
 

  
  
  
  
  

قرن  متفکرانترین   یکی از برجسته) ۱۹۶۳-۱۸۹۸( ١لوئیس. اس. سی
 ۱۹۵۴او تا سال .  بانفوذترین نویسندۀ عصر خود بود،زعم برخی بیستم، و به

 ،ه بودیات زبان انگلیسی اختیار کردی ادب استادِ کرسیدر دانشگاه آکسفورد
 و ،وسطی ِادبیات انگلیسی دورۀ قرونبخش و پس از آن به ریاست 

. رنسانس برگزیده شد، و تا دوران بازنشستگی در آن منصب خدمت کرد
کار خود رد و از این طریق آرا و افَلوئیس بیش از سی کتاب به نگارش درآو
هر ساله هزاران نفر جذب مطالعۀ . را به خوانندگان بسیاری معرفی نمود

  .شوند آثار ارزندۀ او می
 

  :بارتند ازبرخی از آثار ارزندۀ سی اس لوئیس ع
  ِیا، چهار عشق، مسیحیت ناب،های نارن داستان

  ...های اسکروتیپ، و  ِروایت یک غم، مسئلۀ رنج، نامه
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  گفتارپیش
 

در دنیایی سر ِتو زمینۀ تاریخی آن مطالعه کرد که این کتاب را باید در پر
. و شفا است سرایی  داستان عملی متهورانه برایهببه مثابه جنون گذاشته، 

 سال پس از پایان جنگ چهار و  قط بیست، ف۱۹۴۲بریتانیای کبیر در سال 
 نابود ساخت، دوباره وارد ًکامال اول، که نسل جوانش را  خونینجهانی

 شهروندان در رنج و عذاب بودند زیرا هر شب چهارصد اکنون. جنگ شد
 ١»بلیتز«این واقعه که به . کرد شان را بمباران می هواپیمای آلمانی سرزمین

 را به شان را تغییر داده، و شهرها و ساکنانمعروف است چهرۀ این کشور 
  . و سربازان خط مقدم جبهه تبدیل ساخته بود،صحنۀ جنگ

های وحشتناک جنگ جهانی اول  لوئیس در جوانی در خندق. اس. سی
  بمباران شهرهای بریتانیاهنگامی که، ۱۹۴۰ال  و در س،خدمت کرده بود

ۀ وظیف ر زمان حمالت هوایی د ساکنانِمددکار غیرنظامیعنوان   بهآغاز شد،
دوش گرفت، و برای   بهِسرکشی به مناطق بمباران شده و راهنمایی مردم را

  برای همان کسانی که؛سخنرانی کردهوایی انگلستان افسران نیروی 
دانستند بعد از سیزدهمین مأموریت بمباران هوایی، اکثرشان کشته و یا  می

یس را واداشت تا دربارۀ مسائلی این شرایط لوئ. مفقود اعالم خواهند شد
از . سی.بی.چون رنج و درد و شر سخن بگوید و نتیجه این شد که شبکۀ بی
 مجموعه  یکاو دعوت کرد تا در دوران جنگ، دربارۀ ایمان مسیحی

 ۴ -۱۹۴۲های  ها که بین سال این سخنرانی. هایی رادیویی ایراد کند سخنرانی
وری و تألیف شد که ما امروزه آن را  به شکل کتابی گردآتایراد شد، عاقب

  .شناسیم می» ِمسیحیت ناب«نام  به
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  ِمسیحیت ناب ۸

ِپس این کتاب حاوی تفکرات آکادمیک فلسفی نیست اثری بیشتر بلکه . ِ
. شفاهی است که خطاب به شنوندگان دوران جنگ ایراد شده است- ادبی

برای شنوندگان دوران جنگ که هر روزه خبر فجایع و کشتار و ویرانی را 
رادیو بشنوند مردی از طریق  چقدر باید عجیب بوده باشد که ،دنشند می

طبعی و سنجیدگی در مورد رفتار شایستۀ انسانی و  روشنفکر، با شوخ
وقتی شبکۀ . گوید می سخناز بد ِرعایت انصاف و اهمیت تشخیص خوب 

 اعتقادات مسیحی را برای دیگر هموطنان  تا خواستلوئیساز . سی.بی.بی
 خود تشریح کند، لوئیس چنان به سخن گفتن آغاز کرد که گویی ِبریتانیایی

  .دهد ترین کار دنیا را انجام می ترین کار، و در عین حال مهم ساده
 انکار رفته در این اثر که بر مخاطب جای شگفتی است که تشبیهات به

که به ی ی قلمروهبه مثابدنیای ما «اولیۀ آن چنان اثرگذار بود، تصاویری نظیر 
تمام ویرانی آن، و کمر به سرزمینی که شریران «، و یا »شغال دشمن در آمدها

 نیز همچنان ، با شرایط دنیای کنونی ما»اند بسته های موجود در آن، نیکویی
ی که در های یک از مفاهیم مدرن و دستاوردها و پیشرفت هیچ. متناسب است

 . پایان بخشدآوری صورت گرفته، نتوانسته است به پدیدۀ جنگ زمینۀ فن
» احساس گناه چیزی کهنه و منسوخ است«اظهارات ما مبنی بر اینکه 

: گوید که میای  لوحانه سادهو پاسخ . های جهان را از میان نبرده است رنج
نیز مشکالت را حل نکرده ، »آوری یا مذاهب جهان است گناه بر ذمۀ فن«

گاه که تن  هر. م هستیماِرار دارد که مشکل خود صلوئیس ا. اس. سی. است
دهیم، چنانکه گویی تنها انتخاب ممکن  به شرارتی بنیادین و خاص می

شویم که انبیا هزاران سال پیش، از  است، تبدیل به نسل شریر و زناکاری می
  .آن سخن گفتند
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 ۹ گفتارپیش

ِ مردی عاشق به تعبیر یکی از دوستانش،لوئیس که  .اس .سی
گیرانۀ شرایط موجود، چیزی   آسانِبود، باور داشت که پذیرش پردازی خیال

های  داستان« همچون در کتاب اثر او در این .نمایاند بیش از بزدلی را در ما می
 و به  دربارۀ شرایط انسان قدرت تخیل را در آشکار ساختن حقیقت،»نارنیا

ِترین راه  کوتاه ،بلندترین راه « به قول او.دهد ارمغان آوردن امید، نشان می
  .، هر دو همین است و ایمان ِو منطق افسانه» . استمنزلرسیدن به 

 و ،ِ ملحد سابقعنوان بهبود،  اعتبار سخنانش اش دلیل  تجربهلوئیس که
ًان رادیویی خود اظهار داشت که او را دقیقا  به مخاطبعضوی ساده از کلیسا،

اند که  به همین دلیل برای تشریح ایمان مسیحی برای نسلی نو برگزیده
و مبتدی و در  … ای فردی است غیرحرفه«نیست، بلکه کارشناس دینی 

 دوستانش گفت که این وظیفه را پذیرفته بود، زیرا باور او به ».آغاز راه
» پس از دوران مسیحیت«از دنیای بخشی که خود را بریتانیایی داشت 

 روشنرا با کلماتی ساده و مسیحیت ِگاه حقایق اصیل   هیچ،دانست می
گارد و ِیرک کیچون » ِمسیحیت ناب«کوشد تا در  میلوئیس . نشنیده بود

، آن را مذهبدر نگاهی تازه به به خوانندگان خود کمک کند تا بونهفر 
با پیروانی شبیه به گروهی زیرزمینی  در نظر آورند یمانی بنیادینهمچون ا

ظاهر غالب است، برای شنیدن  های جنگی، جایی که شرارت ب که در منطقه
  . اند هم آمدهپیام امید گرد 

ِمسیحیت ناب« ی نیست که االهیاتلوئیس کتابی فلسفی و .  اس.سی» ِ
.  بگذاریمها  آن را در قفسۀ کتابفتگو بنشینیم و بعددربارۀ آن به بحث و گ

طلبد تا   را به چالش میاست که دائم ماکتابی بلکه طریق زندگی است؛ 
مردمی . وجود نداردعامی ِمردم چیزی به اسم «یاد داشته باشیم که   همیشه به

 شان تحقیر و استثمار و یا،بستان داریم  و مراوده و بدهبا آنها سر و کار که
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  ِمسیحیت ناب ۱۰

 این  با اگر خودمان رابر این باور است کهاو » .اند ، مخلوقاتی جاودانیکنیم می
 مان چنان متحول خواهد شد که شرارت از میان بدهیم، زندگیوفق واقعیت 

 انسانیت ما را به مسیحوقتی .  خواهد یافت آن غلبه و نیکویی برخواهد رفت
را بر  خدا ،خود گرفت و جسم ما را تقدیس کرد و از ما خواست تا در مقابل

  .، منظورش همین بودسازیمیکدیگر مکشوف 
ن امری است محال، اما لوئیس  که ایدهد جلوه میهر چند دنیا چنین 

حتی فردی مسموم از «ئیس زعم لو به. دهد پذیر بودنش را نوید می امکان
تواند  می» ای مملو از حسد و نزاع بار آمده  که در خانواده، ناصحیحِتربیت
» ای را باید برانیم اضه قرِاتومبیلچه آدمیان ما «بر اینکه  خدا  که یابداطمینان

  ».توانیم انجام دهیم ِبهترین آنچه را که می«خواهد   و فقط از ما می،واقف است
وئیس بدان اعتقاد دارد انسانی است، اما سهل و آسان مسیحیتی که ل

نه در ترین نبردهای مذهبی  خواهد بدانیم که بزرگ  زیرا از ما می،نیست
 . است جریانهای عادی در های چشمگیر، بلکه در قلب انسان آوردگاه

 روز بر ما یکنیم که فشار تمام گشاییم و احساس می وقتی صبح چشم می
خواهیم چه نوع موجوداتی  اید تصمیم بگیریم که میکند و ب سنگینی می

گونه که مردم درماندۀ دوران جنگ  ًمطمئنا این کتاب همان. جاودانی باشیم
آنان را  خدا یاد داشته باشیم که  تا به رساند ما را نیز مدد خواهد،کردرا یاری 

س چنانکه لوئی. گیرد ًدر طلب قدرتند، شدیدا به تمسخر میبهایی که به هر 
 خودکامگان ِآور است همانندی چه مالل«کند  با طنز و نغز به ما یادآوری می

  ».ِمندانه است تنوع مقدسان ، چه شکوهو فاتحان
  ١کاثلین نوریس
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تار مطالب این کتاب ابتدا در قالب سخنرانی ارائه شد، سپس در سه نوش
) ۱۹۴۳( ، رفتار مسیحی)۱۹۴۲(» ها مجموعه سخنرانی«مجزا تحت عنوان 

من در این نوشتارها قدری به . انتشار یافت) ۱۹۴۴ (»ماورای شخصیت«و 
 گفته بودم، افزودم، ولی کل مطلب کمابیش همان ها آنچه در سخنرانی

ِباید تا حد ممکن شبیه سخنرانی کنم سخنرانی رادیویی  فکر می. است
ها از  رانیبنابراین من در این سخن.  انشای مکتوبِواقعی باشد نه مثل قرائت

دلیل  در ضمن به. ِاصطالحات و ایجاز معمول در محاوره استفاده کردم
 هر جا که ضروری -ادرستی که از برخی مطالب شده بود های ن برداشت

کنم   زیرا احساس می،ر متن جرح و تعدیالتی ایجاد کردم د- نمود می
  .فهمم  میامروز نسبت به ده سال پیش برخی مطالب را بهتر

هیچ عنوان قصد  گان گرامی باید دقت داشته باشند که من بهخوانند
 باید  راندارم بگویم کدام فرقۀ مسیحیت برتر از دیگری است و کدام

نیز در این .  کلیسای انگلیکن هستم و بسمن خود نیز عضو سادۀ. برگزید
زیرا . ِ به کیش مسیحیت درآورمخودمهمانند کتاب قصد ندارم کسی را 

 باالترین کمک بهکه ام  بر این باور بوده دن، هموارهپس از مسیحی ش
ِحیتی را که مسیحیان تمامی ی این است که مسام ِهمسایگان غیرمسیحی
و .  و از آن دفاع نمایم، تشریح کنمشان  برای،اند اعصار بدان اعتقاد داشته

ًاوال موضوعات مورد اختالف میان . ام دالیل متعدد داشتهبرای این کار 
ان دان االهیاند که فقط  شناختی آخرت-ی و تاریخیاالهیاتقدر   آنمسیحیان

 به غریقی ،من خود نیز در این عرصه. شان بپردازند باید به شرح و بسط
 ،ین عرصهدوم اینکه نکات مورد بحث در ا. مانم که محتاج نجات است می
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  ِمسیحیت ناب ۱۲

چه بسا که . دنسوی ایمان مسیحی نقشی ندار ان بهدر هدایت غیرمسیحی
ایمانان  و هدایت بیختن به این موضوعات بیش از آنکه باعث جذب پردا
نظر میان مسیحیان هرگز  موارد اختالف.  و تحذیرشان گردد مایۀ ترس،شود

ِآنان که به خدای واحد و پسرش  -  نباید به خارج از حلقۀ ایمانداران
قبت اینکه دریافتم نویسندگانی عا. کشیده شود - عیسای مسیح ایمان دارند 

، خواند می» ناب «ِ آن را مسیحیت١ از آنچه باکستربیش از دفاع ، تواناتربس
ۀ حوزای که من آن را بهترین   عرصه.اند درگیر چنین موضوعاتی بوده

خود به خود به سوی  و من  عرصه بود،دانستم نیازمندترین خدمتی خود می
  .آن کشیده شدم
مطالب ندارم و سپاسگزار انگیزۀ دیگری از ارائۀ این دانم  می تا آنجا که

ِ برخی مطالب ِخواهم بود اگر خوانندگان از سکوتی که در توضیح
  .پردازانه نکنند های خیال گیری نتیجه، ام برانگیز اختیار کرده بحث

.  نیست که من از ایمان خود اطمینان ندارم چنین سؤاالتی بدین معناالبته
هست که ما مسیحیان سؤاالتی . ناپذیر است وقوع شک و تردید اجتناب

 کنم هرگز برخی سؤاالت نیز هست که فکر می. داریمپاسخی نشان  برای
حتی اگر در جهانی برتر نیز چنین سؤاالتی .  نخواهیم داشتشان پاسخی برای

تو را چه؟ تو از پی من «ً احتماال چنین پاسخ خواهیم شنید که ،مطرح کنیم
ای  ًکه من قطعا دربارۀ آنها عقیدهست اما سؤاالتی نیز ه. ۲۱ :۲۲یوحنا » .بیا
زیرا من نه در پی تشریح . کنم  ولی در موردشان سکوت اختیار میدارم

، آنچه »نابمِمسیحیت « بلکه در تالش برای توضیح و تشریح ،»ِمذهب خود«
  . بیاید چه نیایدم خوش بوده است؛ چه نیزتر از من  پیشهست و
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 ۱۳ مقدمه

زی بیش از آنچه به معجزۀ  دربارۀ مریم مقدس چیبرخی از اینکه من
پایه و  های بی گیری گویم، نتیجه شود نمی تولد عیسای مسیح مربوط می

طور   روشن است، اینً کامالاما انگیزۀ من از این ایجازگویی. کنند اساسی می
 کشیده برانگیز  بحثهای بگویم به عرصهبیشتر نیست؟ زیرا اگر چیزی 

یست که برای بحث و بررسی تا ای ن و در میان مسیحیان عرصه. شوم می
اعتقادات کاتولیکی در این باره نه فقط . بدین حد ظرافت و دقت بطلبد

اند بلکه  همراه با احترامی است که مؤمنین نسبت به اعتقادات مذهبی قائل
در مواقع خطر  که مردان م استأبا حساسیتی دلیرانه تو) طور طبیعی به(

بنابراین بسیار دشوار . دنکن اس می احسنسبت به حیثیت مادر و همسرشان
 آنکه در نظرشان م و همبا آنان حفظ کنرا اوت عقیدۀ خود است که هم تف

ها در   و بالعکس اعتقادات پروتستان.گزار جلوه نکنم مالحظه و بدعت بی
 ِگرفته از اعتقاد به وحدانیت د که نشأتانگیز ین باره احساساتی را برمیا

، اعتقادات کاتولیکی دربارۀ مریم های بنیادگرا ناز نظر پروتستا. است خدا
 )هر چند نیز مقدس باشد(را  بین خالق و مخلوق ِ وجه تمایز،مقدس

بنابراین بسیار دشوار . پرستی ِ ظهور دوبارۀ چندگانهِ، خطراندازد خطر می به
 و در عین حال در قیدۀ خود را با اینان نیز حفظ کنمنماید که اختالف ع می

اگر موضوعی باشد که بتواند . گزار و یا مشرک جلوه ننمایم عت بدنظرشان
 موضوعی که خواندنش -که بیاندازد َهلَرا به م» ِمسیحیت ناب«کتابی چون 

است،  خدا ،ِبرای آنان که هنوز ایمان ندارند عیسای متولد از باکره
  .ن موضوع استً دقیقا همی-غیرسودمندترین است 

 چنین نتیجه برانگیز  بحث در مواردتوان از سکوت من همچنین نمی
 یکی از موارد ْ، زیرا این خودام شمردهارزش  گرفت که آنها را باارزش یا بی

 ِ مسیحیان اهمیت مانظر میان یکی از موارد اختالف. بحث است قابل
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های مختلف با هم بحث  وقتی دو مسیحی از فرقه . است مانظرهای اختالف
موضوع ارزش آیا این «: گوید ی از آنها میکشد که یک کنند، طولی نمی می

! اهمیت؟ البته که دارد«: دهد و دیگری پاسخ می» ؟این همه بحث را دارد
  » !این موضوعی حیاتی است

 ،صدد نوشتن چه نوع کتابی هستم  در شد تا روشن شود که ذکراینها همه
ا سرپوش  طفره بروم و یا بر آنه،مسئولیت در مورد اعتقادات خوداز نه اینکه 
ای وجود  تر نیز گفتم دربارۀ آنها هیچ شک و شبهه زیرا چنانکه پیش. بگذارم

   .اند  ذکر شده٢»همه در کتاب دعای عمومی« ١قول عمو توبی ندارد؛ و به
ِعنوان مسیحیت متعارف معرفی کنم   خطر در این بود که چیزی را بهاما

پس برای . دَشمار  میمتعارف) و حتی بدتر از آن خودم(که کلیسای انگلیکن 
 این  دومبخشکه اکنون (ِ متن اصلی این کتاب را ،اینکه از این خطر حذر کنم

دیست، ُتِهای انگلیکن، م برای چهار روحانی از فرقه) رود شمار می  بهکتاب
شان را مطرح  ِپرزبیتری، و کاتولیک رومی فرستادم و از آنها خواستم انتقادات

ُمتدیست ِروحانی. کنند  ».ای  ایمان به اندازۀ کافی نگفتهبارۀدر «شته بود نوِ
در توضیح آموزۀ کفاره بیش از حد « د گفته بو نیزِروحانی کاتولیک

 ولی در مورد سایر ».ای های نه چندان مهم را با هم مقایسه کرده تئوری
 کتاب های این دیگر بخشاما . نظر داشتیم مطالب همۀ ما پنج تن با هم توافق

شان میان برخی  لبنگذاشتم زیرا هر چند در مورد مطا» یبررس«را به 
نظر بین افراد و مکاتب   اما این اختالف، وجود داردنظر مسیحیان اختالف
  .های اصلی و عمدۀ مسیحیت فکری است نه فرقه
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 ۱۵ مقدمه

توانم  ام می هایی که دریافت کرده بنابراین تا اینجا از اظهارنظرها و نامه
ِر چند خالی از اشکال نیست، در معرفی نتیجه بگیرم که این کتاب، ه

.  استعملکرد موفقی داشته عموم مسیحیان، ِو مورد قبول» ناب«مسیحیتی 
گویند  کسانی که میصدای سان ممکن است در خاموش ساختن  و بدین

 روح  مبهم و بی عامل مشترکی فقط،بحث را حذف کنیم اگر موارد قابل«
 نه تنها ١»باالترین عامل مشترک«این  اما . مؤثر واقع شود،»ماند باقی می
 از  آن را، شکافی عظیم؛ وتند و تیز دارد ای  رایحه، بلکهاستایجابی 

ِترین اختالفات  حتی بزرگ که  چنان متمایز ساختهباورهای غیرمسیحیان
 از یاالهیاتالبته فرضیاتی . ایسه کردشود با آن مق میان مسیحیان را نمی
 از جانب  یاِام، اما خصومت واقعی  دیگر شنیدههای افرادی متعلق به گروه

مسیحیانی از کلیسای انگلیکن بوده است و یا از جانب افرادی که مطیع 
 که برایم جای تعمق  است موضوعی و این. خاصی نیستندِهیچ جماعت

ِزیرا دقیقا در قلب کلیسا، و مسکن فرزندان. دارد ِ ای،  است که هر فرقه خدا ً
 دیگر در اتحاد  فرقۀی، در روح بااالهیاتلحاظ دیدگاه هر چند متفاوت از 

 یا کسی وجود ی چیز، هر کلیسایی معنا است که در قلبو این بدان. تاس
ت جفاهای ای و رفتاری و خاطرا  تمامی اختالفات فرقهرغم  علیدارد که
  .گوید  سخن میبا صدایی واحدگذشته، 

در کتاب سوم که . ن گفتمسخ ها گمانم به اندازۀ کافی در مورد آموزهبه 
ام،  یار کردهپردازد، در مورد برخی مسائل سکوت اخت به مسائل اخالقی می

نظام در جنگ جهانی اول  عنوان سرباز پیاده از زمانی که به. اما به دلیلی دیگر
  نیروهای خط مقدماند و به خدمت کردم نسبت به آنان که در امن و راحت
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  ِمسیحیت ناب ۱۶

بنابراین تمایلی ندارم . ام ده بدی پیدا کردهند، احساس نصایح اخالقی می
ر و فک. کنند  مرا تهدید نمیِهایی سخن بگویم که خود  در مورد وسوسهکه
. ها تهدید شود  باشد که از ناحیۀ تمامی وسوسه وجود داشتهکنم کسی نمی

سبب نیز  کنم و بدین  احساس نمیای  وسوسهمن نسبت به قماربازی
بنابراین فکر .  و یا مقابله با آن ندارم،ین وسوسهانگیزشی برای تن دادن به ا

ِکنم صالحیت داشته باشم که در مورد مجاز بودن یا نبودن اشکال  نمی َ
ِ فرض بر اینکه چیزی به اسم قماربازی مجاز - مختلف قماربازی نظر بدهم 

همچنین در . اطالعم وجود داشته باشد؛ من حتی از وجود چنین چیزی بی
زیرا نه زن . ام ز حاملگی و کنترل جمعیت نیز چیزی نگفتهگیری ا مورد پیش

بنابراین در توان خود ندیدم که در . هستم و نه مردی متأهل، و نه کشیش
 موضعی ،شان امنیت دارم  در مقابلْمورد دردها و خطرات و بهایی که خود

سازد که  مرا ملزم مین مسئولیت کشیشی و شبانی نیز نداشت. سخت بگیرم
  .مورد سکوت اختیار کنمدر این 

 به معنای - در این کتاب ١مسیحی کاربرد کلمۀ ممکن است برخی با
  چنانکه- مخالفت کنند -های رایج مسیحیت اعتقاد دارد  وزهکسی که به آم

هستی که بگویی چه کسی مسیحی ِکه کنی  فکر می«: اند برخی گفته. دان کرده
آیا ممکن نیست بسیاری از  «گویی  اینکه میو یا» است و چه کسی نیست؟

تر، و   مسیحیانی حقیقی،ها را باور کنند  این آموزهتوانند آنان که نمی
» ؟کنند ها را باور می این آموزهتر به روح مسیح باشند، تا آنانکه  نزدیک
 و بسیار ، این مخالفت از جهتی صحیح، توأم با محبت، روحانیاگرچه

م که یکار بگیر واژگان را طوری بهاگر . سودمند نیستبامالحظه است، اما 
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 ۱۷ مقدمه

 اجازه بدهید با شرح. بار خواهد آمد  فاجعه به،باب طبع این مخالفان باشد
  .ی این موضوع را توضیح بدهمای دیگر  واژهتاریخچۀ
 ،آمد خصوصیتی بود که به چشم می در اصل به معنای ١جنتلمنواژۀ 

کس را  هیچ.  داشت ملک و امالک نیز و قدری، و مدالنشانه  فردی کًمثال
بلکه چنین خطابی در حکم  ،کردند  نمیخطاب » جنتلمن «به خاطر احترام، 

به » نیستجنتلمن فالنی «گفتند  و اگر در مورد کسی می . بودیتبیان واقع
 بلکه دربارۀ او اطالعاتی ،کردند احترامی می  نبود که به او بیاین معنا

، » استجنتلمن و ،گو فالنی دروغ«ند گفت میاگر  ،ً مثال در آن زمان.دادند می
فالنی احمق «: این گفته به همان اندازه فارغ از تناقض بود که امروز بگویند

درستی و از سر لطف و  ی ـ بهسپس برخ ».لیسانس دارد است و مدرک فوق
از آنچه «گفتند ـ  فایده روحانیت و حساسیت و خالصه همه چیز، ولی بی

  سر و وضع مرتب و ملک و امالکش بلکههسازد، ن یک نفر جنتلمن می
حال با . کند رفتار میجنتلمن کسی است که چون جنتلمن ! رفتار او است

تر از بهمانی  توان گفت که فالنی جنتلمن در نظر گرفتن رفتار، آیا نمی
 که نجیب و مؤدب و  و طبیعی است.نیت این افراد خیر بودالبته » است؟

 یک چیز ،اما این دو.  مرتب داشتن استشجاع بودن برتر از سر و وضع
زیرا اگر در پرتو . نظر ندارند نیستند، و بدتر اینکه همه در مورد آن توافق

رۀ او  معنا نیست که دربابخوانیم بدان» جنتلمن« جدید کسی را تعریف
گذاریم، و اگر او   معنا است که به او احترام میدهیم بلکه بدین اطالعاتی می

وقتی . ایم  کردهاحترامی کنیم به مثابه این است که به او بیرا چنین خطاب ن
ای برای تقدیر و ستایش تبدیل  یک واژه به جای انتقال اطالعات، به وسیله
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دیگر وسیلۀ انتقال اطالعات و واقعیات نیست بلکه تبدیل به شود، 
 واژه را برای  کهفرد را نسبت به آنچهًشود که صرفا نگرش  ای می وسیله
دهندۀ  نشان» خوب«ًمثال غذای (دهد  کار گرفته است نشان می ش بهستودن

در » جنتلمن«کلمۀ پس ). ه استالقۀ فردی است که آن را خوب شمردع
ِ، معرف فردی است پالودۀ نوین که رنگ و لعاب روحانی یافته ِپرتو تعریف ِ َ ُ
اکنون جنتلمن  واژۀ ،در نتیجه. پسندد  می شخصیت او را،کننده که خطاب

 ،ما برای تأیید و ستودن.  را نداردِرد اصلی خود کارب دیگرای است که لمهک
از سوی .  تغییر دهیمکلمات بسیاری داشتیم و نیاز نبود این کلمه را چنین

آن اولیۀ از این کلمه به معنای ) ًمثال مورخی(دیگر اگر کسی امروزه بخواهد 
 هدفی ن واژه باپس ای.  جزئیات را شرح دهدی باید تمام،استفاده کند

  .خاص تحریف شده است
بپاالیند و رنگ و لعاب روحانی  را مسیحیامروزه نیز اگر مردم واژۀ 

رد زودی کارب  این کلمه نیز به- کنند» تعمیق«به قولی معنای آن را  یا بدهند
مسیحیان دیگر ما ِلۀ اول خود در وه. ِواقعی خود را از دست خواهد داد

زیرا وظیفۀ ما .  ببریمکار  در خطاب به دیگران به این واژه راتوانیم نمی
ما . به روح مسیح نزدیک است یا نیست» ًعمیقا«نیست که بگوییم چه کسی 

توانیم آنها را داوری و  ها را ببینیم و نه می ِتوانیم نیات قلبی انسان نه می
ف جدید، و در پرتو این تعری. ایم قضاوت کنیم؛ حتی از این امر منع نیز شده

 و چه کسی نیست، تکبر و گستاخی ِگفتن اینکه چه کسی مسیحی است
ای که کاربردی نداشته باشد، رایج و  ًو طبیعتا کلمه. محسوب خواهد شد
در این کلمه را ایمانان، بدون شک با شادی  و اما بی. مفید نیز نخواهد بود

 کار خواهند و آن هم فقط برای تعریف و تمجید، به ، جدیدِپرتو تعریف
 منظورشان این است که او آدم خوبی  بخوانندمسیحیو وقتی کسی را . برد
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شود زیرا ما برای تحسین افراد  اما این کاربرد باعث غنای زبان نمی. است
 از مسیحیدر غیر این صورت کلمۀ .  استفاده کنیمخوبتوانیم از کلمۀ  می

  .شود افتد و مهجور می دور میِکاربرد واقعی و اصیل خود 
 مسیحیانلقب . ِما باید به معنای اصیل و صریح این واژه بچسبیمپس 

داده شد که » شاگردانی«به ) ۲۶:۱۱اعمال رسوالن (بار در انطاکیه اولین 
این لقب فقط مختص کسانی بود  تردید بی. تعلیم رسوالن مسیح را پذیرفتند

 رتیببه همان ت .که این تعلیم را پذیرفته و از برکات آن برخوردار بودند
 کهتعمیم داد   کسانی به را این لقبتوان  نمیجای شک نیست که

نظر  تر به  پاک ،ضعیفِ نسبت به برخی از شاگردان نحوی شان به زندگی
ِکارگیری  بلکه نحوۀ به. ی و اخالقی نیستاالهیات ،نکتۀ مورد نظر. رسید می

ی را های مسیح وقتی کسی آموزه.  است،شده کلمات برای درک مفاهیم بیان
تر آن  کند واضح به شایستگی زندگی و رفتار نمیآنها مطابق پذیرد ولی  می

  .ِاست که بگوییم او مسیحی بدی است تا اینکه بگوییم او مسیحی نیست
» ناب «ِامیدوارم خوانندگان گرامی چنین فرض نکنند که من مسیحیت

حیت ارائه  مسیِ اصیلِهای عنوان جایگزینی برای اعتقادات کنونی فرقه را به
 نیایشیهای   نوع کلیسا و آیین،سلیقهحسب  برچنانکه افراد ًمثال  -دهم  می

این عبارت همچون راهرویی است که در آن درهایی . کنند را انتخاب می
اگر من بتوانم همۀ افراد را از .  وجود دارد چندین اطاقبرای ورود به

 ومینه و مبل و غذا دراما ش. ام ها به راهرو بیاورم، به هدفم رسیده اطاق
 فقط  جای زندگی کردن نیست وزیرا راهرو. ها است نه در راهرو اطاق
کنم  ، فکر می کردنپس برای زندگی. ها ل انتظار است و ورود به اطاقمح

. از انتظار کشیدن در راهرو بهتر باشد) هر چه باشد ( نیزحتی بدترین اطاق
در راهرو انتظار بکشند و برخی  که برخی مردم باید مدتی البته قبول دارم
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  ِمسیحیت ناب ۲۰

اما چیست  این تفاوت منشأدانم  نمی. کنند شان را پیدا می دیگر سریع اطاق
زمانی که انتظار دارد مگر  کس را در انتظار نگه نمی هیچ خدا ام که مطمئن

 وقتی پس از انتظاری طوالنی وارد زیرا. کشیدن را به سود آن شخص بداند
رای ما ثمری داشته که در غیر این ابیم که انتظار بی شویم درمی مان می اطاق

 در حکم انتظار ولی ما باید این توقف را. ماندیم صورت از آن محروم می
 در راهرو وقتی و حتی ،باید در طلب نور دعا کنیم. بدانیم و نه اسکان

 باید از خود  اینکه،تر از همه و مهم. از قوانین خانه، تبعیت کنیمهستیم باید 
نقوش رنگ و خاطر   است، نه اینکه کدام در بهْم کدام در واقعییسبپر
 آیا من از« :، نباید بپرسیم کهتر بیان روشنبه . سازد ش ما را خشنود مییزیبا

 : باید بپرسیمبلکه»  راضی هستم؟کنند برگزار می ١ اطاق که در اینجلساتی
آیا حضوری ؟ اند درست دهند اطاق تعلیم میاین  ی که درهای آیا آموزه«

سوی تقوا و تقدس  ؟ آیا وجدانم مرا بهکنم را در آنجا احساس میمقدس 
ِشود در این اتاق را بزنم،   آنچه سبب میکند؟ آیا هدایت می  و تکبرَ
  »؟نیست ٢باندرام و یا تعلق خاطرم به فالن  ً یا صرفا سلیقه خودخواهی

 که اطاق دیگری  آنانشویم نسبت به مان وارد می ها بیایید وقتی به اطاق
 با محبت و مالحظه ،کشند اند و یا هنوز در راهرو انتظار می  کردهانتخاب

اند، و اگر دشمنان ما  محتاجما ند پس به دعای ا اگر در اشتباه. رفتار کنیم
  اینمتداول این یکی از قوانین. مشان دعا کنی  برای کهایم ، فرمان یافتههستند
  .استخانه 

  لوئیس. اس. سی

 
 . اشاره به کلیساهای مختلف است۱

 . اشاره به کشیش کلیسا است۲
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  فصل اول

  ِقانون طبیعت انسان
 

و د نرس نظر می  بهمضحکگاه . ایم همۀ ما جنگ و نزاع مردم را شنیده
که از آنچه معتقدم من  ولید، ننظر برس  بهخواهند هر چه می.  ناخوشایندگاه

: گویند ًمثال می. بیاموزیمهای مهمی  توانیم درس گویند می مردم به هم می
.  استِاین جای من «-» آید که همین رفتار را با خودت بکنند؟ خوشت می«

 - » . که با تو کاری ندارددست از سرش بردار، او «-» .من اول آمده بودم
دهی؟ مگر یادت نیست  کمی از پرتقالت به من می «-» ؟ اول باشیچرا تو«

» !خودت بهم قول دادی «- ؟تو داده بودمام به  که یک بار هم من از پرتقال
 چه  باشیم،کرده گوییم، چه تحصیل ما هر روزه چنین چیزهایی به هم می

  . و چه بالغ کودکسواد، چه بی
اما نکتۀ جالب این است که منظور فردی که چنین بیاناتی را اظهار 

ی بلکه او به نوع.  مقابل ناخوشایند استِ این نیست که رفتار طرف،کند می
 آن را  مقابل نیزِکند که انتظار دارد طرف  رفتاری استناد میدمعیار و استاندار

و معیارهات با خودت «: دهد ندرت پاسخ می  به خیلیو طرف مقابل. بداند
َهم بروید به درک عملش که وانمود کند چنین کوشد  می اغلب بلکه» .َ

ره و توجیهی ًخالف معیارها نیست و یا اینکه اگر هم هست حتما تبص  بر
کند که گویی دلیل خاصی برای آن  چنین وانمود می. برای آن وجود دارد

 فردی که اول آن صندلی را اشغال کرده ً مثالشرایط خاص وجود داشته که
 یک قاچ پرتقال، و یا آن وقت که دوستش نشست میجا  نباید آناز ابتدا  بود
 که باعث ه استفاق افتاد، و یا چیزی اتکرد  شرایط خیلی فرق می، دادبه او
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  فصل اول/۱کتاب  ۲۴

رسد که هر دو  نظر می طور به واقع این در.  او نتواند به قولش عمل کندهشد
یا هر چه (اخالقیات و   منصفانه، رفتار صحیح،ِ نوعی قانون و مقرراتنفر
گونه  و این. اند در ذهن دارند که هر دو با آن موافق) خواهید بخوانیدش می

 ممکن بود مثل حیوانات ،شان نبود ردادی بینزیرا اگر چنین قرا. نیز هست
 با هم ،ِ انسانی کلمهمفهومتوانستند به   و نمی،به جان یکدیگر بیافتند

در مقابل ِ یعنی تالش برای اثبات اینکه طرف مشاجره. کنند» مشاجره«
ای مبنی بر صحیح و  شده و اگر میان دو طرف قاعدۀ پذیرفته. اشتباه است
ساختن متقاعد در جهت داشته باشد، سعی و تالش  وجود ن بودن،ناصحیح

مثل اینکه بگوییم فالن بازیکن فوتبال . معنا خواهد بود  نیز بیطرف مقابل
ای برای سنجش عملکرد او وجود  شده خطا کرد بدون اینکه قانون پذیرفته

  .داشته باشد
خوانده » ِقانون طبیعت«ًقبال » نادرست«و » درست« قانون این قاعده یا

ًگوییم معموال  سخن می» قوانین طبیعت«هر چند امروزه وقتی از . شد می
. منظورمان قوانینی است نظیر قانون جاذبه، وراثت، و یا قوانین علم شیمی

سخن » نادرست«و » درست« گذشته در مورد قانون اناما وقتی متفکر
 که گونه یعنی همان. بود»  انسانِقانون طبیعت«ً واقعا منظورشان ،گفتند می

ی بر شناخت رگذار است، و یا قوانین زیستقانون جاذبه بر همه چیز اث
نام انسان نیز قانون خاص خود را  اند، موجودی به موجودات زنده حاکم

توانند تصمیم بگیرند که از   موجودات نمی با این تفاوت عظیم که-دارد 
 ِقانون«د که از تواند تصمیم بگیر  اما انسان می،قانون جاذبه پیروی کنند یا نه

  . یا از آن سر بتابد،پیروی بکند»  انسانِطبیعت
انسان هر لحظه . کردبیان توان  می نیز ی دیگرنحو  را به موضوعاین

 اما فقط یک قانون هست که او ،تحت حاکمیت قوانین متعددی است

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 ۲۵ ِقانون طبیعت انسان

 تحت ،عنوان یک موجود  بهانسان. کنداز آن سرپیچی تواند  آزادانه می
، همان اندازه ن جاذبه است، و اگر او را در هوا معلق رها کنیمِحاکمیت قانو

 .و آن هم سقوط است ،حق انتخاب خواهد داشت که یک قطعه سنگ
 تحت حاکمیت ، همانند دیگر حیوانات، زندهیموجودعنوان   بهانسان

تواند از قوانینی که  معنا که او نمی بدین. شناختی است قوانین متعدد زیست
 تواند از  مید اگر بخواه، اماسر بتابدکنند  از آن تبعیت میهمۀ موجودات 

 و گیاهانًمثال (ًمنحصرا خاص او است و نه دیگر موجودات قانونی که 
  .پیچی کند سرطور ارادی هب، آزادانه و )حیوانات
  زیرا باور،خواندند می» ِقانون طبیعت« در گذشته این قانون را انمتفکر

 که آن را  و دلیلی وجود ندارد،اند ی بر آن واقفطور طبیع  بهداشتند همگان
از آن ناآگاه البته منکر این نبودند که معدود افرادی ممکن است . بیاموزند
 مبتال به کوررنگی هستند، و یا نسبت ،خی افراد که برگونه ، همانباشند

طور کلی بر این باور بودند که  ولی به. دهند  نشان نمیواکنشبرخی اصوات 
 بر من.  بر همگان روشن و آشکار است، انسانی از رفتار صحیحبرداشت
 هر آنچه دربارۀ جنگ گفتیم پوچ و گرنه. گفتند م که آنها درست میاین باور
 در بطن وجودشانها نیز   نازیکه» صحیح«] رفتار [اگر. بود معنی می و بی

ه  بدان عمل کرد، حقیقت نداشته باشد، چ باید و،نداز آن آگاه  ماهمچون
اگر آنها تعبیر ما را از رفتار است؟ » اشتباه«معنایی دارد که بگوییم دشمن در 

مجبور بودیم با هنوز کردند، آنگاه، با وجودی که شاید  نمیصحیح درک 
شان کنیم،  توانستیم به خاطر رفتار نادرست مالمت ، دیگر نمیآنها بجنگیم

  . سرزنش کرداش توان شخصی را به خاطر رنگ پوست طور که نمی همان

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



  فصل اول/۱کتاب  ۲۶

یا الگویی از رفتار ت  چیزی به نام قانون طبیعبرخی معتقدندکه دانم  می
ها و  ، نامعقول است، زیرا در تمدنداردآگاهی ذاتی انسان از آن شایسته که 

   .اعصار گوناگون، اصول اخالقی متفاوتی وجود داشته است
 های ِهر چند بین الگوهای اخالقی فرهنگ. این واقعیت نداردولی 

اگر .  و مغایر نیستندمتفاوتبا هم ًکامال ، اما هایی وجود دارد مختلف تفاوت
ِهایی نظیر مصریان  ِکسی به خود زحمت بدهد و قوانین اخالقی فرهنگ

 مطالعه کند، ازرا ها  ها و رومی ها، یونانی باستان، بابلیان، هندوها، چینی
از این شواهد را من برخی . زده خواهد شد  شگفتشان های دیدن شباهت

ام، اما برای  ری کردهگردآو»  انسانِنابودی«نام  در ضمیمۀ کتاب دیگری به
 ِنظر شما قانون به«  کنمالسؤخواهم از خوانندگان گرامی   میمطالعۀ کنونی

ًاخالقی کامال متفاوت یعنی چه؟ در کشوری فرار از  کنید ًمثال تصور» ِ
تقدیر  عملی قابل ستایش و ،یکان خیانت به دوستان و نزد، و یاصحنۀ نبرد

. شود پنج دو به عالوۀ دو میو یا کشوری را تجسم کنید که در آن . است
باید  ی اینکه انسان نسبت به چه کسهای مختلف در خصوص فرهنگ

ِاش، و یا هر کس دیگر  اش، هموطن  خانواده-عاری از خودخواهی باشد  َ - 
نسان باید موجودی عاری از اما همه در مورد اینکه ا. با هم متفاوتند

خودخواهی هرگز در هیچ فرهنگی . اند القول خودخواهی باشد با هم متفق
 ًمثال در مورد چند همسری بین جوامع مختلف تفاوت. ستوده نشده است

تواند هر زنی   اما همۀ جوامع بر این باورند که انسان نمی دارد وجودعقیده
  . اختیار کندبه همسریرا که دلش خواست 

و » درست«گوید به قانون  اما نکتۀ جالب اینجا است که وقتی کسی می
. شود  چند لحظه بعد به همین قانون متوسل می،اعتقادی ندارد» نادرست«

 ممکن است قولی را که به ما داده است بشکند اما وقتی ما قولی را ً مثالزیرا
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 ۲۷ ِقانون طبیعت انسان

بر زبان ای  م کلمهبیابی فرصت  حتی از اینکهشکنیم، پیش ایم می که به او داده
 برخی ممکن است» !این منصفانه نیست«: گوید کنان می  اعتراض،آوریم

ای بعد  لحظه اما ،اند اهمیت  بیالمللی بینی ها پیمانادعا کنند  کشورها
 پیمانی را بشکنند و ابطال کنند زیرا غیرمنصفانه  قصد دارندگویند کهب

ها مهم  اما اگر پیمان. ندِن خود را نقض کنیاست، و این چنین ادعای پیش
 و یا به بیانی -وجود ندارد » نادرست«و » درست«عنوان   نیستند و چیزی به

پیمان منصفانه و پیمان میان  پس فرق -وجود ندارد » ِقانون طبیعت«دیگر، 
اند؟ و با  با گفتن این مطلب دست خود را رو نکردهغیرمنصفانه چیست؟ آیا 

را » ِقانون طبیعت« دیگران  ماننداند که نکردهاذعان به این حقیقت اعتراف 
  باور دارند؟
» ِنادرست«و » درست«نوعی مجبوریم   رسد که ما به نظر می  پس به

در موردشان دچار اشتباه ممکن است برخی مواقع . حقیقی را بپذیریم
 همان  به، ولی این قوانینکنیم تفریق اشتباه میکه در جمع و  چنانشویم،
 حال اگر در این .ضرب که قوانین جدولاند  قراردادی و ،ای یقهسلغیراندازه 

یک   هیچپردازم، و آن اینکه ایم من به نکتۀ بعد می دهمورد توافق حاصل کر
مستثنی  اگر کسی از این قاعده .کنیم  از تمام قوانین طبیعت اطاعت نمیاز ما

رای این افراد بهتر است کتاب دیگری ب. خواهم است من از او عذر می
  برویمو حال. مطالعه انتخاب کنند زیرا من چیزی برای گفتن به آنها ندارم

  :های معمولی سراغ انسان
من قصد . گویم دچار سوءتفاهم نشوید امیدوارم در مورد آنچه می

در من . ان بهترم ندارم وانمود کنم که از دیگر همموعظه ندارم و قصد
مسال، کنم، به اینکه ما همین ا را به واقعیتی جلب توجه همگانتالشم تا 

از دیگران ه آنچه  همین امروز از عمل کردن بهمین ماه، و به احتمال زیاد
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  فصل اول/۱کتاب  ۲۸

ممکن است دالیل و توجیهات . ایم  داریم، غفلت ورزیده انجام آن راانتظار
غیرمنصفانه عمل  کودکان  نسبت به توآن وقت که. بسیاری نیز بیاوریم
فراموشی ًندان مشروعی که تقریبا آن را به  نه چِدرآمد. کردی، خسته بودی

و اگر . ات خراب بود ضع مالیً، زمانی اتفاق افتاد که واقعا وای سپرده
الن قولی را که به  شد، فکه چقدر درگیر مسائل زندگی خواهی دانستی می

دانستم که   اگر میو. دادی هرگز نمی -  ندادیش و انجام-  َفالن کس دادی
توانند از  کنی می خورد چه رفتار اعصباب) یا برادرت (یا خواهر) شوهر(زن 

 که من ًثانی اصالدر . کردم خود نشان بدهند، از رفتارت با آنها تعجب نمی
  طبیعت قاصرم، و وقتی کسیِیه در اطاعت از قانونق من هم مثل بهستم؟
ای از دالیل و توجیهات در ذهنم قطار  کند، رشته  به این متهم میمرا
 بلکه اند، این توجیهات موجه یا غیرموجه موضوع این نیست که .شوند می

ً چه نیاید، عمیقا ، بیایدمان خوش به مذاقاین گواهی است بر اینکه ما، چه 
اگر ما به رفتار صحیح معتقد نیستیم پس چرا .  معتقدیم»ِقانون طبیعت«به 
راشیم؟ کنیم تا برای رفتار ناصحیح خود دلیل و بهانه بت قدر تالش می این

 و احساس -قدر اعتقاد داریم  واقعیت این است که ما به رفتار صحیح آن
  بپذیریمتوانیم نمی که -آورد  چنان بر ما فشار می» ِقانون طبیعت«کنیم  می

کنیم مسئولیت را به  ایم، و به همین خاطر نیز سعی می آن را زیر پا گذاشته
 است که ما فقط برای جالب اینجا. گردن چیزی یا کسی دیگر بیاندازیم

مان  فقط رفتار ناصحیح. آوریم میو توجیه مان است که دلیل  رفتار ناصحیح
 و رفتار اندازیم، مان می و خستگی و اضطرابرا به گردن گرسنگی 

  .گذاریم مان را به حساب خودمان می صحیح
 نخست آنکه، تمام . این است که دو نکته را اثبات کنم بر من سعیپس
ند که باید به انگیز  شگفت باور، در سراسر جهان، دارای اینافراد بشر
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 ۲۹ ِقانون طبیعت انسان

 توانند خود را از قید این التزام رها واقع نمی  و به،ای خاص رفتار کنند شیوه
ِقانون «. کنیم رفتار نمیواقع بدین شیوۀ خاص   به مادوم اینکه. سازند
 بنیان و این دو حقیقت. گذاریم شناسیم اما آن را زیر پا می  را می»طبیعت

  .ما دربارۀ خودمان است  صریح و روشنِشالودۀ تمامی تفکرات
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 این بنیان را ادامۀ بحث، بهتر است پیش از اند، ها شالوده و بنیاناگر این
ام گویای این هستند که  هایی که دریافت کرده برخی از نامه .استوار سازم

و یا » اخالقی«و یا قانون »  انسانِبیعتقانون ط«ِ درک ،بسیاری از مردم
  .اند را مشکل یافته» قانون رفتار صحیح«

ِآیا منظور شما از قانون اخالقی همان غریزۀ «: ًمثال کسی نوشته بود
گرایی نیست؟ و آیا این غریزه نیز مثل سایر غرایز ما رشد و پرورش  جمع

ِظور از قانون اخالقی هر چند من منکر این غریزه نیستم اما من» نیافته است؟
ً مثال -وسیلۀ غریزه یعنی چه  دانیم تحریک شدن به همۀ ما می. این نیست

یعنی اینکه . وسیلۀ محبت مادر، نیاز جنسی، و یا گرسنگی تحریک شدن به
البته . شکلی خاص عمل کنیم دارد تا به می  میل و اشتیاقی شدید ما را وا

ا برای کمک به دیگران حس ْبرخی مواقع نیز در خود چنین تمایلی ر
اما احساس . گرایی است خاطر همان غریزۀ جمع کنیم، و این احساس به می

نظر از خواست   با این احساس که ما باید صرف،تمایل به کمک کردن
ًاحتماال در این . مان به دیگران کمک کنیم، بسیار متفاوت است شخصی

خاطر غریزۀ  به یکی اینکه -کنیم  حالت دو نوع تمایل را حس می
خاطر غریزۀ حفاظت از  بهگرایی به یاری کسی برویم، و دیگر اینکه  جمع
ْصیانت از نفس( خود اما عالوه بر این دو، غریزۀ . ، از خطر بپرهیزیم)َ

ِد به یاری شخص کنیم مبنی بر اینکه بای سومی نیز در خود احساس می
 سرکوب ،دارد می  وانیازمند بشتابیم و حسی را که ما را به فرار از صحنه
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  فصل دوم/۱کتاب  ۳۲

گیرد که  کند، و تصمیم می پس آنچه بین دو غریزه قضاوت می. کنیم
. یک از آن دو باشد تواند هیچ ْیک را تشویق و تقویت کند، خود نمی کدام

ای خاص به   بگوییم کتاب نت موسیقی، که در لحظه است کهمثل این
های  نت(ها  ز نتیکی اش گوید کدام نت را بنوازد، خود نوازندۀ پیانو می

مثل کتاب نت به ما » ِقانون اخالقی«. است) موجود در کلیدهای پیانو
ً کدام نت را بنوازیم، و غرایز ما صرفا کلیدهای پیانو هستند کهگوید می ِ.  

جزو غرایز ما نیست، » ِقانون اخالقی«برای روشن شدن این موضوع که 
تضاد داشته باشند و چیز اگر دو غریزه با یکدیگر . آوریم توضیح دیگری می

طور طبیعی  دیگری جز آن دو غریزه در ذهن انسان وجود نداشته باشد، به
» ِقانون اخالقی«اما اغلب زمانی که نسبت به . تر باید غالب شود غریزۀ قوی

 ما این قانون ازرسد که  نظر می ، به حد آگاهی قرار داریم باالتریندر
طبیعی است که ما . تر را بگیریم ضعیف )تکانۀ (ِمحرکِ جانب  تاخواهد می

خواهیم امنیت داشته باشیم تا اینکه به کمک غریقی بشتابیم؛ اما  میبیشتر 
کند که به هر دو غریزه، چه کمک کردن و چه  به ما حکم می» ِقانون اخالق«

خواهد که غریزه یا  ًو غالبا از ما می. محفوظ ماندن، یکسان پاسخ بدهیم
طور نیست؟  آیا این. از حد معمول، تقویت کنیمصحیح را بیش محرک 

کنیم موظفیم با برانگیختن حس  منظورم این است که ما اغلب حس می
ْگرایی را در خود برانگیزیم تا  این غریزۀ جمع... مان و  ترحم و تصورات

ای  کوشیم غریزه  اما وقتی می.انگیزۀ الزم برای اقدام صحیح را کسب کنیم
. کنیم  روی غریزه عمل نمیازًیگر تقویت کنیم قطعا را بیش از غرایز د
 ،»!ِگرایی خفتۀ خود را بیدار ساز غریزۀ جمع«گوید  چیزی که به ما می

تر  گوید کدام نت را قوی چیزی که به ما می. باشدِتواند خود غریزه  نمی
  .ِتواند خود نت باشد  نمی،بنوازیم
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 ۳۳ ایراداتی چند

ز غرایز ما بود، باید قادر یکی ا» ِقانون اخالقی«اگر . و حال مثالی دیگر
، و »نیکو«درونی در وجودمان انگشت بگذاریم که محرکی بودیم بر  می

ِهمیشه با قانون رفتار صحیح، منطبق، و همخوان است هیچ . اما قادر نیستیم. ِ
 از ما نخواهد آن را سرکوب  گاه»ِقانون اخالق« در ما نیست که محرکی

 از ما نخواهد آن را  گاه»ِون اخالققان« نیست که محرکی همکنیم، و هیچ 
ِ نظیر مهر مادر و حس ها محرکصحیح نیست که برخی از . تقویت بخشیم

غریزۀ پرستی را نیکو بشماریم و برخی دیگر همچون غرایز جنسی و  وطن
 این است که غرایز جنسی و ًمنظور ما در اینجا صرفا.  را بد بدانیمپیکار

اما .  کنترل گرفتتحتپرستی  ر و حس وطنِ باید بیش از مهر مادپیکار را
و سرباز نیز باید غریزۀ پیکار  ،ز هست که مرد باید تمایل جنسیمواقعی نی

 و حس یِ هست که مهر مادر نیز همچنین مواقعی.را در خود تقویت کند
، نسبت به زیرا در غیر این صورت ،پرستی باید سرکوب شوند وطن

طور   به.انصافی روا داشته خواهد شد فرزندان دیگران و ممالک دیگر، بی
دوباره به موضوع . عنوان غریزۀ نیک و بد وجود ندارد قطع و یقین چیزی به

. وجود ندارد» نادرست«و » درست«ِروی پیانو دو نوع نت . پیانو برگردیم
. هر نتی در لحظۀ مناسب درست، و در لحظۀ نامناسب نادرست است

ای از غرایز، بلکه چیزی   و نه مجموعهنه جزو غرایز است» ِقانون اخالق«
ای  نغمه(کند  ای هماهنگ ایجاد می است که با هدایت غرایز، مثل نت، نغمه
  .)خوانیم که آن را نیکویی و یا رفتار صحیح می

 .به هر روی، نتایج عملی بسیار مهمی بر این نکته مترتب است
 را اصل های طبیعت خود  یکی از محرکترین کار این است که خطرناک

ای که بر آن   هر غریزه.قرار بدهیم و به هر قیمتی بخواهیم از آن پیروی کنیم
انگشت بگذاریم و آن را راهنمای مطلق بشماریم، ما را تبدیل به موجودی 
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  فصل دوم/۱کتاب  ۳۴

طور کلی  ممکن است فکر کنیم محبت انسانی به. شیطانی خواهد ساخت
عدالت را کنار ًمثال اگر . طور نیست زیان است، اما این خطر و بی بی

شواهد دروغ ارائه » خاطر انسانیت به«ها  بینیم که در دادگاه بگذاریم، می
  .شویم کار می دهیم و عاقبت تبدیل به موجودی ظالم و خیانت می

ِآیا این قانون اخالق که شما از آن سخن «برخی دیگر نوشته بودند 
 که از طریق ای از قراردادهای اجتماعی، و یا چیزی نیست گفتید، مجموعه

. به گمانم اینجا سوءتفاهمی وجود دارد» اند؟ تحصیل به ما آموخته
کنند که آنچه از والدین و یا  ِکنندگان چنین سؤالی اغلب فرض می مطرح

این، البته، نادرست .  نیستات بشریچیزی جز ابداعآموزند  معلمین می
در ای  اگر بچه. آموزیم  همۀ ما جدول ضرب را در مدرسه می.است
 یقین طور به اما ای دورافتاده بزرگ شود از آن چیزی نخواهد دانست، جزیره
 آن  ضرب، چیزی قرار دادی است و انسان توان استدالل کرد که جدول نمی

 من .اش کند  شکل دیگری ابداع توانسته به را برای خود ابداع کرده و می
 از والدین، را مثل هر چیز دیگر،» رفتار صحیح«ًکامال موافقم که ما 

های ما  هر چند برخی از آموخته. آموزیم ها می ، دوستان، و کتابآموزگاران
ًصرفا قرادادی  مثل راندن در سمت راست جاده که ممکن است در -اند  ِ

قوانین ریاضی، انند  ولی برخی دیگر، م-برخی کشورها متفاوت باشد 
جا است که  حال سؤال این. مستقل از ذهن و فکر انسان هستندحقایقی 

ِقانون طبیعت انسانی«   .متعلق به کدام گروه است» ِ
کند این قانون متعلق به گروه قوانین  دو دلیل وجود دارد که ثابت می

ِتر نیز گفتیم، هر چند بین قوانین اخالقی  نخست چنانکه پیش. ریاضی است
قدر  ها آن هایی وجود دارد، ولی این تفاوت اعصار و ملل مختلف تفاوت

 -کنند، عمده نیست  قدر که برخی مردم تصور می  حداقل آن- ه نیست عمد
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 ۳۵ ایراداتی چند

ِحال آنکه قراردادهای . توان همان قانون را بر همۀ آنها حاکم دید و می
نحو  ِصرف، نظیر قوانین رانندگی و نوع خوراک و پوشاک ممکن است به

 های دلیل دیگر اینکه، وقتی ما به تفاوت. گیری با هم متفاوت باشند چشم
ِگیریم که اخالقیات  اندیشیم، آیا چنین نتیجه می ِاخالقی جوامع مختلف می

 را باید ِیکی بهتر، یا بدتر از اخالقیات دیگری بوده است؟ آیا این تغییرات
 در غیر این صورت، هرگز پیشرفت در ؟ پیشرفت در نظر گرفتبه مثابه

 نیست، بلکه  پیشرفت فقط به معنای تغییر.زمینۀ اخالق میسر نخواهد بود
 از های اخالقی، بهتر دگاه اگر برخی از دی. بهتر شدن استمسیرتغییر در 
ِ که اخالقیات متمدن را بر اخالقیات نداشتدلیلی های دیگر نبودند،  دیدگاه ِ

َبربرها، و یا اخالقیات مسیحی را بر اخالقیات نازی . ها ارجح بشماریم َ
ول اخالقی بر برخی دیگر،  اص برخی از کهواقع همۀ ما باور داریم در

 تغییر اخالقیات عصر در همچنین باور داریم افرادی که سعی .برتری دارند
 افرادی که نسبت -اند  گران یا پیشتازان خوانده شده اند، اصالح خود داشته
از گوییم برخی  پس وقتی می. اند شان، اخالقیات را بهتر فهمیده به همنوعان

واقع هر دو را با معیاری خاص   دیگرند، در بهتر از برخی اصول اخالقی
تر، و   نزدیک، معیار آنگیریم که یکی از آنها به سنجیم و چنین نتیجه می می

ِسنجیم، از هر دوی  اما معیاری که هر دو را با آن می. تر است خوانبا آن هم
زنیم،  محک می» اخالقیاتی واقعی«واقع، ما هر دو را با   در. آنها متمایز است

 مستقل از آنچه ،حقیقی» ِدرست«عنوان  داریم که چیزی به نین اذعان میو چ
حقیقی، » ِدرست«پندارند، وجود دارد، و درک برخی از مردم از آن  مردم می

اگر اخالقیات : طور بگویم یا این. ِتر است تا درک برخی دیگر  نزدیکنبه آ
اید چیزی وجود  حقیقی باشد، پس بها تواند بیشتر از اخالقیات نازی ما می

. مصداق آن باشند که اخالقیات ما - » اخالقیاتی حقیقی «-داشته باشد 
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  فصل دوم/۱کتاب  ۳۶

تر از  تر یا نادرست علت اینکه نظر شما دربارۀ نیویورک ممکن است درست
نظر من باشد، این است که نیویورک مکانی واقعی است که مستقل از 

ِ، متعلق »نیویورک«م گفتی زمانی که میاگر . پنداشت ما دربارۀ آن، وجود دارد
، آنگاه »بود که در خیال و ذهن ما وجود دارد شهری می«ًاین نام، صرفا 

تر از نظر دیگران  چگونه ممکن بود نظر یکی از ما دربارۀ نیویورک، صائب
شد چیزی از درستی یا نادرستی این نظر  باشد؟ به این ترتیب، دیگر نمی

به معنای آن قانونی بود که » یحقانون رفتار صح«، اگر بر همین قیاس .گفت
اند، دیگر معنایی  ملل مختلف بنا به مصلحت و تشخیص خود وضع کرده

داشت که بگوییم مردم فالن کشور نسبت به مردم سایر ملل، قوانین  نمی
تواند از لحاظ اخالقی بهتر یا  اند؛ و یا اینکه دنیا می تری وضع کرده صحیح

  .بدتر شود
ِهای گوناگون مردم از مفهوم  برداشت گرچه: ستگیری من چنین ا نتیجه

ًانگیزد که مبادا واقعا چیزی به  می، اغلب این ظن را در ما بر»ایستهرفتار ش«
که از اندیشیدن   اما همینِنام قانون طبیعی رفتار شایسته وجود نداشته باشد،

 حال با ذکر .، دلیلی است برخالف این ظنها ناگزیریم در مورد این تفاوت
دهیم و آن اینکه برخی از مردم در مورد این  ای بحث را خاتمه می کتهن

بین اصول اخالقی و اعتقاد به توانند  کنند زیرا نمی ها بسیار اغراق می تفاوت
سیصدسال «: ًمثال شخصی از من سؤال کرد. واقعیات تفاوت قائل شوند

 همان آیا این کارشان. کردند پیش در انگلستان جادوگران را اعدام می
ِقانون طبیعت انسانی«چیزی است که شما آن را   ولی امروزه» خوانید؟ می» ِ

 ًکنیم، به خاطر این است که اساسا به جادو و اگر ما جادوگران را اعدام نمی
ً مثال اگر اعتقاد -ً اما اگر واقعا چنین اعتقاداتی داشتیم .جنبل اعتقاد نداریم

اند و  شان را به شیطان فروخته ه روحداشتیم که دو رو بر ما کسانی هستند ک
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 ۳۷ ایراداتی چند

وسیلۀ آن دیگران را  توانند به اند که می در ازای آن قدرتی از او دریافت کرده
ًبه جنون بکشانند و بکشند، و بالیای طبیعی نازل کنند، مطمئنا این 

طور  آیا این. شمردیم  را سزاوار مجازات اعدام میخودفروختهِجادوگران 
مان فرق  ِله این نیست که اصول اخالقی ما با پیشینیاندر اینجا مسئنیست؟ 

 هر چند باور نکردن جادو و .کرده، بلکه نگاه ما به واقعیات تغییر یافته است
ِجنبل ممکن است به مثابه پیشرفتی در علم و دانش باشد، اما اعدام نکردن 

ی خاطر اینکه وجودشان را باور نداریم، پیشرفت اخالق جادوگران آن هم به
گذارد،  موش کار نمی تله  کهکس را به این دلیل  هیچما. شود محسوب نمی

 مهربان اش اعتقاد ندارد، به وجود موش در خانهآن هم به این دلیل که 
  .دانیم نمی
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  فصل سوم

  ِواقعیت قانون
 

گردم، اینکه نژاد انسانی  و حال به آنچه در پایان بخش اول گفتیم برمی
نوعی  ها به اول اینکه همۀ انسان. ب دارددو خصوصیت عجیب و غری

توان آن را رفتار  متقاعدند که باید از رفتار خاصی تبعیت کنند، چیزی که می
واقع  یک در دیگر آنکه هیچ. نامید» ِقانون طبیعت«منصفانه یا اخالقیات و یا 

برخی از شما ممکن است تعجب کنید که چرا من این . اند چنین نکرده
تان  ممکن است حتی برای. یب و غریب خواندمخصوصیات را عج

ًمخصوصا شاید فکر کنید من در . نظر برسند ترین چیز در دنیا به طبیعی
ًمضافا ممکن است بگویید، آنچه شما . گیرم مورد نژاد انسانی خیلی سخت

خوانید  می» ِقانون درست و نادرست، و یا قانون طبیعت«زیر پا گذاشتن 
و اینکه، من چرا باید . ه هیچ انسانی کامل نیستفقط به این معنا است ک
البته اگر منظور این بود که سرزنشی . ها داشته باشم چنین انتظاری از انسان

شان از دیگران و نقض همان انتظارات،  خاطر انتظارات ها به را که انسان
ًاما قصد من اصال این . شوند، تعدیل کنم، سؤال شما درست بود متحمل می

ِ بلکه من در پی ، قصد من سرزنش کردن نیست،ر حال حاضرد. نیست
ِنظر، ناکامل بودن چیزی که باید کامل باشد،  و از این نقطه. ام کشف حقیقت

  .نتایجی در بر دارد
ًمثال تکه سنگ یا درخت آن چیزی هستند که باید باشند و معنایی ندارد 

گوییم این تکه اگرچه ممکن است ب. بودند که بگوییم باید چیزی دیگر می
خورد یا آن درخت بدی  درد فالن کار نمی است و به» کج و معوج«سنگ 
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  فصل سوم/۱کتاب  ۴۰

َگسترد، اما منظور فقط این است که این  است زیرا به اندازۀ کافی سایه نمی َ
و منظورمان از این مالمت و . آیند تکه سنگ یا آن درخت به کار ما نمی
دانیم که با توجه به  ًعا میزیرا واق. سرزنش چیزی بیش از طنز و کنایه نیست
توانستند  سنگ یا آن درخت نمی شرایط اقلیمی و خاک موجود، این تکه

خوانیم درست مثل هر درخت  می» بد«آنچه ما درخت . طور دیگری باشند
  .کند دیگری از قوانینی که بر طبیعتش حاکم است تبعیت می» ِخوب«

ًیم؟ آنچه ما معموال خواهم بگو توانید حدس بزنید چه می میآیا اکنون 
 - گذارد  ً مثال تأثیری که آب و هوا بر درخت می-خوانیم  قوانین طبیعت می
طور قطع و یقین، بلکه به بیانی، چیزی باشد که ما آن را  ممکن است نه به

های در حال سقوط همیشه از قانون  گوییم سنگ وقتی می. خوانیم  میقانون
قانون : ًا به همان معنا نیست که بگوییمکنند، آیا این دقیق  میتبعیتجاذبه 

ً؟ مطمئنا ما چنین »کنند ها همیشه سقوط می سنگ«یعنی اینکه ] جاذبه[
َآورد که  یاد می کنیم ناگهان به کنیم که وقتی سنگی را رها می تصور نمی َ

سادگی  بلکه به. تحت فرمانی قرار دارد که به حکم آن باید بر زمین بیافتد
به بیانی دیگر، . کند ً که این سنگ واقعا سقوط میمنظورمان این است

ها  ِتوانیم اطمینان حاصل کنیم که چیزی باالتر و فراتر از خود واقعیت نمی
ِوجود دارد، مثال اینکه قانون وقوع چیزی از خود واقعه مجزا است ِقانون . ً

ًشود، ممکن است صرفا به  ِها اعمال می طبیعت، چنانکه بر درختان و سنگ ِ
ِقانون «اما اگر به » .دهد واقع انجام می آن چیزی باشد که طبیعت در«نای مع

این . برگردیم، موضوع متفاوت است» قانون رفتار صحیح«یا » ِطبیعت انسان
 انجام  طبیعی طور ه بها آن چیزی نیست که انسان«معنای  ًقانون قطعا به

ین قانون را زیر پا ًطور که قبال گفتم، بسیاری از ما ا زیرا همان» .دهند می
قانون جاذبه به ما . کنیم ًیک کامال از آن اطاعت نمی گذاریم، و هیچ می
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 ۴۱ ِواقعیت قانون

ِقانون طبیعت «اما . کند گوید اگر سنگی را پرتاب کنیم آن سنگ چه می می ِ
ها چه کاری را باید و چه کاری را نباید   که انسانگوید به ما می» انسانی

ا انسان سر و کار داریم، پای چیزی دیگر،  به بیانی دیگر، وقتی ب.انجام دهند
موجودات (ما . آید ِباالتر و ماورای تمامی واقعیات مسلم به میان می

، و نیز چیز )کند  میًمثال اینکه انسان چگونه رفتار(ها  واقعیت) انسانی
ولی در ). اینکه انسان چگونه باید رفتار کند(را در اختیار داریم دیگری 

ها و  الکترون. ها به چیز دیگری نیاز نیست جز واقعیت بهمورد سایر کائنات 
ها حرکات مشخصی دارند که به تبع آن نتایج مشخصی نیز پدید  مولکول

 ولی هر چند ما ۱. همین جا ختم شود بهآید، و ممکن است داستان می
شود،  کنیم اما داستان به اینجا ختم نمی نوع خاصی رفتار می  ها نیز به انسان
  .کردیم گونۀ دیگری رفتار می دانیم که باید به ًئما میزیرا دا

ًمثال . ای خاص و ویژه است و حال آنچه سعی در توضیح آن دارم، نکته
طور عمل  گویم فالن شخص نباید آن وقتی من می«: ممکن است بگویید

سنگ کج و معوج  کرد منظورم همان چیزی است که در مورد آن تکه می
شخصی که صندلی » .رش باعث ناراحتی من شدگفتم، یعنی اینکه رفتا

خاطر اینکه اول آنجا رسیده، و شخصی  ِگوشۀ قطار را اشغال کرده، آن هم به
کند و جای  جا می گردم کیفم را جا به کند و تا برمی که از فرصت استفاده می

اما من شخص دوم را مالمت . اند گیرد، هر دو موجب نارضایتی مرا می
ًیا مثال از دست کسی که اتفاقی باعث زمین . ل راکنم نه شخص او می

شوم ولی از دست   عصبانی نمی- به جز چند دقیقۀ اول - خوردنم شده 

 
اساس  زیرا آنچه گفتم بر. شود جا ختم نمی ًطور که بعدا خواهید دید موضوع به همین  البته همان۱

 .ِهای علمی کنونی است داده
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  فصل سوم/۱کتاب  ۴۲

شوم، حتی اگر موفق  ی میبانًآنکه عمدا قصد داشته مرا زمین بزند بسیار عص
وجه موجب  هیچ خوانیم، به برخی مواقع آنچه ما رفتار بد می. نشده باشد
ًمثال در دوران جنگ هر دو گروه . شود بلکه برعکس میمان ن نارضایتی
های نفوذی یا ستون پنجم داشته باشند  خواهند میان دشمنان مهره درگیر می

کنند و   استفاده می آنهاو هر چند از. شان مفید است که خیلی هم برای
. آورند آفت و انگل به شمار میپردازند ولی آنها را  مبالغی نیز به آنها می

خوانیم، رفتاری  ِتوانیم بگوییم آنچه ما رفتار صحیح دیگران می براین نمیبنا
ْکنم آنچه رفتار صحیح خود  و فکر می. است که برای ما مفید است ِ

بلکه به . َوضوح به معنای رفتاری نیست که اجری در بر دارد خوانیم، به می
وند توانیم چند صد پ  در جایی که میمعنای رفتاری است نظیر اینکه،

 تکالیف مدرسه را درست عایدی داشته باشیم، به چند پوند قناعت کنیم؛
توانیم سر معلم را شیره بمالیم؛ پرهیزکاری  انجام بدهیم در جایی که می
بستر شویم؛ در منطقۀ جنگی  توانیم با کسی هم پیشه کنیم در جایی که می

