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 اتتحسین
ر بهترین خواهد شد.   ري رامپر  روقتی دن و ت این کتاب   با هم انجام دهند، این 

    تواند براي شما نیز مفید باشد. ي سوپ مرغ براي یک بیمار، می  به اندازه

:کتاب يپارك و نویسنده شبان ارشد کلیساي پرزبیتري ملنو ؛رتبرگ جان اُ -  
All the places to go …how will you know

یستند که باید از آن خجالت  که احساسات ما بخشی از وجود ما ن دهدمی این کتاب نشان
هستند  ما نیستند، بلکه ابزاري در دستان خداوند    رشد روحانیمانعی بر سر راه  ها  ن آ  بکشیم.

  کند.  استفاده  ،براي ش دادن نجات خود در ما  هاآن  از  تا

The message ي کتاب  هنویسند اوجین. اچ. پترسون؛ -  

این کتاب  ، مصون بمانیم مقدسبکتا يهروانشناسان يهیم از استفادهخوایم  اگر 
ر است. یآغاز خوب دن و ترمپر در این کتاب بیش از آنکه به ما اطالعات   براي این 

باقی  مقدسی وفادارکتاب هايشرو هبتا  کنندیتشویق م ه دهند ما را ئروانشناسانه ارا
  بمانیم. 

  خواننده، نویسنده سرودهاي پرستشی و نویسنده کتاب:  ؛کارد مایکل -
Immanuel Reflections on the life of Christ 

  يامروزه وسوسه  مزامیر افزودند. يهو جدیدي به مطالع لندر و النگمن بخش مهما
ر  خارق العادهایمان "بر صرف زیادي براي تکیه  تاریک زندگی یعنی   تقسمو ان

  روش معمولِبر خالف    هانآ  وجود دارد.  "وند رنمی  همه چیز بر وفق مراد پیش  زمانی که  
  تأئیدرا وجود احساسات سقوط کرده در ما  نشان دادند که مزامیر  ،سخنوران و واعظین دیگر 
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فانه  ي. بنا به مطالعهکنندیم   که هجوم  زندگی مانقاطی از  در    ،مقدسبکتااز    هانآ  موش
شفههمان نقاط  ،کنیمیم  احساسات سقوط کرده را تجربه   و  تبدیل به نقاط عطفی براي م

ن این کتاب کمک  هان آ  د.ردنگیم   ما  يشفا ز و تشخیصی تازه    تاد  کننمی  به خوانند تم
  مزامیر داشته باشند.   کتاباز زندگی و  

کلمبیا دانشکده الهیات   ازعتیق پروفسور عهد والتر بروگمن - 

براي مردم عادي و هم  هم    توانندیم   این کتاب بخشی عالی از یک تحقیق است که
  ثر باشد.ؤم مفید و    دانانالهیبراي  

Weekly -  انتشارات

  سقوط متمدن امروز که همه چیز در حال     آن چیزي است که ما در دنیاياین کتاب دقیقاً
با چنان شتابی در حال افزایش   اهجرن فقدان، گویی درد،جایی که  است نیاز داریم.

  شودیم   گرفتههستند که توان تطبیق یافتن از ما  

لنگارت.آن آپ -

و بدانیم    کنار بیائیماحساسات خود  با    تا  کندیم   ما را دعوت  .است  یکتاب عمیق  ،فریاد روحکتاب  
ند  کمی  این کتاب ما را کمک  .نیمکمی  این تنها ما نیستیم که چنین احساساتی را تجربه

- پیش گیریم تا مالقاتی شگفتشویم را در  مان هدایت می تا مسیري که توسط احساسات
زندگی ما را تبدیل کند. پیغام این کتاب قادر است  مالقاتی که    انگیز با خداوند داشته باشیم،

هد که از طریق آن با دمی مان نیست بلکه راهی را به ما نشانمدیریت احساسات تنها
به عنوان ابزاري براي شناخت    هانآ   شویم و از  آشنایز احساسات خود  م آدنیاي اسرار

  و این پیغامی است که دنیاي ما محتاج شنیدن آن است.   یمئخداوند بهره جو  بهتر 

New Wayسس سازمان خدماتی ؤنویسنده و م مشاور مسیحی، لري کرب-
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گریز از  براي  ش  راد همواره در تالدر فرهنگی که اف   اند.هبه ما نمود  بزرگی  دن و ترمپر محبت
چه  گر اکه  کنندیم  پیشنهادي دیگري به ما گزینه ؛احساسات خود هستند، کتاب فریاد روح

همان  (  .مان استو آن گزینه شنیدن صداي قلبدردناك، اما امیدوار کننده است 
کرده و  تا بتوانیم قلب مشتاق خداوند را بهتر درك )دادمی انجام نویسرمزمو ري که

  آن را پرستش کنیم.

From bondage to bonding   کتاب ينانسی گروم نویسنده - 

ما نسبت    نگرشاحساسات و  بین  ارتباط    يدربارهشناخت جدیدي  کتاب فریاد روح به ما  
مان احتیاج به اصالحی  وید که در قسمت احساساتگمی  به ماو  دهدیم  هئبه خداوند ارا

ه  اریم یعنیضروري د رانه  ساده  ن ر کند  ،درد و رنجبدونِ    احساساتِبه  ان   .باید تغ

The Myth of Certenity کتاب ينویسندهدانیل تیلور  - 

که    شویمیم  با همنویس را  طنین صداي قلب خود و مزمور  ،ا خواندن کتاب فریاد روحب
  یقوتچه  که با    بینیمیم   و خداوند را  زنندیم   را فریاد  خدا، او  تر لو اصی   تر نهبراي شناخت صمیما

    است.  نمودندر دنیاي ما در حال عمل  

God in the Dark  نویسنده کتاب لوسی شاو -
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 "!خدا را درك کنمتوانم نمی !فهممنمی "

طوالنی بودن شاید    شنیدم.  گركبود که یک بار از همکارم  اي  هاین جمل
من   به کالس و کلی اتوبان باقی مانده او را خسته کرده بود.سیر تا رسیدن  م 

آرامش گفت که او امروز  می  چیزي از درونم به من  نشسته بودم.  اوپشت سر  
عجیبی را تجربه خواهد کرد آرامشی بیشتر از حس بودن در کنار یک جویبار. 

فتاده برکت امروزش فقط مختص یک کالس درس براي افراد از کار ا
 نخواهد بود. 

هر از چند گاهی زخم ناشی از  گرك از همسر خود طالق گرفته بود.
و یک دستش بر فرمان بود  مثل امروز عصر. کرد.می ین جدایی خونریزيا

. رایان خوراندمی موز و بیسکویت شدست دیگر خود به پسربا در حالی که 
 ه او نگاهقتی بشود ومی باعثاو لبخند  است. كگرپسر زیباي ده ساله 

و به . ااختیاري ادرار داردبی  کنی فراموش کنی که او ناتوان ذهنی است ومی
تواند دو کلمه را در کنار نمی گاهش حتیبی ي گاه وهاو خنده هاجز جیغ
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و رایان نگاه کردم و سعی کردم که  كبه گر بسازد.اي ههم قرار دهد و جمل
ن متصور شوم که رایان را بر زانوي خود همسر و مادر این خانواده را در ماشی

به دقت که را  يخواند و موزمی در گوشش آرام سرود احتماالً  .است نشانده
 کرد را به پسرشمی کرده بود و در ظرف مخصوص با خود حملپاك 

کرد.می خوراند و تکه موز مانده بر روي صورت رایان را پاكمی

گرش ظرف انسولینش ست دیبا د  ،پوست موز را دور ریخت  گركوقتی  
اي هو جرع اختاند نگاهی به اتوبان را برداشت و انگشتش را سوراخ کرد.

رایان  هنگاهش ب مبتال به دیابت است. كمد که گرآیادم  آب سیب نوشید.
دهانش را پاك کرد و به پسرش لبخند   "!آهاي پسر بزرگ من":  و گفت  افتاد
- مثل رانندگی  كده بود. شرایط گرپسرك با صورتی خندان به ما خیره ش  زد.

لی بود که در آن مشکلی از اش بود. روزهاي سخت زندگی او انگار دور باط
 يکرد. آن طرف هم دختر سیزده سالهمی پس مشکل دیگر خود را آشکار

یافته بود غرق   هاکه در پسراي  هسی نشسته بود، و در رویاي اشتیاق تازلاو ک
 مبحث نشویم. بهتر است وارد این شده بود.

 يمثل یکشنبهگذشت می بسیار سخت كبراي گرروزهاي یکشنبه 
 كیش در داروخانه با همسر سابق گرهاو بچه  كپس از کلیسا گرکه  گذشته  

 در دل آرزو كگر  .ل کردندغو مامان همدیگر را ب  کلسی، رایان،  .روبرو شدند
افتنی و حتی اما این آرزو دست نی بود.ها آن کرد کاش او هم در میانمی

فرا رسید.  ییجداغریب بود. پس از رد و بدل شدن تعارفات زمان عجیب و 
ي  هاجریان  کرد.  را پري داروخانه  فضارایان    يگریه  در آن زمان بود که جیغ و

 با كمایل پایان یافت.گر 35 ازسرعت باال  يجریمهبرگ آن یکشنبه با 
 برایش مهم نبود.مه جری يبرگه .تفاوتی به افسر پلیس نگاه کردبی
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ره . باالخادامه دادخود در سکوت به رانندگی شد او نمی تمام بزرگراه 
در اي هایان خم شد و پسرك را که مثل فرشتآهی کشید و به سمت ر گرك

عاشق این " :. سپس گفتنوازش کردصندلی جلوي ماشین خوابیده بود، 
ي که شده راهی طوربینه هر می یم و منوآمی به دنبال او هستم که وقتی

داد من و اجازه خدا دونم چرا نمی امارسونه. می منکنه و خودشو به می باز
 بیشتر از اینکِشم! نمی دیگهرایان با چنین دردي زندگی خود را بگذرانیم. 

 "!فهممنمی من واقعاً": لرزیدمی صدایش "نم تحمل کنم.اتونمی

و همسر  كه چرا گرم کفهمنمی !فهممنمی خواستم بگویم من هممی
 گركزندگی کنند.کنار هم توانستند مثل یک خانواده واقعی نمی سابقش

چند هفته پیش که مادر فرزندان او را مالقات کردم  ش بود.یهاعاشق بچه
 خواستم دست هر دويمی  .رسیدمی  به نظراو هم زنی با محبت و با احساس  

 نیستند! محبت و نیکویی داحل آنقدر هم ئمسا" :را بگیرم و بگویمها آن
 کنند کهمی در دنیایی زندگیها آن اما "تواند در اینجا پیروز شود.می

 يرا با هم تطبیق دهند. دنیایی که دیگر متعلق به گذشته  هاتوانند تفاوتنمی
هرگز نباید   و  بود. این طالق مانند جدایی خداوند از خلقتش عجیب بودها  آن

 افتاد.می اتفاق

افراد این چنین است. منظورم این نیست که طالق  سیاري ازب زندگی
که ما است منظورم شرایطی  ،دارندناتوان  یکودکان ،والدین تنها یااند هگرفت

به  .مانندمی الینحل باقیمشکالت  شود ومی که بدتر همدر آن قرار داریم 
شک  .با هم زندگی نخواهند کردو زن سابقش بار دیگر  گركاحتمال زیاد 

و وقتی که زندگی براي اتفاق بیافتد اي ههم معجزها آن در زندگیدارم که 
زمان است که   آنشود،  می  ما تنها تبدیل به گذاشتن قدمی پس از قدم دیگر

 لرزد.می ایمانت
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ي هابازانی که بشقابمانند شعبده به مدیریت امور هستیم. ما قادرگاهاً 
کنیم شرایط می  زمانی که احساس  ،ندنچرخامی بسیاري را بر یک چوب بلند

خاطراتی  يیا دفترچه کنیم با دوستی درد دل کنیممی سعی شودمی سخت
گاهی در وان آبی  .نویسیممی ي خود را بر کاغذهاداریم و ناراحتیمی بر

بابت یک پول زیادي  .  ریزیممی  شویم یا بر تردمیل دویده و عرقمی  ورغوطه
 زنیم ومی لبخند رویم.می نورديآخر هفته به کوها ی کنیممی لباس پرداخت

وغی ردانیم که این دمی  جودمانواما در عمق    یم به خدا اعتماد داریم،ئگومی
- ي بیشتري بر چوب شعبدههابیش نیست، ما فقط اعتماد داریم که او بشقاب

 کند.می اما اغلب او این کار را کند.نمی بازي ما اضافه

ها آن و همسرش اتفاق افتاده بود. گركبراي  این چیزي است که
شان ي بسیاري در روابطهابسیاري داشتند. شکست يهي شفا نیافتهازخم

 کند.می شود اوضاع را بدترمی و زمانی که رایان وارد صحنهوجود داشت 
 که شاید خدا از کنندمی با خود فکرها آن شوند،می بیشترزمانی که فشارها 

 دیگري حال رسیدگی به احتیاجات افراد مطیع و مقدس ه و دردور شدها آن
 .گشتها  آن  باعث متزلزل شدن ایمانها  آن  حس دور بودن خداوند از  است.

درد از در که وقتی  اما مانند داستان شما نباشد گركممکن است داستان 
پس از آن هر روز بیشتر از  ،شودمی آن جا ماندگارو  شدهوارد تان زندگی

پس از گذشت   .شودمی  ي دیگرهادردبراي    انباريتبدیل به  تان  وز زندگیدیر
ها این درد احساس خفگی کنید.که باعث شود تواند می چند سال این درد

 توانند شما را نسبت به خداوند خشمگین سازند.می

به زندگی  هاردحس کردم د من هم وقتی از گردن به پایین فلج شدم،
سیگار زیر ي هحس کردم که انگار خداوند مرا مانند ت ،اندمن هجوم آورده

کردم می  دردهاي مزمنی که عالوه بر فلج بودن تجربه  پایش له کرده است.
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بازي من قرار که بر چوب شعبده بودنداي هشد ه ي اضافهان بشقاب اهم
شبهایی بود که سر خود را به  خشمم تبدیل به ناامیدي شدید شد. .ندگرفت

کوبیدم و امیدوار بودم گردنم از جایی باالتر هم بشکند و می شمشدت به بال
خواستم از تخت نمی که یابند. روزهایی را تجربه کردم پایان  یمهابدبختی

  نور اینجا را کم کن را ببند، هاپرده": گفتممی ؛به خواهرم جی ،بیرون بیایم
متوجه  د یک سال،ره پس از حدوباالخ "... رتنها بگذا ببند و مراهم و در را 

توانم حتی یک روز دیگر را در ناامیدي سپري کنم. در اوج ناامیدي نمی  شدم
نم بمیرم لطفا به من نشان اتونمی اگر من ؛خداوندا" و خشم خود فریاد زدم:

  "!باید زندگی کنم چگونهبده که 
 خداوند منتظرش بود.این دعایی بود که 

به اتاق پذیرایی ببرد و و  کندخواستم که مرا بلند  ؛پس از آن از جی
قرار گذاشتم می م را بر آنامقدسکه کتاب ُنتهایم پایهویلچرم را در مقابل 

داشتم از آن براي ورق زدن می در حالی که چوبی را با دهانم نگاه .دهد
مرا  بتواندهر پاسخی که . بودم  یخدر پی یافتن پاسو کتاب استفاده کردم 

زامیر آموختم که خداوند دالیل خود را براي هر تاب م از ک نهایتاً !آرام کند
افی به ضي اهاحتی اگر این چیز شامل اضافه کردن بشقاب دارد. يکار

اما  گردد.تان زندگیتمامی  نباشد که باعث از هم پاشیدتان چوب
 خوباو عصبانیت را  کند.نمی طربضغافلگیر یا ماو را تان عصبانیت

او  بر صلیب میخکوب شود.ش ه باعث شد پسرشناسد، خشم خدا بود کمی
و  نوشته است این موضوع ياو در کتاب خود درباره شود.می هم عصبانی

 شاناتو اعتراض  هاآمده و غم  تاکند  می  شما را دعوتو    من  چون   هاییانسان
این کار را بدون توانید  می  و خبر خوب این است که شما  ند.را به او اعالم کن

توانید این کار می شما انجام دهید.شود می کاستهتان ید ایماناینکه فکر کن
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به نظرتان غیر ممکن است؟دوست   آیا  را انجام دهید و در آن پیشرفت کنید.
در  اما با کتابی که در دست دارید، فراتر از تصور ما است. موضوعاین  من!

   در اختیار شماست.واقع بهترین راهنما براي این کار 

زمانی که کتاب فریاد روح را خواندم زمانی که  ،دانستممی اباید این ر
اري که در پی فلج شدنم برایم پیش یي بسهاو ناامیدي  هاهنوز از میان زخم

با (بله من آن را در حالی که چوبی را با دهانم نگاه داشته بودم و  آمده بود.
ن داد که فریاد روح به من نشا ).خواندم  ،زدم می گهاي کتاب را ورقربآن 

را در ها آن دیاببه من یاد داد که ن .م چه کنمیي درونهام و زخمباید با خش
 آنچه هستند جلوه دهم،تر از  را کوچکها  آن  یا  کنم،  مخفیزیر فرش وجدانم  
 .کسب کنمها آن خوبی ازي هبلکه در واقع نتیج

و بر  کردم می را در هر بخش دنبال القدسروحي هازمانی که هدایت
ها آن کردم بهمی نمودم و سعیمی ملأي نویسنده تهام و دیدگاهیات کالآ

من  براین احساسات دیگر  .محو شدو خشم من  غم درد، عمل کنم،
معجزه   این آن کار  گویم.می به همین صورت کهدقیقاً    .کردندنمی  رانیحکم

جام تواند در زندگی ما انمی مل و زندگی بر اساس مزامیرأآسایی است که ت
از تر کند که به درکی کاملمی فراتر از آن به ما کمک. این کتاب دهد

 يموفقیت را بیش از هر کس دیگرو این    شخصیت خدا و خشم دست یابیم
 ي دن الندر و ترمپر النگمن هستم.هامدیون تالش

 تان خارجتدارد از دستان  چوب شعبده بازيروي  ي  هاکنترل بشقاب  اگر
 "!توانم این طور زندگی کنمنمی دیگر !خداوندا"زنیدمی اگر فریاد شود.می

رامش آتسلی و  شما شود.بدانید دوستی دارید که منتظر است وارد زندگی 
زیرا با آنچه در کتاب  شما جاري شود. ه است تا بر قلب شکسته و ناالنآماد

 يهمه  کنید خود را در امنیت و محافظت خواهید یافت.می  فریاد روح کشف
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درست مثل من   ،گركدرست همانند دوست من    از دست نرفته است.  هاچیز
ر کتاب فریاد روح بیابید ایمان و نوشیدنی روح خود را د خوراكزمانی که 

پس دن الندر و ترمپر را دوستان خود در این سفر   تواند احیا شود.می شما نیز
لی در و عم نیاديب يزمانی که پاي مشاوره ،این مردان با استعداد بدانید،

 تان باشند،بگذارید راهنماي هستند. یفرزانه و بسیار حکیم میان باشد افراد
زیرا امید در پی آن است که در افق ، خدا شما را هدایت کندبگذارید روح 

  بدرخشد.تان زندگی
  جونی اریکسون تادا       

  2015بهار         
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معروف  ربه شه اله بودم،ن (دن) ده سزمانی که م  آورم به یاد می
جا رسیدیم  کردم. وقتی به آنوسترن سفر یعنی ام همورد عالق يهافیلم

رسید می یی که در تلویزیون بسیار واقعی به نظرهاساختمان داغون شدم.
ي قالبی بودند که تنها هافقط مقواها آن .چیزي جز یک ظاهر فریبنده نبود

استفاده شده بود. فضاي خالی پشت ها  آن   ختمان ازبراي نشان دادن نماي سا
 فکر واقعی هستند را از هم پاشید. هااین فیلم توهم مرا که هااین ساختمان

، با این حال باز  نیستندفقط فیلم هستند و واقعی  هادانم که اینمی کردم می
را با  هادیگر هرگز این فیلم هم دیدن این صحنه برایم شوکه کننده بود.

  و هیجان قبل نگاه نکردم.عالقه 

آن است که این کتاب هم آنچه بر جلد این کتاب نوشته شده حاکی از 
است و اما آیا این هم ظاهري فریبنده  .گویدمی سخناحساسات  يدرباره

چرا کتاب "ممکن است بخواهید بپرسید که  ؟اصالً کمکی در راه نیست
- می "اب کافی نبود؟مه کتاین ه اید؟احساسات نوشته يدیگري درباره

و بگذاریم مقواهاي  ببریمخواهیم شما را به صفحات پشت جلد این کتاب 
نه اینکه بخواهیم همان  بنگرید،نیز دارند را می خالی که کلمات ما را نگه
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بلکه تا ، در شما ایجاد کنیمرا بدبینی ي وسترن و توهمات و هاثیر فیلمأت
ن این کتاب انگیزه بخشید را ما براي نوشت یم که آنچه بهئشما را دعوت نما

  .ببینید

سطح  یی که درهابرخوردها و مالقات يبه واسطه معموالًاحساسات ما 
 کسی با من بدرفتاري  شود.می  انگیختهما و افراد دیگر وجود دارد بر  بینافقی  

ما هم گردم. می دچار آسیبی عاطفی کنم ومی و من احساس خشم کند،می
را که پا ایم هاما در اینجا ما سعی کرد باور داریم. تاب بر این اصلدر این ک

 ی افقی برانگیختهچه در سطح هر احساس اگر بگوئیمفراتر بگذاریم و 
ارتباط ما  .عد عمودي ارتباط ما استبُ يحقیقتی دربارهي ه شود اما نشانمی

ما چه ي دشوار احساسی هادهد که کشمکشمی این کتاب نشان با خداوند.
یی هااحساس حتی آنگویند و هر می ما با خداوند يرابطه يرهچیزي دربا

قلب خداوند  يحقیقتی درباره يآشکار کننده هستندمنفی  به نظر ماکه 
  هستند.

 استها آن دید این کتاب بر اساس يما که ساختار و زاویه بنیاديباورهاي 
  عبارتند از:

احساسات ما  .کامالً طبیعی استت باور ما این است که وجود احساسا 
ما در حال رخ دادن است و  هستند که در روحنکاتی ي بازگو کننده

ثیر سقوط قرار أشخصیت ما تحت ت  ي ازي دیگرهادرست همانند جنبه
 . اندگرفته

که احساسات نه مثبت هستند و نه منفی،  ندبر این باور افرادبسیاري از 
کر بر این عقیده هستند که اگر ما احساسی فقط وجود دارند. حامیان این تف

صادق باشیم. بسیاري ها آن توانیم در برخورد بانمی را درست یا غلط بدانیم
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کنند که آنچه ناخوشایند است را احساس نکنند. می از افراد به سختی تالش
 کنیم.می شانرا تغییر داده تحریفها آن کنیم،می انکار کنیم،می ما تظاهر

دهند گویی می که خنثی بودن رفتاري را به احساسات نسبت آنانی نگرانی
دانیم احساسات ما باشند می این است که اگر اساس آنچه ما درست یا غلط

هر احساسی نمودن کنیم که از تجربه می تالشتر در آن صورت سخت
  اجتناب کنیم.

ت را دانند که احساسامی از این مخمصه را در این برون رفتآنها راه 
براي مثال احساسی تاریک مانند  .بیانگاریمون احتیاج به قضاوت خنثی یا بد

دهیم می  بلکه آن چه ما در زمان خشم انجام .  درست است و نه غلط  خشم نه
که  استنگرش فرض بر آن  اما در این نوع یا سازنده است یا ویران کننده.

 چنیناین افراد را ثیرات سقوط مصون مانده است زیأبخشی از وجود ما از ت
و خالص و نیکو اند هپندارند که احساسات ما از فساد یا انحراف گریختمی

هستند. اگرچه بخشی از درك احساسات دشوار ما در گرو این است که بدانیم 
خواهیم چیزي را احساس نمی  دلیل آنکه ماولی    کنیممی اجتنابها  آن  چرا از

مان هايدنیاي ما و تاریکی قلب کنیم این است که احساس کردن تراژدي
 عملخواهیم احساسی در ما نمی پس تعجبی ندارد که .سازدمی را آشکار

بینی است را نیکو و قابل پیش احساسات این توهم را که زندگی امن، کند.
  شکند.می در هم

کنیم این نیست که از تاریک و می روبرو شدن با آنچه احساس راه
کرد عمل يبلکه در این است که ساختار پیچیده ،ماشتباه بودن آن بکاهی

وقتی ما با این حقیقت   خواهیم احساس کنیم را دریابیم.نمی  خود و دلیلی که
به  توانیممی در آن زمان هستند دشوارروبرو شدیم که چرا احساسات بسیار 

ي همانع از برخورد صادقان  ما است وتري که در عمق وجود  سوي انرژي عمیق
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 احساستر عمیق در آن زمان نه تنها شود پیش رویم.می مانساساتا احما ب
 مان راه را به سوي جدال با خداوند بازاتکنیم احساسمی بلکه حس  کنیممی
  کنند.می

کنیم، می تأکیدشان وجود احساسات و اهمیتبر  قویاً اگرچه ما 
رشد ما به سوي بلوغ  یادنب اما این گرایش ما هرگز نباید به عنوان کلید یا

 برايرشد ما  برگذار ثیرأاین قسمت تنها بخشی مهم از موضوعات ت شود.
  شبیه شدن به عیسی است، نه فقط بنیادي اساسی براي شناخت خدا.

که کنیم این نیست می وجود آدمی نگاه و دلیلی که ما به درون 
نفی را تبدیل ثیر گذاشته و به طور مستقیم احساسات مأبخواهیم بر آن ت

دهیم می  گوش فرا  بلکه ما به احساسات خودات مثبت نمائیم.  به احساس
فراتر برسیم یعنی به کنیم تا به موضوعی بس می ملأتها آن و در

 ما با خداوند. قلب يرابطه

توانیم اراده کنیم و احساسات می احمقانه است فکر کنیم که به سادگی
به شما بگویم  توانمنمی منید تبانی هساگر عص منفی خود را تغییر دهیم.

و از شما انتظار داشته باشم که به سادگی احساسات خود  "!عصبانی نباش"
همچنین اشتباه است که فکر کنیم  تغییر دهید. مهربانیرا به حس محبت و 

ساز بر احساسات مشکل توانیممی ي رفتاريهاتکنیکآموختن  يبه وسیله
ی نیست که دعا براي آزادي از خشم و حسادت ان معناین بد  خود پیروز شویم.

توانیم احساسات خود را می اما اشتباه است که فکر کنیم است یکار اشتباه
دنیاي اوضاع گیري چند روش ساده تغییر دهیم و بتوانیم بر از طریق به کار

  خود کنترل داشته باشیم. یز مشکل درونپر ا
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نیست که بتوانیم با کمی اي هلئمان مسکمشکش ما با احساسات
ما ماشین نیستیم که  ي عملی در آن پیروز شویم.هااطالعات بیشتر و روش

پیچیده   یاتارتباطبا    یبتوانیم از طریق چند قدم ساده تعمیر شویم، ما موجودات
 اشتیاقمان درون درما  شویم.می اسرار ارتباطی تبدیل يهستیم که بوسیله

مان بدون سر فرود يهابراي امن کردن زندگیپرستی، توهم و تالش  به بت
  آوردن در مقابل خدا را داریم.

بلکه گریز و سرکشی  اصلی مشکل ما کمبود اطالعات نیست، يریشه
ی نگاه کنیم تشکالبنابراین اگر ما به احساسات منفی خود به عنوان م  است.

بدون توجه  به جاي تالش براي ارتباط با خداوند، که باید حل شوند، نهایتاً
خود را در حال جستجو براي یافتن ،  مشکلرفع  به یافتن پاسخی فوري براي  

مصمم  مشکل ما را حل کنند. اگر ما صرفاًصرفاً یی خواهیم دید که هاپاسخ
شک خدا را در حد خادمی که بی باشیمي احساسی خود هابه حل کشمکش

ان شخصی که باید به عنو  و با اوایم  هتنزل دادتنها وظیفه دارد ما را شفا دهد  
این است که به تر کار حکیمانه ارتباط نخواهیم کرد.ایجاد ستایشش کنیم 

احساسات  گوش فرا دهیم.ها آن  جاي تالش براي تغییر احساسات خود، به
 مان دنیایی سقوط کرده،گویند در مقابلمی به ما ما صدایی هستند که

 یب وجود دارد که به ندرت پیشي آزار دهنده و خدایی عجیب و غرهاانسان 
با  که ما از او انتظار داریم. را انجام دهدآید آن چیزي باشد یا آن کاري می

د اما نشومی اینکه احساسات به طور کلی در روابط انسانی ما برانگیخته
این حقیقت  يمکاشفه همواره آشکار کننده نوع رابطه ما با خداوند هستند.

در را به سوي کشمکش و  ،دنیاي اطراف ما يارهدر مورد درون ما و درب
مالقات با خداوند نه تنها احساسات ما را  کند.می کشتی گرفتن با خداوند باز

  قلب ما شود.تواند باعث تغییر می از آنتر بلکه مهم، دهدمی تغییر
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جسم و  درمهم است بدانیم هر احساس شامل فعل و انفعاالتی پیچیده 
کنیم بلکه آن را در می ها خشم را در ذهن خود تجربهه تنما ن قلب ما است.

 ناامیدي، حسادت، این حقیقت در مورد ترس، کنیم.می احساسمان نیز بدن
خطرناك است که فرض را بر بنابراین  کند.می و خجالت نیز صدق حقارت

مالقاتی  در اثر ي احساسی ما مستقیماًهاکشمکش ياین بگذاریم که همه
 براي برخی از افراد مالقات عمیق روحانی کنند.می خداوند تغییر روحانی با

  .بگرددتواند شامل ضعف بیولوژیکی نیز می

مشکالتی  تواندمی اضطراب و افسردگی مخصوصاً  احساساتی خاص،
آن بخش از طریق تجویز دارو و  ایجاد کنند کهدر بخش فیزیولوژیکی فرد 

 توجهی به اهمیت جسمبی .یابدمی بهبود يي بیولوژیکی دیگرهافعالیت
تفاهمی غم انگیز در مورد معناي دنبال کردن خداوند ؤتواند باعث ایجاد سمی

ي هادرگیر کشمکش ار اشتباه است به افرادي کهیبس داشته باشد.در پی 
 هایم تنها کاري که باید براي حل این کشمکشئعمیق احساسی هستند بگو
این تغییر باري  باخداوند وا بکنند و را با  هاي خودبکنند این است که سنگ 

 بگوئیمبگذاریم. به همان میزان اشتباه است اگر ها آن را بر دوشتر افهضا
 يفیزیولوژیکی غیر روحانی بوده یا اینکه گزینهي هاکمک گرفتن از روش

این موضوعی سیاه و سفید نیست، یا این یا آن  حل مشکالت هستند. دوم 
ها آن ، که ما بههستنداي هپیچید عوامل اتاحساس یوژیکبخش بیول نیست.

آن  رخاصی که در این کتاب ب اما به خاطر زاویه دیدِ کنیمنمی توجهیبی
  .پردازیمنمی به این موضوع به طور مستقیم شودمی تأکید

موضوعی است که ما بر آن  ،کنیممی بر آنچه احساسو تفکر مل أت
 نتیجه برساند کهنندگان را به این  رخی از خواممکن است بکنیم و  می  تمرکز

به هیچ . خیر! بپردازندگرایی آگاهانه به درون تاکنیم می ما افراد را تشویق
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شیفتگی و تمرکز بیش از اندازه به این کتاب این نیست. خودوجه قصد ما در  
گرایی بیش از درون رشد و بلوغ روحانی است. در تضاد بامان یدنیاي درون

این است تواند به ما حسی اشتباه از استقالل دهد. این حس اشتباه می دازهان
 گردیمبي خود کنترل داشته و خود خداي خود هاتوانیم بر زندگیمی ماکه 

 این راه به سادگی به سرکشی و سردرگمی و تقدیر خود را رقم بزنیم.
تا  کنیدیش تفتکنیم که صادقانه درون خود را می شما را تشویق انجامد.می

چه "وال که ئپاسخی براي این س و نه صرفاً دحکمتی فراتر به دست آوری
من با خدا  يرابطه"وال که ئبلکه پاسخی براي این س "افتد؟می اتفاقی دارد

  "چگونه است؟

  کتاب مزامیر است. ،راهنماي ما در این سفر به سوي مکاشفات 

ودن  خی و بد بیر تلمزام يبه اندازه مقدسکتابشاید هیچ قسمت از 
این کتاب  يو هیچ جاي دیگري به اندازه کندنمی درون قلب ما را آشکار

مزامیر به سبک  .باشداحساسات خداوند به وضوح به تصویر کشیده نشده 
ي جسمی هاو شنیده  هاشعر به قلمرویی فراتر از دیده  .اندشعري نوشته شده

 د را آشکارند و بشنوند ببینناهخومی مانو آنچه احساسات گذاردمی ما قدم 
 بر حقیقت دارد. يأکیدتبلکه  استاین بخش نه تنها سبک ادبی  کنند.می

ي هاوري قابل درك نیست. گزارهئحقیقتی که از طریق علم یا مشاهدات و ت
وري براي درك حقیقت مهم هستند اما حقیقت مفهومی ارتباطی است و ئت

ز جایگاه مهمی برخوردار است. شعر ارتباط قلمرویی است که شعر در آن ا
  نادیدنی او است.از وجود اي هدعوت خدا براي دیدن چشم

گوید. می  مزامیري است که از درون ما سخنبه طور اساسی تمرکز ما بر  
ونی قلب است در حالی که ري دهامرکز در این نوع مزامیر بر کشمکشت

خداوند را درك زندگی نیکویی  در حین مشکالتکند می نویسنده تالش
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یکویی خداوند در این کتاب در حالی که به دعوت کالم براي چشیدن ن .کند
تصاویر  اشعار مزامیر ما را با تادهیم، اجازه خواهیم داد می پاسخی مثبت

 کنند،می  آشکارما    رب  رازاز این    ي مسیحاپولس، و خود عیس  که انبیا،  ايالهی
  .کنندآشنا 

 از شخصیت خدا  قسمتیکه منفی هستند    یناحساسات حتی آنا  يهمه 
   .دهندمی را به ما نشان

احساسات   ياست. در کنار آنچه به وسیلهاستوار    این حقیقتبر  کتاب ما  
ه چگونه احساسات کدهد آنچه بسیار مهم است این است می در قلب ما رخ

و خجالت به طور خاصی   حقارت  ناامیدي،  حسادت،  ترس، ،خشم،  بد ما مانند
احساسات مثبت ما  کنند.می  مان آشکاربراي  تی را در مورد قلب خداوندحقیق

نیز این توانایی را دارند که چیزي را در مورد قلب خداوند براي ما آشکار 
آنچه در  يو مطالعهها آن ي ما باهااما احساسات منفی و کشمکش کنند.

یار ارزشمند بس  ازياندتوانند چشممی  این احساسات آمده است،  يکالم درباره
بسیار عجیب است  !عجیب است هدیه کنند.از احساسات خود خداوند به ما 

که چرا خداوند انتخاب کرده که قلب خود را از طریق روبرو شدن ما با 
براي مثال  مان آشکار کند.خودمان براي یحقیقت گناه آلود دنیاي درون

مستی که تازه  د فردمزمورنویس خشم خود را مانن دهد کهمی خداوند اجازه
  )65  -78(مزامیر    فوران کرده بر او اعالم کند.  از خواب بیدار شده و خشمش

 يتصویري که در این مزمور آمده چه چیزي باید درباره ياز مشاهده
 آیا به این معنا است که خداوند تا حدي هم گناهکار است؟ خداوند بفهمیم؟

ویري ند قلب خود را از طریق تصااین بدان معنا است که خداو! البته که نه
 کندمی ما آشکار رايي ما در کالم خود بهااز تجارب زندگیچند وجهی که  

خداوند نویسنده در ارتباط با  لحنی که  ممکن است فکر کنیم    .سازدمی  نمایان
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آمیز فروتنی اسرار يآشکار کنندهست. ولی این ا برد زننده و منفیمی به کار
. کندمی شوکهگوید که ما را می یی سخنهاه روشما ب او با. خداوند است

  د.سازمی پاشد و ما را به شدت ملزم می وجودمان را از هم يشیرازه

 ترس، منفی بر خشم، ظاهراً يچرا باید در این کتاب چنین تمرکز
به ایم هکرددر این کتاب ما تا حدي سعی  ؟و خجالت داشته باشیم حسادت

کنیم می فکرشان هدربار احساسات از آنچه معموالً شما نشان دهیم که این
چشمان روحانی خود ایم  هن است که تالش نمودایتر  اما مهم  .هستندتر  مهم

از تر ازي تازه از شخصیت خداوند باز کنیم. پر جاللاندرا به سوي چشم
فهمیم چگونه هر می است که یهاي این کتاب آن قسمتقسمت يهمه

سفر ما به سوي  .سازدمی وي شگفتی صلیب رهنموناحساس ما را به س
انگیز قربانی شدن پسر ماهیت شگفت ياحساسات دشوار حقیقتی را درباره

ما را به سوي پرستش  و نهایتاً  کرده  آشکاررا  ازلی و ابدي خداوند به جاي ما  
  کند.می او هدایت
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  فریاد روح احساسات:

  

  مرتبطرا با دنیاي درونی ما  زندگی يهاشیبفراز و ناحساسات ما 
راي و ،احساساتاین از طریق  اوقات ارتباط ایجاد شدهبعضی اما  ،دنسازمی

کرد که چگونه شوهرش را از کار اخراج می  تعریفزنی    روزي  تحمل ما است.
مشخص بود که بیان این موضوع چقدر هنگام تعریف کردن ماجرا کردند. 

 ایجاد شدهمشکالت  به خاطراو    يهمچنین در چهرهبراي او سخت است و  
این  يتفسیر و حسش دربارهاز او پرسیدم که  .شدمی عمیقی دیدهناراحتی 

ولی به  کردمی تغییردرد شدت صورتش از حالت اگر چه ؟ اتفاق چیست
اال به خاطر و ح کار کشیدندسال از او  25 به مدتاز اینکه " :رامی گفتآ

او را  پرداخت کنندبه او لغی ي خدمات درمانیش مبد براخواهننمی این که
 از کجاو حاال  داردسن سال  54او  خیلی عصبانی هستم.. اندبیرون انداخته

باید او را سرپا و قوي نگه  چگونه شغل دیگري پیدا کند؟کار و تواند می
 درگمی،سرتوانستم  می  ل گفتن این جمالتدر حا  "!عادالنه نیستاین    ؟دارم
  .را در صدایش احساس کنمو ترس م خش
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او زنی خوش   .زندگی شخصی او آگاه بودم   ازشناختم و  می  رااین زن  من  
او بود. تقریباً افسرده  و منزوياو شوهر  بود. یدر عین حال مصمم ومشرب 

 جدید را دریافت  اوامرو    گشتمی  به خانه بروظیفه    از روي  هر روز بعد از ظهر
که  نرمالیزندگی  داشتند. یکنواختیزندگی  داد.می ام انجرا ها آن کرد ومی

ولی حاال با بیکار شدن  ت.داش کالم خدا مطابقتبا تقریباً اخالقی  از نظر
 باز شده بود.ها آن زندگی يهامکشو کش هاتنش به رويمرد خانه دري 

ه داشته اآن را بسته نگ يعادات روزمره ومشترك زندگی  هادري که سال
 دري موجود هاشکافپوچی و نسبت به را ها آن چشمان روزمرگی این بود.

  .داشتمی بسته نگاهشان روابط

این بود که کوله باري از شد دید می وا يحالت چهره از اولین چیزي که
امنیت و ، همسر اندوه از دست دادن شغل. کشدمی را به دوشغم و اندوه 

 ش بود.رویاهایاز دست دادن ت ترین غم او به علبیش ولی .اعتبار اجتماعی
این   .دوزندگی مشترکش را شروع کرده بها آن که به امید تحققرویاهایی 

 دفن شدند. شي اول ازدواجهای که در سالیهارویاغم او بسیار عمیق بود. 
او با این امید وارد زندگی مشترك شده بود که جایی آرام براي استراحت و 

گفت که تو باید از می به او ششود. رویایو امنیتش تضمین  بیابدمی اآر
مراقبت   زندگی زناشویی،اما تدریجاً آن رویاها فداي    .زنانگی خود لذت ببري

با از دست دادن  شده بود.ها آن تحصیالت دانشگاهی و کالج از فرزندان،
یش هاو فداکاري هاکه حاال بعد از تمامی گذشتاي هشغل همسرش نتیج

 هاسالاین انگار هر چه در طول  ف انتظارش بود.صل شده بود بر خالحا
  بود حاال از هم گسسته است. بافته

او از این وضعیت نجات پیدا خواهد آیا "کردم که می داشتم با خود فکر
اگر  "را مطرح کنم؟ ترعمیقموضوعات  و آیا االن وقت آن است که؟ کرد
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فاع کند، آن وقت ود داز خها آن در برابرنتواند احساسات او تحریک شود و 
در گیر و بدین گونه او    شودمیروبرو  مسائل مالی    تر ازمسائلی فرااست که با  

 .خواهد شدرو روبه پاشیدهاو با ازدواجی از هم  .مسائل جدیدي خواهد شد
را ها آن که تاکنون شهامت پرسیدن گرفتد نخواهرا تی گریبان او واالئس

  همسرش و خداوند. ،ودخ يواالتی دربارهئس نداشته است.
  

اگر از  کند.می ما را به هم متصل یو درون ییاي بیرونناحساسات د
واالتی براي ئاسات خود آگاه شویم ممکن است ساحس چگونگی عمل کرد

دقیقاً به  یریم.گرا نادیده بها آن دهیممی واالتی که ترجیحئس .پیش آیدما 
سات خود را خاموش کنیم تا دهیم احسامی ترجیحما دلیل خیلی از  همین
عدم اما . چیزي ایجاد شود يمان دربارهاحساسی دروناجازه دهیم اینکه 

گردیم و از خداوند و  ثمربی شود تامی باعث نمودناحساس توانایی ما در 
بین و در این قسمت دچار افراط و تفریط هستیم  اکثر ما. شویمدیگران دور 

از دو درست مثل اینکه  .افتیممی گیر یاحساسبی بیش از حد و تاحساسا
 جذبسمت احساسات اغراق شده  بهیا کنیم. می یکی را انتخاب طیف سر
ت مثل باد ااحساس گزینیم.می احساسات را برشویم و یا خاموش نمودن می

خود  رفتو  آمدًال با وو معم روندمی و آیندمی ناگهان راز آلود هستند.
احساسات مخرب ما به طور خاص  گذارند ومی به جایی هاراو آو هاخرابی

کنند می  گیجما را   که  کنندمی  عمل  یسر خود و دمدمی مزاجي  هامثل نیرو
  هستند.خارج  رل ماتاز کن گویی و
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که من  افرادي" اخیراً به من گفت:اي هجا افتادزنی بالغ و در این مورد  
 هستم که  يو شاد  که من شخص با ثباتد داد  نشهادت خواه  ،دنشناسمی  را

 گویند.میها آن است که طور معموالً هم اینخود دارم.  برکنترل کاملی 
 ندزاندامی را در من راهسیلی از خشم  کوچکولی هر از چند گاهی اتفاقاتی 

مواقع و یا  است بلکه کامًال غیر منطقی است توان منکه نه تنها بیش از 
گذارد چنان می دوستی دوران سختی را پشت سرکه م وشنمی ییگر وقتد

دانم کلماتی می من است. همراهروز چندین ثیر آن تا أکه ت مشومی غمگین
رسند. می  اغراق آمیز به نظرکلماتی    »چندین روز  «و    »سیلی از خشم«چون  

 ستی به من دچنین احساس هاخیلی وقت .هم این طور نیستم البته همیشه
توانم نمی يکلمات دیگر شوم می دهد ولی وقتی دچار چنین احساساتینمی

  "د.نم را توصیف کناحساساتبتوانند اوج  پیدا کنم که

 ترینمؤثرهم چنان   رسند ولینمی  قابل اتکایی به نظرملجاي  احساسات  
روزي   .احساس خوبی داریم  هاروز  برخی  در زندگی ما هستند.  محرکهنیروي  
 نوید روز خوب و جدیدي را به ما  شودمی باالیی شروع  ه نفساد باعتمکه با  

یم و نهایتاً در انجام وظایف کنمی  پنجه نرم سخت دست و    با وظایف  .دهدمی
 تنزلیمان   تاممکن است در احساس  در بعضی از روزهاشویم ولی  می  موفق

دابی رگدر  گوییتغییر آن نباشیم  ضیح یاوت را تجربه کنیم که قادر به درك،
در احساسات ما هستند و همان این جریان شدید  .باشیم گیر افتاده شدید

خالصی یابیم ها  آن  شرکنیم تا از  می  انرژي زیادي را صرفبسیاري از مواقع  
 شیم.کب نبیرو مخمصهخود را از این و  و سر خود را باالي آب نگه داریم

- تاچرا باید احساس. شویمرو روبه احساسی خود فراز و نشیببا  چگونه باید 
  انگار دشمن ما هستند؟ بجنگیم که طوريها آن مان را نادیده بگیریم یا با
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به کنیم رمنفی را تج یاحساسشود نخواهیم  می  یکی از دالیلی که باعث
درد آور  احساس رنجش از کسی دردناك است.ها آن ياین است که تجربه

 ،نسبت به چیزي خودما حتی به خاطر وجود احساس شرمندگی  و است
شوند که تجربه می وقتی احساسات ما متمرکز فقدانی .گردیممی شرمنده

از جهاتی این  .شودمی برابرفقدان در وجودمان چندین آن ایم، درد کرده
خانمی به من گفت که هر موقع امیدي در خود  ریک با .استمطلب درست 

  کند.می تجربهیی از وحشت را نیز هامراه آن رگهبه هکند می حس

-یساحسا  دشوار بودن تجربهبراي  تر  شاید دلیل بهتر و توضیح قانع کننده
 یک عم از مثبت و منفی دري به رويااین باشد که تمام احساسات ما  مان

از  ترنیم ولی بیشکمی ما از درد کشیدن اجتنابي ههم .ندکنمی واقعیت باز
  کنیم. ارفر هاواقعیتخواهیم از می آن

بسیار زود گذر باشند   هابر وفق مراد است، گویی شاديحتی وقتی زندگی  
آن چه از خود بر  دهد ومی از وجود خود را به ما نشاناي هو شادي تنها شم

 زیرا بیشتر از آن احساس است يرد تنها اشتیاقی براي تجربهاگذمی جاي
در بهترین حال خود تنها  ود ناکامل هستند همیشه در وجود خو هالذت

هر  در نتیجه .براي ما مقرر شده استکه هستند شادي واقعی یري از وصت
 خوداز زندگی کنونی توانیم نمی هرگزچقدر هم اوضاع بر وفق مراد باشد 

میدي در هر انتظار و اشتیاقی اوجود احساس ناکامی و نا  .باشیمراضی    کامال
  .ر استناپذیامري اجتناب

واقعی خود نیستیم   يرا که ما در خانه  تلخ  احساسات بار دیگر این حقیقت
ت مثبت او اگر ما در لحظات شاد و در زمان احساس دنکنمی آوريبه ما یاد
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یی که تجربیات هازمان يدربارهرسیم، آیا این حقیقت می به چنین حقیقتی
  کند؟ نمی ی داریم صدقکسخت و دردنا

نخواهیم توانست کاملیت آنچه باید ایم  هن نرفتی که به آسماهرگز تا زمان
 مانطسقوو درك حقیقت    ولی قبول  احساس کنیم و بچشیم را تجربه نماییم.

 شناسی  بازپولس از این    بسیار سخت است.  حقیقی  يمان از خانهبودنو دور  
 یهتشبدرد زایمان  هد و آن را بکنمی درونی یاد "يناله"به عنوان  حقیقت

  . کندمی
    دانیم که تمام خلقت تا هم اکنون از دردي همچون درد زایمانمی ما«

                        ما نیز که از نوبر روح  نه تنها خلقت بلکه خود و نالدمی
                                    آوریم،درمی برخورداریم،در درون خویش ناله بر

                                            ،پسرخواندگینتظار همان حال مشتاقانه در ا
  )23 -22 :8(رومیان  .»خویش هستیم يهایعنی رهایی بدن

است و هرکدام از ما به  ردرد زایمان گرفتا بهم زمین ادر این لحظه تم
 کشیممی هستیم. در عین حالی که دردرهایی کنان در انتظار نحوي ناله

  ایم.حس شدهآسمان بی لتنگی خود براينسبت به درد د

از مشایخ شوهر او    .کنندگان مرا در نظر بگیریدجعهی از مرایک  عذاب و درد
عهد و بطور داري متایمانبود. الهیاتی  متون يلعهامط او عاشق بود. اسکلی

اما روزي بعد از  بود.در یک کالم ایماندار خوبی و اهل خانواده  يکلی مرد
را ترك  زنشخواهد می مشترك به خانه آمد و گفت که سال زندگی 20

هرگز  ام،ال نبودهحهرگز خوشبخت و خوش" گوید:می او به زن خود کند.
روي ریاکاري بوده و دیگر از ام ههر آنچه کرد ام،انجام نداده قلباًکاري را 

م سفأمت .م برمی که با او از زنده بودن لذتام هآشنا شدزنی با  ام.خسته شده
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. ولی ام شدهو باعث ناراحتی تو   زنممی  به تو آسیبشکنم و  می  قلب تو راکه  
  "!خواهم زندگی کنممی امر در زندگیبراي اولین با

دردمند واقعاً  کسانی که  ام،  صحبت کرده  هادر این زمینهمن با افراد زیادي  
 ايبر. کنمنمی هیچ وقت فراموشرا آن زن  ياما چهره بودندآسیب دیده  و

واالتش بیشتر از زنده ماندن و نفس کشیدن مهم ئاو یافتن پاسخی براي س
 داشتندسطحی  حالت ز اندوه بود ولی کلماتشماالمال ااگرچه قلب او  بود.

وجودش شعله ور شود داد که هیچ امیدي در  نمی  اجازه  بودند.  و فاقد احساس
 او .ید تجربه کندتا مبادا بار دیگر بخواهد دردي را با از دست دادن آن ام

او  حاصل از روبرو شدن با واقعیت روبرو شود. يخواست با درد و نالهنمی
براي خوشحال توانست  می  عنوان یک زن چه کاري  خواست بداند بهمی  تنها

خشد و او را از زنده باو ب  دن بهوبجام دهد تا احساس زنده  نکردن همسرش ا
  بودن خوشحال کند.

 به موجوداتی نموده کهل یتبد ار قوط کرده ماعذاب زندگی در دنیاي س
نیم بیش از هر چیز کمی را تجربه يتی دردوق .انسان نیستیم کامالً گویی

احساس توهینی که به ما شده و  ك آن  دردنا از ضربات  تاآن هستیم   مشتاق
 عمل آن زنمانند  ام  خیلی از .فرار کنیم از دست دادننت و خیاحس  و

 هانگ ،ده داشته بواکه او خود را نگاي همردنیمه لت آن حاو در  یمکننمی
ش هکا  درسعی مخصوص  روشی  با  ناامیديدر    هرکدام از ماولی    داریم.نمی

  مان داریم.يهاشدت ناله

شدن با رو روبه  که به ما توانایی گیریممی به کار احساسی يهاواکنش
ا عصبانیت مردهبراي مثال خیلی از  .دهندمی کوچک و بزرگ راي هاآسیب

دانند و بر میتر دهند و به طور کلی عصبانیت را آسانمی را به درد ترجیح
   دانند.می عصبانیتاز تر گیجی یا درد و عذاب را آسان هاعکس خیلی از زن
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 اعتماد به نفس متزلزل و یا شخصیت دمدمی مزاج  فشار حاصل از  پس ما
 هافرار خود از واقعیتسردرگمی و با ترس و کنیم. می تخلیهخود را با خشم 

با تسلیم کنیم و  می  شرم را انتخاب  ،کنیم. به جاي غممی  را به نحوي توجیه
به عبارت دیگر از یک   .کنیممی کم رنگ   را  هاغم شکستحسادت شدن به  

  .کنیممی  دیگر استفادهتر  احساس براي مخفی نگه داشتن احساسات دردناك

 يهااز شدت ناله  نبراي کاست  يراه دیگر احساسات  و نادیده گرفتن  فرار
تجاربی   ،ت قويااحساسخیلی از افراد بروز    براي  ما است.  یدرونو    همیشگی

حد   با  سردي درونیخون  يبه وسیلهها  آن  دنیاي درون نادر و بیگانه هستند.
حالت سفانه این أمت .شودمی تفاوتی خاصی کنترلبیو  و مرزهاي مشخص

ت ااحساس  هادر خیلی از جمع  .شودمی  تفسیر  اي ایمان قويغالبا به معنافراد  
شما هنگامی مرد یا زن   د.نشومی  به عنوان امري غیر روحانی تلقی  تپرحرار

بدون آنکه خم به ر ادشو تجاربو  هازمایشآد که از یشومی خدا محسوب
  .آئیدصحیح و سالم بیرون تان بیاید ابروي

در نبود احساسات  در مواردي ست.اشتباه ا ايگیريولی چنین نتیجه
ت اد که نبود احساسدهمی  نشان  به ما  است.کالم دلی و تکبر  سخت    ينتیجه

شتیاق ا  عدم   م زندگی وشدن با غرو روبه  تمایل ما برايعدم    ينشان دهنده
نشان از بلوغ نیست بلکه نشان از اعتماد نبود احساسات  .مان استبراي آس
  )7 :18مکاشفه  ؛8: 47(اشعیا  .رت داردکه ریشه در شرا است و فخري

اقدامی براي فرار از درد زایمان و تحمل  ،احساسات ابرازاري ما در دخود
توانیم می کنیم این گونهمی است و با خیالی باطل فکردنیا ي این هادرد

تالشی است براي مان را در این جهان امنیت ببخشیم و این امر يهازندگی
 دردها آرامی باور ما به شته باشیم که بهخدایی ارتباط دا اینکه بتوانیم با

   .بخشدنمی
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که اغلب غیر منطقی و خارج از کنترل به وجود احساسات از هم گسسته  
در عوض  ي روحی نیست.هاگناه یا ضربه ،بیمارينشان از  رسندمی نظر

ین بنابرا .استو ارتباط  در کشمکش نشان از این است که قلب ما با خداوند
به دنبال باید  ان مشکلی که  وبه عنت زندگی خود را  اي احساسهاو نشیب  فراز

 باید شنیده شوند.بدانیم که  ییهاادیرا فرها آن بلکه حل آن باشیم نبینیم

  

این   تی مانندسئواال  ،دنکنمی  واالت اساسی بازئاحساسات در را به روي س
چرا هر  کشم چیست؟می ي کهردهدف از د ؟آیا زندگی معنایی دارد"که 
خواهیم خود می  اگر  "خداوند واقعاً نیکوست؟آیا    رسد؟بباید به پایان  اي  هرابط

د به صداي یتر خدا را بشناسیم بارا صادقانه بشناسیم و یا از همه مهم
 صداهاي دیگري هم شنیده خواهند شد کهاما  گوش دهیم. احساسات خود

فقط ها آن !ت خود را نادیده بگیرسااحسا": دهندمی به شما چنین مشورت
 برند.می فرو هاد و تو را در عمق دردسرنکنمی تو را دچار مشکالت بیشتري

با ایمان   از احساسات منفی توبه کن.  !بگیر  احساساتت  دست ازر را  وکنترل ام 
باش احساسات تو  مطمئنباور داشته باش و مسیر درست را انتخاب کن و 

 ها درستصدا  اینآیا    ".خواهند آمدبه دنبال تو    قطار مطیعانه  يهاواگن  مانند
کار هر روزه ت خود را رام کنیم و اکه احساسفقط کافی است آیا  ؟گویندمی

  انجام دهیم؟ انتخاب کنیم وصحیح را 

د نخداو .استپیچیده  بسیار  ما    دنیاي درونیدهد که  می  کالم به ما نشان
 سقوط از جایگاه اصلی خود متأسفانه بدلیلاست و  ما را پیچیده خلق کرده

دل از همه «دهد: می ارمیا هشدار ایم.شده نیزتر پیچیدهاي هبه شکل فریبند
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 )9 :17ارمیا (» کیست که آن را بشناسد؟ است و بسیار بیمار.تر چیز فریبنده
تر مان بسیار پیچیدهیدنیاي درون هدایتداشتن احساسات و  واضح است که

مانع از و  کنیمرا مدیریت  ماناحساسات از اینکه بخواهیماست تر سخت و
دنیاي  تاکند می مزامیر ما را تشویق ينویسنده گردیم.بتسلط آن بر خود 

 او مدام  .ادیده بگیریمرا ن   که آن  بسنجیم نه این  محک بزنیم ورا  درونی خود  
   )11: 42مور مز(» جان من چرا پریشانی؟«پرسد؟ می

 گوش دادن به لیکنیم ومی پشت حقیقتبه  ه گرفتن احساساتادیدبا ن
در  جایی است که ما حقیقت. کندمی راهنمایی حقیقتما را به سوي ها آن
  کنیم.می را مالقات وندخداجا آن 

ها آن  احساسات خود تعمق کنیم ور  ب  یدخواهیم خدا را بشناسیم بامی  اگر
نیم به درکی درست ابتو  و  باشیمکوشا  ها  آن  شنیدن صدايرا بسنجیم و براي  

چیز اشتیاق حاکم بر   هیچ  ،دست یابیمشوند  می  از احساساتی که بر ما مسلط
خدا ب کالم  تد و هیچ یک از کُ کننمی  آشکاراحساسات   ياندازهقلب ما را به  

در فصل   د.نکننمی  بیان  یروشنبه  مزامیر    سادگیت ما را به وضوح و  ااحساس
 تا شوندمی تبدیل به صدایی براي ماگونه چه مزامیر عد خواهیم دید کب

  ي دل ما را در پیشگاه خداوند بازگو نمایند.هافغان
  

 این استجواب  ؟مال چه بگردیبه دنبباید  ؛خوداحساسات صداي  وندر
این  ".مایل استجهتی باشیم که قلب ما به سوي آن متباید به دنبال "که 

در واقع طریق دیگري است براي اینکه از خود  "؟چه حسی دارم": سئوال
  "کنم؟می هستم و در چه مسیري حرکت که من": بپرسیم
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روابط  یعنی ،کنیممی به صورت افقی نگاه  خودبه احساساتِ  ما اغلب
 به عنوان مالکی برايو آن را  سنجیممی مانرا در زندگی هاخود و انسان

یابیم که می  درنگاه کنیم  تر  عمیقاگر  ولی    .گیریممی  در نظراحساسات خود  
 به صورت عمودي رخچیزي هستند که آن  يمان بازگو کنندهاحساسات

من  يرابطه": کهدهند می سوق سئوالاین پاسخ به سوي  را مادهد و می
  "با خداوند چگونه است؟

د نسی و سنجیده شوفاوتی بررعوامل مت  تأثیرتحت  تواند  می  مااعمال دل  
آیا من یعنی    "رابطه"  د:نشومی  خالصه  موضوع یکدر    هاولی تمام سنجش

آیا در ترس و  ر شدن از او هستم؟وخدا در حرکتم یا در حال د به سوي
خدایان ت یا به سمام هکردخود حرکت احترام و شکرگزاري رو به خداوند 

  ؟خود يساخته

 صدایی هافریادي هستند که به دل .هستندما احساسات زبان روح 
به خاطر اینکه امیال عمیق و اعتقادات راسخ خود را درك کنیم  بخشند.می

ي هاگوش  اما متأسفانه .بسپاریمگوش خود روح ریم به فریاد باید یاد بگی
و رها کردن  ، تحریفاز طریق انکاراین اتفاق  .اندناشنوا شدهما روحانی 

 را با ههر چیز نگران کننده و ناراحت کنند ما .سترخ داده ا ماناتاحساس
خود  دنیاي درونینظمی به بتوانیم تا  آوریممی درفشار تحت کنترل خود 

با  ما نفوذ کند هراسان هستیم. آگاهخودبه  بخواهدنچه که و از آ خشیمبب
کنیم و فرصت شناخت می خود را از واقعیت محروم   احساساتنادیده گرفتن  

شود می حاصل زمانیکه تغییر ایم هفراموش کرد دهیم.می ستخدا را از د
  فقط در .دفاع باشیمبی صادق ومقابل خداوند  خود رحم نکنیم و درکه به 

 یبازگشت  یمتوانمی  حاکم بر خود است که  احساس  ترینشدن با عمیقرو  روبه
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ي اهباید یاد بگیریم که به فریاد .ه باشیمبه اصل دنیاي درونی خود داشت
  .کنیمگوش خود روح 

اولین قدم است تا بتوانیم احساسات مخرب  دادن به صداي روحگوش 
احساسات شما جواب را   د؟آیا شما به دنبال خداوند هستی  خود را تغییر دهیم.

در زمان  آیا فرض شما این است که لزوماً ؟اما چگونه ند گفت.به شما خواه
هستید و در زمان احساسات   احساسات مثبت شما به سوي خداوند در حرکت

 شد.می  اگر چنین بود قضیه چقدر آسان  برید؟می به سر  منفی در بت پرستی
را خوب یا بد مثبت یا ها آن و گذاري کنیماحساسات خود را نام توانیم نمی

 هاسرنخ توانیدمی گوش سپردن به صداي احساسات خوداز منفی بخوانیم. 
راهنمایی تان اصلیت روحشما را به سمت به دست آورید که  ییهاو نشانه

  د.نکن

تعمیر   را  ي احساسی خودهاو کشمکش  هارگیريد  دیانتونمی  طور  همین
 البته کنیم.می را تعمیراي هداریم اسباب بازي شکستطوري که انگار  ،کنیم
به ما که اي هزاوی .نگاه کردخود  به احساساتدیگري  ياز زاویهتوان می

را به سمت خداوند و تعهد بیشتر نسبت به  مایا  تااسن احسدهد آمی نشان
  .خداوند و رها کردن او از جدایییا به سمت  دهندمی سوقاو 

 درونی به ماي  هاکشمکش  يدرباره  احساسات ما  که  نکاتیتوانیم به  یم 
جبهه  خطوط مقدم از  ییهاما همانند پیکت ااحساس .دهیم گوشگویند می

خط ي هاو کشمکش هاتنش يبارهدررا ست اولی هستند که اطالعات د
را  هاخواهیم این پیکمی معموالً ما .رسانندمی ما ن بهماجنگ درونی مقدم 

 در خط مقدم چهخواهیم آموخت که    اگر با دقت گوش دهیم،  اام   .نابود کنیم
  یم.ئآ نو سربلند بیرو گردیمدر آن جنگ پیروز توانیم می چگونهگذرد و می
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ما ان دل چیست و دل بیم که زنن به احساسات باید بداوش دادبراي گ
ارتباط  ایجاد ماندلبا توانیم می چگونهکند و ما می صحبت به چه زبانی

 پاسخ این سئواالت خواهیم پرداخت و یاد به بقی این کتابما در ما کنیم.
واالت ئس ،طریق درك احساسات باالخص احساسات دشواره از گیریم کمی

. کشف خواهیم کرد که چگونه این آشکار کنیمخداوند  يدرباره یعمیق
 از قیمتیگرانمنحصر به فرد و  اطالعاتد ننتوامی ت ناقص و نابالغااحساس

  د.نشخصیت خدا به ما بده

اگر این  موضوعی سخت براي نوشتن یک کتاب است. "احساسات"
تعادل در ک رسیدن به یآرامش و دریافت کشف رموز  يبا انگیزهکتاب را 
رسیدن  .شویدمی امیدنا آن ناً بعد از خواندنئمطم ،ایدانتخاب کرده این دنیا
این  غالباً، اما امکان پذیر است درك ماستتصور و تر از که فرا یبه آرامش
خداوند به عنوان  و نمایدروني اي بسیار با دنیهاپس از کشمکشآرامش 

  شود.می ایجاد ،ملجایی براي ما

 تان سرکشیدسرکوب احساسات منفی که در وجونکنید پس فکر 
 کُشت و کشتارهايدر واقع در    کلیدي براي مالقات با خداوند است.  کنندمی

 رآید تا خداوند نور امید نافذ خود را بمی  به وجود  شرایطیدرونی ما است که 
زند و نبود می به روح آسیب نبود آشوب و همهمه بیش از بودنش ما بتاباند.

شما را  زمان ضعف خداوند در براي روح ما است.تر دشمنی سرسخت آن
 را تسلی زدگانخداوند ماتم .زمانی که قوي هستیدکند نه در می مالقات

او  زندگی هستند.خوشحالی در حال ادامه دي و دهد نه کسانی که با شامی
 در تا سازدمی بر ما آشکارو شرایط سخت زندگی  هاخود را اغلب در تاریکی

  اوقات خوش.
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 رو روبه ماندل واالتئس ترینعمیق این کتاب سفري است که ما را با
و ختی یی نخواهید یافت که بار سهااین کتاب پاسخشما در  کند.می
 دیولی با شخصی مالقات خواه دکنتر شما را سبک درونی يهامکشکش
 نیکویی نور وجود خود و هاتا در تاریکی مشتاقانه منتظر است که کرد
. با  خداوندخود شخص کسی نیست جز آن  پایانش را به شما نشان دهد.بی
احساساتی   باخواهیم که  می  از شماکه خداوند را مالقات خواهید کرد    امید  این

. روبرو شویدتان  درونیحقارت و شرم   و  يامیدناحسادت،    ترس،  شم،مانند خ
  .هستیدها نآ مشتاقانه به دنبال تغییردانم می احساساتی که

  

 

 

 

  
  
  
  

 

  
  
  



 فریاد روح                                                                                                                                                39    

  
  
  
  

 صداي روح :مزامیر

  

اقامت در اتاق هتلی   دهاوقتی که دور از خانو  ي شبهانیمهدر  ق  این اتفا
خواب  از احساس کردم ورا دردي  نیمه شب 3ساعت  داشتم اتفاق افتاد.

با حسی مبهم از  کردممی احساس نبرد.از درد مفاصل دیگر خوابم  و پریدم
کنار   احساسات آشفتهاین  با  چگونه    مدانستنمی  در ابتدا  .ام احاطه شده  وحشت

 را انکار کنم.ها  آن شد که من  ثت باعانهایتاً سنگینی این احساسبیایم ولی  
تخت دراز  بر .نگذارم آن احساسات منفی بر من غالب شوندسعی کردم 

و وحشت   بدن درداز  داشتم    فرار کنم.  پریشان  و  افکار بیهودهاز این  کشیدم تا  
  :آورد م را به یاد 77 شدم که خداوند مزمورمی ناشی از آن آزاد

                                     آورم؛آوازمی آواز من به سوي خداست،و فریاد بر«
                                                   من به سوي خداست،و او به من گوش فرا خواهد

                                             نگی خویش خداوندگار راوز تدر ر داد!
                                     باز کشیده،شبانگاه دست من دراز شده جویم؛می

                                                        شود،و جانم از تسلی پذیرفتننمی
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                                           ملأت نالم؛می کنم ومی ادخدا را ی کند.می ابا
  )3-1 :77مزمور » (شود.می کنم و روحم بیهوشمی

از این خواستم می  چون  .ندبستمی  به سختی نقش  ذهن و دلمکلمات در  
ولی  ،گشتممی یآسان يهاحلهل راابو به دن فرار کنمو پریشانی همهمه 
تا من واقعیت را  بیهوش شد. ،کردمی ملأتدر حالی که  رمزامی ينویسنده

و نیمی دیگر  بوداز بدن من در آب فرو رفته  یانگار نیم .پذیرفته بودم نیمه 
را ن مزامیر م  ينویسنده .نداشت تا وارد آب شودو قصد بود هنوز بیرون 

خود را به طور کامل و  و مشکالت شکایاتکرد تا سعی کنم می دعوت
 ينکته او صیتخشي هدرباربتوانم تا  عنوان کنمخداوند  در حضورپیوسته 

ه قصد یی شدم کادر آن لحظه در اتاق هتل مطیع صد  .را کشف کنماي هتاز
 بخوابم و نه تحمل انکار این  مانستوتمی  ن نهچو  .ساکت کردن آن را داشتم

 صلممفاصبح زود است و  ..  ."نمودم.  شروع به نوشتن    ات را داشتم پسساحسا
 .است نمناك ،علت عرق ناشی از ترس و وحشتمه ب متخت کنند.می درد

 بیدارم و سعی  .شوندمی  م بیشتریهاکنم ترسمی  که به آینده نگاهطور    همان
  "... روممی به خوابنع کنم که به زودي کنم خود را قامی

انگار به خاطر دور بودن از خانه و  مستولی شده بودوحشتی که بر من 
. آنچه در آن شب تاریک برایم آشنا چند برابر شده بودیدن در تختی ناخواب

 40.آرتروز بود يرا داشت در واقع بیماري فلج کننده یوحشتناک بحِحکم شَ 
 دهد.می ي خشک مردگان راهاصداي استخوان مگردن حاالساله هستم و 

نویسم می  توانم کاغذي که بر آننمی  حتیکند و  می  یم به شدت دردهادست
 ه دارم یا آن را تکان دهم.ارا بدون درد نگ

خالی و  فضاير د یهولناک ویراکنم تصمی نگاه آیندهطور که به  همین
گیر خواهم شد و در من زمینوند. شمی تصورات من نمایش داده تاریک
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براي ام هستان و خانوادوو در حالی که د ماندزمین اسیر خواهم  برجهنمی 
و در راه  زنندمی قدم شهري مرکزي هاروند یا در خیابانمی تنیس یا اسکی

اي هخاطرتبدیل به  ها  آن  من براي  ،برندمی  برگشت از غذاهاي ایتالیایی لذت
که در خود ام هتبدیل به خرچنگی گشتها آن در ذهن .خواهم شددور دست 
 هبوجود آورند و که یادآور غمافکاري مربوط به آینده  .است جمع شده

گوید باید صبور باشم، می که افکاري است. خودترحم نسبت به  ساحسا
  صبري همراه با رنج.

 چگونه  .شوم می  عصبانیو بعد  ها هستم  چقدر تنکنم  می  احساس  در ابتدا
 غبطه خوردن و حسادت سويبه  خشم مرا ؟بیافتدتفاق ممکن است این ا

س محیط غلطاند و سپمی رشک و حسادتبه دنیایی از مرا شاند و کمی
عامل آن  آشکاربینم که تنها وحشتی می روحبی ف خود را خشک واطرا

اي همن مثل کورانی شدید از پنجرت سادر طول چند دقیقه تمام احسا است.
در جاي کاغذهاي دفتر وجودم را که تمام آورند و می م هجوم باز به درون
از  !خداوندا ".کنندمی با خود به این سو و آن سو پرتاب نیستند خود محکم

تا وقتی  یابی؟می گیر شدن من جاللخواهی؟ آیا تو از زمینمی من چه
چه  .کنمنمی مخمصه نجات پیدا این از هدفی که تو برایم داري را نفهمم

هر چه در دل داشتم را بیان  "؟چیزي را باید درك کنم تا تو را بهتر بفهمم
  خواب رفتم.و بعد از نوشتن آخرین جمالت نهایتاً به کردم 

در درونی ما وضعیت  يآشکار کننده ي روح هستند.هات فریادااحساس
 .دل ما با خداوندي هرابط ينشان دهندهزندگی و  يهارویارویی با غم

ما از خداوند  ياز تقاضاهاي سرسختانهاي همانند ترس نمون یاحساسات
این که از آن آگاهیم با  غافل هستیم یا  ها  آن  والً ازیی که معمهاتقاضا  .هستند

که آن شب  يترس شدید نداریم.را ها آن شدن بارو روبه  اشتیاقی براي اما
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ورم  يهگیر کنندر گذراندم حاصل تصویري از مرض زمینرا از ساش هتجرب
خواستم می  دناز خداو  دروندر    کرد.  آشکارآن تجربه درونیات مرا    مفاصل بود.

به من  يو زندگی خوشایند ن برانداز م  ها راترسدارد و دردهاي مرا بر
نازکی که  يالیه ي من باعث شدهابا خواستهاو  عدم توافق .ببخشد

روند و در مقابل ب  ي زندگی بر این حقیقت کشیده بودند به کناريهامشغولیت
  .باقی ماندم و عریان دفاع بی او

 

 صدايکافی آرام کنیم تا  يقلب خود را به اندازهتوانیم می چگونهاما 
کسانی و تجربیات یم با شنیدن سخنان نتوامی را بشنویم؟احساسات خود 
 .اندرا به ما نشان دادهشان خود یاز دنیاي درون نیم نگاهیشروع کنیم که 

 نشانبه ما  مزامیر زبان روح را    به خوبیِ  مقدسکتابي  هاهیچ یک از قسمت
زبانی   بایی که هاجنبش. ناسقلب ان جنبشاز  استیر بازتابی مزام .دهدنمی

احساسات و خاطرات عمیقی به  ،تصاویر يآشکار کنندهدهنده  غنی و تکان
با صدایی و  کند  می  را قطعدیگر    يمزامیر صداها يیسندهون  .ما هستندذهن  

  سازد.می رهنمون صداي خداوند سويبه کند و می جدید ما را دعوت

اما در عین  ،کنیمآموزند که چگونه باید دعا و پرستش می مزامیر به ما 
 رویم تا نهایتاً بي خود کلنجار هاکه چگونه با شک دهدمی یادبه ما حال 
غییر طی براي تر مسیري که ما باید یمزام .بتابدی از امید به وجود ما یپرتو

در طول سنن مسیحی متفکرین نویسندگان و  کند.می را مشخصکنیم 
است و قادر   مقدسکتابدر    مؤثر  کتابیکه کتاب مزامیر  اند  همتوجه شد  تاریخ

بسیار  جان کالوین نظر گذرد را آشکار سازد.می آدمی وجوداست آنچه در 
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 این قسمت از کالم خدا در قالب این جمالت بازگو يربارهعالی خود را د
  : کندمی

که در این کتاب پنهان است   ییهاو ثروت  هاگنجار دشوار است که  یبس"
اسی روح شناین کتاب را به نام کالبد یار به جا است کهبس را توصیف کنیم.

ت ساچون هیچ یک از احسا  رسد.نمی  مناسب به نظربخوانم که به هیچ وجه نا
اش هکه ما تجربنیست  یچون احساس ،اندما در این کتاب از قلم نیافتاده

احساسات ما را این کتاب  نبینیم.را و در این کتاب انعکاس آن م کرده باشی
روح انسان  يمزامیر آینه  کند.می به سوي ما منعکساي  هآین هماننددرست  

   "بینیم.می در آن کنیم خود رامی مزامیر نگاهبه است. وقتی 
  

به خصوص  ي خود رهایی یابیم.هاارانگیزاند تا از انکمی مزامیر ما را بر
حس کردن خود در اي بیهبه گونیا ت انادیده گرفتن احساسمسیحیان در 
 تفسیررداشت خود را چنین بما  هستند. ماهرآور ت دردامقابل احساس

حاکم همه امور او و  استخداوند همه چیز تحت کنترل  ،در آخر" .کنیممی
ت یا یناعصب مانند ترس،همنفی  تااحساس "!د باشیماپس باید ش .است

ه چرا ک شودمی محسوبآور و نامناسب ننگ براي یک مسیحی افسردگی 
روحانی  ينامهاما سرود اوند محبت است و به ما آرامش عطا کرده است.دخ

آن است که حقیقت امر  .داردسرود ظفر و پیروزي  15 تنها ،مزامیر ما یعنی
م و اي اتههاسرود ي شکایت،هارمزمودهد می نشان به آنتر نگاهی دقیق

ي شادي و ظفر هاشان از سروددشک و دلشکستگی تعدا  آواهاي سر درگمی،
با نگاهی  لیمان بگریزیم ویشاید بخواهیم از احساس درون .هستندبیشتر 
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ت ما را ااحساسمزامیر شود و می خیره سمان به آن احسابه مزامیر چشمان
   :کندمی نین بیاشاگري را چنلوین این افاکند.کمی آشکار

 سر پوش نگذاشتند ت عمیق خوداافکار و احساس بر نویسندگان مزامیر"
را  ما نیز خود تا وادار کنندیا بهتر بگویم  ترغیب کنندما را  بلکه نوشتند تا

شان که اسیر یگناهان وایم هشدشان تسلیمیی که هاتمام ضعف وم یئبیازما
  "د.شو رهستیم مخفی نماند و آشکا

کمی   ،هاکند تا فراي همهمهمی  ما را مجبور  مزامیر  يهنرحمابی  صداقت
در با خداوند آن جا که مکانی را کشف کنیم  وروح خود بنگریم  بهتر عمیق

نزد   )1:  130مزامیر  (  "هااز ژرف"مزامیر  يور که نویسندهطهمان  .حال نبردیم
مزامیر  شویم.می با او همراه اهآورد ما هم در این فریادمی  وند فریاد براخد

را   یمي این زندگی فرار کنها"ناله"از    شاید بتوانیمبر اینکه    مبنیما    ينقشه
فرار از براي  میل طبیعی خود   باتا   خواندمی مزامیر ما را  .کندمی نقش بر آب

کند روبرو می  مان ناراحتی ایجادبا هر کس و هر چیزي که براي  جنگ  درد و
دهند این می ي روحانی ما را تشکیلهااساس کشمکش اهشویم. این
بتوانیم که آنیم در پی زیراشود می به آن دلیل در ما ایجاد هاکشمکش

بگوئیم احتیاجی ندارم که به تو اعتماد و بیابیم خداوند از  ياي جدازندگی
   داشته باشم.

  

غیر اي همقولکه احساسات  وجود داردشتباه تفکر افرهنگ ما این در 
ین دیدگاه چیزي بر طبق ا .درست یا اشتباه و نه تجربیاتی ذاتا استاخالقی 

آن در پی که  يکردآلود نیست بلکه عملگناه کنیم،می که احساسرا 
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یه در آن است اشکال این نظر گناه را ایجاد کند.تواند می آیدمی تسااحسا
ي شخصیت ما از عواقب سقوط هابرخی از جنبه  تاگیرد  می  که فرض را بر آن
سقوط اولیه ما از جایگاه  یعنی تأثیر نپذیرفتهآلود ي گناههابه عنوان انسان 

 بگوئیمبهتر است در صورتی که  ثیري نگذاشته استأمان بر آن تاصلی
 ندهر چ آلود هستندا گناهم امیال و رفتار  افکار، يزهادبه انهم سات ما احسا

این و    تواند از احساسات براي آشکار کردن گناهان ما استفاده کندمی  خداوند
شویم و در آن جا است می  یبا او وارد نبردهاي عمیقافتد که  می  اتفاق زمانی

  شود.می که گناه ما آشکار

حقارت   ،ناامیدي  ،حسادت  ترس،  گناه آلود بودن عصبانیت،پرده از  مزامیر  
حسادت مزامیر چگونه  دقت کنید که    3  -1:  73در مزمور    دارد.میما برو شرم  

  کند.می امراض درونی سراینده را براي خود او آشکارو 
                                          به درستی که خدا براي اسرائیل نیکوست،براي«

                                                               و اما من،چیزي که پاکند.ها آن
                                                           نزدیک بود نمانده بود پاهایم بلغزد؛

                                                               زیرا بر قدمهایم از راه بدر رود!
  "م.فخر فروشان حسد بردم،آنگاه که رفاه شریران را دید

داشتن نسبت به میل گناه آلود او این که عالوه بر  نویسمزمور حسادت
کند می همچنین فکر او را آشکار ،کندمی را افشاداشتند  رانیشر رفاهی که

یم وقتی برکات نچرا پاك بما.  است  داشتهنگاه  ود را پاك  که او نیز به عبث خ
  شود؟می بخشیده الندعاران و نایزندگی به شر

ی معلول علت وثیر عواملی که أت تحت تساسااح ،د مادونظر مح از نقطه
 آسیبمهربانی کند من اگر کسی با من نامثالً  .شوندمی هستند ایجادافقی 

 رفتار مهربانانهبا من  يدیگر شخص خواهم دید یا عصبانی خواهم شد.
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 کنم.می ضایت و خوشحالیدر نتیجه من از رفتار او احساس ر کند ومی
ت سااحسا کنم.می کند و من بر او حسادتمی ی دریافتن پاداشهمکار م 

 واقع ایندر  اما شوند،می ییهادچار فراز و نشیب روابط ماتحت تاثیر  ظاهراً
یابیم که احساسات ما بیشتر می در نگاهی دقیق همان اول در طور نیست.

  .دشونمی ما با او مربوط يیم و رابطهرخداوند دا ازتی که سئواالبه 

  همسابقکنم در می حس"گفت: (دن) به من  بار یکی از دوستانیک
سپر  که ییهاگلی با ماشین يهاسواري شرکت دارم که در زمینماشین

 دانم کهمی .برخورد کنمماشین  نبه این ماشین و آدارند باید الستیکی 
 از  "ی؟ل این است که کی و به چه شدتاوئتنها س تصادف خواهم کرد.  نهایتاً

فقط   ،واقعاً  !نه"  :پرسیدم که این حس ربطی به خداوند هم دارد؟ پاسخ داد  او
زمین خواهم  دوباره پرسم کی همه چیز فرو خواهد پاشید یا کیمی از خود

 وال مربوطئتمام وحشت ما به این سواقعیت این است که ولی  "ورد.خ
جاست   ناز آما    و تمام عصبانیت  "بینی است؟ابل پیشآیا زندگی ق":  شودمی

حاال به جاي کلمات  "عدالت در زندگی ما برقرار خواهد شد؟آیا "که 
او  یتواالتی در مورد شخصئسرا جایگزین کنید و با  "داوندخ" ؛ "زندگی"

 وند عادالنه عملبینی است؟ آیا خداقابل پیش وندآیا خدا .روبرو خواهید شد
 های انسان ط کلیاشریران در شرش یانویس به آسورم حسادت مز "؟کندمی

د نآیا خداو ":نهفته است يوال دیگرئآن در س يیشهشود ولی رمی دیده
  "عادل است؟

احساس حسادت در واقع یک کند تا بفهمیم می کمزامیر به ما کم
ما در واقع مانوري است در وجودمان  ساتتمام احسا .وال االهیاتی استئس

خود خداوند وجود دارد که تنها در  و به کمالی    هابراي این که بتوانیم به لذت
ي هامنفی ما ریشه در پاسخت سامام احسات .و مختص او است دست یابیم
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 )جنگ ( نهیااپرخاشگر واکنشاز باغ عدن و  شدن به خارج فرار)( واکنشی ما
  شود.می مربوط ،اینکه بار دیگر بتوانیم باغ عدن را به دست آوریمي برا

 کهیی هاکاهش رنجکه راهی براي  تاساین  طبیعی ما به درد پاسخ
 از روي خشم انجام جنگ  ياین کار را یا بوسیله کشیم پیدا کنیم.می
تعرض و اگر م طبیعتاً یوقتی عصبانی هست دهیم یا با فرار از روي ترس.می

خود  طرف مقابل ازبا حمله یا تهدید ادامه پیدا کند به ما شده  که یتوهین
مسیر در جهان به  تریننه الفرار کردن عاقایم هوقتی ترسید کنیم.می دفاع
  رسد.می نظر

 .خدا وقتی که درد گرسنگی را چشیدند توجه کنید قوم کرد به عمل
هنگامی که گرسنه  گشت. دن خواهنگرسنه و در سختی بسیار در زمیها آن«

را لعن شان پادشاه و خدايخشمگینانه به باال خواهند نگریست و  شوند،
   )21 :8اشعیا ( »خواهند کرد

خواهیم می براي این است کهما از دیگران حق نابه حتی عصبانیت
 اهاي آن رند یا بهاي پیامدیرتعهدات ما را بر عهده بگ و لیتومسئ دیگران
 یپاسخگردیم یا  میدست خالی بر  خداوندنزد    وقتی که از  انجام،رس  بپردازند.

