانی رهایی بخش
او از طرف همگان ممکن شمرده شده است (برن و هولدن.)۲0۲ :139۴ ،
محبت به قربانی شدن عیسی و انجام ّ
وقتی ارزش ّ
محبت با تمام وجود است ،دیگر در تعارض بدا
هر اصل و قاعدۀ دیگری این کد اخالقی ّ
محبت است که غالب خواهد بود.

تحلیل و بررسی ُکد اخالقی ّ
محبت

اولین مطلبی که در باب تحلیل ُکد اخالقی ّ
محبت در آئین کاتولیک باید خاطر نشان ساخت این
است که این ُکد در مسیحیت کاتولیک به صورت پراکنده و ّ
متفرق مورد بحث قرار گرفته اسدت و
برای نقد و بررسی آن ضروری بود تا ابتدا آن را به شکلی سامانمند ،تبیین کرد و سرس به تحلیل و
ُ
نقد آن پرداخت .بر این اساس ،تدوین و تقریر کد اخالقدی محبدت ،گدامی تحلیلدی در اخدالق
مسیحی است و این مهم در راه بررسی این کد ضرورتی دوچندان داشت.
ُ
با تبیینی که از ُکد اخالقی ّ
محبت ارائه شد ،این کد یک فضدیلت الهیداتی اسدت کده خداوندد
متعال از روی فیض و لطف خود به برخی از آدمیدان عطدا فرمدوده اسدت .بده بیدانی دیگدر ،ایدن
ُ
الیدق
کسدی
هر
که
است
الهی
موهبت
یک
اخالقی،
د
ک
فضیلت و به تعبیری ،اراده بر رعایت این
ِ
داشتن آن نیست و تنها افرادی خاص و بدا داشدتن شدرایطی خداص واجدد آن میشدوند .در نگداه

۱05
تحلیل ُکد اخالقی « ُّ
اخالقآئیی«ن ّ
محبکدت» در
کاتول
محب
تی»کدر آئین کاتولیک
تحلیل

ً
قطعا اخالق ّ
در چالش ُکد اخالقی ّ
محبدت مقددم اسدت امدا ِاعمدال
محبت با رفتار با دشمن،
ِ
َ
ّ
محبت به اشکال و راههای گوناگون به انجام میرسد .با عفدو و گذشدت ،احسدان و بخشدش ،رفدع
ّ
حاجت دشمن ،طلب برکت ،صبر دربرابر دشمن ،قرض دادن به دشدمن ،تکلدم بده کدالم نیکدو بدا
ّ
دشمن و تحمل رنج حاصل از دشمنّ ،
محبت به دشمن تحقق مییابد .با این حال ،از جنبۀ رفتداری
نیز باید به دشمن ّ
محبت کرد اگر بیمار است در جهت شفا و درمانش کوشید و اگر گناهی مرتکب
شده باید او را توبه داد ،در برابر دشمن به پند و نصیحت اقدام نمود ،الزم است برای دشدمن دعدا
ّ
کنیم و به هنگام غلبه بر دشمن باید از سر ترحم با او برخورد کرد (قزی11۲ :1393 ،۔.)11۵
ُ
پرسش و چالش دیگر این است که چگونه با وجود مقتدرانۀ کد اخالقی محبت ،امر به جند
و قتال نیز در مسیحیت وجود دارد؟ یکی از مشهورترین پاسخها به این تعارض را میتوان در آثدار
آگوستین یافت .به اعتقاد وی ،وقتی خداوند به ما فرمان ّ
محبت میدهد ،در واقع ،از ما میخواهد
محبت داشته باشیم زیرا خداوند هم به آنهدا ّ
که حتی در هنگام جن روحی مهرورز و با ّ
محبدت
میکند و حتی آفتاب خود را از آنان دریغ نمیکند (آگوستین31 :1391 ،۔ .)3۶به بیدان دیگدر ،نبایدد در
محبتورزی به اعمال ظاهری اقدام کنیم و باطنمان بدا ّ
محبدت نباشدد .وقتدی بدا دشدمن مواجده
میشویم ،الزم است حتی جن و کشتار آنان از روی ّ
محبت باشد و نده عدداوت و کینده (هدولمز،
 .)17۵ :138۵این شکل ظاهری اعمال نیست که درستی یا خطایی آن را تعیین میکند بلکه ّنیت و
انگیزهای که در ورای شکل ظاهری قرر گرفته است ،کیفیت آن را تعیین میکند.
