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بحث شده است. یکی از این چهار مشخصۀ کلیسای حقیقی، "واحد" بودن 
آن است )سه ویژگِی دیگِر کلیسای حقیقی: مقدس بودن، جامع بودن و 
رسولی بودن آن است(. در مورد معنای واحد بودن کلیسا، بحثهای بسیار 
این  در  نیز  مختلفی  دیدگاه های  و  مطرح شده،  مسیحی  الهیدانان  میان 

باره وجود دارد:

یکی از این دیدگاه ها این است که بدِن واقعی و کلیسای حقیقی مسیح، 
کلیسایی نادیدنی ست که در کماِل روحانی اش در حضور خدا و در ساحتی 
کاماًل متعال، واحد است )و البته سه ویژگی دیگر کلیسای حقیقی، یعنی 
و  دارد(،  به کمال  این ساحت  در  نیز  را  بودن  و رسولی  تقدس  جامعیت، 
آنچه ما بر زمین شاهد آن هستیم، کلیسایی مرئی و ناقص و ناکامل ا ست 
که نشانه های آن کلیسای کامِل نادیدنی تا حدی در آن دیده می شود. بر 
اساس این دیدگاه، عدم وجود اتحاد و یگانگی در کلیسای مرئی و تاریخی و 
قابل مشاهده، نتیجۀ وجود گناه در جهان، و زندگی در دنیای سقوط کرده 
است. وجود گناهانی چون حسد، غرور، جهالت و جاه طلبی، موجب بروز 
شقاق و عدم اتحاد در کلیسا شده، واقعیتی را که در زمان حال و در طول 

تاریخ کلیسا شاهد آن هستیم ، رقم زده است.

دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که واحد بودن کلیسا )و نیز سه مشخصۀ 
دیگر( را امری مربوط به آخرت )یا Eschaton(  و استقرار کامل پادشاهی 
این  اساس  بر  یافت.  خواهد  تحقق  مسیح  بازگشت  با  که  می داند،  خدا 
دیدگاه، معنای واحد بودن کلیسا، یکی از ویژگیهای کلیساست که باز به 
خاطر زندگی در جهان سقوط کرده، فقط در آخرت می توان انتظار تحقق 

آن را داشت. 

دیدگاهی  است،  آن  مدافع  رومی  کاتولیِک  کلیسای  که  دیگری  دیدگاه 
است که این اتحاد و واحد بودن کلیسا را در کلیسای کاتولیک محقق شده 
می داند. بر اساس این دیدگاه، کلیسای کاتولیک روم، با وحدت و انسجام 
تعلیمی و تشکیالتی اش، تحقق کلیسای واحد مسیح است و کلیساهای 
دیگر باید در نهایت به آن بپیوندند تا مفهوم کلیسای واحد به شکل نهایی 

تحقق یابد. 

عیسای مسیح در دعای معروفی که پیش از مصلوب شدنش 
پدر چنین درخواست می کند:  از  برای شاگردان خود می کند، 
در  من  و  هستی  من  در  پدر  ای  تو  که  همان گونه  باشند،  یک  همه  »تا 
مرا  تو  که  آورد  ایمان  جهان  تا  باشند،  ما  در  نیز  آنها  که  کن  چنان  تو. 
فرستاده ای« )یوحنا ۱۷: ۲۱(. عیسی در این دعا به این حقیقت مهم اشاره 
آنها در پدر و  با یکدیگر، که نتیجۀ بودن  او  می کند که یک بودن پیروان 
پسر است، یکی از عواملی ست که در نهایت موجب می شود تا جهان ایمان 
آورد که پدر، عیسی را فرستاده است. به عبارت دیگر، عدم اتحاد پیروان 
مسیح با یکدیگر مانع بزرگی است که سبب خواهد شد فرستاده شدن او 
ایمان نیاورد.  او  از سوی پدر مورد تصدیق جهان قرار نگیرد و جهان به 
پیروان مسیح به واسطۀ اتحادشان با مسیح وارد پیوند و مشارکتی می شوند 
که میان پدر و پسر و روح القدس وجود دارد. به دیگر سخن، اتحاد آنها 
با یکدیگر، تجّلی و انعکاسی از یگانگی و اتحادی ست که بین سه شخص 
هم  با  زمانی  می آید که  پدید  مابین کسانی  اتحاد  این  دارد.  وجود  تثلیث 
بیگانه و حتی دشمن بودند، و اتحادی ست که کِل نژاد بشری در مسیح 
به آن خوانده شده اند. مسیح به واسطۀ مرگ خود بر صلیب، به بیگانگی 
و تخاصم بین خدا و انسان، و نیز بیگانگی انسانها با یکدیگر، خاتمه داد 
و  ملت  و  نژاد  هر  از  را  نجات یافتگان  دسترسی  امکان  واحد،  بدنی  در  و 
مسیحیان  )افسسیان۲: ۱۸-۱۶(.  ساخت  فراهم  پدر  به  فرهنگ  و  طبقه 
اعضای یک بدن هستند و به واسطۀ یک روح به هم پیوند می شوند، و در 
یک بدن و یک روح تعمید می یابند )اول قرنتیان۱۲: ۱۲و۱۳(.  و آنها را 
»یک خداوند، یک ایمان و یک تعمید« است )افسسیان ۴ -۵(. آیین شام 
خداوند نیز آیینی است که مسیحیان فرا خوانده شده اند تا با شرکت در آن، 
حقیقِت اتحاد و یگانگی شان را در یک بدن واحد تصدیق کرده، با تفکر و 
تعمق در مورد معنای این آیین، هویت جمعی خود را به عنوان قوم خدا 
بیشتر درک کنند )اول قرنتیان۱۰: ۱۷(. یکی از کارکردهای مهم این آیین، 

تأکید بر یکی بودن بدن مسیح، یعنی کلیسای اوست.

در اعتقادنامۀ نیقیه، چهار مشخصه برای کلیسا ذکر می شود که مورد 
پذیرش همۀ کلیساهای راست کیش قرار گرفته، و در طول تاریخ کلیسا، به 
تفصیل در مورد این چهار مشخصه به عنوان ویژگیهای کلیسای حقیقی 

سخن آغازین

 کلیسا به عنوان بدن واحد مسیح
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قرار  تحت تأثیر  عمیقًا  مسیح  حقانیت  مورد  در  را  جهان  باشد که  آشکار 
آن  مسیر  در  حرکت  پی  در  پیوسته  باید  کلیسا  که  هدفی ست  این  دهد. 
باشد و تحقق آن را بخشی از مأموریت و رسالت خود در این دنیا بداند. 
عدم تحقق این مهم، سنگ لغزشی بزرگ در برابر ایمان آوردن بسیاری 
محسوب می شود. کلیسا باید هستی و وجودش با پیامی که اعالم می کند، 
یکی باشد. کلیسا یی که منادی پیام آشتی و مصالحه میان خدا و انسان 
از یکسو، و نیز در تداوم این پیام، آشتی و مصالحه میان انسانها از سوی 
دیگر است، اگر در خود این آشتی را تجربه نکرده باشد، خود به عالمت 
و  اتحاد کلیسا  موضوع  می شود.  تبدیل  پیام  این  برابر  در  بزرگی  سؤال 
از  بلکه بخشی مهم  برای کلیسا،  ثانوی و فرعی  امری  نه  پیروان مسیح، 
رسالت و هدف کلیساست که نقش مهمی در اثبات حقانیت پیامی دارد که 
کلیسا آن را اعالم می کند. بخشی مهم از دعای پیروان مسیح و فعالیتها 
و خدماتشان باید در مسیر ایجاد یکدلی و اتحاد در بین پیروان متفرق و 

پراکندۀ مسیح باشد.

در دوران معاصر شاهد تالشهایی گسترده در راستای ایجاد اتحاد مابین 
کلیساهای مختلف هستیم: 

بیستم  قرن  ابتدای  از  که   )Ecumenism( اتحاد کلیساها"  "جنبش 
و  اتحاد  ایجاد  آن  که هدف  گرفت، جنبشی ست  به خود  شکل مشخصی 
و  تبادل نظر  و  گفتگو  است.  بوده  مختلف  کلیساهای  میان  همبستگی 
فعالیتهای مشترک بین کلیساهای مختلف، و ترتیب دادن گردهم آیی های 
مختلف با هدف نزدیکتر کردن کلیساهای مختلف به یکدیگر، از فعالیتهای 
که  تشکلهایی ست  از  یکی  کلیسا  جهانی  شورای  است.  بوده  جنبش  این 

وجود آن را می توان نتیجۀ این جنبش دانست. 

که  دیگری ست  جنبش    )Evangelical( انجیلی"  الهیات  "جنبش 
نقش مهمی در نزدیکی کلیساهای مختلف به یکدیگر داشته است. الهیات 
انجیلی که در ابتدا با تأکید بر مرجعیت غایی کتاب مقدس   ، اهمیت تجربۀ 
تولد تازه در زندگی مسیحی و بشارت، به عنوان واکنشی در برابر نگرش 
لیبرالیسم و بنیادگرایی به وجود آمد، موجب نزدیکی میان طیف وسیعی 

متضمن  یوحنا،  انجیل   ۱۷ باب  در  مسیح  دعای  می رسد  نظر  به  اما 
حقایق دیگری ست که این دیدگاه ها از آن غافل مانده اند: 

نخست آنکه به نظر می رسد در دعای مسیح، این تأکید وجود دارد که 
اتحاد و یگانگی شاگردان مسیح که نتیجۀ بودن آنها در مسیح است، باید 
از تخاصم و دشمنی  پدیده ای قابل مشاهده برای جهانی باشد که مسیح 
آن با پیغام انجیل و پیروانش سخن می گوید. مسیح تأکید می کند که این 
دارد،  وجود  مسیح  پیروان  میان  که  یگانگی ای  و  اتحاد  دیدن  با  جهان، 
به این درک و آگاهی می رسد که مسیح از سوی پدر فرستاده شده است 
)اگر چه ِصرف وجود این درک و آگاهی به تنهایی به معنای ایمان آوردن 
نیست، اما زمینه را برای ایمان آوردن فراهم می سازد(، و حقانیت مسیح 
و پیغامش به واسطۀ مشاهدۀ همین حقیقت بر جهان آشکار خواهد شد. 
اینکه کلیسایی نادیدنی و نامرئی وجود دارد که در ساحتی متعال و نادیدنی 
این مهم در آن تحقق یافته است، بر جهانی که با سوء ظن و دشمنی به 
پیروان مسیح می نگرد، تأثیری ندارد. همچنین نمی توان و نباید آنچه را 
که مسیح آرزو دارد و دعا می کند تا در تاریخ و جهان واقعی میان شاگردان 
او تحقق یابد، به پایان تاریخ و زمان بازگشت مسیح حواله داد. در واقع 
با بازگشت مسیح، حقیقت خداوندی و نجات دهنده بودن او بر کل خلقت 
دیگر  او  کلیسای  بودن  واحد  برهه، حقیقت  این  در  و  خواهد شد  آشکار 

تأثیری بر جهان نخواهد داشت. 

در مورد دیدگاه کاتولیک رومی هم باید گفت وجود کلیساهای پروتستان 
و ارتدکس که حداقل نیمی از مسیحیان جهان را در بر می گیرند و خارج از 
حیطۀ رهبری و سازمانی کلیسای کاتولیک رومی هستند، عالمت سؤال 
بزرگی ست. باید پرسید چرا تا به حال الاقل نیمی از مسیحیان جهان جذب 
بدنۀ این کلیسا نشده اند، و یا اینکه این پیوند چه زمانی باید اتفاق بیفتد؟ 

نگرش دیگری که در مورد دعای مسیح برای اتحاد پیروانش می توان 
مطرح کرد این است که مسیح دعا می کند تا در همین جهان و در دنیای 
واقعی و نه در قلمرویی نادیدنی، همۀ پیروانش، و نه فقط نیمی از آنها، در 
کلیسایی واحد چنان متشکل و متحد باشند که وقوع این امر معجزه ای 
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این جنبشها با تأکید بر دیدگاه هایی خاص، از همان ابتدا در عین ایجاد 
اتحاد میان مسیحیان، موجب بروز تمایز پیروان خود از دیگر مسیحیانی 
این  تمام  در  آنچه  اما  تأکید می ورزند.  دیگری  بر موضوعات  می شوند که 
جنبشها مطرح است، درک اهمیت حیاتی اتحاد در بدن مسیح و تالشهای 
جدی برای رسیدن به این اتحاد بر حول محورهایی ست که نقاط مشترک 

میان مسیحیان است. 

در مسیحیت فارسی زبان و کلیساهای ایرانی نیز یکی از مهمترین عواملی 
به شکلی جدی  را در دنیای فارسی زبان  که می تواند شهادت مسیحی ما 
خدشه دار سازد، وجود تفرقه ، اختالف و درگیری میان کلیساهای مختلف 
از  یکی  است.  فرعی  تعلیمی  مسائل  بر  تأکید  و  فرقه گرایی  و  مسیحی، 
مهمترین نشانه های رشد و بلوغ روحانی کلیساهای فارسی زبان ، اشتیاق 
توسعۀ همکاریهای  و  یکدیگر  به  بیشتر  نزدیک شدن  برای  آنها  آمادگی  و 
الزم در جهت پیشبرد و گسترش پادشاهی خدا در دنیای فارسی زبان است. 
و  متقابل،  درک  و  یکدیگر  به  احترام  بلوغ،  این  نشانه های  از  دیگر  یکی 
دیدگاه های  وجود  علی رغم  مسیحی،  همبستگی  و  محبت  روحیۀ  حفظ 
تعلیمی متفاوت است. البته این اتحاد به معنای اتحاد با هر کلیسایی در 
هر شرایطی نیست، و بدیهی ست حداقلهایی چون حرکت این کلیساها در 

چارچوب راست دینی مسیحی باید لحاظ شود. 

راه درازی در پیش است. با این حال، کلیسای مسیح باید این حقیقت 
مهم را درک کند که بدون حرکت در مسیر اتحاد کلیسا نمی تواند رسالت 
باید  انجام دهد. کلیسا  انجیل است،  را که اعالم خبر خوش  اصلی خود 
جامعه ای باشد که ارزشهایی را که اعالم می کند، در خود تحقق می بخشد. 
بزرگ خداوندمان عیسی،  آرزوی  تا در مسیر تحقق  باید همگی بکوشیم 
ما  و  باشد،  واحد  بدنی  َسِر  تا  داد  را  او جان خود  کنیم.  و تالش  زندگی 

خوانده شده ایم تا در مسیر تحقق این هدف عالی گام برداریم. 

شورای سردبیری فصلنامۀ شاگرد

داشتند.  تأکید  انجیلی  الهیات  پیش فرضهای  بر  که  گشت  مسیحیانی  از 
به  تعلق  عین  در  آن  پیروان  که  است  این  جنبش  این  ویژگیهای  از  یکی 
فرقه های مختلف کلیسایی، به خاطر اشتراک نظر در مورد پایه های اصلی 
الهیات انجیلی، فعالیتهای مشترک بسیاری با همدیگر داشته، و سازمانها 
و تشکلهای بسیاری در نتیجۀ مساعی پیروان الهیات انجیلی شکل گرفته 
است. گردهم آیی لوزان در سال ۱۹۷۴ را می توان از بزرگترین دستاوردهای 
جنبش  برجستۀ  رهبران  که  گردهم آیی  این  در  دانست.  انجیلی  جنبش 
میان  هم گرایی  ایجاد  در  مهمی  گامهای  آمدند،  هم  گرد  آن  در  انجیلی 
نظر  از  که  لوزان  قطعنامۀ  و  شد،  برداشته  انجیلی  متفکران  و  کلیساها 
گرد هم آیی  این  مهم  دستاورد  می شود،  محسوب  مهم  سندی  الهیاتی 

محسوب می شود. 

جنبش دیگری که به شکلی دیگر نقش خاصی در نزدیکی مسیحیان به 
هم داشته است، "جنبش کاریزماتیک" است. این جنبش که در اوایل دهۀ 
شصت آغاز شد، با تأکید بر نقش و اهمیت روح القدس در حیات روزمرۀ 
فرقه های  مسیحیان  میان  اتحاد  و  همکاری  شکل گیری  موجب  کلیسا، 
معاصر  کلیسایی  فرهنگ  در  "کاریزماتیک"  واژۀ  البته  گردید.  گوناگون 
معانی متفاوتی دارد، و مراد از کاربرد این واژه در این متن، جنبشی ست که 
با تأکید بر عملکرد روح القدس در حیات کلیسا، باعث دیالوگهای سازندۀ 
بسیار در میان فرقه های مختلف مسیحی شده، و تشکلها و ساختارهای 
بسیاری را پدید آورده است که مسیحیان گوناگون در آنها به فعالیتهای 

مشترک می پردازند.

گوناگون  مسیحیان  که  است  این  اخیر  جنبشهای  ویژگیهای  از  یکی 
کلیسای  ترک  بدون  خود ،  متفاوت  کلیسایی  فرقه های  به  تعلق  عین  در 
احساس تعلق  جنبشها  این  اهــداف  به  سازمانی شان،  تعهدات  و  محلی 
آمده است.  آنها به وجود  می کنند، و همکاری و مشارکت  نزدیکی میان 
ماحصل این همکاریها و دیالوگها، به وجود آمدن اتحاد بیشتر مسیحیان 
فارغ از مرزبندی های فرقه ای و سازمانی است.  ناگفته نماند که هر یک از 
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در شمارۀ پیش دیدیم که "خواندگی" طریقی است که خدا از آن طریق 
آن تدارک می بیند. همچنین  برای  را رفع می کند و  نیازهای خلقت خود 
دیدیم که خواندگی طریقی است که ما از آن طریق همسایۀ خود را محبت 
برابر  ارزش  نظر خدا  در  که خواندگیها  که  دیدیم  نیز  و خدمت می کنیم. 
دارند، چرا که ما تنها بر مبنای ایمانمان به خدا نزدیک می شویم و او را 
خدمت می کنیم، و نه با کارهای خود. بنا براین، خواندگی ما نه ما را به 
خدا نزدیکتر می سازد و نه دورتر. نانوا و پزشک و کشیش، بسته به میزان 
ایمانشان، به خدا دور یا نزدیک می توانند باشند. یک نانوا می تواند با ایمان 
خود به همان اندازه به خدا نزدیک باشد و از او برکت بیابد که یک پزشک 
یا کشیش. همچنین دیدیم که نظام خواندگیها در اثر گناه دچار اعوجاج 
همسایه،  به  خدمت  و  محبت  انگیزۀ  با  نه  انسانها  است.  شده  خرابی  و 
مبادرت  خود  خواندگی  مسئولیتهای  انجام  به  شخصی  منافع  برای  بلکه 
می ورزند. بعالوه در دنیای سقوط کردۀ ما مسئولیتهای خواندگی همیشه 
به درستی و با امانتداری انجام نمی شود. با همۀ اینها خدا کماکان از نظام 
خواندگیها برای رفع نیازهای خلقت خود بهره می جوید. بعالوه در مسیح، 
این نظام شفا می یابد و احیا می شود. و باالخره دیدیم که خواندگیها متعدد 
از  قلمروی کار، خانواده، جامعه و کلیسا  و ما در چهار  و متنوع هستند 

خواندگیهای متعدد برخورداریم.

مسئولیتها و اختیارات خواندگی

هر خواندگی از مسئولیتها و اختیارات خاص خود برخوردار است. مثال 
اختیارات  و  واجد مسئولیتها  )والدین(  مادر  یا  و  پدر  عنوان  به  خواندگی 
خاص خود است. از جملۀ این مسئولیتها می توان به فراهم آوردن مایحتاج 
زندگی و امنیت و نیازهای عاطفی و امکانات تعلیم و تربیت فرزندان اشاره 
کرد. این دعوت واال در عین حال در بر دارندۀ اختیاراتی است. یکی از این 
اختیارات، مثاًل، تأدیب و تنبیه فرزندان است. به یک پدر این اختیار داده 
شده که بچه خود را وقتی مرتکب کار بدی می شود توبیخ و تنبیه کند. ولی 
این اختیار به من به عنوان شبان آن پدر داده نشده که بچه او را توبیخ 
اینکه در شرایط خیلی خاصی او خودش از من چنین  و تنبیه کنم، مگر 
درخواستی بکند. در غیر این صورت اگر دست به چنین کاری بزنم خارج 
از خواندگی خود عمل کرده ام و کار من اشتباه خواهد بود و او حق دارد 

از من ناراحت شود و مرا به خاطر عمل نادرستم سرزنش کند. من از این 
خواندگی برخوردار نیستم که بچه عضو کلیسایی را که شبانش هستم تنبیه 
کنم. این اختیار به من داده نشده است. پس عملی واحد می تواند بسته به 
اینکه شخص خواندگی آن را دارد یا نه، برای او درست یا نادرست باشد. 
تنبیه بچه عضو کلیسا در شرایط عادی برای من شبان نادرست است، ولی 
برای پدر آن بچه نه تنها درست است، بلکه اگر او را به موقع و به جا تنبیه 

نکند مسئولیت خود را به عنوان پدر انجام نداده است. 

