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ه او            » خدا چه شكل است؟   « : پرسيدند یگويند از آودك دانش آموز     ا آ ا آنج او در پاسخ گفت ت

د آ     ی است آه هميشه در اطراف تفحص م       یخدا يك نوع شخص   « داند یم ا ببين د ت  خوش  ینماي
د و آن وقت یم ع گذران انع خوشی میس د م ار . » او شودی آن ه اخالق در افك ه آلم بدبختان

ز      ی آورد و تصور م    ی از اشخاص نظير همين انديشه را به وجود م         یبسيار د اخالق چي  ی آنن
انع خوش   وده و م ه نم ور شخص مداخل ه در ام ود ی شخص میاست آ وانين اخالق در . ش ق

ه نظر م             است،  ی اداره ماشين جامعه بشر    ی برا یحقيقت دستورات  ين جهت ب ه هم ه     ی ب رسد آ
ين          یوقت . نمايد ی مجادله م  یاين قوانين پيوسته با تمايالت طبيع      ه شما طرز استعمال ماش  را  ی ب

د، مرب ته میبياموزن د ی پيوس ن«: گوي ور نك ود    » آن ط ر خ ه نظ ا ب سيار چيزه ه ب را البت زي
داخ      ی آند اين طريق طبيع    یآيد و شخص فكر م     یاشخاص درست م   ار ان ه آ تن ماشين است،      ب

دم  .  عمال اين طور نيست  یول ون ق ذاريم  یاآن ر بگ شر   .  فرات ه ب ق    یماشين جامع ه طري د و ب  ب
ديگر     ی آه افراد بشر از يكديگر دور و جدا م      ی موقع یيك. رود یخطا م  ا يك ه ب شوند و يا اين آ

وقع  .  آوردیيكديگر خسارت وارد م   ی بیتصادم نموده از طريق فريب و گردن آلفت       یديگر م
دا م  یآه در داخل يك فرد اختالالت     سمت یشود، يعن   ی پي ا   ق تعدادها و    یه ل اس ه او از قبي  مختلف

زا و متالش      م مج ا از ه ال آن ي ايالت و امث ديگر       ی میتم ار يك انع آ ه م ن آ ا اي وند و ي  ش
  . گردند یم
  

را     یاگر در نظر بياوريد آه ماشين جامعه بشريت مانند آاروان درياي           صد  مق  ی است آه متفقا ب
ه اول اگر         . شود یاند، موضوع روشن م     آرده ی صف آراي  یمعين در اين صورت فقط در مرحل

رين موفقيت م           آشتيها تصادم نكرده     ردد  یو مانع عبور يكديگر نشوند سفر ق ه دوم  . گ در مرحل
ورش وضعيت خوب     ی آه هر آشت   یدر صورت   داشته  ی از هر حيث آماده سفر دريا بوده و موت
د، م ق یباش وان موف دت د .  ش زوم يكديگرن سمت الزم و مل ن دو ق ت اي شتي. در حقيق ر آ ا  اگ ه

از طرف ديگر  .  نيستیآشد آه ديگر هيچ يك قابل دريانورد   ی نم یپيوسته تصادم نمايند، طول   
وگير         یاگر فرمان آنها از آار بيفتد نم        ا جل صادم آنه وان از ت ين ممك         یت م چن ود و ه ن است    نم
د دسته        شريت را مانن ه آهنگ        ن یا جامعه ب د آ ده بدانن وازد  ی را م   یوازن را . ن  تحصيل نتيجه     یب

ده    . اول اين آه ساز هر نوازنده بايد آوك باشد    . خوب دو چيز الزم است     ه هر نوازن دوم اين آ
د        یبه موقع خود بنوازد تا آهنگ متناسب       ه       يك چ   یول .  از آار او و ديگران بدست آي ز است آ ي

ا دسته          ی آه اين گروه ناوها م     ما پرسيديم . ايم ما هنوز متوجه آن نشده     خواهند به آجا برسند و ي
ده م د چه آهنگ ینوازن ع صحيح زده یخواه ه موق ه آوك و ب ازها هم وازد؟ ممكن است س  بن
ه        ی زدن آهنگ رقص آماده شده ول      ی باز هم اگر سازها برا     یشود، ول   عمال آهنگ عزا نواخت

 نمايد باز اگر    یناوگان خوب آشتيران  شود آار آنها قرين موفقيت نيست، به همين طور هر چه            
ستگ     .  نيويورك به آلكته برسد سفرش قرين به شكست است         یبه جا  ز ب ه سه چي  یپس اخالق ب
  .  بين افرادیاول رفتار صحيح و هم آهنگ. دارد

  
 به طور عموم بدين ی جامعه بشر  یسوم هدف آل  . دوم تنظيم و هم آهنگ ساختن داخله هر فرد        

ان چه خط سير        ی به چه منظور  آه بفهميم انسان یمعن ه ناوگ ا هم ده شده، ي اذ   ی آفري د اتخ  باي



شايد توجه نموده باشيد آه . خواهد بنوازد ی می دسته موزيك چه آهنگیآنند و يا اين آه راهنما  
ر را  وع ديگ رده و دو موض ر آ سئله اول فك اره م شه درب ا همي ر تقريب صر حاض ردم ع م

د یفراموش م ثال وقت. آنن ردم در ریم ا م م ه ه د یوزنام را: گوين سيحی اصول اخالقیب  ی م
ات            ی آنيم معموال منظورشان اين است آه برا       یمبارزه م  ل و طبق ان مل  محبت و عدالت در مي

ا      ینمايند، بدين معن    یمردم و افراد مبارزه م     ه آنه سمت اول هستند           آ ان ق م  . فقط در فكر هم ه
ا        ی دارد م  یت م  خواهد بكند صحب   ی آه م  ی درباره اقدام  ی شخص یچنين وقت  ار خط ن آ گويد اي

او . در اين مورد او فقط قسمت اول را در نظر دارد    . رساند ی نم ی ضرر ینيست، زيرا به آس   
شت        یاين طور فكر م       اطن آ ه ب د آ شت            ی اهميت  یآن ه آ ن آ ر اي دارد مشروط ب شت     ی ن ه آ  ی او ب

ا     ی م   راجع به اخالق صحبت     یآه وقت  است   یالبته آامال طبيع  .  تصادف ننمايد  یديگر م ب  داري
د،           .  است یموضوع اول شروع آنيم آه عبارت از روابط اجتماع         ايج اخالق ب از يك طرف نت

يط خيل  كار م       یدر مح شتر آش وع بي ن موض ر روزه اي ت و ه كار اس رددی آش  و گجن.  گ
دت        ی تقلب ی دست نشانده و آارها    یها رشوه، حكومت  و   یچيز یب ه   ی نتيجه آن است و نيز تا م  آ

ه طور        .  آم اختالف داريم   ی باشيم درباره اخالق خيل    یكبه قسمت اول مت    تقريبا همه اشخاص ب
دیآل اظ فرض (  موافقن ه از لح ست ) یالبت شر باي راد ب ه اف ه   یآ سبت ب وده ن ان ب ين و مهرب  ام

  .يكديگر آمك نمايند
  
ا        . ی است طبيع  یچه شروع با اين مقدمه امر      گر یول ين ج ه هم باز اگر فكر ما درباره اخالق ب

ر متوقف  ن است اصال فك ود ممك سئله دوم   یش ه م ا ب ا م يم، پس ت رده باش م نك اره آن ه  درب
ست        ینپردازيم يعن  ه باي شويم آ ردد فقط خود را گول                 ی متوجه ن شر اصالح گ رد ب ه هر ف  داخل

رده و                     یچه فايده دارد به آشت    . زنيم یم ار ب ه آ ان خود را ب ه چطور فرم ها دستور داده شود آ
ها آن قدر فرسوده و در هم شكسته باشد           یاگر در حقيقت اين آشت    .  نمايند ی جلوگير فاز تصاد 

ده دارد در رو   آه نتوان اصال فرمان آن را به آار برد؟ به همين     وانين  یطور چه فاي  ی آاغذ ق
 و ی دانيم در حقيقت حرس و جن و آج خلق          ی آه م  ی تنظيم شود در صورت    ی رفتار بشر  یبرا

ل       ید نگارنده به هيچ وجه اين نيست آه نبايست        قص. فريب مانع انجام آنها است     يم و تعق  فكر بكن
اع  راف اصالحات اجتم اييم و در اط صادیبنم اتی و اقت ان مطالع ور  ی خودم ه منظ يم بلك  نكن

ا شهامت و                  ه جز ب نگارنده اين است آه اين همه افكار ممكن است نقش برآب باشد مگر اين آ
ستم  یبزرگ منش  يچ سي د ی نم ی در افراد ه د      توان ار نماي ه طور صحيح آ ه خيل  .  ب  آسان  یالبت

در         ه در وضع خاص        یاست آه انواع به خصوص ارتشاء و قل ين          ی را آ ا است از ب م فرم  حك
رد ول   ه گردن آلفت     یب ده و ب شر از حقيقت انحراف ورزي ا ب در ی ت ته  ی و قل  عادت دارد پيوس

د        ی اجرا  ی برا یخواهد توانست طرق جديد    ديم خود تحت وضعيت جدي شه ق اع  نق دا  یاجتم  پي
   .آند
  
دارد              ینم ان ن از . توان با قانون بشر را خوب نمود و بدون افراد خوب، داشتن محيط خوب امك

ست ه باي ن جهت است آ ردازيم یاي ه موضوع دوم بپ وده ب اوز نم سمت اول تج ه یيعن.  از ق  ب
م     ی نگارنده فكر نم    یول.  هر فرد توجه داشته باشيم     یاخالق باطن  ا ه ه در اينج د آ ام    آن ار تم آ

د           رسيده یهاي تا آنون به مرحله   . شود یم ه عقاي ا را ب ايم آه عقايد مختلف راجع به عالم وجود م
ه نظر م    یدر نظر اول خيل  .  آرده است  ی راهنماي ی متفاوت یاخالق ول ب ل از     ی معق ه قب رسد آ

ل         ی مكث نموده فقط تا آن قسمت هاي       یرسيدن به آن مرحله آم     ه اشخاص عاق   از اخالق آه آلي
ه مذهب شامل يك                   یموافق آن هستند پيش برويم ول      د آ  آيا اين آار ممكن است؟ فراموش نكني

ا باشد، اگر صحيح باشد يك       ی است راجع به حقايق  یرشته بيانات   آه ممكن است صحيح يا خط
ا  تنتاج ه ته اس رای معينیرش ه آن ب شر  ی دنبال ه ب ان جامع دن ناوگ رز صحيح ران يش ی ط  پ

ان شخص    مثال خوب است    . آيد یم ه م    یبه بي د  ی آ ز   «: گوي ا چي شر ديگر      یت ه ب  ی صدمه ا   ی ب
شت          ی م ی به خوب  یمراجعه آنيم چنين شخص   . »خطا نيست نرساند   ه آ د ب ه او نباي ا  یفهمد آ  ی ه



ر ت م   یديگ شريت در حرآ ه ب ان جامع ه ناوگ دمه  ی آ د ص اند ول یا باش خص  ی برس ن ش  اي
شت         ه آ سبت ب د ن ه هر چه بخواه ا یصميمانه معتقد است آ را آن     یت خود م   حي د، زي د بكن توان

فرق .  بدن او متعلق به خود او است       ی آيا اين آه واقعا آشت     یول.  مربوط به خود او است     یآشت
ا         ی نمیآورد؟ آيا فرق فاحش  ی به وجود نم   یفاحش دن و فكر خود باشم ت ك ب آند آه مثال من مال

ستاجر د م ه مانن ن آ سئوليت واقعیاي ه م يچ گون ط دری ه ته و فق ك حقيق نداش ل مال  آن ی مقاب
   مسئول باشم؟ یآشت

  
 ی آه در نظر داشته مرا آفريده در اين صورت بسيار تكاليف      ی منظورهاي ی برا یاگر آس ديگر  

ودم نم     ه خ ودن ب ق ب ه در صورت متعل ستم  یآ ون دارا ه تم اآن صريح  . داش سيحيت ت از م ب
د          یم د مان ده خواه ن موضوع نم        . نمايد آه تا ابد زن ده صحيح         شو  یحال وارد اي ن عقي ه اي يم آ

د، ارزش       یاست يا غلط ول   ده بمان اد سال زن شر فقط هفت  بسيار چيزها است آه اگر قرار بود ب
را                          ه ب دانم آ ا اگر من ب د ام شه   ینداشت آه در اطراف آنها فكر آرده و صرف وقت نماي همي

شه م          ی به طور جد   یمانم خيل  یزنده م  ا فكر و اندي نم  ی درباره آنه ايد آج     . آ ثال ش ا    ی خلق  م  و ي
دان            یگذارد به طور   ی م یحسد در من به تدريج رو به فزون        اد سال چن  آه به تدريج بعد از هفت

نم حقيق             ي ممكن است پس از يك م        ی از آن مشهود نيست، ول     یاثر د جه ق ب ن خل ون سال اي  یلي
نم اصطالح فن              .  من به وجود آورد    یبرا  صحيح و    یدر حقيقت اگر مسيحيت درست باشد جه

رق ديگر     ی آن چه منظور نظر است و بقا       ی برا  است یجامع ه وجود م      ی روح ف ه    ی ب  آورد آ
    .  و استبداد ارتباط داردیتصادفا با فرق ميان دمكراس

  
دن                ا يك تم ا يك ملت و ي ه  یاگر افراد فقط هفتاد سال زنده بمانند در اين صورت يك استان ي  آ

اق       شتر اهميت             یهزار سال ممكن است ب رد بي د، از يك ف  اگر مسيحيت صحيح       یدارد ول   بمان
ادتر است                     سيار زي ه اهميت او ب را  . باشد در اين صورت فرد نه تنها بيشتر اهميت دارد بلك زي

سان       ی است ابد  یاو فرد  ات يك ان ذر است                  ی؛ و حي اچيز و زودگ ل او ن دن در مقاب ا يك تم .  و ي
ست         ا باي وق ر                    یپس ظاهرا اگر م سمت ف د هر سه ق يم باي ا در نظر     در اطراف اخالق فكر آن

ديگر و امور داخل    روابط ميان افراد بشر را با        یبگيريم يعن  سان را      یيك ط ان رد، و رواب هر ف
م   یهمه ما م.  آه او را به وجود آورد در نظر بگيريم   یا با قوه  ا ه  توانيم راجع به قسمت اول ب
ار ه وخيم  یهمك ه مرحل وم ب سمت س ده و در ق روع ش سمت دوم ش ق از ق دم تواف اييم، ع  ی نم

ده            در  . رسد یم رق عم ه ف سمت سوم است آ ان اخالق مسيح      یا مطالعه ق ر مسيح     ی مي  ی و غي
 مسيحيت صحيح     یآند آه نظريه اخالق     یدر اين آتاب نگارنده چنين فرض م      .  گردد یظاهر م 

  . استی اين اين حساب است آه مسيحيت دين صحيحینمايد رو یاست و آن چه مطرح م
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 ی را فدایاگر شما اجازه داشته باشيد آه فقط ده دقيقه حرف بزنيد البته هر مطلب ديگر

و ( ام اخالق را به سه دسته تقسيم نموده آه اين جانب ی از علل مهمیيك. آنيد یاختصار م
اين است آه به نظرم اين امر ) ام آت ناوآان در در دريا تشبيه آردهحيات بشر را به حر

 آه ی راجع به طريق ديگریخواهم اطالعات یدر اين جا م. ترين راه حل مسئله آمد آوتاه
 یول(انجامد، یجا به طول م اند و تكرار آن در اين ن قديم اين موضوع را تقسيم نمودهنويسندگا

تر،  یبر طبق اين طريقه طوالن.  گفتگو آنيمیاندآ) است یدر عين حال طريق بسيار خوب
و سه » یاصل« ی آن در اين فضيلت اخالقیوجود دارد چهارتا» یفضيلت اخالق« هفت

 است آه آليه افراد ی آنهايیفضايل اصل. ناميده شد» یمذهب« یناموس ديگر فضايل اخالق
 است آه اصوال فقط یاي آنهی آه فضايل اصلیشناسد، در حال ی آنها را میمتمدن بشر

 یآند ول ی بحث میيا فضايل مذهبمسيحيان از آن اطالع دارند نگارنده بعد راجع به نواميس 
از اين لحاظ انتخاب شده آه » یاصل« آلمه. آند ی گفتگو میفعال راجع به چهار فضيلت اصل

لت و  اخالق است و چهار فضيلت عبارت هستند از حزم، اعتدال، عدایاين نواميس مبنا
 است، بدين ی و واقعیحزم عبارت است از به آار بردن عقل سليم به طور عمل. یشكيباي
. آند آه نتيجه آن چه خواهد شد ی آه شخص زحمت تفكر به خود هموار نموده و فكر میمعن

 یجاي  دانند در حقيقت از آنینم» یفضايل اخالق« ازیامروزه اغلب مردم اصال حزم را يك
شود، از اين رو  یت آه هرآس مانند آودك باشد وارد عالم ملكوت او مآه مسيح گفته اس

باشد اگر فرضا احمق هم باشد » خوب«آنند آه چنان چه شخص ی از مسيحيان فكر میبسيار
  .  نداردیديگر چندان اهميت

  
دهند و اين را در  ینشان م »حزم« زيرا اوال بچه ها بسيار در آار است،ی تفاهمؤاما اين س
 آه واقعا بدان عالقمندند حزم را مراعات نموده و با آمال عقل در اطراف آن فكر یآارهاي

نمايد مقصود مسيح هيچ وقت اين  ی آه پولس رسول خاطر نشان می و ثانيا به طورآنند یم
چون «  و عقل آودك بمانيم بلكه برعكس به ما گفته است آه نه تنهاینبوده آه در هوشيار
 مغز آدم بالغ به عبارت یخواهد قلب ما مثل قلب آودك باشد، ول یاو م. »ماران هوشيار باشيم

 ساده و صاف و يك جهت و با محبت و تعليم پذير مانند آودآان یخواهد ما دل یديگر او م
 هر چه هوش و ذآاوت داريم در آار او به آار بريم و به بهترين وجه یخوب داشته باشيم، ول

رساند  ی امور خيريه بايد پول داد اين امر نمیگفته شود آه برااگر .  باشيمیآماده پيكار زندگ
 و يا اگر ورد نظر، واقعا حقه بازيست يا نه آنيد ببينيد امور خيريه میآه شما نبايد سع

 آن اين نيست یآنيد خود خداست معن ی آه مثال در موقع دعا، بدان توجه میگوييم آن چيز یم
البته آامال .  باشيدی خود درباره خدا راضیسن پنج سالگ با همان افكار آودآانه یآه بايست

راست است آه اگر سطح فكر شما پايين باشد به اين دليل خدا شما را آمتر دوست نداشته و 
 در نظر دارد ی آم عقل هم محلی اشخاص خيلیخدا برا. آمتر مورد استفاده قرار نخواهد داد

آدم « شعار صحيح اين نيست آه. آار ببرد مايل است هر آس هر اندازه عقل دارد به یول
بلكه شعار صحيح اين . »تواند زرنگ باشد ی و بگذار هر آه می باشیخوب و خوش مشرب

 و در عين حال اين امر مستلزم آن است آه تا ی باشیاست آه آدم خوب و خوش مشرب



 ديگر قصور  آه دراموریالبته خدا گونه نظران را هم مانند آسان. ی زرنگ هم باشیتوان یم
  .  ورزند دوست نداردیم
  

نماييد آه  ی مبادرت میآنم به يك عمل ی شدن هستيد، به شما اخطار میدر فكر مسيحاگر شما 
 خوشبختانه عمل آن یآند، ول ی وجود شما را از فكر و قلب و همه چيز تصرف میتمام
 ی شود به زودیهر آه بكوشد واقعا صميمانه مسيح. بخشد ی است آه نتيجه معكوس نمیطور

 شدن هيچ ی مسيحی آه برای از داليلیيك. احساس خواهد نمود آه هوش او تيزتر شده است
 مخصوص الزم نيست آن است آه مسيحيت در نفس خود آموزش و یگونه آموزش و پرورش

