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هنری،  آفرینش  چــون  انسانی،  حیات  عملکردهای  از  بخشی  اســت، 
دستاوردهای فرهنگی و مهارتهایی که در نهایت منجر به حاکمیت انسان 
بر جهان آفرینش می شوند و تکنولوژی یکی از نمودهای آن است، در واقع 
منعکس کنندۀ صورت خدا در انسان هستند و خدا می خواهد آنچه را که 
در  اما  برهاند.  نیستی  از  است،  بشری   ارزشمند  و دستاوردهای  ابداعات 
عین حال کتاب مقدس به ما می گوید که هیچ عرصه ای از خلقت از تأثیر 
گناه و عواقب آن مصون نمانده است، لذا دستاوردهای فرهنگ و تمدن 
بشری به میزانهای مختلف از گناه و سقوط تأثیر پذیرفته، نیاز به تقدیس 
و دگرگونی دارند. در واقع گرایش غالب بر فرهنگ و تمدن و هنر معاصر، 
پرستش نْفس و پرستش خدایانی است که جای خدای حقیقی را گرفته اند. 
خوانده  مسیح  شاگردان  عنوان  به  مسیحیان  که  عرصه هایی  از  یکی  لذا 
شده اند تا ارزشهای پادشاهی خدا را در آن گسترش داده، اطاعت از مسیح 
اجتماعی  زندگی  و  و هنر  فرهنگ  آورند، عرصۀ  به عمل  آن  در گسترۀ  را 

است.

می شود:  دیده  متفاوتی  دیدگاههای  مورد  این  در  مسیحیان  بین  در 
گروهی از مسیحیان این عرصه ها را عرصۀ حاکمیت گناه و نْفس و شرارت 
و شیطان می دانند که شاگردان واقعی مسیح را با آنها کاری نیست. این 
غیرمسیحیان  به  کاماًل  را  مشترک  حیات  عرصه های  از مسیحیان،  گروه 
در  و  می آفرینند،  خود  بــرای  که  فرهنگهایی  خــرده  در  و  وامی گذارند 
قلمروهای خصوصی محدودی که برای خود تعریف کرده اند، خویشتن را 
محبوس می کنند. رهبانیت و دنیاگریزی از جلوه های بارز این نگرش در 
بین این گروه از مسیحیان است. به اعتقاد برخی متفکران مسیحی، یکی 

سخن آغازین

 شاگردی در عرصه های
اجتماعی و فرهنگی

عیسای مسیح به شاگردانش گفت که بروند و همۀ قومها را 
شاگرد سازند. در واقع، مأموریت کلیسا نه شاگردسازی اشخاص 
منفرد، بلکه شاگردسازی قومهاست. این کالم همچنین بدین 
معناست که نه فقط حیات یک فرد، بلکه عرصه های حیات مشترک انسانی، 
که شامل فرهنگ و هنر و همۀ ویژگیهایی می شود که هویت و تمدن یک 
ملت را می سازند، باید بر اساس ارزشهای پادشاهی خدا از نو تعریف شوند 
او  ایمان می آورد و شاگرد  و شکل بگیرند. وقتی کسی به عیسای مسیح 
می شود، یکی از الزامات و داللتهای شاگردی این است که وی در عرصۀ 
حیات اجتماعی و فرهنگی نیز سعی کند از عیسای مسیح پیروی کند و 
و  اجتماعی  موجوداتی  انسانها  دهد.  را گسترش  خدا  پادشاهی  ارزشهای 
از اجتماع و فرهنگی که در آن زندگی می کنند،  فرهنگی هستند و عمیقًا 
تأثیر می پذیرند. لذا به وجود آوردن هرگونه تأثیر ماندگار، مستلزم این است 
که شاگردان مسیح برای دگرگون سازی عرصه های مختلف حیات اجتماعی 
رسانه های  آموزشی،  نهادهای  و  تربیت  و  تعلیم  شامل  که  فرهنگی،  و 
جمعی، هنر، نهادهای فرهنگی و بسیار عرصه های دیگر می شود، تالشی 

بی وقفه داشته باشند. 

در واقع در نجات مسیحی نه فقط روح و جان و جسم انسانهای منفرد 
نجات می یابد، بلکه خدا می خواهد تا بسیاری از ابعاد ارزشمند خلقت خود 
را نیز نجات بخشد. در کتاب مکاشفه در مورد اورشلیم آسمانی می خوانیم 
و  )مکاشفه۲۱: ۲۶(  شد«  خواهد  آورده  آنجا  به  قومها  شکوه  و  »فّر  که 
آورد«  آنجا خواهند  به  را  پادشاهان زمین، جاه و جالل خود  و  نیز »... 
شده  آفریده  خدا  صــورت  به  انسان  چون  واقــع،  در  )مکاشفه۲۱: ۲۴(. 

کشیشروبرتآسریان

سردبیر
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از دالیل اصلی غالب شدن تفکر سکوالریسم یا عرفی گرایی در دنیای معاصر 
)البته در کنار دالیل دیگر( این بوده است که بسیاری از مسیحیان چنان 

که باید نقش خود را در عرصه های حیات جمعی و فکری ایفا نکرده اند.

در بین گروهی دیگر از مسیحیان نیز این دیدگاه وجود دارد که عرصه های 
حیات اجتماعی و فرهنگی عرصه هایی هستند که باید مسیحیان ارزشهای 
پادشاهی خدا را در آنها گسترش دهند و بخشی از شاگردی مسیح را تالش 
برای تأثیرگذاری در این قلمروها می دانند. آنها سعی می کنند با توجه به 

مالحظات ذیل این وظیفه را انجام دهند:

í  در هر فرهنگ عناصر با ارزشی وجود دارند که اگرچه مستقیمًا
عناصری مسیحی نیستند، اما ارزشهای اخالقی واالیی هستند که 
با توجه به اصل مکاشفۀ عمومی خدا و عملکرد فیض عام خدا، 
در فرهنگها و زمانهای مختلف متجلی شده اند. مسیحیان باید در 
جهت تقویت این عناصر و ارزشها بکوشند و آنها را ترویج دهند.

í  ،دیگر عبارت  به  باشند،  نمک  شده اند  خوانده  مسیحیان 
نقش آنان این است که مانع از انحطاط و فساد بیشتر فرهنگها 

در  نیرومند  گرایشی  گاه  که  شوند  انسانی  تمدنهای  و 
جهت انحطاط و شرارت بر آنها حاکم می شود. برای 

ارزشها  ضد  گاه  معاصر،  جوامع  برخی  در  مثال، 
و  مرگ اندیشی  فرهنگ  و  می شوند  حاکم 

سخره  به  یا  و  مــرز،  و  حد  بی  خشونت 
تبدیل  خانوادگی  ارزشهای  گرفتن 

به هنجارهای مطلوب می شوند. 
چنین  در  مــســیــحــیــان  نــقــش 
مبارزه  با  که  است  این  شرایطی 

با این گرایشهای مخرب و به عنوان 
نمک مانع از انحطاط بیشتر این فرهنگها 

اینجا  در  مسیحیان  دیگر،  عبارت  به  شوند. 
باید نقش بازدارنده داشته باشند و مانع از گسترش 

و  عمومی  فرهنگ  عرصۀ  در  فساد  و  شرارت  فزایندۀ 
جامعه شوند.

í  مسیحیان همچنین خوانده شده اند تا در هر فرهنگی نقش
ارزشهای  تدریجی  عرضۀ  با  یعنی  باشند،  داشته  را  خمیرمایه 
پادشاهی خدا در عرصه های حیات عمومی، به تدریج بر آنها تأثیر 
گذارند و موجبات تحول و دگرگونی آنها را فراهم سازند. حضور 
مسیحیان و ارزشهایی که آنها منعکس کنندۀ آن هستند، می تواند 
نقش خمیرمایه را داشته باشد که اگرچه آهسته، اما پیوسته در 

حال دگرگون کردن ساختارها و عرصه های حیات جمعی است.

عملکرد مسیحیان در عرصۀ اجتماع و فرهنگ عمومی در سه شکل فوق 
مستلزم این است که مسیحیان با فرهنگ و زبان و مفاهیم اجتماعی عصر 
خود به خوبی آشنایی داشته باشند و با زبانی که برای فرهنگ عصرشان 
و  فکری  فضای  به  اشــراف  بدون  بگویند.  سخن  آن  با  است،  فهم  قابل 
امکان  آن  بر  غالب  و  رایج  مفاهیم  فراگیری  بدون  و  فرهنگی یک جامعه 
به  قادر  باید  که  چنان  و مسیحیان  می رود  بین  از  جامعه  با  مؤثر  ارتباط 

تأثیرگذاری بر فضای فکری و فرهنگی عصر خود نخواهند بود.

عالوه بر مالحظات فوق، به چند نکتۀ دیگر نیز باید اشاره کنیم. همۀ 
حیات  عرصه های  بر  میزان  یک  به  ندارند که  را  دعوت  این  مسیحیان 

است  خوانده  را  برخی  خدا  و  بگذارند،  اثر  اجتماع  و  فرهنگ  و  مشترک 
که به طور خاص در این زمینه ها تأثیرگذار باشند. اما هر مسیحی در هر 
از  را  سؤال  این  باید  دارد،  قرار  که  فرهنگی ای  و  اجتماعی  حیات  عرصۀ 
خود بپرسد که به عنوان شاگرد مسیح در این قلمرو چه باید بکنم و دامنه 
صورت  در  و  باشد.  می تواند  چه  قلمرو  این  در  من  تأثیرگذاری  میزان  و 
یافتن فرصت و امکان، باید حداکثر تأثیرگذاری را بر این قلمروها داشته 
باشد. از سوی دیگر، باید این موضوع را مد نظر داشت که چه در جوامع 
سنتی غیرمسیحی و چه در جوامع سکوالر معاصر، حضور مسیحیانی که 
در فضای فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی کالمی برای گفتن دارند، به 
آزار و تالش برای حذف مسیحیان  هیچ عنوان تحمل نمی شود و جفا و 
از این قلمروها موضوعی است که هر مسیحی متعهدی که عزم آن دارد 
تا ارزشهای مسیحی را در این قلمروها مطرح کند، با آن روبرو می شود. 
جوامع سنتی ای که باورها و ارزشهای دیرینه خود را دارند و به هیچ عنوان 
خود  با  متفاوت  ارزشی  نظامهای  و  فکری  افقهایی  با  آشنایی  به  حاضر 
خواهند  بر  مسیحی  ارزشهای  با  مقابله  به  خود  خاص  دالیل  با  نیستند، 
خاست. جوامع سکوالر نیز مذهب و باورهای دینی را امری مربوط به زندگی 
شخصی و قلمرو خصوصی می دانند و طرح ارزشهای دینی و پیش فرضهای 
جهانبینی مسیحی را به سخره می گیرند. این نظامهای فکری، اگرچه 
مدارا و آزاداندیشی را ارزشهای بنیادین جامعه معرفی می کنند، اما 
در برابر هر نگرشی که پیش فرضهایی متفاوت با پیش فرضهای 
این  بر  حاکم  اخالقی  نسبی گرایی  و  سکوالر  جهانبینی 
بر  مبتنی  و  منفی  برخوردی  می کند،  مطرح  نگرش 
عدم تساهل نشان می دهند. اما مسیحیان خوانده 
شده اند که علیرغم این مشکالت، با جدیت بر 

ارزشهای مسیحی شهادت دهند.

مسیحیت در دو هزار سال گذشته نقش 
بسیار مهمی در شکل دادن به فرهنگ و تمدن 
نیز  و  بشری داشته است و فرهنگ و تمدن غرب 
برخی از جوامع شرق بدون تأثیر مسیحیت قابل تصور 
نیست. یکی از دالیل این امر وجود مسیحیانی بوده است که 
به نقش مهم خود در گسترش پادشاهی خدا در عرصه های مهم 
حیات بشری واقف بوده اند و در نتیجۀ تالشهای آنان تمدنی شکل 
گرفت که عمیقًا ملهم از ارزشهای مسیحی است. برای مثال، تأثیر باخ بر 
موسیقی مذهبی به طور اخص، و تاریخ موسیقی به طور اعم، از نمونه های 
بارز ایمانی است که بر فضای فکری و فرهنگی عصر خود و اعصار بعدی 
ادبیات  بر  تی.اس.الیوت  و  داستایوفسکی  تأثیر  یا  دارد.  انکارناپذیر  اثری 
بودند که عمیقًا دغدغه های  این دو اشخاصی  و  انکارناپذیر است،  جهانی 
مذهبی خود را داشتند و ادبیات را عرصه ای برای بیان باورهای مسیحی و 
البته دغدغه  های دیگر خود می دیدند. تاریخ نقاشی و مجسمه سازی بدون 
هنرش  که  بود  هنرمندی  او  نیست.  تصور  قابل  میکل آنژ  نظر گرفتن  در 
بر  ویلبرفورث  ویلیام  می دانست.  الهی  جالل  بیان  و  خدا  خدمت  در  را 
به  برده داری برخالف شأن ذاتی ای  است که خدا  اینکه  به  باورش  اساس 
انسان داده، مبارزات خود را علیه برده داری در انگلستان شروع کرد، و 
جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا را مارتین لوترکینگ بر اساس باورهای 
جدی اش به مساوی بودن همۀ انسانها به سرانجام رسانید. این اشخاص 
از مسیحیان  اسامی بیشمار بسیاری  و  نیستند  تاریخ  نادر در  نمونه هایی 
ماندگار  تأثیری  که  کرد  اضافه  فهرست  این  به  می توان  را  دیگر  متعهد 
آری،  داشته اند.  بشری  تمدن  و  هنر  و  فرهنگ  گوناگون  عرصه های  بر 
مسیحیان خوانده شده اند تا در عرصۀ فرهنگ عمومی و عرصه های حیات 
مشترک بشری نیز شاگرد مسیح باشند، و به عنوان نور و نمک دعوت خود 

را در پیروی وفادارانه از مسیح در این قلمروها نیز تحقق بخشند.
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مقدمه:

احساس  آن  به  نسبت  و  بــورزد  عشق  خود  کشور  به  باید  مسیحی  آیا 
است،  آسمان  شهروند  که  کسی  عنوان  به  باید  اینکه  یا  کند،  مسئولیت 
نسبت به کشور زمینی بی تفاوت و القید باشد؟  آیا خدا از ما مسیحیان 
انتظار دارد وظایف شهروندی خود را نسبت به مملکتی که در آن زندگی 
می کنیم جدی بگیریم و به دقت به آنها عمل کنیم، یا اینکه با ایمان آوردن 
و  وظایف  این  انجام  از  دیگر  خدا،  نوین  جامعۀ  در  عضویت  و  مسیح  به 
یک  وظایف، صرفًا  این  به  آیا عمل مسئوالنه  معاف هستیم؟  مسئولیتها 
وظیفۀ اجتماعی و قانونی است، یا اینکه از وظایف اخالقی و حتی دینی ما 
نیز به شمار می آید و ما نه تنها به حکومت و دولت متبوع خود، بلکه به خدا 
نیز در مورد انجام یا عدم انجام آنها پاسخگو هستیم؟ بعالوه، مسئولیت ما 
به عنوان شهروندان مسیحی تا کجاست؟ آیا مسیحی باید مالیات بپردازد؟ 
آیا مسیحی باید در انتخابات شرکت کند و رأی بدهد؟ آیا مسیحی می تواند 
کاندید نمایندگی مجلس باشد؟ آیا مسیحی موظف است به خدمت سربازی 
برود؟ و اگر به میدان جنگ اعزام شد، آیا موظف و یا حتی مجاز است، 
ولو برای دفاع از میهن، دشمن را هدف تیر خود قرار دهد؟ آیا اطاعت و 
فرمانبرداری شهروند مسیحی از حکومت خود مطلق است و یا اینکه در 

مواردی مجاز است از این اطاعت سر باز زند؟

اجتماعی  از درک درستی در مورد مسئولیتهای  از مسیحیان  بسیاری 
خود برخوردار نیستند. بسیاری بر این اساس که هیچ حکومتی حکومت 
به  نسبت  وفاداری  و  بر خالف عشق  را  میهن  به  نیست، عشق  مسیحی 
خدا تلقی می کنند و بر آنند که نقش مسیحی نسبت به جامعه و حکومت، 
اگر بتوان چنین نقشی برای او متصور شد، صرفًا نقشی انتقادی و منفی 

به  می شمارند.  ناممکن  نیز  را  انتقادی  نقش  این  حتی  بسیاری  است. 
اعتقاد اینان اگر خود مسیحیان قادر به نگاه داشتن شریعت و قوانین خدا 
نیستند، چگونه می توانند از غیرمسیحیان که بیشتر افراد جامعه را تشکیل 
بر اساس  باشند؟ مسیحی ممکن است  انتظاری داشته  می دهند، چنین 
باورهای دینی خود بر این اعتقاد باشد که سقط جنین درست نیست، ولی 
چگونه می تواند این نظر خود را به کسانی که از باورهای دینی او برخوردار 

نیستند تحمیل کند؟

خواندگیبهعنوانعضوجامعه

آموزۀ خواندگی می تواند به درک ما از مسئولیت اجتماعی مسیحی کمک 
بسیار کند. جامعۀ مدنی یکی از قلمروهای خواندگی را در کنار خانواده، کار، 
و کلیسا تشکیل می دهد. هر مسیحی خوانده شده است تا شهروند حکومت 
در  وسیله ای  وظایف شهروندی خود  انجام  با  او  باشد.  مملکتی خاص  و 
دست خدا برای رفع نیازهای هموطنان خویش است. مسیحی نیز در کنار 
مسئولیتهای  همان  از  و  می کند  زندگی  واحد  مملکتی  در  غیرمسیحیان 
مدنی و قانونی برخوردار است. خدا از طریق حکومتها و نهادهای اجتماعی 
رفع  را  آدمیان  نیازهای  و  می بیند  تدارک  خویش  خلقت  برای  فرهنگی  و 
قلمروهای  مانند  نیز  جامعه  قلمروی  در  خواندگی  نظام  هرچند  می کند. 
دیگر سقوط کرده و دچار اعوجاج و خرابیهای بسیار شده است، ولی خدا 
خواندگیها  نظام  از طریق  هنوز  و  است  فعال  آن  در  و  حاکم  آن  بر  هنوز 
نیازهای آدمیان را به لحاظهای مختلف رفع می کند. بعالوه او در مسیح 
در کار احیا و بازسازی نظام اجتماعی است و از این رو مؤمنان به مسیح از 
این خواندگی برخوردارند تا با شرکتی نقادانه در این نظام نه تنها وسایلی در 
دست خدا برای رفع نیازهای دیگر آدمیان باشند، بلکه آنان از این امتیاز 

کشیشدکترمهردادفاتحی

مدیر کانون الهیات پارس

خواندگی به عنوان 
عضو جامعه

بخش پنجم
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کند. برعکس، برخورداری از این قانون طبیعی سبب می شود که انسان در 
حضور خدا هیچ عذری نداشته باشد )رومیان ۱: ۲۰(. همۀ آدمیان در همۀ 
فرهنگها، خواه یهود و خواه غیریهود، به آمرزش الهی نیازمندند، که فقط 
در انجیل یافت می شود. ولی شریعت خدا به صورت قانون طبیعی حتی در 
جوامعی که خدا را نمی شناسند وجود دارد و شهروندان این جوامع را به 
لحاظ اخالقی مسئول و مکلف می سازد. به طور کلی، اصالحگران به سه 
کارکرد مختلف برای شریعت قائل بودند. ۱( محدود کردن شرارت و گناه 
تا انسانها بتوانند در جامعه با هم در صلح و امنیت زندگی کنند )کارکرد 
مدنی شریعت(. ۲( آگاه کردن انسانها از گناه و نیازشان به توبه و آمرزش 
الهی )کارکرد الهیاتی شریعت(. ۳( هدایت و راهنمایی مؤمنان به مسیح 
نخست  کارکرد  تعلیمی شریعت(.  )کارکرد  ارادۀ خدا  با  زندگی مطابق  در 
مبنایی برای نقد اجتماعی مسیحی فراهم می آورد. مسیحیان می توانند بر 
این اساس در ارتباطشان با حکومت و شهروندان غیرمسیحی به استدالل 

و نقد اخالقی و اجتماعی دست بزنند.

و  است  نسبی  اخالقیات  که  می شود  ادعا  اغلب  امروز  جهان  در  البته 
اصول اخالقی عینی و مطلق وجود ندارد. قوانین اخالقی بنا بر این دیدگاه 
و  عمومی  اخالقی  نظام  هیچ  و  گوناگونند  فرهنگهای  و  جوامع  برساختۀ 
جهانشمول وجود ندارد که همه بدان استناد کنند. ولی واقعیت این است 
و فرهنگهای مختلف وجود  تفاوتهایی که میان جوامع  با وجود همۀ  که 
همۀ  دارنــد.  باور  عینی  اخالقیات  نوعی  به  کمابیش  جوامع  همۀ  دارد، 
برخوردارند.  به مسائل جنسی  نسبت  اخالقی خاص  از حساسیت  جوامع 
همه دارای قوانینی بر ضد دزدی و قتل هستند. همه ارزشهای خانوادگی 
مورد  این  در  بزرگی  مشترک  زمینۀ  بنابراین  می دارند.  پاس  شدت  به  را 
میان مسیحی و غیرمسیحی وجود دارد که امکان نقد اخالقی و اجتماعی 
اخالقی  و وجدان  اخالق طبیعی  البته  فراهم می آورد.  برای مسیحیان  را 
اثر گناه سقوط کرده و در بسیاری موارد قادر به هدایت اخالقی  بشر در 
درست انسان نیست. به همین دلیل مسیحیان که از مکاشفه خاص 
ارادۀ خدا در مسیح و در کتاب مقدس برخوردارند در جایگاه 
ممتازی برای هدایت جامعه به سوی رفتار اخالقی 

درست قرار دارند.

ــا و  ــه ــت ــل ایـــنـــکـــه م
از  حــکــومــتــهــا 

و مسئولیت خاص نیز برخوردارند تا همچون نور و نمک در جهت احیای 
نظام اجتماعی در انطباق با قوانین الهی و ارزشهای پادشاهی خدا بکوشند. 
مؤمن به مسیح همانگونه که به عنوان یک پزشک در قلمروی کار و به 
عنوان یک پدر در قلمروی خانواده به محبت و خدمت به همسایۀ خود 
و رفع نیازهای او مشغول است، همچنین می تواند به عنوان یک نماینده 
مجلس یا وزیر دولت یا وکیل دادگستری در جهت رفع نیازهای همسایگان 
کوشا باشد. بعالوه، عضویت در پادشاهی آسمان او را از عمل به تعهدات 
خود نسبت به حکومت زمینی، همچون پرداخت مالیات یا رأی دادن در 
انتخابات یا رعایت قوانین رانندگی، معاف نمی دارد. مسیحی در آِن واحد 
عضو دو پادشاهی است، یکی پادشاهی آسمان و دیگری کشور متبوع خود. 

بعالوه، حفظ قوانین خدا بر همۀ انسانها حتی آنان که او را نمی شناسند 
اخالقی  وجدان  به صورت  الهی  قوانین  و  خدا  شریعت  زیرا  است،  واجب 
پولس  چنانکه  اســت.  شــده  گذاشته  ودیعه  به  انسانها  همۀ  درون  در 
اصول شریعت  ندارند،  که شریعت  غیریهودیان  وقتی  "براستی  می گوید:  
فاقد شریعتند، لیکن خود  آنان هرچند  به جا می آورند،  بنا به طبیعت  را 
بر  نشان می دهند که عمل شریعت  زیرا  برای خویشتن شریعتی هستند. 
دلشان نگاشته شده است، چنانکه وجدانشان گواهی می دهد و افکارشان 
در برابر هم، یا آنان را متهم می کند یا تبرئه می نماید" )رومیان ۲: ۱۴- 
۱۵(. غیرمسیحیان با اینکه از شریعت مکشوف خدا در کالمش برخوردار 
نیستند، ولی در قلب خود از نوعی حساسیت اخالقی برخوردارند. وجدان 
همۀ آدمیان آنها را از انجام برخی کارها منع و به انجام برخی دیگر مکلف 
و  آلوده شده  گناه  در  انسان  اثر سقوط  در  وجدان  این  هرچند  می سازد. 
همیشه به درستی عمل نمی کند، ولی هنوز تا حد زیادی قادر به هدایت 
انسان به لحاظ اخالق فردی و اجتماعی است. این اصول اخالقِی وجدانی 
می شود،  خوانده  طبیعی"  "قانون  مسیحی  الهیات  در  که  را  آنچه  مبنای 
تشکیل می دهد. منظور از قانون طبیعی قانونی است که انسان نه بر مبنای 
آن  از  )آیۀ ۱۴(  به طبیعِت خود  بنا  بلکه  در کالمش  مکاشفه خاِص خدا 

آگاه است.

البته هیچ انسانی قادر نیست با نگاه داشتن این 
قانون طبیعی در حضور خدا پارسا شمرده 

هیچ  ــرا  زی بیابد،  نجات  و  شــود 
به  نیست  قـــادر  انــســانــی 

بدان  کافی  اندازه 
ــل  ــ ــمـ ــ عـ



صاحب قدرت  از  می خواهی  آیا  می ترسند.  آنها  از  خالفکاران  اما 
هراسی نداشته باشی؟ آنچه را که درست است انجام بده که تو را 
تحسین خواهد کرد. زیرا خدمتگزار خداست تا به تو نیکویی کند. 
بی جهت  را  شمشیر  زیرا  بترس  شوی  خالف  کار  مرتکب  اگر  اما 
حمل نمی کند. او خدمتگزار خدا و مجری غضب است تا کسی را 
که مرتکب کار خالف شده است، کیفر دهد. پس آدم باید نه تنها 
برای پرهیز از غضب بلکه به سبب وجدان خود نیز تسلیم قدرتها 
باشد. ه همین سبب نیز مالیات می پردازید. زیرا صاحبان قدرت که 
تمام وقت خود را وقف کار حکومت می کنند، خدمتگزاران خدایند. 
دین خود را به همگان ادا کنید. اگر مالیات است، مالیات بدهید. 
اگر خراج است، خراج بپردازید. اگر احترام است، احترام بگذارید.

و  گردیده اند  مقرر  از سوی خدا  قدرت  مراجع  که همۀ  می بینیم  اینجا 
را  تا نظمی عادالنه را در جامعه برقرار کرده، خالفکاران  اویند  خدمتگزار 
مجازات کنند و نیکوکاران را پاداش دهند. از آنجا که تنها خدا از اقتدار 
مطلق برخوردار است، بنابراین، همۀ قدرتهای پایینتر اقتدار خود را از او 
وام می گیرند و باید تسلیم و مطیع اقتدار برتر او بوده، مطابق با قوانین 

او حکم برانند. 

در  آیا  و  باشد؟  پلیس  افسر  یا  ارتش  سرباز  می تواند  مسیحی  آیا  ولی 
صورت احراز چنین مقاماتی می تواند به خشونت متوسل شود و مثاًل به 
سوی دشمن و یا شخصی که دست به عمل خالف قانون می زند شلیک 
مجازات  به  حکم  و  باشد  دادگستری  قاضی  می تواند  مسیحی  آیا  و  کند؟ 
آنها را به مرگ و یا حتی حبس محکوم کند؟ پر واضح  خالفکاران داده، 
نظرات  و  نیست  آسان  وجه  هیچ  به  سؤاالتی  چنین  به  پاسخ  که  است 
درست  درک  دارد.  وجود  مسیحیان  میان  در  خصوص  این  در  مختلفی 
آموزۀ خواندگی مبنای مناسبی برای یافتن پاسخ درست به سؤاالت فوق 

در اختیار ما می گذارد.