اگر کسی چاقویی به شکم کسی فرو برده شکم او را پاره کند، مرتکب جرم 
بزرگی شده است و مطابق قانون مستحق محاکمه و مجازات خواهد بود. 
ولی پزشکان جراح هر روز مشغول پاره کردن شکم بیماران خود هستند و 
کسی آنها را برای این کار به محاکمه نمی کشد و مجازات نمی کند. علت 
آن است که خواندگی آنها به عنوان پزشک جراح شامل این اختیار است که 
در صورت لزوم این کار را برای معالجه بیماران خود انجام دهند، حال آنکه 
این اختیار به من به عنوان یک کشیش داده نشده است. همین موضوع 
انتظامی صادق است. چنانکه در شماره پیش  و مأموران  در مورد حکام 
اختیار داده شده که مجری غضب خدا  این  انتظامی  به مأموران  دیدیم، 
باشند و برای برقرار کردن نظم عادالنه در جامعه حتی از شمشیر استفاده 
این خواندگی  از  افراد جامعه که  به دیگر  یا  به من  اختیار  این  کنند. ولی 
نباید  ما  می گوید  خدا  کالم  چنانکه  است.  نشده  داده  نیستیم  برخوردار 
انتقام بگیریم زیرا خشم ما عدالت خدا را برقرار نمی سازد، بلکه باید آن را 
به غضب خدا واگذار کنیم، که یکی از ابزارهای مهم آن نیروهای حاکمه و 

قدرتهای انتظامی در جامعه است.

اخالقیات  فهم  در  ما  به  خواندگی  مفهوم  که  می بینیم  ترتیب  بدین 
رفتار  واقع  در  مسیحی  درست  رفتار  می کند.  شایانی  نیز کمک  مسیحی 
کردن مطابق با مسئولیتها و اختیارات خواندگی ماست. بسیاری از گناهان 
و شاید بتوان گفت همۀ آنها به نوعی عمل کردن بر خالف این مسئولیتها 
و اختیارات است. مثاًل اگر بپرسیم چرا داشتن رابطه جنسی اگر میان زن 
و شوهر و در چارچوب ازدواج باشد عملی پسندیده و حتی از مسئولیتهای 
زن و شوهر است، حال آنکه خارج از ازدواج و میان دو نفر که با هم در عهد 
ازدواج داخل نشده اند گناه محسوب می شود، پاسخ این است که این عمل 
از اختیارات خواندگی ازدواج است و تنها از آن کسانی است که به ازدواج 
خوانده شده اند و زن و شوهر یکدیگر هستند. اینکه چرا چنین است، بحث 

دیگری است که شاید در مجال دیگر بدان بپردازیم.    

کشیش دکتر مهرداد فاتحی

مدیر دانشکده الهیات پارس

خواندگی مسیحی
بخش دوم
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خود  تصمیمات  و  آرزوها  عالئق،  همان  ما  خواندگی  است.  بیرونی  واقع 
تا حدی در شکل گیری آن  اینها  برای زندگی مان نیست، هرچند همۀ  ما 
بدان  ما  که  است  عینی  شرایط  و  اوضاع  آن  ما  خواندگی  بلکه  دخیل اند، 
نامش  از  چنانکه  خواندگی  می گیریم.  قرار  آن  در  و  می شویم  خوانده  فرا 
و  به شرایط  را  ما  بیرون ما سرچشمه می گیرد. خداست که  از  پیداست، 
وضعیت خاصی می خواند و ما را در شرایط و وضعیت خاصی قرار می دهد.

مثال اگر خواندگی خود را در قلمروی کار در نظر بگیریم، باید بگوییم از 
دیدگاه مسیحی موضوع این نیست که ما چه شغلی را برمی گزینیم، بلکه 
اینکه خدا ما را به چه شغلی می خواند. خواندگی ما در قلمروی کار چیزی 
نیست که ما انتخاب می کنیم، بلکه چیزی که به آن فراخوانده می شویم. 
البته خدا از عالیق و انتخابهای ما هم در کنار خیلی چیزهای دیگر برای 
فراخواندن ما به شغلی خاص استفاده می کند، ولی در نهایت اوست که ما 
را می خواند. بنابراین، خواندگی ما انتخاب خود ما نیست! ما ممکن است 
آن تالش  آوردن  به دست  برای  و حتی  باشیم  به شغل خاصی عالقه مند 
کنیم، ولی استعدادها و توانائیهای ما، موقعیتهایی که پیش پای ما قرار 
می گیرد، تصمیمات دیگران، و بسیاری عوامل دیگر تعیین می کند که ما 

از چه شغلی برخوردار شویم.

تصمیم  که  نیستیم  ما  این  است.  همچنین  نیز  خانواده  قلمروی  در 
ازدواج  کسی  چه  با  اینکه  بیاییم.  دنیا  به  خانواده ای  چه  در  می گیریم 
روابطی  و شبکه  ما  موقعیت  نیست.  ما  خود  انتخاب  کاماًل  هم  می کنیم 
که در آن قرار داریم تعیین می کند که با چه کسانی آشنا می شویم، و بدین 
ترتیب گزینه های ما خارج از کنترل کامل خود ما است. وقتی هم به کسی 
دل می بندیم و او را برای همسری خود انتخاب می کنیم، معلوم نیست او 
هم ما را به همسری خود انتخاب کند! همینطور در مورد بچه دار شدن. 
ازدواج  که  دارد  بستگی  این  به  اواًل  باشیم،  مادر  یا  پدر  بتوانیم  ما  اینکه 
به  را  بچه دار شدن  توانایی  نیز همسرمان  و  اینکه خودمان  بعد  و  کنیم، 
لحاظ فیزیکی داشته باشیم. پس در هیچ یک از این موارد، خواندگی ما در 
کنترل خودمان نیست. همین در مورد خواندگی ما در قلمروی کلیسا و 

جامعه نیز صادق است.

چگونه به خواندگی خود شناخت پیدا کنیم؟

چگونه می توانیم خواندگی خود را بشناسیم و در آن قرار بگیریم؟ برای 
درک این موضوع نخست باید به چند نکتۀ مهم توجه کنیم. نخست اینکه 
چنانکه دیدیم هر یک از ما از خواندگیهای متعدد در قلمروهای مختلف 
برخورداریم. پس موضوع درواقع شناخت خواندگی ما نیست، بلکه شناخت 
خواندگیهای ما است. ما تنها از یک خواندگی برخوردار نیستیم. و درست 
هم نیست که بگوییم ما یک خواندگی اصلی داریم و تعداد زیادی خواندگی 
فرعی. خواندگی های ما در قلمروهای مختلف اصلی و فرعی ندارد و همه 
در جای خود مهم اند. مثال خواندگی به عنوان شوهر و خواندگی به عنوان 
پزشک دو خواندگی در دو قلمروی مختلف خانواده و کار است که هر دو 
دیگری  و  است  اصلی  یکی  که  نمی توان گفت  و  است  در جای خود مهم 
فرعی. پس سؤال این است که ما چگونه می توانیم خواندگیهای خود را در 

قلمروهای مختلف تشخیص دهیم و در آنها قرار بگیریم.

نکتۀ دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که خواندگیهای 
ما ثابت نیستند بلکه تغییر می کنند. برای مثال، کسی که مشغول تحصیل 
در دانشگاه است، در ایام تحصیل خود از خواندگی یک دانشجو برخوردار 
است، یعنی خوانده شده است که به عنوان دانشجو مشغول تحصیل در 
دانشگاه باشد، و این خواندگی در بر دارندۀ مسئولیتها و اختیاراتی است 
و او را در رابطۀ خاصی با استادان و همکالسی های او قرار می دهد. ولی 
بدیهی است که پس از اتمام تحصیالت، خواندگی او به عنوان دانشجو به 
پایان می رسد و مثال او به عنوان معلم مشغول تدریس در یک دبستان و 
یا به عنوان مهندس مشغول کار در یک کارخانه می شود، که هر یک در 
بر دارندۀ مسئولیتها و اختیارات متفاوتی با دانشجو است. یا مردی پس 
از گذشتن سه سال از ازدواجش، صاحب نخستین فرزند خود می شود، و 
بدین ترتیب از خواندگی جدید و بسیار مهمی که همانا خواندگی پدر بودن 
است، برخوردار می گردد. بنابراین، خواندگیهای ما بسته به شرایطی که در 

آن به سر می بریم تغییر می کنند و ثابت نیستند. 

نکتۀ آخر اینکه چنانکه از نکات پیش نیز تا حدی آشکار است، خواندگی 
نه صرفًا امری ذهنی و باطنی، بلکه همچنین امری عینی و مربوط به عالم 
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شمار آوریم. انجام وظایف و مسئولیتهای 
دانشجویی در این مقطع یک خدمت 
بسیار مقدس است که با خدمت یک 
پزشک و یا یک کشیش از نظر ارزش 
برابری می کند. و نیز اگر در طول ایام 
زندگی  هزینۀ  آوردن  فراهم  برای  تحصیل 
باید  مشغولیم،  رستورانی  در  کار گارسونی  به 
بدانیم که خدا ما را به این کار فرا خوانده است و 
انجام وظایف مان در قبال صاحب رستوران و مشتریان 
در واقع انجام مسئولیتهای خواندگی ما در خدمت به خدا 
و همسایه است. کار ما به عنوان یک گارسون در فراهم آوردن 
و  وظیفه شناسی  و  تعهد  احساس  با  که  وقتی  خدا  خلقت  نیازهای 
شکرگزاری انجام شود، به هیچ وجه چیزی از خدمت یک کشیش در کلیسا 
کم ندارد، و چه بسا که یک گارسون وظیفه شناس ارج و قربش در حضور 
خدا بیشتر از کشیشی است که با بی مباالتی یا حالت نادرست خدمت به 

اصطالح روحانی خود را در کلیسا انجام می دهد.

خدمت به خدا از طریق خدمت به دیگران

ما باید در هر جایی که خدا ما را در آن قرار می دهد و در هر خدمتی 
قبال  در  را  و مسئولیتهای خود  فرامی خواند، وظایف  بدان  را  ما  که خدا 
دقت  وفاداری، محبت،  کمال  در  قبال خدا  در  نهایتًا  و  همسایگان خود 
خاص  خواندگیهای  در  دیگران  به  ما  خدمت  دهیم.  انجام  شکرگزاری  و 
خودمان، در واقع تحقق محبت و خدمت ما به خداست. پولس به غالمان 
یا کارگران و کارمندان امروزی می گوید اربابان یا کارفرمایان خود را چنان 
خدمت کنند که گویی خداوند را خدمت می کنند )افسسیان ۶: ۵ و ۶(. 
او همچنین بیان می دارد که مأموران انتظامی با حفاظت از مردم و برقرار 

کردن نظم عادالنه در واقع خداوند را خدمت می کنند )رومیان ۱۳(.

را  خود  خواندگی  مسئولیتهای  روحیه  این  با  و  آگاهی  این  با  ما  وقتی 
انجام می دهیم، در واقع مسیح را خدمت می کنیم. مسیح در خواندگی ما 
پنهان است.او در همسایۀ ما که او را خدمت می کنیم، پنهان است )متی 
۲۵: ۳۱ به بعد(! اگر لیوان آبی به همسایۀ خود می دهیم، در واقع لیوان 
آبی به مسیح می دهیم! اگر بیماری را معالجه می کنیم، در واقع مسیح را 
معالجه می کنیم! اگر در رستوران خود غذای خوبی جلوی همسایۀ خود 

می گذاریم، در واقع جلوی مسیح می گذاریم! 

خاتمه

پرداختیم.  از بحث خواندگی مسیحی  نکته مهم  به سه  این شماره  در 
نخست دیدیم هر خواندگی از مسئولیتها و اختیارات خاص خود برخوردار 
است. عملی ممکن است در چارچوب یک خواندگی کامال درست باشد و 
به  است  برخوردار  آن خواندگی  از  که  از مسئولیتهای مهم شخصی  حتی 
شمار آید، حال آنکه همان عمل برای کسی که از آن خواندگی برخوردار 
نیست، نادرست و حتی گناه محسوب شود. دوم، دیدیم خواندگی هر کس 
در وهلۀ اول و در یک مفهوم بنیادی همان کار، جایگاه و مسئولیتهایی 
آینده او  از آن برخوردار است. خدا ممکن است برای  است که هم اکنون 
نقشه یا نقشه هایی داشته باشد که در وقتش آنها را تحقق خواهد بخشید 
و او را بدانها فراخواهد خواند، ولی در هر مقطعی، خواندگی شخص همان 
است که در آن مقطع خدا او را بدانها فراخوانده است. و باالخره، دیدیم که 
ما با انجام مسئولیتهای خواندگی مان در واقع خود خدا را خدمت می کنیم.

در  آنچه  با  ما  عالیق  اوقــات  بسیاری 
شخصیت و استعدادهای خود هستیم 
تا  ما  خواندگی  یافتن  نیست.  یکی 
و  توانائیها  یافتن  همان  زیادی  حد 

به  ولی  است.  ما  خدادادی  شخصیت 
زندگی  عینی  و  واقعی  شرایط  باید  دو  این 

ما را نیز افزود. البته ما باید تصمیمات بسیار 
خواندگیهای  تحقق  و  شناخت  راستای  در  مهمی 

به  مسیحی  فــردی  عنوان  به  باید  ولی  بگیریم،  خود 
حاکمیت خدا نیز بر زندگی خود باور داشته باشیم. چنانکه 

در کتاب امثال می خوانیم: "دل آدمی به راههایش می اندیشد، 
اما خداوند است که قدمهایش را استوار می سازد" )امثال ۱۶: ۹(. 

هر چند عطایا، شخصیت و تصمیمات ما در خواندگیهای ما دخیل اند، ولی 
آنها نهایتًا خارج از کنترل ما هستند. ولی خواندگیهای ما خارج از کنترل 
خدا نیست! به همین سبب، کسی که به مسیح ایمان دارد خود را قربانی 
اوضاع و شرایط نمی بیند بلکه باور دارد که خدا بر زندگی او حاکم است. 
او می داند که "در همۀ چیزها، خدا برای خیریت کسانی که او را دوست 
می دارند و بر طبق اراده اش فراخوانده شده اند، مشغول کار است" )رومیان 

۸: ۲۸؛ ترجمۀ پانوشت هزارۀ نو(.

خواندگی ما در وهلۀ اول و به یک معنای بنیادی همان جایگاهی است 
که هم اکنون در آن قرار داریم، با همۀ روابط، مسئولیتها و اختیاراتی که 
شامل می شود. اگر امروز فرزند یا شوهر یا پدر، و یا همۀ آنها با هم هستیم، 
آنها فراخوانده است.  یا به همۀ  را به یکی  این است که خدا ما  معنی اش 
اینها خواندگی ما را در قلمروی خانواده تشکیل می دهد. اگر امروز نانوا، 
یا پزشک و یا کشیش هستیم، معنی اش این است که خدا ما را بدان کار 
فراخوانده است. اینها خواندگی ما در قلمروی کار خواهد بود. و اگر امروز 
در کلیسا در گروه تدارکات مشغول انجام وظیفه ایم، معنی اش این است که 
خدا ما را در قلمروی کلیسا به این کار فراخوانده است. خواندگی ما همان 
کار، مسئولیت و جایگاهی است که هم اکنون در آن قرار داریم. البته خدا 
می تواند ما را به کار، مسئولیت و جایگاه نوینی فراخواند، و بسیاری اوقات 
در وقتش و در حکمت و صالحدید خود این کار را می کند. ولی تا وقتی که 
چنین نکرده، خواندگی ما همان است که هم اکنون در آن قرار داریم و خدا 

ما را بدان فراخوانده است.

یا  جایگاه  ما  خواندگی  می شود،  تصور  اغلب  آنچه  خالف  بر  بنابراین، 
مسئولیت یا کاری نیست که در نقشه یا تقدیر خدا بنا است در آینده ای دور 
یا نزدیک در آن قرار بگیریم و آن را تحقق ببخشیم، به طوری که تا هنوز در 
آن جایگاه قرار نگرفته ایم از خواندگی خود به دور هستیم و زندگی ما هنوز 
واجد آن هدف و مقصودی نیست که خدا در نقشۀ پر رمز و راز خود برای 
زندگی ما در نظر گرفته است. البته خدا مثل هر پدری برای فرزندان خود 
هدفها و نقشه های نیکو دارد و ما را در مسیر تحقق آن نقشه ها به انجام 
کارها و مسئولیتهای مختلفی در طی زمان فرا می خواند. موضوع این است 
که ما باید دست خدا و خواندگی او را در هر مقطع از زندگی خود بازشناسیم 
به خواندگیهای  انجام وظایف مربوط  به  امانت و احساس مسئولیت  با  و 

خود در آن مقطع مشغول باشیم.

 اگر امروز دانشجویی مشغول تحصیل در دانشگاه هستیم، باید بدانیم 
که خدا ما را در این مقطع به تحصیل فراخوانده است و این خواندگی ما را 
در مقطع کنونی تشکیل می دهد. ما باید با کمال امانت و پشتکار به انجام 
تحصیل مشغول باشیم و آن را خدمت خود به خدا و به همسایۀ خود به 



8

شمارهݘ ۲
زمستان ۹۴

یوهان سباستیان باخ

موسیقی برای جالل خدا



9

شمارهݘ ۲
زمستان ۹۴

 شاید در تاریخ موسیقی كمتر كسی را بتوان یافت كه از نظر اهمیت و 
او در عین  تأثیرگذاری، هم سنگ و هم شأن یوهان سباستیان باخ باشد. 
حال، یکی از پركارترین موسیقی دانان تاریخ موسیقی نیز هست كه بیش از 
۱۱۰۰ اثر در فرمهای گوناگون  موسیقی از او بر جای مانده است. )سوای 
اینها، باخ آثار دیگری نیز خلق كرده، كه به دالیل مختلف از بین رفته اند(. 
او بیش از ۲۰۰ كانتات )فرمی از موسیقی آوازی و اركستری(، آثار متعددی 
سازهای  و  ارگ  كالوسن،  ویلنسل،  ویلن،  چون  مختلف  سازهای  برای 
تاریخ  بی بدیل  شاهکارهای  نیز  او  اركستری  و كارهای  كرده  خلق  دیگر 
و  بنیان گذار موسیقی علمی می دانند  به عبارتی  را  باخ  موسیقی هستند. 
نظم ریاضی پیچیده ای كه بر آثار او حاكم است و پیچیدگیهای تكنیکی آثار 
او، به موسیقی اش جنبه ای منحصر به فرد می بخشند. او استاد هارمونی و 
كنترپوان است و فرمهای موسیقی زمان خود را نیز تكاملی نو می بخشد. 
استادان بزرگ موسیقی پس از او، چون موتزارت، هایدن و بتهوون از او 
عمیقأ تأثیر گرفته اند و هر آهنگساز جدی ، ناگزیر از شناخت عمیق موسیقی 
وی است. بتهوون در مورد او می گوید كه: »باخ اقیانوسی ست كه گنجایش 
 Voyager هر میزان موسیقی را كه بتوان تصور كرد، دارد«. فضاپیمای
احیانًا  و  ناشناخته ها  با هدف كشف  را سالهاست كه  كه فضای الیتناهی 
می پیماید،  دیگر  سیارات  در  هوشمند  تمدنی  نمایندگان  با  شدن  روبه رو 
لوحی طالیی با خود حمل می كند كه مهمترین ویژگیهای سیارۀ زمین و 
تمدن انسانی را در خود دارد، و دو قطعه از باخ به عنوان نمونه هایی از 
نبوغ بشر در عالم موسیقی جزو محتویات آن است. در مورد ویژگی های 
موسیقی باخ بسیار می توان گفت اما در این گفتار می خواهیم در مورد آثار 

دینی باخ و اهمیت آن كمی سخن بگوییم.

یوهان سباستین باخ در سال ۱۶۸۵ در شهر آیزناخ آلمان چشم به جهان 
در الیپزیگ چشم  پربار، در سال ۱۷۵۰  زندگی  از ۶۵ سال  و پس  گشود 
را  زندگی خود  و هدف  بود  دیندار  عمیقًا  او شخصی  فرو بست.  از جهان 
آفرینش موسیقی برای جالل خدا می دانست. در نتیجه، بخش اعظم آثار 
آثار اركستری و سازی  او كه صرفًا  آثار  آثار مذهبی بوده و حتی دیگر  او، 
هستند، عمیقًا رنگ و بوی مذهبی دارند و فضای روحانی خاصی بر آنها 
حاكم است. باخ در سنت كلیسایی لوتری رشد و نمو كرد و نگرش او به 
از سنن كلیسای لوتری بود. در كل در  موسیقی كلیسایی، عمیقًا ملهم 
لوتر خود ساِز لوت  لوتر، موسیقی اهمیت و جایگاه خاصی داشت.  تفكر 
به موسیقی داشت. برخالف  زیادی  می نواخت و سرود می سرود و عالقۀ 
كالوین كه دیدگاه چندان مثبتی نسبت به موسیقی نداشت، لوتر موسیقی 
را ابزار مهمی در برانگیختن احساسات روحانی انسان می دانست و بر این 
باور بود كه انسانها باید احساسات روحانی خود را در قالب موسیقی بیان 
كنند. همان گونه كه لوتر با ترجمۀ عهدجدید به زبان آلمانی گام مهمی در 
دسترسی پذیرساختن كالم خدا برای تودۀ مردم برداشت و بدین سان راه 
را برای همه گیر شدن جنبش پروتستان هموارتر ساخت، در عین حال، او 
استفاده از زبان آلمانی را در پرستش كلیسایی تشویق می كرد و خصوصًا 
تأكید داشت كه مردِم عادی با خواندن سرودهای روحانی به زبان مادری 

خودشان بیشتر در حیات كلیسایی درگیر می شوند و از ناظراِن منفعِل 
مراسم، به شركت كنندگان فعال در آن تبدیل می گردند. این نگرش 

در  زنده  سنتی  به  به تدریج  كلیسایی  موسیقی  مورد  در  لوتر 
كلیسای لوتری تبدیل شد. باخ در چنین سنت كلیسایی ای 

بالیده بود، اما او بود كه موسیقی كلیسایی را به اوج 
و پختگی رساند و نبوغ موسیقایی خود را در راه 

و  به كمال رساننده  می توان  را  باخ  عبارتی  به  داد.  قرار  این هدف  اعتالی 
اعتالبخش موسیقی كلیسایی پروتستان دانست.