هایی عمل کنیم  توانیم به مکان امنی برویم؛ به وعده بمانیم در جایی که می
شان کنیم؛ و حقیقت را بگوییم حتی جایی که  دهیم فراموش که ترجیح می

  .شود همچون ابلهان جلوه کنیم باعث می
معنای چیزی نیست که برای   رفتار صحیح بهاگرچهبرخی معتقدند 

طور کلی   اما بهشته باشدَ و در زمانی خاص اجری در بر دافردی خاص
جهت هیچ چیز اسرارآمیزی نیز دربارۀ   و بدینبرای بشریت سودمند است،

دانند  ها هشیارند، و می خاطر داشته باشیم که انسان باید به. آن وجود ندارد
ِکه برخورداری از سعادت و بهروزی حقیقی ممکن نیست مگر اینکه در 
جامعه همه به انصاف رفتار کنند؛ و علم به همین واقعیت است که باعث 

البته بدیهی است که امنیت و سعادت . ار صحیح بکوشندِشود در پی رفت می
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 ۴۳ ِواقعیت قانون

محبت و منصفانۀ افراد، طبقات اجتماعی، و  صحیح و باِلکرددر گرو عم
ملل مختلف نسبت به یکدیگر است؛ این یکی از حقایق بسیار مهم در 

و » درست«] اعمال[اما در توضیح اینکه چرا ما در مورد . جهان است
اگر کسی . اندازد ای را از قلم می کنیم، نکته چنین احساس می» نادرست«

زیرا به سود «: و ما پاسخ بدهیم» چرا من نباید خودخواه باشم؟«: بپرسد
چرا من باید غیر از مواقعی که این «: ، ممکن است بپرسد»جامعه است

، »َ در بر دارد، به بهروزی جامعه اهمیت بدهم؟مناجری فردی برای ، عمل
ما که این پاسخی است » .زیرا تو نباید خودخواه باشی«و ما پاسخ بدهیم که 

، گوییم اگرچه حقیقت را می. گرداند  به همان نقطۀ آغازین بازمیرا دوباره
چه » کنی؟ چرا فوتبال بازی می«ً مثال اگر از کسی بپرسیم .رویم جلوتر نمی
زیرا » .خواهم گل بزنم چون می«ای خواهد بود که بگوید  پاسخ بیهوده

ِ خود بازی فوتبال است، نه هدف آن؛ پس جواب این ،برای گل زدنتالش  ِِ
 پاسخی که صحیح، اما ارزش گفتن - »  فوتبال فوتبال استب،خ«است که 
چرا باید رفتار صحیح داشته «به همین ترتیب اگر از کسی بپرسیم . ندارد
 زیرا» .خاطر منفعت جامعه به«پاسخی بیهوده خواهد بود اگر بگوید » باشیم؟

تالش برای سود رساندن به جامعه، و یا به بیانی دیگر، خودخواه نبودن 
یکی از ) است» های دیگر انسان «،»جامعه«یادمان باشد که منظور از (

شود؛ پس منظور از این  چیزهایی است که رفتار صحیح شامل آن نیز می
این تمامی آن چیزی . پاسخ این است که رفتار صحیح، رفتار صحیح است

» انسان نباید خودخواه باشد«َ که هر کس در بیان این مطلب که است
  .خواهد گفت

انسان نباید خودخواه باشد بلکه . دهم من همین جا بحث را خاتمه می
نه اینکه خودخواه نیست، نه اینکه خودخواهی را دوست . باید منصف باشد
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  فصل سوم/۱کتاب  ۴۴

ِ طبیعت ِقانون«و یا » ِقانون اخالقی«. ندارد، بلکه نباید خودخواه باشد
مثل تعریف قانون جاذبه در مورد حرکت اجسام سنگین، فقط » انسان

از سوی دیگر، ساخته و پرداختۀ . واقعیتی دربارۀ رفتار انسانی نیست
توانیم از دست آن خالص شویم، و اگر  تخیالت نیز نیست، زیرا ما نمی

 تبدیل ،توانستیم چنین کنیم تمامی آنچه دربارۀ انسان گفتیم و اندیشیدیم می
همچنین اظهارنظری مبنی بر اینکه ما برای . شد به مشتی هجویات می

ْمنفعت خود از دیگران انتظار رفتار مشخصی داریم، نیز نیست، زیرا دیدیم 
ًخوانیم دقیقا با رفتاری که موجب  که آنچه ما رفتار بد یا غیرمنصفانه می

بنابراین . دشود یکی نیست، و حتی ممکن است برعکس باش نارضایتی می
ِقانون طبیعت انسان«و یا » قانون صحیح و ناصحیح« ، یا هر چه که آن را »ِ

 چیزی که وجود دارد، نه چیزی که - بنامیم، باید چیزی واقعی باشد 
» واقعیت«توان آن را  ، نمیو در عین حال. ساخته و پرداختۀ ذهن ما است

ِار عملی ما در مفهوم متعارف کلمه دانست، به همان معنایی که رفت
آید که باید بپذیریم بیش از یک نوع  کم به نظر می کم .است» واقعیت«

واقعیت وجود دارد؛ باید پذیرفت، که در این مورد خاص، چیزی وجود 
ً رفتار انسانی که در همان حال قطعا ِدارد باالتر و فراتر از واقعیات معمول

انی نیست، ولی قدرت  انس واقعی است ـ یعنی قانونی واقعی که ساختۀ هیچ
  . کنیم آور آن را احساس می الزام
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  فصل چهارم

ِدر پس قانون چه چیزی وجود دارد؟ َ  
 

ها و  تا آنجا که به سنگ. بندی کنیم بیایید آنچه را تا اینجا گفتیم جمع
خوانیم  می» ِقانون طبیعت«شود، آنچه ما  درختان و این قبیل چیزها مربوط می

گوییم قوانین  ًمثال وقتی می. مگر نوعی شیوۀ بیانممکن است چیزی نباشد 
خاصی بر طبیعت حاکم است این ممکن است فقط بدین معنا باشد که 

اصطالح قوانین  آنچه ما به. کند واقع به شیوۀ خاصی رفتار می طبیعت در
ِ یا چیزی باالتر و فراتر از واقعیات -خوانیم ممکن است چیزی واقعی  می

ِقانون «.  نباشند، اما در مورد انسان چنین نیست-کنیم  محضی که مشاهده می
 باید چیزی باالتر و فراتر از ،»نادرست«و » درست«، یا »ِطبیعت انسانی

ِواقعیات محض مربوط به رفتار انسانی باشد پس در خصوص انسان، عالوه . ِ
 قانونی حقیقی که ما آن را - چیز دیگری نیز وجود دارد ،ِبر واقعیات محض

  .دانیم که باید از آن اطاعت کنیم ایم اما می نکردهخلق 
سر  خواهیم ببینیم این موضوع در مورد جهانی که در آن به حال می

انسان از زمانی که قادر به اندیشیدن بوده، . گوید بریم چه چیزی به ما می می
ِبه چرایی و چگونگی پدیدآیی کائنات اندیشده است ًو در نتیجه عمدتا دو . ِ

گرایانه   نخست دیدگاهی است که آن را ماده. لی پدید آمده استایدۀ ک
خود پدید  پیروان این دیدگاه معتقدند که فضا و ماده خود به. خوانیم می

این . داند اند و کسی نیز چرایی آن را نمی آمده، و همیشه وجود داشته
، ای تصادفی موجودیت یافته گونه هب  و ثابتی داردای که رفتار مشخص ماده

چیزی با احتمال یک . و موجوداتی اندیشمند چون ما را پدید آورده است
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  فصل چهارم/۱کتاب  ۴۶

ِدر هزار به خورشید اصابت کرده و باعث پدیدآیی سیارات شده است؛ و 
ِبا احتمال یک در هزار بر یکی از این سیارات مواد شیمیایی مورد نیاز را نیز 

 شدند، و تین واجد حیاوجود آورده است؛ برخی از مواد در سیارۀ زم به
حسب یک سری احتماالت، این موجودات زنده تحول و  سپس بر

دیدگاه دیگر مذهبی . دگرگونی یافتند و تبدیل به موجوداتی چون ما شدند
ِاساس این دیدگاه چیزی که در پس کائنات است بیش از هر   بر۱.است َ

یعنی آگاه و هدفمند است و . دانیم، شبیه عقل و شعور است آنچه ما می
هر . دهد، و آفرینندۀ این کائنات است زی را بر چیزی دیگر ترجیح میچی

 بر ما پوشیده است، بخشی از آن هدف این بوده که اوچند بخشی از هدف 
از لحاظ عقل و » شبیه خود« منظورم از - موجوداتی شبیه خود خلق کند 

ِها مدتی مدید پیرو یکی از  ًلطفا چنین فرض نکنید که انسان. شعور است
  تبدیل بهاند تا آنکه دیگری جای خود را پیدا کرده، و ها بوده این دیدگاه

 هر دو ،ها اندیشیدن آغاز کردند از زمانی که انسان. دیدگاه غالب شده است
همچنین توجه داشته باشید که . اند ًنگرش توأما پدید آمده و وجود داشته

ِمعنای متعارف آن، کش  با اتکا به علم، بهتوان  نمی ف کرد که کدام دیدگاه ِ
زیرا علم بر تجربه متکی است، و رفتار و حرکات اجسام را . صحیح است

نظر  هر بیانیۀ علمی، هر اندازه نیز پیچیده به. کند مشاهده و بررسی می
من روز پانزدهم «: ماند که بگوییم ًبرسد، در بلند مدت واقعا بدین می

 فالن نقطه در آسمان خیره  بر، صبح با تلسکوپ خود۲۰ :۲ژانویه، ساعت 
من مقداری از این ماده را در ظرفی گذاشتم «و یا » شدم و فالن چیز را دیدم

ًلطفا فکر نکنید » . دادم و در نتیجه چنین و چنان شددرجۀ خاصیو آن را تا 

 
 . یادداشتی که در پایان همین فصل آمده توجه کنیدً لطفا به۱
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ِدر پس قانون چه   ۴۷ ؟...َ

. کنم گویم، بلکه فقط نقش و وظیفۀ آن را تشریح می من چیزی علیه علم می
 -یز با نظر من در مورد وظیفۀ علم موافق باشند کنم دانشمندان ن و فکر می
 با این حال، .ای بسیار مفید و ضروری است خودی خود وظیفه ، بهکه البته

ِآیا در پس آنچه علم «و یا اینکه » چرا هستی پدید آمد؟«سؤاالتی نظیر  َ
 سؤاالتی -»  چیزی از نوعی متفاوت- کند چیزی وجود دارد؟  مشاهده می
ِچیزی در پس«گر ا. علمی نیستند ًکائنات وجود دارد، پس یا باید کامال » َ

طرزی متفاوت به انسان  برای انسان ناشناخته بماند و یا باید خود را به
ًذاتا اظهارنظر در مورد وجود یا عدم وجود چنین چیزی، . بشناساند

و دانشمندان واقعی هرگز چنین . نظر علمی باشد تواند اظهار نمی
نگاران و نویسندگان  ًمعموال این عادت روزنامه. نندک اظهارنظری نمی

های  ز نظریهه موضوعات باب طبع خود را اپسند است ک های عامه رمان
این مسئله بیشتر به عقل سلیم به هر جهت این . کنند بند تأمین می علمی نیم
ِتک جزئیات  تکبر شد که   فرض کنید علم چنان کامل می.گردد باز می ِ

یافت،   آیا حتی اگر چنین شرایطی تحقق می.یافت وقوف می تمامی کائنات
چرا به «، »چرا کائنات پدید آمد؟ «:بود باز سؤاالتی از این دست مطرح نمی

  » معنای هستی چیست؟«، و »دهد؟ حیات خود ادامه می
بود،  کننده می ًپس شرایط برای پاسخ دادن به این سؤاالت واقعا مأیوس

تمامی کائنات یک چیز، و فقط یک چیز هست که ما جز اینکه بگوییم در  به
ِدربارۀ آن بیش از هر آنچه بتوان به کمک مشاهدات بیرونی آموخت، 

کنیم،  ًما صرفا انسان را مشاهده نمی. است» انسان«و این یک چیز . دانیم می
ما در این خصوص، به بیانی، اطالعاتی درونی داریم؛ ما . هستیمبلکه انسان 
دانیم انسان خود را  همین علت است که می و به. دراک هستیمدر محدودۀ ا

وجود نیاورده، و حتی  بیند؛ قانونی که خود به ِتحت تأثیر قانون اخالقی می
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  فصل چهارم/۱کتاب  ۴۸

داند که  تواند آن را فراموش کند؛ و همچنین می  سعی و تالش نیز نمیبا
ون به اگر کسی از بیر. ًلطفا به این نکته توجه کنید. باید از آن اطاعت کند

ًمطالعۀ انسان بپردازد، چنانکه مثال روی الکتریسیته و یا سبزیجات مطالعه 
 درونی از او کسب یکنند، آن هم بدون اینکه زبان انسان را بداند و دانش می

 ِاین قانونًکند، صرفا با مشاهدۀ اعمال او، هرگز نخواهد فهمید که انسان از 
ند؟ زیرا مشاهدات او فقط توا ًاصال چطور می. اخالقی برخوردار است
ِدهند، حال آنکه قانون اخالق دربارۀ این است که  اعمال انسان را نشان می

ِهمین ترتیب اگر باالتر و در پس واقعیاتی که دربارۀ  به.  بکنیمبایدما چه  َ
داشت، ما با مطالعۀ آنها  کنیم چیزی وجود می ها و درختان مشاهده می سنگ

  .ستیم به آن پی ببریمتوان از بیرون، هرگز نمی
سبب پدید   آیا این کائنات خود به خود و بی کهخواهیم بدانیم پس ما می

ِآمده، یا قدرتی در پس آن هست که آن را این از آنجا . گونه پدید آورده است َ
 کائنات نه یکی از واقعیات -  در صورت وجود -ِکه قدرت پدیدآورندۀ 

ِقابل مشاهده، بلکه خالق آن است، پس توان آن را   با مشاهدۀ واقعیات نمیِ
توانیم دریابیم که آیا چیزی بیشتر  فقط در یک مورد هست که ما می. یافت

یابیم  ِوجود دارد یا نه، و آن مورد خود ما هستیم؛ و در آن یک مورد درمی
ِ، اگر در ورای کائنات قدرتی مسلط و ناظم  بیان دیگرو یا به. که وجود دارد

ِتواند خود را همچون یکی از واقعیات درونی  ، نمیوجود داشته باشد ِ
تواند جزو دیوار و   چنانکه طراح ساختمان نمی- کائنات به ما نشان بدهد 

توان انتظار داشت آن نیرو  تنها راهی که می. پلۀ ساختمان باشد شومینه و راه
شکل تأثیر یا فرمانی  خود را بر ما مکشوف کند، درون ما است، و آن هم به

و این چیزی است که ما در . ای خاص رفتار کنیم دارد به شیوه می  ه ما را واک
طور نیست؟ این  این. انگیزد ًاین حتما شک ما را برمی. یابیم درون خود می
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ِدر پس قانون چه   ۴۹ ؟...َ

توان برای آن انتظار پاسخی قطعی داشت، و این  تنها موردی است که می
. یابیم خی نمیبینیم که چرا در موارد دیگر پاس و حال می. پاسخ بلی است

ِهای کاغذی  کنی بسته چرا فکر می«: پرسد فرض کنید کسی از من می
و » گذارد شامل نامه است؟ ها می ِکوچکی که آن مرد هر روز جلوی در خانه

ای جلوی در خانۀ من  زیرا هر وقت چنین بسته«: دهم من پاسخ می
اما تو که  «و اگر چنین اعتراض کند که» .بینم ای می گذارد در آن نامه می

» !ای رسند، ندیده کنی به دست مردم می هایی را که فرض می هرگز همۀ نامه
ام زیرا به  شان را هم نداشته ام، انتظار دیدن البته که ندیده«: دهم پاسخ می

ای که اجازۀ باز کردنش را  من به کمک بسته. اند آدرس من که فرستاده نشده
و این » .دهم شان نیستم توضیح می ردنهایی را که مجاز به بازک دارم، بسته

» انسان«ای که اجازۀ گشودنش را دارم،  تنها بسته. گونه است سؤال نیز همین
نام » دخو«ًگشایم، مخصوصا وقتی آن انسانی را که  و وقتی آن را می. است

، بلکه وجود من قائم بر خودم نیستیابم که  گشایم، چنین درمی دارد می
َیابم که چیزی یا کسی از من انتظار  هستم؛ نیز درمیِتحت حاکمیت قانونی 

البته منظورم این نیست که اگر . ای مشخص رفتار کنم دارد که به شیوه
سنگ و یا درختی را چون انسان بگشایم و تشریح کنم،  توانستم تکه می

کنم همۀ ساکنان  گونه که فکر نمی ًرسیدم؛ دقیقا همان ًدقیقا به همین نکته می
یافتم که  ولی چنین درمی. کنند هایی شبیه نامۀ من دریافت می ما نامهخیابان 

 اگرچه و اینکه، - کنند  ها و درختان از قانون جاذبه تبعیت می ًمثال سنگ
ًفرستندۀ نامه صرفا از من  ام رفتار کنم  دارد که مطابق طبیعت انسانی» انتظار«ِ

. شان اطاعت کنند تکند که از طبیع می» وادار«ها و درختان را  ولی سنگ
ای وجود دارد،  یافتم که در هر دو مورد فرستنده ولی به هر جهت درمی

ِدر پس واقعیات، » نیرویی« ِدر پس دستورالعمل» رهنمایی«َ   .ها َ
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  فصل چهارم/۱کتاب  ۵۰

ها از خدای  من هنوز فرسنگ. روم فکر نکنید خیلی شتابزده پیش می
ِهنمای کائنات است که ر» چیزی«ام  آنچه یافته.  مسیحی فاصله دارماالهیات

شود که مرا تشویق و ترغیب  شکل قانونی پدیدار می است، و در من به
دهم سبب  کند صحیح عمل کنم، و وقتی عملی ناصحیح انجام می می
کنم باید این  فکر می. شود عذاب وجدان بگیرم و احساس مسئولیت کنم می

 - دیگر شدۀ چیز را بیشتر شبیه عقل و شعور فرض کنیم تا هر چیز شناخته
توان  ، و دشوار میجز این مجبوریم تصویری مادی از آن داشته باشیمزیرا 

البته نیازی نیست که . تصور کرد که ماده بتواند دستورالعمل صادر کند
در فصل بعد . خیلی هم شبیه عقل و شعور، و یا حتی شبیه شخص باشد

بینم  اما الزم می. هتوانیم بیشتر در مورد آن بدانیم یا ن خواهیم دید که آیا می
مایۀ بسیاری  در صد سال گذشته، سخنان تنک. به شما هشداری بدهم

این سخنان را . من چنین قصدی ندارم. دربارۀ خدا گفته شده است
  .کل از ذهن خود خارج کنید توانید به می

چون نخست از ( برای اینکه این قسمت طوالنی نشود، -: یادداشت
اما . گرایانه، و مذهبی را ارائه دادم  یدگاه مادیفقط د) طریق رادیو پخش شد
تکامل «، »بخش نیروی حیات«های دیگری نظیر فلسفۀ  بین این دو، دیدگاه

، ترین هوشمندانه ۱برنارد شاوو. نیز وجود دارند» ِتکامل برآینده«، و »خالق
پیروان . اند را ارائه داده» تکامل خالق«ترین شرح دربارۀ   عمیق۲و برگسون

های کوچکی که حیات بر روی این سیاره  گویند که دگرگونی مین مکتب ای
ِاند، نه حاصل تصادف  بخشیده» تکامل«َترین اشکال تا انسان،  را از ابتدایی
 البته .اند بخش بوده ای نیروی حیات گونه» هدفمندی«یا » تکاپو«بلکه نتیجۀ 

 
1 Bernard Shaw; 2 Bergson 
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نیروی «رشان از دهند باید بپرسیم آیا منظو وقتی این تعریف را ارائه می
چیزی دارای عقل و شعور است؟ اگر منظورشان این است، » بخش حیات

سوی کمال رهنمون شده،  پس عقل و شعوری که هستی را پدید آورده و به
اگر . شان با دیدگاه مذهبیون همخوان است ، و دیدگاه»خدا است«

و منظورشان این نیست، پس چه معنایی دارد که بگوییم چیزی بدون عقل 
ِضعفی مهلک برای   نقطهبوده باشد؟ این » در تکاپو«و » هدفمند«، شعور ُ

ِتکامل «ِیکی از دالیل جذابیت دیدگاه . شود دیدگاه گروه دوم محسوب می
این است که مردم همچون ایمان آوردن به خدا، از باور کردنش » خالق

ِت  زحمات و تبعا شدن بارو روبهیابند، آن هم بدون   میاحساس آرامش
 است، و مان بر کام و ایام سالم و تندرست هستیموقتی . خداایمان آوردن به 

ًبینیم که تمام هستی را صرفا به مثابه رقص اتم دلیلی نمی ها بپنداریم، بسیار  ِ
ها در  خوشایند است که به این نیروی عظیم و اسرارآمیز بیاندیشیم که قرن

 از سوی دیگر، اگر .کند حرکت است و ما را در آغوش خود حمل می
ِست انجام دهیم، این نیروی حیاتی کور و فاقد عقل و َبخواهیم عملی پ

شعور و اخالقیات، هرگز همانند خدای مزاحم و دردسرآفرین که از دوران 
رام کند، و خدایی است  ِآموزیم، در کارمان مداخله نمی  میاوکودکی دربارۀ 

ارش کنیم و به ما آزاری توانیم بید هر وقت که بخواهیم می. و آرام
آنکه بهایی  کنیم، بی تمامی هیجانات مذهبی را تجربه می. رساند نمی

های بشر  پردازی ترین دستاورد خیال  بزرگ،آیا این نیروی حیاتی. بپردازیم
  ؟نیست
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  فصل پنجم

   دلیلی داریم برای نگرانی
 

م عالَمن فصل پیش را چنین خاتمه دادم که چیزی یا کسی از ورای 
وقتی این نکته را گفتم انتظار داشتم برای . شمارد  ما را مسئول میمادی

ام  اید خواسته شاید هم فکر کرده. برخی از شما قدری ناخوشایند باشد
ام که اول به فلسفه  ِتان بزنم و با رندی تمام چیزی را به قالب زده گول
شاید  .مده استاز کار درآ» گویی مذهبی نوعی اندرز«مانده، اما آخرسر،  می

اید که تا زمانی به سخنانم گوش کنید که چیز  هم با خود قرار گذاشته
ای برای گفتن دارم، ولی اگر موضوع بحث به مذهب محدود شد، باید  تازه

توان به عقب  دانست که دنیا یک بار این راه را رفته است و زمان را نمی
  . هم سه نکته بگویمخوا اندیشند، می به کسانی که چنین می. بازگرداند

شود زمان را به  اگر بگویم می. ِاول، موضوع به عقب برگرداندن زمان
کنم؟ برخی مواقع ساعت، زمان را  کنید شوخی می عقب برگرداند فکر می

اما من . دهد و باید آن را به عقب برگرداند و میزان کرد اشتباه نشان می
همۀ ما در .  کنار بگذارمطور کلی دهم ایدۀ ساعت و زمان را به ترجیح می

تر شدن به هدفی که  اما پیشرفت یعنی نزدیک. ِپی پیشرفت هستیم
ِو اگر در اتوبان از خروجی اشتباهی خارج شویم، . خواهیم به آن برسیم می

پس اگر در . هر اندازه نیز پیش برویم به هدف مورد نظر نخواهیم رسید
نیم و ای دور بز ه از نقطهمسیر اشتباهی هستیم، پیشرفت بدین معنی است ک

ترین پیشرفت  گردد، بیش سی که زودتر برمیبه مسیر صحیح برگردیم، و ک
ًمثال وقتی . ایم ما همه در ریاضیات نیز این را تجربه کرده. را خواهد داشت
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  فصل پنجم/۱کتاب  ۵۴

تر اشتباه خود را بپذیریم،  آید، هر چه سریع ای اشتباه از آب درمی حل مسئله
شقی و عدم  کله.  صحیح مسئله را آغاز کنیمِتوانیم حل تر نیز می سریع

اگر امروز به . در بر ندارداعتراف به اشتباه هیچ نفع و پیشرفتی برای ما 
بینیم که بشریت اشتباه بزرگی مرتکب   میآشکاراوضعیت جهان بنگریم، 

و باید به مسیر صحیح . کند بشریت در مسیر اشتباهی حرکت می. شده است
  .ترین راه است تن به مسیر صحیح، سریعزیرا بازگش. بازگردد

تبدیل » بحث مذهبی« هنوز به مفهوم دقیق کلمه به دوم اینکه بحث من
خدای «طور خاص   هنوز به موضوع خدای مذاهب، و به.نشده است
ایم که در   یا چیزی اشاره کردهشخصیتا اینجا به . ایم نرسیده» مسیحیت

ِپس  مقدس و کلیسا نیز استناد  هنوز به کتاب. است» ِقانون اخالق«َ
کوشیم تا در حد امکان به اطالعاتی دربارۀ این شخصی  میایم، و  نکرده

اطالعاتی که با تالش خواهم این نکته را روشن کنم که   می.دست یابیم
ما در مورد . دهد  ما را تکان میآوریم، خود دربارۀ این شخص به دست می

، و اگر ِجهان آفریدۀ اوست ن، نوع آیک.  دو نوع شواهد داریمشخصاین 
 اوگیری کنیم که  شاهد در نظر بگیریم باید چنین نتیجه» تنها«عنوان  این را به

 .) آفریده، بسیار زیبا استاوزیرا جهانی که (نظیر  هنرمندی است بی
رحم، و دشمن انسان است   موجودی بی باید نتیجه بگیریم که اوهمچین

ِقانون «اما شاهد دیگر ).  ترسناک استزیرا این جهان مکانی خطرناک و(
و این گواه بهتری است .  در عقل و شعور ما نهاده استاواست که » اخالق

صحبت کردن با یک نفر ما را به گونه که  همان. زیرا بصیرتی درونی است
 خدا را ای که او ساخته، رساند تا نگاه کردن به خانه شناخت بهتری از او می

ِشناسیم تا با مشاهدۀ کلی کائناتی که  بهتر می»  اخالقِقانون«نیز از روی 
گیریم که وجودی که در  پس، از شواهد دوم چنین نتیجه می. آفریده است
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 ۵۵ برای نگرانی دلیلی داریم

ًپس و ماورای کائنات است شدیدا به رفتار صحیح عالقه  به -مند است  ِ
. انصاف، عدم خودخواهی، شهامت، ایمان خوب، صداقت و حقیقت

ی که مسیحیت و برخی مذاهب دیگر در مورد ترتیب باید با شرح بدین
زده عمل  خواهیم شتاب اما نمی. اند، موافق باشیم ِبودن خدا ارائه داده» نیکو«

تواند گواهی باشد بر اینکه  ِخودی خود نمی به» ِقانون اخالق«زیرا . کنیم
» ِقانون اخالق«. دالنه دارد خو است و منشی هم  و نرم بخشنده و"نیکو"خدا 
کند کار  به ما حکم می. گیر است و دقیق ها بخشنده نیست، بلکه سختنه تن

صحیح انجام بدهیم و برایش هیچ اهمیتی ندارد که انجام آن چقدر دردناک، 
است، پس مالیم و » ِقانون اخالق«اگر خدا مثل . باشدخطرناک، و یا دشوار 
 آنچه ای نیز ندارد که بگوییم و در این مرحله فایده. اهل مدارا نیست

هنوز مانده تا به . قادر به بخشیدن است» خدایی«خوانیم  می" نیکو"» خدای«
تواند ببخشد و ما هنوز به  می» شخص«زیرا فقط یک . این نکته برسیم

عنوان نیرویی   را بهاو تا اینجا فقط - ایم   نرسیده بودن خدا»شخص«موضوع 
ِدر پس   شعور در نظر ، و بیش از هر چیز شبیه عقل و»ِقانون اخالق«َ
اگر . نداشته باشد» شخص«هنوز ممکن است شباهتی به یک اما  ،ایم گرفته

 چه معنایی دارد که ، عقل و شعوری فاقد شخصیت باشدً، صرفااین وجود
بخواهیم بر ما سخت نگیرد و با ما مدارا کند، مثل اینکه از » آن«از 

. یم با ما مدارا کندده ِضرب انتظار داشته باشیم وقتی جواب اشتباه می جدول
معنا است که  همچنین بی. اگر اشتباه کنیم جواب نیز اشتباه خواهد بود

 - ِ نیکویی مطلق و فاقد شخصیت -وجود دارد » خدایی«بگوییم اگر چنین 
خواهیم زحمت اندیشیدن  وجه مطلوب ما نیست، و حتی نمی  هیچ به

بخشی از وجود ما زیرا مشکل اینجا است که .  را به خود بدهیماو دربارۀ
 و استثمار در دینای بشر  پدیدۀ فریب و طمعًگیرد، و واقعا با  را میاوطرف 
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  فصل پنجم/۱کتاب  ۵۶

 بخواهیم برای ما استثنا قائل شود و این بار او ممکن است از .مخالف است
ِدانیم که اگر این قدرت  از سر تقصیرمان بگذرد، اما در عمق وجود خود می

ًماورای جهانی واقعا و  این نوع رفتار بد بیزرا و منزجز نباشد،  از ًدایماِ
ِدانیم که اگر نیکویی  و از سوی دیگر، می. تواند خدایی نیکو باشد نمی

. ِمطلقی وجود داشته باشد، باید نسبت به غالب اعمال ما ابراز انزجار کند
ِاگر نیکویی مطلقی بر . این شرایط ناگواری است که ما در آن قرار داریم

های ما در درازمدت بیهوده خواهد   پس تمامی تالشکائنات حاکم نیست
 اوِبود، و اگر آن نیکویی مطلق بر کائنات حاکم است، پس ما هر روزه با 

ًکنیم، و احتماال هیچ دلیلی نیز وجود ندارد که فردا بهتر از  خصومت می
با . شویم امروز عمل کنیم، و در این صورت نیز دوباره با شکست مواجه می

مایۀ  ، هم یگانه تسلی است و هم،خدا. بریم راه به جایی نمی» نآ«و بدون 
 نیاز ما است، و در عین حال، خود باالترین؛ چیزی است که هراسی عظیم

ِ تنها متحد ممکن برای ما او. کنیم  پنهان میاورا بیش از هر چیز دیگر، از 
گویند که گویی  برخی چنان سخن می. ایم  دشمن شدهاواست ولی ما با 

در این اما باید . ّ، رخداد مفرحی خواهد بودِرویی با نیکویی مطلق  در  رو
یا » نیکویی«. اند باره تجدید نظر کنند، چون هنوز مذهب را جدی نگرفته

 البته بسته به اینکه ما نسبت به آن -ترین خطر  ، و یا باال استبرترین امنیت
  .ایم حیح نشان دادهِچگونه واکنش نشان دهیم؛ و ما نسبت به آن واکنش ناص

ها پیش از طرح مبحث  چینی هدف من از این مقدمه. حال نکتۀ سوم
بلکه دلیل دیگری داشتم، اینکه، تا ما با واقعیاتی . اصلی، فریفتن شما نبود
. مان معنایی نخواهد داشت رو نشویم، مسیحیت برای که شرح دادیم روبه
. دهد زش به آنها میخواهد توبه کنند و وعدۀ آمر مسیحیت از مردم می

دانند خطایی   نمیمسیحیت برای کسانی که) دانم تا آنجا که من می(بنابراین 
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 ۵۷ برای نگرانی دلیلی داریم

کنند، پیامی  اند که باید از آن توبه کنند و یا احساس نیاز به بخشش نمی کرده
َو نیروی موجود در پس و ماورای » ِقانون اخالق« ما بر هنگامی که. ندارد

گذاشته و نسبت یابیم که آن قانون را زیر پا  مییابیم، و نیز در آن وقوف می
ایم، در این هنگام، و درست در این هنگام، است که  به آن تخطی ورزیده

دانیم مریضیم، دستورات  فقط وقتی می. کند مسیحیت آغاز به سخن می
مان پی  وقتی به عمق درماندگی و نیازمندی. کنیم پزشک را اطاعت می

مسیحیت قصد . گوید م که مسیحیت از چه سخن مییابی بریم، تازه درمی می
 و چگونهایم،   دارد که ما چگونه به این ورطه درافتاده راتشریح این موضوع

 گوید مسیحیت به ما می. هم نیکویی را دوست داریم و همه از آن متنفریم
ِ همان عقل و شعور غیرشخصی موجود ، یعنی چگونه ممکن است خداکه ِ

مسیحیت . باشد» شخص«، در عین حال »ِانون اخالقق«ِدر پس و ماورای 
 مقتضیات این قانون ،کند که چگونه خدا به نمایندگی از طرف ما تشریح می

 چگونه انسان شد و ما  وجا آورد ْجا آوردنش عاجزیم، خود به را که ما از به
این داستانی است کهن، و اگر بخواهید با آن آشنا . را نزد خدا مقبول ساخت

بیش از من صالحیت توانید با کسانی صحبت کنید که  ًقطعا میشوید 
 هدف من فقط این است که مردم را دعوت کنم تا با .نظر دارند اظهار

شان کنم که سؤاالتی را که مسیحیت ادعا   و یاری-رو شوند  واقعیات روبه
 که بسیار  را واقعیاتی یعنیکند برای آنها پاسخ دارد، درک کنند، می

تر بتوانند با آن  توانستم چیزی بگویم که مردم آسان ای کاش می. ترسناکند
هر . کنم حقیقت است اما باید چیزی را بگویم که فکر می. موافقت کنند

ِچند کامال موافقم که مسیحیت در درازمدت، موجد آرامشی بی نظیر است  ً
شود که شرح  ، بلکه با ترس و وحشتی آغاز میشود  آغاز نمیآسانی  بهاما 

ِیابی به آن آرامش بدون عبور از این وادی ترس و  آن رفت؛ و دست
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  فصل پنجم/۱کتاب  ۵۸

در مذهب، همچون در جنگ و هر چیز دیگر، . ثمر است وحشت بی
ِاگر در پی حقیقت باشیم ممکن . اش یافت توان آرامش را با جستن نمی

ِاست در پایان به آرامش نیز دست بیابیم، اما اگر در پی آرامش باشیم نه 
بازی و خیاالت  آغاز کار، زبان -اهیم یافت و نه آرامش را حقیقت را خو

ِهمۀ ما خواب و خیاالت  .خام خواهد بود و آخر کار، یأس و نومیدی
 المللی های بین  را دربارۀ سیاستِشیرین دوران پیش از جنگ جهانی دوم

  .وقت آن رسیده که دربارۀ مذهب نیز چنین کنیم. ایم کنار گذاشته
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   دومکتاب

  اعتقادات مسیحیان
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  فصل اول

  رقیب دربارۀ خدا ِممفاهی
 

اند اعتقادات مسیحی را تشریح کنم و من با تشریح  از من خواسته
لزومی . کنم که باور کردن آن برای مسیحیان الزامی نیست ای آغاز می نکته

ملحدان . اند ًندارد مسیحیان باور کنند که مذاهب دیگر کامال در اشتباه
اما . اند باور کنند که تمامی مذاهب جهان دچار اشتباهی فاحشناگزیرند 

ترین مذاهب  مسیحیان آزادند چنین تصور کنند که حتی عجیب و غریب
من پیش از ایمان آوردن . جهان نیز حداقل به نوعی، به حقیقت اشاره دارند

ترین  ًها غالبا دربارۀ مهم ساختم که انسان به مسیح باید خود را متقاعد می
 قادر بودم ،اند؛ اما وقتی مسیحی شدم شان، به اشتباه رفته موضوع زندگی

البته مسیحی بودن به معنای این تصور . تر اتخاذ کنم  دیدگاهی آزاداندیشانه
نیست که هر جا مسیحیت با مذاهب دیگر تفاوت دارد، مسیحیت را صحیح 

ع اعداد فقط چنانکه در ریاضیات برای جم. بشماریم و دیگران را در اشتباه
ها اشتباهند، اما برخی از  یک پاسخ درست وجود دارد و دیگر پاسخ

  .ترند  نسبت به برخی دیگر، به پاسخ صحیح نزدیک،های اشتباه پاسخ
ای خدا یا  گونه توان به اکثریتی که به ها را می در درجۀ نخست انسان

دارند، تقسیم گونه خدایی اعتقاد ن خدایان معتقدند و دستۀ اقلیتی که به هیچ
 یعنی - گیرد   را میاکثریتِ مسیحیت جانب گروه ،در این مرحله. کرد

َیونانیان و رومیان باستان، بربرهای مدرن، رواقیون، افالطونیان، هندوها،  َ
  . امروزی غرب اروپاستِگرایی و غیره که این در تغایر با مادیمسلمانان 
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حسب نوع  اوران نیز برخداب. رسیم بندی عمدۀ بعدی می تقسیماکنون به 
در این مورد دو . شوند های مختلف تقسیم می خدایی که باور دارند به گروه

گونه  یکی اینکه خدا فراتر و ماورای هر. ًدیدگاه کامال متفاوت وجود دارد
اما . خوانیم ها چیزی را نیک، و چیزی را بد می ما انسان. نیکی یا بدی است

کنند که هر چه  نیز اظهار می. ِانسانی ما استزعم برخی، این فقط دیدگاه  به
کند چیزی را نیک یا بد بخواند، و  انسان داناتر شود کمتر تمایل پیدا می

تر خواهد دید که هر چیزی به لحاظی نیک است و به لحاظی بد، و  واضح
یافتن  گیرند که حتی پیش از دست و چنین نتیجه می. شان نیست تفاوتی بین

. کل از میان خواهد رفت ، این تفاوت و تمایز بهیاالهبه دیدگاهی 
کشد، اما پزشک  خوانید چون انسان را می شما سرطان را بد می«: گویند می

ًو این تماما بسته به این . کشد توانیم بد بخوانیم زیرا سرطان را می را نیز می
اما دیدگاه دیگر بر این باور » .است که مسئله را از چه دیدگاهی بنگریم

ًست که خدا قطعا و یقینا ا  خدایی است که  او.است» عادل«و » نیکو«ً
کند، دوستدار محبت است و بیزار از تنفر، و از  موضعی مشخص اختیار می

 که باور دارد -اولین دیدگاه . ما انتظار دارد به شیوۀ مشخصی رفتار کنیم
وجودی یا   دیدگاه وحدت-خدا فراتر و ماورای نیکی و بدی است 

ِدیدگاهی که هگل، فیلسوف بزرگ آلمانی، و تا آنجا که من . تئیسم استپان ِ
 ، مسلمانان،و دیدگاه دیگر متعلق به یهودیان. دانم، هندوها بدان معتقدند می

  .و مسیحیان است
ِنظر عمده بین دیدگاه مسیحی و پانتئیسم در مورد  عالوه بر این اختالف

سم بر این باور است که خدا، به پانتئی. خدا، تفاوت دیگری نیز وجود دارد
دهیم،  بخشد، چنانکه ما بدن خود را حرکت می بیانی، به کائنات حرکت می

ِو کائنات تقریبا خود خدا است، بنابراین عدم وجودش به مثابه عدم وجود  ً
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 ۶۳ مفاهیم رقیب دربارۀ خدا

اما . بینیم جزئی از وجود خدا است خدا است، و هر چه در کائنات می
مسیحیت بر این باور است که خدا . ًدیدگاه مسیحی کامال متفاوت است

آفریند و یا   چنانکه هنرمندی اثری می-  و آفرید به هستی آوردجهان را 
ِنقاش خود نقاشی نیست، و با از بین رفتن . سازد ای می سازی قطعه آهنگ

ِنقاش وجود خود را در آن اثر «ممکن است بگویید . شود اثرش نابود نمی
نی است که زیبایی و جذابیت آن اثر ناشی از ولی این فقط بدین مع» گذاشته

ِخالقیت ذهنی نقاش است مهارت او چنانکه در ذهن، و حتی در . ِ
به گمانم اکنون پی برده . انگشتانش، وجود دارد در اثرش جاری نیست

ِباشید که این تفاوت دیدگاه مسیحی و پانتئیستی چگونه بر تفاوت پیش ن یِ
 نیکویی و بدی را جدی نشماریم، بسیار اگر تمایز میان. شود افزوده می

اما . آسان خواهد بود که بگوییم هر چه در جهان است جزئی از خدا است
ِاگر چیزی را واقعا بد بدانیم، و خدا را نیکویی مطلق، دیگر نمی چنین توانیم  ً

ما باید باور کنیم که خدا از جهان متمایز است و . تصوری داشته باشیم
.  استاوبینیم، مخالف خواست و ارادۀ  ان، چنانکه میِبرخی امور این جه

اگر از «: گویند ای پست می ها در مواجهه با سرطان و یا محله پانتئیست
ولی ما » .است خدا یابید که این نیز  بدان بنگرید، درمیاالهیدیدگاه 

 »! را بگذارید کنار١این مزخرفات لعنتی«: گوییم شان می مسیحیان در پاسخ
مسیحیت بر این باور است که خدا جهان . حیت مذهبی مبارز استزیرا مسی

ها و حیوانات و  ها و طعم  فضا و زمان و گرما و سرما و رنگ- را آفرید 
 داستانی ،ای سبزیجات، خدا همه را به دستان خود آفرید، چنانکه نویسنده

 
ولی من این کلمه . سبک و دور از ادب استلعنتی،  یکی از شنوندگان شکایت داشت که کلمۀ ۱

باشد، زیر لعنت خدا قرار لعنتی ام، چون معتقدم مزخرفاتی که  را در معنای واقعی آن به کار برده
 .معتقدانش را به کام مرگ ابدی خواهد کشاند)  فیض خدا یاری نکنداگر(دارد و 
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  فصل اول/۲کتاب  ۶۴

 ،اما مسیحیت بر این باور نیز هست که دنیایی که خدا آفرید. نویسد می
ار مشکلی عظیم شده است، و خدا مصرانه و با صدایی رسا ما را به دچ

  .خواند اصالح کردنش فرامی
اگر خدا نیکو است و جهان را . انگیزد و این البته سؤالی بزرگ برمی

ها از گوش   سال،آفریده، پس چرا جهان به اشتباه رفته است؟ من خود
خواهید  هر چه می«: مگفت کردم و می سپردن به پاسخ مسیحیان خودداری می

تر  خواهد زیرکانه باشد، ولی آیا ساده و آسان تان هر چه می بگویید، و دالیل
وجود نیاورده  نیست که بگوییم هیچ قدرت هوشمندی این جهان را به

است؟ آیا تمامی مباحثات شما فقط تالشی پیچیده برای اجتناب از چیزی 
ار مشکل عجیب دیگری اما این موضوع مرا دچ» واضح و مشهود نیست؟

  .ساخت
اما . نماید  میرحم و ناعادالنه  بود که جهان بی من علیه خدا اینِاستدالل
تواند   را از کجا آورده بودم؟ کسی نمیناعادالنه و عادالنه ِهمین مفهوم

وقتی من .  چیستراستخطی را کج و معوج بخواند مگر اینکه بداند خط 
سنجیدم؟ اگر همه  ، آن را با چه مقیاسی میخواندم این جهان را ناعادالنه می

 که خود معنا بود، پس چرا من چیز از اول تا به آخر، به بیانی، پوچ و بی
نشان  یآمیز چنین واکنش خشونتعلیه آن  جزئی از همین پوچی هستم،

ًشود زیرا از آبزیان نیست، مثال ماهی در آب  دادم؟ انسان در آب تر می می
 عدالت را به فراموشی ِمفهومتوانستم   البته می.کند احساس خیسی نمی

دۀ ذهن خودم بوده یاین مفهوم زایبسپارم و آن را چنین توجیه کنم که 
ریخت،  در این صورت، ارکان استدالل من علیه خدا نیز فرو می اما .است

چون استدالل من بر این مبنا بود که جهان براستی ناعادالنه است نه اینکه با 
ِبنابراین در تالش برای اثبات عدم . کند ی من تطبیق نمیتصورات ذهن
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 ۶۵ مفاهیم رقیب دربارۀ خدا

 خود را -معنا است  کل پوچ و بی ْ اینکه واقعیت بهبه بیانی، -ِوجود خدا 
 یعنی آنچه عدالت -ناگزیر دیدم که فرض کنم بخشی از این واقعیت 

پس به نتیجه رسیدم که الحاد و خداناباوری . ً کامال بامعنا است-خواندم  می
باید به  معنا است، ما هرگز نمی اگر این جهان بی. لوحانه است  سادهبسی
ِبردیم؛ چنانکه اگر جهان فاقد نور و موجودات بینا  معنا بودنش پی می بی

  .داشت هیچ معنایی نمی تاریکیبودیم و  ِبود، قادر به درک تاریکی نمی
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. استانگارانه  سادهیار  دیدگاهی بس،پس نتیجه گرفتیم که خداناباوری
دیدگاهی که آن . مکن  به شما معرفی می را دیگریانگارانۀ سادهحال دیدگاه 

نیکو در » خدایی«گوید  خوانم، دیدگاهی که می می» مایه بی ِمسیحیت«را 
های   دیدگاهی که با آموزه-راه است   به  آسمان وجود دارد و همه چیز رو

شیطان، و رهایی و نجات انسان کاری دشوار و ترسناک، و گناه و جهنم و 
  .اند لوحانه سادههر دو دیدگاه فوق . ندارد

یاد داشته باشیم که چیزهای   به.ای به حال ما ندارد مذهب ساده فایده
ًمثال میزی که پشت آن . رسند، اما ساده نیستند نظر می واقعی اگرچه ساده به

ًبپرسید که این میز واقعا از رسد اما از دانشمندی  نظر می  ساده بهایم، نشسته
ها و اینکه چگونه امواج از آن به سیستم   حرکت اتم-چه ساخته شده است 
 آن وقت -افتد  گردند و در مغز ما چه اتفاقی می عصبی چشم ما برمی

هایی  ما را به وادی اسرار و پیچیدگی» دیدن میز«بینید که همین واقعۀ  می
کند، به  اینکه کودکی دعایی کودکانه می. کشاند که آن سرش ناپیدا است می

اگر . اشکالی ندارد. اید، باشید اگر به همین حد قانع. رسد نظر ساده می
ً دنیای مدرن معموال قانع نیست ـ اگر میچنانکهنیستید ـ  خواهید جلوتر  ُ

 باید منتظر چیزی ـ پسگذرد پرس و جو کنید  بروید و دربارۀ آنچه می
در پی چیزی فراتر از سادگی هستیم، آنگاه معنی ندارد اگر .  باشید نیزدشوار

  .ِکه به خاطر ساده نبودن این چیز فراتر، شکایت کنیم
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  فصل دوم/۲کتاب  ۶۸

 ابله نیستند ،کنند که این روش نابخردانه را اتخاذ میی اما اغلب کسان
ِبلکه آگاهانه و یا ناآگاهانه در پی نابودی مسیحت اینان مسیحیتی ارائه . اند ِ

و . کنند ساله است، و سپس به آن حمله می  کودکان ششدهند که مناسب می
گونه که مسیحیان بالغ و  ًهای مسیحی را واقعا آن کوشیم آموزه وقتی می
: دهند که ِشان تشریح کنیم، گله سر می دیده بدان معتقدند، برای تعلیم

و عذر و بهانه » کنید؟ قدر موضوع را پیچیده می سرگیجه گرفتم، چرا این«
داشت، بایست مذهب را ساده  میًاگر واقعا خدایی وجود « که آورند می
گونه افراد باشیم زیرا  اما باید مراقب این.  و چیزهایی از این قبیل».کرد می

. شوند دهند و باعث اتالف وقت و انرژی ما می هر دقیقه تغییر موضع می
ده باید مذهب را سا«گویند  همچنین مراقب این اظهارنظرشان باشیم که می

نه واقعیات تغیرناپذیر و مکشوف دربارۀ » مذهب«، چنانکه گویی »کرد می
  . ابداع کرده استاوذات و ماهیت خدا، بلکه چیزی است که 

 و نه تنها پیچیده بلکه عجیب» واقعیت«ام که  حسب تجربه دریافته  بر
واقعیت، صریح نیست، بدیهی نیست، مطابق انتظارمان هم . غریب است

دور خورشید  آموزیم که زمین و دیگر سیارات به وقتی میًمثال . نیست
اند که با  کنیم که این سیارات چنان ساخته شده ًگردند، طبیعتا تصور می می

طور   باشد، و یا بهبرابرشان از هم  ً مثال فاصله-هم مطابقت داشته باشند 
د، و شان یکی باش یکسان و فزاینده از هم فاصله بگیرند، و یا حجم و اندازه

ولی .  کوچک و بزرگ شوند،شان به خورشید یا به نسبت دوری و نزدیکی
هاشان وجود ندارد؛  در اندازه و فاصله) ای مالحظه  قابل( نظم واقع هیچ در

یکی چهار قمر دارد و دیگری دو، و دیگری یک، و برخی دیگر هیچ، و 
  .دور خود دارد ای به شان نیز حلقه یکی
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 ۶۹ حملـه

این یکی از . توان آن را حدس زد ت که نمیًمعموال واقعیت چیزی اس
مسیحیت مذهبی نیست که . دالیلی است که من به مسیحیت ایمان دارم

کرد،  بتوان آن را حدس زد، زیرا اگر جهانی مطابق انتظارمان به ما معرفی می
اما . کردم که مسیحیت زاییدۀ تصورات خودمان است گونه تصور می من این

و همان . کند چیزی ساختگی نیست  میجهانی که مسیحیت معرفی
ِخصوصیت غیرعادی و عجیب چیزهای واقعی را دارد پس بیایید . ِ

لوحانه  هایی ساده  که به پاسخ- های کودکانه را پشت سر بگذاریم  فلسفه
  . پس پاسخ نیز سهل و آسان نخواهد بود،مسئله ساده نیست. مانند می

معنا که  چیزهای بد و بیاکنون مسئله چیست؟ جهانی آشکارا مملو از 
فقط . معنا است دانند این جهان بد و بی شامل مخلوقاتی شبیه ما است که می
یکی دیدگاه مسیحی است . شوند رو می دو دیدگاه با تمامی واقعیات روبه

که باور دارد این جهان نیکو است اما به اشتباه رفته است، ولی همچنان 
 گرایانه ثنویتو دیگری دیدگاه . هن داردبود در ذ خاطرۀ آنچه را که باید می

َ است، بدین معنا که در پس هستی دو نیروی مستقل وجود )پرستی دوگانه(
پایان این  امان و بی دارد، یکی نیک و دیگری بد، و جهان نیز عرصۀ نبرد بی

گرایی  ثنویتکنم پس از مسیحیت،  ًمن شخصا فکر می. دو نیرو است
  .، اما خالی از اشکال نیستود است باور موجدارترین استخوان

 فرض بر این است که این دو قدرت، دو روح، دو خدا گرایی ثنویتدر 
و . اند اند، و هر دو ازلی ً خدای نیک و خدای بد، از یکدیگر کامال مستقل-

یک نیز حق ندارد خود را بیش از  یک خالق دیگری نیست، و هیچ هیچ
یکی ظلم و . داند  و دیگری را بد میهر یک خود را نیک. دیگری خدا بداند

نفرت را دوست دارد و دیگری محبت و رحمت را؛ و هر یک حامی 
نیروی «و دیگری را » نیروی نیک«اما وقتی یکی را .  است دیدگاه خویش
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  فصل دوم/۲کتاب  ۷۰

خوانیم، منظور چیست؟ یا بدین معنا است که یکی را بر دیگری  می» بد
 یا اینکه هر چه آن دو - هوه  مثل ترجیح دادن چای بر ق-ایم  ترجیح داده

پسندیم، یکی از  ها در حال حاضر می اندیشند، و هر کدام را که ما انسان می
ًآنها واقعا اشتباه است، و واقعا به اشتباه خود را نیک می و حال اگر . داند ً

دهیم، پس باید از سخن گفتن دربارۀ  منظور این است که اولی را ترجیح می
نظر از  چیزی است که ما صرف» نیک«زیرا . برداریمکل دست  نیک و بد به
فقط به » نیک بودن«اگر . مان، همیشه باید آن را ترجیح بدهیم عالقه و تمایل

معنای حمایت از طرفی بود که ما بدون هیچ دلیل واقعی بدان عالقه 
. بود خوانده شدن نمی» نیک«الیق و شایستۀ » نیکویی«داشتیم، پس  می

ًما باید این باشد که یکی از آن دو نیرو واقعا صحیح است و بنابراین منظور 
  .ًدیگری واقعا ناصحیح

کنیم، به آن دو نیرو چیز  مجردی که به چنین چیزی اذعان می اما به
ایم، نوعی حکم، قانون یا معیار نیک که یکی از  سومی نیز در کائنات افزوده

ما از آنجا که هر دو ا. آن دو نیرو با آن همخوان است و دیگری ناهمخوان
اند، پس این  قدرت با چنین استاندارد و معیاری سنجیده و قضاوت شده

واقعی » خدای«تر از هر دو نیرو، و همانا  معیار یا خالق آن، فراتر و ازلی
شان این است که یکی از آنها  واقع منظور ما از نیک و بد خواندن در. است

وحسنه دارد و دیگری خارج از ای صحیح  با خدای حقیقی و غائی رابطه
  . استاوای صحیح و حسنه با  رابطه

گرایی  ثنویتاگر . توان بیان کرد ای دیگر نیز می گونه همین نکته را به
خوانیم باید وجودی باشد که  می» بد«، پس آنچه ما نیروی درست باشد
ایم کسی بدی را  ولی ما هرگز ندیده. خواهد ْخاطر خود می بدی را به

. توان آورد، ظلم است ترین مثالی که می نزدیک. طر بد بودنش بخواهدخا به
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سادیسم یا : اند زیرا در زندگی واقعی مردم به یکی از این دو دلیل ظالم
 که ظلم و اند ِمبتال به نوعی انحراف جنسی یعنی دارند،) گری مرض آزار(
ا ظلم کند، و یا ب شان تبدیل به نوعی لذت نفسانی می رحمی را برای بی

اما پول و قدرت و . ًآورند، مثال پول، قدرت، و یا امنیت دست می چیزی به
دست آوردن و استفادۀ  یعنی ناصحیح به» بدی«. اند نفسه نیک امنیت فی

البته منظور این نیست که چنین . طلبی در آنها ناصحیح از آنها، و یا زیاده
بینیم که  ِسی دقیق میبلکه منظور این است که با برر.  نیستندپلیدافرادی 

ِشرارت در طلبیدن چیزهای خوب به ما قادریم . ای ناصحیح است شیوه ْ
ًتوانیم صرفا به ِمحض نیکویی، نیک باشیم، اما نمی . خاطر بدی، بد باشیم ِ

توانیم به کسی نیکویی کنیم، حتی زمانی که احساس خوبی نداریم  ًمثال می
ِقط محض اینکه نیکویی عمل بریم، آن هم ف و از آن کار لذت نیز نمی

خاطر که ظلم کردن  هم بدین صحیحی است؛ اما کسی هرگز ظلم نکرده، آن
به بیانی .  بلکه ظلم کرده چون یا از آن لذت برده یا سود-ناصحیح است 

، نفسه طور که نیکویی فی  بد باشد، هماننفسه تواند فی گر، بدی نمیدی
ِست، اما بدی فقط نیکویی ِ نیکی، به بیانی، خود نیکویی ا.نیکوست ْ

پس نخست باید چیز نیکویی وجود داشته باشد پیش از . فسادیافته است
خوانیم، اما پیش از  ما سادیسم را انحرافی جنسی می. آنکه بتواند فساد بیابد

رفتار درست و اینکه بتوانیم آن را فساد و انحراف جنسی بخوانیم باید 
گونه  دام رفتار انحرافی است، زیرا اینتا بدانیم کعادی جنسی را بشناسیم 

ِ را در پرتو رفتار جنسی طبیعی و صحیح تشریح منحرفتوانیم رفتار  می ِ
 شرح منحرفتوانیم رفتار طبیعی و صحیح را از روی رفتار  کنیم، ولی نمی

ِ شریر دارند که همسنگ قدرتیگرایان از   تصوری که ثنویتبنابراین. دهیم
 دوست دارد که قدرت نیک، نیکویی گونه  همان است و بدی راقدرت نیک
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ُدارد، لولو خرخره را دوست می  باید اول ، زیرا برای بد بودن.ای بیش نیست ُ
باید . چنگ بیاورد ای ناصحیح به شیوه چیزهای نیک بطلبد و سپس آنها را به

نخست انگیزۀ نیک داشته باشد که بعد بتواند آن را به فساد و انحراف 
تواند  تواند در طلب نیکی باشد و نه می  اگر بد است که نه میاما. بکشاند
بلکه . های نیک داشته باشد که بعد آن را به فساد و انحراف بکشاند انگیزه

بنابراین تنها و مستقل نیست، بلکه . بگیرد» قدرت نیک«باید هر دو را از 
پس یا باید مخلوق . است» قدرت نیک«جزو دنیایی است که متعلق به 

  .برتر که هر دو نیرو را آفریده است قدرتیباشد و یا مخلوق »  نیکقدرت«
برای بد بودن باید »  بدقدرت«. تر نیز آورد توان توضیحی ساده حتی می

قدرت «بنابراین باید آنها را از . دارای وجود، هوشمندی، و اراده نیز باشد
ام بگیرد و یا گرفته باشد، و حتی برای بد بودن، باید از دشمن خود و» نیک

کنم اکنون پی برده باشید که چرا مسیحیت همواره  فکر می.  بدزدداواز 
کرده است؟ این داستانی ساختگی  ای سقوط اذعان داشته که شیطان فرشته

بلکه تأییدی است بر این واقعیت که شیطان انگل و . برای کودکان نیست
ان را قادر به عمل نیروهایی که شیط. ِپارازیت است، نه چیزی اصیل و بکر

تمامی آنچه که انسان را قادر . اند به او داده شده» نیکویی«سازند توسط  می
 عزم و اراده، هوشمندی، ظاهر -نفسه نیک است  سازد، فی به بدی می

گرایان،  ثنویتبه همین دلیل است که استدالل . ِخوب، خود وجود و هستی
   .حاصل است به معنای دقیق کلمه، بی

بیش از ) نه مسیحیت آبکی(ِد اعتراف کنم که مسیحیت اصیل اما بای
. شود  نزدیک میگرایی ثنویتکنند به دیدگاه مکتب  آنچه مردم فکر می

» ِ تاریکیِقدرت«خواندم،  جدی میطور  هبِنخستین بار که عهدجدید را 
میان رفته است، یکی از موارد  موجود در کائنات که از آن سخن به
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عنوان   روح نیرومند و پلیدی که از او به-نظرم آمد  برانگیز به تعجب
ِدر پس گناه و مرض و مرگ نام برده شده است» نیرویی« اما تفاوت در . َ

داند، که در  را مخلوق خدا می» قدرت تاریک«ت این یاینجا است که مسیح
و این جنگی میان دو . ابتدا نیک آفریده شد و سپس گمراه و تباه گشت

بلکه همچون جنگ داخلی و عصیان است؛ و ما نیز . ستنیروی مستقل نی
ِبریم که تحت اشغال این نیروی عاصی و  سر می در بخشی از این کائنات به

  .گر است طغیان
مسیحیت . ای است که به تصرف دشمن درآمده است این جهان عرصه

ِداستانی است مبنی بر اینکه چگونه پادشاه راستین و برحق، بر این عرصه 
کرده است؛ شاید بگوییم با جامۀ مبدل ظهور کرده، و ما را نزول 
.  همراه شویماوِخواند تا در این کودتای عظیمی که ترتیب داده با  فرامی

 ،ً واقعا مثل مردم دوران جنگ از طریق رادیو،رویم وقتی به کلیسا می
و به همین سبب است که . شنویم  میهمرزمان خودهایی از  مخفیانه پیام
 ما را از رفتن به کلیسا  تاکوشد ا بدین حد نگران است، و میدشمن ت
 و کاهلی و تکبر تکبرهای او تحریک حس  یکی از شیوه. بازدارد

در این دور و آیا «: دانم که ممکن است بگویید می. روشنفکرانۀ ما است
اش،  مان، شیطان را با شاخ و دم خواهی دوست قدیمی ًزمانه، واقعا می
دانم که این دور و زمانه چه  براستی من نمی» ه بیاوری؟دوباره به صحن

ربطی به موضوع بحث ما دارد و دربارۀ شاخ و دم شیطان هم چیزی ندارم 
ً ولی اگر منظورتان همان نیروی پلید و اهریمنی است، بله کامال .بگویم

کنم که سر و وضعش را  من ادعا نمی. اید درست به مطلب پی برده
: گویم ر کسی بخواهد او را بهتر بشناسد من به او میشناسم، ولی اگ می

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



  فصل دوم/۲کتاب  ۷۴

ً، حتما او را خواهی خواهی شیطان را بشناسی ًا مینگران نباش، اگر واقع«
  ». ولی اینکه کشف خود را بپسندی، مسئلۀ دیگری است.شناخت
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د را  خواکنون هم که نیرویی شیطانی ما مسیحیان همچنین باور داریم
آیا . انگیزد میالبته این موضوع مشکالتی بر. شاهزادۀ این جهان ساخته است
 ؟ اگر هست کهو هماهنگ استهمخوان  خدا این منصب با اراده و مشیت

حتی اگر هم نیست، «: ؛ و یا ممکن است بگوییداست عجیبخدایی  خدا
ِ خدای قادر ارادۀِچیزی مخالف  استممکنچگونه ًاصال  نهایت   مطلق و بیِ

  »عظیم اتفاق بیافتد؟
داند که چگونه ممکن است   قدرت بوده باشد میجایگاهاما هر که در 

ممکن است . چیزی از جهتی موافق ارادۀ او باشد و از جهتی مخالف آن
هر شب از  ندارم قصد«: برای مادری معقول باشد که به فرزندانش بگوید

بگیرید خودتان این کار را باید یاد . تان را مرتب کنید بخواهم اتاقشما 
بیند عروسک   میکند، شان سرکشی می  اطاقکه به شب سپس، یک ».بکنید

. این مخالف خواست اوست. و دوات و کتاب، هر کدام افتاده یک گوشه
اما از سوی دیگر، .  از فرزندانش انتظار دارد که مرتب و منظم باشندمادر

. بتوانند نامنظم و شلخته باشنداراده کرده که فرزندان را آزاد بگذارد تا 
گاه . ای نیز صادق است چنین چیزی در مورد هر گروه و نهاد و مؤسسه

ْگوییم که فالن کار داوطلبانه است و نیمی از اشخاص آن را انجام  می
خواست و ارادۀ ما این نبوده، ولی همان ارادۀ ما امکان انجام . دهند نمی

  .ندادن این کار را ایجاد کرده است
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خدا مخلوقاتی . ًاین موضوع احتماال در مورد کائنات نیز صادق است
توانند صحیح عمل کنند و هم  موجوداتی که هم می. آفرید دارای ارادۀ آزاد

کنند که این مخلوقات اگرچه آزاد بودند ولی  برخی تصور می. ناصحیح
صور توانم چنین ت اما من نمی. امکان این را نداشتند که ناصحیح عمل کنند

و . اگر مخلوقی آزاد است که نیک باشد همچنین آزاد است که بد باشد. کنم
پس چرا خدا به .  است که شرارت را ممکن ساخته استعاملیارادۀ آزاد 

این مخلوقات ارادۀ آزاد بخشید؟ زیرا ارادۀ آزاد اگرچه شرارت و بدی را 
خورداری  است که امکان برعاملیحال یگانه  سازد ولی در عین ممکن می

دنیایی تصنعی و خودکار . سازد از محبت و نیکویی و شادی را ارزشمند می
 ارزش آفریدن -کنند   دنیایی که مخلوقات آن همچون ماشین عمل می-

تعبیه خود تر  عالیشادی و سعادتی که خدا برای مخلوقات . داشت نمی
ر، در بستر  و با یکدیگاو اتحاد آزاد و داوطلبانه با  حاصل ازِ، شادیکرده

انگیزترین عشق میان زن و مرد در مقایسه  محبت و نشاطی است که شعف
یافتن به چنین اتحادی باید  و این مخلوقات برای دست. ، هیچ استبا آن

  .آزاد باشند
 از این آزادی چه تبعاتی آنهاو خدا اگرچه واقف بود که سوءاستفادۀ 

شاید ما تمایل . ای را بپذیرد َبار خواهد آورد، اما حاضر شد چنین مخاطره به
اما در مخالفت کردن با خدا مشکلی نهفته .  مخالفت کنیماوداشته باشیم با 

پس صحیح . گیرد  سرچشمه میاو از ، ماِکردنزیرا توانایی استدالل . است
ماند که رود بتواند باالتر از سرچشمۀ   بدین میاوِبودن ما و ناصحیح بودن 

 علیه همان نیرویی استدالل کنیم،   استداللی میاویه وقتی عل! خود قرار گیرد
ای را ببریم  ِ که به ما توان استدالل بخشیده است، مثل اینکه شاخهایم کرده

داند که  کائنات را بهایی می  موجود درر خدا جنگاگ. ایم که بر آن نشسته
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ـ یعنی، پرداخت این بها را برای  پرداخت آن ارزش ارادۀ آزاد را دارد
داند که در آن مخلوقات به معنای واقعی   می ضروری زندهیختن دنیایسا

ًبیفتد که واقعا تواند  اتفاقی میتوانند نیکی یا بدی کنند و در آن  کلمه می
 ۀ صحنهمچون یدنیایدر مقابل بتوان نامش را اتفاق گذاشت، 

 یها سمانی آن را با ریها واند آدمکت میهر لحظه  او که یباز شب مهیخ
توان گفت که ارادۀ آزاد به چنین  ـ آنگاه، می  بجنباندشه به انگشتانبست

  .ارزد بهایی می
لوحانه است که  یابیم که چه ساده فهمیم، درمی وقتی ارادۀ آزاد را می

هر چه » چنین موجود فاسدی را آفرید که به اشتباه برود؟ خدا چرا«: بگوییم
 اگر صحیح - تر باشد  ویتر و ق  هر چه باهوش-مخلوق بهتر آفریده شود 

د، بهتر هم خواهد شد و اگر به خطا برود، به مراتب بدتر خواهد عمل کن
تواند بهتر یا بدتر  تواند بهتر یا بدتر باشد، اما سگ می ًمثال گاو نمی. شد

باشد، و کودک بیش از سگ، انسان عادی بیش از کودک، و انسانی نابغه 
ْبشری بیش از جمیع آنها قادر است  بیش از انسان معمولی، و روحی مافوق

  .بهتر و یا بدتر باشد
چگونه به تباهی کشیده شد؟ این پرسشی » نیروی تاریک«و اما این 

توانیم  هر چند می. است که ما آدمیان پاسخی قطعی برای آن نداریم
ْاساس تجارب خود از تباهی و فساد،   ، و بر)سنتی(شکلی معقول و  به

داریم، ممکن است » خودی«مجردی که حس کنیم  به. حدس و گمانی بزنیم
 و بر آن شویم که مرکز و محور همه چیز -را مقدم بشماریم » خود«که این 

گناه شیطان همین بود، و آن را به انسان . واقع بخواهیم خدا شویم باشیم، در
خاطر رابطۀ جنسی بود  کنند سقوط انسان به برخی تصور می. نیز آموخت

از شرح کتاب پیدایش چنین پیدا است که . (ادرست استاما این فرضی ن
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 معلول آن ؛فساد طبیعت جنسی ما پس از سقوط اتفاق افتاد، نه پیش از آن
 خدا قادرند همانند«ِشیطان به نیاکان اولین ما آموخت که .) بود، نه علت آن

 به آنها - اند  و مستقل باشند، چنانکه گویی خودشان خالق خویش-» شوند
 ی،مند  و نوعی شادی و سعادت-که سرور و ارباب خود باشند آموخت 

و تمامی آنچه ما . خارج از قلمرو خدا، و بدون خدا، برای خود بیافرینند
طلبی، جنگ، فحشا، فاصلۀ طبقاتی،  خوانیم، پول، فقر، جاه تاریخ بشر می
و داستان دیرینه . اند  نافرجامِها، بردگی، همه زاییدۀ این تالش امپراطوری

ِدهشتناک بشریتی که همواره کوشیده است چیزی غیر از خدا بیابد که  ِ
  .مند و خوشبخت شود بتواند بدان سعادت

انسان هرگز به این هدف دست نخواهد یافت زیرا خدا خالق او است؛ 
گونه  همان. کند  انسان را ابداع کرده است، چنانکه انسان ماشینی ابداع میاو

کند، خدا نیز انسان را  ی از نوع دیگر کار نمیکه ماشین بنزینی با سوخت
روح . خلق کرده است تا حیات او از خدا نشأت بگیرد و نه از چیزی دیگر

به .  دیگری برای روح ما وجود نداردخوراککند،  ما از خدا تغذیه می
توانیم به مذهب پشت کنیم و از خدا انتظار داشته باشیم ما  همین سبب نمی

ْمحال است خدا جدای از خود، به ما صلح و سعادت . دمند ساز را سعادت ِ
  .شوند و بس  یافت میاوِعطا کند، زیرا این مواهب در خود 

ها پدید  شود، تمدن نیروی عظیمی صرف می. این کلید تاریخ است
شوند، اما هر بار چیزی اشتباه از آب  آیند، نهادهای عالی بنیان نهاده می می

ِمهلک همواره گروهی خودکامه و ظالم را به برخی اشتباهات . آید درمی ُ
. گذارد رساند و چندی بعد همه چیز رو به فساد و تباهی می اوج قدرت می

زند و  رسد که خوب استارت می نظر می به. افتد واقع ماشین از کار می در
کوشد این ماشین  انسان می. افتد رود و سپس از کار می چند متری پیش می
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 ۷۹ دهنده گزینۀ تکان

این کاری است که شیطان با ما آدمیان . کار بیاندازد اه بهرا با سوختی اشتب
  .کرده است

حال خود واگذارد، چنانکه  ْو اما خدا چه کرد؟ اول اینکه ما را آگاه به
اند که  و در سراسر تاریخ کسانی بوده. توانستیم نیک و بد را تمیز دهیم می

س تمییز که از این ح) اند برخی نیز بسیار سخت کوشیده(اند  کوشیده
. اند یک نیز هرگز در این کار به موفقیت دست نیافته تبعیت کنند و هیچ

دیگر اینکه به بشریت چیزی بخشید که من آن را رویاهای شیرین 
های عجیب و غریب موجود در مذاهب  منظور داستان: خوانم می
میرد و دیگر بار به زندگی  پرستان و مشرکان است که در آن خدایی می بت

همچنین . آورد نحوی حیات را برای انسان به ارمغان می گردد و به بازمی
 تفهیم کند که چه نوع آنهاها طول کشید تا به  قومی خاص را برگزید و قرن

 اهمیت بسیار اوهمتا است و رفتار صحیح برای   اینکه بی-خدایی است 
رای ِ یهودیان بودند، و عهدعتیق شرحی جامع از تالش خدا بْاین قوم. دارد

  .دهد  ارائه میآنهاِمعرفی خود به 
در میان یهودیان ناگهان . رسد ترین مطلب می دهنده و حال نوبت به تکان

همچنین . گوید که گویی خدا است کند و چنان سخن می مردی ظهور می
کند که در  ادعا می. گوید ازلی است می. بخشاید کند که گناهان را می ادعا می

حال بیایید این موضوع را . هان بازخواهد آمدزمان آخر برای داوری ج
ها و هندوها نیز هر کسی ممکن  در میان پانتئیست. تر بررسی کنیم واضح

