
 روش کار

ای است بر آرمانهای ازدواج، شوهر،  آنچه که پيش روی دارید مطالعه
. ، فرزندان، و آزادی و تکامل که در پنج فصل ارائه گردیده است)زن(همسر 

. توانيد رئوس مطالب آن را مطالعه نمایيد برای آشنایی با این درس می
این مسير تمام مطالعۀ خود را با سير مطالعاتی فصل یکم آغاز کنيد و در 

   .تکاليف محوله را انجام دهيد

همچنانکه از ميان این پنج فصل عبور ميکنيد به بينشهایی درمورد 
به شرایط . الگوهای رفتاری توصيف کنندۀ خانواده های سالم دقت کنيد

از خود بپرسيد که چگونه ميتوانيد . درونی خانوادۀ خود حساس باشيد
   .خانواده بهبود ببخشيدارتباط خود را با سایر افراد 

دانشجویان دورۀ ليسانس پنج آزمون و دانشجویان دورۀ فوق ليسانس 
راهنمایيها با درنظر گرفتن آزمون . سه آزمون پيش روی خواهند داشت
   .مربوطه در پایان هر فصل قرار دارند

  مقدمه

تمدنهای باستانی و نوین، ارتباط زن و مرد را در اتحادی خاص که به آن 
ازدواج، محيطی . شناسند واج ميگویند تصدیق ميکنند و به رسميت میازد

  .مهيا ميسازد" خانواده"طبيعی را برای فراوری و تشکيل یک 

خانواده با در بر . از نظر تاریخی، خانواده سنگ بستر جامعه بوده است
. گرفتن مرد، همسرش، و فرزندان، بعنوان جامعه ای کوچک عمل ميکند

گتر یا ملت بستگی دارد به سالمت واحدهای خانوادگی توان جامعۀ بزر
چرا که مقر آموزش هنجارهای فرهنگی، ارزشها، و اخالقيات در . آن

  .آنجاست

هر فرد . خانواده های مستحکم، همچون یک تيم یا دسته عمل ميکنند
درون خانواده نسبت به شخص دیگر، حامی و وظيفه شناس ميباشد و 

در عين . آفرینی ميکند  در سالمت خانواده نقشبگونه ای منحصر به فرد 
حال، هر فرد در درون واحد خانواه تشویق به گسترش خانوادۀ خود 

  .ميگردد

  :این مجموعۀ درسی به چند دليل مفيد ميباشد

هدف آن گسترش خانواده های سالمی ميباشد که ميتوانند : یکم اینکه 
  .ضامن سالمت جامعه باشند



کند که بازتاب کنندۀ آرمان ازدواج  رفتاری را عنوان میاعمال و : دوم اینکه
  .ميباشند

کمک به برقراری پادشاهی خداوند ميکند، که در آن خداوند : سوم اینکه
حرمت داده شده و اراده اش آنچنانکه در آسمان است بر زمين کرده 

    .شود می

  مفروضات بنيادین

اقع زیستن در دو درس خانواده با این فرض نگاشته شده که زندگی درو
نخست، سطح افقی ميباشد که کار، تفریح و روابط انسانی . سطح است
انسانها سعی و اميد در یافتن خوشبختی و تکامل در . گيرد را دربر می

اما برای اینکه زندگی فرد . برخورد با دیگر انسانها در مقامهای متنوع دارند
بایست بگونه ای در سطح افقی آن معنی داشته باشد، سطح عمودی مي

این سطح عمودی ارتباط ميان شخص و خدا . مستحکم برقرار گردد
سليمان، . این یگانه ارتباطی است که به زندگی معنی ميبخشد. ميباشد

پادشاه خردمند به سادگی توضيح ميدهد که تا زمانی که خدا مرکز 
او این . زندگی ما نباشد، دستيابی به شادمانی پایا غيرممکن است

زیرا کيست که بتواند بدون او بخورد یا : " وع را اینگونه بيان ميکندموض
  )25: 2جامعه (   "  تمتع برد؟

   

  :اگر آنچه که گذشت صحيح است، پس منطقی است که بپذیریم

آرمانی وجود دارد که شوهر، همسر، و فرزندان ميتوانند در پی آن  - 1
  .ای سالم و خرسند بسازند باشند تا خانواده

دانشجویی ميخواهد حيات خانوادۀ خود را بهبود بخشيده و تا پایان  هر - 2
  استقامت بورزد

از آنجایيکه رفتار و اخالق درست و مانا از ذات خداوند سرچشمه  - 3
ميگيرند، یک ازدواج نيکو وابسته به زندگی مشترکی است که سيرت 

  .ذات خدا را منعکس مينماید

خانواده ای سالم و شهروندی نيکو   اصول و مبادی مسيحيت منجر به - 4 
  .ميگردد

یک خانوادۀ سالم، خانواده ای است که در آن شوهر همسر خود را   -5
همچنانکه مسيح کليسا را دوست داشت دوست دارد و زن، 



همچنانکه کليسا از مسيح اطاعت ميکند مطيع شوهر خود ميباشد و 
  .فرزندان در این محيط رشد ميکنند

i6 - ليت اعضای خانواده این است که خدا را با تمام قلب بزرگترین مشغو
خود دوست بدارند و دیگران را به همان اندازه که خود را دوست دارند 

  .محبت نمایند

بر پایۀ این عقيده استوار است که " چشم انداز مسيحی"تعهد ما به یک 
خدای متعال به مخلوق بشری خود امکان زندگی ای کامل را عطا کرده 

رچند که گناه انسان را با خدا بيگانه نمود، ليکن خدا بواسطۀ ه. است
محبت خود در عيسی مسيح عمل نمود تا ما را در شباهت خود در پی 

: این قسمت از کال م را مطالعه نمایيد . قداست و عدالت بازسازی نماید
  . 32 – 17: 4افسسيان 

. رابر خدا استگناه چيزی بيشتر از بی توجهی بوده، و درواقع عصيان درب
تنها خدا ميتواند گناه را ببخشد چراکه انسان در مرمت آنچه که ویران 

ارتباط با خدا بواسطۀ اعمال انسانی هرقدرهم که .کرده ناتوان است
از طریق مرگ مسيح، خدا رستگاری . سخت تالش کند، بدست نمی آید

ن نموده و در قيام او، پيروزی بر شيطان را تضمي. را به مخلوق خود رساند
  .اطمينان زندگی با خدا را پس از داوری دنيا اهدا کرد

در این روند بازخریداری و رهایی است که انسان پایۀ زندگی بر روی زمين 
ای برای انجام اعمال  تنها در این آرمان است که فرد انگيزه. را می یابد

س و شخص دستورات خدا را نه از روی تر. نيک و جالل دادن خدا می یابد
یا اعتقاد به نجات از طریق اعمال خود انجام ميدهد، بلکه به این دليل که 

زندگی که ایماندار برای آن خوانده شده است بر خالف . پدر را دوست دارد
. کرده آن حياتی است که بطور معمول در زمان نداشتن نجات زندگی می
نسانی جایی که طمع، انتقام، حيله و تالش برای کسب شایستگيهای ا

زمانی که فرد نجات می یابد، . نشانه های موفقيت محسوب ميشوند
دقيقا . اندیشه و کردار توسط روح خداوند تعریف و توانمند ميگردند

همانطور که خدا، عيسی و روح القدس، در اتحاد کامل کارميکنند، 
همچنان برای خانواده نيز این امکان هست که مشابه همين روش عمل 

  .کنند

ای که خدا ميان مسيح و کليسا ایجاد نمود سيرت و حد محبت او را  رابطه
. این رابطه همچنين رابطۀ زن و شوهر را تعریف ميکند. نشان ميدهد

دورنمای مسيحی، تصویری از خانواده ترسيم ميکند که در آن اعضای 
خانواده بواسطۀ عيسی مسيح با خدا رابطه دارند و روح خدا آنرا تقویت 



راین جاست که خدا جالل می یابد و خانواده به رفيع ترین حد د. ميبخشد
  .رضایت ميرسند

  عناصر حياتی

در مقایسۀ این ) دانشجو(دراینجا سه اصل را ميبينيم که به نظر شما 
  .درس و اختصاص دادن آن با زندگيتان بحرانی بنظر می آیند

زندگی شاخص ترین عنصر درمعادله، درک طبيعت خدا و خواستۀ او در  - 1
  .انسان است

دومين عنصر شاخص و حياتی این است که بدانيم و درک کنيم که  - 2 
  .چگونه انسان گناهکار ميتواند به شکل خدا دوباره ساخته شود

سومين عنصر حياتی و شاخص درک آن است که چگونه یک مقصود  - 3
  .الهی در دنيایی غير معنوی عمل ميکند

  بخش یکم

  آرمان ازدواج

بدشناختی بشری القا کنندۀ این امر است که زن و مرد مکمل طبيعت کال
برخی تمایزات موجود . ندارند  یکدیگر هستند، چراکه به تنهایی قوۀ باروری

مربوط به فيزیولوژی، برخی دیگر فرهنگی و برخی دیگر مربوط به روشی 
  .است که خدا ما را خلق کرده 

ی، مرد و زن از بسياری جهات باوجود تفاوتهای ظاهری و دیگر تفاوتهای بدیه
هردو دارای نيازهای دینی، اجتماعی، احساسی . به یکدیگر شبيه ميباشند

و فيزیکی ميباشند، هرچند که هر فرد منحصرًا صاحب خصوصيات فردی 
و شباهتهای ميان این دو جنس، مرد و زن  درميان همۀ تطابقات. ميباشد

و روابطشان سوالهایی مطرح  آنقدر از هم متمایز هستند که دربارۀ نقشها
   .گردد

. با پيگيری آرمان زناشویی، آنرا بعنوان مشارکت کاوش خواهيم نمود
اشاره دارد بر اینکه طرفين برای . مشارکت داللت بر برقراری تساوی دارد

در ارتباط . ارتباطی که مطلوب و یا الزم است به یک اندازه تالش ميکنند
. شریک بيشتر از هر نوع دیگر شراکت ميباشدزناشویی، ارتباط صميمانۀ دو 

طرفين ازدواج زندگی خود را با هم درميآميزند و نسبت به حمایت از یکدیگر 
   شوند متعهد می



شراکت واقعی آنجاست که دوطرف درگير به یکدیگراطمينان داشته و درآنجا 
، چنين شراکتی بارآور همبستگی سالم. اعتماد کامل و وفاداری برقرار باشد

همچون تمام شراکتها، ازدواج بر پایۀ اطمينان و . گرم، و لذت بخش ميباشد
گيرد که  گردد، ليکن یک ضرورت دیگر را نيز دربر می وفاداری متقابل بنا می
   .همانا عشق ميباشد

زناشویی به اصولی که ازدواج بر آن قرار گرفته ) مشارکت(قوت و دوام رابطۀ 
در برنامۀ خدا، . باشد ول وابسته است، میو تمایل طرفين به تقبل آن اص

در زمانهای آغازین تمدن، . ازدواج برای یک مرد و یک زن درنظر گرفته شده
. گرفته است مرد از حدود این آرمان فراتر ميرفته و زنان بيشتری برای خود می

چند همسری هنوز هم در برخی نقاط دنيا رواج دارد، ليکن مقصود الهی، آن 
  .نيست

. ال در شراکتها قوانين و شرایطی برای فسخ آن در نظر گرفته ميشودمعمو
موسی طالق را در اسرائيل اجازه . اما ازدواج ميبایست توافقی دائمی باشد

ليکن از ابتدا طالق در برنامۀ . داد چراکه قوم نخواستند آرمان خداوند را بپذیرند
  .اجازه داده شده خداوند جایی نداشته است و تنها در شرایطی بسيار خاص

  .را با دقت مطالعه نمایيد 16-12: 7و اول قرنتيان   10- 4: 19متی 

ازدواج یک شراکت رسمی و الهی ميان یک مرد و یک زن بوده : اصل بنيادین
  .و محيطی درخور برای بدنيا آوردن و پرورش فرزندان ميباشد

  قسمت یکم

  توقعات فرهنگی

ل و شرایطشان بگونه ای وابسته به جامعه متشکل از افرادی است که اعما
در جامعه ای اینچنين، . هم عمل ميکند و دربر گيرندۀ عناصر خود و بد است

سازگاریهایی با دستاوردها و عادات انسانی برقرار ميشود که فرهنگ آن 
ميباشد، " قابل پذیرش"فرهنگ به معنی رفتار بشری . جامعه را شکل ميدهد

به بيان دیگر، فرهنگ از حقوق و . نيت نميباشدليکن به معنی عدالت و روحا
قوانينی حمایت ميکند که خواه بوسيلۀ قانون و خواه بنابر توافقات متقابل 

ارزشهای متعارفی که جامعۀ هر عصری تعيين ميکند و .اعمال ميگردند
شمرد، هنجارهای مورد توقع آن جامعه را  رفتارهایی که جامعه آنرا مجاز می

  .تشکيل ميدهند

درحالی که فرهنگ جامع و فراگير هر جامعه معيارهای کلی را برای 
شهروندان تحت سلطۀ خود تعيين ميکند، خرده فرهنگها، این معيارها را برای 



این . گروه های ویژۀ قومی و نژادی، اجتماعی، و مذهبی دوباره تعریف ميکنند
لکه این امر ب. امر باعث نميشود که خرده فرهنگها را ویرانگر قلمداد کنيم

همۀ مردم در تمام آنچه که فرهنگ ملی متعارف : بدیهی را اظهار ميدارد که
   .شوند ارائه ميکند شریک نمی

عالقۀ : برای رفتاری نامتعارف عوامل محرک گوناگونی وجود دارند، همچون
گروههای نژادی به سنتهای منحصر به خود و لذت بردن از پيروی آنها؛ یا اینکه 

تواند هميشه از شادی فرد ثروتمند خشنود گردد و بنابراین  میشخص فقير ن
بعضی ترجيح ميدهند که فعاليتهای . دهد اعمال ثانوی دیگری انجام می

روزمرۀ خود را انجام دهند و هيچ عدم سازگاری در آنها نمی یابند، حتی 
ر زمانی که دریابند آن فعاليتها از سطح و مقام ایشان پایين تراست و تعجب آو
نيست که افراد معتقد به باورهای مختلف مذهبی نسبت به غير مذهبيون 

  .پيرو مبانی رفتاری در سطح باالتری هستند

به زبان ساده، بدليل اینکه فردی در تمام بده بستانهای فرهنگی شریک 
در بسياری موارد فرد ممکن است . توان او را کجرو دانست نميشود نمی

همچنين، . کسی باشد که پيرو اکثریت است شهروندی بسيار مطلوبتر از
فرد یا گروهی که به خود جرات ميدهد تا از اکثریت پيروی نکند ممکن است 

درضمن، شخص ضعيف ممکن است برای . مورد استهزا و ریشخند قرار گيرد
   .جلوگيری از مورد انتقاد قرار گرفتن، با سنتها و عادات جامعه همنوا گردد

دواج، از فرهنگی به فرهنگ دیگر و در ميان خرده فرهنگها از" آرمان " مفهوم 
مهم نيست که هنجارها چه هستند، چرا که . و حتی بين مردم تفاوت دارد

هميشه هنجارهای اجتماعی وجود دارند که فرد مجبور است تا با آنها مواجه 
در این فصل رابطۀ زناشویی را بعنوان یک . شود و سروکار داشته باشد

کنيم که چگونه شراکت  کنيم و سپس مالحظه می رسی میشراکت بر
  .زناشویی باعث تالقی مسئوليتهای کاری و صميميتها ميگردد

  ازدواج. الف

از دیدگاه سنتی، ازدواج به معنی . هر جامعه ای با سنت ازدواج آشنایی دارد
وصلت یک مرد با یک زن ميباشد که به منظور همدمی و توليد مثل انجام 

در سالهای اخير، اندک جوامعی از این سنت روی تافته و ازدواج را  .گيرد می
ليکن این، نه از دیدگاه . وصلتی مدنی ميان دو فرد همجنس بجا ميآورند

   .سنتی و نه از دیدگاه کتابمقدسی، تعریف ازدواج نيست

با درنظرگرفتن دوجزء توامان ازدواج، همدمی و توليد مثل، جوامع بمنظور 
دن این قرار، قوانينی برای آن وضع ميکنند تا بتوانند برخی جنبه قانونمند کر

این قوانين اجتماعی معموال . های زندگی خانوادگی را تحت کنترل بگيرند



مقولۀ آموزش، سالمتی، خانه و مسکن، خدمت سربازی، بدرفتاری   به
  .و روحی، و ماليات ميپردازند) فيزیکی(جسمی 

گمان از ملتی تا ملتی دیگر و  رد خانواده، بیانتظارات فرهنگی عمومی در مو
هرچند که قانونی مصوب . کند از گروه مردمی تا گروهی دیگر تفاوت می

