
 

(سروش)

هاي زيادي از كالم خدا به موضوع شكايت و غُرغُر برخورد در بخش
عنوان مثال در داستان گذر قوم اسرائيل از بيابان به سوي كنيم. بهمي

صورت شكايت، قوم از خدا و خادمش موسي بهسرزمين موعود، عدم رضايت 
داد. خدا نيز از اين قوم راضي نبود غرغر و مجادله به كرّات خود را بروز مي

و فرمود كه آنان چهل سال در بيابان مرا محزون كردند و نتيجة اين 
-95:9ها از دست دادن آرامي و عدم ورود به زمين وعده بود (مزمور شكايت

ها نيز از افرادي كه اهل شكايت و غرغر تنها خدا بلكه ما انساننه ). 11
باشند گريزانيم و متمايل به مشاركت و مصاحبت با افرادي هستيم كه از 
روحية مثبت و شيريني برخوردارند. والدين دوست دارند در مورد چيزي كه 

ظار خواهند با مجادله و غرغر روبرو نشوند و انتشان ميبه حق از فرزندان
دارند كه فرزندان به اين شناخت برسند كه اطاعت در بسياري از شرايط 
زندگي عنصري است ضروري و نبايد از انجام آن طفره رفت. اگر كارمنِد 

اي از خود بروز دهد ممكن يك شركت در برابر خواستة مسئولين چنين روحيه
ه ما ايمانداران است مورد مؤاخذه قرار گيرد و حتي از كار اخراج شود. متأسفان

هايي از خود بروز دهيم كه حاكي از عدم به مسيح نيز ممكن است حالت
رضايت و دلخوري است. چنين طرز برخوردي به رابطه ما با خدا و با همديگر 

آور ايجاد زند و مطمئناً در بدن مسيح فضايي پرتنش و اضطرابلطمه مي
 خواهد نمود.



ناآرامي دروني است كه ريشه در قراري و غُرغُر و شكايت نتيجة بي
طبيعت و ذات سقوط كرده و تباه شده انسان دارد. جدايي از خدا نااميدي و 

كند تا به هر چيزي چنگ زند آورد و انسان تالش ميسرخوردگي پديد مي
و به رضايت برسد. ولي واقعيت اين است كه هيچ چيز جز رابطة زنده با خدا 

يرا آنچه ريشه در منبعي غير از خدا داشته تواند ما را راضي كند. زنمي
 و زودرنجي غُرغُر، از پر برخوردي طرز و منفي ايروحيه اشثمره باشد

 ماست قلب درون از اينها منشأ اينكه با. بود خواهد غيرمنصفانه هاياعتراض
 دامن احساسي چنين به هايشبحران با نيز دنيا كه كنيم اعتراف بايد ولي
 .زندمي

رائيل چون از مصر بيرون آمده بود و بيابان را پيش روي خود قوم اس
انديشيد و زندگي قبلي در او سبب هايش در مصر ميداشت مكرر به داشته

نمود. موضوعاتي كه به غرغر و احساس نارضايتي از وضعيت موجود مي
شد انجاميد، اغلب به مسائل مادي و انتظارات دنيوي مربوط ميشكايت مي

اني. آيا امروز هم غرغر نتيجة چنين انتظاراتي در ماست؟ چه چيزي و نه روح
 دارايي، فكري است كهكند؟ نهايت كوتهما را در اين زندگي قانع و ارضا مي

 .بدانيم رضايت منبع را دنيوي مسائل و ثروت

 در ما كه دهدمي وعده خدا كالم گويد؟مقدس در اين مورد چه ميكتاب
قدرت «نويسد: چنين مي 1:3رداريم. دوم پطرس برخو چيز همه از مسيح

الهي او هر آنچه را براي حيات و دينداري نياز داريم بر ما ارزاني داشته 
و خدا قادر است هر نعمت «آمده است كه:  9:8و در رساله قرنتيان ». است

تان را براي شما بس فزوني بخشد تا در همه چيز همواره همه نيازهاي
پولس در ». و براي انجام هر كارِ نيكو، به فراواني داشته باشيدبرآورده شود 

نويسد كه همه چيز براي خيريت دوستداران خدا در كار مي 8:28روميان 
كنند زيرا چيزي براي شكايت ندارند. است. چنين افرادي هيچ شكايتي نمي

ِت هاي مباركي انتظار داريم كه مسيحيان احساس رضايبا داشتن چنين وعده



القدس وافري داشته باشند. ولي اين طرز برخورد نيز بايد از طريق عمل روح
 و تعليم كالم خدا در ما رشد كند.