است ادعا کند که جزوی از خدا، و یا با خدا است، و این هیچ چیز عجیب 
زیرا . ِاما این مرد یهودی به چنان خدایی اشاره نداشت. و غریبی هم نیست
یان به معنای وجودی متمایز و خارج از جهان است، که خدا در زبان یهود

و حال در . نهایت با هر چیز دیگر متفاوت است ، و بی استخالق جهان
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ترین  دهنده  تکان،بینیم که آنچه این مرد یهودی گفت پرتو این تعریف، می
  . شنیده شده است بشرکالمی بود که تا کنون از زبان

مان عادی شده است،  ایم و برای ا شنیدهاز آنجا که ما اغلب این ادعا ر
منظورم ادعای بخشایش . ًتوانیم تصور کنیم که واقعا چه معنایی دارد نمی

ً نباشد، ادعایی واقعا ، خداو اگر صاحب این ادعا. گناهان است، هر گناهی
برای ما قابل درک است که چگونه انسان خطایی . دار است مضحک و خنده

کنید و یا  ًمثال شما انگشت مرا لگد می. بخشد میرا که نسبت به او شده 
 این مرد یهودی چگونه یاما ادعا. بخشم دزدید، و من شما را می پولم را می

قابل درک است که نه انگشتش لگد شده بود و نه پولش را ربوده بودند، و 
ًگوید گناهی را که کسی نسبت به کسی دیگر مرتکب شده، مثال اگر  می

بخشد؟ مؤدبانه و   را لگد کرده و پولش را ربوده، میکسی انگشت کسی
ِترین کلماتی که در قبال ادعای چنین فردی می محترمانه کار برد،  شود به ِ

 او. ًاما این دقیقا چیزی است که عیسای مسیح فرمود. است» ابله«و » نادان«
شان آمرزیده شده است، و هرگز منتظر نشد تا از  به مردم فرمود گناهان

 او. شان ساخته بود، مشورت بگیرد نهایت مجروح می که این گناهان بیمرد
ِبدون تردید چنان رفتار کرد که گویی خود تنها طرف دعوا است، شخصی  َ ْ

و این در صورتی معنا .  انجام شده استاوکه تمامی گناهان نسبت به 
 اند، و  خدایی باشد که شریعت و احکامش را زیر پا گذاشتهاویابد که  می

. اند دار کرده اند، جریحه  ورزیدهاوسبب هر گناهی که نسبت به  محبتش را به
آمد من آن را فریب و  اگر این کالم از دهان کسی غیر از خدا بیرون می

  .کس در طول تاریخ بشر نظیر آن را ندیده است خواندم که هیچ حماقتی می
یل را حتی وقتی دشمنانش اناج) نکتۀ عجیب و مهم اینجا است(اما 
و .  باشداوکنند که حماقت و فریبی در کالم  خوانند چنین احساس نمی می
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مسیح . کنند وجه چنین احساسی نمی  هیچ  که بهمتعصبغیرِخوانندگان 
کنیم، بدون توجه به این   را باور میاواست و ما » حلیم و فروتن«فرماید  می

ین صفاتی است ِ مخلوقی صرف باشد، حلم و فروتنی بعیدتراونکته که اگر 
  . قائل شداوتوان برای برخی از بیانات  که می

سعی من بر این است که مردم را از گفتن این جملۀ ابلهانه که برخی 
عنوان  من حاضرم مسیح را به«: گویند گویند بازدارم، اینکه می  میاودربارۀ 

ِمعلم بزرگ اخالق بپذیرم، اما ادعای » .رمپذی بودنش را نمی خدا مبنی بر او ِ
ًکسی که صرفا انسان . ًاین مطلبی است که باید از گفتن آن کامال پرهیز کرد ِ

. ِتواند معلم بزرگ اخالق باشد باشد و چیزهایی بگوید که عیسی گفت، نمی
دارد  سنگ برمی اش پاره  در حد کسی که عقل-یا باید دیوانه و مجنون باشد 

: اید دست به انتخاب بزنیمما ب.  و یا شیطانی که از جهنم سربرآورده است-
 اوتوانیم  می. یا این مرد پسر خدا بود و هست، و یا دیوانه، و مجنون است

 آب دهان اوتوانیم بر  را ابله بخوانیم و بگوییم دهانش را ببندد، می
توانیم بر  ُ را همچون دیوی بپنداریم، و بکشیم، و یا میاوبیاندازیم، و 

 ِنوازی  بندههیچ عنوان با اما به.  خدا بخوانیم را سرور واوپاهایش بیافتیم و 
ای به ما  او چنین اجازه.  را معلمی بزرگ و بشری نخوانیماومعنا  پوچ و بی

  .نداده است و چنین قصدی نیز نداشت
  

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 

  فصل چهارم

  کار ترین توبه کامل
 

 سخن اومردی که دربارۀ . پس انتخابی هولناک پیش روی ما است
. ای است مجنون که گفت، و یا دیوانه) و هست( بود زی چیگوییم، یا آن می

پس در نتیجه .  نه دیوانه بود و نه پلید و شریراو که من آشکار استبرای 
نظر برسد، باید این دیدگاه را  هر چند که عجیب و ترسناک و بعید نیز به

به خدا در هیأت انسانی بر این جهان، که .  خدا بود و هستاوبپذیرم که 
  .، نزول کرده استدشمن در آمدهاشغال 

 به عرصۀ این جهان گام نهاد تا چه اوو هدف از این نزول چه بود؟ 
ِ بود؛ ولی وقتی عهدجدید و هر اوکند؟ البته که تعلیم دادن جزو اهداف 

کنیم، مدام از چیزی دیگر سخن   را مطالعه مییِنوشتۀ مسیحی دیگر
مسیحیان آشکارا بر .  زندگی بهاوِ یعنی مرگ و بازگشت مجدد - گویند  می

ما معتقدیم که هدف .  نقطۀ اوج داستان در همین جا استاین باورند که
  . از آمدن به جهان این بود که رنج ببیند و کشته شوداواصلی 

پنداشتم که اولین چیزی که  من پیش از ایمان آوردن به مسیح چنین می
ست در خصوص اینکه ای ا مسیحیان باید بدان ایمان داشته باشند نظریه

طبق آن نظریه خدا قصد داشت انسان را . هدف از مرگ مسیح چیست
مجازات کند، اما » گر اعظم عصیان«خاطر پشت کردن به خدا و پیوستن به  به

ِجای انسان مجازات شود، بنابراین خدا از سر  مسیح داوطلبانه پذیرفت به َ
حتی این نظریه نیز اکنون باید اعتراف کنم که . ِتقصیرات انسان گذشت

رسد؛ اما این  نظرم نمی همچون گذشته، چندان غیراخالقی و مضحک به
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  فصل چهارم/۲کتاب  ۸۴

آنچه بعدها بدان پی بردم این است که مسیحیت . نکتۀ مورد نظر من نیست
ِایمان مرکزی و محوری . ینه این نظریه است و نه هیچ نظریۀ دیگر

 صحیح با خدا ای نحوی ما را در رابطه مسیحیت این است که مرگ مسیح به
نظریاتی که به تشریح چگونگی این . قرار داد و به ما آغازی جدید بخشید

نظریات خوب بسیاری دربارۀ تشریح . پردازند موضوعی دیگرند واقعه می
اند، اما تمامی مسیحیان یقین و  کرد این واقعه مطرح شده نحوۀ عمل

 صحیح با خدا قرار ای ًنظر دارند که این واقعه عمال ما را در رابطه اتفاق
رخداد براستی اعتقاد مشترک تمامی مسیحیان بر این است که این . دهد می

دهم که دربارۀ این واقعه چه  اکنون برای شما شرح می.  استمنشاء اثر بوده
. داند که غذا برای انسان گرسنه مفید است هر انسان معقولی می. اندیشم می

 موضوع -ها  ها و پروتئین ریۀ ویتامین نظ-اما نظریات مدرن در مورد تغذیه 
 ،ها ِها پیش از باب شدن نظریۀ مدرن ویتامین مردم مدت. دیگری است

، و اگر یافتند  پس از اتمام آن، احساس خوبی میخوردند و شان را می غذای
، همچون گذشته به غذا خوردن ادامه روزی این نظریات منسوخ شود

اند، مسیحیت  گ مسیح مطرح شده نظریاتی که دربارۀ مر.خواهند داد
همۀ مسیحیان نیز . نیستند، بلکه توضیحی هستند بر نحوۀ عملکرد این واقعه

 کلیسای -ِکلیسای خود من . نظر ندارند دربارۀ اهمیت این نظریات اتفاق
عنوان نظریۀ صحیح   هیچ کدام از این نظریات را به- )اسقفی (انگلیکن
تر  یک رومی از این لحاظ کمی مشخصدیدگاه کلیسای کاتول. پذیرد نمی
ِنظر دارند که خود  های مسیحی اتفاق کنم تمامی فرقه اما من فکر می. .است

ان در مورد آن ارائه دان االهیواقعۀ مرگ مسیح از تمامی توضیحاتی که 
اند که هیچ  ان نیز اذعان داشتهدان االهیِکنم خود  فکر می. تر است اند مهم داده

اما . ْتواند برای شرح این واقعیت بسنده و کافی باشد یتوضیحی هرگز نم
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همچنان که در مقدمۀ این کتاب ذکر شد، من خود عضو سادۀ کلیسا هستم، 
 من فقط . در این لحظه ما در آستانۀ ورود به بحث عمیقی هستیماما
  .بینم ًتوانم به شما بگویم که شخصا این موضوع را چگونه می می

بسیاری از . ِد که ما به خود نظریات ایمان داشته باشیمبه گمانم الزامی ندار
ًمثال آنها در .  را نخوانده باشند۲ِ یا ادینگتن۱افراد ممکن است آثار جینز

توانند  دهند که خوانندگان از طریق آن می ها، شرحی ارائه می توضیح اتم
 اما در عین حال به آنها هشدار نیز. ها ترسیم کنند تصویری ذهنی از اتم

. ًدهند که این تصویر ذهنی چیزی نیست که دانشمندان واقعا باور دارند می
و تصاویر فقط کمکی . آنچه دانشمندان باورد دارند فرمولی ریاضی است

این تصاویر مثل . هستند برای اینکه خوانندگان بتوانند فرمول را درک کنند
ِخود فرمول واقعیت ندارند؛ و نه خود واقعه بلکه چیزی کم  و بیش نزدیک ِ

 مفید واقع فقط وسایل کمکی هستند و اگر. دهند به آن را ارائه می
توان به  ِخود واقعه را نمی. کنار بگذارندتوانند آنها را  خوانندگان مینشدند،

همۀ ما . توان آن را توضیح داد تصویر کشید، بلکه فقط به شکلی ریاضی می
ای است  که مرگ مسیح نقطهما بر این باوریم . ای هستیم در وضعیت مشابه
ًرخدادی مطلقا تصویرناپذیر از فراسو در دنیای ما به وقوع در تاریخ که در آن 

دهندۀ این جهان را تصور  های تشکیل توانیم اتم و اگر ما حتی نمی. پیوست
ًمضافا، اگر . کنیم، پس قادر نخواهیم بود که این واقعه را نیز به تصویر بکشیم

ِال ادراک کنیم، خود همین امر نشانبتوانیم آن را کام دهندۀ این خواهد بود که  ً
 چیزی -کند  ْواقعۀ مرگ مسیح چیزی نیست که خود بدان اعتراف می

 صاعقهناشده، چیزی فراتر و ماورای طبیعت، که همچون  غیرقابل درک، خلق

 
1 Jeans; 2 Eddington 
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توانیم درکش  چیزی که نمی«ممکن است بگویید . آید بر طبیعت فرود می
ًمثال ما . اما پاسخ این سؤال بسیار آسان است» آید؟ ه کار ما می به چ،کنیم
و مان را تغذیه  آنکه بدانیم این غذا چگونه بدن توانیم غذا بخوریم بی می

توانیم به آنچه مسیح انجام داد ایمان  به همین شکل نیز می. کند تقویت می
واقع اگر تالش  رکرد آن را بدانیم، د  و نحوۀ عملساز و کارآوریم بدون اینکه 

  .هم کنیم نخواهیم دانست مگر اینکه نخست بدان ایمان بیاوریم
 گناهان ما اوخاطر ما کشته شد، و مرگ  اند که مسیح به به ما چنین گفته

ِاین خود فرمول . ِ با مرگش، خود مرگ را از کار انداختاورا شست؛ و 
مان داشته این چیزی است که ما باید بدان ای. این مسیحیت است. است
ای در توضیح اینکه مرگ مسیح چگونه این  کنم هر نظریه فکر می. باشیم

ها و نمودارها اگر به  طرح. همه را انجام داد، در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد
کنند  کنند باید حذف شوند، و حتی اگر کمک نیز می درک مطلب کمک نمی

اند ولی  مۀ نظریات مشابههر چند ه. ِنباید با خود واقعه اشتباه گرفته شوند
  .شان ارزش بررسی و تعمق دارند برخی

خاطر   اینکه مسیح به- ًمن قبال به نظریۀ قالب در این زمینه اشاره کردم 
ِما داوطلبانه مجازات را پذیرفت و بر صلیب رفت، و خدا بدین سبب از سر  َ

ِر َحاضر بود از س خدا اگر«حال سؤال اینجا است که . تقصیرات ما گذشت
مجازات «و » چنین نکرد؟) پیش از صلیب(تقصیرات ما بگذرد پس چرا 

اگر مجازات را » ای است؟ ِکاران، حاوی چه نکته جای گناه گناه به مردی بی
ای نیست، حداقل من  ِ در نظر بگیریم، حاوی هیچ نکته۱در متن دادگاه پلیس

 
۱ Police Court دادگاهی است که توسط نیروی پلیس و برای رسیدگی به مشکالت جزئی 

  .م. شود تشکیل می
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بدهی ] پرداخت[عنوان  اما اگر این مجازات را به. بینم ای نمی من در آن نکته
ْدر نظر بگیریم، در اینکه فردی به نیابت از بدهکاری مفلس و درمانده، 

کند، نکات بسیاری نهفته  بدهی او را از محل دارایی خود پرداخت می
را به معنای مجازات در نظر نگیریم، بلکه » پرداخت جریمه«یا اگر . است

ِجور کسی را «ِبه معنای اخالقی و متعارف آن، یعنی  جای  به«یا » کشیدنُ
ای است معمول  ، در این صورت تجربه»کسی صورت حساب را پرداختن

ًاندازد، معموال دردسر بیرون  و متعارف، یعنی وقتی کسی خود را به چاه می
  .افتد آوردنش به گردن دوستی مهربان می

اینکه . تکبرغرور و اندخته بود؟ چاه » چاه«حال، انسان خود را در کدام 
رآمده بود مستقل از خدا عمل کند و چنان رفتار کرده بود که درصدد ب

کرده فقط  به بیانی دیگر، انسان سقوط. ِگویی صاحب و ارباب خویش است
موجودی ناکامل و ناقص نیست که نیازمند اصالح و مرمت باشد، بلکه 

باید سالح . سالح و تسلیم شود گری است که باید خلع ِشورشی عصیان
ذارد، تسلیم شود، اظهار ندامت و تأسف کند، و بپذیرد که خود را زمین بگ

 و این تنها راه بیرون آمدن از این - به اشتباه رفته و زندگی را از نو آغاز کند 
 این تغییر جهت سریع -ما مسیحیان این روند تسلیم . هالکت است» چاه«
ْتوبه امری جدی؛ و چیزی بسیار دشوارتر از . خوانیم  را توبه می-
ِسر بیرون کردن تمام  توبه یعنی از .خواهی بعد از توبیخ شدن است زشپو َ

توبه  .ایم بینی آموخته فریبی و خود هایی که ما هزاران سال برای خود درس
ای مرگ   سپردن خود به گونهِبه معنای کشتن بخشی از خودمان است؛

ِواقع توبه، کار انسانی نیک است  در.است :  کهحال نکته در اینجا است. ْ
ًاگرچه انسان بد نیازمند توبه است، فقط انسان نیک قادر است کامال توبه 

 باشد بیشتر نیازمند توبه، و کمتر قادر به تر سرشت بدهر چه انسان بد و . کند
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َجا آورد  تواند توبۀ کامل به فقط شخص کامل می. انجام آن است  و چنین - َ
  .شخصی نیازمند توبه نیست

 ارادی و تن سپردن به تحقیر و ِ که توبه و یا تسلیمیاد داشته باشید به
ِنوعی مرگ، چیزی نیست که خدا پیش از پذیرفتن ما و گذشتن از سر  َ ِ

ًاز ما انتظار دارد، بلکه صرفا شرحی ) اگر چنین اراده کند(مان  تقصیرات ِ
اگر از خدا بخواهیم بدون توبه ما را . اوسوی  است از مفهوم بازگشت به

 بازگشته اوسوی  آنکه به ایم ما را بپذیرد بی  خواستهاوواقع از  بپذیرد در
اما . پس ما باید طریق توبه را طی کنیم. باشیم؛ و چنین چیزی محال است

کند همچنین قدرت انجام آن  همان بدی و شرارتی که ما را نیازمند توبه می
؟ منظور اینکه  توبه کنیماالهیتوانیم با امداد  آیا می. ستاند را نیز از ما می

 اوًمثال . ْخدا چیزی از خود در وجود ما بنهد که ما را قادر به توبه سازد
یابیم؛  کند و ما قدرت استدالل می ای از حکمت خود را به ما عطا می ذره
نهد و این چنین است که یکدیگر را  ای از محبت خود را در قلب ما می ذره

آموزد، در حین نوشتن دست  یًمثال وقتی کودکی نوشتن م. کنیم محبت می
ای بر کاغذ نقش  کنیم، پس دست او کلمه گیریم و هدایتش می او را می

اگر ما سقوط نکرده و از حضور خدا . ایم کند زیرا ما دست او را گرفته می
اما متأسفانه اکنون نیازمند . رانده نشده بودیم، موضوع خیلی ساده بود

 یعنی -دهد  ْت خود هرگز انجام نمیامدادیم تا کاری کنیم که خدا در ذا
ذات خدا از تمامی .  گردن بنهیم، و بمیریماوتسلیم شویم، رنج ببریم، به امر 

بنابراین، راهی که برای عبور از آن به هدایت و امداد . َاین امور بری است
ْ بیش از هر چیز دیگر نیازمندیم، راهی است که خدا، در ذات خود، االهی ِ

دهد، و   است، به ما میاوِخدا فقط از آنچه از آن . موده استهرگز آن را نپی
َ در ذات خود از توبه بری استاو ْ.  
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 فرض کنیم طبیعت انسانی ما که قادر -اما فرص کنیم خدا انسان شد 
 پس -آمیخت   هم است رنج ببرد و بمیرد با طبیعت خدا در یک شخص در

اش را تسلیم سازد، رنج   ارادهتوانست می. این انسان قادر بود ما را مدد کند
ببرد و بمیرد، زیرا انسان بود؛ و قادر بود این کار را به کمال انجام دهد زیرا 

ما فقط زمانی قادر به توبه خواهیم بود که خدا در ما چنین عملی . خدا بود
فقط . تواند چنین کند که انسان شود را انجام دهد؛ و خدا فقط زمانی می

ن خواهیم بود که در مرگ خدا سهیم شویم، چنانکه زمانی قادر به مرد
.  استاوِای از دریای حکمت و اندیشمندی  مان فقط ذرهِ نیروی اندیشیدن

توانیم در مرگ خدا سهیم شویم مگر آنکه خدا بمیرد، و خدا  ولی ما نمی
جای ما رنج  طریق به  بدیناوو . انسان شودآنکه قادر به مردن نیست مگر 

ِدینُبرد و قرض و  هیچ وجه نیاز به رنج   بهد،مان را پرداخت، حال آنکه خو ِ
  .بردن نداشت
بود، پس رنج » انسان«گویند اگر عیسای مسیح خدا و  ام برخی می شنیده

باید بسیار آسان بوده  او شان برای زیرا تحمل« بهای چندانی ندارد اوو مرگ 
ِاظهارنظر این ) درستی به(هر چند برخی مسیحیان ممکن است » .باشد

ناشکرانه و عاری از فیض را مالمت و سرزنش کنند، اما آنچه باعث تعجب 
البته آنان که . سازد  است که این گفته آشکار میتعبیریشود سوء من می

شان را  حتی استدالل. گویند لحاظی درست می کنند به چنین اظهارنظری می
 نه فقط و مرگ کامل، کامل  بردنتسلیم کامل و رنج. اند کم گرفته ِنیز دست

بودنش نیز  پذیر تر بود، لیکن امکان  آساناوِخاطر الوهیت مسیح برای  به
ِ برای رد کردن عجیبیًآیا این واقعا دلیل .  بوداوخاطر الوهیت  فقط به
ْآموزد زیرا خود فردی   نیست؟ آموزگار به شاگرد نوشتن می فوقواقعیات

تر  ْن توانایی کار را برای معلم آسانو البته ای. داند  بالغ است و نوشتن می
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دهد  تر است، به معلم این امکان را می سازد، و فقط چون این کار آسان می
اگر آن شاگرد معلم خود را رد کند، آن هم . که به شاگردش کمک کند

، و منتظر بماند تا نوشتن را »نوشتن برای بالغین آسان است«خاطر اینکه  به
» امتیاز«و (داند  ْ که خود هنوز نوشتن نمیاز کودکی دیگر بیاموزد

اگر من در . نوشتن را خیلی سریع بیاموزدتواند  ، نمی)غیرمنصفانه را ندارد
ای باشم، و فردی که یک پایش در خشکی  حال غرق شدن در رودخانه

تواند زندگی مرا نجات بخشد، آیا  سوی من دراز کند که می است دستی به
تو نسبت به من ! نه، این منصفانه نیست«یاد کنم فر) زنان نفس نفس(باید 

 اگر دوست - ؟ همان امتیاز »!یک پای تو در خشکی است! امتیازی داری
 را قادر اوً دقیقا تنها دلیلی است که -بخوانید » غیرمنصفانه«دارید آن را 

 کمک نگیریم، مانتر از خود  قوی کسیاگر از. ِسازد تا به یاری من بیاید می
   خواهیم کمک بگیریم؟ از چه می
یاد داشته  ولی به. کنم نگاه می» کفاره«ِگونه به آموزۀ مسیحی  من این

ِو آن را با خود واقعه اشتباه . باشید که این نیز فقط تصویری دیگر است
  .کند، رهایش کنید نگیرید، و اگر به شما کمک نمی
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  ِگیری عملی نتیجه
 

 خدا بود، و متحمل اوکامل، زیرا : مل دادتن به تسیلم و تحقیر کامسیح 
و ایمان مسیحی مبتنی است بر اینکه . تسلیم و تحقیر شد، چون انسان بود

نحوی در رنج و تحقیری که مسیح متحمل شد، سهیم شویم،  اگر ما به
همچنین در ظفرش بر مرگ نیز سهیم خواهیم شد، و پس از مرگ و کامل 

مند  ًم یافت، و مخلوقاتی کامال سعادتِشدن در مرگ، زندگی نوینی خواهی
و این به معنای چیزی بیش از سعی و تالش ما برای پیروی از . خواهیم بود

 قدم گذاشتن -ِمرحلۀ بعدی تکامل «پرسند  برخی اغلب می.  استاوتعالیم 
اما طبق ایمان » شود؟  چه وقت آغاز می-ای ورای انسانیت  به عرصه
در مسیح انسانی نوین ظهور . آغاز شده استاکنون   این مرحله هم،مسیحی
  . آغاز شد باید در ما نیز نهاده شوداوو زندگی نوینی که در : کرد

یاد داشته باشید که ما  ًاما این مرحله چگونه باید در ما آغاز شود؟ لطفا به
ما این حیات را از . دست آوردیم حیات قدیمی و عادی خود را چگونه به

 و از طریق - مان یافتیم، آن هم غیرارادی  دین و نیاکاندیگران، یعنی از وال
ۀ زروندی که از حو. روندی عجیب که توأم با لذت و رنج و خطر است

بسیاری از ما در دوران کودکی . حدس و گمان بشری خارج است
بار   نوعی آن را حدس بزنیم؛ بسیاری از کودکان نیز وقتی اولین کوشیم به می

 و من -کنند  دهند، باورش نمی ن توضیح میشا این روند را برای
که » خدایی«اما . ًکنم زیرا واقعا روند عجیب و غریبی است شان نمی  مالمت

 - ِاست که روند انتقال حیات نوین » خدایی«آن روند را ترتیب داد همان 
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و ما باید آماده .  به دیگران را نیز ترتیب داده است-یعنی حیات مسیح 
گونه که برای  خدا همان. وند نیز عجیب و غریب استباشیم زیرا این ر

ِابداع و خلق نیروی جنسی، از انسان مشورت نگرفت، در ابداع و آفرینش 
  .این روند نوین نیز به مشورت ما نیازی نداشت

تعمید، ایمان، و : سازند سه عامل ما را از حیات مسیح برخوردار می
های مختلفی  آن را به نامهای مختلف مسیحی  عملی اسرارآمیز که فرقه

حداقل این . ، یا شام خداوند)کاتولیکی(َربانی، مس   خوانند، یعنی عشاء می
ِمن منکر این نیستم که در برخی موارد . ها است ترین روش سه چیز، رایج

ها نیز از حیات مسیح   افراد حتی بدون برخی از این روش،استثنایی
ِبه موارد استثنایی نیست، و من نیز اکنون زمان رسیدگی . اند برخوردار شده

اگر بخواهیم ظرف چند دقیقه کسی را راهنمایی . از آنها اطالع کافی ندارم
ً مطمئنا مسافرت با قطار را به او ،کنیم که چگونه به شهر ادینبورگ برود

توان  توانیم بگوییم با هواپیما و یا کشتی نیز می کنیم؛ هر چند می پیشنهاد می
. ًکنم اصال صحبتی از اینها به میان بیاوریم کرد، ولی فکر نمیبه آنجا سفر 

ًمثال . ترین است ، حیاتیلیک از این سه عام نیز قصد ندارم بگویم کدام
ِمسیحیان متودیست دوست دارند من بیشتر روی ایمان تأکید کنم و کمتر 

عی اما هر کسی که مد. ربانی بگویم از دو آیین تعمید و عشاء) یا به تناسب(
تعلیم دادن اصول ایمان مسیحی است، به شما خواهد گفت که از هر سه 

  .کند عامل استفاده کنید، و این برای مقصود فعلی ما کفایت می
. دانم که چرا این سه باید هادی ما به حیاتی نوین باشند من خود نمی

ِتوانم رابطۀ میان نوعی لذت جسمانی خاص  نمی) تا به من نگویند(چنانکه 
ما باید حقیقت را .  درک کنم،پدید آمدن انسانی نوین را در این جهانو 
گویی در مورد اینکه  شود بپذیریم، و زیاده گونه که بر ما آشکار می آن
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حقیقت چگونه باید باشد و اینکه با انتظارات ما مطابقت دارد یا نه، بیهوده 
بگویم چرا آن را توانم به شما  دانم، ولی می ِهر چند چرایی آن را نمی. است

 به او. من توضیح دادم که چرا باور دارم مسیح خدا بود و هست. باور دارم
توانند از   می،ِپیروانش تعلیم داد که با ایمان آوردن به این واقعیت تاریخی

 اساس به بیانی دیگر، من این حقیقت را بر. حیات نوین برخوردار شوند
ِحجیت ّ ّحجتًلطفا از کلمۀ .  کالم مسیح باور دارم و اقتدارُ باور .  نهراسیدُ

 کالم کسی بدین معنا است که ما گویندۀ آن ِحجیتاساس   کردن چیزی بر
نه درصد چیزهایی را که باور  و ما نود. شماریم کالم را قابل اعتماد می

ًمثال من باور دارم که . ایم  باور کردهشان ِحجیت گویندهاساس  داریم بر
ام، و با  من این شهر را به چشم ندیده. داردشهری چون نیویورک وجود 

من . توانم اثبات کنم که چنین شهری وجود دارد دالیل انتزاعی نیز نمی
ِحقیقت وجود نیویورک را باور دارم زیرا مردمی قابل اعتماد این را به من 

ها، تکامل، و سیستم  مردم عادی چیزهایی نظیر منظومۀ شمسی، اتم. اند گفته
باور هر . اند  سخن گفتهها باور دارند زیرا دانشمندان از آنگردش خون را

ِاظهار تاریخی نیز قائم بر حجیت گوینده است یک از ما پیروزی   هیچ.ِ
. ایم  را به چشم ندیده۲ها در شکست آرمادا  و یا پیروزی اسپانیانی١ها نورمان
ِتوانیم آنها را با منطق صرف اثبات کنیم،  یک از ما نیز نمی هیچ چنانکه ِ
ِپس ما آن وقایع تاریخی را باور . کنیم ِای را با منطق ریاضی اثبات می قضیه

هایی از خود باقی  اند و نوشته مان آنها را دیده داریم زیرا گذشتگان
واقع ما  دهند؛ در  اطالعاتی به ما می،اند که در مورد آن وقایع گذاشته

. کنیم ع تاریخی را باور می کالم پیشینیان، این وقایِحجیت و اعتبارحسب   بر
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که برخی در  ، چنان اکراه داردحجیت در مسایل دیگرِکسی که از پذیرفتن 
اند، باید رضا دهد به اینکه در زندگی خود هرگز  خصوص مذهب چنین

   .چیزی نداند
ربانی را  ًلطفا فکر نکنید که من قصد دارم تعمید و ایمان و عشاء

وظیفۀ ما را که همانا تالش برای شبیه عنوان چیزهایی معرفی کنم که  به
مان  ما زندگی طبیعی خود را از والدین. دهند انجام می است، حمسیشدن به 
مان   حیات،ایم؛ ولی این بدین معنا نیست که اگر برای بقا تالش نکنیم یافته

توانیم حیات خود را در اثر غفلت از دست  ما می. ماند جا می بر  همیشه پا
توانیم به  همچنین می. ا خودکشی، خود را از آن محروم سازیمبدهیم، و یا ب

یاد داشته باشیم که  زندگی تداوم ببخشیم و از آن مراقبت کنیم اما همیشه به
بخشیم که آن را  توانیم آن را بیافرینیم، بلکه ما فقط به حیاتی تداوم می نمی

وانیم حیات ت ما مسیحیان نیز به همین ترتیب می. ایم از کسی دیگر یافته
مسیح را که در ما نهاده شده، از دست بدهیم؛ پس باید بکوشیم تا بدان 

 د،ِاند به قوت خو اما حتی بهترین مسیحیان نیز هرگز نتوانسته. تداوم بخشیم
کنند و پرورش   بلکه فقط حیاتی را محافظت می-زندگی و رفتار کنند 

ْدهند که هرگز با تالش صرف خود نمی می ِ .  از آن برخوردار شوندتوانستند ِ
ِحیات طبیعی ما، مادامی که از آن . و این نتایجی عملی به همراه دارد

. دهد مان انجام می برخورداریم، تالش بسیاری برای ترمیم و بازسازی جسم
خالف جسدی مرده، به مرور  ًمثال اگر جراحتی به جسم ما وارد شود، بر

اگزیر است، و تا حدودی قادر جسم زنده از صدمه دیدن ن. یابد بهبود می
به همین ترتیب فرد مسیحی نیز از خطا و اشتباه . است خود را بهبود بخشد

مصون نیست، ولی اگر خطایی از او سر زد قادر است توبه کند و دوباره 
 زیرا حیات مسیح در او -روی پای خود بایستد و آغازی نو داشته باشد 
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تا (سازد  کند، و او را قادر می یاست، و مدام او را مرمت و بازسازی م
  .همچون مسیح به مرگی داوطلبانه بمیرد) حدودی

 نیک باشند د،کوشند با تالش خو پس فرق میان مسیحیان و آنانکه می
گونه خدا را  غیرمسیحیان به این امیدند که نیک باشند و این. در همین است
 اگر هم به -و یا  -شان وجود داشته باشد   اگر خدایی برای-خشنود سازند 

ما . های نیک باشند  حداقل مورد تأیید انسان-خدایی اعتقاد ندارند 
مان نشأت گرفته از حیات مسیح است  مسیحیان معتقدیم که هر عمل نیک

مان  خاطر نیکویی ما را به این نیست که خدا تصور ما. که در درون ما است
مان دارد؛ سقف  سازد، چون دوست  او ما را نیک میدوست دارد، بلکه

کند، بلکه روشنایی آن  اش نور آفتاب را جذب نمی خاطر روشنائی گلخانه به
   .تابد به خاطر آفتابی است که به آن می

گوییم  خواهم این نکته را روشن سازم که وقتی ما مسیحیان می می
. در ما است، منظورمان فقط چیزی فکری و اخالقی نیست» حیات مسیح«

منظورمان این » در ما است«هستیم و مسیح » در مسیح«گوییم  وقتی می
کنیم، بلکه بدین معنا است   تقلید میاواندیشیم یا از  نیست که به مسیح می

ای  کند، و تمامی مسیحیان جسم و پیکرۀ زنده که مسیح از طریق ما عمل می
 ما انگشتان و عضالت و -کند  هستند که مسیح از طریق آن عمل می

. دهد ًو این احتماال یکی دو نکته را توضیح می.  هستیماوهای بدن  سلول
ًاول اینکه چرا ما از این حیات نوین صرفا با اعمالی فکری چون ایمان  ِ

نظیر تعمید ) فیزیکی( بلکه با اعمالی ملموس و مادی ،شویم برخوردار نمی
 زیرا این فقط برخوردار شدن از ایده و نظریه نیست، بلکه به. ربانی  و عشاء

َشناختی و ابرزیست  یا واقعیتی زیست-نوعی تکامل  . ماند  می-شناختی  َ
مشیت خدا هرگز . تر از خدا باشیم  بیهوده است که بکوشیم روحانیشیتال
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به همین سبب نیز از . ًبر این نبود که انسان موجودی صرفا روحانی باشد
ر ما کند تا حیات نوین را د عناصر مادی چون نان و شراب استفاده می

نظر برسد اما  ممکن است این برای ما ناپخته و غیرروحانی به. جاری سازد
 عناصر مادی را او.  خوردن را اختراع کرداودر نظر خدا چنین نیست، زیرا 

  .دارد و آنها را ابداع کرده است دوست می
آیا غیرمنصفانه . ای که در گذشته برای من چون معمایی بود و حال نکته
حیات نوین فقط مختص کسانی باشد که دربارۀ مسیح نیست که این 

 ایمان بیاورند؟ اما حقیقت این است که خدا به اواند به  شنیده، و قادر بوده
 که  هیچ تردیدی نداریمما.  برای غیرمسیحیان چیستاوما نگفته که برنامۀ 

توانیم بگوییم که نجات  یابد؛ ولی نمی  جز از طریق مسیح نجات نمییکس
اما در این حین، . شناسند ق مسیح، مختص کسانی است که او را میاز طری

ِاگر شما واقعا نگران کسانی هستید که خارج از حلقۀ ایمانداران مسیح  ً
 نیز در زمرۀ آنان باقی تان خود کهترین کار این است هستند، غیرمعقول

  از طریق آن عملاوای که  مسیحیان بدن مسیح هستند، پیکرۀ زنده. بمانید
سازد که بیشتر عمل   را قادر میاو ،هر چه بر این پیکره افزوده شود. کند می
اند کمک کنید پس  خواهید به آنان که در خارج از حلقۀ ایمان اگر می. کند

عنوان سلول کوچکی به بدن مسیح پیوند بزنید، زیرا فقط  باید خودتان را به
 کسی را ببریم و از حماقت است که انگشت.  قادر است به آنها کمک کنداو

  .او انتظار داشته باشیم بیشتر کار کند
ِایراد محتمل دیگر این است  چرا خدا در این جهانی که تحت اشغال :ِ

ِکند، و در حال تشکیل دادن گروهی  دشمن است با جامۀ مبدل نزول می
مخفی است تا حکومت شیطان را براندازد؟ چرا با زور و قدرت نزول 

 اواندازۀ کافی نیرومند نیست؟ ما مسیحیان معتقدیم که کند؟ آیا به  نمی
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توانیم  دانیم اما می نیرومندانه نزول خواهد کرد، و هر چند زمان آن را نمی
دهد تا   به ما فرصت میاو. کند حدس بزنیم چرا در نزول خود تأخیر می

کنم من و شما مثل فرانسویان بزدل  فکر نمی.  بپیوندیماوآزادانه به ارتش 
اشیم، که در دوران جنگ صبر کردند تا ارتش متفقین به شهرهای آلمان ب

خدا بر این جهان . قدم بگذارند و آن وقت خود را متحدشان اعالم کردند
حمله خواهد کرد، اما شک دارم آنان که خواستار مداخلۀ آشکار و مستقیم 

ن زمان ِاند، بتوانند تصور کنند که اوضاع و شرایط آ  در امور این جهاناو
وقتی . رسید خواهد با وقوع این حادثه، پایان جهان فرا. چگونه خواهد بود
گذارد یعنی اینکه نمایش به پایان رسیده  نامه پا به صحنه می نویسندۀ نمایش

خدا به این جهان حمله خواهد کرد، اما آنگاه که تمامی کائنات مقابل . است
 که هرگز به ذهنی خطور - گردد، و چیزی مان سوخته و گداخته می دیدگان
کوبد، و برای برخی چنان زیبا و برای برخی   همه را در هم می-نکرده 

گیرد،  دیگر چنان هولناک است که هرگونه مجال انتخاب را از آنان می
 چه سودی دارد؟ زیرا در این زمان خدا دیگر در اوادعای پیوستن به ارتش 
کاه است که یا   مهیب و توانقدر شود، و ظهورش آن جامۀ مبدل ظاهر نمی

َآورد ناپذیر در هر موجودی پدید می محبت، و یا رعب و وحشتی مقاومت َ .
ِآن هنگام مجال انتخاب نیست، و تسلیم شدن از سر ناچاری سودی به حال  َ

این زمان نه گاه تصمیم و گزینش، بلکه زمان کشف . کسی نخواهد داشت
. ًخواه قبال این را دریافته باشیم یا نهایم،  ای است که از پیش برگزیده جبهه
خدا حملۀ خود را به تأخیر انداخته تا به ما . اکنون فرصت انتخاب داریم هم

 فرصت ما یا. اما این تأخیر تا ابد طول نخواهد کشید. فرصت انتخاب بدهد
  .را مغتنم خواهیم شمرد، یا آن را از دست خواهیم داد
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  فصل اول

  سه جزء اخالقیات
 

پسربچه در » شبیه چی باشه؟نی خدا ک فکر می«: ای پرسیدند از پسربچه
که   تا همینهکش دانم که خدا مدام کشیک می همین قدر می«: پاسخ گفت

به گمانم کلمۀ  »!رهمد، از دماغش در بیااوکسی از چیزی خوشش 
یعنی :  مفهومی استگر چنین ، تداعی از مردم در ذهن بسیاری»اخالقیات«

 اما .شود  ما میِلذت بردنجو است، چیزی که مانع از  چیزی که مداخله
این . واقع دستورالعملی است برای هدایت رفتار انسانی قوانین اخالقی در

قوانین برای جلوگیری از انحراف و تخطی از رفتار صحیح به انسان داده 
کنیم که این قوانین  س میبه همین دلیل است که ما در ابتدا ح. شده است

آموزیم  ًمثال وقتی رانندگی می. کنند مدام در تمایالت طبیعی ما مداخله می
زیرا چیزهای بسیاری هست که » !طوری نرو این! نه«: گوید مربی به ما می

کنیم روش درست راندن ماشین  رسد، و فکر می نظر می برای ما طبیعی به
  .کنیم فکر میگونه است، در حالی که اشتباه  این

اخالقی صحبت کنند تا » های آل ایده«دهند دربارۀ  برخی ترجیح می
البته . ِسخن بگویند تا اطاعت اخالقی» گرایی آل ایده«قوانین اخالقی، و از 

کس  است زیرا هیچ» آل ایده «معناییدرست است که کمال اخالقی به 
ها  لی برای ما انسان هر نوع کما به این معنا،اما. تواند بدان دست یابد نمی

باز کاملی  تواند راننده و تنیس کس نمی ًشود؛ مثال هیچ محسوب می» آل ایده«
همچنین مفهوم دیگری . ًشود و یا خطی کامال و صددرصد راست بکشد

ًمثال . ِشود مردم از کمال اخالقی برداشت ناصحیح کنند هست که باعث می
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او است، » آل ایده«و یا باغی ای، ماشینی،  گوید زنی، خانه وقتی مردی می
که همۀ مردم باید به همین ) مگر ابله باشد(ًمطمئنا منظورش این نیست 

زیرا ما آزادیم تا در چنین مواردی سالیق و عالیق . آل باشند شکل ایده
اما خطر در این است که فردی . ِخاص، و متفاوت خودمان را داشته باشیم
» های باال آل فردی با ایده«قی دارد را که سعی بر اطاعت از قوانین اخال

ِبخوانیم، زیرا این سبب خواهد شد بپنداریم که کمال اخالقی جزو سالیق و 
عالیق شخصی او است و کسی دیگر موظف به رعایت آنها نیست؛ این 

ِمهارت «به میزان » ِرفتار کامل«ممکن است . خطایی مخرب و مهلک است
آلی  یافتنی نباشد، اما ایده ندگی، دستِدر عوض کردن دنده حین ران» کامل

وسیلۀ طبیعت انسان برای او تجویز شده  ضروری و الزامی است که به
ِ مهارت کامل در عوض کردن دنده را اقتضا ًطبعااست، چنانکه ماشین  ِ

کوشد دروغ نگوید  تر این است که شخصی را که می حتی خطرناک. کند می
، و )ًجای اینکه ندرتا زنا کند به(نا نکند ، ز)جای اینکه چند دروغ بگوید به(

» های باال آل فردی با ایده«) در این کار افراط نکندجای اینکه  به(زور نگوید 
کن است انسان را تبدیل به شخصی این عنوان همچنین مم. بخوانیم

ِمحق و شایستۀ تشویق » اش گرایی آل ایده«خاطر  پندارد به هدنما کند که میاز ُ
 نیز ممکن است به همین ترتیب ساحت واقعیتما در . تو تمجید اس

ای ریاضی،  ًانتظار تمجید و تشویق داشته باشیم، زیرا مثال در حل مسئله
ْیقینا ریاضیات کامل نوعی . کوشیم تا آن را درست حل کنیم می ِ » آل ایده«ً

اما تالش . کند ِاست و شخص در انجام محاسبات ریاضی اشتباهاتی می
ِتک محاسبات چیز شگرفی  ِتک مراحل حل تک مل در تکبرای دقت کا

نیست، و نکوشیدن برای انجام محاسبات ابلهانه است، زیرا هر اشتباهی که 
های اخالقی  شکست. کنیم چندی بعد ما را دچار مشکل خواهد ساخت می
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ِنیز به همین ترتیب، احتماال دیگران، و مطمئنا خود ما را دچار مشکل  ً ً
» ها آل ایده«جای  به» اطاعت«و » قوانین«ا با سخن گفتن از م. خواهند ساخت

  .کنیم تا این واقعیات را به ذهن بیاوریم ، به خود کمک می»گرایی آل ایده«و 
انسان به دو شکل به فساد و تباهی کشیده . تر برویم حال گامی پیش

یب و شوند و با فر یکی اینکه افراد از هم دور، و یا با هم درگیر می. شود می
ِدیگر اینکه وقتی چیزی در درون . زنند  به همدیگر آسیب می،یا زورگویی

 وقتی ساختار درونی و سازندۀ - شود  انسان به فساد و تباهی کشیده می
گریزند، و یا با هم  از هم می) ًمثال نیروی تفکر، و امیال و غیره(انسان 

ها فرض کنید که با  یها را ناوگانی از کشت ًمثال انسان. کنند تداخل پیدا می
موفقیت این سفر بستگی به . کنند آرایش و نظم خاصی در کنار هم سفر می

ها با هم برخورد نکنند و یا سر راه هم قرار  ًاین دارد که اوال این کشتی
نگیرند، دوم اینکه هر کشتی قابلیت سفر دریایی داشته باشد و از لحاظ فنی 

اند و وجود یکی بدون دیگری  ملزومواقع این دو الزم و  در. سالم باشد
ها دائم با هم برخورد کنند طولی نخواهد  اگر این کشتی. ممکن نیست

از طرف دیگر، اگر نتوانند سرعت خود را . کشید که از کار خواهند افتاد
و یا بشریت را . توانند از برخورد با یکدیگر جلوگیری کنند کنترل کنند نمی

برای اینکه . ای بنوازد یرید که قصد دارد قطعهعنوان ارکستری در نظر بگ به
اول اینکه هر یک از : نتیجۀ کار مطلوب باشد به دو چیز نیاز هست

ای  نوازندگان ساز خود را درست کوک کرده باشد، و دیگر اینکه هر نوازنده
در میان اصوات باید در زمان مناسب به سایر نوازندگان ملحق شود تا 

  .هماهنگی ایجاد شود
ما نگفتیم که مقصد این . ایم ا مطلبی هست که هنوز به آن نپرداختهام

ممکن است تمام . نوازد ای می ناوگان کجا است یا این ارکستر چه قطعه
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سازها کوک شده باشند و همۀ نوازندگان نیز در زمان مناسب به ارکستر 
ازند، ای غمگین بنو ای شاد، قطعه جای قطعه ملحق شوند، اما اگر به اشتباه به

ها سر از کلکته  و اگر ناوگان کشتی. آمیز نخواهد بود نتیجۀ کارشان موفقیت
دربیاورند حال آنکه مقصدشان نیویورک بوده، نتیجۀ سفرشان چیزی نبوده 

  .جز شکست
کرد  عمل) ۱: کار دارد و نماید که اخالقیات با سه چیز سر پس چنین می

یم و کنترل و هماهنگی تنظ) ۲. منصفانه و ایجاد هماهنگی بین افراد
ِقصد و هدف کلی زندگی بشر) ۳. بخشیدن به عوالم درونی انسان ِ اینکه : ِ

انسان برای چه آفریده شد، ناوگان بشری چه سفری را باید طی کند، و 
  . دارد راای اینکه رهبر ارکستر از گروه نوازندگان انتظار نواختن چه قطعه

ن اغلب به مورد اول شاید توجه کرده باشید که مردم عصر مدر
ها  وقتی روزنامه. سپارند اندیشند و دو مورد دیگر را به فراموشی می می
ً، معموال »ِما در پی حفظ معیارهای اخالقی مسیحی هستیم«: نویسند می

منظورشان این است که در پی استقرار صلح و آرامش و ایجاد رابطۀ 
یعنی اینکه فقط به ِمنصفانه بین طبقات اجتماع، و ملل مختلف هستند؛ 

خطا نیست «: گوید اش می وقتی کسی دربارۀ عمل. اندیشند مورد اول می
و چنین . اندیشد ، فقط به مورد اول می»رساند زیرا به کسی آسیبی نمی

که با  گذرد، و همین ِپندارد که مهم نیست در درون کشتی او چه می می
که  طبیعی است ًاین کامال. کند کافی است های دیگر برخورد نمی کشتی
هنگام تفکر دربارۀ اخالقیات، از مورد اول آغاز کنیم، یعنی روابط  به

ًزیرا نتایج اخالقیات بد در سطوح مختلف زندگی اجتماعی کامال . اجتماعی ِ ِ
جنگ، فقر، کسب نامشروع، دروغ، تقلب : گذارند مشهودند و بر ما تأثیر می

نظر  ها اختالف ایم، بین انسان بیدهالبته تا وقتی که فقط به مورد اول چس... 
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ًتقریبا همۀ مردم در تمامی . چندانی دربارۀ اخالقیات وجود نخواهد داشت
ها باید صادق و  اند که انسان نظر داشته توافق) از لحاظ تئوری(عصار ا

اما هر چند آغاز کار از این نقطه . بامحبت باشند و به یکدیگر کمک کنند
جا متوقف  ِورزی ما دربارۀ اخالقیات همین یشهطبیعی است، ولی اگر اند

 -اگر وارد مرحلۀ دوم نشویم . ایم ًشود، اصال در مورد چیزی تفکر نکرده
 فقط - یعنی تنظیم و کنترل و هماهنگی بخشیدن به عوالم درونی انسان 

  .ایم خود را فریفته
باشند که حتی ) خنگی(ای  وسایل فرسوده) ها انسان(ها  اگر این کشتی

توان مسیرشان را تغییر داد، چه سودی دارد که به آنها بگوییم چگونه  مین
تغییر مسیر بدهند؟ چه سودی دارد که قوانین و رفتارهای اجتماعی تدوین 

مان  ُدانیم طمع، بزدلی، خلق و خوی بد، و خودفریبی کنیم در حالی که می
 که ما نباید به البته منظور این نیست.  از آنها اطاعت کنیم تاشوند مانع می

بلکه منظور این است . مان باشیم های اجتماعی و اقتصادی فکر توسعۀ نظام
تواند  ها می ِتک انسان ِخودگذشتگی تک که تا درنیابیم که فقط شهامت و از

َشکلی صحیح به اجرا درآورد، همه چیز خواب و خیال هر نظامی را به ی َ
ِ که در پس نظام ای ریبکاریفِاز بین بردن زورگویی و . بیش نخواهد بود َ
ها  شود چندان دشوار نیست، ولی از آنجایی که انسان ِکنونی اعمال می

ِیابند و از طریق آن، بازی  اند، راهی جدید می موجوداتی زورگو و ناراست
با قانون و شریعت . گیرند قدیمی خود را تحت نظام جدیدی پی می

های نیک  سالم نیز بدون انسانها را نیک ساخت، و جامعۀ  توان انسان نمی
به همین دلیل است که ما باید به مرحلۀ دوم بیاندیشیم، . پدید نخواهد آمد

  .جایگاه اخالقیات در باطن انسانیعنی 
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زیرا اکنون به . کنم که حتی اینجا نیز بتوان توقف کرد اما گمان نمی
های ایم که باورهای مختلف دربارۀ کائنات موجد رفتار ای رسیده نقطه

نماید که پیش از رسیدن  شوند؛ و در نظر اول بسیار معقول می گوناگون می
به این مرحله مکثی کنیم و فقط به آن بخش از اخالقیات بپردازیم که همۀ 

اما آیا این عملی . نظر دارند های معقول و منطقی دربارۀ آن اتفاق انسان
ها و بیانات  گزارهای از  یاد داشته باشیم که مذهب شامل مجموعه است؟ به

اگر حقیقی . دربارۀ واقعیاتی است، که یا باید حقیقی باشند و یا دروغین
ِباشند پس دربارۀ سفر صحیح ناوگان بشری یک سری نتایج خاص منتج  ِ

ًمثال سخنان همان . ًشود، و اگر دروغین باشند نتایجی کامال متفاوت می
آن است که برای دیگران کار ناپسند «: گفت شخص را در نظر بگیرید که می

های دیگر  ًاین شخص کامال دریافته است که نباید به کشتی» .آور باشد زیان
کند به  ِپندارد که آنچه به کشتی خود می آسیب و زیان برساند و چنین می

 ،ِاما آیا اینکه کشتی او متعلق به خودش هست یا نیست. کسی ارتباط ندارد
ِ؟ آیا اینکه مثال من صاحب و مالک عقل و کند در کل قضیه تفاوتی ایجاد می ً

ِ هستم که نسبت به صاحب و مالک مباشر/ ناظرجسم خود هستم، یا فقط 
کند؟ اگر کسی  اصلی آنها مسئول است، در کل قضیه تفاوتی ایجاد نمی

های بسیاری  دیگر مرا برای هدف خود خلق کرده است، پس باید مسئولیت
ها  بودم آن مسئولیت ْحب و مالک خود میعهده داشته باشم، که اگر صا  بر

  .داشتم را نمی
ها تا ابد خواهند  ِتک انسان دارد که تک مسیحیت همچنین اظهار می

ها  اگر ما انسان.  باشد یا دروغینقرین حقیقتزیست، و این گفته یا باید 
قرار بود فقط هفتاد سال زندگی کنیم دلیلی نداشت که حتی زحمت فکر 

یاری چیزها را به خود بدهیم، اما اگر قرار باشد تا ابد کردن دربارۀ بس
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. طور جدی اهمیت بدهیم زندگی کنیم بهتر است به این موضوعات به
ِاحتماال خلق و خوی بد و حسادت طی هفتاد سال به ُ تدریج در ما رو به  ً

 و این وخامت چنان تدریجی است که چندان به چشم -گذارد  وخامت می
.  است طی یک میلیون سال به جهنمی تبدیل شوداما ممکن. آید نمی
برای تشریح عاقبت » جهنم«واقع اگر مسیحیت حقیقت دارد، پس کلمۀ  در

نابسامانی اخالقی  به عالوه،. ِۀ فنی درست و مناسبی استچنین افرادی، واژ
است که میان مرتبط کند، که از قضا، با تفاوتی  تفاوت دیگری نیز ایجاد می

اگر انسان فقط هفتاد . وجود دارد و حکومت دموکراسی حکومت استبدای
ها، که ممکن است هزارن  ها و ملل، و یا تمدن سال عمر کند، پس دولت

اساس  ولی بر. ترند ِتک افراد انسانی مهم سال بقا داشته باشند، از تک
ها  ها و ملل و تمدن ها بیش از دولت ِتک انسان ِمسیحیت راستین، نه تنها تک

ها در  نهایت عظیم است، زیرا حیات تمدن ارند بلکه این اهمیت بیاهمیت د
  .ای است در برابر ابدیت ِقیاس با حیات جاودانی انسان فقط شبیه لحظه

ای که  اندیشیم، باید به هر سه حوزه پس اگر دربارۀ اخالقیات می
و عوالم ) ۲بط میان افراد، اور) ۱: ها سر و کار دارد بپردازیماخالقیات با آن

توانیم در  ها می همۀ ما انسان. رابطۀ بین انسان و خالق او) ۳درون انسان، و 
شود که پای مورد  نظر وقتی آغاز می ولی اختالف. مورد اول همکاری کنیم

 حتی تشدید نیز  این اختالف،آید، و با پرداختن به مورد سوم میان می دوم به
ِت اساسی میان و در پرداختن به مورد سوم است که تفاو. شود می

 پس، بحث را بر از این. شود ِاخالقیات مسیحی و غیرمسیحی آشکار می
مبنای دیدگاه مسیحیت پی خواهیم گرفت و کل موضوع را در پرتو 

  .حقانیت نگرش مسیحی، در نظر خواهیم آورد
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  فصل دوم

  "بنیادین ِفضایل"
 

  .ده بودمرادیویی تألیف کرای  نوان برنامهع بهدر ابتدا را فصل پیش 
طور  ، همه چیز باید بههستده دقیقه برای سخنرانی وقت فقط وقتی 

اخالقیات تفکیک  یکی از دالیل اصلی من در. ائه شودخالصه و موجز ار
این )  ارائه دادماه طور تصویری که از ناوگان و کشتی و همین(به سه جزء 

 اکنون شیوۀ .رسید نظر می بهترین راه  کوتاهبود که برای ارائۀ حق مطلب 
بر سر این موضوع  قدیمی  نویسندگان آن طبقکنم که میدیگری را معرفی 

شوند، و هر چند برای استفاده در سخنرانی  های مختلف تقسیم می به گروه
  . است مناسبینی است اما شیوۀ بسیاربسیار طوال
 چهار :وجود دارد» فضیلت«تر، هفت   طوالنیاین شیوۀ قدیمی و مطابق
نزد تمامی » بنیادین «ِفضایل» .یاالهیات «ِت و سه فضیل»بنیادین «ِفضیلت
فقط نزد مسیحیان » یاالهیات «ِاند، اما فضایل م متمدن شناخته شدهمرد

اکنون ی خواهم پرداخت ولی االهیات فضایلًمن بعدا به . اند شناخته شده
  ١. بنیادین بپردازمفضایلبه قصد دارم 

، و »عدالت«، »اعتدال«، »اط و مالحظهاحتی«: اند از  عبارتفضایلاین 
  ». اخالقیِ و شهامت،پایمردی«

 
استفاده کرده و توضیح داده است » بنیادین« Cardinal نویسنده در متن انگلیسی کتاب از کلمۀ ۱

ای التین  ِکه این کلمه به هیچ عنوان ارتباطی با منصب کاردینالی اسقفان کاتولیک ندارد، و از کلمه
کار گرفته شده   به بدین دلیل این کلمه در توصیف فضایل بنیادین.»ِلوالی در«گرفته شده به معنای 
 . م.  هستند»اساسی و محوری«است که این فضایل 
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مان  اعمال اینکه به عاقبت  یعنی، یعنی عقل سلیماحتیاط و مالحظه
» ی بنیادینفضیلت«را » احتیاط و مالحظه«امروزه مردم دیگر . بیاندیشیم

 و ،دلی سادهمسیح فرمود چون پندارند  میبرخی مسیحیان نیز . دانند نمی
 ، و استاوپادشاهی تنها راه ورود به وغش شدن همچون کودکان  غل بی

 چندان اهمیتی بکنندنیز ، پس اگر حماقت اند شده» نیکو«در مسیح  چون
ًزیرا اوال کودکان با . فهمی و سوءتفاهمی بیش نیست اما این کج. ندارد

د، و دهن بسیار آنچه را که بدان عالقه دارند انجام می» احتیاط و مالحظۀ«
فرماید   اینکه پولس رسول میدیگر. اندیشند  میشان معقول و منطقی درباره
باقی کودک » هوشمندی و فراست« هرگز از ما انتظار ندارد که در مسیح

» آزار چون کبوتر بی«تنها باید مسیح به ما فرمود که نه . بمانیم، بلکه برعکس
ا انتظار دارد قلبی ساده از م او .نیز باشیم»  و عاقلچون مار هوشیار«بلکه 
از ما  او . حکیمان کودکان داشته باشیم و فکری بالغ همچون فکر قلبچون

پذیر، و فرزندانی نیک  آالیش، مصمم، مهربان، تعلیم  ساده و بیانتظار دارد
 تمامی قوۀ هوشمندی و فراست خود را  کهنتظار دارداباشیم، ولی همچنین 

ای خیریه کمک ه ًمثال اگر به انجمن. ار بگیریمک ه داریم و بهاًدقیقا آماده نگ
 ها  آیا این انجمنکه نیست که نباید تحقیق کنیم کنیم این بدان معنا مالی می
و از آنجا که موضوع . کنند میمردم را یاری ً یا واقعا ند و کالهبردارمتقلب

این بدان معنا نیست که ما ) ًمثال به هنگام دعا(است  خدا ِتفکر ما خود
البته . ، قانع باشیممان یخردسال های کودکانۀ دوران انیم با همان ایدهتو می

 خدا اگر کسی از نعمت عقل کامل برخوردار نباشد این بدان معنا نیست که
 خدا .گیرد کار می او را کمتر از دیگران دوست دارد و یا کمتر از دیگران به

َهای نه چندان باخرد را نیز می حتی انسان ا از همه انتظار دارد که پذیرد ام ِ
َای از هوش و خر هر ذره پس شعار . گیرندکار  د را که به آنها بخشیده، بهِ
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که ) آنان(نیک باش دخترک شیرین، و بگذار تو «که نیست اصلی این 
 که دخترک شیرین، و از یاد مبر نیک باش«بلکه » توانند باهوش باشند می

 از خدا ».شود  نیز میتراستهوش و ف  تمامیِستنبکار   به شاملْخوبی
مصمم به اگر . نکاهالقدر بیزار است که از سایر   همانکاهلِروشنفکران 

ای  دهم که به عرصه ٓ از همین االن به شما هشدار می شدن هستید،مسیحی
. طلبد را میه تمامیت وجود و عقل و هوش و همۀ وجودتان کنهید  گام می

آورد خیلی   هر که به مسیح ایمان میاما خوشبختانه این مفید نیز هست زیرا
کار افتاده است، و یکی از  ًیابد که قوۀ هوش و فراستش عمیقا به زود درمی

طلبد این است که  دالیلی که مسیحی شدن تحصیالت خاصی نمی
است که شخصی نه چندان سبب و به همین . ْ خود تحصیل استْمسیحیت
اثری خلق ) » مسیحیسیاحت«نویسندۀ (کرده چون جان بانیان  تحصیل

  .که جهان را به شگفتی واداشته استکرده 
، و امروزه به تحریف شدهای است که  کلمه» اعتدال«و اما متأسفانه 

ِ در روزگاری که به معنای ولی. خوارگی است ز مشروبی پرهیز اامعن
اعتدال . شد چنین معنایی نداشت خوانده می» اعتدال «ْ آنِاصیل و مسیحی

بلکه به تمامی لذات؛ و به شد  اطالق نمیخواری  به مشروبطور خاص  به
 و از ،به اندازه پیش رفتن«معنای خودداری و پرهیز نبود بلکه به معنای 

ار داشته باشیم لب اشتباه است که از مسیحیان انتظ. بود» نرفتنفراتر حدی 
البته ممکن . کند نه مسیحیت  اسالم است که منع شراب میبه شراب نزنند؛

مشروب نوشیدن ست برخی مسیحیان در برخی مواقع و به دالیلی از ا
توانند خود را کنترل کنند و یا  دانند نمی ً، مثال مسیحیانی که میبپرهیزند

.  شوندخوارگی باعث تشویق دیگران به مشروبخواهند  مسیحیانی که نمی
رهیز  به دلیلی پسندیده از خوردن مشروب پ آنهااما نکته در این جا است که
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شود، و حتی   نمیشان  باعث الزامنفسه  فیخوردن کنند، زیرا مشروب می
یکی از . برند ند ببینند دیگران از خوردن آن لذت میدوست دار
کند ولی  َ عملی را ترک میْاین است که خودکار  و نابههای آدم بد  مشخصه

غیرمسیحی این شیوه و نگرشی .  را انجام دهنددیگران آندوست دارد 
  همۀْی خاصکه به دالیلصالح بداند  فردی مسیحی  استممکن. ستا

 ازدواج، خوردن گوشت، نوشیدن مشروب، -َ زندگی را ترک کند مواهب
 آنان نفسه بد هستند و یا بر ها فیگوید این اما زمانی که می -رفتن به سینما 

  . است، به اشتباه رفتهنگرد میبرند به دیدۀ تحقیر  که از این مواهب بهره می
 کی ازخواری، ی به مسئلۀ مشروب» اعتدال«ِانحصاری کردن واژۀ 

زیرا .  در مورد این واژه زده استعصر جدید بزرگی است که های نیرنگ
بسیاری شود مردم فراموش کنند که در مورد  این برداشت باعث می
اش شده  دی که تمام زندگیمر. بود» اعتدال بی«توان  چیزهای دیگر نیز می

 ، و زنی که تمام فکر و ذکرش شده لباس و تجمالت و و بازی گلفماشین
فردی الکی هر شب که » اند اعتدال بی«، به همان اندازه بازی سگ و ورق

ًبازی ظاهرا مثل   ورقالبته اعتیاد به گلف و. شود مست و خراب می
 د وسطشوند فر ًدهند، مثال باعث نمی ی خود را نشان نمخوارگی مشروب

توان به چیزهای  میرا ن خدا د؛ ولیو خراب نقش بر زمین شوجاده مست 
  .ظاهری فریفت

نیز به معنای چیزی بیش از آن است که در دعاوی حقوقی » عدالت«
توان آن را به هر چه  ای است که می ِعدالت نام قدیمی واژه. کنند مطرح می

، بستان خوانیم اطالق کرد؛ و شامل صداقت، بده می» انصاف«ما امروزه 
. ِقولی، و همۀ این قبیل خصوصیات پسندیده است راستی، خوش

ِتوان رویارویی با خطرات، و : نیز به معنای دو نوع شهامت است» پایمردی«
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ًحتما . خوانیم می» تدل و جرأ«چیزی که ما آن را . درد» ِتحمل«ِقدرت 
 توان برای یک از فضایل دیگر را نمی هیچ، توجه دارید که بدون این فضیلت

  .کار گرفت مدتی طوالنی حفظ کرد و به
بین . ای دیگر دربارۀ فضایل بنیادین که باید بدان توجه کرد و حال نکته

، تفاوت »اعتدال«آمیز و خاص، و انسانی دارای  ِانجام دادن عملی اعتدال
باز خوبی نیست ممکن است هر از گاه  ًمثال حتی کسی که تنیس. وجود دارد

باز خوب کسی است که چشمان و عضالت  ا تنیسام. ای خوب بزند ضربه
اند که در هر  ِو اعصاب او در اثر تمرین و ممارست بسیار چنان تربیت شده

ِتوان به عملکرد صحیح زمان می شان اعتماد کرد؛ و حتی در حال استراحت  ِ
ها همچنان در او وجود  و پرداختن به امور دیگر نیز این کیفیات و ویژگی

دانان حتی وقتی در حال تمرین ریاضیات نیز  ذهن ریاضیدارند، چنانکه 
به همین ترتیب . کند نیستند همچنان قابلیت و کیفیت خود را حفظ می

کوشد اعمال عادالنه و صحیح انجام دهد، به  انسانی که با پایداری می
این » فضیلت«پس منظور ما از کلمۀ . داشتن چنین فضیلتی نائل خواهد آمد

  .نه اعمالی خاص و اتفاقینوع ویژگی است 
اگر ما فقط اعمالی . آید اهمیت دارد این تمایز به دالیلی که در پی می

  :باعث ترویج سه نظر اشتباه شویمخاص را در نظر داشته باشیم، ممکن است 
ایم، و  که چون عملی صحیح انجام داده«ممکن است تصور کنیم ) ۱

ًمیت ندارد که آن را قلبا، با پس دیگر اه» کند هدف نیز وسیله را توجیه می
ایم یا با ناراحتی و غر و لند؛ از ترس مردم  رغبت و شادمانی انجام داده

ِایم یا به خاطر نفس آن عمل هانجام داد ْ  اما حقیقت این است که اعمال .َ
ویژگی یا خصلتی شوند به پرورش  نیکویی که به دالیل ناصحیح انجام می

کند، حال آنکه همین  نیم، کمکی نمیخوا اش می » فضیلت«درونی که 
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باز بدی  ًمثال ممکن است تنیس (.ویژگی یا خصلت است که اهمیت دارد
ای محکم   نه چون تشخیص داده که ضربه-ای محکم به توپ بزند  ضربه

ًطور اتفاقی، و تصادفا   و ضربۀ او به- الزم است بلکه چون عصبانی شده 
باز به او اعتبار  به، در مقام تنیسولی این ضرباعث بشود بازی را ببرد، 

  .)بخشد نمی
 تا از ممکن است تصور کنیم که خدا فقط از ما انتظار دارد) ۲

 تا قومی  از ما انتظار دارداو پیروی کنیم، حال آنکه ای از قوانین مجموعه
  .باشیم با فضایل خاص

فقط برای حیات کنونی ما » فضایل«ممکن است تصور کنیم که این ) ۳
 و در حیات آینده دیگر نیاز نیست منصف و عادل -اند   و ضروریالزم

باشیم زیرا دیگر چیزی نیست که دربارۀ آن بحث و نزاع کنیم، یا دیگر نیاز 
نیست شجاعت و پایمردی داشته باشیم زیرا دیگر خطری وجود نخواهد 

، شرایطی وجود ًالبته صحیح است که احتماال در جهان آینده. داشت
طور یقین  هاما ب اقتضاء کند،  اعمال شجاعانه و عادالنهشت کهنخواهد دا

شرایط اقتضاء خواهد کرد تا انسانی باشیم با خصایلی که پرورش آنها فقط 
خاطر نداشتن  بهخدا ما را موضوع این نیست که . در این دنیا میسر است

نکته این : خواهد ساخت از ورود به حیات جاودان محروم خصایل،برخی 
مان بر نداشته  که اگر الاقل قدمی برای پرورش این خصائل در باطناست 

برای ما » بهشت«تواند چیزی به نام  باشیم، آنگاه هیچ شرایط خارجی نمی
بسازد ـ یعنی سعادتی را به ما ببخشد که خدا برای ما در نظر دارد و عمیق 

  .ناپذیر است و استوار و لرزش
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  فصل سوم

  اخالقیات اجتماعی
 

ها  ِای که دربارۀ اخالقیات مسیحی مربوط به روابط انسان ن نکتهاولی
باید روشن کنیم این است که مسیح نیامد تا در این زمینه اخالقیاتی نوین 

گونه رفتار کن  با دیگران همان«مقدس منبی بر  ِقانون طالئی کتاب. ارائه کند
که همۀ خالصه و چکیدۀ آن چیزی است » خواهی با تو رفتار کنند که می
واقع معلمین بزرگ اخالق، هرگز  در. گذارند ِها بر آن صحه می انسان

 های عجیب و غریب آدمکنند، بلکه شیادان و  یاخالقیات جدیدی ارائه نم
مردم «: گوید چنانکه دکتر جانسن می. آورند هستند که اخالقیات جدید می

وظیفۀ » .اج دارنداغلب نیاز دارند به آنها یادآوری شود که به راهنمایی احتی
اصلی معلمین اخالق این است که مدام مردم را به اصول سادۀ قدیمی 
ِبازگردانند، اصولی که همۀ ما سعی بر فرار از آنها داریم؛ مثل برگرداندن 

رود، و یا تعلیم  دوبارۀ اسب به سمت مانعی که از پریدن از آن طفره می
  .کند ِوختن آن شانه خالی میِدادن دوبارۀ بخشی از درس به کودکی که از آم

ِای که باید روشن کنیم این است که مسیحیت برنامۀ سیاسی  دومین نکته
که قانون ) کند و ادعای داشتنش را هم نمی(مشروح و مبسوطی ندارد 

را در » خواهی با تو رفتار کنند گونه رفتار کن که می با دیگران همان«ِطالیی 
ای  تواند چنین برنامه ًاصال نمی.  کندجامعۀ خاصی و در زمان خاصی پیاده

. ِهای تمامی اعصار است اخالقیات مسیحی برای تمامی انسان. داشته باشد
ًخصوصی است قطعا برای زمان و  ای که خاص زمان و مکان به زیرا برنامه

وقتی به ما . کند گونه عمل نمی مسیحیت این. مکانی دیگر کاربردی ندارد

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



  فصل سوم/۳کتاب  ۱۱۶

وقتی به . دهد اک بدهیم، به ما درس آشپزی نمیگوید گرسنگان را خور می
مقدس را بخوانیم به ما زبان عبری و یونانی، و دستورزبان  گوید کتاب ما می

هدف مسیحیت هرگز این نبوده که جایگزین هنر و . آموزد انگلیسی نمی
دانش بشری بشود، بلکه بیشتر نقش راهنمایی را دارد که هر یک را به کار 

خود را در اختیار آن بگذارند، چون ها  انسانرد؛ و اگر گما خاص خود می
  .بخشد منبعی از انرژی به آنها حیات نوین می

شان درست  اگر نیت» .کلیسا باید ما را راهنمایی کند«: گویند مردم می
شان نادرست باشد، آنچه  گویند صحیح است، ولی اگر نیت باشد آنچه می

باید » کلیسا باید ما را راهنمایی کند «گویند وقتی می. گویند ناصحیح است می
 که در این زمینه استعداد و توانایی -منظورشان این باشد که برخی مسیحیان 

مردان  مرد باشند، و این اقتصاددانان و دولت  باید اقتصاددان و دولت-دارند 
شان در اقتصاد و سیاست باید  همه باید مسیحی باشند و تمامی سعی و تالش