نباشند، ليکن این انتظارات در زمان خود به هنجارهای جامعه مبدل گردیده و 
این هنجارها ميتوانند بعد وسيعی از رفتار . گردند با بازنگری دقيقتر تقویت می

وۀ پشتيبانی مالی خانواده، روشهای پرورش کودک و مسئوليتهای را بعال
  .والدین را تحت پوشش بگيرد

در بعضی جوامع، ازدواج ممکن است بيشتر به شراکت کاری شبيه باشد تا 
درچنين شرایطی به ازدواج . گردد اتحاد دو همدم که بر پایۀ عشق بر پا می

یا ممکن . قی نگریسته ميشودبعنوان یک الزام برای جلوگيری از فساد اخال
درچنين محيطی، . است وسيله ای برای آسایش خاطر به دالیلی دیگر شود

در این قرارداد، . است تا دربر گيرندۀ دو زندگی" قرارداد " ازدواج بيشتر یک 
ازدواج ممکن است هدفی را به انجام برساند، ولو زوج ازدواج کرده همدیگر را 

  .دوست نداشته باشند

. فرهنگ و نه جامعه نميتوانند عشق، هماهنگی، و رئوفت را قانونمند کنندنه 
تواند خود تشخيص دهند که آیا خانواده باید بيشتر  می  فقط اعضای خانواده
اما خوشایند است که بگویيم که معموال مردم از خانواده . متمایز شود یا نه

ای رفتاری پذیرفته ها توقع هماهنگی و توازن دارند، یا حداقل مخل هنجاره
  .شده نباشند

  کارعملی

بر روی یک برگ، فهرست انتظاراتی که در جامعۀ خود در مورد ازدواج و حيات 
اگر دوست دارید ميتوانيد . خانوادگی با اهميت بيشتری ميبينيد بنویسيد

  .فهرست خود تهيه نمایيد" بی حاصل" و " بارآور" تحت دو عنوان 

  شراکتهای کاری. ب

ی رسمی و غير رسمی برای کارکرد جامعه طبيعی و ضروری شراکتها
از بعد ارزشی این شراکتها برپایۀ اعتماد بناگردیده و فرض بر این .ميباشند

چراکه . است که طرفين دخيل در شراکت نسبت به یکدیگر صادق هستند
اگر یک طرف تقلب کند، طرف دیگر متضرر . برای نفع متقابل شریک شده اند

برند و در  ما جایی که صداقت حاکم است، هردو طرف نفع میا. گردد می
   .کنند صورت زیان هردو احساس مسئوليت می



قوانينی که گذرانيده . یکی از کارکردهای دولت تشکيل و تنظيم شغل است
دهی به امنيت و رضایت بخشی و جلوگيری از  شوند بمنظور نظام می

تی سياستهای ساماندهی وق. باشند استثمار انسانها و محيط زیست می
وجود نداشته باشند، وقتی که احتمال دستگير شدن وجود نداشته باشد یا 

وقتی که مجازات درنظر گرفته شده برای قانون شکنی سبک باشند، 
انسانهای طمعکار برای نفع خود از شرایط سوءاستفاده نموده و از زیرپا نهادن 

  .دهند راه نمیدل   افراد ضعيفتر در برابر خود تردیدی به

. دهند که خارج از آن عمل نمایند حتی در برابر قانون مصوب، مردم ترجيح می
دهند تا  کنند و یا به مسئولين رشوه می یا عمل غيرقانونی خود را پنهان می
گاهی جوامع از رفتارهای غير هنجار . نظرشان را بسویی دیگر برگردانند

همه "   :د آنهم به این دليل کهتراشن چشم پوشی کرده یا برای آن عذر می
کند که پنهان   یا اینکه افکار عمومی گمان می". دهند این کار را انجام می

تنها راه پيشرفت و روش زیرکانه برای ادارۀ امور کاری   بازی کاری و حقه
این دليل دفع تقصير از عمل مزبور نميکند، بلکه تنها تحریکی . باشد می

   .دادن درست کاری واقعی و کمال است انگيزاننده برای از دست

  کارعملی

در چند پاراگراف اوضاع کاری در جامعۀ خود را بنویسيد و آنچه را که از دید 
سپس به این سواالت زیر . نماید را اضافه نمایيد شما درست و نادرست می

بگونه ای ...) کاسبی، تجارت و(            راهبری یک حرفه. پاسخ دهيد
ی نيرنگ چقدر مشکل است؟ آیا صداقت کامل در معامالت کاری صادقانه و ب

کنم شریک من مرا فریب  از شرکاء مورد توقع است؟ زمانی که احساس می
شوم؟ چه فشارهایی در نتيجۀ درست کاری و  داده به چه چيزی متوسل می
  کشم؟ صداقت در کار را انتظار می

  شریک دوستی. پ

ها، ارزشها و عالقه های  ه جهان بينیجوامع دربرگيرندۀ افرادی هستند ک
در جامعه ای بزرگتر، برای افراد مهم است که . مشترک و غيرمشترک دارند

هایی صميمانه تر با افرادی با دیدگاههای مشابه به زندگی برقرار  دوستی
این دوستيها ميتواند با همسایه، همکار، دوست دوران کودکی . نمایند

ت دوستيها به آن جهت است که مردم به اهمي. مدرسه بوجود آید  یا
وابستگيها آزادانه شکل ميگيرند؛ . همدلی، تشویق و گفتگو احتياج دارند

خيلی از آنها دیرپا؛ و خيلی از آنها هم در اثر احساس عميق مورد عالقه بودن 
   .بوجود می آیند



جوامع بزرگتر عموما چگونگی تشکيل و حفظ دوستيها را تحت قائده و نظارت 
بنابر انتظارات فرهنگی، دوستيها نباید باعث مختل شدن حرفۀ   .در نميآورند

معهذا زمانی . کسی، یا بازداشتن او از برقراری دوستی با دیگر مردم شوند
محتمال اعضای . که فرد ازدواج ميکند، دوستيهای او در درجۀ دوم قرار ميگيرند

رابطۀ متعارف خانواده دوستيهایی را که مخرب اخالق شخص یا مخل 
   .پسندند زناشویی باشد نمی

در برخی جوامع به هرنحو، فرهنگ جاری گرایش به تشویق فعاليتهایی دارد 
. که شوهر را بعد از ظهر از خانواده دور نگهداشته و با دوستانش وقت بگذراند

گذارد  جایی که مرد بر خانواده حاکم است، این تسلط وی را تحت فشار می
ضر نباشد بلکه با دیگرانی وقت بگذارد که همان چشم انداز تا در خانه حا

واضح است که این شيوه . کوچک شمارنده رفتاری را نسبت به ازدواج دارند
او نيز از محيط خانه غایب شده و اوقات بسيار . برای زن نيز محتمل است

گذراند و بدین طریق بدل به همسر و  خود را با دوستان همجنس خود می
   .ی توجه ميگرددمادری ب

  کار عملی

. بر روی کاغذ توقعات فرهنگی محيط خود را در مورد دوستی فهرست کنيد
گيرند؟ زوجين چگونه دوستيهای خود را کنترل  دوستی ها چگونه شکل می

  کنند؟ جنبه های مثبت ومنفی دستاوردتان چيستند؟ می

  قسمت دوم

  انتظارات مسيحی

بد که قصد آن ایجاد رابطه ای سالم با مطالعۀ کتاب مقدس، فرد در مييا
زوج اوليه، آدم و حوا، بنظر می آید که از هم سخنی و دوستی با . باشد می

اما ). را بخوانيد 3- 2پيدایش . (بردند خدا پيش از تمردشان، بسيار لذت می
. بدليل گناهشان، هردو از بهشت رانده شدند. شرایط همچنان باقی نماند

از نظر فيزیکی، . و معنوی گناهشان را دیدند) فيزیکی(بدین گونه نتایج مادی
مرد کارهای مشقت بار بيشتری را در پيش روی دید و زن فرزندان خود را با 

توانند تصميم بگيرند که  دقيقا به همان اندازه که زن و مرد می. درد بدنيا آورد
هریک از خدا را خدمت کنند یا نه، به همان اندازه نيز ازدواجشان ميتواند به 

نزاعهای زن : یک مثل نتيجۀ ناخوشایند آن را اینچنين بيان ميکند. دوراه برود
در جایی دیگر مثلی ) 13: 19امثال .(مثل آبی است که دائم در چکيدن باشد
هرکه زوجه ای یابد چيز نيکو یافته : دیگر شرایط مطلوب را اینچنين بيان ميکند
رفتار یک ). 22: 18امثال . (ستاست و رضامندی خداوند را تحصيل کرده ا



شوهر مسيحی نسبت به همسرش برخاسته از رابطۀ وی با خداوند بوده و 
   .از عشقی فداکارانه انگيزه مييابد

در ميان اصولی که روابط مسيحی را هدایت ميکند، ميتوان به این اصل مطرح 
زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان : " شده توسط پولس رسول اشاره نمود

" مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است؟
دانست که وقتی دو نفر همبسته  این رسول می). 14: 5دوم قرنتيان (

شوند در حالی که یکی بسوی شرارت گرایش داشته و دیگری بسوی  می
مسيحيان وقف شده بدنبال کسی هستند که . عدالت چه خطراتی دارد

این اصل در موارد عملی تر . روحانی خود را با وی درميان بگذارندموضوعات 
   .همچون فرزندان، اعمال گذشته، و روند معمول زندگی وسيعتر ميگردد

  شراکت ازدواج. الف

این آفرینش . آفریده گردیدند" بصورت خدا" در عمل خالقانه خداوند، نوع بشر 
" ین معنی است که آن گردد و به ا به صورت خداوند شامل زن و مرد می

). " 27: 1پيدایش . (باشد، بلکه روحانی نمی) فيزیکی(مادی " صورت
ميان خدا و انسان همچنين در ارتباط زن و شوهر نيز آورده شده " شباهت 

" مناسب" این عقيده که زن برای اینکه برای مرد ). 24- 20: 2پيدایش (است 
بوده که این امر را برای زن باشد آفریده شده، بيانگر تفاوت ميان ایشان 

زن . ممکن ميگرداند تا چيزی منحصر به فرد برای زندگی مرد اهدا کند
از آنجایی که . تواند مرد را به گونه های چشمگيری دستگيری نماید می

هيچيک از حيوانات نتوانستند همکاری مناسب برای مرد باشند، از این روی 
دليل زن موجودی پایين تر از مرد  بدین. زن از بدن خود مرد تشکيل گردید

او نيروی باروری و غنی سازی زندگی . نبوده و با مرد در یک سطح قرار داد
   .مرد را در دست دارد و مرد نيز موقعيت توانمند نمودن زن را داراست

اصوال ازدواج زمانی رخ ميدهد که یک مرد و یک زن با یکدیگر وصلتی دائمی 
وب، طرفين از نظر روحانی، احساسی و اخالقی درشکل مطل. انجام ميدهند

آنها با سنجيدن جوانب، تعهد کرده اند که نسبت . جفتی برای دیگری ميباشد
قول داده اند که در بعهده گيری نقشهای مخصوص . به یکدیگر وفادار بمانند

این تعهد محيطی گرم و عاشقانه ایجاد . به خود احساس مسئوليت کنند
وقتی زن و شوهر به یکدیگر . انواده در آن رشد ميکنندميسازد که اعضای خ

خانه ای امن، پناهگاهی . متعهد ميمانند فرزندان احساس امنيت ميکنند
دلپذیر برای اعضای خانواده مهيا ميکند تا از فشارهای مخرب انتقاد و طرد 

   .شدگی وارده از محيط بيرون، به آنجا پناه آورند

گذارد که ازدواج چيزی فراتر از رابطه ای غير خداوند هيچ نقطۀ ابهامی نمي
تعهد زن و شوهر آنقدر مهم است که . رسمی بوده و عهدی الزام آور است



. هرچه که این رابطۀ زناشویی را نقض و بيحرمت نماید را محکوم کرده است
، همچون داشتن رابطۀ جنسی پيش از ازدواج )زنا(بيوفایی در زناشویی

دليل بدنامی، خطر ابتال به بيماریهای مقاربتی و یا نه فقط ب. نادرست است
بارداری ناخواسته این عمل نادرست است، بلکه داشتن رابطۀ جنسی خارج 

از ازدواج برای یک فرد مسيحی زیرپاگذاری تعهد نسبت به خداوند بوده و گناه 
باشد  همچنين زنا دشمن بالقوۀ رابطۀ زناشویی می. به مسيح ميباشد

: 2مالکی               .یک طرف را نسبت به طرف دیگر نقض ميکندچراکه تعهد 
  .را با دقت بخوانيد 20-12: 6و اول قرنتيان  16- 10

از منظر یک مسيحی، تصميم به ازدواج با عشق به خدا و عشق به یکدیگر 
عشق چيزی فراتر از یک شور عاطفی بلکه پيوند خورده با . گردد اتخاذ می

واج، عشق فرد نسبت به دیگری بخاطر خود آن شخص در ازد. تعهد ميباشد
. باشد، نه متعلقات مادی و یا بخاطر افتخار بدست آمده از ازدواج با او می

همانطور که خدا مارا بی قيد و شرط دوست دارد، همانگونه از ما انتظار دارد 
که تمام تالش خود را برای برقراری محبت بدون شرط در رابطۀ زناشویيمان 

عشق به خدا و یکدیگر، ازدواج را خالص، سالم و رضایتبخش نگاه . ببندیم بکار
   .ميدارد

  کارعملی

نکاتی را که از کتابمقدس آورده شده را با دقت بخوانيد و شرحی کوتاه 
   .درمورد انتظارات از شریکين ازدواج بنویسيد

  شراکتهای کاری. ب

منظور نفع مادی شراکت زناشویی مانع دیگر شراکتهای زن و شوهر که ب
اما یک شراکت کاری باید بر طبق اصول مسيحی برقرار . گردد هستند نمی

زن یا شوهری که وارد این شراکت ميشود باید متوجه وسوسه های . گردد
   .طمع و بی وفایی شده و خود را در برابر آنها ایمن سازد

در جایی که  .تقریبا بيشترین شرایط آزار آور در جوامع ناسالم بوجود می آیند
روش معمول ترقی در کار استفاده از راههای نادرست و فریبکارانه است، 

رشوه، تقلب در امور اداری، دروغ و . صداقت بخرج دادن کارها مشکل مينماید
ناراستی با خریدار و تقلب عموما مسائلی هستند که وجدان فرد مسيحی 

ليکن شخص . ميکند با آنها مقابله) خواهد شبيه مسيح باشد کسی که می(
وفادار بودن به خدا، یا خود را از : مسيحی باید مهمترین چيز را اتخاذ کند

زمانی که زن و شوهر برای ادارۀ زندگی در جامعه . سختی و کمبود رها کند
ای گناهکار اتفاق نظر نداشته باشند، آنوقت مشکالت نابایسته ظاهر 

يارهای بهتری که دنيا ارائه ميکند، آنگاه که زن برای لذت بردن از مع. ميگردند



آورد و شوهر نيز برای برآورده کردن لذت  به شوهر خود برای پول فشار می
یازد، ازدواج آرمانی عميقا خدشه دار  همسر به راههای نادرست دست می

  .ميگردد

اهميت صداقت در خانواده بعنوان معياری مهم برای تعهد آنقدر باالست که 
ی خانواه در بيرون از آن محيط درگير اعمالی نادرست وقتی یکی از اعضا

سود مالی اگر به . ميگردد، بازتاب آن هميشه در داخل خانواده نمود ميکند
چه . قيمت از دست دادن درست کاری و خانواده باشد هيج ارزشی ندارد

خود ) خانواده(تمام دنيا را صاحب گردد اما نفس ) یا زن(سودی دارد که مرد 
   ) 26:  16مقایسه کنيد با متی. (ست بدهدرا از د

بسيار باعث تاسف است که مسئولين دولت خود در کارهای ناروا مشغول 
. توانند اوضاع را روبراه نمایند ليکن در نهایت خود صاحبان کار می. ميگردند

بنابراین نکتۀ انتقادی این نيست که اعمال غيراخالقی یا غيرقانونی در بيشتر 
ولی سوال این . فرض مسلم این است  .ری نفوذ نموده استجنبه های کا

است که شخص به این شرارتهایی که هرروزه شاهد آنهاست چگونه باید 
پاسخ دهد؟ آیا باید تسليم شده و درستکاری خود را از دست بدهد، یا اینکه 

باید به گونه ای صحيح، قانونی و اخالقی رفتار نماید؟ برای اختيار نمودن 
واالتر از حد مالک، ممکن است فرد درآمد خود را از دست بدهد، اما سلوکی 

شرافت و درستکاری دارایی های . شرافت و درستکاری خود را حفظ کند
به ترتيب، . کنند باشند چراکه شخصيت او را توصيف می باارزش هر فرد می

