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  یی  تزهايی در بارهتزهايی در باره

  اخالق آمونيستی در روابط زناشوئیاخالق آمونيستی در روابط زناشوئی
  

  
شeود،  ی چeاپ مe  " آمونيستكا"عنوان موضوع بحث در ه تزهای رفيق آولنتای آه ب   

خالصeه ای از سeeخنرانی هeايی اسeeت، آeه رفيeeق آولنتeای آنهeeا را چنeدين بeeار در مسeeكو      

  . باشدی های ايشان در دانشگاه اسوردلف می دوره، سخنرانايراد آرده اند و جزء 

در برابeeر سeواالتی آeeه  " آمونيسeتكا "هيeأت تحريريeeه اميeدوار اسeeت، آeه خواننeeدگان    

شeان را بeه    توسط تزها لمس شeده انeد، عكeس العمeل نشeان دهنeد، مالحظeات و مقeاالت           

 مهم اما مسeئله ای  هيأت تحريريه ارسال دارند تا به اين وسيله در تنوير اين مسئله ی   

  .آه از يك نقطه نظر آمونيستی، بسيار ندرتًا بررسی گرديده است مؤثر واقع شوند

  

  "آمونيستكا"هيأت تحريريه 

------------------------------------------------------------------------  

زن " (آمونيسeeتكا"در " تزهeeائی در بeeاره اخeeالق آمونيسeeتی در روابeeط زناشeeوئی   "

  . به چاپ رسيده اند١٩٢١ ژوئن - مه١٢ -١٣، شماره های )آمونيست

    نيeز بeر  -آeه فوقeًا خوانديeد   " آمونيسeتكا "همانگونه آeه از يادداشeت هيeأت تحريريeه       

 در ١٩٢١هeائی از آولنتeای اسeت آeه در بهeار           ی  آيد، مقاله خالصه ای از سeخنران      ی  م

  . ايراد شده اند- بوده است آه ضمنًا مدرسه حزبی مرآزی نيز-دانشگاه اسوردلف

آمونيسeم و   "ويژتeًا فصeل     . خصوصيت اصلی مقاله در بحث برانگيز بeودن آن اسeت          

     فصeeeeل مeeeeذآور حتeeeeی فراتeeeeر از محeeeeدوده ی موضeeeeوع    ". جنسeeeeی-اخeeeeالق زناشeeeeوئی 
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آولنتای خود در رابطه با بحث برانگيز . رودی های اسوردلف آولنتای نيز می سخنران

 eeeرح حeeeه اش در شeeeودن مقالeeeويشبeeeی خeeeت : "ال شخصeeeن زن و آمونيسeeeدگی مeeeزن "

" هنگاميكه من تزهای خود در باره اخالق نeو را منتشeر آeردم            : "نويسدی  م) ١٩٢٦(

واالت مeن در راديكeال تeرين جنeاح در     ئدر ايeن سe  (...). بحثی داغ بر سر آنها در گرفت      

تزهeeای مeeن، تصeeورات اخالقeeی مeeن مeeورد مخالفeeت شeeديد بسeeياری از هeeم    . حeeزب بeeودم

  ."بيانم، هم مرد و هم زن، قرار گرفتندحز

------------------------------------------------------------------------  

  

 خانواده و زناشوئی يك پديده تاريخی موقت و وابسته به روابط اقتصادی ايسeت         -١

وسeط  شكل زناشوئی و خeانواده ت . آه در مرحله ی معينی از تكامل توليد حاآميت دارند        

  eين مeeی تعيeeه ی معينeeاعی مرحلeeاد اجتمeeتم اقتصeاد ی سيسeeط اقتصeeر روابeeا تغييeeود و بeeش

 .آندی جامعه تغيير م
  

 خانواده همانند حكومت، مذهب، دانش، اخالق، قوانين و عeادات روبناينeد آeه از     -٢

 . گيرندی ساختار اقتصادی جامعه منشاء م
  

ده گeذارده شeود، نeه برعهeده          هر قدر آه بيشترين وظايف توليدی برعهeده خeانوا          -٣

. جامعه در آليتش، روابط خانوادگی و زناشeوئی نيeز بeه همانقeدر ثابeت تeر خواهeد بeود           

هر قدر آه آار آمتر تكامل يافته باشد، هر قeدر آeه ميeزان آن محeدودتر باشeد، قeدرت                "

انگلeeس منشeeاء خeeانواده، مالكيeeت  .ف.(" رابطeeه جنسeeی در عeeوض بيشeeتر خواهeeد بeeود  