گونه رفتار کن که  با دیگران همان«ِود که قانون طالیی صرف این ش
اگر این انجام شود و . را به مرحلۀ اجرا بگذارند» خواهی با تو رفتار کنند می

زودی برای مشکالت  ًاگر ما واقعا حاضر به اطاعت از این قوانین باشیم به
ولی اغلب وقتی مردم از .  پاسخی مسیحی خواهیم یافت،اجتماعی خود

ِخواهند انتظارشان این است که روحانیون مسیحی  سا راهنمایی میکلی
زیرا روحانیون، مسیحیانی از . ای سیاسی طرح کنند و این ابلهانه است برنامه

اند و وقف  طور خاص تعلیم و تربیت یافته میان جامعۀ مسیحی هستند که به
قات مربوط ِاند تا به موضوعاتی بپردازند که به حیات جاودانی ما مخلو شده
شوند، حال آنکه مردم از آنها انتظار انجام کاری را دارند که برای آن تعلیم  می

ِاین واقعا وظیفۀ اصلی ما اعضای عادی کلیسا است. اند ندیده ًمثال اتحادیۀ . ً
ِکارگران مسیحی و یا اتحادیۀ مدیران مسیح ِکار بستن اصول  ِ، مسئول بهیِ

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 ۱۱۷ اخالقیات اجتماعی

ی، و یا سازمان آموزش و پرورش مسیحیت در سازمان اتحادیۀ کارگر
ها و   مسیحی داستاننویسان  و نمایشنامهگونه که نویسندگان همان. هستند
نی که در کنند، نه اسقفان و کشیشا ها و ادبیات مسیحی را خلق می رمان

  .شوند اواقت فراغت خود دور هم جمع می
 ِعهدجدید نیز به همین ترتیب، و بدون پرداختن به جزئیات، به ما

آنچه به ما ًو احتماال . ِگوید که جامعۀ کامل مسیحی چگونه باید باشد می
گوید که هیچ انگل و  ِعهدجدید به ما می. مان است گوید، فراتر از درک می

کند خوراک نیز نباید  ای نباید میان مسیحیان باشد؛ اگر کسی کار نمی بیکاره
ۀ نیکو بیاورد؛ باید از َهمه باید فعال باشند و کار هر کس باید ثمر. بخورد

 که صورت بگیردتجمالت پوچ پرهیز کرد و هیچ تبلیغات پوچی نیز نباید 
و » ُدک و پز«و هیچ . ما را به خریدن چنین چیزهایی تحریک و تشویق کند

ای مسیحی که تا آن  جامعه. هم نباید در کار باشد» فخر و تکبری«و » افاده«
گرا  ا اکنون آن را جامعۀ چپشود که م حد پیش رفته باشد چیزی می

ًاز طرف دیگر، جامعۀ مسیحی دائما بر اطاعت کردن تأکید . خوانیم می
از ) توأم با عالئم واضح و حاکی از احترام( اطاعت - گذارد  می

اند، اطاعت از والدین، و اطاعت زنان  ًمردانی که قانونا منصوب شده دولت
دیگر اینکه .) آید تان نمی شمتأسفم اگر از این مورد خو(شان  از شوهران

ای سرشار از سرود شادمانی  ای شاد باشد، جامعه جامعۀ مسیحی باید جامعه
ادب و نزاکت فضیلتی مسیحی . داند که نگرانی و اضطراب را ناصحیح می

  .کند اظهار تنفر می» فضولی«ِاست، و عهدجدید نسبت به 
 کنیم، فکر کنم دیدبازای وجود داشته باشد و ما از آن  اگر چنین جامعه

پنداریم  ًو حتما چنین می. َبا تعجب و کنجکاوی آنجا را ترک خواهیم کرد
است، اما نظام » پیشرفته«که نظام اقتصادی آنها سوسیالیستی و، به بیانی، 
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 شاید هم تابع رسم و رسوم، و -شان خیلی سنتی است  خانوادگی و اخالقی
 از خصوصیات چنین ممکن است هر یک از ما برخی. اعیانی است

ای را دوست بداریم، ولی متأسفم که بگویم معدودی از ما کل این  جامعه
اگر مسیحیت تنها نقشۀ کامل برای تمامی بشریت . پسندند جامعه را می

همۀ ما به . باشد، این چیزی است که هر یک از ما باید انتظار داشته باشیم
ایم، و هر یک ادعا داریم  های گوناگون از این نقشۀ کامل خارج شده شیوه

ِکه تغییرات مطلوب خودمان بر نقشۀ اولیه، خود نقشه است ِ و این را مدام . ِ
توانیم ببینیم؛ هر کدام مجذوب  در مورد هر عنصر مسیحی دیگری می

خواهیم فقط به آن  شویم، و هر یک می برخی از ابعاد جامعۀ مسیحی می
کنیم، و به  همین سبب پیشرفت نمیو به . ابعاد بچسبیم و بقیه را رها کنیم

جنگند، ادعا دارند که  همین دلیل افرادی که برای اهداف مغایر و متضاد می
  .کنند برای مسیحیت مبارزه می

پرست، یهودیان عهد عتیق، و معلمین  یونانیان بت. ای دیگر و حال نکته
 ِاند که نظام اقتصادی مدرن ِبزرگ مسیحی قرون وسطی به ما پندی داده

اند که به  همۀ این حکیمان به ما پند داده. ًکامال از آن سرپیچی کرده است
ِقصد سود و بهره گرفتن به کسی پول قرض ندهیم؛ حال آنکه قرض دادن 

 - خوانیم  گذاری می  چیزی که ما آن را سرمایه-گرفتن  پول به قصد بهره
ن نتیجه البته ممکن است نتوانیم از ای. زیربنای نظام اقتصادی ما است
برخی ممکن است بگویند وقتی ارسطو، . ایم ًبگیریم که کامال به اشتباه رفته

و » ربا«یا آن را (موسی و یا مسیحیان با سود گرفتن مخالفت کردند 
ِهای سهامی مشترک  توانستند تشکیل شرکت ، نمی)نامیدند» خواری حرام«

 داشتند، بنابراین ِگان خصوصی را مد نظر دهند بینی کنند و فقط وام را پیش
توانم به این سؤال  من نمی. اند نگران باشیم  گفتهآنهاما نباید در مورد آنچه 
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گذاری  دانم که آیا نظام سرمایه پاسخ بدهم، چون اقتصاددان نیستم و نمی
اما باید صادقانه به شما بگویم . فعلی مسئول وضعیت کنونی ما هست یا نه
ِ نظام اقتصادی کنونی ما که زندگی که سه تمدن عظیم در مدح و نکوهش

یا الاقل در یک نگاه چنین (ایم، توافق نظر دارند  خود را بر آن بنا کرده
  .)نماید می

َخوانیم هر کس باید کار کند،  ِوقتی در عهدجدید می. و حال نکتۀ آخر
تا چیزی برای کمک کردن به نیازمندان «: شود  همان جا دلیلی نیز ذکر می

 بخشی حیاتی و - بخشیدن به فقرا - گیری و نیکوکاری   دست».داشته باشد
ِرسد که در مثل ترسناک  نظر می ذاتی از اخالقیات مسیحی است، و چنین به ِ َ َ

برخی . نقطۀ مرکزی و محوری باشد) ۴۶ -۳۱ :۲۵ متی(گوسفندان و بزان 
گیری از نیازمندان نباید الزامی باشد بلکه به عوض  گویند دست امروزه می

ای بسازیم که در آن فقیری نباشد که بخواهیم از او   باید جامعهآن
ای  گویند که ما باید جامعه البته این افراد درست می. گیری کنیم دست

گونه بیاندیشد، ممکن است  اما اگر کسی این. بسازیم که در آن فقیری نباشد
یات در این بین از کمک به فقرا باز ایستد، و در این صورت تمامی اخالق

ِمن معتقد نیستم که برای میزان کمک مالی . َمسیحی را ترک کرده است ِ
ترین قانون این  متأسفانه باید بگویم بهترین و امن. شود قانونی تعیین کرد می

به بیانی دیگر، . انداز کنیم، هدیه بدهیم توانیم پس است که بیش از آنچه می
در حد استانداردی است ها و غیره  اگر مخارج رفاه ما، تجمالت، سرگرمی

ًدرآمد ما مشترک است، احتماال کمک چندانی به فقرا  که بین همۀ افراد هم ِ
دهیم به ما فشاری  کنیم و هدایایی که می اگر کمکی که می. کنیم نمی
َآورند و ما را محدود نمی نمی ًحتما اموری هست که . ًکنند، احتماال ناچیزند َ

کنیم باید از  هایی که اهدا می خاطر کمک ا بهشان هستیم، ام ما مایل به انجام
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. گویم در معنای متعارف آن سخن می» اعانات«از اکنون . آنها چشم بپوشیم
مان  ای ناگوار برای فامیل، دوستان، همسایگان، و یا کارگران اما وقتی حادثه

شود که  دارد، باعث می می افتد و خدا ما را به دستگیری از آنها وا اتفاق می
 کمک آنها به ،خطر افتادن موقعیت خودمان ی به قیمت لنگ ماندن و بهحت
ترین مانع در هدیه دادن و دستگیری از  زیرا برای بسیاری از ما بزرگ. کنیم

ِاندوزی بیشتر نیست، بلکه  دیگران، زندگی تجمالتی و اشتیاق به ثروت
پس همیشه باید مراقب این وسوسه . است، ترس از عدم امنیت» ترس«

شود؛ ما  کمک کردن به دیگران میاز  مانع تکبربرخی مواقع نیز . باشیم
برق  و  زرق های پر شویم مبلغی بیش از آنچه باید، در فرم اغلب وسوسه می

اما ) ِنوازی بیشتر بکنیم یا انعام بیشتر بدهیم، یا مهمان(کاری بنویسیم  نیکو
  .ًکمتر به آنان که واقعا در نیازند کمک کنیم

خواهم به خود جرأت بدهم و حدس بزنم که  یش از خاتمه میو حال پ
به گمانم در میان . این فصل در خوانندگان چه تأثیری داشته است

ِگراها شکوه می خوانندگان، برخی چپ کنند که چرا در بحث خود بیشتر به  ِ
پندارند بیش  ام، و برخی مخالفان خشمگین نیز می سمت سوسیالیسم نرفته

ِاگر چنین است، پس ما را در طرح برنامۀ کاری . ام ت رفتهاز حد بدان سم ِ
ِزیرا اکثر ما در بررسی . سازد ای مسیحی، با مشکلی جدی مواجه می جامعه

های مسیحیت دربارۀ آن نیستیم، بلکه  ِاین موضوع در پی کشف دیدگاه
ایم،  مان، یا حزبی که به آن وابسته مان این است که برای تأیید نظریات هدف

گردیم نه سرور و  دنبال متحد می واقع به در. ز مسیحیت حمایت بگیریما
هایی بود که از طرح  در این فصل قسمت. من هم مثل دیگران هستم. قاضی

ای نخواهد داشت  ها نتیجه و این سخنرانی. نظر کردم شان صرف و برسی
ن استقرار جامعۀ مسیحی ممک. بپیماییمترین راه را  مگر اینکه ما طوالنی
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ًنیست مگر اینکه همۀ ما واقعا خواهان آن باشیم، و ما خواهان آن نخواهیم 
ًبود مگر آنکه واقعا و کامال مسیحی شویم توانیم فقط شعار بدهیم و  می. ً

خواهی با تو رفتار  گونه رفتار کن که می با دیگران همان««فریاد کنیم که 
مان را مثل  اینکه همسایهتوانیم به آن تحقق ببخشیم مگر  اما هرگز نمی» کنند

توانیم بیاموزیم چگونه  و نمی. ِخودمان دوست داشته باشیم و محبت کنیم
ِمان را مثل خودمان محبت کنیم مگر اینکه اول بیاموزیم چگونه  همسایه

توانیم بیاموزیم چگونه  خدا را دوست داشته باشیم و محبت کنیم، و نمی
بنابراین، .  اطاعت کنیماواز خدا را محبت کنیم مگر اینکه بیاموزیم 

 -ایم  سوق یافتهتر باطنیسوی چیزی  گونه که به شما هشدار دادم، ما به همان
ترین راه،  زیرا طوالنی. سوی مسائل مذهبی از مسائل اجتماعی به

  .ِترین راه رسیدن به خانه است نزدیک
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  فصل چهارم

  روانکاوی اخالقیات و
 

ای مسیحی دست نخواهیم یافت  عهدر فصل پیش گفتیم که ما به جام
البته این بدان معنا نیست . مگر اینکه اکثر افراد جامعه به مسیح ایمان بیاورند

که کاری به کار جامعه نداشته باشیم، و همه چیز را به زمانی خیالی در 
زمان هر دو کار را آغاز  بلکه برعکس باید هم. ای دور موکول کنیم آینده
گونه رفتار کن  با دیگران همان«ِتوان قانون طالیی  ه میببینیم چگون) ۱کنیم 

ای مدرن پیاده  را جزء به جزء در جامعه» که دوست داری با تو رفتار کنند
پیدا کنند، آن را ًهایی بشویم که اگر واقعا راه این کار  تبدیل به انسان) ۲. کرد
که از نظر خواهیم این مبحث را آغاز کنیم  اکنون می. بندند کار می را به

 یعنی تعریف مسیحیت در - مسیحیت انسان نیک چگونه انسانی است 
  .مورد خصوصیات موجودی به نام انسان

اما پیش از اینکه به تشریح این مبحث بپردازیم ذکر دو نکتۀ کلی را 
ِاوال، از آنجا که اخالقیات مسیحی ادعا می. دانم ضروری می  کاری راهکند  ً
را اصالح کند، به گمانم مایل باشید بدانید چگونه با تواند انسان  است که می

  .کند روانکاوی، که ادعایی مشابه دارد، ارتباط پیدا می
ِنظریات واقعی : وضوح بین دو چیز تمایز قائل شویم اکنون باید به
ِهای روانکاوی، و دیدگاه فلسفی عمومی دربارۀ جهان که  پزشکی و تکنیک

 یعنی فلسفۀ -مورد دوم . اند ایی افزودهفروید و برخی دیگر بر آن چیزه
. در تضاد کامل است» ونگی«فروید با دیدگاه روانشناس بزرگ دیگر 

عنوان  کند، به  میرنجور صحبت روانعالوه، وقتی فروید از درمان بیماران  به
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سخنان او دربارۀ فلسفۀ گوید، ولی  فردی متخصص در این زمینه سخن می
پس معقول است که بدانچه . خصص استمت عمومی، سخنان فردی غیر

 - سو با دیدۀ احترام بنگریم، و از سوی دیگر آن را رد کنیم  گوید از یک می
من مصمم به این کارم زیرا وقتی . ام ای است که من اختیار کرده و این شیوه

گوید  گذارد، و از محبث زبان سخن می از حیطۀ تخصص خود پا فراتر می
اما روانکاوی . یابم  میدانش کم او را بسیار ،) تخصصی اینجانبوزۀح(
هیچ عنوان با   اند، به نفسه، جدا از آنچه فروید و دیگران بر آن افزوده فی

های آن  و هر چند در برخی مواقع تکنیک. مسیحیت تضاد و مغایرت ندارد
بد نیست که انسان (کند،  پوشانی پیدا می با اخالقیات مسیحی تداخل و هم

روانکاوی و فنون ، اما در تمامی مراحل چنین نیست زیرا )اموزددربارۀ آن بی
  .اخالقیات مسیحی دو نقش متفاوت دارند
ِیکی عمل : افتد گیرد دو چیز اتفاق می وقتی انسان تصمیمی اخالقی می

 مختلفی است که های تکانهگیری است و دیگری احساسات و  تصمیم
 و مادۀ خام یا به عبارتی، کند  در او ایجاد می فرد ساختار روانشناختی

کارمایه بر دو نوع  حال این .دهد گیری او را تشکیل می کارمایۀ تصمیم
خوانیم، که ممکن است شامل  یکی آنچه ما آن را طبیعی و نرمال می. است

و دیگری غیرطبیعی، که . ها مشترکند احساساتی باشد که میان همۀ انسان
ِ پدید آمدن اشکاالتی در ضمیر خاطر که بهاست شامل احساسات متفاوتی 

بنابراین ترس از خطرات واقعی، . وجود آمده است ناخودآگاه فرد به
ِای است از احساسات گروه اول، و ترس نامعقول از گربه و عنکبوت  نمونه
میل و اشتیاق مرد و زن نسبت به . ای است از احساسات گروه دوم نمونه

ِو میل و اشتیاق فاسد مردی یکدیگر، از نوع احساسات گروه اول است 
. دیگر از نوع احساسات گروه دوم) یا زن نسبت به زنی(نسبت به مرد 
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ِوظیفۀ روانکاوی زدودن احساسات غیرطبیعی از روان شخص است، یعنی  ِ
حال آنکه اخالقیات با .  بهتری بدهدکارمایۀگیری، به او  اینکه برای تصمیم
ِخود عمل تصمیم   .کار دارد  و گیری سر ِ

فرض کنید سه نفر . کنیم اکنون این موضوع را به شکل دیگری بیان می
ترسد و با  یکی از آنها در حد طبیعی از خطر می. روند به میدان جنگ می

کند و تبدیل به مردی شجاع  های اخالقی بر ترس غلبه می اتکاء به تالش
های  شان ترس خاطر مسائلی، در ضمیر ناخودآگاه و دو مرد دیگر به. شود می

تواند  گونه تالش اخالقی نمی ای دارند که هیچ شده نامعقول و اغراق
کوشد  آید و می  روانکاوی به میدان می،حال در این شرایط. شان کند درمان

و . این دو را درمان کند، یعنی اینکه هر دو را به وضعیت نفر اول برگرداند
و چالش اخالقی رسد  در همین نقطه است که چالش روانکاوی به پایان می

 دارند ممکن است کارمایۀ اولیه رازیرا این دو فردی که اکنون . شود آغاز می
خدا را «: اولی ممکن است بگوید. ًمسیری کامال متفاوت در پیش بگیرند

توانم هدف خود را  باالخره می. شکر، از شر همۀ آن لولوها خالص شدم
: ری ممکن است بگویداما دیگ» . یعنی به کشورم خدمت کنم-عملی سازم 

نم خونسردی خود اتو خیلی خوشحالم که اکنون زیر بمب و گلوله نیز می«
 ولی کماکان مصمم به حفظ جان خود و سپردن کارهای را حفظ کنم،

ِعالوه، یکی دیگر از مزایای ترس کمتر این  به. ام هستم خطرناک به رفیق ِ
تری ترس  ِیرکی بیشتوانم از خودم مراقبت کنم، و با ز است که بهتر می

ًو این تفاوت کامال اخالقی است و » .خود را از دیگران مخفی سازم
 شخص را کارمایهو هر چه . تواند بکند روانکاوی کاری در مورد آن نمی

بهبود ببخشیم همچنان موضوع دیگری هست که باید به آن رسیدگی کنیم، 
ه در اختیار او  ککارمایهیعنی آزادی ارادۀ انسان برای کار کردن روی 
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  فصل چهارم/۳کتاب  ۱۲۶

و ارادۀ . ِ؛ اینکه سود خود را مقدم بشمارد یا آن را آخر قرار دهدایم گذاشته
  .کار دارد  و آزاد انسان تنها چیزی است که اخالقیات با آن سر

 گناه نیست بلکه بیماری است، و به توبه نیاز شناختی اختالالت روان
ها  ست، زیرا ما انسانو این بسیار مهم ا. ندارد بلکه نیازمند درمان است

حسب  کنیم، اما خدا ما را بر حسب ظاهر همدیگر را قضاوت می  بر
رغم  فردی که علی. کند گیریم قضاوت می ای که می تصمیمات اخالقی

کند تا به دلیلی  اختالل عصبی و ترسی که از گربه دارد، خود را وادار می
زی که در جنگ نشان  بیش از سربا،ای را بردارد و جایی بگذارد مثبت گربه

کسی که در جوانی به . خرج داده است افتخار گرفته، رشادت و شهامت به
ترین  انحراف کشیده شده و آموخته که ظلم کردن صحیح است، اگر کوچک

آمیز دوستانش،  سخنان تمسخرمحبتی به کسی بکند، و حتی به قیمت 
التر از ایثار ما در زورگویی را کنار بگذارد، کار او در نظر خدا شاید حتی با

  . مان باشد راه دوستان
ممکن است برخی از . توان بیان کرد نوعی دیگر نیز می این موضوع را به

واقع از آن مواهب نیکویی که به ارث  نماییم، در هایی نیک می ما که انسان
ایم استفادۀ چندانی نکرده  ایم، و از تعلیم و تربیت خوبی که داشته برده

اگر از آیا . شان، بدتریم خوانیم  این صورت از آنانکه شریر میباشیم، که در
ر لحاظ خصوصیات روان  بودیم و مانند او زاد و ١شناختی مانند هیمل

اندازۀ او برخوردار بودیم، رفتار ما  ِخاست بدی داشتیم و از قدرتی هم
مقدس به ما مسیحیان امر  به همین خاطر است که کتاببود؟  چگونه می

بینیم، چیزی نیست  آنچه ما در مردم می. ه مردم را قضاوت نکنیمکند ک می

 
 م. ِرئیس پلیس گشتاپو و از فرماندگان ارشد نازی و از مسئولین اردوگاه مرگ آشویتز ۱
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 ۱۲۷ اخالقیات و روانکاوی

 اما خدا به هیچ وجه انسان .شان بنای کارمایههای آنها بر م جز نتیجۀ انتخاب
حسب اینکه با  کند بلکه بر ِ شخصیتی او قضاوت نمیکارمایۀحسب   را بر

بسته ًاحتماال قسمت عمدۀ ساختار روانشناختی انسان وا. آن چه کرده است
میرد تمامی این خصوصیات از آن  به جسم او است، زیرا وقتی جسم او می

آنچه دست به یعنی ، هستی واقعی و محوری انسانشوند، و  جدا می
، ، آنچه این کارمایه را به بهترین یا بدترین شکل در آورده استانتخاب زده

ِیم از آن کرد تمامی مواهب نیکویی که ما تصور می. عریان باقی خواهد ماند
واقع ماحصل تغذیۀ خوب و هضم صحیح غذا بوده، از ما   ما است، و در

جدا خواهد شد؛ و تمامی آنچه در برخی از ما حاصل بیماری و 
و آنگاه برای . های گوناگون بوده است نیز از بین خواهد رفت ناهنجاری

گام در آن هن. ًگونه که واقعا هست خواهیم دید اولین بار هر انسانی را آن
  .زده خواهیم شد بسیاری از ما متعجب و شگفت
کنند مسیحیت نوعی  برخی تصور می. رساند و این ما را به نکتۀ دوم می
ِاگر از قوانین بسیار پیروی کنی تو را «: گوید معامله است که خدا در آن می

من فکر » .پاداش خواهم داد، و اگر اطاعت نکنی مجازات خواهی شد
دهم  من ترجیح می. مسیحیت صحیح باشددربارۀ ه کنم این دیدگا نمی

گیرندۀ   بخش تصمیم-گیری، مرکزیت وجودمان  بگویم که ما با هر تصمیم
و . کنیم تر بود تبدیل می  را به چیزی اندکی متفاوت با آنچه پیش-وجودمان 

های  گیری طور کل در نظر بگیریم، با تصمیم مان را به اگر دوران حیات
 وجودمان را یا به موجودی آسمانی تبدیل هستۀ مرکزیریج تد شمار، به بی
شویم که با خدا و  کنیم یا به موجودی جهنمی؛ یا تبدیل به موجودی می می

 و هماهنگی است، و یا موجودی منفور خوانی مدیگران و خود، در ه
  . در جنگ استد،شویم که با خدا و دیگران و خو می
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  فصل چهارم/۳کتاب  ۱۲۸

که همواره مرا دربارۀ کنندۀ موضوعی است  این مطلب روشن 
نویسندگان مسیحی گیج کرده است؛ این نویسندگان در مواردی بسیار 

ًمثال آنها . اندیش و روادار گیر هستند و در مواردی دیگر، بسیار آزاد سخت
گویند که گویی بسی نابخشودنی و  ِدربارۀ گناهان فکری، چنان سخن می

نظیر قتل و خیانت، چنان ترین گناهان  اند، و سپس دربارۀ ترسناک عظیم
 کامل بخشوده طور بهتا گویند که گویی فقط باید از آنها توبه کرد  سخن می
آنچه آنها . گویند ًولی بعد بدین نتیجه رسیدم که کامال صحیح می. شوند

ِ هر چند کوچک هستۀاندیشند، اثری است که اعمال ما بر  اغلب بدان می
قابل رؤیت نیست، اما هر یک از ما گذارند که در این زندگی  وجودمان می

ممکن است خشمگین . تا ابد یا باید متحمل آن شویم و یا از آن لذت ببریم
شدن خون هزاران تن شود، اما  شدن فردی که مقامی باال دارد مایۀ ریخته

فردی دیگر موقعیتی داشته باشد که عصبانیتش فقط او را مایۀ خنده و 
و هر . بر روح هر دو، یکی است) خشم (اما تأثیر. تمسخر دیگران سازد

اند که تا از آن توبه نکنند، مبارزه با وسوسۀ خشم و   آسیبی زدهد،یک به خو
شود، و هر بار بیش از پیش  شان دشوارتر می های بعدی برای عصبانیت

سوی خدا بازگردند، هر  اما اگر با جدیت به. شوند عصبانی و خشمناک می
 پدید آمده شان هستۀ انسانیتپیچیدگی را که در توانند آن  یک دوباره می

مرمت و اصالح کنند، در غیر این صورت هر دو محکوم به سرنوشتی 
ِ بزرگی و خردی ،پس موضوع. اند شوم که از بیرون به  چنان وجودمان، هستۀُ

  .، نیستآیند نظر می
ًحتما به خاطر دارید که گفتیم مسیر صحیح نه تنها به . و حال نکتۀ آخر

وقتی انسان بهتر . شود بلکه به شناخت و دانش لح و آرامش منتهی میص
تر بر پلیدی و شرارتی که هنوز در او باقی است پی  شود بیشتر و واضح می
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شود کمتر و کمتر بر پلیدی و شرارت خود  اما وقتی انسانی بدتر می. برد می
، اما انسانی داند که آدم خوبی نیست انسانی نه چندان بد، می. یابد وقوف می

ًو عقل سلیم واقعا چنین . ًکند کامال خوب و نیکو است ًکامال بد، تصور می
کنیم که بیداریم، نه وقتی که در  ما خوابیدن را زمانی درک می. کند حکم می
فهمیم که فکرمان درست  مان را خوب می وقتی اشتباهات ریاضی. خوابیم
 اشتباهات خود را ،محاسباتتوانیم در حین انجام  کند، زیرا نمی کار می
فهمیم وقتی که هوشیاریم، نه وقتی که مست  ماهیت مستی را بهتر می. ببینیم

ْبدانشناسند و هم بدی را،   هم نیکویی را می،های نیک انسان. و خرابیم َ 
  .یک را هیچ
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  فصل پنجم

  ِاخالقیات مربوط به مسائل جنسی
 

ِما مسیحیان اخالقیات مسیحی مربوط به مس ِ ِائل جنسی را فضیلت ْ
ِلطفا فضیلت پاکدامنی مسیحی را با قانون اجتماعی . خوانیم می» پاکدامنی« ِ ً
 عرف جامعهزیرا . ًاشتباه نگیرید، یا مثال با نجابت و نزاکت» ُحجب و حیا«

ًکند که مثال چه میزان از بدن افراد باید پوشیده باشد، و یا  تعیین می
شود به   خاص با چه کلماتی میای اساس رسوم رایج در جامعه  بر

ِبنابراین هر چند قانون پاکی اخالقی برای . موضوعی خاص اشاره کرد
تمامی مسیحیان در هر عصر و مکان یکسان است اما قانون شئونات 

ًمثال دختری که در جزایر اقیانوس آرام لباس . اجتماعی تغییرپذیر است
ها که از سر تا پا   ویکتورینای متعلق به عصر چندانی به تن ندارد و دوشیزه

دارند، و با توجه به معیارها و » ُحجب و حیا«ًکامال پوشیده است هر دو 
اند، و تا آنجا که ما از  ِشئونات اخالقی جامعۀ خودشان، بانزاکت و نجیب

توانیم بگوییم، هر دو ممکن است به یک اندازه  شان می های روی لباس
برخی از . باشند) یک اندازه ناعفیفبه و یا برعکس (پاکدامن و عفیف 

بردند، در قرن نوزدهم  کار می ِواژگانی که زنان عفیف دوران شکسپیر به
ً زنان کامال مطرود دهانفقط از  هرگاه مردم عرف جامعۀ . شود خارج میِ

خود را نقض کنند، بخصوص برای برانگیختن آتش هوس در خود و 
از روی جهالت یا اما اگر  .اند  گذاشتهدیگران، آنگاه اصول پاکدامنی را زیر پا

 -  وقتی .شان کرد توان به سوءرفتار متهم مباالتی چنین کنند، فقط می بی
گذارند تا دیگران  ً عمدا این قانون را زیر پا می-افتد  چنانکه اغلب اتفاق می
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لطفی  عفتی نیست، بلکه کم ًکار آنها لزوما بیگیر و یا شرمسار کنند،  را غافل
 من فکر .لطفی است زیرا لذت بردن از ناراحت کردن دیگران، کم: است
رفتار شایسته، دلیلی بر عفت  برای گیرانه  سخت و خردهکنم که معیاری نمی

گونه معیارها  سازی این بنابراین، من تخفیف و ساده.  آن را یاری کندباشد یا
 در مرحلۀ با این حال، تحول مزبور .گیرم را در زمانۀ خود، به فال نیک می

های مختلف سنی و  اش، این معضل را به همراه دارد که گروه فعلی
پذیرند، و بنابراین شناخت روشنی از  شخصیتی، معیار واحدی را نمی

این سردرگمی حاکم پس به گمانم تا زمانی که . جایگاه فعلی خود نداریم
ر جوانان ها، باید مراقب باشند که هر وقت رفتا ترها و یا سنتی قدیمیاست، 

) مطابق معیارهای قدیمی( را »ها از هفت دولت آزاد« به اصطالح یا
نامناسب دیدند، آنها را فاسد و منحرف نخوانند، و جوانان نیز به همین 

ًترها را صرفا به شکل باید مراقب باشند بزرگان و قدیمی خاطر اینکه به  ِ
تمایلی . خوانندُفکر و امل ن پذیرند، کوته آسانی معیارهای جدید را نمی

ِ فضایل نیکوی دیگران تا حد ممکن، و مالحظه و اعتماد بهحقیقی به  ِ
  .تواند حالل مشکالت بسیاری باشد رعایت حال دیگران، می
ِ فضایل اخالقی مسیحی ترین طرفدار بیدامنی یکی از  و اما عفت و پاک ِ

قانون مسیحی . شود از دست آن خالص شد و به هیچ وجه نمی. است
ِیا ازدواج و وفاداری کامل زن و مرد به یکدیگر، و یا «:  روشن استًکامال ِ

ِپرهیز و خودداری کامل جنسی قدر دشوار است و با غرایز  و این قانون آن» .ِ
گوید و یا اینکه غریزۀ  ما چنان مغایر است که گویی یا مسیحیت اشتباه می

حرف شده از مسیر اصلی منها، در وضعیت کنونی آن،  جنسی ما انسان
معتقدم که غریزۀ جنسی ما از عنوان فردی مسیحی  هر جهت من به به. است

  .مسیر اصلی منحرف شده است
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 ۱۳۳ ِاخالقیات مربوطه به مسائل جنسی

چنانکه هدف از . برای این عقیدۀ خود دارمولی دالیل دیگری نیز 
 تغذیه و ترمیم بدن است، هدف بیولوژیک از رابطۀ جنسی نیز ،خوردن

مان   وقت، و هر اندازه نیز که دلاگر ما آزاد باشیم که هر. تولید مثل است
خواست غذا بخوریم، واقعیت این است که اکثرمان بیش از حد و اندازه 

ممکن است فردی به اندازۀ دو . خواهیم خورد، اما نه به طرزی وحشتناک
تواند قدری  اشتهای ما می. تواند به اندازۀ ده نفر بخورد نفر بخورد اما نمی

اما اگر فردی جوان . طرزی وحشتناک د اما نه بهفراتر از حد طبیعی خود برو
و تندرست هر وقت که احساس نیاز جنسی کرد به آن پاسخ بدهد و از هر 

تواند جمعیت  ًای تولید شود احتماال ظرف ده سال می بار رابطۀ جنسی بچه
 بیش از نامعقولیطرز مضحک و  و نیاز جنسی او به. روستایی را تأمین کند
  .حد عمل کرده است

ًمعموال گروه بزرگی از افراد دور . و یا به شکلی دیگری توضیح بدهیم
ِشوند تا صحنۀ رقص و عریان شدن دختری را روی صحنۀ  هم جمع می

شود  ایم که در آنجا می حاال تصور کنیم به کشوری رفته. نمایش تماشا کنند
 سادگی و آن هم فقط با نشان دادن یک بشقاب غذا به سالن نمایش را به

ها یک بشقاب  به این ترتیب که قبل از خاموش شدن چراغ. مردم، پر کرد
آرام سرپوش آن را برداریم تا مردم  سرپوشیده را روی صحنه بیاوریم و آرام

در این صورت . ببینند که محتویات آن کالباس و چند تکه گوشت بره است
 باشد؟ کنید اشتهای چنین مردمی برای غذا، دچار مشکل شده آیا فکر نمی

ًبه همین ترتیب، مثال اگر کسی که در جهانی متفاوت تربیت یافته، به دنیای 
ِ جنسی مردم این جهان دچار غریزۀپنداشت که  آمد آیا چنین نمی ما می

  مشکلی عجیب شده است؟
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در آن چنین اگر کشوری وجود داشته باشد که «: منتقدی گفته است
  گیرم که مردم آن دچار قحطی هایی با غذا بدهند، من نتیجه می نمایش
 مستهجنی نظیر این، ماحصل های  البته منظور او این بود که نمایش».هستند

من با .  ناشی از ناکافی بودن روابط جنسی هستندفساد جنسی نیستند بلکه
های  نمایشاگر چنین جای عجیب و غریبی بیابیم که  او موافقم که

 باشد، الاقل یکی از توضیحات آمیز مشابهی با گوشت در آن رایج تحریک
ِاما قدم بعدی در سنجیدن فرضیۀ ما . ممکن، قحطی و گرسنگی خواهد بود
 اگر .کنند چه میزان غذا مصرف میاین است که ببینیم مردم آن کشور 
شان باال است، پس باید فرضیۀ قحطی  شواهد نشان دهد که میزان مصرف

به همین ترتیب، پیش از . را کنار بگذاریم و در پی علت دیگری بگردیم
وجود آمدن چنین   روابط جنسی باعث به ناکافی بودنِپذیرفتن اینکه

شود، باید در پی شواهدی بگردیم که اثبات کند   مستهجنی میهای نمایش
ِپرهیز و خودداری جنسی در دوران ما نسبت به روزگاری که در آن چنین 

ًا چنین شواهدی وجود اما مطمئن.  وجود نداشت، بیشتر استهایی نمایش
جویی جنسی را در چارچوب  گیری از حاملگی، لذت وسائل پیش. ندارد

تر  تر، و در خارج از آن بیش از هر وقت دیگر امن و آسان ازدواج ارزان
ِکرده است، و مردم کمتر نسبت به روابط جنسی نامشروعی که حتی 

. دهند ان می نشتپرستان است، مخالف ِفاسدتر از روابط جنسی دوران بت
همۀ ما .  روابط جنسی نیز اشتباه از آب درآمدِناکافی بودنپس فرضیۀ 

ْروی و افراط فزونی  دانیم که میل جنسی ما مثل سایر غرایزمان با زیاده می
نیز اما شکمبارگان ممکن است گرسنگان زیاد به خوراک فکر کنند، . یابد می

تحریک و غلغلک  دو، از خواران و گرسنگان، هر طور هستند؛ زیاده همین
  . آید شان می این فکر خوش

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 ۱۳۵ ِاخالقیات مربوطه به مسائل جنسی

معدودند افرادی که بخواهند چیزهایی را . رسیم و حال به نکتۀ سوم می
ِبخورند که واقعا خوردنی نیستند، یا با خوراک کاری غیر از خوردن آن  ً

ِبه بیانی دیگر، اشتهای خوردن غذا کمتر فساد می. بکنند پذیرد، اما  ِ
شان مخوف  ماهیتشان دشوار و  درمانشمار،  ۀ جنسی بی غریزِانحرافات

خواهم ولی چارۀ  شوم عذر می قدر وارد جزئیات می از اینکه این. است
دلیلش هم این است که طی چند دهۀ اخیر بیش از . دیگری نیست

اند، و مدام به  خوردمان داده تصورمان، دربارۀ مسائل جنسی دروغ به
تمایالت «که ) که دیگر از شنیدنش بیزارمآنقدر (اند  مان خوانده گوش

جنسی نیز همچون سایر تمایالت طبیعی ما است، و اگر ایدۀ منسوخ و 
ها مبنی بر سرپوش گذاشتن بر قضیه را کنار  ابلهانۀ عصر ویکتورین

زمانی که . اما این دروغی بیش نیست» .شود بگذاریم، همه چیز درست می
کنیم، این حقیقت  تبلیغات دروغ حذر میگیریم و از  واقعیات را در نظر می

  .شود برای ما روشن می
خاطر اینکه همیشه بر  گویند مسائل جنسی به افتضاح کشیده شده به می

اما ظرف چند دهۀ اخیر که کسی بر آن سرپوش . اند آن سرپوش گذاشته
کنند، اما همچنان در این  تمام روز دربارۀ آن بحث و گفتگو می. نگذاشته

اگر سرپوش گذاشتن بر آن مسبب چنین نابسامانی . بسامان استوضعیت نا
. کرد است پس آزادانه و علنی سخن گفتن از آن باید این وضع را درست می

ًکنم موضوع کامال برعکس  من فکر می. اما وضع همچنان نابسامان است
مردم بر این موضوع سرپوش گذاشتند چون تبدیل به افتضاحی شده . است
نباید از مسائل جنسی احساس «: گویند صر مدرن اغلب میمردم ع. بود

نباید ) ۱: به گمانم منظورشان از این حرف دو چیز باشد» .شرمساری کنیم
کند احساس شرم و  ِاز این واقعیت که انسان به شیوۀ خاصی تولید مثل می
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نباید از اینکه این شیوۀ خاص با لذت توأم است احساس ) ۲. خجلت کرد
 .گویند  اگر منظور آنها این دو نکته باشد، درست می.شرمساری کرد

مشکل نه رابطۀ جنسی است و نه لذتی که . گوید مسیحیت نیز همین را می
اند که اگر انسان سقوط نکرده بود،  ِ مسیحی کهن گفتهمعلمان. کند ایجاد می

دانم که برخی  می. بود تر می لذت جنسی حتی از اینکه هست باالتر و افزون
 بدن، رابطۀ ،اند که گویی مسیحیت  چنان سخن گفتهخرد کمِیان مسیح

گونه افراد در  اما این. داند نفسه بد می  فیلذت ناشی از آن راجنسی و یا 
ِای است که موجودیت جسمانی  مسیحیت تنها مذهب عمده. اشتباهند

ارد داند، و نیز باور د  جوهر و ماده را نیک می-کند  ًانسان را کامال تأیید می
ْکه خدا خود جسم انسانی گرفت، و حتی در آسمان نیز نوعی جسم به ما 

مندی، شادمانی، زیبایی، و تأمین نیروی ما  داده خواهد شد که در سعادت
مسیحیت بیش از هر مذهب دیگر ازدواج را . ای خواهد داشت نقش عمده

یده ًستوده است، و تقریبا اکثر اشعار عاشقانۀ جهان توسط مسیحیان سرائ
ًنفسه بد است مسیحیت فورا با او  اگر کسی بگوید رابطۀ جنسی فی. اند شده

نباید نسبت به مسائل جنسی «: گویند البته وقتی مردم می. ورزد مخالفت می
ِ، آیا منظورشان این است که نباید از وضعیت »احسای شرمساری کنیم

  ِکنونی مسائل جنسی شرمسار بود؟
و برعکس، فکر . کنم در اشتباهند  میاگر منظورشان این است، فکر

اگر از غذا خوردن لذت . ًکنم این وضعیت کامال مایۀ شرمساری است می
بریم جای تأسف و شرمساری ندارد، اما اگر نیمی از مردم دنیا آشپزی را  می

شان را صرف نگاه کردن  مندی عمدۀ زندگی خود قرار دهند و وقت عالقه
شان سرازیر است و  که آب از دهانبه عکس غذاها کنند، در حالی 

البته منظور . بودًکنند، واقعا جای تأسف و شرمساری خواهد  ملوچ می ملچ
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جود آمدن وضعیت کنونی  ًمن این نیست که من و شما فردا مسئول به
اند، و ما  هایی را برای ما به میراث گذاشته گان ما چنین نظام گذشته. هستیم

عفتی محاصره  ِا تبلیغاتی مشوق ناپاکی و بیکنیم که ب در شرایطی رشد می
کوشند تا غریزۀ جنسی اجتماع را ملتهب نگه دارند تا از  برخی می. ایم شده

دچار اعتیاد جنسی است، زیرا کسی که . این طریق بتوانند کسب درآمد کنند
اما خدا شرایط ما را . نداردچندان مقاومتی در برابر محصوالت جدید 

 طوری داوری نخواهد کرد که انگار با هیچ مشکلی در این  و ما راداند، می
مهم، صداقت و استواری ارادۀ ما در غلبه بر این . ایم  نبودهرو روبهزمینه 

  .معضالت است
ًآنان که واقعا در طلب و . پیش از درمان شدن باید طالب درمان باشیم

آرزو کردن آرزوی امدادند، آن را خواهند یافت، اما برای انسان مدرن حتی 
طلبیم، اندیشۀ طلبیدنش آسان  ًوقتی واقعا چیزی را نمی. نیز دشوار است

ًاز مسیحی مشهوری نقل است که وقتی جوان بود دائما برای . است ِ
ها بعد دریافت که در همان دم که با زبانش  کرد، اما سال دامنی دعا می پاک
اما «: گفت هانی میدر قلبش پن» دامن ساز خدا یا مرا عفیف و پاک«: گفت می

این ممکن است به هنگام دعا برای » .ًکنم فعال دست نگه دار خواهش می
ِسایر فضایل اخالقی بنیادین نیز اتفاق بیافتد،  اما به سه دلیل، اشتیاق برای ِ

  .د به تحصیل کامل آن ـ برای ما دشوار استَسِپاکی ـ چه ر
ِاوال، طبیعت ما، شیطان وسوسه ِغات مشوق هوسگر، و تمامی تبلی ً رانی،  ِ

دارند احساس کنیم تمایالتی که با آن   دهند تا ما را وا دست هم می دست به
اند که مقاومت در  و معقول» سالم«و » طبیعی«قدر  کنیم آن مبارزه می

پوستر پشت پوستر، . ماند ًبرابرشان تقریبا به نوعی انحراف و ناهنجاری می
 و همه، افراط در مسائل جنسی را با فیلم پشت فیلم، رمان پشت رمان، همه
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ولی این ارتباط . دهند  ارتباط میصداقت و شوخ و شنگیسالمت، جوانی، 
پایۀ حقیقتی بنا شده  های بزرگ بر دروغی بیش نیست، و مثل تمامی دروغ

که ذکر شد، به خودی خود  این حقیقت که رابطۀ جنسی، همچنان -است 
) دهایی که در اطراف آن شکل گرفتهها و اعتیا کاری به دور از افراط(
 ادعای فوق حاوی دروغ دیگری است که .و غیره است» سالم«و » طبیعی«
شویم، طبیعی  البداهه بدان وسوسه می گوید هر نوع رابطۀ جنسی که فی می

. ای نامعقول، بسیار غیرمسیحی، و بیهوده است اما این ایده. و سالم است
مان  مان تن بدهیم عاقبت چیزی حاصل یزیرا اگر به تمامی تمایالت جنس

در کاری، و هر آنچه  نخواهد شد جز ناتوانی، بیماری، حسد، دروغ، پنهان
 زیرا کامیابی و .طبعی و صداقت است تضاد با سالمت و شوخ

، کند؛ بنابراین ِمندی، حتی در این جهان، خودداری بسیار اقتضا می سعادت
شان، هر   بر سالمت و معقول بودنها و امیال جسمانی مبنی ادعای خواهش

هر انسان معقول و متمدنی باید . چند قوی نیز باشد، هیچ ارزشی ندارد
اصولی داشته باشد که بر مبنای آن تصمیم بگیرد برخی از امیالش را رد کند 

ِمبنای اصول اخالقی  ممکن است فردی بر. و برخی را مجاز بشمارد
اساس اصول بهداشتی، و  ر برمسیحی چنین تصمیی بگیرد و فردی دیگ

تضاد اصلی نه میان مسیحیت و . پایۀ اصول اجتماعی فردی دیگر بر
 دیگری است که کنترل ، بلکه میان اصول مسیحی و اصول»طبیعت«
باید ) به مفهوم تمایالت طبیعی(» طبیعت« زیرا .را در اختیار دارد» طبیعت«

. کل نابود کنیم د را بهبه نوعی کنترل شود، مگر اینکه بخواهیم زندگی خو
ًاصول اخالقی مسیحی مسلما از سایر اصول اخالقی دشوارترند، اما  ِ

کنیم که در اجرای  شان کمکی دریافت می فراموش نکنیم که برای اجرای
  .سایر اصول، از آن اثری نیست
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ِدامنی  یابی به عفت و پاک دوم اینکه مردم از تالش جدی برای دست
. پندارند آن را غیرممکن می) حتی بدون آزمودن(ا پرهیزند زیر مسیحی می

ولی وقتی قرار است برای هدفی بکوشیم، هیچ وقت نباید به ممکن بودن یا 
  وجود داشتهًمثال اگر در ورقۀ امتحان سؤالی انتخابی. نبودن آن بیاندیشیم

ما توانیم به آن پاسخ بدهیم یا نه، ا کنیم که آیا می ً احتماال چنین فکر می،باشد
کنیم تا به آن پاسخ  مان را می اگر سؤالی اجباری باشد تمامی سعی و تالش

ای بگیریم،  هر چند ممکن است برای پاسخی نه چندان کامل، نمره. بدهیم
ما نه . ای نخواهیم گرفت پاسخ رها کردن سؤاالت، نمره ًولی مطمئنا برای بی

ا، فقط در موقع امتحان بلکه در جنگ، کوهنوردی، آموزش شن
بسته نیز  مان با انگشتانی یخ سواری، و حتی در بستن دگمۀ پیراهن دوچرخه

ًواقعا . نمود ًایم که قبال غیرممکن می یابیم عملی انجام داده اغلب درمی
  .توانیم انجام دهیم انگیز است که ما وقتی مجبوریم، چه کارهایی می شگفت

 -ِ پاکدامنی کامل یابی به عفت و یاد داشته باشیم که دست اما باید به
ِ با تالش انسانی صرف ممکن نیست-ِهمچون محبت کامل  باید در دست . ِ

ِیافتن به این فضیلت واالی اخالقی از خدا کمک بطلبیم و وقتی کمک . ِ
نظر برسد که هیچ کمکی  طلبیم ممکن است تا مدتی طوالنی چنین به می

.  اما نگران نباشید.ایم در حد نیاز خود، یاری نشدهایم، و یا  دریافت نکرده
پا   پس از هر شکست و اشتباه از خدا بخشش و مغفرت بطلبید، سر

اغلب آنچه خدا در ابتدا ما را .  را آغاز کنیدتالش و پیکاربایستید، و دوباره 
ِ خود پاکدامنی نیست بلکه نیرویی برای تالش برد، پیش میسوی آن  به

ِی و یا هر فضیلت اخالقی یا شهامت، راست(زیرا پاکدامنی . مجدد است ِ
 در ما  و خیزها مهم باشد، عاداتی که بر اثر این افت نیز هر اندازه)دیگر

به عالوه، این فرآیند، . ترند یابند، برای روح ما به مراتب با اهمیت تقویت می
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کند و به ما  خیاالت باطل و توهماتی را که دربارۀ خود داریم درمان می
آموزیم که حتی در لحظات  سو می از یک. ل کنیمآموزد که به خدا توک می
آموزیم که  توانیم به خودمان توکل کنیم، و از سوی دیگر می مان نیز نمی اوج

ها و  مان نیز نباید ناامید شویم زیرا خداوند شکست حتی در بدترین لحظات
 که به چیزی کمتر از خطر مهلک این استتنها . بخشد قصورات ما را می

  .ِه کمال اخالقی قانع باشیم، و از حرکت بازایستیمیافتن ب دست
» راندن واپس«سوم اینکه، مردم اغلب در مورد تعالیم روانشناسی دربارۀ 

ِدهد که نیاز جنسی  روانشناسی به ما تعلیم می. شوند دچار سوءتفاهم می
ای تکنیکی است و به  واژه» رانده واپس«اما . خطرناک است»   رانده واپس«

. نیست» مورد مقاومت واقع شده«و یا » انکارشده«، »شده رکوبس«معنای 
 چیزی است که به ضمیر ناخودآگاه انسان رانده  رانده میل و تفکر واپس

شکلی غیرقابل  و اکنون به) ًو معموال در دوران کودکی(شده است 
ِتمایالت جنسی . شود تشخیص و با چهرۀ مبدل، در ذهن ظاهر می

وقتی فردی نوبالغ، . ًر بیمار اصال تمایل جنسی نیستشده در نظ  رانده واپس
 رانده کند، نه با تمایلی واپس و یا بالغ، در برابر تمایلی خودآگاه مقاومت می

بلکه برعکس، آنان که . کند کند و نه آن را تولید می دست و پنجه نرم می
کنند نسبت به  دامنی تالش و مجاهده می برای دست یافتن به عفت و پاک

های  َایالت جنسی خود آگاهند، و خیلی سریع بیش از هر کس نکتهتم
شناسند  شان را چنان می  تمایالت جنسیآنها. آموزند بسیاری در مورد آن می

ن را،  ۴موریارتی ۳زهلم  شناخت، و شرلوک  را می۲ ناپلئون۱که ولینگت
. دکن ای را که نشت می کش لوله شناسد، و لوله موش، موش را می چنانکه تله

 
1 Wellington; 2 Napoleon, 3 Sherlock Holems; 4 Moriarty 
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 ۱۴۱ ِاخالقیات مربوطه به مسائل جنسی

آورد، اما افراط و   نور به ارمغان می- حتی در حد تالش - دامنی  پاک
  . مه و تاریکی،رانی هوس

و در پایان، هر چند در بارۀ مسائل جنسی بسیار سخن گفتیم اما 
خواهیم تا حد ممکن این موضوع را روشن کنیم که مرکز و محور  می

 و ، ناپاکییحیتکند مس اگر کسی فکر می. ِاخالقیات مسیحی اینجا نیست
هر چند گناهان . ًداند، کامال در اشتباه است ترین گناه می عفتی را بزرگ بی

 گناهان ترین کوچکجسمانی منفورند اما از حیث بد بودن در زمرۀ 
ِلذت خاطی : ًبدترین لذات کامال روحانی هستند. شوند محسوب می

انۀ ِبرترمنشی و حرکات خودخواهطلبی و  ِشمردن دیگران، ریاست
زیرا در درون انسان . طلبی و تنفر ، غیبت کردن، و لذت قدرتاجتماعی ضد

: دو چیز وجود دارد که با انسانیتی که او باید بدان دست یابد، در رقابتند
ِنفس حیوانی، و نفس شیطانی؛ و نفس شیطانی بدترین آن دو است ِ به . ِ

جانبی  هب مقدس و حق همین دلیل نیز ممکن است فرد زاهدمآب و خشکه
البته . تر باشد تا فردی روسپی رود، به جهنم نزدیک که مرتب به کلیسا می

  .یک از این دو نباشد بهتر این است که انسان هیچ
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  فصل ششم

  ازدواج مسیحی
 

 موضوع مسائل جنسی  به از دیدگاه نفیًعمدتا ،ما در فصل پیش
ِو در مورد مشکالتی که تمایالت جنسی انسان د. پرداختیم چار آن است به ِ

 چندان - یعنی ازدواج - کرد صحیح آن  تفصیل بحث کردیم اما دربارۀ عمل
خواهم به مبحث  دو دلیل عمده وجود دارد که من نمی. سخن نگفتیم
های مسیحی در مورد ازدواج محبوبیتی  اول اینکه آموزه. ازدواج بپردازم

راین هر چه دربارۀ آن ام، و بناب ْدیگر اینکه خود هرگز ازدواج نکرده. ندارند
کنم  رغم اینها احساس می  اما به. ماند گویم به اطالعات دست دوم می می

  .ِصالح نیست که در تشریح اخالقیات مسیحی، این موضوع را نادیده بگیرم
 بر مبنای کالم مسیح استوار شده که فرمود مرد و ،ِآموزۀ مسیحی ازدواج

یک «واقع کلمۀ   در-روند  مار میش  واحدی بهارگانیسمعنوان  اش به زوجه
مسیح با بیان این مطلب نه .  است ارگانیسمِمعادل مدرن و امروزی» َتن

ِ درست چنانکه فردی مثال با گفتن -کند  احساسات بلکه حقیقتی را بیان می ً
حقیقتی را بیان » ویولن و آرشه یک سازند«، و یا »اند قفل و کلید یک مکانیزم«
صورت  را به» َتن«گوید که دو نیمۀ این  ق انسان به ما میمبدع و خال. کند می

ًمرد و زن آفرید، تا نه فقط در مرحلۀ روابط جنسی، بلکه تا کامال با هم پیوند 
ِشنیع بودن رابطۀ جنسی نامشروع در این است که کسانی . بیابند و یک شوند

) اتحاد جنسییعنی (کوشند تا نوعی اتحاد  دارند، می  که آن را بر خود روا می
 با اتحاد  بایدرا از تمام انواع دیگر اتحاد جدا سازند؛ این انواع دیگر اتحاد

مطابق نگرش مسیحی، لذت . جنسی همراه شوند و اتحادی کامل پدید آورند
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  فصل ششم/۳کتاب  ۱۴۴

اما طبق همین نگرش . نفسه مشکلی ندارد ِجنسی همچون لذت خوراک، فی
گونه که  ا تجربه نمود، همانِخودی خود آن ر نباید این لذت را جدا کرد و به

ِشود لذت چشیدن را بدون خوردن و هضم کردن غذا حس کرد، گویی  نمی
  .چیزی را بجویم و مثل آب دهان بیرون بیاندازیم
ای است  دهد که ازدواج رابطه پس در نتیجه مسیحیت به ما تعلیم می

وتی البته در این زمینه بین برخی کلیساها تفا. برای تمام دوران زندگی
اند و برخی دیگر در  ًوجود دارد، برخی کلیساها با طالق کامال مخالف

جای تأسف است که . شمارند مواردی بسیار خاص آن را مجاز می
نظر دارند؛ اما مسیحیان  مسیحیان در مورد چنین موضوعی با هم اختالف

 ِنظر تمامی کلیساها دربارۀ ازدواج بسیار باید توجه داشته باشند که توافق
منظور . نظری است که هر یک با دنیای خارج از کلیسا دارند بیشتر از توافق

ای زنده، و یا نوعی عمل جراحی  ِاینکه همۀ آنها طالق را چون بریدن شاخه
قدر دشوار است که  پندارند که این عمل آن برخی چنین می. دانند می

ایطی بسیار پندارند که در شر نماید، برخی دیگر چنین می انجامش محال می
اند که طالق به بریدن هر  ولی هر دو گروه موافق. ْخاص تنها راه عالج است

ِماند تا مثال جدا شدن دو شریک اقتصادی، و یا ترک کردن  دو پای انسان می َ ً
 دیدگاه مدرنی است ،اند ًآنچه همۀ کلیساها متفقا با آن مخالف.  نظامیگیهن

ردند که یکدیگر را دوست گوید هر وقت زن و مردی احساس ک که می
شان  سادگی شریک زندگی توانند به ندارند، و یا عاشق کسی دیگر شدند، می

  .را عوض کنند
دامنی را  پیش از اینکه رابطۀ این دیدگاه مدرن با موضوع عفت و پاک

بررسی کنیم، باید رابطۀ آن با فضیلت اخالقی دیگری را نیز از نظر 
تر گفتم، عدالت شامل نگه داشتن  که پیشچنان» .عدالت«بگذرانیم، یعنی 
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 ۱۴۵ ازدواج مسیحی

کند در حضور  هر شخصی که در کلیسا ازدواج می. شود قول و وعده نیز می
اش وفادار و  دهد که تا پایان عمر نسبت به شریک زندگی جماعت تعهد می

وظیفۀ حفظ این تعهد هیچ ارتباط خاصی با مسائل جنسی . متعهد بماند
حال اگر، چنانکه مردم عصر . دات استندارد، و همچون حفظ سایر تعه

کنند، نیاز جنسی مثل سایر نیازها است، پس باید مثل سایر  مدرن ادعا می
گونه که افراط در پاسخ به هر نیازی با  نیازها با آن رفتار کرد، و همان

شود، پس افراط در مورد نیاز جنسی را نیز باید با تعهد  تعهدی مهار می
 و اگر، چنانکه من باور دارم، همانند سایر نیازها .مربوط به آن مهار کرد

ًطرزی بیمارگونه ملتهب است، پس باید واقعا مراقب باشیم که  نیست، و به
  .سوی فساد و خیانت نکشد ما را به

تعهدی که در کلیسا دادم فقط تشریفات بود «: ممکن است کسی بگوید
داد،  ین تعهدی میاما وقتی او چن» .و قصدی هم نداشتم که بدان عمل کنم

خودش؟ این هم . قصد فریفتن چه کسی را داشت؟ خدا؟ عجب حماقتی
؟ این نیز »بستگان«عروس؟ داماد؟ و یا . دست کمی از آن حماقت ندارد

و یا یکی از (ها  کنم که زوج من اغلب فکر می. چیزی نیست جز خیانت
 ازدواج به که عزت و احترامی طالب زیرا. مترصدند مردم را بفریبند) آنها

بهای آن را بپردازند؛ اینان شیادند و دیگران آنکه  اند بی ، بودهآورد همراه می
اند که چیزی برای گفتن  بازانی قانع اگر چنین زوجی هنوز دغل. فریبند را می

اند  شود از کسانی که هنوز صداقت پیشه نکرده زیرا چطور می. به آنها ندارم
عهده  دامنی را بر ِخطیر عفت و پاکانتظار داشت که وظیفۀ دشوار و 

اما اگر سر عقل بیایند و صداقت پیشه کنند، تعهدی که به یکدیگر . بگیرند
بینید این موضوع تحت عنوان  طور که می و همان. سازد شان می اند ملزم داده

افرادی که باور ندارند ازدواج . دامنی گیرد نه عفت و پاک عدالت قرار می
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  فصل ششم/۳کتاب  ۱۴۶

العمر است پس بهتر است بدون ازدواج با هم  مادامای دائمی و  رابطه
البته . زندگی کنند تا اینکه سوگندی بخورند که قصد نگاه داشتنش را ندارند

) از دیدگاه مسیحیت(درست است که اگر بدون ازدواج با هم زندگی کنند 
ولی در این صورت خطایی . شوند ِمتهم به داشتن رابطۀ جنسی نامشروع می

 یعفتی و ناپاک توان بی اند، زیرا نمی ن خطایی دیگر اصالح نکردهرا با افزود
  .را با افزودن شهادت دروغ بر آن بهبود بخشید

تنها دلیل پایبندی به ازدواج است، » عاشق بودن«گوید  ای که می ایده
. عنوان قرارداد یا تعهدی بین دو انسان، قائل نیست جایگاهی برای ازدواج، به

تواند چیزی بر آن بیافزاید، و اگر  است پس تعهد نمیاگر عشق همه چیز 
آید؟ عجیب اینکه  افزاید و ارزشی ندارد پس تعهد به چه کار می چیزی نمی

ًخود عاشقان، مادامی که واقعا عاشق اند، این را بهتر از هر آنکه از عشق سخن  ِ
د خود را ان  متمایلًذاتاعاشقان «: گوید چنانکه چسترتون می. دانند گوید، می می

اشعار عاشقانۀ سراسر جهان مملو از سوگندهایی » .شان کنند ِپایبند تعهدات
ِقانون اخالقی مسیحی چیزی بیگانه با طبیعت . ِمبنی بر وفاداری جاودانند ِ ِ
کند، بلکه از عاشقان انتظار دارد چیزی را جدی  عشق بر آن تحمیل نمی

  .دارد می ِبشمارند که خود عشق آنان را به جدی شمردنش وا
دهد،  و البته تعهدی که شخص به هنگام عاشقی، و چون عاشق است می

صادق باشد، حتی اگر عشق خود دلدار خود کند که نسبت به  او را متعهد می
تعهد باید در مورد چیزهایی باشد که ما قادر . را نسبت به او از دست بدهد

یست تعهد بدهد که کس قادر ن شان هستیم، یعنی اعمال، زیرا هیچ به انجام
تواند تعهد بدهد  آیا کسی می. ًمثال همواره احساس مشخصی داشته باشد

هرگز سردرد نداشته باشد و یا احساس گرسنگی نکند؟ اما ممکن است 
ِزیر یک سقف نگه داشتن زوجی که عاشق هم نیستند چه ثمری «: بگویید
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 ۱۴۷ ازدواج مسیحی

ْاینکه فرزندان : ردِچند دلیل معقول و اجتماعی برای این کار وجود دا» دارد؟
خاطر  ًاحتماال شغل خود را به(خانه و سرپناهی داشته باشند، و زنی که 

و ممکن است شوهرش هر وقت که خسته شد، رهایش ) ازدواج فدا کرده
ولی دلیل دیگری نیز وجود دارد که من در مورد آن . کند، تأمینی داشته باشد

  . استبسیار مطمئنم، هر چند توضیح دادنش کمی دشوار
کنند که وقتی  دشوار است از این جهت که بسیاری از مردم درک نمی

مردم . نیز بهتر باشد» ب«ممکن است حتی از » الف«بهتر است، » ج«از » ب«
دوست دارند همه چیز را خوب و بد ببینند نه خوب، بهتر، بهترین، و یا بد، 

پرستی   ما میهننظر ش آیا به«: ًمثال اگر از شما بپرسند. بدتر، و بدترین
، در صورتی که پاسخ ذیل را به آنها بدهید، آن را »خصیصۀ نیکویی است؟

پرستی برتر از  البته، هر چند میهن«: حمل بر طفره رفتن خواهند دانست
خودخواهی است ولی محبت و کمک به جهان بر آن برتری دارد، و هر 

ای خود را به پرستی باید ج وقت این دو در برابر هم قرار گیرند، میهن
نظرتان در مورد دوئل «: ً و اگر مثال بپرسند.»محبت و کمک به جهان بدهد

ِهر چند بخشیدن فرد بسیار برتر از «: و شما پاسخ بدهید» کردن چیست؟
دوئل کردن است، اما دوئل کردن حتی ممکن است بهتر از یک عمر 

های  شخصومت کردن با او باشد، خصومتی که ممکن است خود را در تال
، سپس شکایت خواهند کرد که »مخفیانه برای از پا انداختنش نشان بدهد

امیدوارم کسی در مورد آنچه » !دهی پاسخ درست و حسابی به ما نمی«
  .خواهم بگویم دچار چنین سوءتفاهمی نشود اکنون می
خوانیم حالتی بس شکوهمند، و از جهات بسیاری  می» یعاشق«آنچه 

مان را نه  و چشمان. سازد را ما را بخشنده و شجاع میبرای ما مفید است، زی
گشاید، و  ِمان بلکه بر تمامی زیبایی می ِفقط به روی زیبایی محبوب
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سازد؛ و به  ِتمایالت جنسی حیوانی ما را مطیع خود می) ًمخصوصا در ابتدا(
هیچ انسان معقولی . رانی است  فاتحی عظیم در غلبه بر هوسق،بیانی، عش
ِپرستی معمول، و خودمحوری سرد و   از شهوتینیست که عاشقمنکر این  ِ

تر نیز گفتیم، این خطایی  طور که پیش اما همین. مراتب بهتر است روح به بی
ِمهلک است که بر یکی از غرایز طبیعی خود انگشت بگذاریم و آن را اصلی  ِ ُ

ا  خوب اماگرچهعاشقی . بشماریم که باید به هر بهایی از آن پیروی کنیم
هر چند از بسیاری چیزها فراتر است اما از بسیاری . برترین چیز نیست

ِتوانیم عشق را مبنای تمامی زندگی قرار  ما نمی. چیزها نیز فروتر است
» احساس «، در هر حالزیرا هر چند احساسی اصیل و باشکوه است. دهیم

ام طور کامل و یا حتی برای همیشه دو تواند به است، و هیچ احساسی نمی
دانش، اصول، و عادات انسان همیشه پایدارند اما احساسات گذرا و . بیاورد
خواهند بگویند، حالتی که ما آن را  واقع، مردم هر چه می و در. اند فانی

های  اگر منظور از اینکه در داستان. خوانیم، اغلب گذارا است می» یعاشق«
 و  در کنار هم شاداز آن پس تا پایان عمر] آن زوج[و «: گویند خیالی می

ًپنج سال بعد دقیقا همان  و در طول چهل«ًاین است که مثال »  زیستندخرم
ًگویند احتماال  پس آنچه می» شان را داشتند احساس روز آغاز ازدواج

داشت چندان  حقیقت نداشته و نخواهد داشت، و حتی اگر حقیقت نیز می
ًما غلیان و التهاب تواند حتی پنج سال دائ چه کسی می. بود مطلوب نمی

دانید در این صورت چه بر سر کار و  روزگار عاشقی را تحمل کند؟ می
اشتها و خواب و روابط شخص با دوستانش خواهد آمد؟ البته پایان 

زیرا عشق به مفهوم . به معنای پایان عشق و محبت ورزیدن نیست» یعاشق«
. ِ صرف نیستِاست، فقط احساس» یعاشق«دوم، یعنی محبتی که متمایز از 
بر اثر تبدیل شود و  صورت ارادی حفظ می بلکه اتحادی است عمیق که به
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یابد و با فیضی که زوج مسیحی از خدا   تقویت میتعمدی آن به عادت،
آنها حتی در لحظاتی که همدیگر را . یابد یابند، استحکام می طلبند و می می

م برخوردار باشند، توانند از این محبت نسبت به ه دوست ندارند نیز می
چنانکه ما حتی وقتی خود را دوست نداریم نیز همچنان خویشتن را محبت 

فرد دیگری » عاشق«راحتی  توانند به این زوج حتی زمانی که می. کنیم می
نیز قادر خواهند بود این محبت را نسبت به ) اگر به خود اجازه دهند(شوند 

بخشد تا با هم پیمان   میهیز انگآنهابه » عاشق شدن«. یکدیگر حفظ کنند
سازد به تعهد خود پایبند  هیاهو قادرشان می ِوفاداری ببندند، اما محبت بی

فقط » عاشق شدن«موتور ازدواج است، حال آنکه » محبت«پس . بمانند
  .اندازد کار می جرقه یا استارتی است که آن را به

که شما «: البته ممکن است برخی از شما که با من مخالفید بگویید
 و ممکن است حق هم با شما »دانید؟ اید، از ازدواج چه می ازدواج نکرده

ًولی پیش از اینکه چنین چیزی بگویید، لطفا یقین حاصل کنید که . باشد
حسب تجربۀ شخصی و یا مشاهدۀ زندگی  اساس آنچه خود بر  بر

هایی  هاساس اید  برکنید و نه ، دربارۀ من قضاوت میاید تان دریافته دوستان
این کار، برخالف تصور . اید های عاشقانه آموخته ها و فیلم که از داستان

 ها ها و نمایش زیرا تجارب ما تحت تأثیر کتاب.  چندان ساده نیستبرخی،
 بتوانیم آنچه  تاطلبد گیرد، و صبر و مهارت بسیار می و سینما و غیره قرار می

  .از دام این تأثیرات رها سازیم ،ایم حسب تجربه آموخته ًرا خودمان واقعا بر
آموزند که اگر با شخص مناسبی  ها چنین می برخی مردم از کتاب

در نتیجه، وقتی چنین احساسی . او خواهند بود» عاشق«ازدواج کنند تا ابد 
 خطا بوده رشان ب دانند بر اینکه ازدواج بینند، آن را تأییدی می در خود نمی

 غافل از آنکه وقتی شخص دیگری است، و باید شخص دیگری بیابند،
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زودی از بین  یافتند، آن شور و شوق اولیه نیز دوباره چون دفعۀ پیش به
های آن،  در این قسمت از زندگی نیز چنانکه در سایر قسمت. خواهد رفت

شور و هیجان اولیۀ . یابند شوند ولی دوام نمی هیجانات در ابتدا پدیدار می
 به نیروی هوایی و آموختن خلبانی  اوستن پس از پیوپسری شیفتۀ پرواز،

بار از دیدن مکانی بسیار  هیجانی که نخستین. ماند همچنان در او پایدار نمی
آیا این بدان . رود دهد پس از سکونت در آن، از بین می زیبا به ما دست می

؟ ساکن شویممعنی است که نباید پرواز کردن بیاموزیم و یا در مکان زیبایی 
زیرا در هر دو مورد، اگر مرحلۀ نخست را . خالف این صادق استالبته که 

ِهیاهو، از بین رفتن  طی کنیم، نوعی اشتیاق و عالقۀ پایدار و مداوم و بی
دانم اهمیت  ًو من واقعا نمی(ًمضافا اینکه . کند هیجانات اولیه را جبران می

ِگذرای ِفقط کسانی که حاضرند هیجانات ) این موضوع را چگونه بیان کنم
ای تن در دهند،  ِمندی هوشیارانه سر بگذارند و به عالقه نخستین را پشت

ًاین فرصت را خواهند یافت که هیجاناتی جدید را در جهتی کامال متفاوت 
شخصی که خلبانی آموخته و خلبان ماهری شده، ناگهان . تجربه کنند

 خو کند؛ و فردی که به سکونت در مکانی زیبا را کشف می» موسیقی«
  .کند را کشف می» باغبانی«ِگرفته، ناگهان هنر 

» تواند حیات یابد تا چیزی اول نمیرد نمی«به گمانم وقتی مسیح فرمود 
پس تالش برای حفظ هیجانات نه تنها . منظورش تا حدودی همین بود

پس بیایید . توان کرد ثمر، بلکه حتی بدترین کاری است که می بیهوده و بی
 مرگ مرحلۀ و از آن - بگذاریم از بین بروند -نیم هیجانات را رها ک

آید،  ِمندی و سعادت که در پی آن می ِهیاهوتر عالقه بگذریم و به مرحلۀ بی
ِوارد شویم، و آنجا است که پیوسته خود را در دنیایی از هیجانات جدید 

ِاما اگر تصمیم بگیریم هیجانات را عادت معمول و متعارف . خواهیم یافت
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تدریج رو به ضعف  طور تصنعی به آنها تداوم ببخشیم، به یم، و بهخود ساز
ای  خورده و وخامت خواهند گذارد، و تا پایان عمر ما را تبدیل به سال

ها این  و چون معدودی از انسان.  و سرخورده خواهند ساختخاطر خسته
ِسال دربارۀ جوانی  بینیم مردان و زنان میان  می،کنند موضوع را درک می

های جدید در  هم در سنی که باید افق گویند، آن شان یاوه می رفته  دست از
پس . شان گشوده شود برابرشان پدید آید و درهای بسیاری در اطراف