 لوتر در جزوه ای که در این خصوص به نگارش درآورده، این موضوع 
را مورد بررسی قرار می دهد. بسیاری از مسیحیان به دنبال آشنایی تازه با 
کتاب مقدس در دورۀ اصالحات کلیسا به سرعت به این باور رسیده بودند 
را محبت کنند، پس  به مسیح موظفند دشمنان خود  که چون مؤمنان 
نمی توانند و نباید در ارتش خدمت نمایند. نیز چون از آنان انتظارمی رود 
گناهکاران را ببخشند، پس نمی توانند شغل قضاوت را اختیار کنند، زیرا 
در آن صورت مجبور به مجازات خالفکاران خواهند بود. لوتر در پاسخ به 
چنین نظریاتی می پرسد آیا خدا این اختیار را دارد که جان کسی را بگیرد 
یا گناهکاری را مجازات کند؟ و پاسخ او این است که البته، او این اختیار 
را دارد. او سپس تأکید می کند که سرباز یا قاضی وقتی در خواندگی خود 
در مقام سرباز یا قاضی عمل می کند خدمتگزار خداست و به نمایندگی از او 
عمل می کند. درواقع خداست که از طریق آن سرباز جان کسی را می گیرد و 
یا خالفکاری را مجازات می کند. بنابراین، به اعتقاد اصالحگران، مسیحی 
می تواند در چنین مقاماتی خدمت کند. او با دفاع از کشور خود به عنوان 
یک سرباز و با محکوم کردن و مجازات خالفکاران در مقام یک قاضی در 
واقع همسایۀ خود را محبت و خدمت می کند و عاملی در دست خدا برای 

برقراری نظمی عادالنه در جامعه است. 

با وجود این، او با انجام کارهای فوق بر خالف حکم محبت به دشمن 
به  خواندگی  آموزۀ  اینجا  است.  نکرده  عمل  خطاکار  شخص  بخشیدن  و 
خود  شخصی  روابط  در  باید  کماکان  قاضی  یا  سرباز  آن  می آید.  ما  یاری 
دشمنان خویش را محبت کند و کسانی را که به او خطا می ورزند، ببخشد. 
اما در مقام خود به عنوان سرباز یا قاضی مختار و موظف است به عنوان 

الهی، خود  قوانین  از  روحانی  قلمروی  برخوردارند، چنانکه  قوانین مدنی 
در  معنا  یک  به  روحانی  قلمروی  که  حقیقت  این  از  دیگر  است  مصداقی 
نیستند،  یکی  قانون  نوع  دو  این  البته  است.  پنهان  زمینی  قلمروی  پس 
ولی به هم مربوطند. قوانین بشری اقتدار خود را از قانون خدا به عاریت 
رانندگی  قرمز در  از چراغ  قانون که عبور  این  به عنوان مثال،  می گیرند. 
ممنوع است در هیچ کجای کتاب مقدس نیامده بلکه قانونی است کاماًل 
بشری و قراردادی. در عین حال این قانون ریشه در حکم خدا به اطاعت از 

قدرتهای حاکم و محبت به همسایه دارد. 

خواندگیحکومتومسئولیتمسیحیان

است  اجتماعی خلق کرده  را موجودی  انسان  خدا 
جامعه  و  کند  زندگی  انسانها  دیگر  با  رابطه  در  تا 
و فرهنگ بوجود آورد. شرکت فعال مسیحی در 
جامعه و فرهنگی که خدا او را در آن قرار داده 
است، جزئی ضروری و بس مهم از خواندگی او 
را تشکیل می دهد. بعالوه، جوامع بشری به 
حکومت، قوانین مدنی، و مراجع قانونی نیاز 
دارند. احراز و انجام وظیفه در چنین مناصب 
و مقام هایی خواندگی موجه و شایسته ای برای 
از طرف دیگر، همه  مسیحیان به شمار می آید. 
مؤمنان به مسیح از این خواندگی مهم برخوردارند 
مراجع  و  حکومتی  مقامات  این  مطیع  و  تسلیم  که 

قانونی باشند.

کالم خدا در رومیان ۱۳: ۱- ۷ خواندگی حکومت و 
لزوم اطاعت از آن را بروشنی بیان می دارد:

هر کس باید تسلیم قدرتهای حاکم باشد، زیرا هیچ قدرتی جز از 
سوی خدا نیست. قدرتهایی که وجود دارند از جانب 
علیه  بر  که  آن  پس  شده اند.  مقرر  خدا 
قدرتی عصیان کند، در حقیقت علیه 
عصیان  کــرده  مقرر  خــدا  آنچه 
ــان که  ــت؛ و آن ــده اس ورزیـ
چنین می کنند، مجازات 
برای خود می خرند.  را 
زیـــرا راســتــکــرداران 
حــکــمــرانــان  از 
ــی  ــ ــراسـ ــ هـ
ندارند، 
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بر آنها ظلم و ستم روا دارد و به وضع قوانین ناعادالنه مبادرت ورزد و در 
برابر انتقادات و اعتراضات مردم بی اعتنا باشد، مشروعیت خود را از دست 
می دهد زیرا دیگر به عنوان خدمتگزار خدا و در جهت برقراری نظم عادالنه 

در جامعه عمل نکرده است.

قوم  وقتی  می دهد.  ما  به  نقد سیاسی  برای  مبنایی  کتاب مقدس  خود 
عین  در  او  کند،  نصب  آنها  بر  پادشاهی  تا  می خواهند  سموئیل  از  یهود 
تسلیم به خواست آنها بر خالف میل خود، در مورد راه و رسم نادرست و 

گناه آلود چنین پادشاهان زمینی به آنها هشدار می دهد:

که  بود  خواهد  این  راند  خواهد  حکم  شما  بر  که  پادشاهی  رسم 
و  خواهد گماشت  ارابه هایتان  بر  را  ایشان  گرفته،  را  پسرانتان 
خواهند  او  ارابه های  پیشاپیش  و  ساخت  خواهد  خود  ســواران 
دوید. و برای خود سرداران هزارها و سرداران پنجاه ها برخواهد 
گماشت، و برخی را برای شخم  زدن زمینش و برداشت محصولش، 
و برای ساختن جنگ افزارها و لوازم ارابه هایش تعیین خواهد کرد. 
دخترانتان را نیز برای عطرکشی و آشپزی و نانوایی خواهد گرفت. 
و بهترین مزرعه ها و تاکستانها و باغهای زیتون شما را گرفته، به 
درباریان خود خواهد داد. ده یک غله و تاکستانهای شما را خواهد 
گرفت و به خواجه سرایان و درباریان خود خواهد بخشید ... ده یک 
گله هایتان را خواهد گرفت و خودتان نیز غالمان او خواهید شد. 
در آن روز از دست پادشاه خود که برای خویشتن برگزیده اید، فریاد 

بر خواهید آورد )اول سموئیل ۸: ۱۱- ۱۸(.  

بی اعتنایی  خاطر  به  را  یهود  پادشاهان  کتاب مقدس  انبیای 
قرار  انتقاد  مورد  اغلب  مردم  بر  و ستم  و ظلم  الهی  فرامین  به 
می دادند. اینکه پادشاه و قدرتهای حکومتی در میان قوم خدا 
حکومت  آن  با  انطباق  در  و  الهی  قانون  تحت  می بایست 
کنند از وجوه امتیاز منحصربه فرد حکومت اسرائیل در 
میان حکومتهای ایام باستان است که در آنها پادشاه 
یا امپراطور از خدایان تلقی می شد و باالتر از قانون 
در کالم خدا  الگوی حکومت  می گرفت.  قرار 
بی شک  اسرائیل  انبیای  نقادانه  رویکرد  و 
حکومتهای  نقد  بـــرای  مناسب  الگویی 

امروزین در اختیار ما می گذارد. 

مسیحیان  که  نیست  معنی  بــدان  این  البته 
آنها  گمان  به  که  جا  هر  و  خود  دلخواه  به  مجازند 
قانونی غیرعادالنه بود، از اطاعت سرباز زنند. حقیقت 
که  ندارد  وجود  جهان  در  کاملی  حکومت  که  است  این 
کالم  قوانین  و  خدا  ارادۀ  مطابق  موارد  همۀ  در  و  همیشه 
از  ما  تفسیر  بعالوه،  کند.  عمل  طبیعی  قانون  حتی  یا  و  او 
بودن  نادرست  یا  درست  دربارۀ  ما  قضاوت  و  کتاب مقدس 
ممکن  گروه  تا  از گروه  و  شخص  تا  شخص  از  نیز  قوانین 
به  را  مؤمنان  خدا  کالم  کلی  به طور  باشد.  متفاوت  است 
تسلیم و اطاعت از قانون و حفظ نظم اجتماعی و احترام 
به مراجع قدرت فرامی خواند. مسیحیان می توانند تنها در 
مواقع استثنائی و به عنوان آخرین راه حل و آن هم نه به 
صورت فردی، به نافرمانی مدنی توسل جویند. بعالوه 
آنان که به خاطر ندای وجدان و یا اطاعت از فرامین 
کالم خدا، خود را ناگزیر از نافرمانی مدنی می بینند، 
باید آماده باشند تا مجازات آن را نیز متحمل شوند.

خدمتگزار خدا و به نمایندگی از او "شمشیر" را در جای درست و به طرز 
"به طرز  و  "در جای درست"  قید  که  است  پرواضح  ببرد.  کار  به  درست 
درست" در اینجا بسیار حائز اهمیت است. آنچه در این قسمت مورد تأکید 
در  خود  وظیفه  انجام  در  قاضی  و  سرباز  که  است  مهم  نکتۀ  این  ماست 
مقام سرباز و قاضی نه به طور شخصی بلکه به عنوان عامل اجرای قانون 
عمل می کنند. کسانی از ما که از چنین خواندگی برخوردار نیستیم، اجازه 
نداریم قانون را به دست خود بگیریم و شخصًا به مجازات خالفکاران اقدام 
به اجرای  آن  از متن نقل شده درباال که در  آیه قبل  نماییم. پولس چند 

غضب خدا به دست صاحبان قدرت اشاره شده است، چنین می گوید:

انتقام  عزیزان،  ای   ... نکنید  بدی  بدی،  سزای  به  هیچ کس  به 
نوشته شده که  زیرا  واگذارید.  به غضب خدا  را  آن  بلکه  مگیرید، 
خداوند می گوید: "انتقام از آِن من است؛ من هستم که سزا خواهم 
داد. برعکس، "اگر دشمنت گرسنه است به او خوراک بده، و اگر 
تشنه است به او آب بنوشان! اگر چنین کنی، اخگرهای سوزان بر 
سرش خواهی انباشت." مغلوب بدی مشو بلکه بدی را با نیکویی 

مغلوب ساز". 

کار  این  به  هم  نیازی  بگیریم.  انتقام  به طور شخصی  نداریم  اجازه  ما 
انتقام خواهد  از ما و در اجرای عدالت  نیست، زیرا خداست که در دفاع 
را  کار  این  چگونه  او  که  می دارد  بیان  پولس  بعد،  آیۀ  چند  در  و  ستاند. 
خواهد کرد: از طریق خواندگی مراجع قدرت که مجری غضب خدا هستند. 
اینکه نظام قانونی حاکم بر ممالک و چگونگی اجرای غضب خدا در مجازات 
گناهکاران تا چه حد باید با توجه به ظهور رحمت و بخشش خدا در مسیح 

متبدل و تلطیف شود، موضوع دیگری است که بحث دربارۀ آن در این 
مقاله کوتاه نمی گنجد. 

تاکجابایدازمراجعقدرتاطاعتکرد؟

آیا  که  است  این  می آید  پیش  اینجا  در  که  مهمی  سؤال 
مسیحیان  آیــا  اســت؟  مطلق  قــدرت  مراجع  از  اطاعت 

موظفند در هر شرایطی و به هر قیمتی از مراجع اطاعت 
کنند؟ اگر حاکمی، به ظلم و ستم بر مردم دست بزند 

یا قانونی بر خالف کالم خدا باشد، تکلیف مسیحی 
چیست؟ بسیاری از حکومتهای ستمگر با استناد 

اطاعت  انتظار  مسیحیان  از   ۱۳ رومیان  به 
مطلق دارند. و برخی مسیحیان نیز بر اساس 
این قسمت هر نوع مخالفت و انتقادی را از 
کالم  برخالف  و  نادرست  قانون  و  حکومت 

خدا تلقی می کنند.

هیچ  اقتدار  شد  ــاره  اش نیز  پیشتر  چنانکه  ولــی 
حکومت و حاکمی مطلق نیست. حکومتها اقتدار خود 
را از خدا وام می گیرند و فقط در مقام خدمتگزار خدا و 
در چارچوب قوانین او می توانند انتظار اطاعت از مردم 

داشته باشند. اگر حاکمی از مسیحیان بخواهد تا کاری 
را که آشکارا بر خالف ارادۀ خدا و وجدان اخالقی مسیحی 

به  و مجاز  از خدا  اطاعت  به  آنها موظف  انجام دهند،  است 
نافرمانی از حاکم هستند. در کتاب اعمال رسوالن می خوانیم که 

وقتی شورای عالی یهود شاگردان را از سخن گفتن دربارۀ عیسی منع 
می کند، پاسخ آنها این است که خدا را باید بیش از انسان اطاعت کرد 
)اعمال ۴: ۱۸ – ۲۰(. اگر حکومتی به جای محبت و خدمت به مردم، 
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دنیا پر است از افراد خوب و بد، دانا و نادان، ظالم و مظلوم، و چندین 
دست کم  نرسد،  ما  به  نفعشان  اگر  و  سالمند  آدمها  از  برخی  دیگر.  نوع 
یا ناخواسته به  اما هستند کسانی که خواسته  ضرری نیز به ما نمی زنند. 
به  رفتارشان  را سّمی می نامم، چراکه  افراد  این  آسیب می رسانند.  روابط 
هستند،  ارتباط  در  آنها  با  که  را  اشخاصی  سّم،  مانند  که  است  گونه ای 

مسموم می سازند. 

بدون شک از این افراد سّمی در میان افراد فامیل، دوستان و آشنایان 
ما نیز کم و بیش یافت می شوند. اینجاست که ما نمی توانیم نسبت به آنها 
بی اعتنا باشیم. آیا باید با چنین اشخاص رابطه را ادامه داد؟ چگونه؟ به 
باشیم:  داشته  رفتاری محبت آمیز  با همه  است  قرار  یک مسیحی  عنوان 
)اّول  خداست«  از  محبت  زیرا  کنیم،  محبت  را  یکدیگر  عزیزان،  »ای 
افراد  با چنین  آیا  نیز می توان محبت کرد؟  را  افراد سّمی  آیا  یوحنا۴: ۷(. 
باید کماکان مدارا کرد؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست، اما برخی 
رهنمودها از کالم خدا و از تجربه می تواند راهگشا باشد. البته هر شگردی 
که در مورد این اشخاص در پیش بگیریم، بدون شک باید از محبت ناشی 

شود. حتی در بدترین شرایط نیز باید محبت همچنان پابرجا باشد.

نخست ببینیم منظور از افراد سّمی چه افرادی هستند. منظور کسانی 
نیستند که ما را می رنجانند. ما در دنیایی زندگی می کنیم که هیچ کس و 
یا  آگاهانه  و همکاران،  دوستان  خانواده،  اعضای  نیست.  هیچ چیز کامل 

ناآگانه، به عمد یا غیرعمد، اغلب ما را می رنجانند. اگر نمی خواهیم کسی 
برای خود  اجتماع  از  آنجا دور  باالی کوه و در  برویم  باید  برنجاند،  را  ما 

زندگی کنیم!

پس منظور از افراد سّمی چه اشخاصی اند؟ می توان گفت در هر رابطۀ 
ناسالم، افراد ممکن است سّمی شوند. وقتی دو نفر در رابطه ای گیر کرده 

باشند، آن رابطه سّمی می شود. 

همۀمادرخانوادٔهخودافرادیسّمیداریم. 

واقعیت این است که در هر خانواده ای افراد و روابط سّمی کم و بیش 
با نگاهی به داستانهای کتاب مقدس متوجه می شویم که  یافت می شوند. 
خانواده های ناسالم و سّمی حتی در دوران کتاب مقدس نیز کم نبوده اند: 
خانه  از  را  هاجر  و  اسماعیل  ابراهیم  می کشد؛  را  هابیل  خود  برادر  قائن 
بیرون می کند تا در بیاباِن بی آب و علف از بین بروند؛ برادران یوسف به 
پدرشان  لوط  دختر  دو  برمی آیند؛  درصدد کشتنش  و  می کنند  او خیانت 
را مست می کنند تا با او همخوابه شوند؛ یعقوب پدر کور خود اسحاق را 
فریب می هد ... داستان همۀ این خانواده های سّمی را در نخستین کتاب 

                           با افراد 

خانوادۀ خود چه باید کرد؟

کشیشساروخاچیکی

عضو هیئت علمی کانون الهیات پارس
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حال ببینیم با عضو سّمی خانواده یا فامیل چه باید کرد. به طور خالصه 
چهار کار یا بهتر است بگویم چهار نوع دعا باید کرد:

را خود محدودیت تا ده قّوت من به پدر، ای
بپذیرم.

گاهی ایمانداران فکر می کنند اگر ایمانی قوی داشته باشند، هر مشکلی 
را می توانند حل کنند. ولی واقعیت این است که انسان فقط تا حدی قادر 
به حّل مشکالت هست. ما باید بپذیریم که َاَبرقدرت و روئین تن نیستیم 
که دیگران نتوانند به ما آسیب بزنند. پس باید تا آنجا که ممکن است خود 
را از تیررس اشخاص سّمی دور نگاه داریم. حتی عیسی مسیح نیز چنین 
می کرد. پس بپذیریم که انسانیم و محدودیت داریم. به قول پولس: »این 
گنجینه را در ظروفی خاکی داریم، تا آشکار باشد که این قدرت خارق العاده 
از خداست نه از ما« )دّوم قرنتیان۴: ۷(. باری، خدا ما را کوزه هایی سفالین 

آفریده که شکننده اند.

ما در قبال افراد سّمی خانواده، سه نوع محدودیت داریم:

محدودیتاول این است که ما خدا نیستیم. این واقعیت بدیهی را باید 
هر روز به خود یادآوری کنیم. منظور اینکه من نمی توانم همه چیز را کنترل 
کنم. هر کس مسئول کارهای خودش است. پذیرفتن این محدودیت قدم 

بزرگی است برای در امان ماندن از گزند افراد سّمی.

محدودیتدوم آن است که من نمی توانم کسی 
را مجبور کنم فکرش را عوض کند. حتی خدا 
»بروس  فیلم  در  نمی کند.  را  کار  این  نیز 
 ،)Bruce Almighty( قدرتمند« 
تالش  هرچه  می گوید  خدا  به  بروس 
که  کند  کـــاری  نــمــی تــوانــد  می کند 
دوست دخترش او را دوست بدارد. 
دنیای  »به  می گوید  پاسخ  در  خدا 
من خوش آمدی!«. پس فکر نکنیم 
با  یــا  دهیم  نشان  نرمی  اگــر کمی 
حکمت صحبت کنیم، می توانیم فکر 
هرگاه  کنیم.  عوض  را  سّمی  شخص 
کسی بخواهد فکر شخص دیگر را عوض 

کند، به رابطۀ موجود زیان می رساند.

واقعیت ضعف ما است. همۀ ما  محدودیتسوم
نقاط ضعف داریم. این در مورد روابط ما با دیگران نیز صادق 
است. پولس دربارۀ ضعفهایش چنین می گوید: »اّما مرا گفت: »فیض من 
تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال می رسد.« پس با شادِی 
هر چه بیشتر به ضعفهایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من قرار گیرد. 
از همین رو، در ضعفها، دشنامها، سختیها، آزارها و مشکالت، به خاطر 
مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم، آنگاه توانایم« )دّوم قرنتیان۱۲: ۹و۱۰(.

وقتی پولس ضعف خودش را پذیرفت، از فشار فکری آزاد شد. همچنین 
خادمان و شبانان کلیسا نیز باید بپذیرند که محدودند و اینکه نمی توانند 
در  محدودیتی  چه  بپرسیم  خود  از  پس  دارند.  نگاه  راضی  را  اعضا  همۀ 
زندگی داریم که هنوز  نپذیرفته ایم و طوری رفتار می کنیم که انگار چنین 

محدودیتی وجود ندارد.

بیشتری  سّمی  خانواده های  نیز  کتب  بقیۀ  در  می خوانیم.  کتاب مقدس 
روابط می شد،  این خانواده ها سبب سّمی شدن  آنچه در  یافت می شوند. 
انتظارات  طرفداری،  دروغ،  امالک،  سر  دعوا  حسادت،  از:  بود  عبارت 
بی جا از یکدیگر، ترس، قدرت طلبی، مادی گرایی، گناهان جنسی، خشم، 

خودخواهی، بی رحمی، نبخشیدن و غیره.

منظور  می آید،  میان  به  سخن  رابطه ای  مسمومیت  از  که  هنگامی 
جایزالخطا بودن انسانها نیست. بلکه مقصود گیر کردن در گناه یا گذشتۀ 
خود است، منظور نبخشیدن و کینه به دل داشتن است. اینها دالیلی است 

که به روابط خانوادگی صدمه می زند.  

سّمی ــط رواب تمام که اســت ایــن واقعیت دومین 
یکساننیستند.

روابط  خود  خانوادۀ  در  ببینید  روابطند.  سایر  از  سّمی تر  روابط  برخی 
این  تا چه حد عمیق و طوالنی است. دانستن  سّمی ای که موجود است 

موضوع کمک خواهد کرد تا رویکردی مناسب با آن داشته باشیم. 

اگررابطهایسّمیدرخانوادهتانهست،بایدفوری
اقدامکرد.

اگر بدانید در خانه تان خوراکی سّمی وجود دارد، چه می کنید؟ فوری 
دست به کار می شوید و آن را از خانه دور می کنید. همینطور باید 

آنچه سبب سّمی شدن افراد خانواده می گردد، کشف کرده، 
از بین ببریم. متأسفانه در خانواده ها، به جای اقدام به 

است.  مطرح  مقصر  یافتن  اغلب  راه حل،  یافتن 
راه حــل  دنبال  که  اســت  کسی  بالغ  مسیحی 

باشد، نه یافتن مقصر. روابط آنقدر پیچیده 
است که اغلب نمی توان تقصیر را گردن یک 
در  رایت  نورمن  آقای  انداخت.  خاص  نفر 
کتاب »ارتباطات: کلید ازدواج« داستانی 
چگونه  مــی دهــد  نشان  کــه  می کند  نقل 
زوجها به جای حل مشکل خانوادگی، اغلب 

به یکدیگر حمله ور می شوند:

یك  داستان  قدیمی  دربارۀ  چوپانی  
رفتار  بــه   كــه   هست   وایــومــیــنــگ   در 

حیوانات  وحشی  در زمستان  توجه  داشت . 
به  طور مثال،  گروه  گرگها به  سرعت  از دشتها عبور 

كرده  و به  گله های  اسبان  وحشی  حمله  می كردند. اسبها 
حلقه ای  درست  می كردند و به  گرگها لگد می زدند و آنها را 
به  عقب  می راندند. همچنین  دیده  بود كه  گرگها چگونه  به  
گله های  االغهای  وحشی  حمله  می كنند. این  حیوانات  هم  
حلقه ای  درست  می كردند، ولی  با این  تفاوت  كه  سر آنها به  
طرف  بیرون  دایره  به  سمت  گرگها قرار می گرفت  و به  هنگام  
مردم   می كرد.  برخورد  هم   به   آنها  ضربه های   زدن،   لگد 
باهوش   وحشی   اسبهای   مثل   كنند كه   انتخاب   می توانند 
به   آنها می توانند  یا همچون  االغها احمق !  و زیرك  باشند 

مشکالت  لگد بزنند یا به  یکدیگر.)))

 ،۲۰۱۳ زبان،  فارسی  جهانی  خدمات  انتشارات  ازدواج،  کلید  ارتباطات:  رایت،  نورمن    

صفحات ۱۶۳ -۱۶۴
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صورت اگر او برای عذرخواهی نزدتان بیاید، چون قباًل او را بخشیده اید، 
منتظر  اگر  ولی  بخشیده ام«.  را  »تو  بگویید  می توانید  به راحتی  نیز  االن 
در  فاصله  این  طی  در  ببخشید،  را  او  بعد  کند،  عذرخواهی  اول  شوید 
روحیه ای منفی به سر خواهید برد و شاید هم هرگز او طلب بخشش نکند. 
در اینجاست که بخشیدِن مشروط شما عملی سّمی می شود و شما را از 

پای درمی آورد.

به  و  پیشقدم شوید  او، شما  عذرخواهِی  از  قبل  نیست  در ضمن الزم 
نحوی به او بفهمانید که او را بخشیده اید. چون ممکن است موضوع لوث 
شود و مشکل حاّدتر گردد. شاید او در جواب به شما بگوید: »اتفاقًا من 

می خواستم به تو بگویم که تو را می بخشم، چون تو به من صدمه زده ای!« 
پس کافی است او را در دل ببخشید و جریان را در دعا به خدا بگویید. البته 
اگر کار بد او نسبت به شما دایم تکرار می شود، شما می توانید او را ببخشید 
دوست  حتی  و  بخشیدن  باشید.  داشته  اعتماد  وی  به  نمی توانید  ولی 
داشتن با اعتماد داشتن فرق می کند. بخشیدن فوری انجام می گیرد اما 
اعتماد کردن وقت می خواهد. به هر تقدیر، بخشیدن کار آسانی نیست و 

بدون شک نیاز به یاری خداوند داریم. 

تابتوانمطرِزفکرمراعوض ایپدر،عطافرما
کنم.

برای برخورد مناسب با اشخاص در روابط سّمی، نیاز است که فکرمان را 
عوض کنیم. »دیگر همشکل این جهان نشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود 
دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص خواست خدا خواهید بود؛ خواست 
نیکو، پسندیده و کامل او« )رومیان۱۲: ۲(. قبل از هر اقدامی، مهمترین 
را عوض کرده، مانند  این است که فکر خود  باید صورت گیرد  کاری که 
عیسی فکر کنیم. پس باید برای عوض شدن فکر دعا کرد. اگر رابطه تان 
کنید.  را عوض  فکرتان  باید  این شمایید که  نیست،  درست  عزیزانتان  با 
اگر صدها موعظه بشنوید و هزاران کتاب دربارۀ این موضوع بخوانید، اما 

فکرتان را عوض نکنید، سودی حاصل نخواهد شد. 

شرم  و  خشم  و  ترس  آن  در  شده اند که  بــزرگ  خــانــواده ای  در  برخی 

پس از اینکه دعا کردیم که خدا به ما نشان دهد انسانی محدود هستیم، 
نوبت به دعای دوم می رسد:

ایپدر،کمکمکنتابتوانماعضایخانوادهامرا
ببخشم.