بر اساس  او  این است كه  باخ وجود دارد  نكتۀ مهمی كه در موسیقی 
از اهمیت احساسات در زندگی روحانی و از سوی دیگر  درك لوتری خود 
نقش موسیقی در برانگیختن این احساسات، تمام تالش خود را می كند 
تا با موسیقی خود متعالی ترین عواطف بشری را نسبت به خدا در انسان 
با  اول  وهلۀ  در  و  هنرهاست  انتزاعی ترین  از  یکی  موسیقی  برانگیزد. 
احساسات انسان سر و كار دارد، و باخ هنر استفاده از این ابزار را در پدید 
آوردن فضاهایی كه بیشترین تأثیر روحانی را در انسان پدید آورد، می داند 

و از همۀ فرمهای موسیقی استفاده می كند تا این هدف را محقق سازد.

مناسبتهای  و  كلیسایی  مراسم  برای  بسیاری  روحانی  كانتاتهای  باخ 
روحانی مختلف تصنیف کرد. در زمان باخ، در برخی كلیساهای لوتری، 
كانتاتی در ارتباط با یك موضوع روحانی و با توجه به مناسبتهای زمانی، 
مانند كریسمس یا عید قیام، تصنیف شده، پیش از موعظه در كلیسا به اجرا 
درمی آمد، كه باخ چند صد كانتات بدین سیاق تصنیف کرد كه ۲۰۰ نمونه 
از آنها باقی ست. باخ همچنین دو پاسیون نیز خلق نمود. پاسیون فرمی 
موسیقایی ست كه به رنجها و مصائب و مصلوب شدن مسیح می پردازد، و 
دو پاسیون »یوحنا« و »متا«ی باخ شاهکارهایی فراموش نشدنی در بیان 
اینجا در مورد كانتاتها  مصائب مسیح محسوب می شوند. نكته ای كه در 
روحانی  حقایق  از  باخ  درك  كنیم،  مطرح  می خواهیم  باخ  پاسیونهای  و 
عمیقی است كه در این آثار سعی در بیان موسیقایی شان دارد. برای مثال، 
پاسیون یوحنا این گونه آغاز می شود: ابتدا سازهای زهی نغمه ای غمناك 
انسانیت  می نوازند كه اضطراب و آشفتگی در آن موج می زند و به شکلی 
مسیح و رنجی را كه باید با آن روبه رو شود، به روایت می كشند، و سپس 
در فضایی مواج و معلق، فلوتها به شکلی سوزناك به صدا درمی آیند كه به 
شارحان  از  گاردنر  )الیوت  هستند.  صلیب  بر  مسیح  رنجهای  آغاز  نوعی 
برجستۀ باخ، آوای این فلوتها را به فرو رفتن میخ در بدن انسان تشبیه 
می كند(، و ناگهان در این فضای حزن انگیز، گروه كر كلمات شکوهمند و 
تكان دهنده ای را می سراید كه اعالن الوهیت و ظفرمندی عیسی بر مرگ و 
جهان است. تضاد آشکاری كه بین شروع حزن انگیز این اثر و ترنم پرشکوه 
گروه سرایندگان وجود دارد در واقع بیان حقیقت انسانیت و الوهیت مسیح 
است كه یکجا و در كنار هم دیده می شوند و از نظر موسیقایی، تركیب زیبا 
و تأثربرانگیزی پدید می آورند. این تركیِب متضاد ولی به شدت گوش نواز، 
در سرتاسر این اثر دیده می شود. رنج و درد مسیح نیز در این اثر با بیان 
موسیقایی عمیقی علو و اعتال می یابد و جنبۀ الهی پیدا می كند. در واقع 
الهیاتی هستیم  و  بیان موسیقایی حقایق روحانی  باخ شاهد  آثار  اكثر  در 
ولی به گونه ای كه لذت زیبایی شناختی عمیقی نیز در شنونده پدید می آید. 
و  نور  و  بی ایمانی،  و  ایمان  بین  كه  تضادی  یوحنا همچنین  پاسیون  در 
ظلمت در انجیل یوحنا وجود دارد، به زیبایی در قالب موسیقی به نمایش 
درمی آید. در پاسیون متی نیز در فرازی كه به توبه و پشیمانی پطرس پس از 
انكار مسیح می پردازد، مفهوم گناه بشر و خودآگاهی عمیق از این موضوع، 
و آشکار شدن معنای فیض الهی كه برای بشِر عاجز و اسیر گناه كه چاره ای 
جز فیض عظیم الهی برای او نیست، همه و همه در لحظاتی كوتاه در قالب 
موسیقایی تأثیرگذاری رخ می نمایند. تك نوازی ویلن در این قطعه، با 
چنان عمق و حدتی احساس پشیمانی و حزن را بیان می كند كه با 
هیچ كالم انسانی قابل بیان نیست و سپس پطرس با اشکها 
او جز اشکهایش چیز  از خدا طلب بخشش می كند، ولی 
دیگری ندارد كه او را الیق بخشش الهی سازد، و برای 
او چیزی جز امید بستن به فیض الهی نمی ماند.

کشیش روبرت آسریان

سردبیر
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امید  دورنمای  در  پیوسته  انسانی  غم  و  كه حزن  است  این  باخ  موسیقی 
ابدیت نگریسته می شود و كورسوی امید در حزن آلودترین لحظات موسیقی 

او همواره نمایان است.

از آنجایی كه موسیقی باخ ریشه در سنت لوتری دارد، به ابزاری برای 
بیان تمام احساسات بشری در مورد خدا تبدیل می شود. در این موسیقی، 
بلکه  كند،  بیان  را  مسیحی  ایمان  حقایق  تا  است  آن  پی  در  نه تنها  باخ 
می خواهد احساسی متناسب با این حقایق و شور و حسی متأثر از عظمت 
عمیقًا  كه  هنری ست  موسیقی  واقع  در  برانگیزد.  انسان  در  خدا  وجود 
بشری  عواطف  از  گسترده ای  با طیف  و  برمی انگیزد  را  انسان  احساسات 
سخن می گوید، و باخ با درك ظرافتها و ظرفیتهای بی نهایت هنر موسیقی 
در پی  آن است تا موسیقی او در خدمِت بیان و نیز برانگیختن احساسات 
روحانی بشر باشد. البته موسیقی باخ به قلمرو احساسات روحانی محدود 
كرد.  می توان  سراغ  را  بشری  احساسات  همۀ  آن  در  و  نمی ماند 
به طیف  این است كه  دارد  باخ  ویژگی خاصی كه موسیقی  اما 
تعالی می بخشد. همان گونه كه  گستردۀ احساسات بشری 
در مزامیر طیف گسترده ای از احساسات بشری به بیان 
می شود،  بیان  دعا  قالب  به  خدا  در حضور  آمده، 
گوناگون  عواطف  تجلی گاه  نیز  باخ  موسیقی 
بشری ست كه در بیان موسیقایی او تعالی 
از  معروفی  جملۀ  می یابد.  پاالیش  و 
باید  چخوف هست كه همه چیز 
در انسان زیبا باشد، و گویی 
بر  حــاكــم  مفهوم  ایــن 
هنر  موسیقایی  بیان 
باخ نیز هست، و هر 
كه  انسانی  احساس 
بیان  به  او  در موسیقی 
می آید، علو و زیبایی خاصی 
مسیحی  تفكر  در  چون  دارد، 
آفریده  خــدا  صــورت  به  انسان  بــاخ 
شده است و انسان موجودی ست كه باید 
او باشد. پس احساسات  عرصۀ تجلی جالل 
انسان و آنچه در درون وی است باید به شایستگی 

و زیبایی و به شکلی متعالی بیان شود.

افقهای  با  را  ما  كه  می برد  اعماقی  به  را  ما  باخ  موسیقی 
جدیدی از هستی انسانی آشنا می سازد و چشم اندازهایی از حیات 
كمال  و  علو  ما  وجود  به  كه  گذارد  می  نمایش  به  برابرمان  در  را  روح 
آن،  باخ و غوطه ور شدن در  به موسیقی  نوینی می بخشد. گوش سپردن 
روح خود  در  آن غنای جدیدی  پایان  در  كه  تجربۀ منحصر به فردی ست 
انسانتر  متعالی،  معنایی  به  گویی  که  می كنیم  و حس  می كنیم  احساس 
و  را در موسیقی بشنویم  تا صدای خدا  به ما كمك می كند  باخ  شده ایم. 
موسیقی او به گونه ای ست كه گویی نفخه ای از دم الهی بر آن دمیده است. 
در موسیقی او كمالی كه در دنیای واقعی دست نایافتنی است، در هماهنگی 
بی نقص اصوات قابل لمس می شود. اگر موسیقی بتهوون تجسم تعارضات 
و تنشهای بزرگ روح بشری و تسلیم ناپذیری آن در برابر سرنوشت است، 
از دست  و معصومیِت كودكی  اگر موسیقی موتزارت تجسم سرخوشی  و 
عرصۀ  باخ  موسیقی  ــم،  داری را  باز زیستنش  آرزوی  كه  است  رفته امان 
جلوه نمایی جالل خدا و ساحت متعالی بیان حقایق ایمان مسیحی در قالب 
موسیقایی ست. با بودن موسیقی باخ، جهان فی الواقع مکان زیباتری ست!

یکی دیگر از خصوصیات جالِب این دو پاسیون، حضور جمع هم سرایان 
است كه شاهدان رخدادهایی هستند كه برای مسیح اتفاق می افتد و در 
مورد هر رخداد تفسیر خود را از آن بیان می كنند. این هم سرایان در واقع 
قوم خدا و جماعت مؤمنان هستند كه همۀ وقایع مربوط به مصلوب شدن 
قوم  اهمیت  بیانگر  امر  این  كه  به عینه شاهدند،  را  او  رنجهای  و  مسیح 
دستۀ  كه  كلماتی  البته  روحانی ست.  حقایق  از  آنها  تفسیر  و  درك  و  خدا 
سرایندگان در سرودهایشان به كار می گیرند برگرفته از كتاب مقدس اند و در 

هماهنگی با موسیقی او تأثیر مکمل خود را بر ذهن شنونده دارند.

یکی دیگر از آثار مهم باخ، »مس در ب مینور« است كه آن را در اواخر 
عمر خود و در اوج پختگی تصنیف می كند. در این اثر، باخ در قالب یکی 
دیگر از قالبهای موسیقی مذهبی كه »مس« نام دارد، نبوغ موسیقایی اش 
را به نمایش می گذارد. »مس« فرمی ست كه در هنگام انجام مراسم شام 

خداوند اجرا می شد و مضمون آن بیشتر در ارتباط با این آیین بوده، 
و در آن حمد و پرستش خداوند موضوع اصلی است. فرم مس 

و  دیده می شود  كاتولیك  كلیسای  در  كه  است  فرمی  اساسًا 
نیز  دیگری  مس  آثار  اما  است،  التین  زبان  به  معمواًل 

هستند كه در كلیسای انگلیکن اجرا شده و به زبان 
انگلیسی تصنیف شده اند. باخ تالش كرد توان 

قالب  این  در  را  خود  موسیقی  استعداد  و 
این  و  بیازماید  نیز  مذهبی  موسیقی 

از  یکی  خلق  به  منجر  او  تــالش 
زیباترین آثار روحانی او شد. 

در  ــری  ــگ دی نكتۀ 
ــاخ كه  ــ ب ــی  ــق مــوســی
اشـــاره  آن  بـــه  ــایــد  ب

و  مــرگ  موضوع  كنیم، 
و  جهان  ایــن  به  دل نبستن 

امید به جهان آینده و ابدیتی ست 
تدارك  نجات یافتگان  بــرای  خدا  كه 

بیشتر  سال   ۹ كه  زمانی  باخ  است.  دیده 
سال  یك  داد.  از دست  را  خود  مادر  نداشت، 

پس از آن، پدر او نیز چشم از جهان فرو بست. از 
باِخ خردسال  بر  تأثیر عمیقی  والد  دو  دادن هر  دست 

گذاشت و مدت زمان كوتاهی پس از آن نیز او مجبور شد 
با برادرش به شهر دیگری برود و در مدرسۀ موسیقی مشغول 

تحصیل شود. كنده شدن از خانه و زادگاه، و رفتن به محیطی ناآشنا 
آن هم مدت كوتاهی پس از مرگ والدین، باخ خردسال را در شرایط تعلیق 
كامل و بریده شدن از ریشه ها قرار داد. بعدها او در بزرگسالی هم با تجربۀ 
بیشتر  سال   ۳۵ كه  زمانی  او  اول  همسر  می شود.  روبه رو  عزیزانش  مرگ 
نداشت، بر اثر بیماری چشم از جهان فرو می بندد و باخ را كه عالقۀ زیادی 
به او داشت در حزن و اندوه عمیقی فرو می برد. باخ مدتی پس از آن با یك 
از دو همسر خود  آنا ماگدالن ازدواج می كند، و مجموعًا  خواننده به نام 
او در  از فرزندان  اینكه نیمی  اما نكتۀ دردناك  صاحب ۲۰ فرزند می شود، 
البته در آن دوران مرگ و میر  از دست دادند.  را  پایین جان خود  سنین 
به  امروزه  كه  بیماریهایی  اثر  بر  از كودكان  بسیاری  و  بود  كودكان شایع 
از  باخ  برای  اما  می دادند،  از دست  را  درمان می شوند، جان خود  آسانی 
دست دادن هر یك از این فرزندان تجربه ای بسیار تلخ بود و مجموع همۀ 
عمیقی  تأثیر  باخ  روحیۀ حساس  بر  از دست دادنها،  و  این مرگ و میرها 
ویژگی  اما  گشت.  نمایان  او  موسیقی  در  مختلف  شکلهای  به  و  گذاشت 
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قرون  مهم  از شخصیتهای  دسته ای  به  که  است  عنوانی  کلیسا  پدران 
اولیۀ مسیحیت اطالق می شود، یعنی به کسانی که در شکل گیری و بسط 
داشته اند.  مهم  نقشی  آن   اصلی  آموزه های  و  مسیحی  ایمان  و گسترش 
قوام  و  گسترش  شکل گیری،  سرنوشت ساز  دورۀ  در  برجسته،  افراد  این 
ایمان مسیحی  از  از رهبران اصلی کلیسا بوده، و در دفاع  یافتن کلیسا، 
در مقابل دشمنان گوناگون، نقشی کلیدی ایفا کرده اند. آثار و نگارشات 
این بزرگان، نه تنها کلیسا را در درک و تفسیر کتاب مقّدس بسیار کمک 
ادوار مختلف  نیز در تعریف راست دینی در  بنیان مستحکمی  بلکه  کرده، 
از  برخوردار است چراکه  ویژه ای  اهمیت  از  آخر  نکتۀ  بوده است.  تاریخی 
دیدگاه هایی  همواره  کلیسا،  پدیدآیی  و  مسیحی  ایمان  شکل گیری  بدو 
گوناگون و متعارض در مورد حقایق و اصول ایمان مسیحی وجود داشته 
است. با این حال، آثار تعلیمی و الهیاتی پدران کلیسا و نقش مهم آنان در 
تدوین و تبیین آموزه های مختلف ایمان مسیحی، سنگ بنای راست دینی 
مسیحی را نهاده، و به مالکی برای تعریف بدعتها و تعالیمی که با حقایق 
کتاب مقّدسی در تضادند، تبدیل شده  است. به ویژه، اجماع و اتفاق  نظر 
در  حیاتی  نقشی  مسیحی،  ایمان  اساسی  حقایق  مورد  در  کلیسا  پدران 

تثبیت بنیانهای اصلی راست دینی مسیحی ایفا کرده است. 

در مورد نقش و اهمیت پدران کلیسا در الهیات مسیحی و تأثیر آنان 
کلیساهای  کلی،  طور  به  اما  است.  مختلف  نظرات  کلیسایی،  حیات  بر 
کاتولیک و ارتدکس اهمیت ویژه ای برای این پدران قائل هستند و به خاطر 
نقشی که این کلیساها برای سّنت به عنوان یکی از منابع الهیات مسیحی 
قائلند، پدران کلیسا یکی از منابع سنت دینی به حساب می آیند و آثار آنها 
در مورد بسیاری از حقایق ایمانی، فصل الخطاب محسوب می شود. با در 
قائل  برای پدران کلیسا  نظر گرفتن جایگاه ویژه ای که کلیساهای مذکور 
برای ما  آنان،  آیینهای  و  آموزه ها  از  و برخی  از ویژگیها  هستند، بسیاری 

بیشتر قابل درک می شود.

اصلی  منبع  عنوان  به  کتاب مقّدس  چه  اگر  پروتستان،  نهضت  آغاز  با 
هم  باز  اما  می گیرد،  قــرار  تأکید  مــورد  مسیحی  ایمان  حقایق  غایی  و 
بنیان گذاران این نهضت، یعنی لوتر و کالوین، به آثار پدران کلیسا توجه 

آوگسبورگ" که  برای مثال، در "اعتراف نامۀ  مخصوصی نشان می دهند. 
آرای  به  زیادی  اشارات  می کند،  بیان  اجمالی  به شکلی  را  لوتری  الهیات 
در  هم  لوتر  خود  که  می کنیم  مشاهده  همچنین  می شود.  کلیسا  پدران 
مورد بسیاری از آموزه ها، به ویژه در مورد فیض و طبیعت انسان، به شّدت 
تحت تأثیر آرای آگوسین قرار دارد. کالوین نیز در سال ۱۵۵۹، در رسالۀ 
شوراهای  توسط  که  را  آنچه  »ما  می نویسد:  ایمان  فرانسوی  اعتراف نامۀ 
کلیسایی باستان تصویب شده، می پذیریم و تمامی فرقه های انحرافی را که 
توسط معلمین مقّدس کلیسا، یعنی هیالری مقّدس، آتاناسیوس مقّدس، 
آمبروز مقّدس، و سیریل مقّدس رد شده اند، محکوم می کنیم.« کالوین 
که  طوری  به  بود،  آگوستین  آرای  تحت تأثیر  به شّدت  لوتر،  همچون  نیز 
برخی از مفاهیم اساسی الهیات کالوینی، چون مفهوم از پیش تعیین شدگی 
تفکرات  در  ریشه  عمیقًا  سقوط،  اثر  بر  انسان  طبیعت  کامل  انحطاط  یا 
آگوستین دارد. اما به طور کلی، برخی از آرای پدران کلیسا که بعدها در 
کلیساهای کاتولیک و ارتدکس به شکل آموزه های سنتی درآمدند، یعنی 
آموزه هایی مانند حضور واقعی مسیح در نان و شراب، آمرزش گناهان به 
واسطۀ آیین تعمید و یا نقش و جایگاه مریم در زندگی مسیحی، مورد نقد 
پروتستانها قرار گرفت و هیچگاه پذیرفته نشد. ولی در دوران اخیر، گروهی 
از الهیدانان پروتستان، از جمله استنلی ِگرْنز، ریچارد نیوهاوس، و برخی از 
متفکران نوانجیلی، عالقه و توجه جدیدی به پدران کلیسا نشان داده اند. 

کلیسا"،  "پــدران  حلقۀ  در  کسی  قرارگیری  در  مهم  مالکهای  از  یکی 
تأثیر  همچنین  و  خودش  زمان  کلیسایی  حیات  بر  او  تأثیرگذاری  میزان 
پس  حتی  )که  مسیحی  ایمان  اصلی  آموزه های  شکل گیری  بر  او  ماندگار 
از مرگ او نیز تداوم یافته(، است. با این همه در کل، چهار ویژگی مهم 
 برای قرار دادن کسی در این حلقه در نظر گرفته می شود، که عبارتند از:

 
داشتن تعلیم صحیح و خارج نشدن از حلقۀ راست دینی مسیحی۱1  
داشتن زندگی پاک و مقّدس۲1  
تأیید شدن از سوی کلیسا۳1  
زندگی کردن پیش از قرن هشتم۴1  

آخرین کسی که در حقلۀ پدران کلیسا قرار گرفت، یوحنای دمشقی بود 
که در سال ۸۵۰ میالدی چشم از جهان فرو بست. برخی از پدران کلیسا، 
مثل آمبروز و آگوستین، اسقف بودند و در رده های باالی سلسله مراتب 
کلیسایی قرار داشتند، و برخی دیگر، گرچه صاحبمنصبان مهم کلیسایی 

آشنایی با پدران کلیسا

کشیش روبرت آسریان

سردبیر
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2. پدران یونانی
زندگی  غرب  در  دیگر  برخی  و  شرق  در  آنها  از  برخی  که  پــدران  این 
می کردند، از آنجایی که آثارشان را به زبان یونانی به نگارش درآورده اند، 

"پدران یونانی" نامیده می شوند. 