هر گونه  موقع است کهدر آن  ما نیستباب میل ایم هاز او دریافت کرد که
کنیم می با خشم به خداوند رو .کنیممی توجیهبه راحتی کرد خود را عمل
  .ي ما را سبک کندهاد بار عذابنتوامی دانیم که اومی چون

ي ما که ترس یا هاانکار شکند.می همي ما را در هانویس انکارورم مز
 ما وانمود  پاشد.می  ي ما را فرواهر کردن هاو تظا  کنند.می  عصبانیت ما را نفی

گوید می  ما  به  نحوي  او به  کنیم که از خداوند خشمگین یا ترسان نیستیم.می
موقعیتی نیست که ترس یا خشم تو را بر انگیخته بلکه مشکل آن مشکل "

  ".است توست که بر ضد خدا دل
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 ر،کاکندمی ي قلب ما را آشکارهانویس عمقاما حتی پس از آنکه مزمور
 ندوخدا  با  چالش  را به جستجو و پرسش و  ااو م   .دهدمی  انجام تري نیز  عجیب

  .خواندمی فرا
  

 ي من تعریف کرد.پدر خشن خود را برا  بارفاجعه  داستاناي  هکنندهعمراج
 با نگرانی به اوبار پدرش  یک گرفت.می تکا به باد کرر او اغلب او دپ

بگو  من بعد از اینکه زدمت به! این دفعه دانم از من متنفريمی": گویدمی
ار دیگر پدرش ب زد.زیرکی بود و حرفی ني هر بچاو دخت "؟چه حسی داري

خواهم بدانم که  می !بگو"با چشمان مهربان و صدایی لطیف به او گفت: 
زمه کنان مقاومت نهایتاً زم بعد از بارها او "؟است چگونهما  بین روابط
   زد. را کتکو ااز همیشه تر بعد پدرش سخت "!از تو متنفرم ":گفت

ی که هولناک از عواقبنیز این گونه عمل کند. ترسیم که خداوند می ما
از وحشت  مان شود،دامنگیري درونی خود هابه خاطر سرکشی ممکن است

  لرزیم.می به خود

 کمک ما هنه تنها بکنند می غافلگیرطه مزامیر ما را دقیقاً در همین نق
 گیدنت جنأا بیان و درك کنیم بلکه به ما جررات خود ستا احسا دکنمی
 امیدانهنا يهاکشمکش یی براي ابرازهاواژهشتر از آن به ما حتی بی .دهدمی

  .ددهمی هئارارا  با خداوند ماندرون

 .درا به زبان آورها  آن  ت را حس کرد واحساسانویس فراز و نشیب  مزمور
 چقدر  وند را.حقارت در مقابل خدا  ساز میل به انتقام تا احسا  م،خش  تا داز در

م و ترس تنها آتش خش تنهایی، ،لی بخش است وقتی بدانیم هنگام دردتس
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و در میان است شده رو روبه تااین احساس با قبل از ماهم  کسی م.ینیست
  خداوند را دوست داشته باشد. که این تعارضات آموخته

 او میلی  .ترسدنمی  از گفتن درونیات دل خود به خداوند  مزمور  ينویسنده
  :کندمی او اعالم .روحانی ندارند متداولي هاکلیشهمخفی شدن پشت  به

                                         هر شب بسترم غرق اشک از نالیدن خسته ام،«
                                                               تره گریهابم را بوختخراست،

                                                       ه کم سو شده وودیدگانم از اند سازم.می
  ) 7-6: 6مزمور (.» تار گشته است به سبب همه دشمنانم،

که دردهاي زندگی را نویس سعی نکرده است مزمور هام الدر این اع
 خود را یدرون س و رنجاسترو ساده اي هاقدامات کلیشیا با روحانیزه کند 
 مشتاقانهگذارد و می پا به دنیاي درد ممستقینویس مزمور .مدیریت کند
 قدم ي خود هادرد دنیاي به تاایم هما دعوت شد د.بخشمی نصدایی به آنا

 .هاتوجیه و مصالحه با آنگذاریم بدون ب

  

اوند آورد و در اوقاتی خدمی  خود را نزد خداوند  جدالنویس جنگ و  مزمور
   .کندمی معرفیحتی او را تاجري بد  ،کندمی وفاییبی را متهم به
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                              ما را همچون گوسفندان کشتاري گردانیدي و در میان«
                                    بها فروختی وبی قوم خود را تی.ده ساخ پراکن هاقوم

  )12-11: 44(مزمور سودي نبردي.» ها آن از فروش

نه تنها او را متهم  .کندمی خداوند دراز سويبه خود را او انگشت اتهام 
خداوند را نویس مزمورجایی دیگر  .کندمی به غفلت بلکه متهم به نادانی

  کند: می و عذاب به زندگی خود استهزا روا داشتن درد براي
                           من بیزارشانو از  ن گرفته ايمهمدمان من را از «

                                                                     وام همحبوس گشت ي!اکرده
                                                  دیدگانم از اندوه تار مرا را گریزي نیست؛

                                                         خداوندا،هر روزه تو را شده است.
                                                         ا به سویترن خود او دست وانم،خ می

                        را به مردگان آیا شگفتیهاي خود کنم.می دراز
                                                              خیزندمی آیا رفتگان بر؟ نمایانیمی

                                                     آیا از محبتت در گور ساله تا تو را بستایند؟
  )11 – 8: 88مزامیر( »ت در دیار هالکت؟ریدایا از وفا سخن خواهد رفت،

  

 مثلاي  هاگر چه نمون  کنند.می  برخی از ایمانداران از چنین ادبیاتی دوري
عیسی  نویسمزمور" :گویندمیها آن ولی باز هم شناسندمی را نویسمزمور

خشمگین یا عصبانی   تنها،  ،توانیمنمی  مسیح را نداشت ولی ما او را داریم پس
  گذاریم.بتوانیم اسم آن را ایمان  نمی  یک فرض است و تنها  اما این  "باشیم.

 )90، 85، 80، 79، 74، 60، 44( همچون مزمور "ايهمرثی"مزامیر 
. این باشدمیغم  ابراز درد و برها آن تمرکزاز مزامیر هستند که اي هدست

کنند تا ریسک صحبت کردن جسورانه و می ما را دعوتدسته از مزامیر 
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به ما  ؛والتر بروگمان را بپذیریم و این کار را انجام دهیم. ی با خداوندشخص
که در آن نویسنده شرایط   هستندمزامیري  اي  همرثیمزامیر  "کند  می  آوريیاد

 ،استپذیر  امیدي خستگی نا  برخاسته از  هااین واژه  .پذیردنمی  کنونی خود را
را  ه یهوه نتواند آنآنقدر سخت نیست کامیدي که باور دارد هیچ شرایطی 

مزامیر درمان  .نیستاو  اقتدار از حاکمیت و خارجچیزي هیچ  .کند عوض
 ما نیستند که ما با تحلیل دقیقنراه متنها آن .ندنیست ما تااحساس یتحلیل

چنین   احساسی خود را رفع کنیم.دشوار  بتوانیم در چهار قدم مشکالت ها  آن
مان و حتی خود زندگی یدرون یايدن نسبت به نگريسطحیانگاري و ساده
و  هادر تاریکی دور ساخته و ما را از خواندن او به خداوند اشتیاق ما را از دل

در  .داردمی مان باززندگی سخت آمیز او در شرایطاسرار يمداخلهطلب 
این  بااز خداوند در مورد او بپرسیم.  تاکنند می عوض مزامیر ما را دعوت

این کار را  شکرگزارياز پرستش و  فضاییدر  یران مزام نویسندگتفاوت که 
عمومی ي پرستشی هستند که براي پرستش هامزامیر سرود دهند.می انجام 

شک و وحشت   تا خشم،  کندمی  ما را دعوتخدا    .گرفتندمی  مورد استفاده قرار
 یبخش  به عنوان  اما قصد او این است که آن را  .ود را با او در میان بگذاریمخ
. اگر ما مشتاق آشنایی با قلب خداوند و درك آنچه او پرستش انجام دهیمز  ا

   "کند.می دعوتاحساسی  چالشی او ما را به چنین ،در دل دارد هستیم
  

م؟ او واقعًا چگونه است؟ یداشته باشتوانیم از خداوند می چه انتظاري
خداوند  شودآشکار و خشم و درد ما روند بي ما کنار هاوقتی گناهان و انکار

 استتاریک ما  و    یاحساس  يهاکشمکشدر    ؟خواهد کردبرخورد    گونهبا ما چ
ي او ما را هادهد و پاسخمی ي ما پاسخهاو خشم هاخداوند به ترس که
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کنیم پاسخی می پاسخی که در طول مبارزات خود دریافت .کندمی غافلگیر
 نظم،فرض ما بر این است که او فرزندانی م  تیم.انتظار آن را داشنیست که 

مشتاقانه   مشارکتیاو    ابر خالف انتظار م   د.خواهمی همرنگ جماعتمطیع و  
زیرا پس از چنین ارتباطی است که ما خواهد می و حتی کشمکش با خود را

در حیرت و ترس  عظمتشر جالل و شخصیتش، در مقابل او و با دیدن سِّ
  رویم.می واحترام فربا راه هم

  

که مانند آتشی  کندمی مزامیر محبت خداوند را براي قوم خود آشکار
 دیگر  دهد جایی کهمی  ي تیغ قرارهاما را بر لبه زندگی  خداوند  .فروزان است

است اینج  .خود ادامه دهیمبه زندگی  شده    يریزبا احتیاط و برنامهنیستیم  قادر  
امیدي و اینجاست که تاریکی ما را به قلمرو نا شود.می که بیابان آغاز

 است. ییدر چنین جایی اعتماد ما قادر به رشد و شکوفا کشاند.می وابستگی
هر خداوند به شدت اشتیاق دارد تا جهان را طوري بیاراید که ما اجباراً با 

  . مد کنیبرخور ،استاو  پر جاللشبیه شدن به پسر آنچه مانع 
 هدتوانی خود در فریب دادن خداوند شگفت زاز نا مزامیر ينویسنده

 .رود خدا قبل از او آنجاستمی دوانان وهر جا د .شودمی

                                     یم را ازهاو اندیشه ی،تو از نشست و برخاستم آگاه« 
                                            از حضور ؟رومروح تو کجا  ازدانی می دور

                                                      ي سحرهااگر بر بال تو کجا بگریزم؟
                             قرار گزینم، ي دریاهاکران  ترینو دور دست پرواز کنم،

                                                            را راهنماحتی آنجا نیز دست تو م
                                                       ودست راستت مرا خواهد ،خواهد بود

                                               گمان تاریکی مرا پنهانبی اگر گویم: گرفت
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                                                 و نور گرداگردم به شب بدل خواهد کرد،
                                            اما حتی تاریکی نیز نزد تو تاریک خواهد شد،

            چرا که تاریکی و بلکه شب همچون روز روشن است؛ نیست،
  )12 الی 9 -7-2: 139(مزامیر .» ایی نزد تو یکسان استروشن

دهد که خداوند در می نشان امزامیر به م  آنجاست. هر جا بگریزم خدا
فیض خود بسیار  يمت و به واسطهحاو سرشار از ر است. کندخشم گرفتن 

یک  تا محبت خود را بر ما ابراز کند و نقش منحصر به فرد هر صبور است
 يشار از رحمت و به واسطهسر او هدف الهی بر ما آشکار سازد. از ما را در

  و براي ما نیکوست.اهدف  دارد. يبسیار فیض خود صبر

خود با خداوند از شخصیت  ي احساسیهاو کشتی گرفتن یکیما در تار
وقتی طوري که  یابیم.می دستتري از او درك عمیقبه شویم و می گاهاو آ

تر عمیق کیانگیز او دردهد از شخصیت اعجابمی انتظار نداریم به ما پاسخ
وض با قضاوت شویم اما در عمی  ورند حملهت به خداوبا عصبانی  .کنیممی  پیدا

کنیم تا از وحشت موقعیتی می ختانه از او تمناسسرما شویم. نمیرو روبه او
لزوماً او با راه حلی فوري و ما را نجات بخشد ولی ایم هکه در آن قرار گرفت

او را العمل او دل عکس با این حال دهد.نمی کار را انجام  میل ما این باب
خداوند   ساتاحساماهیت  تاریک ما    تابعالوه احساس  سازد.می  آشکاربراي ما  

  !غیر مستقیم و مخدوش کانه،به شکلی زیر هر چند، ندنکمی شکاررا آ

خشم خداوند   ماهیتبا  خود ورود نکنیم  دنیاي خشم و عصبانیت    به  مااگر  
وند داغبطه خوردن خ توانیم حس حسادت ومی چگونه .شویمنمی آشنا

حسادت و غبطه  حسقوم خود درك کنیم اگر نسبت به را قدوس و عادل 
به روش عجیب و  را تجربه نکرده باشیم؟به دیگران نسبت خوردن خود 

با دل و   مقایسهخود را کامالً از طریق    که دل  کندمی انتخابخداوند    یغریب
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از دل ي تراگر مایل به درك عمیق انسان آشکار سازد.گناه آلود ت ااحساس
  خود را درك کنیم. یست که دنیاي درونخداوند هستیم الزامی ا

اي و دنیدیگران  خود، يواالتی عمیق دربارهئس مزامیر ما را به طرح
تر عمیقنیز مزامیر دهیم  اجازه هر چه بیشتر .دهدمی سوق مانیدرون

 ایتما را به سوي خداوند هد بیشتردهد و می شعاع قرارالعواطف ما را تحت
  زد.اسمی آشکار اما خود ري هاجدال بیندر  ، خدایی کهدکنمی
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 فریاد روح                                                                                                                                               55    

  هاموضوع فریاد :روابط

  

به  حیاتش يادامهر تخت بیمارستان دراز کشیده است و بامیلی 
دستگاهی که او را به آن . به او متصل هستنددارد که بستگی یی هانگ شل

او همسر خود را   ،ست دو روز قبلرد  ارد.و آرام دیی ممتد  داصاند هوصل کرد
خانه را ترك کرده بال  سبراي بازي بیبود و    ه و از او خداحافظی کردهبوسید

او براي گرفتن  شد.می برگزار یکه در لیگ کلیسای یبالبیس يهابازي .بود
بر  ،توپ پرت شدهبه و قبل از رسیدن دوید می اول هایستگاتوپ به سمت 

  .شودمی بیهوشو  افتدمی زانو

او را  ناگزیر رساندند یبه سرعت به بیمارستان کوچکاو را بعد از اینکه 
بیماري اتساع او از    .دهندمی  تقالنا  مجهزتري  نیو بیمارستا.سی.به بخش آي

بین مرگ و زندگی   اوکشد و  می  طول  هاعمل او ساعت  رد.بمی  رنج  شرائین
  د.نزمی دست و پا

او را نیز  قسمت تحتانی مغزو  کنندمی امیلی را باز يشکان جمجمهزپ
تواند زندگی او را که می دیده شدهدر آن اي هتود کنند زیراعمل جراحی می
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اما امیلی هنوز  .شودبرداشته میقسمت  آناز دو توده  به مخاطره بیاندازد.
با اگر زنده بماند امکان دارد  در کما است و زندگی او به نخی آویزان است.

هفته قبل از بیهوش   درست یک  به زندگی خود ادامه دهد.  يمعلولیت شدید
 با هم خندیدیم  م.گذراند  با این عزیزانساعات خوبی را    )دن(شدن امیلی من  

 ،با روحیه  زنیامیلی    د صحبت کردیم.خداوني  هالعادخارقکارهاي    يو درباره
 باام بخشید تا اش به من الهندگیزکسی که  .خالق و دوست داشتنی است

چند روز قبل از این  در زندگی خود دعا کنم. يشجاعت و مهربانی بیشتر
ها ي دردناك و رنجهاموقعیت مدیریت ياز من دربارهامیلی بود که  حادثه

ي هانفسو شرایط ایجاد شده    هاتوسط داروکما است و  اما حاال در  .  پرسیدمی
را بر طرف کند یا ورم مغزي او  که یا خداوند استشد و منتظر کمی آخر را

 او را به جایی ببرد که دردي در کار نیست.

  

بود کنار شوهر شده بعد از این فاجعه در حالی که چشمانم از اشک پر 
خشم  از در بر گرفته بودم را وجود یطور که غم همان امیلی نشسته بودم.

تا کی  کی خداوندا؟به تا  ": گفتم هندکنبا لحنی مالمت داد. نمی نیز امانم
تحمل توانی می تا کی، کنی؟می امیلی را تحمل هجمن شکافته شدن جدید

پرسند می فرزندانی که از خودکنی که فرزندانش با اشک به خواب بروند؟ 
  "خداوندا؟ ،تاکی مادرمان زنده است؟شدیم  بیدار که ردافآیا 

انتظاري مملو از غم و اندوه  ،ستا درد زایمانهم چون ي روح هافریاد
تا "عبارت زمین است.و آسمان  ،هابدن  ،هاه براي نجات روح که چشم به را
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 متهم نمودندعا و    استدعا،آن  دل  که در  اي  هشکو  روح است.ي  هشکو  "کی؟
  نهفته است.

مل داستانی که شا ه فرد خود را دارد.داستان منحصر بهر شخص 
 که ما در لذت و تمام لحظاتی است. ايیجیعي فهاغمو ي بسیار هاشادي

والی ئس .کندمی والیئما را مجبور به پرسیدن سحسی یم گذرانمی درد
 چرا پدرم با من بد رفتاري"واالتی مانند ئس شخصی و منحصر به فرد.

 مرد؟ ،مادرم قبل از اینکه فرصتی براي شناخت او پیدا کنمچرا  کرد؟می
با ثروت  است؟داد موسیقی به من چه بوده هدف خداوند از بخشیدن استع

واالت شخصی منعکس ئاما هر کدام از این س "م؟نچه باید ک مدگیاخانو
 تأما نش يهاکشمکشاست که از  تريبنیاديو واالتی عمیق ئس يکننده

نتیجتاً اگر چه  "و چیست؟ یستک خدا اصل زندگی چیست؟"گیرد: می
انگیخته مان برزندگی استاناز د ياحساسات ما توسط موضوعات دیگر

آیا "  متداول هستند کهوال ئسیک   يمنعکس کننده  هاي آنهمهاما  اند  هشد
  "خدا نیکوست؟

درد   با مناز رنج    يهمسر امیلی، دوست من، با ایمان و احساسات شدید
 گویايکرد که می صحبت يخداوند طور ياو همچنین درباره کرد.می دل

بودن  درد . را گرفته بودهستی و مرگ گریبان او  وينیر درونی او بود. جدال
سراسر   شدر درون  وارانهامید  یرویای  هم زمان پروراندن  خداوند و  و روبرویی با

در خداوند امید خود    عذاب و  که ازرطو  ناما هما  وجودش را در بر گرفته بود.
حقارت حسی نبود که آن  .است حقیر فکر کردم او چقدر کردمی صحبت
دوستی که براي من محترم بود  شم بهن فکر کنم یا قصد داشته باآشب به 
با  و جديبینانه ولی آن شب تصمیم گرفتم واقع .داشته باشم نگاهیچنین 

  .انگار که متوجه نبود همسرش در حال مردن است او صحبت کنم.
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خود را که به من پیشنهاد چشیدن نیکویی خداوند را  دوستچرا باید 
کنم می نگاه آن لحظهوقتی به  ارزش بدانم؟بی ویر حق کردمی سفارش

 هرگز  کردم.می یمان او حسادتبرداشت من از حس خودم این است که به ا
 ازاي هبارقبا این حال او  کشید را تجربه کنممی ی که اورنج مخواستنمی
  دیده بود. را اندوه ي آنهخداوند و رحمت او در میان يهچهر

د را با ناز خداو  يترشناخت عمیق در جریان بود واو به سمت من    حیات
زندگی او من شانه در پاسخ به داستان  کرد.می پیشکشزندگی خود به من 

با میلی شدید سعی به بیهوده جلوه دادن شناخت خداوند  کردم.می خالی
اعتماد به او در  ومانع دعوت خداوند  نسبت به او احساس حقارت من ردم.ک
  شد.ها میدوهیی با انیارورو

 چرا کاري ،ندااوخد"پرسیدم این بود:  از خداوندی که با عصبانیت سئوال
اشتیاق بوجود بود تا با  من  ي  هرخاشگرانپالعمل  عکس  سئوالاین    "کنی؟نمی
خداوند   النه است کهداعبه نظر نا  به خداوند بجنگم.نمودن  عتماد  ا  براي  آمده

فارق خواهد به او می ما کنیم و هخواهد براي شفاي امیلی دعمی هم از ما
  یش اعتماد کنیم.هاانتخاب از

 سبا احسا جنگیدم.می ت خودسمت خداوند به من با آمدن و حرک
فرار درگمی  درد یا سر  ستم،ومن از د  از آن گریختم.  نسبت به دیگري  حقارت
در  مکه نسبت به موقعیت داشت بودنی شارزبی  و . احساس حقارتنکردم 

تمرکز تمام  ي قطهآخرین نخداوند  از خداوند بود. م فرار طرواقع به خا
ي ما نیز هاتمام شادي  يگویم که ریشهمی  این را از آنجا  ت ما است.ااحساس

ت دشوار ادر مرکز تمام احساس  .بخشدمی  در شگفتی نجاتی است که او به ما
  "هستی؟ وآیا تو نیک خداوندا،" وال وجود دارد:ئتنها یک س
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داند که می مطلقیکند و او را تنها هستی می اونده رو به خدداود پادشا
آري تنها تو گناه   ،به تو«  .هستیم  جدالبا او در    ورزیم ومی  ما بر ضد او گناه

  )4: 51مزامیر ( ».امبه عمل آوردهست ا نچه را که در نظرت بدو آام هورزید

 است. شرایط با مردم و  ما فراتر از دعوايی  با بازتام ی سي احساهاجدال
اما  .دخداوند هستن يواالت ما دربارهئس ترینعمیق ينشان دهندهها آن

و شرایط  نداانگیزمیرا برت ما ای که احساسقبین شرایط اف باید چگونه
  یم.نک ارتباطایجاد اشاره دارند  وت به آن سااحساس در واقع این عمودي که

ت ما را اکه احساس یمکنمی را بررسینیادي بدر این فصل ما سه اصل 
 ت،هخالف ج ضد،گیري (نوع جهتسه  ن سه اصل شاملآ. دانگیزاننبرمی

این پیش   .شوندمی  که باعث بر انگیختن احساسات مااست    )در جهت موافق
ي ما در هاالعملکند تا روشن سازیم که چگونه عکسمی زمینه به ما کمک

درك ر که سعی به  وط  همان  ند.خداوند دار  ما باروابط انسانی ریشه در رابطه  
تر ي عمیقهاجدالبه سوي  را    يدر  ،داریمت خود  اگیزاننده احساسانعامل بر

  .کنیممی باز ،در آن دخیل هستند ما تاخود که تمام احساس
  

ولی   ،آیندمی  بینی و غیر منطقی به نظرت غیر قابل پیشااگر چه احساس
درست است که افراد مختلف  .جهتبی و نه اندت ما نه تصادفیاساحسا

  از خود نشان  یگوني گوناهاالعملختلف عکسي م هاقعیتوبه م نسبت 
به عنوان انسان  که  ايي وراثتیهاویژگیعلت ه ما ب يهمه ولی ،دندهمی

هستیم و  مشتركبینی الگویی قابل پیش درایم هبه شکل خداوند خلق شد
  .کنیممی یروياز آن پ
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 شکلخود با دیگران  يبه رابطه ما العملا بر اساس عکسم احساسات 
 ،کنندمی قراروقتی افراد به یکی از سه روش زیر با ما ارتباط بر .گیرندمی

   :دنابیمی د و جهتنشومی انگیختهت ما برااحساس

 حمله :کنندمی بر ضد ما حرکت. 
  رد کردنط :وندشاز ما دور. 
  محبت. :کنندمی ما حرکتبه سمت  

ي احساسی ما به این هاواکنش قوط کردهآلود و سدنیاي گناه این در
جدول زیر  .بندي نمودتوان به طور کلی در سه گروه طبقهمی را هاجهت
است که ارتباطی ات ي ما به جههاو پاسخ هاالعملعکس دهد کهمی نشان
  .د شودبراي ما ایجاشرایط سخت احساسی  شودمی باعث

  
  گریز پاسخ   جنگ پاسخ   ارتباطی جهت گیري 

  ترس  خشم   (بر علیه)  حمله
  ناامیدي   حسادت   (دور شدن)  دگیشردط

  شرم  تحقیر  (به سمت)  محبت
 

-شوند که در شرایط مختلف ما یکی از عکسمی  باعثعوامل مختلفی  
ي زندگی هر کدام از ما هاداستان .ي جنگ یا گریز را انتخاب کنیمهاالعمل

ي جنگ و گریز بیشتر در تار و پود هاکدامیک از واکنشکنند می شخصم 
 نسبت به دیگران واکنش نشانو بر اساس آن است وجودمان تنیده شده و 

 ودهند می ییهاي خاص به ما نشانههابدیهی است که موقعیت .دهیممی
  د.نشومی انتخابدر آن شرایط  غالباً هایک از این پاسخ فهمیم کداممی
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یا در خشم  کند چیست؟می احساسی ما وقتی کسی به ما حملهپاسخ 
و شدگی ردچگونه به ط کنیم.می ینینشدهیم یا با ترس عقبمی پاسخ او را

 خشونت به شرایط حمله وحسادت  بایا  م؟یدهمی پاسخ مانيهافقدان 
 دهیم.می میدي کاهشاکنیم و درد خود را با نامی نشینیعقبو یا  کنیممی

 وكرد ولی ما آن عشق را مشکاچگونه به موقعیتی که کسی ما را دوست د
با بدبینی و تحقیر طرف  ؟دهیممی العمل نشانعکس دانیممی و خطرناك

محبت نیاز  از  شرم    بایا    وجنگیم  می  که به این محبت داریم  نیازي  و بامقابل  
احساسی نشی  واک  متقابالًکنیم. هر جریان احساسی  می  کشیم و فرارمی  عقب

واالتی ئراه را براي مطرح ساختن س ها. این واکنشانگیزدمیبردر ما را 
  کند.می در حضور خداوند بازتر عمیق

  

اوضاع   یک دوست  از طرفحمله    .داردمی  وا  جنگ یا گریزحمله ما را به  
امیدي و یا شوکه نابا  ،ترس یا خشم را پاسخ طبیعیِ کند ومیتر را پیچیده

 کند ما را با تخریب موقعیت،می لهبه ما حم که کسی .کندمی هشدن همرا
تواند انجام می  که  يکار  حداقل  ،کندمی  مان تهدیدشخصیت یا قدرت  ،دارایی

وابط ر  حمله به  .شودمان  يهادارایی  ازما    لذت بردن  از  مانع  دهد این است که
تعجب تیز و نافذ و تقریباً  ،نهاکاره، فریبرانماه امان،بی توانندمی هاانسان 

  د.آور باش

است   زیرکانهآنقدر  گیرد  می که بر علیه ما انجام یی  هابرخی اوقات حمله
ی سپاسخ احسا غالباًاما  کنیم.نمی توجهیها آن ثیراتأبه میزان ت اصالًکه 

: چرخد کهمی والئمحور این سم ما حول خش .هستندما بین خشم و ترس 
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و  "آیا او اجازه خواهد داد شریران پیروز شوند؟؟ اوند عادل استآیا خد"
  "؟نمودآیا خداوند مرا حفاظت خواهد " که این استهم  ترسئوال اساسی

  

 دهیم انگار که خون را با خون می دیگر پاسخاي هوقتی حمله را با حمل
اسخی به پاین احساس    دهد.می  به سمت جنگ سوقرا    ما  ،خشم یم.ئشومی

در واقع  .ایمیا چیزي که ما آن را ناعدالتی پنداشتهاست عدالتی واقعی نا
 که در حق ما انجام شده است.را دارد بود کردن اشتباهی قصد ناخشم ما 
عضالت   تر،نفس ما تند  .را در بدن به همراه دارد  تغییراتیخشم    ،حقحق یا نا
خشم باعث  .رودمی  رکز ما بر دشمن باالگ و تمما تن يهامردمک منقبض،

  شود.می و به جا گیري درستقدرت تصمیم مختل شدن

معموًال ": گویدمی چنین گیريتصمیم ينظر خود را درباره شخصی
گیري کنم چون در حالت توانم تصمیمنمی  زمانی که آرامم و عصبانی نیستم

آن و  سنجممی ي آن راهاپیامد وجوه مختلف تصمیم خود وآرام و منطقی 
 شوممی اینکه عصبانیولی به محض  .گرددمی گیري سختزمان تصمیم

 خیلی از ما با "گیري کنم.توجه به نظر کسی تصمیم ونتوانم بدمی
همان عصبانیت  کنیم.می گیريتصمیمشروع به کوچکترین تحریک 

یایی که باب پا گذاشتن به دن درمت ما را اکه شهترشح شده است رنالین دآ
  دهد.می ما نیست افزایشمیل 

 خود  امیدينا  گونهو این    طلبدمی  عدالت را  ،با پرخاشحق  نابه  عصبانیت
خود   بیندمی  توانیی که خدا را در حفاظت از خود ناآنجا  از  .دهدمی  را کاهش

هر با ر و عنان زندگی را و دست گرفتن امو شودمی وارد عملخشمگینانه 
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ا دخآیا " وال درونی ما است:ئصداي این سعصبانیت  .ندادمی موجه روشی
  "و بر من غالب آیند؟ شوند شریران پیروز اجازه دادنیکوست؟ آیا خواهد 

را براي اهمال کند حالت منفعل خداوند می در واقع سعی فرد عصبانی
عصبانیت به ما  .اصالح نماید ی که در آن است،شرایطحل مداخله براي  در

پذیر باقی مانده و تسلیم خداوند باشیم، به جاي اینکه آسیب  تا دهدمی  قدرت
و محرك  هافقط محافظ ما در برابر آسیبعصبانیت  خود وارد عمل شویم.

 است که چرا به نفع ما عملد نخداو شماتتما در مبارزات نیست بلکه 
  کند.نمی

ت و تحمل ما ر از قوکه فراتشویم میرو روبه وقتی با حمله و آسیبی
 بخشدمی نشینی ما را تسریععقب کند.می به فرار رترس ما را مجبو، است

باعث گشاد شدن  ترس دهد.می وهمعنا جلبی را جنگ ه سمت و حرکت ب
شود تا تمام می  کافی باز  يانگار که چشم ما به اندازه  .شودمی  مردمک چشم

عضالت   به دست آوریم.بیشتر را  ی  گیري از خرابلوبراي ج  مورد نیازي  هاداده
 شروع بهما و غدد  شودمی افزون دوش ماسنگینی بر  شده و فتسشکم 

ي بدن هااندام کار افتادن  به  مانع از  تا    کنندمی  بدنفعالیت براي خنک کردن  
  گردند. 

 ترس افزایش  هر چه  فرار و مخفی شدن است.  يمادهآبدن  در این زمان  
 حالت است.  ترینشدید  درو خمیده شدن    ار افتادنک  ازیابد بدن ما مستعد  می

براي اینکه خود را حفظ کنیم دست به هر اقدام  فلج کننده است.وحشت 
د نگویمی  ترس به ما  طراب وضا  م.یزنمی  شرایطآن  براي گریختن از    یمعقول
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که براي نجات خود هم که شده از شخص یا موقعیت تهدید کننده دوري 
  کنیم.

ترس  کند.می خویشتن را توجیه گین استخشمیا و یده سترفردي که  
نسبت به  ترس دارد.می خشم به حرکت وا خالف جهتدر به سادگی ما را 

حفاظت   طلبناخواسته  کند و  می  امیدي را کمعذاب ناهر چیزي غیر از خدا،  
ی که خدا در حفاظت و حمایت من شکست خورده یاز آنجا.  کندمی  و حمایت

 والئه سترس ب دانم.می زنم و آن را موجهمی ت به اقدامپس من خود دس
وند اعتماد کنم تا توانم به خدامی آیا" پرسد:می بخشد کهمی صداما درونی 

  "ه دارد؟امرا از صدمات در امان نگ
  

 ،تنهاییي تجربه  .استناپذیر  اجتناب امري  هانرد شدط  فقدان دروجود  
 پذیر است.، گریز نادارند يبسیار ما اهمیت براياز کسانی که  و انزوا ريدو

 کندمی جدایی است اما احساسی که در ما ایجاداگر چه این تنها یک 
براي  ،شودمی وقتی چنین احساسی در ما ایجاد احساسی شبیه مرگ است.

 .است یدهما با آن فرد به پایان رس يانتهاي رابطه ما این معنا را دارد که
امکان دارد دوستان به ما انسانی است. ي ه طرد شدگی بالي جان هر رابط

 .و همسرمان ما را ترك کند  زنندبفرزندان دست رد به سینه ما    ند،خیانت کن
 عمیق طرفین را به استهزا  يکند و رابطهمی  حملهاي  هرد شدن به هر رابطط

  .گیردمی

را  اشتیاقکه  ورط همان .تنه اسظالمااي هکنای ،و فقدان از دست دادن
رد دست دادن و طاز  گیرد.می امید را از ماهمان گونه کند می در ما عمیق
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) گریز( .راناامیدي یا و ) جنگ انگیزد (می حسادت را در ما بر شدگی حس
رها خواهد کرد   دست خالیند نیکو است یا من را  آیا خداو":پرسدمی  حسادت

آیا خداوند من را در انزوا و  :پرسدمی امیدينا؟ بخشدمی و دیگران را برکت
  "رها خواهد کرد؟ ییتنها

  

 دادنشدست  ازبه خاطر ه داشتن آنچه اما براي نگ حسادت از اشتیاق
اشتیاق ما  غبطه خوردن از گیرد.می تأنش ترسیممی شویم ومی خشمگین

حسادت و غبطه خوردن  شود.می ایجاد به دست آوردن آنچه نداریمبراي 
  هر گونه قفدان است. ياشتیاق عمیق درونی ما براي اجتناب از تجربه

ت دارد دست مرد دیگر را با أزنم جرچگونه "کوه کنان گفت: مردي شِ 
که انگار  دکنمی طوري با شبان کلیساي ما صحبت د؟نلمس ک دلبخن

اسر و نفرت سرو اشتیاق  کردمی مریضحسادت او را  ".استاش همعشوق
  وجودش را پر ساخته بود.

 .کشدمی دیواريترسیم او را از دست بدهیم می دور کسی که حسادت
شود براي اینکه می وراست که درون ما شعلهمی خشحسادت همانند حس 

بتوانیم شخصی را که دوست داریم از افرادي که قصد دارند او را از ما بگیرند 
 همینکند. می ا نیز از درد فقدان محافظتمحافظت کنیم و این خشم ما ر

دیدن  فرار کنیم. دي خوهااز فقدانتا شود می عثبانیز ن ردوخبطهطور غ
چپاول تبدیل به پس ما  آور است.دردنداریم او دارد، کسی که آنچه ما لذت 

را تحمل  هاآنکه فقدانبه جاي  شویم.می دیگران يهالذتگران و سارقان 



 فریاد روح                                                                                                                                              66    

کسانی  به اي هربدهیم ضمی ترجیح، اوند اعتماد کنیمیی خدکنیم و به نیکو
  زنیم.بي ما هستند هاو آروز هاکه مالک خواسته

ي ما که با خشم همراه است هاگوید غبطه خوردنمی یعقوب به ما
حسرت « :کشیممی زیرا به خاطر آنچه نداریم عذاب بودد اهنجنایت بار خو

 آورید از طمع مرتکب قتلنمی خورید اما آن را به دستمی چیزي را
 کنید،می ل بر پارسید.جنگ و جدانمی خواهیدمی آنچهباز به اما شوید می

 )2: 4(یعقوب  .»کنیدنمی ورید از آن رو که در خواستآنمی اما به دست
یابی در پی دست يگرشکاهد و با پرخامی ي ما راهاحسادت عذاب فقدان
در بر آوردن  کنیم که چون خداوندمی توجیهرا  . خودبه حس رضایت است

ست به کار پس من محق هستم تا خود د است ههی کردکوتاي من هانیاز
آیا ؟ آیا خداوند نیکوست " :بخشدمی والی درونی طنینئحسادت به س شوم.

دست و دهد می یا دیگران را برکتآ اشتیاق من را سیراب خواهد ساخت؟ او
  "خواهد گذاشت؟ در حنامن را 

  

 ما امید نجات، قلبدر  يامیدنا است. جنگ از  خودداري امیدينا
خود زندگی  يدرباره یکی از خوهران کلیسا میراند.می را رستگاري و شادي

توانم حتی نمی"گفت: می کرد ومی صحبت بود دنهم پاشیکه در حال از 
وار بودم امید هاالي سبرا .کنم که روزي شوهر دیگري اختیار کنمفکر 

فراز   هاسال  زبعد ا  اام   .ببینم  رامرد بودن    اناییومردي باشد که در او تشوهرم  
از  ام.ا کردهمیل به تغییر او را رهتبدیل به ناامیدي شد و  میهاامیدو نشیب 

 هااین سالي هزیرا در همخواهم نمی . دیگر هیچ چیزيواري متنفرم امید
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س مانع پرورش هر گونه امیدي در أی ".ام شدهتخریب و تحقیر خیلی 
  شود.می وجودمان

 ا ام سازد،می دل را بیمار افتاده،امید به تعویق «کند که می م امثال اعال
ي که بهتري هکلم )12: 13(امثال .» ست، درخت حیات اآرزوي بر آورده

 ت.تهوع اس يکلمه از آن استفاده کنیم،توانیم می "بیمار" يکلمه به جاي
 سراسر وجود فرد را فرا عاما تهوت بر مریضی و ناخوشی دارد لبیمار دال

پس تعجب آور   شودمی روح  باعث بیماريبیافتد  اگر امید به تعویق    .گیردمی
خود را بر و اشتیاق  کنیم سپريانکار  در راکه اکثر ما زندگی خود  نیست
حقیقت  نواستن و خطلبیدچنین ناامیدي ما را از  .کنیممتمرکز  ماناشتیاق

تا چیزي را طلب نکنیم کند می ناامیدي ما را محافظت چنین کند.می دور
نخواهد که با ما باشد و از بودن با  و  کندزیرا ممکن است آن چیز ما را رد 

 ما اجتناب کند.

از دور افتادن   اممکن است از تنهایی لذت ببریم ام   تنفریم.م ما از تنهایی 
اي هما خواهان رابط منزوي شدن از دنیا متنفریم.و  مانو قطع شدن رابطه

به نسبت حس توجه ما تواند می با این حال ناامیدي هستیم.عمیق و گرم 
 ناامیدي کشد.بداشته باشد را اي هاینکه کسی شاید بخواهد با ما رابط

  مان نیافتد.غلت بخوریم و نگاه ما به نیازهاي هاگذارد تا ما در شکستمی

منفعالنه و کند می درد تنهایی را کم منشأي الهی نداردکه  ايناامیدي
خود را   روياز آنجایی که خداوند   .در پی یافتن نوعی آسودگی و آرامی است

 ناامیدي .توانم هر اقدامی انجام دهممی پس من پوشاندبراي تسلی من 
 و دریا ا؟یا خداوند نیکوستآ"  گوید:می  بخشد کهمی را صداما  درونی    والئس

کند ولی مرا می آشکاردیگران خود را به روي آیا او  کند؟می من را رها انزوا
  "کند؟می در تنهایی رها
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اگر چه زندگی یا  ،هد بوداساز خوبراي مدتی کارخنثی  یحالت زندگی با
به زندگی خود ادامه   هادهد مانند رباتنمی  اجازه  ما  خداوند به  بگوئیمتر  قیقد

 در ما بمیرد و ما را مجبور ايچنین استراتژي تاشود می رنج باعث دهیم.
در چنین  .خود را بکشیم یکند که یا با خداوند بجنگیم و یا امیال دورنمی

به  خداوند شویم آن هم قتل روح خودمان.می قتل در واقع مرتکبحالتی 
 روياین حس خشنودي و میانهد تا از نانگیزامیما را برآید و می سوي ما

در این زمان است   مان روبرو شویم.یقعی درونبا امیال واو  د دست کشیده  وخ
  شود.می واالت وجود ما آشکارئس ترینکه عمیق

  

 شود.می امیدي باعث خنثی شدن هر گونه جریان احساسی در مانا
 صمیمانهاي هجریانی که ممکن است در دل ما اشتیاقی براي ایجاد رابط

-نا مید تبدیل شده به ناامیدي و روح مرده ازا تکراريِ يچرخه .انگیزدبر
دشمنی  ،اشتیاق به ایجاد ارتباط .گرددمی عث تنفر ما از امیال خودبا یدي،م ا

وقتی کسی به   خنثی شود.مقابل اند از طریق تحقیر طرف وتمی است که
براي  سالح ما کند،می سمت ما حرکت و به ما لطف و محبت پیشکش

ي حس حقارت ما را هااگر امید جبهه .استتحقیر امیدواري این نگیدن با ج
شاید کنیم  می  فکرو  دهد  می  دست  احساس حماقتبه ما    غالباً  ،شکندبدر هم  

زمانی که اشتیاق  ز ما را دارند.استفاده اؤقصد س کار باشد و افراددر اي ه نقش
کنیم در مقابل این نیاز خود می و احساس  شودمی ما به داشتن ارتباط آشکار

 خجالت به سراغ ما عریان و نیازمند هستیم در آن زمان است که شرم و
 شودمی باعثاغلب این پیشنهاد ایجاد رابطه از سوي دیگران نابرب .آیدمی
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سبت به طرف ن) گریزیا شرم ( )جنگ ( طرف مقابل تحقیرِاحساس  که ما
  .را پیشه کنیممقابل 

بر این   نبود آن گواه  چشیم.می را  هصالحکه ما طعم م صمیمیت است  در  
 ی کهیهالحظه  .در این دنیا پیروز شده استجدایی و فقدان    حقیقت است که

ما حس تشنگی   ينشان دهندهشده را دوست داریم در واقع  ارتباط ایجاد   ما
اگر چه طالب نجات و  .استوند اکامل با خد يرابطه ایجاد وبراي نجات 

به امیال خود اجازه دهیم از کنترل ما خارج خواهیم  نمی  مااهستیم  رستگاري  
تواند می کهاي هتا مبادا فقدان و آسیب بالقو کنیممی تالشما سخت  .شوند

  وجود داشته باشد را تجربه کنیم.اي هدر هر رابط

 در مانيهاخلقیو کج نمامصنوعی اوند ما را در زندگیِدخ با این حال
ي  هاکه حفاظ دهدنمی هماجازه او طور  همان هد کرد.نخوارها ناامیدي 

نخواهد او ما را تنها  او شوند. کاراز  مانعایم هکوچکی که دور خود کشید
هر   از  براي این کار  کند ومی  نفوذ. در وجود ما  آیدمی  او به دنبال ما  گذاشت.

د و در یآمی به سوي ما أمئاو دا .کندمی ادهاستفکه ممکن است اي هوسیل
وجودمان هم حس اشتیاق نسبت به داشتن رابطه با او و هم دمدمی مزاج 

شود می با خداوند باعث دانیم که درگیريِمی ما کند.می تحریکبودن ما را 
طور که   او همان  ي دفاعی درونی خود را رها کنیم.هاهیال ترینکه ما عمیق

چون   دهد.می پذیرد و تغییرمانمی او ما را  دهد.نمی  مهاراه را اد  ما هستیم با
  خواهیم.نمی همهیم تغییر کنیم و اخومی ما هم

س یس این جنگ درونی را در شخصیت به یاد ماندنی یوستئلو  .اس  .سی
 د.کشمی  به خوبی به تصویر  اینارن  يدر مجموعه  "تی سپید پیماسفر کش"در  

او  گردد.می دهاتبدیل به اژآید و می یوستس در برابر قدرت شریر از پاي در
مسیح  الن که نمادصشود که بگذارد امی تنها به شرطی به انسان تبدیل
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 ست.ندامی یوستس این را دیوانگی ي تیز خود بدرد.هاپنجه ااست او را ب
گی او زند هم همین بود. هدفتمام  به هر حال .نابود شوداو ممکن بود که 

آن قرار داشت منزجر  که در او از شرایطی د.مردن بو رايبسته به میل او ب
از سویی ا ام اما در عین حال از مرگ هراسان بود. طلبیدمی ي رابود و تغییر

  کرد.می این تردید و دوگانگی هم او را تکه تکه

ما  ایم.فتادهراهی گیر ااست و در این دو گونه شرایط همین براي ما هم
خود را با حقارت   يهاتردیدسوي خود در جدال هستیم و  با حرکت خداوند به  

مشکل  ترینجاست که عمیقیندر ا کنیم.می شرم خاموش یا نسبت به خود
 ؟آیا خدا نیکوست"  تواالئسجا  این  در   شود.می  و آشکارمشخص    انساندل  

خداوند من را آیا " :شودمیتر والی شخصیئتبدیل س "دل است؟اآیا او ع
   "دوست دارد؟

  

 بخشش و شفقت مهربانی،ونی ما به محض اینکه بویی از ت درحقار
طالب ما به شدت  گرداند.می رو برها آن گیرد و ازمی بینی خود را فوراً دببیا

نتیجتًا . رسدمی ناك به نظرخطربه عشق  اشتیاق این اام  هستیمعشق 
 کنیم.می از خود دور حس حقارتشود را با میروا  که نسبت به مامحبتی 

اگر به سمت من ": پرسیممی در واقع ما درون خود از طرف مقابل این را
ولی اگر تو واقعاً  .شودمی ارتباط بیدار برقراريِ درون من اشتیاق و نیازِبیایی 

از   یا بدترباشد    ير چیز دیگرهبه سمت من ب  آمدنتمن را نخواهی چه؟ اگر  
  "؟آن موقع چه داشته باشی،را صدمه زدن به من  قصد آن
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 العمل ما بهپولس مشکل حرکت خداوند به سمت ما و پاسخ و عکس
شکیبایی و  ،یا اینکه مهربانی« :پرسدمی يدلپذیر را با سئوالجریان  این

ه افلی که مهربانی خدا از آن روست کشماري و غمی تحمل عظیم او را خوار
 ايهوقتی کسی به ما هدی )4: 2رومیان ( »ون شود؟مهنر بهوتتو را به 

 ترسیممی  شویم.می  سختدرون    ازکنیم  می  شکها  آن  به صداقت  و  دهدمی
یا از ترس اینکه گناهکار بیشتر از کنترل ما خارج شود ارتباط  میل ما بهکه 

ما دفاعی مکانیسم  حقارت   .کنیممی نشینیعقب  ،نداو را از ما زده کُبودنمان  
 مان از آن استفادهقلببه  بر علیه شرمی که هنگام ورود محبت و عشق    است
  .کنیممی

ز دمدمی مزاج اي حاصل هاحقارت نامقدس در واقع فراز و نشیبحس 
 ما و خدا بینبودن ما را خنثی کرده و پرخاشگرانه در پی ایجاد فاصله در 

م اهر اقد ،توانیم ببینیمنمی رامحبت خدا  در چنین موقعی چون ما .گرددمی
والی ئس  .ما است  وال درونیئس  صداي  حقارت  ساحسا  م.یدانمی  خود را موجه

 خدا من را دوست دارد؟ یا با بیزاري روي خود را از من بر آیا": پرسدمی که
  "گرداند؟می
  

 ترینیکی از عمیق .صمیمانه استاي هرابط از ایجاد گریز ،شرم 
 مانیم.بقی با شدن زاستهي ما این است که براي همیشه در انزوا و اهاترس

محکوم به  ی،بدون دفاع یا پوشش  گویی  جهنم است کهحسی شبیه بودن در  
  باشیم. جایی گیر افتاده گوئی در ،هستیم تحقیري همیشگی
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زشتی آن قاصر  و خجالت حسی است که زبان از تشریح بدي وشرم 
ژان پل   .کندنمی شخصیت ما نفوذه به اندازه حس شرم ب حسیهیچ  است.

خشک و  انرژي ما راشرم  نامد.می "روح يخونریز "را  آن ؛فسارتر فیلسو
احساسات مربوط به گروه   مانند دیگرسازد،  می  پژمرده  زندگیمیل ما را براي  

شرم ترس و ناامیدي) ( آن را توضیح دادیم.که در جدول صفحات قبل  رفرا
رو   مانیشچ  شرمنده چنین است،  اهر فردظ  .از ایجاد رابطه است  فراردر واقع  

در واقع  .مثبتتهی از هر گونه احساس  قلبیی خمیده و یهاشانه ایین،به پ
 حقیقتاز  فرد خود را از دیگران جدا ساخته و با شرمندگی و خجالت

  گریزد.می

 گناهانش  وحشت افشا شدن  در واقع ازغیرالهی  شرمی  فرد با استفاده از   
آنجایی که محبت  زا یابی به امنیت است.نه در پی دستکاهد و منفعالمی

ن درهاي کرد خود مبنی بر بستما عمل د،رسمی خطرناكما  خدا به نظر
وال درونی ئساین به  شرم  .کنیممی توجیهوجودمان نسبت به حضور او را، 

آن را ت دارد یا اگر م خدا من را دوسآیا " پرسد:می بخشد کهمی صداما 
  "؟شدهستم ببیند از من متنفر خواهد  واقعاٌ طوري که

 تا کنیممی همین سعی از شرم فرار کنیم و براي که خواهیممی ما اکثرِ
ما را دوباره که امکان دارد   یکس  از هر چیز و هر  را  انرژي زیاد خود  با صرف

 عزنی که از یاد گرفتن اسکی امتنا شرمنده و خجالت زده کند دور سازیم.
 يیداکنون ورزش جداز کودکی ت": دهدمی ورزید ماجرا را چنین توضیحمی

من  موضوع این نیست که از افتادن و آسیب دیدن بترسم. ام.یاد نگرفته
آن ها آن کهانجام بدهم کار جدید را جلوي چشم کسانی  متنفرم از این که

قسم خوردم که دیگر خود را با یاد  کنند.می به من با اکراه نگاه را بلدند.
  ".نمنکابزار تمسخر دیگران گرفتن کار جدید 
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آیا این "  :کنندمی  یا شغل خود را بر همین اساس انتخاب  دیگران همسر
ور ط اگر این ؟گرددمی من تمسخرقیر، شرم و شخص با این کار باعث تح

اعتقادات   ياز صحبت درباره  هاخیلی  د.چنین بازي نخواهم شاست من وارد  
  ترسند.می ورزند چون از مسخره شدنمی عامتنا خود راسخ درونی یا ایمان

فرد  کند.می اجتناب ما را در ایجاد ارتباط توجیه ،گویی خجالت و شرم 
خجالت زده حتی گاهی پا فراتر گذاشته و با تکبر و غرور خود را در مقابل 

چنین فردي دیگر از هیچ چیز  .بخشدمی امنیت بیشتري ،آسیب احساسی
برابر هر آنچه ر  خود را د،  با سخت کردن قلبش  کشد، او در واقعنمی  خجالت

  بتواند قلبش را بشکند ایمن ساخته است.

فراتر از به خود بالیدن  .حس رضایت از خود فراتر از است صفتی تکبر
 گره کرده به سويمشتی در واقع تکبر ما  .مان استبه خاطر نقاط قوت

من تعظیم " گوید:می اعتراض بلند شده و يکه به نشانهآسمان است 
ام اشتیاق درونیتسلیم    .کند  خمرا  کمرم  تواند  ها نمیواقعیتبار    نخواهم کرد.

  نجات يبرا دي خوهاناله . بابراي ایجاد مصالحه با خداوند نخواهم شد
 ممکن است خودتکبر  "را احساس نخواهم کرد.ها  آن نخواهم شد ورو  روبه
ر ابراز ناتوانی داجتناب از احساس کردن، یا دیگران، تحقیر  و جنگبا را 

ي روح هااز نالهتکبر رو بر گرداندن ما  .خود را آشکار سازد ،احساس کردن
 ،با چنین حالتی ما از روبرو شدن با خدا و کشمکش با او .استخودمان 
  شویم.می رویگردان

خواهیم خداوند را بهتر شناخته می  اگر  کشمکش با خداوند چگونه است؟
باید با او وارد چه نوع کنیم، درك و اشتیاقی که او نسبت به ما دارد را بهتر 

  ي خودهاجواب در آنجاست که هر کدام از ما باید با شکایت نبردي شویم؟
هر کدام از  "؟تا کی خداوندا" :پرسندمی ي کههاشکایت شویم.رو روبه
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در را به  )حقارت و شرم ،ناامیدي حسادت، ترس، (خشم،ما  بد تااحساس
داده  پاسخ خداوند اسرار آمیز يمداخلهیق گشاید که از طرمی والیئروي س

  شود.می داشتهبرشان شده و پرده از واقعیت وجودي
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  التدبراي عصبر از  عامتنا :خشم نا به حق

  

ب جوش را به هر  فوران کند و آآب گرم ي هچشم انندتواند م می خشم
تواند می یا شان گرددل در پوستایجاد تاوو باعث  که نزدیک آن است بپاشد

بماند و هر چه  ي باقیزیادزمان  زیر خاکستر براي مدت يهاگدازهمانند ه
  در مسیر آن است را بسوزاند.

   .است حملهیک خشم پاسخ به 

هستیم رو روبه که با آن ايعدالتیمعموالً با مقدار نا خشم يدرجه
و حتی شدت آن شد نبااگر چه حمله ممکن است واقعی  شود.می مشخص

باشد که مانع   يمله به قدرحاگر   هبعالوبه قدري نباشد که پاسخی را بطلبد.  
به  نیا مانع رسید به دنبال آن بودیمشود که مشتاقانه  هدفیما به  نرسید

 است که آن موقع ،باور داریم کامل خواهیم شد ن آنشود که با داشت هدفی
  شود؟می ث خشم ماچه عاملی باع در آتش خشم خواهیم سوخت.
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کنید و از می ساعت خود را نگاه  .دایهدصور کنید که در ترافیک گیر افتات
به وقت دارید تا دقیقه  10 "خواهد شد. تمام فیک اکی تر" :پرسیدمی خود

یاردي پایین بزرگراه برسید  200و اگر به خروجی  برسیدیک مالقات مهم 
چون زودتر از خانه خارج  خود برسید. وقع به قرارتوانید سر م می به راحتی

رانندگی و  و راهنمایی يرهااد شانس خود، ،کنیدمی زنشسرنشدید خود را 
 کنید.می لعنت ،را دکنمی حرکت شکه سپر به سپر ماشینماشینی ي هرانند

براي به هیچ کمکی شما و دیگران است به سمت  جهتشکه  یعصبانیت
خواهید سر وقت به مقصد برسید می اشتیاقی را کهو د کننمی موقع رسیدن

دهد از هراس می هبراي لحظاتی به شما اجازبرد ولی نمی را در شما از بین
دست   بهاز  مانع    عاملیچون    بگریزید.به باز شدن ترافیک    دامیبا  صبر کردن  

از حس  .هستیم منتظر بمانیممجبور  ،استتیم شده اسخومی ن آنچهدآور
شود می بدست آوردن هدفی در ما ایجادن انتظار براي گی که در زمادرماند
هدف دست یابی به  در جهتحرکت ما از زیرا این انتظار مانع  هستیم متنفر

منتظر یا    بایستیم  در صف بانک  مما از اینکه مجبور شویمورد نظر شده است.  
  .شویممی پریشان ،که دیر کرده استباشیم  دوستی

  

و  هادنبال راهی براي حل فشار. ما به دنبال خشنودي خود هستیم
توانیم آرام شده از شرایط احساس نمی اما. مان هستیمي درونیاهخال

دارد در دست می رده شدن آنچه ما را راضی نگاهوخشنودي کنیم زیرا برآ
 اناز اینکه دیگر .را کنترل کنیمها آن توانیمنمی کسانی است که ما

،گویی به خاطر  شویممی ما عمل کنند ناراحت يمطابق خواسته توانندنمی
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 خشم خود را توجیه موجودو ناعدالتی  نمايهاآورده شدن خواستهعدم بر
  کنیم. می

ناگهان   ،دیرومی  خوريآبشیر  به سمت  در مکانی عمومی  که  تصور کنید
خواهید می ید چونوشمی لحظاتی کالفه براي کند،می راه شما را سدکسی 

ستاده یجلوي راه شما امانع است و اما کسی  تشنگی خود را برطرف کنید،
 دیدشما ناپ و ناامیدي اگر راهی به سمت شیر آب پیدا کنید کالفگی است.

نیازتان به سرعت   ندهدو اجازه  به آهستگی آب بنوشد    آن فرداما اگر    شودمی
 شدیدتانتظار ناراحتی شما را    شد.ید  هاحتماالً کمی عصبانی خوا  بر آورده شود،

بیشتر تلف کند و در   اگر او که در حال نوشیدن است وقت شما را  اام   کندمی
زند احتماالً ناراحتی شما ببراي نوشیدن آب صدا نیز دکی را همان حین کو

بدون نوبت   چرا آن کودك"  :پرسیدمی  از خود  اهد شد.وتبدیل به عصبانیت خ
  ".منصفانه نیستاین  کشیدم. تظارف اندر صمن  ؟آب نوشید

عدالتی نا لتی است.نوعی ناعداباشد حامل واقعی اي که يههر حمل
 راحتما نا .در نظر داردداوند براي زندگی خ ی است کهتخطی از طرح

 سازد،را زشت می طبیعت  يچهرهکند و  می شویم وقتی کسی زباله تولیدمی
الی از ناعدالتی ثاما چنین م  است. ردهرا مخدوش کزیبایی خلقت  در واقع او

را تا آخر  کشد و کودکیمی کسی که ماشه را مثالی نسبی و جزئی است.
 که به طور وحشتناکی ناعادالنه است.شده سازد مرتکب کاري می عمر فلج

اگر  .کنیممی بیشتر را تجربه خشمیباشد ما هم تر یعهر چه ناعدالتی فج
شده است  کار فلجي خالفهاهوازي گراندتیر کودکی که به خاطر يدرباره

مقدس و خدادادي  حسباشیم در واقع فاقد  هبشنویم و احساسی نداشت
به خاطر حمالت ناعادالنه وجودش از خشم مردي که  جمالتبه  هستیم.

  گوش کنید:است  شده لبریز
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                                             زیرا خاموش مباش! ستایمت،می اي خدایی که«
                                            اندکه دهان شرارت و دهان فریب بر من گشوده

                                               گویندمی و با زبان دروغگو بر ضد من سخن
                                     سبببی گرفته ان ومرا با سخنان کینه توزانه در میان 

                                    ؛رگویند مردي شیر بر ضد او بگمامی تیزندمی به من
                                           چون بگذار مدعی به جانب راست بایستد

                                           دعایش کنند مجرم بیرون آید،میاش همحاکم
                                        روزهایش اندك باشند،و منصب گناه مسوب گردد

                                     پدر گردندبی فرزندانش نظارتش را دیگري بگیرد.
                                       باشد که فزندانش آوراه شوند و هر.وشبی و زنش

                                              ي خانه خویش راهاو ویرانه د.نکن گدایی
  )10-6، 3-1: 109(مزامیر » .جستجو کنند

 يخانوادهاعضاي  جزا براي تمام دنبال انتقام بود.  او   داود خشمگین بود.
مزامیري طلبند در واقع  می  ي که عدالتمزامیر  .اندکسی که به او آسیب زده

 .طلبندمی دشمنان خداوند ايفالکت یا نفرین را بر د که قضاوت،هستن
 حس خشم در این مزامیر موج .است 109و  69مزمور ها آن تریناصلی

 يکه حملهببیند  اعذاب کشیدن کسانی ردوست دارد  نویسمزمورزند. می
 است؟کالم خدا  مطابق باآیا چنین حسی  ست.ا ش گشتهباعث عذابها آن

تواند می  استدیگران    زندگیبراي  و مصیبت  طالب شر  خشمگین که  آیا دلی  
  دلی خوب باشد؟

رفتاري توأم با  که مزامیردرست است لوئیس باور داشت .اس.سی
در برابر   چشم  "عتیقی  ولی از قاعده عهد  ،هنددنمی  ارائهپرهیزگاري مسیحی  

مسیحی یک جایگاه خشم و عصبانیت در زندگی  کنند.می پیروي "چشم
  کجاست؟
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 ما قوت و اشتیاق در بود کهاین  براي حس خشماوند از خلق دهدف خ
 بخشخوب و نجاتتواند می خشم .ایجاد کندنابودي گناهان را  الزم براي
 موضوعو این    هم باشد  گیرنده  انتقام   و  تواند کریهمی  در عین حال  باشد ولی

 ابرازچگونه  است، موضوعیبت به چه سستگی به آن دارد که خشم نب
  چیست. آنشود و دلیل و انگیزه ابراز می

اصلی  با هدفه خشم ابراز شده در تعامالت ما آید کمی پیشبه ندرت  
آشکار   نیکوئی  تقویتو    هاي زشتیدنابو  دن،ینجات بخش  ،رستگاري  آن یعنی

 ن را محدودآزادي دیگرا دارد،حق نابه ناعادالنه وخشمی کسی که  .شود
کند، او با می خشم او دیگران را نابود کنترل دارد. عمالکند و سعی به اِ می

که نیازمند حس رضایت و را خود  خأل درونیکند که می این کار سعی
و آسیب  کندی ابراز خواهد این نیاز را با فروتننمی خشنودي است پر کند اما

مانع قرار بگیرد و  راهشهر که بر سر حق نابه خشم ي خود را بپذیرد.پذیر
زیرا «: ویدگمی همانطور که یعقوبکند. می را محکوم ط او شودترل توسکن

باید  آیا پس )1 :20( .»آوردنمی ربا هپارسایی مطلوب خدا را ب ،خشم آدمی
گوید می  پولس به ما هستند؟  اشتباه  ي ماهافرض بر این باشد که تمام خشم

  )26: 4(افسسیان  ».مکنید هخشمگین باشید اما گنا«

 توانیم خشمگینمی که خشم گناه نیست و ماکند می فرض او چنین
ولی آیا چنین چیزي ممکن است؟ . شود بر ما مسلطنباید باشیم اما گناه 

در این فصل  نهفته است.حق نابه  جواب در فرق بین خشم بر حق و خشم
خواهیم پرداخت و در فصل بعد خشم بر حق را حق نابه رسی خشمما به بر

  رسی خواهیم کرد.ت خداوند برسی از شخصینوان انعکابه ع
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خواهد که می را براي خوددنیایی است که  یی تاریکنیروحق نابه  خشم
کردن براي به جاي صبر  .خواهدمی و آن را هم اکنون باشدتر قابل تحمل

در همان لحظه  ،بندي الهیانطرح و زم   ستگاري خداوند بر اساسنجات و ر
  .طلبدمی مطلوب خود را ينتیجه

  

ده آم   اوبراي دیدن    او سارمري  خواهر    .بود  هادر حال شستن هویج  ،تیکَ
یک اکتاو   که  صداي او را  کتیشد  می سارا وارد آشپزخانه در حالی که  .ندبود

سارا  سمی بود.صداي مار زنگی و مثل  یشصدا د.یشن اشد رتر باالتر و بلند
که پس از مدت ستند ندامی همه بود.مثل مار چنبره زده بود آماده حمله 

  حس خواهد کرد. یش او راندرد حتما کسی  کمی

و سرعت ند دویدمی طرف آنو طرف  نیسراسیمه به ا هابچه
چگونه   دانستندنمی  د اماننک  دانستند که باید فرارمی  .ادبانه بودشان بیحرکت

 .جایی دیگر هستندکه چنین به نظر برسد که در حال رفتن به  فرار کنند
 هالی سالو  ،محل را ترك کردند  هانه بودند همکه در آشپزخ  يدیگر  افراد بالغ
را در هنگام  خود يکودکانهوحشت چگونه آموخته بود که ها آن تمرین به

  مخفی کنند. فرار

 توانست فرار کندنمیو    در آشپزخانه گیر افتاده بوداش  هظیفبنا بر و  کتی
معلوم هست  واقعآً،"  :داد زد و گفت  کتیاو را نیش زد. او بر سر  سارا  نهایتاً   و

 مگر" :آمیز گفتکرد و با لحنی طعنهمی او را سرزنشو در حالی که  "چته؟
  "؟ريست بگیرو پو هاخواي اونمی را بشوري اگر هادونی نباید هویجنمی
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 آره خب!"  :و زیر لب گفت  امتناع کردا  رسا  يهچهر  کردن بهاز نگاه    کتی
 هااو پوست کندن هویج "!کنممی مشتما را که شروع کردم  آنچه اما حاال

  کرد.ترك تر امن براي یافتن جاییخانه را را با سرعت تمام کرد و آشپز

البته  ور شد.ملها سارا این طور رفتار کرد و حدانست که چرنمی کسی
نامطبوع  ياما رایحه ،توان متصور شدمی نبود کهاي هشدیدترین حملاین 

 ثیر قرار داد.أوز تحت تررا تا آخر  جافضاي آنآن حمله در هوا باقی ماند و 
سه سر بود او از اي هخشم سارا مانند نیز .شاید هدف سارا هم همین بود

علق کرد به او تمی متیازاتی که فکرکرد تا از حقوق و امی خشمش استفاده
 الهی هستند دفاع کند، او از این خشم براي ارعاب دیگران استفادهدارند و 

باعث ممکن بود    یی کههاانتخاب  .زادي انتخاب نداشتنددیگر آها  آن  .کردمی
  .گرددپذیر  آسیبشود که سارا  احساس تنهایی سارا شود یا باعث  و    گیشرمند

 خشم بر حقکند. نمی را محدود هاانتخاب عادالنهم دیگر خش یاز سوی
و با به   با چشاندن عذاب و درد ما را مجبور به تغییر کند پذیرد کهنمی  هرگز

  را کنترل کند.ها آن ،زنجیر کشیدن قدرت انتخاب افراد
  

 هاپوچی بتواند چیزي است کهبدست آوردن حق نابه خشم هدف دیگرِ
پذیر را پرکند و سپس با ادعاي مالکیت آنچه به دست آورده و حالتی آسیب

  این روح تملک است.. سعی کند آن را حفظ کند

بازي ر اسبابوساله من (دن) یک تراکت 5به پسر  ما اخیراً  يهمسایه
کرد خواهرش تصمیم گرفت نمی روزي که اندرو با آن بازي هدیه داد.

 بلندطرف خیابان اندرو با فریادي  از آن را امتحان کند.او جدید  زيبااسباب



 فریاد روح                                                                                                                                               82    

 "مال منه! مال منه، ،ل منه!ما آماندا! اسباب بازي من رو ول کن."گفت: 
سمت به سراسیمه  که لرزید وقتیمی کوچک اندرو از عصبانیتدن بَ

ي هاکند تا انتخابمی تالشحق نابه  خشم .را بزند ودوید تا امی خواهرش
که باور داریم افتد  می  بیشتر در زمانی اتفاقاین حالت    .دیگران را کنترل کند

  بستگی دارد. کیت ما بر آن موضوعلماسالمتی و خوشی ما به 

تقویت   "ه!من  مال  ،همال من"کلمات  ر من بر علیه خواهرش با  سپي  هحمل
به  .است رآن تراکتو "مالک"باور داشت که او  شاو در دل و روح بود.شده 
 هد شد.اخو"نابود  "دست زند او ن به آ يدارد و اگر کس دیگر "نیاز"آن 

 را حفظ کنیم  ودخ  يهپرستانبت  يخواستهکه  ایم  هخود متعهد شد  در وجود  ما
خشم ما طوري طراحی  .آسمان را بچشیم کمالتا بلکه هم اینک بتوانیم 

ه باشد را به شده که هم اکنون هر چیزي که براي ما طعمی از آسمان داشت
در حفظ و نگاهداري آن حس سپس  و    بیاورد و به حس رضایتی برسددست  

  یی از نقره است کوشش کند. هاکه براي ما مانند تکه رضایت،

بتوانیم جاهاي را ببلعیم تا ها آن دان معنی است کهبمالکیت دیگران 
ن جاهاي نیاز و اشتیاق فراوان ما براي پر کرد .خالی درون خود را پر سازیم

 جهت از پا در آوردن وبه به نظر توجیهی براي تالش ما  خالی خودمان
ي ولگردي هااین رفتار ما را به سگ مزامیر  است. حرمت ساختن دیگرانبی

کشان به  گردند و زوزهمی و کنندمی که احساس تهی بودنکند می تشبیه
کنند می پارسچون سگان  گردند،می شبانگاهان باز« :ددنبال بلعیدن هستن

 واگر سیر نشوند زوزه کمی گردند، زنند، در پی طعاممی گرد شهر پرسهو 
به هر طعمه که خالی  هااز سگ اي هگل )15 – 14 :59(مزامیر.» کشندمی

 نگران آن را خواهند کشت. د کرد ونخواه هرا پر کند حملها آن بودن شکم
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خواهند می فقطها آن هبلک .دد نیستنرخواهند خو"؟و چه چه موقع" این که
  ي خود را پر کنند.هاشکم

 هاساعت  هر روزکرد که چگونه  می  جعه کنندگان من اعترافااز مر  ییک
 ریزيبرنامه او ارد.ه دانگ دهمراه با خو را کند تا همسرشمی وقت صرف

براي بیرون رفتن و اي هبرنام  ،داشته باشند مشارکتبا هم  کرد تا بتوانندمی
تماشاي تعطیالت و در دو نفره براي مسافرت . گذاشتمی فرهدو نورزش 
 اجبار شدید اجرا. همه چیز با کردمی ریزيتلویزیون با هم برنامه يبرنامه

 شوهرشو خدمتی که به  او از کارها ينیروي محرکه و انگیزه شد.می
 يهمسر او وعده بود.او خشم بلکه ، نبودنیکویی  احترام یا عشق، کردمی
بخورد او تنها به کشان دنبال او بود تا او را زهوپرسه زنان و ز او بود. اییغذ

  پري شکم خود بود. دنبال

دارد میپرده برو خشم  ارتباط بین انجام کارها به صورت افراطی    ازاشعیا  
وقتی گرسنه شوند  گرسنه و در سختی بسیار در زمین خواهند گشت،ها آن«

 ».د کردنو پادشاه خود را لعن خواه گریستهند ن اخشمگینانه بر باال خو
   )21: 8(اشعیا 

کسب موفقیت این یش براي هاالش انسان و زحمتسلیمان هم به ت
موفقیتها از سر رشک    يو همه  هاتالش  يآنگاه دیدم همه«  :کندمی  اشارهگونه  

 )4:4(جامعه ».پس این بطالت است و از پی باد دویدن خیزد.می به همسایه بر
 "خشم"یا    "رشک"به نظر    شاید  موفقیتما براي کسب  ستپاچگی  و د  عجله

  ما براي موفقیت هستند. يهد اما در واقع این دو حس نیروي محرکیاین

کردیم به می مشاوره صحبت يبا آن همسر آتشین در جلسهوقتی 
او تنها از وجود فشار و ترس  او گیج شده بود.. موضوع خشم اشاره کردیم

را ترك   وترسید امی  داشت چونمی  هااید شوهر خود را راضی نگب  او  آگاه بود.
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لب به سخن گشود ولی باالخره  ،گونهفوالد سر سختیا نهایتاً اگر چه ب کند.
 ریزي کرده جلواو گفت وقتی کارها آن طور که او برنامه .اعتراف کرداو 

 کردعمل  گی همسر خود،نمردا  وخشم ادر زمان  شود.  می  خشمگین  ،رودنمی
 انتقادات برد.می سئوالپدر زیر یک ن ابه عنورا بخشی او  رشغلی و ثم

و او  رفتندمی فرویی بودند که در وجود همسرش هااو مانند خنجر يکوبنده
  شدند.می باعث ایجاد حالتی تدافعی در اورا تضعیف کرده و 

خود خشم او  خشم عامل پایدار این خانم براي بدست آوردن عشق بود.
و  بر او پیروز شده استکرد شرایط می داد که احساسمی نشانامی ا هنگر

د تا امید خود را باز یابد گردانمی همین حس او را مجدد به میدان جنگ باز
 ژيرحس رضایت در او ان کسبخشم به  روزي را به چنگ آورد.و پی
 .دانست که او را ناامید کرده استمی را مقصرش د و او همسریبخشمی

سر راهش  برهر که را حق نابه خشم کرد.می را سرزنش و تنبیهبراین او ناب
بخشد تا وجود افراد می حق برکت برخشم  اکند و ام می کوم حقرار گیرد م 

  .بگیردها آن این که حیات را از زندگیپر سازد نه  حیاترا از 
  

در واقع نیروي خشم  .کندمی محدود را اهانتخاب با اعمال فشار خشم
 .کند تا بتوانیم به کمالی که انتظار داریم دست یابیممی  مینأما را ت  يهمحرک

به  ما و دیگران رارود و می دیگران کنترل فراي تملک و این خشم اما
اندازد که می ئنهمیشه ما را به یاد تنفر قاحق نابه  خشم کشاند. می نابودي

گناه و در نتیجه  شدن افشا يجریمهتا کسی دیگر قتل رساند کسی را به 
  او را بدهد. درد کشیدن
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به او  رقاتل او به این خاط ازي کشته شد.اندتیریک اً نوجوانی در اخیر
 خیره شده بود.  پشت چراغ قرمز  شمان اوچ  ان بهوازي کرده بود که نوجاندتیر

 "مرد.می باید رو مسخره کرد. او با نگاه من": مورد گفته بود نقاتل در ای
  ود کننده است.بناحق نابه  خشم

 وق و حق دکن عزلمقامات را  ،دکن دبیدا خواهد داد ومی ما یدرون خشم
-نینفر  ما در خشم و سرگردانی  يسقوط کرده  طبیعت  نقض کند.را    ندیگرا

درست  رها شدن خشم است.تجلیات نفرین و فحش  رود.می کنان پیش
اي هولی وسیل ،فایده استبی و جیغ کشیدن و لعن و نفرین داست که فریا

هنگامی که با حتی  هستم يقو توهم که من یابی به ایندستاست براي 
 مدر تکبر متوانمی شاید شکست بخورم ولی شده باشم.خود روبرو  توانینا

همچنان  اام  ،خموده و خونی"گوید.می همانطور که شاعري .به خود ببالم
  ".هستم پاسر

 تدر نهایولی دیگران است  سمتگیري خشم ما به اگر چه جهت
خشم ما از یک شی حتی هنگامی که  ي ما خداوند است.هالعنمخاطب 

عدالتی و ما از خداوند به خاطر نا .کنیممی است باز هم به خالق حمله
و با تر باهوش تر،یم چرا که او مخلوقاتی زیباهست خشمگین هاتبعیض
را به طور  هاد استعداد و فرصتنخداو چرا از ما خلق کرده است. تراستعداد

کند نمیاي  هاشار  هاعدالتینا  همچنین چرا خداوند به  ؟کندنمی  مساوي تقسیم
شاید بعضی اوقات فکر کنیم او طرفدار شریر ؟ ندارد توجهیها آن  بهو یا 

میل  م بگیریم.از او انتقاخواهیم می .د شده استحباشد یا در حمله با او مت
آن خال و تالفی  در وجود ما در واقع هابه نقض و زیر پا گذاشتن حرمت

انتقام ما در گرفتن و خداوند  داریماست که درون خود یی هاو آسیب پوچی
انتقام از خداوند و دیگران این حالت ما در واقع    .از دیگران خاموش مانده است
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این میل ارضا نخواهد شد تا وقتی   است.  ردیگاي  هضد حمل  هباي  هحمل  است.
  ابودي را بچشد.نخواري و  شکست، ما هم طعمطرف مقابل  که

 فردي که خشم را در مقابل یکدیگر قرار دهید.حق نابه  خشم بر حق و
دهد که آسیب دیده است اما برکت طرف مقابل می  دارد زمانی هشدارحق  نابه 

خشم طعمی   کند.می  يشتراحساس جراحت و آسیب بیو یابد  می هنوز ادامه
شود فرد گناهکار و می باعث  طعمی که  .کندمی را بر زبان ما جارياز جهنم 

طرف را به توبه  است، سالحی افشاگرخشم  .خشمگین به توبه هدایت شود
کند می  این کارها را  همهخشم    .گرددمی  و باعث عذاب و درد  کندمی  دعوت

  و از آن توبه کرده تغییر کنند. ندوشرو روبه کاران با گناه خودگناهتا 
  

 به زیبایی گناه و عشق از تنفر ،اصلی خشم بر حق يدر ذات و جوهره
پذیري و عشق به سیبنفر از آتحق نابه بر خالف آن خشمو  وجود دارد

 ران است.از خداوند و دیگ  لستقالایافتن  به دنبال  حق  نابه  خشم  دارد.  کنترل
  کند.می خشم احمقانه را چنین توصیفي هانگیز بیستم رمزمو

                                          به عبث هاو ملت شورندها میاز چه سبب قوم«
                                               زمین به صف نکنند؟ پادشاهامی تدبیر

                                 بر ضد نشینندمی شورتبه م نو فرمانروایا شوندمی
                                    ا بگسلیمرشان يابیاید بنده بر ضد مسیح او؛ خداوند
  )3-1 :2(مزامیر » فکنیمان از خود بیشايهاو زنجیر

 هاد از غل و زنجیرخواهنمی چون که ؟اندخشمگین قدرچرا مردم این 
ها آن  انجام دهند.  را  دارنداهند آزاد شوند و کاري که میل  خومی  بند.ای  رهایی
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چکشی است حق نابه خشم خواهند.نمی ي شریعت خداوند راهامحدودیت
دارد که ما باید نسبت به خدا انجام خدمتی و که سعی به شکستن عهد 

ا ر ماحق نابه خشم سازد.می ما را با خداوند مرتبط هک عهد و خدمتی. دهیم
چقدر   سازد.می  کند رهانمی  ما رفتارکه باب میل    يخداوندبه  کردن  از اعتماد  

و ما  سازدمی امیال ما را ظاهر ترینعمیق ماحق نابه است که خشم عجیب
مانی که ز  کند.می  رها  به حال خود  همیشهز  اتر  عمیقبا احساسی از پوچی  را  

 عیانو  گیردمی خداوند قرارما در مقابل حق نابه  عجز و ناتوانی ما و خشم
جا و به حق  فهمیم در مقابل خشم به می در آن موقع است که ،گرددمی
  دفاع و عریان هستیم.بی داوند چقدرخ

 شودمی عاید ما و دیگران بر علیه خداوند عصبانیتاما آنچه که بعد از 
 یممنتظر  ما منتظر داوري او هستیم.  را داشتیم.نیست که انتظارش    چیزيآن  

او  يپسر یگانه بینیم کهمی آید اما در عوض دخشم او بر ما فرو که فوراً
باید از خشم عجیب  بودیم را بر خود گرفت.جازاتی که ما الیقش خشم و م 

  زیم؟ود چه بیام نخداو
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  عدالتیحمله علیه نا خشم بر حق:

  

که از طرف من اي هلحمکنم می تان بازگور داستانی که در ادامه برايد
 ي من معصومانه وهاواژه نرسد یازیاد شدید به نظر صورت گرفت شاید 

 از طعنه و کنایه در ايچاشنیکنم که می ، اما اعترافآیندغرض به نظر بی
  : نهفته بود. داستان از این قرار است کهها آن

و زمان بسیاري را از دست  لباعث شد پو(دن) خطایی کردم که  من
ناهار تر خوب اگر تو کمی زود"سوزان گفتم:  ار شخصیم،یمن به دست .همبد

طول سال ضرر در  کال شاید ی بزنیاحتت کمبخوري و از ساعت استر
را سریع آن  هم م گفتم و خود سریع این حرف را ".کمتري را متحمل شویم

نشستیم و  چند روز بعد سوزان وقت مالقاتی از من خواست. فراموش کردم.
و  مشکلی دارید؟ من يکارکرد من یا بازدهی کار ينحوه باشما " :گفت

 چطور !اصالً !نه "من جواب دادم: ؟کندمی چیزي هست که شما را نگران
نظرت را گفتی و من  من رهارباره وقت ناشنبه دسه" :او توضیح داد "!مگه؟

 "؟کالفگی و د یا از خستگیي نگرانی شما بواز خود پرسیدم این نظر از رو
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و آرزو داشتم  ه شدم و حرفی را که زده بودم به خاطر آوردم دشرمن ناگهان،
او را مطمئن کردم که من در مورد او  زآن رو رود.بدفتر بیرون  زسوزان ا
ر امیدوا  .بسیار راضی هستمخدمت و خود  ندارم و از کار و دل او براي    نگرانی

- و این حرف کوته درسانب ث را پایانمن این بح "تعریف و تمجید " بودم 
  دفن شود. هاتشویق اینزیر نه من فکرا

به آرامی از اتاق بیرون  .مرا قبول نکرد يهاتشویق عصبانی بود.او  اام 
ها ی وقتبعض" :شد گفتمی رفت و همانطور که روي صندلی خود خم

 ايجنسیبد  یااست    یک شوخی  یتهاحرف  یااذیت کنی  ی  هخوامی  نمادنمی
چشمانش پر از درد حال    صداي او نرم و قوي بود.".است  مخفیها  آن  پشت

  و خشم بود.

 و قبول کردم که دام شوحتیي او باعث ناراهاندادم که گفته من اجازه
صحبت   ياما بعد با شدت بیشتره است  بود  سخت شنیدن حرفی که من زدم 

شی و به این سادگی خداوند بااهی شبیه  وخمیچگونه    دانمنمی "  :کرد و گفت
من با قوت کلمات و مهربانی که   "نی؟اتومیچگونه    زنی!به دیگران آسیب  ب

گریه  شوم،خواستم فرار کنم، قایم می نشینی کردم.در چشمانش دیدم عقب
خداوند این گناه که کنم و به جایی مشت بزنم اما در عوض احساس کردم 

که او با ري کا يأمل بیشتري وا دارد تا دربارهمرا آشکار ساخته تا مرا به ت
در این دنیا   بخش بود.زان بر حق و نجاتوخشم سمن دارد بیشتر تفکر کنم.  

  چنین خشمی نادر است.