بکوشیم ) و نومیدانه(مراتب بهتر است از اینکه مدام  ِآموختن شنا به
  .مان را دوباره زنده کنیم ِبازی کودکانه ِاحساس نخستین آب

آموزند این   عاشقانه به مردم میهای ها و نمایش  که داستانایدۀ دیگری
 یک ُناپذیر، و مثل سرخک ًاحساسی است کامال مقاومت» قیعاش«است که 

کنند، وقتی در  و برخی افراد متأهل چون این را باور می. افتد مرتبه اتفاق می
ند و زن شوند، مقابل این احساس زانو می َاولین آشنایی با کسی، جذب او می

ها  ْناپذیر در داستان ِولی به گمانم این احساسات مقاومت. دهند به آن تن می
ِخورند تا در زندگی واقعی بیشتر به چشم می  . کسی که رشد یافته باشدِ

کنیم، البته که باید  وقتی ما با شخصی جذاب و باهوش و همدل مالقات می
اما آیا تا حد . یماین خصوصیات پسندیدۀ او را تحسین کنیم و دوست بدار

» یعاشق«ْکنیم که این دوست داشتن تبدیل به  ِزیادی خود ما انتخاب نمی
 عاشقانه باشد، و های ها و نمایش بشود یا نه؟ اگر ذهن ما مملو از داستان

ی نیز باشیم، جای شک نیست که هر نوع لسرمست از مشروبات الک
ه اگر در خیابان کنیم، چنانک احساس دوست داشتن را به عشق تبدیل می

شود، و یا اگر عینک آبی  ای وجود داشته باشد آب باران در آن جمع می چاله
  .ِاینجا مقصر خود ما هستیم. بینیم به چشم بزنیم همه چیز را آبی می
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خواهم دو نکته را توضیح بدهم که  ، می موضوع طالقخاتمۀاز پیش 
اج از دیدگاه یکی مفهوم ازدو. گیرند اغلب مورد سوءتفاهم قرار می

دهندگان، و یا نمایندگان  مسیحیت است؛ و دیگر اینکه، اگر مسیحیان رأی
شان در مورد ازدواج را از  اند، تا چه حد باید بکوشند تا دیدگاه مجلس

ِطریق وارد کردن آن در قانون طالق، بر دیگر اعضای جامعه تحمیل کنند ِ .
کنند که طالق برای بینند کاری  بسیاری از مسیحیان خود را موظف می

ًمثال اگر مسلمانان در این . کنم طور فکر نمی من این. همگان دشوار شود
ًکشور سعی کنند ما را از نوشیدن شراب محروم کنند من واقعا به خشم 

من بر این باورم که کلیساها باید صادقانه اذعان کنند که . خواهم آمد
توان از مردم انتظار   نمیاکثریت جامعۀ انگلیس مسیحی نیستند و بنابراین

پس دو نوع ازدواج متمایز از هم وجود . داشت چون مسیحیان زندگی کنند
ِیکی تحت نظارت دولت است و قوانین آن بر تمام شهروندان اعمال : دارد
 را خود کلیسا بر شود، و دیگری تحت نظارت کلیسا است و قوانین آن می

ً کامال مشخص باشد، چنانکه مردم  و این تمایز باید.کند ِاعضایش اعمال می
  .اند و کدام غیرمسیحی عنوان مسیحی ازدواج کرده بدانند کدام زوج به

ِپس موضوع تعلیم مسیحی دربارۀ دائمی بودن ازدواج را به پایان 
، وجود دارد که باید به تر نامحبوبای، هر چند بسیار  و حال نکته. بریم می

. شان اطاعت کنند دهند که از شوهران زنان مسیحی تعهد می. آن بپردازیم
ِسر« مرد ی،ِطبق ازدواج مسیح در اینجا دو سؤال مطرح . خانواده است» َ

) ۲ چرا برابری نباشد؟ -ًاصال چرا باید سر وجود داشته باشد ) ۱: شود می
  چرا مرد باید سر باشد؟

آید که ازدواج امری  ِنیاز به وجود سر در خانواده، در پی این ایده می) ۱
ًالبته تا وقتی که زن و شوهر با هم توافق دارند اصال دربارۀ . دائمی است
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سؤالی پیش نخواهد آمد، و ما باید امیدوار باشیم که » سر کیست؟«اینکه 
اما .  باشدِوضعیت طبیعی امور در بطن ازدواج و خانوادۀ مسیحی چنین

نظری واقعی وجود دارد چه باید کرد؟ البته که باید دربارۀ آن  وقتی اختالف
ًصحبت کرد، ولی فرض من بر این است که مثال زوجی این مرحله را 

در مرحلۀ بعد چه باید بکنند؟ . اند اند و هنوز به توافق نرسیده گذرانده
 نفر هستند دیگر اکثریت حال باشد، زیرا وقتی دو تواند راه گیری که نمی رأی

یا باید از هم : افتد ًپس یقینا یکی از این دو اتفاق می. و اقلیت معنایی ندارد
جدا شوند و هر یک به راه خود بروند، و یا اینکه یکی از آنها باید رأی را 

ای دائمی و استوار است پس یکی از آن دو  و اگر ازدواج رابطه. صادر کند
حل، برای خانواده  عنوان مرجع و راه ه باشد که بهباید این قدرت را داشت

 دائمی و استوار ای رابطهتوانیم بدون قانون اساسی  ما نمی. تصمیم بگیرد
  .داشته باشیم

ًو اگر قرار است کسی سر خانواده باشد، اصال چرا مرد باید انتخاب ) ۲
ًشود؟ اوال آیا کسی واقعا آرزو می تخاب عنوان سر خانه ان کند که زن به ً

دانم، حتی   می کهام، ولی تا آنجا شود؟ چنانکه ذکر شد، من ازدواج نکرده
ًزنی که مایل است سر خانواده باشد، معموال وضعیت مشابهی را که در  ِ َ

! چاره آقای فالنی بی«: گوید کند، و می بیند، تحسین نمی خانوادۀ همسایه می
ً؟ کارهای آن زن واقعا دهد چنین سوار او بشود چرا به آن عفریته اجازه می

» سر«کنم مایل باشد کسی در مورد  و گمان نمی» !غیرقابل تحمل است
ِمسلط بودن زن بر شوهر، باید چیزی . ِبودن خودش با او صحبت کند

شان قرار  ِغیرطبیعی باشد زیرا خود زنان، شوهرانی را که تحت تسلط زنان
 دیگری نیز هست، و من ولی دلیل. کنند شمارند و تحقیر می دارند خوار می
گویم، زیرا این دلیلی است که  عنوان فردی مجرد سخن می اینجا صادقانه به
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خانواده در . بینیم ای بهتر می آن را از زاویهوقتی بیرون از حلقۀ ازدواجیم، 
های خارجی خانواده  توانیم آن را سیاست ً مثال می-رابطه با دنیای بیرون 

زیرا او اغلب بر . عنوان مرجع نهایی متکی باشد  باید به مرد به-بخوانیم 
ًها عمدتا  زن. کند حسب وظیفه، نسبت به غریبگان بیشتر به عدالت رفتار می

 و. کنند ایستند و مبارزه می نفع فرزندان و شوهرشان در مقابل دنیا می به
درستی، البته به بیانی، بر  هًطبعا، البته کمابیش، و ب شان مطالبات خانواده

 شوهر موظف است مراقب باشد که این .چربد البات دیگران میمط
مرد موظف است در . دست نگیرد ِبخشی طبیعی، زمام امور را به اولویت

، از حقوق دیگران محافظت همسرشِ شدید دوستی خانوادهمقابل حس 
 اگر سگ شما بچۀ .کنم میاگر در این مورد شک دارید، از شما سؤالی . کند

گاز بگیرد، و یا بچۀ شما سگ همسایه را اذیت کند، اول تان را  همسایه
مرد خانه یا زن خانه؟ و اگر شما زنی متأهل هستید : روید یک می سراغ کدام

با همۀ ارزش و احترامی که برای شما زنان . بکنمبگذارید از شما سؤالی 
را در این شان  ترین نقطه ضعف بزرگ، آیا  خود قایل هستیدانشوهر
طور که انتظار دارید،  که از حق شما و خود در برابر همسایگان، آندانید  نمی

  ؟دانید  را یک خرده اهل مماشات نمیآنهاآیا  ند؟نک دفاع نمی
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  فصل هفتم

  بخشش
 

ِ فضیلت ترین نامحبوبامنی  د در بخش پیش ذکر شد که عفت و پاک
یرا به ز. ِاما از صحت کامل این گفته اطمینان ندارم. ِبنیادین مسیحی است

در یکی از قوانین .  از آن نیز وجود داشته باشدتر نامحبوبگمانم فضیلتی 
زیرا در » .ات را چون خویشتن محبت نما همسایه«: مسیحی مکتوب است

در شود، و ما را  نیز می» انتندشم«شامل » ات همسایه«اخالقیات مسیحی 
  .دهد مان قرار می  دشمنانبرابر وظیفۀ دشوار محبت کردن به

ای بسیار عالی است، تا اینکه نوبت خودشان  گویند بخشش ایده همه می
را ] ها آلمان[رسد که کسی را ببخشند، چنانکه ما در دوران جنگ باید  می
حتی مطرح کردن این موضوع نیز خشم دیگران را . بخشیدیم می
ِرا فضیلت اخالقی دشوار و بسیار واالیی ] بخشش[نه چون . انگیزد برمی ِ
حالم از این «: گویند و می شمارند ند، بلکه چون پست و منفورش میدان می

خواهید  اکنون می بسیاری از شما هم] مطمئنم[» .خورد هم می حرف به
اگر شما یهودی یا لهستانی بودی، نسبت به بخشیدن پلیس گشتاپو «: بگویید

  »؟داشتی  چه احساسی می
درست . دارد می   واو بسیار هم مرا به فکر. من هم چنین سؤالی دارم

گوید حتی به بهای مردن زیر  مثل همان وقت که مسیحیت به من می
ام را انکار کنم؛ برایم جای سؤال است که  ِشکنجه نیز نباید ایمان مسیحی

سعی من بر این نیست که . (ای فرابرسد چه خواهم کرد وقتی چنین لحظه
 زیرا -کنم  ه میْدر این کتاب به شما بگویم که خود در چنین شرایطی چ

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



  فصل هفتم/۳کتاب  ۱۵۶

 بلکه قصد من این است که مسیحیت را برای -توانم بکنم  کار چندانی نمی
 مسیحیت با درست در بطن.) من مبدع مسیحیت نیستم. شما تشریح کنم

گناهان ما را ببخش چنانکه ما نیز آنان را که  «:شوم  میرو روبهاین گفتار 
ای نیز نشده مبنی  رین اشارهت و کوچک» .بخشیم می، اند علیه ما گناه ورزیده
ًکامال تصریح شده . ِشدن ما مشروط بر چیزی دیگر باشد  بر اینکه بخشیده

هیچ راه دیگری نیز . است که اگر ما نبخشیم، بخشوده نیز نخواهیم شد
  بسیار خوب، پس ما چه باید بکنیم؟. وجود نداد

دو کار به اندازۀ کافی دشوار خواهد بود، اما ] بخشیدن[هر چند این 
جبر و «ما آموختن ریاضیات را با . سازد تر می هست که آن را قدری ساده

به همین شکل، اگر ما . ساده] تفریق[کنیم، بلکه با جمع و  آغاز نمی» انتگرال
ِواقعا طالب آموختن بخشش ِ ، بهتر )همه چیز به عزم ما بستگی دارد(ایم  ً

ن است کسی با بخشیدن ممک. تر آغاز کنیم تا گشتاپو است از چیزی ساده
همسر، فرزندان، و یا مأموری که هفتۀ پیش چیزی گفته یا کاری کرده است 

اکنون ما را به  ًو این احتماال هم. که ما را رنجانده، بخشیدن را آغاز کند
ِدیگر اینکه در پی درک معنای دقیق . اندازۀ کافی مشغول خواهد ساخت ِ ِ

ام را  من باید همسایه.  بکوشیم،»ات را چون خویشتن محبت کن همسایه«
  کنم؟ ًاما، خودم را دقیقا چگونه محبت می. چون خویشتن محبت کنم

عالقه  و  احساس مهرد،اندیشم، نسبت به خو اکنون که به این موضوع می
بنابراین از قرار . برم ِکنم، و حتی اغلب از معاشرت با خود، لذت نیز نمی نمی

نسبت به او احساس انس « معنا نیست که بدین» محبت کردن همسایه«معلوم 
از قبل بدانم، من باید چنین چیزی را » .بدانیماو را جذاب «یا » و عالقه کنیم

آیا من .  و عالقه یافتانستوان نسبت به کسی  زیرا با تالش و کوشش نمی
خب، باید دانم؟  اندیشم؟ آیا خود را فرد نیکی می ْنسبت به خود نیک می
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تردید، این مواقع بدترین لحظات  و بی(کنم  طور فکر می نبگویم که گاه ای
واقع   در.ولی به این سبب نیست که خود را دوست دارم) زندگی من است

شود خود را نیک  خویشتن سبب می-به-محبت. خالف این صادق است
بنابراین . ِ به سبب نیک شمردن خود نیست که خود را دوست دارمبپندارم، اما
ان بدین معنا نیست که آنها را نیک نِ محبت کردن دشمکهنماید  چنین می

زیرا بسیاری از مردم تصور . ِو این تسکین خاطری است عظیم. شماریم می
ًان بدین معنا است که آنها واقعا بد نیستند، حال آنکه نکنند بخشیدن دشم می

ًکامال مشهود و مسلم است که واقعا بد و نابه و حال گامی جلوتر . کارند ً
دانم  پندارم، بلکه می ترین لحظاتم، نه تنها خود را نیک نمی من در آگاه. رویمب

. کارم، و قادرم به برخی از اعمالم با دیدۀ تنفر بنگرم که انسانی بد و نابه
بنابراین از قرار معلوم مجازم به برخی از اعمال دشمنانم نیز با دیدۀ تنفر 

ْآورم که عالمین مسیحی کهن  یاد می اندیشم، به اکنون که به موضوع می. بنگرم ِ
ِاند که از اعمال بد انسان متنفر باشیم نه از خود انسان، و یا  ما را تعلیم داده ِ به ِ

  ».کار از گناه متنفر باشیم نه از گناه«:  آنانگفتۀ
زیرا  معنا است، کردم این تمایزی پوچ و بی ها گمان می من تا مدت

ِنفر بود ولی از خود او نفرتی به دل توان از کارهای کسی مت گونه میچ
ها بعد دریافتم که در تمامی عمر نسبت به یک نفر چنین  ؟ اما سالنداشت

ْکاری و حسد خود   از بزدلی، فریباگرچه.  یعنی خودم- ام  رفتار کرده ِ
ای  و این موضوع هرگز ذره. ام بسیار متنفرم، اما خود را همواره محبت کرده

ِواقع محبت کردن به خودم، دلیل تنفرم از آن   در.نیز دشوار نبوده است
یافتم فاعل  کردم، وقتی درمی  را محبت میدمچون خو. بود] بد[ِچیزهای 

ای  در نتیجه مسیحیت از ما انتظار ندارد ذره. خوردم اعمال بدم، تأسف می
ها  ما باید از پلشتی. از تنفری که نسبت به ظلم و خیانت داریم، بکاهیم
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اما مسیحیت . جا است ًشان گفتیم کامال به و همۀ آنچه درباره. ممنزجر باشی
 به همان نحو اکراه و انزجار داشته باشیم که از ذایلاز ما انتظار دارد از این ر

 دست به چنین اعمال پست  از اینکه فردی بایدِ درون خودمان داریم؛ذایلر
صورت امکان،  احساس تأسف و تأثر کنیم، و آرزو کنیم، در و پلیدی زده،

  .یابد و شأن انسانی خود را باز یابدنحوی، زمانی، و جایی، شفا  به
انگیزی را  فرض کنید داستان قساوت رقت. اما آزمون واقعی اینجا است

آید که داستان  عمل می ًو تصور کنید بعدا کاشف به. خوانیم در روزنامه می
ده، دهشتناک نبوده گونه که حکایت ش ًکامال واقعیت نداشته، یا حداقل آن

خدا را شکر «دهد این است که  آیا اولین احساسی که به ما دست می. است
، یا مأیوس و سرخورده »کار نیستند که حتی آنها نیز تا آن حد بد و نابه

، چنانکه اول گفته شده بود، بچسبیم، نکوشیم به داستا شویم، و حتی می می
مان تا حد ممکن بد و  دشمنانخاطر لذت بردن از فکر اینکه  و آن هم به

کارند؟ اگر چنین احساسی داریم، باید بدانیم که نخستین گام از روندی  نابه
موجودی اهریمنی ایم که اگر تا آخر آن را بپیماییم، از ما  را طی کرده

تر  کاش سیاه کمی سیاه  کند که ای دانید، انسان اغلب آرزو می می. سازد می
دست امیال بسپاریم، آرزو خواهیم کرد که   بهو اگر زمام امور را. بود

و عاقبت اصرار خواهیم . ِخاکستری، و سپس خود سفید را نیز سیاه ببینیم
داشت که همه چیز، خدا، دوستان، و حتی خودمان را نیز به دیدۀ بد 
بنگریم، و چون دیگر قادر به توقف این روند نخواهیم بود، تا ابد در جهانی 

  .ار خواهیم شدمملو از تنفر گرفت
 دشمنان بدین معنا است که  بهآیا محبت کردن. و حال، گامی فراتر

 خویشتن به معنای مجازات ن بهشان نکنیم؟ خیر، زیرا محبت کرد مجازات
اگر فردی مسیحی مرتکب قتل .  نیست، تا سر حد مرگی حت،ِنکردن خود
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ِشد، عمل صحیح مسیحی این است که خود را تسلیم پل عدام س کند و ایِ
ِنظر من کامال صحیح است که قاضی مسیحی برای  بنابراین، به. شود ً

من . محکومین حکم اعدام صادر کند، و یا سرباز مسیحی، دشمنان را بکشد
ها پیش از جنگ، همیشه بر این باور  پس از گرویدن به مسیحیت، و مدت

صحیح نیست . ام، و حتی اکنون در دوران صلح نیز بر این باورم بوده
برای [زیرا در زبان یونانی » .کسی را هالک مساز«قول کنیم که  گونه نقل این

و . »قتل«و کلمۀ » کشتن«کلمۀ عادی : دو کلمه وجود دارد] توصیف کشتن
 در کند،  قول می فرمان نقل وقتی مسیح در اناجیل متی، مرقس، و لوقا از ده

 در زبان عبری نیز بین ام که شنیده. برد کار می را به» قتل«هر سه مورد کلمۀ 
ْپس هر ُکشتنی . این دو کلمه چنین تمایزی وجود دارد محسوب » قتل«َ

ِگونه که تمامی اعمال جنسی، زنا محسوب نمی شود، همان نمی وقتی . شوند ِ
دهنده رفتند و کسب تکلیف کردند، او هرگز به  ِسربازان نزد یحیای تعمید

ِمسیح نیز وقتی با آن سرگروهبان . َآنان سفارش نکرد که ارتش را ترک کنند
رو شد هرگز به او چنین سفارشی   روبه-نامیدند   که آنها نظامی می-رومی 
 یکی از -ِ مسیحی مسلح برای دفاع از آرمانی نیک -ایدۀ شوالیه . نکرد
جنگ چیز هولناکی است، و من برای . ِهای واالی مسیحی است آرمان
 آنچه. ًچند به گمانم کامال در اشتباهند صادق احترام قائلم، هر ١طلبان صلح
ست که این فکر را به ذهن مردم  ا رایج این روزهاِطلبی صلح فهمم، شبه نمی

مندگی و سرافکندگی کند که با وجود ناگزیر بودن جنگ، باید با شر القاء می
همین احساس است که بسیاری از جوانان برومند .  رفتبه میدان نبرد

 
ً و کال اقدامات ی از جنگ و اقدام نظامزی و پرهیطلب  صلحیبه معن Pacifism ای ییگرا صلح ۱

ِ به اسم جنگ عادالنه و یزی افراد، چنی ادگاهی مطابق دب،ی ترتنیبه ا. استطیخشن، در تمام شرا
 .م.  کردزی پرهیری از درگدی باطی وجود ندارد و در تمام شرارهیغ
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چیزی کند، یعنی از  ظامی، از حق خود محروم می در خدمات نمسیحی را
ِکه مالزم طبیعی شجاعت است    .ِ نوعی بشاشیت و تمامیت قلبی-ِ

اندیشیدم که اگر من و  من اغلب در دوران جنگ جهانی اول با خود می
ای بعد از مرگ با هم  کشتیم و لحظه  یکدیگر را میزمان جوانی آلمانی هم

از ما رنجش و یا یک  هیچ کنم تصور نمی. دش شدیم، چگونه می  میرو روبه
  .خندیدیم چه بسا به این موضوع می. کردیم حتی خجلتی احساس می

خب، اگر مجاز باشیم اعمال دشمن را «: ممکن است کسی بگوید
محکوم کنیم، و او را مجازات کنیم و بکشیم، پس بین اخالقیات مسیحی و 

یاد داشته  به. فاوت هستیک دنیا ت» اخالقیات معمول چه تفاوتی است؟
بنابراین، . باشید که ما مسیحیان معتقدیم که انسان مخلوقی جاودانی است

 کوچک در هسته و عمق های  و خدشهها  ناهنجاری همانآنچه مهم است،
. سازد  که در نهایت او را موجودی آسمانی، یا جهنمی میآدمی است روح 

د تنفر بورزیم و از تنفر کشیم، اما نبای ما اگر ضرورت ایجاب کند می
به بیانی دیگر، احساس رنجش و انتقام باید در درون . ورزیدن لذت ببریم

البته مقصود این نیست که انسان قادر است تصمیم بگیرد که . ما نابود شود
 این بلکه مقصود این است که هر بار. دیگر هرگز چنین احساس نکند

، هر روز و هر سال، و در َ سر برآورد، سرش را بر سنگ بکوبیماحساس
. هر چند این کاری است بس دشوار، اما غیرممکن نیست. تمام دوران عمر

سازیم، باید بکوشیم در  حتی وقتی دشمنان را مجازات و هالک می
 آرزو کنیم که - موردشان احساسی داشته باشیم که نسبت به خود داریم 

ن، و یا جهانی دیگر،  نبودند، و امیدوار باشیم که در این جهابدکاش  ای
مقدس از  مقصود کتاب. ِشان آرزوی خیر کنیم واقع، برای شفا بیابند؛ در

آرزوی نیکو را محبت کنید این است که برای او ] دشمن خود[ِگفتن 
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برخالف  و عالقه کنیم، و یا مهرِ نه اینکه نسبت به او احساس داشته باشیم،
  .واقع، او را نیک بدانیم

ًکه این به معنای محبت کردن کسانی است که اصال کنم  من تأیید می ِ ِ
داشتنی است؟ ما آن را  ِاما آیا خویشتن انسان دوست. داشتنی نیستند دوست

قصد خدا این است که ما همۀ . ِدوست داریم زیرا خویشتن ما است
اما شیوۀ : به همین شکل و به همین سبب دوست بداریمرا » ها خویشتن«

ۀ خودمان در اختیار ما قرار داده است تا روش کار حساب و کتاب را دربار
 اگر به خاطر شاید. را بدانیم و قاعدۀ آن را دربارۀ دیگران به کار گیریم

. تر خواهد شد کند، کار کمی آسان گونه محبت می  ما را ایناوبسپاریم که 
 به خود های نیک و جذابی که ما خاطر ویژگی نه به] کند او ما را محبت می[

ًزیرا واقعا . »خویشتن«نام   مخلوقاتی هستیم بهدهیم، بلکه چون ت مینسب
ِداشتنی دیگری در ما وجود ندارد؛ موجوداتی چون ما که  هیچ چیز دوست

ِمان به ترک کردن سیگار و آبجو  َبریم که ترک آن برای از تنفر چنان لذت می َ
  ... َماند می
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  فصل هشتم

  ِگناه عظیم
 

ًرسیم که شدیدا با دیگر  القیات مسیحی میاکنون به بخشی از اخ
آن رها ] بند[گناهی هست که هیچ انسانی از . اخالقیات متفاوت است

کند، و  بیند نسبت بدان ابراز تنفر می نیست، و هر کس آن را در دیگری می
ِندرت کسی حتی تصور متهم بودن بدان را به ذهن  غیر از مسیحیان، به به

ِام که مردم به بداخالقی خود معترفند، یا به  دهمن شنی. دهد خود راه می
 ناتوانند، و یا به اینکه باینکه از مقاوت در مقابل جنس مخالف، و مشرو

ام که فردی غیرمسیحی خود را به این گناه  اما هرگز نشنیده. اند ترسو و بزدل
ام که غیرمسیحیان نسبت به آنانکه  ندرت دیده و در عین حال به. متهم بداند

هیچ گناهی تا بدین حد انسان . ای رحمت نشان بدهند اند، ذره لودۀ این گناهآ
اندازد، و در مقایسه با آن هیچ گناهی نیست که ما  را از چشم دیگران نمی

و هر چه بیشتر دامان بدان . تر باشیم مان غافل نسبت به وجود آن در درون
  .ورزیم میآلوده باشیم، بیشتر نسبت به وجود آن در دیگران تنفر 

ِو فضیلت . است» خودفریبی« یا تکبرگویم  گناهی که از آن سخن می
خاطر  اگر به. نام دارد» فروتنی«ِاخالقی مخالف آن، در اخالقیات مسیحی، 

گفتیم، به  ِ وقتی دربارۀ اخالقیات مربوط به امور جنسی سخن می،داشته باشید
. ِت مسیحی نیستشما هشدار دادم که امور جنسی مرکز و محور اخالقیا

ِ، رذالت ِ مسیحیمعلمانطبق تعالیم . رسیم ب، اکنون به مرکز میُخبسیار 
.  و باالترین شرارت است. است»تکبر«، همانا  و گناهبدترین شرارتو اصلی، 

مانند  ای می همه در قیاس با آن به پشه... عفتی، عصبانیت، حسد، مستی، و  بی
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 موجد هر گناه تکبر. بود که شیطان شد تکبر ِ سببشیطان به. در مقابل فیل
  .خدا است-ًدیگر است، و نگرش و حالتی فکری است که کامال ضد

. نماید؟ اگر چنین است، دوباره به آن بیاندیشید آمیز می آیا این اغراق
چند لحظه پیش گفتیم که هر چه شخص بیشتر به این گناه آلوده باشد، 

خواهیم  واقع اگر می  در. ورزد میبیشتر نسبت به جود آن در دیگران تنفر 
وقتی «: ترین کار این است که از خود بپرسیم یم، سادهتکبرببینیم چقدر م

دهد، و یا در کارم  توجهی قرار می ، و یا مورد بیکند  کسی مرا تحقیر می
ام   را به رخددهد، و خو نوازی قرار می کند، یا مرا مورد بنده مداخله می

 هر تکبرنکته در اینجا است که » شوم؟ ار متنفر میکشد، چقدر از این ک می
خواستم در  چون من می.  شخص دیگر در رقابت استتکبرشخص با 

زند،  مجلس حرف اول را بزنم، وقتی دیدم دیگری حرف اول را می
ای که  اکنون نکته. رود شان در یک جوی نمی آب) تکبرم(دو . ناراحت شدم

 چنین  آنماهیت - است جو ًذاتا رقابت تکبرباید روشن کنیم این است که 
جو  توان گفت که سایر گناهان، بر حسب اتفاق رقابت اما می -است 
اش نسبت به   نه از داشتن چیزی، بلکه از افزون داشتنتکبر. شوند می

گوییم مردم به ثروت و هوش و  ًما معموال می. برد شخصی دیگر لذت می
کنند  آنها افتخار می. طور نیست ًقعا ایناما وا. کنند  می١ افتخارشان شایستگی

ای   بهرهو اگر همه. ترند تر، ثروتمندتر، و برازنده که از دیگران باهوش
بود که بدان   داشتند، دیگر چیزی نمیشایستگی ثروت و هوش و یکسان از

ِپس قیاس مایۀ فخرشان است، یعنی لذت برتر بودن از . افتخار کنند

 
من به وجود تو «: گوییم ًمثال ما در فارسی می. برد کار می  را بهProud نویسنده در اینجا کلمۀ ۱

 .م» .کنم افتخار می
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به .  نیز از میان خواهد رفتتکبراز میان برود، وقتی عنصر رقابت . دیگران
ِ ذاتا در قیاس با گناهان دیگر، رقابتتکبرگوییم  همین سبب است که می  جو ً

اند به  انگیزۀ جنسی ممکن است دو مرد را که طالب یک دوشیزه. است
اما این فقط اتفاقی است، زیرا آن دو ممکن است به همین . رقابت بکشاند

 تکبراما شخص م. شدند ه شانس، طالب دو دوشیزه مینسبت، و بسته ب
خاطر اینکه  آورد، نه به دختر شخص دیگری را از چنگش درمی دوست

. عاشق او است، بلکه تا به خود ثابت کند که از آن شخص بهتر است
خاطر کمبود به رقابت بکشاند اما فرد  ها را به ممکن است انسان» طمع«

، همچنان در پی آن به دست آوردهتوانش ِحتی وقتی بیش از حد متکبر 
ًتقریبا تمامی . خاطر اثبات قدرتش است که بیشتر بیابد، آن هم فقط به

گذارند  های جهان که مردم آنها را به حساب طمع و خودخواهی می شرارت
  . تکبرندواقع بیشتر زاییدۀ در

خاطر  تا بهدارد  می انسان را وا» طمع«ًمطمئنا . ًمثال پول را در نظر بگیرید
، در آرزوی پول ِماشین بهتر، مسافرت بهتر، و یا خوراک و نوشیدنی بهتر

 چه چیزی شخصی را که .وجود داردحدی بیشتر باشد، اما بر این طمع 
هزار پوند درآمد  سازد که بیست هزار پوند درآمد دارد دلواپس می ساالنه ده

هزار پوند او را از  ِطلبی بیشتر نیست، زیرا ده  لذتل آن،آرزو کند؟ دلی
ِتمامی لذات ممکن برخوردار می یعنی آرزوی  -  است تکبرسازد، بلکه  ِ

قدرت . ِطلبی بیشتر  قدرتاندوختن ثروتی بیش از همتای خود، و در ضمن
جا کردن  برد، زیرا قدرت جا به  از آن بسیار لذت میتکبرچیزی است که 
ِانسان حس برتری بر های شطرنج، بیش از هر چیز در  دیگران چون مهره

دارد تا در هر کوی و  ه چیز دختری ماهرو را بر آن میچ. کند آنان ایجاد می
 چاک به دنبال خود راه بیندازد و مصیبت بیافریند؟ برزنی عاشقی سینه
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ًاش نیست، زیرا این نوع دخترها معموال از  خاطر غریزۀ جنسی ًمطمئنا به
شود رهبری   چه چیز باعث می. استتکبرعلت . اند لحاظ جنسی سردمزاج

 جو  ً ذاتا رقابتتکبر.  تکبرطلبی پیشه کنند؟  زیادهیک مطلبسیاسی، و یا 
اگر در تمام جهان فقط یک نفر . است، و به همین سبب نیز پایانی ندارد

ر باشد، همان دشمن و رقیب او تکبِتر از فرد م و باهوشتر  تر و قوی غنی
  .شود محسوب می
 دلیل اصلی و تکبراز همان آغاز جهان : گویند که  مییدرست هبمسیحیان 
گناهان دیگر ممکن است برخی . ِبختی مردمان و ملل بوده است عمدۀ نگون
ًها را به هم نزدیک کنند، مثال ممکن است در جمع مستان و  مواقع انسان

 همواره به معنای رتکبولی . و دوستی و مشارکت ببینیمعفتان، شوخی  بی
 بلکه بین ،ها و نه تنها بین انسان. ِر خود دشمن استتکب - دشمنی است 
  .آفریند  دشمنی می نیزانسان و خدا

گیریم که از هر جهت  ما در رابطه با خدا، در مقابل وجودی قرار می
 و خود را در قیاس با -گونه ندانیم  تا خدا را این. نهایت از ما برتر است بی
، تکبریمتا وقتی در بند . ایم اختهً اصال خدا را نشن-  هیچ نشماریم او

 همه ه مردم و بهًمعموال از باال بمتکبر انسان . توانیم خدا را بشناسیم نمی
تواند آنچه را که باال و  نگرد نمی نگرد، و البته تا وقتی به پایین می چیز می

  .برتر از او است ببیند
د که برخی افراچگونه است که . کند و این سؤالی هولناک ایجاد می

کنند، و خود را بسیار مذهبی نیز  ، اظهار ایمان می»تکبرند«ًواضحا مست 
. شان پرستند ساخته و پرداختۀ خیاالت پندارند؟ متأسفانه اینان خدایی می می

اند، اما دائم در  خیالی هیچ» خدای«کنند که در حضور این  ًلفظا اعتراف می
به . شمارد دیگران بهتر میکند و از  این تصورند که او چقدر تأییدشان می
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ِعبارتی در ازای یک جو فروتنی خیالی در پیشگاه خالق، نسبت به هم نوعان  ُ
گونه افراد را در نظر  به گمانم مسیح همین. کنند  یک خروار تکبر پیشه می

کنند و دیوها را اخراج  برخی به نام من وعظ می«: داشت وقتی فرمود
» .شناختم هرگز شما را نمی: خواهم گفتنمایند و روز واپسین به آنها  می

ولی . ُهر کدام از ما هر لحظه ممکن است در این دام مرگبار بیفتیم
هرگاه حس کردیم زندگی . توانیم خود را بیازماییم خوشبختانه می

 و باالتر از همه، خود -دارد که خود را نیک بپنداریم  می  مان ما را وا مذهبی
 نه  کهتوانیم یقین داشته باشیم آنگاه می –دانیم را برتر و بهتر از دیگران ب

ِ آزمون حقیقی آگاهی از حضور خدا .کند خدا، بلکه شیطان در ما عمل می ِ ِ
شیئی ناچیز و خود را کل فراموش کنیم، و یا  این است که یا خود را به

  .طور کلی فراموش کنیم پس بهتر است که خود را به. کثیف بپنداریم
 به مرکز سر و صدا بیتواند  ست که بدترین گناه میًواقعا وحشتناک ا

ِزندگی مذهبی ما راه یابد سایر شیطان . توان علتش را دریافت ولی می. ِ
مان بر ما،   حیوانیِبه کمک تأثیر طبیعت ،یدند، که کمتر بد و پل راگناهان

ِوجه از طریق طبیعت حیوانی ما پدید   هیچ ، بهتکبر اما .آورد پدید می
ً کامال از جنس عالم تکبر گیرد؛ ً بلکه مستقیما از جهنم سرچشمه می.آید نمی
ِ و مهلکتر به مراتب نامحسوس، و بالطبع، مادی است غیر از همین . تر است ُ

 آموزگاران،. شود تر استفاده می رو، اغلب از گناه برای رفع رذایل کوچک
شوند تا او  خوانند، متوسل می می» نفس عزت« کودک، یا آنچه تکبراغلب به 

پندارند که بزدلی و  بسیاری از مردم چنین می. دارند  را به رفتار صحیح وا
سان بر   و بدین-شان برازندۀ شأن و وقارشان نیست  رانی و بداخالقی هوس

او . خندد  می به این چیزهاشیطان. شانتکبروسیلۀ  کنند، یعنی به آن غلبه می
داریم، مشروط بر  ع و خویشتنًکامال قانع است که ببیند ما عفیف و شجا
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گونه که او قانع   درست همان- را در ما برپا کند تکبر ِاستبداداینکه، مدام، 
ِمان درمان شود اگر مجاز باشد، در ازای آن، ما را به سرطان مبتال  است تب

ِ سرطان روحانی است، و هر فرصتی برای محبت، قناعت، و تکبرزیرا . کند
  .کند نابود میسلیم را حتی برخورداری از عقل 

  :ها هشداری بدهیم فهمی پیش از پایان این مبحث باید علیه برخی کج
ْلذت ستوده شدن ) ۱ ِخاطر انجام صحیح  ای که به بچه.  نیستتکبرِ

ای که محبوبش زیبایی او را تحسین  شود، یا دوشیزه تکلیفش نوازش می
آفرین بر «: فرماید ای که مسیح به او می یافته ِکند، و یا شخص نجات می
 به خاطر آنچه زیرا در اینجا لذت نه. ، خشنودند و باید هم باشند»!تو

قصد ) درستی به( که است فردی ِهستیم، بلکه به خاطر خشنود ساختن
شود که از مرحلۀ  مشکل زمانی آغاز می. ایم خشنود ساختنش را داشته

گذریم  می» اه استاو را خشنود کردم، و اوضاع رو به ر«اندیشیدن بدین که 
من چه آدم خوبی هستم که او را چنین خشنود «پنداریم که  و چنین می

هر چه بیشتر از خود، و کمتر از تحسین شدن، لذت ببریم، بیشتر » .ام کرده
 لذت ببریم، وجود خودًوقتی کامال از . گذاریم مایگی می فرورو به پستی و 

 به اعماق تاریکی سقوط َچنانکه دیگر به تحسین شدن، وقعی نگذاریم،
از همین روست که عالقۀ مفرط به ستوده شدن، اگرچه نوعی . ایم کرده

راستی از انواع دیگر تکبر، بهتر و  هتکبر با بیشترین جلوۀ خارجی است، ب
ِزیرا فردی با این خصوصیت، بیش از حد تشنۀ تعریف . تر است بخشودنی

ست، ولی این خطا. کشد را میو تمجید و تأیید است و همواره انتظار آنها 
. توان گفت، فروتنانه است می) ای غریب گونه هب(وار و حتی  خطایی کودک

ً کامال قانع نیست، و به خودِکردن   تحسینهو بیانگر این است که فرد هنوز ب
واقع فرد  در. استشان  دهد که خواهان توجه قدر ارزش می دیگران آن
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شود که فرد  و شیطانی زمانی پدیدار می تاریک تکبراما . هنوز انسان است
اندیشند، ارزشی  نگرد و برای آنچه دربارۀ او می به دیگران به دیدۀ تحقیر می

ست که به اقتضای  ا این بسیار درست، و اغلب وظیفۀ ماالبته. قائل نیست
کنند، اهمیت ندهیم؛ یعنی، در  دالیل صحیح، به آنچه مردم دربارۀ ما فکر می

اندیشد، برای حرف و حدیث مردم   ما میۀبا آنچه خدا دربارمقام مقایسه 
برای اهمیت ندادن به آنچه مردم دربارۀ » تکبرم« اما فرد .قایل نباشیماهمیتی 
 باید به مدح و ثنای این چرا«: گوید اندیشند، دلیل دیگری دارد، و می او می

داشته مگر نظر آنها چه ارزشی دارد؟ اگر ارزشی هم . عوام اهمیت بدهم
، مگر من کسی هستم که از تشویق شدن لذت ببرم، و مثل دختر جلفی باشد

 تشویق شده، سرخ شوم؟ خیر، من فردی بالغ و ص،که پس از اولین رق
ِ وجدان هنری - ِهای خودم بوده  ام برای ارضای ایده  آنچه من کرده١.ام کامل

نکه من خاطر ای  و یا در یک جمله به-ام  های خانوادگی  سنت- خودم 
آید، خوب  شان می  از کار من خوشعواماگر این . هستم» چنین فردی«

 کامل و ِتکبربدین شکل » .ارزند آنها برای من پشیزی هم نمی. بیاید
 را تحت کنترل بگیرد،  عالقۀ مفرط به تحسین شدنعیار ممکن است تمام

اه گونه که چند لحظه پیش گفتیم، شیطان عاشق این است که گن زیرا همان
  ما.تری به ما بدهد کند آن هم به بهای اینکه گناه بزرگ» درمان«کوچکی را 

نباید تشنۀ تعریف و تمجید باشیم، اما هرگز نباید برای درمان این عطش، از 
  .تکبر مدد جوییم

 
 استفاده کرده که در اینجا به معنای شخصی است که از انسجام و Integrated نویسنده از کلمۀ ۱

 .م. ِیکپارچگی شخصیت برخوردار است
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مان  گوییم، به فرزندان و پدران و هنگ نظامی و مدرسه ما اغلب می) ۲
شکل  آیا فخر کردن بدین«: ی بگویداما ممکن است کس. کنیم می» افتخار«

» افتخار کردن«به گمانم این بستگی دارد به اینکه منظورمان از » گناه است؟
تحسینی «در چنین جمالتی حاکی از » کنم افتخار می«اغلب، واژۀ . ه باشدچ

و البته در این حالت به هیچ وجه . نسبت چیزی یا کسی است» جا قلبی و به
اما ممکن است بدین معنی نیز باشد که فرد به . شود گناه محسوب نمی

ِشهرت و آوازۀ پدرش، و یا اینکه متعلق به هنگ نظامی خاصی است، فخر 
شود؛ هر چند حتی این  وضوح خطا محسوب می کند که در این صورت به

محبت کردن و .  فخر کندشحالت نیز بهتر از این است که فرد به خود
د، به مثابه یک قدم فاصله گرفتن از ِتحسین نمودن چیزی بیرون از خو

ِتباهی کامل روحانی است؛   ت چیزی را بیش از خدا محبچند مادامی که هرِ
  .کنیم و بستاییم، از سالمت روحانی برخوردار نخواهیم بود

خاطر منع کرده که  را بدین" تکبر"ما نباید چنین بیاندیشیم که خدا ) ۳
 مقتضای اوچیزی است که » روتنیف«شود، و یا  دار می گویی از آن جریحه
 تکبر موجودی م او چنانکه گویی خود-شمارد   میدِشأن و منزلت خو

نکته این جا است که . ِای نگران شأن و منزلت خود نیست خدا ذره. است
خدا و . را به ما بدهد» دخو«خواهد   را بشناسیم؛ میاوخواهد ما  می» خدا«

فروتن خواهیم ) باشادی(بطه برقرار کنیم،  رااوما هر دو چنانیم که اگر ما با 
مان که تمامی عمر ما   پوچ در مورد شأن و منزلتتوهماتشد، و از تمامی 

ِ، و آسودگی خاطری عظیم احساس خواهیم یافتسازد، رهایی  را آزرده می
برسد که  ای فرا  در صدد فروتن ساختن ما است تا لحظهاو. خواهیم کرد
ایم و همچون  شت و خیالی را که به تن کردههای مضحک و ز تمامی جامه

ْکاش خود قدری بیشتر در    ای.آوریمدر  کنیم، از تن به ابلهان بدان فخر می
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 ۱۷۱ ِگناه عظیم

 ِفروتنی رشد کرده بودم، و اگر چنین بود بیشتر از آسودگی خاطر و آرامشی
 با همۀ آن است» ِخویشتن کاذب«جامۀ  ِبرکندن  که ثمرۀگفتم به شما می

ها و   و نیز همۀ خودنمایی،ها»مگر من خوب نیستم؟«و » کنیدبه من نگاه «
ِ، به سان ِ حتی نزدیک شدن به چنین آسودگی خاطری.هایش فروشی جلوه
  .لبی در بیابان ای آب خنک است برای تشنه جرعه
ِتصور نکنید انسان فروتن باید مثل کسی باشد که امروزه مردم ) ۴

ًی چاپلوس و متظاهر نیست که دائما ِفروتن واقعی فرد. خوانند می» فروتن«
» ما «به آنچهشمارد، بلکه فردی بشاش و هوشمند است که  خود را هیچ می

ً ما از او صرفا ناخرسندیدلیل شاید و . دهد گوییم عالقه نشان می  میاوبه  ِ
برد،  َاین است که اغلب نسبت به هر کس که راحت از زندگی لذت می

اندیشد، او  به فروتنی نمیراستی فروتن،  هبِانسان . ورزیم کمی حسادت می
ْاصال به خود نمی   .اندیشد ً

گام . کنم اگر در طلب فروتنی هستید، نخستین گام را به شما معرفی می
. ترین گام است بزرگ ،اینهم و . »یدتکبرم«نخست این است که دریابید 

اگر فکر . توانید بکنید حداقل تا این گام را برندارید هیچ کار دیگری نمی
ً نیستید، بدین معنا است که واقعا خودپسند و تکبرکنید خودپسند و م می
  .یدتکبرم
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  فصل نهم

  نیکوکاری
 

ِفضیلت اخالقی بنیادین«در فصول پیشین گفتیم که چهار  سه «و » ِ
ِفضیلت اخالقی  ِ سه فضیلت ١ نیکوکاریایمان، امید و. وجود دارد» یاالهیاتِ

خواهیم » ایمان« در دو فصل آخر به مبحث .ی هستنداالهیاتِاخالقی 
پرداختیم، اما » نیکوکاری«فصل هفتم تا حدودی به موضوع در . پرداخت

 متمرکز شدیم که آن را نیکوکاریُدر آن فصل بیشتر روی بعدی از 
  .خواهیم قدری بیشتر بدان بیافزاییم اکنون می. خوانیم می» بخشش«

امروزه به معنای » نیکوکاری«. یمِاول به بررسی معنای این کلمه بپرداز
 یعنی کمک کردن به -گفتند  می» صدقه«چیزی است که در قدیم به آن 

اکنون شاهد ظهور معنای . (تر داشت این کلمه در ابتدا معنایی وسیع. فقرا
ِکی از مشهودترین اعمال انسان دستگیری از فقرا ی. جدید آن هستیم

از این موضوع سخن گفتند که گویی بنابراین مردم چنان . است» نیکوکاری«
» قافیه«شود؛ چنانکه   در کمک کردن به فقرا خالصه مینیکوکاری

ِمشهودترین ویژگی شعر است، و مردم از آن چنان سخن گفتند که گویی 
. »محبت«ِنیکوکاری به مفهوم مسیحی کلمه یعنی .) قافیه است و بس» شعر«

ِاما محبت به مفهوم مسیحی کلمه به معنای نه حالتی .  احساس نیست نوعیِ
طور طبیعی نسبت به خود  احساسی بلکه ارادی است؛ حالتی ارادی که ما به

  .داریم، و باید بیاموزم که نسبت به دیگران نیز داشته باشیم

 
 .م. بدیا  که در عمل تجلی می است محبتیکار رفته که به معنای  بهCharity در متن انگلیسی کلمۀ ۱
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  فصل نهم/۳کتاب  ۱۷۴

گفتیم که محبت ما نسبت به خودمان بدین معنا » بخشش«در فصل 
ِه خوبی خودمان نیست که ما خود را دوست داریم، بلکه بدین معنا است ک

نسبت به ) نیکوکاری(ِبه همین ترتیب محبت مسیحی . کنیم را آرزو می
. مان با دوست داشتن او، و یا احساس مهربانی، بسیار متفاوت است همسایه

و برخی » مندیم عالقه«و ما به آنها » خوشایندند«ًمعموال برخی افراد برای ما 
» ِنظر مساعد«ست که این درک این موضوع حائز اهمیت ا. نیستنددیگر 

. نه گناه است و نه فضیلتی اخالقیمانند ذائقۀ ما دربارۀ خوراک، طبیعی، 
آلود، و یا  کنیم، گناه اما آنچه ما در مورد آن می. بلکه فقط یک واقعیت است

  .پرهیزکارانه است
کردن به آنها را » نیکویی« نسبت به مردم، عطوفتعالقۀ طبیعی یا 

طور طبیعی وظیفۀ ما است که خود را به   به، بنابراین.سازد تر می آسان
توانیم به مردم   و تا آنجا که می-مهربانی نسبت به مردم تشویق کنیم 

مان را برای غذای سالم،  چنانکه اغلب وظیفه داریم عالقه(کنیم » مهربانی«
ِنفسه خود  ، فییمند خاطر اینکه این عالقه  نه به- ) و ورزش باال ببریم

همچنین از . کند است، بلکه به آن کمک می» نیکوکاری«ِ اخالقی ِفضیلت
تا مبادا تعلق خاطر ما به یک نفر، مانع سوی دیگر باید خیلی مراقب باشیم 

.  داردز از رفتار منصفانه با او با ما را و یا، دیگر شودمان به شخصی احسان
  نسبت به شخصی کهمان  نیکوکاریمندی و حتی برخی مواقع عالقه

عنوان مثال، مادری که به فرزندش  به. یابند دوستش داریم با هم تضاد می
بار » لوس و ننر«شود او را  طور طبیعی وسوسه می مند است، به بسیار عالقه

َآورد، یعنی اینکه احساس  ِخطر انداختن   خود را به بهای بهِعطوفتَ
  . کندءمندی او، ارضا سعادت
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 ۱۷۵ نیکوکاری

، اما صحیح میدان دادقۀ طبیعی  عالاحساس  بالطبع باید بههر چند
گونه تصور کنیم که مهربان شدن مشروط بر این است که در  نیست این

ًذاتا طبعی برخی افراد . وجود بیاوریم ِ احساس مهربانی تصنعی بهد،خو
آید  شمار نمی  اما گناه بهشان باشد، دارند؛ این ممکن است از بداقبالی» سرد«
 را از ِآموختن نیکوکاری، و فرصت ) نیستگونه که سوءهاضمه گناه همان(

. دهد شان نمی دست ای برای فرار از آن به گیرد، و عذر و بهانه آنان نمی
مان را با این  بیایید وقت. ً برای همگان کامال ساده و واضح استقاعده

کنیم یا نه هدر ندهیم، و چنان عمل  می» محبت«مان را  موضوع که همسایه
و به مجردی که چنین کنیم یکی از . ایم  محبت کردهکنیم که گویی او را

کنیم که  وقتی طوری رفتار می. ترین رازها را کشف خواهیم کرد بزرگ
اگر . زودی او را دوست نیز خواهیم داشت کنیم، به گویی کسی را محبت می

مرور زمان از او بیزارتر خواهیم  کسی را مجروح کنیم که از او بیزاریم، به
مرور زمان کمتر از او بیزار   برای او کار نیکویی انجام دهیم بهاما اگر. شد

اگر به او روی خوش نشان بدهیم، . اما استثنایی نیز وجود دارد. خواهیم بود
ِآن هم نه برای خوشنودی خدا و اطاعت از حکم محبت، بلکه تا به او نشان 

خود » ِقدردان«ای هستیم و او را مدیون و  بدهیم که چه انسان بخشنده
دیری مردم هوشیارند، و . (ًسازیم، احتماال سرخورده و مأیوس خواهیم شد

در حق اما هر بار که ). شوند میخودنمایی و ترحم پاید که متوجۀ  نمی
) مانند ما(ِخاطر سرشت انسانی او و اینکه  کنیم، آن هم به دیگری نیکی می

یم، کن ْ همچون خود آرزوی سعادت میاوو برای مخلوق خداست، 
آموزیم که از این فرد کمتر   میآموزیم که قدری بیشتر محبتش کنیم، و یا می

  .بیزار باشیم
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  فصل نهم/۳کتاب  ۱۷۶

کسانی که سخت مسیحی ممکن است برای ِچه نیکوکاری بالطبع، اگر
 ، ولیعطوفت است بسیار متمایز از اگرچه، و آیدنظر  ، سرد بهاند احساساتی

فاوت فرد مسیحی با فرد  ت.دهد فرد را به سوی مهربانی و عطوفت سوق می
دارد، و » مندی عالقه«دنیوی در این نیست که فرد دنیوی فقط مهربانی، و 

فرد دنیوی با برخی افراد به مهربانی رفتار . »ینیکوکار«فرد مسیحی فقط 
کوشد با همه  است؛ اما فرد مسیحی که می» مند عالقه«کند چون به آنها  می

 حتی -شود  مند می شتر نسبت به آنان عالقهتدریج بی به مهربانی رفتار کند به
  .شان داشته باشد کرد بتواند دوست آنان که در آغاز تصور نمی
. کند طرزی عجیب در جهت مخالف نیز عمل می این قانون روحانی به

کردند زیرا از آنها متنفر بودند،  ها، در ابتدا با یهودیان بدرفتاری می آلمان
تر  هر چه ظالم. شد زیرا با آنان بدرفتاری کردندسپس تنفرشان از آنان بیشتر 

تر  باشیم بیشتر تنفر خواهیم ورزید؛ و هر چه بیشتر تنفر ورزیم، ظالم
  . و تا ابد در این دور باطل گرفتار خواهیم بود- خواهیم شد 

به همین دلیل . کنند  رشد می١اساس بهرۀ مرکب  خوب و بد، هر دو بر
نهایت اهمیت  گیریم، بی ر روزه میاست که تصمیمات کوچکی که ما ه

الجیشی است که،  ای سوق ِترین عمل نیک امروز، آغاز نقطه کوچک. دارند
هایی نائل شویم که هرگز تصور  توانیم از آن به پیروزی چند لحظه بعد، می

ِرانی و خشم امروز، به مثابه  ای ناپرهیزی از هوس ذره. کردیم آن را نیز نمی
ای را  خاکریز و موضعی است که فردا دشمن حملهاز دست رفتن سنگر و 

  .بود ِکند که بدون از دست رفتن این مواضع غیرممکن می از آنجا آغاز می

 
۱ Compound Interestم. گیرد  تعلق میآنِای که به سود   یعنی بهرۀ اصل سرمایه، و بهره. 
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 ۱۷۷ نیکوکاری

ِبرند تا نه فقط محبت  کار می برخی نویسندگان کلمۀ نیکوکاری را به
 برای  راها ِها و محبت انسان ِها، بلکه تا محبت خدا برای انسان میان انسان

به ما گفته . مردم اغلب در خصوص مورد دوم نگرانند. نندخدا توصیف ک
توانیم چنین احساسی در درون  شده است که خدا را محبت کنیم، اما نمی

چنان عمل . پس چه باید بکنیم؟ پاسخ همان است که گفتیم. خود بیابیم
ِدر پی ایجاد احساسات تصنعی در خود . کنیم که گویی او را دوست داریم

اگر از محبتم نسبت به خدا یقین داشتم، چه «: ود بپرسیماز خ. نباشیم
  .وقتی پاسخ را یافتیم برویم و آن را انجام دهیم» کردم؟ می

تر است تا  طور کلی اندیشیدن در مورد محبت خدا نسبت به ما، ایمن به
ًتواند شور دینداری را دائما در خود   نمیکس هیچ. محبت ما نسبت به خدا ِ

 و حتی اگر بتواند، احساسات چیزی نیست که خدا .فروزان نگاه دارد
محبت مسیحی، چه نسبت به خدا و چه نسبت . دهد ًعمدتا بدان اهمیت می

 اواگر در پی انجام ارادۀ خدا هستیم، از فرمان . به انسان، امری ارادی است
ْخداوند خدای خود را با تمامی دل و با «فرماید  کنیم، که می اطاعت می

 اگر مصلحت بداند به ما او» . با تمامی فکر خود محبت نماتمامی جان و
زور در خود  توانیم این احساس را به ما نمی. بخشد احساس محبت نیز می

اما نکتۀ . ، و نباید آن را بطلبیم چنانکه گویی حق مسلم ما استآوریمپدید 
 احساسات پدیدار و اگرچهخاطر داشته باشیم این است که  مهمی که باید به

با ] محبت خدا. [شوند، اما محبت خدا نسبت به ما پایدار است ناپدید می
در عزم خود برای او رود، بنابراین،   ما از بین نمیهای اعتنایی بیگناهان و 

 راسخ است، حال به هر بهایی که برای ما و ًکامالمان،  ِشفا دادن ما از گناهان
  . تمام شوداوِخود 
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  فصل دهم

  امید
 

ِاز فضایل اخالقی امید یکی  ِامید یا چشم دوختن مداوم . ی استاالهیاتِ
چنانکه برخی از مردم عصر ( به جهانی جاودان نوعی گریز از واقعیت

ِ، و یا خیال خام نیست بلکه یکی از وظایف فرد مسیحی )پندارند مدرن می
گونه که هست  و بدین معنا نیست که ما باید جهان کنونی را همان. است

ترین خدمات را به  یابیم مسیحیانی که بیش از مطالعۀ تاریخ درمی. رها کنیم
. اند ترین توجه را نسبت به جهان آینده داشته اند بیش این جهان کرده

 ِ امپراتوری روم را در مسیر پذیرش ایمان مسیحی قرار دادند،ْرسوالن که
لستان ِ، مسیحیان اونجلیکال انگ قرون وسطی را پی افکندندمردان بزرگی که
 خود را بر این جهان باقی تأثیر، همه، لغو کردندداری را  که قانون برده

شان را با آسمان مشغول ساخته  خاطر اینکه ذهن ًگذاشتند، آن هم دقیقا به
ِاز زمانی که مسیحیان عمدتا از اندیشیدن دربارۀ جهان دیگر . بودند ً

ن را هدف بگیریم، اگر آسما. اثر شدند بازایستاند، این چنین در جهان بی
 اگر زمین را هدف بگیریم هر دو را ؛زمین را نیز در تیررأس خواهیم داشت

توان  رسد اما می نظر می هر چند این قانونی عجیب به. از دست خواهیم داد
 نعمت بزرگی است، اما تندرستیًمثال . عملکرد آن را در موارد دیگر نیز دید

دهیم،   اصلی و عمدۀ خود قرار می را یکی از اهداف تندرستیای که لحظه
. کنیم بیماریم شویم و احساس می کم دچار حاالت عجیب و غریبی می کم

ِ برخوردار خواهیم بود که بیشتر در پی چیزهای  تندرستیما فقط زمانی از
به همین ترتیب، . دیگر باشیم، نظیر غذا و بازی و کار و تفریح و هوای آزاد
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قرار دهیم، هرگز موفق به نجات آن نخواهیم اگر تمدن را هدف عمدۀ خود 
  .ِما باید بیاموزیم در پی چیزی بیش از آن باشیم. شد

جز   البته به-بسیار دشوار است » آسمان«ِبرای بسیاری از ما طلبیدن 
عنوان جایی در نظر بگیریم که مکان دیدار مجدد  را به» آسمان«اینکه 

ایم؛ هدف از  لیم صحیح ندیدهیکی از دالیل این است که تع. دوستان است
بر این جهان متمرکز ایم این است که ذهن ما را  تمامی تعالیمی که دیده

در ما وجود » آسمان«دلیل دیگر این است که وقتی عالقۀ واقعی برای . سازد
ًها، اگر واقعا آموخته باشند که  اکثر انسان. دهیم دارد، آن را تشخیص نمی

طلبند که در این  ًیابند که واقعا چیزی می ی خود را تفحص کنند، درمقلب
توانند ما را  ِامور دنیوی بسیاری ادعا دارند که می. نیافتنی است جهان دست

شان عمل   برخوردار سازند، اما هرگز به قول و وعدهاین گمشدهاز 
بار که  شوند، یا در اولین تمناهایی که در اولین عشق برانگیخته می. کنند نمی

پردازیم، در هیچ  افتیم، و یا به کاری مهیج می ری غریب میبه فکر کشو
منظور . شوند که باید و شاید ارضاء نمی ازدواج و سفر و آموزشی، چنان

طور معمول ازدواج ناموفق، سفرهای تعطیلی، و یا آموزش شغلی  آنچه به
ِدر اشتیاق آغازین، . ِترین و برترین آنها است خوانند، نیست، بلکه موفق می
به گمانم پی . شود تدریج در واقعیت محو می آوریم که به چنگ می یزی بهچ

شاید هتل و مناظر  شاید همسر خوبی داشته باشیم،. اید به منظورم برده
: اطراف نیز عالی بوده باشند، و اشتغال در رشتۀ شیمی نیز بسیار جالب باشد

ت، دو شیوۀ برای رویارویی با این واقعی. گریزد ما چیزی از چنگ ما میا
  .ناصحیح، و یک شیوۀ صحیح وجود دارد

ِشخص ابله همه چیز را به گردن خود امور می. شیوۀ ابلهان) ۱ . اندازد ِ
ترین  پرهزینهاندیشد که اگر همسر دیگری بیابد، و یا به  تمام عمر چنین می
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ً، این بار واقعا آن چیز اسرارآمیز را که در ... تعطیالت برود ترین و پرتجمل
. اند  در این جهان چنینکار عِاکثر ثروتمندان طم.  آن است خواهد یافتِپی

روند،  ای به قارۀ دیگر می ، و از قاره)آن مردند(ِتمام عمر در پی این زن و 
، نتری پندارند که تازه کنند، اغلب می های مختلف را امتحان می سرگرمی

  .ندشو است، و عاقبت نیز سرخورده و مأیوس می» ترین واقعی«
یابد که همه   چنین فردی درمی١.سرخوردهو » ِانسان معقول«شیوۀ ) ۲

البته، وقتی جوانید «: گوید و می. چیز فقط خواب و خیال بوده است
اما به سن من که برسید، دیگر این خواب و خیاالت . کنید گونه فکر می این

رسد که  یگیرد و به این نتیجه م بنابراین آرام می» .خواهید کردرا فراموش 
قول  نباید چیز زیادی انتظار داشته باشد، و احساسی را که روزگاری به

البته روش دوم بهتر است . کند کرد، سرکوب می را می» ِآرزوی آن«خودش 
بخشد، و او را کمتر مایۀ رنجش و آزار دیگران  و بیشتر به انسان شادی می

که خود را از (کند  و هر چند او را تبدیل به فردی زاهدمأب می. سازد می
طور کلی با دیگران  اما به) داند خواند برتر می می» نابالغ«کسانی که آنها را 
ای  اگر انسان موجودی جاودانی نبود این بهترین شیوه. آید خوب کنار می

کران  توان فرض کرد که سعادت بی آیا میاما . شد در پی گرفت بود که می
توان فرض را بر این قرار داد  ت؟ آیا میبراستی وجود دارد و در انتظار ماس

کمان برسد؟ در این صورت،  تواند به آن سوی رنگین که آدمی براستی می
دریابیم که با ) ای پس از مرگ لحظه(چه دردناک خواهد بود که بسیار دیر 

کران را  خود، قابلیت لذت بردن از این سعادت بی» عقل سلیم«به اصطالح 
  . ایم در خود سرکوب کرده

 
1 Disillusioned 
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مخلوقات با امیال و آرزو «: گوید فرد مسیحی می. روش مسیحی) ۳
ً مثال کودک گرسنه .ارضاء این امیال ممکن باشدشوند مگر اینکه  متولد نمی

خواهد شنا  اردکی می جوجه. عنوان غذا وجود دارد شود، و چیزی به می
انسان دارای نیاز جنسی است، و . کند، و چیزی همچون آب وجود دارد

ارضاء اگر در خود نیازی بیابیم که . زی همچون رابطۀ جنسی وجود داردچی
تنها پاسخ محتمل این است که ما برای آن در این جهان ممکن نباشد، 

گوی  توانند پاسخ ًو احتماال لذات دنیوی نمی. ایم جهانی دیگر ساخته شده
باید سو  اگر چنین است، از یک. انگیزند آن باشند، بلکه فقط آن را برمی

 هرگز مواهب دنیوی را خوار نشماریم، و به خاطرشان  کهمراقب باشیم
شاکر باشیم، و از سوی دیگر، هرگز آنها را با چیز دیگری که آنها فقط 

ما باید اشتیاق رسیدن به . نسخه و انعکاس و تصویری از آنند، اشتباه نگیریم
ْ در خود زنده مان را که تا پس از مرگ بدان نخواهیم رسید، ِموطن واقعی
ای وانهاده  هرگز نباید اجازه دهیم زیر برف مدفون، و یا در گوشه. نگه داریم

مان قرار دهیم، و به  ِما باید رسیدن به موطن دیگر را سرلوحۀ زندگی. شود
  .دیگران نیز کمک کنیم تا چنین کنند

ِگویان باشیم که سعی دارند امید مسیحی دربارۀ  ما نباید نگران یاوه
خواهیم ابدیت را به نواختن  نمی«گویند  را به تمسخر بگیرند، و می» مانآس«

اگر قادر به درک کتب «پاسخ ما به این افراد این است که » .چنگ بگذرانیم
تمامی تصاویر » .شان صحبت نکنید ًبزرگساالن نیستید، پس لطفا درباره

ًصرفا تالشی ) چنگ و تاج و طال و غیره(مقدسی  کتاب رای  بنمادینِ
اند زیرا موسیقی  آالت موسیقی ذکر شده. ناپذیرند  توصیف چیزی وصف
ًشده است، و قویا از خلسه و  شناخته) نه همه(ها  برای بسیاری از انسان

 است از آنانکه در ابدیت با خدا متحد نمادیتاج . دهد کرانگی خبر می بی
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طالی . برند  نصیب میاوشوند و از شکوه و قدرت و شادی  می
کسانی که از . ِنیز گویای جاودانگی و ارزشمندی آسمان است) افرسودنین(

کنند که وقتی  تصور می البد کنند، فظی میلال ِها برداشت تحت نماداین 
 همچون کبوتر باشیم، منظورش این بود که باید چون گفتمسیح به ما 

  !مرغان تخم بگذاریم
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  فصل یازدهم

  ایمان
 

 چیزی سخن بگویم که ما مسیحیان آن را من در این فصل باید دربارۀ
ًرا تقریبا به دو مفهوم یا در دو » ایمان«ما مسیحیان کلمۀ . خوانیم می» ایمان«

 در ،ایمان. برم کار می نوبت هر دو را به بریم، و من نیز به کار می سطح به
ِ پذیرفتن یا حقیقی شمردن - باور کردن است مفهوم به معنای اول خود

ولی آنچه مایۀ حیرت . و این چندان دشوار نیست. سیحیتهای م آموزه
 این واقعیت است که -ِ حداقل مایۀ حیرت خود من بود -مردم است 

. آورند شمار می عنوان فضیلتی اخالقی به مسیحیان ایمان را بدین مفهوم، به
چنین چیزی چگونه ممکن است؟ اینکه «: پرسیدم من از خود می

از نظر اخالقی چه  بیانات را بپذیریم یا نپذیریم ها و  گزارهای از مجموعه
نه ها و بیانات را  انسان معقول گزاره«: دادم و پاسخ می» ؟ارزشی دارد

 اینکه در مورد ».پذیرد دلخواه بلکه با سبک و سنگین کردن شواهد، می به
شود، گویای آن نیست که او آدم  ِخوب یا بد بودن شواهد دچار اشتباه می

و اگر شواهد را بد .  نیستهوش بالکه فقط بدین معنا است که بدی است، ب
ًسازد، صرفا حماقت  شان می رغم آن خود را وادار به پذیرفتن داند و علی می ِ

  .کرده است
اما آنچه . کنم که هنوز هم چنین دیدگاهی دارم بسیار خوب، من فکر می

تند ـ این بود متوجۀ آن نبودم ـ و بسیاری هنوز هم متوجۀ آن نیسدر گذشته 
کردم اگر ذهن انسان یک بار حقیقت چیزی را پذیرفت،  که تصور می

همچنان بر حقیقت آن اذعان خواهد داشت، مگر آنکه خالف آن ثابت شود 
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 ذهن آدمی کردم که واقع، تصور می  در.  نظر گردد و وی ناگزیر به تجدید
ِکامال در حاکمیت خرد است اس شواهد اس عنوان مثال، عقل من بر  به.ً

کند، و  ًخوب کامال متقاعد شده است که بیهوشی مرا دچار خفگی نمی
ِجراحان حاذق پیش از بیهوشی کامل، جراحی را آغاز نمی  این اما. کنند ِ

خوابانند و با آن   روی تخت جراحی میشود که وقتی مرا سبب نمی
 دستخوش اضطرابی کودکانه از ،کنند نگاهم میشان  های ترسناک ماسک

 نشوم و نترسم از اینکه پیش از بیهوشی کامل، جراحی حساسی خفگیا
ًاتفاقا، ایمان من : گیرد که ایمان را از من مینیست حال، این عقل  .آغاز شود

کند،  آنچه، ایمان را در من کور می. در اینجا بر پایۀ عقل استوار است
طف و بنابراین، عقل و ایمان از یک سو و عوا. تخیالت و احساسات است

   .تخیالت از سوی دیگر، در جنگ و پیکارند
های بسیاری از آن را  وقتی خوب به این موضوع بیاندیشیم، نمونه

داند که دختر  ًاساس شواهدی کامال درست، می ًمثال فردی، بر. یابیم می
گو است، و رازدار نیست و نباید به او اعتماد کرد،  زیبایی از آشنایانش دروغ

 اعتماد به آنچه را دریافته، از دست و خرد اواست، عقل اما وقتی با او 
، و »ًاحتماال او این دفعه متفاوت خواهد بود«پندارد که  دهد، و چنین می می

گذارد که نباید  کند، و رازی را با او در میان می بار دیگر حماقت می
دانست،  پس احساسات و عواطفش، آنچه را ایمانش یقین می. گذاشت می

کودک . خواهد شنا کردن بیاموزد و یا کودکی که می. اخته استنابود س
ًداند که بدن انسان بدون جلیقۀ نجات الزاما غرق  اساس عقل یقین می  بر

اما سؤال اینجا . هنگام شنا در آب دیده استها نفر را  شود، زیرا ده نمی
کند و او را به حال خود  است که آیا وقتی معلمش دست او را رها می
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تواند همچنان باور خود را حفظ کند؟ یا ناگهان باور را از  ذارد، باز میگ می
  رود؟ هراسد و در آب فرو می دهد و می دست می

 خرداگر عقل و . حال چنین چیزی در مورد مسیحیت نیز صادق است
ِگوید وزنۀ شواهد مخالف مسیحیت سنگین کسی به او می تر است، من از او  ِ

اما . آید ایمان در این مرحله به میان نمی.  بپذیردانتظار ندارم مسیحیت را
ِگوید که وزنۀ شواهد موافق   فرد به او میخردفرض کنیم که عقل و  ِ

ِطی چند که توانم به چنین فردی بگویم  من می. تر است مسیحیت سنگین
 لحظاتی خبر بد خواهد شنید، و یا . اتفاقی برای او خواهد افتادهفتۀ بعد چه

ایمانان، ناگهان احساساتش  واهد شد، و یا در میان بیدچار مشکل خ
ای  لحظه. َای رعدآسا خواهد آورد برانگیخته خواهد شد و بر ایمانش حمله

خواهد  طلبد، و یا می می) خوابگی برای هم(خواهد رسید که او فردی 
شود، و یا فرصتی  ْدروغی بگوید، یا از خود بسیار راضی و خشنود می

کاش   کند ای ای که آرزو می ، لحظهآوردنامشروعی به چنگ یابد که پول  می
و دوباره امیال و آرزوهایش رعدآسا بر او حمله . مسیحیت واقعی نبود

ِگویم که در آن دلیل واقعی جدیدی  هایی سخن نمی من از لحظه. برند می ِ
َآورد برمی علیه مسیحیت سر رو شد و این  با چنین دالیلی باید روبه. َ

گویم که در  هایی سخن می من از لحظه. ًت کامال متفاوتموضوعی اس
ِ حالت روحی خاصی علیه مسیحیت برانگیخته میشخص مزبور   .شود ِ

ایم،  هایی است که پذیرفته ایمان، بدین مفهوم، هنر دفاع کردن از ارزش
حسب نوع  ِزیرا حاالت روحی ما بر. مان ِرغم تغییر حاالت روحی علی

َخردماندیدگاهی که  من به تجربه این را . کنند گیرد، تغییر می در پیش می ِ
اکنون که مسیحی هستم، برخی مواقع دچار حاالتی روحی . ام آموخته
رسد، اما زمانی که ملحد  نظر می شوم که در آن همه چیز غیرمحتمل به می
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نظر  شدم که در آن مسیحیت بسیار محتمل به بودم، دچار حاالتی روحی می
ِ حاالت روحی ما علیه خویشتن واقعیِعصیان. رسید می ناپذیر  مان اجتناب ِ
حد و تا . به همین سبب نیز ایمان فضیلتی اخالقی و الزامی است. است