  

پردازد هاي كالم خدا كه به موضوع غرغر و مجادله مييكي از بخش
نجا به باشد. در ايمي 18-12آيات  2رساله پولس رسول به فيليپيان باب 

تواند به ما در مورد نتايج اطاعت نكاتي از اين بخش اشاره خواهيم كرد كه مي
نويسد كه آنان هميشه مطيع بدون مجادله كمك كند. پولس به فيليپيان مي

اند و اين اطاعت هم در حضور پولس و هم در غياب او بوده است. در بوده
د كه اين خداست كه كناين روحية اطاعت مثبت است كه پولس اعتراف مي

در نتيجه اطاعتِ ايمانداران، با عمل نيرومند خود هم تصميم و هم قدرت 
چنين  18-14آورد. پولس در آيات سازد پديد ميآنچه را كه خشنودش مي

 نويسد:مي

آاليش، پيرايه و بيهر كاري را بدون غرغر و مجادله انجام دهيد، تا بي«
شان اشيد، در بين نسلي كژرو و منحرف كه در ميانعيب خدا بو فرزندان بي

درخشيد، همچنانكه كالم حيات را استوار همچون ستارگان در اين جهان مي
توانم در روز مسيح مباهات كنم كه بيهوده ايد. در اين صورت مينگاه داشته

اي ريختني، بر ام. اما حتي اگر چون هديهندويده و عبث محنت نكشيده
تان ريخته شوم، خوشحالم و با همه شما شادي دمت ايمانقرباني و خ

 »گونه خوشحال باشيد و با من شادي كنيد.كنم. و شما نيز بايد همينمي

شويم به ها متمركز ميوقتي بر موضوع شكايت و غرغر در زندگي انسان
هاي منفي زندگي متمركز شدن به مراتب رسيم كه بر بخشاين نتيجه مي

هاي مثبت و اميدواركنندة زندگي است. اما ركز بر روي بخشتر از تمساده



كند. او زماني رساله خود اين موضوع در مورد خودِ پولس رسول صدق نمي
نويسد كه در زندان است و اين رساله در اصل يكي از چهار را به فيليپيان مي

اي است كه اين خادم خدا از دوران حبس خود در روم به نگارش در رساله
ورده است. آيا او بيشتر از ديگران نبايد نسبت به زندگي و شرايط فعلي خود آ

آور شود و لب به شكايت بگشايد؟ اما مطالعه هاي منفي و يأسدچار ديدگاه
دهد كه چنين نيست و اين رساله تماماً در اين رساله كوتاه به ما نشان مي

نظر از اينكه مورد خدمتي است كه با خوشي و اشتياق همراه است. صرف
اي مان به ارمغان خواهد آورد، بايد با شادي و انگيزهزندگي چه شرايطي براي

كند كه زنجيرهاي او مثبت به خدمت پرداخت. پولس حتي با اميد اعالم مي
نيز كه به ظاهر به بخش منفي زندگي تعلق دارد به فيض خدا در جهت 

مبشران نه تنها تضعيف خدمت انجيل عمل كرده است و باعث شده كه ديگر 
نشده بلكه با نگاه به پولس جرأت و شهامت بيشتري در اعالم انجيل از خود 

پولس  12-1آيات  2همچنين در باب ). 14-12: 1نشان دهند (باب 
سازد كه ما بايد زندگي خود را در راه خدمت به يكديگر فدا خاطرنشان مي

خاطر خدمت به ما در صليب فدا را به كنيم، چنانكه عيساي مسيح جان خود
اي را از آن نتيجه گرفت كه توان نكات برجستهنمود. با بررسي آيات باال مي

 دهد.به ما ايمانداران امروز در خدمت به مسيح دروس مفيدي ارائه مي

  

هر كاري را بدون غرغر و مجادله «نويسد كه مي 14رسول در آيه پولس 
منظور چه كارهايي است كه بايد با طرز برخوردي پسنديده و » انجام دهيد.