 یعنی واالتر یکند و براي هدفمی دعوت دهد،می خشم بر حق هشدار
تدافعی  شار از قوتی است که نهسر .کندمی زخمی طرف مقابل او را نجات

غمی نهفته است که سرشار از  ن خشمیدر چنی جویانه.است و نه انتقام 
دهد می هاز همه خشم بر حق اجازتر مهم .اشتیاق و امید براي تغییر است
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اشاره دارد  ه به مشکلی که بین توهین کننده و خدا وجود  توهین صورت گرفت
خواهند می یی کههادل ؟جوشدها میاز دلحق نابه خشمچگونه یک  کند.

  محکوم کنند. کنترل کنند، مالک شوند و 
  

حق نابه  عدالتی ممکن است بر حق یاالعمل ما با دیدن هر ناولین عکسا
اشتباه   زمانی که چیزي واقعاً  تنها و  ممکن است  سنجش آن تقریباً غیر  باشد.

ي بعد از خشم هارویداد خشم است. ،شودمی که نبودش احساساست آنچه 
 چالشیشود و وارد  می  محزون  با خداوندخشم بر حق    سنجید.توان  می  ولیه راا

درباره  تو چه بفهمم؟ يد دربارهبای کنی؟می اوند چهخد".شودمی با خداوند
و  کنممی احساس را مخشموقتی ؟ برسماي هخودم باید به چه نتیج

  "شوم؟رو روبه چه حقیقتی از خودبا  کنم بایدمی فکراش هدربار
گوش   9-6:  77در مزمور    نویسمزمور  حالتی گیجی  وبه لحن خشمگین  

   دهید:
                                    در دل ؛مآورمی دیارود خویش را به شبانگاه س«

                                              آیا کندمی اندیشم و روح من تفتیشمی
                                          و دیگر د؟ومخواهد ن  دخداوندگار تا ابد طر

                                          آیا محبت او هرگز نظر لطف نخواهند افکند؟
                                             يو وعده او برا ،پذیرفته نپایابراي همیشه 

                                           یض خودآیا خدا ف باطل گردید است؟ هاهمه نسل
  »؟رحمت خود را بازداشته است ،و در خشم خویش و، را از یاد برده
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از خشم و درد به سوي خداوند و  11و  10تمرکز او در آیات ناگهان اما 
بدانیم که با خداوند اگر ما    دهد.می  و شخصیت او تغییر جهت  تعمق در اعمال

تنها آن   ،واالت خود به حضور او برویمئبا سسپس  و  ایم  هشد  یوارد کشمکش
 تغییر مسیربه سمت خشمی الهی  درد و ناعدالتی  به    ماواکنش  موقع است که  

 تریناز رفتن به حضور خداوند با عمیق ماحق نابه خشمدر زمان  دهد.می
تو عادل آیا "واالتی از قبیل ئس کنیم.می خود امتناع یواالت درونئس

اجازه ها آن آیا تو به پیروزي خواهی داد؟ هران اجازییا تو به شرآ "؟تیهس
و عدالت را درجلوي چشمان خود  له کنند؟ دمرا زیر پاي خو ات دخواهی دا

  "نگاه نخواهی داشت؟

صبر براي دخالت و  از تسلیم  حق  نابه  خشم  ،گمی و عذابدرر میان سرد 
 در عوض، ورزد.می جدید امتناع نگرشیخداوند و نگاه به او براي دریافت 

 احساس  ،کنیممی ما اقدام به برقراري و اجراي عدالت اخد  به جاي  قتی کهو
 الت فریاددبه سویش براي اجراي ع  هکسی ککنیم این حق ماست چون  می
از عدالت بر  درکمانکنیم که قهرمان هستیم و می حس شنود.نمی زنیممی
 یلمتحنیز  یط اطراف  بر محرا    كدر  اینو  شکل گرفته    شخصیس امیال  اسا
   کنیم.می

توسط خداوند را ب ما را از بر آورده نشدن امیال  غض  علت  رسولیعقوب  
  کند: می با این کلمات توصیف

                                        رید اما آن را به دستخومی چیزي راحرص «
                                          اما شوید،می از طمع مرتکب قتل آورید.نمی

                  جنگ و جدال بر پا رسید.نمی خواهیدمی باز به آنچه
                                   ن رو که درآاز  آورید،نمی به دست اام کنید،می

                      کنیدمی کنید! آنگاه نیز که در خواستنمی خواست
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                                               کنیدمی زیرا با نیت بد در خواست بید،اینمی
  )4 – 2 :3یعقوب( ».ي خود کنیدهاتا صرف هوس رانی

اتفاقی  این .گردیممی قتلمرتکب  ،شوندنمی وقتی که امیال ما ارضا
کنیم و  جنگ پرستی خود بت اشتیاقمگر اینکه با  ناپذیر خواهد بود،اجتناب

یده شدن و صیقل ئهمان جایی است که فشار سااما این    تسلیم خداوند شویم.
ي ما را پر سازد هاپوچی دتوانمی او کسی است که .آیدمی یافتن بر ما وارد

گذارد و انتظار می او ما را منتظر ما را بر آورده کند. يخواهد خواستهنمی اما
 او ما  کنترل خود را از دست بدهیم.د  شومی و باعثکند  می  میل ما را تشدید

  . د اوبه ض باشیم یابا او یا کند که می مجبور را

خود اعتماد دارد و از اعتماد و امید به  قدرت و تواناییبه  حقنابه  خشم
 ارا ب خداوندبه تعجب آور نیست که کالم خدا امید  ورزد.می امتناعخداوند 

  .ندادمی مربوط اوعمل انتظار براي  رشپذی
                                   ند باش و دل قويمنیرو براي خداوند انتظار بکش،«

  )14:27مزامیر  ( » منتظر خداوند باش! ،آري ؛ردا

                                                  او اعانت و است؛جان ما منتظر خدوند «
  )33 :20مزامیر(» سپر ماست.

                                            و جان من در انتظار است، ،منتظر خداوندم«
  )5:130(مزامیر » .امیدم بر کالم اوست

او  .قرار خواهد کردیعنی اعتماد بر اینکه خداوند عدالت را بر انتظار
ي خودش نه ما. هامانکند ولی در زمی ضارما را اي هاخواسته ترینعمیق

 ماند ومی گمیدردر سر چنانو کار دارد هم سر قح م بردلی که با خش
را به سوي خداوند   او  گمی دلدرسراین    اما  "کنی؟می  چه  ؛خداوندا  ":پرسدمی
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 .دهدنمی  مان به سوي تعصب فرارييهاو ما را به خاطر شک  کندمی  هدایت
با خداوند دل صالح براي   هادر جدال  .گرددنمی  دلکند و سخت  نمی  عصیان

  سازد. براي او آشکار شخصیت خود را خداوند کند تامی وند صبرخدا
  

که   استاز شباهت ما به خداوند    عالئمیت و عواطف تاریک ما ااحساس
باهت دهند که ما به شمی ین اطمینان رااما به ما ااند هدش مخدوشاگر چه 

 قسمتی  يمنعکس کننده احساسات ما  ترینمخرب حتی  .ایمخدا آفریده شده
اما  اندچه تاریک و ضعیف این احساسات اگرنتیجتاً  ،استاز جالل خداوند 

ي عکاسی هانگاتیو ثلم .هستند آدمیجالل و عزت  يمنعکس کننده
هر جا از نگاتیو سیاه  دهد.می نچه را واقعاً وجود دارد نشانآ نگاتیو هستند.

و  خواهد بودن قسمت روشن این است که در عکس آ ياست نشان دهنده
انعکاسی از چیزي است که در واقع نورانی   پس هر سیاهی و تاریکی در واقع

براي شناخت شخصیت خداوند باید ببینیم که احساسات منفی ما  باید باشد.
 ،ناراحتی چگونه ممکن است کنند؟ از جالل او را آشکارمیقسمت کدام 

  ند را منعکس کنند؟جالل خداو ،ام حق نابه خشم و غیظ عصبانیت، ناامیدي،

 یخشم بر حق  يمنعکس کننده  در واقع  شرم و نابوديخشم ما نسبت به  
شریر را به باید با آن خشمی که ، که خداوند براي ما در نظر گرفته ،است

شود تا می که مالک دیگران یخشم و گناه را نابود کنیم. هداستهزا کشان
در واقع  شودمی کشیدهت حسادت سم به و نهایتاًخود را پر سازد  یپوچ
درونی و خدادي است که براي محافظت از دیگران در ما قرار داده  یحس

سوي تاریک احساسات ما  دور از دسترس نگاه دارد.را تا دیگران  شده است
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احساس نیکویی هستند که خدا براي ما در نظر آن تنها تصویري ناقص از 
  گرفته است.

و  آن مقصود نورانی يک ما منعکس کنندهاریو تاه بخشم اشتونه چگ
عجیب است که حتی  ؟است که خداوند براي آن در نظر گرفته است خوبی
 کنند.می پسندانه را منعکسما همچنان خشمی مشروع و خداحق نابه امیال

 کنندهلعن هايمزمور .هستندت نلعو پر از خشم بعضی از مزامیر 
 ،یی خشمگینهازوزه د.ندشمن را نابود کا ت دارنداز خداوند  ییهادرخواست

  :استکه خواهان عذاب شریران 
 از مردمان این دنیا که برهان، نبه دست خویش مرا از چنین مردما«

  )14:17مزمور ( »نسیبشان در این زندگی است و بس؛
                                 ،ایشان را مکش ،که سپر ما هستی، اما اي خداوندگار«

                                     ایشان را در قوت ا قوم من را فراموش کنند!ادمب
  )11:59مزامیر ( .»و به زیر افکن خویش بلرزان،

  )28:69( .»در زمره پارسایان نیایند از دفتر پارسایان محو گردند،«
                                باشد که شوهر.بی و زنش پدر گردندبی فرزندانش«

                                    يهو ویران  فرزندانش آواره شوند و گدایی کنند،
                                  يباشد که طلبکار همه خانه خویش را جستجو نمایند.

                                      و بیگانگان دسترنجش را به، دبط کنضدارایی را 
                                              ان نکند وسباشد که کسی بر او اح  ند.یغما بر

  )12 -10 :9(.» فکندابر یتیمان نظر لطف نی
                                          هاآن و حال آنکه کودکان تو را برگیردبهخوشا«

  )9 :137( »بزند! هارا بر صخره
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ود خواهد دشمن خمینویس  مزمور  ست.کافی نی  مرگ دشمندیدن    فقط
نه تنها باید  و یندبدفتر پارسایان پاك شده بشرمنده و از  را سقوط کرده،

حتی  د.نکشبگناه او را به دوش  ربلکه زن و فرزندانش باید با کشد،بعذاب 
  کوبیده شود. هانش بر صخرهدهد سر کودکامی حترجی

از خشم ایم  هتخوما آم   شوند.نمی  ینحیان هرگز به این اندازه خشمگیمس
است که  چه وقت د.باشحق نابه از اینکه بر حق یا نظره گیریم صرفبصله اف

حق  نابه خشم! هرگز ؟شودمی دارلکهحق نابه يهابا انگیزهخشمی بر حق 
د از آن یکه با موضوعیاز اي ه خشم به حق به ما نشان يهم به اندازه

براي رسیدن به خلوص خشم  قرار بود اگر. دهدمی هئخشمگین باشیم ارا
تبدیل به  بیابد آن موقع ما شدن ابرازانتظار بایستد تا افتخار کامل در 

  شدیم.می احساسبی یی یخ زده وهاباتر

ابراز شود. در  يدیگر و زمان گاهی خشم انسانی ما باید خاموش شود
کند می  ا ترسیمي م براکه خشم خداوند    مرزهایی  و ولگا  به سويحالی که ما  

م که خشم ما نیز به سوي بر حق و به جا باشی وارباید امیدرویم می پیش
با خشم خداوند همراه شویم و  که اگر به خود اجازه دهیم .تعالی یابدبودن 

تمرکز  زشتی گناه، م مثل شرارت،یتنفر باشم سپس بر آنچه که باید از آن 
 صیت خداوند را کشفتازه از شخي ما وجهی هادلآن زمان است که    کنیم،

  کنند.می
  

 است،و رحیم  بخشدمی فیض« یک سو از خشم خداوند متناقض است.
سوي دیگر کسی است و از  )8:145 (مزامیر .»دیر خشم و آکنده از محبت
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با  گی را،و تن ظغضب و غی گسیل داشت،شان را براي خشم سوزان خود«که 
حتی او را به  78مزمور  )49:78مزامیر ( »کننده. بودن ناتگافرشفرستادن 

 شود و خشم خودمی  کند که با خماري از خواب بیدارمی  شراب خواري تشبیه
نگاه خداوندگار همچون کسی که در خواب آ«: کندمی نثاربر دشمنان  ار
را خصمان خویش   که از باده نعره برکشد.  نگاوريج همچون   شد بیدار شد،اب 

  )66-65:  78(مزمور    »رسوایی ابدي دچار ساخت.به  پس راند، و آنان را    وا

تناقض در این  خداوند دیر خشم و منطقی است یا جوشان و کوبنده؟
 آید.می بنظراي هپیغام ساد ی را داراست.گجاست که خداوند هر دو ویژ

وقتی شود ولی نمی نو به راحتی خشمگیا .است خدا دشوارگین کردن مخش
بهتر است خشم او را آزمایش   است.  قاطعسخت و    وزان،مگین شود سکه خش
ایجاد ترس ریزد: براي می ولی خشم خداوند به دالیل مقدس فرو نکنیم.

) یا براي سرنگونی آنانی که اعتنایی !یا نابود شوید ید(گناهان خود را رها کن
ا هم رس ما را بشم خداوند و تخنویس مزمور کنند.نمی ي اوهابه هشدار

  سازد:می بطمرت
               گردیم.می و به غضب پریشان پذیرم،می زیرا به خشم تو پایان«

مان را در پرتو ناهان پدرانو گ اي،مان را فرا رویت نهادهيهاتقصیر
  و  شود،می کاهیده مان به تمامی در خشمتزیرا روزهاي حضورت.

 د سال استاروزهاي عمر هفت رسانیم؛میمان را چون آهی به سر سالهاي
ه وو اند حزنجز ها آن اما مایه فخري در واگر قوي باشیم هشتاد سال.

کیست که از قدرت خشم تو  کنمیگذرند و پرواز ممی زیرا به سرعت نیست؛
          که باید از تو داشت. زیرا خشم تو به عظمت ترس است آگاه باشد؟

                                تا دلی خردمند  ،بشماریم ي خود راهاروزپس ما را بیاموز تا 
  )12-7: 90مزامیر ( »حاصل کنیم.
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از اطاعت او  اگر عکس با ترس ما از او دارد. ینسبتخشم خداوند 
ما را  ،ل بودنفرض مستق خواهیم شد.رو روبه با خشم او خودداري کنیم

ب خشم خداوند ه سبکند که بمی  اعالن  نویسمزمور  .خواهد ساختسرنگون  
ست و قادر به ین يگریزاو را راه  )،3-1: 38(پدید گشته سالمتی از تن او نا

مانند مردي که مجبور به نوشیدن از شراب خشم  .باشدنمی تکان خوردن
سري ما را از خشم خداوند خود )3-1: 60است ( گشتهنگان د شده لخداون
  کند.می به او و توجهبرد و ما را مجبور به همکاري می میان

 و نهایتًا تنبیهکند می به تغییر دعوت دهد،می خشم خداوند هشدار
ي است که آوایی قو .استرانی و کنترل خشم سالحی براي حکم کند.می

 رهایی هازشتیکند و از می گناه را نابود کشد،می لشهرج و مرج را به چا
گناه به سوي ما  رخاطه بخداوند  تمرکز و نگاه خشمگینبخشد هر چند می

   .باز گشتبه سوي خود او در مسیح بلکه  نیامد

 بران را وادار کند تا از جام جوشان خشم او بنوشند.او وعده داده که متک
 سپس متکبرین تلو تلو خوران  از غیظ خداوند بر علیه گناه است.  یاین انعکاس

 جام از آنکه اما بر خالف انتظار اوند خواهند مرد.دجام خشم ختی از مس
تصور و  فراي توان  این    ح بود.یي مساعیس  ،نوشیداوند  دجوشان و تلخ خشم خ

 خشمکرد به یک باره می که پدر او را محبت و تحسین آدم کامل، .ما است
علیه او شد و بر د و ندارخداي پدر از پسر خود رو برگ کند.می پدر را تجربه

ی م متالشخداوند از ه زیر بار خشم وحدت تثلیث درظاهراً براي لحظاتی 
عهدي که در  .آن فداکاري با ما عهدي بسته شد يدر نتیجهو باالخره  شد

دیگر هرگز بار خشم خداوند را بر دوش آن به ما وعده داده شده است، که 
انسان کامل یعنی پسر با شکوه او  د برنخشم خداو .نخواهیم کردخود حس 

  یخت.رفرو 
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 خداوندخشم  يتواند روزي منعکس کنندهمی دننابود کر میل ما به
 عمل ،زندمی قتش آسیبآنچه به جالل و خلبر علیه خشمی که  باشد،

 ودبر او فر  شکسی که خشم  نگریستن بهکند تا از  می  او ما را دعوت  .کندمی
مورد غضب او  دیگرکه و به یاد داشته باشیم حیرت کنیم و شاد باشیم  هآمد

تا  حضور او تخلیه کنیم،م خود را در کند تا خشمی او ما را دعوت نیستیم.
  به سمت آن شریر. که الیق آن است. باشدکسی  يخشم ما نهایتاً متوجه

 آیا باید به سادگی خشم ؟باید با خشم خود روبرو شویمچگونه ولی 
 و انتخاب کنیم که مهربان  اجتناب کنیم  آنو از    بدانیمخود را خطایی  حق  نابه 

که کاري بیش ایم  هخوانده شدما  ولی    .نیستمطمئناً کمتر از این هم    باشیم؟
  بگردیم.متحیر و کنیم تعمق تا ایم هفرا خوانده شدما  .از این انجام دهیم

بمانیم و  آرام خشم هم باید  در زمانگوید که می به ما نویسمزمور 
گر ما را بر ریبداوند بخواهیم تا حس تخخنباید به سادگی از  .تعمق کنیم

 که مشتاقانهخواهد می از مااو  جایگزین آن کند. هاحساسی سازنددارد و 
  مل کنیم.أمنتظر باشیم و ت

                                                   و صبورانه انتظار  در حضور خداوند آرام باش«
                                                 ندکامران که در راه خویش  ناو را بکش! به سبب آنا

                                                                 را درج ي پلید خود را به انقشه  و
                                       مساز! از خشم باز ایست وخویشتن را مکدر  آورند،می
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                                               که جز ،ازتن را مکدر مسترك نما! خویشغضب را 
  )8-7 :37(مزامیر »نجامد.انمی به شرارت

منتظر باش و حرکت نکن! خشم و  بایست وقتی که خشمگین هستی
یی که هاکثر نزاعا ي ما به سوي میدان جنگ است.هام قد يکنندهتسریع
 خشم ما را ندارند. يشدهعرق ریخته  ارزش خون و شودمی ماخشم باعث 

نخواهد کرد مگر تر عمیقو تر ي خداوند گشودهاهرگز دل ما را برحق نابه 
سم زدایی  ریزیم.بدور  را  زدایی کنیم و اضافات آن اینکه ما خشم خود را سم

 وآگاهانه انتخاب کنیم  گیرد مگر آنکهنمی خشم ما صورتو خالص کردن 
جان تخلیه شود، در بی ايیا حتی شی بر سر شخصییم خشم ما هاجازه ند

فشار خشم به خود بپیچیم اما این  گیریم که ازمی چنین شرایطی ما تصمیم
خشم خود بنشین و بگذار مانند طوفان تو را در  ش! پاياآرام ب کار را نکنیم.

  بر پیشانی تو باقی گذارد.اشتیاق عرقی از  ،بگذار غیظ د.نشکبهم 

استراحت  يابه معنصبر کردن  کند.نمی تظاهر کند.نمی انکار صبر
جا ریشه دوانده   است که خشم شما در آن  زمینیگذاشتن به    بلکه قدم   نیست.
 که از ما انتظار دارد صبر کنیمداریم  خداوند  نسبت به    ی کهخشمهمان    است.

  او باشیم.منتظر دیدن عدل و نیکویی و 

-میقع شناختبه    ما  ي دلهاانیم دریچهوقتی که انتخاب کنیم آرام بم
 یمشومی  شرایط ما است و متوجه خداییکه فراي    شوندمی از خشم باز  يتر
آرام  بدیهی است، رسد.می عقب نشسته یا برضد ما به نظر ،است ساکت که

 ،ایجاد شده استي خشمی که از شرارت هاماندن از صدمات و پیامد
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تر را به جنگی عمیقاین است که ما  اما هدف اصلی آن کند.می جلوگیري
  با خدا دعوت کند.

  

دیشد هاي خویش بینبستر در دلتان بر کنید؛خشمگین باشید اما گناه ن «
ما را به تعمق  از هر چیزي خشم باید بیش )4: 4مزامیر ( ».شیداب و خاموش 
صداي تفنگی است مانند  خشم    معموالً !مستقیم  یبکشاند تا اقدام   در سکوت

داریم و به خیز بر  روعشود تا از نقطه شمی ابقه دو شلیکبراي شروع مس که
 باشدخشم باید تفنگی    اام   ش رویم.یو نابودي پ  ناز پا در آورد  ،سمت کنترل

تعمق و تفکر چیزي اما ما باید درباره چه  کر کردن.نشستن و في شروع برا
  کنیم؟

شتیاق قوي براي  ام دهید؟ اخواهید انجمی  واقعاً چه کاري
 گیر شما شده است.گریبان  رانگدی  ردن و نابود کردنواز پا در آ  ،کردن  کنترل

شما است که نجات یافته و  اشتیاق درونیمنعکس کننده این اشتیاق آیا  اما
حسی عمیق  ،درون شما استدر واقع آن خشم که  تبدیل شده است؟ آیا

نیست که دچار  ین بردن گناه در فرديدعوت به تغییر و از ب براي هشدار،
 ؟است نیز گشتهسرطانی شده و درد او باعث ایجاد درد در قلب شما اي هغد

میل به  و شما شده یدلندیشید که چه چیز باعث سختابیتر عمیق اگر نه،
  نجات فرد مقابل را در شما از بین برده است؟

را در  یچوبتیر ما  دستور عیسی بر آن است که اول 
را هر چه یعنی  فکر خار در چشم دیگري باشیم.ه ینیم و بعد ببچشم خود ب

در واقع اگر در ما دانیم و از آن متنفریم  می و توهین  که ما در دیگران اشتباه



 فریاد روح                                                                                                                                               101    

ها آن  اگر از گناهان .اندازه متنفر باشیمهمان به هم وجود داشته باشد باید 
باشیم براي نشویم متنفر می ود مرتکبخ کهاي هبیش از گناهان مشاب

ها آن اما اگر از گناه دل خود بیش از گناه  باقی خواهیم ماند،حق  نابه  همیشه
 بودن  ضعف دیگران و صبور  ازو غمی    و بر حق  خاموشخشمی    یم،نفر باشمت

  شود.می نسبت به آن در ما ایجاد

که است می خشز ااي هخشم ما هر قدر هم که باشد ذر
 فرو ریخت.  دبر سر یگانه پسر خوبه خاطر من و شما  احساس کرد و    خداوند
خداوند که بر  گره کرده پس مشت ،کوبیدمی شم با مشت بر میزخاگر از 

 چگونه خدایی است که ترجیحاین  صورت پسر خود نواخت را تصور کنید.
به صورت  شمگین خود راخو شده  يدهد به جاي من و شما دست گرهمی
ترس باید  خواهیم خشم ما به سوي بر حق بودن عمق یابد،  می  اگر  زند؟  دخو

  خداوند در ما رشد کند.

تر قرا عمیدهد بلکه آننمی رامیخشم ما را آ
جاست  جا نیست که ما خیلی عصبانی هستیم بلکه آن در آن بحث کند.می

 يوقتی خشم ما متوجه م.یتمگین نیسکافی خش يکه ما هرگز به اندازه
   انگیز و ناچیز است.رقت ،شودمی یا کسی ءشی

و این  باشدو گناهان  هاتمام شرارت متوجهقرار بر این است که خشم 
از این که چگونه در  مشیخشمگین باباید و  ما شروع شودخشم باید از خود 

خشم صحیح  براي عمق بخشیدن به .ایمدیگران مردود شدهمحبت کردن 
  باید بفهمیم که چگونه باید به خشم خداوند بپیوندیم. و به حق 
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 دارد؟را به انجام رساندن چه کاري  امید چیست؟ يخشم بر حق شبیه
بیند و می خود آسیبو  کندمی دعوت به تغییر هد،دمی خشم بر حق هشدار

متناقض از جایی که قدرت وارد   .ض استخشم حقیقی متناق  .زندنمی  آسیب
این  سوزد.می لحهاصا دارد ولی در میل و اشتیاق به مکردن آسیب و درد ر

  باشد.می شکننده نیز ،اطع استخشم با اینکه ق
  

خطرنزدیک است! ندایی است  .است غمانبی به دلخوشان و يهشدار
عشق را زیر خطر هستید و ممکن است شما در گوید: مراقب باشید! می که

 کننده را آگاهاین هشدار تخطی زنید.بن صدمه او دیگر دپا گذارید و به خو
هشداري است   توسط او صورت گرفته است.اي هیا حمل  تعرضسازد که می
ن است دل را ي که ممکزرا بر مر تمرکزو  گویدمی شکستي دربارهکه 

 گرداند.میبرنابود کند 

را مخدوش دیگران مسئولیت انتخاب آزادي و  اجازه نداریم کهما هرگز 
را به سمت صدمات است که توجه این  ما يویژه يو وظیفه حق .کنیم

 که در خشم نآنا .بگذاریمدیگران  يبالقوه جلب کنیم و تصمیم را برعهده
حاصل از  و فقدان خواهند دردنمی در واقع شوندمی ورغوطهحق نابه 

 آزادياز مانع ها آن .دیگران را دیده و متحمل شوند آزاد يهاتخابنا
خشم بر حق  پوچ و تهی رها نخواهند شد. که دنشوند تا مطمئن شومی

را  هب بالقوخشم بر حق تنها آسی سازد.نمی محدودهرگز حق انتخاب را 
  يهانگرانی  يبارهدروقتی سوزان    .گویدمی  آن سخن  يآشکار کرده و درباره

بودم را  شباعثاو آسیبی که من  پرسید، اشکرد شغلیعمل ردمن در مو



 فریاد روح                                                                                                                                                103    

نیامده بود تا دستها را بر پهلوهایش گذاشته و حمله مرا با او  کرد.آشکار 
چشم در چشمان من بدوزد با جسارت  پاسخ دهد بلکه او آمده بود تا  اي  هحمل

و حق  نابه  تیاولیه من براي به دست گرفتن قدري  هو به من بگوید که حمل
 آمیز نبوده است.موفقیتقانونی غیر

از او کرده بودم ساعت ناهار و استراحت سوزان   يکه من دربارهانتقادي  
مرا  ضعیفي هئوال او حملس ي مالی خود من بود.هادر اثر شکست در واقع
با اصل کار او هیچ مشکلی  که بدانمکرد می و من را مجبور کردمی آشکار

من  يحمله يبر علیه او .من به خاطر کار کردن او نیست انینگر .م ندار
  افشا ساخت.را م ایستاد و گناه 

کند می تصورخشم بر حق  .کندمی ما را دعوت به تغییر ،بر حقخشم 
 .چه خواهد شد ،درون قلب طرف مقابل را آشکار کند اگر بتواند سرکشیِ که

 یابد. ابود و زیبایی را بازطراحی شده تا زشتی را ن خشم ابزار جراحی است.
محبت کردن آموزش دیده و توان تجسم زیبایی در دستان کسی که براي 

م توانیمی  هنگامی  است.  تجدید حیاتي  ابزاري برا  ،خشم بر حق  تیغِ  را دارد،
نه   داشته باشیم. ایمان  ،ریم که به شگفتی نجاتبابزار خشم بر حق بهره ب  از

ایمانی بلکه  ،و نه حتی پذیرش ذهنی نجات ياز نجات و رستگاراي هبه اید
   و به انجام رسانده است. نمودهگیري که خود خداوند آن را پی

 .سازدمی  گمی و شگفتیدرسر  غم،  شادي،مملو از    ي ما راهاشخصاً دلاو  
از آن اي هدر گوشي ما با تلخی در جدال است اما هادلکه درست است 

  گذارد.می کننده کنارر و تخطیاکي گناهگرم و برکتی برا یآغوش

درد زایمان  مانند تا حديدیگران نجات  رویايبرکت دادن و  میل به
در او  ي کهامیددردي که سوزان به خاطر من متحمل شده بود و  است.



 فریاد روح                                                                                                                                               104    

از آشکار تر سختبراي من داشت تحملش  رهایی من از گناهمکشمکش 
رد کردن او  و تقریباً کردیف لطتي او خشم او را هااشک .شدن اشتباهم بود

  را غیر ممکن ساخت.

ه در حق است که براي رستگاري و نجات آنک زیباییاستعداد و توانایی 
 ،استتر  خشمی را حس نکردن بسیار آسان  .تو تخطی کرده خشمگین باشی

   دوري کنیم.از گناه  از طریق آنخواهیم میاست که  بینبود خشم انتخا اام 

 خیزد که ما جالل خداوند را در مخاطرهمی رخشم بر حق آن موقع ب
است که تر آسان دشواري است. يوظیفه توان گفتمی حداقل بینیم.می

 سرزنش خود بپوشانیم. يخشم خود را با مشغولیت یا حتی انکار به وسیله
ي هایبسیم و در خلوت آایجاد کنیم و برو  یاست فقط خراشی سطحتر  آسان

  بیشتر را متصور شویم.

 رود و تخطی کننده را دعوتمی ي تخیل فراترهاخشم بر حق از قلمرو
 را دعوت و طرف مقابل روبرو شودکه باعث آن شده اي هبا صدم کند تا می
از دعوت   رخشم بر حق باید کاري فرات  بگذارد.قدم در مسیر بهبود    کند تامی

خشم بر ز کتمرو  حیرتباید او را به . کننده به تغییر انجام دهدتخطی
   کند. دعوت خروشان خداوند

هنگامی که خشم ما با غم از دست دادن کسی، یا از دست رفتن این کار  
راستاي   مخلوقاتش درچگونه    بیندمی  کهتر از همه غم خداوند  مهم  خطا کار و

اهد بود تا درد وخ یدرد ما پل .ممکن خواهد بود ،کنندمی نابودي خود عمل
   خداوند را درك کنیم.

همچنین به  واو از درد فرزندان خود  گرید.می خطاکارقربانی و  براي او
  شود.می خطاکاري که در گناه است غمگین خاطر
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رکز ممت  تنها فوران غضب نیست.  دید باشد.شبسیار  تواند  می  خشم بر حق
 زخمی نیست. از دهان تنها خارج شدن طعنه و اتهام دار است.جهتو 
کسی  (الهیدان و نویسنده آمریکایی) ؛نردچفردریک بو. کند تا شفا دهدیم 

خشم  شود.می و زخمیکند می یمکند که زخمی توصیفواقعی دوست را 
 واکسینهتر شدید و است که دیگران را از صدمات بالقوهاي هبر حق ضرب

ن به عنوا ن ما است.صورت خشم بر حق مانند تنبیه فرزندا در آن کند.می
 همان  باز دارد.  بعديتر  کند که ما را از صدمات مخربمی  عمل  دردي شدید

خشم مخرب ما  کنیممی عشق به نیکویی رشدو از شر  تنفرطور که ما در 
می بر حق داشته باشیم شاینکه خبراي  .شودمی مبدل به خشمی بر حق

  ترس مقدس خداوند ما را فرو بگیرد.اول باید 
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  مخربحق: اضطرابی بهناترس 

  

ي هوزانر  يهاالیتعبه ف  دکرمی  ف آشپزخانه را تمیزطور که ک  ترزا همان
زیاد بود که تنها در چنین زندگی چنان  يمشغله کرد.می فکر یشپیش رو
با این حال  .بپردازدکارهاي خود ریزي برنامهتوانست به رویا و می لحظاتی

بعد   برسد.  خواهران  يتا به جلسه رسانیدمی به اتمام تر  باید کار خود را سریع
 چند ساعتی طول  احتماالًداشت که  ی از باغبانان  گروههار با  ان  ياز آن برنامه

  .کشیدمی

اتفاق صبح بود و  فکر .جوشدمی دلش مانند سیر و سرکهناگهان 
پسر او با کج خلقی از خانه بیرون رفت و  رابرت، به خاطرش آمد. موضوعی

  "!ندلعنت به این زندگی گَ"یر زبان گفت: ز

و آید می بنددارد حس کرد که نفسش  شید.دست ک کارياو از تمیز 
 اما ،و به نظافت ادامه دادخودش را جمع و جور کرد دچار سر گیجه شد. 

اي هسپس متوجه شد که چند دقیق .توانست بر کارش تمرکز کندنمی
تصاویري از رابرت ذهنش  است. شدهخیره اي هحرکت ایستاده و به نقطبی
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فرو  ی سختو او را در عذابترس گریبانش را گرفته . را متالطم ساخته بود
  برده بود. 

زیاد از او افسرده بود و  .بیشتر اوقات تنها بودنداشت و  یترابرت دوس
معلم  براي انجام تکالیف مدرسه نداشت.هم اي هو انگیز شدنمی خانه خارج

کرد رابرت ابراز نگرانی و از برخورد و عمل دتماس گرفته بوکالس او دیروز 
دگان رساند جلوي دیبخود آسیبی به  ممکن استتصویر اینکه او  کرده بود.

آب کمی رفت تا  .دهانش خشک شده بود .زدمی موجترزا مانند روحی پلید 
خود   .هایش را نگاه داردتواند اشکنمی  ت ولی احساس کرد کهسنش  بخورد.

ذهن ود ادامه داد و این افکار را از ر خابه زور بلند شد و به ک ه داشت،انگرا 
  خود بیرون راند.

  

ي تهدید کننده در هاخبر شنیدنحس وحشتی نیست که از  فقطترس 
آسیب یک فیزیکی یا  يلعمل به تهدیداعکس فقط .شودمی در ما ایجاد

ترین و با کوچک  سایدمی  وجود ما رااست که  اي  هزعدم قطعیت هر رو  نیست.
 یکی از حاالت زیربه تبدیل کم کمترس  شود.می برانگیختهمحرکی 

ذهن ما  بهدلیل بی يگاهی افکار .اضطرابی و افروختگبر نگرانی، شود.می
 هر چند ،بدون وجود عاملی عینی بترسیم گردندمی باعثکنند و می خطور

شده  در ما یحسایجاد چنین باعث  چه چیزي شویم کهیم  متوجهبعد از آن 
توجه بی  يهمسر  یا  ،کندمی که مسائل را به شما تحمیل  یشاید رئیس است.

این  يشلوغ. همه کار ساز یا حتی میزن دردسرفرزند نوجوا نشناس،هوظیف و
  .گردندباعث ایجاد چنین حسی در شما توانند می موارد
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ترس  يزیر مجموعهدر ت را ااساز احسوسیع  یطیفتوانیم می ما
اضطراب به همراه   ،نگرانی  افروختگی،بر  :شاملطور صعودي    بگنجانیم که به

ت و اس این احساسدر شدت ها آن تفاوت شوند.می خوف وحشت و ،ترس
این  هم همیشهناگفته نماند که  رس ندارد.ت محركعامل  شدتربطی به 

  .کنندنمی عملدیگر هماهنگ دو عنصر با یک

 کثیف آشپزخانه مضطرب شوند. با دیدن زمینِممکن است  هاخانم 
هم راضی   ،به هم ریخته  يخانهاز  دیگران نه تنها با آن مشکلی ندارند بلکه  

 خوابیبی شب قبل از امتحان دچار) ترمپر( یان منودانشجبرخی از  هستند.
شود که نتوانند  نگرانند که مبادا در امتحان سئوالی پرسیدهها آن .شوندمی

به چنین ي نیز وجود دارند که اصالً شجویان دیگردان .آن را پاسخ دهند
کنند و سپس به می توانند مطالعهمی تا جایی که کنند.نمی موضوعی فکر

را  هنمرها آن ینجاست که میزان نگرا جالب آن روند.می خواب عمیقی فرو
و حدتی هر کدام در شدت  د.زاده هستنعمونی و ترس گران کند.نمی تعیین

ها آن عاملدانید می آیا گیرند.می چشمهسرهر دو از یک حس  اام  .فاوتمت
   چیست؟

 ،شدت آن ترس استترسند و تفاوت در  می  یي مختلفهااشخاص از چیز
و به عبارتی وقتی  ترسیممی خارج از کنترل ماستما از آنچه  ياما همه

ما نسبت اکنش وترس  .تواند ما را بترساندمی چیزي خارج از کنترل ما باشد
ن نیستیم منابع کافی در اختیار ئخطري است که براي مقابله با آن مطمبه 

 )ايهرابط  یافیزیکی  (  که تهدید خطرشود  می  انگیختهترس هنگامی بر  داریم.
  کند.می آشکاررا دانیم می و مهمعزیز نچه عمیقاً حفظ آ برايناتوانی ما 

پسر او خود مختار و  .انست براي رابرت کاري انجام دهدوتنمی ترزا
 امتناعاز روبرو شدن با آسیب روحی خود  اگر رابرت کنترل ترزا بود. از خارج
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 اما .ف بزند و کمک دیگران را بطلبدرح توانست دعا کند،می ترزا ،کردنمی
گی خواست در افسردمی اگر رابرت توانست او را مجبور به تغییر کند.نمی

ترزا نگران بود زیرا  .گیردبن کمک از پزشکا ستتوانمی رودنفرو  يبیشتر
  از خودکشی رابرت شود. ست مانعنتوانمی نهایتاً

 زدکه در مورد خطري گوش  وجود دارد  عامل تهدیدي  ،هاترس  يدر همه
ي هادر دنیاي سقوط کرده با انسان ما    گوید کهمی  به ما  مقدسکتاب  .کندمی
 "شاهزاده این جهان"ارت تجسم شر ،شیطان م.کنیمی یزندگکار هگنا

 مختلفی  خطرات  و  دانند که دنیا پر از تهدیداتمی نمسیحیا شود.می  خوانده
در  چه مشکالت با همکاران مشکل آفرین باشد، دتوانمی هر روزو  است

و  راتخطها آن ترینشاید بد .خانه یکدیگر در روابط با یامحل کار و 
  از کنترل ما هستند.خارج  ی باشند کهتهدیدات

  

 روز به وضوحِآن ي) ده ساله بودم اما خاطرهترمپرسی سال پیش من (
این فکر به   ن ناگهاکردم. می نگاهاتاقم  ياز پنجرهبه بیرون  است. زدیرو

 حیوانات و ،هاگل مرگاز  روزي من هم خواهم مرد.ذهنم خطور کرد که 
رو روبه  ولی قبالً هرگز با واقعیت مرگ خود  ،آگاه بودم ي دیگر  هاحتی انسان
  رویارویی با مرگ خود وحشت زده شدم.از  نشده بودم.

هر شب سنگ قبري با اسم رفتم و می به خواب ا دشواريتا یک سال ب
نزدیک اي هآیندیا در  زمانکردم همان نمی فکر شدم.می خود را متصور
توانم نمی و مرگ اجتناب ناپذیر استروبرویی با دانستم می یخواهم مرد ول

   .بگریزم  گاز مر
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آن را بارها و من مرگ واقعیتی است که دانم می ام،شدهتر بالغحاال که 
درِك  يبه اندازه آنتصویر  صادقانه بگویم، ام.شاهد بودهدر زندگی دیگران 

 اياز دست دادن قو پیر شدن، رِ تصو .ام، ترسناك استده سالگیزمان 
عدم توانایی در برخاستن و سالمندان و  يخانه رد بودن ،فیزیکی و ذهنی

  .هستندترسناك براي من  بیان سخنانی واضح، همگی

-تخت هر هستند که در هر گوشه و زیر تهدیداتیدرد و عذاب  مرگ،
گر بودقدرت ناو  از حضور    زمان کودکیدر    بسیاري از ما  .اندخوابی کمین کرده

توانیم نمی ناتوان هستیم و آنکه در مقابل  دانیممی و شویممی آگاه مرگ
 نویسنده  کند.می  تأکیدمفهوم وحشت از مرگ    رکتاب جامعه ب  از آن بگریزیم.

در آن  و در زندگی به بار خواهد آورداي هفاجع کامالً آگاه است که مرگ
ما از مرگ فیزیکی   .دشمعنی خواهد  بی  زمینی  یرد و موقعیتوآهر دستزمان  

تکه شدن و نابودي تکه  تجزیه شدن،  از تحلیل رفتن،ا  م   ترسیم.می  و شخصی
شدن از تجزیه    و  ترسیممی  میان بیایدهر گاه اسم مرگ به    هستیم.  هراسان

  ترسیم.می موجودو از بین رفتن یکپارچگی و نظم 

د را کرد که ترس خونمی او سعی .هراسیدمی هم از مرگ نویسمزمور 
از ي دتعدا( .ودبیمار بکه  ییهادر زمانبه خصوص  د مخفی کند.از خداون

آورد تا می خداوند فریاد بر رو بهاو  ).اندمزامیر در زمان بیماري سروده شده
خداوند   ستایشگزاري و  ردر واقع مزمور شک  30مزمور    او را از قبر نجات دهد.

حالی که وضعیت او رو به  اما در است.نجات داده از مرگ است که او را 
   :کندمی اي پیشین خود نزد خداوند یادروزهاز رود او می بهبودي پیش

 

                           رفتنم به گودال چه فایده؟ وو در فردر مرگ چه سودي است « 
                                                            آیا خاك تو را خواهد ستود؟



 فریاد روح                                                                                                                                                 111    

                                                           آیا از امانت تو خبر خواهد داد؟
                                                    بشنو و مرا فیض عطا فرما؛ خداوندا،

  )10-9: 30(مزامیر »  یاور من باش. خداوندا،
  

 انتهايمرگ  نهفته است. یجدای تشحو در واقع ،از مرگ ترسِ در دلِ
ریم آنچه و آنکه را دوست داریم براي همیشه از دست وقتی بمی  .تنهایی است
 مرگ نگریم،به آن ب کالم خدا يواقعًا اگر خارج از محدوده خواهیم داد.

تی فیزیکی در مرگ حقیق جدا کند. نیز از خودمان ما را به راحتیتواند می
ي هارویازیرا کنیم می حسترس را  ن زمانآ در عین حال سمبلیک است.

 دهدمی را تشکیلهویت ما  اساسو  بخشدمی درونی ما و آنچه به ما حیات
   .گیردمی در معرض نابودي و تهدید قرار

براي   انتظارو آن    م بود  دانشگاهدین خبري از  یشن  منتظر  ها) ماهترمپرمن(
م و در التحصیل شدفارغالج از کی لاي عهابا نمره .من بسیار عذاب آور بود

صر بودند ُم داساتی  يهمهالهیات در حال تحصیل بودم.    يسال آخر دانشکده
   تحصیل بروم. يامهدبراي ااي هشگاه برجستنکه به دا

ي گذرانده هاو تعداد واحدنام را پر کردم. دروس ي ثبتهافرم  آنبعد از 
ي هاغذ بازياینکه کاد از  عب  ه فرستادم.ده را ضمیمه کردم و به شش دانشگاش

بعد از یک هفته ترسان   .وجود مرا فرا گرفت  يشدید  پستی تمام شد وحشت
و از خداوند   کردممی  با دستانی لرزان دعاو    سر زدم صندوق پست  و لرزان به  

ماه طول کشید تا  6البته  ام را ببینم.ي قبولیهاکردم که نامهمی التماس
به صندوق پست لرزان  ترسان و  د ولی هر روز  یسشگاه به دستم رنجوابی از دا

در  تحصیلي هادام رویاي  نابوديزد. می زدم و سراسر وجودم یخمی سر
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رگ و هر شکل از م بنابراین  .بودگشته برایم در حکم مرگ هویتم  ،دانشگاه
  انگیزد.تواند ترس را در ما برمی نابودي

در همه یر یا زود که د رساندمی وجود مرگ ما را به این نتیجهواقعیت 
 روابطو در    باشداگر زندگی شما کامل    .شدخواهند    روبروترس  با  شان  زندگی
ش باشد، سر جاي خودهم تان زندگی يهاقسمت و تمام  باشیدق فخود مو
واقعیتی  ازترس " .ی در وجود شما باقی خواهد ماندنهایتاً یک ترسباز هم 

  ".گتاریک و ناشناخته به نام مر

رسند ترس می افرادي که شادتر از دیگران به نظر باور دارم  قعدر وا
 ي شغلی،هاتموفقی از مرگ به معنی جداییبیشتري نسبت به مرگ دارند. 

  است.تان و حضور عزیزان این دنیامزایاي  ،نسبت به شما احترام دیگران
  

 هر چیزياز    بیش  براي ماکه    موضوعی  حفظخطر ناتوانی ما را در  وجود  
تر هر چه نگرانی مهم  .است  شادي ما  موضوعآن    و  کندمی  آشکاراهمیت دارد  

سبز نگاه دارم توانم باغ خود را سرمی من  هستیم.تر  ناتواندر حفظ آن    ،باشد
انم تضمین کنم که وتنمی  اما  نگاه دارم.  پاكي هرز  هاو تقریبًا آن را از علف

  خواهند بود. گناه آزادکنند و از اسارت می فرزندان من هم در خداوند رشد

مان دور روزمره قصد دارد که ما را از واقعیت درماندگی و ناتوانیزندگی 
 انجام ترغیب ما به وارد شدن در توهمی عمیقنگاه دارد و این کار را با 

مسلط هستیم و ي خود هاما بر زندگیاین که  مبنی برتوهمی . دهدمی
موفقیت و با  مسافرت بگذاریم    يتوانیم برنامهمی  ست.آن در دستان ما  کنترل

ولی فکر کنیم که بسیار قدرتمند هستیم  خود را اجرا کنیم وي هانامهرب
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 و شده دهمانرو ما د دنابود شواي هدر لحظتوانند می ما حاصل دست رنج
  باقی بمانیم.مستأصل ن هیچ کنترلی بر امور بدون داشت

شوند که می باعثها آن .کنندمی آشکار ار ي ماهاما ترس يهاخواب
من (دن)  اکثر اوقات،خود داشته باشیم.  يهانیم نگاهی روشن به ترسما 

اما  ،گردم می بیداري دچار مشکلبعد از یم هاخوابخاطر آوردن براي به 
این  .است هااز این خواباي هف خواهم کرد نمونیکه براي شما تعر خوابی

  چندین بار براي من تکرار شده است. یک سالخواب در طول 

خواب از آنجا شروع شد که من به کالس جبري که ده هفته بود در آن 
 شرکت نکرده بودم وارد شدم و متوجه شدم که وقت امتحان نهایی است.

ي صفحات نوشته شده بود وقابل فهم جبري به ر  ري غیهایک سري فرمول
 توضیحمسئله را قدم به قدم  يیجهو نت مدادمی پاسخها آن که من باید به

قلم حسی شگفت   يهاجنبش  اول،  با وحشت شروع به نوشتن کردم.  دادم.می
کار به  هکردم کمی حس اام  کنم،می دانستم که چه کارنمی انگیز داشت.

  رود.می پیش

روي  دارد.می من قدم بره به سمت معلم را دیدم ک م،چش ياز گوشه
حرکت او به سمت من سریع  ادامه دادم. ه نوشتنخم شدم و ب خودي ه برگ

نوشتم تا وقتی که همه چیز میتر شد و من در عوض سریعمیتر و سریع
پاسخ ي  هابرگه   ناگهانان خود را جلوي کالس دیدم و  هناگ  .گشتتیره و تار  

رنگم کردم می را برداشت و حس هامعلم برگه م پخش زمین شدند.از دستان
بر افروخته شد و معلم  يچهرهگردد. می نسبت به او کوچکترام هپریده و جث

 ناگهان خوابم ناپدیدو  کردمی به من توهینآمیز با کلماتی زشت و تحقیر
  شود.می
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من از  .کرداشاره میبر امور  کنترل از نداشتن خواب من به وحشت
که چرا باید در آن کالس  متدانسنمی اطالعی نداشتم و در واقعامتحان 

تصادفاً به دنیایی  نشینم.می شوم ومی لوحانه وارد کالسباشم اما من ساده
د اما من شرایط الزم براي انجام آن کار خواهمی چیزيپا گذاشتم که از من  

شادي  اگر چه براي زمانی کوتاه از کار خود .کردم  خود را ولی سعی را ندارم 
 .است واقعیغیری من فهمیدم زندگ اما نهایتا کردم،موقتی کسب  و نشاطی

یم گذاشته شده قدرتی هادوش ري که براب حمل براي احساس کردم که
  ندارم.

کنیم که در دنیاي فردي بزرگتر می احساس  یما به طرق مختلف  يهمه
شغلی توانیم در می گیرد که مامی چه کسی تصمیم .ایماز خود گیر افتاده

صاحب کسب  خود  دي کهموار در معدودبه جز    ؟مشغول به کار شویم یا خیر
که ما را سر   داردکاران ما  صاحببستگی به وجدان  در واقع این    و کار باشیم،

را محترم ندانیم ها آن افرادي که حتی ممکن است ما !کار نگاه دارند یا خیر
اگر صاحب کسب و کاري کنید  می  آیا فکر  .نداشته باشیم  هابه آن  اعتماديو  

صاحب شرکتی بودیم که  اگر ما بود؟ می ما بهتروضعیت  ،بودیممی شخصی
کرد؟ می آیا شرایط فرق کردمی توزیعدیگران  بینلید و تورا محصوالتی 

یی هاحتی آن .مدیشمی نترلمشتریان کي هذائقبا تغییر هم آن موقع  !خیر
بر هیچ امري رسد کنترل همه چیز را در دست دارند در واقع می که به نظر

  د.کنترلی ندارن

بسیاري از ما است که  عادي موضوعیخواب کالس جبر من موضوع 
سمبلی از درماندگی است که هر روزه این خواب  .را داشتیماي هچنین تجرب

 ما هستند.  يهاویري از درماندگیمان تصيهاشویم. زندگیمیرو روبه  با آن
ما  م.شویمی مرگ با حضور و قدرت دیگران بمبارانزمان تا  تولدزمان از 
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 گذاريثیرأت  یی بدونهانیستیم تا انتخاب  آزاد  بگوئیمیا بهتر است    آزاد نیستیم
 روابط،  ،گذشته  ،هافرهنگ   از رها شدن از قیدتوان  ما نا  دیگران داشته باشیم.

  براي زنده ماندن هستیم.زندگی  يروزمره نیازهايکی یا یترکیبات ژنت

تنفر از آن  روي دیگر یک روي سکه است.تنها  کردن میل به کنترل
 خوابی که من دیدم نیم نگاهی به وحشت (مرگ شخصیت) .شکست است

کفایتی من را فهمیدند و من را به جلوي کالس بی آخر، .داشتشکست  از
مشتی از  ي من تصحیح شده بود و من تحقیر شدم.هابرگه  .فرا خواندند

شکست . است پاشیمبلی از فروي پخش شده شناور بر میز معلم سهابرگه 
 توانم برنده شوم.نمی کردم کهمی حس شود.می ناامیدي ختم به تحقیر و

  باغ حیات من هجوم آورده بودند.ي هرز زندگی به هاعلف

به   مطلوب در زندگی کسب کنماي هکردم نتیجمی  هر چه بیشتر تالش
وقتی تصمیم گرفتم شد. می ر من واقعبیشتري ب ينظر از هر طرف حمله

 تی پیشاري موضوعاي کهانامهردر ب مگذرانبیشتري را با فرزندان بزمان 
خوب من ي هااهداف و انگیزخواهد مانع از عملی شدن می آمد که انگارمی

این قانون دوم  .شدمی خرابآوردم ماشین می در يوقتی پول بیشتر .گردند
  .افتاده بودم  تکراري سیکلیدر انگار که  .نامیک استرمودیت

هر چه  یم.و از شکست متنفر خواهیم همه چیز را کنترل کنیممی ما
 بیشتردرماندگی  ،فیزیکی را بیشتر حس کنیمامکان مرگ شخصی و 

وقتی   شود.می  بیشتربینیم ترس  میتر توانبنابراین هر چه خود را نا  .شودمی
تنها راهی که براي ما  ،دهد چقدر درمانده هستیممی ما هشداربه  که ترس

  است. گریز ،ماندیم  باقی
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خشم و  خشم است.تر سبک يچهرهترس  .اتژي فرار استترس استر
خشم به تهدید   هستند.به تهدید و خطر  ما  العمل و پاسخ عکس  ترس هر دو

کند می  ترس ما را درخود جمع  کند.می  ینیشنترس از آن عقب  .کندمی  حمله
زمانی  ب جسمی یا روانی ما شود.قبل از اینکه کسی یا چیزي باعث آسی

تر ه خطر را قويکشود  می  گریز محسوبالعمل ما نسبت به موضوعی  عکس
از تر بینیم و حفظ خود را ارزشمندب با آن ییاز توان و منابع خود براي رویارو

  گیر شدن با خطر بدانیم.در

ما ترس به  مفید در جهان سقوط کرده بر عهده دارد.اي هترس وظیف
 .دور شویمخاص    يهاقعیتواشخاص و م   ازو  دهد تا احتیاط کنیم  می  ارهشد

در مقایسه با درد به وظایفی مشابه اگر این مفهوم را در نظر بگیریم ترس 
ممکن  و وجود دارد يدهد که تهدیدمی درد هم به ما هشدار ند.کمی عمل

آن عامل  خود به خود ازو آن زمان است که  برسداست به بدن ما آسیب 
  کنیم.می اجتناب

هنه هستید رد که پا بفکر کنیگردد. می فاجعه باربدون درد وضعیت ما 
 يبا کف پا به محض تماس پونز گذارید.می پونز دمانن يتیز و قدم بر شیِ
   کشید.برا بیرون تا آن رویدمی هر چیزيشما به سراغ 

 خبربی احتماالً از فرو رفتن پونز در پا کردید،نمی اگر دردي حس
 متوجه آن ،شدنمی حادثناخوشایند  و تا وقتی که عفونتی دیدمانمی

 ستتوانمی در زندگیهم اما نبود آن  درد دلپذیر نیستي هتجرب .شدیدنمی
  کند.می گونه عملنترس هم همی .باشدبدتر اي هگزین

ي هاي مختلف در شهرها) از شناخت و کشف کردن مکانترمپرمن (
کند که مرتباً سفر کنم و وقتی می ایجاب مشرایط شغلی م.ربمی بزرگ لذت
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 براي قدم زدن به شهر آورم می وقت آزادي بدستروم و می شهريبه 
مورد هاي یکی از شهر بهاخیراً  شهر را کشف کنم. نقاط دیدنیروم تا می

   بودم.رفته شیکاگو یعنی  ،خود يعالقه

شیکاگو به مرکز شهر نشگاه  در دا  ي از شرقآثاري  هبعد از دیدن مجموع
از  ارجویی بعد از ظهر را با دیدماجرا کردم.جا پارك  ن را آنیرفتم و ماش

خیابان دم زنان  سپس ق .م ه بودشروع کرد مربوط به شرق هنري  يمجموعه
در آن منطقه  تازه تأسیسرا پیمودم تا اینکه به رستورانی  میشیگان

ولی  روي ادامه دادم، پیادهبه  کردم گاه را ناي هچند مغازبعد از اینکه رسیدم.
  عجیب تمام وجود مرا فرا گرفت.  اضطرابیناگهان 

تر و باریک ،خلوت يهاهنوز تاریک نشده بود، اما کوچههوا اگر چه 
 آن جا را تركداد تا می به من هشدارعجیبی حس ترس  شدند.میتر کثیف
پس سریع  چرخی بزنم، توانم به تنهایی در آنمحلی نبود که بجا آن  کنم.

  و اصلی برگشتم.تردد به خیابان پر و مسیرم را تغییر دادم 

تواند به عنوان می ترسم خطر نزدیک است یکنمی وقتی که احساس
اما این احتمال هم  ما را از خطر باز دارد. کند و عالمتی هشدار دهنده عمل

  ت.اس طور هم همین و خیلی اوقاتوجود دارد که ما را گمراه کند 
  

مناسب در جهان سقوط   یالعملعکسبه عنوان  نشینی غالباً  اگر چه عقب
گونه شده کنترل قلب ما را در ند بیماراتومی آید اما ترسمی کرده ما به نظر

خداوند و از لذت بردن ما از  و ي ما را محدود کردههاو فعالیت دست گیرد
فلج تواند می کمک به ما به جايرس این نوع ت او جلوگیري کند. خلقت
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قادر به طاقت فرسا است که حتی  آنقدر ترس هابراي بعضی کننده باشد.
ترك خانه نیستند. این حالت جزو شدیدترین موارد ترس است هر چند 

 که به طور کلی ما را از زندگی طبیعی باز داریمیی هابسیاري از ما ترس
  دارد.می
  

 در شرایطی کنیم،می آشنا و راحت خود زندگی يهاما در محدوده ثراک
خیلی  گویند.می ه کنج راحتده این محدوب .وجود داردکمترین تشویش  که

و ناآشنا   هتازاي  هنکت  يتجربهچرا که    یم.ندامی  را ترسناكکنج  آن    كاز ما تر
  همراه دارد. ي بهت ناخوشایندسااحسا غالباً

چون ما را  ن در کنج راحت مفید است،ت تمایل به ماندالبته بعضی اوقا
ت عکنج راحت مانع از حرکت با سر دارد.می از صدمات بالقوه محفوظ نگاه

ات که حاکی از وجود اسسحاین ا شود.می مایل در ساعت در بزرگراه 90
د بلکه دهنمی را کاهش جانی خطرنه تنها اضطرابی بالقوه در آینده هستند 

به همراه خواهند داشت از آنجایی نیز جویی مالی ی صرفهتوجه قابل میزان
آید که می  یی نیز پیشهااما زمان  مراه ندارد.هبه  اي  هه سرعت پایین جریمک

 ،کالس هشتم  در روز اولِ  شود.می  باعث درد سر ما  راحتي  هاجدر کن  ماندن
ه سمت گرم و آشنا ب يترك خانه يبرا اشتیاقی) ترمپرمن ( دسرخون پسرِ

ساعت وقت صرف کردیم  یک من و همسرم  رد و ناآشنا را نداشت.مدرسه س
  تا او را از کنج راحت تختش بیرون کشیدیم.

تن برخی آنقدر در ساخ  اام   طبیعی است بخواهیم از مشکالت دوري کنیم.
 درست  پیله مانند  يد که براي خود سنگرتنر هسحسپر در برابر مشکالت متب
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 در آن .جرات نزدیک شدن به آن را ندارد ییچ کسه و چیز هیچ و کنندمی
  کند.می محبوسرا ها آن بلکه کندنمی حفظرا ها آن صورت دیگر ترس

  

این کنند ولی ترس می واقعیت را تحریف اًقویما ت ااحساسبسیاري از 
آن  يهایی که بوسیلهاز روشیکی  دهد.می ی خاص انجام لرا به شککار 

در  دهد.می ما، به ما ارائهاز  یدرك غلطکند می ا تحریفواقعیت ر ترس
زمان  در ماً،عمو یم.ئآمی ه هستیماز آنچتر نظر ضعیفچنین حالتی ما به 

بیشتر تمایل داریم تا خود را سرزنش کنیم برعکس به حس ترس واکنش 
با  بیشتر تمایل داریم تا دیگران ار سرزنش کنیم. خشمزمان در  آن چه

که بر شکست خود شود می ایجاددر واقع این توهم در ما  سرزنش خود،
 توانیم تغییر کنیم و باید هم تغییر کنیم.می کنیممی کنترل داریم و احساس

 که با آن روبه رو هستیم را تحریف  يخطرماهیت  ترس همچنین درك ما از  
فرار کامًال   اندر آن زم دید فراي توان ما است  هاگر فکر کنیم تچون    .کندمی

  رسد.می طبیعی به نظر

 روایتاین گونه دوستی داستان خود را در مورد اوایل دوران خدمتش 
التحصیل شده بود و اصول اولیه کار ت فارغتازه از دانشگاه الهیاتام . کندمی

موعظه کمی با  ن زمان  در آ گرفت.می یاد تحت شبانیشاولین جماعت را با 
از و ا ،ي از او تقاضاي وقت مالقات کردمرد روزي .مشکل داشتکردن 
در زمان مقرر  بود. خوشحال خواسته بودالخره کسی از او مشورت اینکه با

 :گویدمی دوبه محض ور .رودمی دفتر تام آن مرد با هفت نوار ضبط شده به 
 تو حرف بزنم. يربارهداینجام تا  خودم صحبت کنم، يمن نیامدم درباره"
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کنی، این می یکنواخت صحبتهر هفته    کند.می  را نابود ماا  ي شمهاموعظه
  "!کنیمی ودبین کلیسا را ناا ي نهایتاًطور

العملی نشان دهد که آن دانست باید چه عکسنمی تام شوکه شده بود.
 کن. داین هفت نوار را بگیر و از سبک این واعظ تقلی ": دهدمی مرد ادامه

ه مثل ولی اگر یاد نگیري ک ،ب استتو خو يمحتواي موعظهکنم می فکر
  "!یسا خواهد آمدچه بر سر کل دانم نهایتاًنمی ،کنیموعظه ن وبرا کشیش

بعد زمانی که به پشت منبر یکشنبه تام هفته بدي را پشت سر گذاشت. 
 .شد و شروع به درد دل کرددهانش خشک  نتوانست. ،رفت تا موعظه کند

جا که  هر افظ کند ام حجماعت  م ماخود را با ت چشمی اطسعی کرد که ارتب
تام آن  .هستندچشمان آن منتقد به دنبال او کرد می احساسکرد می نگاه

 م سر همه به نظر ياندازه ": کندمی حنه را چنین به یاد آورده و توصیفص
ترس مفهوم   ".بود  بزرگ شده  به اندازه هندوانه  آن منتقدولی سر    بود  نرمال

این  آیند.می مان به نظر تنومند و قويدشمنان .کندمی واقعیت را تحریف
  بیان نشده است.  17:  30به وضوح اشعیا    مقدسکتابدر هیچ کجاي  موضوع  

                                                              از تهدید یک تن هزار خواهند گریخت«
                                         تا آنگاه  د کردیخواه رگی فرامو از تهدید پنج تن ه

  .»دو علمی بر تپه بر جا مانکه چون چوب بیرقی بر کوه 

و  کفایتبی ما به نظر ضعیف،رسد و می بسیار غارتگر به نظردشمن 
 توانست بامی من تام  . به نظرشودنمی دیدههیچ جا در  خداوند ا.هتن

  و بگوید: هدهم صدا ش نویسمزمور
                                                    اند،گاوانمرا گرفتهسیار دور اوان نر بگ«

                                                 دهان خویش اند.کردهام هباشان احاط دتنومن
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                                                      چون  ،دبه فراخی بر من گشوده ان 
  )13-12: 22مزامیر .» (شیران درنده غران

ی خلق کرده ترس تام نه تنها واقعیت را تحریف کرده بود بلکه واقعیت
 رساند که اومی او راتوانی  آن واقعیت ناخواست از آن بگریزد.  می بود که تام 

نتواند تا  او باعث شده بود  ترس  تواند با اقتدار و توجیه کننده موعظه کند.  نمی
  ایجاد کند.خوبی باط دیگران ارتبا 

  ما را تحلیل برد. توان ذهنی  دناتومی مثل تمام عواطف قوي هم ترس
 یغالب واينکه در حقیقت  وجود دارد اصطالحی در موسیقی ،پرااي اٌینددر 

 همین نحو عمل هب من ما هذه شود.می رتکرا است که در طول اثر مدام 
غالب آیند و آن را شوند تا بر فکر ما می رافکار ترسان ما آنقدر تکرا کند.می

 چیست؟ها آن خود کلید کنترلاما  کنترل کنند.

  

در اوقات " پرسید:و ا .کردمی الرا با صدایی آرام و هیس کنان صحبت
صدا و  تر ذهنو د هارهایت تمام شدکنی کمی آخر روز، وقتی که فکر آزاد

اس خوشایندي داري یا حساآیا  نداريروز  براي آن يدیگري هدغدغ
 "ترس؟احساس 

 اجتنابواالت ئساین گونه معموًال از پاسخ مستقیم به  شناسانروان
اطاعت کرد من (دن) را مجبور به  ،اما اقتدار چشمان و صداي الرا کنند.می

به من انداخت   جديی  نگاه  "!کنممی  احساس خستگی  ،غالباً  "و جواب دادم 
ث شود نتوانم احساسات خود را سرکوب کنم، تگی باعوقتی خس" :و گفت

 باعث  که خستگی  ي الرا به او یاد داده بودهاذابع  ".آیدمی  ترس به سراغم
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گوید می ظاهري کهآن  و کند مخفیخود را ت ااحساس شود فرد نتواندمی
  برد.می من بر زندگی خود کنترل دارم را از بین

رده کسالگی فوت  43در سن  یشچند وقت پ .وهر او مرد خوبی بودش 
در کنارشان دارند مجرد باقی  همسريافراد  غالبِاو حاال در دنیایی که  بود.

شوهر   چون جیم،  .ه بودکردتر  شوهر او اوضاع را وخیم  شرایط بیمه  .مانده بود
 ،ز مرگشسال قبل ا ه بود و درست دومه را انجام ندادي بیها، پرداختاالر

 بدون اطالع الراده بود و او را به باد داها آن دازناتمام پساي همعامل
او  . اهی احمقانه بودباشت خود را به تعویق انداخته بود. يي بیمههاپرداخت

را از  هابه سادگی فراموش کرده بود که هنگام بهبود اوضاع مالی پرداخت
حاال  .مراه داشتبه هخسارات جبران ناپذیري  جیم هاشتبا اام  گیرد.بسر 

ي خصوصی را از هاخانه و شرایط تحصیلی فرزندان در مدرسه رایگر الد
کرد باید می کرز آنچه فاتر بسیار زود بود کار کند ومجبور و داد می دست

 .کردمی کاري پیدا

ي هاشد در واقع واقعیتمی وقتی سکوتی وحشناك در خانه حکم فرما
در واقع   بلکه  ندشدنمی  وباعث پریشانی و ترس ا  روبرو بودها  آن  باتلخی که  

 يدرباره چرا با او به او خیانت کرده است.اش هکرد شوهر مردمی او حس
خواست نمی  جیم.  جواب ساده است  ؟بود  شورت نکردهم کردن طرح بیمه    لغو

واضح است که جیم راه حل راحت   شود.روبرو    او  يهاواالت و ترسئکه با س
. مرگش بود ازتر دردناكواقعیتی او بزدلی . بودرا براي خود انتخاب کرده 

خشمی   شد،می  مشکالت روزهاي آتی  يوقتی الرا غرق در افکار خود درباره
  جاي خود را به ترس داده بود. حاال کرد که می نهان را در خود احساس
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 یش یاري رساند؟هابگویم تا به او در جدال با ترستوانستم به او  می  چه
 گفتممی دادم ومی تسلیرا فقط او  اگر آمدمی نهاحمقا رحمانه وبی به نظر

  :ددهمی اما کالم خدا هم چنین روشی را ارائه "!نترس "
                                            دلم اگر لشگري به مقابله با من اردو زند،«

                                                       اگر جنگ بر من بر پا شود نخواهد ترسید؛
  )3: 27(مزامیر » اطمینان خواهم داشت. در آن نیز

                                                              اگر چه زمین ،پس نخواهیم ترسید«
                                                 اگر چه و کوهها به قعر دریا فرو افتند؛ متحرك شود،

                                                             آبهایش بخروشند و به جوشش در آیند
  )3-2 :46مزامیر ( » و کوهها از تالطم آن به لرزه افتند.

                                                     قوي باشید و  به دلهاي هراسان بگویید:«
                                                   او با انتقام و آید؛می ماداي شهان خ  مهراسید!

                                                              آید می او خود آید؛می مکافات الهی
  )4: 35اشعیا (.» تا شما را نجات دهد

                                                  و هراسان پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم،«
                                       مهتو را تقویت خوا مباش زیرا من خداي تو هستم.

                                           دل او بدست راست ع یاري خواهم داد کرد و
  )10 :41اشعیا ( » تو حمایت خواهم نمود. خویش از

                                                          تا  روح بندگی را نیافته اید، اچرا که شم«
                                         اید هیافت باز ترسان باشید بلکه روح پسر خواندگی را

  )15 :8رومیان (» ."ابا، پدر "دهیممی که به واسطه آن ندا در
                                                            بلکه محبت کامل ت ترس نیست،محبدر «

                                                        زیرا ترس از مکافات راند؛می ترس را بیرون
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                                                   ،ترسدمی گیرد و کسی کهمی سر چمشه
  )18: 4اول یوحنا (است.»  هبت به کمال نرسیدحدر م

آیا نویسندگان  بخش را باید درك کنیم؟تسلی چگونه این جمالتِ
 به نظر ؟بودندتفاوت بی  نسبت به زندگی در دنیاي سقوط کرده مقدسکتاب

ا آیولی  .است "!نترس "عبارت  نگفت تنها به ترسها آن پاسخرسد می
سان  ن واقعیت که حس ترس در وجود انای به این سادگی است؟واقعیت 

کالم   يندهدهالت تسلیمج  اام   پذیر است.نااست واقعیتی گریز  اصلی بنیادي
با آنچه در درون خود بدان باید مان يهادهد براي رفع ترسمی خدا نشان

ن واقعیت یاتنها  آنچه مهم است  در آخر    .وارد کشمکش شویم  ،وابسته هستیم
 ایم.ت که از که و از چه ترسیدهاس اینبلکه  ،ایمهنیست که ما ترسید
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 ترس خداوند :بنا کنندهترس 

  

پیتزا  خرید) و پسرم اندرو براي ترمپریک بعد از ظهر تابستانی من (در 
 آسمان ابري بود ولی زیاد توجهی به آن نکردیم چون .خانه را ترك کردیم

و طوفانی  آب و هوابه ندرت در فیالدلفیا و  خبر خاصی گزارش نشده بود
  شود.می بحرانی

و برق  پر نمود پشت ساعقه آسمان راتی به رستوران رسیدیم ساعقه وق
با ماشین تا  گرفتیم و به سمت ماشین دویدیم. را با عجله پیتزا قطع شد.

بادي شدید شروع به که ه راه بود و ما در حال برگشت بودیم قیقد 10خانه 
آب کوچکی بر اثر باران در آن   جریانپیچیدیم که  اي  هبه جادوزیدن گرفت.  

ی درست در ورودي جاده درختدر همان زمان ناگهان به وجود آمده بود و 
در هم پیچید و ي برق را هم با خود هالوي ماشین ما سقوط کرد و سیمج

  .قطع کرد

با سقوط درختی دیگر جلوي ناگهان    انزم   در همان .با احتیاط دور زدیم
بعد   شد.میتر  پهن  جويجاد شده در آن  آب ایجریان    ماشین غافلگیر شدیم.
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هر لحظه درخت  ممکن است متوجه شدم  خود را جمع و جور کردم از اینکه 
 دیدم که  .ما بیافتدماشین    فبار به روي سق  اینشاید    اام   کند،سقوط    يدیگر
از پس  .م رد شو که سقوط کرده بود یدرخت دوم  ریزاز توانم با ماشین می

مابقی مسیر را که معموًال   گرفت فرار کردیم.می  لی که شدتاز سی  ههمان را
چون باید از بین  رفتیم اعت و نیمهکشید یک سمی دقیقه طول سه

 پیداته بود راه خود را ما به جا گذاش يیی که طوفان در محلههاخرابی
  یم.دکرمی

به را خطرات جدي تواند می بودیم اغلبرو روبه ما با آنتهدیدي که 
نیم شکنجه  ه یک ساعت وپیتزا خریدن معمولی تبدیل ب .داشته باشدهمراه 

در  یست.ترس غیر طبیعی ن زندگی شد. مرگ و معطل شدن و چالش بینو 
ي انسانی هاژگیاز ویون ترس یکی  چتوان زندگی کرد  نمی  واقع بدون ترس

به موضوعی تبدیل  توانیم آن را  می  ولی  انیم از ترس بگریزیم،تونمی  است.  ما
در زندگی خود ر خداوند واز حضتر عمیق به درکییعنی این که  ،مثبت کنیم

ها آن  چگونه باید اجازه دهیم  را شناختیم،  هاترس  واقعیتوقتی که  اما    .برسیم
همچون را    که شدت ترس  نویسمزمور  وند راهنمایی کنند؟اما را به سمت خد

حضور  هااز طریق ترس توانیممی چگونه هک گویدمی ما تجربه کرده به ما
  شویم.تر خداوند را درك کنیم و به او نزدیک

  

  کند.می  توصیفگونه  اینحال دل خود را    ،در حین دعا  55در مزمور  داود  
                                                 و رعب و وحشت به درد آمده،ام هدل در سین«

                                                            ترس و مستولی شده است. مرگ بر من
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                                                                   و دهشت بر  لرز مرا در گرفته،
  )5 – 4 :55مزامیر » (من چیره گشته است!

که او به بود  با پرخاش تسخیر کرده  خطر پیش روي او چنان ذهن او را  
به صورت هم اضطراب و ترس  کر کند.ف توانستنمی جز آن يچیز دیگر

 او قویاً به هاتمام نشانه .نمایان شده بود )لرز(برونی  وهم )دل(درونی 
با دو عنصر را  وکند می او از مثالی استفاده گفتند که از خطر فرار کند.می
  فرار خود ارتباط برقرار کند. اشتیاقکند تا با می ترکیبهم 

                                                           ي کبوترهاا خود گفتم کاش مرا بال«ب 
                                                     آري به  آسودم؛می، تا پرواز کرده بود،

                                                    ودر صحرا ماوا ختمیگرمی دور دستها
                                                به دور، شتافتممی ناهگاهیبه سوي پ گزیدم،می

  )8-6: 55(مزامیر  » از تند باد و توفان!

 ،از دید انسانی ما کبوتر. به خصوص داود دوست دارد که پرنده باشد،
 دهند.می العمل نشانعکس تهدیدترین کوچک هترسو هستند و ب هاپرنده

چیزي که تهدید محسوب حضور بیگانه و  )ي(غیر از کبوتران شهر کبوتران
ها آن کنند.می تهدید پرواز ترینکوچکض حبه م . کنندنمی تحملشود را 

نع ادهد مومی اجازهها آن ارتفاعات بهتوانایی اوج گرفتن به  و سریع هستند،
 و اسرائیل بودشناخته شده در اي هپرند کبوتر، گیرند.بروي زمین را نادیده 

 کردند.می  النه  هاهرج و مرج شهربه دور از    هادر شکاف پرتگاه  معموالً ها  آن
از عبري و بهتر تر یی در حیات وحش اسرائیل (ترجمه دقیقهانین پرتگاهچ

آب بی   یابانجایی بین شهر و ب)  "بیابان  "  هآمد  هاهملی که در اکثر ترجاز معاد
د داشت و یک پرنده وجو  بقايکافی براي  اییدر آن جا مواد غذ علف بود. و

  دور بودند. وجود داشت نیزشهر در که  یاتیدداز طرفی از ته
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چه عاملی  انگیزاند.میبه فرار را بر اشتیاقترس  نویسمزمور در وجود
 این موضوع را توضیحداود به طور خاص  ؟بودشت شده اعث این وحب

 ،بوداین مزمور شده موقعیتی خاص باعث نگارش اگر چه مطمئناً دهد. نمی
را فرا گرفته  ي که اودرد دارد تامی هارا مخفی نگاو ترجیحاً جزئیات  ولی

ق یطبت  آن را  بتواند با موقعیت خاص خود  هم  خوانندهعمومیت داشته باشد و  
  .گویدمی سخند از یک دشمن عام کنمی واقعاً هم وقتی توصیف دهد.

                                                 شان و زبان گار شریران را هالك کن،خداوند«
                                                 زیرا که در شهر خشونت و  را مشوش گردان،

                                     وجنایت  گردند،می یشهاروز و شب بر حصار مبینیمی نزاع
                                            ویرانگی در میان  است. و شرارت در درون آن

                                                        و ظلم و تقلب از میان  کند،می غاوآن غ
  )11 – 9 :55مزامیر (شود.» نمی دور نآ

 کندمی به آن اشاره يکه داود در بخش بعد ییکی از جزئیات مهم
او  آنچه باعث ترس داود است براي او قابل درك نیست.دوست اوست. هر 

  .قرار دارددوست او  هااین توطئه يسوآنکه در  کند،نمی باور
                                               ر اگ زند،زیرا دشمن نیست که بر من طعنه می«

                                                   اه نیست که دروو بد خ  وردم؛آمی نه تاب
                                              شدم.می و گرنه از او پنهان افرازد،میبرابرم قد بر
                                           یار خالص و دوست ،متاي منمرد ه !بلکه تویی

                                                  نزدیکم که روزگاري با هم رفاقتی شیرین 
                                                  آنگاه که با انبوه جمعیت در خانه  داشتیم،
  )14 – 12 :55امیر مز(» دم.زمی خدا گام
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! کسی که داود به آن اعتماد شودمی ي داود اضافههابه زخمهم طعنه 
 ما  جان داود به خطر افتاده است.حاال  طوري که    ،کندمی  داشت به او خیانت

 که داود در این جا از یک اتفاق مشخص سخنتوانیم مطمئن باشیم نمی
ه داود شباهت بسیاري بر علی  ابشالوم گوید ولی وقایع بیان شده به شورش  می

سخت است که  به دو نیم تقسیم شده بود. اسرائیل در آن زمان قلمرو دارد.
وقتی دوست   او متصور شویم،شرایط احساسی داود را در این زمان از زندگی  

از دوستان و همراهان نزدیک داود  ییک اند.شدهمتحد و فرزند بر علیه او 
به و    شورش نموده بود دبود که به ضد داو  اناییمرد د  ،اخیتوفل  وفل بود.تاخی

مزامیر   )23  ،  17  150:  16؛    31-30:  15دوم سوئیل  (داد.  می  مشاورهوم  لآبشا
که مطمئن باشیم این  دهندبه ما ارائه نمیات کافی عیا کتب تاریخی اطال

با توصیفات داود در این مزمور  ولی ،است مانهموقعیت  و روییرویا
استفاده کرد و به ؤدوستی نزدیک از اعتماد داود س  دارد.ري ي بسیاهاشباهت

  سختی به او آسیب زد.
                                                       قطار من دست خویش بر دوستان خود هم«

                                                 زبانش و پیمان خود را شکسته است. بلند کرده،
                                                          دلش خواهان اام است، مچرب و نر
  )21 – 20 :55(مزامیر .» جنگ است

اي همنطقود آن است که به  دا  يخواسته  آشام است.کار و خوندشمن ریا
امن ي همنطقکند اما نه به می فراراو مزمور  ایندر آخر  وامن بگریزد 

 واو ر ي خود،هاترس نمودنبعد از درك  .بلکه به سوي خداوند ،یرافیایجغ
این مزمور در  .آوردمی و مشکالت خود را به حضور او کندمی به خداوند

ی یباالو عرض بلند  ه و سوگ است،یمرث مزمورِاین  گوید.می سخنباره این
  .د رسیدد خواهندانست به گوش خداومی دعایی که داود در حضور خداوند.
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                                            کنم؛می شبانگاه و بامداد و نیم روز شکوه و ناله«
  )17 :55(مزامیر .» شنودمی و او صدایم

 ي او پاسخهانست خداوند با حضور آسمانی خود به ترسادمی داود
 اام  گر دشمنانش است.قوم خدا و نابودبخش حضوري که نجات دهد.می

   "را ندارند.د نترس از خداو"کسانی که چه کسانی بودند؟ دشمنان خداوند 
  

ستند که ین خیلی از مسیحیان مایل. نیستندآلود گناه هاتمام ترس
 آلودگناه ذاتاًارند حس ترس دچون باور اعتراف کنند را ي خودشان هاترس
او   5:  43ر  به مزمو  توجهبا    به یاد آورید.اغ جتسیمانی  عیسی را در باما    است.

در اینجا ام هال مرگ افتاداز فرط اندوه به ح «گوید: می به شاگردان خود
عیسی نه تنها با واقعیت مرگ خود  )38 :26( »من بیدار باشید.بمانید و با 

 عمیق  وحشتیکه بر او قرار گرفته بود روبرو شد.    هابلکه با بار گناهان انسان 
  .او را فرا گرفته بودوجود 

ترس عیسی را نادیده  عمق ،ید مراقب باشیم و با مفاهیم روحانیئبیا
 جسمروزي که  دانستمی او از بنیاد عالم او خدا بود. بود.  انساو ان نگیریم.

هد اخوحمل    خودکشی مخلوقات خویش را بر  سرو کیفر  انسانی خواهد گرفت  
 ار کند،رحمله و رانده شدن خود از پدر ف از تخواسمی این حال او با .کرد

کرد می که عیسی به آن اشارهاي هپیال ".بگذرد پیالهاین " :عیسی دعا کرد
   .استعتیق به آن اشاره شده که چندین جا در عهد است، "خشم يپیاله"
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                                        است با شراب اي هخداوند پیالزیرا در دست «
و شریران زمین  ریزد،می آن را فرو !هاپر جوش و آمیخته به چاشنی

  )8 :75(مزامیر » نوشاند.می جملگی را تا آخرین قطره

اوند داز آنجایی که عیسی گناه جهان را بر خود گرفت باید از جام خشم خ
مصلوب بر او قرار گرفت و علت  شما    و  به خاطر من  خشمی که  نوشید.می  نیز

تقاضا نزدیک عیسی اي هآیند به دلیل ترس و وحشت از .تشدن او گش
 پدر بود.  ياو موافق انجام اراده  همان حال،در    اام   داشت تا از صلیب بگریزد.

رد به سمت غ جتسیمانی، او بدون اینکه به عقب بنگی در بابعد از جدال درون
ر در براب نتیجتاًعیسی خداي کامل و انسان کامل بود و  صلیب پیش رفت.

