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عنوان ل همواره بهتبار در فصل سوم كتاب دانياداستان وفاداري سه تبعيدي يهودي
گردد. در اين خواهِ رهبران خودشيفته ذكر ميسمبل مقاومت در برابر درخواستهاي تماميت

داستان پادشاه بابل تمثالي بزرگ از طال را به نشانة عظمت و كبريايي خود و خدايان 
دارد. خويش در دشتي قرار داده و با موسيقي بسيار بلند تابعان خود را به سجده آن وامي

بر همه بابليان مشخص بود كه سرپيچي از فرمان پادشاه سزاي مرگ داشت. اما در 
ظواهر پر زرق و برق همه را فريفته بود، سه مرد يهودي از فضايي كه جار و جنجال و 

اجراي فرمان پادشاه سرباز زدند و خطر مرگ را به جان خريدند. اين داستان همچون 
يابند و بدها شود. خوبها مزد وفاداري خود را ميدي تمام ميپايان با شادرامهاي خوش

 كنند.تنبيه شده، حقيقت را درك مي

سؤالي كه با آن روبرو هستيم آن است كه اين داستان به چه درد امروز ما غير از 
خصوص در مغرب زمين همانند خورد؟ كليسا بهبازند، ميبرند و بدها ميآنكه خوبها مي

سازد تا ديگران را به دانيال تحت جفا نيست! امروز ديگر كسي تمثالي از طال نميدوران 
پرستش خود و خدايانش وادارد. در فضايي كه عقل و منطق حرف اول و آخر را در آن 

كوشند زند، نفس چنين درخواستي معرف پريشاني روحي و رواني فرد است و همه ميمي
ودداري كنند. اما همه ما در عصر مدرن كنوني در محاصره از ارائه چنين تصويري از خود خ

جانبه تصاويري هستيم كه به همان شدت تمثال طاليي باب سوم دانيال پرستشي همه
بگوييم. تصاوير  "نه"دانيم چگونه به آنها طلبند و اغلب اوقات حتي نميرا از ما مي

كنند. ما را به سجدة خود دعوت ميطرزي ظريف و ماهرانه امروزي با همان قدرت، اما به
  پردازيم.حال به ذكر سه تمثال و تصوير موجود مي

   



خورد. پادشاه پر از خشم و چشم ميي جاي باب سوم دانيال بهخشونت در جا
آنگاه نبوكد نصر با خشم و غضب فرمود «خوانيم: چنين مي 13آيه  3غضب است. در باب 

». تا شدرك و ميشك و عبدنغو را حاضر كنند. پس اين اشخاص را به حضور پادشاه آوردند
آنگاه نبوكدنصر از خشم مملو گرديد «: از همان باب چنين آمده است 19همچنين در آيه 
اش بر شدرك و ميشك و عبدنغو متغير گشت و متكلم شده، فرمود تا تون و هيئت چهره

كنندگان در اين آستانة عصبي شركت». تر از عادتش بتابندآتش را هفت چندان زياده
است كه همه  حديهاي آتش بهشدت پايين است. شدت شعلهظاهر نيايشي، بهفضاي به

نهايت تابيده و چونكه فرمان پادشاه سخت بود و تون بي«برد: را در كام خود فرو مي
» شده، شعلة آتش آن كسان را كه شدرك و ميشك و عبدنغو را برداشته بود كشت

ستايي در تار و پود و حيات ما ريشه دوانده است. باوري و خشونتآري خشونت). 3:22(
ر صحنه باب سوم دانيال، ما نيز بسياري از اوقات جز به توسل به همچون حاضران د

توجهي شناسيم. همچون نبوكدنصر بيخشونت راه ديگري براي پيشبرد مقاصد خود نمي
شود. متأسفانه خشونتهاي گفتاري و رفتاري به خواستمان به خشونتي فزاينده تبديل مي
شود. واعظان عصباني اعضاي عصباني ده ميگاه حتي در كليسا و در ميان فرزندان خدا دي

رسد و كنند. آستانه تحمل ما در شنيدن كوچكترين انتقادي به پايان ميرا توليد مي
كنيم. پرواضح است كه اگر همچون آن سه مرد از ناآگاهانه تمثال خشونت را سجده مي

 گيريم.قرار مينما شده مورد غضب ديگران پرستش تمثال خشونت سرباز زنيم، انگشت

شود. ستاست. تون ملتهب آتش در همه جا ديده ميجهان امروز، جهاني خشونت
درماني در باوري و خشونتشود. خشونتبراي انسان امروزي، خشونت به درمان ختم مي

انجامند. اند. بر اين باوريم كه بمب و موشك به سعادت ما مياعماق وجود ما ريشه دوانده
ترين فيلمهاست. رويم. امروزه فيلمهاي خشن در زمره پرفروشراه نبوكدنصر را مي ما نيز

همة اينها گواه آن است كه انسان در باطن خود خشونت را دوست دارد و به آن نه 
هايي است نگرد. باب هفتم كتاب دانيال روايت حكومتعنوان مشكل بلكه راه حل ميبه