 در بايد كار اين شويم كهبا خوشي انجامش داد؟ از آيات قبلي متوجه مي
است  اين خدا كالم فرمان. باشد لرز و ترس با خود نجات آوردن بجا با رابطه

كه ابتدا بايد بدون غرغر و مجادله اطاعت كنيم. كلمه يوناني معني شكايت 



غرولند “دهد بلكه صدايي است كه آرام و زير لب است، با صداي بلند نمي
بهترين ترجمة اين كلمه يوناني است. احساسي ناخوشايند كه از انجام ” كردن

شايستگي رفتار نشده آيد كه گويي با ما به اي در ما به وجود ميخواسته
نيز به كار برده  10آيه  10است. اين كلمه را پولس در رساله به قرنتيان باب 

 تا آوردمي مثال موسي و خدا عليه اسرائيليان كردن غرغر از است كه در آن
 استوار و قائم را خود كه دهد هشدار شانروحاني غرور مورد در قرنتيان به

عصب يهودي اغلب بر ضد عيسي گله و شكايت مت كاتبان و فريسيان. نبينند
داشتند و در عهدعتيق نيز همانطور كه در ابتداي مقاله گفتيم، قوم اسرائيل 

شود. حتي كلمه بحث و جدل هاي مكررش توبيخ ميخاطر غرغر و شكايتبه
تواند در اين آيه نهفته باشد. كردن، مشاجره، و چون و چرا كردن نيز مي

جاي پيدا كردن راهي فيليپيان اشتياق زيادي داشتند كه بهرسد كه نظر ميبه
براي رسيدن به توافق و همكاري، براي هر موضوعي در كليسا به بحث و 

 مجادله بپردازند.

منظور از اطاعت با شادي اين نيست كه نبايد سؤاالت صادقانه مطرح 
 نمود، بلكه اخطاري است در مورد وسوسة بحث و جدل كردن و تمايل به

تفرقه و جدايي تا اتحاد و يكدلي. بايد با فروتني ديگران را مالحظه نمود، در 
سوي تفرقه و حاليكه فيليپيان در حال غُرغُر و شكايت بودند و كليسا را به

كند كه اين طرز برخورد بايد متوقف بردند. پولس اعالم ميچنددستگي مي
كند پس گي شما عمل مياز بحث و غرغر پرهيز كنيد، اگر خدا در زند«شود. 

 »بايد در خوشي و رضايت همديگر را احترام كنيد.

  

اطاعتي كه با خوشي همراه باشد و از غرغر و شكايت بپرهيزد، به رشد 
كند. در اين آيات پولس اشاره و تقويت خصوصيات االهي در ما كمك مي



پيرايه تبديل خواهند شد. عيب و بيداني بيكند كه ايمانداران، به فرزنمي
 نتايج به شك بدون كنيممي اطاعت شادي وقتي خدا را از صميم قلب و با

 اين كساني چه مقابل در بايد فيليپي ايمانداران. يافت خواهيم دست پُرباري
مشخص است كه منظور  15 آيه از دادند؟مي بروز خود از را نيكو خصوصيات
يكي ” جرالد هاترون“آاليشي در مقابل ديگران است. بي عيبي وپولس بي

فيليپيان در مورد موضوعاتي بحث و «نويسد: از مفسرين معروف چنين مي
اش دامن زدن به تفرقه و جدايي در كليسا بود. بايد كردند كه نتيجهجدل مي

شد اعمال ناخوشايندي كه منجر به جدايي و عدم هماهنگي در كليسا مي
گشت. مخاطبين نامه نبايد عليه هم شكايت و غرغر كنند و يا متوقف مي