به همین س پ خود نداشت. درپذیر بود اما او گناهی مثل ما آسیب هاوسوسه
عرقش همچون " ،کندمی در جتسیمانی دعاعیسی  خاطر است که وقتی
انتظار مرگ و در همان زمانی که درست  "دچکمی قطرات خون بر زمین

: 2عبرانیان (. استپذیر امکانبدون گناه  بنابراین ترس کشید.می صلیب را
  )16-14: 4؛  14-18

  

ی که بین ترس به جا از دنیا و ترس توان مرز و خطیمی به راستی کجا
 ؟کردم یرست ،کندمی خدا دور يارادهاز  بلکه ما راکند می نه تنها محبوس

به چه  توان در پاسخ سئواالت بعدي جستجو کرد که ترس مامی راپاسخ 
 ؟بردمی ن ترس ما را به کجاآباید پاسخ بدهیم که د؟ وشمی کسی مربوط
 خداوند، حضوررا به  مادهد یا می سوي حفاظت از خود سوقآیا ما را به 

  ؟کشاندمی حافظ اصلی ما
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 او نداشت. یمشقت بار هراس ترسید و از دردها نمیعیسی از انسان
  اكوحشتنو از دست دادن او را پدر  از طرفخشم و رد شدن  حمله،

از جهان ما را از  سعجیب است که تر ترسید.می پدرعیسی از  دانست.می
زند و ما را می ي دیگر را کنارهاوند ترساترس از خد کند.می د دورنخداو

باالتر  و آسمانی وندخدااز  ترس .متمرکز شویم وندخدا رکند تا بمی مجبور
رق شدن در از غشود می باعثترس از خدا  فانی دیگر است. يهاترساز 

ترس عیسی در  .حرکت کنیماو  سويمشکالت زمینی خود آزاد شده و به 
او اراده پدر خود را برگزید، هدایت کرد و باغ جتسیمانی او را به سمت پدر 

واضح است که او مسیري خود شد.    اراده پدرِپس مطیع    چه خود خدا بود،  اگر
  برگزید.را به سمت صلیب و مرگ  منطقیغیر 

ستایند که خداوند می ما راترس از  یعنوآن  مقدسکتابمزامیر و کل 
          .آن ترس خداوند است .کرده باشددخالت  آنجمع شدن  قطره قطرهدر 

» وارند.به محبت او امیدکه    در آنان  اوست،خشنودي خداوند در ترسندگان  «
  )11: 147مزامیر(

از آنچه که تر کند تا ما ضعیفمی ریفحدرك ما از خودمان را ت ،ترس
دهد می کند و تغییرمی تحریف ابزرگی مشکالت ما ر یم.ئهستیم به نظر آ

تصویر   ستردر بسیاري از موارد  ولی    به نظر آیند.  قابل حصولغیرتا عظیم و  
 دیگر یا حتیی یگرفتار در جا  خداوند ضعیف،  کند.می د را تحریفنما از خداو

آخر اگر او "کنیم:می د فکروبا خ .آیدمی به نظر توجه به مشکالت مابی
 با ترس حقیقت را ".کردنمی قدرتمند و نگران بود ما را در این آشفتگی رها
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 .دهدمی جلوهتوانی خداوند بر عکس ي شریر و ناهانمایش گذاشتن غلبهبه 
 خداوند آشنا مندي ازقدرت تشبیهاتمزامیر ما را با  اوند ناتوان نیست.دخ اام 

دژ  ،)2: 31صخره ( )،15 -7: 18( جنگجو ،)47 مزمورپادشاه (را او  کنند.می
شفقت  مزامیر همچنین ذهن ما را با نیکویی،. کندمی معرفی )11و  7: 46(

  ) پر محبت است.131) و مادري (23او شبان ( د.نکنمی و رحمت او پر

جهت  خداوند ناتوان نیست و به نحوي ما هم تا موقعی که وجودمان در
 از توانیم مانعنمی ما توان نیستیم.به او باشد نا در راستاي خدمتدل ما  او و

باعث ها آن توانیم اجازه دهیم گناهانمی ولی شویممان گناه کردن فرزندان
در برابر او ها آن هشود تا باالخره موفق شویم ک دنما با خداوگرفتن کشتی 
چگونه باید در اند هه و تار شدمان از ترس تیرچشمان وقتی کنند.تعظیم 

چگونه باید معناي حقیقت  قرار گیریم؟ او يدر راستاي ارادهجهت اصلی و 
  ؟بسیار نزدیک استاره دریابیم وقتی که تهدید واقعی و خطر برا دو

تاریک و مخرب   ،از ترساجتناب    !بترسیدشود که  می  جواب به آنجا ختم
با بازگو نکنید تا  شما را بیابد و سعی    ترسا  تزه دهید  اجا  در عوض  بود.خواهد  

با خدمتی و پرهیزگارانه یا مشغول کردن خود اي هي کلیشهاکردن شعار
شعاع الشوید دل را تحتمیرو روبه ا آنترسی که بترس را از خود برانید. 

 ترس بیشتر خواهد بود.  باشد وضوح عاملتر  ترس قويهر چه    دهد.می  قرار
تواند به می ترس .کنیممی خدمتچیزي  که و چهکند به می ترس روشن

 ترس از نابوديِ دنیاخدا. ترس از ا یا ترس یتقسیم شود: ترس دن قسمتدو 
خواهیم می که در آناي  هبرنام   یی است که براي خود در دنیا داریم،هابرنامه

   دنیایی شبیه باغ عدن براي خود بسازیم.

از اي هآوردن درج تي بدسي ما براهااز خواسته ي ماهااغلب ترس
 که به ما درد، شرم، هرج و مرج و غم ییمعنا و شادي در دنیا ،عزت ،لذت
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ترس از جهان روشی دیگر براي توصیف ترس از  خیزد.میبر بخشد،می
  آورند است.می دیگران چه بر سر منعاقبت زندگی یا اینکه 

 دارد؟در مقابل این ترس، ترس از خدا چه معنایی ولی حقیقتاً 
آنان را که  ترس خداوند آغاز حکمت است،«کند که می اعالم نویسمزمور

 »است رستایش او تا به ابد پایدا کنند فهم نیکوست.می به احکام او عمل
و با  سازندمی اثربی با تفسیر اشتباهبرخی این کالم را  )10: 11مزامیر (
ایستادن  "نی آن عم  نیست، "ترس "آن کلمه به معنی  دگوینمی فشاريپا

خداوند کسی است که همه   گویندمی است و  "حرمت"یا   "م با ترس و احترا
دوست "دسترسی داریم و بهترین دوست ما است و عیسی او ما به

بنابراین نیازي به ترسیدن از رفیق خوب خود یعنی خداوند   است.  "گناهکاران
  .وجود ندارد

که خداوند را از توجه به اینبر این حقایق ما  حد بیش از تأکیداگر چه 
داور مرگ و زندگی   ،بردمی کار خود را به پیشاو  اما    ،داردمی خالق است باز

او  جهنم رود و چه کسی به بهشت. و داور بر اینکه چه کسی به هاانسان 
مسیحیت نسبتاً سر  فراي افکار ما است که قادر به درك عمق او نیستیم.

 شودقوت پشت کلمات عیسی تجربه  تا دهدنمی تی مجالاخوش و احساس
و بیش از این نتوانند  کشندمی  ارگویم از کسانی که جسم  می  دوستان به شما«

از آن کسی که پس از  :دهم از که باید ترسیدمی به شما نشان مترسید کرد،
از اوست که  گویم،می آري به شما کشتن جسم قدرت دارد به دوزخ اندازد.

  )5-4 :12 لوقا( ».باید ترسید

اما  ي ما هستند.هاتنها قادر به کشتن بدن ي خلقتهاو نیرو هاانسان 
ا ساختن تواند با جدمی  ي ما را بکشد ولی بدتر از آن اوهاتواند بدنمی  خداوند

 محدوديناتاریکی غلیظ و    !یعنی جهنماین    .سازدنابود  ما را کامالً    از ما،  روح
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به درون این  ما کردن روحي نجات و زنده از جالل او برااي هبارقدیگر که 
ترس از دست دادن و رها شدن سم. ترمی از اینمن  .یابدنمی هتاریکی را

  .گردم می به این وضعیت دچار اگر خداوند را رها کنم .خود

مرا از حضور خود بیرون « گوید:می ان به خداوندنحتی داود التماس ک
او از فکر اینکه   )11:  51مزامیر(.»  از من مگیررا  و روح قدوس خود    میفکن،

 روح او نداشته باشد درخداوند او را از حضور خود بیرون اندازد و حضوري 
داشتن چنین دیدگاهی نسبت به خداوند را برخی  ترسید و وحشت داشت.  می

عیسی، در داستان زیر  اام  .دانندمی و خود را از آن آزاد دانندمی عتیقیعهد
همین موضوع داود باید نگران  يکه ما به اندازه دانسرمی این مفهوم را

چون  "آنگاه خادمی که یک قنطار گرفته بود، نزدیک آمد و گفت: «. باشیم
دِرَوي و از جایی اي میدانستم مردي تندخو هستی، از جایی که نکاشتهمی

پس ترسیدم و پول تو را در زمین پنهان کردم.  کنی،اي جمع میکه نپاشیده
اي خادم بدکاره و تنبل! تو که  "اما سرورش پاسخ داد:  " ول تو!هم پاین 
ام، جمع دِرَوَم و از جایی که نپاشیدهام، میدانستی از جایی که نکاشتهمی
زیرا به  آن قنطار را از او بگیرید و به آن که ده قنطار دارد بدهید. کنم،می

ه باشد؛ امّا آن که داشتفراوانی  هر که دارد، بیشتر داده خواهد شد تا به
فایده را به این خادم بی ندارد، همان که دارد نیز از او گرفته خواهد شد.

 »تاریکیِ بیرون افکنید، جایی که گریه و دندان بر هم ساییدن خواهد بود.
  )30-28 ،26-24: 25(لوقا 

 خدمتیي ما با مشکالت  هاگناهان سنگین ما یا جدال  ياین مثل درباره
برگشت   يمادهآآیا با ترس و اضطراب منتظر و    آمادگی است.  يدرباره  نیست.

 و سپردمی گوش به باد، کندمی دل حکیم و آماده با امید زندگی؟ او هستیم
ترس از خدا دانستن این  دوزد.می چشم به افق براي بازگشت استاد خود

توانیم در می ما بدون او مثل جهنم است.اي هظاست که زندگی لح
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از او تر با هر قدم دور ي متفاوت از او به زندگی خود ادامه دهیم.هااصلهف
ما از دست دادن هستی خود  شویم.میتر یک قدم به تاریکی جهنم نزدیک

انسانی خود را هنگام حرکت   طبیعتما از دست دادن   دانیم.می را وحشتناك
  کنیم.نمی را تحمل ي سرکشیهابر لبه

شدگی از بار خشم و طرد  العادهخارقحیرتی    وندخدااین ترس از  بر    هعالو
ترس   ما.نه    ،را  پسر خود خداوند  .را در هم شکستخداوند است که پسر خود  

دیگر  يوحشتی سخت و سرد از حضور. آمیخته با احترام تحسین نیست
ندن به ااکثر والدین به محض اینکه حس کنند کسی قصد آسیب رس. است

او  طور نیست. اما خداوند این د.نشومی کب قتلرتم  ،را داردشان فرزندان 
اساسًا ما به خداوند   .دانجالل خود را به ما بشناس  ژرفايپسر خود را کشت تا  

طور  او همین ،واقعاً .کنیممی نگاهوجودي قادر و حاضر مطلق به عنوان 
ترس از  .ناشناخته است کامالًتش وجود او براي ما محبي هدرباراما  است.

ترس را  محبت کامل، ت.اسان دیگرمبتی بر ترس از محبت شدید و  ،خدا
زمینی  يِهااز آسیب از ترسِ تر چون آن نوع محبت ترسناك ،کندمی بیرون
 محبتاین حد باشیم چون  هم ایدب حشت زده هستیمما از محبتش و است.

   بیگانه و ناشناخته است. براي ما

ترس و اشتیاق منتظر  ،رابیعنی در اضط س از خداوند یعنی چه؟تر
بر اساس را    مانآن معنی است که زندگید به  ناوداز خترس    او باشیم.  دیدن

و  محبت بردن از انتظار لذت بنا کنیم واین حقیقت که عروس او هستیم 
 ش است.حضور  درن  خدا از پا در آمدترس از    .داشته باشیماو را    قعطر اشتیا

انسانی و دنیوي   يفایدهبی  يهااز تالش  توانیممی  ، چگونهاگر از خدا بترسیم
  هم ترسان باشیم؟ 
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ممکن  دهند.می ي کوچک را فراريهاي بزرگ، ترسهاترس در آخر،
لی اگر وباشد ی مربوط به شرایط روزمره یهاشار از ترساست زندگی ما سر

 متا شش ماه دیگر خواهی  عالجالپزشکان به ما اعالم کنند که بر اثر سرطانی  
 شد. دما قبل از شکل گرفتن ذوب خواهن هر روزي هاموقع ترس آنمرد 

وقتی از وجودي غیر از  باید بیشتر از او بترسیم.ما خداوند کسی است که 
وقتی از  ایم.ج شدهخار اصلیشویم در واقع از مسیر می خدا بیشتر ترسان

ا در زمان اشعی ا را فراموش خواهیم کرد.دترس از خ بترسیم، يچیز دیگر
رو روبه هاآن باباید خداوند  دچار این نوع از فراموشی شده بود. قوم اسرائیل

  شد:می
                                               که خیانت ورزیدي؟  از که مشوش و هراسان شدي«

                                            و هیچ اعتنا نکردي؟ که مرا به یاد نیاوردي
                                            س پ آیا نه از آن رو که دیر زمانی لب فرو بستم،

 )11: 57(ري؟» حال دیگر ترس مرا به دل ندا

پدید نا هواي انسانی مانند بخاري در هاتمام ترس در حضور خداوند،
نارنیا سیک  کال  يلوئیس ترس از خداوند را در مجموعه.اس.سی  شد.  خواهند

آقا و خانم سگ آبی کسی   کند.می  توصیف "کمد و جادوگر،  شیر "در کتاب  
تواند نارنیا را از شرارت نجات می کنند کهمی را براي لوسی و پیتر توصیف

خواهد چنین موجود می لوسی مطمئن نبود که !به نام اصالن يشیر. دهد
؟ سگ آبی جواب تیسخطرناك ن"  :پرسیدخطرناکی را مالقات کند بنابراین  

 يچه کسی درباره  گوید؟می شنوي خانم سگ آبی به تو چهنمی  مگر  "داد:  
او  ولی او خوب است. خطر نیست،بی البته که د؟رخطر بودن صحبت کبی

  "هم به تو گفته ام! قبالًاین را  شاه است
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جایی  ،اسیر سازد از درونترس دنیا ما را دهیم که می ما اجازه معموالً
این باید اجازه دهیم  صورتی کهدر  هیچ قدرتی نداریم.دفاع هستیم و بی  که

 کند.نمی  د ما را از او دورنترس از خداو  .برساندما را به ترس از خداوند  ترس  
ما قوت به  و کندمی تنها ترس خداوند است که بر ترس از دنیاي ما غلبه

  دهد.می جهان را این يهامقابله با ترس

حاصل درماندگی و ضعف است که  از آسیب است.ن کردترس فرار 
 باشیمکنترل و موفقیت طالب اگر ت. ایت ما علت آن اسفعدم کاحساس 

شعاع المرتباً تحتما  يهاآلود ضعفاهننابود خواهیم شد چون در جهان گ
دنبال کنترل و موفقیت و  گردیماما اگر مطیع خداوند  ،گیرندمی قراروقایع 
ت یحاکمشوند.  می  ما دوراز    هاترس  اهیم کرد وه تغییر خودر آن لحظ  نباشیم

 با آن روبرورویی با این انتخاب موضوع مطلقی است که در رویاخداوند 
بخواهیم اوضاع را کنترل کنیم و همه چیز را در چنگال خود اگر  .شویممی

و مطیع نمودن اگر مزیت خدمت ایم. شیم حاکمیت او را منکر گشتهاداشته ب
  کنیم بعد از مدتی آن را درك خواهیم کرد. ن را تمرینبود

آن صحبت کردیم را به یاد  يدر فصل ششم دربارهشبانی که داستان 
ختم آن شبان داستان به ترس از ناظر  ترسید.می از کلیساي خوداو  .وریدبیا

تام بعد از  . خواهد کرد نابودرا  کلیسایش هاعظهوگفته بود م  او نشد که به
ي هایستاده بود و شکنجلن همانطور که در سا شت.القاتی پر معنا داجلسه م 

او با با خواهري سال خورده روبرو شد.  کرد،می اعضا را تحملي هبدرق
به سراغ تو چه کسی دانم نمی" :گفتسمت تام آمد و  هنگاهی عبوس ب

 ؟کنی تا کسی را در این جمع راضی کنیمی تو موعظه ولی آیا !تام  آمده،
 موعظه خواهممی بعد .خودت و توبه کنی به نقشگردي خواهم که برمی
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نده را طوري آماده کنی که براي خشنودي خداوند باشد نه براي یهفته آ
  "!کسی که امروز قصد راضی نگه داشتنش را داشتی

به او خواهر مسن آن  سخنان رك و قاطعکه با اي هضرب شدت تام از
برتري  بر ترس از آن مرد  تابود  اجازه دادهاو  زمین خورد.وارد شده بود 

انجام  کرد رابه او پیشنهاد  رخواهاو همان کاري که آن  .نمایدخداوند غلبه 
امید کردن نا اام کند امید سا را نایا کلی شخصآن خب او مجبور بود تا  داد.

پس ترس از آن مرد در مقابل ترس از خداوند  بود. يترخداوند موضوع مهم
  خت.رنگ با

  

ترس   بهباید  ، اول  متبدل سازدما را    سبراي اینکه اجازه دهیم خداوند تر
بدان معناست که در برابر   نای  .اف کنیماعتر  آن را  خود اذعان داشته باشیم و

شود تا احساسات می باعثهمین امر مقاومت کنیم که  هاوجود ترس انکار
مسیري بود که ترزا  اینگردد.  تر  گ ي روزمره کم رنهاما نسبت به مشغولیت

پسرش از ذهن   يیش را دربارههانگرانیتالش کرد  که  مادري  .  کرد  انتخاب
  رفتن سر قرار بعدي خود از این افکار بگریزد. باو  براندخود بیرون 

خالف طرز تفکري بر    این  م.یي خود در جدال باشهاباید با نگرانی؛  دوم 
ناپدید خواهند  هامام نگرانیتکن و عتماد فقط به عیسی ا گویدمیاست که 

پا به میدان جنگی  شدید،ي خود معترف هابه محض اینکه به ترس. شد
هید اپایا را تجربه خو  یتنها بعد از این جدال است که آرامش  اید.واقعی گذاشته

  )131(مزامیر نمود. 
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بخش د و اعمال نجاتنقدرت خداو دعا، ،از طریق خواندن کالم  ؛سوم 
جایی که با  م شروع کنید.کالخواندن با  گذشته او را به یاد آورید. یبعج

 اعمالبارها و بارها  مقدسکتابدر  شویم.میرو روبه خداوندذات عجیب 
نجات مردم از خطري باور نکردنی بینیم که براي می خداوند در تاریخ را

م را هاید هیی که از دوستان یا کلیسا شنیدهاشاید شهادت .عمل نموده است
در طول همه به یاد آورید که خداوند چگونه تر از اما مهم به خاطر بیاورید.

در ه است و داو در گذشته چنین کر در زندگی شما کار کرده است. هاسال
سپس در آخر با اعتماد به  رها را انجام دهد.اتواند آن کمی زمان حال هم

دردناك و آهسته امور روند دا در ابت روید.ب بیرون ،ایده ردکه کسب ک ینفس
کند به می تانرمجبوممکن است فشار زیادي را حس کنید که  خواهد بود.

ر به خاط ماا در کار نیست.اي هنشینی کنید جایی که صدم مکانی امن عقب
در  ،وجود ندارددر آنجا  ديکه در جائی ،ي امنهاداشته باشید که آن مکان

 در همجهان را از اوند ترس دخاز س تر .خالی از شادي هستندعین حال 
  . شکندمی
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  اشتیاقی تاریک: رشک و حسادت

  

کرد که منظم می خواب بر شکم دراز کشیده بود و سعیرابرت در تخت
ترسید. همسر او، نانسی، در تخت این پهلو می ت کردننفس بکشد. از حرک

ا به خود جلب ه رابرت رخواست توجمی شد و مشخص بودمی و آن پهلو
دانست می رابرت. توانست بیدار بودن خود را مخفی نگه داردمی کند. رابرت

توانست می که باید با نانسی صحبت کند اما نیمه شب بود و او خسته بود.
  برسد.اي هاو صحبت کند و به نتیجصبح با 

 "رابرت، بیداري؟" 

 .ده؟ي شچیز، بله عزیزم  "حاال دیگر راه فراري نداشت" 

 "نگران سارا هستم" 

 "نصف شبه! 3حبت کنیم؟ االن ساعت نمی شود صبح ص" 

   :بره، خیلی نگرانم!نمی  ولی من خوابم"ناسنی شکایت کنان گفت"  
با هم صحبت کرده بودند. معموالً هم  هادر مورد این موضوع قبًال بار

 اید به کالجبود که سال آینده بها  آن  يساله  18سارا دختر   ي شب.هادر نیمه
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نانسی ادامه  کردند.می گیريباید براي این موضوع تصمیمها آن رفت ومی
از موعد براي کالجی تر شاید زودکرد و می ي بهتريهاکاش انتخاب " داد:
   "را تحمل کند. کرد، االن مجبور نبود این قدر نگرانیمی اقدام  بهتر

روس خود متمرکز شود، باید بیشتر بر خواندن د"رابرت خاطر نشان کرد:  
ي آن موقع من و تو خیلی بهتر است. مطمئنًا هاي او از نمرههانمرههر چند 

ا نه، تواند پذیرش بگیرد یمی دانمنمی" "جایی که دوست دارد خواهد رفت.
ي او آن قدر هم از ما بهتر نیست و ما باید در شهر اوگون یک جایی هانمره

  "ساکن شویم.

شنید می این چندمین بار بود که این حرف را شد.ون گرکحال رابرت د
 و همیشه هم شنیدنش براي او دردناك بود. اوگون شهر بزرگی نبود ولی

بودند. همچنین تحصیالت رابرت باعث همدیگر را آنجا مالقات کرده ها آن
  د. رابرت چیزي نگفت.نشد که شغلی در آنجا پیدا کن

رسد که دوست سارا، کیتی وارد می ناعادالنه به نظر" :نانسی ادامه داد
 يهاکیتی فعالیت  اماند  کالج شده است. نمرات او حتی به خوبی سارا هم نبود

  بازان ود یا به کلوب شطرنجبرنامه داشت. کاش سارا هم ورزشی بلد بفوق
توانم چشمانم را باز نمی !خیالبی نانسی،" :دهدمی رابرت پاسخ پیوست.می
توپ را  تواند حتینمی اوباره حرف زدیم. صد بار در اینه دارم. تا حاال انگ

سارا  !مرگ و زندگیش در میان باشد يمستقیم شوت کند حتی اگر قضیه
ریاضی  يبرنامهي فوقهانداشت چون کالس وقت شطرنج بازي کردن را 

ي هاکه وقتدانی که تشویقش کردیم می .را پر کرده بوداو تمام وقتش 
کیتی چنین مشکلی نداشت. او  .ولی نکرد ،ذراندجوانان بگ را با گروهآزادش 

لطفًا کرد و حاال می استفادهاش هي عقب ماندهااز یکشنبه صبح براي درس
  "فرودگاه باشم. 8باید ساعت  !بگذار بخوابم
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اندکی   آب، اندکیبنیادي داریم:    ينیاز  به چند چیزما    هابه عنوان انسان
توانیم می  ما  سب تا ما را از منجمد شدن و مرگ حفظ کند.سر پناهی مناغذا و  

خواهند کاري بیش از زنده ماندن می اما اکثر افراد زنده بمانیم. هابا حداقل 
ما  در آسایش زندگی کنیم، و حتی مرفه باشیم. خواهیممی ماانجام دهند. 

ي هاآب به،شانو لیموناد، ان داریم:م مختلف براي رفع تشنگیي هاهوس 
ي خود را پر کنیم و چیزي هاخواهیم تا معدهمی فراوانغذاي  .... دار وطعم

خواهیم می ي راي بزرگتر و بهترهاهر روز خانه. خواهیممی بیش از پناهگاه
 یهاي مختلفخواهیم چیزمی  ما  خواهیم.نمی  البته فقط رفع نیازهاي خود راو  

تعطیالت  وزي،کج جواهرات، ،هاکتاب ،هالباس ،هاماشین داشته باشیم.
اگر ساعت  اولیه براي ما کافی نیستند. رفع نیازهاي براي اسکی. یزمستان

ین من هیوندا اگر ماش میل به داشتن رولکس دارم. اکس داشته باشم،تایم
کسب پول ما مشتاق  يدر آخر همه و است چشمم دنبال مرسدس است

اگر چه  .سازدمی چیز را ممکن که در دنیاي ما مالک شدن هر ،هستیم
خیلی   دانیممی با این که  و  امیال ما جهت مالک شدن مادیات نیستي  ههم

بنابراین  اند،و زنده ماندهاند هطوالنی را تنها سپري کردزمانی از افراد مدت 
 پناه قرارغذا و سر آب، چوناي هاولی يهاروابط با دیگران را در دسته نیاز

  راها آن خواهیم با کسانی باشیم کهمی ین حال بازبا اولی  .دهیمنمی
ما بدنبال روابطی نزدیک  برند.می نیز از بودن با ما لذتها آن شناسیم ومی

ي ما هاي ما همواره فراي نیازهاامیال و خواسته  هستیم.  کننده  اقناعو کامالً  
انصاف ئنات اکدر کنیم و می ما ما در دنیایی با منابع محدود زندگیا است.

ثروت بیشتر، قدرت بیشتر و  ي بهتر،هابرخی از مردم لذتشود. نمی رعایت
به  هستند.تر نسبت به دیگران موفق در روابط خود شادي بیشتري دارند.
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دو  گونه هستند.ما محدود هستیم و منابع ما هم همین بگوئیمطور خالصه 
کند: حسادت و رشک یم   م با میل به مالکیت را توصیفکلمه که احساس توأ

 .هستند

  

یعنی آنچه آنان دارند و  دیگران است، يهاداشته ،رشک میل به داشتن
گراي ما چنگ مصرفي هاشتباه است. در جامعاي هخواستما نداریم. این 

دیگر زدن به آنچه دیگري دارد و ما نداریم و یا خواستن جایگاه شخصی 
ن است ما در حتی ممک محسوس باشد.تواند نامی کشر باب شده است.

دارند با رویی گشوده با اطراف خود  که دیگران    خوباي  هاشتیاق داشتن رابط
 رابطه داشته باشیم.ها آن و مهربانی بخواهیم ما نیز با

ي هاو حسادت  هاحتی ممکن است چنین وسوسه شویم که غبطه خوردن
 ،خواهیممی را براي دیگران هااین چیزس این انگیزه که ما در پخود را 

درست مثل مادر سارا که آرزوي ورود دخترش به  کنیم. پنهان و توجیه
رسید نانسی کامالً نگران می  به نظر  ، هر چنددار را داشتکالجی اسم و رسم

 يي دست نیافتههااو همچنین و شاید هم در اصل خواسته  !آینده سارا است
درونی خوابی و جنگی  بی  ن دو باعثآترکیب    کرد.می  خود را به دخترش القا

نانسی عالیم فیزیکی به همراه داشت. در زبان  حسادت بود. گشته براي او
طرف از حسادت رنگش سبز " :گویدمی جود دارد کهوانگلیسی اصطالحی 

این است که حتی ممکن است  يدهندهاین اصطالح نشان "!است شده
تواند باعث حاالتی می  طور حسادت  همان  شود.  حسادت باعث حالت تهوع ما

   .گرددشبیه به استفراغ در ما 
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 تعصب میل اشتباه است،اي  هکه بر خواسته از خواست  ،حسادتبر خالف  
 ترسیم مبادا دیگران آن را از ما بگیرند.می  و  داریمآنچه که    دارد.به حافظت  

میل به انباشتن  گردیم ومی راطی محتاطشود که به طور افمی ایننتیجه 
ارتباط بین  توانیم بهمی کنیم،می وقتی به تعصب فکر .شودمی در ما تقویت
ولی  !ي عاشقانههاسریال و هاهمان داستان در فیلم .اشاره کنیممرد و زن 
  واقعیتی از زندگی هستند، به خصوص در روابط بین زن و مرد.  هااین داستان

خوبی ندارد که همسرش در و گفت که حس  اعتماد کرد دوستی به ما
ها آن کرد کهمی ایجابها آن شغل. کندصحبت میسر کار با مرد دیگري 

دگان ناهار بخورند و حتی به کننبا مراجعه. با هم در یک دفتر کار کنند
او، همسرش کمی بیش از حد از این  به نظر ي دیگر سفر کنند.هاشهر

اما دوست من همسر خود را دوست داشت   برد.می  و لذتموقعیت راضی بود  
محبت   گویدمی  که  7:  13به او اعتماد داشت و تعلیم انجیل در اول قرنتیان    و

 کرد و باعث شده بود او نسبت بهمی ملزمشدارد،  (اعتماد) همواره ایمان
بر این حس غلبه کرده بود   هابارداشته باشد.  حس تعصب خود احساس گناه 

  کرد بر این حس ناگوار غالب آمده بود و موفق عمل کرده بود.می رفکو 

دوست   .شودنمی  و مرد  حسادت تنها محدود به روابط بین زن  با این حال
 محدودرا دیگري به طوري نامحسوس روابط پسر خود با دیگر بزرگساالن 

ام انج همو خیلی از کارها را با  شتخوبی با پسر خود دا ياو رابطه کرد.می
بدي داشت گذرانی پسر خود با دیگران احساس وقتنسبت به اما دادند یم 

داد نمی بسیار مشغولیم اجازهاینکه ي هبه بهان .کردمی و متعصبانه برخورد
استفاده ؤباره ستمام تبلیغات درکه پسرش با رهبر جوانان ایجاد ارتباط کند. 

که به پسر بود خشیده جنسی از پسران جوان به او بنیان فکري و منطقی ب
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که کند نمی فرقی تنها بودن با هیچ بزرگسال دیگري را ندهد. يخود اجازه
   یا خادم کلیسا.رهبر جوانان  مربی، .آن شخص که باشد

شود و می آشکارروابط انسانی در  شتعصب تقریباً در هر نوع در واقع،
   آید.می عشقی به وجود یمعموالً مثلث

تصمیماتی قرار بود که  داشتمه شرکت ی سه روزدر نشست )ترمپر( من
صبح یکی از آن  .اتخاذ شود مقدسکتابجدید از اي هترجم يمهم درباره

همکاري که براي مدتی   ،کندمی  احساس کردم همکارم دارد مرا خسته  روزها
ک ساعت بود که با یها آن آمد.نمی از او خوشمولی دیگر  شناختممی بود

   .متحد با نظر من مخالف بودندها آن و همگیند کردمی من مخالفت

 را تغییرمن  ينزدیک بود از خشم منفجر شوم چون مدام ترجمه
ند و من متخصص ویراستارها آن نهایتاً با خود چنین اندیشیدم که. دادندمی

 بعد از مدتی متوجه شدم که مشکل من تخصص کاري نبود،زبان عبري. 
 .بیاندازندبیرون    گروه و رابطهمبادا مرا از این  که  . ترس از این  بلکه ترس بود
   کردم.می حسادتها آن من به دوستی

 خود يرسید که مرا در جمع دوستانهمی در آن زمان به نظرچون 
توان آن می شود،می در بین روابط دیده اگر چه تعصب معموالً .رندپذینمی

  ي دیگر هم مشاهده کرد.هاچیزرا در 

او توانسته مجموعه  عظیم است.اي ه خانانی با کتابمایکل الهید
- میزان تیز هاکه تعداد کتاب گویی آوري کند.را جمعاي هجستي برهاکتاب

   دهند.می هوشی او را نشان

خیلی   تواند استفاده کند.نمیها  آن  در واقع آنقدر کتاب دارد که احتماالً از
 همکاران مایکلجویان یا وقتی دانش مانند.می نخوانده باقیها آن از
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 تی تالشحها آن دانشگاه پیدا کنند، يتوانند کتابی را در کتابخانهنمی
چون قبالً  قرض دهد.ها آن کنند تا از مایکل بخواهند آن کتاب را بهنمی

 ترسد.می ي خودهادانند او از گم شدن کتابمی واند هچنین کاري را کرد
 نگران نیست بلکه هادانند از حفاظت کتابمی شناسندمی یی که او راهاآن
 خواهد از دانش خود حفاظت کند.می

  

یابیم رویم بار دیگر درمیمی مان،آینه روح  همانطور که به سراغ مزامیر،
حتی  کند،می هدایت مانما را به سمت تمام عواطف نویسمزمور که

آساف احساس حسادت   ،بسیار احساسی  ز دعاهايدر یکی ا  .احساسات منفی
زیرا « .گذاردمی خود را نسبت به کسانی که بیش از او دارند را با ما در میان

او  )30: 73( ».آنگاه که رفاه شریران را دیدم بر فخر فروشان حسد بردم،
خدایان و خدانشانسان اطراف بی موفقدهد و در این مزمور زندگی می ادامه

  کند.می وصیفخود را ت
  

                                                             زیرا آنان را تا به مرگ دردي نیست؛«
                                                        همچون دیگران .و تن ایشان سالم است

                                                   و به بالهاي آدمیان  در زحمت نیستند،
                                                  اند؛آري شریران چنین !آیندگرفتار نمی

                                                  شان رو به اند ودولتلهمواره آسوده خیا
  )12 ،5-4: 73مزامیر (فزونی است!» 
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 جلوه کند. يدیگر طور نویسمزمور برايحسادت باعث شده حقیقت 
در ذهن که  ي فرا انسانی  هاویژگیهستند.    فروشانفخر  او،  حسادت  مخاطب

  است. نمایان شدهاو 

شود دیگران می مشاهده کردیم که ترس باعثاین کتاب  6در فصل  
ببینیم که چگونه امیال   یمتوانمی  به نظر آییم. در اینجاتر  قدرتمند و ما ضعیف

از تر شاد تر، ثروتمند کنند و دیگران را بهتر،می حقیقت را تحریف رفمنح
  نشان تر آنچه هستیم، یعنی فقیر و غمگین از و ما را بدتر آنچه که هستند،

خیلی ثروتمند از  افرادِ  .نهفته است هاحقیقتی پشت این تحریف د.ندهمی
ها آن بهها نآ پول درگیریم معاف هستند.ها آن که ما با یبرخی مشکالت

برنزه کردن پوست و تعطیالت  دهد زمان بیشتري به ورزش،می اجازه
چگونه "  :پرسیده بودند که  ياز خانم ثروتمند  اي،هدر مصاحب  اختصاص دهند.

 :او خیلی راحت جواب داده بود ؟ این مقدار وزن در یک ماه کم کرده است
 هاپیغام  "!ه کردمساعت ورزش روزان 3من خود را وقف  !تواندمی یهر کس

حاکی از این بود شده بود دریافت این روزنامه خوردي که از خوانندگان و باز
چون بزرگ کردن   دقیقه ورزش روزانه نیستند.  10حتی قادر به  ها  آن  که اکثر

ها آن را بهاي هاجازچنین ها آن ي معمول زندگیهاو فراز و نشیب هابچه
پرستار کودك و حتی راننده   باغبان،  مستخدم،توانند  می ثروتمندان  دهد.نمی

بسیاري از که  ايبنابراین از اکثر زحمات و هدر رفتن انرژي استخدام کنند.
  تحمل کنند در امان هستند.را ها آن باید هاانسان 

بعد  باید به سختی کار کنید تا امورات را بگذرانید. اگر ثروتمند نیستید،
 کنید.می فر گرم و شام خود را در ماکرو دیئآمی از یک روز طوالنی به خانه

ویزیون تصور کنید تل خواب است.و سقوط در تخت هابعد وقت شستن لباس
زندگی " يو برنامه فرار از این موقعیت روشن کنید،اي هرا براي لحظ
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فخر فروشانه در سواحل  ؛د که رابین لیچیرا ببین "ثروتمندان و مشهوران
 .گاه بسیار بزرگی استافتتاح تفریححال  زند یا درمی آمریکاي جنوبی قدم 

و اگر شما هم داشته باشید    ،آنچه او دارد  تاشوید می  مشتاق  همشما  بنابراین  
بر فخر فروشان "  :کنیدمی  شوید و اعترافمی  صدا  صادق باشید با آساف هم

  "!حسد بردم 
  

به نیز رشک و حسادت را  نمام احساساتدرست مثل تماما  يهمه
و .ام . بی که ماشینتان دیدن همسایه کنیم.می تجربه یي مختلفهاشدت

کند ممکن است کمی باعث آزردگی می  گران قیمت خود را جلوي خانه پارك
کنید که به می خود فکر يقوارهبی بیوكبه شما شود به خصوص وقتی که 

اما زمانی که حسادت ما با  .اعت برسدمایل در س 150سختی سرعتش به 
تواند تمامی قلب ما را اسیر خود می شود ترکیب این دو حسهمراه نفرت 
  سازد.

 .کشدمی  ی را به تصویرود فوران چنین احساسشائول پادشاه و دا  يرابطه
در ابتدا وقتی آن دو با هم مالقات کردند شائول  )19 - 16اول سموئیل (

نواخت روح پادشاه می که داود ايموسیقی ست داشت.چوپان نوجوان را دو
را از خطر ها آن شجاعت او در جنگ با جولیات غول پیکر و دادمی را آرامی
او اولین خاصی بود.    شائول داراي مقام و جایگاه  )17(باب  .  رهایی دادخارجی  

کرد می  ي داود را با خود مقایسههاطور که توانایی  همان  پادشاه اسرائیل بود.
ي هااز تواناییتر آنچه ترسناك کرد.می ز حسادت بیشتري در او رشدهر رو

که باعث شده بود حضور خداوند او را   فرمانی شائول از خداوند بودداود بود نا
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وقتی  حسادت شائول تبدیل به وسواس فکري شده بود. .ترك کند
ساس خطر شدند را شنید احمی خوانده هاي مردمی که در خیابانهاآهنگ 

ها آن«  افراطی.اي  هدانست که باید گوش به زنگ باشد آن هم به گونرد و  ک
شائول هزاران خود را کشته  سراییدند:می واز خوانان و رقص کنان چنینآ

 داود هب ظن شائول با سؤپس از آن  ". هزاران خود را و داود ده است،
  )9و  7: 18(اول سموئیل  »نگریست.می

و  هااو کاستیآگاه بود. ي درخشان و شجاعت داود هاداستعدااز شائول 
توانست چنین نمی دانست. اومی همخود را ي هاشکستنقاط ضعف و 

داود را تحمل استعداد و خواندگی  و خواندگی خود و    هاتفاوتی را بین استعداد
 تنسبتاج و تخت خود باعث تشدید این احساسات  میل او به حفاظت از    کند.

س او از عالقه به رنجیده خاطر شدن تغییر کرد و سپس فکر ح د.به داود ش
او را کور  ،ولئشا تاریکِ خشم و اشتیاقِ را پر کرد.قتل داود ذهن شائول 

  کرده بود. 
  

شاید مادي مثل پول   موضوعآن    لک است.طلبی میلی قوي براي تمجاه
خواهیم از می خیلی از ما شد.مثل شهرت یا قدرت با مفهومی انتزاعییا 

 قدرت و ثروت دور بمانیم و  خود یعنی داشتن پول،  يطلبانهي جاههاخواسته
دست شان خواهی بدانیم که براي به دست آوردنرا مختص افراد خودها آن

ي سینما هاستاره !یزندگی لوکس هچ": یمئگومی و زنندمی به هر کاري
ته باشند اما این نوع زندگی براي من ممکن است در این مورد مشکل داش
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ي بزرگ هاسیاستمداران و یا صاحبان شرکت !قدرت .است آشنانا مالًکا
 ".کنممی فتند، اما من در دنیایی معمولی زندگیاممکن است در دام آن بی

در واقع از روبرو شدن با زوایاي تاریک کنیم می فکروقتی این چنین 
طلبی من در حدي نباشد شاید جاه. کنیممی قلب خود در این زمینه اجتناب

تواند در حد کسب می طلبیآن جاهکه خواهان اعتباري جهانی باشم، اما 
ایالت یا  ممکن است به دنبال حکوت بر یک شهر، باشد.ي شخصی اعتبار

عضوي از خانواده یا دوستی   به کنترل همکار،  اشتیاقکشور نباشم ولی گاهی  
تواند با احساساتی می  اما  فاسد نیست،  خودي خودبه    بیطلاهج  .را داشته باشم

رحمانه حرکت کند و هر چه بر سر بی مثل رشک و حسادت ادغام شود و
طلبی معموالً کور است چون به کسانی  چنین جاه ببلعد.دارد را ش قرار راه

 را لهها آن کند ونمی توجهیقرار دارند سر راه رسیدن به اهداف  برکه 
  کند.می

ي جامعه هاکتاب جامعه به درستی تشخیص داد که چرخ دنده  يیسندهون
 طلبی به حرکت دراز حسادت همراه با جاه متشکلاي هنیروي محرکرا 
از سر رشک به  هاموفقیت يو همه هاتالش يدیدم همهآنگاه « آورد.می

ر ب اياو چنان خشم و خستگی گیريِاین نتیجه )4: 4( .»خیزدمی همسایه بر
- چنین جاه  معناست.بی  جهانگیرد،  می  کند که بار دیگر نتیجهمی  او تحمیل

   است.ثیر گذاشته  أحتی بر جوامع به اصطالح مقدس هم تاي  هرحمانبی  طلبیِ

در کشور  هاکه من (ترمپر) در آن بودم یکی از بهترین یدانشکده الهیات
 30را از ار اندایمهوش و تیز خوب، دانشجویان جوان،این دانشگاه  است.

از دانشجویان  دانشگاهی جدي با قوانینی سخت.    کند.می  کشور جهان جذب
به کاري نیز باید در کنار درس  ها  آن  .درس بخوانندبخوبی  رود که  می  انتظار
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در کلیساي در عین حال    مین کنندأخود را ت  يخانوادهبتوانند  تا    شوند  مشغول
  ي بزرگ زندگی کنند.هادر شهرفعال بمانند و بتوانند نیز محلی خود 

کردم دانشجویان می تدریسرا زکریا کتاب که اي هسال گذشته در دور
یک هفته قبل از امتحان یکی  شدند.می براي امتحان از کتاب زکریا آماده

در امتحان بود  اصلی قسمتجز آن  يکه مطالعه درسیي مهم هااز کتاب
  پاره کرده بود. آن را یغ صفحات با تکسی گویی  ،خانه از بین رفته بودکتاب

امتحانی براي مطالعه سئواالت  از اي  هبدست آوردن چند صفح  تر ازهدف فرا
این تواند می یدانست که با قیمت اندکمی دانشجوییدر خانه بود چون هر 
ین اخواست می که کسی پس به این نتیجه رسیدیم صفحات را کپی کند.

ا کسب کند و اند که او بتواند حداکثر نمره رکتاب از دسترس دیگران دور بم
بود شده کسی که مرتکب این خرابکاري او از دیگران بیشتر باشد.  ينمره

- نگرانی از اینکه جاه زد.می اما نگرانی در کل دانشگاه موج هرگز پیدا نشد.
در آن کلیسا  يرهبران آیندهباید در محیطی که  حسادتطلبی همراه با 

  نفوذ کرده است. ،یابندپرورش 
  

یی از اشتیاق براي هانشانه ،ي کورکورانههاطلبیحسد و جاه رشک،
 یعنی حتی ،آن خشم است هاشتیاقی که نیروي محرک .تملک چیزي است

دانیم را  می از دست دادن آنچه براي زندگی خود ضروريتوانیم تصور نمی
ي ما باشد در واقع تهدیدي هااشتیاق تحمل کنیم. هر تهدیدي که متوجه

حتی گاهی تهدیدي براي خود زندگی ما به  ،است براي کیفیت زندگی ما
 محافظت از چیزي است که اشتیاق برايتعصب در واقع  آید.می حساب
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گرفتن آن از  منتظرکه اي همقابل افراد غریباز آن در  است ومان عزیز براي
به دست آوردن یا دوباره براي  اشتیاقک رش .کنیممی محافظت ،ما هستند

به کم کم    هاوقتی این احساس  مان است.نامي چشهاخواسته  صاحب شدن
  گردند.می مخرب ،شوندمی خشم براي مالکیت تبدیل

دار است این است که این امیال در واقع خندهآن چه در امیال تاریک ما  
چندین مورد از این جاه  اب 80در دهه  کنند.می خواهیم را نابودمی آنچه
 شوند: بوکسی،می به چند اسم خالصه هاداستان .ایمخورد داشتهبر هاطلبی

   میلیکن. هلمسلی،

و هیچ کس و هیچ قانونی را در  بودندپول، شهرت و قدرت دنبال ها آن
. بودند اوجدر ها آن مدت زمان کوتاهیبراي  .دیدندنمی مانعمقابل خود 

  شدند و هر جا که می ي گران قیمت سوارهاماشین داشتند، ییي زیباهاخانه 
-جاه !زندان حاال کجا هستند؟اما  شناختند.می را هاآن همهرفتند می

  نابود کرد.را ها آن شانيهاطلبی

ران یدانست موفقیت شرمی او این پدیده را شناخته بود.ماهیت آساف 
اما من چیزي « .شود واخود توانست باعث نابودي می است و رشک یموقت

: 23(مزامیر ».هایم از راه به در رودنزدیک بود قدم نمانده بود پاهایم بلغزد؛
فروشان فقط ظاهراً خود نتیجه گرفت که فخر حسادتبعد از جدال با  )2

  است:ها آن خداوند هر زمان قادر به نابودي مرفه هستند و
                                                دهد؛می ي لغزنده قرارهابراستی که ایشان را در جا«

                                                        چه به ناگاه  افکنی.می فروشان و به تباهی
                                                    به تمامی نیست، و از وحشت هالك گشته اند!

                                               رویاي شب،آنگاه که آدمیون همچ گردیده اند!
                                               تو برخیزي، آن هنگام که چشم گشاید،
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                                                  ناچیز ، ایشان را چون اوهام خداوندگارا،
  )20-18: 73امیر زم(.» شمرد خواهی

ثروتمند  ي اشتباههاروشکه از اما این بدان معنا نیست که فرد حسود 
دور نمایی از عدالت  اما آساف دیدن شده در فقر و تنگدستی خواهد مرد.

او در خداوند به آرامش رسید و این زمانی   بود.  نهادینه کردهخداوند را در خود  
  بود که متوجه شد:

تو با  گیري.می و دست راستم را که من پیوسته با توام،م اهاما حال در یافت«
در آسمان  رسانی.می و پس از آن به جاللم کنی،می مشورت خویش هدایتم

تن و دل من  خواهم.نمی و بر زمین هیچی چیز جز تو جز تو که را دارم؟
زیرا براستی آنان  و نصیبم تا ابد.ام هاما خداست صخر ممکن است زائل شود،

 ورزند،می و آنان را که به تو خیانت هالك خواهند شد؛، از تو دورند که
خداوندگار یهوه  اما مرا نیکوست که به خدا نزدیک باشم نابود خواهی کرد
  )28 -23: 73(» تا همه کارهاي تو را بازگویم. ساختهام، را پناهگاه خود

متمرکز دل خود را دوباره  .برافراشترویاي عدل الهی آساف را دوباره 
 شوند.می معنابی یابد که تمام امیال در پرتو شناخت خداوند محو وکرد تا در

رساند که تمام امیال آساف نسبت به امور می آیا این تغییرات این مفهوم را
تر شود که هرچه بالغمی تصوراین گونه  سفانه،أمت اند؟دنیا از دست رفته

کنیم اشتیاق می  هر چه بیشتر رشد  ع،در واق  اما  شودمی  شویم میل ما کمترمی
با   شود.می شود بیشترمی یافت تنها در آسمانما براي به دست آوردن آنچه  

ي زمینی در واقع تنها هاو اشتیاق  هاحسیعنی    چشیم،می  این حال آن چه ما
. اندشده براي ما مهیا نجات نهایی و در آسمان از آنچه در هستندتصویري 

مان بدان معنی است که اشتیاقبلکه    میلی به زمین نیستبی  میل به آسمان،
که ژرفاي این اشتیاق ما را به سوي آسمان و اشتیاق باید آنقدر باشد  بر زمین  

بد جلوه دادن و بد دانستن تمامی احساسات   آغوش پدر بکشاند.در  براي بودن  
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 ما جاییدر طبیعت است.  یکار اشتباهبراي غلبه بر حسادت و تعصب راه
بطور قطع بر این   ،یسمتفکر بود  براي اشتیاق شدید در نظر گرفته شده است.

اما طبق  امیال دنیوي داشته باشیم. يباور است که باید سعی به ترك همه
تعالیم مسیحی جهان سراب نیست بلکه واقعیتی است که خداوند در ابتدا آن 

 عالی است. جایی براي خواستن هر آنچه نیکو و را نیکو خلق کرده است.
غیرت دارد. خداوند  يبراي خانه کهکند می افتخاربراي مثال  ،نویسمزمور

 تواند نیکو و شرافتمندانه باشد.می  ) حتی میل به داشتن چیزي9:  69(مزمور  
  هاانسان در واقع اشتیاق شدید بر زمین براي داشتن آنچه نیکو است در

بر ها آن ته خداوند براي خدم کند تا در مسیري کمی انگیزه الزم را ایجاد
بر زمین اگر  یش رفته و در آن مداومت داشته باشند.زمین در نظر گرفته پ

بر زمین زندگی ما آن زمان براي ما وجود نداشته باشد  اشتیاقیخواسته و 
از احیا و تغییر در آن وجود اي  هد که هیچ نشانشومی  ابتدایی  حیاتیتبدیل به  

هد بود که تحت جراحی قرار گرفته باشیم این خوا  درست مثل  .نخواهد داشت
- تیاقی که عاري از خشم باشد و جاهاش باشند. کندهاز مغز ما را اي هتکو 

دهد طوري می به مردم انگیزه ،ل باشدئکه براي دیگران احترام قا ايطلبی
این وجود از زمان شروع تاریخ  با کار کنند که باعث جالل خدا شوند.

ال بودن به صورتی ی در مورد ایدهمقدسکتابف خال تفکر حیت،یمس
ثیر أتحت ت کلیسازمانی که  است. کرده رخنهخودخواهانه به درون کلیسا 

(دو وجهی بودن) وجود  میی در مورد دایکاتتفکر اشتباهبود   یونان يفلسفه
 پرهیزگاري شد.  و  نجابت  يفقر و تفکرات اشتباه درباره  يانسان باعث اشاعه

 که برخی فکربه طوري برجسته شد  هاپا گرفت و در ذهن بانیتهرجنبش 
حتی  .آلود هستندشیطانی و گناه ،کردند تمام امیال غیر از امیال مذهبیمی

رضایت داشتن  و    توجیه بودنکنند که  می  امروزه برخی واعظین چنین موعظه
 در مسیح به معناي داشتن زندگی در حد متوسط است و طوري موعظه
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استعدادها و صرف انرژي براي پیشرفت  گذاري برکه گویی سرمایه ندکنمی
  دنیا.از پاداش گرفتن است با اشتیاق براي  برابر اي؛شغل و حرفه در

 توان گفت:می جسمانی چیست؟ طلبیجاه مقدس وطلبی جاه  فرق بین
خواهیم می بدست آوریم وچه چیزي خواهیم می در این است کهها آن  فرق
   ؟خدمت کنیم سیکچه به 

احتکار کنیم و در  که ما تصاحب کنیم،خواهد می طلبی جسمانیجاه
عدم قطعیت و ناعدالتی از خود دفاع کنیم. به صورتی که  مقابل گرسنگی،

اما  ارزش پرستش ما را ندارد. انگار خدایی نیست یا حداقل اگر هم هست
وجود  کند و به خواهد خلقمی بلکه خواهد مالک شود،نمی اشتیاق آسمانی

باعث جالل خواهد  می  ،آوردمی  و با آنچه به صورتی زیبا و عالی به وجود  آورد
بلکه  کند،نمی ه و احتکاررذخی .بگرددخداوند که خالق همه چیز است 

ه دارد اخواهد جایگاه شخصی خود را حفظ کند و ثابت نگنمی  ده است،نبخش
  کند.یم  ترقیدیگران دادن برکت  يبا انگیزهبلکه 

و  هادانشگاه سیاست، پسندانه در کسب و کار،الهی و خدا اشتیاقچرا 
بیشتري رشک و حسد بین افراد چرا  ؟استي هنري و مذهبی نادر هاجمع

   ؟وجود دارد

با در نظر گرفتن شرایط   توانیدمی  را  یچنین اشتیاق مقدسدلیل نادر بودن  
ترس از  گر،ادت تخریبرشک و حس يریشه بر زمین بیابید. هاکل انسان 

  خداوند.سوي رد شدن از طبه خصوص  فقدان یا ترس از طرد شدن است،
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اما تعداد  کنیم.می ما رشک و حسادت را در زندگی خود تجربه يهمه
والی عمودي ئو حسادت سافقی رشک  يدهند تجربهمی کمی از ما اجازه

تواند کاري می  او؟ آیا  مطلق است  آخر خداوند، قادر  خدا کجاست؟"ایجاد کند.
رسد ما را در می پس چرا به نظرکند که ما را دوست دارد می ادعااو  "؟کند

امیدي رها تنهایی و نا ترك کرده است؟ انگار که او ما را در فقدان، هافقدان 
و هزاران اند هبراي داشتن فرزند دعا کرد هاکه سالچرا زوجی . کرده است

چرا  ؟ندشومی سر خوردهدر آخر اند هي بارداري کردهادالر خرج دارو
 زیبایی دارند؟و دختر کوچک که منکر وجود خدا هستند، ها آن يهمسایه

 باعث به وجود آمدن حسادت و تردید در مورد نیکویی خدا هااین تفاوت
  کند:می گونه بیان این احساس خود را این نویسرمزمو .گردندمی

                                                باز خواست گوید:می یششریر در غرور خو«
                                        "خدایی نیست"همه اندیشه او این است که  نخواهد کرد

                                                 هاي داوري ي خود همواره کامروا است؛هادر راه
                                                  همه دشمنان  ز چشم انداز اوست؛اتر اتو فر

  )5-4: 10(مزامیر .» کندمی خود را ریشخند

 کند چون حسمی کشد و او را ردمی  اي، آساف از خداوند دستدر نقطه
گمان من به عبث خود را بی« .نداردبراي او  ايفایدهمقدس بودن  کندمی

  )13: 73( »ام.گناهی شستهبی و دستان را به ام؛ك نگاه داشتهپا

چرا شریران امور مسلط است  يبر همهخالق تمام کائنات  ،اگر خداوند
چرا آساف در  برند؟می در رفاه هستند در حالی که مقدسین در عذاب به سر

 ؟دادندمی که دشمنان او در رونق و برکت جوالنبرد در حالیمی فقر به سر
که  دهند در حالینمی دهد که اهمیتی به اومی چرا خداوند به کسانی هدایا
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 از لذت زندگیدهد کسانی که او را دوست دارند فقط نفس بکشند و  می  اجازه
 حسدواالت دشواري هستند مخصوصا زمانی که به  ئها ساین  ؟بهره بمانندبی
ند که خواستار وشمی واالت نه تنها باعثئاین س .شوندمی مقدس ختمنا

 خواهیم دیگران را به خاطرمی بلکه ،چیزي باشیم که دیگران دارند
واالت و این ئاین س مجازات کنیم.ها آن يهاي خود و لذتهان فقدا

شود که می شوند باعثمی مقدس ختماحساسات زمانی که به حسادتی غیر
شان مبگیریمحکم  چنگ انداخته،ها آن در زمان دور شدن دیگران از ما به

 بهرا تهدید کنیم که ها آن بمانندکه نگذاریم بروند و حتی اگر نخواهند  و
حسادت، تعصب و رشک اشتیاقی عمیق   يریشه  .رساندآسیب خواهیم  ها  آن

از یافتن تضمینی  حس درماندگی ي. تجربهبراي اجتناب از فقدان است
  ماندگار در دنیا.  یرضایتو  یاحساس

خود را  تلخ يوقتی که امیال نامقدس دانه ار هستیمبه چه چیزي امیدو
از اشتیاق، حسادت و غیرتی که اي هبارقد؟ زمانی که نکارمی در قلب ما

حسادت و رشک ما به راحتی در  دارد را ببینیم خداوند نسبت به قوم خود
  مقابل آن ذوب خواهد شد.
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  اشتیاق الهی: محبت غیور خداوند

  

توانستم از چشمان می  لی من (ترمپر)و  ،پیش از هم جدا شدندسال  چهار  
ایستاده بودم و با جلوي در  بفهمم که هنوز با این شکست درگیر است. او

ناحوم کتاب  باب اول    يدربارهام هموعظ کردم،می  پرسیمردم سالم و احوال
ده و یهوه خدایی است غیور و انتقام گیرن«: شدمی شروعاین گونه بود که 

 فکر"گوش من گفت: يمرا به کناري کشید و تو او ».صاحب غضب است
شوم که می حاال متوجهولی  کنم اشتباه باشد،می کردم چیزي که حسمی

 بدون آسیب باقیام هخانواد ،بردم می اگر غیرتم را نسبت به شوهرم به کار
به من   از کودکی  "او گفت:    "منظورت چیست نن؟":  از او پرسیدم   "ماند.می

  اد داده بودند که غیرت و حسادت غلط هستند. ی

خواهانه است که به کسی به این شکل مشکوك این حس اشتباه و خود
پس وقتی چنین حسی نسبت به مایک داشتم که هر روز وقت  باشیم.
این حس را درست   .شدم می  به سادگی منکر آن  گذراند،می  با جسیکا  يبیشتر

  "دم.سم تکاناز لبا یمانند گرد و خاک
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وقتی که فهمیده بود در دو سال .  سال پیش از مایک جدا شده بود  4  نن؛
تنیس  ؛نن جنسی دارد. يرابطه جسیکا گذشته مایک با بهترین دوست او،

 ننبرد که وقتی از می کرد ولی مایک آنقدر از بازي تنیس لذتنمی بازي
به ابرو نیاورد و  مخنن جسیکا اجازه گرفت  به همراهبراي بازي در یک تیم 

نن ادامه  بیش از بازي تنیس بودند.ها آن اما جلسات تمرین موافقت کرد.
تواند بد می فهمیدم که غیرت ذاتاً بد نیست. مقدسکتابحاال از نظر ": داد

خداوند براي قوم خود غیور است و حق داشت چون مردم   باشد ولی نه لزوماً.
من  داشت.می را از آسیب دور نگاهها آن خداوند وست داشتند.را د هابت

 انکارنسبت به مایک غیور بودم ولی حس خود را علی رغم وجود مدارك 
وقتی  ما ارزش آن را داشت. يترسیدم اما رابطهمی از کشمکش .کردم می
که چرا در  گویممی شود ومی افتد حالم بدمی دارددانستم چه اتفاقی می که

   ".محبت با او مقابله نکردم 
 طلبی، غیرت و رشکاز اذعان به امیال شدید خود مثل جاه معموالً ما 

و فراتر از آن شوند می امیدي دیگران از ماباعث نا دانیممی چون ،ترسیممی
   .را نداریم يهیچ چیز لیاقتخیلی از ما باور داریم که 

با حس گناه  بودن ارزشبی این احساس در میان جماعات مذهبی،
همین که " :چنین نگرشی هستندداراي  معموالًمسیحیان  .گرددمی ترکیب

الیق  چوندان را داریم باید خوشحال باشیم جاوحیات  يو وعدهایم هزند
من ":یمئگومی ما به خود "داریم نیستیم.در زندگی خود که چیزهاي اندکی 

 کشمکش با حسو واقعاً آساف هم بعد از  ،"باید تنها عیسی را بخواهم
.» خواهمنمی  بر زمین هیچ چیز را جز تو«:  به این نتیجه رسید کهخود    حسادت

)73 :25(  
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امیال شدید به درون چون باز هم  کنیممی مهم نیست چقدر تالش
و تنها یا خود را با چکار کنیم ها آن که بادانیم نمی خزند ومی مانزندگی
 حس و امیال را انکارکنیم و یا واقعیت وجود این  می  ي افکار تهذیبهاتازیانه

مهم  مهم حس ما نیست،"که  دهیممی گونه تسلی خود را این کنیم.می
مان و نادیده یاما ما با پشت کردن به امیال شدید درون ".عمل ما است

توانند می طلبیجاه غیرت و در واقع از این حقیقت که حسادت،ها آن  گرفتن
  شویم. می غافل ،ي نجات بخشی نیز داشته باشندهاجنبه

  

 14: 34ر نگاه اول ادبیات به کار رفته در خروج د خداوند ما غیور است.
زیرا یهوه که  هیچ خداي دیگري را پرستش مکن،« .کندمی گیرما را غافل

د در عهد عتیق اسامی مختلفی نخداو  »است.  يخداي غیور نام او غیور است،
این اسامی  يهمه. هاسردار لشکر اي پدر،دخ الشداي، یهوه (خدا) .دارد

ترجمه و انتقال دقیق خیلی از اسامی باعث  کنند.می شخصیت او را توصیف
: 34اما نام خداوند در خروج  صاحب نظران شده است. بیني شدید هابحث

کند که غیرت می تأئیددر نتیجه موسی    او غیور است.  بسیار واضح است.  14
به   کسی غیور است؟خداوند نسبت به چه    است.هی  ال  یک ویژگیو حسادت  

 است،  هاعتیق ادامه دهید و خواهید فهمید که غیور نسبت به بتخواندن عهد
وقتی خداوند قوم  شان باعث اغواي اسرائیل شده است.آنهایی که پرستش

بیند مایل به حفاظت از قوم خود ها میخود را در کنجی گرم و نرم با بت
قات خود است و تحمل مانع صمیمی با مخلواي هبال رابطاو به دن است.

 که قوم او را به نابودي  هابتبه خصوص    شدن کس یا چیز دیگري را ندارد.
  کشانند. می
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خداوند را  ،دهدمی را به قوم ي سنگی ده فرمان هالوحزمانی که موسی 
وسی هنگام پایین آمدن از کوه سینا وقتی م  هااولین سنگ  .خواندمی غیور

خداوند  خرد شدند. طالیی دید يقوم خود را در حال پرستش گوساله
 مقدسکتاب  داد.  ي خائن راهاخشمگین بود و به الویان دستور قتل اسرائیلی

اسرائیل  اگر خداوند همسر خود، .کندنمیبیان  و مهربانانهکلمات را لطیف 
با این " .شترا خواهد کها آن در تخت ببیند هر دوي يبا خداي دیگر را،

 هانقل قول   ترینشویم که یکی از واضحمیرو  روبه  16باب  حزقیال    در  صحنه
کامالً واضح خداوند  شود ومی مسائل جنسی به تصویر کشیده يبارهدر

   کند.می ارتباط خود و اسرائیل را بازگو يسابقه

این   د.انداختنمی  اسرائیلی کودکان خود را مانند زباله بیرونپدر و مادران  
کودکان را در ها آن اما به جاي اینکه کار معادل سقط جنین امروزي است.

ها را تقدیم بت هاسپس آنو متولد شود  شدندمی منتظر رحم نابود کنند،
در او را  خداوند کودك بیرون افکنده شده به صحرا را دید.« کردند.می

ه دختر زیبا ی کوقت پس نمو کرد و بزرگ و زیبا شد. برگرفت و پروراند.
پس دامن ردایم را بر تو گستردم و  :تبدیل به زنی زیبا شد خداوند گفت

  )8: 16(حزقیال » ات را پوشاندمعریانی

در اصل  کند ومی را توصیفبازي ازدواج و عشق ،این ادبیات و کلمات
نهایت کرد بی  سپس خداوند زیبایی اسرائیل را  خداوند با اسرائیل ازدواج کرد.

شرمی زیبایی بی  اما اسرائیل با  .پخش شد  هازیبایی او در میان قوم   يازهو آو
ی که خداوند به او یخود را در پیش روي خدایان دیگر قرار داد و هدایا

ور نیست که خداوند براي همسر تعجب آ پرستان داد.بخشیده بود را به بت
 عاشقانشتمام  خداوند او را در برابر چشم غیرت داشته باشد. اسرائیل، خود،

گونه  این او را نابود کنند. عاشقانعریان خواهد کرد و اجازه خواهد داد که 
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) خداوند 38:  16(  "خشم و غیرت"ي  هنتیج  گیرد.می  خداوند از اسرائیل انتقام 
ت که در اینجا از ادبیات خشنی استفاده شده ولی چنین درست اس  این است.

  )3 :1هوشع    ؛23ل  (حزقیا  خوردمی به چشمکالم نیز  لحنی در جاهاي دیگر  

تخفیف ما نباید تالش به  غیور است. ماهیتاًمنظور این است که خداوند 
 او بینیم غیرتمی عتیقهمانطور که در عهد غیرت خداوند کنیم. و تقدیس

شدن با خشم و غیرت خداوند رو روبه مردم با خصمانه و انتقام گیرنده است.
 آنچه را که حق اوست.خواهد. می ل اوست راام خداوند آنچه . هالك شدند

براي درك عمق  شفقت و رحمت او است. غیرت او جزئی از ذات محبت،
از ه حتی آن را ک حسادت الهی را درك کنیم، باید اساس این زبان خشن،

غیرت   اگرچه غیرت انسانی،  .سازدمی  متمایزانسانی    يغیرت و حسادت موجه
 یکی نیستند.ها آن اتی شبیه هم هستند اماز جهو ا کند،می الهی را منعکس

او مالک همه چیز و همه کس  د مراقبت خواهد کرد.رخداوند آنچه را که دا
  چون او ما را خلق کرده است. از جمله ما،، است

 کند،می  الهی را منعکس  -عمیق انسانی    ياست که رابطهاي  هازدواج آین
 ما حفاظت .نور و مات است کم اما اما اگر چه این انعکاس واقعی است،

 نیست. يیک انسان صاحب انسان دیگر صاحب نیستیم.ولی  کنیم،می
احساس شدید غیرت   شود.می حفاظت بر اساس تعهدي متقابل در ازدواج بنا

بسته به این که ما براي چه کسی و چه  تواند بر حق باشد،می حسادتو 
کسی   اگر  کنیم.می  ي استفادهغیرت داریم و براي حفظ آن از چه ابزار  چیزي
نه تنها حسی از آن  دفاعِالهی انسان با خدا یا ازدواج را تهدید کند  يرابطه
اینکه خداوند براي  .هستبلکه مشروع و شرافتمندانه نیز انگیز نیست، تنفر

 .الگوئی قرار داده است ،زناشویی یک زوج مورد تهدید قرار نگیرد يرابطه
  .عقب راندن حریف ايخشمی شرافتمندانه بر
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هرگز تنفر از چیزي یا  مقدسکتاب. دیگري است يحسادت مسئلهاما 
به ما  در کالم خدا،کند. نمی یپوششمارد و از آن چشم نمی محترم را کسی 

الواقع فی هشدار داده شده که رشک نورزیم و رشک ورزیدن را نیاموزیم.
مقامات رومی تسلیم  سران قوم یهود از روي حسادت بود که عیسی را به

 همان .توان نتیجه گرفت که حسادت همیشه اشتباه استمی پس .کردند
ما باید آرامش و امنیت  کند کهمی خاطر نشان 73طور که آساف در مزمور 

خداوند  احساس آسایش و اعتماد فقط در خداوند است. بیابیم. را امطلق خد
بنابراین  .کندنمی معرفی حسودرا  هرگز خودو کند می خود را غیور معرفی

 این صفت الهی را منعکسنیز  عیسی  بینیم می شویم وقتی کهنباید متعجب 
نقض شده  وقتی دید که آن یت خدا غیرت داشت.او در مورد قدوس کرد.می

   العملی خشن از خود نشان داد.است عکس

وقتی وارد حیاط معبد شد و تاجران را دید که از مکانی مقدس براي 
یوحنا غیرت خداوند  را با شالق بیرون راند.ها آن کنند،می خود استفادهسود 

 کرد همانمی شود را دركمی خود که توسط عیسی ابراز يرا براي خانه
زیرا غیرت براي خانه ات مرا سوزانده «: آمده است 9: 69طور که در مزمور 

  »است.
  

تواند منطبق بر عواطف می البته شخصیتی الهی است غیرت ویژگیِ
کالم   کند.نمی  در تاریکی رها  کالم خدا در این قسمت ما را  انسانی نیز باشد.
تنها است و درست  رد کامالً ادر برخی موغیرت دهد که می به وضوح نشان

 به تهدیدات واقعی علیه ازدواجتوان نسبت  می است کهطبیعی    یالعملعکس
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وقتی نسبت به زمانی که   بود.  را درك کردهاین حقیقت    ؛نن  .بروز داد  از خود
، احساس گناه کردمی کردند احساس غیرتمی  مایک و جسیکا با هم سپري

این دقیقاً همان حسی بود که مایک و جسیکا قصد  وآمد می او غبه سرا
که از آن احساس گناه  ساختمی را قادرها آن چون آن را داشتند. يالقا
 غیرت دریافت که این هابعد ؛نن ود زمان بخرند.استفاده کنند و براي خسؤ

بلکه  پرستی بود،الهی به بت یتنها پاسخنه درست همانند غیرتی است که 
  علیه ازدواج در نظر دارد. که خداوند براي تهدیدات بالقوه پاسخی است

آید ولی در روابط می چرا غیرت فقط در این دو رابطه مشروع به نظر
 يرابطهخدا و  -انسان  يجواب آن است که رابطه طور نیست؟ دیگر این

حق وارد شدن در  يهستند که هیچ کس دیگراي هزناشویی تنها روابط ویژ
حذف افراد دیگر جایز نیست مگر  يدیگري هدر هیچ رابطاین بین را ندارد. 
  در این دو رابطه.

 .ز او داشته باشنددایی دیگر غیر اکند که قوم او خنمی خداوند تحمل
شان در رابطهدیگري  طور هیچ زن یا شوهري رقیب عشقی یا جنسی   همین

طور یک همسر نباید به پرستش خدایان دیگر مثل  همین .پذیرندنمی را
 باعث وابستگی و اعتیاد ماتمام آنچه  قدرت و مقام بپردازد. شغل، پول،
ترکیبی همگی گرایی ، کار یا کمالسیروابط جن غذا، ،خواه الکل شود،می

- حسادت و غیرت نشان دهنده  پرستی و پرستش خدایان دروغین.است از بت
خداي دروغین محبت بیشتري دارد آیا آن شخص نسبت به  این است که    ي
همسر باید نسبت به آنچه یا آنکه شور و شوق را بر خداوند یا  ؟راه حیات یا
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که نویسندگان   به همین دلیل است  باشد.  کند غیورمی  شریک زندگی تضعیف
- خدا رسم کرده  -زناشویی و انسان  ي  هچنین تشبیهی بین رابط  مقدسکتاب

زناشویی  يرابطه  با انسان را باخداوند  يرابطه نویسندگان ي. همهاند
توصیف شده بلکه عتیق این ارتباط نه تنها در عهد  دهند.می وصیف و تعلیمت

آموزیم می  جایی که  ،آمده  33–  22:  5افسسیان  وص در  به خص  ،جدیددر عهد
  طور محبت کنند که مسیح کلیسا را محبت کرد. شوهران زنان خود را آن

که خدا به ما بخشیده براي ی است غیرت احساس مشروع بنابراین 
 عیب حفظ کنیم.بی  خانواده را  محافظت کنیم و خوداینکه از روابط زناشوئی  

ي هویژي هنظر کیفی با هر رابطاز وجود دارد  هازوج بینمحبتی که در 
  طلبد.نمی  هیچ عشقی چنین تعهد منحصر به فردي را  و  متفاوت استي  دیگر

ما براي  ا به درستی درك کنیم.ما باید دقت کنیم که این حقیقت ر
 نیست،ها آن یکی ازاین مخصوص داریم ولی  يمحبت بسیارخود فرزندان 

من(ترمپر) واقعاً هر سه پسر خود را به شکلی  همه در آن سهیم هستند.
داراي شخصیت متفاوت و نیاز ها آن ازخاص دوست دارم چون هر یک 

کدام یک از   حکیمانه رفتار کنند و بدانند کهپدر یا مادر باید    هستند.  یمتفاوت
نیاز دارند و کدام یک نیاز به   يترنزدیک  يفرزندان به محبت بیشتر و رابطه

ولی اشتباه خواهد بود اگر یکی از پسرانم  ري دارند تا بالغ شوند.فضاي بیشت
به خاطر محبت  اشتباه است اگر پسرانم را بیشتر از بقیه دوست داشته باشم.

زناشوئی اصول  ياما در رابطه گیرند.بمن به دیگري از یکدیگر کینه به دل 
   دیگري حاکم است. اخالقیِ

یا عاطفی همسر خود را با دیگري سی جن ياشتباه خواهد بود اگر رابطه
محبت همواره "اگرچه مهم است که گاهی بنا به این اصل که   تحمل کنیم.

اما  ،ی خود دور کنیمئزندگی زناشو ازي بیهوده را هاشک ".کندمی اعتماد
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 ،توجهی کنیمبی  مان وجود دارندروابط  بیني واضحی که در  هااگر به شکاف
  ایم.د در ازدواج کوتاهی نمودهدر واقع نسبت به تعهد خو

زیرا  .شوندنمی این عواطف بر اساس مفهوم مالکیت در ازدواج مطرح
هیچ کس مالک  این است که به معناي خاص کلمهدر ازدواج مالکیت 

اما ازدواج تعهدي دو طرفه است در شریک شدن زندگی با  دیگري نیست.
ازدواج  .ود داشته باشدجوبین دو نفر تواند میکه فقط  یک رابطهعمقی از 

هیچ   یعنیدهد  می  افزایشدر ما  را    خاص بودن براي شخص دیگربه    اشتیاق
  کند.  نفوذبه جز من خوانده نشده که به روح همسرم  ر زمیندیگري بکس 

 داند،می  نشینی کههم  .امتیاز همنشین بودن با او را ندارد  به جز من  هیچ کس
در این  شود.می شادنقاط روح او دل ینترعمیقبا نفوذ به شود و می شریک
اگر شکست بخورم، هیچ یاوري قادر به مرحم گذاشتن بر زخم من مقوله 

  خود من خواهد بود.ي هتنها توبام هچار و راهوجود نخواهد داشت 

نقش در پرورش و یا  اما این به آن معنی نیست که زن یا مرد دیگري،
صادقانه بگویم، تا همان حدي که  لذت بردن از روح همسر من را ندارند.

او به درستی عشق بورزم به همان حد او خواهد توانست آزادانه   من بتوانم به
عمیق ایجاد کند. اما تمام روابطی که  با دیگران روابطی بر اساس محبت و

ي هداشتن رابطاشتیاق ما براي    تاکنیم باعث خواهند شد  می  دیگران ایجادبا  
و آن شخص  افزایش یابدشخص یک صر به فرد با شخصی و فیزیکی منح

  ایم.جز آنکه با او پیمان ازدواج بسته نیستی کس

الزم براي حفظ این ي هکه انگیز کندمی را ایجاد ايانرژيدر ما غیرت 
آزاد خود وارد آن   ياست که با ارادهاي  هرابط  هااین.  کندمی  تضمینرابطه را  

با ي هما در رابط وفاداري خداوند است. با ما يدرست مثل رابطهو  ایمهشد
 د حفاظتنشومی یی که باعث دور شدن ما از اوهاخداوند ما را در برابر بت
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 براما فرقی بین غیرت الهی و انسانی وجود دارد که ما نباید چشم  کند.می
ما مالک همسران خود  خداوند حق تملک و محافظت را دارد. .ببندیمآن 

در شرایطی  به ما بخشیده شده است.حفاظت از او  ها فرصتبلکه تن نیستم،
 کی نیست که ضعفخاص که وفاداري کسی در معرض خطر باشد، غیرت شَ

 است که هدفی واال دارد و آن هدف این است: ارزشیما را نشان دهد بلکه 
عمل بر اساس   در این موقعیت،  "حفظ رابطه به طور انحصاري بین دو نفر."

 واقعاً،و این  برابر خطر است. شجاعت ما در يدهندهحس حسادت نشان
  کند.می از شخصیت خود خداوند است که عزیزان خود را حفظ یانعکاس

                                                              زیر درخت سیب تو را بر انگیختم«
                                                  آنجا  ت به جهت تو درد زا کشید،ه مادرآنجا ک

                                              مرا چون  درد زا کشید.، که آن که تو را بزاد
                                          و چون مهري بر بازویت، گذار،خاتم بر دلت ب 

                                                     و  ند است،مزیرا که عشق همچون مرگ نیرو
                                                 یشهاشعله ستمکش چون گور.، شور عاشقانه

  )8-6: 8 هاغزل غزلي سرکش آتش!» (هاشعله آتش است؛اي هشعل

ي سلیمان آن را به عشق هاغزل غزل است. قدرتمند یاحساس ؛غیرت
قادر آتش  کند.می ي آتش مقایسههاکند و قدرت آن را با شعلهمی تشبیه
خداوند براي صیانت   که عالمت  غیرت،  پاك کند.  همچنیننابود کند و    است

 استفادهمورد به زیبایی  ،محافظتواند به عنوان نابودگر یا می ،استاز ازدواج 
 تواند براي تعیین این تفاوت کمک کند.نمی وییدهیچ فرمول جا .قرار گیرد

بخش و خواهد تا بدانیم چه وقت غیرت نجاتمی رافتظقدرت و  ،حکمت
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اینکه تفاوت بین غیرت محفاظت کننده و نابود براي    .است  چه وقت نابودگر
انگیخته بر که باعث  یشرایط  را نسبت بهخود    يباید سابقه  کننده را بفهمیم،
طوالنی  ياگر در روابط نزدیک خود سابقه را بدانیم. گشتهشدن حسادت ما 
عمیقی از عدم   يریشهاست که    ااین به این معن  ،وجود داردحسادت و غیرت  

تلخ  ياین ریشه انتقام نیز به آن اضافه شده در شما وجود دارد.امنیت که 
نده به حس از حسی محافظت کن  قبل از اینکه غیرت  کنده شود،  بنیانباید از  

  دیگري تبدیل شود.بر مالکیت 

الگویی در تکرار این آیا  باید به دقت سنجیده شود. ما شرایط کنونی
فراتر از آن  شود؟می تکرار وجود دارد که آیا فریبی حس در ما وجود دارد؟

 رد؟وجود داما   درپرستی ي بتهارویی صادقانه با نشانهمیلی براي رویابی  آیا
خطري کنیم می احساسکه شود می وارد عملزمانی ما واکنش تدافعی 

 این است که آیا غیرت صحیح ينشانههمواره  .کندمی را تهدیدما  يرابطه
وجود دارد یا خیر نظرات دیگران  دركبحث کردن و  شنیدن، مل،أمیل به ت

اکثراً به حس  انسانیغیرت  صحیحی نیست.در غیر این صورت غیرت 
دار شدن کل اینکار باعث لکه یابد.می بینی تقلیلکمخودحافظت از خود و م 

 .کندنمی  استفادهؤی سمقدسکتاباما حسادت و غیرت    .گرددمی  ما  اتاحساس
  کند.نمی زند و نابودنمی کند ولی هرگز آسیبمی اگر چه مقابله

  

که شبیه  فرد صر بهي منحداشتن یک رابطهاي هر شخص اشتیاق بر
حسادت و غیرت دلی را  بر روي کره زمین نیست را دارد.اي ه به هیچ رابط

کند بلکه اشتیاق براي می کند که نه تنها با وفاداري محافظتمی منعکس
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چه کسی دور مرا خواهد گرفت و از دیگران   دارد.را  آن  به انحصار در آوردن 
مانند به دنبال بی  یبا شور و شوق  چه کسی  ؟خواهد داشته  اامان نگمن را در  

درك  را محافظت نشده، هاي زیادي از زندگی خودما قسمت آید؟می من
طرفین باز مشتاق این هستند  حتی در بهترین روابط، .دانیممی نشده و تنها

با  راها آن شود.ها آن يهارا درك کند و وارد جدالها آن که کسی جهان
تا آن شعله هر دو را ذوب کند و به بکشد ش از اشتیاق در آغواي هشعل

  نشدنی تبدیل سازد.جداساختاري واحد و 

وفادار  آن قدرهیچ کس  واضح است که چنین چیزي ممکن نیست.
دهد و مرا درك کند و برا از دست خود نفع شخصی  ينخواهد بود که همه

 م وکنیمی تخطیمان وابطر درما ي ههم ه دارد.ااز صدمات در امان نگ
 شادانگیخته و دلهیچ کس آنقدر از من بر .گذاریممی وفاداري را زیر پا

حتی اگر چنین چیزي  شود که نه کسی را ببیند و نه کسی را بخواهد.نمی
با روبرو شدن   رساند.می  را به پایان  بزرگي  هامرگ تمام عشق  ممکن باشد،

شود که می باعثي اهاین حقیقت اشتیاق ذاتی ما براي داشتن چنین رابط اب
   احساس احمق بودن و رها شدن داشته باشیم.

شوق و اعتماد  یا غیرتی وجود دارد که شور و هاسفانه در اکثر ازدواجأمت
بدون هیچ زناشویی  يغیرت در نهایت رابطه علت نبود هبکند یا می را نابود

و  قهیچ عمشود که می تبدیل به نهادي شود و خانوادهمی رها محافظتی
ما مشتاق آن هستیم که کسی از ما  .شودنمی دیدهدر آن  یشوق شور و

اعمال  ي اینغیرت هر دو در بهترین شرایط، .ما را بپایدمحافظت کرده و 
ولی همچنان  ،. غیرت انسانی اگر چه در گناه فرو رفتهدهدمی را انجام 
که به نگاه اجمالی به دل او است  غیرت دل خداوند است. يکنندهمنعکس 
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 به عشق ورزیدن و محبت شدن به طور انحصاري اشتیاقدهد می ما اجازه
  را دنبال کنیم بدون اینکه احساس حماقت کنیم.

  

 معشوق خوداست که رداي خود را براي  با احساس عاشقیخداوند 
عیسی   .اندکشمی  ورزي به بیابانخود را براي عشقي  هاو معشوق  د.انگسترمی
کند که در آسمان در ضیافت عروسی می عنوان داماد بر ما آشکار د را بهخو

و  ،او هستیم عروسما و  ما است شوهرخداوند  خواهد بود.آماده پذیرش ما 
داشته که قصد  یاو با غیرت ما را از هر رقیب ،و عروسش عنوان نامزد به

هیچ دارد. می باشد ما را از مسیر رسیدن به او منحرف کند در امان نگاه
کند حفاظت می که ما را خطاب ايتصویري از خداوند به وضوح اسامی

اسامی  دهد.نمی به ما نشاننسبت محبت منحصر به فرد او را صادقانه و 
 دهد.می  خواند شور و شوق دل او براي ما را نشانمی که ما را به آن  یخاص

آور است خجالتکند ممکن می که او براي ما استفادهاي هاسامی عاشقان
نزد او عزیز بودن ما    يرا دوست داریم چون نشان دهندهها  آن باشند ولی ما

 معموالً هیچ کس ما را با اسامی خاص صدا مان است.و جایگاه خاص
اگر از این اسم کس   دوستان نزدیک یا معشوقه.  ،کند جز اعضاي خانوادهنمی
سومی قصد و نفر  شده استاستفاده کند به نظر مرزي شکسته  يدیگر

خداوند ما را با چه خواهد وارد شود. می رد وادرا سهیم شدن در آن رابطه 
کند اما از گفتن مستقیم آن می او به آن اشاره کند؟می اسمی خطاب

هر «گوید:  می آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه کند.می خودداري
هم به او سنگی سفید خواهم  .اهم دادن مخفی خواو از آن مَّ که غالب آید،
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 نامی که جز به آن که دریافتش حک شده است،اي هبخشید که بر آن نام تاز
  )17: 2» (مکاشفه .شناخته نیست کند،می

احساسی که در  در آسمان مالقاتی شخصی با خداوند خواهیم داشت.
همچنین سنگی پاك و  آن لحظه تجربه خواهیم کرد فراي کلمات است.