وقتی که شخص کاری . گردند آنها با انجام آنچه که درست است تعریف می
دهد، جایی برای شرمساری و  که با معيار خداوند درست است انجام میرا 

    .از دست دادن آبرو نخواهد بود

  کارعملی

بطور مختصر شرح دهيد که از یک مسيحی در شراکت شغلی چه انتظاراتی 
   .ميرود

  شریکهای دوستی و رفاقت. پ

ها توانند بمنظور تشویق و کمک متقابل در کار های غير رسمی می دوستی
نخستين وظيفۀ . اما نباید توجه را از رابطۀ زناشویی بردارند. شکل گيرند

همينطور نخستين وظيفۀ زن در . شوهر در قبال همسرش است ، نه دوستان
وقتی کسی ازدواج ميکند، . باشد نه دوستانش برابر شوهرش می

زن و شوهر . دوستيهای قدیمی پایان نمی یابند، بلکه تغيير می یابند
  .کنند و اولویت دوستی را در یکدیگر می یابند ن یک تيم فعاليت میهمچو



معاشرات بد، اخالق !فریفته مشوید" دهد که  کتابمقدس اینچنين هشدار می
شریک . شود این قاعده در تمام دنيا رعایت می." حسنه را فاسد ميسارزد

اثيرات مخرب برد تا این قاعده را رعایت کند و از ت ازدواج تالش خود را بکار می
سعدی شاعر ایرانی . که خارج از رابطۀ زناشویی وجود دارند، فاصله بگيرد

  :چنين نوشته

  . هر که با بدان نشيند نيکی نبيند

  وحشت آموزد و خيانت و ريو           گر نشيند فرشته ای با ديو

  نکند گرگ پوستين دوزی                  از بدان نيکوی نياموزی

  )پند بيست و چهارم – باب هشتم –گلستان (

دوستان ميتوانند به خانواده ای که در شرایط بحرانی و نياز است حمایت 
آنچه که در اینجا مطلوب است، این است که آن عشق بی ریا . زیادی نمایند

و توجه به یکدیگر، افراد را نسبت به آشنایانشان که ميتوانند برای ایشان 
با احترام به تقویت پيوندهای خانوادگی یا  این نياز،. مفيد باشند ترغيب نماید

  .همفکری در زمان سختی ميتواند برآورده شود

  کارعملی

در شرحی کوتاه انتظارات از رفتار مسيحی در رابطۀ دوستی را توصيف 
   .نمایيد

  قسمت سوم

  مالحظات عملی

اصلی ترین عامل محرک . باشند دالیل شکل گيری شراکتها بسيار متعدد می
بعنوان مثال، . گردد شراکت بوسيلۀ خود ماهيت شراکت معلوم میبرای یک 

هرکدام از . شخصی ممکن است شراکت کاری را برای کسب پول برگزیند
طرفين به این امر واقف هستند که دليل وارد شدن به این قرارداد نفع مالی 

مشخصی ميباشد و بمنظور رسيدن به اهداف متقابل هریک از ایشان به 
افراد درگير در این شراکت همچنين ميتوانند جوی . زمند استدیگری نيا

عاطفی از رابطۀ خود برقرار نمایند و اگر مایل باشند، ممکن است بر 
ميدهد،   ویژگيهایی که به شراکت معنایی فراتر از منافع مالی و اجتماعی

   .صحه بگذارند



. کنيم یبعضی شراکتها بدون دخالت ما و بعضی دیگر را خودمان انتخاب م
آن ) یکم : برای آن دسته که بدون دخالت ما انجام ميشوند دو راه داریم
بدون توجه ) دوم. شراکت را به سوی شراکتی سالم و درست سوق بدهيم

به چالشهای موجود، نسبت به طرف مقابل منفی گردیم و هرگونه امکان 
   .برقراری همکاری خوبی را ویران نمایيم

ایی که خود به طور ارادی به آن اقدام کرده ایم نيز برای آندسته از شراکته
در هر گونه رابطه ای، . برای رضایت خاطر فردیمان همان شرایط وجود دارند

و رضایت وجود   گردد که تعهد به پارسایی زمانی رضایت حقيقی کسب می
یادگيری خالی کردن بارهای بيهودۀ رشک، دشمنی و کينه از . داشته باشد
یگزین کردن محبت عميق و روحی که در فکر دیگران است، خودمان و جا

خوشبختی به . بجای آن احساسات، برای روح فرد بسيار مفيد هستند
سعدی دربارۀ . شرایط فرد مربوط نميشود، بلکه به پاسخ آن فرد به شرایط
بوستان، باب (      .قناعت بسيار بجا ميگوید که قناعت بر ثروت اولی است

: و در جایی دیگر سعدی ميگوید) ، حکایت یکم3اب ششم؛ گلستان ب
   ) .بوستان، باب پنجم(خوشبختی از لطف خداوند ميآید، نه ازتوان تهمتن 

  شراکت زناشویی. الف

فشارهای زندگی امروزی، سبب گشته اند که عملکرد برخی خانواده ها 
نه زندگی منحصر به خود و فاقد هرگو  همچون مجموعه ای از افراد منفک با

خانواده های مسرور، با یکدیگر وقت ميگذرانند حتی . تعاملی ميانشان گردد
اگر مجبور به برنامه ریزی برای فعاليتهایشان باشند؛ استفاده از زمان شام 
بعنوان فرصتی برای گفتگوهای خانوادگی، شرکت در مکالمات یک به یک، 

  .ترفتن به گردشهای خانوادگی، برپایی جشنهای تولد و تعطيال

از . کنند یک خانوادۀ سالم، خانواده ای است که افراد آن به همدیگر توجه می
تفاوتهای شخصيتی همدیگر حمایت و تقدیر کرده، یکدیگر را بدون قيد و شرط 

اعضای خانواده زمانی که یاد ميگيرند که اولویتهای خود را . دوست ميدارند
زندگی ای وفادارانه پيدا  بخاطر نفع عضوی دیگر نادیده انگارند، گرایش به

توجه به فعاليتهای یکدیگر، خواه در مدرسه، کار، یا در هنگام ) یکم. ميکنند
تشویق یکدیگر در ) صحبت کردن از اتفاقات رخ داده در روز، سوم) بازی ، دوم

تالشهای فردی، از راههای گسترش قدردانی برای هریک از اعضای خانواده 
   .ميباشند

والدین از گفتگوهایی که جنبۀ حمایت کننده ، درک کننده،  هم فرزندان و هم
راست ) گفت و شنودهای مثبت که دربر گيرندۀ یکم. و بردبار دارد نفع ميبرند

درميان ) قوت قلب دادن، چهارم) با دقت گوش دادن، سوم) گفتن، دوم



تشویق و ) گذاشتن عقاید و احساسات بدون انتقاد کردن از یکدیگر، پنجم
  .ی از رفتار مثبت، بناکنندۀ روابط قوی در درون خانواده ميباشندقدردان

خانواده هایی که عملکرد خوبی ندارند، دارای ویژگيهای مشترکی ميباشند 
  .که غالبا شامل این موارد ميگردند

تقسيم قدرت به شکل ناصحيح؛ بعنوان مثال تسلط یکی از والدین در ) یکم 
  امور خانه،

  اختالفات، مشکل داشتن با) دوم 

  فقدان احترام به یکدیگر بعنوان یک فرد، ) سوم 

  صحبت نکردن یا گوش ندادن به یکدیگر،) چهارم

  خودداری از تصدیق و قبول کردن دیدگاههای دیگری، ) پنجم 

گرایش به گونه های منفی ارتباطات از جمله فریاد زدن، انتقاد و ) ششم
   .اوقات تلخی کردن

اکت زناشویی، زوجين باید خود را تفتيش فردی پيش از وارد شدن به شر
آیا : پيش از ازدواج هریک از طرفين باید این سوال را از خود بپرسد که. نمایند

من برای یک عمر زندگی با این شخص بخصوص آمادگی دارم؟ آیا بر سر 
سواالتی که بالقوه ميتوانند ازدواج را مختل نمایند، اتفاق نظر داریم؟ اگر این 

ت پيش از ازدواج پاسخ داده نشوند، شراکت زناشویی بسيار دشوار سواال
   .ميگردد

به . پس از ازدواج، موضوعات را بهتر ميتوان از طریق سوال مورد توجه قرار داد
چکار ميتوانم انجام دهم تا این تعهد مادام : چند مثال ذکر شده توجه کنيد

یک خوشحالی و وفای به العمری را که در آن هستم، برای خود و شریکم به 
عهد تبدیل سازم؟ حاال که نقاط غير مشترک یکدیگر را ميدانيم، چگونه 

ميتوانيم برروی آنها بنحوی کار کنيم که با کامل کردن یکدیگر ازدواجی پایدار 
بسازیم؟ ميدانم که سوالهایی داریم که ميتوانند ازدواجمان را به مخاطره 

پس چگونه ميتوانيم . م که اینگونه شودبياندازند، اما هيچگاه نميگذاری
  اختالفات بالقوه خطرناک را حل نمایيم؟

تا . سه عرصۀ بزرگ عدم تفاهم در ازدواج عبارتند از مالی، جنسی و مذهبی
زمانی که به شکلی صحيح و با مصالحه ميان دوطرف با آن برخورد نشود، 

موضوعات مستلزم  برخورد با این. رابطۀ زناشویی از حد کمال پایين تر است



تعهد، نگرشی سالم نسبت به توقعات، درک صحيح از عدم تفاهم و تسلط بر 
  :بيایيد با تعهد آغاز کنيم. خشم ميباشد

   تعهد

هرکسی که بيش از پنج دقيقه از ازدواجش گذشته باشد ميفهمد که برای 
بی نظير، بيشتر از آنچه که شنيده است باید          ایجاد رابطۀ زناشویی

چيزی بيشتر از عشق، احترام، سازگاری، داشتن مهارت در . تالش نماید
درنهایت همۀ . برقراری روابط، و در نهایت چيزی بيش از تالش فراوان است

اینها به تنهایی، ناکافی بودنشان را برای همبستگی یک فرد ناکامل با 
کر شده آنچه که نقش زیربنایی برای تمام مهارتهای ذ. دیگری، نشان ميدهند

تعهد دربر گيرندۀ وفای به عهد، ازخودگذشتگی، و . دارد، همانا تعهد ميباشد
  .وفاداری ميباشد

رابطۀ زناشویی، با . روابط شگرف، ناگهانی بوجود نمی آیند؛ بلکه بناميشوند
شراکتی . درميان نهادن عالیق، حس سازگاری، و عاشق شدن آغاز ميگردند

هرچه زن و شوهر با . تعهد بناگردیده است که پایدار باشد بر پایۀ مستحکم
مجموع . مشکالتی مواجه ميشوند، رابطه شان قویترو انعطاف پذیرتر ميشود

رویدادهای معنی دار در طول سالها همچون خشتهای زیربنایی ميگردند که 
این رابطه را نگاه ميدارند، نوازش در هنگام پریشانی، یک فنجان چای در وقت 

شی در کاميابی های شریک زندگی، گفتگوی صميمانه، خستگی، ابراز خو
اینها . اعمال گذشت و بخشایندگی، درونبينی، همدردی و درک متقابل

خشتهای بنای عشق بزرگ و محبت الزم برای قوی و سالم نگهداشتن 
هرکدام به مثابه سپرده گذاری در بانک، حاکی از اعتراف . ارتباطمان ميباشند

وقتی دشواریها و اوقات سخت، زمان برداشتن از  .به عشق و تعهد هستند
   .حساب فراميرسند، موجودی حساب کم ميشود ليکن هرگز خالی نميگردد

دشمنان . بلکه روندی پيگيراست. تعهد رویدادی یکباره و برای هميشه نيست
بی رحم و سخت توقعات برآورده نشده، عالئق نابرابر، حساسيتهایی که از 

ده نشده، بحرانهای پيشبينی نشده، خشم، ناآرامی و قبل به آنها پی بر
مواجه شدن با ترسها، قوت . کشانند خستگی، دائما تعهد را به مبارزه می

شجاعت فقدان ترس . شما را زیاد ميکند و پرهيز از آنها توانتان را ميکاهد
    .نيست، بلکه تمایل به عمل در برابر ترس از عمق مسئوليت ميباشد

رابطۀ عشقی تنها . اعث ازدست دادن رابطۀ عاشقانه نميشودازدواج هرگز ب
شمع و گل نيست، بلکه گونه ای از توجه و حسی است که دوطرف در 

تصدیق عشق و امتنان به یکدیگر نشان ميدهند و خلق محيطی است که 
   .خواست عميق قلبی و پيوندهای حسی را تغذیه و حمایت مينماید



نی که این احساس در عمل ابراز نگردد عشق یک احساس است اما تا زما
طرف مقابل ممکن است هرگز درک نکند که مورد عشق و قدردانی قرار 

خواهيد عاشقی مورد قبول و منطبق با معيار باشيد،  اگر واقعًا می. گرفته
در . پس باید یادبگيرید که عشقتان را به طرق مختلف و مکرر ابراز نمایيد

زندگی یکدیگر را عميقًا و در جزئيات ازدواجهای عالی هردو شریک 
ميشناسند، و آموخته اند که چگونه عشقشان را آزادانه و صادقانه ابراز 

   .گيرند که چگونه با توقعات و نااميدیها رفتار نمایند یاد می. نمایند

    توقعات

اگر انتظار دارید که شریک . انتظارات موجب دلسردی و نااميدی ما ميشوند
اگر اتظار دارید شریک . التان کند، دلسرد خواهيد شدزندگيتان خوشح

اگر انتظار دارید شریک . زندگيتان خانه دار باشد، ممکن است ناکام شوید
وقتی . زندگيتان تمام نيازهای احساسی شما را پر کند، رنجيده خواهيد شد

که توقعاتی را در سر ميپرورانيد واقع بين باشيد، خواه از یک ميهمانی شام 
زمانی که انتظارات برآورده نشدند، . د، خواه از یکی از اعضای خانوادهباش

بجای استفاده از الفاظی چون، بسيار بد، وحشتناک و افتضاح، از واژه هایی 
چراکه اگر شرایط . مثل تاسف آور، ناراحت کننده، و بی نتيجه استفاده نمایيد

توهم را برایتان با الفاظی همچون وحشتناک، و افتضاح توصيف شوند، این 
ببار می آورند که گویی هيچ تسلطی برآنها ندارید و نميتوانيد برآنها چيره 

اهميتی ندارد که یک واقعه چقدر شور و دردسر ساز بنظر آید، ليکن . شوید
   .فرض بر این است که شما توانایی تغيير آن و غلبه بر آن را دارید

بجای تالش برای . ان هستيدتنها شخصی را که ميتوانيد تغيير دهيد خودت
شریکتان احتماال پی . تغيير شریک زندگيتان، بر روی زندگی خودتان کار کنيد

. به توجه شما بر رشد فردیتان خواهد برد و چه بسا خود نيز به آن آغاز کند
تعجب آور است، ولی برق متانت و انعطاف شما بيشتر از ایرادگيریها و 

   .ر خواهد بودنکوهشها ولو به حق، تاثيرگذا

یکی از بزرگتری هدایایی که ميتوانيد به شریکتان اهدا کنيد خوشحالی 
وقتی در کتابمقدس ميخوانيم که یکدیگر را همانقدر که خود را . خودتان است

دوست دارید محبت نمایيد، معنی ضمنی آن این است که عشق به خود، از 
نيست خوتان را تا حد الزم . حد وظيفه فراتر ميرود، و نوعی لذت ميگردد

از همسرتان انتظار نداشته باشيد که شما را خوشحال . فالکت قربانی نمایيد
وقتی که دیگر شریکمان را مسئول . و برآورده سازد؛ این وظيفۀ شماست

مواظب خود . دانيم، آنوقت همه چيز تغيير ميکند برآورده کردن نيازهایمان نمی
ن و مسئوالنه ترین کاری است که بودن خودخواهی نيست؛ بلکه بزرگتری

  .توانيم انجام دهيم می



  اختالف نظرها

سالها طول ميکشد تا اعتماد بنا گردد، . رابطۀ سالم برپایۀ اعتماد پيش ميرود
دونفر که با گفتار و کردار خود . اما لحظه ای برای از بين بردن آن کافيست

از . را بنا کنندامين بودن خود را نشان ميدهند، هرروزه باید اعتماد 
گفتگو و با کارکردن بر روی اختالف نظرها و با ابراز محبت و توجه است   طریق

در لحظۀ عصبانيت یا ترس، اعتمادی که . که اعتماد پيشرفت ميکند
ماداميکه آن اعمال لحظه ای و مخرب . بناگردیده، صدمۀ زیادی ميتواند ببيند

به سرعت قابل ترميم است، در  اجتناب ناپذیر مينمایند، خرابی ببار آمده
   .صورتی که انگيزۀ مشترک برای آن وجود داشته باشد