  • آیرینیوس

دنیا  به  دّوم  قــرن  اواســط  در  آیرینیوس 
لیون  شهر  در  اســقــف  عــنــوان  بــه  و  آمـــد، 
در  مهمی  آثــار  او  می کرد.  خدمت  فرانسه 

درآورده  نگارش  به  مسیحی  ایمان  از  دفــاع 
مسیحی  ایمان  مدافع  یا  آپولوژیست  عنوان  به  ر و  د

بدعتها" نام برابر مخالفان شناخته می شود. مهمترین اثر وی، "علیه 
زمان  تعلیمی  بدعتهای  رد  و سپس  معرفی  به  آیرینیوس  آن  در  که  دارد 
خود، که مهمترینشان بدعت ناستیکی بود، می پردازد. او دیدگاه  ناستیکها 
در مورد نجات توسط معرفِت رمزی را رد می کند و بر حقایق روشن ایمان 
تأکید می ورزد. وی همچنین بر سّنت رسوالن،  مسیحی در مورد نجات 
یعنی تعالیمی که از رسوالن توسط شاگردان و خادمان جانشین به کلیسای 
زمان خودش رسیده بود، تأکید می کند و آنها را راهنمایی برای درک بهتر 
خستگی ناپذیر  تالشهای  اثر  در  می داند.  مسیحی  زندگی  و  ایمانی  حقایق 
ناستیکی  دیدگاه های  تأثیر  از  کلیسا  تعالیم  او،  ارزشمند  آثار  و  آیرینیوس 

مصون ماند، و پایه های راست دینی مسیحی استوارتر شد.

  • کلمنت و اوریجن

کلمنت و اوریجن، پدرانی بودند که حدود 
قرن سّوم در شهر اسکندریه می زیستند. این 
به  بار  نخستین  بــرای  برجسته،  متفّکر  دو 

شرح و تبیین حقایق ایمان مسیحی بر اساس 
گماردند.  هّمت  یونان  فلسفۀ  واژگان  و  ــر مفاهیم  ه

دوی آنان احاطۀ کامل و عمیقی بر کتاب مقّدس و فلسفۀ یونان داشتند، و 
فلسفۀ یونان را مکملی برای حقایق مکشوف در کتاب مقّدس می دانستند. 
در آثار اوریجن، تأکیدات فلسفی بیشتر دیده می شود، و او تحت تأثیر فلسفۀ 
نوافالطونی بود، و برخی از آثار او بعدها زیر سؤال رفت. لذا از نظر برخی، 

ــد  ــای پدران ش جزو  کلمه  دقیق  معنای  به  را  اوریجن  نتوان 
کلیسا برشمرد. با این حال، او متفّکری برجسته 
در  که  می شود  محسوب  پرکار  نویسنده ای  و 
نقشی  مهم،  الهیاتی  مباحث  برخی  طــرح 
ویژه داشته است. اما به گمان برخی دیگر، 
و  شائبه ها  این  اوریجن،  آثار  دقیقتر  بررسی 

سوء برداشتها را در مورد او از بین می برد.

  • آتاناسیوس اسکندرانی

چشم  ســّوم  قــرن  ــر  اواخ در  آتاناسیوس 
در  متمادی  سالیان  و  گــشــود  جــهــان  بــه 
او  کرد.  خدمت  اسکندریه  شهر  اسقف  مقام 

الوهیت  از  جانانه اش  دفاع  خاطر  به  به ویژه، 
آریانی  بدعت  با  مبارزۀ خستگی ناپذیرش  و  ــه مسیح  ک

نبودند، اما معلمان و الهیدانان برجسته ای محسوب می شدند و آثار مهم 
و ماندگاری به نگارش درآوردند. برخی از این پدران، "پدران بزرگ کلیسا" 
خوانده شده اند. در کلیسای غرب، آمبروز )۳۴۰-۳۹۷ م(، ِجروم )۳۴۷-

که  م(   ۶۰۴-۵۴۰( کبیر  و گریگوری   ،)۴۳۰-۳۵۴( آگوستین  م(،   ۴۲۰
"پدران التینی" خوانده می شوند، و در کلیسای شرق، بازیل )۳۷۹-۳۲۹ 
م(، آتاناسیوس )۲۹۶-۳۷۳ م(، گریگوری نازیانزوسی )۳۲۹-۳۸۹، م(، 
و یوحنای زّرین دهان )۳۴۷-۴۰۷ م( که "پدران یونانی" خوانده شده اند، 
همگی پدراِن بزرگ کلیسا محسوب می شوند. کلیسای کاتولیک این هشت 

تن را "هشت معّلم بزرگ کلیسا" خطاب می کند.

در یک تقسیم بندی، پدران کلیسا به سه گروه: ۱( پدران دوران رسوالن، 
از شورای نیقیه، تقسیم  از شورای نیقیه و ۳( پدران پس  ۲( پدران قبل 
می شوند. در این تقسیم بندی، شورای نیقیه و اعتقادنامۀ نیقیه )۳۲۵ م( 
که این شورا آن را منتشر ساخت، مبنایی قرار می گیرد که بر اساس آن، 
اعتقادنامۀ  می شوند.  تقسیم  آن  از  بعد  و  قبل  دورۀ  دو  به  کلیسا  پدران 
نیقیه را می توان نخستین اعتقادنامۀ رسمی ایمان مسیحی دانست که اکثر 

نمایندگان مهم کلیسای جهانی در تدوین آن نقش داشته اند. 

دوران  پدران   )۱ گروه:  سه  به  کلیسا  پدران  دیگری،  تقسیم بندی  در 
این  در  می شوند.  تقسیم  التینی  پدران   )۳ و  یونانی  پدران   )۲ رسوالن، 
مقاله، بر اساس این تقسیم بندی، به معرفی اجمالی برخی از مشهورترین  

پدران کلیسا خواهیم پرداخت.

اشاره  نیز  صحرا"  "پــدران  به  تقسیم بندیها  برخی  در  نماند که  ناگفته 
می شود. پدران صحرا گروهی از راهباِن تارِک دنیا بودند که در قرون اول 
مسیحی در بیابانهای مصر زندگی می کردند، و آنتونی کبیر و پاخومیوس از 
مشهورترین این پدران هستند. از این پدران آثار اندکی بر جای مانده است، 
چون به طور کلی، این پدران اهل تأمالت نظری و الهیات نبودند و تمرکز 
اصلی آنان بر روحانیت مسیحی و تجارب عرفانی و ویژگیهای زندگی رهبانی 
تحت  مجموعه ای  در  آن  مشابه  آثار  و  صحرا  پدران  سخنان  است.  بوده 
عنوان "سخنان  پدران صحرا" گردآوری شده است. این آثار تأثیر عمیقی 
بر سّنت رهبانی کلیسا و نیز روحانیت عملی مسیحی بر جای گذارده است. 

1. پدران دوران رسوالن

متقدمترین پدران کلیسا که "پدران دوران رسوالن" خوانده می شوند، 
سنن  بر  بنا  که  کلیسایی  رهبران  و  متفکران  بر  مشتمل  بودند  دسته ای 
بودند  یافته  تعلیم  مسیح  رسوالن  از  مستقیم  طور  به  تاریخی،  روایات  و 
می توان  دسته  این  میان  از  می شدند.  محسوب  آنها  جانشین  رهبران  و 
اشاره  ِاسمیرنایی  پولیکارپ  و  انطاکیه ای،  ایگناتیوس  رومی،  کلمنت  به 
کرد. کلمنت رومی نویسندۀ رسالۀ کلمنت است. این رساله که خطاب به 
مسیحیان قرنتس نوشته شده و در آن بر رعایت نظم و ترتیب در کلیسا 
تأکید شده، رساله ای مشحون از نکات روحانی و ارزشمند الهیاتی است. 
رسالۀ کلمنت رساله ای شناخته شده بود و در کلیسای اولّیه بسیار خوانده 
می شد. از ایگناتیوس و پولیکارپ که از شاگردان بالفصل یوحنای رسول 
محسوب می شدند و در راه ایماِن خود به شهادت رسیدند، نامه های زیادی 
بر جای مانده که حاوی اطالعات ارزشمندی در مورد نحوۀ تفکر کلیسای 
قرن دّوم دربارۀ موضوعاتی چون کلیسا، آیینها و خدمت روحانی است. آثار 

هر سه تن از این پدران به زبان یونانی به نگارش درآمده است.
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  • یوحنای دمشقی

در  تقریبی  طور  به  که  دمشقی  یوحنای 
از  نفر  آخرین  می کرد،  زندگی  هشتم  قرن 
جرگه پدران کلیسا محسوب می شود. وی آثار 

زیادی در شرح و تفسیر آموزه های مسیحی به 
نگارش درآورده است. مشهورترین اثر او "چشمۀ 

یک  در  کلیسا  پــدران  تعالیم  جمع آوری  واقــع،  در  که  دارد  نام  دانــش" 
مجموعۀ نظام مند و مدون است. از او موعظه ها و سرودهای بسیاری نیز 

بر جای مانده است.

3. پدران التینی 

"پدران التینی" پدرانی بودند که آثارشان را به زبان التینی می نگاشتند و 
اکثریتشان در غرب و شمال آفریقا می زیستند. 

  • ِترتولیان

ــدران  پ حلقۀ  از  نفر  اولــیــن  ِتــرتــولــیــان 
نخستین  و  ــود  ــی ش م مــحــســوب  التــیــنــی 
گسترده،  و  وسیع  شکلی  به  که  کسی ست 

زبان  قالب  در  را  مسیحی  الهیات  مفاهیم 
عنوان  به  منظور،  به همین  و  کرد  ر التین مطرح  پد

ِترتولیان در سال ۱۶۰ میالدی در شهر  الهیات التین شناخته می شود. 
کارتاژ، در شمال آفریقا به دنیا آمد، اما بیشتر عمر خود را در روم سپری 
برای  و  کرد  ایفا  تثلیث  آمــوزۀ  تبیین  و  تدوین  در  مهمی  نقش  او  کرد. 
را در مورد تثلیث به کار  بار فرمول »سه شخص و یک ذات«  نخستین 
و  "عهدجدید"  اصطالحات  که  کسی ست  اولین  او  می شود  گفته  برد. 
آثار  ِترتولیان  کرد.  استفاده  کتاب مقّدس  بخش  دو  برای  را  "عهدعتیق" 
بسیاری در زمینۀ دفاعیات مسیحی به نگارش درآورد. او نگاهی انتقادی 
به فلسفۀ یونان داشت و بر جنبۀ فراعقالنی ایمان مسیحی تأکید می کرد. 

از ِترتولیان بیش از سی اثر بر جای مانده است.

  • هیالریوس

در  مــیــالدی   ۳۰۰ ســال  در  هیالریوس 
مقام  در  سالها  وی  آمــد.  دنیا  به  فرانسه 
آثار بسیاری در زمینۀ  اسقفی خدمت کرد و 

مسیحی،  آمــوزه هــای  و  کتاب مقّدس  تفسیر 
ــان التین  زبـ ــه  ب مــتــعــددی  نــیــز ســـرودهـــای  بـــه و 

نگارش درآورد. هیالریوس به خاطر مخالفت جدی اش با بدعت آریوسی که 
دیدگاهی نادرست در مورد الوهیت مسیح بود، مشهور است.

  • آمبروز

ایتالیا  در  میالدی   ۳۴۰ سال  در  آمبروز 
متمادی  سالیان  و  گشود  جهان  به  چشم 
ــوان اســقــف شــهــر مــیــالن خدمت  ــن ــه ع ب

گسترده اش،  خــدمــات  خاطر  بــه  وی  ــرد.  ک
کلیسایی  شخصیتهای  تأثیرگذارترین  از  یکی 

الوهیت مسیح را زیر سؤال می برد، مشهور است. آتاناسیوس در اثر مشهور 
خود، با عنوان "تجسم کلمه"، شواهد زیادی دربارۀ الوهیت مسیح ارائه 
خاطرنشان  مسیحی  نجات  برای  را  مسیح  الوهیت  اهمیت  و  می دهد 
می سازد، و همچنین در دفاع از اعتراف نامۀ نیقیه و شکل گیری مفاهیم 
ایمان مسیحی،  از  دفاع  در  وی  می کند.  ایفا  مهمی  نقش  مسیح شناسی 
برای  که  بود  کسی  آتاناسیوس  درآورد.  نگارش  به  نیز  دفاعیاتی  آثاری 
نخستین بار به طور مستقیم به الوهیت روح القدس اشاره کرد و به رابطۀ 

سه شخص تثلیث پرداخت.

  • پدران کاپادوکیایی 

چهارم  قرن  در  که  کاپادوکیایی  پــدران 
عبارت  می کردند،  زندگی  شهر کاپادوکیا  در 
و  نــازیــانــزوســی  گریگور  ــل،  ــازی ب از  بــودنــد 

ــی.  ــوســای گــریــگــور ن
ــر  ــه مــتــفــّک ــ و ایـــــن س

و  تدوین  در  مهمی  نقش  مسیحی  الهیدان 
تعریف آموزۀ تثلیث ایفا نمودند و سعی کردند 
رابطۀ وحدانیت خدا و وجود سه شخص پدر، 

را  ــدس  ــقـ روح الـ و  تبیین پــســر 
ــد. بـــه عـــالوه،  ــن کــن

و  ابهامات  تا  کوشیدند 
مسیح  الوهیت  دربارۀ  که  را  کج فهمی هایی 
تعالیم غلط و  و  وجود داشت، روشن کنند 
دیدگاه های نادرست آریوس و آپولیناریوس را 

در مورد مسیح شناسی رد کنند.  

  • یوحنای زّرین دهان

و  می کرد  زندگی  چهارم  قرن  در  یوحنا 
اسقف قسطنطنیه بود. او اگرچه آثار الهیاتی 
اما  درآورد،  نگارش  به  را  ارزشمندی  و  مهم 

شهرتش بیشتر به خاطر موعظه ها، سخنرانیها 
نیز و فصاحت و جذابیت کالمش بود، و بدین سبب 

لقب "زّرین دهان" به وی داده شد. یکی دیگر از دالیل شهرت او، انتقادات 
تندی بود که از مقامات کلیسایی و حکومتی معاصر خود می کرد، انتقاداتی 
که در نهایت منجر به تبعیدش گردید. از او تفاسیر ارزشمندی نیز از کتب 

مختلف کتاب مقّدس بر جای مانده است.

  • سیریل اسکندرانی

سالها  و  می زیست  پنجم  قرن  در  سیریل 
او  کرد.  خدمت  اسکندریه  اسقف  مقام  در 
آثار مهمی در زمینۀ مسیح شناسی به نگارش 

درآورد و به ویژه با تعلیم نستوریوس در مورد 
به مخالفت  انسانی عیسی  و  الهی  رابطۀ طبیعت 

پرداخت و دیدگاه راست دینی مسیحی را در این مورد شرح و بسط داد. 
وی همچنین نقشی مهم در شکل گیری اعتقادنامۀ افسس، که بر الوهیت 
و انسانیت عیسی و رابطۀ صحیح این دو طبیعت تأکید می کرد، داشت، و 
به خاطر دفاع خردمندانه و جانانه اش از حقایق بنیادین ایمان مسیحی، 

عنوان "ستون ایمان" به او داده شد.
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قرن چهارم محسوب می شود. او آثار زیادی در تفسیر قسمتهای مختلف 
کتاب مقّدس، و نیز در شرح و بسط آموزه های مسیحی به نگارش درآورد. 
آمبروز در زمان خود، از مدافعان جّدی راست دینی مسیحی در برابر بدعت 
زمان  کلیسایی  موسیقی  بر  نیز  عمیقی  ثأثیر  و  می شد  محسوب  آریوسی 

خودش گذاشت.

  • ِجروم

آثار  او  آمد.  دنیا  به   ۳۴۰ سال  در  ِجــروم 
مختلف  کتب  تفسیر  زمینۀ  در  بسیاری 
تفسیر  در  و  درآورد  نگارش  به  کتاب مقّدس 

روش  و  یهودی  تفسیر  سنن  تحت تأثیر  خود، 
نیز  دیگری  ــار  آث ــروم  ِج ــود.  ب عرفانی  و  ر استعاری  د

زمینۀ الهیات مسیحی و دفاعیات به نگارش درآورد، اما شهرت او به خاطر 
ترجمۀ کتاب مقّدس به زبان التین است، که به "ترجمۀ وولگیت" مشهور 

است و بعدها به متن رسمی در کلیسای کاتولیک تبدیل شد.

  • آگوستین 

در  هیپو،  در   ۳۴۵ ســال  در  آگوستین 
گشود.  جــهــان  ــه  ب چشم  آفــریــقــا،  شــمــال 
آشنایی عمیق او با فلسفۀ یونان سبب شد تا 

اندیشه پردازیهای الهیاتی عمیقش، ژرفایی تازه 
مهم  نقشی  آثارش  و  ببخشد  مسیحی  الهیات  ر به  د

شکل گیری و قوام آموزه های مختلف ایمان مسیحی، به ویژه مقوالتی چون 
فیض، گناه اولیه، و کلیساشناسی داشته باشد. تأمالت عمیق آگوستین 
او  به یقین،  نوین بخشید.  و صالبتی  آموزه شأن  این  به  تثلیث،  در مورد 

را می توان از بزرگترین الهیدانان مسیحی در همۀ دورانها دانست چراکه 
آگوستین  از خود داشته است.  الهیدانان پس  بر همۀ  انکارناپذیر  تأثیری 
و  دوناتیستها  جنبش  یعنی  خود،  زمان  بدعتهای  رد  در  آثاری  همچنین 
تفکر پالگیوسی به نگارش درآورد. او در نوشته هایش به ضد دوناتیستها، 
نقد  در  و  داد  قرار  نقد  مورد  کلیسا  با  رابطه  در  را  آنها  نادرست  تعالیم 
سؤال  زیر  انسان  طبیعت  مورد  در  را  وی  دیدگاه خوش بینانۀ  پالگیوس، 
برد. کتاب "شهر خدا"ی آگوستین، اثری دفاعیاتی و کتابی درباره فلسفۀ 
کتاب  نوشت.  مسیحی  عملی  زندگی  زمینۀ  در  نیز  آثاری  او  است.  تاریخ 
"اعترافات" او، اولین خودزندگینامه در ادبیات غرب محسوب می شود که 
در آن آگوستین به شرح گذشتۀ خود و نحوۀ ایمان آوردنش می پردازد. آثار 
آثار وی  آگوستین همچنین واجد جنبه های فلسفی عمیق است و برخی 

جزو میراث غنی فلسفۀ نظری محسوب می شود.

  • گریگوری کبیر

در  مــیــالدی   ۵۴۰ ــال  س در  گــریــگــوری 
و  توانا  رهبری  خود  او که  آمد.  دنیا  به  روم 
اسقفی  مقام  به  رسیدن  از  پس  بــود،  مدّبر 

توسعه  را  غرب  کلیسایی  نظام  قــدرت  روم، 
داشت  مقّدسی  و  پاک  زندگی  گریگوری  و بر بخشید. 

اهمیت تقّدس در زندگی خادمان مسیحی تأکید بسیار می کرد. از او نامه ها، 
تفاسیر، موعظه ها و آثار بسیاری بر جای مانده است. اما مشهورترین اثر 
وی، که در قرون وسطی کتاب اصلی درسی برای اسقفان محسوب می شد، 
مورد خدمت  در  دستورالعملهایی  شامل  که  است  شبانی"  "قانون  کتاب 
کلیسایی  موسیقی  به  او همچنین  است.  روحانی  دیگر خدمات  و  شبانی 
خادمان خدا"  "خادم  گریگوری،  بخشید.  نوین  علوی  و  نظم  زمان خود 

خوانده شده است.
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و  خانواده،  در  یا  کلیسا  در  چه  درگیری،  و  اختالف نظر  بروز  به هنگام 
چه در محل کار یا در میان دوستان، چه باید کرد؟ باید چاره ای اندیشید 
و اقدامی  کرد، چراکه درگیری ممکن است اثرات مخربی بر جای بگذارد. 
و اگر یاد نگیریم درست با این اختالفات برخورد کنیم، به خودمان و به 

خانواده و کلیسا صدمه خواهیم زد. 

پرسش مهم در این مورد این است که ما از چه راه هایی برای حل معضلی 
که پیش آمده، استفاده می  کنیم؟ راه های انسانی یا خدایی؟ خدا می  خواهد 
ِسالحهای  با  نه  کنیم،  حل  را  اختالفات  خودش  ِسالحهای  و  روشها  با 

انسانی. کالم خدا ما را در به کارگیری روش خدایی یاری می  دهد.

۱( رحمت و راستی را پی گیریم )امثال۳: 1۶-۳

کالم خدا به ما می  آموزد که به جای پیروی از روش دنیوی، که می  گوید: 
»حق من چه می  شود؟«، به روش کالمی ، یعنی »رحمت و راستی« که 
نماد آن صلیب عیسی است، توسل جوییم. صلیب حق عیسی نبود ولی 
عملی درست بود، چراکه خواست خدا این بود. به عالوه، در صلیب رحمت 
نیز بود چون خدا توسط آن صلیب بر ما رحم کرد. احساس و افکار ما، 

نظر دیگران یا حتی نظر اکثریت مردم، شاخِص راستی نیست. هر نظر و 
عقیده  ای باید تسلیم حقیقت خدا شود. 

۲( جنگ از آن خداوند است

شیطان همواره می  کوشد ما را متقاعد کند که جنگ مال ماست؛ به ویژه 
هنگامی  که روحًا خسته ایم. او می  کوشد ما را از خدا جدا کند تا جنگ را از 
آن خود بدانیم. کسانی که خود را از خدا جدا می  بینند، زود خسته و کالفه 
می  شوند. در چنین حالتی بود که پطرس از ِسالح جسمانی استفاده کرده، 
شمشیر کشید و لعنت و فحش و دروغ از دهانش درآمد. در هر درگیری 

باور داشته باش که جنگ از آن خداوند است.