» جان بنيان«  بدون آموزش و پرورش مانندیپرورش است به همين سبب است آه مرد
).  استیمقصود آتاب سياحت مسيح( را به حيرت اندازد یه جهان بنگارد آیتوانست آتاب

  آنیامروزه معموال معن.  آن تغيير يافته استی است آه معنیاز آلمات» اعتدال« بدبختانه
شود، به هيچ  یاعتدال ناميده م» یاصل«  آه دومين فضيلتی موقعیشده ول» منع مسكرات«

 ی ميانه رویمشروبات نبود، بلكه برااعتدال فقط مخصوص .  نداشتیوجه چنين مفهوم
 نبود، بلكه یعمل از انجام ی و خودداری آن جلوگيریو معن رفت یانواع لذات به آار م

اشتباه است آه فكر .  را به حد لزوم بايد آرد نه بيشتر از آنیمفهومش آن بود آه هر آار
فدار منع مسكرات مذهب اسالم طر.  طرفدار منع مسكرات باشندیآنيم همه مسيحيان بايست

 ی در مورد به خصوصیالبته ممكن است تكليف يك فرد يا هر فرد مسيح. است نه دين مسيح
اين باشد آه به علت افراط در مشروبات و سست شدن و با به علت اين آه بايد پول آن را به 

 ی اصل موضوع اين است آه خودداریول.  آندیفقرا بدهد، از مشروب خوردن خوددار
داند و حاضر است ديگران از آن  ی نمی آه آنرا محكوم به بدی از انجام امریمچنين آد

  .  استی دليل خوب و صحيحیاستفاده ببرند از رو
  
 را ترك آند مگر اين آه همه آن را ترك ی از عاليم آدم بدان است آه حاضر نيست آاریيك
 ممكن است مناسب بداند آه به خاطر داليل یيك نفر مسيح. طريق مسيحيت اين نيست. آنند

 ی، آب جو و سينما را بنمايد، ولی ازدواج، گوشت خواری ترك همه چيز حتیمخصوص
 آه بخواهد بگويد اين آارها در نفس خود بد است و نسبت به معتادين به اين امر به یا لحظه

به مفهوم » اعتدال« مهمحدود آردن آل. پيمايد ینظر تحقير نگاه آند همان لحظه راه خطا م
اين .  استیاشتباه بزرگآه در عصر حاضر معمول شده » امساك در مشروبات« یمخصوص

 یشمار ديگر ی شود آه مردم فراموش آنند آه شخص ممكن است در موارد بیمسئله سبب م
 ی گلف يا موتور سيكلت را مرآز شغل زندگانی آه بازیمرد. هم اعتدال را از دست بدهد

 بريچ باسك خود ی آه تماما خود را مصروف لباس يا بازی دهد و يا زنی مخود قرار
البته . گردد یشود، از اعتدال خارج م ی آه هر شب مست اليعقل مینمايد به اندازه شخص یم

 ی بريچ يا گلف سبب نمیاين امر در ظاهر چندان به سهولت آشكار نيست زيرا افراط در باز
 خدا به یول. خواره در وسط جاده مست و اليعقل بيفتد ى مانند اشخاص میشود آه شخص
)  بحث بيشتر در اين موضوع رجوع شود به رساله گفتار حكيمانیبرا( آند یظاهر نگاه نم

  . شود ی عدليه اجرا می است آه در دادگاه های بيشتر از آن چيزهايیعدالت معنيش خيل
  

شود و شامل  یناميده م» يحصح«  آه امروزهی هر چيزی برای است قديمیعدالت عنوان
 شامل ی و بردباری زندگیها جنبه.  به عهد و امثال آنی، وفای، دادن، گرفتن، راستیدرست

 یسازد و نيز آن نوع ی آه شخص را با خطر مواجه می آن نوعیدو نوع شهامت است، يعن
ييد آه فرما یالبته توجه م. سازد ی و تحمل را پيشه شخص میآه رنج و درد، صبر و بردبار

يك نكته .  به آار بردی طوالنیتوان مدت ی نمی ديگر بدون اين يكیهيچ يك از فضايل اخالق
ميان انجام يك نوع عمل عادالنه به .  بايد مراعات نمودیديگر در اطراف فضايل اخالق



 وجود دارد، بدين ی باشد فرقی و اين آه شخص آدم با اعتدالیخصوص و يا اعتدال آميز
 بزند، ی خوبی توپ های نيست، ممكن است تصادفا گاهگاهیتنيس باز خوب آه ی آسیمعن
 تربيت يافته آه ی است آه چشم و عضالت و اعضايش طوری آن خوب آسی بازیول
در .  را با مهارت زده و بالنتيجه به آار خود اطمينان داشته باشدیشمار ی بیها تواند توپ یم

آند اين  ی نمی هم بازی وقتیآيد آه حت ید م پديینتيجه ممارست يك حالت و سيرت مخصوص
 ی دان روش مخصوص و نظريه معينی آه فكر رياضیهمان طور. حالت در او وجود دارد

آند آن طرز فكر در آار است به  ی را حل نمی هم آه مسايل رياضی در مواقعیدارد آه حت
 یخره يك سيرت اخالقنمايد، باال ی می آه در انجام اعمال عادالنه پافشاریهمان طريق شخص

منظورمان آن سيرت معين است نه » فضيلت عدالت« گوييم ی میپس وقت.  آندی پيدا میمعين
 یاين تمايز از اين لحاظ اهميت دارد آه اگر ما عمل به خصوص. یاعمال عادالنه مخصوص

  .نماييم یرا فقط در نظر بگيريم سه عقيده خطا را تقويت م
  

 ندارد آه دليل ی انجام دهيم ديگر اهميتیعمل صحيحممكن است فكر آنيم آه اگر  -١
 یميل ی ميل و يا بیآند آه اين عمل صحيح را از رو ی نمی فرقیانجام آن چيست، يعن

 عمل  خاطر به و يای و يا در اثر ترس از افكار عمومی و يا خنده رويیروي يا ترش
 ی منطق غلطی رواما حقيقت اين است آه اعمال صحيح چنان آه از. نيك انجام دهيم

 شود یناميده م» یفضيلت اخالق«  آهیانجام يابد، به ساختمان سيرت باطن يا صفت
 آه فقط اين صفت يا سيرت به خصوص است آه اهميت ینمايد در حال ی نمیآمك
 اين ی خوب هم توپ را بزند ولی آند، خيلی می آه تنيس بد بازیمثال آس. دارد

زند  یها را م  توپیاز آن لحاظ باشد آه يا خلق تنگ یمحكم زدن توپ  الزم نباشد، ول
 اين ی به خصوص را ببرد، ولیو يا ممكن است ضربه او تصادفا سبب شود آن باز

 .  باشدی آن قابل اطمينانیآار به او آمك نخواهد آرد آه باز
ممكن است فكر آنيم آه خدا فقط طالب است بندگانش مطيع يك سلسله قوانين باشند در  -٢

 . خواهد ی از مردم را میآه خدا در حقيقت يك نوع مخصوص یحال
 الزم است، و در عالم ی اين زندگیفقط برا« یممكن است فكر آنيم آه فضايل اخالق -٣

 ندارد اين موضوع ی در پيش نيست عدالت هم لزومیديگر فقط به اين علت آه نزاع
 یفايده ا وجود ندارد داشتن شجاعت هم یچون خطر« مثل اين است آه بگوييم

 اقدامات عادالنه ی برای شايد فرصتیالبته آامال صحيح است آه در عالم ثان. »ندارد
 ما خواهد بود آه در ی برای فرصت زيادیو شهامت آميز ما وجود نداشته باشد ول
اين طور نيست آه اگر .  باشيم آه بايد باشيمیاثر عدالت و شهامت آن نوع مردم

 خود راه نخواهد داد، یاشيد، خدا شما را به حيات ابد نبی معينی صفات اخالقیدارا
 را در درون خود یجا است آه اگر مردم اقال مقدمه اين صفات اخالق بلكه در اين

را » ايمان يا بهشت« ینداشته باشند در اين صورت ممكن نيست هيچ وضعيات خارج
 عميق و زياد یانتواند آن شادم ی نمی آه اوضاع ظاهریمين آند بدين معنأت آنها یبرا

              . مين نمايدأ ما در نظر دارد تی آه خدا برایتزلزل ناپذير



 اخالق مسيحی : آتاب
  لوئيس. س. چ: نوشته
  نامور. ر: ترجمه

  
 یاخالق اجتماع: فصل سوم

  
 و روابط ميان آن با انسان باید روشن نمود این است ی آه راجع به اخالق مسيحیاولين چيز

 عهد جدید آه یقانون طالی.  موعظه آندی جدیدیآه مسيح نيامد تا در این قسمت اصول اخالق
خالصه این است » چه خواهيد مردم به شما آنند شما نيز بدیشان هم چنان آنيدآن « :گوید یم

واقعا معلمين . دانستند یآه از هر چه همه اشخاص در اعماق قلب خود هميشه صحيح م
بازان و  این آار مخصوص حقه. آورند ی نمی جدیدیبزرگ اخالق هيچ گاه اصول اخالق

 آرد تا یبه مردم بيشتر الزم است یادآور«  گفتهچنان آه دآتر جانسن. پيغمبر نمایان است
 ی هر معلم اخالق این است آه پيوسته ما را به همان اصول ساده اخالقیآار واقع» تعليم داد

 را پيوسته به یمثل این آه اسب.  آه همه ما آن همه مایليم آن را ندیده بگيریم برگرداندیقدیم
 از درسش آه ی را به قسمتیو یا پيوسته آودآ آه نتواسته از آن بپرد نزدیك آنيم یمانع
 آه باید توضيح داد این است آه مسيحيت یدومين چيز. خواهد از آن بگریزد برگردانيم یم

 آن چه خواهيد مردم به شما آنند شما نيز بدیشان هم چنان ی اجرای برای مفصلیبرنامه سياس
ن را هم ندارد و البته  داشتن آیآنيد در جامعه معين و زمان مشخص ندارد و ادعا

 همه مردم در هر عصر و ی هم داشته باشد زیرا مسيحيت برایتوانست چنين برنامه ا ینم
 مناسب باشد، به درد زمان و ی زمان و مكان معينی آه برای است و برنامه مخصوصیزمان

  .  نخواهد خورد و به هر صورت طرز عمل مسيحيت چنين نيستیمكان دیگر
  
 ی خوراك پزی برای آند آه گرسنگان را خوراك دهيد درسهاییه شما امر م این دین بیوقت

 ی و یونانیگوید آه آتاب مقدس را بخوانيد درس زبان عبر ی به شما میوقت. دهد یبه شما نم
 ی بشری عادینبوده آه هنرهاهيچ گاه منظور مسيحيت این . دهد ی نمی گرامر انگليسیو حت
 است آه همه آنها را به وظایف یون سازد برعكس مانند مدیر را تغيير داده یا دگرگیانسان

بخشد مشروط براین آه  ی است آه به همه حيات جدید میگمارد و منبع نيروی یصحيحشان م
اگر به طور صحيح . آليسا باید پيشرو باشد« :گویند یمردم م .خود را در اختيارش بگذارد

 این نظر را داشته یو اگر به طور غلطاین نظر را داشته باشند این موضوع درست است، 
 یوقت.  منظور از آليسا پيش آنها جامعه مسيحيان فعال باشدیبایست. باشند درست نيست

 یهای  همانی از مسيحيان یعنیگویند آليسا پيشرو ما باشد منظورشان باید این باشد آه بعض یم
ن اقتصاد و سياست مدار باشند  دانشمندایباشند، بایست ی صحيح می استعدادهایآه اتفاقا دارا

 باشند و در عالم اقتصاد و سياست یو به عبارت دیگر همه اقتصادیون و سياستمداران مسيح
آن چه خواهيد مردم به شما آنند شما « این دستور باشد آه ی آنها صرف اجرایتمام مساع

بول این امر شدیم در  افتاد و ما هم واقعا آماده قیاگر چنين اتفاق. »نيز بدیشان همچنان آنيد
 پيدا ی ما پيشنهاد آرده به زودی مسائل اجتماعی آه مسيحيت برایاین صورت راه حل

گویند آليسا پيشرو باشد، بيشتر مردم منظورشان این است آه  ی می البته وقتیول. آنيم یم
  .  است احمقانهی را تنظيم نمایند و این آاریباید برنامه سياسروحانيون 

  
 ی یافته و برای آليسا هستند آه تعليمات مخصوصی از اعضاین طبقه مخصوصروحانيون آ
 ی ما از آنها آاریاند؛ ول تا ابد زنده بمانند اختصاص یافته ی آه بایستی مخلوقاتیسرپرست



 ی اصول مسيحيت در اتحادیه هایخواهيم آه آامال مغایر با آن منظور است مثال اجرا یم
 ی اتحادیه هایورش، باید به وسيله متخصصين مسيح و یا در آموزش و پریبازرگان
 آموزش و پرورش صورت گيرد، به همان قسم آه ادبيات ی و متخصصين مسيحیبازرگان
 ی از مسيحيان یعنیو بعض.  استی مسيحیها نویس  و درام ی اثر نویسندگان مسيحیمسيح

شمندان اقتصاد و سياست  دانیباشند، بایست ی صحيح می استعدادهای آه اتفاقا دارایهمان های
 باشند و در عالم اقتصاد یمدار باشند و به عبارت دیگر همه اقتصادیون و سياستمداران مسيح

آن چه خواهيد مردم به شما «  این دستور باشد آهی آنها صرف اجرایو سياست تمام مساع
ماده قبول این امر  افتاد و ما هم واقعا آیاگر چنين اتفاق. »آنند شما نيز بدیشان هم چنان آنيد

 ی ما پيشنهاد آرده به زودی مسائل اجتماعی آه مسيحيت برایشدیم در این صورت راه حل
گویند آليسا پيشرو باشد، بيشتر مردم منظورشان این است آه  ی می البته وقتیول.  آنيمیپيدا م

ون آن طبقه روحاني.  است احمقانهی را تنظيم نمایند و این آاریروحانيون باید برنامه سياس
 ی سرپرستی یافته و برای آليسا هستند آه تعليمات مخصوصی از اعضایمخصوص
خواهيم آه  ی می ما از آنها آاریاند؛ ول تا ابد زنده بمانند اختصاص یافته ی آه بایستیمخلوقات

و این آار در واقع مال غير . اند  آن تعليمات نيافتهیآامال مغایر با آن منظور است و برا
 و یا در آموزش و ی بازرگانی اصول مسيحيت در اتحادیه هایيون است مثال اجراروحان

 ی و متخصصين مسيحی بازرگانیها  اتحادیهیپرورش باید به وسيله متخصصين مسيح
 و ی اثر نویسندگان مسيحیآموزش و پرورش صورت گيرد، به همان قسم آه ادبيات مسيح

  .  استی مسيحیها نویس  درام
  
نامه و رمان  ليسا نيست آه دور هم جمع شوند و بخواهند در مواقع فراغت نمایشاسقفان آآار

 از یبا این حال آتاب عهد جدید بدون وارد شدن در جزیيات اطالع واضح و روشن. بنویسند
 دهد بيش از یشاید آن چه آتاب عهد جدید به ما م.  دهدی به ما مییك جامعه آامال مسيح

 ندارد و اگر یگویند آه در این اجتماع راه گذر و انگل معن یم قدرت قبول ماست چون به ما
هر آس باید با دست خود آار آند و بهتر از آن، آار هر . آند نباید غذا بخورد ی آار نمیآس

نه و سپس انتشار اعالنات  به وجود آورد، دیگر تهيه تجمالت احمقایآس باید یك چيز خوب
 از آخرین مد و یا تكبر تبختر یندارد، و دیگر طرفدار خریدن آنها مورد ی برایتر احمقانه

دست «  است آه ما امروز آن رای جامعه مسيحيان چيزیدر چنين صورت.  استیمعن یب
 احترام ی و عالیم ظاهری اطاعت واقعیاز طرف دیگر هميشه اطاعت یعن. خوانيم یم» یچپ

 یاند از همه ما خواستار است، یعن  آه به طور صحيح انتخاب شدهیرا نسبت به فرمانروایان
 یگر چه این قسمت ممكن است خيل( نسبت به شوهرانآودآان نسبت به والدین خود و زنان 

 باشد ی مجلس شادی بایستیسوم این آه جامعه مسيح. باید اطاعت نمایند) مورد ایراد باشد
 از فضایل ی یكادب.  بوده و اندوه و اضطراب را خطا بداندی پر از سرور و شادمانییعن

   .  است و عهد جدید از مردمان فضول گریزان استی مسيحیاخالق
  

 آنم با اثر یآردیم گمان م ی وجود داشت و شما یا من با آن برخورد میا اگر چنين جامعه
 است و ی اجتماعی آن خيلیآردیم آه حيات اقتصاد یشدیم زیرا حس م یتمرین از آن خارج م

 آن تقریبا از مد ی و قوانين و آداب زندگی حيات خانوادگیت ول جلو اسیاز این لحاظ خيل
 از آن را یهریك از ما به قدر.  اشرافيت نيستی آداب و از روی زیاد دارایافتاده و شاید حت

 ماشين یاگر مسيحيت نقشه آل. شدیم ی از ما طالب تمام آن می متاسفانه معدودیخواستيم ول یم
همه ما به طرق مختلف از آن نقشه .  را باید انتظار داشتیبشریت است پس حقيقتا چنين چيز

 آه خود در این نقشه داده یایم و هریك از ما در صددیم آه ثابت آنيم تغييرات  دور افتادهیآل
واقعا مربوط به مسيحيت  آه یاین قسمت را به آرات در هر چيز. ایم جزو همان نقشه است

 خواهد آن قسمت ی از آن شده میرآس مجذوب قسمت آه هیبدین معن. باشد پيدا خواهيد آرد



 رویم و به ی جلوتر نمیرا انتخاب آرده بقيه را دور بياندازد، از این سبب است آه ما خيل
 توانند بگویند آه آنها هم ی در نبرد هستند همه می مقاصد متناقضی آه برایهمين علت آسان

یونانيان قدیم بت پرست و . رسيم ی میاآنون به نكته دیگر.  آنندی مسيحيت جنگ میبرا
 به ما داده اند آه ی یك قسمت پندییهودیان عهد عتيق و معلمين بزرگ مسيحيت قرون وسط

اند آه  همه این قوم به ما گفته. رده است جدید آامال آن را زیر پا گذایسيستم اقتصاد
اساس سيستم  ی آه امروز رباخواری منفعت دادن پول حرام است در صورتی، یعنیرباخوار
حال ممكن است مطلقا نتيجه این عمل چنين نباشد آه ما راه خطا .  ما استیاقتصاد

 را منع ی و ارسطو و مسيحيان رباخواری موسیگویند آه وقت ی اشخاص میبعض. پيمایيم یم
 را ی فردی آنند و فقط رباخواریبين  را پيشی امروزی سهامیتوانستند شرآت ها یآردند نم

  . داشت  نباید به گفتار آنهایرقتند و از این رو چندان در نظر داشت
  

 بگيرد، زیرا نگارنده عالم اقتصاد ی آن تصميمیتواند رو ی است آه نگارنده نمیاین موضوع
 است آه امروزه ما دچار آنيم ی سبب وضعيتی فعلیداند آه سيستم رباخوار ینيست و واقعا نم

اگر نگارنده نگوید آه سه .  الزم استیاد مسيحاین جا است آه نظریه عالم اقتص. یا خير
 آه اساس یآه با تحریم آن چيز)  رسدیو یا اقال در نظر اول چنين به نظر م(تمدن بزرگ 

 در .باشد موافقند، نسبت به خوانندگان وظيفه خود را اداء ننموده است ی ما می اجتماعیزندگان
 آه عهد جدید یدر جای. رساند یه پایان م اضافه نموده و این موضوع را بیاین جا نكته دیگر

 به یگوید تا بتوانند چيز ی هم دنبال آن آورده و می آار آند دليلیگوید هر آس بایست یم
 ی از اخالق مسيحی از فقرا یك قسمت اصلی دست گيرینيازمندان بدهند پس سخاوت به معن

