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 ی را فدایاگر شما اجازه داشته باشيد آه فقط ده دقيقه حرف بزنيد البته هر مطلب ديگر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


