
1

فهرست عناوین

دیباچه دیوید واتسون

انضباطهاى روحانى: درى به سوى آزادى-1
بخش نخست: انضباطهاى درونى

تفکر و مراقبه-2
دعا-3
روزه-4
مطالعه-5

بخش دوم: انضباطهاى بیرونى
ساده زیستى-6
سکوت و خلوت کردن-7
اطاعت-8
خدمت-9

بخش سوم: انضباطهاى گروهى
اعتراف- 10
پرستش- 11
هدایت- 12
جشن یا عبادت کلیسایى- 13

یادداشتها

دیباچه



2

امروزه صحبت کردن در مورد جدال میان اسالم، مارکسیم و مسیحیت جهان سوم دیگر امرى پیش پاافتاده 
گردد. مسیحیت غربى در کل چنان متزلزل است که در این مورد کارى از دستش ساخته نیست. محسوب مى

اکثریت مسیحیان غرب است. ما انگیز روحانیت راستین در میان هاى این سستى، افت غمیکى از بارزترین نشانه
دهیم؛ روح آزمند جامعه ایم؛ دیگر به نداى خدا گوش نمىدیگر زندگى آمیخته به دعا را به باد فراموشى سپرده

پرستیم. معرفت ما از خدا جاى رفاه زده غربى غافلگیرمان کرده است و حاال خداى دروغین ماتریالیسم را مى
گرایى مذهبى یا اجتماعى داده است. درحالى که در گرداب زندگى یا عملخود را به بحثهاى داغ الهیاتى و

ایم که چگونه منتظر خدا بمانیم و در او تعمق و تفکر نماییم. دیگر حس رویم، بکلى از یاد بردهمدرن فرو مى
قرون و گردیم و از شادى قوم خدا در طى ایم؛ و گیج و حیران بدور خود مىیابى خود را از دست دادهجهت

دانیم. کلیساى سازمان یافته و سنتى امروز چیزى براى اعصار، حتى در شرایط سخت و نومید کننده، هیچ نمى
ایمانان ندارد.جذب کردن بى

اى انگیز اینجاست که اکثر کسانى که امروزه خارج از کلیسا قرار دارند، تشنه و گرسنه خدا یا گونهنکته غم
هستند، ولى کلیسا بعنوان یک نهاد چیزى ندارد تا بصورت نان زنده یا شراب روح، به دیگر از واقعیت روحانى

ها، عرفان شرقى و یا اى از آنان به سوى آیینایشان تقدیم کند. بنابراین جاى تعجب نیست که شمار فزاینده
فرونشاندن نیست، آورند به این امید که تشنگى روحانى خود را که کلیساى غرب قادر بهمحافل سرى روى مى

فروبنشانند.
هاى طوالنى ظلمت روحانى و سردرگمى اخالقى، نور با این وجود در طول تاریخ کلیسا، به رغم دوره

اند که غیرت شدید براى انجام مأموریت حقیقى مسیح هرگز خاموش نشده است، و همواره کسانى بوده
اند. ریچارد فاستر این دیدگاهها رفت باطنى از خدا آمیختهکلیسایى یا شفقت نسبت به اوضاع اجتماعى را با مع

مقدسى و بنیادگرایانه مورد تفسیر را از میان بهترین روایات روحانى بیرون کشیده در چارچوب مسیحیت کتاب
و واقعیت همه آنها را در تجربه شخصى خودش به -کارى که این روزها ضرورت ویژه دارد- قرار داده است

دهد که هم حاوى درکى قابل ش گذاشته است. از این رو وى کتابى ارزنده در اختیار ما قرار مىبوته آزمای
کند آورى را بیان مىمالحظه است و هم داراى واژگانى غنى. او با سادگى و روانى فراوان مطالب بسیار شگفت

خواهد روحانیت از کف داده خویش را بازیابد.که راهگشاى کلیسایى است که مى
اولین بار این کتاب توسط جمعى از دانشجویان پرشور آمریکاى شمالى به دستم رسید. رویکردهاى مفید 
نویسنده این کتاب آشکارا بر زندگى ایشان اثر گذارده بود وقتى خودم شروع به خواندن آن کردم، نتوانستم 

برد، نیازهاى فعلى مسیحیان غرب باال مىاى آن را زمین بگذارم، و عبارات بسیارى را که فهم مرا در موردلحظه
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و البته در آن -دانستم که باید آن را چندین بار دیگر بخوانمگذارى کردم. با اینحال مىدر این کتاب عالمت
چون که حاوى مضامین حساس و مهمى است که باید با تعمق و تأمل بسیار دریافت. این مضامین -تفکر نمایم

باشند.ق ریچارد فاستر مىجملگى ثمره تأمالت عمی
نویسنده (که خودش ». سطحى بودن، لغت عصر ماست. امروزه بیش از هرچیز به انسانهایى عمیق نیاز داریم«

باشد) از شیوه زندگى و تعالیم عیسى و نویسندگان عهدجدید و نیز از گنجینه عظیم مردان خدا از کویکر مى
رهیل، مطالبى را استخراج کرده، بدانها از تجارب شخصى خویش و قدیس یوحناى صلیب گرفته تا ایولین آند

گذارد.افزاید و در اختیار خواننده مىثمره اوقاتى که با خدا سپرى کرده مى
اگر چه تمام فصول کتاب را مفید یافتم ولى بطور خاص تفاسیر ریچارد فاستر در باب سادگى، پرستش و 

توانستیم برخى از انضباطهاى اگر ما مسیحیان پرسروصدا و پرحرف مىعبادت کلیسایى نظرم را جلب کرد. 
شدیم. به نظر من مندرج در این کتاب را جدى بگیریم و بکار بندیم، بدون شک شاگردان مؤثرى براى مسیح مى

ت کتابى که اینک در دست دارید، داراى خاصیت برانگیزاننده است و خواننده را به داشتن زندگى توأم با عباد
کنند. همینطور کتاب مرجعى براى مطالعه گروهى، دعا و پرستش است. اگر بدرستى مورد شخصى تشویق مى

تواند کمکى ارزشمند در جهت رفع نیاز مبرم کلیسا به تجدید حیات باشد و به اعتقاد من استفاده قرار گیرد، مى
رد.اى که باشند حرفهاى زیادى براى گفتن دابراى مسیحیان از هر فرقه

این کتاب از بسیارى جهات، کتابى نیست که خواننده را به حال خود واگذارد بلکه او را به چالش واداشته، 
شود. وقتى دنیاى تشنه مبانى اساسى براى شناخت خدا و زندگى بر طبق زندگى مسیح را بدو یادآورى مى

به سوى خداوند منجى ما کشیده خواهند روحانیت، متوجه واقعیت روحانى قوم خدا شده تنها آنوقت بسیارى 
شد. از آنجایى که انضباط روحانى راهنمایى ارزشمند در زمینه بلوغ روحانى است، من مطالعه آن را توصیه 

کنم.مى

فصل اول
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آیم، منتها گذرم و بصورت خدا درمىمن از میانه زندگى همچون مسافرى که به سوى ابدیت رهسپار است، مى
دانلدکاگن، اسقف -کوچکتر از اصل و نیازمند آنم که نحوه تفکر کردن، پرستیدن و اندیشیدن را بیاموزمصورتى

اعظم کنتر بورى.

شود. نى یکى از مهمترین معضالت روحانى محسوب مىسطحى بودن لعنت عصر ماست. آموزه رضایت آ
تر است و نه به افراد داراى عطایاى بیشتر، بلکه نیاز ما به افراد امروزه نیاز مبرم ما نه به وجود افراد باهوش

باشد. تر مىعمیق
ودن کنند که وراى سطحى بانضباطهاى کالسیک زندگى روحانى ما را به داشتن زندگى ژرف دعوت مى

شاید تعجب کنید از اینکه چرا در این کتاب انضباطهاى روحانى تحت عنوان کالسیک -Pاست. ما را{
هاى اند. علت کالسیک نامیده شدن اینها صرفاً قدیمى بودنشان نیست، هرچند که در طى سدهتوصیف شده

اند که در مسیحیت سیک خوانده شدهاند. بلکه از این جهت کالبسیار انسانهاى شریف این انضباطها را بکار برده
}Pاند. تجربى نقشى محورى دارند. تمام بزرگان به نوعى بر ضرورت انضباطها تأکید کرده

کنند تا براى دنیاى پوچ هاى درونى قلمرو روحانى را جستجو نماییم. ما را تشویق مىکنند تا مغازهدعوت مى
خواهید به کنه روح مردمان وارد شده ایشان را درك و اگر مى«گوید: اطرافمان، پاسخ باشیم. جان وولمن مى

».احساس کنید، الزم است عمیق باشید
نباید چنین تصور کنیم که این انضباطها مختص قهرمانان ایمان است و از این جهت خارج از دسترس ما 

کنند. و تعمق در کالم خدا مىباشد، و یا به اندیشمندان بزرگى تعلق دارد که تمام عمر خود را صرف دعا مى
کنند، خواست خدا این است که انضباطهاى زندگى روحانى، براى آدمهاى معمولى باشد: آدمهایى که کار مى

کنند، باید ظرف بشویند یا چمن بزنند. درواقع در خالل فعالیتهاى عادى و روزمره است که دارى مىبچه
اعمال نمود. اگر قرار است این انضباطها در جهت تحول اشخاص توان به بهترین وجه انضباطهاى مزبور رامى

عمل کنند این عملکرد را باید در موقعیتهاى عادى زندگى بشرى بیابیم: در روابطمان با همسر، برادران و 
خواهران، دوستان و همسایگانمان.

هستند که هدفشان نبایستى تصور کنیم که انضباطهاى روحانى یک سلسله کارهاى سخت و یکنواخت 
کن کردن لبخند از صورت زمین است. بلکه برعکس هدف اصلى از اعمال همه انضباطها دستیابى به ریشه

بار نفع شخصى و ترس است. وقتى روح فرد از تمام شادمانى است. مقصود از انضباط رهایى از اسارت مشقت
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واخت نامید. آواز خواندن، رقصیدن و حتى فریاد توان انضباطها را عملى سخت و یکناینها آزاد شود، دیگر نمى
باشند.هاى انضباطهاى زندگى روحانى مىکشیدن از مشخصه

به یک معنا، انضباطهاى روحانى چندان سخت نیستند. هیچ لزومى ندارد که براى اعمال انضباط حتماً به 
هم بایستى - اندندگیشان را به مسیح نسپردهکه هنوز تمام ز- مدارج باالیى در الهیات دست پیدا کنیم. نوایمانان

نویسد: اعمال انضباط نمایند. تنها یک چیز الزم است و آن اشتیاق داشتن براى خداست. سراینده مزمور مى
(مزمور » چنانکه آهو براى نهرهاى آب شدت اشتیاق دارد، همچنان اى خدا جان من اشتیاق شدید براى تو دارد«
2ù1:42.(

واردین است. خود من هم پس از سالها بکار بستن انضباطهایى که در این کتاب مورد ضباط مال تازهاصالً ان
وارد باشیم. ولى بیایید این خواهیم تازهما نمى«وارد هستم. به قول تامس مرتون: اند، هنوز تازهبحث قرار گرفته

»توانیم باشیم!ارد چیز دیگرى نمىوواقعیت را بپذیریم که ما هرگز در تمام دوره زندگیمان جز تازه
اى از اعماق زیرین زندگیتان، ندایى شنیده شاید در گوشه» دهد.لجه به لجه ندا مى« گوید: مى7:42مزمور 

اید و هر از کند. شاید از تجارب سطحى و تعالیم پوچ خسته شدهباشید که شما را به زندگى کاملتر دعوت مى
ترى شوید.اق تازهخواهید وارد اعمگاه مى

شنوند و مایل به کندو کاو در دنیاى انضباطهاى روحانى هستند، آنانى که از ژرفناى وجود خویش ندایى مى
شوند. مشکل اول فلسفى است. مبناى ماتریالیستى عصر ما چنان همه جاگیر بالفاصله با دو مشکل مواجه مى

دستیابى به ماوراى جهان مادى، دچار تردیدهاى جدى نموده هایشان براى شده که مردم را در مورد توانایى
توانیم دانند که نمىاند و مىاست. بسیارى از دانشمندان تراز اول پا را از حیطه این قبیل تردیدها فراتر نهاده

تأثیر دانش رایج نسل خویش هستند که خودمان را در ظرف زمان و مکان محدود کنیم. ولى افراد عادى تحت
دهد.دانش در محدوده زمان محدود است و نسبت به دنیاى غیرمادى تعصب منفى نشان مىاین

اندازه وجود ما را اشباع کرده است. مثالً از دیدگاه الزم نیست مبالغه کنیم که ذهنیت دانش رایج تا چه
روکار داشته باشد. بلکه اى نیست که با دنیاى واقعیات روحانى سذهنیت معاصر تفکر اگر مجاز باشد آن اندیشه

شناختى دارد. معموالً مردم دوست دارند که سفرى تفننى به عالم درون بکنند ولى اکنون صرفاً کاربردى روان
زمان آن رسیده که ما به دنیاى ماوراى مادى بصورت یک دنیاى واقعى نگاه کنیم. براى گذشتن از مرزهاى 

مندانمان که به دنیاى مافوق مادى اعتقاد دارند، به جسارت نیاز تعصب عصرمان و هم آواز شدن با بهترین دانش
داریم. ما باید بخواهیم که در عین هوشمندى و صداقت این حیطه دیگر را با دقت و عزم و سختکوشى که 

کنیم، مورد بررسى و پژوهش قرار دهیم. مشکل دوم، مشکلى عملى است. ما اصالً ها مىمصروف سایر رشته
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ه چگونه در زندگى درونى دست به کاوش و پژوهش بزنیم. البته این همیشه هم مصداق نداشته دانیم کنمى
هاى مربوط به نحوه انجام انضباطهاى زندگى روحانى هیچ است. در سده اول و قبل از آن، ارائه دستورالعمل

جمعى فراخوانده و ستهمقدس مردم را به انضباطهایى نظیر روزه، تفکر، پرستش و عبادت دلزومى نداشت. کتاب
تقریباً هیچ دستورالعملى در مورد نحوه انجام آنها ارائه نکرده است. دلیل این امر کامالً واضح است. آن انضباطها 

» چگونه«دانستند که دادند که اصالً جزئى از فرهنگ عامه مردم شده بود و همه مىرا آنقدر به کرات انجام مى
پرسید که پیش از روزه چه بخورد، یا مثال، روزه چنان متداول بود که هیچکس نمىباید آن را انجام دهند. بطور

اش را باز کند، یا چگونه در خالل روزه از بروز سرگیجه جلوگیرى نمایند، چون هر کس این را چگونه روزه
دانست.مى

هاى ترین جنبهعملىترین و کند. امروزه حتى در مورد سادهاین مسئله در مورد نسل حاضر صدق نمى
انضباطهاى روحانى کالسیک، ناآگاهى مفرطى وجود دارد. به همین خاطر هر کالمى که پیرامون این موضوع 

شود، باید این نیاز را در نظر بگیرد و سازو کارهاى مناسب و عملى در باب انضباطهاى روحانى ارائه نوشته مى
اى توجه شود: دانستن سازوکارها به معناى بکار بردن آنها نیست. هنماید. با این حال در همین ابتدا باید به نکت

انضباطهاى روحانى واقعیتى مربوط به قلمرو درونى و روحانى هستند وضعیت قلبى انسان براى رسیدن به 
شوند.واقعیت زندگى روحانى از سازوکارهاى آن محسوب مى

بندگى عادات دیرینه
ه را اعمال نامطیعانه انفرادى نسبت به خدا در نظر بیاوریم. ولى نظر کالم خدا در ایم که گناما عادت کرده

مورد گناه متفاوت است. پولس رسول در رومیان به کرات به گناه تحت عنوان وضعیتى که نژاد بشرى را مبتال 
دارد و هر اى است که زبان عبرى برایش هشت واژه مختلف گناه چنان مبحث پیچیده- P{ساخته، اشاره

}Pمقدس یافت. توان در کتابهشت واژه را مى
کند و منظور از عمل مى» اعصاى جسمانى«). گناه بصورت یک وضعیت از طریق 9:3-18کند (مثالً رومیانمى

به بعد) و هیچ بندگى نیست که بتوان آن را با بندگى عادات 5:7آن همانا عادات دیرینه جسمانى است (رومیان
ناه مقایسه کرد.دیرینه گ

گیرد و آبهایش گل و لجن تواند آرامشریران مثل دریاى متالطم که نمى«خوانیم: مى20:57در اشعیا
دریا براى اینکه گل و لجن بپا کند، الزم نیست هیچ کار خاصى انجام دهد؛ این نتیجه ». باشنداندازد، مىبرمى

بریم، این مسئله در مورد خودمان هم صدق اه بسر مىحرکات طبیعى خود دریاست. وقتى ما در وضعیت گن
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کند. گناه بخشى از ساختار درونى زندگى ما انسانهاست. کند. حرکات طبیعى زندگى ما تولید گل و لجن مىمى
کنیم. نیاز به هیچ تالش خاصى نیست. عجیب نیست که ما احساس در دام افتادن مى

زنیم. ما به ناهان ریشه دارمان، این است که دست به حمله مستقیم مىمعمول ما براى رویارویى با گشیوه
بارگى، غرور، خشم، تلخى، شکم-خواهد باشدنیروى اراده و عزم خودمان متکى هستیم. مشکالت هرچه مى

کنیم، با آن به گیریم که دیگر هرگز انجامش ندهیم؛ برایش دعا مىتصمیم مى-شهوت جنسى، مشروب، ترس
شود که نماییم. ولى همه این کارها بیهوده است و نتیجه آن مىخیزیم و عزممان را بر ضدش جزم مىىستیز برم

یابیم، یا بدتر، چنان از عدالت و پارساى ظاهرى خویش ما خودمان را بیش از پیش از لحاظ اخالقى شکسته مى
Heiniاست. هینى آرنولد (» قبور سفید شده«شویم که بهترین عبارت براى توصیف حالمان دچار غرور مى
Arnoldخواست ما «نویسد: آلود مىنظیرش تحت عنوان آزادى از افکار گناه) در کتاب کوچک ولى بى

».توانیم آزاد و تطهیر گردیمشخصى نمى» اراده«تصریح این نکته است که با بکار گرفتن 
برند را فهرست اى تسلط بر گناه بکار مىپولس رسول در رساله به کولسیان اشکال بیرونى را که مردم بر

در عبادت نافله (عبادتى که «افزاید که چنین چیزها وى سپس مى» لمس نکن، مچش،دست مگذار«کرده است: 
- »عبادت نافله). «20:2-23(کولس» کند)...صورت حکمت داردخود انسان با اراده شخصى برخود تحمیل مى

کنیم موفق شدیم اى که احساس مىدر زندگى ما مصداق دارد. در لحظهچه عبارت گویایى و چقدر این عبارت
و با قدرت اراده خودمان به تنهایى بر گناه پیروز گردیم، درست در همان لحظه است که ما داریم اراده خودمان 

پرستى ترین تالشهاى ما را در سلوك روحانى، بتجهت نیست که پولس سرسختانهکنیم. بىرا عبادت مى
شویم.مى» اراده پرستى«خواند: در واقع ما دچار ىم

Foxتوان با عادات دیرینه گناه برخورد نمود و کامیاب بیرون آمد. ایمت فاکس (با قدرت اراده هرگز نمى
Emmetدرست به مجرد اینکه در مقابل شرایطى نامطلوب یا ناخواسته از نظر روحانى مقاومت «نویسد: ) مى

کنید و همین قوا بر ضد شما عمل خواهد کرد و بدین ترتیب توان و منابع اعف صرف آن مىکنید، قوایى مض
توانیم با کنیم مىمادامى که تصور مى«کند. گیرى مىهینى آرنولد چنین نتیجه». در اختیارتان کاهش خواهد یافت

این ». سازیممندتر از پیش مىاراده شخصى، خودمان را حفظ نماییم، در حقیقت داریم شریر را در درونمان نیرو
حقیقت را همه نویسندگان بزرگ کتابهاى مربوط به زندگى توأم با پرستش، از قدیس یوحناى صلیب گرفته تا 

اند.ایولین آندرهیل تجربه کرده
هاىشاید بتواند در کوتاه مدت نمودارى ظاهرى از موفقیت ارائه کند، ولى در شکافها و رخنه» اراده پرستى«

گردد. عیسى زمانى که داشت در مورد عدالت ظاهرى هزارتوى زندگى ماست که حاالت درونى ما مکشوف مى
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گویم که گوید... بشما مىزبان از زیادتى دل سخن مى«گفت، به توصیف این حالت پرداخت: فریسیان سخن مى
توانند ). مردم مى24:12-36متى » (گویند، حساب آن را در روزه داورى خواهند دادهر سخن باطل که مردم مى

براى مدتى کوتاه به زور اراده ظاهرى خوب براى خویش درست کنند، اما دیر یا زود لحظه غافلگیرى فرا 
گردد. اگر ماالمال از شفقت باشیم، پرد و ضمیر قلبى افراد برمال مىاز دهان بیرون مى» سخنى باطل«رسد و مى

خى باشیم، آنهم معلوم خواهد گردید.آشکار خواهد شد و اگر مملو از تل
خواهد که چنین شود. هیچ قصد نداریم که ناگهان از کوره دربرویم یا از خودمان غرور و ما اصالً دلمان نمى

شود. با وجودى که با تمام اراده سعى در امان رو مىتکبر نشان دهیم، ولى وقتى با دیگران هستیم، ماهیت درونى
کنیم، ولى کل اعضا و جوارح وجودمان از دست و چشم گرفته تا نات درونى خویش مىپنهان نمودن مکنو

کنند. وقتى لحظه غافلگیرى از راه برسد، نیروى اراده یاراى دفاع از ما در مقابل زبانمان، همه به ما خیانت مى
ر بپردازد. قادر نیست تواند به ظواهسخن باطل را ندارد. اراده به همان اندازه شریعت ناقص است و تنها مى

تحول درونى در روح انسان ایجاد کند.

انضباطهاى روحانى گشاینده در هستند
وقتى از کسب تحول درونى از طریق نیروى اراده و عزم بشرى ناامید شویم، آنوقت نسبت به درکى تازه 

باید آن را با تمام وجود پذیرفت. اى از جانب خداست که کنیم: عدالت یا پارسایى درونى هدیهخود را باز مى
آن تحولى که الزم است از درون در ما صورت بگیرد، کار خداست نه خودمان. کارى درونى الزم است و تنها 

تواند از درون عمل کند. ما قادر به تحصیل عدالت ملکوت خدا نیستیم؛ این فیض خداست که بما خدا مى
شود.بخشیده مى

پولس رسول در رساله به رومیان براى نشان دادن این واقعیت که عدالت هدیه خداست از هیچ کوششى 
گردد و هم عدالت درونى. ما در این کتاب به موضوع عدالت این هم شامل عدالت بیرونى مى-Pفروگذار{

ى فهم این نکته حائز اهمیت است پردازیم، ولپسندید: تقدیس) مىدرونى (یا اگر اصطالح الهیاتى دیگرى را مى
مقدس برخالف عادت متألهین میان عدالت که هر دو نوع عدالت هدایاى ارزنده خدا هستند. درواقع کتاب

مقدس صحبت کردن شود، به این دلیل ساده که نویسندگان کتاببیرونى و درونى هیچ تمایز آشکارى قایل نمى
}Pاند. دانستهى مضحک مىاز یکى، بدون در نظر گرفتن دیگرى را کار

نکرد. وى این اصطالح را در رساله مزبور سى و پنج مرتبه تکرار کرد و هر بار دقیقاً به این هدف اشاره کرد که 
است: 17:5توان به عدالت دست یافت. یکى از بارزترین عبارات مورد بحث، رومیان با تالش انسانى نمى
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پذیرند، در حیات سلطنت خواهند کرد بوسیله یک یعنى لت را مىآنانى که افزونى فیض و بخشش عدا«...
تواند یافت و درواقع یکى مقدس مىعیسى مسیح). البته این تعلیم را نه تنها در رومیان، بلکه در سرتاسر کتاب

از ارکان ایمان مسیحى است.
کمین ماست که به اشتباه در شویم، این خطر دراى که با این بینش تکان دهنده روبرو مىدرست در لحظه

جهت مخالف قرار بگیریم. این وسوسه وجود دارد که بپذیریم هیچ کارى از دست ما ساخته نیست. اگر همه 
توانیم تصدیقش ایم و مىگردد (همه ما آن را تجربه کردهتالشهاى انسانى به ورشکستگى اخالقى منجر مى
نماید)، پس آیا منطقى نیست مقدس تصریح مىکه کتابکنیم)، و اگر عدالت هدیه فیض خداست (همچنان

گیرى کنیم که باید دست روى دست گذاشته انتظار بکشیم تا خدا آمده در ما تحولى ایجاد کند؟ در کمال نتیجه
شگفتى، پاسخ منفى است. تحلیل کامالً درست است: تالش انسانى کافى نیست و عدالت هدیه خدا است. آنچه 

گیرى ماست، زیرا خوشبختانه هنوز کارى هست که ما به سهم خود انجام دهیم. هیچ الزم هنادرست است نتیج
نیست که ما بر سر دو راهى اعمال یا بطالت انسانى بمانیم. خدا براى زندگى روحانى به ما یک سرى 

ا بما انضباطهاى مختلف داده تا بصورت واسطه فیض براى ما عمل کنند. انضباطهاى روحانى این امکان ر
دهند که خودمان را در معرض عمل خدا قرار دهیم تا او بتواند ما را متحول سازد.مى

هرکه براى جسم خود کارد، از جسم فساد را درو کند و هر که براى روح کارد، از «پولس رسول فرمود: 
تواند کل آنچه که او مىتأثیر است؛ ). کشاورز در رشد غله بى8:6(غالطیان» روح حیات جاودانى خواهد دروید

کارد و از این به بعد زمام باشد. او بذر را در زمین مىانجام دهد، فراهم نمودن شرایط مناسب براى رشد غله مى
کار در دست نیروهاى طبیعى است تا اینکه غله رشد کرده سر از خاك برآورد. انضباطهاى روحانى هم همینطور 

باشند. انضباطها روشى هستند که خدا از القدس در وجود ایماندار مىآنها طریقى براى کاشت روح-هستند
تواند در وجودمان عمل دهند که خدا در آنجا مىکارد؛ آنها ما را در جایى قرار مىطریق آنها ما را در زمین مى

را در مکانى توانند ما برند؛ تنها مىکرده متحولمان سازد. انضباطهاى روحانى به خودى خود کارى از پیش نمى
قرار دهند که در آن امکان انجام کارى هست. آنها واسطه فیض خدا هستند. آن عدالت درونى که ما بدنبالش 
هستیم چیزى نیست که بر سرمان ریخته شود. خدا چنین مقدر فرموده که انضباطهاى روحانى در زندگى 

تواند برکتمان بدهد.کنند که ما در محلى قرار بگیریم که خدا بهمچون وسایلى عمل مى
یاد کنیم. این » روش فیض منضبط«در این خصوص شاید بهتر باشد از انضباطهاى روحانى تحت عنوان 

است چون کارى هست که ما باید انجامش دهیم. دیتریش » منضبط«باشد؛ و مى» رایگان«است چرا که » فیض«
کند که فیض رایگان است یح مى) در کتاب بهاى شاگردى تصرDietrich Bonhofferبونهوفر (



10

اى دست نایافتنى و تحصیل کردنى نیست، ولى ارزان نیست. اکنون که کامالً درك کردیم که فیض خدا پدیده
اگر انتظار رشد داریم، باید با آگاهى کامل روشى را براى عملکرد انتخاب کنیم که هم دربرگیرنده زندگى فردى 

باطهاى روحانى هم همین است.باشد و هم زندگى جمعى. هدف از انض
شاید بهتر باشد درباره آنچه که تا به اینجا بحث کردیم، تصویرى در ذهن خود مجسم سازیم. یک لبه تاریک 
دیوار را با دو شیب به دو طرف در ذهنتان به تصویر بکشید. شیبى که به سمت راست مایل است، طریق 

باشد. از لحاظ تاریخى این طریق، بدعت راى عدالت مىورشکستگى اخالقى بواسطه تالشهاى انسانى ب
شود. شیب دیگر که به سمت چپ متمایل است، طریق ورشکستگى اخالقى به واسطه گرایى نامیده مىاخالقى

نبود تالشهاى انسانى است که این یکى به بدعت اخالق ستیزى شهرت دارد. بر روى لبه دیوار راهى هست که 
روحانى نام دارد. این راه به تحول درونى و شفایى که ما خواهانش هستیم منتهى همان انضباطهاى زندگى

شود. ما هرگز نباید از این مسیر، چپ یا راست منحرف شویم. این راه پر است از مشکالت سخت، ولى در مى
برما فرود داریم برکات خداعین حال به طرزى باور نکردنى سرشار از شادیهاست. وقتى در این راه گام برمى

آورند. ما همیشه باید بخاطر داشته باشیم که خود راه هیچ آیند و ما را به شباهت پسرش عیسى مسیح درمىمى
دهد که تغییر اتفاق بیفتد. این راه، همان راه فیض کند؛ راه تنها ما را در جایگاهى قرار مىتغییرى ایجاد نمى

منضبط است.
کند اى صدق مىاین تنها در محدوده» پاکدامنى آسان است.«گوید: ریم که مىاى دادر الهیات اخالقى جمله

آمیز خدا زمام روح و باطن ما را در دست خود گرفته عادات و الگوهاى رفتارى دیرینه ما را که عمل فیض
زنیم متحول ساخته باشد. تا زمانى که این امر صورت نگیرد، پاکدامنى خیلى هم سخت است. ما دست و پا مى

تا نشان دهیم که داراى روحى شفیق و پرمحبت هستیم، با این حال انگار که داریم چیزى را از بیرون وارد 
آید. با خواهیم یعنى روحى تلخ و گزنده باال مىکنیم. آنوقت از اعماق درونمان چیزى که نمىوجود خودمان مى

بینیم که تغییراتى درونى در ما ذشت اندکى مىاین حال وقتى که مطابق راه فیض منضبط زندگى کنیم پس از گ
بوجود آمده است.

دانیم که این تغییرات واقعى هستند. از آنجا ایم ولى مىدر واقع ما بجز دریافت یک هدیه کارى نکرده
آمد، اکنون به راحتى در بینیم روح شفقت که زمانى به سختى بدست مىدانیم آنها واقعى هستند که مىمى
باشد. محبت الهى وارد روح ما شده و کنترل ارمان است. حاال آنچه که سخت است، داشتن روح تلخ مىاختی

محبت، «عادات تکرار شونده ما را در دست گرفته است. در لحظات غافلگیرى بطور ناگهانى از درونمان 
جوشد. دیگر نیاز مى) 23ù22:5(غال» خوشى، سالمتى، حلم، مهربانى، نیکویى، ایمان، تواضع و پرهیزگارى
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امان از دیگران پنهان نماییم. دیگر مجبور نیستیم براى خوب و مهربان بودن دست به کارى نیست که خود باطنى
بزنیم؛ واقعاً خوب و مهربان هستیم. خوب و مهربان بودن جزئى از طبیعت ما شده است. همانطور که حرکات 

رحم و «گوید: آورد. شکسپیر مى، اکنون ثمره روح بوجود مىکردطبیعى زندگى ما زمانى گل و لجن تولید مى
توانند تصنعى باشند.از فضایل روحانى نمىدرواقع هیچکدام» اى ساختگى نیست.شفقت خصیصه

طریق موت: تبدیل ساختن انضباطها به مقررات
مقصود از دادن انضباطهاى روحانى این است که براى خیریت ما استفاده شوند. هدف این است که خدا با 

اش وارد زندگى ما شود. با این وجود، امکان تبدیل آنها به مقررات کشنده هست. انضباط مقید به تمامى پرى
دهد.مقررات بوى مرگ مى

). ولى باید توجه 20:5عدالت کاتبان و فریسیان افزوده شود. (متى عیسى تعلیم داد که عدالت ما باید  از
داشته باشیم که عدالت آنها چیز کوچکى نبود. آنان چنان خود را وقف پیروى از خدا کرده بودند که بسیارى از 

زى. زد. ظاهر ساما اصالً آماده انجامش نیستیم. با این همه همیشه عدالت آنها حول یک عامل محورى دور مى
عدالت آنها حاوى اعمال تسلط بر مسائل ظاهرى و غالباً به بازى گرفتن دیگران بود. دامنه میزان افزون شدن 

شود که ثابت کنیم خدا تا چه اندازه در درون و دل ما عدالت ما بر عدالت کاتبان و فریسیان از آنجا تعیین مى
. ولى خودکار باطنى است. این امکان وجود دارد که کار کرده است. هرچند نتایج این عدالت ظاهرى خواهد بود

غیرت ما براى انضباطهاى روحانى به سهولت تبدیل به عدالت ظاهرى کاتبان و فریسیان شود.
وقتى انضباطهاى روحانى تا حد مقررات تنزل نمایند، آنوقت براى به بازى گرفتن یا کنترل کردن مردم بکار 

کنیم. ثمره خراب ظاهرى را گرفته براى اسیر کردن دیگران از آنها استفاده مىروند. ما یک سرى فرامین مى
آید که ما به این باور کردن انضباطهاى روحانى چیزى نیست جز غرور و ترس. غرور بدین علت بوجود مى

ود ترس کند که قدرت اعمال کنترل بردیگران با خرسیم که آدمهاى خوبى هستیم. ترس از آنجا بروز پیدا مىمى
آورد؛ ترس و نگرانى از اینکه مبادا خود تحت کنترل دیگران قرار بگیریم.و نگرانى به همراه مى

اى که انضباطهاى روحانى مایه برکتمان خواهیم در سلوك روحانى خویش رشد پیدا کنیم تا اندازهاگر مى
یشگى لزوم مدیریت کردن بر دیگران را باشند و نه لعنت، باید در زندگى خویش به جایگاهى برسیم که بار هم

بر زمین بگذاریم. لزوم مدیریت کردن بر دیگران بیش از هر چیز دیگر باعث تبدیل انضباطهاى روحانى به 
ایم. ظاهر سازى گرفتار شده» ظاهر سازى«گردد. به مجردى که مقرراتى بوجود آوریم آنوقت در دام مقررات مى
کنیم که چه کسى در حد انتظارات هست و چه کسى نیست. انضباطها تا زمانى توانیم داورىاش مىکه بواسطه
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توان به هیچ وجه اند، در وهله اول عملى درونى هستند و یک عمل درونى را نمىکه به مقررات تبدیل نشده
یم به تالش توانکنترل کرد. وقتى واقعاً اعتقاد داشته باشیم که تحول درونى کار خداست و نه کار ما، آنوقت مى

خود براى اصالح کردن دیگران خاتمه دهیم.
تواند بالفاصله به یک مقررات تبدیل شود. باید بدانیم که یک پافشارى از طرف ما براین واژه یا آن واژه مى

بارهاى «شویم: اى که چنین عملى از ما سر بزند مصداق اظهارنظر عیسى در مورد فریسیان مىدر همان لحظه
» خواهند آنها را به یک انگشت حرکت دهندنهند و خود نمىبندند و بر دوش مردم مىدشوار را مىگران و
او ما را هم کفایت «گوید: ). در این مورد باید سخن پولس رسول را ملکه ذهن خویش سازیم که مى4:22(متى 

(دوم » کندلیکن روح زنده مىکشد داد تا عهدجدید را خادم شویم، نه حرف را بلکه روح را زیرا که حرف مى
).6:3قرنتیان 

شویم، همیشه خطر تبدیل ساختن انضباطها به مقررات در وقتى به دنیاى باطنى انضباطهاى روحانى وارد مى
کمین ماست. ولى مسیح ما را با تمهیدات انسانى خودمان وانگذاشته است. او وعده داده که همواره معلم و 

هاى او چندان سخت نیست.  او همیشه بما دن صداى او دشوار نیست. فهمیدن آموزهراهنمایمان باشد. شنی
دهد که آنچه را که باید زنده و در حال رشد باشد زنده و در حال رشد حفظ کنیم. به تعالیم وى هشدار مى

ت رهنمون خواهد فایده سرگردان شویم، او ما را به راه راستوان اعتماد کرد. اگر در پى ایده یا رفتارى بىمى
شد. اگر با گوش جان صداى آسمانى او را بشنویم، تعالیمى را که نیاز داریم دریافت خواهیم کرد.

همه به عوض «نویسد: دنیاى ما تشنه وجود کسانى است که حقیقتاً متحول شده باشند. لتو تولستوى مى
بیایید جزو کسانى باشیم که » کند.اندیشند ولى هیچکس به عوض کردن خودش فکر نمىکردن بشریت مى

ایمان دارند تحول درونى در زندگى هدفى است که ارزش آن را دارد که هر تالشى بخاطرش بکنیم.
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بخش نخست
انضباطهاى روحانى

فصل دوم

انضباط تفکر و مراقبه

تامس مرتون- شناختى نیست، بلکه فیضى الهیاتى استتعمق حقیقى یک ترفند روان

زدگى و ازدحام. اگر این ما در جامعه کنونى خود با سه هماورد اصلى رو در رو هستیم: هیاهو، شتاب
گوید: پزشک معروف مىاند. ك.گ.یونگ روانهماوردها بتوانند ما را درگیر خود بکنند، به هدف خود رسیده

».عجله کار شیطان نیست، خود شیطان است«
فراتر بگذاریم، باید -اماناز جمله فرهنگ دینى- هاى فرهنگماننگرىاز سطحىاگر امیدواریم که پا را 

خواهان آن باشیم که اوقاتى را در سکوت خالقه و در جهان درونى تفکر و تعمق بگذرانیم. تمام اساتید تفکر 
ى بزرگتر از اند تا چشمان ما را بر روى این واقعیت بگشایند که عالم هستى خیلهاى خویش کوشیدهدر نوشته

حوزه شناخت ماست و قلمروهاى درونى ناشناخته وسیعى وجود دارد که درست به اندازه جهان مادى که ما 
سازند. آنان اى براى زندگى جدید و آزادى ما را آگاه مىشناسیم، واقعى هستند. ایشان از امکانات مهیج تازهمى

هاى روحانى پیشگام باشیم. ترین یافتهد تا در کشف تازهخواهنکنند و از ما مىما را به ماجراجویى دعوت مى
شاید این حرفها براى آدمهاى امروزى عجیب باشد ولى باید بدون احساس خجالت همچون نوآموزانى مبتدى 

در مکتب دعاى توأم با تفکر نام نویسى نماییم.

سوءبرداشتهاى قابل درك
م) را مسیحى دانست یا خیر. آیا -تیشن یا مراقبهوان تفکر (مدىتشود که آیا مىاغلب این پرسش مطرح مى

تفکر یکى از ویژگیهاى منحصر به فرد ادیان شرقى نیست؟ هر وقت در میان جمعى از تفکر و مراقبه بعنوان 
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کردم من فکر مى«رود:برم، ناخودآگاه ابروهاى حاضران باال مىیکى از انضباطهاى کالسیک مسیحى نام مى
به معناى مراقبه متعالى Transcendental Meditation= مخفف TMام (که به تىآنهایى 

خواهى یک سرى ذکر یا ورد بمن لطفاً بمن نگو که مى» «م) مشغولند، با تفکر و مراقبه سروکار دارند.- باشدمى
».یاد بدهى تا از بر بخوانم

اى کامالً بیگانه است. تفکر قبه واژهجاى تأسف است که در وضعیت روحانى مسیحیت کنونى کلمه مرا
شده است. بدون همواره یکى از اجزاء اصلى و محورى پرستش مسیحى بوده و مقدمه و مالزم دعا محسوب مى

شک یکى از دالیل موج کشش نسبت به مراقبه شرقى این است که این مقوله در کلیساها منسوخ شده است. 
که به دنبال آموزه تفکر در تعالیم مسیحى بگردد و در نهایت کشف براى یک دانشجو چقدر مأیوس کننده است 

کند که تنها تعداد انگشت شمارى از مسیحیان معاصر وجود دارند که دعایشان با تفکر آمیخته بوده و تازه همه 
ام ىاند. اگر دانشجوى مزبور به ذن، یوگا یا تهاى مربوط به این موضوع قبل از قرن سیزدهم نوشته شدهنوشته

روى بیاورد، جاى شگفتى نیست.
و هنگام شام اسحاق براى تفکر به «مقدس موضوعى بیگانه نبود. تفکر به هیچ وجه براى نویسندگان کتاب

(مزمور » کنمآورم و در پاسهاى شب در تو تفکر مىتو را بر بستر خود یاد مى). «63:24(پیدا» صحرا بیرون رفت
گفت ولى نه به این بودند که خیلى به دل خدا نزدیک بودند. خدا با آنان سخن مى). این اشخاص آدمهایى 6:63

اى داشتند، بلکه چون مشتاق شنیدن بودند. مزامیر از هر نظر در مورد تفکرات قوم هاى ویژهخاطر که توانایى
» بنمایمچشمانم بر پاسهاى شب سبقت جست تا در کالم تو تفکر «سرایند: خدا در مورد شریعت خدا مى

رغبت او «شود که خوشابه حال کسى که ). اصالً کل زبور با این دعوت از قوم خدا آغاز مى148:119(مزمور 
).2:1(مزمور » کنددر شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر مى

سمان و زمین و نویسندگان مسیحى در طى قرون در مورد طریقه شنیدن از خدا، گفتگو کردن با آفریننده آ
)، Augustineاند. متفکرین بزرگى چون آگوستین (تجربه کردن محبت ازلى خالق جهان سخن گفته

)، Francois Fenelon)، فرانسوا فنلون (Francis of aAssisiفرانسیس آسیسى (
)، فرانسیس Bernard of Clairvoux)، برنارد کلروویى (Madame Guyonماداوم گوین (

Francisدوسال( Desales) جولیانا نوویچى ،(Juliane of Norwich برادر الورنس ،(
)Brother Lawrence) جورج فاکس ،(George Fox) جان وولمن ،(John

Woolman) ایولین آندرهیل ،(Evelyn Underhill) تامس مرتون ،(Thomas Merton ،(
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ى دیگر از این ها) و خیلىThomas Kelly)، تامس کلى (Frank Loubachفرانک لوباك (
اند.طریق عالى سخن گفته
بود » در روز خداوند در روح«گوید هنگامى که یوحنا رویاى مکاشفه را دریافت کرد کالم خدا بما مى

اى خاص از گوش فرادادن و نگریستن را آموخته بود، که ما ). آیا غیر از این است که یوحنا شیوه10:1(مکاشفه
ما در دنیایى دین ستیز «نویسد: ) مىLaing .R.Dایم؟ آر.دى لینگ (سپردهاشدیگر به باد فراموشى

نه گرسنگى "گوید زمانى خواهد آمد که گرسنگى بر زمین فرستاده خواهد شد کنیم...عاموس نبى مىزندگى مى
»این زمان اکنون فرارسیده است."از نان و نه تشنگى از آب بلکه از شنیدن کالم خداوند

مقدس هم آوا شده هنر باستانى (و درعین حال امروزى) تفکر و شجاعت آن را داشته باشیم تا با کتاببیایید
» کنممن در وصایاى تو تفکر مى«مراقبه را بیاموزیم. باشد که ما هم با سراینده مزمور همصدا شده اعالم کنیم: 

).78:119(مزمور
تیشن ادیان شرقى مترادف است. کنند ایده تفکر مسیحى با مفهوم مدىپس کسانى هستند که احساس مى

تیشن شرقى تالشى براى خالى ساختن ذهن واقعیت این است که یک دنیا میان این دو اختالف هست. مدى
ت. این دو ایده اساساً است. تفکر مسیحى کوششى در جهت خالى نمودن ذهن به منظور دوباره پر کردن آن اس

با یکدیگر تفاوت دارند.
کنند. در این شیوه تفکر بر از دست تمام اشکال شرقى تفکر و مراقبه بر لزوم جدا شدن از دنیا پافشارى مى

شود. در آن اشتیاق به هاى فردى و نیز بر یکى شدن با ذهن کیهانى تأکید مىدادن خصوصیات شخصیتى ویژگى
رها و آالم زندگى و مستفرغ شدن در رستگارى و سعادت عارى از حرکت نیروانا وجود دارد. در رها شدن از با

شود. گسستن، هدف غایى ادیان شرقى است. دین شرقى نوعى دریاى شعور کیهانى، دیگر هویت فردى گم مى
او بشنود. ذن و یوگا گریز از چرخه رقت بار وجود است. خدایى در میان نیست تا انسان به او بپیوندد و یا از 

هاى بودایى است، منتها شکل و فرم ) داراى همان ریشهT.Mاشکال متداول این رویکرد هستند. مراقبه متعالى (
ام در شکل متداول خود، تفکر و مراقبه آدمهاى ماتریالیست است. اش به نوعى نابهنجارى گرفتار است. تىغربى

ام صرفاً روشى براى کنترل کردن ه عالم روحانى اعتقاد داشته باشند. تىبینند که بام هیچ لزومى نمىپیروان تى
ام به مقوله طبیعت روحانى تر تىامواج مغزى به منظور پرورش بهداشت روانى و عاطفى است. اشکال پیشرفته

گردند.شوند و آنوقت دقیقاً واجد تمام خصایص دیگر ادیان شرقى مىنیز وارد مى
Peter ofیا به قول پیتر سلسى (- ى فراتر از میل به جدا شدن است. البته گسستنتفکر مسیحى خیل

Celles :ت فکر«) یکى از راهبان بندریکتى سده دوازدهمالزم است. ولى در کنار آن پیوستنى هم -»سب
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ر مسیحى تر به خدا و دیگر انسانها. تفکوجود دارد. گسستن از همه هیاهو و سردرگمى پیرامون و پیوستن غنى
دهد که تمام وجود و باطن خودمان را آزادانه تسلیم خدا کنیم و از تمام توان روحانى ما را به سویى سوق مى

ترین انضباط هاى اجتماعى استفاده کنیم. بدین اعتبار، تفکر کاربردىخویش براى حمله به شرارتها و پلیدى
روحانى است.

خود را از روح شریر خالى کرد ولى با چیز نیکویى پر نکرد، نشان همانگونه که عیسى در داستان مردى که
رود و هفت روح چون روح پلید از انسان بیرون آید...آنگاه مى«داد، فقط به گسستن فکر کردن خطرناك است. 

» شودگردد و اواخر آن شخص از اوایلش بدتر مىدیگر شریرتر از خود برداشته داخل شده و آنجا ساکن مى
).24:11- 26ا(لوق

کنند. از نظر ها از ترس دشوار و پیچیده بودن تفکر و مراقبه، جسارت نزدیک شدن به آن را پیدا نمىبعضى
ایهاى این کار که وقت بیشترى براى پژوهش در عوالم درونى دارند به این امر آنان شاید بهتر باشد که تنها حرفه

اند که داراى یک امتیاز ویژه هستند. چنین آوران این زمینه نگفتهبپردازند. اصالً چنین نیست! هیچیک از نام
به همان اندازه که - دهند، کامالً طبیعى استدار است. به نظر ایشان عملى که انجام مىاى براى آنها خندهایده

دن عطایاى گویند که براى تفکر کردن نیازى به دارا بونفس کشیدن طبیعى و البته مهم است. خود آنان بما مى
ویژه یا نیروهاى روانى خاص نیست. فقط الزم است که انضباط بخرج دهیم و قابلیتهاى نهفته در وجودمان را 

تواند تفکر کردن را فرابگیرد. اگر توانایى گیرى از قوه تخیل را داشته باشد مىکشف کنیم. هر کسى که توان بهره
توانیم نخستین گامها را برداریم. تامس مرتون س مىگوش سپردن به رویاها و تخیالت خود را داریم، پ

تفکر کردن واقعاً خیلى ساده است. براى آموختن نحوه فکر کردن هیچ نیازى به تکنیکهاى پیچیده «گوید: مى
»نیست.

با این وجود، براى آنکه به بیراهه نرویم، باید بفهمیم که با امرى غیرجدى سروکار نداریم. تفکر کردن کارى 
طلبد. هیچکس نباید صرفاً براى بس جدى و حتى خطرناك است، چرا که بهترین اندیشه و توان ما را مى

ورزند، به تفکر بپردازد. کسانى که باین میلى وارد این مقوله سرگرمى یا بدین علت که دیگران بدان مبادرت مى
بهترین آمادگى کلى «ه: ) نوشتRohrbach .P.Tشوند، قطعاً شکست خواهند خورد. پى.تى.رورباخ (

براى تفکر موفق، رسیدن به یقین شخصى در مورد اهمیت آن و اتخاذ تصمیمات قاطع براى تداوم بکار بستن 
-مسافران- تر است؛ وقتى مااین کار هم مثل همه کارهاى جدى دیگر در گامهاى نخست مشکل» آن است.

Bernard ofشود. برنارد کلروویى (مىامان مهارت کافى بیابیم، دیگر جزئى از عادات دیرینه
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Clairvoux :منتظر خدا شدن، وقت تلف کردن نیست، بلکه کارى است که از هر کار دیگرى فرد «) گفته
»کند.تر مىناشى را آبدیده

بینند. از پس افرادى هستند که طریقه تعمق و تفکر را براى قرن بیستم غیرعملى و بکلى دست نیافتنى مى
ترسند که منجر به خلق شخصیتى نظیر شخصیت پدر فراپونت زاهد در کتاب جاودانى برادران این مى

کند با تالشهاى کارامازوف اثر داستایوفسکى شود: شخصیتى خشک عبوس و خود حق به جانب که سعى مى
هترین شرایط انسانى صرف خود را از دنیا برهاند و لعنت و سرکوفت خود را نثار آن نماید. چنین تفکرى در ب

گردد: این اعتقاد که ما دیگر از رنجهاى بشرى مصون ممکن به نوعى اعتقاد غیر این جهانى ناسالم منتهى مى
هستیم.

تواند در حد کمال کنند. تفکر و مراقبه درواقع چیزى است که مىها ما را از هدف دور مىاینگونه ارزیابى
اگر تفکر «نویسد: کامیابى از پس زندگى بشرى برآییم. تامس مرتون مىزندگى ما را هدایت نماید تا بتوانیم با

اى به اندازه از نظر تاریخى هیچ فرقه». در زندگى فرد ریشه نداشته باشد، نه حاوى مزیتى است و نه واقعیتى
) بر لزوم داخل شدن در حیطه سکوت و گوش دادن به صداى خدا پافشارى نکرده Quakersکویکرها (

این مسئله تأثیرى عمیق بر اکثریت اعضاى این فرقه گذاشته است. پیروان این طریق مردان و زنان عمل است و 
اگر پولس رسول در رشد و جذبه غرق بود و «) نوشته: Meister Eekhartاند. مایستر اکهارت (بوده

شتافت و حاجتش مىشد که کسى محتاج نان است، بجاى ماندن در جذبه به یارى وى در همان حال متوجه مى
»کرد.را روا مى

آورد که عمیقاً کاربردى و تقریباً مادى (یا این جهانى) هستند. به شما غالباً تفکر، دیدگاههایى را به یاد ما مى
آموزد که چطور با همسر خویش رابطه برقرار کنید، چگونه با معضل یا موقعیتى حساس دست و پنجه نرم مى

ام تا فالن نگرش را اتخاذ نمایم. منجر ام، هدایت شدهکه در کالس کالج مشغول تدریس بودهکنید. بارها زمانى 
شدن تفکرى خاص به خلسه یا جذبه امرى عجیب است، ولى هدایت شدن در حین دست و پنجه نرم کردن با 

) گفته:Morton Kelseyافتد. مورتون کلسى (مشکالت بشرى خیلى بیشتر اتفاق مى

دهیم و هر اندازه که دغدغه دیگران را داریم، همه بخشى از ه ما در زندگى ظاهرى خویش انجام مىهرآنچه ک
پردازیم. درواقع تفکر مسیحى که با کیفیت زندگى بیرونى فرد تفکرى است که درخلوت باطنى خویش بدان مى

باشد ولى اگر به روابط صمیمانه بیگانه باشد، چندان دیرى نخواهد پایید. شاید براى اندك زمانى کارایى داشته 
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شود، تغییر ندهد، بزودى و پر محبت با دیگران منجر نشود و شرایط حاکم بر دنیا را که موجب رنج بشرى مى
و یکباره نابود خواهد شد.

ترین سوء برداشت در میان همگان این باشد که به تفکر به دیده شکلى مذهبى از تکنیکهاى شاید رایج
کنند  ممکن است تا این اندازه ارزش داشته باشد که فشارخونمان را نگرند و فکر مىوانشناختى مىتمرکز ر

پایین بیاورد یا تنشمان را تسکین دهد. و شاید حتى بما کمک کند تا با برقرارى ارتباط با ضمیر ناخودآگاهمان، 
قلمرو روحانى هستى، غیرعملى و اندکى دار دست پیدا کنیم. ولى ایده تماس و رابطه عملى با به بینشى معنى

اى کنیم، آنوقت تفکر را شیوهرسد. اگر تصور کنید که ما در جهانى صرفاً مادى زیست مىنامعقول بنظر مى
کوشد تا دقیقاً همین تصویر را که براى ام مىبینید (تىپسندیده براى حفظ پیوسته الگوى موج مغزى آلفا مى

زى بسیار پرکشش است، ترسیم نماید). ولى اگر اعتقاد داشته باشید که در جهانى دین امرومردان و زنان بى
کنیم که بوسیله خدایى نامتناهى و نامحدود آفریده شده و این خدا دوست دارد که با ما ارتباط برقرار زندگى مى

تگویى میان عاشق و اى براى ایجاد رابطه و همکالمى با خداست؛ گفنماید، آنوقت خواهید دید که تفکر طریقه
اندیشند، به اندیشه آنان حرارت و گرمى عشق کسى که مقدسین بدو مى«معشوق. همانطور که آلبرت کبیر گفته: 

»بخشد.مى
کند، دیگرى ما را این دو برداشت از تفکر بکلى متضاد یکدیگرند. یکى ما را کالً به تجربه انسانى محدود مى

زند، دیگرى از نماید. یکى از جستجو در ضمیرناخودآگاه حرف مىنسان پرتاب مىبه کوران رویارویى خدا با ا
ایم، کسى که ما را دوست دارد، کسى که نزدیک ماست، کسى که آرامى یافتن در کسى که ما در او یافت شده«

حتى گوید. شاید هر دو مذهبى بنظر برسند و سخن مى» آید تا ما را به سمت خویش بکشدبه سراغمان مى
واژگان مذهبى بکار ببرند، ولى اولى در نهایت درواقعیت روحانى هیچ جایگاهى را احراز نخواهد نمود.

پس چگونه در مورد عالم روح به یقین برسیم؟ آیا با ایمان کورکورانه؟ به هیچ وجه. واقعیت درونى دنیاى 
ام ق جستجو باشیم. من اغلب دریافتهروحانى براى همگان قابل دسترسى است و تنها شرطش این است: مشتا

شمارند، حتى ده دقیقه از وقت خود را صرف تحقیق آن کسانى که آزادانه عوالم روحانى را کذب محض مى
اند که آیا اصالً چنین دنیایى واقعاً وجود دارد یا خیر. در این مورد نیز مثل هر تالش علمى دیگرى اول نکرده

بعد دست به آزمایش بزنیم تا ببینیم آیا فرضیه ما منطبق با حقیقت هست یا نه. اى را شکل دهیم وباید فرضیه
اگر اولین آزمایشمان با شکست مواجه شد، نباید نومید شویم و بالفاصله انگ باطل بودن بر فرضیه خویش 

یل نماییم. بگذاریم. باید دوباره آزمایش را تکرار کنیم و در جاهایى که الزم است فرضیه خود را جرح و تعد
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ها مایل هاى علوم صداقت داشته باشیم. این واقعیت که خیلىدست کم بایستى در این کار به اندازه دیگر رشته
باشد.اشان نیست، بلکه به دلیل تعصبشان مىبه چنین کارى نیستند، بخاطر کم هوشى

اشتیاق براى آواز زنده خدا
Frederikزند و به این ابیات فردریک و.فابر (زمانهایى هست که در درون ما همه چیز فریاد مى

w.Faberگوید:) لبیک مى

تنها نشستن و اندیشیدن به خدا،
آه چه کار خوشایندى!

اندیشیدن به افکار او و استنشاق نامش،
در زمین خوشبختى از این باالتر نیست.

دانند که در بسیارى از موارد واکنش غالب و شایع سکون پردازند، مىنى که به تفکر و مراقبه مىاما کسا
رسد که بشر تمایلى همیشگى دارد روحانى، فقدان هرگونه اشتیاق و انجماد احساسات است. اینگونه به نظر مى

کنیم. درپاى کوه سینا قوم ده مىکه یکى دیگر برایش در مورد خدا حرف بزند. ما به داشتن پیغام دست دوم بسن
تو به ما سخن بگو و خواهیم شنید، اما خدا به ما نگوید، مبادا «اسرائیل خطاب به موسى فریاد برآوردند که: 

). یکى از اشتباهات مهلک قوم اسرائیل این بود که براى داشتن پادشاهى انسانى پافشارى 19:20(خروج » بمیریم
رى را براى همیشه زدند و نخواستند فرمانروایى خود خدا را بر خویشتن کردند و قید حکومت خداساال

آواز قوم را در هر چه به تو گفتند بشنو، «توانیم آثار اندوه را به خوبى مشاهده کنیم: بپذیرند. در کالم خدا مى
). تاریخ روایت 7:8(اول سموئیل» زیرا که تو را ترك نکردند، بلکه مرا ترك کردند تا برایشان پادشاهى ننمایم.

تقالى کمابیش نومیدانه انسانها براى داشتن یک پادشاه یک واسطه، یک کاهن یا یک میانجى است. بدین ترتیب 
دهد، چرا که دیگر الزم نیست که شخصاً نزد خدا برویم. چنین رویکردى ما را از زحمت تغییر یافتن نجات مى

ن است. واسطه تراشیدن خیلى متقاعد کننده است چون امتیاز حاضر شدن در پیشگاه خدا به معناى تغییر یافت
دهد. کافى است نگاهى گذرا بر جامعه مندى از اعتبار و احترام مذهبى را بدون لزوم تحول اخالقى به ما مىبهره

کنونى آمریکا بیندازیم تا متوجه شویم که مذهب واسطه محور برآن حاکم شده است.
اى تهدید کننده است. تفکر با جسارت هرچه تمامتر ما را فرا فکر براى ما پدیدهبه همین خاطر است که ت

گوید که خدا با حضور همیشگى خواند تا شخصاً و بدون واسطه وارد حضور زنده خدا شویم به ما مىمى
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کنند که خواهد که مخاطبش ما باشیم. عیسى و نویسندگان عهدجدید تصریح مىگوید و مىخویش سخن مى
نیست بلکه به همگان تعلق دارد. هر کس -یعنى کاهنان و کشیشان-ین رابطه مختص متخصصان عرصه دینا

تواند داخل شمول خدا است و از این رو مىکه به خداوندى عیسى مسیح اقرار دارد جزو کهانت جهان
االقداس شده با خداى زنده وارد گفتگو شود.قدس

توانند صداى خدا را بشنوند، کارى دشوار است. اعضاى کلیساى ا هم مىمتقاعد کردن مردم به اینکه آنه
ما تصور «منجى در شهر واشینگتن دى.سى. براى مدتى این مقوله را تمرین کردند و به این نتیجه رسیدند: 

هایى در دست داریم که ثابت هاى بیستم و بیست و یکم هستیم؛ با این وجود نشانهکنیم که آدمهاى سدهمى
اى که آن را برخیز و به کوچه"توان به وضوح و صراحت حنانیا از خدا هدایت گرفت...کنند امروز هم مىىم

. چرا که نه؟ اگر خدا زنده است و در امور مربوط به انسانها فعال است، پس دیگر چه "نامند بشتابراست مى
تواند علم و نبى همیشه حاضر بداند مىدلیلى دارد که آوازش امروزه شنیده واطاعت نشود؟ هر کس که او را م

شنود.آواز او را بشنود و مى
پندارد توان بدست آورد؟ این  اشتیاق، عطاى فیض است. هرکس مىچگونه اشتیاق به شنیدن آواز او را مى

دست از تواند بدون دعا کردن براى ایجاد اشتیاق و فیض انجام این کار، شروع به تفکر نماید، خیلى زود که مى
اى ضمنى در مورد فیضهاى کشد. ولى اشتیاق به تفکر، و فیض براى شروع تفکر را بایستى بصورت وعدهآن مى

کند تا به سیرو تنها چیزى است که بما کمک مى» عطاى فیض«بیشتر تلقى کرد. طلبیدن و دریافت کردن  
سیاحت باطنى خویش ادامه دهیم.

آمادگى براى تفکر
توان با خواند یک کتاب نحوه تفکر کردن را آموخت. با تفکر کردن است که تفکر کردن را هرگز نمى

تواند خیلى کارساز باشد. اشارات کاربردى و آموزیم. با این وجود رهنمودهاى ساده در وقت مناسب مىمى
تر شود. برایتان سادهکند که کاربرد عملى تفکرتمرینات تفکر براساس مطالب این صفحات این امید را ایجاد مى

هایى به سوى مطالب مزبور نه یک سرى قاعده هستند و نه قصد دارند شما را محدود کنند؛ اینها تنها دریچه
عالم درون هستند.

توانید در هر جا و تحت هر وقتى در حیطه زندگى درونى تا حدودى مهارت کسب کردید، آنوقت مى
الورنس در سده هفدهم و تامس کلى در سده بیستم در مورد این واقعیت شرایطى به تفکر بپردازید. برادر 

ایها بایستى هر اند. با این همه باید به اهمیت این نکته واقف باشیم که هم تازه کارها و هم حرفهشهادت داده



9

ى دوبار به توانند روزروز اوقاتى معین را رسماً صرف تفکر کردن بنمایند. اگر هزاران نفر در سراسر دنیا مى
مدت بیست دقیقه وقت صرف ذکر گفتن کنند، ما نباید کمتر از آنها وقتمان را وقف تفکر مسیحى نماییم.