اختالف نظرها غيرقابل جلوگيری هستند، اما مشاجرات مخرب قابل احتراز 
بوستان " در واقع، نزاع، آتشی است که خبرچين آنرا برمی افروزد . هستند

. اشتن نيستعشق به کسی داشتن به معنی اختالف نظر ند" .  7باب 
تفاوتها نه تنها . همچنين به معنی سهولت در فرونشاندن اختالفات نيست

از آنجایی . اجتناب ناپذیرند، بلکه وجه مهم در جذب طرفين به یکدیگر ميباشند
که هریک از دوطرف نقاط قوت و ضعف خود را دارند، اوقاتی فراميرسند که هر 

بهترین . تی دیگر نقش شاگردیک از ایشان نقش معلم را ایفا ميکند و وق
رابطۀ زناشویی آن است که هر دو نفر در هردو نقش مهارت بيابند، و به نوبت 

   .حکمت و توانمندی معلم و پذیرش و فروتنی شاگرد را با هم قسمت کنند

معموال ازدواجهایی که در آن، نظرهای مخالف و احساسات و عقاید قادر به 
در واقع، خودداری از ابراز . ی برخوردارندبيان ميباشند، از صميميت عميق

در شراکتهای مستحکم، . صادقانۀ عقيدۀ مخالف، معموال ایجاد صدمه ميکند
هریک از طرفين یادگرفته است که با صداقت حرف بزند و بدون حالت تدافعی 

ایشان فراگرفته اند که احساسات عميق خود را بدون حمله به . بشنود
و یادگرفته اند که لزوما هميشه نباید مقصود خود را  .دیگری درميان بگذارند

   .ثابت کنند و لزوما هميشه حق با ایشان نيست

وقتی که مشاجره ای آغاز ميگردد، معموال مسئله ای که به ظاهر بر سر آن 
غالبا نزاع برسر منشاء مشکل . مشاجره ميکنيد موضوع اصلی نيست

ها را در جایی که همسرش وقتی که مردی گل. نيست، بلکه اثر آن است
اما محل کاشت گلها، . گفته بوده نميکارد،احتماال مشاجره ای درميگيرد

گلها موضوع اصلی نيستند، بلکه توجه . داللت بر مشکلی عميق تر دارد
کافی و گوش دادن به عالئق شریک زندگيتان و پاسخ دادن از روی فکر و 

   .رفتاری عاشقانه به آن، موضوع اصلی ميباشد

دادن آنچه که برایتان ارزش دارد . آنچه را که ميخواهيد بدست بيآورید، بدهيد
بعنوان مثال، بجای اینکه تالش . قدمی است بسوی حصول نتایجی مثبت



کنيد که همسرتان شما را درک کند، کمی بيشتر تالش کنيد که همسرتان 
او نيز توجه نه تنها به سخنان او گوش کنيد، بلکه به احساسات . را درک کنيد

بجای اینکه همسرتان را وادار کنيد که به شما گوش دهد، سعی کنيد . کنيد
بدون قطع کردن کالم او و تا زمانی که مطمئن نشده اید که صحبتش تمام 

بجای اینکه از همسرتان بخواهيد تا عالقۀ خود را به . شده به او گوش دهيد
با روش منحصر به خود نشان شما ابراز کند، خودتان توجه و امتنان خود را 

  .دهيد

   خشم

خشم، نه خوب . خشم، احساسی دیگر است که در ازدواج باید کنترل شود
احساسی است که همۀ انسانها صرفنظر از نژاد و فرهنگ، . است و نه بد

طبيعت و . همه با یک ساختار ژنتيکی متولد ميشوند. آنرا تجربه ميکنند
عوامل زیادی وجود دارند که . يباشندویژگيهای شخصيتی کامال وراثتی م

کنند و موضوعات زیادی هم وجود دارند که  احساس خشم را تحریک می
بيشتر اوقات از خودمان عصبانی . توانيم عصبانيت خود بر آنها بریزیم می

حرفهای اشتباه ميزنيم، اعمال اشتباه انجام ميدهيم و شکست . هستيم
ز خودمان داریم که احتماال نميتوانيم انتظارات و خواسته هایی ا. ميخوریم

وقتی که از انتظاراتمان سرخورده ميشویم، آنرا بر افراد بی . برآورده نمایيم
نسبت به . به دوست و غریبه خشم ميگيریم. می آوریم           تقصير فرود

نسبت به بيعدالتی و واقعيت، دیده ها و . اجسام بيجان عصبانی ميشویم
   .خطر خشمگين ميشویم

از آنجایی که تمام احساسات از سوی خدا هستند، او تنها کسی است که 
برای لذت بردن از . ميتواند ما را کمک نماید که چگونه با آنها رفتار نمایيم

. آرمش روزانه و خوشی زندگی، باید ابتدا آرامش خداوند را تجربه نمایيم
مارا وادار به  هيچکس. واقعيت این است که همۀ ما به گناه آلوده هستيم

چون انسان ) خطا ميکنيم(کنيم ما گناه می. و خطاکاری نميکند  خطا
وقتی . آدم و حوا از همگامی نزدیک با خدا درباغ عدن لذت ميبردند. هستيم

که گناه کردند، از باغ رانده شدند و دیگر هرگز آن رابطۀ نزدیک با خدا را 
برای پرداخت مجازات ) پسر خود(خداوند با فرستادن عيسی . نداشتند

زمانی که عيسی . خطاها، نقشه اش را برای نجات انسانها به انجام رساند
غسل (را بعنوان خداوند و نجات دهنده بپذیریم و درمرگ او تعميد بيابيم 

آنگاه و تنها در آنزمان است که ميتوانيم . بخشد ، او گناهان مارا می)تعميد
آرامش با داشتن رابطۀ صحيح با  خوشی را تجربه نمایيم، زیرا خوشی و

ممکن است برای شخص غير مسيحی، ساده باشد  .خداوند بوجود می آیند
اما برای یک . که خشم خود را بر فردی دیگر فرود آورد و از آن لذت هم ببرد

او به ایماندار کمک . مسيحی، عيسی مسيح شفاعت کننده نزد خدا گردید



همچنين روح القدس از . کنترل نمایدميکند که چگونه احساس خشم خود را 
دانيم اعمالی که از روی خشم  می. کند طریق کالم و وجدان ما را ملزم می

پولس با درک این کشاکش چنين . زنند، مورد پسند خدا نيستند سرمی
در توصيف معضلی که ..." خواهم نميکنم زیرا آن نيکویی را که می" ميگوید 

کيست که مرا از : بانند، جواب این است که همه انسانها با آن دست به گری
کنم بوساطت خداوندمان  جسم این موت رهایی بخشد؟ خدا را شکر می

  )25- 15: 7روميان . (عيسی مسيح

وقتی که فرد تعميد ميابد، روح القدس به . خویشتنداری از ثمرات روح است
، به نشانۀ حضور روح القدس در درون فرد. مثابه هدیه ای دریافت ميگردد

شکل محبت، خوشی، آرامش، صبر، مهربانی، نيکویی، صداقت، مالیمت و 
روح سه خصوصيت . را بخوانيد 22: 5غالطيان . کند خویشتنداری نمود می

سرودی در قلب، منش شکرگذار، و روحی : بزرگ احساسی را ایجاد ميکند
اگر هر سه احساس در فرد وجود داشته ). 21 – 18: 5افسسيان . ( فروتن

وقتی مسيحيان در روح   .باشند، غيرممکن است از روی عصبانيت عمل نماید
قدم برميدارند، منش صحيحی را در پيش ميگيرند و بنابراین در مواجهه با 

  .شرایط منفی زندگی، رفتاری درخور نشان ميدهند

اگر خدا احساس خشم را به ما داده، آیا عصبانيت هميشه درست است؟ 
آشکار ). 26: 4افسسيان " (خشم گيرید و گناه مورزید : "کتابمقدس ميگوید

است که خشم گناه نيست؛ با این حال چگونگی رفتار با آن ميتواند گناه آلود 
کتابمقدس مملو است از نمونه های سازنده و مخرب . باشد یا نباشد

   .خشم

موسی نتوانست بلوایی که در اردوی قومش پس از ترک مصر بسوی 
برخی از ایشان موسی را محکوم . ا شده بود را آرام کندسرزمين موعود بپ

کردند که ایشان از سرزمينی که شير و شهد در آن جاری بوده بيرون آورده تا 
موسی عصبانی شد و به خداوند . کشتن بدهد  در صحرا به

). را بخوانيد 16- 12: 16اعداد "(هدیۀ ایشان را منظور منما"                :گفت
تی موسی دید که خشم خداوند بيشتر از اوست، به حدی که در کمال شگف

در آن لحظه موسی از خدا التماس . خواست تمام آن مردم را هالک نماید می
. و خداوند به رحم آمد. ای از بين نبرد کرد که ایشان را بخاطر گناهان عده

هم موسی و هم خدا عصبانی بودند، اما ). را کامل بخوانيد 16اعداد (
گوید که محبت کنيم،  ما می  همانطور که خدا به. يتشان گناه نبودعصبان

همچنين به ما . همانگونه به ما ميگوید که به چيزهای دنيوی عشق نورزیم
   .ميگوید که خشم بگيریم ليکن نه تا آنجا که مرتکب گناه شویم

خشم الهی کنترل شده و . به تفاوت ميان خشم بجا و خشم نابجا دقت کنيد
. خشم بجا خودخواهانه نيست بلکه نشانگر توجه است. ی خير استبمنظور



در مقابل، . خشم الهی بر بی عدالتی فرود ميآید. بدون کينه و غيظ ميباشد
دهد که دربرابر افرادی که مخالف ميل ما  خشم غير الهی زمانی روی می

آسيب  گيریم واز درون ما اظهارات منفور فوران کند، رفتاری رفتار ميکنند قرار
نسبت به کسانی که نسبت به ما بد ميگویند مرتکب شویم و یا   رساننده

اجازه بدهيم احساسات ما نسبت به آنچه که دوست نداریم از کنترل خارج 
  .شود

درحالی که برای یک مسيحی مواقعی هست که عصبانيت او توجيه پذیر 
يچ سخن بد از ه: " ميباشد، اما بطور معمول زندگی او اینگونه خالصه ميشود

دهان شما بيرون نياید، بلکه آنچه بحسب حاجت و برای بنا نيکو باشد تا 
و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری . شنوندگان را فيض رساند

وهر قسم تلخی و غيظ و خشم و فریاد و . مختوم شده اید، محزون مسازید
هربان باشيد و رحيم و بدگویی و خباثت را از خود دور کنيد، و با یکدیگر م

. همدیگر را عفو نمایيد چنانکه خدا در مسيح شما را هم آمرزیده است
   )32- 29: 4افسسيان (

شاید بتوان گفت تنها عامل بزرگ در یادگيری چگونگی پرداختن به خشم، 
کند که بهترین  عهدعتيق داستان یوسف را روایت می. همانا بخشش است
بردگی توسط برادرانش فروخته شد، به یوسف برای . نمونۀ بخشش است

اتهامی نادرست به زندان انداخته شد، و کسانی را که کمک کرده بود 
اگر قرار باشد کسی عصبانی شود، آن شخص یوسف . فراموشش کردند

سالها پس از آنکه یوسف شخص دوم مملکتی در زمان فرعون مصر . است
ایشان نميدانستند که . آمدند برای درخواست غذا به نزد او  گردید، برادرانش

وقتی که . تواند نياز ایشان به غذا را برآورده سازد برادرشان است او که می
یوسف تصميم گرفت حقيقت خود را بر آنها معلوم سازد، همه را از اتاق بيرون 

یوسف به ایشان . کرد و بقدری بلند گریست که مصریان صدایش را شنيدند
و حال : " اینچنين تدبير کرد   آنها فروختند و آنگاه گفت که او برادری است که

رنجيده مشوید و متغير نگردید که مرا بدینجا فروختيد، زیرا خدا مرا پيش روی 
امکان ). 7-2: 45پيدایش ." (زنده نگاه دارد) نفوس را(شما فرستاد تا 

خشمگين شدن و انتقام برای یوسف مهيا بود، ولی او اینطور انتخاب کرد که 
مرد خدا باشد و برادرانش را بخاطر خطایی که نسبت به او مرتکب شده 

   .را بخوانيد 50 – 37پيدایش . بودند،عفو کند

  :قسمتهایی که باید مطالعه شوند
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  پيشنهادات عملی برای مهار کردن خشم

  پيش از واکنش نشان دادن اطالعات بيشتری کسب نمایيد - 1

i2 -  بياد داشته باشيد که هيچکس نميتواند شما را عصبانی کند؛ شما
  .خود تصميم ميگيرید که عصبانی شوید

ست از رئيس نسبت به خشم بروز داده نشده هوشيار باشيد؛ ممکن ا  -3
  .خود عصبانی شوید و آنرا بر همسرتان درآورید

  .درنگ کنيد و احساساتتان را ارزیابی نمایيد - 4

  به خود یادآوری کنيد که مهار امور در دست خداوند است   -5

  به خدا بگویيد که چقدر عصبانی هستيد - 6

  .یادبگيرید که در برابر گناه عصبانيتتان اقدام کنيد - 7

  ا تمرین کنيدبخشيدن ر - 8

  یکدلی و عشق

باشد،  پدر که رهبر روحانی می/شوهر: یک خانوادۀ مطلوب، متشکل است از
مادر، که ملکۀ مطيع خانه است و فرزندان که زندگی را می /یک همسر

در . خانواده ها با هم متفاوتند چونکه انسانها با هم تفاوب دارند. آموزند
خواهيم در گسترش خانواده های  اگر می. متفاوت بودن هيچ اشکالی نيست

   .شاد و مستحکم موثر باشيم داشتن چند خصوصيت ویژه الزامی است

. است همدلیای، چند عنصر مرکزی وجود دارند، یکی از آنها  در هر رابطه
همدلی به این معنا است که خود را بجای طرف دیگر بگذاریم و بدون دخيل 

سازد تا  همدلی فرد را قادر می. نيمکردن احساسات، مسائل را از دید او ببي
عکس العملهای خود را ماداميکه از دید فرد دیگر به موضوعات نگاه ميکند، 

شود و راهنمایيهایش  فرد جدا شده از خود، بيشتر واقع بين می. فراموش کند
موضوع خيلی ساده است، ليکن انجام آن برای . بيشتر قابل ستایش ميگردند

  .مينمایدبسياری همچنان مشکل 



از آنجایی که به افراد مورد عالقه مان . همدلی در واقع مکمل عشق است
وقتی . توجه خاص داریم، باید نسبت به احساساتشان حساس باشيم
بدینسان . کنيم کسی را دوست داریم، نسبت به او احساس مسئوليت می

س بدون اینکه خود را جای او بگذاریم و سعی کنيم بفهميم که او چه احسا
ميکند، نميتوانيم بدانيم که چه بر او واقع ميشود و نميتوانيم مسئوليت خود 

  .را نسبت به او به انجام برسانيم

از طریق عشق، ارتباط را بيشتر . سازد عشق، احترام را با فردیت همبند می
همدلی ما را برای درک نيازها . کنيم و بهتر به شناخت انسانها ميرسيم می

گسترش شنيدن و درک همدالنه مهمترین . یاری ميدهد و خواستهای فردی
خانواده را به ) اعضای(وسيلۀ پيشرفت برای زوجهایی است که ميخواهند 

  .همدیگر و به خدا نزدیکتر سازند

یکی از نخستين قدمهای الزم برای گسترش همدلی این است که دقت 
اینکه تواند گوش کند بدون  فرد می. کنيم طرف دیگر چه احساسی دارد

بشنود، آنقدر درگير احساسات خود باشد یا آنقدر مشغول آماده کردن جواب 
بسيار مهم است که . گوید در ذهن خود باشد که نداند طرف دیگر چه می

به . شنونده به دیدگاههای گوینده احترام بگذارد حتی اگر با آنها مخالف باشد
ک و همدلی را به همان اندازه نيز مهم است که شنونده این احترام، در

برای انجام آن بشکلی تاثير گذار، شنونده باید به ارتباط . گوینده برساند
غيرکالمی به اندازۀ ارتباط کالمی توجه نشان دهد و نسبت به پيغامهای 

مبهم بنظر ميرسند؛ حساس  اصلی ای که معموال توسط مکالمۀ ظاهری،
   .باشد

دهيد،  عکس العمل نشان می زمانی که به احساسات فرد دیگر بدون قضاوت
کنيد تا بيشتر خود را پذیرفته و درک شده احساس  در واقع به او کمک می

درآنوقت فرد ممکن است بخواهد دربارۀ موضوعات ناراحت کننده صحبت . کند
درک . کنيد، بلکه دالیل آنرا نيز ميدانيد نه تنها احساسات او را درک می. کند

در درک همان احساسات در دیگران یاری  احساسات واقعی خودمان ما را
نشان دادن احساسات واقعی، کمک ميکنند تا در روابطمان صادق و . ميکنند