 ").  خصوصی و حكومت
  

 خانواده در دوره اقتصاد طبيعی از اهميت حياتی و مطلق برخوردار بود زيرا در -٤

خeانواده در آن دوره همزمeان يeك واحeد توليeد و      . آن دوره خeانواده واحeدی بeود منفeرد    

خصوصeًا در ادوار بسeيار    ( جز سيسeتم اقتصeاد خeانوادگی        ه  ب. رفتی  مصرف بشمار م  
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شeان را بدسeت    تواننeد امeور حيeات   ه هeا بe   د آeه انسeان  جeايی نبeو   ) دور از تكامل جامعeه    

مeثًال  (در مناطق و آشورهايی آه از حيث سرمايه داری تكامل ضعيفی يافته اند         . آورند

صeeورت يeeك اتحاديeeه اقتصeeادی   ه ش را بee ا، خeeانواده دهقeeانی هنeeوز ماهيeeت  )در شeeرق

  .خانوادگی حفظ آرده است

 را با گذار به تجارت مبادله ای از خانواده ضرورت حياتش و توامًا نيرو و ثباتش

       داری تجاری تعويض  اقتصاد مصرفی طبيعی با اقتصاد سرمايه دهد وی دست م

 .گرددی م
  

      خeeeانوادگی از صeeeورت يeeeك اتحاديeeeه توليeeeد بeeeه فقeeeط   - تبeeeديل اتحاديeeeه زناشeeeوئی -٥

ه داری باتحاديه ای بمثابه حقوقی و مصرفی تحت تكامل و تشكل سيستم توليد سرمايه 

 .گرددی طوری اجتناب ناپذير منجر به تضعيف قيود زناشوئی، خانوادگی م
  

  سeرمايه داری سeه   - تحت تكامل مالكيت خصوصی در سيستم اقتصeاد بeورژوائی   -٦

  :دهندی عنصر اساسی خانواده را تشكيل م

  . پولی-محاسبه اقتصادی يا مالی) ١ 

  .  مرد-لكه به مسئول خانوادهوابستگی جنس مؤنث نه به عموميت اجتماع، ب) ٢ 

 .مراقبت از آودآان) ٣
  

منزله واحد مستقلی در ه  در سرمايه داری با سيستم اقتصادی فرديش، خانواده ب-٧

 -در سeرمايه داری اتحاديeه خeانوادگی   . شeود ی های اقتصeادی محسeوب مe       زمره فعاليت 

                eتحيل نمeوده و در آن مسeی نبeاد ملeا اقتصeود ی زناشوئی در انطباق بeك    .شeه يeه منزلeب 

آننeده   يeا مصeرف  ) خeانواده دهقeانی  ( يeا توليeد آننeده اسeت         -سلول اقتصادی وجود دارد   

  ).خانواده شهری(

      eeeاء مeeی منشeeت خصوصeeق مالكيeeeه از حeeردی آeeاد فeeانواده   ی اقتصeeeاس خeeرد، اسeeگي

  . بورژوايی است
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  دگرگونی بزرگ در مرحله ديكتاتوری پرولتاريادگرگونی بزرگ در مرحله ديكتاتوری پرولتاريا
ش را  ااهميت خانواده:  را از آن سلب می آند   اقتصاد آمونيستی فعاليت خانواده    -٨

eeت           ه بeeه ای از دسeeا از آن لحظeeاتوری پرولتاريeeه ديكتeeادی در مرحلeeلول اقتصeeه سeeمنزل

می دهد، آه اقتصاد اجتماع به يك برنامه توليeد واحeد و بeه مصeرف عمeومی اجتمeاعی         

  .گذار می آند

صرف فeردی هeر خeانواده       م:  آليه وظايف اقتصادی خارجی خانواده ناپديد می شود       

های عمeومی جeای آن را  مeی گيeرد تهيeه            ی  آشپزخانه ها و غذاخور   : متوقف می گردد  

پوشeeاك و رفeeت و روب مسeeاآن، حتeeی شستشeeو و تعميeeر لبeeاس رشeeته ای از اقتصeeاد        

منزله يeك واحeد اقتصeادی از      ه  تحت ديكتاتوری پرولتاريا خانواده ب    . اجتماعی می گردد  

. ی نه فقط غيرمفيد، بلكeه حتeی زيeان بخeش شeمرده مeی شeود       نقطه نظر اقتصاد اجتماع  

