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   از مستمندانىسخاوت و دستگير: فصل نهم
  

سه . سه تا است» ىنواميس دین«چهار تا و » ىفضایل اصل« پيشين گفتيم آه ىدر گفتارها
در باره ایمان در دو .  از مستمندانى عبارت است از ایمان، اميد و دستگيرىفضيلت مذهب

 به ى در اطراف سخاوت در فصل هشتم بحث شد، ولىقدر. آخر بحث خواهيم نمودفصل 
. شود گفتگو شد ىعلت عدم تناسب موضوع فقط در آن قسمت از سخاوت آه بخشایش ناميده م

 این ى از معانىیك. پردازیم ىم» سخاوت« آلمه ىنخست به معن. رویم ى پيشتر مىاآنون اندآ
 ى سخاوت خيلىاصال معن.  از مستمندانى دستگيرى یعنباشد، ىآلمه، فقط دادن صدقه م

 از مستمندان ى دستگيرى اخير یعنى اآنون خواهيم دید چگونه معنىول. تر از این است وسيع
 ى او دستگيرىترین آارها ى از بدیهىداشته باشد، یك» سخاوت «ىاگر شخص. را پيدا آرده

 ىمثل این آه آس. دانند ىسخاوت آامل م را ىاز مستمندان است، از این رو مردم این دستگير
 ىفقط قافيه بفهمد و چيز دیگر» شعر«از . ترین موضوع شعر بداند ىقافيه را در شعر، بدیه

 ىمعن و محبت هم به. است» محبت« مفهوم ى، داراى مسيحىسخاوت به معن. درك نكند
این . از احساسات است از اراده، نه ىاین حالت.  مفهوم ابراز احساسات نيستى داراىمسيح

گيریم آه نسبت به دیگران هم داشته  حالت اراده را طبعا نسبت به خود داریم و باید یاد به
در مورد بخشایش گفتيم آه محبت ما نسبت به خودمان معنيش این نيست آه خود پسند . باشيم
  . بلكه منظور این است آه خير خود را بخواهيم. باشيم

  
 نسبت به ىدر مورد همسایگانمان با عالقه و انس) یا سخاوت( ىبه همين طریق محبت مسيح

 اشخاص انس یا عالقه داشته باشيم و نسبت به ىممكن است با بعض. آنها فرق فاحش دارد
 است ى، نه گناهىفهم این موضوع مهم است آه این انس طبيع.  دیگر این طور نباشيمىبعض

، نه گناه و نه ىخصوص  بهىتن غذا آه دوست داشتن یا نداشىهمان طور. ىو نه فضيلت
چه در نتيجه آن بكنيم یا گناه و یا فضيلت   البته آنىول.  استىاین فقط حقيقت. فضيلت است

آند،  ىتر م  را نسبت به آنان آسانى یا انس نسبت به مردم، آار سخاوتمندىعالقه طبيع.است
 آه تا حد ىم، بدین معنپس طبعا وظيفه ما این است آه عواطف و عالیق خود را تقویت آني

طور آه غالبا وظيفه ما این است آه عالقه خود را نسبت   همان(امكان مردم را دوست بداریم 
این تقویت عالیق از این لحاظ نيست آه این عمل در ).  سالم تقویت آنيمىبه ورزش یا غذا

ضيلت  سخاوت است، بلكه از این لحاظ است آه نسبت به این فىنفس خود فضيلت اخالق
از طرف دیگر برما الزم است آه جدا مراقب باشيم مبادا عالقه ما نسبت به .  استىآمك

 ىحت.  ننمایدىانصاف نسبت به دیگر ى از سخاوت و یا بى ما را عاىشخص بخصوص
 آه او را دوست داریم با سخاوت ما در ى موارد هست آه عالقه ما نسبت به شخصىبعض

 نسبت به فرزند خود، او ى ممكن است در اثر عالقه طبيعىاطالع ىمثال مادر ب. افتد ىمبارز م
 ى قانع ساختن احساسات و عالیق شدید خود، سعادت واقعى براىبار بياورد، یعن» لوس«را 

  ! آینده فرزندش را از بين ببرد
  



 عادتا باید تقویت گردد، باز آامال خطا است آه فكر آنيم راه ىگر چه عالیق طبيع
.  آنيم احساسات محبت آميز به وجود آوریمى نشسته و سعى است آه در آنج اینىسخاوتمند

 مثل ى باشد، ولى آنها ممكن است مایه بدبختى اشخاص خلقا سرد هستند، این صفت براىبعض
شود آه آنها سخاوت داشته باشند و یا این آه از  ىشود و مانع نم ى شمرده نمىسؤهاضمه گناه

خود وقت خود را صرف  ىب.  همه ما این قانون آامال ساده استىبرا. این وظيفه معاف باشند
 عمل آنيد آه اگر دوست ىبلكه طور. دارید یا نه» دوست«تان را  اندیشه نكنيد آه آیا همسایه

 از اسرار بزرگ را آشف ىبه محض این آه چنين آنيم، یك. آردید ىداشتيد آن طور م ىم
 او در ى دوستى را دوست دارید، فورىان دهد آس رفتار نمایيد آه  نشى طورىوقت. آنيم ىم

آید صدمه بزنيد، خواهيد فهميد آه بيشتر  ى را آه از او بدتان مىاگر آس. گيرد ىدل شما جا م
 بكنيد خواهيد دید آه آمتر از او نفرت ى محبتىاگر نسبت به چنين شخص. از او نفرت دارید

