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   مترجم بر چاپ دوم کتابۀمقدم
من «:  محبوب، فیلیپ یانسی یکبار چنین گفتۀ پرآوازۀنویسند

نویسم، برای پاسخ گفتن به تردیدهایم و   میهایم را برای خودم کتاب
  » ...االتم وسؤ

ّفرزند ابا" َ ِترجمه کردم؛ در تیرگی روزهایی که مقارن با  را برای خود "ِ
گذاشتم، در کشاکشی که با هویت خود   میسر  این کتاب پشتۀترجم

ّفرزند ابا"داشتم،  َ . رفته، نوری شد، تابان و درخشان ای بود، رفته اول، بارقه "ِ
ِدر این نور، کودک درون را دیدم، بیمناک و هراسان؛ خود را دیدم، در پس  ِ

 دانستم،  نمیدیدم آن چیزی را که بودم و الیه از آنچه نبودم؛ ونقابی چند 
ّفرزند ابا هستم، بیش از که  اینزیستم،   نمیدانستم و می َ ِمترجم ادبیات که  آنِ ِ

  .باشم همسر  و یکمسیحی، خادم خداوند،
اش، امید به  ِغنای کتاب، نثر فاخر و شاعرانه، گاه سنگین و گاه عامیانه

 دیدم که ،چاپ رسید اما کتاب که به. ن را در نظرم تار کردِاقبال خوانندگا
ِدرد من، درد بسیاری دیگر نیز بود؛ این را از نامه ها و  آمیز، تلفن های تشویق ِ
یکی از دوستان خطاب به . اظهار لطف خوانندگان کتاب متوجه شدم

ّفرزند ابا"من چند مرتبه «: دوستی گفته بود َ  این و اگر کسیام  را خوانده "ِ
  »!زنم  نمیَکتاب را نخواند با او حرف

به هر روی، خوشحالم که چاپ دوم کتاب در شرایطی بسیار بهتر 
ِدانم از دوست و همکار عزیزم، روانشناس   میبر خود. پذیرد  میصورت ِ
خاطر خواندن کتاب و تشویق و پیشنهادهای  قدر روبرت آسریان، به گران
کرد تا کار ترجمه تمام شود و هر  نمی شان تشکر کنم که حتی صبر ارزنده

  .کرد  میخواند و تشویق  میدقت هگرفت، ب  میشد،  میفصلی را که تمام
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 ادبیات ۀِاز جناب کشیش سارو خاچیکی، استاد و مترجم برجست
 ۀ مهرآمیزشان و هم نظری که دربارۀمسیحی سپاسگزارم، هم برای نام

ّفرزند ابا" َ   . نوشتند "ِ
است و " نادر"یار عزیزم، نادر فرد متشکرم، که هم و نیز، از دوست بس

ّفرزند ابا"ِ، و اگر به خاطر ذوق و حوصله و مهارتش نبود، "فرد"هم  َ با  "ِ
ِکیفیتی درخور محتوایش به زیور چاپ آراسته   .شد  نمیِ

 ۲۰۰۶ تهران، میشل آقامالیان

  



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 

 دربارۀ نویسنده
با نام  ۱بود، برنان منینگکه آمریکا دچار رکود اقتصادی ای  ِدر بهار دهه

ِپدرش، امت. چشم به جهان گشود ۲تعمیدی ریچارد فرانسیس خاویر  و ۳ِ
برنان با برادرش، روبرت و خواهرش، جرالدین در .  نام داشت۴مادرش آمی

بروکلین بزرگ شد و پس از اخذ دیپلم متوسطه و دو سال تحصیل در 
 و به جنگ کره اعزام دانشگاه سنت جان، وارد خدمت نیروی دریایی گردید

 .شد
پس از بازگشت از جنگ، برنان در دانشگاه میسوری به تحصیل در 

که گذشت چون در اش  اما یک ترم از تحصیل. رشتۀ خبرنگاری پرداخت
ِیکی از مشاوران برنان . بود، از تحصیل انصراف داد" تر چیزی عمیق"پی 

هستی خدا اش   در پیکهتری  شاید این چیز عمیق«ًقبال به او گفته بود که 
نام در دانشگاهی کاتولیک واقع در ایالت   و همین نظر، او را به ثبت»باشد

 .پنسیلوانیا برانگیخت
کرد،   میتأمل برنان دربارۀ صلیب مسیح که حالی در ۱۹۶۶در فوریۀ 

ی بر تأییدمحبت عیسی مسیح طوری بر او آشکار شد که آن را به منزلۀ 
در «:  برنان بعدها دربارۀ این تجربه چنین گفت.دعوت الهی از خود دانست

صمیمانه و قلبی با ای  طی این تجربه، کل زندگی مسیحی برای من به رابطه
 رنان از کالج سن فرانسیس با تخصصچهار سال بعد، ب» .عیسی تبدیل شد

سپس چهار سال هم در الهیات ادامۀ . التحصیل شد در فلسفه و التین فارغ
 از دانشکدۀ الهیات سن فرانسیس ۱۹۶۳اه مه تحصیل داد و در م

 .گذاری شد صیل و سپس برای خدمت کشیشی دستالتح فارغ

 
1 Brennan Manning; 2 Richard Francis Xavier; 3 Emmett; 4 Amy 
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ّفرزند ابا ۸ َ 

ِهای بعد، خدمت برنان او را از راهروهای دانشگاه به  در سال
ِبرنان، مدرس الهیات و کشیش دانشکدۀ : ِهای مناطق فقیر کشاندراه کوره

در دانشکدۀ الهیات سن ِاستیوبنویل، مدرس آیین پرستش و مشاور روحانی 
ِصیل از دانشگاه کلمبیا در رشتۀ نگارش ادبی، نیز التح فارغفرانسیس، 

ِ و آیین پرستش از دانشگاه کاتولیک مقدس کتابصیل در رشتۀ التح فارغ
 آمریکا، همان شخصی بود که اینک در میان فقرای آمریکا و اروپا زندگی

 . کرد می
ها خارج شده بود در اواخر  انسیسکنًبرنان که موقتا دو سال از بین فر

ِدهۀ شصت به اسپانیا رفت و در آنجا به انجمن برادران کوچک مسیح  ِ
 تأملِاز اجتماع انزوا پیشه کند، خود را وقف که  آن  بیملحق شد، طریقتی که
 بدنی و کار بهپیروان این طریقت، روزها را . سازد  میاو زندگی در میان فقر

ِبرنان در بین وظایف متعدد و . گذرانند  میعاشبها را به سکوت و د
ُبرد؛ شاگرد بنا شد   میگوناگونش، مدتی با االغ و درشکه برای روستاها آب

زد؛ مدتی در   میِو در زیر آفتاب سوزان اسپانیا، کاه و گل را با بیل هم
شو بود؛ در سوئیس داوطلبانه به زندان رفت و جز رئیس  فرانسه ظرف
 شش ماه در غاری دور مدت بهانست کشیش است و د  نمیزندان کسی

 . گذراندتأملِافتاده در بیابان ساراگوسا، وقت خود را در عزلت به 
ِدر آن غار دور افتاده، باری دیگر بر اثر اش  برنان در طی عزلت گزینی

ِدر وسط یک شب . ِمکاشفۀ محبت خدا در مسیح مصلوب، ملزم شد
 محبتی که به تو دارم خاطر بهمن «:  شنیدزمستانی، وی این کالم را از خدا

من به نزد تو آمدم، تویی که از من گریختی و . پدر خود را ترک گفتم
 محبتی که به تو داشتم، گذاشتم تا خاطر به. نخواستی اسمم را بشنوی

ِم آب دهان بیاندازند و مضروب و مجروح و بر چوب صلیب صورت به
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 ۹ دربارۀ نویسنده

این کلمات، شرری به «:  نوشتباره اینبرنان بعدها در » .میخکوبم کنند
ِآن شب، به حقیقت سخنی پی بردم که از فرانسیسکن . خرمن وجودم افکند ِ

وی گفته . در روز ورودم به این طریقت، شنیده بودمای  ِپیر فرزانه
ِهرگاه محبت مسیح را بشناسی، خواهی دید که در دنیا هیچ چیز به ”:بود

 ».“زیبایی و خواستنی بودن آن نیست
ِبرنان در اوایل دهۀ هفتاد به آمریکا بازگشت و به همراه چهار کشیش 
دیگر در شهری بندری و پرهیاهو در ایالت آالباما طرحی آزمایشی را پیاده 

ها  خواستند از طرز زندگی ابتدایی فرانسیسکن  میکشیشها که. کرد
دند ن شکی ساسیپ یسواقع در ناحیۀ خلیج میای  انهخالگوبرداری کنند، در 

رصتی به آنها داد تا به صیادان فایق به صید میگو پرداختند و همین کار قو با 
ِدر کنار .  که از کلیسا دور شده بودند، خدمت کنندشان های هو و خانوادگمی

. ِمنزل کشیشان، عبادتگاهی وجود داشت که بر اثر توفان منهدم شده بود
شبها در آن برنامۀ عبادت و آنها عبادتگاه مذکور را بازسازی کردند و جمعه 

 مطبوع طبع ها هطولی نکشید که این برنام. ِفعالیت فرهنگی دایر کردند
 را به کلیسای محلی تسریع ها هعموم واقع شد و بازگشت بسیاری از خانواد

 .بخشید
برنان در اواسط دهۀ هفتاد به فلوریدا بازگشت و خدمت خود را در 

ِاو با اعتیاد آمیز  ِ، خدمت موفقیتحال اینبا . محیط دانشگاه از سر گرفت
وی شش ماه مورد بازپروری قرار . به الکل، با وقفه مواجه شداش  ناگهانی

 .سالمت خود را بازیافتکه  آنگرفت تا 
برنان در این مرحله از زندگیش بود که با اشتیاق شروع به خلق آثار 

ِددی برای رهبری متعهای  ت از او دعوکه چنان هم، ترتیب به این. خود کرد
آمد، کتابهایش بسرعت یکی   میعمل بهو سخنرانی در سمینارهای روحانی 
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ِمسیرهای جدیدی که دعوت الهی پیوسته . رسید  میپس از دیگری به چاپ
گشود، سرانجام به خروج او از فرقۀ فرانسیسکن منتهی   میبه روی برنان

در نئواورلئان سکنی  ازدواج کرد و ١ وی با روزلین آن والکر۱۹۸۲در . شد
 .گزید

کند، مدام در   مینویسد و موعظه  میچنان همکه  آنامروزه، برنان ضمن 
 اعم از مرد و زن، ،رود مخاطبانش را  میحال سفر است و به هرجا که

ِکند که پیام خوش محبت بالشرط خدا را در عیسای مسیح، با   میتشویق ِ ِ
 :ینگ به شرح زیر استبرخی از آثار برنان من. دل و جان بپذیرند

 
 )۱۹۷۶(انبیا و عاشقان 

 )۱۹۷۷(انقالبیون مالیم 
 )۱۹۷۸(ِحکمت زیستن در پذیرفتگی 

 )۱۹۷۹(ِسوغات سکوت 
 )۱۹۸۲(بیگانگی با تنفر از خویش 

 )۱۹۸۶(شیر و بره 
 )۱۹۹۰(انجیلی برای بیچارگان 

 )۱۹۹۲(امضای عیسی 
 

 
1 Roslyn Ann Walker 
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 آمددر پیش
 

در  واقع ۱چکی در لورتو در عبادتگاه کو۱۹۵۶در هشتم فوریۀ 
 . گیرم کرد پنسیلوانیا، عیسای ناصری غافل
ِ جا به جا، آثار ام، ِهشت سال گذشته پیمودهو بر راهی که در این سی

جانکاه و های  یارزنده، کامیابهای  تبار و شکس مصیبتهای  یپیروز
دوران وفاداری و خیانت، ایام تسلی و . جان افزا باقی استهای  یناکام
 . ، سردی و غیرت، برایم بیگانه نیستندمحنت

  ده استزمانی بو
بوده است که ای  از صندلیتر  و واقعیتر  که حضور خدا برایم ملموس

 ؛ام بر آن نشسته
گوشۀ جانم جهیده  ، به گوشهپیچانِکالم خدا همچون برق صاعقۀ 

 است؛ 
 تندبادی از اشتیاق، مرا با خود به جاهایی برده است که هرگز نرفته

  .ام بوده
 نیز زمانی بوده است
اما  من به سفیدی برف بودم«: ام  دربارۀ خود گفته۲ِکه به قول مائه وست

 »!دیگر نیستم
بستنی مانده و سوسیس بدمزه داده  همچونای  کالم خدا به دهانم مزه

 است؛
 به لرزۀ خاموشی افتاده و فرونشسته است؛ ام  آتشی که در دل داشته

 
1 Loretto 

۲ Mae West  م). ۱۹۸۰ -۱۸۹۲(بازیگر زن آمریکایی. 
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ّفرزند ابا ۱۲ َ 

 ام؛  اشتباه گرفتهموسفیدرا با حکمت شده شور و اشتیاق سرد 
 .ام لوحی محض کنار نهاده طلبی جوانی را همچون ساده لاکم
   .ام بها ترجیح داده مقدار و کم بها را به مروارید گران  بینقرۀ

 
 روبرو شده باشید، چه بسا ها ایننظیر هر یک از ای  اگر با تجربه

ِزیافتن هویت محوری خود بخواهید این کتاب را ورق بزنید و برای با ِ
 .ِ فرزند پدر کمی درنگ کنیدعنوان به

 برنان مننینگ
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 فصل اول

 از مخفیگاه خارج شوید
 

ُکوتاه فالنری اکانرهای  نِشخصیت اصلی یکی از داستا  بوقلمون، نام به ۱ِ
 وی دچار خود کم بینی شدیدی است، چون ۲. رولرنام بهپسرکی است 

وی شب هنگام، . آورد  میزند، خرابی به بار می ًظاهرا به هر کاری که دست
 گویند، دزدانه  میدر بستر خواب حرفهایی را که والدینش دربارۀ او به هم

چرا همیشه تنها . رولر بچۀ عجیب و غریبی است«: گوید  میپدر. شنود می
 »؟بدانم من چه«: دهد  میمادر جواب» کند؟  میبازی

افتد   میونی تیرخورده و زخمییک روز در جنگل، چشم رولر به بوقلم
آخ که اگر بتوانم این «: کشد  میرولر فریاد. گذارد  میًو فورا سر در پی آن

خواهد که هر طور شده   میرولر» !شود  میبوقلمون را گیر بیاندازم، چه
او در . دود  میبوقلمون را بگیرد، حاال اگر شده تا آن سر دنیا هم دنبال آن

ِکند که با بوقلمون آویخته بر شانه،   میالی تصورعالم خیال خود را در ح
 شود و ناگهان تمام اهل خانه یک صدا فریاد  میپیروزمندانه از در منزل وارد

رولر، این بوقلمون را از کجا ! هی ببینید رولر چه بوقلمونی گرفته«: زنند می
 » ای؟ گرفته
 هم توانم یکی دیگر  میحاال اگر یکوقت خواستید. از توی جنگل«

 ».براتان بگیرم
آورند و در نتیجۀ آنها به   میاما ناگهان افکار دیگری به ذهن او هجوم

شاید خدا بخواهد که تمام عصر را دنبال این بوقلمون لعنتی «: گوید  میخود
 

1 Flannery O' Connor; 2 Ruller 
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داند که درست   میرولر» .کنم و آخر سر هم دست از پا درازتر برگردم
شود کرد، احساس او   می فکر کند، ولی چهطور ایننیست دربارۀ خدا 

 حال با این احساس خود چه باید کند؟ پیش خودش فکر. استگونه  این
 . گویند آدم عجیب و غریبی باشد  می کهطور همانکند که نکند  می

 آید و طاقباز بر زمین  میباالخره بوقلمون از زخمی که برداشته از پا در
. اندازد میاش  د و بر شانهکن  میرسد و آن را بلند  میرسر هم لرو. افتد می

حال  ایندر . کند  میِ مرکز شهر آغازسوی بهرا اش  ِسپس بازگشت فاتحانه
. افتد که پیش از گرفتن بوقلمون به ذهنش راه یافته بود  میبه یاد افکاری

گوید که خدا پیش   میشرمنده از افکاری که به ذهنش آمده بود، به خودش
ًواقعا که باید برود . مانیهایش پایان بخشیدخیلی دیر شود به بدگکه  ایناز 

ًخدایا واقعا مدیون . خدایا از تو متشکرم«: گوید  میسپس. خدا را شکر کند
الهی بنازم بر کرم و . این بوقلمون، شیرین پنج کیلو وزن دارد. تو هستم
 ».قدرتت

از جانب ای  رفتن این بوقلمون نشانهگگوید که شاید   میرولر پیش خود
خواهد که او واعظ شود و در همان حال که   میشاید خدا. ده استخدا بو

وارد اش  اندیشد، با بوقلمون بر شانه  می۲ و اسپنسر تریسی۱به بینگ کراسبی
 خواهد کاری برای خدا انجام دهد، اما چه کاری، هنوز  می.شود  میشهر
زند   میگیرد که اگر سر راه بینوایی را دید که آکاردئون  میتصمیم. داند نمی

کند، همین چندر غازی را که ته جیبش هست و جز آن پولی   میو گدایی
 . ندارد، به او بدهد

 
 .م) ۱۹۷۷ - ۱۹۰۴(بازیگر و خوانندۀ آمریکایی  ۱
 .م) ۱۹۶۷ -۱۹۰۰(بازیگر آمریکایی  ۲
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زنند و   میآیند به دیدن بوقلمون سوتی  میدو نفر که به سمت رولر
به اند  ایستادهای  سپس به صدای بلند توجه چند نفری را که در گوشه

کنی چند   میفکر«: کنند  میسؤالسپس، از رولر . کنند  میبوقلمون جلب
  »کیلو باشد؟

 

 ».حداقل پنج کیلو«: دهد  میرولر جواب
 »چقدر طول کشید تا گرفتیش؟«

 ».یک ساعتی دنبالش کردم«
 ».ًحتما حسابی هم خسته شدی! چه جالب«
او برای » .ٓنه زیاد، خیلی خوب، االن دیگر باید بروم، چون عجله دارم«

  . کند  میتابی  بیرسیدن به خانه
 

 کند گدایی بر سر راهش سبز شود، در دل دعا  می آرزوکه حالیولر در ر
» .به خانه برسم، گدایی را سر راهم قرار بدهکه  اینخداوندا، قبل از «: کند می

کند که وقتی خدا بوقلمون را برای او فرستاده   میسپس پیش خود فکر
هر . هد دادبله که قرار خوا. ًحتما گدایی را هم سر راهش قرار خواهد داد

 رولر دعا. آید  میچه نباشد او پسربچۀ خاصی است و خدا از او خوشش
ٓخدایا، لطفا گدایی را همین االن بفرست«: کند می هنوز حرف از دهانش » .ً

قلب . آید  میش پیشسوی بهراست  یکای  درنیامده، زن بینوای سالخورده
 بینوا شلنگی  زنسوی به. خواهد از جا کنده شود  میرولر از شدت هیجان

گوید و سکه را در   میاین را. زند خانم خانم بفرمایید  میدارد و فریاد  میبر
 ًگیرد و فورا  میسر برگرداند، راهش راکه  آن  بیاندازد، سپس  میدست او

 .رود می
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 دیدی به او دستجشود و احساس   میِ ضربان قلبش آرامتدریج به
کند و هم   میاس شادکامیِدهد، به قسمی که در آن واحد هم احس می

کند که شاید تمام پولش را به این زن بدهد و دیگر زمین   میفکر. شرمندگی
 . کند  نمیرا زیر پایش احساس

 ی دهکده در پشت سرشها هرولر ناگهان متوجۀ همهمۀ گروهی از بچ
خواهد   میببینم دلتان«: پرسد  میگرداند و سخاوتمندانه  میسر بر. شود می

 »ن را ببینید؟این بوقلمو
اینو از کجا گیر «: پرسند  مینگرند،  می خیره به اوکه حالی در ها هبچ
 »آوردی؟

زیر . آخه، تیر خورده بود.  دنبالش کردم که مردقدر آن. از توی جنگل«
 ».بالشو نگاه کنید جای تیر معلومه

. دهد  میشدست بهرولر بوقلمون را » .بده ببینم«: گوید  میی از پسرانکی
اندازد، سر بوقلمون  میاش  گیرد و بر شانه  می پسرک بوقلمون راکه چنان هم
دیگران هم با . افتد  میزند و راه  میپسرک چرخی. خورد  می رولرِصورت به

 . شوند  میاو همگام
. اند هبیند که آنها چند صد متر دور شد  میآید  میرولر تا به خود

وی با سر به زیر . شوند  میدروند که از نظرش ناپدی  میقدر آنسرانجام، 
 ت راهحال اینکمی به که  اینپس از . گیرد  میافکنده راه منزل را در پیش

 شود که هوا تاریک شده است و بنای دویدن  میرود، ناگهان متوجه می
ریف است، ظر که مملو از نکات لطیف و نداستان فالنری اکا. گذارد می

ِ در راه منتهی که چنان همدتر دوید و او تندتر و تن«: رسد  میانیچنین به پا
ِبه منزل نمایان شد، قلبش به تندی حرکت دست تپید و او   میها و پاهایش ِ
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ِمطمئن بود که چیزی خوفناک با بازوان سفت کرده و انگشتان قالب شده 
 ».آید  می، از پشت سرش شتاباناو استکه آمادۀ گرفتن 

 ریان و برهنه و نمایان ظاهرِدر شخصیت رولر بسیاری از ما مسیحیان، ع
رسد که خدای ما همان است که سخاوتمندانه   مینظر به. شویم می

. ستاند میدالنه آنها را از ما باز دهد و سپس سخت  میهایی به ما بوقلمون
ًگوییم که حتما او ما را دوست   میکند،  میها را به ما عطا وقتی بوقلمون

دستی  ادهشیابیم و به گ میتر  خدا نزدیکخود را به . دارد و از ما راضی است
ستاند، این عمل را حمل   می را بازها نزمانی که بوقلمو. شویم  میبرانگیخته
 احساس. کنیم که او از ما ناخشنود است و طردمان کرده است  میبر این
گوییم که دمدمی مزاج و   می.کنیم که خدا ما را دور افکنده است می
کشد که به   میما را تنها به این منظور بر. لهوس استناکردنی و بو بینی پیش
آورد و به تالفی آنها،   میاو گناهان گذشتۀ ما را به یاد. بزندمان  زمین
 ِ سالمت، ثروت، آرامش باطنی، اوالد و قدرت را از ما پسهای نبوقلمو
 . گیرد می

م به ، نادانسته طرز فکر و احساساتی را که دربارۀ خود داریترتیب به این
 صورت بهخدا انسان را «: گوید  می بلیز پاسکالکه چنان. دهیم  میخدا نسبت

بنابراین، » .ِخود آفرید و انسان هم با عملی مشابه، جواب خوبی خدا را داد
 . کنیم که خدا هم از ما نفرت دارد  میاگر از خود متنفر باشیم، احساس

سی را دربارۀ ما اما این درست نیست که فکر کنیم خدا هم همان احسا
مشفقانه،  ای گونه به خودمان را که آندارد که ما دربارۀ خود داریم، مگر 

ِعیسی در شکل و قالب انسانی به ما نشان .  و آزادانه دوست بداریمشدت به
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پرستانۀ ما را آشکار کرد و   بت۱های او فرافکنی. داد که خدا چگونه است
عمیق الزم است تا بپذیریم ای  توبه. شویمراهی به ما نشان داد تا از آنها آزاد 
 هستیم و نه منهای که چنانناپذیر، ما را  که خدا با مهر و شفقتی پایان

ِچون در این صورت پذیرش کامل دیگر معنایی نخواهد (مان  گناهان
 هر چند خدا شرارت را نادیده. پذیرد می انمراه با گناهانم، بلکه ه)داشت
ِ وجود پلیدی و شرارتی خاطر بهد، محبت خود را کن  نمیتأییدگیرد و  نمی
 . کند  نمی از ما دریغ ما استکه در

ِگاه به دلیل احساساتی که دربارۀ خود داریم، ایمان به این حقیقت را 
ِ بسیاری از نویسندگان مسیحی با دانش و بینشی به که چنان. یابیم  میدشوار

 هرگاه ما خود را دوست نداشته :اند هاز بنده، گفتتر  و افزونتر  مراتب وسیع
 توانیم قبول کنیم که کسی ما را دوست داشته باشد و بدتر از آن  نمیباشیم،
 . توانیم بپذیریم که خدا ما را دوست دارد نمی

دانیال، وقتی عیسی به تو «: شبی یکی از دوستانم به پسر معلولش گفت
 »بینی؟  میکند، در چشمانش چه  مینگاه

 ».بینم  میبابا، در چشمانش اشک«: دکی درنگ گفتپسرک بعد از ان
 »چرا دنی؟«

 ».آخر، او غمگین است«: گفتتر  پس از درنگی طوالنیبار  پسرک این
 »خوب، چرا غمگین است؟«

 
 نظری که دربارۀ  در این متن به این معنی است که انسان هر احساس یاProjectionفرافکنی یا  ۱

دست و پایی است، خیال کند که   بیکند که فرد  میًمثال اگر احساس. خود دارد به خدا نسبت دهد
نویسنده از این نوع تفکر تعبیر به بت پرستی کرده است، . داند  میدست و پا  بیخدا هم او را فردی

سازد   می موجود در طبیعتزیرا بت را انسان به شکل خود یا به هر حال، به شکل حیوان و عناصر
 .م. دهد  میو احساسات انسانی و تشدید یافتۀ خود را به آن نسبت
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دانیال، نگاهش را به زمین دوخت و وقتی باالخره سر برداشت، در 
 ».سمتر  میکه من چون«: زد، گفت  میهمان حال که چشمانش از اشک برق

 ا از او، از زندگی و از خودمانمدا به این دلیل است که خدوه نا
فته و متکی بر ر-وفر-ما اشخاصی در خودکه  اینز او ا. ترسیم می
: گوید  می۱ریچارد فوستر. کشد  میخود هستیم، سخت عذابهای  یتوانای

که  ایناو از . گشوده از محبت است ِامروز، قلب خدا، زخمی دهان«
  بسیار ما سبب شده است تا از او فاصله بگیریم، سخت رنجیها همشغل
 او را که اینکند و از   میویهمشویم،   نمیبه او نزدیککه  ایناو از . کشد می

ِاو بر حرص و آزمان برای بیشتر و زیادتر . خورد  می غصهایم، هفراموش کرد
 ». ما استِاو مشتاق حضور. گرید  میداشتن،

افتیم از رفتن   میکنیم و  می است که هرگاه گناهغم و اندوه خدا از این
چیز وحشتناکی " لغزش"برای یک الکلی . کنیم  میبه حضور او خودداری

ِاعتیاد ذهن و بدن به میگساری، با خشمی همچون توفانی ناگهانی در . است
اش  آید، روحیه  میدر گردد و وقتی شخص از مستی به  میفصل بهار، باز
: زش خوردم، دو راه بیشتر پیش رو نداشتمغی که لنزما. شود  میًکامال خرد

شدم و   میبایست باری دیگر به احساس گناه، ترس و افسردگی تسلیم  میای
بایست   میبه عبارتی، یا دویدم  مییا به شتاب به آغوش پدر آسمانی
ّابا ناپذیر  ِردم و یا به محبت جنبشک  میِهمچون قربانی بیماری خود زندگی َ

 . کردم  میادماعت
رود و از هر لحاظ مورد حمایت   میوقتی زندگی بر وفق مراد پیش

خودپذیری نیز در . توانیم محبت خدا را احساس کنیم  میهستیم، به آسانی
حتی ممکن است ادعا کنیم که کم کم . چنین مواقعی بالنسبه آسان است

 
1 Richard Foster 
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ط هستیم و وی، در اوج و مسلقزمانی که . کنیم  میداریم به خود عالقه پیدا
 ِدر ما نوعی احساس امنیت شکل" خواند  میخروسمان  کبک"ولی قبه 
 . گیرد می

کنیم و   میطور؟ وقتی گناهچافتد   میانداز دست  بهِاما وقتی چرخ زندگی
مان  شوند، سرمایه  می نقش بر آبمان یشویم، وقتی رویاها  میدچار لغزش

 د، دچار چگونه احساساتیشون  میمی رود و مردم به ما بدگمان  میبه باد
 شویم چه اتفاقی  میرو بهوبشر رآمیز  ِشویم؟ هرگاه با وضعیت مصیبت می
 افتد؟ می

 از همسرش جدا شده است، بپرسید که آیا زندگیش تازگی بهاز کسی که 
کند؟ تا چه اندازه خود را   میسر و سامان دارد؟ آیا هنوز احساس امنیت

داند؟ آیا   می خود را فرزند محبوب خداشمارد؟ آیا هنوز  میفردی ارزنده
آنها را شان  کنند که خدا فقط در روزهای خوش زندگی  میاین افراد خیال

نیز مورد محبت خدا شان  دوست دارد یا معقدند که در فقر و ورشکستگی
 هستند؟ 

  : نویسد  می۱نیکوالس هرنن
 

سفانه، همین است أمت. را باید پذیرفت] ورشکستگی[این «
ِ که بذر از جا است  این.خواهیم بپذیریم  نمیکه ماچیزی 

این . دواند  میدر وجودمان ریشهای   فرساینده۲ِخود بیزاری
 ما ِپذیری دردناک، همان خصوصیت بارز انسانیت آسیب
 که بیش از سایر ویژگیها باید پذیرفته شود تا وضعیت است

 ».انسانی ما را به وضعیتی شفایافته بازگرداند

 
1 Nicholas Harnan; 2 self- hatred 
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ِخداوند با وقار ما«: گوید  می۱ن چهاردهم، ژولیان اهل نورویچعارف قر ِ 
افتند، دچار   میثرانگیزیأطرز ت به اغلب و که اینخواهد خادمانش از  نمی

 ادجدی در برابر محبت او ایسِی و ناامیدی شوند، زیرا افتادن ما گسرخورد
 ».کند نمی

 حقیقت بازِان و پذیرش ما را از ایم، شکاکیت و ترس، حال اینبا 
، حال اینبا . دارد، چون ما از خدا متنفر نیستیم، اما از خودمان بیزاریم می

ِسرآغاز زندگی روحانی قبول نفس مجروح و زخم ِ  .استمان  دیده ِ
البته، منظورم از   و تعمق استتأملًایمانداری را بجوئید که واقعا اهل 
هایی پر از آتش و شنوند و رویا  میآن افرادی که دایم صدای فرشتگان را

بینند، نیست، بلکه مقصود شخصی است که با ایمان و   میکروبیان و غیره
این مرد یا زن، چه چیزی به شما . شود  میاعتمادی خالصانه با خدا روبرو
فقر و مسکنت خود را «: گوید  می پاسخ۲خواهد گفت؟ توماس مرتون

. او معترف شوید هیچ هستید در حضور که اینتسلیم خداوند سازید و به 
دارد، در شما حضور دارد، در   میخواه بفهمید یا نه، خدا شما را دوست

خواند، شما را  میکند، در شما ساکن است، شما را فرا  میشما زندگی
دارد که نظیر آن را تا   میبخشد و به شما درک و شفقتی عرضه  مینجات
 » .دای هدنشنیای  در هیچ کتابی نخوانده و در هیچ موعظهحال  به

 که چنانخواند که دست از مخفی شدن برداریم و   میخدا ما را فرا
اش  خدا آن پدری است که وقتی پسر گمشده. هستیم به حضور او برویم
ِموقعی که احساس . دود  می اوسوی بهگردد،   میباسرافکندگی به خانه باز

با این . گرید  میماحال  بهکند، خدا  میمان  شرم و بیزاری از خود، فلج

 
1 Julian of Norwich; 2 Thomas Merton 
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بازیم، به پوشاندن و مخفی کردن خود   میخود راکه  آنوصف، به محض 
آدم و حوا خود را پوشاندند، همۀ ما نیز به طریقی از آنها . کنیم  میاقدام

روبرو شدن . آید  میانمبینیم، بد  میهچرا؟ چون از آنچ. ایم هسرمشق گرفت
 در ۱سیمون تاگول. استناپذیر  ، دشوار و تحملمان ِبا خویشتن حقیقی

  :گوید  می در توضیح این امرها حال خوشا به ِنام بهکتاب خود 
 

ِ، مانند بردگان فراری یا از حقیقت وجودی خود طریق بدین«
سازیم که   میِکنیم و یا خویشتنی کاذب برای خود  میفرار

 سطحی شاد طور بهًعموما ستودنی است و اندکی جذاب و 
 دانیم هستیم و یا احساس  میما آنچه را که. و سرخوش

مان نپذیرفتنی و  و به گمان(کنیم که هستیم  می
ِ، در پس ظاهری که امیدواریم برای )نداشتنی است دوست

ما در پس نقابی زیبا . کنیم  میمردم خوشایندتر باشد، پنهان
  پنهانایم، هِکه برای مقبولیت در نزد عموم به چهره زد

کنیم   میهم فراموشچندی که گذشت، خودمان . شویم می
ی که به بشود که نقا  میانمبریم و باور میسر  بهکه در اختفا 

  ». ما است همان شخصیت واقعیایم، هره زدهچ
 

ما نیز که  ایننظر از  اما خدا شخصیت حقیقی ما را دوست دارد، صرف
 آدم را که چنان همخواند،   میخدا ما را فرا. آن را دوست داشته باشیم یا خیر

هر قدر هم که خود را از . ِواند، تا از محل اختفای خود خارج شویمفراخ
 که چنان. نظر روحانی بزک دوزک کنیم، برای خدا خوشایندتر نخواهیم شد

ِ شکل ممکن از ترین  وارد عمیقگاه هیچما به این علت «: گوید  میمرتون

 
1 Simon Tugwell 
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 ۲۳ از مخفیگاه خارج شوید

ِدر حضور او به پوچی عظیم خود ندرت  بهشویم که   نمیرابطه با خدا  اذعانِ
 ».کنیم می

کند تا از   میمان محبت خدا که ما را به هستی خواند، اکنون دعوت
ِاحساس از خود بیزاری خارج شویم و قدم به درون حقیقت الهی گذاریم ِ . 

ی ساکنون به نزد من آیید و اجازه دهید تا من همان ک«: فرماید  میعیسی
 ِم و شفقتحا ربای  دهنده نجات: خواهم، یعنی  میبرای شما شوم که

تان و محبتی  پایان، با بخشایشی فراتر از تحمل  بیِکران، صبر و شکیبایی بی
مدام احساساتی را که دربارۀ که  ایناز . دارد  نمیکه حساب خطاها را نگاه

در این لحظه، زندگی شما . خود دارید، به من منسوب کنید، دست بردارید
لرزان و ای  شکست، شعلهاست و من آن را نخواهم ای  ِنی خرد شده

شما در جایی امن قرار . ضعیف است و من آن را خاموش نخواهم کرد
 ».دارید

دهنده در کلیسا این است که بسیاری از شاگردان  ِیکی از تناقضات تکان
های  یها و ناکام آنها چندان که از شکست. عیسی سخت از خود بیزارند

مایگی خود  آنها از میان. ستندخود دلگیر و دلخور هستند، از کس دیگری نی
 ۱د سیمندزیدیو. ِثباتی خود سخت متنفر و بیزار  بیو ازاند  سخت آشفته

  : نویسد می
 

شوند که   می سالحی مغلوبوسیلۀ بهبسیاری از مسیحیان «
این . های شیطان جنبۀ روانشناختی دارد بیش از تمام سالح

 ام آنن. افتد  میرؤثمآور  رگمچون موشکی مسالح ه
ِ سالح روانشناختی که ترین مهلک. بینی یست؟ خودکمچ

 
1 David Seamands 
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گیرد، ایجاد احساس   میکار بهشیطان علیه ایمانداران 
ِکفایتی و ارزش نفس پایین در   بیحقارت، این . آنها استِ

ی ناحساس، بسیاری از مسیحیان را با وجود تجربیات روحا
ها آن. کشد  میعالی و شناختی که از کالم خدا دارند، به بند

 پسران و دختران خدا عنوان بهاگرچه به موقعیت خود 
ِآگاهند، دست و پایشان غل و زنجیر شده است و احساس 

ارزش بودن،   بیِحقارتی هولناک و نیز احساس عمیقی از
  ».آنها را به بنده کشیده است

 

ِکه فردی برای درمان افسردگی مزمن ایم  هاین داستان را اغلب شنید
گوید   مییونگ به او. کند  میگ، روانشناس نامدار، مراجعهل یونکار بهخود 

روزی چهارده ساعت کار، هشت ساعت کار کند و کارش که جای  بهکه 
به تنهایی و اش  ِراست به خانه برود و عصر را در اتاق مطالعه تمام شد، یک

 رفت، در را میاش  ِمرد افسرده، هر شب به اتاق مطالعه. سکوت بگذراند
خواند و یکی دو  میمان  هرمان هسه و توماسهای  ب کمی از کتابست و می

را ای  چند هفتهکه  اینپس از . نواخت  میارتز شوپن یا موتِقطعه هم از آثار
ًبه این منوال گذراند مجددا به یونگ مراجعه کرد و شکایت نمود که 

فهمید این شخص وقت که  اینیونگ پس از . پیشرفتی حاصل نکرده است
. اید هشما متوجۀ منظور من نشد«:  چطور گذرانده است، به او گفتخود را

یا شوپن و موتسارت مان  من نگفته بودم که وقت خود را با هسه و
مرد، نگاه » .ًبگذرانید، بلکه خواسته بودم که کامال با خود خلوت کنید

وجه  هیچمن به «: آلودش را به یونگ دوخت و با هیجان گفت وحشت
یونگ نیز در پاسخ » .ُ مصاحبی چنین وحشتناک داشته باشمحاضر نیستم که
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 ۲۵ از مخفیگاه خارج شوید

کنید   میلیردم تحممشما همین شخص را روزی چهارده ساعت بر «: گفت
توانست اضافه کند که این فرد همین شخصیت را بر خودش نیز   میو(

 »).کرد  میتحمیل
ِبیزاری، اختالل شایعی است که -خود-تجربه به من آموخته است که از

. شود  میالقدس روحسازد و مانع از رشد آنها در   میان را فلجمسیحی
زند با آن عبارت   میی چخوف موجها هافسردگی و ماللی که در نمایشنام

سخنان منفی . ، وجدان مسیحیان را در تسخیر دارد»کنی رفیق  میبد زندگی«
، درس اخالق » آدم بشو نیستیوقت هیچتو «: اند هکه مدام گفتمان  والدین
 سوی بهکلیسا و فشار برای کسب موفقیت، زائران مشتاقی را که های  نداد

ِاورشلیم آسمانی در سفرند به لشکری شکست خورده از هملت َ  ۱های ِ
 . کند  میزده تبدیل زده و رولرهای وحشت غم

ِ، به الکل، اعتیادهای هر دم فزاینده و آمار رو به تزاید کار بهاعتیاد  ِ
هنری نیوون موضوع را .  این معضل دارندخودکشی حکایت از جدیت

 :کند  میچنین ارزیابی
 

که بزرگترین دام در زندگی ام  بر اثر مرور زمان من به این نتیجه رسیده
موفقیت، .  خود۲ما نه موفقیت است و نه محبوبیت و قدرت، بلکه نپذیرفتن

توانند منشاء وسوسۀ بزرگی باشند، اما   میًمحبوبیت و قدرت واقعا
تر  گیرد که قسمتی از وسوسۀ بزرگ  می منشاءجا اینبندگی آنها اغلب از فری

ارزش و   بیهر گاه صداهایی را که ما را. نپذیرفتن خود هستند
خوانند باور کنیم، آن زمان است که موفقیت و محبوبیت   مینداشتنی دوست

 
 .م. از شکسپیر به همین نامای  شخصیت اصلی نمایشنامه ۱

2 Self- Rejection 
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ا ، دام اصلی، همانحال اینبا . شوند  میحلهایی جذاب تبدیل و قدرت به راه
ام  کسی اتهام یا انتقادی را متوجهکه  اینبه محض . نپذیرفتن خود است

شوم، این فکر به   میطرد شده و تنها و رها شدهکه  اینسازد و به محض  می
» .ارزشی هستم  بیبفرما، باز هم ثابت شد که آدم«کند که   میذهنم رسوخ

کنار من آدم خوبی نیستم سزاوارم که ] گوید  میسوی تاریک وجودم[
نپذیرفتن خود، بزرگترین . راموش و طرد و ترکم کنندفگذاشته شوم و 

 "محبوب"دشمن زندگی روحانی است، زیرا با صدای مقدسی که ما را 
ِما محبوب هستیم، حقیقت محوری که  این. خواند در تضاد است می

  ).کید را نویسنده افزوده استأت. (دهد  میوجودمان را تشکیل
 

ِگیریم که نسبت به خود مالیمت داشته باشیم که طعم   میما زمانی یاد
دهیم تا   میهر اندازه که اجازه. ِشفقت صمیمانه و قلبی عیسی را بچشیم

بتازد، به مان  ِمسیح بر استحکامات نفسناپذیر  ِمهربانی و مالطفت پایان
. شویم  میواری که نسبت به خود داریم آزادگهمان میزان از احساس نا

اهد که طرز فکرمان را دربارۀ خود تغییر دهیم و ما هم در کنار خو  میمسیح
 .که از خود داریم مبارزه کنیمای  او با ارزیابی منفی

. برداشتمام  تابستان سال گذشته، من قدم مهمی را در سفر درونی
به  بیست روز در اتاقکی واقع در کوهستان زندگی کردم و مدت به
خلوت با درمان و سکوت و ای  وشه استراحت خود را در گترتیب این

 شناسی مالقات هر روز صبح زود با روان. م ساختمأگزینی تو خلوت
زده از دوران  ِکردم که مرا در یادآوری خاطرات و احساسات واپس می

مابقی روز را به تنهایی در اتاقک، بدون تلویزیون و . کرد  مییاریام  کودکی
 .اندمگذر  میینرادیو و هر نوع مطلب خواند
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گذشت، به این نتیجه رسیدم که از   می روزها از پی همکه چنان هم
ای   چون ضایعهام، هشت سالگی قادر به احساس و بیان عواطف خود نبوده

را تا پنج دهه فلج کرده ام  را تا نه سال و احساساتام  در آن زمان، حافظه
 . بود

روغین ِزمانی که هشت ساله بودم، شخصیت کاذب، یا همان نفس د
ِاین شخصیت کاذب در .  واکنشی دفاعی در برابر درد، زاده شدعنوان بهمن، 

ِوقت نفس حقیقی برنان، دیگر هیچ«: کرد  میدرونم چنین زمزمه ات را بروز  َ
ِنفس جدیدی .  هستی دوست نداردکه چنان تو را آن کس هیچنده، چون 

به » .نبردبیافرین که مورد تحسین همه باشد و کسی هم به هویتش پی 
سخت . آزار و بامالحظه شدم  بی، من پسری مؤدب و بانزاکت وترتیب این

درس خواندم، نمرات عالی کسب کردم، برای تحصیل بورسیه گرفتم و 
کسی در کنارم نماند، که  ایننبود که وحشت از ترک شدن و ای  لحظه

 .سراپای وجودم را نلرزاند
ی را که سخت در تأیید ل، اعتبار ومِدیدم که عملکرد درست و کا

ترس و شرم را از خود دور نگاه که  آنسازد و برای   میبودم، فراهماش  ِپی
در «:  درمانگرم گفتکه چنان هم. احساسی شدم  بیازای  دارم، وارد چرخه
 ها، انگار دری فلزی بین من و عواطفم حایل شده بود و خالل تمام این سال

درهمین حال، شخصیت » .ه باشمگذاشت که به آنها دسترسی داشت نمی
 .دادم، خونسرد و آسوده خیال بود  میکاذبی که به عموم ارائه

 مدت به. ِطالق بزرگ سر و قلبم در تمام طول خدمتم ادامه پیدا کرد
کردم و   میِهجده سال، خبر خوش محبت پرشور و نامشروط خدا را اعالم

َهر چند در سرم به این حقیقت اعتقاد راسخ داشتم،  در دل چیزی از آن َ
بهترین . احساس دوست داشته شدن، با قلبم بیگانه بود. کردم  نمیاحساس
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بود از فیلمی که در آن کارگردان به یکی از ای  مصداق وضعیت من صحنه
انگیزی داشته  گوید که عجب زندگی عالی و حیرت  میی هالیوودها هستار

 ستارۀ مزبور جواب. ای او غبطه خواهد خوردهاورددست بهاست و هر زنی 
 که من از زندگی خود چیزی جا است  اینمسئلهولی . دانم  میبله،«: دهد می

دست   بهچیزهای خوبی را که در زندگی  ازیک هیچِو طعم ام  نفهمیده
 ».ام  نچشیدهام، آورده

در دهمین روز خلوتم در کوهستان، سیالب اشک از چشمانم 
های تلخ اغلب  اشک«: گوید  میی مری مایکل اوشوینسکه چنان. فروریخت

 باید اعتراف کنم که قسمت عمدۀ(» .آفریند  میشیرینهای  یپیروز
غم ام  ناپذیری من ناشی از این بوده است که حاضر نشدهتأثیرعاطفگی و  بی

ِ نشنیدن سخنان مالطفتخاطر بهو اندوه خود را  ِو ندیدن آغوشی آمیز  ِ
 . کنند  میکه گریه و سوگواریکسانی حال  به خوشا.) پرمهر بروز دهم

در : ِوقتی جام غم و اندوه را سر کشیدم، اتفاق حیرت انگیزی افتاد
من پسر گمشده بودم که با . جایی کمی دورتر، صدای رقص و آواز شنیدم

کرد؛ در این شادمانی، تماشاچی نبودم،   میِسر افکنده به منزل مراجعت
ِن با خویشتن حقیقی خود شخصیت کاذب محو شد و م. کننده بلکه شرکت

، اشتیاقم ترتیب به این.  فرزند بازگشتۀ خدا، در تماس قرار گرفتمعنوان به
 .  قرار گرفتن فرونشستتأییدِبرای مورد تشویق و 

 دادم، احساس امنیت  نمیعیب و نقص انجام  بیدر گذشته، تا کارم را
 را برای خدا ، اشتیاقم برای کامل بودن، اشتیاقمترتیب به این. کردم نمی
ِمن که تحت تسخیر ذهنیتی مبتنی بر همه یا هیچ . الشعاع قرار داده بود تحت

ثباتی را تعبیر به بزدلی و عدم   بیمایگی و قرار داشتم، ضعف را تعبیر به میان
 هایی نامناسب ودپذیری را هم واکنشخشفقت و . کردم  میشهامت



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۲۹ از مخفیگاه خارج شوید

 ها و رداشتی از ناکامیرمق بودم، ب  بیخاطر و من که خسته. دانستم می
ِبینی و افسردگی خفیف و تشویش  مخود داشتم که به خودکهای  یکفایت بی

 . ِو نگرانی شدید منجر شد
کردم و   مینادانسته، احساساتی را که دربارۀ خود داشتم به خدا منسوب

کردم که خود را فردی شریف،   میتنها زمانی در حضور او احساس امنیت
 هیچ زخم و ترس و اشک و به عبارتی، انسانی کامل  بی،هربانمبزرگوار و 

 !دیدم می
، در آن روز باشکوه، در اتاقکی که در دل کوهستان، عمیق الوصف مع

ِاز عملکرد ای  عیسی پرده. فرو رفته بود، از مخفیگاه خارج شدم
 خود کشیده بودم، کنار زد و اینک، آمرزیده و آزاد روی بهگرایانه را که  کمال
دانم کسی   میدانستم که  میحال،.  به شتاب راه خانه را در پیش گرفتمشده،

 به ژرفنای جان فرو شده بودم و سیالب که حالیدر . آن بیرون منتظرم است
دم دربارۀ  ریخت، تمامی سخنانی را که تا به آن  میاشک از دیدگانم فرو

اس کردم و و پی گیر خدا گفته بودم، سرانجام به دل احسناپذیر  ِمحبت خلل
آن روز دریافتم که کلمات در مقایسه با . ملکۀ باطن خویش ساختم

طریق، جستی زدم و از معلمی که  به این. الی بیش نیستندواقعیت، پوش
ّدهد به مایۀ خوشی ابا تبدیل شدم  میدربارۀ محبت خدا تعلیم ِبا احساس . َ

 .ِترس و وحشت وداع کردم و به احساس امنیت سالم گفتم
های  تصر در دفتر یادداشع در امنیت بودن چیست؟ آن روز ِمعنی
  : چنین نوشتمام  روزانه

 

َست که از زندگی در سر، دست  ااحساس امنیت به این معنا«
بشویم و در قلب خویش غرق شوم و احساس کنم که 
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 فصل اول ۳۰

دیگر مجبور نباشم که خود را مخفی  .محبوب و مقبولم
م، بستنی و سازم و سرم را به کتاب، تلویزیون، فیل

مایه گرم کنم در زمان حاضر بمانم   بیگفتگوهای سطحی و
و نه به گذشته بگریزم و نه به آینده گریز زنم، بلکه هشیارانه 
حواس خود را معطوف به زمان حال سازم احساس آسایش 
و آسودگی کنم و عصبی و مضطرب نباشم نیازی به این 

هم و یا به  قرار دتأثیرنداشته باشم که دیگران را تحت 
حیرت آورم و یا جلب توجه کنم دستپاچه و خجالتی نباشم، 
ِو این راه جدیدی است برای زندگی کردن با خویشتن 

 نیز .خویش و نیز راه جدیدی است برای زندگی در جهان
ست که از آنچه در آینده واقع خواهد شد،  امعنا امنیت بدین

 ؛مترس و تشویشی در دل نداشته و آسوده خیال باش
احساس کنم که محبوب و ارزنده هستم و مسلط بودن بر 

  ».دی خود هدف بدانمخویش را به خو
 

ِبا این وصف، نوشتن این تجربه خطر آفریدن شخصیت کاذب دیگری 
 جا ایندر . پوشیده استتر  را در پی دارد که در جالیی به مرتب فریبنده

چنین «: گوید  میآورم که  میخاطر به را ۱ترزا اهل آویالآمیز  ِسخنان اعتدال
شود تا ایمان رو به   میدادهتر  تجربیاتی به برادران و خواهران ضعیف

حتی این نیز که فرد همۀ فضایل خود را به » .را تقویت کندشان  ضعف
ضعیف از ای  منسوب دارد، ممکن است در خود حاوی رگه" فیض خدا"

 
1 Teresa of Avila 
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 ۳۱ از مخفیگاه خارج شوید

ًفهوم خود را تقریبا خود ستایی باشد، چون عبارت اخیر از فرط استعمال م
 .از دست داده است
ِ یکی از رهبران روحانی نامدار عصر ما، روزی به یکی ۱توماس مرتون، ِ

توماس که  این عنوان بهاگر امروز بنده «: از دوستان راهب خود چنین گفت
مرتون هستم ادعایی بکنم، از نظر روحانی کارم تمام است و حضرت عالی 

کنی، ادعای فروتنی   میها نگهداری  طویلۀ خوکازکه  این خاطر بههم اگر 
دهد   میپس راه حلی که مرتون ارائه ».کنی، همین بال به سرت خواهد آمد

 کلی از شمارش امتیازات خود دست کشید و خود را طور بهباید «چیست؟ 
رد نه گن  میدا تسلیم کرد، خدایی که وقتی به ماخبا تمام گناهان خویش به 

کنندۀ امتیازات را، بلکه در ما فقط فرزند خود  بیند و نه ثبت  میامتیازات را
 » . مسیح رستگار شده استوسیلۀ بهبیند که   میرا

تکلفی   بیششصد سال قبل، خانم ژولیان اهل نورویچ، این حقیقت را با
برخی از ما معتقدیم که خدا قادر مطلق «: انگیزی چنین بیان داشت حیرت

دا دانای مطلق است و خت؛ نیز معتقدیم که اری قادر اسکاست و بر هر 
شویم که او   میتواند بکند؛ ولی همین که با این حقیقت مواجه  میارکهمه 

به گمان . کشیم  میِمحبت مطلق است و به هر کاری تواناست، خود را پس
ِمن، این جهالت، بزرگترین مانعی است که بر سر راه دوستداران خدا قرار 

 ».دارد
به این کلمات پولس . شود  نمی ختمجا این موضوع به با این وصف،
کنند، حتی ذکر آنها  زیرا کارهایی که ایشان در خفا می«: رسول بیاندیشید
گردد، زیرا  لیکن هر چیزی که مذمت شود، از نور ظاهر می. هم قبیح است

 ). ۱۴ -۱۲ :۵افسسیان (» .شود، نور است هرچه که ظاهر می
 

1 Thomas Merton 
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 فصل اول ۳۲

کند، بلکه   میبخشاید و فراموش  میآور ما راخدا نه فقط کارهای شرم 
 که چنانهمه چیز، و حتی . کند  میِحتی ظلمت آنها را به نور تبدیل

ِنیز، برای خیرت دوستداران خدا " گناهان ما"گوید   میآگوستین اهل هیپو ِ
 .با هم در کار است

 نمایشنامۀ کوتاهی نوشته که ۴ - ۱ :۵تورنتون ویلدر بر اساس یوحنا 
َآورد میکه آب را به حرکت درای  تهفرش" موضوع این نمایش .  نام دارد"َ

آورد  میحسدا است که وقتی فرشتۀ خدا آب آن را به حرکت در حوض بیت
بینیم   میدر این نمایشنامه، پزشکی را. شد  میاز قدرت شفابخشی برخوردار

ی خود  بتواند قبل از همه در آب بپرد و از افسردگکه آنکه هر سال به امید 
 .آید  میحسدا شفا یابد به محل حوض بیت
خواهد خود   میشود و همین که پزشک مزبور  میفرشته سرانجام ظاهر

گوید که عقب برود، چون   میدارد و  میرا در آب بیاندازد، فرشته او را باز
 رزان از اندوه از او کمکلی یپزشک با صدا. را نرسیده استفان او هنوز مز
 . ِگوید که نوبت شفای او نیست  میرشته به تاکیدخواهد، ولی ف می

خود را خطاب به آمیز  فرشته سخنان نبوتکه  آنیابد تا   میاین گفتگو ادامه
داشتی؟ همین   می کجا قدرتها زخمبدون این «: دارد  میپزشک چنین بیان

 که صدای ضعیفت را در قلب مردم، اعم از مرد و زن، به  تو استافسردگی
توانند همچون انسانی که در زیر   نمیخود فرشتگان نیز. آورد می ارتعاش در

زدگان را مجاب و قانع  روزان و فلک های زندگی خرد شده است، تیره چرخ
ِدر ارتش محبت، تنها سربازان زخم. سازند . توانند خدمت کنند  میخورده ِ

  ».پزشک به شنیدن این سخنان، عقب رفت
تخر شده و شفا یافته بود، شادکام از سپس مردی که اول از همه وارد اس

تا منزلم فقط . ًلطفا با من بیا«: گوید  میکند و  میاقبال بلندش رو به پزشک
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 ۳۳ از مخفیگاه خارج شوید

من که سر . ِپسرم در افکار تیره و تارش گم شده است. یک ساعت راه است
. جز تو کسی نتوانسته است کمکش کندحال  بهآورم و تا   نمیاز افکارش در

ترم نیز از زمانی که خاعت راه است غیر از پسرم، دم فقط یک سلتا منز
او به حرف ما گوش . را از دست داده زانوی غم در بغل گرفته استاش  بچه

 ».نخواهد داد، اما حرف شما را خواهد شنید
 مانند، به زندگی در دروغ ادامه  میمسیحیانی که در مخفیگاه خود باقی

 کنیم و در تالشی  میا انکارِما واقعیت گناهکار بودن خود ر. دهند می
ِحاصل برای پاک کردن گذشتۀ خود، جامعه را از عطای شفابخش خود  بی

ی خود را پنهان بسازیم، ها زخماگر از ترس و شرم، . سازیم  میمحروم
مان نه تنویر خواهد یافت و نه به نوری برای دیگران تبدیل  ظلمت درون
را مان  ِاق گذشتهمیم و چچسب  میما به احساسات منفی خود. خواهد شد

 جز فراموش کردن گذشته، کاری در که حالیکوبیم، در   میرمانسدام بر م
ِ دیتریش بونهفر گفته است، احساس تقصیر، نوعی که چنان. قبال آن نداریم

ِکنیم تا همچون مردان و زنان بخشوده  میجرأت لیکن، وقتی . بت است
پیوندیم و به عیسی   میهدید ِگی کنیم، به جمع شفادهندگان زخمزند

 . شویم میتر  نزدیک
دیده، مطالب  دۀ زخم شفادهنِنام بههنری نیوون در کتاب معروف خود 

وی داستان . ریفی را دربارۀ موضوع فوق بیان داشته استظبسیار عمیق و 
ِگوید که از ایلیای نبی، زمان ظهور ماشیح   میرا باز) معلمی یهودی(رابی 

گوید که وی   میایلیای نبی به رابی پاسخ. شود  مییارا جو) مسیح موعود(
ً خود را مستقیما از خود ماشیح که جلوی دروازۀ شهر نشسته سؤالباید 

ایلیا » ولی آخر چطور باید بشناسمش؟«: کند  میسؤالرابی . است، بپرسد
شان پوشیده از زخم  او در بین بینوایانی نشسته که بدن«: دهد  میجواب
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 کنند و بعد دوباره میی خود را همزمان بازها زخممام دیگران ت. است
گشاید و سپس آن را   مییش راها زخماما ماشیح هر بار یکی از . بندند می

شاید کسی به من ”: گوید  میپوشاند و در همین حال به خود  میًمجددا
وقت به وجودم نیاز  پس باید مدام آماده باشم تا اگر یک. احتیاج پیدا کرد

 ».“ به کمک بشتابمًشد فورا
شناسد،  میی خود را بازها زخمخادم رنجدیدۀ مذکور در کتاب اشعیا، 

 . دهد  میسازد و همچون منبعی برای شفا، در اختیار جامعه قرار  مینمایان
 است که فیض و شفا، از طریق شفادهندۀ زخمی متضمن این حقیقت

ِیر چرخهای زندگی رسد که در ز  میِپذیری مردان و زنانی به دیگران آسیب
ِ در ارتش محبت، جز سربازان زخم دیده.اند هخرد و شکسته شد توانند   نمیِ

 .خدمت کنند
گمنام موسوم های  یها که به سازمان الکل ِیکی از مراکز بازپروری الکلی

  . دیده است از شفادهندگان زخمای  است، جامعه
  : دگوی  میمعهجا این جیمز نایت در بارۀ نام بهروانکاوی 

 

که در اعتیاد خود به الکل و نتایج اند  این اشخاص کسانی بوده«
 .اند هآن، تا به سرحد فروپاشی و تباهی زندگی خود پیش رفت

ِی اسارت به الکل مای آتش جهنهی که از خاکسترنمنتها زما
شوند تا با   میخیزند، با کمال درک و هم دردی حاضر میرب

که تازه به این سازمان پیوستۀ خود با کسانی های  تمالقا
 هایی آنان نه در چنین مالقات.  به شفای آنها کمک کننداند، آمده
دهند که شکستگی و   میتوانند و نه به خود اجازه می

ی آنان بر کسی ها زخم. پذیری خود را فراموش کنند آسیب
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از این . ماند  میپوشیده نیست و پذیرفته شده است و نمایان
کوشند تا برای برادران و خواهران   میکهگذشته، در همان حال 

و گاه فرزندان خود شفای رستن از مستی را به ارمغان آورند، از 
ِکارایی اعضای . یابد  می، زندگی آنها نور و ثباتشان یها زخم

قطاران خود،  گمنام در یاری و درمان همهای  یسازمان الکل
. ودش  میروزگار ما محسوبهای  تیکی از بزرگترین موفقی
تواند از   میدهد که چگونه انسان  میاین امر آشکارا نشان

ِی خود برای سبک کردن بار درد و رنج دیگران استفاده ها زخم
  ».ی شفابخش در زندگی آنها داشته باشدتأثیرکند و 

 
ِیی به شاعری جوان، در توضیح مؤثر بودن ها ه در نام۱رینر ماریا ریلکه
 تو  نکن آن کسی که در پی تسلی دادنخیال«: گوید  میعطای خود چنین

 گاه برای تو مفید واقع ِ، خود، در میان کلمات ساده و آرامی که گهاست
در زندگی او بسی بیش از تو . داردای  دغدغه  بیشوند، زندگی آرام و می

توانست این   نمیبود، او  نمیاگر چنین. دشواری و درد و اندوه هست
 ریلکه از درد و اندوه بر خود داشت، او را از یی کهها زخم» .کلمات را بیابد
 آگاه ساخت و خالئی در او ایجاد کرد که مسیحاش  ِمسکنت درونی