وقتى به این نتیجه رسیدیم که الزم است هر روز زمانى معین را به تفکر و تعمق اختصاص دهیم، آنوقت 
مذهبى در زمان مشخص، نیفتیم. تفکر کردن باید مراقب باشیم که به اسم تفکر کردن در دام یک سرى اعمال

اى از زندگى است. روزى است. دعاى توأم با تفکر شیوهگیرد. تفکر کردن امرى شبانهتمام زندگى ما را دربرمى
کسى «گوید: ). پیتر سلسى با لحنى طنزگونه مى17:5(اول تسالونیکیان» همیشه دعا کنید«کند: پولس سفارش مى
»تواند به درك نور تفکر نایل آید.خروپف مشغول است، نمىکه در شب تار به 

بنابراین باید چگونگى محوریت بخشیدن به تفکر روزانه در اوقات معین شبانه روز را بررسى کنیم. اگر 
اى را به خواهد، بکشد هرگز نخواهیم توانست دقیقهزندگى عنان اختیار ما را در دست گرفته به هر طرف که مى

گیرد و و سکوت درونى اختصاص دهیم. فکرى که از طرف امور بیرونى پیاپى موردتاخت و تاز قرار مىتفکر 
Oriumتواند خود را براى تفکر آماده کند. پدران کلیسا اغلب از شود، به سختى مىپراکنده و مشوش مى

Sanctum ل در زندگى، یک جور کردند. این وقت آزاد مقدس به حسى از تعادیاد مى» وقت آزاد مقدس«یا
قابلیت قرار گرفتن در آرامش علیرغم تمام فعالیتهاى روزانه، توانایى ماندن و وقت صرف کردن و لذت بردن از 

خواهیم در هنرهاى تفکر و مراقبه موفقیت کند. اگر مىزیبایى و قابلیت هماهنگى بخشیدن به درون اشاره مى
را پیگیرى کنیم.» قدسوقت آزاد م«کسب کنیم، باید با عزمى راسخ 

چه مکانى براى تفکر مناسب است؟ در این مورد در بخش انضباط انزوا و خلوت مفصالً بحث خواهیم کرد و 
کنیم. مکانى را پیدا  کنید که آرام و بدور از هرگونه مزاحمت باشد. در اى بسنده مىدر اینجا تنها به چند کلمه

اندازى به طبیعت و درختان ورت امکان مکانى را انتخاب کنید که چشمنزدیکیتان نباید گوشى تلفنى باشد در ص
داشته باشد، چون خیلى مفید است. اگر مکانى ثابت و مشخص داشته باشید و الزم نباشد که هر روز به دنبال 

مکانى متفاوت بگردید، خیلى بهتر است.
کند، بدنى هیچ تفاوتى ایجاد نمىچه حالت یا وضعیت بدنى مناسب است؟ به یک اعتبار حالت و وضعیت 

توانید در هرجا، هر زمان و هر حالتى دعا کنید. ولى، یک اعتبار دیگر وضعیت بدن خیلى خیلى اهمیت دارد. مى
ام شوند. من عمالً شاهد بودههاى روحى به زبان بدن مخابره مىبدن، فکر و روح از هم جدایى ناپذیرند. تنش

کنند که مشغول جویدن آدامس هستند و حتى اندکى از تنش ستشى شرکت مىکه مردم درحالى در جلسه پر
تواند بر دعاى اى که دارند آگاه نیستند. حالت ظاهرى نه تنها منعکس کننده وضعیت باطنى است بلکه مىدرونى
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ت آرام و درونى نیز تأثیر بگذارد. اگر از درون ماالمال از پریشانى و نگرانى باشیم، گزینش آگاهانه یک وضعی
تواند به ما در فرونشاندن اضطراب درونى یارى رساند.راحت مى
مقدس از به رو اى در کار نیست تا در مورد وضعیت بدنى صحیح تجویزى کنیم. در کتاب»قاعده«هیچ 

درافتادن بر زمین تا ایستادن با سرودستهاى افراشته به سوى آسمان، به همه حالت اشاره شده است. بهترین 
ترین وضعیت را برگزینید، وضعیتى که در آن کمتر خسته یا ناراحت شوید. ریچارد رویکرد آن است که راحت

چون «...پسندید: ) عارف دوست داشتنى سده چهاردهم نشستن را بیشتر مىRichard Rolleرول (
آورم. در نو زدن دوام مىشوم و بیشتر از راه رفتن، ایستادن یا زادانم که در وضعیت نشسته دیرتر خسته مىمى

من کامالً با او موافقم » تر هستم و دلم بیش از هر حالت دیگرى به سوى باال متوجه است.حالت نشسته راحت
دانم، درحالى که کف پا و بهترین وضعیت را نشستن روى یک صندلى راست و صاف تکیه دادن، پشتى آن مى

توجهى است و پاها را روى هم انداختن مانع از ن دهنده بىصاف روى زمین قرار گرفته باشد. قوز کردن نشا
شود. دستها را روى زانو بگذارید و کف دستهإ؛ّّ را به سمت باال نگهدارید، گویى گرش خون در پاها مى

کند و توجه خواهید چیزى را بگیرید. گاهى بستن چشمها خوب است چون پریشانى فکر را در ذهن دور مىمى
سازد. درواقع دقیق شدن روى تصویرى از خداوند یا نگریستن به درختان و ده متمرکز مىرا روى مسیح زن

گیاهان به همان منظور مفید خواهد بود. صرف نظر از نحوه انجام این کار، هدف این است که بدن، احساسات، 
) متمرکز شود.6:4(دوم قرنتیان» جالل خدا در چهره مسیح«ذهن و روح بر 

گامهاى نخست-چگونه تفکر کنیم
توانیم چنان که توان وارد عالم درونى تفکر شد. امروزه نمىترین شکل مىپردازى به راحتاز دریچه خیال

تر است. ما در پردازى هم از تفکر عقالنى و هم از اراده قوىباید قدرت عظیم تخیل را تصدیق نماییم. خیال
البته خردگرایى شایسته هم - هاى خردگرایى را تا حد ستایش بزرگ کنیمتگىایم که شایسغرب عادت کرده

پردازى را نادیده بگیریم.شود که ارزش خیالولى همین باعث مى-هست
پردازى فکر کنند، اما اکثریت ما انسانها عمیقاً بر شاید تنها چند نفر انگشت شمار باشند که بتوانند بدون خیال

پردازى تأکید گیرى دایم از حواس و خیالداد و بر بهرهتیم. عیسى هم چنین تعلیم مىحواس خود متکى هس
نویسد:مى» دارانهدرآمدى بر زندگى دین«کرد. فرانسیس دوسال در کتاب مى

خواهیم در موردش تفکر نماییم، محدود پردازى فکرمان را در چارچوب موضوعى که مىما به کمک خیال
اى که در قفس محبوس کنیم، درست مثل پرندهین شاخه به آن شاخه پریدن فکر جلوگیرى مىسازیم و از امى
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ها به اى بر پایش اسیرش کرده بر روى دست نگهداشته باشیم. شاید بعضىساخته باشیم یا شاهینى که با قالده
انى بهتر است. درواقع شما بگویند که بکارگیرى تفکر ساده ایمان و درك موضوع به طریقى کامالً فکرى و روح

کارها خیلى سخت است.این شیوه براى تازه

فقط باید به اهمیت اندیشیدن و تجربه کردن در عالم خیال باور پیدا کنیم. این پدیده مثل دوران کودکى 
ه توجاند نسبت به تخیالت خود بىآید، ولى اکنون سالهاست که بما یاددادهبصورت خودجوش در ما بوجود مى

دهد که چقدر برایش دشوار بوده که اش شرح مىباشیم و حتى از آنها بهراسیم. ك.گ.یونگ در اتوبیوگرافى
پردازانه کودکى را تکرار نماید و براى آن تجربه ارزش قایل شود. درست خود را فروتن سازد و بازیهاى خیال

پردازى االن هم باید واقعیت جادویى خیالهمانطور که کودکان الزم است منطقى فکر کردن را بیاموزند، بزرگس
را بار دیگر کشف نمایند.

بیانگزار فرقه ژزوئیت (یسوعى) در کتاب Ignatius of Loyolaایگناتیوس لویوالیى (
کرده که داستانهاى انجیل را در ذهن خود تصویر خوانندگان خود را پیوسته تشویق مى» تمرینات روحانى«

کنند. پردازى را بیدار مىاند که قوه خیالریزى شدهاى طرحسازى نمایند. همه تفکراتى که او ارائه کرده به گونه
گیرى از حواس پنجگانه براى به کرد، که منظورش بهرهرا در تفکر توصیه مى» حواسبکارگیرى «او حتى 

خود و تأکیدى که بر » تمرینهاى تفکر«تصویر کشیدن رویدادهاى انجیل است. او با کتاب کم حجم 
پردازى کرد، تأثیرى عمیق بر ایمانداران سده شانزدهم گذارد.خیال

است که با رویاهاى خودمان شروع کنیم، براى انجام این کار باید کارى براى فراگیرى تفکر کردن، بهتر 
اى بیشتراز آنچه قبالً عادت به انجامش داشتیم انجام دهیم. مسیحیان براى مدت پانزده قرن قویاً رویاها را شیوه

اها: سخنان روی«) نویسنده کتاب Kelseyدانستند. کلسى (طبیعى براى نفوذ عالم روحانى به زندگى انسان مى
همه پدران کلیساى اولیه از ژوستین شهید تا آیرینیوس، از کلمنت و ترتولیان تا اُریجن «نویسد: مى» پنهان روح

»و سیپریان معتقد بودند که رویاها ابزار دریافت مکاشفات هستند.
گیرى و هاى شکلخردگرایى عصر رنسانس به نوعى تردید و ناباورى درباره رویاها منجر شد. سپس در روز

کرد، چرا که یکسره با بیماریهاى روانى نشو و نماى روانشناسى فروید عمدتاً بر جنبه منفى رویاها پافشارى مى
سروکار داشت. از این رو مردان و زنان امروزى بیشتر یا به سخت نادیده گرفتن رویاها بطور کلى متمایل 

ا به روان نژندى منتهى گردد. اصالً الزم نیست که چنین اتفاقى اشان به رویاهترسند که عالقهاند و یا مىشده
توانند دریافتن بلوغ و سالمت فزاینده مددکارمان باشند.بیفتد؛ درواقع اگر خوب گوش بدهیم، رویاها مى



12

توانند کلیدى براى گشودن درب عالم درون باشند، قادر اگر به این باور دست پیدا کنیم که رویاها مى
توانیم بطور مخصوص دعا کنیم و از خدا بخواهیم از یم بود سه کار عملى انجام دهیم. اول اینکه، مىخواه

طریق رویاها به ما اطالعات بیشتر بدهد. باید از اشتیاق خودمان براى اینکه وى با ما از این طریق حرف بزند، 
ه باز کردن در بر روى چنین تأثیرات آگاهش کنیم. درعین حال عاقالنه است که براى حفاظت دعا کنیم، چونک

تواند خطرناك هم باشد و از خدا بخواهیم که ما را با نور حفاظت روحانى به همان اندازه که مفید است، مى
خویش احاطه نماید.

آورند، زیرا دوم اینکه، بایستى شروع به ثبت رویاهاى خویش نماییم. مردم رویاهاى خود را بخاطر نمى
کنند. یکى از راههاى جدى گرفتن رویاها این است که در دفترى یادداشت شوند. البته آنها نمىتوجهى به 

باشد. ولى اى از جانب خدا مىاى با اهمیت یا مکاشفهاحمقانه است اگر فکر کنیم که هر رویایى واقعه
دداشت کردن رویاها معنى هستند و در ضمن یاتر این است که خیال کنیم همه رویاها آشفته و بىاحمقانه

شوند و نسبت به موضوع بینش پیدا خواهید کرد. طولى نخواهد کشید که به راحتى الگوهاى معینى پدیدار مى
میان رویاهاى با اهمیت و رویاهایى که زاییده تماشاى شوهاى تلویزیونى شب قبل هستند، تمییز قایل خواهید 

شد.
رویاها است. بهترین راه کشف معناى رویاها سؤال کردن است. سومین کارى که باید انجام دهیم، تفسیر

توانیم به خدا اعتماد کنیم که اگر الزم باشد شناخت ). مى2:4(یعقوب » کنیدندارید از این جهت که سؤال نمى«
ضرورى را بما خواهد بخشید. گاهى یارى گرفتن از کسانى که بطور ویژه در این مورد تخصص دارند، مفید 

) ژزوئیت سده شانزدهم معتقد بود که بهترین مفسر Bendict Pereriusشد. بندیکت پریوس (بامى
کسى است که تجارب فراوانى در دنیا و امور انسانى داشته باشد، و عالقه زیادى به مسائل انسان «...رویاها 

» داشته باشد و گوشش براى شنیدن آواز خدا باز باشد.

ى ویژهتمرینها-چگونه تفکر کنیم
زندگى روحانى فرایندى در حال پیشرفت است. تا پیش از آنکه در فتح قلل کوچکتر تجارب کافى بدست 

اى هاى پنج تا ده دقیقهکنم که با دورهنیاوردیم. عاقالنه نیست که به سراغ قله اورست برویم. بنابراین توصیه مى
هاى میانى یا آنچه که متفکران سده» تمرکز کردن«راگیرى در هر روز کار خود را شروع کنید. این زمان، براى ف

نامیدند، کافى است. این زمان زمانى براى آرام گرفتن، وارد شدن به حیطه سکوت خالقه و مى» بخود آمدن«آنرا 
باشد.متمرکز ساختن افکار پراکنده مى
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را یاد بگیرید. » تمرکز کردن«ند تا کپردازیم که به شما کمک مىدر ادامه به تشریح دو تمرین مختصر مى
شود. براى شروع کف دستهاى خود را به حال نمادین نامیده مى» کف دستها پایین، کف دستها باال«تمرین اول 

خداوندا، تمام «توانید چنین دعا کنید: هاى خود به خدا پایین بیاورید. از درون مىتسلیم نمودن تمام دغدغه
پزشکى امروز صبح دارم را بیرون دهم. ترسى که از قرار دندانت دارم به تو مىخشمى را که نسبت به اسمی

کنم. همه اضطرابى که از هایم دارم به تو تسلیم مىریزم. همه نومیدى را که از نیافتن پرستار براى بچهمى
هنتان سنگینى هرچه که بر فکر و ذ» دهم.نداشتن پول کافى براى پرداخت مخارج این ماه دارم را به تو مى

به پاى او بریزید و خالص شوید. حتى ممکن » کف دستها پایین«کند و باعث نگرانیتان شده را با حرکت مى
اى که به این کار اختصاص دادید، کف است در دستهایتان احساس سبکى و آزادى هم بکنید. بعد از چند دقیقه

خداوندا، دوست «توانید در سکوت دعا کنید: بیاورید. مىدستها را به نشانه اشتیاقتان براى گرفتن از خدا باال 
پزشکى آرامش تو را بگیرم. حلم و دارم در مورد اسمیت محبت الهى از تو دریافت کنم، در مورد قرار دندان

بعد از اینکه تمرکز کردید، بقیه وقت ». کف دستها باال«هر احتیاجى دارید بگویید » خوشى تو را دریافت نمایم.
سکوت کامل بمانید. هیچ چیز نخواهید. به خداوند اجازه دهید تا با روحتان ارتباط برقرار نموده، محبتتان را در

کند. اگر پیغام یا رهنمودى به فکرتان آمد که عالیست؛ اگر نیامد هم مشکلى نیست.
احت و آسوده در گیرد. پس از اینکه رروش دیگر تمرکز براى تفکر، با متمرکز شدن روى تنفس انجام مى

کند تا با بدن جایتان نشستید، به آرامى حواستان را متوجه نفس کشیدنتان کنید. این کار به شما کمک مى
دهد که در درون خود تا چه اندازه تنش دارید. یک نفس عمیق بکشید خودتان ارتباط برقرار کنید و نشانتان مى

سپس نفس خود را بیرون بدهید و بگذارید سرتان به آرامى شود به عقب خم کنید. و سرتان را تا جایى که مى
تان به سینه بچسبد چند دقیقه به این کار ادامه بدهید و از درون با مضامینى از به جلو خم شود تا جایى که چانه

اى دم دهم، نور و حیات تو را با هوتفاوتى روحانیم را با بازدم خود بیرون مىخداوندا، بى«این قبیل دعا کنید: 
بعد مثل روش قبل به سکوت فرو بروید. حواستان به مسیح زنده درونتان باشد. اگر » برم.به درونم فرو مى

همه چیز را به پاى استاد بریزید و هواى آرامش الهى او را به » بازدم«حواستان به اطراف پرت شد، با یک 
هاى خود فرودهید. آنوقت بار دیگر گوش فرا دهید.ریه

ان هر تفکر، با شکرگزارى از ته دل به کار خود خاتمه دهید.در پای
بعد از اینکه در تمرکز کردن قدرى مهارت کسب کردید، پنج تا ده دقیقه دیگر به مدت تفکر خود اضافه 

اى از نظام آفرینش را انتخاب کنید: درخت، گل، پرنده،هاى آفرینش بیندیشید. نمونهکنید و اینبار به برخى جنبه
برگ، ابر و هر بار بدقت در آن تأمل و تعمق کنید. خدایى که آسمانها و زمین را آفرید، از آفرینش خود استفاده 
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ترین راهى که خدا اى نصیبتان سازد. سادهاى از جالل خویش را بنمایاند و از حیات خود بهرهکند تا جلوهمى
زمین است. او هنوز هم از طریق زمین و دریا، براى نمایاندن خودش بما برگزیده، آفرینش و در رأس آن 

کند. به شرط آنکه بتوانیم ساکت شویم و از پرندگان و آسمان و مخلوقات کوچک روى زمین، با ما صحبت مى
هاى فیض خدا را نادیده بگیریم. در این مورد ایولین آندرهیل چنین هشدار او بشنویم. نبایستى ابزار یا واسطه

دهد:مى
دن از طبیعت، خوددارى کردن از دوستى با آن و کوشیدن براى تغییر جهت دادن به مسیر رودخانه گریزان ش

زندگى با این امید که خدا را در طرفى دیگر بیابیم اشتباه متداولى است که عرفان تحریف شده بدان مبتال 
کشف خدا در «گاه آن را رود که با اولین شکل تفکر که عرفاى قدیم است... از این رو از شما انتظار مى

نامیدند، آغاز کنید.مى» آفرینش

بعد از اینکه دو روش تفکر مذکور در باال براى چند هفته تمرین کردید، خواهید دید که مایل هستید تفکر 
بر کالم خدا را هم برآن بیفزایید. اگر تفکر را چرخ فرض کنیم، تفکر بر کالم خدا حکم توپى محور را دارد که 

meditationدهد. همه استادان اذعان دارند که محور و مرکز تمام تفکرات ما را تشکیل مى
Scripturarumباشد، مبناى عادى زندگى درونى است. در جایى که مطالعه کالم بر تأویل متمرکز مى

کتوب گردد. بدین ترتیب کالم متفکر بر کالم خدا حول محور ملکه ذهن کردن و شخصى ساختن پیغام مى
دهد.گردد که شما را مخاطب قرار مىاى مىتبدیل به کالم زنده

یک رویداد تنها نظیر رستاخیز یا یک مثل، یا چند آیه، یا حتى یک کلمه را در نظر بگیرید و بگذارید در 
ى وجودتان ریشه بدواند. تشویق ایگناتیوس لویوالیى را به خاطر آورده با بکارگیرى همه حواس خود در پ

کسب تجربه باشید. دریا را ببویید. به صداى برخورد امواج به ساحل گوش بسپارید. خیل مردم را نظاره کنید. 
خورشید را روى سر و گرسنگى را در معده خود حس کنید. نمک موجود در هوا را بچشید. دامن رداى او را 

گوید: لمس کنید. فرانسیس دوسال مى

ید در موردش به تفکر بپردازید، در جلوى چشم خویش مجسم سازید، گویى که خواهتمام آن سرى را که مى
خواهید بر روى خداوند بر صلیب تفکر کنید، تصور کنید که اش هستید. بطور مثال اگر مىواقعاً مشغول نظاره

لیب اتفاق اید و مشغول تماشا و شنیدن تمام چیزهایى هستید که در روز جمعۀالصاکنون روى تپه جلجتا ایستاده
افتاده است.
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شوید، بخاطر داشته باشید که گر منفعل وارد داستان مىوقتى بصورت یک شرکت کننده فعال و نه یک نظاره
کند و مقید به زمان نیست، این رویداد که در گذشته بوقوع پیوسته چون عیسى در زمان حال ابدى زندگى مى

توانید مسیح را پیش روى خود مجسم کرده صدایش . پس عمالً مىاى زنده در زمان حال استبراى وى تجربه
تواند پردازى باشد؛ مىتواند خیلى فراتر از یک خیالرا بشنوید و قدرت شفابخش او را لمس نمایید. این مى

آید.نوعى مواجهه واقعى تلقى گردد. عیسى مسیح واقعاً نزد شما مى
طالعات تکنیکى واژگان، یا تخیل یا حتى گردآورى اطالعات براى در هنگام تفکر کردن، زمان پرداختن به م

میان گذاشتن با دیگران نیست. هر تمایل یا گرایش به خودپسندى را کنار گذاشته با دلى فروتن کالمى را که 
یابم. دیتریش سازد. بپذیرید. اغلب من زانو زدن را بطور خاص براى این موقع مناسب مىشما را مخاطب مى

دارید، موبه مو تجزیه و تحلیل درست همانطور که سخنان کسى را که دوستش مى«... گوید: ونهوفر مىب
پذیرید، کالم خدا را هم بپذیرید و در دل خود پیرامونش به تعمق گوید را در بست مىکنید و هر چه مىنمى

) Finkenwaldeدر فین کنوالد (زمانى که بونهوفر» بپردازید. کارى که مریم انجام داد. تفکر یعنى همین.
کالج الهیاتى تأسیس کرد، همه استادان و دانشجویان با همدیگر روزى نیم ساعت را به تفکر در سکوت 

دادند. اختصاص مى
باید در برابر وسوسه سطحى مطالعه کردن عبارات بسیار مقاومت کرد. شتابزدگى بازتاب وضعیت درونى 

کرد که براى تفکر بر روى یزى است که باید عوض شود. بونهوفر توصیه مىاست و وضعیت درونى همان چ
توانید در طول روز به قسمتهاى مورد نظر خود از کالم هر متن یک هفته وقت گذاشته شود! عالوه برآن شما مى

خدا هم بپردازید.
توانید به یکدیگر و مىسازد که رو در رچهارمین شکل تفکر چنان شما را وارد رابطه عمیق با پدر مى

بنگرید. در خیاالت خود تصور کنید که مشغول قدم زدن در مسیرى جنگلى هستید. زمانى را به این تفکر 
اختصاص داده، صداى خش خش برگها و شُرشُر جویبارهاى خنک جنگل را جایگزین قیل و قال کالن 

انداز مسیر قرار دهید و بعد چشمشهرهاى مدرن کنید. در چنین محیطى قدرى خودتان را مورد مشاهده
خورد را حس کنید و با این روى را در نظر مجسم سازید. سعى کنید نسیم خنکى را که به صورتتان مىپیاده

احساس به آرامى تمام نگرانیهاى درونى را از خود دور نمایید. در طى راه ایستاده در بحر زیبایى گلها و 
د تمامى صحنه را با تمام حواس خود تجربه کنید، آنوقت مسیر خود را به پرندگان فرو بروید. وقتى توانستی

هاى زیبا منتهى نمایید. در میان مرغزار سرسبز و وسیع که با کاجهاى سر به اى کوچک و پوشیده از سبزهتپه
پشت دراز فلک کشیده احاطه شده است، قدم بزنید. بعد از اینکه اندکى در مرغزار به گشت و گذار پرداختید به 
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انداز و رایحه خوش طبیعت لذت ببرید و خداوند بکشید و به آسمان آبى و ابرهاى سفید خیره شوید. از چشم
را بخاطر این همه زیبایى شکر کنید.

کنید. در پس از مدتى یک اشتیاق ژرف براى رفتن به جاهایى که آنسوى ابرهاست در خود احساس مى
اتان جدا شده به پرواز درآید. نى و درخشنده خود اجازه دهید تا از بدن جسمانىخیاالت به بدن روحانى، نورا

به پشت سرتان نگاه کنید تا بتوانید بدن جسمانى خودتان را که روى علفها دراز کشیده ببینید و به بدن خود 
به سوى اطمینان دهید که بزودى بازخواهید گشت. وجود روحانى خویش را زنده و پر حرارت، درحالى که

هایى باالیى جو در پرواز است، مجسم سازید. به بدن جسمانى خود نگاه کنید که هرچه باالتر ابرها و الیه
شود. به سفر خود در اعماق فضا ادامه دهید تا اینکه چیزى جز حضور آفریننده روید، کوچکتر و کوچکتر مىمى

رادهید و چشم انتظار چیزهاى غیرمنتظره بنشینید. به ازلى را حس نکنید. در حضور او بمانید و به آرامى گوش ف
هر تعلیمى با دقت توجه کنید. به مرور زمان و کسب تجربه قادر خواهید بود تا به سهولت میان افکار انسانى که 

دهد تمایز قایل شوید. اگر حکمى آورند و روح راستى که از درون قلب را تکان مىاز ضمیر خودآگاه سربرمى
دارید، جا » روحانى«رید شدیداً کاربردى است و به هیچ وجه آن تصورى نیست که شما از حکم گیکه مى

نخورید. اگر هیچ کالمى نشنیدید سرخورده و نومید نشوید؛ مثل هر دوست خوب دیگرى در سکوت از 
نیکوئیش شکر همنشینى یکدیگر لذت ببرید. وقتى زمان بازگشت فرارسید، که قابل شنیدن باشد خدا رإ؛ّّ بخاطر 

اى که قابل شندین باشد و سپس به مرغزار بازگردید. با شادمانى راه جنگلى را در جهت کنید آن هم بگونه
بازگشت طى کنید و پراز حیات و انرژى جدید به خانه برگردید.

هاى شکل پنجم تفکر نیز هست که به جهاتى کامالً خالف شکل قبلى است. و منظور تفکر کردن بر رویداد
زمان حاضر و تالش براى درك اهمیت آنها است. دقیق شدن در معناى درونى رویدادها و فشارهاى سیاسى 
یکى از تکالیف روحانى ماست. البته نه با قصد کسب قدرت، بلکه با نیت کسب دیدگاهى نبوتى. تامس مرتون 

گوید کسى:مى

شتار جمعى داخائو و آشوتیس تعمق ننموده، هنوز ...که بر رنجهاى مسیح تفکر کرده ولى بر اردوگاههاى ک
بطور کامل وارد تجربه مسیحیت عصر ما نشده است...در حقیقت یک اندیشمند باید بیش از هر چیز بر این 

واقعیات دهشتناك که بسیار مهم و نبوتى هستند و ابعاد بیمارگونه دارند، تعمق کند. 

گردد! اى در دست دیگر به بهترین وجه عملى مىمقدسى در یک دست و روزنامهاین شکل از تفکر با کتاب
دهند، قرار معنى و تبلیغاتى که هر روزه به خوردمان مىهاى سیاسى بىبا این وجود نباید تحت تأثیر کلیشه



17

تواند بما بکنند. هستند که کمتر کمکى مىمحتوا و تحریف کننده واقعیتها چنان بىبگیریم. درواقع روزنامه
بهترین کار این است که رویدادهاى زمانه خود را پیش روى خدا بگذاریم و در مورد فرجام امور و تمییز دادن 
آنها، از وى طلب بینش نبوتى کنیم. از این گذشته براى کارهایى که شخصاً موظف به انجامش هستیم تا نمک و 

فساد تاریک باشیم، بایستى از او راهنمایى بگیریم.نور این جهان رو به 
اگر در اوایل، تفکر هیچ معنایى برایتان نداشت، دلسرد نشوید. شما درحال فراگیرى هنرى هستید که برایش 

کند. اید. فرهنگمان هم ما را تشویق به پرورش چنین مهارتهایى نمىهیچ دستورالعمل آموزشى دریافت نکرده
حکم شنا کردن درخالف جهت جریان رودخانه است. با این حال امیدوار باشید؛ کار شما ارزش کار شما در 
زیادى دارد.

تواند مفید باشد. با این وجود تفکر نه هاى دیگرى نیز هست که مالحظه آنها مىانضباط تفکر داراى جنبه
ط انزوا و خلوت خواهیم پرداخت یعنى گذارد در فصل انضبابه موضوع دیگرى که بر تفکر تأثیر مى-P{یک

نام » شب تاریک جان«به موضوع: کاربرد خالقه سکوت و بسط معنا که قدیس یوحناى صلیب صراحتاً آن را 
}Pنهاده است.  

تر یاد اى براى زندگى است. پیوسته چیزهاى تازهرسد. تفکر طریقهعمل منفرد و نه هیچوقت به کمال مى
بیشتر به کنه شناخت خدا وارد شوید، بیشتر رشد خواهید کرد.خواهید گرفت و هر چه 
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فصل سوم

انضباط دعا

کنم که من دلیل تمناى توام؛ اول از همه خواست من این است که تو تمنا داشته باشى، بعد از آن کارى مى
تواند واقع شود که تو از تمنا کردن با شوى. پس با این اوصاف مىصاحب تمنا شوى و صاحب تمنا هم مى

زمانى؟ جولیاناى نوریچى

کند. دعا کاوشى واقعى در قلمرویى ناشناخته است. انى پرتاب مىدعا ما را به فراسوى مرزهاى زندگى روح
اى مکمل است، ولى این انضباط دعاست که ما کند و روزه وسیلهتفکر و مراقبه ما را با زندگى درونى آشنا مى

سازد. دعاى واقعى هم زندگى آفرین است و هم متحول کننده را وارد ژرفترین و واالترین حیطه روح آدمى مى
ریشه -دعاى مخفى، پرشور و از روى ایمان-دعا«نویسد: ) مىWilliam Careyزندگى. ویلیام کرى (

»دارى فردى است.دین
کند. کند. دعا شاهراهى است که خدا از آن براى متحول ساختن ما استفاده مىدعاى واقعى تغییر ایجاد مى

کنیم. هرچه بیشتر به ضربان قلب خدا دن را ترك مىاگر میلى به عوض شدن نداشته باشیم، خیلى زود دعا کر
خواهیم شبیه مسیح گردیم. شویم و بیشتر مىشویم، بیشتر متوجه نیاز خود به یادگرفتن از خدا مىنزدیکتر مى

گوید که تکلیفمان در زندگى این است که حمل کردن ) به ما مىWilliam Blakeویلیام بلیک (
که -کنیم؟ خودمان را در زیر رداى تجاهلبگیریم. ولى ما اغلب چکار مىخدا را یاد » پرتوهاى محبت«

کنیم، کنیم تا از عاشق ازلى خویش بگریزیم. اما هنگامى که دعا مىپنهان مى- پناهگاهى براى فرار از نور است
سازد.گشاید و آزادمان مىگاههاى ما را مىخدا به آهستگى و با سخاوتمندى درهاى مخفى

(یعقوب » کنید تا در لذات خود صرف نماییدیابید از این رو که به نیت بد سؤال مىکنید و نمىال مىسؤ«
تازه - دعاى واقعى-سؤال کردن مستلزم آن است که لذات انسانى بکلى متحول شوند. ما با دعا» درست). «3:4

خواهد و دوست نگونه که خدا مىکند؛ خواستن چیزهاى آکنیم به فکر کردن آنگونه که خدا فکر مىشروع مى
آموزیم که مسایل را از دیدگاه خدا ببینیم.داشتن چیزها آنگونه که خدا دوست دارد. با دعا بطور فزاینده مى

اند. شیوه زندگى عیسى را ترین کار زندگیشان نگریستهاند به دعا بصورت اصلىهمه آنانى که با خدا راه رفته
اى رسیده در بامدادان قبل از صبح برخاسته بیرون رفت و به ویرانه«گوید: شنید که مىتوان از زبان مرقس مى

). اشتیاق داود به خدا چنان بود که خواب شیرین صبحگاهى خود را فدا 35:1(مرقس » آنجا به دعا مشغول شد
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رژى خویش را صرف ). زمانى که رسوالن وسوسه شدند تا ان1:63(مزمور» در سحر تو را خواهم طلبید«کرد: مى
دیگر وظایف مهم و ضرورى کنند، تصمیم گرفتند تا خود را به عبادت و خدمت کالم خدا بسپارند (اعمال 

توانم در انجام کارهایم من آنقدر گرفتارم که اگر روزى سه ساعت دعا نکنم نمى«). مارتین لوتر گفته: 4:6
جان » کند.هرکه خوب دعا کند، خوب هم مطالعه مى«ه اصل بدیهى زندگى روحانى او این بود ک» توفیقى بیابم.

و آن چیزى که پشتوانه این حرف وسلى بود، » خدا کارى ندارد جزاینکه دعاها را اجابت نماید«گفت: وسلى مى
) دعا کردنش David Brainerdدو ساعت دعاى هر روزه بود. بارزترین ویژگى زندگى دیوید برینرد (

دوست دارم االن در کلبه «ها و تفکرات است: او سرشار از گزارش دعاها، روزهبود. دفتر خاطرات روزانه
امروز وقتى را براى دعا و روزه، بدور از » «ییالقى خودم تنها باشم تا بتوانم مدت زیادى را صرف دعا نمایم.

»گذرانم.مىرسم، اوقاتم را به دعا، تفکر و روزه گرفتنوقتى به خانه مى» «چشم دیگران، اختصاص دادم.
براى جویندگان و کاوشگران مرزهاى ایمان، دعا عادتى پیش پاافتاده نبود که به حاشیه زندگیشان اضافه کرده 

دادند. ترین کارى که در طول سالهاى پربار عمرشان انجام مىجدى-باشند. دعا براى ایشان خود زندگى بود
او بیش از هر چیز در دعا «دهد: چنین شهادت مى) در مورد جورج فاکس William Pennویلیام پن (

ام، اى که تاکنون دیده و لمس کردهترین برنامهترین و محترمنمونه بود...باید اعتراف کنم که جدیترین، زنده
) هفت بار در روز از کار و مشغله Adomiram Judsonآدونیرام جودسون (» برنامه دعاى وى است.

کرد و بعد هنگام سپیده دم، ساعت امر مقدس دعا بپردازد. او نیمه شب شروع مىگرفت تا بهشرکت کناره مى
Johnپرداخت. جان هاید (نه صبح، دوازده ظهر، سه بعد از ظهر، شش عصر و نه شب به دعا در خلوت مى

Hydeهاید «کرد چنان دعا را جزو خصایص فردى خویش ساخته بود که به او لقب ) که در هند خدمت مى
اند، داده بودند. براى این افراد و بسیارى دیگر که جرأت مواجه شدن با ژرفناى زندگى درونى داشته» کنندهدعا

دعا در حکم نفس کشیدن بود.
غولهاى «گردیم. این هایى بجاى آنکه تشویق شویم، نومید مىبا این حال بسیارى از ما با دیدن چنین نمونه

شویم تا خودمان را به یأس بسپاریم. و دست نیافتنى هستند که بیشتر وسوسه مىچنان از تجارب ما دور » ایمان
اما بجاى آنکه خودمان را بخاطر کمبودهایمان سخت به باد انتقاد بگیریم، بایستى بخاطر داشته باشیم که خدا 

دهد. کسانى ىتر سوق مکند و آهسته آهسته به سوى مسایل عمیقهمیشه ما را همانجایى که هستیم مالقات مى
کنند. اول به آماده سازى و دوند، هیچوقت یکدفعه در مسابقه ماراتن المپیک شرکت نمىکه بصورت تفننى مى
روند. ما هم باید چنین کار را بکنیم. وقتى در پردازند و بعد از مدتى تمرین به مسابقه مىپرورش خودشان مى

اشیم که با اقتدار و موفقیت روحانى بیشترى دعا کنیم. توانیم انتظار داشته بکار پیشرفتى حاصل شد، مى
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اند که در عالم هستى همه چیز از پیش ممکن است در ابتداى کار به راحتى از پادرآییم، چونکه بما یاد داده
توان تغییر داد. شاید در کمال اندوه چنین احساسى داشته باشیم، ولى شکل گرفته است و هیچ چیز را نمى

کردند که گویى دعاهایشان مقدس طورى دعا مىدهد. دعا کنندگان کتابقدس چیز دیگرى تعلیم مىمکتاب
با خدا همکاران «تواند یک تغییر عینى و ملموس بوجود آورد. پولس رسول با خوشحالى اعالم کرد که ما مى

را با هم رقم بزنیم. این فلسفه رواقى کنیم تا نتیجه وقایع )؛ یعنى اینکه ما با خدا کار مى9:3(اول قرنتیان» هستیم
مقدس. خیلیها با تأکید است که به جهان هستىِ بسته، از پیش تکوین یافته و غیرقابل تغییر اعتقاد دارد، نه کتاب

این عقیده » شود.هرچه خواست خداست، همان مى«گویند افتد، مىبر تسلیم و رضا دربرابر اتفاقاتى که مى
کرد که ایمان داشت کتتوس نزدیک است تا مسیح. موسى به این علت با دلیرى دعا مىبیشتر به تعالیم اپی

مقدس با شدت بر باز بودن تقدیر جهان هستى تأکید تواند امور و حتى فکر خدا را عوض کند. درواقع کتابمى
که موافق با کندوار که به گوش خواننده امروزى ناآشنا است از خدایى صحبت مىکند و با زبان انسانمى

).10:3؛ یونس14:32کند (مثالً خروج محبت تغییر ناپذیرش، فکر خود را عوض مى
نهد. ما براى رقم زدن کند ولى در عین حال مسئولیتى عظیم پیش رویمان مىاین آزادى عمل ما را زیاد مى

توانیم ى به وقوع خواهد پیوست. مىکنیم! اگر درست دعا کنیم، یقیناً در تاریخ رویدادآینده با خدا همکارى مى
اى باالتر از این الزم است تا بخواهیم این واالترین عملکرد انسانى با دعاى خود دنیا را عوض کنیم. چه انگیزه

را یاد بگیریم؟
هاى آن هر چند به شکل دعا موضوعى چنان گسترده و چند بعدى است که امکان پرداختن به همه جنبه

فصل ممکن نیست. کتابهاى مفید بسیارى در زمینه دعا نوشته شده که یکى از بهترین آنها اثر مختصر در یک 
) تحت عنوان با مسیح در مکتب دعا است. خواندن این کتاب Andrew Murrayشاخص اندرو مورى (

کز اغلب بر تواند اشتیاق ما را براى آموختن روشهاى گوناگون دعا برآورده کند. از آنجایى که بررسى متمرمى
آمیز اى مؤثر و موفقیتافزاید، این فصل را به آموزش نحوه دعا کردن براى دیگران به شیوهشفافیت موضوع مى

توانیم با دعا در اختیارشان دهیم. زنان و مردان امروزى شدیداً محتاج کمکى هستند که ما مىاختصاص مى
بگذاریم.

یادگیرى دعا
خداوندا، دعا کردن را به ما «دعاى واقعى را باید یاد گرفت. شاگردان از عیسى چنین درخواست کردند: 

). آنها تمام عمر دعا کرده بودند ولى در کیفیت و کمیت دعاى عیسى چیزى نهفته بود که 1:11(لوقا » تعلیم نما
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عایشان در صحنه بشریت تغییرى ایجاد کند، خواستند دآنها را مصمم یادگیرى دعاى صحیح نموده بود. اگر مى
آموختند.باید چیزهایى مى

وقتى من فهمیدم که دعا کردن فرآیندى است که باید یادگرفت، در زندگیم تغییرى رهایى بخش بوجود آمد. 
دیگر از سؤال کردن، آزمایش کردن و حتى شکست خوردن خالص شدم، چونکه دریافتم در حال فراگیرى 

الها با حدت و شدت و براى هر چیزى دعا کرده بودم، ولى تنها موفقیتى ناچیز بدست آورده بودم. اما هستم. س
اى دیگر را آموخت. اناجیل را برداشتم و هر بعد دیدم که از قرار معلوم یک جاى کار ایراد دارد و باید شیوه

ى زیر هم ردیف کردم. بدین ترتیب کرد از آن بیرون کشیدم و در دفتراى که به موضوع دعا اشاره مىآیه
زده توانستم تمام آیات عهدجدید را که مربوط به دعا بودند در یک نشست بخوانم و یادبگیرم، آنگاه شگفت

هایى که بخاطر دعاهاى مستجاب نشده براى تراشىشدم. یا کالم عیسى اشتباه بود و یا تمام توجیهات و بهانه
ام با کالم عیسى سازگار شود، نه اینکه کالم او عا کردن را یاد بگیرم تا تجربهخودم ساخته بودم. تصمیم گرفتم د

را با تجربه ضعیف خودم سازگار نمایم.
کرد، هرگز دعایش را با آورترین ویژگى دعاى عیسى این باشد که هر وقت براى دیگران دعا مىشاید شگفت

کردند. ز رسوالن یا انبیا هم براى دیگران اینگونه دعا نمىداد. هیچیک اخاتمه نمى» اگر خواست تو باشد«گفتن 
القدس کردند. آنها چنان در بحر روحدانند و سپس با ایمان دعا مىآنان آشکارا معتقد بودن که اراده خدا را مى

یح و دانستند چه باید بکنند. دعاى ایشان چنان صرشدند، مىمستغرق بودند که وقتى با موقعیتى ویژه روبرو مى
دیدم که ». برخیز«، »شفا بیاب«، »خرامان شو«گرفت، فرمانى مقتدرانه: قاطع بود که اغلب شکل فرمان به خود مى

در هنگام دعا کردن براى دیگران به وضوح هیچ جایى براى دعاهاى مردد، محتاطانه، آمیخته به بیم و امید و 
وجود ندارد.» اگر خواست تو باشد«

تر و مؤثرتر از من است، رسید تجربیات بیشترى دارند و دعایشان قوىادى رفتم که بنظر مىبعد به سراغ افر
دانند به من هم بیاموزند. بعالوه از حکمت و تجربه گذشتگان هرآنچه که در و درخواست کردم تا هرچه مى

ق کردم.کتابها یافتم خواندم. با اشتیاقى تازه شروع به مطالعه خصوصیات دعا کنندگان عهدعتی
همزمان با انتظار وقوع تحولى تازه دست به کار دعا براى دیگران شدم. خوشحالم از اینکه صبر نکردم تا به 

کردم. کمال برسم یا تکلیف همه چیز برایم روشن شود و بعد براى دیگران دعا کنم؛ وگرنه هیچوقت شروع نمى
احساس » ر حکم پژوهش است براى علم.دعا براى دین د«) گفته:P.T.Forsytheپى.تى.فورسایت (

القدس مشغول تحقیق و پژوهش هستم. هیجان این کار خارج از وصف بود. هر شکست کردم در مکتب روح
شد. مسیح در همه جا معلم حضورى من بود تا کالمش بطور ظاهرى به فرآیند یادگیرى جدیدترى منتهى مى
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ن بمانید و کالم من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که براى اگر در م«اى در تجربیاتم جسم بپوشد. فزاینده
). 7:15(یوحنا» شما خواهد شد

درك عملکرد دعا مستلزم یک فرآیند یادگیرى است که ما را از رد متکبرانه آن به بهانه اینکه غیرواقعى یا 
کنیم که گیرى نمىکند، نتیجهیم کار نمىغلط است در امان نگاه دارد. اگر دستگاه تلویزیون را روشن کنیم و ببین

کنیم دانیم که اشکالى در کار است و سعى مىاصالً چیزى به نام امواج تلویزیونى در هوا وجود ندارد. مسلم مى
کنیم تا آن را یافته رفعش کنیم. پریز برق، کلید روشن و خاموش تلویزیون و المپ تصویر آن را معاینه مى

توانیم بفهمیم مانع از تبدیل امواج به تصویر شده است. با کارکردن یا نکردن تلویزیون مىمعلوم شود چه چیزى 
که اشکال پیدا و رفع شده است یا خیر. در مورد دعا هم وضع بدین منوال است. اگر دعاها و درخواستهاى ما 

است، شاید به اشتباه دعا کنیم. درغیر این صورت اشکالى در کارشود که درست دعا مىتحقق بیابند، معلوم مى
کنیم، شاید الزم است که چیزى در درون ما متحول شود، شاید الزم است اصول جدیدى پیرامون دعا یاد مى

هاى ضرورى را اعمال کنیم و  از نو بگیریم، شاید صبر و استقامت الزم است. باید گوش بدهیم، جرح و تعدیل
توان فهمید که آیا کند یا خیر، مىتوان فهمید تلویزیونى کار مىىدست بکار شویم. یقین بدانید همانطور که م

دعایى جواب داده خواهد شد یا خیر.
هاى یادگیرى دعا براى دیگران این است که با خدا در تماس باشیم تا حیات و ترین جنبهیکى از حیاتى

دا در تماس هستیم، حال آنکه چنین کنیم که با خقوت او از طریق ما به دیگران جارى شود. اغلب تصور مى
نیست. بطور مثال، درحالى که مشغول خواندن این سطور هستید دهها برنامه رادیویى و تلویزیونى در حال 

توانید هیچکدام از آنها را بگیرید چرا که تلویزیون یا رادیو خود را روى کانال پخش است، ولى شما نمى
افتد. خیلى طبیعى کنند ولى هیچ اتفاقى نمىکنند و دعا مىم با با ایمان دعا مىاید. غالباً مردمربوطه تنظیم نکرده

اند. هماهنگ کردن خویش با ضرباهنگ نفسهاى خدا کارى روحانى است، چون کانال مورد نظر را پیدا نکرده
ترین کار ). گوش سپردن به صداى خداوند اولین و ضرورى7:6است و بدون آن دعا ما تکرار باطل است (متى 

کرد، اول با خود اندیشید که دعا حرف زدن مردى دعا مى«براى شفاعت موفق است. سورن کیرکگور گفته: 
»است ولى رفته رفته خاموش شد و در نهایت دریافت که دعا یعنى گوش دادن.

که پیوسته کند تفکر پیش درآمد حتمى شفاعت است. عمل شفاعت که گاه دعاى ایمان نامیده شده اقتضا مى
با دعاى طلب هدایت از پدر همراه باشد. باید اراده خدا را بشنویم، تشخیص دهیم و از آن اطاعت کنیم و بعد 
دعا کنیم تا اراده خدا در زندگى دیگران عملى گردد. دعاى هدایت همیشه بر دعاى ایمان مقدم و با آن همراه 

است.
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گوش دادن به هدایت الهى است. در آغاز، اگر براى آرتروز پس نقطه شروع دریادگیرى دعا براى دیگران 
کنید، حتى اگر بیست سال است که به این دعا مشغولید دست نگهدارید. در مورد مسایل عمه سوزى دعا مى

ترین وضعیت دعا کنیم: سرطان العالج یا ام.اس ولى وقتى جسمانى عادت ما براین است که اول براى بغرنج
واهیم گرفت که براى شروع از چیزهاى کوچکتر مثل سرماخوردگى یا گوش درد آغاز کنیم. گوش بدهیم یاد خ

دهد تا براى موضوعات بزرگتر دعا کنیم. اگر کسب موفقیت در زوایاى کوچک زندگى به مااین اقتدار را مى
یم برد.بایستیم، نه تنها یادخواهیم گرفت که خدا کیست، بلکه به نحوه عملکرد قوت او نیز پى خواه

گاهى ترس ما از این است که مبادا براى دعا کردن در حق فالن کودك یا بهمان پیوند زناشویى، ایمان کافى 
گوید که با ایمانى به اندازه یک دانه مقدس بما مىنداشته باشیم. باید ترسهاى خود را کنار بگذاریم چرا که کتاب

درواقع همان قدم برداشتن به نیت دعا کردن براى دیگران، خردل معجزات بزرگ ممکن است بوقوع بپیوندد. 
خود نشانه ایمان کافى است. در اغلب موارد آنچه که  دارم شفقت است، نه ایمان. آنچه که اهمیت دارد، 

کرد. احساس همدلى دعا کننده نسبت به دعا شونده است. در اناجیل گفته شده که عیسى به مردم رحم مى
نیستند بلکه » شى«کنیم، مام شفاهاى عهدجدید است. کسانى که ما برایشان دعا مىشفقت ویژگى بارز ت

باشند که دوستشان داریم. درواقع اگر ما مردم را از صمیم قلب دوست داشته باشیم، برایشان مى» اشخاصى«
دارد.اشتیاقى داریم که خارج از توان ماست و همین ما را به دعا کردن براى آنها وامى

دهد خداوند فالن پروژه دعا را به شما ترین عالیمى است که نشان مىس درونى شفقت یکى از واضحح
محول ساخته است. ممکن است به هنگام تفکر و مراقبه حالتان منقلب شده در دل خود احساس اضطرار یا 

براى شما مجوزى الهى درونى » لبیک«جوشد. این اجبار براى شفاعت کردن بنمایید، حالتى که از روح خدا مى
است تا براى شخصى یا موقعیتى خاص دعا کنید. اگر این حال با حس سنگینى توأم باشد آنوقت باید آن را 

کنار بگذارید. خدا شخص دیگرى را براى دعا کردن پیرامون موضوع مورد بحث هدایت خواهد کرد.

هاى دعازیرو بم
یم. ما همیشه مستعدیم تا به محض اینکه فهمیدیم دعا چیزى است که هیچوقت نباید دعا را خیلى پیچیده کن

باید آن را یاد گرفت، بالفاصله دست به کار پیچیده کردن آن شویم. از طرف دیگر این وسوسه همواره با ما 
تر باشد، وابستگى مردم به ما براى آموختن نحوه دعا کردن بیشتر خواهد شد. هست چرا که هر چه دعا پیچیده

آید، به حضور خدا بیاییم. باز بودن، صداقت و اعتماد اما عیسى بما تعلیم داده که مثل کودکى که نزد پدرش مى
باشد. میان والدین و بچه صمیمیتى وجود دارد که هم جدیت از مشخصات حاکم بر روابط کودك و پدرش مى
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خدا به روان آدمى لبخند بزند و روان اگر«کند. مایستر اکهارت نوشته: و هم شوخى را در خود یکجا جمع مى
»شود.اى متقابل تحویل خدا دهد، آنوقت شخصیت انسان ساخته مىهم خنده

کند که اطمینان عیسى تعلیم داد که براى نان کفاف خود دعا کنیم؛ یک بچه درحالى درخواست صبحانه مى
اى از نان و پنیر بیند تا لقمهاو هیچ لزومى نمىحاصل دارد، پدر و مادر صبحانه را برایش فراهم خواهند ساخت. 

شود، همیشه خوراکش امروزش را براى فردا پنهان کند که مبادا فردا گرسنه بماند. تاجایى که به بچه مربوط مى
کند و تازه از بیان یابد و نه آن را پیچیده مىتأمین شده است. یک کودك حرف زدن با پدرش را نه مشکل مى

کند. هم احساس ناراحتى نمىاحتیاجاتش 
پردازى نه تنها در مقوله تفکر بلکه در مقوله دعا کردن پردازى را باید از کودکان آموخت. خیالارزش خیال

پردازى به دعا مشغول شویم ولى این شیوه کودکان نیست. توانیم در سکوت و با خیالنیز ابزارى قوى است. مى
گفت: ) مىTeresa of Avila .Srکنند. قدیسه ترزا آویالیى (نمىپردازى ها در سکوت خیالبچه

توانم با مدد درك و استنباطم به تأمل بپردازم. من مسیح را در روش دعا کردن من بدین منوال است که نمى«
آورد، چون من تمرین دعا را از کنم...به اعتقاد من با این روش جانم خیلى چیزها بدست مىدرونم مجسم مى

در کتاب قدیسه ژان اثر جورج برنارد شاو » دانستم.انى آغاز کردم که از ماهیتش چیز زیادى نمىزم
)George Bernard Showکرد که از جانب خدا صداهایى خوانیم که ژاندارك مصرانه تأکید مى) مى

است. ژاندارك گفتند که صداهاى مزبور ناشى از تخیالت وى ایمان به او مىشنود. آدمهاى شکاك و بىمى
»گوید.بله، خدا از این طریق با من سخن مى«گفت: اعتنا به حرفهاى ایشان مىبى

که زندگیهاى مشترك از هم » ببینیم«گشاید. اگر با چشم خیال بتوانیم پردازى در را به روى ایمان مىخیال
آنوقت تنها گامى کوچک تا ایمان اند و یا بیمارى صحت کامل یافته است، پاشیده، سالمت خود را بازیافته

پردازى دعا فهمند و به خوبى واکنش نشان داده با خیالها خیلى سریع این چیزها را مىفاصله داریم. بچه
اى که سخت بیمار بود دعا کنم. برادر چهار اى رفته براى دختر بچهکنند. یکبار از من خواستند تا به خانهمى

یستاده بود، پس به او گفتم که به کمکش احتیاج دارم تا براى خواهرش دعا کنیم. ساله این دختر بچه در اتاق ا
ها در غالب موارد خیلى مؤثر است. پسر بچه روى دانستم دعاى بچههم او خوشحال شد و هم من، چرا که مى

شه با ماست، دانیم که عیسى همیبیا یک بازى کوچولو بکنیم. چون ما مى«صندلى کنار من پرید و نشست. گفتم: 
پس بیا تصور کنیم که او همین االن روى صندلى روبرو نشسته است. او صبورانه منتظر است تا ما حواسمان را 
به سوى او جلب کنیم. هر وقت او را دیدیم بجاى فکر کردن به بیمارى خواهرت جولى، به محبت او فکر 

آید. حاال بیا دو نفرى دستهایمان را روى ما مىشود و به طرفزند، از جایش بلند مىکنیم. او لبخندى مىمى



8

کنیم که از وجود عیسى جولى بگذاریم. عیسى هم دستهایش را روى ما دو تا خواهد گذاشت. آنوقت خیال مى
شود. بیا شود و حالش خوب مىشود و از طریق ما به بدن خواهر کوچولوى تو جارى مىنورى خارج مى

جنگند و برآنها پیروز شده همه میکروبها را یسى با میکروبهاى توى بدن جولى مىاینطور وانمود کنیم که نور ع
اندازند، خوب! پسر بچه با حالتى جدى سرتکان داد. هر دو. نفر با این روش کودکانه دعا کردیم و بیرون مى

زم به گفتن نیست دقیقاً مطابق با حقیقت بود، شکر کردیم. ال» دیدیم«بعد خداوند را از این جهت که هر آنچه 
که صبح فردا جولى کوچولو سالمت کامل خودش را بازیافته بود.

دهند. یکى از شوند، خیلى راحت به دعا واکنش نشان مىهایى که در کالس درس با مشکالتى مواجه مىبچه
عا کند. البته داد، تصمیم گرفت براى آنها ددوستانم که با شور و حرارت فراوان به کودکان معلول آموزش مى

خزید و به ها به زیر نیمکتش مىها حرفى نزد. هر وقت یکى از بچهواضح است که در مورد تصمیمش با بچه
کرد تا نور و حیات مسیح آن پسر را کرد و در سکوت دعا مىافتاد، دوست معلمم او را بغل مىحالت جنینى مى

لتیام بخشد. سپس براى اینکه آن پسر بچه معذب شفا دهد و لطمات روحى و حس نفرت از خود را در او ا
کرد. بعد از داد و در دلش دعا مىرفت و به کارهاى معمول خود ادامه مىنشود، دوستم در طول اتاق راه مى
گشت. گاهى دوست من از آن پسر کرد و دوباره به نیمکت خود برمىمدتى کودك احساس آرامش مى

ه احساسى نظیر بردن یک مسابقه به او دست داده باشد یا خیر. اگر پسر پاسخ آورد کپرسید که آیا بخاطر مىمى
کرد تا خودش را در حال گذشتن از خط پایان تصور کند، درحالى که تمام داد، آنوقت تشویقش مىمثبت مى

وانست تکنند و برایش هلهله شادى راه انداخته دوستش دارند. بدین ترتیب کودك مىدوستانش او را تشویق مى
در پروژه دعاى دوستم شرکت داشته به ایجاد حس پذیرش در خودش کمک کند.

ها قادر بودند به کالسهاى عادى بازگردند. آیا باید اسم این تا پایان سال تحصیلى به استثناى دو نفر همه بچه
وقت او دعا را تصادف گذاشت؟ شاید، ولى همانطور که اسقف اعظم ویلیام تمپل خاطرنشان ساخته، هر

افتند.کند، حوادث تصادفى زیادترى اتفاق مىمى
شناسید که ازدواجى خدا دوست دارد که زندگیهاى زناشویى سالم و دایمى باشند. شما حتماً کسانى را مى

ناموفق دارند، زندگى مشترکشان عمیقاً دچار معضل شده و نیازمند کمک شما هستند. شاید شوهر خانواده با زن 
گرى رابطه نامشروع دارد. یک روز در ماه را به دعا کردن براى این زندگى زناشویى ناسالم اختصاص دهید. دی

شود و از رابطه در فکر خود تجسم کنید که شوهر خانواده از دیدار زن مزبور دچار دلهره و اضطراب مى
که در درگاه خانه ایستاده با عشق و اى دارد. او را مجسم کنید نامشروعى که با او دارد در خود احساس زننده

کند. آن دو را درحالى عالقه وافر به همسر خودش خیره شده است و در خود نسبت به او احساس عشق مى
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که بطور روزافزون » ببینید«زنند و عاشق یکدیگرند. آنها را تصور کنید که مثل قدیم دست در دست هم قدم مى
کنند. در عالم خیال میان شوهر خانواده و آن زن به همدیگر توجه مىشوند و بیش از پیشبا هم صمیمى مى

اى پر از گرمى و عشق بنا کنید و آن را از آرامش دیگر دیوار آجرى ضخیمى بکشید. براى زن و شوهر خانه
مسیح پرسازید.

کرد و از مىشبان و جلسات پرستشى کلیسایتان را باید در دعا شستشو دهید. پولس براى قوم خود دعا 
) موفقیت خویش را مرهون Spurgeon .C.Hخواست تا برایش دعا کنند.س.اچ.اسپرجن (قومش مى

فهمم که آیا شما من خیلى حساسم و مى«گوید: دانست. فرانک لوباك به مخاطبانش مىدعاهاى کلیسایش مى
فهمم. هر وقت برایم دعا کند، من مىکنید یا خیر. اگر تنها یکى از شما مرا در دعا دست تنها رهابرایم دعا مى

کنم. وقتى هر یک از افراد جماعت در هنگام وعظ شبان، از ته دل دعا کنید، احساس قدرت عجیبى مىمى
جلسات پرستشى خود را با دعاهایتان اشباع کنید. خداوند قادر متعال را » پیوندد.اى بوقوع مىکند معجزهمى

ور خود پر ساخته است.مجسم کنید که مقَدس را با  حض
توانیم براى انحرافات جنسى دعا توان تغییرى واقعى و دیرپا ایجاد کرد، مىبا اطمینانى واقعى از اینکه مى

لذتى پسندیده و برکتى عالى است اگر در مسیر صحیح قرار داشته - کنیم. غریزه جنسى مثل یک رودخانه است
یر خود خارج شود، خیلى خطرناك است. غریزه جنسى منحرف شده اى که طغیان کرده از مسباشد. رودخانه

هم مثل رودخانه طغیان کرده خطرناك است. خدا براى غریزه جنسى چه مسیرى تعیین کرده است؟ یک مرد با 
یک زن در پیوند زناشویى براى تمام عمر. چقدر خوب است که وقتى براى افرادى که از مشکالت جنسى رنج 

اش خارج شده است و اى را در نظر مجسم نماییم که طغیان کرده و از مسیر اصلىکنیم، رودخانهبرند دعا مىمى
اش بازگرداند.آنوقت از خداوند بخواهیم تا آن را به مسیر طبیعى

تواند و باید فرزندانتان را هم عوض کند. در طول روز و با مشارکت خود آنها برایشان دعا دعاهاى شما مى
ها وقتى در خواب هستند هم برایشان دعا کنید. یکى از روشهاى جالب این است که به اتاق خواب کنید؛ شب

آنان رفته دستهایتان را به آرامى روى بدنشان بگذارید. تجسم کنید که نور مسیح از طریق دستهاى شما به 
ن وارد شده را شفا شود و هر لطمه عاطفى و صدمه احساسى که در طول آن روز به ایشاوجودشان جارى مى

تر ها در هنگام خواب خیلى نسبت به دعا پذیرندهدهد. آنها را با سالمتى و خوشى خداوند پر سازید. بچهمى
کند، در استراحت است.هستند چونکه ضمیر آگاه آنان که معموالً در برابر نفوذ آرام خدا مانع ایجاد مى

مقدس را بر روى دست بلند کرده آنها را برکت دهید. در کتابتوانید بعنوان کاهن مسیح فرزندان خود مى
آوردند ولى نه براى اینکه او با آنان بازى کند یا خوانیم که پدرها و مادرها کودکان خود را پیش عیسى مىمى
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ر ). او توانایى همین کا13:10-16حتى به ایشان تعلیم دهد، بلکه تا برایشان دست گذارده برکتشان دهد (مرقس 
دانند چطور برکت یابند که مىهایى که از دستان بزرگترهایى برکت مىرا به شما هم داده است. خوشابحال بچه

دهند!
ایده جالبى است که فرانک لوباك در همه کتابهایى که پیرامون دعا برشته تحریر درآورده است » دعاهاى آنى«

کنند! زندگى را یاد بگیرد که در آن ببیند که همه دعا مىبه آن اشاره کرده است. قصد او این بود که آن قسم
کنند. دعاى آنى و مستقیم براى مردم کارى ها با داد و فریاد به حضور خدا دعا مىبشنود که همه مثل بچه

تواند نتایج جالبى به همراه داشته باشد. من آن را انتخاب کرده از ته دل خوشى خداوند و پرهیجان است و مى
ام. گاهى مردم هیچ واکنشى از کردم، طلبیدهى درونى نسبت به حضورش را براى هر کسى که مالقات مىآگاه

توانیم مسیح را زنند. در اتوبوس یا هواپیما مىگردند و لبخند مىدهند، ولى در دیگر مواقع برمىخود بروز نمى
گوید: گذارد و مىبر شانه مسافران مىزند، دستىها قدم مىمجسم کنیم درحالى که در راهرو و میان صندلى

من دوستت دارم، بزرگترین خوشوقتى من این است که تو را بیامرزم و همه چیزهاى خوب را به تو بدهم. تو «
بگویى براى تو آنا را شکوفایشان » بله«داراى خصوصیات زیبایى هستى که هنوز شکوفا نشده ولى اگر بمن یک 

توانیم با داشتن ما مى» که بر زندگى تو فرمانروایى کنم، البته با اجازه خودت.خواهم ساخت. میل من این است
اندازند، جو حاکم بر یک کشور را چند هزار نفر از کسانى که پیوسته رداى دعا را بر دوش اطرافیان خود مى

اقیانوسى ها بهم بپیوندند،اى است که وقتى این قطرهعوض کنیم. هر واحد از دعا کنندگان مثل قطره
آید.ناپذیر بوجود مىمقاومت

هرگز نباید منتظر بنشینیم تا حس دعا کردن به ما دست بدهد. دعا کردن مثل کارهاى دیگر است؛ براى کار 
کردن هیچ لزومى ندارد که حس کارکردن در ما وجود داشته باشد. براى پیانو زدن الزم نیست که حس پیانو 

کمى پیانو بزنیم تا احساس هم ایجاد شود. به همین ترتیب الزم است قدرى زدن داشت باشیم؛ کافى است
آید.هاى دعا را گرم کنیم و وقتى خون شفاعت در رگهایمان جارى شد آنوقت حس دعا کردن هم مىعضله

وقتى را نخواهد گرفت، کل وقت را «هیچ نگران نباشید که این کار خیلى از وقتتان را خواهد گرفت، چونکه 
دعا به اضافه کار درست نیست، دعا در کنار کار و همزمان با کار درست است. ما کارمان را » اشغال خواهد کرد!
ناپذیر بریم. دعا و عمل زوج جدایىه پایانش مىدهیم و با دعا باش مىکنیم، با دعا ادامهبا دعا شروع مى

همدیگرند. تامس کلى این طرز زندگى را شخصاً تجربه کرده:
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شود. در یک سطح براى انتظام بخشیدن به زندگى روانى روشى وجود دارد که به یک سطح خالصه نمى
استهاى بیرونى را برآوریم. ولى در توانیم فکر کنیم، بحث کنیم، نگاه کنیم، حساب و کتاب کنیم و تمام خومى

توانیم دعا و ستایش کنیم، سرود تر و در پس صحنه، سطحى ژرفتر وجود دارد که در آن مىسطحى عمیق
بخوانیم و پرستش نماییم و هواى ملکوت آسمان را استنشاق کنیم.

) در یک جمله Taitظم تیت (هنوز خیلى چیزهاست که باید یادبگیریم. یقیناً آرزوى قلبى ما را اسقف اع
»تر باشد.من خواهان اینم که دعاهایم عظیمتر، عمیقتر و حقیقى«خالصه کرده است: 



1

فصل چهارم

انضباط روزه

-انداند؛ و برخى دیگر به کلى آن را نادیده گرفتهبرخى روزه را حتى باالتر از کالم خدا و عقل جاى داده
جان وسلى  

هاى بزرگ پیتزا فروشى با چراغهاى رنگارنگ و سردرهاى اندازیم، مغازهدر فرهنگى که به هر طرف نظر مى
رسد. درواقع روزه سالهاى زیادى جا و قدیمى به نظر مىکنند. دم زدن از روزه خیلى بىطالیى خودنمایى مى

توجهى قرار گرفته است. بعنوان مثال در حرمتى و بىاست که چه در داخل کلیسا و چه در خارج آن مورد بى
یعنى قریب به یکصد سال تنها یک کتاب در مورد 1954تا1861ام دریافتم که از سال تحقیقى که انجام داده

موضوع روزه منتشر شده است. این اواخر عالقه به روزه تا حدى احیا شده، با این وجود مسئله روزه غالباً 
قدسى است.مجزمى و فاقد اعتدال کتاب

هاى این نادیده گرفتن فریضه روزه را که مکرراً در کالم خدا بدان اشاره شده و مسیحیان در طى سده
توان گذاشت؟ دو چیز. اول اینکه روزه در نتیجه اند را به حساب چه مىمتمادى باشور و حرارت بجا آورده

است. با فروکش کردن واقعیت باطنى ایمان هاى میانى دچار بدنامى شده کشان سدهاعمال افراطى ریاضت
مسیحى، گرایشى روز افزون به پافشارى بر ظواهر بیرونى پیش آمد. هر وقت هم که چیزى صورت ظاهرى 

یابد، چونکه شریعت همیشه حسى از داشته ولى از روح عارى باشد، شریعت زدگى بر همه چیز تسلط مى
ترین مقررات بوده و تحت شدیدترین واره روزه تابع خشکقدرت عوام فریبانه با خود دارد. پس چون هم

شده است فرهنگ معاصر نیز به شدت شرایط و توأم با آزار و ریاضت شخصى و تازیانه زدن به خود انجام مى
کشى یکى انگارد.در برابر این افراطها واکنش نشان داده و این گرایش را داشته که روزه را با ریاضت

یغات مداوم امروزى است که ما را متقاعد کرده اگر روزى سه وعده جسمانى غذا نخوریم و در دلیل دوم تبل
شویم. این زدگان مىها دهانمان با تنقالت گوناگون نجنبد، دچار سوءتغذیه شده و چون قحطىفواصل وعده

داند، روزه را به عملى باور به همراه باور شایع دیگر که برآوردن تمام امیال انسانى را فضیلتى پسندیده مى
شود. گیرد با سیلى از مخالفت روبرو مىمنسوخ شده تبدیل کرده است. هر کس که براى روزه تصمیم جدى مى

دانى که روزه به بافت سالم بدن آسیب هیچ مى«، »من مطمئنم که روزه گرفتن براى سالمت تو زیان آور است«
شوند. بدن انسان در عین حال تند و از تعصب کورکورانه ناشى مىمعنى هسهمه این حرفها البته بى» رساند؟مى
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تواند نبود هوا و بیش از چند روز نبود آب را تحمل کند، بخوبى قادر است تا که بیش از چند دقیقه نمى
متحمل گرسنگى شود و تازه بعد از این مدت وارد مرحله خطرناك گردد. - معموالً چهل روز-روزهاى متمادى

آمیز بعضى گروهها صحه بگذاریم، غلو نخواهد بود اگر بگوییم که اگر نکه الزم باشد بر ادعاهاى اغراقبدون ای
درست روزه بگیریم، حتى براى سالمت بدن مفید هم خواهد بود.

مقدس درباره روزه مطالب زیادى براى گفتن دارد که خوب است ضمن بررسى این انضباط قدیمى کتاب
اند: موسى گرفتهخوریم که همگى روزه مىبرمى» افراد نامى«مقدس به فهرستى از نیم. در کتاببدانها مراجعه ک

آورنده شریعت، داود پادشاه، ایلیاى نبى، استر ملکه، دانیال رایى، حناى نبیه، پولس رسول و باالخره عیسى 
اند، بر ارزش آن شهادت دادهمسیح تجسم خدا. در طول تاریخ کلیسا بسیارى از مسیحیان بزرگ روزه گرفته و 

توان مارتین لوتر، ژان کالون، جان فاکس، جان وسلى، جاناتان ادواردز، دیوید برنیرد، چارلز از جمله ایشان مى
) از چین را نام برد.Hsi Pastorفینى و کشیش هسى (

ان دارند. زرتشت به البته روزه عملى منحصراً مسیحى نیست، همه ادیان بزرگ جهان به مزایاى روزه اذع
گرفتند. گرفت. افالطون، سقراط و ارسطو همگى روزه مىهاى هند روزه مىاى شبیه به کنفوسیوس و یوگىشیوه

مقدس حتى بقراط، پدر علم پزشکى مدرن نیز به روزه اعتقاد داشت. حال اینکه این افراد اعم از این که در کتاب
کند تا قدرى درنگ یه مناسبى نیست که ما هم روزه بگیریم ولى کمک مىاند توجگرفتهاند یا خیر روزه مىبوده

کرده فرضیات رایج مربوط به انضباط روزه را مورد ارزیابى مجدد قرار دهیم.