  افراد اياسم ما بر آن نگاشته شده به ما داده خواهد شد.اسمی بر عالی که 
جز  اي،هیچ فرشته و هیچ موجود زنده هیچکس، دیگر آشکار نخواهد بود،

دانیم که خود  می  وقتی آن اسم را بشنویم،  خداوند آن اسم را نخواهد دانست.
ما سطحی از رابطه و انحصار   خداوند و نه کسی دیگر به دنبال ما آمده است.

د چنین چیزي را توانینمی زمینیي هخواهیم کرد که در هیچ تجربرا درك 
از طریق آن  ما عروس او هستیم. چون تپدمی دل او براي ما .دتصور کنی
و   محبت  با خداوند خواهیم داشت که فقط مخصوص ما است.اي  هاسم رابط

ما  و کند و تا به ابد با ما خواهد بودمی حفظ گیرد،می او ما را در برغیرت 
  در پرستش تسلیم او خواهیم بود. این اتحاد جدا نشدنی و واال خواهد بود.

دیگري را در عاشق گردانیم تا میعجیب نیست وقتی ما از او رو بر
 يزنا  عمقهیچ کالمی قادر به توصیف    شکند.می  دل خداوند  ،کشیمبآغوش  

محرمانه اي  هفکر این که ما هر روزه با او رابط  ت.ما و عمق غم و اندوه او نیس
 گردانیم تا انبساط خاطري که بتی به ارمغانمی داریم و بعد از لحظاتی رو

توانم بعد از چشیدن از می چگونه غیر قابل تصور است. آورد را بجوییم،می
کنار جانوري در ي هالش يتشنه شاهانه، يي لذیذ در چندین وعدههاغذا

  باشم؟ جاده

غیرت   سازد و آتشمی  خدا را خشمگین  رابطه الهی،در  این طرد زناکارانه  
 عث غم و اندوه خداوندااز آن ب پیشحتی ، کندمی ورشعلهعمیق او را 

 طور خاص وقفبه  غیر از اوبه کسی یا چیزي خود را وقتی  .گرددمی
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ک یبراي چنین غمی  کشد.می حسادت زجردل او از غیرت و  ،کنیممی
 .او آشکار است فرزند در کالم 

                                                   آیا او فرزند  آیا افرایم پسر عزیز من نیست؟«
                                     او  گویممی بر ضد او سخن هاهر چند بار دلبند من نیست؟

                                                   بهاز این رو دل من  آورم.می را همچنان به یاد
                                            و به یقین به او رحم خواهم شدت مشتاق اوست،

  )20 :31(ارمیا  ».این است فرموده خدا "کرد؛

وقتی او ما را در حال تخطی از   سخنان خداوند پر از اشتیاق و درد است.
توان از می درد او را شود.می غیور و آزرده بیند خشمگین،می محبت

اي قاتل پیامبران و سنگسار  اي اورشلیم، اي اورشلیم،« فریادهاش دریافت:
خواستم همچون مرغی که چند با    شوند!می  کننده رسوالنی که نزدت فرستاده

ا ام کند فرزندان تو را گرد آورم،می ي خود جمعهازیر بال یش راهاجوجه
  )34: 13(لوقا نخواستی.»

کند و هم ما را به سمت می خداوند هم ما را مرعوب غیرتمندمحبت 
نفرت شدید او از هر رقیب و تمایل غیر قابل   امان او،بی  تعقیب  کشد.می  خود

غیرت  کند.می دل ما را از محبت او سرشار ،براي اندوهگین شدندرك او 
محبت منحصر به بیانگر ي و حفاظت ابد او سپر ماست. غیرت او ضامن

آسمانی و به دست  داماداطمینان ما از پیروزي  است. ش نسبت به مافرد
  آوردن عروس خویش است.
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  امیديطرد شدگی و نا
  

چهارمین  کرد؟می گزارياو باید براي چه شکر گزاري بود.شکر عید
و سر میز براي غذا خوردن  بیاید ایینپتوانست از تخت نمی سالی بود که

. کردمی ِملبا با خود فکربردند. می به تختخواببنشیند، باید غذا را براي او 
سالمندان بوده  يهشت عید را در خانهها آن از. نود و چهار عید شکرگزاري

  عید توان راه رفتن به سمت میز را نداشته است. چهار در و

سال پیش  34شوهر او  ر این دنیا نداشت.او هیچ چیز و هیچ کس را د
  کردن دخل و خرج هماهنگ از فرط کار شدید و نگرانی براي  فوت کرد.

 آن موقع فکر او میلی به ازدواج مجدد نداشت. شوهر او از پاي در آمد. خانه
  یش بود. هاو امیدش به دختر و نوه شده کرد خیلی پیرمی

چرا ملبا  بیوه از این دنیا رفت.دختر او هم در سن هفتاده و سه سالگی 
با تمام وجود آرزو داشت  شد که مردن دختر خود را ببیند؟می باید آنقدر پیر

 .دار فانی را وداع گفته بودنددوستان او  يطور که همه همان که بمیرد.
تمامی آن  چرخید.می شدر ذهنو ایام جوانی  دوستانش يخاطرات همه

 شناپذیر زندگیي پایانهاآور فقدانیاد کدام  و هر ندپیوسته با او بود هاچهره
رود و چشمانش بکنار به خواست می او خیلی خسته بود. شدند.محسوب می
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دگی من براي مرگ و زن":گفتمی گریان با خود را از غم این زندگی ببندد.
  "کسی اهمیت ندارد.

  

 يبوسیله  هاهر دو این احساس  ل حسادت استمنفع  يامیدي عمو زادهنا
احساسی که ما را به از دست دادن امید و  شوند،می شدگی برانگیختهطرد

 ایستد،ها میاما در حالی که حسادت در برابر فقدان کند.می تنهایی هدایت
امیدي اجتناب از ورود به نا کند.می فرارها آن امیدي رو برگردانده و ازنا

 رهایی و شادي  ،امیدي که در قلب ما باعث نجاتتواند  می  ست وکشمکش ا
امیدي نا  ی ازختلفي م هاعواطف دیگر شدت  هماننددرست    کشد.بُشود را  می
   امیدي... نا.افسردگی ...غم افسوس... شود متصور بود.می را

ندامت حس   خوانند.می فقدان در روابط را غم و یا سوگ  ی ازانواع خاص
من(ترمپر)  دهد.می فیفی است که در پی یک فقدان به ما دستامیدي خنا

خسته  هاآهنگ  متنفر بودم.آورم وقتی جوان بودم از کالس پیانو می به یاد
دادم که بیرون مشغول می  ترجیح  بسیار پیر بود.نیز  کننده و معلم پیانوي من  

 هاشد کالس مادرم را آنقدر اذیت کردم تا قانع  نهایتاً، بال باشم.بازي بیس
به  کالس  خود و رهایی از تمرین و يبا شادي از آزادي تازه را کنسل کند.

ي  هاهمین روال براي کالس چند سال بعد، .مشغول شدم کارهاي دیگري 
و پیانو یا تک نوازي  در آن زمان من تحت تاثیر کنسرت مد.آگیتار پیش 

کردم توان می گیتار جیمی هندریکس یا اسل قرار گرفته بودم ولی حس
ام. این تنها حس خفیفی از فقدان ز دست دادهپرورش استعداد موسیقی را ا
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متوجه شده بودم که زندگی پر از دادن و  همان زمان همچه در  اگر است
  ي متفرقه کنم.هاتوانم صرف لذتمی است و من کمترین زمان را هاگرفتن

 عامل هاو غم هاکه فقدان ايپوچی کند.می غم به اعماق روح ما نفوذ
تواند نمی متاکه حس ند ندازنداتوانند ما را به گریه بیمی آن هستند چنان

این حقیقت ي هچشیدن مز ،حس فقدان يتجربه .بالیی سر ما بیاوردچنین 
و خلقت در وضعیتی که  ،کنیممی زندگیاست که ما در جهانی سقوط کرده 

این   شدید است امابسیار  ن حس  اگر چه برخی اوقات ای  قرار بود باشد نیست.
ه دلیل خاصی این حس ب از فقدان حقیقی است و معموالًاي هغم تنها چشم
  .زودگذر استمربوط بوده و 

 شود.میتر کالج نزدیکرفتن به سال  پسر بزرگ من هر روز به سن و
ما ایجاد شده بتوانیم  بینکه اي هرم که با وجود فاصلامن(ترمپر) امیدو

ولی به این امر واقف هستیم  باقی بمانیم.براي هم تانی خوب همچنان دوس
براي رفتن به کالج ترك کند ما او را کمتر و کمتر خواهیم که وقتی او خانه را  

و  شوممی اگرچه غمگین .مشتاقانه منتظر کالج رفتن او هستم اگر چه دید.
 ينشان دهندهاین  گردد ومی حس فقدان با احساس پدر و پسري مخلوط

که بر اثر اختالفات یا مرگ  دوريغلبه بر غم  ما به یکدیگر است. يتوجه
لزوما به  هادر چنین شرایطی این فقدان ار دشوارتر است.یشود بسمی ایجاد

 شوند و همین باعث ایجاد افسردگینمی اي دوباره ختمشروع و زندگی
  شود.می

 "!ام افسرده"  :میئگومی  وقتی که غمیگین هستیم به راحتی  بعضی اوقات
به عنوان را  توانیم آن  می از غم است.تر  فلج کننده  وتر  افسردگی بسیار جدي

ترین مهم موقتی.و ذهنی توصیف کنیم تا حال و هواي روحی  غالبِ  حالتِ
تواند بر هیچ چیزي نمی فرداست و این که خوابی بی افسردگیعالمت 
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 چ چیز واقعاً یآیند چون هیم  به نظر بیهوده هاتالش .داشته باشدتمرکز 
در حالت ندامت  خشد.بزندگی او معنا بکمک کند یا به  به فرد تواندنمی

به و احساس فقدان و سپس به به سوي غم و در آخر افسردگی پیشرفته 
ما براي زندگی   ينیروي ما و انگیزه  شود.می  ختم  امیدينا  هطور پیش رونده ب

  توانیم از زندگی لذت ببریم.نمی رود. در چنین حالتی مامی از بین

یعنی امیدي وجود ندارد  ناامیدي. امیدي استپایه و اساس این روند نا
شود می  باعث سرافکندگی  ناامیدي  .شودمی  و این حس با عدم توانایی همراه

شجوي ندا 70و  60 ياگر شما در دهه .کندمی فکرکشی و احتماال به خود
 لیزم را به خاطرامعروف فرانسوي اگزیستانسی تفکرم احتماالً  اید،کالج بوده

کشی تنها دهند که خودمی پیشنهاد تفکربرخی از طرفداران این  آورید.می
 هدف وبی بر انگیخته شده توسط دنیاي ناامیديجواب منطقی در برابر 

نبود  یابد.می نگرد و پوچی آن را درمی به جهان ناامیدي معنا است.بی
رسد می  و به این نتیجهکند  می  پیدامطلق مرگ را    قی و تاریکیحقیاي  هرابط

مرگ امیال و در نتیجه اجتناب  فقدان، شدگی،طرد که زندگی ارزشی ندارد.
 گر هستند.تخریب ناامیدياز داشتن هر گونه امید، تمام اشکال 

ها آن  برخی از  شود.می  دیده  از فقدان  رديهاي زندگی ما  قسمت  اکثردر  
ی که براي مدتی درناك یهاکوفتگی و کبودي خراش، مثل جاي سوزن،

 شوند امامی سر گذاشتهروند با سهولت پشت می هستند و بعد از بین
شدگی قلب ما را طالق یا خیانت یا هر شکل از طرد مثل مرگ، ییهافقدان 



 فریاد روح                                                                                                                                              178    

یکی از دوستان خوب ما  د.کنمی از هر گونه حس ثبات، امنیت و معنا تهی
  کند.می شدن را بازگوواضح حس زخمی شدن بر اثر طرد یبا کلمات

تلفن زنگ خورد و  داد.می کرد و به موسیقی گوشمی او گاراژ را تمیز 
امیدوار  "... الو "او گفت: با نارضایتی براي جواب دادن به سمت آن رفت.

 گیریم؟می شهر تماس يومهاز پلیس ح" کوتاهی باشد. يبود که مکالمه
: از ترس بدنش به لرزه افتاد و گفت "ید؟تا ریچاردز هستشما والدین سامان

ا موقع دزدي از یک فروشگاه تسفانه سامانأمت"چی شده؟  جناب سروان،  !بله"
پاسخ  یواالتئید تا به سئباید به کالنتري بیا با چند تا از دوستاش گیر افتاده،

  ".دهید و او را ببرید

دنبال در همان حال  کرد،می عوض ش رادوست من سراسیمه لباس
سر او دختر درد  "چرخید.می  در ذهن او  یواالتئتمام وقت س  .گشتها میکلید

در کلیسا و مدرسه فعال است . او دختري معمولی است! هرگز .سازي نبوده
 "آمد؟چه بر سر او خواهد    باشد.رخ داده  باید اشتباهی    دوستان زیادي دارد.  و

نشست در  او با عجله به کالنتري رسید، براي یک ساعت و نیم در راهرو
غم راه را براي افسردگی  دادند.می واالت پاسخئحالی که والدین دیگر به س

 فلجافسر ذهن او را  نکلمات آغازی او را خواندندنهایتاً وقتی  باز کرده بود.
  "دید...را دز هادختر شما بود که کاال ،در واقع" .کرد

 به سمت خانه حرکت کردند.  آن دو وقتی سامانتا را به پدرش سپردند،
نابود شده یعنی دادگاه ویژه نوجوانان  يشدن با مرحله بعدرو روبه هر دو از

چه اتفاقی در دادگاه  کرد.می هدایت ناامیديبه سمت را افسردگی او  بودند.
 فتد؟اراي دختر او بیبممکن است چه اتفاقی  کشید؟می راها آن انتظار

   ا را به خاطر آورد.تروز تولد سامان کرد،می همانطور که در سکوت رانندگی
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بودند که امکان دارد طفل زنده   زایمان سختی بود و پزشکان هشدار داده
ه داشته بود و به چشمان براق و کامالً باز اآغوش نگاو سامانتا را در  نماند.

شد که در سه سالگی اي همعطوف به مکالمسپس ذهن او  او خیره شده بود.
 رسید.می  ا زود به نظرتسال سامان  که براي سن واي  همکالم  ا داشت.تبا سامان

 داشت و حس دخترشکه براي چرخید می رویاهاییحول محور ذهن او 
  ا در حال فروپاشی است.تاو به همراه زندگی سامان کرد زندگیمی

ي خود را فراموش هاا میراث و ارزشتسامان  ا به او خیانت کرده بود.تسامان
 از رویاهاي پدر خود به خاطر انتخابی احمقانه رو برگردانده بود. کرده بود و
  فرو برده بود.اي هسابقبی و تنهایی او را در خالً ،تلفنی یک تماس

 ور نشویم،در ناامیدي غوطه اگر چه ممکن است که ما در زمان حزن
از دست دادن یک رابطه و نتیجتاً از دست دادن امید   يما تجربه  يولی همه

همه "  مثل  یی روحانیهابرخی ممکن است حس خود را با شعار  .ایمچشیدهرا  
از طریق   پوشاندن غمیا    "!که بدتر نشد  رچیز براي خیریت است و خدا را شک

اما هر از چند گاهی انکار کنند  زندگیي هادر مشغولیت شدن ورغوطه
 يو ما غم تسلی ناپذیر  کشدبه چالش میو ما را    گیردمی  ما راان  گریب  حقیقت
 براي برخی چنین حسی در زندگی مسیحی جایی ندارد. کنیم.می را حس

 هم ازم خدا فرضیات ما را اگر چه کال شود.نمی بروز داده ظاهرحداقل در 
د، او با بخشمی ي روح ماهابه فریاداي هحنجر نویسمزمور پاشد.می
 خداوند اهمیت"  گویند:می  احساساتی که به او  ساسات خود در جدال است.اح

  "!دهدنمی

 وقتی به خواندن ادامه .دهدمی را تحت تاثیر خود قرارمزامیر  ناامیدي؛
 مرتبًا به سوي خداوند بازگشت شویم که نویسنده،می متوجه دهیم،می
ممکن است باعث   ایانیچنین پ  یابد.می  کند و شادي و اعتماد را در او بازمی
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که همه با  بخشی کوتاه است، نویسمزمور يهاشود فکر کنیم که فریاد
چون آنچه به  نیست، این طوراما . یابدمی پرستش و ستایش خداوند خاتمه

 یدر اصل اوج جدال استي شادي هال فریادهاي خشم به فریادنظر ما تبدی
 مکن است این باشد که،دیگر از خواندن مزامیر م  برداشت طوالنی است.

در کتاب شان يهانوشتهاند ه یی که از دلسردي و حزن نجات پیدا کردهاآن
 .گرددمی رد شدن چنین برداشتیباعث  88مزمور  مزامیر ثبت شده است.

شود چنین می معرفی ؛که در عنوان این مزمور هیمان ازارحیاي هنویسند
  آورد:می فریاد بر

  ن،اي یهوه، خداي نجات م«
  آورم!روز و شب نزد تو فریاد برمی
  دعایم به حضور تو برسد!

  گوش خود را به فریادم مایل گردان!
 

  زیرا جان من از بالیا آکنده شده است،
  نزدیک گشته.ویه ها و حیاتم به

  ام؛ویه شمرده شدهها روندگاِن به در شمار فرو
  همچون مردي هستم که او را توانی نیست.

  ام،رها گشتهدر میان مردگان 
  اند؛همچون کشتگانی که در گور آرمیده

  آوريکه دیگر به یادشان نمی
  اند.و از دست تو بریده شده

  اي،ترین حفره نهادهمرا در عمیق
  ، در ژرفناها!هادر تاریکی

  خشم تو بر من سنگین شده است؛
  اي. سِالهامواجت مرا مبتال ساختهي هبا هم
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  ياهمدمانِ مرا از من گرفته
  اي!و از من بیزارشان کرده

  ام و مرا راه گریزي نیست؛محبوس گشته
  دیدگانم از اندوه تار شده است.

  خوانم،خداوندا، هر روزه تو را می
 کنم.سویت دراز میو دستان خود را به 

  نمایانی؟هاي خود را به مردگان میآیا شگفتی
  خیزند تا تو را بستایند؟ سِالهآیا رَفتگان برمی

  از محبتت در گور سخن خواهد رفت، آیا
  یا از وفاداریت در دیار هالکت؟

  شود،هایت در تاریکی شناخته میآیا شگفتی
 فراموشی؟ات در دیار و کارهاي عادالنه

  آورم؛اما من نزد تو اي خداوند، فریاد کمک برمی
 کنمبامدادان دعاي خود را به پیشگاهت تقدیم می

  کنییخداوندا، چرا جان مرا ترك م
 پوشانی؟و روي خود را از من می

  ام؛از جوانی، مبتال و نزدیک به مرگ بوده
 ام.از تو به هراس افتاده و درمانده

  ته،خشم تو از سر من گذش
 و کارهاي خوفناك تو هالکم کرده است

  روز چون آب مرا احاطه کرده،ي ههم
 و از هر سو مرا محاصره نموده است.

  اي؛من دور کردهیاران و دوستانم را از 
  )18-1: 88(مزامیر » تنها همدمم تاریکی است.

  



 فریاد روح                                                                                                                                              182    

ي دردناك هافریاد نامه است.مراثی در این سرود تریناین مزمور سیاه 
چون درد او از جوانی تاکنون ادامه   شوند،می  نویسنده از اول تا به آخر شنیده

ود این است شمی که در این مزمور دیده از امیداي هتنها بارق داشته است.
 دهد و خطاب به خداوندمی  هنوز زحمت دعا کردن به خود را  نویسمزمور  که
این  يدهنده نشان آخر،چه خط  اگر ».خداي نجات من اي یهوه،« :گویدمی

او را طرد  شدوستان قرار دارد،نابودي عاطفی ي هسنده بر لبیاست که نو
بدتر از آن این است که در   ولی  کندمی  و او خدا را براي آن سرزنشاند  هکرد

تنها  .ردتی دردناك داشد بلکه غیبنمیتر به او نزدیک خداوند هااین عذاب
 خوابی عمیق یا اطاعتی کامل تسلی  يدر سایه  است.یار صمیمی او تاریکی  

تنها راه حل  تاریکی مطلق،و استنباط طبیعی آن است که مرگ  یابد.می
  است.

 .استتحت حمله کند که می احساسخود  در تمام زندگی    نویسمزمور 
مشکالت او را  کند.می )5او کامالً احساس منزوي بودن و رها شدگی (آیه 

از آب بیرون  شگردن است که فقطکسی  مانندزندگی او  اند،شکستهدر هم 
کنند می  براي او سخترا  نفس کشیدن  و  روند  می  به سوي او  هاو موج  مانده
ار هستند به خصوص کسانی که با او قبالً دوست مردم از او بیز ).7(آیه
 سبیند و حمی بسیار نزدیکرا به مرگ  از همه خودتر ترسناك اند.بوده
کند خدا از می نه تنها حس )14(آیه .کند خدا هم او را ترك کرده استمی

  او را رد کرده است. کندمی او غافل است بلکه حس

پرتگاه ي هتلو خوردن بر لبتلو يشهادتی پر قوت از تجربه 88مزمور 
 اندازد،می  وزش اندك بادي او را به تاریکی مطلق مرگ  مطلق است.  ناامیدي

ترین تسلی او مؤثر شود.می سرنوشتی که هم باعث ترس و هم اغواي او
  است.تر بلکه فرو رفتن در تاریکی غلیظ یافتن امید نیست،
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با مشکالت بسیاري روبرو هستیم و از کسی که در زندگی خود وقتی 
دهد که به زندگی می  امید به ما اجازه  ایم،به ما حمله کرده عصبانی و ترسیده

 دهد که همه چیز بهتر خواهد شد.می امید به ما حسی خود ادامه دهیم.
خواهند  محواند همشکالتی که ما را محاصره کرد زندگی بهتر خواهد شد و

امید  تمام شوند دوباره از زندگی لذت خواهیم برد. هادرد وقتی کهشد و 
 خواهند شد. برآوردهکنونی در آینده  يهاخواستهگوید می انتظاري است که

ممکن است از روابط  خواند.می "از آیندهاي هخاطر" امید را ؛گابریال مارسل
به سمت کند تا حرکت می امید باشم ولی امید مرا تقویتام ناکنونی زندگی

  ادامه دهم.را ي تازه هاوعده

احساس یک یا و امید یک مفهوم  است. نادیدنی امید از جهات بسیاري
این به عبارتی  است. و دیدنی ملموسکامالً  عملی یاما در سطح است

است امید ارتباط یک بخشند. محصول می هستند که به امید جان هاانسان 
تنهایی مانند زمینی  بر خالف آن، آید.می ما طرفبه  هاانسان يو به وسیله

  است. ناامیديپرورش  مناسب براي

سادگی اعتماد دارد که به امید  انگارانه است.امید حسی ساده، معموالً
امیدي که  آمیز است.سحراي هاین خواست خواهند شد. مهیاما  يهاخواسته

  دستان او قرارما را در  يآید، آیندهمی بر اساس حضور انسان دیگري بوجود
ما قادر به انجامش که آنچه  کنیممی اعتماد هاآن انسانپس ما بر  دهد،می

لوحانه به طور  محور و سادهامید انسان .دندهمی انجام  براي ماها آن ،نیستیم
هم  ازامید این وقتی  شود ومی ماخوردگی عظیم باعث سر يناپذیراجتناب

 امید به تعویق افتاده،« .گرددمی دردناك امیدوار شدن بسیاردوباره پاشد، ب
: 13امثال (» .اما آرزوي بر آورده درخت حیات است سازد،می دل را بیمار
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 ثبات را از ما ناامیديولی  ي ما تحقق یابندهاخواهیم آرزومی ما )12
و متأسفانه به مرور  سازدمی به بیماري وخیم ناامیدي مبتالما را و  رباید،می

شود و می امید ما به نابودي کشیده .شودمی انگیختههاي ما برزمان آروز
از داشتن هر آرزو و آمالی  ناامیديد و بعد از آن با گردمی رمقبی روح ما
 این چرخه توسط کسانی که امید به تعویق افتاده را تجربهکنیم. می اجتناب

  در زندگی کسانی که طور خاصبه این موضوع  .گرددمی کنند طیمی
  شود.می به وضوح دیدهاند هرا تجربه کرد یخیانت

براي   خانمی داشتم که اوضاع آن مساعد نبود.  يمراجعه کنندهمن (دن)  
نه تنها  هشت ساله برادرش او را مورد تعرض جنسی قرار داده بود.اي هدور

 گر در محلهکرد بلکه او را به پسران دیمی جنسی  ياستفادهؤبرادرش از او س
داد تا به می هر بار که مادر، برادر بزرگتر را مسئول خانه قرار ت.فروخمی

 ماریا مریض  افتاد تا او را با خود ببرد.می  پاي مادر  رود ماریا به دست وبجایی  
معموالً به  مادر آمد.می در يشد که از پامی او تند تنفسشد، آنقدر می

کند. می  دارد فیلم بازي  کرد کهمی  ا متهمرخندید و او  می  اعتراض او  يشیوه
وقتی تمام شد که برادر او در تصادف کشته شد. بعد از مرگ او   هااستفادهؤس

او به خود اجازه داد که امید به توجه  کرد.می ماریا احساس زندگی و آزادي
راي ماریا ب کرد.می طور که مادر به پسر خود توجه مادر داشته باشد همان

 يخانواده. او ت زیادي کشیدامصیبت وارده زحم کمک به مادر در مقابله با
را براي   هااستفادهؤخدمت کرد درست قبل از اینکه ماجراي س  هارا سالخود  

  مادرش بگوید.

مادر او پاسخ ، شکنجه را براي مادرش گفت هاداستان سال اوقتی ماری
با  ،برادرت به زبان آوردي يدربارهیی هابار دیگر چنین دروغیک اگر  ": داد

خود را قانع ماریا  "تو حرف نخواهم زد و دیگر تو را دخترم نخواهم دانست.
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از آن دانست حتمًا دختر خود را می و اگرست داننمی که مادرش کرده بود
ي هاحرفمادر از شنیدن و باور کردن    اجتنابحاال  اما    داد.می  نجاتوضعیت  

که ماریا در خود امیدي را  ياو همچنین تهدید به طرد نمودنش، همه
از او گرفت. بعد از  ،پرورانده بود که روزي مادرش او را دوست خواهد داشت

در  گذشت ده سال از زمانی که ماریا این سخنان را به مادرش گفته بود او
نهایتاً ازدواج او    کرد.را سپري    شامردگان زندگیون  چ  ناامیدي  مملو ازدنیاي  

ي اجتماعی هاکلیسا و فعالیتاکنون در    کسب و کاري راه انداخت و هم  کرد،
متحرك بود که بیدار شده بود و با  ياما او یک مرده .داردموقعیت خوبی 

 شد.نمی شوقی در او دیده میل و شور واما کرد می حرکت مکانیکیدقتی 
خاموش کنیم تا اینکه با  ناامیدياز  پوششیرا با  اشتیاقاست که تر راحت

  فتاده زندگی کنیم.ي به تعویق اهاامید
  

یعنی فرار از  ،بر آن غالب آمده ناامیدي ی کهقلب ازاست اي هماریا نمون
اشتیاق  رسیم کهمی در این حالت معموالً ما به این نتیجه هر گونه اشتیاق.

بوده و همین  ناامیديامید ما ي هارد. بارها و بارها پاسخ و نتیجما ثمري ند
در میل به داشتن هر گونه امید و اشتیاق در ما از بین برود. باعث شده که 

پس بهترین  .شودمی شدن نسبت به درد بیشترتر امیدوار بودن آسیب پذیر
از انتظاري باشیم و  هاراه کامالً خاموش ماندن است، بهتر است مثل ربات

فرد   .رسدمی  ه نظربر بسیار خشن  در ابتدا این طرز تفک  زندگی نداشته باشیم.
اما به  امید نیازمند تشویق دیگران است و باید از دیگران کمک بگیرد.نا

تواند او را از باتالق ناتوانی بیرون می ي دیگرندرت تشویق یا کمک فرد
صادقانه با نتایج ناامیدي خود روبرو بتوانیم باید اتفاقی دیگر بیافتد تا  د.بکش
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روبرو شدن  چقدر وحشتناك باشد.تواند می زندگی بدون امیدشویم و بدانیم 
مانند  ناامیدي ،به این ترتیب است. تردردناك ناامیديخود  با این حقیقت از

ساعت بر زنگ  که براي فرار از نور صبحگاهی و صداي    کندمی عملپتویی  
حس سرخوردگی است   طفره رفتن و فرار از  ناامیدي  کشیم.می  خودسر  روي  

  شود.می تاده در ما ایجادکه در پی امیدهاي به تعویق اف
  

شود که می و باعث انجامدمی امید به تنهایی ما نبی شک از دست داد
تنهایی جدا شدن از  داشته باشیم.نبا دیگران اي هرابطاشتیاقی براي داشتن 

  آن افرادي است که بیش از همه براي ما اهمیت دارند.

 شبان کلیسا ردیمر در منهتن، ؛تیم کلی یکی نیست.این انزوا لزوماً فیز
فقط چون که با کسی در  هستند.افراد  تنهاترین هاهلأمت": گویدمی چنین
داشتن خوابید به معناي می کنید یا حتی در یک تختمی خانه زندگییک 
آنچه تنهایی در ازدواج را  تنگاتنگ شما با طرف مقابل نیست.ي هرابط

- خداوند زندگی مشترك را پایه "است.آمیز بودن آن کنایه کندمی دردناك
که با  کتاب جامعه، ينویسنده د.که انسان احساس تنهایی نکنگذاري کرده 

زندگی در این جهان را درك کرده بود به جز   پوچیظرافتی خاص شرارت و  
مثبت دیگري نیافت و همین باعث شد تا  يدر این دنیا نکته هاروابط انسان 

احترام به روابط کاله خود را بردارد و چنین جمالتی را براي ي ه ه نشاناو ب
  توصیف اهمیت روابط بر زبان بیاورد.

                                                زیرا ایشان را از محنتشان دو از یک بهترند،«
                                  دیگري، فتدااگر یکی بی شود.می اجرت نیکو حاصل
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                                                                   اما رفیق خود را بلند خواهد کرد.
                                 بر خیزاند! نیز واي بر آن که تنها بیفتد و کسی نباشد او را

                                     اما آن  اگر دو تن کنار هم بخوابند گرم خواهند شد،
                                          هر چند کسی گرم تواند شد؟ که تنها ست چگونه

                                           دو در برابرش  ممکن است بر یک تن چیره شود،
  )12-9: 4(جامعه » شود.نمی ریسمان سه ال به آسانی پاره ایستاد. خواهند

 آورند،می که براي ما تشویق و امید به ارمغان هاانسان بین بدون روابط 
چنین  .خواهد بود معنابی یک کالم  ثمر و دربی سرد و جهان خطرناك،

در ما ایجاد   يترو مزمنتر  عمیق  شود ناامیديِ می  کردي در روابط باعثروي
اجتناب از داشتن هر شدگی العمل ما به طردزمانی که عکس شود مخصوصاً
  فرار به سوي تنهایی و انزوا باشد. گونه اشتیاق و

  

 طوالنی تجربه یبراي مدت را ناامیدي یحسبی هااز انساناندکی تعداد 
به تاریکی   غم و حتی افسردگی نهایتاً  ما در مسیر ندامت،  ياما همه  کنند.می

گر را  قبل از اینکه خاطرات این احساسات نابود .ایمفرو رفتهاي هدلسرد کنند
خودمان و دنیا   يکنیم و بپرسیم این خاطرات درباره  یبیایید مکث  کنار بزنیم،
بطالت کامل! «: گویدمی نگرد ومی به جهان ناامیدي ؟گویندمی به ما چه

  )2: 1(جامعه  ».همه چیز باطل است ... بطالت کامل

- می توصیفبه درستی جهان شرایط  ،ناامیديبه  العملدر این عکس 
بر سر دیوار  نیست که امید و شادي از در و یگرم و نرم  جهان جاي .شود

 قلمرویی تاریک و خطرناك است که ما در برابر آن کامالً بلکه ،شما بریزد
  دفاع هستیم.بی
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کسی به من  من تنها هستم.": گویدمی نگرد ومی به جهان ناامیدي
مردمی که بر  بدتر از آن، ".کندنمی کسی به من کمک کند.نمی توجهی

، بلکه قصد شوندمی دوري من از دیگراننه تنها باعث  ایستندمی علیه من
نگرد می  به جهان  ناامیدي  کنند.تر  تیره بختنیز دارند مرا از آنچه که هستم  

هد وضعیت روبراه نخوا".بهتر نخواهد شد اوضاع امیدي ندارم.": گویدمی و
امیدي ندارم که زندگی   "مانم.می  من همیشه در همین تیره بختی باقی  شد و

 زندگی و وجودامید را به  يورود دوباره يبنابراین نباید اجازه "بهتر شود
  ".خواهد بود امیدي مجددتلخی و نااش هنتیجچون  دهم،بخود 

 آوردهانتظارات ما بر یکنیم که تمام می آلود زندگیما در جهانی گناه
 ي ما تحققهاامید تمام  و شوندنمی تمام روابط به موفقیت ختم. شوندنمی
در  مقدسکتابکه  آن چیزي استاز زندگی مطابق  این وصف یابند.نمی

خداوند جهان را به نیکویی  .کندمی اشارهسه باب اول کتاب پیدایش به آن 
ت انسانی به تجارب اما شرارپایه نهاد. بخشی خلق کرد و روابط را براي ثمر

شرح  .گشتبیگانگی طرفین در روابط و باعث  افزوده شد اوزندگی 
طور که خود ما آن را درك کردیم  انمانسان را ه يتجربه مقدسکتاب

ما شرارت و تنهایی را تجربه ئاما دا انسان نیکو خلق شد، .دنکنمی توصیف
  نمود.

 هاصد شود.نمی ام با سه باب اول پیدایش تم مقدسکتاببا این حال 
آلود را باب بعدي داستان مداخله و کار خداوند در دنیاي سقوط کرده و گناه

هاي کالم خدا همواره به مشکل ایجاد شده قسمت يبقیه د.نکنمی روایت
آن ما را دعوت  يو ادامهچهار پیدایش باب  کنند.می در سه باب اول اشاره

نسان گناه کار ناامید شرایط ا چه واقعاً اگر کند کهمی والئبه پرسیدن این س
  آخرین راه حل براي انسان است؟ ناامیديآیا اما کننده است، 
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ي هی از مکالمیهانمونه ،مرثیه مانندي هامزموربسیاري از  و 88مزمور 
درست  ،ریزدمی به هماین مکالمات گاهی  .بسیار صادقانه با خداوند است

 ما را محکوم نویسمزمور ته است. اماهمانند خود زندگی که به هم ریخ
 مخفی ساخته ونسبت به خداوند و خود زیرا احساسات زشتمان را کند می
در را مان يهادلکند تا می ما را دعوت نویسمزمور .پوشانیممی راها آن

یم تا بارهاي خود را در حضور خداوند پائین ما مشتاق .بگشائیمبرابر خداوند 
توانیم خود می که مابراي ما دارد این است ی که مزامیر خبر خوشبگذاریم. 

  را در حضور خداوند خالی کنیم.

شویم دیگر می مان ناامیدوقتی که در روابط نبود امید است. ناامیدي
چه به طور عجیبی این اگر    رابطه نداریم.آن    يبراي برقراري دوباره  اشتیاقی

دن و به دست آوردن امیدي که تواند دل ما را براي چنگ زمی ،دشوار حسِ
تواند قلب ما را براي می ناامیدياما  فراتر از روابط انسانی است باز کند

  در خداوند باز کند. يچشیدن امید
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  نجات بخش: احیاي امید ناامیدي

  

اجتناب ی فرار از داشتن هر گونه اشتیاق است. مقدسکتابغیر  ناامیديِ
برد و می تري فروشدن با فقدانی است که ما را در پوچی عمیقرو از روبه

. ناامیدي از داشتن رویا، امیدوار کندمسدود می فضا را براي عمل خداوند
بودن به آن و حرکت شجاعانه به سمت آنچه که امید به بودنش را داریم 

کند، جایی می فرارکند. چنین ناامیدي به ساحل خیالی و امن می جلوگیري
تواند در آنجا تنها باشد و در پی یافتن لذتی است که می کندمی که فکر

- خوداغلب به همین دلیل  آورد.می رویاي مرگ و نابودي برایش به ارمغان
 خودکشی .شودداده میبه امیدواري ترجیح  گزینه کشی یا وجود نداشتن

شدن مصون خود را از عذاب تبدیل  امید هستند دل  که ناها  آن دهدمی  اجازه
   ه دارند.انگ

 اجتنابمرگ  يسایه از قدم نهادن در واديِ یمقدسکتابغیر  ناامیدي
فقدان و اشتیاقی  از درد کشیدن بیشتر توسط عدم قطعیت،. ورزدمی

 یمقدسکتاب  ناامیديِاما    کند.می  گیريجلویافتن  ناپذیر براي نجات  خستگی
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که ما براي به واقعیت. . یعنی تسلیم شدن اراده شخصیپاشی فرویعنی 
هستیم اما در عین حال این فرصت به ما عطا  به آن کمال ناتوانرسیدن 

 کشی که در آن فرد سعیخالف خود بر ،شده که بتوانیم نقشی ایفا کنیم
  را در زندگی خود قرار دهد.گونه فقدان    پایان هري  هبه نشاناي  هکند نقطمی

که با اینکه عا و فریادي است از داي همجموع یمقدسکتابناامیدي  
داند می گاهآیابد اما به طور ناخودنمی فرد در آن هیچ دلیلی براي درد خود

غیر  ناامیديِاگرچه در صرف براي دردها است.  فراتر از یک پاسخ اشتیاق او
بیابد، اما هیچ دست خواهد پاسخی براي فقدان خود  می  فرد  نیز،  یمقدسکتاب

خداوند باشد که  يکنندهدست مدد ،حتی اگر این کمکپذیرد نمی کمکی را
براي یافتن نگرشی جدید  یمقدسکتابناامیدي  به سوي او دراز شده است.

دهد حس پوچی که پس می آورد اما اجازهمی  نسبت به مشکل خود فریاد بر
  د.ني جستجوي خدا هدایت کند قلبش را به سونآیمی  به سویش  هااز فقدان

ما پاره کرده و مرض درونی  ظاهري ما راي هپوستوسته پی مقدسکتاب
که جهان از سعادتمندي  تصویري نویسمزمور شجاعت کند.می را آشکار

ما   نویسمزمور امید  کند.می را آشکارداند و آن  می را توهمبراي خود ساخته  
 77با مزمور  .بگردانیمخداوند  سويخود را به  ناامیديکند تا می را مجبور

  کنیم.می ر خود را شروعسف
  

نتوانیم جمالتی بیابیم که اضطراب و ترسی که در   مقدسکتابشاید در  
  :وجود دارد را داشته باشند 77آیات آغازین مزامیر 
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                                        آورم؛می و فریاد بر سوي خداوند است، آواز من به«
                                               و او به من واز من به سوي خداوند است،آ

                                              در روز تنگی خویش  گوش فرا خواهد داد!
                                    راز شده،دشبانگاه دست من  جویم؛می گار راخداوند

                                                           و جانم از تسلی  شود،نمی هبازکشید
  )2 -1: 77(مزامیر  »کند.می پذیرفتن ابا

اما   برد،نمی  را نامباعث افسردگی او شده    دقیقا مشکلی که  نویسمزمور 
 نبه جاي جنگید توانست بخوابد.نمی حاد بود که او شب آنقدر این مشکل

او به  کند.می دعا هابا مشکالت و یافتن آرامشی موقتی در خواب، او ساعت
ي خود را در هازجر و ایستدمیها آن  جاي پشت کردن به مشکالت رو به

  :کندمی حضور خداوند آشکار
                                                   کنم ومی ملأت نالم؛می کنم ومی خدا را یاد«

                                 چنان داري؛می چشمانم را باز نگاه شود.می حم بیهوشرو
                                         به ایام گذشته توانم گفت.نمی پریشانم که سخن

                                       شبانگاه سرود به سالهاي روزگاران پیشین.، اندیشممی
                                             اندیشم و روح می در دل آورم؛می ویش را به یادخ 

                                                   ا به ابد آیا خداوندگار ت کند:می من را تفتیش
                                                 و دیگر هرگز نظر لطف  طرد خواهد نمود؟

                                                آیا محبت او براي همیشه  نخواهد افکند؟
                                                          او براي همه  يو وعده، پایان پذیرفته

                                                آیا خدا فیض  باطل گردیده است؟ هانسل
                                                رحمت  ،و در خشم خویش، خود را از یاد برده

  )9 -3: 77(» ته است؟بازداش خود را
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اما به جاي قوت و شادي  ،رودمی اول مستقیم به سراغ خداونداو 
ه خداوند را طور ک همان کند.می را تجربه تريتهوع آور و عمیقافسردگی 

 این خود گذارد او بخوابد.نمی این خداوند است که. نالدمی د،آورَمی به یاد
او را  این خداوند است که او را طرد کردهدهد! می خداوند است که او را زجر

وارد جدالی عمیق با  نویسمزمور .به خود بپیچدرها کرده تا در تخت از درد 
 او خداوند را .یشهاناامیديو  هاترسبا همراه جدالی  شود.می خداوند

در پیشگاه آسمانی  ،یشهااضطراب و ترسحین در  نویسمزمور .طلبدمی
  کند.می الهی را به خداوند یادآوريي هاخداوند، وعده

بر که اي هتا با قوم خود در رابطبود خداوند وعده داده  پیش، هاسال
ها آن  به آن معناست که او از  . اینشودهمراه  شده   ایجادعهد و پیمان    اساس

 ،"محبت" ،"طف " ياو به قوم خود وعده کند.می مراقبتحفاظت و 
رو روبه  در اینجا با خدا  نویسمزمور  را داد.  "هاوعدهوفاداري در  "و    "رحمت"

به موقعیت دردمندي در ؟ خواهد بداند که آیا او دروغگو استمی شود ومی
ي خود پشت پا هاپرسد که آیا خداوند به وعدهمی  کند و از خودمی خود نگاه
 ؟زده است

گونه  ایناز ما  خواهیم چنین ادبیاتی را توضیح دهیم.می ما به سرعت
 کنیم؟می اما در عوض چه کار ترسیم.می صحبت کردن با خدا تا حد مرگ

همه را "و سنجیده  سریعو  کنیممی را باز سرکوب ما احساسات قوي خود
را واقعًا به ها آن اگر با خود صادق باشیم در واقع "سپاریممی به خداوند

ماند می  مشکل همچنان باقی.  مایه داشتهادر خود نگ  بلکهایم  هخداوند نسپرد
تنها با عواطف واقعی نه رفته . رفتهکندمی رشد ماندگار شده،و ترس در ما 

   .گردیممی شویم بلکه با خداوند هم غریبهمی خود بیگانه
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 طلبد و فریادمی ایمان حقیقی سرنوشت نیست.ایمان تسلیمی آرام به 
واقعی در این  ایمان .شودمی شنیده هافریادي است که در آسمان. زندمی

. ایمان واقعی این نیست که بگوئیمسخن  پرهیزگارانهگذارد ما نمی میانه
مشتی بر تمام  با تنفرند او ما با خداو يهاي صادقانهدر جدالفکر کنیم 

زمانی که ما  .کوبدمی را در همها آن و آوردمی سخنان و ادعاهاي ما فرود
این کار ما آمیز است این است که بریم آن چه کنایهمی والئخدا را زیر س

غیر س أما را از ی يهااین کار دل شود که او جالل بیابد.می باعث
اشتیاقی پر شور براي درك وجود او ي کند و به سومی دور یمقدسکتاب

  کند.می هدایت
  

به خداوند  هاخود را با ترس جدال نیمه شبِ نویسمزمور همانطور که
از قعر این وارونگی او را  کند.می را تجربهاي هقابل توج تغییر کند،می بازگو

او به وضوح دلیل تغییر  برد.می ه عرش شاديجهنمی که خود ساخته بود ب
  .گذاردنمی دهد و شکی براي ما باقیمی را توضیححالت خود 

                                        يهازهی سال "این ضعف من است." آنگاه گفتم:«
                                    کارهاي خداوند را یاد  متعال! دست راست آن

                                                     آري،عجایب تو را که از قدیم واهم کرد؛خ 
                                     مل أي تو تهادر تمامی کار به یاد خواهم آورد. است،
  )12 -10: 77(مزامیر » و خواهم اندیشید.و به اعمال ت خواهم کرد



 فریاد روح                                                                                                                                              195    

به خصوص به اعمال  ه سمت خداوند چرخیدند،افکار او از مشکالت ب
 و در آن هنگامکند می نگاه خداوند به طور خاص يبخش گذشتهنجات
  خروج از مصر:.  آوردمی عتیق به یادنجات را در عهد  ترینبزرگ  نویسمزمور

                                        آبها تو را دیدند و  تو را دیدند؛ هاآب، خدایا«
                                         ابرها آب  و ژرفاها به لرزه افتادند. به تالطم در آمدند؛

                                                     ي تو به هر هاوتیر وآسمانها غرش کردند؛ ریختند
                                           وآذرخش باد بود، صداي رعد تو در گرد سو روان شدند!

                                                         زمین لرزید و به  تو جهان را روشن ساخت؛
                                      و راهت از جنبش در آمد.مسیر تو از میان دریا بود،

                                                 ولی جاي پایت دیده میان آبهاي عظیم،
                                                         تو قوم خویش را چون گله  شد.نمی

  )20-16: 77مزامیر(» رون.هابه دست موسی و رهبري کردي،

  

شد خروج قوم از مصر اتفاقی تاریخی در می زمانی که این مزمور نوشته
جزئی از تاریخ باستان  نویسمزمور براي و شدمی محسوبي دور هاتهگذش

اما  گونه است. طور که براي من و شما این درست همان د،مآمی به شمار
او خود   کند.می  کتاریخی چگونه به او کم  آوري این رویدادِدقت کنید که یاد

شود خطري می  متوجهو    کندمی  را در زمان خروج و رهایی قوم از مصر تصور
 از خطر پیش روي او بود.تر کرد بسیار خطرناكمی دیدهرا ت هاکه اسرائیلی

در تعقیبی خصمانه  ارتش مصر  روبروي اسرائیل دریایی غیر قابل عبور بود و
  "!زنیمی از درماندگی حرف تواکنون " بود.ها آن به دنبال
نی که فرعو دفاعی در برابر خشم فرعون بودند.بی ها گوسفندانآن

را  هااما خداوند نه تنها اسرائیلی .به چالش کشیده بودموسی آبروي او را 
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از   نویسمزمور  يخاطره  امواج دریا نابود کرد.  دررا    هانجات داد بلکه مصري
اگر خداوند قوم او را از  شود.می اوسنگري براي مشکالت کنونی  ،خروج

پس حتماً قادر به  است،هولناکی آن واقعه نجات داده  و مشکلی به هیبت
  باشد.می هماو مشکالت کنونی  يحل همه

  

در ایمان نیز نقش مهمی و  دارد مقدسکتابحافظه نقش مهمی در  
یم، و به نو انفعالی ذهنی بداما تمایل داریم که حافظه را فعل  کند.می ایفا

 هر چند کنیممی آوردن هر چیز در ذهن نگاهآن به عنوان توانایی به یاد
تصور . تنها فکر نیستحافظه  معنایی فراتر دارد. مقدسکتابحافظه در 

از تاریخ به عنوان  ايهواقع عاریه گرفتن شود.می (تخیل) هم شامل آن
خواهد می  از خدا  نویسمزمور  براي مثال وقتی  تصویري از داستان کنونی ما.
خواهد که قوم نمی از خداونداو تنها  )،2: 74( که قوم خویش را به یاد آورد

خواند می او خداوند را را نجات دهد.ها آن خواهدمی او از خدا. را به یاد آورد
 نویسمزمور طور وقتی همان را نجات دهد.ها آن تا اکنون هم مثل گذشته

آنچه که در یعنی  )11: 77( " کارهاي خداوند را ": آورم می گوید به یادمی
تواند آنچه در تاریخ براي قوم اتفاق می که او نبود ذهن داشت صرفا این

خروج را در همین لحظه   يکه او تجربه  بودافتاده را نقل کند بلکه بدان معنا  
اي هدارد و در حال عبور از مراحل مختلف چنین تجربنیاز در زندگی خود 

  است.

ي ه عاریه گرفتن خالقان نیست. یحافظه تنها یک احساس نوستالژیک
به یاد آوردن حافظه  یی براي انتظارات کنونی است.ه به عنوان الگوگذشت
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 گذشته و بازسازي امیدوارانه و سرشار از اشتیاق زمان حال بر اساس آن است.
خود که خداوند ما را از  يتوانیم به زمانی در گذشتهمی بسیاري از ما

خروج را  به عبارتی ما نیز در زندگی خود مشکالت نجات داده اشاره کنیم.
آن رویداد ممکن است در   ایم.ما هم در خروج شرکت داشته.  ایمتجربه کرده

 براي مابا خروج و رهایی قوم از مصر بسیار ناچیز به نظر آید ولی  مقایسه
گام مشکالت مالی شدید به موقع به دست چکی هنبوده باشد. بسیار عظیم 

الهی   يمداخلهبودیم.  نها  که تاي  هدوردر  از یک دوست  اي  ههدییا    ما رسیده
  ی خاص.به شکل شفا از درد یا مرض

براي کمک به شما در دوران سخت را  خداوند میل و توانایی خود    احتماالً 
 بهاعتماد شما    ي او،هابخشندگیبا به یاد آوردن    نشان داده است.تان  زندگی

 دهد.می یبر چنین رویدادي گواه نویسمزمور .گرددمی تقویتخداوند 
این دهد تا از  می آوري به او اجازهو این یاد  آوردمی  اکنون او گذشته را به یاد

او با تعجب  پهلو و آن پهلو شدن در بسترش در شبی پر اضطراب باز ایستد.
  زند:می فریاد

                                                      کیست  طریق تو در قدوسیت است.، خدایا«
                                                     تو خدایی گ همچون خداي ما؟خداي بزر

                                            تو قدرت  کنی؛می ي عجیباهستی که کاره
                                              به  اي.خویش را در میان قومها معروف گردانیده

                                               فرزندان  بازوي خود قوم خویش را رهانیدي،
  )15 -13: 77(مزامیر» یعقوب و یوسف را.

گوید می که به اواي ه آن تجرباز طریق حافظه و بنا بر  نویسمزمور 
 تغییري در دلش صورت  ،قادر است چه کارهایی انجام دهدخداوند کیست و  

  .رسدمی خداوندارتباط با در  ثباتیاو از افسردگی به سوي  رد.گیمی
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تنها رها در دنیاي پر از مشکالت  آن باشد که  تواند بدتر از  میچیزي    چه
به  او داند که چگونه توجه ما را جلب کند.می اما خداوند زیرك است شوید؟

 ذرا غلط بخوریم، اوي متوسط و گهاجاي آنکه اجازه دهد تا در خوشی
کند تا توهمات می  او ما را طرد  .گذارد تا ما زندگی بدون او را تجربه کنیممی

این  عمیق با خود هدایت کند.اي هرابطسوي ما را به پاشد و بما را از هم 
خداوند .  هم به صورت فردي و هم جمعی.  بینیممی  الگو را مرتباً در کالم خدا
 شود.می توجهی زیاد و حتی خفت کنار گذاشتهبی در تاریخ قوم اسرائیل با

که خدایی  شودمی یادآور و دهدمی نشانها آن بارها خداوند صبر خود را به
 بله،  بودند. گذاشته  يکناربه  تفاوتی خدا را  بی  اما قوم اسرائیل با  صبور است.

ها نآ و همچنین باور داشتند که خداوند ایمان داشتند که او وجود داردها آن
او در  به هر حال، ه خواهد داشت.ارا علی رغم پرستش یا توجه در امان نگ

هیکل   او  يخانهکه دشمنان به  گذاشت  نمی  مطمئناً کرد،می  اورشلیم زندگی
  نزدیک شوند. 

ارمیا کسی بود که . این نوع نگاه توجه ارمیاي نبی را به خود جلب کرد
و  منفعل بودنوض کنند و از ي خود را عهابه مردم هشدار داد تا طریق

به این سخنان فریبنده اعتماد «: گفتندمی مردم . خود دست بردارند فریب
  )4:  7(ارمیا  »  معبد خداوند!  معبد خداوند!  این است معبد خداوند!نکنید که  

 يُخفتهقوم  يدانست که اقدامی اساسی نیاز است تا توجهمی خداوند
در مورد حزقیال  11تا  9باب  رك کرد.پس اورشلیم را ت خود را جلب کند.
جا با  خانه و از آن يخود به آستانه ياز اندرونی خانه .استعزیمت خداوند 

  )22- 18: 11( .راندندمی هاي آسمانی خود که کروبیان آنان راچرخ
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بر کوهی در جانب  ،بینیممی آخرین مکانی که خداوند رادر این قسمت 
ر وظه )24-23: 11(. بودبابل در حرکت ي او به سو ،شرق اورشلیم است

ها آن ازاو  )،21-7: 30(ارمیا . بر فراز سر ارتشیان بابل است بعدي خداوند،
اما از طریق داوري نجات  استفاده کرد تا داوري را بر قوم اسرائیل اجرا کند.

 احیايشدند، تبعید  ی که به آنهاي بیاباناز درون خرده سنگ  حاصل شد.
به خدمت براي وقف و آماده  اسرائیلی جدید،. ورت پذیرفتقوم ص جدید

  ).ي عزرا و نحمیا را بخوانیدهاکتاب( خداوند بیرون آمد.

توان در می شدن از سوي خداوند رابخش بودن طردالگوي نجات
که  30مزمور به عنوان مثال  مشاهده کرد.افراد دیگر نیز شخصی ات یتجرب

 در حالی که داود خداوند را شکر  مرگ است.گزاري براي نجات از  دعاي شکر
  :آوردمی خاطربه را کند خطري که از سر گذرانده می

                                                      هرگز  و اما من،در آسودگی خود گفتم:«
                                           خداوندا،آنگاه که لطف تو .جنبش نخواهم خورد

                                                بود،کوه مرا در قوت استوار  شامل حالم
                                                    اما چون روي از من نهان گردانیدي؛

 )7-6: 30مزامیر (» هراسان گشتم. کردي،

قوت   توکل او به  ينتیجه  کرد و این احساس درمی  داود احساس رضایت
جدي و  ،يقو خوب،او  توانست براي او بیافتد.نمی هیچ اتفاقی بود. شخود

 داود را طرد "نهان کردن روي خودپ"اما وقتی خداوند با  قدرتمند بود.
بینی کنیم توانیم پیشمی  .کندمی  کند، توهم اعتماد به نفس را از داود دورمی

اما این افسردگی داود را به . است ديناامی، احساس شدگیطرد يکه نتیجه
  .انداختاو را به آغوش خداوند  کجا کشاند، ترحم به خود؟ خیر،
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                                                         اي ،نزد تو، خوانممی خداوندا تو را«
                                                در مرگ : کنممی فریاد التماس بلند، خداوندگار

                                                     در فرو رفتنم به گودال ، من چه سودي است
                                                       یا؟ آیا خاك تو را خواهد ستود؟ چه فایده

                                                       بشنو، خداوندا؟ اداز امانت تو خبر خواهد د
  )10-8: 30مزامیر (.» خداوندا یاور من باش، و مرا فیض عطا فرما

 و شدگیبه طرداز خود خشنودي  .شودمی الگو تکرارهمان  بار دیگر
شدن شود، جاللی که از تبدیل می تبدیلتر افسردگی به جاللی عظیم

  شود.می تبدیلمشارکتی صمیمی به  با خداوند راکداي هرابط
                                                پالس را از  تو شیون مرا به رقص بدل کردي؛«

                                        تا  مرا به شادي پوشانیدي، و تنم به در آوردي
                                                  اي بسراید و خاموش نماندهمه وجودم تو را 

                                                                    یهوه خداي من،تو را جاودان
  )12 -11: 30(مزامیر » شکر خواهم گزارد.

 یک هدف زمینی و دیگري آسمانی.امید به دنبال دو هدف است. 
توانند می هر دو یطانی و دیگري نیکو است.موضوع این نیست که یکی ش

مید زمینی را در بر گیرد تا به آن ارزش اما امید آسمانی باید ا نیکو باشند،
امید زمینی یا افقی، اعتماد و اشتیاقی است که اوضاع در این زندگی   خشد.بب

 فرزندان من بزرگ. شودمی زندگی مشترك من بهتر بهتر خواهد شد.
امید زمینی  بخشی در جهان سقوط کرده باشند.نداران ثمرشوند تا ایمامی

 .در انتظار اوستمرگ همیشه در کنجی از زمین شکننده است چون فساد و 
 دهد.می اتفاق بدي رخ رود،می درست موقعی که همه چیز خوب پیش
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 شود،می  بخشمن با همسرم نزدیک و ثمر يدرست همان موقعی که رابطه
خواهم فرزندانم می  درست همان موقع که کنند.می  کمسر کار حقوق من را  

  .کنندمی مرا از بیماري یا مرضی مطلعپزشکان  را به کالج بفرستم،

خداوند است و  ازآن  أمنشو  امید آسمانی رویاي رهایی از فساد است
و همیشه  آئیممی داریم به شباهت او دراست که ما این تمرکز آن امید 

 گذارد،می امید آسمانی حتی مرگ را پشت سر هیم بود.همراه با خداوند خوا
فقدان  کند و همانطورنمی ما را با او قطع يگ رابطهدانیم مرمی چون ما

امید زمین  جداي از امید آسمانی، .گرددنمی مانع تشابه بیشتر ما به خداوند
ري اما امید آسمانی ابزار و عناص  قید و شرط.بی  ناامیدي  .فقط یک مقصد دارد

 دهد.می زمین را هم برامیدواري  ياجازهدهد که به ما می در اختیار ما قرار
 وقتی موانعی وجود دارد، کند.می اردر من کي مختلف هاخداوند در موقعیت

 چون که امید نهایی من خداوند است، شوم،نمی من با ناتوانی کامل تسلیم
  .گرداندنمی امیدکسی که مرا هرگز نا

یی که افسردگی را به هاآور آن است که خداوند از پوچیبحقیقت تعج
به  این عمل، بکشاند. کند تا ما را به سمت خودمی د استفادهنکنمی أما الق
ما در  .گرددمی در ما عظیم و امیدي آسمانی خود باعث ایجاد شاديِ  ينوبه

توسط جهانی که زیبایی آن   ،کنیممی  زندگی  ه بودشد  هزیبا آفرید جهانی که
نگاه کنیم دنیا گرایانه به واقعوقتی که  است. ون شدهگرکد هاگناه انسان 

ماند. نمی براي ما باقیدو انتخاب هست، بیش از  کهي طور همان یعنی
  .ناامیدي یا خداوند

خداوند  يگیرانهرحمت سخت است.گذرا و مقطعی  ناامیديخوشبختانه 
لحظات  یبراي تماماست نه شرایطی مزمن محدودي براي یک زمان 

طور هم  همان وجود دارد، ناامیديزندگی. به ما گفته شده که زمانی براي 
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امید آسمانی به   شود.نمی  ما  ناامیدياز  امید آسمانی مانع    زمانی براي شادي.
ولی  کنید،می يسپر هابخشد که اگر چه شب را با اشکمی اطمینان ما

حقیقت به روشنی در پسر این  د.کشمی سحرگاه وجد و شادي انتظار شما را
  خداوند به تصویر کشیده شده است.

  

او با غم موجود زندگی خود را سپري کرد. ده جهان سقوط کردر عیسی 
طور که ما  همان وسوسه شد،به طرق مختلف  با وسوسه شدن زجر کشید.

 آمیز استکنایه توصیف شده بر قبر ایلعازر يچقدر صحنه شویم.می وسوسه
پسر   دوست عزیز او مرده بود.. بود رسیدهعیسی دیر . )43 -17: 11(یوحنا

  ، گریست.رسیدایلعازر  بر قبرخداوند وقتی که 

ایلعازر از  زنده کردنآمیز بودن آنجاست که عمل بعدي عیسی کنایه
 با این کهچرا گریست  پس چرا زحمت گریستن را به خود داد؟. مردگان بود

دانست که مرگ در می عیسی ؟انست قدرت زنده کردن مردگان را دارددمی
 اگر چه ایلعازر دوباره زندگی  فهمید،او    دنیاي سقوط کرده اجتناب ناپذیر است.

از مرگ دوم ایلعازر سخنی به  مقدسکتاب اما روزي خواهد مرد. کند،می
عیسی  .او روزي چشم از جهان فرو بسته است آورد اما مطمئناًنمی میان

مرگ واقعی است و  نمود کهچون با گوشت و خون درك  . شایدگریست
   کند.می را نقش بر آب هاکند و امیدمی مرگ روابط را قطع

 عیسی د.یکشمی از آنچه بود که انتظار عیسی رااي هرذاما این فقط 
 يآخرین روزها را در اوج و فرجام زندگی خود تجربه کرد. ناامیديوحشت 
به عنوان او را  هزاران نفر    شود.می  ظفرانه به اورشلیم آغازم و با ورود  زندگی ا
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االغ کره روند. او سوار بر می به استقبال او اورشلیم پذیرند و درمی شاه خود
بلکه  وجود نداشتافکندگی این نوع ورود نشانی از سردر  وارد شهر شد.

  بود.  9:9زکریا    تحقق نبوتخورد و این  می  و سلطنت به چشم  قدرت  عالمت

که مذهبیون و سیاسیون   زیرا زمانی  بود  موقتیها  آن  ید مردم و محبتأئت
 طور که زمان  همان.  مردم هم بعد از مدتی او را ترك کردند  بر علیه او شدند،

 عملدر حمایت خود از عیسی متزلزل نیز  گذشت همراهان نزدیک اومی
 ،اوبه  تن از حواریون نزدیک   سه العملِرا در عکس واکنشما این  کردند.  می

  یوحنا. یعقوب، پطرس، :بینممی آشکارا

گشت چون با می تنهااي هعیسی در باغ جتسیمانی به دنبال گوش
ي هلب بري مسیح ادر اینجا عیس در جدال بود.مورد انتظار خود سرنوشت 

داشت. تنها توانست به سه تن از یاران خود بگوید که می قدم بر ناامیدي
(متی  ام.گ افتادهبه حال مر از فرط اندوه،. او همچنین گفت که ار باشندبید
چون در رنجی جانکاه بود... با جدیتی «گوید که عیسی می لوقا )38: 26

: 22(لوقا ».چکیدمی بیشتر دعا کرد و عرقش همچون قطرات خون بر زمین
44(  

اتمام   ي بهبراو فشاري که    را بر دوش کشیدو گناه  لعنت    عیسی تمام بار
اش قطرات عرق از پیشانی تاباعث شد  آوردرساندن مشقتش بر او وارد 

نزد دوستان خود براي مشارکت  لیو او در عذاب بود همچون خون بچکد.
این   اما دوستان او خوابیده بودند، شاید از فرط غم خسته شده بودند. آمد.

از داشت. این نیها آن بهکه عیسی اتفاق افتاد زمانی  ستطرد شدگی در
 خیانتی تمام عیار بود.ها آن به عبارتی این کار شوکه کرد.را  وضعیت او

با اینحال عیسی از  سه بار تکرار شد. یوباره تکرار شد، به طور کلددوباره و 
گوید که به میها آن  هر بار بهو  کرد اجتناب ناامیديتسلیم شدن در برابر 
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غم و اندوه مکرر باعث  .هامایت آنیعنی به کمک و حچه چیزي نیاز دارد 
بود تا ها آن بر عکس او بیشتر نگران ،نشد تا عیسی به درون خود فرو رود

  خود.

یکی از دوازده  یهودا، بدتر شد.وضعیت ادامه پیدا کرد و  هااما خیانت
 پطرس یار و دوست نزدیک عیسی، عیسی را به مقامات تسلیم کرد.شاگرد 
هیچ انسانی با او نبود  عیسی در دنیا تنها بود. ار کرد.عیسی را انک ودنآشنا ب

او را یاري  شودمی با نیروهاي شرارت روبرو زمانی کهتا  تا او را تسلی دهد،
قابل مقایسه با آنچه بر صلیب براي او  هااما هیچ کدام از این چیز رساند.

شد تا صلیب او بر پا  عیسی بر صلیب میخکوب شد و بعد اتفاق افتاد نیست.
پاهاي او   دستها و  نفس کشیدن براي او مشکل شود.  خود بپیچد و  بهاز درد  
 خدایا، گرفت و با فریاد گفت: ینفس ناگهان پاره شد.ي بزرگ پارههابا میخ
  کردي؟ مرا تركچرا  خدایا،

نه تنها دوستان او را طرد کرده بودند حاال خداوند هم او را طرد کرده 
را تجربه  آوريمرگ ناامیديدر آن لحظه او  رك کرد.او را ت پدر، يخدا بود.

تعریف  ناامیدي در آن لحظه کرد که هیچ انسانی آن را حس نکرده است.
هد ماند وقتی اچگونه امیدي براي انسانی باقی خو دیگري پیدا کرده بود.

اگر از نجات پسر خود  ورزد؟می اجتناباز تسلی درد پسر خود  خداي پدر،
- وضعیت  دشمنان و سرکشان؟  مردم چه خواهد کردبا مابقی  د  ورزمی  اجتناب

  . دهدمی رخ اوو پس از آن مرگ  ؟شودمی شان چی

عیسی احساسات خود را   ي عیسی در مزامیر توجه کنید.هابه اصل فریاد
طور که  همان .22به خصوص مزمور  یافت، نویسمزمور در فریادهاي

تجمع . عمق عذاب است يهاین نشان دهند": دهدمی توضیح ؛ریدربوس
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. زدندمی عتیق پیامبران فریاداست که در عهد ییهاو نارحتی هاتمام درد
   "ي مسیح بودند.اي عیسهاعذابي هالگوي اولی به عنوانها آن يهمه

بخشد و او این مزمور می صدابه خصوص به دردهاي عیسی  22مزمور 
(آیه  .ه شدستو از هم گسروح و بدن ا کند.می را از جهات مختلف محقق

 خود با بینیش را در هاجامه )؛16(آیه  پاهایش سوراخ شدند دست و )؛14
عذاب عذابی که بر عیسی آمد  تریناما شدید )18(آیه .قرعه تقسیم کردند

نباید  پدر بود. از سويشدگی کامل شدیدترین عذاب او طرد نبود.او سمی ج
اندوه او فراي  درد و .بخوانیمستان عنوان تظاهر یا داه مصائب مسیح را ب

توسط خداوند و نتیجتًا تنهایی شدید عیسی او  نطرد شد درك ما است.
  واقعی بودند. کامالً

  

توسط  هاخداوند براي به آغوش کشیده شدن رنج  ،گناه  يفراتر از کفاره
پذیرفتن براي اي هس در صلیب نه تنها نمونأعذاب و ی مسیح هدفی داشت.

صلیب جایی است که  بلکه، تنها نیستیم هااین حقیقت است که در فقدان
 معنابی هدف وبی عذاب به نظر شوند.می تبدیل هاي انسان هارنج یتمام 
 يفهمیم چرا خداوند اجازهمی" :بگوئیمتوانیم صادقانه می به ندرت آید.می

ي خود  هااز علت فقدانا در اغلب موارد م "!چنین فقدانی را داده است ایجاد
کنیم بلکه می را تجربه ناامیدينه تنها کنیم می نیز درکی نداریم و احساس

  ما معنایی هم ندارد. ناامیدي

ی که فریاد یهاناامیديو  هافقدان  ،هارنج يصلیب به درون همه
صلیب  پاشد.می را فروها آن کند ومی آورد نفوذمیبر "!خداوند !خداوند"
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 کند.می ي انسانی را از فقدانی افقی به فقدانی عمودي تبدیلهافقدانتمام 
خداوند هرگز اجازه   "؟تو کیستی"  :شود از خداوند بپرسیممی  عذابی که باعث

ما را به سوي  هافقدان يهمه که رنج بشر را اتفاقی بدانیم.نخواهد داد 
ي هاناامیديم ي عیسی تماهافریاد عالوه بر این، کنند.می خداوند هدایت

عیسی   .گشتپیش پرداختی براي امید    هاعذاب  بشري را تبدیل به وعده کرد.
را پشت   هااما او پیش از ما این عذاب  زجر کشید و ما هم زجر خواهیم کشید.

  نشسته است.ما به انتظار انگیز، ي حزنهااو در آخر جاده. سر گذاشته

براي ما  حین کامل گشت.او از میان درد و عذاب قیام کرده و در آن 
از این نیست که عیسی تر  هیچ چیز متحیر کننده  هم همین اتفاق خواهد افتاد.

در طریق رنج  و بالغ شدگناه رشد کرد و بی  به عنوان انسانی کامل و مسیح،
از فرشتگان تر بینم که اندك زمانی پایینمی اما عیسی را«. وعذاب کامل شد

چرا که  جالل و اکرام بر سرش نهاده شده است،ولی اکنون تاج  قرار گرفت،
به  از رنج مرگ گذشت تا بر حسب فیض خدا براي همه طعم مرگ را بچشد.

براي اینکه پسران  سطه او وجود دارد،جا بود خدا همه چیز براي او و به وا
کامل ، قهرمان نجات ایشان را از راه تحمل رنج بسیار را به جالل برساند،

  )10 -9: 2نیان عبرا(» گرداند.

ي ما را هادهیم در واقع تمام اشکمی یی که براي رهایی سرهافریاد
 بشري را ازي هاصلیب تمام رنج کند.می تبدیل به دعا در درگاه خداوند

کند، شرایطی که می معنایی تبدیل به شرایطی براي جاللبی هدفی وبی
محصولی  قدم شود.پیش  خداوند انتخاب کرد تا به عنوان نوبر آن محصول

توانم نمی  بنابراین من  .خواهیم یافتاز آن جالل    که روزي درو خواهیم کرد و
توانم گریان  نمی  باشم.نشدگی غمگین  و طرد  هاخیانت  ي زندگی،هااز فقدان

هاي اشک ي عیسی حس نکنم،هاباشم و ریختن قطرات اشکم را بر زخم
عطري کم یاب براي مسح او و   آمیزد وتبدیل بهمی ي او در همهامن با غم
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 ام.من براي غمگین بودن و ناامیدي در انزوا تنها رها نشده  شود.می  جالل او
ها آن  م اما نه در تنهایی بلکه باید با افراد دیگري کهمید باشاباید غمگین و نا

 متحد شویم انتظار دارندنیز در درون خود همین فریاد رهایی و امید قیام را 
  م.یدر زمان غم و اندوه خود مشارکت داشته باشفراد و با این ا

  

دوازده مراسم خاکسپاري پسر خواسته شد که در من (دن) از اخیراً 
دیدم. افراد بسیاري من آلن و سالی را  .موعظه کنمیکی از دوستانم ي هسال

اشک  و شیدندکمی بعضی را در آغوشها آن  وداع کنند. ؛نآمده بودند تا با بِ
که حاصل اي  هخند  خندیدند.می  از افرادبا برخی  .  شدمی  جاريشان  از چشمان

توانستم نمی بودم.ها آن مبهوت .گرفتمی نشأتامیدي بود که از آسمان 
دانستند می آنان موضوعی را  دیدند.نخمی گریستند،می بردارم.ها  آن چشم از

 برايطریقی که این حقیقت از  چه اگر که من مشتاق به دانستن آن بودم.
ها آن خواستم آنچهمی اما به شدت فر بودم،نمتآشکار شده بود ها آن
اشک و همزمان جاري شدن  چه چیزي باعث ،به من بگوینددانستند را می

کند تا به دنبال می ما را مجبور ناامیديغم و  ،فقدان شد؟میها آن يخنده
 فرو رفته باشند.  یاز انکار به خوابها  آن  گرحتی ا  خود بگردیم،همدرد  دوستان  

ي آسمان که به ندرت هابراي شنیدن خندهکند  می غم مشترك ما را مجبور
 ،هستندنیز رسند اما در عین حال غیر قابل انکار می و به سختی به گوش

کند. در می به نام امید تبدیلاي  هرا به هدی ناامیديصدا   همین  تالش کنیم.
طور که   همان  چشیم.بحضور خداوند را  توانیم  می است که ما  چنین لحظاتی

در دوران مختلف زندگی از شعف و   ،داریممیقدم بر  ناامیديتبدیل   در مسیر
شویم که می هاي دیگر با غمی پرو در زمان گردیمبریز میل یشادي فراوان



 فریاد روح                                                                                                                                                 208    

ر این حالت پشت غم و اگر د. استآنقدر شدید است که گویی خود مرگ 
، روبرو شویماند هبا آنانی که ما را ناامید کرد و مخفی نشویم میدي خودناا

با  که از ما روي برگردانده است، حتی فراتر از آن خداوندي را صدا بزنیم
 بگویم،تر یا صحیح !غیبتش زمانشویم، حضور او در می عجیب روبرو تضاد

او به خودمان و شبیه کردن خود براي یابیم که از تالش می ما او را زمانی
پوچی و عبث  بودن، ناامید داریم.دست بر درست است، کنیممی کرآنچه ف

 خداوند است، ياگر دل ما تشنه کند.می ما را آشکاري هاسازيبودن بت
 ی است که دل ما را به امیدیهمراه ما است، دوست ما و راهنما  ناامیديپس  

  گشاید.می تابان خداوندي هدیدن چهر

از اشتیاق تر  فهمی عمیق  سنجیم،می  خود را  ناامیدي  اعماقکه    همانطور
غم و اندوهی مطلق به  خود از جالل و پر شدن از نمودنعیسی براي خالی 

 دل خداوند يدرباره نکاتی مان،يهادر میان غم کنیم.می درك جاي ما را
 هاچالهمانند منجنیق ما را به سمت سیاه    ناامیدي  ،هادر این زمان  فهمیم.می

  رساند.می کند بلکه به سمت انوار حضور خداوندنمی پرتاب
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  استهزاي شیطان :یمقدسکتابغیر حقارت 

  

مسخره شدن یا با حقارت زیر پا  استهزا شدن، يهیچ چیز به اندازه
براي ما را کودکی با خاطراتش  يزیرا دوره نیست.دردناك گذاشته شدن 

. خنده هستندي هخاطراتی که به اصطالح مای .کندمی داعیتمجدداً 
در زمین بازي بعد از اینکه نتوانستیم خود را به  هابچه يي پیوستههاخنده

دیگران در حمام باشگاه وقتی  يهانیشخندیا  موقع به دستشویی برسانیم،
   دهد.می که بلوغ خیلی آهسته یا خیلی سریع خود را نشان

از کالس چهارم خود را به خاطر آورد که اي  هخاطراي  هورزشکاري حرف
او اضافه وزن  .ه بودبال انتخاب شداو آخرین نفري بود که براي بازي بیس

سانی که اول انتخاب شده آورد که از نگاه کمی او به یاد .مبتديداشت و 
بودند و هم کسانی که از انتخاب او ناراضی . کردمی بودند احساس حقارت

سوگندي که هر روز او را به  آن روز سوگند خورد، کردند.می مسخره او را
تمرینات به مرور زمان سرعت او را افزایش  .کردمی ترغیبورزش کردن 
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اي هحرفبازیکن به یک او  هابعد .بهبود بخشیدیش را هاقدرت حمله داد و
او  دد.ونیبپاي هاز دبیرستان بیرون آمد تا به لیگ حرف. شدتبدیل بال بیس

تصمیم گرفته بود که دیگر  داند.می خودآن روز را مدیون تصمیم  شموفقیت
  !شودهرگز مسخره ن

در حالی که پا  گرفت.می زنی که توسط پسرها مورد تمسخر و آزار قرار
جایگاهی دفاع از حقوق قربانیان توانست    يدر زمینه  گذاشتمی  در میانسالی

  .المللی کسب کندبیندر سطح ممتاز 

دست رد  هاکه در جوانی براي قرار گذاشتن با دختراي هدانشمند برجست
ي آزمایش بر هاتصمیم گرفت که در تنهایی با لوله ،خوردمیاش هبه سین

شاید هیچ نیرویی مثل احساس حقارت  ي محرمانه کار کند.هافرمول روي
 هیچ کدام از تصمیمات و تعهدات ما در زندگی نباشد. يتعیین کننده

چوب ".  این شعر اشتباه نیستند  يخواندیم به اندازهمی  یی که در بچگیهاشعر
کلمات  ".ولی کلمات بر من اثري ندارند دهد،می و سنگ استخوانم را ترك

شکنند و دل بهم  را درما توانند روح می تحقیر و تمسخر زهراگین استهزا،
  را براي شنیدن صداي خداوند بمیرانند.

د در است که خداوند براي فرزندان خو یبر علیه جاللاي هتحقیر حمل
در واقع هیچ   است.  دردناكپژواك استهزاي شیطان و نیشی بسیار    نظر دارد.

 تحقیر براي حمله به انجیل توسط شریر استفاده يحس دیگري به اندازه
چرا به  ؟نماید عمل میتواند با چنین قدرتیچرا احساس حقارت  شود.نمی

 و استفاده انتخابسالح توسط متکبرین براي کنترل ضعیفان عنوان اولین 
 ؟شودمی
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که به اي هاز مشاور . اورا مالقات کردم  شخصیمن (دن)  مدتی پیش،
در او . بود یشیرینخوب و ژانت زن بسیار  همسر او داده بودم عصبانی بود.

و شوهرش ي تلخ و تند هاحرف ،کرد و مجبور بودمی ساعت کار 16روز 
سر خود را  .شوهرش را تحمل کندي پورنوگرافی هاخریدن فیلمهمچنین 

مرده زندگی  یاحساساتبا  و    یمقدسکتابصبري غیر  رد و با  بُمی  در برف فرو
 ما با ژانت خشم مسکوت درون او را آشکارکرد.  يمشاوره  داد.می  ادامهرا  خود  

کرده و ارتباط با فرزندان   جنسی خود را تخریبي  هژانت دید که چقدر او رابط
اما منتظر انتقام بود.  او آسیب دیده بود و خود را دست کم گرفته است.

بخش به سمت دوست آور ولی نجاتدر فرآیندي دردتصمیم گرفت که 
ژانت زندگی را  در این فرآیند، .حرکت کند شنهادن همسرارج  داشتن و

 ندگی مشترك همسرسال ز 22که در این  کردآنقدر براي همسرش سخت 
خواست با من صحبت می  حاال شوهرش  .را تحمل نکرده بوداو چنین سختی  

  کند.

کلماتی که  شروع شد. تنش زاي ما با کلماتی خصمانه و هااولین حرف
از کاري که با ژانت " :او گفت .شد همراه با خشم بودندمی از دهان او خارج

شما ازدواج ما را  يمشاوره م.بینم راضی نیستمی اتفاقی که انجام دادي و
قصد توضیح  ي خشمگین او ندادم.هامن پاسخی به حمله "کند.می نابود

از  غمگین بودم. نداشتم.هم کشید را می خواهی براي دردي کهدادن یا عذر
اي هخواهید چه نتیجمی که با هم داریم فرصتیاز این  قربان،": او پرسیدم 

حس جنگ یا فرار را در من او  يخشمگینانهي هااز اینکه حمله "بگیرید؟
ي حساب هاپس روش خود را به نیش .عصبانی شده بودایجاد نکرده بود 

را تنگ  شچشمانسر خود را کج کرد و  آمیز تغییر داد.شده و سرد و تحقیر
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 من اینجا هستم تا تکبر تو را جوان،" گفت: هفشرد ي به همهاو با دندان 
تاوان خراب کردن زندگی  .هستی لباس میشی در گگرتو  افشا کنم.

 .بودمن    يیکی از بدترین ساعات مشارهاین    "زناشویی مرا پس خواهی داد.
  م.قرار گرفتو تمسخر من مورد استهزا  يبراي یک ساعت بعد

 قبل از آن رویارویی مطمئن بودم که ژانت شوهر خود را دوست دارد.
ي اهانت و تمسخر او را یکی هاهنیز بعد از وقتی که با شوهر ژانت داشتم،

 ام،کردم در گردابی از شک گیر افتادهمی حس .کردم بعد از دیگري تحمل 
براي  رانت اخواستم ژمی از شنا کردن بر علیه جریان آب خسته بودم و

 طور خشمگین بودم،  همین  سرزنش کنم.  شانزندگیدر  ایجاد شده  مشکالت  
خواستم به کس یا می شده بودم که تحریکبلکه آنقدر  نه تنها خشمگین،
ي او هاگفتهاز خستگی و خشم  به خود، ترکیبی از شکِ چیزي آسیب بزنم.

  ست رو برگردانم. دانستم درست امی  مرا اغوا کرد تا از آنچه که  ،من  يدرباره
 آلود به نظررویی با استهزاي خشک و زهرمصالحه کردن بهتر از رویا

کرد باعث شد ضعیف و متوهم  أه به من القثیر حس حقارتی کأت رسید.می
 ترساند ومی حقارت نیز چون خشم نوعی خشم است. ،حس حقارت شوم.

حقارت انتظارات   .کندمی دعوتنشینی  یا عقب  جنگ ما را به  . کندمی  کنترل
شود می  باعث  برد.می  میزان حس جنگ یا گریز را در ما باال  ،بردمی  ما را باال

 یحقارت و خشم تالفی کنیم یا با احساس خجالت که بخواهیم از روي
 حقارت ما را .نابود کنیمرا ي خود در این زندگی هااشتیاق شدهحس بی
العاده اساسی براي قدرت خارقدلیل  کند.می نابودمانو حرمت ساخته بی

کند می  حقارت این است که ما را به عنوان مخلوقاتی دوست داشتنی منزوي
  گرداند. می ي دوست داشته شدن پژمردهو امید ما را برا
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دوستانم از  بخصوص نزد همسایگانم،ام، هبه سبب همه دشمنانم مضحکه شد«
همچون مرده از  گریزد.می از من هر که مرا در بیرون بیند، هراسند؛می من

  )13-11: 31میر (مزا» ام.و چون کوزه شکسته گشته ام؛رفته هاخاطره
در بستر خود  ام!گردیده هامانند بام ویرانه ام؛همچون جغد صحرا گشته«

 من طعنه دشمنانم بر، همه روز چون گنجشک تنها بر لب بام! مانم،؛می بیدار
 زیرا خاکستر را چون نان کنند!می ریشخند کنندگانم مرا لعن زنند؛می

غضب و به سب خشم  آمیزم،میدر هانوشم با اشکمی و آنچه را که خورممی
روزهایم همچون سایه  زیرا مرا بلند کردي و سپس زیر افکندي! تو،

  )11-6 :102(مزامیر » خشکم!می و من چون علف شامگاهی گشته،

محبت دریافت  براي  را  ي ما  هااشتیاق  ترینحقارت سمی است که عمیق
و ما را به  بردمی ز بینارا مشتاق بودن ما قدرت و توان  کند.می و معنا فلج

 برد.نمی کسی از وجود تو لذت خواهدنمی کسی تو را". کشاندمی استهزا
 "!ما خدمت کنخم کن و به ت را پس برو و یا سر پیش ما جایی نداري.