امروزه . رسد یهمه چيز مدر مثل ترسناك گوسفند و بزها این نكته به نظر مرآز ثقل . است
 به فقرا  این آهی الزم نشود و به جای از فقرا بایستی گویند آه دست گيری اشخاص میبعض

البته .  وجود نداشته باشدی به وجود آوریم آه در آن نيازمندیا آمك آنيم خوب است جامعه
 چنين ی اگر آسی را به وجود آوریم ولیآنها آامال حق دارند بگویند آه ما باید چنين اجتماع

دارد و همان لحظه  ینتيجه همان لحظه از بخشش به فقرا دست برمدر  را فكر بكند یچيز
 بتواند ینگارنده عقيده ندارد آه آس. آند ی پيدا می جدایی با آليه اخالق مسيحیچنين شخص

از آن  خطر آن باشد آه بيش یظاهرا تنها دستور ب.  به فقرا بدهيمی بایستیبگوید تا چه ميزان
خواهم به این  ی و اآنون پيش از پایان مطلب متوانيم بدهيم ببخشيم یآنيم آه م یچه فكر م

  .  داردیثيرأآنند چه ت ی آه هنوز آن را مطالعه میحدس مبادرت ورزم آه این گفتار در آسان
  

شوند آه در این  ی می عصبانی خيلی اشخاص دست چپیحدس نگارنده این است آه بعض
 جلو ی شوند آه خيلی می اشخاص جبهه مخالف آنها عصبانیایم و بعض  نرفتهقسمت جلوتر

 جامعه ی تنظيم زمينه اصلی یعنیدر این صورت ما درست در برابر اشكال حقيق. ایم رفته
 شویم تا بفهميم آه مسيحيت یغالب ما در حقيقت به این موضوع نزدیك نم. مسيحيت هستيم

 نظریات حزب مخصوص خود یشویم آه برا ینزدیك م گوید ما از این نظر به آن یچه م
 ی آه به ما ارباب و یا داوریدر حقيقت در جای.  از مسيحيت داشته باشيمیتكيه آالم و پشتيبان

در این گفتار . همين طور استنگارنده .  هستيمیگردد ما طالب همكار و هم دست یپيشنهاد م
این قبيل گفتارها  از همين جهت است آه  وجود دارد آه مایل به حذف آن بودم ویهای قسمت

 فراهم یجامعه مسيح.  قدم فراتر بگذاریمی نخواهد داشت مگر این آه خيلیا هيچ گونه نتيجه
شود مگر این آه غالب ماها واقعا آن را بطلبيم و ما حاضر نيستيم آن را بطلبيم مگر این  ینم

ممكن است من این قانون آن چه آنم  یباز تكرار م.  شویمیآه واقعا به طور آامل مسيح
 یخواهيد مردم به شما آنند شما نيز بدیشان هم چنان آنيد را آن قدر بگویم آه خسته شوم ول

ام را چون خودم دوست داشته   آه همسایهیتوانم این دستور را اجرا آنم مگر وقت یحقيقتا نم
 آه یاد یته باشم مگر وقتام را چون نفس خود دوست داش هتوانم یاد بگيرم همسای یباشم و نم



 آه گفته شد ما پيوسته به یك چيز یبگيرم خدا را اطاعت نمایم و به همين طریق به طور
زیرا . شویم ی رانده می به مسائل مذهبی از مسائل اجتماعیشویم یعن ی می منتهی دیگریباطن
  .ترین راه به سرمنزل است آوتاهها در رسيدن به مقصود  ترین راه یطوالن

  
  
  
  
  
  
   



   یاخالق مسيح: آتاب
  لوئيس. س. چ: نوشته
  نامور. ر: ترجمه

  
  

 یاخالق و تجزيه روح: فصل چهارم
  

 یمگر بيشتر افراد مسيح.  بدست آوریمیتوانيم جامعه مسيح یدر فصل پيش گفتيم هرگز نم
 ی جامعه تا یك تاریخ فرضی را برایتوانيم انجام عمل یالبته مقصود این نيست آه م. باشيم
 یك بار آغاز نمود، یبلكه مقصود این است آه هر دو آار را باید فور. ه تاخير اندازیمآینده ب
» آن چه خواهيد مردم به شما آنند شما نيز بدیشان هم چنان آنيد« اول این آه ببينيم، ییعن

 باشيم آه ی آنيم آن نوع مردمیآند و دوم این آه سع یچگونه در جامعه جدید مصداق پيدا م
جام این آار را یاد گرفتيم واقعا آن را به آار بریم و اینك خواهيم دید آه عقيده اگر طرز ان

 مشخصات ماشين بشریت ی از نظر یك نفر مسيحیمسيحيت راجع به آدم خوب چيست، یعن
اول این آه . گردد ی دیگر مطرح میباشد؟ قبل از شروع به جزیيات دو نكته عموم یچه م

 خود ماشين بشریت را اصالح یست آه با فنون روح ادعایش این ایچون اخالق مسيح
 هم آه همين ادعا را یآند، پس طبعا شخص مایل است بداند آه ارتباط آن با فنون روح یم

 باشد چيست؟  یم ) psychoanalysis (یدارد و عبارت از علم تجزیه و تحليل روح
  

 فرق ميان ییعن: د صریح و روشن دو چيز را از یكدیگر تميز دایاآنون الزم است خيل
 ی جهانی و فلسفی را با نظریه آلی، علم تجزیه روحی و فنون روحی پزشكی حقيقیها فرضيه

 فلسفه فروید مستقيما مخالف یاین قسمت یعن. و دیگران بدان افزوده اند بدانيم» فروید«آه 
» یونگ«مسيحيت است و نيز مستقيما مخالف نظریات روانشناس بزرگ دیگر موسوم به 

 صحبت ی فروید درباره طرز معالجه مبتالیان به امراض عصبانیبه عالوه وقت. تاس
دارد، مانند یك نفر تازه آار از  ی در فن مخصوص خود صحبت میدارد، مثل متخصص یم
 است آه شخص در یك مورد عقاید او را یپس آامال منطق. نماید ی بحث می اطالعی بیرو

نگارنده هم همين آار را آرده نگارنده .  نكندیهمحترم بداند و درمورد دوم بدان توج
 فروید خارج از حدود یبيند آه وقت یزیرا م. مخصوصا در این آار مجهزتر از دیگران است

 دارد ی آه این جانب هم از آن اطالعی شود، راجع به موضوعیموضوع مخصوص خود م
 به نفسه بدون الحاقات ی علم تجزیه روحیول.  اطالعاتش آم استیخيل)  موضوع السنهییعن(

 آن در ی روحی فنیها قسمت.  فروید و دیگران به هيچ وجه مخالف مسيحيت نيستیفلسف
 در این خصوص اطالعات آسب یشود و اگر آشيش اندآ ی نكات مطابق مسيحيت میبعض

 نامبرده هر یشوند زیرا فنون روح یها با هم تطبيق نم  در تمام قسمتیول.  نداردیآند ضرر
  . دهند ی را انجام میآار مختلفآدام 

  
 یورزد، یك یآند به دو آار مبادرت م ی را انتخاب می مخصوصی تصميم اخالقی شخصیوقت

 او ی احساسات مختلف و عواطف و غيره آه وسائل رونشناسیعمل انتخاب آردن است، دوم
هم ممكن است این مواد اوليه . دهد و به منزله مواد اوليه انتخاب او است یبه شخص ارائه م
 است آه ما به ی باشد آه شامل همان احساساتی یا به اصطالح عادیدو نوع باشد، یعن

 ی در فكر غير متفكر او دارایاشتراك همه افراد بشر است و یا این آه در ا ثر جریانات داخل
 واقعا خطرناك آه ممكن یبدین طریق ترس از چيزها.   باشدی آامال غيرطبيعیاحساسات



تمایل مرد به زن را .  از گربه و مگس، نمونه دوم آنیخود ینه اول باشد و ترس باست نمو
 از نوع ی را به مرد دیگری مردی آه تمایل غيرطبيعیاز نوع اول محسوب آرد، در صورت

 به انسان ی است، یعنی زائل آردن احساسات غيرطبيعیوظيفه علم تجزیه روح. دوم دانست
دهد، و علم اخالق هم فقط با خود اعمال انتخاب شده  ینتخاب م عمل ای برایمواد اوليه بهتر
 از آنها ترس ییك. روند یفرض آنيد سه نفر به جنگ م: یا این طور بگویيم. سر و آار دارد

 با آوشش اخالق این ترس را یول.  از جنگ دارد آه هرآس دیگرهم داردی و عادیطبيع
  . شود ی دلير میساآت نموده و آدم

  
 آه در فكر غيرفعال آنها جریان دارد، ترس را به یآه دو نفر دیگر دراثر امورفرض آنيم 

 یاند و در این صورت هيچ گونه آوشش اخالق  درآوردهیآميز و بدون تناسب صورت اغراق
 آمده و یحال فرض آنيد یك دانشمند علم تجزیه روح.  اصالح این وضعيت مفيد نيستیبرا

 ی هردو نفر را تقویت نموده به همان وضعيت روحییعنآند،  یاین دو نفر را معالجه م
 آغاز ی پایان یافته و موضوع اخالقیجا مسئله تجزیه روح تازه این. رساند یشخص اوليه م

 مختلف اتخاذ یگردد زیرا اآنون آه این دو نفر معالجه شدند، ممكن است هریك خط مش یم
حاال .  یافتمی پوچ خالصی همه فكرهاخدا را شكر آه از آن «: ممكن است بگویدییك. نمایند

ام را نسبت به امر   وظيفهیتوانم انجام دهم یعن یخواستم بكنم م ی آه هميشه میباالخره آن آار
 خوشوقتم آه یبسيار خوب، من خيل« : ممكن است بگویدی دیگریول. » ادا آنمیمقدس آزاد

 باز هم آامال مصمم هستم آه  با این حال البتهیمانم ول یدر زیر آتش جنگ نسبتا خونسرد م
در واقع .  محول آنمیدر فكر وجود خودم باشم و هرموقع بتوانم هرآار خطرناك را به دیگر

توانم مراقبت از خود  ی می نداشتن ترس این است آه اآنون با جدیت بيشتری از مزایاییك
 آه ی طورپس به. » این موضوع را از دیگران پنهان سازمی بيشتریبنمایم و با هوشيار

هرقدر . تواند بكند ی نمی درباره آن آاری است و تجزیه روحیدیدیم این تفاوت آامال اخالق
است، یعني بشر  در آار ی بشر اصالح شود باز هم یك عامل دیگریهم آه مواد اوليه فكر

 آه در دست دارد، ىا  مواد اوليهىتواند از رو ىم و و حقيقتا در انتخاب خود آزاد استواقعا 
  . را فداي سود دیگران نماید یا سود خود را جستجو آند و یا آن

  
 ى اگر بد باشد گناهىمواد اوليه تجزیه روح. علم اخالق با همين انتخاب آزاد سر و آار دارد

این مسئله .  یافتى نباید از آن توبه آرد، بلكه باید از آن بهبودى است، یعنىنيست بلكه مرض
آنند، ولي  ى یكدیگر نسبت به هم قضاوت مى بشر از اعمال ظاهرافراد.  اهميت داردىهم خيل

 آه مبتال به امراض ىآس. آند ى آنها برآنها قضاوت مىخدا از روي انتخاب روش اخالق
 ىا  گربهىا آند آه به دليل پسندیده ى خود را مجبور مى بوده و ترس از گربه دارد، وقتىروح

 دليرانه تر از آدم ىرا بلند آند و در دامن نگاه دارد ممكن است این عمل او در پيش خدا خيل
 آه ىجوان.  تحصيل مدال افتخار در جنگ شهامت به خرج داده باشدى باشد آه براىتندرست
 است؛ ى از راه راست منحرف شده و به او یاد داده باشند آه ظلم و ستم، آار درستىاز جوان
تواند بدان مبادرت نماید  ى آه مى هم بكند و یا از ظلمى آوچك و مختصرىت خيلاگر محب
ظر خداوند ممكن  خود واقع شود، در نى آند و بدان وسيله شاید مورد تمسخر رفقاىخوددار

 به ى دوستىرهای ى جان خود را هم براىتر از شما و من باشد آه حت است عملش پسندیده
  . بياندازیممخاطره 

  
آیند، ممكن  ى مىبعضي از ما به نظر مردم آدم خوب. ت عكس این موضوع را ببينيمخوب اس

نموده و در حقيقت بدتر از  ى و تربيت خانوادگىاست حقيقتا حداقل استفاده را از ارث اخالق
توانيم اطمينان داشته باشيم آه اگر با   ىآیا م. دانيم ى از انسانيت مى باشيم آه آنها را عارىآسان
 و یا مثال  داشتيم چهىآردیم، و یا اگر تربيت بد ى مجهز بودیم چه مى تجزیه روحلوازم



شدیم؟ از این جهت است آه به مسيحيان امر شده آه بر  ى هم چون هيملر داشتيم چه مىقدرت
 را آه شخص از انتخاب مواد اوليه خود به دست ىما فقط نتایج. دیگران قضاوت ننمایند

 این ىبلكه قضاوت او رو. نماید ى مواد اوليه قضاوت نمىخدا اصال روولي . بينيم ىآورد م ىم
 شخص شاید مربوط به بدن او ىبيشتر ساختمان روح. ایم ست آه با این مواد اوليه چه آردها

 ىشود و آن شخصيت واقع ى از او جدا مى روحىشود، با آليه این بنا ىولي بدن نابود م. باشد
 انتخاب مبادرت نموده و از آن مواد اوليه بهترین یا بد  آه بهى آن شخصيتى، یعنىمرآز

 آه ما از آن خود ى خوبىچيزهاتمام . ماند ى مىترین آارها را انجام داده، لخت و برهنه باق
آليه .  از ماها جدا خواهد شدى در واقع به مزاج سالم ما مربوط بوده؛ از بعضىدانستيم ول ىم

زاج عليل در دیگران به وجود آورده از آنها دور  آه احساسات و یا مى ناپسندىچيزها
 ى نخستين بار هرآس را آن طور آه واقعا هست خواهيم دید و خيلىآن وقت برا. شود ىم

   . تعجب خواهيم آرد
  

 ى را مانند نوعىمردم غالبا اخالق مسيح. نماید ى مىاین موضوع ما را به نكته دوم رهبر
 یك سلسله قوانين را ىاگر تو آه بنده من هست«: گوید ىدانند آه ضمن آن خدا م ىمعامله م

. »را جزا خواهم دادو  من هم تى اگر نكنىول. ، به تو اجر نيكو خواهم دادىمراعات آن
آه  ىگفت آه هر موقع ىبایست. رود این بهترین طرز توجه به این موضوع است ىتصور نم

 آه انتخاب در دست ى مرآزىنیع( بنماید، همان موقع مرآز شخصيت خود راىشخص انتخاب
 هم رفته در نظر ى را روى زندگىو وقتسازد  ى با آن چه پيش بوده متفاوت مىقدر). اوست

 ى بيشمار انتخاب آزاد خود را در نظر بياورید، خواهيد دید آه در طىها بگيرید و فرصت
ه یك  و یا بى یا به یك موجود بهشتىمرآز خود به تدریج و آم آم این شخصيت ىزندگ

دا و با خلق خدا و با  شده آه با خى و به عبارت دیگر موجود تبدیل شده استىموجود دوزخ
 از آب در آمده آه با خدا و بندگانش و یا با نفس خود ى دارد، و یا مخلوقىهنگنفس خود هما

 ى است، یعنى یا بهشتىآسي آه جزو دسته اول باشد آسمان.  استىدر حالت جنگ و دشمن
 ى آه جزو موجودات دسته ثانى است و آسى و معرفت و نيرومندىو سالمت ىقرین شاد

هر یك از ما در .  استى ابدىباشد، همدم جنون، وحشت، حماقت، غضب، بيچارگي و تنهای
 ىاین قسمت به تعجب. رویم ى از این دو حالت پيش مى یكى خود به سوىهر لحظه از زندگان

 به نظر خيلي ىاین نویسندگان گاه: دهد ىد پاسخ مآن ى پيدا مىآه شخص از نویسندگان مسيح
اینها . نمایند ى آزاد بوده و به دیگران ارفاق مى خيلىدقيق و ایراد گير رسيده و برعكس گاه

ها را  ها و خيانت ترین قتل شمارند و برعكس فجيع ى را خيلي مهم مىگناهان مختصر فكر
  . شود ىمه گناهانش بخشيده مفقط توجه آند هآنند آه اگر شخص  ى قلمداد مىطور

  
 هميشه ى آه نویسندگان مسيحىچيز.  نگارنده معتقد است آه آنها نظرشان صحيح استىول

شخص باقي  ى در شخصيت مرآزى است آه هر عملىدر اندیشه دارند آن اثر و نشان
مل  آن را متحؤ ابد اثر سى همه ما براىبيند، ول ىگذرد و هيچ آس در این جهان آن را نم ىم

 باشد آه ى موقعيتىیك نفر ممكن است دارا. شویم ىشده و یا از ثمره نيك آن برخوردار م
 باشد آه ى ممكن است وضعش طورى آه دیگرىغضبش خون هزاران نفر را بریزد، در حال

 روح هر یك ى آه روى نشان مختصرىول.  وارد آوردى شود نتواند زیانىهر چه عصبان
اند   نسبت به خود نمودهى باشد، زیرا هریك عملىدو مورد یك است، ممكن است در هر ىباق

 شوند فرار از غضب بر ایشان  آه خشمناكىآه اگر توجه ننمایند، ممكن است دفعه دیگر
هر یك از این دو .  از آن ندارندى دچار این عادت شوند گریزىتر باشد و باالخره وقت مشكل
 آورده بار ى آنها روى آه در شخصيت مرآزىجتوانند آن آ ى آورند، مى جدا به خدا روىوقت

 ىبزرگ. شوند ىآنها اگر چنين نكنند باالخره مقهور آن عادت م  ازدیگر مرتفع نمایند و هر یك
  . نداردى این امور واقعا اهميتى ظاهرىو آوچك



  
 ى به سالمتىفراموش نكنيد آه خط سير صحيح نه تنها منته. شود ىیك نكته دیگر هم گفته م

 ى است پيوسته بهتر به آن عيبى شخص رو به بهبودىوقت. رسد ىبلكه به معرفت نيز ماست، 
شود، پيوسته آمتر عيب خود را حس  ى بدتر مىبرعكس وقت. برد ى مى مانده پىآه در او باق

 نيست، ىداند آه چندان آدم خوب ىرود، م ى پيش مى آه به طور اعتدال در بدىشخص. آند ىم
واقعا هم این موضوع مطابق . داند ى بد باشد خود را آامال خوب م آه آامالىبر عكس آدم

 آدم خواب از ىبرد، ول ى مى شخص بيدار باشد، به آيفيت خواب پىعقل سليم است؛ زیرا وقت
 ى پى فكر شما درست آار آند به اشتباهات مسائل ریاضىوقت. خبر است ىآيفيت خواب ب

مردمان . شوید ى آنيد، متوجه آن نمى اشتباهى خودتان در مسئله ریاضى وقتىبرید، ول ىم
   .شناسند ى مردم بدآار، هيچ آدام را نمىشناسند،ول ى را مى و بدىوبنيكوآار، خ
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 را آه ی گفتگو آرده موضوعی در مورد مسائل جنسیخواهيم راجع به اخالق مسيح یاينك م
 یترين فضيلت اخالق اين صفت نامحبوب. امند مطرح آنيمن ی میمسيحيان فضيلت و پاآدامن

دستور قديم به مسيحيت در اين مورد اين است .  از آن نيستیيز هيچ گری است، ولیمسيح
 ی اين مسئله به قدریول. » آامل نسبت به همسر و يا تجرد آاملی با وفاداریيا زناشوي« آه

 ما است آه ظاهرا يا مسيحيت در اين مورد اشتباه ی غريزیمشكل و مخالف احساسات طبيع
مروزه به خطا رفته است، و به عبارت ديگر يا  ما مثل ایآرده و يا اين آه احساسات جنس

 به خطا یآند آه احساسات جنس ی است فكر می آه مسيحیالبته آس. اين درست است و يا آن
 مسائل یهدف علم الحيات.  اين نظريه داردی هم برای نگارنده داليل ديگریول. رفته است

