هل الزواج هو شيء "ﺣﺴﻦ"؟
ﺑﻘﻠﻢ أريك ليونز

عموما ،ينظر إلى الزواج من قبل العالﻢ من حولنا كنظام اجتماعي حسن ومﻘبول .فﻘد كان الﻘانون العالمي منذ فجر التاريخ ،أن
الزواج هو نظام ﻻئق ومفيد ،إذ قال ﷲ في ذات اليوم الذي خﻠق فيه اﻹنسان اﻷول" :ﻻ يحسن أن يكون اﻹنسان وحده" )ﺳفر
التكوين (١٨ :٢؛ ومن ثﻢ ،خﻠق ﷲ زوجة ﻵدم )٢١:٢ـ  .(٢٤كان كل ما خﻠﻘه ﷲ وفحصه حتى هذه النﻘطة "حسن" )،٤ :١
 .(٢٥ ،٢١ ،١٠لكن الشيء الوحيد الذي قال ﷲ أنه "ليس حسنا" ،كان افتﻘار الرجل إلى الرفﻘة البشرية .وﺑالتالي ،خﻠق ﷲ
المرأة لتكون معينة ورفيﻘة لﻠرجل مدى الحياة .فﻘﻂ ﺑعد أن خﻠﻘها ﷲ )في نهاية اﻷيام الستة( ،نﻘرأ ﻷول مرة أن جميع ما صنعه
ﷲ كان "حسن جدا" ).(٣١:١
رغﻢ أن هناك مﻘاطع كتاﺑية أخرى تؤكد عﻠى أن "الزواج مكرم عند جميع الناس" )عبرانيين  ،(٤:١٣وتﻘول" :أن من وجد
زوجة وجد خيرا" )أمثال  ،(٢٢:١٨فﻘد شكك البعض في مصداقية ﺳفر التكوين في ضوء تﻘييﻢ ﺑولس لﻠزواج في رﺳالته اﻷولى
إلى كنيسة كورينثوس .في هذه الرﺳالة كتب ﺑولس ما يﻠي:
"يحسن ﺑالرجل أن ﻻ يمس المرأة" ).(١:٧
"أني أود لو كان جميع الناس مثﻠي ]أي ،غير متزوجين[" ).(٧:٧
"أقول لغير المتزوجين واﻷرامل أنه يحسن ﺑهﻢ أن يظﻠوا مثﻠي" ).(٨ :٧
"فإنه يحسن ﺑاﻹنسان أن يكون عﻠى هذه الحال" ).(٢٦:٧
لذلك فﻘد زعﻢ البعض أن موقف ﺑولس من الزواج يتعارض مع الفكرة الموجودة في ﺳفر التكوين .في حين قال ﷲ" :ﻻ يحسن
أن يكون اﻹنسان وحده" )ﺳفر التكوين  ،١٨ :٢أضيف التشديد( ،قال ﺑولس لكنيسة كورينثوس "أنه ﻷمر حسن" أن يظل
اﻹنسان وحيدا .هل يمكن التوفيق ﺑين هذين الرأيين في الزواج ،أم أن هناك تناقض حﻘيﻘي؟
كما هو الحال في كثير من اﻷحيان ،ﻻ تمثل اﻵيات في كورينثوس اﻷولى مشكﻠة إﻻ عند التغاضي عن ﺳياق الكﻼم في الفصل
الساﺑع .يجب عﻠى الﻘارئ أن يفهﻢ أن ﺑولس رد في هذا الفصل عﻠى أﺳئﻠة كان قد تﻠﻘاها في رﺳالة من مسيحي كورينثوس
) .(١:٧من الواضح أن ﺑعض تﻠك اﻷﺳئﻠة تعﻠﻘت ﺑالزواج ،وما إذا كان الرﺳول يعتبره مستحسنا أم ﻻ .ما يغفل عﻠى كثير من
الناس هو أن اﻷﺳئﻠة التي وجهت ورد عﻠيها ﺑولس ،كانت في ضوء "الشدة الحاضرة" التي كان مسيحيو كورينثوس يواجهونها.
من المرجح أن أعضاء كنيسة كورينثوس ﺳألوه ما إذا كان من المناﺳب لﻠمسيحي أن يتزوج في ظل الظروف الحالية .في :٧
 ٢٦كتب ﺑولس" :لذلك أرى أن حالهﻢ حسنة بﺴبب الشدة الحاضرة  -أي أنه يحسن ﺑالرجل أن يبﻘى عﻠى حاله ]غير متزوج["
)كورينثوس اﻷولى  ،٢٦:٧أضيف التشديد( .ليس من المعروف عﻠى وجه الضبﻂ ماذا كانت "الشدة الحاضرة" في ذلك الوقت،
لكنها تضمنت عﻠى اﻷرجح ،الظﻠﻢ واﻻضطهاد عﻠى يد الرومان )رﺑما اﻹمبراطور نيرون(.
أيا كانت "الشدة" في كورينثوس ﺑالتحديد ،فمن الواضح أن ﷲ أوحى إلى ﺑولس ليكتب إليهﻢ ﺑأن في مصﻠحتهﻢ أن يظﻠوا غير
متزوجين .رﺑما أراد أن يعفيهﻢ من مواقف كاﻻختيار ﺑين إنكار المسيح أو إنﻘاذ حياة أحد أفراد اﻷﺳرة من الموت )راجع إرميا
١:١٦ـ .(٤حتى في يومنا هذا ،من المرجح أن يؤخر المرء الزواج وإنجاب اﻷطفال إذا كان عﻠى عﻠﻢ ﺑﻘرب حدوث اضطهاد
شديد .عندما تكﻠﻢ يسوع عن "الشدة العظيمة" التي ﺳوف تأتي عﻠى أورشﻠيﻢ ،حذر عﻠى وجه التحديد "الحوامل" و
"المرضعات" )لوقا  .(٢٣:٢١أعﻠمهﻢ يسوع أنهﻢ ﺳوف يواجهون صعوﺑات أكبر لﻠبﻘاء عﻠى قيد الحياة ﺑسبب "حد السيف" الذي
ﺳوف يأتي عﻠى أورشﻠيﻢ )لوقا ٢٤:٢١؛ راجع متى ١٩ :٢٤ـ  .(٢١ﺑالمثل ،نصح ﺑولس مسيحي كورينثوس أن يظﻠوا غير
متزوجين "ﺑسبب الشدة الحاضرة" )كورينثوس اﻷولى .(٢٦:٧