در . توانست قدرت شفابخش خود را در فضای خالی آن جاری سازد می
پس با شادی هر چه بیشتر به «: توان دید  می انعکاسی از فریاد پولسجا این

دوم قرنتیان (» درت مسیح بر من قرار گیردضعفهایم فخر خواهم کرد تا ق
۱۲: ۹ .( 

 
1 Rainer Maria Rilke 
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به من چنین آموخته است که هرگاه در حضور ام  سیر و سلوک روحانی
اعتماد . کنم، نسبت به خود نیز احساس امنیت دارم  میخدا احساس امنیت

ّکردن بر ابایی که  او را به که  آن  بیِ پسر نافرمان و سرکش خود دویدسوی بهَ
 . سازد تا به قلب هستی خود اعتماد کنیم  میگیرد، ما را قادر بسؤالباد 

ح یعیسی مسدست   بهِتصمیم به خروج از مخفیگاه، سرآغاز شفایافتن ما
شود تا بر   میاتخاذ این تصمیم اجر خود را به همراه دارد، زیرا سبب. است

ه به سازد بایستیم و از روی واقعیتی زندگی کنیم ک  میحقیقتی که ما را آزاد
 . بخشد  میما شفا

 کتابی است ام، یکی از بهترین ده کتابی که در طول زندگی خود خوانده
این کشیش از وقتی .  خاطرات کشیش دهکدهنام بهاز ژرژ برنانوس 

شود، تردید و ترس و تشویش و احساس ناامنی دمی   میدستگذاری
نویسد   میآخرین مطلبی که در خاطرات خود. کند  نمیگریبانش را رها

ِعدم اعتماد عجیب و غریبی که . دیگر همه چیز به پایان رسید«: چنین است
نسبت به خود و هستی خویش داشتم، اینک معتقدم، که تا ابد از وجودم 

با خود، با الک . این کشمکش پایان پذیرفته است. رخت بر بسته است
 فیض!  بیزاری از خویش چه آسان است.ام بینوای خود، مصالحه کرده

حقیقی در فراموش کردن است؛ با این وصف، اگر تکبر در ما بمیرد، 
باالترین و عالیترین فیض این خواهد بود که خود را به همان سادگی 

آیا این امر . داریم  میدوست بداریم که هر عضو دیگر بدن مسیح را دوست
 ». مهم است؟ فیض در همه جا حضور داردراستی به
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  ِشخصیت کاذب
 

در فیلم کمدی و . عرضگی است  بیِعیار لئونارد زلیگ مظهر تمام
 ظاهرای  کاره  زلیگ وی در نقش آدم هیچنام بهبرانگیز وودی آلن  تأمل
وی در همه جا خود را . شود  میکند و معروف  میشود که هر بار کاری می
 کند، چون با ورود به هر محیط جدیدی شخصیت خود را تغییر  میجا
برای مثال، او . شود که در آن پا گذاشته است  میهمرنگ محیطیدهد و  می

ِبینیم که سواره از میان جمعیت به شوق آمده که دست  میرا در حالی ِ 
کند، در میان   میریزند، عبور  می اتومبیلروی بهزنند و نوارهای کاغذی  می

 ایستد،  میدو تن از رئیس جمهوران آمریکا، هربرت هوور و کالوین کولیج
دیگر، ای  خواند و در صحنه  میی ُکرُکریسجک دمپای  برای بوکسور حرفه

هنگامی که . کند  میُدربارۀ تئاتر، با نمایش نویس نامدار، یوجن انیل گفتگو
آورد، لئونارد پشت تریبون در   میهیتلر حامیان خود را در نورمبرگ گرد

  .کنار هیتلر حضور دارد
 

ِن در مجاورت شخصیتی نیرومند او شخصیتی مستقل ندارد، بلکه چو
 ها است، طوری رفتار وقتی با چینی. کند  میگیرد، از آن تقلید  میقرار
 یهودی روبروهای  ی وقتی با راب.اند هکند که انگار هفت پشتش چینی بود می
وقتی . شود  میشود، ناگهان ریش و خط ریش مجعد بر صورتش سبز می

ای  کند و با چهره  میت آنان استفادهبا روانکاوان دمخور است، از اصطالحا
در واتیکان، یکی از . خاراند  میرااش  زند، چانه  میکه فرزانگی در آن موج
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در جایی دیگر، او را . ِملتزمین روحانی حضرت پاپ پیوس یازدهم است
بینیم که در تمرینات تیم بیسبال شرکت دارد و پشت سر یکی   میدر حالی

 بیب روت منتظر نوبتش است تا دوش نام به از بازیکنان معروف بیسبال
زنند   میآید که ترومپت میانی درپوست سیاهیک جا پوستش به رنگ . بگیرد

در یک . بینیم که چاق و فربه شده است  میو در جایی دیگر او را در حالی
ِمثل . بینیم  میجا هم وی را به هیبت سرخپوستان موسوم به موهاک

ِکند و همگام با تغییر محیط پیرامونش،  می پرست مدام رنگ عوض آفتاب
از خودش هیچ نظر و . یابد  میرنگ پوست و لهجه و شکل بدنش تغییر

خواهد احساس امینت   میاو. شود  میرنگ محیطمندارد؛ فقط های  ایده
ِ معروفیت او .کند و در جمع جا داشته باشد و پذیرفته و دوست داشته شود

  .صیتی برای خود ندارددر این است که کسی نیست و شخ
 
ِتصویر مضحک وودی آلن از شخصی را که مدام در فکر جلب رضایت  ِ

ًبینم که باطنا شباهت بسیار به   میتوانم نادیده بگیرم، چون  نمیمردم است،
ِلئونارد زلیگ پر ادا و اطوری که در من است، هزاران . لئونارد زلیگ دارم

که بر ای  نقاب فریبنده. زند میام  نقاب بر چهرۀ تمایالت خود محورانه
از ام  شخصیت دروغین. چهره دارم باید به هر قیمتی که شده حفظ شود

موجب رنجش یا بر افروختن خشم دیگران شود، از ترس بر که  اینفکر 
شخصیت کاذب من که قادر نیست سخن خود را صریح . لرزد  میخود

ِدازد و از ترس طرد ان  میگوید، پشت گوش  میرود، یاوه  میبگوید، طفره
 در کتاب خود ۱ جیمز مسترسونکه چنان هم. کند  میشدن سکوت اختیار

ِخویشتن کاذب، نقش «: ِ در جستجوی خویشتن حقیقی نوشته استِنام به

 
1 James Masterson 
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لیکن این   ما استًکند و ظاهرا هدف آن محافظت از  میفریبندۀ خود را ایفا
ِیم نظیر طرد شدن، حمایت ِکند که هر دم اسیر ترسهایی باش  میکار را چنان

 ».خود را از دست دادن، با شرایط انطباق نیافتن و تنها ماندن
ها بود که به منظم بودن  سال. کند  میشخصیت کاذب، در ترس زندگی

ولیکن، در مدتی که به کوهستان رفتم و وقت خود . کردم  میخود مباهات
ام   شدهریزی مهبرناِرا در خلوت و سکوت گذراندم، دریافتم که عملکرد 

صدای . ریشه در ترسی داشت که از ناراضی کردن دیگران داشتم
مهم و مقتدر زندگی خود های  تسرزنشهایی که در کودکی از شخصی

 افکند و به سرزنش و امر و نهی تهدید  می هنوز در روانم طنینام، شنیده
 . کند می

. ارندشدن و مقبولیت ند کاذب، هم و غمی مگر پذیرفتههای  تشخصی
توانند به   نمیِآوری که به جلب رضایت دیگران دارند، خفقانعلت نیاز  به

 آنها با همان اطمینانی جواب رد بدهند که پاسخ مثبتهای  تدرخواس
 مردم و طرح و ِمسائل، خود را بیش از حد درگیر ترتیب به این. دهند می
احساس تعهد، سازند که انگیزۀ پرداختن به آنها نه   می و اهدافیها هنقش

 . ِبلکه برآوردن انتظارات مردم است
 موقعی متولد شد که چندان محبتیمان  خویشتن کاذب ما، در بچگی

 را ۲ وابستگی متقابل۱جان برادشو. گرفت نمیمان  دیدیم و کسی تحویل نمی
. مشخصۀ آن فقدان هویت است«کند که   میتعریفای   بیماریعنوان به

 از عدم ارتباط شخص با احساسات، نیازها و وابستگی متقابل عبارت است
خویشتن . ِشخصیت کاذب نمونۀ بارز وابستگی متقابل است» .تمایالتش

 
1 John Bradshaw; 2 codependence 
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 راند یا می  شود، احساسات را واپستأیید پذیرفته و که آنکاذب برای 
کند که نتوان با احساسات خود   می، کاریترتیب به اینپوشاند و  می

 ی در شخصیت کاذب، ناخودآگاه سببزندگ. داشتای  ِبرخورد صادقانه
مان  شود که پیش مردم وانمود به کمال کنیم تا همه تحسین و تشویق می

ِزندگی شخصیت کاذب مثل ترن هوایی شهر . کنند و کسی ما را نشناسد ِِ ِ
س و افسردگی در أًما از جانب شور و شعف به جانب یماند که دای  میبازی

 .صعود و نزول است
ِای دست یافتن به معنا و مفهومی برای زندگی خود خویشتن کاذب بر

آوردن پول، دست   بهتالش برای. شود  میبه تجربیات خارجی متوسل
زیبایی، مهارت جنسی و مقام و معروفیت و اعتبار، ارزش نفس شخص را 

، شخصیت ترتیب به این. آفریند  میبخشد و توهمی از موفقیت  میاعتال
 . دهد  میکاذب کاری است که شخص انجام

 های مدید من خویشتن حقیقی خود را در پس خدماتی که انجام سال
 کردم، کتابهایی که  میبا موعظاتی که ایراد. داشتم  میدادم پنهان می
کردم برای خود هویتی   میی که چاشنی موعظههای ننوشتم و داستا می

ظر کردم که اگر اکثر مسیحیان ن  میپیش خود چنین استدالل. ساخته بودم
به . این است که اشکالی در من نیستاش  داشته باشند معنیام  خوبی درباره

ِ، هر چه بیشتر هم خود را مصروف موفقیت در خدماتم کردم، ترتیب این َ
 . جلوه کردتر  شخصیت کاذب واقعی

اهمیت، اهمیت   بیبرای امورکه  ایندارد به  میشخصیت کاذب ما را وا
ارزد و   نمیخشانی ایجاد کنیم که به پشیزیقایل شویم، برای خود ظاهر در

کند تا در دنیایی از   میِخویشتن کاذب وادارمان. از واقعیت روگردان شویم
 . وهم و خیال زندگی کنیم
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 .شخصیت کاذب، دروغگو است
 نور و این روی بههای ما را  سرسختانه چشممان  ِخویشتن کاذب

توانیم ظلمت و   نمی،یبترت به این. بندد  میحقیقت که توخالی هستیم
در مقابل، شخصیت کاذب، ظلمت و تاریکی . تاریکی درونی خود را ببینیم
 کند و حقیقت را  میالمعِ نور عالم اترین خود را همچون درخشنده

این موضوع یادآور سخنان یوحنای . کند  میپوشاند و واقعیت را تحریف می
و ایم  ه، خود را فریب دادگناهیم  بیاگر بگوییم«: فرماید  میرسول است که

 ). ۸: ۱اول یوحنا (» در ما نیست راستی
ی است که در کودکی از آن محروم تأییدخویشتن کاذب من که تشنۀ 

  شدن آغازتأییدبرای ناپذیر  ِ هر روز خود را با اشتهایی سیریام، مانده
 عیب و نقص جلوه  بیِ، با نقاب دروغینی که مراترتیب به این. کند می
هی، «: کنم  میزنم و اعالم  میروم و گویی شیپور  میهد، به میان مردمد می

که در مسیح پنهان ام  در همین حال، خویشتن حقیقی» . هستمجا اینمن 
شخصیت کاذب » !تو این طرف هستی! نه خیر«: دارد میاست، فریاد بر

د کننده و قدرتمن گر، گیج حیله. ها دارد ِمشابهت خاصی به الکل برای الکلی
 .باز است او نیرنگ. است

 ۱های سوزان هواچ چارلز اشورث، قهرمان اصلی یکی از اولین رمان
ِ، الهیدانی انگلیکن است که ناگهان دچار سقوط "ی تابانها هچهر" نام به

اشورث که از پدرش فاصله گرفته و آرزوی کسب . شود  میاخالقی کامل
ا با رهبر روحانی خود که رود ت میای  برکت پدرانۀ او را دارد، به صومعه

 ترس از این ۳اشورث.  است، مالقات کند۲ جان درونام بهمردی سالخورده 

 
1 Susan Howatch; 2 John Darrow; 3 Ashworth 
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 که جا است  این.برمال شوداش  خواری و سقوط روحانی دارد که مبادا رشوه
 :کند  میشخصیت کاذب او محیالنه مداخله

ان ِداد، اما فکر رنجاندن ج  میقدر کافی رنجم بهبار  ِفکر ناکامی خفت
ود پیچیده  ترس وجودم را سراپا در خکه حالیدر . بودناپذیر  درو تحمل

. پذیری در امان دارد را از این آسیبمی بودم که لح بود، در فکر یافتن راه
پدر، من از ته «:  به او گفت۱هنگامی که درو به اتاقم بازگشت، چهرۀ تابان

 ».دانم  نمیها مانده کههنوز خیلی چیز. دل مایلم که دربارۀ شما بیشتر بدانم
این . همین که این کلمات از دهانم خارج شد، احساس آرامش کردم

از آنها دربارۀ . افتاد  میؤثرما هِسن نظر بزرگترحرانگیختن بشیوه همیشه در 
ونه با شور و مآموزی ن کردم و سپس همچون دانش  میسؤالشان  گذشته

 ار، پاداشی کهکه ازای این ب. سپردم  میوشگشان  اشتیاق فراوان به سخنان
شد   میبخش ابراز بود که به نحوی رضایتای  خواهی پدرانه گرفتم نیک می

ِهایی که چنین سخت نگران  ی قصورات و ناکامیمو چشم خود را بر تما
پدر برایم از روزهایی بگویید که در نیروی «. بست  میشان بودم، پنهان کردن

 سؤالتوانستم به گرمی و لحنی فریبنده  می تا آنجا که» !اید هدریایی گذراند
خود را عنوان کردم، ولی هر چند با اطمینان در انتظار پاسخی بودم که 

 که چنان همترسم را از ناشایستگی فرو بریزد، درو لب از لب نگشود 
بردم، سکوتی   میهای چهرۀ تابان خود پی دردناک به دوز و کلک ای گونه به

 .فرما شد دیگر حکم

 
 .م. ِمقصود از چهرۀ تابان، شخصیت کاذب راوی همین داستان است ۱
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 راام  ِیت کاذب به اندازه، شکل و رنگ نقابی توجه دارد که پوچیشخص
. کند که فکرم را به وزنم مشغول کنم  میخویشتن کاذب مجابم. پوشاند می

 زیاده روی کنم و صبح روز بعد، یزمین ِبرای مثال، اگر در خوردن کرۀ بادام
ِآفتابی روز . شود  میترازو ارقام ناخوشایندی را نمایش دهد، اوقاتم تلخ

به خود اش  ِکند، ولیکن برای شخصیت کاذب من که همه  میزیبایی دلربایی
کنم که عیسی به   میمن فکر. معناست  بیِمشغول است، زیبایی گل سرخ

 وانمود کنم به ویترین مغازه نگاهکه  ایننظیر (اهمیت   بیاین مسائل جزئی و
خندد،   می) مشغول بررسی سر و وضع خود هستمکه حالیکنم، در  می

اهمیت توجهم را از خدایی که در من ساکن است   بیلیکن همین چیزهای
ِسازد و موقتا از شور و شعف   میدور با این . کند  می محروممالقدس روحً

 رم توجیههر و ظاموصف، خویشتن کاذب، توجه مفرطم را به اندازۀ دور ک
باری را که در اعتظاهر چاق و خپل «: گوید  میکند و در گوشم به نجوا می

 !چه محیالنه» .دار خواهد ساخت خدمت داری خدشه
وار به کنترل  ِوسواس خودشیفته. به گمانم که در این مورد تنها نیستم

ِوزن بدن که امروزه در آمریکای شمالی شایع است، از ترفندهای خوفناک 
ِعامل درخور توجه و مهم سالمت به کنار، زمان و . شخصیت کاذب است

ًکنند، جدا تعجب   میهای الغری و حفظ آن که مردم صرف رژیمی ا انرژی
 حساب خورده ای بی کار به جایی رسیده است که هیچ لقمه. آور است

شود، کلی نمودار ترسیم   میشود، برای هر کالری انرژی که وارد بدن نمی
شده است و حتی یک عدد توت فرنگی هم باید از روی برنامه خورده 

ها و  توان از متخصصان کمک گرفت، به کتاب  میینهدر این زم. شود
های مفصل و دقیق دربارۀ تغذیه دارند، در  مجالتی مراجعه کرد که بحث

یی که دولت برای سالمت در نظر گرفته است سود جست ها هضمن از یاران
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. و پای تلویزیون نشست و به بحث دربارۀ مزایای رژیم پروتئینی گوش داد
تواند به پای لذتی برسد   میانی کجاحالم روعسلوک در در هر حال، سیر و 

ا شده ه بیند که شبیه مانکن  میایستد و  میکه وقتی شخص جلوی آیینه
کاش خدمت به خدا  ای«کاردینال ولسی قول  بهدهد؟   میاست، به او دست

 »!قدر برایم مهم بود که اندازۀ دور کمرم همان
عطش و . ه قرار بگیردخواهد که مورد توج  میشخصیت کاذب سخت

ِحاصل او برای رسیدن به لذت   بیتشنگی آن برای ستوده شدن، به تالش
او  خود کشیده است، هویت روی بهنقابهایی که . بخشد  میجسمانی نیرو

او واقعیت و تظاهر را طوری با هم . برای او ظاهر همه چیز است. است
 وۀ عملکردش تبدیلآمیزد که تظاهر به بودن چیزی که نیست، به شی میدر
 .شود می

 به چاپ رسیده بود، دیدم تازگی بهوقتی به اواسط کتابی رسیده بودم که 
ناگهان . نقل قول کرده استام  ی قبلیها هکه نویسنده از یکی از نوشت

خاطر به وجودم دوید و ناگهان سخت  احساس کردم که جریانی از رضایت
 به حضور عیسی رفتم و با وقتی در دعا. احساس اهمیت و ارزندگی کردم

ِخویشتن حقیقی خویش ارتباط حاصل کردم، باری دیگر با شخصیت 
 . رو شدم که در همه جا حضور دارد کاذب خود روبه
بر وجود هر یک از ما شخصیتی فریبنده سایه «: گوید  میتوماس مرتون

  :گوید  میوی در توضیح این موضوع» .خویشتن کاذب: افکنده است
 

خواهم باشم ولیکن   میذب، شخصی که منخویشتن کا«
تواند وجود داشته باشد، چون خدا چیزی   نمیاین شخص

چیزی هم که برای خدا ناشناخته باشد، بیش . داند  نمیاز او
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ِخویشتن کاذب و خصوصی من آن . از حد خصوصی است
خارج از  خواهد خارج از اراده و محبت خدا  میاست که

چنین . د داشته باشدواقعیت و خارج از حیات وجو
ما در تشخیص . خویشتنی هم، جز وهم و پندار نیست

ویژه آن دسته از پندارها که مایۀ  هب پندارها خوب نیستیم
ی گناه ها هو ریشایم  ههستند و با آنها زاده شدمان  خرسندی
برای اکثر مردم جهان، خویشتن کاذب که . کنند  میرا تغذیه

زندگی . اقعیت ذهنی استوجود آن محال است، بزرگترین و
ِیافته به پرستش این سایه همان است که زندگی  وقف
  ».شود  میآلود خوانده گناه

 

کند، گناه به معنی کارهای گناه آلود   میدر مفهومی که مرتون از گناه عرضه
: نویسد  میوستینگآ. نیست، بلکه در پیش گرفتن زندگی مملو از تظاهر است

دوست داشتن خدا تا . تواند وجود داشته باشد  میتِمحبت بنیادی به دو صور«
به حد فراموش کردن خویشتن یا دوست داشتن خویشتن تا به حد فراموش 

خیزد و در  میی ما برتاین تصمیم بنیادین از قلب هس» .کردن و انکار خدا
ِتصمیماتی که یا در جهت خویشتن  یابد  میتجسممان  تصمیمات روزمره

ِت فرمان تمایالت خود محورانه قرار دارد و یا در توافق گونه است که تح سایه
  . ِبا خویشتن حقیقی است که با مسیح در خدا پنهان است

 ناشیمان  البته، باید دانست که تمام اعمال انسانی از قلب هستی
گیرد که به تعهدات   میبرای مثال، مردی صادقانه تصمیم. شوند نمی

همسر خود و حفظ حرمت او پای بند زناشویی خود دایر بر دوست داشتن 
دهد و   میولی در یک روز گرم تابستانی آرامش خود را از دست. بماند
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با این وصف، . شود  میآلودی با همسر خود درگیر بگومگوی غضب
قوت خود باقی است، زیرا عصبانیت نه  ًتصمیمی که قبال گرفته بود هنوز به

این . ت او فواره زده استاز عمق روح و جان او بلکه از کنارۀ شخصی
 .کنندۀ شخصیت او نیست گیرد و بیان  نمیهستی او سرچشمه ِعمل، از عمق

اوردهای آن است، بلکه به دست بههویت شخصیت کاذب نه فقط منوط 
خواهند با   میها شخصیتگونه  این. روابط آن با دیگران نیز بستگی دارد
 تا بر سوابق درخشان و داشته باشندای  افراد مهم و متشخص روابط حسنه

 . افزوده شودشان  ارزش نفس
در یکی از شبهایی که در کوهستان به خلوت گذراندم، این پیام را 

گذاری   میبرنان، تو در توجه به برخی از اعضای کلیسا سنگ تمام«: شنیدم
آنها که از مقام . دهی  نمیرسی چندان توجهی نشان  میو به برخی دیگر که

 جذاب برخوردارند، کسانی که در نظرت جالب، و ثروت و شخصیت
کنند،   میجذاب و یا زیبا و معروف هستند، تمام توجهت را به خود جلب

تکلف دارند، کسانی   بیاما کسانی که در نظرت جزو عوام هستند و ظاهری
 ناستوده وعبارتی  بهتعلق دارند و مستخدم و کارگرند، تر  که به طبقاتی پایین

 مسئلهبرنان، این . کنند  نمیخود جلب ات را به  چندان توجهنام هستند، بی
ی روز با مردم، طرفتاری که در . اهمیت نیست  بیبرای من کوچک و

 » . تو استِداری، آزمون حقیقی ایمانشان  ِایگاه اجتماعیجنظر از  صرف
زدم، تصاویری متضاد در   میدیرتر در غروب آن روز، وقتی چرت

اندام، قدبلند و  ِکارلتون هیز، ورزشکار خوش: درقصیدن  میصفحۀ ذهنم
کردم که مشغول انجام دادن حرکات ورزشی   میورزیده را در حالی تجسم

در همین حال جماعتی برای . است و لبخندی دلنشین به لب آورده است
نمایشی  رسد  میزدن  حال نوبت به طناب.اند هِدیدن حرکات او گرد آمد
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 تماشاچیان سخت او را تشویق. چابکی و ظرافتکننده از هماهنگی،  خیره
 ».خدا را شکر«: زند  میکنند و قهرمان فریاد می

 مو که از دستیاران کارلتون است با یک لیوان نام بهدر همین حال، فردی 
مو که سنش به تازگی از پنجاه گذشته، کوتاه . شود  مینوشیدنی به او نزدیک

شلواری چروک به تنش کرده و کت و . قامت است و شکمی برآمده دارد
موهای کم . یقیۀ پیراهنش باز است و کراواتش هم یک وری شده است

رود و در تودۀ   میسر طرف پشت یش بهها هپشت و گوریدۀ او از شقیق
این دستیار کوتاه قامت، صورتش را . شود  میناپدیداش  موهای جو گندمی

شود که   میاو سببی ا نتراشیده است و چانۀ همچو پیاز و یک چشم شیشه
 . ش نگاه کنندصورت بهتماشاچیان رغبت نکنند 

 ».چلغوز بیچاره«: گوید  میمردی
 ».خور ِلیس مفت ِمردک چاپلوس کاسه«: افزاید  میفرد دیگری

قلب او با مسیح در محبت پدر غرق .  نیستکدام هیچ، مو الوصف مع
ند و مودبانه ک  میخجالت بکشد از میان جماعت عبورکه  آن  بیاو. است

 عنوان بهاو در کمال آرامش نقش خود را . دهد  میقهرماندست   بهلیوان را
عیسی هم او را به همین شکل پذیرفته و بر او (کار پذیرفته است  خدمت

 .مو مشکلی با خودش ندارد.) ظاهر شده و زندگیش را تغییر داده بود
کاران ِآن شب قرار است که کارلتون در ضیافتی با حضور ورزش

 قرار است به چنین هم. مسیحی از پنجاه ایالت، نطق اصلی را ایراد کند
نخستین کسی است که برای هشت دورۀ متوالی در که  اینمناسبت 

 .مسابقات المپیک مدال طال کسب کرده است، جامی به او تقدیم شود
 سالن پر از .اند ههزار نفر در هتل محل اقامت او گرد آمد پنج
هیز در حالی . رجستۀ سیاسی، ورزشی و تلویزیونی استبهای  تشخصی
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رود که جماعت در حال تمام کردن شام   میبرای سخنرانی به پشت تریبون
 کند و  میسخنران مدام به قدرت مسیح اشاره. شاهانۀ خود است

  لطفی که شامل حالش کرده شکرخاطر بهرودربایستی مدام خدا را  بی
 نشیند و اشک حاضران را بیرون  میها سخنرانی هیز بر دل. گوید می
 ایستند و برای او کف  میرسد همه  میانیسخنرانی که به پا. آورد می
 . زنند می

 ، در پس این نطق عالی، نگاه خیره و تهی کارلتون، نشانحال اینبا 
هم زده   شهرتی که به.اند هدهد که این کلمات در جانش جاگیر نشد می

با خدا سایه افکنده اش  اخته و بر صمیمیتاست، او را از عیسی دور س
ها و  زدن ِ در غریو کرکنندۀ کفالقدس روححال دیگر، زمزمۀ . است
 .ها گم شده است تشویق

های  گویی ِقهرمان المپیک دل شاد از پیروزی خود و غریو احسنت
 رود و خودش را پیش هر کس که  میجماعت، از میزی به میز دیگر

 . کند  می گرفته تا ستارگان سینما، شیرینها خدمت رسد از پیش می
حال که  در جایی دیگر، مو در اتاقی واقع در یک مسافرخانه در همان

او به . کند  میپای تلویزیون نشسته است، شام سردش را در تنهایی صرف
. ضیافت دعوت نشده است، چون پا روی حق نگذاریم، جای او نیست

 ایش آن شکم برآمده و چشم شیشهکار چلغوزی چون او با  ًمسلما خدمت
تواند با نظایر رونالد ریگان، چارلتون هستون و آرنولد شوارزینگر سر  نمی

 . یک میز بنشیند
محبت مسیح . بندد  مینشیند و چشمانش را  میمو پشت میز اتاقش

نشیند و در   میبه چشمانش اشک. زند  میمصلوب در وجودش موج
 دارد، زیر لب  می مایکرویو پخته است برِ پوشش الزانیا را که درکه حالی
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ش مقدس کتابدر همین حال انگشتش را الی » .متشکرم عیسی«: گوید می
 . کند  می را باز۲۳برد و مزمور   میفرو

تان آن روز غروب تصمیم نظر به. من هم در این رویا حضور داشتم
گرفتم به کجا بروم؟ شخصیت کاذب من فراکی کرایه کرد و به ضیافت 

 . ارلتون رفتک
 صبح از خواب بیدار شدم، دوشی گرفتم و ۴صبح روز بعد ساعت 
م را مقدس کتاببرای خود قهوه درست کردم و . صورتم را اصالح کردم

بنابراین، از «: نگاهم بر این آیات از رسالۀ دوم قرنتیان درنگ کرد. ورق زدم
). ۶ :۵(» .کنیم  نمی با معیارهای بشری قضاوتکس هیچاین پس دربارۀ 

 سف است که من شخصیت کاذبم را با خود به درون رویاهایم نیزأجای ت
 . کشانم می

ِباید گفت که بین خودم و چارلز اشورث، شخصیت رمان هواچ، 
 ًبینیم، مخصوصا آنجا که مشاور روحانی اشورث به او  میهایی شباهت

ه شدن که محبوب بودن و ستودام  چارلز، آیا من درست فهمیده«: گوید می
 »برای تو اهمیت بسیار دارند؟
. اند البته که مهم«: گوید  میان باال رفته استجاشورث با صدایی که از هی

مگر این چیزها برای دیگران مهم نیستند؟ وانگهی، مگر تمام زندگی برای 
مردم دوستت بدارند و که  اینها نیست؟ موفقیت یعنی  رسیدن به همین

  را دیگر همهها این. م یعنی طرد شدنشکست ه. قبولت داشته باشند
 ».دانند می

سف است که شخصیت کاذب با وجود تالشی که أ، جای تحال اینبا 
تواند به  نمیای   رابطهگونه هیچکند، در   میبرای جلب رضایت مردم

. گذارد  نمیخودشیفتگی او جایی برای دیگران باقی. صمیمیت برسد
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میمیت داشته باشد و با شخصیت کاذب که قادر نیست با خودش ص
 ِتأثیرِدرونی و بصیرت خود بیگانه است، تحت های  تاحساسات و دریاف

تواند   نمی،ترتیب به این. گیرد  نمیای دیگران قرارهحاالت و نیازها و رویا
ِشخصیت کاذب، زندگی خود را حول . با دیگران مشارکت داشته باشد

شکل داده ای  دمحورانهخوهای  تدستاوردها، موفقیت، دوندگی و فعالی
 ز مسترسونمدکتر جی. انگیزند چه دیگران را برمی به و چه است که به

گذارد حقیقت را   نمیِاین در ذات شخصیت کاذب است که«: گوید می
را بررسی کنیم و خود را مان  نارضایتیتر  ِدربارۀ خود بدانیم و علل عمیق

کرده و بیمناک از   وحشتپذیر، ترسیده، یعنی آسیب  هستیم ببینیمکه چنان
ِظاهر ساختن خویشتن حقیقی خود ِ ِ.« 

کند؟   میافاکتای  و زندگی تقلیل یافتهچرا شخصیت کاذب به یک همچ
زدۀ کودکی که الگوی خودفریبی را  ِاول به این دلیل که خاطرات واپس

از آن هستند که به یاد آورده شوند؛ در نتیجه، تر   دردناکاند، پدید آورده
گذشته از این، صداهای . کند  می پنهاندقت بهکاذب آنها را شخصیت 

ود لِیاد تذکرات خشم آ ما را بهنوعی  بهشنویم   میضعیفی که از گذشتۀ خود
ِبندی مسترسون، برای بحث ما مناسب  جمع. اندازند  میمان ردشدنطو 

ب مجهز به رادار دفاعی بسیار شخصیت کاذ«: گوید  میوی. است
ِکوشد تا خود را از احساس   می که به کمک آناستای  رفته پیش

طردشدگی دور نگاه دارد، هرچند که این کار مانع از صمیمیت او با دیگران 
های زندگی شکل گرفته است، زمانی  این سیستم درطی نخستین سال. شود

دومین دلیل، همان » .که تشخیص آنچه مادر دوست نداشت، مهم بود
توانستم بهانه بیاورم که   می در کودکی.ِمعضل قدیمی ترس و جبن است

لیکن، در . دفاع هستم مجبورم حرف زور را تحمل کنم  بیچون ناتوان و
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و ام  ها تقویت شدن از مهر و محبتی که دیده خزان زندگی، پس از سال
راف دردناک را  باید این اعتام،  و تشویقی که شنیدهتأییدپرورده شدن از 

ِعدالتی   بیگاه ناظر. کنم  میلم ترس ع انگیزۀابکنم که هنوز هم ب
 در روابط خود با دیگران من یک .ام و لب از لب نگشودهام  بودهای  وقیحانه

اغلب، خود را از . داری کرده است و شخصیت کاذب میدانام  گوشه ایستاده
ِتفکر خالقانه بازداشته و احساسات واقعی ام  و اجازه دادهام  را انکار کردهام  ِ

ام  کنند؛ سپس برای توجیه رفتارم، خود را مجاب کردهام  ان مرعوبتا دیگر
برای ایجاد صلح و آرامش باشم ولی به ای  خواهد تا وسیله  میه خداوندک

 چه قیمتی؟ 
. آلودی است یافته به سایه، زندگی گناه ِگوید که زندگی وقف  میمرتون

 عمل و که طوری فکر و احساس وام  ِمن از ترس طرد شدن حاضر نشده
ِ باشد و با این امتناع بزدالنه، ۱ام ِزندگی کنم که در تطابق با خویشتن راستین

کند که   میاع استداللطبالانق« البته، شخصیت کاذب .ام مرتکب گناه شده
ریشۀ این معضل چندان اهمیتی ندارد و باید از آن چشم پوشید و مردان و 

که  ایناهمیت برنجند و نیز   بیونباید از این قسم چیزهای جزئی " بالغ"ِزنان 
ِحتی اگر این کار به بهای ایجاد . شخص باید توازن خود را حفظ کند

ِنامعقول برای امیدها و رویاهایش و پذیرش شکلی های  تمحدودی
  ».یافته از زندگی تمام شود تقلیل

 
را مان  ِما حتی از این هم که در رابطۀ خود با خدا، خویشتن حقیقی

با ای  مندیم که چرا رابطۀ صمیمانه کنیم و سپس گله  میامتناععرضه کنیم، 
از نخستین . خدا است اشتیاق قلب ما اتحاد یافتن با ترین عمیق. او نداریم
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این مان  ِ اشتیاق قلبترین گذاریم، سوزان  میکه پا به عرصۀ هستیای  لحظه
ا خداوند ر«تحقق بخشیم، یعنی مان  ِ هدف زندگیترین است که به مهم

ما » .از او پیروی کنیمتر  دوست بداریم و دقیقتر  ببینیم، صمیمانهتر  روشن
. را اقناع کندمان  تواند قلب  نمیو چیزی جز خداایم  هبرای خدا خلق شد

حیرت آمده  از شور و شعف به«لوئیس توانست اقرار کند که . اس. سی
آن دم بر او هر چه تا به «شود که   میِو دلش در کف اشتیاقی فشرده» است

قلب ما تا وقتی در خدا » .کرد  میاهمیت جلوه  بیگذشته بود در قیاس با آن
ِ بازیافتن نام به در کتاب خود ۱جفری ایمباک. آرام نگیرد، ناآرام خواهد ماند

ًدعا اصال و اساسا بیان«: نویسد  میمحبت کنندۀ اشتیاق قلبی ما برای محبت  ً
 ترین ِما باشد، بیان عمیقهای  ت درخواسفهرستی ازکه  آندعا بیش از . است

  ».خواستۀ ما، یعنی اتحاد یافتن با خدا تا جای ممکن است
ِ؟ از ترس اید هًباطنا رغبت به دعا ندارید تعجب نکردکه  ایناز حال  بهآیا تا 

گزینی و تنها ماندن با خداوند دچار حیرت  ِوجودی خود از سکوت، خلوت
ها به اکراه از رختخواب خود  چطور صبحکه  این  ازاید ه؟ تعجب نکرداید هنشد

میلی مثل شخصی که سخت بیمار   بیشوید، چگونه با  میبرای رازگاهان خارج
تابی منتظر   بیا باعروید و چطور شب به هنگام د  میباشد به شرکت در عبادت

 اتمام آن هستید؟
 

 !حواستان به شخصیت کاذب باشد
ِاو قسمت تنبل خویشتن.  نداردشخصیت کاذب در تغییر قیافه دومی  ما ِ

 که تن به تالش و انضباط روحانی و زهدی که صمیمیت با خدا مستلزم است
کار من همان «سازد که   میاو فکر ما را با این توجیهات پر. دهد  نمیآن است،
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 ۵۳ ِشخصیت کاذب

 خودجوش و خودانگیخته طور بهدعای من است؛ من خیلی گرفتارم؛ دعا باید 
 مرا به این القدس روحکنم که   می من فقط زمانی دعاصورت بگیرد، بنابراین

ِاساس خویشتن کاذب امکان این را به   بیِ و معاذیرها هبهان» .کار برانگیزد  امِ
  . دهد که در همان حالتی که هستیم بمانیم می

اگر «داند که   میخویشتن کاذب از تنها ماندن بیمناک است، چون
در این صورت، خودش . واهد بردسکوت اختیار کند به پوچی خود پی خ

کند در همه جا   میو برای خویشتن کاذبی که ادعااش  خواهد ماند و پوچی
 ».حضور دارد، چنین کشفی گورش را خواهد کند

گرسنگی . صبر است  بیقرار و  بیآشکارا، شخصیت کاذب به هنگام دعا
 تغییر سازد که حال و هوایش را میای  او برای هیجان، او را طالب تجربه

شخصیت کاذب وقتی دیگر در کانون توجه مردم نیست، دچار . بدهد
شنود، سرخورده   نمیگاه صدای خدا را هیچکه  ایناو از . شود  میافسردگی
البته، ممکن هم نیست که صدای خدا را بشنود، چون خدا . شود  میو دلگیر

ا ِا در حکم مرگ هرگونه هویتی است که از خدعد. با او بیگانه است
شخصیت کاذب از دعا و سکوت گریزان است، چون . گیرد  نمیسرچشمه

 ۱ پارکر پالمرنام بهای  نویسنده. آورند میصدا در آنها ناقوس مرگ او را به
ِگزینی واقعی، عالیمی دال  ِاختیار کردن سکوت محض و خلوت«: گوید می

ِاط  جنب و جوش و ایجاد ارتبکه حالیِبر پایان یافتن حیات هستند، در 
روزی که  اینکنند تا از فکر   میزنده، حکایت از زندگی دارند و به ما کمک

 ».به پایان خواهد رسید، فرار کنیممان  زندگی
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ِروش زندگی پر شور و شتاب شخصیت کاذب تواند اندیشۀ مرگ را   نمیِ
: سازد  میروبروناپذیر  او را با این حقیقت تحملای  برتابد، زیرا چنین اندیشه

تو پوک و . جوهری نیستای  هایی که تن خود را به آنها پوشانده زیر رختدر «
. ات پایه و اساسی ندارند ِها و تمایالت بلندپروازانه میان تهی هستی و کامجویی

ِولی همین ماهیت آنها که مبتنی بر احتماالت است، . یابی  میتو در آنها عینیت
 گاه هم که از میان بروند، از تو سازد و هر  میآنها را به نابودی و فنا محکوم

ها به تو خواهند  چیزی مگر عریانی و خالء و پوچی باقی نخواهد ماند و همان
  ».ِگفت که تو خود، اشتباه خود هستی

 
آیا چنین . رسد  مینظر بهِبررسی شخصیت کاذب، نوعی خودآزاری 

ِدر حکم خرد کردن خودمان نیست؟ آیا این کاای  خودکاوی بیمارگونه ر ِ
 ًواقعا ضرورت دارد؟

رشد ناپذیر  باید بگویم که نه تنها ضرورت دارد، بلکه جزء جدایی
شخصیت کاذب را باید از مخفیگاه خود بیرون کشید، . روحانی است

شخصیت کاذب، جزئی . وجودش را پذیرفت و به آن اذعان کرد
ِاز تمامیت خویشتن ما استناپذیر  جدایی  هر دردی که انکار شود، شفا. ِ

وقتی فروتنانه اعتراف کنیم که اغلب در دنیایی غیر واقعی . نخواهد یافت
ِو دنبال افکار ایم  هاهمیت شمرد سیر کرده و رابطۀ خود را با خدا کم ِ

ِ اولین ضربه را بر نقاب تابناکی که به ایم، هبلندپروازانه و پوچ خود رفت
ِبا شخصیت که  نایصداقت و آمادگی برای . وارد خواهیم کردایم  هچهره زد

را که در پس آن، خودفریبی ای  ِکاذب خود رو در رو شویم، آن درب فلزی
 .گشاید  میکند و  میما پنهان شده است، با دینامیت منفجر
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 ۵۵ ِشخصیت کاذب

ِصلح و آرامش در گرو قبول حقیقت است ِاز خویشتن ای  هر جنبه. ِ
رفتن شود و ما را مجبور به گ  میگونه را که نپذیریم، مبدل به دشمن سایه

، ترتیب به این«:  سیمون تاگول نوشته استکه چنان. کند  میِموضع دفاعی
. تجسم خواهند یافتمان  ًفورا در اطرافیانمان  ی کنار نهادۀ شخصیتها هتک

گیرند، ولی یکی از   نمی پامسئلهها از این  ها و دشمنی البته، تمام خصومت
اییم این است که در آنها توانیم با دیگران کنار بی نمیکه  اینعوامل اصلی 

بینیم که در ما وجود دارند، ولی ما حاضر   میًدقیقا تجلی همان عناصری را
 » .به اذعان این امر نیستیم

گیریم، با شخصیت   میهنگامی که خودپسندی و حماقت خود را جدی
پذیریم که فقیر و مسکین و   میشویم و  میکاذب خود دوست

مالیمت . شدیم  میم که اگر چنین نبودیم، خدایابی  می نیز درایم، هورشکست
پیشه کردن نسبت به خودمان، ما را به مالیمت پیشه کردن نسبت به دیگران 

ِو همین مالیمت نیز، پیش شرط حضور واقعی ما در برابر  دهد  میسوق
 . خدا به هنگام دعاست

. بیزاری و تنفر از شخصیت کاذب، در حکم بیزاری از خودمان است
ِانزجار از خویشتن . دهیم  میکاذب و ما، یک شخص را تشکیلشخصیت 

 تندخویی و صورت بهدهد و   میِکاذب به خشم و خروش شخص میدان
، خشم خود را متوجۀ همان ترتیب به این. شود  میگر پذیری جلوه تحریک

بیزاری از . کنیم که از وجود آنها در خودمان متنفریم  میتقصیراتی در دیگران
  . شود  می۱ه منجر به رفتار خودنابودسازانهخود، همیش

ِقبول این واقعیت که گناهکار هستیم، به معنی پذیرش خویشتن  ِ ِ
منظور همان شخصیت [یهودا نتوانست با سایۀ خود . استمان  راستین
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ِپطرس با شخصیت کاذب . روبرو شود؛ پطرس توانست.] م .کاذب است
خودکشی در اثر یک  «.خویش دوست شد، اما یهودا بر او خشم گرفت

ِگیرد، بلکه نتیجۀ سالها عمل به الگوهای رفتاری   نمیتحریک آنی صورت ِ
  :ها قبل کارل یونگ چنین نوشت سال» .تنبیهی است

 

ِانداز کلی  ِخودپذیری، جوهرۀ کل اخالق و چکیدۀ چشم«
من به گرسنگان غذا بدهم، که  این. انسان به زندگی است
و کنم و دشمن خود را در نام مسیح عفام  توهینی را که شنیده

 هر .اند هگمان فضایلی پسندید  بیها تمام این دوست بدارم
ِترین برادران خود انجام دهم، برای  کاری که برای کوچک
 ولی اگر روزی کشف کنم که .ام مسیح انجام داده

ترین در میان برادرانم، بینواترین در میان فقیران،  کوچک
ِترازنان و اصال خود دشمن، خودم  در میان افترین وقیح ً

هستم و بنابراین، به مهربانی دیدن از خود محتاجم، در 
القاعده، با کشف  صورت این کشف چه خواهد شد؟ علی

این موضوع طرز برخورد مسیحی ما وارونه خواهد شد و 
ِبه برادر . دیگر محبت و شکیبایی در بین نخواهد بود

اهیم گفت و خود را محکوم خو]" ملعون باد[راقا "مان  درون
ِاین برادر . خواهیم کرد و بر خود خشم خواهیم گرفت

درون را از چشم دنیا پنهان خواهیم داشت و حتی منکر 
ِاین کوچکترین در میان برادران را حال  بهخواهیم شد که تا 

 ».ایم هود دیدخدر درون 
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ا به عیسی ًهرگاه حقیقت را در مورد آنچه واقعا هستیم بپذیریم و آن ر
مسیح تسلیم کنیم، صلح و آرامش ما را فراخواهد گرفت، خواه خودمان این 

مقصودم این . احساس را داشته باشیم که در صلح هستیم، خواه نداشته باشیم
است که صلح و آرامشی که فراتر از فهم و درک است، احساسی ذهنی از صلح 

رامش قرار داریم، حتی و آرامش نیست؛ اگر در مسیح هستیم، پس در صلح و آ
 .کنیم  نمیِزمانی که احساس آرامش

 داشته تواند  میی از ضعف بشر که فقط خداکمنشی و در عیسی با بزرگ
سازد و امکان   میِ خود و محکوم کردن خود آزادباباشد، ما را از بیگانگی 

است که ما را از ای  دهنده نجاتاو . نهد  میجدیدی در اختیار هر یک از ما
  : گوید  میاستاد به ما. کالم او آزادی است. دهد  میمان نجاتخود

 

آن نوارهای قدیمی را که مدام در سرت همان مطالب را «
بندند و در قالبی از   میکنند و دست و پایت را  میپخش

َخود محوری به بندت ِبه آهنگ جدید . کشند، بسوزان  میَ
ر و بینوا دانند فقی  مینجات گوش فرا ده که برای کسانی که

ترسی را که از پدر آسمانی و . هستند نوشته شده است
آیا نمایشنامۀ دون . نفرتی را که از خود داری ترک کن

دروغ به وی   بهها ه داری؟ شوالیۀ آیینخاطر بهکیشوت را 
چشمانت را باز کن و .  هستی ببینکه چنانخود را ”: گفت

نه از یک اصیل، بلکه مترسکی احمقاای  ببین که نه شوالیه
تو نه ”: گوید  می افسونگر هم به دروغ به تو“.مرد هستی

به خودت در آیینۀ . شوالیه، بلکه متظاهری احمق هستی
 چه.  هستند ببینکه چنانچیزها را . واقعیت نگاه کن
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ها،   پدر دروغ“.گذارد  میبینی؟ احمقی که دارد پا به سن می
او . کند  میحقیقت را وارونه و واقعیت را تحریف

ِدی، تفکر یادی و ناامماعت  بیپدیدآورندۀ بدبینی و شکاکیت،
ِمن پسر رحم و شفقت . بیزاری است-خود-بیمارگونه و از

تو به من تعلق داری و کسی تو را از دست من . هستم
  ».نخواهد ربود

 

وقتی . سازد  میعیسی احساسات حقیقی خدا را نسبت به ما آشکار
کنیم که کسانی که عیسی با   میمشاهدهزنیم   میصفحات اناجیل را ورق

درک و شفقتی که عیسی به . شود، همان من و شما هستیم  میآنها روبرو
 . دهد  میدهد، به ما نیز نشان  میاینان نشان

ای  در بیستمین و در آخرین روزی که در کوهستان گذراندم، نامه
  :مضمون خطاب به شخصیت کاذب خود نوشتم بدین

 

رم گًمسلما از این سالم . یت کاذبصبح به خیر شخص«
سالم، ”: شاید انتظار داشتی که بگویم. ای تعجب کرده

 چون از روزی که برای خلوت کردن به این “!ناکس
ً قبال باید .ام ات کوبیده مدام توی سر و کلهام  کوهستان آمده

اعتراف کنم که قضاوتی نامعقول، ناسپاسانه و نامتعادل راجع 
 ًالبته، تو که ابری از دود بیش نیستی، حتما( .ام به تو داشته

کنم، در واقع با خودم دارم   میدانی که وقتی با تو صحبت می
چون تو وجودی مجزا و غیر شخصی که در . زنم  میحرف
ًدیگر زندگی کند نیستی، بلکه واقعا قسمتی از ای  سیاره

  ».)وجود خودمی
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َسراغت  ، بهرکه، بلکه با شاخۀ زیتونی در دستتامروز نه با 
فهمیدم که کسی بار   در بچگی زمانی که برای اولین.ام آمده

را ندارم تا از من حمایت کند، تو مداخله کردی و نشانم 
ًحتما یادت هست وقتی . (دادی که خودم را کجا پنهان کنم

دچار افسردگی بودم، والدینم منتهای ام  در دهۀ سوم زندگی
رپناهی برایم فراهم کردند تا غذا و س  میتالش خود را

  .)کنند
 

اگر مداخلۀ . ًروزها جدا که حکم طال را برای من داشتی آن
. کرد  میساخت و ترس فلجم  میتو نبود، وحشت، کارم را

آن زمان تو در کنارم حضور یافتی و نقشی بسیار حساس و 
  . ًواقعا متشکرم. حمایتگر در رشد و پرورش من ایفا کردی

 

ای   به من آموختی که چگونه کلبهوقتی چهار ساله بودم،
 آن بازی را یادت هست؟ به زیر رو انداز تخت. بسازم
شدم و   میها پنهان ها و پتوها و بالش خزیدم و زیر لحاف می

به . تواند مرا پیدا کند  نمیکردم که کسی  میالیًواقعا خ
هنوز هم در عجبم که . کردم  می، احساس امنیتترتیب این

ام  بر اثر این بازی، ذهن. کرد  میمن کمکاین کار چقدر به 
شد و خود به خود از این افکار   میِپر از افکار خوشایند

آوردم و در زیر لحافهایی که روی سرم   میتبسم به لب
ما به اتفاق همدیگر آن کلبه . دادم  میکشیده بودم، خنده سر

کردیم،   میرا درست کردیم، چون دنیایی که در آن زندگی
 . نبودمحل امنی
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ِولی تو در حین ساختن آن به من یاد دادی که چطور 
را از چشم همگان پنهان کنم و این ام  ِخویشتن حقیقی

. جویی شد کاری و بازداری و کناره ِسرآغاز یک عمر پنهان
اما بعد . جویی تو به من قدرت بخشید تا دوام بیاورم چاره

. ن کردِقسمت پلید تو ظاهر شد و شروع به دروغ گفتن به م
ببین برنان، اگر به این حماقت «: کردی  میدر گوشم زمزمه

ِادامه بدهی و از نشان دادن شخصیت واقعی ات به همه 
دست برنداری، همین چند دوست با صبر و تحملی هم که 

. گذارند  میروند و تنهایت  میکنند و  میداری آخر سر قاطی
ش کن، پس احساسات خود را پنهان کن، خاطراتت را فرامو

دیگر نظرهایت را ابراز نکن و سعی کن با حسن رفتار، خود 
  ».را در همه جا جا کنی

 

کاری آغاز   بود که بازی پیچیدۀ تظاهر و فریبترتیب به این
. شد، من اعتراضی نداشتم  میاز آنجا که نتیجه خوب. شد

شد تویی که من   میها از پی هم سپری  سالکه چنان همولی 
چشمگیری کسب کردی و مشعوف و  های تباشم موفقی

  . شادمان تصمیم گرفتیم که به بازی خود ادامه دهیم
 

َکسی افسارت را بکشد و که  اینولی تو نیاز داشتی به 
ولی من نه بینش الزم برای رام کردن تو را . َمتوقفت سازد

 چون چنان هماین بود که . داشتم و نه شجاعت این کار را
ادامه دادی و هر چه  تاختن کنان به سرداری فاتح غرش

ِرفته عطش تو برای  رفته. بیشتر تاختی بیشتر دور گرفتی
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ناپذیر   قرار گرفتن تبدیل به عطشی سیریتأییدمورد توجه و 
مچ تو را نگرفتم، چون خودم هم گاه  هیچمن . شد

  . خورده بودم فریب
ِبازی لوس این است که تو، هم  حرف آخرم به تو هم
تو محتاج به توجه، محبت و .  خودخواهبدبخت هستی و هم

در این آخرین روز اقامتم . جایی امن برای سکونت هستی
و این است که به جایی تدر این کوهستان هدیۀ من برای 

َببرمت که نادانسته اشت َ َ . حضور مسیحای  اق آن را داشتهیِ
َروزهای سر به شورش برداشتنت، اکنون دیگر به پایان  َ ِ

ین پس از سرعت خود کم کن، بله، حسابی از ا. رسیده است
  . هم یواش کن
ِکه در حضور مسیح از هم اکنون شروع به ام  متوجه شده

ی طور اینجان،  دانی طفلک  می.ای کوچک شدن کرده
خواهم اسمت را از این به بعد بگذارم   می.هستیتر  جالب

 .افتی بمیری  نمیدفعه زمین ًطبیعتا تو یک". ریزه پیزه"
 که گه گاه پکر خواهی شد و بیکار نخواهی نشست، دانم می

ولی هر چه بیشتر در حضور عیسی بمانی، به همان اندازه 
ش عادت خواهی کرد و کمتر به تعریف و صورت بهبیشتر 

تمجید دیگران نیاز خواهی یافت، چون به این حقیقت 
از این گذشته، در . خواهی رسید که او برای تو کافی است

اهی فهمید که زندگی کردن مطابق فیض حضور مسیح، خو
 .ی داردایِو نه اعمال درخشان چه معن

 برنان دوست تو،
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 فصل سوم

  محبوب
 

 مدرس کالج عنوان بهویلیام لیست هیت مون شغل خود را که  اینپس از 
کم شدن تعداد دانشجویان از دست داد و خبردار شد که همسرش علت  به

کند، رفت و خود را به   میرد دیگری زندگیکه با او متارکه کرده بود، با م
 . دریای غم و اندوه انداخت

سیپی مشغول صرف صبحانه  ِیک روز صبح، وقتی در بوفۀ کالج میسی
جوانی که موهایش را به سبک آلمانی زده بود و لباسی گل و گشاد و «بود 

راحت به تن داشت وارد شد و پشت میز نشست تا یک عالمه پنکیکی را 
بعد از دعایی که . الظاهر آدم دقیق و منظمی بود علی. ش بود، بخوردکه جلو

ش را بیرون مقدس کتاببه طول انجامید، از چمدان خود ای  ًتقریبا یک دقیقه
یی برای باز نگه داشتن کتاب به آن زد، به نوبت ها هکشید، گیر

هایی سبز، صورتی و زرد و بعد هم یک بطری فشاری محتوی  نویس روان
که تر  ایع و سپس نوشیدنی به همراه دستمال کتانی و یک عدد دستمالکرۀ م

های  کار او آدم را به یاد نمایش. عطر لیمو داشت، از کیفش در آورد
انداخت که گاه دوازده مرد در اتومبیلی به کوچکی یک   میبازان سیرک

م آمد که مرد نظر بهشدند   میارجخچپیدند و سپس از آن   میسطل زباله
 ».ٓ االن است که کشتی نوح و تابوت عهد را هم از کیفش در بیاوردجوان

 ِاز خویشتن حقیقی را به ما نشانای  ونه، مون، گوشهمبا بیان این ن
کند، غرق در زندگی   نمیخویشتنی که از مردم خجل نیست، تظاهر دهد می
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 که در آب شناای  یهاست، جذب در زمان حال است و در خدا همچون ما
 . عادی در حال تنفس استطور بهکند،  می

ًه اساسا کی نیست، بلگروحانیت یک بخش و یا یک قلمرو از زند
ِروحانیت یعنی زندگی مطابق بینش و رویایی : برای زندگی استای  شیوه

ِقداست در گرو کشف خویشتن حقیقی خود، . گیرد  میکه از ایمان الهام ِ
  . آن و زندگی مطابق آن استسوی بهحرکت 

 ها از پی هم در صومعه سالاش   بر زندگیکه چنان هممرتون توماس 
رفته پی به این امر برد که بزرگترین پیشرفت در زندگی  گذشت، رفته می

بدین معنا که «شود، " عادی"روحانی این است که شخص تبدیل به فردی 
توانند بدین معنا انسان   می معدود کسانیکه حالیًکامال انسان شود، در 

چه بسیار کسانی که از .  عادی خودشان باشندطور بهسادگی و  هبشوند که 
 جامعۀ خود، بر اثر حسادت، ِتأثیرمانند، چون تحت   میانسان بودن باز

 ».شوند  میی مبرم خویش فاسدها هطلبی، شهوت و یا خواست جاه
.  چشم از جهان فروبست، شخصی عادی بود۱۹۸۷ که در ۱جان ایگن

 مدت بهدر میل واکی بود و معروفیتی نداشت، او که معلم دبیرستانی 
هرگز کتابی ننوشت، . سال وقت خود را در خدمت به جوانان گذراند سی

در هیچ برنامۀ تلویزیونی ظاهر نشد، بر اثر خدمتش هزاران تن توبه نکردند 
نوشید و دوچرخه   میخورد و  میخوابید و  می.و به قداست شهره نشد

 پرداخت و در کالس درس  میبه گشت و گذارکرد و در جنگل   میسواری
 ناگفته نماند که خاطراتش را نیز هر روز در دفتری. کرد  میداد و دعا می
در آن، زندگی مردی . چاپ رسید زمانی پس از مرگش به نوشت که اندک می

خوانیم که روح و جانش را عیسی مسیح شیفته و مفتون و   میعادی را
 

1 John Eagan 
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: روزانۀ او آمده استهای  تِدمۀ دفتر یادداشدر مق. مسحور خود کرده است
خاطرات جان گویای این نکته است که خود ما بزرگترین مانع و رادع بر «

.  هستیم- که همان قداست باشد مان  ِسر راه اصالت و شرافتمندی جان
ِقضاوت ما دربارۀ خودمان این است که غالمان ناالیق هستیم و همین 

 خودمان تحققدست   بهشود که  میبوتیداوری هم عاقبت تبدیل به ن
دانیم که حتی باور نداریم خدایی که   میفایده  بیما خود را چندان. یابد می

، ترتیب به این. کند، بتواند از ما استفاده کند  میدهان معجزه ِبا گل و آب
ِفروتنی دروغین ما دست و پای خدایی را ِبندد که به دلیل فروتنی کاذب   میِ

 ».ند با قدرت مطلق خود عمل کندتوا  نمیما
های بارز و ایراداتی در شخصیت  ایگن که انسانی ناکامل بود با ضعف

ِخود، آموخت که شکستگی برای وضعیت انسان مناسب است و ما باید 
 نداشتنی بودن خود، یکپارچه نبودن عقاید و اعمال خود، دوست

ا بر خود پذیری و عدم تناسب اندام خود ر عرضگی خود، تحریک بی
 دانست که گناهانی که ارتکاب یافته بود،  مین این را نیزگای. ببخشاییم

 خون مسیح پاک شده وسیلۀ بهتوانستند او را از خدا جدا کنند، چه،  نمی
را به پای صلیب برده و اش  گونه سایه ِبه هنگام توبه، ایگن خویشتن. بودند

در راهی .  زندگی کندکرده بود که همچون فردی آمرزیدهجرأت از آن پس 
 که ایگن در زندگی روحانی خود پیمود، انعکاسی از سخنان مرتون را

ِخواهد که ناالیق بودن خود و برادرانم را   میِخدا از من ناالیق«: توان دید می
پیش رفتن در محبتی را جرأت خواهد که به خود   میچنین هم. ببخشایم

ت ما را به خدا احیاء کرده بدهم که تمامی ما را نجات بخشیده و شباه
ِخواهد که به فکر مضحک   میاست و باالخره خدا از من " بودن ناالیق"ِ

ِایگن در تالش سخت خود برای کوچک کردن خویشتن واهی، با » .بخندم ِ
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در . در پیش گرفتآمیز  تأملکمال وفاداری، حیاتی سراسر مملو از دعای 
گذرانید، خویشتن   میسکوتکه به اش  ِگزینی ساالنه طی هشت روز خلوت

در صبح روز ششم، او با مشاور . شد  میِحقیقی او با کمال قدرت ظاهر
  :کرد  میروحانی خود مالقات

 

 اممکوبد و با وضوح ت  میروز باب مشت خود را بر میز آن«
خدا تو را به این راه .  تو استان، این دعوتج”: گوید می
ا کن، بله، از ِبرای تعمیق این محبت دع. کند  میوتعد

ی که اینک در تأملبه . حضور خدا در همین لحظه لذت ببر
تو جریان دارد میدان بده، به آن تسلیم شو؛ بگذار ادامه یابد، 

  »“.خدا را بجوی
 

های متمادی در آن تعمق  گوید که تا سال  میسپس آگاهانه چیزی
 کاغذ روی به را تکرار کند تا بتوانماش  خواهم که گفته  میخواهم کرد؛ از او