  .غالبًا برای ابراز چنين احساساتی شجاعت الزم است. خالص باشيم

  کار عملی

و انتظاراتی را " انتظارات"باالی اولين کاغذ بنویسيد . سه برگ کاغذ بردارید
بدنبال آن، انتظاراتی که همسرتان از . دارید فهرست کنيد که از همسرتان

   .شما دارد را بنویسيد



و موضوعاتی که با همسرتان " اختالف نظرها" باالی کاغذ دوم، بنویسيد 
برسر آنها اختالف نظر دارید را فهرست کنيد و هر موضوع را براساس اهميت 

اختالف نظر بر سر آن  درجه بندی کنيد و همچنان دقت نمایيد که آیا واقعًا
    .موضوع است یا در اثر مشکلی عميق تر ميباشد

اکنون فهرستی از چيزهایی که شما را ". خشم " باالی کاغذ سوم بنویسيد
   .عصبانی ميکنند تهيه نمایيد

با فهرستهایی که پيش رو دارید، تصميم بگيرید که در کدام قسمتها باید 
ر از این عمل ميکنند، و جامعه رفتار حتی اگر دوستانتان غي. تغيير کنيد

خودخواهانه آنها را تقویت مينماید، جرات داشته باشيد و در زندگی 
نيازیتان از اثبات  زناشویيتان نقشی را در پيش بگيرید که نشان دهندۀ بی

درنظر داشته باشيد که سعدی . قدرت بواسطه عملکردی خودخواهانه است
  :اضع و نيازمندیچه ميگوید در حکایت در معنی تو

بوستان (  "چو خواهی که در قدر واال رسی ز شيب تواضع به باال رسی "  
   )سعدی، باب چهارم

  شراکت شغلی. ب

از آنجایی که زن و شوهر ملزم به رابطه ای هستند که ایشان را به سهيم 
خواند، شراکتهای شغلی بنابر فرض مطلوب،  شدن در زندگی یکدیگر فرامی

این بدان معنا . اشتن آگاهی از شراکت زناشویی بوجود آیندنباید بدون د
نيست که زن، الزامًا باید همه چيز را در مورد کار شوهرش بداند، اما باید 

باندازۀ کافی آزادی و علنيت وجود داشته باشد تا بتواند شوهرش را در 
به . او حق دارد نوع کار شوهرش را بداند. کارهایش تشویق و حمایت نماید

شوهر باید نسبت به . همين گونه است زمانی که زن مشغول بکار ميباشد
کاری که همسرش بدان مشغول است آرامش داشته باشد اما نباید در آن 

   .دخالت مستقيم کند

هردو شریک زناشویی باید دقت در مورد آوردن کار به درون خانه را اعمال 
شریک زندگی خود پند تواند در مواردی خاص از  زن یا شوهر می. نمایند
ایشان معموال به پيگيری اندرزها و تشویقهای همسر خود پی خواهند . بگيرد
اما باید عادت کنند که امور کاری را از مکالمات خود در حضور دیگران . برد

   .مخفی بدارند

  کارعملی



بعدا با . باشد کتاب یعقوب یکی از جذابترین آثار ادبی در مورد مرد و پول می
تمرین را با مطالعۀ کتاب یعقوب بر روی این . را بررسی خواهيم کردهم آن

را ) یعقوب(اآلن رساله . وبسایت یا نسخه ای که در دست دارید شروع کنيد
   .وقتی مطالعۀ آنرا به اتمام رساندید، چکيدۀ زیر را مطالعه نمایيد. بخوانيد

مورد  کتاب یعقوب در کتابمقدس، مملو است از اندیشه های صریح در
این رساله برای کسانی درنظر گرفته شده که آرزو . چگونگی رفتار یک فرد

نویسنده، انسانهایی که ميان . دارند تا به ارزشهای باالتر زندگی دست یابند
دهد و از شرایطی  فقير و غنی تبعيض قائل ميشوند را متن خود قرار می

شتهای مادی خواهد به درجات عالی دا صحبت ميکند که در آن فرد می
  .برسد

نویسنده تصدیق ميکند که معيار راهبری زندگی تنها در داشتن ارتباط با خدا 
خوشی، بلوغ، و حکمت از ایمان به او به جوشش می آید، نه . یافت ميشود

نتيجتًا فرد فروتن بيشتر از آنکسی که به ثروتهای . در حصول مال و قدرت
اودان متعلق به آن افراد است که زندگی ج. زمينی تکيه دارد سعادتمند است

دینداری حقيقی در . خدا را دوست دارند، نه آنهایی که به اموال اعتماد دارند
   .اهميت دادن به فقرا و پاکيزگی فکری یافت ميگردد

استثنا قائل شدن برای افرادی که موقعيت اجتماعی و مالی شما را باال 
کسانی که با بهره کشی کردن . زدسا ميبرند شما را از رفتار عادالنه جدا می

از دیگران به ثروت رسيده اند، در سوء استفاده کردن از شما نيز در زمانی که 
و زمانی که شما . موقعيت را برای منافع خود مناسب ببينند تردید نميکنند

گذارید، در واقع در همان عمل استثمارگرانۀ او  نسبت به دارا تبعيض می
ی که به این بازی ميپردازد به نحوی متعلق به هرکس. کنيد همدستی می

بدون توجه به . همين سلسله مراتب سوءاستفاده گری از ضعفا ميباشد
جایگاهی که فرد در این سلسله مراتب دارد، گناه او به اندازۀ دیگرانی که در 

شوید، از  اگر تبعيض قائل می. درون این سلسله مراتب هستند بزرگ ميباشد
" معيار این است که . کنند بهتر نيستيد ران را استثمار میافرادی که دیگ

. را ببينيد 19-17: 19الویان " همسایه ات را همچون خودت دوست بدار
ميبينيد، غنا  44- 42: 5عيسی معنی این قطعه را همانطور که در متی 

شریک شدن در استثمار بمثابه بی اعتنایی به این دستور الهی . بخشيد
  .نداری کردن بدون داشتن سلوک درست، انکار آن ادعا استادعای دی. است

همچنين زبان در صورت سوءاستعمال، وسيلۀ آسيب و خرابی شخص 
نميتوان خدا را با زبانی که هم ثنا و هم لعنت و نفرین از آن بيرون . ميباشد

حسادت و خودخواهی به نابسامانی و انجام اعمال . می آید خوشنود کرد
حکمت الهی پاک، . باشند اعمال اینچنين از شيطان می. انجامد شریر می



. صلح جو، با مالحظه، مطيع، رحيم و حاوی ثمر نيکو، منصف و بی ریا ميباشد
  .صلح دهندگان محصولی از عدالت را ميپرورانند

خواهيد ولی بدست  اگر تصادفا شما فرد طمعکاری هستيد، چيزی می
خواهيد  شوید ليکن آنچه را که می خواهيد صاحب یا چيزی را می. آورید نمی

ندارید چونکه از خدا نميطلبيد . ستيز و جنگ ميکنيد. نميتوانيد داشته باشيد
کنيد، برای لذت  یا، وقتی از او طلب ميکنيد، با انگيزه ای اشتباه طلب می

از طرفی دیگر فرد . دوستی با دنيا انسان را دشمن خدا ميسازد. خودتان
اگر فرد به خدا نزدیک . ود و در برابر شریر می ایستدعادل، تسليم خدا ميش

اگر فردی خود را در برابر خدا فروتن . گردد شود، خدا نيز به او نزدیک می
   .نماید، خدا او را بر ميافرازد

. باشد این افسانه است که تصور کنيم هر فرد مسئول زندگی خود می
برسد، از شریراست،  مباهات به اعمالی که فرد انجام ميدهد تا به ثروت

زندگی به سرعت در گذر . چراکه او تسلط بر زندگی و محيط خود را ندارد
فرد باید در نظر داشته . است و پول نميتواند هيچکس را از قبر نجات دهد

دانستن نيکویی و انجام ندادن آن گناه . باشد که خدا مسلط بر امور است
   .است

رند، خود را وقف کسب مال کرده و افراد دارایی که به خود اطمينان دا
درگيراعمال ناشایست ميباشند و در برابر خدا بخاطر اعمال خود پاسخگو 

توانند از پرداخت دستمزد کسانی که برایشان کار  آیا می. خواهند بود
کنند خودداری نموده و برای رفاه خود بياندوزند؟ عاقبت آنرا وقتی که  می

  .د پرداختزندگيشان به پایان رسيد خواهن

بر این رساله تفکرکرده و . اکنون کتاب یعقوب را دوباره به دقت مطالعه کنيد
  .قلب خود را با محتوای آن تفتيش نمایيد

وقتی تکله، پادشاه ایران . بریم این قسمت را با داستانی به پایان می
: افسوس عمر بی حاصل خود ميخورد، یکی از پارسایان به شاه عرض کرد

در حاکميت . خدمت خلق است، نه در سجاده و تسبيح و دلق دینداری در
دینداری را عمل باید نه گفتار، چراکه . پادشاه باش و در پاکيزگی سيرت، زاهد

). حکایت اتبک تکله – 1بوستان سعدی، باب . (حرف بدون عمل دوام ندارند
  .نویسندۀ این حکایت روح رسالۀ یعقوب را کسب نموده است

  تیشریکهای دوس. پ

درحالی که ازدواج ميتواند تکميل کننده و لذت بخش باشد، تصور اینکه این 
همۀ ما نياز به . رابطه ميتواند تمام نيازهایتان را برآورده سازد موهوم است



. دیگر تجربياتی داریم که کار رضایت بخش و روابط اجتماعی فراهم می آورند
چراکه نياز به . دوست بداردتواند به تمام طرقی که نياز داریم  یک فرد نمی

محبت والدین، خواهر و برادر و دوستان نزدیکمان، اقوام و همسایگانمان 
وقتی درخودمان احساس امنيت کنيم، آنوقت ميتوانيم به شریک . داریم

    .زندگيمان اجازه دهيم که دیگر ارتباطات را نيز در زندگی خود بيافزاید

در دوستيهایتان با . ستتان باشدباید بهترین دو) شوهر/ زن (همسرتان 
ای را پرورش دهيد که رابطۀ زناشویی شما را  دیگران، سعی کنيد وابستگی

  :اصولی که این وابستگی را هدایت ميکنند اندک اند. کامل کند

روابطی را ایجاد و حفظ نمایيد که برای هر دوطرف به منزلۀ فرصتی 
  .باشند برای بالغ شدن در فضيلتهای مسيحی می

  .یک مرد مسن تر ميتواند مرشدی برای مرد جوانتر باشد

مسن تر ميتواند دوست قابل اعتمادی برای خانم جوانتر باشد و با  یک بانوی
   .مالیمت او را پند داده، درک نماید

در این دوران که شمار رو به افزون آقایان بنظر می آید که جذب دیگر مردان و 
شوهر باید در برابر شکل گيری دوستی  خانمها جذب دیگر خانمها ميشوند،

نزدیک با مردی دیگر که وسوسۀ همجنسگرایی در آن ميرود، موضعی دفاعی 
همچنين اتفاقًا بسيار مهمتر . همين توصيه نيز به خانمها ميشود. بخود بگيرد

است که زن و شوهر در برابر برقراری دوستی نزدیک با جنس مخالف دقت 
ممنوعيتهای اجتماع فراتر رفته، یا محدودیتهای غير  فرد نباید از. بخرج دهند

  .واقعی و تصوری بنانهد، اما باید در مورد انتخاب دوستان دقت کند

دوستی ای که بر پایۀ طبيعت خدا بنيان نهاده شد باشد دوستی ای است 
دوستان در وهلۀ اول به خدا صادق . که برافکار و کردار عادالنه اصرار ميورزد

این دوست . دوستی در مردسه مشغول امتحان است: عنوان مثالب. ميباشند
آیا بخاطر اینکه دوست . جواب یک سوال را نميداند، ولی شما ميدانيد
. از دیدگاه مسيحی، خير. هستيد باید پاسخ سوال را در اختيارش بگذارید

دوستی شما بر پایۀ تقلب، فساد و خيانت بنا نگردیده است، بلکه بر حقيقت 
نهایتًا آبرو ریزی دربرابر مردم به اندازۀ آبرو ریزی در حضور . تی بنا شدهو درس

   .خدایی که مقدس است خجالت آور نيست

  کارعملی

که معموال در مواجهه با آنها، شما را به نقض درستکاری دعوت   شرایطی
تصميم بگيرید که همچون یک دوست واقعی رفتار . ميکنند، را فهرست نمایيد



ارزش سربلندی   .ی اگر برای شما رسوایی و آبروریزی ببار آرودنمایيد، حت
   .هرچقدر باال باشد، به حقيقت، راستی، و محبت وابسته است

قدم بعدی شما گذراندن آزمون . اکنون بحث ما در بخش یکم به پایان ميرسد
مطمئن شوید که . مربوط به این بخش و سپس شروع بخش دوم ميباشد

اید، چراکه در آزمون از شما  خواسته شده را انجام داده های" کارعملی"تمام 
  .پرسيده خواهد شد

با اینحال باید بدیهی باشد که این نظر، جلوه گر . است" مرد خانواده"شوهر 
برخی ممکن است این گفته را بخوانند و چنين . ای است تصاویر درآميخته

برخی دیگر ممکن . نتيجه بگيرند که مرد بعنوان حاکم مطلق باید اطاعت شود
است این گفته را چيزی بيش از یک نامگذاری برای جنسيت یکی از شرکای 

درعين حال عده ای دیگر به این موضوع درارتباط با مسئوليت . ازدواج نيابند
  .نگاه ميکنند

مذکر . آنچه که از معنی لغوی برميآید، شوهر، عضو مذکر زناشویی است
شوهر به لحاظ جنسی تعيين کرده و اشاره  شوهر، نقش او را بعنوان بودن 

تواند  دارد به نيمی از وصلت جنسی، و در نتيجه، این عقيده را که ازدواج می
یا همان " بانو" "شوهر"نقطۀ مقابل . دارای دو شوهر باشد را به کنار مينهد

" شوهر"بنابراین از نقطه نظر جنسی، مرد، زمانی . است" زن - همسر"
دستور . اوست، پيوند یابد" همسر یا بانوی "اج با زنی که ميشود که در ازدو

بارور و کثير : "خدا به انسان نخستين بر نقش جنسی و توليدمثل تاکيد ميکند
شوید، زمين را پر سازید و در آن تسلط نمایيد، و بر ماهيان دریا و پرندگان 

). 28: 1پيدایش " (آسمان و همۀ حيواناتی که بر زمين ميخزند، حکومت کنيد
در اینجا از رابطه اش با ماهيان، ) زن(با جنس ماده ) مرد(رابطۀ جنس نر 

" حکمرانی"او بر حيطۀ حيوانات . پرندگان و موجودات روی زمين متمایز ميشود
با این وجود سرپرستی خانواده اش، . ميکند چراکه از آنها باالتر و افضل است

  .ی خدمتکارانهمتفاوت است؛ چراکه مقامی است نيازمند رهبر

معاونی "، خدا "که آدم تنها بماند"نبود " خوب"برطبق کتابمقدس، چون 
زمانی که خدا ایندو را بهم رساند، آنها زن و . برایش ساخت" موافق وی

هرچند که برای بچه دار شدن وجود ). 6: 3؛ 25-18: 2پيدایش(شوهر شدند 
و همدمی برای  زن برای مرد ضروری است، ليکن دليل خلقت زن، همراهی

همدم بودن این معنی را دربر دارد که نقش زن، قوت . مرد بوده است
. بخشيدن به این رابطه با مشورت دهی خود، همکاری و تشویق است

درمقابل، شوهر از جهات دیگر، کاستيهای موجود در زندگی همسرش را 
تامين ميکند و موظف است که مفهوم کامل نقش خود را در ارتباطشان 

  .صدیق نمایدت



اما اگر زن، همدم شوهرش است، آیا شوهر نيز بالعکس، همدم او نيست؟ و 
اگر ایندو شریک زندگی یکدیگر هستند، دراینصورت، شوهر چگونه باید به 

نباید . ، یک آدم ماشينی یا برده نيست)همسر(همسر خود پاسخ دهد؟ بانو
همدمی . ر رفتار کردبا او مثل حيوان دست آموز،اسباب بازی، یا یک خدمتکا

او بسيار با اهميت بوده و الیق آن است که بطور شایسته و محترمانه با او 
همدم بودن به این معنی است که فرد تسلی دهنده، کمک . رفتار شود

شوهر بعنوان همدم، از جهات دیگر، کاستيهای . کننده، و مشوق است
  .موجود در زندگی همسرش را تامين ميکند

توانایی توليدمثل به زن عطا شده و مرد به تنهایی قادر به آن ميدانيم که 
بنابراین، در امر توليد مثل نيز مرد بنابر آنچه که کتابمقدس از آفرینش . نيست

