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سخن آغازین

کالمی که برای پاهای من چراغ و
برای راههای من نور است...
شبانی در مورد شفا موعظه میکند .تأکید او بر این است
که خدا شفا را برای ایمانداران مهیا کرده و کار او کامل است،
و اگر ایمانداری شفا نمییابد ،مشکل از خود اوست ،یا ایمانش
کم است یا گناهی در زندگی او وجود دارد .یکی از شنوندگان این موعظه
خواهر میانسالیست که سالهاست از بیماری ام.اس رنج میبرد و چند
ماهی است که دیگر قادر به راه رفتن نیست و با صندلی چرخدار به این
سو و آن سو میرود .او با اشتیاق کلمات واعظ را میبلعد و در پایان جلسه
از همسرش میخواهد تا برای دعا او را به جلو ببرد .او برادری را به یاد
میآورد که چند هفته قبل در مورد شفای خارقالعادۀ خود از سرطان
العالج روده شهادت داده بود .در جلوی منبر ،شبان و مشایخ ِگرد این
خواهر حلقه زده ،بر او دست میگذارند و برایش دعا میکنند .در طول
دعای آنان ،کسی شبان را صدا میزند و شبان برای مشاوره با برادری دیگر
از آن گروه جدا میشود .مشایخ دیگر نیز یک به یک به دعا پایان میدهند
و در نهایت این خواهر با شوهر خود تنها میماند .این خواهر بارها شاهد
شفای خارقالعادۀ ایمانداران دیگر بوده است و نمیتواند درک کند که چرا
او شفا نمییابد .باالخره ،در حالی که شور و شوق ابتدای جلسه برای شفا
یافتن جای خود را به اندوهی تحملناپذیر داده ،جلسه را ترک میکند .با
خودش فکر میکند یا ایمانش کافی نبوده یا گناهی در زندگیاش هست که
هنوز آن را اعتراف نکرده است.
در جلسۀ جوانان کلیسا ،مسئول جوانان با شور و شوق در مورد
آرایش نیروهای سیاسی در جهان معاصر ِ
داد سخن میدهد .او در مورد
قدرتهای سیاسیای سخن میگوید که در حال متحد شدن هستند تا نقشۀ
ِ
"ضدمسیح" را در جهان عملی سازند .از رخدادهایی سخن میگوید که

2
ݘ
شماره ۴
پاییز ۹۵

به نظر او تحقق پیشگوییهای قسمتهایی از عهدعتیق و کتاب مکاشفه
هستند .او با شور و حرارت و یقین کامل سخن میگوید .این جلسۀ پرشور
عمیق ًا در ذهن حاضران نقش میبندد و آنها با شعف و هیجانی که خاص
دوران جوانیست ،جلسه را ترک میکنند .از این جلسۀ جوانان ده سال
میگذرد .آن جوانی که ده سال پیش مسئول جوانان کلیسا بود ،امروز
به عنوان شبان در کلیسایی دیگر مشغول به خدمت است .از او دعوت
میشود تا بیاید و در کلیسایی که پیشتر مسئول جوانان آن بود ،موعظه
کند .اکثر جوانان حاضر در آن جلسۀ جوانان ،امروز جزو اعضای بالغ
کلیسایند و دو نفرشان نیز جزو هیئت رهبری کلیسا هستند .آنان سخنان
آن روز این برادر را به یاد میآورند .هیچکدام از پیشگوییهایی که آن
رهبر جوانان در آن روز در موردشان سخن گفته بود ،به تحقق نپیوست
ِ
"ضدمسیح" باشد ،در انبوه
و رخدادهایی که قرار بود زمینهساز ظهور
اتفاقات سیاسی سالیان به فراموشی سپرده شدند .آنها به یاد سخنان آن
روز به یاد ماندنی میافتند و عالمت سؤالهای بزرگی در ذهنشان ایجاد
میشود.

نمونههای مشابه بسیار دیگری را میتوان برشمرد از این که عدم درک
درست کالم خدا و تفسیر و تعبیر نادرست آن چقدر میتواند باعث ایجاد
سوءتفاهم و آشفتگی فکری و ایمانی شود .عدم آشنایی با اصول بنیادین
ً
کامال ذهنی از متون کتابمقدس ،در بهترین
علم تفسیر و برداشتهای
حالت میتواند منجر به شکلگیری الهیات سطحی و غیر واقعگرایانه ،و در
بدترین حالت میتواند منجر به شکلگیری تعالیم بدعتآمیز و خطرناک
شود .ریشۀ اصلی تمامی بدعتهای خطرناک در تاریخ کلیسا درک نادرست
بخش یا بخشهایی از کالم خدا و تأکید بیش از حد بر بخشی خاص از
کالم خدا به قیمت نادیدهانگاشتن بخشهای دیگر آن بوده است .بدینسان
آیه یا بخشی از کالم خدا بدون توجه به تمام ّیت کتابمقدس و بخشهای
دیگری که مشابه آن قسمت هستند ،مورد تفسیر قرار میگیرد و در نتیجه
شنوندگان در معرض افراطگرایی و تفکر یک بعدی قرار میگیرند.
خدا شخصیت و ارادۀ خود را در کالمش بر ما آشکار کرده است و کالم
زنده و مصون از خطای او راهنمای ایمان و عمل ماست .این کالم با هر
کس ،از هر فرهنگ و زمینهای که باشد ،میتواند سخن بگوید .هر کس
در مطالعۀ شخصی خود از کتابمقدس میتواند پیغامهایی شخصی از خدا
دریافت کند و بخشهای مختلف کتابمقدس با توجه به شرایط فکری،
روانی و وجودی ما میتواند طنین خاصی در روح ما داشته باشد .اما
درک معنای اصلی و اولیۀ کالم خدا و توضیح و بیان آن برای دیگران،
به هیچ عنوان موضوع سادهای نیست و در کنار دعا و تفکر و تعمق در
مورد کالم خدا ،آشنایی با فن تفسیر و مطالعۀ کتب تفسیری و آشنایی با
منابع ارزشمندی که در طول قرون از سوی معلمان و مفسران و مردان و
زنان خدا به نگارش درآمدهاند ،ابزارهایی ضروری برای درک صحیح کالم
خدا محسوب میشوند .از سوی دیگر ،در مورد هر آیه ،عالوه بر مطالعات
زبانشناختی و فرهنگی و تاریخی ،ما با سنتی غنی از تفاسیر معتبر روبهرو
هستیم که متون مختلف کتابمقدس را با توجه به این سنن تفسیری
نیز باید درک نمود .اگرچه این سنن حرف نهایی را در مورد معنای یک
متن نمیزنند ،اما نقش مهمی در درک بهتر آن میتوانند داشته باشند،
زیرا خدا در طول تاریخ پیوسته توسط روحالقدس در کلیسا عمل کرده
و روحالقدس در این سنن تفسیری ،نور تنویر خود را بر مؤمنان تابانیده
است .لذا درک پدران کلیسا از یک متن ،درک معلمان و مفسران برجستۀ
تاریخ کلیسا و سنت تفسیری الهیات انجیلی در دوران معاصر ،دیگر نکات
مهمی هستند که در درک و کاربرد کتابمقدس باید لحاظ شوند.
خدای کتابمقدس توسط کالمش با قوم خود سخن گفته و کماکان
نیز به همین طریق با آنــان سخن میگوید .درک ناقص یا ناکافی از
کتابمقدس به آسیبهای جدی در زندگی فــردی و جمعی مسیحیان
میانجامد و مسیحیتی که ریشه در درک عمیق کتابمقدس و شناخت

عمیق آمـــوزههـــای مسیحی و الــهــیــات مسیحی
راستدینانه نداشته باشد ،مسیحیتی خطرناک
است .چنین مسیحیتی در معرض آسیبهایی جدی،
چــون قشریگری ،خرافهپرستی ،تأثیرپذیری
از جهانبینیهای غیرمسیحی ،التقاطگرایی،
سطحینگری و حتی فرو غلطیدن در دامان
تعالیم بدعتآمیز قــرار دارد .عــدم شناخت
عمیق و صحیح کالم خدا میتواند منجر به
برداشتهایی ذهنی از آیاتی شود که معنایشان
متفاوت از آن چیزیست که واعــظ کالم
ادعایش را دارد ،یا گاهی ممکن است
سالئق فردی به عنوان هنجارهای زندگی
مسیحی معرفی شود و فرد برای به کرسی
نشاندن کالم خود به آیاتی استناد کند
کــه بــه مــوضــوع مـــورد اشـــاره واعــظ
ارتباطی ندارند .بدون درک صحیح
معنای اصلی متون کتابمقدس که
وظیفۀ علم تفسیر است ،نمیتوان به
شکل درست کتابمقدس را به کار
برد و بسیاری از کاربردهای نادرست
حقایق روحانی ،از عدم درک صحیح
متون کتابمقدسی ناشی میشود.
بــدون شک فضای فکری ،تاریخی و
فرهنگیای که انسانها در آن قرار دارند،
و نیز شرایط روانی و فردیت آنها ،بر نحوۀ
درک و تفسیرشان از کالم خدا تأثیر مستقیم
میگذارد .از ایــن رو ،در طول تاریخ کلیسا ،شاهد
تأکیدهایی مختلف در مــورد موضوعات گوناگون در
کتابمقدس هستیم .اما همین امر در کنار هشیار ساختن ما
دربارۀ پیچیدگیهای درک و تفسیر و نیز کاربرد متن کتابمقدس،
ما را با ضرورت رعایت اصول و معیارهای عینی و دقیق برای درک عمیقتر
و صحیحتر کالم خدا و سپس کاربرد آن در حیات فردی و کلیسایی روبهرو
میکند.
خدا خویشتن را در فرزندش عیسی مسیح و کالم مکتوب خود ،خویشتن
را بر ما آشکار کرده است .همچنین او روح مقدس خود را به ما بخشیده تا در
درک و شناخت این مکاشفه رشد کنیم و حکمتی را در خود بپرورانیم که ما را
در کاربرد صحیح این مکاشفه در زندگیمان یاری دهد .عالوه بر اینها ،او ما
را در بدن خود یعنی کلیسا قرار داده و به بدن ،معلمان و خادمان بخشیده
تا معنای این کالم را برای قوم خدا بیان کنند و فرزندان خدا را در کاربرد
صحیح این کالم در زندگی خود یاری دهند .در کتاب نحمیا میخوانیم:
«در همان حال که قوم بر جای خود ایستاده بودند یشوع ،بانی ،شربیا،
یابینن عقوب ،شبتای ،هودیا ،معسیا ،قلیطا ،عزریا ،یوزآباد ،حانان و فالیا
که از الویان بودند ،مردم را در درک تورات یاری میدادند .آنان از کتاب،
یعنی از تورات خدا ،میخواندند و آن را توضیح داده ،مفهومش را بیان
میکردند تا مردم آنچه را که قرائت میشد ،دریابند ....پس تمامی قوم
رفتند تا بخورند و بیاشامند و سهمها بفرستند و شادی عظیم کنند ،زیرا
کالمی را که بدیشان بیان شده بود ،درک کردند» (نحمیا:۸۷و۸و.)۱۲
درک درست کالم خدا همواره شادی عظیم برای قوم او به ارمغان
میآورد.

کشیش روبرت آسریان
سردبیر

ْ
ِهر ِمنوتیک چیست؟

و چرا برای خوانندگان کتابمقدس ضرورت دارد؟
دکتر بِن ویترینگتن

استاد مطالعات عهدجدید در دانشکدۀ الهیات آزبری

ِه ْر ِمس را به خاطر دارید؟ منظورم همان مرد کوتاهقامتی است که
کالهخود جنگی جنگ جهانی دوم را بر سر دارد و همیشه در حال دویدن
است و گهگاه عکسش بر آرم گلفروشی ظاهر میشود .در اسطورههای
یونانیِ ،ه ْر ِمس پیامرسان خدایان بود و کالم یکی از خدایان را به افرادی
که بهشدت نیازمند آن بودند ،میرسانْدِ .ه ْر ِمس و مفهوم نقش او ،اساس
کلمۀ یونانی ِه ْر ِم ْنوتیک است که نخستین بار در آثار افالطون به کار رفته و
به فن تفسیر اشاره دارد .یکی از مشتقات این کلمه را در اوّ ل قرنتیان:۱۲۱۰
مییابیم ،جایی که پولس به ترجمۀ زبانهای غیر اشاره میکند.
در مباحث جدید ،واژۀ ِه ْر ِم ْنوتیک معمو ًال در اشاره به فن (و نه علم)
تفسیر متونی به کار رفته که مهم و اغلب کهن یا مقدساند ،مانند
کتابمقدس .ولی چرا برای تفسیر کتابمقدس به راهنمایی برای افراد
سرگشته نیاز داریم؟ مگر مسیحیان از هدایت عقل و روحالقدس برخوردار
نیستند؟ چرا هستند ،ولی اندیشهورزی عقل مــدرن ،متأثر از فضای
فرهنگی خاصی که در آن غوطهور است ،صورت میگیرد .در ضمن ،کل
آموزشها (یا بدآموزیها)ی مدرسه را هم باید به عوامل تأثیرگذار اضافه
کرد.
مس ّلم ًا فرهنگهای کهن و زبانها و شیوههای دیرین کتابمقدس برای
انتقال معنا ،اغلب با آن چیزی که «عقل سلیم» مدرن ما میفهمد ،متفاوت
است؛ در نتیجه ،برای تفسیر متونی که در فرهنگها و موقعیتهای بسیار
متفاوت با ما شکل یافتهاند ،به رهنمودهایی نیاز داریم؛ بهخصوص اگر
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سعی داشته باشیم کتابمقدس را بر اساس یکی دو ترجمۀ انگلیسی آن
تفسیر کنیم .هیچ ترجمهای جای زبان اصلی متن را نمیگیرد.
باید توجه داشته باشیم که هر ترجمهای در عین حال نوعی تفسیر
از متن کهن کتابمقدس است .هرگاه این مطلب در ذهن ما جا افتاد،
متوجه خواهیم شد که تمام انسانهای مدرن ،برای تفسیر کتابمقدس
به کمک نیاز دارند 1.وقتی با اندیشههای مدرن سر و کار داریم که به طور
طبیعی موقع روبهروشدن با کالم خدا در ذهنمان رژه میروند ،الزم است
ابزار بیشتری در اختیار روحالقدس قرار دهیم .آنچه در زیر ارائه میشود،
چند رهنمود یا رهنشانه است که از سوءتعبیر متون کتابمقدس جلوگیری
میکند .در این مقاله ،به سه فقره از این رهنمودها اشاره خواهد شد.
البته ،بسیاری رهنمودهای دیگر هم هست که پرداختن به آنها فرصت
دیگری میطلبد:
« )۱معنایی که متن داشته ،معنایی است که متن دارد» .معنا در بافت
و چارچوب متن یا همان کان ِْت ْکست 2ایجاد میشود؛ معنا نه در کلمات
مجزا از هم ،بلکه در کلماتی شکل میگیرد که در جملهای خاص یا متنی
گستردهتر ،دارای پیوستگی مفهومی هستند .برای مثال ،کلمۀ انگلیسی
 ،rowیعنی «ردیف» ،بسته به متن ،ممکن است اسم یا فعل باشد .نباید
تصور کنیم که فرهنگ لغات از همان آغاز وجود داشته است .هر فرهنگ
لغتی در واقع شامل اطالعات گردآوریشده بر اساس مطالعات دقیقی
است که دربارۀ شیوۀ کاربرد کلمات در زمینههای مختلف صورت گرفته.

1

با تمام احترامی که برای مؤلف قائلیم باید گفت که انسانهای روزگار عیسی یا پولس و کلیسای قرون نخست نیز با همۀ درک بیواسطهای که از شرایط داشتند ،به تفسیر نیاز داشتند .مثال

2

 Contextمتأسفانه معادلهای پیشنهادی در فارسی هیچیک وافی به مقصود نیست ،لذا این کلمه را به بافت ،بافتار ،زمینه ،چارچوب ،بستر ،سیاق کالم و غیره ترجمه کردهاند؛ هرچند

گویای این امر مالقات عیسی با دو شاگرد در راه عمائوس در لوقا  ۲۴است (م.).

در متون فنیتر ما ،این کلمه به «ظرف» هم برگردانده شده که شاید خواننده غیرمتخصص آن را با معنای متداولتر این واژه َخلط کند .بههرحال ،هریک از این معادلها عیوب و محاسن
خود را دارد .برخی نیز ترجیح دادهاند این کلمه را به پیروی از شکل انگلیسی آن ،به کان ِْتکست برگردانند که آن نیز معضالت خود را دارد (م.).

فرهنگلغت کلمات را تعریف نمیکند ،بلکه معانی صریح 3و معانی ضمنی
آنها را در متون مکتوب ،محاورات و غیره نشان میدهد.

4

اینکه در ارتباط با هر متنی ،بهخصوص متون کتابمقدس ،میگویم
«معنایی که متن داشته ،معنایی است که متن دارد» ،منظورم این است
که معنا در مجموعۀ کلمات و عبارات متن رمزگذاری شده است .لذا معنا
چیزی نیست که ما بر اساس دیدگاهها یا نظرات خود ،به متن تزریق کنیم.
معنا چیزی است که در متن وجود دارد ،یعنی نویسندۀ تحت الهام ،این
معنا را در متن کتابمقدس نهاده ،و کشف آن مستلزم بررسی زمینهمند
متن است.
5
ً
کامال فرق میکند .متن ممکن است
با این حال ،بحث «معناداری»
به شکلی برای من و شما معنادار شود ،یا به عبارتی کاربرد پیدا کند که
اما متن نمیتواند معنایی
حتی به ذهن مؤلف نیز خطور نمیکرده استّ .
داشته باشد که توسط نویسندۀ اصلی در متن گنجانده نشده .معنی یک

چیز است ،معناداری یا کاربرد چیزی دیگرِ .ه ْر ِم ْنوتیک به ما کمک میکند
تا معنای متون کتابمقدس را ،و همچنین تفاوت میان معنا و معناداری
را ،بهدرستی تعبیر و تفسیر کنیم.
مثالی میآورم :فصلهای دوم و سوم از کتاب مکاشفه در درجۀ نخست
برای هفت کلیسای آسیا نوشته شد تا آنها را تقویت کند و در گذر از دوران
سخت جفا و تعقیب ،و حتی اعدام در حدود آخرین دهۀ قرن اول میالدی،
یاری دهد .در این زمان ،امپراتور شریری به نام دومیتیان مسیحیان
را مورد آزار و اذیت قرار مـیداد .کل این کتاب در درجۀ نخست برای
این مسیحیان نوشته شد ،و هدف نگارنده تمام ًا این بود که کتاب برای
آنها واجد معنا باشد .هیچ بخشی از کتاب مکاشفه در درجۀ اول برای

تویکم نوشته نشد.
مسیحیان قرن بیس 
بنابراین ،زمانی که این کتاب دربــارۀ یک امپراتوری شریر ،و حاکم
ددمنشی به نام  ،۶۶۶و چیزهای پرندهای که دُ مهایشان مانند عقرب
است ،سخن میگوید ،در درجۀ نخست به قدرتی مس ّلط بر دنیای امروز
یا به اتحادیۀ اروپا و یا به نوع خاصی از هلیکوپترهای امروزی اشاره ندارد!
این مسیحیانی که در قرن اول زندگی میکردند ،هرگز نمیتوانستند اشارۀ
این متون را به چنین چیزهایی درک کنند؛ تقصیری هم نداشتند چون
این چیزها در آن زمان وجود نداشت!
ً
قبال گفتم در اینجا تکرار کنم« :معنایی که
اجازه بدهید مطلبی را که
متن برای مخاطبان اولیه داشته ،کماکان همان معنایی است که برای
مخاطبان امروز دارد» .در مکاشفه ،یوحنا به امپراتوری روم و به شخص
امپراتور اشاره داشت و با بهکارگیری صنعت مبالغه ،دربارۀ آفت حشرات
ً
کامال آشنا بود .حال ،مسئلۀ
سخن میگفت که برای دنیای آن روزگار

جالب اینجاست .نبوّ ت آپوکالیپتیک [مکاشفهای ،تسامح ًا آخرزمانی] ذات ًا
برای سخنگفتن از برخی واقعیتهای تاریخی ،از استعارات و نمادهای
جهانی و عام 6استفاده میکند .البته ،منظور من بههیچوجه این نیست که
خاص زمانمند و مکانمند ندارد.
چ اشارهای به رخدادهای
متن مکاشفه هی 
ِ
اتفاق ًا یوحنا از اینگونه امور سخن میگوید ،منتها به شیوههای کلی و با
استعارههای 7بسیار زنده .به همین دلیل ،عباراتی به کار میبرد ،مانند:
«و چنین خواهد بود که »...؛ در چنین مواردی ،او از تمثیل 8استفاده
میکند و لذا در توصیفهای خود به معنای ظاهری کلمات نظر ندارد.
مفسران جدید کتاب مکاشفه ،اغلب به این نکته توجه ندارند .در
نتیجه ،فرض آنها این است که اگر زبان متن مجازی باشد ،مرجعی در
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Denotation

5

 Connotation Significanceاریک دونالد ِهرش ،صاحبنظر آمریکایی نامدار هرمنوتیک و منتقد گئورگ گادامر ،قائل به تعین معنا در متن است ،یعنی معتقد است که متن واجد معنایی

4

Connotation

عینی و قابلاستخراج است ،ولی معنای متن در هر بار خوانش متن ،قابل بازآفرینی به َاشکال متنوع توسط خواننده است .لذا معناداری شکلی از معنای متن است که خود این معنا تغییر
نمیکند و عین ًا همان است که مؤلف از متن مراد کرده (م.).

6

Generic

8

Analogy

7

Metaphor

5
ݘ
شماره ۴
پاییز ۹۵

عالم واقع نخواهد داشت ،و با انکار این مرجع ،یعنی با انکار اینکه متن
به فرد یا شرایطی خاص و مشخص اشاره داردُ ،جزئیت 9متن نفی
میشود [یعنی اگر زبان متن را مجازی دانستیم ،دیگر نمیتوانیم
قائل به تعلق معنای آن به موارد واقعی و مشخص شویم] .ولی
کارکرد نمادهای عام اینگونه نیست .مصداق فرد موسوم
به  ،۶۶۶هم میتواند نرون 10و دومیتیان 11باشد و هم
هیتلر یا استالین .بنابراین ،این نماد میتواند بر هر
حاکم َج ّبارِ پلید و بیخدایی که سیطرۀ جهانی دارد،
داللت داشته باشد .دقیق ًا به همین دلیل است که
مسیحیان در دو هزار سال گذشته ،در هر دورهای
احساس کردهاند یوحنا دقیق ًا دربارۀ موقعیت آنها
سخن میگوید .و بهواقع نیز چنین است .جنگها
و شایعۀ جنگها و بالها و نشانهها در آسمان در
هر دوره از تاریخ کلیسا وجود داشته و الزام ًا خاص
آخرین دوره از تاریخ آن نیست.
« )۲حرف اول و آخر با بافت متن است» .یکی از
بزرگترین خطرات در تفسیر مدرن 12کتابمقدس،
تفسیرهای خارج از بافت متن است .13نتیجۀ چنین
تفسیرهایی ،استخراج برخی کلمات و مفاهیم کلیدی
و متصلکردن آنها به عین ایــن کلمات یا کلمات
متشابه در متون و بافتهای دیگر و به این ترتیب ،جعل
معنایی است که در متون اصلی وجود ندارد .مصداق
بسیار گویای این مــورد ،کلمۀ «کامل» در عهدجدید
است .عیسی گفت« :پس شما کامل باشید چنانکه پدر
آسمانی شما کامل اســت» (مــتــی:۵ .)۴۸پولس در اول
«اما چون کامل آید ،جزئی از میان
قرنتیان:۱۳ ۱۰میگویدّ :
خواهد رفت» .آیا چون در این دو آیه کلمۀ یکسانی به کار
رفته ،پس مضمونشان هم یکی است؟ البته که نیست.
از بافت متی  ۵چنین برمیآید که عیسٰی به محبت تام و تمامی
اشاره دارد که خصوصیت خداست« .کامل باشید» ،یعنی پر از
مهر و محبت باشید همچنان که پدر آسمانی چنین است .از سوی
دیگر ،پولس دربارۀ زمانی سخن میگوید که اسکاتون[ 14یعنی
وضعیت کامل نهایی] تحقق مییابد ،و ما به شناخت رو در روی

10

9

 Particularityدر اینجا ،جزئی در برابر ُکلی بهکار رفته (م.).