ِب کالم این است که باید ارزش نفس تو را خداوند و ُجان، ل«. منتقل سازم
همیشه این تعریف را از خود داشته باش که من . محبت عظیم او شکل دهد

خدا تو را دوست دارد که  اینارزش تو منوط است به . محبوب خدا هستم
 ». زندگی خود بسازاین حقیقت را بپذیر و آن را سرلوحۀ. و برگزیده است

هایم  دارایی ِاساس ارزش نفس مرا نه. پردازیم  میبه گفتگو در این باب
ان و نه شهرت و ی دیگرها هدهند، نه استعدادهایم، نه گفت  میتشکیل

والدین، نه تعریف و تمجیدهای فرزندان، نه های  یگوی معروفیت نه احسنت
ه دیگران راجع به مردم و نه نظری کهای  نزد ها و دست هورا کشیدن

 حال، لنگر وجودم فرو رفته در خدایی است .ِاهمیت مقام و موقع من دارند
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  که به مناو استایستم و هم   میکه در حضورش منکشف و عریان
  » .تو فرزند من هستی، فرزند محبوب من«: گوید می

 
ِخویشتن عادی، خویشتن خارق منظور از خویشتن عادی  استالعاده  ِ

لرزد و از   میآید و از سرمای زمستان  نمیچشم ی است که بهسک هیچهمان 
 آلود بیدار ریزد، همان که صبح با چشمان خواب  میگرمای تابستان عرق

ِنشیند تا یک ظرف پر از پنکیک بخورد،   میشود، همان که پشت میز می
اندازد، در   میراه کند، در زیرزمین سر و صدا به  میهمان که در ترافیک گیر

 کند، بادبادک هوا  میبازی ورزد و برف  میکند، عشق  میوشگاه خریدفر
 . دهد  میگیرد، گوش  میکند و به آواز بارانی که بر بام ضرب می

ِ هویت شخصیت کاذب از دستاوردهای گذشته و تعریف و که حالیدر 
ِگیرد، خویشتن حقیقی، هویت خود را بر اساس   میتمجیدهای دیگران مایه

ما با خدا در رویدادهای . دهد  می شکلخدا استه محبوب این حقیقت ک
ِ نه در تالش خود برای رسیدن به اوج ،شویم  میعادی زندگی روبرو

العادۀ عرفانی، بلکه در زندگی  روحانیت و دست یافتن به حاالت خارق
 . کنیم  میعادی و روزمرۀ خود است که با خدا مالقات

که از اش   از دوستان صمیمیخطاب به یکیای  هنری نیوون در نامه
خواهم به تو   نمیجز یک چیز«: ِفکران ساکن نیویورک بود، اظهار داشت روشن

تو محبوب خدا هستی و تنها امیدم این است که این کلمات که  اینبگویم و آن 
. تواند در خود جای دهد، بشنوی  میرا با منتهای مالطفت و قدرتی که محبت

 در هر گوشۀ روح و جانت این کلمات طنین افکن تنها اشتیاقم این است که
وقتی در این حقیقت مان  ِخویشتن حقیقی» ".تو محبوب من هستی: "شوند

ورودش را با نواختن که  اینریشه دوانده باشد، دیگر نه نیازی خواهد داشت به 
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. با ایراد نطقی غرا توجه مردم را به او جلب سازندکه  آنشیپور اعالم کنند و نه 
  .شود  میتظاهر باعث جالل خدا  بیتصنع و  بیتاریرف

 ما ِاین هدف اصلی زندگی: خدا ما را آفرید تا با او اتحاد داشته باشیم
). ۱۴ :۶اول یوحنا (فرماید که خدا محبت است   میمقدس کتاب. است

چرخد، آگاهی از این حقیقت است   میِمحوری که زندگی مسیحی حول آن
 محبوب بودن، هویت ما و هستۀ وجودمان .که ما محبوب خدا هستیم

آفرین و یا عنوانی در میان  واال، نظری حرکتای  ًاین امر صرفا اندیشه. است
شناسد و   میبسیار نیست، بلکه نامی است که خدا ما را به آنهای  نعنوا

 .  ما استشیوۀ رفتار خدا با
وح به  گوش دارد بشنود که رکه آن«:  خدا، خود، فرموده استکه چنان

ّهر که غالب آید، به او از آن منای مخفی خواهم داد. گوید  میکلیساها چه َ .
حک شده است، ای  هم به او سنگی سفید خواهم بخشید که بر آن نام تازه

 ). ۱۷ :۲مکاشفه (» کند، شناخته نیست  می دریافتشکه آننامی که جز بر 
ی خود باشیم، هر گاه بخواهیم در خارج از وجودمان در پی هویتی برا

.  خود خواهد کشیدسوی بهوسوسۀ کسب ثروت و قدرت و احترام ما را 
را بر اساس روابط خود با دیگران شکل مان  شاید هم بخواهیم که هویت

. عجبا که کلیسا هم ممکن است به شخصیت کاذب پر و بال بدهد. دهیم
 را از مقام و افتد که کلیسا بر اساس عملکرد افراد، آنها  میاین اتفاق زمانی
ِمند یا محروم کند و با ایجاد سلسله مراتب، به توهم مقام و  احترام، بهره

ِوقتی تعلق به گروهی ممتاز و نخبه، بر محبت خدا سایه . منزلت دامن زند
این حقیقت که محبوب جز  بهافکند و ما حیات و معنای آن را از منشائی 

 .خواهیم شدآوریم، دچار موت روحانی دست   بهخدا هستیم
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  خود چنین پاسخسؤالو به » من کیستم؟«: پرسد  میتوماس مرتون
بنیان و شالودۀ » .من همان هستم که محبوب مسیح است«: گوید می

دانستن این حقیقت که محبوب خدا . ِخویشتن حقیقی همین اعتراف است
در خلوت است . خدا استهستیم و ماندن در آن مستلزم خلوت کردن با 

ارزشیم   بیخوانند که  میرا که مدام در گوشمانای  ی منفیها هکه زمزم
ِسازیم و در راز خویشتن حقیقی خود غرق  میخاموش اشتیاق ما . شویم  میِ

منشاء اش  حقیقتی که ندانستن ًواقعا چه کسی هستیمکه  اینبرای دانستن 
شود که به خلوت خود   میتنها زمانی برآورده ما استهای  یتمام نارضایت
دا خًیابیم واقعا محبوب  میست که در ادر آنجا. گذاریم  میبا خداوند پا

ِاساس هویت ما را مهر و محبت. هستیم دهد که در   میوقفۀ خدا تشکیل  بیِ
 شدۀ ما این تصور باطل را ایجاد ِشوریدگی کنترل. عیسی مسیح ظاهر شد

به بحران ما از بحرانی . داریمای  ِکند که زندگی سنجیده و حساب شده می
 اساسی را مسائلکنیم، اما   می فوری رسیدگیمسائلکنیم، به   میدیگر عبور
از خود تمام . رویم  میمدام از این طرف به آن طرف. گیریم  میبه کل نادیده

دهیم، ولی شبیه   می نشانها است انسانحرکات و اعمالی را که مخصوص 
جا  به مکانیکی جا طور به پله برقی وسیلۀ بهکسانی هستیم که در فرودگاه 

شود و   می، آتشی که در وجودمان هست، خاموشترتیب به این. شوند می
گوید محبوب خدا   میبوریس پاسترناک دیگر آن صدای باطنی را کهقول  به

 . شنویم  نمیهستیم،
سیس سازمانی برای خدمت به جوانان همکاری أمایک یاکونلی که در ت

با قلبی شکسته و روحی  به همراه همسرش،بار  گوید که یک  میداشته است
 پنج روز وقت خود را در جامعۀ مدت بهافسرده، به تورنتو در کانادا رفت تا 

او به این امید به آنجا . بگذراند.)  م-سازمان خدمت به معلوالن  (الرش
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الهام بگیرد و یا با دیدن نوعی  بهرفته بود که از معلوالنی ذهنی و جسمانی 
ِاما، در آنجا خویشتن . یش آرامش پیدا کندها هو شنیدن موعظهنری نیوون 

  : گوید  میاو داستانش را به این شرح باز. حقیقی خود را کشف کرد
 

همین که چند ساعتی را در سکوت گذراندم، شروع به «
هنوز از خلوتم چیزی نگذشته . ِشنیدن سخنان روحم کردم
ر چه در خدا پیش از آن ه. بود که فهمیدم تنها نیستم

فریاد کرده بود، من صدایش را نشنیده ام  هیاهوی زندگی
ِلیکن، در آن سکوت و خلوت، نجواهای او از بطن . بودم
: گفت  میآمد که به من میهمچون صدای فریادی برام  روح

تا حاال این همه صدایت کردم، .  هستمجا اینمن . مایکل”
. ت دارمشنوی؟ من دوست  میمایکل، آیا صدایم را. نشنیدی

و تمام این مدت منتظر ام  من همیشه تو را دوست داشته
اما چندان مشغول این . بودم تا بگذاری این را بهت بگویم

بودی که به خودت ثابت کنی محبوب هستی که صدایم را 
  »“.ای نشنیده

 

ِبا شور و شعف پسر ام  مانده ِمن صدای خداوند را شنیدم و جان غافل
 مهر و محبت که به جست و جویم  پدری پر ازجان مرا. گمشده پر شد

ِسرانجام، من شکستگی خود را . آمده و به انتظارم مانده بود، بیدار کردبر
اجازه دهید توضیح . پذیرفتم تا به آن زمان با این حقیقت کنار نیامده بودم

دانستم که   می.دانستم که گناهکارم  می.ِبه شکستگی خود آگاه بودم. بدهم
این قسمت از شخصیت خود را گاه  هیچشکنم، ولی   میب خدا راًدایما قل

. کرد میام  شرمسار و سرافکندهام  این قسمت از شخصیت. قبول نداشتم
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های خود بگریزم،  خواهی کنم، از ضعفکردم که باید عذر  میمدام احساس
را بر آنچه باید باشم، معطوف ام  شخصیت حقیقی خود را انکار کنم و توجه

کردم دوباره   میسعیاش  من شکسته بودم، بله بودم، منتها همه. نمایم
 .اقل به جایی بروم که کمتر بشکنمو یا ال نشکنم
 در .ام  دریافتم که معنی ایمان مسیحی را سراپا اشتباه فهمیدهالرشدر 

ِآنجا به این حقیقت پی بردم که در شکستگی و ناتوانی و ضعف و زبونی 
ایمانی خود را بپذیرم،   بیشود؛ وقتی  میرمن است که قدرت عیسی آشکا

از این گذشته، وقتی شکستگی خود را . تواند به من ایمان عطا کند  میخدا
نقش من شفا دادن دردهای دیگران . ِتوانم درد دیگران را بفهمم  میبپذیرم،

خدمت، سهیم شدن . شان هاینیست، بلکه شریک شدن با آنها در درد
ک کردن است، نه الهیات تحویل دادن؛ دل است، نه تسلط یافتن؛ در

 . سوزاندن است، نه درست کردن
 معنی این سخنان چیست؟ 

 فقط این را.  درست نیستسؤالً صریح بگویم، کال این ،دانم نمی
دانم که در طول زندگی خود، برخی مواقع دست به ایجاد تغییری کلی  می

اگر . رای من افتاد چنین اتفاقی بالرشدر . زنیم  میدر روش زندگی خود
کردید، تغییری مگر تغییر   میاهگا به آن نمداشت و ش  میای زندگی من نقشه

توانم بگویم   نمیولی جز این. کردید  نمیجهتی نامحسوس در آن مشاهده
حال، برای حضور خدا . اکنون خیلی با سابق فرق کرده استام  که زندگی

 فقط این را. نداشتمگاه  هیچبق چنان انتظار و شور و اشتیاقی دارم که در سا
شنوم   مینجوای عیسی راام  یگدر زندبار  توانم بگویم که برای نخستین می

» .یتتو محبوب من هس. مایکل، تو را دوست دارم«: گوید  میکه به من
 .کند  میًدانم، اما این حقیقت قلبم را کامال ارضا  نمیرااش  دلیل
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 است که گویندۀ آن تظاهرتکلفی این شهادت پید  بیاز صداقت و
ًواقعا پیداست که . کند  میفروشد و نه به دروغ فروتنی  میکند؛ نه زهد نمی

در شبی زمستانی، ظرفی . چیزی در زندگی این شخص عوض شده است
خدا ی ساخته شده از سفالش، این حقیقت را که محبوب ها هسفالین با پای

 ش را مسواکهای نداالبته، یاکونلی هنوز هم دن.  به چنگ گرفتاست
کند، موقع شلوار پوشیدن اول یک پا   میرا مرتباش  کند، ریش ژولیده می

نشیند و یک ظرف   میکند، با ولع  میو بعد پای دیگرش را داخل شلوار
. خدا استخورد، ولی روح و جان او اکنون آکنده از جالل   میپنکیک

 خود کشیده بود، در دور مهربانی و شفقت خدا حصارهایی را که یاکونلی به
در چشم او، . حال، امید او به زندگی احیاء شده است. هم شکسته است

ِیاکونلی چندان به بند امروز کشیده . نیستآمیز  آینده دیگر شوم و تهدید
گمان، شخصیت کاذب هر از   بی.شده است که دیگر از فردا هراسان نیست

ِمنیت زمان حاضر ساکن چند گاه سری به او خواهد زد، ولی یاکونلی در ا
 . است

ًحتما توجه دارید که ما از یکی از رهبران روحانی برجستۀ مسیحی 
گوییم که به پیام انجیل   میکنیم، بلکه از شخصی عادی سخن  نمیصحبت

عادی روبرو شده است؛ همان خدایی که های  نوفادار است و با خدای انسا
ِاز پس گردن گیرد و آنها را با شاهزادگان و   میپوشان سروپایان و ژنده  بیِ

 . گرداند  می همنشینها هملک
ِقناع نشود؟ نکند در هیاهوی شود که از این معجزه ا  میآیا کسی پیدا

"  محبت کردقدر آنخدا جهان را "ِمذهبیون، غرش این حقیقت که  خشکه
 شنویم؟  نمیگم شده است و ما دیگر صدای محبت خدا را
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ِام خواندن شهادت یاکونلی سخت مرا تحت یکی از چیزهایی که به هنگ
ًسخنان او کامال . ِ قرار داد، سادگی، صداقت و صراحت سخنانش بودتأثیر

ِدر تضاد با سخنان شخصیت کاذب قرار داشت که خود را در پس 
 . کند  میقایماش  کننده های دو پهلو و مبهم و گیج حرف
ای   قرار شد مقدمهام، ِخوشان شخصیت کاذب ِا قبل، در ایام خوشه سال

من در . شد، بنویسم  میِبر اولین کتابی که از شخصیت کاذب دوستم چاپ
ِستایش نثر سنگین او چنین نوشتم . ِنثر متکلف او پرطمطراق است«: ِ

ِ، تکلف بالانقطاع نثر او را چندان سیالنی اندامهالوصف مع و مبرز است ای  ِ
» .پاالید  میجیب خواننده راع ای گونه بهکه تقلید از آن دشوار بتوان و 

ًخوانندۀ عزیز حتما توجه دارندکه این پاراگراف حالت طنز . (بریدام  نفس
 .) م دارد

دربارۀ یازدهمین مرحلۀ برنامۀ ترک اعتیاد به مشروبات الکلی بار  یک
کردم و سخنرانی خود را با تعریف داستانی دربارۀ مردی   میسخنرانی

به یک اش  ود و در همین حال چشمشروع کردم که دچار بحران ب
 خواستم بگویم که این شخص  می.خورد  میافتد و آن را  میفرنگی توت
ُبرد،  میسر  بهکه ای  دانست چگونه از امکانات موجود در آن لحظه می

ِپس از بیان این داستان، به بیان توضیحاتی دربارۀ قدم یازدهم . استفاده کند
 عالمانه و چشمگیر بود و تفسیری که از پرداختم که از نظر خودم بسیار
 . ِهای عمیق فلسفی و الهیاتی و روحانی بود موضوع کردم مشحون از بینش

من از داستانی که «: بعد از اتمام سخنرانی، خانمی پیش آمد و گفت
نتیجه آنکه، قدرت » .فرنگی تعریف کردید خیلی خوشم آمد راجع به توت

 . ِهای پرطمطراق بنده چربید غلنبه گوییفرنگی بر تمام  آن یک دانه توت



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل سوم ۷۴

گیرد و هدفش این   میکار بهآور  شخصیت کاذب زبانی سنگین و مالل
زبانی ساده  ها به آیا این تصادفی است که انجیل. است که خودی نشان بدهد
 در انجیلها اثری از غلنبه گویی و مغلق اند؟ هو عاری از تکلف نوشته شد
ِنویسی و کلمات مزخرف ب  شخصیت کاذب، اغلب .معنا نیست ظاهر پر هِ

ِها و بیانات  فروشی فضل. کند  میجلوهناپذیر  گسیخته و مهار لگام
ِاد تغییر تاز آنجا که او اس. قایق نیستحِجز بیان نصفه و نیمۀ اش  ریاکارانه

تواند فروتنی و تواضع قالبی پیشه کند،   میوردنخه است، مثل آب فقیا
گو و  خود بگیرد، خود را فردی بذله مند را به قهعالای  قیافۀ شنونده

ِطبع جلوه دهد یا قیافۀ عالمۀ دهر به خود بگیرد و یا در قالب شهروند  شوخ
تواند   میِخویشتن کاذب با استادی تمام. ِبانزاکت دهکدۀ جهانی ظاهر شود

خود را به ظاهر باز و روراست نشان دهد، ولی در عین حال هیچ چیز 
 .  خود افشاء نکندمهمی دربارۀ
ِجویی شخصیت کاذب را در   والکر پرسی این طفرهِنام بهای  نویسنده

 سک بازگشت دوباره چنین منعِنام بهود خهنده از رمان د نتکاای  صحنه
در توفان شان  گفت که صدای  میِآن زن با آرامش کسانی سخن«: سازد می

، اما نه از غم و مردی که طرف سخنش بود، شوکه شده بود. محو شده باشد
آخر چطور چنین چیزی . اندوه و نه از ندامت و ترحم، بلکه از ناباوری

روز جوان باشد و صاحب سر و  امکان داشت؟ چگونه ممکن است آدم یک
همسر و روز دیگر به خود آید و ببیند که زندگیش مثل خواب و خیال 

بودند و به این گذشته است؟ آنها کنجکاوانه نگاه خود را به یکدیگر دوخته 
کردند که چطور توانسته بودند از یکدیگر غافل بمانند و این همه   میفکر

سال در زیر یک سقف زندگی کنند و آن وقت در راهرو از بغل هم مثل 
 ».شبح عبور کنند
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صدایی یا قطع ارتباط با دنیای خارج نیست،   بیسکوت فقط به معنی
ِگزینی همراه با سکوت، گفتار  وتاز خل. بلکه راه وارد شدن به آرامش است

البته، منظورم از خلوت گزیدن، جدا کردن خود از . شود  میحقیقی زاده
که با ام   بردهکار به به این معنی جا اینی را در گزین خلوتمردم نیست؛ 

 عنوان بهخداوند یگانه و متعال خلوت کنیم و در حضور او به هویتی که 
توانیم   نمیتا با کسی وقت نگذرانیم. مشویتر  محبوب خدا داریم، آگاه

ِی، صورت گزین خلوتسکوت، به این . شناختی صمیمانه از او کسب کنیم
ی گزین خلوتسکوت در حکم «گفته شده است که . بخشد  میحقیقت

 » .عملی است
نزد راهبی  ِاین امر شباهت بسیار به داستان آن شخصی دارد که به

هایش و روابط از  در دعا، ناشایستگیاش  نشین رفت و از سرخوردگی بیابان
راهب به سخنان این . بنای شکوه و شکایت گذاشتاش  هم گسیخته

 هایش در راه ایمان سخن شخص که از تالش و تقال و سرخوردگی
ِسپس به شکاف تاریک غار خود وارد شد و از .  گوش داددقت بهگفت،  می

 . آنجا با تشت و پارچی آب بیرون آمد
حاال خوب به این آب که داخل «: ب به این شخص گفتآنگاه خطا

وقع خالی شدن در تشت به کف و مآب » .ریزم نگاه کن  میتشت
 سخت در تکان و حرکت بود که حالیی آن برخورد کرد و در ها هدیوار

رفته  چرخید، ولی رفته  میکرد و در آن  میی تشت برخوردها همدام به دیوار
های تندش به چند موج آرام و  آن همه لرزشسرانجام، که  آنآرام شد تا 

سرانجام، آب . رفت  میبزرگ تبدیل شد که آرام در تشت به جلو و عقب
توانست صورتش را در   میحرکت شد که شخص مزبور  بیچندان آرام و

وقتی مدام در بین دیگران باشی، یک همچو «: راهب اظهار داشت. آن ببیند
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 آن بلوا و غوغایی که در دور و برت خاطر به، حال ایندر . افتد  میاتفاقی
، حضور ترتیب به این. ً واقعا هستی ببینیکه چنانتوانی خود را   نمیهست،

 این حقیقت را که تدریج بهدهی و   نمیخدا را در زندگی خود تشخیص
 ».بری  میمحبوب خدا هستی از یاد

طنی نیز ِبرای رسیدن به آرامش و سکون با. برد تا آب آرام شود  میوقت
مگر ای  عجله برای سرعت بخشیدن به این جریان نتیجه. باید صبر کرد

 . ِمتالطم کردن مجدد آب نخواهد داشت
ًاحساس تقصیر و گناه ممکن است فورا در ما بر ِخویشتن . انگیخته شودِ

 کند که خودخواه هستیم و وقت تلف  میآرام به ما تلقین گونه آرام سایه
خانوادگی، شغلی، خدمتی و اجتماعی های  تمسئولیکنیم و از زیر بار  می
د گفت که این هواخگونه  ایهسخویشتن . کنیم  مییلود شانه خاخ

حساب و کتاب   بیگذراندن با خدا با این همه کاری که داریم، کاری وقت
در دینی که بر «: گوید  می در پاسخ۱ ادوارد شیلبکسنام بهالهیدانی . است

ِاساس مکشوف شدن خدا ق ِرار دارد، سکوت و خلوت گزیدن در حضور ِ
 محبوبان عنوان به. خدا به خودی خود ارزشمند است، چون خدا، خدا است

اگر ارزش این کار . کاری انجام دهیم در حضور او بمانیمکه  آن  بیخدا باید
  ».را نفهمیم، قلب مسیحیت را از کالبد آن بیرون خواهیم کشید

 

. سازد  میی را ممکن و شخصیقفتار حقیوت، گکراه با سمگزینی ه خلوت
ِاگر با حقیقت محبوب بودن خویش در تماس نباشیم، ِتوانیم به تقدس   نمیِ

اگر از خود بیگانه باشیم، نسبت به دیگران نیز بیگانه خواهیم . دیگران پی بریم
توانم با دیگران   میتجربه به من آموخته است که زمانی به بهترین وجه. بود

 
1 Edward Schillebeeckx 
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 وقتی اجازه. ِته باشم که با هستۀ وجود خود در ارتباط قرار گیرمارتباط داش
ِدهم که خدا مرا از وابستگی ناسالم به دیگران رهایی بخشد، با دقت و توجه  می

سپارم، با خودخواهی کمتری به آنها   میهای دیگران گوش بیشتری به حرف
، ترتیب نبه ای. کنم و در رفتارم شفقت و سرزندگی بیشتری دارم  میمحبت

به من نزدیک قدر  آنکنم که خدا   میگیرم و احساس  میخودم را کمتر جدی
که یکسره ای  ، در میانۀ تجربهترتیب به این. خورد  میمصورت بهاست که نفسش 

 .سازد  میرا روشنام  چهرهای  برم، خنده  میاز آن لذت
 در حضور خدا، به من نیرو" اتالف وقت"ًوجدانا این به اصطالح 

دامن زدن جای  بهبخشد تا با قدرت بیشتری سخن گویم و عمل کنم و  یم
ِبه زخمی که اخیرا خویشتن مجروحم برداشته است، آن را ببخشایم و نیز  ً

نیز به من . واری داشته باشمگارزش زندگی بزر  بیدر مواجهه با اتفاقات
 کسی بزرگتر ازدست   به موقت،طور بهبخشد تا خود را الاقل   میقدرت

هایم رها سازم و سکوت اختیار کنم و بدانم که خدا، خدا  ترسها و ناامنی
 . است

  :  گفته استباره این در ۱آنتونی پادووانو
 

در پی درک و تجزیه و که  آن  بیمقصود این است که من«
ًتحلیل باشم، خود را در تجربۀ زنده بودن و صرفا در تجربۀ 

بر جوهر یا . سازم  میحضور در جامعۀ ایمانداران غرق
فکر کنم حاال از این کار چه که  آن  بیشوم  میحضور متمرکز

ام  کنم که ماندن  میرکبه این ف. شود  میِنتایج عملی حاصل
کجا " جا این" خوب است، حتی اگر ندانم که این جا ایندر 

 
1 Anthony Padovano 
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باید بگویم که در .  یا چرا ماندن در آن خوب استاست
  ».ام  رسیدهتأمل با وجود خود به آرامشی عجین

 
این ام  یکی از برکاتی که من از خلوت گزیدن و سکوت کسب کرده

 .ام و نشاط و سرزندگی بیشتری احساس کردهام  بوده است که کمتر خوابیده
 ادی غیر واقعیشِرف دست یافتن به صصیت کاذب خًاز نیرویی که سابقا ش

ًواقعا اهمیت توانم برای تمرکز یافتن بر موضوعاتی که   میکرد، اکنون می
 . دارند، یعنی محبت، دوستی و صمیمیت با خدا استفاده کنم

 عقلی یا ۱هنری نیومنقول  بهخلوت کردن با خداوند، ما را از معرفتی که 
شناخت . کند  میِمفهومی است، به جانب شناخت و معرفت حقیقی هدایت

شیم بدون عقلی یا مفهومی به این معنی است که شناختی نظری از خدا داشته با
 آن قرار بگیرد؛ شناخت حقیقی به این معنی است تأثیرمان تحت  وجدانکه  این

دانیم، نفهمیم، بر اساس آن عمل کنیم؛   میکه هرچند ممکن است حقیقتی را که
. امشب، شب بدی است«: گوید  میالیوت در یکی از شعرهایش چنین. اس. تی

 صبح چشم بر هم نخواهم تا. فقط با من سخن بگو. حالم آشفته و پریشان
شنویم که ما را   میِدر سکوت خلوت خود، با کمال دقت، صدایی را» .گذاشت
گوید تا اعماق روح و   میدر این زمان، کالمی که خدا. خواند  میمحبوب
 ومان  رم و خجلتشکند و تنفرمان از خویشتن،   میمان نفوذ جان

ِدم حقیقت   سپیدهسوی به شب زند و ما را از میان  میرا کنارمان  خودشیفتگی
. مترس زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم«: برد  میخویش

بها و مکرم بودی و من تو را  چون که در نظر من گران. پس تو از آن من هستی
ها متحرک خواهد  ها زایل خواهد شد و تل داشتم هر آینه کوه  میدوست

 
1 Henry Newman 
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 زایل نخواهد شد و عهد سالمتی من متحرک گردید، لیکن احسان من از تو
  ).۱۰ :۵۴؛ ۴ و ۱ :۴۳اشعیا (» نخواهد گردید

 نام به که ما را خدا استاین .  درنگ کنیمجا اینبیائید لحظاتی در 
هستی، های  یِخدایی که در کنارش جمال زیباترین زیبای. خوانده است

 در برابر خدایی که. کند، ما را محبوب خوانده است  میرنگ جلوه مک
 . به ما داردآمیز  قدرتش، قدرت بمب اتمی هیچ است، احساساتی مهر

آور   سراسر اعجاب۱ام هشلهکه به تعبیر آبراایم  هما در رازی قرار گرفت
ناپذیر  ِوش و لرزان در حضور رازی وصفماخوقاتی هستیم لما مخ. است

 . و فراتر از تمامی مخلوقات و هر چه به بیان آید
مکاشفۀ . ما با آن یگانه، تنهاییم. ت فرارسیده استلحظۀ حقیق

من . ِاحساسات مهرآمیز خدا نسبت به ما، شناختی خشک و خالی نیست
ِ به جلسات شاد عبادتی و نیز ام، مدتها و بارها در زندگی روحانی

 دانش و معرفتی .ام  پنهان شدهمقدس کتابمطالعۀ انگیز  شوقهای  سکال
که مرا به ام   خداوند نیانجامیده و مطالعاتی کردهکه به ستایشام  کسب کرده

ِهای  ، وقتی این بحث و تفحصحال اینبا . شور و شوق نیاورده است
 بله، .ام یکه خوردهشان  اهمیت بودن  بی از دیدناند، عالمانه به پایان رسیده
  .اند هگویی هیچ اهمیتی نداشت

 و حالم آشفته و الیوت شب بدی دارم. اس. تیقول  بهاما هنگامی که 
 زار، خداوند سرمدی لب به سخنحال  اینخراب است و در میانۀ 

گشاید، وقتی خدای قادر متعال از طریق پسرش، عمق احساسی را که به  می
درخشد و   میدهد، وقتی محبت خدا به درون جانم  میمن دارد، نشانم

 وس فراآید، کایر  میدر) خداوند(ِوقتی تمام وجودم به تسخیر این راز 
 

1 Abraham Heschel 
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. گذارد  میپاام  رسد، یعنی زمانی که خدا قاطعانه به صحنۀ زندگی می
در تنهایی، در برابر تصمیمی . من سخن گویدجای  بهتواند   نمیکس هیچ

ام  سالگی ونه ِ در شور شصتکه چنان هم، حال ایندر . گیرم  میبس مهم قرار
ِ دست به دامن عقل و زنم و یا  میآیم، یا به شک و بدبینی گریز میلرزه در به

اشاره به گفتۀ هشل (ام   یکسره در عجبکه حالیشوم، و یا در   میمنطق
ود را با ایمان، تسلیم این حقیقت که محبوب خداوند خ، .)م دربارۀ خدا

  .سازم  میهستم،
. دارد  می خدا این خبر خوش را به ما اعالممان، لحظۀ زندگی در لحظه

 سرگرم شکل دادن به هویت کاذب خود ا چنانمانه، بسیاری از تأسفم
ی تأثیریم، چندان بخش که محبوب خداوند یِهستیم که این حقیقت رهای

 .شویم  میگرا به این تریب، تلخ، بیمناک و شریعت. کند  نمیدر ما
 ِساس گناه و تقصیر غلتحکنیم و در ا  میما حقارت خود را پنهان

 قرار دهیم، برای تأثیر تحت کنیم با داد و هوار خدا را  میسعی. زنیم می
رفاتی خردن خود، مزککنیم و راجع به اصالح   میدمتی به او تقالخ خوش

نیز چندان سرد و تهی از شادی است که مان  زندگی روحانی. بافیم  میمهبه 
ایمانانی را که در جستجوی   بیکند و نه  میِنه مسیحیان اسمی را جلب

 .ندا حقیقت
رویت  ِکننده و قدیسان ترش ِ شاگردان خستهای خداوند ما را از دست

فرماید توبه کنید و به انجیل   میعیسی«: نویسد  میفردریک بوکنر! برهان
بازگشت کنید و ایمان آورید که این خبر خوش که محبوب . ایمان آورید

ایمان . خدا هستیم بهتر از آن است که هرگز بتوانیم تصورش را بکنیم
ندگی مطابق آن و به کمک آن و نیز عشق آوردن به این خبر خوش، ز
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آمین و . استتر  آفرین ورزیدن به آن، از هر چیز دیگری در این دنیا شادی
 ».خداوند عیسیای  بیا

صدا ما را  مهول کردیم، ق از آنها نقل جا اینتمام کسانی که تا به 
خوانند که از خدا فیض بطلبیم تا بتوانیم مثل جان ایگن در تعریف  میفرا
خویشتن حقیقی همین . ویت خود بگوییم که ما محبوب خدا هستیمه

 .هر هویت دیگری غیر از این، جز وهم و خیال نیست. است
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ّفرزند ابا َ ِ 
 

چند سال قبل من جلساتی برای تجدید حیات روحانی کلیسایی در 
فردای روزی که جلسات به پایان رسید، کشیش کلیسا . فلوریدا ترتیب دادم

روی بشقابم پاکتی محتوی . از من برای صرف صبحانه دعوت کرد
وقتی یادداشت را خواندم . یادداشتی از یکی از اعضای کلیسا قرار داشت

برنان عزیز، من در طول «: این شخص نوشته بود. اشک به چشمانم نشست
نظیر این ای   تجربهگاه هیچهشتاد و سه سالی که از زندگیم گذشته است، 

ِ روز اول به ما قول دادید که اگر هر شب در این جلسات شرکت .ما نداشته
گفتید، چون زندگی من   میدرست. عوض خواهد شدمان  کنیم زندگی

رسید تن و   میتا یک هفته قبل، اسم مرگ که به گوشم. عوض شده است
ّعجیب هوای رفتن به خانۀ ابا لرزید، ولی امشب دلم   میبدنم بابا، منظور (َ

 ».را کرده است.) م یپدر آسمان
ِدر زندگی شخصی ِ عیسی مسیح حقیقتی محوری وجود داشت که قلب ِ
این بود که صمیمیت او با پدرش و نیز  داد و آن  میمکاشفۀ او را تشکیل

 . شد  میاعتماد و محبت او به وی مدام بیشتر
لحم، او را با توجه به عقیدۀ  ِمریم و یوسف پس از تولد عیسی در بیت

عیسی نیز مثل هر . خت یهودیان به وحدانیت خدا بار آوردندسفت و س
ای اسرائیل بشنو، «: گفت  مییهودی مؤمن دیگری روزی سه مرتبه در دعا

ِ، عیسی در بستر ترتیب به این). ۴ :۶تثنیه (» یهوه خدای ما، یهوه واحد است
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که  آنهستم "عبارتی  بهایمانی بار آمد که در آن، خدا، مطلق، یگانه و ابدی و 
 .بود" هستم

از  یک هیچعیسی در زندگی انسانی خود، خدا را چنان تجربه کرد که 
توانست بکند و نه   میراای  انبیای اسرائیل هرگز نه تصور چنین تجربه

ِدر عیسی روح پدر آسمانی سکونت داشت و نامی برای . تش را داشتأجر ِ
 عمومی را در خدا در دهانش نهاده شده بود که هم الهیات و هم افکار

ری خارج شد، آشفت؛ این نام که از دهان نجار ناص میجامعۀ یهود بر
ّابا: عبارت بود از َ. 

 ودی از این کلمۀ عامیانه در خطاب به پدرشان استفادههی یها هبچ
 ریق خطابطود، یوسف را به همین خود عیسی هم ناپدری خکردند و  می
ای الوهیت، نه تنها در یهودیت ، استفاده از این کلمه برالوصف مع. کرد می

 در ۱یوئاکیم جرمیاس. از ادیان بزرگ جهان سابقه نداشت یک هیچبلکه در 
 است، یعنی جزو کلماتی ipissima voxابا خواندن خدا، «: گوید  میباره این

ًاست که صددرصد به عیسی تعلق دارد و قطعا از دهان او خارج شده 
سابقه   بیانگیزی روبرو هستیم و آن رت ما با چیز تازۀ حیجا ایندر . است

ِبودن و تازگی بالبحث پیام انجیل است عیسی، پسر محبوب خدا، این » .ِ
کند تا وارد   میاو ما را نیز دعوت. تجربه را به خودش منحصر نکرد

 .بخش همچون رابطۀ خود او با خداوند شویم صمیمانه و آزادیای  رابطه
 روح خدا هدایتوسیلۀ  بهن که را آنایز«: فرماید  میپولس رسول

 تا باز ترسان اید هچرا که شما روح بندگی را نیافت. شوند، پسران خدایند می
: دهیم میواسطۀ آن ندا در  که بهاید هباشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافت

ّابا، پدر" » دهد که ما فرزندان خداییم  میو روح خود با روح ما شهادت." َ
 

1 Joachim Jeremias 
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ِشاگرد محبوب عیسی"یوحنا . )۱۶ - ۱۴ :۸رومیان ( ّ، صمیمیت با ابا را اولین "ِ َ
به همۀ آنانی که او را پذیرفتند، این حق را داد که «. شمارد  مینتیجۀ تجسم

عیسی سخنان آخر خود را با شاگردان ). ۱۲ :۱یوحنا (» فرزندان خدا شوند
نا این یوحکه  اینمگر نه ). ۳۳ :۱۳یوحنا (» فرزندان عزیز،«: چنین آغاز کرد

ببینید پدر «: گوید  میگفتۀ عیسی را شنیده بود؟ به همین دلیل هم با هیجان
و چنین ! چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم

 ). ۱ :۳اول یوحنا (» !نیز هستیم
 این بوده ام، از عیسی مسیح دریافت کردهحال  بهکه تا ای  بزرگترین هدیه

مقام و . نم با خدا همچون با پدر خود ارتباط برقرار کنمتوا  میاست که
ّ فرزند ابا به بهترین وجهی ارزش نفس مرا شکلعنوان بهمنزلت من  َ 

هرگاه بکوشم که از روی تعریف و تمجیدهای دیگران و . دهد می
ملکوت روی تو . ای تو به هدف رسیده«: گویند  میی درونی کهها هزمزم

ز خود شکل دهم، این تصویر جز کذب و دروغ ، تصویری ا»کند  میحساب
شوم و صدای   میوقتی سخت دچار افسردگی و دلتنگی. نخواهد بود

تو آدم خوبی نیستی، شارالتانی، ریاکار و مدعی «: گوید  میبه نجواام  درونی
، هر تصویری که بر اساس این پیام از خود شکل دهم، کذب است »هستی
بسیار مهم است که بدانیم این تعبیر و «: ستگفته ا  جرالدکه چنان. و دروغ

هیچ عنوان  کنیم، هیچ پایه و اساسی ندارد و به  میتفسیرهایی که از خود
 راجع به خود چگونهکه  این. نیستمان  ِگویای مقام و منزلت واقعی

 ».ًاندیشیم ارتباطی به آن کسی که واقعا هستیم ندارد می
رفته ای  نی و سکوت به نقطهگزی در طی مدتی که برای خلوتبار  یک

 :روزانۀ خود چنین نوشتمهای  تبودم، در یادداش
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بیرون تاریک است  ۱۹۷۷پنسیلوانیا، ورنرزویل، دوم ژانویۀ «
از همین باید دانست که چرا داخل . و دمای هوا زیر صفر

امشب، اولین شب از هشت شبی است که باید . اتاق هستم
تابی و حتی   بیامی،احساسی از ناآر. در خلوت بگذرانم

. خسته و تنها هستم. ترس و وحشت به من دست داده است
هرگونه تالشی برای دعا کردن : دل و دماغ دعا کردن ندارم

 زور یکی دو کلمه با خدا سخن هب. کند  میتصنعی جلوه
 ِطنین بیهودگیام  ِها در جان خالی گویم و همان می
 و مشعوفاز بودن در حضور خداوند شاد . افکنند می
احساسی متخاصم و در عین حال مبهم از گناه و . شوم نمی

به طریقی به خداوند . شود  میتقصیر در درونم بر انگیخته
؛ شاید اند ه شاید تکبر و نخوت مرا کور کرد.ام وفادار نبوده

خداوندا . عدم حساسیت به درد، قلبم را سخت کرده است
ِمایگی   از کمتو را مایوس کرده است؟ آیاآیا زندگی من 

خاطر شده ای؟ هر چه هست، گناه   آزردهام، انیحزندگی رو
و حال نیز قدرت آن را ندارم ام  من است که تو را گم کرده

  ».را از نو بسازمام  که خراب کرده
 

ام  خستگی جسمانی. شروع شدام  ی ساالنهگزین خلوتترتیب،  به این
هر . هنوز سرجایش بود ام طولی نکشید که برطرف شد، اما خشکی روحانی

 روز، صبح و ظهر و شب و هر بار دو ساعت به صدایی که مثل ناله بود، دعا
کردم حواسم پرت بود و گیج بودم و مثل این   میهر وقت که دعا. کردم می

هی . نتیجه بود  بی خواندم؛مقدس کتاب. راندم  میبود که با یک پارو قایق
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 مقدس کتابآمدم تفسیر . نده بودکن راه رفتم و زمین را گز کردم؛ کسل
 . نداشتای  بخوانم؛ هیچ فایده

که ای  عصر روز پنجم، ساعت چهار صبح به عبادتگاه رفتم و بر صندلی
 .  پرداختمتأملپشتی قائمی داشت، نشستم و به 

. ًحرکت و کامال هوشیار ماندم  بیت بیدار وحال اینسیزده ساعت به 
د در حالی عبادتگاه را ترک گفتم که این ساعت پنج و ده دقیقۀ صبح روز بع

با دانستن این حقیقت : تپید  میافکند و در قلبم  میعبارت در سرم طنین
 . زندگی کن که وجودی آکنده از مهر و عطوفت تو را پذیرفته است

کنیم که خاطر جمع باشیم کسی   میمهر و عطوفت را زمانی احساس
اگر به اتاقی برویم که . دوست داردهست که ما را با تمام وجود و صادقانه 

ِمملو از ازدحام جمعیت است، صرف حضور این شخص در اتاق به ما 
ِهمین احساس حضور گرم و . بخشد  میآرامش خاطر و احساس امینت

. سازد  میمان را از ما دور های دلسوز و مهربان این شخص، تمام ترس
احترامی، خود   بی،بازی ِهای دفاعی شخصیت کاذب نظیر مسخره مکانیسم

 نیز کنار گذاشته  قرار دادن دیگرانتأثیرپسندی و تالش برای تحت 
و تر  پذیرتر و دلرحمتأثیرتر،  ، ما پذیراتر، معقولترتیب به این. شوند می

 . شویم میتر  مهربان
 ادوارد فارل را نام بهچند سال پیش، برای جمعی داستان کشیشی 

 دو هفته برای مرخصی به مدت به و تعریف کردم که اهل دیترویت بود
 زودی هشتادمین تولدش را جشن هتنها عمویش ب. ایرلند فرستاده شده بود

ِسرانجام روز موعود جشن تولد فرا رسید و کشیش و عمویش . گرفت می
. خود پرداختندهای  سصبح سحر بیدار شدند و در سکوت به پوشیدن لبا
دند و به تماشای برآمدن سپس با یکدیگر قدمی در ساحل رودخانه ز
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 در همان حال، پهلو به پهلوی هم ایستاده بودند و. خورشید ایستادند
رد و بدل شود به خورشید که در کار طلوع بود، شان  یک کلمه بینکه  آن بی
. اده پایین رفتجیزکنان از خو ناگهان عمو برگشت و جست. کردند  مینگاه

  . ِبرق شادی انداخته بوداش  هرهاد به چششاد و خرم بود و تبسمی گل و گ
 

ُبا دمت داری که  اینعمو جان، مثل «: خطاب به او گفتاش  برادرزاده
 »شکنی؟  میگردو
 ».شم  نمیجاام  آره، تو پوست«
 ».خوب جریان چیه، بگو ما هم بدانیم«

ّبینی که ابا از من راضیه  میخب،«: عموی هشتاد ساله پاسخ داد َ.«  
 

آیا صادقانه ایمان دارید که ذات «:  داد اگر بپرسمشما چه جوابی خواهید
اگر » کند که نه فقط از شما خوشش بیاید، بلکه عاشقتان باشد؟  میخدا ایجاب

ًبله، ابا واقعا عاشق من است«:  جواب دهیدسؤالبتوانید شجاعانه به این  ّ ، رحم »َ
و ِو شفقت الهی را طوری احساس خواهید کرد که معنی و مفهوم مهربانی 

آیا زن بچۀ شیرخوارۀ خود را فراموش کرده بر «. عطوفت را لمس خواهید نمود
کنند اما من تو را فراموش   میم خویش ترحم ننماید؟ اینان فراموشِحَپسر ر

 ). ۱۵ :۴۹اشعیا (» نخواهم نمود
ِدارد که ذات و گوهر طبیعت الهی، رحم و شفقت   می اعالممقدس کتاب ِ
زیرا خدای «. دهد  میربانی، قلب خدا را تشکیلتوان گفت که مه  میاست و

َما را دلی است پر ز رحمت، وز همین رو، آفتاب تابان از عرش برین بر ما  ِ
طلوع خواهد کرد تا کسانی را که در تاریکی و سایۀ مرگ ساکنند، روشنایی 

 ترین قلب خدا حساس«: نویسد  میریچارد فوستر). ۷۹ - ۷۸ :۱لوقا (» بخشد
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اهمیت،   بیهیچ عملی، هر اندازه کوچک و. ِ قلب عالم استینتر و مهربان
دیگران دست   بهدادن یک لیوان آب خنک. ماند  نمیاز قلب خدا پوشیده

ِ که یک مادر از دسته گل طور همان. کافی است که اشک خدا را در آورد
شود،   میکند، ذوق زده  میهم که فرزندش به او هدیهای  پژمرده و وارفته

بیند، به   میترین آثاری از شکرگزاری در ما  هم خدا وقتی کوچکچنان هم
»  جسمانیصورت بهالوهیت با همۀ کمالش «عیسی از آنجا که . آید  میشوق

فرد از مهربانی و  ، درکی منحصر به)۹ :۲کولسیان (در او ساکن است 
 پدر آسمانی مولودو ابدی  ازلی طور بهاو که . رحمت پدر آسمانی دارد

ّرزند ابا استاست، ف چرا عیسی گناهکاران، بیچارگان و اراذل و اوباش را . َ
داشت؟ چون، پدر آسمانی   میدانستند، دوست  نمیکه از شریعت خدا هیچ
داد،   نمیکاری را به میل و ارادۀ خود انجام او هیچ. او آنها را دوست داشت

ّبلکه فقط کاری را که ابایش از او ز طریق غذا عیسی ا. کرد  میواست،خ  میَ
ِخوردنش با گناهکاران، موعظه، تعلیم و شفا دادن بیماران، محبت پدرش را 

این محبت همان . شود، در عمل نشان داد  نمیها قایل که تبعیضی بین انسان
شود پدر آسمانی آفتاب خود را بر بدان و نیکوکاران به   میاست که سبب

ر و فریبکار به یکسان یکسان بتاباند و باران خود را بر اشخاص درستکا
 ). ۴۵ :۵متی (بباراند 

  :عیسی از طریق این اعمال، یهودیان مذهبی فلسطین را آشفته کرد
 

به بیماران، معلوالن، جذامیان اش  قابل بخشش عیسی، توجه خطای غیر
مشکل . ِبا بینوایان و اقشار پست هم نبوداش   حتی دوستی،و دیوزدگان نبود

شان   با افرادی بود که از نظر اخالقی وضعاصلی او نشست و برخاستش
 کسانی بودند که با مذهب کاری نداشتند و رفتارشان ها اینخراب بود؛ 
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ِمنافی اصول اخالقی بود؛ از این گذشته، این اشخاص از نظر اخالقی و 
، مطرود و ناامید و از جملۀ آن عالوه بهسیاسی مشکوک و مظنون بودند؛ 

جتماعی در حاشیه قرار دارند و باید از حیات افرادی بودند که در هر ا
ِاز نظر یهودیان، اشکال خدمت عیسی نیز در همین . اجتماعی زدوده شوند ِ

وی کند؟ این دیگر چه َر ه الزم بود که عیسی این همه زیادًآیا واقعا. جا بود
 ِفهمد بین خودی و بیگانه  نمیاست کهای  لوحانه ِمحبت خطرناک و ساده

 اعضای حزب و غیر اعضا، بین همسایگان و ؛رار داردحد و مرزی ق
آبرومندانه و غیر آبرومندانه، بین امور اخالقی و های  ت، بین دعوها هغریب

های بد؟ محبت  های خوب و آدم امور منافی اخالق و باالخره بین آدم
 عیسی طوری بود که گویی لزوم تفکیک و قضاوت در این موارد را انکار

  .ساخت میپذیر   بخشایش را امکانکرد و همیشه می
 
ِاز آنجایی که خورشید تابان و باران ریزان، هم به کسانی که خدا را  ِ

شود، رحمت و   میعطااند  دوست دارند و هم به آنان که او را رد کرده
 کنند در آغوش  میِشفقت پسر خدا، کسانی را که هنوز در گناه زندگی

از .] م یۀ فریسی گرایانه استمنظور روح[ِفریسی درون ما . کشد می
 سوی بهخود آمیز  ِعیسی با مهربانی فیض. جوید  میگناهکاران دوری

شود تا   نمی از توجه به گناهکاران غافلگاه هیچعیسی . رود  میگناهکاران
ممکن شان  چیزی که همواره تا لحظۀ آخر زندگی«آنها را به توبه کشاند، 

 ».است
  است که پدر و پسر را به یکدیگرر و عطوفتیه رشتۀ مالقدس روح

ناپذیر  ُ، روح خدا که در ما ساکن است، مهر زوالترتیب به این. پیوندد می
، لبریز القدس روحِرحم و شفقت خدا را به همراه دارد و قلب شخص پر از 
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 به ما القدس روحمحبت خدا که توسط «. از مهربانی و عطوفت است
 ).۵ :۵رومیان (» ه شده استبخشیده شده است، در دلهای ما ریخت

 آرمان و دشوارترین ترین  شریف۱ شریکان در طبیعت الهی،عنوان به
در این زمینه، آیرینیوس . وظیفه در زندگی ما این است که شبیه مسیح شویم

گوید که خدا انسانیت ما را بر خود گرفت   میکه از پدران کلیسا بوده است
ین حقیقت برای اشخاص متفاوت در طی اعصار، ا. تا ما شبیه او شویم

اگر خدا را در درجۀ اول دانای مطلق بدانیم، . معانی متفاوتی داشته است
 وظیفۀ انسان قبل از هر چیز این خواهد بود که در حکمت و دانش وقت آن

اگر خدا را در درجۀ اول قادر مطلق در نظر آوریم، آنگاه راه . رشد کند
اهیم دید که برای نفوذ در مردم، قدرت شباهت یافتن به خدا را در این خو

تصور کنیم، راه ناپذیر  اگر خدا را الیتغیر و آسیب. و اقتدار کسب کنیم
شباهت یافتن به او انسجامی سفت و سخت و ظرفیتی باال برای تحمل درد 

 . خواهد بود
فهمیم که راه شباهت یافتن به پدر آسمانی   میاز زندگی عیسی چنین

فرماید، یکی از   میبر طبق آنچه عیسی.  شفقت استم وحِنشان دادن ر
ّی بارز فرزند ابا آمادگی او برای بخشیدن دشمنانش استها هنشان َ شما «: ِ

دشمنانتان را محبت کنید و به آنها نیکی نمایید، و فرزندان خدای متعال 
در ). ۳۵ :۶لوقا (» خواهید بود، چه او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است

ّبانی ضمن اذعان به خصوصیت اصلی و اساسی فرزندان ابا، چنین دعای ر َ ِ ِ
 داران خود را  ما نیز قرضکه چنانهای ما را ببخش  قرض«: کنیم  میدعا
خواهد که در بخشایش، از پدر آسمانی او   میعیسی از ما» .بخشیم می

 
 .م.  است ۱:۴اشاره به دوم پطرس  ۱



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل چهارم ۹۲

بینیم که رقمی   می انجیل متی، پادشاهی را۱۸در باب  :سرمشق بگیریم
 با تصویر جا ایندر . بخشد  میالحظه و قرضی غیر قابل پرداخت رام قابل

مفهوم هفتاد بار (شویم که بخشایش او حد و مرزی ندارد   میخدایی روبرو
 ).شود  می آشکارجا اینهفت مرتبه بخشیدن در 
خواند که در دنیایی بخشایش پیشه کنند که   میخدا فرزندانش را فرا

. طلبد  میعوض چشم و حتی بیشتر از آنبرای گرفتن انتقام، چشم به 
ولیکن، اگر دوست داشتن خدا، اولین حکم است و دوست داشتن همسایه، 

کند، در این صورت دوست داشتن   میمحبت ما را نسبت به خدا تقویت
ّدهد که فرزندان ابا هستیم  میدشمنان مثل عالمتی خانوادگی نشان َ. 