مقدسروزه گرفتن در کتاب
مقدس غرض از روزه، پرهیز از غذا به منظور اهداف روحانى عنوان شده است. روزه بادر سرتاسر کتاب

کند، چون هدف از اعتصاب غذا کسب قدرت سیاسى و جلب توجه براى آرمانى نیکو اعتصاب غذا فرق مى
کند. چون رژیم غذایى است. همچنین روزه با رژیم غذایى که عبارت است از پرهیز از برخى غذاها، فرق مى

روزه «و دنیا در جامعه مدرن، کند و روزه اهدافى روحانى را. بدلیل جداسازى دیناهدافى جسمانى را دنبال مى
خواهم (اگر اصالً روزه گرفتنى در کار باشد) یا با انگیزه کبر و خودبینى است یا نیل به قدرت. نمى» گرفتن

لزوماً اشتباه هستند، بلکه منظورم این است که اهدافى که دنبال » روزه گرفتن«بگویم که این اشکال متفاوت 
مقدسى همواره بر اهداف روحانى متمرکز است.مقدس نیست. روزه کتابکتابکنند، اهداف تعریف شده در مى

شود و پرهیز از آب را مقدس شامل پرهیز از هر نوع غذا اعم از جامد و مایع مىمعناى عادى روزه در کتاب
و در » داو در آن ایام چیزى نخور«گوید که گیرد. در مورد روزه چهل روزه عیسى، انجیل بما مىدر برنمى
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و اینکه شیطان او را وسوسه کرد تا بخورد. همه اینها بیانگر آن است که » آخر گرسنه شد«انتهاى مدت روزه 
به بعد). پس از دیدگاه بدنى روزه فقط شامل پرهیز از غذا 2:4عیسى فقط از غذا پرهیز کرده و نه از آب (لوقا

است.
نامند. با وجودى که بنظر شود که این را روزه محدود مىگاهى هم روزه شامل پرهیز از برخى غذاها مى

رسد دانیال نبى عادت به گرفتن روزه کامل داشته، ولى در مقطعى او چنین تصمیم گرفت که به مدت سه مى
خوراك لذیذ نخوردم و گوشت و شراب به دهانم داخل نشد و تا انقضاى آن سه هفته خویشتن را تدهین «هفته 
اى گوید که چرا در این مورد ترك عادت همیشگى کرده و به شیوه). دانیال بما نمى3:10(دانیال» نکردم

شد.غیرمعمول روزه گرفته است؛ شاید وظایف حکومتى وى مانع از گرفتن روزه کامل مى
نامید که » روزه کامل«توان آنها را مقدس وجود دارد که به معناى واقعى مىهمچنین موارد زیادى در کتاب

آمده منظور پرهیز از غذا و آب است. ظاهراً فقط درمواقعى که وضعیت شدیداً بحرانى و اضطرارى پیش مى
ظار خودش و قومش است، به مردخاى چنین گرفتند. استر پس از اینکه فهمید قتل عام در انتاى مىچنین روزه
برو و تمامى یهود را...جمع کن و براى من روزه گرفته سه شبانه روز چیزى مخورید و میاشامید و «پیغام داد. 

اش با مسیح ). پولس تا سه روز پس از رویارویى16:4(استر » من نیز با کنیزانم همچنین روزه خواهیم گرفت
آبى را ). از آنجایى که بدن آدمى بیش از سه روز توان بى9:9آب و غذا نزد (اعمالزنده روزه داشت و لب به 

؛ اول 9:9اند چهل روز روزه کامل بگیرند (تثنیه ندارد، هم موسى و هم ایلیا حتماً با قوتى مافوق طبیعى توانسته
ون داشتن فرمانى صریح از ). باید براین نکته تأکید شود که روزه کامل یک استثناء است و بد8:19پادشاهان

جانب خدا هرگز نباید بیش از سه روز پیاپى بدان مبادرت ورزید.
در اکثر موارد روزه گرفتن امرى خصوصى میان فرد و خدا است. با این حال مواقعى هست که مردم بطور 

ش از قوم اسرائیل اى که در شریعت موسى انجامگیرند. تنها روزه دسته جمعى سالیانهدسته جمعى روزه مى
). در گاهشمارى یهودى این روز روزى بود که در آن مردم 27:23خواسته شده، روزه روز کفاره است (الویان

گرفتند. (تدریجاً روزهاى دیگرى براى روزه اختصاص یافت و به روز کفاره براى کفاره گناهان خویش ماتم مى
ال، روزه عمومى برقرار است!). همینطور درمواقعى بروز افزوده شد تا اینکه اکنون بیش از بیست روز از س

در صهیون کرنا بنوازید و روزه را تعیین کرده محفل «شدند: بحرانى ملى یا قومى مردم به روزه فراخوانده مى
). هنگامى که یهودا مورد هجوم دشمن قرار گرفت، یهوشافاط پادشاه قوم را به 15:2(یوئیل » مقدس را ندا کنید

- )و کل شهر نینوا در واکنش به موعظه یونس روزه گرفتند و حتى حیوانات1:20-4فراخواند (دوم تواریخروزه 
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هم در این روزه شرکت کردند. عزرا پیش از حرکت به سوى اورشلیم اسیران را واداشت - البته بطور ناخواسته
).21:8-23فته دعا کنند (عزرا تا براى در امان ماندن از شر راهزنان پراکنده در مسیر بازگشت، روزه گر

انگیز و تواند چیزى شگفتاى بر سر موضوعى واحد یک فکر و یک رأى باشند، روزه گروهى مىاگر عده
اى توان با گردآوردن عدهبرند را مىقدرتمند باشد. کلیساها یا دیگر گروههایى که از مشکالت جدى رنج مى

کنند، ا شفا داد. وقتى تعدادى کافى از مردم متوجه باشند که چه مىیک رأى و متحد و برپاداشتن روزه و دع
پادشاه 1756تواند نتایج ثمربخشى بدنبال داشته باشد. در سال آنوقت فراخوانهاى ملى براى دعا و روزه مى

وزه انگلستان روزى را تعیین کرد تا در آن روز مردم رسماً براى رفع تهدید فرانسویان به حمله، به دعا و ر
نویسد:فوریه مى6متوسل شوند. جان وسلى در خاطرات روزانه خویش مورخ 

روز تعیین شده براى روزه واقعاً روزى پرجالل بود، روزى که از دوران بازگشت تا کنون در لندن کم سابقه 
ت، اطالق به سلطنت بازگش1660در انگلستان، دوران بازگشت به هنگامى که چارلز دوم در سال -P{بوده
}Pم -گرددمى

است. همه کلیساهاى شهر ماالمال از جمعیت بودند و بر چهره همگان نوعى جدیت و وقار نقش بسته بود. 
شنود و سایه صلح و آرامش را بر سر ما مستدام خواهد نمود.تقریباً خدا دعاهاى مردم را مى

تهدید فرانسه به حمله علیه انگلستان مرتفع وقتى خبر رسید که«نویسد: وى در پانوشت همان صفحه مى
»گردیده حالت فروتنى جاى خود را به سرور و شادمانى داد.

اند. تا زمان زکریا چهار روزه منظم در طول تاریخ شاهد هستیم که اوقاتى خاص را براى روزه مقرر کرده
عیسى، علناً شاهد هستیم که روزه تبدیل به » فریسى مغرور و دزد فروتن«). در مثل 19:8برقرار شده بود (زکریا

). در دیداخه توصیه شده که 12:18(لوقا » دارمهر هفته دو مرتبه روزه مى«عملى روزمره و مرتب شده است: 
عادت همیشگى فریسیان این بود که روزهاى دوشنبه و پنجشنبه هر هفته را روزه - Pاى دو{مؤمنین هفته

روز بازار بود (دوشنبه بازار و پنجشنبه بازار) و بدین ترتیب تعداد بیشترى از مردم گرفتند، چون این دو روزمى
}Pدار را دیده پرهیزگاریشان را بستایند. توانستند فریسیان روزهمى

روز یعنى روزهاى چهارشنبه و جمعه را روزه بگیرند. در شوراى دوم اورلئان در سده ششم میالدى، گرفتن 
کرد تا تعلیم دیداخه را زنده کند و از این رو به متدیستهاى زامى شد. جان وسلى تالش مىهاى منظم الروزه

کرد روزهاى چهارشنبه و جمعه هر هفته را روزه بگیرند. درواقع این موضوع تاحدى براى اولیه سفارش مى
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ام کشیشى فرقه گرفت به مقگذارى هر کسى که این دو روز را روزه نمىوسلى حایز اهمیت بود که از دست
کرد.متدیست خوددارى مى

مقدس حکمى یافته اند از کتابروزه منظم یا هفتگى در زندگى برخى چنان تأثیر عمیقى گذاشته که کوشیده
بدان مشروعیت کامل ببخشند و بدین وسیله همه مسیحیان را به آن سفارش کنند. ولى جستجوهاى مزبور 

مقدسى در مورد نگهداشتن روزه منظم وجود ندارد. با این وجود حکم کتاببیهوده بوده است. هیچ قانون یا 
بند و بارى و القیدى نیست؛ معناى آزادى در انجیل، استفاده از فرصت است. از آزادى ما در انجیل به معناى بى

وزى که اى وجود ندارد که دست و پاى ما را ببندد، ما آزاد و مختاریم تا در هر رآنجایى که هیچ قاعده
) بود. پیوسته 27:11(دوم قرنتیان» در روزه بارها«خواهیم روزه بگیریم. براى پولس رسول آزادى به معناى مى

» زنهار آزادى خود را فرصت جسم مگردانید«گوید: باید نصیحت پولس رسول را آویزه گوش خود کنیم که مى
).3:5(غالطیان

شبیه به روزه پیدا کرده، ولى با آن یکى نیست. این انضباط انضباط دیگرى هست که این روزها شهرتى
نام دارد که از اصطالح بکار رفته توسط پولس براى تشریح رنجهایى که بخاطر مسیح کشیده، » خوابیهابى«

). این انضباط بر پرهیز کردن از خواب به منظور پرداختن به دعا یا دیگر 27:115:6اقتباس گردیده (دوم قرنتیان
خوابى وجود داشته باشد در اى دال براینکه ارتباطى میان روزه و بىکند. هیچ نشانهایف روحانى داللت مىوظ

» خوابیهابى«گشت! در عین حال که هاى کوتاه مدت محدود مىهاى ما به دورهدست نیست؛ وگرنه روزه
بدان فرابخواند، ولى باید مراقب باشیم تواند داراى ارزش باشد و شاید در مواقعى خدا ما را براى نیازى ویژهمى

اى جزئى یا کمرنگ دارند تا حد تکالیف اصلى ارتقاء ندهیم. در بحث مقدس پیشینهچیزهایى را که در کتاب
همه انضباطهاى روحانى باید هشدار پولس را همیشه پیش رو داشته باشیم که خیلى چیزها ممکن است کشف 

اى براى در عبادت نافله و فروتنى و آزار بدن صورت حکمت دارد ولى فایدهچنین چیزها هر چند «...کنیم که 
).23:2(کولسیان» پرورى نداردرفع تن

آیا روزه گرفتن یک حکم است؟
کند این است که آیا کالم خدا روزه را یکى از موضوعاتى که بسیارى از مردم را به نحو قابل فهمى نگران مى

لیفى الزامى قرار داده یا خیر. براى پاسخ دادن به این پرسش تالشهاى زیادى صورت براى همه مسیحیان تک
اى متفاوت رسیده است. یکى از بهترین پاسخهایى که در دفاع از الزامى بودن گرفته است و هر کس به نتیجه
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) است که درکتابى تحت عنوان Thomas Cartwrightروزه ارائه شده، پاسخ توماس کارترایت (
به نگارش درآمده.1580در سال » اى حقیقىمرین مقدس روزهت«

با اینکه در کالم خدا عبارات زیادى وجود دارد که به این موضوع پرداخته، ولى از آن میان دو عبارت 
اهمیت بیشتر دارند. اولین عبارت، تعلیم تکان دهنده عیسى در مورد روزه است که در البالى موعظه باالى کوه 

گذارند. صراحتاً آشکار است که تعلیم او پیرامون فرموده. دو عامل بطور مستقیم براین موضوع تأثیر مىایراد
روزه در بطن موضوع تعلیم دادن و دعا کردن بیان شده است. انگار یک پیش فرض ناگفته وجود دارد که 

چ دلیلى در دست نداریم که با داند. هیبخشیدن، دعا کردن و روزه گرفتن را یکجا بخشى از عبادت مسیحى مى
(متى » چون روزه دارید...«آن روزه گرفتن را از بخشیدن و دعا کردن جدا کنیم. دوم اینکه عیسى فرمود : 

گیرند و تنها آنچه که الزم است دستورالعملى براى نحوه ). ظاهراً از نظر او مسلم بوده که مردم روزه مى16:6
خواست روزه گرفتن را رد کند و نه آن را خوار مسیح نه مى«ر گفته: باشد. مارتین لوتروزه گرفتن مى

»خواست روزه صحیح گرفتن را احیاء نماید.بشمارد...او مى
کند که عیسى با این حال پس از گفتن مطالب فوق باید اضافه کنیم که هیچکدام از این کلمات توجیه نمى

ادت متداول روزگار خودش را اصالح کند و نحوه صحیح کرد یک عحکمى صادر کرده باشد. عیسى سعى مى
اى نگفت که آیا عملى درست است یا نه. بدین ترتیب همانطور که عیسى آموخت. او حتى کلمهآن را مى

»باید روزه بگیرید.«، به همین شکل هم نگفت: »گیریداگر روزه مى«نگفت: 
به پرسش شاگردان یحیاى تعمید دهنده مربوط دومین عبارت مهم عیسى در مورد روزه به پاسخ وى 

گیرند ولى شاگردان عیسى روزه دیدند هم خودشان و هم فریسیان روزه مىشود. شاگردان یحیى از اینکه مىمى
آیا پسران خانه عروسى مادامى «عیسى جواب داد: » چرا؟«گیرند کامالً گیج شده بودند، از این رو پرسیدند: نمى

آید که داماد از ایشان گرفته شود. در آن هنگام روزه توانند ماتم کنند و لکن ایامى مىن است مىکه داماد با ایشا
سازد مسیحیان امروز ). شاید این مهمترین جمله در عهدجدید باشد که روشن مى15:9(متى » خواهند داشت

باید روزه بگیرند.
ملکوت خدا با تمام قدرتش در میان انسانها حاضر زمانى که مسیح به زمین آمد، روزگارى جدید طلوع کرد. 

بود. داماد در بین مردم بود؛ زمان، زمان جشن و شادى بود، نه ماتم و روزه. با این همه هنگامى فرارسید که 
زدگى و محدود شدن در نظام کهن.شاگردانش روزه هم گرفتند، البته بدون شریعت

دان عیسى باید روزه بگیرند، دوره کنونى کلیسا است، خصوصاً اگر ترین تفسیر از روزهایى که شاگرطبیعى
آید، به در پرتو رابطه ظریف آن با سخنان عیسى در مرد مشکهاى نو ملکوت خدا که بالفاصله به دنبالش مى
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کند که کلیساى ) چنین استدالل مىArthur Wallis). آرتور والیس (16:9-18مسئله نگاه کنیم (متى 
مورد نظر عیسى است، نه دوره سه روزه مابین مرگ و رستاخیزش. وى با این عبارات استدالل عصر حاضر 

برد:خویش را به پایان مى

پس ناچاریم به ایام غیبت او در این دوره اشاره کنیم، یعنى از زمانى که به آسمان و نزد پدر صعود فرمود تا 
اش کرده بودند، چون تا موقع ان هم همین استنباط را از گفتهزمانى که از آسمان بازآید. از قرار معلوم شاگرد

). داماد پیش از آنکه 3ù2:13خوانیم که آنان روزه گرفته باشند (اعمال صعودش به نزد پدر در هیچ جا نمى
ایشان را ترك گوید قول داد که دوباره بازخواهد گشت تا آنها را پیش خود ببرد. کلیسا هنوز منتظر آن فریاد 

). کلیسا در همین دوره 6:25(متى » آید، به استقبال وى بشتابیداینک داماد مى«گوید: مه شب است که مىنی
اکنون به همین دوره یعنى هم» در آن هنگام روزه خواهند داشت«برد. استاد وقتى گفت: غیبت داماد بسر مى

کرد!اشاره مى

ریخت. او تصریح نمود که از شاگردانش انتظار دارد در توان گاز صالبت کلمات عیسى در این عبارت نمى
گونه نحوه بیان تنها اصطالحى اند ولى ایننبودش روزه بگیرند. هرچند این کلمات به شکل یک حکم ادا نشده

شود که مسیح هم انضباط روزه را مورد تصویب قرار داده و هم توقع فنى است. از این عبارت کامالً روشن مى
روانش بدان مبادرت ورزند.دارد که پی

بپرهیزیم، چون عیسى علناً به روزه گرفتن فرمان نداد. ولى » حکم«شاید بهتر باشد که از کاربرد اصطالح 
کرده که فرزندان ملکوت خدا باید روزه بگیرند. براى کسى که جاى تردید نیست که از این اصل پیروى مى

عبارات عیسى خیلى پرکشش است.تر با خداست، این مشتاق سلوکى صمیمانه
ایم عادت کرده» فیض ارزان«گویند؟ آیا ما آنقدر به امروز کجا هستند کسانى که به دعوت  مسیح لبیک مى

کنیم؟ فیض ارزان، فیض بدون شاگردى، یا فیض بدون که بطور غریزى از دعوت به اطاعت بیشتر شرم مى
دون هیچ پرسشى بعنوان یک عامل در  عبارت مسیحى به رسمیت صلیب است. بطور مثال، چرا پول دادن را ب

مقدس به همان اندازه که در مورد دادن و کنیم؟ یقیناً در کتابو در مورد روزه تا این حد بحث مى-شناسیممى
بخشیدن شواهد وجود دارد، در مورد روزه هم شواهدى موجود است. شاید در جامعه مرفه ما روزه گرفتن 

بانى بیشترى باشد تا پول دادن.مستلزم قر

مقصود از روزه گرفتن
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درك این مطلب که نخستین عبارت عیسى پیرامون روزه، با مسئله انگیزه سروکار دارد، بسیار تأمل برانگیز 
گیرى از بهترین چیزها براى رسیدن به اهداف شخصى همیشه نشانه مذهب دروغین ). بهره16:6-18است (متى

خواهیم ترغیب دا را به انجام کارى که مىتر از اینکه از چیزى مثل روزه بهره گرفته تا خاست. چه چیزى آسان
آید که با کمى روزه نماییم. مواقعى هست که با نیت کسب برکات یا فواید روزه این وسوسه به سراغمان مى

گرفتن خدا و دنیا را یکجا در دست داشته باشیم.
به روزه...در عبادت «بیه، روزه همیشه و در همه حال باید خدا محور باشد. الزم است که ما هم مثل حناى ن

). هر مقصود و هدف دیگرى باید تابع خدا باشد. باید همچون گروه رسوالن انطاکیه 37:2(لوقا » مشغول باشیم
هاى روزه و دعاى ما در دوره«نویسد: ) سى.اچ.اسپرجن مى2:13توأم باشد (اعمال » عبادت خداوند«با » روزه«

؛ هیچوقت دروازه آسمان تا این حد گشوده نبود؛ هرگز دلهاى ما تا این کلیسایمان حقیقتاً روزهایى عالى بود
»اندازه به جالل خدا نزدیک نبود.

» داشتید؟داشتید...آیا براى من هرگز روزه مىچون...روزه مى«خدا در روزگار زکریا از مردم پرسید: 
مندى از منافع مادى، کامیابى در دعا، بهرهایم. ). اگر هدف ما از روزه خود خدا نباشد، شکست خورده5:7(زکریا

قبل از هرچیز روزه را براى «قدرت و بصیرت روحانى هیچکدام نباید جاى خدا را بگیرند. جان وسلى گفته: 
خاطر خدا بگیرید و دیدگانتان را فقط به او بدوزید. در این قسمت باید تنها هدفمان جالل یافتن پدر آسمانى 

توانیم برکت دهنده را از خود برکت بیشتر دوست بداریم.له است که مىتنها بدین وسی» باشد.
به مجردى که مقصود اولیه در دلهایمان بخوبى جاى گرفت، آنوقت فرصت داریم تا در روزه به دنبال مقاصد 

راى شاگرد سازد. روزه بثانویه نیز باشیم. روزه بیش از هر انضباط دیگرى عوامل مسلط بر وجود ما را برمال مى
راستین که آرزویش تبدیل شدن به شباهت عیسى مسیح است، خیلى فایده بخش است. ما با غذا و دیگر 

شوند. گذاریم، اما با روزه گرفتن این چیزها رو مىچیزهاى خوب بر آنچه که درونمان النه کرده سرپوش مى
روزه داشته جان «گوید: شود. داود مىىاگر غرور برما مسلط است، با روزه بالفاصله غرور درونمان مکشوف م

). اگر در درونمان خشم، تلخى، حسد، نزاع و ترس هست، در طى 10:69(مزمور » امخود را مثل اشک ریخته
کنیم که خشممان بخاطر گرسنگى است؛ بعد شوند. اول چنین توجیه مىمدت روزه این خصوصیات عیان مى

است که در درونمان جاى گرفته. با وقوف به این واقعیت شویم که علت خشم ما روح خشمىمتوجه مى
دانیم که بواسطه قوت مسیح شفا از این روح میسر است.بایستى خوشحال باشیم چون مى

دهیم که کند تا در زندگى خویش تعادل را حفظ نماییم. چقدر راحت اجازه مىروزه بما کمک مى
شویم که اصالً ویت پیدا کنند. چقدر سریع آرزومند چیزهایى مىموضوعات بسیار کم اهمیت در زندگیمان اول
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همه چیز براى من «نویسد: آورد. پولس مىاحتیاجى بدانها نداریم و داشتنشان فقط براى ما اسارت به همراه مى
). امیال و آرزوهاى انسانى ما شبیه12:6(اول قرنتیان» گذارم که چیزى بر من تسلط یابدروا است لکن نمى

کند که این رودخانه را همیشه در مسیر اى است که پیوسته مستعد طغیان است، روزه به ما کمک مىرودخانه
). به 27:9(اول قرنتیان» دارمسازم و آن را در بندگى مىتن خود را زبون مى«اش نگهداریم. پولس گفت: اصلى

). این به هیچ وجه ریاضت کشى 13:35(مزمور»رنجانیدمجان خود را به روزه مى«نویسد: همین ترتیب داود مى
آورد.نیست: انضباط با خود آزادى مى

اند: تأثیر فزاینده بر دعاى شفاعتى، هدایت در هاى ارزشمند دیگر روزه نوشتهها در مورد جنبهخیلى
ت و غیره.گیریها، تمرکز بیشتر، رهایى کسانى که در اسارت هستند، صحت و سالمت جسمانى، مکاشفاتصمیم

تمرین روزه گرفتن
هاى عملى روزه غافل هستند. آنانى که مایل به گرفتن مردان و زنان امروزى تا حد زیادى نسبت به جنبه
روزه هستند بایستى خود را با اطالعات ذیل آشنا کنند.

ود؛ پیش از اینکه سعى در انضباط روزه نیز مانند هر انضباط دیگرى بایستى مراعات روند تدریجى را نم
کنیم بدویم، کار عاقالنه این است که اول راه رفتن را خوب یاد بگیریم. اول با روزه محدود آنهم در ساعاتى از 

دانند. این بدان معناست که در طول یک روز شروع کنیم؛ خیلیها روزه ناهار تا ناهار را بهترین روش مىشبانه
اى یکبار و به مدت د. آب میوه تازه خیلى عالى است. سعى کنید هفتهشبانه روز فقط یک وعده غذا بخوری

هاى جسمانى آن بشوید، ولى فراموش نکنید چندین هفته بدین طرز روزه بگیرید. در آغاز شاید مجذوب جنبه
که مهمترین جنبه روزه، نگرش درونى عبادت است. در ظاهر به انجام وظایف عادى و روزمره خویش 

ولى از درون به دعا و ستایش، سرود خوانى و پرستش مشغولید. شاید فکر کنید که در هنگام روزه پردازید، مى
حتماً باید خدمتى مقدس براى خداوند انجام دهید تا مقبول باشد. با این حال حتى وظایف دنیوى هم براى شما 

بزیجات و فورانى از شادى کنند. روزه خود را با وعده غذایى سبک متشکل از آب میوه و سقداست پیدا مى
درونى بشکنید. 

اید که دست به روزه عادى بیست و چهار ساعته بزنید. فقط آب بنوشید، پس از دو سه هفته آنقدر ماده شده
پسندند. اگر طعم آب ناراحتتان اتان را به خطر نیندازد بیشتر افراد آب مقطر را مىآنهم به مقدارى که سالمتى

یک قاشق چایخورى آب لیمو اضافه کنید. تا پیش از انقضاى زمان روزه احتماالً احساس کند، به آن مى
گرسنگى یا درد خواهید کرد. این احساس گرسنگى کاذب است؛ معده شما در طى سالها پرورش داده شده و به 
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سیارى جهات عبارت بهتر شرطى شده که در ساعاتى معین عالیمى دال بر گرسنگى مخابره کند. معده شما از ب
گیرى. مارتین لوتر هاى لوس احتیاج دارند انضباط است نه آسانبه یک بچه لوس شباهت دارد و آنچه که بچه

نباید تسلیم غرغرهاى آن شوید. به عالیمى که » جسم بطور وحشتناکى متمایل به غرغر کردن است.«گوید: مى
اس گرسنگى رفع خواهد شد. اگر رفع نشد یک لیوان کند اعتنا نکنید. به زودى احسمخابره مى» بچه لوس«این 

آب دیگر را جرعه جرعه بنوشید و آنوقت در معده خود احساس سیرى خواهید نمود. باید شما ارباب شکمتان 
کردید به تفکر و دعا دهد، وقتى را صرف غذا خوردن مىباشید، نه بنده آن. اگر وظایف خانوادگى اجازه مى

اختصاص دهید.
دار بودن خود م به یادآورى نیست که در تبعیت از توصیه عیسى باید از جلب توجه دیگران به روزهالز

دار بودن دار هستید. اگر توجه مردم را به روزهاجتناب نمایید. تنها به آن کسانى که باید بدانند، بگویید که روزه
اید.در حالى آن صورت اجر خود را یافتهخود جلب کنید، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و به قول عیسى، در 

گیرید. مطالب ذیل را فردى نوشته که براى آزمایش به مدت تر و ژرفتر روزه مىکه شما براى پاداشى بس عظیم
اى سطحى اى یک روز را به روزه اختصاص داده بوده است. به روند پیشرفت در دیدگاه او از جنبهدو سال هفته

توجه کنید.ترروزه به مسایل عمیق

کردم یک روز تداوم بدون خوراك سرکردن کارى شاق و عظیم است وقتى فهمیدم که کارى احساس مى-1
آسان است به خودم تبریک گفتم...

دارى هدفى واالتر است.با شروع احساس گرسنگى زودتر به این درك رسیدم که روزه-2
اراده بودم...دیگر هاى زندگیم که در آنها بیشتر بىر جنبهشروع کردم به ربط دادن روزه خوراکى به دیگ-3

نباید در اتوبوس روى صندلى بنشینم، یا در تابستان دنبال جایى خنگ و در زمستان دنبال جایى گرم بگردم.
اندیشم. اند یا کودکانى گرسنه دارند بیشتر مىبه رنجهاى مسیح و رنجهاى کسانى که گرسنه-4
ز زمانى که تصمیم گرفتم روزه بگیرم، فهمیدم که چرا یک دوره دو ساله روزه به من پیشنهاد شش ماه پس ا-5

کنند. در روزهاى اول، گرسنگى ناشى از روزه شدید و وسوسه ها فرق مىشده است. در خالل این مدت تجربه
راى زندگیم دریافتم. در تر بود. براى اولین بار در زندگیم روزى پیش آمد که اراده خدا را بغذا خوردن قوى

مورد معناى تسلیم کردن زندگى به خدا شروع به تفکر نمودم.
دانم که دعا و روزه باید کامالً بهم آمیخته باشند. راه دیگرى وجود ندارد، ولى با این وجود هنوز اکنون مى-6

ام.خودم کامالً با این راه اُنس کامل نگرفته
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اى از موفقیت روحانى دست یافتید، به سراغ روزه سى ى روزه گرفتید و به درجهبعد از اینکه مدتى طوالن
وشش ساعته بروید. پس از اینکه روزه هم تحقق یافت، آنگاه نوبت آن است که از خداوند جویا شوید که آیا 

ت و به اى مناسب براى روزه استر بگیرید یا خیر. سه روز از هفت روز هفته دورهخواهد روزه طوالنىمى
احتمال زیاد تأثیر بنیادینى بر روند زندگیتان خواهد گذاشت.

کند، اطالعاتى داشته باشید. سه روز هاى طوالنى سپرى مىخوب است از فرآیندى که بدنتان در خالل روزه
هاى جسمانى و دردهاى ناشى از گرسنگى معموالً دشوارترین دوره است. بدن نخست روزه از نظر ناراحتى

نماید و این فرایند روع به دفع سمومى که در طى سالیان و براثر عادات غذایى غلط در خود ذخیره کرده، مىش
دهد. هیچکدام از دفع البته فرآیند آسانى نیست. به همین دلیل در این روزها زبان بار دارد و دهان بوى بدى مى

رض منجر به صحت و سالمت جسمانى شما این  عالیم موجب نگرانیتان نشود؛ در عوض از اینکه این عوا
شود، شکرگزار باشید. در خالل این دوره ممکن است دچار سردرد شوید، خصوصاً اگر عادت به نوشیدن مى

شوید. اینها عالیم خفیف و گذرایى هستند که به زودى مرتفع چاى و قهوه داشته باشید، حتماً گرفتار سردرد مى
خواهند شد.

هاى کند. هر چند احساس ضعف توأم با سرگیجهرفته رفته دردهاى گرسنگى فروکش مىتا چهارمین روز
باشد. خیلى آهسته ها موقتى است و مسبب آن تغییر وضعیت ناگهانى بدن مىگاهگاهى خواهید داشت. سرگیجه

رین اى برسد که انجام کوچکتحرکت کنید تا دیگر مشکلى نداشته باشید. ضعف بدنى ممکن است به پایه
ها این دوره را وظایف مستلزم تالشى سخت باشد. بهترین راه عالج ضعف استراحت کردن است. خیلى

کنید. از دانند. از روز ششم یا هفتم کم کم احساس قوت و هوشیارى بیشترى مىترین دوره روزه مىسخت
ماند. تا احتى جزئى بر جاى مىشود تا اینکه در روزهاى نهم و دهم تنها ناردردهاى ناشى از گرسنگى کاسته مى

اى از سموم خود را دفع کرده است و شما احساس خوبى خواهید داشت. قوه تمرکز این زمان بدن بخش عمده
در شما نیرومندتر خواهد شد و احساس خواهید کرد که تا مدتى نامحدود قادر به ادامه روزه هستید. از نظر 

است.ترین دوره روزهجسمانى این دوره لذتبخش
از روز بیست و یکم تا روز چهلم یا بیشتر، بسته به افراد مختلف دردهاى گرسنگى بازخواهند گشت. این 

دهد که بدن تمام ذخایرى که در دسترس داشته را استفاده اولین مرحله از گرسنگى واقعى است و نشان مى
ست که باید از روزه دست کشید.کند. در این موقع اکرده و اکنون دارد از بافت زنده برداشت مى

کنید از فردى تا فرد دیگر متفاوت است. کاهش وزن معموالً از روزى میزان وزنى که در طول روزه کم مى
یابد. در خالل روزه احساس سرماى شود و با ادامه یافتن روزه به روزى نیم کیلو کاهش مىیک کیلو شروع مى
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شود. با و ساز بدن کمتر شده و دیگر مقدار کمترى گرما در آن تولید مىبیشترى خواهید نمود چرا که سوخت 
توانید این مشکل را رفع کنید.گرم نگهداشتن بدن مى

توانند روزه بگیرند. مبتالیان به بیمارى دیابت، زنان پر واضح است که برخى اشخاص به دالیل جسمانى نمى
بینید با پزشک اى مىاگر در مورد توانایى خود براى روزه گرفتن مسئلهباردار و بیماران قلبى نباید روزه بگیرند.

کلى غذا » ذخیره سازى«ها پیش از آنکه به روزه طوالنى مبادرت ورزند، به منظور مشاوره کنید. بعضى
ز خورند. این کارى بس نابخردانه است؛ درواقع بهترین کار این است که از دو سه روز پیش از شروع روزه امى

میزان خوراك روزانه بکاهید. همچنین عاقالنه است که از سه روز قبل از نوشیدن چاى یا قهوه خوددارى کنید. 
میوه و سبزیجات باشد، دیگر دچار یبوست نخواهید شد.اگر آخرین وعده غذایى آب

وه میل کنید. بخاطر میمیوه یا سبزیجات شکست. ابتدا مقدار اندکى آبروزه ممتد و طوالنى را باید با آب
اى جمع شده و کل دستگاه گوارش اصطالحاً به خواب زمستانى اتان بطور قابل مالحظهداشته باشید که معده

توانید شروع به فرو رفته است. تا روز دوم دیگر باید قادر به خوردن میوه و سپس شیر یا ماست باشید. بعد مى
خوردن هر نوع سس ساالد، روغن یا نشاسته بپرهیزید. خیلى باید خوردن ساالد تازه و سبزیجات پخته کنید. از

مراقب باشید که پرخورى نکنید. در خالل این دوره فرصت خوبى خواهید داشت تا برنامه رژیم آینده خود را 
ریزى کنید و ببینید که آیا اعمال کنترل بیشتر بر اشتهاى غذایى لزومى دارد یا خیر.پایه

کند، ولى هرگز نباید از یاد ببریم که کار هاى جسمانى روزه توجه ما را به خود جلب مىنبهبا وجودى که ج
افتد نسبت به رویدادهاى جسمانى اصلى روزه روحانى در حیطه روح است. آنچه که از لحاظ روحانى اتفاق مى

زم مجهز بودن به همه شوید که مستلگیرید درگیر جنگى روحانى مىداراى اهمیت بیشتر است. وقتى روزه مى
اى است که روزه به هاى روحانى، دورهسالحهاى مذکور در باب شش افسسیان است. یکى از حساسترین دوره

اى یک خواهم چنین القا کنم که هر روزهپایان رسیده و ما بطور طبیعى میل به استراحت داریم. ولى من نمى
عدالت و سالمتى و خوشى «...دارم. روزه درعین حال من خودم چنین دریافتى ن-درگیرى سخت روحانى است

).17:14نیز هست (رومیان» القدسدر روح
تواند در قلمرو روحانى ما را به پیشرفتهایى نایل سازد که از طرق دیگر هرگز قادر به دستیابى آنها روزه مى

نبوده و نیستیم. روزه یکى از ابزار انتقال فیض و برکت خداست که دیگر نبایستى مورد غفلت واقع شود. وسلى 
گوید:مى



13

م اعصار هدایت شدند تا از روزه بعنوان واسطه فیض خدا بهره ...با نور تعقل نبود که قوم خدا در طى تما
اش...اکنون، همه دالیلى که بگیرند...این را خود خدا بدیشان آموخت، آنهم با مکاشفات صریح و روشنى از اراده

انگیخت کافى است تا ما را هم برانگیزد.قدما را براى روزه گرفتن برمى

جملگى آواز مسیح را بشنویم و از آن اطاعت کنیم.حاال زمان آن فرا رسیده که
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فصل پنجم

انضباط مطالعه

شود، بدون اینکه به جان معرفت دهد، تنها کالبد معرفت را عاید مىآنکه تنها انسانها را مورد مطالعه قرار مى
یابد و نه کالبدش را. آنکس که به مشاهدات خویش کند، جان معرفت را مىدست یابد؛ آنکه کتابها را مطالعه مى

ید در جاده صحیح معرفت قرار دارد. او همان کسى است افزاهاى خود اندیشه را مىقوه مالحظه و به خوانده
کالیب کالتون- ماندکه در ضمن مطالعه مکنونات قلبى دیگران، از تفتیش درون خود غافل نمى

مقصود غایى انضباطهاى روحانى تبدیل کامل فرد است. هدف این است که عادات مخرب فکرى گذشته 
زه بدهند. در هیچ انضباطى به اندازه انضباط مطالعه، این هدف محقق بخش تاجاى خود را به عادات حیات

). 2:12گوید که تنها راه متبدل شدن ما این است که ذهنمان تازه شود (رومیانشود. پولس رسول بما مىنمى
ان، خالصه اى برادر«کنند. شود که ما آن را به امورى بسپاریم که در ذهن تحول ایجاد مىذهن وقتى تازه مى

هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاك و هر چه جمیل و هر چه نیک نام است و هر 
). انضباط مطالعه نخستین وسیله براى نایل 8:4فضیلت و هر مدحى که بوده باشد، در آنها تفکر کنید (فیلپیان

م از اینکه به تدابیر و تمهیدات انسانى شدن ما به تفکر کردن در امور فوق است. بنابراین بایستى خوشحال باشی
ایم، بلکه فیض خدا این وسایل را در اختیار ما قرار داده تا از درون متحولمان سازد.خود واگذاشته نشده

مانند فقط به این دلیل که از انضباط مطالعه بهره خیلى از مسیحیان در بند ترسها و نگرانیها اسیر مى
وفادارانه در جلسات کلیسایى حضور یابند و تکالیف و فرایض دینى خود را با جدیت جویند. آنان شاید نمى

انجام دهند، با این حال هیچ تغییرى در درونشان ایجاد نشود. در اینجا روى سخنم فقط با کسانى نیست که 
ز خداوند و پردازند، بلکه آنهایى که از صمیم قلب طالب پرستش و اطاعت اصرفاً به انجام ظواهر دینى مى

استادشان عیسى مسیح هستند. شاید آنان با شور و حرارت سرود بخوانند، در روح دعا کنند، تاجایى که 
توانند فرمانبردارانه زندگى نمایند، حتى رویاها و مکاشفات الهى دریافت کنند، و با این وجود روند عادى مى

ترین راههاى خدا براى تغییر یافتن کى از اصلىزندگیشان دستخوش هیچ تغییر و دگرگونى نشود. چرا؟ چون ی
اند. عیسى خیلى صریح اعالن کرد که تنها شناخت حقیقت است که ما را را که مطالعه باشد، در پیش نگرفته
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). نه احساسات خوب ما را 3:8(یوحنا» حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد«سازد. آزاد مى
جارب پرشور و جذبه. بدون شناخت حق، آزاد نخواهیم شد.آزاد خواهد کرد و نه ت

کند و هم شناسى صدق مىهاى تالش انسانى صادق است. هم در مورد زیستاین اصل در تمام عرصه
کند و هم دیگر روابط انسانى. ولى در مورد زندگى ریاضیات. هم در مورد پیوندهاى زناشویى صدق مى

ها بخاطر نادیده گرفتن حقیقت در سلوك روحانى خویش دچار خیلىروحانى بطور خاص صادق است. 
واى بر شما...زیرا که بر و بحر «اند. ها هم اسیر تعالیم دروغین شدهاند. از این بدتر، خیلىسردرگمى و مانع شده

(متى » سازیدتر از خود پسر جهنم مىگردید تا مریدى پیدا کنید و چون پیدا شد او را دو مرتبه پسترا مى
15:23.(

اش پس بیایید خودمان را به فراگیرى انضباط روحانى مطالعه، شناخت دشواریهایش و تمرین شادمانه
بسپاریم. 

مطالعه چیست؟
اى خاص است که از طریق مشاهده دقیق ساختارهاى عینى فرآیندهاى فکرى را در مسیر مطالعه تجربه

بینیم و احساس عه یا بررسى ما یک درخت یا یک کتاب باشد. آن را مىمشخصى سوق دهیم. شاید مورد مطال
پذیرد که با نظم درخت یا کتاب همخوان است. وقتى تمرکز، کنیم. با این کار فرایند فکرى ما نظمى را مىمى

گیرند.دار فکرى در ما شکل مىنظر و تکرار را چاشنى آن کنیم، عادات ریشهدقت
ها و بازوى درها بنویسند و بر مچ دستان خود اسرائیل شریعت را بر دروازهدهد که بنىعهدعتیق دستور مى

). هدف از این دستور آن بود که فکر را بطور منظم و 18:11(تثنیه» در میان چشمان شما عصابه باشد«ببندند تا 
از کاربرد تسبیح نیز شد، هدایت کند. غرضمکرر به سوى موضوعاتى که به خدا و روابط انسانى مربوط مى

همین است. البته در عهدجدید توصیه شده که احکام خدا بر دلهاى مسیحیان نوشته شود نه بر چارچوب درها.
شوند همیشه بصورتى منطبق با نظام دار ما که ملکه ذهنمان مىباید یکبار دیگر تأکید کنیم که عادات ریشه

کنیم تعیین کننده نوع عادات ماست. گیرند. آنچه که مطالعه مىکل مىدهیم، شموضوعى که مورد مطالعه قرار مى
کند که روى چیزهایى که راست، مجید، عادل، پاك و جمیل و نیک از این رو است که پولس به ما سفارش مى

نام است، متمرکز شده تفکر نماییم.
پیوندد، باید از تفکر و مراقبه جدا بدانیم. تفکر براى بنا و رشد روحانى که در مطالعه بوقوع مى2فرآیندى را 

برد؛ مطالعه آن کلمه را باشد. تفکر از اندیشیدن به یک کلمه لذت مىاست؛ حال آنکه مطالعه کارى تحلیلى مى
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کنند و مقارن با هم عمل الباً با یکدیگر تداخل پیدا مىکند. با وجودى که تفکر و مطالعه غتجزیه و تحلیل مى
کند که تفکر نمایند، در تجربه کامالً مجزا از همدیگر هستند. مطالعه یک چارچوب عینى مشخصى فراهم مىمى

تواند با موفقیت به عملکرد خود بپردازد.در درون این چارچوب مى
باید آنها را مطالعه کرد: کتابهاى نوشته شده و کتابهاى نانوشته. وجود دارد که » کتاب«براى مطالعه دو دسته 

دهند که شاید بتوان گفت این نیمه بدین ترتیب کتابها و مقاالت تنها نیمى از حوزه مطالعه را تشکیل مى
تر مالحظه دقیق رویدادها و کشفها در زمره کتابهاى کوچکتر از نیمه دیگر است. جهان طبیعت و از همه مهم

اى هستند که باید آنها را مورد مطالعه قرار داد.انوشتهن
وظیفه اصلى مطالعه موشکافى واقعیت یک رویداد، یک موقعیت یا یک کتاب و غیره است. بطور مثال فرد 

انگیز درك درستى تواند رسوایى واترگیت را مطالعه کند، بدون اینکه در مورد ماهیت واقعى آن موقعیت غممى
. ولى اگر شخصى دقیقاً رویداد مزبور را بررسى و مطالعه نماید و در مورد آن به تفکر بپردازد، چیزهاى پیدا کند

بیشترى یاد خواهد گرفت.

گامهاى چهارگانه
اى منظم براى جهت دادن به فکر در باشد. تکرار، شیوهمطالعه مستلزم چهارگام است. گام نخست تکرار مى

اى یا عادتى ملکه ذهن گردد. امروز، تکرار با سوء شهرت و بدنامى بدین وسیله اندیشهمسیرى مشخص است تا 
شود، به ذهن انسان مواجه است. با این همه باید توجه داشت که تکرار خالى و بدون فهم آنچه که تکرار مى

یب رفتار را عوض کرد. دار را در ذهن ملکه ساخت و بدین ترتتوان عادات ریشهزند. تنها با تکرار مىلطمه مى
آموزند تا فالن این همان منطقى است که در پس علم سایکوسایبرتینک وجود دارد. در این رشته به فرد مى

اصالً مهم نیست که »). من خودم را بدون هیچ شرطى دوست دارم«نکات مثبت را بطور مرتب تکرار کند. (مثالً 
د یا خیر، فقط کافى است که آن را تکرار کند. ذهن باطنى با این کند، اعتقاد دارفرد مزبور به آنچه تکرار مى

دهد. یابد و تدریجاً در جهت اصالح رفتار در راستاى آن نکته مثبت از خود واکنش نشان مىروش پرورش مى
البته این اصل قرنهاست که شناخته شده، ولى تنها این اواخر مورد تأیید علم قرار گرفته است.

باشد. هر شب درست در ساعات پربیننده ریزى تلویزیون خیلى حایز اهمیت مىلت برنامهبه همین ع
هاى مخرب تلویزیون و پرورش پیوندد که همه آنها نتیجه تکرار برنامهشمارى بوقوع مىتلویزیون قتلهاى بى

ذهن بینندگان در جهت الگوهاى غلط است.
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وه بر تکرار موضوع اصلى، بر روى آن تمرکز هم بکند گام دوم در مطالعه تمرکز است. اگر شخص عال
یابد. تمرکز، تمام توجه فکر را بر موضوعى که باید مورد مطالعه قرار آنوقت فراگیرى تا حد زیادى افزایش مى

اى باور نکردنى براى تمرکز کردن دارد. ذهن انسان بطور مرتب هزاران سازد. ذهن آدمى توانایىگیرد متمرکز مى
کند که همه آنها قابلیت ذخیره شدن در بانکهاى حافظه را دارند، گوناگون از محیط پیرامون دریافت مىمحرك

یابد که اى روى هر کدام از محرکها تمرکز کنیم. این توانایى طبیعى مغز زمانى افزایش مىتنها کافى است که ذره
به مطالعه آن بپردازیم.بطور خاص بر یک موضوع واحد که برایمان جالب است متمرکز شده 

وقتى که عالوه بر تکرار یک موضوع و جهت دادن فکر به سمت آن و نیز متمرکز شدن روى آن موضوع، 
شویم. درك مطلب سومین گام در انضباط اى تازه مىکنیم خوب بفهمیم، تازه وارد مرحلهآنچه را مطالعه مى

گردد و زمینه را براى دریافت راستین از واقعیت فراهم ىمطالعه است. درك مطلب به بینش و تشخیص منتهى م
نماید. مى

کنیم، در حالى که اش مىگام آخر تأمل است. درك مطلب مشخص کننده ماهیت آن چیزى است که مطالعه
تأمل مشخص کننده اهمیت آن است. تأمل کردن و تعمق کردن بر رویدادهاى زمانه خودمان ما را به واقعیت 

شود که مسائل را از دیدگاه خدا بنگریم. به واسطه تأمل نه شود. تأمل باعث مىآن رویدادها رهنمون مىدرونى
شویم. غالباً عیسى از گوشهایى که فهمیم بلکه به درکى از خودمان نایل مىتنها موضوع مورد مطالعه را مى

کنیم، ع مورد مطالعه خویش غور مىگفت. وقتى در مفهوم موضوبینند سخن مىشنوند و چشمانى که نمىنمى
شنویم.بینیم و مىترى مىآنوقت امور را به شکل تازه
شود که مطالعه مستلزم فروتنى است. تا با میل و رغبت خودمان را به دست موضوع به زودى بر ما معلوم مى

باید با روحیه دانش آموز پیش مورد مطالعه نسپاریم، مطالعه واقعى تحقق نخواهد یافت. بار تابع سیستم شویم. 
گیرد. بیاییم نه یک آموزگار. نه تنها مطالعه مستقیماً به فروتنى وابسته است بلکه اصالً از آن سرچشمه مى

پذیر در دو نقطه مقابل قرار دارند.خودخواهى و روح تعلیم
اند و مدرك و معلومات کردهشناسیم که چند صباحى به دانشگاه رفته و مدارجى را طىهمه ما کسانى را مى

کشند. ما بایستى براى چنین افرادى از ته دل اندوهگین و متأسف خود را مرتباً با حالتى زننده به رخ دیگران مى
پرانى و لفاظى را با حکمت اند. آنان لغتباشیم. آنها انباشتن یا تلنبار کردن اطالعات را با معرفت اشتباه گرفته

و حیات «کند: در تأسف بار است! یوحناى رسول حیات جاودانى را شناخت خدا معرفى مىدانند. چقبرابر مى
). حتى 3:17(یوحنا» جاودانى این است که تو را خداى واحد حقیقى و عیسى مسیح را که فرستادى بشناسند

اندکى دانش و شناخت تجربى کافى است تا به ما حس فروتنى عمیقى بدهد.
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ب ریخته شد، بگذارید، سراغ مسئله تحقق عملى انضباط مطالعه برویم.حال که شالوده مطل

مطالعه کتاب
ها کشیده کنیم طبیعى است که بیشتر فکرمان به سمت کتاب یا دیگر نوشتهوقتى در مورد مطالعه صحبت مى

دهند و نیم دیگر خیلى مىها تنها نیمى از کتابها را تشکیلشود. درصورتى که همانطور که پیشتر گفتم، نوشتهمى
تر است.مهم

اى است. بدون شک مطالعه رسد که به تصور خیلیها مطالعه یک کتاب کار سادهمتأسفانه چنین بنظر مى
باشد. مطالعه یک کتاب بویژه براى مبتدیان کارى سرسرى یا روخوانى سطحى کتابها ناشى از همین دیدگاه مى

کنید که هزار ریزه وارد هستید فکر مىس یا تایپ کردن، در اول کار وقتى تازهبس پیچیده است. درست مثل تنی
کنید که مگر ممکن است روى مىکارى هست که باید یاد بگیرید تا درکار خود خبره شوید و آنوقت حیرت

خود کاریها را یکجا در ذهن خود جا بدهد. اما به مجردى که در کار زمین موجودى باشد که همه این ریزه
توانید روى بازى تنیس یا موضوعى شود و آنوقت مىخبره شدید، ساز و کار آن برایتان جزء طبیعت ثانویه مى

خواهید تایپ کنید، متمرکز شوید.که مى
کند. مطالعه هنرى دشوار است که مستلزم هزاران همین مسئله در مورد مطالعه یک کتاب صدق مى

اعد ساختن مردم به این واقعیت است که باید مطالعه کردن را یاد بگیرند. اکثر کارى است. مانع اصلى متقریزه
توانند بخوانند، پس مطالعه کردن را هم بلدند. این درك محدود از ماهیت مطالعه کنند که چون مىآدمها فکر مى

یابند.خوانند بهره اندکى مىها از آنچه مىسازد که چرا خیلىروشن مى
ه موفق یک کتاب باید سه قاعده درونى و سه قاعده بیرونى را رعایت کرد.براى مطالع

توان آنها را بطور همزمان قواعد درونى شاید در آغاز مستلزم سه قرائت جداگانه باشند ولى دیر یا زود مى
کردن شود: حرف نویسنده چیست؟ قرائت دوم شامل تفسیر انجام داد. اولین قرائت شامل فهمیدن کتاب مى

گردد: منظور نویسنده چیست؟ قرائت سوم هم شامل ارزیابى کردن کتاب است: آیا نوشته نویسنده کتاب مى
درست است یا نادرست؟ اکثر ما خوانندگان دوست داریم قرائت سوم را در همان بار اول انجام دهیم و اغلب 

اب را نفهمیده از آن تحلیلى نقادانه ارائه دهیم. هنوز مطلب یک کتهم قرائتهاى اول و دوم را اصالً انجام نمى
هاى نویسنده قضاوت کنیم. پیش از آنکه منظور کتاب را مورد تفسیر قرار دهیم، در مورد صحت و سقم گفتهمى
کنیم. نویسنده حکیم کتاب جامعه گفته که هر چیز را زیر آسمان وقتى است، و زمان تحلیل نقادانه یک کتاب مى

باشد.سیر کردن دقیق آن مىپس از فهمیدن و تف
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با این وجود قواعد درونى مطالعه به خودى خود کافى نیستند. براى قرائتى موفق به ابزار کمکى بیرونى یعنى 
تجربه، دیگر کتابها و بحث آزاد نیز محتاجیم.

اى که به خوبى ربهخواهیم است. تجتجربه تنها راه ممکن براى تفسیر و ارتباط برقرار کردن با آنچه که مى
کند.درك و در موردش تأمل شده و به ما در روشنگرى و اطالع رسانى کمک مى

تواند شامل فرهنگها، تفاسیر و دیگر ادبیات تفسیرى شود، ولى مطالعه بیشتر کتابهاى مورد نیاز  ما مى
کنند که ها تنها زمانى معنا پیدا مىباشد. غالب کتابکتابهاى بزرگ درباره موضوع مورد نظر، حایز اهمیت ویژه مى

توان به ها معتقدند که بدون خواندن ادبیات عهدعتیق نمىدر رابطه با دیگر کتابها خوانده شوند. مثالً خیلى
محتواى رساالت رومیان یا عبرانیان پى برد. کتابهاى بزرگ که حاوى موضوعات محورى زندگى هستند، با 

توان به تنهایى خواند.ن کتابها را نمىباشند. اییکدیگر در تعامل مى
کند. پردازند، داللت مىبحث آزاد به تعامالت عادى میان انسانهایى که بر سر موضوعى خاص به مطالعه مى

هاى خالقه جدیدى را درون این تعامالت زاده پردازیم و ایدهما با نویسنده و نیز با همدیگر به تعامل مى
شوند.مى

به چه چیز مرد «پرسد: مقدس است. سراینده مزمور مىمهمترین کتابى که باید مطالعه کنیم، کتاباولین و
و » به نگاه داشتن موافق کالم تو«گوید: سپس خودش به این پرسش پاسخ مى» سازد؟جوان راه خود را پاك مى

). احتماالً 11ù9:119(مزمور » کالم تو را در دل خود مخفى داشتم که مبادا به تو گناه ورزم«افزاید: مى
در » کالم«اند که کند، تورات است، ولى مسیحیان در طى قرون دریافتهکالمى که سراینده مزمور بدان اشاره مى

تمامى کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصالح و تربیت «کند. مقدس صدق مىمورد کل کتاب
). 17ù16:3(دوم تیموتاؤس» ل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشوددر عدالت مفید است، تا مرد خدا کام

باشد)، بلکه توجه داشته باشید که مقصود اصلى پاکى عقیدتى نیست (هرچند که بدون شک در آن دخیل مى
آوریم باید نیتمان عوض شدن باشد، نه مقدس رو مىباشد. وقتى به کتابتحول و دگرگونى درونى مد نظر مى

اطالعات.انباشتن 
با این همه باید متوجه باشیم که میان مطالعه کالم خدا و روخوانى کالم با نیت بناى روحانى تفاوتى بزرگ 

شود: اینکه معناى کالم چیست. در روخوانى مقدس اولویت اصلى به تفسیر داده مىوجود دارد. در مطالعه کتاب
اینکه معناى کالم براى من چیست. در مطالعه ما شود: با نیت بناى روحانى اولویت اصلى به کار برد داده مى

مقدس را تواند یک مانع باشد. وقتى یکى از کتابهاى کتاباصالً به دنبال جذبه روحانى نیستیم؛ درواقع جذبه مى
کنیم، باید خودمان را دربست در اختیار مقصود نویسنده قراردهیم. باید براى شنیدن آنچه که وى مطالعه مى
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ه آنچه که دوست داریم بگوید، خود را آماده کنیم. باید حاضر باشیم بهاى روزهایى که بدون نتیجه گوید و نمى
کند.شوند را بپردازیم تا سرانجام مفهوم کالم آشکار شود. این فرآیند، زندگى ما را زیر و رو مىسپرى مى

(دوم » همیدن آنها مشکل استف«مطالبى یافته بود که » برادر حبیب ما پولس«پطرس رسول در رساالت 
). اگر مطالب مزبور براى پطرس مشکل بوده پس چقدر بیشتر براى ما. باید روى مطالب 16ù15:3پطرس

شود ولى این با مطالعه فرق مشکل کار کرد. قرائت بنا کننده روزانه، قطعاً موردى است که انجامش توصیه مى
اى به انضباط مطالعه ندارند.خدا هستند، عالقهکند. کسانى که جویاى بهره اندکى از کالم مى

کنند، هرچند که مقدس بما کمک زیادى نمىمقدس گاه براى مطالعه کتابکالسهاى معمولى بررسى کتاب
اند. هاى جدى براى تدریس آن برقرار کردهمقدس اعتقاد دارند و دورهبرخى کلیساها عمیقاً به مطالعه کتاب

توانید بصورت مستمع آزاد در کنید و در این صورت مىیک دانشکده الهیات زندگى مىشاید شما در نزدیکى
جلسات درسى شرکت نمایید. اگر چنین است، خوشابه حالتان، مخصوصاً اگر معلمى هم بیایید که در کنار 

شروع به مطالعه توانید معلومات، حیات را هم به شما عرضه نماید. با این حال اگر چنین امکانى وجود ندارد مى
مقدس نمایید.موضوعات متعددى در کتاب

برخى از سودمندترین تجربیات من از مطالعه بخاطر آن است که براى خودم خلوت و گوشه عزلتى دست و 
کشد. بدون شک به من اعتراض خواهید کرد که در جدول ام. هر دوره انزواى من دو تا سه روز طول مىپا کرده

م که براى من کنار گذاشتن این وقت خواهم به شما بگویاتان امکان یافتن چنین فرصتى نیست. مىبندىزمان
روم تا از چند هفته قبل وقتى را یافته کنار بندى و تقویمم کلنجار مىآسانتر از دیگران نیست. کلى با جدول

ام و جواب داده اى دارند توصیه کردهکارى فشردهبگذارم. این روش را به گروهها و اقشار مختلف که برنامه
دشوارترین مسئله یافتن وقت اضافى نیست بلکه باید خودمان را متقاعد سازیم که ام کهاست. من متوجه شده

مطالعه کردن آنقدر مهم هست که به خاطرش وقت اضافى پیدا کنیم.
آور زنده شدن طابیتا، پطرس در یافا نزد دباغى شمعون نام گوید که در پى رویداد شگفتکالم خدا به ما مى

القدس با وى (از )و درحینى که پطرس در یافا توقف کرده بود، روح43:9د (اعمال روزى چند روز توقف نمو
اش سخن گفت و این دیدگاه را اصالح نمود. اگر پطرس بجاى اینکه طریق رویایى) در مورد دیدگاه نژادپرستانه

داد؟ آیا غیر ه روى مىافتاد تا در همه جا زنده شدن طابیتا را جار بزند، چمدتى توقف کند، بالفاصله به راه مى
ام که خدا الحقیقت یافتهفى«گشت: القدس محروم مىاز این است که از درك بینشى تکان دهنده از جانب روح

(اعمال » را نظر به ظاهر نیست. بلکه از هر امتى هر که از او ترسد و عمل نیکو کند، نزد او مقبول گردد
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35ù34:10تا او بتواند به طریقى » توقف کنیم«دارد همه ما در مقاطعى دانم که خدا دوست ) من این را مى
خاص بما تعلیم دهد.

توانند در وسط هفته وقتى را ها تعطیالت آخر هفته اوقات مناسبى براى مطالعه است. دیگران مىبراى خیلى
پیدا کرده به این کار اختصاص دهند.

امکان از خانه دور باشد. دور شدن از خانه نه تنها شما را از بهترین مکان برا مطالعه، مکانى است که تا حد
هاى کوچک نماید. متلها و کلبهکند، بلکه ذهنتان را آماده فراگیرى مىتلفن و مسئولیتهاى خانوادگى خالص مى

خارج از شهر خیلى براى اینکار مناسب هستند.
گیرند، بنابراین بهتر اً هیچوقت مطالعه را جدى نمىشوند، تقریبگروههایى که به منظور عزلت سازماندهى مى

ریزى کنید. چون تنها هستید الزم خواهد شد که است که بطور فردى و نه گروهى براى خلوت گزیدن برنامه
روى وارد هستید، الزم نیست زیادههم خودتان و هم وقتتان را بطور دقیق منضبط نمایید. اگر در این کار تازه

توانید امیدوار باشید که تا روزى ده الى ا از پادرآورید. با این همه پس از کسب تجربه کافى مىکنید و خود ر
دوازده ساعت را به مطالعه مفید اختصاص دهید.

دانم که یکى از چه چیزى را باید مطالعه کرد؟ این بستگى به نیازتان دارد. من از نیاز شما خبر ندارم ولى مى
ر میان مسیحیان امروزى خواندن حجم زیادى از کالم خداست. از این رو اکثر قرائتهاى ما از بزرگترین نیازها د

اند مقدس را پشت سرگذاشتههاى کتابشناسم که دورهمقدس پراکنده است. من دانشجویانى را مىکتاب
مقدس مثل حجم کتاباند. یکى از کتابهاى پرمقدس را مطالعه نکردهدرحالى که حتى یکبار هم بطور کامل کتاب

پیدایش یا ارمیا را در نظر گرفته در یک نشست بخوانید. به ساختار و روند کتاب مزبور توجه کنید. قسمتهاى 
دشوار آن را عالمت گذاشته بعداً به سراغشان بیایید. افکار و تأمالت خود را یادداشت کنید. گاهى عاقالنه است 

ى آثار کالسیک و بناکننده روحانى بهم بیامیزیم. چنین تجربیات در مقدس را با مطالعه برخکه مطالعه کتاب
تواند زندگیتان را متحول سازد.خلوت مى

مقدس این است که کتابى کوچکتر همچون افسسیان یا اول یوحنا را در نظر رویکرد دیگر در مطالعه کتاب
دیگرى ساختار کتاب مزبور را در ذهنتان جا گرفته به مدت یک ماه هر روز بخوانید. این کار بیش از هر تالش 

بندى نمایید، بخوانید. منتظر اندازد. کتاب را بدون اینکه سعى کنید در قالبهاى از پیش ساخته شده طبقهمى
شنیدن چیزهاى جدید از طرق جدید باشید. دریافتهاى خویش را بطور روزانه ثبت کنید. در طى این دوره 

ه وسایل کمکى ثانویه نیاز دارید.مطالعات پر واضح است که ب
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اعترافات «مقدس، از مطالعه آثار کالسیک تجربى ادبیات مسیحى غافل نشوید. با عالوه بر مطالعه کتاب
تمرین حضور «اثر تومامس آکمپیس بروید. » گیرى از مسیحسرمشق«آگوستین شروع کنید. بعد به سراغ » قدیس

» گلهاى کوچک قدیس فرانسیس«نبرید. براى اینکه بیشتر لذت ببرید کتاب اثر برادر الورنس را از یاد » خدا
تر باشد، پس به ) را بخوانید. شاید طالب کتابى باشید که قدرى سنگینUgolinoنوشته برادر اوگولینو (

مارتین لوتر و سپس » گفتگوهاى صمیمانه«) بروید. از Blaise Pascalبلیز پاسکال (» تفکرات«سراغ 
جورج فاکس، پیشتاز نگارش » خاطرات روزانه«مند شوید. از خواندن ژان کالون بهره» ین مسیحمبادى د«

فراخوانى جدى به یک «نویسى مسیحى غفلت نورزید. خاطرات جان وسلى از آنهم مشهورتر است. خاطره
اند بیستم نگارش یافتهاثر ویلیام لو را به دقت بخوانید. از جمله کتابهایى که در قرن» دارانه و مقدسزندگى دین

نوشته تامس کلى، بهاى شاگردى اثر دیتریش بونهوفر و مسیحیت ناب سى. اس. » عهد عبادت«توانم از مى
لوئیس اشاره کنم.

نوشته » مکاشفات محبت الهى«کامالً پیداست که فهرست باال تنها مشتى از خروار است. تازه من بکلى از 
John» (خاطرات روزانه جان وولمن«اثر فرانسوا دوسال، » دارانهر زندگى دیندرآمدى ب«جولیانا نورویچى، 

Woolmanام. همینطور نباید آثار بزرگ ادبى مردان و زنانى که از پوشى کرده) و خیلى کتابهاى دیگر چشم
ریافتى بار بشر دباشند را از قلم بیندازیم. بیشتر این اندیشمندان از وصف مصیبتدیگر فرق و مذاهب مى

غیرمعمول دارند. نویسندگان مشرق زمین از قبیل الئوتسه چینى و زرتشت ایرانى، شکسپیر و میلتون، سروانتس 
باشند.هامرشولد از جمله این اندیشمندان مىو دانته، تولستوى و داستایوفسکى و در قرن ما آثار داگ

بینید این همه کتاب هست که تاکنون مىدر اینجا بیان یک نکته هشدار دهنده الزم است. از اینکه 
هاى اید، دلسرد نشوید. احتماالً همه کتابهاى مندرج در فوق را هرگز نخواهید خواند و یقیناً کتابنخوانده

دیگرى را خواهید خواند که اصالً ذکرى از آنها دراینجا نیامده. این عناوین را در اینجا فهرست کردم تا تشویق 
سودمند مسیحى و غیرمسیحى را به خدمت بگیرید تا در سلوك روحانى راهنمایتان باشند. شوید و خیل ادبیات

اند. فراموش نکنید که کلید انضباط مطالعه خیلى افراد دیگر همین راه را رفته و از خود عالیمى برجا گذاشته
خوانید.خواندن کتابهاى بسیار نیست، بلکه تجربه کردن چیزهایى است که مى

عه کتابهاى نانوشتهمطال
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رویم که کمتر مورد توجه قرار گرفته، در صورتى که شاید از اى از مطالعه مىاکنون به سراغ عرصه
هاى دیگر مهمتر باشد: مشاهده واقعیت امور، رویدادها و کنشها. راحترین کار شروع کردن با خود طبیعت عرصه

آموزد.یست و خیلى چیزها بما مىاست. مشاهده نظم حاکم بر آفرینش کار دشوارى ن
کوهها و تلها در حضور شما به شادى ترنم خواهند نمود و جمیع درختان صحرا «...گوید که: اشعیا بما مى

تواند با ما صحبت کند و اگر به او گوش بدهیم ). اثر دستهاى آفریننده مى12:55(اشعیا» دستک خواهند زد
اى کند که هر روز به برکه) قصه خاخامى را نقل مىMartin Buberدهد. مارتین بوبر (تعلیممان مى

کنند، یاد بگیرد. ها خدا را ستایش مىدمان آوازى را که با آن قورباغهرفت  تا به هنگام سپیدهمى
توانیم شروع به مطالعه طبیعت کنیم. گلها و پرندگان را بنگریم. آنها را با دقت و حال و با بذل توجه مى

کند که روزى در حین درس خواندن در کالس متوجه هواى دعا مورد مالحظه قرار دهیم. آندره ژید تعریف مى
شگفتى، حیرت و خوشحالى ناشى از دگردیسى این «گوید: بیرون آمدن شاپرکى از درون پیله خود شد. وى مى

معلم نشان دادم. ولى با حالتى حشره تمام وجودم را فراگرفت. با اشتیاق خاصى رستاخیز شاپرك کوچک را به
تنند، اى که بدور خود مىها در پوشش پیلهدانستى که پروانهچى! مگر تابه حال نمى"حاکى از نکوهش گفت: 

آیند. اینکه دیگر تعجب ها از پیله بیرون مىشوند؟ همه پروانهیابند و از کرم به پروانه تبدیل مىدگردیسى مى
این حرف معلم باعث سرخوردگى من شد. بله حقیقت این است که دانش طبیعى "ندارد. کامالً طبیعى است.