 Neronامپراتور شاعرمسلک و دیوانۀ رومی از -۵۲ ۶۸میالدی که پس از مرگ

کالدیوس در  ۵۴میالدی بر تخت نشست و آزار و اذ ّیت شدیدی بر مسیحیان روا داشت .شهادت

11

پطرس و پولس را در این دوره ذکر کردهاند (م.).

امپراتور روم از -۸۱ ۹۶میالدی ،سومین و آخرین امپراتور از سلسلۀ فالویها که اقدام به آزار و

اذ ّیت مسیحیان کرد (م.).

12

البته ،بنده دقیق ًا نمیدانم مراد دکتر ویترینگتن از کلمۀ مدرن چیست و خصوصیات تفکر مدرن را

چه میداند و چگونه ارزیابی میکند ،ولی اگر منظور دورانی باشد که تأکید بر رویکردهای عقلی و علمی به تفسیر

کتابمقدس دست باال را داشته ،اتفاق ًا در این دوره ،توجه به متن و بستر و چارچوب آن بیشتر بوده است .مشکل در

جای دیگری است ،از نظری میتوان گفت مسئلۀ خاص این دوران این بوده که تفسیر کتابمقدس بر پایۀ پیشفرضهایی

ً
مثال اگر پیشفرض دایر بر امتناع وقوع معجزه بود ،بخشهای مربوط به معجزات نه بهصورت
خاص انجام میشده است،

گزارههای واقعنمایانه  Factual Propositionبلکه بیشتر بهصورت بیانات مجازی و اسطورهای و غیره تعبیر میشد و با این حکم،

13

نتایج صرف ًا اخالقی و غیره از روایاتی با مضمون معجزه استخراج میگردید( .م.).

 Proof-textingبه بیان کلی یعنی برای اثبات دیدگاه یا آموزۀ خاصی ،آیات یا قسمتهایی از کتابمقدس را بدون توجه به بافت

آنها ،یعنی چارچوب و زمینه و بسترشان ،تفسیر کنیم (م.).

14

Eschaton

عیسی نایل میشویم و همهچیز را به صورت کامل و روشن درک میکنیم.
کلمات فقط در بافت متن افادۀ معنا میکنند ،و بیرونکشیدن آنها از این
بافت و مرتبط ساختنشان با کاربردی که با همان ظاهر در جاهای دیگر
دارند ،اغلب زمینهساز دردسر و سوءتفسیر است .هر آیه از کتابمقدس و
در واقع هر واژۀ کلیدی در کتابمقدس را باید با توجه به بافت تاریخی،
ادبی ،دینی ،الهیاتی و کانُنی آن تفسیر کرد .تازه اینها فقط چند مورد از
عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد .مراد اینکه ،مفسران جدید
کتابمقدس باید شاگردان تفسیر کتابمقدس باشند ،و آنقــدر باید
آموزش ببینند تا صالحیت الزم را بیابند .مصداق تنبلی و عدم مطالعۀ
دقیق و زمینهمند کالم خدا این است که کتابمقدس را درست مانند کتاب
فال به طور تصادفی باز کنیم و به این خیال باشیم که معنای متن از داخل
آیه به مغزمان جست خواهد زد ،بهخصوص اگر مدام کتابمقدس را باز
کنیم و به دنبال مثالهای مشابه از کاربرد کلمۀ مورد نظر در قسمتهای
متفاوت کتابمقدس باشیم .لطف ًا مزمور  ۱۱۹را بخوانید و ببینید دربارۀ
تعمق و بررسی جدی کالم خدا چه میگوید.
مثالی میزنم :تقریب ًا بیست سال پیش ،عضو یکی از کلیساهای متدیست
چهارگانۀ من در کارولینای شمالی ،به من تلفن کرد و جویا شد که آیا
نجار او گفته
پرورش سگ کار درستی است یا نه ،چون یکی از همکاران ّ
بود جایی در ترجمۀ قدیمی انگلیسی خوانده که قوم خدا نباید
این کار را بکنند .قول دادم که حتم ًا تمام اشارههایی را
که در کتابمقدس به سگ شده ،نگاه کنم و به او
جواب بدهم .در عهدجدید چیزی به این مضمون
پیدا نکردم ،ولی در عهدعتیق به ترجمۀ خاصی
از یک آیه برخوردمThou shalt not« :
 ».breed with the dogsیعنی« ،شما
را آمیختن با سگها جایز نیست [آمیختن
در فارسی همچنین به معنای نزدیکی و
تولید مثل است]» .گوشی را برداشتم و زنگ
زدم به عضو کلیسای تحت شبانیام و گفتم:
«سالم ،برای شما ،هم خبر خوب دارم و هم
بد ».اول خواست که خبر خوب را بشنود .گفتم:
«راستش تا دلت بخواهد میتوانی از این موجودات
پشمالوی چهارپا تکثیر کنی!» سپس خبر بد را جویا شد،
گفتم« :واال  ...این آیه زنان اجنبی را «سگ» خطاب کرده و به قوم
بنیاسرائیل هشدار داده مبادا با آنها ازدواج کنند و صاحب اوالد شوند».
ً
مثال اسمیت ،گفت:
آنطرف خط ،سکوتی برقرار شد و سرانجام آقای،
ن منطقه است!!»
« ِاه ،چه خوب .دلم آرام شد؛ چون همسرم متو ّل ِد هما 
 )۳ژانر 15یا نوع ادبی مهم است .پیش از تفسیر نوع خاصی از ادبیات،
باید نوع یا سبک آن را درک کنیم .برای تفسیر نثر ،باید دید که چه
نوع اطالعاتی از طریق آن قابل انتقال است .شعر را به مثابه شعر باید
تفسیر کرد ،روایت تاریخی را به مثابه روایت تاریخیَ ،مثَ لها را به عنوان
داستانهای ادبــی تخ ّیلی ،و پیشگویی آپوکالیپتیک [مکاشفهای] را
همانگونه که هست ،به مثابه ادبیات بسیار استعاری؛ و به همین شکل
تا آخر .همانگونه که سی .اس .لوئیس گفته است ،تا هدف و نوع متن را
ندانید ،واینکه قصد گفتن یا انتقال چه چیزی را دارد ،نخواهید توانست آن
را بهدرستی بخوانید .صادقانه باید گفت اگر کسی برای اولین بار میخواهد
کتابمقدس را بخواند ،نباید از آخرین کتاب آن شروع کند .تذکر این
مطلب به این سبب نیست که برای خواندن قسمت نتیجهگیری ،اول باید
15
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مطالب قبل از آن خوانده شود .توصیه ما از این جهت است که مکاشفه،
به عنوان پیشگویی آپوکالیپتیک ،پیچیدهترین سبک در میان کتابهای
رسمی کتابمقدس است ،و چه بسا مورد سوءتعبیر خوانندگان امروزی
قرار گیرد .مثال دیگری ذکر میکنم:
سالهای  ۱۹۶۷تا  ۱۹۶۸ایام جالبی بود .نیل آرمسترانگ بر سطح کرۀ
ماه فرود آمد و توپ ُگلف را به یک مایل دورتر پرتاب کرد! [کاری که انجام
آن در زمین به خاطر نیروی جاذبه غیرممکن است] .ایکاش من هم
میتوانستم چنین کنم .از شوخی گذشته ،همراه یکی از دوستانم ،اتومبیل
شورلت مدل  ۱۹۵۵پدرم را در یکی از زیباترین جادههای کشور میراندم
که کالچ دچار مشکل شد .به قول ترجمههای قدیمی کتابمقدس «ملول
شدم!» مسئله این بود که در آن جادۀ زیبای کوهستانی ،تعمیرگاه یا
چیزی از این قبیل وجود نداشت ،ولی خوشبختانه توانستیم اتومبیل را از
پ بنزین انتقال بدهیم .بعد هم در آن روز
داخل جاده به محوطۀ یک پم 
گرم تابستانی ،تصمیم گرفتیم لب جاده بایستیم و از اتومبیلی در مسیر
برگشت خواهش کنیم ما را سوار کند .طولی نکشید زوجی واقع ًا قدیمی که
سرتاپا مشکی پوشیده و سوار پلیموتی مشکی مدل  ۴۸بودند ،ما را سوار
کردند .دوستم که حاال وکیل است ،تصمیم گرفت سر صحبت را باز کند
و موضوع قدمزنی نیل آرمسترانگ را بر سطح ماه پیش کشید .پیرمرد
همینطور که رانندگی میکرد ،گفت که اینها همه ساختگی و
دروغپردازیهای تلویزیون آمریکاست! دوستم ظاهر ًا
به این دلیل که جهالت شکستناپذیر را تشخیص
نداده بود ،بنای َج َدل گذاشت .فکرش را بکنید،
من همین طور با آرنجم به پهلویش میزدم و
دَ رِ گوشش میگفتم زبان به دهان بگیرد تا به
مقصد برسیم ،وگرنه تمام راه را باید پیاده َگز
کنیم .با اینکه در جریان گفتگو ،مختصات
فکری این زوج روشن شده بود ،دوستم بنا
نداشت کوتاه بیاید ،این بار پرسید« :چرا باور
نمیکنی فضانوردها به ماه رفته باشند؟ و برای
چی میگویی زمین ِگرد نیست؟» پیرمرد جواب
داد« :پسر جان ،کتاب مکاشفات (؟!) میگوید
فرشتگان در چهار گوشۀ زمین خواهند ایستاد .مگر
نمیفهمی که اگر زمین ِگرد باشد ،فرشتگان نمیتوانند در
چهار گوشۀ آن بایستند!»
ِاشکال تفسیر این فرد محترم ،بهغیر از جمعبستن اسم کتاب مکاشفه،
چه بود؟ تشخیص نادرست ژانر و اینکه تصور میکرد از کتاب مکاشفه باید
کیهانشناسی و جغرافی یاد بگیرد ،در حالی که موضوع تعلیم آن ،الهیات
و اسکاتالوژی [آخرتشناسی] است .کتاب مکاشفه به شیوهای استعاری
میگوید که فرشتگان خدا از تمام نقاط عالم برای عمل به ارادۀ او خواهند
آمد .اگر نوع ادبیاتی را که میخوانیم تشخیص ندهیم ،به نوع اطالعاتی که
سعی در انتقال آن دارد ،پی نخواهیم ُبرد .جالب اینجاست ،مشکل تفسیر
او این نبود که کتاب مکاشفه را جدی نگرفته یا برای آن ِمصداق و مرجعی
در دنیای واقعی قائل نشده بود .چیزی که به آن توجه نداشت این بود که
این کتاب با وجودی که مس ّلم ًا از واقعیات سخن میگوید ،در توصیف آنها
از زبان استعاری بهره میجوید.
عجالت ًا توضیح و تأمل خود را در باب هرمنوتیک به پایان میبریم و
خواننده را به اندیشیدن دربارۀ رهنمودهایی که ذکر شد ،دعوت میکنیم.

مترجم :ک .الف
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خواندگی در قلمروی خانواده
بخش چهارم

مقدمه:
همۀ مسیحیان ،در واقع همۀ انسانها ،از سوی خدا خوانده شدهاند تا
در خانوادهای به دنیا بیایند و زندگی کنند .خدا میتوانست هر انسانی را
مانند آدم جداگانه خلق کند ،ولی نقشۀ عالی او این بود که انسانها از طریق
پیوند ازدواج یک زن و مرد به این دنیا بیایند و در کانون خانواده پرورش
پیدا کنند .البته سقوط نسل بشر در گناه سبب شده که این طرح خدا
همیشه تحقق پیدا نکند .چه بسیارند بچههایی که خارج از ازدواج به دنیا
میآیند و از نعمت پرورش یافتن در کانون خانواده محرومند .ولی طرح
اولیه و روش معمول خدا این بود و هست که خانواده محل به دنیا آمدن
و پرورش آدمیان باشد.
خانواده اساسیترین خواندگی هر انسان را تشکیل میدهد .در خانواده
هم قدرت خالقه خدا و هم حقیقت تدارک الهی به روشنترین شکلی ظهور
و بروز مییابد .در تولید مثل و به دنیا آمدن یک بچه ،قدرت خالقه خدا
عمل میکند و آشکار میشود .در پرورش و رسیدگی به نیازهای او از سوی
پدر و مادر ،تدارک الهی به ظهور میرسد.
انسانشناسان بر این اعتقادند که خانواده سنگ بنای هر فرهنگ را

تشکیل میدهد .اقتدار پدر و مادر در خانه ،پایۀ هر اقتدار دیگر در جامعه
است .خواندگی به عنوان شهروند ریشه در خانواده دارد و خواندگی پدر
در تدارک برای خانوادۀ خود ،بنیان خواندگی در قلمروی کار را تشکیل
میدهد .در کلیسا نیز خانواده الگوی رابطۀ ما با خداست به گونهای که
خدا پدر آسمانی ما خوانده شده و کلیسا عروس مسیح نام گرفته است.
همۀ ما به طور معمول در خانوادهای به دنیا میآییم و از خواندگی فرزند
بودن برخورداریم و این خواندگی در بخش بزرگی از ایام زندگی ما کماکان با
ماست .همچنین برخی از ما خوانده میشویم که خانوادۀ جدیدی تشکیل
دهیم و حتی با به دنیا آوردن فرزندان ،پدر یا مادر باشیم.

خواندگی به ازدواج و تشکیل خانواده
در مزمور  ۶ :۶۸میخوانیم که خدا بیکسان را خانوادهدار میسازد.
در پیدایش نیز میخوانیم که خدا گفت خوب نیست آدم تنها باشد؛ پس
از دندۀ آدم همسری برای او میسازد (پیدایش  .)۲۲ ،۲۱ ،۱۸ :۲ازدواج
ابداع و ابتکار خدا و خواندگی مهمی از جانب اوست .این موضوعی بسیار
مهم برای رهبران جنبش اصالحات کلیسا بود .در نقطه مقابل اعتقاد
کاتولیکها که میگفتند هر که میخواهد روحانی باشد باید مجرد باقی
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کشیش دکتر مهرداد فاتحی
مدیر دانشکده الهیات پارس

بماند ،اصالحگران تأکید داشتند که خواندگیای مهمتر یا مقدستر از
ازدواج وجود ندارد! ایشان بر آن بودند که هرچه مشمول ازدواج است ،از
جمله رابطۀ جنسی ،هدیهای از جانب خداست.
به واقع ،بنا بر تعلیم کتابمقدس ،نزدیکی و صمیمیتی که در ازدواج
وجود دارد از معنای عمیق روحانی برخودار است .پولس پیوند ازدواج را
"سری عظیم" میخواند که از رابطۀ مسیح و کلیسا سخن میگوید (افس
 .)۳۲ :۵در کتاب مکاشفه میخوانیم که در زمان آخر ،کلیسا به عنوان
عروس مسیح ظاهر میشود ،عروسی که در زحمات و آزارها برای آمدن
داماد آسمانی انتظار میکشد .همچنین در کتاب غزل غزلها ،نه تنها کالم
خدا رابطه زناشویی را در کمال زیبایی به تصویر میکشد ،بلکه بیانات
کتاب فوق در این خصوص ،در عین حال به عنوان نمادی از رابطۀ خدا
و قومش به طور کلی ،و رابطۀ مسیح و کلیسا به طور خاص ،تفسیر شده
است .بنابراین میتوان گفت که مسیح در خواندگی ازدواج پنهان است و
ازدواج تبلور ملموسی از رابطۀ مسیح و کلیساست.

مسئولیتهای زن و شوهر در ازدواج
در همان قسمتی که کالم خدا ازدواج را "سری
عظیم" دربارۀ رابطۀ مسیح و کلیسا میخواند،
به مسئولیتهای زن و شوهر نسبت به هم
میپردازد:
"ای زنــان تسلیم شوهران خود
بــاشــیــد ،هــمــانگــونــه کــه تسلیم
خــداونــد هستید .زیــرا شوهر سر
زن اســت ،چنانکه مسیح نیز سر
کلیسا ،بدن خویش ،و نجاتدهندۀ
آن است .پس همانگونه که کلیسا
تسلیم مسیح است ،زنان نیز باید در
هر امری تسلیم شوهران خود باشند.
ای شوهران زنان خود را محبت کنید،
آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و
جان خویش را فدای آن نمود.)۲۵ – ۲۲ :۵( ".
خواندگی زن و شوهر در ازدواج در این آیات بیان گردیده
است .زن ،مسیح را در شوهر خود پنهان میبیند و شوهر همان کاری را
که مسیح برای کلیسای خود کرد ،برای همسر خود انجام میدهد .در
آیۀ  ۲۵میخوانیم که مسئولیت زن در خواندگی ازدواج تسلیم و تابعیت از
شوهر خود است ،و مسئولیت مرد ،فدا شدن برای همسر خود.
موضوع در اینجا به هیچ وجه این نیست که کدامیک از آنها رئیس
است و حق دارد ریاست کند ،و کدامیک مرئوس است و باید فرمان ببرید.
موضوع اقتدار صرف ًا بخش کوچکی از محتوای این قسمت را تشکیل
میدهد .موضوع اصلی در اینجا نیز مانند هر خواندگی دیگر ،محبت و
خدمت به همسایه است .در ازدواج ،همسایۀ زن ،شوهر اوست ،و او
خواندگی خود را با محبت و خدمت به شوهرش انجام میدهد ،و همین
در مورد شوهر صدق میکند .در ازدواج ،همسایۀ شوهر ،همسر اوست،
و او خواندگی خود را با محبت و خدمت به همسرش انجام میدهد .زن
با تسلیم و تابعیت ،شوهر خود را محبت و خدمت میکند .و شوهر با فدا
کردن خود برای همسر خویش ،او را محبت و خدمت میکند .مسئولیت

و خواندگی شوهر این است که مانند مسیح برای عروس خود فدا شود
(.)۲۷ – ۲۶
مقصود کالم خدا در اینجا به هیچ وجه ریاست شوهر بر همسر خود و او
را در خدمت خود داشتن نیست .مسیح با کلیسا چنین نکرد .بلکه او خود
را ،جالل خود را ،خواستههای خود را ،و حتی جان خود را برای کلیسا
داد .عیسی نه تنها جالل الهی خود را برای کلیسا ترک کرد ،بلکه آرزوها و
خواستههای خود را به عنوان یک انسان و به عنوان یک مرد در راه کلیسا
فدا نمود .و شوهر خوانده شده است که همین کار را برای همسر خود
انجام دهد .شوهر خود را فدای همسرخود میکند – خواستههای خود را،
نیازهای خود را ،و تمام زندگی خود را .بنابراین ،مقصود کالم خدا به هیچ
وجه این نیست که شوهر حق دارد دائم ًا در پی تحقق آرزوها ،خواستهها
و نظرات خود باشد و زن باید همیشه از او اطاعت کند و موجبات تحقق
خواستهها و آرزوهای او را فراهم آورد .برعکس ،مرد خوانده شده است که
آرزوها و خواستههای خود را فدای همسر و خانواده خود کند .و کدام زن
است که نخواهد و حاضر نباشد تسلیم چنین مردی شود؟ البته ،در دنیای
گناهکاری که ما زندگی میکنیم همه چیز ممکن است ،و هیچ ضمانتی
نیست که اگر مردی چنین کند ،زن قطع ًا مسئولیت خود
را انجام خواهد داد .ولی این ترتیب و نظام نیکوی
خداست.
بعالوه ،همانطور که مسیح دررابطه با
کلیسا پیشقدم بود ،شوهر نیز باید در
تحقق خواندگی خود پیشقدم باشد.
مسیح بــود که وقتی ما گناهکار
بودیم ،وقتی ما او را نمیشناختیم
و دشــمــن او بــودیــم ،جــان خود
را بــرای ما داد .اطاعت و تسلیم
کلیسا ،پاسخ کلیسا بــه محبت
مسیح است .به همین شکل ،شوهر
باید در محبت و خدمت به همسر خود
و فدا کردن خود برای او پیشقدم باشد.
اطاعت و تابعیت زن ،پاسخ او او به محبت
و فداکاری شوهر است .شوهر نباید افسسیان
 ۲۲ : ۵را همچون چوبی بر سر همسر خود بکوبد و
بنا بر حکم خدا از او تسلیم و اطاعت مطالبه کند .مسیح با
کلیسا چنین نکرد .ما هرگز بر اساس شریعت از مسیح اطاعت نمیکنیم
و نمیتوانیم بکنیم .بلکه اطاعت ما در واقع پاسخ ما به محبت و فداکاری
مسیح است .در رابطه زن و شوهر در ازدواج نیز چنین است.

رابطه جنسی در ازدواج
کالم خدا در ادامۀ سخنش دربارۀ ازدواج به ابعاد فیزیکی و جنسی آن
میپردازد (افس  .)۳۳ – ۲۸ :۵اینجا سخن از "یک تن" شدن مرد و زن
است ،که به پیدایش  ۲۴ :۲اشاره دارد .سپس میبینیم که دربارۀ رابطۀ
زن و مرد همان گفته شده است که دربارۀ مسیح و کلیسا .چنانکه کلیسا
بدن مسیح است ،زن نیز بدن مرد است .این از آن روست که آنها در
اتحادی عمیق ،که حتی از ابعاد فیزیکی و جنسی برخوردار است ،با هم
یکی میشوند.
پولس در اول قرنتیان  ۵ – ۳ :۷با صراحت بیشتر درباره رابطۀ جنسی
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در ازدواج سخن میگوید .در ترجمۀ هزارۀ نو میبینیم که عبارت "مرد را
نیکوست که زن را لمس نکند" در گیومه قرار داده شده است .این بدان
معناست که پولس اینجا در پاسخ به سؤاالتی که قرنتیان در نامه خود مطرح
کرده بودند ،یکی از گفتههای آنان را نقل کرده است .عدهای از قرنتیان،
احتماال تحت تأثیر اعتقادات شبه ناستیکی ،رابطه جنسی را گناهآلود تلقی
میکردند و از آن حتی در چارچوب ازدواج اجتناب مینمودند .پولس گفته
آنها را نقل کرده ،آن را به نقد میکشد .او تأکید میکند که رابطه جنسی
اگر در چارچوب ازدواج باشد ،نه تنها گناه نیست ،بلکه نیکوست و برای
اجتناب از گناه ضرورت دارد .زن و شوهر موظفند این وظیفه زناشویی را
نسبت به هم انجام دهند.
پولس میگوید بدن زن تنها به خودش تعلق ندارد بلکه به شوهرش
نیز ،و بدن مرد نیز تنها به خودش متعلق نیست بلکه به همسرش نیز.
البته در جهان آن روزگار ،بخش اول گفته پولس ،سخن چندان بدیعی
نبود .ولی بخش دوم آن ،یعنی اینکه بدن مرد تنها به خودش تعلق ندارد
بلکه به همسرش نیز ،کامال انقالبی و جلوتر از زمان اوست .بنابراین ،زن
و شوهر باید نیازهای یکدیگر را از نظر جنسی ارضا کنند .آنها نباید یکدیگر
را از رابطۀ زناشویی محروم نمایند .البته اجتناب از داشتن رابطه جنسی
اگر برای مدت موقت و به منظور تمرکز بر دعا و عبادت باشد ،نیکو و
مجاز است .پس پولس سخن قرنتیان را کامال رد نکرد ،بلکه حقیقت آن را
محدود به زمانهای خاص نمود.
پس در چارچوب خواندگی ازدواج ،زن و مرد از این آزادی برخوردارند
که از بدن یکدیگر لذت ببرند و با هم رابطۀ زناشویی داشته باشند .ولی
خارج از ازدواج چنین نیست .بنابراین ،میبینیم عملی واحد میتواند
در چارچوب خواندگی خاصی درست باشد ،ولی خارج از آن خواندگی،
نادرست .لزوم برخورداری از خواندگی ازدواج برای داشتن رابطۀ جنسی،
در این امر نیز آشکار است که این رابطه بنا به ماهیت و هدف خود به
خواندگی دیگری میانجامد که همان خواندگی پدر بودن و مادر بودن است.