از ما بخشیدن اعضای خانواده و فامیل سخت است. این  برای برخی 
شاید بدان علت باشد که فکر می کنیم بخشیدن یعنی »ماست مالی کردِن« 
ظلمی که در حق ما شده، یا زیر پا گذاشتن عدالت. اما باید دانست که 
بخشیدن راهی است که ما را از احساسات منفی و خشونت بار می رهاند. 

انتقام یا داِد خود را به خدا واگذار  وقتی ما کسی را می بخشیم، در واقع 
می آورد.  وجود  به  آرامش  ما  در  کار  این  و  کند،  رسیدگی  او  تا  می کنیم 
بخشیدن اعضای خانواده بی نهایت مهم است، چراکه اکثر رنجشهای ما 
احساسات  و  رنجشها  این  از  را  ما  آنان  بخشیدن  و  است،  نزدیکانمان  از 
منفی آزاد می سازد. احتمااًل وقتی پطرس به عیسی می گفت اگر هفت بار 
برادر خود را ببخشد کافی است، منظور برادر تنی اش آندریاس بوده است: 
»»سرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد، باید او را ببخشم؟ 
آیا تا هفت بار؟« عیسی پاسخ داد: »به تو می گویم نه هفت بار، بلکه هفتاْد 
هفت بار«« )متی۱۸: ۲۱و۲۲(. خود را جای پطرس بگذارید و پاسخ عیسی 
را که نشان می دهد بخشیدن کاری است مافوق نیروی انسانی، خوب درک 
کنید. فقط کسانی که با تمام وجود بخشش گناهان خود را از دست عیسی 
را  بخشیدن  واقعی  معنای  اگر  ببخشند.  را  دیگران  می توانند  پذیرفته اند، 
تبدیل شود.  به چیزی سّمی  است  بخشیدن ممکن  نفهمیم، خوِد عمل 
برای مثال، فرض کنید به گوش شما می رسد که کسی از خانواده یا فامیل 
دربارۀ شما غیبت کرده است. حال چگونه باید او را بخشید؟ آیا باید منتظر 
شوید تا او از شما عذرخواهی کند بعد او را ببخشید؟ آیا باید فوری او را 
ببخشید؟ این عمل بخشیدن را چگونه انجام می دهید؟ آیا با نوشتن نامه، 

تلفن زدن به او، یا ...؟

بخشیدِن سالم و درست و غیرسّمی آن است که در کالم خدا می خوانیم. 
ما کسی را که نسبت به ما خطا کرده، فوری در دل می بخشیم، و او را به 
خدا واگذار می کنیم، حتی اگر هنوز از ما عذرخواهی نکرده باشد. در این 
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تا ما  افرادی واجد شرایط داریم  نیاز به  این روست که  از 
را یاری دهند.

ایپدر،آزادمکنتابتوانممحبتتورابپذیرم

داشته  سالم  رابطۀ  فامیل  و  خانواده  سّمی  افــراد  با  می خواهید  اگر 
باشید، شرطش این است که نخست از محبت خدا برخوردار شوید. »پس 
در  داریم.  اعتماد  آن  به  و  شناخته ایم  دارد،  ما  به  خدا  که  را  محبتی  ما 
محبت ترس نیست، بلکه محبت کامل ترس را بیرون می راند؛ زیرا ترس 
کمال  به  محبت  در  می ترسد،  که  و کسی  می گیرد  سرچشمه  مکافات  از 
نرسیده است. ما محبت می کنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد« )اّول 
محبت  را  شما  و  است  محبت  خدا  بدانید  وقتی  یــوحــنــا۴: ۱۶، ۱۸و۱۹(. 
در  شاید  کنید.  محبت  نیز  را  دیگران  توانست  خواهید  آنگاه  می کند، 
خانواده ای بزرگ شده اید که در آن بیشتر حفظ قوانین مهم بوده تا داشتن 
نشان  به شما  را  داشته اید که محبتش  پدری  رابطه ای محبت آمیز؛ شاید 
نداده است. خدا را شکر که االن پدری آسمانی داریم که آغوشش برای ما 
باز است. او پدری است که منتظر است فرزند گمشده اش نزدش برگردد، 
برش  در  و  به سویش می شتابد  دور می بیند، خود  از  را  او  که  و هنگامی 
می گیرد. از کجا بدانیم خدا ما را دوست دارد؟ یوحنا می گوید: »محبت 
خدا این چنین در میان ما آشکار شد که خدا پسر یگانۀ خود را به جهان 
فرستاد تا به واسطۀ او حیات بیابیم« )اّول یوحنا۴: ۹(. و این همان محبتی 
است که پولس درباره اش می گوید: »زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، 
نه فرشتگان و نه ریاستها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه هیچ 
قدرتی، و نه بلندی و نه پستی، و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت، قادر 
نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است، جدا 

سازد« )رومیان۸: ۳۸و۳۹(.

فکر  طرز  بر  منفی  احساسات  این  با  شدن  بزرگ  است.  بوده  حکمفرما 
ممکن  مسیح  به  آوردن  ایمان  از  پس  حتی  می گذارد.  منفی  اثر  شخص 
را مدتها همچنان مستأصل کنند.  افکار منفی ما  و  این احساسات  است 
اگر چنین وضعی دارید، دعا کنید و به خدا بگویید فکرتان را عوض کند. 
شاید به علت نداشتن فکر درست سالها است در یک رابطۀ سّمی و ناسالم 
گیر کرده اید. بدانید که عوض شدن فکر امکان پذیر است. خدا سه وسیلۀ 

قوی در اختیار ما گذاشته تا بتوانیم به یاری آنها فکرمان را عوض کنیم:

است  درســت  چیز  چه  می دانید  شاید  خدا:  روح
یاری  به  که  اینجاست  در  ندارید.  را  انجامش  قدرت  اما 
روح القدس نیاز دارید. پس دعا کنید تا روح خدا شما را 

تقویت کند.

واقعًا  نمی دانید  و  هستید  گیج  وقتی  خدا:  کالم
درمورد رابطۀ سّمی چه کنید، کالم خدا را بخوانید تا شما 
را راهنمایی کند. روح خدا فکرتان را تقویت خواهد کرد 
تا بتوانید ببخشید و کینه به دل نگیرید، و کالم خدا نیز 
فکرتان را منّور خواهد ساخت تا بدانید با افراد سّمی چه 

کنید.

قومخدا: اگر در جایی که زندگی می کنید به کلیسا یا 
به گروه ایمانداران دسترسی دارید، حتمًا به آنها بپیوندید، 
چراکه هیچ کس قادر نیست مشکل خود را به تنهایی حل 
کند. در مشکالت فکر ما آنطور که باید درست کار نمی کند 
چون تحت فشارهای روحی قرار دارد. در چنین شرایطی 
حتی شاید قادر به دعا کردن و خواندن کالم خدا نباشیم. 
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مسیحیان اولّیه برای قرائت، تعلیم و موعظه فقط کتب عهدعتیق را در 
دسترس داشتند، اما کاماًل مشخص است که از این کتب برکات روحانی 
به  کنید  رجوع  )همچنین  می شد.  تغذیه  ایمانشان  و  می گرفتند  بسیاری 
نگارشات  که  بود  بعدها  تیموتائوس۳: ۱۷-۱۴(.  دوم  و  رومــیــان۱۵: ۴ 
عهدجدید به این کتب اضافه شدند و کلیسا بعدها از برکت وجود اناجیل 
و رساالت برخوردار گشت اما کلیسا پیوسته ارزش کتب قدیمی  عهد عتیق 
را دانسته و آنها را مطالعه می کرد. در این مقاله ما بشکلی خالصه برخی از 
دالیل مهمی را ذکر خواهیم کرد که نشان می دهند چرا برای ما مسیحیان 

دانستن حقایقی که عهد عتیق تعلیم می دهد اهمیت دارد.

     پیدایش 

دو فصل نخست کتاب پیدایش به ما می گویند که چگونه جهان مادی و 
حیات موجود در آن آغاز شد. این دو فصل خدایی را به ما معرفی می کنند 
که قادر مطلق و قدرتمند است. این خدا قادر است تا صرفًا با کالم دهان 
می دهند که  تعلیم  ما  به  فصلها  این  ببخشد.  هستی  موجودات  به  خود 
کائنات آفریده یک خدای واحد است. این دیدگاه در تضاد با مذاهب دیگر،  
خواه مذاهب کهن و خواه امروزی قرار دارد که قائل به وجود چندین خدا 
هستند )یا مذاهب چند خدایی(. روایت کتاب مقدس از آفرینش همچنین 
بیانگر این است که خدا از خلقت متمایز است بنا بر این این دیدگاه را نیز 
که برخی به آن باور دارند رد می کند که خدا و جهان از هم جدایی ناپذیر و 
یکی هستند )این دیدگاه وحدت وجود هم خوانده می شود(. روایت کتاب 
پیدایش در بابهای بعدی به ما نشان می دهد که هر آنچه در جهان و کائنات 
وجود دارد آفریده خداست  و این دیدگاه در تضاد با باور برخی فرهنگها قرار 
می گیرد که برخی عناصر در خلقت خدایان محسوب می شوند. بسیاری از 
انسانها در اعصار دور و حتی در عصر حاضر هنوز بر این باورند که موجوداتی 
چون ماه و خورشید یا حیواناتی چون تمساح و فیل خدایان هستند. این 
آنها  از  یا  این موجودات را می پرستند و  انسانها چون چنین باوری دارند 
بتهایی درست می کنند. بنا بر این از نخستین باب کتاب پیدایش ما این 

حقیقت را فرا می گیریم که هیچ موجودی را در خلقت نباید بپرستیم.

"عهدعتیق" نزدیک به سه چهارم کتاب مقدس را تشکیل می دهد. حتی 
با در نظر گرفتن فقط حجم آن، بررسی آن برای درک پیغام کتاب مقدس 
به عنوان یک کلیت واحد باید بسیار مهم باشد. در واقع تا هنگامی که ما 
درک درستی از عهدعتیق نداشته باشیم، نمی توانیم عهدجدید را به درستی 
بیندازیم:  عهدجدید  آیۀ  اولین  به  نگاهی  بیایید  مثال،  برای  کنیم.  درک 
)متی۱: ۱(.  ابراهیم«  پسر  داوود،  پسر  مسیح،  عیسی  تاریخچۀ  »کتاب 
متی در این آیه از نخستین فصل انجیل خود، در واقع شجره نامۀ عیسی 
بود و چرا  که  داوود دقیقًا  ابراهیم مرتبط می سازد.  به  نیز  و  داوود  به  را 
متی تأکید می کند عیسی از نسل داوود است؟ چه رابطه ای بین عیسی و 
ابراهیم وجود دارد؟ اینها سؤاالتی هستند که در کنار سؤاالت بسیار دیگر، 

پاسخشان را می توان در عهدعتیق یافت.

باشیم که وقتی عهدجدید  یاد داشته  به  را  این موضوع  باید  همچنین 
اصطالح »کتب مقدس« را به کار می برد، این اصطالح به کتب عهدعتیق 
اشاره دارد، زیرا در آن برهۀ زمانی، کتب عهدجدید هنوز در حال نگارش 
بودند. برای مثال، نگاه کنید به متی۲۱: ۴۲ ، اعمال۱۸: ۲۴ و رومیان۴: ۳. 

چرا الزم است مسیحیان
عهدعتیق
را مطالعه کنند؟

نیکالن

عضو هیئت علمی کانون الهیات پارس
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نااطاعتی  تاریخ  با مشاهده   بود. ما  انسان  نیاز روحانی  بلکه نشان دادن 
ناتوانی طبیعت انسانی را در حل  از شریعت خدا، می توانیم  قوم اسراییل 
مشکل گناه از طریق اطاعت از شریعت ببینیم. طبیعت ما چنان فاسد شده 
است، یک انسان هرچقدر هم تالش کند باز اطاعت کامل ناممکن است. 
در خالل تاریخ قوم اسراییل وقتی رخدادهای متعدد و زندگی اشخاص را 
بررسی می کنیم این موضوع بوضوح برایمان آشکار می شود. حتی اشخاص 
باز  ویژه ای  حساب  آنها  روی  بر  خدا  که  داود  و  ابراهیم  چون  خداترسی 
می کند باز هم مرتکب گناه می شوند. تاریخ روایت شده در عهد عتیق این 
موضوع را آشکار می سازد که نژاد بشری چنان منحط شده است که اگر 
قرار باشد نجاتی در کار باشد، این نجات نه از طریق انسانها بلکه بواسطه 
عمل و دخالت الهی می تواند میسر شود. و بتدریج که عهد عتیق به پیش 
می رود هر چه بیشتر در مورد ظهور عهدی جدید و عمل رهایی بخش خدا 

در آینده تاکید می شود.

     نمونه ها 

یکی دیگر از ابعاد بسیار مهم  کتب عهد عتیق این است که آنها پر از 
به منزله  و چه  به منزله هشدار  انسانها هستند که چه  رفتار  از  مثالهایی 
تشویق، درسهایی بسیار می توانیم از آنها بیاموزیم. برای مثال نمونه هایی 
یا  آن(،  سرنوشت  و  ســدوم  شهر  مثال  )بــرای  آن  مجازات  و  شــرارت  از 
نمونه هایی از ارتکاب گناه و آمرزش آن در نتیجه توبه ) برای مثال مورد 
اگرچه شخصیتهای  این کتب مشاهده کرد.  را می توان در    ) داود  زنای 
و  اعمال  دیدن  با  ما  اما  نیستند   کامل  عتیق  عهد  در  خدا  قوم  اصلی 
رفتارهای دیندارانه  آنها و مشاهده ایمان مثال زدنی اشان، بسیار تشویق 
می شویم. ما در مورد یوسف می خوانیم که اگرچه او دائمًا و بشکلی جدی 
در معرض وسوسه بود اما از همبستر شدن با زنی شوهر دار امتناع می کند 
)پیدایش ۳۹(. در عصر ما که بی بند و باری در آن  بسیار شایع است یوسف 
نمونه خوبی برای ما می تواند باشد. یا در مورد یهودیانی می خوانیم که در 
عصر دانیال می زیستند که حاضر بودند بمیرند اما بتهای بابلی را نپرستند 
)دانیال ۳ (. عهد جدید بارها به ایمان مثال زدنی اشخاصی از قوم خدا در 
عهد عتیق اشاره می کند. برای مثال شاهد این هستیم که چگونه پولس 
نیکویی  به  رومیان  رساله  چهارم  باب  در  ابراهیم  ایمان  مورد  در  رسول 
رساله  یازدهم  باب  در  بسیاری  اشخاص  به  چگونه  یا  و  می دهد  شهادت 
عبرانیان بخاطر ایمانشان اشاره می شود. خواندن عهد عتیق با این چشم 
از روشنترین نمونه هایست که چگونه خواندن کتب عهد  انداز شاید یکی 

عتیق می تواند باعث برکت مسیحیان شود.

     نجات دهنده 

داشت  آن  قصد  ابتدا  از  اســت،   بخشنده  و  رحیم  خدا  که  آنجایی  از 
عتیق   عهد  محتوای  اعظم  بخش  دهد.  نجات  از گناهشان  را  انسانها  تا 
شامل مطالبی می شود که به این نجات بزرگ پرداخته اند. از آنجایی که 
انسانها قادر به نجات خود نیستند خدا تصمیم گرفت تا نجات دهنده ای 
به جهان بفرستد. این نجات دهنده  باید »عمانوییل« یا خدا با ما خوانده 
می شد)اشعیا ۷ : ۱۴ (. در واقع خود خدا در هیئت انسان باید به میان 
ما می آمد تا آنچه  را که برای نجات ما از گناه و مرگ ضرورت داشت به 

     سقوط 

موضوع دیگری نیزدر عهد عتیق ثبت شده است که دانستن آن برای ما 
اهمیت بسیاری دارد. باب سوم کتاب پیدایش به این موضوع می پردازد که 
چه اتفاق ناگواری برای نژاد بشری افتاد. ما گاهی به این رخداد تحت عنوان 
مختلفی  شکلهای  به  را  مرد  و  زن  اولین  خدا  می کنیم.  اشاره  »سقوط« 
برکت داد. خدا آنها را در باغی زیبا قرار داد که خوردنی و نوشیدنی فراوان در 
آن وجود داشت. اما همانگونه که می خوانیم آنها به ضد او عصیان کرده و 
از فرمان او سرپیچی می کنند یعنی عملی را انجام می دهند که آن را »گناه« 
می نامیم. نتایج این عمل الاقل در سه زمینه دیده می شود. نخست آنکه 
آنها از حضور خدا رانده می شوند یعنی شرایطی که تا امروز نیز باقیست و 
انسانها بشکلی طبیعی بیگانگی و دوری از خدا را تجربه می کنند. دوم آنکه 
آنها از باغی زیبا اخراج شدند. آنها حق طبیعی خود را در مورد برخورداری 
از برکاتی که در باغ بود از دست دادند. از آن زمان به بعد نژاد بشری خود 
را در دنیایی دید که اغلب با او خصومت می ورزید، جهانی که انسان برای 
زیستن در آن باید به سختی تالش می کرد و بالیا و فجایع طبیعی در آن به 
بوقوع می پیوست. همانگونه که کتاب پیدایش می گوید زمین زیر »لعنت« 
قرار گرفت ) ۳ : ۱۷ (. نکته سوم آنکه خدا اجازه داد بخاطر گناهی که آدم 
و حوا مرتکب شده بودند، رنج و بیماری گریبانگیر انسان شود. همه این 
اتفاقات در نتیجه بی توجهی و بی احترامی انسان نسبت به خدا اتفاق افتاد 
انسانهاست. کل مشکالت  گریبانگیر  این مصیبتها کماکان  نیز  امروزه  و 
نژاد بشری را می توان به این موضوعات مربوط دانست. در عهد جدید است 
که ما راه حل  را می یابیم. اما پیش از آنکه اهمیت و معنای راه حل را درک 
کنیم باید مشکلی را که باید حل شود بشناسیم. بنابراین باب سوم پیدایش 

اطالعات مهمی در مورد شرایطمان در اختیارمان می گذارد.

     ناتوانی انسان 

کتبی از عهد عتیق که در ذیل به آنها اشاره می کنیم روایتی در مورد 
تاریخچه  اولیه قوم خدا در اختیار ما می گذارند. در نهایت خدا در کل جهان 
را  آنها جهان  آنان بشناساند و توسط  به  را  تا خود  را برگزید  قومی خاص 
احیا نماید. این قوم قوم اسراییل بودند و خدا رابطه ای خاص با این قوم 
در  که  گرفت  پیمان کهن شکل  و  عهد  قالب  در  رابطه  این  آورد.  بوجود 
کوه سینا منعقد شد ) باب ۲۴ پیدایش (. بعنوان بخشی از این عهد خدا 
شریعت خود را به قوم اسراییل داد. این شریعت شامل  قوانین و احکامی 
با جزییات دقیق در مورد شیوه زندگی و نیز نحوه پرستش خدا بود. شاید 
کسی چنین بیندیشد که چون اولین مرد و زن در خلقت بخاطر نافرمانی 
از خدا از حضور او رانده شدند، پاسخ مشکالت انسانی اطاعت از خداست 
و در چنین حالتی روند وقایع برعکس می شود. به یک معنی حقایقی در 
این گفته وجود دارد اما این اتفاق هیچگاه به تحقق نپیوست. اگرچه به 
قوم اسراییل شریعت خدا داده شد و آنها فرصت عمل به آن را داشتند اما 
آنان از انجام شریعت کاماًل ناکام ماندند. درک این موضوع بسیار اهمیت 
داده  هدف  بلکه  نشد  عرضه  مشکل  به  پاسخی  بعنوان  شریعت  که  دارد 
پولس  جدید  عهد  در  بود.  مشکل  دامنه  و  وسعت  دادن  نشان  آن  شدن 
رسول در این راستا می گوید: »شریعت گناه را به ما می شناساند« )رومیان 
۳ : ۲۰ (. در واقع هدف شریعت نه ارائه طریقی برای نجات و رستگاری 
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: ۲۳ (. این شخص که به داود خیانت کرد به یک معنا یاد آور شخصیت 
بود،  داود  نسل  از  فرد  شاخصترین  که  کسی  به  بعدها  که  شاگردیست 
یعنی عیسی خیانت کرد. ما در اینجا در مورد یهودای اسخریوطی سخن 
می گوییم. همانگونه که می دانید او پس از خیانت به عیسی مانند اخیتوفل 
خودش را حلق آویز کرد )متی ۲۷ : ۵ (. با توجه به این توضیحات می توانیم 
بفهمیم که چرا عیسی در شب شام آخر در باالخانه، در مورد کسی که با 
نقل  را  مزمور ۴۱   ۹ آیه  اسخریوطی،   یهودای  یعنی  نان می خورد  عیسی 

می کند )یوحنا ۱۳ : ۱۸ (.

به یک  را دنبال می کنند.  به عیسی هدف مهمی  پیشگوییهای مربوط 
معنا می توان گفت که یکی از ویژگیهای ماشیح موعود این است که در مورد 
بدانند  می توانستند  چگونه  انسانها  دارد.  وجود  بسیاری  پیشگوییهای  او 
عیسی همان کسیست که ادعا می کند؟ چون او بسیاری از پیشگوییهای 
بود،  انجام شده  تولدش  از  پیش  را که چند صد سال  ماشیح  به  مربوط 
تحقق بخشید. بنا بر این نبوتهای عهد عتیق به اندازه معجزاتی که عیسی 
انجام داد در نشان دادن ماشیح بودن او اهمیت دارند. هر دو در مورد 
طبیعت ماورای طبیعی او شهادت می دهند. بنا بر این ما شاهد آنیم که 
چگونه مسیحیان اولیه با استفاده از عهد عتیق ثابت می کردند که عیسی 

همان مسیح است ) اعمال ۱۷ : ۲ و ۱۸ : ۲۸ (.

وقایع  آور  یاد  بشکلی  که  شخصیتهایی  و  مسیح  به  مربوط  نبوتهای 
مربوط به مسیح هستند در عهد عتیق بسیارند. توجه به این نکته اهمیت 
دارد که تمام این نبوتها و شخصیتها در عهد جدید تشریح نشده اند. برای 
مثال در اشعیا ۹ : ۶- ۷ پیشگویی ای عالی در مورد تولد کودکی می شود 
که »مشاور شگفت انگیز، خدای قدیرو پدر سرمدی و سرور صلح« خوانده 
آیات به  اما این  می شود. اگرچه به این بخش در عهد جدید اشاره نشده 
در  که  اتفاقاتی  به همین شکل  مورد عیسی سخن می گویند.  در  روشنی 
فصلهای آخر کتاب پیدایش برای یوسف می افتد تصویری از رخدادهاییست 
که بعدها برای عیسی می افتد و اینکه او چگونه از سوی برادرانش رد شده 
و موجبات کشته شدنش فراهم می شود اما بعدها به مقام شامخی می رسد 
که کسانی را که به نزدش می آیند با نانی که حیات می بخشد تغذیه می کند. 
که  دارد  وجود  عیسی  مورد  در  بسیاری  مشابه  قسمتهای  عتیق  عهد  در 
نه  عتیق  عهد  نبوتهای  کنیم. همچنین  را کشف  آنها  باید  ما مسیحیان 
بلکه  نخستین ظهور مسیح هستند  به  مربوط  رخدادهای  مورد  در  فقط 
در مورد اتفاقات مربوط به ظهور ثانوی او نیز پیشگوییهای بسیاری وجود 
پادشاهی  استقرار  مورد  در  خارق العاده ای  نبوتهای  عتیق  عهد  در  دارند. 
مسیح در آینده و ظهور عصر آینده وجود دارد که در این مورد برای مثال 
می توان به  مزمور ۷۲ ، اشعیا ۱۱ : ۱-۹ و اشعیا ۶۵ : ۱۷-۲۵ اشاره کرد. 
به ظهور  نبوتهای مربوط  باعث تشویق ماست که چون  نیز  این موضوع 
در  که  نبوتهایی  پیوسته اند،  تحقق  به  دقیقًا  گذشته  در  مسیح  نخستین 
مورد بازگشت او هستند نیز به همین شکل عینًا به تحقق خواهند پیوست. 
یکی از بزرگترین لذتهای مطالعه عهد عتیق بعنوان مسیحی این است که 
ما می توانیم حقایق جدیدی در مورد عیسی و پادشاهی او که در عهد عتیق 
ذکر شده بیاموزیم و بدین شکل ایمان و امید ما به او بیشتر می شود. 

به  کند که  تشویق  را  شما  مقاله  این  باشد که 
صفحات  در  دهید.  ادامــه  عتیق  عهد  خواندن 
عهد عتیق تعالیم بسیاری هست که درک آنها 
برای مسیحیان ضروریست و نیز عهد عتیق 
متضمن حقایقیست که در مسیر سلوک با 
باعث  می توانند  عیسی  دهنده امان  نجات 

برکات بسیاری برای ما شوند. 

انجام رساند. این نجات  دهنده را ما تحت عنوان »عیسی« می شناسیم. 
عیسی وقتی در مورد نوشته های عهد عتیق سخن می گوید آنها را شامل 
مطالبی می داند که در مورد او سخن می گویند. او به یهودیان می گوید که 
موسی »درباره من نوشته است« و به شاگردانش می گوید »تمام آنچه در 
تورات و موسی و کتب انبیا و مزامیر درباره من نوشته شده است باید به 
حقیقت پیوندد« )لوقا ۲۴ : ۴۴ (. پس بخشی بسیار مهم از عهد عتیق 
»درباره من« یعنی عیساست یعنی کسی که باید نجات را برای انسانها به 

ارمغان می آورد.

مختلف  شکلهای  به  بیاید  باید  که  نجات دهنده ای  درباره  عتیق  عهد 
سخن می گوید. خدا در مورد او وعده هایی می دهد. در زمان ابراهیم خدا 
خواهند  برکت  زمین  قومهای  »همه  او  نسل  بواسطه  می دهد که  وعده 
یافت«)پیدایش ۲۲ : ۱۸ (. بجای لعنتی که بخاطر گناه انسان بر جهان 
آمد، بواسطه نسل ابراهیم برکت الهی مجدد بر زمین جاری خواهد شد. 
)به همین دلیل نام ابراهیم در باب اول انجیل متی چنین جایگاه ویژه ای 
دارد(. در عهد جدید این وعده ها به روشنی به عیسی مسیح نسبت داده 
می شود )برای مثال به اعمال ۳ : ۲۵ و غالطیان ۳ : ۸ مراجعه کنید( که 
امتها سازد. در  یهودیان و هم  را نصیب هم  برکات وعده داده شده  باید 
عهد عتیق همچنین نبوتهای بسیاری در مورد آمدن عیسی وجود دارد. 
نبوت مکاشفه ایست که خدا به یک نبی می بخشد که مدتها پیش از تولد 
منجی، جزییاتی را در مورد ظهور او ذکر می کنند. برای مثال قرنها پیش 
از تولد عیسی، میکای نبی پیشگویی می کند که او در شهر بیت لحم بدنیا 
خواهد آمد ) ۵ : ۲ (. به همین شکل این موضوع که بدن وی پاره خواهد 
شد توسط زکریا پیشگویی می شود )زکریا ۱۲ : ۱۰( و نیز اشعیا پیشگویی 
می کند که او همراه جنایتکاران محکوم خواهد شد ) ۵۳ : ۱۲(. در مجموع 
برخی تخمین می زنند که بیش از دویست نبوت یا پیشگویی در عهد عتیق 
وجود دارد که در تولد، زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی به تحقق پیوستند. 