ولى آیا او حق داشت، به دلیل طبیعى بودن آن رویداد شگرفت، - من اگر نگویم بهتر از معلم بود، بدتر نبود
اى آندره هرکه ج» داد بیزار شدم.اش بگیرد؟ مردك بیچاره! از آن روز به بعد از خودش و درسى که مىنادیده

کرد! معلم ژید تنها به انباشت اطالعات پرداخته ولى آنها را مطالعه نکرده بود. اولین ژید بود احساس بیزارى مى
تواند از نظم، تنوع، پیچیدگى و گام در جهت مطالعه طبیعت، مالحظه آمیخته به احترام آن است. یک برگ مى

تناسب سخن بگوید. 
خزند. مثل قصه ها و درختان و مخلوقات کوچکى است که بر روى زمین مىگام بعدى دوست شدن با گل

توانید؟ توانید با همدیگر حرف بزنید... یا شاید مىاى دکتر دولیتل، با حیوانات حرف بزنید. واقعاً نمىافسانه
ن واکنش مثبت اتااى فراتر از واژگان است و جانوران و حتى گیاهان نسبت به دوستىقطعاً مکالمه شما مکالمه

ام و تازه چندین دانشمند طراز اول هم صحت آن را دانم چون قبالً امتحان کردهنشان خواهند داد. من این را مى
اند. شاید حکایاتى که در مورد رام کردن گرگ گوبیو توسط قدیس فرانسیس آسیسى گفته شده، چندان دریافته

یم که اگر آفرینش را دوست داشته باشیم، خیلى چیزها از آن توانیم مطمئن باشآمیز نباشد. پس مىهم مبالغه
نویسد:خواهیم آموخت. داستایوفسکى در کتاب برادران کارامازوف مى
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همه خلقت خدا را دوست بدار، حتى دانه دانه شنهاى زمین را. هر برگ و هر پرتو از نور خدا را دوست بدار. 
ست بدار. اگر همه چیز را دوست داشته باشى، آنوقت سر الهى حیوانات و گیاهان و خالصه همه چیز را دو

نهفته در اشیاء را درخواهى یافت. وقتى این سر را دریافتى، آنگاه هر روز بهتر از روز قبل آن را درك خواهى 
نمود.

روابط حاکم بر البته در کنار طبیعت، کتابهاى نانوشته دیگرى نیز هست که باید مورد مطالعه قرار بگیرند. اگر
انسانها را مورد مالحظه قرار دهید خیلى چیزها یادخواهید گرفت. براى نمونه، دقت کنید که در صحبتهایمان تا 
چه اندازه به دنبال توجیه کردن اعمال خود هستیم. انجام دادن کارى بدون اینکه اجازه دهیم خود آن کار گویاى 

حتماً کارهایمان را توجیه کنیم، تشریح نماییم و حقانیتشان را ثابت مقصود باشد، تقریباً غیرممکن است. باید 
کنیم؟ به خاطر غرور و ترس. چون وجهه و کنیم. چرا ما در مورد رفع ابهام کردن از کردارمان احساس اجبار مى

اعتبارمان در معرض خطر است!
استادان و خالصه همه کسانى که از این خصلت را مخصوصاً در میان فروشندگان، نویسندگان، خادمان خدا،

توان به راحتى مشاهده کرد. با این وجود، اگر ما خودمان را یکى از کنند مىراه سخنورى امرار معاش مى
شویم و دیگر مثل آن هاى اصلى مطالعه خویش قرار دهیم، تدریجاً از غرور و خودخواهى خالص مىسوژه

).11:18(لوقا » کنم که مثل سایر مردم ...نیستمشکر مىخدایا تو را «کنیم که: فریسى دعا نمى
به روابط عادى خود با دیگران در طى روز توجه کنید. روابط در خانه، محل کار، مدرسه. به چیزهایى که 

کنند توجه کنید. فراموش نکنید که هدفتان محکوم کردن دیگران یا داورى آنها نیست و تنها مردم را کنترل مى
اى از روح داورى یافتید، همان را هم مورد مالحظه ید تا چیزى یاد بگیرید. اگر در وجود خودمان نشانهکوشمى

و بررسى قرار دهید.
همانگونه که پیش از این متذکر شدم، یکى از اهداف اصلى مطالعه ما خودمان هستیم. باید چیزهایى را که بر 

یروبمهاى روحى خود را مورد مشاهده قرار دهیم. چه چیزى بر ما مسلط هستند بشناسیم. احساسات درونى و ز
توانید یاد بگیرید؟خلقیات شما مسلط است؟ در مورد آن از خودتان چه چیزهایى مى

شناسى بپردازیم. همچنین قصد شناسى یا جامعهاى یا آماتور به روانبا این کار قصد نداریم بطور غیرحرفه
حد ذهن خودمان را مشغول کنیم. ما مطالعه این موضوعات را با روح فروتنى و به نداریم با خودکاوى بیش از
و از عیسى مسیح ». خود را بشناس«دهیم. فقط الزم است از قول سقراط پیروى کنیم: مدد فیضى عظیم انجام مى

القدس معلم زنده و همیشه حاضر ما باشد.انتظار داشته باشیم که بواسطه وجود پربرکت روح
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کار شایسته دیگر مطالعه نهادها و فرهنگها و عوامل شکل دهنده آنها است. همچنین بایستى در رویدادهاى 
رویدادى «زمانمان به تعمق بپردازیم. منتها باید با روح تشخیص این کار را انجام داد و هرآنچه را که فرهنگمان 

نظامهاى ارزش یک فرهنگ نگاه کنید و نه فقط به پندارد نباید در بست پذیرفت. به پندارد یا نمىمى» بزرگ
گویند. به ماهیت واقعى امور دقت کنید. یکى از آشکارترین راههاى مشاهده ارزشهاى فرهنگ آنچه که مردم مى

هاى تبلیغاتى تلویزیون است.آمریکایى، مالحظه کردن آگهى
ه چیست؟ صنایع غذاهاى آماده چه بالیى بر زداز خودتان بپرسید: امتیازات و تعهدات یک جامعه تکنولوژى

سر سنت گردمیز جمع شدن اعضاى خانواده آورده است؟ چرا در فرهنگمان صرف وقت کردن براى ارتقاى 
یابیم؟ آیا فردگرایى غربى ارزشمند است یا ویرانگر؟ در فرهنگ ما چه چیزهایى در روابط را اینقدر دشوار مى

با آن مغایرت دارد؟ یکى از مهمترین کارکردهاى انبیاى مسیحى در عصر راستاى انجیل است و چه چیزهایى
حاضر قابلیت درك پیامدهاى اختراعات و نوآوریهاى گوناگون و دیگر عوامل مؤثر بر فرهنگ ما و مورد داورى 

قرار دادن ارزش هر یک از آنهاست.
یابیم. ولى هر چه تجربه و آغاز دشوار مىمطالعه کارى شادى آفرین است. مثل هر آدم مبتدى این کار را در

) Alexander Popeشود. الکساندر پوپ (مهارت بیشترى بدست آوریم، لذت و شادیمان بیشتر مى
هاست.ترین تالشمطالعه کردن شایسته بذل جدى» اى نیست که ما را مسرور نسازد.هیچ مطالعه«گوید: مى
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بخش دوم

انضباطهاى بیرونى

فصل ششم

زیستىانضباط ساده

تر خواهد بود. این ساده زیستى حقیقى ریاتر و طبیعىوقتى حقیقتاً و باطناً ساده زیست باشیم، ظاهرمان هم بى
زیستى کند. آه. چقدر این سادهپیرایگى جلب مىما را به سمت نوعى باز بودن، وقار، معصومیت، شادمانى و بى

فرانسوا فنلون-گوهرى گرانبها به نام انجیلزیستى را به ما خواهد داد؟دلپذیر است! چه کسى این ساده

آورد. دورویى زیستى آزادى است. زرق و برق دنیا اسارت است. یکرنگى با خود شادى و تعادل مىساده
پیرایه) خدا آدمى را راست (ساده و بى«نگرانى و ترس به همراه دارد. نویسنده کتاب جامعه متوجه شده بود که: 

).39:7(جامعه» ان مخترعات بسیار طلبیدندآفرید اما ایش
گردد. اش در شیوه زندگى بیرونى مشهود مىانضباط روحانى ساده زیستى واقعیتى درونى است که نتیجه

توانیم صاحب واقعیت درونى هاى درونى و بیرونى زیستى، هر دو اهمیت دارند. اگر معتقد باشیم که مىجنبه
ایم. مزبور تأثیرى ژرف بر روند زندگیمان گذاشته باشد، تنها خودمان را فریب دادهباشیم، بدون اینکه واقعیت

گردد.گرایى مهلکى مىتالش براى ایجاد ظاهرى ساده بدون داشتن واقعیت باطنى آن منجر به شریعت
» خدا محورى«شود. یعنى زیستن مطابق آنچه که تامس کلى آن را زیستى واقعى ابتدا از درون آغاز مىساده

پاکدلى تنها «نامیده است. کیرکگور هسته مرکزى وارستگى مسیحى را در عنوان عمیق کتابش تحت عنوان 
بخوبى بیان کرده است.» خواستن یک چیز است
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شود و شویم. سخنانمان راست و صادقانه مىوقتى از درون این واقعیت را تجربه کنیم، از بیرون آزاد مى
هاى بندد. چون دیگر نیازى به مقام و موقعیت نداریم. دیگر از ولخرجىعیت رخت برمىشهوت مقام و موق

توانیم از عهده پرداختش برآییم، بلکه اجتناب از ولخرجى کشیم، نه به این دلیل که نمىآمیز دست مىمبالغه
یابیم که ریچارد دست مىاىدهیم و به تجربهشود. اموالمان را در اختیار دیگران قرار مىبرایمان یک اصل مى

آب و علف قطب ) پس از سپرى کردن ماهها تنهایى در سرزمینهاى بىRichard.E Byrdاى. بیرد (
تواند بدون اینهمه خرت و پرتى ام که انسان مىاکنون دریافته«شمال بدان رسید و در دفتر خاطراتش ثبت نمود: 

»که در اطراف خود جمع کرده، زندگى کند.
زیستى است و هم فاقد منش وارستگى که در ظاهر هم دیده گ معاصر هم فاقد واقعیت درونى سادهفرهن

شود.مى
هاى مادى انسان مدرن از درون درهم شکسته و خرد شده است. او در کالف درهم پیچیده دلبستگى

اینکه دیگران در موردش چه اى بعد از ترسگیرد و لحظهاى بر مبناى عقل سلیم تصمیماتى مىگیرافتاده. لحظه
نماید. او در زندگى خویش از هیچ رویه واحدى که زندگى بر خواهند اندیشید، تصمیمات دیگرى اخذ مى

کند.حول محور آن پیش رود تبعیت نمى
وار به اشیاء سوق از آنجایى که خدا محور زندگى ما نیست، نیاز به امنیت ما را به سمت وابستگى دیوانه

گویم هد. باید به روشنى درك کنیم که شهوت مال و منال در اجتماع کنونى روان پریشانه است. چرا مىدمى
روان پریشانه؟ چونکه تماس خود را با واقعیت بکلى از دست داده است. مشتاق چیزهایى هستیم که نه بدانها 

خریم تا کسانى را که دوست نداریم ىخواهیم، مبریم. چیزهایى را که نمىاحتیاج داریم و نه از آنها بهره مى
ایم تا مادامى که لباسهایمان پاره نشده یا ماشینمان از کار نیفتاده، از آنها تحت تأثیر قرار دهیم. ما ساخته شده

اند که عقب افتادن از مد به معناى عقب ماندن از هاى گروهى ما را چنان متقاعد ساختهاستفاده کنیم. رسانه
کنون زمان آن فرا رسیده که نسبت به این واقعیت بیدار شویم که هم شکل جامعه بیمار شدن، واقعیت است. ا

پرستى عین بیمارى است. تا زمانى که به نامتعادل بودن فرهنگمان واقف نشویم، نخواهیم توانست با روح پول
شویم.مندزیستى مسیحى عالقهکه در درونمان النه کرده مقابله کنیم و یا نسبت به ساده

افکنده است. قهرمان امروزى پسر فقیرى است که این روان پریشى حتى بر اسطوره شناسى ما نیز سایه
شود. دیگر از قهرمانانى چون سن فرانسیس یا بودا که داوطلبانه دست از ثروت و مکنت دنیا ثروتمند مى

پسر است و چنین اتفاقى براى یک شویند، خبرى نیست. (و شگفت آنکه هنوز هم قهرمان داستان ما یکمى
نامیم.کوشى مىافتد!). آزمندى را بلندپروازى، احتکار را دوراندیشى و حرص و ولع را سختدختر نمى
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از این گذشته، فهم این نکته حایز اهمیت است که ضد فرهنگ امروزى را به سختى بتوان پیشرفت تلقى 
اى جامعه مصرفى گى است، بدون اینکه بطور جدى به مسایل ریشهکرد. این پدیده تغییرى سطحى در شیوه زند

بپردازد. از آنجایى که دیدگاههاى ضد فرهنگ حاکم همواره فاقد کانونى مثبت هستند، به ناچار به ورطه امور 
گوید:) مىArt Gishگیش (کنند. آرتپیش پاافتاده سقوط مى

عه کهنه و بیمار است. انقالب به معناى مصرف آزاد مواد ضد فرهنگ عمدتاً بازتاب بدترین خصایل یک جام
مخدر، رابطه جنسى آزاد و آزادى سقط جنین نیست. چنین چیزهایى تنهاى نفسهاى دم مرگ فرهنگى کهنسال 

آزارخواهى و تبلیغات -رانى آزادانه، عناصر آزارگرىهستند که هرگز به حیاتى تازه منتهى نخواهند شد. شهوت
باشد، بخشى از انحطاط نظام کهن و مظهرى از فرا در اکثر مطبوعات زیرزمینى موجود مىگرایى کهسکس

کنند، منتها به ها درست براساس ارزشهاى نظام موجود زندگى مىرسیدن مرگ آن است. بسیارى از زیرزمینى
شکلى وارونه.

پریشى مدرن تن بپردازیم. بایستى به روانتر زیسهاى جدید و انسانىالزم است که دلیرانه به بیان روشن شیوه
کند، اعتراض کنیم. باید با جسارت راهکارهاى که مردم را بر مبناى میزان تولید یا درآمدشان تعریف مى

زیستى رویایى فراموش شده جایگزین نظام مرگبار کنونى را مورد آزمون قرار دهیم. انضباط روحانى ساده
توان آن را اعمال نمود. باید رات مورد استقبال قرار گرفته است. امروز هم مىنیست، بلکه در طول تاریخ به ک

این کار را انجام داد.

زیستىمقدس و سادهکتاب
زیستى دست به تالشى بزنیم، الزم است عقیده رایج را که پیش از آنکه براى ایجاد دیدگاهى مسیحى از ساده

اقتصادى دیدگاهى مبهم دارد رد کنیم. به همین خاطر اغلب چنین مقدس درباره موضوعات گوید کتابمى
مقدس در شود که تعلیم کتابکنیم که واکنش ما به ثروت، موضوعى کامالً شخصى است. گفته مىاحساس مى

کنیم به خود بقبوالنیم که خود عیسى شخصاً به این مورد شدیداً بسته به تفسیر شخصى است. سعى مى
عملى نپرداخته است.موضوعات اقتصاد 

مقدس در نهى شویم که خالف این نظریه صادق است. احکام کتاببا مطالعه جدى کالم خدا متوجه مى
مقدس تقریباً همه ارزشهاى باشد. کتابکشى از مسکینان و گردآورى ثروت کامالً صریح و روشن مىبهره

تیق به عقیده رایج حق مالکیت خصوصى بطور مطلق، طلبد. مثالً عهدعاقتصادى جامعه معاصر را به مبارزه مى
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تواند بطور دایمى در مالکیت کسى قرار بگیرد. به همین کند. زمین از آن خدا است و از این رو نمىاعتراض مى
شوند. درواقع هدف خدا از گذاشتن سال اشان بازگردانیده مىعلت در سال یوبیل همه زمینها به صاحبان اولیه

مجدد ثروت به طور منظم بود، چرا که ثروت به خدا تعلق داشت نه انسان. چنین دیدگاه بنیادى در یوبیل توزیع
اسرائیل قانون یوبیل را کند. اگر بنىمورد مسایل اقتصادى تقریباً همه باورها و کردارهاى امروزى را نقض مى

شد.نیا و فقیرتر شدن فقرا وارد مىتر شدن اغکردند، ضربه مهلکى بر معضل همیشگى غنىوفادارانه رعایت مى
پردازد و آن را مقدس بطور پیوسته و خیلى قاطع به مسئله روح بندگى و سرسپردگى به مال دنیا مىکتاب

). حکم 10:62(مزمور » چون دولت افزوده شود، دل در آن مبندید«گوید: داند. سراینده مزمور مىپرستى مىبت
کشى منجر است که به دزدى و بهره» میل به داشتن«هى آزمندى و شهوت درونى دهم از ده فرمان موسى در ن

کسى که بر توانگرى خود توکل کند، خواهد «فهمید که : اى که امثال را نگاشته خوب مىشود. حکیم فرزانهمى
).28:11(امثال » افتاد

بود و عیسى آن را » مامونا«ت گرایى عصر خودش اعالن جنگ کرد. اصطالح آرامى ثروعیسى بر ضد مادى
کند و تواند دو آقا را خدمت کند، زیرا یا از یکى نفرت مىهیچ خادم نمى«بعنوان رقیبى براى خدا محکوم نمود: 

» توانید خدمت نماییدشمارد. خدا و مامونا را نمىپیوندد و دیگرى را حقیر مىبا دیگرى محبت. یا با یکى مى
خوشابه حال «بدور از هر ابهامى در مورد موضوعات اقتصادى سخن گفت. او فرمود: ). او مکرراً و13:16(لوقا

واى بر شما اى دولتمندان، زیرا که تسلى خود را «و » شما اى مساکین، زیرا ملکوت خدا از آن شماست
از ). وى بطرزى گویا و ملموس نشان داد که ورود شخص ثروتمند به ملکوت خدا 24ù20:6(لوقا » ایدیافته

گذشتن شترى از سوراخ سوزن دشوارتر است. البته براى خدا هرچیزى امکان دارد، ولى عیسى به صراحت آن 
تواند بر انسان ایجاد کند. او واقف بود که دانست که ثروت چه تسلطى مىدانست. او مىرا خیلى دشوار مى

خاطر بود که به پیروانش فرمان داد: و دقیقاً به همین» هرجا گنج تو است، دل تو نیز در آنجا خواهد بود«
). منظور او بیان این واقعیت ساده بود که گنجتان را در 21ù19:6(متى » گنجها براى خود بر زمین نیندوزید«

هر جا نگهدارى کنید، همیشه دل و حواستان پیش آن خواهد بود.
اعتنا باشد، بلکه اگر او به مرد جوان ثروتمند توصیه کرد تا نه تنها نسبت به مال دنیا از ته دل وارسته و بى

زنهار از طمع «). او فرمود: 16:19-22خواهد، خود را از شر اموالش خالص سازد (متى ملکوت خدا را مى
)و مسیح به کسانى که در 15:12(لوقا» الش نیستبپرهیزید، زیرا اگر چه اموال کسى زیاد شود، حیات او از امو

ها بسازید که کهنه آنچه دارید بفروشید و صدقه دهید و کیسه«جستجوى خدا آمده بودند چنین مشورت داد: 
). او مثَل کشاورز ثروتمندى را بازگو کرد که  تمام زندگیش را 13:12(لوقا» نشود و گنجى را که تلف نشود...



5

)و فرمود که اگر واقعاً 16:12-21حتکار کردن) نموده بود و چنین فردى را احمق نامید (لوقا صرف انبار کردن (ا
خواهیم، باید مثل آن بازرگانى که براى خریدن مرواریدهاى اعال تمام زندگیش را فروخت، ملکوت خدا را مى

پیروان خویش را ). او همه46ù45:13حاضر باشیم براى بدست آوردن آن همه چیزمان را بفروشیم (متى 
هر که از تو سؤال کند بدو بده و هر که «به زندگى شادمانه و وارسته و بدون دغدغه مال و منال خوانده است. 

).30:6(لوقا » مال تو را گیرد از وى باز مخواه
عیسى بیش از هر موضوع اجتماعى دیگرى درباره مسئله اقتصاد سخن گفته است. اگر در جامه نسبتاً 

زیست، الزم بوده که تا این اندازه بر خطرات روحانى ثروت اى که خداوند ما در آن مىاى مثل جامعههساد
کنیم، باید مسئله اقتصاد را جدى تلقى زده زندگى مىاى پیچیده و رفاهتأکید شود، چقدر بیشتر ما که در جامعه

نماییم.
خواهند دولتمند شوند، آنانى که مى«گوید: ولس مىاند. پرساالت عهدجدید نیز به همین مسئله پرداخته

» سازند.فهم و مضر که مردم را به تباهى و هالکت غرق مىشوند در تجربه و دام و انواع شهوات بىگرفتار مى
طماع «). یک شماس نباید 3:3باشد (اول تیموتاؤس» زرپرست«گوید اسقف نباید ) و نیز مى9:6(اول تیموتاؤس

سیرت شما از محبت نقره خالى «فرماید: ). نویسنده رساله به عبرانیان مى8:3اشد (اول تیموتاؤسب» سود قبیح
» باشد و به آنچه دارید قناعت کنید زیرا که او گفته است تو را هرگز رها نکنم و تو را ترك نخواهم نمود

ورزید و طمع مى«کند: هش مى). یعقوب جنگها و کشتارهاى ناشى از شهوت مال اندوزى را نکو5:13(عبرانیان
). 1:4-2(یعقوب » کنیدتوانید به چنگ آورید و جنگ و جدال مىنمایید و نمىکشید و حسد مىندارید، مى

کار است نماید که در مورد فردى که طمعپرستى نامیده و به کلیساى قرنتس حکم مىپولس طمع را نوعى بت
دهد و ). او طمع را در ردیف زنا و دزدى قرار مى11:5ول قرنتیان؛ا5:5انضباط شدیدى معمول دارند (افسسیان

گوید آنانى که گرفتار این خصایل هستند، وارث ملکوت خدا نخواهند شد. پولس به ثروتمندان اندرز علناً مى
داد که نه بر ثروت خویش بلکه بر خدا توکل کنند و آن را سخاوتمندانه با دیگران تقسیم نمایند (اول 

).17:6- 19تاؤستیمو
بعد از گفتن مطالب فوق بایستى بالفاصله اضافه کنم که خواست خدا این است که ما به قدر کافى از توانایى 

شود و هم ثروت زیاد. فقر تحمیلى چیز بدى است چیزى سبب بدبختى مىمادى برخوردار باشیم. امروزه هم بى
گذرد. کالم خدا آشکارا، ز خطاى ریاضت کشى درنمىمقدس او بایستى از آن دورى جست. همچنین کتاب

مند گردید. اما ریاضت یا رهبانیت میان گوید که آفرینش نیکو است و باید از آن بهرهمکرراً و با قاطعیت مى
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اعتنایى به حیطه مادى شود از این رو رستگارى را در بىعالم نیکوى روحانى و عالم شریر مادى تمایز قایل مى
داند. حد امکان مىوجود تا 

اند. شباهتهاى سطحى و اتفاقى در کار کرد این دو کشى و ساده زیستى با یکدیگر غیرقابل مقایسهریاضت
زمینى که به شیر و شهد جارى «تواند جایى براى نباید مانع از درك اختالف فاحش میان آنها شود. ریاضت نمى

اند از این موهبتى که خدا در اختیارش قرار داده کمال تمتع را ببرد. توزیستى مىپیدا کند درحالى که ساده» است
یابد و هم در زیستى رضایت را هم در حقارت مىگردد که خوار و حقیر شود. سادهریاضت تنها زمانى اقناع مى

).12:4فراوانى (فیلپیان
اى از نو جهت دهد آنهم به گونهبخشى زندگى ما راتواند بطور رضایتزیستى تنها چیزى است که مىساده

زیستى، یا تسلیم روح امان لذت ببریم بدون اینکه این دارایى باعث تباهى ما شود. بدون سادهکه از دارایى
زده مسیحى سقوط خواهیم کشى شریعتى این عصر حاضر شریر خواهیم شد و یا در ورطه ریاضت»مامونا«

جامید. هر دو از لحاظ روحانى مهلک هستند.پرستى خواهد انکرد. هر دو اینها به بت
کالم خدا سرشار از توصیفات مربوط به چیزهاى مادى است که خدا به فراوانى براى قومش تدارك دیده 

» آورد...زمینى که ...در آن محتاج به هیچ چیز نخواهى شدزیرا که یهوه خدایت تو را به زمین نیکو درمى«است. 
مبادا در «ن پر از هشدارهایى در مورد نداشتن دیدگاه صحیح درباره تدارکات الهى است. ). همچنی7:8-9(تثنیه

).17:8(تثنیه» دل خود بگویى که قوت من و توانایى دست من این توانگرى را از برایم پیدا کرده است
دهد  تا زیستى به ما این اجازه را مىنماید. سادهزیستى دیدگاه الزم را فراهم مىانضباط روحانى ساده

توانیم با فراغ بال آنها را با دیگران موهبتهاى الهى را همچون هدایایى بپذیریم که به خود ما تعلق ندارند و مى
ایى و هم ریاضت کشى را با شدتى یکسان تقبیح مقدس هم مادیگرقسمت کنیم. وقتى متوجه شویم که کتاب

زیستى مسیحى نایل گردیم.شویم تا با دقتى بیشتر به درك سادهکند، آنوقت آماده مىمى

مکانى براى ایستادن
». به من مکانى براى ایستادن بدهید. آنگاه زمین را از جایش تکان خواهم داد«ارشمیدس مدعى شده بود که: 

زیستى در مقایسه با دیگر انضباطها اى حایز اهمیت است. انضباط سادهباطى وجود چنین نقطه کانونىدر هر انض
ترین انضباط است و به همین دلیل بیش از همه در معرض فساد قرار دارد. اکثریت مسیحیان قابل رویت

سخنان عیسى را اند و به راحتى خیلزیستى دست و پنجه نرم نکردههیچوقت بطور جدى با معضل ساده
گیرند. دلیل آن خیلى ساده است. این انضباط مستقیماً نفع شخصى ما را در شیوه پیرامون این موضوع نادیده مى
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گیرند، زیستى را جدى مىمقدسى در باب سادهگیرد. اما کسانى که تعالیم کتابطلبانه به چالش مىزندگى رفاه
کوشیم گرایى کشیده شوند. درحالى که صادقانه مىه سمت شریعتشدیداً در معرض این وسوسه قرار دارد که ب

نظرات عیسى پیرامون مسایل اقتصادى را تعلیم دهیم، به راحتى ممکن است در بیان تعالیم مزبور تا همین نقطه
کنیم و سپس زیستى انتخاب مىپوش یا آن خانه را با در نظر گرفتن اصل سادهدچار اشتباه گردیم. این تن

کند.اى پیدا مىزیستى اهمیت ویژهخریم. در اینجاست که نقطه کانونى ارشمیدس در مورد سادهمى
توانیم مشاهده کنیم.چنین نقطه کانونى را در کلمات عیسى نیز مى

گویم از بهر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید و نه براى بدن خود که چه بنابراین به شما مى
دروند و کارند و نه مىپوشید آیا جان از خوراك و بدن از پوشاك بهتر نیست؟ مرغان هوا را نظر کنید که نه مىب

پروراند. آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستید؟ و کنند و پدر آسمانى شما آنها را مىنه در انبارها ذخیره مى
اندیشید؟ در سوسنهاى چمن فزاید؟ و براى لباس چرا مىکیست از شما که به تفکر بتواند ذراعى بر قامت خود ا

گویم سلیمان هم با همه ریسند. لیکن به شما مىکشند و نه مىکنند؛ نه محنت مىتأمل کنید چگونه نمو مى
جالل خود چون یکى از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده 

پوشاند، اى کم ایمانان آیا نه شما را از طریق اولى؟ پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم شود چنین مىمى
داند که باشند اما پدر آسمانى شما مىیا چه بنوشیم یا چه بپوشیم؟ زیرا که در طلب جمیع این چیزها امتها مى

ه این همه براى شما مزید خواهد بدین همه چیز احتیاج دارید، لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید ک
).25:6-33شد (متى 

آنوقت هر - زیستى نکته محورى طلبیدن ملکوت خدا و عدالت او بعنوان اولین اولویت استدر انضباط ساده
نظر عیسى آنچه که مورد نیازمان باشد به ترتیب صحیح در جاى خود قرار خواهد گرفت. در مورد اهمیت نقطه

اولویت زندگى را در جایگاه اول » اولین«ر چه بگوییم کم است. همه چیز منوط به این است که در این باره ه
پیرایه نباید قبل از ملکوت خدا قرار بگیرد. حفظ کنیم. هیچ چیز، حتى شوق به داشتن یک زندگى ساده و بى

شود. سورن کیرکگور پرستى مىبندى بگیرد، تبدیل به بتزیستى جاى ملکوت خدا را در اولویتاگر ساده
نویسد:مى

پذیرد دهد؟ من چه باید بکنم یا چه تالشى باید صورتچه معنى مى» اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید«
تا بتوان آن را طلبیدن ملکوت خدا نامید؟ آیا باید سعى کنم مناسب با استعدادها و توانم شغلى پیدا کنم تا بدین 
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ام را به فقرا بدهم؟ خیر، باشم؟ خیر، اول ملکوت خدا را بطلبید. پس آیا تمام دارایىوسیله در کار برش داشته
کنم؟ خیر اول ملکوت خدا را بطلبید. اول ملکوت خدا را بطلبید. آیا بیرون رفته و این تعالیم را به همه اعالم مى

یست که انجامش بدهیم، باید در بنابراین به تعبیرى خاص کارى نباید بکنم. بلکه قطعاً به یک تعبیر کارى ن
حضور خدا هیچ شویم و یادبگیریم سکوت کنیم؛ همین سکوت سرآغاز آن چیزى است که اول طلبیدن ملکوت 

شود.خدا نامیده مى

کند و بدون واقعیت درونى ما تا حد پرداختن متمرکز شدن بر ملکوت است که واقعیت درونى را ایجاد مى
تواند در مرکز توجه قرار بگیرد. میل به کنیم. هیچ چیز دیگرى نمىش پا افتاده تنزل مىبه شرعیات جزیى و پی

توانند خالص شدن از رقابت و همچشمى،توزیع مجدد ثروت دنیا، توجه به محیط زیست و غیره هیچکدام نمى
ت داشته باشد، اول زیستى مرکزیتواند در انضباط روحانى سادهدر مرکز توجه قرار بگیرند. تنها چیزى که مى

طلبیدن ملکوت خدا و عدالت اوست. شاید دیگر مسایل شایان اهمیت باشند ولى اگر در مرکز توجه قرار 
دهد که ادعا کنیم شوند. متمرکز شدن بر آنها ناگزیر ما را به سمتى سوق مىپرستى مىبگیرند تبدیل به بت
لکوت خدا بدرستى در جایگاه اول قرار داده شود، زیستى مسیحى است. درواقع وقتى موظیفه ویژه ما ساده

هاى زیست محیطى، مسکینان، توزیع عادالنه ثروت و خیلى چیزهاى دیگر در جایگاهى که استحقاقش دغدغه
طلبد و هیچ فرقى طلبد، درواقع اصالً آن را نمىرا دارند، قرار خواهند گرفت. کسى که اول ملکوت را نمى

ایگزین کرده چقدر ارزش دارد.کند که بتى را که جنمى
دهد اول ملکوت همچنانکه عیسى تصریح نموده، آزادى از نگرانى یکى از شواهد درونى است که نشان مى

آورد. نه فرد دغدغه مال براى انسان به ارمغان مىزیستى زندگى شاد و بىطلبیم. واقعیت درونى سادهخدا را مى
و نه شخص خسیس. مالك نه داشتن دارایى است و نه نداشتن آن، مسئله فهمدطماع از این آزادى چیزى مى

شود که تصور کند دلیل نمىسر توکل کردن است. صرف این واقعیت که فردى بدون مال و ثروت زندگى مى
پرستى ریشه همه بدیهاست و اغلب آنانى که کمتر پول زیست هم هست. پولس بما آموخته که پولکنیم ساده

زیستى پیشه کند ولى درونش ورزند. این امکان وجود دارد که فردى در ظاهر سادهشتر بدان عشق مىدارند بی
تواند از نگرانى ما را آزاد سازد.پر از اضطراب و نگرانى باشد. ثروت برخالف تصور رایج نمى

راب و نگرانیها کند که دربرابر اضطثروت و رفاه همچون گرگى در لباس میش است. در ظاهر وانمود مى
بخشد به اندازه شود. امنیتى که ثروت به انسان مىتواند ما را حفظ کند ولى در اصل باعث بروز نگرانى مىمى

نماید.امنیتى است که یک گرگ براى گوسفندان تأمین مى
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خدا فرض اى از طرف توانیم از نگرانى آزاد شویم. اگر آنچه داریم را هدیهبا کسب سه نگرش درونى مى
کند و اگر آنچه داریم را در دسترس دیگران قرار کنیم و اگر معتقد باشیم که از آنچه داریم خدا مراقبت مى

زیستى است. اگر باورمان این دهیم، دیگر از نگرانى و اضطراب آزاد خواهیم شد. این همان واقعیت درونى ساده
باور کنیم که باید خودمان حافظ اموالمان باشیم و اگر ایم و اگرباشد که آنچه داریم را خودمان بدست آورده

آنچه داریم را در دسترس دیگران نگذاریم، کماکان در نگرانى بسر خواهیم برد. چنین افرادى هرچقدر هم به 
دانند.زیستى چیزى نمىزیست کنند، باز از ساده» زندگى ساده«خودشان فشار بیاورند تا بر طبق یک 

آوریم، زیستى این است که قبول کنیم آنچه بدست مىر جهت کسب نگرشى درونى به سادهنخستین گام د
رسد. دانیم که این حاصل کار ما نیست که به دستمان مىکنیم ولى مىاى از جانب خدا است. ما کار مىهدیه
زندگى مثل هوا، ترین جزئیات شود. ما حتى براى سادهما هم بواسطه فیض خدا عایدمان مى» نان کفاف«حتى 

ایم. آنچه داریم، حاصل زحمات ما نیست، بلکه فیض خداست. هر وقت آب، خورشید و... به خدا وابسته
امان است، تنها یک خشکسالى ساده یا یک شویم که تصور کنیم آنچه داریم ثمره تالشهاى شخصىوسوسه مى

باشیم.به خدا وابسته مىتصادف کوچک کافى است تا متوجه شویم تا چه اندازه براى هر چیز
دانستن این مطلب که مراقبت از اموالمان وظیفه خداست و نه ما، دومین گام در جهت کسب نگرش درونى 

توانیم به او اعتماد کنیم. آیا این حرف بدین زیستى است. خدا قادر است از دارایى ما مراقبت کند. مىبه ساده
دانیم که قفل در نیست که از ز روى ماشین برداریم؟ البته که نه. ولى ما مىمعنا است که دیگر نباید سوئیچ را ا

کند. احتیاط کردن صرفاً شرط عقل است، اما اگر اعتقاد داشته باشیم که احتیاط کردن امان محافظت مىخانه
پرواضح شود، آنوقت اضطراب و نگرانى سراسر وجودمان را فراخواهد گرفت. باعث حفاظت ما و اموالمان مى

شود بلکه آبرو یا شغلمان را هم است که آنچه تحت مراقبت قرار دارد به مادیات و داراییها خالصه نمى
زیستى یعنى آزادى براى توکل کردن به خدا براى تمام این چیزها.گیرد. سادهدربرمى

اختیار یا دسترس زیستى این است که آنچه داریم را در سومین گام درجهت کسب نگرش درونى به ساده
اگر اموال ما در دسترس دیگران نباشد، فرقى با اموال دزدى «دیگران قرار دهیم. مارتین لوتر درجایى گفته:

دلیل دشوار بودن این سخنان براى ما ترس از آینده است. بجاى اینکه اموال خودمان را در اختیار » ندارد.
ن در مورد فردا نگران هستیم. ولى اگر حقیقتاً ایمان داشته چسبیم چودیگران قرار دهیم، دو دستى به آنها مى

کند، آنوقت دیگر الزم نیست بترسیم. هنگامى که به باشیم که خداى ما همان کسى است که عیسى معرفى مى
توانیم اموالمان را با دیگران شریک شویم، زیرا خدا به چشم آفریننده قادر متعال و پدر مهربان بنگریم، مى

یم که خدا مواظب ماست. آنگاه اگر کسى محتاج باشد، با کمال میل به او کمک خواهیم کرد.دانمى
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شوند. این سه در کنار طلبیم، این سه نگرش جزو خصایل زندگى ما مىوقتى اول ملکوت خدا را مى
زیستى مسیحى سادهکنند. اینها شامل واقعیت درونى توجیه مى» اندیشه مکنید«یکدیگر منظور عیسى را از گفتن 

توانیم یقین داشته باشیم که وقتى براساس این واقعیت محورى زندگى کنیم، همه چیزهایى که گردند و ما مىمى
الزم داریم برایمان مزید خواهد شد.

زیستىتجلى بیرونى ساده
امى که تجلى زیستى تنها بصورت یک واقعیت درونى خطا است. واقعیت درونى مادتعریف کردن ساده

زیستى بر نحوه زندگى ما تأثیر خواهد بیرونى نداشته باشد، واقعیت نیست. تجربه کردن روح آزاد کننده ساده
زیستى، خطر تنزل دادن آن گونه که پیشتر هشدار دادم، اختصاص دادن کاربردى ویژه براى سادهگذاشت. همان

ین حال، این خطرى است که باید به جان خرید چون امتناع تا حد قواعد شریعت گرایانه را به همراه دارد. با ا
راند. از همه مهمتر کردن از بحث کاربردى ساختن آن، انضباط مزبور را به سمت موضوع کامالً نظرى مى

اند.نویسندگان کالم نیز پیوسته این خطر را پذیرفته
ل کننده ارائه کنم. این اصول را نباید به دیده زیستى ده اصل کنترخواهم براى تجلى بیرونى سادهدر اینجا مى

زیستى در زندگى انسان تر ساختن معناى سادهقانون تلقى کرد، بلکه این فهرست تالشى است در جهت روشن
قرن بیستم.

نخست آنکه اشیایى را خریدارى کنید که برایتان مفید هستند. انتخاب اشیا براساس ضرورت و فایده باشد نه 
و پرستیژ. مثالً ماشینى بخرید که برایتان کارآیى مورد نظر را داشته باشد، نه اینکه با آن پرستیژ کسب تشخص 

کنید. در مورد خرید خانه هم آنچه باید مورد مالحظه قرار گیرد، قابل سکونت بودن آن است نه اینکه تا چه 
دارید، نه بزرگتر. مثالً دو نفر آدم خانه اى بخرید که بدان احتیاجسازد. خانهحد چشمان دیگران را خیره مى

خواهند چه کنند؟هفت اتاق خوابه مى
این اصل را در مورد پوشاك نیز رعایت کنید. اکثر آدمها نیازى به لباس بیشتر ندارند. آنها فقط براى عقب 

ها چیزهایى را بخرید که الزم خرند، نه از روى احتیاج. مد و پیروى از آن را ترك کنید. تننماندن از مد لباس مى
تأثیر قرار دهید. اگر در دارید، لباسهایتان را آنقدر بپوشید تا پاره شوند. سعى نکنید مردم را با لباسهایتان تحت

وضعیتى که قرار دارید برایتان مقدور است، خودتان دست به دوخت و دوز بزنید و محض رضاى خدا 
هنگام خریدن تن پوش، تا حد «چربد. جان وسلى گفته: بر جنبه زینتى مىلباسهایى بخرید که جنبه کاربردیشان 
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اى را اگر کنم که بیشترین دوام را داشته باشد و در مجموع ساده باشد. هیچ اثاثیهامکان لباسى انتخاب مى
».خرموجودش ضرورى و قیمتش ارزان نباشد، نمى

کند از خود دور کنید. یادبگیرید که چطور میان نیاز روانى دوم اینکه هر چیز را که در شما اعتیاد ایجاد مى
هاى اعتیاد آور از قبیل مشروبات واقعى مثل داشتن محیطى شاد، و اعتیاد تمایز قایل شوید. مصرف نوشیدنى

اید به هر طریق که شده الکلى، قهوه، چاى، کوکاکوال و غیره را قطع یا کم کنید. اگر به تلویزیون معتاد شده
اى اعم از رادیو، استریو، مجله، سینما، روزنامه، کتاب را که تگاه تلویزیونتان را بفروشید یا ببخشید. هر رسانهدس
توانید زندگى کنید، کنار بگذارید. اگر پول و ثروت بر دلتان چنگ انداخته و استیالى آن را بینید بدون آن نمىمى

زیستى یعنى آزادى، نه بندگى، احساس رهایى کنید، سادهدر دست دارد، قدرى از آن را ببخشید و از درون 
حاضر به بندگى هیچ کس و هیچ چیز جز خدا نباشید.

سوم اینکه عادت بخشیدن چیزها را در خود پرورش دهید. هر وقت متوجه دلبستگى خود به یکى از 
ست که یکبار کریسمس شوید، آن را به کسى که بدان محتاج است ببخشید. یادم ههاى خویش مىدارایى

اى به او بدهم. انگیزه من تصمیم گرفتم بجاى خریدن کادو براى فرد بخصوصى، از چیزهایى که دارم هدیه
اى خواستم بدانم که آزادى ناشى از این عمل ساده و پذیرش ندارى داوطلبانه چگونه تجربهخودخواهى بود. مى

. درحالى که سوار برآن به سمت منزل آن شخص رکاب است. هدیه من به آن شخص یک دوچرخه ده دنده بود
اید؛ مفت، مفت یافته«زدم ناخودآگاه شروع به خواندن سرودى کردم که اکنون برایم معنایى تازه یافته بود: مى

هایش شنیده بود که ظرف غذا ندارد و حاال از ام از یکى از همکالسىدیروز پسر شش ساله» مفت، مفت، بدهید.
ید که آیا اجازه دارد ظرف غذاى خودش را به او بدهد. هللویاه!پرسمن مى

کنند، اید، خالص سازید. انبوه چیزهاى غیرضرورى تنها کارى که مىخود را از شر هر آنچه اندوخته
تر کردن زندگى ماست. مدام باید آنها را مرتب کنیم، درجایى نگهداریم و گردگیرى نماییم و باز این کار پیچیده

خود دست بکشیم، بدون اینکه حتى چیزى جدى توانیم از نصف اموالرا تا به حد تهوع تکرار کنیم. اکثر ما مى
را قربانى کرده باشیم.

جویى در وقت چهارم اینکه، تحت تأثیر تبلیغات متولیان کاالهاى مدرن قرار نگیرید. با ترفندهاى صرفه
شش ماهه خرج خودش را «جویى نمود. مواظب کلماتى نظیر توان به معناى واقعى در وقت صرفهنمى

شوند تا بشکنند یا خراب شوند تا زندگى ما باشید. بیشتر کاالهاى مصرفى به این منظور ساخته مى»آورددرمى
بازى سازى شده است. الزم تر گردد. این بالیى است که گریبانگیر صنعت اسباببجاى آنکه بهتر شود، پیچیده

کنند. یک  ایشان را خیس مىخورند و جکنند، مىهاى ما با عروسکهایى بازى کنند که گریه مىنیست بچه
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ها از بازى کردن با دیگ و تر. اغلب بچهتر است و هم با دواماى براى بچه هم لذتبخشعروسک پارچه
برند. جویاى اسباب بازیهاى آموزشى و با دوام قابلمهاى کهنه بیشتر از آخرین مدل عروسکهاى فضایى لذت مى

الً کاالهاى مصرفى، اشیایى غیر ضرورى هستند و منابع انرژى دنیا ها را خودتان درست کنید. معموباشید. بعضى
درصد 33درصد جمعیت کل جهان است، درحالى که 6دهند. جمعیت ایاالت متحده آمریکا کمتر از را هدر مى

شود. در ایاالت متحده، فقط دستگاههاى تهویه مطبوع به اندازه مصرف انرژى انرژى جهان در آن مصرف مى
کنند. بخاطر مسئولیتى که در قبال محیط زیست داریم، باید از بسیارى یلیاردى چین انرژى مصرف مىجمعیت م

از این کاالهاى مصرف صرف نظر کنیم. 
تبلیغات چیان سعى در متقاعد کردن ما دارند که چون جدیدترین مدل این یا آن کاال داراى فالن ویژگى تازه 

روشیم و مدل جدیدتر را بخریم. چرخهاى خیاطى کوکهاى جدید دارند، است، پس باید کاالى قبلى را بف
اى هاى جدید دارند. این هجوم رسانهها نمایهنامههاى جدیدتر هستند، دانشضبطصوتهاى جدید داراى دکمه

ى تنها طریقى براى ترغیب ما به خرید چیزهای» جدید«باید با دقت مورد بررسى قرار بگیرند. غالباً برچسبهاى 
هستند که احتیاجى به آنها نداریم، احتماالً یخچال قبلى تا آخر عمرمان به همان خوبى فالن یخچال جدید با 

یخساز اتوماتیک با رنگهاى رنگین کمانى کار خواهد کرد.
پنجم اینکه یاد بگیرید از چیزها بدون اینکه مالکش باشید لذت ببرید. تصاحب کردن چیزها یکى از دل 

توانیم برآن کنترل داشته باشیم؛ کنیم که اگر مالک فالن چیز باشیم مىهاى فرهنگى ماست. احساس مىمشغولى
شود. این عقیده یک توهم بیش و احساس کنیم که اگر بتوانیم آن را کنترل کنیم، لذت بیشترى عایدمان مى

توانیم از ى برآنهاداشته باشیم. مىمند شویم، بدون آنکه مالکیت یا تسلطتوانیم بهرهنیست. از خیلى چیزها مى
هاى عمومى استفاده کنار دریا لذت ببریم، بدون اینکه قسمتى از آن را خریده باشیم. از پارکها و کتاب خانه

کنید.
ششم اینکه شناخت خود را در مورد آفرینش گسترش دهید. با زمین بیشتر اُنس بگیرید. درهر جا که امکان 

پرندگان پیام آوران خدا هستند. از مشاهده بافت گیاهان و برگها -آواز پرندگان گوش بدهیددارد قدم بزنید. به
زیستى یعنى کشف دوباره این مطلب: لذت ببرید. از دیدن رنگهاى زیبا در هر جا غرق شگفتى شوید. ساده

).1:24(مزمور » زمین و پرى آن از آن خداوند است«
با شک و تردیدى بجا و » حاال بخرید، بعداً بپردازید«ى که رویشان نوشته شده هفتم اینکه به همه تابلوهای

برند. هم عهدعتیق و هم سالم نگاه کنید. این عبارات دامهایى هستند که شما را بیشتر در اسارت فرو مى
فتن مقدس به معناى امروزى گرکنند (رباخوارى در کتابعهدجدید با دالیل محکم رباخوارى را محکوم مى
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نماید). بهره گرفتن عملى نابرادرانه و رود؛ این کلمه در مجموع به هر نوع نزولى داللت مىبهره گزاف بکار نمى
شد، به همین خاطر جامعه مسیحى آن را رد کرد. عیسى نوعى سوءاستفاده از بدبختى دیگران تلقى مى

نکوهش قرار داده و به شاگردانش چنین هشدار هاى طبیعت کهنه انسانى مورد رباخوارى را بعنوان یکى از نشانه
). 35:6(لوقا » بدون امید عوض قرض دهید«داد: 

ها تفسیر کرد. مقدس را نبایستى به مثابه قوانین جهانى و متناسب با همه فرهنگها در همه دورهکلمات کتاب
مقدسى ست. در پى این احکام کتابارتباط دانولى از طرف دیگر نباید آنها را بکل به اجتماع مدرن کنونى بى

زیستى خوب است، قرنها حکمت (و شاید تجاربى تلخ!) انباشته شده است. مسلماً به همان اندازه که ساده
کند تا پیش از آنکه قرض باال بیاوریم، حداکثر احتیاط را به عمل آوریم.دوراندیشى هم اقتضا مى

سخن شما بلى بلى و نى «گویى و راست گویى اطاعت نمایید. ادههشتم اینکه از دستورهاى عینى پیرامون س
کنید، حتماً آن را انجام ). اگر انجام کارى را تقبل مى37:5(متى » نى باشد زیرا که زیاده بر این از شریر است

زبانى و زدن حرف نیمه راست خوددارى کنید. بگذارید صداقت و روراستى صفات بارزى در دهید. از چرب
زنى تجریدى که قصدش سر در گم کردن و تحت تأثیر قرار نتان باشند. از بکار بردن زبان نامفهوم وگمانهسخنا

دادن دیگران است و نه روشنگرى و اطالع رسانى، پرهیز کنید.
آید که فقط نسبت گویى کارى دشوار است چون زندگى ما بندرت خدامحور است و بندرت پیش مىساده

انى واکنش نشان دهیم. غالباً ترس از آنچه که دیگران ممکن است بیندیشند یا صدها انگیزه به محرکهاى آسم
تر پیش گذارند، نه اطاعت از سفارشهاى الهى. پس اگر موقعیتى فریبندهگفتن ما تأثیر مى» نه«یا » بله«دیگر بر 

از اطاعت از قانونى الهى باشد، کنیم. ولى اگر سخنانمان برخاستهبیاید، بالفاصله تصمیم خودمان را عوض مى
گویى زیست خواهیم کرد، یابیم تا بله را به نه و نه را به بله تبدیل کنیم. آنوقت در کمال سادهدیگر دلیلى نمى

اگر کامالً مطیع خدا هستى، پس «نویسد: گیرد. سورن کیرکگور مىچون سخنانمان از یک خاستگاه سرچشمه مى
شود...در حضور خدا یکپارچه سادگى هستى...تنها یک چیز شى در تو دیده نمىدیگر هیچ ابهام یا غل و غ

»تواند آن را غافلگیر کند، آن چیز سادگى است.هاى شیطان نمىگرىوجود دارد که تمام دامها و حیله
س به شود، خوددارى کنید. شاید هیچککشى از طرف شما بر دیگران مىنهم اینکه از هرچه باعث اعمال بهره

دهد که اندازه جان وولمن خیاط کویکر قرن هیجدهم مظهر این اصل نباشد. او در خاطرات معروفش نشان مى
کشى از دیگران داشته است.چه اشتیاقى براى پرهیز از بهره
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در اینجا با خودم به این نتیجه رسیدم که باید وارد تحقیقى دشوار و نشمرده شوم که آیا بعنوان یک فرد از
ام کند، پرهیز کردهشود یا به جنگ ربط پیدا مىگذرد و باعث استثمار انسانها مىهرآنچه که در اینجا یا آفریقا مى

یا نه؛ دغدغه عمیق فکریم این بود که در آینده تحت و شرایطى از جاده راستى، قدمى خارج نشوم و در کمال 
م. در این مقطع بود که تجمل طلبى و آزمندى به پیرایگى و همچون پیرو مخلص مسیح زندگى کنسادگى و بى

هاى گوناگون و دیگر شرارتهاى توأم با آنها درنظرم بسیار آزارنده جلوه کرد و دریافتم هرآنچه کشىهمراه بهره
کشى است که در آن کاشته شده و به سرعت خورد ثمره بذرهاى بهرهمصیبت و ویرانى در این قاره بچشم مى

اشند.بدر حال رشد مى

ترین موضوعاتى است که مسیحیان قرن بیستم با آن روبرو هستند، ولى این یکى از دشوارترین و حساس
خوریم به قیمت استثمار کشاورزان آمریکاى نوشیم یا موزى که مىاى که مىباید با آن مقابله کنیم. آیا قهوه

ت مال اندوزى ما به معناى فقیر شدن باشد، آیا شهوشود؟ در دنیایى که منابعش محدود مىالتین تمام مى
هاى مونتاژ عروسک است، دیگران است؟ آیا خریدن محصوالتى که حاصل دسترنج کارگران اجبارى درکارخانه

اى را زیر دستمان قرار کار درستى است؟ آیا از روابط مبتنى بر سلسله مراتب در شرکت یا کارخانه که عده
کنیم؟یا همسرمان را به دلیل اینکه تحت تکفل ما هستند، استثمار مىبریم؟ آیا فرزنداندهد، لذت مىمى

کشى ما با تبعیض نژادى و جنسى آمیخته است. هنوز هم رنگ پوست در موقعیت اغلب استثمار و بهره
شخص در شرکت تأثیر دارد. جنس فردجویاى کار هنوز بر میزان حقوق و دستمزد وى مؤثر است. باشد که 

یوغ «دعوت کنند تا بتوانیم » پرهیز از مال پرستى«بما انبیایى چون جان وولمن عطا کند تا ما را به خدا امروز
کند، دورى بجویید. جورج فاکس و هم اینکه از هر آنچه شما از هدف اصلى منحرف مى». استثمار را بشکنیم

دهد.هشدار مى

تمام فکر و ذهن به کار خودتان است، با این اى در کمین شماست، خطر معطوف داشتن ولى خطر و وسوسه
توانید به خدا خدمت کنید، چون تنها حواستان به افتد؛ در چنین شرایطى سخت مىکار فکرتان به کلى از کار مى

شود. کار خودتان است نه خدمت خدا؛ آنوقت فکرتان بجاى آنکه بر امور مسلط باشد درگیر امور مى
یتان را سد کند و از دریا و خشکى متوقفتان سازد و حتى اموال و لباسهایتان را از ...پس اگر خداوند خدا جلو

شما بگیرد، نباید ذهن و فکرتان از کار کردن بایستد، چون ذهنى که از حرکت بایستد، آشفته خواهد شد و 
خارج از قدرت خدا عمل خواهد کرد.
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اول طلبیدن ملکوت «لویت نخست زندگیمان را خدا بما جسارت، حکمت وقوتى همیشگى عطا کند تا او
زیستى.قرار دهیم و منظور و معناى تلویحى آن را بفهمیم. دستیابى به اینها مترادف است با ساده» خدا و عدالتش
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فصل هفتم

انضباط سکوت و خلوت کردن

ترزا آویالیى- اى خلوت گزین و آنگاه در درون خویش با او روبرو شودر گوشه
لرزاند. کودکى که خواند. ترس از تنها ماندن پشت آدمها را مىعیسى ما را بجاى تنهایى به خلوت کردن مى

دیگر هیچکس نیست که با «گوید: اند، با گریه به مادرش مىاى دیگر نقل مکان کردهاش تازه به محلهخانواده
کشد که در دبیرستان بود و میان را مىیک دانشجوى سال اول دانشگاه، حسرت روزهایى » من بازى کند.

یک مدیر بازرگانى با تمام قدرتى که دارد ». من حاال اصالً کسى نیستم«دوستانش در مرکز توجه قرار داشت: 
نشیند و پیر زن تنها در اتاق آسایشگاه سالمندان چشم به در دوخته تنها در گوشه دفتر کارش، افسرده و پکر مى

بازگردد.تا باز شود و به خانه
دهد. همینطور یکنواخت به اداى سیل کلمات ترس از تنها ماندن ما را به سمت همهمه و شلوغى سوق مى

خریم که با بند به مچ دستهایمان بسته معنى باشند. رادیوهایى مىدهیم، حتى اگر این کلمات بىادامه مى
وبرمان نبود، دست کم محکوم به سکوت نباشیم.گیرند، تا اگر هیچکس دورشوند یا داخل گوشمان قرار مىمى

توانیم شکلى از سکوت و خلوت درونى را در وجودمان هاى ما نیستند. مىولى تنهایى یا سروصدا تنها گزینه
پرورش دهیم تا از شر تنهایى و ترس برهیم. تنهایى نوعى پوچى درونى است ولى خلوت کردن خرسندى 

ک مکان نیست، بلکه وضعیتى فکرى و قلبى است.درونى. خلوت در وهله اول ی
توان در هرحال آن را حفظ کرد. وجود شلوغى یا نبود آن کمترین نوعى خلوت و انزواى قلبى هستند که مى

توان در بیابانى گوشه عزلت گزید و هیچوقت خلوت واقعى را تجربه تأثیر را براین مراقبت درونى دارد. مى
دانیم که تنها ون به خلوت رسیده باشیم، هرگز از تنها بودن نخواهیم هراسید. زیرا مىنکرد. ولى اگر از در

نیستیم. همچنین از با دیگران بودن نیز نخواهیم ترسید، چون آنها هیچ تسلطى بر ما نخواهند داشت. در میان 
شلوغى و هیاهو از درون آرامش و سکوتى عمیق ما را فروگرفته است.

اراى تجلیات بیرونى نیز هست. کامالً مختارید تا تنهایى را انتخاب کنید، ولى نه بخاطر خلوت درونى د
اى درونى است ولى زیست که پدیدهمى» خلوت دل«گریختن از مردم بلکه به منظور بهتر شنیدن. عیسى با 

ل روز تنهایى کرد. وى خدمتش را پس از سپرى کردن چهدرعین حال به کرات خلوت بیرونى را نیز تجربه مى
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). او پیش از آنکه دوازده شاگرد خویش را برگزیند، به فراز کوه رفته یک شب 1:4- 11در بیابان آغاز کرد (متى 
به کشتى سوار شده «). وقتى مسیح از مرگ یحیاى تعمید دهنده با خبر شد، 12:6تمام را در آنجا تنها ماند (لوقا 

وار پنج هزار نفر را خوراك داد، از ). عیسى پس از آنکه معجزه13:14(متى » اى به خلوت رفتاز آنجا به ویرانه
(متى » به خلوت براى عبادت برفراز کوهى برآمد«شاگردانش جدا شد؛ سپس جماعت را مرخص فرمود و 

اى بامدادان قبل از صبح برخاسته بیرون رفت و به ویرانه«).  وى در پى گذرانیدن شبى پرمشغله 23:14
).هنگامى که دوازده شاگردش از مأموریت وعظ و شفا بازگشتند، عیسى بدیشان توصیه 35:1رقس (م» رسیده...

ها عزلت به ویرانه«). عیسى پس از شفاى فرد ابرص 31:6(مرقس » شما به خلوت به جاى ویران بیایید...«کرد 
اتفاق سه تن از ). در موضعى که تبدیل هیئت روى داد، او به 16:5(لوقا » جسته به عبادت مشغول شد

). زمانى که عیسى براى بزرگترین و 1:17-9اى خلوت و ساکت پناه برده بودند (متى شاگردانش به گوشه
توان مثال ). باز مى36:26-46شد، مکانى خلوت چون باغ جتسیمانى را جست (متى مقدسترین کارش آماده مى

گشته کافى باشد. مرتب بدنبال مکانى خلوت مىآورد، ولى شاید همین قدر براى نشان دادن اینکه عیسى بطور
پس ما هم باید چنین کنیم.

روز با «، نام یکى از فصلهاى کتاب را »مشارکت مسیحى«دیتریش بونهوفر در یکى از کتابهایش تحت عنوان 
براى کامیابى گذاشته است. هر دوى اینها » روز تنهایى«نهاده و با بالفاصله عنوان فصل بعد از آن را » هم بودن

نویسد:روحانى ضرورى هستند. وى مى

تواند در جمع باشد، دهم که از جماعت بپرهیزد...به کسى که نمىتواند تنها باشد، هشدار مىبه کسى که نمى
دهم که از تنهایى بپرهیزد...هرکدام از اینها به خودى خود اشکاالت و خطرات بزرگى در پى دارند. هشدار مى

رود، و کسى که بدون ون خلوت، خواهان مشارکت است، در خالء کلمات و احساسات فرو مىکسى که بد
شود.مشارکت، جویاى خلوت است، در ورطه تکبر، خودشیفتگى و یأس نابود مى

خواهیم بودنمان با دیگران داراى معنى باشد، باید بکوشیم تا خلوت آرام و ساکتى براى بنابراین اگر مى
خواهیم در کمال ایمنى از تنهایى خویش لذت ببریم، باید با دیگران مشارکت خودمان دست و پا کنیم. اگر مى

را در خودمان بپروریم.داشته باشیم. اگر بنا است که در اطاعت زیست کنیم، باید هر دو

خلوت و سکوت
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گیرد. با وجودى که سکوت گاهى مستلزم حرف نزدن است، ولى بدون سکوت هیچ خلوتى شکل نمى
باشد. صرف خوددارى کردن از تکلم، بدون گوش جان سپردن به صداى خدا، همیشه مستلزم گوش دادن مى

سکوت نیست.
نویسد:کاترین دهاك دوهرتى مى

تواند روزى توأم با سکوت باشد، به شرط آنکه سروصداها براى ما بازتابى از ک روز شلوغ و پر هیاهو مىی
توانیم آنها را پیامهاى از جانب خدا تلقى نماییم. وقتى ما از حضور خدا باشند و اگر صداهایى وجود دارند مى

کنیم. وقتى کلمات آشناى فراموش مىکنیم و از خودمان پر هستیم، بکلى سکوت کردن راخودمان صحبت مى
ماند.خدا را که در درونمان به ودیعه نهاده تکرار کنیم، سکوتمان بکر و دست نخورده باقى مى

ما باید ارتباط میان خلوت درونى و سکوت درونى را درك کنیم. این دو از یکدیگر جدا نشدنى هستند. همه 
گیرى از مسیح که اند. بعنوان نمونه، کتاب سرمشقدر کنار هم یاد کردهبزرگان طریقت و حیات باطنى از هر دو

در باب دوست داشتن «رقیب در ادبیات روحانى بوده، فصلى تحت عنوان بمدت پانصد سال شاهکارى بى
» هاى خلوتاندیشه«و تامس مرتون در » مشارکت مسیحى«دارد. دیتریش بونهوفر در کتاب » سکوت و خلوت

شمرند. راستش را بخواهید، خودم مدتها با خودم کلنجار رفتم تا عنوان این فصل را ناپذیر مىفکیکآن دو را ت
گزینى انتخاب کنم یا انضباط سکوت، چرا که در همه آثار ادبیات روحانى این دو سخت بهم انضباط خلوت

قدرت دگرگون کننده سکوت را خواهیم خلوت کردن را خوب بفهمیم، ضرورتاً باید اند. بنابراین اگر مىتنیده
اش کنیم.نیز بشناسیم و تجربه

منظور از » بندد!گشاید، چشمانش را مىآنکه دهانش را مى«المثل قدیمى با این مضمون هست که: ضرب
سکوت و خلوت این است که بتوانیم ببینیم و بشنویم. تسلط داشتن بر زبان و کلماتى که از دهان خارج 

کوت است. یعقوب صراحتاً معتقد بود، کسى که بتواند بر زبانش کنترل داشته باشد، فرد کاملى شود، کلید سمى
گیریم که چه موقع حرف بزنیم و چه ). تحت انضباط سکوت و خلوت کردن یاد مى1:3-12است (یعقوب

کند، همیشه موقع از سخن گفتن خوددارى کنیم. کسى که انضباطها را به دیده قوانین دست و پاگیر نگاه مى
این » من از امروز تا چهل روز لب به سخن نخواهم گشود!«نماید: سکوت کردن را کارى پوچ و بیهوده تلقى مى

خواهند تحت انضباط سکوت و خلوت قرار اى است که همیشه به سراغ شاگردان حقیقى مسیح که مىوسوسه
نویسنده » از به اعتدال سخن گفتن آسانتر استبه کلى ساکت بودن«نویسد: رود. تومامس آکمپیس مىگیرند، مى
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). کلید کار در تسلط 7:3هست (جامعه» وقتى براى سکوت و وقتى براى گفتن«گوید: حکیم کتاب جامعه مى
داشتن است.

