
  مسيحيت و روابط جنسي
  روبرت آسيريان

باشد كه با ضرباهنگي گيج كننده همه اركان بنيادين  عصر ما، عصر تحوالت و تغييراتي مي
هيچ بعد و ساحتي از حيات فردي و . سازند حيات فردي و اجتماعي ما را دگرگون مي

يكي از توان يافت كه دستخوش تغييرات بنيادين نباشد و در واقع  اجتماعي را نمي
ورزِ عصرِ مدرنيته به  انسان انديشه. باشد هاي اساسي عصر ما، تغيير و دگرگوني مي ويژگي

پردازد و سعي دارد مقوالت و  نوانديشي و بازنگري در اخالقيات سنتي جامعه خود نيز مي
مفاهيم گوناگون اخالقي را از نو تعريف كند و معيارهايي نوين براي رفتارهاي انساني ارائه 

هاي  يكي از قلمروهاي اخالقي و رفتاري كه انسان معاصر در آن تغييرات و دگرگوني. هدد
 .باشد ، قلمرو و ساحت اخالقيات جنسي مي اساسي بوجود آورده

، اقتصادي و سياسي اخالقيات جنسي انسان  ، فرهنگي همگام با تغيير و تحوالت عميق علمي
ي شده است و انسان معاصر در اين زمينه نيز معاصر نيز دچار تغييرات و دگرگونيهاي اساس

تغييرات بنياديني را بوجود آورده است و بنيانهاي نويني براي اخالقيات جنسي خويش 
قصد ما در اين نوشتار شرح و بررسي اخالقيات جنسي انسان معاصر و .  افكنده است پي

 اجمالي بر تأثير اين خواهيم نگرشي ، اما مي فرآيند پديدآيي و تحول اين اخالقيات نيست
  . اخالقيات بر كليسا داشته باشيم

،  ها و فرهنگهاي گوناگون مسيحيت از بدو پيدايش خويش و رشد و توسعه سريع در سرزمين
تأثيرات عميق و انكارناپذيري بر فرهنگها و تمدنهاي مختلف و بر اخالقيات و نحوه زندگي 

لمروهايي بوده است كه تأثير و نفوذ آنان بر جاي گذاشت و اخالقيات جنسي يكي از ق
همسري و مشروعيت  تثبيت خانوادة تك. توان بر آن بروشني مشاهده نمود مسيحيت را مي

ترين دستاوردهاي  بخشيدن رابطة جنسي فقط در چارچوب روابط زناشويي از مهم
.  مسيحيت و از ماندگارترين تأثيرات آن بر اخالقيات جنسي جوامع مختلف بوده است

 را در اين جوامع " نور و نمك"سيحيان از بدو ورود خود به جوامع مختلف همواره نقش م
اما امروزه كليسا در اين ساحت و . اند اند و جوامع مختلف را نوراني و نمكين ساخته داشته

  شود؟  محسوب مي" نور و نمك"؟ آيا كماكان در اين زمينه نيز  قلمرو در كجا ايستاده است
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ب روابط جنسي خارج از چارچوب روابط زناشويي امري طبيعي و پذيرفته امروزه در غر
سقط جنين در .  بند و باري جنسي امري متعارف و عادي است شود و بي شده محسوب مي

بسياري از كشورها قانوني شده است و ساالنه ميليونها سقط جنين در كشورهاي مختلف 
يرفته شده و بهنجار از روابط جنسي در عنوان شكلي پذ گرايي به همجنس. گيرد صورت مي

. يابد يابد و آمار طالق روزبروز افزايش مي جوامع مختلف بيش از پيش گسترش مي
اي مبتني بر فرهنگ مسيحيت  بسياري از كليساها در چنين فرهنگي كماكان اخالقيات جنسي

  .كنند  ميهايي كه كالم خدا در اين مورد ترسيم نموده است موعظه و بر اساس مرزبندي

اند و  ، خود از جهان تأثير گرفته اما بسياري از كليساها به جاي تأثير نهادن بر جهان پيرامون
در .  ، تأثيرات ناگواري بر آنان گذاشته است روحيه تسامح در برابر اخالقيات جنسي حاكم