بیان  واضح  و  روشن  کلمات  قالب  در  که  نبوتها  و  وعده ها  بر  عالوه 
می شوند، شکلی دیگر از پیشگویی در مورد عیسی نیز در عهد عتیق یافت 
می شود. کتب عهد عتیق همچنین شامل مجموعه ای متنوع از اشخاص 
و رویدادها است که از آنچه عیسی بعدها باید انجام دهد تصویری به ما 
می دهند. این اشخاص و رویدادها »نمونه ها« یا »تصاویر«ی از مسیح یا 
آنچه قرار است برای وی اتفاق بیفتد هستند. آنها همچنین گاهی »سایه« 
خوانده می شوند)کولسیان ۲ : ۱۷ (، به عبارت دیگر آنها سایه آن حقیقتی 
هستند که عیسی و انجیل اصل آن محسوب می شوند. نمونه ای روشن از 
این نوع بره فصح است که به هنگام رخدادهای خروج ذبح شد. هنگامی 
که این بره قربانی شد و خون آن بر سر در منازل اسراییلیها پاشیده شد، 
آنها از داوری قریب الوقوع نجات یافته و از بردگی فرعون رهایی یافتند. بنا 
بر این وقتی عیسی جانش را برای ما قربانی کرد ما از داوری نجات یافته و 
از اسارت گناه رها گشتیم. به همین دلیل یحیای تعمید دهنده به عیسی 
با عنوان »بره خدا« اشاره می کند)یوحنا  ۱ : ۲۹ و نیز به اول پطرس ۱ : 
۱۹  و مکاشفه ۵ :ٰ ۶ مراجعه کنید(. شخصیت دیگری که چندان شناخته 

این  است.  اخیتوفل  کنیم  اشاره  او  به  ولی می خواهیم  نیست  شده 
شخص از همراهان و مشاوران داود بود اما وقتی شورشی 

به ضد داود بر پا شد اخیتوفل داود را ترک کرده و به 
صف دشمنان او پیوست. داود در یکی از مزامیر 

خود در مورد او چنین می گوید:»حتی دوست 
آن  می داشتم،  اعتماد  او  بر  که  من  خالص 
دشمنی  به  من  با  می خورد،  مرا  نان  که 
برخاسته است« )مزمور ۴۱ : ۹ (. بعدها 
او خود را حلق آویز کرد )دوم سموییل ۱۷ 



ُهنر رهبری
رهبری یعنی هنر تبدیل رؤیا به واقعیت

 وارن بیتس
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هنگامی که ۲۵ سال پیش به عنوان شبان شروع به کار کردم، دو نکته 
آنچه  از  حتی  شبانی  خدمت  که  بود  این  اولین  کرد:  متعجب  بسیار  مرا 
تصورش را کرده بودم، بهتر بود. در واقع من برای انجام کاری که بیشتر 
از هر کار دیگری دوست داشتم، حقوق می گرفتم! کارم این بود که دربارۀ 
عیسی با مردم صحبت کنم و کتاب مقدس را به آنها تعلیم دهم. اما دومین 
چیزی که متعجبم کرد این بود که این کار خیلی بیشتر از آنچه انتظارش را 
داشتم، سخت بود. احساس افتخار و اهمیتی که کارم به من می بخشید، 

لذت بخش بود، اما در عین حال، این خدمت کاری بسیار توان فرسا بود.

که  بود  شدید  آنقدر  خدمتی  فشارهای  خدمت،  سال  چهار  از  پس 
سالمتی ام تحلیل رفت و چیزی نمانده بود، خدمت را رها کنم . بعد از یک 
اما همچنان  ادامه دهم،  به خدمتم  و  برگردم  توانستم  استراحت طوالنی 
الگوی درستی برای زندگی و خدمت خود نداشتم. چندین سال بعد، پس 
از یک دورۀ پرثمر در خدمت، سه ماه مرخصی کاری گرفتم. این دوران به 
من این امکان را داد تا زندگی ام را مرور کنم و به آینده بیندیشم. متوجه 
شدم که از نظر فیزیکی، روحانی، اخالقی و احساسی شکننده هستم و باید 

در این زمینه ها تغییر کنم.

به  تا  می گویم.  سپاس  داد،  من  به  که  درسهایی  خاطر  به  را  خداوند 
امروز، بسیاری اوقات حتی به زور هم که شده، سعی کرده ام آنها را به کار 
بندم. می خواهم این درسها را با شما هم در میان بگذارم و امیدوارم به 
کمک آنها، به جمع کسانی که زودتر از موعد مقرر مجبور به ترک خدمت 
خود می شوند، نپیوندید. به خاطر سپردن و انجام این نکات به شما کمک 
خواهند کرد تا نه تنها به عنوان یک رهبر خدمتی مستمر داشته باشید، 

بلکه خودشکوفایی را نیز تجربه کنید.

به یاد داشته باشید که از خاک هستید!

 "کریستوفر َاش" دو بار به خاطر اینکه از نظر جسمی و روحی به آستانۀ 
فروپاشی رسید، تصمیم گرفت خدمت را کنار بگذارد. او تأمالت خود را در 
این باره، در کتابی تحت عنوان »خدمتی مداوم و غیورانه بدون خستگی 
مفرط« به نگارش درآورده است و در آن، عصارۀ درس هایی را که آموخته، 
در پنج کلمه با خوانندگان خود در میان می گذارد: »من و شما از خاک 
هستیم«. او می نویسد: »من و شما از خاک آفریده شده و شکل گرفته ایم؛ 
این نکته ای است که باید خوب بدانیم و هرگز فراموش نکنیم. خدا آدم را 
از خاک زمین بسرشت )پیدایش۲: ۷( و فرمود که روزی او را به خاک باز 

خواهد گردانید« )مزمور۹۰: ۳(.

در نخستین روزهای خدمت، به خاطر اینکه این حقیقت عمده را از یاد 
برده بودم، سالمتی ام به شدت رو به تحلیل گذاشته بود. چون جوان بودم 
بانشاط برخوردار بودم، فکر  از سالمتی خوب و روحیه ای  و به طور کلی 
می کردم که همیشه همانطور باقی خواهم ماند. از این رو، بیش از توان 
ذهنی و بدنی ام به خودم فشار آوردم و دچار خستگی، سردرد و اظطراب 

مزمن شدم.

به تدریج وقتی به محدودیت های خود بیشتر پی بردم و کوشیدم با آنها 
کنار بیایم، کم کم حالم رو به بهبود گذاشت. هنگامی که سعی می کردم به 
زندگی ام تعادلی مانا ببخشم، فهیمدم برای رسیدن به این هدف، به خواب 
و استراحت کافی و همچنین یک روز تعطیل ثابت نیاز دارم، و با انجام 

رهبران
ماندگار و استوار

وانرابرتز
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او با تأکیدی زیاد به من گفت: »من عاشق عیسی هستم«. او این کلمات 
را طوطی وار نمی گفت و گویی با پافشاری می خواست اعالن کند که عیسی 
همه چیز او است. آن زن علی رغم اینکه زندگی بسیار سختی داشت، اما 
همیشه عشق به عیسی در چهره اش به وضوح دیده می شد. آن زن برای 
من یک نمونه است. محبت او به عیسی نه فقط برایم الهام بخش است، 

بلکه مرا به چالش نیز می کشد.

به  داریــم،  که  زیادی  مشغولیتهای  خاطر  به  رهبران  ما  است  ممکن 
به سراغ کار دیگر  از کاری  به شتاب  به اشخاصی تبدیل شویم که  آسانی 
این  فراموش می کنند که همۀ  اما  دیگر می روند،  به جلسۀ  از جلسه ای  و 
فعالیتها را برای چه کسی و به چه دلیلی انجام می دهند. از این رو، برای 
و  افکار  و محور  مرکز  در  پیوسته  اینکه عیسی خداوند  از  اطمینان  کسب 
دلبستگی های ما قرار دارد و باقی می ماند، ضروری است که در این مورد 

قدمهای الزم را اتخاذ کنیم. 

جان نیوتن، تاجر برده ای که به مسیح ایمان آورد و سرود "فیض عظیم 
مسیحا" را نوشت، این جمله  را به عنوان  شعار شخصی خود برگزیده بود: 
»غیر از عیسی، هیچ کس!« آرزوی او این بود که: »مسیح همه چیزش 
او معطوف باشد«.  آرمانش تنها و تنها به  باشد و تمامی توکل، عشق و 
اما او خیلی زود متوجه شد که این امر تحقق نخواهد پذیرفت مگر اینکه 
به طور جدی برای رسیدن به آن بکوشد. او می نویسد: »فهمیدم اگرچه 
حیات،  و  آرامش  منبع  تنها  عنوان  به  چشم دوختن  مسیح  به  روز  آن  تا 
دشوارترین بخش خواندگی من بوده، اما در واقع داشتن اشتیاق و تشنگی 
هر روزه برای عیسی، مهمترین انضباط روحانی ای است که باید هر روزه 

برای رسیدن به آن ممارست کنم«. 

خوب  تکرار کنم.  خودم  برای  را  کلمات  همین  باید  هم  من  به یقین 
می دانم که اگر در مشارکتی آگاهانه با مسیح به سر نبرم، زندگی و خدمتم 
خواهد خشکید. با این حال، به تجربه آموخته ام که پیوسته به حضور او 
آمدن و سیراب شدن، به این سادگی ها هم شدنی و میّسر نیست. من هنوز 
هم درگیر این مبارزه هستم، اما در طی سالیان به راهکارها و روشهایی 

دست یافته ام که برایم بسیار مفید بوده اند.

برای من هیچ چیز مهمتر از این نیست که بتوانم هر روز زمانی را به 
تغییراتی  با  تا  می کنم  دهم. سعی  اختصاص  دعا  و  کتاب مقدس  خواندن 
که دائم ایجاد می کنم، این زمان مشارکت را تر و تازه نگه دارم. مثاًل به 
جای اینکه قسمتی طوالنی از کتاب مقدس را بخوانم، بخش کوچکتری را 

این کارها بهتر و بهتر شدم. در این مسیر متوجه شدم چه عواملی به من 
انرژی می بخشند و چه عواملی انرژی مرا به تحلیل می برند و سعی کردم 
تعادلی بین این دو برقرار کنم. اما مهمترین درسی که گرفتم عمیق تر و 

جدی تر از اینها بود.

خود  از  جوان تر  نسل  به  خود  کتاب  در  حکمت،  معلم  آن  سلیمان، 
امور  زیرا سرچشمه  بدار،  پاس  تمام  مراقبت  با  را  می گوید: »دل خویش 
حیاتی است« )امثال۴: ۲۳(. بدیهی است که همۀ ما باید از بدنهایمان به 
خوبی مراقبت کنیم، اما در کتاب مقدس هیچ چیز مهم تر از "دل" نیست. 
کالم خدا دل را به عنوان مرکز کنترل زندگی ما معرفی می کند. دل جایی 
است که باورها و خواسته های ما در آن شکل می گیرد. در واقع باید بگویم 
وضعیت من زمانی رو به بهبود رفت که دریافتم در ورای مشکل جسمی 

من، مشکلی روحانی وجود دارد که از دل من سرچشمه می گیرد.

مسیح  به  خدمت  برای  شدید  اشتیاقی  خدمت،  سالهای  نخستین  در 
خواسته های  بعضی  با  الهی  اشتیاق  آن  بدانم،  اینکه  بدون  اما  داشتم، 
نادرست و گناه آلود آمیخته شده بود. رفته رفته فهمیدم که به همان اندازه 
نیز  به فکر مشهور شدن و موفقیت خودم  برای خداوند غیرت دارم،  که 
هستم. شاید این غیرت به خاطر نوع نگاه و نگرانی شدیدی بود که برای 
بازگشت منجی داشتم. گویی جایگاه خودم را با مسیح اشتباه کرده بودم 
و خودم می خواستم نقش او را بازی کنم و مثل این بود که میوه آوردن 

بیشتر به خودم ربط داشت تا به مسیح!

امروز که برمی گردم و به گذشته نگاه می کنم، خدا را شکر می کنم که 
توانستم "فروتن شدن" را تجربه کنم. آن روزها، گاهی به قدری احساس 
ضعف می کردم که حتی نمی دانستم چطور می توانم خود را به منبر برسانم 
و موعظه کنم. این تجربۀ ضعف و عجز و آن هم بدین شکل، به یاد من 
آورد که من بدون مسیح هیچ کاری نمی توانم بکنم، اما او بدون من هم 
خدا،  تنها  یعنی  هستم،  خاک  از  من  برد.  پیش  به  را  خود  می تواند کار 
خداست و تنها او قادر است هر عمل روحانی را به انجام رساند. اما با این 
حال، او به شکلی خارق العاده از طریق من عمل می کند و کم کم فهمیدم 
که او علی رغم ضعفهای من، از من رد صالحیت نمی کند. در واقع، خوشی 
از طریق همان ها  اتفاقًا  او در این است که در عین وجود ضعفهای ما و 
عمل کند. چنانکه خداوند به پولس گفت: »فیض من تو را کافی است، زیرا 

قدرت من در ضعف به کمال می رسد« )دّوم قرنتیان۱۲: ۹(. 

عیسی را در محور و مرکز زندگی خود 
قرار دهید

 یک روز صبح دوست سالخورده ام که اکنون نزد خداوند است، به من 
تلفن کرد و گفت: »فقط می خواستم با کسی دربارۀ عیسی صحبت کنم . 
تو عیسی را دوست داری؟« گفتم: »بله؛ اما نه آنقدر که باید و شاید«. اما 
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را بررسی کرد که در آن، یک  باید فرآیندی  این پرسش،  »برای پاسخ به 
خطا به خطایی دیگر می انجامد و اثرات فاجعه آمیز این خطاها بر روی هم 

انباشته می شوند«. 

ما باید بیاموزیم که با گناه، خواه جنسی باشد خواه غیرجنسی، مبارزه 
یا هر دانۀ دیگری کوچک  اندازۀ دانۀ بلوط  کنیم. اگر یک گناه، حتی به 
باشد، یک روز به اندازۀ درختی بلوط بزرگ خواهد شد و آن وقت جا به 
پاشنۀ  آنچه  شناسایی  با  می توانیم  بود.  خواهد  دشوار  بسیار  کردنش  جا 
آشیل مان محسوب می شود، شروع کنیم. شناسایی نقاطی که در آن بیش 
شریر  به جای  من  »اگر  بپرسید:  از خودتان  آسیب پذیریم.  دیگر  نقاط  از 
بودم، از کدام قسمت به طور مستقیم به خودم حمله می کردم؟« همۀ ما 
به خوبی می دانیم کشمکش یا وسوسه در چه مواقع شدت پیدا می کند: 
وقتی خسته و تنها هستیم و یا به شدت تحت فشار قرار داریم. بنابراین، اگر 
حکیم باشیم، شرایطی را به وجود می آوریم تا از قلمروهایی که در آنها دچار 
وسوسه می شویم، خود را دور نگه داریم. باید بر خود تسلط داشته باشیم 
و از جاهایی که نباید برویم و فکرهایی که نباید بکنیم، دوری گزینیم؛ چرا 
که ممکن است از مسیری سردرآوریم که هرگز حتی نمی خواستیم در آن 

قدم بگذاریم.

اما  است.  مفید  و  خوب  بسیار  راسخ،  چنین  عزمی  داشتن  به یقین،   
ایجاد  سطحی  تغییراتی  فقط  موردی،  تصمیمات  که  شده ام  متوجه  من 
می کنند. در واقع، درک این موضوع، نقطۀ عطفی در زندگی من ایجاد کرد. 
اگرچه داشتن انظباط بسیار مهم است، اما داشتن اشتیاق نیز در کنار آن 
تصمیم  خاص  لحظه ای  در  چون  می کنم  گناه  من  است.  ضروری  بسیار 
می گیرم عملی اشتباه انجام دهم. بعضی بتها، مثل لذت و محبوبیت دل 
مرا ربوده اند و به من قبوالنده اند که اگر به جای پیروی از مسیح، در پی 
تمنایش هستم،  را که در  و رضایت خاطری  آن شادی  به من  باشم،  آنها 
می بخشند. اما این دروغی بیش نیست. به تجربه فهمیده ام که گناه هرگز 
می شوم.  پشیمان  آخر همیشه  در  و  نمی کند  وفا  می دهد،  وعده  آنچه  به 
مبارزه برای تقدس، "از راِه نوین روح" )رومیان۶:۷( مستلزم این است که 
از خدا بخواهیم دروغهای شیطان را برمال کرده، محبت عمیق به مسیح 
برای ما  او، همیشه  راه های  را متقاعد کند که  را جایگزینشان کند، و ما 

برای  آیه بسنده می کنم.  یا دو  به یک  تنها  مطالعه می کنم و حتی گاهی 
مدتی بر پایۀ دعای ربانی یا دعاهای دیگری که در کتاب مقدس آمده، دعا 
روزهای  در  ویژه  به  را  کار  این  می نویسم،  را  خودم  دعای  بعد  و  می کنم 
خاصی از سال مثل روز اول سال نو یا روز تولدم انجام می دهم. متأسفانه 
هنوز هم در اینکه بتوانم به طور مرتب یک یا چند روز را به طور خاص به 
خداوند اختصاص بدهم، ضعیف بوده ام. اما همیشه وقتی این کار را انجام 
تا در  یادآوری کنم  داده ام، برکت زیادی گرفته ام. سعی می کنم به خودم 
جلسات کلیسایی نه به عنوان یک رهبر، بلکه چون یک شاگرد شرکت کنم 
تا به جای اینکه تنها به فکر خوراک دادن به دیگران باشم، خودم هم از 

خوراک روحانی بهره ببرم.  

ما انسانها با همدیگر تفاوت داریم، بنابراین هر کس باید خودش ببیند 
که چه چیزی به طور خاص به او کمک می کند تا در زمانهایی که بر مسیح 
متمرکز می شود، بتواند به بهترین شکل از او تغذیه کند. این به ما کمک 
می کند تا در تمام طول زندگی خود در محبت و اطاعت از او قدم برداریم 
او و  به  را  اعتمادمان  برایمان پیش می آید،  بتوانیم علی رغم وقایعی که  و 

خداوندی مطلق او حفظ کنیم.

با گناه مماشات نکنید! 
ِارل ویلسون، شبانی محترم بود. اما در اواخر دهۀ پنجم از زندگی اش، 
زندگی ای دوگانه پیدا کرد و مغلوب گناهان جنسی شد. او پس از آنکه با 
وضعیت گناه آلود خود روبرو شد، درخواست کمک کرد و توانست به طور 
کامل بازگشت کند. بعد از آن، کتابی نوشت تحت عنوان »مسیر مستقیم: 
تقریبًا  اخالقی می انجامد«.  به سقوط  لغزنده ای که  از سراشیبی  اجتناب 
می توانند  به سختی  کرده اند،  سقوط  سراشیبی  این  در  که  کسانی  تمام 
بفهمند که چگونه در این دام گرفتار آمدند. ویلسون در این باره می نویسد: 
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خدمت شما ضروری است. این رفتار روحانی درست شما نه تنها نمونه ای 
برای دیگران خواهد شد، بلکه شما را نیز فروتن نگاه خواهد داشت. وقتی 
وسوسه می شوید تا بپذیرید که براستی متعلق به آن عرش اعالیی هستید 
که دیگران شما را در آن قرار می دهند، فراز و نشیب ها و آشفتگیهای یک 
خانوادۀ معمولی، خیلی زود شما را به روی زمین باز خواهد گرداند! این 
نکته نه تنها موجب فروتنی شما می شود، بلکه سالمتی را نیز برایتان به 
ارمغان می آورد. صمیمیت واقعی تنها زمانی ایجاد می شود که مردم نه فقط 
چهرۀ عمومی ما را ببینند، بلکه ما را همانطور که واقعًا هستیم، بشناسند.

 در دهۀ چهارم از زندگی ام، این سؤال به شدت فکر مرا به خود مشغول 
کرده بود و مرتب از خود می پرسیدم: »چند نفر مرا واقعًا می شناسند؟« 
متوجه شدم که باید سعی کنم به شکلی حساب شده، بعضی از روابطم را 
برد و مرا در  این کار زمان  اگرچه  نیز قطع کنم.  را  و برخی  عمیقتر کنم 
معرض برخی آسیبها قرار داد، اما یکی از بهترین تصمیماتی بود که تا به 

حال گرفته ام.

 گمان می کردم روابط دوستانه به طور خاص برای من که مجرد بودم 
اهمیت دارد، اما خیلی زود متوجه شدم که دوستان متأهلم و بخصوص 
آنهایی که در مقام رهبری قرار دارند هم احساس تنهایی می کنند. همۀ 
بارهایمان  و  کنیم  استراحت  کمی  کنارشان  که  داریم  کسانی  به  نیاز  ما 
را دربارۀ  افرادی که بهترین و بدترینها  آنها در میان بگذاریم، یعنی  با  را 
از چیزهایی که به من کمک بزرگی کرده، عضویت در  ما می دانند. یکی 
گروهی بوده که به آنها پاسخگو هستم، کسانی که به آنها اجازه داده ام تا 
امور زندگی خصوصی مرا بدانند و در موردش از من سؤال کنند. این کار 
هر  و  بجنگم.  وسوسه  با  تا  می کند  به من کمک  واقعًا  اما  نیست،  آسان 
وقت به گناهانم اعتراف کرده ام، آنها دوباره به شکلی بی نظیر توجه مرا به 

مسیح، که بزرگترین دوست همۀ ماست، جلب کرده اند.

عصارۀ کالم
شاید توجه کرده باشید که هر چهار نکته ای که عنوان کردم، اساسًا در 
از مسیح برندار! ما به تنهایی  یک عبارت خالصه می شوند: نگاه خود را 
چه  باشیم،  مسیحی  رهبری  شده  که  هم  روز  یک  برای  حتی  نمی توانیم 
با  تواناست.  و  وفــادار  مسیح  اما  ضعیفیم،  بسیار  ما  دهه!  یک  به  برسد 
این  البته اگر خدا  آینده می نگرم،  چسبیدن به این سرلوحه، به ۲۵ سال 
اجازه را به من بدهد که ۲۵ سال دیگر خدمتش کنم. اما می خواهم این 

سالها را با واقع بینی بیشتر و با هیجانی واقعی و امید سپری کنم.

بهترین هستند، تا از گناه نفرت داشته باشیم و مشتاق گام زدن در راههای 
او باشیم. این نکته ما را بازمی گرداند به نکتۀ دومی که پیشتر به ان اشاره 

کردیم: در مبارزه با گناه، مسیح باید محور زندگی مان باشد.

در طی این سالها، علی رغم پیشرفتها، افتادنها را نیز تجربه کرده ام. در 
چنین مواقعی نباید اجازه دهم شرم مرا از مسیح دور کند، چون شرمساری 
و در نتیجه دوری از مسیح، این احتمال را که باز مرتکب گناه شوم، بیشتر 
می کند. کم کم دارم یاد می گیرم که چگونه اجازه ندهم در گناه غرق شوم، 
بلکه زود به خود بیایم و با نگاه به مسیح و با دریافت بخششی که او به من 

می دهد، شادی کنم.

داشتن روابط نزدیک
 روزی در جمعی این صحبت مطرح شد که چگونه شبانی چنان گرفتار 
گناهی خاص شد که سرانجام مجبور به ترک خدمت خود گردید. بحث بر 
این بود که چه عواملی سبب تداوم این گناه در زندگی او گردیده بود. در 
حین گفت و گو، یک نفر پرسید: »دوستان این شبان که بودند؟« سکوتی 

که در پی این پرسش حاکم شد، خود گویا بود.

جدا  دیگران  از  را  ما  ما،  جایگاه  می شوند.  منزوی  آسانی  به  رهبران 
می سازد، به طوری که افراد بیشتر متمایل هستند به ما نگاه کنند تا اینکه 
کنارمان باشند. بعضی ها طوری با ما رفتار می کنند که انگار ما در سطح 
روحانی باالتری از بقیۀ مسیحیان قرار داریم. حتی یک بار یکی از اعضای 
)منظور  ماها  مثل  خادمین(  )منظور  شما  »البته  گفت:  من  به  کلیسا 
تمام  میان  در  خادمین  ما  نمی شوید!«  وسوسه  دچار  کلیسا(  اعضای 
به زحمت  نرم می کنیم،  پنجه  و  آنها دست  با  که  و فشارهایی  مسئولیتها 
می توانیم فرصتی برای وقت گذراندن با خانوادۀ خود پیدا کنیم، چه برسد 
به اینکه وقتی برای دوستانمان داشته باشیم. اما اختصاص دادن چنین 
خودمان  مسیحی  زندگی  نیست  قرار  ما  است.  حیاتی  دوستان،  به  وقتی 
شریر  حمله های  برابر  در  کنیم،  چنین  اگر  و  کنیم  سپری  تنهایی  به  را 

آسیب پذیرتر خواهیم شد.

اگر متأهل هستید، همسر و فرزندانتان باید بدانند که پس از مسیح، 
انرژی خود  و  از وقت  باید  دارند. شما  زندگی شما  در  را  اول  آنها جایگاه 
طوری حراست کنید که خانوادۀ شما بهتریِن شما را دریافت کنند، نه اینکه 
شود.  نصیبشان  کرده اید،  خرج  دیگران  برای  خود  از  شما  آنچه  ته ماندۀ 
در واقع، معنی این گفته به طور عملی این است که به فرصتهای خدمتی 
هیجان انگیز "نه" بگویید و به خیلی ها هر چقدر هم که دوست داشته باشید 
کمکشان کنید، کمک نکنید. شاید با خود بیندیشید که چنین رویه ای به 
انجام ندادن و  با  اما محبتی که  خدمت مسیحی شما صدمه خواهد زد، 
نثار خانوادۀ خود می کنید، برای موفقیت  از خدمات  قربانی کردن برخی 
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گزین گویه هایی در باب رهبری
چیــزی  کــه  هنگامــی  تــا  اســت  بهــر 
ــه  ــب ب ــد، ل ــکوت نداری ــمندتر از س ارزش

نگشــایید. ســخن 

رضب املثل انگلیسی

EP

داشــن  دوســت  مســیح گونه  محبــت 
آنانــی اســت کــه مســیح برایشــان جــان 
داد، رصف نظــر از خطــرات احتاملــی در ایــن 

راه.

تد انگسروم

TA

ــتآوردهایی  ــن دس ــت بی ــی اس ــاط پل انضب
کــه بــه آنهــا رســیده ایم و اهدافــی کــه 

ــم. داری

برایان تریسی

BT

روِد بــدون کنــاره، مردابــی بــزرگ بیــش 
نیســت.

کن بالنچارد

KB

داشــن  انســان،  خواســتۀ  عمیقریــن 
کســی اســت کــه بــه او کمــک کنــد تــا 
بتوانــد آنچــه را کــه قــادر بــه انجامــش 

انجــام رســاند. بــه  هســت، 

رالف والدو امرسون

RE

خودتــان کســی باشــید کــه آرزو می کنیــد 
روزی شــاگردتان تبدیــل بــه آن شــود.

توماس کارالیل

TC

می شناســم  کــه  شــادی  واقعــاً  افــراِد 
ــه  ــد چگون ــه آموخته ان ــتند ک ــانی هس کس

خدمــت کنــد.

آلربت شوایتزر

AS

تعهــد حکــم چســبی را دارد کــه اجــزای 
موفقیــت را در کنــار هــم نگــه مــی دارد.