زيان آن بر منافع عمومی در جمهوری آارگری با برنامه واحeد اقتصeاديش و مصeرف            

  :زيانی از اين قبيل است) توامًا آار زنان(مفيد آن از آليه نيروهای آار موجود 

وصeی  هeای خص  ی  مصرف غيراقتصeادی توليeدات و مeواد سeوختی در خانeه دار             ) ١ 

  .آوچك

مصرف غيرمولد نيروی آار، خصوصًا نيeروی آeار زنeان، همسeران و مeادران،       ) ٢ 

 .در خانواده توسط برخی از اعضاء آن
  

.  در مرحله ديكتاتوری پرولتاريا خانواده اهميت اقتصاديش را از دست  می دهeد            -٩

وز وابستگی های خارجی خانواده به شكل زير از مeرز وظeايف اقتصeادی خeانواده تجeا           

وابستگی اقتصادی زن به مرد و مراقبت از نسل تازه با قوت گeرفتن تeدريجی         : می آند 

آeار زن بeرعكس بeا    . اصول آمونيسم در جمهوری آeارگری تضeعيف و محeو مeی گeردد             

پياده شدن وظيفه آeار عمeومی ارزش مسeتقلی در اقتصeاد جامعeه مeی يابeد، مسeتقل از                    
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اد زن از اقتصاد مرد از طريق زناشeوئی     تبعيت اقتص . رابطه خانوادگی و زناشوئی وی    

  .و خانواده آامًال ناپديد می شود

شان وظيفه ای برسeميت شeناخته         مراقبت از آودآان، پرورش جسمانی و معنويات      

خeeانواده بeeا تمايeeل اش بeeه    . شeeده برعهeeده جامعeeه در جمهeeوری آeeارگری خواهeeد بeeود      

بeاين ترتيeب امeر بنeای     خودخواهی و تقويeت آن، منeافع عمeومی را تضeعيف مeی آنeد و            

  .آمونيسم را دشوار می سازد

روابط داخلی بين والدين و آودآان از تمامی محاسبات مادی خارجی تصفيه شeده و           

 .وارد يك مرحله نو، تاريخی می گردد
  

 زمانيكه آليه وظايف اقتصادی از دوش خانواده برداشته شد، ديگر مسeئوليتی      -١٠

زلeه منبeع پايeه ای هسeتی زن بشeمار نرفeت، آنگeاه        در قبال نسeل تeازه نداشeت، و بeه من           

تا درجه اتحادی بين زوجين آeاهش يافتeه و بeدان تبeديل     . خانواده، خانواده نخواهد بود 

  .شود، اتحادی آه مبنی بر قرارداد متقابل استی م

 حكومت آارگری تحت ديكتاتوری ناگزير از اين است آه ديگر خانواده را به منزلeه            

تeر در   هر قدر آه اصول آمونيسeم عميeق  . ی آوردم اقتصادی بشمار يك واحد اجتماعی  

. تeر ناپديeد خواهeد شeeد    اقتصeاد و جامعeه ريشeه دوانeد، خeانواده نيeز بeه همانقeدر سeريع         

منز له ه خانواده ب. جای آن، اشكال زناشوئی متفاوتی به خود خواهد گرفته خانواده ب

 تحeeت ديكتeاتوری پرولتاريeا طبقeeه   .اتحاديeه ای از والeدين و آودآeان محكeeوم بeه فناسeت     

آارگر، جامعه آارگری، حكومت شوراها ناگزير از استقرار روابط خود نه با خeانواده،         

 .بلكه با اشكال مختلف آميزش جنسی بين دو جنس مخالف می باشد
  

 آيeeا آeeدام شeeكل زناشeeوئی بهتeeر از هeeر شeeكل ديگeeری مطeeابق بeeا منeeافع جامعeeه        -١١

ر مرحلeeه گeeذار از سeeرمايه داری بeeه آمونيسeeم بeeه چeeه آeeارگری اسeeت؟ آميeeزش جنسeeی د

نحوی بايد باشد تا مخرب نبeوده، بeرعكس جامعeه را تقويeت آنeد، و بeاين وسeيله بنeای               

  آمونيسم را تسهيل نمايد؟
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  حقوق نو و اخالق آمونيستی آه در حال شكل گيری است، و از ضeوابط بافeت آeار      

 .جامعه نضج می گيرد، جوابگوی اين سواالت است
  

 اجتمeاعی خeانواده سeابق را از آن سeلب آeرده        - زناشوئی آه وظeايف اقتصeادی      -١٢

