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

  
  

  ايمان: فصل يازدهم
  

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

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

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

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

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

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

  .  چنين نيستىشود، ول ىعقل سليم اداره م
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  . هم بزند
  

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

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

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

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

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

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



  
  
  
  
  
 