مشاركت و “درگير مباحثات بيهوده شوند بلكه بايد كارهايي انجام دهند كه 
را در آنان تقويت بخشد. همه اين دستورات از جانب پولس ” زندگي جمعي

شود. آنان بايد در شخصيت خود رشد كنند و به براي نيل به هدفي ابراز مي
پيرايه. آاليش و بيعيب، بيهاي بهتري تبديل گردند، فرزنداني بيانسان

ولي اين تغيير راديكال زماني ممكن است كه در برابر فرامين الهي و امور 
 العمل و واكنشي مثبت و فروتنانه داشته باشند.كليسايي عكس

  

كردند. دنياي خدا زندگي مياي بييپي در جامعهايماندارانِ كليساي فيل
دهد كه اگر تاريكي پيرامون آنها را فرا گرفته بود. ولي كالم خدا وعده مي

جاي آن با روي اعضاي كليساي فيليپي شكايت و غُرغُر را كنار بگذارند و به
خوشي و با تمامي قلب اطاعتي فروتنانه داشته باشند، خدا اين هماهنگي را 

فيض و حكمتش در جهت تحت تأثير قرار دادن جامعه مورد استفاده قرار با 
دهد. آنجاست كه ايمانداران در بين نسلي كژرو و منحرف همچون مي

ستارگان خواهند درخشيد و باعث جالل نام خداوند خواهند گرديد. بدون 



شك رفتار و سلوك هماهنگ و عاري از تفرقه، بخصوص در حالت و طرز 
با همديگر، دنياي اطراف ما را متأثر خواهد ساخت. فقط زماني  برخوردمان

هاي كه ما شباهت خدا را منعكس كنيم، بشارت ما ارزش خواهد داشت و ميوه
خود را به ثمر خواهد آورد. دنيا بايد بداند كه ثمرات ما متفاوت از ثمرات اين 

ش، خوشي، دنياست. دنيا با تمامي مخالفتش سرانجام به متفاوت بودن آرام
قدرت و محبت ما پي خواهد برد و مجذوب عيسايي خواهد شد كه به ما 
مأموريت بزرگي سپرده است كه ديگران را شاگرد سازيم و براي گسترش 

 پادشاهي او بكوشيم.

  

تي زماني شد. حشادي و خوشي پولس توسط شرايط كنترل و محدود نمي
عنوان كرد. بهرفت براي فيليپيان در شادي دعا ميسوي مرگ ميكه او به

يك شبان در رابطه با فيليپيان يك نكته بسيار مهم بود كه: فروتني و اتحاد 
در نتيجه اطاعت از تعاليم كالم حياتبخش ممكن و ميسّر بود. وقتي از خدا 

آوريم، وقتي روح ز بجا ميكنيم، وقتي نجات او را با ترس و لراطاعت مي
كنيم، دنيا نور شكايت و غرغر را با اطاعتي فروتنانه و با شادي عوض مي

 آشكار فيض خدا را خواهد ديد و كليسا تشويق و دلگرم خواهد شد.

  

هاي ما در رويارويي با شرايط مختلف العملما نبايد از ياد ببريم كه عكس
خواهيم رفي خواهد نهاد. آيا ميزندگي بر جامعه پيرامون ما تأثير شگ

رفتارهاي ما باعث بركت و بناي بقيه ايمانداران گردد يا آنها را اندوهگين و 
خاطر داشته باشيم. ما سرخورده سازد؟ مطمئناً بايد بدن مسيح را هميشه به

افرادي نيستيم كه در انزوا زندگي كنيم بلكه اعضاي بدن مسيح هستيم و 



گذارد. پولس كه كنند و عملكردشان بر هم تأثير ميياين اعضا با هم كار م
رابطه نزديك و صميمي با اين كليسا دارد نيز از چنين حالت فيليپيان بركت 
گرفته و دلگرم خواهد گرديد. اطاعت فيليپيان باعث خواهد شد كه پولس 
حاصل دسترنج و خدمت خود به اين كليسا را ببيند. احساسي حاكي از اين 