کند که زبان به کند و این تشبیهات داللت بر این واقعیت مىیعقوب زبان را به سکان کشتى و لگام تشبیه مى
ندازه که کنترل را در دست دارد، هدایت کننده نیز هست. زبان رفتار ما را از بسیارى جهات هدایت همان ا

شویم دروغهاى بیشترى بگوییم تا دروغ اولى را بپوشانیم. کمى کند. اگر یک دروغ بگوییم، مجبور مىمى
فتى نیست که یعقوب شویم طورى رفتار کنیم که به دروغمان اعتبار ببخشیم. جاى شگنگذشته مجبور مى

).6:3(یعقوب » زبان آتشى است«گوید: مى
تواند آنچه را که باید انجام گیرد، در زمان مقرر انجام دهد. تیم بسکتبالى شخص منضبط کسى است که مى

توانیم الیق احراز مقام قهرمانى است که بتواند هر امتیاز را که الزم دارد، بدست آورد. اکثر ما آدمها سرانجام مى
توانیم این کار را در وقتش انجام دهیم. به همین ترتیب کسى که تحت توپ را داخل حلقه بیندازیم ولى نمى

تواند هرآنچه را که الزم است گفته شود، در وقتش بگوید: انضباط سکوت پرورش یافته شخصى است که مى
). اگر به هنگامى که 11:25(امثال » استکارى نقره سخنى که در محلش گفته شود، مثل سیبهاى طال در مرصع«

ایم. اگر آن موقع که باید خاموش باید حرف بزنیم ساکت باشیم، تحت انضباط سکوت رفتار و زندگى نکرده
ایم.بمانیم، لب به سخن بگشاییم هم باز امتیاز را از دست داده

هاى احمقانقربانى
(جامعه » جهت استماع از گذرانیدن قربانیهاى احمقان بهتر استتقرب جستن به «خوانیم: در جامعه چنین مى

با دهان خود تعجیل «گوید: ). قربانیهاى احمقان همان سخنان خام مذهبى انسانها است. جامعه در دنباله مى1:5
منما و دلت براى گفتن سخن به حضور خدا نشتابد، زیرا خدا در آسمان است و تو بر زمین هستى؛ پس 

).2:5(جامعه» باشدسخنانت کم
زمانى که عیسى، پطرس و یعقوب و یوحنا را با خود به باالى کوه تبدیل هیئت برد، موسى و ایلیا ظاهر 

پطرس به عیسى پاسخ «گوید: شدند و با وى به گفتگو مشغول شدند. متن یونانى در دنبال حکایت مى
). هیچکس از پطرس چیزى نپرسیده بود که بخواهد 4:17(متى » گفت...اگر بخواهى سه سایبان در اینجا بسازیم

هاى احمقان را گذرانیده بود.پاسخ گوید: او قربانى
خاطرات روزمره جان وولمن حاوى شرحى برانگیزاننده و متین از نحوه یادگیرى تسلط بر زبان است. 

مطالب وى چنان گویا هستند که بهتر است عیناً به نقل آنها بپردازیم:
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کوشیدم تا از درون با زبان شبان حقیقى آشنا شوم. روزى، رفتم و مىا شرایط روحى افتضاحى به جلسات مىب
درحالى که سخت تحت فشار روحى قرار داشتم، برخاستم و در جلسه سخنانى بر زبان آوردم؛ ولى چون به 

ها در فکرم تباهم شدم و تا هفتهسرچشمه الهى نزدیک نبودم، بیش از آنچه الزم بود، گفتم. به زودى متوجه اش
معذب بودم ولى هیچ احساس سبکى و آرامى نکردم. تا جایى این حس ناراحتى ادامه پیدا کرد که دیگر هیچ 

ام، او بر من رحم شدم ولى در اعماق پریشانىآوردم و پریشان مىتوانست راضیم کند. خدا را به یاد مىچیز نمى
ستاد. آنوقت بود که احساس کردم گناهم آمرزیده شده؛ فکر و ذهنم روشن و آرام کرد و تسلى دهنده را برایم فر

ام شدم. حدود شش هفته پس از آن، احساس کردم که شد و از صمیم قلب شکرگزار رحمتهاى نجات دهنده
اى بر زبان نهرى از محبت الهى در دلم جوشید و حس کردم الزم است حرف بزنم. آنگاه در جلسه چند کلمه

کردم. وقتى زیر صلیب خودم را فروتن ساخته تحت انضباط قرار وردم. ولى اینبار کامالً احساس آرامش مىآ
انگیخت تشخیص دهم و دادم، ادراکم آنقدر تقویت شد که توانستم آن روح پاکى را که از درون قلبم را برمى

ام و ه احساس کردم برخاسته و آمادهها در سکوت انتظار بکشم، تإ؛ّّ اینکه باالخرهمو بمن آموخت که هفته
اش رساندم.آنوقت بود که همچون کرنایى نداى خداوند را به گوش گله

رود! مهمترین نکته در نوشته اى از فرآیند یادگیرى کسى که تحت انضباط سکوت پیش مىچه توصیف عالى
به او روى آورد.» ون، قلبش را برانگیختروح پاکى که از در«اى است که از زمان تجربه وى توانایى فزاینده

توانیم ساکت بمانیم این است که درحالت سکوت احساس تنهایى و یکى از دالیل اینکه به سختى مى
کنیم. ما عادت داریم که براى اعمال مدیریت و کنترل بر دیگران بر کلمات متکى باشیم؛ ولى درماندگى مى

کنیم. سکوت ارتباط نترل ما را در دست بگیرد. یعنى به او توکل نمىدهیم کهیچوقت به خدا اجازه نمى
تنگاتنگى با توکل دارد.

شود. چون ما ترین سالح ما براى اداره امور است. سیل کلمات، عنان گسیخته از دهانمان جارى مىزبان قوى
به افکار درونى ما پى ببرند عمیقاً دایماً در حال مرتب کردن ظاهرمان در انظار مردم هستیم. از اینکه دیگران 

زنیم تا ذهن آنان براى درك ما روشن شود. اگر من اشتباهى مرتکب ترسیم، به همین خاطر آنقدر حرف مىمى
شوم تا عملم را برایتان توجیه کنم! سکوت یکى از شده باشم و بفهمم که شما از آن با خبرید، وسوسه مى

سازد.چرا که این گرایش را در ما متوقف مىترین انضباطهاى روحانى است عمیق
توانیم دفاع از حقانیت خودمان را تماماً به خدا واگذار کنیم. هیچ هاى سکوت این است که مىیکى از ثمره

هاى میانه، راهبى بود کنم. در سدهالزم نیست ذهن دیگران را روشن کنیم. در این مورد داستانى برایتان نقل مى
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نه و ناروا متهم شده بود. یکروز که از پنجره به بیرون خیره شده بود، سگى را دید که گوشه فرشى را که نامنصفا
که براى خشک شدن آویزان کرده بودند به دندان گرفته مشغول پاره کردنش است. درحالى که این صحنه را 

دهم با آبروى تو اجازه مىاین درست همان کارى است که من «کرد خداوند با وى چنین سخن گفت: تماشا مى
شاید سکوت » شود ولى اگر به من توکل کنى، دیگر الزم نیست نگران عقاید دیگران در مورد خودت باشى.

تواند از حقمان دفاع کند و همه چیز را روبراه رساند که خدا مىبیش از هر چیز دیگرى ما را به این باور مى
نماید.

) و اینکه چگونه دنیا در وراى این روح قرار دارد، سخن 15:8(روم» ىروح بندگ«جورج فاکس اغلب از 
گفت. وى به دفعات روح بندگى را با روح  خوش خدمتى به دیگران یکى شمرده است. او در خاطرات مى

زند. سکوت ابزار اصلى ما از روح بندگى قواعد ساخت بشر حرف مى» نجات دادن انسانها«روزانه خویش از 
ن به رهایى است.براى رسید

گوید. همچنین زبان کار ترموستات زبان در حکم دماسنج است؛ چون از درجه حرارت روحانى ما سخن مى
کند. کنترل زبان به معناى تسلط بر هر چیز دهد؛ یعنى درجه حرارت روحانى ما را کنترل مىرا نیز انجام مى

سکوت واقعى، آرامش واقعى، «نویسد: بگیریم؟ بونهوفر مىاست. آیا آنقدر اختیار داریم که جلوى زبانمان را 
از دومینیک » جلوى زبان را به معناى واقعى گرفتن، تنها و تنها پیامد منطقى سکوت و آرامش روحانى است.

)Dominicکنند که براى دیدار از فرانسیس آسیسى آمده بود ولى در طول مدت مالقات با وى ) نقل مى
ى حرف نزدند. فقط زمانى که یاد بگیریم به معناى واقعى کلمه ساکت باشیم، آنوقت قادر اهیچکدام حتى کلمه

خواهیم بود در زمانى که الزم است، حرف بزنیم.
» همه چیز در درون من ساکت است... و من در سکوت خدا غوطه ورم.«نویسد: کاترین دهاك دوهرتى مى

کنیم و آن سکوت درونى را که آرزوى را تجربه مى» سکوت خدا«در انضباط خلوت گزینى است که 
آوریم.ماست بدست مىقلبى

شب ظلمانى روح
جدى گرفتن انضباط خلوت از جهاتى به معناى سکوت در راهى است که قدیس یوحناى صلیب آشکارا آن 

خواند، چیز بد یا مخربى نیست. بلکه که او ما را بدان فرامى» شب ظلمانى«نامیده است. » شب ظلمانى روح«را 
کند، ى که از عمل جراحى استقبال مىاى است که انسان باید از آن استقبال کند، دست مثل بیماربرعکس تجربه

چرا که برایش نوید دهنده سالمت است. هدف از تاریکى، تنبیه کردن یا آزار دادن ما نیست، بلکه هدف، آزاد 
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ساختن ماست. قدیس یوحناى صلیب شب ظلمانى روح را همچون میعادى الهى و فرصتى ممتاز براى نزدیک 
افزاید:خواندن شب ظلمانى، مى» فیض محض«شمارد. وى ضمن شدن به خدا مغتنم مى

اى شب راهنما!
ترى!اى شبى که از سپیده دم شیرین

اى.اى شبى که عاشق را با معشوق یکى کرده
اىو صورت عاشق را در دل معشوق نقش بسته

اختى، وارد شدن به شب ظلمانى روح در بردارنده چه چیزهایى است؟ ممکن است با احساس یکنو
افسردگى و حتى گمگشتگى همراه باشد و اتکاى بیش از حد به زندگى عاطفى را از ما بگیرد. این روزها اغلب 

توان از چنین تجاربى اجتناب نمود و ما بایستى در صلح و آرامش، خوشى و شادمانى شود که مىشنیده مى
تجارب معاصر خیلى سطحى و آبکى هستند. ها نشان دهنده این واقعیت هستند که زندگى کنیم. ولى این گفته

شب ظلمانى یکى از روشهاى خدا براى به خاموشى کشاندن و ساکت کردن ماست، تا بتواند در خالل این 
سکوت تحولى درونى در روح ما ایجاد کند.

اجرا توان بیان کرد؟ وقتى انضباط سکوت را بطور پیگیر این شب ظلمانى را در زندگى روزمره چگونه مى
ناپذیر است. همه شود و سپس نومیدى اجتنابکنیم، معموالً در ابتداى کار قدرى موفقیت نصیبمان مىمى

ماند. قدیس یوحناى صلیب گویند و تنها حس نرسیدن به خدا در وجودمان باقى مىاحساسات ما را ترك مى
کند:این حالت را چنین توصیف مى

نشاند و خواباند، آنها را فرومىکنم امیال حسى و روحانى را مىحبت مى...ظلمت روحى که در اینجا از آن ص
دهد که دست به هر کند و اجازه نمىگیرد. قوه تخیل را مهار مىتوانایى لذت جویى از هر چیز را از آنها مى

قادر به شود و ذهن دیگر سازد و خرد انسانى تیره مىاى بزنیم. حافظه را متوقف مىعمل خوب ولى پراکنده
گردد. و خالصه ابرى درك چیزى نیست و بدین ترتیب ذهن محدود و مقید و از همه توانمندیهایش عارى مى

کند.گیرد و از خدا جدایش مىغلیظ و سنگین روح را فرود مى

بکار را » ام کامالً آرامى یافته استاکنون کاشانه«قدیس یوحناى صلیب در یکى از اشعارش دو مرتبه عبارت 
برد. وى در این مصراع گویا، اهمیت سکون و آرامش کامل حواس جسمانى، عاطفى، روانى و حتى روحانى مى

گذارد. هرگونه اختالل بدنى، فکرى و روحى را باید پیش از شروع کار عمیق خدا بر جان و را به نمایش مى
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دست به جراحى زد. باید اول سکوت و توانروح، به حالت تعلیق درآورد. تا داروى بیهوشى اثر نکرده، نمى
مقدس، موعظه، بحث عقالنى و غیره آرامش و سکون برقرار شود. در خالل این دوره تاریک از مطالعه کتاب

کارى ساخته نیست.
شویم تا هر کس و کند، اغلب وسوسه مىوقتى خدا با محبت خویش ما را به شب ظلمانى روح هدایت مى

الت درونى خود سرزنش کنیم و بدنبال خالصى از این حالت باشیم. به نظرمان وعظ فالن هر چیز را بخاطر کس
شود. شاید در پیرامونمان به دنبال کلیسایى دیگر یا آید. اجراى فالن سرود ضعیف مىواعظ خسته کننده مى

متوجه منظور شب بدهد. این کار خیلى اشتباه است. باید » هیجان روحى«اى جدیدتر بگردیم که به ما تجربه
ظلمانى باشید. خدا را شکر کنید که شما را از هر چیز مخلى دور کرده تا بتوانید او را ببینید. به جاى عصبانى 

شدن و مبارزه کردن، به آرامى انتظار بکشید.
یت کنم. منظورم کسى است که با پشتکار و جدمن در اینجا از کسالت ناشى از گناه یا نااطاعتى صحبت نمى

رود و هیچ گناه مخفى را در دلش پنهان نکرده است.در پى خدا مى

شنود؟ هر که در ظلمت سالک باشد و روشنایى ترسد و آواز بنده او را مىکیست از شما که از خداوند مى
).10:50ندارد، او به اسم یهوه توکل نماید و به خداى خویش اعتماد بکند؟ (اشعیاء

مقدسى این است که کامالً امکان دارد انسان در عین توکل نمودن به خداوند ین عبارت کتابنکته اصلى در ا
ممکن است در اطاعت زندگى کنید ». در ظلمت سالک باشد و روشنایى ندارد«و اطاعت از او، بازهم بترسد. 

ولى به شب تاریک روح نیز وارد شوید.
کند و این تجربه خدا ما را از مکاید شیطان حفظ مىقدیس یوحناى صلیب خاطرنشان ساخته که در طى

شود.آورى در امور ملکوت خدا مىباعث پیشرفت شگفت
هایش به حداقل بیند که امیال و توانمندىهاى ظلمانى اگر کسى به دقت مالحظه کند، به وضوح مىدر دوره

هاى کاذب و خیلى چیزهاى شریر خوشىاند و از خودستایى، غرور و گستاخى مصون مانده و بکلى ازرسیده
ماند، بلکه به سرعت دیگر خالى شده است. با سلوك در این عوالم، روح نه تنها از افتادن به بیراهه در امان مى

نماید.نماید، چون فضایل خاصى کسب مىپیشرفت مى

کرد؟ نخست اینکه باید به نصایح هایى که با ناراحتى و تألم درونى همراه است، چه بایددر خالل این دوره
توجه نکنیم. آنها متوجه نیستند که چه اتفاقاتى درحال » دیگر دست بردار«گویند: دوستان خیرخواهى که مى
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کنم در این مورد حتى حرف بزنید. وقوع است. نسل ما چنان از این چیزها غافل است که من توصیه نمى
ودن خود را توضیح داده یا توجیه کنید. خود خدا رفتار شما را ب» ناخوش احوال«خصوصاً سعى نکنید دلیل 

اى خلوت و متروك پناه توانید براى مدتى به گوشهکند. این مورد را به خود وى واگذار کنید. اگر مىتوجیه مى
بان باشید و توانید، به انجام وظایف روزانه خود ادامه دهید ولى چه در بیاببرید، حتماً اینکار را بکنید. اگر نمى

چه در خانه، از ته دل سکوت را رعایت کرده گوش بسپارید و آرام بمانید تا کار به انجام برسد.
هراسیم. یقیناً او در شاید قدیس یوحناى صلیب ما را به چنان آبهاى عمیقى هدایت کرده که از پیش رفتن مى

با این همه الزم نیست بزدلى و » کنیم.دان نگاه مىبا عینک بدبینى ب«زند که اکثریت ما اى حرف مىمورد حیطه
گیر روح، نکوهش نماییم. بهتر است که با احتیاط به این کم جسارتى خودمان را براى باال رفتن از قلل برف

مسائل نزدیک شویم. باید آهسته آهسته دریچه زندگیمان را به روى این حیطه از تجربیات عمیق درونى 
خواهد.یزى است که خدا از ما مىبگشاییم. این تنها چ

بندى سفرمان به شب ظلمانى روح، بهتر است در کلمات نیرومند یوحناى زرین دهان تأمل براى جمع
نماییم:

هایت رو بینى امیالت به تیرگى گراییده، تمایالتت درمانده و عاجز گشته و توانمندىپس اى روح، زمانى که مى
نشو؛ آن را فیضى از جانب خدا بپندار چون خدا در حال رهانیدن تو از خودت است و به کاستى نهاده، پریشان

آمیز باشند ولى باز کامل و مطمئن خواهد ترا از اعمالت خالص کند. هرچند اعمال تو خوب و موفقیتمى
نمود، نیستى. پس بدان که تو کور و سرگردان بودى ولى خدا تو را بر دستان خویش گرفته در ظلمت هدایت

دروادى تاریکى که هیچ آشنایى با آن نداشتى. هرچقدر هم چشمانت قوى و پاهایت نیرومند بود باز به تنهایى 
توانستى با موفقیت به مقصد برسى.نمى

گامهایى به سوى خلوت و سکوت
دهیم. هرگز نباید واقعیت را از نظر دور بداریم. انضباطهاى روحانى امورى هستند که ما انجامشان مى

سخن گفت ولى اگر به نحوى این واقعیت به تجربه شخصى ما » خلوت دل«توان از روى دیندارى در مورد مى
ى نایل شویم. ما با اعمال سروکار داریم، ایم به مقصود اصلى از انضباطهاى روحانراه پیدا نکند، آنوقت نتوانسته

خوب، من خودم یقیناً آدم ساکت و آرامى هستم؛ پس دیگر «نه با حاالت روحى صرف. کافى نیست که بگوییم: 
اند، یک سرى کارهاى همه کسانى که به یک زندگى ساکت و آرام دست یافته» الزم نیست کارى انجام دهم.

آن سالمتى را که فوق از تمامى عقل «اند تا اى خاص نظم بخشیدهرا به شیوهاند، زندگیشانمشخص انجام داده
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خواهیم موفق شویم، باید از محدوده فرضیات گذشته وارد موقعیتهاى عملى زندگى بدست آورند. اگر مى» است
شویم.

جام دهیم این توانیم انچه گامهایى را براى رسیدن به سکوت و خلوت باید برداشت؟ اولین کارى که مى
شود، نهایت استفاده را ببریم. دقایق خلوت که در طول روز نصیبمان مى» لحظات اندك خلوت«است که از 

اند را دریابید. اید و اعضاى خانواده هنوز بیدار نشدهصبح زود یعنى اوقاتى که هنوز از رختخواب بیرون نیامده
ش از شروع کار روزانه را. از اوقاتى که پشت ترافیک همچنین دقایق کوتاه صرف چاى و قهوه صبحگاهى و پی

اى خلوت بروید و به شوند، استفاده کنید. از کوچکترین فرصت استفاده کرده به گوشهسنگین خیابانها سپرى مى
گل یا درختى خیره شوید. بجاى دعاى پیش از صرف غذا با صداى بلند، همه کسانى که در میز غذا هستند را 

ها و بزرگترها کرده بودم و بطرف فرودگاه سکوت دعوت کنید. یک روز که اتومبیلى را پر از بچهاى به دقیقه
بیایید یک بازى جدید بکنیم و ببینیم چه کسى «رفتیم، به حضار پرچانه و وراج داخل اتومبیل رو کرده گفتم: مى
فقط پنج دقیقه راه مانده بود). ترفندم (تا مقصد » تواند تا زمان رسیدن به فرودگاه سکوت کامل را رعایت کندمى

خوشبختانه گرفت و همه تا مقصد ساکت شدند. از قدم زدنهاى کوتاه در مسیر ایستگاه مترو یا اتوبوس تا منزل 
مند شوید.سروصدا از خانه بیرون بروید و از سکوت شب بهرهلذت ببرید. پیش از خواب بى

دهیم. جاى افسوس دارد! باید این اوقات اندك را مغتنم دست مىهاى کوچک وقت را از ما اغلب این تکه
دهى به زندگى ما هستند، درواقع این اوقات اندك در حکم شمرد. آنها اوقات مناسبى براى سکوت و جهت

باشند.سوزن قطب نما مى
ت و پا کنیم که براى خودمان دس» مکانى آرام و ساکت«توانیم توانیم انجام دهیم؟ مىدیگر چه کارى مى

اى براى خودمان هستیم، چه بهتر از اینکه در نقشه براى سکوت و عزلت مناسب باشد. اگر درصدد ساختن خانه
بریم و اعضاى آن جایى براى خلوت کردن در نظر بگیریم، مکان کوچکى که در مواقع لزوم به آن پناه مى

کنید، دست به خالقیت بزنید و راههاى ان زندگى مىخانواده در آن رفت و آمد نداشته باشند. اگر در آپارتم
شناسم که یک صندلى مخصوص در خانه دارند؛ هر اى را مىدیگرى براى خلوت کردن پیدا کنید. من خانواده

خواهم تنها لطفاً مزاحم من نشوید مى«گوید: نشیند، به سایرین مىوقت یکى از اعضاى خانواده روى آن مى
»باشم.

اى از یک پارك، محراب یک کلیسا یا حتى یک انبارى. در نزدیکى بیرون از خانه را پیدا کنید: نقطهمکانهاى
اى ساخته که مکانى بسیار مناسب براى هاى یک نفرهخانه ما مرکزى وجود دارد که براى همین منظور کابین
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کنند. چقدر خوب است ن مىتفکر و خلوت کردن است. کلیساها میلیونها دالر خرج ساخت و سازهاى گوناگو
اى را هم به ساخت عزلتگاههایى براى گذراندن چند روز به تنهایى اختصاص دهند.که هزینه

در فصل مربوط به انضباط مطالعه نشان دادیم که الزم است حواسمان را جمع کنیم که به هنگام حرف زدن 
در همانجا مشاهده کردیم که در صورت رویت این کنیم رفتارهایمان را توجیه نماییم.تا چه اندازه سعى مى

حالت در درونمان، باید تمرین کنیم که بعد از این رفتارها و اعمالمان را توجیه نکنیم. به این نکته توجه داشته 
ترسید از اینکه دیگران اعمال شما را بد برداشت کنند. بگذارید خدا رفتار شما را توجیه کند.باشید که چقدر مى

خود را تحت انضباط قرار دهید تا کلماتتان مختصر و مفید باشد. کارى کنید که همه شما را بعنوان شخصى 
گویید، عمل گو باشید. به آنچه مىکند، حرفى براى گفتن دارد. همیشه سادهبشناسند که هر وقت لب باز مى

). وقتى زبان ما تحت کنترلمان است در 5:5عه(جام» بهتر است که نذر ننمایى از اینکه نذر نموده وفا نکنى«کنید. 
مانند. خیلى از حرفهاى غیرضرورى ناگفته باقى مى«کند: این حالت سخنان بونهوفر در مورد ما مصداق پیدا مى

»شوند.ولى سخنان الزم و مفید را در چند جمله بیان مى
لمه. این کار را بعنوان یک تجربه انجام گام دیگر این است که یک روز تمام مطلقاً حرف نزنید، حتى یک ک

گویى و وابستگى شدیدتان به کلمات براى برقرارى ارتباط، توجه کنید. دهید، نه یک قانون. به بروز حس بیهوده
سعى کنید راههاى جدیدى براى برقرارى ارتباط با دیگران پیدا کنید. راههاى که به کلمات وابسته نباشند. از 

و از آن بیاموزید.روزتان لذت ببرید 
در سال چهار بار به مدت سه یا چهار ساعت به گزینش مجدد اهداف زندگى خود بپردازید. این کار را به 

توان در یک شب انجام داد. بعد از ساعت کارى در دفترتان بمانید یا این کار را در خانه یا هر گوشه راحتى مى
جام دهید. اهداف خویش را در زندگى مورد ارزیابى قرار دهید. خلوت و آرام دیگرى مثل کتابخانه عمومى ان

قصد دارید تا یکسال آینده چه کارهایى را به اتمام برسانید؟ تا ده سال دیگر چطور؟ ما بیشتر مایلیم اهداف 
کوتاه مدت خود را مورد توجه بیش از حد قرار دهیم و به اهداف بلندمدت کمتر بها بدهیم. اهداف واقع بینانه
داشته باشید ولى بد نیست اگر قدرى هم رویا و بلندپروازى نیز چاشنى آن کنید (خود این کتاب رویایى بود که 

پروراندم تا اینکه باالخره به واقعیت پیوست). درخلوت آرام این ساعات کوتاه به تندر من سالها در ذهنم مى
دهد را یه کنید و هرآنچه برایتان روى مىسکوت خدا گوش بسپارید. براى خودتان دفتر خاطرات روزمره ته

ثبت نمایید.
پندارند، خشک و حساب شده ها مىگیرى دوباره و انتخاب هدف، چنانکه بعضىهیچ الزم نیست که جهت

کارانه انجام گیرد. شاید در مدتى که در سکوت به شنیدن مشغول هستید، ناگهان باشد و با روحیه کاسب
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ادگیرى بافندگى یا سفالگرى در ظرف یکسال آینده احساس کنید. آیا این هدفى اشتیاقى عمیق براى ی
مند است. شما رسد؟ اتفاقاً خدا شدیداً به این موضوعات عالقهغیرروحانى و بیش از اندازه زمینى بنظر مى

ب چطور؟ شاید دوست دارید در مورد عطایاى روحانى از قبیل معجزات، شفا و زبانها تجارب بیشترى کس
هاى طوالنى را صرف فراگیرى و تجربه عطاى خدمت خواهید مثل یکى از دوستان من دورهنمایید. یا شاید مى

اید تا در ظرف یکسال آینده تمام کتابهاى سى.اس.لوئیس یا دى.التون تروبالد را بکنید. شاید تصمیم گرفته
با کودکان معلول خبره و ورزیده شوید. اینها خواهید از حاال تا پنج سال آینده در کار کردنبخوانید. شاید مى

توانید براى زندگى خود انتخاب کنید و در جهت رسیدن به آنها بکوشید و همگى اهدافى هستند که مى
روید، پس چه بهتر که زندگیتان را در آن سمت جهت دهید. بهر صورت شما در طول زندگى به سویى مى

جهت حرکتتان رسیدن به خدا باشد.
اى دو تا سه روزه را در فصل مربوط به انضباط مطالعه ایده مطالعه کردن در مکانى خلوت، آنهم در دوره

ور شدن در سکوت خدا رسند که با غوطهمورد بررسى قرار دادیم. چنین تجربیاتى زمانى به حد اعالى خود مى
یم درمواقعى که با مردم هستیم به معناى حقیقى توأم باشند. ما هم باید مانند عیسى از مردم کناره بگیریم تا بتوان

کلمه حضور داشته باشیم. سالى یکبار فقط و فقط به قصد عزلت با خود خلوت کنید.
حساسیت فزاینده و شفقت نسبت به دیگران از ثمرات خلوت کردن است. در چنین شرایطى وقتى با مردم 

کنیم و نسبت به آالم و مصایب ن توجه مخصوص پیدا مىهستیم، احساس آزادى بیشترى داریم. به نیازهایشا
گوید:یابیم. تامس مرتون مىاى مىآنان حساسیت تازه

توانم با آن برادرانم را حقیقتاً محبت نمایم هر یابم که مىاى دست مىدر خلوت ژرف است که من به مهربانى
شود. کسى که براى خود خلوتى دارد، لبریز از مىچه بیشتر با خودم خلوت کنم، دلسوزیم نسبت به آنان بیشتر 

دهند اند. خلوت و سکوت به من یاد مىشود که خلوت کردهمهر و عطوفت و البته حس احترام به کسانى مى
گویند.که برادرانم را بخاطر آنچه که هستند محبت کنم، نه بخاطر آنچه که مى

کنید؟ آیا دوست ندارید بیشتر ا حساس کشش و اشتیاق نمىآیا براى فرو رفتن در بحر سکوت و خلوت خد
شود؟ این تر و کاملتر حضور او در شما بیدار نمىبیاموزید؟ آیا با هر نفس اشتیاق بیشتر براى کشف عمیق

گشاید. پس خوش آمدید. بیایید و سخنان انضباط سکوت و خلوت است که در را به روى موارد فوق مى
الیم، مهرآمیز، فراگیر خدا را در سکوت بشنوید.انگیز، مهیب، مشگفت
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8فصل 

انضباط اطاعت
فرد مسیحى از هر اربابى صاحب اختیارتر است و زیر فرمان هیچکس نیست؛ در عین حال فرد مسیحى از هر 

باشد. مارتین لوترتر است و فرمانبردار همه مىاى مطیعبرده

از میان همه انضباطهاى روحانى، هیچ انضباطى به اندازه اطاعت مورد سوءاستفاده قرار نگرفته است. نوع 
بشر به در گرفتن بهترین تعالیم و اخذ بدترین نتایج از آنها استعدا عجیبى دارد. هیچ چیز به اندازه مذهب 

تر از آموزه تر و مخربدست قرار دهندهتواند انسان را اسیر کند و در عالم مذهب هم هیچ چیزى آلتنمى
نارساى اطاعت نیست. از این رو باید به هنگام تمرین این انضباط جانب احتیاط را شدیداً رعایت کنیم و 

درست و نادرست را از هم تشخیص دهیم تا اطمینان حاصل نماییم که خادمان حیات هستیم نه موت.
ش را دارد. اگر من خودم را در زمینه فن بالغت و فصاحت پرورش هر انضباطى متقابالً آزادى خاص خود

اى تکان دهنده داده باشم، آنوقت این آزادى را دارم تا در عرصه سخنورى در وقت مقتضى مانور بدهم و خطابه
اى که انضباط ایراد کنم. هدف از انضباطها کسب آزادى است. هدف ما آزادى است، نه انضباط. از همان لحظه

رود.شود و متقابالً آزادى از دست مىهدف اصلى خویش قرار دهیم، انضباط تبدیل به قانون و شریعت مىرا
انضباطها به خودى خود فاقد هرگونه ارزش هستند. ارزش آنها فقط در حد یک وسیله است تا ما در حضور 

بدهد. هدف آزاد شدن است؛ انضباطها اى را که طالبش هستیم به ما هدیهخدا قرار بگیریم و او بتواند آزادى
دهند. باید این محدودیت صرفاً وسیله هستند. انضباطها پاسخ نهایى نیستند؛ تنها ما را به سمت پاسخ سوق مى

انضباطها را به روشنى درك کنیم تا در دام اسارت نیفتیم. نه تنها باید بفهمیم بلکه الزم است بارها و بارها این 
ان مورد تأکید قرار دهیم، چون وسوسه مرکزیت دادن به انضباطها در ما خیلى قوى است. اصل را براى خودم

بیایید بر مسیح متمرکز شویم و انضباطهاى روحانى را به صورت طریقى براى نزدیک شدن به او تلقى نماییم.

آزادى در حین اطاعت
اى که در مقابل اطاعت قرار دارد، . آزادىگفتیم که هر انضباطى، متقابالً آزادى خاص خود را داراست

دهد که دست از خودمحورى برداریم و دیگر هرکارى دلمان چیست؟ اطاعت کردن این توانایى را به ما مى
خواهد انجام ندهیم. وسواس انجام امور مطابق دلخواه ما یکى از بزرگترین اسارتهاى جامعه بشرى کنونى مى
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ها، ماهها و حتى سالها اهمیت مطابق میلشان پیش نرفته، هفتهه فالن موضوع بىاست. مردم فقط به این خاطر ک
گذارند. خالصه روند و سر به جنون مىکنند و از کوره درمىکنند. جنجال بپا مىرا در کالفگى دایمى سپرى مى

کنند که گویى تمام زندگیشان بستگى به آن موضوع دارد.طورى رفتار مى
اط اطاعت پرورش پیدا کنیم آزاد خواهیم بود تا موضوع را بکلى به باد فراموشى بسپاریم. وقتى تحت انضب

کنیم، اهمیت ندارند. اگر این یا آن اتفاق روى ندهد، پرده بگویم، اکثر چیزها در زندگى ما آنقدر که تصور مىبى
رسد. زندگى ما به آخر نمى

افتند که تمام منازعات و شقاقها در کلیسا بدین علت اتفاق مىبطور مثال اگر خوب دقت کنید، خواهید دید 
کنیم که موضوعى حیاتى در معرض خطر که مردم آنقدر آزادى ندارند که تسلیم همدیگر شوند. پافشارى مى

جنگیم. شاید این کار درستى باشد، ولى معموالً چنین نیست. است، براى اصلى که برایمان مقدس است، مى
خواهیم امور مطابق میل و این رإ؛ ّّ نداریم که تسلیم یکدیگر شویم، فقط به این خاطر که مىغالباً توان

توانیم این روح را تاحدى ضعیف سازیم که دیگر تحت دلخواهمان پیش برود. تنها بواسطه اطاعت است که مى
که بتوانیم میان موضوعات واقعى اى آزاد کندتواند ما را به اندازهکنترلمان قرار بگیرد. فقط اطاعت است که مى

و خودخواهى سرسختانه تمییز قایل شویم.
اگر تنها بتوانیم به این آگاهى دست پیدا کنیم که در زندگى اکثر چیزها اصالً موضوعات مهمى نیستند، 

یستند. کنیم با اهمیت و بزرگ نفهمیم که مسایل آنقدرها هم که تصور مىآنوقت کمتر سخت خواهیم گرفت. مى
، درحالى که درواقع منظورمان عکس »دهمخیلى خوب، من اهمیت نمى«گوییم: در غالب موارد پیش خود مى

کنیم). درست در همینجاست که انضباط سکوت با سایر انضباطهاى آن است (و همین را به دیگران هم نقل مى
ى اطاعت کردن، حرف نزدن است. در وراى کند. معموالً در اکثر موارد بهترین روش براروحانى تالقى پیدا مى

هر حرف و عملى، نیاز به روحى کامالً سخاوتمند داریم. وقتى چنین کنیم هم دیگران و هم خودمان را آزاد 
ایم.کرده

کنیم. اى متمرکز است که ما با آن به دیگران نگاه مىمقدسى اطاعت در وهله نخست بر روحیهآموزه کتاب
خواهد دیدگاهى هایى از روابط مبتنى بر سلسله مراتب عرضه کند، بلکه مىارد مجموعهکالم خدا سعى ند

درونى از فرمانبردارى متقابل را به ما منتقل نماید. بطور مثال پطرس بردگان زمان خود را دعوت به اطاعت از 
بدانیم که کامالً امکان رسد، مگر اینکه). این توصیه غیر ضرورى به نظر مى18:2اربابانشان نمود (اول پطرس 

پذیر است که بدون داشتن روحى مطیع هم از اربابى اطاعت کرد. ممکن است در ظاهر آنچه را که کسى از ما 
خواسته انجام دهیم ولى در باطن بر ضد او طغیان کنیم. توجه مراعات حال دیگران در تمام عهدجدید مستولى 
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تل کنیم. با این حال عیسى تأکید نمود که موضوع اصلى روح است. در عهدعتیق چنین  حکم شده که نباید ق
کند و اگر ما در فکرمان هم بخواهیم کسى را بکشیم، با ارتکاب قتل نفس قتل است که در درون انسان النه مى

تفاوتى ندارد. همین مطلب در مورد اطاعت نیز صادق است؛ موضوع واقعى روح مراعات و توجه به دیگران 
است.
هایشان توانیم با آزادى کامل براى دیگران ارزش قایل شویم. رویاها و نقشهاطاعت کردن است که ما مىدر

شویم که این آزادى به معناى آورى مىشوند. در اطاعت وارد آزادى تازه، پرجالل و شگفتبراى ما مهم مى
توانیم انسانها را بدون دگیمان مىدست کشیدن از حقوق خودمان به نفع دیگران است. براى نخستین بار در زن

گذریم تا در عوض دیگران را محبت کنیم. دیگر هیچ قید و شرطى دوست بداریم. از حق و حقوق خودمان مى
توانیم از موفقیتهاى آنها شادمان شویم و شکستها و شد. مىکنیم که باید فالن طور با ما رفتار مىاحساس نمى

هاى ما تمام هاى آنها به قیمت برآب شدن نقشهکند. اگر موفقیت نقشهندوهگین مىهایشان ما را عمیقاً اناکامى
یابیم که خدمت کردن به همسایه خیلى از براى خود زندگى کردن بهتر خوریم. درمىشود، چندان غصه نمى

است.
دهد؟ این یعنى آزاد شدن از هر خشم و تلخى اى به شما مىدانید دست کشیدن از حقوقتان چه آزادىآیا مى

کند ممکن است به شما هجوم آورد. یعنى آنکه باالخره که براثر عمل شخصى که مخالف میلتان رفتار مى
خارانم؛ اگر بر بخارانى، من هم پشتت را مىاگر پشتم را «گوید: اید این قاعده شنیع و سوداگرانه که مىتوانسته

اید تا از حکم عیسى اطاعت را در هم بشکنید. یعنى اینکه آزاد شده» دماغم بکوبى، بر دماغت خواهم کوفت.
). 44:5(متى » دشمنان خود را محبت نمایید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعاى خیر کنید«کنید: 

هرکه «پوشى کرد: فهمیم که چطور ممکن است بدون قصاص از گناه دیگرى چشمین بار مىیعنى اینکه براى اول
).39:5(متى » به رخساره راست و طپانچه زند، دیگرى را نیز به سوى او بگردان

یک مالك سنجش
م یعنى پیش اید، من براى پرداختن به موضوع اطاعت از آخر کار شروع کردهمانگونه که احتماالً متوجه شده

دهد، آغاز کردم. از انجام اینکار مقصودى از تعریف خود اطاعت با تشریح آنچه که اطاعت براى ما انجام مى
مقدسى گذاشته شده و ما یا داشتم. در برابر دیدگان اکثریت ما مسیحیان صورتى تحریف شده از اطاعت کتاب

اى که پذیرش ایم بگونهبکلى چنین انضباطى را رد کردهایم و یااین تحریف یإ؛ّّ تغییر صورت را بکلى پذیرفته
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انجامد. پیش از آنکه بطور کامل با موضوع سرشاخ گردد و رد آن به تکبر مىآن به بیزارى از خویش منجر مى
شویم بهتر است یک جایگزین سوم هم به دو مورد فوق بیفزاییم.

هر که خواهد از عقب من «است: 34:8س، مرقس مقدمالك سنجش ما براى فهم موضوع اطاعت در کتاب
ما تقریباً بطور غریزى به این آیه که » آید، خویشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته مرا متابعت نماید.

راحت » خود را شکوفا کردن«و » خود را کامروا کردن«گردانیم. بیشتر با کلماتى چون رسیم رویمان را برمىمى
(درواقع، تعلیم عیسى در مورد انکار نفس تنها چیزى است که حقیقتاً منجر به » خود را انکار کردن«هستیم، تا با 

هاى مختلفى از قبیل ذلت و خوارى و بیزارى گردد). انکار نفس در ذهن ما حسکامروایى و شکوفایى نفس مى
هاى فردى است و ار تمام ویژگىکنیم که انکار نفس قطعاً به معناى انککند. تصور مىاز خویش را بیدار مى

گردد.احتماالً به اشکال مختلفى از ریاضت نفس منجر مى
کامالً برعکس، عیسى ما را به انکار نفس فراخوانده، نه بیزارى از نفس یا خویشتن. انکار نفس تنها راهى 

شبختى ما در دستیابى به خواهد انجام دهیم. خوبراى فهمیدن این مطلب است که ما نباید هر کارى دلمان مى
هاى فردى خواهیم، بستگى ندارد. انکار نفس برخالف تصور بعضیها به معناى از دست دادن ویژگىآنچه مى

توانیم از همدیگر اطاعت کنیم. آیا زمانى که عیسى رو به سوى نیست. ما بدون داشتن هویت فردى حتى نمى
مسیح » از عقب من بیا«د؟ آیا زمانى که پطرس به فرمان: جلجتا نهاده بود، هویت خویش را از دست داده بو

)، هویت خود را از دست داد؟ آیا موقعى که پولس تسلیم فرمان کسى شد که به او 19:21لبیک گفت (یوحنا
)، هویت خود را از 16:9(اعمال » من او را نشان خواهم داد که چقدر زحمت براى نام من باید بکشد«گفته بود: 

دانیم که خالف آن صادق است. آنها تازه با عمل انکار نفس، هویت خویش را بته که نه. ما مىدست داد؟ ال
بازیافتند.

انکار نفس با تحقیر نفس یکى نیست. تحقیر نفس یا خود را خوار شمردن یعنى اینکه شخص ادعا کند که 
کند که ما کند. انکار نفس اعالن مىهیچ ارزشى ندارد، و حتى اگر ارزش هم در وجود خود بیابد آن را انکار 

توان به این ارزش پى برد. تحقیر نفس دهد که چگونه مىنهایت هستیم و تازه به ما نشان مىداراى ارزش بى
گذارد. عیسى قابلیت محبت نمودن شود؛ انکار نفس بر نیکو بودن خلقت صحه مىمنکر نیکویى آفرینش مى

). حب نفس و انکار نفس متضاد 39:23ودن دیگران قرار داد (متى خود را پیش شرط الزم براى محبت نم
هر که «نیستند. عیسى چندین بار تصریح کرد که انکار نفس تنها راه مطمئن براى محبت نمودن به خود است. 

» جان خود را دریابد آن را هالك سازد و هر که جان خود را به خاطر من هالك کرد، آن را خواهد دریافت
).39:10(متى 
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گویم، باید به خودمان تأکید کنیم که انکار نفس یعنى آزادى میدان دادن به دیگران. یعنى منافع دیگران باز مى
سازد. وقتى بدون را بر منافع خود مقدم دانستن. بدین ترتیب انکار نفس ما را از دلسوزى براى خویش آزاد مى

شود مان پیش برود. وقتى چنین نمىچیز طبق میل و خواستهخواهد همه کنیم، دلمان مىانکار نفس زندگى مى
شاید در ظاهر اطاعت کنیم ولى این کار را با زجر و عذاب فراوان » بیچاره من!«سوزانیم: به حال خودمان دل مى

دهد دهیم. این روح دلسوزى بر خود و احساس زجر و عذاب یکى از عالیم قطعى است که نشان مىانجام مى
طاعت، از وجود ما رخت بربسته است. به همین دلیل انکار نفس زیر بناى این انضباط است و انکار انضباط ا

رهاند.نفس ما را از دلسوزى براى خویش مى
امروزه خواندن کتابهاى روحانى در زمینه انکار نفس براى خوانندگان بسیار سخت شده، چون نویسندگان 

اند. براى ما نشستن پاى صحبت تامس آکمپیس که بهایشان استفاده کردهبطرزى افراطى از این موضوع در کتا
هیچ حق انتخابى پیش رو نداشتن و همواره در مورد دیگران نیکخواهانه اندیشیدن، نشانه حکمت «گوید: مى

هرکه خواهد عقب «شویم: باشد. براى شنیدن کلمات عیسى دچار کشمکش مىدشوار مى» زیاد و کمال است،
). همه اینها بدین خاطر 34:8(مرقس » ، خویشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته مرا متابعت نمایدمن آید

ایم تعلیم عیسى را بفهمیم که کامروا کردن خویش منوط به انکار نمودن خویش است. نجات است که نتوانسته
). جورج ماتیسون 35:8نیدن آن (مرقس دادن جان به منزله هالك کردن آن است و بر باد دادن جان به منزله رها

آور را در قالب سرودى کلیسایى بیان کرده است:این تناقض شگفت

خداوندا، مرا اسیر ساز،
تا آزاد شوم،

مرا وادار تا شمشیرم را تسلیم کنم،
و فاتح از میدان بدرآیم.

اگر به قوت خودم بایستم،
شوم؛ور مىدر خطرات زندگى غوطه

ر بازوانت محبوس نما،مرا د
تا بازوانم پر توان شوند.
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اى شاید موضوع به اندازه کافى روشن شده باشد و دیگر در مورد قدرت آزاد کننده انکار نفس شک و شبهه
وجود نداشته باشد. در این مورد باید یقین داشته باشیم، چون آنگونه که اشاره شد، انکار نفس مالك سنجش 

ست.انضباط اطاعت ا

فرمانبردارى انقالبى بر طبق تعلیم عیسى
ترین تعلیم اجتماعى عیسى، تعلیمى بود که کامالً با اندیشه تشخص و بزرگى روزگارش منافات بنیادى

داشت. باید رهبرى را در خدمت به همگان و قدرت را در اطاعت جست. در اطاعت کردن است که قدرت 
خویشتن (عیسى) «ین نماد این خدمت اساسى و منحصر به فرد، صلیب است. ترگردد. شاخصانسان آشکار مى

). ولى به این نکته نیز توجه 8:2(فیلپیان» را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید
ى کنید: مسیح نه تنها با صلیب مرد بلکه با صلیب نیز زیست. راه صلیب، راه خادم رنج کشیده، جزء اساس

خدمت و مأموریت مسیح بود. عیسى در کمال اطاعت راه صلیب را پیمود و با صلیب زندگى کرد. او خادم همه 
همنوعان خویش بود. وى با قاطعیت همه مفروضات و مسلمات فرهنگى حاکم در مورد موقعیت و قدرت را 

). عیسى آداب و رسوم روزگار 8:23-10(متى » شما آقا خوانده مشوید..و پیشوا خوانده مشوید«رد کرده گفت: 
خود را با زندگى مطابق راه صلیب، زیرورو کرد، چرا که زنان را جدى گرفت و براى دیدار کودکان از خود 

زیست. اشتیاق نشان داد. او هنگامى که لُنگ به کمر بست و پایهاى شاگردانش را شست بر طبق راه صلیب مى
فرشتگان را به یارى بطلبد، مرگ بر باالى صلیب جلجتا را توانست فوجى ازاین عیسى که به سهولت مى

وار و آمیخته به اطاعت و خدمت بود مرگ عیسى هم مرگ صلیب و با برگزید. زندگى عیسى زندگى صلیب
غلبه بر رنج بود.

رگ در مورد خصیصه انقالبى زندگى و تعالیم عیسى الزم نیست اغراق کنیم، چرا که خود به اندازه کافى بز
و تکان دهنده است. او تمام معیارهاى مقام و موقعیت رایج را نادیده گرفت و مردم را به نظام رهبرى نوینى 

وار عیسى بر تمام نظامهاى اجتماعى مبتنى بر قدرت و نفع شخصى خط بطالن کشید.فراخواند. زندگى صلیب
هرکه خواهد از عقب «وار فراخواند. صلیبهمچنانکه پیشتر خاطرنشان ساختم، عیسى پیروانش را به زندگى 

). وى خیلى قاطع به 34:8(مرقس » من آید، خویشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته مرا متابعت نماید
). هنگامى که عیسى اصل 35:9(مرقس » خواهد مقدم باشد، مؤخر و غالم همه بودهر که مى«شاگردانش فرمود: 

اى دادم تا چنانکه من به شما نمونه«پاهاى شاگردانش جاودانه کرد، چنین افزود: وار را با شستنزندگى صلیب
).15:13(یوحنا» با شما کردم، شما نیز بکنید
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وار یعنى زندگى توأم با پذیرش وار یعنى زندگى توأم با اطاعت داوطلبانه. زندگى صلیبزندگى صلیب
آزادانه خدمت.

تعالیم رساالتفرمانبردارى انقالبى بر طبق
نمونه خود عیسى و دعوتش به پیروى از راه صلیب در همه روابط انسانى مبنایى براى تعالیم مندرج در 

و » دیگران را از خود بهتر بدانند«رساالت در باب اطاعت شد. پولس رسول این تکلیف را بر ذمه کلیسا نهاد تا 
خود را خالى کرده صورت غالم را «اند انجام دهند. آموختهاینکار را با اطاعت و انکار نفس که از خداوند

). پطرس رسول در البالى دستوراتش پیرامون اطاعت صراحتاً به نمونه عیسى بعنوان 4:2-7(فیلپیان» پذیرفت
اید چونکه مسیح نیز براى ما عذاب کشید و شما زیرا که براى همین خوانده شده«کند. برهان اطاعت اشاره مى

داد و چون دادند، دشنام پس نمىاى گذاشت تا در اثر قدمهاى وى رفتار نمایید...چون او را دشنام مىمونهرا  ن
). همچنین 21:2-23(اول پطرس » نمود، بلکه خویشتن را به داور عادل تسلیم کردکشید تهدید نمىعذاب مى

P{) رساله بهHaus-tafelدر مقدمه فهرست خانواده ( -Haus-tafel اصطالحى آلمانى و
انگلیسى است که نخستین بار مارتین لوتر آن را وضع کرده، زیرا حاوى فهرستى House-tableمعادل 

از قواعد مربوط به خانواده مسیحى است. هاوس تافل یا فهرست خانواده را دانشمندان فرم خاص ادبى 
به بعد و اول پطرس 4:2به بعد، تیطس18:3ولسیانبه بعد؛ ک21:5توان در افسسیاناش را مىاند که نمونهدانسته
}Pبه بعد یافت.  18:2

). دعوت از مسیحیان براى 21:5(افسسیان» همدیگر را در خدا ترسى اطاعت کنید...«خوانیم: افسسیان مى
وار خود عیسى دارد.زیستن مطابق راه صلیب ریشه در زندگى صلیب

اش اند. نتیجهنظرى بدان نگریستهانضباط اطاعت شدیداً مورد سوء برداشت واقع شده چون با تنگ
هاى مختلف عهدجدید را اى اخالقى است که تمام جنبهسوءاستفاده از مفهوم آن گردیده. اطاعت درون مایه

یا زن، خواه پدران یا فرزندان، گیرد. اطاعت کردن تکلیفى برگردن همه مسیحیان است: خواه مرد باشیددربرمى
خواه اربابان یا بردگان. مطیعانه زیستن یک فرمان است، چونکه عیسى مطیعانه زیست نه بدین خاطر که ما در 
زندگى خود در جایگاه یا موقعیتى ویژه قرار داریم. انکار نفس نگرشى متناسب براى کسانى است که از خداوند 

فهرستهاى خانواده (هاوس تافل) یگانه دلیل قاطع براى اطاعت کردن، تبعیت کنند. در تماممصلوب پیروى مى
آور است که ما آن را با دیگر از نمونه عیسى است. این یگانه دلیل منطقى براى اطاعت کردن زمانى حیرت

ت هاى سده نخست میالدى مقایسه کنیم. در تمام آنها اطاعت کردن توصیه شده به این دلیل که اطاعنوشته
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اند باید اطاعت کند. اند؛ انسان بخاطر جایگاهى که خدایان برایش مقدر کردهطریقى است که خدایان وضع کرده
اند. تعلیم عهدجدید تعلیمى انقالبى هیچکدام از نویسندگان عهدجدید چنین مبنایى براى اطاعت ذکر نکرده

اند اند و همه را فراخواندهدستان نادیده گرفتهاست. آنان بکلى آداب و رسوم جارى را در مورد فرا دستان و فرو
).3:2(فیل» دیگران را از خود بهتر بدانند.«تا 

خواهند اطاعت را بجا آورند که مطابق فرهنگ حاکم آن عصر از آنها انتظار رساالت نخست از کسانى مى
دان والدین خود را در همه چیز اى زنان شوهران خود را اطاعت نمایید...اى فرزن«رفت که اطاعت کنند: مى

و آیات مشابه). 18:3-22(کولسیان» اطاعت کنید...از غالمان آقایان جسمانى خود را در هر چیز اطاعت کنید...
نکته انقالبى در این تعلیم آن است که این طبقات و گروهها که فرهنگ سده اول میالدى هیچ حق گزینشى 

اند. پولس به تک تک آنان ان آزاد اخالقى طرف خطاب قرار گرفتهشد، بعنوان کنشگربرایشان قایل نمى
مسئولیت اخالقى داد، درصورتى که پیش از آن در فرهنگشان هیچگونه موقعیت حقوقى یا اخالقى نداشتند. او 

گیرى نداشتند، افرادى تصمیم گیرنده ساخت.از کسانى که حق تصمیم
اى که در سده اول خواند، چرا که بنا به جایگاه فرهنگىرامىعجیب است که پولس  آنان را به اطاعت ف

توان براى این فرمان قایل شد این واقعیت میالدى داشتند، خود محکوم به اطاعت بودند. تنها دلیل منطقى که مى
اطاعت اى از آزادى رسیده بودند که بتوانند با میل و رغبت قلبى، یوغ است که مطابق پیغام انجیل آنها به درجه

را زیر سؤال برده بود و فرودستان 2دست خود را قبول کنند. انجیل مفهوم شهروندى درجه 4از طبقه فرإ؛ ّ
کند، نه به این دلیل که موقعیت دانستند. پولس به اطاعت داوطلبانه سفارش مىبخوبى این مطلب را مى

).18:3ان(کولسی» شایددر خداوند مى«کرد، بلکه چون اجتماعیشان ایجاب مى
این ویژگى مورد خطاب قرار دادن اقشار فرو دست فرهنگى و توصیه برخى تعالیم اخالقى به ایشان با 

دادند که ادبیات آن روز نیز در تضاد بنیادین قرار دارد. بطور مثال رواقیون تنها کسانى را طرف خطاب قرار مى
کردند تا در موقعیت برترى که قرار داشتند دست به مىدر رأس نظام اجتماعى قرار داشتند و ایشان را تشویق 

گفت حتى دهد که فرهنگ زمانش مىانجام کارهاى نیکو بزنند. ولى پولس نخست گروهى را مخاطب قرار مى
خواند.وار عیسى فرامىنبایستى طرف خطاب واقع شوند و آنان را به زندگى صلیب

وار عیسى روند و فرا دستان را نیز به زندگى صلیبر روابط مىآنگاه رساالت به سراغ الگوى فرهنگى حاکم د
هاى خود را محبت نمایید...اى پدران اى شوهران زوجه«کنند. دستور اطاعت، فرمانى دو جانبه است. دعوت مى

1:419:2(کولسیان» فرزندان خود را خشمگین مسازید... اى آقایان با غالمان خود عدل و انصاف را بجا آرید...
و آیات مشابه). حتماً اعتراض خواهیم کرد که پولس براى فرا دستان از همان لحن کالم که براى فرو دستان 
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تر دارد. ولى آنچه که از نظر ما دور مانده این است که همان استفاده کرده، بهره نگرفته است، یعنى لحنى مالیم
ى طبقه حاکم (یعنى شوهران، پدران و اربابان) خواهم هم برامیزان فرمانبردارى که پولس از فرا دستان مى

خواست مطابق حکم پولس زندگى غیرقابل تصور بود. یک شوهر، پدر و ارباب سده نخست میالدى اگر مى
آورد. زن، فرزند و برده سده اول سرسوزنى نیاز به تغییر در کند، باید تحولى اساسى در زندگیش بوجود مى

کان مطیع فرا دست خویش بودند. اگر در تعلیم پولس نیشى نهفته باشد، این روال زندگى نداشتند، چون کما
نیش دقیقاً متوجه فرا دستان است.

هاى پولس براى شوهران، پدران و اربابان مستلزم انکار از این گذشته باید توجه داشته باشد که انجام توصیه
شود تا س نکنیم، آن آزادى در درونمان ایجاد نمىباشد. به عبارت دیگر تا انکار نفنفس از جانب ایشان مى

دست از عمل کردن مطابق امیال خویش برداریم. اگر شوهرى نسبت به زنش محبت داشته باشد، تمام 
گردد. او آزاد شود و مطیعش مىهاى او مىشوند. آنوقت با رغبت تسلیم خواستهاحتیاجات او برایش مهم مى

خود برتر بداند. همینطور نیازهاى فرزندانش را در مد نظر قرار خواهد داد است تا خواست زنش را برخواست
). در رساله به افسسیان، پولس بردگان را 3:2و خواستهاى آنها را برخواست خویش ترجیح خواهد داد (فیلپیان

مت کنند. کند تا با روحى شادمان زندگى کنند و با میل و رضاى کامل اربابان زمینى خویش را خدتشویق مى
اى براى ). چنین اندیشه9:6(افسسیان» با ایشان به همین نسق رفتار نمایند«کند تا سپس به اربابان توصیه مى

دانستند، نه گوشهاى قرن نخست میالدى ناآشنا و غریب بود. در آن زمان بردگان را جزو اموال شخصى خود مى
کند که احتیاجات بردگان خویش را در نظر بابان توصیه مىانسان. با این حال پولس با اقتدار الهى خویش به ار

بگیرند.
شاید کاملترین نمونه اطاعت داوطلبانه را در نامه کوتاه پولس به فلیمون بتوان یافت. انیسیموس، برده فرارى 

مفهوم خواست به نزد اربابش بازگردد، چون این کار جزیى از فلیمون مسیحى شده بود. اکنون داوطلبانه مى
نه چون غالم، بلکه فوق «کند تا انیسیموس را با آغوش باز و شاگردى مسیح بود. پولس به فلیمون سفارش مى

) فلیمون و John Yoder). پولس به قول جان یودر (16بپذیرد (فلیمون» از غالم یعنى برادر عزیز
خواهد تا با برگشت خود نیسیموس مىدهد. از اپندارد و به هر دو تعلیمى یکسان مىانیسیموس را هم سنگ مى

خواهد تا با آزاد کردن انیسیموس اطاعت خویش را نشان دهد. هر به نزد فلیمون، اطاعت کند. از فلیمون هم مى
).21:5بایست بطور متقابل و به خاطر حرمت مسیح اطاعت کنند(افسسیان دو مى



10

کنند، بلکه برعکس با ارائه حکم همگانى و نمىرساالت ساختار اجتماعى سلسله مراتب موجود را تقدیس 
کنند تا شوند. آنها از مسیحیان دعوت مىفراگیر اطاعت، این ساختار را نسبى تلقى کرده باعث تضعیف آن مى

اش اطاعت همگانى و فراگیر از یکدیگر است، زندگى کنند.بصورت شهروندان نظمى نوین که بارزترین ویژگى

هاى اطاعتمحدوده
کنند که اگر پا را از آنها فراتر بگذاریم، اطاعت تبدیل به هاى انضباط اطاعت را آن نقاطى تعیین مىمحدوده

حرمتى شود. آنوقت است که اطاعت به منزله نفى قانون محبت که عیسى تعلیم داد و نیز بىرفتارى مخرب مى
).37:22- 39وصاً ؛ خص7و6و5گردد (متى بابهاى مقدسى مىبه اطاعت اصیل کتاب

هر منصب بشرى را به «پطرس با گفتن کلمات ذیل از مسیحیان خواست تا از حکومت عمیقاً اطاعت کنند: 
). با 14ù13:2(اول پطرس » خاطر خداوند اطاعت کنید، خواه پادشاه را که فوق همه است و خواه حکام را...

ور دادند تا دست از بشارت در مورد مسیح بردارد، این این حال زمانى که دولتمردان وقت به کلیساى نوپا دست
اگر نزد خدا صواب است که اطاعت شما را بر اطاعت خدا ترجیح دهیم، حکم «پطرس بود که چنین پاسخ داد: 

). در موقعیت مشابه 20ù19:4(اعمال » ایم، نگوییمکنید؛ زیرا که ما را امکان آن نیست که آنچه دیده و شنیده
).29:5(اعمال » باید بیشتر از انسان اطاعت نمودخدا را مى«صراحتاً گفت: دیگرى پطرس 

). در عین 1:13(رومیان» هر شخص مطیع قدرتهاى برتر بشود«وار عیسى گفت: پولس با درك زندگى صلیب
ان، اش نهاده، یعنى تأمین عدالت براى همگاى که خدا بر عهدهحال، وقتى دید که حکومت از انجام وظیفه

). 37:16کند از آن حساب خواست و براصالح اشتباهات پافشارى نمود (اعمال کوتاهى مى
رفتند، بودند؟ خیر. آنها تنها آیا این اشخاص مخالف اصل انکار نفس و اطاعت که خود مروجش بشمار مى

درواقع آنان با امتناع اى مخرب شود، دیگر جایز نیست. دانستند که اطاعت وقتى بخواهد تبدیل به پدیدهمى
فروتنانه خویش از پذیرش حکمى مخرب مفهوم اطاعت داوطلبانه را براى مسیحیان آشکار ساختند و البته 

امکان و «آور آن را نیز به جان خریدند. یوهان هامل متفکر آلمانى گفته که اطاعت و فرمانبرداى پیامدهاى رنج
سازد و نیز یزد و نیز امکان زیرپاگذاشتن سوگندى کاذب را فراهم مىانگتوانایى مقاومتى را که روح آن را برمى

آورد تا در صورت لزوم از انجام کارهایى نادرست اجتناب شود حتى اگر به قیمت رنج این آمادگى را پدید مى
».و درد فراوان تمام شود

اش را کتک بزند. دلیل بچهىشود باى است. از زنى خواسته مىهاى اطاعت کار سادهگاهى تشخیص محدوده
شود بخاطر شود در عمل شنیع فردى بزرگسال شریک شود. از شهروندى خواسته مىاى خواسته مىاز بچه
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هاى تعیین شده توسط کالم خدا  و وجدان تخطى نماید. در هر یک از این موارد، شاگرد دولت از خط مشى
ز سر تکبر بلکه در کمال حلم و فروتنى و اطاعت.نماید. ولى نه امسیح از قبول خواسته خوددارى مى

هاى اطاعت را تعیین کرد. در مورد شریک زندگى زناشویى که بخاطر شغل توان محدودهغالباً به سختى مى
کند، چه باید گفت؟ آیا اطاعت کردن از او نوعى انکار نفس است یا این همسرش احساس خفگى و ناکامى مى

آموز دهد چطور؟ آیا دانشآموزش غیرمنصفانه نمره مىدر مورد معلمى که به دانشباشد؟اطاعت مخرب مى
باید اطاعت کند یا مقاومت؟ در مورد کارفرمایى که بر اساس تبعیض و جانبدارى و منافع شخصى به کارمندش 

گر این ترفیع نصیب مانده چه باید بکند، خصوصاً ادهد چطور؟ کارمندى که از ترفیع درجه بىترفیع درجه مى
اش ضرورى باشد؟براى بهبود وضع خانواده

اند. اینها پرسشهایى هستند که اى وجود دارد، چرا که روابط انسانى پیچیدهدراین باره پرسشهاى بسیار پیچیده
توان پرسشگران را قانع کرد. اصالً چیزى تحت عنوان قاعده اطاعت که هر موقعیتى را با پاسخهاى ساده نمى

اى که مدعى است براى هر موقعیتى کارایى دارد، شدیداً به دیده شش بدهد، وجود ندارد. باید به هر قاعدهپو
شک و تردید بنگریم. اخالقیات غیرمنعطف و تابع قوانین خشک همواره محکوم به شکست است.

مان طفره رفتن از القدس دارد، قصداگر بگوییم تعیین حدود اطاعت بستگى شدید به ارتباط ما با روح
موضوع نیست، با این همه اگر کتابى داشتیم که تمام قواعد مربوط به همه حاالت و شرایط زندگى را در 

ترین تمییز دهنده افکار و نیات قلبى القدس موثقالقدس نبود. روحگرفت، دیگر نیازى به توسل به روحبرمى
برایمان ایفا کند و در هر شرایط تعلیم دهد که چه باید است. او همیشه در کنار ماست تا نقش معلم و نبى را

انجام دهیم.

اعمال اطاعت
کنند. از این رو بسیارى از مطالب مربوط به روند عملى اطاعت را در فصل اطاعت و خدمت با هم عمل مى

مختصراً به شرحشان بعد مورد بررسى قرار خواهیم داد. با این حال هفت عمل اطاعت هست که باید در اینجا 
بپردازیم.