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مسیحیت ،آدمی دارای هفت فضیلت است :سه فضیلت الهیاتی (ایمان ،امید ،محبدت) و چهدار
فضیلت انسانی (مصلحتاندیشدی ،بردبداری ،اعتددال ،عددالت) .ریشدۀ اولیده ایدن دیددگاه در
اندیشههای آگوستین دیده میشود ،ولی اصل و اسداس ایدن نظریده از تومداس آکوینداس اسدت
(فرانکنا .)1۴3 :137۶ ،نکتۀ مهم و اساسی این است که آیا با وجود مدوهبتی بدودن فضدیلت محبدت،
اخالقدی رفتدار
جایی برای اخالقی بودن آن وجود دارد؟ روشن است تنها زمانی میتوان از ارزش
ِ
یا صفتی سخن گفت که آن رفتار یا صفت ،ارادی و اختیاری باشد .گنجانددن فضدیلت ّ
محبدت و
رعایت ُکد اخالقی ّ
محبت در جایگاه فضایل الهیاتی و موهبتی ،در حقیقت ،خدارج کدردن آن از
عرصۀ اخالق است.
اخالق ،تنظیم کنندۀ روابط افراد با خداوند متعدال ،خدود  ،دیگدران و محدیط زیسدت اسدت.
ُ
کد اخالقی محبت ،تا حد زیادی به سه مورد نخست توجده نشدان داده اسدت امدا دربداره توجده و
ّ
محبت به محیط زیست در آثار پایهگدذاران ایدن کدد و نیدز نسدلهای بعددی مسدیحیت کاتولیدک،
ُ
نشانههای بسیار اندکی دیده میشود .با در نظر گدرفتن پیشدینۀ ایدن کدد ،حیواندات خدارج از حدوزۀ
ً
شمول این کد قرار گرفتهاند و بهگونهای اساسا خارج از حوزۀ اخالق مسیحی تلقی شدهاند .البتده ،در
 ۱0۶آثار علمای جدید مسیحی میتوان نشانههای از دیدگاه مسیحیت در باب ّ
محبت به حیوانات یافت.
ً
اساسدا امکدان ّ
محبدت آگاپدهای وجدود دارد؟ آیدا
پرسش مهم و اساسی دیگر این است که آیا
فرض این که شخص انسانی با تمام اهداف و امیال وآرزوهایی که دارد ،در مقدام عمدل بهگوندهای
رفتار کند که هیچ هدف و میل شخصی را لحاظ نکند ،فرض درسدتی اسدت؟ انسدانها در درون
خویش فطرت کمالجویی را واجدند و این فطرت آنها را به سوی اعمال و رفتاری سوق میدهدد
ُ
که برایشان کمالی در خور به ارمغدان مدیآورد .اکندون ،کدد اخالقدی محبدت ،جویدای مح ّبدت
حبتی که هر گونه منفعت و سدود شدخص عامدل را ضدربه بده ّ
آگاپهای است م ّ
محبدت در نظدر
َ
َ
َ َش ً َ َ
َ ُ َّ َ َ
االنسان ِإنك ک ِادح ِإلی َربك کدحا ف ُمال ِق ِیه ای انسان! تدو بدا
میگیرد .بر اساس آیۀ شریفه «یا أ َیها
تالش و رنج بسوی پروردگارت میروی و او را مالقات خواهی کرد» (سورۀ انشقاق ،آیۀ  ،)۶آدمدی در
حال تالش است تا به یک نقطۀ مطلوب برسد و ایدن کده انسدان کداری را بددون در نظدر گدرفتن
محصول و نتیجۀ آن انجام دهد ،دور از عقل است.