. صاحب فرزند شدن، عمل مقدماتی است . توضيح ميدهد، ناکامل است
شراکت زن و شوهر مسئوليتهای بيشتری را در امر پرورش کودک ایجاب 

رابطه، بيشتر از زمانی که صاحب فرزند نبودند، به کمک ] نوع[در این . ندک می
  .و مشورت متقابل یکدیگر در سطحی باالتر نيازدارند

خانواده، " سر"برای . شوهر، بعنوان سر خانواده، مسئول رفاه خانواده است
فرد اعضای خانواده، اهميت  توجه به خوراک، پوشاک، سرپناه، و رفاه فرد

توانایی فراهم کردن به اندازۀ کافی، بستگی به شرایط . دارداساسی 
فرصتهای شغلی، سالمتی، مهارتها، و . محيطی و کاردانی سر خانواده دارد

همچنانکه خانواده ها سختيها و . آموزش، بر روند امرار معاش تاثير ميگذارند
 مشکالت مربوط به امور اقتصادی، رفتار اجتمماعی، و روحانی را تجربه

  .ميکنند، چيره شدن بر این کشمکشها را آموخته و تدریجًا به بلوغ ميرسند

در نهایت آنچه که بدان توجه . فرد ميتواند شوهری خوب، بد، یا متوسط باشد
فرد ميتواند در برخی جنبه ها سرآمد . داریم، شوهری مطلوب و ایده آل است

ی پی بردن به این برا. باشد و در برخی دیگر از جنبه ها ضعف داشته باشد
ایده آل، به رابطه ای نگاه ميکنيم که رابطۀ جنسی را دربر دارد، اما با آن تمام 

  .بلکه همدمی همراه با تعهد را شامل ميشود. نميشود

مقام و نقش شوهر به خواست الهی از طریق مکاشفه الهی ابالغ . فرض
وست داشت، شده که اعالم ميدارد شوهر باید آنچنانکه مسيح کليسا را د

  .همسر خود را دوست بدارد

  انتظارات فرهنگی. قسمت یکم

جامعه و فرهنگی که اشخاص را دربر ميگيرد، بر نحوۀ پذیرش نقش و رفتاری 
تعابيری که از نقش بوجود ميآیند، در . که شوهران بجا ميآورند تاثير ميگذارد
   .اند طول قرنها و با یاری سنتها پدید آمده



اگر نقش او مهيا کردن . یی به جای دیگر تغيير ميکندنقش شوهر، از جا
فرزندان از نظر اقتصادی است و چنين نميکند، آنگاه جامعه نسبت به عملکرد 

در بعضی موارد، دادگاه قضایی درآمد او را در دست . او چهره در هم ميکشد
گرفته و به کارفرمای وی دستور ميدهد تا بخشی از حقوق او را مستقيمًا به 

در بسياری از جوامع، خانواده متحمل رنج فراوانی . انواده اش بدهدخ
ميگردند، چراکه شوهر وظيفۀ خود را بجا نميآورد و در مراجع قانونی نيز چنين 

در شرایط اینچنين، انتظار ميرود که خانوادۀ سببی، . دوراندیشی وجود ندارد
برخی  .ت خود درآورندبه کمک آیند، یا اینکه خانوادۀ زخم خورده را تحت مراقب
شوهر ميتواند پول . جوامع امتيازات بيشتری به شوهر ميدهند تا همسر

بيشتری بدست آورد، حق تحصيل بيشتری دارد، فرصتهای شغلی بهتر برای 
او بيشتر امکان دارد، در خارج از خانه آزادیهای بيشتری دارد، و درخواست 

چنين بيعدالتی، نقش شوهر  حمایت از شوهر با. طالق برای او آسانتر است
در ادامه . را بگونه ای تصویر ميکند که با زندگی خانگی مطلوب در ستيز باشد

به چند وضعيت فرضی نگاه ميکنيم و سعی خواهيم نمود تا نشان دهيم 
چگونه انتظارات فرهنگی بر نقشی که مرد برای خود استنباط ميکند تاثير 

   .ميگذارد

ذشت زمان دریافته است که در روابط خانوادگی کمابيش هر جامعه ای با گ
آداب و سنن مایل به درپيش . چه چيزهایی مؤثر و چه چيزهایی نا مؤثرند

. گرفتن منافع مثبت برای خانواده و جامعه اند، وامور منفی را تقبيح ميکنند
خاصيت تدوین قانون این است که رفتار نادرست را از دید ارزشهای فرهنگی 

و انتقاد و تنبيه را برای آنهایی که از این ارزشها سربازميزنند تعریف کرده 
اما قانون، فرهنگ، و سنت نميتوانند تضمين کنندۀ یک ازدواج . فراهم آورد را 

چه اگر زوجی ازدواج موفقی داشته باشند، این مربوط به . موفق باشند
   .تصميم دوطرف ميباشد

  در خانواده ای پدرساالر. الف

داشت که نقش شوهر در خانواده ای پدرساالر متفاوت با خانواده  باید انتظار
به شکل نهایی " پدرساالر"در اینجا به توصيف جامعه ای . ای مادرساالر باشد

جامعۀ پدرساالر، جامعه . آن خواهيم پرداخت تا جنبۀ مقابل آنرا ترسيم نمایيم
ظر مالی حمایت ای است که در آن از شوهر انتظار ميرود تا خانواده را از ن

. برای خانواده خط مشی تعيين کرده و آن خط مشی را اجرا نماید  نموده،
زمانی که این شرایط غالب آیند، دیگر جایی برای گفتگو باقی نميماند و 

اگر در جامعه ای، . هيچگونه انعطافی دربرابر کج رفتاری صورت نميگيرد
در خانواده کمتر احساس پدرساالری رایج باشد، شوهر در زمان عدم موفقيت 

مردانگی پيدا ميکند و یا هنگام مواجهه با برخی اشکال بی احترامی رنجيده 
اگر بخواهيم به نهایت این شيوه نگاه کنيم، حاکميت مطلق، بوجود . ميشود



مخصوصًا اگر مرد . آورنده خشونت فيزیکی و روحی در خانواده ميباشد
   .طره افتاده استاحساس کند که اختيار و اقتدارش به مخا

تمایل دارد که از دیدگاه اقتدار و توانمندی " مرد"در جوامع پدرساالر، 
" ملکه وشتی" خشایارشاه، پادشاه پارس، هنگامی که. شناسانيده شود

هنگامی که . درخواست او را رد کرد، با چنين وضعيتی مواجه گردید
یبایی او را خشایارشاه مست بود، ملکه را به مجلس خواند تا همگان ز

از . این امر برای پادشاه بسيار ناراحت کننده بود. ببينند، اما ملکه سرباززد
بدليل اینکه ملکه از شوهرش سرپيچی کرده، . کارشناسان مشورت طلبيد

بيم آن ميرفت که با شنيدن آن در کشور، همۀ زنان از اطاعت شوهرانشان 
از [دستور اخراج ملکه وشتی پادشاه مشورت آگاهان را پذیرفت و . روی بتابند

این امر بدان جهت انجام گردید تا تمام زنان سرزمين، به . را صادر کرد] دربار
  ).1استر . (اطاعت از شوهرانشان ادامه دهند

بسياری از آنچه که در خانواده شناخته و اجرا ميشود از سنتهای قدیمی و 
طریارخها احتماًال در دوران باستان، درحالی که سران پا. تعاليم ميآیند

قرن (سختگير و محدود کننده بوده اند، فرمان حمورابی در بين النهرین 
از زن در برابر بيعدالتيهای شوهرش حمایت ميکند و ) هجدهم پيش از ميالد
قوانين مشابه را ميتوان در . توجه و ولخرج حفظ ميکند مرد را از همسر بی

همچنان مرد مسئول . یافت) الدحدود یازده قرن پيش از مي(ميان آشوریها 
   .در برابر همسر خود است خانواده و دارای مقداری آزادی عمل 

قدرت بعنوان تحت . در جوامع پدرساالر امروزی، شوهر واسطه قدرت است
این کنترل، اختيار داشتن بر . تسلط گرفتن و مهار و کنترل کردن تعبير ميشود

بر زندگی فرزندان در زمينه های ) هخصوصًا در خارج از خان(فعاليتهای همسر
در چنين شرایطی، شوهر . تحصيلی، ازدواج، شغل و توارث را در برميگيرد

بعالوه، به . تواند ميان احترام یا بدرفتاری با همسرش یکی را انتخاب کند می
شوهر اجازه داده ميشود که بيشتر بی بندوبار باشد و جامعه، آزادیهای 

   .ادیده ميگرد را به وی اعطا ميکنداجتماعی که همسرش را ن

بر روی یک کاغذ، آداب و سنتهایی را که در جامعه شما رایج بوده . کارعملی
   .و منعکس کنندۀ نظام پدرساالری است را بنویسيد

  در جامعه ای مادرساالر

جامعۀ واقعًا مادرساالر، دال بر این است که زن خانواده رئيس آن بوده و زنان 
موضوع بحث ما این نيست که آیا در . را تعيين ميکنند خط مشی جامعه

بلکه سعی خواهيم کرد تا . دنيای امروز جامعه ای مادرساالر وجود دارد یا نه
  .نقش خانواده ای را ترسيم کنيم که در آن زن طرف حاکم آن است



در جامعه ای که مطابق اصول مادرساالری بنا شده باشد، وظایف زن و مرد 
زن رهبری را بر . جامعه ای مردساالر ارائه ميگردد وارونه ميشود آنچنانکه در

او تعيين ميکند که برای خانواده چه چيزی . عهده ميگيرد و مرد پيروی آنرا
اصلح بوده و هر عملی را که در رسيدن به اهدافش موثر ميبيند به اجرا 

  .مرد نقش پشتيبانی را ایفا ميکند. ميگذارد

. مردساالر، زن ميتواند در خانواده طرف غالب باشد درحقيقت حتی در جامعۀ
بانو ممکن است بيشتر تصميمات خانه را اتخاذ کرده، بخش عمدۀ حمایت 

مالی را بعهده داشته باشد، بيشتر کارهای خانه را انجام دهد و متوجه 
نيازهای فرزندان باشد، درحالی که شوهر مسئوليت کمتری در این موارد 

ضعيتی پيش آید همچون متارکه یا فوت شوهر که بانو مجبور برعهده دارد یا و
همچنين مواقع ميانی نيز وجود دارند که . به عهده گرفتن نقش رهبری شود

در آن، بدليل شرایط کاری در فاصلۀ دور از خانه، خدمت سربازی یا حبس، بانو 
غيبت طوالنی برای . ميباید بيشتر نقش شوهر را در نبود او ایفا نماید

المت زناشویی و تربيت فرزندان مفيد نيست، ليکن گاهی از سوی جامعه س
   .ای که در آن زندگی ميکنيم الزامی ميباشد

فهرستی از مسئوليتهایی که در جامعه شما بر عهده بانو . کارعملی
  .باشد تهيه کنيد می

  در جوامع آزاد و دنيوی. پ 

انها تمایل دارند که در کشورهای مدرن غربی بيشتر از هر جای دیگری، انس
اینجا، مردان و زنان نقشهایی را برای رضایت . در وضعيتی منفعل قرار گيرند
با این وجود، بعضی نقشها گمان ميرود که . متقابل هر دو طرف ایفا ميکنند

نقش شوهر بعنوان فراهم . برای هریک از طرفين طبيعی یا مناسب تر باشند
  .استآورندۀ اصلی، احتماًال پابرجا تر 

زمانی که جامعه سازگار با مصرف کننده است، اصرار برای بيشتر داشتن 
شوهر خواهان یک قایق است، . تواند عامل محرک در خانواده باشد می

بانو با . سپس قایقی بزرگتر، سپس دو قایق برای دریاچه های مختلف و غيره
خواهان اتومبيل مدل متوسط و لباسهای عادی خوشنود نميشود؛ او مصرانه 

اتومبيلی بزرگتر، خانه ای بزرگتر، مبلمان جدیدتر، و مسافرتها و تعطيالت 
فرزندانی که اینها را ميبينند، برای خود نيز فهرست . پرخرجتر ميباشد

سالگی، لباسهای مارکدار،  16خواستهایی دارند، اتومبيل جدید در سن 
داشتن بهتر و بزرگتر در دراز مدت، اصرار بر . ميهمانيها و گردشهای گرانقيمت

توجه شخص دائمًا . توجه فرد را از ارزشهای واقعی در زندگی منحرف ميکند
. متوجه خودش است، در حاليکه همدردی با طبقۀ فقيرتر ناپدید ميشود



کشش و مجذوب شدگی دائمی به چيزهای مختلف و متمرکز شدن بر خود 
  .امری سالم نيست

خانواده است، احتماًال تحت تاثير فشار  اگر در جامعه ای دنيوی، شوهر رئيس
. گيرد مداومی برای برآورده کردن چيزهای بيشتر برای خانواده اش قرار می

فرزندان بخصوص متاثر . منشأ این فشارها ميتواند همسر یا فرزندانش باشند
گيرند و آن فشار را به پدر منتقل  از فشارهای همسن و ساالنشان قرار می

کند که ميتواند با دادن پول بيشتر به  حتماًال گمان میاو ا. نمایند می
فرزندانش، ساعات زیادی که به کار یا برنامه های ورزشی خود ميپردازد را 

این وضعيت بيشتر در ميان خانواده ها در جوامع مادی . جبران نماید
در جوامعی که فقر بر آن حاکم است، پدر با خود . رواج دارد) ماتریاليست(گرا
این خود . این کلنجار است که نميتواند نيازهای خانواده را برآورده سازددر 
تواند برای  ای دیگر از نگرانی و دلواپسی ایجاد کرده و تقریبًا می گونه

خودباوری و عزت نفس مخرب باشد، خصوصا اگر فرد از سوی خانواده و 
  .دوستان بخاطر نداشتن کار مورد سرزنش قرار گيرد

   ظارات مسيحیانت. قسمت دوم

انتظارات مسيحی برای برای نقش و مسئوليتها، الزامًا با انتظارات جامعه 
با این حال، در بسياری موراد اگر نقش و مسئوليتها تفاوت . تفاوت ندارد

   .ندارند، ليکن تشویق و ترغيب برای انجام آنها تفاوت دارد

تعاليم . يد داشتزمانی که عيسی بر روی زمين بود، بر نيت و قصد الهی تاک
او اظهار داشت که قصد ندارد شریعت را که . او تمام زندگی را فراميگرفت

عيسی . بوسيلۀ موسی آورده شده بود باطل نماید، بلکه آنرا کامل کند
او از معنی . فریسيان را بخاطر عالقه شان به پول و قدرت محکوم ميکرد

او نظام . ده صحبت ميکرددینداری نزد خدا و سوء تعبيری که از آن بدست آم
شنيده اید که به اولين گفته : عيسی گفت. ارزشی آنان را به چالش کشانيد

ليکن من بشما ." قتل مکن و هرکه قتل کند سزاوار حکم شود"شده است 
ميگویم، هرکه به برادر خود بی سبب خشم گيرد، موستوجب حکم 

به اولين گفته شده شنيده اید که : و باز عيسی ميگوید). 21: 5متی (باشد
ليکن من بشما ميگویم هرکس به زنی نظر شهوت اندازد، ". زنا مکن" است

عيسی شریعتی که ). 28: 5متی (همان دم در دل خود با او زنا کرده است 
پيش از آن اعطا شده بود را فرو نيافکند؛ او فراتر از آن رفته و تاکيد بر انگيزۀ 

   .در دل او ميگذر داردفرد برای انجام یک عمل و آنچه که 

بدن او   کتابمقدس تعليم ميدهد که همچنانکه مسيح سر کليسا و کليسا
سر . سر بودن بيانگر اتحاد با بدن است. است، مرد نيز سر خانواده است

یک همکاری متقابل . بدون بدن محدود است، بدن نيز بدون سر از بين ميرود



ر دنيای سوداگری دیده ميشود، سر برخالف آنچه که د. دو وجود دارد ميان این
نمنۀ . بودن در ازدواج، به خدمتگزاری منتهی ميشود، نه به حاکميت مطلقه

سر بودن را باید در پسر انسان یافت که نيامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت 
درست مثل مسيح، سر روحانی کليسا، قوم خدا را ). 45: 10مرقس (کند 

ین مقصود مرد از سر روحانی خانواده بودن این بسوی او هدایت ميکند، بنابرا
حاکميت مستبد، رنجش و . است که خانواده اش را بحضور خدا بلند کند

رهبری روحانی درست و وجدانی، به اعتماد، امتنان، و . دلخوری ميافریند
   .اتحاد ميانجامد

معموال حتی زمانی که شرایط فرهنگی در مقام مخالفت با آن نوع رابطه ای 
ه مسيح الگو نهاد بر ميآیند، باز ميتوان از آن شکل رابطۀ مسيح مدار لذت ک
بعنوان نمونه، اگر یک فرهنگ موافق بدرفتاری شوهر با همسرش است، . برد