القدس نخستین عمل اطاعت، اطاعت از خداى تثلیث است. در ابتداى روز در پیشگاه پدر، پسر و روح
آنگونه که تو بخواهى، هر چه تو بخواهى؛ هر وقت تو «کنیم. ایستیم و با کلمات تامس آکمپیس دعا مىمى

کنیم. به همین ترتیب در طول روز پیوسته هاى او مىخواستهآنوقت جسم، فکر و روحمان را تسلیم» بخواهى.
کنیم. همانطور که نخستین کلمات روزمان حاکى از تسلیم و سرسپردگى خود را به خداى تثلیث اعالم مى
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سپاریم اطاعت است، واپسین کلمات شبمان نیز باید چنین باشد. جسم و فکر و روحمان را به دستان خدا مى
ار آنگونه که مورد پسندش است با ما عمل کند.تا در دل شب ت

دومین عمل، اطاعت از کالم خداست. همانطور که مطیع کالم خدا هستیم که زنده است (عیسى)، باید مطیع 
سپاریم و بعد کالم را ادراك مقدس) نیز باشیم. ابتدا خویشتن را به شنیدن کالم مىکالم مکتوب خدا (کتاب

دوزیم که کالم را کنیم. در تمام این مراحل نگاهمان را به آن روحى مىاز کالم اطاعت مىکرده در مرحله سوم 
القدس به کالم مکتوب خدا جان سازد. روحاش مىنماید و براى شرایط ما قابل استفادهالهام کرده، تفسیر مى

کند.بخشد و این کالم زنده در طى روز با ما زندگى مىمى
هر یک «امان است. شعار ما در مورد اعضاى خانواده باید این باشد:  ، اطاعت از خانوادهسومین عمل اطاعت

:). همه اعضاى خانواده 2(فیلپیان» از شما مالحظه کارهاى خود را نکند، بلکه هر کدام کارهاى دیگران را نیز
وش دادن به حرفهاى باید خواست و شرایط همدیگر را در نظر بگیرند. اولین قدم در اطاعت خانوادگى گ

مند شدن به تشریک مساعى است که خود نوعى اطاعت اعضاى خانواده است. نتیجه منطقى گوش دادن، عالقه
آید.عملى بحساب مى

کنیم. اگر به کمک ما چهارم، عمل اطاعت از همسایگان و کسانى است که در طى زندگى روزمره مالقات مى
کنیم، یا با انجام کارهاى کوچک ولى مهربانانه و نیز با رفتار گرم و دوستانه به توانیم کمکشاناحتیاج دارند، مى

هاى حیاطشان را بزنیم، یاریشان بشتابیم: خوراکمان را با آنها تقسیم کنیم، از کودکانشان مراقبت کنیم، چمن
اهمیت ن کارها کوچک و بىهرچند کوتاه سرى به آنها بزنیم، ابزارمان را در اختیارشان قرار دهیم.هیچیک  از ای

نیست، چون هر کدام از آنها فرصتى است تا ما زندگى در اطاعت را تجربه کنیم.
کنیم پنجمین عمل اطاعت، اطاعت از جماعت ایمانداران یعنى بدن مسیح است. در خدمت کلیسایى نگاه مى

راى اشغال آن مسئولیت و انجام وظیفه تا جایى یا مسئولیتى را خالى ببینیم و آنوقت اگر خدا دعوتمان کرد ب
توانیم انجام دهیم، بلکه قادر به انجام برخى از کارها هستیم. در اکثر موارد شتابیم. ما همه کارها را با هم نمىمى

این کارها فرصتهایى براى انجام خدمات کوچک ولى خودجوش هستند. گاهى ممکن است دعوت از ما براى 
توانیم در کمال اشد، که در این صورت اگر خدمت مزبور در دلمان تأیید شد، مىخدمت به کلیساى جهانى ب

اطمینان و احترام اطاعت کنیم.
در هر فرهنگى وجود » بیوه زنان و یتیمان«ششمین عمل اطاعت، اطاعت از افتادگان و دلشکستگان است. 

ین مسئولیت ما کار کردن در میان آنها است. ما ). نخست27:1دفاع هستند (یعقوب پناه و بىدارند؛ اینها قشرى بى
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) در سده بیستم راههایى براى همدردى با Kagawaباید مثل فرانسیس آسیسى در سده سیزدهم و کاگاوا (
ستمدیدگان و طرد شدگان بیابیم. بدین ترتیب باید مطابق صلیب زندگى کنیم.

اند و کنیم که تمام اجزایش بهم پیوستهو هفتمین عمل اطاعت از دنیا است. ما در جامعه جهانى زندگى مى
توانیم در انزوا زندگى کنیم. احساس مسئولیت یا عدم احساس مسئولیت ما در قبال محیط زیست نه تنها بر نمى

گذارند. عمل اطاعت ما قحطى زده بر ما تأثیر مىگذارد. ملتهاىمردم سراسر جهان بلکه بر نسلهاى آینده اثر مى
مسئولیتى در آن رو به فزونى است.تصمیم به زیستن بعنوان عضوى مسئول در جهانى است که بى

یادداشت پایانى
اى را که در دوره ما پیرامون مسئله اطاعت و در رابطه با اقتدار مشکلى خاص بروز کرده است. پدیده

ام. هنگامى که مردم در حیطه عوالم روحانى شروع به توضیحش بپردازم بارها مالحظه کردهخواهم بهمى
دهد که کامالً با اندیشه نظامهاى این اى تعلیم مىیابید که عیسى مفهوم اقتدار را به گونهکنند، درمىپیشرفت مى

رجه، عنوان، تصدى یا هیچ نماد رسند که اقتدارشان بسته به موقعیت، دجهان مغایر است. به این آگاهى مى
گیرد. راه اقتدار روحانى. اقتدار روحانى را خود خدا ظاهرى نیست. راه مسیح بکلى جهتى دیگر را پیش مى

توانند توانند به این اقتدار اذعان نمایند و مىنماید. نهادهایى انسانى مىفرماید و خودش آن را حفظ مىمقدر مى
کند. مردى که اقتدار روحانى دارد، ممکن است از این در اصل قضیه تفاوتى ایجاد نمىآن را نادیده بگیرند، ولى

کند اقتدار روحانى داراى دو موقعیت و مقام ظاهرى برخوردار باشد و ممکن است نباشد؛ باز هم فرقى نمى
کنند و بى هیچ درنگ این را تصدیقتوانند بىروند مىنشانه است: شفقت و قدرت. کسانى که در روح راه مى

شود.دانند که اطاعت معلول کالمى است که در اقتدار روحانى به شخص داده مىپرسشى مى
هستند ولى فاقد اقتدار روحانى » اقتدار ظاهرى«ولى مشکل اینجاست که پس تکلیف کسانى که داراى 

به اقتدار روحانى ندارد، پس باشند، چیست؟ از آنجایى که عیسى تصریح فرمود که موقعیت اجتماعى ربطى مى
آیا باید از چنین افرادى اطاعت کرد؟ آیا ما حق نداریم تمام مقامها و مناصب انسانى را نادیده بگیریم و تنها از 
کسانى که اقتدار روحانى دارند، اطاعت کنیم؟ اینها چند نمونه از پرسشهایى هستند که از جانب افرادى 

شود. اینها پرسشهایى جایز هستند و القدس رفتار نمایند، مطرح مىوحخواهند در طریق رغرض که مىبى
شایسته است پاسخى دقیق به آنها داده شود.

کند که باشد. اطاعت انقالبى به ما حکم مىپاسخ به این پرسشها هرچند ساده نیست ولى ناممکن نیز نمى
خرب نباشد. هم پطرس و هم پولس مسیحیان را مطیع همه قدرتهاى بشرى شویم،البته تاجایى که این اطاعت م
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شود. دانستند که از این نهاد بشرى خیر زیادى عاید مىکردند، چون مىپرست مىدعوت به اطاعت از حکام بت
ام که وراى قدرتهاى بشرى حکمت زیادى نهفته است و نادیده گرفتن این حکمت به ضرر ما تمام من دریافته

شود.مى
خواهم دلیل دیگرى را بیفزایم که چرا باید از کسانى اطاعت کنیم که صاحب قدرت هستند ، مىبه این دلیل

باشند. ما بایستى بخاطر احترام به آن فرد و نیز بخاطر حس همدردى که با او بهره مىولى از اقتدار روحانى بى
که در چنین معضلى گرفتارند، بخاطر درگیر بودنش در شرایطى دشوار باید از وى اطاعت کنیم. من با کسانى 

آور و ام. قدرت مردابى یأسکنم، چون خودم چندین بار در موقعیت ایشان قرار گرفتهخیلى احساس همدلى مى
اید تا با اقتدار روحانى فرمان کشنده است، خصوصاً اگر بدانید که به اندازه کافى در حیات الهى ریشه ندوانیده

ى را که از نفس افتاده و براى فریب  دادن مردم و جلب اطاعتشان به ترفندهاى وار کسدهید. من احساس دیوانه
ها به اینگونه افراد بخندند و اقتدارشان را نادیده بگیرند ولى شناسم. شاید بعضىاندیشد، بخوبى مىزیرکانه مى

تحمل کنند و با چه دانم در درونشان چه درد و رنجى را بایدگریم چون مىکنم. به حالشان مىمن چنین نمى
تضادى در زندگى دست به گریبانند.

توانیم دوستشان توانیم براى آنان دعا کنیم تا از قدرت و اقتدار پر شوند. همچنین مىاز همه اینها گذشته، مى
وار زیست کنیم، خیلى زود باشیم و به هر ترتیب که ممکن است کمکشان نماییم. اگر بر طبق زندگى صلیب

هیم یافت که هم اقتدار روحانى ایشان افزایش خواهد یافت و هم اقتدار ما.درخوا
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9فصل 

انضباط خدمت

این درس را فرابگیر که اگر قرار است در نقش یک نبى انجام وظیفه کنى، آنچه نیاز دارى یک بیل است، نه 
برنارد کلروویى-عصاى پادشاهى

باشد. زمانى که عیسى شاگردانش را براى همانطور که صلیب نشانه اطاعت است، لُنگ نیز نشانه خدمت مى
شام آخر بدور هم جمع کرد، ایشان درگیر این مسئله بودند که کدام یک از بقیه بزرگتر است. براى آنان این 

). هر وقت این مسئله 46:9(لوقا» رگتر استدر میان ایشان مباحثه شد که کدام یک از ما بز«مسئله تازه نبود. 
آید که چه کسى از بقیه وجود دارد که چه کسى بزرگتر از بقیه است، خواه ناخواه این مسئله هم پیش مى

دانیم که هیچوقت کوچکتر است. در مورد ما هم اصل مطلب همین است، اینطور نیست؟ اکثر ما آدمها مى
ارید کوچکتر از همه هم نباشیم. بزرگتر از همه نخواهیم شد؛ پس بگذ

شاگردان که براى بپا داشتن عید فصح گرد هم آمده بودند، به فراست آگاه بودند که الزم است یکى برخاسته 
تر و حقیرتر شستند که از همه پستپاهاى دیگران را بشوید. مشکل این بود که تنها کسانى پاهاى دیگران را مى

ا پاهایى که چرك و کثافت رویشان دلمه بسته بود، ردیف کنار همدیگر نشسته بودند بودند. از این رو همگى ب
و هیچکس قصد برخاستن و شستن پاهاى دیگران را نداشت. این موضوع چنان مایه دلخورى آنان بود که حتى 

. آنگاه خواستند بعنوان کوچکترین فرد گروه شناخته شوندحاضر نبودند پیرامونش حرف بزنند. هیچکدام نمى
عیسى لُنگ به کمر بسته لنگى برداشت و بزرگى را از نو تعریف کرد.

خواند: او که در پیش چشمان ایشان مدتها همچون خادمى زیسته بود، حال ایشان را به طریق خدمت فرامى
شوئید. پس اگر من که آقا و معلم هستم پاهاى شما را شستم بر شما نیز واجب است که پایهاى یکدیگر را ب«

). از برخى جهات 15ù14:13(یوحنا» اى دادم تا چنان که من با شما کردم، شما نیز بکنیدزیرا به شما نمونه
دهیم دعوت عیسى به ترك پدر و مادر، خانه و وطن بخاطر انجیل را بشنویم ولى حاضر نیستیم ما ترجیح مى

ز نوع تند و شدیدش به انسان حس ماجراجویى کالم او را در مورد شستن پاهاى دیگران بشنویم. انکار نفس ا
دهد. اگر ما همه را ترك گوییم حتى ممکن است این شانس را داشته باشیم که به فیض شهادت نایل شویم. مى

راند.اهمیت مىولى خدمت ما را به حیطه امور دنیوى، عادى و بى
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دهد که به بازیهاى ترفیع را بما مىدر انضباط خدمت نیز آزادى عظیمى نهفته است. خدمت این قدرت 
دهد. این پایان مى» سلسله مراتب«بگوییم. خدمت به نیاز (و اشتیاق) ما به »! نه«درجه و ترقى و اقتدار طلبى 

ها خیلى شبیه هستیم! در مرغدانى مادامى که معلوم نشود کى از عبارت بسیار گویا و افشا کننده است. ما به مرغ
شود، و البته مابقى مرغان هم ما بین این دو قطب کى از همه کوچکتر، آرامش برقرار نمىهمه بزرگتر است و 

تواند زمان را در میان خود حاکم نسازد، نمى» سلسله مراتب«پلکند. هرگروه انسانى اگر قواعد براى خود مى
در نحوه نشستن افراد و توانیم بوضوح پاشد. سلسله مراتب را مىطوالنى دوام بیاورد و خیلى زود از هم مى

نحوه سلوك کردن آنهادر روابطشان با یکدیگر ببینیم که معموالً فرد کوچکتر (از نظر مرتبه) هنگام صحبت 
سپارد، که هنگام انجام کارى که هر دو حضور بندد و رشته سخن را به او مىکردن به نفع بزرگتر لب فرو مى

اى از رابطه تواند نشانهو غیره (بسته به نوع کار این رفتارها مىایستد تر از بزرگتر مىدارند، کوچکتر عقب
سرورى و نوکرى باشد). این چیزها بر تارك جامعه بشرى نوشته شده است.

تواند شناسى مىنکته اینجاست که ما قصد نداریم مفهوم رهبرى یا اقتدار را به کل نادیده بگیریم. هر جامعه
توان به سهولت رهبرى ن کارى محال است. حتى در میان عیسى و شاگردانش نیز مىبالفاصله ثابت کند که چنی

و اقتدار را مشاهده کرد. مسئله این است که عیسى رهبرى را از نو تعریف کرد و خطوط اقتدار را دوباره ترسیم 
نمود.

ون اقتدار اصیل روحانى خیلى عیسى هیچوقت تعلیم نداد که همه از اقتدار برابر برخوردارند. درواقع او پیرام
چیزها بیان کرد و تصریح نمود که بسیارى از انسانها فاقد اقتدار روحانى هستند. ولى اقتدارى که عیسى در 

گفت اقتدار مبتنى بر سلسله مراتب نیست. ما باید ماهیت زیربنایى تعلیم مسیح را در این باره موردش سخن مى
مخالفت نکرد، بلکه » سلسله مراتب«پندارند، عیسى فقط با ه بسیارى مىبه روشنى دریابیم. برخالف آنچه ک

کرد، اقتدارى براى اعمال کنترل بر دیگران نبود. بکلى آن را ملغى ساخت. اقتدارى که وى از آن صحبت مى
اقتدار به تعریف عیسى یک کار کرد بود، نه یک موقعیت.

کنند و رؤسا بر ایشان مسلطند. م امتها برایشان سرورى مىآگاه هستید که حکا«عیسى چنین اظهار داشت: 
هاى سلسله مراتب روزگار خویش را رد کرد. او بطور تمام و کمال نظام» لیکن در میان شما چنین نخواهد بود

خواهد بزرگ گردد، خادم شما هرکه در میان شما مى«پس چه روابطى باید در میانشان حاکم باشد؟ 
). بنابراین اقتدار روحانى 25:20-28(متى » انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کندباشد...چنانکه پسر

شود و نه در عنوان، بلکه در لُنگ بر کمر که منظور عیسى است، اقتدارى است که نه در مقام و منصب یافت مى
بستن.
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خدمت حق به جانب در برابر خدمت راستین
خدمت حق «خواهیم خدمت راستین را بفهمیم و آن را عمالً بکار بندیم، اول باید بتوانیم میان آن با اگر مى

تمییز دهیم.» به جانب
گیرد. انرژى بسیار زیادى را صرف حساب و کتاب و خدمت حق به جانب از تالش انسانى سرچشمه مى

انواع نمودارهاى جامعه شناختى رسم » به مردم کمک کنیم«هکند. براى اینکریزى براى ارائه خدمت مىطرح
کنیم. خدمت راستین از رابطه عمیق و درونى با خدا سرچشمه ها و مطالعات گوناگون مىکنیم و بررسىمى
نماید. کند و ما را به انجام خدمت تشویق مىگیرد. انگیزه خدمت ما نجوایى است که خدا در گوشمان مىمى

من «نویسد: شود، ولى این دیگر انرژى افسار گسیخته جسم نیست. تامس کلى مىصرف مىالبته انرژى 
»کند.گیر و پر التهاب هدایت نمىفرسا و نفسام که او هرگز ما را به سمت تالشى طاقتدریافته

ه است اش کسب نتایج تکان دهنداست. دغدغه» العادهکارهاى بزرگ و خارق«خدمت حق به جانب به دنبال 
تا این نتایج را بر تابلو امتیازات کلیسایى ثبت کند. این دیدگاه از خدمت کردن، تنها در صورتى که خدمتى 

برد. خدمت راستین تمایز قایل شدن میان خدمات کوچک و بزرگ را العاده و عظیم باشد در آن، لذت مىخارق
، خدمت راستین غالباً خدمت کوچک را ترجیح داند. تازه در جایى هم که تمایزى باشدتقریباً غیرممکن مى

داند. خدمت راستین به هر خدمتى بدون دهد، آنهم نه از سر فروتنى کاذب، بلکه چون این خدمت را مهم مىمى
کند.تبعیض و بصورت فرصتى براى خدمت کردن نگاه مى

م تالشهایش را ببینند و از آن خدمت حق به جانب انتظار پاداش ظاهرى دارد. احتیاج به این دارد که مرد
سپاسگزارى کنند. محتاج تحسین مردم است و البته با فروتنى مذهبى شایسته، چشم انتظار قدردانى است. 
خدمت راستین دوست دارد مخفى بماند. از قیل وقال و مورد توجه واقع شدن ترسى ندارد، ولى در پى جلب 

باشد.، همان تأیید الهى برایش کافى مىتوجه هم نیست. از آنجایى که خاستگاهش خداست
نشیند تا نتیجه خدمتش را در فرد مخدوم خدمت حق به جانب شدیداً نگران نتایج است. با اشتیاق تمام مى

تر از حد انتظار باشد. شود که نتایج حاصله پایینببیند و متقابالً پاسخ خود را بگیرد. اوضاع زمانى بدتر مى
ه محاسبه نتایج ندارد. از اینکه توانسته خدمتى انجام دهد شادمان است. خدمت راستین خدمت راستین نیازى ب

تواند دشمنان رإ؛ّّ هم مثل دوستان، آزادانه خدمت کند.مى
نماید. گاهى فقط بزرگان خواهد خدمتشان کند، دستچین و گزینش مىخدمت حق به جانب کسانى را که مى

چون خدمت به این طبقه متضمن منافع و امتیازات است. گاهى بیچارگان و کند،و قدرتمندان را خدمت مى
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دهد. خدمت راستین میان کند با این نیت که تصویرى فروتنانه از خویشتن ارائه مىپناهان را خدمت مىبى
س باشید (مرق» غالم همه«گوید: شود، چون فرمان عیسى را شنیده که مىمخدومان تبعیض و تمایزى قایل نمى

هدف اینست که خادم همه باشیم، من مکلف هستم که به همه «اى نوشته: ). فرانسیس آسیسى در نامه35:9
»بخش خداوندم را جامه عمل بپوشانم.خدمت کنم و کلمات تسلى

» احساس«تواند خدمت کند که تأثیر خلق و خو و هوس قرار دارد. تنها زمانى مىخدمت حق به جانب تحت
گذارند. خدمت راستین را در خود داشته باشد. ناخوشى یا کم خوابى بر میل  به خدمت تأثیر مىخدمت کردن 

احساس «داند که کند، چون نیاز به خدمت وجود دارد. به خوبى مىبا سادگى و امانتدارى کار خود را مى
نترل خدمت را در گذارد احساسات کتواند مانعى در راه خدمت راستین باشد. نمىاغلب مى» خدمت داشتن

سازد.اى براى انضباط احساسات مىدستهاى خود بگیرند، بلکه خدمت را وسیله
شود، عملکرد دارد. پس خدمت حق به جانب موقتى است. تنها در خالل مدتى که خدمتى خاص انجام مى

دگى است. کشد. خدمت راستین خود شیوه زناز اینکه آن خدمت خاص به پایان رسید، دست از کار مى
الگوهاى خدمت راستین در خود زندگى ریشه دارند. هرجا که انسانى احتیاج به کمک داشته باشد، بطور 

شود.خودانگیخته دست به کار مى
خدمت حق به جانب فاقد حساسیت است. بر رفع نیاز حتى به قیمت مخرب بودن خدمت، پافشارى 

تواند خدمت کند، ت راستین همانطور که آزادانه مىکند. براى کمک کردن مترصد فرصت است. خدممى
کشند ایستند و انتظار مىآنانى که تنها مى«گوید: تواند آزادانه از انجام خدمت خوددارى کند. جان میلتون مىمى

»کنند.هم به نوعى خدمت مى
ذهبى بر چیده زند. در واپسین تحلیل (زمانى که همه ظواهر مخدمت حق به جانب به جمع لطمه مى

ترین سازد و تبدیل به یکى از موذیانهشوند) هدفش جالل یافتن فرد است. از این رو دیگران را مدیون ما مىمى
اش گسستگى در جمع است.شود. نتیجهترین اشکال شناخته شده فریبکارى مىو مخرب

ش و بدون ادعا براى کمک به رفع از طرف دیگر، خدمت راستین تأثیر سازنده بر جمع دارد. در کمال آرام
بندد، سازد. مىگرداند. هیچکس را براى برگشتن به خدمت مکلف نمىنیازهاى دیگران به هر طرف چشم مى

اش یکپارچگى در جمع است.کند. نتیجهبخشد و بنا مىکند، شفا مىترو خشک مى

خدمت و فروتنى
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دانیم کند. همانطور که همگى مىانضباط خدمت عمل مىفیض فروتنى بیش از هر شیوه دیگرى از طریق
آید. هر چه بیشتر در پى آن بدویم، فروتنى یکى از فضایلى است که هیچوقت با جستن و طلبیدن بدست نمى

شود. تصور اینکه ما فروتنى داریم دلیلى قاطع براین است که فروتن نیستیم. بنابراین اکثریت بیشتر از ما دور مى
توان کرد، پس گیریم که چون براى بدست آوردن این فضیلت ارزشمند مسیحى کارى نمىرا براین مىما فرض 

بهتر است دست روى دست بگذاریم.
توانیم انجام دهیم. الزم نیست با سردرگمى به زندگى ادامه دهیم با این امید که ولى کارى هست که مى

انضباطهاى روحانى، خدمت بیش از بقیه به رشد فروتنى منتهى روزى فروتنى در دامنمان بیفتد. از میان همه
شود و بخش زنیم که در نهایت نفعش عاید دیگران مىشود. وقتى آگاهانه دست به عملى گزینشى مىمى

پیوندد.گیرد، تغییرى عمیق در روحمان بوقوع مىاعظمش در خفا انجام مى
حد و حصر جسم را منضبط سازد، و امیال جسم میال مفرط و بىتواند به اندازه خدمت، اهیچ انضباطى نمى

کند ولى در مقابل خدمت پنهانى را بصورت خدمت پنهانى تغییر شکل دهد. جسم در مقابل خدمت ناله مى
آورد. جسم دست به ابداع دهد. خدمت در خفا به وجهه و تشخص انسان فشار مىفریاد و فغان سر مى

زند تا توجه دیگران را به خدمتى که انجام داده جلب کند. اگر با ل قبول مذهبى مىترفندهاى موذیانه و قاب
شود. هر بار که قاطعیت از تسلیم شدن در برابر شهوت جسم خوددارى نماییم، آنوقت جسم مصلوب مى

سازیم.کنیم، درواقع غرور و خودپسندى خود را مصلوب مىجسممان را مصلوب مى
زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانى از «ویسد: نیوحناى رسول مى

توانیم به عمق معناى این عبارت پى ). ما به این علت نمى16:2(اول یوحنا» پدر نیست، بلکه از جهان است
کردن یا انضباط امان در کنترل به ناتوانى» شهوت جسم«ببریم که مایلیم آن را تاحد گناه جنسى پایین بیاوریم. 

» خواهش چشم«) گفته که C.H.Doddکند. سى.اچ. داد (دادن خودمان یعنى شهوات طبیعى بشرى اشاره مى
خودپرستى «به تعریف او همان » غرور زندگانى«گرایش انسان است در اینکه اسیر امور ظاهرى شود. 

دید: شیفتگى در برابر قدرتها و توان یک چیز مشترك رااست. در هر یک از سه مورد فوق مى» متظاهرانه
باشد و جسم دشمن خونى هاى طبیعى بشرى، بدون هیچ وابستگى به خدا. این جسم است که در کار مىتوانایى

فروتنى است.
ترین انضباط روزانه ضرورى است. جسم باید درسى دردناك براى مهار این شهوات وجود سختگیرانه

تواند جسم را نباید براى خودش قایل شود. این خدمت پنهانى است که مىفراگیرد، این درس که هیچ حقى 
خوار و خفیف سازد.
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تأثیرى »  دارانه و مقدسدعوتى جدى به زندگى دین«) با کتاب خود، William Lawویلیام ال (
ه دیده روز کند که هر روز را باید بماندگار بر انگلستان سده هیجدهم گذاشت. ال در این کتاب توصیه مى

توانیم کارى کنیم که هر روز روز فروتنى باشد؟ با یادگیرى خدمت کردن به فروتنى نگریست. چگونه مى
کند. به عقیده او اگر ما دانست که تنها انضباط خدمت است که فروتنى را وارد زندگى ما مىدیگران. ال مى

خواهان فروتنى هستیم:

ها و ضعفهایشان را بپوشانیم. هاى همنوعان خویش نظر بیفکنیم و سستى...باید به تمام ضعفها و ناتوانى
هایشان اشان شاد باشیم. در غصهکماالتشان را بستاییم، به خاطر فضایلى که دارند تشویقشان کنیم، از کامرانى

ایشان را هاىاشان را نادیده بگیریم، خباثتها و بداندیشىمهرىاشان را بپذیریم، بىهمدردى کنیم، دوستى
ترین کارها را براى حقیرترین انسانها انجام دهیم.ببخشاییم، خادم خادمان باشیم و پست

شود که فضیلت فروتنى در ما رشد خواهد کرد و آنوقت نتیجه اعمال این انضباط روزانه بر جسم این مى
ى متوجه شوق و شعفى تازه در کنیم ولناغافل از وجودمان سربرخواهد آورد. با اینکه حضورش را حس نمى

شویم. با وجودى که زده مىشویم. از حس تازه اعتماد که در فعالیتهایمان مشهود است، شگفتزندگى مى
کنیم. به ناپذیر زندگى مىخواستهاى زندگى کماکان بزرگ هستند ولى در ما حسى نوین از آرامشى ژرف و خلل

نگریم، چون نه تنها موقعیتشان را بلکه دردهایشان را نیز مالطفت مىکسانى که زمانى مورد حسادتمان بودند، با 
کنیم روحى داریم که با مطرودان، رانده بینیم. احساس مىگرفتیم، حال مىبینیم. کسانى را که نادیده مىمى

کند.) همدردى مى13:4(اول قرنتیان» قاذورات دنیا«شدگان و 
پیوندد، بخ محبت و شادى عمیقترى نسبت به خدا پى حتى عالوه بر تغییر حالتى که در وجودمان بوقوع مى

گردد. خدمت شادمانه پنهانى به دیگران امان ماالمال از لحظات ستایش و تسبیح مىبریم. روزهاى زندگىمى
شویم و درواقع چنین نیز هست.ىنوعى دعاى شکرگزارى عملى است. گویى از مرکز کنترلى جدید هدایت م

بله...اما
همیشه با هر بحث جدى پیرامون خدمت، تردیدى طبیعى و قابل درك همراه است. این تردید چیز خوبى 
است چرا که پیش از آنکه انسان نسنجیده خود را درگیر هر انضباطى کند، عاقالنه به ارزیابى آن بپردازد. ترسى 

کنند؛ مرا نردبان اگر من این کار را بکنم مردم از من سوءاستفاده مى«آورد: مان سربرمىشبیه به این از وجود
خواهیم خدمت کردن را برگزینیم یا درست در همین جا است که باید بفهمیم آیا مى» سازند.ترقى خود مى
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گیریم که به میم مىگزینیم هنوز بر اوضاع تسلط داریم. خودمان تصخادم بودن را. وقتى خدمت کردن را برمى
چه کسى و چه زمانى خدمت کنیم. اگر خودمان بر اوضاع تسلط داشته باشیم آنوقت شدیداً نگران آن هستیم که 

دیگران ما را نردبان خود قرار دهند و از ما سوءاستفاده کنند.
کنیم. در این کار گزینیم، آنوقت حق تسلط بر اوضاع را از خویش سلب مىولى وقتى خادم بودن را برمى

تواند آزادى عظیمى نهفته است. اگر داوطلبانه بپذیریم که دیگران از ما سوءاستفاده کنند، آنوقت دیگر کسى نمى
گیرى در مورد خدمت کردن به چه کسى و تصمیمدهیم، حقما را با بازى بگیرد. وقتى خادم بودن را ترجیح مى

نماییم و بدین ترتیب همیشه در دسترس خواهیم بود.چه زمانى را از خود سلب مى
نگرد. او خود را صاحب از نظرگاه یک برده به قضایا نگاه کنید. یک برده به کل زندگى از دیدگاه بردگى مى

کنم منظور مرا درك کنید، وقتى بیند. خواهش مىخوردارند، نمىهیچ حقوقى که مردان و زنان آزاد از آن بر
باشد. با این حال وقتى آزادانه این نوع بردگى ناخواسته و غیر داوطلبانه است، خیلى ظالمانه و غیرانسانى مى

شود. بندگى داوطلبانه خوشى عظیمى است.کنیم، همه چیز عوض مىزندگى را انتخاب مى
براى ما دشوار باشد، ولى پولس با چنین مشکلى مواجه نبود. او بارها به اینکه غالم تصور بردگى شاید

را در رساالتش بکار برده بود » غالم محبت«مسیح است به خود بالیده و با دست و دلبازى مفهوم قرن اولى 
را قبول کند). تمام اى که از سر محبت و آزادانه و به میل و  اختیار خود بندگى کسى (غالم محبت یعنى برده

کند که ما لحن پولس را تلطیف نماییم. اما فرقى نمى» غالم«ترجمه کردن  کلمه » خادم«کنیم تا با تالشمان را مى
اى بکنیم، مطمئن باشید که منظور پولس گذشتن از حقوق خویش با میل و رضایت قلبى از این واژه چه استفاده

است.
ستفاده واقع شدن و نردبان ترقى دیگران شدن، موجه است چون این اتفاقى است بنابراین ترس از مورد سوءا

تواند به فردى که خودش خواسته زیر پاى دیگرى قرار بگیرد، آسیبى که ممکن است بیفتد. ولى چه کسى مى
مثل گل پس چنان مطیع باشید که همه بتوانند پایمالتان کنند و«آموزد: برساند؟ تامس آکمپیس به ما چنین مى

»والى خیابان لگدکوبتان نمایند.
داستان زیبایى بازگو شده که در آن فرانسیس به برادر لئو معناى » گلهاى کوچک قدیس فرانسیس«در کتاب 

رفتند فرانسیس تمام چیزهایى آموزد. هنگامى که آن دو در زیر باران و سرماى شدید راه مىخوشى کامل را مى
آورد و هر بار چنین شوند را به یاد لئو مىشادى آور تلقى مى-از جمله دنیاى مذهبىو-را که به رغم دنیا 

کنم شما را به خدا تمنا مى«سرانجام برادر لئو با اوقات تلخى پرسید:» خوشى کامل در این هم نیست.«افزود: مى
ترین ترین و حقیرانهن پستآنگاه فرانسیس شروع به برشمرد» توان یافت؟که بگویید که خوشى کامل را کجا مى
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اه برادر لئو، بنویس که خوشى کامل در این «توان تصور کرد نمود و هر بار چنین اضافه کرد: کارهایى که مى
القدس که بزرگترین و مهمترین فیض و عطاى روح«بندى موضوع به لئو گفت: وى براى توضیح و جمع» است.

ها با میل و نفس و تحمل رنجها، توهینها، خفت و خواریها و سختىبخشد، غلبه یافتن برمسیح به دوستانش مى
»رغبت و به خاطر محبت مسیح است.

اى بطرز ترسیم که چنین طرز تلقىامروزه هضم این سخنان براى ما خیلى دشوار است. از این مى
نایى و پتانسیل انسانى ناپذیرى به ریاضت کشى و نفس کُشى منجر شود. نگرشى در کلیسا که ارزش توابرگشت

آورد نگرشى کامالً اشتباه است اما آیا خدمت به این مفهوم این نگرش را مجدداً احیا را به شدت پایین مى
کند؟ یقیناً خیر. بدون تردید این نگرش خطرى است که همیشه باید از آن برحذر بود. ولى از طرف دیگر از نمى

اگر در زندگى ما هیچ اثرى از عنصر ریاضت «نانکه بونهوفر گفته: نقطه مقابل نیز مواظب دشمن باشیم. همچ
وجود نداشته باشد، اگر عنان امیال جسمانى را آزاد بگذاریم...آنوقت فراگیرى خدمت مسیح را بسیار دشوار 

» خواهیم یافت.

خدمت در کوچه و بازار
شامل مجموعه قواعد اخالقى نیست، خدمت فهرستى از کارهایى نیست که باید انجامشان دهیم، خدمت 

بلکه جزیى از روال زندگى است. انجام دادن خدمات خاص با زیستن مطابق انضباط خدمت یکى نیست. 
شود، خدمت هم خیلى فراتر از انجام خدمات همانطور که بازى بستکبال فقط به کتاب قواعد بازى خالصه نمى

خادم بودن یک چیز. در انضباط خدمت نیز مانند دیگر خاص است. مثل یک خادم عمل کردن یک چیز است و
توان در ساز و کار خدمت خبره شد.انضباطها، تنها از طریق تجربه کردن است که مى

با این همه، تأکید بر ماهیت درونى خدمت کافى نیست. خدمتى خدمت است که در دنیایى که ما در آن 
و باید از موارد مشابهى که در کوچه و بازار و زندگى روزمره اتفاق کنیم شکل گرفته باشد. از این رزندگى مى

افتد، به دنبال درك ماهیت خدمت باشیم.مى
توانند دست به کنند نیز مىدر بدو امر خدمت مخفیانه را داریم. حتى رهبرانى که در جمع خدمت مى

ات ما پیش چشمان دیگران انجام گیرد، واقعاً خدماتى بزنند که بکلى از نظر دیگران مخفى بماند. اگر تمام خدم
در پس پرده خدمت کردن و «اى هستیم. به رهنمود روحانى جرمى تیلور گوش کنید: مایهآدمهاى سطحى و بى

کند و از اینکه کمتر مورد تمجید قرار گرفت را دوست بدارید و راضى باشید به اینکه کسى تحسینتان نمى
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پنهان کارى دهن ». کنید، ناراحت نشویدامى را که استحقاقش را دارید دریافت نمىنادیده گرفته شوید یا احتر
برد.کجى به جسم است و غرور را از بین مى

شود. رسد که خدمت پنهانى تنها به خاطر فردى است که مورد خدمت واقع مىدر نگاه اول چنین به نظر مى
گذارد. انى که هیچ خبرى از آنها هم ندارند، تأثیر مىولى چنین نیست خدمات مخفى و ناشناس حتى بر کس

توانند توضیحى براى کند، هرچند که خودشان هم نمىترى در دل مردم ایجاد مىحس محبت و شفقت عمیق
شود، اى انجام گیرد، در دلشان حس عمیقى از پرستش ایجاد مىاین حس بیابند. اگر در حقشان خدمت مخفیانه

توان قوله خدمت خیلى ژرفتر از آن چیزى است که بتوان تصور کرد. این خدمتى است که مىدانند که مچون مى
پراکند.به کرات و براى همه آدمها انجام داد این خدمت امواج شادى و قدرشناسى را به میان جماعت مى

ایى چون توانیم براى خدمت راههرسد. ما هم مثل طابیتا مىبعد نوبت به خدمت چیزهاى کوچک مى
خواهم برایتان تعریف کنم داستانى ). مطلبى که مى39:9زنان بیابیم (اعمالها براى بیوهدوختن پیراهنها و جامه

واقعى است. زمانى که براى نوشتن پایان نامه دکتراى خود بشدت مشغول کلنجار رفتن با کتب بودم، یکى از 
توانم او را براى انجام چند بود و او از من خواست اگر مىدوستانم بمن زنگ زد. زنش اتومبیل را با خود برده 

فرستادم. کار مختلف ببرم. من که در تله افتاده بودم قبول کردم، درحالى که در دلم بر بخت بد خود لعنت مى
اثر بونهوفر را برداشتم و با خودم فکر کردم که شاید » مشارکت مسیحى«هنگام خارج شدن از در خانه، کتاب 

قرارى به تابى و بىرفت من با بىخواندنش پیش بیاید. در خالل هر کارى که دوستم براى انجامش مىفرضت
خوردم. باالخره وقتى نوبت خرید رفت، غبطه مىکردم و بر زمان گرانبهایى که بدینگونه هدر مىساعتم نگاه مى

ردم که من همینجا در داخل اتومبیل از سوپر مارکت که آخرین کار دوستم بود، رسید با دست به او اشاره ک
مانم، کتابم را برداشتم و از همانجایى که عالمت گذاشته بودم شروع به خواندن کردم:منتظر مى

تواند براى دیگرى انجام دهد، خدمت مساعدت فعال است. دومین خدمتى که در جامعه مسیحى یک فرد مى
مور پیش پا افتاده و بیرونى. هر جا که گروهى انسان در کنار در وهله اول این خدمت یعنى یارى رساندن در ا

ترین توان بسیارى از این کارها را یافت. هیچکس آنقدر خوب نیست که پیش پا افتادهکنند مىهم زندگى مى
خدمت را انجام دهد. کسى که نگران تلف شدن وقتش براى انجام این کارهاى کوچک و جزیى است، معموالً 

گیرد.خود را بیش از اندازه جدى مىاهمیت کار 

مانند. شکر شاید طعم گوید که فضایل بزرگ و وفاداریهاى کوچک به شکر و نمک مىفرانسیس دو سال مى
توان استفاده کرد. فضایل دلپذیرى داشته باشد، ولى کار بردش خیلى محدود است. نمک را در همه جا مى
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خدمت در امور کوچک، خدمتى روزمره است. انجام تکالیف بزرگ مستلزم بریم؛ بزرگ را به ندرت به کار مى
فرصتهاى کوچک هر » «اى است؛ اما انجام امور کوچک مستلزم فداکارى پیوسته است.فداکارى زیاد ولى لحظه

خواهیم نسبت به این امور جزیى وفادار بمانیم، دیگر مجالى براى نفس کشیدن نفس رسند. اگر مىلحظه فرا مى
هاى بزرگ بگذرانیم، درحالى که متأسفانه از آزادى خود ماند. ما بایستى صدها بار براى خدا قربانىما باقى نمى

»رویم.سوءاستفاده کرده به دنبال امیال و عادات خودمان مى
توان در زوایاى کوچک و کم اهمیت زندگى یابیم که مسائل واقعى را مىدر قلمرو روح به زودى درمى

چشمانمان را براى دیدن این واقعیتها کور کرده است. انجام » العادهکارهاى فوق«فت. شیفتگى براى انجام یا
کند. کم کم به مسائل کوچک به دیده موضوعات محورى خدمات کوچک تنبلى و بطالت را از ما دور مى

احساس خوارى و حقارت تعالى روح این نیست که از انجام کارهاى کوچک «خواهیم نگریست. فنلون گفته: 
».کنیم. بلکه برعکس، چون همین امور ظاهراً پیش پا افتاده داراى پیامدها و اثرات بزرگى هستند

اگر ». احسان«خدمت دیگر، حفظ آبروى دیگران است. یا چنانکه برنارد کلروویى عنوان کرده، خدمت 
کند. پولس رسول بما خیلى ضرورت پیدا مىخواهیم از شر غیبت و بدگویى در امان بمانیم، این خدمت مى

هاى خود را در لفافه ها و غیبتگویى). شاید ما بخواهیم یاوه2:3(تیطس » هیچکس را بد نگوییم«آموخته که 
توجیهات مذهبى بپوشانیم ولى در هر صورت بدگویى زهرى مهلک است. جلوى زبان را گرفتن انضباطى 

دهد.آورى انجام مىفتسخت است که در وجود فرد کارهاى شگ
زنند جاى بگیریم. ما در هیئت شبانى کلیسایمان قانونى حتى نباید در زمره کسانى که به دیگران افترا مى

دهیم پیش داریم که از طرف اعضاى کلیسا نیز با استقبال روبرو شده است. ما به هیچیک از اعضا اجازه نمى
خواهیم مستقیماً صحبت کند. با مالیمت ولى خیلى محکم از آنها مىشبانى از شبان دیگر با لحن تحقیرآمیز 

دهیم پشت سر شبانان حرف و فهمند که ما اصالً اجازه نمىدار بروند. کم کم مردم مىپیش خود شبان مسئله
کنند و از رعایتش نتایج سودمندى به حدیثى مطرح شود. این قانون را همه اعضاى هیئت رهبرى رعایت مى

ایم.وردهدست آ
پراکند و ریشه و شاخه را با هم تباه که زهر مهلک را در میان شنوندگان مى«برنارد ما را از زبان مغرض 

بر حذر » سازداند را هم آلوده مىواسطه بلکه کسانى را که دهان به دهان شنیدهکند و نه تنهاشنوندگان بىمى
ار است.دارد. حفظ آبروى دیگران خدمتى عمیق و پایدمى

خدمت دیگر این است که اجازه بدهیم دیگران ما را خدمت کنند. وقتى عیسى شروع به شستن پاهاى 
گذاشت استادش خم شده چنین خدمت پستى را براى او شاگردان خود کرد، پطرس مقاومت کرد. او هرگز نمى
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ل نه تنها ابراز فروتنى نبود بلکه عملى از رسد؛ در واقع این عمانجام دهد. این کار نوعى ابراز فروتنى به نظر مى
شد. اگر پطرس خودش استاد بود، سر غرور بود. خدمت عیسى اهانتى به تعریف پطرس از اقتدار محسوب مى

شست! اینکه بگذاریم دیگران به ما خدمت کنند، خود عملى از سر اطاعت و هرگز پاى کسى را نمى
بر خودمان. با کمال میل خدمت ارائه شده » اقتدار ملکوت«شناختن خدمتگزارى است. این کار یعنى به رسمیت 

کنیم که باید آن خدمت را جبران نماییم. آنانى که از پذیریم و هیچوقت هم احساس نمىتوسط دیگران را مى
توانند از رهبرى که خدا در ملکوتش مقرر فرموده اطاعت کنند.پذیرند، نمىسر غرور خدمت دیگران را نمى

اى در روزگار ما خیلى کمیاب خدمت دیگر به جا آوردن احترامات معمول است. چنین رفتارهاى شفیقانه
شده است. ولى ما که از نور هستیم هرگز نباید آداب معاشرت متداول در هر فرهنگ را خوار بشماریم. این 

یگر را با آن به رسمیت شناخت. توان در جامعه امروزى ارزش و اعتبار یکدیکى از معدود راههایى است که مى
» مالیم باشیم و کمال حلم را با جمیع مردم به جا آوریم«همچنانکه پولس به تیطس توصیه کرد، ما هم باید 

).2:3(تیطس 
میسیونرها به خوبى به ارزش احترامات واقفند. آنها تا زمانى که ابتدا در میان فرهنگى جدید کامالً رسوخ 

خواهند به ها و آداب معاشرت و سنن آن فرهنگ اطالعاتى کامل بدست نیاورند، از کسى نمىنکنند و از آیین
سخنانشان گوش بدهد، چون ممکن است عملى از آنها سر بزند که با فرهنگ حاکم منافات داشته باشد و همه 

ز آداب معاشرت و سایر توانیم اکنیم که مىها را پنبه نماید. با این حال ما در فرهنگ خودمان احساس مىرشته
هاى رایج تخطى نماییم و باز مقبول عامه واقع شده حرفمان شنونده داشته باشد. آنوقت از اینک کسى به آیین

شویم.زده هم مىکند، حیرتحرفهایمان توجه نمى
یست. این حرف موهومى بیش ن». معنى و متظاهرانه هستندولى این آداب خیلى بى«گوییم: به اعتراض مى

باشند و اصالً هم متظاهرانه نیستند. تنها زمانى که بر نخوت آداب و رسوم هر فرهنگى شدیداً با معنى مى
واقعاً منظورشان جویا » حالت چطور است؟«خودمحورانه خویش فایق آییم و دیگر نپنداریم که مردم از پرسیدن 

براى ابراز اعتنا و به رسمیت شناختن طرف توانیم بفهمیم که این پرسش روشىشدن حال ما نیست، آنوقت مى
در مکاتبات، همه و همه جزو خدمت » لطفاً پاسخ دهید«و عبارت » بله، لطفاً«، »متشکرم«مقابل است. کلمات 

اى از رفتارهاى خاص وجود دارد که از فرهنگى به فرهنگ دیگر باشند. مجموعهارائه احترامات معمول مى
ى همیشه و در همه جا یکى است. به رسمیت شناختن دیگران و صحه گذاردن متفاوت است ولى مقصود نهای

شود، ضرورت هویت مىاى کامپیوترى و بىبر ارزش آنان. خدمت احترام گذاشتن در جامعه ما که بطور فزاینده
جدى دارد.
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» مانى کنیدیکدیگر را بدون همهمه مه«کند که نوازى است. پطرس ما را تشویق مىخدمت دیگر، مهمان
نوازى را یکى از شروط الزم براى احراز منصب کند و مهمان). پولس هم همین توصیه را مى9:4(اول پطرس 
هایى وجود دارد که ). امروزه نیاز مبرمى به خانه8:1؛تیطس2:3؛اول تیموتاؤس13:12شمارد (رومیاناسقفى برمى

هاى قدیم بکلى منسوخ ستورانهاى مدرن، ایده میهمان خانهدرشان به روى دیگران باز باشد. با رواج متلها و ر
شده، ولى این روند را باید بطور جدى زیر سؤال برد. من مدتى را در میان میسیونهاى اسپانیایى زبان کالیفرنیا 

ست ام شد. شاید بهتر انوازى سخاوتمندانه ایشان از بازدید کنندگان مایه شگفتىام و پذیرایى و مهمانگذرانده
هویت مدرن منسوخ شوند.که متلهاى پر زرق و برق ولى بى

کنند از هفتاد نفر در نوازى هستند. آنها در هر ماه سعى مىشناسم که مایل به خدمت مهمانمن زوجى را مى
منزلشان پذیرایى کنند. اعتقاد آنها این است که خدا براى چنین خدمتى دعوتشان کرده است. شاید اکثر ما 

انیم چنین خدمت انجام دهیم. ولى بهر حال باید از جایى آغاز کرد.نتو
سازیم. یادم هست نوازى را بیش از اندازه پیچیده مىکنیم چون مسئله مهمانگاهى خودمان را محدود مى

خواست دوید و از ته دل مىیکبار در جایى مهمان بودیم و خانم میزبان مرتب از این طرف به آن طرف مى
زده کرد (و البته بعد اى همگى را بهترى کند تا همه مهمانها احساس راحتى کنند. دوست من با گفتن جملهکا

خواهم، نه چاى، نه شیرینى، نه دستمال سفره، فقط هلن من نه قهوه مى«همگى راحت شدیم). او گفت: 
نوازى این است که دور هم جمع انجوهر مهم» آیى قدرى بنشینى و با ما حرف بزنى!خواهم تو را ببینم. نمىمى

شویم و با هم مشارکت داشته باشیم.
اولین خدمتى که هر فرد در «نویسد: خدمت دیگر گوش دادن است. بونهوفر در کتاب مشارکت مسیحى مى

مشارکت با دیگران بر عهده دارد، خدمت گوش دادن به حرفهایشان است. همچنان که محبت نسبت به خدا با 
ما » ن به حرفهایشان آموخت.شود، محبت به برادران را نیز باید با گوش سپردگوش دادن به کالمش آغاز مى

شود. براى گوش سپردن به شدیداً نیازمند کمک همدیگر هستیم، کمکى که از طریق گوش دادن عاید مى
هاى روانکاوى نیست. مهمترین چیزهایى که الزم داریم، شفقت و صبر حرفهاى دیگران نیازى به فراگیرى دوره

است.
ا داشته باشیم تا بتوانیم خوب گوش بدهیم. درواقع، غالباً این الزم نیست پاسخهاى درستى براى انسانه

باشند، چون ما آنقدر نگران پاسخ پاسخهاى درست هستند که مانعى براى گوش دادن به حرفهاى دیگران مى
توانیم گوش بدهیم. گوش دادن نصفه و نیمه و بدون صبر و شکیبایى توهینى به طرف دادن هستیم که دیگر نمى

شود. گوش دادن به حرفهاى دیگران ذهن را آرام و آن را براى شنیدن صداى خدا تربیت حسوب مىمقابل م
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کند. امان را عوض مىکند، عواطف و حتى اولویتهاى زنگىکند. این کار در دلمان تحوالت زیادى ایجاد مىمى
گران گوش فرادهیم و شویم بهترین کار این است که در سکوت به دیوقتى از گوش دادن به خدا خسته مى

کند وقتش آنقدر گرانبها هر کس فکر مى«گوید: ایم یا خیر. بونهوفر باز مىببینیم که آیا حرفهاى خدا را شنیده
است که نباید در سکوت بگذراند، در نهایت هیچ وقتى براى خدا و برادرش نخواهد داشت، بلکه فقط براى 

»خودش و حماقتهایش فرصت خواهد داشت.
بارهاى سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع « دمت دیگر، متحمل شدن بارهاى یکدیگر است. خ

» شریعت ملوکانه«، شریعت محبت و به قول یعقوب »شریعت مسیح). «3:6(غالطیان» شریعت مسیح را بجا آرید
را  متحمل شویم و یابد که صدمات و رنجهاى یکدیگر). محبت زمانى بطور کامل تحقق مى8:2است (یعقوب

گریند، گریه کنیم.با کسانى که مى
چون این هم » یاد گرفتن«گویم اگر دقت کنیم، متحمل شدن غمهاى ایشان را یاد خواهیم گرفت. مى

انضباطى است که باید مورد تمرین و ممارست قرار گیرد تا در آن خبره شویم. خیلى از ما مسیحیان فکر 
بارهاى دیگران تنها کافى است تصمیم بگیریم و حتماً از پس این کار برخواهیم آمد. کنیم براى برداشتن مى

کنیم و خیلى زود و با سنگینى کردن بار غمهاى دیگران، خوشى از سپس براى مدتى بدین کار اقدام مى
را نابود کنیم، توانیم یاد بگیریم که بدون آنکه خودمانبندد. الزم به چنین کارى نیست. مىزندگیمان رخت برمى

یوغ من «متحمل بارهاى دیگران هم بشویم. عیسى که خود بارهاى تمام دنیا را بر دوش داشت، توانست بگوید: 
توانیم یاد بگیریم که غمها و دردهاى دیگران را برداشته در ). آیا مى30:11(متى » خفیف است و بار من سبک

توانیم. ولى اینکار نیازمند قدرى تمرین سبکتر شود؟ البته که مىمیان بازوان پر مهر عیسى قرار دهیم تا بارمان 
است، پس بجاى آنکه با عجله براى برداشتن بارهاى دیگران بیرون برویم، بهتر است با فروتنى بیشترى آغاز 

اى خلوت شروع کرده یاد بگیرید. عیسى معلم شما خواهد بود.کنیم. از گوشه
خدمت در میان نهادن کالم حیات با دیگران است. خلوتگاههایى که کاترین و باالخره خدمت مهم دیگر، 
کردند. آنانى که به عزلتگاههاى سکوت و خلوت رفته بودند هر اى تبعیت مىدوهرتى تأسیس کرده بود از قاعده

گذاشتند. این خدمتى مبارك است چونکردند آورده با دیگران در میان مىکالمى که از خدا دریافت مى
تواند کالمى از خواهد بگوید، بشنود. کوچکترین عضو هم مىتواند تمام چیزهایى را که خدا مىهیچکس نمى

خدا بیاورد.
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البته باید در ابالغ کالمى از جانب خدا احتیاط کرد، چون ممکن است غیرکالم خدا هم در آن آمیخته باشد. 
سازند و عمیقاً به خدا ). چنین واقعیاتى ما را فروتن مى10:3(یعقوب » آیداز یک دهان برکت و لعنت بیرون مى«

گردانند. ولى بهر حال نباید از این خدمت که نیاز مبرم زمانه ماست رو برگردانیم.وابسته مى
جوشد، دهد. خدمتى که از درون وجود شخص مىخدمتى که با انگیزه انجام وظیفه باشد، بوى مرگ مى

خواند. شاید شما دوست است. مسیح قیام کرده ما را به خدمت لُنگ بستن فرامىحیات و خوشى و سالمتى
ایم، کار خود را شروع کنیم. روزتان را با این دعا آغاز کنید: داشته باشید با دعایى که خیلى از ما بکار برده

»خداوند عیسى، تمنایم این است که امروز کسى را سر راهم قرار دهى تا خدمتش کنم.«



1

بخش سوم

انضباطهاى گروهى

10فصل 

انضباط اعتراف 
قدیس آگوستین- اعتراف به کارهاى بد گام نخست براى انجام کارهاى نیک است

خدا در دل خود براى بخشودن (آمرزیدن) و بخشیدن (عطا کردن) اشتیاق وافر دارد. بخاطر این اشتیاق است 
که دست به فرآیند کلى نجات زده که نقطه اوج این فرآیند صلیب است و رستاخیز مسیح نیز برآن صحه 

شبیه به این است: انسانها آنقدر گذارده. عقیده رایج در مورد کارى که عیسى بر روى صلیب انجام داد، چیزى
توانست به هیچ روى آنان را ببخشاید، مگر اینکه بد و پست و خدا از ایشان به قدرى خشمگین بود که نمى

هاى بشریت را برسرش بشکند.یافت که آنقدر بزرگ باشد که بتواند تمام کاسه کوزهشخصى را مى
محبت خدا بود نه خشمش. جلجتا نتیجه اشتیاق عظیم خدا به ولى آنچه که عیسى را بر باالى صلیب برد، 

تواند به معناى واقعى همه شرارت بشر اش مىدید که با رنج نیابتىاش. عیسى مىآمرزش بود نه ثمره نارضایتى
را جذب کرده آن را شفا دهد و ببخشاید.

دانست د کردند، نپذیرفت. او مىبه همین علت است که وقتى روى صلیب به او قدرى داروى مسکن پیشنها
بخش، باید کامالً هوشیار باشد. او به طریقى ژرف و اسرارآمیز براى ورود به که براى انجام بزرگترین کار رهایى

کند، کارى که گشت. از آنجایى که عیسى اکنون در ابدیت زندگى مىضمیر ناخودآگاه جمعى نسل بشر آماده مى
که پیرامونش بودند، نبود بلکه او تمام خشونت، ترس و گناه گذشتگان، معاصران و انجام داد تنها براى کسانى
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ترین کار او بود، کارى که اعتراف و آمرزش گناهان را امکان آیندگان را نیز برداشت. این مهمترین و مقدس
سازد.پذیر مى

) در آن 34:15(متى » مرا واگذاردى؟الهى، الهى، چرا«پندارند که وقتى عیسى فریاد زد: ها مىظاهراً بعضى
لحظه در موضع ضعف بود. اصالً چنین نیست. آن لحظه، لحظه بزرگترین پیروزى وى بود. عیسى که پیوسته در 
مصاحبت کامل با پدر بود، اکنون چنان با بشریت یکى شده بود که عمالً تجسم گناه بود. چنانکه پولس 

). عیسى موفق شده بود تمام 21:5(دوم قرنتیان» راه ما گناه ساختاو را که گناه نشناخت در «نویسد: مى
نیروهاى تاریک این عصر شریر حاضر را برخود گرفته همگان را مقهور نور حضور خود کند. او عمل یکى 
شدن با گناه نژاد بشرى را چنان بطور تمام و کمال به انجام رسانیده بود که حس کرد خدا رهایش کرده است. 

توانست بشر را از گناه رهایى بخشد. به راستى این لحظه، لحظه بزرگترین پیروزى عیسى ز این طریق مىتنها ا
بود.

». تمام شد«عیسى که این بزرگترین وظیفه خود را به اتمام رسانیده بود آنگاه نفسى به راحتى کشیده گفت: 
هاى فالکت بشرى از واپسین پس ماندهتوانست احساس کند کهبدین ترتیب کار رهایى به کمال رسید. مى

هاى شیطان، دشمنى، خشم و ترس از او بیرون آمد و حال طریق وى به پدر منتقل شده است. واپسین نیش
وظیفه به انجام رسید. اندکى بعد، دیگر آزاد بود تا روح ». تمام شد«توانست به نور حضور خدا بازگردد. مى

خود را بدست پدر تسلیم کند.

ویش از خجالت گناهان ما سرخ گردید؛ر
چشمانش را بست تا خدا را به ما نشان دهد؛

بگذار همه جهان فرو ریزد و بداند که 
تواند چنین محبتى را از خود نشان دهد. (برنارد کلروویى)هیچکس جز خدا نمى

دانم که این سر حقیقت ىبخش سرى عظیم است که در دل خدا نهفته است. ولى من ماین فرآیند رهایى
ها و گوید که حقیقت دارد، بلکه چون اثراتش را در زندگى خیلىمقدس مىدانم نه چون کتابدارد. این رإ؛ّّ مى

توانیم دریابیم که اعتراف و آمرزش واقعیاتى هستند که اش مىام. این مبنایى است که بر پایهاز جمله خودم دیده
صلیب، انضباط اعتراف تنها دارویى است که اثر درمانى روان شناختى دارد. ولى سازند. بدونما را متحول مى

این انضباط بسیار فراتر از این حرفها است، چون مستلزم تغییرى عینى در رابطه ما با خدا و تغییرى ذهنى در 
خودماست. صلیب واسطه شفا و متحول کننده روح آدمى است.
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بله » کردم که مسیح بر روى صلیب رفت تا نجات را فراهم نماید.ر مىولى من فک«ممکن است بگویید: 
گوید بر چیزى بسیار فراتر از اینکه چه کسى مقدس از آن سخن مىهمینطور هم شد. اما نجات آنگونه که کتاب

نجات «گوید: کند. پولس به مسیحیان مىراهى بهشت خواهد شد یا چه کسى مسیحى خواهد شد، داللت مى
از » توبه ایمانداران«اى تحت عنوان ). جان وسلى در موعظه12:2(فیلپیان» ا به ترس و لرز به عمل آوریدخود ر

تواند به کند. انضباط اعتراف مىضرورت بیشتر اهمیت دادن مسیحیان به فیض بخشایش خدا صحبت مى
).13:4سیانبرسد (افس» به انسان کامل و به اندازه قامت پرى مسیح«ایماندار کمک کند تا 

شود. مادامى که خدا درواقع هر دو آنها مى» ولى مگر اعتراف بجاى آنکه انضباط باشد، یک فیض نیست؟«
گیرد. ولى اعتراف، انضباط هم هست چرا که کارهایى فیض عطا نکند، هیچ اعتراف اصیل و واقعى صورت نمى

گزینیم تا ما را زیر سایه حضرت اعلى آگاهانه برمىوجود دارد که ما باید انجام دهیم. انضباط روالى است که 
قرار دهد.

کردم اعتراف امرى بندى شده است؟ من فکر مىچطور است که اعتراف در ردیف انضباطهاى گروهى دسته
خصوصى و میان شخص و خداست اما با زهم پاسخ این است که اعتراف هر دو ویژگى فردى و گروهى را با 

مقدسى باشیم که در دوره اصالح دینى مورد توجه دوباره قرار گرفت. اسگزار این تعلیم کتابهم دارد باید سپ
). همینطور 5:2(اول تیموتاؤس» در میان خدا و انسان یک متوسطى است یعنى انسانى که مسیح عیسى باشد«

نزد یکدیگر «قرار گرفته: مقدسى باشیم که جدیداً و در دوره کنونى مورد توجهباید ممنون این تعلیم دیگر کتاب
مقدس موجودند ). هر دو آموزه در کتاب16:5(یعقوب » به گناهان خود اعتراف کنید و براى یکدیگر دعا کنید...

و لزومى ندارد هیچکدام را نادیده بگیریم.
ان به دیده اعتراف براى ما انضباطى بسیار دشوار است و علتش تا حدودى این است که ما به اجتماع ایماندار

نگریم درحالى که اول باید به چشم جماعت گناهکاران بدان بنگریم. چنین احساس جماعت مقدسین مى
اند که ما دیگر در ورطه گناه خویش وامانده و تنها کنیم که همه غیر از ما چنان مدارج تقدس را طى کردهمى

کنیم که ما تنها یگران برمال کنیم. خیال مىزنیم. پس نباید خطایا و قصورات خودمان را پیش ددست و پا مى
کنیم و ایم. از این رو خودمان را از همدیگر مخفى مىکسانى هستیم که از قدم برداشتن در جاده آسمان بازمانده

دهیم.در دروغهاى پنهان و ریاکارى به زندگى ادامه مى
توانیم آزادانه دعوت هستند، آنوقت مىولى اگر بدانیم که قوم خدا پیش از هر چیز جماعت گناهکاران 

قید و شرط خداى محبت را بشنویم و به راحتى و در حضور برادران و خواهران خود به گناهانمان اعتراف بى
دانیم که در گناه تنها نیستیم. ترس و غرورى که مثل کنه به ما چسبیده، به دیگران هم چسبیده است. کنیم. مى
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شود که شفابخش است. دیگر انسانیت ما مورد انکار ل اعتراف متقابل قدرتى صادر مىهمه ما گناهکاریم. از عم
شود.گیرد، بلکه متحول مىقرار نمى

اقتدار براى آمرزیدن
به پیروان عیسى مسیح این اقتدار داده شده تا اعتراف گناه دیگران را دریافت کنند و در نام او شخص 

). چه موهبت 23:20(یوحنا» گناهان آنانى را که آمرزیدید براى ایشان آمرزیده شد«اعتراف کننده را بیامرزند.
بخشى خجالت بکشیم؟ اگر به ما نه به خاطر لیاقت و عظیمى! چرا باید از انجام چنین خدمت حیات

چنین امان، بلکه محض فیض، این اقتدار بخشیده شده که دیگران را آزاد کنیم، پس دیگر چرا باید ازشایستگى
امان کند. او اعتراف گناه ما را به جاى مسیح عطاى بزرگى مضایقه نماییم؟ خدا برادرمان را بما داده تا یارى

دارد، همانطور که خدا اسرار ما را آمرزد. او اسرار اعتراف ما را نگاه مىشنود و در نام مسیح گناهان ما را مىمى
روم.روم، درواقع نزد خدا مىنزد برادرم مىکند. وقتى من براى اعتراف کردن به حفظ مى

اندازد. این یک حقیقت عالى چنین اقتدارى به هیچ وجه ارزش یا کارآیى اعتراف شخصى را به مخاطره نمى
تواند از طریق صلیب وارد حیاتى جدید شود. این واقعیت در است که هر فرد بدون کمک هر واسطه انسانى مى

فراگیر شد و تبدیل به نداى آزادى از اسارت و سیادتى شد که از طرف سیستم عصر اصالح دینى کامالً
گیرى کلیسایى بر مردم تحمیل شده بود. ولى از طرف دیگر باید به خاطر داشته باشیم که خود لوتر هم اعتراف

اگر شما را بخاطر بنابراین«نویسد: به اعتراف متقابل و برادرانه ایمان داشت. او در رساله آموزش اصول دین مى
نبایستى فراموش کنیم که وقتى » ام.اعتراف کردن نکوهش کنم، در واقع بخاطر مسیحى بودن نکوهشتان کرده

هاى بیدارى دینى و تقدس فردى به معناى گیرى وارد کلیسا شد، نخستین جرقهبراى اولین بار سیستم اعتراف
واقعى زده شد.

راف شخصى واقف گشته و از عادات آزارنده گناه خالص شده، بایستى از فردى که به آمرزش از طریق اعت
این نشانه رحمت خدا بسیار مسرور باشد. ولى کسان دیگرى هم هستند که این اتفاق برایشان نیفتاده است. 

کنیم و هر چند بگذارید برایتان توضیح بدهم که قضیه از چه قرار است. ما براى آمرزش دعا و استغاثه مى
کنیم و از اعترافى که کنیم. در آمرزش خود شک مىیدواریم که آمرزیده شویم ولى هیچ احساس رهایى نمىام

ایم، نه در ترسیم که شاید فقط پیش خودمان اعتراف کردهشویم. از این مىایم سر خورده و نومید مىکرده
ایم خودمان را متقاعد کنیم سعى کردهاند. پیشگاه خدا. غمها و لطمات فراموش نشدنى گذشته هنوز شفا نیافته

دانیم که چیزى بیشتر الزم دهد، ولى در اعماق دلمان مىآمرزد و خاطرات را شفا نمىکه خدا فقط گناهان را مى
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ایمانى خدا را دروغگو نخوانیم. گویند که با ایمان آمرزش خدا را بپذیریم و با بىاست. مردم به ما مى
بندیم تا با ایمان بپذیریم. اما چون بیچارگى و و بخوانیم و تمام تالشمان را بکار مىخواهیم خدا را دروغگنمى

کنیم که آمرزش تنها مجوزى براى ورود شویم. به تدریج باور مىماند، باز نومید مىتلخى در ما و زندگیمان مى
نیستیم که مشمول فیض به بهشت است و هیچ تأثیرى بر زندگى کنونى ما ندارد. یا اینکه اصال ما شایسته

آمرزش خدا قرار بگیریم.
توانیم خوشحال هرکدام از ما خوانندگان که با این کلمات، هرچند اندك هم همذات پندارى داریم، مى

بریم و نه کنیم، نه منابع خود را به تحلیل مىباشیم. وقتى در خلوت شخصى خود براى اعتراف کردن تالش مى
دعاى همگانى کلیساى اسقفى در دنباله دعوت به خودنگرى و توبه این کلمات تشویق فیض خدا را. در کتاب

اگر از میان شما کسى باشد که بدین وسیله نتواند وجدانش را آرام سازد و نیازمند آسودگى «خوانیم: کننده را مى
اش را اید و سفرهباشد، بگذارید نزد من یا یکى دیگر از خادمین کالم خدا بیخاطر یا مشورت بیشتر مى

اند تا حضور و آمرزش خدا را براى ما خدا به ما برادران و خواهرانى داده که به جاى مسیح ایستاده» بگشاید...
واقعى سازند.