آندرو متیوس

AM

ــزی  ــه چی ــه، ب ــر جامع ــذاری ب ــرای تأثیرگ ب
بیشــر از یــک کلیســای فعــال، یــا بامحبــت 
و بــا تعلیمــی درســت نیــاز اســت. بــرای 
ــر  ــور و پ ــایی پرش ــه کلیس ــذاری، ب تأثیرگ
تــب و تــاب نیــاز اســت کــه توســط رهربانــی 

ــود. ــاب اداره می ش ــب  و ت ــور و پرت پرش

وسلی دوول

WD

ایــامن مقصــد خــود را منی شناســد، امــا 
هدایت کننــدۀ خــود را می شناســد و او را 

دوســت دارد.

اسوالد چمربز

OC
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داریــد  را  ایــن  تــوان  شــام  هم اکنــون 
کــه شــادی موجــود در جهــان را افزونــی 
بخشــید. می پرســید چگونــه؟ بــا گفــن 
چنــد عبــارت صادقانــۀ تشــویق آمیز بــه 
ــا  ــت. چه بس ــرد اس ــا و دل ــه تنه ــی ک کس
کــه فــردا خودتــان آنچــه گفته ایــد را از 
خاطــر بربیــد، امــا شــاید مخاطبتــان تــا آخــر 

ــرد. ــوت بگی ــا ق ــر از آنه عم

دیل کارنگی

DC

انســانها پیــش از آنکــه مجــذوب رؤیــای 
ــخصیت او  ــذوب ش ــوند، مج ــرب ش ــک ره ی

می شــوند.

جان ماکسول

JM

وقتــی نحــوۀ نــگاه شــام بــه مســائل تغییــر 
نــگاه  آنهــا  بــه  کــه  مســائلی  می کنــد، 

می کننــد. تغییــر  نیــز  می کنیــد 

وین دایر

WD

ــک  ــه ی ــت ک ــری اس ــن خط ــرور، بزرگری غ
رهــرب را تهدیــد می کنــد.

جان استات

JS

 مــن از لشــکری از شــیرها کــه گوســفندی 
ــن  ــم؛ م ــد، منی ترس ــربی می کن ــا را ره آنه
از لشــگری از گوســفندان می ترســم کــه 

ــد. ــربی می کن ــا را ره ــیری آنه ش

اسکندر مقدونی

AG

اگــر کار خــدا را بشــکلی کــه او می خواهــد 
او  حامیــت  از  همیشــه  دهیــم  انجــام 

بــود. برخــوردار خواهیــم 

هادسون تیلور

HT

بدویــد.  کنیــد  پــرواز  منی توانیــد  اگــر 
اگــر منی توانیــد بدویــد راه برویــد. اگــر 
منی توانیــد راه برویــد ســینه خیــز حرکــت 
کنیــد. بــه هــر حــال در هــر رشایطــی رو بــه 

ــد. ــت کنی ــو حرک جل

مارتین لوتر کینگ

ML

پــس  داریــد  خــدا  چــون  رشیکــی  اگــر 
بگذاریــد. میــز  روی  بــزرگ  طرحهــای 

دی.ال. مودی

DM

کنیــد،  فکــر  کوچــک  اهــداف  بــه  اگــر 
دســتاوردهای کوچــک نصیبتــان می شــود. 
ــید،  ــزرگ بیندیش ــداف ب ــه اه ــر ب ــی اگ ول
بــه موفقیتهــای بــزرگ خواهیــد رســید.

دیوید شوارتز

DS

رهــرب حقیقــی و امــن کســی اســت کــه 
کــردن  رهــربی  بــه  اشــتیاقی  خــودش 
نــدارد، بلکــه بــه خاطــر الــزام روح القــدس 
در درون خــود و نیــاز محیــط بیــرون بــه 

ایــن ســو ســوق داده می شــود. 

آ. دبلیو. تاوزر

AD

رهــربی یعنــی دیگــران بــا بــودن در حضــور 
شــام بــه انســانهای بهــری تبدیــل شــوند و 
در غیبــت شــام هــم ایــن تغییــرات در آنهــا 

تــداوم یابــد.

ناشناس

AN

همــۀ  کــه  نیســت  ایــن  رهــرب  وظیفــۀ 
ایده هــا را در اختیــار داشــته باشــد، بلکــه 
ــود  ــن ش ــه مطم ــت ک ــن اس ــه او ای وظیف
همــۀ ایده هــا شــنیده شــده و بهرینهــا 

می شــوند. انتخــاب 

کریس هاکر

CH

زبان رهربی هامن هرن ارتباطات است.

جیمز هیومز

JH

نخســتین نکتــه ای کــه در مــورد خــادم 
مســیحی می تــوان گفــت ایــن اســت کــه او 
نــه باالتــر، بلکــه پایینــر از کســانی اســت 
کــه آنهــا را خدمــت می کنــد. عیســی بــه 
ــه  ــرد ک ــد ک ــت و تأکی ــن را گف ــت ای رصاح
ویژگــی اصلــی رهــرب مســیحی، فروتنــی 
اســت و نــه اقتدارطلبــی، و مهربانــی اســت 

ــرب و زور. ــه ج و ن

جان استات

JS
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در واکنش به فیض و محبت خدا، وظیفۀ کلیسا اطاعت از فرمان مسیح 
برای رساندن مژدۀ خوش انجیل به سراسر جهانیان است. در شماره های 
پیشین، تالش کردیم با تکیه بر آموزه های الهیاتی و اصول پذیرفته شدۀ 
ایمان مسیحی، ارتباطی ارگانیک بین دفاع از حقوق بشر و رسالت مسیحی 

ترسیم کنیم.

حقوق  از  دفاع  و  ترویج  در  شبانان  ویژه  به  و  مسیحی  رهبران  نقش 
نقش  این  دارد.  ممتاز  جایگاهی  بی تردید  انسان ها  اجتماعی  و  فردی 
می تواند به اشکال مختلفی تجلی یابد. رهبران و شبانان با توجه به جایگاه 
تأثیرگذارشان می توانند به شکل مثبت، حقوق و آزادی های مشروع را تأیید 
و  بیشتر  احترام  باعث  نموده،   )affirmation/promotion( ترویج  و 
)منفی(  سلبی  به شکل  می توانند  دیگر  از سوی  شوند.  آنها  بهتر  رعایت 
محکوم  شکلی  هر  در  را  حقوق  این  نقض  باشند که  نبوتی  ندایی  نیز، 

)denunciation( کرده و برنتابند.

هیچ کدام از این دو نقش و مأموریت را نمی توان به تنهایی و مستقل 
این  از  هر کدام  یکدیگرند.  مکمل  نقش های  آنها  اختیار کرد؛  دیگری  از 
و  رشد  اشکالی مختلف  به  می توان  را  کلیسا  یا شبان  رهبر  مسئولیتهای 
از خدمت شبانان  به سه جنبۀ مهم  نوشتار،  این  ادامۀ  در  داد.  گسترش 
از جانب خدا سخن گفتن،  یا  نبّوت  اعالن خبر خوش،  و  یعنی، بشارت 
ابعاِد  این  از  یک  هر  کردن  عملی  شد.  خواهد  اشاره  دادن  تعلیم  نیز  و 
و  ابزارها  نیازمند  از حقوق بشر،  برای دفاع  ما  خدمت شبانی در رسالت 
توانمندی هایی است که در بخش دوم به آن پرداخته خواهد شد. اما پیش 
از آن باید توضیح مختصری به یک پرسش و دغدغۀ فکری داد که بی شک 

برای بسیاری از خوانندگان این نوشتار مطرح است. 

همجواریحقوقبشربافعالیتسیاسی

فعالیت حقوق بشری، به صورت اجتناب ناپذیری جنبه فعالیت سیاسی 
نیز می یابد، هر چند تنها به آن عرصه خالصه نمی شود. چنین وضعیتی 
زمینه ساز نگرانی و اختالف نظر میان آن دسته رهبران مسیحی است که 
حوزۀ خدمت کلیسا را کاماًل جدا از حوزۀ سیاست درک کرده اند. این امر 

رویکرد شبانی به

حقوق بشر
کشیشمنصوربرجی

عضو هیئت علمی کانون الهیات پارس
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شبانوخدمتاعالن 

رساندن  و  انجیل  اعالن  کلیسا  اصلی  و  اولیه  که خدمت  است  بدیهی 
پیام خوش  آن، یعنی »عدالت و سالمتی )صلح و آشتی(« است، چه در 
رابطه با خدا، چه در رابطه با دیگر انسانها و چه در رابطۀ انسان با خودش. 
وظیفۀ کلیسا، به عنوان یک نهاد، اعالم انجیل است از طریق سرمشق قرار 
دادن اصل »محبت به همسایه همچون نفس خویش« )متی۲۲: ۳۹(. مانع 
چنین محبتی، چیزی نیست جز »نفع خویش را بر همسایه برتری دادن«. 
کلیسا منادی آزادی است؛ از جمله آزادی از خودپرستی و خودبینی هایی 
نفس،  اسارِت  از  آزادی  گونه  این  می شود.  محبتی  چنین  تجلی  مانع  که 
تجلی ُبعد درونی از پیام رهایی بخش انجیل است. اما این رهایی، ُبعدی 

بیرونی هم دارد. بر این اساس، هر حرکت پویایی در راستای فقرزدایی، 
برقراری عدالت اجتماعی، بازگرداندن عّزت و کرامت آدمی، و آزادی انسانها 
تداوم کار رهایی بخش مسیح  واقع  اسارتهای غیرانسانی، در  و  بندها  از 
خواهد بود. آزادی بخشایش خداست و نقش شبانی کلیسا، اعالن آزادی 

است در پرتو تعالیم انجیل و در همۀ ابعاد زندگی انسان. 

شبانوخدمتنبوتِیاعتراض 

شمار کلیساهایی که نقش فعال تری در محکومیت و اعتراض به ظلم 
و ظالم ایفا می کنند، رو به افزایش است. نقش کلیسا در دفاع از حقوق 
بشر گاه ایجاب می کند تا نسبت به نقض و یا تجاوز به این حقوق دست 
به اعتراض بزند. کلیسا نه تنها مدافع "حقایق" انجیل و نفی کنندۀ دروغ 
نفی کنندۀ  و  الهی"  "ارزشهای  مدافع  همچنین  بلکه  است،  نادرستی  و 

ضدارزشها است. 

البته اشتباه خواهد بود اگر تقبیح ظلم و اعتراض به ناعدالتی را نقشی 
بدانیم. چنین نقشی وظیفۀ کل  تنها مختص رهبران و شبانان مسیحی 
کلیسا و جامعۀ مسیحی است. اما نقش اعتراضی، چه توسط رهبران و چه 
توسط اعضای کلیسا می تواند به اشکال مختلفی تجلی یابد؛ از انجام یک 
عمل سمبولیک گرفته تا اعالم همدردی و یکی شدن با فقرا و مظلومان. 
در شرایط سیاسی و اجتماعی که امکان اعتراض را برای مسیحیان فراهم 
نیست و به آزار و جفای بیشتر منجر شود، پیدا کردن راههای خالقانه ای 
بسیار  کنند،  منعکس  را  مسیحی  نظر  نقطه  و  دغدغه خاطر  بتواند  که 

ضرورت پرداختن به مفهوم جدایی دین از سیاست و برطرف کردن چنین 
دغدغه هایی را دو چندان می کند. 

کاماًل روشن است که مسیحیان زیادی مشارکت اجتماعی یا فعالیت های 
دسته  این  می دانند.  غیرجایز  حتی  یا  غیرضروری  را  اجتماعی  سیاسی- 
قائل  اجتماعی مشروعیتی  فعالیت سیاسی-  برای  اگر هم  از مسیحیان، 
ایشان تالش  نظر  از  ترجیح می دهند.  فردی  به شکلی  تنها  را  آن  شوند، 
به  می نماید.  "خوش بینانه"  حد  از  بیش  اجتماعی،  مثبت  تغییرات  برای 
اعتقاد آنها، کلیسا نباید وارد چنین عرصه هایی شود. این در حالی است که 
کلیسا - چنان که در نوشتارهای پیشین به آن پرداختیم- مأموریت دارد 
تا در اموری که بر حیات روحانی، فردی و اجتماعی عموم مردم تأثیرات 

جدی دارند، نقشی مثبت و تأثیرگذار داشته باشد.)))

بنابراین کلیسا و سازمانهای مسیحی باید با نگرشی واقع بینانه و تالشی 
پی گیر در رفع معضالت اجتماعی کوشا باشند؛ از جنگ و خشونت گرفته 
اقشار  اجتماعی  و  فردی  حقوق  نقض  و  تبعیض  اجتماعی،  ناعدالتی  تا 
شامل  نیز  را  سیاست  حوزۀ  در  تالش  مشکالت،  این  رفع  گاه  ضعیف. 
می شود. کنشگری در این حوزه البته باید با حزم و احتیاط همراه باشد و 
شخص کنشگر با تحلیل و تمییز کافی بر اساس تعالیم انجیل در آن دخیل 
شود. اما قدر مسلم آن است که نمی توان به کلی از این حوزه غافل شد و 

همچنان تأثیری شایان بر اجتماع گذاشت.

فقط  کلیسا  رهایی بخش  رسالت  مورد  در  کتاب مقدس  سخن  البته 
محدود به حوزۀ سیاست نیست. غیر از ساختارهای سیاسی، ساختارهای 
اقتصادی،  فرهنگی، و گاه حتی مذهبی هم نیازمند اصالحند. وقتی مذهب 
به عنوان وسیله ای در خدمت نظام سیاسی قرار می گیرد تا تبعیض و ظلم 
را نهادینه کند، مردم حق دارند آن را »افیون توده ها« بنامند؛ خصوصًا 
قافله!«  رفیق  و  دزدند  قدرت، »شریک  نقد  جای  به  دینی  رهبران  وقتی 
اقتصادی،  تأثر عوامل مختلف  و  تأثیر  گاه  اشعیا۵۸: ۶(.  )میکا۳: ۹-۱۱؛ 
یا فرهنگی بر شکل گیری پدیده های ظلم، فقر، تبعیض و  سیاسی، دینی 
ناعدالتی چنان است که کلیسا نمی تواند توجه خود را تنها به یکی از آن 

عوامل معطوف کند.

نویسنده  این  از  گذشته  نوشتار شماره های  دو  به  رابطه  این  در  بیشتر  توضیحات  برای   

مراجعه شود.
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که به صورتی آگاهانه، بخشی از جلسات عبادت هفتگی را به دعا برای امور 
اجتماعی اختصاص داده باشد. شاید چند دقیقه از مراسم عبادی، پرستش 

و دعای شفاعتی جماعت را بتوان به آن اختصاص داد.

۲قدرتحقیقت

به عنوان مسیحیان همۀ ما به قدرت حقیقت انجیل باور داریم. همۀ ما 
با صدایی حاکی از اطمینان این آیات را نقل می کنیم که: »زیرا از انجیل 
ایمان  برای نجات هر کس که  سرافکنده نیستم، چرا که قدرت خداست 
آَوَرد…« )رومیان۱: ۱۶(. ما به قدرت تبدیل کنندۀ حقیقت انجیل مسیح 
برای نجات و رستگاری ایمان آورندگان به آن ایمان داریم. اما تنها حقیقت 
نظام  و  کائنات  در  خدا  حقیقت  بلکه  است،  قدرتمند  که  نیست  مکتوب 
طبیعت نیز آشکار و واجد قدرت است. »هر حقیقتی، حقیقت خداست« 
)All truths is God’s truth( و در نتیجه قدرتمند و تأثیرگذار. ما باید 
نسبت به مکاشفۀ عام خدا و حقایق او که برای عموم انسان ها قابل دریافت 

است، توجه و تمرکز بیشتری نشان دهیم.

اما چطور می توان قدرت حقیقت خدا را در عمل مشاهده کرد؟ با بحث 
و گفتگوی اقناعی. همانطور که در مورد آموزش حقایق الهیاتی و در امر 
بشارت و دفاعیات مسیحی به گفتگو و بحث اقناعی نیاز داریم، به همان 
شکل نیازمند کسانی هستیم که به امور اجتماعی آگاه باشند و با "داشتن 
فکر مسیح" بتوانند تأثیری خداپسندانه بر  اجتماع پیرامون ما بگذارند. ما 
به مسیحیان بیشتری نیاز داریم که با چنین فکری متبدل شده باشند و 
به تازگی ذهن، سخن بگویند، بنویسند، و در رسانه ها، رادیو، تلوزیون و 

مجامع عمومی اظهارنظرهایی آگاهانه بکنند.

۳قدرتشهادتمسیحی

از خود به جا  قوی ترین و قانع کننده ترین بشارت ما شهادتی است که 
آنچه  با  بلکه  و نوشته های ما،  تعلیم  و  با وعظ  نه فقط  می گذاریم. مردم 
از ما می بینند، قانع می شوند. چه در نحوۀ رهبری ما، چه در توجه ما به 
اقشار ضعیف، صداقت و درستکاری، مهمان نوازی و … . مسیحیان ایرانی 
طی قرون گذشته با وجود اینکه اقلیتی کوچک به شمار می رفته اند، نامی 
خوش از خود باقی گذاشته اند. کلیسای امروز، می تواند این میراث را رنگ 

و جالی بیشتری ببخشد و باعث عزت و جالل نام خدا شود. 

۴قدرتاتحاد

استاد  بلیر،  ــرت  راب دارنــد.  فــوق الــعــاده ای  قــدرت  متحد  اقلیت های 
پرینستون  دانشگاه  در  پیشرفته  مطالعات  انستیتوی  در  جامعه شناسی 
می گوید: »نباید اهمیت گروهی کوچک از مردم را برای تغییر دنیا نادیده 
گرفت. کیفیت یک فرهنگ می تواند توسط یک جمعیت دو درصدی 

که صاحب دید و رؤیایی واحد است، تغییر یابد.«

این همان کاری است که عیسی مسیح کرد. او با یک 
چند  عرض  در  کرد.  شروع  نفری   ۱۲ کوچک  گروه 
می کردند  شکایت  رومی  صاحبمنصبان  سال، 
شورانیده اند«  را  مسکون  ربع  »اینها  که 
ما  شده اند(.  دنیا  همۀ  دگرگونی  )باعث 
یکدیگر  به  که  داریم  نیاز  مسیحیانی  به 
متعهد بوده و به چشم انداز عیسی مسیح 

برای دنیای عادالنه تر پایبند باشند.

ضروری خواهند بود.

کرده،  عافیت طلبی  آن  رهبران  و  اگر کلیسا  که  است  آن  گواه  تاریخ 
در اعتراض به ظلم و ناعدالتی سکوت کنند، خود نیز به تیغ جور مبتال 

خواهند شد )امثال۲۱: ۱۳(.

بی فایده است اگر صدای نبوتی و اعتراض آمیز داشته باشیم بدون اینکه 
تالشی درخور برای بهبود شرایطی بکنیم که به تشدید ناعدالتی انجامیده 

است. چنین صدایی عاری از نیرو و تأثیر کافی خواهد بود. 

خدمتآموزشوترویجدفاعازحقوقبشر 

به گفتۀ پاپ پل ششم، »صلح و حقوق بشر به شکل مستقیم و علت 
و معلولی به هم وابسته اند. صلح وجود نخواهد داشت، اگر احترامی برای 
اقدامات  از  باشد«. یکی  نداشته  آن وجود  از  ترویج  و  و دفاع  حقوق بشر 
انجام  اساسی که کلیسا می تواند در راستای آموزش و ترویج حقوق بشر 
دهد، آموزش آن به اعضای خود است. هدف چنین آموزشی آگاهی دادن 
به اعضا از ارزش و کرامت انسان، برابری و احترام متقابل، تعریف مسیحی 
از آزادی و عدم تبعیض است. البته همزمان و عالوه بر حقوق بشر، باید به 

اهمیت وظایف اعضای جامعه بشری نیز پرداخت.

اهمیت  و  ارزش  پذیرفتن  و  بازشناسی  زمینه،  این  در  آموزش  واقع  در 
حقوق دیگران است؛ دیگرانی که "همسایۀ" ما هستند. هدف آگاهی دادن 
مسیحیان به این حقیقت است که دیگر انسان ها نیز همانقدر حق زیستن 
دارند که ما داریم. به دیگر سخن، هدف از آموزش حقوق بشر تشخیص و 

پذیرش تفاوتهای دیگر انسان ها از فرهنگهای مختلف است.

اما برای تأثیرگذاری در این عرصه نیازمند چه ابزارهای اصلی و اولیه ای 
و  ظلم  به  اعتراض  آزادی،  انجیل  اعالن  در  اینکه  برای  بود؟  خواهیم 
ناعدالتی، و آموزش و ترویج حقوق انسان ها نور و نمک جهان باشیم، چه 
امکاناتی در اختیار داریم؟ جان استات )۱۹۲۱- ۲۰۱۱(، شبان و اندیشمند 
مسیحی که از شخصیت های برجستۀ مسیحیت انجیلی در دوران معاصر 
بود، به چهار نکتۀ اساسی در این رابطه اشاره می کند که در ادامه به طور 

خالصه به آنها اشاره می کنیم:

چه ابزارهایی برای تأثیرگذاری در 
اختیار داریم؟

)قدرتدعا

یکی  کلیساست.  خدمت  و  زندگی  از  جدایی ناپذیر  بخشی  دعا 
است.  آن  رهبران  و  برای جامعه  دعا  کلیسا  اصلی  وظایف  از 

»بنابراین پیش از هر چیز، سفارش می کنم که درخواستها، 
مردم  همۀ  بــرای  شکرگزاری ها  و  شفاعتها  دعاها، 

و  حاکمان  برای  آن جمله  از  شود،  آورده  به جا 
آرام  زندگی  بتوانیم  تا  صاحبمنصبان،  همۀ 

وقار  و  دینداری  کمال  در  را  آسوده ای  و 
تیموتائوس۲: ۲-۱(.  )اول  بگذرانیم« 

می تواند خود  وقتی  رهبر کلیسا   و  شبان 
را با دعا در فعالیت های اجتماعی شریک بداند 
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گنج های روحانی

توماسِمرتونیکیازمعروفترینوتأثیرگذارتریننویسندگانکاتولیکقرنبیستممحسوبمیشود.اونویسندٔهپرکاریبودکهبیشازچهل
کتابوصدهامقالهازخودبرجایگذاردهاست.شهرتاصلیمرتونبهخاطرآثاریستکهدرزمینۀدعاوزندگیروحانیبهنگارشدرآوردهاست.
مهمتریناثراو"کوهستانهفتطبقه"محسوبمیشودکهدرآنبهشرحزندگیونحؤهایمانآوردنخودمیپردازد؛ایناثررابااعترافات
آگوستینمقایسهکردهاند.مرتونکهخودراهبیازفرقۀتراپیستبود،درعینتأکیدبراهمیتسکوتوخلوتگزینیدرزندگیمسیحی،مدافع
جدیفعالیتهایاجتماعیبود.اودرزمانحیاتشازجنبشآزادیهایمدنیواحقاقحقوقسیاهاندفاعمیکردومخالفسرسختجنگویتنام
بود.اورامیتوانعارفیقرنبیستمیدانستکهزمانۀخودراعمیقًامیشناختودرعینحال،مهمتریننیازانسانعصرشرازندگیباخداو

داشتنحیاتروحانیعمیقومعنادارمیدانست.درذیلقطعاتکوتاهیازآثارگردآوریشدهاند:

í عشق تقدیر حقیقی ماست. ما به تنهایی نمی توانیم معنای زندگی 
را بفهمیم؛ تنها با دیگری است که به این معنا دست پیدا می کنیم. 

í محبت به دیگران زمانی آغاز می شود که اجازه دهیم آنانی را که 
اساس  بر  را  آنان  نکنیم  باشند و سعی  داریم، کاماًل خودشان  دوستشان 
تصویری که در ذهنمان از آنان داریم، تغییر دهیم. وگرنه، ما فقط آنچه را 

که انعکاس وجودمان در آنهاست، دوست داریم.

í وظیفۀ ما محبت کردن است و حتی یک لحظه نیز نباید درنگ 
کنیم تا دریابیم آیا دیگران ارزش این محبت را دارند یا نه. اینکه دیگران 
ارزش محبت مرا دارند یا نه موضوعیست که اصاًل ربطی به من ندارد. در 
واقع به هیچکس ربط ندارد. آنچه از ما خواسته شده این است که محبت 
پیدا  ارزش  و همسایگانمان  ما  تا  می شود  موجب  محبتی  چنین  و  کنیم 

کنیم.

í گفتن اینکه به صورت خدا آفریده شده ام بدین معناست که من 
زیرا خدا محبت است. محبت  دارم که محبت کنم،  این دلیل وجود  به 
هویت حقیقی من است و خوِد حقیقی من در رهایی از خودمحوری محقق 

می شود.

به  پاسخ  در  تا  است  نهفته  بیشتری  آرامــش  سکوت  جوهر  در   í
پرسش.

í هنر به ما این امکان را می دهد تا همزمان هم خودمان را بیابیم و 
هم از خودمان آزاد شویم.

í غرور ما را به اشخاصی غیرواقعی و فروتنی ما 
را به اشخاصی واقعی تبدیل می کند.

معنا  یک  به  من  زندگی  تناقضهای   í
نشانه های محبت خدا به من هستند.

í رفتن به کرۀ ماه چه سودی دارد اگر نتوانیم از فاصله ای که ما را 
از خودمان جدا می سازد، عبور کنیم؟ پیمودن این فاصله مهمترین سفری 
است که انسان در پیش دارد و بدون آن هر دستاوردی نه فقط بی فایده، 

بلکه مخرب نیز می تواند باشد.

کل  گویی  که  می شوم  متبدل  چنان  کتاب مقدس  مطالعۀ  با   í
طبیعت پیرامونم نیز همراه با من متبدل می شود، و آسمان پاکتر و آبی تر 
و درختان سبزتر به نظر می رسند. انگار تمام دنیا از جالل خدا پر می شود 

و بر فراز آتش و موسیقی قدم برمی دارم.

í ما در جامعه ای زندگی می کنیم که به شدت می کوشد تا هر عصبی 
را در وجود انسان به هیجان درآورد و این هیجان را در نقطۀ اوج نگه دارد 
و در عین حال، حس اقناع و سیری را در او از کار بیندازد. آنگاه تالش 
بیآفریند  او خواسته هایی جدید  در  دارد  توان  در  که  جایی  تا  می کند که 
و شهواتی پیچیده ابداع  کند تا بعد بتواند با تولیدات کارخانه ها و نیز با 

روزنامه ها و کتابها و فیلمهایش این نیازهای او را فرو بنشاند.

انسان  در  را  کرۀ خاکی، چیزی  این  در  لحظه  هر  و  رخداد  هر   í
می کارد.

í ما فقط به خاطر خودمان وجود نداریم. هنگامی که این واقعیت 
را به تمام معنا درک کردیم، می توانیم کم کم به گونه ای درست به خود 

و دیگران محبت کنیم. 

í کسی که به زیبایی شکست می خورد، بزرگتر است از آنکه به 
زشتی پیروز می شود.