ابزار سركوب و خشونت به حيات خود ادامه دادند. دانيال كه با رعب و وحشت و به مدد 
و چهار «اند: كند كه از عمق تباهي و وحشت بيرون آمدهآنها را به حيواناتي تشبيه مي

 ).7:3» (وحش بزرگ كه مخالف يكديگر بودند از دريا بيرون آمدند



انساني وجود دارد كه ذات و نوع حكومتش  خو،درنده جانوران اين ميان در اما 
و در رؤياي «بخشد: تضادي بنيادي با آنها دارد. انساني كه خدا حكومت پابرجا را به او مي

االيام رسيد و او شب نگريستم و اينك مثل پسر انسان با ابرهاي آسمان آمد و نزد قديم
اده شد تا جميع قومها و را به حضور وي آوردند. و سلطنت و جالل و ملكوت به او د

زوال است و ملكوت ها او را خدمت نمايند. سلطنت او سلطنت جاوداني و بيها و زبانامت
خويي اين حيوانات آري اين انسان در برابر درنده). 14و  7:13» (او زايل نخواهد شد

او با اسلحه جنگد. ظاهر محكوم به شكست است. اما او با سالح خشونت با خشونت نميبه
پذيرترين اما در واقع نيرومندترين ظاهر آسيبرود. او بهتباهي به جنگ تباهي نمي

شخصيت اين داستان و تنها انسان موجود در اين داستان است. باري، پرهيز از خشونت 
برد. اما از ياد اش ما را به كام آتش خشونت ديگران ميدر همه مظاهر ديده و ناديده

او در جواب «ه خدا در كنار نه مجريان خشونت ، بلكه قربانيان آن قرار دارد: نبريم ك
خرامند و ضرري به ايشان بينم كه گشاده در ميان آتش ميگفت: اينك من چهار مرد مي

وظيفه همه ما آن ). 3:25(دانيال » نرسيده است و منظر چهارمين شبيه پسر خدا است
انو نزيم و آن را در همه مظاهرش شناسايي كرده، دور است كه در برابر تمثال خشونت ز

  بريزيم.

   

شود. سي در همه جا ديده ميدر جهان كنوني عالوه بر خشونت، تصاوير جن
هاي تلويزيوني در مغرب زمين ماالمال از تصاوير جنسي است. امروز همه چيز بار تبليغ

هاي جنسي هستند و به همراه و پيامد جنسي دارد. شكالت، عطر، لباس، ماشين مقوله
س از آيند. ظرافت و قدرت اين تصاوير چنان است كه پگر به نمايش در ميزنان عشوه

گردد. شكالت و امور جنسي از يك سنخ مدتي، ديدن آنها تبديل به امري عادي مي
شوند، گويي همه چيز حاوي محركات جنسي است. سكس كه در نقشه اوليه خدا، مي

پيمايد. عاملي براي خروج فرد از خود و توجه به ديگري بود، امروزه راهي معكوس را مي
كند. جز نبوكدنصر، كس ديگري نبايد ديده و بيداد مي خودمحوري در باب سوم دانيال

پرستيده شود. تنها تصوير قابل ارائه، سيماي نبوكدنصر و خواست اوست. تمثال سكس 
دهد. امروزه اعتياد به امور جنسي در مظاهر گوناگون ما را در ورطه خودپرستي سوق مي

شود. گرايشات ده ميآن همچون ابتال به سرماخوردگي، عادي و طبيعي جلوه دا
پورنوگرافيك به معضلي بزرگ در جهان غرب تبديل شده است. همچون نبوكدنصر كه 



هاي خود قائل نبود، ما نيز هيچ خط قرمزي را براي هيچ حد و مرزي را براي خواسته
شود. ما بتدريج اين تمثال پذيريم. تجاوز به حريم ديگري عين آزادي قلمداد ميخود نمي

كنيم. اعتقاد راسخ به لزوم پاكي در خانة قلب و وجود خود راه داده باآن زندگي مي را در
كم از ميان وقفه براي زدودن مظاهر خودپرستانة امور جنسي كماعماق وجود و تالش بي

به تمثال سكس ما را به  "نه"ايم هر نوع بندد، چرا كه به تجربه آموختهما رخت برمي
دهد. اما از ياد نبريم كه خدا در كنار پايمردان در آتش است ق ميتون ملتهب آتش سو

)3:25.(  

   

گرايي تبديل به يكي از اصول گرايي است. مصرفجهان امروز ما جهان مصرف
در اين جهان، همه چيز كاالست. گويي ما در بازار خريدي  حاكم بر حيات بشر شده است.