نفس زناشوئی ديگر مهم نخواهeد بeود،   . حساب نخواهد آمده بود، در جامعه آارگری ب    

بeرای جامعeه آeارگری مeادری وجeود نخواهeد         .  آودك اهميت خواهeد يافeت      -نتيجه ی آن  

، ولeی ديگeر   ) از مeادران و آودآeان  وظيفeه جمهeوری آeارگری در قبeال مراقبeت        (داشت  

زوجی قانونی، منفك از اتحاديه پايeه ای مرآeزی آليeه اتبeاع جمهeوری آeارگری وجeود                 

مقرارت زناشوئی در جمهوری آارگری آه حقوق فی ما بين زوجين را . نخواهد داشت

، و مجاز بودن اين را )حق مطالبه مساعده مالی برای خويش و آودك(داند ی قانونی م

    شeeان از منeeافع اجتمeeاعی جامعeeه آeeارگری     انeeًا تأييeeد مeeی آنeeد آeeه زوجeeين و منeeافع    قانو

ارثيeه گذشeته   ). مثًال حق همسران در همراهeی مeرد بeه محeل خeدمت جديeدش      (منفك اند   

اسeeت آeeه امeeر همزيسeeتی ذوجeeين را تضeeعيف مeeی آنeeد و بنeeابراين نيازمنeeد بeeه بررسeeی      

 .انتقادی و تغيير می باشد
  

يد ارتباط مادی مادری با منافع عمومی را تأآيد آند و  بهر شكل  حقوق جديد با-١٣

حقوق جامعه آeارگری  . ممكن وابستگی آودك بر روابط فی ما بين والدين را منع نمايد  

جeeايگزين حقeeوق والeeدين مeeی شeeود، و بeeا نظeeر بeeه منeeافع اقتصeeادی يكپارچeeه واحeeدهای   

وئی در ديكتeeاتوری حeeق زناشee . آeeارگری حاضeeر تحeeت آنتeeرل دقيقeeی قeeرار مeeی گيرنeeد      

پرولتاريا جeای خeود را بeه تنظeيم رابطeه حكومeت بeا مeادری و رابطeه مeادر بeا آeودك و              

، تضمين بارداران و شير دهان، تضeمين       )حمايت از آار زن   (جامعه آارگری می سپارد   

        eه بeت يافتeودك تربيeادر و آeابين مeه آودآان و تربيت اجتماعی آنان، تثبيت رابطه فی م

 پeدر نبايeد از طريeق زناشeوئی تثبيeت شeود، بلكeه بeا تنظeيم مسeتقيم                    حق. شكل اجتماعی 

رسeeميت شeeناختن  ه ، از طريeeق بee )نeeه از جنبeeه مeeادی (رابطeeه فeeی مeeابين پeeدر و آeeودك    

اختياری و گزينش اختياری سيستم تربيت اجتماعی آودك توسeط پeدر، حقeوق مسeاوی           
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آeه صeدمه ای بeر    با حقوق مeادر، حeق ارتبeاط معنeوی بeا آeودك و نفeوذ بeر او تeا حeدی                     

 .جامعه آارگری وارد نسازد و غيره
  

 آميزش زناشوئی بين دو جنس مخالف بeا نظeر بeد و مeورد در توافeق بeا منeافع                 -١٤

، )١(بeا نظeر بسeالمتی مeردم و بهداشeت نeژادی            . آ: جامعه آارگری قانونًا تنظيم می شود     

  .عهبا نظريه افزايش يا آاهش جمعيت برحسب نياز اقتصاد اجتماعی جام. ب

 در مرحله ديكتاتوری آارگری دخالت جامعه آارگری در آميزش زناشوئی دو جنس     

مخالف بنابراين بايeد وارد مرحلeه جديeدی گeردد و از دوره تنظeيم نسeخه هeای قeانونی،            

 - تحريكeeی و بهداشeeتی -هeeا و غيeeره بeeدوره فعاليeeت اخالقeeی   ه مسeeئوليت در قبeeال دادگeeا  

ت اجتمeeاعی ای آeeه روابeeط بeeين دو جeeنس  آموزشeeی از يكسeeو و از سeeوئی ديگeeر مقeeرار 

  . تر آرده و آودك سالمی را تضمين آند، گذار نمايد مخالف را بايد سالم

هeeای مقeeاربتی و سeeاری بeeر مبنeeای يeeك فعاليeeت آeeامًال   ی  مeeثًال مبeeارزه برعليeeه بيمeeار 