ِتوانیم مسیحی معقولی   نه میمان را تعیین نکنیم، حدود حاالت روحی
 که  خواهیم بودباشیم، و نه ملحدی معقول، بلکه موجودی مردد و دو دل

  .اش ه به وضع هوا است و جهاز هاضمهاعتقاداتش بست
ِگام نخست، صحه گذاردن بر این واقعیت است که حاالت روحی ما 

ِقدم بعد این است که پس از پذیرفتن مسیحیت، برای مدتی، . کنند تغییر می
به همین . های مهم آن تأمل کنیم هر روزه ارادی و آگاهانه در برخی از آموزه

ِمذهبی روزانه، و رفتن به کلیسا، قسمت ِسبب است که دعا و مطالعات 
ًباید آنچه بدان ایمان داریم دائما به ما . مهمی از زندگی مسیحی است

طور خودکار در ذهن  نه این ایمان و نه هیچ باور دیگری به. یادآوری شود
واقع، اگر از صد نفر که  در. ایمان ما به تغذیه نیاز دارد. ماند ما زنده نمی

دانم کسی از  اند سؤال کنیم، بعید می سیحیت را از دست دادهشان به م ایمان
آیا مردم اغلب چون موج دریا . َآنها به دالیلی صادقانه آن را ترک گفته باشد

  شوند؟ ِرفته از ساحل ایمان دور نمی رفته
ِو حال باید به ایمان در مفهوم دوم و باالتر آن بپردازیم، و این 

من قصد دارم با . ام ون به آن پرداختهدشوارترین چیزی است که تا کن
خاطر  ًحتما به. بازگشتن به موضوع فروتنی، به مبحث ایمان نزدیک شوم

. یمتکبرسوی فروتنی این است که دریابیم م دارید که گفتیم گام نخست به
ِکار بستن  افزاییم که گام بعدی، تالش واقعی در جهت به اکنون بر آن می

ِفضایل اخالقی مسیحی اس زیرا اغلب هفتۀ اول . یک هفته کافی نیست. تِ
زیرا در آن زمان، با . شش هفته سعی کنید. همه چیز بر وفق مراد است
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 ۱۸۹ ایمان

تر از نقطۀ آغازین، حقایقی  ای پایین ِسقوط کامل، و یا حتی سقوط به نقطه
انسان تا عزم خود را برای نیک بودن . ْرا در مورد خود خواهیم آموخت

 یکی از نظریات ابلهانۀ رایج این .که چقدر بد استفهمد  جزم نکند، نمی
. این دروغی است آشکار. دانند است که مردم نیک معنی وسوسه را نمی

 یادمان .برند کنند، به قدرت آن پی می  مبارزه می  که با وسوسه آنانفقط
شان را  شود توان نظامی ها است که می باشد که فقط با جنگیدن علیه آلمان

 جهت با حرف زدن درقدرت باد را . با تسلیم شدن به آنهادریافت، نه 
کسی که پس از پنج . نه با خوابیدن روی زمینتوان فهمید،   آن میمخالف

داند که آن وسوسه یک ساعت بعد چه  شود، نمی دقیقه تسلیم وسوسه می
به همین سبب است که مردم بد، به یک مفهوم، چیزی در مورد . خواهد شد
ِاند و این چنین، زندگی  زیرا تمام عمر تسلیم شده. دانند می نلیدیبدی و پ

ِما هرگز به قدرت امیال شیطانی درون خود پی نمی. اند محفوظی داشته بریم  ِ
و مسیح، یگانه انسانی که هرگز تسلیم . شان به جنگ برخیزیم مگر علیه

 او -شناسد  طور کامل وسوسه را می وسوسه نشد، یگانه انسانی است که به
 بسیار خوب، پس .اش در حد کمال است بینی یگانه کسی است که واقع

ِکار بستن فضایل اخالقی  ِترین دستاورد ما از تالش واقعی برای به عمده ِ
َکل از سر به در کنیم که خدا  این فکر را باید به. مسیحی، شکست است

شانی توانیم با تالش خود، نمرات درخ آزمونی برای ما مقرر کرده که ما می
توان با خدا  َاین فکر را هم باید از سر به در کنیم که می. در آن کسب کنیم

دست به نوعی معامله زد، یعنی با اجرای آن قسمت از پیمان که مربوط به 
ست، خدا را مدیون خود سازیم، و او به اقتضای عدالت، مجبور به ادای  اما

  .دین خود شود
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ی هر چند مبهم نیز داشته باشد، تا َکنم هر کس به خدا ایمان من فکر می
اولین .  امتحان یا معامله در سر داردِفکرزمانی که مسیحی نشده، نوعی 
ْثمرۀ مسیحیت اصیل و راستین در برخی پس .  استفکارکوبیدن این ا هم ِ

ِکنند این به مثابه شکست خوردن  ، تصور میافکارِاز فروپاشی این 
کنند که خدا  تصور می. یندشو  دست میمسیحیتمسیحیت است و از 

یکی از دالیل .  بر تمامی این امور واقف استاوولی . اندیش است ساده
ِاصلی پدیدآیی مسیحیت این بود که چنین ا خدا در . بکوبد هم  را درفکاریِ

ِای است که ما کشف کنیم که موضوع کسب نمرۀ قبولی، و  انتظار لحظه
  . به ما، در میان نیستاومدیون ساختن 

خدا منشاء تمامی استعدادهای ما، قوۀ تفکر، و .  حال کشفی دیگرو
ِاگر تمامی لحظات . ِلحظۀ حرکت دادن اعضای پیکر ما است ِتوانایی لحظه

توانیم چیزی به  طور خاص وقف خدمت به خدا کنیم، نمی مان را به زندگی
ِ بدهیم که از آن خود او  فالن شخص وقف«گوییم  وقتی می.  نبوده باشداوِ

ِخدمت به خدا است، و زندگی خود را وقف ماند که  ، به این می»کرده خدا ِ
ریال به من پول بده تا ًبابا، لطفا چند «: کودکی نزد پدر خود برود و بگوید

ای که  دهد و از هدیه  البته پدر به فرزندش پول می».برات هدیۀ تولد بخرم
جا  یار نیک و بهاین بس. شود خرد بسیار خشنود می فرزندش برای او می

 این پدر با گرفتن هدیه از کند که است، اما فقط شخصی ابله تصور می
 وقتی انسان به این دو .شود اش افزوده می فرزندش، چند ریال بر دارایی
پس .  آغاز کنداوتواند کار خود را در زندگی  ًکشف نائل آید، خدا واقعا می

 انسان در این مرحله بیدار .شود ِزندگی واقعی پس از این مرحله آغاز می
  . مفهوم دیگر ایمان، سخن گوییمتوانیم دربارۀ اکنون می. شده است
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  فصل دوازدهم

  ایمان
 

دقت به آن توجه  کنم که دوست دارم همه به من با بیان مطلبی آغاز می
دهد که  معنا است، و به سؤاالتی پاسخ می اگر این فصل برای شما بی. کنید

ًو اصال وقت . ًرح نشده است، پس فورا از آن بگذریدبرای شما هرگز مط
پیش از مسیحی شدن، برخی چیزهای مشخص در . خود را هدر ندهید
اما چیزهای عظیم و بسیاری نیز وجود . توانید بفهمید مورد مسیحیت را می

 ها ِدارد که تا قدری در طریق ایمان مسیحی گام نگذارید قادر به درک آن
گونه به نظر   ایناگرچهًیزها کامال عملی هستند، این چ. نخواهید بود

هایی   با موانع و تقاطعرویاروییهایی برای  اینها دستورالعمل. رسند نمی
رو نشود  شویم، و تا شخص با آنها روبه رو می هستند که در سفر با آنها روبه

وقتی در مطالعۀ کتب مسیحی به .  نخواهند داشتچندانی برای اومعنای 
شوید، و ًاند، اصال نگران ن ًتان کامال نامفهوم خورید که برای رمیمطالبی ب

 و شاید - زیرا زمانی خواهد رسید .ها صرف نظر کنید ًعجالتا از این قسمت
اکنون قادر به  اگر هم.  که ناگهان به معنای آنها پی خواهید برد- ها بعد  سال
  .تان مایۀ دردسر خواهد بود شان باشید، فقط برای درک
قدر برای دیگران هشداردهنده است که برای خود  بته همۀ اینها همانال

آنچه در این فصل قصد توضیح آن را دارم، ممکن است از . من نیز هست
ام در  رسیدهمراد و مطلب ممکن است فکر کنم به . درک خودم فراتر باشد

ا ِخواهم از عالمان مسیحی استدعا کنم توجه الزم ر می. ام حالی که نرسیده
مبذول دارند و هر جا که به اشتباه رفتم به من هشدار بدهند؛ و از دیگران 
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  فصل دوازدهم/۳کتاب  ۱۹۲

کش  ـ همچون چیزی پیشهایم را دربست نپذیرند  استدعا دارم تا گفتهنیز 
رو که به درستی   مفید باشد، ولی نه از آنمکن استهایم م شده، زیرا گفته
  . آنهایقین دارم

ای  لحظه. گویم ِاالتر آن، سخن میاکنون دربارۀ ایمان به مفهوم دوم و ب
پیش ذکر شد که موضوع ایمان بدین مفهوم، پس از گرویدن شخص به 

ِکار بستن فضایل  ِشود؛ پس از اینکه سعی کامل بر به مسیحیت، مطرح می ِ
برد، و حتی اگر موفق نیز  کند و به شکست خود پی می ِاخالقی مسیحی می

ِاکنون از آن خود خدا  هد که همد بشود، فقط چیزی را به خدا بازپس می ِ
حال، بار دیگر، آنچه . برد به بیانی دیگر، به ورشکستگی خود پی می. است

 این است اوموضوع مهم برای . ًبرای خدا مهم است، دقیقا اعمال ما نیست
 مخلوقاتی که مقصود -های خاص  که ما مخلوقاتی باشیم دارای ویژگی

من . اند  در ارتباطاوای خاص با  شیوه ه مخلوقاتی که ب- بوده است اونظر 
ای خاص با یکدیگر در  و به شیوه«افزایم که  این جمله را به آن نمی

وقتی با خدا در رابطۀ صحیح . ، زیرا در آن گنجانده شده است»اند ارتباط
قرار بگیریم بدیهی است که با همنوعان خود نیز در رابطۀ صحیح قرار 

شکلی منظم  های چرخ به توپی و طوقه، به پره گیریم؛ چنانکه سیم می
بیند  ِتا زمانی که انسان خدا را طرف معامله، و یا چون ممتحنی می. اند متصل

 تا موقعی که به ادعاهای موافق و -که برگۀ امتحان پیش روی او گذاشته 
 قرار او هنوز در رابطۀ صحیح با - اندیشد  مخالف بین خدا و خود می

ِو تا به ورشکستگی . ْا و خود درکی ناصحیح داردو از خد. نگرفته است
  .تواند با خدا در رابطۀ صحیحی قرار بگیرد خود پی نبرد نمی

ًمنظور این است که واقعا به این موضوع پی » پی ببرد«گوییم  وقتی می
زیرا هر کودکی با کمی . وار آن را به زبان بیاورد ببرد، نه اینکه فقط طوطی
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 ۱۹۳ ایمان

توانیم چیزی به خدا  ما نمی«آموزد که بگوید  می زود ی،ِتعلیمات مذهب
 نباشد، و در انجام همین کار نیز شکست اوِاکنون از آن  بدهیم که هم

من از این سخن » .داریم خوریم زیرا چیزی را برای خود نگه می می
  .ًگویم که انسان باید واقعا حقیقت این مطلب را به تجربه دریابد می

ِمان در رعایت شریعت  توانیم به شکست یحال ما، به یک مفهوم، نم
و سپس (عمل آوریم  مان را به ترین تالش خدا پی ببریم مگر اینکه سخت

ِتا واقعا نکوشیم، هر چه نیز بگوییم، همواره در پس ). شکست بخوریم َ ً
اگر دفعۀ بعد بیشتر بکوشم، به «ای خواهد بود مبنی بر اینکه  مان ایده ذهن

سوی  بنابراین، به یک معنا، راه بازگشت به» .م بودًیقین کامال نیک خواه
اما به . تر بکوشیم تر و سخت ِخدا، راه تالش اخالقی است، اینکه سخت

ْکوشیدن در . تواند ما را به خانه بازگرداند معنایی دیگر، کوشیدن هرگز نمی
تو باید این را «: رساند که رو به خدا کنیم و بگوییم ای می نهایت ما را نقطه

آیا من «کنم به خود نگویید  من از شما استدعا می» .من ناتوانم. انجام دهی
ی ِو به انتظار ننشینید تا ببینید که آن لحظه ک» ام؟ به آن نقطه رسیده

ترین  وقتی مهم. کشاند  انسان را به مسیری انحرافی می کاراین. رسد می فرا
شان  ظه از وقوعافتند، اغلب در همان لح چیزها در زندگی ما اتفاق می

حتی در » .، من در حال رشدمآه«: گوییم ما دائم به خود نمی. غافلیم
گیرد ببیند  کسی که تصمیم می. توان این را دید چیزهای بسیار ساده نیز می

به همین . ًبرد یا نه، به احتمال زیاد کامال بیدار خواهد ماند که خوابش می
ن است برای همه، در یک لحظه گوییم، ممک ترتیب، آنچه ما از آن سخن می

ً چنانکه مثال برای پولس رسول و یا جان بانیان - ْو یک آن اتفاق نیافتد 
قدر تدریجی و آرام باشد که شخص   بلکه ممکن است آن-اتفاق افتاد 

و آنچه مهم . هرگز نتواند ساعت و حتی سال خاصی را برای آن تعیین کند
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ه ما وقوع آن را چگونه احساس است طبیعت و ماهیت تغییر است نه اینک
های خودمان و رسیدن به  این تغییر یعنی دست برداشتن از تالش. کنیم می

وضعیتی که در آن، از انجام هر کاری برای خودمان مأیوس و ناامید 
  .سپاریم شویم و این موضوع را به خدا می می

فهمی  ممکن است مورد کج» سپردن خدا به«دانم که موضوع  من می
» سپردن خدا به«ِمفهوم . کنم  اما من از این کلمات استفاده می،ر بگیردقرا

و به  .کند  با تمام وجود به مسیح توکل میبرای فرد مسیحی این است که او
نحوی، در اطاعت کاملی که از  کند که مسیح او را، به اعتماد میاین حقیقت 

، به این حقیقت همچنین. سازد َجا آورد، سهیم می شدنش به تولد تا مصلوب
سازد، و به معنایی، نقصان و   که مسیح او را شبیه خود میکند اعتماد می
 ما را در اوزبان مسیحی،  به. سازد های او را نیک می کاستی

 ِپسران «،»دشخو«سازد و ما را همچون  سهیم می» خود» «ِفرزندخواندگی«
توضیح خواهیم در کتاب چهارم معنای این کلمات را بیشتر . »سازد میخدا 
 حتی همه اودهد،  ای می مسیح به ما هدیه: خواهید بخوانید هر طور می. داد

ِتمام زندگی مسیحی، به مفهومی، . دهد چیز را به رایگان به ما هدیه می
ای است که  اما مشکل، رسیدن به نقطه. ِشامل پذیرفتن این هدیۀ عالی است

ًما معموال دوست . کنیم، هیچ استتوانیم ب ایم و می ما دریابیم هر آنچه کرده
. مان چشم بپوشد داریم خدا کارهای نیک ما را پاداش بدهد و از خطایای

توان غلبه یافت مگر  ای نمی باز باید، به مفهومی، بگوییم، بر هیچ وسوسه
اما .  یا به عبارتی، شکست را بپذیریم-» .از کوشیدن دست برداریم«آنکه 

از کوشیدن دست «ۀ صحیح و به دالیل صحیح توانیم به شیو همچنین، نمی
و باز به مفهومی دیگر، . ِمگر آنکه نهایت تالش خود را کرده باشیم» برداریم

البته، . ایستیم ِسپردن همه چیز به مسیح به این معنا نیست که از کوشیدن باز
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 ۱۹۵ ایمان

گوید عمل کنیم، و   میاو یعنی اینکه بکوشیم به هر چه اواعتماد کردن به 
عنایی نخواهد داشت که بگوییم به کسی اعتماد داریم اما پند و اندرز گر نه م

ایم، پس باید   سپردهاوًبنابراین اگر خود را واقعا به . گیریم  را به گوش نمیاو
ای  ای نوین است، شیوه اما این تالش به شیوه.  اطاعت کنیماوبکوشیم تا از 

با انجام دادن این ] در این شیوۀ نوین[ما . که در آن نگرانی کمتر است
آوریم  از این رو کوشش به عمل میکوشیم تا نجات بیابیم، بلکه  چیزها نمی

ما به این امید نیستیم . مان را آغاز کرده است اکنون نجات بخشیدن  هماوکه 
ِکه در ازای پاداش اعمال ای  مان به آسمان برویم، بلکه عمل کردن به شیوه ِ

 آسمان در ای از  بارقهاکنون هم زیرا ،استناپذیر  مان اجتناب خاص برای
  .زند مان سوسو می درون

ِاز اعمال نیک و «اند که  مسیحیان اغلب در این باره بحث و گفتگو کرده
 سخن گفتن در »رساند؟ ایمان، کدام یک مسیحیان را به سر منزل مقصود می

ماند که  ِمورد چنین موضوع دشواری ورای توان من است، اما بدین می
فقط تالشی اخالقی و جدی »  است؟رت کدام لبۀ قیچی ضروری«: بپرسیم
و ایمان به مسیح . رساند که شکست را بپذیریمبای  ما را به نقطهتواند  می

رسد و  تنها چیزی است که در آن نقطۀ یأس و ناامیدی به دادمان می
  است که اعمال خوب الجرم پدیداودهد، و به سبب ایمان به  مان می نجات
که برخی از مسیحیان، در ِشکل کاذب حقیقت وجود دارد دو . آیند می

 ذکر اند؛ شان متهم کردهِ  مسیحیان را به باور داشتن ازگذشته، برخی دیگر
ِ احتماال به آشکار شدن حقیقت کمک میاین دو مورد گروهی که . کند ً

ِفقط اعمال نیک مهم است، و محبت بهترین عمل نیک است، «: گفتند می و ِ
بهترین نوع محبت کمک مالی کردن است، و کلیسا نیز بهترین مکانی است 

هزار پوند کمک کنید و ما  بنابراین به ما ده. ِتوان بدان کمک مالی کرد که می
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و البته، پاسخ این ادعای پوچ و » .کنیم جواز عبور شما را به آسمان صادر می
نجام شوند، یعنی با انگیزۀ ِیاوه این است که اعمال نیکویی که بدان انگیزه ا

. جز سوداگری و تجارت نیستندِخریدن آسمان، نه تنها نیکو نیستند، بلکه 
و بالطبع، اگر . فقط ایمان مهم است«گروه دیگر متهم بودند به گفتن اینکه 

 گناه  دوست عزیز، برو.کنیم ایمان داشته باشیم، دیگر مهم نیست که چه می
ایت موضوع را رفع و رجوع خواهد و مسیح در نه! کن و خوش باش

به » ایمان«پاسخ به این ادعای پوچ و یاوه نیز این است که، اگر آنچه » .کرد
 نه -گذارد، پس ایمان نیست  َخوانی وقعی بر کالم مسیح نمی مسیح می

ِ بلکه فقط پذیرش ذهنی برخی نظریات دربارۀ اوایمان و اعتماد به    . استاوِ
انگیز،  ِآمیختن این دو، در یک جملۀ شگفت همًمقدس واقعا با در کتاب

نجات خود را «: گوید نیمۀ اول جمله می. گوید کالم آخر را در این باره می
ِ، چنانکه گویی همه چیز به ما و اعمال »عمل آورید ترسان و لرزان به

است که  خدا زیرا«: گوید مان بستگی دارد، اما در بخش دوم جمله می نیک
خود، هم تصمیم و هم قدرت انجام آن را در شما پدید با عمل نیرومند 

َآورد می و این . ِ، چنانکه گویی خدا فاعل تمامی اعمال است و ما هیچ»َ
متحیرم اما جا . رو هستیم واقعیتی است که ما در مسیحیت با آن روبه

ًدهند، دقیقا به  ًکوشیم آنچه را خدا و انسان متفقا انجام می ما می. ام نخورده
و البته این عمل را به این تشبیه . ء مشخص تفکیک، و درک کنیماجزا
او سهم خود را «: کنند، تا بتوانیم بگوییم کنیم که دو شخص با هم کار می می

. شود اما این شیوۀ تفکر با شکست مواجه می» .انجام داد و من سهم خود را
حتی  هم در درون و هم در برون ما است، ،خدا. رد خدا چنین نیستکعمل
یافتیم، باز زبان انسانی قادر به بیان آن   هر یک را نیز درمیعملکرداگر 
 تعاریف این موضوع،کلیساهای مختلف در تالش برای بیان . بود نمی
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ًیابیم که آنانکه قویا بر  شان درمی لیکن از تعاریف. اند گوناگونی آورده
ِاهمیت اعمال نیک تأکید می شمارند؛ و  ری میرا ضرو» ایمان«گذارند، لزوم  ِ

ِشمارند بر لزوم اعمال نیک تأکید  را ضروری می» ایمان«آنانکه اهمیت 
  .توان رفت به هر حال، از این جلوتر نمی. کنند  می

ان با من موافق باشند که هر چند مسیحیت در نظر یبه گمانم تمام مسیح
ِاول به مذهب اخالقیات و وظائف و احکام و حس تقصیر و فضایل 

به این ترتیب، انسان . د، اما همچنان مؤدی ما به چیزی ورای آن استَمان می
گونه چیزها سخن   که مردمان آن از اینبیند ای از دیاری را می گوشه
اند، چنانکه آینه  و همه سرشار از نیکویی. گویند، مگر به شوخی و کنایه نمی

اند، و   آن ننهادههیچ نامی بر. خوانند اما آن را نیکویی نمی. از نور آکنده است
اما این نزدیک به .  سرچشمۀ آنندِمسحوراندیشند، بلکه شیفته و  بدان نمی
هیچ  .شود جاده از محدودۀ دنیای ما خارج میای است که در آن،  مرحله

، بسی دورتر از یو نگاه بسیار: بیند از این محدوده را نمیچشمی جلوتر 
  .رود نگاه من می
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  فصل اول

   مولود ساختن وآفریدن
  )متولد کردن(

  

خواهم در این کتاب با شما در میان  اند که از آنچه می به من هشدار داده
 االهیاتخوانندگان معمولی که «: گویند می. نظر کنم بگذارم، صرف

ولی من » . تبیین کنشان خواهند؛ مذهبی ساده و عملی برای نمی
 االهیات. شمارم من خوانندگان عادی را جاهل نمی. پیشنهادشان را رد کردم

خواهد دربارۀ خدا  نظر من هر انسانی که می و به» علم خداشناسی«یعنی 
. ها را داشته باشد  ایدهترین روشنترین و   دقیقاوتفکر کند باید دربارۀ 

   رفتار کرد؟آنهامثل کودک با خوانندگان کودک نیستند، پس چرا باید 
.  بیزارنداالهیاتبرای من تا حدی قابل فهم است که چرا برخی افراد از 

کردم که افسر  ِبار برای افسران نیروی هوایی سخنرانی می خاطر دارم یک به
اما . آید این چیزها به کار من نمی«: ای برخاست و گفت پیر و دنیادیده

من در . دانم که خدایی هست می. بی هستماضافه کنم که من هم فردی مذه
انگیز احساس   را همچون رازی شگفتاوِتنهایی و سکوت شب و بیابان 

 اودربارۀ را رفتۀ شما  های شسته ها و فرمول به همین سبب، آموزه. ام کرده
مایه  بسیار بی واقعی را تجربه کرده، کسی که خدایاینها برای . کنم باور نمی

  ».نماید می و خشک و غیرواقعی
کنم که او در بیابان حضور  فکر می. من از جهاتی با آن شخص موافقم

های  و حال که از آن تجربه به اعتقادنامه. ًخدا را واقعا تجربه کرده بود
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گشت، از چیزی واقعی به چیزی که کمتر از آن واقعی  مسیحی بازمی
ِریای  د،به همین شکل، اگر فردی از ساحل. کرد نمود، رجوع می می

 از روی نقشه به این دریا بنگرد، از چیزی واقعی سپسآتالنتیک را ببیند و 
به چیزی که نسبت به آن کمتر واقعی است نگریسته؛ رجوع از امواج واقعی 

کاغذی  اگرچه نقشه، تکه. ای وجود دارد اما در اینجا نکته. به کاغذی رنگی
ًاوال، این . د داشته باشیمیا رنگی است، اما باید دو نکته را در مورد آن به

که در ترسیم شده های صدها و هزاران سیاح طرح  منبای یافته نقشه بر
َای عظیم در پس خود دارد که  اند؛ و تجربه ِدریای آتالنتیک واقعی سفر کرده

همچون تجربۀ فردی از سواحل آتالنتیک، واقعی است؛ و هر چند تجربۀ 
ًثانیا، اگر . گیرد ی تجربیات را در بر میفرد نگاهی گذرا است، اما نقشه، تمام

تا زمانی که . ًبخواهیم به مقصدی سفر کنیم، وجود نقشه قطعا الزامی است
تر  مراتب جالب ِهای گذرای خودمان به ایم، نگاه به قدم زدن در ساحل قانع
اما اگر قصد سفر به آمریکا را داشته باشیم، نقشه . از نگریستن به نقشه است

  .آید تا قدم زدن بر ساحل کارمان می بیشتر به
های  آموختن و تفکر دربارۀ آموزه.  به مثابه آن نقشه استاالهیاتحال، 

ِمسیحی، اگر معطوف به مطالعۀ صرف باشد، کمتر از آنچه دوست ما در 
ها خدا نیستند؛ بلکه  آموزه. بیابان تجربه کرده بود، واقعی و مهیج خواهد بود

ا این نقشه بر مبنای تجربیات صدها و هزاران ام. اند فقط نوعی نقشه
 تجربیاتی که -اند  ًی تدوین شده که واقعا با خدا در ارتباط بودهدان االهی

دیگر اینکه، . اند  ِهیجانات مذهبی ما، در قیاس با آن، بسیار ابتدایی و مبهم
نچه آ. اگر بخواهیم از آنجا که هستیم فراتر برویم، باید از نقشه استفاده کنیم

ًدر بیابان برای آن مرد اتفاق افتاد ممکن است واقعی بوده باشد، و قطعا نیز 
سوی چیزی   انگیز بوده است، اما هیچ ثمری ندارد، و مؤدی به هیجان
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واقع، به همین دلیل   در.نتیجۀ عملی مشخصی هم در پی نداردنیست؛ 
 بسیار -  ً مثال تجربه کردن خدا در طبیعت و غیره- ِاست که مذاهب مبهم 

ْ بسیار است و از عمل خبری نیست، مثل خیره شدن به ت،هیجانا. جذابند
اما با مطالعه در سواحل آتالنتیک هرگز به جزیرۀ . امواج دریا از ساحل

ها و موسیقی نیز   نخواهیم رسید، و با تجربۀ حضور خدا در گل۱نیوفاوندلند
ه نقشه و پرهیز از نه با نگریستن ب. به حیات جاودان دست نخواهیم یافت

 دریا به مقصدی خواهیم رسید؛ و نه در سفر دریا بدون نقشه امنیت  درسفر
  .خواهیم داشت

. ً علمی است کاربردی، مخصوصا در حال حاضرْاالهیات دیگر، بیانیبه 
ًدر گذشته، که تحصیالت و بحث و گفتگو جای چندانی نداشت، احتماال  ِ

زیرا . گونه نیست اما اکنون این. ا سر کردشد با چند ایدۀ ساده دربارۀ خد می
بالطبع، اگر . شنوند ِهمه سواد خواندن دارند، و بحث و گفتگوها را می

  دربارۀ خدا بدین معنا نیست که قائل نیست،االهیاتارزشی برای شخصی 
ِ نادرست بسیاری دربارۀ خدا نظرهایندارد، بلکه بدین معنا است که نظری 
عنوان  که امروزه بهآنچه زیرا بسیاری از .  و منسوخفتهآش بد و نظرهایدارد، 
ْان واقعی قرندان االهیتوسط اند،   نوین دربارۀ خدا مطرحهای یهنظر ها پیش  ِ

ِباور کردن مذهب عامه. اند  شدهآزموده، و رد ْپسند انگلستان عصر مدرن، به  ِ ِ ِ
  .تماند که باور کنیم زمین مسطح اس  و بدین می- است سرویمثابه پ

پسندی که از  زیرا اگر دقیق به این موضوع بیاندیشیم، آیا ایدۀ عامه
ِعیسای مسیح معلم بزرگ اخالق «کنند این نیست که  مسیحیت استنباط می

ِتوانیم نظم اجتماعی  بود، و اگر ما فقط به پند و اندرز او گوش بسپاریم می
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؟ البته، این »سان مانع وقوع جنگ دیگری شویم بهتری برقرار کنیم و بدین
ِاما در مقایسه با کل حقیقت مسیحی. بسیار درست است ، مطلب چندانی تِ

  .ِگوید، و هیچ اهمیت عملی و کاربردی نیز ندارد به ما نمی
ًاین کامال صحیح است که اگر به اندرزهای مسیح عمل کنیم، دیری 

ولی لزومی ندارد که . مندتر خواهیم زیست  در جهانی سعادتپاید که نمی
اگر به آنچه افالطون و ارسطو و یا کنفوسیوس . ًحتما از مسیح پیروی کنیم
 که  حال.مان بسی بهتر از آنچه هست خواهد شد گفتند نیز عمل کنیم وضع

حاال چرا . ایم پردهچه؟ ما که هرگز به پند و اندرز معلمین بزرگ گوش نس
مان بزرگ  دیگر معل دارد ما از مسیح بیش ازباید بسپاریم؟ چرا احتمال

 اما این حتی ترین معلم اخالق است؟ ؟ آیا چون او بزرگپیروی کنیمتاریخ 
 در آموختن دروس ابتدایی اگر. کند  را کمتر نیز میاودلیل پیروی کردن از 

 اگر مسیحیت به ترین درس را بیاموزیم؟ پیشرفتهتوانیم  چگونه میایم،  مانده
زیرا . قد هرگونه اهمیتی استِمعنای قدری پند و اندرز بیشتر است، پس فا

اند، و  طی چهار هزار سال گذشته به حد کافی به بشر پند و اندرز داده
  . بیشتر نیز تغییری ایجاد نخواهد کرد اندرزقدری

  نگاهیجدی در زمینۀ ایمان مسیحیبه کتب اما به مجردی که 
سندی پ ِها با مذهب عامه گونه کتاب  مضمون اینیابیم که  درمیاندازیم، می

های مسیحی  کتاب . متفاوت استکه ذکر آن رفت، از اصل و اساس
گویند   همچنین می.)معنای آن هر چه باشد(گویند مسیح، پسر خداست  می

شوند » پسران خدا«توانند   نیز میبر مسیح اعتماد و توکل کنندآنان که 
مان نجات   ما را از گناهاناوگویند مرگ   می.)معنای آن هر چه باشد(
  .)معنای آن هر چه باشد(خشید ب
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ِما نباید از دشوار بودن این بیانات شکوه کنیم ِ مسیحیت مدعی است که . ِ
گوید، چیزی ورای این جهان فانی که قادریم  از دنیایی دیگر با ما سخن می

ممکن است گمان کنید این ادعایی . آن را ببینیم و بشنویم و لمس کنیم
گوید الجرم باید   باشد، آنچه به ما میته داش، اما اگر حقیقتاستدروغین 

 حداقل دشوار به همان اندازه که فیزیک مدرن دشوار است، - دشوار باشد 
  .و به همان دلیل
ترین نکته در مسیحیت، این ادعا است که ما با پیوستن  دهنده حال، تکان
آیا ما «: ممکن است کسی بگوید. شویم» پسران خدا«توانیم  به مسیح می

ِون پسران خدا نیستیم؟ قطعا پدر بودن خدا یکی از نظریات عمدۀ اکن هم ً
البته، به یک معنا شکی نیست که ما » طور نیست؟ مسیحیت است، این

منظور اینکه خدا به ما هستی بخشیده و ما را . اکنون پسران خدا هستیم هم
اما وقتی . کند، و به این مفهوم همچون پدر است محبت و مراقبت می

گوید، بدیهی است  سخن میبه پسران خدا » ِتبدیل شدن ما«دس از مق کتاب
  .رساند  میاالهیاتبه قلب و این ما را . در نظر داردکه معنایی متفاوت 

مولود است، و «، »است خدا مسیح پسر«: گوید ها می یکی از اعتقادنامه
. »که توسط پدرش پیش از خلقت جهان مولود شد«افزاید  ، و می»نه مخلوق

ًفا این نکته را دقیقا بهلط خاطر بسپارید که این موضوع با تولد مسیح در این  ً
ما . در، هیچ ارتباطی ندااز باکره متولد شد اوعنوان انسان، و اینکه  دنیا به

بلکه از چیزی سخن . کنیم صحبت نمی» از باکره او تولد«اکنون دربارۀ 
. از زمان، اتفاق افتادگوییم که پیش از خلقت کائنات، و حتی پیش از آغ می

حال این به چه معنا . نه خلق، بلکه مولود شد» ِپیش از تمامی کائنات«مسیح 
  است؟

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



  فصل اول/۴کتاب  ۲۰۶

را » مولود شدن«یا » مولود ساختن«ِما در زبان انگلیسی مدرن کلمۀ 
مولود «. بریم، اما همه آگاهند که این کلمه به چه معنا است کار نمی چندان به
وقتی ما چیزی را .  خلق کردن، یعنی ساختنیعنی پدر شدن، ولی» ساختن

انسان فرزند . سازیم ْسازیم، چیزی از جنس خود را مولود می مولود می
سازد  ، و کبوتر تخم را مولود میکند متولد میسازد، گاو گوساله  مولود می

سازیم، چیزی متفاوت با جنس  اما وقتی چیزی می. شود ای می که کبوتربچه
سازند، و انسان   النه و آشیان می،کبوتران و حیوانات. مکنی ْخود را خلق می

ً و ممکن است چیزی بیشتر شبیه خود بسازد تا رادیو، مثال -سازد  رادیو می
. سازد شبیه انسان ای می و اگر هنرمند هوشمندی باشد مجسمه. مجسمه

تواند  نمی. ْه انسان واقعی نیست، بلکه فقط شبیه انسان استمالبته این مجس
  .فس یا تفکر کند، و فاقد حیات استتن

سازد،  آنچه خدا مولود می. ساختیم این نکتۀ اول بود که باید روشن می
. سازد انسان است گونه که آنچه انسان مولود می خدا است، درست همان

گونه که آنچه انسان  کند خدا نیست، درست همان آنچه خدا خلق می
ها به همان مفهومی که  ت که انسانبه همین دلیل اس. سازد، انسان نیست می

ممکن است از جهات . نیستند» پسران خدا«، »است خدا پسر«مسیح 
بلکه بیشتر شبیه تصویر و . نوع نیستند خاصی شبیه خدا باشند، اما با خدا هم

  .ای از خدا هستند مجسمه
انسان نیز . مجسمه ممکن است شبیه انسان باشد ولی فاقد حیات است

و مانند » شبیه«) به مفهومی که اکنون توضیح خواهیم داد (به همین ترتیب
حال بیایید به نکتۀ اول . خدا است، اما حیات او همانند حیات خدا نیست

 اوهر چه خدا آفریده، به نوعی شبیه ). شباهت انسان به خدا(بپردازیم 
ِفضا در عظمت خود شبیه خدا است، نه اینکه عظمت فضا از همان . است ِْ
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نمادی از آن، یا برگردانی از آن در قالب ِمت خدا است، بلکه ِنوع عظ
ِماده از حیث .  است) یا مادیغیرمابعدالطبیعه (های عالم ناسوت واژه

 البته، باز نیروی فیزیکی چیزی متفاوت با اگرچهنیرومندی شبیه خدا است، 
ْدنیای گیاهان از حیث برخورداری از حیات، شبیه خدا . قدرت خدا است ِ

، شناختی زیست فهوماما حیات به م. »زنده«است » خدایی«، زیرا خدا است
ای از آن   و سایهنمادبا حیاتی که در خدا وجود دارد متفاوت است، و فقط 

، شباهت شناختی زیسترسیم عالوه بر حیات  وقتی به حیوانات می. است
ِعنوان مثال، فعالیت شدید و باروری  به. کنیم دیگری نیز مشاهده می ِ

ِحشرات، اولین شباهت ضعیف به خالقیت و فعالیت بدون وقفۀ خدا 
و این با محبتی که . بینیم ِدر پستانداران برتر، نوعی عاطفۀ غریزی می. است

ً به همان شکل که مثال -در خدا وجود دارد، یکی نیست، اما شبیه آن است 
» شبیه«بیش   و  تواند کم تصویری که بر کاغذی صاف ترسیم شده می

رسیم،  وقتی به انسان، یعنی برترین حیوان، می. باشد) طبیعی(اندازی  مچش
ممکن است در دنیایی دیگر . (بینیم ترین شباهت به خدا را می کامل

موجوداتی باشند که بیشتر از انسان، به خدا شباهت دارند، ولی ما در بارۀ 
برهان انسان نه تنها حیات، بلکه محبت و عقل و .) دانیم آنها چیزی نمی

  .رسد  در او به برترین درجۀ شناخته شده میشناختی زیستدارد، و حیات 
ِاما آنچه انسان در شرایط طبیعی خود فاقد آن است، حیات روحانی 

ما کلمۀ .  نوعی متفاوت و برتر از حیات که در خدا وجود دارد-است 
 بپنداریم، بریم، اما اگر هر دو را از یک نوع کار می را برای هر دو به» حیات«

در . خدا را یکی شمرده باشیم" عظمت"فضا و " عظمت"ماند که  بدین می
قدر مهم   و حیات روحانی آنشناختی زیستواقعیت، تفاوت بین حیات 

 شناختی زیستحیات . ِخواهم به آنها اسامی متمایزی بدهم است که من می
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دیگر در همچون هر چیز (یابد، و  به ما انتقال می» طبیعت«که از طریق 
شود آن را از  ، و فقط میپذیری دارد فسادتمایل به بازایستادن، و ) طبیعت

 آب، هوا، و خوراک زنده نگاه یعنی با، »طبیعت«طریق تغذیۀ مداوم از 
ِحیات روحانی که همواره از ازل در خدا وجود داشته، .  استBiosداشت، 

 Zoeً یقینا به Bios ١. استZoeِو تمامی کائنات طبیعی را پدید آورده است، 
شباهت دارد، اما شباهتی چون شباهت عکس با اصل، و یا شباهت مجسمه 

 Zoe بودن به مرحلۀ برخوردار شدن از Biosانسانی که از مرحلۀ . به انسان
ای که از تکه سنگی  شود، چون مجسمه رسد، دچار تحولی عظیم می می

  .شود تراشیده، به انسانی تبدیل می
. ِفروشی عظیمی است ْاین جهان مجسمه. ًا همین استو مسیحیت دقیق

ها است که برخی  ای بر زبان های آنیم، و در این مکان شایعه ما نیز مجسمه
  .ها روزی حیات خواهیم یافت از ما مجسمه

  

 
 .م.  یونانی هستندZoe و Bios واژگان ۱
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  فصل دوم

   در سه شخصخدا
 

ِ دربارۀ تفاوت میان خلق کردن و مولود ساختن سخن یشدر فصل پ
 را مسیحخدا . سازد کند اما مجسمه را می ولود میانسان فرزند م. گفتیم

من با ذکر این مطلب فقط یک نکته را . آفریند سازد اما انسان را می مولود می
مولود » پدر» «ِخدای«ام، یعنی اینکه، آنچه  دهیتصویر کش دربارۀ خدا به

ِذات خود  سازد خدا، و هم می مثل پدری انسانی که فرزندی .  استاوِ
  .بنابراین باید بیشتر توضیح بدهم. طور کامل کند، اما نه به لید میانسانی تو

ایمان دارم، اما نه به  خدا من به «:گویند بسیاری از مردم امروزه می
َکنند که چیز اسرارآمیزی که در پس  احساس می» .ِخدایی دارای شخصیت

مسیحیان . چیزی فراتر از یک شخص باشدو ماورای همه چیز است، باید 
ِاما مسیحیان در خصوص چیستی این وجود . اند  موافق نظرز با ایننی ِ

گویند خدا  دیگران، اگرچه می. دهند ای ارائه می ماورای شخصیت، نظریه
 او را چیزی فاقد شخصیت در واقع شخصیت است، ولی فراسوی

ِاگر در پی .  چیزی کمتر از وجودی دارای شخصیتپندارند، یعنی، می
َ ابروجودی اش فراتر از   وجودی که هستی هستید، یعنیشخصیت-َ

ها دست   مسیحی و سایر دیدگاه توان بین دیدگاه دیگر نمی شخصیت است،
به گزینش زد، چون در این صورت، دیدگاه مسیحی تنها دیدگاه موجود در 

  .این باره خواهد بود
  پس ازپندارند که پس از این زندگی، و شاید برخی دیگر نیز چنین می

ولی وقتی . خواهند شد» جذب«ِبار زیستن، ارواح انسانی در خدا  چندین
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پندارند که  رسد چنین می نظر می کوشند ایدۀ خود را تشریح کنند، به می
ِجذب شدن وجود ما در خدا به جذب شدن دو چیز مادی در یکدیگر  ِ

و البته، این پایان . ِگویند، مثل وصل شدن قطرۀ آبی به دریا است می. َماند می
اگر وقوع چنین چیزی حقیقت داشته باشد، پس جذب . کار آن قطره است

ِشدن، به مثابه پایان هستی ما است دهد مبنی  ای ارائه می فقط مسیحیت ایده. ِ
ِبر اینکه چگونه ارواح انسانی قادرند با حفظ موجودیت، به حیات خدا 

  .ِ و حتی بیش از گذشته، خودشان باشند-متصل شوند، 
تمام .  علمی کاربردی استْاالهیات شما هشدار دادم که ًمن قبال به

 های دیدگاه. ِهدف از هستی ما این است که به حیات خدا ملحق شویم
و . سازد ِنادرست در خصوص ماهیت آن حیات، فقط کار را دشوارتر می

  .خواهم با دقت توجه کنید حال، برای دقایقی، از شما می
 چپ و -ر سه جهت حرکت کرد توان د دانیم که در فضا می ما می

هر مسیری، یکی از این سه جهت، و یا . راست، عقب و جلو، و باال و پایین
حال به این نکته توجه . خوانیم می» ُبعد«ما اینها را سه . ترکیبی از آنها است

اگر دو . یم خطی راست بکشیمتوان ُما با استفاده از یک بعد، فقط می. کنید
ًمثال یک مربع که از چهار : توانیم شکلی ترسیم کنیم  می را به کار بگیریمُبعد

 ُاگر از سه بعد. ای فراتر مرحلهو حال . خط راست تشکیل شده است
 چیزی -ًمثال مکعب : توانیم جسمی جامد ترسیم کنیم استفاده کنیم، می

  .یک مکعب از شش مربع تشکیل شده است. شبیه حبۀ قند
ُبعدی فقط خطی راست -یی یکمتوجه نکتۀ مورد نظر هستید؟ دنیا

کنیم که  ُبعدی، همچنان خطوطی راست ترسیم می-ما در دنیایی دو. است
َبعدی اشکالی به-اما در دنیایی سه. سازند فقط یک شکل می آوریم  دست می ُ

به بیانی دیگر، با پیش . دهند که بسیاری از آنها جسمی جامد را تشکیل می
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 ۲۱۱ خدایی دارای سه شخصیت

َتر را ترک  های مراحل ساده تر، یافته سوی مراحل واقعی و پیچیده رفتن به
هایی   روش-کنیم  شان می هایی نوین با هم ترکیب کنیم، بلکه به روش نمی

ِکه با آگاهی صرف از مراحل ساده   .بودیم آنها را تصور کنیم تر، قادر نمی ِ
کار گرفتن همان اصول  اکنون، شرح مسیحیت در مورد خدا شامل به

در مرحلۀ انسانی، یک . ای ساده و تهی است مرحلۀ انسانی مرحله. است
 -شخص فقط یک موجود است، و هر دو انسانی دو موجود مجزا هستند 

یک ) اگر روی کاغذ ترسیم کنیم(ُبعدی -درست چنانکه در مرحلۀ دو
در مرحلۀ .  دو شکل مجزا هستند، یک شکل است، و هر دو مربعی،مربع
ای نوین به هم   به شیوهبینیم، که ها را می  شخصیتان، همچناالهی
کنیم، قابل  ها، که در آن مرحله زیست نمی  برای ما انسان و ایناند، پیوسته

» شخص«بینیم که سه  ُدر بعد خدا، به بیانی، وجودی را می. تصور نیست
ماند، چنانکه یک مکعب شش  باقی می» وجود«است و در عین حال یک 

البته ما قادر نیستیم چنین . دمان مربع است اما همچنان یک مکعب باقی می
 اگر طوری آفریده شده بودیم گونه که ًرا کامال درک کنیم، همان» وجودی«

توانستیم یک مکعب  ُکه فقط قادر به تصور دو بعد در فضا بودیم، هرگز نمی
ای از آن را درک  توانیم شمه  اما می.که باید در ذهن تجسم کنیم را چنان
ای مثبت، هر چند  بار، ایده م، برای نخستینکنی و وقتی چنین می. کنیم

َ، در مورد وجودی ابرتارضعیف و   چیزی - آوریم  دست می  بهصیتشخ -َ
 را حدس خصوصیاتشتوانیم  چیزی که هرگز نمی. بیش از یک شخص

گویند، چنین احساس  مان می بزنیم، ولی در عین حال، وقتی از آن برای
خوبی با  دس بزنیم، زیرا بهکنیم که باید قادر باشیم آن را ح می

  .نماید مان سازگار می های دانسته
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ُبعدی را تصور -سه» وجودی«توانیم  اگر ما نمی«: ممکن است بگویید
البته، صحبت کردن »  چه سودی دارد؟اوًکنیم، اصال صحبت کردن دربارۀ 

آنچه اهمیت دارد جذب شدن به درون این .  سود چندانی ندارداودربارۀ 
 حتی - تواند آغاز شود  عدی است، و این هر لحظه میُب-حیات سه

  .اکنون هم
سعی او بر این است . زند تا به حضور خدا دعا کند فرد مسیحی زانو می

داند که آنچه او را به دعا کردن  اما می. که با خدا ارتباط برقرار کند
داند که  همچنین می. انگیزد خدا است، به بیانی، خدا در درون او برمی
 -که خدا بود » انسانی «-ِچشمۀ تمامی شناخت او از خدا، مسیح است سر

کند، و  داند که مسیح در کنار او ایستاده، او را در دعا کردن مدد می نیز می
بینید چه چیزی در حال وقوع است؟ خدا  آیا می. کند برای او دعا نیز می

 تالش  هدفی که برای رسیدن به آن در-مخاطب فرد مسیحی در دعا است 
خدا همچنین در درون فرد مسیحی است و او را به دعا کردن ترغیب . است
خدا همچنین طریق و پلی است که فرد . بخش  نیروی انگیزش-کند  می

بنابراین تمامی . شود مسیحی از طریق آن به سوی هدف، پیش رانده می
که طور واقعی در آن اطاق کوچک  ُبعدی به-سه» ِوجود«گانۀ این  ِحیات سه
این فرد جذب . کند، در جریان است  زانو زده و دعا می در آنفرد مسیحی

نامم؛   یا زندگی روحانی میZeo آنچه من -نوعی برتر از حیات شده است 
  .و با حفظ موجودیت، توسط خدا، به درون خدا جذب شده است

ها در گذشته شناخت مبهمی از خدا  انسان. گونه آغاز شد  ایناالهیاتو 
» انسانی« سپس مردی آمد که ادعا کرد خدا است، و در عین حال. دداشتن

مردم را متقاعد ساخت که به » او«.  خوانداش  نبود که بتوان دیوانه و مجنون
 مالقات اوو پس از آنکه شاهد مرگش بودند، دوباره با .  ایمان آورنداو
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 ۲۱۳ خدایی دارای سه شخصیت

 در نوعی خدا را و پس از اینکه جامعۀ کوچکی تشکیل دادند، به. کردند
بخشید تا   میشان کرد، و قدرت وجود خود نیز یافتند، که آنان را هدایت می

 و وقتی.  نبودندشان  دادن کارهایی انجام دهند که پیش از آن قادر به انجام
ِیافتند که به تعریف مسیحی  به تمامی این روند اندیشیدند، درآنان  رخدا د«ِ
  .اند یافته  دست»شخص سه

به » االهیات«ت که ما از خود ساخته باشیم؛ این تعریف چیزی نیس
گوییم  وقتی می. اند  ساختگی،مذاهب ساده.  تجربی استیمفهومی، علم

 تجربی م چون سایر علواز برخی جهات تجربی، منظور این است که یعلم
ها  شناس، و در پی مطالعۀ سنگ ًمثال اگر شما زمین. طور کامل است، نه به

آیند، و اگر  ها نزد شما نمی زیرا سنگ. ها را بیابید باشید، باید بروید و سنگ
ًابتکار عمل کامال به دست شما . گریزند شما نزد آنها بروید از شما نمی

توانند مانع شما  توانند به شما کمک کنند و نه می ها نه می سنگ. است
خواهید از حیوانات وحشی  اما فرض کنید جانورشناس هستید و می. شوند

ها تفاوت  این کمی با مطالعۀ سنگ. شان عکس بگیرید  طبیعیِموقعیتدر 
مگر اینکه . گریزند آیند ولی از شما می حیوانات وحشی نزد شما نمی. دارد

  .دست آنها نیز هست پس کمی از ابتکار عمل به. ًکامال ساکت باشید
اگر . خواهید با فردی آشنا شوید ای فراتر؛ فرض کنید می اکنون مرحله

توانید با او  ای ندهد، شما هرگز نمی اشد که به شما چنین اجازهاو مصمم ب
. پس باید در آرزوی آن باشید که بتوانید اعتماد او را جلب کنید. آشنا شوید

 زیرا -دست هر دوی شما است  طور یکسان به در این حالت ابتکار عمل به
  .برای دوستی برقرار کردن به دو انسان نیاز هست

 خود را مکشوف اواگر .  استاومامی ابتکار عمل با در شناخت خدا، ت
 خود را اوواقع،  و در.  را بیابیماووجه قادر نخواهیم بود   هیچ  نسازد، ما به
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  فصل دوم/۴کتاب  ۲۱۴

 نه چون -سازد تا بر بعضی دیگر  ها بیشتر مکشوف می بر برخی انسان
» خود« غیرممکن است که اوشود، بلکه چون برای  شان تبعیض قائل می بین

انی مکشوف سازد که تمامی افکار و شخصیتش در شرایط و را بر انس
ای  تواند از آینه تاب، نمی ِچنانکه نور آفتاب عالم. وضعیت ناصحیحی است
  .ای شفاف، انعکاس یابد زنگاربسته، همچون از آینه

 ابزار تحقیقات اگرچه. توان بیان کرد شکلی دیگر نیز می این مطلب را به
اما ابزار مشاهدۀ ) کوپ، میکروسکوپ و غیرهمثل تلس(اند  علمی بیرونی

انسان منزه و شفاف نباشد، پرتوی » ِخود«و اگر . ما است» ِخود«ِخدا، تمامی 
با » ماه« مثل دیدن - سازد محو و تار خواهد بود  که از خدا منعکس می

ْبه همین سبب است که مردمان بد، . تلسکوپی که لنز آن کثیف است
نگرند که لنز آن  رند، زیرا با تلسکوپی به خدا میمذاهبی بد و وحشتناک دا

  .کثیف است
ِخدا موجودیت واقعی خود را فقط بر انسان تواند   واقعی میهای ِ

هایی که در  اند، بلکه بر انسان ًهایی که فردا نیک مکشوف سازد؛ نه بر انسان
خدا را به کنند، و  یک بدن با هم متحدند، و یکدیگر را محبت و یاری می

زیرا این قصد و هدف خدا برای بشریت است؛ اینکه . نمایانند دیگر مییک
  .مثل اعضای یک ارکستر و یک بدن باشند

و در نتیجه، کلیسا که در اتحاد در انتظار خدا است، ابزاری بس کارآمد 
 این علم ِفنیِبرادری مسیحی، به بیانی، ابزار .  استاوبرای آموختن دربارۀ 

 از همین روست که تمام کسانی که .زمایشگاهی همچون ابزاری آ-است 
انگارانه و  خواهند مذهبی ساده شوند و می بار ظاهر می هر چند سال یک

راستی آب در هاون  هخودساخته را جایگزین اصول ایمان مسیحی سازند، ب
کوشد  مثل فردی که جز دوربینی کهنه ابزار دیگری ندارد و می. کوبند می
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هر چند ممکن است فردی . شناسان را حل کند ِمشکالت تمامی ستاره
طریق هیچ   اما بدین-ِشناسان واقعی  تر از ستاره  حتی باهوش-باهوش باشد 

دست فراموشی  و طی چند سال به. شانسی برای موفقیت نخواهد داشت
  .خواهد ماندسپرده خواهد شد، ولی علم واقعی همچنان پا برجا 

اما چنین . ساختیم تر می ن را سادهًاگر مسیحیت ساختۀ ما بود، حتما آ
های مذهبی ساده، با  ِتوانیم در به قالب زدن دیدگاه  نمیما. نیست
البته همه . سر و کار داریم» واقعیت«ما با . سازان رقابت کنیم مذهب
  . اگر با واقعیات سر و کار نداشته باشند البتهتوانند ساده باشند، می
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  فصل سوم

  زمان و ماورای زمان
 

گویند در مطالعۀ کتاب نباید از قسمتی چشم پوشید، ابلهانه  اینکه می
کنند  رسند که احساس می اغلب خوانندگان عاقل وقتی به فصلی می. است
خواهم در  من در این فصل می. گذرند شان سودی ندارد، از آن می برای

مورد موضوعی صحبت کنم که ممکن است برای برخی خوانندگان مفید 
ًرای برخی دیگر صرفا سؤاالت بغرنج و غیرضروری بهباشد و ب َوجود آورد ِ َ .

  سراغکنم از این فصل بگذرند و به من به خوانندگان گروه دوم توصیه می
  .فصل بعد بروند

پرداختیم، و اکنون که این  در فصل پیش باید قدری به موضوع دعا می
ه برخی مردم خواهیم مشکلی را ک مان تازه است، می موضوع هنوز در ذهن

شخصی این مشکل را با . طور کلی با موضوع دعا دارند، بررسی کنیم به
من در ایمان به خدا هیچ مشکلی ندارم، اما «: سؤالی برای من مطرح کرد

ِ در آن واحد به دعای صدها اوتوانم این موضوع را هضم کنم که  نمی
سیاری از مردم نیز ام که ب و من دریافته» .کند ْمیلیون پرستندۀ خود توجه می

  .چنین احساسی دارند
این مطلب است، که در » نیش«حال، نکتۀ اول که باید بدان توجه داشت 

ِکنیم عملی بودن چنین  ما تصور می. »ِدر آن واحد«: این بخش جمله نهفته
 یک به یک دعا کنند و خدا کنندگانچیزی منوط بر این است که تمامی دعا

در پس این واقع   در. شان داشته باشد  اجابت کردنانتهایی برای نیز زمان بی
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  فصل سوم/۴کتاب  ۲۱۸

که خدا مجبور است بسیاری چیزها را  مبنی بر این نهفته استیمشکل، نظر
   .ای واحد از زمان به انجام رساند در لحظه

جریان زندگی ما، به . صادق است» ما«البته این چیزی است که در مورد 
 دیگر ناپدید ۀِیدن لحظای پیش از رس لحظه. صورت لحظه به لحظه است

ِشود، و هر لحظه شامل فرصت ناچیزی است می » زمان«ِ و این خصوصیت ؛ِ
ِ ترتیب - » زمانی«البته ما مایلیم چنین فرض کنیم که این سلسلۀ . است

ً نه صرفا شیوۀ -گذشته و حال و آینده  ، بلکه شیوۀ ِشکل یافتن زندگی ماِ
ِموجودیت تمامی  شماریم که تمامی  ی میما اغلب بدیه.  استهستیِ

سوی آینده در حال   ما همواره از گذشته بهمانند نیز  خداِخودکائنات و 
 . با این موضوع موافق نیستندهای فرهیخته انساناما بسیاری از . اند حرکت
که برخی چیزها ان برای نخستین بار، این نظر را مطرح کردند دان االهی

 عدها، فالسفه این دیدگاه را اختیار کردندب: اند »زمان«ًکامال بیرون از حیطۀ 
  .کنند  امروزه برخی از دانشمندان آن را دنبال میو

ِهای   متشکل از لحظهاوحیات . یقین خدا خارج از حیطۀ زمان است به
نیم به درگاهش  و  ها نفر امشب ساعت ده اگر میلیون. به هم پیوسته نیست

آن دعاها را در همان لحظۀ ناچیز  الزامی ندارد که تمامی اودعا کنند، برای 
ای از زمان   و یا هر لحظه-نیم   و ساعت ده. نامیم، بشنود نیم می و که ما ده

 برای شنیدن اوًمثال . است» حال«ِ همواره زمان او برای - آغاز جهان 
کند،  ِصدم ثانیه دعای خلبانی که هواپیمایش در کام آتش سقوط می چند

  .دارددر اختیار تمامی ابدیت را 
فرض کنید من در حال . دانم که درک این موضوع دشوار است می

ِمری کارش را زمین گذاشت؛ و «: نویسم نوشتن داستانی هستم، و می
ِبرای مری که باید در زمان ساختگی داستان من » !سی در زدَای بعد ک لحظه ِ
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 ۲۱۹ زمان و ماورای زمان

ِزندگی کند، بین زمین گذاشتن کار و شنیدن صدای در، هیچ وقفه  ای وجود ِ
ِهستم، به هیچ عنوان در آن زمان ساختگی » ِمری«ِاما من که خالق . ندارد

ممکن است بین نوشتن اولین و دومین قسمت آن جمله . کنم زندگی نمی
توانم تا هر وقت که  می. فکر کنم» ِمری«چند ساعت ثابت بنشینم و دربارۀ 

 داستان فکر کنم، چنانکه گویی او تنها شخصیت» ِمری«دلم خواست دربارۀ 
ِاست، و زمانی که من صرف این کار می » ِمری«کنم به هیچ وجه در زمان  َ

ِزمان درون داستان(   .شود ظاهر نمی) ِ
اما ممکن است نگاهی اجمالی باشد بدآنچه . البته این مثال کاملی نیست

ِخدا در مسیر زمان این کائنات، بیش از . عنوان حقیقت باور دارم من به
ِان تخیلی داستانش، شتاب نمیای در زم نویسنده  برای توجه کردن او. کند ِ

و اجباری ندارد که به ما در . هر یک از ما، زمانی نامتناهی دارد] دعای[به 
 چنان خلوتی داریم که اوهر یک از ما با . های عظیم رسیدگی کند گروه

وقتی . داشتیم  می چنین خلوتیاو نیز با ،بودیم  میاوحتی اگر تنها مخلوق 
ُتک ما مرد که حتی اگر تک قدر برای تک ُمرد، همان] بر صلیب[مسیح  ِتک  ِ

  .مرد مان می  برای نیز،ِما تنها مخلوق جهان بودیم
نویسندۀ داستان فقط با خارج . ضعف مثال من در اینجا است اما نقطه

زمان (ِبه سلسلۀ زمانی دیگر ) در داستان(شدن از یک سلسلۀ زمانی 
اما من باور دارم که خدا به هیچ عنوان در یک . دشو وارد می) واقعی

 چون حیات ما لحظه به اوحیات . برد سر نمی محدوده یا سلسلۀ زمانی به
 است و هم ۲۰۰۸هم شود؛ زمان برای خدا، به بیانی،  لحظه جاری نمی

   . زیرا حیات او با او مساوی است.۲۰۸۰
 موازات آن حرکت را خط راستی در نظر بگیریم که باید به» زمان«اگر 

ای تصور کنیم که خط راست بر آن  کنیم، پس باید خدا را همچون صفحه
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  فصل سوم/۴کتاب  ۲۲۰

را » الف«رسیم، و باید نقطۀ  ما یک به یک به مقاطع زمان می. شود ترسیم می
توانیم به نقطۀ  برسیم، و نمی» ب«سر بگذاریم پیش از آنکه به نقطۀ  پشت

اما خدا از باال و . شته باشیمگذاسر  را پشت» ب« نقطۀ  آنکهبرسیم مگر» ج«
   .ًکامال بر زمان محاط است و تمامی آن را زیر نظر دارد، از هر سوبیرون و 

 حیث ارزشمند است که برخی از مسائل از این نگرش،درک این 
یکی از ایراداتی که من پیش از . کند ِظاهر مشکل مسیحیت را برطرف می به

ِگفتند خدای جاودان که در  ن میمسیحیا. گرفتم چنین بود مسیحی شدن می
: گفتم و من می. بار انسان شد همه جا حاضر، و گردانندۀ کائنات است، یک

ِبسیار خوب، پس در دوران طفولیت  بیده بود، چه کسی ا، و یا وقتی خواوِ
ِزمان خدای دانای  توانست هم  چگونه میاو؟ کرد اداره میاین کائنات را  ِ

ًحتما توجه دارید که » که مرا لمس کرد؟«پرسد مطلق باشد و از شاگردانش ب
 -»  طفولیتِدوران«: نهفته است» زمان«ِنیش این قضیه در واژگان مربوط به 

کردم  ؟ به کالمی دیگر، من چنین فرض می»زمان هم«توانست   چگونه میاو
 اوعنوان خدا، در حیطۀ زمان قرار داشت، و حیات  که حیات مسیح به

شده از  ، مقطعی کوتاه و گرفته»فلسطین«در » عیسی«نی عنوان انسان، یع به
ِ همچون دوران خدمت ما در ارتش که مقطعی کوتاه و -آن زمان بود 

ما اغلب گرایش داریم در مورد آن چنین . مأخوذ از دوران حیات ما است
ُبرد که  سر می ِکنیم خدا طی مقطعی از زمان به ما تصور می. بیاندیشیم

ِزندگی انسانی   هنوز در آینده قرار داشت، سپس به مقطعی رسید که زمان واِ
در گذشته بود، و آنگاه به مقطعی رسید که قادر بود به عقب روی » ْحال«

اما . ای بنگرد که در گذشته رخ داده است عنوان واقعه کند و به این رویداد به
یم توان ما نمی.  صادق نیستاالهیِیک از این نظریات در مورد حقایق  هیچ

ِمیان حیات مسیح در این جهان با حیات  ِعنوان خدا و ماورای تمامی   بهاوِ
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 ۲۲۱ زمان و ماورای زمان

گمانم این حقیقتی ازلی دربارۀ  به. فضا و زمان، ارتباطی زمانی برقرار کنیم
نحوی، طبیعت انسانی، و  ، به»الوهیت«خدا است مبنی بر اینکه حیات 

این حیات . شود ِتجارب انسانی ضعف و خواب و جهل را نیز شامل می
ِنظر انسانی مقطعی است از تاریخ جهان ما  انسانی در خدا، از نقطه تولد (ِ
ِمقطعی تاریخی در هستی خود خدا  ، که ما آن را)مسیح تا مصلوب شدن او ِ

یقین   بهاو .هیت تاریخی استاِهستی خدا فاقد ماما . کنیم نیز تصور می
ِزیرا تاریخیت به معنای . شدتر از آن است که تاریخ داشته با تر و واقعی کامل

به و نیز ) اکنون به گذشته پیوسته چون هم(از دست دادن بخشی از واقعیت 
، واقع ؛ در)چون هنوز در آینده است(ِفقدان بخشی دیگر از آن است معنی 

ِای از زمان حاضر، که حتی   به مثابه داشتن چیزی نیست مگر ذرهتاریخیت
دور  از ما به. سخن بگوییم، از میان رفته استاش  پیش از آنکه بتوانیم درباره

توانیم  ها نیز می حتی ما انسان. باد که چنین تصوری دربارۀ خدا داشته باشیم
  .سهم ما از زمان همواره چنین که هست، نباشدامیدوار باشیم که 

هر . آفریند مشکل دیگری نیز می» ِدر حیطۀ زمان پنداشتن خدا«
اما اگر خدا از . ِدا از اعمال فردای ما آگاه استخداپرستی، ایمان دارد که خ

ِاعمال فرادی ما آگاه است، پس ما چگونه آزاد خواهیم بود که چیزی 
خالف آن انجام دهیم؟ بار دیگر ریشۀ مشکل در این است که ما تصور 

 اورود، با این تفاوت که  ِکنیم خدا چون ما در امتداد زمان پیش می می
اما اگر این حقیقت . نچه را در پیش است ببیندبرخالف ما قادر است آ

ِبینی کند، درک و باور آزادی  داشت، اگر خدا قادر بود اعمال ما را پیش ِ
 ِولی فرض کنیم خدا در بیرون و باالی. شد انسان، بسیار دشوار می] ارادۀ[

گونه برای  خوانیم همان می» آینده«در آن صورت، آنچه ما . ِامتداد زمان باشد
تمامی روزها برای . نامیم می» امروز«ابل رؤیت خواهد بود که ما آن را  قاو
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ًآورد که مثال ما دیروز کاری کردیم،  خاطر نمی  چنین بهاو. است" اکنون "او
هنوز برای ما » فردا«بیند؛ زیرا اگرچه  اکنون ما را در حال انجام آن می  هماو

ما هرگز چنین تصور . تاکنون واقع شده اس  هماوپدید نیامده، اما برای 
ِکنیم که چون خدا از اعمال ما آگاه است، پس آزادی عمل از ما سلب  نمی

 او زیرا -  از اعمال فردای ما به همان ترتیب آگاه است او. شده است
سادگی قادر است اعمال ما را نظاره  حضور دارد و به» فردا«اکنون در  هم
آن اما . مفهومی، از آن آگاه نیست به خدا، اده باشیمتا ما عملی انجام ند. کند

بوده » اکنون هم«که عمل فوق را انجام دادیم، برای او از قبل » ای لحظه«
  .است

کند پس  اگر به شما کمک نمی. این ایده به من بسیار کمک کرده است
بدین معنا که متفکرین حکیم » مسیحی«ای است  این ایده. رهایش کنید

اند و در آن هیچ چیز ضد مسیحی وجود  شتهمسیحی همواره بدان باور دا
و شما حتی . های مسیحی نیست مقدس و یا اعتقادنامه اما جزو کتاب. ندارد

ًتوانید کامال  ًبدون پذیرفتن آن، و یا کال بدون تفکر در مورد آن نیز می
  .ِمسیحی خوبی باشد
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  فصل چهارم

  ِسرایت مفید
 

ای را در ذهن خود  نکتهخواهم  من پیش از آغاز این فصل از شما می
تصور کنید دو کتاب در قفسه روی هم گذاشته . ًکامال روشن سازید

واقع  در، و پایینیِندۀ کتاب  نگهدارباالیی که کتاب ناگفته پیداست. اند شده
 است که در جای خود پایینیخاطر کتاب   بهباالییکتاب . ِحامی آن است
. متر از سطح آن فاصله دارد انتیجای تماس با میز، چند س قرار گرفته، و به
 وضعیت آشکارا. بخوانیم» ب« را  باالییو» الف«را پایینی بگذارید کتاب 

 هر چند در واقعیت - حال بیایید تصور کنیم . الف مسبب وضعیت ب است
 که هر دو کتاب - عنوان مثال در نظر بگیریم  پذیر نیست اما فقط به امکان

در این حالت، وضعیت ب . اند بودههمیشه و همواره در این وضعیت 
اما به همان ترتیب، . ِهمیشه نتیجه و ماحصل وضعیت الف بوده است

به . توانسته بدون وضعیت ب وجود داشته باشد وضعیت الف هرگز نمی
گیرد؛ اگرچه   از علت قرار نمیپسمعلول ] در این مورد خاص[بیانی دیگر، 

خوریم و بعد هضم   میغذال ًآید، مثال او  علت میپس ازمعلول همیشه 
. ها صادق نیست ها و معلول اما این در مورد همۀ علت. گیرد صورت می

  .ُچند لحظه بعد به اهمیت این موضوع پی خواهید برد
، و در »شخص« سه راست د» وجودی«ش گفتیم که خدا در فصول پی

گونه که مکعبی متشکل از  است واحد، درست همان» وجودی«عین حال 
د اما به مجردی که در صد. ماند  باقی میجسمی واحدع، همچنان شش مرب

بریم  کار می آییم، کلماتی را به ها برمی ِتشریح چگونگی ارتباط این شخص

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



  فصل چهارم/۴کتاب  ۲۲۴

شخص «. دال بر اینکه گویی یکی از آنها پیش از دیگری وجود داشته است
را » پسر «،»پدر«معتقدیم که  ما. »پسر «،»شخص دوم«است و » پدر «،»اول
نامیم نه   میمولود ساختن؛ ما این را شود و برای او پدر میسازد،  ولود میم

و در این .  استاوِذات  سازد، هم مولود می» خدای پدر«، زیرا آنچه آفریدن
اما این . کار ببریم ای است که باید به تنها کلمه» پدر«خصوص، کلمۀ 

» خدای پسر «پیش از» خدای پدر«نماید که  متأسفانه در ذهن ما چنین می
اما .  چنانکه پدری انسانی پیش از فرزندش وجود دارد-وجود داشته است 

و به همین دلیل، . َهیچ پیش و پسی در کار نیست. گونه نیست موضوع این
ضروری است روشن سازیم که چگونه ممکن است سرچشمه و منشاء و 

وجود » پدر«وجود دارد چون » پسر«. علت و آغاز چیزی بر آن مقدم نباشد
وجود » زمان«سازد، هرگز » مولود«پسر را » پدر«دارد، اما پیش از اینکه 

  .نداشته است
. توان بدین موضوع اندیشید چنین است ای که می ًاحتماال بهترین شیوه

من لحظاتی پیش از شما خواستم آن دو کتاب را تصور کنید و شما نیز 
 انجام دادید، و در نتیجه یعنی اینکه، شما عمل تصور کردن را. تصور کردید

پرواضح است که عمل تصور کردن علت . دست آوردید تصویری ذهنی به
اما این بدان معنا نیست که شما اول تصوری . ِبود و تصویر ذهنی، معلول آن

ای که  زیرا لحظه. دست آوردید ذهنی انجام دادید و بعد تصویری ذهنی به
ارادۀ شما آن . تان بود  ذهنها را تصور کردید، تصویرشان در آن کتاب

ِحال آنکه عمل اراده و تصویر . داشت تان نگاه می ًتصویر را دائما مقابل ذهن ِ
ًذهنی، هر دو دقیقا در یک زمان آغاز شدند و در یک زمان نیز به پایان 

 همواره یک چیز را تصور کند،  و ابدیازلی» موجودی«حال اگر . رسیدند
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ْآورد، که دقیقا همچون عمل،  پدید میعملش همواره یک تصویر ذهنی  ً َ َ
  . است و ابدیازلی

نیز به همین ترتیب بیاندیشم، که، به بیانی، » پسر«پس ما باید در مورد 
، چنانکه نور از چراغ، و گرما از آتش، و یابد سرچشمه می» پدر«همواره از 

