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

  
  

  ی مسيحیزناشوي: فصل ششم
  

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

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

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

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

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

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

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

  . دهند از هم جدا سازند ی میاتحاد آل
  

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

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

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

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

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

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

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

  



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

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

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

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

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

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

   .اندازد یراه م  است آه فقط ماشين را به
  

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

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

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

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

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

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

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

  .  نداردی پيش آمده و دوامیدر ابتدا هيجاناتقسمت دیگر 
  

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 یآنيد؟ آیا او را آم ی همسایه دفاع نمشما مایليد از حق خودش و شما در مقابل
  ؟دانيد یجو نم خونسرد و صلح

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
 