گسترده مشتمل بر بهداشت، واگيری و آموزش توده ای بوسيله آميساريای خلق برای 

ميساريای خلق بeرای آمeوزش پeيش بeرده شeود، امeری آeه نeه فقeط امكeان                     بهداشت و آ  

واگيeری در زنeدگی   "سرايت های آتی از طريق مقاربeت را آeاهش دهeد، بلكeه همچنeين             

  .را نيز تنزل بخشد" روزمره

 مجرميت و مسئوليت قانونی نه در قبeال عمeل مقاربeت جنسeی، امeا در قبeال سeكوت             

يeeن هeeم بايeeد شeeامل مجانسeeت رفقeeای آeeارگر و هeeم  و ا. عمeeدی و اختفeeاء بيمeeاری سeeاری

آميزش جنسی آنeان بeا هeم باشeد، و هeم در صeورت عeدم مالحظeه مقeررات مراقبتeی در            

 .جهت آاهش امكان سرايت های آتی اعمال گردد
  

، بلكه اخالق آمونيستی است آه بمنزله تنظeيم آننeده روابeط    )قانون( نه حقوقی   -١٥

 آارگری و منافع اوالدشان در ديكتeاتوری اعتبeار         فی مابين دو جنس مخالف در جامعه      

 .خواهد يافت
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   جنسی جنسی--آمونيسم و اخالق زناشوئیآمونيسم و اخالق زناشوئی
 هر مرحله تاريخی و توامًا اقتصاد متناسب با يك ايده آل زناشوئی و يك اخالق          -١٦

تحت حاآميت جامعه قبيله ای با قيود قبيله ای و خانواده گيش .  جنسی است -زناشوئی

فeاوتی بeا اخeالق زناشeوئی حeاآم بeر دوره تحeت تسeلط حeق مالكيeت                    اخالق زناشeوئی مت   

در سيسeتم هeای اقتصeادی       . وجeود داشeت   ) پاتريارآeال (خصوصی و تثبيت حاآميت پدر      

  .آيد می گوناگون همچنين اشكال مختلف اخالق زناشوئی پديد

 نه تنها هeر مرحلeه ای از تكامeل جامعeه، بلكeه همچنeين هeر طبقeه ای اخeالق جنسeی                  

مقايسه عادات طبقه مالكين فئودال بeا عeادات طبقeه بeورژوائی در           (د را دارد    خاص خو 

هeeر قeeدر آeeه اصeeول حeeق مالكيeeت   ). يeeك مرحلeeه جهeeت اثبeeات ايeeن نكتeeه آفايeeت مeeی آنeeد    

مطالبeه  . خصوصی ثابت تر باشد، اخالق زناشوئی نيز به همانقدر ثابت تر خواهeد بeود            

الكيت خصوصی و عدم تمايل مرد به باآره گی از زن تا ازدواج قانونيش از اصل حق م

  .تغذيه و پوشش آودك مرد ديگری منشاء می گرفت

بروز متانت برونی و پيدايش هر نجاست ممكن  ( رياء اساس اخالق بورژوائی است

 . يك اخالق برای مرد، يكی ديگر برای زن-و اخالق دوبل) درونی
  

ايد قبل از هر چيز هر  در مورد رابطه بين دو جنس مخالف، اخالق آمونيستی ب-١٧

نوع ريا آاری و اخالق دوبل را آه موروث تفكر بورژوائی است، در رابطه بين مردان 

 .و زنان از ميان بردارد
  

 آميزش زناشوئی تحت ديكتاتوری پرولتاريا حال می بايد برمبنا، دو نقطه نظeر   -١٨

 همبسeتگی هeای   بeر مبنeا بهداشeت آeارگران و برمبنeا تكامeل          : فوق الذآر ارزيeابی گeردد     

  .  معنوی-روحی

ه ايeن آميeزش بايeد بe    :  آميزش جنسی نبايد امری شeرم آور و گناهكارانeه تلقeی شeود      

 eeانونی، بeeی و قeeردی طبيعeeورت عملكeeميت  ه صeeالم برسeeم سeeك جسeeی از يeeورت تجالئeeص
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پديeeده هeeای طبيعeeت نeeه  در. شeeناخته شeeود، هماننeeد مرتفeeع سeeاختن گرسeeنگی و تشeeنگی

ارضاء يك نياز سالم و طبيعeی فقeط در حeالتی        . نه غيراخالق چيزی بنام اخالق هست و      