ندويده و عبث محنت نكشيده است. با وجودي كه او در زندان  كه بيهوده
بيند ولي شهادت اي ريختني در حال ريختن مياست و خود را همچون هديه

كند و از كليسا نيز نيكوي اين كليسا در جهاني تاريك او را خوشحال مي
 خواهد كه با او در اين شادي سهيم گردد.مي

  

دن اين نتايج بهتر است نكاتي را از نظر عملي برشماريم پس از برشمر
تواند به ايمانداران كمك كند كه از غرغرو مجادله بپرهيزند و خدمتي كه مي

اي مثبت و با قلبي شاد انجام دهند. را كه به ايشان سپرده شده است با روحيه
خوردهاي چه كار كنيم كه بتوانيم سخنان مثبت و اميدواركننده را جايگزين بر

 همراه با غرغر و شكايت سازيم؟

را بايد انتخاب كنيم. در رساله افسسيان كه پولس  سخنان حكيمانه -الف
تان به هيچ دهان«دهد كه: نويسد، او چنين اندرز ميباز از زندان آن را مي

سخن بد گشوده نشود، بلكه گفتارتان به تمامي براي بناي ديگران به كار 
بايد در ). 4:29(افسسيان » را برآورده، شنوندگان را فيض رساند آيد و نيازي

هاي خود كلماتي را برگزينيم كه بتواند باعث بركت، تشويق و نفع صحبت
تواند خيلي كوتاه و بسيار ساده باشد ولي شنوندگان گردد. اين سخنان مي

گويد: مي 18:21تواند از تأثير زيادي برخوردار باشد. كتاب امثال سليمان مي
 ».مرگ و زندگي در قدرت زبان است«



  

القدس درخواست كنيم كه توجه ما القدس. از روحدرخواست از روح -ب
شود. را به موضوعاتي معطوف كند كه مانع غرغر و شكايت در روحيات ما مي

ما بايد در رشد اخالقيات و تقديس روحاني خود به روح خدا متكي و وابسته 
هاي روح به يكباره در ما به ثمر نخواهد رسيد. شد روحاني و ميوهباشيم. ر

القدس باز بگذاريم تا او در بايد هر چه بيشتر خود را بر روي كار و عمل روح
القدس قادر است كه فكر ما را متوجه چيزهاي نيكويي كند ما كار كند. روح

 8آيه  4ر باب كه در مسيح از آنِ ما شده است. پولس در ادامه اين رساله د
 نويسد:چنين مي

در پايان، اي برادران، هر آنچه راست است، هر آنچه واالست، هر آنچه «
درست است، هر آنچه پاك است، هر آنچه دوست داشتني و هر آنچه ستودني 

 »است، بدان بينديشيد. اگر چيزي عالي و شايان ستايش، در آن تأمل كنيد.

  

اول خود  ياد نبريم. پطرس رسول در رساله نمونة كامل مسيح را از -ج
كند نويسد و خوانندگانش را تشويق ميخاطر نام مسيح مياز رنج و زحمت به

اي كه به مخاصمت با آنان برخاسته به نيكويي زندگي كنند و كه در جامعه
اش به عيساي خداوند بر آن جامعه تأثير مثبت بگذارند. او در بخشي از رساله

شمارد كه كند و نمونه بسيار عملي را از زندگي سرورش برمياشاره مي
شان آزار و اذيت خاطر ايمانبخشِ افرادي باشد كه به ناحق بهتواند انگيزهمي
 چنين آمده است: 23-2:20بينند. در رساله اول پطرس باب مي

يده اگر نيكويي كنيد و در عوض رنج ببينيد و تحمل كنيد، نزد خدا پسند«
ايد، زيرا مسيح براي شما رنج كشيد و است. چه، براي همين فراخوانده شده

هاي وي پا نهيد. او هيچ گناه نكرد، و فريبي سرمشقي گذاشت تا در اثر قدم



بر زبانش يافت نشد. چون دشنامش دادند، دشنام پس نداد؛ و آنگاه كه رنج 
 »كشيد، تهديد نكرد، بلكه خود را به داور عادل سپرد.

 