غذا، تجديد ساختمان و  خوردن ی آه هدف علم الحياتیهمان طور.  توليد مثل استیجنس
 اگر ما هر موقع آه ميل داريم و هر مقدار آه مايل هستيم غذا بخوريم یتقويت بدن است، ول

نامحدود شود  ی اين افراط نمی افراط خواهيم آرد، ولی از ما در خوردن غذا خيلیيقينا بسيار
دازه ده نفر غذا تواند به ان ی نمی دو نفر غذا بخورد، ولی يك نفر ممكن است به جا .بشود
 اين تجاوز ی خود تجاوز آند، ولی از حدود هدف علم الحياتیاشتها ممكن است آم. بخورد
 خود افراط ی جنسی هر وقت خواست در اشتهای اگر جوان سالمیشود، ول ی زياد نمیخيل

 به وجود آيد، در اين صورت پس ینمايد و اگر در هر موقع آه مبادرت به اين آار آرد طفل
  .  نفرات به وجود آوردیا  دهكدهیتواند به اندازه اهال یه سال ماز د

  
 ی احساسات جنسی آه برای از آاریا العاده به درجه افراط آميز و مضحك و فوقاين اشتها 

توان جمعيت  یآنيم، م ی قضيه را مطرح میحال به طريق ديگر. نمايد یمعين شده تجاوز م
 در صحنه نمايش به ی نمود مثال دختری جمع آوریآميز  عمل شهوتی تماشای را برایزياد

توانيد جمعيت  یجا م رسيد آه در آن ی میحال فكر آنيد آه به آشور. شود یتدريج برهنه م
 سن نمايش قرار داده ی آه سرپوش دارد و روی بشقابی را در نمايشگاه صرفا برایعظيم

 یها طور  آردن چراغ قبل از خاموشیآن وقت آهسته روپوش را اندآ. شده جمع آنيد
 یبشقاب گوشت سرخ آرده گوسفند و يا ران خوآبرداريد آه همه بتوانند ببينند و بدانند آه در 

 غذا تبديل به شهوت و حرص ی مردم برای اشتهایآنيد آه در چنين آشور یآيا فكر نم. است
 ی زندگیآميز  هم آه در محيط شهوتی شده؟ به همين طور اشخاصیخارج از حد معمول

شود، آيا متحير و متعجب  ی سن به تدريج برهنه می در روی ببينند دختریاند وقت نكرده
 یشوند آه بخواهند چيزهاي ی آم اشخاص پيدا میشود؟ حال به نكته سوم توجه آنيم، خيل ینم

 ی خوراك غذا را به مصرف ديگریرا آه واقعا غذاييت ندارد بخورند و يا اين آه به جا
 خود ی به غذا از خط سير طبيعیافتد آه اشتها یرت ديگر به ندرت اتفاق مبه عبا. برسانند

 افتد و عالج آن ی زياد اتفاق می مسايل جنسی انحراف از خط سير طبيعیول. خارج شود
  . دشوار و سهمناك است

  



 یدليلش هم اين است آه شما و من در ط. بدبختانه بايد تمام جزييات را در اين جا شرح داد
 ی درباره حس جنسی ظاهر فريب و خوش نمايیل گذشته پيوسته به وسيله دروغ هابيست سا
 در اين خصوص به ما تلقين شده آه ديگر حاضرنيستيم بشنويم آه ی و به قدرايم فريفته شده
باشد، و اگر ما فقط عقيده احمقانه صد  ی ما می هم در رديف ساير تمايالت طبيعیتمايل جنس

 ی ممنوع آرد، ترك آنيم همه چيز به خوبی را بايد به آلید حس جنسگفتن یسال پيش را آه م
 آه به حقايق توجه آنيم و از تبليغات یا لحظه. همين موضوع خطا است. شود یاصالح م

 به علت اين آه یگويند آه مسايل جنس یبه شما م. برآنار شويم خواهيم ديد آه چنين نيست
 در بيست سال گذشته اين موضوع یه است ول در هم آميخته و شلوغ شدیممنوع شده خيل

 بازهم وضعيت آن یشود ول یممنوع نشده تمام روز در اطراف اين موضوع بحث و گفتگو م
 مذاآره در یاگر ممنوعيت در اين موضوع سبب توليد زحمت شده پس بايست. آشفته است

 به نظر نگارنده . اين اصالح به عمل نيامده استیاطراف اين موضوع آن را اصالح نمايد ول
 را یزيرا بشر اصال از اين جهت بحث در موضوعات جنس. عكس اين عمل انجام شده است

مردم عصر جديد هميشه .  در هم آميخته شده استیممنوع ساخته آه اين موضوع خيل
شايد از اين حرف دو .  نيست آه شخص از آن خجالت بكشدی چيزیگويند حس جنس یم

 توليد مثل نمايد و ی ندارد آه بشر به طريق معينیخجلت« :گويند ی میمقصود داشته باشند يعن
مسيحيت . ها چنين است نظرشان درست استاگر مقصود آن. »بخشد ی به او میاين عمل لذت

اصل عمل و يا لذت حاصله از جا است آه موضوع  زند عيب آار اين یهم همين حرف را م
 هم یاگر بشر اصال سقوط نكرده بود لذات جنسگفتند آه  یمعلمين قديم مسيحيت م. آن نيست
  . شد ی اين آه از زمان حاضر آمتر باشد عمال زيادتر میبه جا

  
 و يا بدن یآنند آه مسيحيت احساسات جنس ی از مسيحيان سرسخت اين طور وانمود میبعض

مسيحيت از ميان مذاهب .  اينها در اشتباه هستندیداند ول یو لذات نفس را در نفس خود بد م
و عقيده دارد آه جسم . نمايد ی است آه وجود بدن را آامال تقدير میبزرگ تقريبا تنها مذهب

 جسم ی يك نوعی را بر خود گرفته و حتی بدن بشریخوب است و خود خدا هم يك زمان
.  ما خواهد بودیل و نيرو و جمای شادی و جسم قسمت اصلشود ی هم به ما داده میآسمان

ترين اشعار  تجليل نموده و تقريبا تمام بزرگ رای زناشويیمسيحيت بيش از هر مذهب ديگر
 در نفس خود بد ی بگويد آه حس جنسیاند واگر آس انه دنيا را مسيحيان تنظيم نمودهعاشق

 یيز چیحس جنس «:گويند ی می البته وقتیآند؛ ول ی با او مخالفت میاست مسيحيت فور
 آه اآنون غريزه یشايد مقصودشان اين است وضعيت» نيست آه بايد از آن خجالت آشيد

شان چنين باشد اگر مقصود . خجالت آشيدی نيست آه از آن بايستی بدست آورده چيزیجنس
البته . به نظر نگارنده در اين صورت حتما بايد از آن خجالت آشيد. اند ظاهرا به خطا رفته

 اگر نصف دنيا ی خجالت آشيدن ندارد، ولی برایبرد هيچ دليل یود لذت م خی آه از غذایآس
 تصاوير یغذا را تنها موضوع مورد عالقه خود قرار داده و وقت خود را صرف تماشا

 ولذت بردن از آن تصاوير بنمايد البته از هر حيث بايد از اين آار خجالت ی خوراآیچيزها
 یاجداد ما سلول ها. ئول وضعيت حاضر هستيممنظور اين نيست آه شما و من مس. آشيد
 آه از یاند و ما در حالت داده آه تار و پودشان با اين غريزه بافته شده به ما تحويل یزنده ا

  . نماييم یايم رشد و نمو م  عفت احاطه شدهیتبليغات مناف
  

. ر بياورند ما تحريك گردد تا بتوانند از ما پول دیخواهند غريزه جنس ی هستند آه میاشخاص
باشد در مقابل عرضه  ی احساسات برانگيخته می آه دارایالبته علتش اين است آه شخص
 اين است آه اگر به یال اخالقؤحال س.  آندی آم مقاومت میداشتن فروشندگان ناموس خيل

.  بكنيم؟ اگر واقعا نخواهيم عالج آنيم آسان استیايم چه بايست  مبتال شدهیچنين وضعيت
 است آه اگر شخص آوشش آند آه به قانون مسيحيت رجوع آند و مصمم باشد منظور اين



 را به عقد خود درآورده ی آند و يا اين آه يك زنی خودداری به آلیآه يا از احساسات جنس
 تا یو نسبت به او وفادار بماند، ممكن است مخصوصا در اول آار به آن امر موفق نشود، ول

تواند از نو  ی آه میدو مرتبه برپا خاسته و به بهترين وجه ی آه در مقابل هر شكستیموقع
 خود را آن قدر آسيب یشروع آند، در طريق صحيح قدم خواهد زد و شخصيت مرآز

. رسند ی آه واقعا طالب آمك باشند به آن میآسان. نخواهد زد آه نتوان آن را اصالح آرد
 آسان است آه یخيل. آمك نيستند اشخاص واقعا طالب یالبته اشكال در اين جا است آه بعض

 آه واقعا ی است، در صورتیشخص خود را گول زده و به خود تلقين آند آه طالب چيز
 ی پيوسته برایها پيش گفته است آه در جوان  از مسيحيان معروف مدتیيك. طالب آن نيست
پس از .  فقط بعد از چندين سال به اين هدف موفق شدیآرده ول ی خود دعا میعفت و پاآدامن

خدايا مرا پاك دامن « :گفت ی با زبان خود میچند سال فهميد آه علتش اين بود آه وقت
 ديگر هم ی خواهشمندم چند سالیول« :گفت ی او پيوسته از درون میاحساسات واقع»بساز

  . »صبر آن
  

اآنون قبل . نمايد ی ديگر هم صدق می ما راجع به بسيار موضوع هایاين موضوع در دعاها
 راجع به ی تفاهم نشود آه روان شناسؤس. شود ی داده میخاتمه فصل دوم تذآر ديگراز 

 غلبه برنفس یدانند معن ی از اشخاص نمیبسيار. دهد ی منع نفس چه به ما تعليم میخوددار
 ی نموده ولی آن اين نيست آه شخص علنا احساس تمايلی و معنی است فنیاصطالح. چيست

 عواطف ی از بعضی آن اين است آه شخص به قدریيد، بلكه معننما یدر برابر آن مقاومت م
در نتيجه آن عواطف به فكر . گذارد اصال آنها ظاهر شوند یشود آه نم یخود متوحش م

 آامال آسان یمقاومت در برابر تمايل آشكار. شود ی رسوخ نموده و سبب زحمت میدرون
 یدوم اين است آه گر چه تا حدعالمت ..... نرسانده استیا  صدمهیاست و تاآنون به آس
مبسوط گفتگو شده، بازبايد با آمال وضوح گفت آه قسمت مرآز  یراجع به مسائل جنس

دانند  ی را بزرگترين گناه میعصمت ی فكر آند آه مسيحيان بیاگر آس.  نيستیاخالق مسيح
. ر است از همه گناهان ديگر بديش آمتی بد است، ولیالبته گناهان جسم. به خطا رفته است

 و ی هستند مثال شهوت خطاآار شمردن ديگران، شهوت آقايیبدترين شهوات مطلقا روحان
آنيد آه  یپس مالحظه م.  و شهوت زور و نفرتیگوي ت غيبت و شهویآار ، خرابیبزرگ

 شخصيت ینمايد، يك ی او رفاقت میهرآس در درون خود دو چيز دارد آه با شخصيت بشر
از اين .  استی بدتر از آن يكی شخصيت شيطانیول. یان شخصيت شيطی و ديگریحيوان

رود، ممكن است از  ی آه مرتب هم به آليسا میمحبت ظاهر االصالح یجهت است شخص ب
   . البته بهتر است آه شخص از اين دو نباشدیيك زن فاحشه به جهنم نزديكتر باشد، ول
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  ی مسيحیزناشوي: فصل ششم
  

 آم ی خيلی در بشر چيست، ولی بود و گفتيم عيب احساسات جنسیگفتار فصل پيش بيشتر منف
به عبارت دیگر راجع به .  را چگونه باید به آار انداختیتوضيح دادیم آه احساسات جنس

 یبه دو دليل مخصوصا مایل نيستيم راحع به زناشوی...  نگفتيمی چيزی مسيحیزناشوی
 ی راجع به این موضوع نزد مردم خيلیدليل اول این آه عقاید مسيح. صحبت نمایم  

گوید  یهل نبوده و بنابراین آن چه م م این آه خود نگارنده هيچ وقت متأپسندیده است، دو نا
شود  ی گفتگو می موضوع اخالق مسيح با این حال چون دری از تجربه است، ولیعار
 بر اساس گفتار مسيح است آه ی مسيحیعقاید زناشوی. توان این موضوع را نادیده گرفت ینم

 ی یك موجود زنده محسوب داشت و مسيحيان عقيده دارند وقتیفرموده زن و شوهر را بایست
آرد،  ی را بيان میپرداخت، بلكه حقيقتي این مطلب را اظهار داشت به بيان احساست نمیعيس
دهد و یا ویولون و آرشه با هم  ی بگوید قفل و آليد تشكيل یك دستگاه میطور آه اگر آس  همان

سازنده ماشين بدن انسان به ما گفته است .  را بيان آرده استی هستند، حقيقتییك آلت موسيق
ت باید شود با نصف دیگر آه زن اس ی آن نصف آه مرد ناميده می یعنیآه دو نصف بشر

 نيست، بلكه باید از هر حيث یتشكيل یك روح بدهند و این عمل فقط به منظور احساست جنس
 آه خارج از عالم ازدواج باشند، این است یعيب بزرگ و معاشرت جنس. با هم متفق باشند

 اتحاد ییعن(  آنند آه یك نوع اتحاد ی می سعیآه افراط آنندگان در معاشرت در وضع جنس
 بشر در نظز گرفته شده با هم تشكيل یك ی آه برای دیگریها ز آليه اقسام اتحادا)  رایجنس

  . دهند از هم جدا سازند ی میاتحاد آل
  

همان طور آه لذت غذا  دارد، ی عيبیدهد آه تشكيل یك لذات جنس یروش مسيحيت نشان نم
ا در فكر آن  ندارد، پس شما نباید آن لذت را ترك آنيد و ضمنا نباید تنهیخوردن هم عيب

 آنيد بدون بلعيدن و هضم غذا آنها را جویده و دوباره تف ی سهیباشيد، همان طور آه نبایست
جا  البته در این.  استی تمام زندگی برایدهد آه زناشوی ینتيجه مسيحيت تعليم مدر . آنيد

در  دانند ی اصال طالق را مجاز نمییعن:  مختلف وجود داردیاختالف عقيده ميان آليساها
 مایه یخيل. شمارند ی جایز می آن را در موارد مخصوصیميل ی دیگر با بی آه بعضیحال

 مالحظه یعاد شخص ی اختالف نظر دارند، ولیتأسف است آه مسيحيان در چنين موضوع
 بيشتر با هم توافق دارند تا با یآند آه آليه آليساها در ميان خود راجع به ازدواج خيل یم

 ی در این موضوع منظور این است آه همه آنها طالق را مانند قطع حيات.ی خارجیعقاید دنيا
 شدید یقدر  را بهی این عمل جراحیبعض. آنند ی می تلقیدانند و یا مانند یك عمل جراح یم
دانند و دیگران عقيده دارند آه در موارد  ی را غير ممكن می چنين عملیدانند آه اجرا یم

 همه موافقند آه طالق بيشتر شباهت به این یشود، ول یدرت مالعاده و العالج بدان مبا فوق
 را ی دو نفریاز این رو قطع این شرآت زندگ. خود را قطع آندیدارد آه شخص دو پا

دانند و همه با آن  یم از هنگ ی و یا فرار سربازیمراتب بدتر از انحالل شرآت تجار به
  . مخالفند

  



 در موقع لزوم ی است در وضع دو شریك، یعنیا هنظریه جدید این است آه طالق اصالح ساد
شود  ی می از آنها عاشق شخص دیگریآه دیگر زن و شوهر یكدیگر را دوست ندارند و یا یك

 طالق ی آه طرفدار آزادیآسان. آید یتفاهم پيش مؤ همين جا است آه سیول. گردد یاجرا م
 ی چنين است، بلیبه یك معن»  استی موضوع اصلییقينا عشق در زناشوی«: گویند یهستند م

 بسته ی دارد، ولی معنی است آه عالم هستی است و شاید تنها موضوع اصلیعشق چيز مهم
 آه اغلب اشخاص راجع به عشق در موقع یچيزچيست؟ » عشق«به این است آه منظور از
البته . نام دارد» یعاشق پيشگ « است آهی در نظر دارند چيزیمذاآره در باره زناشوی

 آه نگارنده ی باشد، گر چه تا آنجایی زناشویی برایممكن است دليل خوب» یق پيشگعاش«
 شود آه ی نيست، زیرا ممكن است شخص عاشق آسیتواند ببيند این هم دليل آامل و آاف یم
 او را دوست ی حقيقی شود آه واقعا به معنی عاشق آسیهيچ وجه تناسب با او ندارد، حت به

 عميق آه زن و ی اتحاد واقع عاشق شدن عبارت از آنیول.  نداردنداشته و به او اطمينان
 یشود آه عاشق شدن دوام یبه نگارنده گفته م. نيست نماید یشوهر را به یك وجود تبدیل م

گمان ندارم آه این قبيل .  دیدیخوب  توان از مشاهده وضعيت اطراف به یندارد و این امر را م
 احتراق ی یافتن باشد، به نظر نگارنده این عشق نوعمنظور دوام   هم هرگز بهیورز عشق

   .اندازد یراه م  است آه فقط ماشين را به
  

 یتوان بر اساس آن زندگي است آه می چيزیتر است، یعن  از این عميقیاصل موضوع خيل
 بود آه بعد از ده هفته از دیدار او بيزار باشند و یقينا یتوان عاشق دیوانه آس یم. آرد
شویم  ی آرد آه در لحظه اول فریفته او نمیقلب و جان راصميمانه دلبسته آستوان  یم

 نظریه باشيد، البته اگر شما مخالف این. فریفته خودمان هم نيستيم طور آه عاشق دل همان
»  در این خصوص ندارد،زیرا خودش متأهل نيستینگارنده هيچ اطالع«: خواهيد گفت

 قبل از بيان این اظهار، آامال مطمئن شوید آه یول ممكن است این نظریه درست باشد،
 دوستان خودتان ی و مطالعه در زندگانیقضاوت شما در این مورد در اثر تجربيات شخص

قدرها   این آار آن. اید دست آورده  ها به ها و فيلم  آه از رمانیاست، نه در اثر افكار و عقاید
ها  سر از آتاب و نمایشناهه ا سرتازیرا تجربيات م آنند آسان نيست، یآه مردم فكر م

 ی برای را آه از زندگانیتوانيم چيزهای   شده و صبر و مهارت الزم است تا بهیآميز رنگ
آنند، این عقيده است آه  ی آه مردم از آتاب آسب مییك چيز. ایم تشخيص دهيم خود آموخته

 هميشه ادامه یبرا او یپيشگ   ازدواج نماید، ممكن است عاشقیاگر شخص با همسر مناسب
 یآنند آه در عشق خود دچار اشتباه یفهمند عاشق نيستند فكر م   آه بهینتيجه وقتدرپيدا آند، 

 ی این تغيير صورت بگيرد، اثر عشق ثانیفهمند آه وقت یشده و باید تجدید فراج نمایند و نم
 مثل هر یگاندر این قسمت زند. طور آه عشق اول زایل شد شود، همان ی زایل میزود هم به

  .  نداردی پيش آمده و دوامیدر ابتدا هيجاناتقسمت دیگر 
  

 ی هوایی در اولين پرواز خود پس از ورود به نيروی است آه جوانیاین هيجان شبيه هيجان
 است ی و یا شبيه هيجان نيستیگيرد دیگر باق ی را خوب یاد می هوانوردیآند و وقت یپيدا م

 شخص در همان یآند، و وقت ی اولين مرتبه احساس میبرا یآه شخص با دیدن محل دلپذیر
 این قسمت این است آه بهتر است اصال پرواز یاد یآیا معن. رود یآند، از بين م یجا منزل م