۱۶: ۲۵؛  )امــثــال  بــاشــیــم  ــه  ــت داش را  مسیح  فــکــر   )۳
اّول قرنتیان۲: ۱۶( 

به  دیــگــران،  ارزیــابــی  بــرای  می  کند که  اقتضا  چنین  ما  بشری  طبع 
اندیشه های انسانی تکیه کنیم. حتی ممکن است استداللمان چنان قوی 
باشد که بتوانیم شخص مقابل را محکوم کنیم، اما اگر در این کار ِسالح 
نوشته  عهدعتیق  در  بازنده  ایم.  خدا  دیدگاه  از  نگیریم،  کار  به  را  خدایی 
عهدجدید  در  و  )امثال۳: ۵(،  منما«  تکیه  خویش  عقل  »بر  است:  شده 
نیز می  خوانیم که: »ما فکر مسیح را داریم« )اّول قرنتیان۲: ۱۶(. منطق 

تنش زدایی به روش کتاب مقدسی
کشیش سارو خاچیکی

عضو هیات علمی دانشکده الهیات پارس
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باید خدمت کنیم؛ به جای عوض کردِن همه چیز مطابق میل خودمان، 
در  که  است  این  نمایانگر  کنیم،  نتوانیم چنین  اگر  بپذیریم.  را  آنان  باید 
اکثر  برای  است  ممکن  متأسفانه  داریم.  اشکاالتی  خود  ایمانی  اعتقادات 
ما، به قدرت متّوسل شدن آسانتر از محبت کردن، و کنترل کردن آسانتر 
از دوست داشتن باشد. هدف خدا برای ما این است که محبت کنیم، نه 
کنترل. “ِهنری نوئن” می  گوید: »نقش خدا را بازی کردن، آسانتر است از 

دوست داشتن و اطاعت او«.

ــردن؟  ک آشــتــی  یــا  ــت  اس مهم  مــن  حّقانیت  اثــبــات   )۸
)اّول قرنتیان۶: 17

از حق خود دفاع می  کنند. شاید  زندگی می  کنیم که همه  در فرهنگی 
»من  که:  می  دهیم  شعار  برسد.  حقدار  به  باید  می  کنیم حق  فکر  هم  ما 
سازشکار نیستم، من حق را می  گویم.« اما وقتی حق و پیروز شدن را بر 
نوع جنگهای  این  ترجیح می  دهیم، جنگ شروع می  شود.  آشتی  و  صلح 

نامقدّس در کلیساها فراوان دیده می  شود.

آیا مسیحیان نباید مسیح گونه زندگی کنند؟ از نظر خدا چیز دیگری نیز 
هست که مهمتر از »حق با کیست«، است. پولس به دو ایماندار کلیسای 
بودند،  رفته  دنیوی  محکمه ای  پیش  اختالفاتشان  حل  برای  که  قرنتس 
می  نویسد: »چرا حاضر نیستید زیان ببینید )ببازید(؟« منظورش این است 
که اگر برنده شدِن تو به کلیسا لطمه می  زند، بهتر است ببازی! ولی گاهی 
فکر می  کنیم ممکن است آشتی، به بهای زیر پا نهادن عدالت تمام شود. 
منظور پولس از آشتی کردن، ماست مالی کردن و زیر پا ِله شدن، نیست. 
منظور این است که هرگز در درگیری و نزاع، از ِسالح جسم استفاده نکنیم. 
مواظب باشیم در مرافعه و درگیری، رفتار و حرکات جسمانی از ما سر نزند.

)یـــوحـــنـــا۱۳: ۱-۱۱؛  بــمــانــم  ــادم  خـ دارم  ــق  ح ــن  م  )۹
عبرانیان7: 17

به عنوان پیرو مسیح من یک حق بیشتر ندارم، و آن حق، خادم و یا 
بهتر بگویم، خادم خادمین بودن است! عیسی حق داشت گناهان و معایب 
شاگردان را آشکار کند. اما در عوض، پاهایشان را شست، تا کثافتشان را 
از میان بردارد. وقتی پاهای کثیف کسی را می  شویی، سخت است با نظر 
تحقیر به او نگاه نکنی. خادم واقعی نمی  ترسد آبرویش برود، یا مقامش را 
از دست بدهد. در عبرانیان۷: ۷ می  خوانیم: »کوچکتر است که از بزرگتر 
برکت می  یابد.« اگر خود را بزرگ می دانیم، پس برکت بدهیم؛ و اگر طالب 
معلوماتمان  اینکه  یا  و  روحانی تریم  بزرگیم،  اگر  شویم!  کوچک  برکتیم، 
بیشتر است، پس به دیگران برکت بدهیم، نه اینکه مخالفانمان را به لجن 

بکشیم و به چشم دشمن نگاهشان کنیم. 

۱۰( تنش در جلجتا 

دشمنان عیسی چگونه جنگیدند؟ با ِسالح جسمانی، با دروغ و با توّسل 
بود، پس  پیروزی در جنگ  آنان  به خودخواهی. قصد  آمیخته  به منطقی 
طرحی  با  جنگید؟  چگونه  عیسی  اما  کردند.  محکوم  مرگ  به  را  عیسی 
مقّدس، با ترحم و حقیقت، با منطقی آمیخته به محبت. او کسانی را که 
عذابش می  دادند، خدمت کرد و برکت داد. با چشمانی مملو از محبت، و 
نگریست. ما در کدام قسمت جلجتا  آنها  به  و معایبشان  ورای تقصیرات 
هستیم؟ کدام طرف برنده شده؟ و کدام طرف از قدرت خدا برخورداراست؟

بشری به فکر خودش است، منطق کتاب مقّدسی به فکر دیگران. با منطق 
کتاب مقدّسی است که می  توانیم در بحبوحه کشمکش، از دیدگاه خدا به 

اوضاع نگاه کنیم.

۴( جنگ ما با خون و جسم نیست )افسسیان۶: 1۱۲

شبان،  عضو کلیسا،  فالن  تو  دشمن  می  دهد که  نشان  تو  به  شیطان 
شیخ، و یا همسر و فرزند ... توست. اما دشمن، کسی دیگر است و باید با 
ِسالحی روحانی به جنگش رفت. »بدانید که جنگ ما با انسانها نیست بلکه 

... با لشکرهایی از ارواح شرور است.« )تفسیری(. 

حین  در  که  بود  ملحدی  روانپزشک   )Scot Peck( ِپک”  “اسکات 
ریشه ای  مریضانش  روحی  از مشکالت  برخی  متوجه شد که  طبابت خود 
او به وجود دنیای روحانی معتقد  متافیزیکی دارند، و همین موجب شد 
هستند که  دولتهایی  و  سازمانها  امــروزه  آورد.  ایمان  عیسی  به  شــده، 
تحت تأثیر این نیروهای شیطانی عمل می  کنند. متأسفانه وقتی ایمانداران 
ادامه  باطل  دور  به شکل  کلیسا  در  درگیری  نمی  دهند،  را تشخیص  این 

می  یابد.

۵( ِسالح جسمانی را زمین بگذاریم )دّوم قرنتیان۱۰: ۴و1۵

نباشد،  آن  در  خدا  که  خواسته  هایمان  به  رسیدن  برای  شِگِردی  هر 
استفاده  از چه ِسالحهایی  کلیسایی  نزاعهای  در  است. معمواًل  جسمانی 
دیگران،  ضد  بر  دسته بندی  تهدید،  مسخره،  تحقیر،  توهین،  می  شود؟ 
خانوادگی چطور؟  دعواهای  در  ...؟  غیبت  مقابل،  دانستن طرف  مقصر 
بدی  تالفی  جز  نیست  چیزی  اینها،  همۀ  فریبکاری؟  زدن،  ُغر  سکوت، 
اما  باشد،  مؤثر  است  ممکن  کوتاه زمانی  برای  جسمانی  ِسالح  بدی.  با 

سرانجام، باخت درازمدت و همیشگی را در پی خواهد داشت.

۶( ِسالح روح را برگیریم

دعا مؤثرترین ِسالح در جنگ روحانی است. دعا فکر ما را به سوی خدا 
هدایت می  کند و بر او متمرکز می  سازد. دعا باعث می  شود با دیدگاه ابدیت 
به مسائل نگاه کنیم. طرفین درگیر باید وقت به دعا بدهند تا بتوانند از 

دیدگاه خدا به قضایا نگاه کنند.

بخشیدن ِسالح مؤثر دیگری است که همۀ افراد درگیر را از خویشتن 
ما  می  خواهد  و  می  کند  زندگی  ما  در  گناهان”  “بخشایندۀ  می  سازد.  آزاد 
قدم اّول را برای بخشیدن برداریم، و نسبت به حق خود بمیریم. بخشیدن 
حین  در  نیست.  عدالت  گذاشتن  پا  زیــِر  یا  و  کــردن  فراموش  معنی  به 
پولس  بگوییم.  مقابل  به طرف  نیز  را  حقیقت  باشد  الزم  شاید  بخشیدن 
در افسسیان۴: ۲۵-۳۲ ما را هدایت می  کند تا حق و حقیقت را با محبت 

بگوییم و از هر قید و بندی آزاد شویم. حافظ می  گوید:
»فاش می  گویم و از گفتۀ خود دلشادم

بندۀ عشقم و از هر دو جهان آزادم«.

7( با شادی جنگ را ببازیم!

قانون دنیا این است که باید در جنگ پیروز شد. اما مسیح به ما آموخته 
که در کشمکشها با سایر انسانها، بهتر است بازنده باشیم. باید از کنترل 
جای حکومت  به  کنیم.  همکاری  آنان  با  و  برداریم  دیگران دست  کردن 
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ُهنر رهبری

کــه  رهبــر بایــد بــه انــدازه ای بــه اطرافیانــش نزدیــک باشــد 

کنــد، و بــه قــدری از آنــان  بتوانــد بــا آنهــا رابطــه ایجــاد 

کــه بتوانــد بــه آنــان انگیــزه ببخشــد. فاصلــه داشــته باشــد 

جان ماکسول 
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واضح  و  روشن  برایتان  امور  همۀ  می کنید که  رهبری  شرایطی  در  اگر 
است، این مقاله را نخوانید. اگر جزو کلیسایی هستید که اعضای آن با هم 
متحدند و نیازهای روحانی مشخص و روشنی دارند، و رهبران در مورد 
تعداد و اولویت بندی اهداف وحدت نظر دارند، و ارزیابیهای شما به دّقت 

مهندسان سوئیسی است، این مقاله برای شما نیست.

این مقاله مختص کسانی است که در شرایطی مبهم رهبری  واقع  در 
و  توقعات،  احتمالی،  خطرات  موقعیتها،  مشکالت،  که  جایی  می کنند، 

حتی آینده، به گونه ای آزاردهنده گنگ و نامعلوم است.

شما تنها نیستید! 

اگر بنا بر آنچه ماکس دی پری می گوید که: نخستین وظیفۀ یک رهبر، 
تعریف واقعیت است، شاید غلط نباشد که دشمن شمارۀ یک او را نیز ابهام 
بدانیم. شبانی را می شناسم که در کلیسایی در کرانۀ شرقی آمریکا، خدمت 
درونی  کشمکشهای  و  تضاد  با  که  کلیسایش  در  تا  می کوشد  او  می کند. 
در صدد  وقتی  گاهی  ایجاد کند.  بنیادین  تغییراتی  است،  درگیر  بسیاری 
ایجاد تغییری تازه برمی آید، با مخالفت و واکنش تند اعضا مواجه می شود، 
و هنگامی که دست به انجام تغییری تازه نمی زند، باز برای نداشتن برنامه 
و رؤیا مورد سرزنش و انتقاد قرار می گیرد! به من می گفت: »کاش فقط 
نظیر سبک موسیقی،  در موردی  وقتی  می دانستم کلیسا چه می خواهد! 
می خواهم  رهبری  و  بزرگساالن،  تعلیمی  پایه های  یا  موعظه،  محتوای 
دست به انجام کاری بزنم، احساس می کنم که کلیسا خودش هم نمی داند 

چه می خواهد.«

در واقع، موضوع اصلی این است که کلیسا چیزی نمی خواهد بلکه این 
از کسانی  پر  کلیساها  دارند.  خواسته هایی  و  نیازها  توقعات،  افرادند که 
کسی  گاهی  دارد.  متفاوت  یکدیگر  با  خواسته هایشان  و  نیازها  که  است 
روز دوشنبه یک چیز را می خواهد، و روز سه شنبه چیز دیگری را. توانایی 
درک خواسته های متفاوت و تشخیص انتظارات و دیدگاه های اساسی در 
اگر شما  و  روحانی ست،  و عطای  علم  داشتن هنر،  کلیسا، مستلزم  یک 
به عنوان یک رهبر، از درک دیدگاه ها و مطالبات اساسی گروه یا کلیسای 
خود بازمانده و یا از آن فاصلۀ بسیار گرفته اید، باید بگوییم که دارید توانایی 

رهبری آن گروه را از دست می دهید.

سردرگمی جرج واشینگتن 

انقالب   " عنوان  با  میدلکاف،  رابــرت  جالب  و  جدید  کتاب  به تازگی 
واشینگتن" را می خواندم و در موردش تفکر می کردم.  این کتاب نه تنها از 
نظر تاریخی کتابی جالب است، بلکه اثری مهم در زمینۀ رهبری در بطن 

شرایط مبهم و دشوار نیز هست. واشینگتن با ابهامات زیر روبه رو بود:

ابهام از منظر حکومتی: مشخص نبود »کشور چه می خواهد.«• 

خودش •  تا  کرد  این  صرف  را  مدتی  واشینگتن  شخصی:  ابهام 
اهدافش را بشناسد و آنها را مشخص کند. هدف اولیۀ او رسیدن 
به حکومتی خودمختار تحت نظارت امپراطوری بریتانیا بود، اما 
در نهایت این هدف، به نبردی برای رسیدن به استقالل کامل 

ختم شد. 

ابهام تشکیالتی: به دلیل کوتاه بودن دورۀ سربازی، مشخص • 
هستند.  سرباز  استقالل طلبان  ارتش  در  واقعًا  کسانی  چه  نبود 

چهار اصل مهم برای 

رهبری در شرایط مبهم
جان ارتبرگ
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پس، واشینگتن ناچار شد ارتش را مجددًا سازماندهی کند. 

ابهام منابع: در آن زمان، نهادی اجرایی وجود نداشت و کنگره • 
حتی قدرت وضع مالیات را نداشت.

ابهام استراتژیک: مشخص نبود که آیا الزم است ایالتهای دیگر • 
آمریکا نیز سپاه بریتانیا را شکست دهند یا فقط باید در برابر آنان 

مقاومت می کردند.

عمل •  در  که  ــب"  "داوطــل فرانسوی  افــســران  رهــبــری:  ابهام 
ترفیع  درخواست  پیوسته  بودند،  نخور  به درد  آنها  از  بسیاری 
آمریکایی  افسران  روحیۀ  آزردگی  باعث  امر  این  می کردند.  مقام 
ترفیع نمی گرفتند، می شد. در آن شرایط، فرانسه هم پیمان  که 
بدون  که  می  دانست  خوبی  به  واشینگتن  و  بود  آمریکا  ضروری 

کمک آنان، قادر نخواهد بود در جنگ پیروز شود. 

چیزی  چه  و  شد؟  موفق  چگونه  واشینگتن  مسائل،  همۀ  علی رغم 
می توان از او برای رهبری در شرایط مبهم یاد گرفت؟ 

۴ قانون روشن و مشخص در شرایط مبهم

میدلفاک در کتاب خود استدالل می کند که واشینگتن، عالوه بر همۀ 
قادر  را  او  که  بود  بهره مند  نیز  دیگر  ویژگی  دو  از  داشت،  که  قابلیتهایی 
می کرد تا بتواند به ورای عدم قطعیتها و چالشهایی که با آن دست و پنجه 

نرم می کرد، گام بگذارد و در نهایت، بر آنها غلبه بیابد:

اولین ویژگی، ارادۀ او بود. واشینگتن به آسانی خود را به چیزی متعهد 
به چیزی متعهد می شد، استقامتش کامل  اینکه  به مجرد  اما،  نمی کرد. 
بهتر است  این فکر که  و تسلیم  وا نمی داد  آسانی  به  او  بود.  و خلل ناپذیر 

»پرچم سفید را باال ببرد«، نمی شد.

واشینگتن  بود.  قضاوتش  و  داوری  توان  او،  برجستۀ  ویژگی  دیگر 
توانایی شگرفی در ارزیابی دقیق خود، دیگران و شرایط داشت. برخالف 
از  اثــرگــذاری،  رساندن  حداکثر  به  بــرای  او  ــا اراده،  بـ ــراِد  اف از  بسیاری 

محدودیتها و تواناییهای موجود به خوبی آگاه بود. 

آمریـکا،  جمهور  رئیس  اولین  رهبری  روش  اســاس  بر  و  بنابراین، 
می خواهم ۴ قانون روحانی برای رهبری در شرایط مبهم را به شما پیشنهاد 

کنم:

را در مجموعه ای شگفت انگیز  و شما  دارد  را دوست  1.خدا شما 
از موقعیتهای مبهم قرار می دهد تا در آنها، شما را رهبری کند. 

بنابراین، شرایط مبهم نباید فلجتان کند.

 اگر نقشۀ اولیۀ خدا برای شما این بود که همیشه در شرایطی زندگی 
روبه رو  غیرپیچیده  و  مشخص  محیطی  و  اجتماعی  انتظارات  با  کنید که 
باشید، بنابراین، برخورداری از هوش و درایت یک موش صحرایی برایتان 

کافی بود.

درست  معنای  می ترسیم  چون  نمی آید،  خوشمان  ابهام  از  انسانها  ما 
داریم  تنها چاره ای که  و مرتکب خطا شویم. پس،  نکنیم  را درک  وقایع 

این است که معنای درست شرایط را درک کرده، امکان اشتباه کردن را 
به خود بدهیم، و از اشتباهاتمان درسهای الزم را فرا  بگیریم. اگر خواست 
اولیۀ خدا برای شما اجتناب از خطا بود، باید شما را همچون موجوداتی 
اشتباهات خود  در حال تصحیح  دائم  می آفرید که مثل ماشین خودکار، 

هستند.

2. شما نمی توانید شرایط را به صورت واضح و شفاف ببینید، چون 
در  وضوح،  و  شفافیت  هستید.  درونی  ابهامات  از  مملو  خودتان 

نهایت در خانۀ ابدی انتظار ما را می کشد.

تعهد واشینگتن به استقالل الهام بخش بود، با این حال او اولین رهبری 
نبود که نسبت به گروهی پر از تردید و دو دلی، تعهدی کامل داشت. یوشع 
هم هزاران سال قبل همین را گفته بود: »همین امروز برای خود برگزینید 
که را عبادت خواهید کرد .... اما من و خاندانم، یهوه را عبادت خواهیم 
زیادی  قدرت  قاطع،  رهبر  یک  مبهم،  شرایط  در   .)۱۵ :۲۴ )یوشع  کرد« 

برای الهام بخشی به دیگران دارد.  

برطرف  را  ابهامات  چراکه  هستند،  شما  دوستان  واقعیتها   .3
می کنند. بنابراین پیوسته در پی بازخوردها باشید، نه تا به کمک 
آنها مسیرتان را تعیین کنید، بلکه تا از واقعیتهایی که در اطرافتان 

وجود دارند، چیزهایی یاد بگیرید.  

رشد  داشتم،  انتظار  که  طور  آن  که  بودم  عضو کلیسایی  پیش  سالها 
نمی کرد. پس دسته ای را جمع کردم تا از آنها بازخوردی بگیرم. یکی از آنها 
به من گفت: »جان، فکر می کنم طوری کلیسا را زیر سؤال برده ای که انگار 
خودت رهبر کاملی هستی؛ در حالی که اینطور نیست.« من طاقت شنیدن 
این گفته را نداشتم، پس به دنبال راه هایی بودم تا آن را نادیده بگیرم. به 
خودم می گفتم، این شخص پیرو راه و روشی ست که من اعتقادی به آن 
ندارم. اما حقیقت بود که این من بودم که نیاز به رشد کردن داشتم. در 
واقع، نمی خواستم نقطه  نظرات او را بشنوم چون روبه رو شدن با اشکاالت و 

نقایصم، و تالش برای برطرف کردن آنها، برایم بسیار دردناک بود.

4. وقتی وضوح و شفافیتی در دسترس نیست، خودتان آن را به 
وجود آورید. 

احتمااًل  که  بود  این  رهبر  عنوان  به  واشینگتن  برداشت  زمان،  آن  در 
یک سوم از ایالتهای مهاجرنشین، طالب استقالل هستند، یک سوم دیگر 
می خواهند تحت حاکمیت بریتانیا باقی بمانند، و یک سوم آخر هم درگیر 

زندگی روزمرۀ خودند و کاری به این امور ندارند. 

با کوششی مثال زدنی، هر سال  و  پایمردی،  و  بردباری  با  واشینگتن، 
بیش از سال قبل، امکان و ایدۀ به وجود آمدن یک ملت را به مرز واقعیت 
نزدیک کرد. به طوری که در نهایت، جماعتهای اطراف و اکناف هم کم کم 
این حال، واشینگتن  با  واقعیت کردند.  این  بودن  به دیدِن عملی  شروع 
منتظر نماند تا روزی این واقعیت شکلی واضح به خود بگیرد، بلکه خودش 

بزرگترین عامل در تحقق آن شد. 

رهبران بزرگ مشکل زیادی با شرایط مبهم ندارند، چون آموخته اند که 
چگونه آنها را مدیریت کنند. و هر جا که این موقعیتها تنشی سازنده ایجاد 
می کند، آن را می پذیرند و در نهایت، وضوح بخشی به شرایط مبهم را به 

هدفی برای خود و دیگران تبدیل می کنند. 
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هرگز برای آینده برنامه ریزی نكنید! 