معجزۀ بچهدار شدن
یکی از بزرگترین معجزات خدا که هر روز دربرابر چشمان ما رخ میدهد،
معجزه تولد یک نوزاد است .در آبستن شدن یک زن و به دنیا آمدن یک
نوزاد ،انسانی نو پا به عرصه وجود میگذارد .این خداست که از طریق
عشق و رابطۀ زناشویی یک زن و شوهر انسانی نو میآفریند (مزمور :۱۳۹
 .)۱۳خدا که بخشنده حیات است در رابطۀ زناشویی و آبستن شدن زن و
به دنیا آمدن بچه حضور دارد و عمل میکند.
ً
کامال وابسته و متکی به پدر و مادر هستند و این نمادی از
بچهها
اتکای ما به خداست .خدا از طریق پدر و مادر از بچه نگهداری میکند
مینماید .خواندگی پدر و مادر
و نــیــازهــای او را رفــع
وســایــلــی در دســـت خــدا
هــمــیــن اســـت که
تدارک برای رفع نیازهای
برای خلق بچهها و
نیازها نه تنها
آنها باشند .این
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نیازهای فیزیکی مانند خوراک و پوشاک و مسکن ،بلکه نیازهای فکری،
احساسی و ارتباطی بچهها را نیز دربرمیگیرد .مسئولیت تعلیم و تربیت
بچهها در وهلۀ اول بر عهدۀ والدین است ،و خدا از طریق آنها این نیاز
بچهها را نیز رفع میکند .بنابراین ،خدا در خواندگی پدر و مادر پنهان
است.
والدین در هدایت فرزندان خود به ایمان نیز مسئولیت و نقش بسیار
مهمی دارند .در آبستن شدن یک زن و زاده شدن یک بچه موجودی ابدی
به دنیا میآید که بالقوه شهروند آسمان است .مسئولیت تربیت این بچه
برای چنان آیندۀ پرجاللی بر عهدۀ والدین است .کالم خدا در امثال :۲۲
 ۶میگوید" :جوان را در رفتن به راهی که درخور اوست تربیت کن ،که تا
پیری هم از آن منحرف نخواهد شد" .نیز در تثنیه  ۹ :۴میخوانیم" :فقط
مراقب و بسیار مواظب خویشتن باشید ،مبادا این چیزها را که چشمان
شما دیده است از یاد ببرید ،و مبادا اینها در همه ایام عمر شما از دل شما
بیرون رود؛ آنها را به فرزندانتان و فرزندان فرزندانتان تعلیم دهید" .نیز :۶
 ۷ - ۶میگوید" :این سخنان که من امروز تو را امر میفرمایم بر دل تو
باشد .آنها را به دقت به فرزندانت بیاموز ،و حین نشستن در خانه و رفتن
به راه ،و هنگام خوابیدن و برخاستن ،از آنها گفتگو کن".
مسئولیت رشد روحانی بچه در وهلۀ اول با پدر و مادر است و تنها در
وهلۀ دوم با کلیسا و شبانان .خانواده مانند کلیسایی کوچک است که
والدین شبان آنند .پدر و مادر اجازه ندارند مسئولیت تربیت فرزندان خود
را چه به لحاظ اخالقی و اجتماعی ،و چه به لحاظ روحانی ،به مدرسه و یا
کلیسا واگذار کنند .کالم خدا از والدین میخواهد که با بچههای خود از
کالم خدا و حقایق الهی سخن بگویند (تثنیه  .)۷ :۶مشارکت روحانی در
خانواده و دعا و خواندن کتابمقدس با بچهها از اهمیت بسیار برخوردار
است و از مسئولیتهای عمدۀ پدر و مادر محسوب میشود.
اقتدار والدین را در این مورد نباید زیر پا گذاست .تنها استثناء در اینجا
ایمان بچه به خداوند است (لوقا  .)۲۶ :۱۴ولی حتی در این مورد نیز باید
نهایت احتیاط را به خرج داد تا حکم خداوند در مورد احترام به پدر و مادر
شکسته نشود (خروج .)۱۲ :۲۰

خواندگی به عنوان فرزند
همه از خواندگی پدر یا مادر بودن برخوردار نیستند ،ولی همه پدر
و مادری دارند .فرزند بودن ،خواندگی بسیار مقدسی است با وظایف و
مسئولیتهای خاص خــودش .این خواندگی شامل چه کارهایی است؟
گریستن ،بازی کردن ،آموختن ،اطاعت کردن ،و هر چیز دیگری که بچه
برای رشد خود انجام میدهد .آیا خدا در خواندگی به عنوان فرزند هم
پنهان است؟ بله ،خدا نه تنها پدر آسمانی ،بلکه پسر خدا نیز هست .پسر
خدا همچون بچهای به این دنیا آمد و مطیع پدر و مادر خود شد .او
سرچشمه ،الگو و تقدیسکننده خواندگی به عنوان فرزند است.
همسایۀ بچه کیست و مسئولیت بچه در قبال او کدام است؟ همسایۀ
بچه در وهلۀ اول پدر و مادر اویند ،و مسئولیت او احترام و اطاعت از
آنهاست (خروج ۱۲ :۲۰؛ افسسیان  .)۳ – ۱ :۶تمام زندگی بچهها به پدر و
مادر بسته است و آنها بدن ،ادامه حیات ،و رشد خود را مدیون پدر و مادر
و زحمات آنها هستند .والدین به خاطر جایگاه خود و به خاطر زحماتی که
برای فرزندان خود میکشند ،سزاوار احتراماند .این احترام در همه حال و
با وجود همۀ ضعفها و کاستیهای پدر و مادر در خور آنهاست .در این مورد
نباید به شخصیت یا تواناییهای آنها نگاه کرد ،بلکه به جایگاه و مقام آنها.
البته اگر پدر یا مادری به نیازهای بچههای خود رسیدگی نکنند ،و یا با
بچههای خود بدرفتاری کرده ،به آنها آسیب برسانند ،مشروعیت خود را
به عنوان والدین از دست خواهند داد .در این خصوص ممکن است الزم
باشد دیگران به دفاع از حقوق بچهها و حمایت از آنها برخیزند .ولی اینها
موارد خاص و حاد است .در وضعیت و شرایط عادی باید میان شخصیت
و مقام والدین تمایز قائل شد و آنها را با وجود همۀ ضعفها و کاستیهایشان
در مقام پدر و مادر گرامی داشت و حرمت نهاد.
این تمایز میان شخص و مقام در مورد همۀ خواندگیها صدق میکند.
اختیارات و امتیازات خواندگیها و حضور خدا در آنها به جایگاه و مقام
اشخاص مربوط است نه به شخص آنها و خصوصیات شخصیشان .برای
مثال ،یک قاضی ممکن است ضعفهای شخصی زیادی در رابطه با همسر
و فرزندان خود داشته باشد ،ولی وقتی بر مسند قضاوت مینشیند و در
مقام قاضی حکمی صادر میکند ،نمیتوان به حکم او به خاطر آن ضعفهای
شخصی بیاعتنایی کرد و آن را بیاعتبار به شمار آورد .همین در مورد
پدر ،رئیس اداره و شبان صدق میکند .آنها به خاطر جایگاه و مقامشان
مستحق احترام و اطاعتند ،هر اندازه که به لحاظ شخصی ضعیف باشند.
در هر خواندگی ،شخصی که خوانده شده گناهکاری بیش نیست که نیاز به
فیض و آمرزش خدا دارد ،ولی مقام او هدیهای از جانب خداست که برای
انجام کارکردی مهم در قلمرویی خاص به او بخشیده شده است.
رابطۀ بین فرزندان و والدین حتی بعد از بلوغ آنها نیز ادامه مییابد .تا
زمانی که والدین زندهاند باید مورد احترام فرزندان باشند .البته این
بدان معنا نیست که مردی  ۳۵ساله موظف است از پدر خود
اطاعت کند .قطع ًا او به عنوان شخصی بالغ میتواند
و مجاز است برای زندگی خود تصمیم بگیرد .ولی
حرمت و احترام به پدر برای او کماکان واجب است.
فرزندان در مورد نگهداری از والدین خود
نیز مسئولیتها و وظایفی دارند .پولس
به هنگام بحث دربارۀ بیوهزنان در این
مورد سخن میگوید .او اظهار میدارد

که فرزندان در صورت لزوم باید با نگهداری از والدین خود دین خویش را
به آنها ادا کنند (اول تیموتائوس .)۴ :۵
خیلی از والدین امــروزه از اتکا به فرزندان خود اکــراه دارنــد .آنها
نمیخواهند به اصطالح سربار فرزندان خود باشند .ولی اتکا داشتن بر
یکدیگر اصل و اساس خانواده را تشکیل میدهد و نباید از آن شرمگین
بود یا شانه خالی کرد .این جزئی از خواندگی خانواده است .پولس کسانی
را که از مسئولیت نگهداری از والدین و رسیدگی به نیازهای آنها شانه
خالی میکنند ،سخت مالمت میکند " :اگر کسی در پی تأمین معاش
خویشان و بخصوص خانوادۀ خود نباشد ،منکر ایمان است و پستتراز
بیایمان ".از زمینه آیه روشن است که مقصود پولس در اینجا در وهلۀ اول
مسئولیت فرزندان در نگهداری از والدین است .البته نباید مشکالت ناشی
از عدم رعایت حدود را در ارتباط با والدین مخصوص ًا وقتی فرزندان خانواده
تشکیل دادهاند ،نادیده گرفت.

اقتدار خواندگی در خانواده
هر چند در هر خواندگی اقتداری وجود دارد ولی این اقتدار هدف
خواندگی را تشکیل نمیدهد .بلکه چنانکه گفتیم مقصود از خواندگی این
است که اشخاص از طریق محبت و خدمت به همسایه مجرای عمل خدا
در تدارک او برای رفع نیازهای خلقت باشند .در پاسخ به این محبت و
خدمت متقابل است که اشخاص در خواندگیهای مختلف از یکدیگر اطاعت
میکنند و یکدیگر را حرمت مینهند .به عبارت دیگر ،آنچه در مورد رابطه
زن و شوهر گفته شد در مورد رابطه فرزندان و والدین ،و به واقع در مورد
همۀ خواندگیهای دیگر نیز تا حد زیادی صادق است .هر چه پدر و مادری
فرزندان خود را بیشتر محبت و خدمت کنند ،بیشتر مورد احترام و اطاعت
آنها خواهند بود .هر چه حاکمی شهروندان خود را بیشتر خدمت کند ،آنها
با میل و رغبت بیشتر از او فرمان خواهند برد .البته پر واضح است که در
جهانی سقوط کرده ،فرزندان ناخلف و شهروندان یاغی و افسارگسیخته
هم وجود دارند .نیز آشکار است که در چنین جهانی ،بسیاری نسبت به
خواندگیهای خود گناه میورزند و از انجام وظایف خود قاصر میآیند .ولی
این سبب نمیشود که نظام خواندگیها اعتبار خود را از دست بدهد.
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بهبودی از

مصیبتهای زندگی
کشیش سارو خاچیکی

عضو هیت علمی دانشکده الهیت پارس

هر کس آرزو دارد که در دنیایی آرام و بدون مصیبت زندگی کند .اما
واقعیت این است که چنین دنیایی وجود ندارد ،چراکه در دنیایی زندگی
میکنیم که عــاری از شــرارت نیست .علیرغم پیشرفتهای علمی که
میکوشد برای انسان راحتی به وجود آورد ،سختیها و مصیبتها همچنان
باقی است .هرچند دستآوردهای علمی توانسته مشکالتی را از سر راه
بردارد ،اما گویی مشکالت جدیدتر دائم جایگزین مشکالت قبلی میشوند.
شکی نیست که فجایع زندگی سراغ هرکس ،چه ایماندار و چه بیایمان
میآید .در جامعه ۱۴:۸چنین میخوانیم« :بطالت دیگری نیز هست که بر
عمل شریران رفتار میشود،
زمین رخ میدهد :پارسایانی که با آنان مطابق
ِ
عمل پارسایان رفتار میشود» .به دیگر سخن،
و شریرانی که با آنان مطابق
ِ
اتفاقات بد و فاجعهآمیز ممکن است دامنگیر ایمانداران نیز بشود .این امر
ممکن است ایمانداران را مشوش سازد و آنان از خود بپرسند پس فرق
ایماندار و بیایمان چیست؟
بههنگام مصیبت و فاجعه دو اشتباه ممکن است مرتکبشویم :نخست
اینکه فکر کنیم در زندگی هرچه نیکویی به من میرسد به این دلیل است
که من خوبم و ایمانم قوی است .دوم آنکه فکر کنیم هر گاه ش ّر و بدی
نصیبم میشود ،دلیلش این است که من بدم و ایمانم ضعیف است!
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اما گفتار عیسی مسیح در این مورد بسیار روشنگر است« :در همان
زمان ،شماری از حاضران ،از جلیلیانی با عیسی سخن گفتند که پیال ُتس
خونشان را با خون قربانیهایشان درهم آمیخته بود .عیسی در پاسخ گفت:
”آیا چون آن جلیلیان به چنین روز دچار شدند ،گمان میکنید از بقیۀ
اهالی جلیل گناهکارتر بودند؟ به شما میگویم که چنین نیست ...و آیا
گمان میکنید آن هجده تن که برج ْسیلوآم بر آنها افتاد و مردند ،از دیگر

ساکنان اورشلیم خطاکارتر بودند( »“.لوقا:۱۳ .)۴ –۱عیسی میپرسد
اینها نتیجۀ گناه چه کسی است؟ که البته پاسخ این است :هیچکس.
عیسی واقعیت "علت و معلول" را رد نمیکند .بدون شک اکثر مسائل
ِ
خود شخص باعث میگردد« .انسان هرچه بکارد،
و مشکالت زندگی را
همان را خواهد ِد َروید» (غالطیان:۶ .)۷ولی این قانون گاهی استثنا نیز
دارد .در واقع واقعیتهای دیگری نیز غیر از واقعیت "علت و معلول" در دنیا
حکمفرماست که در عقل ناقص ما نمیگنجد .به هر تقدیر ،ارادۀ نیکوی
خدا همیشه بر زمین اجرا نمیشود .از این رو عیسای خداوند در دعای
ربانی به ما یاد داد ،دعا کنیم« :ارادۀ تو ،چنانکه در آسمان انجام میشود،
بر زمین نیز به انجام رسد» (متی:۶ .)۱۰البته عامل بخشی از مصیبتهای
زندگی نیز انسانهای شریر و گناهکار هستند که از آزادی خود سوءاستفاده
کرده ،به دیگران صدمه میزنند.
قصد من در این مقاله این نیست که دربارۀ مسئله ّشر بنویسم .کسانی
که مایلند در این مورد آگاهی بیشتر داشته باشند ،بهتر است کتاب بینظیر
سی .اس .لوئیس به نام "مسئلۀ رنج" را بخوانند .هدف من این است که
پنج اصل از کالم خدا را توضیح دهم که به هنگام مصیبت کمکتان کند.

به هنگام بروز مصیبت چه باید کرد؟
مصیبتها و فجایع گوناگون در دنیا وجود دارد ،از مرگ عزیزان و بیکار
شدن از کار گرفته تا بروز اختالفات خانوادگی و درگیری میان اعضای
کلیسا ،و غیره .مهم نیست مصیبت از چه نوع باشد ،راه درمان یکی است.
اصول ذیل از کالم خدا میتواند به ما یاد دهد چگونه با مصیبتهای زندگی
رویارویی کنیم:

 -1غم و اندوه خود را ابراز کن
فرهنگ ما به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ما یاد داده که غم و اندوه
خود را علنی نکنیم ،چراکه چنین کاری به منزلۀ نشان دادن ضعف روحی

یا روحانی است ،بهویژه برای مردها .البته برخی در این مورد مشکلی
ندارند و کوچکترین درد خود را با دیگران در میان میگذارند .اما اکثر
اشخاص از این کار خودداری میکنند.
سوگواری کردن چیزی نیست که از آن شرم داشته باشیم  .عیسی
مسیح در موعظۀ سرکوه فرمود« :خوشا به حال ماتمیان ،زیرا آنان تسلی
خواهند یافت» (متی:5 .)4داوود در مزامیر میگوید« :ای قوم ،همواره
بر او توکل کنید ،و سفرۀ دل خویش را بر او بگشایید؛ زیرا که خدا پناه
ت و کوفته
ماست» (مزمور:62 ،)8و نیز «خداوند نزدیك شکستهدالن اس 
شدگان در روح را نجات میبخشد» (مزمور:34.)18
ِ
شاید برخی بگویند ابراز درد چه فایدهای دارد؟ چه کمک عملی به
ً
اصال چرا باید دردم را ابراز کنم؟ در پاسخ باید گفت که
مصیبتم میکند؟
مصیبت در ما احساساتی قوی چون ترس ،خشم ،افسردگی ....به وجود
میآورد و اگر ندانیم با این احساسات چه کنیم ،بدون شک بهبودیمان
به طول خواهد انجامید .برخی به سبب فرهنگ ،عادت خانوادگی یا تفسیر
غلط از ایمان ،بروز احساسات را نوعی شکست یا کمایمانی تلقی میکنند.
ما دوست داریم همیشه خود را قوی نشان دهیم و ابراز احساسات را ضعف
ایمانی یا شخصیتی میدانیم .باور کنید خدا انتظار ندارد شما همیشه

لبخند بزنید! او میخواهد واقعی باشید .به خودتان بگویید« :ماتم چیز
بدی نیست!» آیا هنگام دیدن فیلمهای غمانگیز گریه میکنید یا میکوشید
جلوی اشکتان را بگیرید؟ آیا فکر نمیکنید گریه کردن امری طبیعی و سالم
است؟ اگر غمتان را بروز ندهید ،در سینهتان میماند و سرانجام به شما یا
به کسی دیگر صدمه میزند.

 -۲از دیگران کمک بخواه
اشتباه است که در مواقع مصیبت و تراژدی ،خود را از دیگران جدا و
منزوی کنیم .برخی شاید به این دلیل که غمخواری ندارند ،از افشای درد
خود پرهیز میکنند .چنانکه شاعر میفرماید:

دردا که درین سوز و گدازم کس نیست
همـــراه دریــن راه درازم کس نیست
در قعـر دلـم جواهـــر راز بســـیست
اما چـه کنـم محـــرم رازم کس نیست

پولس ایمانداران را تشویق میکند غم یکدیگر را برگیرند« :بارهای

سنگین یکدیگر را حمل کنید که اینگونه "شریعت مسیح" را بهجا خواهید
آورد» (غالطیان:۶ .)۲با این کار ما شبیه خداوندمان مسیح میگردیم:

بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود
عیسی دمـی خدا بفرستاد و برگـرفت
(حافظ)

به هنگام درد و مصیبت ،ما نیاز به تسلی و حضور و تشویق ایمانداران
کلیسا داریم .در چنین مواقع نه تنها به وعدۀ خدا بلکه به قوم خدا نیز
نیازمندیم .از این رو شرکت در جلسات خانگی مهم است ،چراکه در این
جلسات از غم یکدیگر بیشتر آگاه میشویم تا در جلسات بزرگتر کلیسایی.
برخی از آمدن به کلیسا اجتناب میکنند چراکه فکر میکنند کسی به
فکرشان نیست .واقعیت این است که آنها نمیدانند دردشان را به چه
کسی بگویند.

 -3مواظب روحیۀ تلخ باش و از آن بپرهیز
«مــواظـب باشید کسی از فیض خــدا محروم نشود ،و هیچ ریشۀ
تلخی نمو نکند ،مبادا موجب ناآرامی شود و بسیاری را آلوده کند»

(عبرانیان:12 .)15وجود روحیۀ تلخ به ِ
خود شخص و به اطرافیان او لطمه
میزند .اگر میخواهید شاد و خوشبخت باشید ،باید از داشتن روحیۀ
تلخ بپرهیزید .خوشبختی یک انتخاب و تصمیم است و بستگی به اوضاع
اطراف شما ندارد .پس تصمیم بگیرید در هر وضعی که هستید به روحیۀ
تلخ مجال ندهید تا بر شما مسلط شود .هستند کسانی که در زندگی فاجعۀ
بزرگی نداشتهاند ولی همیشه اخمو هستند! در ضمن هستند کسانی نیز
که با وجود مصیبت ،شاد و خوشبختند! روحیۀ تلخ بسیار مضر است و
چنانکه در آیۀ باال دیدیم ،به کلیسا صدمه میزند .دیگران را مقصر دانستن
و روحیۀ تلخ داشتن هیچ چیز را عوض نمیکند .اما چگونه میتوان از
چنین روحیهای بهدور ماند؟ به دو طریق:
الف) آنچه عوضنشدنی است ،بپذیر
«و اما تو ،اگر دل خویش آماده سازی ،و دستانت را به سوی او (خدا)
آب رفته
ن ِ
دراز کنی ...،آنگاه مشقت خویش را از یاد خواهی برد ،و آن را چو 
به یاد خواهی آورد» (ایــوب:1113و .)16این آیات ما را ترغیب میکنند
در سختیها به خدا روی آوریم ،آنگاه دردهایمان کمکم محو میشوند،
و ما از آنها همچون ِ
آب رفته یاد خواهیم کرد ،یعنی یاد آوردن آنها دیگر
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ما را آزار نخواهد رساند.
ایمان به خــدا نه به معنی
نــدیــده گرفتن واقعیتهای
زندگی ،بلکه پذیرش واقعیات
و رویارویی با آنها و نومید نشدن،
اســت .در زندگی چیزهای بد برای
همه ،منجمله ایمانداران اتفاق میافتد.
برخی چیزها که در زندگی اتفاق میافتد از
کنترل ما خارج است .تا آنجا که میتوانیم باید چارهای
برای مشکالتمان بیندیشیم .اما گاهی نیز بهترین راه حل آن است که
آنچه را که اتفاق افتاده ،بپذیریم و به زندگی ادامه دهیم.
ب) به آنچه باقی است متمرکز شو ،نه به آنچه از دست رفته
« در هر وضعی شکرگزار باشید ،زیرا این است ارادۀ خدا برای شما
مسیح عیسی» (اوّ ل تسالونیکیان:5« .)18در هر وضعی شکرگزار
در
ْ
باشید» ،اما نه برای هر وضعی؛ نه برای آنچه از دست رفته ،بلکه برای
آنچه مانده! بسیاری از مردم آرزو میکنند که مشکل تو را میداشتند .آن
مثَ ل معروف را به یاد آورید« :کسی کفش نداشت و غصه میخورد تا وقتی
کس دیگری را دید که پا نداشت!»