 در هر دو مورد اگر شخص وجه، هيچ   سكونت اختيار نكنيم؟ بهینگرفته و یا در محل دلپذیر
 جایگزین یتر تر و پاینده يه، یك نوع عالقه آرامدنبال آار را بگيرد، پس از زوال هيجان اول

و  طور به هيجانات خود پایان داده   آه حاضرند بدینیباالتر از آن فقط اشخاص. گردد یآن م
 به هيجانات ی دلبسته شوند، بيشتر احتمال دارد آه در جهات نسبتا مختلفیتر یبه عالقه جد

فكر    شده، ناگهان بهینورد الیق یاد گرفته و هوا آه پرواز را یمثال آس. خورد نمایند  بریجدید
 سكونت اختيار آرده ممكن است ی آه در محل دلپذیریافتد و یا مرد ی میتحصيل موسيق



 آه یوقت از مقصود مسيح بود یبه نظر نگارنده این یك قسمت آوچك . بزندیدست به باغبان
اصال خوب نيست » . بكند مگر این آه اول بميردی واقعا زندگیممكن نيست چيز «:فرمود

بگذارید هيجان . توان آرد ی است آه میاین آار بدترین آار. آه شخص به هيجان ادامه دهد
 آه دنباله آن یتر و شادمان برطرف بشود و از بين برود و آن دوره مرگ را در عالقه آرام

 ی زندگی پر از هيجانات جدیدیموقت خواهيد فهميد آه پيوسته در عال  آنيد و آنیاست ط
  . آنيد یم
  
طور    شما مالزم با هيجانات باشد و آوشش آنيد بهی اگر تصميم بگيرید آه زندگیول

ه  بقيیشود و برا یتر و آمتر م  آنها را تجدید آنيد، این هيجانات پيوسته ضعيفیمصنوع
 این نكته را درك یدچون عده معدو. متشبه خواهيد بود  معذب و فرتوت ویشما آدم یزندگ
 شده ی آنها سپریآنيد آه جوان یآنند، پس بسيار مردان و زنان متوسط السن را مالقات م یم

 باید ی جدیدیها  هستند آه پيوسته افقیآه آنها در همان موقع در سن  یدر صورت. متأثرند
ذت دارد  بيشتر لیخيل. رویشان باز گردد   از هر طرف بهی تازهایجلوشان نمودار و درها

 را آه در موقع یآه پيوسته بدون وقفه و بدون اميد آن احساس آه شخص شنا یاد بگيرد تا این
 آه از یدیگر چيز. آورد اش باز   پيدا آرده در خاطرهیاولين دست و پا زدن در آب در آودآ

»  است ناگزیر و اجتناب ناپذیریعاشق شدن امر«فهميم این است آه  یرومانها و تئاتر م
 ی، بعضخك باید همه آس به آن مبتال گردد و چون عقيده دارند است آه مثل سری امرینیع

شوند، فریفته شده دل و دین از آف  یرو مه ب  روی جدیدی به آشنایاشخاص متأهل وقت
 ی نگارنده این طور معتقد است آه این احساسات غير قابل اجتناب در زندگیول. دهند یم

 یوقت.  شخص رشد پيدا آندیها، مخصوصا وقت ست تا در آتاب آمتر ای خيلی و واقعیعمل
آنيم، البته باید این صفات خوب را  ی آه خوشگل، زیرك و دلپذیر است برخورد میما با آس

 ی بيشتر در اختيار خود ما نيست آه این دوستی آیا خيلیول. داریم  تحسين نموده و دوست به
ها و  نامه ها  و نمایش بته اگر فكرر اثر رومانشود یا نشود؟ ال» عشق« تبدیل به ییك روز

 هم آه با آن ی خفه شده و تن ما هم از الكل اشباع باشد، هر نوع محبتیاشعار احساسات
 ی گودی مجرای آه اگر در راهیخواهيم نمود، همان طور» عشق«تبدیل به مصادف شویم 

 بزنيد هر چه ببينيد ی عينك آبشود و یا این آه اگر ی میهمه آب باران در آن مجرا جار باشد،
پيش از این آه موضوع طالق را تمام آنيم، خوب است .  خواهد بود، پس خود ما مقصریمیآب

  .  دهيمی را آه غالبا با هم متشبه میدو چيز
  
 است آامال ی موضوعیدوم.  از این دو عقيده مسيحيت در موضوع ازدواج استییك

شته و یا نماینده پارلمان باشند، تا چه اندازه باید  دای اگر مسيحيان حق رأیمتفاوت، یعن
 یبسيار. صورت قانون طالق به مردم تحميل نمایند  بهینظریات خود را در موضوع زناشوی

ر  همه دشوای آنيد طالق را برای باشيد، باید سعیآنند آه اگر شما مسيح یاز مردم فكر م
آليساها باید خوب بدانند آه اآثریت به نظر نگارنده . نظر نگارننده چنين نيست. سازید

 نيستند، بنابراین از آنها نباید انتظار داشت آه بر طبق اصول مسيحيت یانگليسها مسيح
 تحت نظر دولت آه قوانين آن توسط آليه یباید دو نوع مشخص ازدواج باشد، یك.  آنندیزندگ
فرق .  آن اجرا شودی تحت نظر آليسا آه قوانين آن توسط اعضای و دیگر اجرا گرددیاهال

 آه شخص بداند آدام زن و شوهر در آليسا ازدواج آرده یطور  این دو باید مشخص باشد، به
یك .  بودن ازدواجی از عقاید مسيحيت در باره دائمیاین بود مختصر.اند نكردهو آدام 

ه از اند آ  وعده دادهیزنان مسيح.  هم باید مورد مطالعه قرار گيردیتر موضوع نسبتا مشكل
جا ظاهرا   در این. را دارد» سر « مرد مقامی مسيحیدر زناشوئ. شوهران خود اطاعت نمایند

 این آه چرا سر اصال الزم است و چرا مساوات در بين نيست؟ یآید، یك یدو موضوع پيش م
  باشد و زن نباشد؟ » سر« دوم این آه چرا مرد



 
 ی دایمی امریه زناشوییا رئيس، از این لحاظ است آ» سر« احتياج به موضوع .١

» سر«احتياج به بحث در موضوعاند   آه زن و شوهر موافقیاست، البته تا زمان
 ی وقتیول.  چنين باشدی وضعيت عادی مسيحینيست و اميدواریم در زناشوی

افتد؟ البته این موضوع را زن و شوهر  ی پيش آید، چه اتفاق میواقعا اختالف
 یا  آنيم این مذاآرات زیاد شده و نتيجه فرضیمطرح مذاآره قرار دهند، ول

 اآثریت یتوان در این خصوص به رأ ی چيست ؟ نمیقدم بعد. گرفته نشده است
پس محققا . توان به دست آورد ی نمی اآثریتیموقوف نمود، زیرا در جلسه دو نفر

افتد، یا باید از هم جدا شد و هر یك به راه خود  ی از دو اوامر زیر اتفاق مییك
 است، ی دایمیاگر زناشوی.  باشدی قاطعی رأی از آنها درای و یا این آه یكبرود
مشارآت .  خانواده را داشته باشدی از این دو باید قدرت اتخاذ خطر مشییك
  .  ممكن نيستی هم بدون قانون و اصولیدایم

  
الزم است، چرا باید مرد باشد؟ اوال آیا واقعا جدا مایل » سر«حال ببينيم آه اگر  .٢

 یهل نيست، ول أآه گفته شده نگارنده مت ن باشد؟ گر چه چنا» سر«ن تيد آه زهس
باشد، اگر بفهمد در » سر«خواهد  یآه م هم ی آن بانوییفهمد حت یجا آه م تا آن

 احتمال یآید و خيل        یفرما است، چندان خوشش نم خانه همسایه هم همين بساط حكم
دهد آن زن مزاحم، بيش از حد  یرا اجازه م فالن، چیبيچاره آقا«دارد آه بگوید 

خانواده » سر« هم به خود او بگوید آه او یشاید اگر آس. »تصور سوارش شود
 یقانون حكومت زن بر مرد قدر. آمد یگيرد، خوشش نم ی میشده و از مرد سوار

 از این حكومت شرمسارند یها هم تا حد زیرا خود زن آید، ینظر م   بهیغير طبيع
 یك دليد دیگر هم هست، یول. آید یبدشان م آه تحت حكم آنها هستند، یدانو از مر

 است آه از یگویم، زیرا دليل یو این موضوع را رك و ساده مثل یك آدم مجرد م
 باصطالح ی خارج، یعنیرابطه خانواده با دنيا. توان دید یخارج، بهتر از داخل م

د باشد، زیرا مرد هميشه نسبت  خانواده در آخرین وحله باید با مریسياست خارج
 . به خارج از منزل خود منصف بوده و هست

  
پس طبعا و به یك . آند یها و شوهر خود با دنيا مبارزه م  بچهیزن در وهله اول برا

.  دیگر استی زن مقدم بر آليه تقاضاهای اوالد و شوهر برای صحيحا تقاضاهایمعن
ار شوهر این است آه ببيند این آ. زن امين مخصوص مصالح اوالد و شوهر است

تصميم آخرین با      شوهر است آه مردم .  شدید نشودی در زن خيلیرجحان طبيع
 در این موضوع یاگر آس.  و عالقه شدید زنش حفظ آندیپرست دیگر را از شر اوالد

 و یا بچه  سگ شما بچه همسایه را گاز بگيرداگر. شود یتردید دارد یك سؤال ساده م
دهيد آه سرو آار شما با مرد یا زن  یهمسایه را اذیت آند، آیا ترجيح مشما سگ 

 از یبا این آه خيل. آنم ی می باشيد، سؤال دیگریباشد؟ و یا اگر شما زن شوهردار
 آه یكنيد، آیا معتقد نيستيد آه عيب عمده او این است آه به آن شدتيشوهرتان تمجيد م

 یآنيد؟ آیا او را آم ی همسایه دفاع نمشما مایليد از حق خودش و شما در مقابل
  ؟دانيد یجو نم خونسرد و صلح
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 لوئيس. س. چ: نوشته
  نامور. ر: ترجمه

  
  

 بخشايش : فصل هفتم

 یقين ی است ولی مسيحی از منفورترین فضایل اخالقی یكیدر گفتار پيش گفتيم آه پاآدامن
 آه اآنون مورد بحث است به یندارم آه این نظریه درست باشد به نظر نگارنده موضوع

. »همسایه خود را چون خود دوست بدار«:گوید ی مسيحيت مقانون. مراتب منفورتر است
باشد از این رو با وظيفه  یهم م» دشمن«شامل » همسایه«  آلمهیچون در اخالق مسيح

ده دارد آه بخشایش عقيده هرآس عقي. شویم یسخت بخشایش گناهان دشمنانمان مواجه م
 را ی یا چيزیدانيم آه آس یزم مآید و خود ما ال ی پيش می است تا اینكه مثال جنگیا پسندیده
دچار طوفان خشم و .  ما مطرح آندی موضوع بخشایش را برایآن وقت اگر آس. ببخشيم

 ی عالی را دشوار و خيلیاین طور نيست آه مردم این ناموس اخالق. شود یغضب ما م
ها آدم را  این گونه حرف« :گویند یشمارند و م یبدانند، بلكه آن را تنفرآميز و قابل تحقير م

 ی یا آليمیاگر شما لهستان« : خواهند بپرسندی و نصف خوانندگان االن م»سازد یمشمئز م
همان . نگارنده هم در همين جا گير است» آردید؟ ی آلمان چه فكر میبودید راجع به گشتاپو

 نجات خود از خطر مرگ و شكنجه نباید ی برایگوید حت ی مسيحيت به من میطور آه وقت
در این جا . رو شوم چه خواهم آرده ب  روی با چنين موضوعیدانم وقت ییم، نمدروغ بگو

 ناشایسته خواهد بود بلكه به شما یخواهم بگویم من چه خواهم آرد البته عمل من خيل ینم
بينم این تعليم  یاین اختراع من نيست و درست در قلب مسيحيت م. بگویم آه مسيحيت چيست

اهان ما را ببخش چنان آه ما نيز گناه آنندگان به خود را گن« :گوید یوجود دارد آه م
  . »بخشيم یم
  

آامال واضح شده است آه اگر ما .  بخشيده شویمی نيست آه از طریق دیگریآمترین اميد
این آار به هيچ وجه دو راه ندارد، بلكه فقط یك . مردم را نبخشيم خود ما بخشيده نخواهيم شد

توان آرد  ی دو آار مید؟ به هر صورت البته سخت است، ولراه در پيش است؛ چه باید آر
به ریاضيات  ی آند، فوری شروع می به تحصيل ریاضی آسیوقت. تر بشود  آسانیآه قدر

به همان ترتيب اگر . آند ی ساده شروع میپردازد بلكه از ابتدا به فرا گرفتن جمع ها ی نمیعال
آه طرز بخشيدن را یاد بگيریم، ) اقعا بخواهيمهمه بسته به این است آه و( ما واقعا بخواهيم

مثال از ابتدا .  آلمان را در نظر بياوریمیتر از موضوع گشتاپو ان آسیشاید باشد آه یك امر
 آه ی خطاییشروع آنيم زن و شوهر خود و یا والدین و اطفال و یا نزدیكان خود را برا

اند ببخشيم، شاید این موضوع ما را   آه شاید درهفته گذشته زدهینسبت به ما آرده و یا حرف
 دوست ی آنيم درست بفهميم آه معنیتوانيم سع ی مشغول بدارد و دیگر این آه تا میچند

 آه باید همسایه را مثل نفس خودم دوست یداشتن همسایه مانند نفس خود چيست؛ بدین معن
بيند آه  یآند م ی محاال واقعا من چقدر خودم را دوست دارم؟ اآنون آه نگارنده فكر. بدارم

اوقات از اجتماع خود نيز  ی بعضی به شخص خود ندارد و حتیا واقعا حس عشق و عالقه
 اش این یمعن» همسایه ات را دوست بدار« این جانب آه یپس ظاهرا برا. برد ی نمیا استفاده

ضوع را  قبال این موی و من بایست»او را دلپذیر بدان« یا» به او عالقه داشته باش« نيست آه
  . درك آرده باشم



  
 یآیا من خودم را آدم.  عالقه پيدا آردیشود به آس ی و آوشش و به زور نمیزیرا با سع

 به این علت نيست آه خودم ی اوقات این طوراست، ولیدانم؟ متاسفانه گاه یخوب و آراسته م
آدم شود آه خودم را  یدوست داشتن نفس باعث م. را دوست دارم، بلكه برعكس آن است

پس اگر . دانم ی میدارم آه خود را آدم خوب ی بدین علت خود را دوست نمی بدانم، ولیخوب
اش را دوست داشته باشد مستلزم این نيست آه آنها را هم مردمان خوب و   هسایهیآس

آنند آه بخشایش  ی مردم فكر میزیرا بسيار.  آمك استیاین خودش خيل.  بداندیدلپذیر
 نيستند، ی بدیاست آه تشخيص بدهيم آنها باالخره واقعا آن قدر آدم هااش این  یدشمنان معن

 خود نه یترین دقایق زندگ در روشن.  هستندی معلوم است آه مردمان بدی آه گاهیدر حال
توانم با  یم. شمارم ی آثيف و شریر میدانم، بلكه خود را خيل ی نمیتنها خود را آدم خوب

توانم  یپس به همان طور هم م. ام نظر افكنم آه آرده ی آارهاییوحشت و انزجار به بعض
آنم به یادم  یاآنون آه فكر آن را م.  آنمیتلق از عمليات دشمنانم را با نفرت و انزجار یبعض
 از یباید نسبت به عمليات آدم بد تنفر داشت ول« :اند  مدتها قبل گفتهیآید آه معلمين مسيح یم

مدتها . آار عبارت دیگر از گناه متنفر باشم نه از گناهبه . »خود آدم بد نباید نفرت داشت
شود آه  ی آرد آه چطور میدانست و فكر م ینگارنده این فرق احمقانه و گمراه آننده م

   از فاعل آن اعمال متنفر نباشد؟ ی متنفر باشد ولیشخص از عمليات دیگر
  

ام و آن شخص خود   بودهه یك نفر در تمام عمرم چنينساليان بعد متوجه شدم آه من نسبت ب
هم خود را آماآان   آه هر چه از جبن و فریب و آز خود منزجرم، بازیبدین معن. من هستم

 یدر حقيقت علت اصل.  است در این موضوع نبودهیهيچ گاه آوچكترین اشكال. دوست دارم
ون چ. ام  است آه به شخص خود داشتهیام به واسطه محبت این آه از این صفات منزجر بوده

ام غصه  مسئله آه من مرتكب این فجایع شدهپس از آشف این . خودم را دوست داشتم
 آه ما نسبت به ظلم و خيانت داریم یخواهد یك ذره از نفرت ینتيجه مسيحيت نمدر . خوردم یم

یك آلمه هم از آن چه در این موضوع . بورزیم ما باید نسبت به اعمال بد نفرت یبل. آم شود
 خود نفرت یها حال باید به همان درجه آه از عيب در عين یول. د حذف گرددگفته شده نبای

 ی چنين اعمالیداریم، نسبت به معایب دیگران نيز متنفر باشيم و افسوس بخوریم آه بشر
 اصالح شده و یك بشر ی و به یك طریقیآرده و اميدوار باشيم آه اگر ممكن باشد یك روز

 را در ی داستان فجایع شرم آوریآه فرض آنيد شخص این است یمحك واقع.  گرددیواقع
 شود آن سرگذشت راست یدهد آه معلوم م ی می روی بعد اتفاقیول. خواند یها م روزنامه

 :گوید یآیا شخص در وهله اول م.  آه توضيح داده شده فجيع نيستینيست و یا آن طور
یوس شده و با عزم أیا این آه م»  تا این درجه شریر وجود ندارندیخدا را شكر آه اشخاص«

برد، چون دشمنان او را  یداند و از آن داستان لذت م ی حكایت اوليه را جدا راست میراسخ
  بدتر از حد امكان مجسم آرده است؟ 

  
سان  است آه اگر تا آخر دنبال شود انی باشد بدبختانه این قدم اولیاگر فكر شخص مطابق دوم

تر   سياهی آرزو آند آه رنگ سياه آمیآند؛ زیرا اگر فرضا شخص یرا به شيطان مبدل م
 هم یآند آه رنگ خاآستر ی شود بعدا همين شخص آرزو می او عملی این آرزویباشد، وقت

 هم اصرار یباالخره چنين شخص. آند آه رنگ سفيد هم سياه شود یسياه شود و بازهم اراده م
 ی بد آفریده و هيچ گاه از چنين آوته نظریداوند دوستان او و ما را خيلخواهد ورزید آه خ
.  خواهد آردی هميشه در عالم تنفر مطلق زندگی براینتيجه چنين آدمدر . دست نخواهد آشيد

آیا دوست داشتن دشمنان معنيش این است آه نباید آنها را تنبيه .  فراتر بگذاریمیاآنون قدم
 اگر الزم شود ی خود را دوست بدارد، معنيش این نيست آه حتیآرد؟ خير، زیرا اگر آس

 ی شد، عمل صحيحی مرتكب قتلیاگر آس.  مرگ حاضر نكندی تنبيه خود خود را برایبرا



پس به . آه مطابق مسيحيت است این است آه خود را تسليم عدالت نموده و مجازات شود
را محكوم به مرگ آند و نيز  ی آامال حق دارد آه مردی مسيحیعقيده نگارنده یك قاض

ام و   شدهی آه مسيحینظر این جانب از وقت.  آامال حق دارد آه دشمن را بكشدیسرباز مسيح
 ندارد آه از آتاب مقدس استناد آرده یها قبل از جنگ همين بوده است در این جا مورد مدت
را » آشتن« یعاد ی از آن معنی قتل است آه یكی دو آلمه برایدر یونان» قتل مكن «بگویيم

آند  ی این نقل قول را تكرار می عيسیباشد و وقت یم» یآدم آش« ی به معنیدهد و دیگر یم
ظاهرا همين فرق در اصل . برد ی را به آار می و مرقس و لوقا آلمه آدم آشیدر انجيل مت

 ی آه هر معاشرت جنسی نيست، همان طوری آدم آشیهر آشتن.  آلمه نيز هستی عبریمعن
  . »چه باید آرد« : تعميد دهنده آمده پرسيدندی سربازان به نزد یحيیشود، وقت یحسوب نمزنا م