آیند خدا و   خوشى او محبت آنيد آه برااگر به.  هم هستى در این امر استثنایىول. دارید
 اطاعت از قانون سخاوت نباشد، بلكه بخواهيد به او نشان بدهيد آه آدم خوب و ىبرا

  .یوس شویدأ او باشيد، شاید مىشناس منت خود آرده منتظر قدر  هستيد و او را رهينىا بخشنده
  

. آنند ى داشته باشد حس مى یا آقایىنمای  آه جنبه خودى هر چيزىمردم احمق نيستند و فور
 ى صرفا به خاطر این باشد آه او هم داراى آنيم و این نيكى محبتى هر وقت به دیگرىول

 ى آه شادىطور   او باشيم بهى است و مثل ما آفریده خداوند است و آرزومند شاىشخصيت
و یا اقال  بيشتر دوست بداریم ىآن وقت یاد خواهيم گرفت آه او را اندآخواهيم،  ىخود را م

 آه پر از ى در نظر مردمىنتيجه گر چه سخاوت مسيحدر . آمتر نسبت به او تنفر نمایيم
آید و با این آه با انس و عالقه آامال فرق دارد، باز به  ى سرد به نظر مىاند چيز احساسات

 ى این نيست آه آدم مادى و آدم مادىفرق ميان شخص مسيح. شود ى مىانس و عالقه منته
 به علت ىآدم ماد. دارد» سخاوت« فقط ى عالیق و عواطف است و شخص مسيحىرافقط دا

 ى آه شخص مسيحىآند، در حال ى با او رفتار مىآید با مهربان ىاین آه از یك نفر خوشش م
رود، بيشتر اشخاص  ىنماید و هر چه در این راه پيشتر م ى رفتار مىنسبت به همه با مهربان

آرد بتواند آنها را  ىه بسيار اشخاص را هم آه در ابتدا فكر نم آىدارد تا حد ىرا دوست م
 در جهت مخالف ى به طور عجيبىهمين قانون روحان. دارد ىدوست بدارد، اآنون دوست م

 ى آه از یهودیان داشتند، با آنها بدرفتارىها به علت نفرت شاید در ابتدا آلمان. نماید ىسير م
 نمودند از آنها نفرت داشتند هر چه ىه با آنها بدرفتارآم به علت این آ  آمىآردند، ول ىم

شویم، بدین طور  ىتر م تر باشيم بيشتر تنفر داریم و هر چه بيشتر تنفر داشته باشيم ظالم ظالم
  . زنيم ىپيوسته در دایره شرارت دور م

  
 آه من ىاز این رو تصميمات آوچك. یابد ى هر دو به نرخ ربح مرآب افزایش مى و بدىخوب

آوچكترین آار نيك امروز ما مثل تصرف یك .  داردىپایان ىگيریم اهميت ب ىوشما هر روز م
 آه هرگز خواب آن ىهای ىپيروزتوانيم به  ىجا چند ماه بعد م  است آه از آنىالجيش نقطه سوق
یك افراط ظاهرا مختصر امروز شما در شهوت یا غضب، ممكن . دیدیم نایل شویم ىرا هم نم

، یا یك خط آهن و یا ى یا یك بلندى سبب از دست دادن یك سنگر اخالقى معنواست در عالم
. نماید  آه در غير آن صورت امكان نداشت بهىا جا حمله  شود آه دشمن از آنىیك پل اخالق

 در ميان افراد بشر، ى تعریف محبت مسيحى از نویسندگان آلمه سخاوت را نه تنها براىبعض
مردم در باره قسمت . برند ى خدا به آار مىبشر و محبت بشر برا ى محبت خدا براىبلكه برا

 ىآنها چنين حس. شود آه باید خدا را دوست بدارند ى به آنها گفته مىاند، یعن دوم غالبا پریشان
آن طور . پس چه باید بكنند؟ جواب همان جواب قبل است. توانند در خودشان پيدا آنند ىنم

: ننشينيد و از خودتان احساسات اختراع نكنيد از خود بپرسيد. آردید ىآنيد آه خودتاه هم م



 جواب را پيدا آردید، ىوقت» آردم؟ ىاگر من اطمينان داشتم آه خدا را دوست دارم چه م«
  . مطابق آن عمل آنيد

  
 خطرش آمتر از بحث در ى هم رفته بحث در اطراف محبت خدا نسبت به انسان خيلىرو

تواند هميشه نسبت به خدا احساسات پاك  ىهيچ آس نم.  استاطراف محبت بشر نسبت به خدا
 نيست آه خدا بدان ىداشته باشد و اگر هم این آار امكان داشت، اساسا احساسات چيز

 ىاگر ما سع.  نسبت بخ خدا یا انسان، آار اراده شخص استىمحبت مسيح. مند باشد عالقه
 خود ىخداوند خدا«: فرماید ىآنيم آه م ىآنيم ارده خدا را انجام دهيم، فرمان او را اطاعت م

توانيم  ىما نم. آميز عطا آند تواند به ما احساسات محبت ىاگر خدا بخواهد، م» را دوست بدار
 خود قایل ىآفرینيم و نباید حق داشتن این احساسات را برا ى خود بىاین احساسات را برا

آه گر چه احساسات ما پدیدار شده  آه باید به خاطر بسپاریم این است ى چيز مهمىشویم، ول
این محبت خدا در اثر گناهان و . رود، باز محبت خدا نسبت به بشر پایدار است ىو از بين م

مان  شود و بنابراین خدا در تصميم خود ثابت است آه ما باید از گناهان ى ما فرسوده نمىقيد ىب
 .مام شود گران تى ما و خدا هم خيلى براى یابيم ولو این رهایىرهای