كنيم كه حق هميشه با مشتري است. همه چيز و همه كس در خدمت جلب زندگي مي
زند. تمام هستي در كنند. حرف اول و آخر را مشتري ميرضايت مشتري حركت مي

و تاريخ مصرف خدمت ارائه كاالي مورد نظر مشتري است. همه چيز و همه كس خريدني 
مشخص دارند. ما در محاصره تصاويري پر زرق و برق از كاالهايي قرار داريم كه هر 

دهند و بر اين باوريم كه حيات ما در گرو اي درخشان را به ما مييك نويد آزادي و آينده
نگريم. ديگري كااليي است كه مصرف آنهاست. بتدريج به يكديگر هم به ديدة كاال مي

اند. امروزه براي آن شدنيني محدود قابل مصرف است. ارتباطات مقوالت مصرفتا زما
كه كسي درد دل ما را بشنود، بايد آن را خريد و با پرداخت مبلغي به سراغ مشاور رفت. 
خدا هم كااليي است كه تا زماني كه به نيازهاي ما جواب دهد قابل مصرف است. كليسا 

روم. ازهاي من رفع گردد و گرنه به دنبال مكاني ديگر ميكااليي است كه در آن بايد ني
در باب سوم كتاب دانيال، نبوكدنصر همه چيز و همه كس را كااليي در خدمت رفع 

گرايي همه چيز خريدني است، اما هيچ چيز ارزش بيند. در جهان مصرفنيازهاي خود مي
چون و چرا از ما ر، پرستشي بيگرايي همچون دو تمثال ديگماندگار ندارد. تمثال مصرف

يابي، اما از طلبد. اگر به آن نه بگويي خود را همچون آن سه مرد در آتش خصم ميمي
  ).3:25ياد نبريم كه خدا در كنار تو در آتش است (



كند. ما نيز همچون آن سه مرد در سرزميني كالم خدا ما را تشويق به مقاومت مي
خاطر تسليم به تاريكي و غرق بريم بهبريم. جهاني كه در آن بسر ميتبعيدي بسر مي

اي زيست كنيم قعي ما نيست. بايد به گونهشدن در تصاوير و تمثالهاي ضد خدا، خانة وا
كه جهان پيرامون ما، زيستني از نوع ديگر را آموخته آن را در بطن خود جاي دهد. بايد 

  عنوان فرزندان نور به نمايش بگذاريم.نوع ديگر بودن، زيستن و پرستيدن را به

وجود و كليساي  درماني را از روح وباوري و اعتقاد به خشونتبايد هرگونه خشونت
خود دور كنيم. فلسفه و ابزار مبارزة ما همچون مسيح در باب هفتم كتاب دانيال، خدمت 

خو، فلسفه سالحي او در مواجهه با حيوانات درندهو محبت توأم با رنج و جانبازي است. بي
گذارد. او شرّ را در صليب خود جذب كرده، و روش جديدي از مبارزه را به نمايش مي

زند. بايد با تمام دهد. تمثال خشونت در برابر سيماي پرمحبت خدا زانو ميشكست مي
درماني جنگيد. در فضاي آلودة كنوني، سكس باوري و سكسوجود با ايدة تاريك سكس

جاي روابط انساني، به سكس جاي رابطة انساني را گرفته است. پرستندگان اين تمثال به
اي سرشار از خودگذشتگي، دارند. سكس ديگر نه زيرمجموعة رابطهاعتماد و با آن رابطه 

اي تماماً خودمحورانه است. سكس ديگر مظهر تماميّت خود را بل اصل حاكم بر رابطه
آموزيم خواهي است. با نگاه به صليب ميبه ديگري بخشيدن نيست بلكه فرياد تماميّت

خواه سكس در برابر تمثال تماميّت كه محبت ريشه در بخشيدن خود به ديگري دارد.
گرايي در هر شكل شود. بايد با فلسفة مصرفتصوير ايثارگرانة مسيح بر صليب منهدم مي

جانشين شاگردي مسيح را به قوت تعليم داد. ما جاي آن اصل بيو رنگش جنگيد و به
  كننده باشيم.ايم تا شاگرد و نه مصرففراخوانده شده

ماند. انتخاب كنيم چرا كه خدا با ما و براي ما در وسط آتش ميبايد آتش را 
نبوكدنصر ديد كه آن سه از آتش بيرون آمدند اما نفر چهارم در آتش ماند. خدا در آتش 
ماند، او كه ديگران را از آتش رهانيد، خود در آتش ماند. مسيح بر آتش صليب ماند و بر 

تا نهايت در برابر تمثالهاي عصر خود سر خم خالف اين سه جان سالم به در نبرد. او 
چون از ميان آتش روي، «كند كه راه او را بپيماييم. نكرد. از اين رو ما را تشويق مي

تعهد ما به خدا ). 43:2(اشعيا » هايش تو را نخواهد سوزانيدسوخته نخواهي شد و شعله
صر حاضر جز پايداري و نه گفتن، پايان نيست، اما در برابر تمثالهاي علزوماً هميشه خوش

اي پادشاه تو را معلوم باد كه خدايان تو را «نبايد واكنش ديگري براي خود قائل شويم. 
  ).3:18» (اي سجده نخواهيم نمود.عبادت نخواهيم كرد و تمثال طال را كه نصب نموده

 