» پدر«، و کالم »پدر«ِ تجلی و تبلور او. شود  و صادر میساطعافکار از ذهن 
آیا . بازایستاده باشد» کالم«از بیان این » پدر«است؛ و هرگز زمانی نبوده که 

نمایند  ِبه اصل مطلب توجه دارید؟ تمامی این تصاویر نور و گرما چنین می
یاد داشته  پس به. »شخص«دو چیز هستند، نه دو » پسر«و » پدر«که گویی 

ا در تشریح این رابطه ِکه عهدجدید آن ر» پسر«و » پدر«باشیم که تصویر 
و اگر در تعریف این . تر است ِبرد، از هر تصویر دیگر، بسیار دقیق کار می به

 ای پیچیدهمقدس فاصله بگیریم دچار مشکالت  رابطه، از کلمات کتاب
البته برای چند لحظه، و آن هم به منظور روشن ساختن برخی . خواهیم شد

، ولی همواره باید به توانیم از آن فاصله بگیریم نکات خاص می
ِطور طبیعی آنچه خدا در تعریف خود ارائه  به. مقدس رجوع کنیم کتاب
 او. دهیم برتری دارد  ارائه میاومراتب بر آنچه ما در تعریف  دهد، به می
و » اول«بیشتر به رابطۀ شخص » پسر«و » پدر«داند که  مراتب بهتر از ما می به
 رک این نکته بیشتر حائز اهمیت است کهاما د.  شباهت دارد]تثلیث [»دوم«

» پسر«خشنود است، و » پسر«از » پدر «.ای مبتنی بر محبت است چنین رابطه
  .پذیرد نهد و از او الهام می را حرمت می پدر

ِپیش از اینکه گامی جلوتر برویم، لطفا به اهمیت کاربرد این نکته توجه  ً
» .خدا محبت است«ند که ا قول مسیحی همگان طالب تکرار این نقل. کنید

فاقد معنا است مگر اینکه » خدا محبت است«اند از اینکه عبارت  اما غافل
  بهچیزی است که شخصی نسبت» محبت«. باشد» شخص«خدا حداقل دو 
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اگر خدا فقط یک شخص بود، پس پیش از خلقت . شخص دیگر دارد
، »ت استخدا محب«گویند  البته وقتی مردم می. بود  محبت نمیاوجهان، 

یعنی » .است خدا محبت«اغلب منظورشان چیز دیگری است، یعنی اینکه 
ِاینکه احساسات حاکی از محبت ما، به هر نحو، و هر زمان که برانگیخته  ِ

شاید . ًبار آورد، باید عمیقا مورد احترام قرار بگیرد شد، و هر ثمری که به
مسیحیان از گفتن گویند صحیح باشد، اما این با مفهومی که ما  آنچه می

ما مسیحیان معتقدیم . ًدر نظر داریم، کامال متفاوت است» خدا محبت است«
عمل پویا و زندۀ محبت، از ازل در خدا وجود داشته، و پدید آورندۀ هر 

  .چیز دیگر است
 تمامی باترین وجه تمایز مسیحیت  ًلطفا توجه داشته باشید که این مهم

یحیت خدا وجودی ایستا و ساکن نیست در مس. ادیان و مذاهب دیگر است
پرجوش و  بلکه وجودی پویا، فعال و - شخص نیست » یک« حتی فقط -

ادبی  اگر این را حمل بر بی. جالست، نوعی زندگی، کمابیش مانند نمایش
واقعیتی » پسر«و » پدر«اتحاد میان . ًگیرید، تقریبا چیزی شبیه رقص نمی

دانم که این  می. د نیز یک شخص استِچنان زنده و پویا است که خود اتحا
دانیم که وقتی  ما می. گونه بدان بنگریم ناپذیر است اما بیایید این ًتقریبا ادراک

آن » روح«آیند، مردم از  ، گرد هم می افراد در خانواده و مجمع و اتحادیه
این نهادها حاکی » روح«زیرا . کنند خانواده و مجمع و اتحادیه صحبت می

آیند، شیوۀ خاصی از گفتار و   که وقتی اعضای آن گرد هم میاز این است
 چنانکه ۱.آمد آورند که اگر تنها و منفرد بودند هرگز پدید نمی کردار پدید می

البته این شخصیتی واقعی . آید ِگویی نوعی شخصیت جمعی پدید می

 
 .ِ البته این رفتار جمعی ممکن است بهتر یا بدتر از رفتار فردی آنها باشد۱
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ِو این فقط یکی از وجوه تفاوت میان . نیست، بلکه شبیه یک شخص است
ِآنچه از پیوند حیات. سان استخدا و ان آید  پدید می» پسر«و » پدر «ِ
است که » یصشخ«از سه » شخص«واقع سومین   دری واقعی است؛ شخص

  .خدا هستند
خدا » روح«، و یا »القدس روح«زبانی اختصاصی،  به» شخص«سومین 
دیگر در ذهن » ِشخصیت«نسبت به دو » شخصیت«ًلطفا اگر این . نام دارد
کنم برای این نگرانی دلیلی  فکر می. نماید، نگران نباشید  میتر شما مبهم
او . کنیم القدس نظر نمی به روحًما در زندگی مسیحی معموال . وجود دارد

را شخصی فرض کنیم که در » پدر« اگر .کند همواره از طریق ما عمل می
شخصی است که در کنار ما ایستاده و ما را » پسر«مقابل ما است، و » جایی«

کند، و در صدد است که ما را نیز پسران خدا سازد، پس باید  در دعا مدد می
شاید . سر ما است سوم را وجودی بدانیم که در درون، و یا پشت» شخص«

سوم آغاز کنند و به » شخص«سر و با  تر باشد که از پشت برای برخی آسان
 - د کن ها عمل می خدا محبت است، و محبت از طریق انسان. جلو برسند

ِمخصوصا از طریق جمع مسیحیان ت، از ازل تا به ابد، ِاما این روح محب. ً
   .محبتی است که میان پدر و پسر جریان دارد

. ِاما اهمیت این موضوع چیست؟ اهمیتش بیش از تمامی جهان است
ِتمامی رقص، یا نمایش، و یا الگوی این حیات سه ِ شخصیتی باید در هر -ِ

هر یک از ما باید به این الگو داخل شویم، ) بالعکس(یک از ما اجرا شود، یا 
یابی به سعادتی که برای  ما برای دست. و جای خود را در این رقص بیابیم

دانیم که چیزهای نیک و بد،  ما می. ایم، هیچ راه دیگری نداریم آن خلق شده
خواهیم گرم شویم، باید  اگر می. شوند از طریق نوعی سرایت به ما منتقل می

اگر . خواهیم تر شویم، باید تن به آب بزنیم زدیک آتش بایستیم؛ اگر مین
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شان  خواهیم شادی و قوت و آرامش و حیات ابدی بیابیم، باید به منبع می
ِاینها جوایزی نیست که خدا، به انتخاب . نزدیک، و حتی بدان داخل شویم

یبایی های عظیم قدرت و ز بلکه چشمه. ، بتواند به کسی اعطا کند»خود«
ِاگر نزدیک آن باشیم، از تراوشش . کند ِاست که از مرکز واقعیت فوران می

انسان پس از . مانیم روح می شویم، اگر دور از آن باشیم، خشک و بی َتر می
 متحد نماند؟ و پس از جدایی اواتحاد با خدا، چگونه ممکن است تا ابد با 

  باشد؟داشته تواند  جز پژمردن و مرگ، چه سرنوشتی میاز خدا، 
توان به درون  تواند با خدا متحد شود؟ چگونه می اما انسان چگونه می

  شخصیتی داخل شد؟- ِحیات سه
 خلق کردن و مولود ساختنیاد دارید که در فصل دوم دربارۀ  ًحتما به
ِما مولود خدا نیستیم، بلکه مخلوق اوییم، و در وضعیت . چه گفتیم
 یا Zoeاز . ایم مجسمه) به بیانی(ه فقط مان پسران خدا نیستیم، بلک طبیعی

 شناختی زیست یا حیات Bioحیات روحانی محرومیم، و فقط از 
حال، آنچه مسیحیت . رود اکنون رو به زوال و مرگ می برخورداریم که هم

اگر ما سررشتۀ کار را به دست خدا : دهد این است طور کامل ارائه می به
اگر چنین کنیم، در . رخوردار شویمتوانیم از حیات مسیح ب بسپاریم، می

مسیح . شویم که نامخلوق و مولود و ازلی و ابدی است حیاتی سهیم می
کند، و   میمسیح محبتما باید پدر را محبت کنیم چنانکه . پسر خدا است

مسیح همچون انسانی به . شود در ما برانگیخته می» القدس روح«سان  بدین
 طریقی که من -ها انتقال دهد   دیگر انسانِاین جهان آمد تا حیات خود را به

کوچک » ْیک مسیح«هر فرد مسیحی باید . خوانم می» ِسرایت مفید«آن را 
  .و تمامی هدف از مسیحی شدن همین است و بس. شود
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 -دانیم  ما نمی. خدا شوند» پسران«خدا انسان شد تا آدمیان » پسر«
 اگر نسل بشر علیه خدا عصیان نورزیده، و به دشمن -  دانم حداقل من نمی

ًاحتماال هر انسانی از لحظۀ . شد نپیوسته بود، وضعیت انسان چگونه می
ًاحتماال . برد سهم می» پسران خدا«ِبود، و از حیات  می» در مسیح«تولد، 
Biosای، به  طور معمول در لحظه  یا حیات طبیعی، بهZoe یا حیات 
البته این حدس و گمانی بیش . شد جذب و ملحق می) یازل(ناشده  خلق
  .نگران شرایط موجود هستیممن و شما . نیست

و شرایط کنونی امور چنین است که اینها نه فقط دو گونۀ متفاوت 
ِحیات طبیعی . ً، بلکه واقعا مخالف یکدیگرند)و همواره متفاوت(حیات  ِ

 است که مراقبت محور است؛ چیزی-موجود در هر یک از ما، چیزی خود
ِکند، و تمامی کائنات  طلبد، از حیات دیگران سوءاستفاده می و تحسین می

ْخواهد به حال خود واگذاشته شود، تا از  ًخصوصا می. کشد را به استثمار می
شود که  تر و برتر است دور بماند، هر چه سبب می هر چه از آن بهتر و قوی

هراسد،  ِو هوای جهان روحانی میاز نور . در برابر آن احساس حقارت کند
؛ و، به مفهومی، درست نیز اند گریز به بار آمده درست مانند کسانی که حمام

داند که اگر حیات روحانی بر آن غلبه یابد، تمامی  زیرا می. کند فکر می
َّمحوری و منی-خود سبب تا آخرین  اش را نابود خواهد ساخت، و بدین تَ

  .کند نفس علیه آن مبارزه می
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  فصل پنجم/۴کتاب  ۲۳۰

اید که اگر  آیا در دوران کودکی هرگز به این موضوع فکر کرده
شود؟ خوب، اکنون  تان جان بگیرند چقدر جالب می بازی های اسباب آدمک

ًمثال تصور کنید . توانید به یکی از آنها حیات ببخشید فرض کنید که می
 پس برای این کار باید به. توانید از آدمکی چوبی موجودی زنده بسازید می

حاال فرض کنید که آدمک چوبی از این امر ناراحت . آن جسم ببخشید
بیند این است که  ای ندارد، و تنها چیزی که می ًاست، و اصال به جسم عالقه

اش  کند قصد کشتن فکر می. شود  ضایع و فرسوده می سازندۀ بدنش،چوب
واند حتی و اگر بت. کند تا مانع کارتان بشود را دارید، و هر کاری بتواند می

  .شود مانع انسان شدنش می
کردید، اما آنچه خدا با ما  ِدانم شما با آن آدمک چوبی چه می من نمی

، انسان شد، »خدای پسر«، یعنی »الوهیت» «ِشخص دوم«: کرد چنین است
 انسانی واقعی که قد و قامت، و -همچون انسانی در این جهان متولد شد 
شت، و به زبان مشخصی سخن ِوزن و و مو و رنگ پوست مشخصی دا

ِکه دانای مطلق، و خالق تمامی کائنات بود، نه تنها » وجودی ازلی«. گفت می
ِ شد در رحم ای نطفهطفل، و پیش از آن ) بلکه پیش از آن(انسان  ِ . »ای باکره«َ

خواهید خرچنگ و یا  ِبرای درک بهتر این موضوع، تصور کنید که می
  .حلزون بشوید

ِوجود آمد که واقعا تمامی انسان ه انسانی بهو نتیجه این شد ک ها  ً
ِ حیات مخلوق، که از اوبودند؛ انسانی که در   میاوبایست چون  می

ِ انتقال یافته بود، به خود اجازه داد تا کامال و تماما به حیات اوبه » مادرش« ً ً
ِموجود انسانی طبیعی، در . مولود تبدیل شود » پسر«ِطور کامل جذب   بهاوِ

ِبار، به بیانی، به حیات مسیح رسیده، و بدان  بنابراین بشریت یک.  شدهیاال
و از آنجا که مشکل ما این است که حیات طبیعی، به مفهومی، . داخل شد
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ِ راهی را برگزید که طی آن باید تمامی امیال بشری خود مسیح، »بمیرد«باید 
 دوستان، ِفهمی اعضای خانواده، خیانت  فقر، کج- سپرد  را به مرگ می

و بعد، پس از چنین . ِاهانت و بدرفتاری سربازان، و عاقبت شکنجه و اعدام
» پسر« با او انسانی در ِمخلوق چون - یا به بیانی مرگی هرروزه -مرگی، 

پس در مسیح نه فقط خدا، . خدا اتحاد یافته بود، دوباره به زندگی بازگشت
. ِ تمامی مطلب استو این. دوباره برخاست و قیام کرد» انسان«بلکه 

ً واقعا چوبین، -آدمکی چوبین . بار انسانی واقعی دید بشریت برای نخستین
  .های چوبین، در شکوه و جالل زنده شده بود درست مانند سایر آدمک
. آید کار نمی رسیم که مثال آدمک چوبی دیگر به ای می البته اینجا به نقطه

نها هم زنده شود، بر دیگران های واقعی، اگر یکی از آ ها و مجسمه آدمک
ها از یکدیگر جدا  اما انسان. گذارد، زیرا از یکدیگر جدا هستند تأثیری نمی

ولی ما . روند رسند زیرا جدا از یکدیگر راه می نظر می جدا به. نیستند
اگر . بینیم ایم که فقط زمان حال را می ای خلق شده گونه ها به انسان
. رسید نظر می ینیم این موضوع خیلی متفاوت بهتوانستیم گذشته را نیز بب می

جزئی از ) و حتی پیش از آن(زیرا هر انسانی در گذشته، جزئی از مادر 
و اگر ما . اند ِو آنها نیز جزئی از والدین خود بوده. پدرش بوده است

توانستیم مانند خدا بشریت را در گسترۀ زمان بنگریم، آن را نه چون  می
ای واحد و روینده، شبیه  پراکنده، بلکه چون پیکرهای از نقاط  مجموعه

ها  نمود که انسان و چنین می. دیدیم درختی بسیار عظیم و پیچیده می
ها از خدا  دیدیم انسان و نه تنها این، بلکه، می. اند نحوی به یکدیگر مرتبط به

هر انسانی در این لحظه در جهان . و یکدیگر به یک اندازه جدا هستند
  .»بخشد او را حیات می«کند فقط محض اینکه خدا  تنفس میاحساس و 
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  فصل پنجم/۴کتاب  ۲۳۲

ِبنابراین، هدف از انسان شدن مسیح این نبود که هر یک از ما بتوانیم 
ِبلکه هدف این بود که همواره بر تمامی . ِآدمک چوبی خاصی بشویم

ای نوین  ِبر تمامی بشریت به شیوه اوای،  بشریت تأثیر بگذارد، و در نقطه
هم بر . ِ بر تمامی بشریت گسترش یافتاوو از آن نقطه، تأثیر . تتأثیر گذاش

، و هم بر اوهای پس از   اثر گذاشت و هم بر انسانمسیحهای پیش از  انسان
ای در  ای از ماده ِمثل چکاندن قطره. اند  نشنیدهاوهایی که هرگز دربارۀ  انسان

یک از این  چالبته هی. کند لیوانی از آب، که طعم و رنگ آب را عوض می
در نهایت خدا کسی . طور کامل حق مطلب را ادا کند تواند به ها نمی مثال

توانیم  ما نیز نمی. کند شبیه و نظیر ندارد  میاوو آنچه » خودش«نیست مگر 
  .انتظاری غیر از این داشته باشیم

ِ در تمامی بشریت ایجاد کرده چیست؟ این است که اوپس تفاوتی که 
ت تا ما پسر خدا شویم، از مرتبۀ مخلوق بودن به مرتبۀ  کاری کرده اساو

ِزمان  ِشناختی به حیات بی ِمولود بودن برسیم، و از حیات گذرای زیست
ما . اکنون نجات یافته است در اصل هم» بشریت «.گذر کنیم» روحانی«

 بخشی که ما -و کار دشوار . ِها باید این نجات را از آن خود سازیم انسان
نیازی .  برای ما انجام شده است- نبودیم برای خود انجام دهیم هرگز قادر

مان  های بشری  با تالش،ِنیست که ما برای دست یافتن به حیات روحانی
اکنون نزد ما، و در میان جامعۀ بشری  ها را درنوردیم، زیرا این حیات هم کوه

 که »انسانی«خود را در برابر ] قلب[فقط کافی است که . فرود آمده است
رغم خدا بودن، انسانی    که بهاو به کمال وجود داشت بگشاییم، اوحیات در 

خاطر دارید که  به.  را در ما، و برای ما انجام خواهد داد کارواقعی است، این
ِاز نسل خود ما از این حیات » َتن«چه گفتیم؟ یک » ِسرایت مفید«دربارۀ  ِ ِ
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ویم، این حیات به ما نیز  نزدیک شاونوین برخوردار است، و اگر ما به 
  .کند سرایت می

توان  می. توان بیان کرد های گوناگون می البته این حقیقت را به شیوه
ما را بخشیده است » پدر«توانیم بگوییم  می. گفت مسیح برای گناهان ما مرد

 کاری برای ما انجام داده است که وظیفۀ انجام آن بر عهدۀ ما مسیحزیرا 
توانیم  می. شسته شده است» بره«وییم گناهان ما به خون توانیم بگ می. بود

هر کدام . و تمامی اینها حقیقت است.  بر مرگ ظفر یافته استمسیحبگوییم 
از اینها که برای شما جذاب نیست رهایش کنید و به فرمولی بچسبید که 

خواهید بکنید ولی کار را با جنگ و نزاع  و هر چه می. کند شما را جذب می
خاطر اینکه از فرمولی متفاوت با فرمول شما  گران آغاز نکنید، آن هم بهبا دی

  .کنند استفاده می
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  فصل ششم

  دو نکته
 

ای که  ِمن برای پرهیز از ایجاد سوءتفاهمات احتمالی در مورد دو نکته
  .کنم  اضافه می رادر فصل پیش گفتیم، مطالبی

های  آدمک «جای اگر خدا به: شخص معقولی از من سؤال کرد) ۱
های  جای اینکه آدمک خواست، چرا از همان آغاز به ِپسران خدا می» چوبی
، و بعد از طریق این روند دشوار و دردناک به آنها حیات  بسازدچوبی

 نساخت؟ بخشی از پاسخ این سؤال مولودبسیاری را ] پسران[ببخشد، 
انسانی ًبسیار ساده است، اما بخش دیگر آن احتماال ورای درک و فهم 

ها پیش از خدا روی نگردانده  اگر بشریت قرن. و حال بخش سادۀ آن. است
. بود بود، روند تبدیل شدن از مخلوق به مولود، دشوار و دردناک نمی

.  به انسان ارادۀ آزاد بخشیداوها توانستند از خدا روی بگردانند زیرا  انسان
 هرگز قادر به ودکار، خها ارادۀ آزاد بخشید زیرا در جهانی خدا به انسان

همۀ . و حال بخش دشوار. بودند کران نمی ِمندی بی درک محبت و سعادت
اگر بر این . وجود دارد» پسر خدا«ما مسیحیان بر این باوریم که فقط یک 

وجود  خدا ِشماری پسران آیا ممکن نبود تعداد بی«سؤال اصرار بورزیم که 
ممکن بود «آیا جملۀ . کنیم خود را دچار مشکل بغرنجی می» داشته باشد؟

ِتوان گفت آن چیز  ، در ارتباط با خدا، معنایی دارد؟ می»وجود داشته باشد
 زیرا متفاوت متفاوت باشد،» هست«با آنچه » توانست می«خصوص  ِفانی به

شدن آن بستگی به تفاوت یافتن چیزی دیگر داشت، و آن چیز دیگر نیز در 
ًمثال . (طور تا آخر بود، همین فاوت میِ عامل ثالث، متِصورت متفاوت شدن
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کار برده بود، کلمات این صفحه نیز   قرمز بهجوهر خانه کارگر چاپاگر 
رد، در صورتی که چنین چیزی از ُب  و او جوهر قرمز به کار میبود، قرمز می

 - گوییم  اما وقتی دربارۀ خدا سخن می.)  و الی آخرشد، او خواسته می
 است اواپذیر، که همۀ دیگر واقعیات مبتنی و وابسته به ن واقعیتی تام و تقلیل

و »  چیزی غیر از این باشد؟ که اوآیا ممکن بود«معنی است که بپرسیم   بی-
غیر از این، من دربارۀ ایدۀ مولود  اما به. این پایان کار است، همین و بس
ِساختن پسران ازلی بسیار توسط  ِ ای اینکه زیرا بر. ام ، نیز مشکلی یافته»پدر«ِ

ًمثال دو سکۀ . نوعی با هم متفاوت نیز باشند بسیار باشند باید به] پسران[
؟ با اشغال توانند دو چیز باشند میاند، چگونه  پنسی که با هم مشابه یک

، جز با به بیانی. های متفاوتی تشکیل شده است هایی که از اتم ِکردن مکان
دربارۀ تفاوت آنها سخن توانیم  ِپیش کشیدن مفاهیم فضا و ماده، نمی

 .ِیا کائنات مخلوق هستیم» طبیعت«در واقع، ناگزیر از طرح مسئلۀ . بگوییم
را درک » پسر«و » پدر«ِما قادریم بدون توسل به فضا و ماده، تمایز میان 

با » پدر«نسبت . سازد، و دیگری مولود است کنیم، زیرا یکی مولود می
اما اگر چندین پسر باشند . تنیس» پدر«با » پسر«شبیه نسبت » پسر«

ولی چگونه از . به یک شکل خواهد بود» پدر«شان با یکدیگر و با  نسبت
چشم  شوند؟ البته در نگاه اول مشکل چندانی به یکدیگر متمایز می

را طرح » پسران«توانند ایدۀ  برخی ممکن است گمان کنند که می. خورد نمی
بینیم که این ایده فقط به این  ، میاما وقتی دقیق به موضوع نگاه کنیم. کنند

 هایی  انسانِبه شکلطور مبهم آنها را  رسد که ما به نظر می دلیل ممکن به
 اگرچهبه بیانی دیگر، . اند  کنار هم ایستادهنوعی فضاکنیم که در  تصور می
اندیشیم که پیش از خلقت کائنات  کنیم که دربارۀ چیزی می وانمود می

دهیم و  مان راه می واقع تصویر کائنات را به ذهن  دروجود داشته است، اما 
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گذاریم و   هرگاه این طرزفکر را کنار می.نهیم میدر درون آن آن چیز را 
پیش از پیدایش «آوریم که  را در حالی به تصور درمی» پدر«همچنان 
شمار است، باید گفت که بواقع به  در حال مولود ساختن پسران بی» کائنات

ً دقیقا برای این - فضا و زمان و ماده -آیا طبیعت (. ایم دهچیزی فکر نکر
ُکثرَت «خلق شد تا  را ممکن سازد؟ آیا راه دیگری وجود » بودن  بسیاریا  َ

ندارد که بتوان به ارواحی جاودان دست یافت بدون اینکه اول آنها را در 
ِتبدیل به مخلوقات طبیعی بسیاری کرد و سپس آنها را ) مادی(جهانی  ِ

  .)وحانی ساخت؟ البته همۀ اینها فقط حدس و گمان استر
ِ یک موجود -ِاینکه گفتیم تمامی بشریت، به مفهومی، یک چیز است ) ۲

گوید   نباید با این این نظریه اشتباه گرفته شود که می-زنده، مثل درخت 
ًهای واقعی مثال  ها اهمیتی ندارد، و یا اینکه انسان ِهای فردی انسان تفاوت
های جمعی  شان کمتر از پدیده ای اهمیت گونه  به خانم اسمیت و غیره،تام،

ً کامال نظر این دو از این گذشته، .ست انظیر طبقات و نژادها و امثال آنها
 هستند  زنده)ِساز و کار( چیزهایی که بخشی از یک ارگانیزم. مغایرند

که وجود دارند ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند، و چیزهایی نیز 
ً مثال شش سکۀ .زنده نیستندارگانیزم شان، بخشی از یک  رغم شباهت علی
ِاند، اما بینی و ُشش من  ًکامال از هم جدا اما خیلی به هم شبیهپنسی  یک

شان مرهون این است که جزوی از بدن  اند اما حیات بسیار با هم متفاوت
ً را صرفا ها سانانمسیحیت، . برند  آن بهره میِعمولِمن هستند و از حیات م ِ
 بلکه عضوی از داند،  عنوانی در یک فهرست نمیعضوی از یک گروه و یا

نقشی ] ِچون اعضای بدن[اند و هر یک   که با هم متفاوت-ِاعضای بدن 
پس هر گاه سعی . عهده دارند که عضو دیگر قادر به انجام آن نیست  بر
یاد   سازیم، بهد شبیه خوًمان را دقیقا کنیم فرزندان، شاگردان، و یا همسایه می
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ما و آنها اعضایی . بیاوریم که قصد خدا برای آنان هرگز چنین نبوده است
از سوی دیگر، هر .  هستیم، و هر یک نقش و وظیفۀ خاصی داریممتفاوت

خاطر مشکل فرد دیگری به  وقت وسوسه شدیم چنین فکر کنیم که نباید به
 با ما متفاوت است، اما جزو  اوهاگرچیاد بیاوریم که  خود زحمت بدهیم، به

اگر فراموش کنیم که او . به آن تعلق داریم است که ما ای  زنده ارگانیزمهمان
 است، در این صورت فردگرا  زندهارگانیزمنیز چون ما عضوی از همان 

اگر فراموش کنیم که او موجودی زنده، و متفاوت با ما است، . خواهیم شد
ِای متشکل از مردمان  سرکوب کنیم و جامعهها را  اگر سعی کنیم تفاوت

اما مسیحیان، نه باید فردگرا . مشابه بسازیم، تبدیل به دیکتاتور خواهیم شد
  .باشند و نه دیکتاتور

ًکنم شما نیز شدیدا تمایل   و فکر می-من تمایل دارم به شما بگویم 
ِیک از این دو اشتباه مهلک  که کدام-از من سؤال کنید  دارید البته این . دترن ُ

 همواره جهان را دچار اشتباهاتی دوگانه شیطان. ای است شیطانی وسوسه
کند که  و اغلب ما را تشویق می.  اشتباهاتی دوگانه و متناقض-سازد  می

ِزمان بسیاری صرف کنیم تا دریابیم کدام مهلک البته شما دلیل این را . ترند ُ
ِاو به تنفر بیش از حد ما ن. دانید خوب می سبت به یک اشتباه متوسل ِ

اما بیایید دچار اشتباه .  بکشانداشتباه دیگرسوی  تدریج ما را به شود تا به می
ًما باید چشمان خود را به هدف بدوزیم و مستقیما از میان هر دو . نشویم

 نگرانی ما در برخورد با هر یک از این دو خطا، این یگانه دل. خطا بگذریم
  .ستا
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  فصل هفتم

   وانمود کنیمبیایید
 

ِلطفا بیایید با بازسازی دو تصویر ذهنی، و یا دو داستان، مطلب را آغاز  ً
یاد  به. دانیم هایی است که همه آن را می یکی از داستان» دیو و دلبر«. کنیم
کرد؟ و  آورید که دختر این داستان باید به دالیلی با هیوالیی ازدواج می می

ید چنانکه گویی انسان بود؛ و در نهایت و هیوال را بوس. این کار را کرد
. تعجبش، هیوال به انسانی تبدیل شد و همه چیز بر وفق مراد پیش رفت

زد، تا او را  داستان دیگر دربارۀ کسی است که باید ماسکی به صورت می
صورت  ها این ماسک را به او باید سال. دهدً آنچه واقعا بود نشان  اززیباتر
اش برداشت دریافت که صورتش متناسب  ا از چهرهزد، و وقتی ماسک ر می

. او اکنون بسیار زیبا شده بود. با آن ماسک رشد کرده و شبیه آن شده است
کنم هر دو  فکر می. آنچه در هیأت ماسکی آغاز شد، اکنون واقعیت یافته بود

کنند تا مطالب مورد نظر خود  به من کمک می) طرزی خیالی البته به(داستان 
تا اینجا سعی من بر این بوده که واقعیات را . ین فصل شرح دهمرا در ا

خواهم  اکنون می. ً مثال اینکه خدا چیست و چه کرده است-تشریح کنم 
» اکنون چه باید بکنیم؟«ً مثال اینکه -دربارۀ تمرین و ممارست سخن بگویم 

کنون ا از هم» ؟چنین تفاوتی را در ما ایجاد کندتواند  ی میِ کاالهیاتاین «
اید که این  مند بوده قدر عالقه اگر آن. تواند ایجاد این تفاوت را آغاز کند می

مندید که دعایی بکنید، و هر  ًکتاب را تا اینجا بخوانید، پس احتماال عالقه
  .را خواهید گفت» دعای ربانی«ًدعایی که بکنید، احتماال 
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ی این کلمات آیا اکنون به معنا. کلمات آغازین این دعا است» پدر ما«
پرده بگویم، این کلمات بدین معنا است که ما خود را در  برید؟ بی پی می

جامۀ مسیح تر بگویم، ما  حتی صریح. دهیم مقام یکی از پسران خدا قرار می
ای که به  زیرا لحظه. کنیم طور بگویم، وانمود می یا این. کنیم را بر تن می

ما موجودی . ما پسر خدا نیستیمیابیم که  بریم، درمی معنای کلمات پی می
راستا  شان هم ، خواست و اراده»پدر«نیستیم، همو که با » پسر خدا«همچون 

ِو یکی است؛ ما وجودی مملو از خودفریبی و ترس و امید و حسد و طمع 
 را بر تن مسیحبنابراین، جامۀ . ، و همه محکوم به مرگیمایم انهمحور-خود

 به ما امر فرموده اواما عجیب اینکه . نه استکردن، به بیانی، بسیار گستاخا
  .است که چنین کنیم

 اما  وانمود کنیم با آنچه هستیم، تفاوت داریم؟چرا؟ چه ثمری دارد که
نوع بد، که در آن، . حتی در قلمرو بشری نیز دو نوع وانمود کردن وجود دارد

نمود ًگیرد؛ مثال وقتی کسی به دروغ وا وانمود کردن جای واقعیت را می
و نوع خوب، که در آن، وانمود کردن، ما . کند که به ما کمک خواهد کرد می
ًزمانی که مشخصا نسبت به ًمثال . کند سوی چیزی واقعی هدایت می را به

دانیم این کار درست نیست،  ای نداریم، حال آنکه می کسی احساس دوستانه
 در پیش بگیریم، اغلب بهترین کار این است که نسبت به او رفتاری دوستانه

ایم که ظرف  و همۀ ما تجربه کرده. ًچنانکه گویی بهتر از آنیم که واقعا هستیم
راستی  ه، زمانی باغلب. شود میتر از پیش  ًچند دقیقه، واقعا رفتارمان دوستانه
شویم که در عمل خود را واجد آن نشان  از یک خصوصیت برخوردار می

زیرا اغلب وانمود . ودکان بسیار مهم استِهمین دلیل نوع بازی ک به .دهیم می
و . کنند ً مثال نقش سربازان و یا فروشندگان را بازی می-اند  کنند که بالغ می
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بخشند، و وانمود  شان را تقویت می شان را محکم، و قوۀ تعقل ًدائما عضالت
  .کند تا با جدیت رشد کنند کردن به بلوغ، به آنها کمک می

، به »ایم جامۀ مسیح را بر تن کرده«یابیم  مجردی که درمی حال، به
یابیم که این وانمود کردن، در همان دم  نحوی درمی احتمال بسیار زیاد به

نیز .  شود تبدیل،، و بیشتر شبیه به واقعیتتظاهرتواند به چیزی کمتر از  می
بودیم » پسر خدا«ًگذرد که اگر واقعا   چیزهایی در افکار ما می کهیابیم درمی
و یا ممکن است متوجه . بود؛ پس این افکار را متوقف کنیم نها اثری نمیاز آ

ها به  ای بنویسیم، و یا در شستن ظرف جای دعا کردن باید نامه شویم که به
  .همسرمان کمک کنیم، پس برویم و این کار را بکنیم

انسانی (» پسر خدا «مسیحِخود . افتد اکنون ببینیم که چه اتفاق می
ً، واقعا در کنار ما است و در همان )»پدرش«همچون (و خدا ، )همانند ما

و . نماید ما را به واقعیت تبدیل می» تظاهر«کند که  لحظه، روندی را آغاز می
. مان به ما بگوید چه باید بکنیم ای خیالی نیست که طی آن وجدان این شیوه

داشته یاد  یابیم، اگر به نوع پاسخ می اگر به وجدان خود رجوع کنیم، یک
ممکن است وجدان . ایم، پاسخی دیگر باشیم که جامۀ مسیح را بر تن کرده
 که در افکار ما  راًمخصوصا چیزهایی(ما کارهای بسیاری را اشتباه نشمارد 

به توانیم  کوشیم همچون مسیح باشیم، دیگر نمی ً، اما وقتی جدا می)است
نادرست زیرا دیگر به درست و . کارهای نادرست خود ادامه دهیم

به ما سرایت ] مسیح[» شخص«ِکوشیم تا نیکویی یک  اندیشیم، بلکه می نمی
 ماند تا اطاعت کردن از  می)دورنما (ُیک پرترهاین بیشتر به ترسیم . کند

چند از جهتی دشوارتر از  شگفتا که این کار، هرو .  قوانینای مجموعه
  .ستتر از آن ا اطاعت از قوانین است، از جهتی نیز بس آسان
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اکنون روند تبدیل کردن ما به   هماو. در کنار ما است» ِپسر حقیقی خدا«
اکنون، به بیانی، حیات و   هماو. وجودی شبیه خودش را آغاز کرده است

کند؛ و در حال تبدیل کردن آدمک  می» تزریق« خود را به ما Zoeتفکر، و یا 
 روند ناخشنود بخشی از وجود ما که از این.  به انسانی زنده است،چوبین

  .است، هنوز چوبین است
ممکن . برخی از ما ممکن است تصور کنیم که این شبیه تجربۀ ما نیست

ِام که مسیح نادیدنی مرا یاری کرده  من هرگز احساس نکرده«است بگوییم 
گر  این تداعی» .اند های دیگر اغلب به من کمک کرده ولی انسان. باشد

اگر قطحی نان «:  اول گفته بود جهانیجمالت زنی است که در دوران جنگ
بشود، خانوادۀ من مشکلی نخواهند داشت زیرا همیشه نان سوخاری 

ِغافل از اینکه اگر قحطی نان بشود، نان سوخاری نیز وجود » .خورند می
ِاگر مدد مسیح نبود، هیچ انسانی، انسان دیگری را یاری . نخواهد داشت ِ

پنداریم، بلکه  می» مان زندگی مذهبی«ما  نه فقط از طریق آنچه او. کرد نمی
های ما،  ، بدن»طبیعت« از طریق او. کند های گوناگون در ما عمل می شیوه به

مسیحی  ضد) در نگاه اول(و برخی مواقع حتی از طریق تجارب ما که 
ها کلیسا رفتن،  وقتی فرد جوانی پس از سال. کند رسند، عمل می نظر می به

 - رود   به مسیحیت ایمان ندارد و دیگر به کلیسا نمییابد که صادقانه درمی
البته به شرطی که این کار را به خاطر صداقت کرده باشد و نه آزردن 

. تر است ً احتماال روح مسیح بیش از هر وقت دیگر به او نزدیک- والدینش 
  .کند وسیلۀ دیگران در ما عمل می  بهمسیحاما باالتر از آن اینکه، 

 برای یکدیگرند، و برخی مواقع حاملینی مسیح» حامل«و ها آینه  انسان
حتی ممکن است از طریق کسانی انتقال » ِسرایت مفید«این . ناخودآگاهند

ًمثال افرادی که خودشان مسیحی . اند ْیابد که خود هنوز بدان مبتال نشده
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 را مسیحاما اغلب آنان که . نبودند در مسیحی شدنم مرا یاری کردند
عنوان  و به همین سبب کلیسا، به. دهند  را به دیگران انتقال میواشناسند  می

ممکن . ِ، اهمیت بسیار داردنمایانند او را به یکدیگر میجامعۀ مسیحیانی که 
کند که دو مسیحی به اتفاق مسیح را پیروی  چه فرقی می«است بگویید 

  برابرکنند؟ مگر مسیحیت نسبت به آن وقت که از هم جدا بودند دو
  .شود  شانزده برابر میگویم من می» !شود می

ِ بدون شناختن لطبیعی است که طف. خاطر داشته باشید ای را به اما نکته
به همین ترتیب طبیعی است که ما مددکنندگان . مادرش، شیر او را بخورد

ِ را که در پس آنها است بشناسیممسیحرا ببینیم، بدون اینکه  اما نباید طفل . َ
باید رشد کنیم و بخشندۀ واقعی را تمییز دهیم، زیرا غیر از این . باقی بمانیم

چون اگر بخشندۀ واقعی را تشخیص ندهیم به انسان تکیه . جهالت است
زیرا بهترین . مان خواهد شد و این مایۀ یأس و سرخوردگی. خواهیم کرد

 ِما باید قدردان مددکنندگان. میرند کنند، و همه می ها نیز اشتباه می انسان
اما هرگز نباید انسان . شان کنیم و به آنها احترام بگذاریم باشیم، باید محبت

. ِترین انسان جهان را را محور ایمان خود قرار دهیم، حتی بهترین و حکیم
  .ای بنا کرد اگرچه سکو کاربرد بسیار دارد، اما هرگز نباید بر آن خانه

ِعهدجدید . گوید یِیابیم که عهدجدید همواره از چه سخن م اکنون درمی
شان در  قرار گرفتن«گوید؛ از  ِیافتن مسیحیان سخن می» تولد تازه«از 

  .را بیابیم» فکر مسیح«در ما، و از این که ما » ِشکل گرفتن مسیح«؛ از »مسیح
این عبارات : گوید تان بیرون کنید که می  را از ذهنفکرًلطفا این 

 را بخوانند مسیحیان باید کالم هایی خیالی است برای بیان اینکه مسیح شیوه
های افالطون و  ً چنانکه مثال کسی گفته-و بکوشند آن را به عمل آورند 

زیرا این عبارات . کند آنها را به عمل بیاورد خواند و سعی می مارکس را می
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  فصل هفتم/۴کتاب  ۲۴۴

اکنون و  ، هممسیحواقعی، » شخصی«یعنی اینکه . تر دارند معنایی بس عظیم
ی که ما در دعا هستیم، در حال عمل کردن در ما جا، و در همین مکان همین
آن کسی . ُ نیستیم که دو هزار سال پیش مردرو روبهدر اینجا با کسی . است
سازد، مردی زنده است،  آید و هستی ما را متأثر می راستی می هکه ب
اندازه انسان که من و شما هستیم، و در عین حال، همان اندازه خدا که  همان

ِ طبیعت کهنۀ انسانی ما را نابود، و طبیعت او.  عالم بودِبه هنگام خلق » خود«ِ
شود، و سپس  این در ابتدا، فقط لحظاتی انجام می. سازد ِرا جایگزین آن می
خوبی  و در نهایت، اگر همه چیز به. دپذیر  انجام میتر در مقاطعی طوالنی
 مسیحی کند؛ به طور دائم به چیزی دیگر تبدیل می پیش برود، ما را به

برخوردار است، » االهی«ِکوچک، وجودی که هر چند کوچک اما از حیات 
مجردی که به این  به. شود  سهیم میاوو تا ابد در شادی و حکمت و قدرت 

  :دهد ُ، دو اتفاق زیر رخ میآییم دو کشف نائل می
مان  گناهکار بودنبه مان،  ِآلود مشخص تدریج در کنار اعمال گناه هب) ۱
دهیم، بلکه از آنچه هستیم،  رفته نه فقط از آنچه انجام می ؛ رفتهیمبر می  پی

نظر  چند این ممکن است خیلی دشوار به هر. شویم دچار نگرانی خاطر می
من به . کوشم آن را تشریح کنم ْبرسد، ولی من با نمونه آوردن از خود می

 از هر یابم که شمارم، درمی هنگام دعای شب، وقتی گناهان آن روز را برمی
ام، یا از   کردهُدخلقیُده گناه مشخص، نه تای آن، گناه علیه محبت است؛ یا ب

ام  ام، و یا به دیدۀ تحقیر به دیگری نگریسته ام، یا تمسخر کرده کوره دررفته
کند این  درنگ به ذهنم خطور می و توجیهی که بی. ام و یا خشمگین شده

ًواقعا «؛ »شدمرفتارها تحریک ناگهان و غیرمنتظره به انجام این «است که 
حال، در خصوص » .ت نیافتم خودم را کنترل کنمغافلگیر شدم و فرص

 به حساب )خاص (اعمال فوق شاید بتوان این وضعیت را شرایط مخففه
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 ۲۴۵ بیایید وانمود کنیم

از . بودند ، بدتر میگرفتند صورت میآورد، زیرا اگر با قصد و غرض قبلی 
دهندۀ  خوبی نشان ن، بهالعمل من به هنگام غافلگیر شد سوی دیگر، عکس

دهم، پیش از  این است که چگونه فردی هستم، زیرا ناگهان عملی انجام می
ِمثال اگر در زیرزمین خانه موش . نوعی توجیه کنم آنکه فرصت بیابم آن را به ً

شان این است که ناگهان و سرزده وارد آنجا  باشد بهترین کار برای دیدن
آورد بلکه  ها را پدید نمی ِه بودن امر، موشمنتظر اما ناگهانی و غیره. شویم

ِبه همین ترتیب، آنی بودن . گیرد فقط فرصت مخفی شدن را از آنها می
دهندۀ این است که چقدر  کند بلکه فقط نشان  مرا بدخلق نمیک،تحری
اند، اما اگر فریادکنان و پیش از  ها همیشه در زیرزمین موش. ام بدخلق

از . یابند خود را پنهان کنند ا شویم، فرصت میِروشن کردن چراغ وارد آنج
ِهای رنجش و انتقام همیشه در سرداب جان من نهفته قرار معلوم موش . اند ِ

ِو اکنون آن سردابه از دسترس ارادۀ آگاه من خارج است، و اگرچه قادرم تا 
. حدی اعمالم را کنترل کنم، اما بر خلق و خوی خود کنترل مستقیمی ندارم

 - مان است تر از اعمال آنچه هستیم مهم) تر گفتیم نانکه پیشچ(و اگر 
 پس چنین نتیجه -مان گواهی است بر آنچه هستیم  ًمضافا، اگر اعمال

گیریم که برترین نیاز ما تغییری است که عمل مستقیم و داوطلبانۀ  می
 زیرا .شود  نیز می اعمال خوب ما شاملتواند ایجاد کند؛ و این ِخودمان نمی

خاطر ترس  یک را به های صحیح، و کدام یک از این اعمال را با انگیزه مکدا
  چه تعداد از این اعمال را از رویایم؟ و از مردم و یا خودنمایی انجام داده

ایم، که همین خود تحت شرایط  جویی انجام داده ِلجاجت و یا حس برتری
های اخالقی،  شتوانیم با تال  ما نمیمتفاوت، به اعمال بد منجر شده است؟

ِو پس از چند گام آغازین زندگی . های نوین پدید آوریم ْدر خود انگیزه ِ
یابیم که آنچه باید در روح و جان ما انجام شود، فقط در   درمی،مسیحی
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  فصل هفتم/۴کتاب  ۲۴۶

خاطر زبانی که من  رساند که به ای می و این ما را به نکته. ِتوان خدا است
  .رده باشدفهمی ایجاد ک ام ممکن است کج کار گرفته به

ولی . ِام که گویی فاعل تمامی این امور ما هستیم من چنان سخن گفته) ۲
نقش ما در نهایت این است که به . ِواقع، فاعل تمامی این امور خدا است در
توانیم بگوییم  به یک معنا، حتی می.  این امور را بدهیم دادن اجازۀ انجاماو

خدای تثلیث، به . دهد  میخدا است که عمل وانمود کردن را نیز انجام
گیر و عاصی و طماع  موجودی خودخواه و بهانه» دخو«بیانی، در برابر 

ًد وانمود کنیم که این صرفا مخلوق نیست بلکه یبیای«: گوید اما می. بیند می ِ
» انسان «مسیح است، زیرا مسیحِو از حیث بشریتش شبیه . ما است» پسر«

بیایید چنان با .  استمسیحنیز شبیه » روح«بیایید وانمود کنیم که او در . شد
بیایید وانمود کنیم تا . واقع نیست او رفتار کنیم که گویی چیزی است که در

کند  خدا به ما چنان نظر می» .بلکه این وانمود کردن، جامۀ واقعیت بپوشد
ای  نمونهایستد تا ما را به   در کنار ما میمسیح. که گویی مسیحانی کوچکیم

 در ،االهی  خوشبینانۀتظاهره مسئلۀ  من اذعان دارم ک.دیل کنداز خود تب
 عجیب است؟ آیا راستی چنین هب ولی آیا .نماید نگاه نخست عجیب می

ای  ای باالتر قرار دارند، کسانی را که در مرتبه اغلب، کسانی که در مرتبه
مادر با طفل خود چنان سخن بخشند؟  تر قرار دارند، اعتالء نمی پایین
ًها پیش از آنکه واقعا قادر به درک و فهم  گوید که گویی طفل مدت می

مان چنان رفتار  ِما با حیوانات خانگی. فهمد  را می اوهای حرفباشد، 
» ًتقریبا انسان« عاقبت نیز، به همین سبب »انسانند«کنیم که گویی  می
  .شوند می
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  فصل هشتم

  ؟سیحیت سهل است یا دشوارم
 

، و »َمسیح را در بر کنیم«سخن گفتیم که نظر این در فصول پیش دربارۀ 
ِتا آنکه عاقبت واقعا پسر خدا » جامه بر تن کنیم«ِیا در ابتدا چون پسر خدا  ً

 کار، نه یکی از وظایف خواهم این نکته را روشن کنم که این می. شویم
، بلکه تمام آنانِمتعدد مسیحیان است و نه تمرینی خاص گروهی ممتاز از 

و تشریح . مسیحیت چیز دیگری برای ارائه ندارد. همین استمسیحیت 
» اخالق« متعارف دربارۀ های موضوع چگونه با نگرشخواهیم کرد که این 

  .متفاوت است» ینیک«و 
و امیال و آرزوهایش را نقطۀ  »مان سْنف« ،همۀ ما پیش از مسیحی شدن

ان آن را تو  می-کنیم که عامل دیگری  سپس اذعان می. شماریم آغاز می
 ما» ْنفس«از  -خواند » مصلحت جامعه«، و یا »رفتار صحیح«، »اخالقیات«

نیک «؛ پس منظورمان از یابد میِهایی دارد که با امیال آن تداخل  خواسته
را که  »ْنفس«ِما برخی از تمایالت . ها یعنی تسلیم شدن به آن خواسته» بودن

اما .  و باید آنها را ترک کنیمخوانیم، می» نادرست«شان است،  مایل به انجام
خوانیم، و  می» درست«شان نیست،  مایل به انجام »ْنفس«برخی دیگر را که 

مان پس از  بیچاره »ْنفس«کنیم  ولی ما اغلب آرزو می. باید آنها را انجام دهیم
 ءِ مقتضیات، فرصتی بیابد تا به حیات خود و ارضابه جا آوردن تمامی این
پردازد،  مانیم که مالیات می واقع به فردی صادق می در. تمایالتش ادامه دهد

 همچنان امیدوار است که ، مالیات خود را تمام و کمال پرداختهاگرچهو 
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  فصل هشتم ۲۴۸

زیرا ما در این مرحله . چیزی ته آن باقی بماند تا بتواند با آن ارتزاق کند
  .شماریم  را نقطۀ آغاز میمان نفس هنوز

 یا : یکی از این دو نتیجه خواهیم رسیدبه، اندیشیم می مادامی که چنین 
ًکامال از تالش برای نیک بودن دست خواهیم شست، و یا بسیار غمگین و 

ًپس مراقب باشیم، زیرا اگر واقعا بکوشیم تمامی . سرخورده خواهیم شد
جا آوریم، دیگر چیزی باقی  رود، به انتظار می »ْنفس« را که از طالباتیم

هر چه بیشتر از وجدان خود پیروی . تزاق کنیمنخواهد ماند که با آن ار
گونه در  که این »مان ْنفس«و . مان بیشتر از ما خواهد طلبید کنیم، وجدان

و . تنگی و فشار و اضطراب مدام است، بیش از پیش خشم خواهد گرفت
ًعاقبت یا کامال از تالش برای نیک بودن دست خواهیم شست و یا تبدیل 

، هر »کند برای دیگران زندگی می«قول معروف  بهبه فردی خواهیم شد که 
 و همیشه نگران خواهیم بود که چرا بیشتر - چند با غرولند و نارضایتی

پیوسته خود را قربانی و شهید خواهیم مورد توجه دیگران نیستیم، و 
پرده بگویم، حتی بیش از   وقتی تبدیل به چنین موجودی شدیم، بی.دانست

  .ن دیگران خواهیم شدبالی جافردی خودخواه، 
مسیح . تر تر است و سهل اما طریق مسیحی متفاوت است، سخت

من نه وقت و پول و تالش بسیارت، بلکه . همه را به من بده«: فرماید می
ام تا  تو را عذاب دهم، بلکه آمده »ْنفس«ام تا  نیامده» من«. خواهم را می» تو«

» من«. ِای عالج کار نیست کاره هِو هیچ تدبیر و اقدام نیم. آن را نابود سازم
ِدر صدد هرس کردن شاخه خواهم آن را از  های این درخت نیستم، بلکه می ِ

َریشه برکنم ِخواهم دندان فاسدی را پر کنم و یا بر آن روکش بگذارم  نمی. َ
پس . خواهم آن را از ریشه درآورم و یا درد آن را تسکین ببخشم، بلکه می

شماری به  گناه، و یا شریر می و آرزوهایی را که بیو امیال  »ْنفس«ِتمامی 
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 ۲۴۹ مسیحیت سهل است یا دشوار؟

جای  به» من«و . تسلیم ساز» من«ِ تمامی وجود خود را به -تسلیم کن » من«
را به تو خواهم داد، » خودم«واقع،  در. آن حیاتی نوین به تو خواهم بخشید

  ».، ارادۀ تو خواهد شد»من«و ارادۀ 
همۀ ما سعی بر انجام ت که  کاری استر از  سهل همدشوارتر واین هم 
 نیز در مسیحِاید که خود  ْکنم شما خود نیز دریافته  فکر می.آن داریم

ِتوصیف طریق مسیحی، برخی مواقع آن را بسیار دشوارتر می شمارد و  ِ
 این -» صلیب خود را بردارید«: فرماید می. تر مواقعی دیگر بسیار سهل

. ماند  مرگ در اثر ضرب و شتم میعمل، به بیانی دیگر، به مردن در اردوگاه
 مسیح. »زیرا یوغ من راحت است و بارم سبک«: فرماید در جایی دیگر میو 

 ،توان فهمید که چرا هر دو و اکنون می. ًدر هر دو مورد کامال جدی است
  .حقیقت دارند

تر از دیگر  ترین شاگردان عاقبت سخت دانند که تنبل معلمین می
ًمثال اگر به دو . گویند ًمعلمین واقعا جدی می. کنند شاگردان تالش می

شود رنجی بر خود  ، آنکه حاضر میای در زمینۀ هندسه بدهیم مسئله ،شاگرد
اما شاگرد تنبل .  را بفهمدمسئلهکوشد آن  هموار کند شاگردی است که می

اما شش ماه . طلبد تری می اکنون تالش کم َکوشد آن را از بر کند، زیرا هم می
 آن لذت حلفهمد و از  د آنچه را شاگرد زرنگ ظرف چند دقیقه میبعد بای
ِپس کاهلی، در درازمدت یعنی جان کندن . برد، با جان کندن دریابد می

در جنگ یا کوهنوردی اغلب کاری . گونه به قضیه نگاه کنیم و یا این. بیشتر
طلبد، ولی در عین حال در درازمدت  هست که انجام آن شهامت بسیار می

اگر از انجام آن بهراسیم، ساعتی بعد، بیشتر از آن . ترین کار است نام
  .پس بزدلی نیز چیز خطرناکی است. خواهیم هراسید
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  فصل هشتم ۲۵۰

ترین کار  ًا محالیبدشوارترین، و تقر. گونه است در این مورد نیز همین
 را - مان   تمامی امیال و آرزوها و حزم و احتیاط- دِاین است که تمامیت خو

اما این از آنچه ما سعی بر انجام خالف آن را داریم، . کنیم مسیحتسلیم 
باقی بمانیم، » خودمان«زیرا سعی ما بر این است که . تر است آسان

ِمندی شخصی خود را برترین هدف زندگی بشماریم، و در عین  سعادت ِ
دهیم به راه خود  مان مجال می ما به قلب و اندیشه. نیز باشیم» نیکو«حال 

 و همچنان -طلبی متمرکز شوند  اندوزی و لذات و جاه ر ثروتبروند، و ب
 . رفتاری صادقانه و عفیف و فروتنانه داشته باشیمکنیم، رغم این، آرزو می  به

 اوچنانکه . دهد  ما را علیه آن هشدار میمسیحًو این دقیقا چیزی است که 
ر علف اگر ما دشتی پوشیده از بذ. روید فرمود، از بوتۀ خار، انجیر نمی

هر چند علف را ببریم و کوتاه کنیم باز . توانیم گندم ثمر بیاوریم باشیم، نمی
تر  اگر در طلب گندمیم، تغییر باید در سطحی عمیق. آوریم گندم ثمر نمی
  .باید شخم بخوریم و از نو بذرپاشی شویم. ایجاد شود

ِو از اینجا است که مشکل اصلی زندگی مسیحی آغاز می  شود، جایی که ِ
مان از خواب آغاز  مشکل از لحظۀ برخاستن. مردم اغلب انتظار آن را ندارند

ِوقتی تمامی امیال و آرزوهای آن روز چون درندگان بر ما حمله . شود می
سر بگذاریم، و  و کار نخست این است که همۀ این امیال را پشت. برند می

 بگذاریم آن به صدایی رساتر گوش بسپاریم، دیدگاهی دیگر اتخاذ کنیم، و
ِو در طی روز . تر، در وجودمان جاری شود ِحیات عظیم و نیرومند و آرام

مان فاصله بگیریم، و  های ها و اضطراب ِاز تمامی آن وسواس. نیز چنین کنیم
  .از آنها فارغ شویم

اما از همان لحظات . در ابتدا فقط لحظاتی قادر به این کار خواهیم بود
ِنیز حیات نوین در تمامی  وجودمان جریان خواهد یافت، زیرا اکنون به ِ
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 ۲۵۱ مسیحیت سهل است یا دشوار؟

در اینجا . دهیم که در بخش صحیحی از وجود ما عمل کند  اجازه میمسیح
پوشاند و لکه یا مایعی که تا عمق   را مییماند که سطح تفاوت به رنگی می
های توخالی و  آلیستی با ایده  هرگز همچون ایدهمسیح. کند چیزی نفوذ می

ًواقعا با » کامل باشید«: وقتی فرمود. و بیهوده سخن نگفت پوچ  ومحتوی بی
طور کامل درمان   این بود که ما باید بهاومنظور . گفت جدیت سخن می

، کوشیم سخت برای آن میاگرچه این دشوار است، اما سازشی که . شویم
اگرچه پرنده شدن برای . واقع، غیرممکن است  در- بسیار دشوارتر است 

دشوارتر  ، بسین پریدن آموختن و در عین حال تخم ماندتخم دشوار، اما
به همین صورت باقی توانیم تا ابد  ما اکنون درون تخم هستیم، و نمی. است
  .یا باید از تخم بیرون بیاییم یا باید بگندیم. بمانیم

یحیت همین است مس. تر گفتیم بازگردیم ًلطفا اجازه بدهید به آنچه پیش
 آسانی به. نی ممکن است در این باره دچار خطا شدآسا به. و جز این نیست

 که کلیسا بسیاری اهداف متفاوت نیز دارد، از نیمممکن است فکر ک
های بشارتی، و برگزاری  ، فعالیتهای ساختمانی پروژه، االهیات آموزش

های  اهداف دولت را برنامهبر همین سیاق ممکن است  .جلسات متعدد
تر  ل سادهئ اما از لحاظی، مسا.غیره پنداشتنظامی و سیاسی و اقتصادی و 

ِمندی   و حفظ سعادتها اعتالء بخشیدن انسان وظیفۀ دولت .از این هستند
ها بتوانند کنار شومینه چای  ًمثال اینکه زوج. ِ در زندگی کنونی استآنها

بنوشند و گپ بزنند، و یا دوستان با هم شطرنج بازی کنند، و یا باغچۀ 
و اگر نتواند چنین شرایطی را .  بدهند؛ وظیفۀ دولت استصفاشان را  خانه

فراهم کند تمامی قانون و مجلس و ارتش و دادگاه و پلیس و اقتصاد و 
به همین ترتیب، وظیفۀ کلیسا است که . اند غیره، همه مایۀ اتالف وقت

. کوچک بسازد» مسیحانی« هدایت کند، و از آنها مسیحسوی  ها را به انسان
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  فصل هشتم ۲۵۲

 و موعظات و بشران صورت کلیسای جامع و روحانیون و مدر غیر این
» انسان«خدا از . اند  اتالف وقتدر حکممقدس نیز فقط  ِحتی خود کتاب

دانم که هدف از آفرینش کائنات  حتی بعید می. شدن هدف دیگری نداشت
فرماید تمامی کائنات برای مسیح آفریده  مقدس می کتاب. غیر از این باشد
یک از ما قادر به  کنم هیچ گمان نمی.  گرد هم آیداواید در شد و همه چیز ب

دانیم در چندین میلیون  ما نمی. ِگیری این رابطه باشیم درک چگونگی شکل
از حتی ). اگر وجود داشته باشد(ِمایلی کرۀ زمین چه حیاتی وجود دارد 

ِشکل حیات موجوداتی غیر از انسان بر روی همین کرۀ خاکی نیز 
این نقشه تا . توان داشت  نمی انتظاری جز این نیزالوصف،  مع.مای اطالع بی

  .شود برای ما آشکار شده است آنجا که به آدمیان مربوط می
 نقشه دربارۀ سایر گاه دوست دارم تصور کنم که به کارکرد این

، به مفهومی، تحت تر ِبینم که چگونه حیوانات باهوش می. مموجودات آگاه
شوند، انسانی که با محبتش آنها را بیش  جذب او می، »انسان«تأثیر محبت 
بینم که چگونه   میحتی. کند توانستند باشند، شبیه انسان می از آنچه می
» انسان«ِجان، و گیاهان نیز تحت تأثیر مطالعه، استفاده، و تحسین  اشیای بی

و اگر در جهانی دیگر موجوداتی هوشمند و فکور . شوند جذب او می
ْد آنها نیز ممکن است با جهان خود چنین کنندناشوجود داشته ب وقتی . ِ

شوند، ممکن است  مسیح داخل می] حیات[موجودات هوشمند و فکور به 
دانم،  یقین نمی  اما به.با ورودشان هر چیز دیگر را نیز با خود به درون ببرند

  .این گمانی بیش نیست
انیم به درون مسیح تو ها گفته شده، این است که ما می آنچه به ما انسان

» شاهزادۀ«انگیزی باشیم که  توانیم بخشی از هدیۀ شگفت  می-جذب شویم 
 است، او و آن هدیه خود - تقدیم کند » پدرش«ِجوان کائنات قصد دارد به 
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 ۲۵۳ مسیحیت سهل است یا دشوار؟

در . این تنها هدف از آفرینش ما است.  خواهیم بوداوبنابراین ما نیز در 
در [ دال بر اینکه وقتی ما مقدس اشارات عجیب و مهیجی وجود دارد کتاب

نیز رو » طبیعت«جذب شدیم، بسیاری از چیزهای دیگر در ] حیات مسیح
کابوس شب درخواهد گذشت، و صبح خواهد . به بهبودی خواهند گذاشت

  .دمید
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  فصل نهم

  هزینه ِردَبرآو
 

دعای «ام که عدۀ بسیاری از آنچه در فصل پیش دربارۀ  برده من پی
برخی . اند آزرده شده...]) چنانکه پدر شما [مل باشید کا«(گفتیم » ربانی

تا کامل نباشید، مسیح شما را یاری «گوید  اند که این جمله می چنین پنداشته
ها قادر به کامل  اند که چون ما انسان ، و چنین استدالل کرده»نخواهد کرد

 آید که هیچ امیدی برای ما  کالم مسیح چنین برمیوایشدن نیستیم، از فح
عزم من بر «: فرماید  میاوبلکه . ی کالم مسیح چنین نیستااما فحو. نیست

ممکن است شما چیزی کمتر . این است که شما را در کامل شدن یاری کنم
  ».از این بطلبید، اما من چیزی کمتر از این به شما نخواهم داد

درد داشتم، و  من در دوران کودکی، اغلب دندان. و حال، شرح مطلب
داد که درد دندانم همان شب  رفتم چیزی به من می  سراغ مادرم میهر وقت

رفتم ـ الاقل تا زمانی که  سراغ مادرم نمیاما . خوابیدم  و مییافت تسکین می
داد،   مسکنی به من می، زیرا شک نداشتم که هر چنددرد امانم را نبریده بود

ِون دریافتن محال بود بد. برد پزشک می  مرا نزد دندانصبح روز بعدولی 
ًدردم فورا  خواستم دندان می.  را از او بگیرمدچیزی ناخوشایند، خواستۀ خو

ها  پزشک من دندان. طور دائم درمان شود بنشیند، بدون اینکه دندانم به فرو
های  دانستم اغلب کار خود را با معاینۀ سایر دندان شناختم، و می را می

کنند؛  فته را به حال خود رها نمیهای خ آنها سگ. کنند غیردردناک آغاز می
  .خواهند اگر رویه بدهی آستر هم می
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  فصل نهم/۴کتاب  ۲۵۶

 اگر این تشبیه روا باشد، باید بگویم که خداوندمان نیز مانند حال،
. خواهد رویه را تسلیمش کنی، آستر را هم می اگر .پزشکان است دندان

د ِروند تا از گناهان خاصی که از آن شرمسارن  میاوبسیاری از مردم نزد 
شان  ِوضوح زندگی روزمره و یا گناهانی که به) مثل خودارضایی، و بزدلی(

ها  او این دشواریالبته . عالج یابند) مثل بداخالقی و مستی(کند  را زایل می
شاید جز برای این . کند اما به این بسنده نمی: ًرا کامال چاره خواهد کرد
طور  اش طلبیدیم، ما را به که به یاری  اما همین،مشکل، نزد او نرفته باشیم
  .کامل درمان خواهد کرد

 پیش از مسیحی شدن  که به مردم هشدار داد، مسیحبه همین سبب
من ایمان هوشیار باشید، اگر به «ین فرمود همچن. کنند» هزینه را برآورد«

ای که خود را در دستان من  از لحظه. آورید، شما را کامل خواهم ساخت
نه کمتر از این و نه هیچ چیز . ز این نخواهم داشتقرار دهید، هدفی غیر ا

توانید مرا رد  ید و اگر بخواهید میالبته شما از ارادۀ آزاد برخوردار. دیگر
طور کامل انجام  من ایمان آورید، باید بدانید که کار را بهاما اگر به . کنید

م به بهای هرگونه رنج و سختی که در این جهان برای شما تما. خواهم داد
ِ، و به بهای هرگونه پاالیش خود متحمل شومشود، به هر بهایی که 

ناپذیری که پس از مرگ در انتظاراتان باشد، من آرام نخواهم گرفت،  تصور
 آرام نخواهم گذاشت، تا به معنای دقیق کلمه کامل شوید ـ تا نیزو شما را 
 همچنان که از شما خشنود است،هیچ درنگ و تأملی بتواند بگوید  پدرم بی

و هیچ . رسانم کار من این است و آن را به انجام می. که دربارۀ من گفت
  ».کاری کمتر از این نخواهم کرد

» یاور« این - روی دیگر سکه نیز به همان میزان اهمیت دارد - و حال 
های  شود، از تالش که در درازمدت به چیزی کمتر از کمال مطلق قانع نمی
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ِبرآورد هزینه َ ۲۵۷ 

جورج . م وظایف ساده نیز خشنود است ما در انجارزانضعیف و ل
کند که هر پدری از اولین تالش  دانلد، نویسندۀ بزرگ مسیحی اشاره می مک

فرزندش برای راه رفتن، خشنود است؛ هیچ پدری به چیزی کمتر از اینکه 
همچنین . شود فرزندش استوار و آزاد، چون انسانی بالغ راه برود، قانع نمی

  ».دشوار است او ا آسان ولی قانع کردنخشنود کردن خد«: گوید می
سو، ارادۀ خدا مبنی بر کامل شدن ما  از یک. گیری عملی و حال، نتیجه

) مان ها و یا حتی در شکست(مان برای نیک بودن  نباید در تالش کنونی
 او. کند  ما را بلند میاوهر بار که بیافتیم . ای مایۀ یأس و دلسردی شود ذره

توانیم به کمال  ِهای شخصی خودمان حتی نمی ا با تالشداند که م ًکامال می
 اوو از سوی دیگر، ما از همین آغاز باید بدانیم که هدفی که . نزدیک شویم

کند، کمال مطلق است؛ و هیچ قدرت دیگری در  سوی آن هدایت می ما را به
سوی آن هدف  مان به  را از بردناوتواند  جهان، به غیر از خود ما نمی

درک و فهم این موضوع .  برای ما چنین استاوو طرح و نقشۀ . بازدارد
زیرا در غیر این صورت ممکن است پا . برای ما بسیار حائز اهمیت است
بسیاری از ما .  مقاومت کنیماو در برابرای  پس بکشیم، و پس از مرحله

 قادرمان ساخت بر یک یا دو گناه بارز و مسیحمسیحیان، پس از آنکه 
هر چند بر (یابیم چنین احساس کنیم که  غلبه کنیم، تمایل میآزاردهنده 
 هر چه اوکنیم  فکر می. ایم دیگر به اندازۀ کافی کامل شده) آوریم زبان نمی

 باید از  که دیگرکنیم  میاحساسمان انجام داده است، و  خواستیم برای می
 هیچ وقت من«: گوییم ًمثال می.  ما را به حال خودمان بگذارد که بخواهیماو

ای  شایستهِخواستم آدم معمولی  انتظار نداشتم قدیس شوم، بلکه فقط می
  .ایم کنیم که فروتن ، و با گفتن این جمله تصور می»باشم
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  فصل نهم/۴کتاب  ۲۵۸

ِاما این اشتباهی است مهلک  ما هرگز نخواستیم و نطلبیدیم که آشکارا. ُ
 ما اما موضوع این نیست که.  است باشیماوموجوداتی کامل چنانکه مد نظر 

 ما را آفرید اواز خود چه انتظاری داشتیم، بلکه موضوع این است که وقتی 
 نقاش است و ما او. صانع است و ما مصنوع او. چه هدفی برای ما داشت

اکنون   هماو  پی ببریم؟ دارد او برای مای کهبه هدفتوانیم  چگونه می. قاشین
ها پیش از  ما سال. ما را نسبت به آنچه بودیم بسیار متفاوت ساخته است

ِتولد، وقتی در رحم مادرمان بودیم، از مراحل بسیاری گذشتیم زمانی چون . َ
اگر در . شکل طفل درآمدیم ای بعد، به سبزیجات و ماهی بودیم، و در مرحله

ًتوانم بگویم کامال قانع  آن مراحل آغازین آگاهی داشتیم، به جرأت می
اما خدا . م، تا اینکه طفل شویمبودیم که سبزیجات و ماهی باقی بمانی می

دانست، و مصمم بود آن را  ای را که برای ما داشت، می همواره قصد و نقشه
ای برتر، چیزی شبیه به این در حال وقوع  و اکنون در مرحله. تحقق بخشد

 مصمم اوباقی بمانیم؛ اما » آدم معمولی«ما ممکن است قانع باشیم . است
َدرآورداست نقشۀ دیگری را به اجرا  پا پس کشیدن از آن طرح، فروتنی . َ

ِو گردن نهادن به آن، جنون . نیست بلکه کاهلی و بزدلی است
  .بینی، و یا خودفریبی نیست بلکه اطاعت است خودبزرگ

از . توان تشریح کرد و اما دو روی سکۀ حقیقت را به نوعی دیگر نیز می
ِرف خودمان قادریم ِهای ص سو ما هرگز نباید تصور کنیم که با تالش یک

 حتی یک االهیبدون حمایت . باشیم» صالح«نسانی حتی برای یک روز ا
ِتن و از سویی دیگر، . ِمان نیز از خطر ارتکاب گناهی عظیم در امان نیست  َ

ِحتی باالترین تقدس و شجاعت قدیسان بزرگ نیز، ورای آنچه   مصمم اوِ
َاست در هر یک از ما پدید آورد، نیست  این روند در این حیات هر چند. َ
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ِبرآورد هزینه َ ۲۵۹ 

مان   مصمم است ما را پیش از رخت بربستناورسد، اما  کنونی به کمال نمی
  . بدان نزدیک سازدحد ممکناز این جهان تا 

زده  خاطر مشکالت کنونی حیرت به همین سبب است که ما نباید به
به (یابد  آورد و در ایمان رشد می  ایمان میمسیحوقتی شخصی به . شویم
، اغلب گمان )شوند های بد او اصالح می معنی که برخی از عادتاین 
 لی و.رود، نباید هم غیر از این باشد  اگر همه چیز خوب پیش میکند که می

های  ً مثال بیماری، مشکالت مالی، وسوسه-دهد  وقتی مشکلی رخ می
کند که وقوع  گمان می. شود  دچار یأس و سرخوردگی می- جدید و غیره 

در گذشته ضرورت داشت تا او را به توبه بکشاند، اما اکنون چرا؟ این امور 
َراند؛ و در  ای فراتر و برتر پیش می خاطر اینکه خدا او را به مرحله به

تر از  تر، صبورتر، و مهربان دهد که او باید بسیار شجاع شرایطی قرار می
ها به چشم ما  تمام این چیزالبته. پروراند، باشد ِآنچه رویای آن را در سر می

 هنوز از آن موجود ولی تصور ما از آن روست که: غیرضروری است
َشگرفی که خدا مصمم است از ما بیافریند کوچک   .ترین تصوری نداریم ِ