 -۴به آنچه مهم است توجه کن
خاصیت مصیبت در آن است که مهم را از غیرمهم تشخیص داده ،ما
را به سوی مهم هدایت میکند .عیسی مسیح میفرماید« :بههوش باشید
و از هر گونه حرص و آز بپرهیزید ،زیرا زندگی انسان به فزونی داراییاش
نیست» (لوقا .)۱۵:۱۲در واقع منظور عیسی این است که انسان نباید
ارزش خود را با دارایی خویش بسنجد.
پولس نیز در این مورد به تیموتائوس مینویسد« :به این جهان هیچ
نیاوردهایم و از آن نیز هیچ نخواهیم ُبرد» (اوّ ل تیموتائوس:۶ .)۷اگر
میخواهید امنیت واقعی داشته باشید ،زندگیتان را بر چیزی بنا کنید که
کسی نتواند آن را از شما بگیرد .آیا ممکن است خانهتان را از دست بدهید؟
شغل ،زیبایی ،و یا جوانی و سالمتیتان را چطور؟ پاسخ همه بله است! آیا
ممکن است رابطهتان را با خدا از دست بدهید؟ خیر ،زیرا او قول داده تو
را هرگز ترک نکند« :تو را هرگز وا نخواهم گذاشت ،و هرگز ترک نخواهم
کرد» (عبرانیان .)۵:۱۳رابطۀ ایمانداران همچون امانتیای است که به
خدا دادهاند تا آن را حفظ کند ،چنانکه پولس رسول میگوید« :میدانم به
که ایمان آوردهام و یقین دارم که او قادر است امانتم را تا بدان روز حفظ
کند» (دوّ م تیموتائوس .)۱۲:۱من شاید قادر به حفظ تعهدم نباشم ،اما
خدا همیشه سر قولش هست .وقتی زندگی خود را به مسیح میسپاری،
او میگوید« :هیچکس تو را از دستان من نخواهد گرفت ».شاید کسی
بپرسد ،اما آیا کسی نمیتواند از دستان خدا بیرون بپرد؟ بعید میدانم
کسی بخواهد این کار را بکند! ممکن است گهگاهی در دستان خدا ورجه
وورجه کند ،اما دستان خدا خیلی بزرگتر از آن است که بهراحتی بتوان از
آن بیرون پرید!
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 -۵به مسیح ّ
توکل کن
در بحرانها و مصائب زندگی بسیار مهم است بتوانیم به مسیح ّ
توکل
کنیم .پولس آموخته بود که در هر شرایطی به مسیح ّ
توکل کند و از او نیرو
بگیرد« :آموختهام که در هر حال قانع باشم ...قدرت هر چیز را دارم در

او که مرا نیرو میبخشد»
(فیلیپیان:۴۱۱و .)۱۳اما به
مسیح توکل کردن در عمل
به چه معناست؟
الف) به مسیح تکیه کن تا تو را
پابرجا نگاه دارد
«آنان که بر خداوند ّ
توکل دارند چون کوه َصهیوناند
که جنبش نمیخورد ،بلکه تا به ابد برقرار است!» (مزمور:۱۲۵ .)۱به
هنگام بحران و مصیبت ،احساسات ما دستخوش تغییرات زیادی میشود.
باید از مسیح بخواهیم ما را پابرجا نگاه دارد تا این دوران سخت بگذرد.
خداوند قول داده که در چنین شرایطی ،کسانی را که به او ّ
توکل کنند ،در
آرامش نگاه دارد« :اندیشۀ استوار را در آرامش کامل نگاه خواهی داشت،
زیرا که بر تو ّ
توکل میدارد» (اشعیا:۲۶ .)۳آیهای که به هنگام بحران و
مصیبت میتوان بر آن تعمق کرد ،مزمور :۱۱۲۶و ۷است« :زیرا پارسا هرگز
جنبش نخواهد خورد؛  ...از خبر بد نخواهد ترسید؛ دلش مستحکم است
و بر خداوند ّ
توکل دارد» .در روحیۀ دعا ،سوم شخص را به اول شخص
تبدیل کنید و به خود بگویید« :زیرا من هرگز جنبش نخواهم خورد؛ ...
از خبر بد نخواهم ترسید؛ دلم مستحکم است و بر خداوند ّ
توکل دارم».
ب) به مسیح گوش فرا ده تا تو را هدایت کند
وقتی شخص دچار مصیبت میشود ،زندگی برایش پوچ و بیمعنا به نظر
میرسد ،تا حدی که برخی حتی به وجود خدا نیز شک میکنند .اغلب ما
ممکن است تحت فشار بحرانی که به آن درگیریم ،ندانیم چه کنیم ،کجا
برویم و یا اینکه به چه کسی پناه ببریم .در چنین اوضاعی این آیه را به خود
یادآوری کن و در آن تعمق نما ،هرچند حوصلۀ این کار را نداشته باشی:
«زیرا فکرهایی را که برای شما دارم میدانم ،که فکرهای سعادتمندی
است و نه تیرهبختی ،تا به شما امید بخشم و آیندهای عطا کنم؛ این است
فرمودۀ خداوند» (ارمیا:۲۹.)۱۱
ج) به مسیح بنگر تا تو را رهایی دهد
واقعیت نشان داده که مصیبتهای زندگی ،مانند هر چیز دیگر در این
دنیا ،درگذر است .همۀ ما این را میدانیم ،اما وقتی مصیبت دامنگیر ما
شد ،عقل و احساس ما بهراحتی نمیتوانند با این واقعیت مدارا کنند .در
اینجا نیز الزم است به خداوند نگاه کنیم ،چراکه میدانیم اوست که در
چنین اوضاعی سخت در کنار ماست تا ما را در نهایت رهایی بخشد« .خدا
پناه و قوّ ت ماست ،و یاوری که در تنگیها فور ًا یافت میشود .پس نخواهیم
ترسید ،اگرچه زمین متحرک شــود ،و کوهها به قعر دریــا فرو افتند»
(مزمور:۴۶۱و.)۲
خوانندۀ گرامی ،همۀ ما روزی با بحران یا مصیبت روبهرو خواهیم شد.
برخی از ما شاید االن با آن روبهروییم ،یا کسی را سراغ داریم که از چنین
اوضاعی بحرانی میگذرد .دعای من این است که این مقاله بتواند به شما
یا به عزیزی که از بحرانها عبور میکند ،یاری دهد .در خاتمه این آیه از
نوشتههای پولس را نقل میکنم تا بدانیم که هرچه وضعیت ما سخت
باشد ،امید خود را به خداوند زنده نباید از دست بدهیم .پولس این را
از تجربه مینویسد« :او ما را از چنین خطر مهلکی رهانید و باز خواهد
رهانید .بر اوست که ما امید بستهایم که همچنان ما را خواهد رهانید»...
(دوّ م قرنتیان:۱.)۱۰

ُ
هنر رهبری
رهبــر ،استراتژیســت اصلــی ســازمان اســت کــه بــه شــکلی نظامــدار
در مــورد آینــده رویاپــردازی میکنــد و بــرای رســیدن بــه آینــده طــرح
ٔ
و نقشــه مشــخص دارد!
بیل هایبلز

عالئم حیاتی خود را چک کنید!

 10شاخص اصلی در سالمت روابط یک خادم یا رهبر
گوردن مکدونالد
در مطب دکتر نشسته بودم که از دور صدایی شنیدم« :ما به عالئم
حیاتی آقای مکدونالد نیاز داریم».یک دقیقه بعد پرستاری وارد اتاق شد
و خود را معرفی کرد .از او پرسیدم« :این عالئم حیاتی که به آن نیاز دارید،
چه هستند؟»
«فقط چند مورد سادهاند که هر بار اینجا میآیید ،باید آنها را بررسی
کنیم .این عالئم به ما نشان میدهند وضعیت سالمتی شما از آخرین باری
که اینجا بودید ،چطور پیش رفته است».
این عالئم حیاتی ،یعنی درجۀ حرارت بدن ،نبض ،فشار خون و سرعت
تنفس ،شاخصهای استانداردی هستند که سالمتی جسمی هر کس را
نشان میهند .عوامل فوق به پزشک کمک میکنند تا وضعیت سالمتی
بیمار را بررسی کند .این روش استاندارد پزشکی را ذکر کردم تا بتوانم
این سؤال را مطرح کنم :آیا عالئمی وجود دارد تا بتواند سالمتی روابط
انسانها را در قلمروهایی چون ازدواج ،خانواده ،روابط دوستانه ،محل کار
و کلیسا نشان دهد؟
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من بیشترین سالهای زندگیام را صرف بهکاربستن روشهای مختلف
رهبری کردهام ،و از همان ابتدا متوجه شدم که اگر کیفیت روابطم را به
طور مستمر نسنجم ،با مشکل مواجه خواهم شد.
اجازه دهید داستانی را برایتان نقل کنم :من و همسرم گیل ،تازه دو

ساعت از یک جلسۀ یکروزۀ هیئت شبانی را پشت سر گذاشته بودیم .برای
استراحت ،گوشۀ خلوتی پیدا کردیم تا بتوانیم با هم خصوصی صحبت
کنیم .من گفتم« :به نظر میرسد که آنها گروهی متحد هستند ،این طور
نیست؟» همسرم پاسخ داد« :نه! به نظر من آنها از شبانی که رهبرشان
بود ،خیلی میترسیدند! متوجه شدی که هر وقت هر کدام از آنها حرفی
میزد ،چطور به دنبال تأیید شبان اصلی بود؟ در ضمن مشخص بود
که بین دو نفر از اعضای گروه (او اسم آنها را ذکر کرد) تنش و رقابت
وجود دارد!» و باز ادامه داد« :میتوانم این را هم بگویم که زنانی که
دور میز نشسته بودند ،شاد نبودند .معلوم بود مشکلی وجود دارد!»
گفتم« :چطور توانستی تنها در عرض دو ساعت متوجۀ همۀ این مطالب
بشوی؟» همسرم پاسخ داد« :گوردن ،تو آنقدر درگیر صحبت کردن بودی
که فرصت نکردی به عالئم حیاتی توجه کنی .میخواهم بدانی که مشکالت
زیادی در آن اتاق وجود دارد».
من متوجه هیچکدام از آن مشکالت نشده بودم .اگر گیل متوجه این
مسائل نشده بود ،بدون شک تمام آن روز به هدر میرفت.
مشاهدات و تجربیات پنجاه سالهام در زمینۀ روابط (همچنین تجربیات
شخصیام در ازدواج با همسرم گیل) ،به من آموخته است که اگر کسی به
طور مستمر پیگیر عالئم حیاتی روابط خود نباشد ،ممکن است روابطش
با دیگران خدشهدار گردد و کیفیت خود را از دست بدهد.
پرستار من تنها  4عالمت حیاتی را برای سنجش سالمتی جسمی من
مورد بررسی قرار داد .اما در زمینۀ روابط با دیگران ،این عالئم به  10مورد
میرسند:

دید و رؤیا
رؤیا معمو ًال هدفی است عالی که فرصتی را فراهم میکند تا دو و یا چند
نفر تمام انرژی و تالش خود را وقف به تحقق رساندن آن کنند .رؤیای
ارزشمند ،اهدافی دستیافتنی دارد و برای رسیدن به آن ایمان ،قربانی،
بهترینهای کسانی که در
سختکوشی و رشد شخصیتی الزم است .در واقع
ِ
آن دخیل هستند ،الزم است.
برای داشتن یک دوستی ،یا یک ازدواج و یا یک گروه خوب ،پذیرفتن
رؤیایی واحد میتواند حکم بنیان و اساس را داشته باشد .رؤیا ،چه به طور
مشخص تعریفش کرده باشیم ،و چه صرف ًا آن را مفرض گرفته باشیم،
عاملی است که روابط ما را به جلو هدایت میکند و آن را از مسائل فرعی
و حاشیهای به دور نگه میدارد .از همین جهت ،همیشه وقتی با افرادی
مالقات میکنم که در سازمانی با هم مشغول به کار هستند ،از آنها
میپرسم « :چه رؤیایی شما را به هم مرتبط کرده است؟ تا چه حد به آن
رؤیا دست یافتهاید؟ آیا رؤیای همۀ شما یکی است؟» پس از آن به یکایک
افرادی که در آن سازمان با هم در ارتباطند ،گوش میدهم تا ببینم چقدر
برای رسیدن به آن رؤیا شور و شوق دارند و تا چه میزان افتخار میکنند از
اینکه عضوی از آن گروهند.
هنگامی که نحمیا جماعت بزرگی از مردم را فرا میخواند تا دیوار
اورشلیم را بازسازی کنند ،میبینیم که همگی واکنشی فوری نشان
میدهند و با فریادی بلند میگویند« :بیایید برخیزیم و بنا کنیم!» و تمامی
جماعت با پذیرفتن رؤیایی واحد و بزرگتر ،با یکدلی به هم میپیوندند و
همۀ تفرقهها را کنار میگذارند.

کوله بار

"کولهبار" واژهای است که انتخاب کردهام تا با آن هر نشانهای حاکی از
تأثیرات رازهای گذشتۀ یک نفر – چه مثبت و چه منفی – بر روی روابط
امروز او را تعریف کنم.
بعد از آنکه شهر اریحا در یک مبارزۀ عجیب به آسانی شکست میخورد،
سپاهیان یوشع به سمت شهر "عــای" که شهری کوچک بود ،حرکت
میکنند تا آن را نیز به تصرف درآورند .کسی فکر نمیکرد که برای شکست
این شهر کوچک ،نیاز به جنگی طوالنی باشد .اما چنانکه میبینیم ،در
پایان جنگ ،این افراد یوشع هستند که برای نجات جان خود پا به فرار
میگذارند .علت این امر چه بود؟
علت این شکست َعخان
بــود! او رازی پنهان
داشـــت! نمیدانم
واکــنــش مــا در
مقابل این ماجرا
چـــه مــیتــوانــد

باشد جز آن که دربارۀ آنچه بدیهی است ،اندکی تأمل کنیم :در این قسمت
میبینیم که روابط – اینجا همۀ قوم – تحتتأثیر رازی قرار میگیرد که در
زندگی یک نفر وجود داشت .او کولهباری از وسایل دزدیده داشت که زیر
چادرش در زمین پنهان کرده بود .این امر بیشباهت به نقاط تاریکی که
در درون افراد وجود دارد ،و یا مشکالت ناشناختهای که قدرتی مخصوص
دارند و میتوانند یک ارتش قدرتمند را از بین ببرند ،نیست.
آیا ممکن است چنین مسائلی در گروههایی که خدمات روحانی انجام
میدهند ،اتفاق بیفتد؟ بله! وقتی افراد آن گروهها ،مسائلی همچون
زمین زیر
خشم ،ترس ،ندامت ،احساس تقصیر و یا سنگدلی روحانی را در
ِ
چادر خود پنهان کرده باشند.
یکی از اعضای هیئت رهبری کلیسایی پیوسته تالشهای مدیر هیئت را
زیر سؤال میبرد .وقتی باالخره این کار او مسئلهساز شد ،اعتراف کرد که
مدیر قبلی این هیئت ،به او آسیب زده و او هنوز خاطرات تلخ آن روزها را با
خود حمل میکند .آن خاطرات که هیچوقت به طور کامل به آنها رسیدگی
نشده بود ،اکنون که میخواست از مدیر جدید حمایت کند ،دوباره برایش
زنده میشدند .او همیشه حالتی تدافعی داشت و میترسید که دوباره
آسیب ببیند ،به همین خاطر مرتب در مقابل رهبری مدیر جدید مقاومت
میکرد .نتیجۀ این نحوۀ عملکرد او چه بود؟ سوءتفاهم ،تنش و عدم
پیشرفت کل هیئت .در واقع ،این همان مشکل موجود در جنگ عای بود.
در هر رابطۀ مهم و جدی ،دانستن داستانهای یکدیگر از اهمیتی به سزا
برخوردار است .وقتی به یکدیگر گوش میدهیم و از هم سؤاالتی میپرسیم،
مسائل و حقایق حاکم بر زندگی همدیگر را میفهمیم ،و آن وقت بهتر
میتوانیم درک کنیم که چرا دیگران مسائل را به گونهای متفاوت از آنچه
ما میبینیم ،میبینند و میفهمند .چنین درکی است که امکان توبه و
بخشش ،و کسب حکمت و تغییر عادتهای منفی را به وجود میآورد .اگر
به این امر مهم توجه نکنیم ،اجازه میدهیم وسایل بیشتری در زمین زیر
چادرمان پنهان شود و در نتیجه روابطمان کمعمق و سطحی میشود.

خلق وخو

رابطۀ کــاری پولس و تیموتائوس ،اگــر هر دو مراقب آن نبودند،
میتوانست بهراحتی از بین برود .یکی از آنها یهودی اصیل بود و دیگری
نژادی مخلوط داشت .یکی بزرگتر بود و دیگری کوچکتر .نحوۀ رهبری
آنها نیز با هم تفاوت داشت :پولس رهبری جدی و قاطع بود ،در حالی
که تیموتائوس ترجیح میداد با مهربانی دیگران را تحمل کند .بارزترین
تفاوت آنها این بود که پولس فردی منطقی ،و تیموتائوس فردی احساسی
و مردمی بود .اینکه این دو مرد چگونه توانستند با هم کار کنند ،مافوق
درک و فهم من است.
این تضاد در خلق و خو را میتوان در نامههای پولس به تیموتائوس
مشاهده کرد .پولس ،به دفعات تیموتائوس را به حرکت به سمت جلو سوق
میدهد ،اما در عین حال به کلیسای فیلیپی مینویسد که کسی را ندارد
که به اندازۀ تیموتائوس به فکر مردم باشد و به آنها توجه کند .مشخص
است که آنها به طور مرتب بر روی تفاوتهایشان کار
میکردند.
یک بار در سازمانی ملی ،نشستی از
رهبران محلی را مدیریت میکردم .در
آن جمع ،مردی بود که در زمینۀ موضوع مورد
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بحث بیش از سایرین آگاهی و دانش داشت ،اما چیزی نمیگفت .وقت نهار
پیش او رفتم و از او پرسیدم« :چرا اینقدر ساکتید؟ آیا از چیزی عصبانی
هستید؟ ما واقع ًا نیاز داریم نظرات شما را بشنویم!» گفت« :گوردن ،من
مرتب پیش خودم دربارۀ آنچه میخواهم بگویم ،فکر میکنم تا وقتی آن را
بیان میکنم ،بتوانم به بهترین و کاملترین شکل ممکن منظورم را برسانم.
اما به محض اینکه آمادۀ گفتن میشوم و دهانم را باز میکنم ،یک نفر دیگر
شروع به صحبت میکند».
او مردی درونگرا بود و با این عبارات خود را توصیف میکرد .متأسفانه
من به عنوان مدیر آن گروه ،وظیفهام را به خوبی در قبال این مرد انجام
نداده بودم ،چون باید متوجه میشدم که او درونگراست و برخی از افراد
برونگرای گروه را ساکت میکردم تا او نیز مجال شرکت در گفتگوها را
داشته باشد .این مرد احساس ناراحتی میکرد ،چون ضمن صحبتها ،خلق
و خوی شرکتکنندگان در نظر گرفته نمیشد.
در میان این  10عالئم حیاتی ،این نکتهای است که ممکن است برخی
رهبران آن را خیلی جدی نگیرند ،در حالی که میتواند یکی از مهمترین
فاکتورهای روابط سالم باشد.

الگوهای ارتباطی

انسانها در چه سطحی با یکدیگر رابطه برقرار میکنند؟ جان پاول به 5
سطح اشاره میکند:
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الف .کلیشهای« :سالم ،حالتان چطور است؟»
ب .دادهها/گزارشات ۲73« :نفر حضور به هم رساندند».
ج .نظرات/قضاوتها« :پیام را نتوانستیم منتقل کنیم».
د .احساسات/عواطف« :دلم از این بابت شکست».
هـ .گفت و شنودی واقعی و محبتآمیز« :بگذار بگویم که در

نظر من چقدر رشد کردهای».
به یاد داشته باشید که در این  ۵سطح ،ردههای باالتر نیازمند شجاعت،
اعتماد و تعهد بیشتر است .معمو ًال در هر رابطۀ سطحی و اتفاقی ،دو ردۀ
اول و دوم وجود دارد ،اما فقط رابطهای که با توجه و هوشیاری رو به رشد
است ،میتواند در طول زمان به سطح چهارم و پنجم برسد.
در طول خدمت خود یاد گرفتهام که وقتی با زوج و یا با گروهی از رهبران
مالقات میکنم ،با دقت گوش بدهم و ببینم که در چه سطحی با هم
ارتباط دارند .به نظر من ،به طور نسبی افراد کمی به سطح پنجم میرسند
(یا دوست دارند ،برسند) .معمو ًال افراد وقت ،کنجکاوی و شجاعت کافی
را برای عمق گرفتن روابط خود صرف نمیکنند

همکاری متقابل

اشتیاق به همکاری و کار با دیگران عالمتی حیاتی در هر نوع رابطه
است.
شبی زوجی جوان مرا برای صرف شام دعوت کرده بودند .در حین
شام ،در حالی که من و آقای خانه مشغول غذا خوردن بودیم ،خانم مرتب
در رفت و آمد و پذیرایی از ما بود تا چیزی کم و کسر نداشته باشیم .او به
تنهایی میز را چیده و غذا را پخته بود و موقع شام نیز سرپا بود تا از ما
پذیرایی کند .بعد از تمام شدن غذا ،باز خانم تمام ظرفهای کثیف را جمع
کرد ،برایمان قهوه درست کرد و به آشپزخانه رفت تا آنجا را نیز تمیز کند.
در تمام این مدت ،شوهر فقط نشسته بود و صحبت میکرد و دست
به سیاه و سفید نزد .در آنچه دور آن میز میگذشت ،به هیچ وجه نشانی
از همکاری به چشم نمیخورد .در ادامۀ گفتگو ،شوهر با صدایی آهسته
به من گفت ازدواجشان تعریف چندانی ندارد .از او پرسیدم« :آیا رفتار

و عملکرد امشب تو (عدم همکاریات) بر سر میز شام ،بازتابی است از
نحوهای که شما دو نفر با هم زندگیتان را میچرخانید؟» گفت« :منظورت
چیست؟» گفتم« :شما دو نفر هیچ کاری را با هم انجام ندادید!» و سپس
ادامه دادم« :این همسر تو بود که همۀ کارها را انجام داد!» کمی فکر کرد
و بعد پاسخ داد« :ما هیچ وقت هیچکاری را با هم خوب انجام ندادهایم.
شاید به این خاطر است که ما هر کدام روشی برای انجام کارها داریم و
دوست داریم سبک خودمان را به دیگری تحمیل کنیم».
رابطهای که در آن همکاری نباشد ،هر روز یک پله بیشتر به مرگ نزدیک
میشود.
بگذارید داستانی دیگر از کتابمقدس را برایتان بازگو کنم :صنعتگران
اسرائیل خوانده میشوند تا خیمۀ مالقات را بسازند .سرکارگر آنان ،بِ َصلئیل
مباشر «از روح خدا به هرگونه مهارت ،توانایی و دانش در انواع صنایع»
پر میشود ،و خدا به او و ُاهولیاب این توانایی را میبخشد تا «به دیگران
نیز تعلیم دهند ».قوم اسرائیل که میخواستند در این کار سهیم باشند،
برای فراهم کردن هزینههای آن هر روزه هدایای خود را پیش میآوردند.
آنها چنان با سخاوت هدیه میدادند که باالخره کارگران نزد موسی رفتند و
گفتند« :لطف ًا بگو دیگر هدیه نیاورند! مقدار هدایای جمعآوری شده ،بیش
از نیاز ماست» (به تأویل نویسنده از خروج .)5 :36
صنعتگران ،رهبران و قوم همه با هم کار میکردند ،هماهنگی داشتند
و هدایا میدادند .این نمونهای است از همکاری .این نمونهای است از یک
جامعۀ عالی .انسان دوست دارد در کنار اشخاصی باشد که میدانند چگونه
همدیگر را حمایت کنند.
یک بار من خودم شاهد چنین روحیهای در بنای محلی برای اقامت
افراد بیخانمان بــودهام .بیست و پنج نفر (که من و گیل هم جزوشان
بودیم) میخواستند بنای خانهای را تا ساعت  4بعدازظهر روز جمعه به
اتمام برسانند .برای هیچکدام از ما مهم نبود کار بزرگ است یا کوچک،
چون همگی حاضر بودیم هر کاری را فور ًا انجام دهیم .هر کدام از ما گاهی
اوستا بودیم و گاهی شاگرد .در هر قدم با هم همکاری میکردیم .ما نه تنها
آن کار را ،بلکه همدیگر را هم دوست داشتیم..

به من بستگی داشت و من نیز تصمیم گرفتم تا تضمین کنم فضای رشد و
ترقی را در ازدواجم ایجاد کنم تا گیل بتواند کسی بشود که خدا او را برای
آن آفریده و دعوت کرده بود .برای من این امکان بسیار جدی بود که روزی
باید به خالقم پاسخ دهم وقتی از من میپرسد« :گوردن ،آیا در ازدواج با تو
و تحت محبت و تشویق تو ،گیل زنی شد که من برایش در نظر داشتم؟»
باید اضافه کنم که گیل هم همیشه به همین میزان برای رشد و ترقی
من متعهد بوده است.
گاهی کلیساهایی را دیــدهام که همه از بدی شبانشان داد سخن
میدهند .خادمین با اشتیاق زیاد و نیت خوب وارد خدمت میشوند ،اما
بعد از چند سال ،با درماندگی و دلسردی و حتی با تلخی آنجا را ترک
میکنند .چرا؟ چون کسی به رشد خود آنها توجه و رسیدگی نکرده است.
اما روابطی هم هستند که در آنها به رشد روحانی و مهارتی افراد
توجه میشود .در این روابط ،رهبر از دیدن رشد و بلوغ مردان و زنانی
که در گروه او هستند و وارد چالشهای بزرگتر و سختتر میشوند ،بسیار
خوشحال میشود .در این گونه روابط از کسی فقط استفاده نمیشود ،و
همگی پیشرفت و ترقی میکنند.
جین وانیر این موضوع را اینطور بیان میکند« :به کار بستن اقتدار،
به معنی داشتن حس واقعی مسئولیت نسبت به دیگران و رشد آنها ،و
دانستن این است که "دیگران" مایملک و وسیلهای در دست آنها نیستند،
بلکه آنها انسانهایی هستند که قلب دارند و نور خدا در آنها قرار دارد ...
بزرگترین خطر برای شخص صاحب اقتدار این است که مردم را آلت دست
خود قرار دهد و آنها را کنترل کند».