í دلیل اینکه با دیگران در صلح و آشتی به 
سر نمی بریم این است که با خدا و با خودمان در 

صلح و آشتی نیستیم.
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نگریسته اند: در مقالۀ اول به رمان سکوت و زمینه های تاریخی و اجتماعی 
نوشته شدن آن پرداخته شده و از زوایای مختلف موضوع رمان و مفاهیم 
مورد اشاره در آن مورد بررسی قرار می گیرد، و سپس به برگردان سینمایی 
تفکر مارتین اسکورسیسی   و  از ذهنیت  بازنمایی مفاهیم رمان  و  اثر  این 
در  کلیدی  مفاهیم  برخی  بررسی  و  به طرح  دوم  مقالۀ  پرداخته می شود. 
نگرش کاتولیک و الهیات آیینی می پردازد که بدون درک آنها درک معنای 
رمان و فیلم میسر نیست و در پرتو موضوعات مطرح شده در فیلم مفاهیم 
شاگردی و شهادت در کتاب مقدس و آثار پدران کلیسا بررسی می شود. این 

مباحث در شمارۀ بعدی مجله نیز پیگیری خواهند شد. 

در این شماره از فصلنامۀ شاگرد به نقد و بررسی رمان سکوت و فیلم 
سکوت که بر اساس رمان آن ساخته شده است، پرداخته ایم. فیلم سکوت که 
در دسامبر سال ۲۰۱۶ اکران شد، بحثهای بسیاری را برانگیخت و نقدهای 
بی شماری نیز در موردش به نگارش درآمد. در کل چه رمان سکوت به قلم 
شوساکو اندو و چه برگردان سینمایی آن به کارگردانی فیلمساز مشهور و 
صاحب سبک آمریکایی، مارتین اسکورسیسی، موضوعات بحث انگیزی را 
مطرح می کنند که از چشم انداز ایمان مسیحی، در مورد آن سخن بسیار 
سکوت  فیلم  و  رمان  مورد  در  را  نقد  دو  شماره،  این  در  گفت.  می توان 
فیلم  و  رمان  این  به  مختلف  از چشم اندازهای  که  نمود  خواهید  مطالعه 

نقد و نظراتی در باب
سکوت
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در جامعۀ فرانسه بود. عدم پذیرش در دو فرهنگ متفاوت، تأثیر عمیقی بر 
شخصیت و در نتیجه آثار او گذاشت، و یکی از درونمایه های بارز آثار او، 
زندگی به عنوان یک کاتولیک ژاپنی در بطن فرهنگ سنتی ژاپن، و زندگی 
دیگر،  عبارت  به  بود.  غیرژاپنی  فرهنگهای  بطن  در  ژاپنی  یک  عنوان  به 
دغدغۀ هویت فرهنگی که او به عنوان یک کاتولیک ژاپنی با آن رو به رو 
به  بسیاری  رمانهای  او  اوست.  رمانهای  کلیدی  موضوعات  از  یکی  بود، 
به "َسّم و دریا"، "سامورایی"،  این رمانها، می توان  از  نگارش درآورد که 
"آتشفشان"، "سایه ها" و "سکوت" اشاره کرد که دو کتاب آخر به فارسی 
نیز ترجمه شده است. اندو یکی از مشهورترین نویسندگان ژاپنی است که 
آثارش، چه در ژاپن و چه در خارج از ژاپن، خوانندگان بسیاری دارد و رمان 

سکوت او یکی از بهترین رمانهای قرن بیستم محسوب می شود.

از  ژاپنی، یکی  نویسندۀ کاتولیک  اندو  قلم شوساکو  به  رمان "سکوت" 
زبانهای  به  که  می شود  محسوب  بیستم  قرن  معروف  و  ماندگار  رمانهای 
ترجمه شدن  از  پس  پیش،  ماه  چند  اثر  این  است.  ترجمه شده  مختلف 
به زبان فارسی، وارد بازار کتاب ایران شد. اما رخدادی که مسبب بر سر 
زبانها افتادن این اثر شد، ساخته شدن فیلمی بر اساس آن و به کارگردانی 
کارگردان معروف، مارتین اسکورسیسی بود که از دسامبر ۲۰۱۶ بر پرده 
سینماها ظاهر شد. در بخش معرفی کتاب این شماره، به معرفی و بررسی 

این رمان و فیلم خواهیم پرداخت.

اندو، در سال ۱۹۲۳ در ژاپن به دنیا  نویسندۀ رمان سکوت، شوساکو 
آمد و در سال ۱۹۹۶ چشم از جهان فرو بست. در دوازده سالگی تحت تأثیر 
عنوان  به  ژاپن  در  زندگی  تعمید گرفت.  کاتولیک  یک  عنوان  به  مادرش 
در جامعۀ سنتی  داشت چون  او  برای  بسیاری  کاتولیک دشواریهای  یک 
ژاپن، مسیحیان پیوسته تحت فشار و جفا بوده، به عنوان اقلیتی کوچک با 
چالشهای بسیاری رو به رو می شدند. اندو پس از پایان جنگ جهانی دوم 
برای تحصیل به فرانسه رفت. اما به عنوان یک ژاپنی نتوانست با فرهنگ 
اینکه شاهد برخوردهای نژادپرستانه و منفی  غربی انس بگیرد، خصوصًا 

Silence  نام اثر: سکوت

نویسنده: شوساکواندو

مترجم: حمیدرضارفعتنژاد

ناشر: فرهنگنشرنو،تهران،۳۹۵)

کارگردان فیلم: مارتیناسکورسیسی

سال ساخت فیلم: ۶)۲۰،آمریکا

تأملی بین دو سکوت
کشیشروبرتآسریان

سردبیر
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از آنان به صلیب کشیده شدند و برخی دیگر نیز تحت شکنجه های مختلف 
قرار گرفته، زیر شکنجه جان باختند. بعدها کلیسای کاتولیک، به برخی از 

آنها و نیز به برخی از شهدای ژاپنی عنوان قدیس را اعطا نمود.

رمان اندو به رخدادهای این دوره و جفای شدیدی که بر مسیحیان ژاپنی 
روا شد، می پردازد. رمان در قالب نامه های یک کشیش ژزوئیت وقایع را 
روایت می کند. این کشیش که رودریگز نام دارد، به همراه کشیش دیگری 
که گارپ نام دارد، عزم سفر به ژاپن می کنند. علت اصلی سفر آنان شنیدن 
شایعاتی در مورد ارتداد کشیش شناخته شده ای به نام فریرا است که نقش 
مهمی در زندگی روحانی رودریگز و همکار و دوستش گارپ داشته است. 
آنها که سالها در مدرسۀ علوم دینی زیر نظر پدر فریرا تعلیم یافته اند، و پدر 
فریرا به نحوی پدر روحانی آنها محسوب می شود، به هیچ عنوان نمی توانند 
اخبار مربوط به ارتداد او را باور کنند و فکر می کنند گزارشهای رسیده از 
آنان پس از مالقات با یکی دیگر از کشیشان  او نادرستند.  ژاپن در مورد 
ارشد ژزوئیت در گوام، قصد خود را از رفتن به ژاپن برای یافتن پدر فریرا 
بیان می کنند. این کشیش ارشد به آنها اطمینان می دهد که این گزارشها 
از  را  آنها  ژاپن،  در  بودن وضعیت  به خطرناک  توجه  با  و  درست هستند 
رفتن به آنجا منع می کند. اما این دو کشیش جوان مصمم اند حقیقت را 
دریابند، تا شاید بتوانند به دیگران ثابت کنند که این گزارشها در مورد پدر 
فریرا نادرستند، لذا با یک کشتی عازم ژاپن می شوند. در این سفر، فردی 
ایفا  آنها  برای  را  راهنما  نقش  است  قرار  دارد،  نام  کی چی جیرو  که  ژاپنی 

کند و شایعاتی هست که او جزو 
که  است  کسانی 

قــبــاًل 

مسیحی 
بوده، اما ایمان 
فــشــار  زیـــر  را  خـــود 
آزارها و شکنجه ها انکار کرده 
است. آنها با راهنمایی این شخص 
همان  از  و  می شوند  ژاپن  وارد  مخفیانه 
مسیحیان  از  پر  که  روستایی  نزدیکی  در  ابتدا 
و  درمانده  جماعت  می گزینند.  سکنی  است،  ژاپنی 
و  بدهند  آنها  به  نمی توانند  فریرا  از  ردپایی  نیازمند روستا، 
و  روستاییان  این  به  خدمت  صرف  را  وقتشان  تمام  کشیش  دو 

 اگرچه رد پای ایمان کاتولیکی شوساکو اندو در همۀ آثارش به شکلهای 
آثار  از  این لحاظ بیش  از  او  اما شاید رمان سکوت  مختلف هویدا است، 

دیگرش دغدغه های او را به عنوان یک کاتولیک ژاپنی نشان می دهد.

شانزدهم  قــرن  ــل  اوای خونبار  و  تاریخی  ــوادث  ح به  رمــان  موضوع 
برمی گردد. اگرچه ژاپنی ها در طول تاریخ به شکلهای مختلف با مسیحیت 
آشنایی و تماس داشته اند، اما نخستین بار در سال ۱۵۴۹، فرانسوا گزاویه، 
کشیش ژزوئیت وارد ژاپن شد. در نتیجۀ خدمات گزاویه و کشیشان دیگر، 
در  بسیاری  کلیساهای  و  می گروند  کاتولیک  آیین  به  بسیاری  ژاپنی های 
ژاپن تأسیس می شود. داده های تاریخی به ما می گویند که در سال ۱۵۸۲، 
۱۵۰۰۰۰ ژاپنی مسیحی شده بودند و صدها کشیش و راهب پرتغالی آنها 
را خدمت می کردند. در سالهای بعدی تعداد این مسیحیان ژاپنی باز هم 
افزایش یافت و بنا بر برخی روایتها، تعداد آنها بالغ بر ۳۰۰۰۰۰ تن شد. 
آغاز شد که  ژاپنی  به ضد مسیحیان  اولین جفای جدی  در سال ۱۵۹۷، 
به  تبدیل  نهایت  در  و  گرفت  خود  به  ابعاد گستر ده تری  زمان  گذشت  با 
جفایی سراسری و وحشتناک شد که هدفش ریشه کن ساختن مسیحیت 
و  شدند  کشته  بسیاری  ژاپنِی  مسیحیان  جفاها،  این  در  بود.  ژاپن  در 
تاریخ روایات هولناکی از شکنجه و قتل عام مسیحیان ژاپنی نقل می کند. 
برخی روایات تاریخی از کشتار و قتل عام دهها هزار مسیحی ژاپنی سخن 
می گویند که به خاطر ایستادگی بر ایمانشان جان خود را از دست دادند. 
این کشتارها با سبعیت و با هدف ایجاد ترس و وحشت در بین مسیحیان 
انجام می شد و استفاده از روشهای مختلف شکنجه نیز با آنها همراه بود. 
در مجموع، آزار و کشتار مسیحیان ژاپنی از شدیدترین نمونه های جفا در 
تاریخ کلیسا محسوب می شود. اگرچه در نتیجۀ این کشتارها مسیحیت 

در ژاپن کاماًل ریشه کن نشد، اما به مذهبی مخفی و زیرزمینی تبدیل 
گشت که پیروان آن در صورت شناسایی شدن مورد آزار و 

شکنجه قرار می گرفتند. در طی این جفاها، تعداد 
و  پرتغالی  و کشیشان  راهبان  از  زیادی 

اسپانیایی نیز که در ژاپن حضور 
و  دستگیر  داشــتــنــد، 

شدند.  کشته 
خی  بر
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می شود که خواننده با اطمینان نمی تواند بگوید که این صدا واقعًا صدای 
مسیح است یا فقط آنچه که در ذهن رودریگز می گذرد.

رمان چشم انداز متفاوتی را در مورد موضوع ایستادگی در ایمان و آمادگی 
که  می گیرد  قرار  شرایطی  در  رودریگز  پدر  می کند.  مطرح  شهادت  برای 
اگرچه آمادۀ پذیرفتن شهادت و مردن در کنار مسیحیان ژاپنی است، اما 
جفاکنندگان او را در شرایطی قرار می دهند که او هر چقدر بیشتر در مورد 
شکنجه های  شده،  کشته  بیشتری  مسیحیان  می کند،  پافشاری  ایمانش 
برای رودریگز شهید شدن در  وحشتناکتری به ضدشان اعمال می شود. 
این شرایط حتی عملی خودخواهانه می تواند باشد، چون با شهید شدن، 
او به یکباره راحت می شود، حال هر بالیی که می خواهد سر دیگران بیاید. 
است،  تحملش  ورای  می دهد که  انجام  را  کاری  ارتــداد،  با عمل  او  ولی 
اما باعث نجات زندگی دیگران می شود. در چنین شرایطی ارتداد او عمل 
پرمحبتی است، چون باعث نجات جانهای بسیاری می شود، و پافشاری او 
بر شهادت ظاهرًا عمل اشتباهی است، چون به مرگ انسانهای بیشتری 
جوهرۀ  به  ــدادش،  ارت عمل  با  حتی  رودریگز  معنی،  یک  به  می انجامد. 
انجام  به  را  او  نیز  مسیح  صدای  گویی  و  می ماند  وفادار  مسیحی  ایمان 

می کند.  تشویق  عمل  این 
اما سؤالی که در اینجا 

مطرح می شود این 
است که اگرچه 

آنی  نتیجۀ 
او  عــمــل 

د  ا ز آ

شدن گروهی 
از  انــســانــهــا  از 
مــرگ  و  شــکــنــجــه 
نهایت  در  امــا  ــت،  اس
نتیجۀ  دراز مـــدت،  در  و 
آیندۀ  بر  تأثیری  چه  او  عمل 
مــی گــذارد؟  ــن  ژاپ در  مسیحیت 
پذیرش  ــادۀ  آم را  خــود  که  دهقانانی 
به  زیستن  آیا  می اندیشند؟  چه  او  عمل  این  مورد  در  بودند،  کرده  مرگ 
هر قیمت و شرایطی قابل توجیه است؟ او و دهقانانی که زندگی به قیمت 
انکار ایمانشان به آنها داده می شود، چگونه می خواهند به زندگی شان ادامه 

دهند؟ به یاد شعری از احمد شاملو می افتم:

»گر بدین سان باید زیست پست،
من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم

بر بلند کاج خشک کوچۀ بن بست.«

اینها سؤاالتی است که در ذهن خوانندگان بسیاری مطرح می شود، اما 
اندو پاسخی واضح به آنها نمی دهد، و هر خواننده را با پاسخهایی که ممکن 

روستاییان مناطق دیگر می کنند تا زمانی که مقامات ژاپنی برای دستگیری 
آنان و آزار مسیحیان ژاپنی به سراغشان می آیند. ادامۀ داستان، موضوع 
این  در  ارتداد  احتمال  و  و مرگ  و شکنجه  رنج  برابر  در  ایمان  ایستادگی 
شرایط است. کشیش گارپ در نهایت در کنار مسیحیان ژاپنی دیگر کشته 
ژاپنی  و مرگ مسیحیان  روز شاهد شکنجه  رودریگز هر  پدر  اما  می شود. 
را  او  مقامات  اما  است،  ایمانش  راه  در  شدن  کشته  آمادۀ  نیز  او  است. 
نمی کشند. بزرگترین شکنجۀ او، دیدن آزار و مرگ مسیحیان ژاپنی است. 
در نهایت، مقامات به او این پیشنهاد را می دهند که اگر او می خواهد آزار 
و مرگ مسیحیان ژاپنی خاتمه یابد باید ایمان خود را انکار کرده، بر تمثال 
مسیح پای بگذارد. عاقبت نیز پدر رودریگز این عمل را انجام می دهد و بر 
تمثال مسیح پای می گذارد، اما نه برای اینکه از مرگ می هراسد، بلکه برای 
اینکه نمی خواهد با ایستادگی اش باعث شکنجه و مرگ اشخاص بیشتری 
شود. در این حین نیز پدر فریرا را می بیند که او را تشویق به انجام این کار 
می کند. نقطۀ اوج رمان، لحظه ای است که او در زیر فشار روحی و روانی 
ناگهان  و  بگذارد،  تمثال مسیح  بر  را  پای خود  تحمل ناپذیری می خواهد 
او سخن گفته، می گوید:  با  صدایی درونی که گویی صدای مسیح است 
از هر کس دیگری رنج تو را می فهمم. من  »بر من پای بگذار! من بهتر 
اصاًل برای اینکه انسانها مرا پایمال کنند، به این جهان آمدم. و برای اینکه 

شریک رنج انسانها شوم، صلیب خود را برداشتم.«

مضامین  رمان  در  اما  است.  سکوت  رمان  موضوع  از  خالصه ای  این 
اخالقی و الهیاتی و فلسفی بسیاری مطرح می شوند که نویسنده به صراحت 
که  است  وضعیتی  راوی  بلکه  نمی کند،  موضع گیری  موردشان  در 
واقع  در  است.  دشوار  بسیار  آن  مورد  در  تصمیم گیری 
می گیرند که  قرار  شرایطی  در  رمان  شخصیتهای 
نمی دانند تصمیم درست چیست. نویسندۀ 
در  صریحی  موضع گیری  نیز  رمــان 

پیچیده ای  شــرایــط  ــورد  م
شخصیتهای  که 

رو بـــــه رو  آن  بـــا  رمـــــان 
غالب  سنت  بنابر  بلکه  نمی کند،  می شوند، 

انسانها  واکنش  و  رخداد  راوی  مدرن،  عصر  رمان نویسی  در 
می کند.  وا گذار  خواننده  خوِد  به  را  داوری  و  رخدادهاست،  این  به 

و  نمی کند  بیان  صراحت  به  را  آن  اما  دارد،  را  خودش  دیدگاه  او  اگرچه 
عمیق ترین  با  خواننده   هر  آن  در  که  می آفریند  را  ابهام آلودی  فضای 
در موقعیتهای  دادن خودش  قرار  با  و  رو به رو شود،  باورهایش  و  شکها 
توصیف شده در رمان، به تفکر و تأمل در شرایط انسانها پرداخته، آنها را 
درک کند. تمام تالش اندو این است که خواننده را درگیر رخدادها کند و 
بین خواننده و شخصیتها همذات پنداری به وجود آورد. سؤال مهمی که 
بر کل فضای رمان غالب است، سؤالی است که پدر رودریگز بارها از خود 
و خدا می پرسد. او متعجب است که چرا خدا سکوت کرده است و در این 
شرایط فاجعه بار کاری نمی کند یا سخنی نمی گوید. عنوان رمان نیز بیانگر 
این سؤال بزرگ پدر رودریگز است، و در جایی به خدا می گوید: »سنگینی 
سکوت تو غیرقابل تحمل است«. اما در جایی از رمان این سکوت شکسته 
بر  تا  می کند  تشویق  را  او  و  می گوید  رودریگز سخن  با  و مسیح  می شود 
رمان مطرح  فضای  در  گونه ای  به  این موضوع  اما  بگذارد.  پای  تمثالش 
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می برند، درک کنند. آنها آنقدر قوی هستند که تا به آخر می ایستند، اما 
اشخاص ضعیف شکنجه ای درونی را تجربه می کنند که پایانی ندارد. آنها از 
خود متنفرند و به شّدت احساس پشیمانی  می کنند، اما چارۀ دیگری ندارند 

و به شیوۀ دیگری نمی توانند زندگی کنند. 

نویسندۀ معروف مسیحی، فیلیپ یانسی، عالقۀ زیادی به اندو و آثارش و 
خصوصًا رمان سکوت او دارد. از دیدگاه یانسی، اندو عظمت محبت و فیض 
مسیح را درک کرده است. شاگردان مسیح نیز او را رها کرده، می گریزند، 
اما او باز آنها را می پذیرد و باز مقام رهبری پطرس را بعد از قیام خود از 
مردگان به او یادآوری کرده، او را در این خدمت تأیید می کند. مسیح با 
وجود اینکه پیشاپیش از خیانت یهودا آگاه است، اما پیوسته با محبت با او 

رفتار می کند و در شب تسلیم شدنش، پایهای او را نیز می شوید.

این است که  دیدگاه دیگری که در مورد رمان سکوت مطرح می شود 
اندو به عنوان یک مسیحی ژاپنی تالش می کند تا تصویری تلطیف شده تر 
او،  دیــدگــاه  از  چــون  کند،  ارائـــه  مسیحیت  ــدای  خ از  مهربانانه تر  و 

ژاپنی  فرهنگ  برای  و  است  خشن  و  خشک  خدا  از  تصویرکاتولیسیسم 
چندان جذاب نیست. او به عنوان یک مسیحی ژاپنی از یکسو تحت فشار 
برخوردی  همیشه  که  بود  آن  انعطاف ناپذیر  سنتهای  و  ژاپنی  فرهنگ 
ناپذیرنده با مسیحیان ژاپنی داشت؛ از سوی دیگر درخواستها و مطالباتی 
که در کاتولیسیسم سنتی از یک مسیحی کاتولیک انتطار می رود، در بطن 
جامعه ای سنتی چون جامعۀ ژاپن، فرد را با مشکالت عدیده ای رو به رو 
بین  که  است  انسانهایی  وضعیت  معنا  یک  به  سکوت  رمان  می ساخت. 
دگماتیک  بسیار  گاه  که  و کاتولیسیسمی  نامدارا  و  متصلب  فرهنگ  یک 
می شود، قرار گرفته اند، و این تنگنا برای برخی از آنها غیرقابل تحمل است. 
صدای همدالنۀ مسیح که با پدر رودریگز سخن می گوید، بیانگر تصویری 
این تنگنا را  از مسیحیت است که وضعیت انسان قرار گرفته در  متفاوت 

درک می کند و نمی خواهد او بیشتر از این رنج بکشد.

بیانگر  را  رمان  این  که  دارد  وجود  رمان  این  مورد  در  دیگری  دیدگاه 
نگاه انتقادی اندو نسبت به مسیحیت غربی می داند. همان گونه که اشاره 
او  و  بود  ناخوشایند  تجربه ای  غرب  و  فرانسه  در  اندو  زندگی  تجربۀ  شد، 
اما به خاطر ژاپنی بودنش، تبعیض و  اگرچه یک مسیحی کاتولیک بود، 

است به این سؤال بدهد، تنها می گذارد. در واقع، وظیفۀ رمان نویس دفاع 
از یک انتخاب یا محکوم کردن آن نیست. رودریگز و انسانهای دیگِر رمان، 
هر یک در شرایطی خاص دست به انتخابهای دشواری می زنند که شاید 
اگر ما به جای آنها بودیم، همان انتخاب یا حتی انتخابهای بهتر یا بدتری 

را انجام می دادیم. 

در  رمانی  بلکه  در مورد شهادت،  رمانی  نه  دیگر  از منظری  رمان  این 
صادق  انسانهای  مورد  در  رمانی  نیز  و  است.  شهادت  از  اجتناب  مورد 
و  است  محدود  آنها  در  درد  و  رنج  تحمل  ظرفیت  که  است  ضعیفی  اما 
خاطر  به  ولی  دارد،  وجود  قلبشان  در  ایمان  اگرچه  خاص،  شرایطی  در 
ناتوانی در تحمل رنج، به ظاهر آن را انکار می کنند. در واقع در طول تاریخ 
مسیحیت، آثار بسیاری در تحسین شهدای کلیسا به نگارش درآمده است 
به شرح  اثر هنریک سنکویچ،  رمانهای بسیاری چون "کجا می روی"،  و 
حماسی زندگی مردان و زنانی پرداخته اند که جان خود را برای ایمانشان 
نهال  شهدا  »خون  است:  گفته  ترتولیان  که  همان گونه  و  کرده اند،  فدا 
سراغ  به  مسیحی  نویسندۀ   هیچ  تاکنون  اما  می کند«.  آبیاری  را  کلیسا 

و  باشند،  انکار کرده  را  ایمان خود  نرفته است که تحت شرایطی  کسانی 
نیز چنین کسان را به شخصیتهای اصلی رمانش تبدیل کرده باشد. این 
شناخته  ملعون  و  ضعیف  و  منفور  اشخاصی  عنوان  به  معمواًل  اشخاص 
شده اند، و در کنار شور حماسی شهیدانی که علی رغم تحمل شکنجه ها و 
آزارهای بسیار جانشان را فدا کرده اند، این اشخاص حتی ارزش نداشته اند 
که کوچکترین اشاره ای به آنها شود. اما آیا به راستی این اشخاص در شرایط 
آزار و جفا ایمان خود را به شکل کامل از دست می دهند؟ چه عوامل و 
انگیزه هایی باعث می شود که آنان ایمانشان را انکار کنند؟ خدا در مورد 
آنها چگونه می اندیشد؟ اندو در رمان سکوت سعی می کند به صدای این 
تمثال  بر  و  مانند کی چی جیرو، مرتب می لغزد  فردی  تبدیل شود.  گروه 
مسیح پای می گذارد، اما پیوسته به دنبال کشیشان است و در عشاء ربانی 
شرکت می کند و می خواهد به گناهانش اعتراف کند. در جاهایی از رمان 
و نیز در فیلم اسکورسیسی، شخصیت او رقت آور و حتی نفرت انگیز به نظر 
می رسد و پدر رودریگز نمی تواند رفتارهای متناقض او را درک کند. اما در 
باز به سراغ پدر رودریگز می رود  او  پایان رمان، علی رغم وجود خطرات، 
تا نزد او اعتراف کند. در بخشی دیگر از رمان، او این اعتراف تلخ را نزد 
رودریگز می کند که اشخاص قوی نمی توانند رنجی را که اشخاص ضعیف 
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شده در آن و نیز به خاطر اینکه در قالب رمان مدرن نوشته شده است، 
در معرض تفاسیر و برداشتهای گوناگونی قرار دارد که هر یک بخشی از 
واقعیتهای رمان را منعکس می کنند. به قول موالنا: »هر کسی از ظن خود 

شد یار من«.

در مورد روایت سینمایی این اثر نیز به نکاتی چند اشاره کنیم: کارگردان 
معروف آمریکایی، نسخه ای سینمایی از این اثر را به سینمادوستان عرضه 
بگیرد.  قرار  توجه  مورد  بیشتر  رمان سکوت  گشته  باعث  که  است  کرده 
رمان،  این  خواندن  از  پس  می داند،  کاتولیک  را  خود  که  اسکورسیسی 
۱۷ سال  تقریبًا  اما  بسازد.  آن  از  نسخه ای سینمایی  داشته  آرزو  همیشه 
طول کشید که مقدمات ساخته شدن این فیلم مهیا شود و او در نهایت 
بسیاری  کاتولیک،  عنوان یک  به  او  را ساخت.  فیلم  این  در سال ۲۰۱۶ 
از دغدغه های دینی خود را در این رمان منعکس می بیند و سعی می کند 
بر  نیز،  در سال ۱۹۸۸  او  کند.  بیان  زبانی سینمایی  به  را  این دغدغه ها 
وسوسۀ  "آخرین  انگیز  بحث  فیلم  کازانتزاکیس،  نیکوس  رمان  اساس 
مسیح" را ساخت که در زمان نمایش با اعتراضات بسیاری رو به رو شد. 
فیلم  مارتین،  جیمز  کاتولیک  کشیش  با  مصاحبه ای  در  اسکورسیسی 
می کند  و سعی  می داند  خود  ایمانی  از سلوک  جدید  مرحله ای  را  سکوت 
به برخی از دغدغه های دینی خویش بپردازد. او همچنین در مورد عالقۀ 
داشت،  کاتولیک  میسیونرهای  زندگی  به  نوجوانی  سنین  در  که  ویژه ای 
سخن می گوید، و می گوید این فیلم فرصتی است تا این عالقه را در قالب 

بازنمایی سینمایی رمان سکوت به تصویر کشد.