دانلد را به عاریت  های جورج مک در اینجا بار دیگر باید یکی از گفته
ِ و بازسازی ای در نظر بگیریم، که خدا به مرمت بیایید خود را خانه. بگیرم

ها را  ًمثال ناودان. کند فهمیم که چه می ًدر آغاز احتماال می. کند آن اقدام می
و از آنجا که .  و الی آخرگیرد جلوی چکه کردن سقف را میکند و  تعمیر می
زودی چنان   بهاواما . کنیم دانیم این امور باید انجام شود، تعجبی نمی ما می
شود، و  ِشدت مایۀ آزردگی ما می کند که به کوفتن خانه را آغاز می درهم
 اوپاسخ این است که » کند؟ چه می«: پرسیم ما از خود می. نماید معنا می بی
ً مثال قسمتی جدید به -پنداشتیم  سازد متفاوت با آنچه ما می ای می خانه

 جدید بنا محوطۀسازد، برج و بارو و  ای جدید می کند، طبقه خانه اضافه می
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  فصل نهم/۴کتاب  ۲۶۰

 اوای آراسته بسازد اما  کلبه» ما«کردیم قرار است از  ا تصور میم. کند می
  .زیرا مصمم است در آن مسکن بگزیند. سازد قصر می

همچنین فرمانی .  پوچ نیستگرایی آرمانفقط » کامل باشید«ِپس فرمان 
آفریند که  ِمبنی بر انجام امری غیرممکن نیست؛ و از ما موجوداتی می

فرموده است که ما ) مقدس کتاب(خدا در . اعت کنندقادرند از این فرمان اط
 اجازه دهیم اواگر به . ، و به این کالم خود تحقق خواهد بخشید»خدایانیم«
ْتوانیم به انتخاب خود مانع   زیرا می- ترین و   ضعیفاو - شویم اوِ

موجوداتی فناناپذیر و درخشنده و  و به سازد  میاالهیِترین ما را  پست
شان با نیرو و شادی و حکمت و محبتی   که قلوبکند  می مبدلتابناک،
 که قدرت و شادی و سازد  مبدل میای شفاف  آینه؛ و بهتپد ناپذیر می ادراک

. دهند به او بازتاب می) تر  کوچکقیاسیالبته در م(کمال  ِنیکویی خدا را به
ست ای ا  دردناک است، اما این برنامهًاگاهِاین روند دگرگونی، طوالنی، و 

  .گوید، جدی است او در آنچه می. تر که در انتظار ما است، و نه چیزی کم
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  فصل دهم

  ؟ یا نوین خوبانسان
 

 اوآنان که خود را در دستان . ًگفت، کامال جدی بود  سخن میاووقتی 
 کامل در محبت، -  کامل است اونهند، کامل خواهند شد، چنانکه  می

در زندگی کنونی به کمال نخواهد این تحول . حکمت، شادی، و جاودانگی
و معلوم نیست که . رسید، زیرا مرگ بخش مهمی از این روند درمانی است
  .پیوندد وقوع می این تحول، پیش از مرگ، در هر فرد مسیحی تا چه حد به

جا است که سؤالی را مطرح کنیم که اغلب میان مردم شایع  به گمانم به
ًرا همۀ مسیحیان واضحا از سایر اگر مسیحیت حقیقت است، پس چ«: است

ِآنچه در پس این سؤال نهفته است از یک» غیرمسیحیان بهتر نیستند؟ سو  َ
اگر . ِحال، بخش منطقی آن. ًمنطقی است و از سویی دیگر کامال غیرمنطقی

ِفرد رفتار بیرونی او را بهبود نبخشیده » ِبه مسیحیت گرویدن«  اگر او - ْ
 پس باید به اصالت - طلب است  حسود و جاهتوز،  ، کینهپرافادههمچنان 
 کسی که .تردید کنیم، زیرا ایمان او تا حد بسیار خیالی بوده استایمانش 

تواند با این  پندارد پس از توبۀ آغازین پیشرفت بسیاری حاصل کرده، می می
ِمندی  ِاحساس بهتر، دید و بصیرت جدید، و عالقه. آزمون خود را بسنجد

معنا است مگر اینکه رفتار و کردار ما را   همه پوچ و بی،»مذهب«بیشتر به 
دهد تب بیمار  گونه که وقتی دماسنج نشان می بهبود بخشد؛ درست همان

 از این نظر، دنیای پس. سودی ندارد» احساس بهتر«رو به فزونی است، 
 زیرا .بیرون حق دارد دربارۀ مسیحیت با توجه به ثمراتش قضاوت کند

حسب نتیجۀ اعمال قضاوت کرد؛ و درخت را از    برمسیح فرمود باید
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  فصل دهم/۴کتاب  ۲۶۲

قتی ما  و.دانی نیست مل کار برآید به سخن؛ به عشناسند اش می میوه
گیریم و یا در کارهای نیک کوتاهی   رفتار نادرستی در پیش میمسیحیان

بر . سازیم ِ مسیحیت را در دیدگان غیرمسیحیان ناپذیرفتنی میکنیم، می
 مایۀ هالکت مباالت سخن بی«: ته شده بودپوسترهای زمان جنگ نوش

 مسیحیان مایۀ بدگویی مباالت ر بیو به همین نحو، رفتا» .ها است جان
شود  مالحظۀ ما سبب می رفتار بی. شود میدیگران از مسیحیت 

ای به  غیرمسیحیان کلیسا را قضاوت کنند؛ و مسیحیانی از این قماش، بهانه
  .ِ حقیقت مسیحیت نیز شک کننددهند که دربارۀ دست مردم دنیا می

ای دیگر نیز از مسیحیان انتظاراتی  اما ممکن است مردم دنیوی به شیوه
ممکن است انتظارشان این نباشد که . ًداشته باشند که کامال غیرمنطقی است

ْرفتار فرد پس از ایمان آوردن به مسیح، بهبود یابد، بلکه انتظار داشته باشند 
ِبه مسیح ایمان آورند، تمامی جهان دقیقا به دو اردوی پیش از اینکه بتوانند  ً

ِتقسیم شده باشد، و تمامی اعضای اردوی مسیحی » مسیحی و غیرمسیحی«
ًاین به چند دلیل کامال غیرمنطقی .  از غیرمسیحیان بهتر باشنداز هر لحاظ

  :است
 ای از دنیا مجموعه. تر از این است واقع پیچیده ًاوال وضعیت جهان به) ۱

کسانی که صد در صد مسیحی هستند و کسانی که صد در صد غیرمسیحی 
گویند اما  َاز افراد ایمان مسیحی را ترک می) بسیاری (.هستند، نیست

خوانند، حتی برخی از روحانیون از این  همچنان خود را مسیحی می
آنکه خود را  شوند، بی تدریج مسیحی می اما برخی دیگر به. اند قماش

 را مسیحِهای بنیادین مسیحیت در مورد  برخی افراد آموزه. ندمسیحی بخوان
تر از   چنان مجذوب او هستند که در معنایی بس عمیقپذیرند اما ًکامال نمی
 میان پیروان دیگر مذاهب نیز برخی تحت .شان، به او تعلق دارند قوۀ ادراک
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 ۲۶۳ آدم خوب یا نوین؟

ز کنند شان تمرک هایی از مذهب  بر بخش تاشوند ِنفوذ نهانی خدا هدایت می
ِسان، ناخودآگاه، از آن  که با تعالیم مسیح موافق و همخوان است، و بدین

ِعنوان مثال، فردی بودایی ممکن است هر چه بیشتر بر تعالیم  به. اند مسیح
با وجود اظهار (سایر تعالیم بودا برای بودا در مورد رحمت تمرکز کند، و 

که پیش از » پرستانی بت« از بسیاری. ل نباشدئچندان وزنی قا) ایمان به آنها
و البته، اغلب، . زیستند ممکن است از این قبیل بوده باشند دوران مسیح می

ای از  اند، و ملغمه بسیاری از مردم دچار اغتشاش فکری و سردرگمی
بنابراین صحیح نیست که دربارۀ مسیحیان و . ِباورهای ناسازگار دارند

ها، و یا  ها و گربه شود سگ ًثال میم. طور کلی قضاوت کنیم غیرمسیحیان به
طور کلی با هم مقایسه کرد، زیرا موارد  حتی زنان و مردان را تا حدودی به

دهند  همچنین، حیوانات تغییر ماهیت نمی.  از هم متمایزندآشکاراقیاس 
اما وقتی مسیحیان و . شود ً؛ مثال گربه سگ نمی)چه ناگهانی و چه تدریجی(

هایی واقعی که  کنیم، نه به انسان  کلی با هم قیاس میطور غیرمسیحیان را به
ها و  اندیشیم که از داستان های مبهمی می شناسیم بلکه به ایده آنها را می
ِخواهیم مسیحی بد، و ملحد خوب را با  اگر می. ایم دست آورده ها به روزنامه ِ

ْهم قیاس کنیم، باید به دو موجود انسانی واقعی بیاندیشیم که خود ِ ً عمال با ِ
ِتا سر اصل مطلب نرویم هر چه کنیم فقط مایۀ اتالف . ایم آنها مالقات کرده

  .وقت است
ایم و دربارۀ مسیحی و  فرض کنیم اکنون سر اصل مطلب رفته) ۲

گوییم بلکه دربارۀ دو انسان واقعی که در  ِغیرمسیحی تخیلی سخن نمی
د مراقب باشیم که  حتی در این شرایط نیز بایاگرچه. همسایگی ما هستند

اگر مسیحیت حقیقت : سؤاالتی از قبیل. سؤاالت صحیحی از آنها بپرسیم
 باید فرد ، مسیحی در مقایسه با پیش از مسیحی شدنشفرد) ۱: است، پس
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  فصل دهم/۴کتاب  ۲۶۴

. تر بود بهتر خواهد شد  از آنچه پیششود میهر که مسیحی ) ۲. بهتری باشد
 و پاکیزه واقعی است پس های سفید ِچنانکه، اگر تبلیغ خمیردندان و دندان

کند نسبت به دیگران،  هر که از آن خمیردندان استفاده می) باید الف
هر که استفاده از آن خمیردندان را آغاز ) ب. های بهتری داشته باشد دندان

ای را در نظر  اما باید نکته. هایش بهبود خواهد یافت کند، وضع دندان
و از والدینم (کنم  دانی استفاده میداشته باشیم؛ اینکه من از چنین خمیردن

ِپوست جوان  هایم نسبت به فرد سیاه و دندان) ام هایی بد به ارث برده دندان
نفسه گواهی بر  تر نیست، فی کند سالم و سالمی که خمیردندان استفاده نمی

ًمثال خانم اسمیت که فردی . این نیست که تبلیغ خمیردندان دروغ است
سبت به آقای تام که فردی ملحد است، زبان مسیحی است ممکن است ن

. ِ خودی خود مالک کارآیی مسیحیت نیست بهاما این . تندتری داشته باشد
ِشد و اگر تام  سؤال اینجا است که اگر خانم اسمیت مسیحی نبود چه می

شد؟ زیرا هر دو تحت تأثیر تربیت دوران  ْملحد، مسیحی بود چه می
کند در صورتی  اند، و مسیحیت ادعا می هِکودکی، خلق و خوی خاصی یافت

ِ بر خلق و خوی هر دو، مدیریت جدیدی اعمال خواهد که اجازه بدهند،
آیا در صورتی « سؤالی که شما محق به پرسیدن آن هستید این است که .کرد

شان را بهبود خواهد   خلق و خوی،ِکه این دو اجازه بدهند، مدیریت جدید
ِاز خلق و خوی » بهتر«ِکه خلق و خوی تام ست ناگفته پیداالبته » بخشید؟

ِمدیریت یک کارخانه . اما این نکتۀ اصلی نیست. خانم اسمیت خواهد شد
ِمبنای کیفیت خود کارخانه نیز  اساس تولیداتش بلکه باید بر را نه فقط بر ِ

جای ) خانم اسمیت(ترتیب، با در نظر گرفتن کارخانۀ الف  بدین. سنجید
ِلی تولید کند؛ و با در نظر گرفتن کارخانۀ مدرن ب تعجب است که محصو

 تولیداتش باکیفیت، اما ممکن است هنوز از لحاظ کیفی اگرچه) تامآقای (
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 ۲۶۵ آدم خوب یا نوین؟

شکی نیست که مدیریت جدید در . حد انتظار باشدتر از  بسیار پایین
» الف«آالت جدیدی را در کارخانۀ  تر ماشین صورت امکان هرچه سریع

ِو در این اثنا، ارائۀ تولیدات . ین نیازمند زمان استنصب خواهد کرد، اما ا
  .ِنه چندان باکیفیت، گواهی بر ورشکستگی این کارخانه نیست

آالت   ماشین،مدیریت جدید. تر به موضوع بنگریم اکنون بیایید عمیق) ۳
 با مسیحجدیدی در این کارخانه نصب خواهد کرد، و پیش از اینکه کار 

اما اگر کار را . خواهد شد» خوبی«و شخص بسیار خانم اسمیت تمام شود، ا
 فقط این بوده مسیحماند که گویی هدف  در این مرحله رها کنیم، بدین می

. ای برساند که تام همیشه در آن قرار داشته است که خانم اسمیت را به مرتبه
ماند که بگوییم مسیحیت چیزی است که فقط افراد  واقع بدین می  و در

اند و نیکان قادرند بدون آن مقبول واقع شوند؛  ان محتاجپست و کثیف بد
اما این خطایی . ِتمامی انتظار خدا از بشر است» خوب بودن«چنانکه گویی 
ِاست مهلک قدر به  ًحقیقت این است که در نظر خدا تام دقیقا همان. ُ

چند لحظه بعد توضیح (به مفهومی . محتاج است که خانم اسمیت» نجات«
  .در میان نیست» خوب بودن«ًاصال موضوع ) ور چیستدهیم منظ می

مشربی و  توانیم از خدا انتظار داشته باشیم که چون ما بر خوش ما نمی
ِاند که آفریدۀ خود خدا  زیرا اینها معلول عللی طبیعی. ِمتانت تام نظر کند

ُخصوصیاتی خلقیو از آنجا که . است ً، مثال اگر تام عصبانی شود، اینها اند ِ
هدیۀ خدا به تام است نه هدیۀ » خوب بودن«واقع،   در. شوند  ناپدید مینیز

ها   علل طبیعی در جهانی که قرن، خدااجازۀبه همین ترتیب، به . تام به خدا
بینی و سیستم  به سبب گناه رو به فساد گذاشته، در خانم اسمیت کوته

ًاند که خود عمدتا هنجاری پدید آورده ِعصبی نابه بی است  توضیح مناسْ
. خانم اسمیت را شفا بخشدخدا مصمم است . های او برای اکثر نابهنجاری
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 مشکلی نیز محسوب اوبرای . اما این برای خدا بخش عمدۀ کار نیست
کند و برای آن  آنچه خدا نظاره می. ًشود، و اصال نگران آن هم نیست نمی

ست؛ زیرا  نیز دشوار ااوکوشد، حتی برای  کشد و در پی آن می انتظار می
ِحسب ماهیت قضیه، حتی خود خدا نیز نمی  بر ِتواند صرفا با اعمال قدرت  ِ ً ِ

َآن را پدید آورد کشد تا این ویژگی در هر  کند و انتظار می صبر میخدا . َ
 هر  که استچیزی آنها، خانم اسمیت و تام، به ظهور رسد؛ و این یدو

سوی  آیا آنها به.  دریغ کنندواِدوی آنها قادرند آزادانه به خدا بدهند و یا از 
شان را  سان تنها هدف از خلقت و بدین) گردند یا نمی(گردند،  خدا بازمی
شان چون عقربۀ  ؟ ارادۀ آزاد آنها در درون)بخشند یا نمی(بخشند  تحقق می

هر چند . ای است که قدرت انتخاب دارد اما این عقربه. لرزد نما می قطب
 اجبار و الزامی برای  ولی،قرار گیردِقعی خود وا» ِشمال«سوی   بهتواند می

  آیا این عقربه خواهد چرخید و رو به خدا خواهد ایستاد؟. این کار ندارد
. تواند آن را مجبور سازد خدا قادر است این عقربه را یاری کند، اما نمی

  رو به جهتتواند دست خود را دراز کند و این عقربه را ، به بیانی، نمیاو
یم کند، زیرا در این صورت دیگر ارادۀ آزاد معنایی نخواهد صحیح تنظ

خواهد ایستاد؟ این سؤالی است که همه » شمال«آیا این عقربه رو به . داشت
ِ تام طبیعت خود را به خدا  آقایآیا خانم اسمیت و. چرخد چیز حول آن می

کنند از  ِکنند؟ البته نیک و بد بودن طبیعتی که آنها به خدا تقدیم می تقدیم می
خدا قادر است به آن بخش . گیرد لحاظ اهمیت در جای دوم قرار می

  .موضوع رسیدگی کند
ِانگیز، و طبیعت خوب  ِالبته که خدا طبیعت بد را رقت. ًلطفا دقت کنید

اما اینها مواهبی است که .  چون آب و نان و آفتابک نی- شمارد  را نیک می
ِ خالق سیستم عصبی متعادل تام او. نیمکنندۀ آ بخشد و ما دریافت  به ما میاو ِ ِ ِ
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تا آنجا که ما . های دیگر است ِ سالم او، و بسیاری نیکوییدستگاه گوارشو 
ِها برای خدا بهایی در بر نداشت، اما تبدیل کردن  ِدانیم، آفرینش نیکویی می َ

ِگر انسان، به بهای مصلوب شدن مسیح تمام شد ارادۀ عصیان ها  انسان. ِ
ِ و قادرند دعوت خدا را رد -  چه نیکان و چه بدان -ۀ آزادند دارای اراد

ًتام صرفا بخشی از طبیعت او است، در آقای ِو از آنجا که نیکویی . کنند ِ
نیز نیست و نابود » طبیعت«ِزیرا خود . نهایت نیست و نابود خواهد شد

ِگرد هم آمدند تا از تام الگوی روانشناختی » طبیعی«علل . خواهد شد ِ ِ
َشایندی پدید آورند، همانخو آیند تا به هنگام غروب  ِگونه که گرد هم می َ

َها پدید آورند آفتاب الگوی زیبایی از رنگ یقین دوباره از هم  علل طبیعی به. َ
و هر دو الگو ) گونه است د طبیعت اینلکرزیرا عم(خواهند پاشید  فرو

را و فانی را به تام مجال یافته تا الگویی گذ. دوباره ناپدید خواهند شد
واقع فرصت داشته است به خدا اجازۀ این   در(ِزیبایی جاودانی پیوند بزند 

  .، اما از این فرصت غفلت ورزیده است)کار را بدهد
تا زمانی که تام . بینیم  می)نما متناقض(پارادوکسیکال در اینجا حقیقتی 

ِود او است، ِاش از آن خ اندیشد که نیکویی سوی خدا بازنگشته، چنین می به
ِاش از آن خود او نیست اندیشد، نیکویی و مادامی که چنین می اما وقتی . ِ

ای است از جانب  ِاش از آن خودش نیست بلکه هدیه یابد که نیکویی درمی
دارد، درست همان وقت است که این  خدا، و وقتی آن را به خدا تقدیم می

ِ بردن از خلقت خود را آغاز یابد، زیرا اکنون سهم نیکویی تازه به او تعلق می
ِدارایی حقیقی ما آن است که با گشاده. کند می داریم،  دستی به خدا تقدیم می ِ

  .دهیم ًداریم، دقیقا همان است که از دست می  دریغ میاوو آنچه از 
بینیم برخی از مسیحیان هنوز بد و نابهنجارند نباید  بنابراین وقتی می

بینم حتی دلیلی وجود دارد  اندیشیم، می ق میواقع وقتی دقی در. تعجب کنیم
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و . کاران بیش از نیکان است ِ گرویدن بدان و نابهمسیحِکه چرا احتمال به 
 خاکی بود، کرۀ، آن زمان که بر این مسیحِاین چیزی بود که مردم روزگار 

امروزه . ساخت را جذب خود می» گناهکارن «او: دربارۀ آن اعتراض داشتند
به . این موضوع اعتراض دارند و همواره نیز خواهند داشتنیز مردم به 

چه «و » حال فقیران به خوشا«:  فرمودمسیحاید؟  دلیل این موضوع پی برده
ِدشوار است داخل شدن ثروتمندان به پادشاهی خدا  او، و شکی نیست که »ِ

. ًعمدتا کسانی را مد نظر داشت که از لحاظ مالی ثروتمند و یا فقیر بودند
 به نوعی دیگر از فقر و ثروت نیز اشاره نداشت؟ یکی از او آیا کالم اما

شود ما چنان به سعادت و  خطرات ثروت بسیار این است که سبب می
  را به خدارده قانع شویم که دیگر نیازمانمان به ارمغان آو رفاهی که برای
اگر همه چیز با امضا کردن چک صورت بگیرد، ممکن است . فراموش کنیم

. یمیًمان کامال وابسته به خدا اموش کنیم که در هر لحظه از حیاتفر
اگر . همراه دارند پرواضح است که استعدادهای طبیعی نیز خطری مشابه به

ِما از سیستم عصبی متعادل، و هوش، و سالمت، و تربیت خوب، و شهرت  ِ
گونه که  مان همان برخوردار باشیم، احتمال بسیار دارد که از شخصیت

ًاصال چرا باید پای خدا «: و ممکن است بگوییم. ً کامال رضایت بیابیمهست
ًمثال . شود بخشی از رفتار خوب به آسانی نصیب ما می» را به میان بیاوریم؟

ًشان دائما اسیر مسائل  ای که ذهن چاره ما جزو آن دسته از مخلوقات بی
. ، نیستیمرگیِمیخوااند، و یا دچار جنون  لقُجنسی است، و یا عصبی و بدخ

خودمان ) بین خودمان باشد(مردم نیز اذعان دارند که فرد نیکویی هستیم، و 
ِو به احتمال زیاد باور داریم که نیکویی، ماحصل کار . نیز با آنها موافقیم

ِخودمان است، و ممکن است هرگز احساس نکنیم که به نوعی بهتر از 
ِ را که از مواهب نیکوی توان افرادی اغلب دشوار می. نیکویی نیازمندیم
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ِ روزی، نیکویی  آنکه مگر هدایت کرد، مسیحسوی  طبیعی برخوردارند به
شان از خود، از هم  ِشان آنها را سرخورده و مأیوس سازد و رضایت طبیعی

داخل شدن به » ثروتمندند«به بیانی، برای آنها که بدین مفهوم . فرو بپاشد
  .پادشاهی خدا دشوار است

 پست وکاران بسیار متفاوت است، افراد   بدان و نابهولی شرح حال
فرومایه و بزدل و منحرف و ضعیف و تنها، و یا سودایی و شهوانی و 

یابند که  کوشند نیک باشند، درمی مجردی که می چنین افرادی، به. نامتعادل
یا باید . شان نیست  کسی قادر به عالجمسیحو جز . نیازمند امدادند

 پیروی کنند، یا باید در یأس و سرخوردگی اوارند و از شان را برد صلیب
. طور خاص برای یافتن آنها آمد  بهمسیحاند؛  ِاینان گوسفندان گمشده. بمانند
اینان . شان داد  برکتاواند، و »فقیران«) به معنایی واقعی و هولناک(اینان 

ته  و الب- کرد   نشست و برخاست میآنها با اوهستند که » کارانی گناه«
مسیحیت چیز اگر «: گویند  گذشته میونفریسیان امروز نیز همچ

   ».شدند خوری بود، این افراد مسیحی نمی درد به
اگر فردی نیکو . برای همۀ ما جای هشدار، و یا تشویقی وجود دارد

از آنان !  مراقب باشیم-طور طبیعی از فضایلی برخورداریم   اگر به-هستیم 
ای از  هایی را که هدیه اگر قابلیت. رود تر نیز انتظار میاند، بیش که بیشتر یافته

ِاند، به اشتباه از آن  طور طبیعی به ما بخشیده شده ِجانب خدا هستند و به
ًخود بدانیم، و صرفا به خوب بودن قانع باشیم، هنوز عصیانگریم، و تمامی  ِ

ند، و از ما ک تر می تر، و فسادمان را بغرنج مان را هولناک آن هدایا فقط سقوط
. ای مقرب بود نیز روزگاری فرشته» شیطان«. سازد بارتر می ای مصیبت نمونه

ِهای طبیعی  ِهای طبیعی او نسبت به ما، به مثابه برتری قابلیت ِبرتری قابلیت
  .ها است ما نسبت به میمون
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ای پر از   و از تربیت یافتن در خانواده-اما اگر موجودی فقیر و ناتوانیم 
ِ و ناخواسته دچار انحرافات جنسی -ایم  زده زاع مصیبتحسد و ن ِ

شود در  ایم که سبب می ًانگیزیم، و دائما از عقدۀ حقارتی در رنج نفرت
.  ناامید و مأیوس شویم نبایدبرویم، مان از کوره در بل بهترین دوستانمقا

. شان داد  برکتاوما یکی از فقیرانی هستیم که . داند  همۀ اینها را میمسیح
پس بکوشیم و آنچه را . ای را باید برانیم ِداند که ما چه ماشین قراضه  میاو

شاید در جهانی دیگر، شاید هم بسیار ( روزی او. در توان داریم انجام دهیم
ها خواهد انداخت و  ِاین ماشین قراضه را به گورستان ماشین) زودتر از آن

گران، بلکه خود نیز و آن وقت نه فقط دی. ماشینی نو به ما خواهد داد
زده خواهیم شد، زیرا رانندگی را با ماشینی قراضه، و در  شگفت

ها  ها اولین و اولین چه بسا که آخرین. (ایم آموزشگاهی دشوار آموخته
  .)آخرین خواهند شد

ما .  موهبتی بسیار عالی است-ِ شخصیت سالم و منسجم -» نیکویی«
ِباید تمامی امکانات پزشکی، تحصیلی، ا کار  ِقتصادی، و سیاسی ممکن را بهِ

از رشد و های بسیاری  جود بیاوریم که در آن انسان بگیریم تا دنیایی به
گونه که باید بکوشیم  ؛ درست همانبرخوردار شوند» نیکویی«ِپرورش 
اما حتی . وجود بیاوریم که در آن همه از خوراک کافی بهره ببرند دنیایی به

ِمی آدمیان شویم، باز نباید چنین فرض کنیم که ِاگر موفق به نیک ساختن تما
دنیایی متشکل از نیکان، که به . ایم شان را نجات بخشیده های جان

ِاند، و در پی چیزی دیگر نیستند، و از خدا روی  شان قانع نیکویی
 - زده   که دنیایی مفلوک و مصیبت استقدر محتاج نجات اند، همان گردانده

  .ِای نیکان دشوارتر نیز باشدو ای چه بسا که نجات دنی
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ْزیرا بهبودی صرف به مثابه رستگاری نیست، اگرچه رستگاری در  ِ ِ
شان را به  بخشد، و سرانجام، بهبودی ها را بهبود می جهان حاضر نیز انسان

خدا انسان شد تا موجودات . رساند که ورای هر تصوری است حدی می
نیامد تا انسانی بهتر از نوع ] هانبه این ج [اوشوند، ] »اخد«[ِ پسران ْانسانی

پیر نه اینکه به اسب . وجود بیاورد بلکه آمد تا انسانی نو بیافریند قدیمی به
، بو البته، وقتی اس. دار بیافریند ، بلکه تا اسبی بالرا بیاموزدپریدن بهتر 
ِسان اسب  ِدار شد، از فراز موانع ناممکن نیز پرواز خواهد کرد، و بدین بال

رویند، چندی  هایش می اما در اثنایی که بال. را شکست خواهد دادطبیعی 
اش،  های شانه ْای برآمدگی خورد، و در مرحله از اسب طبیعی شکست می

ها  برد که برآمدگی  و کسی گمان نمی-سازد  ظاهرش را عجیب و غریب می
  .روزی به بال تبدیل شوند

 شما در پی دلیلی اگر. دیمًاحتماال ما تا اینجا به این مبحث وقت بسیار دا
ِیاد دارم که وقتی ترس از واقعی بودن  من خوب به(د تیت هسیعلیه مسیح

خیلی راحت )  بودمدلیلیمسیحیت در من آغاز شد، چقدر مشتاق چنین 
  ازفرما، اینمب«یید ِتوانید مسیحی ابله و غیرمعقولی را بیابید و بگو می

اما » !ِقربون همون قدیمیه! فروختی  فخرش را میِانسانیت جدیدی که
 شود، در  آشکارتان  مسیحیت برایاحتمال حقانیتِکه به دالیل دیگر،  همین

های   از جانما. روید یافت که فقط از موضوع طفره می  قلب خود درخواهید
ها و  ها و فرصت توانیم کسب کنیم؟ از وسوسه میچه شناختی مردم 
 یک جان واقفیم، و فقط  ما در تمامی کائنات فقط برشان؟ تقالهای

 اواگر خدایی هست، ما، به بیانی، با . سرنوشت یک جان به دست ما است
، و بر مبنای دربارۀ همسایگانتوانیم با حدس و گمان  تنهاییم، و نمی

یاد  توانید آنها را به آیا حتی می(ایم  ها خوانده خاطراتی که در برخی کتاب
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ِبر   هوشِ حجابگاه کهآن. باز کنیم  را از سراو) بیاوریم؟ ِجهان «و » طبیعت«َ
، ایم از میان برافتد، و ظهور وجودی که همیشه در آن قوام داشته» کنونی

ِها و شایعات  گویی از این یاوهناپذیر گردد،  هویدا و بالواسطه و اجتناب
  ؟اساس چه سودی خواهیم برد بی
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  فصل یازدهم

  انسان نوین
 

ِبر آفرینش انسان نوین را به بال مبنی مسیحمن در فصل پیش عمل  دار  ِ
کار بردم تا تأکید کنم  العاده را به من آن تشبیه فوق. ِکردن اسب تشبیه کردم

ً صرفا بهبود بخشیدن نیست بلکه تبدیل و تحولکار مسیحکه   بخشیدن ِ
شود از طبیعت کنونی گرفت، تبدیل و  ای که می ترین نمونه نزدیک. است

ای خاص بر حشرات،  توان با تاباندن اشعه ه میآوری است ک تحول شگفت
. آید چنین پدید می» تکامل«کنند  برخی تصور می. در آنها پدید آورد

آید و همه چیز بدان بستگی دارد،  هایی که در موجودات پدید می دگرگونی
ممکن است حاصل تشعشاتی باشد که از فضایی خارج بر زمین تابیده 

»  طبیعی گزینش«آیند، آنچه آنها  ها پدید می ونیالبته وقتی این دگرگ. (است
ابقاء های مفید  بیان دیگر، دگرگونی کند، به کار می خوانند شروع به می
  .) بقیه نابود وشوند می

ِاحتماال انسان مدرن برای درک بهتر دیدگاه مسیحی  ِ ِ ِ تواند  می» خلقت نو«ً
» تکامل«ه همه با دیدگاه امروز. بررسی کند» تکامل«را در ارتباط با دیدگاه  آن

گوید  ، که می) بدان باور ندارندگانکرد  برخی تحصیلاگرچه(آشنا هستند 
بالطبع، افراد اغلب .  تکامل یافته استتر پستِانسان از نوعی حیوان 

ِخوب مرحلۀ بعدی چیست؟ این موجود ابرانسان کی پدید «: پرسند می َِ َ
تصویر  کوشند این مرحله را به ًباف بعضا می نویسندگان خیال» خواهد آمد؟

ًخوانند؛ اما غالبا فقط موفق به تصویر کردن  می» سوپرمن«ً مثال آن را -بکشند 
 در مقام توجیهشناسیم، و  تر از انسانی که ما می شوند افتضاح موجودی می
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اما فرض کنیم مرحلۀ بعد قرار بود . دهند تری به آن می فقط شاخ و برگ بیش
آیا .  باشد کردند نیز متفاوت  در مراحل پیشین تصور می آنچه آنهاباحتی 

ًچنین احتمالی وجود ندارد؟ مثال فرض کنیم هزاران قرن پیش موجوداتی 
و اگر کسی در آن زمان . پوش، تکامل یافته بودند ًبسیار عظیم و کامال زره

داشت که این موجودات  ًکرد، احتماال انتظار می را مشاهده می» تکامل«روند 
زیرا . بود اما این شخص در اشتباه می. تر شوند پوش ای زره طور فزاینده هب

توانست به او کمک کند آن را  آینده برگی در آستین داشت که هیچ چیز نمی
شد، موجوداتی کوچک و عریان و  و برگی که مایۀ شگفتی او می. حدس بزند

. راندند ن فرمان میبودند که باید با نیروی فکر بر سیارۀ زمی زره و فکوری  بی
ِو صرفا نیرومندتر از هیوالهای پیش از تاریخ نمی ً بودند بلکه نیرویی جدید  ِ

تفاوتی کیفی بود، بلکه با  مرحلۀ بعد فقط متفاوت نمی. آوردند دست می به
یافت،  در آن جهتی که او دیده بود ادامه نمی» تکامل«ِجریان . شد  همراه می

  .ادد  می اساسیبلکه تغییر جهتی
ها در مورد  ترین حدس و گمان رسد که رایج نظر می اکنون نیز چنین به

یا شاید چنین (د نکن برخی مشاهده می. به همین خطا گرفتارند» مرحلۀ بعد«
یابد و هر چه بیشتر  که انسان از لحاظ فکری رشد و توسعه می) پندارند می

ا مشاهده و چون این جریان در جهتی که آنه. شود بر طبیعت مسلط می
کنند که همیشه در همین جهت پیش  رود، تصور می کنند پیش می می

ای نوین خواهد بود؛ و  ًواقعا مرحله» مرحلۀ بعد«اما به گمانم . خواهد رفت
و اگر . را تصور کنیم  توانیم آن در جهتی آغاز خواهد شد که ما حتی نمی

آنچه .  بخوانیم»مرحلۀ نوین«ًچنین آغاز نشود اصال ارزش ندارد که آن را 
ًای صرفا متفاوت نیست بلکه مرحله من انتظار دارم، مرحله ای است که با  ِ

ًمن صرفا در انتظار تغییر نیستم بلکه در انتظار . تفاوتی نوین همراه است ِ
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 ۲۷۵ انسان نوین

، من آمیز تناقضو یا به بیانی . ِروشی نوین هستم برای پدید آوردن تغییر
ِاصال انتظار ندارم که مرحلۀ بعدی  باشد؛ » تکامل«ای در  ، مرحله»تکامل«ً

عنوان روشی  به» تکامل«ِجایگزین خود » مرحلۀ نوین«بلکه انتظار دارم که 
ظهور کرد، نباید » مرحلۀ نوین«و در خاتمه، وقتی . برای تغییر و تحول شود

  .کنند، تعجب کنیم از دیدن اینکه معدود افرادی ظهور آن را حس می
ًل قبول است، دیدگاه مسیحی دقیقا مبنی بر اگر این بحث برای شما قاب

. ًو واقعا نوین است. اکنون ظاهر شده است هم» مرحلۀ بعدی«این است که 
و شامل تغییر دادن انسان از موجودی فکور به موجودی فکورتر نیست، 

 تغییری است - شود  ًبلکه تغییری است که در جهتی کامال متفاوت آغاز می
و اولین نمونۀ آن دو هزار سال . ِپسران خدا بودنِاز مخلوق خدا بودن به 

نیست، » تکامل«ًاین تغییر، به مفهومی، اصال . پیش در فلسطین ظهور کرد
ِزیرا ماحصل روند طبیعی وقایع نیست، بلکه چیزی است که از بیرون وارد  ِ

بشر ایدۀ . و این چیزی است که باید انتظار داشته باشیم. شود طبیعت می
های نوظهور  و اگر پدیده. دست آورده است از مطالعۀ گذشته بهرا » تکامل«

اند،  هایی که بر مبنای گذشته بنا شده واقعی وجود داشته باشند، پس ایده
ِبا تمامی مراحل » مرحلۀ نوین«واقع این  در. َتوانند آنها را در بر بگیرند نمی

ِارد طبیعت خاطر اینکه از بیرون و پیشین متفاوت است، آن هم نه تنها به
  .شود بلکه به چندین دلیل دیگر می

ما نباید از این . یابد وسیلۀ تولید مثل جنسی تداوم نمی این مرحله به) ۱
ِزیرا حتی پیش از پدید آمدن رابطۀ جنسی، رشد و . موضوع تعجب کنیم

توانیم انتظار داشته  و بالطبع، می. شد های دیگری انجام می توسعه به روش
رابرسد که رابطۀ جنسی ناپدید شود، و یا زمانی فرابرسد باشیم زمانی ف
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که رابطۀ جنسی تداوم بیابد، اما نه ) چنانکه اکنون در حال وقوع است(
  .عنوان روشی عمده برای رشد و توسعه به

در مراحل پیشین، موجودات زنده برای برداشتن گام نوین یا انتخابی ) ۲
ًپیشرفت، عمدتا، چیزی بود که . ودشان بسیار محدود ب نداشتند و یا انتخاب

اما گام نوین، یعنی از . کردند شد نه چیزی که آنها کسب می بر آنها واقع می
حداقل به یک مفهوم . مخلوق بودن به پسران تبدیل شدن، انتخابی است

یم و رانتخابی است، نه از این جهت که گویی ما قادر بودیم آن گام را بردا
ه از این جهت که به ما هدیه شده است، و ما یا حتی تصورش کنیم، بلک

توانیم  توانیم پا پس بکشیم، می اگر بخواهیم می. توانیم آن را رد کنیم می
  .از ما بگذرد» انسانیت نوین«پافشاری و سماجت کنیم و بگذاریم 

 بسی بیش اوولی . ِنمونۀ انسان نوین خواندم» نخستین« را مسیحمن ) ۳
ً صرفا ااو. از آن است ها نیست، بلکه  ای از میان گونه نسانی نوین، و یا گونهِ

ِ اصل و مرکز و حیات تمامی انساناو. است» ِانسان نوین «او ِهای نوین  ِ
 یعنی حیات نوین را با Zoe به جهان مخلوق آمد، و د به ارادۀ خواو. است

 یا حیات Zeoالبته این حیات برای ما نوین بود، زیرا (همراه آورد  خود به
طور موروثی بلکه از   این حیات نوین را نه بهاو.) وین، ازلی و ابدی استن

افراد این . دهد خواندیم، به دیگران انتقال می» ِسرایت مفید«طریق آنچه 
ها با قرار   انسان.کنند ِحیات را از طریق تماس شخصی با او، کسب می

  .شوند می» نوین«ِ، انسان »در مسیح«گرفتن 
. شود یاس با گام تکامل، با سرعتی متفاوت برداشته میگام نوین در ق) ۴

سرعت انتشار مسیحیت میان ملل جهان، در مقایسه با سرعت تاریخ تکامل 
بشر، همچون سرعت نور است، زیرا دو هزارسال در مقایسه با تاریخ 

هرگز فراموش نکنیم که همۀ . (ای است در برابر دریا ِتکامل کائنات، قطره
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ِاختالفات زائد و شریر کنونی . هستیم» ِحلۀ آغازین مسیحیتمر«ما هنوز در 
ِمیان ما مسیحیان، مثل بیماری دوران طفولیت است   ما در حال دندان - ِ

ِجای شک نیست که دنیای غیرمسیحی درست مخالف . درآوردن هستیم
سالی رو به موتیم؛ و در گذشته نیز  پندارد، چنانکه گویی ما از کهن این می

جهان همواره پنداشته است که مسیحیت به .  پنداشته استاغلب چنین
سبب جفای بیرون و فساد درون، و ظهور اسالم، و توسعۀ علم و دانش 

ِهای انقالبی ضدمسیحی و غیره رو به نابودی است بشری، و ظهور جنبش ِ .
اولین . اما جهان همواره از این خیال خام سرخورده و مأیوس شده است

، از مرگ »انسان«مسیح، آن . ش در واقعۀ صلیب بودا یأس و سرخوردگی
البته، من . ، کماکان در حال وقوع بوده استو این، به مفهومی. برخاست

کنم که این امر تا چه اندازه به چشم آنان سخت نامنصفانه  ًکامال درک می
و هربار .  آغاز کرد نابود سازنداواند آنچه را   آنها همواره سعی داشته.است

شنوند که هنوز زنده است  کنند، می وقتی خاک مزارش را هموار میدرست 
قدر از ما  جای تعجب نیست که این. (و از مکانی جدید سربرآورده است

  .)متنفرند
، مخلوق اگر امتناع پیشیندر مراحل . در گام نوین معیارها باالترند) ۵
ۀ خاکی از کرد، در بدترین حالت، چند سالی از زندگی خود را بر این کر می

اما پا پس کشیدن از گام  .افتاد و اغلب، حتی این اتفاق نیز نمی: داد دست می
ِبه معنای واقعی کلمه(ای را از دست بدهند که  شود هدیه نوین، باعث می ِ (

. ساز فرارسیده است زیرا اکنون لحظۀ سرنوشت. الیتناهی و بیکران است
اتی هدایت کرده است که سوی تولید مخلوق ها طبیعت را به خدا طی قرن

تبدیل » خدایان«، و به  شونداز طبیعت برگرفته) صورت ارادی به(بتوانند 
دهند؟ این از یک جهت به  ای می آیا این مخلوقات چنین اجازه. گردند
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 برنخیزیم، هنوز بخشی از این مسیحما تا به پیروی از . ماند ِبحران تولد می
ِایم؛ هنوز در رحم مادر ا طبیعت ِ ِ ِدوران بارداری او طوالنی . مان هستیمِ عظمَ ِ

. و دردناک و توأم با اضطراب بوده است، اما به نقطۀ اوج خود رسیده است
اعظم آمده » ِطبیب«. همه چیز حاضر است. لحظۀ عظیم فرارسیده است

خواهد شد؟ البته این تولد از جهتی با » تولد با موفقیت آغاز«آیا این . است
در تولد طبیعی، طفل انتخابی ندارد، و فقط . ت استتولد طبیعی متفاو

دوست دارم بدانم اگر طفلی در تولدی طبیعی قدرت انتخاب . آید دنیا می به
داد در تاریکی و گرما و  شاید ترجیح می. گرفت داشت چه تصمیمی می

ِامنیت رحم مادرش باقی بماند ِ َ زیرا این مکان برای او به مثابه جایگاه امنی . ِ
گاهی ناامن است، زیرا اگر طفل آنجا بماند،  ًاما این مکان دقیقا اقامت. است

  .ُخواهد مرد
وقوع پیوسته است، گام نوین  با استناد به این دیدگاه، واقعۀ تولد به
های نوین در  اکنون انسان هم. برداشته شده، و در حال برداشته شدن است

تر گفتیم، برخی هنوز  شگونه که پی همان. شوند ی متولد میگیتسراسر پهنۀ 
وضوح تشخیص داد، و  توان به  متمایز نیستند ولی برخی دیگر را میآشکارا

تر  شان با ما متفاوت است، شاید قوی صدا و چهره. بینیم ما مدام آنها را می
آنها از . تر تر است، و شاید تابناک تر، شاید شادمان است و شاید ضعیف

گفتم که آنها . کشیم ز آن دست میاکثر ما اکنند که  جایی آغاز می
مردمی «اینان شبیه . گردیم دنبال چه می  به که اما باید بدانیماند، تشخیص قابل

ْنیستند که ما در نتیجۀ مطالعات عمومی خود در ذهن» مذهبی مان  ِ
ما تمایل داریم چنین . کنند اینان توجه کسی را به خود جلب نمی. ایم ساخته

.  آنها مهربانیم، در حالی که آنها نسبت به ما مهربانندتصور کنیم که نسبت به
ما . (کنند، ولی کمتر به ما احتیاج دارند ما را بیش از سایر مردم محبت می
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ًبرای برخی اشخاص نسبتا : غلبه کنیم» مورد نیاز بودن«ِ بر میل به باید
نظر  ً معموال به.)ها، این دشوارترین وسوسه است  خوب، بخصوص خانم

کنیم که این همه وقت  ِسد این افراد وقت بسیاری دارند، و تعجب میر می
شان  وقتی یکی از این افراد را تشخیص دهیم، نفر بعدی. آورند را از کجا می

ولی چگونه باید  (ًمن قویا بر این گمانم. توانیم تشخیص دهیم تر می را آسان
 و نژاد و رغم وجود موانعی از قبیل رنگ پوست که اینان علی) ؟بدانم

هایی که بدان باور دارند،  جنسیت و سن و طبقۀ اجتماعی و حتی اعتقادنامه
و بدین ترتیب، مقدس . دهند  ًهمدیگر را فورا و بدون اشتباه تشخیص می

ترین حد  و در پایین. َماند تر به پیوستن به گروهی مخفی می ، بیشنشد
  . تشبیه کنمباصفا و مطبوعتوانم آن را به چیزی  می

های نوین، به مفهومی عادی، همه شبیه  اما نباید تصور کنیم که انسان
 آخر گفتم ممکن است شما کتاببخش بسیاری از آنچه در این . یکدیگرند

  . دارد  را به چنین فرضی وا
ِانسان نوین شدن، یعنی از دست دادن آنچه ما اکنون آن را  » خود«ِ

 اوارادۀ .  داخل شویممسیح در بیرون بیاییم و» خود«ما باید از . خوانیم می
فرماید  مقدس می  افکارمان، تا چنانکه کتاباوباید ارادۀ ما شود و افکار 

ما » درون« در او یکی است، و اگر مسیحو اگر . »فکر مسیح را داشته باشیم«
گونه  ًاست، پس آیا همۀ ما نباید دقیقا شبیه همدیگر باشیم؟ هر چند این

  .گونه نیست ینواقع ا نماید اما در می
بسیار دشوار است که در توضیح این موضوع مثالی دقیق بیاوریم، زیرا 

. ِبا مخلوقات خود نیست» خالق«رابطۀ هیچ دو موجودی، همچون رابطۀ 
کنم دو مثال بیاورم که هر چند بسیار ناقص و نارسا، اما  ولی من سعی می

کوشیم نور و  میفرض کنید ما . نوعی ادا کنند ممکن است حق مطلب را به
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  فصل یازدهم/۴کتاب  ۲۸۰

اند،  ها که همیشه در تاریکی بوده روشنایی را برای گروه بزرگی از انسان
گوییم اگر به حیطۀ نور قدم بگذارند همان نور بر  به آنها می. تشریح کنیم

تمامی آنها خواهد تابید و خودشان نیز آن نور را منعکس خواهند ساخت و 
گونه تصور کنند که   نیست اینآیا ممکن. سان قابل رؤیت خواهند شد بدین

گیرند، و همه یکسان نسبت به آن  چون همه در معرض یک نور قرار می
نظر  پس همه یکسان به) تابانند را بازمی  ًمثال آن(دهند  العمل نشان می عکس

شان را  های واقع تفاوت دانیم که نور در خواهند رسید؟ حال آنکه ما می
گاه طعم نمک را  ، به شخصی که هیچو باز فرض کنیم. سازد نمایان می

دهیم، و او طعم قوی و تیزی را  نچشیده، قدری نمک برای چشیدن می
گوییم که در کشور ما نمک را در پخت و پز  بعد به او می. کند حس می

ها در مملکت  پس تمامی خوراک«: آیا ممکن نیست او بگوید. برند کار می به
 آنچه اکنون برای چشیدن به من دادید ًشما دقیقا یک طعم دارند، زیرا طعم

 حال آنکه ما ؟».برد ها را از بین می چنان قوی است که طعم سایر خوراک
ًدانیم که تأثیر واقعی نمک دقیقا مخالف این است می ِ و نه تنها طعم خیار و . ِ

و تا . بخشد برد بلکه به آنها طعم می سبزیجات و دیگر چیزها را از بین نمی
. شان را بچشیم توانیم طعم واقعی  نمک به آنها نزنیم نمیوقتی که قدری

ِ خیلی خوبی نیست، زیرا مثال افزودن ِلالبته به شما هشدار دادم که این مثا( ً
برد، حال آنکه  های آن را از بین می بیش از حد نمک به خوراک، سایر طعم

را  شخصیت او ِفرد  به منحصرِ بر شخصیت فرد، ویژگی مسیحِفزونی تأثیر 
   .)ِ کوشش خود را کردم تا مثال خوبی بیاورمبه هر جهت من. برد از بین نمی

و » خود«هر چه بیشتر .  و ما نیز چنین استمسیحپس موضوع 
دست   اجازه دهیم زمام امور را بهاومان را از سر راه برداریم و به  ِتّمنی

ِبگیرد، واقعا بیشتر شبیه خودمان خواهیم شد ست که  چنان ااوِعظمت . ً
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 ۲۸۱ انسان نوین

نیز برای ) و متفاوت(، »ِمسیحان کوچک«َحتی صدها و صدها میلیون تن از 
ِبازتابانیدن کامل   ِ خالقاو.  استآنهاِ خالق تمامی او. کنند کفایت نمی اوِ

ای   چنانکه نویسنده- تمامی آن زنان و مردانی است که ما قرار است باشیم 
ِواقعی ما » ِخود« مفهوم، و بدان. آفریند هایی می برای داستان خود شخصیت

هر چه . باشیم» ِخودمان«، اوتوانیم بدون  ما نمی. کشد ِ انتظار ما را میاودر 
ِ مقاومت کنیم، و به خود متکی باشیم، امیال طبیعی و اوبیشتر در مقابل  ْ

ایم بیشتر بر  خصوصیاتی که از طریق وراثت و تربیت و محیط کسب کرده
ً، صرفا »خودم«گوییم  به آن می آنچه با افتخار واقع  در. ما حاکم خواهند شد ِ

ایم، و  سازشان بوده محل وقوع حوادث ناگواری خواهد شد که ما نه سبب
ًخوانیم صرفا  می» دِآرزوهای خو«آنچه ما . شان کنیم نه قادریم متوقف مبدل ِ

ِارگانیسم مادی در ما ایجاد می شود به امیالی که می  که ، و یا افکاریکند ُ
. هایی از سوی ارواح ناپاک افکنند و یا حتی وسوسه مان می ان به ذهندیگر

ِمثال خوراک و مشروب و خواب خوش منشاء هم بستر شدن با دختری  ً
کنیم که منشاء  است که در کوپۀ مقابل نشسته، ولی ما از خود تعریف می

ِو یا تبلیغات منشاء واقعی .  تصمیمی بسیار سنجیده و شخصی است،آن
ْهای سیاسی خود می دهست که آن را ایچیزی ا  ،طور طبیعی ، بهام. خوانیم ِ

فرد   به   آنچه شخصیت منحصرِ بیشترم؛یم، نیستیکن آن شخصی که خیال می
 ایمان مسیحوقتی به . راحتی قابل توضیح است  به،میخوان می» خود«
م، تازه آنجا است که یکن می»  اوشخص«ود را تسلیم م، وقتی خیآور می

  .مییاب ِ واقعی خود را میِشخصیت
خواهم از آن   وجود دارد؛ اکنون مییتدر آغاز گفتیم که در خدا شخص

. در هیچ جای دیگر غیر از خدا، شخصیتی واقعی وجود ندارد: نیز فراتر بروم
 »طبیعی«انسان . قعی نخواهیم داشتی وا»خود« تسلیم نکنیم اوتا خود را به 
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  فصل یازدهم/۴کتاب  ۲۸۲

آور است  چه مالل. شود تسلیم مسیح می نه آنکه آور است یکنواخت و مالل
  .ِمندانه است تنوع مقدسان ِهمانندی خودکامگان و فاتحان، چه شکوه

» کورکورانه«را، به بیانی،  باید آن. باید واقعی باشد» خود«واگذاشتن 
بخشد، ولی ما نباید   شخصیتی واقعی به ما میمسیح اگرچه. دور بیاندازیم

مان   جز شخصیتمان چیزی تا هم و غم. وریم ایمان بیااومنظور به  بدین
» خود«زیرا اولین قدم این است که . ، به حضور مسیح نخواهیم رفتنیست
ِخود واقعی و نوین. طور کلی فراموش کنیم را به  و مسیحکه متعلق به (مان  ِ

ِخود ما است، و متعلق به ما است زیرا از آن  زمانی که تا )  استاوِ
آید که مسیح   می زمانی پدیدخود واقعی ما. آید  نمیاش، به وجود جوییم می

دانیم این در  طور که می همانآیا این به نظر عجیب نیست؟  .جوییم را می
 حتی در زندگی اجتماعی .مورد سایر امور روزمرۀ زندگی نیز صادق است

گذاریم، تأثیر خوبی  نیز، تا وقتی نگران نوع تأثیری باشیم که بر دیگران می
کسی که دغدغۀ  حتی در زمینۀ هنر و ادبیات نیز، .ا نخواهیم گذاشتبر آنه

در : اثری خلق نخواهد کردخلق اثری بدیع را داشته باشد، هرگز چنین 
آنکه نگران باشیم این  بی(سادگی بیان کنیم   اگر حقیقت را بهحالی که

ْغالبا، حتی بدون اینکه خود متوجه باشیم) ًموضوع قبال چگونه بیان شده ً ،
ِاین اصل در مورد تمامی . آید  از آب درمیسخنی نوگوییم  آنچه می
ِ کنیم خود مسیحِاگر خود را تسلیم . های زندگی صادق است عرصه
را نجات  اگر حیات خود را از دست بدهیم آن. مان را خواهیم یافت واقعی

مان را هر روزه به مرگ بسپاریم، و  ها و آمال طلبی اگر جاه. خواهیم داد
ِاقبت تمامی جسم و ذرات وجودمان را تسلیم مرگ سازیم، حیات ع

یک از آنچه  هیچ. بیایید چیزی برای خود نگه نداریم. جاودان خواهیم یافت
ِایم، واقعا از آن ما نخواهد بود تسلیم نکرده یک از آنچه در ما نمرده،  هیچ. ً
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 اصلی جزبه حبگردیم، » خود«ِاگر در پی . هرگز از مرگ قیام نخواهد کرد
 .، نخواهیم رسیدتنفر و تنهایی و یأس و ناامیدی و خشم و ویرانی و فساد

 از همه چیز او را خواهیم یافت، و با او باشیم، مسیحِاما اگر در پی 
  .برخوردار خواهیم شد

   ترجمۀ فارسیپایان
  نادر فرد

  ۲۰۰۸انگلستان، آگوست 
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  لوئیس. اس. سیدربارۀ 
)۱۹۶۳-۱۸۹۸(  

 

ِئیس، مشهورترین مسیحی قرن بیستم، نویسندۀ بیش از لو. اس. سی
لوئیس که در . اند ترین پنجاه اثر است که بسیاری از آنها پرفروش

ترین فرد برای ایمان آوردن به خدا توصیف  عالقه سالگی خود را بی سی
مسیحی شد، و ) آپولوژیست(گر  کرد، بعدها مشهورترین مدافعه می

لوئیس . به فروش رسید» ِمسیحیت ناب«نام  بهها نسخه از اثر او  میلیون
برد که در مجموعه  کودکان و بزرگساالن را به دنیایی پر رمز و راز می

صد میلیون نسخه از  تصویر کشیده شده، و بیش از یک های نارنیا به داستان
ِکمپانی دیسنی از روی . آن به چهل و یک زبان دنیا انتشار یافته است

دو فیلم تهیه کرده » شاهزاده کاسپین«و » کمد و جادوگرشیر و «های  داستان
  .است

اش با نویسندگان نامداری  شهرت لوئیس همچنین به سبب دوستی
اگرچه . »ها ارباب حلقه«و » هابیت«تالکین، نویسندۀ . آر. است چون جی

ُ، چندان حسن نظری به »اهل قلم«برخی از دوستان لوئیس، معروف به 
کرد  نداشتند، لوئیس با اصرار تولکین را تشویق می» اه ارباب حلقه«حماسۀ 

لوئیس با . اس. اگر سی«: گوید ای می نویسنده. که اثر خود را کامل کند
ِمندی در پی خواندن پایان این حماسه نبود، امروز ما از چنین اثری  عالقه

  .»ماندیم محروم می
، اکنون به باعث افتخار است که آثار این ستارۀ تابناک دنیای ادبیات

ًاگرچه ظاهرا . شود زبان می فارسی برگردانده و تقدیم خوانندگان فارسی
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  ِمسیحیت ناب ۲۸۶

زندگی لوئیس وجه مشترک چندانی با ایرانیان ندارد، ولی دو نکتۀ عمده 
یکی شور و اشتیاق او برای ادبیات، و : توان بدان اشاره کرد هست که می

لوئیس در اکثر . سرایی العادۀ داستان دیگری اعتقاد او به تأثیر خاص و فوق
ِایام عمر، در دانشگاه آکسفورد صاحب کرسی استادی رشتۀ زبان و ادبیات  ِ
انگلیسی بود، دنیایی سراسر آکادمیک که به تدریس و تعلیم دانشجویان، 

کالج، و کلیسا، و میهمانی شام با  جلسات آکادمیک، نیایش در عبادتگاه
بار برای   یک-خارج سفر کرد او فقط دو بار به . شد دوستان خالصه می
های پر گل و الی جنگ جهانی اول، و بار دوم برای  خدمت در خندق

نماید که زندگی او هیچ  چنین می. گذراندن تعطیالت کوتاهی در یونان
ارتباطی با ایران و ایرانیان نداشته است، و اگرچه زندگی لوئیس معاصر 

ِدوران حساس براندازی حکومت مصدق بوده اس ِ ای  ت، لیکن هیچ خاطرهِ
از او در این باره ثبت نشده است، و در طول عمر خود حتی یک ایرانی نیز 

ِچه بسا اگر با برخی ایرانیان مذهبی سنتی مالقات می. ندیده است کرد، با  ِ
ِ و کت پشمین و پیپ دائم به آن صورت سرخ راهش، و عطشی که برای  ِ

نظر  یز گفتگوهایش، هرگز بهآم ًآبجوی خنک داشت، و سبک تقریبا تحکم
  .خوانی داشته باشد رسید که با فرهنگ ایرانیان هم نمی

 ی زندهال بسیار زیاد در بحث و گفتگویمتاما در عین حال لوئیس به اح
شد، و آن هم نه دربارۀ سیاست انگلستان یا ایران، و نه  با ایرانیان همراه می

 زندگی او بود، یعنی ِموضوعات شخصی، بلکه دربارۀ آنچه که قوۀ محرک
ترین اوقات لوئیس زمانی بود که  شادمان«: گوید ای می نویسنده. ادبیات
و این » .گفت نوشت، و یا دربارۀ خواندن و نوشتن سخن می خواند و می می

ساله بود  آورد که وقتی پنج خاطر می لوئیس به. زمان بسیار سریع آغاز شد
ساله  ِترز را خواند، و وقتی دوازدهِ بیتریکس پااثر» سنجاب ناتکین«کتاب 
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 ۲۸۷ لوئیس. اس. دربارۀ سی

نوشتۀ متیو آرنولد را خواند که به زغم وی، » رستم و سهراب«بود کتاب 
). و چقدر با این مقدمه نیز مناسبت دارد(اش بود  ترین رخداد زندگی مهم

لوئیس، فرزند وکیلی ایرلندی و ثروتمند، برای مطالعه هرگز با کمبود کتاب 
او که کودکی . خواند ا را با شور و اشتیاق عجیبی میمواجه نبود، و همۀ آنه

طور  های انگلیس، به استثنایی بود، پس از چند تجربۀ ناخوشایند در دبستان
 ۱۹۱۶خصوصی نزد یکی از دوستان پدرش به تحصیل پرداخت و در سال 

ِغیر از خدمت  راحتی در دانشگاه آکسفورد پذیرفته شد، جایی که به به
کار در . عنوان استاد مشغول به کار بود  به۱۹۵۴ال دوران جنگ، تا س

آکسفورد تا زمانی ادامه داشت که وی کرسی استادی زبان و ادبیات 
شد  زندگی او خالصه می. انگلیسی را در دانشگاه کمبریج دریافت داشت

همکاران لوئیس او را مشهورترین نویسندۀ . در کتاب و خواندن و نوشتن
ای شناخته و خوانده   آثارش بیش از هر نویسندهدانستند که عصر خود می

نه تنها در حوزۀ تخصصی خود، «دانستند که  او را شخصی می. شده بود
» .کرد خواند فراموش نمی مطالعات وسیعی داشت، بلکه هرگز آنچه را می

 کتاب از او به چاپ ۳۶ای پرکار بود، و تا پیش از مرگش  لوئیس نویسنده
ای که   مقاله۹۰ دو اثر دیگر بر مبنای بیش از ۲۲یز رسید، و پس از مرگش ن

  .از او برجای مانده بود تدوین و منتشر شد
ِعشق به کتاب و ادبیات است که در پس تفاوت ِهای فرهنگی سطحی و  َ

ِسازد، به مردمی که شور و اشتیاق  ظاهری، لوئیس را به ایرانیان نزدیک می
شان نقش و جایگاهی  زندگیًادبی، فلسفی و مخصوصا شعر و شاعری در 

 که از لحاظ آکادمیک در سطح آنهادر میان مردم انگلیس فقط . محوری دارد
شان  اند، قادرند در گفتگوهای و طبقۀ لوئیس، و متعلق به محافل آکادمیک

ًراحتی قرائت کنند، و معموال شعرا در میان عوام  قطعاتی از اشعار را به
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  ِمسیحیت ناب ۲۸۸

های شیراز  کنید اگر لوئیس در چایخانهتصور . یابند جایگاه چندانی نمی
شنید، و یا  نشست و اشعار حافظ و سعدی را در گفتگوهای مردم می می

هزارنفری را  خواندند، و یا جمعیت سی قطعاتی از اشعار فردوسی را که می
 برای تجلیل و یادبود از احمد شاملو به ۲۰۰۵که در تابستان سال 

داد که  چقدر این احساس به او دست میدید،  های تهران آمدند می خیابان
  .موطن واقعی او ایران است

شان به داستان، و  وجه مشترک دیگر لوئیس و ایرانیان در نحوۀ نگرش
ِحقیقتی است که در پس آن نهفته است، حقیقتی  این نحوۀ . داستان» ورای«َ

ِپردازی صرف نبود بلکه در سفر روحانی  مثابه نظریه نگرش برای لوئیس به
عنوان فردی پروتستان تربیت  او که به. او نقش اساسی و محوری داشت
تمامی «: گفت او می. خدایی پیشه کرد یافته بود، در دورۀ بلوغ الحاد و بی

ها و اساطیری هستند ساخته و پرداختۀ  تر، افسانه مذاهب، به بیان صحیح
 با اما» .ذهن بشر، و مسیحیت نیز فقط افسانۀ دیگری است از این دست

ِمطالعۀ آثار نویسندگان بزرگ ادبیات انگلیسی نظیر دان، اسپنسر و میلتون، 
به دیگر سخن، . طبیعه را نادیده بینگارد ِنتوانست واقعیت روح و مافوق

ًنتوانست بپذیرد که جهان چنانکه مکاتب الحادی ادعا دارند، صرفا ماده  ِ
 چنانکه  به اوج خود رسید۱۹۲۹و این کشاکش در سال . است و بس

بار سوار بر اتوبوس  گوید که یک نامۀ خودنوشتش می لوئیس در زندگی
عنوان شخصی ملحد از آکسفورد خارج شد و در وقت پیاده شدن دیگر  به

البته، لوئیس مانند بسیاری از ایرانیان، دریافت که . به خدا ایمان آورده بود
قابل پذیرش ِهنوز مسیحی نیست، و آموزۀ خدا بودن مسیح برای او غیر

لوئیس در یک میهمانی .  فرارسید۱۹۳۱نمود، تا اینکه نوزدهم سپتامبر  می
: تالکین که مسیحی کاتولیک بود پرسید. آر. شام، از دوست خود جی
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زیست،  چگونه ممکن است زندگی و مرگ فردی که دوهزار سال پیش می«
 و راهنمایی امروز و در جایی که هستیم ما را مدد کند، غیر از اینکه نمونه

و دو نویسنده تا ساعت چهار صبح با هم بحث و » اخالقی برای ما باشد؟
ای را اثبات کند و لوئیس نیز  تالکین درصدد بود تا نکته. کردند گفتگو می

از آنجا که : تمامی قوۀ تخیل و تصورش آماده پذیرش بود، و نکته اینکه
ِذهن محدود انسان برای درک واقعیت الیتناهی و ن امحدود بسیار کوچک و ِ

ناچیز است، بنابراین واقعیت الیتناهی از طریق داستانی با بشریت ارتباط 
ُلوئیس نه روز بعد ایمان آورد » .واقعی که اتفاق افتاد«برقرار کرد، داستانی 

و به دوستی نوشت که گفتگوی او با » است خدا عیسای مسیح پسر«که 
. جان کالم اینکه سی» .دنش داشته استسزایی در ایمان آور تأثیر به«تالکین 
اندازی خاص به ادبیات  لوئیس به مسیح ایمان آورد زیرا از چشم. اس
نگریست، و این وجه مشترک او با ایرانیان است که ادبیات را چیزی  می

ِسرایی صرف می بیش از داستان   .بینند ِ
 هایی نوشت که اکثرشان لوئیس پس از ایمان آوردن به مسیح داستان

ِداستان صرف اشاره دارند» ورای«یقین به چیزی  به برای کودکان هفت . ِ
شوند،  داستان از کودکان انگلیسی نوشت که به سرزمین نارنیا وارد می

خواند تا با او به جنگ شیطان  آنها را فرامی» اسالن«نام  جایی که شیری به
، »موشاز سیارۀ خا«: برای بزرگساالن سه داستان تخلیی نوشت. بروند

های  نامه«، و همچنین سه اثر ارزشمند دیگرش »ِآن قدرت پلید«، »پراالندا«
، داستان هجرت مردم از جهنم به سوی بهشت، »ورطۀ عظیم«، »اسکروتیپ

جویی است که پیش از رجوع به  که شرح حال حق» قهقرای زائر«و نیز 
ه جای شک نیست ک. شود رو می در ِمسیحیت سنتی با فالسفۀ مدرن رو

سرایی اعتقاد داشت که  لوئیس، همچون نوابغ ادبی ایران، به قدرت داستان
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های عادی و روزمرۀ زندگی در برابر  اندازی ورای واقعیت تواند چشم می
  . چشمان خواننده بگشاید

سرایی فقط آشکار ساختن حقایقی فراتر  ولی هدف لوئیس از داستان
 مسیحیت نه فقط داستان، بلکه نوشت تا نشان دهد که داستان نبود، بلکه می
، که »ِمسیحیت ناب«ترین اثر دفاعی خود،  لوئیس در معروف. واقعی است

پردازد، و  ً منتشر شد، صراحتا به موضوع الوهیت مسیح می۱۹۵۲در سال 
  .ها نفر از این مسئله کمک کرده است ای که به درک میلیون آن هم به شیوه

ًکسی که صرفا انسا«: نویسد او می ن باشد و چیزهایی بگوید که عیسی ِ
 -یا باید دیوانه و مجنون باشد . ِتواند معلم بزرگ اخالق باشد گفت، نمی

 و یا دیوی که از جهنم -دارد  سنگ برمی اش پاره مثل کسی که عقل
یا این مرد پسر خدا بود و : ما باید دست به انتخاب بزنیم. سربرآورده است

 را ابله بخوانیم و بگوییم اوتوانیم  می. هست، و یا دیوانه و مجنون است
 را همچون دیوی او آب دهان بیاندازیم، و اوتوانیم بر  دهانش را ببندد، می

 را سرور و خدا اوتوانیم بر پاهایش بیافتیم و  ُبپنداریم، و بکشیم، و یا می
ِ را معلم بزرگ اومعنا  ِنوازی پوچ و بی هیچ عنوان با بنده اما به. بخوانیم

و چنین قصدی  است، ای نداده کس چنین اجازه  به هیچاو. الق نخوانیماخ
ِلوئیس قدرت استدالل اندیشۀ فلسفی، و شیوایی و سیاق » .نیز نداشت

ِنظیر نگارش خود را به بی َکار گرفت تا آثاری پدید آورد که به درک  ِ َ
ای به  نامه«و یا » مسئلۀ رنج«شان کمک کنند، آثاری نظیر  مسیحیان از ایمان

خاطر سبک نگارش  کتب او امروزه نیز به. »مالکوم، اثری در خصوص دعا
نظیر و توانایی او در پاسخ دادن به سؤاالت مردم، آن هم بدون  بی
لوئیس هرگز به این . گرایانه، خوانندگان بسیار دارد های جزم فرض پیش

ی او متفکر» !گوید مقدس چنین می زیرا کتاب«شود که  شعار متوسل نمی
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گوی  ِتواند در خصوص معقول و منطقی بودن مسیحیت، پاسخ است که می
  .ای، باشد شمار ایرانیان از هر طبقه و قشر و اندیشه سؤاالت بی
در «نامۀ خودنوشت نیز به نگارش درآورد،  لوئیس دو زندگی. اس. سی

که شرحی است در خصوص اینکه چگونه از الحاد به » شگفت از شادی
 نوشت، و عنوان آن قدری ۱۹۵۵او این اثر را در سال . ردَمسیحیت روی آو

ِطنزآمیز بود زیرا در همان زمان با خانم جوی گرشام به تازگی آشنایی و  ُ
 ازدواج کردند و در همان ۱۹۵۶این دو در سال . دوستی برقرار کرده بود

 درگذشت ۱۹۶۰ُجوی در سال . ُسال آثار سرطان در بدن جوی پدیدار شد
زعم  که به» ِروایت یک غم«نام  ه تبع این حادثه کتابی نوشت بهو لوئیس ب

دارترین پاسخ مسیحی به مسئلۀ رنج  برخی بهترین، شیواترین و گوشه
ِشرح دردناکی است از آنچه لوئیس در حادثۀ فوت » ِروایت یک غم«. است

عظمت این کتاب نه فقط . کرد ُهمسرش جوی نسبت به خدا احساس می
دهد،  ِرتی که در خصوص معنای واقعی مرگ نشان میدر صداقت و بصی

طبیعی است که مطالب این کتاب . بلکه نیز در فصاحت و شیوایی آن است
ِرا باید در ُکلیت آن و با توجه به شرایط و روحیات مردی در نظر گرفت که  ّ

فهمی و  سخت دردمند و داغدار است، چه، در غیر این صورت مایۀ کج
  .سوءتفاهم خواهد شد

، همچون دیگر آثار لوئیس، کتابی است نامقید به زمان »ِروایت یک غم«
هر چند برای غیرمسیحیانی . ها و مکانی خاص، و مناسب برای همۀ فرهنگ

اند، بهترین نقطۀ آغاز،  های عقالنی ایمان مسیحی ِکه در پی درک بنیان
مان ِبرای مسیحیانی که در پی درک بهتر ای. است» ِمسیحیت ناب«مطالعۀ 

برای آنانکه . اند ترین ترین و ناب لوئیس ملموس. اس. خود هستند، آثار سی
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ِدر پی درک بیشتر جهان کنونی، مشتاق ورود به جهانی دیگرند،  لوئیس  نیزِ
  .کند های بسیاری برای مالقات عرضه می مکان

ِبسیاری از نویسندگان، مخصوصا ایرانیان اهل قلم، که احترام خاصی  ً
کار  او در به«: اند، مایلند بر سنگ مزارشان نوشته شود  قائلبرای ادبیات

یقین درخور نویسندۀ بزرگی چون  و این گفته به» .ِگرفتن واژگان استاد بود
من بر این باورم که ایرانیان نیز پس از مطالعۀ آثار . لوئیس است. اس. سی

  . لوئیس به زبان مادری خود، همین داوری را دربارۀ او خواهند داشت
  تام هاکسلی

  ۲۰۰۸ِانگلستان، می 
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