ِرزندان بخشوده و بخشایندۀ او  فعنوان بهکند تا   میخدا از همه دعوت
این دعوت نه تنها برای زنی است که همسرش، سالگرد . زندگی کنند

 برای والدینی است که چنین همشان را فراموش کرده است، بلکه  ازدواج
، برای کسانی چنین هممست، پسرشان را زیر گرفته و کشته است؛ ای  راننده

 برای فقیرانی است که در اند، جهت قربانی تهمت و افترا شده  بیاست که
 وربخوابند و ثروتمندان با مرسدس بنز از کنارشان ع  میکثیفهای  نُکارت
 برای اند، ِکنند، برای کسانی است که مورد تعرضات جنسی واقع شده می

وفایی همسرشان آبروی آنها را برده است، برای   بیکسانی است که
 اند، پرستانه به وحشت افتاده  و بتِایماندارانی است که از تصاویر کفرآمیز

کند و ربایندگان دخترش   میبرای مادری است که در السالوادور زندگی
 برای زوج اند، تکه کرده و برایش فرستاده فجیعی تکهطرز  بهبدن او را 
ِ اختالس بانکداران خاطر بهِاست که هست و نیست خود را ای  سالخورده

هر الکلیش ارث و میراث آنها را به باد داده  برای زنی است که شواند، باخته
 .اند هرار گرفتقر و تبعیض خاست و برای کسانی است که مورد تمس
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. آورند که از نظر بشری عملی نیستند ِملزومات بخشایش چندان دلهره
تنها اطمینانی . بهره است، قدرت بخشیدن ندارد  بیارادۀ انسانی که از فیض

 خاطر بهتواند به ما نیرو بخشد تا دیگران را  ی مشجاعانه به قدرتی مافوق
گیریم،   میوقتی در چنین شرایطی قرار. ببخشاییماند  یی که به ما زدهها زخم

در  توانیم بیابیم  میقدرت بخشودن و گذشت کردن را تنها در یک جا
 . جلجتا

ّدر جلجتا مدتی طوالنی بمانید و به فرزند یگانۀ ابا بنگرید که تنهای  َ
نگاه کنید که . سپارد  میجانبار  ، با سر و بدنی خونین، به حالی فضاحتتنها

 و ترین رحمانه  بیال که دست بهحگرانش را در همان  چطور شکنجه
در آن تپۀ تک . آمرزد  میبخشد و  میزنند،  میها ه شکنجترین سنگدالنه

ِافتادۀ بیرون از دیوارهای اورشلیم، قدرت شفابخش خداوند در حال مرگ ِ، 
ِتجربه نشان داده است که شفای درونی . به وجودتان جاری خواهد شد

ِ تخلیۀ روانی آنی یا رهایشی آنی از ِصورت بهممکن است ندرت  بهقلب 
اغلب این شفا در حالی . تلخی، عصبانیت، انزجار و تنفر صورت بگیرد

گیرد که آرام آرام با آن مصلوبی که ریختن خونش بر صلیب   میصورت
ای ما فشاید ش. یابیم  میادحا صلح و آرامش به ارمغان آورد، اتمبرای 
مان زنده است  هنوز در ذهنمان  رات تلخططول انجامد، زیرا خا ها به مدت

ولی دیر یا . سوزاند  میمان را هنوز تا مغز استخوانایم  هو زخمی که برداشت
ای  ونهِبرای کلیسا، مسیح مصلوب فقط نم. زود باالخره شفا خواهیم یافت

 است، کرده قیام، او که خدا استاو قدرت و حکمت : از یک قهرمان نیست
کند و به ما   میبا قوت در زندگی ما حضور دارد و زندگی ما را دگرگون

 .مان دراز کنیم  دشمنانسوی بهِبخشد تا دست مصالحه را   میقوت
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انگیزد که بخشایش  میِدرک کردن وضعیت دیگران، رحم و شفقتی را بر
کند که مصداق   میرا نقلای  خاطرهای  نویسنده. گرداند  میرا ممکن

ِماجرا مربوط به زمانی است که وی صبح یک روز . حقیقت فوق است
شماری  از عدۀ انگشت: ِحال شرح داستان. ِیکشنبه سوار مترو نیویورک بود

که سوار مترو شده بودند بعضی سرشان توی روزنامه بود و بعضی هم 
ی شهر ها هآدم از این طی طریق آرام در دل و رود. زدند  میتداشتند چر

نویسندۀ مزبور سرش گرم مطالعه بود که مترو . گرفت  مینیویورک خوابش
هنوز یک . قد سوار شد در ایستگاه توقف کرد و مردی با چند بچۀ قد و نیم

از  ها هبچ. راه انداختند که نگو  سر و صدایی بهها هدقیقه نگذشته بود که بچ
کردند و با همدگیر بر   میدویدند و جیغ و داد  میاین سر مترو به آن سر آن

 ایستاده بود و یک طور همان هم ها هِپدر بچ. گرفتند  میکف مترو کشتی
 . زد  نمیکلمه حرف

  کفرشان درآمده بود صندلی خود را عوضکه حالیدر تر  مسافران مسن
گفت و پیش   نمیبود و هیچنویسنده، دندان بر جگر گذاشته . کردند می

کرد که پدر باالخره یک کاری خواهد کرد؛ حاال ممکن است   میخود فکر
ولی . از خود نشان بدهدای  تذکر مالیمی بدهد، دادی بزند، اقتدار پدرانه

کم کم طاقت نویسنده طاق . زد  نمینشان به این نشانی وی الم تا کام حرف
قربان «: رد و با مالیمت به وی گفتشد و پس از مکثی طوالنی رو به پدر ک

 ». را آرام کنید و بگوئید سرجایشان بنشینندها هببخشید، ممکن است بچ
. خواستم همین کار را هم بکنم  میبله، حق با شماست،«: مرد جواب داد

 یک ساعت قبل فوت ها همادر بچ. گردیم میما تازه داریم از بیمارستان بر
 » .که چه بکنم ام ماندهاش  من هم حقیقت. شد
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کند، زمانی به   میکه بخشایش را تسریعای  ِرحم و شفقت از دل برآمده
 .کجا استمان  ِرسد که بدانیم درد دشمن  میاوج

 مجلۀ الیف، مقالۀ مصوری را به چاپ رسانید که شامل ۱۹۴۴در 
ِروباهان . ِتصاویری از شکار روباه در هالمز کانتی واقع در ایالت اوهایو بود

 کردند و از موش و جیرجیرک تغذیه  میمنطقه در جنگل زندگیاین 
َ بود که گه گداری هم دخل مرغ و جا اینکردند، ولی اشکال کار  می

ِاین امر کفر مردان شجاع «: در این مقاله آمده بود. آوردند  میبلدرچینها را
ها را خودشان  خواستند که بلدرچین  میآورد، چون میهالمز کانتی را در

شان ها هِ، یک روز شنبه، ششصد مرد و زن با بچترتیب به این» . کنندشکار
 سپس چوبی. به شعاع چند کیلومتر تشکیل دادندای  جمع شدند و حلقه

کردند که با داد و   میراه افتادند و در همان حال سعی گرفتند و بهدست  به
 که حلقۀ روباهان. هوار روباهان را از پیر و جوان از النۀ خود بیرون بکشند

دیدند، مرتب از این طرف به آن طرف، خسته  میتر  محاصره را هر دم تنگ
هر از گاهی که یکی از روباهان از سر خشم . دویدند  میزده و وحشت

گاه . شد  میدر دم کشتهاش   گستاخیخاطر بهغرید،   می مهاجمانروی به
، او هم گرش را بلیسد ایستاد تا دست شکنجه  میروباهی از فرط استیصال

 . شد  میکشتهجا  بهجا 
داد که از حرکت بازایستاده بودند تا در   میها روباهانی را نشان عکس

ًسرانجام، وقتی حلقه کامال . کنار روباهان زخمی و در حال مرگ بمانند
جا دراز کشیدند،  مانده به میان حلقه رفتند و همان ِتنگ شد، روباهان باقی

ولی مهاجمان که کار خود را بلد . رسید می نشان به جایی چون دیگر عقل
جان  زخمی و نیمههای  تو کلۀ این بدبخسر  بهقدری با چماق  هبودند، ب
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 حاال، اگر خودشان هم این کار را. را درآوردندشان  کوبیدند تا دخل
 .دادند  میشان یاد یها هکردند، راهش را به بچ نمی

ر مجلۀ الیف به چاپ گزارش و تصاویر آن د. این داستان واقعی است
ِها در هالمز کانتی موقع تعطیالت آخر هفته  ِشکار روباه سال. رسیده بود
 .ادامه داشت

شود، ولی ما هم  میمان  امروز ما از شنیدن این اعمال سنگدالنه چندش
.  کنیدسؤالگویید نه، از مبتالیان به ایدز   میبه سبک خود شکار روباه داریم

که آیا راهی جز این برای اند  اندهمبتالیان به ایدز درانه، بسیاری از متأسفم
جا در انتظار مرگ دراز  آنها مانده است که به میان حلقه بروند و همان

 .بکشند
 ؟ شما کجا هستید؟ مسیح در کجا قرارکجا استدر این حلقه جای ما 

 گرفت؟  می
به دل دارند، قلب سنگی ما  وقتی بدانیم که مطرودان جامعه چه غمی به

 . قلبی گوشتین تبدیل خواهد شد
 گرفته کار بهِو منزلت فرزندان خدا شان ِ هرگاه پیام انجیل برای تنزل دادن

شود، زمان آن است که خود را از شر آن پیام قالبی آزاد کنیم تا با پیام حقیقی 
ورزی، رقابت و دشمنی در بدن  هرگاه برای توجیه تعصب. انجیل روبرو شویم

ِمتوسل شویم، زمان آن است که به سخنان مایستر اکهارت توجه مسیح به خدا 
ًکنم که دست از خدا بکشم تا او را واقعا پیدا   میدعا«: گوید  میمبذول داریم که

دید تنگ و محدود ما دربارۀ پیام انجیل و خدا، چه بسا ما را از گرفتن » .کنم
  .ِبرکت کامل هر دو محروم سازد
فرانسیسکو برگزار  ادمان جوانان که در سانِدر یکی از جلسات اخیر خ

وقت خود در  از شبانان جوان دربارۀ خدمت پارهای  شد، من برای عده
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گروه ما . سازمانی برای کمک به بیماران ایدزی در نیواورلئان صحبت کردم
است، به بیماران مبتال به ایدز و نیز به خانواده و ای  که فاقد وابستگی فرقه

های این  از جملۀ کمک. کند  میهای عملی و روحانی شان کمک دوستان
توان به حمل و نقل، بازدید، کمک به   می موسوم است،PLWAگروه که به 

های  ها، گردش بیماران در انجام دادن برخی از کارهای منزل و شستن لباس
آنچه یکی از بیماران . تفریحی و خدمات دیگری از این دست اشاره کرد

است ای  کنندۀ فاجعه تنهایی بیان هما اظهار داشت، بتحت پوشش خدمات 
بهترین دوستم در «: گفت  میاین شخص. که این بیماران با آن روبرویند
تحمل این همه درد و . من دیگه نیستم”: دوازده سال گذشته به من گفت

 برای او من دیگر دوستش، یعنی “.ام زده ًواقعا وحشت. ناراحتی را ندارم
در «: وی به گفته افزود» .جرالد ایدزیام  حاال دیگر شدهجرالد نیستم، 

 .خواهید کمکم کنید  میشناسید  نمیحتی مراکه  اینمقابل، شماها با 
 ».دانم به چه زبانی ازتان تشکر کنم نمی

 شما مسیحیان در قبال نظر به«: شخصی از من پرسیدبار  یک
 »ایان چه موضعی باید داشته باشند؟گر جنس هم

َعیسی در یکی از مثل«: دمپاسخ دا خواند که اجازه  میهای خود ما را فرا َ
پولس نیز همین طرز فکر را . های هرز با هم برویند بدهیم گندمها و علف

از قضاوت ”: داشت وقتی در اولین نامۀ خود به مسیحیان قرنتس گفت
ِ مثل کس هیچ “.کردن خودداری کنید و منتظر بازگشت خداوند باشید

ّختران ابا از قضاوت کردن دربارۀ دیگران خودداریپسران و د . کند  نمیَ
اگر یادتان . در قبال گناهکاران استشان   صبر و تحملخاطر بهشهرت آنها 

 پدر که چنانکامل باشید ”: فرماید  میباشد، در جایی از انجیل متی عیسی
:  ذکر شده استطور این در انجیل لوقا، همین آیه “.آسمانی شما کامل است
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 مقدس کتاب دانشمندان “. پدر شما رحیم استکه چنانپس رحیم باشید، ”
شوند و   میمعتقدند که دو کلمۀ کامل و رحیم هر دو به یک واقعیت ختم

ًاگر مثل عیسی خدمتی مبتنی بر رحم و شفقت پیشه کنیم دقیقا به که  اینآن 
 ».ی کلمه کامل خواهیم بودمقدس کتابمفهوم 

، هیچ تمایلی به این ندارم که خدا را از عالوه به«: در دنبالۀ سخن گفتم
او بنشینم و در حالی به قضاوت جای  بهِمسند قضاوت پایین بکشم و خودم 

علت . دربارۀ دیگران بپردازم که نه دانش کافی برای این کار دارم و نه اقتدار
 داشته خاطر بهاگر . ی آنان بر ما پوشیده استها هرفتار دیگران و انگیز

ایی در باب اول گر جنس همباشید، پولس رسول پس از اظهاراتش دربارۀ 
آدمی که ای  پس تو”: کند  می شروعطور اینرسالۀ رومیان، باب دوم را 

زیرا در هر . کنی، هر که باشی هیچ عذری نداری  میومکدیگری را مح
ای؛ چون تو  کنی، خویشتن را محکوم کرده  میموردی که دیگران را محکوم

از نویسندۀ ای   یاد جمله“.دهی  میکنی، خود همان را انجام  میداوریکه 
های  یپرداز اگر خیال”:گوید  می تولستوی افتادم کهمعروف روسی، لئو

 شد، دنیا خیلی وحشتناک  میجنسی یک فرد معمولی در طول روز برمال
 “.شد می

در یی است که ها هآورترین پدید ایان یکی از شرمگر جنس همتنفر از «
 در این دهۀ پایانی قرن بیستم، دیدن ناشکیبایی، .ام طول زندگی خود دیده

ای  و خشکی که عدهناپذیر  مطلق گرایی اخالقی و جزم اندیشی انعطاف
. ً واقعا وحشتناک استاند، راه انداخته ی روحانیت بهها ه فتح قلنام به

وی کسانی بزرگترین خطر در واقع از س”: گوید  می الن جونزنام بهشخصی 
 اشخاص “.گیرند  میاست که زندگی روحانی خود را خیلی جدی
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مقدس مثل هر کسی دیگری ممکن است در دام تنفر و انزجار از  خشکه
 ».ایان گرفتار آیندگر جنس هم

ً فرزند ابا موضوعی صرفا ذهنی یا انگیزهعنوان بههویت من  ّ برای ای  َ
. دهد  میودم را تشکیلِبازی نیست، بلکه حقیقت مرکزی وج مقدس خشکه

زندگی مطابق با این حقیقت که خدای پر از مهر و عطوفت مرا پذیرفته 
 ِمسائلران و گًاست، عمیقا درک مرا از واقعیت و واکنشی را که نسبت به دی

آنچه هویت مرا بهتر از . دهد  می قرارتأثیردهم، تحت   مینشانشان  زندگی
با برادران  اری است که هر روزهشعارهای توخالی آشکار خواهد کرد، رفت

مختلف دارم؛ نیز، برخوردی است که با های  تو خواهرانم از نژادها و ملی
ِکنم؛ واکنشی است که در قبال دخالت کسانی نشان  میانبایِمعتادان توی خ ِ 

ر روزه هآید و سرانجام، برخوردی است که   نمیدهم که از آنها خوشم می
 .دارمِایمانان دور و برم   بیبا

ما پسران و دختران . زده باشیم ِما خواهان زندگی نیستیم تا مرگ را پس
کنیم که   می و عطوفت رشدیآن یگانۀ متعال هستیم و چندان در مهربان

سازیم و دیگر برای ما هیچ  می هم با تمام وجود آن ،خود را وقف دیگران
ا در محبت توانیم دست دیگران ر  میشود؛  نمیانسانی غریبه و غیر خودی

مفهوم خود " سایرین"ِرسیم که دیگر چیزی به اسم   میجایی لمس کنیم و به
 .دهد  میرا برای ما از دست

یابد و راه طوالنی   میادامهمان  است که در سراسر زندگیای  این مبارزه
گیریم که در زندگی هر روزۀ خود   میو دردناکی است که با پیمودن آن یاد

آنچه هنری نیوون در . م، سخن گوییم و زندگی کنیممانند مسیح بیاندیشی
این است که در تمام مان  وظیفه«: گذار استتأثیرگوید بسیار   میباره این
زندگی روزمرۀ خود به محبوب خداوند تبدیل شویم و شکافی های  تقسم
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ذره   زندگی روزمره هست، ذرهشمار بیهای  ترا که بین هویت ما و واقعی
شدن به محبوب خداوند مستلزم این است که حقیقتی را تبدیل . بپوشانیم

ِکه از آسمان بر ما مکشوف شده است بگیریم و به داخل امور روزمرۀ 
زندگی خود، پایین بکشیم، یعنی به داخل همان اموری که ساعت به ساعت 

 ».زنیم  میگوییم و دست به اقدام  میکنیم، سخن  میفکرشان  درباره
من هنوز . شوم  میبسیاری در زندگیهای  یوفائ بی ها و من مرتکب خیانت

ًدر بند این خیال باطل هستم که باید از نظر اخالقی کامال عیب و نقص باشم   بیِ
گناه باشند و کسی که دوستش دارم باید فاقد   بیو همۀ مردم باید معصوم و
جز  بهدهم تا چیزی   میولی هرگاه که اجازه. هرگونه ضعف بشری باشد

ِواه عصبانیت خ ،هایم باشد العمل سکِ و شفقت، محرک عهربانیم
و یا تمایل شدید به تغییر دادن ام   خواه توجهیات اخالقیام، خودخواهانه

ِاعتنایی دیگران، احساس برتری   بیجویی، سرخوردگی از دیگران، انتقاد و عیب
. شوم  میِاز خویشتن حقیقی خود بیگانه ،ِروحانی یا عطش اثبات حقانیت خود

ّ فرزند ابا مبهم، سست و آشفتهعنوان بهام  ، هویتترتیب به این   .شود  میَ
هر . روش زندگی ما در جهان باید مبتنی بر مهربانی و مالطفت باشد

 .روشی غیر از این جز وهم و بدفهمی و کذب نیست
ِزندگی مبتنی بر مهربانی و مالطفت، نه حسن نیتی آبکی نسبت به جهان 

. خواند  می"آور ِخوبی چندش" است که رابرت ویکز است و نه آن چیزی
مهربانی و مالطفت مستلزم این نیست که زنی که شوهرش کشته شده 

مستلزم این هم نیست که از همه . است، با قاتل همسرش گرم بگیرد
عدالتی، چشم   بیمهربانی و مالطفت، در قبال گناه و. مان بیاید خوش

 نیست که فرقی بین محبت و شهوت، طور این. گذارد  نمیاغماض بر هم
 . داری قائل نباشد خدایی، مارکسیسم و سرمایه  بیمسیحیت و
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 ِفکری کورکورانه اجتناب ورزی و کوته مهربانی و مالطفت از تعصب
ِکوشد که نظری شفاف به قلب   میِتعصبات کورکورانهجای  به. کند می

کند، چشمان   میهخانمان  وقتی رحم و شفقت الهی در قلب.  افکندمسائل
، ترتیب به این«. شود  میها گشوده ِفرد انسان  منحصر بهِما برای دیدن ارزش

و ما باید او را با وجود گناهانش همان اندازه " خودمان"شود   می"دیگری"
 ».مان محبت کرد ِدوست بداریم که خدا ما را با وجود گناهان

ِکنده از تعصبات من در بروکلین واقع در شهر نیویورک، در فضایی آ
و زشتی آمیز  در فرهنگ مسیحی این ناحیه، کلمات توهین. نژادی بار آمدم

 زمانی که برنچ ریکی، ۱۹۴۷در . نظیر کاکاسیاه، جهود، اواخواهر فراوان بود
 پوست سیاهِسرپرست تیم محبوب ما بر خالف تعصبات مرسوم، از یک 

 اسم او را گذاشتیم ًبرای بازی در تیم دعوت کرد، بسیاری از ما فورا
چیزی که بیش از همه ما را . و طرفدار تیم دیگری شدیم" کاکاسیاه دوست"

 مالکوم نام به تحصیل کرده و خشنی ِپوست سیاهکرد این بود که   میدلخور
دانست و صدای خود را با خشمی که به تعبیر   نمیودش راخد حایکس 

ضوعاتی چون زیبایی کرد و با طرح مو  میبود، بلندناپذیر  من توجیه
ِان، لزوم وجود پوست سیاه رخ  ان، آنها را بهپوست سیاهان و برتری پوست سیاهِ

های  از نظر کاتولیک. کشید  میدانستند،  می که خود را برترسفیدپوستان
ی اجتماعی، قوانین آن و ها هنظیر فاجع ی بال تغییر آمریکاها هایرلند، روی

است که هنوز هم ترس و  رفاهیمعمول در زمینۀ خدمات های  بتقل
کند و برای گفتگو و   میها سرازیر ها را به صندوق یأانگیزد، ر  میجهالت بر

 .کند  میها محدودیت ایجاد دیالوگ و اقلیت
ِحال، در کنار عقاید صحیح مسیحی، چیزهایی مثل  از زمان کودکی تا به

فر از منفی، عقاید اشتباه و تنهای  تِتعصبات نژادپرستانه، قضاو
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های  ، مکانیسمها این تمام .اند هایان نیز در ذهنم جاگیر شدگر جنس هم
   .کنند  میدفاعی هستند که از جاری شدن محبت جلوگیری

 با ام، ی برداشتهکایان که در کودگر جنس همی نژادپرستی و تنفر از ها زخم
 هنوز در ها زخم این .اند ههنوز التیام نیافتام  وجود تنویر فکری و بلوغ روحانی

 پیچیده و عمیق در وجودم طرزی بهمن باقی هستند و مثل خون و اعصاب، 
ِ من در تمام زندگی خود دانسته و نادانسته آنها را به دنبال خود .اند هریشه دواند

با . که اذعان به آنها برایم دردناک خواهد بودام   همیشه فکر کرده.ام کشیده
خواهم این احتیاط را کنار بگذارم و   میز قبل، اکنون هر روز بیش از روحال این

ًتا جای ممکن کامال و دقیقا به ماهیت این دردها و به میزان دردی که از آنها ً 
ی خود ها زخمخواهم که از   میًشخصا. خواهم شفا بیابم  می.کشم پی ببرم می

  . شفا پیدا کنم و دیگر آنها را به فرزندانم منتقل نسازم
ِساسات تنفرآمیز خود را از حپرستانه و اِچون تعصبات نژاد

تا وجود ام   همیشه کوشیدهام، ایان شایستۀ خادم انجیل ندانستهگر جنس هم
از این گذشته، . آنها را در خودم انکار کنم یا نادیده بگیرم و یا سرکوب کنم

. آنها سبب خواهد شد که قدرت بگیرندوجود  بهکردم که اذعان   میاحساس
  که آنچه به این تعصبات و احساسات منفی دامنجا است  ایناما جالب

 . آنها استزند انکار و سرکوب  می
کند که به   میشخصیت کاذب تنها زمانی شروع به کوچک شدن
خودپذیری که . وجودش اذعان شود و در آغوش کشیده و پذیرفته گردد

ّ فرزند ابا است، به من قدرتعنوان بهِنتیجۀ پذیرفتن هویت خود  بخشد   میَ
ًتا برای روبرو شدن با شکستگی شدید خود، جدا صداقت داشته باشم و 

 دوستم، خواهر که چنان هم. خود را تمام و کمال به رحمت خدا بسپارم
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 که  ما استسالمت عبارت از شکستگی«: گوید  میانی باربارا فیاندحرو
  ».شفا یافته استایم  هچون وجودش را پذیرفت

 
 ترین  و بغرنجترین ن و نژادپرستی جزو جدیایاگر جنس همتنفر از 

ِموضوعات اخالقی نسل حاضر هستند و  رسد که هم کلیسا و هم   مینظر بهِ
  .اند هگیری علیه یا له این موضوع واداشت جامعه، ما را به موضع

ّفرزندان ابا   یک هیچانسانی شوند که های  یبند وارد دستهکه  اینجای  بهَ
 منزلت انسان ندارند، فقط و فقط از کالم خدا ون أش شایسته بهی توجه
گیریها از هر نوعی که باشند  تمامی دسته بندیها و موضع. یابند  میهدایت

ّ فرزندان ابا حق نخست.اند ه انسان ایجاد شدوسیلۀ به زادگی خود را با  َ
های انسانی تعویض  بندی بندیها و گروه از این دسته یک هیچاش  کاسه

چسبند تا مطابق   مینها به آزادی خود در مسیح محکمآ. نخواهند کرد
های  یهای فرهنگی و سیاسی و ریاکار انجیلی زندگی کنند که به آالیش

کسانی که با مطرودین جامعه با . ِمذهبی مستبدانه ملوث نشده است
ی هستند که عیسی در روزگار خود، های نکنند، هما  میسنگدلی تمام رفتار

 نام بهی که صچنین اشخا. دانست  میِ گوهر مذهبِکنندگان قلب و تباه
گیرند راه به   مین در پیشکاف صارطلبانه و نفاقحیت رفتاری انحمسی

پوشانند   میمثل این است که باغ بهشت را با علفهای هرز. برند  میناکجاآباد
آورند که در آن، مردم خود را با بهترین غرایز  میوجود  بهو کلیسایی را 
 .کنند  می بیگانه احساسانسانی خویش
. کجا استکه اشکال کارمان ایم  هما همیشه دانست«: گوید  میبوکنر چنین

نیز وجود مان  ترین اشکال ما آن پلیدی و شرارتی است که حتی در متمدن
 هایی که به چهره است، یعنی همان نقابمان  دارد؛ اشکال ما عدم صداقت
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دهیم؛ اشکال ما   می انجامزنیم و در پس آنها کار واقعی خود را می
شود موفقیت دیگران ما را مثل زنبور نیش   میاست که باعثمان  حسادت

زنیم و از   میها و افتراهایی است که به یکدیگر اشکال ما تهمت. بزند
شود تا حتی زمان   میکنیم که سبب  مییکدیگر کاریکاتورهایی درست

اشکال . کنیم  میا رفتارمحبت کردن هم، با یکدیگر همچون با کاریکاتوره
: فرماید  میپطرس. ما تمام این کارهای بچگانه و زشت و مزخرف است

. این رفتارهای بچگانه را کنار بگذارید و به طرف نجات رشد کنید”
 »“. مسیح رشد کنیدخاطر به

ًذاتا " شخص مقابل"که  اینملیت، مقام و منزلت، نژاد، ترجیح جنسی و 
ی را دربارۀ محبت به یکدیگر سا خیر، حکم عیفردی دوست داشتنی است ی

َ که مثل سامری نیکو بهطور همان. کنند  نمیمحدود دهد،   میوضوح تعلیم َ
. شخص مقابل ما هر کسی هم که باشد باید محبت خود را نثارش کنیم

ِمثل سامری نیکو را تعریف کرد از حاضران پرسیدکه  اینعیسی پس از  َ َ :
دزدان دست   به این سه نفر همسایۀ مردی بود که شما کدام یک ازنظر به«

عیسی نیز در پاسخ » .به او ترحم کردکه  آن«: به او جواب دادند» افتاد؟
 ». کنیدچنان همپس بروید و شما نیز «: گفت

ِموضوع قالب در تقریبا تمام تعلیمات عیسی این است که از ملکوت  ً ِ
 ها جاری  انسانیسو به تبعیضی گونه هیچخدا، رحم و شفقت، بدون 

 .شود می
به یک گل «شود چیست؟   نمیمقصود از رحم و شفقتی که تبعیض قایل

تواند بگوید که من بوی خوش خود را   میآیا گل سرخ. سرخ نگاه کنید
 یا. های بد ول معطلند کنم و آدم  میهای خوب پخش فقط برای آدم

یدی که به آن توانید چراغی را تصور کنید که نور خود را از شخص پل می
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تواند این شخص را از نور   میاحتیاج دارد، باز دارد؟ چراغ تنها در صورتی
توان درختی را در نظر   میچنین هم. خود محروم کند که دیگر چراغ نباشد

خودش تصمیم بگیرد و یا تبعیضی قایل شود، که  اینگرفت که بدون 
ن، بلند باال و کوتاه بخشد، به نیک و بد، جوان و مس  میرا به همهاش  سایه

و حتی به کسی که  قامت؛ به حیوانات و آدمیان و تمامی موجودات زنده
اولین ویژگی رحم و شفقت همین است که بین . زند  میتیشه بر ریشۀ آن

 ».شود  نمیها تبعیض قائل انسان
چندی پیش، یک روز به خودم تعطیلی دادم و دست همسرم را گرفتم و 

در رستوران آنجا . نئواورلئان رفتیمهای  یلۀ فرانسوبا هم به گردش در مح
هم خوردیم که لذتی ای  غذایی فرانسوی صرف کردیم و بستنی خوشمزه

 . دوام داشت فراوان هر چند کم
ًسر راه دختری را دیدیم که تقریبا بیست و یک ساله بود و در گوشۀ 

مد و گلی به وی به طرف ما پیش آ. خیابان با لبخندی مهرآمیز ایستاده بود
یقۀ نیمتنۀ ما زد و پرسید که آیا مایل هستیم برای خدمت بشارتی او اعانه 

کند، جواب   میآوری وقتی از او پرسیدم که برای کجا اعانه جمع. بدهیم
مؤسس کلیسای شما دکتر سان میونگ «: به او گفتم» کلیسای اتحاد«: داد

بله، «: جواب داد» ؟مون است و با این حساب باید از پیروان مون باشید
 ».درست حدس زدید

اول . آشکارا در زندگی این دختر خانم دو اشکال اساسی وجود داشت
 عنوان بهکرد، زیرا هنوز عیسی مسیح را   میایمانی زندگی  بیدرکه  این

ِدختر کوتاه فکر و که  ایندوم . دهندۀ خود نپذیرفته بود خداوند و نجات
ِان کلیسای بدعتکار مون، شستشوی ساده لوحی بود که رهبر شارالت ِ ِ

 . داده و آلت دستش ساخته بوداش  مغزی
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به که  این صداقتت و خاطر بهدانی سوزان، من تو را  می«: به او گفتم
 چیزی که به آن خاطر بهتو . کنم  میوجدان خود وفادار هستی، تحسین

م تو نظر به. کنی  میگردی و اعانه جمع  میها داری اعتقاد داری توی خیابان
 ».توانی بدهی  میکند مسیحی است، درس خوبی  میبه هر کس که ادعا

همسرم جلو رفت و سوزان را در آغوش کشید و من هم هر دوشان را 
 ».بله«: همسرم جواب داد» شما مسیحی هستید؟«: سوزان پرسید. بغل کردم

سوزان سرش را پایین انداخت و قطرات اشک از چشمانش سرازیر شد 
ٓاالن هشت روز است «: یک دقیقه بعد گفت. رو فرو افتاد ِ کف پیادهویر بهو 

شما اولین مسیحیانی . که در این خیابان مشغول جمع آوری اعانه هستم
 مسیحیان دیگر یا نگاهی .اند ههستید که با من به مهربانی رفتار کرد

حتی . رمکه دیو دااند  و یا سرم داد زده و گفتهاند  به من انداختهآمیز  تحقیر
 ».ش کوبید توی سرممقدس کتابزنی با 

شود رحم و شفقتی است که از صمیم   میِآنچه باعث آمدن ملکوت خدا
ها و  بندی ها، دسته ها، برچسب گردد و برای آن مرزبندی  میقلب جاری

عیسی که چهرۀ بشری خدا بود، . ای، معنا و مفهومی ندارد ِهای فرقه انشقاق
ِبارۀ مأهیت شاگردی حقیقی فرای ژرف درتأملما را به   خواند و از ما میِ

ّخواهد تا با تمام وجود خود همچون فرزند ابا زندگی کنیم می َ ِ. 
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چرا مسیحی " نام به برتراند راسل در کتاب خود نام بهفیلسوف معروفی 
حیت این ِ خصوصیات مسیترین یکی از عجیب و غریب«: گوید  می"نیستم

است که از زمان ظهور آن، نابردباری نسبت به همنوع نیز در سراسر جهان 
 ».گسترش یافته است

. نظر هستند مذهبی تنگ  گواه بر این است که افراد خشکهتاریخ
ظرفیت ما را برای زندگی و شور و که  اینجای  بهی بودن مذهب خشکه

  آن را محدودرار روحانی بیشتر کند، اغلبسی با ایشعف و رویارو
شود، حقایق الهی   میهر چه بیشتر به بحثهای الهیاتی پرداخته. سازد می

آمیز  ظاهر تناقض تضادها و امور به. آورند  میکمتر انسان را به حیرت
ِشوند و خود خدا   میبندی حیات، تدوین و دستههای  یزندگی و پیچیدگ

 د کشیدهنیز در صفحات کتابی جلد چرمی محدود و محصور و به بن
ِ دیگر نه داستان مهر و محبت خدا به مقدس کتاب، ترتیب به این. شود می

 .آید میشمار  بهِانسان، بلکه دفترچه راهنمایی با توضیحات مفصل 
های  یچین شد، دسیسه  میهر بار که عیسی مسیح با فریسیان رو در رو

یکی . شد ی ممالیدند آشکار  میاین افراد که به اسم مذهب بر سر مردم شیره
 آن باید دید تأثیردارد که برای درک کامل ای  از این برخوردها اهمیت ویژه

 . که روز سبت در نزد یهودیان چه مفهومی داشت
 کتاب پیدایش. در درجۀ اول، روز سبت قبل از هر چیز یادآور خلقت بود

 و خدا هر چه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود و در روز«: فرماید می
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و در روز هفتم از . هفتم، خدا از همۀ کارهای خود که ساخته بود، فارغ شد
پس خدا روز هفتم را مبارک خواند . همۀ کار خود که ساخته بود، آرامی گرفت

و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت، از همۀ کار خود که خدا آفرید 
 ). ۳-۲ :۲ و ۳۱ :۱پیدایش (» و ساخت

دارد و برای خداوند مقدس   میِکمیل کار خلقت را بزرگروز هفتم، ت
سبت روز مقدسی است که به خدا تخصیص یافته است و زمان . است

ِاین روز یادبود در نزد یهودیان، به آن . سازد  میمشخصی را وقف او
من خداوند، خدای شما و خالق شما «: وقف یافته است که فرمودای  یگانه
اعالم رسمی این امر بود که خدا دارای حقوق روز سبت در حکم » .هستم

مطلق است و جامعۀ یهودیان با تخصیص این روز به خداوند، در واقع 
داشت که زندگی و وجود خود را مدیون وجودی دیگر یعنی خدا   میاذعان
ِ روز یادبود خلقت، به معنی پرستش و عنوان بهبنابراین، روز سبت . است

 تمام آن چیزی بود خاطر بههایش و نیز  یکوئی تمامی نخاطر بهستایش خدا 
استراحت و فراغت از . داد  میرا تشکیلشان  ِکه هویت یهودیان و دارایی

 .کار، در درجۀ دوم اهمیت قرار داشت
توان گفت که یک روز فکر نکردن به پول و تمتعات مادی، در   میپس

در . لق بوداندازی مناسب در خصوص رابطه با خا  چشمِدست آوردن بهحکم 
نشستند و   میتأملکه گذشته بود به ای  روز سبت، یهودیان دربارۀ اتفاقات هفته

تو حاکم حقیقی هستی و «: توانستند به خدا بگویند  میبا توجه به جریان وقایع
 دقیق بود، تأملسبت روزی برای صداقت کامل و » .ِمن جز مباشر تو نیستم

سنگین کردن روش زندگی خود   سبکروزی بود برای ارزیابی کارهای خود و
یهودیان در روز سبت یاد گرفته بودند که چنین . و از نو ریشه دواندن در خدا

و تدر این روز در که  اینه نا آرام است تا تام طول هفمب ما در تلق«: دعا کنند
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بود از ای  ِ روز بزرگداشت خلقت، سایهعنوان بهروز سبت » .گیرد  میآرام
 .ید که بزرگداشت خلق دوبارۀ ما در عیسی مسیح استشنبۀ عهد جد یک

. کرد  میِاطر عهد خدا را با قوم خویش زندهخروز سبت یاد و که  ایندوم 
زمانی که در کوه سینا، خدا دو لوح سنگی ده فرمان را به موسی عطا کرد، به 

ًپس بنی اسرائیل سبت را نگاه بدارند نسال بعد نسل «: مردم چنین تعلیم داد
اسرائیل آیتی ابدی  این در میان من و بنی. ت را به عهد ابدی مرعی دارندسب

است، زیرا که در شش روز، خداوند آسمان و زمین را ساخت و در روز 
بنابراین، هر سبت ). ۱۷ -۱۶ :۳۱خروج (» هفتمین آرام فرموده، استراحت یافت

 خود را به مردم وقف. اش فرصتی بود برای نو شدن عهد خدا با قوم برگزیده
  این وعدۀ او شادیخاطر بهکردند و هر سبت   میخدمت خدا تجدید

الحقیقت بشنوید، و عهد مرا نگاه دارید، همانا  اکنون اگر آواز مرا فی«: کردند می
زیرا که تمامی جهان از آن من . ها خواهید بود خزانۀ خاص من از جمیع قوم

خروج (» واهید بودو شما برای من مملکت کهنه و امت مقدس خ. است
۱۹: ۵- ۶.( 

ِکنیم که هدف اصلی نگهداشتن روز سبت فراغت از   میباز هم مشاهده
نگهداشتن روز سبت، هم مکمل پرستش بود و هم در خود، . کار نبود

هذا، عبادت و پرستش عنصر اصلی بزرگداشت  مع. شکلی از پرستش بود
 .روز سبت باقی ماند

در . نام برد" روز شادمانی"سبت همچون سالها بعد، اشعیای نبی از روز 
بایست   میدر روز سبت مردم. این روز روزه گرفتن و عزاداری ممنوع بود

. شد  میکردند و موسیقی شاد نواخته  میِسفید جشن به تنهای  سلبا
روز سبت . شد  نمی، جشن و شادی فقط به فضای معبد محدودعالوه به

م هشد و هنوز   میدی محسوبی معتقد یهوها هِمهمترین جشن خانواد
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ی با ثبات ها هور است؛ امروز نیز روز سبت، اساس و شالودۀ خانوادط همین
ی معتقد ها هها مشخصۀ خانواد ِیهودی و نیز اساس صمیمیتی است که قرن

شدند   میدر این روز همۀ اعضای خانواده دور هم جمع. یهودی بوده است
 نی را به خانۀ خود دعوتکردند و بخصوص کسا  میو مهمان هم دعوت

بینیم   میدر باب هفتم انجیل لوقا. (کردند که فقیر، غریبه یا مسافر بودند می
 که عیسی که واعظی سیار بود در روز سبت به خانۀ شمعون فریسی دعوت

 .)شود می
شد که مادر خانواده   میروز سبت در شامگاه روز جمعه، در حالی آغاز

سپس پدر خانواده بر جام شراب . افروخت  میها را آیینی شمع ای گونه به
گذاشت و   میخواند و دست بر سر هر یک فرزندانش  میدعای شکرگزاری

این مراسم و بسیاری از مراسم مشابه که . داد  میهر یک را با دعایی برکت
 گرفت، نه فقط روز سبت را تقدیس  میدر کنار عبادت رسمی صورت

 mikdashود و از آن من  مییان را تقدیس خانۀ یهودچنین همکرد، بلکه  می
ساخت که در آن، والدین حکم کاهنان را داشتند   مییکیعنی عبادتگاه کوچ

 .ِدر حکم مذبح بود و سفره
. انه بعد از تبعید یهودیان به بابل، مفهوم اصلی سبت مخدوش شدتأسفم

. ِدر زمان رهبران ضعیف یهودی، تغییری ظریف در مفهوم سبت حاصل شد
یسیان که سپرشان عادل دانستن خود بود و شمشیرشان قضاوت دربارۀ فر

. زده روح و قانون  بیدیگران، روز سبت را تبدیل کردند به رسمی سرد و
شد که بتوانند   میبخشید و از طرفی باعث  میاین کار به آنها مقام و منزلت

دی وهاز آن طرف هم، ایمانداران ی. مردم را تحت تسلط خود در بیاورند
شدند که اگر دستورات مربوط به روز سبت را مو به مو   میخاطر جمع

تصویر غلطی که . راست به بهشت خواهند رفت درست رعایت کنند یک
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نظری ساخته بود که با  ِفریسیان از خدا ارائه کرده بودند، از او دفتردار تنگ
به . شد نظر لطفش را جلب کرد  میِرعایت دقیق قوانین و مقررات شریعت

برای رهایی و تقویت ای  وسیلهجای  بهِ، دین در دست فریسیان ترتیب این
فریسیان به . مردم، تبدیل شد به راهی برای ارعاب و به بند کشیدن آنان

یهودیان متدین آموخته بودند که توجه خود را بر جنبۀ ثانوی سبت یعنی 
 .دست کشیدن از کار متمرکز سازند

زمان انبیا، روز سبت به یادگار آفرینش و عهد ، دیگر مانند ترتیب به این
سبت تبدیل شد به روزی برای . شد  نمیبستن خدا با قوم جشن گرفته
. حال دیگر وسیله به هدف تبدیل شده بود. اجرای سفت و سخت شریعت

 اصلی و فرعی را با هم مسائلای جی همین است که یذات شریعت گرا(
ایی زاده شد مجموعۀ درهم و گر آنچه از این شریعت.) کند  میوضع

ِبرهمی بود از بایدها و نبایدها که روز سبت را تبدیل کرد به بار سنگینی که 
همان نوع سبتی که عیسای ناصری  ،کرد  میوسواس و تشویش ایجاد

 .سخت از آن انتقاد کرد
شمال شرقی [ند لگونۀ روز سبت به نیوانگ هفده قرن بعد، تفسیر فریسی

در مجموعه قوانین ایالت کانتیکات که از .  راه یافت.]م ایاالت متحده
 نباید در روز سبت بدود، یا در کس هیچ«: خوانیم  میِایاالت نیوانگلند است،

سۀ لی که به جنر جای دیگری قدم بزند، مگر زماهباغ خود و یا در 
 نباید در روز سبت، کس هیچ. رود، آن هم با کمال وقار و متانت  میکلیسایی

کند، غذا بپزد، رختخوابش را مرتب کند یا خانه را جارو بزند و یا مسافرت 
اگر مردی در این روز زنش را ببوسد . موهای سر و صورتش را اصالح کند

ِیا زنی شوهرش را ببوسد، طرف مقصر بنا به حکم دادگاه مجازات خواهد 
 ».شد
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ساس ا  بیِیریگکند، سخت  میان را مخدوشسًاتفاقا آنچه رابطۀ خدا و ان
گیران  خراجروسپیان و . رهیزکاری کاذب است اخالقی و زهد و پمسائلدر 

ِیابند، بلکه این افراد به اصطالح   مینیستند که توبه کردن را بسیار دشوار
شان آسوده است قوانین روز سبت را  متدین و دیندار هستند که چون خیال

 .کنند  نمی نیازی به توبه احساساند، زیر پا نگذاشته
ِکنند توجه خود را به ظواهر مذهب   میشخاصی که مثل فریسیان عملا

ظاهر مقدس  سازند و اشخاصی به  میمثل مراسم و شیوۀ اجرای آئینها معطوف
شان  کنند، اعمال  میآورند که مدام دربارۀ دیگران قضاوت  میبار و پرهیزکار به
ذشت و تحمل روح است و نسبت به دیگران همان اندازه فاقد گ  بیماشینی و

ِمنش این افراد خشن درست بر ضد قدوسیت و . هستند که نسبت به خودشان ِ ِ
 جزو مذهبیونی هستند که به روحانیت و معنویت خود ها این«. محبت است

مسیح (ِزیادی مطمئن هستند و آخر سر هم کارشان به مصلوب کردن ماشیح 
ن و اراذل و اوباش چاقوکشان و تجاوزکارادست   بهعیسی» .انجامد  می)موعود

قتل رسید که  منانی بهؤتطهیر شده و غسل گرفتۀ مدست   بهکشته نشد، بلکه
  .دادند  می قشر جامعه را تشکیلترین محترم

 
 از میان مزارع گندم) سبت(در آن زمان عیسی در روز شبات 

ی گندم و ها هگرسنگی شروع به چیدن خوشعلت  بهشاگردان او . گذشت می
نگاه کن، «: فریسیان چون این را دیدند به او گفتند. ندخوردن آنها کرد

: پاسخ داد» .دهند که در روز شبات جایز نیست  میشاگردانت کاری انجام
 که داوود چه کرد، آنگاه که خود و یارانش گرسنه بودند؟ اید همگر نخواند«

به خانۀ خدا درآمد و خود و یارانش نان تقدیمی را خوردند، هر چند 
.  برای او و یارانش جایز نبود، زیرا فقط کاهنان بدان مجاز بودندخوردن آن
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 که در روزهای شبات، کاهنان در معبد، اید هیا مگر در تورات نخواند
گویم   میگناهند؟ به شما  بیدارند، و با این همه  نمیحرمت شبات را نگاه

 درکاگر مفهوم این کالم را !  که بزرگتر از معبد استجا است  اینکسی در
 گناهان را محکوم  بی دیگر“طالب رحمتم، نه قربانی”: گوید  میکردید که می
  )۸ - ۱ :۱۲متی (» .زیرا پسر انسان صاحب شبات است. کردید نمی

 
کنند که   میکیدأفریسیان ت.  ساده نیستجا اینموضوع عنوان شده در 

به . استتر  اجرای مو به موی شریعت از هر چیز دیگری مهم
و منزلت انسانی و نیازهای اساسی بشر، در برابر اهمیت شان  ،ترتیب این

با این همه، عیسی تاکید دارد که شریعت به . اجرای شریعت رنگی ندارد
: برای رسیدن به هدف استای  خودی خود هدف نیست، بلکه وسیله

ِاطاعت عبارت است از دوست داشتن خدا و همسایه؛ در نتیجه، هرگونه 
این نوع . شود  مینع از محبت شود، مانع از رابطه با خدازهد و تقوایی که ما

، عیسی فرمود که حال اینبا . طلبید  میآزادی، دستگاه دینی یهود را به مبارزه
آنچه عیسی . نیامده است شریعت را باطل کند، بلکه تا آن را به تحقق رساند

عرضه داشت، شریعتی جدید نبود، بلکه طرز فکر جدیدی دربارۀ شریعت 
 .بود که بر اساس محبت کردن قرار داشت

شود که از مذهب برای   میگری در کسانی ظاهر امروزه روح فریسی
ِکنند و مردم را در کالف قوانین و مقررات   میسلطه بر دیگران استفاده

دراز کنند شان  سوی بهدست یاری که  آن  بیپیچانند؛ سپس،  میناشدنی تمام
کندی اظهار . کنند  میو تقالی آنها نگاهایستند و به تالش   مییک گوشه
ِگیرد که بر پشت یهودیان   میقدرت فریسیان از بارهایی منشاء«: داشت ِ
  از ترسی فراهماستفاده  سوءِکنند؛ اسباب لذت آنها را هم  میادق تودهص
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َکلیسایی که بر درش تابلو» .سازد که مردم از ناراضی کردن خدا دارند می َ 
کارش به همان » !ایان به این مکان ممنوع استگر جنس همورود «: زند می

 بر ویترین ۱۹۴۰ در دهۀ ها هاست که برخی از مغازآمیز  اندازه زننده و تحقیر
 »!ان ممنوعپوست سیاهها و  ورود سگ«: کردند  میبصخود این عالمت را ن
، خطاب به تمام »طالب رحمتم نه قربانی«: فرماید  میسخنان عیسی که

در «: گوید  مییوجین کندی. ِنان تمامی اعصار بیان شده استمردان و ز
از اشخاص رنجمند تر  تاریخ هر کس که قانون و مقررات و سنت را مهم

ا با هریسیان در یک ردیف قرار دارد و مثل آنفقرار داده است، با 
 ».کند  میگناهان را محکوم  بیپسندیخود

 نظرانه و بازی های تنگ یمذهب خشکه نام بههایی که  چه بسیار زندگی
 !تحمل ویران شده است بی

تخصص فریسی در هر عصری، سرزنش کردن، متهم کردن و معذب 
عطای فریسی این است که پرکاه را در چشم . نمودن وجدان مردم است

طلبی خود  فریسی که از جاه. دیگران ببیند و الوار را در چشم خود نبیند
. بیند  می را ببیند، آن را روی دیگرانتواند سایۀ خود  نمیکور شده است و

بینی و قطعی  ِ و واکنش قابل پیشاو است، امضای او استاین کار، عطای 
 . او است

رفتم با   میِ به مراسم خاکسپاری خواهر دوستمکه حالیهفتۀ قبل در 
ناگهان متوجۀ . سرعت پنجاه و پنج مایل در ساعت از روی پلی عبور کردم

ت عاز را شصت و پنج مایل در ساجثر سرعت معالمتی شدم که حداک
ًفورا پدال گاز را فشار دادم و سرعت را به هفتاد مایل رساندم . داد  مینشان

برای او توضیح دادم که .  بودپوست سیاهافسر پلیس . که پلیس متوقفم کرد
او . بود که برای رسیدن به مراسم خاکسپاری داشتمای  علت تند رفتن عجله
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انداخت و ام   چندان اعتنایی نکرد و نگاهی به گواهینامههایم به حرف
در ذهنم بالفاصله . سنگین برایم نوشتای   سرعت غیرمجاز جریمهخاطر به

ممکن که  این خاطر بهجویی کردم و او را  او را متهم به نژادپرستی و انتقام
که در ای  ، فریسیترتیب به این. بود دیر به کلیسا برسم، سرزنش کردم

 . نم پنهان است زنده بودن و سالمت خود را اعالم کرددرو
گردیم که   میکنیم، در واقع دنبال کسی  میهرگاه کسی را سرزنش

ِبا سرزنش دیگران، . خود را به گردن او بیاندازیمهای  یتقصیر گرفتار
خود های  تزندگی خود را صادقانه ارزیابی کنیم و از شکسکه  اینجای  به

ود استفاده کنیم، دست به خِبرای بهتر شناختن مان  هایبرای رشد و از خطا
ِسرزنش کردن دیگران، «: توماس مور گفته است. زنیم  میدفاع از خود

دانیم   میًاساسا راهی است برای شانه خالی کردن از مسئولیت خطایی که
 ».ایم همرتکب شد

جداشدگان "ی از کوچکًیهودیت وابسته به فریسیان، گروه نسبتا 
ًداد که تقریبا دو قرن   میرا تشکیل.]" م .ی به معنی جدا شده استفریس[

دست   بهرنگ شدن آن  بیپیش از تولد مسیح، برای حفظ ایمان یهودی از
ِخارجیان، زندگی خود را وقف اجرای سفت و سخت شریعت موسی کرده  ِ

ِزندگی آنها در حکم تمرین و ممارستی طوالنی بود، ارکستر «. بودند
 ».نواخت  میِآور شریعت را بالانقطاع رنجهای  تبود که ن ای سمفونی

ِپیش از تبعید یهودیان، زمانی که روح عهد زنده بود، یهودیان در سایۀ 
در دورۀ فریسیان، همراه با درک . کردند  میمحبت خدا احساس امنیت

، آنها امنیت خود را در زیر سایۀ شریعت مقدس کتابنادرست یهودیان از 
یهی است که در چنین اوضاع و احوالی، انجیل فیضی که نجار بد. یافتند

 .ناصری عرضه داشت، غیر قابل تحمل بود
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وی معتقد . شود  میکند که با حفظ شریعت نزد خدا عزیز  میفریسی فکر
اما، آنچه . است که پذیرفته و مقبول شدنش در نزد خدا بستگی به رفتار او دارد

فرماید که شاگرد،   میاو.  با این دیدگاه استًدهد کامال مغایر  میعیسی تعلیم
گیرد و این امر به او   میشود و مورد محبت قرار  می خدا پذیرفتهوسیلۀ بهاول 
کنیم زیرا او نخست ما   میما محبت«. آوردجا  بهبخشد تا شریعت را   میانگیزه

 ). ۱۹ :۴اول یوحنا (» را محبت کرد
یک . دینش محبت ندیده استاز والحال  بهتا ای  فرض کنید که بچه

بیند که والدینش هر چه از مهر و محبت در چنته دارند   میروز، دخترکی را
من «: گوید  میاو که از محبت محروم مانده است به خود. کنند  مینثارش
که از محبت محروم حال  بهتا . خواهم مثل این دخترک محبت ببینم  میهم
کنم تا پدر و مادرم مرا   می خوب رفتارقدر آنروم و   می اما حاالام، مانده

، وی برای برانگیختن مهر و محبت ترتیب به این» .دوست داشته باشند
کند،   میزند، رختخوابش را مرتب  میش را مسواکهای نوالدینش، دندا
 زند و هر حرفی را قبل از گفتن در دهانش خوب مزه مزه  میمدام لبخند

 کند، هرگز از احتیاجاتش چیزی  نمییهزند و گر  نمیرغوقت  کند، هیچ می
 . کند  میِگوید و احساسات تلخ خود را در سینه پنهان نمی

کوشند تا برای جلب محبت خدا،   میآنها. روش فریسیان چنین است
در رابطه با خدا، خودشان . دستورات شریعت را مو به مو اجرا کنند

شان  ًیعتا دست و پایتصویری که آنها از خدا دارند، طب. شوند  میدمق پیش
جو است  اگر خدا وجودی عیب. بندد  می الهیاتی مبتنی بر اعمالوسیلۀ بهرا 

گردد، پس فریسی باید طوری   میدنبال عیب و نقص ها به که مدام در انسان
، در ترتیب به این. زندگی کند که تا جای ممکن قصور و خطا را کاهش دهد

ر حضور خدا بایستد و خدا هم تواند با حساب پاک د  میروز بازپسین
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شود که مبتنی   میفریسی شیفتۀ مذهبی. دیگر ناچار است او را قبول کند
یک دادن  داری و ده دو روز روزهای  ِاست بر شستن بیرون ظروف و هفته

 . برای نعناع و شوید و زیره
 که تالش برای جلب توجه راستی به! عجب بار غیر قابل تحملی

 گرایان هرگز شریعت. را دشوار و فرساینده استگ خدایی دور و کمال
زیرا «دهند، زندگی کنند   میتوانند مطابق انتظاراتی که به خدا نسبت نمی

همواره شریعت جدیدی وجود خواهد داشت با تفسیری جدید، مویی تازه 
 بیرون  ما استبین کلیسایی باید از  ذرهترین وجود خواهد داشت که با قوی

 ».کشیده شود
ِی درون، چهرۀ مذهبی شخصیت کاذب استفریس گرا،  ِخویشتن آرمان. ِ
ِشود که به تعبیر آلن   میِگرا و مضطرب، با مخالفت آن چیزی روبرو کمال

که  اینوجدان فریسی را ناراحتی مبهمی از . است" تروریست مذهبی"جونز 
ِاین اشتیاق . کند  میدر رابطۀ صحیحی با خدا نباشد، معذبگاه  هیچ

ال، از نیاز شدید او برای احساس امنیت در مِآمیز فریسی برای ک تشویش
ِاختیار فریسی که بالانقطاع   بیِاین خودکاوی. گیرد  میدا مایهخحضور 

گذارد تا  نمیگاه  هیچزند،   میخود را با توجه به معیارهای اخالقی محک
هایش  فریسی با دیدن ناکامی. احساس کند که خدا او را پذیرفته است

ِشود و این امر او را به دامان تشویش   میبینی خطرناکی دچار خودکمطرز  به
 .اندازد  میو ترس و افسردگی

کند که ظاهر را به   میِفریسی درون، خویشتن حقیقی مرا وقتی تسخیر
 وه کنم تا خوب باشم، از خدالوب جخدهم، حاضرم   میواقعیت ترجیح

 ِ زندگی کنم، زمام روح و جانم را در اتحاد با عیسیکه آنجای  بهترسم و  می
اگر «: گوید  میتوماس مرتون. دهم  میقوانین و مقررات مذهبیدست  به
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ر ه: م، آن عبارت خواهد بود از اینکهشپیامی برای معاصران خود داشته با
خواهید باشید، دیوانه، الکلی، ولی به هر قیمتی که شده است از یک   میهچ

ِرتون از موفقیت، پرستش مور ظالبته، من» ".موفقیت: "چیز دوری کنید
 رمت و قدرت که سببحی فریسیان به گان شیفتموار آن است، ه دیوانه
ِیر شخصیت کاذب را در نظر شود تا یک نفس بکوشند که تصو می ِ

ِدر مقابل، وقتی فروتنی دروغین من، . سازندتر  کنندگانش با شکوه تحسین ِ
 ِید و تحسین دیگران را خوارحاضر نیست لذت موفقیت را بچشد و تمج

واقعی بیگانه و های  نشوم، با انسا  میشمارد، من از فروتنی خود مغرور می
 شوم و تاخت و تاز شخصیت کاذب باری دیگر شروع  میاز آنها منزوی

 !شود می
ِفریسی درونم بیش از همه زمانی بر من غلبه دارد که خود را از نظر 

ایان گر جنس همدانم که از   میتندرویان و کسانیاخالقی باالتر از نژادپرستان، 
ها،  ایمانان، لیبرال  بی، وقتی واعظی از فراز منبر به کوبیدنحال ایندر . متنفرند

پردازد که عقایدشان با ما جور   میًو کال کسانیآمیز  طرفداران عقاید بدعت
 عتاب  باچنان همدهم و واعظ   می تکانتأییدنیست، من سر خود را به عالمت 

جلف، های  سهای هالیوود، تبلیغات تلویزیونی، پوشیدن لبا و خطاب فیلم
 . کند  میشدت محکوم هموسیقی راک و غیره را ب

کنم   می، منی که چنین از واعظ خشمگین طرفداریحال اینبا 
، عالوه به. الهیاتی استهای  ب و کتامقدس کتابپر از تفسیرهای ام  کتابخانه

. شود  نمیترکام  کنم و دعای روزانه  میلیسا شرکتًمرتبا در جلسات ک
و صلیبی نیز در ام  تصویری از عیسای مصلوب به دیوار خانۀ خود آویخته

 از خوردن ها هجمع. رنگ و بوی مذهبی داردام  همه چیز زندگی. جیبم دارم
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دهم و مبشری   میمسیحی اعانههای  نبه سازما. کنم  میگوشت خودداری
  .ِوقف خدا و کلیسا کرده استهستم که خود را 

 
شما از نعناع و شوید و ! علمای دین و فریسیان ریاکارای  وای بر شما

ِدهید، اما احکام مهمتر شریعت را که همانا عدالت و رحمت   مییک زیره ده
 شما پشه را صافی! راهنمایان کورای  گیرید  میو امانت است، نادیده

علمای دین و فریسیان ای  وای بر شما! بلعید میکنید، اما شتر را فرو می
شده که از بیرون زیبا  کاریشما همچون گورهایی هستید سفید! ریاکار
مردگان و انواع های  نرسند، اما درون آنها پر است از استخوا  مینظر به

نمایید، اما در   میبه همین سان، شما نیز خود را به مردم پارسا! نجاسات
  .)۲۸ -۲۷ و ۲۴ - ۲۳ :۲۳متی (ارتید باطن مملو از ریاکاری و شر

 
ِدر مثل فریسی و  َ  ایستد و چنین دعا  می، فریسی در معبدگیر خراجَ

گویم که همچون دیگر مردمان دزد و بدکاره و   میخدایا تو را شکر«: کند می
گیرم و از   میدر هفته روزهبار  دو. گیرم زناکار نیستم، و نه مانند این خراج

 ).۱۲ -۱۱ :۱۸لوقا (» دهم  مییک رم دهآو میدست   بههر چه
بینیم   میاول،. دعای این شخص نمودی بارز از دو عیب فریسیان است

ًدر نتیجه، دعای او تماما . که وی به تقوا و تدین خود خیلی مطمئن است
 چیزهایی است که دارد و دربارۀ آنچه ندارد و نیست، خاطر بهتشکر از خدا 
عیب بودن   بیب او در ایمانش این است که بهعی. سازد  نمیتقاضایی مطرح
ِعیب دوم وی به عیب اولش . کند  میاو خود را تحسین. خود ایمان دارد ِ
او از دیگران بیزار است و چون معتقد است که بر آنها برتری : مربوط است
فریسی شخصی است که . کند میشان  قضاوت و محکومشان  دارد، درباره
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انصافی   بیعدالتی و  بیِت و دیگران را در کمالبه عادل بودنش مطمئن اس
 . کند  میمحکوم

 که گیر خراجاما . شود  میکند، محکوم  میآن فریسی که خود را عفو
ِانکار کردن . گردد  میکند، بخشوده و از گناهانش پاک  میخود را محکوم

الزم است که با او دوست شویم، با او . فریسی درون، کاری مهلک است
آوردن آرامش و سعادت به دست   بهنیم و بپرسیم که چرا برایگفتگو ک

 . منابعی بیرون از ملکوت خدا نظر دارد
چندی پیش در جلسۀ دعایی که شرکت کرده بودم، قبل از همه مردی 

کنم   میخدایا شکرت«:  دعا کردطور اینساله ایستاد و  وپنج ًحدودا شصت
همسرش که این » .ن توبه کنمتا از آام  که امروز هیچ گناهی مرتکب نشده
خواست بگوید که آن روز   میاین مرد. دعا را شنید زیر لب غرغری کرد

از احکام  یک هیچمرتکب گناهانی چون اختالس، کفرگویی و زنا نشده و 
بند و باری جنسی و   بیوی خود را از زنا، مستی،. گانه را نشکسته بود ده

که پولس، ای  از تجربهگاه  هیچ، حال اینبا .  دور نگاه داشته بودها ایننظایر 
 .خواند، برخوردار نشده بود  میِآزادی باطنی فرزندان خدا

اگر مدام در این فکر باشیم که کدام کارمان نتیجۀ قداست و کدام 
شقاوت است و از این حقیقت غفلت کنیم که فریسی بودن با فرزند خدا 

دچار رکود و سکون سخت مان  بودن مغایرت کامل دارد، رشد روحانی
 .خواهد شد

 را از انجیل مقدس کتاببرخالف درک فریسیان از خدا و مذهب، درک 
چیزی جز حال  بهِتوان به وضعیت دخترکی تشبیه کرد که تا   میفیض

ی دارد در پاسخ به این محبت هر عمحبت از والدینش ندیده است و حاال س
 رتکبمطایی خوقت که او هر . ا انجام دهدهآید برای آن میچه از دستش بر
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 ارتکاب این خطا محبت خود را از او خاطر بهداند که والدینش   میشود می
دهد که اگر   نمیاو هرگز فکر این را نیز به ذهنش راه. دریغ نخواهند کرد

. یک روز اتاقش را مرتب نکند والدینش دیگر او را دوست نخواهند داشت
یراد بگیرند، ولی محبت آنها منوط انضباطی او ا  بیممکن است والدینش از

 .های او نیستکار به
اما تاکید . کند  میفریسی همواره بر تالش و دستاورد شخص تاکید

عیب و   بیفریسی از رفتار. خدا استانجیل فیض بر تقدم و برتری محبت 
خدا ناپذیر  ِدا از مهربانی و عطوفت پایانخآید، اما فرزند   مینقص خوشش

ی ها هیا ترزای کوچک از قدیس[ِاهر ترزا اهل لیزیو وخ. برد  میلذت
باید در که  ایناز او پرسید که منظورش از گفتن .]  م-روف کاتولیک عم

  :ترزا در پاسخ گفت. حضور خدای نیکو کودکی کوچک ماند، چیست
 

کودکی کوچک ماندن به این معنی است که بپذیریم هیچ «
ر خدا ببریم، ی خود را به حضوها ههستیم و تمام خواست

گوید؛   میدرست مانند کودکی که هر چه بخواهد به پدرش
نیز به این معنی است که نگران هیچ چیز نشویم و تالش 

 کوچک بودن .را خود، رقم بزنیممان  نکنیم که سرنوشت
 به این معنی است که فضایلی را که داریم از خود چنین هم

 ایم، هآوردست د  بهودمان آنها راخندانیم، طوری که انگار 
هایی بدانیم که خدای  بلکه فضایل خود را در حکم گنج

دهد تا هر وقت احتیاج   مینیکو در دستان کودکانش قرار
ها همواره  شد از آنها استفاده کنند، ولی در هر حال این گنج

 و باالخره، کودکی کوچک ماندن .به خدای نیکو تعلق دارند
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 خاطر به گاه یچهدر حضور خدا به این معنی است که 
شویم دست و پای خود را گم   میاشتباهاتی که مرتکب

از تر  خورند، ولی کوچک  می اغلب زمینها هنکنیم، چون بچ
  ».جدی به خود بزنندای  آن هستند که لطمه

 
بزرگ بشود و کار مهمی انجام که  اینوالدین بچۀ خود را حتی قبل از 

که برای ای   به همسایهطور یناهیچ مادری نوزادش را . دهد، دوست دارند
این هم دختر کوچولوی من که در «: کند  نمیدیدنش آمده است معرفی

آیندۀ کودکانی که از محبت های  تبنابراین، موفقی» .آینده باید وکیل شود
والدین خود مطمئن هستند، نتیجۀ تالش آنها برای پذیرفته و مقبول شدن 

  .اند هنیست، بلکه نتیجۀ محبتی است که دید
 
ِحال که فریسی چهرۀ مذهبی شخصیت کاذب است، کودک درون نیز  ِ

ِچهرۀ مذهبی خویشتن حقیقی است ِکودک، خویشتن حقیقی مرا و . ِ
ِ شاهد جا ایندر . دهد  میِفریسی، خویشتن کاذب و غیر اصیل مرا نشان

هدف روانکاوی این است که . ِپیوند جالب روانکاوی و روحانیت هستیم
انی بیمار را تشخیص بدهد، بیمار را از دید غلطی که دربارۀ اختالالت رو

طرف  کاذب است برهاند و وی را بههای  یخود دارد و آمیخته به پیچیدگ
این نقطه سوق دهد که مثل یک کودک پذیرای واقعیت باشد، یعنی همان 

باید «: فرماید  میکند و  میحالتی که عیسی ما را به قرار گرفتن در آن تشویق
 ».نند یکی از این کودکان باشیدما
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 که هست طور همانکودک درون از احساسات خود آگاه است و آنها را 
کند و در برابر   می فریسی احساساتش را سانسورکه حالیکند، در   میابراز

وقتی ژاکلین . دهد  مینشانای  های کلیشه شرایط مختلف زندگی واکنش
ِ پاپ ژان بیست و سوم از وزیر امور به واتیکان رفت،بار  کندی برای اولین

خارجه خود، جوزپه کاردینال مونتینی پرسید که چطور باید همسر رئیس 
باید به او «: کاردینال مونتینی جواب داد. جمهور آمریکا را خطاب کند

وزیر امور خارجه این را گفت و از ". خانم کندی"یا " سرکار خانم"بگویید 
. ِخانم رئیس جمهور در آستانۀ در ظاهر شددقایقی بعد، . اتاق خارج شد

برقی از شادی در چشمان پاپ درخشید و وی به آرامی خود را به خانم 
 »!ژاکلین جان«: رئیس جمهور رساند و به صدای بلند گفت

دهد، اما فریسی عواطفش را   میبروزجا  بهکودک عواطف خود را جا 
گرا یا  ی درون این نیست که شخصمسئله. کند  میمحتاطانه سرکوب

گرا، بشاش یا در خود فرورفته هستیم؛ موضوع این است که آیا  برون
جان . کنیم  میدهیم یا سرکوب  میِاحساسات حقیقی و اصیل خود را بروز

خواسته است بر سنگ قبر   میبا دلی غمگین اظهار داشت کهبار  پاوول یک
 گاه هیچکه د ان  دو کس خفتهجا ایندر «: والدینش این جمله را حک کند

 نتوانسته بود احساساتش را با وقت هیچِپدر پاوول » .یکدیگر را نشناختند
شوهرش را گاه  هیچهمسرش در میان بگذارد، در نتیجه مادر پاوول 

ِ دیگری بگشاید و درد روی بهشخص قلب خود را که  این. نشناخته بود
ساسات و خود را از او پنهان نسازد و صادقانه احهای  ستنهایی و تر

به دیگران بگوید که آنها چقدر برای که  اینعواطف خود را بروز بدهد، نیز 
 در القدس روحاو مهم هستند، پیروزی کودک بر فریسی و نشانۀ فعالیت 
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دوم قرنتیان (» ِهر جا روح خداوند باشد، آنجا آزادی است«. او استزندگی 
۳: ۱۷ .( 