تأیید و تصحیح به موازات همدیگر

من برای کلیساها و سازمانهایی نگرانم که هیچ تالشی برای تشکر و
قدردانی رسمی از رهبران خود نمیکنند ،جاهایی که هیئت مدیره و یا

رشد شخصی

برای ارزیابی روابط باید مشخصۀ "رشد" را نیز در نظر گرفت .آیا افراد
هم از لحاظ مهارتی و هم از لحاظ روحانی به بلوغ میرسند؟
زمانی که با گیل آشنا شدم ،فرد بالغی نبودم و چندی نگذشت که
از او درخواست ازدواج کردم .اما با این حال به خاطر دارم که همیشه
تحتتأثیر گفتۀ پولس به کلیسای افسس بودم« :ای شوهران ،زنان خود
را محبت کنید ،آن گونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خویش
را فدای آن نمود ....تا کلیسایی درخشان را نزد خود حاضر سازد که
هیچ لک و چین و نقصی نداشته باشد ،بلکه مقدس و بی عیب باشد»
(افسسیان:۵۲۵و.)۲۷
به نظر من ،این آیات نمایانگر رشد هستند .چون میگویند هر رابطهای
 از ازدواج گرفته تا کلیسا  -باید شرایط رشد افرادی را که در آن هستند،فراهم کند.
من سخنان پولس را در تعهدم در ازدواج با همسرم به کار بستم .این
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مشایخ آنها حمایت و تصحیح و راهنمایی را در کنار هم انجام نمیدهند.
گفتن
اینها محیطهایی روابــط محور هستند که در آنها مردم اهمیت
ِ
ِ
مانند"متشکرم" یا "آفرین" ،را در کنار «تو باید اینجا را مرتب
سخنانی
کنی» یا «ما در مورد این موضوع نگران هستیم" ،نادیده میگیرند.
حال ببینیم که قدردانی و تأیید ،و اصالح و توبیخ چگونه باید انجام
ً
اصال این کارها را انجام میدهیم یا نه؟
شود؟ یا اینکه آیا ما
عیسی به شمعون پطرس گفت« :خوشا به حال تو ،ای شمعون پسر
یونا! من نیز میگویم که تویی پطرس ،و بر این صخره ،کلیسای خود را بنا
می کنم» (متی:۱۶۱۷و .)۱۸این کالم ،جملهای بود حاوی تأییدی قوی و
عالی .این پسر خدا بود که در زندگی پطرس عمارتی را بنا میکرد.
اما چیزی نمیگذرد که زمان توبیخ فرا میرسد« .دور شو از من ،ای
شیطان!» (متی:۱۶ .)۲۳این کالم چه معنایی داشت؟ در اینجا عیسی به
پطرس میگوید که تو نه رهبر ،بلکه پیرو من هستی .برگرد و و در عقب
من ،در جایی که به آن تعلق داری ،قرار بگیر :مثل دشمن که میخواست
مرا در بیابان هدایت کند ،حرف میزنی».

در جایی دیگر عیسی به پطرس میگوید« :ای شمعون ،ای شمعون،
شیطان اجازه خواست شما را همچون گندم غربال کند .اما من برای تو
دعا کردم تا ایمانت تلف نشود .پس چون بازگشتی ،برادرانت را استوار
بدار» (لوقا:۲۲۳۱و.)۳۲

در مراسم تشیع جنازۀ روفوس جونز (فیلسوف بزرگ از فرقۀ کویکر)،
همکار او جان هویلند چنین گفت« :جونز مردی مقدس ،یک نبی و
نوری درخشان بود .همۀ ما او را دوست داشتیم  ...او رهبر زندگیهای ما
بود .نوشتههای او در درجۀ دوم اهمیت قرار دارند .آنچه در اولویت بود
شخصیت ،محبت ،شوخ طبعی ،همدلی و شفافیت او بود .روحالقدس به
تمام معنا در او بود .رفتارش با ما طوری بود که هر کدام از ما احساس
ارزشمندی میکردیم چرا که در هر کدام از ما چیزی میدید ،و یک به یک
ما را دوست داشت .او عطایی خاصی در ایجاد دوستیهای خالقانه داشت».

اما گاهی چنین سخنانی را در اطــراف خود میشنویم« :هیچوقت
احساس نمیکنم به اندازۀ کافی خوب هستم» یا «وقتی او از من ناراحت
میشود ،مرا نادیده میگیرد و حرف نمیزند» یا «دوست دارم برای یک
بار هم که شده ،بگوید” :متشکرم“» یا «حتی وقتی با تمام وجودم تالش
میکنم که او را خشنود سازم ،انگار همیشه هنوز باز یک کاری هست که
انجام ندادهام».
در هیچ یک از این جمالت ،نشانی از عالئم حیاتی روابط سالم دیده
نمیشود.
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من و گیل هر دو از خانوادههایی آمدهایم که مشکالت زیادی داشتهاند.
برای ما آسانتر بود که همۀ آن زخمها و صدمات و راه و روشهای نادرست
ارتباطی که در خانوادهها و نسلهای گذشتۀ ما حاکم بود ،در روابط
خودمان باز ادامه دهیم .اما ما تصمیم گرفتیم نوع تازهای از روابط را با هم
شروع کنیم ،و برای این باید از خود میپرسیدیم« :چه پیامی را میخواهیم
از طریق زندگی مشترکمان به دیگران برسانیم؟»
پیامی که انتخاب کردیم این بود :ما شریک زندگی هم هستیم و در
این پیوند متعهد میشویم سرمشقی از محبت مسیح در تمامی اعمال و
گفتارمان باشیم .کاش میتوانستم بگویم به طور کامل به تعهدمان عمل
ً
کامال موفق نبودهایم ،اما این هدفی است که ما
کردهایم .اگرچه متأسفانه
برای تمام طول زندگیمان در نظر گرفتهایم.

عیسی به وضوح  ،سه بار پطرس را تأیید و توبیخ میکند و به او هشدار
میدهد.
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عیسی به شاگردان خود گفت« :از محبت شما به یکدیگر ،همه پی
خواهند برد که شاگرد من هستید ».به نظر میرسد پیامی که خداوند
میخواست فرستاده شود ،نه پیامی تبلیغاتی بلکه گیرا و جذب کننده بود.
به عبارت دیگر ،او میگوید« :روابط شما با یکدیگر یا به موعظۀ شما اعتبار
میدهد و آن را تأیید میکند ،و یا از آن سلب صالحیت میکند».

پیغام

وقتی به روابط مختلف نگاه میکنم ،از خود میپرسم این رابطه چه
پیامی را میخواهد به کسانی که نظارهگر آن هستند ،برساند؟

پیام زندگی او سرمشق خوبی برای همۀ ماست!!

رهایی و احیا

هنگامی که کسی عالئم حیاتی رابطهای را بررسی میکند ،خوب است
این سؤال را مطرح کند« :آیا در این رابطه فیض اعمال میشود؟ آیا به
کسی که کم میآورد ،فرصتی دوباره و حتی سهباره داده میشود؟»
یوجین اونیل داستاننویس ،جملۀ مشهوری دارد که میگوید« :انسان،
شکسته به دنیا میآید ،و با وصلهپینه زندگی میکند .و فیض خدا ،حکم
چسب را در زندگی او دارد ».نمیدانم اونیل این جمله را از روی اعتقاد
مسیحیاش نوشت یا به علتی دیگری ،اما به صحت آن اعتقاد کامل دارم.
در برحهای از زندگی ،همۀ ما خود را در رابطهای محبوس دیدهایم که

ِ
دلسوزی کم ،و دلخوری و دشمنی زیادی وجود داشته ،و
در آن رحم و
پوستۀ بسته شده بر روی زخمهای گذشته که گناهان و کاستیهای ما را
میپوشانیده ،مرتب کنده و زخمها باز میشده است .همۀ ما از چنین
رابطهای فراری هستیم.
اما روابطی نیز وجود دارد که در آن همه مفهوم شکستگی را به خوبی
درک میکنند و ارزش قــدرت بینظیر فیض احیاکننده را به خوبی
میشناسند :ازدواجهایی که در آن توبه و بخشش باور و ارزش بنیادین آن
را تشکیل میدهند ،یا گروههایی که در آن افراد اشتباهاتشان را میپذیرند
و به آن اذعان میکنند ،یا کلیساهایی که در آن اعتراف به گناه تبدیل به
محلی برای غیبت نمیشود ،و سازمانهایی که در آنها اشتباهات تبدیل به
تجربیاتی آموزنده شده است.
اینها همه روابطی است زیبا که دوست داریم آن را حفظ کنیم.

شکست ،موفقیت و رسوایی را دارد؟ آیا با شنیدن صدای خدا در هیاهوهای
فرهنگ ،قابلیت تغییر را دارد؟
من در عرفی مذهبی بزرگ شــدهام ،جایی که فکر میکنم بیشتر از
مردم استفاده میشد و برای خود آنها ارزش زیادی قائل نبودند .روابط
تا زمانی دوام داشت که فرد با سازمان همکاری میکرد و یا اشتباهی
مرتکب نمیشد .اما اگر شخص اشتباه میکرد" ،رابطه" از بین میرفت
و تمام میشد.
پس فرض من این بود که روابــط همیشه موقتیاند و دوستیها و
مشارکتها را میتوان به سادگی رها کرد .اما من این طرز زندگی را نپذیرفتم
و با کمک همسر ،دوستهای نزدیک و راهنمایان روحانی زندگیام ،راه
دیگری را پیش گرفتم .آنها در طول مسیر زندگی به من آموختند که هیچ
جایزهای بزرگتر از رابطهای که تا آخر پایدار بماند ،نیست.
دوام و پایداری ،تیم بیلی گراهام را به یادم میآورد که بیش از  60سال
در کنار همدیگر ماندند .تصورش را بکنید! گروهی از مردان جوان بیست
و چند ساله ،حول رویائی جسورانه جمع شدند :رؤیای آنها این بود که
تمام جهان باید انجیل عیسی مسیح را بشنود و به آن واکنش نشان دهد.
بنابراین با هم پیمانی بر مبنای تعهد و فضایل شخصیتی بستند .آنها به
همۀ قارهها سفر کردند و دربارۀ مسیح صحبت کردند و برای او سرود
خواندند ،و دهها میلیون نفر را تربیت کردند.

گمان میکنم مادر ترزا در رابطه با داشتن روحیۀ رستگاریبخش
صحبت میکند ،وقتی خاطرات خــود را در مــورد زندگی در صومعه
مینویسد« :خواهری در میان ماست که مهارت زیادی در خراب کردن
اعصاب من دارد .رفتار ،نحوۀ گفتار و شخصیت او برای من ناخوشایند
است .اما با این حال ،او "خواهر" من است .خدا باید او را خیلی دوست
داشته باشد؛ پس من اجازه نمیدهم احساسی که نسبت به او دارم ،بر من
غلبه کند .بنابراین ،به خودم یادآوری میکنم که محبت مسیحی ،نه بر
احساسات ،بلکه بر اعمال ما استوار است .تصمیم گرفتم با او طوری رفتار
کنم که گویی او را در دنیا بیشتر از هر کس دیگری دوست دارم .هر بار او
را میبینم ،برایش دعا میکنم و خدا را برای فضایل و کوششهای او شکر
میکنم .مطمئن هستم عیسی این نحوۀ رفتار مرا دوست دارد».

اکنون ،در سالهای پایانی عمر خود ،هنوز به عنوان مردانی حکیم و
فروتن ،یکدیگر را دوست دارند .زمانی به چنین رابطهای دست مییابید که
عمری را در فیض ،همکاری ،ثبات قدم و وفاداری سپری کنید.

آخرین عالمت حیاتی که در هنگام ارزیابی روابط آن را بررسی میکنم،
پایداری است .آیا این رابطهای است پایا و پردوام؟ آیا تاب تحمل کاستی،

عالئم حیاتی این گروه از مردان که اکنون دیگر همه سالخورده شدهاند،
مثبت است .آنها به ما نشان میدهند که روابط چگونه باید باشد و داشتن
این عالئم در روابط امری ممکن و شدنی است .عالئم حیاتی را در روابط
خود مرتب بررسی کنید.

مانایی و پایداری
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گزینگویههایی در باب رهبری
هرنی آمیبل

HA

زمــان و مــكان قطعاتــی از بیكرانگیانــد
كــه در دســرس موجــودات كرامننــد قــرار
گرفتهانــد.
پوبلیوس سیروس

PC

انجــام همزمــان دو کار ،یعنــی درســت
انجــام نــدادن هیچیــک از آن دو.
ویلیام جیمز

WJ

حکیــم کســی اســت کــه تشــخیص
میدهــد از چــه بایــد چشــم پوشَ ــد.
رالف والدو امرسون

RE

كســی كــه هــر روز بــر ترســی غلبــه نكنــد،
درس زندگــی را نخواهــد آموخــت.
رابرت بیرن

RB
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هــدف زندگــی داشــن یــك زندگــی
هدفمنــد اســت.
آتیکا تیرن

AT

قلــب یــک رهــر در خدمتــی کــه بــه
دیگــران میکنــد آشــکار میشــود.

ارل چسرتفیلد

نصیحــت مــن بــه شــا ایــن اســت كــه
مواظــب دقایــق باشــید ،ســاعتها مواظــب
خودشــان خواهنــد بــود.

AC

الروشفوكو

حكیــم بــودن در مــورد دیگــران آســانرت
اســت از حكیــم بــودن در مــورد خــود.

LS

رضباملثل التینی

حكیــم از اشــتباه دیگــری درس میگیــرد،
احمــق از اشــتباه خــود.

ZL

نلسون هندرسون

زیســن ماننــد کاشــن درختیســت کــه
شــاید هرگــز زیــر ســایهاش ننشــینی.

NH

الوین تافلر

تغییــر فقــط رضورت زندگــی نیســت؛
تغییــر خــو ِد زندگــی اســت.

ET

ناپلئون هیل

NH

هــدف رؤیایــی اســت كــه زمانــی مشــخص
بــراى تحقــق آن در نظــر میگیریــم.

نووالیس

شــخصیت یعنــی ارادهاى كــه بــه كاملرتین
شــكل تربیت شــده باشــد.

NW

جان دیویى

JD

رســیدن بــه یــك هــدف در حقیقــت نقطــۀ
آغــاز حركــت بــه ســوی هــدىف دیگر اســت.
اوریپید

OP

كســی كــه بــه موفقیــت دســت مییابــد
بــه حكیــم بــودن هــم شــهره میشــود.
آن وانگ

OW

موفقیــت بیــش از آنكــه مثــرۀ نبــوغ
باشــد ،نتیجــۀ عملكــرد پیوســتۀ عقــل
ســلیم اســت.
ژوزف آدیسون

JE

اگــر در زندگــی بــه دنبــال موفقیــت
هســتی ،ثبــات قــدم را یــار ،تجربــه را
مشــاور ،احتیــاط را بــرادر ارشــد و امیــد را
فرشــتۀ نگهبــان خــود ســاز.

جربان خلیل جربان

آنچــه انســان در پــی بــه دســت آوردنــش
اســت ،ارزش زندگــی او را مشــخص
میکنــد نــه آنچــه بــه دســت مــیآورد.

JK

ریچارد رشیدان

عزمــی كــه بــراى موفقیــت جــزم شــده،
بهیقیــن شكســت نخواهــد خــورد.

RS

بوكر واشینگنت

بــرای ســنجش درســت موفقیــت ،بایــد
موانعــی را نیــز کــه در راه رســیدن بــه
هــدف بــر آنهــا غلبــه کردهایــد ،در نظــر
گیریــد.

BW

كنفوسیوس

تــا زمانــی كــه متوقــف نشــدهاى ،مهــم
نیســت كــه بــا چــه رسعــت در حركتــى.

CS

رالف والدو امرسون

RE

آنچــه را كــه میدانــی انجــام بــده و آنــگاه
باورهایــت بــه شــخصیت تــو تبدیــل
میشــود .
هال رید

HR

رویا یعنی انتقال رویا به دیگران.

ناشناس

AN

کســی کــه فکــر میکنــد در حــال
رهربیســت ولــی کســی از او پیــروی
منیکنــد در واقــع فقــط دارد قــدم
میز نــد .

ویلیام وینرت

بزرگرتیــن شــخصیتها هــم از مجموعــهای
از خصوصیــات جــزىئ شــكل میگیرنــد.

WW

جیم جورج

خدمــت بــه دیگــران شــا را بــرای رهــری
آنهــا آمــاده میکنــد.

JG

کن جنینگر

بــرای خدمــت بــه گروهــی بــزرگ ابتــدا
بایــد جمعــی کوچــک را خدمــت کنیــد.

KJ
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مبانی الهیاتی دفاع از حقوق بشر به عنوان

رسالتی مسیحی

کشیش منصور برجی

عضو هیت علمی دانشکده الهیات پارس

بارها با ایــن پرسش و اظهار شگفتی از ســوی دوستان مسیحی و
نیکخواه روبهرو شدهام که «یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه
کار؟!» در این نوشتار خواهیم کوشید تا با استناد به آموزههای مسیحی،
از فعالیت و کنشگری در دفاع از حقوق بشر به عنوان رسالت و مسئولیتی
مسیحی دفاع کنیم.
علیرغم قدمت موضوع حقوق بشر ،این مفهوم برای مسیحیان امروز
در گوشه و کنار جهان ،هم به لحاظ معنا و هم محتوی ،محل بحث و
اختالف نظر است .پرداختن به همۀ جوانب این بحث مقصود این نوشتار
نیست .1اما نگرشی الهیاتی به حقوق بشر برای در نظر گرفتن جایگاه آن در
مسئولیت مسیحی ما نسبت به جامعه ،از اهمیت زیادی برخوردار است.
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ابتدا باید تعریفی کاربردی از حقوق بشر داشته باشیم :حقوق بشر در
این نوشتار «به آن دسته معیارهایی اطالق میشود که بدون آن مردم
قادر نخواهند بود با حرمت یا کرامت ذاتی خود زندگی کنند .نقض این
حقوق یا تعرض به آن در مورد هر انسانی به معنی آن است که با شخص
مورد نظر همچون انسان رفتار نکردهایم .باالطبع ،دفاع از حقوق بشر به
2
این معناست که خواستار احترام به حرمت ذاتی همۀ انسانها باشیم».
پس دفاع از حقوق بشر به معنی دفاع از حق انسانهای ضعیفتر است که
حرمت ذاتی آنها به خطر افتاده و یا پایمال شده است.

آموزههایی که به درک مسیحی از حقوق بشر و مبانی آن کمک میکنند،
چندگانهاند .در ادامۀ این مقاله به چند مورد از آنها خواهیم پرداخت:

آموزۀ خدا

در سرتاسرکتابمقدس ،خدا به عنوان دوستدار همۀ انسانها معرفی شده
که توجه ویژهای به محرومان و ضعیفان دارد .توجه او به فقرا و مظلومان
و اشتیاقش به برقراری عدالت ،بخشی از ویژگیهای شخصیتی اوست
(مزمور:۹۱۶؛ :۱۱۷و:۳۳ )۵و عدالت و انصاف اساس تخت و حاکمیت او
را تشکیل میدهد (مزمور:۸۹۱۴و:۹۷ .)۲این خصوصیت شخصیتی خدا
در سرتاسر کتابمقدس در اعمال او نیز آشکار میشود :او عدل و انصاف را
برای همۀ مظلومان به جا میآورد (مزمور:۱۰۳)۶؛ او پناهگاه مظلومان و
مددکار یتیمان و بیوهزنان است (مزمور:۹۹و:۱۰)۱۴؛ او غریبان را دوست
دارد و خوراک و پوشاک به آنها میدهد (تثنیه:۱۰ .)۱۸این خصوصیت
در شریعت و فرمانهای خدا نیز انعکاس مییابد :او به قوم خود میگوید:
«نیکوکاری بیاموزید ،و انصاف را بجویید؛ ستمگران را ارشاد کنیدِ ،
داد
یتیمان را بستانید ،و به دفاع از حق بیوهزنان برخیزید» (اشعیا:۱.)۱۷
حق ستمدیدگان و فقیران را
و یا «بینوایان و یتیمان را دادرسی کنید .و ِ
بستانید! بینوایان و نیازمندان را خالصی دهید ،و آنان را از دست شریران
برهانید» (مزمور:۸۲۳و.)۴
بنابراین خدا میخواهد که قوم او (یعنی قوم اسرائیل در عهدعتیق و
کلیسا در عهدجدید) نیز در دغدغهای که او خود برای برقراری عدالت

و حفاظت از ضعیفان دارد ،شریک باشند .در تمامی نوشتههای انبیای
کتابمقدس ،قوم اسرائیل و رهبران آنها برای سرپیچی از این فرمان خدا
به دفعات مورد توبیخ و سرزنش قرار گرفتهاند (عاموس؛ میکا:۳۱۱-۹؛
اشعیا:۵۸.)۶

آموزۀ نجات و رستگاری
چنانچه در شمارۀ پیشین این مجله اشاره کردیم ،قرن بیستم شاهد
پدیدآمدن جنبشی بود به نام «انجیل اجتماعی» که شهرتی جهانی یافت.
در این برداشت ،نجات و رستگاری با رهایی از فقر اقتصادی و آزادی
سیاسی یکی انگاشته میشد .این جنبش با مخالفت عدۀ زیادی که آن
را با آموزۀ کتابمقدسی نجات در تضاد میدیدند ،مواجه شد ،زیرا این
جنبش نجات را تنها به ُبعد افقی آن و ارتباط انسان با دیگر انسانها تقلیل
میداد .به اعتقاد مخالفان ،در این نگرش نقش مسیح مثل انقالبیون
دیگر بود که فقط تغییرات سیاسی را مد نظر داشت و در آن موضوع گناه
و پیامدهای روحانی ناشی از آن نادیده گرفته میشد .در واکنش به این
وضعیت ،مسیحیان محافظهکار نیز بهتدریج نجات را به جنبۀ رهایی از
گناهان فردی خالصه کردند .نتیجۀ چنین اختالفی ،دو سوءتفاهم بزرگ
بود که در جلد سوّ م مجلۀ شاگرد در مقالهای با عنوان «نگرش مسیحیان
به عدالت اجتماعی» ،به آن پرداختیم 3.خالصۀ نکته این بود که تنها
خداست که میتواند انسان را از وضعیت سقوطکردهاش نجات بخشد و
ِ
خود انسان در این مورد کار چشمگیری نمیتواند انجام دهد.
در همان نوشتار توضیح دادیــم که جنبۀ فــردی و معنوی نجات و
رستگاری ،درکی است درست و اجتنابناپذیر؛ اما این تنها جنبۀ نجات
خدا نیست ،بلکه وعدۀ نجات تمامیت خلقت خدا را نیز شامل میشود.
ن بلکه تمام خلقت خود را نجات بخشد و از
خدا میخواهد نه تنها انسا 
قید فساد خالصی دهد (رومیان:۸۲۲-۲۰؛ افسسیان:۱۱۰؛ کولسیان .)۱
تأثیر گناه و سقوط انسان منحصر به رابطۀ انسان با خدا نیست ،بلکه
تأثیری مخرب بر رابطۀ انسانها با یکدیگر و بر طبیعت نیز دارد .نجاتی
که مسیح پیامآور و مهیاکنندۀ آن است ،همۀ این ابعاد را شامل میشود.
بنابراین نگرش کلیسا نیز به عنوان مبشر نجات و رستگاری خدا ،باید
نگرشی کلنگر باشد.