إن تعاليﻢ الكتاب المﻘدس حول الزواج هي واضحة لﻠﻘارئ المحايد :الزواج هو في الواقع "مكرم عند جميع الناس" )عبرانيين
 (٤:١٣وقد كان منذ البدء "حسنا" لﻠجنس البشري )ﺳفر التكوين  .(١٨:٢لكنه قد ﻻ يكون مستحسنا في ﺑعض الحاﻻت ،وقد
ذكر الرﺳول ﺑولس إحدى هذه الحاﻻت في الفصل الساﺑع من رﺳالته اﻷولى إلى كورينثوس.

جميع حﻘوق التأليف والنشر محفوظة .٢٠٠٤ ،أپولوجيتكس پرس
يسعدنا منح اﻷذن ﻻﺳتنساخ المواد المدرجة في قسﻢ "التناقضات المزعومة" في مجمﻠها ،شريطة مراعاة البنود التالية(١) :
يجب تسمية موقع أپولوجيتكس پرس ﺑوصفه الناشر اﻷصﻠي؛ ) (٢يجب نشر عنوان الموقع اﻹلكتروني المحدد لﻠمادة اﻷصﻠية؛
) (٣يجب أن يبﻘى اﺳﻢ المؤلف مصاحبا لﻠمادة؛ ) (٤يجب تضمين أية مراجع ،حواشي ،أو تعﻠيﻘات ختامية مصاحبة لﻠمﻘال مع
أي اﺳتنساخ خطي لﻠمﻘال؛ ) (٥يمنع إجراء أي نوع من التعديﻼت منعا ﺑاتا )عﻠى ﺳبيل المثال ،الصور ،الرﺳوم البيانية،
الرﺳومات ،اﻻقتباﺳات ،وما إلى ذلك يجب أن تستنسخ ﺑالضبﻂ كما تظهر في النص اﻷصﻠي(؛ ) (٦يسمح ﺑاﺳتنساخ المواد
المكتوﺑة ﺑشكل متسﻠسل )عﻠى ﺳبيل المثال ،نشر المﻘال في عدة أجزاء( طالما أن إنتاج المادة ﺑشكل كﻠي يصبح متاحا ،دون
تحرير ،في غضون مدة معﻘولة من الزمن؛ ) (٧ﻻ يجوز عرض المواد لﻠبيع ،كﻠيا كان أم جزئيا ،وﻻ يجوز أن تدرج ضمن
مواد أخرى معروضة لﻠبيع؛ و ) (٨يجوز اﺳتنساخ المﻘاﻻت ﺑشكل الكتروني لنشرها عﻠى مواقع اﻹنترنت طالما أنه لﻢ يتﻢ
تحرير أو تغيير مضمونها اﻷصﻠي ،وﺑشرط أن تنسب المﻘاﻻت إلى موقع أپولوجيتكس پرس ،ﺑما في ذلك العنوان اﻻلكتروني
عﻠى شبكة اﻹنترنت الذي أخذت منه المﻘاﻻت.