شما قبیله برگزیده و کهانت «آموزد که همه ایمانداران در پیشگاه خدا کاهن هستند. کالم خدا به ما مى
گفتند. یکى از مى» کهانت عام همه ایمانداران«). در دوره اصالح دینى به آن 9:2س ملوکانه...هستید (اول پطر

وظایف کاهن در عهدعتیق این بود که بواسطه قربانى مقدس آمرزش از گناهان را متحقق نماید. رساله به 
قام کهانت یعنى ترین قربانى است. ولى او به ما مکند که عیسى آخرین و با کفایتعبرانیان به خوبى تصریح مى

واقعیت بخشیدن به قربانى ابدى را بخشیده است تا این آمرزش را براى برادران و خواهران خود تحصیل 
دواند. شود و در زندگى ما ریشه مىنماییم. از طریق نداى خواهران و برادران ماست که کالم آمرزش شنیده مى

کند که دیگر یکه و تنهانیست؛ او انش اعتراف مىفردى که در حضور برادرى به گناه«نویسد: بونهوفر مى
کند. مادامى که در اعتراف به گناهانم تنها هستم، همه حضور خدا را در واقعیت حضور شخص دیگر تجربه مى

»اى ندارد جز اینکه وارد نور شود.ماند، ولى در حضور برادرى دیگر گناه چارهچیز تاریک باقى مى
راف نزد دیگران، آیین اعتراف یا آیین انابت نام گرفته است. با وجودى که ممکن شکل رسمى و تصنعى اعت

است بسیارى از ما و از جمله خودم از شکل رسمى اعتراف احساس ناراحتى کنیم، ولى این شیوه داراى 
ى اى اعتراف جایى براى هیچ بهانه یا شرایط مخففه باقمزایایى چند است. اول اینکه شکل رسمى و کلیشه

گذارد. شخص باید اعتراف کند که با مسئولیت خودش گناه کرده و این کوتاهى و خطاى خودش بوده نمى
فقط یک خطا نامید، و جایى هم براى به گردن دیگران تواناست. در قضاوتى درست گناه یک فرد را نمى
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است، چرا که مسئولیت عمل انداختن آنیعنى خانواده و همسایه وجود ندارد. این بهترین نوع واقعیت درمانى
گیریم.خود را خودمان برعهده مى

گیرى این است که در این مراسم کالم آمرزش که وجودش الزم است، بکار برده دومین مزیت آیین اعتراف
اگر به گناهان خود اعتراف «شود: اى از کالم خدا یا کالمى مشابه آن با صداى بلند به زبان رانده مىشود. آیهمى

). سپس به 9:1(اول یوحنا» را از هر ناراستى پاك سازدکنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما 
شود که کامالً آمرزیده شده و از گناهش آزاد گشته است. در پایان کار صراحتاً و با کالم اقتدار گفته مىفرد توبه

زند.هم نام مسیح مهر تأیید بر آمرزش گناهان مى
شود. اگر به انابت به گیرى نهادینه شده که اصطالحاً آیین انابت نامیده مىو اما در مورد مزیت سوم اعتراف

اى باز دیده راهى براى کسب آمرزش نگاه کنیم، حقیقتاً خطرناك است. ولى اگر آن را فرصتى براى لحظه
یم، آنوقت مزیت واقعى با خود دارد. امروزه ما ایستادن و بطور جدى گناه را مورد دقت و بررسى قرار دادن ببین

اى از حس انزجار خدا نسبت به شماریم. اگر تنها رگهکنیم را خیلى سبک مىاهانتهایى که به محبت خدا مى
این رجاسات را «کند که گزینیم. خدا از ما خواهش مىترى را در پیش مىگناه را در خود داشتیم، زندگى مقدس

). هدف از انابت کمک کردن به ماست تا حس 4:44(ارمیا» آورید!ت دارم، به عمل مىکه من از آن نفر
ترى نسبت به گناه در ما ایجاد شود.شرمسارى عمیق

کنیم توان بدون مراسم اعتراف رسمى انجام داد. درواقع وقتى به انجام کارى که مىالبته تمام اینها را مى
تراف سرمایه همگانى قوم خداست. این امر چگونه انجام پذیر است؟ شاید فهمیم که خدمت اعواقف باشیم، مى

تر سازد.مثالى زنده بتواند این مفاهیم را ملموس

دفتر خاطراتى براى اعتراف
مقدس حقایقى را درباره خدمت اعتراف در چارچوب برادرى مسیحى خوانده بودم ولى تا با اینکه در کتاب

دار سمت شبانى شدم، هرگز آن را تجربه نکرده بودم.ن بار در کلیسایى عهدهزمانى که براى اولی
ام را نزد شخصى دیگر و افشاى گناهى که براى هیچوقت گام دشوار پرده برداشتن از زندگى خصوصى

کردم جز یک مورد، هیچ اشتباه و خطایى در زندگیم نیستکرد را حس نکرده بودم. فکر مىوجودم سنگینى مى
که بدان اعتراف کنم. آرزویم این بود که خدا براى انجام خدمت به من قوت بیشتر بدهد. براى رفع بسیارى از 

کردم. به منابع روحانى بیشترى از آنچه تجربه کفایتى مىنیازهاى مبرمى که پیش رویم قرار داشت، احساس بى
خواهم هست که بخواهى وارد زندگى من کنى؟ مىخداوندا، آیا چیز بیشترى «کردم، احتیاج داشتم دعا کردم: مى
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که تو بر من مسلط باشى و فرمانروایى نمایى. اگر در زندگیم مانعى براى جارى شدن قوت تو وجود دارد، آن 
او هم اینکار را کرد. ولى نه با صدایى قابل شنیدن یا حتى بواسطه صداى انسانى، بلکه تنها با » را بمن نشان بده.

ام هست که مانع جارى شدن حیات او شده است. پس به فتن  این تصور که شاید چیزى در گذشتهبال و پر گر
طرح یک نقشه پرداختم. زندگیم را به سه دوره تقسیم کردم: کودکى، نوجوانى و بزرگسالى. روز اول با مداد و 

ام وجود دارد در کودکىکاغذى در دست و با دعا و تفکر به حضور خدا آمدم. از او دعوت کردم تا هر موردى
که باید آمرزیده شود و از آن شفا بیابم، بر من مکشوف سازد و سپس در سکوت مطلق در حدود ده دقیقه به 

ام به خاطرم رسید و به ضمیر خودآگاهم راه یافت را یادداشت کردم. هیچ انتظار نشستم. هر چه پیرامون کودکى
ارى و قضاوت در مورد آنهإ؛ّّ نکردم. اطمینان داشتم که خدا هرآنچه گذتالشى براى تحمیل موارد مزبور و ارزش

را که باید شفا پیدا کند مکشوف خواهد ساخت. کارم که تمام شد، کاغذ را براى آن روز زمین گذاشتم. روز 
ام پرداختم.ام رفتم و همان کار را تکرار کردم و روز سو هم به دوره بزرگسالىبعد به سراغ نوجوانى

سپس با کاغذ مزبور به نزد برادر عزیزى در مسیح رفتم. از یک هفته پیش او را در جریان امر قرار داده بودم. 
بنابراین او از هدف این مالقات آگاهى کامل داشت. به آرامى و گاه با تألم شروع به خواندن مطالب روى کاغذ 

ى دوستم آشکارتر شود. وقتى خواندنم تمام شد، کاغذ افزودم تا مورد گناه راکردم و هر از گاه مطالبى بدان مى
گیرنده خردمندم با متانت مانع شد. کاغذ را از دستم را به طرف کیف بردم تا در آن بگذارم. مشاور اعتراف

کردم، کاغذ گرفت. بدون گفتن حتى یک کلمه سطل آشغالى برداشت و درحالى که من مات و مبهوت تماشا مى
به داخل سطل انداخت. این اظهار قدرتمندانه اما بدون کالم آمرزش و از پس آن عبارتى ساده را ریز ریز کرد و 

اى که مشرق از مغرب دور است، گناهانم از از کالم خدا آمرزش الهى را بمن یادآور شد. دانستم که به اندازه
اند.من فاصله گرفته

ا کرد تا تمام غمها و لطمات گذشته التیام یابند. قدرت بعد دوستم بر من دست نهاده برایم دعاى شفا کرد. دع
آن دعا امروز هم در من باقى مانده است.

ام اطاعت محض توانم بگویم که احساسى شورانگیز در من ایجاد شد. چنین نبود. درواقع تنها تجربهنمى
ه تا پیش از آن هرگز چنین آزاد ام کهمراه با احساسات گریزناپذیر بود. ولى متقاعد شدم که طورى آزاد شده

رسید که آزاد شده بودم تا آنچه را که در حیطه روح برایم تازه و ناشناخته بود، کشف نشده بودم. به نظر مى
کنم. در پى این رویداد شروع به تمرین انضباطهاى گوناگونى که در این کتاب به توصیفشان پرداختم، کردم و 

دانم ز پیش از آن تجربه نکرده بودم. آیا رابطه علت و معلولى در میان بود؟ نمىچیزهایى را تجربه کردم که هرگ
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شود، دهم. فقط کافى است از محرك درونى که از باال ایجاد مىو اگر راستش را بخواهیم اهمیت هم نمى
اطاعت کنیم.

وست و مشاورم برمال پرده براى داطالعات جانبى جالبى هم در بین بود. وقتى ماهیت بشرى خود را بى
اى کردم، او هم بالفاصله پس از تمام شدن دعایش این توانایى را در خود دید تا به گناه ریشه دار و آزاردهنده

آورد.که در وجودش بود آزادانه نزد من اعتراف کند. آزادى، آزادى به بار مى

مشورت گرفتن به هنگام اعتراف کردن
، بلکه قادریم »نماییم زیرا که او اول ما را محبت نمودما او را محبت مى«ت دارد که نه تنها این گفته حقیق

). بواسطه فیض و رحمت خداست که اعتراف 19:4اعتراف کنیم چون که او اول ما را محبت نمود (اول یوحنا
ى، (در ترجمه قدیمى فارس» ریسمانهاى شفقت«ریزد. ما به جوشد و بیرون مىاز دل شخص نادم مى

شویم. با دلهاى امیدوار به سوى ) به سوى او کشیده مى4:11(هوشع » بندهاى محبت«و به ») ریسمانهاى انسان«
آییم مثل پدر پسر گمشده که پسرش را از دور دیده دوان دوان بسمتش آییم چون کسى که به سویش مىاو مى

). آمرزیدن ما براى او مایه کمال 20:15رفت تا در آغوشش گرفته به خانه بازگرداند، منتظر ماست (لوقا 
کند، او آفریدگان پر فروغ آسمانى خویش را به جشن و سرور خوشوقتى است. وقتى کسى اعتراف مى

خواند.فرامى
براى «نویسد: ) مىAlphonsus Luguori .STوظیفه ما چیست؟ قدیس الفونسوس لوگورى (

آزمودن » «دن وجدان، اندوه و تصمیم به اجتناب از گناهیک اعتراف خوب وجود سه چیز ضرورى است: آزمو
) زمانى است که نفس انسان در زیر نگاه خیره خدا Douglas Steereبه قول داگالس استیر (» وجدان

شود و نسبت به چیزهایى که باید بدانها گیرد و این نفس در زیر حضور آرام و پر محبت وى شکافته مىقرار مى
اش را با خدا اصالح کند.شود تا رابطهمىاعتراف کند، بیدار

، باید آمادگى رویارویى »نگاه خیره خدا«به هنگام تجربه کردن این مرحله یعنى باز کردن خودمان در برابر 
با گناهان مشخص را داشته باشیم. یک اعتراف کلى شاید ما را از سرافکندگى و شرمندگى در امان نگاه دارد 

آمدند و آمدند، با گناهان آشکار و مشخص مىکند. کسانى که به نزد عیسى مىیجاد نمىولى شفاى درونى ا
توان از بیان جرم و گناه واقعى شدند. با پنهان شدن در پس یک اعتراف کلى به سهولت مىهمگى آمرزیده مى

ال منظورم از نام بدن گناه خوددارى کرد. در موقع اعتراف کردن باید گناه مورد نظر را عیناً نام ببریم. با این ح
بارگى، فقط گناهان ظاهرى نیست. منظورم گناهان مشخص و معینى است که در دلمان وجود دارد. تنبلى، شکم
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شهوت، نفرت. شاید بتوانیم از روشى که قبالً توصیف کردیم، استفاده کنیم. شاید مایل به تبعیت از روش لوتر 
پرداخت. شاید اصالً رویکردى ده فرمان، به آزمون وجدان خویش مىباشیم. لوتر با مطابقت اعمال خویش با

کامالً متفاوت در پیش بگیریم.
ولى باید مواظب باشیم که در مشخص بیان کردن گناهان راه افراط را در پیش نگیریم چون به بیرون کشیدن 

کند: قل چنین نصیحت مىجزئیات غیرضرورى زندگیتان منجر خواهد شد. فرانسیس دوسال در کمال صحت ع
آورید، نگران نشوید، چون همانطور که بطور اگر تمام لغزشها و خطایاى کوچک خود را به خاطر نمى«

»نمایید.کنید، بطور نامحسوس نیز صعود مىنامحسوس سقوط مى
ل یک یکى از ضروریات اعتراف خوب است. اندوهى که با اعتراف در ارتباط است، در وهله او» اندوه«

احساس نیست، هرچند که ممکن است احساس هم در آن دخیل باشد بلکه نوعى بیزارى از ارتکاب گناهى 
است که شخص قبالً انجام داده و تأسفى عمیق است از اینکه دل پدر را آزرده. اندوه پیش از آنکه در مقوله 

گرایانه بدون داشتن اندوه الهى اعتراف گیرد. درواقع اندوه احساسات احساسات بگنجد، در مقوله اراده قرار مى
کند. اندوه یکى از راههاى جدى گرفتن اعتراف است.را خراب مى

سومین عامل ضرورى براى یک اعتراف خوب است. ما در انضباط اعتراف از » تصمیم به اجتناب از گناه«
گوید: س عطا کند. جان وسلى مىخواهیم که با ما اشتیاق براى زندگى مقدس و نفرت از زندگى نامقدخدا مى

به من یکصد واعظ بدهید که جز از گناه از هیچ چیز نترسند و جز خدا شوق چیز دیگرى در دلشان «
». هاى دوزخ را خواهند لرزانید و ملکوت آسمان را بر زمین برپا خواهند نمودنباشد...این گروه به تنهایى دروازه

کنیم، باید از خدا بخواهیم که اراده الزم را براى ترك گناه به ما ماده مىهنگامى که خود را براى اعتراف کردن آ
بدهد. باید خودمان بخواهیم که خدا بر ما تسلط و فرمانروایى داشته باشد. چنین اشتیاقى، عطایى از جانب 

خداست. طلبیدن این عطا یکى از مقدمات اعتراف کردن به خواهر یا برادر مسیحى است.
ترسید که یکى از امتیازات خود را از دست بدهید و بدین رسد؟ آیا مىامر خیلى پیچیده بنظر مىآیا این

تر از تجربه عملى ترتیب همه چیز اثرش را از دست بدهد؟ معموالً این مسئله در تجزیه و تحلیل خیلى پیچیده
اش کردن یگانه گوسفند گمشدهاست. دل پدر آسمانى را به خاطر آورید؛ او همچون شبانى است که براى پیدا

زند. مجبور نیستیم خدا را به آمرزیدن ترغیب نماییم. درواقع این خود خداست که دست به هر خطرى مى
کوشد ما را ترغیب کند تا آمرزشش را بطلبیم.مى

نقطه پایان در مورد آمادگى براى اعتراف باید یک نکته دیگر را اضافه کنم. فرآیند خودنگرى باید حتماً یک
کامالً مشخص داشته باشد. درغیر اینصورت ممکن است به راحتى در دام عادت همیشگى خود را گناهکار 
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یابد. آمرزش گناهان با جشن و شادمانى شود ولى با خوشحالى پایان مىدانستن بیفتیم. اعتراف با اندوه آغاز مى
اش تغییر بنیادین زندگى است.همراه است چون ثمره

گام بعدى یافتن  فرد مناسب براى اعتراف کردن است. پیش چه کسى باید اعتراف کرد؟ گفتن اینکه هر 
تواند اعتراف ایماندار دیگر را بگیرد از لحاظ الهیاتى کامالً صحیح است. اما هر ایماندار ایماندار مسیحى مى

قت زندگى این است که برخى افراد آور است ولى حقیمسیحى فهم و همدلى کافى براى این کار ندارد. تأسف
اى دیگر فاقد صالحیت هستند چون از آشکار شدن قابلیت آن را ندارند که طرف اعتماد قرار بگیرند. عده

کنند با شوند. برخى دیگر توان درك ماهیت و ارزش اعتراف را ندارند و سعى مىبعضى گناهان متوحش مى
ن اهمیت ندهند. خوشبختانه تعداد کسانى که ارزش این خدمت بدا» خوب این که چندان هم بد نیست«گفتن 

کنند، کم نیست. اگر از خدا بخواهیم تإ؛ّّ اینگونه افراد با به ما بشناساند، قطعاً ایشان را خواهیم یافت. را درك مى
تواند تمرین انضباط دعا باشد.اصالً یافتن شخص واجد صالحیت مى

قادر به بیانش نباشیم، چطور؟ اگر شجاعت کافى براى برمال کردن زوایاى ولى اگر گناهى باشد که هرگز 
من نیاز به کمک «مخفى زندگیمان نداشته باشیم، چه؟ آنوقت تنها الزم است که به برادر یا خواهرمان بگوییم: 

اى گیرنده ما از راههآنوقت دوست اعتراف» توانم خودم بدان اعتراف کنم.دارم. گناهى هست که من نمى
اى براى بیرون کشیدن آن حیوان وحشى از کنامش که مترصد بلعیدن شماست، بهره خواهد جست. تنها ساده

کارى که باید بکنید این است که به تمام پرسشهایش با بله یا خیر جواب بدهید. و آنوقت نگاه کنید که هم 
شود.ردد و آرامش وجدان حاکم مىگشوند. فیض خدا عیان مىجهنم موقتى و هم جهنم ابدى دیگر ناپدید مى

مشورت دادن در ضمن شنیدن اعتراف
مانند هر خدمت روحانى دیگرى، براى درست شنیدن اعتراف برادر یا خواهر ایمانى نیاز به آمادگى هست. 

و کند هر کس که زیر صلیب زندگى مى«گوید: باید شروع به آموختن زیستن در زیر صلیب کنیم. بونهوفر مى
یابد که هیچ گناهى نیست دهد، درمىشرارت کل بشر و شرارت دل خودش را در صلیب عیسى تشخیص مى

که او بتواند از آن مصون باشد. کسى که فقط یکبار بخاطر هولناك بودن گناهى که باعث میخکوب شدن عیسى 
ننده دیگران متوحش بر صلیب شد، دچار هول و هراس شده باشد، دیگر هرگز از شنیدن اعتراف گناهان ز

تواند مانع از ایجاد حس برترى در ما نسبت به دیگران شود. ما هم به تنها همین واقعیت است که مى» شود.نمى
بریم، فریبنده بودن دل بشر واقفیم و هم به فیض و رحمت پذیرش خدا. وقتى به هولناك بودن گناه پى مى

اند، خودمان بزرگترین گناهکاران هستیم.رتکب شدهیابیم که صرف نظر از هرآنچه که دیگران مدرمى
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بنابراین مطلبى نیست که کسى بتواند بگوید و از گفتنش ما پریشان شویم. چیز! وقتى زیر صلیب زندگى 
توانیم بدترین چیزهاى ممکن را از بهترین اشخاص ممکن بشنویم، بدون اینکه چندان به روى خودمان کنیم، مى

فهمند که این واقعیت زندگى کنیم، همین روح را به دیگران هم منتقل خواهیم کرد. آنها هم مىبیاوریم. اگر با
کنند بشنویم و توانیم هر چیزى را که ایشان برمال مىفهمند که ما مىتوانند با خیال راحت نزد ما بیایند. مىمى

درك خواهیم نمود.فهمند که هرگز منت سرشان نخواهیم گذاشت بلکه آنان راهضم کنیم. مى
هایشان را محرمانه حفظ وقتى با این روح زندگى کنیم، دیگر الزم نیست به دیگران بگوییم که حتماً گفته

دانند که هرگز به اعتمادشان خیانت نخواهیم کرد. نیاز نیست که به ایشان بگوییم. خواهیم نمود. خودشان مى
نها خیانت کنیم، چون از اندوه الهى که آنان را واداشته تا چنین شویم تا به اعتماد آهیچوقت هم وسوسه نمى

قدم دشوارى را بردارند، خبرداریم.
ایم که اکنون شویم. ما هم درست درجایى ایستادهبازیستن در زیر صلیب از خطر استیالى روحانى آزاد مى

رود. همچنین دیگر وى دیگر از بین مىایستد و بدین ترتیب میل به سوءاستفاده کردن از اعتمادبرادرمان مى
کنیم که الزم است بر او تسلط داشته باشیم. تنها حسى که داریم، حس پذیرش و درك است.احساس نمى

شویم، عاقالنه است که بطور مرتب براى فزونى یافتن نور درحالى که براى این خدمت مقدس آماده مى
مسیح در درونمان دعا کنیم تا وقتى که با دیگران هستیم، نور حیات او از ما برایشان بتابد. خواست ما یادگیرى 

ا سخن بگوید. همچنین باید براى که خود حضور ما از محبت و فیض آمرزنده خدآن شکل از زندگى است
کنیم. باید قادر افزایش عطاى تشخیص دعا کنیم. این بویژه وقتى مهم است که بعد از اعتراف براى آنان دعا مى

به درك واقعیت شفایى باشیم که روح انسان بدان نیازمند است. 
ند، ما آنقدر خودمان را تحت انضباط کننکته مهم این است که وقتى دیگران سفره دلشان را براى ما باز مى

قرار داده باشیم که سکوت کامل را رعایت نماییم. سخت وسوسه خواهیم شد که با برخى توضیحات خودمانى 
از تنش فرد اعتراف کننده بکاهیم. این کار خیلى پریشان کننده و حتى مخرب آن لحظات مقدس است. 

کنیم که اعتراف کننده از ئیات غیرضرورى شویم. اگر احساس مىهمینطور نباید سعى کنیم با کنجکاوى وارد جز
ترسد، بهترین راه این است که در کمال سکوت و با دعا منتظر بمانیم.شود یا مىطرح موضوعى ناراحت مى

کرد. وقتى اعترافش به پایان رسید، احساس کردم یک بار خانمى نزد من و در پیشگاه خداوند اعتراف مى
ت در سکوت منتظر بمانم. خیلى زود مجدداً لب به سخن گفتن گشود و یکى از گناهان عمیق و بهتر اس

اش با کسى حرف بزند. بعداً او دارش را با من در میان نهاد، گناهى که هیچوقت جرأت نکرده بود دربارهریشه
رده و دیده که چشمان به من گفت که در لحظاتى که من ساکت در انتظار نشسته بودم او به چشمانم نگاه ک
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شخص دیگرى روى چشمان من قرار گرفته، چشمانى که حس محبت و پذیرش را به او القا کرده و بارهاى 
قلبى او را برداشته است. من خودم نه چیزى دیدم و نه چیزى احساس کردم ولى شک ندارم که تجربه او نتیجه 

شفاى عجیب درونى بود.
مهم دیگرى درگرفتن اعتراف است. اغلب بهترین کار این است که صلیب را گر عاملداستان فوق نمایان

گیرى از قوه تخیل امکان پذیر است. وسط میان خودتان و فرد توبه کار قرار دهید. این کار از طریق دعا و بهره
گذارد ز نمىگذارد که فرد اعتراف کننده از شما صرفاً احساسات انسانى دریافت کند و نیقرار دادن صلیب نمى

اتان افزایش گذرد. شفقت انسانىکه شما از آن شخص تأثیرات مضر بگیرید. همه چیز از فیلتر نور صلیب مى
کنید.آورد و از طریق قدرت صلیب براى آنها دعا مىیابد و محبت الهى آن را به جنب و جوش درمىمى

ود برایش دعا کنید بهتر است با دعا کردن محبت کار،در دل خالزم است که در خالل اعتراف کردن فرد توبه
را که براى شفا و لمس » کلیدى«و آمرزش را به سویش بفرستید. همچنین دعا کنید که او ضمن اعتراف آن نکته 

مسیح الزم است در اختیارتان بگذارد. خالصه، دعا کردن براى شخص اعتراف کننده خیلى اهمیت دارد و کار 
شود. پیش از دعا و یا در خالل آن بایستى به او اعالن کنید که شورت دادن محدود نمىبه شنیدن اعتراف و م

توانیم این مطالب را با کلمات و لحن آمرزش عیسى مسیح امرى واقعى است و در مورد وى مؤثر است. مى
).23ù22:20اصیل و توأم با اقتدارى که از آسمان به ما داده شده بیان کنیم (یوحنا

باشد. بهتر است که ضمن دعا دستها را بر فرد براى شفاى زخمهاى درونى است که گناه مسبب آن مىدعا 
اى است که خدا از مقدس و وسیلهمورد نظر بگذارید. دست گذاشتن در حین دعا یکى از تعالیم بنیادى کتاب

فکر او دعوت کنید تا ). خدا را به اعماق2:6سازد (عبرانیان طریقش قدرت حیات بخش خویش را جارى مى
تمام غمهاى گذشته را شفا دهد. شفا را به تصویر بکشید. بخاطرش خدا را شکر کنید. اگنس سنفورد 

)Agnes Sanfordنویسد: ) در مورد این خدمت دعا مى

کنید، احساسات او را درك کند. وقتى با کسى دعا مىاین نوع دعا کردن ایجاد دوستى و دلبستگى عمیقى مى
ها از شادى شود. ولى این اشکنمایید؛ به حدى که در اوج همدردى و شفقت اشک از دیدگانتان جارى مىمى

شوند. دانید که این اشکهاى شفیقانه مسیح است نه اشکهاى خودتان که جارى مىاست، نه اندوه. چون مى
گیرد. چون جاى آن را مىرسد و شادى مسیحنگرانى از اینکه شخص مورد نظر گم شده دیگر به پایان مى

سرانجام او مجرایى یافته تا از طریقش شخص مورد نظر را محبت کند.
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دهد. دعوت خدا از کلیسا این است که با آزادى کامل به انسانیت انضباط اعتراف به ظاهرسازى خاتمه مى
انجامد بودن به اعتراف مىخطاپذیر خویش اعتراف کند و فیض آمرزنده و قوت دهنده مسیح را بشناسد. صادق

گردد. باشد که خدا بار دیگر به کلیسا فیض عطا کند تا انضباط اعتراف بار دیگر در و اعتراف به تحول منجر مى
آن احیاء شود.
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11فصل 

انضباط پرستش

پرستش کردن یعنى بیدار کردن وجدان با قدوسیت خدا، خوراك دادن به ذهن با راستى خدا، پالودن 
ویلیام تمپل- تصورات با زیبایى خدا، گشودن دل به روى محبت خدا، وقف کردن اراده به خواست خدا

ردن و تجربه کردن پرستش یعنى تجربه کردن واقعیت و لمس کردن حیات. پرستش یعنى شناختن، حس ک
مسیح قیام کرده در میان جماعت ایماندار. پرستش یعنى وارد شدن به شخیناى خدا یا به عبارت بهتر فرد گرفته 

واسطه خدا داللت شود. شخینا بر حضور بىجالل یا درخشش خدا که در میان قومش ساکن مى- P{شدن
}Pوجودى انتزاعى و دور از دسترس است.  کند و در نقطه مقابل این پندار قرار دارد که خدامى

توسط شخیناى خدا.
پرستندگان حقیقى پدر را به روح و راستى پرستش خواهند «خدا جداً طالب پرستندگان است. عیسى فرمود: 

کند طلبد، جذب مى). این خداست که مى23:4(یوحنا» کرد، زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است
خوانیم که خدا در جوید. پرستش واکنش انسانى به گامى است که اول خدا برداشته است. در پیدایش مىو مى

). 32:12جویید. عیسى با مصلوب شدن همه را به سوى خود کشید (یوحناخرامید و آدم و حوا را مىباغ مى
فظ مشارکت با فرزندانش. خدا به هایى است از تالشهاى خدا براى برقرارى، احیا و حکالم خدا آکنده از نمونه

ماند که وقتى فرزند را از دور دید، براى خوشامدگویى به وى سراسیمه بسویش دوید.پدر پسر گمشده مى
باید » روح و راستى«پرستش ما واکنشى است به محبت قلبى پدر. واقعیت محورى این پرستش را در 

شود که روح خدا روح انسانى ما را لمس کند و نه اجراى مىور جست. آتش پرستش تنها زمانى در دل ما شعله
کند و نه ترك مناسک و آیین خاصى. ممکن است تمام تکنیکها و مناسک و آیین خاصى ایجاد پرستش مى

القدس روح ما روشهاى صحیح را بکار بگیریم و بهترین مراسم عبادى ممکن را اجرا کنیم ولى مادامى که روح
کنند: ایم. کلمات این بندگردان، به خوبى مبناى پرستش را آشکار مىز خداوند را نپرستیدهرا لمس نکند، هنو

توانیم وارد این حیطه تا خدا روح ما را لمس نکرده و آن را آزاد نسازد، نمى» روحم را آزاد نما تا تو را بپرستم.«
ش منتهى گردند، ولى پرستش خیلى شویم. سرود خواندن، دعا کردن، تسبیح خواندن همه و همه شاید به پرست

ور شود.بیش از این موارد است. باید روحمان با آتش الهى شعله
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اى توانیم مسئله فرم صحیح پرستش را به کلى نادیده بگیریم. فرم و شکل پرستش موضوعى حاشیهپس مى
ویز نشده، بیشتر شویم که در هیچ جاى عهدجدید هیچ فرم خاصى براى پرستش تجاست. وقتى متوجه مى

اى است که براى کسانى که به یابیم، آزادىشویم تا این مسئله را نادیده بگیریم. درواقع آنچه مىدلگرم مى
القدس روح را ها خو کرده بودند، باور نکردنى بود ولى واقعیت محض است. وقتى روحسیستم عبادى کنیسه

شود.بط مىرلمس کند، دیگر شکل و فرم پرستش کامالً امرى بى

هدف از پرستش
خداوند خداى خود را سجده «عیسى براى همیشه به این پرستش که چه کسى را باید بپرستیم، پاسخ گفت: 

). خداى واحد حقیقى همان خداى ابراهیم، اسحاق و یعقوب است؛ 10:4(متى » کن و او را فقط عبادت نما
ر نخستین حکم ده فرمان به روشنى انزجار خویش را از همان خدایى که عیسى مسیح مکشوف ساخت. خدا د

پرستى صرفاً به خم ). بت3:20(خروج » تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد«پرستى اعالم کرد: هر نوع بت
جوهره «گوید: ) مىA.W.Tozerشود. آ.دبلیو. توزر (شدن در مقابل بتهاى قابل رویت خالصه نمى

به عبارت بهتر وقتى در مورد خدا » اش نیست.اى بیندیشیم که شایستهدا بگونهپرستى این است که به خبت
درست بیندیشیم، همه چیز را در جاى درست خودش قرار خواهیم داد.

مقدس را در مورد انکشاف الهى نیاز مبرم ما شناخت هویت خدا است. یعنى اینکه مطالب مندرج در کتاب
مون صفاتش تفکر کنیم و به مکاشفه ماهیت او در وجود عیسى مسیح چشم بر قوم اسرائیل بخوانیم، پیرا

کران او نشسته و در حکمت و معرفت بى» کرسى بلند و عالى«بدوزیم، وقتى خداوند لشگرها را ببینیم که بر 
توانیم لب به حمد و ثناى وى نگشاییم.تعمق نماییم و حیران رحمت و محبت پایان ناپذیرش شویم آنگاه نمى

کند که به آن اقرار نماییم. وقتى اشعیا تنها یک نظر جالل خدا را دید، شناخت هویت خداوند ما را وادار مى
ام! زیرا که مرد ناپاك لب هستم و در میان قوم ناپاك لب ساکنم و چشمانم واى بر من  که هالك شده«فریاد زد: 

شود آلود بودن بشر زمانى آشکار مىگیر گناهت همه). خصوصی5:6(اشعیا» یهوه صبایوت پادشاه را دیده است!
گردد. که در کنار قدوسیت تابناك خدا قرار بگیرد. آنوقت است که تضاد شدید میان این دو طبیعت نمودار مى

کند. براى شناخت جرم و وفایى ما جلوه بیشترى پیدا مىکنیم، ناپایدارى و بىوقتى به امانتدارى خدا نگاه مى
مان کافى است فیض او را بشناسیم.گناه خود

پرستیم. باالتر از همه، خداى ما خدا را نه تنها به خاطر آنکه هست بلکه به خاطر آنچه که انجام داده مى
توان در کند. نیکویى، امانتدارى، عدالت و رحمت او، همه و همه را مىمقدس خدایى است که عمل مىکتاب
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اند، بلکه در آمیز او نه تنها در تاریخ کهن حک شدهده کرد. اعمال فیضنحوه برخورد وى با قومش مشاه
تاریخچه زندگى شخصى فرد فرد ما نقش بسته است. به قول پولس رسول، تنها واکنش معقول ما پرستش است 

گوییم.ستاییم و براى آنچه که انجام داده شکر مى). ما خدا را براى آن چه که هست مى1:12(رومیان

ولویت دادن به پرستشا
اگر خداوند به معناى واقعى کلمه خداوند و سرور ماست، پس باید پرستش او در زندگى ما اولویت داشته 

خداوند خداى خود را به تمامى دل و تمامى جان و تمامى خاطر و تمامى «باشد. اولین حکم عیسى این است: 
ویت بندى الهى، اول پرستش قرار دارد و بعد خدمت. لحظه ). از لحاظ اول30:12(مرقس » قوت خود محبت نما

تراود. لحظه زندگى ما باید سرشار از تسبیح، شکرگزارى و نیایش باشد. خدمت از درون پرستش به بیرون مى
تواند دشمن پرستش باشد.ایم. فعالیت مىپرستى شدهاگر خدمت را جایگزین پرستش کنیم، مرتکب بت

(حزقیال » به جهت خدمت من نزدیک بیایند«ستین وظیفه کاهنان الوى این است که خدا فرمود که نخ
). از لحاظ کهانت عهدعتیق، خدمت کردن به خدا بر هر کار دیگرى مقدم بود. کهانت عمومى ایمانداران 15:44

رو هستیم این در عهدجدید نیز نباید رسالتى کمتر از آن براى خود قایل شود. وسوسه جدى که همه ما با آن روب
شویم با عجله لبیک بگوییم، بدون اینکه اول خداوند خودمان را است که به هر خدمتى که بدان فراخوانده مى

خدمت نماییم.

آمادگى براى پرستش
» انتظار مقدس«توانیم آن را مقدس این است که قوم با حالتى که مىیکى از ویژگیهاى بارز پرستش در کتاب

آمدند. آنان واقعاً ایمان داشتند که قول یهوه را خواهند شنید. وقتى موسى وارد خیمه اجتماع د مىبنامیم گر
شود. همین امر در مورد کلیساى اولیه نیز صادق بود. عجیب نیست دانست که وارد حضور خدا مىشد، مىمى

زده نشدند، چون که پیشتر که وقتى ساختمان محل تجمع ایشان با قوت خدا به لرزه درآمد، هیچکدام شگفت
اى دیگر از مردگان اى مردند و عده). وقتى بواسطه کالم خدا عده31:42:2این اتفاق افتاده بود (اعمال 

). هرگاه 1:5-36:911-7:2043- 10برخاستند، آنوقت مردم فهمیدند که خدا در میان ایشان است (اعمال 
قاً آگاه بودند که حجاب از وسط دونیم گشته و اکنون شدند، عمیایمانداران صدر مسیحیت دور هم جمع مى

اى نیاز نبود. به سهولت وارد االقداس داخل شوند. دیگر به هیچ واسطهتوانند به قدسمثل موسى و هارون مى
دانستند که مسیح آمدند و مىشدند. آنها با انتظار گردمىحضور مهیب، پرجالل و پرفیض خداى زنده مى

است تا بدیشان تعلیم دهد و با قدرت زنده خویش لمسشان نماید.درمیانشان حاضر 
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شود که ما در دل ما چگونه باید این انتظار مقدس را در خودمان پرورش دهیم؟ انتظار مقدس زمانى آغاز مى
کنیم، از درون لبریز از پرستش و شویم. درحالى که بر طبق مقتضیات زمانه خویش زندگى مىوارد شخینا مى

خوابیم، حال آنکه گوشمان به صداى استاد است. خوریم و مىکنیم، غذا مىکنیم، بازى مىیایش هستیم. کار مىن
اى که بزرگترین معجزه«هاى فرانک لوباك از این حس زیستن در زیر سایه حضرت اعلى مملو هستند. نوشته

کنم، چون که تو بهترینى... شکرت مىکردم دریافتمامروز بوقوع پیوست بدین قرار است: هنگامى که کار مى
توانند کند. من واقعاً ایمان دارم که تمام افکار مىعادت مصاحبت همیشگى هر روز در من بیشتر رشد مى

»مصاحبت با تو باشند.
دانست برادر الرنس به همین واقعیت اذعان داشت. او چون حضور خدا را در آشپزخانه تجربه کرده بود، مى

توانم تصور کنم که اشخاص اصالً نمى«نویسد: تواند خدا را مالقات کند. او مىآیین عشاى ربانى هم مىکه در 
»توانند بدون تجربه کردن حضور خدا، احساس رضایت کنند.مذهبى چطور مى

اً باز من با الهام گرفتن از برادر الرنس و فرانک لوباك اخیراً یک سال تمام را به یادگیرى چگونگى دایم
بودن در برابر تعالیم استادم عیسى، اختصاص دادم. تصمیم گرفتم واژگان او را یاد بگیرم: در همین انگشتانى که 

هاى نیایش، زنم و...خواستم این بود که با هر نفسم زمزمهنویسم، صدایى که از طریقش حرف مىبوسیله آنها مى
ماندم. ولى هر بار مجدداً کار را از سر تى روزها ناکام مىشکرگزارى و تسبیح را ترنم کنم. اغلب ساعتها و ح

خواهم در کردم. آن سال موجد خیلى چیزها در من بود، ولى یکى از آنها را که مىگرفتم و دوباره سعى مىمى
اینجا ذکر کنم این است که حس انتظارم در پرستش گروهى تا حد زیادى افزایش پیدا کرد. در طول هفته خدا 

گرفتم ها طریق گوناگون با من سخن گفته، پس یقیناً در اینجا هم سخن خواهد گفت. بعالوه کم کم یاد مىبه ده
که از البالى همهمه و قیل و قال زندگى هم صداى او را تشخیص دهم.

شود. جمعى بگذارند جو محیط عوض مىهرگاه بیش از یکى دو نفر با انتظار مقدس پابه پرستش دسته
شوند. دلها و فکرها شوند، به سرعت جذب حس حضور آرام خدا مىکه شتابزده و پریشان داخل مىاشخاصى 

گردد.شود. فضا لبریز از انتظار مىاز باال پر مى
این فرصتى عملى براى به انجام رسانیدن ایده مزبور است. در طول هفته همچون یکى از وارثین ملکوت 

دهید و از کالمش اطاعت کنید. از آنجایى که در طى هفته آوازش را زندگى کنید، به آوازش گوش فرا
شوید هم باز آوازش را خواهید شنید. ده دانید که وقتى در جماعت براى پرستش جمع مىاید، پس مىشنیده

دقیقه زودتر از بقیه وارد جلسه شوید. دلتان را با ستایش به سوى پادشاه جالل برافرازید، در عظمت، جالل و
نظیرى که اشعیا از خداوند دید که مهربانى او آنگونه که در عیسى مسیح مکشوف شده، تفکر نمایید. رویاى بى
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مثل «آوازى «و » چشمانى مثل شعله آتش«نشسته، یا مکاشفه عظیم یوحنا از مسیح با » بر کرسى بلند و عالى«
). از حضور واقعى خدا دعوت کنید تا 1؛ مکاشفه 6را پیش چشم خود مجسم کنید (اشعیا» صداى آبهاى بسیار

متجلى شود و محل پرستش را با نور خود پر کند.
بعد، شبان و افرادى که مسئولیت ویژه دارند را به پیشگاه مسیح بلند کنید. در خیال خود جالل یا شخیناى 

کنید تا حقیقت را با دلیرى خدا را تصور کنید که با درخشش خود آنان را فرو گرفته است. از درون آنان را آزاد
و به قوت خداوند بیان کنند.

هاى اند. به دور و بر خود نگاهى بیندازید و هر کسى را با شانهتا این موقع دیگر مردم شروع به آمدن کرده
ل خود فرو افتاده یا غمگین یافتید، برایش دعاى شفاعتى کنید. او را به نور پر جالل حضور او برافرازید. در خیا

مجسم کنید که بار او از دوشش به پایین غلتیده. در طول جلسه فرد یا افراد مورد نظر را از خاطر خود دور 
نکنید. اگر در هر جماعت تنهإ؛ ّّ چند نفر این چنین عمل کنند، آنوقت همگان پرستشى بس ژرف را تجربه 

خواهند کرد. 
براى پرستش بود. در وهله اول ایشان گردهم » گردآمدن«ویژگى حیاتى دیگر اجتماع کلیساى اولیه حس 

آمدند تا همدیگر را مالقات کنند و در وهله دوم تا در یگانگى روح گامى به آنسوى فردگرایى بردارند.مى
جمعى دارد. به کلیساى اولیه توصیه ایمان مسیحى برخالف مذاهب شرقى تأکید شدیدى بر پرستش دسته

). در 25:10ترین شرایط از جمع شدن با یکدیگر غافل نشوند (عبرانیانت خطرناكشده بود که حتى تح
یاد شده است. همانطور که وجود حیات بشرى » بدن مسیح«رساالت به کرات از جماعت ایمانداران بعنوان 

ن بدون سر، دست و پا غیرقابل تصور است، براى مسیحیان هم جدا از هم زیستن غیرقابل تصور است. مارتی
در خانه من هیچ چیزى نیست که در وجودم گرما و شور ایجاد کند، ولى «دهد که لوتر براین واقعیت گواهى مى

»شکافد.شود و این آتش راه خود را مىاند، در دلم آتشى افروخته مىدر کلیسا زمانى که جماعت گردهم آمده
کند مفهوم هم فکر شدن پیدا مى» هم آمدنگرد«کنند، به عالوه، وقتى قوم خدا همدیگر را مالقات مى

گیرد، بخشهایى از خلوت شخصى و حضور احیا کننده خدا ما را فرو مى«گوید: ). تامس کلى مى15:3(فیلپیان
آمیزد. حضورى ملموس و پویا گیرد و روحمان را با حیات و قوت مافوق شخصى مىزندگى فردى ما را مى

ناپذیر نصیبمان گوید، آرامشى وصفدهد، شادمانه سخن مىمان خوراك مىگیرد، به جانوجودمان را دربرمى
شویم، وقتى به راستى براى پرستش جمع مى» کند.سازد و از اعماق وجود از خواب غفلت بیدارمان مىمى

لکه شود، بشناسى جمع مربوط مىدهد. این نه تنها به روانافتد که در تنهایى هرگز روى نمىچیزهایى اتفاق مى
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یعنى مشارکت Koinoniaمقدس ناشى از مداخله الهى است. این همان چیزى است که نویسندگان کتاب
نامند.عمیق درونى به قوت روح مى

این تجربه خیلى فراتر از داشتن روحیه گروهى  است. این اصالً به روح جمعى یا حتى داشتن اطالعاتى 
القدس در شود. به قوت روحکم یخ جدایى از همدیگر ذوب مىپیرامون زندگى یکدیگر بستگى ندارد. کم 

تر ما را فرو ناپذیر و بهم پیوستگى گستردهشویم و آرامشى توصیفور مىحسى از یگانگى و حضور غوطه
گیرد.ها را مىروح از طریق رسانهگیرد. چنین مشارکت در پرستشى جاى مشارکت کسل کننده و بىمى

رهبر پرستش
پرستش اصیل و واقعى تنها یک رهبر دارد و این رهبر کسى نیست جز عیسى مسیح. وقتى من از عیسى 

زنم، منظورم در وهله اول این است که او زنده و در میان قوم خویش حاضر بعنوان رهبر پرستش حرف مى
ر مورد او نه تنها در توان دریافت. دتوان شنید و حضورش را در قلوب مىاست. آواز او را در دلها مى

خواهد ما را تعلیم دهد، راهنمایى کند، توبیخ شناسیم. او مىخوانیم بلکه او را از راه مکاشفه مىمقدس مىکتاب
نماید و تسلى بخشد.

دوم اینکه مسیح در تمام مناصب خود زنده و حاضر است. ما هنگام پرستش خیلى مستعدیم که مسیح را 
اش و بعنوان منجى و رهاننده ببینیم. ولى او در نقش نبى نیز در میان ما حضور دارد. یعنى ىتنها در منصب کهانت

اینکه او درباره پارسایى به ما تعلیم خواهد داد و قوت عطا خواهد کرد تا هرآنچه عمل صالح است انجام دهیم. 
اسقف و کاهن شماست. او در در نام عیسى با یکدیگر مالقات کنید...او نبى، شبان،«گوید: جورج فاکس مى

»میان شماست تا درها را به رویتان بگشاید،  اقناعتان کند و با حیات خوراکتان دهد و با حیات احیایتان کند.
سوم اینکه مسیح با همه قوت خویش زنده و حاضر است. وى نه تنها ما را از پیامدهاى گناه، بلکه از تسلط 

فرماید. اگر دهد، قدرت اطاعت کردن از آن را نیز عطا مىچه که به ما تعلیم مىرهاند. او در مورد آنگناه مى
عیسى رهبر ماست، پس باید توقع انجام معجزات را در جلسات پرستشى داشته باشیم. وقوع شفاهاى درونى و 

ما فقط آن را بیرونى دیگر نه استثنا بلکه قاعده همیشگى خواهند بود. دیگر کتاب اعمال کتابى نخواهد بود که 
کنیم، بلکه آن را تجربه خواهیم نمود.روخوانى مى

گیرد که از چه ابزار بشرى در چهارم اینکه مسیح با این تعبیر رهبر پرستش است که تنها او تصمیم مى
از کنند چون رهبرشانخوانند یا دعا مىنمایند، سرود مىکنند، نبوت مىگیرد. افراد موعظه مىصورت لزوم بهره

ماند. آنها چنین دعوتى به عمل آورده است. بدین ترتیب دیگر جایى براى فخر فروشى و ابراز وجود باقى نمى
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خواند، عطایاى روح را نیز باشد. وقتى سر زنده کلیسا آنان را پیش مىتنها عیسى است که شایسته حرمت مى
کنند. شاید کالم علم عطا شود که بوسیله آن کند تا ایشان با آزادى و خوشحالى تمام آن را دریافت عطا مى

فهمیم که عیساى پادشاه صاحب اختیار است. شاید نبوتى یا سفارشى شود و ما مىنیتهاى درونى مکشوف مى
یابیم که قول یهوه چنین است. موعظه یا تعلیمى مطرح شود که ما را در جایمان میخکوب کند چون درمى

اى که خواهد نفس حیات بخش خود را به بدن بدهد. موعظهز طریق آن مىشود چرا که سر زنده کلیسا امى
آید اى که از ته دل بیرون مىکند. موعظهبدون مسح الهى باشد، حس پرستش را در رگهاى حاضرانى منجمد مى

د. کنتراود اخگرهاى سوزان را خاموش مىاى که از فکر به بیرون مىسازد؛ موعظهور مىروح پرستش را شعله
هیچ چیز به اندازه یک موعظه ملهم از روح بیدار کننده نیست و هیچ چیز به اندازه یک موعظه ملهم از فکر 

باشد.بشرى، مهلک نمى

طریقهاى منتهى به پرستش
یکى از دالیل آنکه باید پرستش را در زمره انضباطهاى روحانى مورد مالحظه قرار دهیم این است که 

دهد تا او بتواند پرستش روشى نظام یافته براى زیستن و عمل کردن است که ما را پیش روى خدا قرار مى
القدس به لمس رهایى بخش روحتحول الزم را در درونمان ایجاد کند. با وجودى که کار ما فقط پاسخ گفتن 

است، ولى در این حیطه طریقهاى الهى معینى وجود دارد.
اولین طریق منتهى به پرستش کنار گذاشتن تمام فعالیتهاى برخاسته از ابتکار انسانى است. این کار چیزى 

ساختارهاى روزمره اى براى زندگى است و باید به تمام نیست که به جلسات پرستشى محدود شود، بلکه شیوه
زندگى ما سرایت کند. باید همیشه در حال سکوت درونى و گوش سپردن به آواز خدا بسر ببریم. اگر عادت ما 
این باشد که با قوت و حکمت انسانى به کسب و کارمان بپردازیم، همین کار را در مورد پرستش دسته جمعى 

مان پرورش داده باشیم که هر حرف، هر معامله و هر نیز انجام خواهیم داد. ولى اگر این عادت را در خود
کارمان برخاسته از اراده الهى باشد، آنوقت همین حساسیت را به پرستش دسته جمعى نیز منتقل خواهیم نمود. 

پوشى صادقانه از خود، پیوسته خویشتن را در دستان خوشا به حال آن کسى که چشم«گوید: فرانسوا فنلون مى
خواهى تا برایت هدارد و آماده پذیرش اراده او باشد؛ روزى صد مرتبه بگوید خداوندا، چه مىاش نگآفریننده

»انجام دهم؟
رسد؟ تنها به این دلیل معتقدیم که این خیلى فراتر از حد و اندازه ماست که آیا چنین چیزى محال به نظر مى

رپرستى و قیمومت او زندگى کنیم هر کارى ایم که عیسى معلم حى و حاضر ماست. اگر تحت سهنوز نفهمیده
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شویم و شبانگاه با پرستش او به ممکن خواهد بود. بامداد با حمد و ستایش خداوند از خواب بیدار مى
گوییم که آرزویمان زندگى کردن تحت  رهبرى و فرمانروایى اوست. درحالى که رویم. به او مىرختخواب مى

درنگ بى» وضعیتمان چگونه است؟«پرسیم: تومبیل هستیم از استاد مىبه سوى محل کارمان مشغول راندن ا
ها ایم و هنگام خروج از منزل به بچهآورد که سرصبحانه به تندى جواب همسرمان را دادهاستاد به یادمان مى

زه فرا ایم. آنوقت نوبت اعتراف، احیا و فروتنى تایابیم که در جسم زندگى کردهایم. درمىاعتنایى نمودهبى
رسد.مى

کند تا با متصدى کنیم و حسى از جانب خدا تشویقمان مىبراى زدن بنزین در جایگاه سوخت توقف مى
دهیم درحالى جایگاه آشنا شویم و او را به دیده یک انسان بنگریم، نه یک آدم آهنى. به راندن اتومبیل ادامه مى

دس است غرق شادى هستیم. و بدین ترتیب تمام روزمان القکه از دیدگاه جدیدى که منشاء و مبتکرش روح
گذرد: جوششى در اینجا و کششى در آنجا، گاهى پیش روى با شتاب و گاه قدمى آهسته به عقب. اینگونه مى

گیریم و این اطمینان قلبى را دارد، از طریق آزمون و خطا یاد مىاى که اولین گامهاى زندگیش را برمىمثل بچه
کند. بدین طریق القدس ما را به جمیع راستى هدایت مىلمى زنده و حاضر داریم که بواسطه روحداریم که مع

یابیم.) در مى4:8(رومیان» نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار کردن«منظور پولس را از 
، بر پرستش القدس بر شیوه زندگى ما حاکم گرددبازداشتن جسم از فعالیت بدین منظور که فعالیت روح

کند. مسلماً با سکوت دهد. گاهى آن را به سکوت مطلق هدایت مىگذارد و بدان جهت مىجمعى تأثیر مىدسته
تر از آمدن شتابزده و با دلها و فکرهاى کج و آمیخته به احترام و خوف به پیشگاه قدوس ازلى آمدن شایسته

یکل قدس خویش است، پس تمامى جهان به خداوند در ه«دهد: معوج است. کالم خدا چنین هشدار مى
اینک اى حبیبان، به شما قدرت «نویسد: ). آموناس از پدران راهب مى20:2(حبقوق » حضورش خاموش باشد

نماید، نشان دادم...با سکوت است که بخشد و رضامندى کامل خدا را تحصیل مىسکوت را که چطور شفا مى
گردد، به خاطر سکوت است که ت که قدرت خدا در ایشان ساکن مىکنند...به دلیل سکوت اسمقدسین رشد مى

»گردد.اسرار خدا بر آنها مکشوف مى
اشان سازد. مزامیر ادبیات پرستشى هستند و بارزترین ویژگىتسبیح خواندن ما را وارد عالم پرستش مى

باشد. سرود اى زبور طنین انداز مىفریادى است که از ابتدا تا انته» خداوند را تسبیح بخوانید!«تسبیح است. 
خواندن، فریاد سردادن، رقصیدن، شادى کردن و ستایش کردن، همه زبانى براى بیان تسبیح هستند.

قربانى تسبیح را به خدا بگذرانیم یعنى ثمره لبهایى را که به اسم او «کند که کالم خدا به ما سفارش مى
اى تسبیح آن قربانى کرد. اکنون قربانىتیق قربانیهایى از گاو و بز طلب مى). عهدع15:13(عبرانیان» معترف باشند
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رود که گوید که بعنوان کهانت ملوکانه جدید از ما انتظار مىکند.  پطرس به ما مىاست که عهدجدید طلب مى
را » نده استاعالم کردن فضایل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوا«یعنى » هاى روحانىقربانى«

).9ù5:2تقدیم او نماییم (اول پطرس 
). 41:5آلود و لبهاى شکرگزار ترك کردند (اعمال پطرس و یوحنا سنهدرین را با بدنهاى مجروح و خون

). در هر دو مورد ایشان 25:16پولس و سیالس زندان فیلیپى را با سرودهاى تسبیح خویش پر ساختند (اعمال 
گذرانیدند.قربانیهاى تسبیح را 

ترین جریان تسبیح در سده بیستم میالدى، جنبش پنطیکاستى بوده است. خدا از طریق این جنبش عظیم
حیاتى نو در کالبد میلیونها انسان دمید. در روزگار ما کلیساى عیسى مسیح پیرامون نقش محورى تسبیح در وارد 

است.ساختن فرد به عوالم پرستش، به آگاهى بیشترى دست یافته
شویم که الزم است همه عواطف و احساساتمان در جهت عمل پرستش قرار با تسبیح خواندن متوجه مى

گیرند. پرستشى که صرفاً در اندیشه ما باشد. پرستشى ناقص است. احساسات بخشى مشروع از شخصیت انسان 
دان معنا نیست که هنگام پرستش دهد و بایستى آن را در پرستش بکار گرفت. بیان این مطلب برا تشکیل مى

باید قابلیتهاى عقالنى را زیر پا بگذاریم، بلکه منظور من این است که پرستش با عقل به تنهایى کافى نیست. به 
قول پولس باید هم به روح دعا کنیم و هم به عقل، هم به روح سرود بخوانیم و هم به عقل (اول 

کند تا پا را از زبانها نیز همین است. زبانهاى روح به ما کمک مى). یکى از دالیل بخشش عطاى15:14قرنتیان
تر با پدر شویم. شاید عقل ظاهرى ما قادر به حیطه پرستش عقالنى فراتر نهاده وارد رابطه و مصاحبتى عمیق

ید.نماالقدس روح ما را لمس مىفهمد چون روحامان آن را مىشود نباشد، ولى روح باطنىدرك آنچه گفته مى
اى براى بیان غرض از سرود خواندن این است که به سمت تسبیح خواندن رانده شویم. سرود واسطه

کنیم. چهل و یک مزمور از کل احساس است. ما از طریق موسیقى خوشحالى و شکرگزارى خویش را ابراز مى
واندن با تمرکز آمیخته شوند، تمرکز اگر سراییدن و تسبیح خ». خداوند را بسرایید«کنند که مزامیر به ما حکم مى

گیرند و همگى گوش به زنگ شود. افکار پراکنده ما همه در یک مسیر واحد قرار مىما در پرستش بیشتر مى
شویم.آماده شنیدن صداى خدا مى

گیرد. جسم، فکر، روح و احساسات را جملگى خدا خواهان پرستشى است که تمامیت وجود ما را دربر مى
کنیم که پرستش بایستى عالوه بر فکر و روح شامل جسم نیز د بر مذبح پرستش نهاد. ما اغلب فراموش مىبای

بشود.
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پردازد. ریشه معنایى واژه عبرى که پرستش مقدس با اصطالحات فیزیکى به توصیف پرستش مىکتاب
باشد. شکرگزارى بر مى» نو زدنزا«اللفظى متبارك خواندن، است. معنى تحت» به روى درافتادن«ترجمه شده 

مقدس از حالتهاى گوناگون بدنى براى پرستش یاد شده است. کند. در سرتاسر کتابداللت مى» گشودن دستها«
سجده کردن، ایستادن، زانوزدن، دستها را بلند کردن، دستک زدن، سر را برافراشتن، رقصیدن و پالس و خاکستر 

رود جسممان را هم به اندازه باقى وجودمان به خدا تقدیم نماییم. تظار مىپوشیدن. نکته اینجاست که از ما ان
گیرد.پرستش به درستى جنبه جسمانى را هم دربرمى

باید به هنگام پرستش جسم خود را درحالتى که با روح پرستش همخوانى داشته باشد به خدا تقدیم کنیم. 
ن، سر را برافراشتن همه حالتهایى هستند که با روح تسبیح ایستادن، دستک زدن، رقصیدن، دستها را بلند کرد

همخوانى دارند. آرام نشستن و خیره نگاه کردن بوضوح حالتى نامناسب براى تسبیح و پرستش است. زانو زدن، 
سر خم کردن، به روى درافتادن همه حاالتى متناسب با روح فروتنى هستند.

انسانها داراى خلق و «کنیم که: یمى مخالفت کنیم. چنین استدالل مىشاید ما خیلى زود با این دیدگاه تعل
خوى متفاوتى هستند. شاید این با حال و هواى دیگران سازگار باشد ولى من فطرتاً آدمى آرام و تودار هستم. 

رستش آنچه که باید مورد مالحظه قرار داد این است که درپ» کند.این جور پرستش کردن نیاز مرا برآورده نمى
» خدا خواهان چه نوع پرستشى است؟«بلکه » چه چیزى برآورنده نیاز است؟«این پرسش مطرح نیست که 

واضح است که خدا خواهان پرستش با تمام وجود است. پرستش با جسم به همان اندازه معقول است که 
ن در مورد ما چه پرستش با فکر. غالباً خلق و خوى تودار ما ناشى از ترس است، ترس از اینکه دیگرا

اندیشند، یا اینکه شاید راغب نیستیم خود را درمقابل خدا و دیگران فروتن سازیم. البته شکى نیست که مى
انسانها خلق وخوى متفاوتى دارند ولى این تفاوتها نبایستى مانع از پرستش با تمام وجود ما شود.

انجام دهیم و هرگز وارد مقوله پرستش نشویم، ولى این هم ممکن است که ما تمام مواردى را که بیان کردم
دهند را به خوبى شوند و ما را در پیشگاه خدا قرار مىبهر حال باید طریقهایى را که به پرستش منتهى مى

بشناسیم تا بدین طریق روح خدا روح ما را لمس کرده آزاد سازد. 

نتایج پرستش
شود، پرستش نیست. ایستادن در محضر قدوس ازلى مستلزم تحول پرستشى که نتواند باعث عوض شدن ما

مانیم. شویم دیگر بر حس کینه و رنجش با سرسختى سابق پاپرجا نمىاست. وقتى به نور پرجالل او داخل مى
به قول عیسى، اول باید هدیه خود را پیش قربانگاه واگذارده برویم و مشکل را برطرف نماییم (متى 
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24ù23:5قَدس دل مى). با پشود و شفقتى فزاینده در جان و وجود آدمى رشد رستش نیرویى فزاینده وارد م
کند. پرستش کردن یعنى عوض شدن.مى

پرسشى که ما را به اطاعت بیشتر رهنمون نشود، پرستش نیست. همچنان که پرستش با  انتظار مقدس آغاز 
مقدس پرستش را از تبدیل شدن به داروى آرام بخش و یابد. اطاعتشود، با اطاعت مقدس نیز پایان مىمى

سازد تا دعوت به خدمت دارد. پرستش ما را قادر مىگریزگاهى براى فرار از فشارهاى زندگى در امان نگاه مى
). پرستش اصیل ما را به سوى 8:6(اشعیا» لبیک اى خداوند! مرا بفرست«را آشکارا بشنویم و چنین پاسخ بدهیم. 

نگ بره بر ضد نیروهاى شیطانى که در همه جا چه در سطح فردى و اجتماعى جریان دارد، سوق شرکت در ج
کنیم و به دهد. عیسى بره خدا فرمانده کل قواى ماست. ما دستورات او را براى انجام خدمت دریافت مىمى

رویم.قوت عظیم او پیش مى
نویسد:جیمز نایلر مى

م، اما نا مانند پادشاه این جهان که با شالق و زندان و شکنجه و عذابى که بر و ما همراه خداوندمان پیروزی
سازد... بلکه با کالم حقیقت. نفرت را با محبت پاسخ سازد، زندگى انسانها را نابود مىمخلوقات وارد مى

ها، با سوگوارى روز با دعاها و اشکها، با روزهمانیم و شبانهدهیم، در جنگ به ضد دشمن در آغوش خدا مىمى
ناپذیر، در شکیبایى و در همه ثمرات و اندوه براى گمگشتگان، در صبر، در وفادارى، در راستى، در محبت خلل

دهیم تا در نهایت با نیکویى بر بدى غلبه کنیم.به جنگ  ادامه مى
اهانه و پرستش نوعى ماجراجویى آگ«)  چنین اظهار نظر کرده: Willard Sperryویالرد اسپرى (

نظام یافته در واقعیت است. پرستش کار آدمهاى بزدل یا راحت طلب نیست. پرستش مستلزم استقبال ما از 
زندگى پر مخاطره روحانى است. پرستش تمام اسباب و آالت مذهبى مورد استفاده در هیکل، کاهنان، مناسک و 

یح در شما به دولتمندى و به کمال حکمت کالم مس«سازد. پرستش مستلزم آن است که ها را نامربوط مىآیین
ساکن بشود و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهاى روحانى و با فیض در دلهاى 

).16:3(کولسیان» خود خدا را بسرایید
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12فصل 

انضباط هدایت

در حیات و محبت و قوت و حکمت خدا و در یگانگى با همدیگر و با خدا ساکن شوید؛ آنگاه آرامى و 
حکمت خدا دلهایتان را پرخواهد ساخت، بطورى که دیگر جز حیات خداوند خدا هیچ چیز بر شما تسلط 

جورج فاکس- نخواهد یافت

ى است که از روح هدایت شوند، مجذوب روح باشند در روزگار ما آسمان و زمین چشم انتظار ظهور افراد
و  از روح قوت بگیرند. تمامى خلقت با چشمان منتظر ظهور کسانى است که تحت انضباط روحانى و با اختیار 
خویش گردآمده باشند و بدانند که این حیات، حیات و قوت ملکوت خداست. این اتفاق قبالً هم روى داده و 

هد.تواند روى دباز هم مى
توان کسانى را یافت که دلهایشان از آتش الهى گداخته باشد. ولى اینگونه اشخاص اینجا و آنجا مى

القدس اند. هنوز قومى واحد که به واسطه روحهاى فراوانى هستند که در پهناى شب به هر طرف پراکندهمشعل
کنار هم جمع شوند، تشکیل نشده است.