اگر  باشد.  باید شعار همیشگی شما  آید!«،  آید، خوش  پیش  »هر چه 
تا امروز همه چیز به خوبی پیش رفته، بعد از این هم خوب پیش خواهد 
رفت. گذشته از این، ممکن است برای آینده تصمیماتی بگیریم كه وضع را 
از آنچه هست، بدتر كند. آینده مال ما نیست. هر چقدر بیشتر به آن فكر 

كنیم، نگرانتر می شویم.

شما خودتان همه فن حریفید! 

خوبِی  به  هیچ كس  و  دهید  انجام  تنهایی  به  را  هر كاری  قادرید  شما 
به كمك دیگران نیست. كمك  نیازی  برنمی آید.  امور  انجام  از عهدۀ  شما 
دیگران فقط كار را خرابتر می كند. مگر به تجربه به شما ثابت نشده، وقتی 
کاری را به دیگران می سپارید و خودتان آن را انجام نمی دهید، از این بهتر 
نمی شود؟ از این گذشته، اگر با دیگران به موفقیت دست یافتید، مجبورید 

آنها را هم در موفقیِت به دست آمده، سهیم بدانید.

نوشتاری که در ذیل می خوانید، در قالب طنز، به نبایدها و اصولی که در رهبری خانمان براندازند، می پردازد. امید داریم که هیچ کدام از این شعارها، 
در زندگی ما و شما جا نداشته باشند!

همیشه دیگران مقصرند!

در مورد هیچ مشکل یا ضعفی در کلیسا یا محیط خدمتی، شما مقصر 
نیستید. مطمئن باشید همیشه تقصیر با دیگران است. هیچوقت به دنبال 
ارزیابی اصول و روشهای شبانی یا مدیریت خود نباشید. لحظه ای به امکان 
خطا كردن خود، نیندیشید. همیشه كسی هست كه می خواهد چوب الی 

چرختان بگذارد.

هر چقدر كمتر مطالعه كنید، موفقترید!

مطالعه چشم را ضعیف می كند، وقت را می گیرد و فكر را خسته می كند. 
حتی سلیمان هم در کتاب جامعۀ خود گفته: »مطالعۀ زیاد، مایۀ خستگی 
تن است« )جامعه۱۲: ۱۲(.  نوشتن كتابهای جدید هم كه تمامی ندارد. 
به عالوه، مگر تا به حال به خودتان ثابت نشده كه نظراتتان در مورد هر 
درستتر  و  جالبتر  و  جذابتر  هر کتابی  تحقیقات  و  مطالب  از  موضوعی، 

است؟ پس بیهوده مطالعه نکنید.

12 شعار رهبران ناکارآمد!



21

شمارهݘ ۲
زمستان ۹۴

هر انتقادی را شخصی تلقی كنید!

دیگران به خاطر اینکه با شما پدركشتگی دارند، از شما انتقاد می كنند. 
انتقادتان  باد  به  تا  بزند،  سر  شما  از  کوچک  اشتباه  یک  منتظرند  فقط 
بگیرند. بندرت ممکن است کسی به خاطر روشها و برنامه هایتان از شما 
انتقاد كند. پس هر انتقادی را شخصی بپندارید و تا پای جان از خود دفاع 

كنید.

ایرادهای دیگران را به خود آنها نگویید!

باید سعی كنید هم زمان همه را راضی نگه دارید. اخالق و خصوصیات 
هر كس به خودش مربوط است. اگر هم رفتار كسی نادرست است، بگذار 
دیگران به او بگویند؛ خودتان را بیخود به دردسر نیندازید. شما به دیگران 
بگویید، و از آنها بخواهید تا ایرادات آن شخص را به او بگویند. یا اینکه 
خودش باالخره از زبان دیگران خواهد شنید. به طور کلی، آدمها از انتقاد 

ناراحت می شوند.

همیشه و تا جای ممکن، تصمیم گیریهای مهم را به 
تعویق بیندازید!

در مورد مشکالت، زیاد نگران نباشید و فكر نكنید. درست در لحظۀ 
آخر، یک مرتبه طوری که حتی تصورش را هم نمی كردید، از جایی راه حلی 
پیدا خواهد شد. به طور کلی، حل مشکالت را به تعویق بیندازید، چراکه 
به  را  تصمیم گیری  چقدر  هر  بنابراین،  است؛  پیشرفت  حال  در  همه چیز 
بیشتر  پیدا شود،  بهتری  راه حل  آینده  در  اینکه  احتمال  بیندازید،  تأخیر 
همکاران  و  رهبران  با  می خوابید.  راحتتر  هم  شبها  طور،  این  می شود. 
هم  را  آنها  فكر  چون  نكنید،  صحبت  مشکالت  مــورد  در  هم  دیگرتان 

مغشوش می کند.

اصل آخر را خودتان به تنهایی انتخاب کنید!

انتخاب اصل آخر را به عهدۀ خود رهبران ناموفق می گذاریم، قرار نیست 
همه چیز را دیگران برای شما تعیین كنند!

مشورت نكنید!

به  می كنید،  هم  اگر  نكنید،  مشورت  دیگران  با  مهم  مسائل  مورد  در 
مشورتشان گوش ندهید. در مورد مسائل جزئی و بی اهمیت اشکالی ندارد 
را  و كلیسایتان  اما شما خودتان صالح خود  بگیرید،  دیگران مشورت  از 
بهتر از دیگران می دانید. مشورت با دیگران فقط باعث می شود در مورد 

اندیشه های بی نظیر و نبوغ آمیزتان، دچار شک و شبهه شوید.

در مورد ضعفهایتان، به خود سخت نگیرید!

باالخره هر كس ضعفی دارد؛ شما هم حق دارید ضعفهایی داشته باشید. 
از  را  اینكه در جایگاه رهبری هستید، دلیل نمی شود حِق داشتن ضعف 
خودتان سلب كنید. اگر ضعفها یتان تأثیر بدی بر دیگران می گذارد، این 
مشکل خود آنان است. اگر از داشتن ضعفی خسته شده اید، یا همسرتان 
در مورد آن مرتب ُغر می زند و گله می کند، می توانید در موردش فكر كنید. 

این حق یک رهبر است كه چند ضعف منحصربه فرد داشته باشد.

هیچوقت به فكر تربیت جایگزین نباشید!

را  شما  جای  روزی  باشید كه  اشخاصی  یا  شخص  فكر  به  باید  اینكه 
بگیرند، فكر غلطی ست و معلوم نیست از كجا آمده است. بگذارید دیگران 
باالخره روزی  اندازۀ كافی مشغله دارید.  به  این مورد فكر كنند، شما  در 
کسی از جایی پیدا می شود كه جای شما را بگیرد. برای خودتان بیخود 
دردسر درست نکنید که بعضی هوایی شوند و به غلط فکر کنند چون خوب 

تربییتشان كرده اید، وقتش رسیده که جای شما را بگیرند. 

انتقادات دیگران را نپذیرید!

گاهی ممکن است شما هم اشتباه كنید، اما چه معنی دارد دیگران از 
شما انتقاد كنند؟ بگذارید هر كس از خودش انتقاد كند. شما بهتر از هر 
كس دیگری می توانید از خودتان انتقاد كنید، چون هیچ کس شما را بهتر 
و مرضی  انتقادی هم غرض  هر  به عالوه، پشت  نمی شناسد؛  از خودتان 

هست. همه كه مثل شما نیستند كه مغرضانه انتقاد نکنند.
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اشــخاص واقعــاً قدرمتنــد، عمیقــاً فروتنند. 
یــا  دادن  قــرار  تحت تأثیــر  بــر  ســعی 
مبهــوت کــردن دیگــران ندارنــد. خودشــان 
هســتند. دیگــران را بــه ســمت خــود جــذب 
ــاال  ــد. اغلــب ســاکتند. از مترکــزی ب می کنن
برخوردانــد و از خــود واقعی شــان عمیقــاً 
ــران  ــد دیگ ــعی منی کنن ــز س ــد. هرگ آگاهن
ــر  ــلط ب ــی تس ــد. در پ ــاب کنن ــه زور مج را ب
دیگــران نیســتند و با اســتفاده از روشــهای 
بــه  منی کننــد.  کنــرل  را  آنهــا  تهاجمــی 
دیگــران گــوش می دهنــد، و اگــر حرفــی 
می زننــد  باشــند،  داشــته  کمــک  بــرای 

وگرنــه، ســاکت می ماننــد. 

سانابه رومان

SR

گزین گویه هایی در باب رهبری

مــن منی توانــم بــه کســی اعتــاد کنــم کــه 
می خواهــد دیگــران را کنــرل کنــد، امــا 

قــادر بــه کنــرل خــودش نیســت.

رابرت لی

RL

ــام  ــاده انج ــارق الع ــت كاری خ ــط كافیس فق
ــد  ــدا خواهن ــیاری پی ــخاص بس ــد، اش دهی

ــد. ــد كنن ــه از آن تقلی ــد ك ش

 آلربت شوایتزر

AS

متخصصــان تعلیــم و تربیــت موضوعــی 
ســاده را انتخــاب مــی كننــد و آن را بــه 
كننــد. مــی  تبدیــل  پیچیــده  موضوعــی 
متخصصــان ارتباطــات موضوعــی پیچیده را 
انتخــاب كــرده و آن را بــه موضوعــی ســاده 

ــد. ــی كنن ــل م تبدی

جان ماكسول

JM

تنهــا زمانــی خمیرمایــۀ رهــربی افــراد را 
آن  خــودش  رهــرب  کــه  تغییــر می دهــد 

افــراد را در عمــل خدمــت کنــد.

اسپنرس کیمِبل

SK

JH

برخــاف تصــور معمول، رهرب کســی نیســت 
کســی  بلکــه  دارد،  بســیار  پیــروان  کــه 
اســت کــه راه خــود را می پیایــد و برایــش 
اهمیــت نــدارد کــه پیــروی دارد یــا نــه. 
خصیصه هایــی  رهــربی«  »خصیصه هــای 
ــذوب  ــادی را مج ــروان زی ــه پی ــتند ک نیس
خــود کننــد، بلکــه ویژگیهایــی هســتند کــه 
موجــب می شــوند رهــرب حتــی بــدون پیــرو 
نیــز کارش را انجــام دهــد. ایــن خصایــص، 
شــوخ طبعی،  تحمــل،  صبــوری،  شــهامت، 
منابــع  بــه  دسرســی  انعطاف پذیــری، 
از  قــوی  حســی  قــدم،  ثبــات  گوناگــون، 
از  بهره منــدی  توانایــی  و  واقعیــت،  درک 
آرامــش ذهــن در کــرت ســختیها را شــامل 

می شــود. 

جان هولت

زندگــی کوتــاه اســت، پــس شــورمندانه 
زندگــی کــن.

مارک پیت من

MP

را  نیرومنــد  تركیبــی  شــفقت  و  صابــت 
شــكل مــی دهنــد. وجــود ایــن دوعامــل 
اجتنــاب  رهــربی  و  رویــا  تحقــق  بــرای 

اســت. ناپذیــر 

جان استات

JS

بــرای تأثیــر گــذاری بــر دیگــران منونــه 
خــوب بــودن نــه مهمریــن طریــق بلكــه در 

ــا طریــق اســت. واقــع تنه

 آلربت شوایتزر

AS

کارهــای شــا، دیگــران  نتیجــۀ  اگــر در 
رؤیاهــای بزرگــری در رس می پروراننــد، 
و  تأثیرگــذاری  و  می آموزنــد،  بیشــر 
ــه  ــد ک ــود، بدانی ــر می ش ــان بیش رشدش

رهــربی منونــه هســتید. 

دالی بارتون

DB
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ورود  آســتانۀ  در  آمریــکا  رسخپوســتان 
ــه  ــاالن، ب ــای بزرگس ــه دنی ــان ب نوجوانانش
»در  می دهنــد:  انــدرز  این گونــه  آنــان 
ــکافهایی  ــت ش ــر رس راه ــی، ب ــق زندگ طری
بــزرگ می بینــی؛ از رویشــان بپــر، چــون 
آنقدرهــا هــم کــه تصــور می کنــی، عریــض 

نیســتند.«

ژوزف کمبل

JK

عیســی بارهــا فرمــود: »بیــا، مــرا پیــروی 
کــن«. در واقــع منظــور او ایــن بــود کــه: 
تــو نیــز هــان را  »آنچــه مــن می کنــم، 
مــن  »آنچــه  اینکــه  نــه  و  بــده«،  انجــام 
می گویــم، تــو انجــام بــده«. او بــا آنانــی 
می رفــت  راه  می کــرد،  خدمتشــان  کــه 
رهــربی  دور  راه  از  می کــرد.  زندگــی  و 
ــران  ــا دیگ ــت ب ــاد صمیمی ــرد. از ایج منی ک
بــا  کــه  منی ترســید  و  نداشــت  ابایــی 
را  آنهــا  پیروانــش،  بــه  شــدن  نزدیــک 

کنــد.  رسخــورده 

اسپنرس کیمِبل

SK

ــد  ــه دســت می آوری ــزی را ب در زندگــی چی
ــته اید. ــتنش را داش ــهامت خواس ــه ش ک

نانسی ساالمان

NS

رهربی و آموخنت، عنارصی جداناپذیرند.

جان اِف کِِندی

JF

پیــروزی صاحبــان زیــادی پیــدا می کنــد، 
ــد. ــس می مان ــه بی ک ــت همیش ــا شکس ام

جان اِف کِِندی

JF

بــه دیگــران نگوییــد چگونــه کارشــان را 
انجــام دهنــد. بــه آنهــا بگوییــد چــه کننــد، 
و آنــان بــا کارشــان شــا را شــگفت زده 

ــرد. ــد ک خواهن

جورج پاتون

GP

تفاوتــی میــان رئیــس و رهــرب وجــود دارد: 
اقتدارشــان  مبنــای  بــر  دو  هــر  اگرچــه 
ــس  ــه رئی ــی ک ــا در حال ــد، ام ــل می کنن عم
کورکورانــه  اطاعتــی  زیردســتانش  از 
می طلبــد، رهــرب اقتــدارش را از راه آگاهــی 
دادن و کســب اعتــاد زیردســتانش بــه 

دســت مــی آورد. 

کاوس بالکن هول

KB

رهــرب نــه بــر پایــۀ اتفاقــات، بلکــه بــر پایــۀ 
انتخاباتــش زندگــی می کنــد.

مارک گورمن

MG

ــی  ــرب خوب ــت، ره ــی نیس ــرو خوب ــه پی  آنک
هــم منی شــود.

ارسطو

AR

و  می کنــد،  جابه جــا  را  کوه هــا  ایــان 
می دهــد. تغییــر  را  قلبهــا  محبــت 

جان پل وارن

JP

ــه  رهــرب ماننــد شــبان اســت: در عقــب گل
می ایســتد و اجــازه می دهــد چابکریــن 
گوســفند جلــو بیفتــد و بقیــۀ گوســفندان 
در پــی او روان شــوند، بی آنکــه بداننــد 
کــه هــادی آنهــا کســی اســت کــه در عقــب 

ــه ایســتاده.  گل

نلسون ماندال

NM

کلیــد رهــربِی موفــق، تأثیرگذاری ســت نــه 
اقتدار.

کِن بانچارد

KB

ترســهایتان را بــرای خودتــان نــگاه داریــد، 
تقســیم  دیگــران  بــا  را  شــهامتتان  امــا 

ــد. کنی

رابرت لویی استیونسون

RL
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زندگی روحانی مسیحی به چه عواملی بستگی دارد؟ چه متغیرهایی بر 
و  راست دینی  میان  رابطه ای  چه  می گذارند؟  تأثیر  فرد  یک  روحانی  رشد 
درِک درسِت آموزه های ایمان مسیحی و رشد روحانی وجود دارد؟ انضباط 
آیا منابعی جدا از مکاشفۀ  روحانی چقدر بر رشد روحانی تأثیر می گذارد؟ 
خاص، چون تفکر و تعمق در طبیعت و یافته های شاخه های دیگر معارف 
بشری چون فلسفه و روانشناسی می تواند بر زندگی روحانی اثر بگذارد؟ نقش 
کلیسا در رشد روحانی چیست؟ تجربیات عرفانی و تجارب ماورای طبیعی، 
چقدر در زندگی روحانی نقش دارند، و آیا باید آنها را عناصری جدایی ناپذیر 
از روحانیت مسیحی دانست؟ مسئولیتهای اجتماعی چه نقشی در حیات 
روحانی ایفا می کنند؟ آیا اساسًا رشد روحانی در نتیجۀ انزوا و کناره جویی 
از دنیا و رهایی از تعلِق خاطِر دنیوی حاصل می شود؟ چگونه می توان از 
سنتهای مختلِف زندگی روحانی که در طول تاریخ کلیسا و در کلیساهای 
نظریه ای  می توان  چگونه  جست؟  بهره  بوده اند،  استفاده  مورد  مختلف 
جامع در باب روحانیت مسیحی پروراند که شامل همۀ ابعاد وجودی انسان 

چون تفکر ، احساسات و ابعاد اجتماعی او باشد؟ 

ُجستارهایی در باب رشد روحانی
شش سؤال بنیادین در مورد زندگی روحانی

کشیش روبرت آسریان

سردبیر
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تأکید قرار می گیرد. در برخی  مهم برای رسیدن به اهداف روحانی مورد 
سنن دیگر نیز عالوه بر صحه گذاشتن بر روشهای دیگر، بر موضوع خدمت 
به دیگران، و در کل، تعهد اجتماعی و گروهی به عنوان طریقی مهم برای 
رشد روحانی تأکید می شود. البته این موضوع را نیز باید در نظر داشت که 
انسانهای مختلف به خاطر ویژگیهای شخصیتی متفاوتشان، ممکن است 
روشی خاص را بر روشی دیگر ترجیح دهند، و شرایط فرهنگی و تاریخی 
هر جامعه، روشهای خاصی را برای افراد آن جامعه جذابتر و پذیرفتنی تر 
می سازد. بدیهی است که در همۀ این روشها، ضرورِت تطهیِر درون و آزاد 
شدن از برخی گناهان و صفات ناپسند، و پرورانیدن مجموعه ای از خصایل 
ترکیبی  هم  موارد  بسیاری  در  است.  مشترک  عاملی  اخالقی،  و  روحانی 
از روشهای مختلف و استفادۀ مناسب از هر یک می تواند مفید باشد. به 
هر حال، توجه به هر یک از این روشها و بررسی پیشینه و سیر تطور آنها، 
می تواند در شکل گیری برخوردی جامع در مورد راه و روشهای دستیابی 

به رشد روحانی مفید باشد. 

سّومین سؤالی که در ارتباط با زندگی روحانی مطرح می شود این است 
که چه انگیزه ای ما را در جهت کسب و تعاقب زندگی روحانی به 
پیش می راند؟ ممکن است طرح این سؤال برای برخی بی معنا 
و غیرضروری به نظر برسد، اما بررسی انگیزه ها و خودکاوی 
مسیحی  روحانیت  از  مهمی  بخش  خودشناسی،  و 
پرداختن  و  خویشتن کاوی  و  ژرف نگری  و  است، 
محسوب  رشد  فر آیند  از  قسمتی  انگیزه ها  به 
پرسش،  ایــن  ــه  ب پــاســخ  در  مــی گــردد. 
ــرس،  پــاســخــهــای بــســیــاری چـــون ت
پشیمانی از زندگی گذشته، احساس 
مشکل  سردرگمی،  احساس  گناه، 
عدالت طلبی،  حق جویی،  هویت، 
تالش برای یافتن معنای زندگی، میل به 
تنهایی، طردشدگی،  از  ترس  خودشکوفایی، 
میل به درک شدن، تشخص طلبی، خوف، هیبت 
و بسیاری پاسخهای دیگر داده شده است. به هر حال، 
به  متفاوت  انگیزه هایی  با  است  گوناگون ممکن  اشخاص 
سراغ زندگی روحانی بروند، و تفاوتهای فردی موجب می شود 
آنان را به داشتن زندگی روحانی سوق  تا عامل برانگیزاننده ای که 

می دهد، متفاوت باشد. 

چهارمین سؤال این است که چه عامل یا عواملی مانع از رشد روحانی 
می شوند؟ در این مورد نیز، با توجه به ویژگیهای فردی و با در نظر گرفتن 
ممکن  مختلفی  عوامل  فرد،  هر  تجربیات  و  عادات  فکر،  طرز  پیشینه، 
است مانع و سد راه رشد روحانی یک نفر شوند. آنچه برای فردی مانعی 
شرح  در  نمی شود.  محسوب  مانع  اساسًا  دیگر  فردی  برای  جّدی ست، 
حال ِجروم، که ترجمۀ التین کتاب مقّدس، معروف به "ترجمۀ وولگیت"، 
مهمترین دستاورد او محسوب می شود، می خوانیم که از نظر خود او عالقۀ 
در  بزرگ  موانعی  نیز کتابهایش،  و  مطالعه  به  مقاومت ناپذیرش  و  شدید 
مطالعه  از  باالتر  ارزشی  چراکه  می شدند،  محسوب  او  روحانی  رشد  برابر 
برای او متّصور نبود! برای برخی اشخاص، این موانع، غرور، جاه طلبی ، 
مقام، پول، دارایی و قدرت است. برای برخی دیگر ممکن است شهوت و 
مسائل جنسی باشد، و یا خشم و تنفر، یا بی تفاوتی و تنبلی، یا الکل و مواد 
مخدر و یا ... این فهرست را می توان همینطور ادامه داد. ولی به هر حال، 
درک نقاط ضعف و عوامل بازدارندۀ رشد روحانی می تواند به افراد کمک 
کند تا زندگی روحانی سالمی داشته باشند، و به طور خاص به حل مسائلی 

روحانیت مسیحی ابعاد مختلفی دارد و هر یک از سؤاالت فوق ما را با 
یکی از ابعاد زندگی روحانی روبه رو می کند. در سلسله مقاالتی که به تدریج 
در این شماره و شماره های بعدی مجله به نظر شما خواهد رسید، به ابعاد 
مختلف روحانیت مسیحی خواهیم پرداخت و از زوایای مختلف این موضوع 
را بررسی خواهیم کرد. هدف از این مقاالت، نه تدوین دستور العملهایی 
آن  به  مربوط  چشم اندازهایی  طرح  بلکه  روحانی،  زندگی  برای  مشخص 
است، که تفکر و تعمق در مورد آنها می تواند در ما انگیزه و اشتیاق برای 
نوین  افقهایی  کردن  تجربه  به  را  ما  و  برانگیزد،  مسیحی  روحانی  زندگی 
زندگی  و مرزهای  بهتر ماهیت  برای درک  روحانی سوق دهد.  زندگی  در 
روحانی، در این مقاله به طرح شش سؤال می پردازیم که به نظر ما تفکر و 
تالش برای پاسخ دهی به آنها، به سیر و سلوک روحانی ما وضوح و روشنی 

بیشتری می بخشد.