آموزۀ انسان
		

مفهوم حقوق بشر یک پیشفرض اساسی دارد و

آن اینکه انسان واجد خصوصیتی است که او را ارزشمند و الیق محافظت
میکند .انسان از بقیۀ مخلوقات به طرزی ویژه قابل تمایز است .حقوقی که
در مورد انسان در نظر گرفته میشود ،از جمله حق آزادی بیان ،مذهب،
اجتماع ،و  ،...برای حیوانات و دیگر موجودات در نظر گرفته نمیشود.
در زبان حقوق بشری ،آنچه انسان را از دیگر مخلوقات متمایز میکند،
«حرمت ذاتی» یا «کرامت ذاتی انسان» ( )human dignityخوانده
میشود.
در مقدمۀ اعالمیۀ جهانی حقوق بشر که در  ۱۰دسامبر  ۱۹۴۸به تصویب
مجمع عمومی سازمان ملل رسید ،به صراحت تأکید شده که بازشناسی
حرمت ذاتی انسان ،بنیان آزادی ،عدالت و صلح جهانی است:
«بازشناسی حرمت ذاتــی آدمــی و حقوق بــرابــر و
سلبناپذیر تمامی اعضای خانوادٔه بشری ،بنیان آزادی،
عدالت و صلح در جهان است .از آنجا که بیاعتنایی و
تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده
به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است ،و پدید
آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و
عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی
رسند ،به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانها اعالم شده
است».
آیتالله صادق آملی الریجانی ،رئیس قوۀ قضائیۀ جمهوری اسالمی
ایران ،در فوریۀ ( ۲۰۱۵بهمن  ،)۱۳۹۳طی یک سخنرانی با اشاره به همین
مقدمۀ اعالمیۀ جهانی حقوق بشر گفت:
«ایــن مصوبه که در مجمع عمومی سازمان ملل به
تصویب رسیده ،مصوبهای عجیب و غریب است که ساختار
و شکل نامناسبی دارد .در این اعالمیه ابهامات بسیاری
وجود دارد؛ به طور نمونه میتوان به مقدمه و مادۀ اول
آن ،که در مورد کرامت ذاتی انسان صحبت کرده ،اشاره
کرد .حال آنکه بدون شناخت انسان نمیتوان مفهوم
4
کرامت ذاتی را فهمید».
نکتهای که آیتالله الریجانی بهدرستی روی آن انگشت گذاشته ،ضرورت
درک درست از نسبت آموزۀ انسان با مفهوم حرمت یا کرامت ذاتی انسان
است .از دیدگاه کتابمقدس ،آنچه انسان را از دیگر مخلوقات متمایز
میسازد« ،آفریده شدن انسان به شباهت خدا»  imago Deiاست .بر
ن به شباهت خدا آفریده شده و از این رو،
اساس پیدایش:۱۲۶و ،۲۷انسا 
از ارزش و کرامت برخوردار است (پیدایش:۹ ۶و یعقوب:۳ .)۹هر انسانی
از موهبت شعور و قابلیت اندیشیدن برخوردار است و بر اساس آن اراده
میکند و تصمیم میگیرد .آفریده شدن به شباهت و صورت خدا ،انسان
را موجودی معنوی میسازد که آمادۀ دریافت و شناخت حقیقت ،نیکی و
زیبایی است .بنابراین ،یک انسان را نمیتوان وسیلهای برای سودجویی
انسانی دیگر ساخت .حق استفادۀ آزادانه از موهبتی چون فکر و اندیشه،
و زندگی بر اساس آن را هیچکس اجازه ندارد از انسانی دیگر سلب کند.
یکی از مفاهیم مهم در ارتباط با حقوق بشر مفهوم برابری است .از دیدگاه
حقوق بشری همۀ انسانها از حقوقی برابر برخوردارند .آموزٔه کتابمقدسی
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که انسان را آفریده شده به شباهت خدا میداند ،مؤید مفهوم برابری است.
انسان به خاطر خصوصیاتی چون جنسیت ،نژاد ،دین ،موقعیت اقتصادی
یا اجتماعی ،از دیگران کم ارزشتر یا پرارزشتر نیست .آنچه به انسان حرمت
و کرامت ذاتی میبخشد ،در همه به یک میزان موجود است.

آموزۀ تجسم مسیح
ِ
حقیقت بنیادی
«خدا انسان شد و در میان آدمیان مسکن گزید» .این
در باور مسیحی ،نقشی محوری در مباحث مربوط به ایمان مسیحی و
ِ
حرمت بخشی از «جهانی» را که «خدا آنقدر
حقوق بشر دارد .هر آنچه
محبت نمود که فرزند خود را برای آن داد» (یوحنا:۳ ،)۱۶پاس نمیدارد،
باید از طرف کلیسا محکوم شود .حفظ حرمت انسان به مثابه حفظ حرمت
خداست .از این رو ،کلیسا بردهدای ،تجارت جنسی ،حبس خودسرانه،
شکنجه ،شرایط غیرمنصفانۀ کارگری ،و امثال آن را مصداق بیحرمت
انگاشتن آفرینندۀ انسان میداند.

آموزۀ آخرتشناسی (پادشاهی خدا)
یکی از وجوه تأثیرگذار در رویکرد ما به مقولۀ حقوق بشر ،نگرش آخرت
شناسانهای است که اتخاذ میکنیم .مسیح در طول خدمت خود از آغازِ
عصری یاد کرد که «پادشاهی خدا» نامیده میشود (متی:۳ ۸و اعمال:۱.)۳
در واقع ،مسیحی شدن وارد شدن در این پادشاهی از طریق تولد تازه
است (یوحنا :۳۳و .)۵در تعالیم عهدجدید ،پادشاهی خدا حقیقتی است
که «اکنون» بین ما حاضر است ،و همزمان کمال آن را در «آینده» با
بازگشت خداوندمان عیسای مسیح انتظار میکشیم .در آن روز ،خداوند
پادشاهی خود را «چنان که در آسمان است ،بر زمین نیز» برقرار خواهد
ساخت ،یعنی بر زمینی که با همکاری کلیسای خود و با هدایت روحالقدس
در تقدیس آن کوشیده است .اما حاصل تالش کلیسا برای تاثیرگذاری بر
دنیا و ارزشهای آن ،در عالیترین شکل خود نیز نمیتواند از هر نظر کامل
باشد .تنها در آسمان و زمین تازه (مکاشفه )۱۲۱:است که سعادت ابدی
و صلح و آرامی جاودانی را تجربه خواهیم کرد.
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اما انتظار کشیدن برای آن روز ،عذری موجه برای کوتاهی در انجام
مسئولیت خطیر کلیسا نیست .انتظار آن روزِ بزرگ باید کلیسا را انگیزهای
دوچندان ببخشد تا امانت مسیح را به گونهای به وی بازسپارد که به او
بفرماید« :آفرین ،ای خادم نیکو و امین! در چیزهای کم امین بودی،
پس تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت .بیا و در شادی ارباب
خود شریک شو» (متی:۲۵ .)۳۰-۱۴در متی :۲۵-۳۱ ۴۶از زمانی
سخن به میان آمده که مسیح با شکوه و جالل خود به همراه
فرشتگان بازمیآید و تخت داوری برقرار شده اســت .در این
قسمت ،متی بعد از ذکر یک مثال ،به کسانی اشاره میکند
که «برکت یافتگان از پدر هستند و پادشاهی را به میراث
مییابند» .اما خصوصیاتی که برای آنها برشمرده چنین است:
«گرسنه و تشنه بودم ،خوراک و آبم دادید؛ غریب بودم ،جایم
دادید؛ عریان بودم ،مرا پوشانیدید؛ مریض بودم ،عیادتم کردید؛

در زندان بودم ،به دیدارم آمدید؛  ...آنچه برای یکی از کوچکترین برادران
من کردید ،در واقع برای من کردید».

آموزۀ اخالق مسیحی :محبت به خدا

و همسایه

مسیح خالصۀ تــورات و نوشتههای انبیا را در این دو اصل خالصه
کرد :محبت کردن به خدا و همسایه (لوقا:۱۰-۲۵۳۷؛ متی:۲۲۳۸و۳۹؛
مرقس:۱۲-۲۹ .)۳۱این دو اصل را «فرمان بزرگ» یا «حکم اعظم»
میگویند .محبت به خدا (حکم اول) و محبت به همسایه (حکم دوم)
به موازات هم پیش میروند .مسیح فرمود اصل دوم هم مثل اولی است.
یوحنای رسول در اولین نامۀ خود به دفعات این دو حکم را به هم وصل
میکند و میگوید:
«ای عزیزان ،یکدیگر را محبت کنیم ،زیرا محبت از
خداست و هر که محبت میکند ،از خدا مولود شده است و
خدا را میشناسد .آن که محبت نمیکند ،خدا را نشناخته
است ،زیرا خدا محبت است» (اوّ ل یوحنا:۴۷و.)۸
«اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت مینماید اما از
برادر خود نفرت داشته باشد ،دروغگوست .زیرا کسی که
برادر خود را ،که میبیند ،محبت نکند ،نمیتواند خدایی
را که ندیده است ،محبت نماید .و ما این حکم را از او
یافتهایم که هرکه خدا را محبت میکند ،باید برادر خود
را نیز محبت کند» (اوّ ل یوحنا:۴۲۰و.)۲۱
در آیات باال هنگامی که یوحنا میگوید« :این حکم را از او یافتهایم»،
به حکم اعظم اشاره میکند .محبت به همسایه ،یعنی رفتاری که شأن،
حرمت و حقوق او را به رسمیت میشناسد .مسیح برای شرح معنای
همسایه مثالی زد و در آن از اقلیتی سخن گفت که به دالیل نژادی و
عقیدتی مطرود بودند ،و چون گرفتار دزدان شده بودند ،سالمتی و
اموالشان به تــاراج رفته بود .پس محبت به همسایه فقط شامل حال
دوستان و همفکران و همکیشان ما نمیشود ،بلکه دشمنان ما را هم در
بر میگیرد (لوقا:۶-۲۷.)۳۶

آموزۀ مسیحی دربارۀ حکومت
از آیاتی چون رومیان :۱۳-۱ ۷و اوّ ل پطرس:۲-۱۳ ۱۷درمییابیم که
خدا حاکمان را به انجام سه عملکرد اساسی مقرر فرموده است .تا:
1) 1نیکوکاری را تحسین کنند (روم:۱۳۳؛ ۱پطر:۲)۱۴
2) 2بدکاران را مجازات کنند (روم:۱۳۳و۴؛ ۱پطر)۱۴ :۲
3) 3در حفظ امنیت و برقراری نظم بکوشند (رومیان:۱۳)۴

در عهدعتیق هنگامی که عملکرد اجتماعی قوم اسرائیل و یا استفاده از
قدرت توسط پادشاهان آنان شکلی مغایر با فرامین الهی مییافت ،خدا به
واسطٔه انبیای خود ،قوم اسرائیل و پادشاهان ایشان را توبیخ میکرد .در
عهدجدید عیسی نیز به همین منوال عمل میکرد (برای مثال نگاه کنید
به مرقس:۱۱-۱۵۱۷؛ لوقا:۱۱-۳۷۵۳؛ :۹-۹۱۳؛ :۱۲-۱.)۱۴
در دوران ما کلیسا همان نقش نبوتی را داراست و موظف است تا به
حکومتها در مورد وظایف آنها و یا سوءاستفاده از قدرت هشدار دهد و
آنها را به انجام وظایف سهگانۀ فوق ترغیب کند .زبان اغلب حکومتهای
امروز دنیا ،زبان دینی یا حداقل کتابمقدسی نیست .در شرایط امروزی،
استفاده از زبان و مفاهیمی مثل حقوق بشر ،عدالت ،آزادی و برابری برای
این کار مؤثرتر است.

آموزۀ گناه و شر
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،آثار منفی سقوط انسان تنها منحصر به
رابطۀ انسان با خدا نمیشد ،بلکه همۀ خلقت در این سقوط شریک شد
و زیر سلطۀ شریر آمد (۱یوحنا:۵ ۱۹و یوحنا:۱۴ .)۳۰بنابراین ،نه تنها
انسان (افسسیان:۲ )۲بلکه ساختارها و نظامهای این جهان هم از ثمرات
گناه و سقوط بیتأثیر نماندهاند (غالطیان:۴۸و۹؛ کولسیان:۲،۱۵ ،۸
۲۰؛ افسسیان:۶ .)۱۲بنابراین در جهانی زندگی میکنیم که خودخواهی
باعث سوءاستفادۀ انسانها از یکدیگر شده و عدهای برای رسیدن به مطامع
و امیال خود از حقوق و آزادیهای دیگران خرج میکنند .بیعدالتی و
استثمار و بهرهکشی از ضعیفان اجتماع ،امری بسیار شایع است.
جامعه به قوانینی نیاز دارد که ضعیفان را از سودجویی قدرتمندان
در امان دارد ،و در عین حال ،به تمهیداتی نیاز است که قانونگذاران
و مجریان آن را پاسخگو نگاه دارد .علیرغم این ،هیچ ساختار و نظامی
(خواه دموکراسی ،خواه تئوکراسی ،و خواه هر چه مابین آنهاست) بیعیب
و نقص نیست و از اثرات گناه در امان نمانده است .بر مسیحیان است
ِ
جانبداری بی چون و چرا از احزاب ،ایدئولوژیها و نظامهای
که به جای
سیاسی گوناگون ،واقعیت فسادپذیری ،کژاندیشی و گناه را در آنها از یاد
نبرند و با بینشی مسیحی آنها را نقد کنند.

آموزۀ مأموریت کلیسا

عالقمند است .وضعیت اجتماع انسان ،و وضعیت اقتصاد ،سیاست،
آموزش ،و فرهنگ او هم برای عیسی از اهمیت بهسزایی برخوردار است.
کلیسای مسیح باید تداوم ندای نبوتی بنیانگذارش باشد و در رهایی
فقیران ،مظلومان و مطرودان جامعه بکوشد .امــروزه موانع ساختاری
بسیاری وجود دارنــد که مانع از دستیابی بخش قابل توجهی از مردم
اجتماع به مواهب مادی و معنوی میشوند .این موانع« ،حرمت ذاتی
انسان» را پایمال میکنند .کلیسا باید با اقتدا به مسیح ،کار او را تداوم
بخشد و برای احیای حرمت خدادادی انسان تالش کند .اگر کلیسا جایگاه
نبوتی خود را محترم نشمارد و نسبت به تداوم بیعدالتی ،چه در شکل
فردی و چه در شکل اجتماعی آن سکوت اختیار کند ،در مسئولیت خود
کوتاهی ورزیده ،و نتوانسته رسالت رهاییبخش مسیح را تداوم بخشد.
بنابراین کلیسا این حق و این وظیفه را دارد که نداکنندۀ عدالت باشد،
و باید این وظیفۀ خود را در سطح اجتماع محلی ،و در سطح ملی و جهانی
بهخوبی انجام دهد .اصالت این صدای نبوتی از آنجا قابل تشخیص خواهد
بود که کلیسا حاضر به پرداخت بها باشد ،از آزار و جفا گرفته تا مرگی چون
مرگ مسیح .کسی که بیش از همه الهامبخش کلیسا برای دفاع از حقوق
ِ
خود عیسای مسیح قیام کرده است.
بشر است ،همانا
پینوشت:
1
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الهیات پارس ،شمارۀ سوم ،تابستان .۲۰۱۶
پذیرفته است» ،خبرگزاری ایلنا

منابع و ماخذ:

یک مسیحی عضوی از جامعه است ،عضوی با مسئولیتهای خطیر
اجتماعی .مسیح در موعظۀ باالی کوه (متی ،)۷-۵تصویری از معیارها
و استانداردهای پادشاهی خدا ترسیم کرد .از نگاه مسیح ،شاگرد او کسی
است که «گرسنه و تشنۀ عدالت» است (متی:۵ )۶و در جهت برقراری
صلح (متی:۵ )۹و عدالت و راستی تالش میکند .انجیل یا «خبر خوش»،
فقط ُبعد روحانی زندگی بشر را در بر نمیگیرد ،بلکه همۀ ابعاد آن را شامل
میشود .خبر خوش عیسی این بود که« ،روح خداوند بر من است ،زیرا مرا
مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم ،و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران،
و بینایی را به نابینایان اعالم کنم ،و ستمدیدگان را رهایی بخشم ،و سال
لطف خداوند را اعالم نمایم» (لوقا:۴۱۸و.)۱۹
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تأملی در باب معنای

دستگذاری در كلیسا
کشیش روبرت آسریان
سردبیر

در بسیاری از موارد ،مسیحیان هنگام دعا برای یكدیگر ،بر روی هم
دست میگذارند .اگرچه در برخی كلیساها حق دعای توأم با دست گذاردن
بر ایمانداران فقط برای خادمان محفوظ است ،اما علیرغم این ،در این
كلیساها نیز دستگذاری بر ایمانداران بخش مهمی از حیات كلیسایی
محسوب میشود و در بسیاری از آیینهای كلیسایی جایگاه مهمی دارد .اما
براستی دستگذاری چه معنا و مفهومی دارد؟ ریشههای كتابمقدسی این
پدیده را در كدامین قسمتهای كتابمقدس میتوان یافت و به طور کلی از
نظر الهیاتی و روحانی این عمل چه معنا یا معانیای در بر دارد؟
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در ابتدای بــاب ششم رساله به عبرانیان ،میبینیم که نویسنده
خوانندگان خود را تشویق میكند و میگوید« :بیایید تعالیم ابتدایی دربارۀ
مسیح را پشت سر نهاده ،به سوی كمال پیش برویم» (عبرانیان:۶ .)۱و
سپس در توضیح این تعالیم ابتدایی كه ظاهر ًا هر مسیحی نوایمانی باید
با آنها آشنا میشد ،به «توبه از اعمال منتهی به مرگ ،و ایمان به خدا ،و
آموزش تعمیدها ،و دستگذاریها ،و رستاخیز مردگان و مجازات ابدی»
اشاره میكند .از این آیه متوجه میشویم كه انواع دستگذاریها در حیات
كلیسای اولیه از اهمیت بسزایی برخوردار بودند و بخشی از تعالیمی كه یك

نوایمان دریافت میكرد ،در مورد انواع گوناگون این دستگذاریها و معنای
روحانی آنها بود.
به طور كلی ،عمل دست گذاشتن بر اشخاص عملی است نمادین كه
همچون دیگر اعمال نمادین در زندگی روحانی در پی آن است كه حقیقت
ساحت و قلمرویی متعال تعلق دارد ،به شكلی
یا حقایقی نادیدنی را كه به
َ
مرئی و دیدنی به نمایش بگذارد .و بدینسان هم برای ناظران امكان درك
این حقیقت یا حقایق را فراهم میسازد و هم این امكان را برای انسانها
به وجود مـیآورد تا در موقعیتی قرار بگیرند كه بتوانند واكنش ایمانی
مناسبی نسبت به آن حقیقت داشته باشند .در واقع میتوانیم بگوییم که
دستگذاریها ،عملكردهایی مشخص را در جهت تحقق برخی اهداف عملی
در زندگی انسانها ایفا میکنند .عمل دستگذاری سعی در انتقال و بیان
حقایقی دارد كه درك و پذیرش آنها بر حیات روحانی فرد و قوم خدا میتواند
عمل دستگذاری ،حداقل سه عملكرد و هدف
اثراتی بسیار داشته باشد .در
ِ
را مشاهده میكنیم كه در این مقاله به اختصار به توضیح آنها میپردازیم:

 )۱انتقال:

در كتابمقدس به دفعات شاهد هستیم كه اشخاص با دست گذاشتن
بر دیگران در پی آنند كه آنچه را خود دارند ،به آنها نیز منتقل کنند ،و

یا از خدا میخواهند كه بركت و نعمتی خاص به واسطۀ دعا و شفاعت
آنان به دیگری داده شود .عمل دست گذاشتن امكانی را در جهان مادی
فراهم میسازد كه شخص یا اشخاص در معرض دریافت بركتی مادی یا
روحانی قرار بگیرند .برای مثال ،اسحاق با گذاشتن دست بر فرزندان خود
میخواهد آنها را بركت دهد .به عبارت دیگر ،او میخواهد آنچه را كه از
خدا یافته ،یعنی بركات مادی و اندوختههای بسیار و وعدههای الهی ،به
فرزندانش منتقل شود (پیدایش باب  .)۲۷یعقوب نیز به همین شكل از
خدا میخواهد تا فرزندان یوسف بركات مادی و روحانی بسیاری دریافت
كنند (پیدایش بــاب .)۴۸در این دو نمونه ،نه فقط برای انتقال بركتی
روحانی ،بلكه برای جاری شدن بركتی مادی در زندگی دیگران دعا میشود
و با گذاشتن دست بر افــراد ،عملی مبتنی بر ایمان از سوی فردی كه
خواهان بركت برای دیگریست ،انجام میشود.
در زندگی و خدمات عیسی میبینیم كه او برای شفای بیماران ،بر آنها
دست میگذارد و بدین گونه شفای الهی در وجود آنان جاری میشود و از
امراض خود شفا مییابند (متی:۹۲۹؛ مرقس:۶۳۲؛ لوقا:۴ .)۴۰در واقع،
در این موارد شاهد انتقال شفای الهی از سوی عیسی به سوی مریضان
هستیم .عیسی به شاگردان خود نیز حكم میكند تا برای شفای مریضان
بر آنها دست بگذارند (مرقس:۱۶.)۱۸
در كتاب اعمال رسوالن نیز شاهد این هستیم كه شاگردان بر اشخاص
دست میگذشتند و آنان از روحالقدس پر میشدند (اعمال:۸ ۱۷و :۱۹.)۶
علیرغم اینکه روحالقدس وعدۀ خدا به همۀ كسانیست كه عیسی را به
عنوان خداوند و نجاتدهندۀ خود پذیرفتهاند و در خود كتاب اعمال نیز
در بسیاری از موارد میبینیم که اشخاص بدون دستگذاری روحالقدس را
مییابند ،اما دستگذاری رسوالن نیز باعث میشد كه اشخاص از روح خدا
پر شوند.
در کالم خدا ،در مواردی نیز میبینیم كه برای مسح اشخاص برای آغاز
خدمتی جدید بر آنها دست گذاشته میشود .برای مثال ،در تثنیه:۳۴۹
میخوانیم که« :و یوشع پسر نون پر از روح حكمت بود ،از آن رو که موسی
دستان خود را بر او نهاده بود» .در واقع اگر چه یوشع سالیان سال برای
خدمت رهبری قوم خدا تجربه كسب كرده و آماده شده بود ،اما دستگذاری

موسی به طور خاص باعث میشود كه او برای این خدمت مسح ،و برای
رهبری قوم از روح حكمت پر شود .نمونۀ مشابه دیگر تیموتائوس است
كه پولس به او اندرز داده ،میگوید« :آن عطای خدا را كه به واسطۀ دست
گذاشتن من در تو جای گرفته ،شعلهور ساز» (دوّ م تیموتائوس:۱ .)۶در
این قسمت ،در مورد ماهیت دقیق آن عطایی كه پولس در موردش سخن
میگوید ،توضیحی داده نمیشود ولی با توجه به مشكالت خدمتی خاصی
كه تیموتائوس با آنها مواجه بود ،و جوانی و كمبود اعتماد به نفس او،
به احتمال زیاد پولس به آنچه كه به خدمت شبانی و تعلیمی وی مربوط
میشود و او را قادر میسازد تا این خدمت را بهتر انجام دهد ،اشاره
میكند .در واقع تیموتائوس مسح و عطای الزم برای انجام خدمت را
در حینی كه پولس بر او دست میگذارد ،دریافت میکند .همچنین در
اول تیموتائوس:۴ ۱۴میخوانیم كه پولس به تیموتائوس میگوید« :به آن
عطایی كه در توست بیاعتنایی مكن ،عطایی كه به واسطۀ نبوّ ت یافتی
آنگاه كه هیئت مشایخ بر تو دست گذاشتند» .به نظر میآید در اینجا
پولس به رخداد دیگری اشاره میكند كه باز به واسطۀ دست گذاشتن او
و؟؟ مشایخ ،عطایی روحانی بر تیموتائوس قرار گرفته بود .در این آیه و در
آیهای که پیشتر به آن پرداختیم ،پولس از تیموتائوس میخواهد تا آنچه كه
به واسطۀ دستگذاری او و مشایخ یافته است ،شعلهور سازد و نسبت به آن
ِ
خود تیموتائوس هم در فعلیت بخشیدن به آنچه
بیتفاوت نباشد .یعنی،
توسط دستگذاری دیگران به او داده شده بود ،نقش مهمی دارد .با بررسی
نمونههای مشابه دیگر در كتابمقدس ،میبینیم كه ایمان و همكاری
داوطلبانۀ فرد با خدا  ،نقش مهمی در آشكار شدن دعوت و مسح الهی ،و
یا خاموش شدن آن دارد .پس در عمل دستگذاری ،شخص یا اشخاصی،
با ایمان از خدا میخواهند تا مسح ،عطا یا بركاتی الهی بر شخصی دیگر
قرار بگیرد ،و برای تحقق این امر به شكلی نمادین دستهای خود را بر او
قرار میدهند .در موردی مثل دست گذاشتن موسی بر یوشع ،موسی با
ایمان از خدا میخواهد تا آنچه خدا به او داده ،یعنی عطیه و فیض رهبری
قوم خدا ،به شخص دیگری كه همانا یوشع جوان بود ،داده شود ،تا او
نیز بتواند وظیفۀ خطیر رهبری قوم خدا را انجام دهد ،و با این هدف بر
یوشع دست میگذارد .در واقع با توجه به توضیحات فوق درمییابیم كه
یكی از كاركردهای عمل دستگذاری این است كه بركتی روحانی از سوی
خدا به شخص یا اشخاص انتقال یابد ،و كسانی كه عمل دستگذاری را
انجام میدهند ،با ایمان اعالم میكنند كه بركت یا بركات بر فرد قرار گیرد و
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با انجام عمل نمادین گذاشتن
دست بر فرد ،تحقق این حقیقت
را اعالم میكنند .همچنین به نظر
میرسد كه خــدا به تشخیص روحانی
فردی كه این عمل را انجام میدهد احترام
میگذارد ،و دعای او در تأیید الهی قرار دارد و
منجر به جاری شدن بركت مالی ،یا شفا ،یا مسح و
عطا بر فرد میشود .همانگونه كه اشاره شد ،ایمان و
پذیرش و ارادۀ آزاد فردی كه بر او دست نهاده میشود ،در
آشكار شدن و تحقق یافتن آنچه كه برایش دعا شده ،مهم است .اما
در مواردی مثل دعای بركت عیسی برای كودكان كه عیسی بر آنها دست
میگذارد و دعا میكند (متی:۱۹-۱۳ ،)۱۵كودكان به خاطر سن كمشان
از آنچه برایشان اتفاق میافتد آگاهی چندانی ندارند ،اما بركت عیسی بر
آنها قرار میگیرد.