انگاري و  سهلشود و  بسياري از اين كليساها روابط جنسي قبل از ازدواج محكوم نمي
اغماض در مورد رفتار جنسي اعضاي كليساها، به هنجاري پذيرفته شده براي اين كليسا 

هاي جنسي برخي از واعظين تلويزيوني  در ساليان اخير شاهد رسوايي. شود تبديل مي
امروزه .  برجسته بوديم كه تأثيرات منفي و مخرب عميقي بر ذهنيت جهانيان بر جاي گذاشت

عنوان شكلي  گرايي به هاي داغي در مورد پذيرش همجنس از كليساها بحثدر بسياري 
اي كه پيوسته در فرهنگ  خاص و بهنجار از ارضاي ميل جنسي در گرفته است و پديده

رود كه جاي پايي  آور بود، امروزه مي مسيحيت و تاريخ كليسا جزو گناهان مذموم و كراهت
 .براي خود در بسياري از كليساها بيابد

شود كه آيا امكان اين هست كه  امروزه در برخي از كليساها در مورد اين موضوع بحث مي
هاي  گرا وارد خدمت كشيشي بشوند؟ در برخي كليساها نيز زوج اشخاص همجنس

امروزه مسيحيانِ معتقد تالشهاي وسيع و . شوند گرا به عقد يكديگر در آورده مي همجنس
دهند ولي آمارهاي بدست آمده نشان   انجام مياي در مبارزه با سقط جنين گسترده

ها از سوي  دهند كه تنها در اياالت متحده دويست و پنجاه هزار مورد از سقط جنين مي
كنند مسيحيان انجيلي و داراي تولد تازه  گيرد كه ادعا مي هايي انجام مي اشخاص يا زوج

  !هستند

ا، مسيح كليساي افسس را خطاب رود؟ در مكاشفه يوحن براستي كليساي مسيح به كجا مي
اي و توبه كن و اعمال نخست را بعمل آورد  خاطر آر كه از كجا افتاده پس به « : كند كه مي

مكاشفه (»  كنم اگر توبه نكني آيم و چراغدان ترا از مكانش نقل مي واال بزودي نزد تو مي



اي  ه نام داري كه زندهدانم ك اعمال تو را مي « :فرمايد به كليساي ساردس نيز مي). 5 :2
مكاشفه (» ...، استوار نما بيدار شو و مابقي را كه نزديك به فنا است.  ولي مرده هستي

» و همشكل اين جهان مشويد « :نويسد پولس رسول نيز به مسيحيان روم مي). 3و2 :3
، همشكل اين  رسد كه امروزه در بسياري از كليساهاي غرب نظر مي به). 12:2روميان (

جاي  اند و كليساها به شدن خطري جدي است كه بسياري از كليساها در دام آن افتاده انجه
كرده ايفا كنند و الگوي  عنوان نمك در جامعة گناهكار و سقوط اين كه نقش خود را به

تدريج  مقدس را به جهانيان ارائه نمايند، به اخالقيات جنسي مبتني بر مكاشفه الهي در كتاب
سي حاكم بر جوامع پيرامون خود تأثير گرفته و خود نيز اين اخالقيات را از اخالقيات جن

  .دهند رواج مي

تواند نقش و رسالتي متفاوت از آنچه كه مسيح براي آن  عنوان بدن مسيح نمي كليسا به
اي كه ثمر  ، انجام دهد و در صورتي كه چنين كند، همانند شاخة خشكيده مقرر كرده

كليسا پيوسته . شود  يعني مسيح بريده شده و در آتش افكنده ميآورد، از تاك حقيقي نمي
هاي مختلف همواره در معرض اين خطر قرار داشته كه  ، در زمينه در اعصار گوناگون

اما هر گاه در برابر جهان مقاومت نموده است و . همشكل جهان بشود و از آن تأثير بپذيرد
، بر جهان غلبه يافته و خود  ، وفادار مانده است به خداوند خود و پيامي كه به او سپرده شده

امروزه نيز دعوت كليسا اين است كه نه تنها از جهان .  بر جهان پيرامون تأثير گذاشته است
  .تأثير نپذيرد، بلكه خود بر آن تأثير بگذارد و همواره نور و نمك جهان باشد

 