نخستین سؤالی که در مورد زندگی روحانی باید از خود بپرسیم این است 
پاسخهای  کلیسا،  تاریخ  طول  در  چیست؟  روحانی  زندگی  از  هدف  که 
اساس  بر  کلیسایی،  مختلف  سنن  و  شده  داده  سؤال  این  به  گوناگونی 

مسیحی  زندگی  برای  گوناگونی  روشهای  سؤال،  این  به  پاسخشان 
کلیسایی،  از سنن  بسیاری  گرفته اند.  پیش  در  و  کرده  تعریف 

هدف از زندگی را شناخت عمیقتر خدا و نزدیکی بیشتر به او 
تعریف کرده اند. جان کالوین این هدف را چنین تعریف 

از  بردن همیشگی  لذت  و  می کند: »شناخت خدا 
ارتدکس،  کلیساهای  سنت  در  او«.  حضور 

پیوند و اتحاد با خدا و شریِک طبیعِت الهی 
شدن، یا آنچه که آن را "خداگونه گی" 

یا "Deification" می نامند، هدف 
غایی زندگی روحانی معرفی می شود 

صرف  بــایــد  ــرد  ف تالشهای  همۀ  و 
دیدگاه  از  شــود.  هــدف  ایــن  به  رسیدن 

ما  در  خدا  صورت  احیای  دیگر،  سنن  برخی 
که بر اثر گناه خدشه دار شده، هدف اصلی زندگی 

عیسی  شخصیت  در  الهی،  صورت  این  روحانی ست. 
هدف  دیگر،  عبارتی  به  و  است،  شده  آشکار  ما  بر  مسیح 

زندگی روحانی ما باید تالش برای شبیه شدن به عیسی باشد که 
صورت خدای نادیدنی ست، و هدف اصلی خدا از خلقت انسان، در 

فرآیند شبیه شدن ما به عیسی تحقق می یابد. در کنار این اهداف غایی 
که در مورد زندگی روحانی ذکر شده اند، اهداف کوتاه مدت تری چون پاکی و 
تقّدِس بیشتر، نیل به بلوغ شخصیتی و روحانی آن گونه که در کتاب مقّدس 

تعریف شده، محبت به همسایه و خدمت به دیگران نیز ذکر شده اند.

دّومین سؤالی که در ارتباط با زندگی روحانی مطرح می شود این است 
از چه راه و روشهایی  طریق رسیدن به این هدف چیست و اساسًا  که 
در مورد سؤال قبلی، اگرچه پاسخها  می توان به این هدف دست یافت؟ 
کمی با هم تفاوت دارند، با این حال، هم گرایی بیشتری بین پاسخها وجود 
دارد. ولی در مورد این سؤال، پاسخها متنوعتر است و واگرایی بیشتری در 
طرق پیشنهادی دیده می شود: برخی سنن بر دعا و پرستش تأکید بیشتری 
دارند. در بعضی دیگر، عالوه بر این دو، بر تفکر و تعمق و مطالعه تأکید 
می شود. در برخی سنن َرهبانی، ترک جهان و انزواجویی و سکوت و مراقبه 
روشهایی هستند که بر آنها تأکید می شود و در برخی دیگر از دیگر سنن 
مورد  مؤثر  روشهایی  عنوان  به  گروهی  و خدمات  زندگی جمعی  رهبانی، 
تأکید قرار می گیرند. در سنت پنتیکاستی و کاریزماتیک، پرِی روح القدس 
و اهمیت دادن به عملکرد ماورای طبیعِی روح القدس، به عنوان راهکاری 
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با ادعای آنها مغایرت دارد، و گویی اسیر خودفریبی بوده، و قادر به دیدن 
مالکهایی  تعریف  شرایطی،  چنین  وجود  نیستند.  خود  واقعی  وضعیت 
و  فردی  به طور  هم  تا  می سازد،  را ضروری  روحانی  رشد  برای  مشخص 
از خطر خود فریبی و پیش داوری، بتوانیم رشد  هم به طور جمعی، فارغ 
همان  مالکها  این  برخی،  نظر  از  کنیم.  ارزیابی  درست  را  خود  روحانی 
آنها اشاره شده، و وجود  ثمرۀ روح هستند که در غالطیان ۵: ۲۲و۲۳ به 
برای  مهمی  نفر، شاخص  یک  زندگی  در  آیه  این  در  نامبرده شده  صفات 
دیگر،  برخی  نظر  از  می شود.  محسوب  او  روحانی  رشد  میزان  سنجش 
البته در کنار صفاتی که در کالم خدا در مورد  آن،  نتایج  و  فرد  خدمات 
رشد  در سنجش  مهمی  مالک  شده اند،  ذکر  روحانی  فرد  یک  ویژگیهای 
روحانی او محسوب می  شوند. اما این نکته را باید در نظر داشت که رشد 
روحانی فرآیندی مستمر است، و رشد یک فرد را باید بر اساس وضعیت 
در  نمود.  ارزیابی  پیوسته،  وقوع  به  او  در  که  تغییراتی  و  در گذشته،  او 
این ارزیابی، نقطۀ شروع زندگی روحانی یک فرد نیز باید لحاظ شود زیرا 
اشخاص با زمینه های شخصیتی گوناگون و در سنین مختلف وارد زندگی 
روحانی می شوند. برای مثال، کسی که به خاطر زندگی در محیطی متشنج 
و خانواده ای از هم پاشیده، دچار آسیبهای جدی شخصیتی شده و مدتی 
طوالنی نیز مواد مخّدر مصرف کرده و زندگی گناه آلود و افسارگسیخته ای 
داشته است، وقتی به عیسای مسیح ایمان می آورد و زندگی روحانی خود را 
شروع می کند، به خاطر اثرات آسیبهای گذشته، سرعت رشد روحانی او با 
کسی که در شرایطی عادی و خانواده ای سالم پرورش یافته، بسیار متفاوت 
خواهد بود. اما در هر دو مورد، باید مالکهایی کم و بیش عینی و مشخص 
را تعریف کرد تا میزان تغییر اشخاص به واسطۀ آن سنجیده شود. با وجود 
این، توصیف فرد از شرایط و ارزیابی شخصی اش از میزان رشد روحانی  اش 
این  دارد  وجود  فردی  ارزیابی  در  که  مسئله ای  اما  شود.  لحاظ  باید  نیز 
است که ممکن است فرد به دلیل خودفریبی یا عوامل روانشناختِی دیگر، 

ارزیابی درستی از رشد خود نداشته باشد.

متغیرهای  و  عناصر  که  پیچیده  است  فرایندی  روحانی،  رشد  فرآیند 
بسیاری بر آن تأثیر دارند. تفّکر و تعّمق در مورد سؤاالت فوق و پاسخ به 
آنها ما را کمک می کند تا به شکلی روشنتر در مورد زندگی و رشد روحانی 

بیندیشیم.

بپردازند که در رشد روحانی آنها اختالل ایجاد می کنند.

پنجمین سؤال این است که چه شخص یا اشخاصی می توانند به رشد 
روحانی ما کمک کنند و در این فرآیند نقش داشته باشند؟ کتاب مقّدس 
یعنی  مسیح،  بدن  بطن  در  می داند که  زندگی ای  را  سالم  روحانی  زندگی 
کلیسا جریان دارد، و اساسًا یک مسیحی را، به عنوان عضوی از قوم خدا، 
و کلیسایی حیات  ُبعد جمعی  الهی محسوب می کند.  یا خانوادۀ  و کلیسا 
روحانی موضوعی ست که باید به شکلی جّدی به آن پرداخته شود، و روحیۀ 
فردگرایی و خود محوری حاکم بر جوامع معاصر، با تعلیم کتاب مقّدس و 
سنن غنی تاریخ مسیحیت در مورد اهمیِت بودن در حیات بدن مسیح، 
به تجربه  فرد  پیش فرض،  این  پذیرش  و  درک  از  پس  هستند.  تضاد  در 
درمی یابد که در زندگی روحانی عالوه بر بودن در بطن کلیسا و قوم خدا و 
مشارکت، احتیاج به راهنمایی و مشورت و کمِک شبانی دارد و می تواند 
این کمک را از شبانان و خادمان روحانی دریافت کند. استفاده از تجربیات 
که  افــرادی  تجربیات  از  بهره بری  و  ارشــد،  خواهران  و  ــرادران  ب روحانی 
مشکالتی مشابه را پشت سر نهاده اند و داشتن یک شریک دعا، روشهایی 
برای تسریع رشد روحانی فرد هستند، و اساسًا رشد روحانی سالم بدون 
نمی گردد. علی رغم  بودن در بطن حیات کلیسا، میّسر  و  مشارکت سالم 
این، فرد در عین حفظ رابطه با تمامی اعضای بدن، متوجه می شود که 
رشد  شتاب  و  نیز سرعت  و  ویژه ،  نیازهای  خاص،  به شخصیت  توجه  با 
روحانی اش، در مراحلی از رشد روحانی  خود نیاز به افراد خاصی دارد که 

بهتر می توانند به او کمک کنند.

ششمین سؤال این است که چگونه می توان رشد روحانی را در زندگی 
دریابد که  می تواند  چگونه  فرد  دیگر،  عبارت  به  گرفت؟  اندازه  فرد  یک 
زندگی  و  در مسیر صحیح حرکت می کند  روحانی،  از همۀ تالشهای  پس 
روحانی اش نتایجی ملموس و واقعی در بر داشته است؟ بسیاری از اشخاص 
پس از سالها زندگی روحانی و حتی تالشهایی جّدی و مستمر، چنان که 
باقی  دست نخورده  همچنان  گویی  آنها  شخصیت  و  نمی کنند  تغییر  باید 
می ماند. گرچه به نظر می رسد که آنها زندگی روحانی جّدی ای دارند و وقت 
قابل مالحظه ای را به امور روحانی اختصاص می دهند، اما نه از نقایصشان 
با خود  افزوده می گردد.  نه به فضایلشان چیزی  چیزی کاسته می شود و 
فکر می کنند از نظر روحانی بسیار رشد کرده اند، اما شهادت اطرافیانشان 
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کتاب »بهای شاگردی« که در دهۀ سی قرن بیستم به نگارش درآمده، امروزه به اثری کالسیک در زمینۀ ادبیات روحانی تبدیل شده است. این 
کتاب از زمان انتشار خود تا کنون، به زبانهای بسیاری ترجمه، و صدها بار نیز تجدید چاپ شده است. یکی از دالیل موفقیت کتاب، سرنوشت 
نویسندۀ آن، دیتریش بون هوفر است. بون هوفر، از رهبران کلیسای معترف آلمان بود که به خاطر مقاومت و اعتراضش علیه قساوت و شرارت رژیم 
نازی، در نهایت اعدام شد. کتاب فوق در واقع دعوتی است مجدد از کلیسای مسیح به تعمق و تفکر در معنای شاگردی مسیح، و آماده سازی آن 
در تحمل زحمات در پیروی از او. کتاب مشحون از حقایق عمیق روحانی و چشم اندازهایی الهام بخش در باب زندگی عملی مسیحی ست. بون هوفر 
که الهیدانی برجسته نیز هست، در بخشهایی از کتاب به شکلی موجز، دیدگاه های الهیاتی پیشروانۀ خود را نیز بیان می کند، اما در کل، هدف 
اصلی او بر انگیختن خوانندگاِن هم عصر خود به بازنگری اساسی در مورد معنای واقعی پیروی مسیح در دورانی ست که تالطمات سیاسی و روحیۀ 
مسامحه با دنیا در حال غالب شدن بر کلیساست. این کتاب همچنین تالشی جدی برای تصحیح دیدگاههای غلطی ست که در مورد معنای فیض 

وجود دارد. در ذیل بخشهایی از این کتاب را که به قلم شیوای آرمان رشدی به فارسی برگردانیده شده است، می خوانیم:

فیِض ارزان دشمن مرگبار کلیسای ما است. ما امروز برای فیِض گران 
ارزان یعنی موعظۀ بخشایش گناهان بدون توبه،  مبارزه می کنیم. فیِض 
به  اعتراف  بدون  عشاءربانی  در  شرکت  کلیسایی،  انضباط  بدون  تعمید 
گناه، اعالم مغفرت بدون اعتراف شخصی. فیِض ارزان فیضی است بدون 
شاگردی، فیضی بدون صلیب، فیضی بدون عیسای مسیح زنده و تجسم 

یافته.

فیِض گران قیمت همان گنجی است که در مزرعه پنهان شده است که 
آوردنش می رود و همۀ دارایی خود را می فروشد.  شخص برای به دست 
همان مروارید گرانبهایی است که بازرگان همۀ اموال خود را برای به دست 
آوردن آن می فروشد. آن فرمانروایی شاهانۀ مسیح است که به خاطرش 
دعوت  همان  درمــی آورد،  است،  او  لغزش  باعث  که  را  چشمی  شخص 
عیسای مسیح است که در مقابل آن، شاگرد تورش را رها می سازد و او 

را پیروی می کند.

باید پیوسته "بخواهیم"، عطیه ای  فیض گران همان انجیلی است که 
است که باید "بجوییم"، دری است که باید "بکوبیم".

چنین فیضی "گران" است زیرا ما را به پیروی فرا می خواند و "فیض" 
است زیرا ما را به پیروی از عیسای مسیح فرا می خواند. گران است زیرا به 
بهای جان کسی تمام شد، و فیض است زیرا یگانه حیات واقعی را به انسان 

ارزانی می دارد ... مهمتر از همه "گران" است زیرا برای خدا به بهای 
جان پسرش تمام شد ... و انچه برای خدا گران تمام شد، 

نمی تواند برای ما ارزان باشد.

است.  شده  مهیا  مسیحی  هر  بــرای  صلیب 
نخستین رنج مسیح گونه که هر کس باید تجربه 
این  به  وابستگی  ساختن  رها  به  دعوت  کند، 
است  کهنه  انسانیت  برای  مردن  است.  دنیا 
وارد  وقتی  است.  با مسیح  نتیجۀ مالقات  که 

مرگ  با  اتحاد  در  را  خود  می شویم،  شاگردی 
خود  زندگی  یعنی  می نماییم،  او  تسلیم  مسیح 

به معنی  آغاز می گردد. صلیب  اینچنین  به مرگ می سپاریم. شاگردی  را 
خاتمۀ هولناک زندگی خداترسانه و شاد نیست بلکه درست در همان اغاز 
را  کسی  مسیح  وقتی  می گیرد.  قرار  ما  راه  سر  بر  مسیح  با  ما  مشارکت 

فرا می خواَند، از او می خواهد که بیاید و بمیرد...

... رنج نشانۀ شاگردی واقعی است. شاگرد از استاد خود باالتر نیست 
مواد  از  یکی  و  می دانست.  واقعی  کلیسای  نشانه های  از  را  رنج  لوتر   ...
اعتراف نامۀ آگسبورگ نیز کلیسا را همچون جامعه ای توصیف می کند که 
شهادت  به  و  می بینند  آزار  انجیل  خاطر  به  که  است  از کسانی  متشکل 
می رسند. اگر از برداشتن صلیب خود امتناع ورزیم و نخواهیم تابع رنج 
و طرد شدن از سوی انسانها گردیم، مشارکت خود را با مسیح از دست 
خواهیم داد و دیگر پیرو او نخواهیم بود. اما اگر زندگی خود را در خدمت 
او از دست بدهیم و صلیب خود را حمل کنیم، بار دیگر زندگی خود را در 
عار  شاگردی،  مقابل  نقطۀ  یافت.  خواهیم  باز  مسیح  با صلیب  مشارکت 
داشتن از صلیب او و از تمام اهانتهایی است که صلیب به همراه می آورد.

هر کسی که در قوت تعمید مسیح زندگی می کند، در واقع در قوت مرگ 
مسیح زندگی می کند. زندگی ایشان در نبرد میان جسم و روح، و در رنج 
مهلکی که شیطان هر روز بر ایشان وارد می سازد ، نشان از مردنی هر روزه 
دارد. این رنج مسیح است که همۀ شاگردان باید بر زمین آن را متحمل 
تنگاتنگ  بسیار  شراکتی  شایستۀ  پیروانش  از  اندکی  بسیار  تعداد  شوند. 
فرد  هر  مبارک.  شهادتی  با  یعنی  می شوند،  شمرده  او  رنجهای  با 
اندازه با شکل مسیح مصلوب همسان  این  تا به  مسیحی 
علنی  اهانت  معرض  در  مسیحیان  وقتی  نمی گردد. 
او  خاطر  به  و  می کشند  رنج  وقتی  می گیرند،  قرار 
می میرند، مسیح شکلی قابل رؤیت در کلیسایش 
می گیرد. در این امر، صورت الهی را می بینیم 
که از نو از طریق قدرت مسیح مصلوب خلق 
از  مسیحی،  زندگی  سراسر  در  اما  می شود. 
تعمید تا شهادت، همان رنج و همان مرگ را 

می یابیم.

گنج های روحانی
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 کتاب تجدید حیات روحانی، کتابی ست که خواندن آن برای خادمان 
و شبانان ضرورت بسیار دارد، چراکه به مسائلی می پردازد که ممکن است 
بسیاری از شبانان در طول خدمت روحانی خود با آن مواجه شوند. تأکید 
فعالیت  و  مؤثر،  و  مفید  خدمت  گاهی  که  است  این  بر  کتاب  این  اصلی 
روحانی جدی و شبانه روزی در کلیساها و سازمانهای مسیحی، می تواند 
منجر به از دست دادن سالمت روحانی و روانی یک خادم شود و آسیبهایی 
بنیانگزار  نویسندۀ کتاب، لنس ویت،  آورد.  وارد  او  به خانوادۀ  نیز  جدی 
"سازمان تجدید حیات" است، و برای سالیانی متمادی شبانان و خادمان 
را خدمت کرده است. ویت که خود سی سال تجربۀ خدمت شبانی را دارد، 
می کوشد تا آن دسته از شبانان و خادمان را که با تمام وجود خود را وقف 
خدمت کرده اند، متوجه سازد که نیاز دارند پیوسته وضعیت روحانی خود 
را مورد ارزیابی قرار دهند و در مواقع مقتضی، مدتی را به خلوت کردن با 

خدا و استراحت اختصاص دهند.

آغاز  زندگی خادمان و شبانان مسیحی  از  آمارهایی چند  ارائۀ  با  کتاب 
می شود و سپس با اشاره به تجربیات شخصی خوِد نویسنده و آنچه که وی 
در طی سی سال خدمت کلیسایی اش شاهد آن بوده، به این می پردازد که 
عادات و روشهای غلط در خدمت مسیحی، و داشتن نگرشی عمل محور، 
با مشکالت جّدی  و خادمان  نهایت می تواند موجب شود که شبانان  در 
و  عشق  با  نفر  هزار  هزاران  سال  هر  شوند.  روبه رو  روحانی  و  شخصیتی 
عالقه، خدمت مسیحی خود را شروع می کنند، اما اگر نتوانند به شکلی 
زندگی و خدمت کنند که در عین گسترش پادشاهی خدا و نجات جانها، 

رابطه ای عمیق و جّدی نیز با خداوند داشته باشند، با معضالت بسیاری 
مواجه خواهند شد.

در آغاز، نویسنده از روت بارتون، رهبر و نویسندۀ مسیحی، نقل قولی را 
ذکر می کند که بد نیست در اینجا نگاهی به آن بیندازیم:

یک خادم می تواند در دنیای خدمت، قله های موفقیت را فتح کند 
و در عین حال، جان خود را ببازد ... این روزها، بین آنچه روان 
هنر  نظریه پردازاِن  آنچه  و  است  آن  نیازمند  برای سالمتش  آدمی 
واقعی  تنشی  ترغیب می کنند،  را  آن  و  پی اش هستند  در  رهبری 

وجود دارد. 

خدمات  خاطر  به  خــادم،  یک  که  می پردازد  این  به  نویسنده  سپس، 
شبانه روزی و عدم اختصاص وقت کافی به رابطۀ شخصی با خدا، می تواند 

1Replenish( نام کتاب: تجدید حیات روحانی

1Lance Witt( نویسنده: لنس ویت
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خدمت  که  می سازد  خاطرنشان  و  شــود.  روحانی  فقر  و  خشکی  دچــار 
از دروْن تهی، و حیات روحانی  را  سنگین و بی وقفه، ممکن است خادم 
او را بخشکاند. و بر این اساس، به آنچه که آن را "هنر مراقبت از روان" 
و  ایجاد  بدون  خادم  یک  که  این  به  یعنی  می کند،  اشاره  می گذارد،  نام 
فعالیتهای  و  روحانی  خدمات  و  خود  درونی  حیات  میان  تعادل  برقراری 
کلیسایی اش، نمی تواند آن خادم نمونه ای باشد که خدا انتظار دارد و تأکید 
می کند که برای خدا، حیات درونی و سالمت روحانی یک شبان به همان 
اندازه حائز اهمیت است که خدمت او، و خدا خادمانی را که حیاتی دوگانه 

دارند، نمی خواهد.