 )۲تأیید:
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یكی دیگر از اهداف دستگذاری در كالم خدا این است كه همه بهعینه
و بهروشنی ببینند كه فردی كه دستگذاری میشود ،مورد تأیید خدا و
رهبران قوم خداست .این موضوع به طور خاص در زمینۀ رهبری روحانی
قوم خدا اهمیت بسزایی دارد .برای مثال ،در مورد دستگذاری یوشع
میخوانیم« :موسی طبق فرمان خداوند عمل کرد .او یوشع را برگرفته،
او را به حضور اِلعازارِ كاهن و تمامی جماعت بر پا داشت .آنگاه دستهای
خود را بر وی نهاد و وظایفش را به او محول کرد ،چنانکه خداوند به
واسطۀ موسی گفته بود» (اعـــداد:۲۷۲۲و .)۲۳در واقع در این برحه از
زمان ،عمل دستگذاری یوشع با این هدف صورت میگیرد كه رهبران و نیز
تمامی قوم بهروشنی ببینند كه یوشع كسیست كه پس از مرگ موسی باید
رهبری قوم را به دست گیرد ،و تأیید خدا و موسی در مورد رهبری یوشع با
این عمل دستگذاری بر همه آشكار میشود .و بدین ترتیب جلوی رقابتها
و درگیریهای احتمالی در مورد جانشینی موسی در آینده نیز گرفته میشود.
بهیقین یكی از دالیل دستگذاری تیموتائوس جوان از سوی پولس و هیئت
مشایخ ،تأیید رهبری او از سوی آنان ،و اعالن این حقیقت به كلیسا بود
كه از نظر پولس و مشایخ ،تیموتائوس جوان برای ایفای نقش رهبری
در كلیسای افسس توان و قابلیت الزم را دارد و مورد تأیید آنان است.
بدین گونه قوم خدا متوجه میشوند رهبر روحانی آنان كیست و از پیروی
رهبران دروغین به دور میمانند .این موضوع بسیار اهمیت دارد كه قوم
خدا رهبران راستین خود را بشناسند و از پیروی خادمینی كه ممكن است
كلیسا را به انحراف ببرند ،بر حذر باشند .لذا از دیرباز در بین كلیساهای
مختلف مسئلۀ دستگذاری خادمین اهمیت بسزایی داشته است به طوری
که هر چقدر مقام خادمی باالتر باشد ،در مورد دستگذاری او حساسیت
بیشتری نشان داده میشود .در كلیسای كاتولیك و ُارتدكس ،حتی مسئلۀ
دستگذاری خادمین و كشیشان به یكی از آیینهای رسمی كلیسا تبدیل
شده و با شكوه و جدیت خاصی دنبال میشود ،و در آن این باور مفروض
است كه نه تنها در حین دستگذاری مسح الهی برای خدمت روحانی بر
فرد قرار میگیرد ،بلكه همچنین دعوت و خدمت فرد دستگذاری شده ،از
سوی كل كلیسا تأیید میشود و جمع مؤمنان و قوم خدا از آن لحظه به
بعد شبان و رهبر روحانی خود را بازمیشناسند .و چون این كلیساها خود
را تداوم سنت رسوالن میدانند ،در آیین دستگذاری آنها ،تأیید رسوالن
نیز مفروض انگاشته میشود ،که گویی به واسطۀ دستگذاری به فرد منتقل
میشود.
همچنین ،كالم خدا به ما میگوید« :در دست گذاشتن بر كسی شتاب

مكن» (اوّ ل تیموتائوس:۵.)۲۲
یكی از دالیـــل ایــن انـــدرز آن
اســت كــه فــردی كــه بــرای خدمت
دستگذاری میشود ،در واقع از نظر قوم
رهبران دیگر صالحیت او
خدا كسیست كه
ِ
را برای خدمت و رهبری جماعت مؤمنان تأیید
میكنند .و اگر این شخص صالحیت الزم برای این
امر را نداشته باشد و رهبران و خادمان در دستگذاری او
عجله كرده باشند ،جمع مؤمنان به این فرد اعتماد میكنند و
در نتیجۀ رهبری نادرست و بیكفایتی و ناكارآمدی او ممكن است
جدی به قوم خدا وارد شود .در این حالت رهبرانی كه بر آن
آسیبهایی ّ
شخص دست گذاشتهاند ،مقصرند ،زیرا با عمل دستگذاری خود در جمع،
به قوم خدا این پیغام را دادهاند كه این فرد از نظر ما صالحیت الزم برای
خدمت روحانی را دارد و مورد تأیید ماست .از این رو بسیار مهم است
كه رهبران نه از روی شتاب ،بلكه پس از آزمودن شخص در شرایط و
موقعیتهای مختلف و در زمان مناسب او را دستگذاری کنند.

 )۳وقف:

معنا و كاركرد دیگری كه در عمل دستگذاری وجود دارد ،مسئلۀ وقف
و جداسازی َكس یا چیزی است كه بر او دست گذاشته میشود .در
عهدعتیق در هنگام گذرانیدن قربانیها ،كاهن بر حیوانی كه باید قربانی
میشد دست میگذاشت و دعا میكرد .بدین ترتیب ،این حیوان به عنوان
قربانی جدا شده ،كاركرد دیگری نمیتوانست داشته باشد و به عنوان قربانی
ِ
گناه ،یا جرم ،یا قربانی داوطلبانه گذرانیده میشد .یكی از معانیای كه
در دستگذاری كاهنان وجود داشت ،همانا جدا شدن آنها از بقیۀ قوم و
تقدیس و وقف آنها برای خدمتی بود كه خدا آنها را بدان خوانده بود .در
باب  ۱۳کتاب اعمال رسوالن میخوانیم كه روحالقدس در هنگام عبادت به
رهبران كلیسای انطاكیه میگوید« :برنابا و سو ُلس را برای من جدا سازید،
به جهت كاری كه ایشان را بدان فرا خوانده ام» (اعمال:۱۳ .)۲و میبینیم
که پس از شنیدن این فرمان« :آنگاه پس از روزه و دعا ،دست بر آن دو
نهاده ،ایشان را روانۀ سفر كردند» (اعمال:۱۳ .)۳در این دستگذاری ،این
دو نفر برای انجام خدمتی مشخص جدا میشوند و به مأموریت خاصی
فرستاده میشوند .برنابا و سو ُلس رهبرانی شناخته شده و مسح شده
بودند كه مسح و رهبری آنان برای كلیسا محرز بود ،اما با این حال ،برای
انجام این هدایت و خدمت تازه دستگذاری میشوند و بدین گونه برای این
خدمت تازه وقف می شوند .بهیقین در این دستگذاری برای آنها دعا نیز
میشود تا برای این خدمت مسح و قوتی جدید نیز دریافت كنند.
بیشک برای دستگذاری معانی و كاركردهای دیگری را نیز میتوان
برشمرد ،اما در این مقالۀ كوتاه سعی ما بر آن بود تا به شكلی اجمالی
به سه معنی و كاركرد بنیادین آن اشاره كنیم .مراسم و آیینها و نمادهای
كتابمقدسی و كلیسایی ،مشحون از معانی گوناگونند و كاركردهایی
چندگانه دارند و با ابعاد گوناگون وجود انسان و سطوح مختلف آگاهی او
(كه شامل ناخودآگاه او نیز میشود) ،سخن میگویند .و روح خدا میتواند
توسط همۀ آنها با انسان سخن بگوید و از طریق آنها در او عمل كند.
همچنین این آیینها و نمادها و اعمال روحانی نقش مهمی در انسجام
بخشیدن به قوم خدا و شكلدهی به هویت جمعی آن دارنــد .تأثیرات
روانشناختی آنها نیز از سوی روانشناسانی چون كارل گوستاو یونگ مورد
بررسی قرار گرفتهاند .از این رو ،بجاست كه با نگاهی عمیقتر و موشكافانهتر
به آنها بنگریم و اجازه دهیم روح خدا توسط آنها با ما سخن گوید و در
ما عمل كند.

ایمانی که به هیچ قیمت
دست بردار نیست!
متی:۱۵-۲۱۲۸

رضا پرمور

استادیار دانشکده الهیات پارس

یکی از خصوصیات بارز ایمان حقیقی که در کتابمقدس به آن توجه
زیادی مبذول شده است« ،پافشاری و اصرار» در تقاضا و درخواست از
ن که اصرار میورزیدند،
خداست .در رویارویی افراد مختلف با عیسی ،آنا 
هیچگاه با بیتوجهی او روبهرو نمیشدند .برای نمونه ،بارتیمائوس کور را
میتوان نام برد که علیرغم سرزنش و ممانعت مردم ،دست از فریاد زدن
برنمیدارد و حتی برای اطمینان از اینکه صدای او در میان همهمه و عتاب
جمعیت به گوش عیسی میرسد ،بیوفقه بر شدت فریاد خود میافزاید
(مرقس:۱۰-۴۶۵۲).
برای تأکید بر اهمیت اصرار ورزیدن در دعا ،عیسی داستانی را نقل
میکند که روایت آن در انجیل لوقا:۱۸-۱ ۱۸درج شده است .در این
ً
کامال
داستان عیسی دو شخصیت را که از نظر نفوذ و مرتبۀ اجتماعی
متضاد هم بودند ،در مقابل هم قرار میدهد :از یک سو بیوهزنی را میبینیم
که نمایندۀ یکی از ضعیفترین اقشار جامعۀ آن روز بود ،و از سوی دیگر،
قاضی قدرتمندی را که احتما ًال به دلیل اقتدار شغلی و رتبۀ اجتماعی خود،
اهمیتی برای هیچکس و هیچ مقامی ،حتی خدا ،قائل نبود .ولی میبینیم
که همین بیوهزن بهظاهر ضعیفِ ،سالحی در اختیار دارد که حتی قاضی
سنگدل نیز در مقابل آن یارای مقاومت در خود نمیبیند ،بهطوری که
سرانجام «سماجت و اصرارِ » این بیوهزن در دادخواهی ،قاضی را به ستوه

میآورد و او را وادارد تا به درخواست وی رسیدگی کند .با ذکر این داستان
و تقابل شخصیت منفی این قاضی با شخصیت مهربان خدا ،عیسی بر تأثیر
اصرار در دعا و رابطۀ آن با ایمان ،بسیار تأکید مینماید.
همچنین در انجیل مــتــی:۱۵-۲۱ ۲۸میخوانیم که روزی عیسی
برای کناره گرفتن از هیاهوی انبوه مردم و شاید به منظور صرف وقت
بیشتر با شاگردان خود ،به منطقۀ صور و صیدون میرود .در آنجا به زنی
خورد که رفتارش نمونۀ زنده و بارزی از شخصیت بیوهزن
کنعانی برمی َ
مذکور در داستان عیسی را به نمایش میگذارد .حتی به یک معنا این
زن ،در پافشاری و اصرار ،از آن بیوهزن سبقت میگیرد چرا که «توهین»
عیسی هم او را از رسیدن به مقصود بازنمیدارد .اما ،عیسی در واکنش به
سماجت و سرسختی این زن ،او را خطاب کرده ،میگوید« :ای زن ،ایمان
تو عظیم است!»
چقدر شنیدن چنین جملهای از دهان عیسی آن هم خطاب به یک
زن اجنبی ،میتوانست برای شاگردان سنگین باشد ،چراکه آنها نهتنها
هیچگاه توسط عیسی مخاطب چنین سخنی قرار نگرفته بودند ،بلکه
برعکس و بهدفعات ،به خاطر کمایمانی و حتی بیایمانی مورد شماتت
عیسی واقع شده بودند (متی:۱۴۳۱؛ :۱۶ ۸و :۱۷.)۱۷
اما عیسی مقصود دیگری را دنبال میکرد .او رویارویی با این زن را
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موقعیتی استثنایی برای عرضۀ تعلیمی عملی در مورد ایمان به شمار آورد.
از این رو ،به تعمد رفتاری از خود بروز داد که بیشتر به رفتار قاضی سنگدل
در داستان مذکور در انجیل لوقا شبیه است تا به شخصیت مهربان و
دلسوزِ همیشگی خود او.
متی در انجیل خود مینویسد که زن کنعانی فریادزنان نزد عیسی میآید
و علیرغم مواجهه با سکوت و بیتوجهی عیسی ،از درخواست خود دست
نمیکشد و فریادکنان به دنبال او به راه میافتد .شاید فریاد این زن بیشتر
به جیغ و داد و شیون شبیه بود تا به صدای فریادی بلند ،چون شاگردان را
به ستوه میآورد .همان شاگردانی که احتما ًال با دیگران همراه شده بودند
تا بارتیمائوس کور را ساکت کنند ،اینبار خود واسطه میشوند تا عیسی
به درخواست زن رسیدگی کند با این امید که هرچه زودتر از مزاحمت
او خالصی بیابند .چقدر انگیزۀ شاگردان در این ماجرا به انگیزۀ قاضی
سنگدل در داستان عیسی شباهت دارد (رسیدگی به دادخواست دیگران
برای نیل به راحتی شخصی خود).

اما صدای فریاد این زن در گوش عیسی طنین دیگری داشت .برای
او این فریاد ،موسیقی گوشنوازی بود که توسط ایمان این زن نواخته
میشد .زنی که اجازه نداده بود تفاوت قومی و دشمنی موجود بین قوم او
(بتپرست) و قوم یهود (تنها قوم یکتاپرست در آن زمان) ،مانعی در تقرب
او به عیسی ایجاد کند.
برخالف شاگردان ،عیسی مایل نبود صدای این موسیقی ،خیلی زود
توجهی خود مانع به مراتب بزرگتری را بر سر راه
خاموش گردد ،لذا با بی
ِ
این زن قرار داد .برای بسیاری از ما ،بیتوجهی از طرف آنان که دوستشان
داریم ،توهین بزرگی به شمار میآید ،و گاهی چنان به دل و وجود ما آسیب
میرساند که شاید هیچگاه قادر به فراموش کردن آن نباشیم .اما این زن
برای رسیدن به مقصود ،حاضر بود هر بهایی بپردازد و خود را تا هر اندازه
که الزم باشد ،فروتن بسازد .او خوب میدانست که با چه کسی روبهرو
است و بهخوبی آگاه بود که این تنها فرصت ممکن برای آزادی دخترش
ی َبرد ،حاکی
خواهد بود .القابی که زن کنعانی در خطاب به عیسی به کار م 
از شناختی عمیق از مقام عیسی بود« :سرور من»« ،ای پسر داود».
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در پاسخ به درخواست شاگردان مبنی بر مرخص کردن زن (متی:۱۵،)۲۳
عیسی میگوید که تنها برای گوسفندان گمگشتۀ بنیاسرائیل فرستاده
شده است .با وجود این ،فضای حاکم بر این واقعه ،داللت بر مفهوم و
منظوری دیگری دارد .او که از شفا دادن در روز َش ّبات ابایی نداشت و
کرات به غیریهودیان توجه نشان داده بود ،چگونه میتوانست در مقابل
به ّ
التماسهای این زن چنین پاسخی بدهد؟ اما علیرغم شنیدن پاسخ عیسی،

زن در مقابل او زانو میزند و میگوید« :سرور من ،مرا یاری کن!» .و با
این عمل خود ،معنای تلویحی گفتۀ عیسی را ظاهر میسازد .شاگردانی که
قصد خالصی از حضور این زن را داشتند ،حال با حیرت کسی را پیش روی
خود میدیدند که شایستگیهای کامل یک فرزند ابراهیم را در جلوی چشم
آنها به نمایش گذاشته بود.
در این برحه ،دیگر انتظار میرود که عیسی به تقاضای این زن توجه و
رسیدگی کند .ولی درخشش جواهر ایمان زن هنوز به طور کامل چشم
شاگردان را خیره نکرده بود و پسر خدا درصدد به نمایش گذاردن کامل
این ایمان بود .بنابراین ،در پاسخ به التماس زن ،عیسی مانعی به مراتب
بزرگتر (یعنی پائین آوردن شخصیت) را بر سر راه او قرار میدهد« :نان
فرزندان را گرفتن و پیش سگان انداختن ،روا نیست» .شاید پایمال شدن
شخصیت مانعی باشد که عبور از آن برای بسیاری از مردم غیرممکن به
نظر برسد ولی گویا هیچ مانعی نمیتوانست موجب دلسردی ،سوءتفاهم
و عقبنشینی زن کنعانی شود .از این رو ،پاسخی بس شگفتانگیز به

عیسی میدهد و میگوید« :بله ،سرورم ،اما سگان نیز از خردههایی که
از سفرۀ صاحبشان میافتد ،میخورند!» او حاضر شد سگ سفرۀ فرزندان
خدا باشد تا شخصی آزاد در دنیایی بهدور از خدا.
و با ایمان خود ثابت کرد که شایستگی احراز مقام فرزندی خدا را دارد.
در این واقعه ،عیسی با موانعی که ایجاد میکند ،فرصتهایی را در مقابل
زن کنعانی قرار میدهد تا قابلیتهای ایمان او را نمایان سازد ،ایمانی که
هیچ مانعی جلودارش نیست ،چون بهخوبی میداند با چه کسی روبهرو
است؛ کسی که توانائیهایش را حد و مرزی نیست .و درست به خاطر
همین شناخت است که زن خود را تا به این درجه فروتن میسازد و از
خواستهای که دارد ،لحظهای عقب نشینی نمیکند .براستی این ایمان
موجب تکریم و جالل عیسی شد.
بسیاری از ما ایمانداران ،پس از روبهرو شدن با نامالیمات ،در ایمان
خود دلسرد شده ،امید خود را به قصد نیکوی خدا از دست میدهیم .ولی
زن کنعانی در تجربهای که با عیسی داشت ثابت کرد که خدا نیکوست،
حتی زمانی که در مشکالت ما ساکت است و یا در پاسخ به احتیاجات ما،
بیتوجه و یا حتی سختدل بهنظر میرسد.
چقدر عالی است که چنین ایمانی را نمونه و سرمشق زندگی ایمانی خود
قرار دهیم ،ایمانی که هرگز و به هیچ قیمتی دست بردار نیست.

آمبروز یکی از پدران کلیسا و از تأثیرگذارترین رهبران و خادمان مسیحی زمان خودش محسوب میشود .او سالیان سال اسقف شهر میالن بود
و از مدافعان سرسخت راستدینی مسیحی ،خصوص ًا در مقابله با بدعت آریوسی محسوب میشود .او آثار بسیاری در زمینۀ تفسیر کتابمقدس
و نیز شرح و بسط آموزههای مسیحی به نگارش درآورده است .آمبروز همچنین آثار بسیاری در زمینۀ زندگی روحانی و اخالقیات مسیحی دارد.
یکی از آثار ماندگار او «وظایف خادمان خدا» نام دارد که در آن به توصیف صفات و ویژگیهای خادمان خدا میپردازد .اگرچه این کتاب ،اثری است
ارزشمند در مورد خدمت مسیحی ،اما بخشهای بسیاری از آن به زندگی روحانی مسیحیان عادی نیز مربوط میشود .این کتاب با ذکر هشدارهایی
در مورد کاربرد زبان آغاز میشود .در ذیل بخشهایی از این نوشتار را به نظرتان خواهیم رساند:
 íبرای اینکه بتوانیم سخن بگوییم ،باید پیش از هر چیز بیاموزیم
سکوت کنیم تا مبادا سخنمان در برابر کسی که به ما تهمت میزند،
باعث محکومیتمان شود« :زیرا با سخنان خود تبرئه خواهید شد و با
سخنان خود محکوم خواهید گردید» (متی:۱۲ .)۳۷چه ضرورتی دارد که
به خاطر سخنانتان خود را در معرض محکوم شدن قرار دهید ،در حالی
که با حفظ سکوت ،امنیت بیشتری دارید؟ بسیاری را دیدهام که با سخن
گفتن مرتکب گناه شدهاند در حالی که بهندرت کسی را دیدهام که با حفظ
سکوت مرتکب گناه شود .بنابراین فراگیری اینکه چگونه سکوت کنیم از
فراگیری اینکه چگونه سخن بگوییم ،دشوارتر است .بهندرت پیش میآید
که حتی در مواقعی که حرف زدن خالی از فایده است ،کسی سکوتش را
حفظ کند.
 íمقدسان دوست دارند سکوتشان را حفظ کنند زیرا نیک آگاهند
که سخنان انسان ممکن است به گناه بینجامد و گفتار او میتواند سرآغاز
خطاهای بسیار باشد .داوود میگوید« :گفتم” :مراقب راههایم خواهم
بود تا به زبانم گناه نورزم“» (مزمور:۳۹ .)۱داوود میداند که هیچکس
نمیتواند زبانش را از سخنان شریرانه بازدارد ،پس با رعایت قانون حفظ
سکوت ،بیگناهی خود را حفظ میکند و بدینسان با سکوت کردن از
اشتباهاتی که با تکلم بهدشواری میتواند از آنها بگریزد ،اجتناب میورزد.
 íبراستی مصیبت بزرگی است که دهان انسان او را محکوم سازد ،و
اگر به خاطر سخنی بیهوده باید حساب پس بدهیم (متی:۱۲  ،)۳۶چقدر
بیشتر به خاطر سخنان ناپاک و شرمآور حساب پس خواهیم داد؟ زیرا
سخنانی که با شتاب ادا میشوند ،از سخنان بیهوده بدترند.
 íپس چه باید کــرد؟ آیا باید لب فرو بست و زبــان در کام
کشید؟ البته که خیر« .وقتی برای سکوت و وقتی برای
سخن گفتن» (جــامــعــه:۳ .)۷اگــر بــرای هر سخن
ناشایست باید جواب پس بدهیم ،به همین شکل
برای سکوت بیمورد هم باید جوابگو باشیم.
 íپس مراقب قلوب و زبانهایمان باشیم
که در مورد این دو در کتابمقدس مطالبی

گفته شده است .ما در مورد زبان سخن گفتیم و کتابمقدس در جایی
دیگر میگوید« :دل خویش را با مراقبت تمام پاس بدار» (امثال:۴).۲۳
شدت مراقب قلب و زبان خود بود ،آیا شما نیز نباید چنین
اگر داوود به ّ
باشید؟
پس باید دهانتان را دری باشد تا در وقت نیاز بسته شود و
í
باید با هوشیاری این در را به کار گرفت تا به خاطر خشم صدایتان بلند
نشود و کالمی ناشایست را با کالم ناشایست پاسخ نگویید .کالم خدا
میگوید« :خشمگین باشید ،اما گناه مکنید» (افسسیان:۴ .)۲۶پس
زمانهایی که ممکن است برافروخته و خشمگین شوید (و ممکن است این
خشم بهیکباره از احساساتتان سرچشمه گیرد و آگاهانه و ارادی نباشد)،
مگذارید کالمی نادرست و ناشایست از دهانتان خارج شود تا مبادا در
گناه بیفتید ،بلکه باید یوغی بر دهان و ترازویی بر کالمتان باشد (یعنی
فروتنی و اعتدال بر شما حاکم باشد) ،تا زبانتان مطیع فکرتان باشد .باید
زبانتان را با جدیت مهار کنید و مرزهایی برایش ترسیم کنید تا از مدار
اعتدال خارج نشود .باشد که از دهانتان سخنانی خارج شود که با ترازوی
عدالت سنجیده شود و آنچه میگویید معنا داشته و سخنانتان واجد وزن
و اعتبار باشد.
 íکسی که بدین سخنان گوش بسپارد ،فردی حلیم ،مهربان و
معتدل خواهد بود .برای اینکه بر دهانتان نگاهبانی کنید ،بر زبانتان
لگام زنید و پیش از سخن گفتن ،کالمتان را سبک سنگین کرده ،آن
را بیآزمایید (بسنجید آیا صالح است سخنی بگویم ،پاسخی دهم و یا
اظهار نظر کنم؟) .این رویه به منزلۀ تمرین حلم و مهربانی و اعتدال
است .بدینسان به خاطر خشم و آشفتگی لب به سخن نخواهید گشود
و در کالمتان اثری از عواطف آشفته نخواهد بود ،و در زبانتان شعلۀ
شهوت برنکشیده و خشم عامل جــاری شدن کالمتان
نخواهد بــود .باشد که بدینسان سخن گویید که
اگر چنین کنید ،یعنی فیض بر حیات درونتان
غالب است .و نباشد سخنانی که میگویید،
نشاندهندۀ این باشند که ارزشهای درونیتان
منحط و ملوثند.