  
 یك ی هم وقتیچنين عيس او هيچ گاه به آنها پيشنهاد نكرده آه از ارتش خارج شوید، هم

 ی یك مسيحیموضوع شواليه یعن.  به او ندادی را مالقات نمود چنين پيشنهادیسرهنگ روم
 از عقاید بزرگ مسيحيت است آه جنگ چيز ییك. ع از حق آماده است دفایمسلح آه برا

آند، شایسته احترام است؛ گر چه آامال این  ی آه جنگ را تحریك می است و شخصیمهيب
 آه فهم آن دشوار است آن نوع تحریم نصفه آاره است آه یدانم، چيز یجانب او را مشتبه م
 و یسار گر چه باید جنگ آرد، باز با شرمآنند آه  ی و تصور مباشد یامروزه متداول م

 از جوانان با حرارت یاین احساس است آه بسيار.  باید بدان مبادرت نمودیسرافكندگ
در . دارد ی را از خدمت به ارتش آه حقا باید از لذت این عمل برخوردار شوند، باز میمسيح
 شجاعت است یجه حتم زنده و از صميم قلب آه نتيی این خدمت روحی آه طبعا بایستیحال

 مجاز باشد آه عمليات دشمن را بد دانسته و یخوب، اگر آس« : بگویدیشاید آس. انجام گيرد
جواب این »  چيست؟ی و نظریات عادیاو را تنبيه نماید و بكشد، پس فرق ميان اخالق مسيح

 ابد یافراموش نكنيد آه ما مسيحيان معتقدیم آه انسان بر. است آه یك دنيا فرق وجود دارد
 است آه در یهای ی آه واقعا اهميت دارد، آن آثار آوچك یا پيچيدگیزنده است، بنابراین چيز

 ی یا دوزخی بهشتی مانده و باالخره او را مبدل به موجودیشخص باقمرآز و درون روح 
  . نماید یم
  

ود لذت  تنفر داشته و از تنفر خی نبایستیول اگر الزم شود ممكن است مبادرت به قتل آنيم،
و به .  نباید از تنبيه لذت ببریمی را تنبيه آنيم، ولیدر صورت لزوم ممكن است آس. ببریم

خواهد حرف خود را به  ی می آه شخصی آن حسیعبارت دیگر در درون ما حس نفرت یعن
منظور این نيست آه همين امشب همه ما تصميم بگيریم آه !  بنشاند باید آشته شودیآرس

مقصود این است . دهد ی نمی رویاین طور تغييرات ناگهان.  نداشته باشيمدیگر چنين احساس
 ی در ما بروز آند، روز به روز و سال به سال و در سرتاسر زندگیآه هروقت چنين حس

 غير ممكن یالبته این آار مشكل است ول.  نموده و آرام آنيمیخودمان باید آن را سرآوب
 ی آنيم همان طوریآنيم، باید سع ی را تنبيه میم، و آسآشي ی هم آه ما آدم می وقتیحت. نيست

 آرزو آنيم آه آاش این ییعن. آنيم نسبت به دشمن هم فكر نمایيم یآه نسبت به خودمان فكر م
آدم بدآار نبود و اميدوار باشيم آه در این جهان یا در جهان آینده اصالح گردد و به طور 

ز محبت داشتن به همسایه آه در آتاب مقدس گفته منظور ا. خالصه واقعا خير او را بخواهيم
  .  آه باید خير او را بخواهيمیبدین معن. شده همين است

  
 عشق و عالقه داشتن به او الزم نيست و به عبارت دیگر، مجبور نيستيم تعریف او را یول

 آند آه در این ینگارنده تصدیق م.  آه چنين نيستی است در صورتینموده بگویيم آدم خوب
 آیا ی ندارند باید دوست داشت، ولیتن را هم آه هيچ چيز دوست داشیصورت باید اشخاص

 این آه خودتان ی داریم؟ شما خودتان را دوست دارید فقط برایخود ما هم چيز دوست داشتن



. خدا مایل است آه ما همه اشخاص را به همان طریق و به همين دليل دوست بداریم. هستيد
تا بفهميم این تعليم چگونه اجرا .  شخص خودمان باشيم به دستمان داد را آهیا او نمونه

شاید اگر .  پيش رفته و همين قانون را نسبت به مردم دیگر مراعات آنيمیپس بایست. شود یم
و این محبت . شود یتر م ن طور ما را دوست دارد، آار آسانبه خاطر بياوریم آه خدا هم همي

 هستيم ی شخصيتیآنيم ما داریم نيست، ما دارا ی آه فكر میا  و برجستهیبه خاطر صفات عال
 مانند ما یمخلوقات.  باشيمی نداریم آه دوست داشتنیواقعا دليل دیگر. شود یآه وجود ناميده م

دانند  یعمال از نفرت لذت برده و ترك آن را مثل ترك مشروبات و یا ترك تریاك سخت مآه 
   .  دارندیچه چيز دوست داشتن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            



 اخالق مسيحی : آتاب
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  گناه بزرگ: فصل هشتم
  

رسيم آه بيشتر از هر قسمت اختالف عقيده  ی می مسيحی از مسائل اخالقیامروز به قسمت
 ی مبرا از آن نيست، ولی در این دنيا هست آه آسییك گناه.  راجع به آن وجود داردیفاحش
آنيد و به غير از مسيحيان مردمان دیگر به  یيد از آن احساس تنفر مبين ی می در دیگریوقت
ایم آه مردمان به آج  بسيار شنيده. توانند تصور آنند آه خودشان هم تقصير آارند ی میسخت
 آنند و یا به یتوانند خودار یاند در مورد زن و مشروب نم  خود معترف بوده و یا گفتهیخلق

 به این گناه ی غير مسيحی شنيده نشده آه شخصیول. دان ضعف نفس خود اعتراف آرده
این گناه را در دیگران  ی دیده شده آه وقتیعكس بندرت یك نفر غير مسيح بر. اعتراف نماید

آند و  ی شخص را بيش از این مردود نمیهيچ گناه.  نشان دهندیپوش بيند آمترین چشم یم
ود اطالع نداریم، و هر چه ما خود  را هم آمتر از این گناه از وجودش در خیهيچ گناه

گناه مورد اشاره، . دهيم یبيشتر این گناه را داشته باشيم در دیگران بيشتر مورد تنفر قرار م
.  نام داردی مخالف آن، فروتنی فضيلت اخالقیتكبر یا غرور نفس است و در اخالق مسيح

، گفتيم آه آن قسمت شد ی صحبت می راجع به اخالق جنسیممكن است به خاطر بياورید وقت
بر طبق . ایم  رسيدهی و مرآزی اآنون به موضوع اصلی نيست، ولیمرآز اخالق مسيح
 ی، آز، مست، خشمیناموس یب.  و از همه بزرگتر تكبر استی گناه اصلینظریه معلمين مسيح

 در اثر تكبر و غرور بود آه شيطان به مقام.  ناچيز استیدر مقابل این گناه خيلو امثال آن 
  .  نازل شدیاسفل شيطان

  
آیا .  مخالف خدااستیشود و در ست حالت فكر ی می به هر شرارت و گناه دیگریتكبر منته

 در اطراف موضوع یرسد؟ اگر این طور است قدر یموضوع  به نظر شما اغراق آميز م
ن  قبل گفتيم هر چه شخص بيشتر تكبر داشته باشد بيشتر از حس تكبر دیگرایاندآ. فكر آنيد
خواهيد بفهميد چه اندازه تكبر دارید، آسانترین راهش این  در حقيقت اگر به. شود یمتنفر م

گيرند و  یآنند و یا مرا ندیده م ی مردم نسبت به من تحقير میوقت «:است آه از خود بپرسيد
آنند، چه  ی میفروشند و یا خود نمای ی میآنند و یا نسبت به من بزرگ ییا خود را جمع م

مثال من آه . آند یجاست آه تكبر هر آس با تكبر دیگر رقابت م نكته این» آید؟ یه بدم مانداز
 ی از شخص دیگریصدایم بيش از هر آس دیگر باشد، خيل و خواهم سر ی میدر یك مهمان

حاال . دو نفر هم آار هرگز با هم موافق نيستند. رنجم یآه سروصدایش زیادتر است م
 یاین است آه تكبر اصوال و طبيعتا یك موضوع رقابت آردن آه باید روشن شود یموضوع

تكبر از .  هستندی آه گناهان دیگر تقریبا بر حسب تصادف رقابت آردنیاست، در صورت
گویيم  یما م. دهد ی به ما نمی داشته باشيم، لذتی این آه بيش از دیگری، فقط برایداشتن چيز

 این طور نيست، آنها مغرورند یغرورند، ول میمردم از داشتن تمول ویا از هوش ویا زیبای
اگر هر آس دیگر هم همان اندازه تمول، . زیباترند یا آه از دیگران متمولتر، باهوشتر و

  .  تكبر و غرور نبودی برایداشت، دیگر دليل ی میهوش و یا زیبای
  



 شخص از این آه مافوق دیگران یسازد یعن یپس مقایسه امور است آه شخص را مغرور م
از این رو آه گفته . رود یاگر اصل رقابت از بين برود، تكبر هم از بين م. برد یاست لذت م

شد آه تكبر و غرور برخالف سایر گناهان این طور قابل رقابت است،ممكن است احساسات 
 ی این تصادفی هستند وادار به رقابت نماید، ولی را آه عاشق یك دختری دو مردیجنس

 آدم مغرور معشوقه یول.  باشندیشت آن دو نفر عاشق دو دختر مختلفزیرا احتمال دااست، 
 یشما را ممكن است از دست شما برباید، نه از این لحاظ آه عاشق اواست، بلكه فقط برا

ممكن است حرص هم شخص را به . اثبات این موضوع به خودش آه او بهتر از شمااست
 آدم متكبر ولو این یول.  ببرندیا وانند بهرهاست آه همه نت یرقابت بياندازد، و این در صورت

 تصریح قدرت خود ممكن است یآه بيش از حد احتياج پشت خود را بسته باشد، باز هم برا
دانند،  ی می این دنيا را آه مردم در نتيجه حرص یا خودپسندیتقریبا تمام بدیها. آسب مال آند

محققا حرص و .  نگاه آنيدینظر پولحاال موضوع را از . حقيقتا بيشترش در اثر تكبر است
 داشته یشود آه شخص به پول عالقه داشته باشد تا بتواند خانه بهتر یا یيالق بهتر یآز سبب م

 دویست ی با سالیشود مرد ی آه سبب میآن چيز.  استی این آز فقط تا حد معينیول. باشد
برساند چيست؟این حرص تومان  هزار   چهارصدیهزار تومان درآمد، عایدات خود را به سال

 در سال به شخص آليه ی نيست، زیرا دو ميليون ریال عایدی تحصيل لذات بيشتریبرا
خواهد از  ی شخص میپش این غرور و تكبر است، یعن. دهد ی آه واقعا الزم دارد میتجمالت

خواهد آسب قدرت نماید،زیرا البته قدرت  ی وضعيتش بهتر باشد،و باز هم میثروتمند دیگر
  . برد ی است آه آدم متكبر از آن لذت میقعا چيزوا
  

دهد آه بتواند اشخاص را مثل  ی بر دیگران نمیهيچ چيز آن قدر به شخص احساس برتر
رود  ی هر جا میشود آه دختر زیبای یچه چيز سبب م. خواهد بگذارد یعروسك به هر جا م

 او سبب این آار نيست، ینس را پراآنده سازد؟محققا غریزه جیبا فریفتن، دلباختگان بدبخت
علت آن تكبر . اند عالقه ی سرد و بی خيلیزیرا این قبيل دخترها غالبا از لحاظ احساسات جنس

 ی یا یك ملت پيوسته تقاضاهای سياسیشود یك پيشوا یچه چيز است آه سبب م. است
آميز و از تكبر در طبيعت و نفس خود رقابت . نماید؟ باز هم سبب آن تكبر است   بهینامحدود

 آه یك نفر هم در این دنيا بيش از ی متكبر باشم، پس تا زمانیاگر من آدم. این رو پایان ندارد
 مسيحيان درست . رقيب و دشمن هستمیبا چنين شخصمن قدرت یا ثروت و یا هوش دارد، 

 ممكن.  هر قوم یا خانواده شده استیالعلل بدبخت تكبر است آه از آغاز جهان علت. اند گفته
 مردم را به هم نزدیك آند و شخص ممكن است با مجالست با یاست گناهان دیگر گاه

 هر جا تكبر باشد هميشه عداوت هم یخواران یا مردمان عياش خوش بوده و شاد باشد، ول یم
 نيست بلكه عداوت با خدا یاصال تكبر خود عداوت است و تنها عداوت انسان با انسان.هست
 از یطور غير قابل قياس گردد آه به ی مواجه می شخص با خدا قياس شود، به چيزیوقت. است

همان ترتيب تا خود را در برابر هيچ  تا خدا را آن طور نشناسيم و به. خود انسان باالتر است
  . توانيم خدا را بشناسيم یتا متكبر باشيم ابدا نم. توانيم ابدا خدا را بشناسيم یقابل قياس ندانيم، نم

  
 و البته تا انسان نظرش پست نگرد یشخص متكبر پيوسته با نظر پست بر انسان و اشياء م

چطور است . آورد ی پيش می غامضیاین موضوع مسئله خيل. تواند باال را بنگرد یباشد، نم
توانند بگویند آه به خدا ایمان دارند و چرا این اشخاص  ی آه علنا مقهور تكبرند، میاشخاص

 را ی خيالیآیند؟ بدبختانه باید گفت آه این اشخاص یك خدا ینظر مه  بدار  دینیخيل
 هيچ ی خيالی تصدیق دارند آه در حضور این خدایاین اشخاص به طور فرض. پرستند یم

 پسندیده و آنها را یآنند آه خدا عمليات آنها را خيل ی در حقيقت پيوسته تصور مینيستند، ول
 ی در حقيقت نسبت به خدا به قدر یك شاهی یعنداند، ی میمراتب بهتر از مردمان عاد به

 یگویا وقت. فروشند ینوعان خود م  قائل شده معادل ده ریال در برابر آن تكبر به همیفروتن



 فقط یآنند، ول ی به نام او موعظه آرده و شياطين را به نام او اخراج میگفت بعض یمسيح م
شناسد، راجع به این مردم  یاو اصال آنها را نمدر روز بازپسين به آنها گفته خواهد شد آه 

 یممكن است در این دام مهلك بيفتيم، ول و هر یك از ما در هر لحظه  استآرده یفكر م
 ما را به این ی مذهبیهر وقت آه دریابيم آه زندگ.  این آار هستی برایخوشبختانه محك

 هستيم، در این یبهتر از دیگرتر از همه ما  و باال هستيمیاندازد آه ما مردم خوب یفكر م
 آه در یمحك واقع. صورت باید مطمئن باشيم آه خدا بر ما حكمروا نيست، بلكه شيطان است

 یحضور خدا هستيم آن است آه یا آامال خودمان را فراموش آنيم و یا این آه خود را مخلوق
 در مرآز یفطور مخه آور است آه بدترین گناهان ب  وحشتیخيل. ناچيز و آثيف بشماریم

گناهان دیگر و خفيفتر .  علتش بر ما معلوم استیول. آند ی ما رسوخ می مذهبی زندگانیاصل
  . شود ی می ما ناشیاز عمل شيطان در نفس حيوان

  
این گناه آامال .  ما نيست، بلكه از دوزخ استی از طبيعت جوانی اصال ناشی این یكیول

توان  یبه همين دليل غالبا تكبر را م. تر است و مهلكتر  فریبنده یلنتيجه خيل  است و بایروحان
ها و یا به قول خودشان  معلمين غالبا به تكبر بچه. تر بكار برد  غالب آردن گناهان ساهیبرا
بسيار . نمایند یآنها متوسل شده و او را وادار به رفتار عاقالنه م» حس احترام به نفس«به 

برند  ی مییابند، بدین طریق آه پ ی غلبه میخلق  آجاشخاص از راه تكبر بر ترس، شهوت و یا
خندد، زیرا آامال  یدر این موارد شيطان در دل خود م. است آه این عمليات مادون شأن آنها

 باشد، مشروط بر این آه در او ی خودداری عفيف، شجاع و دارای است آه شخصیراض
شود  ی شما خوشوقت میعالجه درد پاآه آامال از م  تكبر را برقرار نماید، مثل اینیدیكتاتور
 یتكبر هم سرطان روح. ببخشد آه به نوبه خود اجازه داده شود به شما سرطان یدر صورت

  . برد ی عقل سليم را از بين می محبت، رضایت و حتیاست و امكان اصل
  
  
  
  
  

نيد خدا ما اول این آه فكر نك. پيش از پایان این گفتار، از دو سوءتفاهم باید خود را حفظ آنيم
 شأن و مقام خود ی را برایآید و یا فروتن یرا از تكبر منع آرده، زیرا از تكبر بدش م

برعكس خدا اصال در فكرشأن و مقام خود .  مثل این آه خود خدا هم متكبر باشدطلبد، یازمام
خواهد خودش را به ما عرضه  ینيست،نكته این جااست آه خدا مایل است ما او را بشناسيم، م

 با یكدیگر پيدا آنند، در حقيقت ی هستند آه اگر هر نوع تماسیخدا و انسان دو چيز. بدارد
شود و یك مرتبه از آليه افكار احمقانه راجع به شأن و مقام آه  ی فروتن میانسان با خوشحال

آند، فروتن  ی میخدا سع. یابد ی میتمام عمر شخص را ناراحت و اندوهناك آرده، خالص
 یخواهد از دوش ما بار مقدار زیاد ی خدا میپذیر گردد، در معن ن فرصت امكانبشویم تا ای

 یدار را آه خود را رد آن پيچيده و احمقانه در آن خود نمای  احمقانه،زشت و ماسكیها جامه
اگر این آار را آرده بود . رفتي پيشتر میدر فروتن یآاش نگارنده هم اندآ. آنيم بردارد یم

 از ی و آندن لباس بالماسكه و خالصیشتر در اطراف آن آسایش، راحتتوانست بي یشاید م
 شما یها و تعریف از نفس خود و ادا واطوارش را برا  یجنگ نفس آاذب و آليه خود نمای

 در یا  مثل این است آه به تشنهی یك لحظه نزدیك شدن به آن احساس راحتیحت. شرح بدهد
 یین است فراموش نكنيد آه اگر واقعا با آدم فروتننكته دوم ا. سرد و گوارا بدهيمیصحرا آب

است، این » افتاده« گویند ی خواهد بود آه امروزه میتصادف آنيد، این آدم واقعا از آنهای
حال نخواهد بود و هميشه به شما نخواهد گفت آه بنده  ی چرب زبان و افتاده و بیشخص آدم

 یآنيد این است آه او ظرهرا آدم ع به او به آه راجیشاید تنها فكر.  نيستمیقابل نيستم و آس



اگر . آند ی میگویيد ابراز عالقه واقع یرسد و نسبت به هر چه م ینظر م شاداب و با هوش به
 یطور به آسان برید آه یك نفر این ی منزجر باشيد، علتش این است آه حسادت میاز چنين آدم

در .  و یا ابدا در فكر خودش نيستی برخوردار است و مثل این آه در فكر فروتنیاز زندگ
 آسب آند، شاید قدم اول را بتوانيم به او ی بخواهد فروتنیاگر آس. این جا باید متوقف شد

 است، زیرا مطلقا یاین هم اقال قدم بزرگ. اولين قدم این است آه بفهميم تكبر داریم. بگویيم
 . متكبریدی ندارید واقعا خيليد آه تكبراگر فكر آن. توان آرد ی نمیقبل از آن هيچ اقدام
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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
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 اميد: فصل دهم
  

 اميد آن است آه شخص پيوسته به حيات آينده یمعن.  استی دينی از فضايل اخالقیاميد يك
نوع فرار از زحمات اين  مردم عصر حاضر يك ینظر آند و اين اميد برخالف نظريه بعض

 بايد ی است آه يك نفر مسيحی از چيزهايیبلكه يك. باشد ی نمی و يا خيال خامجهان نيست
.  حاضر را به حال خود واگذاريم و ترك دنيا نماييمی اميد اين نيست آه دنيایمعن. انجام دهد