ساسات خود در حکم این ِزدن اح نادیده گرفتن، سرکوب کردن و واپس
 انم ساساتح دربارۀ االقدس روح آنچه روی بهاست که گوش خود را 

 در انجیل یوحنا. عیسی به این صدا گوش فرا داد. گوید، ببندیم می
در انجیل ). ۳۳ :۱۱(ِخوانیم که عیسی دستخوش احساسات عمیقی شد  می
 بر زبانش خوانیم که عصبانیت عیسی فواره زد و این کلمات را  میمتی

گویی کرد،  اشعیا دربارۀ شما چه خوب پیش! ای ریاکاران«: جاری ساخت
شان از  دارند، اما دل  میخود مرا حرمتهای  باین قوم با ل”: آنگاه که گفت
عیسی ) ۹ - ۷ :۱۵متی (» “.کنند  میآنان بیهوده مرا عبادت. من دور است

ها را دید،   جماعتچون انبوه«جماعت را به دعای شفاعتی فراخواند زیرا 
حال و  شبان، پریشان  بیدلش بر حال آنان سوخت زیرا همچون گوسفندانی

دلش «زن نائینی را دید  هنگامی که عیسی بیوه). ۳۶ :۹متی (» درمانده بودند
آیا اگر عیسی احساسات ). ۱۳ :۷لوقا (» ".گریه مکن: "بر او بسوخت و گفت

 گشت؟  میزندگی بازخود را سرکوب کرده بود، پسر این زن به 
عیسی وقتی از دور اورشلیم را دید، احساسی از غم و سرخوردگی 

به اورشلیم نزدیک شد و شهر را دید، بر آن «: خوانیم  می.قلبش را فشرد
دادی که   میکاش که تو، حتی تو، در این روز تشخیص”: گریست و گفت

در ) ۴۱ :۱۹لوقا (» . “آورد  میچه چیز برایت صلح و سالمت به ارمغان
 خودداری عواطف خود را گونه هیچخوانیم که عیسی بدون   میجایی دیگر

شما به پدرتان ابلیس تعلق دارید و در پی «: کنان بانگ زد بروز داد و غرش
عنیا در  ی وقتی در بیتسعی). ۴۵ و ۴۴ :۸یوحنا (» ی اوییدها هانجام خواست

یش از تکدر خاطر به حاضران توپید خورد، با حالتی ب  میامشخانۀ شمعون 
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در ). ۶ :۱۴مرقس (» رنجانیدش؟  میراچ. خود بگذاریدحال  بهاو را «: که
تا «: کند که حاکی از سرخوردگی شدید است میای  ر عیسی گلهگجایی دی

عصبانیت شدید عیسی ). ۱۷ :۱۷متی (» تان کنم؟ ِبه کی با شما باشم و تحمل
تو مانع ! شیطانای  دور شو از من«: گوید  میسبینیم که به پطر  میرا زمانی
 بینیم که  میدۀ عیسی را زمانیالعا قحساسیت فو). ۲۳ :۱۶متی (» راه منی

» !زیرا دریافتم که نیرویی از من صادر شد! کسی مرا لمس کرد«: گوید می
 ها این«: گردد  میِخشم سوزان او نیز در این اعتراضش نمایان). ۴۶ :۸لوقا (

یوحنا (» ! بیرون برید و خانۀ پدر مرا محل کسب مسازیدجا اینرا از 
۲: ۱۶.( 

که دیگر ایم  هما چندان چهرۀ عیسای واقعی را در زیر خاکستر پنهان کرد
او طوری انسان بود که ما فراموش . بینیم  نمیفروغ و جالی حضور او را

شیله پیله،   بیاو صادق، ساده و: تواند باشد  می همطور اینکه انسان ایم  هکرد
عبارتی،  مکر و حیله، حساس و پر از رحم و شفقت بود؛ به  بیعاطفی،

ِکودک درون او چندان از قید و بندها رسته بود که برای عیسی گریه کردن 
او در برخورد با مردم صراحت و . عملی خالف مردی و مردانگی نبود

 زدصداقت داشت و زیر بار هیچ توافقی که صداقتش را به خطر اندا
 . رفت نمی

ّانجیل، تصویر فرزند ابا را به شکل شخصی ترسیم َ ًکند که کامال در   میِ
 کند و در ابراز آنها جلوی خود را  میهماهنگی با احساساتش عمل

پسر انسان احساسات و عواطف را تمسخر نکرد و دربارۀ آنها . گیرد نمی
ِاسات در حکم از نظر او احس. نگفت که زودگذر و غیر قابل اعتماد هستند

توانست   میگیرندۀ عاطفی حساسی بودند که با گوش دادن دقیق به آنها
 .ارادۀ پدر خود را بفهمد و رفتار و گفتارش را یکی سازد
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 ر وقت که من و همسرم بخواهیم برای شام بیرون برویم، اوهًتقریبا 
فریسی » .و وضعم برسم، بعد برویمسر  بهیک دقیقه صبر کن «: گوید می
فریسی ناپذیر  سیریهای تاش. یشه باید نقاب مذهبی خود را به چهره بزندهم

دارد به   میبرای جلب توجه و شنیدن تعریف و تمجید از دیگران او را وا
پسندیده از خود به نمایش بگذارد و منتهای تالش خود را ای  چهرهکه  این
ف در این وضعیت، عواط.  آوردعمل بهاجتناب از خطا و شکست  برای

 . ًتواند کامال دردسر آفرین شود  میسانسور نشده
 واکنشی هستند که ما نسبت به ترین ، عواطف ما، مستقیمحال اینبا 

احساسات ما . دهیم  مینشانداریم مان  درکی که از خود و نیز دنیای اطراف
 قرارمان  ِخواه منفی باشند و خواه مثبت، ما را در تماس با خویشتن حقیقی

حساسات ما نه خوب هستند و نه بد، بلکه فقط گویای آن چیزی ا. دهند می
کنیم،   میکاری که ما با احساسات خود. گذرد  میهستند که در درون ما

. نشان خواهد داد که آیا زندگی ما بر اساس صداقت قرار دارد یا روی و ریا
عقل و منطقی سپرده شود که در تسلط ایمان دست   بهِوقتی زمام عواطف ما

ِار دارد، تبدیل به راهنمای قابل اعتمادی خواهد شد که به ما زمان قر
انکار، جا به . مناسب برای اقدام و خودداری از اقدام را نشان خواهد داد

شوند که انسان با خودش   میِجایی و سرکوب احساسات مانع از این
 .صمیمی شود

ای تهی راهی بر"روحانی کردن" ِفریسی درونم از طریق ترفندی به اسم
ِکردن خویشتن حقیقی ِ انکار انسان بودنم و پنهان داشتن عواطفام، ِ ابداع ام  ِ

ِگریز زدن زیرکانۀ ذهنم به رفتار به. کرده است ظاهر مذهبی و روحانی، از  ِ
ِخصوص آنها که از ابرازشان بیم دارم نظیر  همن در برابر احساساتم، ب

 من با توجیهات به ظاهر .کند  میِعصبانیت، ترس و احساس گناه محافظت
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 های خود فاصله باطنی و بینشهای  تمنطقی، از عواطف منفی، دریاف
 . گیرم می

ی یارو ه«: خواستم بگویم  می متعصبیِسفیدپوستتابستان گذشته به 
کنم و بعد روی   میات گیرم خفه  مینداریاگر دست از این صحبتات بر
گفتن این حرف پیش خودم جای  بهاما » .کنم  میِدرخت کریسمس آویزانت

خدا این برادر را که ذهنش هنوز تاریک است «: چنین استدالل کردم
ِ من آورده است و رفتار و منش زنندۀ او بدون تردید نتیجۀ سوی به

من با وجود هر رفتاری که از خود نشان . او استاختالالت دوران کودکی 
ین استدالل مخالفت شد با ا  میمگر(» .دهد باید او را دوست داشته باشم

ان بهم بخورد و حال پوست سیاهکرد؟ اگر متعصبان سفیدپوست حالشان از 
ولی کاری ) من هم از آنها، در این صورت با آنها چه فرقی خواهم داشت؟

که من کردم این بود که از احساسات واقعی خود فرار کردم و آنها را در زیر 
مثل روحی که از بدن جدا من . پوششی از روحانیت تصنعی پنهان ساختم

ِشده باشد در برابر احساسات خود واکنش نشان دادم و از خویشتن حقیقی 
 .خود بیگانه شدم

آید، چون به   نمیدیگر ازت خوشم«: گوید  میوقتی یکی از دوستانم
من » کنی،  میدی و همیشه هم تحقیرم  نمیوقت گوش هایم هیچ حرف
شکستگی و اندوه و  ِ احساس دلًناراحت شوم، فورا ازکه  اینجای  به

: گویم  میکنم و  میظاهر روحانی فرار های به طردشدگی به طرف استدالل
 ورشخورد و دلم   میوقتی کف گیرم به ته دیگ» .این آزمایش الهی است«
. فرماید نگران فردا نباشید  میعیسی«کنم که   میافتد به خود یادآوری می

 ».خواهد مرا محک بزند  می مالی جزئیبنابراین، عیسی از طریق این مشکل
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ِانتخاب خویشتن نقاب  نشانمان  زدۀ خود و انکار احساسات واقعی ِ
به . های انسانی خود را بپذیریم دهند که حاضر نیستیم محدودیت می
گذاریم تبدیل به   میکه بر احساسات خود سرپوشقدر  آن، ترتیب این

های ما در برابر  ان و واکنشروابط ما با دیگر. شویم  میعاطفه  بیشخصی
. شوند  می قراردادی و مصنوعی،مختلف زندگی سانسور شدههای  تموقعی

ِاین روحانی سازی تصنعی احساسات و غیره هزار چهره به خود گیرد   میِ
ی لمبدهای  س لباها این ملاز آنها نه قابل توجیه است و نه سا یک هیچکه 

 .کنند  میهفِودک درون را خکهستند که 
همسرم روزلین وقتی دوران کودکی خود را در دهکدۀ کوچک و 

ِدختر خردسال کلفت اش  گذراند، همبازی  میجمعیتی در ایالت لویزیانا کم ِ ِ
آنها به اتفاق همدیگر در راهروی . نام داشت ِشان بود که برتا پوست سیاه

 ی درستلای گه کردند، بر ساحل رودخانه کیک  میبازی منزل عروسک
 خوردند و از زندگی خود برای همدیگر تعریف  میند، شیرینیکرد می
 . ساختند  میکردند و در عالم خیال برای خودشان قصرها می

وقت برای بازی با  ِیک روز شنبه، از برتا خبری نشد و دیگر هیچ
دیدگی و  دانست که موضوع بیماری و آسیب  میروزلین. روزلین برنگشت

بنابراین، . گفت  میًود مادر برتا حتما به اومرگ در میان نیست، چون اگر ب
روزلین که نه سال بیشتر نداشت از پدرش پرسید که چرا برتا دیگر برای 

این » .این کار دیگر صالح نیست«: پدر جواب داد. آید  نمیبازی با او
 . از یاد نبرده استوقت هیچجواب را روزلین 

شمانی که از این  و چاو استکه کودک دارد، چهرۀ واقعی ای  چهره
ِهایی نظیر  کنند، خود را برای دیدن برچسب  میچهره به دنیا نگاه

، کاتولیک و پروتستان، کاپیتالیست و سفیدپوست و پوست سیاه
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ها،  برچسب. کنند  نمیسوسیالیست، آسیایی و آمریکای التینی و غیره تنگ
این . ندار استگویند فالنی دارا و بهمانی   میًکنند و مثال  میبرداشت ایجاد

 . این زن، زیبا و آن یک بدقیافه است. مرد تیزهوش و آن یک کندذهن است
سازند که   میمان ها به نوبۀ خود تصاویری از اشخاص در ذهن برداشت

: گوید  میآنتونی دمیلو. شوند  میزادهآمیز  ًنهایتا از این تصاویر عقاید تعصب
به .  تعصبات خود خواهید دیدِاگر آدم متعصبی باشید، دیگران را از چشم«

ِفریسی درون، بیشتر وقت » .ِبیانی، دیگر آنها را به چشم انسان نخواهید دید
 اند، هایی که خود و دیگران زده خود را صرف واکنش در مقابل برچسب

 .کند می
پدر «: گویند که یک روز مردی پیش کشیش کاتولیکی رفت و گفت می

 ».کنیدًروحانی، لطفا برای سگ من دعا ب
 »یعنی چه برای سگ من دعا کنید؟«: کشیش عصبانی شد و گفت

خوب، این سگ برای من خیلی عزیز بود و خواستم برایش «: مرد گفت
 ».دعا شود

  برای سگ جماعت دعاجا اینببین حضرت آقا، ما «: کشیش جواب داد
توانی بروی به کلیسای آن   میخواهد  میحاال اگر خیلی دلت. کنیم نمی
 ».یک وقت دیدی برای سگ هم دعا کردند. چهسرکو

ًمن واقعا سگم را «: کرد به او گفت  می کشیش را ترککه حالیمرد در 
 این دعا به کلیسا خاطر بهدوست داشتم و حاضر بودم که یک میلیون دالر 

 ».هدیه کنم
کجا با این عجله؟ تو . بابا صبر کن«: کشیش این را که شنید گفت

َتی که سگت کاتولیک بوده استگف  میبایستی به من َ.« 
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چه کسی در «: در آن هنگام شاگردان نزد عیسی آمدند و پرسیدند
خواند و او را در میان اعیسی کودکی را فر» پادشاهی آسمان بزرگتر است؟

گویم، تا دگرگون نشوید و همچون   میآمین به شما«: ایشان قرار داد و گفت
پس، هر که . مان راه نخواهید یافتکودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آس

واهد خان بزرگتر مودک فروتن سازد، در پادشاهی آسکخود را همچون این 
 ). ۴ -۱ :۱۸متی (» بود

شاگردان چون نیاز داشتند که به چشم دیگران مهم و با اهمیت جلوه 
. کردند  میاز بقیه بزرگتر است بحثشان  کدامکه  اینکنند، با هم بر سر 

 طلبانه های جاه هر وقت که شاگردان درگیر این بحث«:  استمفسری گفته
کند به   میدهد یا شروع  میشوند، عیسی کودکی را در میان ایشان قرار می

 ».صحبت دربارۀ کودکان
 توجه گاه هیچدهد   می۱۸به پاسخ تند و تیزی که عیسی در متی 

ن فرماید که در ملکوت آسما  میعیسی. مبذول نشده استای  شایسته
خواهیم که در ملکوت خدا   میاگر. ِچیزی به اسم بزرگترین وجود ندارد

بزرگترین باشیم، باید نوکر و خادم همه شویم؛ باید به دوران بچگی خود 
عیسی به . بازگشت نماییم تا در ملکوت آسمان در جایگاه اول قرار بگیریم

ر نزد او دهد و توسل به قدرت، هیچ جایی د  نمیبلندپروازی چندان میدان
 ». قدرتی ندارندها هنباید فراموش کرد که نوکران و بچ«. ندارد
اندازد، خواه بزرگ وخواه کوچک،   میراه قدرتی که فریسی بههای  یباز

مختلف تسلط پیدا کند و از این های  تبرای این است که بر مردم و وضعی
 فَاشکال مختل. و منزلت و نفوذ و شهرت خود بیافزایدشان  طریق بر

ها از همین  خوانی جوئیها و مخالف گری، ستیزه  از مردم، سلطهاستفاده سوء
برای فریسی زندگی عبارت است از . گیرند  میِجنگ قدرت مایه
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ِفریسی درون، سیستم . ِاز حرکات زیرکانه و حرکات واکنشیای  مجموعه
ِراداری بسیار مجهزی را ایجاد کرده است که نسبت به تحرکات هر شخص 

کند، حساس   میضعیتی که حتی از دور موقعیت و قدرت او را تهدیدیا و
 .است

ی کهایی که در کود ِی ما برای جبران عجز و ناتوانیفسیستم عاط
مان  کند که ممکن است سخت دلباختۀ قدرت  می طوری عملایم، هداشت

مادی باشد یا استفاده از های  یسازد، حال این قدرت ممکن است دارائ
 چنین هم. تصادی و سیاسی برای زیر نفوذ قرار دادن مردمهای اق اهرم

ِممکن است که شخص به انگیزۀ کسب قدرت، مدام در فکر مال اندوزی 
بنگرند، مدام "توجه جالب"چشم فردی مردم در او بهکه  اینباشد و یا برای 

داند که در قلمرو مذهب، دانش و   میفریسی. بر معلومات خود بیافزاید
داند که   میفریسی این را خوب. واند در حکم قدرت باشدت  میمعلومات

. شوند  میِگیری نهایی، مردم نظر متخصص را جویا قبل از هرگونه تصمیم
تازی در میدان است، از تبادل نظر  این جنگ قدرت که هدفش یکه

آورد که با  میوجود  بهِکند و روح رقابت و جنگ و ستیزی را   میجلوگیری
وقتی که به «: گوید  میآنتونی دمیلو. کودکانه در تضاد استِآالیش   بیروحیۀ

را سخت به خود مان  کنیم، اولین چیزی که توجه  میچشمان کودکان نگاه
داشتنی  ِکند، معصوم بودن این چشمان است؛ این خصلت دوست  میجلب

توانند دروغ بگویند، نقاب به چهره زنند یا تظاهر به   نمی کهآنها است
 ».ه نیستندچیزی کنند ک

حال،  با این. بینی هستند ترفندهای فریسی برای کسب قدرت، قابل پیش
در نتیجه . ماند  میطلبی فریسیان چندان زیرکانه است که از چشم پنهان قدرت

فریسی که . حرفی به آنها نزننداش  ممکن است مردم متوجۀ آن نشوند و درباره
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رد، در کسب قدرت، جمع برای همۀ اشکال قدرت داناپذیر  اشتهایی سیری
آوردن مقام و دست   بهکردن پیروانی برای خود، کسب دانش و معلومات و

. گردد  میهنِشود، اما با کودک درونش بیگا  میِمنزلت و کنترل دنیای خود موفق
هراسد،   میخواهد روی دستش بلند شود  میاو زمانی که یکی از زیردستانش

شود، وقتی خود را در   میبیند بدبین می العمل منفی موقعی که از مردم عکس
 کند، وقتی نگران است مضطرب  میبیند، به همه شک  میمعرض تهدید

آید و   نمیگیرد، خواب به چشمش  میشود، در برابر شرایط سخت که قرار می
شخصیت کاذب که در . شود  میاگر شکست بخورد دنیا روی سرش خراب

گیرد که از بیرون   میمقدسی در پیشظاهر  جنگ قدرت گرفتار است، زندگی به
کند، اما از درون، او دلتنگ است و مضطرب و تهی   میآمیز جلوه بسیار موفقیت

جای کنترل  های عاطفی مورد بحث در پی آن هستند که به واکنش. از محبت
خویشتن حقیقی، . وسیلۀ خدا، خدا را تحت کنترل خود دربیاورند هشدن ب

ًتواند حفظ کند که اوال همواره   می از این طریقوار خود را معصومیت کودک
وسیلۀ همتایانش ارعاب و  هًیاد داشته باشد و ثانیا بد هویت اصلی خود را به

 آلوده نشود؛ منظور از همتایان کسانی هستند که به معنی واقعی کلمه زندگی
 کنند، بلکه مدام در فکر این هستند که مورد تعریف و تمجید دیگران واقع نمی

شوند؛ حاضر نیستند که خودشان باشند و با شادی و شادکامی زندگی کنند، 
بلکه با حالتی عصبی مدام در حال مقایسه کردن خود با دیگران و رقابت 

ارزشی هستند که   بیهستند و سخت در تقالی رسیدن به آن چیزهای پوچ و
از شکست موفقیت و شهرت نام دارند؛ آنها برای رسیدن به این دو چیز، حتی 

  .شان نیز ابایی ندارند و تحقیر و نابود کردن همسایگان
دربارۀ اهمیت ای  ِجان برادشاو یکی از کسانی است که مطالب حکیمانه

حد و   بیهای ِدر این عصر پیچیدگی. ِارتباط با کودک درون بیان داشته است
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وار،  ِها، کشف مجدد روحیۀ کودک زدگی حصر، دستاوردهای عظیم و دل
از «: گونه که ویلیام مک نامارا گفته است دارد و همانای  العاده یت فوقاهم

ًاین روحیه، تنها کودکانی که لوس نیستند، مقدسانی که رسما قدیس اعالم 
توانند   میهای غیر رسمی، نام و نشان و دلقک  بیِ حکیماناند، نشده

قدیسان  مثل شان هایمنظور کسانی هستند که هرچند کار. [برخوردار شوند
مثل دلقکان است، عملکردشان شان  مثل حکیمان و بامزگیشان  و حکمت

  ».]م . تعریف و تمجید مردم و کسب وجهه در اجتماع نیستخاطر به
ِتا کودک درون خود را باز نیابیم، خویشتن حقیقی خود را نخواهیم 
شناخت و آهسته آهسته شخصیت کاذب ما همان کسی خواهد شد که 

ِهم روانشناسان و هم نویسندگان ادبیات روحانی بر . هستیمکنیم   میخیال
را تا جای ممکن خوب مان  ِاین نکته تاکید دارند که باید کودک درون

بشناسیم و او را همچون قسمتی دوست داشتنی و ارزنده از وجودمان در 
ِمثبت کودک، نظیر باز و پذیرا بودن، تکیه و های  یویژگ. آغوش کشیم ِ
 اهل بازی و تفریح بودن، سادگی و برخورداری از عواطف اعتماد کردن،
ی جدید را نپذیریم یا فقط در فکر ها هایدکه  اینشوند از   میحساس، مانع
 و نیز القدس روح، ما را پذیرای کارهای عجیب عالوه به. منفعت باشیم

ِارغ از خود بودن ف. سازند  میانیحبرای رشد روآمیز  رهطمخاهای  تفرص
نشدنی و  تمامهای  سِارگونه، تفتیش نفمودکاوی بیخ را از امودک، ک

 .کند  میانی حفظحِگرایی رو بار به کمال شیفتگی زیان

 گونه همان. شود  نمی، کار ما با بازگشت به کودک درون تمامحال اینبا 
ِاگر در باطن خود، جز کودک درون چیزی «: گوید  میکه جف ایمباک

اگر فقط خودمان را . تنهایی خویش خواهیم ماند در انزوا و چنان همنیابیم، 
» .به احساس صمیمیت دست نخواهیم یافتمان  از نو بیابیم، در باطن
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جوییم، نه   میِهنگامی که در سیر و سلوک روحانی خود کودک درون را
ِکودک "یابیم که ژان گیل   می آن چیزی راچنین همفقط معصومیت بلکه 

انضباط و خطرناک،   بیِ سایه نشین درون،ِکودک. خواندش  می"نشین سایه
ِخودشیفته و خودرأی و سرکش است و چه بسا بر سر سگ خانه یا 

 گانه ناخوشایند را بچههای  یما این ویژگ. ی دیگر بالیی بیاوردها هبچ
 .کنیم  میشان خوانیم و یا انکار و از فکر خود بیرون می

دم، دیدم که زمانی که من با قسمت تاریک کودکی خود روبرو ش
من از والدینم، کلیسایم و از . داد  میهایم تشکیل قسمت اعظم آن را ترس

 شاید قدیس، دربارۀ شخصی نام بهانی منویسندۀ رو. ترسیدم  میتاریکی
کودک را بر عهده داشت و در حکم ای  و که سرپرستی عدهل ایان بدنام به

. تشبر داخ ها هچن باس ایسًظاهرا فقط ایان از اح«: گوید  میپدرشان بود،
. دانست که هر لحظه از زندگی چقدر برای آنها ترسناک است  میط اوقف

های  سکابوکه  اینمگر نه ! آخر بچه بودن سرتاپایش ترسناک است
جا نرسیدن، سر جلسه امتحان نشستن و  نظیر دویدن و به هیچ بزرگساالن

ِتن، انعکاس همان ِآماده نبودن و نمایش تئاتر در پیش داشتن و تمرین نداش
. کودکی است؟ انعکاس همان عجز و ناتوانی و همان بازنده بودنهای  ستر

دانند جز   میزنند که همه  میها در سرمان به نجوا از چیزی حرف این ترس
 ».ما

 سوی به به خودی خود هدف نیست، بلکه ما را مان، ِکشف کودک درون
کند؛ این کشف،   می، هدایتِاعماق اتحادمان با خدایی که در ما ساکن است

ّبا ابا غرقمان  ُما را در پری رابطه ِشود که با درک پرشور   میکند و سبب  میَ
ّمان، فرزند ابا است و ابا او را چه  این حقیقت زندگی کنیم که کودک درون َّ َ

  .در نور باشد و چه در سایه، محکم به آغوشش فشرده است
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ّفریسی و فرزند ابا َ ِ ۱۳۵ 

  : کنیدبه سخنان ذیل از فردریک بوکنر توجه
 

 شویم که  میرزند بودن خود واقففبه ای  شاید از لحظه«
 فرزندانش دوست دارد و محبت عنوان بهفهمیم خدا ما را  می

او به ما از آن سبب نیست که ما شایستگی محبتش را داشته 
آوردن دست   به؛ به این سبب هم نیست که برایایم هیا نداشت

نتیجه   بی این کوششکهایم  هیا فهمیدایم  هبت او کوشیدحم
است؛ او ما را دوست دارد، چون تصمیم گرفته است که 

  ما استما فرزندان او هستیم، چون او پدر.  بداردمان دوست
هایی که برای انجام دادن کارهای نیک، بیان  و تمام تالش

 آوریم، از باثمر گرفته تا  میعمل بهحقیقت و درک امور 
ِدانی است که با وجود بلوغ های فرزن ِثمر، در حکم تالش بی

ما او را که  اینشان، هنوز فرزند هستند، چون قبل از  زودرس
ِ فرزندان، از طریق عیسای عنوان بهدوست بداریم، او ما را 

 ».مسیح، محبت کرد
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 فصل ششم

  حضور زندۀ مسیح
 

 در گوشۀ خیابانی در لندن ۱چسترتون. کی.  جیکه حالیبار در  یک
قربان، اطالع دارم که «: رشگری به او نزدیک شد و پرسیدایستاده بود، گزا

 »ی از شما بکنم؟سؤالتوانم   می.اید هًاخیرا حضرت عالی به مسیح ایمان آورد
 ».البته، بفرمایید«: چسترتون جواب داد

ایستاد،   میشد و پشت سرتان  میٓ همین االن ظاهرکرده قیامِاگر مسیح «
ًستقیما در چشمان گزارشگر نگاه کرد چسترتون م» کردید؟  میشما چه کار

 ».ٓهمین االن هم ایستاده است«: و گفت
ًآیا این جواب چسترتون صرفا بازی با کلمات، خواب و خیال و یا 

ِ حقیقت ترین پاسخی زاهدانه نبود؟ خیر، آنچه چسترتون گفت، واقعی
ی یهودیه و ها هعیسایی که در جاد.  ما استًزندگی ما و اصال خود زندگی

عیسای تاریخ، . پیمود، همان است که در کنار ما حضور دارد  میلیل راهج
 . عیسای ایمان نیز هست

 بر رستاخیز، فقط برای دفاع از ایمان مقدس کتابِتمرکز الهیات 
مسیحی نیست، یعنی امروز دیگر رستاخیز فقط در حکم بهترین مدرک 

نی است که پیام ایمان به این مع. برای اثبات حقانیت ایمان مسیحی نیست
 و شباهت خدا صورت به عاملی پویا بپذیریم که ما را عنوان بهانجیل را 

پیام انجیل، شنونده را از طریق قدرت پیروزی عیسی بر مرگ، . آورد میدر
 

 به "صلیب طالیی" پلیسی هم نوشته است و برخی از آنها مانندهای  ننویسندۀ کاتولیک که رما ۱
 .م .اند هفارسی ترجمه و به چاپ رسید
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 فصل ششم ۱۳۸

دارد که قدرتی پنهان در جهان وجود   میانجیل اعالم. دهد  میاز نو شکل
ِدارد و آن عبارت است از حضور زندۀ مسیح   ها انساناین قدرت،  .کرده مقیاِ

 سازد،  میرا از اسارتی که صورت و شباهت خدا را در آنها تیره و تار
 .رهاند می

بخشد؟ چه چیز بین تعالیم عیسی و   میچه چیز به تعالیم عیسی قدرت
اگر . کند؟ مسیح زنده  میبودا و سخنان حکیمانۀ کنفوسیوس تفاوت ایجاد

توانستیم موعظۀ سرکوه را دروس   میه بود،عیسی از میان مردگان قیام نکرد
حال که او برخاسته است، . آوریمشمار  بهدر زمینۀ اخالق ای  العاده فوق
حال دیگر، موعظۀ . توان از این دید به موعظۀ سرکوه نگاه کرد  نمیدیگر

کنندۀ کالم  قدرت دگرگون.  ما استسرکوه تصویری از سرنوشت نهایی
  حضور دارد، خداوندی که در کنار کالم خودکرده ِخدا در خداوند قیام

بخشد که هم نهایی است و هم برای   می به آن معناییطریق بدینایستد و  می
 .زمان حاضر

کنندۀ پیام انجیل از رستاخیز  باید تکرار کنم که قدرت پویا و دگرگون
 .اند هنویسندگان عهد جدید نیز همین حقیقت را بارها گفت. شود  میناشی

» خواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم می«: سول فرمودپولس ر
 ). ۱۰ :۳فیلیپیان (

 ودخًی دقیقا همان کسی است که سپذیریم که عی  میوقتی با ایمان
 .کنیم  می را تجربهکرده قیامگوید، مسیح  می

این حقیقتی است که رسوالن به آن شهادت . خدا عیسی را برخیزانید
، ایمان ما به رستاخیز از دو حال خارج نیست، یا مقدس کتابمطابق . دادند

به رستاخیز ایمان داریم و در نتیجه به عیسای ناصری هم ایمان داریم و یا 
 .ِمنکر رستاخیز هستیم و به عیسای ناصری هم ایمان نداریم
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 ۱۳۹ حضور زندۀ مسیح

از نظر من مهمترین دعوت ایمان مسیحی این است که با شجاعت به 
وهشت سال است که  بیش از سی. گوییمحضور زندۀ مسیح، لبیک و آمین ب

ِکه چطور آن شور و اشتیاق روزهای اول ام  و دیدهام  به مسیح ایمان آورده ِ
  .مرور خاموش شده است ایمان، به
که بتوانم با قطع و یقین بگویم که زندگی مسیحی ام   عمر کردهقدر آن

؛ ایمان گذرد  مییمدر اوج کامیابی سپری شود در سریر ناکاکه  آنبیش از 
خالی از شک نیست و هر چند خدا خود را در طبیعت و تاریخ گاه  هیچ

ِ راه برای شناخت خدا این است که ترین مکشوف کرده است، مطمئن
 غیر قابل غایت به یعنی tamquam ignatumتوماس آکویناس او را قول  به

شود؛ وصف او در هیچ   نمیفکر او در هیچ ذهنی جا. شناخت بدانیم
 گنجد؛ او فراتر از همۀ توصیفات و توضیحات عقلی و منطقی نمیای  کلمه

 .ما است
ِلبیک گفتن من به مسیح زنده که در او پری الوهیت تجسم یافته 

در زمان . دهد  می قرارتأثیررا تحت ام  ترسناک است، چون زندگی شخصی
شدگی، موقع مرگ یکی از عزیزان، در تنهایی و ترس، با دلتنگی و رها

ِ آگاهی از فریسی درون و نیز با وجود رفتارهای عجیب شخصیت وجود
کاذب، لبیک گفتن به حضور زندۀ مسیح، مستلزم شجاعت و تهور و 

 .جدیت کامل است
 است با تمام وجود به این لبیک گفتن، عملی از روی ایمان و پاسخی

مان  مان و در درون کرده که در کنارمان، در برابرمان، در اطراف عیسای قیام
ایمان ما به که  اینحضور دارد؛ این لبیک گفتن، فریاد اطمینان ما است از 

کند، بلکه ما را از تهدیدی به   میعیسی نه فقط از ما در برابر مرگ حفاظت
. دارد  میمراتب بدتر از مرگ که شرارت و پلیدی خودمان است، محفوظ
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 فصل ششم ۱۴۰

 دم از تغییر گی که یکباید در این زندبار  این لبیک را نه یک بار، بلکه صدها
 .گفت ایستد، گفت و باز نمی

 معنایی را از زندگی ما  بی، پوچی وکرده قیامِآگاهی از حضور مسیح 
است که وقایع زندگی ما انگیز  مقصود از پوچی، این فکر هراس. زداید می

ی از حضور ه، آگاترتیب به این. نه ارتباطی به یکدیگر دارند و نه حاصلی
ِکند تا تمام زندگی خود را همچون یک کل   می به ما کمکدهکر قیامِمسیح  ِ

ًواحد ببینیم و طرحی را از زندگی خود مشاهده کنیم که قبال هرگز ندیده 
 .بودیم

  بینیم؟  میِی حضور زندۀ عیسی را در زمان حالها هآیا این نشان
 

آوریم که در گذشته روی شمار  بهای  ًاگر رستاخیز عیسی را صرفا واقعه
یک الهیدان .  خود را بر زمان حال از دست خواهد دادتأثیرده است، دا

  رستاخیز حقیقینام بهویلیامز، در کتاب خود . آ. انگلیکن به اسم اچ
ارتباط با   بیاز آنجا که واقعه رستاخیز را از نظر زمانی دور و«: نویسد می

و به همین ًدانیم، رستاخیز عموما برای ما چندان معنایی ندارد   میخودمان
 مردم حق .معناست  بیدلیل است که برای بیشتر مردم، رستاخیز از بیخ و بن

ِدارند که نسبت به عقایدی که در تجربۀ حاضر آنها محلی از اعراب ندارند، 
  ».بدبین باشند

 
ًاز سوی دیگر، اگر رستاخیز را امیدی صرفا مربوط به آینده بدانیم که 

روزی ما هم با مسیح در جاللش که  ینا و نیز  ما استِمتضمن رستاخیز
سر و صدا از   بی راکرده قیامِحکومت خواهیم کرد، در این صورت مسیح 

رستاخیز را خواه به گذشته محدود کنیم و . زمان حاضر بیرون خواهیم راند
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 ۱۴۱ حضور زندۀ مسیح

معنا خواهد شد و این   بیخواه به آینده، حضور زندۀ مسیح در زمان حاضر
. د را از جریانات زندگی روزمره کنار بکشیمامر سبب خواهد گردید که خو

شود که هم اکنون با عیسای زنده   می مانع از اینچنین همچنین طرز فکری 
  .مشارکت داشته باشیم

 
به بیان دیگر، حضور زندۀ مسیح را در حال حاضر و در زندگی هر 

:  خطاب به شاگردان فرمودکرده قیامِمسیح . روزۀ خود باید تجربه کنیم
اگر این ). ۲۰: ۲۸متی (» ک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستماین«

سخنان مسیح را جدی بگیریم آنگاه باید انتظار این را داشته باشیم که او 
ن باشد، شان ما زنده و رومر ایگا. فعاالنه در زندگی ما حضور داشته باشد

  قرارأثیرترا تحت مان  آن مواقع و لحظاتی را که قدرت رستاخیز زندگی
اعتنا   بیما چندان که غرق در عوالم خود و. دهد، تشخیص خواهیم داد می

های ظریفی که عیسی برای  ِبه حضور زندۀ مسیح هستیم، متوجۀ روش
  .شویم  نمیگیرد  میکار بهمان  جلب توجه

 
 تأثیرما باید طوری خود را تربیت کنیم که «: گوید  میویلیام بری چنین
 دگی خود که بعضی به آن شایعۀ دخالت فرشتگانلمس خدا را بر زن

اجازه بدهید منظور » .ات دیگر تشخیص بدهیمتأثیرگویند، از بین تمام  می
 .خود را با مثالی بیان کنم

موقعی که به منزل . کردم  میِیک روز شنبه تا دیروقت در کلیسا کار
ه این گیر ضبط شده بود ب رفتم، پیغامی کوتاه و صریح روی دستگاه پیام

خواهد شما را   میخانم فرانسس برنان در حال احتضار است و«: مضمون
 ».ببیند
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به فرودگاه که رسیدم تاکسی . روز بعد به سمت شیکاگو پرواز کردم
. ِگرفتم و حول و حوش ساعت نه به خانۀ سالمندان حضرت مریم رسیدم

هنوز در به طبقۀ چهارم رفتم و از پرستار شب پرسیدم که آیا خانم برنان 
 ».۴۲۲بله، تشریف ببرید آخر راهرو، اتاق «: پرستار جواب داد. اتاقش است

بر تخت خواب دراز کشیده بود و ای  در اتاق، خانم نود و یک ساله
این خانم در چهل سال . خواند  میدر کنارش نشسته و زیر لب دعاای  راهبه

ًما نام  رس۱۹۶۰و خشک کرده بود و حتی در تر  گذشته مثل مادر مرا
خوب «: خواهر روحانی وقتی مرا دید گفت. خانوادگیش را به من داده بود
های  سم شدم، بوخادر مِ صورت روی به» .شد آمدید، چشم به راهتان بود

مادر، دست راستش را » .مادر، دوستت دارم«: نشاندم و گفتماش  بر پیشانی
د تا منظورش را یکی دو ثانیه طول کشی. هایش را نشان داد دراز کرد و لب

مادر، تمام نیرویی را که در بدن نزار و ضعیفش مانده بود جمع . فهمیدم
تبسمی بر لبش . کرد و سرش را بلند کرد و سه مرتبه همدیگر را بوسیدیم

 .چند ساعت بعد مادر چشم از جهان فروبست. نشست
شد، همراه دوستانم به سمت   می قلبم از اندوه فشردهکه حالیدر 

تصمیم گرفتم که . راه افتادم تا ترتیب مراسم خاکسپاری را بدهم بهشیکاگو 
بعد از . ُشب را در متلی بگذرانم که در نزدیکی محل خاکسپاری واقع بود

مراجعه به پذیرش هتل، کلید اتاق را گرفتم و با آسانسور به طبقۀ چهارم 
ر قفل سپس به انتهای راهرو رفتم و کلید را از جیبم در آوردم و د. رفتم

 .۴۲۲: ناگهان نگاهم به شمارۀ اتاق افتاد. چرخاندم
 صندلی روی بهمتعجب و حیران، وسایلم را زمین گذاشتم و خود را 

.  اتاق دیگر هم جز این یکی وجود داشت۱۶۱در این متل، . راحتی انداختم
آیا تصادف محض باعث شده بود که اتاقی با همان شمارۀ اتاق مادر 
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 ۱۴۳ حضور زندۀ مسیح

ده شود؟ در این افکار بودم که مثل صدای زنگی که در به من داام  مرحوم
چرا «: اعماق روح و جانم طنین افکند، صدای این کلمات در ذهنم پیچید

در بیرون، ابری از آسمان گذشت و از » جویید؟  میزنده را در میان مردگان
ناگهان تبسمی فراخ به لب آوردم . پس آن نور خورشید به درون اتاق تابید

 »!خانۀ جدیدت مبارک. مامان، تو زنده هستی«: و گفتم
گوید مرز بین این زندگی و زندگی   می که جان شیطور همانشاید 

 یشجان . کنیم  میو نفوذپذیرتر از چیزی است که فکرتر  جاودانی باریک
مردم با عالیمی از زندگی پس از مرگ، گاه در جریان اتفاقات «: گوید می

توان   میالبته. شوند  میده، روبروالعا قتی خار تجربیاطیعادی زندگی و گاه 
دربارۀ این تجربیات بحث کرد و آنها را رد و تکذیب نمود، ولی کسانی که 

این عالیم و . ندارندشان  گیرند راهی جز پذیرفتن  می آنها قرارتأثیرتحت 
 امید ما ترین  و در عین حال شکنندهترین کنند که عمیق  میتجربیات، ثابت

پایه و   بی، امیدی"تو نخواهی مرد"مان بگوییم  شود به عزیزان  میکه باعث
 ».اساس نیست

برنان پایت «: گویند  میهای درونم به نجوا صدای تردیدها و شک
 اما ایمان من که از رستاخیز مایه» .شود  مییواش به لب گور نزدیک یواش
 کرده قیامشنود و فروغی از مسیح   میهای فرشتگان را گیرد، صدای بال می
 .  ما استاز خودتر  آگوستین قدیس با ما صمیمیقول  بهبیند؛ مسیحی که  می

که ممکن اند  ی فردریک بوکنر نقل شدهها هدر زیر دو مورد از تجرب
ًی یاد شده باشند و شاید هم اصال چیز مهمی ها هاست مواردی از نشان

 .سپارد  می را به خوانندهباره اینگیری در  بوکنر تصمیم. نباشند
یکی از این اتفاقات زمانی افتاد که دیروقت به بوفۀ فرودگاه رفته بودم تا 

ًمن از پرواز کردن بیزارم و خوردن یک نوشیدنی معموال از . چیزی بنوشم
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ها  غیر از من کسی در بوفه نبود و همۀ صندلی. کاهد  میاضطراب پرواز
ندلی هم که رو به جلوی این ص. روی یکی از صندلیها نشستم. خالی بودند

بود که با  یئیباالی منو ش. ا گذاشته بودندپیشخوان قرار داشت، منوی غذا ر
 است که برای ثابت نگاه داشتن کراوات به آنای  کمی دقت معلوم شد گیره

. ب. ف. ِروی گیره حروف اول اسم من حک شده بود، یعنی س. زنند می
گفتم که   میحک شده بود،اگر فقط حرف ب . دهانم از فرط تعجب باز ماند

ًگفتم جدا که عجیب   میتصادف جالبی است؛ اگر ف و ب با هم بودند،
هم با ترتیب درست،  سه حرف اول اسم من آنکه  ایناست، ولی احتمال 

من این . تصادفی بر روی این گیره حک شده باشند، یک در میلیون است
نی مناسب، از مسیری ًقضیه را پیش خودم چنین تعبیر کردم که حتما در زما

 چه پیشامد پوچ و. موریتی صحیح هستمأِصحیح، عازم به انجام رساندن م
 .ها هم نیست ارزشی، ولی گفتن این حرف به این سادگی بی

در این .  فوت کرده بودتازگی بهِهم خواب دوستی را دیدم که بار  یک
 خوابی که چندان هم به خواب شباهت نداشت دوست متوفی خود را در

دلم . از دیدنت خوشحالم«: به او گفتم. حالی دیدم که در اتاق ایستاده بود
ًببینم، تو واقعا «: گفتم» .دانم  میبله،«: دوستم گفت» .برایت تنگ شده است

ی نتوا می«: متگف» .ام  ایستادهجا اینالبته، که «: جواب داد» ای؟ آنجا ایستاده
این را گفت و رشته نخ آبی رنگی » .توانم  میالبته که«: خ دادسپا» ثابت کنی؟

آن را گرفتم و این صحنه چندان واقعی بود که . را به طرف من پرتاب کرد
صبح، موقع صبحانه خوابی را که دیده بودم برای همسرم . از خواب پریدم

امروز صبح . خیلی عجیب است«: همسرم گفت. و بیوۀ آن مرد تعریف کردم
دانستم که همچو نخی دیشب روی  می ».نخ آبی رنگی را روی فرش دیدم

سرعت به طبقۀ باال رفتم و رشته نخ آبی رنگی را روی فرش  هب. فرش نبود
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این مورد را هم یا باید تصادف صرف به حساب آورد و یا پذیرفت . دیدم
که اتفاقی نظیر این، عالمت کوچکی است دال بر این واقعیت که وقتی از 

 ! تی در پس آن نهفته استکنیم، حقیق  میرستاخیز بدن صحبت
 

خواندم چیزی که خیلی   میوقتی سالها پیش رویدادنامۀ اقوام سلت را
شد این بود که در قرون وسطی،کلیسای ایرلند تمام ام  باعث تعجب

از اش  دید که گربه  میًمثال هرگاه راهبی. دید  میرویدادها را از چشم ایمان
قدرت خداوند بر «: آورد  میکم عمق ماهی گرفته است، فریاد برهای  بآ

در رویدادنامۀ مذکور، سخن از راهبانی رفته » .قرار گرفتام  پنجۀ گربه
است که مدام در حال سفر در اقیانوس اطلس بودند و فرشتگان خدا را در 

 دیدند و صدای آوازشان را  میِحال نزول و صعود از سواحل غربی اقیانوس
اند  دیده  میروز، این فرشتگانی که راهبانِبرای انسان اهل علم ام. شنیدند می

 ولیکن اند، چیزی جز پرندگان دریایی و بومی سواحل اقیانوس اطلس نبوده
کردند که در آن هر پیش آمد و اتفاقی، کالمی از   میراهبان در دنیایی زندگی

کردند که مهربانی و عطوفت خدا، در   میآنها در دنیایی زندگی. خدا بود
 ِشبانه و اتفاقات عادی روزمره تجلیهای  تدفی، دریافرویدادهای تصا

 .یافت می
از آسمان یا افتادن تار مویی از ای  اگر برای پدر عیسی سقوط پرنده

نیست که نقشی ن أش نیز کسراش  کرده قیامسرمان مهم است، پس برای پسر 
ِدر قضیۀ شماره اتاق هتل، حروف حک شده بر گیرۀ کراوات و رشته نخ 

 .بر روی فرش، ایفا کرده باشدافتاده 
ایمان به حضور زندۀ عیسی، روال زندگی روزمرۀ ما را که عاری از 

منظور حفظ روشنی و انسجام بحث  به. کند  میکل دگرگون لطافت است به
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پنطیکاست، عیدی . خود، اول باید نگاهی به مفهوم پنطیکاست بیاندازیم
 است مربوط به مسیح،  نیست، بلکه عیدیالقدس روحبرای بزرگ داشتن 

پنطیکاست عبارت . یعنی همان مرد یهودی که عیسای ناصری نام داشت
ِعبارت دیگر پنطیکاست، عید  به.  سهیم شدن کلیسا در عید قیام ازاست

ِانتقال یافتن قدرت و جالل عیسی مسیح به پیروانش است ِ.  
 

ح رو«دارد که وقتی عیسی هنوز بر روی زمین بود،   مییوحنا اظهار
یوحنا (» رو که عیسی هنوز جالل نیافته بود هنوز عطا نشده بود، از آن

رفتنم به سود «: خوانیم  میدر جای دیگری از انجیل یوحنا چنین). ۳۹ :۷
زیرا اگر نروم، آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛ اما اگر بروم او را . شماست
ِانسان «: نویسد می بنابراین، پولس رسول). ۷ :۱۶یوحنا (» فرستم  مینزد شما

اول قرنتیان (» بخش  آخر روح حیاتِاول، یعنی آدم، نفس زنده گشت؛ آدم
۱۵: ۴۵.(  

 
یعنی [ نه پنجاه روز پس از قیام القدس روحمطابق انجیل چهارم، عطیۀ 

، القدس روحبه عبارتی، . بلکه، همان روز قیام عطا شد.] م پنطیکاست
 در انجیل یوحنا چنین. اگردانش دادبود که عیسی در روز قیام به شای  هدیه
شامگاه همان روز که نخستین روز هفته بود عیسی آمد و در «: خوانیم می

 چون این را گفت، دمید و “!سالم بر شما”: میان ایشان ایستاد و گفت
اگر گناهان کسی را ببخشایید، بر آنها بخشیده .  را بیابیدالقدس روح”: فرمود

کسی را نابخشوده بگذارید، نابخشوده خواهد خواهد شد؛ و اگر گناهان 
 )۲۳ - ۲۲، ۱۹ :۲۰یوحنا (» .“ماند
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کرده،  ، خود عیسای قیام۱۷: ۳ نسخۀ رسالۀ دوم قرنتیان ترین در قدیمی
pneumaاکنون این خداوند، «: القدس خوانده شده است  یعنی روح

 ». است و هر جا روح خداوند هست، آنجا آزادی استالقدس روح
یاد داشت که ایمان پولس به قیام مسیح، فقط به دلیل شهادت  باید به

ًرسوالن نبود، بلکه خودش هم با حضور زندۀ عیسی شخصا روبرو شده 
ًمسیحیت صرفا یک پیام نیست، بلکه تجربۀ ایمانی است که ). ۹اعمال (بود 

دیدی جًریحا امید، آزادی از اسارت و امکانات صشود و   میبه پیام تبدیل
بار  روژه گارودی، فیلسوف معروف کمونیست، یک. بخشد  میناسبه ان

 من چیز زیادی دربارۀ این مرد«: دربارۀ عیسای ناصری چنین گفت
دانم که تمام زندگی او حاوی   میدانم، ولی این یک چیز را دربارۀ او نمی

 ».تواند از نو شروع کند  میهر کس در هر زمانی: این پیام است
متضمن این حقیقت " بخش روح حیات "نوانع بهحضور زندۀ مسیح 
ود رها خحال  بهما . توانیم خود را وفق بدهیم  میاست که ما با هر وضعیتی

 پی  ما استکنم تا به قدرت عظیم روح او که در دسترس  میدعا«. ایم هنشد
های  یتوانایجای  بهوقتی ). ۱۹ -۱۸ :۱نقل تفسیری افسسیان (» .ببرید

 کرده تکیه کنیم، نه فقط ِامحدود مسیح قیامخود، بر قدرت نمحدود 
 چنین همتوانیم بر شخصیت کاذب و فریسی درون خود غلبه کنیم، بلکه  می
 تأثیر  بیشویم میتر  توانیم این فکر را که هر روز به مرگ خود نزدیک می

. زیرا او باید تا زمانی که پا بر همۀ دشمنانش بگذارد، حکم براند«. بسازیم
-۲۵ :۱۵اول قرنتیان (»  باید از میان برداشته شود، مرگ استدشمن آخر که

 ۲۶.( 
ناپذیری به آگاهی ما از حضور زندۀ مسیح مربوط   تفکیکطرز بهامید ما 

 مشغول نوشتن بودم، به دلیلی که حالییک روز صبح زود، در . است
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کم در تمام وجودم  نامعلوم احساسی از غم و دلتنگی به من دست داد و کم
های اول  دست از نوشتن کشیدم و شروع به خواندن فصل. نده شدپراک
دلم را زد که خواستم کل کار را کنار ام  قدری نوشته هب. کردمام  نوشته دست
را انجام ام  از خانه خارج شدم تا بعضی کارهای مربوط به اتومبیل. بگذارم

یک دو نزد. گفتم بروم کمی ورزش کنم. دهم، ولی ادارۀ مربوطه تعطیل بود
 خیس که حالیکیلومتر بر کنارۀ رودخانه دویدم، ناگهان باران گرفت و در 

ًکشان چنان هلم داد که تقریبا به داخل رودخانۀ  شده بودم باد نعره
 مبهمیطرز  بهبر چمن بلند کنارۀ رودخانه نشستم و . سیپی پرت شدم میسی
منظور [ام  بیدههایی که با میخ سوراخ شده بودند، چس دست بهدانستم که  می

رنگ از حضور مسیح داشته  نویسنده این است که احساسی هرچند کم
 سردم بود با تن و بدنی خیس به دفتر کارم بازگشتم و که حالیدر .] م .است

احساسات تلخی چون . همان موقع همسرم تلفن کرد و بگومگو شروع شد
وجودم را ِحال خود و افسردگی  یاس، ترس، عصبانیت، نفرت، دلسوزی به

» .احساسات من با خودم فرق دارند«: گفتم  میمرتب به خود. پر کرده بودند
 . نکردای  این هم فایده» .این نیز بگذرد«: خود گفتم به. شدم  نمیاما آرام

انداختم و ام  ِساعت شش عصر آن روز خود را تاالپ در صندلی راحتی
یسی مسیح، بر من ای خداوند ع«: زیر لب شروع به زمزمۀ این دعا کردم

. طلبیدم  میبخش مسیح را ، حضور حیاتترتیب به این» .گنهکار ترحم فرما
 محسوس متوجۀ حضور مقدس مسیح در کنار خود طرزی بهکم ولی  کم
شد،   می آن کاستهتأثیررفته از  اما رفته. ادامه داشتام  احساس تنهایی. شدم

رفته سنگینی خود را از  هخود باقی بود، اما رفتجای  بهغم و اندوهم هنوز 
 . عصبانیت و نفرت ناپدید شدند. داد  میدست



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۱۴۹ حضور زندۀ مسیح

اما چنین . بله، پریشان و آشفته بودم. بله، روز سختی از سر گذراندم
ِروح حیات بخش خداوند . نبود که نتوانم خود را با اوضاع وفق دهم

سازد؟ روح   میِکرده چگونه در روزهای سختی نظیر این خود را ظاهر قیام
گیریم   میسازد که تصمیم  میِبخش خداوند موقعی خود را ظاهر حیات

شویم فرار کنیم یا رفتارهایی مخرب   نمیقرص و محکم بایستیم و حاضر
بخشد تا با عواطف   میقدرت رستاخیز به ما قوت. در پیش بگیریم

گسیختۀ خود با تمام قدرت مقابله کنیم و وجود دردی را که در سینه  لجام
ِدر جریان . انکار، بپذیریمجای  بههر اندازه هم که شدید باشد، داریم، 

دانیم که حضور زندۀ   مییابیم که تنها نیستیم و چون میمبارزۀ خود، در
توانیم محکم و با صالبت بایستیم و در شاگردی خود،   می، ما استمسیح با
 از آنچه کنیم که  می، مشاهدهترتیب به این. شویمتر  و غنیتر  تر، عمیق کامل

 از این گذشته، نه فقط نامالیمات را تحمل. کردیم بهتریم  میًقبال تصور
شویم تا مرزهای دیدی را که از خود داریم   میکنیم، بلکه مجبور می

 .گسترش دهیم
رازی که همانا مسیح در شماست، که امید «: گوید  می۲۷ :۱کولسیان 
بزرگ، کارهای بزرگ های  نداند که با اجتناب از آزمو  میامید» .جالل است

ِهم انجام نخواهند گرفت و از رشد به سمت عظمت روح بازخواهیم ماند ِ .
بخش مسیح  ِبدبینی و انفعال و قبول شکست، هرگز ثمرۀ روح حیات

 .دهند  مینیستند، بلکه عدم آگاهی ما را از حضور زندۀ مسیح نشان
ندگی ناگهان ِهنگ آرام زآ ممکن است با یک تلفن که به ما شود ضرب

همسر شما تصادف «: شاید کسی به ما تلفن بزند و بگوید. به هم بخورد
ویژه بستری های  تٓاالن هم در قسمت مراقب. کرده و حالش وخیم است

 خاطر بهپسرتان . باید خبر بدی بهتان بدهمکه  اینم از تأسفم«یا » .است
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ۀ شما با دختر سه سال«یا » .خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده است
کردم و شان  کردند و من فقط یک دقیقه ترک  میدختر من لب استخر بازی

 »وقتی برگشتم دخترتان 
سازد و گوش ما   میهنگامی که فاجعه، چهرۀ کریه خود را نمایان

از مان  شنود، هنگامی که شجاعت  نمیمان های ناله و زاریجز  بهصدایی 
کند،   میجلوهآمیز  صمانه و تهدیدمان خ رود و دنیا به چشم  میپنجره بیرون

در این شرایط، هیچ حرفی . ایم هزمانی است که وارد جتسیمانی خود شد
 مان از کار ذهن. شب بدی است. کند  نمیهرچند صادقانه، ما را آرام

 از خود. ریزد  میهم مان به شود و اعصاب  میمان خالی افتد، قلب می
 صبح خواهیم رساند؟ خدای این ور بهطِپرسیم که این شب آشفته را چ می
، ممکن حال اینبا .  ساکت و خاموش استایم، هری که به تنهایی رفتفس

شدۀ مسیح  است که در چنین روزهای تلخ و تاریکی دست سوراخ
. ، دست ما را بگیرد، طوری که هیچ توجیه منطقی برای آن نباشدکرده قیام

 در آشویتس جان ۱۹۴۳ر  نوامب۳۰اتی هیلسان، بانوی هلندی تباری که در 
آن قسمت کوچکی از خدا را که «توانیم   میسپرد، چنین نوشته است که ما

 ،ترتیب به این. و به یاس و ناامیدی میدان ندهیم»  محافظت کنیم ما استدر
بار،  وقایع مصیبت. توانیم از ظلمت شب بگذریم و به نور صبح برسیم می

 وپذیر  د، ولی موقعی که آسیبدهن  می تغییرکلی بهمسیر زندگی ما را 
 . کنیم  میتجربهاش  دفاع هستیم، قدرت عیسی را از طریق حضور زنده بی

در رمان شاید . دارد میحضور زندۀ مسیح از معمای حیات پرده بر
بینی است که زندگی منظم و  ِقدیس، مادر ایان بدلو شخص بسیار خوش

 مثل فشفشه در جنب و او دایم لبخندی بر لب دارد و مدام. مرتبی دارد
  عمیقتأملِاما پس از مرگ پسر بزرگش مدتی را به . جوش است
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 روز یکشنبه در بازگشت از کلیسا، وی در اتومبیل به شوهرش. گذراند می
  :گوید می

. تنزل کرده استمان  و سطح زندگیایم  ههمه چیزمان را از دست داد«
 مرده و دیگر هرگز او را مان دهیم؟ پسر بزرگ  میچطور به این زندگی ادامه

 م لباسه، هنوز حال اینبا ! هم ویران شده رفتهمان  یگزند. نخواهیم دید
 ی طنز آنها هنشینیم و به برنام  میشود و پای تلویزیون میمان  خریم، گرسنه می
  »این عجیب نیست؟. خندیم می

 ».عزیزم باید ساخت«: دهد  میشوهر جواب
و همین ایم  هِت غیر عادی از سر گذراندما مشکال«: گوید  میمادر ایان
هضم این موضوع برای من دشوار . عادی ساخته استهای  نهم از ما انسا

 ».منحصر به فرد بودیمای  ُمرد آن روزهایی که خانواده. است
 ».فرد هستیم هنوز هم منحصر به. این حرف را نزن عزیزم«
 ».ایم های نگران تبدیل شد حاال به آدمه«
 ».مبی، عزیز«
 »این عجیب نیست؟«

شود و مثل سابق وجودش   میبه خودش مسلط  بیپس از این گفتگو،
زندگی که  اینبه ایم  هبسیاری از ما عادت کرد. گیرد  میرا شیرینی و نور فرا

بنابراین، در اتفاقات و تجربیاتی . از اتفاقات نامربوط بدانیمای  را مجموعه
، ترتیب به این. یابیم  نمیتگی و طرحی پیوسگونه هیچگذرانیم،   میکه از سر

های  نعنوا بهکنند و   میفاقد انسجام و پیوستگی جلوهمان  وقایع زندگی
مانند که از افت سهام، جاری شدن سیل، عملیات ناموفق   میِخبری صبح

 کاران، راه جدید جلوگیری از سرطان و رویدادهای دیگری خبر خراب
ِمجموعۀ وسیع اطالعات، وقایع، . رنددهند که به یکدیگر ارتباط ندا می
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ًظاهرا خود را . دهند  می انفعال سوقسوی بهعواطف و تجربیات، ما را 
ِاز اتفاقات نامرتبط ای  زندگی را همچون مجموعهکه  اینبه ایم  هراضی کرد
 آیند و  میرود، افکار و احساسات مختلف  میآید و  میمهمان. تلقی کنیم

گیریم، بیماری و   میو سالگرد ازدواج را جشنروند، هر سال تولدها  می
از  یک هیچمان نظر بهرسند و   میضرر و زیان بدون هیچ هشدار قبلی سر

 .این اتفاقات به هم مربوط نیستند
قول  بهزمانی که . کند  میِورد گذر عمر صدقمویژه در  هاین تلقی ب

ِفاقات بود، زندگی شور بیشتری داشت، ات" ِخوشان جوانی خوش"شکسپیر 
گذشت   میبیشتر حامل معنی و مفهوم بود و انگار هر روزی کهمان  زندگی

اما حاال که دیگر آن روزها گذشته، دوست داریم به . طرح و شکلی داشت
. یافته استتری  مان به زندگی رنگ و بوی فلسفی خود بگوییم که نگاه

ِدر مکتب نامالیمات روکه  اینکنیم به   می، مباهاتعالوه به ار، شیوۀ گزِ
آمیز، به  اینک با نگاهی ترحم. ایم هجلوگیری از ضرر و زیان را یاد گرفت

 را مسائلها  گوییم که آن وقت  میکنیم و پیش خودمان  میگذشته نگاه
. برای معمای زندگی داشتیمای  حل ساده انگاشتیم و چه راه  میچقدر ساده