گنجهای روحانی
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معرفی کتاب
الهیات مسیحی در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود تحوالت بسیاری
را پشت سر گذاشته است ،اما کثرت و دامنۀ این تحوالت شاید در هیچ
دورانــی به انــدازۀ دوران معاصر و باالخص قرن بیستم نبوده است .در
کل ،قرن بیستم عصر تغییر و تحوالت سریع و پیشبینیناپذیر در ابعاد
سرگیجهآور بوده است و جوامع انسانی در این دوران در عرصههای فکری،
فلسفی و اجتماعی تغییرات بسیاری را تجربه نمودند .ظهور ایدئولوژیهایی
چون مارکسیسم و فاشیسم که جوامع بشری را به عرصۀ آزمون و خطای
فرضیات خود تبدیل کردند ،وقــوع دو جنگ جهانی ویرانگر در ابعاد
آخرالزمانی ،گسترش و فراگیر شدن تفکراتی چون سکوالریسم و نیهلیسم
در جوامع غربی ،تحوالت سریع تکنولوژیک که در عین بهبود شرایط
زندگی بشری بحرانهایی جدی چون نابودی محیط زیست و خطر جنگ
هستهای را نیز رقم زدند ،و رخدادهای متعدد بسیار ،تصویر جوامع بشری
را بهگونهای دگرگون کردند که با شرایط جوامع قرن نوزدهم قابل مقایسه
نیست.

ایمان مسیحی نیز در این فضای ملتهب و متغیر ،در تقابل با چالشهای
متعددی که فرا رویش قرار داشت ،تالش کرد تا با توجه به فضای قرن
بیستم ،به بازاندیشی در میراث ایمان مسیحی و حقایق مکاشفۀ الهی
بپردازد و پاسخهایی در خور به انسان معاصر عرضه دارد .برخی مکاتب
الهیاتی در پرتو تحوالت فکری و اجتماعی قرن بیستم سعی کردند که
مفاهیم ایمان مسیحی را بهگونهای تعریف کنند که برای انسان معاصر
قابل درک باشد و در این مسیر برخی فلسفههای معاصر را ظروفی مناسب
برای حقایق ایمان مسیحی پنداشتند .برخی دیگر با تداوم سنن دیرینۀ
الهیات مسیحی و در قالبها و مفاهیم دیرینه ،حقایق ایمان مسیحی را در
فضای معاصر از نو مطرح کردند .مجموعۀ این تالشها ،تاریخچۀ الهیات
مسیحی را در قرن بیستم رقم زده است.
کتاب «"لهیات مسیحی در قرن بیستم" تالشی قابل ستایش برای
جمعبندی و تحلیل تحوالت الهیات مسیحی در عصر حاضر است.
نویسندگان این کتاب که احاطۀ وسیعی بر تحوالت الهیات مسیحی در
عصر حاضر دارند ،سعی کردهاند بهشکلی خالصه ،مکاتب الهیاتی مهم
قرن بیستم را به خوانندگان معرفی نمایند و نمایندگان شاخص هر مکتب
و آرا و اندیشههایش را بررسی کنند .آنان تالش میکنند تا به مهمترین
ابعاد و جنبههای هر مکتب بپردازند و از پرداختن به جزئیات بپرهیزند.
آنها همچنین سعی میکنند از بهکارگیری زبان تخصصی بپرهیزند ،اما
ماهیت مباحثی که دنبال میکنند باعث میشود تا گاهی متن کتاب ثقیل
و دیرفهم باشد.

نام کتاب :الهیات مسیحی در قرن بیستم

Twentieth Century Theology

نویسندگان :استنلی گرنز ،راجر اولسون

مترجمان :روبرت آسریان ،میشل آقامالیان

ناشر :نشر ماهی

سال انتشار۱۳۸۹ :
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بودگی
در پیشگفتار کتاب ،نویسندگان به بررسی موضوع فرا
ِ
خدا( )Transcendenceو درونبودگی( )Immanenceاو میپردازند.
آنها فرابودگی خدا را متعال بودن و فراسویی و تمایز و استقالل او از جهان
تعریف میکنند ،و درونبودگی خدا را حضور او در جهان و فعالیت و تأثیر
گذاریش بر کل هستی و تاریخ معنی میکنند ،و به این موضوع میپردازند
که در کتابمقدس ،خدا هم در ورای جهان و نیز حاضر در آن معرفی
میشود .از دیدگاه آنان تاریخ الهیات مسیحی را به یک معنی میتوان
تالشی برای برقراری تعادل بین دو مفهوم فرا بودگی و درونبودگی خدا
دانست .از دیدگاه نویسندگان کتاب ،مکاتب الهیاتی معاصر ،گاه بیش از
حد بر ُبعد فرابودگی خدا تأکید کردهاند ،که این رویکرد منجر به پدیدآیی
الهیاتی شده است که هیچ ارتباطی با فرهنگ اطراف خود ندارد .از سوی
دیگر ،تأکید بیش از حد بر ُبعد درونبودگی خدا میتواند منجر به پدیدآیی
الهیاتی شود که بیش از حد اسیر چارچوبهای فرهنگی زمان خویش است.
بر اساس این نگرش ،نویسندگان مکاتب الهیاتی ،قرن بیستم را شامل
مکاتبی میدانند که بر یکی از این دو بعد بیش از حد تأکید کردهاند و یا
تالش کردهاند تعادلی بین این دو جنبه به وجود آورند .نویسندگان کتاب
بر اساس این چشمانداز به معرفی و سپس نقد و تحلیل مکاتب و آرای
متألهان قرن بیستم میپردازند.
کتاب شامل ده فصل است .نویسندگان پس از پیشگفتار کتاب
که در آن به عدسی و ابزار تحلیل خود که همانا نگریستن به
مکاتب الهیاتی قرن بیستم از منظر دو مقولۀ فرابودگی
و درونبــودگــی خدا اســت ،در فصل اول به معرفی
نگرش روشنگری و به عبارتی مدرنیته و نتایج
و داللتهای آن بر جوامع غربی و سپس بر
کلیسا و متفکران مسیحی میپردازند
و این موضوع را مطرح میکنند که
پس از دوران روشنگری ،تعادل
کالسیکی که بین ایــن دو مقوله
در الهیات مسیحی وجــود داشــت از
بین رفت و پس از آن ،تالشهای مکاتب
الهیاتی بعدی صرف برقراری دوبارۀ این تعادل
گشت .سپس در فصل دوم کتاب نویسندگان به
بررسی تحوالت الهیاتی در قرن نوزدهم میپردازند که
بدون درک پیشفرضها و آرایشان نمیتوان تحوالت فکری
الهیات قرن بیستم را درک نمود .در این فصل موضوعاتی چون
تأثیر آرای کانت و ِهگل بر الهیدانان مسیحی و نیز نقش منحصربهفرد
اشالیرماخر در بنیان نهادن اساس الهیات بر تجربۀ دینی انسان ،مورد
بحث قرار میگیرند و آنچه بعدها الهیات لیبرال نام گرفته و در قرن بیستم
شکلهای متنوعی به خود میگیرد ،معرفی میشود .در مجموع ،تالش
اصلی الهیات لیبرال تأکید بر درونبودگی خدا معرفی میشود.
فصل سوم طغیان جدی متفکرانی چون کارل بارت و امیل برونر در برابر
تأکید بیش از حد بر درونبودگی خدا و ارائۀ تصویری جدید از فرابودگی
خدا برای انسان معاصر توضیح داده میشود .برای مثال ،بارت در عین
تأکید جدی بر شکاف پرناشدنی بین خدای بیکران و انسان کرانمند،
فرابودگی خدا را به مثابه آزادی خدا مطرح میکند .نویسندگان در این
فصل به معرفی متألهین دیگری میپردازند که به واسطۀ تأکید خاصشان بر
فرابودگی خدا و نیز تأکید بر ابعاد خاصی از راستدینی مسیحی ،مکتبی را
پدید آوردند که راستدینی جدید نام گرفت.
در فصلهای بعدی همین روش تحلیل و نقد ادامه یافته و مکاتب مختلف

بدین سیاق تقسیمبندی میشوند :فصل چهارم به الهیات پاول تیلیش
و الهیات فرآیند باورانه و فصل پنجم به الهیات سکوالر و آرای دیتریش
بونهوفر میپردازد که تأکید اصلیشان بر وجه درونبودگی وجود خدا بود.
فصل ششم آرای یورگن مولتمان و ولفهارت پاننبرگ تحت عنوان الهیات
امید که بر فرابودگی خدا تأکید دارد ،مطرح میشود .در معرفی آثار این دو
متفکر به مفهوم مکاشفه و تاریخ و نیز بعد آخرتشناختی ایمان مسیحی
که فرابودگی خدا در بطن آن متجلی میشود ،پرداخته میشود.
در فصل هفتم به مکاتب الهیاتیای پرداخته میشود که تجربۀ ستم
اجتماعی و رهایی انسان را محور اندیشهپردازیهای خود قرار داده و بر
درونبودگی خدا در گسترۀ تجربۀ رهاییبخش سیاهان ،اقشار محروم و
زنان تأکید میکنند.
فصل هشتم به بررسی آرای دو متفکر کاتولیک ،یعنی کارل رانر و هانس
کونگ میپردازد و تالش آنها را در تأکید بر فرابودگی بررسی میکند و
تأثیر این دو الهیدان برجسته را بر فضای الهیاتی کلیسای کاتولیک و کل
الهیات معاصر تحلیل میکند.
فصل نهم تالش متألهین مکتب الهیات روایتی را در بازآفرینی
فرابودگی در بطن داستان و روایت ،به روایت میکشد و اینکه خدا
چگونه به واسطۀ روایتها و داستانهای کتابمقدس با انسان
سخن میگوید.
فصل دهــم نیز الــهــیــات انجیلی و تالش
الهیدانان این مکتب در ایجاد تــوازن بین
فــرابــودگــی و درونبــودگــی خــدا مــورد
بررسی قرار میگیرد و آرای دو نفر
از نمایندگان برجستۀ این مکتب،
یعنی کارل هنری و برنارد رام معرفی
میشود.
نکتۀ دیگری نیز که باید به آن اشاره کنیم
این است که نویسندگان در معرفی مکاتب مختلف به
سیر تاریخی پدیدآیی آنها هم توجه داشته و این مکاتب
بر اساس ترتیب زمانی پدیدآیی و تطورشان مورد بررسی قرار
میگیرند و معرفی مکاتب الهیاتی مختلف بر اساس ترتیب تاریخی
به وجود آمدنشان نیز انجام شده است.
در آخر نیز در نوشتاری کوتاه نویسندگان به جمعبندی تالشهای به
عمل آمده در مکاتب الهیاتی قرن بیستم برای رسیدن به الهیاتی که در
آن هم بعد فرابودگی و هم بعد درونبودگی خدا لحاظ شده باشد و نیز
افراط و تفریطهای انجام شده ،میپردازند و چشماندازهای آینده را برای
خواننده ترسیم میکنند.
کتاب "الهیات مسیحی در قرن بیستم" در سال  ۱۹۹۳به عنوان بهترین
کتاب سال از سوی منتقدان مجلۀ معتبر مسیحیت امروز برگزیده شد و
پس از انتشار نیز به کتابی مرجع در زمینۀ الهیات مسیحی در قرن بیستم
تبدیل شد .با توجه به قلت منابع فارسی در این زمینه ،این کتاب اثری
مفید در زمینۀ الهیات معاصر است که تصویری هرچند موجز ولی دقیق از
الهیات معاصر به خوانندگان ارائه میدهد و میتواند مدخلی مناسب برای
مسیحیان ایرانی برای ورود به این مباحث باشد .خواندن این کتاب مفید
را به خوانندگان عزیز پیشنهاد میکنیم.
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ends of the earth. For what shall a man be profited, if
he gain the whole world, but lose his own soul? Him I
seek, who died for us: Him I desire, who rose again for
our sake. This is the gain which is laid up for me. Pardon
me, brethren: do not hinder me from living, do not wish
to keep me in a state of death; and while I desire to
belong to God, do not give me over to the world. Allow
me to obtain pure light: when I have gone there, I shall
indeed be a man of God. Permit me to be an imitator
of the passion of my God. If any one has Him within
himself, let him consider what I desire, and let him have
sympathy with me, as knowing how I am straitened.

the bread of God, the heavenly bread, the bread of life,
which is the flesh of Jesus Christ, the Son of God, who
became afterwards of the seed of David and Abraham;
and I desire the drink of God, namely His blood, which is
incorruptible love and eternal life.

8. Be favourable to me
I no longer wish to live after the manner of men, and
my desire shall be fulfilled if you consent. Be willing, then,
that you also may have your desires fulfilled. I entreat
you in this brief letter; give credit to me. Jesus Christ
will reveal these things to you, [so that you shall know]
that I speak truly. He is the mouth altogether free from
falsehood, by which the Father has truly spoken. Pray
for me, that I may attain [the object of my desire]. I have
not written to you according to the flesh, but according to
the will of God. If I shall suffer, you have wished [well] to
me; but if I am rejected, you have hated me.

9. Pray for the church in Syria
Remember in your prayers the Church in Syria, which
now has God for its shepherd, instead of me. Jesus
Christ alone will oversee it, and your love [will also regard
it]. But as for me, I am ashamed to be counted one of
them; for indeed I am not worthy, as being the very last
of them, and one born out of due time. 1 Corinthians
15:8-9 But I have obtained mercy to be somebody, if I
shall attain to God. My spirit salutes you, and the love
of the Churches that have received me in the name of
Jesus Christ, and not as a mere passer-by. For even
those Churches which were not near to me in the way, I
mean according to the flesh, have gone before me, city
by city, [to meet me.]

7. Reason of desiring to die

10. Conclusion

The prince of this world would fain carry me away, and
corrupt my disposition towards God. Let none of you,
therefore, who are [in Rome] help him; rather be on my
side, that is, on the side of God. Do not speak of Jesus
Christ, and yet set your desires on the world. Let not
envy find a dwelling-place among you; nor even should
I, when present with you, exhort you to it, be persuaded
to listen to me, but rather give credit to those things
which I now write to you. For though I am alive while
I write to you, yet I am eager to die. My love has been
crucified, and there is no fire in me desiring to be fed; but
there is within me a water that lives and speaks, saying
to me inwardly, Come to the Father. I have no delight in
corruptible food, nor in the pleasures of this life. I desire

Now I write these things to you from Smyrna by the
Ephesians, who are deservedly most happy. There is
also with me, along with many others, Crocus, one dearly
beloved by me. As to those who have gone before me
from Syria to Rome for the glory of God, I believe that
you are acquainted with them; to whom, [then,] make
known that I am at hand. For they are all worthy, both
of God and of you; and it is becoming that you should
refresh them in all things. I have written these things
unto you, on the day before the ninth of the Kalends of
September (that is, on the twenty-third day of August).
Fare well to the end, in the patience of Jesus Christ.
Amen.
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work. For if you are silent concerning me, I shall become
God’s; but if you show your love to my flesh, I shall again
have to run my race. Pray, then, do not seek to confer
any greater favour upon me than that I be sacrificed to
God while the altar is still prepared; that, being gathered
together in love, you may sing praise to the Father,
through Christ Jesus, that God has deemed me, the
bishop of Syria, worthy to be sent for from the east unto
the west. It is good to set from the world unto God, that
I may rise again to Him.

3. Pray rather that I may attain to martyrdom

5. I desire to die
From Syria even unto Rome I fight with beasts, both
by land and sea, both by night and day, being bound
to ten leopards, I mean a band of soldiers, who, even
when they receive benefits, show themselves all the
worse. But I am the more instructed by their injuries [to
act as a disciple of Christ]; yet am I not thereby justified.
1 Corinthians 4:4 May I enjoy the wild beasts that are
prepared for me; and I pray they may be found eager
to rush upon me, which also I will entice to devour me
speedily, and not deal with me as with some, whom, out

You have never envied any one; you have taught
others. Now I desire that those things may be confirmed
[by your conduct], which in your instructions you enjoin
[on others]. Only request in my behalf both inward and
outward strength, that I may not only speak, but [truly]
will; and that I may not merely be called a Christian,
but really be found to be one. For if I be truly found
[a Christian], I may also be called one, and be then
deemed faithful, when I shall no longer appear to the
world. Nothing visible is eternal. For the things which
are seen are temporal, but the things which are not seen
are eternal. For our God, Jesus Christ, now that He is
with the Father, is all the more revealed [in His glory].
Christianity is not a thing of silence only, but also of
[manifest] greatness.

4. Allow me to fall a prey to the wild beasts
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I write to the Churches, and impress on them all,
that I shall willingly die for God, unless you hinder me.
I beseech of you not to show an unseasonable goodwill towards me. Allow me to become food for the wild
beasts, through whose instrumentality it will be granted
me to attain to God. I am the wheat of God, and let me
be ground by the teeth of the wild beasts, that I may be
found the pure bread of Christ. Rather entice the wild
beasts, that they may become my tomb, and may leave
nothing of my body; so that when I have fallen asleep
[in death], I may be no trouble to any one. Then shall
I truly be a disciple of Christ, when the world shall not
see so much as my body. Entreat Christ for me, that by
these instruments I may be found a sacrifice [to God]. I
do not, as Peter and Paul, issue commandments unto
you. They were apostles; I am but a condemned man:
they were free, while I am, even until now, a servant.
But when I suffer, I shall be the freed-man of Jesus, and
shall rise again emancipated in Him. And now, being a
prisoner, I learn not to desire anything worldly or vain.

of fear, they have not touched. But if they be unwilling
to assail me, I will compel them to do so. Pardon me [in
this]: I know what is for my benefit. Now I begin to be
a disciple. And let no one, of things visible or invisible,
envy me that I should attain to Jesus Christ. Let fire and
the cross; let the crowds of wild beasts; let tearings,
breakings, and dislocations of bones; let cutting off of
members; let shatterings of the whole body; and let all
the dreadful torments of the devil come upon me: only
let me attain to Jesus Christ.

6. By death I shall attain true life
All the pleasures of the world, and all the kingdoms of
this earth, shall profit me nothing. It is better for me to
die in behalf of Jesus Christ, than to reign over all the

The letter to Romans
St. Ignatius of Antioch

Greeting
Ignatius, who is also called Theophorus, to the Church
which has obtained mercy, through the majesty of the
Most High Father, and Jesus Christ, His only-begotten
Son; the Church which is beloved and enlightened by
the will of Him that wills all things which are according
to the love of Jesus Christ our God, which also presides
in the place of the region of the Romans, worthy of God,
worthy of honour, worthy of the highest happiness,
worthy of praise, worthy of obtaining her every desire,
worthy of being deemed holy, and which presides over
love, is named from Christ, and from the Father, which
I also salute in the name of Jesus Christ, the Son of
the Father: to those who are united, both according to
the flesh and spirit, to every one of His commandments;
who are filled inseparably with the grace of God, and are
purified from every strange taint, [I wish] abundance of
happiness unblameably, in Jesus Christ our God.

1. As a prisoner, I hope to see you
Through prayer to God I have obtained the privilege
of seeing your most worthy faces, and have even been
granted more than I requested; for I hope as a prisoner
in Christ Jesus to salute you, if indeed it be the will of
God that I be thought worthy of attaining unto the end.
For the beginning has been well ordered, if I may obtain
grace to cling to my lot without hindrance unto the end.
For I am afraid of your love, lest it should do me an injury.
For it is easy for you to accomplish what you please; but
it is difficult for me to attain to God, if you spare me.

2. Do not save me from martyrdom
For it is not my desire to act towards you as a manpleaser, but as pleasing God, even as also you please
Him. For neither shall I ever have such [another]
opportunity of attaining to God; nor will you, if you shall
now be silent, ever be entitled to the honour of a better
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مرگ ناصری...

با آوازی یکدست
یکدست
		
ٔ
چوبین بار
دنباله
ِ
در قفایش
خطی سنگین و مرتعش
		
بر خاک میکشید.
				

تاج خاری بر سرش بگذارید!»
«ِ -
ٔ
دراز دنباله بار
آواز ِ
و ِ
َ
ذیان دردش
در ه ِ
یکدست
		
رشتهای آتشین
			
می ِرشت.
				

« -شتاب کن ناصری ،شتاب کن!»
َ
جان خویش یافت
از رحمی که در ِ
َس ُبک شد
			
و چونان قویی مغرور
ُ
اللی خویشتن نگریست.
		
در ز ِ

« -تازیانهاش بزنید!»
ٔ
رشته چرمباف
		

فرود آمد،

ریسمان بیانتهای ُسرخ
و
ِ
طول خویش
در ِ
از ِگرهای بزرگ
			
ُ
برگذشت.
					

« -شتاب کن ناصری ،شتاب کن!»
صف غوغای تماشاییان
از ِ
ایلعازر
راه خود گرفت
		
گامزنان ِ
دستها
ُ
پس پشت
		
در ِ
َ
به هم درافکنده،
			
َ
گران ِدینی گزنده
آزار ِ
و جانش را از ِ
آزاد یافت:
				

« -مگر خود نمیخواست ،ورنه میتوانست!»
آسمان کوتاه
ِ
به سنگینی
َ
خاموشی رحم
آواز رو در
		
بر ِ
ِ
فرو افتاد.
					
سوگواران
ُ
به خاک پشته برشدند
و خورشید و ماه
			
به هم
				
بر آمد.
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