ّ
محبت آگاپهای ،دایرۀ افرادی را که ُکد اخالقی ّ
محبت را رعایت میکنند ،در حد افراد قددیس
ُ
تن و محدود میسازد .یک کد اخالقی ،هر قدر هم که با ارزش باشد ،هنگدامی کده رعایدت آن
ناممکن یا دشوار است ،از قدر و ارزش آن کاسدته شدده و در حدد یدک اصدل نظدری ّ
تندزل پیددا
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میکند .یک اصل یا قاعدۀ اخالقی وقتی با ارزش است که در تمام موارد مشابه قابل تعمیم باشدد
و از آن در انجام رفتار صحیح یا داشتن اوصاف ّ
موجه بهره گرفته شود.
ُ
کد اخالقی محبت ،قدرت و ّقوت خود را از یک مبنای انسانشناختی و یک آموزه مسیحی بدا
نام «گناه اصلی» اخذ کرده است .در این مبنا ،بواسطۀ عصیان و گناهی کده آدم ابوالبشدر مرتکدب
شد هم از بهشت عدن رانده شد و هم گناه و ناپاکی در نسل وی قرار داده شد .ایدن گنداه ،بقددری
عظیم است که در توان انسان نیست که آن را تطهیر و بازخریدد کندد .در ایدن هنگدام ،خداوندد و
عیسی مسیح از سر عشق و ّ
محبت خود به انسان ،بازخرید گناه آدم را برعهده گرفتندد و حضدرت
عیسی (ع) این مأموریت را به بهترین شکل انجام داد .این فرایند ،مبنای شکل گرفتن اصل ّ
محبدت
در اخالق مسیحی گردید .اکنون باید توجده داشدت کده بحدث گنداه اصدلی در آدم و نسدل وی،
موضوعی نیست که از سوی همه پذیرفته شده باشد .این ایده توسط پولس وارد مسیحیت شدده و
به دست آگوستین به شکل یک نظریه در آمد .این دیدگاه را خود مسیح مدورد اشداره قدرار ندداده و
ً
ً
اساسا توجیه عقالنی در کنار آن قرار نگرفتده اسدت .بده دیگدر سدخن ،اوال بایدد خدود حضدرت
مسیح (ع) به این موضوع در زمان نبوت خویش اذعدان میفرمدود و افدزون بدر ایدن ،هدیچ عقدل
سلیمی تنبیه فرزند به دلیل گناه پدر و مادر را نمیپذیرد .بنا بر آموزه های اسالمی و قرآنی ،اعمدال
و رفتار خود آدمی است که گناه و ثواب برایش میسازد و هنگام تولد با خود گناه بده همدراه نددارد
َّ َ َ ُ َ
َ َ ً َ َ ش َ ُ َ َ َش َ ُ َ
ون * إ َّن ش
االب َدر َار َلفدی َنعدیم* َو إ َّن شال ُف َّج َ
دار
« َو ِإن علیک شم ل َح ِاف ِظین * ِکراما ک ِات ِبین * یعلمون ما تفعل
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ
شَ َ
َ َ
یصل شون َها شیو َم الدین * َو َما ُه شم ع شن َها ِبغ ِائ ِب َین و بیشدک نگاهباندانی بدر شدما گمدارده
ل ِفی ج ِحیم *
ِ
شده… * واال مقام و نویسنده (اعمال نیک و بد شما) * که میدانند شما چه میکنید! * بده یقدین
نیکان در نعمتی فراوانند * و بدکاران در دوزخند * روز جزا وارد آن میشوند و میسوزند* و آندان
هرگز از آن غایب و دور نیستند!» (سورۀ انفطار ،آیۀ 10۔ .)1۶ایدن رفتدار خدود آدمیدان اسدت کده مدورد
محاسبه قرار میگیرد و بر اساس آن پاداش و کیفر داده میشود و نه رفتار آبا و اجداد انسان.