توانیم   میکهایم  هایی رسیداما حاال، جا افتاده و بالغ هستیم و باالخره به ج
 .ًزندگی را آن طور که واقعا هست ببینیم

واقعیت این است که اگر نخواهیم با آگاهی از حضور زندۀ عیسی 
فایده و تمام روابط،   بیها، معنا، تمام فعالیت  بیزندگی کنیم، برای ما زندگی

ی کرده، در دنیایی از معما جدای از مسیح قیام. بیهوده خواهند بود
معنا،   بیدنیایی ،درنیافتنی زندگی خواهیم کردهای  یناگشودنی و پیچیدگ

کنند؛ دنیایی از مرگ، خطر و   مییی که هر دم تغییرها هدنیایی از پدید
ناپذیر؛ دنیایی که هیچ  ِتاریکی و ظلمت؛ دنیایی از پوچی و بیهودگی وصف
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 ندارد، چون کاری ارزش چیز آن به هم مربوط نیست؛ دنیایی که در آن هیچ
در این دنیا، جز . همه چیز آن در حد ظواهر است. چیز ماندنی نیست هیچ

هیچ عشق و . شود  نمیمیرند، صدایی شنیده  میایی که بر شانۀ باده پژواک
ِقیل و قال بیهوده است و خشم و خروشاش  همه. محبتی پایدار نیست ِ 

 .فایده بی
د؛ معنا، مقصود و شو  میمعمای تاریک حیات فقط در عیسی گشوده

توان از   میِگذرد و راه تبیین و ارزیابی آنها را فقط  میِهدف هر چه بر ما
 .عیسی که راه و راستی و حیات است آموخت

ِزندگی در حضور زندۀ عیسی، روشی برای تسکین دادن افراد 
ِخاطر و یا نوعی مکانیسم دفاعی برای سازگار ساختن خود با فشارها  خسته

ِت زندگی نیست، بلکه کلید گشودن معنای هستی استو نامالیما ِ خدا هر . ِ
 او از تمام اتفاقاتی که در زندگی ما روی. سازد میتر  روز ما را به مسیح شبیه

تواند   نمیهیچ چیز. کند  میدهد برای رسیدن به همین منظور استفاده می
و واسطۀ ا زیرا همه چیز به«(ِبدون حضور خداوند، هستی داشته باشد 

تواند با   نمیهیچ چیز). ۱۶ :۱کولسیان  »آفریده شد و برای او آفریده شدند
اهمیت   بیِتواند در حضور او  نمیحضور خداوند نامرتبط باشد و هیچ چیز

 .باشد
چسترتون پشت سر ما قول  بهکرده که  ِهر وجودی در حضور مسیح قیام

اهمیت،   بیبزرگ، کوچک، مهم، هر چیزی. یابد  میایستاده است، حیات
قول  بهکه (بر اثر اتحاد با او . جا، معنا و ارزش خود را دارد ،دور یا نزدیک

 ماند و از بین  نمیاری بیهودهک، هیچ )استتر  آگوستین از ما به ما نزدیک
اقدامی  نیست که ارزش ابدی نداشته باشدای  در زندگی ما لحظه. رود نمی

 ثمر نیاورد و دعایی نیست که نتیجه بماند، محبتی نیست که  بینیست که
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دارند و بر طبق ارادۀ او   میدر حق آنان که خدا را دوست«. پاسخ گفته نشود
رومیان (»  همۀ چیزها با هم برای خیریت در کار استاند، راخوانده شدهف
۸: ۲۸.(  

ها اعم از منتظره و غیرمنتظره، پیشامدهای ناگواری چون  بدبیاری
ِتوانند مانع از شکوفایی نهایی   نمیمان ی گناهانتفاهمات و حت بیماری، سوء

 . شوند که با مسیح در خدا پنهان استمان  زندگی
باطنی، عقل و های  تآگاهی از حضور زندۀ مسیح، اراده و دریاف

 ، دیگر کمتر به ظواهرترتیب به این. زند  میاحساس ما را به هم پیوند
گیریم کمتر به انگیزۀ  می پردازیم و هر بار که در محیط جدیدی قرار می

دیگر در خانه، شخصی متفاوت . کنیم  میمقبول ساختن خود، رنگ عوض
 از محل کار و در کلیسا، شخصی متفاوت از آنچه در ترافیک هستیم،

گذرانیم و برای گذر زمان   نمیدیگر روزهای خود را به بطالت. شویم نمی
شویم،   مییم و عصبانیرنج  میرویم؛ هرگاه  نمیبیهودههای  یدنبال سرگرم

ِدر تار شرایط زندگی که  اینجای  بهکنیم و   نمیاحساس خود را انکار
گرفتار شویم و بگذاریم شرایط از ما بهره کشی کند، ما، زندگی را به 

و تر  گذرد به افراد پخته  میسان، هر چه بدین. آوریم  میخدمت خود در
با یکدیگر  شان هایعدادا و استه ه توانائیکشویم   میتبدیلتری  بالغ
  .شوند  میاهنگ و تلفیقمه

 
وقتی عیسی گفت که هر که او را دیده است، پدر را دیده است، 

که ایم  هاین گفتۀ مسیح را شنیدقدر  آنما . اندازه حیران شدند  بیمخاطبانش
، این سخن قادر است حال اینبا . شویم  نمیدیگر به شنیدن آن دچار حیرت

عیسی . در هم بکوبدایم  هه از خدا در ذهن خود پرداختتصاویر غلطی را ک
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ِاذعان داشت که در او تمام احساسات و طرز فکر خدا نسبت به انسان، 
ِ خدا وجودی مگر آن چه در شخص عیسی دیده شد، .اند هتجسم یافت

 ».خدا استعیسی چهرۀ انسانی «گوید   می که کارل رانرطور همان. نیست
 اناجیل، نه زنده کردن ایلعاذر است، نه غذا معجزۀ محوری و اصلی در

ِمسیح به پنجهزار نفر و نه حتی تمام شفاهای آمیز  دادن معجزه
مسیح انجام گرفت؛ معجزۀ انجیل عبارت است از دست   بهانگیزی که حیرت
 ما دنبال ، به ما استیافته که در همین لحظه به فکر  و جاللکرده قیامِمسیح 
  ! باشدمان  ر است که در سفر زندگی همراه و حاض ما است، دراست

مجنون از عشق  (pazzo d' amoreقول کاترین اهل سیئنا،  خدایی که به
است، در عیسی ) سرمست از عشق و محبت (ebro d' amoreو ) و محبت

همۀ ما «: فرماید  میپولس رسول. تجسم یافته و در ما سکونت گزیده است
نگریم،   میای،  در آیینهکه چناند را حجاب، جالل خداون  بیکه با چهرۀ

شویم؛ و این   می همان تصویر، از جالل به جاللی فزونتر دگرگونصورت به
ترجمۀ ). ۱۸ :۳دوم قرنتیان (» گیرد که روح است  میاز خداوند سرچشمه

  اورشلیم، این چهار نکتۀ مفید را دربارۀ این آیه بیانمقدس کتابموسوم به 
 که برای موسی طور همانحجاب به جالل خدا  بی  نگریستن-۱: دارد می

 و تعمق دربارۀ تأملتوانیم به   می-۲. مقدور بود، برای ما نیز مقدور است
ِ فروغ و تابناکی خداوند، همان جالل عیسای قیام-۳. خدا بپردازیم کرده و  ِ

ِجالل صورت مسیح است   دربارۀ خدا که در مسیح ظاهر تأمل -۴). ۴ :۶(ِ
 ). ۲ :۳ و اول یوحنا ۲۹ :۸رومیان (آورد   می را به شباهت او درشده است، ما
فکر مسیح را دارد که  اینتوانست افتخار کند به  میجرأت پولس به 

پولس . جهت نبود  بیزندگی او ثابت کرد که افتخار او). ۱۶ :۲اول قرنتیان (
.  معطوف ساختکرده قیامرا به مسیح اش  از وقتی توبه کرد، تمام توجه
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وقفۀ آن بود   بیًعیسای مسیح قدرتی داشت که پولس دایما شاهد عملکرد
توانست صدایش را   میی بود که پولسصی شخسعی). ۲۱ :۳فیلیپیان (

 ، هم او بود که در زمان ضعف به او قوت)۳ :۱۳دوم قرنتیان (بشنود 
اش  بخشید و تسلی  میو باز او بود که فکر وی را تنویر) ۹ :۱۲(بخشید  می
آمیز  ِپولس، دلشکسته از اتهامات توهین). ۵ -۴ :۱دوم قرنتیان (داد  می

رویاها و مکاشفاتی از عیسای که  اینرسوالن دروغین، اذعان کرد به 
ِشخصیت عیسی پرده از معنای ). ۱ :۱۲دوم قرنتیان (خداوند داشته است 

 ).۳ :۳کولسیان (زندگی و مرگ برداشت 
افکار و «: گوید  می"ِکشتن مرغ مقلد" نام بهآتیکوس فینچ در رمان خود 

او قرار دهیم جای  بهخود را که  آنتوانیم بفهمیم مگر   نمی راکس هیچِعوالم 
 به خودش و دیگران و دنیا قدر آنپولس » .و به دنیا از چشمان او نگاه کنیم

دیگر من « ِاز چشمان عیسی نگاه کرد که مسیح به خویشتن او تبدیل شد
» کند  میکنم، بلکه مسیح است که در من زندگی ی منیستم که زندگی

 ».پولس پر از مسیح بود«: گوید  میِدیدیموس اسکندرانی). ۲۰ :۲غالطیان (
ِحجاب خدا در مسیح   بیِ عبارت است از نگریستن به جاللتأمل

بیش از هر چیز دیگر عبارت است آمیز  تأملدعای «. یافته جالل و کرده قیام
دعای توام با آگاهی از حضور زندۀ » . عیسیاز نگریستن به شخصیت

 یعنی نیازی نیست که در دعا حضور مسیح را بطلبیم، چون همین ؛مسیح
  آنچه داریمروی بهآمیز، چشمان ما را  تأملدعای .  ما استحاال حضور او با

نگریم و عشق و محبت خود   می، وقتی به مسیحتأملدر جریان . گشاید می
مان نیز  یابیم، بلکه زندگی  می فقط با او صمیمیتکنیم، نه  میرا نثارش
 .شود  میدگرگون
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 صورتکی بر کوه که در ِنام بهِنتنائیل هاوترن داستان کوتاه معروفی دارد 
شود   میکی که بر دیوارۀ کوه حک شده است، خیرهصورت بهای  آن پسربچه

 هره راپرسد که آیا صاحب آن چ  میآیند  میو از جهانگردانی که به شهرشان
ها، از   با گذشت سالکه چنان همپسرک . شناسد  نمیولی کسی. شناسند می

گذارد، از   میبچگی به مردانگی و سپس به میانسالی و آخر به کهنسالی قدم
سرانجام یک روز، . رود  میکند و به دیدن صورتک  میهر فرصتی استفاده

 پسربچه بود و جهانگردی در حال عبور از آن دیار، خطاب به وی که زمانی
صورتک روی «: گوید  میاینک پیرمردی با سر و صورت آفتاب سوخته،

ا را به م دربارۀ او، تأملآگاهی از حضور زندۀ مسیح و »!کوه خودتی دیگر
خواهد   میکند که خدا میمان  آورد و به اشخاصی تبدیل  میشباهت او در

  .باشیم
 

چون انبوه «. بخشد  میحضور زندۀ مسیح، برای خدمت انگیزه
 ها را دید، دلش بر حال آنان سوخت زیرا همچون گوسفندانی جماعت

ِاین آیات آکنده از مهر ). ۳۶ :۹متی (» حال و درمانده بودند شبان، پریشان بی
 نمایانند و نشان  میِاز عواطف انسانی عیسی را به ماای  و عطوفت، گوشه

 در این آیات.  داردها انساندهند که عیسی چه احساسی نسبت به  می
شد که به دنبال محبت   میبینیم که چطور وقتی عیسی با اشخاصی روبرو می

گشتند، از عتاب و خطاب و قضاوت دربارۀ   میو سعادت در جای نادرستی
بینیم که دیروز،   میدر این آیات، قلب عیسی را. کرد  میآنها خودداری

 .تپد  میبتامروز و تا به ابد به یک اندازه آکنده از مهر و مح
سوزد،   میمردمحال  بهخوانیم که هر بار دل عیسی   میدر اناجیل

برخی را شفای جسمانی و برخی را شفای درون  ،کند  میمتعاقب آن اقدامی



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل ششم ۱۵۸

سازد، به   میآلود یا شیطانی آزاد گناههای  ترا از اسارای  کند، عده  میعطا
از همه مهمتر . زدپردا  میدهد یا به دعای شفاعتی  میمردم گرسنه خوراک

عیسی از روی دلسوزی، تصاویر غلطی را که مردم از خدا و او در که  این
 نور سوی بهبرد و مردم را از ظلمت و تاریکی   میذهن داشتند از بین

 ِاین امر ما را به یاد نبوت اشعیاء نبی دربارۀ مسیح موعود. کند  میهدایت
 ها هچرانید و به بازوی خود براو مثل شبان گلۀ خود را خواهد «: اندازد می

را جمع کرده، به آغوش خویش خواهد گرفت و شیردهندگان را به 
 ).۱۱ :۴۰اشعیاء (» مالیمت رهبری خواهد کرد

ِبا مردم از محبت عظیم که  اینداشت به   میِرحم و شفقت عیسی او را وا
کنم که اگر کسی دربارۀ نجات و   میگاه به این فکر. خدا سخن گوید

 گفت و برای معرفی عیسی به من وقت صرف  نمیگاری با من سخنرست
در این صورت، حتی اگر در اثر . کردم  میکرد، چه سرنوشتی پیدا نمی

 مردم، شخصیت کاذبم حسابی مجال جوالن  نمیاعتیادی که به الکل داشتم
خود «: گمنام آمده استهای  ی که در بیانیۀ سازمان الکلطور همان. یافت می

چندی پیش از هرمان » .انجامد  می لجاجت به طغیان و عصیانرأیی و
قهرمان . گذار خواندمتأثیر، داستانی "درون و بیرون" نام به در رمانش ۱هوک

ًتازگی طی مراسم مخصوص یهودیان رسما  داستان او شخصی است که به
ِبنای بریت"سالگی به عضویت جامعۀ یهود درآمده و به اصطالح  در سیزده ِ" 

 :گوید  میوی چنین.  فرزند عهد شده استیعنی

 
1 Herman Wouk 
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. ِصبح روز بعد از مراسم به همراه پدرم به کنیسه بازگشتم«
 و ساکت و خالی بود؛ ،تاریک کنیسه نیمه! عجب تضادی

ِمرد مسن دیگر کاله و ردای موریس الفنباین و چند نفر 
 .داشتند یهودیان را در برِ نیایشمخصوص

. ماندم  میاز نکتۀ اصلی غافل تالش پدر نبود، خاطر بهاگر 
راه بیاندازد، منتها   باشکوهی بهتأیید تواند مراسم  میهر کسی

بایستی پول خرج کرد و پسری را یافت که حاضر باشد به 
ِشوق جشن و مهمانی بعد از مراسم، پیه یادگیری شرعیات  ِ ِ

آنچه موجب تداوم موجودیت دین ما . یهود را به تنش بمالد
شود،   میدیان دیگر در این عصر شوریدگیو شاید تمام ا

های سرسخت است که در عبادتگاهی  گروه کوچکی از آدم
ًتقریبا خالی، از روی عادت، وفاداری، خرافات، رخوت، 

 حتیِاحساسات یا شاید اعتقاد حقیقی، ایمان دینی خود را 
 ی چهسکنند؛ ک  می حفظ، هم که شدهبرای یک روز دیگر

ِپدرم این حقیقت . ست اها اینیک از  دامکشان  داند انگیزه می
 که چنانتلخ را به من آموخت و آن در ذهنم مانده است، 

ًرسانم، مخصوصا   میهنوز هم خود را به شتاب به کنیسه
بارد و ممکن است تعداد حاضران   میوقتی باران یا برف

  ».برای تشکیل جلسۀ عبادتی به حد نصاب نرسد
 

سینا را که کلید تفسیر تاریخ قوم یهود و درک در این داستان، واقعۀ کوه 
ِاز حد نصاب تشکیل شان  ، ده پیرمرد سرسخت که عدهآنها استهویت  ِ

دارند و   میًتقریبا متروک، زنده نگاهای  سهرود، در کنی  نمیجلسات کنیسه فراتر
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ی مشوشی ها هاین افراد هر اندازه هم که انگیز. دهند  میهای بعد انتقال به نسل
ِ به بازگفتن چنان هماعتنایی و سردی جماعت دلسرد شده باشند،   بیته و ازداش

 .دهند  میداستان کوه سینا ادامه
دهد تا داستان نجات و رستگاری را برای دیگران   میآنچه به ما انگیزه

 است که در درون کرده قیامتعریف کنیم، گوش دادن به ضربان قلب عیسای 
ًاین داستان حتما الزم نیست که کشیش برای تعریف . ما سکونت دارد

افتند   میرزن راهبظانی باشیم که در کوی و عدستگذاری شده باشیم یا از وا
 را برداریم و مثل پتک بر سر مقدس کتابنیز الزم نیست . کنند  میو موعظه

بازگفتن . درپی خود آنها را به توبه بکشانیم مردم بکوبیم و با ضربات پی
ًین معنی است که خیلی ساده به دیگران بگوییم که قبال داستان نجات به ا

چگونه شخصی بودیم، بر اثر مالقات با عیسی چه تغییری در ما حاصل شد 
 .اکنون چگونه استمان  و زندگی
کند، زیرا از   میان اجتنابتصیت کاذب از بازگفتن این داسخش

یه او عصبی و مضطرب است، چون باید به خودش تک. ترسد  میطردشدن
 او از شکست. ارزش و حقیرش است  بیِکند و قدرتش محدود به منابع

شود، بلکه قدرتی   نمیزده ِخویشتن حقیقی، مرعوب و وحشت. هراسد می
ِبرد؛ خویشتن حقیقی، امنیت   میکند و به پیش  میمافوق، آن را تقویت

. یابد  میواقعی و بنیادین خود را در آگاهی از حضور زندۀ عیسی مسیح
 جدا از من هیچ«. ِۀ الینفک خدمت، نه ما، بلکه همیشه عیسی استهست
همان لحظه که به عجز و ناتوانی خود ). ۵ :۱۵یوحنا (» توانید کرد نمی

  قدمکرده قیامِبخش خداوند  دم به قلمرو رهایی شویم، همان  میمعترف
به . گردیم  میگذاریم و از نگرانی دربارۀ نتیجۀ خدمت خود آزاد می
درست علت  بهًکنیم، صرفا   می، اگر داستان نجات خود را تعریفتیبتر این
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ِتنها دلیل برای انجام دادن کار «: شخصی گفته است. بودن این کار است
درست این است که انجام دادنش درست است؛ مابقی دالیل، برای انجام 

 ».دادن کاری غیر از آن است
را چندی پیش چشم از  فرانک کاپنام بهیکی از کارگردانان هالیوود 

عجب زندگی " نام بهمشهورترین اثر او فیلمی است . جهان بست
این فیلم، داستانی است خیالی دربارۀ . ۱۹۴۶، محصول "انگیزی شگفت

کار باارزشی انجام نداده است، از  هیچحال  بهش تا نظر بهمردی که چون 
 و را نجاتاما فرشتۀ نگهبان، ا. کند  میفرط ناامیدی اقدام به خودکشی

دهد که اگر   میدهد و از طریق رویایی تابناک و درخشان به او نشان می
 دوستان و مردم شهرش زندگی مهربانی و نیکویی او نبود، خانواده و

 .داشتند  میباری مصیبت
شاید موقعی که پردۀ زندگی ما فروبیافتد، داستان نجات را فقط برای 

دهد که اگر حتی یک لیوان از  ی مخدا وعده. یک نفر تعریف کرده باشیم
  .اجر نخواهد ماند  بیآب حیات پر کنیم و به کسی بدهیم، کارمان

 
برای » .زندگی بدون آگاهی، ارزش زیستن ندارد«: سقراط گفته است

 در آگاهی از حضور زندۀ عیسی زیست کنیم، بیش از هوش چنان هم که آن
شوم که حضور مسیح  ی مگاه وسوسه. و خرد به تهور و شجاعت نیاز داریم

را فراموش کنم و جدای از او تفریحی برای خود دست و پا کنم؛ یا مسیح 
. را کنار بگذارم و خود را سخت مشغول برخی تجربیات و روابط کنم

ِعلت قصور  شود که به میتر  آگاهی از حضور زندۀ مسیح موقعی کم رنگ
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دلیل عدم  بهکه  ینا شویم؛ مقصود ۱در انضباط روحانی، مثل افراد الادری
ِانضباط روحانی، خود را در معرض بمباران رسان ی گروهی قرار دهیم، ها هِ

ارزش شویم،   بیمایه داشته باشیم، سرگرم گفتگوهای  بیمطالعات سطحی و
. رل درنیاوریمتبرای رفع تکلیف دعا کنیم و حواس خود را تحت کن

ی محبت، اعتماد ها هایتوجهی و قصور، پ  بیی،ن که در روابط انساطور همان
توجهی به خویشتن حقیقی   بی همطور همانسازد،   میو مشارکت را متزلزل

که با خداوند داریم، ای  که با مسیح در خدا پنهان است، آگاهی ما را از رابطه
بر جادۀ متروک خار و «: گوید  میالمثلی هست که ضرب. سازد  میتیره و تار

بی که زمانی از نظر روحانی سبر و خرم ، قلترتیب به این» .روید  میخس
 .شود  میبود به تاکستانی ویران و متروک تبدیل

 روی بهافکنم و چشم دل خود را   می راه دیگری نظرسوی بههرگاه 
البته، . کند  میبم را لمسلگری ق ِبندم، انگشت سرد الادری  میعیسی
به ام  توجهی  بیگری من شامل انکار وجود خدا نیست، بلکه در اثر الادری

روش پول . روید  میایمانی مثل جلبک در قلبم  بیحضور مقدس مسیح،
دهندۀ میزان  ًخرج کردن و طرز برخوردی که معموال با دیگران داریم نشان

 .آگاهی ما از حضور مسیح زنده است
: دارد  می، اظهار"راه کمتر پیموده شده" نام بهاسکات پک در کتاب خود 

توانیم   میبا کمی انضباط. نیستیمای  مسئلهحل هیچ  بهبدون انضباط قادر «

 
گوید ما وجود و حقیقت هیچ چیزی   می دیدگاهی فلسفی است کهAgnosticismالادری گری  ۱
خواهد بگویدکه اگر حضور زندۀ مسیح را   مینویسنده.  قطع و یقین بدانیمصورت بهتوانیم   نمیرا
فتار ما طوری خواهد بود که انگار خیلی هم به این موضوع اعتقاد م، رینه خود یادآوری نکب

 .م. سر خواهیم برد یعنی در نوعی حالت بینابینی، بین شک و یقین به. نداریم
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 خواهیم مسائل را حل کنیم و با انضباط کامل قادر به حل تمام مسائلکمی 
 » .بود

ِشود که انضباط زیستن در حضور  میتر  با گذشت زمان بر من مسلم
 . ِزندۀ عیسی، رابطۀ تنگاتنگی با موضوع بازیابی شور و حرارت دارد
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 تمفصل هف

  ِبازیابی شور و حرارت
 

 و ، عمیق پذیرفتن استتأثیرً اساسا به معنی passionشور و حرارت یا 
فکر این را نکرده حال  بهشاید تا . دهد  میانرژی ذاتی روح و جان را تشکیل

با . پذیری از چیزی به ما نیرو و انرژی بدهدتأثیرباشیم که قابلیت ما در 
 ۱۳:۴توان در انجیل متی   می این حقیقت را، مثال بسیار جالبی ازحال این
 . یافت

ان گاو از حرکت هناگ. فرسا است یکی دیگر از آن روزهای طاقت
کشاورز تیغۀ گاو آهن . فایده است  بیکشد  میایستد و هر چه گاوآهن را میباز

تیغه که  ایناندازد تا   میطور زمین را شیار کند و همین  میرا بیشتر در زمین فرو
ِمرد، گاو آهن ابتدایی . شود  میگاو متوقف. کند  میمی فلزی برخوردبه جس

. کند  میی خودلخاهای  تاندازد و با عصبانیت زمین را با دس  میود را کنارخ
آخر سر، کشاورز . پاشد  میخاک است که به این طرف و آن طرفطور  همین

اک خان از زیر ناگه. کشد  میگیرد و  میآن را. خورد  میفلزیای  هدست بهدستش 
لرزد، در   میانج دستانش از هیکه حالیدر . شود  میارجخای  صندوقچه

 به صدای بلند. زند  میخشکشجا  بهکند و ناگهان جا   میصندوقچه را باز
  . زند  میگاو به شنیدن این فریاد چشمکی!  را ببینجا این: گوید می

کشاورز . صندوقچه لب به لب پر از سکه و طال، جواهر و نقره است
ی ها هی طال و گوشوارها هبرد و سک  میدستش را داخل جواهرات فرو

وی . ریزند  میی درخشان الماس از الی انگشتانش فروها هقیمتی و دان
خوشحال .  یا نهپائیده  میآیا کسی او را کند تا ببیند  میدزدانه به اطراف نگاه
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 وی صندوقچه کپه آن دور و اطراف نبوده، یک توده خاک رکسیکه  ایناز 
 سپس، سنگ بزرگی بر آن قرار. اندازد  میکند و شیار کم عمقی روی آن می
 . ًدهد تا بعدا بتواند محل گنج را پیدا کند می

حاال .  قرار گرفته استتأثیرخود سخت تحت انگیز  او از کشف حیرت
که روزها موقع  زند، چندان  میدیگر فکری هست که مدام در سرش چرخ

گوید   میپیش خود مدام. بردار نیست ها موقع خواب از او دست کار و شب
ولی برای او که کارگر روزمزدی بیش ! که مزرعه باید به تملکش درآید

پس پول خرید مزرعه را از کجا . نیست، ادعای مالکیت گنج ممکن نیست
زند و دار و ندارش را به   میباید جور کند؟ دیگر قید حزم و احتیاط را

 ًبرای کلبه و چند گوسفندش پول نسبتا خوبی به او. ساندر  میفروش
سراغ در و همسایه، دوست و آشنا و  فروشد و به  میمایملکش را. دهند می

صاحب مزرعه از قیمت . کند  میسابی قرضحرود و   میقوم و خویش
ِپیشنهادی کالن خریدار چندان به شوق  معطلی زمین را به او  بیآید که  میِ

 . فروشد می
زنند و دوستانش   مین و بچۀ صاحب جدید مزرعه دایم بر سرش غرز

 دهند و  می تکانتأسفِمسایگان هم سر ه. گیرند  میتماو را به باد مال
، همگی از آن حال اینبا » .ًحتما بیرون زیاد زیر آفتاب کار کرده«: گویند می

 . همه جنب و جوش او در حیرتند
ز هر سو به طرفش سرازیر است، کشاورز با وجود موج اعتراضاتی که ا

داند که شانس در   میم خوشحال است، چونهی لآرامش دارد و حتی خی
را زده و معاملۀ چندان سودآوری کرده است که هروقت به نتیجۀ اش  خانه

ًصاحب قبلی این گنج احتماال . شود  میکند، قند توی دلش آب  میآن فکر
ده بود تا در امان باشد، ولی قبل از شروع جنگ آن را زیر خاک مدفون کر
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رساند و صد برابر   میکشاورز گنج را به فروش. اجل مهلتش نداده بود
پردازد و   میایش راه ، وی تمام قرضترتیب به این. کند  میخرجش سود

کشاورز سادۀ سابق، حاال برای خودش . سازد  میودخعیانی برای ای  خانه
 کنند، دوستان به او تبریک  میتبرو و بیایی دارد و دشمنانش به او حساد

 .نش توی روغن استاگویند و با گنجی که یافته است تا عمر دارد ن می
پادشاهی آسمان همچون گنجی است پنهان در دل زمین که شخصی «
رود و آنچه   میکند و از شادمانی  مییابد، سپس دوباره پنهانش  میآن را
 ).۴۴ :۱۳متی (» خرد  میفروشد و آن زمین را  میدارد،

ِتاکید این مثل بر کشف شورانگیز ملکوت  ِ َ یکی از . خدا استَ
  :گوید  می یوئاکیم جرمیاس دربارۀ این مثلِنام به مقدس کتابدانشمندان 

 

کند،   میی روسیاس به کق  بیم ویادی عظشی که این مهنگا«
نماید و تمام فکر و ذهنش را در   میتا اعماق وجودش نفوذ

حال دیگر، تمام دنیا در مقابل این گنج . دگیر  میاختیار خود
آوردن آن زیاد دست   بهارزشی ندارد و هیچ بهایی برای

 گذشتن از ارزشمندترین چیزها، خیلی معمولی جلوه. نیست
نکتۀ اساسی این مثل این نیست که شخص برای . کند می

سازد، بلکه عبارت   میرسیدن به گنج چه چیزهایی را فدا
رای اقدام به این کار؛ به عبارتی، تجربۀ است از دلیل وی ب

ملکوت . شود  میحیرت انگیزی است که از این کشف ناشی
نجات، قدرت انگیز  ِ خبر شورِتأثیر. خدا نیز چنین است
 بخشد؛ قلب او را با شور و شادی پر  میعظیمی به شخص
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 کند و سبب  میکند و زندگیش را از این رو به آن رو می
   ».مام وجود، نفس خود را انکار کندشود که وی با ت می

 

در دهم جوالی . امروزی از این مثل ذکر کنیمای  خواهیم نمونه  میحال
 لسلی رابینز که سی سال داشت و معلم دبیرستانی واقع در ایالت ۱۹۹۳

به مبلغ یکصد و ای  ویسکانسین آمریکا بود، در بخت آزمایی برندۀ جایزه
. آزمایی در تاریخ آمریکا بود ترین جایزۀ بختیازده میلیون دالر شد که بزرگ

ًوی پس از برنده شدن در جایزه، فورا از ویسکانسین به فلوریدا نزد 
یکی دو «: با خبرنگار یک روزنامه گفتای  وی در مصاحبه. نامزدش رفت

کم کم سر و . زده زده بودیم تا ذوق زدم بیشتر وحشتروز اول، من و نام
 ».کنیم  میبیشتر احساس آرامشخوابد و   میصداها دارد

 بخت و اقبال بلند ِتأثیرآیا غیر از این است که لسلی و نامزدش تحت 
آزمایی، شور و حرارت را در دلشان  خود قرار گرفتند و برنده شدن در بخت

 بیدار کرد؟ آیا از این لحاظ وضع آنها به کشاورز یادشده شباهت نداشت؟
را تحویل اش  صت داشت که جایزهکشی فر  ماه بعد از قرعه۶رابینز 

ولی حاال بیائید فرض کنیم که رابینز و نامزدش سخت دلباختۀ . بگیرد
 شود که فراموش  میسرشان به مسابقات گرمقدر  آنورزش هستند و 

شود و از این پس   میمهلت آنها تمام. کنند جایزه را تحویل بگیرند می
 . شود  میکسرشان  ال از جایزه بیست سمدت بهساالنه سه و نیم میلیون دالر 

رد؟ آیا آنها کبا این حساب، دربارۀ این زوج جوان چه قضاوتی خواهیم 
 را احمق و نادان نخواهیم دانست؟

کردم با درک و شفقت از تندی قضاوت خود   میمن اگرچه سعی
من هم در گذشته مرتکب حماقتی . کردم  نمیبکاهم، ولی فکری جز این
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ِنز و نامزدش غالم چشم و گوش بستۀ ورزش بودند و من  رابی.ام مشابه شده
 خاطر بهآنها آیندۀ خود را . حماقت آنها برای من قابل درک است. بردۀ الکل

ِفالن و بهمان تیم ورزشی از دست دادند و من گنجی را که داشتم، سر ودکا  َ
ی ها هدر آن روزهای تلخ و تیره، زمانی که شیش. و عرق از دست دادم

کردم،   میرا در کابینت حمام و داشبورد اتومبیل و در گلدان قایمویسکی 
در . ساختم  میی توخالی از خدا مخفیها هها و خند خود را در بین اشک

که  اینکشف گنج یک چیز است و . دانستم  میای گنج راجتمام این مدت، 
ِشخص با عزم راسخ و تالش پیگیر در پی تملک آن باشد چیز دیگری 

ها  به زرق و برقمان  دلباختگیعلت  بهًمایه بودن زندگی ما عمدتا  کم. است
روابط نامشروع جنسی، مواد مخدر، . و افتخارات دنیای مادی و فانی است

الکل، حرص زدن برای ثروت و لذت و قدرت و دینداری متظاهرانه، ولو 
رانه، هدینداری متظا. شوند  میِذره، مانع از احساس حضور زندۀ مسیح یک
معنایی   بیتوانند  نمیالم مستی و نشئگی،عِام و منزلت دنیوی و سیر در قم

اعتنایی موجود در کلیسا و جامعه را   بیموحش، تعصب و بدبینی و
ِنامناسب، وابستگی ای  خواه رابطه اعتیاد ما به هر چه که باشد. بپوشانند

. گیریم مسیح قرار بتأثیرشوند که تحت   میمانع از این مخرب و یا تنبلی
تنبلی و کاهلی به این معنی است که از سیر و سلوک باطنی امتناع کنیم و 

 ِتأثیرًوقتی عمیقا تحت . نخواهیم شور و حرارت در ما برانگیخته شود
شویم   میاعتنا  بیقرار نگیریم، به حضور مسیحایم  هآورددست   بهگنجی که

حرارتی که در خواهیم شور و   میاگر. گیریم  میو زندگی پوچی در پیش
ِدل داریم به حسرت گذشته یا احساسات توخالی تغییر ماهیت ندهد، باید  ِ

 .آن را مدام تجدید کنیم
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 ما او آن ملکوتی است که در میان. گنجی که داریم عیسی مسیح است
 یکی از ایاالت آمریکا در سرود خودهای  تطور که ژزوئی همان. است
  :خوانند می

 

 ما گنجی داریم
 آن از طال نیستکه جنس 
 های خاکی است در ظرف

 .ارزش آن حساب کردنی نیست
 یک گنج بیش نداریم

 و آن خداوندمان مسیح است
  .های خاکی است که در ظرف

 

داستانی دربارۀ زوج یهودی بسیار دینداری وجود دارد که از روی عشق 
 خاموشگاه  هیچو محبت بسیار ازدواج کرده بودند و آتش عشق آنها 

بزرگترین آرزوی آنها این بود که فرزندی داشته باشند تا ثمرۀ . شد نمی
اما، مشکالتی وجود . عشق آنها در قالب کودکی بانشاط روی زمین راه برود

داشت و از آنجا که خیلی دیندار و مؤمن بودند پیوسته دعا کردند و دعا 
مله بعد از به هزار در زدن، باالخره زوجۀ یهودی حا. کردند و دعا کردند

شد و موقعی که از حامله شدنش خبر دار شد از ساره نیز زمانی که اسحق 
کودک در رحم او بیش از یحیی در رحم . را آبستن شد، بلندتر خندید

نه ماه . الیصابات زمانی که مریم به مالقاتش رفته بود، از شادی تکان خورد
 . ِبعد، نوزاد ذکور شیرینی گریه کنان به دنیا آمد

او سرکش و پرشور بود و روز را به .  او را مردخای گذاشتندآنها اسم
آفتاب و ماه اسباب بازیش . گذراند  میبازی و تفریح و شب را با فکر آن
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زمان آن رسید که  اینکرد تا   میاو در حکمت و قامت و جمال رشد. بودند
ها،  شب قبل از شروع درس. تا به کنیسه برود و کالم خدا را یاد بگیرد

آنها . ِین مردخای او را نشاندند و برای او از اهمیت کالم خدا گفتندوالد
ِتاکید کردند که بدون کالم خدا، او مثل برگ پاییزی در معرض باد زمستان  ِ

 . داد  میهای گردکرده گوش مردخای با چشم. خواهد بود
به کنیسه برود، به جنگل که  اینجای  به، روز بعد مردخای حال اینبا 

 . دریاچه شنا کرد و از درختان باال رفترفت و در
وقتی آن شب مردخای به منزل رسید، خبر نافرمانی او در همه جای 

. آور او خبر داشتند همه از کار شرم. پیچیده بودشان  روستای کوچک
بنابراین، . دانستند چه کنند  نمیوالدین مردخای پاک خود را باخته بودند و

مشاوران مزبور . ِکارشان تعدیل رفتار بوداز مشاورانی کمک خواستند که 
در ای  نشده رفتار تعدیلکه  اینشروع به تعدیل رفتارهای مردخای کردند تا 

 اما روز بعد، باز هم مردخای در جنگل برای خودش. او باقی نماند
بار  این. رفت  میکرد و از درختان باال  میانه شناخگشت و در رود می

ِ گرفتند و امیدوار بودند که با برطرف شدن والدینش از روانکاوان کمک
اما روز بعد، باز هم مردخای . ی مردخای، مشکل روانی او حل شودها هعقد

پدر و مادر سخت . رفت  میکرد و از درختان باال  میدر جنگل بود و شنا
ًنگران پسر محبوب خود بودند، چون ظاهرا آدم  . بشو نبود ِ

اعظم برای بازدید از دهکده به آنجا ) معلم یهودی(در همین زمان، رابی 
شاید رابی بتواند این بچه را سر عقل «: پدر و مادر مردخای گفتند. آمد

این بود که مردخای را پیش رابی اعظم بردند و داستان را از سیر » .بیاورد
بگذارید پسرک «: رابی به صدای بلند گفت. تا پیاز برای او تعریف کردند

 ».یکی دو کلمه با او حرف بزنمپیش من بماند تا من 



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل هفتم ۱۷۲

قدر کافی عذاب آور بود، ولی  ِبه کنیسه نرفتن مردخای برای والدینش به
را نزد چنین شخص قدر قدرتی تنها بگذارند، شان  پسر محبوبکه  این
ر کار از کار گذشته بود و گولی، دی. زد  میرا صد چندان دامنشان  یننگرا
 ایستاد و رابی بزرگ از داخل اتاقش با مردخای در راهرو. نداشتندای  چاره

مردخای با تن و » . پسر جانجا اینبیا «: اشاره او را به درون خواند و گفت
 .ِبدن لرزان پیش رفت

کمی . چسبانداش  رابی بزرگ او را در آغوش گرفت و به آرامی به سینه
عد، روز ب. بردنداش  بعد، والدین مردخای برای بردن او بازگشتند و به خانه

درسش که تمام شد برای . ِمردخای برای یادگرفتن کالم خدا به کنیسه رفت
ِکالم خدا با کلمات جنگل یکی شد و کلمات جنگل . تفریح به جنگل رفت ِ
مردخای سپس در رودخانه شنا کرد و کالم خدا با . ِبا کلمات مردخای

ِکلمات رودخانه یکی شد و کلمات رودخانه با کلمات مردخای ِ  از بعد. ِ
شنا، مردخای از درختان باال رفت و کالم خدا با کلمات درختان یکی شد و 

ِکلمات درختان با کلمات مردخای ِ. 
اشخاصی که دچار هراس و . هم زد همردخای بزرگ شد و اسم و رسمی ب

 تنها بودند و کسانی که. یافتند  میرفتند و آرامش  میاضطراب بودند پیش او
. یافتند  میرفتند و در او مصاحبی برای خود  میونزد ا مصاحبی نداشتند به

 رفتند و برای حرج خود فرجی  میکسانی که به بن بست رسیده بودند پیش او
 کردند، مردخای به آنها  میراجعهمهنگامی که این اشخاص به او . یافتند می
زمانی کالم خدا را یاد گرفتم که رابی اعظم مرا در بار  من اولین«: گفت می

  ». گرفت و به آرامی به قلبش چسباندآغوش
ِکه احساسات نیرومندی چون اند  همیشه قلب را مرکز عواطف دانسته

، اگر قلب را فقط مرکز حال اینبا . گیرند  میمحبت و نفرت از آن منشاء
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ِرا به یک جنبه از تمامیت وجود انسان محدود خواهیم  عواطف بدانیم، آن
 را از قلب در نظر نداریم موقعی که در بدیهی است که ما این تعریف. کرد
خدا هم این تعریف » .خداوندا در من قلب طاهر بیافرین«: گوییم  میدعا

شریعت «: محدود را در نظر نداشت زمانی که از دهان ارمیای نبی فرمود
» خویش را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت

از قلب بود که تر  ِبا در نظر داشتن تعریفی گستردهعیسی نیز ). ۳۳ :۳۱ارمیا (
 ).۸ :۵متی (» پاکدالنحال  به خوشا«: فرمود

ِقلب نمادی است که ما برای بیان عمق گوهر شخصیت انسان  ِ  کار بهِ
قلب نمادی است از آنچه در هستۀ وجودمان نهفته است و ما را . گیریم می
ِط از طریق ظاهر ساختن مکاشفۀ ما فق. کند  میً واقعا هستیم تعریفکه چنان

 .توانیم بشناسیم و شناخته شویم  میهست،مان  آن چیزی که در قلب
ِوقتی مردخای به ضربان قلب رابی اعظم گوش داد، چیزی بیش از 

او از این طریق، به خودآگاهی و . تپنده شنیدای  ِانقباض و انبساط عضله
 منطق و احساسات را در ذهن رابی راه گشود و به شناختی از او رسید که

 ۱.قلب با قلب سخن گفت. رفت  میخود جمع داشت و از آنها فراتر
قلب دالیل «:  بلز پاسکال گفتۀ معروفی دارد به این مضموننام بهفیلسوفی 

  ».اطالع است  بیخاص خود را دارد که ذهن از آنها
 

  پنج روز برای دعا و تفکر به خلوت رفته بودم،مدت بهچندی پیش که 
هر وقت که به . تمام وقت خود را صرف مطالعۀ انجیل یوحنا کردم

داشتم و آن را در   میی برمآورد قل  میخوردم که به هیجانم برمیای  جمله
هایم با این آیه شروع شد و  یادداشت. نوشتم میام  روزانههای  تدفتر یادداش

 
 .م» .الجرم بر دل نشیند سخن کز دل برآید«: گوییم  میما در فارسی ۱
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ت، داش  مییکی از شاگردان که عیسی دوستش«: به همان هم ختم گردید
نباید در جستجوی ). ۲۵ و ۲۳ :۱۳یوحنا (» نزدیک به سینۀ او تکیه زده بود

نه  اگر از کالم خدا، با عجله از این صحنه بگذریم وتر  عمیقای  مکاشفه
یوحنا سر خود را بر قلب خدا . مطلب بسیار مهمی را از دست خواهیم داد

: یت او گفتدهد، بر سینۀ مردی که شواری نیقیه در تعریف شخص  میتکیه
 خدا از خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای ،ذات با پدر هم رتبه و هم«

دانست که در گذشته روی داده ای  توان ذکر واقعه  نمیاین آیات را» .حقیقی
تواند تبدیل به مالقاتی   میگویند  میآنچه این آیات. ام شده استمو ت

ز کیستی خدا و چگونگی شخصی با خداوند شود، مالقاتی که درک ما را ا
دهد   میخدا به مردخای جوان اجازه. ثر سازدأًبا مسیح، عمیقا متمان  رابطه

 به سینۀ او تکیه زند و به صدای اش، واندی سالگی ِکه در تب و تاب بیست
 !قلبش گوش فرا دهد

 ؟ایم ه از نزدیک دیدطور اینذات انسانی عیسی را حال  بهآیا تا 
او از .  حضور عیسی دچار ترس نشده بودروشن است که یوحنا در

شناخت عارفی با   میعیسایی که یوحنا. ترسید  نمیخداوند و استاد خود
. ِلباس عجیب و غریب که سرش مدام گرم رویاهای آسمانی باشد، نبود

همچون ای  گون و موهای بلند و ردای آویخته ، صورت شبحچنین هم
 عیسی، این مرد مقدس، تأثیرت ًیوحنا عمیقا تح. ِتصاویر قدیسین نداشت

 . قرار گرفته بود
 مبادا از الوهیت غافل شوم از انسانیت عیسی فاصلهکه  اینمن از ترس 

ان مده بودم که چششد عتیق هرشبیه زائران دورۀ عظگرفتم و از این ن می
چنین ترس و . االقداس نیافتد شان به قدس گرفتند تا نگاه  میود راخ
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جای  بهاست که در اعتقاد خود دچار دودلی هستم و تشویشی گواه بر این 
 .که به من نزدیک است، به خدایی دور عقیده دارمای  دهنده نجاتایمان به 

ِزند و به ضربان قلب   مییوحنا در همان حال که به سینۀ عیسی تکیه
ًکند که از شناختی صرفا   میدهد، شناختی از او کسب  میرابی اعظم گوش

 .ودر  میعقلی فراتر
! ِحقا که بین دانستن دربارۀ کسی و شناختن او یک دنیا فاصله هست

ِنظیر نام، محل تولد،  ممکن است دربارۀ فردی تمام اطالعات موجود را
 داشته باشیم، اما از این - خانواده، تحصیالت، عادات و شکل ظاهری 

کند، او را   میتوان فهمید که این شخص با خدا زندگی  نمیاطالعات
  .نماید  می دارد و با وی سلوکدوست

کند که عیسی چهرۀ بشری خدایی است که محبت   میًیوحنا باطنا درک
کند، به هویت   مییوحنا بر اثر شناختی که از رابی اعظم کسب. است

ها  سال. فهمد که شاگرد محبوب عیسی است  میبرد و  میخودش هم پی
در محبت ترس نیست، «: نویسد  میی خود چنینها هبعد، وی در یکی از نام

 راند؛ زیرا ترس از مکافات سرچشمه  میِبلکه محبت کامل ترس را بیرون
اول یوحنا (» ترسد، در محبت به کمال نرسیده است  میگیرد و کسی که می
۴: ۱۸.(  

 
شخصی را بشناسیم باید به درون که  آنبرای «: گوید  میبئاتریس بروتو

. عبارتی، اندیشیدن ما مثل او شود هب. او پا گذاریم و وارد عالم او شویم
همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی ”: فرماید  میپولس رسول

 »)۶ :۲فیلیپیان  (“.داشت
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ِشاگرد . ِم این همان چیزی است که در اتاق باالخانه اتفاق افتادنظر به
 معنی و مفهوم تمام چنین هممحبوب عیسی نه فقط عیسی را شناخت، بلکه 

زمانی بار  من اولین«. لیمی که عیسی داده بود، به ناگهان برای او روشن شدتعا
کالم خدا را یاد گرفتم که رابی اعظم مرا در آغوش گرفت و به آرامی به قلبش 

برای یوحنا قلب و جوهرۀ مسیحیت، تعالیمی نبود که وی از دیگران » .چسباند
وی به . دش زاده شدشنیده باشد، بلکه پیامی بود که از تجربۀ شخصی خو

  ).۱۶ :۴اول یوحنا (» خدا محبت است«: تجربه دریافت
ِکل تجربۀ دینی در اساس «:  برنارد النرگن گفته استنام بهفیلسوفی 

ِخود عبارت است از مالقات با وجودی که محبت بالشرط و نامحدود 
 ».است

ِبازیابی شور و حرارت با کشف دوبارۀ این حقیقت که محبوب خدا  ِ
اگر مسیح را پیدا کنیم، خودمان را خواهیم یافت و اگر . شود  مییم، شروعهست

هدف و مقصود . ِخویشتن حقیقی خود را بیابیم، خداوند را خواهیم یافت
برای یوحنا عیسی مهمترین چیز در زندگیش نبود، بلکه . زندگی ما همین است

چیزی کمتر " شاگردی که محبوب عیسی بود"برای . ِتنها چیز مهم زندگیش بود
  .شد  نمیاز این، ایمان محسوب

 

به عقیدۀ من در همان شبی که شاگردان به اتفاق عیسی در باالخانه 
ِقریب . جمع شده بودند، زندگی یوحنای رسول معنا و مفهوم خود را یافت

مثل جویندۀ طالیی که  شصت سال بعد از رستاخیز مسیح، یوحنای رسول
اقاتی را که در سه سال زندگیش با عیسی تمام اتف خاطرات خود را بکاود

ِاو به آن شب مقدسی که همه چیز در . روی داده بود، به رشتۀ تحریر کشید
دار کرد و سپس به هویت خود با این کلمات  معنیای  آن رخ داد، اشاره
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 ردی که عیسی دوستشگآنگاه پطرس برگشت و دید آن شا«: اذعان نمود
و همان بود که در وقت شام بر سینۀ عیسی ا. آید  میداشت از پی آنها می

هویت خود را «: پرسیدند  میاگر از یوحنا). ۲۰ :۲۱: یوحنا(» تکیه زده بود
داد   نمیجواب» دانید؟  میکنید و خود را چه کسی  میًاساسا چگونه تعریف

 بلکه پاسخ» من شاگرد و رسول و نویسندۀ انجیل چهارم هستم«: که
 ».ه عیسی دوستش داردمن همان هستم ک«: گفت می

 از ۱ِرویارویی صمیمانۀ شاگرد محبوب با عیسی در پنجشنبۀ پاشویان،
حدود ( آیرنیوس ِنام بهیکی از پدران کلیسا . نظر کلیسای اولیه دور نماند

 این امر که انجیل چهارم را یوحنای رسول تأییدضمن تصدیق و .) م۱۸۰
، یوحنا نیز، همان شاگرد آخر از همه«: نوشته است، دربارۀ او چنین گفت

ِخداوند که به سینۀ او تکیه داده بود، موقع اقامتش در افسس، انجیلی را به 
 ».نگارش درآورد
 را بدون ایمان بخوانیم، از مطالعۀ خود هیچ ۲۵ - ۲۳ :۱۳اگر یوحنا 

 زندگی روحانی پرشور و حرارتی که آنبرای . حاصل نخواهیم بردای  فایده
 عیسی قرار بگیریم؛ باید با زندگی تأثیرانند یوحنا تحت داشته باشیم باید م

تا وقتی سر خود را بر . و نه حافظۀ خود، در تجربۀ یوحنا شریک شویم
سینۀ عیسی تکیه ندهم، به صدای قلبش گوش نکنم و در تجربۀ عینی 
ِیوحنای رسول از عیسی شریک نشوم، روحانیت من نتیجۀ مالقات 

گر،  ِ، شخصیت کاذب حیلهترتیب به این. شخصی با خداوند نخواهد بود
عاریت خواهد گرفت و وانمود خواهد کرد که این تجربه  تجربۀ یوحنا را به
 .ِاز آن خود من است

 
 .م. تِمقصود یادبود شام آخر است که طی آن عیسی پاهای شاگردان را شس ۱
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سرطان روزهای آخر علت  بهداستانی دربارۀ پیرمردی وجود دارد که 
دختر وی از کشیش کلیسای محل تقاضا کرده بود که . گذراند  میعمرش را
وقتی کشیش به آنجا رسید دید که . پدر بیاید و برای او دعا کندبه بالین 

پیرمرد سرش را به دو بالشی که روی هم گذاشته بودند، تکیه داده است و 
 فکر کرد که طور اینکشیش پیش خود . قرار داردای  در کنار تختش صندلی

ر بنده ًظاهرا منتظ«: و گفتاند  ًشاید قبال به پیرمرد آمدن او را اطالع داده
کشیش جواب » عالی که باشند؟ خیر، جناب«: پیرمرد جواب داد» بودید؟
م رسید نظر بهمن کشیش جدید کلیسا هستم و وقتی صندلی را دیدم «: داد

 ».اید هکه البد از آمدنم اطالع داشت
 ًلطفا در را ببندید. گویید  میآها صندلی را«: گیر گفت پیرمرد زمین

 ».خواهم چیزی بگویم می
: پیرمرد به سخن ادامه داد. یش که پاک گیج شده بود در را بستکش

و ام   حتی به دخترم هم نگفتهکس هیچبه حال  بههست که من تا ای  مسئله«
 .ام  دعا کردن را یاد نگرفتهوقت هیچمن در تمام عمر خود که  اینآن 

رفتم، هرچه کشیش راجع به دعا کردن   میروزهای یکشنبه که به کلیسا
باالخره یک روز از فرط . گوید  میآوردم چه  نمیزد، سر در ی محرف

ناامیدی و استیصال به کشیش گفتم که پدر روحانی، من از موعظات شما 
ِکشیش کشو پایینی میز تحریرش را باز کرد و . فهمم  نمیدربارۀ دعا هیچی

اش  نویسنده. این کتاب را بخوان”: کتابی از داخل آن بیرون کشید و گفت
ِاین بهترین کتاب قرن .  اورس فون بالتازار، الهیدان سوئیسی استهانس

 ».“ استتأملحاضر دربارۀ دعا و 
کتاب را گرفتم و وقتی به خانه رسیدم «: پیرمرد به گفتۀ خود چینن افزود

اما از شما چه پنهان برای خواندن سه صفحۀ . شروع کردم به خواندنش
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این بود که کتاب را به . ه کردماولش دوازده مرتبه به فرهنگ لغت مراجع
 » .فایده بود  بیکشیش پس دادم، از او تشکر کردم و زیر لب گفتم این هم

، دعا کردن را گذاشتم ترتیب به این«: هایش گفت پیرمرد در دنبالۀ حرف
رفیق، دعا کردن ”: باالخره، چهار سال قبل بهترین دوستم به من گفت. کنار

حاال بیا و این . شود دعا کردن  میعیسی حرف بزنیکه ننه بابا ندارد، اگر با 
یک صندلی جلوی خودت بگذار و روبروی آن . گویم بکن  میکار را که

البته، این خرافات . بنشین و با ایمان عیسی را ببین که مقابلت نشسته است
این کار را که . نیست، چون خود عیسی قول داده که هر روز با ما باشد

زنی، با عیسی حرف بزن و به   می با من حرفکه ٓنکردی درست مثل اال
تان عرض کنم که من به این   پدر روحانی، خدمت“.هایش گوش بده حرف

روزی دو حال  بهپیشنهاد عمل کردم و چنان لذتی بردم که از آن زمان تا 
، مواظبم که دخترم مرا در حال اینبا . دهم  میساعت همین کار را انجام

زند یا   میِ اگر ببیند پدرش دارد با صندلی خالی حرفت نبیند، چونحال این
 » .فرستد  میخانه کند و یا مرا به دیوانه  میاز عصبانیت قاطی

های پیرمرد قرار گرفته بود، او را   حرفتأثیرکشیش که سخت تحت 
سپس با او دعا کرد و با روغن . تشویق کرد که کار خود را ادامه دهد

 .  در کلیسا بازگشتتدهینش نمود و به منزل خود
دو روز بعد، دختر پیرمرد به کشیش زنگ زد تا خبر درگذشت پدرش 

دختر » آیا در آرامش فوت کرد؟«: کشیش پرسید. را به اطالع او برساند
خواستم خانه را ترک کنم،   میبله، وقتی ساعت دو بعد از ظهر«: جواب داد

نمکش را برایم تعریف   بییها هپدر مرا به بالینش خواند و یکی از آن لطیف
یک ساعت بعد که از مغازه برگشتم دیدم پدر فوت . را بوسیدام  کرد و گونه
راستش . ولی پدر روحانی، یک چیز در مرگ بابا غیر عادی بود. کرده است
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ًظاهرا بابا قبل از مرگ خم شده و . باالتر از غیر عادی، عجیب و غریب بود
 ».قرار داشت، تکیه داده بودِکه کنار تختش ای  سرش را بر صندلی

قدر دسترسی یافتنی است که   هماناش، ِمسیح ایمان در حضور زنده
ِمسیح تاریخ در بدن جسمانیش برای شاگرد محبوب خود بود یوحنا با . ِ

، من به شما حال اینبا «: نویسد  میتاکید بر همین حقیقت، به نقل از خداوند
چرا؟ رفتن ). ۷ :۱۶یوحنا (» ست اگویم که رفتنم به سود شما  میراست
که  اینًتوانست به نفع جامعۀ ایمانداران باشد؟ اوال به دلیل   میی چگونهسعی

ًثانیا، تا وقتی » .اگر نروم، آن مدافع نزد شما نخواهد آمد«: عیسی فرمود
عیسی بر روی زمین حضوری مرئی و قابل رویت داشت این خطر بود که 

ِبشری او عادت کنند که یقین ایمان را با ِقدری به دیدن بدن  هرسوالن ب
ِگواهی ملموس حواس خود معاوضه نمایند دیدن عیسی در بدن بشری او . ِ

کسانی که او را حال  به بود، ولی عیسی فرمود خوشاالعاده  امتیازی خارق
 ).۲۹ :۲۰یوحنا (آورند   میو ایماناند  ندیده

 که او خوانندگان با توجه به تجربۀ یوحنای رسول، نباید تعجب کرد
آیا عیسی را که ماشیح : دهد  می محوری قرارسؤالانجیلش را در برابر این 

 دارید؟  می دوستخدا استو پسر 
گیرد و جز این پاسخ،   می منشاءسؤالِمعنی و پری حیات از پاسخ این 

 ادگار برونس در که چنان هم. هر چیز دیگری در این دنیا محکوم به فناست
خوانندۀ انجیل «: گوید  می هنر و اندیشۀ یوحنای رسولنام بهمقالۀ خود 

شود که   میخواند، مثل کسی  میِیوحنا وقتی پیام تابناک و درخشان آن را
 مدتی طوالنی به آفتاب نگاه کرده است و اینک چیزی غیر از نور آن

 ».بیند نمی
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ِعیسی از طریق . اتحاد با عیسی، موضوع غالب در انجیل یوحنا است
خواند که در  می ما را به زندگی در فضای جدیدی فراها هِیل تاک و شاختمث
در من بمانید، و من نیز «. توانیم بدون ترس و تشویش زندگی کنیم  میآن

ماند و من در او، میوۀ   میی که در منسک«). ۴ :۱۵یوحنا (» مانم  میدر شما
ست داشته است، گونه که پدر مرا دو همان«). ۱۵ :۱۵یوحنا (» آورد  میبسیار

 ).۹ :۱۵(»  در محبت من بمانیدام؛ من نیز شما را دوست داشته
  : آورد  می جان دان از طرف همۀ ما چنین فریاد برنام بهشاعری 

 

 کن، زیرا من،ام  مرا به آغوش خود ببر، در خودت حبس«
 تا غالم و شیدایت نشوم، آزاد نخواهم بود،

  ».را مفتون و شیدایت سازیمکه  آنزهد نیز پیشه نخواهم کرد مگر 
 

انجیل یوحنا، بینشی منحصر های  شِنگاه کردن به عیسی از منشور ارز
رابطۀ شخصی فرد با . بخشد  میشاگردی به ماهای  تفرد در مورد اولوی به

آنچه در جامعۀ . دهد  میالشعاع قرار عیسی، هر مطلب دیگری را تحت
نه خدمت کلیسایی، نه القاب ایمانداران اهمیت دارد نه رسول بودن است و 

ها، شفا،  ِو عناوین است و نه حوزۀ اقتدار فرد، نه عطایای روحانی زبان
 ما یافته از روح، بلکه مهم، فقط و فقط جواب نبوت است و نه موعظۀ الهام

 »داری؟  میآیا مرا دوست« عیسی که سؤال به این است
دارد،   می بیانانجیل یوحنا کالمی نبوتی را خطاب به کلیسای معاصر

چون کلیسا عادت کرده است که بین اشخاص توانمند و دیگران یک دنیا 
است  ِفقط محبت عیسای مسیح: کالم نبوتی فوق چنین است. فرق بگذارد

پطرس به ردای اقتدار که  اینپیش از . بخشد  میکه به ما مقام و منزلت
 یا مرا دوستآ«: از او پرسیدبار  بلکه سهبار  ملبس شود، عیسی نه یک
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کنندۀ   نه فقط برانگیزاننده، بلکه در عین حال مکشوفسؤالاین » داری؟ می
ِشود، اساس آن باید   میاگر به کسی قدرتی داده«این حقیقت است که 

 ».ِدوست داشتن عیسی باشد
ِرهبری کلیسا کار استادان جمع آوری اعانه، دانشمندان برجستۀ  ِ

اگرچه همۀ (عظان مسحور کننده نیست، ، مدیران کارکشته یا وامقدس کتاب
رهبری کار کسانی است .) توانند مفید باشند  میها برای کلیسا این قابلیت

ردان و  م؛کشد  میکه عشقی سوزان به مسیح در سراپای وجودشان شعله
که امتیاز و قدرت را در مقایسه با شناختن و دوست ای  سوخته زنان دل

 .شمارند  میداشتن عیسی هیچ
  :گوید  میِی نیوون دربارۀ این خصوصیات رهبری مسیحی چنینهنر

 