در کل اسکورسیسی سعی می کند به بسیاری از مضامین رمان سکوت 
او  بر  آنچه  و  رودریگز  پدر  به  نگاه همدالنه ای  در مجموع  و  بماند  وفادار 
می گذرد، دارد. در پایان فیلم، جسد پدر رودریگز را می بینیم که باید برای 
را  او  به هم پیوستۀ  دستان  سپس  شود.  خارج  منزلش  از  شدن  سوخته 
می بینیم که صلیبی در میانش قرار گرفته است، و دوربین اسکورسیسی با 
گرفتن یک نمای نزدیک، بر این موضوع تأکید می کند که رودریگز علی رغم 
وادار کرده، هنوز  ارتداد  به  را  او  ایمان خود و زندگی در فضایی که  انکار 

طردشدگی را در این جامعه تجربه کرد. از این رو، وی نگاهی انتقادی به 
تقریبًا  به جز کی چی جیرو،  رمان  در  دارد.  غربی  و مسیحیت  غربی  انسان 
مسیحیان ژاپنِی دیگر ثابت قدمانه و با شجاعت به استقبال مرگ می روند و 
از شهادت استقبال می کنند، اما پدر فریرا و رودریگز هر یک به دالیل خاص 
خودشان، در نهایت ایمانشان را انکار کرده، در خدمت مقامات حکومتی 
درمی آیند. در بحثهایی که در مورد عدم تجانس مسیحیت با فرهنگ ژاپنی 
در رمان مطرح می شود )این بحثها در روایت سینمایی اثر، چندان موفق 
از کار درنمی آیند ولی در متن رمان جالب و جذابند(، این مشکل مطرح 
و  ندارند  ژاپنی  فرهنگ  از  درستی  درک  غربی  میسیونرهای  که  می شود 
چندان متوجه نیستند که چه در ذهن دهقانان ژاپنی می گذرد. بنابراین، 
برخی رمان سکوت را نقد اندو بر نگرش مسیحیان غربی می دانند. سکوت 
آزاردهنده ای که پدر رودریگز را کالفه کرده، برای مسیحیان ژاپنی زجرآور 
باید در  اینکه خدا  انتظار  آنها با رضای باطن و اطمینان و بدون  نیست و 
ذهن  گویی  می روند.  مرگ  استقبال  به  بگوید،  سخن  شرایط  این  مورد 
تحلیل گر کشیش ژزوئیت غربی نمی تواند توضیحی برای این شرایط بیابد، 
اما ایمان سادۀ مسیحیان ژاپنی این آزارها و جفاها را به عنوان بخشی از 
دعوت خود می بیند و اعتراضی به این شرایط ندارد. در واقع مفهوم سکوت 
می شود،  دیده  ژاپن  فرهنگ  در  مختلف  شکلهای  به  که  بودیسم  ذن  در 
باعث می شود تا مسیحیان ژاپنی به گونه ای دیگر به سکوت بنگرند. آنان 
در این سکوت آرامش و معنا می بینند و این سکوت بیشتر از آنکه آنها را 

وحشتزده کند، به آنان اطمینان بخشیده، آرامشان می کند.

به هر حال این رمان، رمانی چندالیه و پر رمز و راز و پیچیده است که 
اساسًا  کند.  صادر  صریح  اخالقی  و  جزمی  احکام  داشت  انتظار  نمی توان 
یکی از ویژگیهای هر اثر هنری ماندگار و ارزشمند این است که تفسیرهای 
و  فرهنگها  در  اثر  هر  مختلف  و مخاطبان  داشت  آن  از  می توان  متفاوتی 
زمانهای گوناگون، با توجه به ویژگیهای فردی و فرهنگی خاص خودشان، 
افقهای  و  می کنند  ایجاد  رابطه  هنری  اثر  با  معنایی  مختلف  سطوح  در 
ذهنی اشان تعیین گر برداشتهایی است که می توانند از یک اثر هنری داشته 
مطرح  مفاهیم  غنای  خاطر  به  که  است  اثری  نیز  سکوت  رمان  باشند. 
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از رمان سکوت فیلم دیگری نیز در سال ۱۹۷۱ ساخته شد که کارگردانی 
ژاپنی، به نام هیرا شینودا، آن را کارگردانی کرده است.

در کل در مورد رمان و فیلم سکوت نظرات متفاوتی در بین مسیحیان 
دیده می شود. برخی چون اسقف کاتولیک روبرت بارون که در زمینۀ نقد 
فیلم صاحب نظر است، پیغام فیلم را مسامحه در مورد ایمان و آسان گیری 
در مورد پدیدۀ ارتداد می بیند. از نظر بارون، عمل پدر رودریگز و پدر فریرا 
به گونه ای توجیه می شود که شهادت قهرمانانۀ مسیحیان ژاپنی زیر سؤال 
می رود. او در نقدی که بر این فیلم نوشته، در آخر این سؤال را می پرسد که 
اگر ارتداد پدر رودریگز و پدر فریرا قابل توجیه است، پس مرگ دردبار سه 
دهقان ژاپنی در دریا که یکی از صحنه های پرشکوه فیلم است، بی معناست. 
برخی دیگر از مسیحیان نیز این فیلم را توجیه کنندۀ این دیدگاه می دانند 
مربوط  اشخاص  و خصوصی  فردی  به حیات  که  است  ایمان حقیقتی  که 
را در جمع مطرح کنند، در ماهیت  آن  نمی توانند  انسانها  اگر  و  می شود 
یا  نیست.  کار  این  به  نیازی  اساسًا  و  نمی آید  پیش  مشکلی  ایمان  اصلی 
حیات  حوزۀ  به  ایمان  تبعید  فیلم،  و  رمان  اصلی  پیغام  دیگر،  عبارت  به 
خصوصی است که در این صورت هیچ خطری برای دنیای بیرون ندارد. 
دنیای بیرون را باید به ارزشهای سکوالر واگذاشت و در قلمرویی دیگر باید 
حیات دینی را تعریف نمود. اما گروهی دیگر پیغام رمان و فیلم را پیغامی 
رودریگز سخن  پدر  با  که  آنها صدایی  دیدگاه  از  می دانند.  کاماًل مسیحی 
می گوید، صدای خود مسیح است و این فیلم نگاه عمیقی به مفهوم فیض 
پذیرشگر و بخشایندۀ خدا دارد. از دیدگاه آنها خدا رنج انسانهایی را که در 
زیر بار جفا ِله می شوند درک کرده، می بیند و آنها را محکوم نمی  کند. از نظر 
آنان پیغام اصلی رمان و فیلم سکوت، نگاهی واقع گرایانه به طبیعت ضعیف 

بشر و رحمت و بخشش عظیم خدا نسبت به انسان است.

این صحنۀ  ترک می کند.  را  این جهان  ایمان  با  و  کرده  را حفظ  ایمانش 
آخر، روایت اسکورسیسی از عاقبت رودریگز است، چون در رمان سکوت 
که  است  سینمایی  نسخۀ  در  تنها  و  نمی شود  اشاره  رخــدادی  چنین  به 
اسکورسیسی سکوت اندو را در مورد آنچه که در قلب رودریگز می گذرد، 
با تصویری این چنینی می شکند. پدر رودریگز از جهتی شبیه شخصیتهای 
دیگر فیلمهای اسکورسیسی است. در اکثر فیلمهای او، شخصیتهایی را 
می بینیم که از احساس گناه آزاردهنده ای رنج می برند. برای مثال، بوکسوِر 
فیلم "گاو خشمگین" )با نقش آفرینی بازیگر محبوب اسکورسیسی، رابرت 
نقش آفرینی  )با  "متوفی"  و  شاتر"  "جزیرۀ  فیلمهای  پلیسهای  و  دونیرو( 
دیگر بازیگر محبوب اسکورسیسی، لئوناردو ُدکاپریو( همه اسیر احساس 
گناهی هستند که از آن نمی توانند رها شوند. رودریگز نیز پس از ارتدادش 

اسیر این احساس گناه می شود و فقط یاد می گیرد با آن زندگی کند.

سرد  دوربین  حضور  اسکورسیسی،  فیلم  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
با  را  مسیحیان  و کشتار  شکنجه  و  آزار  صحنه های  که  است  بی روحی  و 
خونسردی ثبت می کند. به یک معنی، این نحوۀ به تصویر کشیدن مرگ و 
خشونت بیانگر جنبه ای از فرهنگ ژاپنی است که رنج و درد را با آرامش 
و متانت تحمل می کند. از سویی دیگر بیانگر ادای دین اسکورسیسی به 
استادان بزرگ سینمای ژاپن، چون کوروساوا و اوزو است که بدین شکل 

خشونت را به تصویر می کشیدند.

موسیقی  به جای  از صداهای طبیعت  استفاده  فیلم  جالب  نکتۀ  دیگر 
فیلم است که باز بیانگر تأکیدی است که در فرهنگ ژاپن در مورد توجه به 

طبیعت و گوش فرادادن به صدای آن وجود دارد. 
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بــا  غربــی  مســیحیت  حتــی  و   )lifestyle
تجربــۀ مســیحیان بســیاری از نقــاط جهــان 

و مســیحیان ایرانــی کــه هــر روزه بــا جفــا 
ــی  ــان هســتند، تقابل ــه گریب دســت ب

مســیحیان  دارد.  وجــود  جــدی 
تضــاد  در  گاهــًا  مناطــق  ایــن 
میــان مســیحیت عافیت محــور 
 health and( غــرب  در 
wealth Gospel( و تجربــۀ 
عینــی خــود از پیامــد مســیحی 
و  می آینــد  گرفتــار  مانــدن 
ــه  ــان، تعالیمــی ک ــن می در ای

همیشــه بــر تفســیر صحیــح 
مبتنــی  ناصــری  عیســای  واقعــۀ 
ــن تشــویش  ــر عمــق ای نیســتند، ب

رو،  ایــن  از  فکــری می افزاینــد. 
بــه بهانــۀ نگاهــی گــذرا بــر 

نکته هــای  برخــی 
فیلــم 

ــکوت،  س
را   آن 

پــس از دیــدن فیلــم بســیار جــذاب "ســکوت" و تماشــای چنــد نقــد 
هنــری و الهیاتــی، و چندیــن مصاحبــه و گفتگــو بــا مارتیــن اسکورسیســی، 
بــر آن شــدم مقالــه ای کوتــاه در ایــن رابطــه بنویســم. البتــه پیشــنهاد 
ــد و  ــدن نق ــریان و خوان ــرت آس ــیش روب ــه ام کش ــرادر فرهیخت ــت و ب دوس
مقالــۀ ایشــان بیشــتر بــر آنــم داشــت تــا در کنــار تأییــد زاویــه ای کــه ایشــان 
بــدان پرداخته انــد، زوایــای دیگــری را نیــز از نــگاه مســیحیت ســنتی و 

ــم.))) ــم بررســی کن ــن فیل ــی در ای ــات آیین الهی

در ایــن مقالــه قصــد نقــد هنــری و حتــی بازگویــی داســتان نــدارم و بــه 
هیــچ عنــوان نافــی تنــوع قرائت هــای ممکــن و شــاید صحیــح کــه می تــوان 
از ایــن اثــر ســینمایی داشــت، نیســتم. بــه عــالوه، بدیهــی اســت کــه فیلــم 
ســکوت یکــی از آن گونــه فیلمهایــی اســت کــه بــه دلیــل بــاز بــودن انتهــای 
آن  بــا  تــا  وا مــی دارد  را  )open ended(، مخاطبیــن مختلــف  فیلــم 
هم ذات پنــداری کننــد و قرائت هــای متنوعــی را بــر آن متصــور شــده و 
یــا حتــی بقبوالننــد. ایــن نــوع نــگاه حتــی بــر نوشــته های ایــن مقالــه نیــز 
می توانــد تســری یابــد کــه ایــن خــود دلیــل محکمــی بــر موفــق بــودن ایــن 
ــری  ــر هن ــک اث ــن کــه ی ــری اســت. همی ــر هن ــن اث ــودن ای ــم و فاخــر ب فیل
بتوانــد توجــه طیــف گســترده ای از مخاطبیــن را چــه موافــق و چــه مخالــف 
ــت و  ــان از موفقی ــت و نش ــر اس ــق اث ــوف دارد، آرزوی خال ــود معط ــه خ ب

ــی آن دارد.  ــای مفهوم غن

ــوان مدخــل  ــه عن ــم )ب ــن فیل ــر در انتخــاب ای ــت دیگ ــز اهمی ــۀ حائ نکت
ــا در  ــر کلیس ــا ب ــر روزۀ جف ــخ و ه ــت تل ــه(، حقیق ــن مقال ــر ای ــه ای ب و بهان
ــی  ــی عین ــم ســکوت همخوان ــده فیل سراســر جهــان اســت کــه باعــث گردی
ــا  ــاری جف ــت آم ــد. حقیق ــته باش ــا داش ــر م ــای دوران معاص ــا واقعیت ه ب

ــه ای اســت کــه موجــب شــده بســیاری از  ــه گون در جهــان مســیحیت ب
آمارهــا تعــداد شــهدای کلیســا در ایــن دورۀ معاصــر و در قــرن بیســتم 

ــه  ــی کلیســای اولی ــخ مســیحیت و حت را بیــش از تمامــی ادوار تاری
بداننــد.)۲) ایــن خــود انگیــزه ای جــدی اســت بــرای مســیحیان کــه 

بیــش از همیشــه بــر مفهــوم شــاگردی و شــهادت کــه قرنهاســت 
حتــی در مــدارس الهیاتــی توجــه چندانــی بــه آن نشــده اســت، 

از منظــر تفســیری، تاریخــی و الهیاتــی تأمــل کننــد. 

 western( عــالوه بــر ایــن، بیــن روش زندگــی غربــی

1    Sacramental theology

2    https://goo.gl/Jo8C4T

سکوت:
تأملی بر شاگردی و شهادت

بخش اول

کشیشدکترکیوانسایروس
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مدخلــی بــر بحثــی گســترده تر دانســته، ســعی بــر آن دارم کــه در ایــن 
رابطــه کمــی بــر مفهــوم شــاگردی و شــهادت بــر اســاس عهدجدیــد و نیــز 
بــر اســاس تعالیــم کلیســا بــه عنــوان یگانــه تولیــت و حافــظ وحــی مســیحی 

بپــردازم.  

کارگردانــی  درونــی  دغدغه هــای  از  ناشــی  اســت  فیلمــی  ســکوت 
کــه خــود را نســل دوم خانــواده ای مهاجــر و کاتولیــک می دانــد کــه از 
ــای  ــی را از کلیس ــرات جذاب ــد و خاط ــرت کرده ان ــکا مهاج ــه آمری ــا ب ایتالی
کاتولیــک در دورۀ کودکــی و نوجوانــی در ذهــن خــود تــا بــه امــروز حمــل 
می کنــد. اسکورسیســی در مصاحبــۀ خــود بــه وضــوح بــه جذابیــت کهانــت 
)priesthood()۳) در کلیســای کاتولیــک اشــاره می کنــد و اینکــه چگونــه 
خــود او در دورۀ جوانــی قبــل از انتخــاب نهایــی ســینما، بــه طــور جــدی در 
فکــر پیوســتن بــه جرگــۀ روحانیــون بــوده اســت. ایــن جذابیــت روحانیــت 
در مســیحیت کاتولیــک یکــی از فاکتورهــای اصلــی انتخــاب قهرمانــان 

ــن اسکورسیســی اســت.  ــرای مارتی داســتان ب

گرانیگاهالهیات

ســمبلها و مفاهیــم الهیــات ســاکرامنتال )آیینــی- رمــزی( در فیلــم 
ســکوت بــه شــکلی کامــاًل واضــح و تصویــری در صحنه هــا و نماهــای 
مختلــف ایــن فیلــم پدیــدار می شــوند کــه بــرای یــک مســیحی ســنتی کامــاًل 
ملمــوس و منطبــق بــر سیســتم درک او از نجــات، کلیســا و شــاگردی 
اســت. حتــی نحــوۀ برگــزاری مراســم قربانــی مقــدس )عشــاءربانی( و 
حرکــت دســتهای کشــیش و نیــز توزیــع دانه هــای تســبیح مریــم مقــدس، 
بانــوی کلیســا، و حتــی طــرز نشســتن و زاویــۀ گــوش فــرادادن بــه اعتــراف 
مؤمنیــن توســط کشــیش، گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه بســتر اولیــه ای 
کــه کارگــردان در نظــر دارد بازگشــای فهــم تفســیری ایــن فیلــم و الهیــات 
مربــوط بــه آن باشــد، بایــد ایمــان و اعتــراف کاتولیــک در نظــر گرفتــه شــود. 
ایــن نمادهــا و ســمبلها و مفاهیــم گاهــی بســیار تخصصــی می گردنــد، بــه 
طــوری کــه بــرای یــک مخاطــب غیرکاتولیــک بــه آســانی ملمــوس نیســتند و 

به دلیل تفاوت عمدۀ الهیاتی میان مفهوم کشیش در کلیساهای سنتی-آیینی )کلیساهای کاتولیک رومی-ارتدکس شرق و اورینتال و انگلیکن( با مفهوم کشیش در کلیساهای پروتستان، و   ۳

اینکه در زبان فارسی این عنوان برای همۀ این فرقه ها بدون قابل تشخیص بودن، کشیش نامیده می شود، در این مقاله به جای واژۀ کشیش از واژۀ کاهن استفاده شده است. در واقع، کشیش 

در کلیساهای سنتی، کاهن فرض گردیده و خطاب می گردد، در حالی که در کلیسای پروتستان، کشیش بیشتر در قالب مفاهیمی چون شبان، رهبر، یا خادم خطاب و تعریف می شود.

نیــاز بــه رمزگشــایی دارنــد تــا مفهــوم جهانــی و عــام آنهــا اســتخراج گــردد. 

آمــوزه ای، الزم می بینــم  و  نیایشــی  ایــن ســمبلهای  از میــان همــۀ 
کمــی بــه مفهــوم خــادم دســتگذاری شــده از نقطه نظــر کلیســاهای ســنتی 
پرداختــه شــود. دلیــل ایــن انتخــاب آن اســت کــه فهــم نــوع نــگاه الهیــات 
ــد  ــه مفهــوم کشــیش دســتگذاری شــده، کلی کلیســاهای ســنتی-آیینی ب
ــی  ــی و غیرقابل جایگزین ــه نقــش حیات ــم ب ــن فیل ــدات ای ــی تأکی ــم چرای فه

ــن آییــن اســت. ــروان ای ــی پی ــات دین کشیشــان در حی

رمزگشاییروحانیت

در درجــۀ اول اینکــه در مســیحیت آیینــی- ســنتی، خــادم دســتگذاری 
شــده بــه مقــام کشیشــی، بــه مفهــوم کامــل کلمــه نقــش کاهــن به مثابــه 
ــاها، در  ــن کلیس ــت در ای ــن کهان ــا ای ــت. ام ــی را داراس ــت عهدعتیق کهان
ــه  ــدی یافت ــز عهدجدی ــای متمای ــی آن معن ــای عهدعتیق ــداوم معن ــن ت عی

ــن  ــت. در ای ــق اس ــوم در عهدعتی ــن مفه ــل ای ــق کام ــه ای تحق ــه گون و ب
کهانــت عهدجدیــدی، خــادم دســتگذاری شــده در کلیســاهای ســنتی، 
تبلــور، تجســم و شــراکت ارگانیــک در کهانــت جاودانــۀ کاهــن اعظــم ابــدی 
عیســی مســیح دارد. بــه همیــن دلیــل، در کلیســاهای آیینــی- ســنتی، از 
ــه  ــود و ن ــتفاده می ش ــان اس ــرای نامیــدن کشیش ــن )Priest( ب واژۀ کاه
شــبان و خــادم و شــیخ و ســایر عناوینــی کــه در کلیســاهای غیرســنتی 
در واقــع حکایــت از غیرکهانتــی پنداشــتن ایــن منصــب دارد. در ایــن نــوع 
مســیحیت، در واقــع نقــش و اعتبــار رســولی حواریــون نقشــی کهانتی اســت 
کــه کهانــت مســیح را برجســته ســاخته، بــه آن تــداوم تاریخــی و جغرافیایــی 
نــوع مســیحیت،  ایــن  )Spatio-temporal reality( می بخشــد. در 
بــاور بــر ایــن اســت کــه تــداوم خدمــت و جایــگاه رســولی حواریــون کــه در 
ــیده،  ــام نرس ــه اتم ــز ب ــد انگاشــته می شــوند، هرگ ــان عهدجدی ــع کاهن واق
ــاگرداِن  ــپس ش ــان و س ــط ایش ــا توس ــاگرداِن آنه ــتگذاری ش ــا دس ــه ب بلک
شــاگردان تــا بــه امــروز و تــا بــه آمــدن ثانویــۀ مســیح ادامــه می یابــد و ایــن 
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منصــب حتــی در آســمان حفــظ و پابرجــا می مانــد. در واقــع از دیــدگاه 
ایــن کلیســاها، ایــن کهانــت رســولی کشــیش اســت کــه باعــث می شــود تــا 
آیین هــای نجات بخــش هفتگانــۀ کلیســا ضمانــت و اعتبــار داشــته باشــند. 
ــان  ــه اعتقــاد آن ــاور اســت کــه حواریــون کــه ب ــر ایــن ب مســیحیت ســنتی ب
ــا دســتگذاری شــاگردان خــود  ــد محســوب می شــوند، ب ــان عهدجدی کاهن
ــدر  ــل ان ــاگردان، نس ــوی آن ش ــر از س ــرادی دیگ ــتگذاری اف ــپس دس و س
نســل میراثــی منقطــع نشــده را بــه نســلهای بعــدی ارائــه می دهنــد، و بــه 
عبارتــی، در نهایــت اعتبــار دســتگذاری کشیشــان از نظــر تاریخــی، بــه خــود 
ــوزۀ  ــوزه، آم ــن آم ــردد. )Apostolic succession(. ای ــوالن برمی گ رس
کلیــدی کلیساشناســی و حتــی نجات شناســی کلیســاهای ســنتی- آیینــی 
یعنــی کاتولیــک )بــه عنــوان مثــال از نــوع رومــی، شــرق، کلدانــی، ارمنــی، 

انگلیــکان و غیــره( ارتدکــس )از نــوع شــرق، اورینتــال و غیــره( اســت. 

حــال آنکــه در مذهــب پروتســتان و کلیســاهای پیــرو الهیــات اصالح شــده 
)ریشــه یافته از تفکــر لوتــری و یــا کالونــی و یــا زوینگلــی( کهانت بــاوری 

منعکــس در آمــوزۀ عهدجدیــدی کهانــت همــۀ مقدســین، بــه تک تــک 
مســیحیان عــادی اطــالق می شــود و ســلک و طبقــۀ روحانــی خاصــی 
وجــود نــدارد کــه کهانــت فقــط مختــص آنــان باشــد. در ایــن دیــدگاه، خــادم 
دســتگذاری شــده در واقــع یکــی از مؤمنیــن مسح شــده و باتجربــه و آگاه و 
تعلیم یافتــه اســت کــه توســط یــک جمع خــاص کلیســایی و توســط مؤمنین 
یــک کلیســا و بــرای یــک جــا و مــکان خــاص انتخــاب گردیــده اســت. در 
ــدگاه  ــن دی ــدۀ ای ــه بازتاب دهن ــری ک ــامی دیگ ــیحیت از اس ــوع مس ــن ن ای
بســیار مهــم الهیاتــی اســت، اســتفاده می شــود. اصطالحاتــی چــون شــبان 
 ،)Leader(  و رهبــر )Elder( شــیخ ،)Minister( خــادم ،)Pastor(
ــه کار  ــه در فرقه هــای رســمی کلیســاهای پروتســتان ب ــی هســتند ک عناوین
می رونــد کــه در واقــع بیانگــر عدم بــاور پروتســتانها بــر لــزوم در نظــر گرفتــن 
ــن رو،  ــت. از ای ــد اس ــت در عهدجدی ــلک روحانی ــرای س ــاص ب ــی خ کهانت
ــاور پروتســتان جــای نــدارد و  بــه هیــچ عنــوان واژۀ کاهــن )Priest( در ب
ــًا  ــه، اساس ــی کهانت باوران ــی و نجات شناس ــل کلیساشناس ــن دلی ــه همی ب

ــه عهدعتیــق تلقــی می گــردد.  امــری مختــص ب

در زبــان فارســی و در ترجمــۀ ایــن عناویــن بــه کار رفتــه در بــاال کــه در 
ــرب و  ــایی غ ــوم کلیس ــن مرس ــای که ــور زبانه ــی و همینط ــای غرب زبانه

شــرق )التیــن و یونانــی( کامــاًل جــا افتــاده و مبرهــن هســتند، در رابطــه 
بــا خــادم دســتگذاری شــدۀ کلیســا )فــارغ از نــوع مذهــب و کلیســا(، واژۀ 
"کشــیش" ترجمــه و بــه کار بــرده می شــود. در واقــع تمامــی ایــن اســامی 
متنــوع کــه حــاوی بــار الهیاتــی متفــاوت و گاهــی متضــادی هســتند، همــه 
و همــه بــه واژۀ "کشــیش" ترجمــه شــده اند و لــذا ایــن تفاوت هــای بســیار 
جــدی و مهــم الهیاتــی بیــن ایــن عناویــن قابل تشــخیص نیســت و بــا 
ســهل انگاری محــو گشــته اند و ترجمــۀ فارســی و عــام واژۀ کشــیش بازتــاب 
درســتی از  الهیــات خدمــت نیســت. در حالیکــه هــم در زبــان یونانــی و هــم 
ــه دلیــل تفــاوت الهیــات پروتســتان و الهیــات کلیســاهای  در انگلیســی، ب
ســنتی- آیینــی، ایــن مرزهــای الهیاتــی بــا همــۀ بســته های آمــوزه ای 
ــاًل از هــم قابل تشــخیص هســتند. حــال آنکــه  ــد، کام ــه همــراه دارن ــه ب ک
ــری و ســایر  ــی، لوت ــدی، متدیســت، پنتیکاســتی، انجیل کلیســاهای تعمی
ــاظ شــبان،  ــران خــود از الف ــدن رهب ــرق کلیســاهای پروتســتان در نامی ف
رهبــر، خــادم و غیــره اســتفاده می کننــد کــه مفهــوم کامــاًل متفاوتــی 
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــر می گیرن ــده در نظ ــتگذاری ش ــادم دس ــرای خ را ب

کلیســاهای بــه اصطــالح ســنتی )کاتولیــک رومــی و انگلیــکان و ارتدکــس 
شــرق و اورینتــال( کــه رهبــران خــود را کاهــن یــا همــان Priest خطــاب 

ــد.  ــی دارن ــی متفاوت ــی و الهیات ــار مفهوم ــد، ب می کنن

تأکیــد مــا در واقــع نــه بــر عناویــن بلکــه بــر موضعهــای الهیاتــی ای اســت 
کــه هــر کــدام از ایــن عناویــن بــا خــود بــه یــدک می کشــند، خصوصــًا اینکــه 
توجــه بــه مســئلۀ کهانت بــاوری در رابطــه بــا کلیســاهای آیینــی و ســنتی از 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. فیلــم ســکوت در بســتر چنیــن باورهایــی 
و در بطــن حیــات دینــی کلیســای کاتولیــک، کــه در آن کاهنــان )در 
فارســی کشیشــان( پــدر فریــرا، پــدر رودریگــز و پــدر گارپ مرکــز تقابــل خیــر 

و شــر هســتند، شــکل گرفتــه اســت.