 اين جهان ی آه بيشتر از همه برایاگر به تاريخ گذشته رجوع آنيم خواهيم ديد مسيحيان
خود رسوالن آه سبب تغيير . اند آينده بودهر از همه در فكر جهان اند بيشت زحمت آشيده

 آه ی را گذاردند مسيحيان انجيلی آه بنياد قرون وسطی روم شدند، مردمان بزرگیامپراطور
 ی زمين باقی آه اثر اعمال خود را در روی را منسوخ ساختند و همه آنهايیبرده فروش

چون مسيحيان تا اين . دآر یگذاردند مختصرا علتش اين بود آه فكر آنها در آسمان آار م
.  استاثر مانده یاند اين قدر وجودشان در اين دنيا ب اندازه از فكر جهان آينده منصرف شده
 اگر هدف ما زمين باشد به هيچ آدام یيابيم، ول یاگر هدف ما آسمان باشد زمين را در م

در ساير امور  نظير همين قانون هم یول. آيد یالبته اين قانون به نظر عجيب م. رسيم ینم
آليه حواس شما  آه یا  دقيقهیول.  است بزرگی برآتی و تندرستیمثال سالمت.  استیجار

آنيد يك  ی نموده و خيال می عجيب و غريبیآند آه فكرها ی شود، شروع میمصروف تندرست
 یدست آوريد آه بيشتر چيزهاه  را بیتوانيد تندرست ی میفقط وقت.  در وجود شما استیعيب
  .  آزاد را بخواهيدیغذا، ورزش، آار، تفريح و هوا :از قبيل یديگر

  
ما . توانيم تمدن را نجات دهيم ی آه تمدن هدف عده ما باشد، هرگز نمیبه همين طريق تا وقت

 یرا خيل» بهشت« غالب ما خواستن.  را بيشتر دوست بداريمیبايد ياد بگيريم آه چيز ديگر
جا   است آه دوستان مرحوم خود را در آنی بهشت محل بينيم مگر اين آه فكر آنيمیدشوار م
 سيستم آموزش و یيعن. يك دليل اين اشكال آن است آه تربيت ما ناقص است. آنيم یمالقات م

 ی آرزویدليل ديگر اين است آه وقت.  سازدیپرورش ما افكار ما را متوجه اين جهان م
م اگر واقعا ياد گرفته باشند آه به اغلب مرد. شناسيم یبهشت در ما وجود دارد ما آن را نم

 دارند آه در اين دنيا ی به چيزیفهمند آه احتياج شديد و مبرم ی آنند میقلب خود رسيدگ
 یدهد، ول یانواع چيزها در اين دنيا هست آه خود را به شما نشان م. دست آورده توان ب ینم

 ما به یر موقع اولين گرفتار آه دیآرزوهاي. رسد یهرگز به وعده خود وفا نكرده و به ما نم
 در ما ی و يا در موقع برخورد با موضوع مهيجیيا اولين فكر ما درباره آشور جديدعشق و 

، مسافرت، آسب علم و غيره واقعا ی است آه با هيچ زناشويیشود، از آرزوهاي یبرانگيخته م
 و يا تحصيل یاب غير صحيح يا تعطيالت بدون آميیجا به ازدواج ها اين. شود یبرآورده نم

  . آنيم یبدون موفقيت اشاره نم
  

در هر يك از . دهيم ی و مسافرت و آسب علم را مثال قرار میبلكه فقط بهترين موارد زناشوي
 پيوندد، از ی آن امور به وقوع میآه وقت. چسبيم ی می امر به يك اشتياقیاين امور ما ابتدا

 ی گيريم ممكن است زن خوبی آه میال زنمث.  فهميمیالبته همه منظور را م.  رودیبين م



 است و يا اگر به ی بسيار عالی رويم مهمان خانه و مناظر ديدنیباشد، و يا اگر به مسافرت م
 در تمام اين یول.  جلب توجه ما را بنمايدی خيلیپردازيم ممكن است علم شيم یآسب علم م

اه غلط و يك راه صحيح وجود در تعقيب اين امر دو ر.  آندی از ما فرار میموارد يك چيز
    .دارد

  
 به مراد خود رسيد و باز آن چيز منظور ی آسی وقتیيعن: راه اول، راه نادانان است -١

مثال در . نمايد ی آه بدان رسيده می از چيزیدست نياورد، شروع به عيب جويه را ب
 ی تر گرفته بود و يا سفر پرخرجی آند آه اگر زن ديگری خود غرولند میتمام زندگ

 آه همه دنبالش یآار درست بود و يقينا به آن مراد مرموز.  آرد و غيرهیم
زيرا .  از اين طبقه هستندیبيشتر متمولين رنجيده خاطر و ناراض. رسيد یگرديم م یم

 پردازند و ی می به زن ديگری آرده از يك زنیتمام زندگيشان را صرف خوشگذران
 به ی به قاره ديگر و از يك آاریا  آنند و يا از قارهیپيوسته به دفتر طالق مراجعه م

 ديگر آنها را به یپردازند و هميشه انتظار دارند آه باالخره اين يك ی میآار ديگر
  .    شوند ی باز هم هميشه نوميد می است، ولیرساند و اين همان هدف واقع یمراد م

   
 گيرد آه همه ید تصميم م اين آدم زو: مشتبه استیراه دوم مخصوص آدم فهميده ول -٢

 به سن من ی وقتیول.  چنين استیالبته شخص در جوان« :گويد ی و م استیچيز فان
 یپس اين آدم به آنج» دويد ی موهوم نمیبرسيد ديگر دنبال گرفتن دنباله آرزوها

  ندارد و به آن قسمت از شخصيت خود آه به قول خودشینشسته و زياد انتظار
البته اين . نمايد یمالمت م»  آردی می غير ممكن زاریها بدست آوردن چيزیبرا«

 آند و آمتر مزاحم یتر م  خوشحالی بهتر است و شخص را خيلی از اولیراه خيل
 هم به اصطالح ی آداب شده و تا حدی مبادیآم آم اين شخص آدم. شود یجامعه م

با آسايش  هم رفته نسبتا یرو ینمايد ول ی میاحساس برتر» جوانان«خود نسبت به 
.  بودی زندگی نبود اين بهترين خط مشی جاودانیاگر انسان موجود. برد یسر مه ب
 وجود دارد و فرض آنيد آدم ی واقعا در اين زندگی پايانی بی فرض آنيد شادیول

 مايه تاثر یواقعا بتواند دستش را به هالل قوس قزح برساند، در اين صورت خيل
عقل « آه ما حس استفاده از آن را با)  مرگ در دمیيعن( است، در آخرين لحظه

   .   خود خفه آرده باشيمیفرض» سليم
  

تمايالت در مخلوقات آفريده « : گويدی میشخص مسيح: راه سوم راه مسيحيت است -٣
شود  یمثال بچه گرسنه م.  داشته باشدینشده جز اين آه اين تمايالت راه فرونشاندن

. خواهد شنا آند، بسيار خوب آب هست ی میيا جوجه اردآ. بسيار خوب، غذا هست
اگر من در خودم يك .  خوب جنس مقابل او هستی دارد خيلیيا انسان تمايل جنس

ترين توضيح راجع  ا نتواند آن را قانع سازد، معقول در دنيی پيدا آنم آه هيچ چيزیميل
ز اگر هيچ يك ا.  ديگر ساخته شدهی جهانیبه اين ميل آن است آه اين ميل من برا

آند آه جهان سربه سر گول و  یاين امر ثابت نم. سازد ی آن را قانع نمی زمينیها لذت
 اين حس را قانع سازد، یشايد هيچ گاه منظور اين نبوده آه لذات خال. فريب است

. بايد بيشتر هم آن را تحريك نمايد، تا معلوم گردد آه واقعا آن چيز وجود داردبلكه 
 را دشمن ی بود آه از يك طرف هيچ گاه اين برآات زميناگر چنين باشد بايد مواظب

نداشته و نسبت به آنها قدرناشناس نباشيم و از طرف ديگر هيچ گاه آن را با آن چيز 
من .  از آن است مشتبه نسازيمی و يا سرابی آه اينها فقط گرده و يا انعكاسیديگر

 و اين ميهن تا بعد ه دارم خود زنده نگای ميهن واقعیبايد در خودم حس اشتياق را برا
گاه نبايد بگذارم اين سرزمين مقصود در زير  هيچ. از مرگ مكشوف نخواهد شد



 یبرف پنهان شود و يا از آن منحرف شوم، بلكه بايد اصل عمده منظور من در زندگ
  .    آن ميهن بشتابم و ديگران را نيز به همين آار آمك آنمیاين باشد آه خودم به سو

  
 یخواهند اميد مسيحيان را به حيات ابد ی نيست آه از مردم بذله گو آه میاحتياج :يادداشت

حاضر نيستيم تا ابد در « :گويند یاين اشخاص م. مورد تمسخر قرار دهند انديشناك باشيم
 یها توانند آتاب یپاسخ اين قبيل مردم آن است آه اگر نم. »بهشت به بربط زدن بپردازيم
آليه اصطالحات . ك آنند، نبايد در اطراف آن اظهار عقيده آنندمخصوص مردم بالغ را در

 ی آه در آتاب مقدس به آار رفته از قبيل بربط و تاج و طال و غيره، فقط اشاراتیجسمان
 برده شده ی از آالت موسيقیآن جهت نام.  آه توضيح آن امكان نداردی بيان مطالبیاست برا
 و ی حقيقیترين محرك شاد ى قوی را در اين زندگیموسيق)  نه همهیول(  از مردمیآه بسيار
 آه در ابديت با خدا متحد شوند یتاج از آن جهت ذآر شده آه برساند آنهاي. دانند یابديت م

طال بدان سبب ذآر شده آه بهشت را از قيد .  او خواهد بودیشريك جالل و قدرت و شاد
 آه یمردم.  آن را نشان دهدی ابدو نيز ارزش)  شودیزيرا طال فاسد نم(  بخشدیزمان رهاي

مانند «: گفت ی مسيح هم می آنند ممكن است فكر آنند آه وقتی تلقیلفظاين آنايات را تحت ال
  .»آبوتران باشيم آيا مقصودش اين بوده آه ما هم تخم بگذاريم
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  ايمان: فصل يازدهم
  

 ىبه طور آل .گويند ى است آه مسيحيان آن را ايمان مىگفتار امروز ما راجع به موضوع
شود، آه به نوبت هر دو  ى يا دو مرحله به وسيله مسيحيان استعمال مىآلمه ايمان به دو معن

 آه مردم را متحير ى چيزى اول فقط منظور عقيده داشتن است، ولى معنبه. آنيم ىرا مطرح م
 ىفضائل اخالق سازد و اقال مرا هم متحير نموده اين است آه مسيحيان اين نوع را جزو ىم
دانند و آيا عقيده داشتن و يا عقيده نداشتن به يك سلسله بيانات، چطور جنبه اخالق يا غير  ىم

ميل دارد يا ميل ندارد، يك سلسله عقايد دم عاقل فقط به دليل اين آه گفتم آ ى دارد؟ و مىاخالق
آيد آن را قبول يا رد  ىل به نظرش خوب يا بد ميآند، بلكه از اين رو آه دال ىرا رد يا قبول نم

 ىل ، متشبه باشد، دليل آن نيست آه آدم بديدال ى و بدىاگر شخص راجع به خوب. نمايد ىم
 ى سعىرسيد، ول ى باهوش نيست و اگر داليل به نظرش بد مى خيلرساند آه ىاست، بلكه م

تصور . بود ى مى داليل آن را قبول آند، چنين شخص فقط آدم احمقىآرد با وجود بد ىم
 مردم هم ى يك نكته را درست نديدم و بسيارىرود هنوز هم اين عقيده را داشته باشم ول ىم

 يك مرتبه ىآردم آه اگر فكر بشر ى من فرض مآن نكته اين است آه. هنوز متوجه آن نيستند
دانست تا اين آه يك دليل  بعدا هم خود به خود آن را صحيح خواهد  را صحيح بداند،ىچيز
وسيله ه آردم آه فكر بشر آامال ب ىمن فرض م.  تجديد نظر در اين امر پيش آيدى براىواقع

  .  چنين نيستىشود، ول ىعقل سليم اداره م
  

آند و  ى مرا خفه نمى بيهوشىشود آه داروها ىه دليل صحيح آامال فانع ممثال عقل من ب
 اين موضوع سبب ى ول،آنند ى شروع نمىجراحان مجرب، تا من بيهوش نشدم، به عمل جراح

گذارند، يك  ى را بر چهره من مى تختخواب خوابانده ماسك بيهوشى مرا روىشود آه وقت ىنم
آنم آه من به  ىآم فكر م شود و من آم ىمن ظاهر م در درون ىا وحشت و اضطراب بچگانه

 ىترسم قبل از اين آه درست بيهوش شوم شروع به بريدن قسمتها ىشوم، و م ى خفه مىزود
اين عقل ... رود ى از دست مى بيهوشىو به عبارت ديگر ايمان من نسبت به دارو. بدنم بكنند

پس اين . اساس عقل گذارده شدهبرد، بر عكس ايمان من  ىنيست آه ايمان مرا از بين م
در واقع مبارزه بين ايمان و عقل . اندازد ىاحساسات و قوه تصور من است آه مرا به ترس م

 فكر آنيد، ىوقت...وجود آمده است  از يك طرف و احساسات و خياالت از طرف ديگر به
 ىه دختر زيباداند آ ى مىشخص با دليل آامال صحيح.  از اين قبيل خواهيد ديدىموارد بسيار

 با اين حال ىتوان بدو اطمينان آرد، ول ىدار نيست و نم  او دروغگو است و سر نگهىآشنا
شود، فكرش، ايمانش را نسبت به آن اطالع آم از دست داده و به فكر  ى با او روبرو مىوقت

 زند و يك ىو بار ديگر خود را گول م»  باشدىشايد اين مرتبه طور ديگر «گويد ىافتاده م
  . گويد ى را آه نبايد به او گفته باشد به او مىسر
  

 صحيح واقعاداند  ى آه مىبينيم آه احساسات و عواطف او ايمان او را نسبت به چيز ىپس م
داند آه  ىخواهد شنا ياد بگيرد، عقل او آامال م ى مىيا فرض آنيد پسر. برد ىاست از بين م

 اشخاص را ى در آب غرق شود، زيرا بسياربدن انسان اگر هم درست حفظ نشود، الزم نيست



تواند  ى اصل موضوع اين است آه آيا او مى آب خوابيده يا در حرآت هستند، ولىديده آه رو
 در آب رها ى دستش را از او برداشته و او را بدون پشتبانىآه مرب  ىپيوسته در موقع

 از اين عقيده آشيده و دچار يا اين آه ناگهان دست. آند، به اين موضوع عقيده داشته باشد ىم
آند،  ىشود؟ حاال عين اين موضوع در مورد مسيحيت صدق م ىترس شده و در آب غرق م

 مخالفت ى براىنمايد آه داليل زياد ى توقع ندارد آه اگر عقل او قضاوت مىنگارنده از آس
 فرض ىول آيد، ىوجود نمه  بىا ايمان در چنين مرحله. مسيحيت وجود دارد آن را قبول آند

توان به  ىم.  مسيحيت صحيح استىآنيم عقل شخص يك وقت تصميم گرفت آه به داليل زياد
 ىا  او لحظهىبرا. دهد ى مى در او روىچنين شخص گفت آه در چند هفته بعد چه تغيرات

آه در ميان   آه يا در زحمت بوده و يا اينىرسد آه چندان پسنديده نيست، بدين معن ىم
طور ناگهان احساسات او    خواهد آرد و يا بهىگر آه ايمان ندارند زندگ اشخاص ديىبسيار
 او ى خواهد آرد و يا اين آه براىجوش آمده و در عقيده خود مبادرت به يك اقدام ناگهان به

 بگويد و يا از ىخواهد دروغ ىشود و يا م ى مى پيش خواهد آمد آه گرفتار عشق زنىا لحظه
تواند  ى نسبتا غير صحيح مىوسيله عمل  بيند آه به ى مىا فرصتآيد و ي ى خوشش مىخودش خيل

 او ى برارسد آه اگر مسيحيت صحيح نبود ى مىامرحله  آورد و در حقيقت به پول بدست ىآم
  . نمايد ى مىشد و بار ديگر آرزوها و تمايالت او مبادرت به يك حمله ناگهان ى بهتر مىخيل
  

آيد، گفتگو  ى بر عليه مسيحيت پيش مىاقعا داليل جديد آه وىجا راجع به آن لحظات در اين
 آه ى فعال راجع به لحظاتآه است ى بايد مواجه شود و اين موضوعىبا چنين مراحل. آنيم ىنم

آار   جا به  آه در اينىاآنون ايمان به معناي. آنيم ىشود گفتگو م ىفقط تمايل عليه آن پيدا م
يكبار آن را  آه عقل شما با وجود تغيير روحيه  استىرود عبارت از تمسك به چيزهاي ىم

شود و اين امر از تجربه  ى زيرا عقل هر چه بگويد باز روحيه عوض م-قبول آرده است
 است آه تمام اين امر به ى من طورى هستم، حالت فكرىاآنون آه من مسيح. ثابت شده است

 بود آه ى من طورى حالت فكرىدين بودم گاه ى بى وقتىول. آيد ىنظرم غير متحمل م
 نفس در هر ىاين طغيان و سرآش. آيد ىنظر م   محتمل بهىمسيحيت در آن لحظات خيل

اگر در .  استى بسيار ضرورىاز اين جهت است آه ايمان فضيلت.  استىصورت پيش آمدن
شود آنها را اداره نكنيد، هرگز ممكن نيست آه يا يك  ى شما منحرف مى آه حالت فكرىجاي

آه پيوسته به  خواهيد بود ى، بلكه مخلوقىدين سالم ى يك بى باشيد و يا حتى سالمىنفر مسيح
نتيجه الزم در .  استىهوا و وضع مزاجه زديد و عقايدتان واقعا وابسته ب ىاين در و آن در م

فهميم    اين آار آن است آه بهىاولين قدم برا. است عادت ايمان در شخص استوار گردد
  .  هستيمى فكر حاالت مختلفهىدارا

  
 از ىوقت بعض بار مسيحيت را پذيرفتيم، آن  آن است آه مطمئن شويم اگر يكىقدم بعد

از اين سبب است آه . داريم  هر روز تعمدا جلو چشم نگاهىاصول عقايد عمده آن مدتها برا
بايد .  استى مسيحى و رفتن به آليسا قسمت الزم زندگانى روزانه و قرائت آتب مذهبىدعاها
 خودبه خود در ىنه اين عقيده ونه هيچ عقيده ديگر. تبا به خاطر آورد آه عقايد ما چيستمر

صد نفر را آه ايمان بايد فكر را تغذيه نمود و در واقع اگر شما . ماند ى نمىفكر ما زنده و باق
قانه دانيد چند نفر آنها در نتيجه استدالل صاد ىاند امتحان آنيد، آيا م از دست داده به مسيح را

اآنون  روند؟ ىشوند و آنار نم ىآم سرد نم طور آم اند؟ آيا غالب مردم همين از آن آناره گرفته
 است آه ىترين مسائل لك از مشىپردازيم و اين موضوع يك ى ايمان مبهتر دوم يا ىمعن به

 بدين ىموضوع فروتن  جا با مراجعه به در اين. آار داشته و نگارنده تاآنون با آن سر
 اين است آه بفهميم تكبر ى رسيدن به فروتنىگفتيم آه قدم اول برا. شويم ىع نزديك مموضو
 ى بنماييم تا فضائل اخالقى اين است آه اقدام جدىآنيم آه قدم بعد ىاآنون اضافه م. داريم
  .  را عمل آنيمىمسيح



  
 آزمايش ىاشش هفته بر. رود ىسرعت پيش م غالبا در هفته اول به.  نيستىهفته تمرين آاف يك

 آه شروع ىا توان ديد آامال عقب افتاده ويا از نقطه ى آه مىوقت تا جائ انتخاب آنيد تا آن
 نكند آه خوب ى سعىتا آس. نمايد ىخود آشف م   رانسبت بهىتر رسيده حقايق آرده نيز پايين