درعوض، اگر او آرمان مسيحی را بکار . اما مرد مجبور به آزار همسرش نيست
خود را فدا بندد، همسرش را دوست خواهد داشت و برای خوشی و رفاه او 

بوستان . (مسيح شوهران را برای سطح واالتری از رفتار فراميخواند. ميسازد
   .)را بخوانيد 3سعدی، باب 

  .شوهر بعنوان یک مرد. الف

شوهر مسيحی نقشهایی را بر خود حس ميکند که بواسطۀ عمل خالقانۀ 
وصيف داستان آدم و حوا، مرد را در خلقت، مقدم بر زن ت. خدا تعيين شده اند

پيروی . زن بطور خاص بعنوان یاری دهنده و همدم تعيين گشته است. ميکند
از . از زوج خود برای خوردن ميوۀ ممنوعه نقش مادون زن را نشان ميدهد

. اینروی، مرد، در جایگاه سر خانواده قرار ميگيرد و مسئوليت آنرا برعهده دارد
دوران پاطریارخها، عهد این نظم در بخشهای مختلف کتابمقدس در ارتباط با 

   .موسی، و دوران مسيحيت تایيد شده است

بعنوان یک مرد، از شوهر انتظار ميرود که مسئوليتهایش را بدون اینکه 
اینچنين، او مردانگی خود را . خانواده یا جامعه او را وادار کنند، بجا آورد

ود را نشان بعالوه، او نيازی ندارد که قدرت خ. کند بروشی معنی دار ثابت می
او تنها باید با پدری خوب و شوهری . دهد، چراکه قدرت او پذیرفته شده است
  .مهربان بودن، سر بودن خود را نشان دهد

در بجا آوردن مسئوليتهایش، مرد نباید رهبریت خانواده و قدرت فيزیکی خود را 
سوء استفاده " ضعيف" بگونه ای بکار گيرد که از همسرش بعنوان ظرف 

قدرت، اجازۀ . تنها یک فرد مستبد و زورگو ميتواند اینگونه عمل نماید. دنمای
جایگاه قدرتمند مرد، او را به . قلدری یا سوء استفاده از دیگران را نميدهد

اینچنين، او قدرت شخصيتی حقيقی خود را . فروتنی و مالیمت فرا ميخواند



نگاهی به (   :این آرمان را سعدی بخوبی بيان کرده است. آشکار ميکند
  .)بيندازید 2گلستان سعدی، باب 

  .مرد بعنوان یک شوهر. ب

او آنچنان به . بعنوان یک شوهر مسيحی، مرد از روح عيسی اقتباس ميکند
در ادامه متنی از کتابمقدس . به کليسا  همسرش وابسته است که عيسی 

ن زنان ای شوهرا. " ميخوانيم که به شوهر دربارۀ احترام کردن توضيح ميدهد
خود را محبت نمایيد، چنانکه مسيح هم کليسا را محبت نمود و خویشتن را 

تا آن را به غسل آب بوسيلۀ کالم طاهر ساخته، تقدیس نماید، . برای آن داد
تا کليسای مجيد را نزد خود حاضر سازد که لکه و چين یا هيچ چيز مثل آن 

ن طور، باید مردان به همي. نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عيب باشد
زنان خویش را مثل بدن خود محبت نمایند زیرا هرکه زوجۀ خود را محبت 

زیرا هيچکس هرگز جسم خود را دشمن . نماید، خویشتن را محبت می نماید
. نداشته است بلکه آن را تربيت و نوازش ميکند، چنانکه خداوند نيز کليسا را

از . از استخوانهای او زانرو که اعضای بدن وی می باشم، از جسم و
اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده، با زوجۀ خویش خواهد پيوست و 

این سّر، عظيم است، ليکن من دربارۀ مسيح و کليسا . آندو یکتن خواهند بود
خالصه هریکی از شما نيز زن خود را مثل نفس خود محبت . سخن ميگویم

اینکه مرد ). 33- 25: 5افسسيان . (مودبنماید و زن شوهر خود را باید احترام ن
سر زن است، این وظيفه را بر مرد مينهد که او را تا آنجا محبت نماید که در 

مرد همسرش را کمتر از خود دوست . صورت لزوم با خرسندی برای او بميرد
او به تمام نيازهای همسرش اهميت ميدهد و در جهت عالیق او تالش . ندارد
  .ميکند

داند که  او محققًا می. حی نسبت به همسرش متعهد استیک شوهر مسي
شوهرش همواره با او خواهد بود، چراکه خود اینطور گفته و به آن عمل 

او آن کسی است که با ابراز . بعنوان مرد خانه، شوهر، رهبر ميگردد. ميکند
زمانی که . امتنان و عالقه برنامه ها را یکی پس از دیگری به اجرا ميگذارد

گزاری با ابراز احساسات همراه ميشود، طرف مقابل برای رشد سپاس
عيسی به ما آموخته است که خدا را کامًال با قلب و . مشتاق و توانا ميگردد

وقتی عيسی آن ده مبروص را شفا داد، از اینکه . نفس و فکر خود محبت نما
 ).19-11: 17لوقا . (تنها یکنفر برای سپاسگزاری بازگشت، شگفت زده شد

همانطور که عيسی انتظار تشکر کالمی را داشت، شوهر نيز باید برای 
  .ازدواج معياری برای بيان امتنان محبت آميز برقرار نماید

در طرح خدا، یک زن . تعهد و پایبندی جنسی بسيار به هم بستگی دارند
زنا و یا داشتن رابطه ای خارج از . برای یک مرد درنظر گرفته شده است

از سویی دیگر، ). 9- 3: 19متی (ها دليل قانونی برای طالق است ازدواج، تن



داشتن رابطه ای خارج از زناشویی، بطور خودبخودی پایان ازدواج محسوب 
خدا به هوشع دستور داد تا با زنی زناکار ازدواج نماید و این امر . شود نمی

، قوم همچنانکه آن زن زانيه به هوشع نا متعهد بود. بسيار دل او را شکست
زناکاری قوم اسرائيل همچون زنای روحانی . اسرائيل نيز به خدا بی وفا بودند

اسرائيليان بشکلی نامشروع بدنبال خدایان اقوام دیگر رفتند و پرستش . بود
همچون هوشع که بدنبال همسر بيوفای . بعل را با پرستش یهوه درآميختند

ز با محبت خود درپی قومش خود رفت تا او را به خانه بازگرداند، خداوند ني
هرچه ميخواهد باشد، . محبت او پرمهر، صادقانه، نامتغير و ابدی است. ميرود

. خدا همچنان محبت ميکند، هرچند که کسی را در گناه پشتيبانی نميکند
خدا قوم . این تصویر، محبت واقعی را نمایش ميدهد که بخشش را دربر دارد

شان بسوی او رجعت ميکنند، ایشان را خود را دوست دارد و هر بار که ای
به عالوه، نمونۀ نهایی بخشش، در شوهری دیده ميشود که . ميبخشد

  .را بخوانيد 3- 1هوشع . همسرش را با وجود ارتکاب به خطایی بزرگ ميبخشد

شوهری که حقيقتًا از همسرش سپاسگزار باشد، محيطی را برای 
کتابمقدس نه تنها اهميت . برآورده کردن نيازهای جنسی او مهيا ميکند

تعهد در ازدواج را تایيد ميکند، بلکه درواقع دستوراتی در مورد رابطۀ 
پولس رسول ميگوید بدانجهت که گناه رابطۀ جنسی . جنسی ارائه ميکند

شوهر باید . یک خطر است، بنابراین هر مرد باید همسر خود را بدارد
زن . وی عطا کند هرآنچه که همسرش بعنوان بانو مستحق آن است به

نيز باید هرآنچه که همسرش بعنوان شوهر مستحق آن است به وی عطا 
. شوهرش بر بدن او اختيار دارد. زن هيچ اختياری بر بدن خود ندارد. نماید

و شوهر نيز هيچ اختياری بر بدن خود ندارد و این زن اوست که بر بدن 
هستند، نه شوهر و ازآنجایی که هردو بهم وابسته . شوهرش اختيار دارد

این زوج ممکن . نه همسر، نباید از اعطای بدن خود به دیگری امتناع نماید
است برای مدتی بمنظور تمرکز بر دعا، از برقراری رابطۀ جنسی خودداری 

یک رابطۀ جنسی . کنند، اما این نباید بدالیل شخصی و خودخواهانه باشد
اول (  .گاه ميداردسالم در زناشویی، وسوسه های شيطان را دور ن

   ).6- 2: 7قرنتيان 

  .شوهر بعنوان یک پدر. پ

بعنوان یک مسيحی، پدر فرزندانش را دوست دارد و با آنها بطور قاطع اما 
از آنجایی که شوهر، همسرش را دوست . با مالحظه رفتار مينماید

ميدارد، بنابراین بسيار آسان ميتوانند با یکدیگر روشی برای تربيت فرزندان 
او نسبت به احساسات، دورن نگریها و بصيرت . هيه و اجرا نمایندت

همسرش دقت داشته، ليکن از مسئوليت خود برای راهبری خانواده 
  .نهایتًا او مسئول اعتقاد و رهبری فرزندانش است. دست نميشوید



تقریبًا بزرگترین هدیه ای که هر پدر به فرزندانش ميتواند اعطا کند، این 
فرزندانی که شاهد ابراز عالقه پدر به . ان را دوست بدارداست که مادرش

تعهد پدر به مادر نشان دهندۀ . مادرشان هستند احساس امنيت ميکنند
یک خانوادۀ سالم خانواده . تعهد پدر به فرزندان و در کل به خانواده است

این زمانی رخ . ای است که در آن پدر مورد احترام، عالقه و امتنان است
که رئيس خانواده، صداقت، مهربانی، فروتنی و حکمت از خود ميدهد 

اگر بخواهيم از تفکر شاعر استفاده کنيم بدین مضمون در . نشان ميدهد
خوانيم که آنهایی که بزرگترند باید کوچکترینها  می 1بوستان سعدی، باب 

   .را رعایت کنند

گی ایشان پدران تشویق شده اند به تربيت کودکان و اینکه باعث سرخورد
و ای پدران، فرزندان خود :" یک دستور کتابمقدسی این است که. نشوند

را به خشم مياورید بلکه ایشان را به تادیب و نصيحت خداوند تربيت 
ای پدران فرزندان :"قطعه مشابه چنين ميگوید). 4: 6افسسيان " (نمایيد

  ).21: 3کولسيان " (خود را خشمگين مسازید، مبادا شکسته دل شوند

  انتظارات عملی. قسمت سوم

اما این بدان معنی نيست که فرد باید . معيار همواره فراتر از واقعيت است
درمورد نقش مرد در . به ایفای نقش خود در حد متوسط بسنده نماید

خانواده، او برای اطمينان از رشد و دستيابی خانواده به خوشبختی باید 
ر این باشد که خانواده اش را ليکن سعی او باید ب. بسيار تالش کند

بسوی آن اتحاد کامل که در ارتباط خدا، عيسی و روح القدس نمایان شده 
   .است سوق دهد

شوهر از کجا شروع ميکند؟ نخست بيایيد صحنه را برای جنبه های 
اگر شما، دانشجو، مردی مجرد هستيد، این بخش . مختلف صورت دهيم

اگر خانمی . باشيد خواهيد خواند" کامل"را با این دید که در آینده همسری
مجرد هستيد این بخش را به این دليل ميخوانيد که همسری بيابيد و او را 

اگر مردی ازدواج . یاری دهيد تا با الگوی شوهری کامل همخوان شود
کرده هستيد، با این انتظار خواهيد خواند که خود را بعنوان یک شوهر 

هستيد، بدنبال راهی خواهيد گشت که  اگر خانمی متاهل. ارتقاء دهيد
  .تا شوهرتان را کمک نمایيد که در عشق و اشتياق بيشتر رشد کنند

چون استعدادها و منش طرفين زناشویی در ازدواجهای مختلف تفاوت ميکند، 
این عملی نيست که انتظار داشته باشيم که تمام ازدواجها عملکردی 

ان تسلط تعبير شود، آنوقت تنها اگر سر بودن بعنو. یکسان داشته باشند
درحالی که برخی ". رئيس کيست؟"ای که باید به نتيجه برسد این که  مساله

فرهنگها و مذاهب برای مرد حق تسلط در زناشویی را قائلند، در نگرش 



تواند به شکلی خاص  او می. شود مسيحيت مرد شریک اوليه قلمداد می
ا بر عهده بگيرد، اما زن و شوهر، مسئوليت آنچه که در خانواده ميگذرد ر

اینکه چگونه این مسئوليتها را . کنند وظایف ازدواج را با هم تقسيم می
این . کنند مساله ایست که باید ميان خودشان به تفاهم برسند تقسيم می

دهد که فرزندان در سنين بخصوصی  امر همچنين این احتمال را افزایش می
  .ن مسئوليتها داخل شوندبه روند تشخيص چگونگی انجام آ

بعنوان سر خانواده، شوهر نقش رهبری داشته و مسئوليت حيات خانواده را 
جلودار بودن . رهبری خوب بودن نه تصادفی است و نه خود بخود. بردوش دارد

اما برای شوهران و پدران این مسئوليتی است که . ماموریتی سخت است
نایی پرورش پيروان را داشته باشد، رهبر باید توا. بر ایشان خدا نهاده است

اما رهبرانی که فراموش ميکنند که در . اگر قرار است که کاری به انجام برسد
ازدواج . وهلۀ اول خود باید نمونه باشند، ميزان نفوذ خود را محدود ميکنند

داشتن ازدواجی آرمانی   مطلوب، فرزندانی را تربيت خواهد کرد که خواهان
   .رسند، باشند به بلوغ می در زمانی که خود

  .شوهر بعنوان مرد. الف

شاید پيش پا افتاد بنظر آید، اما در جوامع آزاد امروزی، برخی مردان بدليل 
ظاهر . اند همجنسگرایی و دیگر رفتارهای زنانه، مردانگی خود را از دست داده

از  ای که بيانگر نارضایتی کند، خود درونی بيرونی، خود درونی را پنهان می
اگر شوهری خواهان . آنچيزی است که شخص برای آن آفریده شده است

حفظ عزت نفس و احترام خود با همسرش است، باید از هرگونه رفتار 
ناشایست مبرا باشد و تمرکز خود را بر این بگذارد که شخصی باشد که 

مسلمًا بسياری . همسرش از او تقدیر کرده و خواهان اطاعت از او باشد
ها هستند که مرد با انجام آنها ارزش مردانگی خود را پایين ميآورد، عملکرد

اسير الکل شدن، مواد مخدر، قمار، فساد ، کار، لذات دنيوی، بی توجهی به 
در جوامع آزاد، این اعمال تحت . مسئوليتها و آسيب رساندن به بدن خود

اسير اما اینها شخص را . پوشش آزادی و حقوق انسانی پذیرفته شده اند
آزادی واقعی . کرده و زندگی او را، ازدواجش را، عزت نفسش را ویران ميکنند

از ارادۀ فرد برای کناره گيری از این چيزهای دنيوی که اسير کنندۀ روح و جان 
مرد واقعی نسبت به این حدود معمول و مشترک . آید انسان است بوجود می

   .افرازد ین پستی ها میرفتاری سر خم نميکند، بلکه خود را فراتر از ا

  .خود را در مسير بلوغ روحانی محک بزنيد. کارعملی

  آیا آموخته ام که خشم خود را مهار کنم؟ - 1

  آیا برای رشد شخصی خود در دعا زمان صرف ميکنم؟ - 2



  تا چه اندازه ميتوانم بگویم که بردباری را فرا گرفته ام؟ - 3

باشد تعمق و  مطمئن می آیا بر بينش بر زندگی که هم اميدبخش و - 4
  اندیشه کرده ام؟

  .مرد بعنوان شوهر .ب

شوهر باید رابطۀ خود با همسرش را تجزیه و تحليل کند و بيشتر نسبت به 
. نقاط فشاری که در رابطه شان ایجاد برخورد و اختالف نظر ميکند آگاه شود

او الزم است که تالش بيوقفه برای عشق ورزیدن، حمایت احساسی با 
وقتی که . طفت از همسر نموده و او را در انجام کارهایش یاری دهدمال

شوهر واقعًا رهبر و سر خانواده است، نيازی ندارد که آنرا با اعمال زور 
او آزاد است تا ریاست خود را با محبت کردن و مهربانی، و . نمایش دهد

اینچنين، ممکن است در نظر افرادی که . رفتاری خدای گونه بروز دهد
. دیگرگون فکر ميکنند ضعيف بنظر آید، اما در طول مسير او برنده است

بواسطۀ آسيب پذیریش، شوهر با مالحظه، قدرت و شخصيت خود را بنمایش 
بوستان  4در باب سخنان حکمت آميز سعدی، این موضوع را . گذارد می
  . دهد نشان می  خوبی  به