ًرهبران مسیحی نباید صرفا کسانی باشند که دربارۀ «
. های پخته و سنجیده دارند موضوعات داغ روز دیدگاه

رهبری آنها باید در رابطۀ دایمی و صمیمانه با کلمۀ مجسم 
خدا، یعنی عیسی، ریشه داشته باشد و سخنان و مشورت و 

شان باید از همین رابطه منشاء بگیرد پرداختن به  دایته
شخص در رابطۀ شخصی که  آن  بیموضوعات داغ روز

 عمیقی با خدا ریشه دوانده باشد، به جدایی و نفاق منجر
ی تانظر بهمان  ود بینیخمتوجه شویم که  آن  بیشود، زیرا می

مطمئن  ای گونه بهاما زمانی که . گشاید  میکنیم راه  میکه ابراز
با منشاء حیات ریشه دوانده ای  در رابطۀ شخصی صمیمانه

پذیر  باشیم، امکان این وجود خواهد داشت که انعطاف
گرایی پیشه کنیم، در موضع خود  نسبیتکه  آن  بیباشیم
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خشک و خشن باشیم، اشتباه را که  آن  بیمحکم بایستیم
خرج دهیم، مالیم و باگذشت  خشونت بهکه  آن  بیبگوییم

دلیل نشان دهیم و شاهدان حقیقی   بیِنرمشکه  آن  بیاشیمب
رفتارهای فریبکارانه در پیش که  آن  بیخداوند باشیم

  ۱».بگیریم
 

های بزرگ در تاریخ کلیسا، به  ها و شقاق کافی است نگاهی به شکاف
ِدوران تلخ نفرت و نزاع، نگاهی بیاندازیم تا متوجه شویم که نادیده گرفتن  ِ ِ

تواند در پی داشته   میای رسول برای خدمت، چه نتایج زیانباریمعیار یوحن
 حفظ ایمان ِنام بهی صلیبی ها هکنیم که شوالی  میوقتی به فجایعی نگاه. باشد

  . کنیم  نمیصحیح مرتکب شدند، چیزی مگر چندش و انزجار احساس
 

 خلوت اختیار کرده بودم و از یوحنای تأملدر طی مدتی که برای دعا و 
گرفتم، از چیزی که خیلی   می دوست و راهنمای خود کمکعنوان به رسول

ِتعجب کردم، افعال و قیدهایی بود که یوحنا به کمک آنها درک خودش و 
برای مثال، موقعی که مرتا از . دیگران را از عیسی روایت کرده است

او ان دیدار هعنیا آمده و خوا شنود که عیسی به بیت  میخواهرش مریم
  ). ۲۹ :۱۱(رساند   میسرعت خود را به عیسی هشود و ب  مید، بلناست

 شود و اشک  میدار یابد، غصه  میِمریم مجدلیه وقتی قبر عیسی را خالی
 ی راسزند و مریم عی  میی نام او را صداساما زمانی که عی. ریزد می
بر من میاویز، زیرا هنوز نزد پدر « گیرد  میشناسد، عیسی را تنگ در بغل می

 ).۱۷ :۲۰(» ام  نکردهصعود

 
ِمطالب فوق برگفته از کتاب در نام عیسی است که در ایران تحت عنوان رهبر مسیحی بوسیلۀ  ۱

 .م. اینجانب به فارسی ترجمه شده است
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رسد، آنها با   میِکه موضوع قبر خالی به گوش پطرس و یوحنا همین
دود   میدوند، ولی آن شاگرد دیگر تندتر از پطرس  میطرف قبر همدیگر به

 ).۴ - ۳ :۲۰(رسد   میو قبل از او به قبر
ِپطرس، انکارکنندۀ عیسی، رفیق نارفیقی که به هنگام سختی، عیسی را 

ِو همان بزدلی که جلوی کلفتی در حیاط منزل کاهن، خودش را ترک گفت 
از ترس پاک باخته بود، وقتی یوحنا به او گفت که عیسی در ساحل دریاچه 

داشت،   میشاگردی که عیسی دوستش«. ًاست، تقریبا لخت داخل آب پرید
شمعون پطرس چون شنید که خداوند !" خداوند است: "به پطرس گفت

» خود را گرد خویش پیچید و خود را به دریا افکنداست، در دم جامۀ 
 .سازد که قایق نود متر از ساحل فاصله داشت  مییوحنا خاطرنشان). ۷ :۲۱(

شفاف یا ای  گذشتهکه  ایننظر از  ، صرفمقدس کتابهای  تاین شخصی
ِآنها را در پاسخ حاضر خود به شان   اجازه ندادند که گذشتهاند، تاریک داشته ِ
 بوسند و کنار  میاین افراد، شرم و خجالت خود را. کندعیسی فلج 

فشارند، یا به شوق   میدوند، یا او را در بغل  می عیسیسوی بهگذارند و  می
پطرس . رسانند  میدوان خود را به او پرند و یا دوان  میدیدنش در آب

 . عیسی را انکار و ترک کرد، ولی از او واهمه نداشت
تان برای خدمت  یها هشوید که تمام انگیز می فرض کنید ناگهان متوجه
و یا فرض کنید که دیشب مست کرده و اند  ًاساسا خودخواهانه بوده

 و یا فرض کنید که به فریاد کسی که محتاج کمک بود اید همرتکب زنا شد
 در این صورت چه خواهید کرد؟. نرسیدید و وی دست به خودکشی زد

کنید و از خود   میدام خودتان را محکومشوید و م  میِآیا اسیر احساس گناه
پرید و برای رسیدن به   میمثل پطرس داخل آبکه  اینشوید و یا   میبیزار

ارزش بودن   بیِکنید؟ آیا به احساس  میعیسی، نود متر با منتهای سرعت شنا
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ِدهید تا کامال تسخیرتان کند؟ آیا به ظلمت و تاریکی مجال   میچندان میدان ً
دهید تا عیسی برای شما آن کسی شود که   میازهجید؟ یا اده  میپیروزی

 ِکران و صبر و شکیب  بیِبا رحم و شفقتای  دهنده هست، یعنی نجات
 دارد؟   نمیمان را نگاه پایان، عاشقی که حساب خطاهای بی

 او دویدند سوی بهخواهد بگوید که شاگردان عیسی   میانگار یوحنا
 که ریموند براون به لحنی طور همانیا وار دوستش داشتند؛  چون دیوانه

 ِدر خاطر شاگردان، عیسی کسی بود که هر کاری«: گوید  میموقر و سنگین
 ».کرد از روی محبت بود و پیروانش از دل و جان دوستش داشتند می

ِرد محبوب عیسی پیامی دارد هم برای گناهکارانی که از شرم گشا ِ ِ
ترسند به آنها   مییساهایی که چونی خود در عذابند و هم برای کلها هکرد

قید و بند و لیبرال زده شود، در بخشیدن گناهکاران بیش از حد   بیِبرچسب
 صبور بودن و خاطر بهعدۀ کسانی که کلیسا را . دست به عصا هستند

چندان نیست، ولی آمار کسانی که اند  ترک کردهاش  رحمی بیش از اندازه دل
ِاز دست روحیۀ عدم بخشش کلیس  .زند  میسر به فلکاند  ا گریختهِ

ِوقتی من و همسرم در بهار عشق خود بودیم، من از هر فرصتی برای 
 در شهر که آن پس از ۱۹۷۸در بهار . کردم  میدیدن او در نیواورلئان استفاده
روزه برای هفتاد روحانی آمریکایی و کانادایی  ِآسیسی ایتالیا در همایشی ده
ِوه، به ایالت مینیسوتا پرواز کردم و ساعت سۀ موعظه کردم، به همراه گر

 .بعد از نیمه شب به آنجا رسیدم
بایست برای   میکرده بود و صبح روز بعد همام  پرواز حسابی خسته

بنابراین، . رفتم  میفرانسیسکو موعظه به همایش دیگری در سان
. نمراست به تگزاس پرواز ک  کار این بود که بلیط بگیرم و یکترین عاقالنه

این کار تا ساعت شش صبح در مینیپولیس ماندم و با اولین جای  بهولی 



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل هفتم ۱۸۶

نیک  ِدر آنجا با محبوب خود برای پیک. پرواز خود را به نیواورلئان رساندم
. فرانسیسکو شدم به ساحل رودخانۀ پانچرترین رفتم و سپس راهی سان

  .نیمه شب به آنجا رسیدم
 

سرحال و قبراق به سخنرانی صبح روز بعد، شاد و سرخوش از عشق، 
ریشۀ کلمۀ شیفتگی در زبان انگلیسی (. ِمن عاشق عشق شده بودم. پرداختم

infatuationی نمۀ التیل از کin-fatuus دهد  مینیعم" ردنبل قع"ه ک است( .
شور و . هنگی چنین عاشقانه نداردآ گوید که زندگی همیشه ضرب  میتجربه

عشق و شیفتگی . آرام و معقول سپاردهیجان باید سرانجام جا به حضوری 
ی خستگی و مالل ها هباید در برابر جدایی، تنهایی، تضاد، کشمکش و دور

ِتاب آوردن عشق رویایی اولیه در گرو این است که پخته شود و . تاب آورد ِ
گذشتگی، قدردانی از  به صمیمتی تبدیل گردد که مشخصۀ آن از خود

 . ستاو امحبوب و مصاحبت و مشارکت با 
ً داریم که بر اثر مالقاتی کامال غیر منتظره با خاطر بههمۀ ما لحظاتی را 

و این مالقات مایۀ تسلی و ایم  ه او قرار گرفتتأثیرًعیسی مسیح، عمیقا تحت 
در این لحظات ما در شگفتی و . ِشور و شعف قلبی عظیمی شده است

ی عیسی شده و تر، واله و شیدا به بیان ساده. ایم هعشق و محبت غرق شد
طول  برای من این شیدایی و شیفتگی نه سال به. ایم هِعاشق عشق شد

 .انجامید
گذاری، فریب موفقیت را  در پایان این نه سال، اندک زمانی بعد از دست

شد، صدای   میهایی که به طرفم بلند ها و تحسین ِغریو تشویق. خوردم
 تشنه بودم؛ تشنۀ در آن زمان سخت. ِمحبوب قلبم را در خود خفه کرد

هر قدر ! م کنند و بگویند که به حضورم احتیاج استتأییدتشویق و که  این
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. شد  میشد از میزان صمیمیتم با مسیح کاسته  میبر میزان فعالیتم افزوده
گفتم این بهایی است که برای پیشبرد ملکوت   میبرای توجیه این امر نیز

 .خدا باید سخاوتمندانه پرداخت کرد
وقتی . ا بعد، آوازۀ شهرتم فرونشست و محبوبیتم رو به افول نهاد ساله

چهرۀ کریه خود را نمایان ساختند، من بار  طردشدگی و ناکامی برای اولین
تنهایی و . ًباطنا فاقد آمادگی روحانی برای روبرو شدن با شکست بودم

. راغ مشروب رفتمساندوه به روح و جانم تاخت و من برای تغییر روحیه 
گساری  که از قبل داشتم، هجده ماه تمام در مستی و بادهای  ا توجه به زمینهب

من گنجی را که یافته بودم ترک کردم و از قدوسیت سادۀ . گذراندم
 . گریختمام  زندگی

باالخره، برای مداوا به مرکزی برای بازپروری در مینیسوتا مراجعه 
جا برای رفتن  ز یکوقتی خونم از الکل تصفیه شد، فهمیدم که ج. کردم
ِاین بود که در عمق روح و جان خود فرو رفتم و ساکت و خاموش . ندارم

 .ِبه صدای قلب رابی گوش دادم
البته، پس از این تجربه نیز باز شده است که از حضور زندۀ مسیح غافل 

ِطرف پاکی و قدوسیت  مانده باشم؛ زندگی من هرگز مسیری مستقیم به
ر لغزش شده و به ورطۀ آزردگی و ناامیدی فرو بارها دچا. نبوده است

 .ام بینی شدیدی شده  گاه نیز دچار اضطراب و تشویش و خود کم.ام افتاده
ت حاال ایندر تری  رفته مدت کوتاه همنتها خبر خوش این است که رفت

  .ام گذرانده
خود چیست؟ تجربیاتی که از خود های  تمقصودم از اعتراف به شکس

کنند خدا فقط از   میقلب کسانی خواهد بود که خیال ۀ قوتکنم مای  مینقل
بخش برای  ِاین تجربیات حامل کالمی رهایی. کند  میطریق قدیسان کار
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مصداقی از نبوت عیسی برای پطرس بوده شان  تمام کسانی است که زندگی
تجربیات » .مرا انکار خواهی کردبار  امشب پیش از بانگ خروس سه«: است

رفتار گی یا یاس و ناامیدی تتفاو  بیی،نی که در دام بدبین کسافوق برای همۀ
  .  امیدوارکننده استاند، آمده

 
عبرانیان (کند   نمید همان است و تغییربمسیح دیروز، امروز و تا به ا

کند که با پطرس، یوحنا و مریم مجدلیه   میاو همان رفتاری را با ما). ۸ :۱۳
ِشود که گنج روحانی   میمانی تجدیدزمان  ِشور و حرارت روحانی. نمود

دهیم تا رابی اعظم   مییابد که اجازه  مییابیم و زمانی ادامه  میخود را از نو
پذیرد   میثمرۀ آن نیز تغییری است که در ما صورت. ما را به قلبش بچسباند

  .و چه بسا خودمان متوجۀ آن نشویم
 

ی از مسیح، یابد که جدا میتعجبی ندارد که شخصیت کاذب وقتی در
 . شود  میفضایلش رذایلی بیش نیستند، کوچک و حقیر
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  پردازی خیالبردباری و 
 

  :نویسد  میً صراحتا چنین"راه محبت" نام بهآنتونی دمیلو در کتاب خود 
 

به زندگی خود نگاه کنید و ببینید که چطور خالء آن را با «
ببینید که . اید هدآنها دادست   بهمردم پر کرده و اختیارتان را

 ِ و تکذیب خود، رفتارتان را کنترلتأییدچطور مردم با 
 تنهایی شان  که با دوستیاید هبه آنها اختیار این را داد. کنند می

تان را در   روحشان های سازند و با تشویقتر  را بر شما سبک
ها به پرواز درآورند و یا با انتقاد و  اوج آسمان

ورطۀ غم و افسردگی  را بهتان شما  نگرفتن تحویل
ببینید که چطور کمابیش هر لحظۀ روزتان . فروبیاندازند

 ِصرف دلجویی و جلب رضایت مردم، از زنده و مرده
ود را خکنید و   میًدایما مطابق معیارهای آنها زندگی. شود می

و شان  دهید، جویای دوستی  می تطبیقشان هایبا معیار
خرشان واهمه دارید؛ هستید و از تمسشان  مشتاق محبت

هستید و هر گناهی که به شان  تشنۀ تشویق و تحسین
بر که  اینکنید؛ از   نمیتان بیاندازند لب از لب باز گردن

ِخالف مد روز لباس بپوشید، حرف بزنید و یا حتی فکر 
 اغلب، حتی زمانی هم که مردم را کنترل. کنید وحشت دارید

مردم چندان به . ستیدهشان  کنید، متکی به آنها و برده می
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که تصور زیستن بدون اند  قسمتی از وجودتان تبدیل شده
  ».تان محال است نفوذ و دخالت آنها برای

 

توانستند ایمان آورند، چون   نمیخوانیم که یهودیان  میدر انجیل یوحنا
ًظاهرا عزت و احترامی ). ۴ :۵یوحنا ( از یکدیگر بودند تأییدطالب احترام و 
گاه برای . ِآید با ایمان راستین به مسیح سازگار نیست  می انسانکه از جانب

 مسیح تأییدمردم مهمتر از آمیز  های استهزاء یا حرفآمیز  ِما سخنان تحسین
 . است

ً که قبال نیز اشاره کردم، گناه عمدۀ من این بوده است که از گونه همان
احساس و طوری فکر و ام   مردم، حاضر نشدهوسیلۀ بهِترس طرد شدن 

. باشدام  ِ نشان دهم که سازگار با شخصیت حقیقیالعمل عکسعمل کنم و 
 این ترس ایمان خود را به عیسی از دست خاطر بهمنظور این نیست که 

 خیر، ایمانم به مسیح سرجای خود باقی است، ولی فشار دور و .ام داده
ظورم این باز، من. هایی برای ایمانم ایجاد کرده است اطرافیان، محدودیت

من هنوز او را با جان و دل دوست دارم، . نیست که عیسی را دوست ندارم
ِخصوص چهرۀ تابناک شخصیت کاذبم هب ولی گاه چیزهای دیگر را بیشتر  ِ

در راه ایمان و محبت به ای  ِهر گونه محدودیت خود خواسته. دوست دارم
ًینا مثل ، من هم عطریق بدین. انجامد  میخیانتنوعی  بهًعیسی حتما 

 ).۵۶ :۲۶متی (» ترکش کرده، گریختند«شوم که   میزده ِرسوالن وحشت
ِنظرهای دیگران فشاری نامشهود اما مؤثر بر سخنان سنجیده و 

سازد؛ تصمیماتم نیز، اعم از رد و قبول، از این سلطۀ   میواردام  نسنجیده
. تر جپی. از حرف دیگران در هراسم. پذیرد  میتأثیرجابرانۀ همقطارانم 

 :گوید  میوانبریمان دربارۀ چنین ترسی
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مستقیم یا انتقادی ای  ترس از تمسخر، به مراتب بیشتر از حمله«
چه بسا از ترس حرف مردم . کند  میصریح و تند انسان را فلج
مان را  فکری که دست و پای! ایم هاز نیکویی کردن بازماند

جا  این بسته این است که حاال مردم چه خواهند گفت؟ جالب
 که ما بیش از همه از نظر کسانی واهمه داریم که ارج و است

، همین اشخاص بیش از حال اینشان قایل نیستیم؛ با  قربی برای
  قرارتأثیررا تحت مان  آنچه حاضر به قبول آن هستیم، زندگی

تواند ما را به   میمان قطاران کننده از هم ِاین ترس فلج. دهند می
  ».انگیزی سوق دهد مایگی رقت طرف میان

 

ِوقتی آزادانه راز محبوب بودن خود را پذیرا شویم و هویت خود را 
ّ فرزند ابا بپذیریم، رفتهعنوان به َ ِرفته از نفوذ و تسلط دیگران خالص  ِ

خارج، از داخل هدایت جای  بهمان  ، رفتارهایترتیب به این. خواهیم شد
ِالبته، لذت زودگذر تشویق. خواهند شد شنویم یا دردی که از   میکههایی  ِ

مان خواهند آمد، ولیکن  کشیم هر از گاهی به سراغ  میناکامی و محرومیت
 .خود سازند دیگر قدرت آن را نخواهند داشت که ما را مجبور به خیانت به

ِشور و حرارت به معنی احساسات شدید نیست، بلکه تصمیمی است 
در آگاهی از حضور زندۀ مسیح ًدائما که  اینقاطعانه و از روی محبت برای 

ِنیز، عبارت است از ماندن در حقیقت هویت خود و آمادگی . زیست کنیم
خواهیم در دنیایی که پر از صداهای   میاگر. برای پرداخت بهای وفاداری

ِمخالف انجیل است، مطابق خویشتن حقیقی خود زندگی کنیم به بردباری 
مه گفتگوهای مذهبی پوچ و در دهۀ اخیر با آن ه. عظیمی نیاز داریم

ِتوخالی و مطالعات پر شاخ و برگ  های  یباف ، با آن همه فلسفهمقدس کتابِ
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بیهوده و تظاهر به بزرگی و اهمیت، اگر هوشمندی و ذکاوت با تهور 
ِحقیقت ایمان اگر در عین حال، . برد  نمیشجاعت عجین نشود، راه به جایی

 نام بهیکی از الهیدانان قرن سیزدهم . حیات دل نیز نباشد، ارزشی اندک دارد
ای  یادگیری«: گفت  میهایش ِآنتونی اهل پادوئا در شروع هر یک از کالس
 »که به محبت تبدیل نشود چه ارزشی دارد؟

رکگارد با طنزی گزنده، کسانی را که مطالعات الهیاتی را به ِیسورن ک
  :گوید  میگیرد و  میدانند، به باد تمسخر  میخودی خود هدف

 
 چپ زدن هستیم، طوری رفتار ِما که خدای به کوچۀ علی«
آوریم، در  نمیکنیم که انگار از عهد جدید هیچ سر در می

خواهد که   میدانیم عهد جدید از ما  میخوبی ه بکه حالی
برای همین است . ًروش زندگی خود را کامال تغییر بدهیم

"  مذهبیِتعلیم و تربیت"ِکه فیلم بازی کرده و چیزهایی نظیر 
آوریم که   میادا در. ایم هرا از خود درآورد" آموزۀ مسیحی"و 

ٓاالیاتی   جدید خیلی مشکل است و تا به کشفدرک عهد
ِدیگر، چند کتاب تفسیری دیگر و سه ای  نامه دیگر، لغت

ترجمۀ دیگر از عهد جدید نگاهی نیاندازیم، سر از آن در 
 ن ندارد که همۀ ماِخداوند عزیز، گفتای  بله،. نخواهیم آورد
داران،  منصبان، کشیشان، خانه داران، صاحب مایهاعم از سر

ی ها هِاگر به برکت نظری گدایان و در یک کلمه کل جامعه
هزار مرتبه هالک شده حال  بهعالمانۀ الهیاتی نبود، تا 

 »!بودیم
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ی سی از بزرگترین چیزهایی که شعلۀ شور و حرارت را در عیکی
عیسی رازی را در دل داشت که به او . بوداش   آسمانیافروخت، پدر میبر

ار هر چهدر . شد  میاش ال باعث تنهاییح بخشید و در عین  میعظمت
 صداقتش دچار زیان و خسران شد و خاطر بهخوانیم که عیسی   مییلجان

بهای وفاداری خود را به شور و حرارت و شخصیت و ماموریتش پرداخت 
خوار  ، او را شراب)۲۱ :۳مرقس (وانگی به او برد ِگمان دیاش  خانواده. کرد

کردند که روح   می، رهبران مذهبی فکر)۳۴ :۷لوقا (باره خواندند  و شکم
 و رهگذران به باد ناسزایش) ۲۲ :۳مرقس (پلیدی در او خانه کرده است 

آخر سر هم . حسابش آوردند از محبوبانش تحقیر دید و بازنده به. گرفتند می
 . ر بیرون بردند و مثل یک مجرم به قتلش رساندنداو را از شه

دهد تا از نظر مذهبی و   میفرهنگ ما چندان ما را تحت فشار قرار
یوهانس متز قول  بهّرنگ جماعت و جو موجود جامعه شویم که  سیاسی هم

ِبر میز کارم که روی آن . شویم  میروبرو"ِفقر حاصل از یکه و تنها بودن"با 
 قایم قرار داده طور بهویسم، تصویری از توماس مرتون ن  میاین کتاب را

هر چیزی را هم که فراموش «: شده که پای آن این گفتۀ او نوشته است
از این به بعد هر ”:  بسپاریدخاطر بهکردید، برای آینده همین یک جمله را 

 ».“کس باید روی جفت پاهای خودش بایستد
وقتی که  اینی است به ِفقر حاصل از یکه و تنها بودن، دعوت عیس

ناچاریم برای موافقت با دیگران پا روی صداقت خود بگذاریم، چنین 
این کار عبارت است از لبیکی که در تنهایی، به . نکنیم و یکه و تنها بمانیم

ِنجوای خویشتن حقیقی خود ِگوییم و نیز چسبیدن به هویت   میِ
 خاطر بهد را ران دوستی و مشارکت خوگاست زمانی که دیمان  محوری

، به معنی تصمیمی دلیرانه چنین هم. کنند  میاز ما دریغمان  گیری وضعم
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است برای اخذ تصمیماتی که باب طبع عموم نیست و ما را طوری که 
خواهند که   میکنیم باید باشیم یا دیگران  میطور که خیال و نه آن هستیم
خود، به این معنی  های شیکه و تنها ایستادن بر ارز. دهد  مینشان باشیم،

ِ به عیسی اعتماد داشته باشیم که بدانیم با وجود اشتباهاتی قدر آناست که 
.  حیات او در ما جریان خواهد داشتچنان همکه در این راه از ما سر بزند، 

ِم تسلیم دردناک خویشتن حقیقیکاین کار، در ح ِ ِ ِبه یکه ماندن مان  ِ
 .استفرد و اسرارآمیزمان  ِشخصیت منحصر به

در یک کالم، ایستادن روی جفت پاهای خود، اغلب عملی قهرمانانه و 
 .گیرد  میمتهورانه است که از روی محبت صورت

ِشخصیت کاذب متوحش، ممکن است تحت عنوان حزم و احتیاط ما را  ِ ِ
. ت خود، هر چه که باشد، خیانت کنیمیوادارد که به هویت و مأمور

کنار یک دوست در روزهای سخت ماموریت ما ممکن است ماندن در 
بستگی با مظلومان به بهای تمسخر شدن و یا خودداری از  زندگی یا هم

ِعدالتی باشد و یا وفاداری سفت و سخت به همسرمان   بیِسکوت در برابر
در . و یا این باشد که در شبی زمستانی به تنهایی به انجام وظیفه بپردازیم

اغتشاش ایجاد نکن، «: کنند کهمان  تاین شرایط چه بسا از هر طرف نصیح
ِوجدانت را مطابق مد . هر چه دیگران گفتند و کردند تو هم بگو و بکن ِ

حرفی نزن که . خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. امسال بدوز
سرت را بیانداز پایین و مثل بچۀ آدم کارت را . بگویند خل و چل هستی

 باره اینمتز در » .استتر  وربیخودی مخالفت نکن، کپۀ آنها پر ز. بکن
 :گوید می

رنگ جماعت بود  شود که باید هم  می، استداللطریق بدین«
ای  فکرانه  بیِنگری و این استدالل همه را ترغیب به سطحی
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آمیز  کند که در لوای قانون، قراردادها و سخنان تملق می
که برای هر ای  شود؛ جامعه  میجامعه استتار و محافظت

 نامی محو ، در گمحال این عموم است و با تأییدبال فعالیتی دن
 در واقع، با این گمنامی همه چیز را به مخاطره. شود می
اندازد، مگر   نمیحال چیزی را به خطر افکند و در عین می

با این وصف، بدون . تعهدی اصیل و آزادانه و شخصی را
ِپرداخت بهای فقر و فاقه که مقتضای چنین تعهداتی است، 

ِ نخواهد توانست ماموریت انسانی خود را به انجام کس چهی
ِتوانیم خویشتن   میست که اِفقط با پرداخت این بها. رساند

  ».حقیقی خود را بیابیم
 

هر کس که به دفاع از منزلت انسانی، هر چند بدشکل و بدنما شده، 
گردانند و  میداند که چطور دوستان سابقش از او رو بر  میبرخاسته باشد

، او را در ترتیب به اینگیرند و   میتی شجاعت و تهورش را به باد انتقادح
گیرند   میاین اتقاق هر روز برای کسانی که تصمیم. گذارند میوااش  تنهایی

 اهمیت رنج بکشند، روی  ندای وجدان، حتی در امور کوچک و کمخاطر به
 مرد یا زنی را ، هنوزحال اینبا . یابند  میآنها خود را تک و تنها. دهد می

ظرفیت ما در دفاع از حقیقت و . که از چنین مسئولیتی لذت ببردام  ندیده
ِتحمل مخالفت کسانی که برای ما مهم هستند، میزان آگا ِ ِی عمیق ما را از هِ

هر اندازه که شور و شوق ما برای حقیقت . دهد  میانشحضور زندۀ مسیح ن
، طریق بدین. ر خواهیم شداعتنات  بیبیشتر شود، به حرف و حدیث مردم

صدای . ِرنگ جماعت نخواهیم شد و حرف دهان آنها را نخواهیم زد هم
 به ما اطمینان» .نترس. من هستم. شجاع باش«که  اینباطنی با گفتن 
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وقتی بر دو پای . ِبخشد که امنیت داشتن ما در گرو امنیت نداشتن است می
ِخود بایستیم و مسئولیت خویشتن من ول کنیم، در بود را قخد رف صر بهحِ

دیگران، رشد های  یخوان ِردباری و آزادی از اسارت مخالفبی، أاستقالل ر
 .خواهیم کرد
ِها داستان معروفی دارند که روح آزادی و رهایی فوق را  ایرلندی
داستان از این قرار است که روزی یک جهانگرد در . سازد  میمنعکس
 یرلند مشغول گشت و گذار بود و چوناز اای  های جای دورافتاده راه کوره
خواست راهش را گم کند در اتومبیل خود ماند تا کسی از ساکنان آنجا  نمی

پس از مدتی مدید، . ِرا ببیند و از او راجع به مسیر بازگشت پرس و جو کند
. باالخره سر و کلۀ مردی از اهالی که سوار بر دوچرخه بود، پیدا شد

خوب یارو، از دیدنت «:  با وی کرد و گفتجهانگرد سالم و علیک گرمی
تونم به دهکده   میحاال بگو ببینم از کدام یک از این راهها. خوشوقت شدم

» از کجا فهمیدی اسمم یارو است؟«: مرد در جواب گفت» برگردم؟
خوب پس حاال هم « ». حدس زدمطوری همین«: جهانگرد در جواب گفت

دوچرخه سوار » .کده برگردی حدس بزن از کدوم راه به دهطوری همین
 .این را گفت و با عصبانیت راهش را گرفت و رفت

در بیست سال گذشته، هم روانشناسی و هم دین، تاکید خود را بیشتر 
اغلب از . استمان  که کیستی ما مهمتر از اعمالاند  متوجۀ این موضوع کرده

اعمال، بلکه مهم، نه «که ایم  هشنیدمان  پزشک و همسایه کشیش کلیسا، روان
ًمسلما در این گفته عنصری از حقیقت وجود دارد، چون » . تو استکیستی

کیستی شخص از کاری . ی هستیمسم است که در خدا چه کهًنهایتا این م
، او استف ِرَعُهایش که م زند یا خصایل و ویژگی  میکند، حرفی که  میکه
 .استتر  مهم
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کید بر اعمال و نیز أابل تق تندی در مالعمل عکسما در کلیساهای خود 
هایش  کاری گری با افراط و معتقدیم که فریسیایم  هگری نشان داد فریسی

به ما توصیه شده . سازد  میِایمان دینی را از مسیر حقیقی خود منحرف
 یا خدمت خود وابسته ندانیم، چون وقتی بر کار بهاست که هویت خود را 

ایجاد مان  غییری در روال زندگیاثر کهولت سن، بیماری یا بازنشستگی، ت
فایده خواهیم دانست و درک روشنی از   بیارزش و  بیشود، خودمان را

ما هر وقت که کلیسا قدوسیت را منوط به . هویت خود نخواهیم داشت
کلیسا اغلب بر که  ایندهیم و از   می نشانالعمل عکسسازد،   میاعمال

ِاساس دستاوردهای مشکوک افراد برای آنها  شود، دل   میاحترام قایلِ
 .خوشی نداریم

اگر بخواهیم بر . نهفته استناپذیر  در این طرز فکر نیز حکمتی انکار
هویتی برای خود شکل دهیم، به سهولت ممکن مان  اساس اعمال مذهبی

ِوقتی ارزش نفس خود را به . ِاست در دام عادل پنداشتن خود گرفتار آییم
ِ کمک به حفظ محیط زیست یا تعلیم ِخدمات خود نظیر کارهای خیریه،

گرایانه خواهیم  امور مذهبی وابسته بدانیم، دربارۀ زندگی طرز فکری عمل
، ترتیب به این. مان ِداشت و کار تبدیل خواهد شد به ارزش محوری زندگی

از دست مان  ِو نیز ترکیب وجودیمان  ِارتباط خود را با خویشتن حقیقی
ِاست از منزلتی واال و مشتی خاک پر افاده ای  هکیبی که آمیز ترخواهیم داد؛

 .] م .اشاره به خلقت انسان از خاک است[
 حال اینو با 

کید کنم که أخواهم ت  می حقایقی که در باال به آنها اشاره شدتأییدضمن 
دهندۀ هویت ما در مسیح  چه بسا اعمال ما، بیش از هر چیز دیگری نشان

م این نیست که یک عالمه کار خیر و ثواب منظوروجه  هیچالبته، به . باشد
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ولیکن، کیستی ما . ِانجام بدهیم تا به آسمان و ضیافت سماوی راه پیدا کنیم
ص در روان حًمیقا به تفعان هم که سشنا  روانترین حتی برای کارکشته

 .پردازند، به آسانی قابل تشخیص نیست  میانسان
ّگوید که فرزندان محبوب ابا هس  میایمان َ ِ ِایمان ما را از حضور زندۀ . تیمِ

: گوید  می سباستین مورکه چنان همبا این وصف، . سازد  میعیسی مطمئن
ِا همیشه در مظان این اتهام هستیم که داستان محبت خدا را از خودمان م«

شود که محبت خدا را بشناسیم، اقرار   میایمان حقیقی سبب» .ایم هدرآورد
ایم  ه معرفتی که کسب کردوسیلۀ بهو کنیم که عیسی خداوندمان است 

 .متحول شویم
. ار شد و در بیمارستان بستری گردیدم بیشدت بهروزی پیرزنی 

زن .  را به صدای بلند برای او خواند۹ -۶: ۲۵ دوستش اشعیاء ترین صمیمی
بیمار که به تسلی و حمایت نیاز داشت از دوستش خواست که دستش را 

 هر وی که خود را خیلی متدین و مذهبیدر طرف دیگر تخت، شو. بگیرد
اگر «: برچسب زده استاش  دانست و افتخارش به این بود که پشت ماشین می

، دستش را دراز کرد تا دست دیگر پیرزن را »!عیسی را دوست داری، بوق بزن
: اما زنش دست خود را پس کشید و با غم و اندوه عمیقی گفت. بگیرد

ات در طول چهل سال  رحمی  بی سنگدلی و.هربرت، تو ایماندار نیستی«
  ».مان به من نشان داده است که ایمان تو توهمی بیش نیست زندگی مشترک

به شما انداخته است، ای  فرض کنید از دالل اتومبیلی که ماشین قراضه
شوید سکته کرده و در بیمارستان   میاما همین که خبردار. دل پری دارید

گویید که برای شوهرش   میزنید و به او ی ماست، فوری به خانمش تلفن
، حال اینبا . روید  میسپس، با گل و شیرینی به عیادت طرف. کنید  میدعا

گذارید، چرا   میشب وقتی سرتان را روی بالش. دلخوریداش  هنوز از کرده
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توانید به خوبی   میکه حالیباید هنوز به دلخوری خود از او فکر کنید در 
ِ و فراتر از احساس اید هیشید که در حق او کردانگیزی بیاند حیرت
  . از آنچه هستیدتر  کنید مهم  میتان بوده است؟ در این مورد، آنچه دلخوری

ی روحی ها هشاید اعمال ما از انگیز«: سازد  میسیمون تاگول خاطرنشان
و مؤثرتر باشند و هویتی را که در خدا داریم بهتر تر  ارزندهمان  و روانی
، زیرا چه بسا منطبق با هدف واقعی خدا باشند و در همان حال بنمایانند

 ».چیزی از اهداف خودمان در آنها منعکس نباشد
ِرفتن به عیادت داللی که «: با وجود این، ممکن است کسی بگوید

ولی به عقیدۀ من » .سرمان کاله گذاشته است، ریاکاری و دورویی است
ِچنین کاری در حکم پیروزی عمل بر موض . است) آنچه هستیم(ِوع هویت ِ

دشمنان خود را دوست بدارید و به آنانی که به شما «: وقتی عیسی فرمود
منظورش از خوبی کردن این نبود که برویم و با » کنند، خوبی کنید  میبدی

 . آنها گرم بگیریم
آمیز، راهی است  اعمال محبتجای  بهِجایگزین کردن مفاهیم الهیاتی 

ِاین امر یکی از نتایج منفی تاکید بر . مان دن از وظایفبرای شانه خالی کر
آیا عیسی همین . استمان  از اعمالتر   است که کیستی ما مهممسئلهاین 

 ِ بزرگان دینی زمان خود نکرد؟هاتهام را متوج
تعهد مسیحی امری ذهنی و خیالی نیست، بلکه روشی است ملموس، 

 و مبتنی است بر ،انعینی، شجاعانه و باشکوه برای زندگی در جه
. کنیم  میِتصمیماتی که هر روزه در هماهنگی با حقیقت درونی خود اتخاذ

تعهدی که خود را در خدمت فروتنانه، راه دشوار شاگردی و محبت 
عیسی مسیح تحمل چنین . خالقانه نشان ندهد، توهمی بیش نیست

اما هر که «. استعالقه   بیِتوهماتی را ندارد و دنیا هم به دیدن امور انتزاعی
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این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند، همچون مرد نادانی است که 
ِاگر از کنار این سخنان رابی اعظم). ۲۶ :۷متی (» خانۀ خود را بر شن بنا کرد ِ 

کسی که . چیزی مگر خیال نخواهد بودمان  اعتنا بگذریم، زندگی روحانی بی
 .]م .کنایه از دعا است[زند  ی مزند، باالخص اگر با خدا حرف  میحرف
  زیادی روی مردم بگذارد، ولی کسی که اهل عمل است نشانتأثیرتواند  می
دهد که زندگی روحانی را جدی گرفته است؛ چنین شخصی بیشتر  می

خواهید به اعتقاد کسی پی ببرید،   میاگر. کند  میتوجه ما را به خود جلب
 .هایش هم نگاه کنیدکار بههایش گوش بدهید،  نه فقط به حرف

روزی عیسی اعالم کرد که نه برای افراد پرهیزکار و با فضیلت، بلکه 
ِسراغ گناهکار  وی پس از اعالم این مطلب، به. برای گناهکاران آمده است

عیسی وقتی با این شخص بر . ِبدنامی به اسم زکا رفت تا با او غذا بخورد
به پدر آسمانی که باران سر یک سفره نشست، محبت پرشور خود را نسبت 

در . باراند، در عمل نشان داد  میِخود را بر اشخاص شریر و نیکو به یکسان
 ِغذا خوردن عیسی با گناهکاران، محبت مشفقانۀ خدای رهاننده عینیت

 . یافت می
او از بزرگان و . کرد  میِعیسی اعتبار سخنانش را با اعمالش تقویت

کردند که   میوقتی مردم به او اعتراض. دل نداشت منصبان ترسی به صاحب
عیسی . زد  نمیگذارد، جا  میبا ورود به خانۀ گناهکاران شریعت را زیر پا

 کرد، زیر پا  می ایجابها انسانها را موقعی که محبت به  ِشریعت سنت
 . گذاشت می

: ِمیلی مجبور شدند که به صداقت عیسی اعتراف کنند  بیفریسیان با
که مردی صادق هستی و از کسی باک نداری، زیر بر دانیم   میاستاد،«

مرقس (» آموزانی  میدرستی کنی، بلکه راه خدا را به  نمیصورت ظاهر نظر
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برای به ای  چینی اجرای توطئه ِهر چند هدف فریسیان از این مقدمه). ۱۴ :۱۲
ی است که عیسی بر تأثیرِدام انداختن عیسی بود، همین اعتراف گویای 

 خلوص و صداقت حتی بدبینان را هم تکان. گذاشته بودجا  بهشنوندگانش 
شاید . ِدیگر فلسطین فرق داشتهای  ی با رابراستی بهبله، این مرد، . دهد می

 در مکتب استادی بزرگ درس نخوانده بود؛ هیچ مدرکی وقت هیچعیسی 
ِاو روستایی جلیلی ساده. هم نداشت بود که تحصیالتی نداشت، ولی ای  ِ
او رابی اعظم بود، چون : کرد  میِاقتدار تمام مثل توفان غرشکالمش با 

 . یکی بوداش  وهیت و انسانیتلکیستی و عملش، مثل ا
پسر انسان نیامده «: فرموداش  عیسی در برهۀ دیگری از خدمت زمینی

ِعیسی در شب قبل از » .است تا به او خدمت کنند، بلکه تا خدمت کند
به کمرش بست، در لگنی ای  ر آورد، حولهد مرگش، لباس خود را از تن به

ترجمۀ موسوم به . مسی آب ریخت و پاهای شاگردانش را شست
 اورشلیم توضیح داده است که کاری که عیسی انجام داد، مقدس کتاب

 .وظیفۀ یک غالم بود
که ای  مکاشفه«:  اظهار داشته است۱ ایو کونگارنام بهالهیدانی فرانسوی 

ً و شاید بتوان گفت عمدتا چنین همتعالیمش، بلکه عیسی آورد، نه فقط در 
 ِدا در جسم انسانی ما، صورت غالمِتجسم کلمۀ خ. در اعمالش تجلی یافت

ِپذیرفتن خدا و شستن پاهای شاگردان از ای   مکاشفه در حکمها اینهمۀ  ِ
 ».خدا هستند

 ِاو صورت غالم به خود: ِاین است راز ژرف و عمیق دربارۀ خدا
خواهد از   می خاص حاکی از این امر است که خداطور بهین امر ا. گیرد می

ِطریق خدمت خود شناخته شود ِخدا خود را از طریق خدمت عبارتی  به. ِ
 

1 Yves Congar 
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ود را خالل جِی بازگشت پرسست که وقتی عی ارو از این. سازد  میمکشوف
خادمانی که حال  به خوشا«: دارد  میکند، اظهار  میِدر پایان دنیا توصیف

گویم،   میآمین به شما. سرورشان بازگردد، آنان را بیدار و هشیار یابدچون 
واهد بست؛ آری آنان را بر سفره خواهد نشانید خشان  ر به خدمتمخود ک

عیسی با خادم ). ۳۷ :۱۲لوقا (» و پیش آمده، از ایشان پذیرایی خواهد کرد
 .ماند  میبودن، خداوند باقی

ِشاگرد محبوب عیسی، تصویری باور دارد و   میدا عرضهخنکردنی از ِ
 ارنردی گفته بودند، کگدم دربارۀ مسیح موعود و شا هر چه را که تا به آن

خادم ! دنیا استهای  شسابقه و متضاد با ارز  بیاین امر چقدر. اندازد می
ِبودن را بر خداوندی ترجیح دادن، در حکم برگزیدن راه سیر نزولی در  ِ

هایی   بتتحقیر. ِفدار سیر صعودی است و طرفرهنگی است که هواخواه
ِچون مقام و منزلت و معروفیت، جدی نگرفتن خود و یا امتناع از جدی 

گیرند و رقصیدن به نوای سازی   میِگرفتن کسانی که خودشان را جدی
رقصد و نیز استقبال از زندگی خادمانه،   می جامعه به آنکه آنمتفاوت از 
 .ن هستندی شاگردی راستیها هًتماما مشخص

کند، مجالی برای   میکه یوحنا از مسیح ترسیمای  بینانه ِتصویر واقع
 یقدمت باخدار دربارۀ  ی و تبسی یا احساتآلیس ِکار رومانتیک و ایدهفا

خادم بودن، ماهیتی احساسی و عاطفی ندارد، بلکه عبارت است . گذارد نمی
 احساس ما خادم بودن هیچ ربطی به. از تصمیم به زیستن مانند عیسی

. ِیعنی، خدمت فروتنانه شود  میکنیم خالصه  میًندارد، بلکه تماما در آنچه
پس اگر من که « دهیم فرماید گوش فرا  میوقتی مطیعانه به آنچه عیسی

سرور و استاد شمایم پاهای شما را شستم، شما نیز باید پاهای یکدیگر را 
ِآنگاه صدای ضربان قلب رابی را که یوح» .بشویید شناخت و   مینا او راِ
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شود،   میجدامان  وقتی کیستی ما از عمل. داشت، خواهیم شنید  میدوست
ِافکار زاهدانۀ خود را جایگزین شستن پاهای کثیف یکدیگر ِ  .سازیم  میِ

ِفریفتۀ معیار که  ایندعوت به زندگی خادمانه، هم هشداری است برای 
وقتی . اعت در ایماندنیا برای بزرگی نشویم و هم دعوتی است برای شج

دوزد و   میمان شویم، عیسی چشم در چشم  میدر تجربۀ شستن پاها شریک
: او گوش بدهیمانگیز  خواهد تا با کمال توجه به این سخنان حیرت  میاز ما

های کار بهاگر . خواهید بدانید که خدا چگونه است، به من نگاه کنید  میرگا«
ن نه برای فرمان راندن، بلکه برای تا من بنگرید، خواهید دانست که خدای

ِخواهید مطمئن شوید که داستان محبت خدا   میاگر. آید  میخدمت کردن
 ».ِساخته و پرداختۀ انسان نیست، به ضربان قلب من گوش فرا دهید

ِو تغییرناپذیر عیسی دربارۀ خود، حقیقتی انگیز  ِاین اظهارات حیرت
تواند   نمیکس هیچ. کوشیدمحوری است که برای درک و قبول آن باید 

 .ما اقدام کندجای  به
مستلزم پرداخت بهای شاگردی، " عیسی خداوند است"که  ایناقرار به 

 که چیزی رااند  توکل و اعتماد و صبر و بردباری است که چندان مهم
ایمان ما به . دانست  میعیسی نیز این حقایق را. کردشان  توان جایگزین نمی

 که خدا پردۀ ابدیت را کنار زد و در عیسی به تاریخ ِاین راز عظیم تجسم
ِدر حد خیال و پندار باقی خواهد ماند، اگر تصویری که از  بشر پا گذاشت

خدا در ذهن داریم، تصویر آن خادمی نباشد که در باالخانه بر پاهای 
 . شست  میشاگردان خم شده بود و آنها را

بینم که ایمانم   میرم وگی  میزندگی قرارهای  نوقتی در معرض توفا
  مراجعه۲۳ - ۲۲ :۱۴سست شده است و شجاعتم از دست رفته، به متی 

ساعت، . شوند  میِخوانیم که شاگردان گرفتار توفان  میدر این آیات. کنم می
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زند و به   میعیسی بر روی آب قدم. ِچیزی مابین سه تا شش بامداد است
: زنند  میو ناگهان فریادند ا آنها سخت وحشت کرده. آید  میپیششان  طرف

 ».نترسید. من هستم. شجاع باشید«: گوید  میعیسی در جواب» .شبح است«
ِگیرد که در صحت چیزی   میپطرس که هر چه نبود جسور بود، تصمیم

سرور من، اگر تویی، «: گوید  میاین است که. که شنیده است، تحقیق کند
توام با " ِاگر"ِزانی که در پس این ایمان لر» .مرا بگو تا روی آب نزد تو بیایم

 افتد، تغییر ماهیت  میراه که پطرس به طرف عیسی به ترس قرار دارد، همین
و شاید هم (آنچه مایۀ تسلی . شود  میدهد و به وحشتی بزرگ تبدیل می

که قرار بود ای  است، این است که صخره) باید اعتراف کنم، شادی من
در آب غرق ای  ریزه نزدیک بود مثل سنگا را بر آن بنا کند، عیسی کلیس

 . شود
مربوط های  سها و تر ِدر این آخرین دهۀ هزارۀ دوم میالدی بازار بحث

ِطرف سال دو  شتاب به ه بکه حالیدر . ِبه آخرزمان حسابی گرم شده است
ِرویم، پیشگویان ظهور مسیح موعود، دست خود را   میهزار میالدی پیش ِ

ِدر دست مفسران وقایع ِمایه قرار دادن  و با دستاند  ِ آخرزمان گذاشتهِ
ِاتفاقاتی نظیر قتل عام مردم بوسنی و توفان بزرگ سال  ِ ِ ِ ِ در نواحی ۱۹۹۳ِ

 بینی ِالوقوع جهان را پیش ، پایان قریب)میدوست(ِزی آمریکا ِشمال مرک
این افراد نمادهای مکاشفه را در ارتباط با رویدادهای معاصر . کنند می

دی است کنند که دهکدۀ جهانی در آستانۀ نابو  میسپس پیشگوییتفسیر و 
 . نمانده استِو چیزی به پایان کار بشر

تاریخ که  اینِگویان یاد شده مبنی بر  ِشاید هشدار هولناک مفسران و پیش
ی حیات نمانده ها هبشر به پایان خود رسیده و چیزی به از بین رفتن گون

ً حاضر بشر را واقعانسلهای  تشرار. است، درست باشد توان به   میِ
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پایانی اش  ِیی دال بر دخالت نهایی خدا در تاریخ دانست که نتیجهها هنشان
از طرف دیگر، چون . آتشین و ویرانگر و متعاقب آن پیروزی الهی باشد

ِخود عیسی منکر هرگونه اطالعی از روز و ساعت این اتفاق شد، ممکن  ِ
ًشده، در تفسیر خود کامال اشتباه کرده ِگویان یاده  است مفسران و پیش

 . باشند
ذهن انسان ای  بیمارگونهطرز  بهِهای مربوط به آخرزمان  حرف و حدیث

 راترفولت از شرایطی که مسبب آنها بوده هدارد و به س  میود مشغولخ را به
نیافتۀ  تحققهای  یگوی ِهمیشه هستند کسانی که با وجود پیش. رود می

افرادی که . کنند  میبینی ایستند و پایان دنیا را پیش  میز همپیشینیان خود، با
روند، همیشه   نمی فراترمقدس کتابِاللفظی متن  ِاز چهارچوب معنی تحت

ُسمبل ًکنند و اصوال   میاللفظی تعبیر و تفسیر را خیلی تحت) نمادها(ها  َ
) انیآخرزم(آپوکالیپتیک آمیز  ِگرایش به این نوع تفسیر از تصاویر اغراق

 .بسیار است
در آینده شاهد ظهور تعداد بیشتری از انبیای کاذبی خواهیم بود که از 

کنند و مردم را   میاستفاده  سوءدغدغۀ ذاتی انسان برای خشنود ساختن خدا
اما در . اندازند میشان  دارند و هول و هراس به دل های نامعقول وامیکار به

ِ به ضربان قلب رابی گوشکه حالی بخش  ِهیم، این کلمات اطمیناند  میِ
ًمن همۀ این مطالب را قبال به شما گفته «: مان را نوازش خواهند داد گوش
 ».راه است ه هستم و همه چیز روبجا اینمن . آرام باش! هیس. بودم

ِبنشینیم و مدام فکرمان را به فجایع که  آنجای  بهفرماید که   میعیسی
باید . یم، هوشیار و بیدار باشیمِآخرزمان و عقوبت و فالکت مشغول کن

واعظان و های  تنشستن پای تلویزیون و گوش دادن به صحبجای  به
زنند،   میِنشینند و مدام از آخرزمان حرف  میمجریانی که جلوی دوربین
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ِعدل و انصاف و مهر و محبت پیشه کنیم و در حضور خدای خود با 
ِقیقت محبوب بودن خود باید هرروزه ح). ۸ :۶میکاه (فروتنی سلوک کنیم 

ما . ِرا در نظر داشته باشیم و در آگاهی از حضور زندۀ مسیح زیست کنیم
بنشینیم ای  ِگویان خودخوانده های شیادان و غیب مجبور نیستیم پای حرف

ادوارد . کنند  میِمین منافع خود استفادهأکه از وفاداری مردم برای ت
موسوم به جایزۀ ای  وپایی جایزه الهیدان برجستۀ ارعنوان به که ۱شیلیبکس

  :گوید  میاراسموس را کسب کرده است،
 

ی که در روزگار عیسی عمومیت داشت و سؤالبرای «
خداوندا، پایان جهان ”: شاگردان نیز آن را چنین عنوان کردند

 مستدل و  تنها جواب“رسد و عالیم آن چیست؟  مییک
سخنان گیج از این : که وجود دارد چنین استای  کننده قانع

نشوید، بلکه زندگی عادی خود را بکنید، منتها همچون 
. کند  میِایمانداری که مطابق معیارهای ملکوت خدا زندگی

ِچیز مگر حاکمیت   و هیچکس هیچدر این صورت، 
ِبخش خود خدا رهایی  در این .گیرتان کند تواند غافل  نمیِ

صورت، فرقی نخواهد داشت که در مزرعه کار کنید یا 
ِشغول آسیاب کردن گندم باشید، کشیش باشید یا مدرس م ِ

. بگیری سالخورده دانشگاه، آشپز باشید یا باربر و یا مستمری
تان چگونه خواهد بود   اساسی این است که زندگیمسئلۀ

ِهرگاه آن را جلوی نور انجیل خدایی بگیرید که ذات او  ِ ِ
 ».ها است انمحبت به همۀ انس

 
1 Edward Schillebeeckx 
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گردانی رابرت آلتمن، تصویری هولناک از دنیایی کار بهِدر فیلم بازیگران 
ِاین فیلم که به خود . ِگر حرص و طمع است عرضه شده است که ستایش

زند، کسب قدرت و ثروت را به هر طریقی   میسازی نیز طعنه ِصنعت فیلم
ِشمارد، خالقیتی را که فایدۀ مادی در پی ندارد به باد   میقبول که باشد قابل

به . شمارد  میِرد و تامین منافع شخصی را هدفی مقدسگی  میتمسخر
ًآلتمن تلویحا به این . زنند  می، پول و منافع، حرف اول و آخر راترتیب این

که جز ای  جامعه ، ما استلیوود ماکتی از دنیای همۀها هنکته اشاره دارد ک
 .اندیشد  نمیِمنافع مادی به چیز دیگری

تواند دربارۀ   می چه اندازها تاتوان فهمید که ذهن م  نمیًواقعا
غیرمنطقی کند و از های  تارزندۀ انسانی قضاوهای  یگذار سرمایه

به تجمل آمیز  ِاز عشق اعتیاد. با نمایدِنگریستن به زندگی از دیدگاه ابدیت ا
ِطلبی بازیگران ثروتمند گرفته تا  ِواالبینی کارپرستان، از منفعتگرفته تا خود ِ

ِمشغولیت بیش از حد  ها اینهمۀ  ،های خود  و طرحها ه افراد معمولی به نقشِ
ِشوند و خیال خامی به اسم شکست  میبا همدیگر جمع قول  بهناپذیری یا  ِ
 .آورند  میرا پدید" ِانکار مرگ" ارنست بکر،

ِدربارۀ مرگ، محصول مشاهدۀ عینی ای  هیچ کتاب یا موعظهحال  بهتا 
ِلی شکی نداریم که مرگ، سرنوشت البته، همۀ ما از نظر عق. نبوده است

دهند که انکار   میاجداد ما در خاموشی خود شهادت. ِمحتوم همۀ ما است
خواهد آمد، خواب و خیالی بیش مان  روز به سراغ این واقعیت که مرگ یک

به عقیدۀ برخی، . اندیشند  میبه مرگندرت  به، ایمانداران حال اینبا . نیست
 ها این. علم صورت خواهد گرفتدست   بهِالحاق زمان حاضر به ابدیت

 علم پزشکی وسیلۀ بهگویند که مرگ آخرین بیماری خواهد بود که  می
عقیدۀ برخی دیگر دربارۀ مرگ مطلبی است که . کن خواهد شد ریشه
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ِپزشکی در یکی از مجالت معروف پزشکی چنین ابراز داشت به عقیدۀ «: ِ
 ترین  و زشتترین حمقانهمن مرگ، نوعی توهین و ناسزا است؛ مرگ، ا

و بنابراین، وقفۀ سنگدالنه و » تواند بیافتد  میاتفاقی است که برای انسان
برای عدۀ بسیاری جدا شدن از . نامطلوبی است که باید به آن اعتنایی نکرد

ید شا. توانند بکنند  نمیشان چندان دردناک است که فکرش را هم عزیزان
 چندان زیاد است که ِمیز زندگی و کارآ ِبرای بسیاری از ما سرعت جنون

ِعمال جز در مراسم خاکسپاری، وقتی برای ما  جدی به طور بهماند تا   نمیً
 .رویم بپردازیم  میو به کجاایم  هاز کجا آمدکه  این دربارۀ تأمل

ِبندیکت قدیس، بنیانگذار رهبانیت در غرب، اندرز هر روز «: دهد که  میِِ
هدف از این نصیحت این نیست که ما » .باشیدمرگ خود را در نظر داشته 

 ِتفکر بیمارگونه معتاد سازد، بلکه ما را به ایمان و بردباری دعوتنوعی  بهرا 
ِگوید، تا خود را با این واقعیت اساسی و   می پارکر پالمرکه چنان. کند می

 .قدر و قیمتی نخواهد داشتمان  ِبنیادین زندگی سازگار نسازیم، روحانیت
ام بین ترس از مرگ و انتظار کشیدن برای آن، در حال نوسان من مد

بیشترین هراس من از مرگ، زمانی است که بیشترین هراس را از . هستم
 وقتی با وقوف به محبوب بودنم و حضور زندۀ مسیح زندگی. زندگی دارم

توانم با   میِکنم، شجاعت روبرو شدن با مرگ را دارم و مانند پولس می
: ۱فیلیپیان (ود سح است و مردن، یم که برای من زیستن، مسافتخار بگوی

ِتوانم اذعان کنم که تضاد اصلی در زندگی   میباکانه  بی،چنین هم). ۲۱
ِمسیحی، نه بین مرگ و زندگی، بلکه میان زندگی و زندگی است در . ِ

ِتوانم به حقانیت سخنی که رابی اعظم در شب   می، با خوشحالیحال این ِ
 شما نیز خواهید ام، چون من زنده«: ش فرمود، اعتراف کنمپیش از مرگ
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اش  تر، وقتی رابی مرا به آرامی به سینه از همه مهم). ۱۹ :۱۴یوحنا (» زیست
 . یابم تا با ترس از ترک شدن نیز روبرو شوم  میچسباند، حتی قدرت می

ِافتد و شخصیت کاذب پاک   میِاما وقتی سایۀ شب تیره بر زندگیم
 ام، آیند که عجب کارهای مهمی کرده  میشود، این افکار به ذهنم ی مدیوانه

ِ و قبول دیگران تأییدچقدر فرد مهمی هستم، چه خوب است که مورد 
ًهستم، چه عالی شد که من هم به جرگۀ مذهبیون پیوستم و واقعا که 

ِاستحقاق یک تعطیالت حسابی را دارم؛ خانواده کنند و   میبه من مباهاتام  ِ
از زمین ای   سرمست از این افکارم، مهکه حالیدر  .چه روشن استام  هآیند
ِپیچید و ناگهان فکر مرگ از هر طرف در   میآید و رویاهایم را در خود میبر
َبرم دانم که در   می.شوم  می که دچار ترس و وحشتجا است  این.گیرد  میَ

ِپس تمام شعارهای مسیحی و گفتگوهایی که دربارۀ رستاخیز کنم،  ی مِ
ِ مسحون و مفتون که حالی، در طریق بدین. زده قرار دارد شخصی وحشت

ِبینم که من هم به جمع   می.یابم  میرویاهایم هستم، خود را منزوی و تنها
ِبازیگران فیلم رابرت آلتمن پیوسته و مثل دیوانه ِ که از تیمارستان گریخته ای  ِ

  .ام یش گریختهِناپذیری خو ِباشد، به درون خیال و توهم شکست
 

خوبی آگاه است،  هتان ب ِفرض کنید که دکتر معروفی که از سابقۀ بیماری
به پزشک . به شما بگوید که بیست و چهار ساعت بیشتر زنده نیستید

 زند و پیش دکتر دیگری  میکنید، او هم همان حرف را  میدیگری مراجعه
 . کند  میروید و او نیز گفتۀ دو همکار قبلی خود را تکرار می

ِهای فرشتۀ عبوس مرگ را ِوقتی صدای قدم دست   بهشنویم که داس  میِ
، حال ایندر . یابد  می تغییرکلی بهشود، درک ما از واقعیت   می نزدیکما به
ِبها، همچون شن داخل ساعت شنی، ب ِ وقت گرانکه چنان هم سرعت از  هِ
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گذاریم و به   میراهمیت و نامربوط را کنا  بیِمسائلًرود، فورا همۀ   میکف
 طور همان. چسبیم  میی که اهمیت غایی و نهایی دارندمسائلموضوعات و 

ِطناب دار، تمرکز شگفت«: گوید  میکه ساموئیل جانسون ِانگیزی به ذهن  ِ
ِهر چند ممکن است که به شنیدن خبر مرگ قریب» .بخشد  میانسان ِ الوقوع  ِ

 کشد که متوجه  نمیخود، در وهلۀ اول دچار حملۀ عصبی شویم، طولی
ِشویم گریه و زاری کاری مگر اتالف وقت گران می  مان از پیش بهای ِ
  .برد نمی

کند که در   میخود، مردی را تصویرهای  نایریس مرداک در یکی از رما
گذرد و او در غاری   میسرعت هزمان ب. تنگنای خطرناکی گرفتار شده است

کشد که موجی بزرگ   نمیطولی. تدام افتاده و آب تا کمرش باال آمده اس به
اگر «: گوید  می، وی پیش خودحال ایندر . سر برسد و غار را با آب بپوشاند

 قضاوت نخواهم کرد نه کس هیچ خالص شوم دیگر راجع به جا اینمن از 
قضاوت خواهم کرد و نه ریاست و نه اعمال قدرت و نه مدام به این جور 

ی که در زندگی اهمیت دارند، دوست تنها چیزهای. چیزها فکر خواهم کرد
قدرت، چیزی جز گناه نیست و . داشتن، آشتی کردن و بخشیدن هستند

بخشش . عدالتی جز محبت نیست. جز تزلزل در پی نداردای  قانون، نتیجه
 ».و صلح و آشتی مهم است، نه قانون

ِانکار مرگ، تصمیم درست و سالمی برای شاگرد عیسی نیست بدبین . ِ
باید اضافه کرد . حل درستی نیست ثر مواجهه با مشکالت نیز راهشدن بر ا

زندگی، با توجه به بیست و چهار ساعت وقتی که های  تِکه تغییر دادن اولی
ِدر اختیار داریم، به معنی رضا دادن به سرنوشت محتوم خود نیست ِ .