ب يك عقيده احمقانه رايج است آه اشخاص خو.  استىداند تا چه اندازه آدم بد ىباشد، نم
آنند در برابر  ى مى آه سعىفقط آنهاي.  استىاين دروغ بازار. دانند ى آزمايش را نمىمعن

باالخره پس از جنگ . دانند چقدر مرحله آزمايش سخت است ىها مقاومت آنند م آزمايش
واز راه رفتن در جهت مخالف باد، .  آن معلوم شدىآردن با ارتش آلمان، قدرت نظام

 آه در ظرف پنج ىشخص. آه در زمين دراز بكشيد حفظ آنيد، نه اينتوانيد شدت باد را  ىم
 يك ساعت بعد ازآن آزمايش چه ىتواند بفهمد آه حت ىدقيقه تسليم آزمايش شود، اصال نم

.  اطالع دارندى آم از بدىازاين جهت است آه از يك لحاظ مردم بدآار خيل.  داشتهىنيروي
. اند  محفوظ ماندهىبد  وسيله تسليم شدن به  ميشه بهعلت اين است آه آنها در تمام عمر خود ه

 آنيم با آن مبارزه ى آه سعىببريم مگر وقت ىشدت نفس اماره خود پ  توانيم به ىگاه نم  ما هيچ
 است ى است آه هرگز تسليم آزمايش نشده، ازاين رو تنها بشرى چون تنها بشرىوعيس. آنيم
  . ت پس او تنها آدم آامل حقيقت بين است آزمايش چيسىداند معن ىطور آامل م آه به

  
 فضائل ى اجراى براى آه در موقع آوشش جدىبسيار خوب، پس معلوم شد اولين چيز

 ما ىاگر اصال فكر آنيم آه خدا برا. خوريم ىفهميم اين است آه شكست م ىم ى مسيحىاخالق
گيريم، اين  ى م ترتيب داده و در صورت گذشتن از اين امتحان نمره خوبىنوع امتحان  يك

يا اگر فكر آنيم آه معامله با خدا هم يك دادوستد . عقيده را بايد از مغز خود بيرون آنيم
 انجام دهيم، خدا را مديون خود ساخته ى است وما بايد سهم خود رااز قرارداد انعقادىمعمول
ين فكر  عدالت دلش خواست سهم خود را انجام دهد باز هم اىرو وقت اگر خدا صرفا از وآن

 راجع به خدا ىآنم هر آس آه يك عقيده مبهم ىتصور م. را بايد از مغز خود بيرون آنيم
آند آه معامله با خدا هم مثل دادن امتحان يا معامله  ىشود، فكر م ى مىآه مسيح  ىدارد، تا وقت

 ىبعضشود،  ى مى اين است آه اين عقيده متالشىاولين نتيجه مسيحيت واقع.  استىدنيو
آنند آه مسيحيت مقرون به شكست است واز اين رو از ايمان خود منصرف  ىص فكر ماشخا
البته در حقيقت خدا همه اينها را  ! ساده استىآنند آه فكر خدا خيل ىآنها فكر م. شوند ىم
ه  آه مسيحيت بايست انجام دهد اين بود آه اين عقيده را بىي از نخستين چيزهاىيك. داند ىم

  . هم بزند
  

 و يا ى است آه بفهميد در اين قسمت بدست آوردن نمره خوب و قابل قبولىا نتظر لحظهخدا م
 آشف ى موضوع ديگرىزوده و ب  نداردىمديون ساختن خدا در مقابل خودمان موضوع

 قدرت تفكر، يا قدرت حرآت اعضا را در ىنع آه واجد هستيم، يىما هر قدرته خدا ب. شود ىم
 خود را منحصرا صرف ىاگر ما هر لحظه از تمام زندگان. است ما عطا فرموده  هر لحظه به
گوييم يك شخص  ى آه مىپس وقت. ايم مال خود اواست باز هر چه داده. خدا آنيم  خدمت به

دانيد مثل  ىآند، م ى خاطر خدا مىهمه چيز خود را به خدا داده يا همه آار خود را برا
پدر جان، ده ريال پول به من «: ته بگويدنزد پدرش رف   بهىچيست؟ مثل اين است آه آودآ

دهد و از هديه فرزندش  ىالبته پدر اين ده ريال را م» بده تا بريت هديه روز تولد بخرم
 ممكن است فكر ى فقط آدم فهيمى خوب و عاقالنه است، ولىآار خيل اين. شود ىخوشوقت م

ين دو موضوع را آشف  شخص اىوقت.  استآند آه پدر در اين معامله ده ريال فايده برده
 ىپس از اين مكاشفه است آه حيات واقع. تواند بكار اصالح او بپردازد ىآند، خدا واقعا م

 دوم ىمعن  اآنون به. در اين صورت شخص از خواب غفلت بيدار شده است. گردد ىآغاز م
  .پردازيم ىايمان م
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  ايمان: فصل دوازدهم
  
  

 خواننده ى ما براى آه اگر گفتار فعلىبدین معن .شود ىدر آغاز توجه دقيق خوانندگان جلب م
 ىدهد، فور ى آه هرگز فرصت سؤال آنها را نداشتيد نمىهای  به پرسشى ندارد و جوابىمعن
 شدن ى مسایل در مسيحيت هست آه قبل از مسيحىبعض. زید و اهميت ندهيدرا دور بيندا آن

 در ى مسایل دیگر هست آه تا مسافتىبرعكس بسيار. توان آنها را درك آرد ىاز خارج هم م
  گر چه به.  استىاین مسایل صرفا عمل. توانيد درك آنيد ى نكنيد، نمىطریقت مسيحيت ط

ها و موانع  ى است آه مخصوصا با دو راهى از دستوراتاین مسایل عبارت. آید ىنظر چنين نم
هر موقع . نداردى سر و آار دارد و تا شخص به آن مراحل نرسد، هيچ معنىسفر روحان

آن را به حال  مانيد، اهميت ندهيد و ى پيدا آنيد آه از درك آن عاجز مى در آتب مسيحىبيان
و اگر . شوید آه منظور چيست ىجه م و شاید سالها بعد ناگهان متوىیك روز. خود بگذارید

البته تمام این چيزها بر عليه . بخش است  اآنون بتواند آنرا درك نماید فقط برایش زیانىآس
 خارج ىدهيم ممكن است از قدرت فكر ى آه اآنون توضيح مىموضوع. خود نگارنده است

پس فقط . آه نيستم  ىشود هستم در صورت ى آه ذآر مى مزایایى فكر آنم آه داراىباشد، یعن
باره این اظهارات  در این امر تقاضا آرد آه با دقت زیاد در ىتوان از مسيحيان مجرب ىم

اصالح فرمایند و سایرین هم بياناتم را مطالعه و اگر شود  ى مى و اگر خطایمراقبت فرمایند
  .  بود استفاده برند نه از این لحاظ آه حق با نگارنده استىآمك

  
آید آه  ىگفتيم آه ایمان بدین مفهوم بعد از آن پيش م. پردازیم ى دوم ایمان مىمعن اآنون به

 از عهده ى مسيحيت را اجرا آند، ولى آند فضایل اخالقى سعىبهترین وجه شخص به 
خدا تعلق داشته   را آه بهىتوانست چيز ىآرد فقط م ى آوشش مىبرنيامده و بفهمد آه اگر خيل

حاال باید بدانيم آه خدا واقعا به . برد ى مى خود پى ورشكستگعبارت دیگر به به. برگرداند
مند است این است آه ما  ه آه خدا بدان عالقىچيز. مند نيست هعمليات ما چندان عالق

 باشيم آه به یك ى همان نوع مخلوقاتىیعن. ى و نوع مشخص باشيم با یك خاصيتىمخلوقات
زیرا این »  با یكدیگر هم مربوط باشيمىقبه یك طری« نگفتم آه .او مربوط باشيم  باىنوع

اگر نسبت به خدا صاف و درست باشيم، ناگزیر با همه . ن استآقسمت خود به خود شامل 
 چرخ ىها  آه اگر همه ميلهىطور  همنوعان خود هم صاف و درست خواهيم بود، همان

 و واهد بودسبتشان با یكدیگر درست خ چرخ قرار داده شود، طبعا نىدوچرخه درست در توپ
 و تا در فكر  مقرر داشتهىا نوع معامله   او یكى بداند آه براىتا انسان خدا را مثل ممتحن

او راجع به .  با خدا پيدا نكرده استى ميان خود و خداست، هنوز ارتباط صحيحىادعاها
 بشر را آشف نكند، ارتباط ىتفاهم و تا حقيقت ورشكستگ آيفيت خدا و آيفيت انسان سؤ

  . آند ى با خدا پيدا نمىصحيح
  

 وار این ىآار برده شده و طوط  اخص آشف آردن بهىآردن بعض» آشف«جا آلمه  در این
 یاد ىزود   پيدا آند بهى یك نوع تربيت دینى در آوچكىآار برده نشده، البته هر آودآ  آلمه به



 ىادر نيستيم حتخواهد گرفت آه بگوید آه هر چه ما به خدا تقدیم آنيم مال خود اوست و ما ق
آار    خدا داده را بهى از استعدادهاى و فقط مقداره خدا به ما داده به او پس بدهيمچ  آن
 وسيله تجربه   مقصود این است آه واقعا این موضوع را باید آشف نمود و بهىبریم، ول ىم

آنيم آه از مراعات  ىآشف م آه گفته شد، ىاآنون بدان معن.  بردى به صحت آن پىعمل
اگر ). شویم ىو باز هم موفق نم( جد و جهد آنيم ى خيلىمگر این آه خيل.  عاجزیمىقانون اله

هم واقعا آوشش آنيم هر چه بگویيم، باز هميشه در عمق فكر ما این عقيده خواهد بود آه اگر 
 راه ىپس به یك معن. این دفعه بيشتر آوشش آنيم موفق خواهيم شد آه آامال خوب باشيم

 به ىتر بكوشيم، ول  است آه باید پيوسته بيشتر و سختىخدا یك راه آوشش اخالقبازگشت به 
آليه این آوشش به یك . رساند ى دیگر آوشيدن باالخره ما را به سر منزل مقصود نمىیك معن

خدایا این آار «  خدا متوجه شده و بگویيمىسو  شود آه در آن لحظه به ى مى منتهىلحظه حيات
وقت از خودتان  محض خاطر خدا هيچ. »، زیرا از من ساخته نيستىنرا دیگر تو باید بك

و آن وقت ننشينيد و مواظب فكر خود نباشيد آه آیا » ام؟ آیا من به این مرحله رسيده«: نپرسيد
ترین اتفاق   مهمىوقت. گذارد ىاین قسمت آامال شخص را در راه غلط م. آند یا نه ىپيشرفت م
  . است افتادهىدانيم چه اتفاق ىب اوقات در آن لحظه نمدهد، غال ى ما رخ مىدر زندگ

  
  

 آه ىغالبا مواقع. »، من در حال رشد هستمىاوهو«: گوید ىشخص هميشه به خودش نم
 شود آه به ىشود آه چه اتفاق افتاده و متوجه م ىمتوجه مگردد،  ىشخص به گذشته برم

شخص آه . وع مشهود استتر هم همين موض در امور ساده. است» در حال رشد«اصطالح  
رود یا نه، محتمل است آه آامال  ىآند با اشتياق مراقبت نماید آه آیا به خواب م ىشروع م
 شود، ممكن است به ىاش گفتگو م جا در باره   آه در اینىبه همين طریق چيز. بيدار بماند

» ن بنيانجا« طور آه در مورد پولس رسول یا  ندهد، همانى هر آس روى براىطور ناگهان 
آس نتواند ساعت معين یا   باشد آه هيچى تدریجىقدر   داد، بلكه ممكن است بهى روىناگهان
 آه مهم است تغيير ماهيت است نه این آه در ى و چيز را نشان بدهدى سال مخصوصىحت

 آه ىاز اطمينان داریم، این تغيير عبارت از این است آه ىموقع وقوع این تغيير ما چه حالت
توانيم، انجام دهيم و بقيه را به خدا  ى خود داریم مایوس شده و آن چه مىش شخصآوش به

به .  نداردى فعال اهميتىسؤتفاهم گردد، ول» به خدا محول آنيم«ممكن است جمله . محول آنيم
، باید تمام اعتماد خود را بسيج نماید ى آارها را به خدا محول مى آه یك نفر مسيحىآن معن

 است ى شریك او در اطاعت آامل بشرىنان داشته باشد آه مسيح به یك طریقنماید و اطمي ب
و از زمان تولد تا موقع مصلوب شدن اصل اطاعت از خدا را در نظر داشته است و بداند آه 

  . نواقص او را تكميل خواهد آردىمسيح او را به خود بيشتر شبيه خوامد نمود و به یك معن
  
  

عالوه . خواهد ى نمىدهد هيچ چيز ى آه مىدر مقابل چيزشاید مناسب باشد آه بگویيم مسيح 
 ى آليه زندگانىبه یك معن.  داده استى همه چيز خود را در مقابل هيچ، اجرىبر این او حت

اما اشكال در این است آه ما به .  جالب توجه استى، شامل قبول آن پيشنهاد خيلىمسيح
 آه ما به ىچيز. توانيم انجام دهيم هيچ است ىچه انجام داده و م آه بفهميم آن برسيم ىا مرحله

ميل نبودیم این است آه خدا نكات خوب ما را به حساب آورده و نكات بد ما را  ىانجامش ب
هيچ آزمایش غلبه    ممكن است بگویيم آه تاآنون بشر بهىباز هم به یك معن. نادیده بگيرد

 در غلبه بر آزمایش دست بكشيم و به عبارت دیگر تسليم ىآه از سعنيافته است، مگر این 
 دليل صحيح نباید دست آشيد، ى و آوشش در راه صحيح و براى باز هم از سعىول .شویم

 همه چيز خود ى اگر آسىو باز به یك معن.  خود را مبذول بداریمىمگر این آه بهترین مساع
اش  ىاعتماد او معن.  نيست آه دست از آوشش بكشداش این ىرا تسليم مسيح نماید، البته معن



 ندارد آه بگویيم به ىمعن.  او را انجام دهدىها  آند آليه گفتهىاین است آه البته شخص سع
پس اگر واقعا خود را تسليم .  آه نصيحت او را نشنویمىیك شخص اطمينان داریم در صورت

 و آوشش ى این سعىول. او اطاعت آنيدآنيد از  ى مىاش این است آه سع نمایيد نتيجه ىاو م
  .  است و آمتر اندیشه و اضطراب داردىطریق جدید به
  

روع به نجات دادن  این آه او قبال شىنكنيد آه نجات یابيد، بلكه براآن  ىاین آارها را برا
و انتظار نداشته باشيد آه در مقابل اعمال خود بهشت را به شما اجر بدهد، شما نموده است 

 از بهشت ى عمل آنيد، زیرا نخستين اشعه ضعيفىیك طریق معين  ناچار بخواهيم بهبلكه 
 خانواده ىآنند آه آیا راهنما ىمسيحيان غالبا مباحثه م. اآنون در درون شما جایگزین است

 است و مثل این است ىاین موضوع بسيار مشكل.  اعمال نيك یا ایمان به مسيح استىمسيح
 آه شخص را به ى تنها چيزىیك آوشش اخالق. تر است  الزمىچبپرسيم آدام تيغه قيآه 

 را از ى است آه در آن مرحله شخصىایمان به مسيح تنها چيز. رساند ىمرحله تسليم م
دو تقليد از حقيقت . شود ى و از ایمان به او اعمال نيك حتما پيدا مبخشد ى مى رهایىنوميد

ه مسيحيان دگر آنها را متهم به ایمان به این  مختلف مسيحيت داشته و در گذشتىها است، فرقه
. فقط اعمال نيك اهميت دارد«گفتند  ىاند، یك دسته متهم به این بودند آه م دو امر نموده

 محبت دادن پول است و بهترین ىبهترین سخاوت از رو. سخاوت بهترین عمل نيك است
به ما ویست هزار ریال پس اگر مثال د.  آه باید پول در راهش خرج آرد آليسا استىچيز
 آه به این منظور ىالبته جواب این محمالت آن است آه اعمال نيك» آمرزیم ى تو را مىبده

.  استىبشود و بخواهد بهشت را با پول بخرند، عمل نيك نيست، بلكه یك قسم احتكار تجارت
 ىه باشاصل موضوع ایمان است، پس اگر ایمان داشت«: گفتند ىدسته دیگر متهم بودند آه م

 خواهد آرد آه در ىپس فرزند من مرتكب گناه بشود و مسيح طور.  نداردىاعمالت اهميت
  . » در وضعيت ننمایدىآخر فرق

  
خوانيم شامل این  ىبه مسيح م» ایمان« را آه ىپاسخ به این دسته این است آه اگر آن چيز

نان به او نيست آه ما  به فرمایشاتش نكنيم، پس این اصال ایمان و اطميىاست آه اصال توجه
واقعا آتاب مقدس ظاهرا به .  است راجع به اوىداریم، بلكه فقط قبول یك فرضيه عقالن

موضوع توجه داشته آه هر دو موضوع را در یك جمله عجيب آورده و نيمه اولش این است 
 به ما و ىمثل این آه همه چيز بستگ» نجات خود را با ترس و لرز بطلبيد«: گوید ىآه م

مثل این . »آند ىزیرا خدا در شما عمل م«: فرماید ى در نيمه دوم مىعمال نيك ما دارد، ولا
متاسفانه در مسيحيت به یك چنين . آنيم ى نمىآه همه آارها با خدااست و ما هيچ آار

 آه ىطور به.  نداردى در عين حال تعجبىاین امر مایه حيرت است،ول. رسيم ى مىموضوع
آنند، خدا  ى خدا و انسان با هم آار مىآنيم بفهميم آه وقت ى مىنون سعشود ما اآ ىمالحظه م
 آه ىطور  به و اینها را آامال از یكدیگر تفكيك آنيم آند ىآند و بشر واقعا چه م ىواقعا چه م

 دو نفر ى هم مثل همكارىآنيم آه این همكار ىو البته ابتدا این طور فكر مبا هم مخلوط نشود 
. »او این آار را آرد و من هم آن قسمت دیگر را انجام دادم«گویيم  ىس مبا یكدیگر است، پ

 ىاو در درون و بيرون شما است و حت.  این طرز فكر خراب است، خدا این طور نيستىول
   قادر به بيان آن بهىرود زبان بشر ى آرده، باز هم تصور نمىاگر هم بفهميم آه آن آار را آ

  . شد ىطور صحيح م
  
 خواهيد برد آه ى پى دارد، ولى یك نوع تعبيرى در تشریح این موضوع هر آليسایى سعىبرا
گویند آه ایمان الزم است و  ى آه بيشتر از همه به اهميت اعمال نيك معتقدند به شما مىآنهای
. گویند آه اعمال نيك بكنيد ىبه شما م اصرار در داشتن ایمان دارند ى هم آه خيلى آنهایىحت
یقين است همه مسيحيان با این عقيده موافقند آه . »رویم ىيش از این پيش نمبه هر صورت ب«



 است و وظایف و قوانين و گناه و فضيلت است، ىاش اخالق گر چه ظاهرا ابتدا مسيحيت همه
 ى شخص به نظرش آشورىرسد، یعن ى اینها مى ماوراىباز بعد از همه اینها به یك چيز

.  تفریح و مزاح استى مذاآره نيست و اگر هم بشود برارسد آه در آنجا این چيز مورد ىم
 ى اینها به خوبىول.  هستندى آه پر از فروغ است مملو از خوبىا جا همه مثل آینه در آن

 برایش قایل نيستند و اصال متوجه آن هم ىآنند و هيچ اسم ى را اطالق نمىخودشان لفظ خوب
 این ى است، ولى این اعمال از آن سار هستند آهىا سرچشمه سرگرم ىها خيل آن. نيستند

آس   رسد و چشم هيچ ى مرگ مىلبه پرتگاه دنيا یعن   است آه جاده بهىا نزدیك مرحله
   .ها ممكن است بيشتر از نگارنده ببينند ى دورتر از این را ببيند، گر چه خيلىتواند خيل ىنم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