در فصول آغازین، نویسنده برخی از نشانه ها و ویژگیهای خدمت ناسالم 
وضعیت  این  از  برون رفت  راههای  به  بعدی،  فصول  در  و  برمی شمارد  را 

دشوار اشاره می کند.

به نظر ویت، در بسیاری از موارد، فضای غالب بر خدمات روحانی، بر 
موفقیتهای چشمگیر، بزرگ شدن کلیساها، افزایش درآمدهای کلیسایی، 
بزرگ  ساختمانهای  داشتن  برای  تالش  و  خیره کننده،  ظواهر  به  توجه 
در  و  اهــداف،  این  به  رسیدن  برای  شبان  یک  می کند.  تأکید  کلیسایی 
صورت تحقق آنها، برای حفظ این دستاوردها، باید شبانه روز تالش کند. 
فعالیتهای پر شتاب، و برنامه ریزیهای دقیق، و تالش برای عقب نماندن 
از قافله سبب می شود تا کل زندگی او در خدمت خالصه شود. در حالی که 
عیسی، حیات یک شبان، است و نه خدمت او. یک شبان به خاطر فقدان 
وقت کافی برای تمرکز بر درون خود، گاه مجبور می شود تصویری از خود به 
جماعت ارائه دهد که انعکاس درستی از درون او نیست. نویسنده در فصل 
چهارم کتاب به این موضوع می پردازد و آن را "مدیریت ظاهر" می نامد و 
زندگی  مقابل  در  نمی توانست  به هیچ وجه  اینکه عیسی  بر  تأکید می کند 
او گناهکاراِن صادق  بود.  بسیار جدی  آن  مورد  در  و  بیاورد  تاب  دوگانه 
و بی ریا را می پذیرفت، اما فریسیاِن متظاهر و ریاکار را که حیاتی دوگانه 
داشتند، تحمل نمی کرد. برای عیسی صداقت و راستی ارزشهایی بنیادین 
بود و در موردشان تخفیفی قائل نمی شد. در چنین شرایطی اگرچه خدمت 
از درون احساس خالی بودن و  اما چون  به پیش رود،  با موفقیت  شبان 
نارضایتی می کند، مجبور می شود در برابر دیگران ظاهر خود را حفظ کند. 

از کتاب خود به عالئم و نشانگان کسی که  نویسنده در چندین فصل 
در  مثال  برای  دارد، می پردازد.  پرمشغله  ولی خدمتی  از درون خالی ست 
فصل ششم کتاب، او در مورد پدیدۀ جاه طلبی در خدمت سخن می گوید، 
یعنی این که فرد در دراز مدت و به شکلی ناخودآگاه، جاه طلبیهای شخصی 
اهداف  روحانی،  ارزشهای  نام  به  و  روحانی می پوشاند،  با پوشش  را  خود 
شخصی خود را دنبال می کند. از نظر وی، تجهیز رهبران جوان با رؤیای 
رهبری و مفاهیم مربوط به استراتژی و اصول رشد کلیسا، بدون اینکه آنان 
اهمیت داشتن حیاِت درونِی سالم را درک کنند، بسیار خطرناک است. 
بدین ترتیب، شبان و خادم باید پیوسته انگیزه های خود را ارزیابی کند و به 

حیات درونی خود بسیار اهمیت دهد. 

اشاره  قرار گرفتن«،  تأیید  مورد  »اعتیاِد  به  نویسنده  دیگر،  فصلی  در 
می کند که ممکن است یکی دیگر از آفات و بیماریهای خدمتی باشد. در 
از جانب دیگران به هدف اصلی  تأیید و تصدیق شدن  از مواقع،  بسیاری 
یک شبان تبدیل می شود و ممکن است او پیوسته دلنگران این باشد که 
دیگران در موردش چه می گویند و تمام تالشهای خود را برای کسب تأیید 

و رضایت دیگران صرف کند.

در بخش دیگری از کتاب، نویسنده به معضل دیگری که تنهایی شبان 
و خادم است، می پردازد. به طور کلی، یک شبان و خادم به خاطر جایگاه 
میان  در  دیگران  با  را  خود  مسائل  و  مشکالت  نمی تواند  خود  خدمتی 
بگذارد، و تنهایی خطری است که می تواند به یک شبان آسیبهای جدی 
بزند. برای یک شبان، وجود کسانی که او بتواند با آنها مشکالت و مسائل 
شخصی خود را در میان بگذارد، یا داشتن دوستی رازنگه دار که بتواند در 
بگوید،  با وی سخن  و ضعفهای خود  ناامیدیها، خستگیها  آرزوها،  مورد 
بسیار ضروری ست. همچنین به این آمار تکان دهنده اشاره می کند که ۷۰ 
درصد از شبانان و خادمان مسیحی اگر چه در شبکه ای گسترده از روابط 
با اشخاص بسیاری در ارتباط هستند، اما دوست نزدیکی ندارند. علی رغم 
سپری  مختلف  افراد  با  گوناگون  خدمات  طول  در  آنها  وقت  تمام  اینکه 
می شود، اما ارتباطی صمیمی و نزدیک با یک دوست ندارند، و نویسنده 
این را ناسالم می داند. سپس در این رابطه، جمله ای را از نویسندۀ مشهور، 
هنری نوون ذکر می کند که می گوید: »بسیاری از رهبران مسیحی، کسانی 
هستند که نمی دانند چگونه باید با دیگران رابطه ای سالم و صمیمانه ایجاد 
کرد.« سپس، نویسندۀ کتاب می نویسد: »خدا قبل از آنکه مرا یک شبان 
بیافریند، یک انسان آفریده است و به عنوان یک انسان، مرا آفریده تا با 

دیگران رابطه ای اصیل داشته باشم.«

در فصل دیگری از کتاب، نویسنده به این مشکل می پردازد که بسیاری 
از اوقات ممکن است شبانان در این دام بیفتند که به انسانها به عنوان یک 
وسیله نگاه کنند و ارزش و شأن ذاتی آنها را درک نکنند. و اضافه می کند 
که برای برخی از شبانان، جماعت کلیسایی و صندلیهایی که پر می شوند، 
اهمیت دارند، نه انسانهایی با گوشت و پوست و احساسات و مشکالت که 

باید به شکلی اصیل آنها را خدمت کرد.

جلسات  بر  تمرکز  می گذارد،  دست  آن  بر  نویسنده  که  دیگری  مشکل 
و  حیات  او،  نظر  از  است.  شبان  یک  موفقیت  مالک  عنوان  به  یکشنبه 
سالمت یک کلیسا تنها به جلسات یکشنبۀ آن خالصه نمی شود. ممکن 
است یک شبان تصورش این باشد که چون روزهای یکشنبه تمام سالن 
کلیسا پر می شود و موعظه و پرستش به شکلی عالی انجام می گیرد، پس 
کلیسا در وضعیت سالم و مطلوبی قرار دارد. اما در نظر او، روابط درست 
ثمرآوری کل  و  تقّدس  با خدا، سطح  آنها  میزان صمیمیت  با هم،  اعضا 

کلیسا، از دیگر ویژگیهای یک کلیسای سالم محسوب می شود.

مشکل دیگری که نویسنده بدرستی به آن اشاره می کند، اعتیاد شدید 
برخی خادمان و شبانان به اینترنت و امکانات ارتباطی نوین است و اینکه 
کردن  چک  به  را  زیــادی  وقت  ــه  روزان می شود  مجبور  شبان  یک  گاهی 
ایمیلها، پاسخ دادن به پیامکها، نگاه کردن به فیس بوک، و چرخیدن در 
اینترنت اختصاص دهد. همچنین به جلساتی که با حضور خادمان کلیسا 
برگزار می شود، اشاره می کند و اینکه در این جلسات در بسیاری از مواقع، 
تماسهای  به  پاسخ  وقتشان صرف  باشند،  با هم  اینکه  از  بیشتر  خادمان 
تلفنی، پیامکهای اضطراری، و نگاه کردن به سایتهای مختلف می شود، 
زیرا هر کس با داشتن یک تلفن همراِه هوشمند، بدون اینکه توجه دیگران 
را جلب کند، در عین بودن با دیگران، می تواند تمام تمرکزش بر فضای 
ارتباطی می توانند فرصتهای عالِی  مجازی باشد! اگرچه فن آوریهای نویِن 
بسیاری را در اختیار خادمان و شبانان قرار دهند، اما گاهی هم همین ها 
می توانند موجب شوند که آنها فرصت کافی برای دعا، خانواده و ارتباطات 

انسانی دیگر نداشته باشند.
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نگاه داشتن روز شنبه به عنوان روز استراحت به شکلی آیینی(، و رعایت 
روالی برای زندگی که همیشه یک روز را در هفته به استراحت، پرستش 
و  روانی  سالمت  حفظ  برای  مهم  اصلی  بدهیم،  اختصاص  آرام  زندگی  و 

روحانی ماست.

آمادگی برای نه گفتن، و تعیین مرزها در خدمت، عامل مهم دیگری در 
هنر مراقبت از روان است. یک خادم باید بداند که نباید به همۀ خواسته ها 
و دعوتها جواب مثبت بدهد، و باید توان نه گفتن به برخی خواسته ها را در 
خود پرورش دهد. همچنین باید مرزها و حدود خدمت خود را مشخص 
کند، چراکه قرار نیست او در همه جا حاضر باشد. او برای حفظ سالمت 
روحانی و روانی خود، باید در قلمروها و حدودی که می داند خدا برای او 

تعیین کرده است، خدمت کند.

زمینۀ  در  نیز  دیگری  ارزشمند  نکات  به  روحانی  حیات  تجدید  کتاب 
نوشتار  این  حوصلۀ  در  آنها  همۀ  به  پرداختن  می کند که  اشــاره  خدمت 
نیست. امید ما بر این است که کتاب فوق که به تازگی به زبان فارسی نیز 
ترجمه شده، بزودی در دسترس خادمان و شبانان ایرانی قرار بگیرد و به 

زیور طبع آراسته شود.

پس از اشاره به تمامی این آفات و مشکالت، نویسنده به هنر مراقبت 
از جان می پردازد، یعنی به این مسئله که یک شبان در زندگی خود، برای 
تا  بگیرد  پیش  در  باید  را  روشی  روحانی اش چه  و  روانی  تضمین سالمت 
او  نظر  از  باشد.  خدا  کالم  معیارهای  با  متناسب  نیز  درونی اش  وضعیت 
مفید  در  آنها  ارزش  کنند که  درک  را  حقیقت  این  نخست  باید  خادمین 
بودنشان نیست، و هر عنوان و سمت کلیسایی هم داشته باشند، باز برای 
خدا ارزش دارند چراکه او آنها را به صورت خود آفریده، و برای او، داشتن 
رابطه ای صمیمی و عاشقانه با او، بیش از خدمت ارزش دارد. سپس در این 
راستا می نویسد که ما خادمین باید نظم جدیدی به زندگی مان ببخشیم، 
و با سبکتر کردن برنامه های خدمتی مان، هر روز وقتی مشخص به دعا و 
تفکر در حضور خدا اختصاص دهیم. در واقع، به نظر نویسنده، سرزندگی 
و سالمت روحانی یک خادم، به حضور خدا در زندگی او ربط دارد، و هر 
خادم و شبان باید هر روز وقت کافی به حضور خدا و تفکر و تعمق در کالم 

او اختصاص دهند.

عامل بعدی در هنر مراقبت از سالمت جان و روان، استراحت و فاصله 
گرفتن از خدمت، و اختصاص دادن وقت کافی به خانواده، و پرداختن به 
در کالم  آن  اهمیت  و  َشّبات  از  نویسنده  است.  ورزش  و  تفریحات سالم 
نه  )و  َشّبات،  اصل  رعایت  که  است  باور  این  بر  و  می گوید،  سخن  خدا 
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برگزار می شد، شرکت  آن شام خداوند  در  که  در جلسه ای  پیش  مدتی 
داشتم . خادمی که مراسم را به جا می آورد در مورد ابعاد مختلف »حضور 
واقعی« مسیح در شام خداوند سخن می گفت. چیزی از شروع سخنان او 
نگذشته بود که به تدریج حس کردم فکر من طبق معمول بنای رخت بر 
بستن به جاهای دیگر نهاده است. درست زمانی که ذهن من آماده می شد 
به  اندیشیدن  بسوی  بی هدف  و  شود  کنده  زمین  از  هواپیمایی  مانند  تا 
نهار، و لیست مواد غذایی  که باید بعد از ظهر می خریدم، و دیار دوردست 
ایمیلهایی که باید چک می کردم، پر بکشد، کشیش مسیر سخنانش را به 
طرز غیرمنتظره ای تغییر داد و گفت:  شاید بهتر باشد به جای تأمل در 

مفهوم حضور واقعی مسیح، از خود بپرسیم:

»آیا خود من واقعأ حضور دارم؟« 

حاضرفقدان  عصر  در  ما  معضالت  بزرگترین  از  یکی  می رسد  نظر  به 
"توجه" باشد.

اما این ویژگی یا قوه ای که آن را "توجه" می نامیم چیست و چگونه باید 
آن را درک کرد؟ 

"توجه"  دانست.  خاص  نکته ای  حول  افکار  تمرکز  می توان  را  "توجه" 
به  که شخص  زمانی  یعنی  بودن.  دراینجا-  هم کنون-  از  است  متشکل 
امری خاص، در مکانی خاص، و زمانی خاص روی می کند. "توجه" قابلیتی 
است که مانند عضله، با تمرین و ممارست تقویت می شود. قابلیت "توجه" 

توجه  بدان  آنچه  است.  برخوردار  از سرمایه ای محدود  ما  در 
می کنیم، می تواند سود بسیار برایمان به ارمغان آورد، 

و یا اینکه روح ما را دچار ورشکستگی سازد. زیرا 
می دهد  نشان  می کنیم،  توجه  بدان  آنچه 

یعنی"  توجه،  ارزِش  واجد  را  چه چیزی 
همین  بــه  می شماریم.  ارزشــمــنــد" 

آن  آنچه  به  اغلب  آگوستین  دلیل، 
  ordo amoris عــشــق مراتب  را 
یعنی  می کند:  اشـــاره  می نامد، 
عشق ورزیدن به هر چیزمتناسب 
از نظر  آن.  واقعی  با شان وارزش 
زندگی  یــک  ویــژگــی  آگوستین، 
عشق  درست  مراتب  وجود  نیکو، 

است. 

در کمال تأسف، حواس پرتی حاکم بر 
زندگی مدرِن ما حاکی از آن است که ما یا 

بی اعتقاد به هرگونه نظام ارزشی مشخص و یا 
در  چیزهاییم.  واقعی  ارزِش  تشخیِص  قوۀ  از  عاری 

امور  به سوی  است  ما  زندگی  اعالی  آنچه خیر  از  ما  توجه  اغلب  نتیجه، 
دیگر معطوف می شود و از همین رو نمی توانیم زندگی خود را در راستای 
آن جهت دهیم.  اتالف توجه با پرداختن به امور بیهوده، متضمن خطرات 
منفک  بدنمان  از  ما  فکر  اغلب  حواس پرتی،  عصر  این  در  است.  بسیار 
و  واحد  ما دیگرکلیتی  یکپارچگی هستیم. وجود  و  انسجام  فاقد  می شود. 
یکپارچه نیست، بلکه جهان را به شکلی چندپاره تجربه می کنیم. در عین 
حال که در جایی حضور داریم، در واقع غایبیم. در آِن واحد در دو جاییم و 
در هیچ کدام.  گویی دوشقه شده ایم، اما کماکان در حالتی شناور حضوری 
بینابینی داریم، اما در هیچ جای خاصی هم نیستیم.  ما در معرض این 
از  الیوت،   . از میان تهی شویم. شعر تی. اس  خطر جدی قرار داریم که 
از  عاری  قالِب   « ماست:  حال  وصف  بخوبی  پوشالی"،  "مردان  منظومه 

شکل، سایۀ  عاری از رنگ، نیروی ناتوان، و ِژست عاری از حرکت.« 

با تمرین »نه« گفتن و سپس »آری« گفتن رشد می کند؛ با  "توجه" 
»نه«  این حرکت  واحد.  امر  به  توجه  منظور  به  بسیار  امور  نادیده گرفتن 
را  به منظور توجه کردن  نادیده گرفتن  و  گفتن و سپس »آری« گفتن، 
می توان با انجام برخی انضباطهای روحانی چون روزه، سکوت و رعایت روز 
شبات در خود رشد داد. ما از خوردن غذا دست می شوییم تا از خود خدا 
و نانی که او می بخشد تغذیه کنیم، و بدینسان توانایی می یابیم به دیگران 
خوراک دهیم. ما در سکوت انتظار می کشیم تا از خدا بشنویم و کالمی از 
او دریافت کنیم، تا قدرت بیابیم با دیگران سخن بگوییم. ما از کار خود 
دست می کشیم تا استراحت کنیم و به یاد آوریم که کیستیم: انسان، و نه 
روبوت. ما شخصیتمندیم و از این رو، این قابلیت به ما بخشیده شده که 

دیگران را محبت کنیم.

ما به عنوان مسیحی نیاز داریم تا قابلیت "توجه" را در خود 
بپرورانیم و این مستلزم وجود جامعه ای از شاگردان 
است که بتوانند یکدیگر را در این فر آیند حمایت 
اموری  شناخت  نیازمند  همچنین  کنند. 
توجه اند.  شایان  درستی  به  که  اســت 
پولس رسول در این مورد رهنمودی 

به ما می دهد:

»در پایان ای برادران، هر آنچه 
راست است، هر آنچه واالست، هر 
آنچه درست است، هر آنچه پاک 
داشتنی  دوســت  آنچه  هر  اســت، 
بدان  اســت،  ستودنی  آنچه  هر  و 
است  عالی  چیزی  اگر  بیندیشید. 
و شایان ستایش، در آن تأمل کنید. 
و هر  پذیرفته اید  و  آموخته  از من  آنچه 
دیده اید،  من  در  یا  و  شنیده  من  از  آنچه 
با  آرامش  خدای  که  آورید،  عمل  به  را  همان 

شما خواهد بود.«)فیلیپیان ۴ : ۸ – ۹ (

شادی فاتحی

دعوت به »توجه« 
در جهانی بی»توجه«
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I was participating in the Eucharist last Sunday. As 
the minister was describing the diverse perspectives on 
the ‘real presence’ of Christ in the Eucharist, gradually 
I foresaw the inevitable: my mental checking out. Just 
as my mind prepared to disembark and wander towards 
the contemplation of lunch, the list of food items I had to 
buy later in the afternoon, and the distant lands of my 
googlemail inbox, the minister made a surprising turn. 
He proposed that even better than enquiring into the 
presence of Christ we might ask instead, 

“Am I really present?”

One of our greatest contemporary problems seems to 
be our lack of attention. 

But what is this faculty of attention and how are we to 
understand it? 

Attention is the merging of concentration on a particular 
point. It consists of being here now, where an individual 
is attending to a particular thing, at a particular place, 
and at a particular time. It is a faculty whose power of 
employment can be strengthened like a muscle through 
habitual practice. 

Attention is a finite resource. What we pay attention 
to can either pay great dividends or can bankrupt our 
souls because what we attend to is a symptom of what 
we believe to be worthy of our attention, that is, what we 
value. And what we value is a direct result of what we 
love. This is why St Augustine often referred to the ordo 
amoris: loving everything with the degree and kind of 
love appropriate to it. For St Augustine, a good life was 
characterized by rightly ordered loves. 

Sadly, our modern distractibility suggests that we 

are either agnostic or incapable of discerning what we 
ought to value. As a result, we are often distracted from 
the Good and therefore cannot orient our lives towards 
that end. There is great danger in wasting away our 
attention. In this age of distraction, our minds are often 
separated from our bodies. We lack integrity. We appear 
to be no longer whole, unified selves, but experience the 
world as fragmented. We are present and yet absent: in 
two places at once and neither simultaneously. We are 
cut adrift, but still floating as if somewhere in between 
and no place in particular. There is a serious risk of our 
becoming hollow: “shape without form, shade without 
color, paralyzed force, gesture without motion.”

Attention is developed through the exercise of saying 
‘no’ and then saying ‘yes’, of overlooking the many in 
order to attend the one. This art of saying “no” to say 
“yes”, of ignoring in order to attend, can be developed 
through the practice of spiritual disciplines like fasting, 
silence and the celebration of the Sabbath. We fast from 
consuming in order to feast upon God and His bread, 
so we are enabled to feed others. We enter into silence 
in order to hear from God and have a word, so we are 
enabled to speak to others. We cease our work in order 
to rest and be reminded of who we are: humans, not 
robots, having a “self”, so we are enabled to love others.

As Christians, we need to educate our faculty of 
attention and this necessitates a community of disciples 
that can carry each other along in the process. It also 
requires identifying the proper objects of attention. St 
Paul provides a way forward:

“Brothers and sisters, to the degree that anything is 
true, noble, just, pure, lovely or commendable; if anything 
is virtuous or worthy of praise, attend to these things. 
What you have learned, and received, and heard, and 
observed in me – practice these things – and the God of 
peace will be with you.” (Philippians 4:8-9)

A Call to Attention 
in a World of Distractions

Shadi Fatehi
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