 )priesthood( در کلیســای ســنتی -آیینــی وجــود کهانــت کلیســایی
– یــا کشــیش - بــرای اجرایــی شــدن، مشــروعیت یافتــن، مرجعیــت 
داشــتن و الهــی بــودن تمامــی آیین هــای نجات بخــش دیــن ضــروری 
و غیرقابل جایگزیــن اســت و اساســًا هیــچ آییــن و هیــچ نیایشــی بــدون 
وجــود و حضــور و اجــرای شــخص کاهــن نــه مشــروعیت دارد و نــه قــدرت 
ــت  ــۀ هف ــر پای ــداری ب ــول دین ــنتی، اص ــیحیت س ــی. در مس ــی اله اثربخش
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آییــن مقــدس و نجات بخــش بنــا شــده کــه تنهــا و تنهــا بــه اقتــدار کلیســا و 
آن هــم کهانــت برگزیــدۀ کلیســا انجــام می گیــرد. 

در میــان همــۀ ایــن آیین هــای نجات بخــش، "تعمیــد" بــه عنــوان آییــِن 
یــا  "عشــاءربانی"  برجســته تر  آن  از  و  کلیســا،  بــه  نجات بخــش  ورودِی 
"نیایــش قربانــی مقــدس" )Mass of the Holy sacrifice( بــه عنــوان 
هــم بنیــاد و هــم قلــه و هــدف عبــادت و زندگــی مســیحی )بــه بــاور و تأییــد 
شــورای دوم واتیــکان و تعلیــم مســتمر پــدران کلیســا(، نقشــی خــاص بــر 
عهــده دارنــد.)۴)  از طریــق ایــن آیین هــا، خیریــت کامــل و فیــض روحانــی 
کلیســا کــه همانــا شــخص مســیح یعنــی ِپَســخ ماســت بــه وجهــی حقیقــی و 
امــا اســرارآمیز و عرفانــی انتقــال می یابــد.)۵) از دیــدگاه کلیســای کاتولیــک، 
اجــرای چنیــن آیین هــای بنیادینــی کــه تنهــا بــه دو تــای آنهــا اشــاره شــد، 
بــدون وجــود کاهــن بــه هیــچ وجــه امکان پذیــر نیســت و ایــن دقیقــًا مــا را 
ــی  ــدون کاهــن، هیــچ قربان ــدازد کــه ب ــاد کهانــت در عهدعتیــق می ان ــه ی ب
و در نتیجــه عبادتــی در معبــد و در یهودیــت صــورت نمی پذیرفــت. بــه 
ــاور مســیحیت ســنتی- آیینــی و مظاهــر متعــدد آن،  همیــن شــکل، در ب
ــکان  ــد( ام ــدس )شــام خداون ــی مق ــش قربان ــه نیای ــدون وجــود کاهــن ن ب

ــه ســایر آیین هــای اثربخــش کــه در  ــه آییــن اعتــراف و آشــتی، و ن دارد و ن
رســتگاری روح مؤمــن تأثیــر فعاالنــه می گذارنــد. لــذا قلــب تپنــده و خالقــۀ 
ایــن آیین هــا در کهانت بــاوری روحانیــون آنهــا نهفتــه اســت. در واقــع 
 Systematic( در مســیحیت ســنتی کــه در سیســتم الهیــات روشــمند
Theology( - یــا دوگماهــای ایمــان - رســتگاری انســان تنهــا در اتحــاد 
و اتصــال بــه کلیســای رســولی و مقــدس یافــت می شــود، وجــود کشیشــان 
 ،)sacrificing priests(کــه در واقــع کاهنــان قربانی کننــده هســتند
ــدارد  ــدون کشــیش هیــچ آیینــی وجــود ن ــرا ب واجــب و ضــروری اســت؛ زی
و بــدون آییــن، کلیســا وجــود نــدارد و بــدون کلیســا از رســتگاری خبــری 

نیســت. 

ــج،  ــی در دانشــگاه کمبری ــاد دارم در یکــی از کنفرانس هــای الهیات ــه ی ب
ــز،  ــاب ُروان ویلیام ــت، جن ــرِی وق ــم کانترب ــقف اعظ ــخنرانی اس ــس ازس پ

رجوع کنید به مجموعۀ تعالیم کلیسای کاتولیک پاراگراف ۱۳۲۴  و نیز به سند Lumen Gentium از اسناد شورای دوم واتیکان پاراگراف ۱۱.  ۴

رجوع کنید به سند Presbyterorum ordinis از مجموعه اسناد شورای دوم واتیکان پاراگراف ۵.  ۵

ــاب کهانــت و  قربانــی مقــدس، در وقــت پرســش و پاســخ، یکــی از  در ب
دانشــجویان متعلــق بــه یکــی از کالج هــای الهیــات غیرســنتی، مســئلۀ 
ــی را  ــچ خادم ــه هی ــرد ک ــرح ک ــده را مط ــورهای جفادی ــیحیان در کش مس
بــرای برگــزاری مراســم دینــی ندارنــد و بــا توجــه بــه رشــد مســیحیت در ایــن 
کشــورها ایــن نکتــه را عنــوان نمــود کــه ایمانــداران معمولــِی دســتگذاری 
ــد و عشــاءربانی را خــود  ــی چــون تعمی ــن کشــورها، آیین های نشــده در ای
برگــزار می کننــد زیــرا در آنجــا کشــیش و یــا خادمــی دســتگذاری شــده 
ــرد  ــوع عملک ــه ن ــن اینک ــری در ضم ــم کانترب ــقف اعظ ــدارد. اس ــود ن وج
ــی  ــی و زمان ــرایط مکان ــن ش ــرای ای ــا را ب ــتان تحت جف ــداران پروتس ایمان
خــاص و آنهــم مطابــق بــا تعالیــم مذهــب پروتســتان ملغــی ندانســت، امــا 
ــه موضــوع  ــه ســناریوی دیگــری اشــاره کــرد کــه بســیار ب در عیــن حــال ب
ایــن مقالــه مرتبــط اســت. اســقف اعظــم کانتربــری مســیحیان کاتولیــک 
تحــت جفــای ژاپــن را مثــال زد کــه بــه شــکل دردنــاک و وحشــیانه ای 
از ســال ۱۵۶۵ میــالدی بــه بعــد تحــت جفــا و کشــتار قــرار می گرفتنــد 
ــاهای  ــکیل کلیس ــردن و تش ــاه ب ــان و پن ــردن ایم ــی ک ــه مخف ــور ب و مجب
ــا  ــالهای جف ــن س ــۀ ای ــی هم ــه در ط ــرد ک ــاره ک ــد. او اش ــی بودن زیرزمین
کــه بیــش از ۳۰۰ ســال طــول کشــید و کلیســا غیرقانونــی و مخفــی بــود، 

مســیحیان کاتولیــک ژاپنــی هرگــز بــه خــود اجــازه ندادنــد کــه از آموزه هــای 
کهانت باورانــۀ کلیســای خــود تخطــی کننــد و  علی رغــم اینکــه تعــداد 
کشیشــان بســیار کــم بــود و ایــن تعــداد انــدک مخفــی هــم بودنــد، بــه خــود 
اجــازه ندادنــد کــه اشــخاص غیرکاهــن )کشــیش دســتگذاری نشــده( دســت 
بــه شکســتن نــان و اجــرای مراســم قربانــی مقــدس )عشــاءربانی( و ســایر 
ــا  ــرن، تنه ــه ق ــدت س ــه م ــوض، ب ــد. و در ع ــش بزنن ــای نجات بخ آیین ه
دســت بــه دعــا و اســتغاثه بــه ســوی خداونــد برداشــتند و از او خواســتند 
کــه کاهنــان بــرای آنــان بفرســتد. خداونــد دعــای آنهــا را شــنید و نهایتــًا 
پــس از اصالحــات حکومتــی در ســال ۱۸۶۸ بــه بعــد بــود کــه درهــا کم کــم 
بــاز شــد و کشیشــان بــه آن ســرزمین رفتنــد و قربانــی مقــدس و ســایر 
آیینهــا برگــزار گردیــد. مــا گوشــه ای از ایــن اشــتیاق و صبــر را در مســیحیان 
ــه  ــا ب ــیش، تنه ــدون کش ــا ب ــه مدته ــم ک ــکوت می بینی ــم س ــتایی فیل روس
ــرای برخــوردار شــدن از آییــن قربانــی مقــدس و  دعــا می پرداختنــد، امــا ب
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ســایر آیین هــای کلیســایی در انتظــار کشیشــان بودنــد تــا اینکــه پــدر گارپ 
ــه آنجــا رســیدند.  و رودریگــز پــس از ســالها ب

از ایــن روســت کــه در فیلــم ســکوت بــر اســاس تعالیــم کاتولیــک و نــگاه 
ــه  ــک ب ــرا، بی ش ــز و فری ــان گارپ و رودریگ ــود کشیش ــی، وج اسکورسیس
معنــی زنــده مانــدن مســیحیت و ایمــاِن مســیحی و رســتگاری روح مؤمنین 
ــم حــول  ــام فیل ــه تم ــن خاطــر اســت ک ــه همی ــی اســت و  ب ــک ژاپن کاتولی
ــتی  ــی به درس ــدگان حکومت ــه جفاکنن ــز دارد ک ــت تمرک ــن روای ــوش ای و ح
ــیحیت  ــا مس ــد ت ــف کنن ــر را متوق ــان مبش ــد کشیش ــه می بای ــد ک دریافته ان
ژاپنــی را بــه زانــو درآورنــد. چراکــه اگــر کشیشــان مرتــد می شــدند و ایمــان را 
انــکار می کردنــد، دیگــر در میــان هم کیشــاِن ژاپنــِی روســتایی خــود تبدیــل 
بــه ســمبل مقاومــت و ایمــان نمی گردیدنــد. چنانچــه در صحنه هایــی 
درســت قبــل از اینکــه پــدر رودریگــز نهایتــًا تصویــر مســیح را لگدکــوب کنــد 
و ایمــان را انــکار نمایــد، در زمانــی کــه رودریگــز بــا اشــک ها بــه مســیحیان 
تحت شــکنجه می گویــد شــما انــکار کنیــد و بــر تصویــر مســیح پــا بگذاریــد، 
پــدر فریــرا کــه سالهاســت مســیح را انــکار کــرده و حتــی آییــن ژاپنــی را بــر 
خــود پذیرفتــه و همچــون ابلیــِس وسوســه گر در گــوش رودریگــز می خوانــد 

او  ایمــان  را سســت می کنــد، در ایــن ســکانس ایــن نکتــه را و 
ــتایی  ــیحیان روس ــا )مس ــه آنه ــد ک ــوان می کن عن
تحــت جفــا( ایــن عمــل را بارهــا انجــام داده انــد 
ــی  ــو )یعن ــد ت ــی می خواهن ــا مقامــات حکومت ام

ــی. ــکار کن ــدر رودریگــز( مســیح را ان پ

از کشــتن کشیشــان  به دفعــات  ژاپنی هــای حکومتــی  فیلــم  ایــن  در 
ــه  ــل ب ــا کشته شــدن تبدی ــد کشیشــان ب ــرا نمی خواهن ــد، زی ســر باز می زنن
قهرمــان شــوند. بلکــه خواســت جفاکننــدگان ایــن بــود کــه کشیشــان بــه 
مســیح خیانــت کننــد تــا الگــوی خیانــت باشــند، و بدیــن گونــه مســیحیان 
عــادی آنهــا را پیــروی کــرده، ایمانشــان را انــکار کننــد. آنهــا می داننــد 
ــه طــور  ــراف و  ب ــی مقــدس و  آییــن اعت ــت، نیایــش قربان ــدون کهان کــه ب
ــیحیان  ــدارد و  مس ــود ن ــی وج ــای ژاپن ــرای کلیس ــمیتی ب ــچ رس ــی هی کل
ــدران کلیســا نمی تواننــد  ضعیف بنیانــی چــون "کــی چــی جیــرو"، بــدون پ
ــرکت در  ــا ش ــد و ب ــت کنن ــرزش دریاف ــای آورده، آم ــراف را به ج ــن اعت آیی
مراســم قربانــی مقــدس و دریافــت خــون و بــدن مســیح، خــود را مســیحی 
بپندارنــد. از ایــن روســت کــه قبــل از مالقــات بــا پــدر رودریگز و پــدر گارپ، 
در ابتــدای فیلــم می بینیــم کــه کــی چــی جیــرو کــه ســابقًا مســیحی بــوده 
و ســپس مســیح را انــکار کــرده بــود، کامــاًل بی ایمــان و در حــال مســتی و 
ســوگواری بــه تصویــر آمــده بــود و بــه صراحــت اعــالن می کــرد کــه مســیحی 
ــد از  ــات بع ــودا( به دفع ــون یه ــه )همچ ــم اینک ــدًا، علی رغ ــا بع ــت، ام نیس
ــدر  ــی پ ــد و حت ــکار می کن ــیح را ان ــن مس ــدران در ژاپ ــا پ ــدن ب ــراه ش هم
رودریگــز را بــه مقامــات ژاپنــی می فروشــد، بــاز امــکان مســیحی پنداشــتن 
ــه  ــراف ک ــن اعت ــرکت در آیی ــا ش ــاودان را ب ــات ج ــود و شــراکت در حی خ
ــک  ــوان ی ــه عن ــن کاتولیــک و ب ــق آیی ــر طب بارهــا آن را انجــام می دهــد، ب
ــه را  ــن نکت ــی ای ــد اسکورسیس ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــر می بین ــیحی میس مس
ــا نشــان دهــد وجــود کشیشــان ســبب شــده  ــه خوبــی برجســته کــرده ت ب
ــل  ــود حداق ــتن خ ــیحی نپنداش ــت مس ــرو از وضعی ــی جی ــی چ ــه ک ــود ک ب
ــان و  ــرس ج ــه از ت ــا اینک ــه ب ــردد ک ــی گ ــیحی ضعیف ــه مس ــل ب تبدی
طمــع مســیح را انــکار می کنــد، امــا بــه واســطۀ آییــن آشــتی بــا خــدا 
ــی  ــرد، هویت ــدر رودریگــز صــورت می گی ــراف، کــه توســط پ در اعت
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مســیحی بــرای خــود قائــل اســت و ایــن آن چیــزی اســت کــه مقامــات ژاپنــی 
بــه هیــچ عنــوان نمی پســندند و بــه هــر شــکل در صــدد شکســتن کشیشــان 
ــرای حفــظ هویــت  ــی ب ــا مســیحیان ژاپنــی دیگــر چنیــن امکان برمی آینــد ت

مســیحی خــود نداشــته باشــند.

بــه نظــر می رســد کارگــردان بــه زبانــی کــه گویــی جفاکننــدگان آن را 
ــد  ــیحی را در چن ــان مس ــعی دارد ایم ــد، س ــان می دهن ــود نش ــل خ ــا عم ب
مــورد بیازمایــد: اول اینکــه آیــا خــون شــهیدان بــذر کلیساســت )ترتولیــان 
۱۹۵میــالدی(؟ و یــا تفســیر و واگویــی مــدرن آن توســط پــاپ فرانســیس 
ــال ۲۰۱۴(:  ــود در س ــدار خ ــه در دی ــای ارامن ــق کلیس ــه جاثلی ــاب ب )خط
خــون شــهیدان بــذر اتحــاد کلیساســت؟)۶) دوم اینکــه آیــا ایمــان مســیحی 
باشــد  اجتماعــی  از حیطــۀ حیــات  و خــارج  امــری خصوصــی  می بایــد 
)privatization( یــا اینکــه وضعیــت موجــود و فرهنــگ زمــان و مــکان را 
بــه چالــش کشــیده، عامــل تغییــر باشــد )هماننــد خمیرمایــه ای کــه مســیح 
ــت  ــان درس ــازی ایم ــر خصوصی س ــرار ب ــن اص ــد(؟ ای ــخن می گوی از آن س
همــان چیــزی اســت کــه ژاپنی هــای جفاکننــده ســعی در القــای آن دارنــد و 

http://www.news.va/en/news/pope-francis-to-armenian-catholicos-blood-of-marty        به این لینک رجوع کنید  ۶

فعالیت هــای میســیونرها را تهدیــدی بــرای فرهنــگ و مذهــب کشــور خــود 
ــی  ــای اروپای ــایر دولته ــال و س ــپانیا و پرتغ ــتعمار اس ــانی از اس ــده و نش دی
می پندارنــد و آزادی تغییــر دیــن و داشــتِن حیــاِت دینــی متفــاوت در حیطــۀ 
حیــات عمومــی و اجتماعــی را بــه هیــچ عنــوان برنمی تابنــد. حتــی در 
صحنه هایــی از فیلــم، پــس از آنکــه هــر دوی پــدران )فریــرا و رودریگــز( کــه 
بــه جرگــۀ خیانت کننــدگان پیوســته اند و وظیفــۀ تفتیــش کاالهــای وارداتــی 
از غــرب بــه ژاپــن بــر عهــده آنهاســت، و در همدســتی بــا مقامــات ژاپنــی، 
ســعی در پاکســازی کشــور از هــر گونــه نشــان و اثــری از مســیحیت دارنــد، 
ــا هــم صحبــت  ــی کــه ب ــن تفتیــش کاالهــای از غــرب آمــده در حال در حی
 )our Lord( "می کننــد، پــدر فریــرا رو بــه پــدر رودریگــز واژۀ "خداونــد مــا
را بــه کار می بــرد کــه اصطالحــی مســیحی بــرای مــورد خطــاب قــرار دادن 
ــن دارد کــه  عیســی مســیح در فرهنــگ مســیحی اســت و ایــن نشــان از ای
هرچنــد مســیحیت از حیطــۀ زندگــی واقعــی و اجتماعــی او رخــت بربســته و 
او بــه ظاهــر دیــن و فرهنــگ ژاپنــی را اختیــار کــرده و بــه ایمــان خــود پشــت 
نمــوده اســت، امــا بارقــۀ ایمــان شــخصی در او هنــوز وجــود دارد. امــا آیــا 
ــب  ــدس از قل ــی اســت کــه کتاب مق ــر ایده آل ــن ایمــان شــخصی آن تصوی ای
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مکاشــفۀ خــدا در جهــان توســط اســرائیل و ســپس در نقشــۀ کیهانــی خــود 
بــرای تمامــی جهــان، در مســیح عیســی بــه تصویــر می  کشــد؟ 

شاگردیوصلیب

ــد  ــکل داده، ح ــاًل ش ــم را کام ــن فیل ــۀ ای ــه پس زمین ــیزم ک در کاتولیس
اعــالی اطاعــت و شــاگردی در حواریــون مجســم می شــود و ایــن شــاگردی 
رؤیــای کلیساســت کــه تمــام آیین هــا انســان را بــه ایــن ســو رهنمــون 
می شــوند: از  آییــن تعمیــد و آییــن تأییــد )Confirmation( مؤمنیــن 
ــه  ــق و ب ــی تحق ــک معن ــه ی ــه ب ــًا دســتگذاری کشیشــان ک ــا نهایت ــه ت گرفت
ظهــور رســاندن و نمایندگــی کــردن همــۀ ایمانــداران کلیساســت در مقــام 
ــیح  ــون مس ــاگردی حواری ــت و ش ــی از کهان ــاگردی بازتاب ــن ش ــاگرد. ای ش

ــن محســوب می شــوند.  ــر زمی ــد ب ــۀ ســلوک خداون ــه آیین اســت ک

فیلــم ســکوت جــدا از نشــان دادن پیروزمندانــۀ ســلوک و شــاگردی 
مؤمنیــن روســتایی ژاپنــی کــه در واقــع قهرمانــان واقعــی فیلــم و نمــاد 
مســیح و شــاگردانش هســتند، بــه روایــت زندگــی کهانتــی و شــاگردی 
ــا  ــم می پــردازد و بیننــده را آزاد می گــذارد ت ــا در ایــن فیل ــدر کلیس ــه پ س
عملکــرد و دغدغه هــای هــر کــدام از ایشــان را ســبک ســنگین کنــد و 
ــر حقیقــت رنجــی بیندیشــد کــه  ســپس بــه کشــف راز شــاگردی برســد و ب
چنــان درهم شــکننده اســت کــه می توانــد بــه انــکار خــدا بــه خاطــر هم نــوع 
ــا مشــاهدۀ شــرایط دهشــتناک روحــی  ــم، بیننــده ب بینجامــد. در ایــن فیل
ــار رنجهــای خــود و ســایر  ــه ب ــن ســه کشــیش ک و جســمی و احساســی ای
ــه نوعــی  ــر دوش می کشــند، و  عاقبــت هــر کــدام ب ــداران کلیســا را ب ایمان
ــوب  ــکنند، میخک ــهادت می ش ــا ش ــا ب ــان و ی ــکار ایم ــا ان ــار ب ــر آن ب در زی

می شــود. 

 ایــن فیلــم شــرایط را بــرای هرگونــه قضــاوت چنــان دشــوار می ســازد کــه 
ــه خاطــر  ــم را ب ــد کشیشــان فیل ــده بتوان ــًا غیرممکــن اســت کــه بینن تقریب
نحــوۀ پاسخگویی شــان بــه شــرایط غیرقابل تحمــل موجــود قضــاوت کننــد. 
ــدی  ــک تک بع ــۀ ســطحی نگری و احــکام دگماتی ــا را از دغدغ ــم م ــن فیل ای
آزاد می کنــد، امــا بــه نظــر می رســد کارگــردان عالمتهــای ظریفــی را در 

ــا حــدی رویکــرد ایــن کشیشــان را  ــا بتــوان ت ــر جــای گذاشــته ت ایــن راه ب
بــه شــکلی همدالنــه نقــد کــرد و در نهایــت هــر کــدام از ایــن شــخصیتها را 
در گوشــه ای از شــخصیت و عملکردهــای خــود در مواجــه بــا نامالیمــات، 

ــت. ــش یاف ــای خوی ــه ها و انکاره ــا، وسوس ترس ه

 در ایــن مقالــه ســعی شــد بــه شــکلی خالصــه برخــی مفاهیــم آمــوزه ای 
الهیــات کاتولیــک در چارچــوب روایــت فیلــم تحلیــل شــود و چالــش 
شــاگردی، کــه در حیــات و واکنشــهای ایــن کشیشــان مبشــر در هــم 
ــرد  ــم ک ــالش خواه ــه ت ــرد. در ادام ــرار گی ــد ق ــورد تأکی ــت، م ــه اس آمیخت
مفهــوم شــاگردی را کــه بــه بــاور مــن از دیــدگاه عهدجدیــد و ســنت کلیســا 
ــدی  ــخصیت های کلی ــتفاده از ش ــا اس ــت، ب ــده اس ــن ش ــهادت عجی ــا ش ب
فیلــم بــه نقــد درآورم و برخــی از صحنه هــای فیلــم کــه بــه نوعــی می تواننــد 
در رمزگشــایی حقیقــت و ارتبــاط آن بــا شــرایط امــروز کلیســا در دنیــا 

ــم.  مرتبــط باشــند، بازگــو کن

آیــا اساســًا بــرای نجــات جــان مســیحیان تحــت شــکنجه، رهبر مســیحی 
می توانــد ایمــان را انــکار کنــد تــا بتوانــد جانهــای گوســفندان مســتأصل و 
تحت جفــا را نجــات دهــد؟ آیــا اساســًا می تــوان بــا بومی ســازی مســیحیت 
ــت و تهمــت اســتعمارطلبی را از  ــا را گرف ــوی جف در ســرزمین مقصــد جل

مســیحیت زدود؟

ــد  ــد بای ــروی کن ــرا پی ــد م ــس می خواه ــه هرک ــیح را )ک ــام مس ــا پیغ آی
صلیــب خــود را برداشــته، از پــی مــن بیایــد( بایــد بــا هرمنوتیــک عرفانــی 
و یــا مرتبــط بــا حــوزۀ اخالقیــات تشــریح کــرد و از قرائــت متنــی مســتقیم 
)literal(، عینــی و مرتبــط بــا حیــات اجتماعــی و سیاســی جماعــت ایمــان 
فاصلــه گرفــت؟ حواریــون ایــن موضــوع را چگونــه درک کردنــد و کلیســای 
پــدران آن را چگونــه تفســیر کــرد؟ امــروز کلیســا در جهــان جفاپیشــه و 

در تقابــل بــا مکاتــب مختلــف چگونــه بایــد 
را  بــر دوش کشــیدن صلیــب  دعــوت 

ــی کنــد؟ بازخوان

««اینمقالهادامهدارد»»
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her tragic story. In fact victims and martyrs are both the 
effects of bad causes and decisions. According to the 
text she asked her dad to give her two months to weep on 
the mountainous areas for her virginity with her friends 
which shows that the tragic journey of victimisation is not 
a lonely one. She had enough time to change her mind 
and ran away. But surprisingly she returned to her dad 
after giving enough thought.(1)

There are enough evidences in this story to display the 
passion of our Lord Jesus Christ. Like this girl our Lord 
was the only child of his Father (verse 34). He also had 
enough time to think about his destiny and certainly the 
freedom to choose something else. However the radical 
difference is that he knew right from the beginning his 
father’s vow and he chose that. The phrase ‘let this be 
done to me’ (verse 37) is the heart of their understanding 
of the God’s will. This girl and our Lord chose to be done 
by the chaotic waves of life. 

Dear brothers and sisters let us not to lose heart 
when we see and know that we are the tragic victims 
of others decisions. Let us accept this side of our story 
thoughtfully and willingly. The text says that ‘it became 
a custom in Israel’ (verse39) to remember this girl and it 
is certainly the way we remember our Lord. May we be 
remembered in this way. May we remember this story 
when we feel victimised. 

There are certain moments in our lives that contrary to 
our expectations we hit the wall and we legitimately feel 
we have irrationally and badly been mistreated. It seems 
that justice has been swollen up by the incomprehensible 
and irresistible waves of chaos. Certainly the story of 
Jephthah’s daughter fits in this category. Her dad after 
a victory over God’s enemies vowed to offer whoever 
he sees first as a burnt offering when he returns home. 
Regardless of the legitimacy of his vow, the reaction of 
his daughter caught our attention.

 The text does not give us her name. She is a nameless 
character whose identity is bound by her bloodline to 
her dad. She is a nameless entity who had to accept 
the consequence of somebody else’s decision in her life 
and shockingly this decision is related to a vow given to 
God. To accept the destructive waves of life when you 
are on the receiving end is simply unbearable. She first 
came out with joy to rejoice in somebody else’s victory 
but the other brought her an imminent destruction. But, 
amazingly she changed her imposed victim like situation 
to a conscious voluntary one. She suddenly became a 
martyr rather than a victim. She became an owner and 
author of her situation. Despite the apparent victimisation 
of her story, she chose to be consciously part of the 
chaotic waves of her life. Therefore, she is not merely 
the victim of other’s decision, but an active participant of 

1  According to the Scholars there are two ways of knowing this text. One is that Jephthah has literally sacrificed his daughter and the other one 

says that he in fact dedicated her to the service of the tabernacle. However this article is not trying to take side with either of them. The thrust 

of this article is the painful fact of accepting somebody else’s decision for our lives which change our course of history.

WHEN YOU FEEL VICTIMISED
Judges 11.34-40

AfshinLatifzadeh
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