ه بeه ايeن وسeيله نeه تنهeا بe      . ش تجeاوز آنeد   ی ا غيرعادی می شeود آeه از حeدود بهداشeت          

رسد، بلكه همچنين جامعه آارگری نيز آه نيازمند ی سالمتی انسان غيرمراقب صدمه م

متی شان دارد، مصرف نيرو، انرژی اعضايش بنحوی مفيدست و سعی در حفظ ساله ب

بنابراين اخالق آمونيستی همانطور آه علنًا عادی بودن جذابيت جنسی . آسيب می بيند

رسميت می شناسد، حدودی را نيز برای تظاهرات جنسی قايل ه سالم در سن بلوغ را ب

     eeار بeeی، ناهنجeeالم، غيرطبيعeeكالی ناسeeا اشeeارج از آنهeeت خeeه مقاربeeود، آeeی شeeوده مeeخ         

 افراط و نيeز تمeامی روابeط جنسeی ايكeه جسeم را بفرسeايند و بدينوسeيله               می گيرد، مثالً  

انرژی آار اعضاء جمهeوری آeارگری را تنeزل بخشeيدند و لeيكن اخeالق آمونيسeتی آeه             

مبتنی بر بهسازی سالمتی مردم اسeت، امتنeاع از آميeزش جنسeی را نيeز آeامًال محكeوم             

  .می آند

 درست آليه نيازهeای انسانيسeت و ايeن    انديشه سالمتی عبارت از ارضاء آامل و        "

است دقيقًا آن هدفی آه بهداشت بايد تعقيب آند، و نه سرآوب تصنعی يكی از مهمترين 

  ")زن و سوسياليسم "-ببل. آ". (فعاليت های جسم آه عبارت از مقاربت است

 هم عدم اعتدال جنسی آه در انعقاد پيمان زناشوئی در سنی پايين اسeت، در زمeانی             

سم نيرو نگرفته و آنطور آه بايد فرم نيافته است، و هم اجتناب از مقاربت آامل،          آه ج 

از نقطeه نظeر بهداشeت    . توسط مردان و زنان، هر دو بايeد امeری زيeانبخش تلقeی گeردد         

              eری بeد همسeا چنeری يeك همسeين دو        ه  مردمی، تثبيت روابط تeاری بeكال اجبeوان اشeعن

 eeه اگeeن رو آeeت، از ايeeرممكن اسeeالف غيeeنس مخeeت در  جeeادر اسeeی قeeدال جنسeeدم اعتeeر ع

زناشوئی تك زوجی بروز آند، برعكس مبادله آميزش جنسی بنوبه خود بeه هeيچ وجeه       

  .شاهدی بر عدم اعتدال جنسی بدست نمی دهد

يعنی آميزش جنسی همزمان يك زن بeا     " چند همسری "آند آه با    ی   پزشكی اثبات م  

همانطور آه آميزش جنسی، . بدمردان بسيار امكان زن برای زايش آودك آاهش می يا
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يك مرد با زنان بسيار نيروی مرد را بشكلی تeرميم ناپeذير مeی فرسeايد و ايeن امeر آثeار         

صeورت شeكلی   ه متعاقبًا آميeزش جنسeی از ايeن نeوع بe     . دهدی خود را در آودك نشان م 

     ثابeeت در تناسeeب بeeا منeeافع جامعeeه آeeارگری آeeه نيازمنeeد بeeه رشeeد مردمeeی سeeالم و زنeeده     

 . باشد، نيستمی
  

 اين يك واقعيت پزشeكی مثبeوت اسeت آeه وضeعيت روانeی والeدين تحeت فعاليeت                 -١٩

بنeابراين اخeالق آمونيسeتی بeا نظeر      . جنسی در سالمتی و زندگی آودك تأثير مeی گeذارد    

سالمتی بشريت، مقاربت صeرفًا ناشeی از گeرايش جسeمانی را آeه رنeگ عشeق، حeداقل                 

  .د، محكوم می آندهوس يا دلباختگی موقت نداشته باش

 اما اخالق آمونيستی همچنين، بeا نظeر بeه منeافع جامعeه، آميeزش جنسeی فeی مeابين           

اشخاصی را نيز محكوم می نمايد آeه نeه معلeول گرايشeی جسeمانی نسeبت بeه هeم، بلكeه             

معلول محاسبات نeامربوط اسeت، نيeز آميeزش جنسeی برحسeب عeادت يeا بeدليل آنگونeه                       

 .   گرايش متقابل استوابستگی معنوی ای آه عاری از
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