 قربانیان خود را منزوي  ،لیاقتی در دریافت محبتبی  حقارت با دادن احساس
خواهد می  چه کسی  کند.می  منزويرا نسبت به محبت و عشق  ها  کند. آنمی

استهزا مرزي بین قربانیان    دیگران است همراه شود؟  يبا کسی که ابزار خنده
ها آن نزدیک به جماعتی خندان وآن سوي مرز . کندمی ترسیمو مردم 

ایستادن کنار  گروهی در سکوت که از قدم گذاشتن به آن سوي مرز و
حقارت امید را از  و جدا کردن، نمودن بعد از منزوي قربانیان ترسان هستند.

و هر گونه میل و  کشدمی طریق القاي احساس حماقت در قربانیان خود
  برد.می از بینها آن اشتیاق را در
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آن سبت امن مهمانی خانوادگی شرکت کرده بود و بهیک در  یزن جوان
 ايتماش انگار از" خواهر او یکدفعه گفت: پوشیده بود.اي هلباس تازروز 

احساس در  فوراً "!پشیمان شديلباس قیمت مسخره و گران  بورداهاي
چون هیچ کس مثل او لباس  به او دست داد.منزوي بودن  چشم بودن و
 مشاید خیلی خرج لباس" او شروع به شک کردن به خود کرد: نپوشیده بود.

خواست زیبا می او بپوشم؟مناسبی توانم لباس نمی چرایا برعکس! ام هکرد
گویی  لباس پوشیدنش لذت ببرند. چونکوچکی  کردعملاز و دیگران  باشد

  کرد.می نواییي خواهرش همهااز درون وجودش با طعنه يصدایی تیز

 ،بخش دیگري از قدرت حقارت این است که بعد از گفته شدن کلمات
فراي کلمات  .ماندمی باقیقلب ما  طوالنی در یبراي مدتطنین آن صدا 

توانم نمی  چرا".  شودمی  والی تحقیر کننده در ذهن ما منعکسئس  ز،اهانت آمی
شده بود که عاملی کوچک و ناچیز باعث  "ذهن بیرون کنم؟ از رااین فکر 

آن   کم اهمیت بودناما آن زن به خود شک کند و احساس تنهایی بکند. 
ي موأخذهاو شروع به    .بیشتر بکنداحساس حقارت  که در خود  باعث شده بود  

چنین مشکل من چیست که اظهار نظري کم اهمیت مرا به "ود نمود. خ
این اهرم نامقدس حقارت  شکند؟می و در هم داردمی چالشی عمیقی وا

را مستعد  روحو  خواندمی اشتیاق را احمقانه و دردناك. حقارت داشتن است
اي هسپس حقارت گزین  کند.می  دیگراناز طریق  و کنترل  منفی  ثیر  أپذیرش ت

  مثل ما باش یا با تمسخر بیشتري! به ما بپیوند یا بمیر". کندمی پیشنهادا ر
تنها و خسته، مستعد تسلیم شدن در برابر نیروي   ،قلب ضعیف "!شورو روبه

  حقارت و پیوستن به گروه متکبران است.
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                                      آدمیانم وعار  اما من کرمی بیش نیستم و انسان نی!«
کند می دهان کج کند:می نگرد ریشخندممی هر که بر من !تحقیر شده قوم
پس بگذار او خالصی اش  !بر خداوند توکل دارد: گویندمی و سر جنبانیده

  )8-6: 22مزامیر (» اگر به او رغبت دارد، رهایی اش بخشد! !دهد
                                              مایه تمسخر و  یگان خود ساختی،همساما را مضحکه «

مایه سر تکان  ما را در میان قومها ضرب المثل ساختی؛ ریشخند اطرافیان.
روي من از  رسوایی من همه روزه در برابر مناست، دادن در میان ملتها.

از روي دشمن و  ،ویاناز سخن طعنه زنندگان و ناسزا گ شرم پوشیده شده،
  )16 -13: 44مزامیر انتقام گیرنده.» (

مزمورنویس آنقدر توسط دیگران تمسخر شده بود که حتی احساس 
وقتی اسم  دیگران "!کرمی بیش نیستم"گوید:می ،ردکنمی انسان بودن هم

 مضحک گشته است.اي  هاو لطیف.  جنبانندمی  با دهن کجی سرشنوند  می  او را
 حس حقارت با خنده  پوشاند.می  خود را از وحشت شرم  يچهره  نویسمزمور

: پرسیممی ما از خود و "او تو را نجات خواهد داد؟ خدا کجاست؟"پرسد:می
رسد نه تنها خداوند می  به نظر  "کنم؟می  احمق هستم که به خداوند توکل  "

 است.  هان حملهبلکه خود او پشت یکی از ای  کنیماهانت  دهد که ما  میاجازه  
خداوندي که نسبت به آوریم آن هم می خود به خدا را به یادقتی اعتماد و

ساري میل است، این اعتماد باعث افزایش حس شرم بی نجات ما ناتوان یا
  .گرددمی در ما

تکبر  يچشمان پر افاده کشد.می حقارت نیکویی خداوند را به استهزا
چرا  ر غیر اینصورت،د بیندنمی چشمان خداوندرساند که می این مفهوم را

 چه امیدي  ؟داشته باشدگر در استهزاي خود مصونیت  گذارد استهزامی  خداوند
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که تمایلی به بستن دهان تحقیرگران   داشته باشم وقتیبه خداوند توانم می
آیا دشمن تا ابد بر نام تو اهانت  خصم ریشخند کند؟  خدایا،  تا به کی،«  ندارد؟

از زندگی چه باقی خواهد ماند اگر متکبرین  )10: 74(مزامیر »دارد؟می روا
  به راحتی جان سالم به در برند؟ کنند و استهزاخداوند را 

کنند و مالزمان مورد نیاز می متکبرین تخت پادشاهی خداوند را غصب
ها آن قدرت فقط بخش کوچکی از مطالبات کنند.می خود را با حقارت حفظ

   برند.می لذتهم نند کرم اگر چه از دیدن خزیدن ضعفا ما است،

من از " :این گونه بیان کردکنندگان من نظر خود را یکی از مراجعه
 نتوانند و را الل ببینم،ها آن دوست دارم  برم،می شکست دادن مردم لذت

که من برنده  ندآنقدر بازي کنم تا بدان دیگراندوست دارم با  بگویند. یزيچ
حتی کسی که در تحقیر  "ود ادامه دهم.توانم به راه خمی و بعد م شدخواه

قدرت نفوذ به   ،تمسخر و  داند، نادیده گرفته شدنمی نیز  ندارد  يکردن تبحر
  را دارد. هادل

ولی  کنم. درگیريوارد را کنم تا شوهرم می هر کاري" :گفتمی زنی
آن  "شوم.می دیوانه دهد،می من را يتفاوت پاسخ حملهبی وقتی سر باال و

تنفر م دوستم داشته باش یا از من یا ": گفتمی اب فریادي بود کهزن بازت
تفاوت رفتار بی  با نادیده گرفته شدن، "!مرا نادیده نگیر، اما با تحقیر باش،

کند و می در قلب افراد نفوذ سریع ،وار رفتار کردنیا مغرورانه رئیس کردن،
کامل زمانی که  یو فرد تحقیر کننده با رضایت نگیزاندمیخشمی قوي را بر

   د.کنمی او نگاهزند به می در شرم و خشم دست و پا شقربانی

لذت برده و در  زندمی آسیب ششخصی به فرد مقابلزمانی که چنین 
 و پس من خدا هستم بیند،نمی خداوند"د که:کنمی خود این توهم را تقویت
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 توانممی .سازمتوانم دیگران را به کاري بیش از خدمت به من مجبور می
تا  کنندهفرد تحقیر  ".را مجبور کنم که بهاي درد من را بپردازندها آن

تواند منزلت می ریچرا تحق ارضا نخواهد شد. ،حقیر نسازدتخود را  يطعمه
بشري و ارزش  منزلت ؟را حقیر جلوه دهد یک انسان را نابود کند و آن
همراه دارد که بطور  به ايو شیفتگی یزیبای. بازتابی از جالل خداوند است

تعظیم کند یعنی  می  ترغیبالعاده دل را به سوي تعظیم در برابر خداوند  خارق
  در پرستش و خدمت.

(هرکس   کنندمی  سهواً به او خدمت  کسانی که عمدًا و  يآن شریر و همه
که  نوريیبایی از زها آن .متنفر هستند خداوند از جالل اي)،در هر لحظه

ناپذیر   مخدوشجالل خداوند  تنفر دارند. البته   وند استبازتاب شخصیت خدا
 منزلتاز جالل او یعنی  اي  هاما جلو  دار یا نابود کرد.توان آن را لکهنمی  است

است قدرت تحقیر در آن    د.و نابود کر  به راحتی زیر پا نهاد  توانمی  را  بشري
دعاي اآن را مخدوش نماید. و حمله کرده به زیبایی جالل تواند می که

  با خداوند است. رویاروییبدون  قدرتمند

وقتی به عنوان مثال  آید.می افراطیبه نظر  دیدگاهاین  در اولین نگاه،
من  ورویم بتوانیم براي قدم زدن بیرون می پرسد کهمی همسرم از من
 "!کی این پروژه رو باید تمام کنم؟  لیو  !حتماً"  :مدهمی پاسخخرناس کنان  

 را دارد؟خدا    قصد آسیب رساند به جالل  گیرم کهمی  ریر قراردر تیم شآیا من  
شود امروز بیرون غذا بخوریم و من در می پرسدمی یا وقتی دخترم از من

خواهی را داشته می توانی هر چه کهنمی !دونی کهمی" :گویممی جواب
. ستطور نیالبته که این  م؟یابو منزلت او را برُن  أش  کنممی  آیا تالش  "!باشی

در تیم آن در لحظاتی خاص  ولی هرگز چنین هدفی منظور نظر من نیست
متهم  است و معنی اصلی نام او، "شیطان"که نام او  گیرم می شریري قرار
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 سفانه،أمت.  زندمی  افتراکسی که با ایجاد حس حقارت به دیگران    است.  کننده
 بریم،می به کارحقارت و القاي آن به دیگران را  ابزار ایجاد حسما هر روز 

مانند ایجاد حس حقارت  چگونهکه  باشیم مطلعآن تأثیرات بدون اینکه از 
  شوند.می ما پخش يي روزانههادر مالقات یسم
  

این رویارویی از   .نمایاندمی خود را در زندگی به ما  رويِ  ،روزهتحقیر هر  
  گیرد.می سرزنش دیگران صورتفخر فروشی و  ، طریق غیبت

ما از هیجان نفس "زنی دیگر لو رفته است؟با  اش  هشنیدي فالنی رابط  "
دوست داریم دزدکی به  .بدانیم يجزئیات بیشتر خواهیممی زنیم ومی نفس

دوست حتی   نگاه کنیم.شان  ي دیگران و شرمهاو شکستزندگی خصوصی  
شکافانه مو دقیق،مان يهاحرف. حرف بزنیمدر موردش آن  از داریم که بعد

که به تور کلمات ما گرفتار شده اي  هضعف طعم  هکه نقطکننده است  و تحقیر
ها آن کنیم که مانندمی ما به رضایتی سطحی دست پیدا دهد.می را نشان
مجازات را با قطعیت   به این طریق ما قاضی و هیئت منصفه هستیم،نیستیم.  

اي هدانیم که محاکممی  خود را مانند خدایانی  .کنیممی  مصونیت خود تعیین  و
-کردند بر پا کردهمی  کوه المپ یونان که خدایان یونانی بر آن سکونترا بر  

متهم کردن بدون مرجعی براي دفاع و  . افترا زدن است ،چینیسخن .ایم
تل روح قاین همان  است. قانونی  يبدون طی کردن مسیر نمودنداوري 

 قرار گناهانترن چینی را جز شنیعتعجبی ندارد که پولس سخن. است
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ورزي به ضد خداوند و  گناه شود.می گناهی که باعث انزجار خدا .دهدمی
  مردم است.

 چینیمرتکب سخنو کنیم می شخصی صحبت يهر بار درباره
پشت سر آن شخص آنچه را که  .زنیممی از پشت به او خنجري شویممی
گوید: می وجود دارد کهقانون اصلی  یم.ئگونمی هرگز در حضورشایم هگفت

آن  يمایل به بازگویی دوبارهآیا و ام هحرف را مستقیماً به او گفت نآیا ای"
کند فرق بین مصاحبتی مشروع می اصلی است که کمکاین  "هستم؟
 دهیم.  صیچینی تشخرا از سخنها  آن  براي  نگران بودندیگران و    يدرباره
 .ردگیمی چینی همچنین از طریق پرورش صمیمیتی منحرف قدرتسخن

درون گروه مقدس عضویت  "افتخار"افتد که ما می زمانیاین اتفاق 
که  هستند، هاچینان دربانان جماعتسخن پردازان را داشته باشیم.داستان

ل ما توانند لطف خود را شامل حامیها آن .کنندمی توزیع شهرت را تنظیم
 نظر خوراکی لذیذبه ها آن کالم .عمل کنیمها آن يبه زیر سایه تا کنند
ی لذیذ است که به اعماق وجود یهاچین همچون لقمهسخنان سخن«. آیدمی

تواند باعث ایجاد می چینانقدرت سخن )8: 18امثال( .»رودمی انسان فرو
دوستان نزدیک چین بین  سخن  پاشد،می  شخص منحرف تخم نزاع«نفاق شود.  

   )28: 16(امثال ».افکندمی جدایی

آیا مایل به شاد شدن یا غمگین   کنیم،می  دیگران صحبت  يدربارهوقتی  
خواهیم ارتباطی با می یا فقط؟ هستیمها آن  يهابه خاطر جدال ها آن شدن

این قانون اساسی دیگري به مصاحبت او بپیوندیم؟    و  پیدا کنیم  چینآن سخن
فعالیت اگر مصاحبت ما باعث دعا کردن و   چینی است.سخنبراي تشخیص 

آمیز ی تحقیریپس احتماالً کالم ما افترا شود، شخص صالح آن براي خیر و
  چینی و غیبت نیست.سخن
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باباي من همین روزهاست  !آره !استتر ثروتمندباباي من از باباي تو "
ي دوران کودکی راه را هاین فخر فروشیا "که باباي تو را شکست دهد!

یی مثل هافخر فروشی  کند.می  ي خاموش بزرگسالی بازهابراي فخر فروشی
چه با  ؟دقرار دارچه عالمتی روي کاپوت ماشین ؟ پیراهن من چیستمارك 
؟ همه و همه فخر چه نتایجی از سفر بشارتی اخیر گرفتم؟ناهار خوردم  کسی

- جاه طلبی،شهرتگیرند. می موشی انجام یی هستند که در خاهافروشی
ي هافروشیفخریی از هاهمه نمونه نمایی خواهانه و خودي خودهاطلبی
چه  به من نگاه کن! نگاه کن! نگاه کن چه بلدم،"است. گر متکبران تحقیر

توانم انجام دهم و دیگران چه کاري براي می چه کاري شناسم،می کسی را
 فروشی در دوران بزرگسالی ممکن است درونی و فخر "دهند!می من انجام 

   دوران کودکی شایع است. يساکت باشد اما به اندازه

  ي هاما در زمان يگوید متکبرین،که شامل همهمی به ما مقدسکتاب
 يهاتوانایی  آینده و  ،هوش  ثروت،  امیال،  در رابطه با قدرت،  د،نشومی  مختلف

جالل خود بیان   ،یمقدسکتابغیری فخرفروش  يریشه  فروشند.می  خود فخر
تحمل ها  آن  زیرا  است که گویی دور آن را با تحقیر دیگران قاب گرفته باشند.

 تمام جاللی که به خود ربوده شدن نور خود را توسط جالل دیگران ندارند.
اگر به  کند.می دهند در پرتو کوچک شدن دیگران معنا پیدامی

به طور غیر ها آن يگوش کنید همهخوب  هافخر فروشی تریننامحسوس
جمع ما جایی ري و در بتو متک": کنند کهمی مستقیم به این نکته اشاره

تحقیر در بسیاري از ي ریشه "!تو به اندازه کافی خوب نیستی نداري؛
تحقیر مخصوصاً  شودمی دیگران و زندگی دیده يي ما دربارههاحرف

  .تباهات مااش درها آن مقصر دانستندیگران براي 
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کمتر  "!؟بودي یا فالن جا شوئی نبردي؟خشک بهرا  هاچرا لباس"
بسیاري  .از تحقیر وجود نداشته باشداي هوجود دارد که در آن رایح انتقادي

آن هم کنیم می خشم و امیال را با روکشی از تحقیر بیان درد،از ما معموالً 
با تحقیر یی هاواژهو اگر کنیم به ما توهین شده می سبه خاطر اینکه احسا

  .ایمگشوده خودپذیري بیشتر روي آسیب هدر را ب به کار نبریم

باید بعد از آسیب دیدگی، دلم را به چرا پس زنی، می اگر به من آسیب
کنم تا می پس من با تحقیر با تو صحبتروي دردي بیشتر باز نگاه دارم؟ 

زمان ما از ابزار تحقیر در  زمانی بیشتر محافظت کنم. وتخود را در برابر 
 .اندشاهد بودهکنیم که دیگران شکست ما را میاستفاده  مانيهاشکست
شود این است که یا می آشکار نماکه شکست انیزم العمل طبیعی ما عکس

ر یغرق در تحقیر خود شویم یا بخواهیم که با تحقیر و سرزنش دیگران تقص
محکوم "واکنش اول را  معموالً بیاندازیم. دیگرانرا بر گردن  مانشکست

 نامیم.می "انداختن گناه بر گردن دیگري" را یو دوم  " کردن خود

کند در واقع به جاي روبرو شدن با می وم کمحزمانی که فرد خود را 
کند نقطه ضعفی را در خود یافته و آن را می سعی  دیدهدیگري    ازآسیبی که  

است براي فرار اي همحورانتالش خود در واقع، احساس گناه، .محکوم کند
که به خاطر آن کار  اينتایج و داوريو اند هدیگران به ما زداز آسیبی که 

 آن  ازبعد    خود را به شدت کبود کنم،من  اگر   .گیر ما خواهد شددامن  احتماالً 
تنفري  بیشتر از ییزنی یا چیزبت خواهی کرد که به من آسیب أجرچگونه 

  که از خود دارم از من بخواهی؟
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دهد در واقع می شخصی که این کار را انجام  در سرزنش دیگران،
مقابل طرف  هداند که باعث شده او بمی اشتباهات طرف مقابل را عاملی

 آدم بر علیه خداوند  يکنندهتحقیر    يحملهی از  کالسیکي  ه نمون  آسیب بزند.
قتی نافرمانی او از دستورات خداوند افشا شد وبینیم. می را در کتاب پیدایش

او از آن درخت به  این زن که به من بخشیدي تا با من باشد،« او ادعا کرد:
 )1 یب اتهامات توجه کنید:ت، به تر)12: 3(پیدایش .» من داد و من خوردم

آن زن  )2 تو این زن را خلق کردي، این اشتباه توست. تقصیر تو بود. خدا،
این سخنان   يگویی پس از همه  و نهایتاً  )3  اشتباه اوست.  من داد.  را به  میوه

من هم یک گاز خب " :کند کهمی و اعالم  کندمی خطوربه ذهنش فکري 
  "از آن خوردم.

دانیم در واقع می دیگران را مقصر اشتباهات خود ،زمانی که ما با تحقیر
در چنین زنیم. می بازغمگین و قویاً سراشتباه خود  مسئولیتاز پذیرش 

 ي ارتباطی را مسدودهاجریان براي ما دارد؟اي هموقعیتی تحقیر چه نتیج
کشد. اکثر مردم زمانی که می ت داشتن ما را در دیگرانسکند و حس دومی

 دفاعاز خود کنند یا با خشمی شدید می شوند، فرارمیرو روبه با تحقیر
کند می احساس امنیت کسی که عامل تحقیر استدر این زمان  کنند.می

ندارد که  داند یعنی که نیازيمیاي همیل به داشتن هر رابطبی زیرا خود را
غیر قابل نفوذ است  ،واضح است که این سنگرمحبت شود و محبت بکند. 

  .نموده استرا مسدود  شحرکت به سمت دل چون

ا از ؟ موقتاً به او اجازه داد تداشتدر پیاي هنتیجتحقیر براي آدم چه 
خداوند فرار کند، و او را از میل براي چشیدن   حضوردر    شآشکار شدن گناه

  رحمت.  يتجربهیعنی  که براي او تازگی داشت آزاد کرد،  اي  هواقعیت و تجرب
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تر در واقع دریافت رحمت از تحقیر سخت رحمت سخت است. تحملِ
ولی  د،نکنمی را افشاد و دل نزنمی و تحقیر تظاهر را کنارت رحم است.

 دهد.می  و امید  و داشتن اشتیاقپذیرش    دفاع فرصتی برايبی  رحمت به روح
کند می ایجادها آن درنماي امید براي بسیاري از افراد چنان اشتیاقی را دور

 ؛به نام دب (دن) براي یکی از دوستان من است.ها آن که فراتر از تحمل
  .همین اتفاق افتاد

 زندگی او هاپرستی بود. براي سالشیطان قربانیان مراسمیکی از  ؛دب
مواد مخدر و غذا راه  تلخی بود که او جز الکل،هولناك و  مملو از رازهاي

او بستري شد و در بیمارستان هم مورد   دید.نمی  به خوددیگري براي کمک  
 بسیاري از موارد پرسنل بیمارستاندر    توجهی بسیاري قرار گرفت.بی  تحقیر و

با آن روبرو شده بود  پرستبا همان تحقیر و تنفري که در آن فرقه شیطان
مالقاتی با  ؛دب ،طاقت فرساسخت و ي هاروزبعد از  کردند.می با او رفتار

داستان او و  در فیض و حکمت رشد کرد.از آن بعد  ي مسیح داشت واعیس
و قربانیان  به او داد تا با قربانیان اینگونه مراسم یفرصت شاخواندگی

جدال در  يداشته باشد و تعالیمی درباره تیي جنسی تعامالهااستفادهؤس
در  قهار و قدرتمندرانی سخن تبدیل به او .آموزش بدهدها آن  برابر تجاوز به

کسانی شناسی از آن غافل هستند. ی و روانکه دنیاي پزشکگشت اي هزمین
 پوشیچشمها آن از اطالعات مربوط به تجاوزات غافل هستند واز که 
سخنرانی  اساننبراي گروهی از روانش یک بار از او دعوت کردند تا .کنندمی

سال پیش در آن جا  20کند و اتفاقاً محل سخنرانی بیمارستانی بود که او 
 یتا در انظار عموم . او تصمیم گرفته بود او دعوت را قبول کردبستري بود. 

ه همان فرقه شیطانی به او آسیب رساندي  هکسی را که در بیمارستان به انداز
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چند روز  ریزي کرده بود.یات برنامهاو انتقام خود را با جزئ بود را رسوا سازد.
کرد  به او گوش زدخداوند گناه تالفی جویانه دب را  قبل از فرصت انتقام،

کند ولی می دانست کارش اشتباه است و خداوند او را متهممی اگر چه
گري نکند آن دکتر افشا ياو تصمیم گرفت دربارهگرفت. نمی همچنان آرام 

  کرد. می اجتنابفر خود ناز جدال با ت اما

به آن   گیريانتقام رانی که دب به عنوان فرصتی براي  نفرصت سخاتفاقاً  
 يرابطه  يدرباره  هاخیلی  آمیز بود.موفقیتبسیار  خالف انتظار  بر    کردمی  نگاه

عیسی  ياو با روانپزشکان مشتاق درباره پرسیدند.می او با خداوند از او
  صحبت کرد. این یک معجزه بود.

نظر او مردي که دب تحت پزشک مورد نظر بسیار فروتنانه نزد او آمد. 
از   آمیز با او رفتار کرده بوددرمانش را سپري کرده بود و بسیار تحقیر يدوره

تغییراتی که  يبارهدر سخنرانی همان پزشکبعد آن  او طلب بخشش کرد.
  ده بود با دب مشورت کرد. ش اتفاق افتاادر زندگی

سیلی از سردرگمی و تحقیر شدن را در خود  .دب مبهوت مانده بود
به او داده بود تا در راه نیکو از آن  رساچرا خداوند صدایی  کرد.می احساس

از اینکه   دچرا خداوند بع  وقتی که دل او متمایل به شرارت بود؟  استفاده کند،
آورده بود نزد او دل او آنقدر سخت شده بود به او لطف کرده و دشمنانش را 

رود تا اینکه این می آن روز او با قلب خود کلنجاربعد از    تا نزدش توبه کنند؟
تر رحمت او از احساس حقارت ما عظیم" :خیزد کهمیصدا از درون او بر

تحمل مهربانی   "نگرد.می  دي به منشا  با لبخند و  او مرا دوست دارد و  است.
 .توجهی آشکار اوستبی از تحمل خشم وتر خداوند نسبت به ما سخت

دفاع رها کنیم و آن مهربانی را دریافت بی شود خود رامی مهربانی او باعث
ماري در دست دراز  کنیم به جاي تخم مرغ،می درست وقتی که فکر کنیم،
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 اینکه مهربانی،یا « :پرسدمی ه پولسک عجیب نیست گذارد.می ما يشده
خدا از آن  غافلی که مهربانی  شماري ومی  شکیبایی و تحمل عظیم او را خوار

  )4: 2(رومیان »روست که تو را به توبه رهنمون شود؟

 از کار خداوند در قدرت و قدوسیتش گردد.تواند مانع نمی تحقیر هرگز 
رحمت عجیب  ياما به واسطه ،دکشانمی او استهزا کنندگانش را به استهزا

احساس حقارت  گذارد.می خوار و تحقیر شدن ما را بر دوش پسر خود خود،
نخواهد رفت مگر آنکه یقین داشته باشیم که خداوند متکبران   بینما هرگز از  

از خداوند را به استهزا خواهد کشاند و پس از آن به سوي ترسی مقدس 
اینجا ما اصلی آسمانی   در راه ما لعنت کند.  ر خود راکه حاضر شد پسبازگردیم  

ي شیطان به سوي از استهزا  بینیم.می  رابا تحقیر و خواري    یرویاروی  يدرباره
  به استهزا کشیدن او.
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  حقارت مقدس: استهزاي شریر

  

خود را همان کمدین چشمان خود را با حسی از تحقیر باال برد. او سر 
داد به عقب برد و گفت: می ماتی را با انزجار از دهانش بیرونطور که کل

  و همه ما از شادي منفجر شدیم. "!!!!!خواهممی عععععذر"
دار، گونه، مسخره کردن، مکاتب کلبی و سخن کنایهتحقیر طنز

نه ي گستاخاهاما را به خنده و رقابتها آن ي طنز روزگار ما هستند.هاسوژه
، با چاشنی تحقیر براي ما مفرح هستند. آیا هاد. شوخیکشاننمی با یکدیگر

مان است که به سمت تحقیر و تمسخر يهاما به خاطر وجود گناه در دل
خواري و حقارت  !از دل ما ییهااما فقط در قسمت !شویم؟ بلهمی کشیده

دهد یم  د چون وجهی از شخصیت خداوند را انعکاسنشومی باعث لذت هم
  !کنندهگرفته شده است. خداوند استهزاکه اغلب نادیده 

کند می خندد. او تمسخرمی او با تمسخر به حماقت معاندین متکبر خود
خواند. استهزاي همراه با تحقیر ممکن است سالح می را ملعونها آن و
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گر  شیطان باشد و بر علیه جالل خدا به کار رود، ولی همچنین سالح نابود
 شود، که نهایتاً دشمنان خود را نابودمی حسوبخداوند بر علیه شیطان هم م 

کند و در ابهت می  کند. زمانی که ببینیم چگونه خداوند متکبران را استهزامی
را بر پسر خود جاري نمود   هاو استهزا  هاکاري که او کرد و تمامی این تحقیر

خواهیم نمی دیگر شویم. تنها آن زمان است کهمی غرق ترس و حیرت
  .شویممی متبدلا تحقیر کنیم و از درون نسبت به آن ضعف دیگران ر

  

راهه بی حس تحقیر نیز در ما اگر منحرف نشده باشد و به مثل خشم،
تحقیر ما باید یاد بگیریم همان چیزهایی که خداوند    نرفته باشد اشتباه نیست.

مرگ و درد   ار کنیم،ي خود افتخهابه ضعف.  کند را استهزا کنیممی  و استهزا
براي این کار باید ببینیم که  شماریم.باز روي اطمینان خوار اي هرا با خند

کشاند و از این کار او غرق حیرت شده می خداوند چگونه شریر را به استهزا
  و در جاي خود میخکوب شویم.

  

این  "!خداوند استهزاکننده". استبسیار وحشتناك  عبارت و فکراین 
صبور   مهربان،،  ما مایلیم او را بخشنده  نیست که ما از خداوند داریم.  يتصویر

عصبانی ي بسیار طوالنی، هابعد از برانگیخته شدن هابعضی وقتآرام و  و
شویم که قصد دارد ما را می ما به ندرت خدایی عصبانی را متصور بینیم.ب

براي ظفر خویش نگران است کننده که نه تنها تحقیر اما خداي تربیت کند.
 فراي درك ما است. باشد، شبلکه با اشتیاق دنبال شرمسار کردن دشمنان
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ها آن  برابر تکبر کار دیگري هم در برابر خداوند به جز خشمگین شدن در
  :دهدمی انجام 
 خندشان خداوندگار ریش خنددمی جلوس کرده، هاه در آسمانآنک«

  )4: 2 مزامیر(کند.» می
اما  سایند؛می دندان به همشان براي و کنندمی بر پارسایان دسیسه شریران«

 (» رسد.می بیند که روز ایشان فرامی زیرا خندد،می د بر شریرانن خداو
  )13-12: 37مزامیر 

اش هولی خند خندد.می بیند ومی خداوند فریب کاري و خشم شریر را
دد که والدین از دیدن فرزند خنمی  طور  نه و خوشایند نیست. آیا او همانأمودب

خداوند با استهزا   !خیر  خندند؟می  ،پوشدمی  را  هاترخود وقتی که کفش بزرگ
خندد که خیره کننده بودن اوج خنده او باعث از پا در آمدن می و تمسخري

  شود.می مخاطبش
  

 مست راموآب  ،از کالم  او در قسمتی مالیم است.خداوند نا يخنده
 وجود ائیلي قوم اسرهاجنگ  زماندر که دریاي سیاه به شهري نزدیک (

  شود.می آور خود غلطانکند که در فسق شرم می توصیف )داشت.
                                                            و بازوانش شاخ موآب بریده شده،«

                                       ستاو را م این است فرموده خداوند شکسته است؛
                                                  زیرا خود را بر ضد خداوند بر افراشته، سازید

                                                         د طبگذارید موآب در قی خود بغل است؛
  )26 -25: 48 یارما(» اسباب تمسخر دیگران گردد. و
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 یاز زیادتاي هموآب نمون. خدا براي موآب بدانید ياین توصیف را نقشه
ها  آن گناه (قی) اسباب تمسخر گذارد حاصل شرم آورمی خداوند تکبر است.

شود و بعد در فسق و حماقت می مدتی متکبر کند،می شیطان مست شود.
حاال مورد انزجار و  ود،مغرور بموآب که روزي ملتی  .گرددمی انطخود غل

 پولس به سادگی و با تلخی فکر خود را بیان گیرد.می تمسخر قرار
همان  انسان هر چه بکارد، کرد. خدا را استهزا نتوان. فریب نخورید«.کندمی

او  خداوند استهزا را تحمل نخواهد کرد. )7 :6غالطیان (.» را خواهد دروید
سرزمین را که براي اجدادشان «:  گویدمی  سرکشی در بیابانبه قوم خود بعد از  

  )23: 14(اعداد  .»نخواهند دید ،سوگند خوردم

طور او اجازه استهزاي   همین  نخواهد بود.  عاقبتاستهزاي خداوند بدون  
خداوند به   گیرد.می  به سخره  کنندگان رااستهزاخود    بلکه  را نخواهد دادخود  

  .کندمی خوار هم مسخره کردنغیر از خندیدن و 
  

پست غرور را خداوند  اما .شکافدمی تمسخر قلب را. زندمی خنده نیش
د یروي پیراهن خود قهوه بریزاتفاق بدي خواهد بود اگر  کند.می زیر پا لهو 

و در حال اند هروي شما هستند متوجه شدبهو متوجه شوید کسانی که رو
به شما اشاره کنند و به شما ها  آن  اگرخیلی بدتر خواهد بود    خندیدن هستند.

که کسی مابقی قهوه را روي شلوار  استاز همه این  بدترولی  زنند.بطعنه 
   رستوران بیرون کند.شما بریزد و بعد شما را از 



 فریاد روح                                                                                                                                              230    

 خداوند نینواي فاحشه  ،مقدسکتابهاي  قسمت  تریندر یکی از ترسناك
همه  کند و در انظارمی ، بر بدن برهنه او فضله پرتسازدمی حرمتبی را

  کند.می گناه بت پرستانه او را افشا
یت را باال هادامن !اینک من بر ضد تو هستم فرماید:ها میخداوند لشکر«

عیان خواهم  هاعریانی ات را بر قوم را بر رخسارت خواهم کشید؛ها آن زده،
هم بر تو نجاست خوا و رسواي ات را بر ممالک آشکار خواهم کرد. ساخت
از  بیند، هر که تو را انگشت نما خواهم ساخت. و تو را خوار کرده، ریخت

کیست که برایش  است! نینوا ویران شده و خواهد گفت:، تو خواهد گریخت
  )7-5: 3(ناحوم کجا تعزیه کنندگان برایت بجویم؟»  از و ماتم گیرد؟

  

رده انسان سقوط ک برايآیا او  کند.می خداوند ما را منقبض يحمله
در فرهنگی که به درستی   کند؟نمیحال او را    آیا مراعات  ؟قائل نیستارزشی  

نظر گستاخانه و خالف در هراس از تعرض جنسی قرار دارد این قسمت به 
توانند به ما کمک کنند که این تصویر می سه نکته آید.می  وجدان به نظر
  درك کنیم: خشن را بهتر

 

  

نینوا  هابراي سال .گشتعریان و  ي نینوا بر سر او کشیده شدهادامن
و در هر گوشه کناري  ه بوددامن خود را رو به خدایان دروغین باال داد

خداوند در باال دادن . عریانی افتخار نینوا بودیی به راه انداخته بود. فحشا
خداوند اولین کسی  بلکه ،اش اولین نبوددامن نینوا و عیان ساختن عریانی

خداوند در  وحشتناك بودن گناهش را به او نشان داد. ،با عملکردشبود که 
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دیگران کشیده باشند شرمی گناه خود را به رخ بی متکبرین با یی کهجا هر
 غرور ظاهر  یقبل از هر سقوط  .سازدمی  شرمساررا  ها  آن  شود ومی  وارد عمل

درست در قسمتی که ما از آن به عنوان روش خداوند این است که شود. می
  کند.می ما را شرمسارایم هجالل و غرور خود استفاده کرد

  
 

 پرتاب ).کلمه بهتر فضله حیوانات است( خداوند به سمت او نجاسات
او به شباهت خداوند پرست. بتحتی به عنوان ملتی  نینوا زیباست، کند.می

(کتاب . استها آن نجاتو خداوند به دنبال آفریده شده است خالق  و
خود استفاده جالل اما او زیبایی خداوند را غارت کرد و از آن براي  یونس).

یی باقی خداوند در همان زیبا چون او زیبایی خداوند را چپاول کرد، کرد.
پس از  ست،از آنجایی که او پلید ا دفن کرد. هامانده او را در زیر فضله

 يشاعرانه بودن این انتقام در آن است که قافیه  کثافت پوشانده خواهد شد.
  !آن گناه است و وزن آن شرم 

  
 

یا خداوند با خشم سوزان خود شما   توبه کنید،.  پستی آخرین هشدار است
 نیز هستدیگران  يراهمچنین پست شدن هشداري ب آورد.می را از پا در

رهگذرانی که عریانی نینوا و بدن پوشیده از  بگریزید یا پست و خوار شوید.
او را به یاد خواهند   ششهوانی و جذابیت قبلی  در دوران  بینند،می  نجاسات او را

هر تالش براي   کنند.می افراد از وحشت تنها یک چیز را تکرار يهمه .آورد
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او را تشدید خواهد کرد. چنین افشاگري از  آورسلی او فقط خونریزي شرم ت
  بندد.می گناه راه را به سوي امید براي هر گونه تسلی

در صورت عدم   ایم.ما براي توبه خوانده شده  شد.خداوند استهزا نخواهد  
به  او خواهیم شد.رو روبه استهزاي او ترینرحمانهبی پاسخ به این دعوت با

پرواي ما را آشکار بی ي مخفی و تکبراهپرستیبت يناپذیرخستگی طور
او صبورانه بر ما  اگر دل ما میل به جدال براي شناختن او دارد، خواهد کرد.

به رویش ي خود را  هااما اگر دل آشکار خواهد کرد که چقدر به او نیازمندیم،
گناهان خود در پیش روي آسمان و بر روي زمین جوالن   یو با زیادت  ببندیم
بیشتر از خیلی  ما باید اي پاسخی شدید به ما مردد نخواهد بود.او بر دهیم،

که از طریق تحقیر از تکبري  این که از استهزاي او وحشت داشته باشیم،
ما ئو فراتر از آن باید از اینکه دا وحشت زده باشیم کنیممی کسبدیگران 

 کنیم به خود بلرزیم.می لکه دار جالل خداوند را

اگر وحشت  آمدي براي دریافت فیض است.دربه خود لرزیدن پیش 
 مابه  که یمشنومی کند و صدایی رامی بازدرون ما سر پس شکافی ایم،زده
خداوند به   ،مستحقش بودیمگناهان    يتمام تحقیري که به واسطه"گوید:می

کند که از کار می واداررا ما این وحشت  "سرازیر کرد. شپسر خود سوي
  است. وندحیرت دعوتی براي پرستیدن خدااین  .خداوند متحیر باشیم

  

 موعظهگروهی ششصد نفره از دانش آموزان  رايشبانی کالم خدا را ب
را به   شنوندگانکند و توجه   عملبه خوبی  نتوانست  و  بنا به دالیلی اکرد.  می

شد و ارتباط او یم  نتیجه بدتر ،کردمی هر چه بیشتر تالش .نمایدخود جلب 
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 نمایاناش هچهر درعرق  شد.میتر و از هم گسستهتر مخاطبینش ضعیفبا 
خود امتحان سخت او براي اثبات    نهایتاً،  کالم را گم کرده بود.  يبود و رشته

معلمی که او را دعوت کرده بود ایستاد و به خاطر  تمام شد و نشست.
او در گردابی از شرم فرو . کرد خواهیاو از همه عذر يکنندهسخنرانی گیج

روز در  آنی که چند نفر از دانش آموزان اچند هفته بعد همان شبان ب رفت.
ا به سمت گروهی یکی از دانش آموزان او ر  .برخورد کرد  آن جا حضور داشتند

 گوشواره به گوش و سیگار به دست صدا زد.و    بلند  شش نفره از نوجوانان مو
 عرق دوباره از سر و صورتش به راه افتاد وو  داشتاو احساس خجالت 

 گناهی خود را در آن ثابتبی  باید در ذهنش تداعی شد که گوئیاي هممحک
  کرد.می

خیلی   !کوبیديمی  ونهاآب دراون روز  رفیق انگار  "  گفت:  هایکی از بچه
تو برخی از مردم  (ترجمه: "!ولی کارت درسته دستت انداختن، هااز برو بچه

 )،.ات باز نداشتاز وفادار بودن به خواندگیرا ولی این تو  ،م کردندرا محکو
 (ما!  دمت گرم واسه عرقی که ریختی  ،جائیه  یم بدونیم کلیسا چجورهخوامی
خجالتی  ثیرأتتحت چون ما بیشتر  باور دارید، یخواهیم بدانیم شما به چمی

  "که کشیدي قرار گرفتیم.)
 ،سار شدنشاستهزاي دیگران و شرم  او براي استقامت در برابر اشتیاق

این اشتیاق را ایجاد کرده ها آن دربود و ثیر قرار داده أجوان را تحت تشش 
خواهد که در برابر استهزاي می  خداوند نیز از ما  بدانند.بود که در مورد انجیل  

شود که می دیگران و خجالت مقاومت کنیم و همین مقاومت ما باعث
  د.نخیره گرد چشمان بسیاري از تعجب
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                                       دهان  کند؛می نگرد ریشخندممی هر که بر من«
                                                بر خداوند  گویند:می کنند و سرجنبانند،می کج

                                                 اگر  اش دهد!پس بگذار او خالصی توکل دارد!
  )8 -7: 22یر مزام(» اش بخشد!رهایی او رغبت دارد،

سربازان پیالطس عیسی را به صحن کاخ والی بردند و همه سربازان گرد او «
ارغوانی بر او پوشاندند و اي هخرق آنان عیسی را عریان کرده، جمع شدند.

 ادند و چوبی به دست راست او دادند.تاجی از خار بافتند و بر سرش نه
درود بر پادشاه " گفتند:می استهزا کنانو  آنگاه در برابرش زانو زدند

 گرفتند و بر سرشمی چوب را از دستش و به او آب دهان انداخته، " یهود!
 خرقه از تنش به در آورده، ،کنندپیش از آنکه او را استهزا  زدند.می
سپس وي را بیرون بردند تا بر صلیبش  اندند.خودش را بر او پوش يجامه

اي " گفتند:می ناسزاگویان داده،ان سرهاي خود را تکان ررهگذ کشند.
خود را ، سازيمعبد را ویران کنی و سه روزه آن را باز خواستیمی تو که

سران کاهنان و علماي دین  "اگر پسر خدایی از صلیب فرود بیا! نجات ده! 
 اما خود را دیگران را نجات داد،" گفتند:می یش کردهو مشایخ نیز استهزا

اکنون از صلیب پایین بیاید ، اگر پادشاه اسرائیل استتواند نجات دهد! نمی
  دارد،می پس اگر خدا دوستش او به خدا توکل دارد؛ تا به او ایمان آوریم.

ا کرد پسر خداست! آن دو راهزن نیز ب می زیرا ادعا اکنون او را نجات دهد،
                          »کردند.می  مین سان به او اهانتهبه  وي بر صلیب شده بودند،

  )44-39 ، 31 -27: 27متی (

 مردم سربازان رومی، تمام کسانی که عیسی را محاصره کرده بودند،
ها  آن اما عیسی نه از دزدان به او را ریشخند زدند،و  رهبران مذهبی عادي،

در ) 23 :2اول پطرس (.پاسخی دادها آن يهابه جمله رو برگرداند و نه
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را تشدید کرد و باعث خاموش خداوند فقط خشم بشریت  نگاه خیره و    ،عوض
 آید؟نمی  چرا از صلیب پایین  گوید؟نمی  چرا چیزي"تعرض بیشتري به او شد:  

عیسی در سکوت، تحقیر  "کند؟نمی گوید چرا کاريمی آنکه هست که اگر
خود خواندگی  نمودن از دفاع اجتنابگویی او با  تحمل کرد، خلقت خود را

کند، این می چشمانی خیره به سمت ما حرکت  او با  خود را بیشتر اثبات کرد.
زنیم تا فریادي که در می دست و پا .کندمی نگاه او حس تکبر ما را مرعوب

  جود دارد را خاموش کنیم.ونگاه ساکتش 

 آخرینه ما حس حماقت دست دهد. تا بشود می تحقیر کردن باعث
در آن لحظه انگار  .به یاد آورید را یداهباري که خود یا دیگران را تحقیر کرد

 .اما محصول فرعی آن بیهودگی است  بخش است.الزم و رضایت  ،که تحقیر
تالش ما براي کسب اعتماد شود که می زمانی در ما آشکارحس بیهودگی 

 تمسخر بیشتر ما و باعث تحقیر و  ماندمی  نتیجهبی  به نفس بیشتر از این راه
 یشود چیزي نیست جز شرمندگی و خجالتمی آنچه در آخر حاصل .شودمی

پس از آن آن است که کنیم می احمقانه بودن تحقیري که بیشتر براي ما.
همین   را حفظ کنیم.خود    يچهره و وجههکنیم تا    تالش  کندمی  ما را مجبور
کند نمی فرقی ما ایجاد خواهد کرد. درحقارت بیشتري  خود يکار به نوبه

خود ي هبا این کار ما هرگز به خواست چون چقدر سخت تحقیر کنیمکه 
 فروتنانه و دریافت فیض است.ي هنخواهیم رسید، آنچه ما احتیاج داریم توب

غرق شدن در خواري و حقارت هرگز قلب ما را براي طلبیدن بخشش آرام 
کنیم، یا از می مان را سخت ما یا تسلیم شده و قلب هاتاً،ن د.نخواهد کر

  شویم.می خواري خود خسته

تا حقارت ما  ما را براي آن تحمل کرد يتحقیر کننده پسر خداوند تنفر
را بیشتر ي ما هاکراهت خودخواهی و کوچکی درونی قلب را تشدید کند و
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ف خداوند را براي از طر شدن ي مسیح خوارااز سوي دیگر عیس آشکار کند.
  نشان دادن نیکویی غیر قابل تصور قلب خداوند تحمل کرد.

  

حتی غیر  گر را لعن کند سخت است.کوزه، سفالیاي هاور این که کوزب
 خداي پسر را بر صلیب لعن کند.  از آن این است که خداي پدر،تر  قابل تصور 

مسیح به جاي ما لعن شد و «کند: می کننده اشاره پولس به این کار رسوا
هر که به  "زیرا نوشته شده که  اینگونه ما را از لعنت شریعت باز خرید کرد،

   )23: 21و تثنیه  3:13(غالطیان » .دار آویخته شود ملعون است

او است، فریادي است براي  يکنندهلعنت خداوند همان صداي تحقیر
پسر در  شود. حرمتبی کرد تا به جاي ما پسر اوخداوند انتخاب  استهزا.

را  پدرتمسخرگر  يصداي خندهاو . خداوند خیره شدي ستهزاکنندهچشمان ا
 همینبه  کرد. احساسوجود خود  درخداوند را  همراه با انزجار تركشنید و 

وحشت  کرد،رو روبه که خداوند نینوا را با آن اياز داوري نیزعیسی  خاطر،
شده در واقع عیسی با داوري  نوشته ناحوم کتاب  طور که در انهم .داشت

نینوا اعالم  يعلیه باب سوم وحشتناکی روبرو شد که خداوند نبوت آن را در 
 پسرچگونه    پدر  "  !امکان ندارد  "؛  زندمی  صدایی از درون ما فریاد  نموده بود.

طر پستی زیبا و پاك خداوند به خا چگونه پسر کامل، کند؟می خود را لعن
چگونه ؟  گیردبتواند جاي ما را  می  چگونه او  گیرد؟می  قرارمورد حمله    روح ما

  "او گناه ما را متحمل خواهد شد؟
با  کسی که پسر را از ازل دوست داشتهمان پدر  آلود،رازاي هدر لحظ

غیر قابل اي  هاین لحظ  آور شد.پسر براي پدر کراهت  تنفر از او روي برگرداند.
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خود را تسلیم   بود و  آمدهموریت أبراي این معیسی   ل تاریخ است.در ک  درك
او خود گناهان « آن کرد تا قوم خود را براي جالل پدر خویش نجات دهد.

تا براي گناهان بمیریم و براي  ما را در بدن خویش بر دوش حمل کرد،
: 2اول پطرس ( »یش شفا یافته اید.هاهمان که بهر زخم پارسایی زیست کنیم،

24(  

دل ما را  زا کننده بر کمرش،هي استهاپذیرش تازیانه درعیسی  اشتیاق
که خداوند بر سر پسر کند می دعوت ايکند و ما را به دیدن خواريمی باز

که به چشمان خداوند   هر وقتما  . بعد از آن خود فرود آورد  نقصبی  وکامل  
چقدر مان يهادلمهم نیست  بینیم.نمی استهزاي او رادیگر کنیم می نگاه

خداوند در  العملچون عکس کنیم،می فرارتوانیم می سخت است یا تا کجا
بلکه  نخواهد بود،، یا با نگاهی تند انه بدون احساسرحمبی برابر اعمال ما

 .را خواهد و نه خواريمی راوند است که براي ما شادي اآغوش باز خداین 
 شوند، پس چگونهیرت زده ي ما حتی اندکی از این مژده حهااگر دل

نگرد می  تحقیر به ما  يتوانیم زندگی خود را با این فکر که خداوند به دیدهمی
دل ما اگر  پاسخ این است که بیاموزیم شیطان را استهزا کنیم.؟ ادامه دهیم

براي آنکه ما بتوانیم مانند   و  خوار کردن شریر را بیاموزد  مایل است که روش
زمان در نمودن فخر با شریر را  ید بیاموزیمکنیم با خداوند شریر را خوار

به استهزا   ،ی بلند از روي توکل به خداوندیهابا قهقهه  ،رنج  و  مرگ ،هاضعف
  کشانیم.ب

  

 اي گور، )4 :5متی (. زیرا آنان تسلی خواهند یافت حال ماتمیان،بهخوشا«
 )55: 15اول قرنتیان( »تو کجاست؟ واي مرگ نیش پیروزي تو کجاست؟
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 مرگ و عذاب هر دو سعی  محزون و فریبکار است.  ناامیدي.  مرگ مکار است
آن شریر از مرگ  از اعتماد و ایمان نشان دهند.تر کنند خود را واقعیمی

توانی می آیا تو واقعاًبه ذهن ما تزریق کند. وال را ئکند تا این سمی استفاده
دهد توکل کنی؟ شریر می  تو و عزیزانت را  زجر کشیدن  ياجازهبه خدایی که  

کند می به ما تلقینو  سازدمی جاريجلوي چشمان ما اندوه را در وجودمان 
او وجود داشته باشد  تصادفاًاگر هم  و خدایی وجود ندارد تو تنهایی،" :که

اعتماد بینی  می  فقط به آنچه  رحم است.بی  بلکهی صمیمی نیست  یپس او خدا
و از  باشد یتهادرد بخشآرامش آن چیزي کن کهرا وقف ات زندگی کن.

و  هاچون داده وجود دارد. ادعاهایی از حقیقت در این هارگه "!مرگ بگریز
 با نیکویی خداوند هم خوانی ندارد وایم هکه از زندگی به دست آورد یتجارب

 کند مگر اینکه ما نیکویی خداوند را از چشم انداز صلیبنمی تأئیدآن را 
در ما ایجاد شده است   مانعدم حصول آرزوهاياما غمی که به خاطر    بینیم.ب

تواند می  بلکه بر عکس،  .نباید ما را از خداوند ناامید کرده و از او دورمان کند
 پولس  کند.می  به سوي امیدي باشد که ما را به سمت خداوند هدایت  دعوت

شادي کنیم چون شخصیت ما باید در دردها « :گویدمی باب پنجم در رومیان
یوس أهد و استقامت ممی  استقامت ما را افزایش  شخصیت  کند،میتر  ما را عمیق

دوند لبخند خداوند را خواهند می  د کرد چون آنان که در این مسابقههنخوا
 شریر را به استهزاباشد توکل به خداوند که برخواسته از اي هخند »دید.
ما شریر را با  امید زنده است.یک  حقیقی انعکاس يخنده و دانکشمی

هایی که اشک کشیم.می کنیم و به استهزامی ي انتظار خوارهااشک
   شود.نمی ي صلیب را منکرهاخنده

خوب را از دست دوستی بسیار  نویسیم،می در حالی که این کتاب را
همدم و یار  او معلم و راهنماي هر دوي ما و همچنین همکار و ایم.داده
 يهیچ کس به اندازه  بر ما زد.  یمرگ او نیش عمیق  ي ترمپر بود.هارتمساف
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مرگ او براي ما مانند مرگ یک   شد.نمی  تشویق یا شادي ما  هااو از موفقیت
تر کنیم خدایی که عظیماما مرگ دوستمان ما را مجبور کرد تا باور  پدر بود.

سی با اشتیاقی ک شود.می خشنود و شاداست از ما  ؛از دکتر ریموند دالر
از این فقدان  .ما را تشویق خواهد کردروزي  براي نیکویی،تر عمیق
 گوید:می به شریر ي ما هنوز خشک نشده است اما هر قطره از آنهااشک

 !را بردي  پر جاللمشتاق و    حکیم،  مردي عمیق،  ؟کنی پیروز شديمی  فکر"
به شکل . زندگی کرد او خوبتوانی ببري! نمی که او گذراند را اياما زندگی

روح او ما را  ماند.می شوق او باقی و شور آوري به خوبی زندگی کرد.شگفت
   "کند! می مان هدایتادامه دادن زندگی به سوي

مان هايه دهیم اشکبه سخره گرفتن مرگ و غم این است که ما اجاز
یکویی در پی نتر مان باز کنند تا در درون خود مشتاقانهراهی به سوي روح

است در حالی که مشتاقانه  عمیق یاین کار به معناي گریه کردن باشیم.
این کار در واقع یعنی برگزیدن ایمان به  .جالل هستیمپر منتظر آن روز 

 گریند روزيمی آنانی که است. رخوتجاي دیدار و شور و اشتیاق به جاي 
ه گرفته شود تا تواند به عاریمی پر جالل امروز همي هاین خند خندند ومی

  ه دارد.اامید را در برابر درد و مرگ زنده نگ
  

 زیرا قدرت من در ضعف به کمال افی است،فیض من تو را ک اما مرا گفت:«
یم فخر خواهم کرد تا قدرت هاپس با شادي هر چه بیشتر به ضعف رسد.می

 هاآزار ،هاسختی ،هادشنام ،هادرضعف از همین رو، من ساکن شود. درمسیح 
دوم (  »آنگاه توانایم.    زیرا وقتی ناتوانم،  به خاطر مسیح شادمانم،  و مشکالت،

 به خاطراو  کرد.می فخر ي خودهاپولس به ضعف )10-9: 12قرنتیان
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خیلی از ما این  .کردنمی خود افتخارخواندگی یا موفقیت  عطایا، تحصیالت،
- شدهآن واکسینه    انگیزیقت شگفتایم که نسبت به حقآنقدر شنید  راموعظه  

در واقع باید اساساً تار و پود  ،زندگی کردن آنو  آن باور واقعیبراي  .ایم
  را عوض کنیم.خود زندگی 

فخر در ضعف ما را در جبهه حق چگونه    چیست؟  هاضعف  درمعنی فخر  
پولس به طور  دهد؟می کشیدن شیطان توسط خداوند قرار براي استهزا

کنایه به ناسازگاري بین آنچه انتظار داریم و این  کرد.می فخرآمیزي کنایه
شیطان  سبک ادبی خداوند است.این  .کندمی اشارهدهد می واقعاً رخآنچه 

خداوند ضعف  شود.می کند ولی قدرتی که به مرگ ختممی قدرت پیشنهاد
 خداوند کنایه  گشاید.می درهاي زندگی راآن  کند و از طریق  می  کشپیشرا  

ما را   خداوند این گونه  است.استاد    ،شوکه کردن ما  دررا دوست دارد چون او 
مان زندگی کنترلبراي ي ما هاقدرت او در مهارت یعنی ،کندمی شوکه
جالل پر جالل او از طریق آنچه  ي ما.هابلکه در ضعف شود،نمی نمایان
 نمایانفرومایگی،کوچکی و فروتنی خود را  بلکه در، شودنمی ظاهر است
شود که به نظر میل به دوش می ر جالل در آنهایی ظاهرسِّ، اغلب سازد.می

خداوند  چه برسد به عظمت و شکوه خداوند. انسانی را ندارند،  جاللکشیدن  
تا انجیل  غرق در اهداف پلید، زیرك، یهودي متکبر،یک  ،پولس را برگزید

ند از کسی استفاده کرد خداو !رسد! نهمی شوخی به نظر رد.بب هارا نزد امت
) در چه بود. یمداننمی (کسی بلکه او خاري داشتیم، که ما کمترین انتظار را

پولس احمق شد اما احمقان  زندگی او قرار داد تا او را بیشتر فروتن سازد.
براي شرمگین ساختن عاقالن و نیرومندان ها  آن  کسانی هستند که خداوند از

کرد می بینی استفادهافراد و اصولی قابل پیشاز  داونداگر خ کند.می استفاده
روي و کردیم می بردارياز آن کپی آموختیم،می ما خیلی زود آن اصول را
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 گذاشتیم.می نتیجه خداوند را از این فرآیند کنار کردیم و درمی عمالمردم اِ
فخر  ي خود  هاحماقت و ضعف  شکست، کند تا ما به سستی،می  چنین  او این
  کنیم.

کسی که ناگهان دچار   .کردم می  مجرد صحبت  خواهريبا  اخیراً  من(دن)  
آشپزي  توانست راه برود،کار کند،ها نمی براي هفته شده بود. نادريبیماري 

کلیساي او به  اش بپردازد.ي معمولی زندگیهایا به فعالیت حمام کند کند،
بنا به   ه بود.اخیرًا ایمان آوردبه خصوص مردي سالخورده که    کمکش آمدند،

سال داشت   60که حدوداً  معروف    يدالیلی این دربان سابق دیسکوها و بارها 
این پیرمرد براي او  با این دختر متحد شد.زندگی سختی را گذرانده بود و 

از  نوبت هب نیزها آن وارد این خدمت نمود تاآن مرد افرادي دیگر را  جنگید.
 بازویی قوي بهایه گذاشت و به عنوان  از جان م او    کنند.او مراقبت و حمایت  

این خواهر گفته به ، یک سال قبل از این بیماري .عمل کرد گاهتکیه عنوان
لذت بخشیده  اوکه خداوند به  ايکه دعا خواهم کرد از شادي زنانگیبودم 

بود ولی  خواهري نیکوو  مجرباو روانشناس و درمانگري  .ببرد و بدرخشد
 او از رحمت حرف بود.گشته تحقیري شکننده خودعلت ه ب هاقلب او سال

داد ولی این کار را از روي نیکوکاري می زد و آن را به دیگران پیشنهادمی
بیماري او آغاز وقتی  شناخت نیکویی خداوند. يتجربهداد نه از می انجام 

اعث ایجاد درد شدیدي در خوداتکائی او نیز از هم پاشید و همین امر ب ،شد
  گشت. وجود او

او مراقبت از بخواهد که کمک ان ررا مجبور کرد که از دیگ او شبیماری
 مهربان بود،اي هدوست تنومند او فرشت .او نیز مجبور به پذیرش شد کنند و

قدرت  نوع آن البته پا فشاري آن پیرمرد او را فروتن ساخت. تریناز عجیب
و براي او کرد  آشکاراو را  حقارتمحبت آن پیرمرد  کرد.آن مرد او را نرم 
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ثابت کرد که وي از جایگزینی ضعیف براي اجتناب از اعتماد استفاده کرده 
ضعف   دیدیم.نخ  ما گریه کردیم، درخشید.می را دیدم،  آن خواهروقتی    .است

   آمیزي نمایان شده بود.جالل به صورت کنایه پیروز شده بود.

به تحقیر و خواري  امید يیعنی تبدیل غیر منتظره فاجعه،از  وندخدا
و اشتیاقی  خشدببکند تا به ما قلبی شکسته و آماده براي توبه می استفاده

ي نیکوي هاشخصیت و نقشه  ،هافخر به ضعفدر ما ایجاد کند.  براي رهایی  
کشیدن خداوند از پوچی براي به استهزا  کند.می را براي ما آشکار داوندخ

داند توکل کردن می او. کندمی استفادهاشتیاق متکبرانه ما براي کنترل امور 
چه ما بتوانیم آن از تر جاللی متحیر کننده کند.می ما جالل او را آشکار

کند تا حکیمان می استفاده هاو حماقت هاضعف خداوند از فکرش را بکنیم.
کند تا در خوار کردن شریر می  او ما را دعوت  و قدرتمندان را شرمگین سازد.

  بیاموزیم متکبران را با اشک و خنده شرمنده سازیم.  کنیم و  توسط او شرکت
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  قدرت تباه کننده شرم انسان

 

لرزید. او به می در حضور مارتا، همسرش، از ناراحتی و ترس جان
پنهانیش با بهترین دوست او، اعتراف کرده بود. سرش را پایین ي هرابط

ي مارتا وحشت داشت. خشم مارتا ذره هان به چشم انداخته بود و از نگاه کرد
 آن شرم باعث ایجاد وفانی کهطخواست می شد ومی ذره بیشتر و بیشتر

چه کس دیگري از "  :پرسدمی با صدایی ضعیف. مارتا  مهار کندگشته بود را  
آبرویی از درد خود خیانت بی  ترس از افشا شدن این  "این موضوع خبر دارد؟

   در مثالی دیگر: بود.تر دهبراي مارتا کشن

دختري که هم  اولین قرارش بامارك سر خود را از خجالت تکان داد. 
در صفی براي خرید بلیط ها آن .را به یاد آورد بود ایستادهاکنون کنارش 

سینما ایستاده بودند، صفی طویل که افراد زیادي آن جا ایستاده بودند. او  
او فقط سه دالر در جیب داشت. موقعی   کیف پول خود را فراموش کرده بود،

 ،زدمی به تنديصورتش قرمز شد و قلبش  ،که متوجه شد کجا گیر افتاده
بخواهد براي رفتن به سینما دعوتش کرده بود، توانست از دختري که مین
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خواست که نوبتش را از دست نمی از طرفی همو  بپردازداو را  هاپول بلیط
  در مثالی دیگر: و از این مخمصه فرار کند. دآورخواست بال درمی بدهد. او

 يزد. از دوست خود تشکر کرد که به او گفت گوشه  يژانت لبخند موقر
ر چشمش نشسته است. کنااي هاز ریمل چسبیده و انگار پشاي هچشمش لک

 شوم همین شکلیمی له آمادهمن هم وقتی با عج"دوست ژانت گفت: 
ه ت زیادي داشت. حتی او به خود اجازه داد کاما ژانت آن صبح وق  ".شوم می

چه که " :با خود فکر کرد او  لذت ببرد در آن لحظه شاز حس زیبا بودن
  "!من احمقی هستم

برد و می نفس و امید را از بینخجالت مانند اسیدي است که عزت
هیچ حس  ما. يو تجربیات هر روزه هاتهدیدي است همیشگی در مالقات

 فقدان کامل صمیمیت،. کشدنمی ز این بهتر به تصویردیگري جهنم را ا
تواند روح ما را می ثیر تباه کننده شرم آنقدر قوي است کهأت شادي.حیرت و 

شرم آنقدر دردناك است که ما بر  فاسد کند و جهت زندگی ما را تغییر دهد.
 اگر  دهیم ولیمی  ت دیگر نشانانسبت به احساس  يآن واکنش شدیدتر  علیه
الت روبرو هیم در امید و شادي رشد کنیم، ابتدا باید با خطر شرم و خجخوامی

  شویم.
  

زاري در شنگوئی  ،شودمی به خاطر غرق شدن ما در خود ایجاد شرم 
 گرددمی ایجادشرم از که  ايخود آگاهی روان در حال غرق شدن هستیم.

خود اصلی ما در این یا  هویت اصلی، لرزاند.می ما را ي هستیهابه نظر پایه 
رو عواقب بد قادر به روبهتصور آید که بدون می آنقدر کریه به نظر شرایط،



 فریاد روح                                                                                                                                                245    

دار ما با حقارت این کراهت را عزت نفس خدشه  از این رو  آن نیستیم.  شدن با
! کنممی همیشه دیر !نظممبی !چاقم !من احمقم"نامیم: می خودي هشد
  "!رگز آماده نیستمه

با  وقتی چند روز بعد دیدمش او .(دن) نیامد خود با من رقرادوستی سر 
که نه تنها قرارمان را فراموش ، خیلی احمقم سفم،أمت"نکوهش خود گفت: 

دوباره دم که سر قراري که داشتیم نیامدم، کردم بلکه وقتی به یاد آور
 حمله  "خود"م به هویت  شر  "!چه ابلهی هستم  !فراموش کردم که زنگ بزنم

 به کار  براي بیان شرمندگی  ،ترکیبی  چنین جمالت  "!... هستم  من"کند.  می
  .روندمی

هویت درونی ما  ي شرم برهاثیر حملهأت مقدسکتابقسمت از در چند 
ما را از  ياز لحاظ چگونگی تغییر سیماي ما توصیف شده است. شرم چهره

 قرمزچون  شودمی احساسدر صورت  ابتدا تغییر کند.می دیگران متمایز
به این تشبیه در اشعیا   دهد.می نشاط را از دست  شود و بعد درخشندگی ومی
یعقوب دیگر شرمسار نخواهد شد و دیگر رنگ از « .توجه کنید 22: 29

ثیر آن بر أقدرت شرم را طبق ت  نویسمزمور  همچنین  .»رخسار نخواهد باخت
  کشد: می سیماي ما به تصویر

                          روي من از شرم  همه روزه در برابر من است،سوایی من ر«
  )15: 44(مزامیر است.»  پوشیده شده

                                           تا نتوانند خداوند از شرم آکنده سازرا شان رویاهاي«
                                                   باشد که تا به ابد شرمسار و  بجویند! را
  )17 -16: 83(مزامیر » و شرمنده و هالك گردند! پریشان باشند،
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 ايحس منزجر کننده  واحساس غرق شدن    گردیممی  وقتی از شرم لبریز
مبالغه ممکن است این تعریف  حسی شنیع است.داریم که  نسبت به خود

با زجر   م أتوطوالنی    یند مرگولی تجربه شرم احساسی مان  آمیز به نظر برسد،
  است.

  

یی هاآدم و حوا مثل صید شرم مخفی شدن است. م اعال عالمتدومین 
دویدند تا می این طرف و آن طرفبه  هستندها آن که شکارچیان به دنبال

کنیم نیکو می درون خودمان که احساسما به  . شوند مخفیی یهابوته  پشت
ی شویم و در خیال خود ئکنیم که نامرمی آرزو .کنیممی ررافو مقدس است 

دیوار   فتوانستیم از شکامی  شدیم کهمی  ریزکاش آنقدر  اي    هکنیم کمی  فکر
  رد شویم.

 .کردم می رانیسمینار سخنیک در  ياخیراً براي حضاردن) (من 
ها آن یی بودند که نظم و تعهد مشخصی درهاعضو سازمانمخاطبین من 

 شدند.میتر کردم و حضار خستهمی من تالش خیلی بد بود. .نداشتوجود 
پناه رها شده بودم و در آن لحظه بود که حس کردم خودم در حال سر بی

 هاسخنرانی  يخوشبختانه، همه  ي روان شرم هستم.هاشنخوردن به سمت 
 همان .بعد از کنفرانس کسی به من نزدیک شد شوند.می تمام  باالخرهبد 

ي سن نزدیک شدم هاپلهي آرام به هامن با قدم  کردیممی که صحبتطور 
 :گفتاو خود را به من رساند و    آمدم و نزدیک به دیوار ایستادم.  نپاییو از آن  

که مشخص بود  کامالً ؟! او از کجا فهمیدیکه خوردم  "!؟خواهید برویدمی"
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و از درون  نمکمی کنندگان آن سمینار و اجراي بد خود فراراز شرکت دارم 
   بافتم.می خود از دیگران جدا نمودنبراي اي هپیل

 مانیاحساس درونبی امن و، شرم باعث فرار ما به دنیاي خود ساخته
 "!من دیگر نیستم"خیالی به معنی اي هگسستگی در واقع جمل .گرددمی

به امنیت درونی  .بتوانم از درد درونیم بگریزم روم که می به جایی. است
یا دردي از  درخواست وجایی که  کنیم،می فرار ته شده توسط خودمانساخ

  دنیاي خلق شده توسط خداوند وجود ندارد.

دشمن را به اشکال مختلف   ؛گریز بر اساس ترس  ،ي دیگرهاواکنش  مثل
کند. می گریز وحشت را تشدیدهمین  بیند.می هستاز آنچه و بزرگتر بدتر 

و نگاه به چشمان دیگران  دهدمی افزایش شرم را همچنین فرار از شرم، و
 کند.میتر غیر قابل تصور خودشفرد را براي  ،وجود خود به زشتیِنگاه یا 

 ،فرار به سوي محو شدن است  همان  که  هاتمام از خود گسستگی در نتیجه،
تري ي دشوارهاباید از روش براي کنترل خونریزيشکست خواهند خورد و 

  استفاده کرد.
  

خشونت احساسی یا فیزیکی علیه خود یا بر علیه  شرم، يسومین نشانه
قربانی  نوعی اند. خشونتما بوده و سقوط شرمساريشاهد  کسانی است که

   شود.می است که به ارواح تاریکی شرم تقدیم

بحثی که با دختر  ناراحتی(دن) است با  مردي که مورد احترام من
یی که دخترش به او هااین پدر از حرف .کردمی تعریفبود را  دهکرجوانش 

بلکه  خود اذعان نداشت،نه تنها دختر به شکست  بود آسیب دیده بود. گفته
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پدر از  کرد.می نبودن سرزنش مردو بودن پدر خود را به خاطر احساساتی 
 بر غرورش فریاد شده ي واردهاخشم ناشی از شرم به جوش آمد و از زخم

تبدیل شد که با  وحشتناكبه کابوسی  خیلی سریعاین درگیري  کشید.می
این احساس در پدر و  شدر تگستاخی دختر سخت به پایان رسید.اي هفاجع

آنقدر محکم  دید.می تبدیل به انزجار شد و پدر این انزجار را نسبت به خود
باید چکار "کبود شد و فریاد زنان گفت: اش هسینخود کوبید که  يبر سینه

  "پذیر!آسیب  که ببینی من هم آدمم وکنم 

 حمله  .نمایدگر را کور  را نابود کند و نظاره  "خود"جهد تا  می  شرم بیرون
که  پوستی و با کلماتی زیان بار باشد یا در انظار همه با تفنگی،تواند زیرمی

. تاس  هدف یک چیز  مورد،دو  در هر    .ایمبه سمت خود یا دیگران نشانه رفته
  !دشمن را بکش

شود که خشم حاصل از شرم می باعثچه عاملی  ؟کیستولی دشمن 
وال بستگی به نگاه ما به علت ئجواب به این س ؟مان فوران کندما از درون
لیاقتی و ناکامل  بی به علت برخاسته از احساس کمبود،شرم آیا  شرم دارد.

شکست در  چون ،قیاخال يیا ریشه در بنیاد ؟شده استایجاد در ما  ،بودن
  ؟دارد به کسی یا چیزي خارج از خودمان یا اجتناب از توکل اعتماد کردن

  

براي مثال وقتی  .فرد است آشکار شدن عریانیِ آسیبِ شرم در واقع 
روابط شود مثالً می دهد که در پی آن آسیبی واردمی انجام فردي کاري 

ش کردن کیف پول) یا دیگران شود (فرامومی خطایی مرتکبیا  ،مشروعنا
مشکلی   در آن زمان ظاهراً  ریمل)ي  ه(لک  شوندمی  متوجه مشکلی در ظاهر او
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فهمیم کسی دارد می  شود کهمی  بیدارشرم در ما  زمانی حس    وجود ندارد. اما
باشد یا نگاه شخصی دیگر)   نماتواند نگاه خودمی  این نگاه(  کندمی  به ما نگاه

 ايي مختلف فرهنگی، ارتباطی یا مذهبیهاپوششاي  هیزمانند ناین نگاه هو  
کنیم آنچه پس از دریده شدن می درد و احساسمی راایم هکه ما در بر کرد

چه چیز در  شود زشتی و کراهت درونی ما است.می آشکار هاپوشش
را براي هم رنگی با جامعه یا پذیرفته شدن ها آن که ما "ییهاپوشش"زیر

باید  نکتهدانیم؟ این می نهفته است که ما آن را آنقدر زشتم ایهکرددر بر 
 ،نامشروع  يیعنی رابطه  زشت باشد.  ،ایمهبیش از خود اشتباهی که مرتکب شد

خیلی از مردم بدون احساس .  یا خراب شدن آرایش  فراموش کردن کیف پول،
تر شرم توسط عاملی عمیق شوند.می شرمندگی این خطایا را مرتکب

  تري از کراهتی که آشکار شده است.عامل عمیق. شودمی ختهبرانگی
  

با  داند.می ماعزت نفس پایین  ينتیجهشرم را  فرهنگ ماکلی به طور 
 يمخدوش شدن محدوده. بیان کرد توان آن رامی تري همکلمات پیچیده

به اصلی  هااین يهمه ،بینیحس خود کمانکسار نارسیستیک یا  ،شخصی
م و رحس بدي نسبت به خود دا این است مناش هنتیجشود که می خالصه

داشته  نبه م  "توجه کافی"اند هدیگران نتوانستدلیل آن هم این است که 
گیرد که ما تصویر مرکب حاصل شده می این نظریه فرض را بر این باشند.

نیا، خانواده و روابط از جایی که ما در د از رفتارهاي دیگران با خود هستیم.
مان گویند برايمی آنچه دیگران به ما ،کنیممی زناشویی شرم محور زندگی

ترین عوامل مهم پرداز برجسته،که چگونه دو نظریهکنید  نگاه .مهم است
   :دهندمی توضیحشرم را  يایجاد کننده
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 "  رساند که ما به عنوان انسان می این پیغام را بر شرم  مبتنینظام
 در ما ریشه  "رسوایی  "نهایتًا حس عمیق  .  عیوب و ناکامل هستیمم 

 "دواند.می
 "  ویژگی شخصیتی یک احساس شرمندگی به عنوان هویت یا

عنوان  به و یعنی باور به اینکه شخص دچار نقصانی است، .است
  ".شودنمی توجهبه او  یک انسان کامل

 ولی، نیستم دمن ب" :شوند کهمی این نگرش ختم به هااین دیدگاه
واقعیت که خوب هستم اگر این  دهم.می کارهاي بدي انجام  هابعضی وقت

 ،شوممی  محسوبمخلوقی خالص    و  زیبا  اساساً دوست داشتنی،  را درك کنم،
وقتی که اغلب کارها   زندگی کنم و فروتن شوم.  توانم با این اعتمادمی  سپس

  " دهم.می ام انجام را از روي نیکویی حقیقی

خلقتی من " کنند:می دیگر هم اضافهي هحیان معموًال چند جملمسی
 ام.گشتهمن پاك هستم چون عادل خوانده شده و از روح خدا پر تازه هستم.

  ".را بپذیریم دارمحاال باید در نیکویی زندگی کنم و چند خطایی که 

 بپذیریماگر نیکویی خود را  کنند،می برخی از مردم فکر ،عالوه بر این
رم کوچک و حقیر که در آن انسان در حد یک کِ Worm Theologyاز  و

در آن زمان  ،پر از تفکرات منفی بر اساس خجالت است دوري کنیماست و 
  . و نه هر روزه اتفاقی انجام خواهم داداست که گناه را به صورت 

را   خود توانیم تصدیق کنیم کسی که در جدال با شرم استمی شک،بی
نفس عزت  ي اجتماعیهاخانواده و نظام   هم چنین  بیند.می  یر مفیدغ  کامل ونا

اصلی  ياما آیا این ریشه .و این غیر قابل انکار است گذارندمی ما را زیر پا
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یی هاشویم چون آن می ما شرمند  ؟ساده است  این قدرآیا مشکل    شرم است؟
  کنند؟می ما مهم هستند ما را شرمگین که براي

  

 آن است که بگویم وقتی احساس شرمتر صحیح مقدسکتاب از دیدگاه
کنند، زیرا شرم ریشه می رفتاريرفتاري یا خوشکنیم که مردم با ما بدمی

در اشتیاق موروثی ما براي اعتماد بر خدایان دروغین به جاي تکیه بر خداي 
 تاج او هستیم.مان محواقعی است، خدایی که به خاطر هر لحظه از بودن

 شود را بیانمی  دلیل باعث شرمساري مابی  کهاي  هیک مثال متداول از تجرب
  کنم. می

 قهوهداشتیم ما  .زدیممی با دوستم در یک رستوران گپدن) (ن م 
داستان و  يشیفته. دادم می گوشبه سخنان او و من با دقت  خوردیممی

 یم،دداستان رسیده بوحساس  ي  هبه لحظ  او شده بودم،  سرائیمهارت داستان
 کردم کهمی فکر را برداشتم و نزدیک لبم آوردم،ام هفنجان قهو ناگهانکه 

دوست من مکس  قهوه روي پیراهنم ریخت.ولی  استنزدیک لبم  فنجان
در این حین  .ام را به عقب حل دادم کرد و از جا پرید و من سریع صندلی

چرا به  ی وجودم را فرا گرفت.احساس شرم تمام  .پاشیدقهوه روي میز هم 
حس   ایجادبه جاي    ؟به من دست دادخاطر چنین اتفاقی احساس شرمندگی  

قطع  نگران شدم. همچنین براي    پشیمانی یا غم براي دست پا چلفتی بودنم،
 هشرمند تأسف،من به جاي . ما يزحمت براي هر دو شدن داستان و ایجاد

گناه ، م ساخته بودم ب بودنچون بر ضد خدایی که در درونم از خو شدم
واضح لی مانند احمقان رفتار کردم.  خواستم خوب به نظر برسم ومی .م ورزید
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درونیم در تضاد   اما شرم من با خواست خداوند،  است که خطاي من گناه نبود
کرده بیش از همه به آن تکیه    مشرم آنچه را که در زندگی  در آن لحظه،  .بود

  را آشکار ساخت. بودم 

کنیم ناکارآمد هستیم. اما بیشتر می خیزد که احساسمیانی برشرم زم 
-دهد که خداي نامی کار آمد بودن و کراهت به ما دستنی احساس نازما

 کنیم ما را مأیوسمی  ما، یعنی کسی که او را پرستشي  هآگاهانمحسوس و نا
 يهشرم در درج.  سازدمی  ما را آشکار  يپرستانهکند و حماقت و توکل بتمی

اول احساس بدي یا ناکارآمد بودن نیست بلکه حسی است که در پی آشکار 
  شود.می شدن حماقت ما براي اعتماد بر خدایی که خدا نیست ایجاد

  

 هوشی یا کسب قدرت راتیز وقتی که بت داشتن ظاهري نیکو،
مرا ندارد.  واقع امید به خداوندي دارم که توان نجات و رهاییپرستم، در می

تا موقعی که نیاز به نجات نداشته باشم چنین پرستشی مشکلی ایجاد نخواهد 
کرد. اما به محض اینکه کمکی نیاز داشته باشم مثالً بعد از ریختن قهوه، یا 

اي هبه گوش ساکت خواهد بود وام هرانی بد، خدایی که خلق کردسخن
 کند. شرم، آنچهمی هاي من را تمسخرخزد و در سکوت خود اشکمی
  دهد:می شرم را این گونه توضیح ،کند. شاعر و نبیمی پرستیم را آشکارمی
که به  هاهمان پرستندگان تمثالی تراشیده جملگی شرمسار خواهند شد،«
  )7: 97(مزامیر  »بپرستید!اي همه خدایان، او را  بالند؛می ارزشبی يهابت
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 و به بتهاي ریخته شده ارندي تراشیده توکل دهاآنان که بر تمثال«
و به غایت شرمسار  به عقب رانده خواهند شد شمایید خدایان ما! گویند:می

  )17: 42(اشعیا  »خواهند گردید.

پرستی ما باشد؟ بیائید داستان بتي هشرم ما نتیجي هممکن است هم
هر بار به تعرضی   ؛شان  بود را بشنویم.  (دن)  مردي که تحت درمان من  ؛شان
کرد شرمی عمیق سراسر وجودش می  در دوران کودکی به او شده بود فکر  که

توسط برادر بزرگتر خود مورد تعرض جنسی قرار گرفته   ؛شان  گرفت.می  را فرا
نه میلی به  انگیز عملی بود کهفاجعه يبود. مشخص بود که شرم او نتیجه

چگونه  ی بود.آن داشت و نه آن را انتخاب کرده بود بلکه او فقط یک قربان
سئوالی که باید دوباره  ؟پرستی ارتباط داشته باشدتواند شرم او با بتمی

کرد می بیشتر براي خودش احساس شرم  ؛شان پرسیده شود این است. چرا
  تر از حس غم بود؟شرم قويچرا حس  ؟تا اینکه براي برادرش غمگین شود

آشکار  شعف و اشتیاقاز ض  اوباعث شد تا تنفر   ؛شان بامشاوره    ينتیجه
 رحمبی  او آموخته بود که زندگی  قبل از تعرض،  شود. به عنوان پسرکی جوان،

کرد تا می او سعیاو قلب خود را سخت کرده بود و  یوس کننده است.أو م 
 برادر بزرگتر او ورزشکار،  رگتر او استثنا بود.بز  ربرادنخواهد.    انچیزي از دیگر

و  ي بلند اوهامشتاق برادر خود بود تا پرش شان؛ هوش بود.تیپ و باخوش
برادر به او  گاه،بی گاه و ببیند.را او  يهاموفقیتعضالت در حال رشد و 

گپ  هابعد از ساعت شبی، شد.می از شادي پر ؛شان و قلب کردمی توجهی
ارضایی به او پیشنهاد کرد که به او یاد دهد چگونه خود ؛شان برادر ،برادرانه

گوید گوش کند هر چه میبه او گفت که  ؛شان در طول آموزش برادر کند.
کرد که می ولی احساس  ،از خود و برادرش متنفر بود  ؛شان  اطاعت کرد.و او  
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 را حس آزار دهندهاو شرمی  .قرار داردو در معرض خطر است درمانده 
  کرد.می

که  آشکار شدن اعتماد و توکلی بود کردمی حس ؛شان شرمی که أمنش
کاري که هیچ  .بخشدبو رهایی  دهداو بر برادرش داشت که او را نجات 

با حماقت   ؛شان  به جاي اینکه.  توانست براي او انجام دهدنمی  کس دیگري
برگزید که از خود به  شود،رو روبه عنوان یک خداه بتوکل خود به برادرش 

ادرش را با خاطر ضعف و دوست داشتن او متنفر باشد. او بت خود یعنی بر
هر وقت او  آزادي از ضعف و اشتیاق.. تعویض کرده بودتر بتی خطرناك

به نظر او شدید و  کرد  می  آورد یا تمایلی را تجربهمی  تعرض گذشته را به یاد
 برد و سپس در نفرتی شدید از خود فرومی به شرم پناه آمدند،می و عجیب

  رفت.می

اشتیاق و حق او را براي اجتناب   که  تحت نظر روانکاوي بود  هاسال  ؛شان
بسیار مفید او براي کرده بود. این کار  تأئیدبودن و محدودیت را  فاز ضعی

هنوز اما    ترسد.می  ش کمترایاو اکنون از ضعف و اشتیاق درونواقع شده بود.  
  کرد. می کمی در خود احساس یِ دلکفا بودن و سختخود حس

شود که می راد ایجادفدر ا تبه این علاین واکنش سخت نمودن دل 
و  درستی داشته باشندباید و شاید با ما رفتار  آن طور کهاند هدیگران نتوانست

چنین معموالً    شود.ایجاد  خجالت در ما    شده حساست که باعث  ها  آن  اشتباه
 شخصاً محور شویم و چنین فرض کنیم که  شود که ما خودمی نگرشی باعث

سعی کنیم که  و یمبخشبالتیام اي هد را به گوناي قلب خوهتوانیم زخممی
آشکار شدن اعتماد احمقانه خود بر خدایی بدانیم که  يجهخجالت را نتی

تر وفئ. آن موقع است که به سوي واکنشی رشده استکندگی ما  فاباعث سر
 گران جاللییابیم و با بخشش دمی ر بخشش را درو سِّ آوریممی يرو
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ي آسان نیست. اما چه چیز چشمان ما را نسبت به دلیل این فرآیند یابیم.می
  دارد؟می هااصلی شرم بسته نگ

  

شود، چون من قربانی هستم می  شرم در من ایجاد"گوید:  می  فرهنگ ما
شرم در من "گوید:  می  مقدسکتاباما    "و احساس بدي نسبت به خود دارم.