اینک اینجاست، اینک «رسد که: داد، هر از گاه فریادى از هر سو به گوش مىهمچنان که  عیسى هشدار 
هایى گذرا، برخاسته از آتش بازیهاى انسانى هستند، ). ولى چنین فریادهایى تنهاى جرقه26:24آنجاست، (متى 

نه انفجار آتش آسمانى. قرن ما هنوز چشم انتظار انفجار کلیساى رسوالن است.
ایجاد نشود و به این آگاهى نرسیم که عیسى - خدا با ما- تر از عمانوئیل اى عمیقمیان ما تجربهمادامى که در 

القدس آمده تا قوم خویش را هدایت کند و مادامى که هدایت شخص او را دقیقاً و بدون واسطه به قوت روح
نخواهد آمد.همچون ستون ابر در روز و ستون آتش در شب تجربه نکنیم، چنین قوم واحدى بوجود

واسطه روح به تنهایى کافى نیست. هدایت فردى باید تابع هدایت ولى وقوف بر هدایت مستقیم، فعال و بى
القدس مستقیماً، فعاالنه و بدون واسطه جمع را گروهى باشد. باید دسته جمعى به این آگاهى برسیم که روح

نا به معناى سازمانى آن نیست بلکه منظورم این است درك این مع» هدایت گروهى«کند. منظورم از هدایت مى
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القدس در کل بدن مسیح و به شکلى طبیعى ایمانداران را هدایت کند. شوراهاى کلیسایى و فتاوى و که روح
اى نیز در اینجا مورد بحث نیستند.احکام فرقه

اند. در این مورد که گروهى نپرداختهدر قرن کنونى همه تعالیم پیرامون هدایت الهى، چنان که باید به هدایت
کند، تعالیم بسیار خدا چگونه ما را از طریق کالمش، اوضاع و احوال و محرکهاى روح بطور فردى هدایت مى

کند، تقریباً ایم. اما درباره اینکه چگونه از طریق قومش یعنى بدن مسیح ما را هدایت مىعالى دریافت کرده
مورد سکوتى سنگین حاکم است.ایم. در این چیزى نشنیده

ام و بیشتر به جنبه بندى کردهبه همین خاطر انضباط هدایت را در ردیف انضباطهاى گروهى فهرست
کند، ولى عالوه بر آن گروههاى مردم اش خواهم پرداخت. خدا افراد را بطرزى ژرف و غنى هدایت مىگروهى

دهد.دستوراتى مىنماید و از طریق جمع به فردرا نیز هدایت مى
امان باشد. قوم خدا همیشه این چنین شاید اشتغال خاطر ما به هدایت فردى محصول فردگرایى غربى

اسرائیل را در قالب یک ملت از اسارت مصر رهایى بخشید. همه قوم ستونهاى ابر و آتش را اند. خدا بنىنبوده
مده باشند تا به سوى مقصدى مشترك اى از افراد نبودند که برحسب تصادف دور هم گردآدیدند. آنها عدهمى

اى رهسپار شوند، آنان قومى واحد در زیر حاکمت خداساالرى بودند. حضور مهیب او ایشان را بدون هر واسطه
واسطه خدا را هولناك و پرجالل یافتند و چنین گرفت. با این همه، قوم اسرائیل خیلى زود حضور بىفرو مى

). پس موسى نقش میانجیگرى میان ایشان و 19:20(خروج » ید، مبادا بمیریمخدا به ما نگو«درخواست نمودند: 
دادند، شروع شد. شنیدند و به قوم انتقال مىخدا را برعهده گرفت. بدین ترتیب خدمت انبیا که کالم خدا را مى

اکمیت القدس گامى دور شدند، ولى مفهوم قوم خدا بودن و تحت حاسرائیل از هدایت گروهى توسط روحبنى
اسرائیل حتى نبى را رها کرده از عقب پادشاهى به خدا بسر بردن کماکان حفظ شد. اما روزى فرارسید که بنى

راه افتادند. از آن مقطع به بعد نبى در حاشیه قرار گرفت و تبدیل به صداى نداکننده در بیابان شد که گاهى از او 
ى همیشه در حاشیه بود.کشتند، ولکردند و زمانى دیگر او را مىاطاعت مى

خدا با صبر و شکیبایى بسیار قومى را آماده کرد تا زمان براى ظهور عیسى به کمال رسید و با آمدن وى 
واسطه روح خدا زندگى بامدادى نوین طلوع کرد. بار دیگر قومى دور هم جمع شدند که تحت حاکمیت بى

کردند.مى
توان با ابراز واکنش نسبت به صداى پدر ن نشان داد که چگونه مىعیسى با ایستادگى آرام خویش بدیشا

شود، بشنوند و اگر با توانند صدایى که از آسمان فرو فرستاده مىزیست. وى به آنها تعلیم داد که ایشان هم مى
اهند هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هرچه که بخو« تر خواهند شنید. هم جمع باشند این صدا را واضح
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متفق شوند، هرآینه از جانب پدر من که در آسمان است براى ایشان کرده خواهد شد، زیرا جایى که دو یا سه 
).20ù19:18(متى » نفر به اسم من جمع شوند آنجا در میان ایشان حاضرم

یا قومى از سر عیسى با این کلمات به شاگردانش هم اطمینان داد و هم اقتدار. اطمینان از اینکه وقتى گروهى
القدس که ناظر جمع است صدق و در نام او یکجا جمع شوند، خواهند توانست اراده او را تشخیص دهند. روح

گیرد تا ثابت کند  هرگاه یکدل و متحد باشند، ضربان قلبشان با ضربان از وجود ایمانداران گوناگون بهره مى
اند، آنوقت ن حاصل کردند که صداى شبان حقیقى را شنیدهقلب پدر هم ریتم خواهد بود. بعد از اینکه اطمینا

خواهند توانست با اقتدار دعا و عمل کنند. اراده او به اضافه اراده ایشان به اضافه وحدت مساوى است با اقتدار.
اى دههاى شهر به صلیب کشیدند ولى عبا اینکه به عیسى به دیده یک بیگانه نگاه کردند و او را بیرون دروازه

و جمله مؤمنین را یک دل و یک جان «از انسانها فرمانروایى او را پذیرفتند و تبدیل به قومى گردهم آمده شدند: 
دانستند. و دانست بلکه همه چیز را مشترك مىبود به حدى که هیچ کس چیزى از اموال خود را از آن خود نمى

(اعمال » دادند و فیضى عظیم بر همگى ایشان بودرسوالن به قوت عظیم به قیامت عیساى خداوند شهادت مى
33ù32:4دادند که آواز مسیح ). آنان جماعتى پرشور و حرارت بودند که در همه جا اعالن کرده شهادت مى

توان اطاعت نمود.اش مىتوان شنید و از ارادهرا مى
بود. این مطلب در فراخوانى آورترین ویژگى این جماعت پرشور، حس هدایت گروهى در آنهاشاید شگفت

پولس و برنابا به خدمت بشارت انجیل و خبر خوش ملکوت خدا در سرتاسر امپراتورى روم به زیبایى به 
). دعوت از ایشان زمانى به عمل آمد که گروهى از ایمانداران براى 1:13-3تصویر کشیده شده است (اعمال 

شد. زمانى که شامل انضباطهاى دعا، روزه و پرستش مىآیى مدتى طوالنى دور هم جمع شدند. این گردهم
برنابا و سولس را براى من جدا سازید از «القدس چنین فرمود: ایشان به اتفاق آماده دریافت دعوت شدند روح

).2:13(اعمال » امبهر آن عمل که ایشان را براى آن خوانده
مبشران و تحقق مأموریت بزرگ با توجه جدى ما در عین توجه به روشهاى جدید جذب نیرو براى جذب 

توانیم مطالب بسیارى بیاموزیم. باید گروههایى را که خواهان روزه گرفتن، دعا به این نمونه هدایت گروهى مى
کردن و پرستش کردن با همدیگر هستند را تقویت و تشویق کنیم تا ایشان بتوانند فکر خداوند را تشخیص 

نوند.دهند و دعوت او رإ؛ّّ بش
ترین موضوعى که با آن روبرو بود، فایق آید (اعمال کلیساى اولیه تحت هدایت گروهى توانست بر بحرانى

). برخى از مسیحیان مستقل از کلیسا قبالً به انطاکیه رفته بودند و در باب ضرورت ختنه براى همه مسیحیان 15
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پیش پا افتاده نبود. پولس بالفاصله دریافت که این رسد وعظ کرده بودند. موضوع، آنقدرها هم که به نظر مى
کار در حکم تسلط فرهنگ یهودى بر کلیسا است.

کشیشان و رسوالن به قوت خداوند گردهم آمدند تا نه اینکه خود را براى بدست آوردن مقام جلو بیندازند 
اى زیبا از رفت. آنوقت نمونهیا به جان هم بیفتند، بلکه تا فکر روح را بشنوند. بحث و جدلى شدید درگ

اش از برخورد با اثرگذارى هدایت گروهى بر هدایت فردى را شاهد هستیم. پطرس در مورد تجربه شخصى
کورنیلیوس افسر رومى سخن گفت. در حین صحبتهاى او، روح همیشه ناظر خدا کم کم شروع به عمل کرد. 

). سرانجام، جماعت رسوالن و 12:15(اعمال وقتى حرفهاى او تمام شد، کل جماعت در سکوت فرو رفت
کشیشان به آن وحدت یکدلى که از باال نازل شده بود رسیدند و تسلط فرهنگى یهود را نپذیرفتند و چنین 

ترین معضل زمانه خود ). آنها با سخت28:15(اعمال » القدس و ما صواب دیدیم که...روح«گیرى کردند: نتیجه
روهى آواز خدا را تشخیص دادند. این اوج کمال در کتاب اعمال است.روبرو شدند و با هدایت گ

مقابله با موضوع مورد بحث چیزى فراتر از پیروزى بود؛ ایشان جملگى تصمیم گرفته بودند که تحت 
القدس زندگى کنند. آنها هم مخالف خودکامگى بودند و هم مخالف هرج و مرج طلبى. حاکمیت مستقیم روح

القدس زندگى کنند؛ خواستند بر مبناى حاکمیت روحدموکراسى یعنى اکثریت آراء بودند. فقط مىحتى مخالف 
دهد.درصد آرا، نه با مصالحه، بلکه با همدلى تحت هدایت روح. این روش جواب مى51نه با 

بدن بدون شک اینگونه تجارب مربوط به تشخیص اراده خدا توسط جمع به پولس در درك کلیسا بصورت 
دهد. به طریقى که القدس به بدن مىدید که عطایاى روحانى را روحمسیح خیلى کمک کرده است. او مى

ترین عضو کلیسا شود. حتى بالغوابستگى اعضاى بدن به یکدیگر تضمین گردد. به هیچ کس همه چیز داده نمى
اى عرضه کردن دارد. هیچکس ترین اعضا هم چیزى براهمیتهم به یارى اعضاى دیگر نیازمند است و بى

تواند در انزوا و جدا از دیگران مشورت خدا را به طور کامل بشنود.نمى
باید توجه داشته باشیم که متأسفانه تا زمان دریافت مکاشفه توسط یوحناى رسول جماعت ایمانداران شور 

آماده پذیرش پادشاه انسانى دیگرى به سرد شدن نهاده بود. تا به دوره کنستانتین، دیگر کلیساو شوقشان روبه
هاى متمادى جاى خدا شده بود. با این همه رویا و دید زیستن تحت حاکمیت خدا هرگز نمرد و در طى سده

اند. سده کنونى چشم به راه ظهور چنین اند که تحت حاکمیت روح خدا گردهم آمدهگروههایى بوده
اى است. آیىگردهم

چند سرمشق
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القدس ه رسوالن از نقطه صفر بطور ناگهانى به مدارج باال و گیج کننده زیستن تحت حاکمیت روحگرو
کردند و نجهیدند. ما هم چنین نیستیم. آنان بخش اعظم راه را گام به گام برداشتند. زمانى اندك پیشرفتى مى

یافته بودند.رفتند. ولى در هنگام پنطیکاست به آمادگى الزم دست زمانى دیگر به عقب مى
القدس مفاهیم بنیادین این حاکمیت را فهمیدیم، یکى از به مجردى که بعنوان قوم تحت حاکمیت روح

ظاهراً عالى است؛ از فردا اینطورى زندگى خواهم «ترین چیزهایى که ممکن است بگوییم این است: مخرب
یانشان را به خاك سیاه بنشانند. پس به جاى شوند خودشان و اطرافاینگونه افراد متعصب تنها موفق مى» کرد!

القدس دست به شبیخون بزنیم، عاقالنه این است که به گامهاى کوچک و آهسته به اینکه براى فتح عالم روح
جلو قناعت کنیم. یکى از بهترین راههاى یادگیرى ما، سرمشق گرفتن از کسانى است که براى شنیدن صداى 

اند.خدا دست به تالش زده
توانیم در زندگى قدیس فرانسیس آسیسى بیابیم. از قرار معلوم او شدیداً ها را مىیکى از بارزترین نمونه

دچار عذاب و تردید شده بود که آیا بایستى خویشتن را وقف دعا و مراقبه که روش متداول آن روزگار بود 
ز بپردازد. وى خردمندانه جویاى مشورت نماید، یا باید در کنار دیگران به خدمت موعظه و بشارت انجیل نی

داد که به خودش یا دعاهایش اعتماد کند، پس با شد. از آنجایى که فروتنى مقدس و فطرى وى اجازه نمى
افتادگى براى دریافتن اراده خدا در مورد آن موضوع به دیگران روى آورد.

) و برادر Sister Clareر کالر (دو نامه براى دو تن از مورد اعتمادترین دوستانش یعنى خواه
ترین و ) نوشت و از ایشان خواست تا با یکى از خالصBrother Silvesterسیلوستر (

درنگ دعا کردند و هر ترین همنشینان خود، جمع شوند و براى آن موضوع اراده خدا را بطلبند. آنها بىروحانى
دو پاسخهایى مشابه براى فرانسیس فرستادند.

رستاده بازگشت، قدیس فرانسیس نخست پایهاى او را شست و بعد غذایى برایش مهیا ساخت. سپس وقتى ف
فرستاده پاسخ داد که » خداوندم عیسى مسیح چه دستورى براى من دارد؟«پیش روى وى زانو زده از او پرسید: 

ا براى خودت خواهد تو براى موعظه به دنیا بر وى، چون خدا تو رمى«مسیح چنین مکشوف ساخته که 
چون و چراى مسیح تلقى قدیس فرانسیس این پیغام را به مثابه کالم بى» نخوانده، بلکه براى نجات دیگران.

درنگ دست به کار خدمت موعظه شد. این آنگاه بى» پس در نام خداوند به پیش،«کرده به باال پرید و گفت: 
و مراقبه رمزآمیز و شور و حرارت بشارتى غیرمعمول اى از تفکر هاى اولیه آمیزههدایت به نهضت فرانسیسکن

بخشید.



6

اى بود گیرى از مشاوران فرزانه بود. او جویاى شیوهفرانسیس در این تجربه به دنبال چیزى بیشتر از مشورت
هاى آسمان را گشود و فکر مسیح را مکشوف کرد، و همین کار را هم کرد و به خیل که از طریقش بتوان دروازه

ثیرى از همین راه خدمت نمود.ک
معروف هستند. » جلسات شفاف سازى«توانیم در جلساتى بیابیم که به سرمشق دیگر هدایت گروهى را مى

القدس در مورد مسائل فرد یا افرادى خاص، تشکیل چنین جلساتى را بطور ویژه براى طلبیدن فکر روح
التحصیل شده بود و با اش جویا شد. او تازه از کالج فارغمورد آیندهدهند. اخیراً جوانى با استعداد نظر مرا در مى

هاى اى و دورهخودش درگیر این کشمکش بود که آیا وارد خدمت بشود یا نه. او از تمام تستهاى حرفه
و دانستم چه کارى براى اراهنمایى بهره گرفته بود ولى هنوز در اتخاذ تصمیم مردد بود. صادقانه بگویم که نمى

بهترین است. پس پیشنهاد تشکیل جلسه شفاف سازى را مطرح کردم. او گروهى از کسانى را که وى را خوب 
شناختند، از بلوغ روحانى کافى برخوردار بودند و از روراست بودن و صریح بودن با او باکى به دل راه مى

اه نیاورد، بلکه آن شب تماماً پرستش دادند فراخواند. هیچکس رویایى خانمان برانداز براى دوستم به همرنمى
کردند و به مشارکت گذرانیدند و حمایت خویش را از وى اعالم کردند. مدتى گذشت و عطایا و دعوت مرد 

جوان بارى همه به ثبوت رسید و امروز وى به خدمت شبانى مشغول است.
دى.سى. در واشینگتنبرداشت دیگرى که خیلى به برداشت فوق شبیه است، توسط کلیساى منجى 

ریزى گذارى شد. زمانى رسید که تک تک اعضاى این کلیسا احساس کردند که خدایشان را به سمت پایهپایه
نام دارد. در پایان جلسه » هاامتحان دعوت«کند. اسم این خدمت گروهى ویژه براى خدمتى خاص هدایت مى

خواهند در آن جلسه گذارند. بعد همه کسانى که مىپرستشى اشخاصى که رویایى دارند با جماعت در میان مى
جمعى موضوع را بررسى آنان بطور دسته». دعوت شخص را امتحان کنند«مانند تا ویژه شرکت داشته باشند، مى

شود که پردازند. بعضى وقتها معلوم مىآورند و به تحقیق مىکنند، از وى پرسشهایى به عمل مىکنند، دعا مىمى
کنند. درمواقع دیگر دعاها و ور چیزى نیست جز ثمره اشتیاق کاذب و در این صورت رهایش مىرویاى مزب

دهد. شاید چند نفر از کسانى هم که در اتاق حضور دارند هاى جماعت رویاى فرد را مورد تأیید قرار مىتعامل
واهد شد.احساس کنند این دعوت مال آنهاست. بدین ترتیب گروهى خاص براى آن خدمت تشکیل خ

توان درجماعت ایمانداران مطرح باشند را مىترین موضوعات مىموضوعاتى که براى شخص از با اهمیت
کرد تإ؛ ّّ در موردش تشخیص الزم داده شود. اخیراً دو نفرى که تصمیم به ازدواج گرفته بودند در جمع کلیسا 

با یکدیگر هدایتشان کرده است و مایل بودند کنند خداوند براى ازدواجحاضر شدند و گفتند که احساس مى
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شناختند درخواست شد تا در تأیید بدن خداوند یعنى کلیسا را هم بگیرند. از آنهایى که این زوج را خوب مى
باشد:جلسه ویژه شرکت کنند. گزارش جلسه به شرح زیر مى

هایى که براى ازدواج و نقشه) Becky & Markکمیته ویژه که براى رسیدگى به موضوع مارك و بکى (
دارد.ترین گزارش ابراز مىاند، تشکیل شده بدین وسیله خوشنودى خود را از ارائه مثبتکشیده

هاى ما با مارك و بکى دیدار کردیم و جلسه مشارکت و دعاى شامگاهى لذت بخشى با هم داشتیم. دغدغه
دا براى روابط انسانى قرار دارد با ایشان در میان نهادیم. خود را براى تقدس کانون خانواده که در بطن نقشه خ

اشان در مقابل مشکالت بالقوه و ادراك بلوغ ما تحت تأثیر وابستگى مارك و بکى به هدایت خداوند، آمادگى
اشان در این باره که ازدواج موفق بستگى کامل به سرسپردگى هر دو نفرشان به همدیگر و به خداوند دارد، یافته

رار گرفتیم.ق
کنیم. احساس ما این است که خانه هایى که دارند تحسین مىبا کمال خوشحالى مارك و بکى را براى نقشه

کنیم در مورد آنان جایگاه دعا و محبت و تربیت صحیح کودکانشان خواهد بود. به دیگر زوجها هم توصیه مى
ازدواج همین دیدگاه را داشته باشند.

وار است. چند وقت پیش دو نفر دیگر در کلیساى ما تصمیم به ازدواج با اتر از تأیید اتوماتیکاین چیزى فر
یکدیگر گرفتند. علیرغم تصمیم راسخ آنها براى ازدواج، چندین جلسه مشورتى خصوصى گذاشتیم باالخره 

ع را در مقابل کل زوج دیگرى که طرف اعتماد و احترام این دو جوان بودند، تشویقشان کردند تا این موضو
کلیسا مطرح سازند تا برایشان درخواست هدایت گروهى شود. کلیسا هم همین کار را کرد.

زوج مورد بحث با مالیمت و صمیمیت دالیل خود را براى میل به ازدواج با یکدیگر را با جماعت در میان 
کردند، روح پرستش بر جو جلسه حاکم شد. در انتهاى گذاشتند. در حینى که جماعت از ایشان پرسشهایى مى

با دو جوان ادامه دهند. جلسه در کمال مند بودند، ماندند تا به مشارکتجلسه کشیشان و دیگر کسانى که عالقه
آرامش و مهربانى ادامه داشت و همه منتظر شنیدن صداى خدا و درك فکر او بودند. پس از گذشت اندك 

اند و با شفقت به زوج گفتند که به اعتقاد ایشان زمانى کل گروه احساس کردند به وحدت نظر خاصى رسیده
اى نیست.عاقالنهازدواج آنها در این برهه زمانى کار 

اى تازه بود چون بیان این مطلب به کسانى که نظر و میلى خالف آن دارند، خیلى براى گروه ما این تجربه
ایم. خیلى از حضار دشوار است. با این وجود آشکارا احساس کردیم که فکر مسیح را به درستى تشخیص داده
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آیا مشورت «آمد: ده بودند. پرسشهایى در فکرمان بوجود مىبا ترس و لرز منتظر پاسخ و واکنش زوج جوان مان
»ایم؟آیا ما نسبت به احساسات آن دو حساسیت کافى داشته» «ما را قبول خواهند کرد؟

زوج جوان با دریافت نظر تشخیصى کلیسا، در کمال بلوغ روحانى عمل کرده تصمیم گرفتند مراحل ازدواج 
د از مدتى بکلى از ازدواج با یکدیگر منصرف شدند و مرور زمان ثابت کرد که را به حالت تعلیق درآورند. بع

تصمیم ایشان حکیمانه بوده است.
دهد. بدون هایى به جماعت ایماندار را مورد تأکید قرار مىاین داستان اهمیت ارجاع دادن چنین موضوع

ه تبدیل شوند.وجود حس حمایت و مراقبت، این مسایل ممکن است به قوانینى کشند
القدس راهنمایى توان هدایت گروهى را به کار گرفته و از روحهاى کارى و تجارى هم مىبراى اخذ تصمیم

پذیر بودن چنین رویکردى را برند وامکان) این روش را بکار مىQuakersطلبید. سالهاست که کویکرها (
توان واقعیات موجود را مطرح ت پرستشى نگریست. مىتوان به دیده جلسااند. به جلسات کارى مىاثبات کرده

و پیرامونشان بحث کرد و در مورد تک تک آنها گوش به زنگ ماند تا آواز مسیح شنیده شود. واقعیات تنها 
القدس ممکن دهند و به خودى خود تعیین کننده نیستند. روحگیرى رإ؛ّّ تشکیل مىاى از فرآیند تصمیمجنبه

گیرد که ى کامالً عکس واقعیات موجود هدایت کند. روح وحدت، زمانى در میان ما شکل مىاست ما را به جهت
ایم، از پا ننشینیم. وحدت با اکثریت آرا فرق طریقى صحیح برگزینیم و تا زمانى که پیغامى از خدا دریافت نکرده

رف است. وحدت دهد وراى توافق صشود. وحدتى که خدا مىدارد و تنها با هدایت گروهى حاصل مى
کنیم.برداشتى است که ما از شنیدن قول یهوه پیدا مى

به وقوع پیوست. جان وولمن و دیگران از اینکه انجمن یاران 1758نمونه شاخص و تکان دهنده آن در سال 
)Society of Freindsدارى شده بود، سخت احساس عذاب وجدان ) درگیر تجارت شیطانى برده

که نشست سالیانه فیالدلفیا در راستاى مسایل کارى و تجارى تشکیل گردید موضوع اصلى که کردند. زمانىمى
دارى بود. پاى منافع بسیارى در میان بود و به همین خاطر بحث داغى در دستور کار قرار گرفت، مسئله برده

در چشمانش درگرفت. جان وولمن در خالل جلسات متعدد خاموش نشسته، سرش را به زیر افکنده اشک 
حلقه زده بود. سرانجام، پس از ساعتها دعاى دردمندانه برخاست و لب به سخن گشود.

ذهن من به سوى پاکى آن وجود آسمانى و عدالت داورى وى معطوف گردیده و در این لحظه جانم از خوف 
گیرند و فریاد و استغاثه ىکنند که مورد ستم قرار ماو پوشیده شده است...دراین قاره بردگان بسیارى زندگى مى

ایشان به گوش حضرت اعلى رسیده است... دیگر درنگ جایز نیست باید نسبت به آنچه که خدا از ما 
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اى و یا مالحظه دوستى با کسانى که همگى بینایى خواهد حساس باشیم و به خاطر منافع شخصى عدهمى
کن است خدا با عدالت خویش به میان آمده سست و متزلزل دارند از وظیفه اصیل خویش غافل نشویم...مم

قهرش را بر ما نازل کند.

با شنیدن این سخنان دلسوزانه، روح وحدت بر کل نشست سالیانه حاکم گردید. جملگى و یک صدا 
John Greenleafدارى از میان خویش شدند. جان گرین لیف ویتیر (خواستار بیرون راندن برده

Whittierهاى مذهبى در تاریخ کلیساى آیىکه این جلسات را باید یکى از مهمترین گردهم)  اظهار کرد
مسیحى دانست. 

داران شود که بدانیم تنها کویکرها بودند که از بردهتأثیر و اهمیت این تصمیم متحدانه زمانى بیشتر آشکار مى
شان بپردازند. همچنین دانستن این خواسته بودند حقوق و مزایاى بردگان خود را در ازاى مدت بردگى بدی

القدس داوطلبانه کارى را انجام دادند که هیچیک از رهبران مطلب جالب است که کویکرها تحت هدایت روح
راضى به انجامش نبودند. آن - ازجمله جورج واشینگتن، تامس جفرسون، پاتریک هنرى- دارىانقالبى ضد برده

چنان تأثیر گذار بود که تا زمان امضاى اعالمیه استقالل آمریکا، گرفته شد1758تصمیم واحد که در سال 
دارى خارج شده بودند.کویکرها بطور کامل از نهاد برده

القدس در سراسر دنیا گروهها و جماعات مسیحى زیادى وجود دارند که از طریق حاکمیت و هدایت روح
القدس فکر خویش را به آنان خواهد داد، به اینکه روحپردازند. آنان با اطمینان از به کسب و کار خویش مى
شوند و ایمان دارند که اراده او در میانشان متجلى شوند. ایشان به نام عیسى جمع مىمسایل گوناگون نزدیک مى

خواهند خدا اتفاق نظر در میانشان ایجاد کند.خواهد شد. اهل سازشکارى نیستند، بلکه مى
پرده بحث اى شرکت داشتم که در آن دویست نفر گردهم آمده بر سر موضوعى، بىیکبار در جلسه کارى

کردند. با وجودى که اختالف نظرهاى شدیدى وجود داشت ولى هر یک از اعضا با خلوص نیت مشتاق مى
اى، وحدت نظرى در میان شنیدن صداى خدا و اطاعت از اراده وى بودند. پس از گذشت زمان قابل مالحظه

من این «پیدا شد و تنها چند نفر هنوز مخالف بودند. سرانجام یکى از مخالفین برخاست و گفت: جماعت
پسندم، ولى امیدوارم مابقى شما آنقدر نسبت به من محبت داشته باشید که متحمل زحمت شده با روش را نمى

یز هدایت کند یا اینکه خدا من در حضور خدا بمانید تا همان صدایى که از طرف خدا شما را هدایت کرده مرا ن
»درى دیگر به رویمان بگشاید.
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من به عنوان ناظر خارجى، تحت تأثیر مالطفت این جماعت  قرار گرفتم. کل تاالر اجتماعات این جماعت 
کوچک با هم شروع به دعا و گوش سپردن کردند، وقتى به طور کامل به اتفاق نظر رسیدند من معناى این 

» سعى کنید که یگانگى روح را در رشته سالمتى نگاه دارید«گوید: درستى فهمیدم که مىحرف پولس را به
).3:4(افسیان 

مرشد روحانى
کردند بدون کمک مرشد روحانى به سیر و سلوك هاى میانى حتى بزرگترین قدیسین سعى نمىدر سده

فهمد، چه رسد به اینکه مرشد را کمتر کسى مىباطنى مبادرت ورزند. امروزه مفهوم سیر و سلوك با کمک پیر و
آن را عمل کنند (البته به جز سیستم رهبانى موجود در مذهب کاتولیک). این باعث تأسف است چون ایده 
مرشد روحانى در مفهوم معاصر کاربرد زیادى دارد. رابطه مرید و مرشدى بیانى زیبا از هدایت الهى است که از 

پذیرد. ن ما انجام مىطریق برادران و خواهرا
اى تاریخى دارد. بسیارى از مرشدان روحانى اولیه از زمره پدران هدایت روحانى توسط پیر یا مرشد نمونه

شهرت داشتند. مردم اغلب مایلها بیابان را » تشخیص ارواح«نظیرشان در صحرا بودند که بخاطر توانایى بى
بشنوند. کالمى که در موقعیت خاص آنها حکم اراده و ») الم نجاتک(«پیمودند تا تنها کالمى یا اندرزى مى

شهادتى گویا است » گفتارهاى پدران«) یا Apophthegmataداورى خدا را برایشان داشت. آپوفتگماتا (
) انگلستان در Cistercianاز سادگى و عمق هدایت روحانى. بسیارى از خادمان صومعه سیسترسین (

خاطر توانایى درخواندن و هدایت کردن جانها از بقیه متمایز بودند.سده دوازدهم میالدى به
)، عارف Dom Augustine Bakerمنظور از وجود مرشد روحانى چیست؟ دام آگوستین بیکر (

در یک کالم، مرشد راهنمایى از جانب خداست و باید جانها را در طریق خدا «نویسد: بندیکتن سده هفدهم مى
به بیان ساده و روشن هدایت او عبارت است از ارشاد ما به سوى هدایت » ه طریق خودش.هدایت نماید، ن

برد.القدس بکار مىاى است که خدا براى گشودن راه تعلیم باطنى روحکننده واقعى. او وسیله
کارایى او صرفاً و تماماً کاریزماتیک است. او تنها با نیروى تقدس شخصى خویش دست به هدایت ما

زند و از هیچ برترى یا اقتدار کلیسایى خاصى برخوردار نیست. رابطه مرشد و مرید، رابطه نصیحت کننده با مى
باشد. با وجودى که مرشد بوضوح در عالم درونى پیشرفتهاى بیشترى کرده ولى هر دو در حیطه دوستش مى

روح در حال فراگیرى و رشد هستند.
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است ما را به سوى این تصور سوق دهد که هدایت روحانى تنها به زاویه ممکن » روح«و » جان«صحبت از 
کند. انگار درست همانطور که هر چند وقت یکبار براى معاینه یا بخشى کوچک از زندگى ما ربط پیدا مى

کنیم هر ازگاه براى مراقبت از روحمان هم باید به مرشد روحانى سر چشمانمان به چشم پزشک مراجعه مى
اما چنین دیدگاهى اشتباه است، هدایت روحانى به تمامیت وجود فرد و روابط با دیگران در تمام طول بزنیم.

کرد که سخت مورد  انتقاد قرار کند. توماس مرتون از مرشد روحانى روس تبارى یاد مىزندگى ربط پیدا مى
وه نگهدارى از بوقلمونهایش گرفته بود، چونکه وقت زیادى را صرف نصیحت به پیرزنى روستایى در مورد نح

کار من به هیچ وجه وقت تلف کردن نبود. بوقلمونها تمام زندگى  پیر «کرده بود. او در پاسخ منتقدان گفته بود: 
رود و به آنها اهمیت و هدایت روحانى به سراغ تجارب عینى و روزمره زندگى مى» دادند.زن را تشکیل مى

(اول » خواه بنوشید، خواه هر چه کنید همه را براى جالل خدا بکنیدپس خواه بخورید، «بخشد. قداست مى
).31:10قرنتیان

آید. یک نظام سلسله مراتبى یا هدایت روحانى در وهله اول از روابط عادى و خودجوش انسانى بوجود مى
بت و مشارکت که حتى تشکل یافته نه تنها  در این مورد مؤثر نیست، بلکه مخرب نیز هست. اشکال عادى مراق

از طریق اطاعت و » اقتدار ملکوت«رود. خاص جامعه مسیحى است، نقطه آغاز هدایت روحانى به شمار مى
شود.اى به بیرون جارى مىخدمت متقابل و از درون چنین جامعه

رد را مرشد روحانى باید کسى باشد که خودش را به راحتى بپذیرد. باید بلوغى واقعى تمام وجود زندگى ف
توانند خودخواهى، پیش روند. آنان مىهاى زندگى، باال و پایین نمىفرو بگیرد. اینگونه افراد با فراز و نشیب

تزلزل و پاافتادگى و سردى حاکم بر پیرامونشان را در خود فرو ببرند و آنها را متبدل سازند. آنها انسانهایى بى
خویش » فرزند حبیب«همانطور که پولس تیموتاؤس را محکم هستند. باید شفقت و تعهد داشته باشند. 

دار مسئولیتهاى پدرى و مادرى شوند. محبت آنها باید از نوع محبت پنداشت آنان نیز باید آماده باشند تا عهدهمى
جدى باشد و مجال پرو بال یافتن هر هوا و هوسى را ندهد. آنها نیز بایستى به اندازه کافى به زوایاى روان آدمى 

گاه باشند و در صدد تحمیل سلطه خویش بر نیایند.آ
یک مرشد روحانى باید خودش در سیر و سلوك باطنى سالک باشد و با اشتیاق مشکالت و تردیدهاى 
خویش را با دیگران در میان نهد. باید این درك و فهم وجود داشته باشد که هم مرشد و هم مرید هر دو از 

مشغول یادگیرى هستند.عیسى، معلم حى و حاضر خود 
شود. باید مسئله خود گردد؟ مثل دیگر موارد ملکوت خدا، با دعا برقرار مىاى چگونه برقرار مىچنین رابطه

را به حضور خدا آورده به او واگذاریم و با شکیبایى انتظار بکشیم تا راهش آشکار شود. اگر او بایستى ما را 
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ا ترتیبات خاص بدهیم، باید با کمال خوشحالى اطاعت کنیم. این روابط را دعوت کند تا با کسى سخن بگوییم ی
توان همچون برخى از نظامهاى رهبانى، شکلى رسمى بخشید، ولى چندان لزومى ندارد. اگر آنقدر فروتن مى

فهمند، توانیم از برادران و خواهران خود یادبگیریم و دیگران از ما بیشتر مىباشیم که ایمان بیاوریم که مى
): Virgil Vogtآنوقت قادر به درك ضرورت هدایت روحانى خواهیم شد. به قول ویژریل ووگت (

»القدس گوش بسپارى.اگر نتوانى به بردارت گوش بدهى، نخواهى توانست به صداى روح«
کر هاى متمادى در میان مسیحیان به بررسى و تفتوماس مرتون که درباره ارزش این خدمت در طى سده

آورد پرداخته، گفته که مرشد روحانى، به نوعى پدر روحانى است که حیات کامل را در جان شاگردش پدید مى
دهد.و این کار را نخست با تعالیمش و بعد با دعا، تقدس شخصى و سرمشق گذارى از خود  انجام مى

هاى هدایت گروهىمحدوده
دانیم، هدایت گروهى نیز همچون هدایت فردى خطراتى در پى دارد. شاید همچنان که همگى مى

تر و تحت فیض فراگیر تهدیدآمیزترین خطر، اعمال تسلط و کنترل باشد. اگر هدایت گروهى در زمینه گسترده
تبدیل به نوعى فرمول یابد و خدا صورت نگیرد، تاحد روشى مؤثر براى اصالح رفتارهاى ناهنجار تنزل مى

که » نظام پاپى«اش را بر فرد تحمیل کند، همچون تواند ارادهگردد که گروه از طریقش مىکمابیش جادویى مى
کنند.در آن آراى گوناگون را در یک راستا جمع مى

که گوید نتیجه این انحراف سلطه جویى، خفه شدن حیات و تازگى روحانى است. اشعیاى نبى به ما مى
). 20:12؛ متى 3:42(اشعیا» نى خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت«ماشیح 

درهم کوبیدن ضعیفان یا خاموش کردن کوچکترین بارقه امید، روش خوبى نیست. در برخورد با افراد و بررسى 
نیم. روزى جورج فاکس با فردى به نام اى که دارند، باید مالیمت و مهربانى را پیشه خود کو کنکاش در مسئله

)به بحث و جدل پرداخت و او را کامالً مقهور ساخت. Stephens Nathanielنتانیل استفنز (
جورج فاکس طورى به نور رسیده که مثل خورشید شده و «استفنز که شکست خورده بود، اظهار داشت که: 

ولى من به او گفتم «نویسد: فاکس مى» گردد.مىاکنون به فکر خاموش کردن کورسویى است که از من ساطع 
نتانیل، دستت را به من بده؛ سپس به او گفتم که حتى حاضر نیستم کوچکترین بارقه نور خدا را در هیچکس 

»اى چون او را خاموش نمایم.خاموش کنم، چه رسد به اینکه ستاره
مقدس باشد. کتابمقدسى مىرهاى کتابخطر دیگرى که در کمین هدایت گروهى است، جدا شدن از هنجا

باید بر همه افکار و اعمال ما سایه افکن باشد و در آنها رسوخ کامل نماید. روح یگانه خدا هیچوقت برخالف 
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کند. اقتدار بیرونى کالم خدا باید در کنار کالم مکتوب وى که الهام شخص خودش است، کسى را هدایت نمى
مقدس شکلى از هدایت گروهى است. کالم ظر گرفته شود. درواقع خود کتابالقدس در ناقتدار درونى روح

مشارکت «اى از گذارد. این جنبهخدا طریقى است که خداوند از طریق آن تجارب قوم خود را با ما در میان مى
است.» مقدسین

افرادى هدف خدا در تاریخ خلق کردن اجتماعى واحد از«) گفته: Dallas Willardداالس ویالرد (
القدس واسطه و مطلق روحچنین اجتماعى تحت حاکمیت بى» پر محبت است تا با او در جاللش ساکن گردند.

آید. آنان گروهى خواهند بود که به هیچکس جز خدا وفادار نیستند، جماعتى رئوف که قانون محبت بوجود مى
فرمان بره خدا خواهند بود که تحت عیسى مسیح در آنها تجسم یافته است. آنان سپاهى مطیع و گوش به 

برند و فرایند تحول درونى بطور کامل در آنها انجام پذیرفته است و مصمم هستند القدس به سر مىانضباط روح
پروا، در عین حلم نیرومند و در عین رنج هاى انجیل زندگى کنند. آنان در عین مالیمت بىمطابق خواسته

نظیرى است و جماعت نوین قوم خدا را تشکیل ى داراى خمیره رسولى بىدیدگى مسلط هستند. چنین اجتماع
دهند. باشد که خداى متعال چنین قومى را در روزگار ما گردهم آورد.مى
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انضباط جشن و سرور

اعتقادنامه وست مینستر.-ترین تکلیف انسان این است که خدا را محبت کند و براى ابد از او تمتع ببرداصلى

جشن و سرور در قلب طریقت مسیح قرار دارد. ورود او به این جهان با تأکید بر شادى و سرور همراه بود. 
» دهم که براى جمیع قوم خواهد بودفرشته ایشان را گفت مترسید زیرا اینک بشارت خوشى عظیم به شما مى«

این را به شما «ه میراث گذاشته بود: ). او جهان را درحالى ترك کرد که براى شاگردانش خوشى ب10:2(لوقا 
).11:15(یوحنا» گفتم تا خوشى من در شما باشد و شادى شما کامل گردد

و پس از او » عیسى مسیح و انقالب بدور از خشونت«) در کتاب Andre Trocmeآندره تروکمه (
اى ثابت تا اندازه» نگرش سیاسى عیسى«) در کتاب John Howard Yoderجان هاوارد یودر (

). یوبیل داراى 19ù18:4اند که عیسى خدمت عمومى خویش را با اعالن  سال یوبیل آغاز کرد (لوقا کرده
ایم تا در مسیح براى همیشه در معانى اجتماعى ضمنى بسیار عمیقى است. نکته در اینجاست که ما خوانده شده

یامدى جز شادى کردن و جشن گرفتن در پى یوبیل روح بسر ببریم. چنین آزادى بنیادین و توانبخشى هیچ پ
نخواهد داشت. وقتى مسکینان خبر خوش انجیل را بشنوند، وقتى اسیران رستگار شوند، وقتى کوران بینا شوند، 

وقتى که کوبیدگان آزاد گردند، آنوقت کیست که بتواند فریاد شادى سر ندهد؟
الغاى تمام بدهیها، آزادى بردگان، کشت و زرع - ل در عهدعتیق تمام احکام اجتماعى مربوط به سال یوبی

به معناى جشن گرفتن تدارك سخاوتمندانه خدا براى قومش -اشنکردن، بازگرداندن امالك به صاحبان اصلى
برکت «توانستند براى فراهم آمدن تمام نیازهایشان به خدا توکل کنند. او چنین اعالم کرده بود: بود. آنان مى

). خالصى از نگرانى و مراقبت از اموال مبناى جشن را تشکیل 21:25الویان»(خواهم فرمودخود را به شما
هاى خود را به او واگذاریم. خدا توانیم تمام نگرانىدانیم خدا مراقب ماست، پس مىدهد. از آنجایى که مىمى

ماتم ما را به رقص و شادمانى تبدیل کرده است.
وح آسوده خاطر و شادان خبرى نیست. دل مردگى و حتى افسردگى برما چیره در جامعه معاصر دیگر از ر

گوید که بشر امروزى زیر فشار کار پولساز و محاسبات عقلى ) مىHarvey Coxشده. هاروى کاکس (
هاى پر جذبه را از خاطر برده است. چنان له شده که بکلى شادى جشن



2

بخشدجشن و سرور به زندگى نیرو مى
گوید که بخشد. کالم خدا به ما مىکند و خوشى ما را قوت مىشن و سرور، خوشى را وارد زندگى مىج

توانیم به هیچ کارى براى مدتى طوالنى ادامه بدهیم. ). بدون آن نمى10:8سرور خداوند قوت ما است (نحمیا
توانیم چندان یم، ولى بدون خوشى نمىشاید ابتداى کار بتوانیم به زور عزم و اراده دوره آموزش پیانو را آغاز کن

به آن ادامه دهیم. درواقع تنها دلیل دست زدن ما به هر کارى این است که روزى در آن کار خبره شویم و از 
مند شویم، هرچند که در طى فراگیرى دچار مرارتها و زحمات بسیار مواهب، لذات و خوشى استادى در آن بهره

گردیم.
باطهاى روحانى، انضباط جشن و سرور موقعیت محورى دارد. بدون داشتن روح شادمان در میان همه انض

گردد. مشخصه هر شود و تبدیل به ابزارى مالل آور در دست فریسیان زمان مىهر انضباطى خسته کننده مى
انضباطى باید نشاط و سرزندگى توأم با حس شکرگزارى باشد.

). اغلب من در فکرم دوست دارم چنین تجسم کنم که 22:5طیانخوشى یکى از ثمرات روح است (غال
آورد. اگر روحیه جشن و سرور را در  خوشى نقش موتور را دارد که تمام اجزاى ماشین را به حرکت درمى

کند. خوشى ما را نیرومند شویم. خوشى انرژى ایجاد مىدیگر انضباطها تزریق نکنیم، دیر یا زود خسته مى
سازد.مى

به قوم اسرائیل چنین فرمان داده شده بود که سالى سه مرتبه براى جشن گرفتن نیکویى خدا گردهم آیند. 
هایى نیروبخش و پیوند دهنده بودند.این جشنها به معناى واقعى اعیاد رسمى بودند. این اعیاد تجربه

طریق خوشى
کند و آن یک چیز اطاعت است. سرودى یجاد مىدر زندگى روحانى تنها یک چیز است که خوشى حقیقى ا

است. سراینده این سرود از استادش مسیح » توکل و اطاعت«گوید که تنها راه خوشنود ساختن عیسى قدیمى مى
گوید که هیچ خوشابحالى باالتر از خوشابحال آن کسانى نیست که چنین الهامى گرفته بود چون خود عیسى مى

خوشابحال آن رحمى که تو را «ى از البالى جمعیت خطابه عیسى فریاد برآورد که: کنند. یکبار زناطاعت مى
شنوند و خوشا به حال آنانى که کالم خدا را مى«عیسى در جواب او گفت: ». حمل کرد و پستانهایى که مکیدى

!تر است). مطیع خدا زندگى کردن از مادر مسیحا بودن مبارك28ù22:11(لوقا» کنندآن را حفظ مى
سر مسیحى «کتابى تحت عنوان 1870) در سال Hannah Whitall Smithهانا ویتال اسمیت (

توان به نوشت که اثرى کالسیک در زمینه خوشى مسیحى است. از عنوان کتاب به سختى مى» زندگى شادمانه
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کند. صادر نمىاین کتاب دستورالعملهاى سطحى براى شادمانى «مفاهیم عمیق و هوشمندانه کتاب پى برد. 
کند. سپس با دقت نویسنده آگاهانه شکل یک زندگى غنى و کامل را که در خدا مخفى است، تعریف مى

نماید. سر اى تسلیم خدا شده مشخص مىمشکالت موجود در این راه را آشکار ساخته، نهایتاً ثمرات زندگى
خوشى «وان یکى از بخشهاى کتاب یعنى توان به بهترین نحو در عنمسیحى زندگى شادمانه چیست؟ آن را مى

آید و اصالً خوشى نتیجه اطاعت از مسیح است. خالصه کرد. خوشى از طریق اطاعت مسیح بوجود مى» اطاعت
بدون اطاعت، خوشى ما سطحى و مصنوعى خواهد بود.

یرون کشید. جشن و سرور واقعى را باید از البالى روال عادى زندگى و اطاعت در تمام شئون روزمره ب
توانید هیچ ها هستند که در زندگیشان نمىبدون این کار جشنهاى ما تنها طبل توخالى خواهد بود. مثالً بعضى

کنند. با این امید خوانند و دعا مىسرود مى» در روح«گذارند اثرى از شادى پیدا کنید، ولى وقتى پا به کلیسا مى
گیشان بدمد. ایشان در جستجوى یک جور انتقال خون روحانى که خدا به نوعى خوشى و شادمانى را به زند

هستند تا از طریق آن بدبختى زندگى روزمره خود را دور زده به خوشى دست  بیابند. ولى خدا دوست ندارد 
خواهد ما را متحول سازد.میان بر بزند، او مى

شى و سرور در وجود ما تزریق الزم است که بفهمیم که خدا گاه و حتى در مواقع تلخى و سختى، خو
اش به ما این  است که با آزاد ساختن اى عادى نیست. روش عادى خدا براى دادن خوشىکند. ولى این رویهمى

کند. وقتى اعضاى یک خانواده پر از محبت و مهربانى و تقدیس کردن ما در موقعیتهاى معمولى زندگى عمل مى
انواده دلیلى براى جشن گرفتن دارد.شوند، آن خو روح خدمت به یکدیگر مى

از این کلیسا به آن » خوشى خداوند«اى از بینیم افرادى در تالش براى یافتن بهرهانگیز است که مىخیلى غم
شتابند. در سبک و نوع خاصى از موسیقى یا خواندن سرود بخصوص یا همراهى کردن با گروهى کلیسا مى

توان به خوشى دست یافت، هرچند که همه اینها چیزهاى طایاى روحانى نمىشایسته و یا حتى بکار گرفتن ع
توان جست. وقتى قدرت عیسى وارد زندگى ما شود و آزادمان کند، خوبى هستند. خوشى را تنها در اطاعت مى

گیرد. نادیده گرفتن این اصل به مثابه از یاد بردن مفهوم تجسم مسیح است.خوشى جاى ماتم را مى
ام. خوشى ثمره نهایى این روست که من انضباط جشن و سرور را در انتهاى این کتاب قرار دادهاز

ایم. خدا از طریق انضباطهاى روحانى زندگى ما را انضباطهاى روحانى است که ما در زندگى خود اعمال نموده
ها سعى واهیم کرد. خیلىکند و تإ؛ّّ این تحول در ما بوجود نیاید، به خوشى واقعى دست پیدا نخعوض مى

کنیم مردم را با خوشى باد کنیم درحالى کنند تا زودتر از موعد مقرر به خوشى دست بیابند. غالباً تالش مىمى
که هیچ اتفاق واقعى در زندگیشان روى نداده است. خدا معموالً در روند عادى تجربیات زندگى ما مداخله 
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زندگى متحول شده باشند. نکته مهم این است که از جشن گرفتن کند. جشن زمانى است که امور عادى نمى
چیزهایى که واقعاً ارزش جشن گرفتن ندارند، خوددارى کنیم. از آن بدتر این است که وقتى روح جشن و 

کنیم و طلب برکت بینند که براى غذا دعا مىهاى ما مىکنیم. بچهسرور در ما نیست، تظاهر به جشن گرفتن مى
ها را گشاییم. یکى از چیزهایى که بچهم، درحالى که بدنبال دعاى برکت لب به غرغر و شکایت مىنماییمى

کند این است که مجبورشان کنیم سپاسگزار باشند، حال آنکه در آن موقع اصالً روحیه سپاسگزارى خراب مى
شویم.تضاد روبرو مىندارند. اگر برخالف روحیه درونى خود وانمود به جشن و سرور کنیم، از درون با 

دهد که خدا را به خاطر مشکالت هایى که مورد اقبال عمومى واقع شده به ما تعلیم مىامروزه یکى از آموزه
کند که در چنین شرایطى شود، ستایش کنیم، و مرتباً تأکید مىگوناگونى که در طول زندگى گریبان گیرمان مى

ل کننده وجود دارد. چنین تعلیمى در بهترین شکلش ما را تشویق در ستایش کردن خدا قدرتى عظیم و متحو
کند تا با چشم ایمان به دنبال راهى براى خالصى نگردیم و تن به تقدیر بسپاریم و در دلمان این احساس را مى

دارند، همه چیزها براى خیریت ایشان با هم در کار گذارد که به جهت آنانى که خدا را دوست مىبر جاى مى
آمیزترین مسایل را با پوشش اراده خدا شود و فاجعهباشد. در بدترین شکلش منکر زشتى شرارت مىمى
دهد که تحت هر شرایطى با روحیه شکرگزار زندگى کنیم؛ اما به ما حکم آراید. کالم خدا به ما فرمان مىمى

کند آن حضور شرارت را باید جشن گرفت.نمى

دغدغهروح جشن و سرور بى
). 4:4(فیلپیان» گویم شاد باشیددر خداوند دایماً شاد باشید و باز مى«کند: پولس رسول از ما چنین دعوت مى

این روى منفى شاد بودن است و ». براى هیچ چیز اندیشه مکنید«توان پیوسته و دایماً شاد بود؟ ولى چگونه مى
و » با شکرگزارى مسئوالت خود را به خدا عرض کنید.در هر چیز با صلوة و دعا «گوید: روى مثبت آن هم مى

سالمتى خدا که فوق از تمامى عقل است، دلها و ذهنهاى شما را در مسیح عیسى نگاه «شود؟ نتیجه چه مى
). 7ù6:4(فیلپیان » خواهد داشت

گوید این است: توان دایماً شاد بود. و اولین کالمى که در این باره مىپولس به ما آموخته که چگونه مى
از بهر جان خود «اى به شاگردانش نمود: البته خود عیسى هم چنین توصیه» براى هیچ چیز اندیشه مکنید.«

). در هر دو مورد 25:6(متى » اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید و نه براى بدن خود که چه بپوشید
اند تا مراقب نباشند، است. مسیحیان خوانده شده» اقبمر«یا » نگران«اش اى یکسان بکار رفته که ترجمهواژه
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زنیم: دوند، فریاد مىهایمان به سوى اتوبوس مدرسه مىولى چنین چیزى براى ما بیگانه است. وقتى بچه
».مراقب باش«

که را یاد نگیریم، روح جشن و سرور در ما نخواهد بود و تا زمانى» نگران یا مراقب بودن«مادامى که معناى 
تفاوت نخواهیم شد. به همین دلیل بود که سال یوبیل بطور کامل به خدا توکل نکنیم. نسبت به همه چیز بى
داشت رفت. تا کسى اطمینان کامل به تدارك الهى نمىجشنى چنان سرنوشت ساز در عهدعتیق به شمار مى

توانست یوبیل را جشن بگیرد.نمى
در هر چیز «توانیم نیازهایمان را به او واگذاریم تا برایمان رفع نماید: زادى مىکنیم، با آوقتى به خدا توکل مى

اى است که با آن به آغوش خدا دعا وسیله» با صلوة و دعا شکرگزارى مسئوالت خود را به خدا عرض کنید.
یم.توانیم با روح جشن و سرور عارى از هرگونه نگرانى زندگى کنشویم و بدین ترتیب مىرانده مى

کند که فکرمان را بر هرچه کند. در دنباله توصیه مىبا این حال پولس موضوع را به همین جا ختم نمى
اى از چیزهاى نیکو و عالى راست و مجید و عادل و پاك و جمیل و نیک نام است، متمرکز کنیم. خدا مجموعه

بود. جز خوشحالى. این طریقى است که خدا اش چیزى نخواهد آفریده که اگر به آنها فکر کنیم، پیامد طبیعى
توانیم به براى خوشى و سرور مقرر فرموده است. اگر تصور کنیم که تنها با دعا کردن و مزمور سراییدن مى

خوشى دست بیابیم، زود سرخورده خواهیم شد. ولى اگر زندگیمان را با چیزهاى ساده اما نیکو پر سازیم و 
شوند؟ هنگامى که کنیم، خوشى را خواهیم شناخت. آنوقت مشکالتمان چه مىپیوسته بخاطرشان خدا را شکر

شود گیریم در زندگى بر چیزهایى نیکو و عالى تکیه کنیم، زندگیمان چنان لبریز از چیزهاى نیکو مىتصمیم مى
سازند.که مشکالت را در خود مستحیل مى

زندگى، مستلزم بکار بردن اراده است. به همین اتخاذ تصمیم براى متمرکز ساختن فکر بر چیزهاى عالى
خاطر است که جشن و سرور نوعى انضباط است. جشن گرفتن چیزى نیست که ناگهان بر سرمان نازل شود، 

اى از تفکر کردن و زیستن است. وقتى آن شیوه را برگزینیم، شفا و رهایى بلکه نتیجه گزینش آگاهانه شیوه
شود و نتیجه ناگزیر آن خوش بودن است.گى و روابطمان مىمسیح وارد زوایاى پنهان زند

فواید جشن و سرور
گذارد ما زیاده از حد خودمان را جدى بگیریم. نیاز مبرم تمام کسانى مهمترین فایده جشن این است که نمى
پردازند، فیض است. خطرناشى از پرداختن به انضباطهاى روحانى، که با اخالص به انضباطهاى روحانى مى

تر باشیم. تر و باانگیزهان آزادتر، سرزندهخستگى و دلسرد شدن است. نبایستى چنین باشد. ما باید از دیگر مردم
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اش چنان آورد. از همه مهمتر، خود عیسى در طى زندگىجشن و سرور، خنده و شادمانى را به زندگى ما مى
کردند.سرخوش و مسرور بود که او را به میگسارى و شکمبارگى متهم مى

اى در حیطه گناه بزنیم، بلکه یزهاى دورهکنم که در زندگى دست به جست و خمن در اینجا توصیه نمى
ترى نیاز داریم. همان طور که بدن ما از کار بیش از تر و ملموسمنظورم این است که به نشاط و شادمانى عمیق

شود، روحمان نیز از کشیده شدن مدام به دنبال خدا ممکن است نیاز به تنوع داشته باشد. جشن اندازه خسته مى
کند تا از چیزهاى خوب زمین لذت ببریم و آرامش پیدا کنیم.مىو سرور به ما کمک

تواند نوشدارویى مؤثر فشارد، جشن مىکند و قلب را مىهایى که احساس اندوه بر انسان غلبه مىدر دوره
گى به کسانى که در زیر بارهاى سنگى زند» امداد در حین اندوه«اى تحت عنوان باشد. فرانسوا فنلون در مقاله

دلگرم کنند. جشن و » با سخنان خوش و با شادى آفرینى«کند که خودشان را اند نصیحت مىکمر خم کرده
توانیم به خودمان به دیده یک قهرمان پیروز توانیم به خودمان بخندیم. مىدهد. ما مىسرور به ما دید وجهت مى

نگاه کنیم.
آیند و ضعفا و ارند تا حدى تعدیل شده پایین مىدر طى جشن بزرگان و توانگران از جایگاهى که د

گردد، دیگر چه جایى براى تفکیک فقیر و یابند. در جشنى که به افتخار خدا برپا مىفرودستان جایگاهى تازه مى
گیرند. در هیچ جا غنى هست؟ دولتمند و مسکین، توانا و ناتوان همه با هم جالل و عظمت خدا را جشن مى

توان شاهد برابرى طبقاتى بود.نمىمثل جشن و سرور 
شویم و هم از روح داورى کردن دیگران. دیگر بدین ترتیب هم از افکار خود بزرگ بینانه خالص مى

توان به اتفاق همگان در جشن و شادى شرکت کرده رسند. مىدیگران چندان هولناك یا غیرروحانى به نظر نمى
قدیس مآبانه خویش محکوم نماید.بدون اینکه کسى دیگر را با قضاوتهاى

شود. ترین خصایص جشن و سرور این است که منجر به جشن و سرور بیشتر مىسرانجام، یکى از جالب
زاید. این یکى از معدود چیزهایى است که هر چه بیشتر آورد و از خنده، خنده مىخوشى، خوشى پدید مى

»شوخ طبعى همیشه یک جفت مخفى دیگر هم دارد.«گوید: ىشود. کیرکگور مبدهیم، بر مقدارش افزوده مى

به عمل آوردن جشن و سرور
اگر جشن و سرور در وهله اول انضباطى گروهى است، و اگر براى قوم خدا چنین منافعى در بردارد، 

توان آن را به عمل آورد؟ پرسش خوبى است، چون انسان مدرن چنان درگیر زندگى ماشینى شده که چگونه مى
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ما از جشن و سرور، تقریباً همه تجارب خود جوش شادى و سرور را در خود سرکوب کرده است. تجارت 
تجاربى سطحى و کم مایه هستند.

شود. از در اثر نیکویى خداست که مزامیر و تسبیحات و سرودهاى روحانى از درون دل به بیرون جارى مى
زمین و «گوید: جوشد. سراینده مزمور مىاى مخفى است که پرستش، حمد، ستایش، رقص و خنده مىحجره

بینیم که قوم خدا با کرنا و عود و بربط و دف و مى150). در مزمور 1:24(مزمور » تپرى آن از آن خداوند اس
گیرند.رقص و ذوات اوتار و نى و سنجهاى بلند آواز جشن مى

نمایند. همان طور که سکوت کنند؟ همهمه و سروصدا ایجاد مىگیرند، چکار مىکودکان وقتى جشن مى
ت، شلوغ کردن هم اگر در موقع مناسب انجام شود، کار درستى است. کردن در جاى مناسب کار درستى اس

رقصید (دوم کرد و مىرقصند. داود در پیش تابوت عهد جست و خیر مىها به هنگام جشن و سرور، مىبچه
اسرائیل به قوت الهى از چنگ فرعون و لشگریانش رهایى یافتند، مریم نبیه ). زمانى که بنى16ù14:6سموئیل
). رقص 20:15پایکوبى بزرگى به راه انداخت و مردم را در جشن و سرورشان رهبرى کرد (خروجرقص و

محلى همیشه از ارزش فرهنگى باالیى برخوردار بوده و این رقص به کرات براى برگزارى جشنهاى اصیل بکار 
آن به کل مقوله دیگرى تواند داشته باشد، ولى رفته است.  البته رقص تجلیات و مظاهر بد و نادرستى هم مى

است.
هیچ ضرورت ندارد که هر جشن و سرورى با رقص و شلوغ کارى همراه باشد. این مظاهر شادى تنها 

هایى از ابراز این حقیقت هستند که زمین و پرى آن از آن خداوند است. ما هم باید مثل پطرس یاد بگیریم نمونه
). ما مختاریم تا به پاس نیکویى خدا با 10شود، پاك است (اعمال که هر چه از دستان سخاوتمند خدا جارى مى

هر چه در درونمان است، جشن بگیریم!
توانیم دست به اقدامات خاصى بزنیم. یکى از آن اقدامات براى پرورش دادن هنر جشن و سرور مى

استعدادهاى «ده بود که پردازى است. هاروى کاکس متوجه شاى چون خیالگیرى از استعدادهاى خالقهبهره
زمانى بود که آدمهاى «نویسد: او درجایى دیگر مى» پردازى نم کشیده است.انسان براى جشن گرفتن و خیال

بین هستند، مورد تمسخر و گرفتند. اکنون چنین افرادى زیر ذرهبین، قدیس و عارف مورد ستایش قرار مىژرف
».اعتمادى روبرواستپردازى با بىزمانه ما خیالگیرند. روى هم رفته در حتى افترا قرار مى

پردازى را یاد ها خیالما بعنوان نسل جدید باید خطر کرده خالف جریان موجود شنا کنیم. بیایید از بچه
هاى خالقه را در تواند سیلى از ایدهپردازى مىبگیریم. بیایید مثل آنها بازى کنیم، سرود بخوانیم و بخندیم. خیال
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تواند باعث تفریح و سرگرمى فراوان شود. تنها آنهایى که بخاطر عدم جارى سازد و به کار بستن تخیالت مىما
ترسند.هایى مىها و سرگرمىکنند از چنین جشنبلوغ احساس ناامنى مى
توانیم انجام دهیم این است که رویدادهاى خانوادگى را به مناسبتى براى جشن و کار دیگرى که مى

از -هاى گذار گوناگونى که در فرهنگمان رایج استشکرگزارى تبدیل کنیم. این امر مخصوصاً در مورد آیین
تر نیز کند. ولى در مورد مناسبتهاى کوچکتر و کم اهمیتصدق مى-جمله جشن تولد و جشن فارغ التحصیلى

و تنها به خانواده خودتان مربوط باشد. مناسبتهاى دیگرى را هم که ربطى به وقایع تاریخى ندارندصادق مى
توان بدانها افزود. همراه با خانواده خود زمان بیشترى را گرد پیانو و درحال سرود خواندن شوند، مىمى

بگذرانید! رقصهاى محلى فرهنگهاى مختلف را یاد بگیرید و دسته جمعى از آنها لذت ببرید.
خود را مغتنم شمرده به معناى واقعى جشن بگیریم. مثالً هاى فرهنگى سومین مطلب این است که جشنواره

اى مناسب از این گونه مناسبتهاست. قوت قیامت مسیح را جشن بگیرید. در روز عید قیام عید پاك نمونه
م) را پاس بدارید. گل بچینید به - بازیهاى مخصوص آن روز بپردازید. بطور مثال روز کارگر (روز اول ماه مى

ستانتان هدیه بدهید.همسایگان و دو
توانست به خیال در این روز هر کسى مى». عید احمقها«هاى میانه مردم عیدى داشتند تحت عنوان در سده

هاى دون پایه اداى مافوقهاى خود را راحت و در امان کامل دیگران را استهزا کند و بدیشان بخندد. کشیش
توانیم بدون گرفتند. ما هم مىان سیاسى مورد هجو قرار مىکردند. رهبرآوردند و آنها را مسخره مىدرمى

روى و هرزگى که اغلب با اینگونه اعیاد همراه است، چنین مراسمى داشته باشیم. باید از هر هرگونه زیاده
فرصتى براى خندیدن به خودمان استفاده کنیم. به جاى آنکه عصبانى شویم و به مقابله با آداب اجتماعى زمانه 

برخیزیم، بهتر است راهى براى خندیدن به آنها بیابیم. الزم نیست خود را به اعیاد و مناسبتهاى از پیش خویش
توانیم خودمان براین مناسبتها اضافه کنیم. اخیراً کلیساى مابه پاس خدمات شبانان، تعیین شده محدود کنیم؛ مى

ها لطیفه انوادگى ابداع کرده بود. بعضىاى یک بازى خشبى را به جشن و سرور اختصاص داد. هر خانواده
توانم بگویم که خیلى خوش گذشت.کارى انجام دادند. من به عنوان یکى از همان شبانان مىگفتند و شیرین

دهد تا براى انجام دیگر انضباطهاى روحانى، تاب و تحمل داشته باشیم.  جشن و سرور به ما قوت مى
تى که با امانتدارى پیگیرى شوند، ما را از چیزهایى که سالها زندگیمان را به انضباطهاى روحانى دیگر در صور

شود. بدین ترتیب رهانند که این رهایى خود منجر به افزایش روحیه جشن و سرور مىاند، مىفالکت کشیده
گیرد.اى ناگسستنى از حیات و قوت شکل مىچرخه
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خاتمه
ایم، ولى این تازه سرآغاز سیر و سلوك ماست. دیدیم که چگونه تفکر در اینجا به انتهاى کتاب رسیده

یابیم که دهد. به زودى درمىبرد و این به نوبه خود ما را به سوى دعا سوق مىحساسیت روحانى ما را باال مى
بطور توانیم دعا با روزه همراه است و ایندو الزم و ملزوم یکدیگرند. با شناخت این سه انضباط روحانى مى

کند تا در مورد خود و جهانى که در آن زندگى مؤثرترى به سراغ مطالعه برویم که این انضباط به ما کمک مى
کنیم شناخت بیشترى کسب کنیم.مى

توانیم با دیگران در هماهنگى بسر ببریم. سکوت و خلوت کردن این امکان را در زیستى مىاز طریق ساده
تى با دیگران هستیم، کامالً به معناى واقعى در خدمتشان باشیم. بواسطه اطاعت قادریم گذارد که وقاختیارمان مى

توانیم منشاء بدون اینکه بر کسى اعمال تسلط یا کنترل نماییم، درکنارش زندگى کنیم و از طریق خدمت مى
برکت براى او باشیم.

نماید. پرستش در را ردن را برایمان فراهم مىسازد و امکان پرستش کاعتراف کردن ما را از خودمان آزاد مى
شود جشن و سرور.اش مىگشاید. همه انضباطها را وقتى آزادانه بکار ببندیم ثمرهبه روى هدایت مى

کنند. ما انضباطهاى روحانى در پیش روى ما همچون کوههاى سر به فلک کشیده هیمالیا خودنمایى مى
م و قلل برف گرفته آنها مقابل دیدگانمان است. باید با این اطمینان که راهنمایمان ایاکنون در پاى کوهها ایستاده

مسیر صعود را از پیش نشانه گذارى کرده، براى فتح بلندترین قلل روح به پیش برویم.
هایى که دوست داریم بر فرازشان بایستیم، در طى این سفر ممکن است گاه دلسرد و مأیوس شویم. قله

انتها پیش رویمان است. ولى دانیم تا رسیدن به مقصد راهى بىرسند. دردمندانه مىور دست به نظر مىخیلى د
شویم.ایم و از این بابت غرق شادى مىبینیم که چقدر پیش رفتهکنیم، مىوقتى برگشته به پشت سر نگاه مى

دارد. با این حال به جاى آنکه دانست که براى فتح کامل هنوز راهى دراز در پیشپولس رسول نیک مى
به سوى آنچه در پیش است خویشتن را کشیده، در پى مقصد «دلسرد و ناامید شود، خود را به چالش واداشت: 

). امروز همین چالش پیش 14:3(فیلپیان» کوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسى استمى
روى ماست.
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