ایدۀ ترلیث نیز یکی از مبانی الهیاتی ُکدد اخالقدی ّ
محبدت اسدت .در ایدن مجدال وارد تداریخ
ساخته و پرداخته شدن این ایده نمیشویم اما به ایدن نکتده اشداره مدیکنیم کده ترلیدث در نگداه
مسیحیان یک راز ناگشودنی است که عقل بشر قدرت درک و فهم آن را ندارد (نک :حسینی قلعدهبهمن،
ّ
۲80 :139۶۔ )۲88و پرسش جدی ایدن اسدت کده چگونده یدک راز غیدر قابدل حدل ،ظرفیدت مبندا
قرار گرفتن برای چنین اصل مهم و اساسی در یک نظام اخالقی را دارد؟
محبت شادی ،صلح و بخشایش معرفی شده اسدت .بدا ّ
از فواید و مزایای ُکد اخالقی ّ
محبدت
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انسانها از غم و اندوه رهایی پیدا میکنند و شادی در دل آنها جایگزین میشدود .نزاعهدا خاتمده
یافته و صلح در میان افراد ،اقوام و ملل جاری میشود و با ّ
محبت عفو و بخشدش میدان انسدانها
ً
گسترش مییابد ،اما آیا این مطلب درست است؟ با ّ
محبتی که معنای آگاپدهای دارد آیدا واقعدا در
جهان صلح برقرار میشود؟ دنیای آدمیان ،دنیای فرشدتگان معصدوم نیسدت .در ایدن دنیدا ،افدراد
فرصتطلب و سودجو به وفور یافت میشوند به گونهای که اگدر گوندۀ دیگدر را بده سدمت آندان
بگیریم از نواختن سیلی دوم ابایی بده خدود راه نمیدهندد .آیدا بدا وجدود انسدانهای خطرنداک و
بدخواه ،جایی برای این تفسیر از اصل ّ
محبت باقی میماندد؟ ایدن اصدل بدا ایدن نگداه ،خدودش
خودش را نابود میسازد .ق ن ک ی رفتار با دیگران را براساس این که اهل ایمان باشند و یا کدافر،
ُّ َ َّ َّ ُ ُ ّ َ َّ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ش ُ َّ
َ
دار ُرح َمدا
ف
متفاوت در نظر میگیرد و میفرماید« :محمد رسول الله وال ِذین معه أ ِشدا علدی الک ِ
َب َین ُه شم محمد (ص) فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شددید ،و
در میان خود مهربانند» (سورۀ فتح ،آیۀ .)۲9
ُ
در نهایت ،خاطرنشان میسازم که این کد اخالقی با ایدن کیفیدت در جهدان مسدیحیت و دنیدای
کاتولیک در کمترین حد و میزان مورد عمل قرار گرفتده اسدت .در دورههدای مختلدف ،مدوارد بسدیار
 ۱08اندکی از عمل به این ُکد اخالقی دیده میشود و اگر هم اصل ّ
محبت مورد توجه قرار میگیدرد ،نگداه
منفعتجویانه در آن قدرت و قوتی مرال زدنی دارد .شواهد تاریخی فراوانی وجدود دارد کده در آنهدا
ّ
مسیحیت و پیروان آئین کاتولیک خالف ُکد ّ
محبت عمل کردهاند و آن را به شدت نقض کردهاند.
جمعبندی و نتیجهگیری

ُ
کد اخالقی دستور العمل اجرایی یک اصل یدا قاعددۀ اخالقدی اسدت .شداید در حالدت عدادی،
اجرای یک اصل یا قاعدۀ اخالقی ،ساده به نظر آید ،امدا بدا کمدی دقدت گرههدا و ابهامدات آن در
مرحلۀ عمل رخ مینماید و کار را برای رعایت آن دشوار میسازد .تدوین کد اخالقی ،بده معندای
مذکور ،نیازمند ّتتبع در منابع معرفت اخالقی در ادیان ،آئینها ،اقدوام ،ملدل و … اسدت .نوشدتار
حاضر در گام نخست ،با مراجعۀ به منابع معرفدت اخالقدی در آئدین کاتولیدک بده طدرح و تبیدین
ُکد اخالقی ّ
محبت در مسیحیت کاتولیک اقدام کرد و در گام دوم به نقد و بررسی آن پرداخت.