شود می وقتی بت من سرنگونپرست هستم و شود چون من بتمی ایجاد
شرم از بین رفتن جالل نفس  "کنم.می ااحساس بدي نسبت به خود پید

ایم. خدایی خود ساخته است. از دست دادن خدایی است که ما از خود ساخته
افشا شدن حماقت ما ي هدارد. شرم تجربمی که دنیاي ما را یک پارچه نگاه

پرست، خداي خود را کند. بتمی شااست. اشعیا حماقت مستتر در شرم را اف
  کند. می درست ،کندمی ه نیاز روزانه او را رفعکاي هاز مواد اولی

 سوزاند؛ بر آن خوراك خود را طبخمی باري، از آن هیزم نیمی را در آتش«
 شود. نیز خود را گرممی خورد و سیرمی کند و گوشت کباب کرده،می
کنم!) و از می م! گرماي آتش را حسگوید: (وه چه گرم شدمی کند ومی

سازد و در می مانده، خدایی یعنی تمثالی تراشیده براي خودآنچه باقی 
اي که (گوید: می پرستد و به آن دعا کرده،می برابرش سجده کرده، آن را

  )17-16: 44اشعیا » ()خداي من هستی، مرا برهان!

وان فردي احمق به پرست را به عنرحمانه است. او بتبی تمسخر اشعیا
 :گویدمی  توانیم بشنویم کهمی  نوعی وجد آن احمق راکشد. ما به  می تصویر

خب من غذا  !توانم آتشی درست کنممی خوب من سردم است، خوبه که"
هم نیاز دارم ولی من توان رفع گرسنگی خود را دارم. ببینم، دیگر چی؟ 
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و نجات  دحفاظت کن آهان، خدایی هم احتیاج دارم که مرا تسلی بخشد و
ش و غذا درست کنم، پس چرا خدایی درست نکنم که توانم آتمی دهد. من

   "نیاز روح مرا مرتفع سازد؟
تواند در حضور خدایی که می کسیچگونه  رسد.می باور نکردنی به نظر

خود زحمت ساخت آن را کشیده تعظیم کند، خدایی که ساخته و طراحی 
 خیلی از ما خلقت خود را محترم و غنیمتشده خود اوست؟ با این حال 

نه به عنوان  شماریم، خواه شی ساخته از چوب یا حتی کلمات باشند.می
که داراي نیکویی فراتر از یک انسان است بلکه به عنوان چیزي اي هوسیل

دارد، اما هر وقت شی نکار خالقانه هیچ اشکالی    .که ادامه وجود خود ما است
به جاي گذاري شد و انسان را امل شادي، ارزشخلق شد و به عنوان ع

پرستی گوییم بتمی خداوند به عنوان خالق جالل داد، آن زمان است که
  انجام گرفته است.

 بسندگی و مستقل بودن خود را برقدرت خود پرستی، مادر زمان بت
 ون اجازهیک اشتیاق است چافرازیم. بت چیزي بیش از شی، ایده یا می
خیزد که میبداند. شرم وقتی برآن خود را شایسته پرستش    يندهسازدهد  می
براي   ی خاصپرستیم و جالل و احترام می خالق  يس خودمان را به جافما ن

تا  زادگان عزت من ذلت خواهد بود؟ تا چند اي آدمی« شویم.می آن قائل
  )2: 4مزامیر» (چند بطالت را دوست داشته در پی دروغ خواهید رفت؟

پرستی توهمی که بت  ترینکنیم؟ بزرگمی  کجا جستجودر  ل را  ما جال 
ي هلسخ  توانیم شعف ومی این است که ما باور کنیم  شودمی آنایجاد  باعث  

بتوانیم بر هم  درونی بدست آوریم و یتا هم نشاط روحانی را در خود بیابیم،
 ساز آنجایی که خلقت جالل خدا را منعکخداي خود کنترل داشته باشیم. 
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 دهد که پرستشی جعلی داشته باشیم.می ت اجازهپرستش مخلوقا کند،می
  واقعی. پرستشی بدون سر خم کردن در برابر جالل خداوند

در  کند. او در واقع،نمی داند که خداي حقیقی را پرستشمی پرستبت
 ،اثر هنري حساب بانکی، داند که در پرستش ماشین،می اعماق وجود خود

اشتیاق او کمی بزرگتر   پرستد.می  خود را  در نهایت  و  خدمات  شهرت، آزادي،
عرق ریختن  يدر پس پردهخود را   پرستیِاما خود  ،بینی او استبزرگاز خود

سازد می یی که اوهابت دارد.می هامخفی نگ بزرگو کار سخت و تجارتی 
 در واقع تالشی است ضعیف براي جالل دادن آنچه بیش از همه مشتاقش

کشد در واقع می خواهد بپذیرد مشقتی کهنمی در چنین زمانی فرد .شدبامی
شاید فکر کنید این تفکر خیلی افراطی او است. خود پرستی به خاطر بت

سقوط ما به سمت چگونگی بایستید و به کنم تا می است. شما را دعوت
  پرستی توجه کنید.بت

 کرد.  رافخود اعت  "يهاکاهش بدهی"مردي مقدس به پرستش خداي  
با  اً موفق شد.تاو نهای یش،هاهزینه يسال زحمت براي تسویه 20بعد از 

کردم می  فکر  هرگز آنقدر احساس پوچی نکرده بودم."  کرد:می اعتراف  گریه
 شور و هاتسویه بدهی يبعد از این شاد خواهم بود ولی متوجه شدم رویا

هر  دنبال خداوند بود.به  کرد که همانا رفتنمی در من ایجادتر شوقی مهم
شهرت و ظاهر فیزیکی ما  سالمتی، اموال، مدهیمی بار اجازهچند وقت یک

که باشد ما اي هجواب به هر انداز؟ به جاي خود خداوند روح ما را ارضا کنند
  "پرستی درگیر هستیم.سازي و بتبت ابه همان اندازه ب
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 گوید ما خدایی رامی داري کههش بیدار باش درونی است. شرم هشدارِ 
 پرستی خودپرستان نسبت به بتبتخیلی از اما  پرستیم که خدا نیست.می
 اشعیا نشان  د.گردنمیتر  بنابراین نسبت به حس شرم سخت  توجه هستند.بی
 ،کنند و به کوريمی  هستند از زجر شرم فرار  هادهد آنانی که به دنبال بتمی

  .آورندمی غفلت و توهم رو
و آنچه بدان رغبت  جملگی هیچند، سازندمی آنان که تمثال تراشیده«

پس شرمسار  دانند،نمی بینند ونمی شاهدان ایشان رساند.نمیاي هدارند فاید
  )9: 44اشعیا  ( »خواهند شد.

نیست که فهم  کند و هیچ یک را این درك ونمی ملأهیچ یک لختی ت«
بر آن  و، هایش نان پختمبر زغال دم،در آتش سوزان  ار بگوید: نیمی از آن

آیا از باقی آن چیز مکروه بسازم و در برابر  گوشت کباب کرده خوردم،
 دل فریب خورده او را گمراه خورد ومی او خاکستر آن سجده کنم؟
                                          سازد خود رانتواند رهانید و با خود نتواندمی

                                                                  دروغی به دست آیا : گفت که
  )20 – 19: 44اشعیا( »راست خویش ندارم؟

پرستش خود است. ولی در  پرستشی آب زیرکاهانه است. ،پرستیبت
 رسد فرد خود را ضعیفمی بیشتر به نظرابتدا    رسد.نمی  طور به نظر ابتدا این

همواره او  است که يو این چیزعدم امنیت است ی دچار به شکلداند یا می
 ،بخواهد ظاهر زیباي خود را حفظ کند. هرگز اشتباه نکند  کند تامی  ترغیبرا  

پرستی مورد واقع آنچه که در بت.در  شودمی  و مصمم باشد که همیشه موفق
دن زیبا یا تمیز کراي همجسمساختن گیرد ذاتاً خوب است. می پرستش قرار

غفلت در آنجاست که  کوري و خطر توهم، تان ایرادي ندارد.ماشین محبوب
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شود که می کوري ما باعث .قدرت دارد که به شما زندگی ببخشدآن شی 
اي هدر ما حفظ شود. کوري راه حلی سادیافتن  قدرت و جالل  داشتن    میل به

 ".داشته باشماحتیاج نیست که کاري با آن    ،بینمنمی  آنچه را"  :دهدمی  ارائه
 کهبدانیم ي که از شرم غافل باشیم یا آن را تنها حاصل حس بد زمانیتا 

شود مشکل شرم را می سازي باعثغفلت ما از بت داریم ایننسبت به خود 
خجالت خود بازگردیم و به دنبال  يعامل اولیه یعنی به .این گونه حل کنیم

  !جالل خودیعنی  آن باشیم:

شرم قدرت  پاشد.می انی خود توهمات ما را از همخداوند از روي مهرب
وارد شرم    وقتی  صداي ساخته ما را دارد.بی  از بین بردن جالل خدایان کور و

  انجامد یا نابودي.می یا به توبه شود
  

بلکه فریاد روح را  ،کندمی را آشکار درونی ما پرستیشرم نه تنها بت
 کشاند.می اه زندگی و مرگپرتگ يلبهشرم دل را به  کند.می تشدید

انداختن شرم پتانسیل گیر  برد.می  شرم معموالً دل را به سمت مرگ  ،سفانهأمت
وقتی   را دارد.  هاناراحتیو دور کردن دل از   از بین بردن اشتیاق  شوق، شور و

 پرستی بازدل به راحتی به بت د،ناندوه خفته باش غم و، شوق که شور و
  فکر یا احساسی.هیچ  بدون گردد.می

ي تجربهاز تر آن) امن قدرت تخریب(علی رغم درد و شرم  حس کردن
 کندمی  اجتناباز ناله کردن    بندد ومی دل راراه  چون شرم    اندوه است.  غم و

 اندوه میزان حرکت براي گشتن،کوبیدن و خواستن را افزایش  غم وزیرا حس  
شرمگین شدم و اجازه دادم غم  روي لباسم ریختمرا  وقتی که قهوه    دهد.می
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غم  )2غم و اندوه از دست دادن،  )1 بگیرد: در براندوه من را از دو جهت  و
 شنیدن داستان آن استادلذت  به خاطر دست پا چلفتی بودنم،. و اندوه گناه

 یافت.می رفت افزایشمی  جلوترمهارتی که هر چه داستان   را از دست دادم.
حس وقفه همانند این  بودیم.شده ستان نزدیک حساس دا ينقطه خیلی به

این   سرنوشت ساز را داشت.اي  هخواسته در لحظزنگ تلفنی ناشنیدن صداي  
 توانستیم آن را برگردانیم.نمی تلسمی را شکست که با هیچ جادویی وقفه

حتی . حال ناراحت کننده بود با این اگر چه قطع شدن داستان آخر دنیا نبود،
 غم و غصه  ،شرم   شود.می  در وجود ماتر  عث شکافی عمیقشکافی کوچک با
بود تر به جاي اعتراف به این فقدان آسان .ندمحافظت کردمرا از این فقدان 

  شرم غلت بخورم و حقارت را تنبیه کنم.در که 

کند مربوط به می حسبی که شرم آن را یاندوه دوم از غم و يمرحله
وه نبود. در حس خجالت خته شدن قهگناه در ری شود.یم محکومیت گناه

بلکه گناه نیز نبود،  آوردمی اولیه یا حتی در خجالتی که در وجودم فریاد بر
 شد.می رسیدن خالصهبه نظر ماهر و جذاب  من در اشتیاق براي شایسته،

شرم بر غمی که از  داشتن احساسنشینی و با عقبتا من تالش کردم  زیرا
نشینی چه شرم نباید باعث عقب اگر وبرو نشوم.شد رمی ام ناشیپرستیبت

 .بگردددر ما  شور و شوق  حذف  درگمی و  تواند باعث ایجاد سرمی  اما  ،ما شود
راز خداوند رمز و کوبیدن به در قلب پر از  و گشتن پرسیدن، مانع ازتواند می

 دفاع بایستیمبی  تواند ما را مجبور کند کهمی  بگردد.به سوي خداوند  حرکت    و
دهد که چه اتفاقی می نشان نویسمزمور زنیم.بو براي داشتن حکمت فریاد 

اجازه دهیم دل ما متوجه   حس شدن با شرم،بی  وقتی که به جاي  خواهد افتاد
  شود.تر واالتی عمیقئس
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ما را در  وریشخند اطرافیان.مایه تمسخر  ما را مضحکه همسایگان ساختی«
رسوایی  سر تکان دادن در میان ملتها. مایه میان قومها ضرب المثل ساختی؛
از سخن طعنه  روي من از شرم پوشیده شده من همه روز در برابر من است،

این همه بر ما رخ  از روي دشمن و انتقام گیرنده. زنندگان و ناسزاگویان،
و در عهدت خیانت نورزیده  نکرده بودیمنمود، با اینکه تو را فراموش 

  )17 -13: 44مزامیر  (.» بودیم
                                       بر خیز و ما را تا ابد اي؟بیدار شو! چرا خوابیده، خداوندگار«

                                       ستمدیدگی  کنی ومی چرا روي خود را پنهان طرد مکن!
                                           زیرا جان ما به  آوري؟می و مظلومیت ما را به یاد

                                      برخیز و به  شکم ما به زمین چسبیده. و خاك خم شده،
                                                                     به خاطر محبت یاري ما بیا؛

  )26 -23و  17-13: 44مزامیر (خود ما را فدیه ده.» 

خاموش کند که  می یا ما را مجبور ،دهدمی شرم دل ما را تغییر  يجربهت
 یر،تحّ آوریم که بهشود در حضور خداوند فریاد برمی باعث شویم و یا

 اشتیاقکنیم او می وقتی با خداوند جدال .شودمی ختمگمی و اشتیاق رسرد
م او را در خش کند.می آشکاررا خود براي شرمگین و رسوا شدن به جاي ما 

کند تا زخم خفت بار عذاب خود می  او راه را براي ما باز  ولی  کنیممی  محکوم
 شرم بیش از هر احساسی دل عجیب خداوند را بر ما . را به ما نشان دهد

  گشاید.می
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  قدرت نجات بخش شرم آسمانی

  

مرعوب کننده است. دوست داشته شدن به بهاي  ؛شدن عشقیقربانی 
سنگین ممکن است باعث سپاسگزاري، خوف و احترام و اشتیاق به جالل  

  درگمی و شرم نیز ایجاد کند. تواند سرمی دادن معشوق شود، اما همچنین

چند وقت پیش من (دن) و فرزند دومم آماندا، به اسکی رفته بودیم. روز 
ود و من آمدیم. آماندا جلوي من بمی رسیده بود و ما از تپه پایینبه پایان 

بازان دیگر تقریباً بیست و پنج یارد پشت سر او بودم تا مراقب باشم اسکی
خورد نکنند. با دقت مراقب بودم خواهند از من سبقت بگیرند به او برمی که

ر سر او آمد. ترسیدم بمی  شدیم از آنچهمی  همان طورکه به شیب تپه نزدیک
  .خورد کرد و به شدت زمین خوردبر به تکه یخی

با سرعت به سمت او رفتم تا ببینم آسیبی ندیده باشد که من هم به 
ي اسکی از زمین بلند شدند و من به هاهمان تکه یخ برخورد کردم. چوب

خورد کردم. آنقدر شدید به او خوردم که نفسش بند آمد. بدن ظریف او بر
 او کشید و گیج بود او را در آغوش کشیدم و مدام بهمی که دردهمان طور 
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به او شرم وحشتناکی وجودم را فرا گرفته بود.  "متأسفم! !آماندا" :گفتممی
دونم می  بخشمت،می  ،بابا  "  :من نگاه کرد و با چشمانی خیس گفت  چشمان

کردم. از قصد می  احساس بیچارگی  "خواستی آسیبی به من برسونی!نمی  که
  از من ساخته نبود.  به او آسیب نزده بودم، اما براي آرام کردن او نیز کاري

شرم از دست دادن کنترل و آسیب رساندن به کسی که او را دوست 
بخشش   ؟کرد. چراتر  داد. ولی بخشش او شرم را شدیدمی  داشتم مرا شکنجه

ا کنیم. غرور ما به بسندي خود را رهخواهد که خداي خودمی و فیض از ما
بخشش ناتوانی ما را در  دهد خطایی را جبران کنیم، اما فیض ومی ما اجازه
 مهربانی هستیم. يکنندگان درماندهدهد. ما دریافتمی  نشانران  سخُجبران  

 گردیم آن زمان حسمی وقتی که با دیدن محبت و مهربانی فروتن
خواستم می من  کند.می درماندگی ما جدالی براي بدست آوردن کنترل ایجاد

 بهشرم  را نداد.فرار به من  يهولی مهربانی آماندا اجاز از شرم فرار کنم،
خواست که می از من دخترم  شود.می انگیز ختممخفی شدن و حقارتی تنفر

چشمان او غم  دارم.ه انگدور نه اینکه خود را  در دل و روح با او یکی شوم،
 آنچه کرد.می و اندوه برخاسته از قلبی شکسته و اعتماد و تشکر را جستجو

  طلبد.می یزي است که خداوندخواست مشابه آن چمی او
  

توکل  کشیممی خجالت است. وقتی ما پرستیشرم آشکار شدن بت
مثالً  شویم چون می شرمگینما ، شودمی خودمان آشکار ما به ياحمقانه

کمی کسب کرده  امتیازچون کودکی  ،روي پاي خود ریختیمرا نوشیدنی 
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- ننمودهکار ما در حد متوسط باقی مانده و پیشرفتی  چون کسب و    و یا  است
اما  کند.می تركتر جذاب چون همسرمان ما را بخاطر فردي جوان و ،ایم

شرم   اگر  تواند گناهان و امیال ما را آشکار کند.می  شرم عطاي عظیمی است.
 حیرت و کاملیت پرستش را به عنوان رحمت مطلق ارج نهیم که ما را به

تواند می نیست که تا به حد مرگ از آنچه يآن زمان نیاز ،کندمی هدایت
توانیم به شرم به عنوان دعوت می  بترسیم.  ،باعث آشکار شدن خطاي ما شود

 در عوض،  .بنگریم  ،کندنمی  محکومما را  در چشمان کسی که    کردنبه نگاه  
ي هتوان ما براي پذیرش هدی  کند.می  کشپیشرا  بخشش و آزادي    او فیض،

او خود گردد. می قاصر از بیان کار خداوندشود که زبان ما می به حديشرم 
ما  پرستی نجات دهد.را خالی کرد و فضاحت ما را حمل کرد تا ما را از بت

 به صلیب کشیده شدن او عذاب زمینی و پسر او، گیريتنفروتنی خدا را در 
  وزیم؟بیام  از شرم همراه با فروتنی او چه چیزي ما باید بینیم.می

 

احمقانه  غیر قابل درك است. جسمانی؟! در بدن !خدا با ما! عمانوئیل
 بودن جسم پوشیدن خداوند حتی در انتخاب محل تولد او نیز به چشم

  خالی از سکنه در حضور حیوانات و چوپانان، ،پستمکانی  در فقر، خورد.می
جسم پوشیدن  نیست.اي هشاهان شرور. این ورود والیتحت تعقیب توسط 

براي ذهن  .بود هااي امتخداوند توهینی به یهودیان و سنگ لغزشی بر
از پرستش تر جسم پوشیدن خداوند بسیار مسخره  يما نظریه يسقوط کرده

است که باور داشته باشیم آنچه تر خیلی آسان ساز خودمان است.دست بت
جلوي چشم ما در م یبیننمی ینکه آنچهتا ا شود، محوتواند می میبینمی که
از تبدیل خدا به مخلوق تر  مخلوقی خدا شود راحتباور این که    جسم گردد.م 
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 يکلمه گیرد.می ازلی در بدنی محدود و نحیف جا چگونه آن هستیِ است.
ي هاو محدودیت خود را از جالل آزادانه تهی کرد اقنوم دوم تثلیث، ازلی،

 اما بدون گناه. او از خدا بودن خود دست نکشید، ،تبر خود گرفانسانی را 
خستگی و وسوسه خوار  به ما گرسنگی کشیدن،کردن ولی خود را با شبیه 

  کرد. 

بدنش براي همین و  ثیرات مخلوق بودن را پذیرفتأي مسیح تاعیس
حس در انحصار  براي تغذیه احتیاج به غذا داشت و روحش احتیاج به ایمان.

ما د آلوبلکه او برگزید که به دنیاي گناه ا فرا نگرفت،او ر ،داشتن جالل
تا ایم هما دعوت شد شد. پستیاو تسلیم شرم، خواري و  شود. وارد هاانسان 

مان بشکند و اندوهگین شود تا به افشاي گناهان  اجازه دهیم دل ما از طریق
ز اگرچه عیسی در زندگی زمینی خود زجر کشید ولی ا فروتنی او وارد شویم.

  بود.  هاپر از مصائب و زجرمسیر اطاعت او ، راه او گردان نشد.يپدر خود رو
 کردند و نادیدهمی مخلوقات او خود او را مسخره. او حمله کرده بود بر شریر

به  ؛خوفرب کردند.نمی گرفتند و یاران نزدیک هم او را درست دركمی
ظرفیت او براي  ":کندمی مصائب مسیح اشاره درویژگی منحصر به فردي 

 با اخالقیات کامل، مطلوب انسانی او بود،زجر کشیدن متناسب با شخصیت 
غم و  توانست تلخی درد ونمی قدوسیت و صداقتش، هیچکس عدالتش،

  ".عیسی درك کند يشرارت اخالقی را به اندازه
کردن شکم گرسنه  سیري هوسوس خود را با یاینکه عیسی خدمت زمین

 يتجربه و (جالل) بدست آوردن حکمرانی بر خلقت خود دوباره خود (درد)،
 ،شروع کرد (دیدار به جاي ایمان) شدست ملموس خداوند براي محافظت

او دوباره وسوسه شد تا از عذاب  کوچکی نیست. در آخر خدمت،ي همسئل
بخواهد که  (جالل) و قدرت خود را به نمایش بگذارد (درد)، کند فرارصلیب 
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عیسی تسلیم  ایمان).(دیدار به جاي . ن او را نجات دهندسپاهی از فرشتگا
 شد، بدون تهدید یا رسوا کردن آنانی که عذابش هاوسوسهو شرم و عذاب 

ما دعوت  دهند و خود را به دست کسی سپرد که داور بر حق است.می
او مدافع  .شویمرو روبه مان به خداوند با شرم از طریق سپردن روحایم هشد

  .ما است
  

شریر  آن دشمن مرگ بود. پا در آمد.بدن عیسی توسط دشمنی قوي از 
 يوقتی پدر از پسر در اندوه و خشم رواي هبر او غالب آمد و براي لحظ

- تصویر مرگ عیسی که در مجموعه  ضب خداوند نوشید.غداند او از جام  ربرگ
همان    است. اصالن،  لوئیس ارائه شده مبهوت کننده.اس.نارنیا توسط سی  ي

موجودات جهنمی از شادي به  اند.و را چیدهو یال ا شیر، به میز بسته شده
خنجرها کشیده  مغلوب شده بود. ،شاه .کردندمی پایکوبیاستهزا کشیدن او 

قلمرو  رد.او ُم شده بود.ها آن شیر مطیع ریخته شده بود.او خون  و شده
مانند افراد عیاشی که مست شده ها  نآ  متعلق به اوباش شده بود و  پادشاهان،

  خواندند.می کردند ومی کوبیپاي باشند

یم نتقریباً غیر ممکن است که شرح واقعه را متصور شویم و وحشت نک
اعتماد ما تسلیم دشمنان شده و امید ما در هم  یم.و از شرم به زانو در نیائ

ي شیطان هاتوانیم خندهمی  ما  خداي ما شکست خورده است.  شکسته است.
پس بگذار  اگر خداست، ایت کجاست؟خد شنویم،می حیندر آن  را بشنویم.

اما در برابر  است. آورکراهتاي هشیطان حمل يخنده خود را نجات دهد؟
شرم صلیب شکسته شدن  ترینژرف بیگانه شدن پدر از پسر هیچ است.
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توانست ینم پدر. پسر گناه شد الهی به خاطر کراهت گناه است.ي هرابط
و  پسر با میل و رغبت به جاي ما محکوم شد بدون انزجار به گناه نگاه کند.

  .را بر خود گرفتخشم خداوند اي هبراي لحظ

 ينویسنده دوش کشد؟ رچرا کسی باید بخواهد کیفر گناه دیگري را ب
  گوید:می کتاب عبرانیان به ما

بیایید هر بار  اریم،پس چون چنین ابر عظیم از شاهدان را گرداگرد خود د«
از خود دور کنیم  پیچد،می هرگناه را که آسان به دست و پاي مااضافی و 

وچشمان خود  که براي ما مقرر شده است، بدویماي هو با استقامت در مسابق
را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که به خاطر آن خوشی 

ن ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنو صلیب را تحمل کرد و که پیش رو داشت،
  )2-1: 12عبرانیان  ( »بر جانب راست تخت خدا نشسته است.

نشاط از جالل پدر  .تحمل کرد ما عیسی عار صلیب را به خاطر نشاط
را  12 -11: 2(عبرانیان . خود و شادي از نجات برادران و خواهران خود

  ) .بخوانید
  

خدا  ت ختنه نا شده نفس خود مرده بودید،حال آن زمان که در گناهان و«
 هاما را آمرزید و آن سند قرض او همه گناهان شما را با مسیحی زنده کرد.

 را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود،
و  هاو ریاست از میان برداشت باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده بود،

در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب  ح کرده،را خلع سال هاقدرت
  )15-13: 2کولسیان  ( پیروز شد.» نبر آنا
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گوید این است که در ماجراي مرگ خداوند پیچیدگی می آنچه پولس
 غیر ممکن به نظر. آیدمی قهرمان داستان به نظر مغلوب وجود دارد.خاصی 

رسد می به نظر .ما راد چه برس رسد که حتی بتواند خود را نجات دهد،می
پیروزي کوتاهی است چون جشن اگر چه  .ه استپیروزي شریر تکیمل شد

 از مردگان قطع شد و پیروزي مسیحبرخاستن با  هاآن کوبی پیروزيو پاي
به خاطر نجات پولس  از طریق ورود امید به عالم تبدیل به شرم شد.ها آن

اشتیاقی عیسی با    خواند.می  رسرود ظفخداوند از مرگ و خواري و عار گشتن  
یا به عبارت دیگر او  و آن را خوار شمرد،عار صلیب را پذیرفت ولی ا قلبی

اطاعت او از  چون او تا به انتها بر پدر خود توکل کرد. شرم را شرمنده کرد،
کننده تحت یورش بزرگترین محکوم  پدر قلمرو شیطان را در هم شکست.

اما عیسی از توکل به  آرایی کند،انست صفتومی آن شریر ،و تحقیر کننده
شیطان براي شرمگین   يهادر واقع عیسی منتظر تالش  نداشت.پدر دست بر  

   :به خادم رنجور خداوند گوش دهید ساختن خود بود.
پشت خود را به آنان سپردم که مرا زدند، و رخسار خویش را به آنان که «

از  وي خود را نپوشاندم.آري از رسوایی و آب دهان ر ریش مرا کندند؛
پس  هرگز رسوا نخواهم شد.، دهدمی ام آنجا که خداوندگار یهوه یاري

                                دانم که می وام، هروي خود را همچون سنگ خارا ساخت
                               ،کند نزدیک استمی آن که مرا تبریه سرافکنده نخواهم شد.

 من کیست؟مدعی  !تا رو در رو بایستیم ست که مرا متهم سازد.پس کی
  )8 -6 :50اشعیا(بگذار نزدیک من آید» 

شود و نه به کسانی که او را مورد می خادم رنجور خداوند نه مخفی
سپارد که به او می او خود را به خدایی کند.می حمله ،اندهتعرض قرار داد

 کند.میتر اهداف پیش رو عمیق ققتحاهد کرد و عزم او را براي وکمک خ
بیا و به " .بنابراین، او قادر بود تهدید به خواري و شرمندگی را استهزا کند
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شو و به من با رو روبه چشم در چشم با من اي مدعی من! من حمله کن،
چون من مدافعی دارم   .هستند  ضعیفضربات تو    اام   .آخرین قدرت ضربه بزن

  ".کندمی هتبرئ یکه مرا از هر اتهام
در   .نکردرجوع  به خدایی دیگر    تقویت شدنیا عیسی براي یافتن تسلی 

 پس ،پرستی باشداگر شرم آشکار شدن بت نتیجه او از عار شدن نهراسید.
 ،هاتوهین شود که ما به خداوند حقیقی اعتماد کرده حمالت سهمگین،می

دگی درونی ور شدن در ناامیدي و شرمنو تحقیر را بدون غوطه هاشکست
ي شرم طی کنیم هاراهی که باید براي شکستن زنجیرتجربه و تحمل کنیم.  

آزادي آن کسی که  يبوسیلهتوانیم به شیطان و مرگ می چگونه چیست؟
  طعنه زنیم؟ ،نیست یشرمهیچ اسیر 

  

 از جالل وجود دارد که ما در آن هرگز از شرم رها نخواهیم شد.اي  هجنب
 ترینکه از شرم آزاد هستند متکبرها آن دهدمی نشان مقدسکتابدر واقع،

 درست مثل مابقی احساسات سخت، .نفرت دارندو از خداوند  باشندمی افراد
توانیم می اما، شفا دهیم آن را انیم به سادگی شرم را بر طرف کنیم ووتنمی

 آن هستیم،و درگیر  مشغول    سازيبتصداي آن را بشنویم. تا وقتی که ما به  
هر بار   .برسیمرهایی    خود به  يتوانیم از این تجربهمی ما.  ماندمی شرم باقی

شویم می ندي دعوتیما به فرآ ،شویممی خدائی کاذبدرگیر پرستش که 
طور که با اندوهی   همان دهد.می در انتها حیرت و پرستش ما را افزایش که

هر بار که   افتد.می اتفاقد  شویم این فراینمی نجات بخش با شرم خود رو به
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ناپذیر من ایجاد شده پرستی پایانقلب من به خاطر آسیبی که به دلیل بت
  شوم.می رها يمحورخودشود، من از دام خجالت می غمگین

 کند و ما را در برابر حمله و تمسخر شریرمی شرم زشتی ما را نمایان
 و گشایدمی لب نجاتي دل را براي طهااندوه درب .کندمی رهادفاع بی

ثیري که غم أت بنابراین،. شودمی ما حاصلخارج از نجات همیشه از مکانی 
وقتی شرم  شود.می افزایش امید در مابخش دارد این است که باعث نجات

ت از خود به ظتوانیم تمایل خود را براي محافمی کند،می درون ما را آشکار
کند و می ه باشیم که از ما محافظتکناري گذاشته و به مدافعی ایمان داشت

  .کندمی خود را سپر يسینهبراي دفاع از ما 

نور   شود.می  دانیقدرحس  باعث افزایش  ي که در آن اطمینان باشد  امید
 ،خودش نسبت به غضب و تنفر خشونت، يشکرگزاري خجالت را با همه

 گشایند،می  شو پرست  تحیراندوه و امید در را براي    هانطور کمه  کند.می  ذوب
راهی   باشیم.که به خاطر نیکویی خداوند شکرگزار  شود  می  نیز باعثپرستش  

ما را به همان راه  شکنیمب سازد تا قدرت شرم را در هممی که ما را قادر
  کند.می امید(اعتماد)، و شکرگزاري هدایت سوي فروتنی (غم)،

  

معناي   )1:25(مزامیر » .افرازممی به سوي تو بر جان خود را ؛خداوندا«
که براي فروتنی وجود دارد اذعان به بیهودگی و بال استفاده بودن  اي هساد
شرم در  مضحکی هستند که هیچ معنایی ندارند. کارانریاها آن ها است.بت

کمترین قوت را اند هدر او ایجاد کرداو دست دل انسانی که خدایان مصنوع 
  نداشت گوش دهید: اي هبه مردي که شرم بر او سلط دارد.
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اما آن خراجگیر دور ایستاد و نخواست حتی چشمان خود را سوي آسمان «
خدایا بر من گناه کار "گفت: می کوفت ومی بلکه بر سینه خود بلند کند،
پارسا شمرده شده به  گویم که این مرد و نه آن دیگر،می به شما "رحم کن

هر که خود را  و اهد شدوخوار خ  افرازد،ا هر که خود را بر رزی خانه رفت.
  )14 -13: 18لوقا (سر افراز خواهد گردید.»  خوار سازد،

تمسخر قرار   ياو نگران ظاهر یا مایه  نشده بود.  شخراج گیر جذب خود
دل   .وجود داشتندروح او  براي    يترمسائل عمیق  گرفتن توسط دیگران نبود،

اشتیاق و اندوهناك بودن   الیقی،از ناو    آوردمیند فریاد برخوار به درگاه خداو
همیشه با اندوه  مقدسکتابشدن و خواري بر طبق پستی دارد. آگاه خود،

غم و اندوه مانند فریادي است که طنین گوش خراش  همراه است.
این غم و اندوه اشتیاق ما را نسبت به آنچه  کند.می خودخواهی را ساکت

که  آنچه  .دهدمی را افزایشایم همشتاقش بوداز هر چیز دیگر همواره بیش 
  و مصالحه. نجات یعنی بخشش،. به ما بدهدآن را تواند نمی یهیچ بت

پر ی توهمخود را با عمر  یکردم که تمام می من (دن) با مردي صحبت
جذاب و در جامعه پیرامون  او ثروتمند، قدرت زندگی کرده بود. و از شکوه

اما طبقات باالي جامعه نیز از مشکالت  دیگران بود.احترام خود مورد 
زندگی این مرد وقتی از هم پاشیده شد که دختر  و خانوادگی مصون نیستند

در  توانست از هراس این فقدان بگریزد.نمی .خودکشی کردتن او  يو پاره
دل خود را نسبت به پذیرش بیهودگی  ،پیچیدمی هنگامی که از درد به خود

غم و اندوه او  قدرت گشود.  تبادلتگی جامعه و فامل زندگی و فریبطالت کو  
سپس  در دلش مسیري را حفر کرد که راه را براي ورود آب حیات گشود.

آب حیات خداوند او را با محکومیت در هم شکست و سپس در تسلی و 
  بخشش او را پروراند.
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قدرت زندگی به چه کنند که ما براي یافتن معنا و  می  غم و اندوه آشکار
را ي خود هاسوي که یا چه چیزي روح به . آوریممی چیزي یا چه کسی رو

   افرازیم؟می بر

ي مسیح در دریافت بخشش و وعده آسمان ابسیاري از مسیحیان به عیس
نجات  يهثمربرند. می به قدرت خودشان پناهشان زندگیدر ایمان دارند اما 

دل  کنیممی وقتی به گناهان خود اذعان .شودمی آشکارشکسته  يهادر دل
اعتراف باید به درماندگی خود از جدال با دشمن . همان زمان شکندمی ما

را بیان با شایستگی در پیشگاه خداوند کنیم و عدم توانایی براي ایستادن 
   شکسته شدن پادزهر شرم است.کنیم. 

. رودنمی بینتصدیق نیکویی و عزت ما از  يقدرت شرم هرگز بوسیله
مان آشکار شده است وجودمان هايبلکه زمانی که ما به خاطر آنچه در قلب

اندوهناك وقتی   يتوبه  شود.می  این شرم در غم ما ذوب  ،شودمی  لبریز از غم
برخورد من هنگام اسکی (که ما شرم را فراي سبب افقی آن    شودمی  حاصل

. خود روبرو شویمي هناپرستتعقیب کنیم و با عواقب گرایش بت )به دخترم 
آسیب کنترل وضعیت براي  ماندن و امان(اتکا به قدرت خودم براي در 

  ).به دیگران ننرساند

دل ما را در پیشگاه کسی که بر ضد او خود  ي نیز به نوبه غم و اندوه،
 مان با او آشکاررابطهو تشنگی ما را براي احیاي  گشایندمیایم هدیگناه ورز

ر این تشنگی بنا به شرایطی که در آن قرار داریم غیر قابل حتی اگ .دنکنمی
اي ههر گونه نگرش به شرم که در آن نیاز ما براي توب درك به نظر برسد.
خودخواهانه   ينشود ما را به سوي تمرکزتر مان عمیقاز روي غم در دل

  به فیض خداوند.تر نه اعتمادي عمیق ،کندمی نسبت به خود هدایت
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اي خداي من،من بر و  افرازم؛می جان خود را به سوي تو بر خداوندا،«
، آري و دشمنان بر من فخر کنند. مگذار سرافکنده شوم، توکل دارم؛

کسانی  هرگز سرافکنده نخواهد شد؛ کسی که براي تو انتظار بکشد
  )3-1: 25مزامیر (ورزند.» می سبب خیانتبی که سرافکنده خواهند شد

که هیچ خدایی قادر به اشتیاقی را براي تشخیص ما غم و اندوه دل 
پناه و بی پوچی دل اگر چه این اشتیاق،، گشایدمی ،کردن آن نیست سیراب

ترس این حقیقت  ازاما براي اینکه قلب  کند.نمی برهنگی آن را بر طرف
   نگریزد باید بتوانیم به مدافع خود اعتماد کنیم.

ل فرو  را حل دادند صورت او را در گ يدیگر يه پسر بچ ،رگترپسران بز
ها آن وقتی که .کردندبا تکبر او را ترك  ساختند و بردند و او را خوار و ذلیل

اعتماد به نفس خود را باز یابد فریاد زنان شدند او سعی کرد کمی دور  از او
با من چه فقط صبر کنید! صبر کنید تا برادر بزرگترم بفهمد که " :گفت
 برد و تالشمی او به مدافع خود پناه "!خنددمی کی بینید کهمی اید.کرده
شرم را  ،توکل به مدافع کند.حفاظت م خود  يتکه شدهکند از قلب تکهمی

س یعنی به کسی که قدرت أشود به فراي یمی شکند چون باعثمی در هم
وامی از گذشته   ،امید  الي را دارد بنگریم.  محبت و بیرون کشیدن ما از گل و

ي کنونی خود را تسویه هاسازد قرضمی وامی که ما را قادر و آینده است.
امید ما به آینده  قیام مسیح. مرگ و گذشته است،تمرکز ایمان ما در  کنیم.
نجات   و هافرو ریختن شرم  نابودي مرگ، بازگشت مسیح در جاللش، است،

توکل ما به نجات است که اجازه  کند،می وقتی حقارت به ما حملهش. قوم 
  دهد.می شرمگین کردن شرم را به ما و استهزا، رویارویی،
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است که شیطان از طریق آن  حماقت افشا شده دري شرم به خاطر
 حقارتی که شرم در ما ایجاد کند.می و شکنجه نمودهاستهزا را ي ما هادل
تا باور کنیم که ي شیطان است که قصد اغواي ما را دارد هاکند زمزمهمی
   یم و لیاقت دریافت فیض را نداریم.ئتنها

جدال گرایانه در مردي که مورد احترام من است با تخیالت همجنس
هیچ کس در  است. عطایا پر ازپدر متعهد و شبانی  دار،او همسر وفا است.

ها  آن  اگر بار خود را با  ي او نداشت.هاکلسیاي او کوچکترین اطالعی از جدال
مخفی نمود و  سکوت    هابراي دهه  کردند.می  شد احتماالً او را اخراجمی  مسهی
در طول  نگاه داشت. و این کشمکش خود را از دید دیگران پنهان شد

روح ایجاد  در هابود که طیفی از بترو روبه او با ممانعتیي ي زیادهاسال
 شدوستان  ازي  با حکمت و موقعیت شناسی اجازه داد تعداد معدود  کرده بودند.

 غم و آور او باسکوت شرم دل او با خبر شوند. خفایاياز جمله همسرش از 
 کرد ولی دل او ازمی او خود را تنها احساس اندوه در هم شکسته شده بود.

  .شدروح خداوند پر 

توانستم محکومیت شیطان را می او به من گفت که بارها وقت موعظه
 حق باز کردن کالم خدا را نداري.  تو چندش آوري."  گفت:می حس کند که
خواندگی خود وفادار بماند و  او انتخاب کرد تا به اما "!منحرف دست بردار،

چنین  مخیزد. همیبه دفاع از او بر القدسروحش بود که ن به خاطر ایمانای
شوند اما به می یش غمگینهاحضور تعدادي از دوستان که با او در نبرد

دیگر تنها نیست و  شود که احساس کندباعث می ارندخواندگی او اعتماد د
 :بخشدمی  به ما اطمینان  مقدسکتاب  کند.نمی  تمشرم در سکوت بر او حکو

به واسطه  ".هیچ محکومیتی نیست براي آنان که در عیسی مسیح هستند،«
 تو را دوست دارم. " :گویدمی شنویم کهمی ي خداوند راهاامید زمزمه
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تو متعلق به من  استقامت کن. ه در راستی زیست کنی.کاي هخوانده شد
  »هستی.

اما دریافته  در جدال است، یحمالتبا دوست من هنوز هم گاه و بیگاه 
افتد می او هنوز هم در گناه کند.می ي شرم را پارههاکه امید آسمانی زنجیر

ه به آن رویایی از آنچه در آیند. کندمی یشولی امید او را وادار به دیدن رویا
غنی و  کامل، يروزآسمان یعنی  انتظار او براي جالل خواهد شد.ل یتبد

او را توانا  او را تضعیف کرده است و يپرستانهبت شهوتِ قدرتِ  خالص،
کند می آنکه مرا تبرئه«گوید: بکننده بنگرد و ساخته تا به چشمان متهم

مدعی من  ایستم!ب  یشپس کیست که مرا متهم سازد تا رو در رو نزدیک است،
او با امید شرم را شرمگین  )8 :50(اشعیا .» کیست؟ بگذار نزدیک من آید

  احترام گشود. ثر از ترس وأگزاري و پرستش متساخت و دل او را به شکر
  

                                          زیرا  آر،یاد رحمت و محبت خود را به  خداوندا،«
                                      ام را به گناهان جوانی از ازل بوده استها آن که

                                                   بر حسب !یم راهاو نه نافرمانی یاد میاور،
                                                           به خاطر  محبت خود مرا یاد کن،

  )7 -6: 25مزامیر (» اي خداوند.، نیکویی خود

 گشاید،می بخشنجات یاشتیاقاندوه دل ما را رو به  همانطور که غم و
دل را به   ،امید به مدافع  کند.می جلوگیريمشغولی  خود  يدرهسقوط ما به از  

- شکر  کند.می  فرار بیمناك از شرم را متوقفتوکل   و  گشایدمی  سوي توکل
   کند.می را تلطیف ساريشرم  واز خود تنفر حس  ،گزاري
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شویم تا اجازه دهد در  "خودمان"دهد باعث نابودي می شرم ترجیح 
کشی است که در خودروح  دوزخ تنهایی به زندگی ادامه دهیم. شرم مانند

عزت  يباقی ماندهي هاقسمتکند از می فرد سعیزمان درگیري با آن 
لدري تنومند از نزدیک شدن هرکس به روح ق مانندتنفر  دفاع کند. شنفس

حالتی تهاجمی   رحم،بی  لدرقاین    کند.می  آلود فرد جلوگیريو خون  رنج دیده
شود تا تنفر می باعث هاالعملهر کدام از این عکس جو است.و ستیزه دارد

است که در آن   باريشرارت   انیسم دفاعیمکتوجیه کنیم. تنفر  را  وجود خود  
  آورد.خواهد به درگاه مدافعی نجات بخش فریاد برنمی فردزمان 

نیکویی  نیکویی است. مکانسیم دفاعی شرارت بار،تنها راه عبور از این 
آنچه که آن  در عوض، کند.می حمله ترسد و بر عکس به اونمی از آن قلدر

 تی)بخشش و مصالحه (آش.  دهدمی  مشتاقش است را به او پیشنهاد  لدر واقعاً ق
آید می  همراه شرم که    "نفرت از خود"حس  و این چنین است که شکرگزاري  

  برد.می را از بین

 م.رستگاري را چشاند يلدر مزهقبه یک ) دن(من حدوداً سه دهه پیش 
یک   من  دیدیم.من سر کالس موسیقی در کالس هشتم همدیگر را  ترمپر و  

هنگان و مشاور کمپ آپیش  استفاده جنسی توسط رئیسؤس  هاسال  لدر بودم.ق
در طول کالس   ي خشم و تنفر را در من عمق بخشیده بود.هاپسران ریشه

گیرد. من پسر بچیزي از من قرض  ترمپر روي شانه من زد تا موسیقی،
جواب  حلش دادم.او را گرفتم و از روي میز به بیرون ي هیق بدجنسی بودم.

از آن تجربه نکرده تر  کنندهموقع اتفاقی مشوش    هرگز تا آن  ترمپر خنده بود.
کسی که از ترساندن  .خشن و بدنام بودم  تنومند، یمن فوتبالیست بودم.

  ی که بر او حاکم بودتنفر از خود و وحشت مطلقپنهان نمودن دیگران براي 
 تزویر،اي بیهخند. اما ترمپر خندید کرد.می براي ارتباط با دیگران استفاده
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 تا جایی که من ذوب کرد. ین خنده مرا در جاا مهربان و خالی از حقارت.
دوستی   يرابطه  .گشتیمبهترین دوست یکدیگر  به بعد ما  دانم از آن موقع  می

تا  نگاه داردر خلوتی دطوالنی  تیمرا براي مد شد که خداونداي هما وسیل
  انجیل را شنیده و به آن پاسخ دهم. يمژده

کافی براي جنگ یا گریز   بیند که علی رغم وجود دالیلمی وقتی کسی
 شود. همانمی بش مملو از شکرگزاريشود قلمی با او با مهربانی رفتار ولی

 .»کشاندمی مهربانی خدا است که تو را به توبه« :گویدمی طور که پولس
شود شکرگزاري در قلب می همان لحظه که فیض دریافت )4: 2(رومیان 
 تضاد و کنایه است. ،از حیرت ستایش و شکرگزاري پر شود،می فرد ایجاد

 تواند مرا انتخاب کند وقتی که دل من کریه و سخت باشد؟می  کسیچگونه  
نواي   ترینعمیقاما با این حال    کنند،می  یوسأانتظارات مرا م !  منطقی نیست

شرم در دلی که سرشار از  د.نآورمی ي ما به صدا درهااشتیاق را در دل
چنین قلبی در هیچ شانسی براي بودن  نفرت گزاري است جایی ندارد.شکر

امیدي   فروتنانه،  یاندوه  ندارد، قلبی که با اشتیاقی معصومانه، سرودي با غم و
  سراید. می خداوند گزاري براي نیکوییاستوار و ستایش و شکر

از شده از پرستش رها  ییپروابی داود نویسنده بسیاري از مزامیر تصویر
که  يعهد يود صندوقچهاطور که د همان .دگذارمی را به نمایششرم 

قوم خدا  در بینجایگاه اصلی خود یعنی  بهسمبلی از حضور خداوند بود را 
در حال پرستش خدا با دلی سرشار از شادي   اريزگکنان و با شکررقص  آورد،

  :نویسدمی برگزیده شدنش چنینبه خاطر 
 ور خداونندبه تمامی قوت خود در حض و داود ایفود کتان برتن،«
ق خداوند را با وبدین گونه داود و همه خاندان اسرائیل صند رقصید.می

 اخلق خداوند به شهر داود دوچون صند و نواي کرنا آوردند. هافریاد 
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داود پادشاه را دید که در  میکال دختر شائول از پنجره نگریسته، شد،می
 را خوار شمرد.در دل خود او  و رقصدمی حضور خداوند جست و خیز کنان

میکال دختر شائول به  چون داود برگشت تا اهل خانه خود را برکت دهد،
براستی پادشاه اسرائیل امروز چقدر خویشتن ( :ازش بیرون آمد و گفتوپیش
جامه در انظار بی ا بزرگ ساخت آنگاه که خود را همچون یکی از عوام،ر

این حضور  "گفت: داود به میکال  )یش گذاشتاخادمان خویش نم، کنیزان
که مرا به جاي پدرت و به جاي تمامی خاندانش برگزید تا  خداوند بود،

در حضور این خداوند پایکوبی  ،آري یشوا سازد.مرا بر قوم خود اسرائیل پ
اما از نظر کنیزانی که از  و خود از نظر خویش پست خواهم بود. خواهم کرد

                                     ».ددر نظر آنان محترم خواهم بو آنان سخن گفتی،
  )22 – 20 ،16 -14: 6دوم سوئیل (

 تریناین موضوع که حتی دونمیکال سعی داشت با مطرح کردن 
او  بودندبرهنگی داود و پایکوبی او را براي پرستش خداوند دیده نیز  کنیزان

اي سلطنت داود برگزیدگی خود به وسیله خداوند براما    .سازد را پست و خوار
 شدن او با احتمال پست پایکوبی پاسخ او را داد. با جشن وو را به یاد آورد 
از پرستش  بود ولی خیال و فکر شرم در دلی کهرو  بهرو  هم  يو عاري بیشتر

با   گزاري،پرستش همراه با شکر کند.نمی  خداوند سرشار است وحشتی ایجاد
-حبت و نه به خاطر گناهانم در را اذعان به نیکویی خداوند که رحمت خود  

- شکر  دل  کند.می  گزاريشکرکند، هر دلی را لبریز از  می  آوريیاد  مان به ما
سعی   ،تنفر از خود  خود را نابود سازد.  خویشتن،گزار احتیاج ندارد که با تنفر از  
کند می  او فرض  کند عامل شرم اوست.می  فکربه نابود کردن عاملی دارد که  

و  پرستیشرم یعنی بت پرستش به عامل اصلی است. "خود او"این عامل
خود یا دیگران تنفري  يچرا باید بر علیه بخشیده شدن آن اذعان دارد.
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کمانی  شرارت بار داشته باشیم، وقتی که دست نیکوي خداوند مانند رنگین
  کند؟می با شکوه بر سر ما حکومت

ترس آشکار  ما از کند،می تأئیدهمانطور که پرستش بخشودگی ما را 
 آزادي هدایتسوي  بنابراین پرستش ما را به    شویم.می  هم آزاد  مانشدن گناه

طور که  همانتا کند می راهنمایینمودن همچنین ما را به خدمت  کند.می
  براي خوار کردن شریر به خداوند بپیوندیم.، شویممی ما آزاد

  

اعتماد به نفس و توکل   گسسته شدن  او از  ست.ا  هاخداي تضاد  خداوند،
متولد   مکانی پستدر    ند تا پسرشگزیمیاو بر  شود.می  شاد  هاآلود انسانگناه
 اش را در پستی بگذراند و به خوارترین شکل ممکن هم بمیرد.زندگی شود،

 ياما خداوند اسلحه علیه خداوند است. رشریر ب يشرم بزرگترین اسلحه
کند تا او را به استهزا و سپس نابودي می آن استفاده گیرد و ازمی شریر را

ما باید در  ؟آمیز نیست که او از ما نیز همین انتظار را داردآیا کنایه کشاند.ب
متضاد از اسلحه شیطان به خداوند بپیوندیم تا شیطان را نابود  ياستفاده

مان را برگزید تا حکی پندارد،می اما خدا آنچه را که جهان جهالت« .کنیم
انتخاب کرد تا قدرتمندان  شمارد،می و آنچه را که دنیا ضعیف خجل سازد

  )27: 1(رومیان  »را شرمگین سازد.

متناقضی   يزمینه  دنیا را شرمنده سازیم.  ،با شادي از زیبایی ضعفباید  ما  
ضعف خود  درباید  شود همین است. مامی در آن آشکارکه قدرت خداوند 

براي اکثر   سازد.می خداوند حکیمان را خجلطریق  چون از آن فخر کنیم،
پرستی دوستی است که بت دشمن است ولی براي قوم خدا،یک مردم شرم 
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کشاند و به عنوان سالحی براي می  ما را به حیرت از صلیب  .کندمی  ارکرا آش
 دوستانه با شرم ما را قادر  يرابطه  گیرد.می  استهزاي شریر مورد استفاده قرار

سازد تا می همچنین ما را آزاد  زد تا دنیا را با محبت خود متعجب کنیم.سامی
از وجود ما وقتی نیش شرم دوست داشته باشیم.  یکدیگر را با محبت خداوند 

یم و ئبیرون بیاایم همصونیتی که براي خود ایجاد کرد شد ما آزادیم از خارج
قدم دیگري ر خود با جسارت براي رفتن به شهر از میان دیوارهاي شه

   آن شهر، شهر خداوند است. ،برداریم

یابی به آنچه امید دست به دوش کشیدن رسوایی و رد کردن امنیت به
نیکویی ما را   کند،می گزاري ما را تقویتیب ما خواهد شد شکرصکه روزي ن

در حالی که همان ید ئپس بیا«گرداند. می دهد و خدا را خشنودمی گسترش
نزد او بیرون از اردوگاه  کنیم،می برخود حمل ل شد،ننگ را که او متحم

برویم زیرا در اینجا شهري ماندگار نداریم بلکه مشتاقانه در انتظار آن شهر 
پس بیایید به واسطه عیسی قربانی سپاس را پیوسته به خدا تقدیم   آینده هستیم.

نیکویی از  ایی است که به نام او معترفند.همان ثمره لبه این قربانی، کنیم.
زیرا خدا از  کردن و سهیم نمودن دیگران در آنچه دارید غفلت مورزید،

  )16 -13: 13عبرانیان ( »خشنود است. ییهاچنین قربانی

او شرم را متحمل شد تا شیطان را از  تناقضات است. يخداوند شیفته
خواهد ننگ را متحمل شویم تا می او از ما دهد. هطریق صلیب ابله جلو

 ترینبا درك عمیق ه در ترس از شرم فرو رفته را گیج کنیم.دنیایی ک
شویم. می پرستیم واردمی از خداوندي کهتر به درکی عمیق مان،احساسات

تمام احساسات   است که  خداییپرستیم؟ او چگونه  می  ما چه نوع خداوندي را
 کاررا به ها آن خود و به نفع ما يبر علیه گیرد ومی بر خودتاریک ما را 

 حسادت،  ترس،  خود با خشم،  يهاطور که در مسیر کشمکش  همان  برد؟می
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شویم می متوجه آن راز بزرگ اندازیم،می حقارت و شرم بر او نگاه ،يامیدنا
 .کندمی ي ما کارهاکه خداوند کیست و چگونه در زندگی
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  راز خداوند
  

گزیند تا از طریق می داوند برانگیز است که خچقدر شگفت
خود را بر ما نمایان سازد، اگر چه مان ي ما با احساسات مختلفهاکشمکش

کنیم می تصویر او براي ما مخدوش و ناکامل است. همین طور که سعی
تري از احساسات مختلف خود به دست آریم، احساساتی مانند درك عمیق
ت این جدال نگاه ما را به سوي و حسادت، شرم و حقار  ناامیدي  خشم، ترس،

گشاید. کالم خدا، به خصوص می ندبراي دیدن قلب خداواي هي تازهاروش
گناه نویسنده را به عنوان یک انسان   ايکتاب مزامیر، با وضوحی تکان دهنده

 سازد و از طرفی در مورد شخصیت کامل خداوند حقیقتی را بیانمی آشکار
د تا تنفر خداوند از گناه را درك کنیم. کنمی خشم به ما کمک کند.می

شور و شوق او را براي قوم عزیزش و حقارت، استهزاي  ،حسادت
، وحشت ناامیديدهد. همچنین، ترس،  می  او بر شریر را نشان  يپیروزمندانه

 نماییمان بزرگانو شرم حقیقت غیر قابل باور صلیب را در مقابل چشم
در به دوش کشیدن داوري و نتایج را  تجسم یافتهکند و شفقت خداوند می

ولی دل او و هدف او ، آمیز استخداوند اسرار .سازدمی آشکار، نماگناهان
کرد عملآمیز خداوند براي  ي اسرارهادر این فصل ما به بررسی راه  نیکوست.
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نیکویی دل او نسبت موضوع  ردر فصل آخر ب پردازیم.می ماندر زندگیاو 
  خت.خواهیم پردابه ما 
  

خود  يدهد آیندهمی او نه به ما اجازه .بینی استقابل پیشخداوند غیر
 هیچ وقت گردد.می بینی کنیم که خداوند کی بازرا بدانیم و نه پیش

خود  يدانم خداوند اینجا چه خواهد کرد و ارادهمی"که:  بگوئیم توانیمنمی
اما ممکن است کار او را مشاهد کنیم، در  ".اهد ساختخو را چگونه عملی

دوست خوبی  دهان بمانیم. رانگشت ب رموز اوآن شرکت کنیم و از اسرار و 
شرکت  بوددن) که مربوط به تعرضات جنسی (در یکی از سمینارهاي من 

او حس کرد  قوي در او ایجاد کرده بود و واکنشیدرس  موضوعات .داشت
تصمیم گرفت روي  اطراف پارکینگ کلیسا برود.دن به که باید براي قدم ز

 !کجایی خداوندا":رفتمی فکرش کلنجاروالی در ئاو با س .بنشیند سکویی
شان پایمال خیانت شده و حقها آن  رسد براي آنانی که بهمی چرا به نظر
 بود. کشمکشاو همچنین با تنهایی خود در  "دهی؟نمی  م انجا گشته کاري

او را تسلی بخشد و او را به  قرار کند،داوند با او ارتباط برخخواست می او
  بکشاند. سوي محبت خود

کوچکی در چند اي هو به پرندتوجه ا طور که آنجا نشسته بود، همان
بینی با خود فکر کرد: آیا و کمی بد  باورياز روي خوش    جلب شد.ش  امتري

ی من فرستاده شده مموري از طرف خداوند است که براي دلگرمأاین پرنده 
به ایلیا فکر  زد.می را به یاد آورد که با حیوانات حرف ؛است؟ او دکتر دولیتل

 داشت.او نگاه خود را از پرنده بر شد.می کرد که توسط پرندگان تغذیه
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با کمال    کند.می  بعد متوجه شد که آن پرنده آرام به سمت او حرکتاي  هلحظ
به طور عجیبی  حیرت زده شده بود. .تنشسپرنده روي دست او دید تعجب 

در یک   عمالً در حضور خداوند است.  گوئیطوري که    ،خوبی داشتاحساس  
آن   چشم به هم زدن دید پرنده روي دست او مدفوع کرد و پرواز کنان رفت.

در آن لحظه او به  دست او باقی گذاشت. يبزرگ و سفید رواي هپرنده لک
او   داغ شده و انگار که آتش گرفته است.  شدتیاد آورد که دست دیگر او به 

به دست او حمله  قرمز يهادید که مورچه به دست دیگر خود نگاه کرد و
  دستان خود را تکاند. با درد اند. کرده

 متوجه شد که دستش ورم کرده،  پرت کردرا    هابعد از اینکه بیشتر مورچه
آنجا روي   عرق است.  سِسفید شده و سرا پا خیاي  هپرندي  هپیراهنش از فضل

 او مشتاق تسلی خداوند بود ولی احساس .مانده بودمبهوت  مات و سکو
که خداوند تنظیم اي هحمل طبیعت قرار گرفته است. يکرد تحت حملهمی

جا نشست   براي مدتی آن  "چه چیزي حاصل شد؟"از خود پرسید:    کرده بود.
  کرد.ن و بعد شروع به خندید

بیشتر به طنز چگونگی رفع ه این اتفاق نخندیدم  ب"گفت:  او بعدًا به من  
ولی در واقع  هستمتسلی دنبال کردم می فکر نیازم توسط خداوند خندیدم.

که نیاز به مراقبت اي هپسر بچطلبیدم. می او رااي هبیشتر به عنوان پسر بچ
   زندگی خود را دارد.مشکالت دارد و نه مردي که شهامت رویارویی با 

به این  .پاسخ داد احتیاج داشتمخداوند به آنچه که عمیقاً  ختانه،خوشب
نه به آنچه  د.ن احترام بگذارد و از من محافظت کنبه م  خواهممی نیاز که
  "با قوت عجیبی به زندگی بازگشتم. دادم. بعد از آنمی نشان ظاهراً
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آنچه   کند و  از اسرار کار خداوند این است که به زندگی ما نفوذبخشی از  
او  .کنیم به آن نیاز داریم جدا کندمی نیاز واقعی ماست را از آنچه ما فکر که

او ما را به تاریکی  دهد.می انجام  اتتناقضیکسري این کار را با استفاده از 
او نیکویی  رسد،می به نظر در میان آنچه که وحشتناك دهد،می سوق

داوند واقعاً ي خهاروش دهد.می خود را نشان عجیبهولناك و درخشان و 
بط با دنیا) را ا(در رو او هنرمندي ازلی است که شرایط افقی عجیب است.

خود او برانگیزاند   يوالی سخت دربارهئکند تا ما را براي پرسیدن سمی  ترسیم
تا او را بشناسیم و به او کند می ما را دعوتاو واالت ئو عجیب است که س

واالت ئبدون پرسیدن آن س  اختدست یافتن به این عمق از شن توکل کنیم.
  امکان پذیر نیست.

  

داند چیزي می  جالل او باشیم وي  هکنندد منعکس  خواهمی  خداوند از ما
زندگی کردن ما  به حال خود رها شویم،  داند اگرمی او  بیش از خاك نیستیم.

. وستتصاحب جالل اتر  کمتر براي انعکاس شکوه جالل او خواهد بود و بیش
کاري آزار  ،که ربودن جالل خداوند بدانیمتغییر کنیم باید  مخواهیمی اگر

 چگونه ما را متقاعد خداونداما نه دلچسب و منطقی.  ،است یگینندهنده و ن
   ؟بینمبکند تا راه مرگ را وحشتناك و مسیر زندگی را پر جالل می

 اه خودر بینم،ب پیش از آنکه مصیبت  « :کندمی اعالن نویسمزمور
روش راز آلود  )67: 119( ».دارممی اما اکنون کالم تو را نگاه پیمودم،می

تغییر غم، دل را به سوي وجود  متقاعد ساختن ما عبور از مسیر درد است.
  گشاید.می مسیر
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این بدان معنا  کند.می و از عمد این کار را زند،می د به ما آسیبنخداو
گر آن شریر فعال و تخریب .از طرف خداوند هستند هاددر يهمهنیست که 

اشتباه است که یعنی  از نظر الهیاتی چنین تصوري غلط است، اگرچه، است.
فکر کنیم هر رنجی در پی محقق کردن هدف اوست و یا مانع رسیدن او به 

 خداوند است؟از طرف است کودك تنبیهی  یک آیا مرگ هدفش است.
آیا عاقبت  شریر است؟ ممکن است.ي هآیا حمل ت.طور نیس احتماالً این

علت  یا همین است حادثه خیزمریض و  زندگی در دنیاي سقوط کرده،
ما صرف   ؟باشدمی  غیر مستقیم و شخصی خداوند یا شریر  يحملهمشکالت  

توجه به با گیري کنیم که توانیم چنین نتیجهمی نظر از علت و معلول
  اند.واالتر تنظیم شده یبراي هدف هاتمام رنج حاکمیت خداوند،

 عذاب ممکن است به دست دشمنی ایجاد شود ولی خداوند از غم و
کش ما را به کشم هاتمام عذاب کند.می استفادهما اندوه وارده براي نجات 

را شخصیت او از اي هجنبکشمکش با خداوند  کنند ومی با خداوند دعوت
ید آن را از زاویه دید صلیب نگاه شخصیتی که با ،کندمی براي ما آشکار

ي هابه فریاد سازد.می رنج و قیام مسیح است که دل را تبدیلاین . کنیم
را به جدال با  نویسمزمور چگونهاین عذاب عذاب گوش دهید و ببنید که 

  :دهدمی خداوند سوق
                                                ي خشمتهاشعله تا چند ،هاخداي لشکر اي یهوه،«

                                            نان اشکش  ي قومت زبانه خواهد کشید؟هابر دعا
                                        و جام لبریز از اشک بدیشان  خورانیدي، یشانبد

                                            سازي،می ما را موضوع نزاع همسایگانمان نوشانیدي.
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                                                              و دشمنان مارا در میان خویش 
  )6 -4: 80زامیر م(دهند.» می خنده تمسخر سر

خداوند  ،درد أمنش .غمگین بودن استمجبور به نوشیدن و   نویسمزمور 
و تمسخر دشمنان همسایگان ع نزااین است که او علت اما موضوع . نیست

ي هارنج يخداوند است که در پشت همهاین با این حال  وگشته است 
با   نویسمزمور  کند.می و مسیرش را تعیین  دهدمی نوع آن را شکلو  ست  او

را در  خداوند قوم خود :دهدمی ادامه با یک تاك چنینقوم خود  يمقایسه
 اك کرد و تاکستان را پروراند.زمین را پسرزمین موعود دوباره کاشت. 

ي آن هاراپس چرا دیو«. بردمی والئبا دقت خداوند را زیر س نویسمزمور
(مزامیر  »انگورهایش را بر چیند؟تاکستان) را فرو ریختی تا هر رهگذري (

یا به عبارت دیگر چرا ما را بنا کردي و به ما توجه کردي و در آخر  )12  :80
- شک، سربراي تسلیم شدن ما به نیکویی او ؟ متکه شویهاجازه دادي تک

تسلیم شدنی  بدون جدال، احتیاج است.اي هدرگمی و حتی جدال سرسختان
را تحسین کنیم، اما واضح است که   هانباید جدالاگر چه    در کار نخواهد بود.

بنابراین بخشی از فرآیند تبدیل ما .  اندتوسط خداوند بر انگیخته شده  هاجدال
  هستند.

 که ما ساکت مانده در صورتیچرا او  بفهمیم تا جنگیممی ا با خداوندم 
کرده حال چرا ما را ترك پس در این موقعیت  .گویدبخواهیم او سخنی می

 زمانی که نیاز به تسلی او داریم به ما حملهچرا محتاجیم. حفاظت او  که به
خالف  بر هابعضی اوقات این روش وروش او این است و اسرار  ؟کندمی

 فهمیم و کشفمی انتظار ما هستند. در پرتو احساسات تاریک ما است که
ي هاحمله براي بدست آوردن قلبطرد شدگی و  ،که او از سکوتکنیم می
  کند.می براي جالل خود استفاده ،ما
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به  و خود را از فریاد التماسم پنهان مکن،، خداوندا به دعایم گوش فرا ده«
آورم،از می  و ناله بر  ،قرارمبی  شکایت خوددر    بسپار و اجابتم فرما.  من گوش

دهند و خشمگینانه بر من می زیرا که رنجم، و بیداد شریران ،آواز دشمن
  )3 -1 :55مزامیر (» ورزند.می دشمنی

واالت ئاند ما را دیوانه کند و زمانی که عیسی به سوتمی خداوندسکوت 
سکوت قادر است در  کشاند. جنونس را به پیالطس پاسخی نداد، پیالط

کند و در می وجود ما ترس از دریافت پاسخ را آشکار سازد. سکوت مرعوب
   اندازد.می دام 

 ي کاري با او سخنهادن) از نگرانی (  کارفرماي سابق من زمانی که من
 پنجره به بیرون نگاهچرخاند و از می گفتم، انگشترش را در انگشتشمی
 و ازانداخت می تفاوت و کوتاه به منبی یاري از اوقات او نگاهیبس کرد.می

داشت و با می تلفن را بر. بارها رفتمی طفرهیم هاپاسخ دادن به نگرانی
شان با موضوع جدي و کرد که موضوع صحبتمی کسی دیگري صحبت

کرد می  و سپس گوشی را قطعگفتم ارتباطی نداشت  می  مهمی که من سخن
 "خواستی؟می  یک بار دیگر به من بگو چه"  گفت:می  کرد ومی  اهو به من نگ

 کردم. شدیداً می  احساس درماندگیولی    فریاد بزنم  خواستم اعتراض کنم،می
خاطر رفتارش چیزي به ترسیدم به می چیزي احتیاج داشتم اما در عین حال

  بگویم. او

 ته بود. با خداوند در چنین شرایطی قرار گرف 39داود نیز در مزمور 
دانیم که او می اما دانیم چه چیزي باعث نبرد او با خداوند شده بود،نمی

او در شرایطی قرار گرفته   کرد مرعوب شده و در تله افتاده است.می  احساس
. او بر داردزد که دست از ضربه زدن به می بود که به سوي خداوند فریاد
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به سوي صداي داود  هایش راکرد که به او گوش کند و گوشمی التماس
  :کندمی به خاطر اجتناب خداوند از سخن گفتن فرار اوو  نبندد
تا زمانی که ، تا به زبانم گناه نورزم یم خواهم بودهاگفتم: مراقب راه«

ما چون ساکت ا دهانک را به لگام نگاه خواهم داشت. شریران نزد من باشند،
و دلم در  افزون گشتدردم ، گفتمنمی و سخن نیکو نیز ،و خاموش بودم

آنگاه به  آتش شعله بر کشید کردم،می ملأچون ت اندرونم گداخته شد،
پایان زندگی ام را به من بنما و شمار  ،خداوندا: زبان آمده سخن گفتم

اینک روزهایم  است.بگذار بدانم که زندگی ام چه زود گذر  روزهایم را ؛
به یقین  نظرت هیچ است. و سالهاي زندگی ام دراي، هرا وجبی بیش نساخت

  )5-1: 39مزامیر (.» آدمی دمی بیش نیست

 اشتباهی دانست که اگر سخنمی او. داود در سخن گفتن محتاط بود
 بعداً .گفت نیکو بودمی دچار مشکل خواهد شد حتی اگر چیزي کهبگوید 

             .فهمیم که سکوت او به خاطر خشمی بود که نسبت به خدا داشتمی
داود  )9(آیه » .ايگشایم، زیرا تو این را کردهنمی و زبانم راام هگ گشتگن«

  خشمگین بود. ،کردمی دیبأاو را ت پشت سر همکه  از خداوند به خاطر این

  تري فروعمیقگفت در مشکل می اگر سخن .د گیر افتاده بودداو
شد. گویی میتر ورگفت، خشمش شعلهنمی اما اگر هم سخن رفت.می
تنها امیدش این  و کوت خداوند او را در میان دو صخره گیر انداخته بودس

بیاندیشد و تراژدي زندگی کردن  بود که به زود گذر بودن عمر و پوچی آن
  بر زمین را درك کند.

و  شود اما بیهوده،می که مضطرب متحرك است،گمان انسان چون شبحی بی«
پی حال  ز آن بهره خواهد گرفت.آنکه بداند چه کسی ابی ،کندمی انباشته

مرا از همه عصیانم  امیدم بر توست! در انتظار چه باشم؟ اي خداوندگارا،
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زیرا   گشایم،نمی و زبانام هگنگ گشت" و مضحکه ابلهانم مساز.، رهایی ده
 بالي خویش را از من دور کن که از ضرب دستت تلفاي. هکردتو این را 

و نفایس او ، کنیمی ها تنبیهناهانش به عتابتو انسان را به سبب گ شوم.می
                                            به یقین آدمی دمی بیش. خوريمی را چون بید

  )11- 6 : 39مزامیر (.» نیست. ساله

آورد همه چیز گذرا می  شود که او به یادمی  احیا  حقیقتامید داود در این  
فهمد که کار و تالش بیهوده و کشتی می هم درد و هم خوشی. او است.

 خداوند چون .بیهوده است ،گرفتن براي به دست آوردن خوشی بیشتر
داود  کند)می و این کار را هم(. نابود کنداي هآن را در لحظ يتواند همهمی

تواند در برابر او سکوت کند و از نمی داند کهمی اما .از خداوند ناراحت است
آیا او بر جاري شدن   امید او به خاطر شخصیت خداوند است؟  آیا  او دور شود.

خیر امید داود در متوجه شدن این نکته است که  رحمت خداوند امید دارد؟
د خدا صداي او را بشنود و یاست که شااو امیدوار  زندگی کوتاه و پوچ است.

امید داود اگر این مزمور را به عنوان بیانیه قاطع    او را براي مدتی تنها بگذارد.
ی منحرف خواهیم مقدسکتابشک از مسیر درك امید واقعی و بی  بخوانیم

شد. ما باید به سخنان داود به عنوان تصدیقی براي کوتاه و گذرا بودن عمر 
ن نسبت به امید ویران کننده نباشد و آن را امري سطحی آ  دگاهبنگریم تا دی

  و تنها با ظاهري فریبنده ندانیم.

او براي   شود.میرو روبه خودود با سري باال با غم زندگی  در این متن دا
 آورد.می زند فریاد برمی وارد شدن به ارتباطی تازه با کسی که به او آسیب

کند که می داند و از خداوند استدعامی دشمن خوداو هنوز هم خداوند را 
  دیگري بر او نزند. يضربه
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. اشکهایم را نادیده مگیر، فرا داربه فریادم گوش ، خداوندا دعایم را بشنو«
چون همه  ،مانند غریبیام، هزیرا نزد تو همچون میهمان مسکن گزید

پیش از آن که ، لبان آرمتا دیگر بار لبخند بر  ،دیده از من برگیر پدرانم.
  )13– 12 :39مزامیر (» رخت بر بندم و دیگر نباشم.

 او احساس توجه کند.زند تا به او می روح داود به سوي خداوند فریاد
 شنود.نمی صداي گریه و زاري او را مخصوصاً  و کند خداوند ناشنوا استمی

اما او به  .شده استکند با خداوند بیگانه است و از او جدا می داود احساس
او امیدي ندارد که دور شدن  رو آورد؟تواند می چه کس دیگري جز خداوند

ي درونی هاتواند کشمکشمی آسایشش از خدا و یا حتی دور شدن از رفاه و
 ،سکوت خداوند، اجتناب او از پاسخ دادن به استدعاي ما او را آرامی دهد.

 بینی بودن خدا از بینگی و قابل پیشاعتماد ما را از امن و استوار بودن زند
 .اکت بمانیمستوانیم نمی مانند داود اندازد.می این کار او ما را در تله برد.می

توانیم با این تفکر که همه چیز به نمی  وانیم به راحتی هم حرفی بزنیم.تنمی
ما در میان  خوبی پیش خواهد رفت با خوشی به زندگی خود ادامه دهیم.

  ایم. همان گیر افتاددر حل مشکالت زندگی وند و ناتوانیسکوت خدا

ند کمی داود از خداوند التماس.  داردمی  ي ما برهاسکوت او پرده از شک
خود را از او برگرداند.    يگوید که نگاه خیرهمی  آخر خود به خدا  ياما در جمله

 او هم خدا را کیست که در زندگی چنین حالتی به او دست نداده باشد؟
خود  ياما نگاه خیره !خدایا صدایم را بشنو" خواهد.نمی خواهد هم او رامی

دیب أخواهم که سنگینی دست تیم   از تو  گوید:می  او در واقع  "را از من بردار.
 توجهی کنی.بی خود را از زندگی من برداري و براي مدتی به من يکننده

اگر تو از مداخله در زندگی من براي مدتی دست بکشی من شادي خواهم 
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تر اگر این کار را بکنی خیلی خوشحال! مرا تنها بگذار .کرد و خواهم خندید
  ؟کنینمی چرا این کار را! دور شو جلوي چشمماز  خواهم بود.

د را بر سکوت خداوند داو انگیزاند.مینبرد را در ما برحس خدا سکوت 
خواهد که به می او از خداوند آن داشت که صادقانه با خداوند کشتی بگیرد.

او خدا  گوید که رویش را از او برگرداند.می او گوش کند، و سپس به خداوند
 گردد. او احساس  يرنج بیشتری که بودن او باعث  د اما نه در صورتخواهمی  را

دام سکوت هم اشتیاق ما را به خداوند  دیگر کافی است. کند که واقعاًمی
نبرد درونی دام سکوت    درونی ما را براي آرامش.  يکند هم خواستهمی  آشکار

شود. می عزت و ذلت در وجودمان بر پا بینکند، نبردي که می ما را آشکار
و و طلب ز این جنگ درونی بگریزیم، توانایی خود را براي فریاد اگر ما ا

پولس رسول نیز با این فراز و نشیب احساسی  .ایمرحمت را از دست داده
 به خداوند اجتنابنسبت این حالت خود  بیاندست در گریبان بود، اما او از 

 کرد.نمی

 بینممی  ضاي خودقانونی دیگر در اعاما    من در باطن از شریعت خدا مسرورم،«
پذیرد در ستیز است و مرا اسیر قانون می که با شریعتی که ذهن من آن را

 !بختی هستم که چه شخص نگون !سازد که در اعضاي من است.آهمی یگناه
به واسطه  کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ خدا را سپاس باد

  )24-22: 7ومیان ر( » !خداوند ما ما عیسی مسیح

 چه شخص نگون  !آه«  کند.می  ریاد پولس او را به سوي مدافعش هدایتف
کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ خدا را سپاس باد   بختی هستم!

زمین از   خود برمنابع   يتوانیم بوسیلهنمی  »به واسطه خداوند ما عیسی مسیح!
 ياربگریزیم. پس ب خداوندنخواستن هم کشمکش هم خواستن خداوند و 
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دهد احساس می هاو اجاز کند.می رنج ما را راضی يبوسیلهدیگر خداوند 
  کنیم ما را طرد کرده است.

  

ي دیگر مزامیر، نویسنده را به آن هاقسمتدر آور خداوند عذابسکوت 
توجهی یب  به  نسبتتر  آمیزو کنایهتر  ادبانهبی   تر،باکانهبی  یديدارد تا با دمی  وا

 زند تا بیدار شود.می خداوند را صدا نویسمزمور خداوند سخن بگوید.
طور  همان. خوابدنمی دانستند که خداوندمی خوب مقدسکتابنویسندگان 

 بیداربراي  نویسمزمور درخواست خوابیدند.نمی همپرستان که خدایان بت
  .خدا اتهامی خشمگینانه است شدن

 بر خیز و مارا تا ابد طرد مکن! اي؟چرا خوابیده بیدار شو! خداوندگارا،«
 و ستمدیدگی و مظلومیت ما را به یاد کنیمی چرا روي خود را پنهان

  )24 -23: 44مزامیر (آوري؟» نمی

بلکه   رسد،می توجه به نظربی  نسبت به ماخداوند نه تنها    هابعضی وقت
شدگی طرد ياین تجربه  .کندمی  ما را فراموش  هاغماز ما رو برگردانده و در 

دهد که آسیب و می  تفاوتی اجازهبی  او باولی    آیدمی  رحمانه به نظربی  است.
در شدگی در نهایت حس طرد  د.نصدمات بدون هیچ پناهی بر سر ما فرود آی

پزشکی که از کنار دیدگاه شما نسبت به  .کندمی ما حس خیانت را تداعی
مجروح در حال خونریزي است ولی چیست؟ شود می تفاوت ردبی مجروحی

پدري که از نسبت به  یاخواهد قسمت اول فیلم را از دست ندهد. می او
 ادامهخود ندن اپوشد و به روزنامه خومی تعرض جنسی به دخترش چشم

ي ما رو هارسد از فریادمی که به نظر یینسبت به خدایا  چطور؟ دهدمی
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احساس  نویسمزمور کننده،مشوشآور و شوك یبا ادبیات برگردانده است؟
به یاد دارید که  گوید.می به اورا شدگی توسط خداوند طرددر زمان  ،خود

سرودهاي پرستشی . شخصی نیستند یادداشت يمزامیر دفترچهگفتیم 
تصور کنید   شدند.می  خداوند خواندهبه  فادار  توسط مردان و اًهستند که عموم 

  بخوانید: تانير پرستش بعدي کلیسااین سرود را د يجمالت خشمگینانه
قوم  و در میان قومها پراکنده ساختی. ما را همچون گوسفندان گردانیدي«

ما را مضحکه  سودي نبردي.ها آن و از فروش بها فروختیبی خود را
ما را در میان قومها  مایه تمسخر و ریشخند اطرافیان. همسایگان ساختی،

رسوایی من همه  دادن در میان ملتها.مایه سر تکان  ضرب المثل ساختی؛
از سخن طعنه  روي من از شرم پوشیده شده، روز در برابر من است،
این همه بر ما رخ  از روي دشمن و انتقام گیرنده. زنندگان و ناسزا گویان،

و درعهدت خیانت نورزیده  تو را فراموش نکرده بودیم با اینکه نمود،
اما تو . و قدمهایمان از راهت کج نشده بودو  دلهایمان برنگشته بود، بودیم.

و به تاریکی غلیظ  ما را در هم کوبیدي و به مکان شغالها بدل ساختی
  )19 -11: 44مزامیر  (.» پوشانیدي

با خشم خداوند را به  دهد.می انجام  یکار غیر قابل درک نویسمزمور 
و خدا را بخاطر  آوردمی را بر زباناو مناجاتی از اتهامات  .کشاندمی استهزا

خداوند  کشاند.می و حفاظت ما به دادگاه هاناتوانی در فراهم آوردن خواسته
دفاع بی  را رها ساخته تا مانند گوسفندانها آن  خود را فراموش کرده و قوم 

قوم خود و  يخاطر فروش ابلهانه به خداوند به نویسمزمور بلعیده شوند.
 :گویدمی  زند. در واقع اومی  زخم زبانها  آن  از فروش  سوديبدست نیاوردن 

که الیق چنین اند هکم خرد بوده و قوم او کاري نکردو  رحمبی خداوند
قرار است قوم خود را کند که خداوند نمی باور نویسمزمور خیانتی باشند.