زندگی برخوردی منفعالنه های  یها و سخت مقصود این نیست که با آزمون
س و نومیدی و در میانۀ أِوقتی در پایان زندگی خود، با ی. ه باشیمداشت
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 ۲۱۱ پردازی بردباری و خیال

در هر دو حالت،  کنیم  میناشدنی مبارزه ر حلهظا ِزندگی، با مشکالت به
  و از قدرتکرده قیامعیسای ناپذیر  ِامید قدرت ما از امید به قدرت شکست

  ).۱۹ :۱افسسیان (گیرد   میتأنهایت عظیم او نسبت به ما نش بی
 

در واقع، اگر . تواند به رعب و وحشت بیاندازد  نمیا را زندگی و مرگم
 ِمجبور بودیم به منابع قراضۀ خودمان اتکا کنیم، بدبخت و قابل ترحم

بخشد که   میِولیکن، آگاهی از حضور زندۀ مسیح به ما اطمینان. شدیم می
امید . برد میمان ِ کند و به پیش میمان  بزرگتر از زندگی ما تقویتای  زندگی

توانیم   میِبه این معنی است که در مسیح، و با تسلیم زندگی خود به او
بپذیریم، با تر  دلیرانه با شرارت روبرو شویم، نیاز خود را به توبۀ عمیق

و نیز مان  سنگدلی دیگران کنار بیاییم و قبول کنیم که گناه بر دنیای پیرامون
توانیم   میدر این صورت،. ستات عمیقی گذاشته اتأثیربر زندگی خودمان 

با مرگ روبرو شویم، درست به همان طریقی که قادریم با زندگی و وظیفۀ 
ِکشتن تمایالت خودپسندانه"شاقی روبرو شویم که پولس از آن به   تعبیر" ِ

  .کند می
 

عیسایی که در ما سکونت دارد و پایه و اساس امیدمان به جالل است، 
او نوعی . پردازدی فلسفی نیست ی یا نظریههای الهیات موضوعی برای بحث
ِوقت، سوژۀ خوبی برای نوشتن کتاب یا آخرین  پارهای  مشغولیت، پروژه

 ترین او زندگی ما و ملموس. شویم، نیست  میامید وقتی از همه جا نومید
 که در ما سکونت خدا استِاو قدرت و حکمت .  ما استِواقعیت وجود

  .دارد
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 است که در تأملِ سالخورده و اهل تعمق و ویلیام جانستن، مدرسی
خطاب به یکی از ای  وی نامه. کند  میهای توکیو تدریس یکی از دانشگاه

ِهمکاران جوانش که در فکر دایر کردن مرکزی برای دعا بود، نوشت و در  ِ
  : آن او را چنین نصیحت کرد

 

به » .هرگز موضوع مرگ را از ذهن خود خارج نساز«
ی که بردباری را بر زندگی در عشجاِاشخاص دلیر و 

 گاه هیچ: خواهم بگویم  میدهند،  می ترجیحپردازی خیال
  ».ِدانسته کاری نکنید که حضور زندۀ مسیح را از یاد ببرید

 
درنگ کنید و به صدای ای  ، لحظهاید هحال که به پایان این فصل رسید

 ».ِقلب رابی گوش فرادهیم
 



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 

 فصل نهم

ِضربان قلب رابی ِ  
 

  .خدا استعیسی  .ا محبت استخد
 

ِبسیاری از آثار معاصر در . اگر عیسی محبت نکند، خدا نخواهد بود
ِزمینۀ روحانیت، این موضوع را با وضوح و عمق بسیار، تبیین و تفسیر 

ِ محبت بالشرط خدا، موضوع اصلی کتاب.اند هکرد ِ ها، مقاالت، موعظات و  ِ
های  سنبر و الهیدانان در کالواعظان از م. ی استشمار بیهای  سکنفران

ِخود، اشارات فراوان به محبت های  ننویسان در رما درس و برخی رمان ِ
 که هیچ حد و مرز و حزم و احتیاطیاند  کرانی کرده  بینامحدود و

  :گردد  میًذیال چند نمونه از این اشارات ذکر. شناسد نمی
 

ی نیست، بلکه آتشی سوزان مدا، خیرخواهی مالیخبت حم
 .ستا

 بید گریفیتس
  

توانیم   نمیما با هیچ کاری. محبت خدا مشروط نیست
به همین علت هم به آن  ،استحقاق این محبت را کسب کنیم

گویند؛ از طرفی هم، نیازی به برانگیختن آن نیست،   میفیض
رط و شًاگر محبت، کامال بال. ًچون قبال برانگیخته شده است

  .ت شودتواند سبب نجا  نمیآزادانه نباشد،
  بئاتریس بروتو
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های رسیدن به تجربۀ روحانی واقعی، درک این  یکی از راه
حقیقت است که هرچقدر هم که از خودمان بیزار باشیم، 

کند   میدرک این حقیقت به ما کمک. خدا از ما بیزار نیست
ِتا به تفاوت بین محبت خودمان و محبت او پی ببریم ِ .

ِمحبت ما، نتیجۀ نیاز، ولی محبت   . او، عطیه استِ
  توماس مرتون

 

ِمطالب ارزندۀ فوق که نتیجۀ درک پیام انجیل هستند، سخنان رابی اعظم  ِ ِ
  :سازند  میرا در انجیل یوحنا وفادارانه منعکس

 

محبتی بیش از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه • «
  )۱۴ :۱۵(» .دوستانش فدا کند

واهید دید و پس از اندک زمانی پس از اندک زمانی دیگر مرا نخ• «
 )۲۷ -۲۶ :۱۶(» .دیگر، باز مرا خواهید دید

 )۱۸ :۱۴(» .گذارم  نمیکس  بیشما را• «
دارد، پدرم او را دوست خواهد داشت و من نیز   می مرا دوستکه آن• «

 )۲۱  :۱۴(» .او را دوست داشته، خود را بر او ظاهر خواهم ساخت
  )۲۲ :۱۶(» . شما شادمان خواهد شدواهم دید و دلخباز شما را • «

 

شنوند،   میراانگیز  ِاشخاص مختلف، وقتی این مکاشفات حیرت
: شنود  میبرای مثال شخصی که. دهند  میبسیار متفاوتی نشانهای  شواکن

، ممکن » باید باشیمکه چنان هستیم دوست دارد و نه که چنانخدا ما را «
گیری در  قیدی و آسان  بیاعثاست بگوید که این تعلیم خطرناک است و ب

: شخص دیگری ممکن است بگوید. شود  می اخالقی و روحانیمسائل
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قدری مرا دوست  ه که هستم دوست دارد، ولی بطور همانبله، خدا مرا «
  ».دارد که نخواهد گذاشت در جایی که هستم باقی بمانم

 
د گیرن  نمیِسومین نوع واکنش از جانب کسانی است که ایمان را جدی

آه، چه «: گویند  میشنوند مسیح خود را مکشوف کرده است  میو وقتی
یوجن پترسون به کسانی که چنین طرزفکری دارند جواب تند و » جالب

برای .  برای سرگرم شدن نیستمقدس کتاب«: دهد  میتیزی بدین مضمون
، نه کلیدی برای عالوه به. های فرهنگی هم نیست شقاق و جدایی و بحث

به های  یِرار آینده است و نه معمایی برای ارضای کنجکاوِگشودن اس
 ».اصطالح دیندارانه

اش   همهها این«: گویند  میِواکنش چهارم از طرف بدبینان است که
ِبدبینان به خیال خود، پرده از روی معایب تمام عالم » .ِحرف است و باد هوا

درست، خوب یا زیبایی ِ آنها در زیر آفتاب هیچ چیز ِنظر به. دارند میو آدم بر
خاطری  ِهای احساساتی رنجیده در واقع، اشخاص بدبین، آدم. وجود ندارد

ود جر وگا بابانوئل دیهبرای آن. ان معکوس شده استشهستند که احساسات
من ازدواج که » «.من دیگر به کسی اعتماد نخواهم کرد«: گویند  می.ندارد

 ولی حیف که دیگر کار .کردم تازه فهمیدم عشق عجب چیز مزخرفی است
ها از سه پسرش دور مانده بود،  وقتی از پدری که سال» .از کار گذشته بود

َیش چطور باشند، وی به نقل از ُکمدینی ها هپرسیدند که دوست دارد بچ ِ
 »!ًسرخ کرده لطفا«: جواب داد

ِاز نظر شخص بدبین، عشق بین زن و مرد، شهوت است و فداکاری و  ِ
ِگیرد؛ اعمال خیریه برای خودنمایی   میِساس گناه نشأتسرسپردگی، از اح

ی فقط نذههای  یبازی ندارد؛ توانائ است و تدابیر سیاسی هدفی غیر از حقه
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آور است؛ آدم خوش برخورد  آرامش، ماللت. خورد  میبافی ِبه درد فلسفه
طلبی  کند و انگیزۀ دوستی، فرصت  می جیبش با مردم خوب تاخاطر به

انگیز   شخص بدبین، نیروی زندگی در سالخوردگی، رقتِاز نظر. است
ِاست؛ شور و نشاط جوانی، نشانۀ ناپختگی و عدم بلوغ و ثبات میان سالگی،  ِ

 .استبار  ماللت
ِ اشخاص بدبین، در قلب ترین  و منفیترین ، حتی سرخوردهحال اینبا 

ِخود اشتیاق یافتن حقیقتی نیکو و زیبا را دارند ِ. 
ِرسیم که با دقت تمام به کالم خدا   میِاگردان صادقیدر پایان به ش

ِاطالعات آنها دربارۀ خدا . یابند  نمییتأثیرکنند، ولی از آن هیچ   میگوش
این عده وقتی دربارۀ . در شناخت او رشد کنندکه  اینشود بدون   میبیشتر

این افکار و سخنان، «: گویند  میشنوند، در واکنش  میِمحبت نامشروط الهی
های  روند و تحلیل  نمیاما، از این جلوتر» .یبا و الهام بخش هستندز

ِنشدنی منطقی را جایگزین تعهدی محکم به خداوند تمام  .سازند  میِ
در جایی دیگر شان   قلبکه حالیشود، در   میذهن آنها از کلمات انباشته

فسور کنند که به گفتۀ پرو  میآنها در دنیایی زندگی. دیگر است ای گونه بهو 
ذهنی که با حقایق الهی پر شده و . است» اثر  بیِدنیای نمادهای«پرایس . اچ
 ِور زندۀ مسیح پدیدت تنویر یافته باشد، آگاهی از حض حقیقوسیلۀ به
ر یافته یثتأ حقایق الهی قرار گرفته و از محبت تأثیرآورد؛ قلبی که تحت  می

دیگر این بار  کخواهم ی  میاجازه. انگیزد میباشد، شور و حرارت بر
ِحقیقت را تکرار کنم که شور و حرارت، این انرژی حیاتی روح و جان 
ِانسان، حالتی از خلسه، احساسات شدید یا احساسی رمانتیک نسبت به 
زندگی نیست، بلکه اشتیاقی است سوزان برای خدا و تصمیمی است 

ِاستوار برای زندگی مطابق این حقیقت که محبوب خدا هستیم ِ. 
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 ا انگیزهمبه ) نه محبت ما به او، بلکه محبت او به ما( مسیح ِمحبت
ِاز اتحاد فکر و قلب، شخصیت واحدی پدید. بخشد می ِآید که در آگاهی   میِ

  .کند  میِپرشور از حضور زندۀ مسیح زندگی
 

ِ اسرار وجود انسان استترین ِقلب تغییر نیافته، یکی از تاریک این . ِ
حال و   بیتپد که تنبل و  مییهای نِ، در نهاد انساهیچ شور و حرارتی  بیقلب،

 را در شان هایکنند و امید  نمیحوصله هستند، از استعدادهای خود استفاده
 نگاه عمیقی به وقت هیچِ اینان، مثل مادر ایان بدلو .اند هنومیدی دفن کرد
 .میرند  میزندگی کردن را یاد گرفته باشند،که  آن  بیزندگی ندارند و

کنند و   می بیهوده تلفِهای نخورد های عمرشان را در افسوس سالآنها 
 هدر ی چرند و پرند بهها هحاصل و طرح و نقش  بیِود را در روابطخنیروی 
خواهد   نمی هیچ دلشاناند، ِمثل کسانی که به خواب ناز فرورفته. دهند می

ه اعتمادی به خدا، دنیا و حتی ب  بی.چیزی آرامش آنها را به هم بزند
شود که تعهدی پرشور و   میشان شده، مانع از این ِخودشان که جزو ذات

 .حرارت به کسی یا چیزی داشته باشند
ِبریم که به جای   می که ما زمانی به هویت خود پیجا است  اینعجیب

 که چنان. سازیم  میخودکاوی، خود را به چیزی فراتر از خودمان متعهد
خود را «یابد که   میوقتی به هویت دستویکتور فرانکل گفته است، انسان 

زندگی ما » .به چیزی ماورای خودش، به هدفی بزرگتر از خود، متعهد سازد
شویم خود را به جریانی بسپاریم   مییابد که حاضر  میزمانی معنی و مفهوم

 .کند  میکه ما را به کسی که باید باشیم، تبدیل
 کس هیچگذارد و   نمیپوچ باقیِقلب تغییر نیافته، از خود چیزی جز میراثی 

چنین اشخاصی  «.اند هحاصلی داشت  بیشود که زندگی پوچ و  نمیدلتنگ کسانی
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ِو مثل افراد مست، از راهروهای اند  زندگی کردهای  ِکه با عواطف عاریه زمان ِ
چشند که   نمیطمع زندگی را چنان عمیقگاه  هیچ ،اند تلوتلو خوران گذشته
  ».کار بشوندبتوانند قدیس یا گناه

 
تا درک کردم که جوهر و «: ِسباستین مور این اعتراف عجیب را کرده است

ِاساس عهد جدید، اعتراف و بخشایش گناهان است، سی سال طول کشید ِ. «
ِهای کندذهن بدانیم بیائید درک خودمان  سباستین مور را جزو آدمکه  اینقبل از 

ً به چه حد واقعا با خدا و خودمان تا.  بررسی کنیمدقت بهرا از گناه و بخشایش 
این را داریم که هرروزه همچون مردان و جرأت و تا به چه حد ایم  هصلح کرد

 ِزنان بخشوده زندگی کنیم؟
ً انسان ذاتا عنوان به نداریم که مسئلهاکثر ما مشکلی در اعتراف به این 

 هم  گناهکارند و ماها انسانگناهکار هستیم، به این معنی که چون همۀ 
 مان نشان نگاهی تند و سریع به وجدان. انسان هستیم، پس ما نیز گناهکاریم

ِکه در کلیسای ایم  هدهد که مواردی جزئی از نقض شریعت الهی داشت می
برای عضویت در . گویند  می"ِگناهان قابل اغماض"ِکاتولیک رومی به آنها 

ی و نامشخص را به ً، باید حتما این اعتراف کل)کلیسا(یافتگان  جامعۀ نجات
گوئیم نجات، منظورمان نجات از   میولی وقتی. گناهان خود داشته باشیم

 چیست؟
ِبینیم نشانۀ درک سطحی ما از   نمیِگناهکار بودن مادر ترزا راکه  این

ِخدمات قهرمانانۀ مادر .  وجود داردها انسانِشرارتی است که در نهاد همۀ 
اگر به . دارد  میمان پنهان نگاه ز چشمانِترزا، فقر درونی او و نیز ما را ا

ِپیروی از محبت فداکارانۀ مادرترزا خدماتی انجام دهیم، خواهیم دید که 
 نیاز از توبه جلوه  بیشود که ما را  میِاحساس امنیتی کاذب در ما ایجاد
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ِضربان قلب رابی ِ ۲۱۹ 

ِوقتی مادر ترزا، این قدیس ریزنقش هندوستان، از ورشکستگی و . دهد می ِ
زند  میمان  گوید، یا از اعتراف او خشک  میدا سخنخد به ِنیاز عاجزانۀ خو
فروتنی کاذب های  تگوئیم که شاید این هم از آن ژس  میو یا پیش خود

 .است
ِشخصی گفته است که بزرگترین گناه عبارت است از درک نکردن معنی 

ِاگر گناه را صرفا نوعی ناهنجاری بدانیم که حاصل ساختارهای . گناه ِ ً
ِجتماعی، وضعیت، محیط، روحیات، فشارها و نحوۀ تربیت ستمگرانۀ ا

ِشخص است، در این صورت اگرچه به وضعیت گناه آلود انسان معترف  ِ
ًما اصوال خودمان را . خواهیم بود، گناهکار بودن خود را انکار خواهیم کرد

دانیم که مختصر اختالالت و اشکاالتی   میِّسیرت و َخیر اشخاصی نیک
ما این واقعیت را که . شود که نداشته باشد  نمیم کسی پیدادارند که آن ه

 کنیم و کوچک جلوه  میآییم، توجیه  میبه سهولت با گناه و شرارت کنار
 .گذاریم  میخود سرپوشهای  یِ، بر تمام بدترتیب به ایندهیم و  می

ِذات و جوهر گناه عبارت است از خودمحوری شدید ما که ثباتی   بیِ
ِرا جایگزین حاکمیت مطلق مان  ِشود و نفس ضعیف  میکرِشدید ما را من ِ

قدرت، منزلت و ثروت و مکنت، ِتعلق خاطر ما به . سازد  میخدا
را که از این طریق به ای  کند و لطمه  میِاندام پرخاشگرانۀ ما را توجیهِ عرض
گوید که فقط با   میِشخصیت کاذب به ما. گیرد  میزنیم نادیده  میدیگران
توان گلیم   میوی سبقت از دیگران است که در این دنیای وانفساِربودن گ

این زنانی که «: زند  میِشخصیت کاذب فریاد. خود را از آب بیرون کشید
 خوشان این بال را بر سر خود اند، نکرده صاحب فرزند شده ازدواج
 »! حاال هم بگذار بکشنداند، آورده
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ِ طرف غرق شدن در خود کند مدام ما را به  میشرارتی که در ما عمل
سنگدلی، » .کند  میخودشیفتگی را در ما تقویت« مور، قول برد یا به  میپیش

 وری آبحرگونه عمل پلید ما از همین خودمهِاحساس تملک، حسادت و 
اگر بر خودخواهی خود سرپوش بگذاریم و شرارتی را که در . خورد می

انیم ادای گناهکار تو  مینهادمان است توجیه کنیم، در این صورت فقط
ِبودن و متعاقبا ادای بخشوده شدن را دربیاوریم روحانیت و معنویتی که . ً

ِاساس آن تظاهر و توبۀ کاذب و سعادت کاذب باشد، در نهایت شخصیتی 
گوید،   میِآورد که روانشناسی مدرن به آن شخصیت بینابینی میوجود  بهرا 

 .دساز  میِشخصیتی که ظواهر را جانشین واقعیت
 اعتراف کنند، آنها استکسانی که حاضر نیستند به شرارتی که در 

تا وقتی که به شرارت خود . ِ مفهوم محبت را درک نخواهند کردوقت هیچ
ای  ِکه در زیر ظاهری از تقدس پوشیده است، اعتراف نکنیم، مفهوم مصالحه

 . را که مسیح بر تپۀ جلجتا به ارمغان آورد، درک نخواهیم کرد
گویند که فروتنی، حد   میهایی که در حال خوب شدن هستند الکلی

شود که فرد الکلی از   میترک اعتیاد از زمانی شروع. ِنهایت صداقت است
چنین شخصی باید اول به ته خط برسد، . دارد  میِانکار اعتیاد خود دست بر

ِجایی که درد اعتیاد بر درد ترک آن بچربد به ِ انیم تو  نمیبه همین قیاس، ما. ِ
ابتدا به که  آنِرا که رابی مصلوب برای ما دارد کسب کنیم، مگر ای  عطیه

 رابی سوی بهرا مان  دراز کردههای  تگناهکار بودن خود اعتراف کنیم و دس
  .نگاه داریم که از درد بسوزندقدر  آن

 

اگر بخواهیم که تنها در یک کلمه مأموریت و خدمت مسیح را خالصه 
خدا در مسیح جهان را با «. وافی به مقصود خواهد بودکنیم، کلمۀ مصالحه 
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دوم قرنتیان (» گذاشت  نمیشان داد و گناهان مردم را به حساب  میخود آشتی
وقتی از زمین باال کشیده شود، همۀ مردان و زنان که  اینِعیسی با گفتن ). ۱۹: ۵

ی ِبدن راب.  خود خواهد کشید، به مصلوب شدن خود اشاره داشتسوی بهرا 
درد کشید و خون ریخت تا جان سپرد، قدر  آنعاجز و ناتوانی که روی صلیب 

جلجتا آن مکان . ًبرای همیشه و کامال به فرار ما از خودمان، پایان بخشید
ِناپذیری است که تمام پلیدی مکنون در خویشتن زبون ما، در برابر  تحمل ِ ِ ِ دا خِ
 ».انگیزد میتاخیز را برِ، غرش و خروش رسترتیب به این«گیرد و   میقرار

ِها و مرگ خود، بیماری ذاتی قلب انسان را از او دور کرد  عیسی با رنج
عیسی . و تا ابد، روح و جان ما را از اسارت در زنجیرهای ریاکاری آزاد کرد

ِبر قدرت مهلک تنهایی ما به این طریق غلبه کرده است که تا به منتهاالیه  ِ
او جهالت، ضعف ). ا، چرا مرا ترک کردی؟خدایا، خدای(تنهایی پیش رفت 

ِو حماقت ما را درک کرده و به همۀ ما بخشایش گناهان عطا کرده است  ِ
ِاو قلب شکافتۀ خود .) کنند  میدانند که چه  نمی را ببخش زیراها اینپدر (

خورده، گناهکاران سرخورده و  ِرا به پناهگاهی برای بدبینان شکست
خدا همه چیز را چه . ز خود، تبدیل کرده استِاشخاص طرد شده و بیزار ا

 صلحی که با ریخته شدن خون وسیلۀ بهدر آسمان و چه بر روی زمین، 
  ). ۲۰ :۱کولسیان (مسیح بر روی صلیب پدید آمد، آشتی داد 

 
سازد که عیسی بر گناه و مرگ پیروز   میصلیب این حقیقت را مکشوف

ِتواند ما را از محبت مسیح جدا   نمیچیز، ًچیز، مطلقا هیچ شده است و هیچ
ِنه شخصیت کاذب و نه فریسی، نه فقدان آگاهی از حضور زندۀ . سازد ِ ِ

منفی دیگران و نه های  تِمسیح و نه فقدان شور و حرارت، نه قضاو
ِبینی، نه گذشتۀ تاریک و نه آیندۀ نامعلوم، نه جنگ قدر خودکم های  تِ
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ِویی، نه ترس، نه احساس گناه، زندگی زناشهای  شموجود در کلیسا و نه تن
تواند ما را از محبت خدا که   نمینه شرم و نه بیزاری از خود و نه حتی مرگ

  .ِدر عیسای خداوند آشکار شده است، جدا سازد
 
ِگوش دادن به صدای ضعیف قلب رابی در حال مرگ، انگیزه ِ ِ ِ ای  ِ

ِنیرومند برای بازیافتن شور و حرارت روحانی است ی است که این صدای. ِ
  .نظیر ندارد

 
به گناهانت اعتراف کن تا به تو نشان دهم که «: گوید  میآن مصلوب

ها از وجودت دور  ، همۀ ترسترتیب به اینعاشق، معلم و دوستت هستم و 
مخاطب این » .شوند و قلبت باری دیگر از شور و حرارت برانگیخته شود

سانی که هیچ ارزشی دعوت، هم کسانی هستند که هوا برشان داشته و هم ک
هر این دو گروه از اشخاص، بیش از حد به . برای خود قایل نیستند

 چون تمام اند، هر دو حالتی خدایی به خود گرفته. کنند  میخودشان فکر
. اهمیتی خود  بیو یا بهاند  هوش و حواس خود را یا به اهمیت خود دوخته

 .اند ها و با او بیگانه شد از خدا جداند، آنها از بس که در خودشان غرق شده
شود که اجازه دهیم تا   می شروعجا اینِآزادی از خودمحوری مزمن از 

  :گوید  میجان کاب.  که هستیم به ما محبت کندگونه همانسیح م
 

تواند محبت کند که بداند   میشخص روحانی فقط زمانی«
ِخدا با وجود خود محوری وی، او را محبت کرده است ِ .

 هست که چناناش  تواند به خود محوری  میانسان زمانی
ِرغم گناهکار و بیمار بودن، مورد  اعتراف کند که دریابد علی
 فقط در این صورت است که او. لطف خدا قرار گرفته است
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ِضربان قلب رابی ِ ۲۲۳ 

ِتواند در قلب خود را باز کند و دیگران را نیز  می  که چنانَ
رو که خودش را نجات دهد،  هم نه از این آن ،هستند بپذیرد

یعنی از پذیرفتن [ًبلکه اتفاقا چون نیازی به این کار ندارد 
ِدیگران، احساس امینت خود را از دست  ما به .]م. دهد  نمیِ

کنیم، فقط و فقط به این دلیل که اول   میدیگران محبت
  ».ایم هخودمان مورد محبت قرار گرفت

 

 از گناه، ًنهایتا«: دهنده را گفته است ژولیان اهل نورویچ، این جملۀ تکان
زندگی کسانی چون داوود پادشاه، » .شرم، افتخار زاده خواهد شدجای  به

ی معاصری چون اتی هیلسوم و ها هپطرس، مریم مجدلیه، پولس و نمون
همۀ این افراد به . ِ متناقض ژولیان هستندظاهر ِچارلز کولسن مصداق گفتۀ به

ا مهار کرده و با و قدرت آن راند  ِظرفیت خود برای شرارت اعتراف کرده
ِکیمیای فیض، از آن نیرویی برای اعمال سازنده، شریف و نیکو ساخت  .اند هِ

ِاین فیض اسرارآمیز از عمل مسیح مصلوب مایه گیرد که همه چیز را در   میِ
ی شریرانۀ ما را به بخشی از نقشۀ ها هخودش آشتی داده و حتی انگیز

 .نیکوی خود تبدیل کرده است
دانست   میمان را دوست بداریم، ا خواست تا دشمنانوقتی عیسی از م

شده را بگدازد و  سختهای  بتواند قل  میکند،  میمحبت او که در ما عمل
گوید، این قدرت به   میویلیامز. آ. ه که چنان. دشمن را به دوست تبدیل کند

ِترین وجهی در مورد دشمن درون ما کارساز است، چون همیشه  عالی
 . خودمان هستیمبدترین دشمن ما
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رحم،   بیِاگر با بردباری و شفقت بتوانم آن شخص قاتل، سنگدل،
ِگر، حسود و بدنهاد را که چشم دیدن همنوعانش را ندارد، دوست  سلطه

توانم از   میِبدارم، یعنی همان شخصی را که خود من هستم، در این صورت
 از همه، مملو داشتنی، سخاوتمند، مهربان و باالتر او، شخصی نیکو، دوست

 . کند  میاز حیات بسازم، حیاتی که از او به دیگران سرایت
که آب را به حرکت در آورده بود به پزشک ای   که فرشتهگونه همان
 »داشتی؟  می کجا قدرتها زخمبدون این « : گفت

کرد به این نتیجه رسید که دیگر تحمل   میمردی که در استرالیا زندگی
ِخودکشی مخزن آهنی بزرگی خرید و جای  به، حال ینابا . زندگی را ندارد

سپس تمثالی از مسیح مصلوب به . ِآن را به وسایل اولیۀ زندگی مجهز کرد
در آنجا . یاد رابی بیاندازد و در دعا کمکش کند دیوار آویخت تا او را به

ِخلوت گزید و زندگی پاکی را در پیش گرفت، منتها با مشکلی بزرگ روبرو 
 وز صبح و عصر رگباری از گلوله دیوارهای مخزن را آبکشهر ر. بود
شود بر   میوی دیگر یاد گرفته بود که هروقت تیراندازی شروع. کرد می

کردند و   می کمانهها ه، برخی از گلولحال اینبا . ِکف مخزن دراز بکشد
سوراخ شده بود و از  دیوارها سوراخ. ِ بدن او زخمی شدتن وبار  چندین

مرد استرالیایی در . یافت  می باد و نور و باران به درون مخزن راهروزنۀ آنها
ِپوشاند، لعن و نفرین خود را حوالۀ تیرانداز   میها را  سوراخکه حالی

بود و ش  آآخرسر دست به دامن پلیس شد، اما باز همان. کرد  میناشناس
 .آمد  نمیخودش هم کاری از دستش بر. همان کاسه

های  ِپوشاندن سوراخجای  بهی به این فکر افتاد که کم مرد استرالیای کم
برای مثال، از روزنۀ . ِروی دیوار، از آنها برای مقاصد مثبت استفاده کند

 یی که بادبادک هواها هها به مردمی که در حال رفت و آمد بودند، بچ سوراخ
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ِزدند، ابرهای آسمان،   میکردند، عشاقی که دست در دست هم قدم می
وقتی به تماشای . کرد  میِها و برآمدن ماه نگاه ِدگان، شکفتن گلپرواز پرن

 . برد  مینشست، خودش را از یاد  میها این
مرد .  زنگ زد و متالشی شدکلی بهباالخره روزی رسید که مخزن 
 نبود از داخل مخزن خارج شد و تأسفاسترالیایی که چندان از این بابت م

مرد استرالیایی .  ایستاده استجلویشدست   بهمردی را دید که تفنگ
ولی قبل از . ٓ االن مرا بکشیخواهی  میخیال کنم«: خطاب به وی گفت

ًخواهی؟ اصال با من   میاز جان من چه. خواهم یک چیز را بدانم  میمردنم
دست،  ِمرد تفنگ به» ام؟ چه پدرکشتگی داری؟ مگر چه آزاری به تو رسانده

من دشمن تو «:  او زد و گفتروی بهتفنگش را بر زمین گذاشت و لبخندی 
ناگهان مرد استرالیایی چشمش به سوراخهایی بر دستان و پاهای آن » .نیستم

 .مرد افتاد که درخششی همچو خورشید داشتند
ِزندگی کسانی که با مصائب و مشکالت روبرو هستند، مثل مخزن این 

بر ما نوعی  بههرچه بر عیسی گذشت، . سوراخ خواهد شد داستان سوراخ
روح نیز باید مثل بدن . زخم برداشتن ضروری است. هم خواهد گذشت

این فکر که وضعیت طبیعی و درست این است که زخمی . زخمی شود
کسانی که جلیقۀ ضدگلوله به . نداشته باشیم، خواب و خیالی بیش نیست

کنند تا خود را از شکست و ورشکستگی و دلشکستگی در امان   میتن
که هیچ زخمی در ای  زندگی. به معنی محبت پی نخواهند بردبدارند، هرگز 

 .آن نباشد، شباهتی به زندگی رابی نخواهد داشت
مدت کوتاهی پس از ورودم به دانشکدۀ الهیات، پیش کشیشی رفتم و 

ِبرای او شرح دادم که چطور در مدت خدمت سه ساله یروی دریایی، در نام  ِ
هدر  ِدم و چقدر از بابت عمری که بهگذران  میگساری وقت خود را به باده
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در کمال تعجب دیدم که کشیش لبخندی به لب آورد و . متأسف مام، داده
کسانی حال  بهتوانی دل   میچون اکنون. از این بابت خوشحال باش«: گفت

خدا شکستگی تو را . روند، بسوزانی  مییار و یاور پیش  بیکه در این راه
 که ژولیان اهل نوریچ گفته طور همان» .ِمایۀ برکت بسیاری خواهد کرد

ِرابی مصلوبی » .شرم، افتخار زاده خواهد شدجای  بهًنهایتا از گناه، « : است
ِکه همه چیز را در خودش آشتی داده است، بر تضاد میان نیک و بد غلبه  ِ

ِبنابراین، هیچ لزومی ندارد که احساس گناه و تقصیر ما را . کرده است
 ِقلب آشتی کرده. خود بازایستیم توانیم از دروغ گفتن به  می.زنده ببلعد زنده
افتاد تا مرا به   میگوید که هر اتفاقی که برای من افتاده است، بایستی می
 . هر اتفاقی ،هستم تبدیل کندکه  آن

ها، خودشیفتگی  ها، حسادت افسردگی«: گوید  میباره اینتوماس مور در 
ندارند که هیچ، برای آن مان  روحانیما مغایرتی با زندگی های  تو شکس

ِشوند که روح در عالم   میت، مانع از اینحاال این. ضروری هم هستند
  ».ِگرایی و تکبر روحانی به طیران و پرواز درآید کمال

سازد؟ در جواب باید گفت   نمیخودراضی ِآیا این طرزفکر مالیم، ما را از
ِکسی که به صدای قلب رابی خوارشده گوش دا ِ ده باشد، همان رابی که مردم او ِ

 گناهان ما مضروب شد، هرگز چنین خاطر بهرا طرد کردند و از خود راندند و 
  .ی را نخواهد کردسؤال

 

دهیم دیگران ما را   میصمیمانه است که اجازهای  ما فقط در رابطه
بینی،  نظری و کوته همین که از تنگ. ً واقعا هستیم بشناسندکه چنان
 خود آگاهیم دردناک است، اما پرده برداشتن از یها وفائی  بیها و نگرانی

مان  ِشخصیت کاذب. آمیزتر است مراتب مخاطره مان به ِاسرار تاریک
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را به هزار رنگ اش  او چهره. خواهد از مخفیگاهش خارج شود نمی
  .جلوه دهد" مقبول"درخواهد آورد تا زیبا شود و خود را به اصطالح 

 
 توانم پهن کنم؟ پیش چه کسی  میش چه کسیسفرۀ دل خود را پی

دارم بگویم که جرأت توانم روح و جانم را برهنه سازم؟ به چه کسی  می
خواه هستم و هم بدخواه، هم نجیب و هم نانجیب، هم مشفق  من، هم نیک
دارم جرأت جو، هم از خودگذشته و هم خودخواه؟ به چه کسی  و هم انتقام

ِت و تهور من، کودکی وحشتِبگویم که در زیر ظاهر شجاع زده پنهان  ِ
کنم؟   میاست، من هم مذهبی هستم و هم گهگاه به تصاویر قبیح نگاه

و از ام  ِتوانم اعتراف کنم که شخصیت دوستی را به لجن کشیده  میچگونه
ِ چطور بگویم که هم اهل تحمل و ام؟  کردهاستفاده  سوءِاعتماد کسی

 شوم؟  می متعصب و دوآتشهمراعات هستم و هم جایش که بیافتد
بزرگترین ترس من از این است که اگر پرده از شخصیت کاذب خود 

را عریان سازم، دوستانم مرا ترک کنند و ام  ِبردارم و خویشتن حقیقی
 . دشمنانم به ریشم بخندند

به «: ًاخیرا این آیه از کتاب اشعیاء توجهم را به خود جلب کرده است
» بود  مییافتید و قوت شما از راحت و اعتماد  میانابت و آرامی نجات

که از طرد شدن داریم، بیش از حد در ای  واهمهعلت  بهما ). ۱۵ :۳۰اشعیا (
اگر احساس طردشدگی . ِفکر حفظ حریم زندگی خصوصی خود هستیم

 توانیم زمین بگذاریم، بلکه فقط آن را از این دست  نمیِکنیم، بار گناه را
توانیم پرده   میبه همین قیاس نیز تنها زمانی. یم داددیگر خود خواهدست  به

 .ِاز قلب گناهکار خود برداریم که از کسب بخشایش مطمئن باشیم
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توانم به گناه و خطای بزرگ خود اعتراف کنم   میمن فقط پیش کسی
تواند به اشتباه خود اعتراف   نمیکسی که. دانم مرا خواهد پذیرفت  میکه
ود خچنین شخصی در ته قلب . ساس امنیت استاندازه فاقد اح  بیکند
ساس گناه خود را حشده نیست، در نتیجه ا رفتهیکند که پذ  میساسحا

، به واقعیتی در ترتیب به این. سازد  میکند و رد پایش را پاک  میوبکسر
برای اعتراف به گناه باید ذهنیت خوبی دربارۀ خود : رسیم  میظاهر متناقض
 .پوشی گناه نشانۀ ذهنیتی منفی دربارۀ خود است ، پردهبنابراین. داشته باشیم

ِنجات و قوت ما در گرو اعتماد کامل به رابی اعظم است که با زکای  ِ ِ
غذا خوردن او با گناهکاری رسوا و بدنام، . مطرود بر سر یک سفره نشست

ِصرفا ژستی از روی آزاداندیشی و مدارا و یا نمایش احساسات بشردوستانه  ِ ً
بخشایش، آرامش و مصالحه که : ِلکه تجسم مأموریت و پیام او بودنبود، ب

 .بدون استثنا برای همه است
 ودکاوی معلومخبا " من چه کسی هستم؟" که سؤالجواب این 

ِقلبی که از طریق . شود، بلکه بستگی به رابطۀ شخص با مسیح دارد نمی
 است، چیزی اعتمادی به اعتماد رسیده  بیِنشدنی مسیح، از ِبخشایش باطل

 ابهامی گونه هیچشود که دیگر   میمگر خلقتی نو نیست؛ این تغییر سبب
رابی ما را که  اینیابیم به   میوقتی اطمینان. دربارۀ هویت خود نداشته باشیم

شود که از   میپذیرفته است، برکتی آنچنان عظیم از این اطمینان حاصل
ِبریده و زبان به   بریدهِجز با کلماتاش  ِاهمیت چشمگیر و به یاد ماندنی

کند   میِاین اطمینان، خط مرزی را ترسیم. توان سخن گفت  نمیلکنت افتاده
که در خارج از آن هیچ چیز ارزش ندارد و در داخل آن، هرگونه رابطه و 

ای  این اطمینان، ضربه. یابد  میدستاوردی، هر موفقیت و شکستی معنی
ِاطمینان فوق . سازد  می نومیدی واردِمهلک بر پیکر بدبینی، تنفر از خود و
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به پدر توکل کنید و به من نیز «: گوید  میدر حکم این است که وقتی رابی
  ».خداوندا، به تو اطمینان و توکل دارم«: ، به او بگوییم»توکل کنید

 

  :گوید  میسباستین مور
 

 رافتود اعخان هِام انجیل، به گنایان به پموقتی با ای«
 ،ترین زنیم که بیان کنندۀ کریمانه  مییعمل بهکنیم، دست  می
. ِ احساسات بشری استترین  و با صالبتترین باکانه بی

ِشود دست به این عمل   میانسان فقط در صورتی حاضر
بزند که از پذیرفتنی بودن و پذیرفته شدن خود آمیز  مخاطره

ِبنابراین، اعتراف در حکم اعالم کامل و قطعی . مطمئن باشد ِ ِ
ِما تاریکترین جنبۀ وجود خود را فقط . اطمینانی استچنین 

ِبه جهانی . حاضریم به کسی نشان دهیم که عاشقمان باشد
دارد که مردم را به   میحیرت زده، عیسی خدایی را عرضه

ِخواند تا بتواند در اعماق وجودشان عشقی را   میاعتراف فرا
ِ متن چنین اعترافی وقتی در. که به آنها دارد، مکشوف سازد

ِ نیروهای روح بشری ترین گیرد، عمیق  میِپذیرش الهی قرار ِ
ِآورد که از قبول پیام  میوجود  بهسازد و انقالبی را   میرا آزاد

  ».شود  میانجیل نتیجه
 

تواند به ما   نمیصلح و آرامشی که مسیح وعده داده است و جهان هرگز
یابد که   میی تحققخودپذیری زمان. خدا استبدهد، نتیجۀ رابطۀ صحیح با 

 هستیم پذیرفته که چنانعیسی ما را که  اینآوریم به   میبا تمام وجود ایمان
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ِدوست شدن با شخصیت کاذب و فریسی درون، به. است منزلۀ آغاز  ِ
 . روحانی است۱ِمصالحه با خود و پایان اسکیزوفرنی

 تبدیلی نیکو ها هی پلید ما دگرگون و به انگیزها هِدر آغوش رابی، انگیز
ِ که شهوت افسارگسیختۀ زن مذکور در انجیل لوقا به گونه همان. شوند می ِ

 هم طمع ما چنان همشور و حرارتی برای صمیمیت با عیسی تبدیل شد، 
. ِتواند به حرص و ولع برای گنج پنهان در مزرعه تبدیل شود  میبرای پول
اتلی که شود به ق  می، قاتلی که در ما ساکن است تبدیلترتیب به این

. کشد  میما راهای  یِاحساس تنفر ما را از همنوع، نیز تعصبات و کوردل
شود به خشم و انزجار از تصویری از   میِتوزی و نفرت ما نیز تبدیل کینه

، مهربانی عالوه به. کند  مینظر معرفی خدا که او را همچون حسابداری تنگ
ت به کسانی که راه خود شود به رحم و شفقتی قلبی نسب  میبند ما تبدیل نیم

 .اند هرا گم کرد
بنگرید که چگونه همه «: فرماید  میِ، معنی سخنان رابی کهطریق بدین

 .شود  میمثل روز روشن» سازم  میچیز را تازه
ی که خواه معاصران عیسی به او های ناز بین بسیاری از القاب و عنوا

، دهنده نجاتستاد، ِنظیر خداوند، ا ، خواه کلیسای اولیهاند، اطالق کرده
ِوان رابی را نمن به دو دلیل ع ،ِاکم مطلق و مسیحاحرهاننده، پادشاه، 

 رورمام   اول، به این دلیل که وقتی راهی را که در زندگی پیموده.ام برگزیده
. کنم که هنوز مسیح را مالقات نکرده بودم  میکنم، به روزهایی فکر می

ر با آن گروز با این و روز دیهدف یک   بی دارم که چطورخاطر بهخوب 

 
های شدید روانی که با بریدن از واقعیت، هذیان، توهم، خلق نامتناسب،  هر یک از انواع اختالل« ۱

 .م) نقل از فرهنگ بزرگ سخن(» .تار آشفته همراه استو رف
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ِرفتم تا مگر درد تنهایی و   میرگبه میخانۀ دیای  شدم و از میخانه  میدوست
ِقلب سنگی خسته  .خورد  میرا دوا کنم، اما احساس خالء درونم راام  ِ
، ترتیب به این. را نو کردام  آمد و زندگیای  هیچ مقدمه  بیناگهان عیسی

چیز مگر آسودگی خود نبود،   و هیچکس هیچر هویتی که به فک  بیِاز شخص
ِهویتی یافتم و شدم شاگرد محبوب مسیح، کسی که زندگی و مردم برایش  ِ

). ۱۰۵ :۱۱۹مزمور (» نور برای راههای من«کالم او مبدل شد به . مهم بودند
 ارجختی صبح از رختخواب قجهت و هدفی یافت و از آن پس وام  زندگی
عیسی شده بود رابی . نبال چه هدفی باید برومدانستم که د  میشدم، می

معنا بخشید ام  پایان، به زندگی  بیاو با صبر و تحملی. ِیعنی معلم و استاد من
ِو خستگی و ماللت روزهایی را که در شکست گذرانده بودم از من دور 

ِرا از شب ام  خواهم رابی اعظمی را که زندگی  نمیتوانم و  نمیمن. ساخت
 رابی ما را از واقعیت فراری.  روشن انتقال داد، فراموش کنمِتار به صبح

 .برد  میدهد، بلکه درست ما را به قلب آن پیش نمی
ی سامی دین ما را به ما ها هِدوم، عنوان رابی، یهودی بودن عیسی و ریش

در قلمرو روحانی، همۀ ما . ابراهیم پدر ما در ایمان است. کند  مییادآوری
: فرماید  می که پولس رسول دربارۀ یهودیانطور همان. سامی هستیم

فرزندخواندگی، جالل الهی، عهدها، ودیعۀ شریعت، عبادت در معبد، و «
ِ، همه از آن ایشان است، و نیز پدران به ایشان تعلق دارند، و مسیح ها هوعد
ِلحاظ بشری از نسل آنان است، خدای مافوق همه که او را تا به ابد  به

دست   بهِاگر جایگاه یهودیان را در نقشۀ نجات). ۵ -۴ :۹یان روم(» سپاس باد
دهندۀ یهودی خود  فراموشی سپاریم، مثل این خواهد بود که بر چهرۀ نجات

انه، امروزه اغلب، مسیحیان هستند که مرتکب تأسفآب دهان بیاندازیم و م
 .شوند  میِچنین عمل مذمومی
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حت چنین نوشته یکی از یهودیان نسل حاضر با مالیمت ولی صرا
گوید از خود   میمقدس کتابباید با توجه به آنچه ] یهودیان[ما «: است

کند تحقق یافته است،   میبپرسیم که آیا پیام عهد عتیق که عهد جدید ادعا
اجدادمان در آن  ًواقعا در تاریخ تحقق یافته است، یعنی در تاریخی که ما و

ِخوانندگان عزیز مسیحی باید ای  ،جا ایندر . ایم هزندگی کرده و رنج کشید
بینیم، نه صلح و آرامشی و نه   میما نه ملکوتی. بگویم که پاسخ منفی است

هر وقت که به اقدامات غیرمسیحی ما مسیحیان علیه » .رهایی و نجاتی
. شود  میکنم، چهرۀ اشک گرفتۀ رابی جلوی چشمانم ظاهر  مییهودیان فکر

ِما باید به فکر الهیات جدیدی دربارۀ  که الهیدانی گفته است، طور همان
ر یۀ شکسپمباید به آنچه شایالک در نمایشنا. یمشیهودیت و سرنوشت آن با

ای  البته، دربارۀ هر ملت ستمدیده. (گوید، فکر کنیم  میر ونیزیج تانام به
آیا یهودی «: گوید  میشایالک.) ی شایالک را در نظر گرفتها هتوان گفت می

 پا و احساسات و عواطف چطور؟ مگر غیر از این چشم ندارد؟ دست و
ِخورد و مثل آنها به ضرب سالح   میاست که او هم مثل مسیحیان غذا
یابد؟ آیا   میشود و مثل آنها هم شفا  میمجروح و بر اثر بیماری مریض

شود؟ آیا   نمییهودی نیز مانند مسیحی در زمستان سرد و در تابستان گرمش
 شود؟ اگر قلقلکش بدهید  نمیون جاریخزخمش کنید از اش  اگر زخمی

 » میرد؟  نمیخندد و اگر مسمومش کنید نمی
ِبا رابی خواندن عیسی، همبستگی او و نیز خودمان را با پسران و 

 .آوریم  میخاطر بهدختران ابراهیم و نیز انسانیت گناهکار 
 .من در خواب هستم اما دلم بیدار است«: گوید  میغزلها عروس در غزل

 از برای من باز کن«): گوید  میو(کوبد   میآواز محبوب من است که در را
محبوب من دست ! کاملۀ منای  محبوبۀ من و کبوترم وای  !خواهر منای 
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من . خود را از سوراخ در داخل ساخت و احشایم برای وی به جنبش آمد
ر و از ُبرخاستم تا در را به جهت محبوب خود باز کنم، و از دستم م

 ).۵ - ۴ و ۲ :۵(» ر صافی بر دستۀ قفل بچکیدُهایم م نگشتا
  عیسیروی بهگروه واماندۀ شاگردانی که روح عروس را دارند و در را 

دهند،   مینشینند و به صدای قلبش گوش  میگشایند، با او سر میز می
  .حداقل چهار چیز را تجربه خواهند کرد

 
  به مالقات با خدای تثلیث، گوش سپردن به ضربان قلب رابی بالفاصلهاول

چسبانیم، صدای   میکه گوش خود را به قلب رابیای  همان لحظه. انجامد می
ّقدمهای ابا را از فاصله  دانم که چطور این اتفاق  نمی.شنویم  میاندکای  َ

ِاین تجربه در حکم حرکتی است از شناخت . افتد  میدانم که  میافتد، ولی می
شود بفهمیم عیسی   میروحانی از او که سببای  بهِعقلی از خدا به جانب تجر

ِ که مثل کمربند ابدی محبت آنها را به هم پیوند داده القدس روحو پدر در 
ًقبال به آن فکر کرده باشیم این که  این، بدون ترتیب به این. است، یک هستند

ّابا، من به تو تعلق دارم«: شود  میمان بلند فریاد از قلب ِ روح خود ِنیز، در عمق» .َ
نظیر   بیِیابیم که در مسیح، پسران و دختران خدا هستیم و شور و حرارت میدر

ِوقتی به این شکل پدر بودن خدا . کشد  میمان شعله عیسی برای پدر، در درون
کنیم، ما گمشدگان، هراندازه هم که ناپاک و درب و داغان باشیم،   میرا لمس

ِطعم چنان محبت پدرانۀ عمیقی را . چشیم که زبان از وصف آن قاصر است  میِ
ِمان با ضربان قلب رابی هماهنگ شود، طعم محبتی چندان  ِوقتی ضربان قلب ِ ِ

. گنجد نمیمان  را خواهیم چشید که فهم آن در مخیلهآمیز  و شفقتآمیز  فیض
ًچگونه ممکن است خدای متعالی که کامال با ما : معمای انجیل همین است«
 گونه اینی تردنی به ما نزدیک باشد و محبکچنین باورن طرزی بهرق دارد، ف
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استاد  ، نیستسؤالجز یک توضیح برای این » حد و حصر به ما داشته باشد؟ بی
  .  استگونه اینفرمود که او 

 
. یابیم که در جادۀ زندگی تنها نیستیم و راه پر از آدم است می، دردوم

چنین نیست که در دنیا، ما توانیم یافت و   میسفران خود را در همه جا هم
رویم هم افراد صالح وجود دارند و هم   میدر این راهی که. باشیم و عیسی

ناصالح، هم زشت هست و هم زیبا، هم دوست هست و هم دشمن، هم 
 کنند و هم کسانی که چوب الی چرخ ما  میکسانی هستند که به ما کمک

ر یک کالم، هزاران د .ِکنند، هم نگهبان بانک هست و هم سارق بانک می
توانیم دید و البته،   میانگیزشان ِها و تمایزات حیرت انسان را با پیچیدگی

کالم رابی این است که در طول راه هر که را دیدیم دوست بداریم، چون 
ًما تمام این مطالب را قبال . ایم ههر محبتی که به آنها کنیم به رابی کرد

ِنوایمانان، حکم طالیی را های  سدر کالدر کانون شادی یا شاید . ایم هشنید
خواهید با شما   می رفتار کنید کهگونه همانپس با مردم «: اند هبه ما آموخت
دانیم، زندگی   میبا وجودی که این حکم را). ۱۲ :۷متی (» رفتار کنند

 شقاق و جدایی مان، ی از هم گسیختهها هزناشویی از هم پاشیده و خانواد
ِگواه بر این هستند که حکم طالیی مان  عاطفه  بیِمحیطمان و  در کلیساهای

 .ایم هرا خوب یاد نگرفت
ِیادگیری از طریق گوش دادن به صدای قلب رابی" ًروشی کامال " ِ

تپد، محبت   میوقفه در مهربانی  بیِضربان قلب رابی که. متفاوت است
 رابی. سازد  میاندازه شخصی، فوری و ضروری  بیکردن به دیگران را امری

دهم؛ این حکم من است؛ این است کل   میبه شما حکمی تازه«: فرماید می
 من شما را که چنان همهمدیگر را دوست بدارید : دهم  میحکمی که به شما
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ِمحبت، کلید . چیزی مگر شفقت و بخشیدن مهم نیست» .ام محبت کرده
  .دوست داشتن یک چیز است زیستن و. همه چیز است

 
 آیا«: گوید  میرابی ملتمسانه.  الجرم بر دل نشیندسخن کز دل برآید،

فهمید که شاگردی ربطی به برحق و کامل و مؤثر بودن ندارد؟ شاگردی  نمی
در هر مالقاتی با » .مربوط است به روش زندگی شما با یکدیگراش  همه

 یا. تبادلی خنثی وجود ندارد. شویم یا مانع از آن  میِدیگران، یا باعث حیات
ِنزلت انسانی مردم را اعتالو من أش در عرض . دهیم  میبخشیم یا تقلیل  میِ

روز، شکست و موفقیت ما بسته به عالقه و شفقتی است که به اطرافیان 
باید خوی و منش خود را با توجه به پاسخی که به نیاز . دهیم  میخود نشان

 این نیست که چه احساسی دربارۀ سؤال. دهیم تعریف کنیم  میمردم
ِطرز گوش . ایم هداریم، بلکه باید پرسید برای وی چه کردمان  یههمسا
ِهای یک بچه یا طرز برخوردمان با پستچی محل،  مان به حرف کردن
از فقرا، مان  یا دستگیریایم  هوقتی جراحتی برداشتمان  العمل عکس

  .سازند  میرا آشکارمان  ِمحتویات قلب
 

کرد   می که در مزرعه کارریسالمثلی قدیمی وجود دارد دربارۀ پ ضرب
ِوقتی شگرد کارش را از . شده نداشت های گم و مهارتی جز پیدا کردن اسب ِِ

 ر اسب بودم کجاگپرسم که ا  میهیچی، از خودم«: او پرسیدند، جواب داد
المثل را از جهت مثبتی  اگر این ضرب» .روم  میرفتم و بعد به همان جا می
 ِدای قلب رابیصاگرد با گوش دادن به توان گفت که ش  میر بگیریم،ظدر ن
 . و در آنجا او را بیابدکجا استتواند هر لحظه حدس بزند که عیسی  می
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، وقتی با عیسی سر میز بنشینیم یاد خواهیم گرفت که بازیابی شور سوم
 میان ۱.ِیشیدن به محبت دردآلود عیسیو حرارت رابطۀ تنگاتنگی دارد با اند

صورت ای  العاده ِدریاچۀ تیبریه تبادل خارقِعیسی و پطرس، در ساحل 
 ُبر سَفَی نسؤالِشکل اند  گفته شدهحال  به کلماتی که تا ترین سوزناک. گرفت
وقتی افکار پراکندۀ خود را » داری؟  میآیا مرا دوست«: ود گرفتندخ را به
ِشویم، فریاد درد آلود خدایی را  میگذاریم و سراپا گوش  میکنار شنویم   میِ
حال  به چه خبر است؟ تا جا این. کسی چیزی از او نشنیده استحال  بها که ت
ِاز خدایان مذاهب جهان خود را تا بدین پایه تنزل نداده یک هیچ که اند  ِ

ِپرستان به جان کارگران  ِخدایان بت. احساس ما را دربارۀ خودشان بپرسند ِ
اما . شان باشد که رئیس کیست فرستادند تا حواس  میروزمزد صاعقه

. پرسد که آیا دوستش داریم  میکه ابدیت در او ساکن است، از ماای  رابی
ِعیسایی که برای حیات یافتن ما به مرگی خونین تن داد، به مرگی که در آن 

 !پرسد که آیا دوستش داریم  میخدا او را واگذارده بود، اینک از ما
تین اخذ شده  در زبان الpassereاز فعل " passion"کلمۀ شور و حرارت 

ِمحبت دردآلود عیسی در گفتگویش با پطرس . است" رنج بردن"که به معنی 
 پطرس گشود و اجازه روی بهوی داوطلبانه قلب خود را «چنین ظاهر شد که 
ِ، رنج بردن محبت پرشور و جا ایندر عبارتی  به بگذارد؛ تأثیرداد تا پطرس بر او  ِ
  ».بینیم  میحرارت عیسی را

 
 به معنی مصائب مسیح Passion به معنی شور، حرارت و اشتیاق و passionدر زبان انگلیسی  ۱

ً کوچک آورده است، احتماال p را با passionدر متن اصلی، نویسنده هرچند هر دو . است
 دربارۀ مصائب مسیح پیوند تأملنی را به ِخواسته است که برانگیخته شدن شور و حرارت روحا

کرده، به تجربۀ روحانی  تأمل میبار وقتی دربارۀ مصائب مسیح  ِدهد، چون خود نویسنده نیز اول
 .م.  مراجعه شودبه دربارۀ نویسنده. یافته استعمیقی دست 
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دهد تا ما با واکنش   میسازد و اجازه میپذیر   خود را آسیبخداکه  این
ایمانی اورشلیم   بیقلب عیسی ازکه  این قرار دهیم، تأثیرخود او را تحت 

. استانگیز  اندازه عجیب و حیرت  بیشکست و او را به گریه انداخت،
کنیم نیست، بلکه عبارت   میًمسیحیت اساسا شامل کاری که ما برای خدا

 یعنی همان کارهای عظیم و -دهد   می کاری که خدا برای ما انجاماست از
انگیزی که خدا اراده کرد برای ما انجام دهد و در عیسای مسیح به  حیرت

ِوقتی خدا با قدرت کالم خود قدرتمندانه . آنها صورت واقعیت بخشید
خواهد این است که   میشود، تنها چیزی که از ما  میِوارد زندگی ما

مان از فرط تعجب باز بماند و در همان  ده و متحیر شویم و دهانز شگفت
 .عمیق کنیمهای  سوع به فرو دادن نفحال شر

ما در . ِبازیابی شور و حرارت رابطۀ تنگاتنگی با به حیرت آمدن دارد
ُحضور آنچه رودلف اتو  رق در شگفتی و غخواندش،   می"ِراز بزرگ"ِ

، طریق بدین. رود  میشود و به هوا ی مدودمان  شویم و خودآگاهی  میحیرت
ای  چنین تجربه. سازد  میخدای متعال سراسر وجودمان را از آن خود

ِممکن است همچون موجی مالیم قلب و ذهنمان را در روح آرام پرستشی 
خوف و تحیر و تعجب، فروتنی خاموشی را . عمیق و ژرف سیراب سازد

بینیم که وجودش را   مییی را، اندک نمایی از خداسان بدین. انگیزد میبر
 شدید ِتأثیرشاید هم تحت  .توانستیم تصور کنیم  نمیحتی در خواب هم

ُکبد یهوه Kabod Yahwehچیزی واقع شویم که در سنت یهود به  ی  یعن،َ
طریق، خاموشی و سکونی  بدین .عظمت خردکنندۀ خدا، معروف است

  آگاهی را حاصلاین. آورد  میهجوممان  ژرف و موحش به خلوتگاه روح
ِ و از شکاف میان خالق  ما استکنیم که خدا وجودی یکسره متفاوت از می ِ

 ِهایی بر ساحل کنیم که ریگ  میاحساس. و مخلوق گذشتن ممکن نیست
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یابیم، جایی که دیگر نه   میِانتها هستیم و خود را در حضور خدای داور بی
  کهجا است  این.دارندهامان خریداری  سودی و نه فخرفروشیمان  امتیازات

ِدیگر صرف زیستن  ْ  نام خدا . اطمینان از مهر و عطوفت الهی بسنده نیستباِ
 .رحیم است
. یابند میود را بازخدای صرزمان ل، ایمان برانگیخته و ترس و سان بدین

ِیابیم که از احساس آن،   میدر عبادت، ما خود را دچار چنان مسکنتی
ن دیگر از اتاق باالخانه که در آن یوحنا سر اکنو. شود  میپرستش خدا زاده

 جایی که در آن ایم، هِبر سینۀ عیسی تکیه داده بود، به کتاب مکاشفه رسید
 .رو در افتاده است ِشاگرد محبوب در برابر برۀ خدا به

ِهیچ ابایی   بیکهاند  ها سعادت را در این دانسته مردان و زنان دانا، سال
زه دهید تا رابی اعظم شما را به آرامی به قلبش اجا. همان باشیم که هستیم

هرگاه او را بشناسید، به هویت خود نیز پی خواهید برد و خواهید . بفشارد
ّدانست که در خداوند ما مسیح، فرند ابا هستید َ. 
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