ُ
این کد در عالم مسیحیت از جایگاهی ویژه برخوردار بوده و به عنوان اصلیترین کد اخالقدی
همواره در خور توجه و تحلیل بوده است .البته ،در کنار اصل ّ
محبت دو اصل دیگر هدم قدرار دارد

۱0۹
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با عنوان فضیلت ایمان و فضیلت امید که هر سه را با عنوان فضایل الهیاتی در مسیحیت بده و یدژه
مسیحیت کاتولیک معرفی کردهاند.
ُ
بنا به اعتقاد مسیحیت کاتولیک ،رعایت اخالق و اساس آن که کد اخالقی ّ
محبت است ،ایدن
پاداش را دارد که انسان از یک برده تبدیل بده فرزندد خددا میشدود .همچندین از فوایدد و مزایدای
محبت ،شادی ،صلح و بخشایش معرفی شده است و با ّ
ُکد اخالقی ّ
محبت است که انسدانها از
غم و اندوه رهایی پیدا میکنند و شادی در دل آنها جایگزین میشود و صدلح میدان اقدوام و ملدل
جاری میشود .جدیترین چالش برای اصل اخالقی محبتّ ،
محبت به دشمن است .افدزون بدر
این ،تنها زمانی میتوان از ارزش اخالقی رفتار یا صفتی سخن گفت که ارادی و اختیاری باشد بر
این اساس و با فرض موهبتی بودن فضیلت محبت ،آِیا جایی برای اخالقی بودن آن وجود دارد؟
ُ
دربارۀ توجه و ّ
محبت به محیط زیست در آثار پایهگذاران این کد و نیدز نسدلهای بعددی آندان
نشانههای بسیار اندکی دیده میشود .آیا فرض این که شخصی انسدانی بدا تمدام اهدداف و امیدال
وآرزوهایی که دارد ،در مقام عمل بهگونهای رفتار کند که هدیچ هددف و میدل شخصدی را لحداظ
کند ،فرض درستی است؟ محبت آگاپهای ،دایرۀ افدرادی را کده ُکدد اخالقدی ّ
محبدت را رعایدت
میکنند ،در حد افراد قدیس تن و محدود میسازد.
ُ
کد اخالقی محبت ،بدر برخدی مبندای خداص الهیداتی و انسانشناسدانه و همچندین مبدانی و
آموزههای مسیحی همچون گناه اصلی و ایدۀ ترلیث مبتندی و متکدی اسدت کده محدل تردیداندد.
ُ
این کد اخالقی با این کیفیت در جهان مسیحیت و دنیای کاتولیک در کمترین حد و میدزان مدورد
عمل قرار گرفته است .در دورانهای مختلف ،موارد بسیار اندکی از عمل به این کد اخالقدی دیدد
میشود و اغلب اگر هم اصل ّ
محبت مورد نظر قرار میگیرد ،نگاه منفعتجویانده در آن قددرت و
قوتی مرال زدنی دارد.
درپایان به این نکته اشاره میکنیم که در قالب کد اخالقی در آوردن اصدول و قواعدد اخالقدی،
راه را برای بررسی دقیقتر آنها باز میکند و این اثر ،به عنوان یک ایده و طرحُ ،کد اخالقی ّ
محبدت
را در قالب کد قرار داد .البته ،الزم به ذکر است که قالب و ساختار کد اخالقی نیدز ایددهای اسدت
که میتواند برای سامان دادن به دیگر اصول و قواعد اخالقی راهگشدا باشدد .همچندین بدر اسداس
مطالب پیشگفته ،میتوان گفت که ُکد اخالقی ّ
محبت در آئین کاتولیک ،هم در مقام نظدر و هدم
در مقام عمل ،مشکالت بسیار دارد و پیروان آئین کاتولیک باید بدانها توجه کافی داشته باشند.
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