تو ! بپر! به من اعتماد کن"درست مثل پدري که بگوید: خود سالخی کند. 
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و پدر چشمان خود را  پردمی در میان زمین و هواکودك  "را خواهم گرفت.
 خداوند را به دادگاه  نویسمزمور  .به زمین برخورد کندتا کودك    دگردانمی  بر

-از تمامی این مسائل گذشته، نا دهد.می گناهکاري اوکشاند و راي به می
 کندمی  متهم شدن از سوي قوم خود را تحمل  رسد که خدامی  باورانه به نظر

  دهد.می ی به عنوان بخشی از پرستش آن را برکتحت و

خداوند این مزمور را بخشی از  درست است، کمی به عقب بازگردیم.
 ولی اینجا در جایی لغزنده حرکت  قرار داده است.  یو پرستش  الهام شدهکالم  

نباید آن را به عنوان نشانی از  غضب علیه خداوند نیکو نیست. کنیم.می
بالغ بودن   يبسیاري حمله به خداوند را نشانه  ،سفانهأمت .تائید کنیمشجاعت  

 حسی از غرور دستها آن کنند و بهمی در آن وجددانند و حتی می خود
تواند زخم زبانی نامقدس باشد می همخداوند  نسبت بهخشم دهد زیرا می

داشته باشد و و تکیه  تأکیدخود  "من بزرگ"که در واقع در آن شخص بر 
مان عمق درماندگی يد اشتیاقی صادقانه باشد که نشان دهندهتوانمی هم

تواند زخم زبانی نامقدس باشد که از کنترل می علیه خداوندبر خشم  است.
 آتشینیپر شور و  يتواند فریادمی یابه خود ببالد و از خود  بزرگترشخص 

  اگر نشان دهد. باشد که عمق اشتیاق ما براي ایجاد رابطه با خداوند را
 نسبت به حضور ترو تشنهتر صلأما را مست بیان خشم ،دوم باشد يگزینه

  گرداند.می خداوند

کند و آن می استقبالشود می ایجاد درون ماي که خداوند از خشم سرد
و شور   گشائیممی  قلب خود را  هاکند زیرا در میان این کشمکشمی  را احترام

وقتی که  شود.می ایجاددر ما او  و اشتیاقی براي ایجاد رابطه و مشارکت با
که به سمت او در حرکت باشیم  زمانیتا از دست او خشمگین هستیم او 

 با ويخداوند دلی را که براي شناخت او بخشد. می شوق ما را برکتو شور 
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. کندمی چون او از تمام شور و شوق انسانی استفاده نهد،می ارججنگد را می
ي اعیس ما را براي خود بدست آورد. يهاتا دل مخالف خداو چه موافق چه 

 اعمال تو را«: گویدمی هیه کلیساي الئودیکبخطاب مسیح این پیغام را 
اما چون  و کاش یا این بودي یا آن. دانم نه سردي و نه گرممی .دانممی

چیزي نمانده که تو را چون تف از دهان بیرون  نه گرم و نه سرد، ولرمی،
  )16-15: 3فه مکاش ( »بیندازم.

 ما بیزار است.  "خشنودي  خود"او از  .  طلبدمی  اشتیاق ما را  خداوند شور و
اشتیاق ما براي شناخت خدا   ،شودمی  ایجاد  هاشدگیعواطفی قوي که از طرد

  دهد.می را افزایش

  

حس طرد شدن از سوي  کافی سخت است. يسکوت خداوند به اندازه
اما احساس بدتري نیز وجود دارد و آن این است  کننده است.خداوند پریشان

  است: کردهاوست که به ما حمله این خودِ که احساس کنیم 
اما  خشمگین بودي؛ خدایا تو ما را طرد کرده و بر ما رخنه کرده اي؛«

هایش شکست اي؛از میان شکافتهزمین را لرزانده و  اکنون ما را برگردان!
ها دچار قوم خویش را به سختی به جنبش در آمده است! زیرا را ترمیم کن،

  )3 -1 :66مزامیر (باده گیج کننده به ما نوشانیدي.»  گردانیدي؛

-زمین را میکه  کندمی تشبیهاي هخداوند را به زمین لرز نویسمزمور 
 ریزدمی هم به ثبات ما را شود،می خارجبا فشار سنگ از دل زمین ، شکافد

 تلوثیر این آشوب تلوأتحت ت افراد مستمانند  .کندمی گیجهسردچار ما را  و
  خوریم.می
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 توانیم این شدت ومی ولی ما تصویري ترسناك از خداوند است،این 
 شخصی به آن نگاه کنیم.ر به صورتی غیرحدت را کمی تلطیف کنیم اگ

ه آن به جاي اینک  شود،  قلمدادطبیعی  اي  هتواند به عنوان حادثمی زمین لرزه
در جاي دیگري از  هر چند .بدانیمخداوند سوي مستقیم از اي هرا حمل
تصویر   .کندمی  معرفیکننده به ما  خداوند خود را به عنوان حمله  ،مقدسکتاب

 کند.می خداوند همواراز  يترو درندهتر زمین لرزه راه را براي تصویر خشن
گوید که در مخفیگاه می  درنده سخن  یخداوند به عنوان حیوان  يهوشع درباره

خبر بی  به مسافران از همه جاي خود هابا چنگالخود کمین کرده و بعد 
  درد:می راها آن کند ومی حمله

اما  در آن زمین بسیار خشک. من بودم که در بیابان بر تو التفات کردم،«
 و چون سیر شدند در دل خویش مغرور گشتند، سیر شدند،، چون چریدند

و  پس براي ایشان همانند شیر خواهم بود رو مرا از یاد بردند.و از این 
یش هامانند خرسی که توله همچون پلنگ بر سر راهشان کمین خواهم کرد.

 ؛بر آنان حمله خواهم برد وسینه ایشان را خواهم شکافت را ربوده باشند
انی وحشی آنان را و حیو، همچون شیر در آنجا ایشان را فرو خواهم بلعید

  )8 -5: 13هوشع اهد درید.» (خو
  

 ما ترجیح خواهیم شبان ما باشد نه حیوانی وحشی.می ما از خداوند
برگردانیم. بچینیم و غضب او را    دهیم چنگال و دندان این جانور آسمانی رامی

تصویر عیسی به عنوان شیر یهودا در  نخواهد داد.اي هاما او چنین اجاز
باشد  درندهتواند مانند حیوانی می که او ،داین تصویر از خداون 5:5مکاشفه 
کشد می  خداوند خود را به عنوان حیوانی درنده به تصویر  .بخشدمی  را تقویت

چه  تا محبت خشن خود را به ما نشان دهد. این تصویري ترسناك است.
ی او در برابر قوم خدا تبدیل به حیوانی درنده شد؟ این اتفاق بعد از آن زمان
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بعد از  را برکت بخشید.ها آن درست وقتی که دم او را رد کردند،افتاد که مر
  .ر گشتندبعد مغرو  و  شدند  از خود راضیها  آن  را سیر کردها  آن  که خداوند  این

 را از هم مغرورتکبر و دل  يهخداوند حیوانی درنده است که پوست
 براي رهایی کههیچ کاري از او  شناس،وظیفهجراحی درست مثل  درد.می

او این جراحی را از طریق خشم دیگران   .کندنمی  دریغنیاز است  ما از بیماري  
 ،د که او این جراحی را با استفاده از دشمناندهمی  مزامیر نشان  دهد.می  انجام 

مهم نیست که دهد. می  ما انجام   رايحوادث طبیعی بو    دوستان  تریننزدیک
دهد که نمی اجازهن او کند چومی از کدام وسیله براي این عمل استفاده

 در زندگینهایتًا می از او به سر برند و ئفرزندانش در دوري و سرگردانی دا
 کند و مامی مان منجمديهااو ما را در میان سرکشی کند.می مداخلهها آن
کند تا می خداوند از سکوت استفاده کند.می خودا مجبور به طلبیدن روي ر

براي بلند کردن ما و از حمله براي منع ما  شدنرداز ط. ما را از پاي در آورد
او از   است. هااو خداي تناقض  کند.می پرستانه استفادهادعاي استقالل بتاز  

تحریک بیشتر  ينوردریافت  برايکند تا اشتیاق ما را می تاریکی استفاده
خواهد که ما به چه می يآمیزي اسرارهااستفاده از چنین روش بااو  .کند
بپرسیم که او از ما در ازاي عطاي تر گیرانهسختخواهد می زي برسیم؟چی

این اشتیاقی است که او براي ما در دل دارد  خواهد؟می فیض عجیبش چه
است او  این اشتیاق    اشتیاق را براي او داشته باشیم.خواهد این  می و از ما نیز

یرد را آشکار گمی که او به کارمتناقضی ي هاروش وضوحبه تواند می که
  کند.
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خداوند از من "  :پرسید  زندگی پر دردي را پشت سر گذاشته بود،زنی که  
او به جلو خم شد و گفت:   شدند.  چشمانش کامالً بازناگهان  و  "خواهد؟می  چه
بعد او  "خواهد؟می گفتم: خداوند از من چهاین من بودم که ممکن است؟ "

تواند از می خداوند همبار فهمید که اولین دگی در ایمان براي از دو دهه زن
 دربلکه  خواست،می براي اورا ی هایخداوند نه تنها چیز او چیزي بخواهد.
آمیز خداوند در اسراري هخواست خواست.می از او هم یهایواقع خداوند چیز

  صداي فریاد خداوند گوش دهید:به  شود.می ي او آشکارهاعذاب
من  تا بر تو شهادت دهم.، اي اسرائیل قوم من بشنوید تا سخن گویم، و اي«

قربانیها  کنم،می به سبب قربانیهایت نیست که توبیخت خداي تو. خدا هستم،
و نه  گیرمنمی از خانه تواي هگوسال ره در نظر من است.اتمام سوز تو همو

پایانی نیز که بر و چار  می حیوانت جنگل از آن منند.زیرا تما  بزي از آغلت،
صحرا  يهو هرجنبند، شناسمیرا م هاهمه پرندگان کوهستان هزاران کوهند.
و هر آنچه  چون جهان دادم،نمی اگر گرسنه بودم،تو را خبر از آن من است.

 یا خون بزان را خورممی یا گوشت گاوان را از آن من است. در آن است،
و نذرهاي خویش را به آن  کنقربانیهاي تشکر به خدا تقدیم  نوشم؟می

و  من تو را بیرون خواهم کشید، مرا بخوان؛ و در روز تنگی متعال ادا نما،
  )15-7: 50مزامیر (تو مرا جالل خواهی داد.» 

طعنه و  خشم، او با .شودمی غمگینفهمی و غفلت مردم خداوند از کج
به خاطر  کند نه می او مردم خود را مالمت دهد.می پاسخاشتیاقی وافر 

اند هرا اجرا کرد شریعتها آن . چونشریعتاز  در اطاعتها آن يهاشکست
عصبانی بود چون خداوند    اند.ي سوختنی زیادي به او تقدیم کردههاو قربانی 

 يهاخداوند قلب  يخواسته  او را درست نفهمیده بودند.ي  هفرزندان او خواست
 کشد ومی ود را به استهزابخش قوم خخداوند به شکلی نجات و بودها آن
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خون  يگوشت یا تشنهاي هتکي هگرسن کنید منمی شما فکر" :پرسدمی
 و اشتیاق خود را مطرح هاو خواستبسیار ي هاکنایه بعد از خشم و "هستم؟

من دل شما   خواهم.می شما راشوق    وفاداري و شور و  من قدردانی،".کندمی
  ".خواهممی را

و به قربانی رغبت نداري، وگرنه  د را فهمید:داود خواسته خداون «
ي هقربانیهاي پسندید شوي.سوز خرسند نمیتو از قربانی تمام آوردم؛می

کار را خوار نخواهی خدایا، دل شکسته و توبه خدا روح شکسته است؛
  )17 – 16: 51مزامیر (» شمرد.

دگاه ما دی خواهد.می خون سفانه اکثر ما باور داریم خداوند گوشت وأمت
  برادر بزرگتر در مثل پسر گمشده است: به او همانند

چون این را شنید، برآشفت و نخواست به خانه درآید. پس پدر بیرون «
ست تو هااینک سال "امّا او در جواب پدر گفت:  آمد و به او التماس کرد.

ام. امّا تو ام و هرگز از فرمانت سر نپیچیدهغالمان خدمت کردهرا چون 
و حال که  اي به من ندادي تا با دوستانم ضیافتی به پا کنمز حتی بزغالههرگ

بر باد داده،  هااین پسرت بازگشته است، پسري که دارایی تو را با روسپی
همواره با پسرم، تو  "پدر گفت:  "اي!پرواري سر بریدهي هبرایش گوسال

بگیریم و امّا اکنون باید جشن  من هستی، و هرآنچه دارم، مال توست.
 »شادي کنیم، زیرا این برادر تو مرده بود، زنده شد؛ گم شده بود، یافت شد!

 )32 -28 :15لوقا (
مرد سخت است.    داربردهیک  خداوند مانند  نسبت به  برادر بزرگتر  دیدگاه  

برادر بزرگتر براي  .بیندنمی دل او را يخواستهشود یا نمی دلی که از او شاد
 کشندمی که براي خداي پدر در ملکوتش زحمت  استمثل افرادي  پدر خود 
خداوند . نه با اشتیاق و پر شوراست  روحبی از روي وظیفه وها آن و خدمت

 يخوریم و بخاطر تجربهب  بنوشیم،  با او برقصیم،  خواهد او را بستاییم،می  ما  از
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راز این اشتیاق در آن قسمت است که  محبت پر جالل او آواز سر دهیم.
و او حاضر  خواستار ما استاو مقدس و قایم به ذات  محدود،نا ازلی،وجود 

او تا جایی  دیگر جز او نرویم.اي هاست هر کاري کند تا ما به دنبال معشوق
د را بر سر خشم خو  و حتی بیشتر،  کندمی  رود که خشم ما را تحملمی پیش

اشتیاق غیر  خداوند از طریق این ریزد.می تن خود فرو يو پارهپسر یگانه 
 هاي متضادي که براي به دست آوردن ما به کارقابل درك خود و روش

همان طور که در بخش بعد   کند.می شکارآگیرد، نیکویی خود را براي ما می
با کند تا فرصتی را بدست آوریم که می خواهیم دید نیکویی او ما را دعوت

 توان آن را توصیف نمود.نمیاي ههیچ واژ
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  نیکویی خداوند
  

کند. او اسرار می با ما مالقاتاي هغافلگیر کنندي هاخداوند به روش
بینی است. در ابتدا او به زندگی ما غیرقابل پیش يآمیز است. ورود سرزده

خواهد به ما نزدیک می  دهد کهمی  این حقیقت که خداوند آنقدر به ما اهمیت
آید که کمتر انتظارش را می ر اینکه او وقتی به مالقات ماشود و سپس فک

رسد. اگر صادق باشیم، فکر چنین خدایی که می انگیز به نظرم هیجانداری
نشینی ترساند یا حتی ما را به عقبمی شود ما رامی سر زده وارد زندگی ما

. بینی باشددهیم او قابل کنترل و قابل پیشمی کند. ما ترجیحمی دعوت
   و را درك کنید.نهایت ابی  دقیقاً در همین نقطه است که احتیاج داریم نیکویی

(ترمپر) در این مرحله از زندگی دو کار را دوست دارد.  پسر وسط من
کنند وقتی بزرگ شد می  ي کامپیوتري و مطالعه کردن. بسیاري فکرهابازي

دانند، می مفیدشود و مطالعه را براي رشد او می خلبان هواپیماهاي جنگی
او هم بیش از اندازه است. هر شب من و همسرم با  يولی ساعات مطالعه

 گیریم و او را به رختخوابمی توپ و تشر جلوي کتاب خواندن پسرمان را
باید یواشکی از پشت سر او را غافلگیر کنم در  هافرستیم. بعضی وقتمی

  ورم.آحالی که او غرق مطالعه است کتاب را از چنگش در
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العه کند. اگر ما جلوي او را نگیریم تیمی دوست دارد تمام شب را مط
کند. اگر یک شب من و همسرم زودتر از او بخوابیم او قطعًا می  همین کار را

گذارد تا تمام شود و اما روز بعد آنقدر نمی کتابی را که برداشته است پایین
ام دهد تا موقعی که تواند هیچ کاري انجنمی خسته و کسل خواهد بود که

و او به خواب رود. البته وقتی باز خستگی او بر طرف شود دوباره شب شود 
 کند و این چرخه دوباره تکرارمی شروع به خواندن کتاب دیگري مجدداً

شود. به خاطر خود تیمی باید مانع کار او شویم، حتی اگر بر خالف میل می
عمل کند، آسیب خواهد دید. باید   طبیعی خود  ياو باشد، چون اگر به خواسته

بیند، می  از مخالفت او مرا به عنوان دشمناي  هاو محکم رفتار کنیم. در نقط  با
  نه پدري دلسوز. 

یی غیر قابل  هاقیاس کامالً مناسبی نیست اما خداوند هم با ما در زمان
ان کند. طبیعتاً در زم می  یی دردناك و ناخواسته برخوردهابینی و به روشپیش

بینیم. نمی ا پدر و مادري پر محبتدلشکستگی او را به عنوان دوست ی
رویاي در  ،خداوند در زمان دردهاي جسمی يسئوال ما درباره ترینعمیق

تو نیکویی؟  !خداونداآیا  شود.می هم شکسته و آرزوهاي محقق نشده ایجاد
  واقعاً هستی؟ وجود داري؟

وقتی  برد.نمی رد کشیدن ما لذتو از دبی رحمی خداوند دلیلی دارد. ا
کند چون می  او چنین  کند،می  سکوت و جدال با ما مالقات  خداوند با تنهایی،

ي ما خداوند نیکویی هادر رنج. براي ما لذتی غیر قابل تصور در نظر دارد
بریم. در میان بخواهد که از محبت او لذت  می  او از ما کند.می  خود را آشکار

تقریباً مثل این است  .درخشدمی کننده خیرهاو با شدتی تاریکی نور محبت 
کند تا چشمان ما را متمرکز تصویري می عمل الگوئیکه تاریکی به عنوان 
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م یرستتصویري که در صلیب . شودمی کند که در آن اشتیاق خداوند دیده
  ت.سشده ا

  

اما آنچه  است. این حقیقت غیر قابل درك خودِ. خواهدمی خداوند ما را
وار مکانیکی و رباتاو اطاعتی  .  مبهوت کننده استهم  خواهد  می از مااو  که  

کتاب هوشع تصویري  خواهد.می بلکه تعهدي پر شور و شوق خواهد،نمی از
 دهد که براي قوم سرکش خود قلبی تپنده دارد.می ارائه ياز خداوند
ی به عقب نشستن یا دست کشیدن اما خداوند تمایل  او را رد کردند،  هااسرائیلی

 خواست خدايمی کرد،می خود پا فشاري يخواسته راو ب نداشت.ها آن از
   باشد.ها آن

 مملو از فضائیدر  در اوسط قرن هشتم قبل از میالد، خدمت هوشع،
غریب اي  هدوراین دوره،    د شکل گرفت.نتفاوتی فراگیر و خصومت با خداوبی

ي شمال و هاقدرتابراز طرف  همیشهاسرائیل  ود.در تاریخ قوم اسرائیل ب
  کاهش اسرائیل، از تاریخ قوم اي هدر بره اما .ر بوداتحت فشب خود وجن

اسرائیل  به ،هاآن شدنضعیف  و النهرینمستقر در مصر و بین يهاقدرت
که در  نسبت به خطراتیتجربه  بر حسبما  .را داداجازه گسترش و رونق 

توجهی بی  معموًال به  آسایشو داشتن  رونق    .آگاهیم  دارندمقام وجود    قدرت و
 .گرددمی پاشی رابطه با اوسپس باعث فرو. شودمی به خداوند ختمنسبت 

 بیشترِ  کامگی توصیف کرد.خود توان با ظلم ومی هوشع را وضعیت زمان
 میرسنسبت به سرکشی قوم را تخشم خداوند ي از هوشع تصویري هانبوت

ه مخصوصًا اویري که هوشع براي توصیف خداوند استفاده کردتص د.نکنمی
هوشع   در آشکار ساختن نگرش خداوند نسبت به سرکشی قوم واضح هستند.

که تازه دریافته  کندمی خشم خداوند بر اسرائیل را به خشم شوهري تشبیه
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. یک فاحشه است عروس خداوند، اسرائیل، .کندمی به او خیانتهمسر او 
پاراگرافی دیگر در  دهد.می العمل نشانغیرت و حسادت عکسخداوند با 

بیند و ماهرانه می او عذاب کند.می پوسیدگی تشبیه خداوند خود را به بید و
 هاکه غذا  ايکند یا پوسیدگیمی  یی در الیاف ایجادهاهمچون بید که سوراخ

  رساند.می کند به قوم خود صدمهمی را نابود
 او شیري  کند.می متقابل پیدا يداوند شکل حملهخشم خ  عالوه بر این،

 خداوند،)  14:    5(ژیان است که قوم خود را خواهد درید و دور خواهد انداخت  
اي ه محسوس حشرخواه نفوذ نا کند،می از تمام هستی استفاده خالق هستی،

تا عزیزترین خلقت خود را دوباره ، درنده یي حیوانهاباشد و خواه پنجه
خداوند   ،دارندمیمسیري پر خطر قدم بر  در  هایاسرائیل  چون که  .صاحب شود

 عذاب خواهند کشید.ها آن و کندمی مقابلهها آن هم به روشی دردناك با
خداوند به زور  براي مثال،شود. می بیاناي هبه صورت استعارداوري خداوند 

. ی استسرکشي هاسرائیل گوسال گذارد،می خود را بر گردن اسرائیل غیو
. شناور روي آب هستندیی  هامانند ترکهها آن  شاه زمینیپادقوم و    ).11:  10(

  )7 :10( گمنامی برده خواهند شد. به دنیايگشته و  ناتوان و درمانده
  

 قبل از میالد 722هوشع انتظار نابودي اسرائیل را در  از نظر تاریخی،
پاك ب شروع به رحم آشور از شمال به جنوبی وقتی که ارتش د،یکشمی

جنوبی (به نام ي هی و سپس سرازیر شدن بر دو قبیلشمال يسازي ده قبیله
 خداوند با قوم خود برخورد این گونه را یکی سازد.ها آن کند تامی یهودا)

 به خاطر هدفی بوده است.ها  آن اما درد  شود.میها  آن  کند و باعث عذابمی
  :کندمی هوشع کالم خود خداوند را براي ما نقل
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 اي اسرائیل، چگونه تو را تسلیم نمایم؟ فرایِم، چگونه تو را ترك کنم؟اَاي «
دل  چگونه تو را مانند صِبوئیم سازم؟ چگونه با تو مانند اَدمَه رفتار کنم؟

حِدّت  و شفقت من سراسر به غَلَیان آمده است. من در اندرونم منقلب شده،
 اِفرایِم را هالك نخواهم کرد.بار  و دیگر خشم خود را جاري نخواهم ساخت،

پس با غضب  همان قدوسم که در میان شماست. زیرا خدا هستم و نه انسان؛
  )9-8: 11هوشع (» نخواهم آمد.

 
 اسرائیل) را کامًال نابود نکرد، - خداوند قلمرو شمالی (در اینجا افرایم

به  دند وبو دهگردانچون از خداوند رو الیق نابودي بودند.ها آن  اگر چه
  جالب است. در عوض توصیف پایان قوم  کردند.می درماندگان و فقرا ستم

انگیز خداوند را براي قوم خود این قسمت از کالم خدا عشق شگفت
 ،زدندمی به صورت خداوند سیلیها آن کند حتی در شرایطی کهمی توصیف
دن براي روشن کر يهوشع از تصاویر بیشتر عطف این نبوت،ي هدر نقط
خداوند همسري بخشنده براي  کند.می بخش خداوند استفادهنجات هدف

خداوند  ورزد،می قید او مرتب بر ضد او گناهبی اگر چه همسر .اسرائیل است
   دهد.می پیوسته اجازه بازگشت همسرش را نزد خود

داوري اگرچه قوم خود را در  )2-1: 6(. خداوند پزشکی شفا دهنده است
 .د شیر ژیان استنخداو را خواهد بست.ها آن هايما زخما مجروح کرده،

بقی اما با غیرت خود ما را خواهد درید،ها آن اگر چه در داوري )10: 11(
انگیز شفقت الهی و این تصاویر شگفت ه خواهد داشت.اوفادار را مصون نگ

  .شوددیده می مقدسکتابي هااحیاي قوم در تمامی قسمت
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دهد که خداوند تصمیم به نابودي قوم خود گرفته بود می هوشع نشان
  باقیها آن متعهد بهخداوند سرسختانه  شود.می ولی بعد نظرش عوض

دهد که هر  می اجازهها آن  نه به کند ومی را نابودها آن خداوند نه. ماندمی
کامًال   ند وشومی  تیره بختها  آن  داندمی چون.  خواهند زندگی کنندمی  طور

این کلمات باعث شوکه   خداوند نظر خود را عوض کرد.  کنند.می  خود را نابود
 گناه کنند  قوم خود هشدار داد که اگربه  او    موسی،از طریق    شود.می  شدن ما

 گناهکار يشکی دربارهبودند. الیق نابودي ها آن را نابود خواهد کرد.ها آن
توانست خود را راضی کند تا این نمی اما خداوند وجود نداشت.ها آن  بودن

آنچه با شخصیتش در  يشود که همهمی او باعث خلوص کار را انجام دهد.
آورد تا فرزندان عزیز خود را برمی اما رحمت او فریاد کند نابودرا تضاد است 

  بازیابد.

با چنین تصویري   رسد خداوند با خود در جنگ است،می  اینجا به نظردر  
 چنیناغلب  ،مقدسکتاب مفسیریندر طول تاریخ  ر کنیم؟باید چه کا

و همواره افراد با خود  .نه واقعیو اند هانستاز خداوند را استعاري د یتوصیفات
 یاحساساگر هم  واقعی ندارد و    یخداوند احساسات  کهاند  هبه این نتیجه رسید

اشته باشد د  تواند تضاد درونینمی  مطمئناً  است و  کامل  او وجودي  داردواقعی  
خداوند نظر  کند.می به این نکته اشاره  اقسمت صریح  اما این  .و یا حس کند

و  بگوئیمصادقانه بخواهیم  .دهدمی تعارضی درونی تغییر در میانخود را 
برخی ممکن  او نظر خود را به نفع ما تغییر داد.این است که تر کنندهگیج

توسط هوشع از خداوند است اعتراض کنند و بگویند تصویر ارائه شده 
یان به توجیه خداوند براي اما باید در این م  ثبات.بی  تصویري است از انسانی

دقیقاً چون  )9: 11(.» خدا هستم و نه انسان زیرا«تغییر نظر خود توجه کنیم: 
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انسانی را در میان چنین دوگانگی درونی قرار  خداست نظر خود را تغییر داد.
توانیم انتظار این را می درت حل مشکل را داشت،اگر فرض بگیریم ق دهید.

اما خداوند   تعارضات را با از میان برداشتن عامل آن رفع کند.داشته باشیم که  
  دهد.می قوم را زیر چتر شفقت آسمانی پناه

کرد می  شوقی که خداوند نسبت به قوم خود حس  عیسی به سبب شور و
، او تنهایی  ی شدید را تحمل کرد.عیسی همراه ما و براي ما عذاب  جسم پوشید.

اوند براي ایجاد رابطه شدید خد اشتیاق خشم ما را حس کرد.و شرم  ،ترس
زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که "د. ، او را به صلیب کشانبا قومش

بلکه حیات  هالك نگردد، خود را داد تا هرکه به او ایمان آورد، يپسر یگانه
خواهد می کند چونمی ا درد و عذاب با ما مقابلهخداوند ب ".جاویدان یابد
توانیم جداي از ایمان تالشی نمی اما ما ما آشکار سازد. ايرا برنیکویی خود 

ما نیکویی او را فقط از طریق  براي ثابت کردن این نیکویی انجام دهیم.
 تصویر این جالل را ترینو افضل کنیممی جالل او تجربه يمکاشفه

و ي اهابودن روش آمیزصلیبی که نشان از کنایه. ر صلیب بیبنیمتوانیم دمی
 یکند تا با چشمانمی  نگاه بر این کنایه است که خداوند ما را مجبور  باو    دارد

  باز به او نگاه کنیم. کامالً
  

حقارت و شرم را  ،ناامیدي حسادت، ترس، خشم، طور که ما درد، همین
جائی برسیم که ممکن است به  کنیم،می ان سقوط کرده تجربهجهدر 

  .ببریموال ئزیر سنیکوئی خداوند را 
ي خداوند براي مهار کردن ما در زندگی عجیب و هاراهایم هاگرچه دید

ي این دنیا هاخود را در میان درداین است که او اما روش  آمیز هستند،اسرار
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ي هاو زجر  هامیان بدترین شرارت  وند خود را درخدا  واقعاً،  دهد.می  به ما نشان
 عیسی  در صلیب وجود دارد.  است کهاي  هاین کنای  کند.می  روي زمین آشکار

از سر راه  کشتن وها آن توسط کسانی به صلیب کشیده شدکه تنها هدف
به  هدفی شرورانه انجام دادند، تبدیل باها آن اما عذابی که برداشتن او بود.

  از گناهان شد.ما یکوي نجات و رهایی ني هنتیج
که خود آگاهید، عیساي ناصري  اي قوم اسرائیل، این را بشنوید: چنان«

مردي بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما 
آن مرد بنا بر مشیّت و پیشدانی خدا به  ظاهر ساخت، بر حقانیتش گواهی داد.

ولی  دینان بر صلیبش کشیده، کشتید.شما به دست بیکرده شد و شما تسلیم 
خدا او را از دردهاي مرگ رهانیده، برخیزانید، زیرا محال بود مرگ بتواند 

 )24-22: 2اعمال  ( »او را در چنگال خود نگاه دارد.
 

 ر خداوند ب اولین کنایه در صلیب تبدیل هدف شر به نجات الهی است.
خواستند استفاده کرد می که مرگ عیسی راها آن از حاکم بود و هدف شریر
  به ارمغان بیاورد.جهان  برايتا نجات را 

این  .شدشدن حاصل قیام از طریق مصلوب دومین کنایه این است که 
اي هآن را اوج مبارز مقدسکتابم یبینمی شود کهمیتر کنایه وقتی شدید

در زمانی  .ل هستندکننده این جداي پیدایش آغاز هارویداد داند.می کیهانی
همان زمان  ،ورزیدندحوا به تحریک شیطان به ضد خداوند گناه  که آدم و
خداوند  ،بود لعنتوارد شدن بیگانه شدن با خداوند و ها آن کاري هکه نتیج

تسلیم قدرت شریر نخواهند ها آن"گوید: می بخشآدم و حوا کالمی امید به
پیروانش از سوي  ز یک سو و شیطان وقوم او ا میان خدا واما نبرد در  شد،

  "دیگر به وجود خواهد آمد.
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قوم  بینشاهدش هستیم جدال  مقدسکتابي هاآنچه در دیگر قسمت
 شهر خدا": گویدمی طور که آگوستین یا همان(. خدا و پیروان شیطان است

وقتی که عیسی با  پیوندد،می به وقوع ) اوج داستان در اناجیل"و شهر آدم 
به  یدر چند رویاروی قدرت خود را بر قلمرو شریر شود ومی و در روشیطان ر

بر صلیب است که عیسی   گوید،می  طور که پولس  اما همان  گذارد.می  نمایش
  :کوبدمی یک بار براي همیشه سر شیطان را

َنْفس خود مرده بودید، خدا ي هناشد ر گناهان و حالت ختنهآن زمان که د«
و آن سندِ  .گناهان ما را آمرزیدي هکرد. او همشما را با مسیح زنده 

را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده  هاقرض
و  هاو ریاست بود، باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده، از میان برداشت

ي هسالح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیل را خلع هاقدرت
  )14-13: 2کولسیان (» د.پیروز ش هاآن صلیب بر

کشیده شدن را به عنوان ظفر سپاه خداوند بر علیه به صلیب  پولس
این پیروزي با کشتن حاصل  داند.می ها)ها و قدرتقلمرو شیطان (ریاست

خادم رنجور تبدیل به منجی  نشد بلکه با فدا شدن و مردن به دست آمد.
  پیروز شده است.

 او نیکویی خود کند.می واژگونرا آن  ،دردکردن خداوند، خود با تجربه 
یش قوم او را هاعذاب .کندآشکار میرا از طریق عذاب کشیدن به خاطر ما 

ي دنیاي سقوط کرده نجات نداد؛ در واقع به ما این فرصت عطا شده هااز درد
پیروزي ، در اصل. گردیمهاي مسیح مان شریک رنجيهاکه در زندگی

ما این شود و به می ي کنونی ماهامعنا یافتن رنج ي مسیح باعثاعیس
  به سوي جالل عبور خواهیم کرد.  هابخشد که از عذابمی اطمینان و امید را
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مان تاه ما مستقیماً قادر به تغییر احساسک موضوعقبالً در مورد این 
الص براي خ ايهدف ما این نبوده که راهنمایی .صحبت کردیمنیستیم 

 "تغییر" تالش براي ه دهیم.ئشدن از احساسات ناخواسته به شما ارا
بر   "تسلط یافتن"براي  یتالش به معنیاغلب  ،احساساتی که مشکل سازند

 ماناز درد قلب تاکنیم می با این کار تالشزیرا در واقع ما  هستند،خداوند 
  فرار کنیم. ،زندگی در دنیاي سقوط کرده استي هنتیجکه 

است خوشایند و ناغیر ممکن رویایی بیش نیست، همچنین از درد  رفرا
الخطا کنیم و اساساً مخلوقاتی جایزمی زندگیاي  هچون در دنیاي سقوط کرد

چنین  ،مقدسکتابیکی از آیات بنیادین  سوم باب  در پیدایش و هستیم
  برتا وقتی که . کمال براي آسمان حفظ شده است دهد.می ی را ارائهتعلیم

این سخن  خواهیم بود.حق نابه عواطف میزبانما  کنیم،می زندگیزمین 
هر گونه فرضیات حداقل اما  تالشی براي توجیه کراهت درونی ما نیست،

هدف  .نهدمی به کناريرا  اوي هاان و تواناییبیش از حد خوشبینانه از انس
اي هما جنبزیرا احساسات منفی  ،غم و اندوه اشتباه است حساز  فرارما در 

) .کاهدنمیها  آن  اگر چه این واقعیت از دردناك بودن(.  نجات بخش نیز دارند
و ناکامل هستند اما  مخدوش شدهما ي هاابراز و هاروش ،اگر چه احساسات

این قدرت را دارند تا ها آن .باشندمیشخصیت خداوند  انعکاسی ازباز هم 
قابل شنیدن یده و آنان را ي درونی ما را صدا بخشهافریاد ترینعمیق

 قلب ما آشکار یاتزنیم، درونمی خداوند فریاد حضوروقتی در بگردانند. 
 تبدیل ي ماهااندازیم، قلبمی چشمی به دل او يکه گوشه وقتیو  شودمی
 شوند.می
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بدون درد و زمینی ما  دهد که زندگیِنمی وعده مقدسکتاب هیچ کجا 
دهد که درد می  راجدید مرتبًا هشدعهد  واقع  در  .برعکس  رنج خواهد بود بلکه

این انجیل .  نیست  يخبر بداین  اما    .استعذاب بخشی از زندگی مسیحی    و
مان است که شادي و جالل هايرنج  چون از طریق درد و  خوش) است،(خبر  

و اگر فرزندانیم، پس وارثان نیز هستیم، یعنی «. کنیممی را تجربه و مالقات
در  ي مسیح شریک باشیم،هاارث با مسیح. زیرا اگر در رنج وارثان خدا و هم

   )17: 8رومیان ( »جالل او نیز شریک خواهیم بود.
ایم که اکنون در آن یافته و، و از راه ایمان، به فیضی دستتوسط اما «

نه تنها این، بلکه  کنیم.فخر می استواریم و به امید سهیم شدن در جالل خدا
ها بردباري به بار دانیم که سختیکنیم، زیرا میمی نیز فخر هادر سختی

و  گرددمیسازد، و شخصیت سبب امید و بردباري، شخصیت را می آوردمی
القدس که انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح این امید به سرافکندگی ما نمی

  )5- 2: 5رومیان (» به ما بخشیده شد، در دلهاي ما ریخته شده است.
شدن قیامی   مصلوببدون    سازد.می  بر ما آشکار  هارا در رنجخداوند خود  

شفا  بنابراین، .نخواهد داشتوجود جاللی  عذاب، . بدوننخواهد بوددر کار 
خداوند  ،ت تاریک ماااحساس .کردیممی تصورچیزي نیست که ما  دقیقاً آن
اب پیغام بنیادي کت گشایند.می راه را براي شادي واقعی. کنندمی را آشکار

تمرکز  "ما نیکویی الهی را در میان درد خواهیم دید." مزامیر این است:
آن داشت تا مزامیري خاص را مد نظر قرار  خاص ما در این کتاب ما را بر

   .گونهمزامیر مرثیه دهیم،

براي دعاي قوم اسرائیل جهت نزدیک اي هاین مزامیر به عنوان نمون
کنند تا می هئیی اراهایر به ما واژهمزام .آمده استشدن به خدا در پرستش 

مزامیر از تمام احساسات این نوع  ي خود را ابراز کنیم.هابتوانیم درد و رنج
 خشم، ترس،  :گویندمی  کنیم سخنمی  را تجربهها  آن  که امروز هم  ايمنفی
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بسیار مهم است که بدانیم این مزامیر  !خجالت و حقارت ناامیدي، حسادت،
 به عبارت دیگر شوند.می اعتماد و پرستش تسلی، به شادي،در انتها تبدیل 

ما  هااین آن جایی است که رنج د.نناگردمی به سوي خداوند بازما را ها آن
همیشه گذر از عذاب به جالل    گونهمرثیهدر مزامیر    کنند.می  هدایت  آنرا به  

براي وب مثالی خ 69مزمور  .دهدمی رويغیر منتظره  آمیز واسرار ناگهانی،
  .این موضوع است

  

 کند.می داود این مزمور را با فریادي براي نجات به درگاه خداوند شروع
 ،م شدهیرستولی تصویر اند هي داود مشخص نشدهاجزئیات مصیبت

گیر افتادن در وسط  بهاو زندگی و احساسات خود را  تصویري واضح است.
نزدیک است غرق   که آب تا گردن او رسیده است.  کندمی شبیهتاي  هرودخان
دشمنان خود در طول این مزمور او از  آید.نمی کاري از او برلی و شود،

خود را با  ياو شِکوه کند.می خشم خود را مطرح ترس و کند ومی شکایت
 گیرينتیجه این گونه و کندمی صفاتی کوتاه و کوبنده عنوان

عذاب باعث شده داود خداوند  همین. )29(آیه  "ه و دردمندستمدید".کندمی
چون خود در محافظت خود  او به خداوند نیاز دارد تا حفظش کند. را بخواند.

توانند این کار می  دارند و نه  به این کار  اشتیاقیناتوان است و دیگران هم نه  
 ،دهدمی جهتي خود به خداوند تغییر هاچون دید او از رنج را انجام دهند.

این حالت را در تمامی   تغییر آنی و شدیدي را در انتهاي مزمور شاهد هستیم.
  بینیم. تبدیل درد به شادي.می گونهمرثیهمزامیر 
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  و با شکرگزاري بزرگش خواهم داشت. نام خدا را با سرودها خواهم ستود،«
 .اي که شاخ و سُم داردو گوساله تا گاو این خدا را بیشتر پسند آید،

ي شما، اي هاباشد که دل مسکینان چون این را بینند، شادمان خواهند شد؛
و قوم  فرماید،خداوند نیازمندان را اجابت می جویندگان خدا، زنده گردد.

دریاها نیز، و  آسمان و زمین او را بستایند، شمارد.اسیر خویش را حقیر نمی
و  جات خواهد داد،زیرا خدا َصهیون را ن  ست.هااي که در آنهر جنبنده

و  و ایشان در آن ساکن خواهند شد شهرهاي یهودا را از نو خواهد ساخت؛
نسل خادمانش آن را به میراث خواهند  ف در خواهند آورد.آن را به تصر

  )36 -30: 69مزامیر (» و دوستداران نام او در آن ساکن خواهند شد. برد،
  

شود چنان زیاد می هشدت تغییري که در احساسات دیددر این مزمور، 
 نویسمزمور کند که گوییمی است که این تفکر اشتباه را در خواننده ایجاد

این  با خواندن این متن، .کندمی اش تغییربه طور جادویی حالت روحی
بلند مدت است که تالش شده اي هواقعیت را که مزمور در واقع بیان تجرب

 ،با این حال باز هم این تبدیل گیریم.می در چند خط بیان شود را نادیده
   آمیز دارد.حالتی اسرار

نه قدمی کند.  نمی  بیانتبدیل مرثیه به شادي  مزامیر هیچ فرمولی براي  
خداوند کنترل و مدیریت حقایق   !و روشی براي این کار  به سوي آن و نه راه

 او به دنبال ایمانی است که کند.نمی را تحمل هابراي فرار از کشمکش
 یاین بدان معنا نیست که اصول  گیرد.می  و نهایتاً در نیکویی او آرام   نگندجمی

ی براي برخورد با احساسات خود نداریم و نباید به دنبال تغییر مقدسکتاب
 جواب نرم خشم را بر"براي مثال، اما تمام این اصول ،ي خود باشیمهاقلب
تالش براي   رند.گیري دل ما بستگی دابه جهت  مشروط هستند و  "گرداندمی

که واقعیتی  استفاده از خداوند براي به کارگیري حقیقت به عنوان جادویی
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جدا از خود حقیقت ایجاد کنیم از تالش براي زندگی بر اساس شخصیت پر 
  .بسیار متفاوت استجالل او 

 توضیح دهیم آن 69را در مزمور  30و  29آیات  بیناگر بتوانیم شکاف 
اما این کار ما شخصیت خداوند را  کنترلش کنیم. توانیممی موقع است که

 سازد.می حرمتبی ،دهدمی مان نجاتمصائببه عنوان کسی که ما را از 
این است که خداوند   ،دانیممی  گذر از عذاب به جالل  يتنها چیزي که درباره

 دیگري يي غافلگیر کنندههااگر چه ممکن است راه. گذاردمی بر آن تاثیر
 بدین ترتیب تنها منبع انتخاب کند. نماخدمت به ارواح دردمندهم براي 

این است که از خداوند درخواست کمک کند و با اعتماد منتظر  نویسمزمور
  او را به شادي تبدیل کند. این باشد که خداوند غم

 ساران در بیابان!چون چشمه خداوندا، سعادت گذشته را به ما بازگردان«
آن که گریان  با فریاد شادي درو خواهند کرد! کارند،آنان که با اشکها می

با فریاد شادي باز خواهد  َبرد،و بذر براي افشاندن می رودبیرون می
  )6 -4: 126مزامیر ( " هاي خود را خواهد آورد!و بافه گشت،

  به درگاه خداوند فریاد بر مرتباًاو  تشنه و مشتاق خداوند است. نویسمزمور
آب در بیابانی خشک  ياو براي تهیه کند. سیریاق قوم خدا را آورد تا اشتمی

   اش است.فراوان و غالت در زندگی  او منتظر محصول  کند.می خداوند  رو به

از . کندمی مزامیر فرآیند گذر از عذاب به نیکویی را ترسیم بدین شکل،
 ؟توانیم ببینیممی را کجاشخصیت نیکوي خداوند  !غم به شادي يتجربه

  چیست؟ ،کندمی شادي که او براي ما مهیا اهیتم 
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مسیحیت نیکویی خداوند و وجود حقیقتِ شادي را در زندگی مسیحی 
 تفاهمم مردم در درك این حقایق دچار سؤکند. اما خیلی اوقات عمومی تأئید
توانند شادي می این است که مسیحیانتفکر  طرزترین شوند. خطرناكمی

خیلی  این شادي راها آن تجربه کنند.را بدون عبور از رنج و عذاب این دنیا 
 ، شرم و حقارت در زندگی روزمرهناامیديساده فراتر از خشم، ترس، حسادت،  

ي ما در آسمان هادل"  :کنندمی  آن را بازگواي  همعموًال با چنین جمل  بیند.می
نیکویی  شما کهمعنا است به این این نگرش معموالً  "زمین. بر است و نه

خداوند مادي، موفقیت و سالمتی تعریف کنید.    يهاخداوند را از طریق دارایی
بدهد، پس ها آن خواهد بهمی تواند هر چهمی قوم خود را دوست دارد و

شان يهابینی تمام به آینده و برآورده شدن خواستهمسیحیان باید با خوش
  . بنگرند و زندگی کنند

بخشد و در می خداوند به قوم خود عطایی زمینیکه  درست است
کند، اما اشتباه است که فکر کنیم می  نظیري را ایجادبی  شاديشان  يهاقلب
کنندگان چنین برکات توانیم انتظار داشته باشیم که دریافتمی ما يهمه

  مان بر ما ببارد.الهی باشیم و شادي آسمانی مرتبًا در طول زندگی زمینی

توانیم چنین جایگاهی را نمی فهمیم کهها میبه تجربیات انسانگاه با ن
بر روي زمین حفظ کنیم. مهم نیست چقدر ایمان داشته باشیم، مهم نیست 

 هاتوانیم دشوارينمی چقدر نیکویی کنیم، مهم نیست چقدر تالش کنیم، ما
آیات کالم اما فراي تجربیات انسانی، ما   و فجایع زندگی را از خود دور کنیم.

تفاهمات داریم که به عنوان صدایی تصحیح کننده براي اصالح سؤ خدا را
گوید. همان طور که مزامیر می سخن هادر مورد نیکویی و شادي انسان
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  کشیدند و به خوبی با می دهند، قوم خداوند زجرمی گونه شهادتمرثیه
  مصائب دردناك زندگی آشنا بودند.

  در مفاهیمی تحریف شده به افراط کشیده معموالً اکثر ایمانداران
 "انجیل تمول و سالمتی " مقدسکتابشوند که می متوجه شوند ونمی

 دانند درد و رنج بخشی از زندگیمیها آن  دهد.نمی  نیست و آن را تعلیم هم
 از آن استخراجکامالً مشخصی    قانونها  آن  بر این زمین خواهد بود. اماها  آن
 باید در زندگیچگونه که درد و رنج کنند بفهمند می یسعیعنی  کنندمی
 يدربارهاي ههر فرضیرسند که می به این دركها آن عمل کند.ها آن

ي خداوند در استفاده از درد و رنج معموالً باید سه خصوصیت داشته هاروش
سانی ) به آ3) قابل فهم 2) موقتی 1: باید هابخش بودن، رنج باشد. براي ثمر

  د.ند و با واقعیت عملی زندگی منطبق باشنل حل باشقاب
ر خداوند ممکن است از رنج استفاده کند تا مرا به مسیر درست ب 

. بنابراین گرداند، ولی فقط نیاز به تکانی کوچک است که پیغام رسانده شود
  باشد و نه دردي مزمن.اي همن از رنج باید لحظ يتجربه

بنا   ید قابل فهم باشد.تجربه با  واضح باشد،  هاجرن  براي اینکه پیغامِ 
 .بر این اگر قرار است من از آن درد سودي ببرم باید بتوانم آن را تشریح کنم

  "... ام بیافتد تاخداوند اجازه داد که این اتفاق در زندگی"
 شود.می در زندگیها آن گیري آسانباعث به کار هاوضوح رنج
توانم آن میچگونه  حال آموختن چه درسی هستم و اگر من بدانم که در

   بکشم. ينیازي نیست که دیگر درد ،را در زندگی به کار گیرم  هادرس

 .بیش از حد شسته و رفته است هانسبت به زجر گاهاین دید سفانه،أمت
 بسیاري ازگونه بدینسازگاري ندارند و    ،شودمی با واقعیت آنچه تجربهها  آن

براي یافتن دلیلی خاص براي اي هد را وقف تالش ناامیدانمردم زندگی خو
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 هاکه در درد  ايشادي  نیکویی و  ماهیتبراي فهمیدن    کنند.می  شانيهادرد
اینجا  .نگاه کنیمبه مزامیر  بار دیگربهتر است یک کنیم،می آن را تجربه

او   شادي و اعمالی که. شودمی که به شادي ختم  بینیممی  نیکویی خداوند را
این  يدرباره اند.براي ما توصیف شده این کتابدهد در می براي ما انجام

 از نیکویی خداوند را مثالاي هچشمما  اما نوشت، هاتوان کتابمی موضوع
 يیی که بوسیلههاکوچک از روشي هاشاره به چند نمونا و تنها ب زنیممی
  کنیم.می هبسند کند،می اش را به قوم ابرازاو نیکوییها آن

  

ما مشتاق و امیدواریم و در اعماق وجود  ي روزانه،هادر میان کشمکش
. ه و آن چیزي نیست که قرار بود باشددانیم زندگی تمام و کمال نبودمی  خود

ما مشتاق به دست آوردن چه . ولی حقیقتًا ایمما براي چیز بهتري خلق شده
  چه انتظاري داریم؟ ی و زندگی آیندهاین زندگ از چیزي هستیم؟

یم که مزامیر به این جا دید تا دار بیابیم.ممکن است جوابی معناغیر
اگر صدایی امید و  شویمغافلگیر بخشد. نباید می صداما  روح فریادهاي

  بخشد.بروح ما به اشتیاق 
  

 يهادر چراگاه اهم بود.محتاج به هیچ چیز نخو خداوند شبان من است؛«
جان مرا  کند.ام می بخش رهبري نزد آبهاي آرام خواباند؛را می سرسبز م
» فرماید.هاي درست هدایتم میبه راه خاطر نام خویش،و به سازد،تازه می

  )3 -1: 23مزامیر (
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و کوفته شدگاِن در روح را نجات  دالن استخداوند نزدیک شکسته«

  )34: 18مزامیر (» بخشد.می
  

تا ایشان را  افرازد؛و نیازمند را از زباله برمی گیرد،برمیاو بینوا را از خاك «
  سازد،دار میزن نازاد را خانواده با امیران قومِ خویش. با امیران بنشاند،

  )7: 113مزامیر (» هَلِلویاه! مادر شادمانِ فرزندان.
 

بر ن ئقا تنفر با که یما هر روز به خون شکسته هستیم.دل ما مردمانی 
که صادق هستیم، بوي  در لحظاتی شویم.میرو روبه ریخته شدزمین 
ي شکسته شده را هاوعده و ي گم شدههاي باقی مانده از رویايهاسوخته

یی هاکه به عنوان قوم خداوند ما جماعت  گویندمی  مزامیر  کنیم.می  استشمام 
دیگران را  تو حمال هاشدگیطرد ،ي خودهابار شکستو  رنج دیده هستیم

مشتاق آن هستیم که از این در هم شکستگی بگریزیم  کشیم.می بر دوش
که  شودمی ا ایجادم  دراین امید  زاید.می مانو این اشتیاق امید را در زندگی
داده شفا را ي روح ما هازخم ترینو عمیق گناهان ما بخشیده شده است

به این که روزي تمام   تماداع  کنیم،یم   طور که این شفا را تجربه  همان  .است
  یابد.می افزایش ،کنندمی ي ما نیز شفا پیداهاشکستگی

کننده خدایی است که احیا  دهند خداوند،می شهادت نویسندگان مزامیر
 کنند که خداوند در زندگی قوم رنجور خود مداخلهمی اعالم ها آن .است
ضعیف و دردمند ها آن که زمانی رسیدگی خواهد کرد.ها آن کند و بهمی

 او  .بخشدمی کند و شفامی  را احیاها  آن  او قوت  کند.می را احیاها  آن  هستند،
ما خوانده  بنابراین، کند.می را از پوچی به جالل تبدیلها آن سرنوشت

 جالل کمال، .آماده کرده است ما چه ينیم خداوند براي آیندهیتا ببایم هشد



 فریاد روح                                                                                                                                              320    

 از شور و تادهیم  اجازهي خود هاتا به دلایم هوانده شدخما  بازیابی کامل.و 
خلق   و  عدالتیبی  براي مغلوب ساختن  د ونپر شومان  يبازیافته  ق زندگیِوش

به سوي ها آن يهاحیا شد يدر لحظاتی که رابطه ند ونزیبایی تالش ک
  آرامی یابند. ،شفاي کامل در حرکت است

  

                                    خداست در مسکن  زنانر یتیمان و مدافع بیوهپد«
  )5: 68مزامیر (» مقدس خود.

  
همچنان خداوند نیز بر  است، چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف«

 )13 :103مزامیر ( »کند.ترسندگان خویش رأفت می
 

ما  هستیم. قویتتنیازمند حفاظت و ما ما قومی ترسان و تنها هستیم. 
ما به دنبال کسی بزرگتر  دفاع هستیم.بی  دانیم که در برابر صدماتمی  خوب

دنبال کسی بهتر و  ما به. بایستد هاهستیم تا بین ما و آسیبتر و قوي
  ي ما را بپروراند.هاهستیم تا دلاز خودمان  ترمهربان

 .کندمی  رفیپدر و مادر ما مع  ، چونمزامیر خداوند را به عنوان سرپرست
 عمل زمینی بسیار برتر از هر پدرِ او اما . کندمی پدر به ما توجهیک او مانند 

خطا کند و از انجام هر کار ممکن است  هم    زمینی  حتی بهترین پدر  .کندمی
اما  .گردداتوان رفع احتیاجات فرزندش ن محافظت و براي بزرگ کردن،

جایی  باشد. هق دوست داشتد قادر است فرزندان خود را به طور مطلنخداو
خداوند خود را به عنوان منبع در  که پدر یا مادر زمینی کمبود منابع دارند،

یک پدر و مادر زمینی کمبود وقت دارند ی  جای  دهد.می  قرار  فرزندانشاختیار  
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کمتري   يعالقهجایی که پدر و مادر زمینی    .دهدمی  برکترا    هاخداوند زمان
بنابراین اگر   پردازد.می با وفاداري به تعقیب قوم خودخداوند  ،دهندمی نشان

خداوند ما امید امروز ما این است،که  ،بگوئیمجدیدي دعه بخواهیم با زبان
 میراثی به ما ياو وعده کند،می را به فرزندي قبول کند و وقتی چنین

 بودن در ما باید مشتاقِ بنابراین، دهد،که شامل با او بودن تا ابد است.می
ما با پدر و مادر زمینی خود یا پدر و  يمهم نیست تجربه این خانواده باشیم.

مان را اعالم کنیم یید فریاد درونما با مان چیست،مادر بودن براي فرزندان
  کند.می هستیم که ما را پرورش داده و از ما محافظت يکه مشتاق پدر

  
 

زیرا خداوند بر تو احسان کرده  رگرد،اي جان من به استراحت خود ب «
  )7: 116مزامیر ( »است.

  
خویشتن را به  و نه دیدگانم پر از غرور. نیست،خداوندا، دل من متکبر «

 و نه به اموري که فراتر از حّد من است؛ سازمکارهاي بزرگ مشغول نمی
 همچون کودك شیر خورده ام،بلکه جان خویش را آرام و خاموش ساخته

                             آري، جان من در اندرونم همچون کودك  در خود.نزد ما
 )2-1: 131مزامیر(» است. شیر خورده

 
زندگی  در طولرسد می به نظر کنیم.می ما در جهانی پر تالطم زندگی

این  شلوغیاگر از  بعد از دیگري هستیم.یکی خود انجام وظایف در حال 
به آن هیاهو باز  که دوباره رسد وقتی می به نظر  یابیم،بجهان کمی آسودگی 

 در واقع، .همان زحمت دوباره استکشد می تنها چیزي که انتظارگردیم 
را  نماآمیز بودن کارها و دنیاي اطرافجنون ؛وظایفاز این  دست کشیدن
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باغ   ی است که ازلعنت تاریک نتایجنامناسب از  یتاین وضع دهد.می نشان
ما با زحمت چرخ  ما مشتاق رهایی از آن هستیم. .است به ما رسیدهعدن 

. هستیم استراحت و توقفاي هاما مشتاق لحظ چرخانیم،می زندگی خود را
  گردیم کار ما بیشتر نشده باشد.می وقتی بازتوقفی که 

 در زندگی کنونی هر سبت، کند که هر استراحت،می اشاره 131مزمور 
ي خود هادر فروتنی از محدودیتا را م عطاي آرامشی است تا  ما همانند

آرامش ابدي را بچشیم که اي هخواهیم بود لحظما وقتی قادر  تسلی بخشد.
 131مادر و فرزند در مزمور  عبارات  یم.  ئاز مهم بودن وظایف خود به وجد نیا

فرزند از . نویسنده، است نویسمزمور د که خداوند علت آرامیندهمی نشان
در خداوند چون  نویسمزمور .خداوند نمادمادرش  واست شیر گرفته شده 

آرامی عطاي عظیمی در  یابد.می آرامی شدر دستان مادراست که فرزندي 
 شده است.ما بخشیده  جهان است که از طرف خداوند به  این  خالل هیاهوي  

ي این زندگی هااین آرامشی است که به نیازها و فشار  !سبتی ابديي هوعد
از شیر تازه همچون کودکی که  ،خندد، با اعتمادمی زا ي فشارهاو بحران

ي ما با شیر شیرین خداوند هاکه روزي شکماست، مطمئن است  گرفته شده  
   خواهد شد.سیر 

  

و جویندگان خداوند او را خواهند  مسکینان غذا خورده سیر خواهند شد؛«
  )26: 22مزامیر (» دلهاي شما تا ابد زنده بماند! ستود.

  
و جان گرسنه را به چیزهاي  گرداندزیرا که جان آرزومند را سیر می«

  )9: 107مزامیر (» سازد.نیکو پر می
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 ما با غذا، یم.تهس نیازمندي موجودات هاز بسیاري جهات ما انسانا
این سوي بهشت هرگز راضی  در .ایمرضایت زنده همراهی و نوشیدنی،

از آنچه که قرار است اي  هگوید مزمی  به ما  نویسمزمور  چه  اگر  نخواهیم بود.
 آنچه در اینجا، اما حس خواهیم کرد در این دنیا شود را چشاندهبه ما 

فهمیم که هم پیش می  پس  .است  براي ضیافت نهایی  غذاییپیش    چشیممی
  بخشنده هستند.  خداوندِ  از سويِاي  ههدیو همه  همه    ابديضیافت  هم  غذا و  

اشتیاق و گرسنگی این با تا  کندمی ما را تشویق نویسمزمور بنابراین
فرار کردن و ي بیهوده هاچیز ازمان هايقلبکردن  لبریزبا و  زندگی کنیم

نه تسلیم پرهیزگارانه شویم و نه سرخوردگی  نشماریم. آن را خوار ،از پوچی
 يتظارگرسنگی را به عنوان درد ان خود قرار دهیم. يرویه رااي هبدبینان

 کند.می آماده ،کشدمی که دل را براي ضیافتی که انتظار ما را تحمل کنیم
از شامی لذیذ، همراه با ببرید. ي فیض خداوند لذت هاتک لقمهاز تک

 ي ضیافت عروسی.هامزه يدار و از همهي خندههالطیفه ي زیبا،هاشعر
 نوان قسمتی ازبه عگزاري شام شما هم مانند فریاد شکرعاي بگذارید تا د

  آن غذایی باشد که انتظار دارید در آسمان آن را بخورید. 
  

                                      جالل من و اما تو اي خداوند، سپر هستی به دورَم،«
  )3:3مزامیر  (» من.ي هسر فرازند

  
ست راستت پشتیبان من و د اي،تو سپر پیروزي خود را به من بخشیده«

  )35: 18مزامیر (» اخته است.فروتنی تو مرا بزرگ س بوده؛
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آدم، که به او روي و بنی اش باشی،گویم: انسان چیست که در اندیشه«می
و تاج جالل و اکرام را بر  او را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی نمایی؟

ه چیز را زیر و هم بر کارهاي دستت، او را چیرگی بخشیدي سرش نهادي.
 و جانوران صحرا را؛ گاوان را، به تمامی،گوسفندان و  پاهاي او نهادي

و هرآنچه را که از راه دریاها  و ماهیان دریا را؛ پرندگان آسمان،
  )8 -4: 8مزامیر (» گذرد.می

  

اهمیت گوید  ویرانگر به ما میرفتاري  کنیم که با  می  ما در جهانی زندگی
 يدانه هایا میلیارد هاما یکی از میلیون کند.می ا ظلمبه م و و ارزشی نداریم 

از  یعظیم  ِهِانبودر میان  ،غیر قابل تشخیصهستیم.  شن در ساحلی عظیم
که بخواهیم در جهان هستی  تما بیش از این اس يخواسته .هاانسان 

خواهیم که بایستد می کسی را خواهیم شناخته شویم،می سرگردان بمانیم.
خواهیم با می ما !یقه شهرتدق 15نه فقط براي  یت ما توجه کند.و به فرد

 جاللی که سپاه آسمانی را شگفت زده خداوند در جاللش سهیم شویم،
 تواند این اشتیاق و گرسنگی را ارضا کند.می بار دیگر فقط خداوند کند.می

 ریمداند ما وجود دامی مزامیر این است که خداي قادر متعال نه تنها يمژده
ه دتا ما را به جاللی که به ما وعده دا  نازل شداو    دهد.می  او ما را جاللبلکه  

 مقدسکتابشامل یکی از شگفت انگیزترین آیات    8مزمور    .برساندشده بود،  
از عبري همراه با  ترجمه ایم.شده هاز خداوند قرار دادتر ما کمی پایین. است

از  "یا فرشتگان "وجودات آسمانیم "یا  "خدایان"استفاده از کلماتی چون 
 عبري این آیهآنچه اصل  گیرد.می فاصله شاصلی يگیج کننده معنی

حتی فاسد شده با  کند که جالل ما،می ادعااین آیه  متفاوت است.گوید می
 هاانساناز این فقط براي تجلیل  از جالل خداوند است.تر کمی پایین گناه،

  .ما به خود است تشبهاوند براي اشتیاق خدي همکاشف بلکه نیست
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 گویند ومی ي خلقت به ماهاطور که نشانه  همان از آغاز عالم،
زنان را براي تعالی در نظر گرفته    خداوند مردان و  شود،می  آوریاد  نویسمزمور

نژاد باز  حتی به عنوان مخلوقاتی سقوط کرده، .بود انسان اوج خلقت او بود.
خواند. این جالل وقتی به حضور خداوند در آسمان جالل    پر  توانمی  را  يبشر

توانیم تصور کنیم که نمی بنابراین ما. خواهد بودنمایان بیشتر رویم چقدر ب
آنچه   چه احساسی خواهیم داشت.. چه شکل و  در آسمان چگونه خواهیم بود

 يلحظهانگیز خواهد بود که هر  شگفت  بسیارلحظه  آن  دانیم این است که  می
  شفا خواهد یافت. ،شودمی آشکار جاللی که درد در نورِ فقدان و م،از شرآن 
  

صالحان  دارد؛میاو اعمال پارسایانه را دوست  زیرا خداوند عادل است،«
  )7: 11مزامیر ( »روي او را نظاره خواهند کرد.

  
ون بیدار شوم، و چ  و اما من، در پارسایی، رويِ تو را نظاره خواهم کرد؛«

  )15: 17مزامیر ( »از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد.
  

 ياز مشاهدهو  آگوستین این را فهمیده بود یم.هست خداوند يما تشنه
چیزي  رسیدن به  براي  ها  آن   قراريبی   ایمانداران به این نتیجه رسیده بود که

کتاب جامعه   ينویسنده  .ندکمی  را از دیگران متمایزها  آن  ترعظیمآسمانی و  
  )11: 3( است.» ي ایشان نهادههاخداوند ابدیت را در دل«: کندمی اعالم 

 .کندمی عالی خداوند بازگو يمزامیر امید ما را براي دریافت آن هدیه
ما این امید را  بخشد.می با خود را به ما او مشارکتِ این هدیه خود او است.

 ».در میان ما مسکن گزید« آنکه کنیم،می ي مسیح تجربهادر شخص عیس
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ما به  بینی آن چیزي هست که باید بیاید.ولی این هم پیش )14: 1(یوحنا 
 آري به زودي« :کنیم که گفتهمی ددر کسی وج نگریم ومی سوي پیش

  )20: 22(مکاشفه » .آیممی
خلق شده توسط   در دنیاي سقوط کرده،  چیست؟در  پس نیکویی خداوند  

 سیاهی به خاطر گناه انسان، خداوند اشتیاق ما را ارضا خداوند و فرو رفته در
 چشمهوجد ما از این عطاي آسمانی سر .بخشدمی کند و به ما امیدمی
 يدانیم هستهمی چون ي ماست.هادر میان رنجآشکار شدندش گیرد و می

این  آن هسته خود خداوند است.. این نیکویی هرگز از ما جدا نخواهد شد
بلکه  ،زندگی غافل کند صنوعی نیست که ما را از مشکالتوجد واکنشی م 

 با چشمانی باز اطمینان هااحساسی قوي است که در رویارویی با تاریکی
. شودمی است که با شکرگزاري و پرستش به آن اشارهي وجداین  .کندمی

  کند.می مانوجدي که به ستایش هدایت
  

خدمت و سمت ما را به  ،زجرها زماننیکویی خداوند در  يهفشامک
 ما از حمایت خداوند غافلگیر آلود،جهانی گناه در کشاند.می اوپرستش 

از دنیاي گونه مزامیر مرثیه .گردیممی زدهاز فیض او شگفتو  شویممی
کنند، و به می یاناحساسات تاریک ما را بها آن شوند.می ما آغاز یدرون

 اما در نهایت ما را به سمت خداوند بخشند.می صداما ي روح هافریاد
که از تضرع   شود این است،می  آشکارسوگواري شخصی  در  آنچه    کشانند.می

بین این ارتباط  یمرسمی و به پرستش و شادي یمکنمی و شکایت عبور
از این دو نوع دیگر دارد.  از مزامیر وجود يگونه و دو نوع دیگرمزامیر مرثیه

این سه ژانر ادبی   عبارتند از مزامیر شکرگزاري و سرودهاي ستایش.مزامیر 
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سوي ما را به ها آن  هر کدام از  با یکدیگر ارتباط دارند.اي  هپارچ  به طور یک
  هستند. گونهمرثیهمزامیر ها آن و اولین کنندمی دیگري هدایت

 د و از خداوندنکنمی ه خداوند شکایتب هادر سختی گونهمرثیهمزامیر 
 وقتی خداوند پاسخ دعاها را داد، د که در مشکالت مداخله کند.نخواهمی

خداوند را به  تا دهدمی اري تغییر جهتزگي شکرهابه سمت سرود گوینده
خواست خود را در و معموًال  خاطر شنیدن و پاسخ دعایش شکر کند

ی از مزامیر گزاري به نوع سومي شکرهاسرود  شود.می  یادآورش  اگزاريشکر
  ستایش.سرودهاي ناب شوند یعنی می ختم

 د.رسنمی  به شکرگزاري و از آن به سرود ستایش  پس مزامیر مرثیه گونه
صداي کسی است که ارتباط خود را با خداوند   نوع از این مزامیر بیانگر  ؛ناولی

 ؛دومی  ل ترسان است.از خداوند خشمگین و در عین حا  و  ،بیندمی قطع شده
ارتباط دوباره برقرار  . یعنی شودمی زده سرودهتفبا صدایی شکرگزار و شگ

 يبا صدایی وجدانگیز براي ادامه ؛سومی .استبه آشتی رسیده  شده و
- پرستنده هیچ مانعی در رابطهو    شودمی  خوانده  ،احیا شده با خداوند  مشارکت

سه این سه را به عنوان  ؛گمانوالتر برو کند.نمی خود با خداوند حس ي
یافته مزمور جهت ی رایابی مجدد و سوم ور جهتم مز ،مزمور سرگردانی

واقع براي هر فصل از  در این توصیف بسیار مفید است. .کندمی بنديدسته
  زندگی ما مزموري وجود دارد.

شوند، می  ما آغاز  یمزامیر از دنیاي درونکه  مهم است به یاد داشته باشیم  
شدن در مصائب و احساسات و تثبیت  جا    نآبه ما اجازه مسکن گزیدن در    اما

کنند و در می زندگی احساسی ما را بیانها آن اگر چه دهند.نمی تاریک را
ر یکتاب مزام  متون روانشاختی نیستند.ها آن اام  کنند،می آخر به آن خدمت

 .وند توکل کنیمد در دردها به خداکنمی  تأکیدپرستشی است که  اي  هسرودنام 
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کنیم ما  عملگونه اینوقتی  .دهندمی سوق خدااین مزامیر ما را به سمت 
  بینیم.می مان را حل شده در جالل اوخود و مشکالت

  

ها آن قوم خود را از کتاب پیدایش شناخته بود. اصالت نویسمزمور 
خداوند  !انپدر ایمان عبرانی دیدند،می براهیمخود را در ا میراث نژادي و ملی

او دستور  به و واقع در بین النهرین ،ثروتمند يشهر .ابراهیم را از اور خواند
یت خود را نام عادت و گفت ثبات،می صدایی بود که رود.بداد که به کنعان 

وقتی به مقصد  به سمت سرگردانی در سفر به سرزمین موعود ترك کن.
 يهیک شهر به حاشی يحاشیهاو مدام از    نی او پایان نپذیرفت.سرگردا  رسید
از جهتی آن سرزمین   .شدنمی  شهري ماندگاررفت و در هیچ  می  يدیگرشهر  

از او دعوت خداوند  اما از جهتی به او تعلق نداشت. مال او و نوادگان او بود،
 شمکشکزندگی پر از این نوع چون یک مسافر و غریبه باشد. تا کرده بود 

الهی و سکونت  يترین خصوصیتش تحقق وعدهمهماي که زندگی. بود
  شد. می فرزندانش در سرزمین موعود را شامل

کسانی که  از نوادگان جسمانی و روحانی ابراهیم بود. نویسمزمور 
کردند در می استفاده هاو پرستندگانی که از این سروداند همزامیر را نوشت

 هادانستند که این پایان جدالمیها  آن  ماشته بودند، اساکن گسرزمین کنعان  
پیش روي یی درگیر بودند که در بیابان هاهنوز با کشمکشها آن نیست.

 مصائب،همچون مزامیر ها آن يي شاعرانههانوشته .ها قرار داشتآن
به عنوان این نوشتجات  د.نکمی بیانرا ها آن مستمر يهاو امید هاخواسته

 و آمال قوم خدا صدا هاکه به عذاب بودنداي هعطی ،الهام شدهی کالم 
  بخشیدند.می
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سرگردان در . ما هم مسافر هستیم نویسندگان مزامیر ابراهیم و همانند
 کنیم.می سفر خود فکر انتهاي به نگریم ومی پیش به. بیگانه یسرزمین

باز به  یافتد جایی که پدر با آغوشمی در آسمان اتفاق خانه، برگشت به
 باقی هاو کشمکش هاامید ،هاآرزوتا آن موقع ما هم در  ید.آمی استقبال ما

تحلیل   و  کنند تا عواطف خود را بدون تجزیهمی  مزامیر ما را دعوت  مانیم.می
کنیم. این مزامیر نه تنها به احساسات تاریک اجازه ورود به  اسحساو فیلتر 

چه که توان تغییر یا کنترلش را  از آن دنخواهمی بلکهند، دهمی وجود ما را
تغییر  براي عجیب است، در زمان درماندگی نداریم گیج و پریشان شویم.

ودي صداي سر آن زمان است کهگردیم. می امیدنا دهد،می آنچه ما را آزار
مان از ناامیدي يهارسد، حتی زمانی که گویی گوشمی  ما  از ابدیت به گوش

این نوا وقتی به  !شودمی سرود بلندتر صدايدهید:  گوش. نداشده ناشنوا
لیاقتی براي شنیدن آن نداریم   انتظارش را نداریم.  رسد که ما اصالًمی  گوش

ضعیفی است که ما را به داریم. این صداي آهنگ نن آاز  یو کمترین درک
کشد، می کند که در پایانش تشویقی انتظار ما رامی ادامه مسیر سفر تشویق

که در آسمان به مناسبت  ي مکرري استهاشویق صداي دست زدنتاین 
   شود.می شنیدهورود ما 
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شود که می حقیقی زمانی آشکار شاديِ" ؛چترسون. کی.به گفته جی
ولیت ئمس  وقتیکه    کسیحال آن  بهخوشا  .ارزش قائل باشیم  براي آنچه داریم

 را بر دوش خودرونی آدمی حاالت د ترینسخن گفتن از سخت دشوارِ
دوستان و  ،توانند ثمر آورندمی گیرد تا بگوید چگونه این احساساتمی

و  ، تنهایی،هاحتی در زمان توهیناو  .اطرافیانش او را به خوبی احاطه کنند
  "بود.گزار خواهد شکرخود دردهاي 

 .اولیه این کتاب است يتقدیر در نسخهاین پاراگراف آغازین از قسمت 
که در زمان نوشتن این کتاب  استد لیستی از دوستانی یآمی آنآنچه پس 

یی که در هاسازان آهنگ حتی اسامی آهنگ حضور داشتند. در زندگی من
 ایندر    نیزبخشید می  مرا قوتها  آن  زمان نوشتن این کتاب شنیدن موسیقی

 کنمیمتشکر    ؛مان کتی یاننیاز ویراستار مشتاق و باهوش  .آمده استلیست  
  .از همه همسرم بکیتر و سپس در ادامه از ترمپر، فرزندانم و مهم

ک دارم که بسیاري از افراد در زمان خواندن یک کتاب قسمت ش
ابتدا این چه خود من در زمان خواندن یک کتاب  تشکرات را بخوانند اگر

 کنندمی نویسیتوانم به افرادي که کتابی را پشتنمی خوانم.می قسمت را
دانیم که بخش فروش یک کتاب چه بخش می ما يهمه اعتنایی کنم.یب

 ها، به بخش فهرستهاقدیرخواندن بخش ت در واقع تا قبل از مهمی است.
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بدانم نویسنده از چه خوانم تا می کنم. این قسمت رانمی و مقدمه زیاد توجه
  دانی را چگونه انجام داده است.دانی کرده و این قدرکسانی قدر

ین کتاب شوند. گاهی مانند امی زمانی توسط شخصی نوشته هاکتاب
چرا چنین  این نویسندگان چه کسانی هستند؟ د.شومی توسط دو نفر نوشته

پیماید چیست و اگر می و مسیر سفري که این کتاب نویسند؟می کتابی را
 شود؟ اولین نیم نگاهمی خواندن این کتاب را تمام کنیم چه چیزي عاید ما

گردد   کتاب نسیبمیک  از خواندن  قرار است  که  است  من به آن هدف آخري  
اجازه بدهید به شما بگویم آورم. می بدست هاو من آن را از بخش تقدیر

در نسخه دوم این کتاب با تشکر کنم ها آن خواهم ازمی لیست اسامی که
: ن الندرخواهم از همکارانم در مرکز مشاوره دمی  کند.می   نسخه اول آن فرق

؛ ترپر لوکارت؛ ابی وانگ ؛ سوزان کیم ؛وندل موس؛ ژانت وایت؛ کتی لورنزل
و حکیم  پر شور ،افراد جوان هااین تشکر کنم. و راشل کلینتون ؛اندي ایدل

 دانند معناي سخن گفتن از مرگ و قیام چیست.می  کهکشی هستند  و زحمت
  دمند.می دیگرانقوت قیام و صعود را زندگی کرده و آن را در ها آن

دقیقی باشید ممکن است با خود فکر کرده باشد که ي  هاگر شما خوانند 
یکدیگر  بینرا  هاما بخش شود کتابی را به طور مشترك نوشت.می چگونه

نویسی به نفر دیگر و پس از نوشتن هر بخش آن را براي باز ردیمتقسیم ک
دهد می اولی فردرا به خود  يدیگر نوشته. آن شخص خوانده و باري دادیم

منتقل شده  مفهوم کنیم تا دو طرف از می نویسیو آنقدر آن را خوانده و باز
  .نداطمینان حاصل کن ،در هر بخش

دهد که می ن رااما به ما این اطمینا ،استاي هکننداین فرایند خسته
منتقل شده منعکس کننده نظر هر دوي ما به عنوان نویسندگان ي هاید

 عالی، کاريِي هچنین کاري مستلزم داشتن رابط کتاب است.ین مشترك ا
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این کتاب   .استو تفحص    بحث  ،ربراي تبادل نظ  یو اشتیاق  اعتمادي عمیق
ارتباط و تعامل است. زبانم از وصف وفاداري در واقع حاصل بیست و نه سال  

که   دومین گنجی  .قاصر است  یمهاگناه و شکست،  غم  ،فقدان  در زمان  ترمپر
  دارم خانواده و همسرم هستند.در زندگی مدت پنجاه سال  به

بار را  ترینکه سخت کنممی نثار آن کسانیرا یم هادانیقدر ترینعمیق
آنا تو بهترین مادر و همسر دنیا  اند.متحمل شدهدر فرایند نوشتن این کتاب 

فردي . انگیز هستیآماندا تو شگفت .م به خاطر صبرت از تو متشکر هستی.
اشتیاقت براي زندگی براي شوهر و فرزندانت   ساله و داراي قلبی مهربان.  سی

 آندرو تو پدر، شوهر و دوستی عالی هستی. شادي را به ارمغان آورده است.
 مند بوده و احترامشتبدیل به مردي شدي که به او عالقهآماندا تو براي 

  بودم شبیه تو بودم.تر کاش وقتی جوان .دکنمی

تواند مانند تو اشتیاق به نمی  هیچ کس.  شق زندگی من ربکاع  ،و در آخر
تواند مانند تو قلب مرا شکسته و نمی هیچ کس آسمان را برایم تداعی کند.

است که تا اي هزندگی با تو هدی دهد.باز جالل را نشان ي اهبه من چشم
تا جنگی می از تو متشکرم که وفادارانه ابدیت براي من به باقی خواهد ماند.

ات نیز هدیه خدا را بهتر بشناسی و ثمرات این نبرد و سفر خود را به خانواده
  .دهیمی

   -دن الندر- 
  
  

، نمودیماول این کتاب  ينسخهشروع به نگارش زمانی که من و دن 
آسان و قابل حصول اي هکه این پروژ کردیممی فکراي هبه طرز احمقان

هدف ما این   .چه چیزي در نظر دارد  ددانستیم که خداوننمی   خواهد بود. هیچ
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ي ما هاو خداوند اجازه داد که زندگی  بود که درباره احساسات منفی بنویسیم
اش هشود براي اثبات اعتقاداتی که در این کتاب درباراي هزمینتبدیل به 

ي هاعلف زند،می ي ما را شخمهااحساس کردیم خداوند زندگی نوشتیم.می
ود که شباعث تغذیه افرادي    تاآورد می را به باراي  هو میو  چیندمی هرز آن را

  طاقت فرسا بود.این فرایند دشوار و  کردند.می رشد شانهمراه ما در زندگی
در سن چهل و نه  ؛دوست خوب ما ري دیالرد 1993اکتبر سال  1در 

 سپري کرد. یاو زندگی خود را در خدمت و اشتیاق فراوان سالگی فوت کرد.
 1974کده الهیات وست مینستر در سال شرا در دان ؛ما بار اول ري هر دوي

کمت و بلوغی داشت اما ح .سال از ما بزرگتر بود 9او تنها  مالقات کردیم.
ثیر بسیاري أتاو به عنوان معلم ما    بود.  تولدش  تاریخبنا بر  که فراتر از سن او  

  است. گذاشتهبر زندگی هر دوي ما 

ادامه  را عتیقصیالت خود را در زمینه عهداو مرا تشویق کرد که تح
من و ري و دن  يسپس مرا به عنوان همکارش استخدام کرد. رابطه .دهم

 دوستی تبدیل شد. و صمیمانه يمعلم به رابطهو از رابطه محترمانه شاگرد 
در زمان چاپ نسخه دوم از این کتاب هنوز بعد از گذشت بیست سال جاي 

از با گذشت تقریبا دو دهه  کنیم.می مان احساسياهخالی او را در زندگی
ی را بعد ي عظیمهاما و همین طور خوانندگان ما شادي  این کتاب،  چاپ اول

این  چاپ اولسه پسر من زمان اند. تجربه کرده ي فراوانهاکشمکش از
   چهارده و ده بودند. ،شانزده ینکتاب در سن

پدر دو دختر زیبا به  اکنون سی و هفت سال سن دارد و پسر بزرگم
با همه فشردگی کاري و او  ده) و میا (شش) ساله است.(هاي گابیل نام 

فارغ یک ماه دیگر  تحصیلی و مخصوصاً مسئولیت بزرگ کردن دو دخترش،  
از  ر ساله ما امسال با کري ازدواج کرد،اسی و چه . پسرالتحصیل خواهد شد
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کوچکترین پسر ما  ستیم.مان بسیار خوشحال هدر زندگی دخترحضور این 
هم در ها آن .که دختر باهوش و مستعدي است ازدواج کردندرو با تیفانی ا

کند و تیفانی می  بانکی خصوصی کاریک  اندرو در    کنند.می  واشنگتن زندگی
ها آن يهاهمسران و بچه ،ما به همه فرزندان خود روانشناس بالینی است.

   کنیم.می افتخار

 .فراهم کردام ر زندگیرصتی استثنایی براي من ددوستی من با دن ف
حقیقی   عالمتیاو    واقعا پنجاه سال از اولین مالقات ما با هم گذشته است؟)(

 .هستم  ؛از فیض خداوند در زندگی من است. از بسیاري از جهات مدیون دن
بلکه به من کمک کرد  ،من شده رشد شخصیتی و روحانیاو نه تنها باعث 

 هات نزدیک شدن به دخترأانشجوي سال اول خجالتی که جرکه به عنوان د
خود عمل کنم و با  یبر اساس اشتیاق درون را به کناري بگذارم ورا نداشتم 

اش که حاال چهل و دو سال است که نام فامیلی(دختري به نام آلیس شیتز 
  ارم. ذتی بگاقرار مالق )به النگمن تغییر کرده

 تعلیم دادنبخش من براي الهام  ؛دنسی سال پیش بود که  تقریباً
در غیر این  .گشتاطالعات آکادمیک به کلیسا و زندگی شخصی افراد 

صورت ممکن بود من بقیه زندگی خود را در تنهایی صرف مطالعه متون 
البته (کردم.  می  ی دیگريي مختلفهامختلف و نوشتن مقاالت مبهم و کتاب

  ).ادم از این کارها را هم انجام د چند نمونه
او  خواهم از همسرم آلیس تشکر کنم.می از همهتر و در نهایت و مهم 
او زنی است داراي باطن و  عالی از سوي خداوند براي من است.اي ههدی

همیشه در کارهاي سخت مرا تشویق .  هم ظاهري زیبا. او به من اعتماد دارد
که متشاقم از   کندمی زندگی از عشقو فراتر از همه او با عمقی    نموده است

در آن  ام ازدواج با او بوده است.بهترین تصمیم زندگی برداري کنم.آن الگو
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لذت در کنار هم  ي زیادي را هاپس از آن ما سال  .زمان ما بیست ساله بودیم
  ایم.برده

  -ترمپر النگمن سوم-
  

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 