گذارند همچون  برجای میشوهران باید هميشه آگاه باشند که نمونه ای که 
تاثير ماندگار در زندگی اعضای خانواده تا زمانی طوالنی پس از فرموشی 

شوهرانی که در خانه رهبرانی موفق هستند . ماند موفقيتها باقی می
چون او . پسرانی خواهند ساخت که در خانۀ خود رهبرانی موفق هستند

در اجرای وظایفش  مسئول و سر خانه است، همه کار ميکند تا همسرش را
  .یاری دهد و انجام مسئوليت های همسری و مادری اش 

آنها دوست دارند که . شوهران مایلند که کمتر از خانمها احساساتی باشند
" دوستت دارم" اما همسر دوست دارد . عشق به همسرشان را نشان دهند

 به تازگی در خاور ميانه با خانمی صحبت. را به شکلهای مختلف بشنود
و اینچنين ادامه ". شوهرم مرا دوست ندارد: " ميکردم و او اینچنين ميگفت

رفتاری اینچنين . داد که او تولد فرزندشان را بخاطر ميآورد اما تولد او را نه
. البته او در مورد احساسات شوهرش در اشتباه بود. بسيار او را رنجانده بود

اگر . او حساس باشد اگر اینطور است، شوهر باید بيشتر به احساسات
  .اینطور نيست، باید بيشتر بر روی ابراز قدردانی از او کار کند

  .خود را در مسير شوهر مطلوب بودن محک بزنيد. کار عملی

  .مورد را که دربارۀ همسرتان دوست دارید بنویسيد 10- 1



تمرین نمایيد که از همسرتان بخاطر خودش تعریف کنيد نه بخاطر آنچه   -2
  .که ميکند

بعنوان . یاد بگيری که جمالت انتقادی خود را بشکلی مثبت ادا نمایيد - 3
بجای اینکه از همسرتان بخاطر دیررسيدن برای شام انتقاد : مثال

اش که او را به  نمایيد، سعی کنيد از او بخاطر روحيۀ مراقبت کننده
  .مهيا کردن غذا واداشته است سپاسگذاری کنيد

ن ميتوانيد عشق به همسرتان را نشان دهيد چند راه را که بنظرتا - 4
  .بنویسيد

  .شوهر بعنوان یک پدر. پ

در مواردی که شوهر نسبت به وظایفی که در قبال فرزندان دارد بی توجهی 
ميکند، باید تصميم بگيرد که نقشی را که با پدر شدن بر عهدۀ او قرار گرفته 

که چگونه جاه طلبی و بگذارید قلب خود را تفتيش کند و ببيند . انجام دهد
   .لذات شخصی ميتواند با وظایف او تالقی نمایند

  گذارد شوهر، رهبری روحانی را بنمایش می

  .زمانی که او نمونۀ زندگی متکی به خدا است· 

  .زمانی که او شخصيتی الهی را از خود بروز ميدهد  ·

  .زمانی که او مسئوليت محيط روحانی خانۀ خود را تقبل ميکند ·

مانی که او عشق خود به خدا را به همسر و فرزندان خود نمایان ز· 
  .ميسازد

  .زمانی که او در اوقات خود اولویت را به همسر و فرزندانش ميدهد· 

  .زمانی که او فراميگيرد چگونه با نااميدی و انتقاد برخورد کند· 

شود که ميان فرزندانش تبعيض بنهد، باید متوجه  وقتی پدر وسوسه می
تواند رنجش و حسادت در فرزندانی که کمتر  تبعيض می. قب آن باشدعوا

بعنوان مثال داستان یعقوب و یوسف را از . مورد توجه قرار گرفته اند ایجاد کند
زمانی که یعقوب به یوسف بيشتر از دیگر فرزندانش توجه کرد، . نظر بگذرانيد

ین ترتيب یوسف به مصر آنها توطئه چيدند تا او را به یک بازرگان بفروشند و بد
برای ساليانی طوالنی یعقوب گمان ميکرد که پسرش مرده است، . برده شد

او اینچنين قبوالنده بودند که یوسف را جانوری  آنچنانکه دیگر فرزندانش به 



حتی زمانی که خانواده دوباره گرد هم آمد، برادران . درنده بلعيده است
تالفی کند، هرچند که چنين چيزی یوسف ميترسيدند که مبادا او بخواهد 

  )50و 37پيدایش . (اصًال در برنامۀ یوسف نبود

اگر پدر هستيد، بر روی یک کاغذ نقاط قوت و ضعف خود را بعنوان . کارعملی
سپس برنامه ای عملی برای ارتقاء و تقویت رفتار خود با . یک پدر بنویسيد

  .فرزندانتان ترتيب دهيد

. پدر درکجا قرار دارید/دیشيد که بعنوان شوهربرپایۀ سوالهای ذیل، بيان
  .قدمهای پيشرفت رهبری و موقعيت خود بعنوان رئيس خانواده بردارید

  تا چه اندازه عالیق خود را بر عالیق فرزندانم ترجيح ميدهم؟ - 1

  تا چه حد عصبانيت خود را بر فرزندانم فرود آورده ام؟ - 2

نيازهای جسمی و روحانی فرزندانم  آیا الزام خود را برای برآورده کردن - 3
  نشان ميدهم؟

آیا با فرزدانم قاطعانه همراه با اظهار قدردانی و مهربانی برخورد  - 4 
  ميکنم؟

  دانند که من همواره برای ایشان هستم؟ آیا خانوادۀ من می - 5

  آیا هميشه نسبت به همسرم متعهد بوده ام؟ - 6

  ارزش قائلم؟ برای هر یک از اعضای خانواده چه ميزان - 7

  آیا با خانواده ام صادق هستم؟ - 8

  ابراز ميکنم؟  آیا امتنان و قدردانی خودم را از همسر و فرزندانم - 9

  آیا خانواده تحت رهبری من احساس امنيت و ایمنی ميکنند؟ - 10

  آیا در گفتار و رفتار نمونۀ خوبی بجای گذاشتم؟ - 11

  و تصدیق ميکنم؟آیا در برابر فرزندان، همسرم را قبول  - 12

  آیا با آرامش اما قاطعيت تنبيه ميکنم؟ - 13

  فهمم و درک ميکنم؟ آیا هریک از اعضای خانواده را می - 14



خانواده بعنوان یک طبيعت روحانی است " سرپرستی"آیا درک من از  - 15
  و نه الزامًا تصميم گيری؟

يکنند، درحالی که باید بدانم که آزمایشها محسنات شخصيتی ایجاد م - 16
  آیا نسبت به شرایط منفی، واکنشی مثبت دارم؟

  از اشتباهات گدشته چه یاد گرفته ام؟ - 17

 )زن( همسر

او مکمل مرد . زن، بخشی از جهان و بشریت است و بخشی حياتی است
"  Wo – Man" ميباشد، همچنانکه در زبان انگليسی کلمۀ زن از دو بخش 

   .م. است" مرد"ن انگليسی به معنی به تنهایی در زبا Man. [ تشکيل یافته

. خلق کرد" معاونی موافق وی"، خدا "که انسان تنها بماند"چون خوب نبود
بنابراین زن ")  ishایش " واژۀ عبرانی آن (چون زن از مرد بوجود آمده بود 

)Wo-man  یاish-ah خدا این دو را کنارهم آورد، پس مرد . ناميده شد) عبرانی
ازاین رو، زن شریک مونث در ). 24 -18: 2پيدایش " (ستبا زن خویش پيو" 

  .یک رابطۀ زناشویی است

زن نباید با توانایی جنسی او در تکميل سير زاد وولد و یا ) همسر(نقش 
توليدمثل . جذابيت جنسی اش درمقایسه با نقش جنسی مرد معنی شود

مثل با این وجود، توليد . سيری است طبيعی که در ازدواج ظاهر ميشود
اما از سوی دیگر جنسيت، ازدواج را بعنوان اتحاد یک . ازدواج را تعریف نميکند

  .مرد با یک زن تعبير مينماید

به نظر این نتيجه گيری منطقی می آید که اگر هدف از خلقت زن آنچنان که 
. گفته شد، همدمی با مرد بوده باشد، عکس آن نيز باید صحيح باشد

همبسته، . سازد، دوطرفه است مهيا میهمدمی ای که زن برای مرد 
به همان اندازه که مرد از همسر خود انتظار . درميان نهاده و مشترک است

این چيزی . همصحبتی دارد، زن نيز این حق را نسبت به همسر خود دارد
  .سازد است که ازدواج را به مشارکت بدل می

خود رضایت  رود که به شوهر بعنوان شریک شوهر خود، از زن انتظار می
جنسی داده و در ناخوشی، پرورش کودک، و در تقویت ایمان و ارزشهای 

همراه با نخستين مسئوليت زن در برابر خدا، ابتدایی . خانواده به او کمک کند
ترین وظيفۀ او دربرابر شوهر اوست، نه دربرابر فرزندان، نه دربرابر کارش و نه 

  .کند، باید مجرد باقی بماند یاگر زنی غير ازاین فکر م. دربرابر خودش



هرچند که مسئوليت اوليۀ زن نسبت به خدا و شوهرش است، ليکن او به 
نه فقط بعنوان شریک جنسی زنانه  - بافت وسيعتری از جامعه نيز تعلق دارد

اگر رابطۀ جنسی و همدمی نقطۀ مرکزی ازدواج باشند،  -یا همدم شوهرش
بعنوان عضوی از . هست تعریف نمایند توانند زن را آنطور که بطور کامل نمی

جامعه ای بزرگتر، زن در رابطه با رنجهای مردمان، بحرانهای انسانها، اقتصاد، 
سازد، نقشی برای اجرا  آموزش، درمان، و دیگر موضوعاتی که ما را بشر می

  .دارد

در . در این فصل، ما این موضوع را از دیدگاههای مختلف بررسی خواهيم نمود
شناسایی زن، جدا از مرد، را بيان —ارد، آنچه را که بدیهی استبرخی مو

ليکن هدف اصلی، تالش برای روشن نمودن موقعيت زن بعنوان . خواهيم کرد
نگاه ما، توقعات فرهنگی، . یک انسان و رابطۀ او با مرد و سنتها خواهد بود

  .راهنمایيهای کتابمقدسی و مالحظات عملی را در برميگيرد

عيت و نقش زن به منظوری الهی تعيين گردیده و از طریق الهام موق. برهان
آگاهانيده شده که زن باید از شوهر خود اطاعت نماید، همچنانکه کليسا از 

  .مسيح اطاعت ميکند

  انتظارات فرهنگی. قسمت یکم

انتظارات فرهنگی تاثير بسياری بر چگونگی به انجام رساندن نقش زن در 
رفتاری در طول قرنها در درون جامعه استوار گردیده و  الگوهای. خانواده دارند

آورد که  تغييراتی را فراهم می) مدرنيته(نوگرایی. کنارنهادن آنها آسان نيست
اما روشهای استوار حتی زمانيکه . باشند بعضًا مفيد و بعضًا مخرب می

همسرهمچون دیگر . آرامی کنار گذاشته شده اند بهحاصل بوده اند،  بی
درست بودن . جامعه، توسط معيارهای سنتی داوری گردیده استاعضای 

. این معيارها خود بواسطۀ دیرپایی و گستردگی پذیرش آنها آزموده ميشوند
حتی ممکن است بوسيلۀ مذهب غالب، شکلی مقدس و استوار بخود 

  .بگيرند

گویيم که نقشهای  صرفًا می. دراینجا قصد مبارزه با هيچ فرهنگی را نداریم
قدرت او برای . زن توسط آداب و عرف محلی تبيين گردیده است) سرهم(

اگر با توقعات جامعه مبارزه . تغيير نگرش جامعه به نقش وی محدود است
از سوی دیگر، . کند، ممکن است خود را مطرود یا مشمول نکوهش بياید

تعاليم مذهبی ممکن . باشند معيارهای فرهنگی بيانگر آرمانهای مذهب نمی
ليکن فرهنگ همواره تمایل دارد که   با هنجارهای فرهنگی دربياميزد،است 

بخش . هرچه بيشتر از مسائل دینی دور بوده، خود محور، و خودمختار باشد
مثبت امر این است که معيارهای جامعه برای خانواده و جامعه ثبات را فراهم 



قابل قبول و هنجار نماید که جامعۀ بزرگتر آنرا  آورند و رفتاری را تعریف می می
  .ميابد

شباهت ميان هر فرهنگ و برهم کنشهای جامعه، قابل تشخيص هستند؛ 
اگر بخاطر راههای اثبات شدۀ . روشهای تربيت فرزند، و فعاليتهای روزانۀ زنانه

رویارویی با زندگی نبود، ما در شرایطی نابسامان بسر ميبردیم، و از تجربيات 
چيز را باالجبار با آزمایش و خطا فرا  گذشته هيچ نمی آموختيم، و هر

در این امتداد بسياری از سنتها نه خوب هستند و نه بد؛ این . ميگرفتيم
بعنوان مثال، نوع . سنتها با شيوۀ انجام امور توسط افراد تفاوت مييابند

کند، نحوه ای که قنداق فرزندش  قنداقی که مادر برای نوزادش استفاده می
تی اینکه آیا قنداق متناسب با جنسيت نوزادش انتخاب را عوض ميکند، یا ح

اینکه آیا مادر بمدت طوالنی قنداق فرزندش . ميکند یا نه مورد توجه نميباشد
بی توجهی به فرزند جرم . را عوض نکند بسيار مورد توجه قرار ميگيرد

جامعه درموارد جرمی بسيار جد و جهد ميکند، اما در اینکه . محسوب ميشود
  .رسد توجهی ندارد ر مسئول چگونه به کارهای روزمرۀ خود مییک ماد

تنش و . توان در درون فرهنگ خانواده یافت تقریبا بيشتر شرایط دشوار را می
گيرد که در  کشمکش معموال ميان مادر و اعضای غير نزدیک خانواده در می

ا آنها ممکن است تالش کنند ت. مورد چگونگی تربيت فرزند نظری غير دارند
مادر نظر ایشان را در مورد غذا دادن به بچه، خوابانيدن او، تعليم و تربيت وی 

زن ) همسر(تواند به  گيریم که محيط می چنين نتيجه می. بکار ببندد
. راهنمایی دهد و اگر او از پيروی آنها خودداری کند، مشکالت بوجود می آیند

ال بهتر از تجربيات ناپختۀ از سویی دیگر، مجموع اندرزهای والدین بزرگتر معمو
  .مادر ميباشد- نو

زن ) همسر(دراین بررسی، آنچه که در اولویت قرار دارد، کارکرد ساختاری 
اگر با محيطی متخاصم مواجه شود، برای یافتن آرامش در رابطۀ . ميباشد

زناشویی خود چه ميتواند بکند؟ او نياز به این دارد که زمانی که فکر ميکند 
او نياز دارد که بداند چگونه در . تواند تغيير دهد آنچه را میمناسب است، 

همچنين نياز دارد که یادبگيرد تا در هر شرایطی قانع . شرایط نامساعد کارکند
  .و مطيع باشد

  .زن بعنوان یک فرد) همسر. (الف

زن انتظار ميرود که نسبت به شوهرانشان )همسران(در تمام جوامع از 
رود که شهروندانی  از ایشان انتظار می. ن باشندمتعهد و مواظب فرزندا

در . شایسته و مطيع و پيرو قوانينی باشند که پيش از آنها وضع گردیده است
جوامع آزاد، ممکن است درمورد زندگی شغلی اختيارات زیادی وجود داشته 



زن، معموالسطح باال در نظر ) همسر(باشد، اما معيارهای اخالقی برای 
  .گرفته ميشود

تواند  گردد، زن غالبا می درون چارچوب کلی ای که توسط جامعه طرح می
این برنامه ها البته، با کارهای . برنامه های شخصی خود را توسعه دهد

روزانۀ او همچون پخت و پز، نظافت، تعليم، پذیرایی و دیگر کارها تداخل 
با برنامه رسد که نيازهای فوق العاده  آزمایش واقعی زمانی فرامی. کنند می

یا ایمانش ممکن است بوسيلۀ . کنند ای که برای خود طرح ریخته برخورد می
کنند  شوهری بدرفتار، فرزندانی سرکش، و یا والدینی که درکارش دخالت می

  .مورد آزمایش قرار گيرد

در مواردی که شوهر درخواستهای نامعقول دارد، همسر ممکن است تحمل 
اما . ر تئوری، او دو راه دارد، بماند یا برودازنظ. زندگی برایش دشوار شود

کند که بماند و آن  فرهنگش به او اجبار می. تصميم آنقدرها هم آسان نيست
وضعيت مالی ای که دارد نيز به او امکان جدایی . رنج و سختيها را تحمل کند

در مواردی اینچنين، فرهنگ، مولد و محافظ شرایطی ناسالم است . دهد نمی
زن مجبور خواهد بود به هر . باشد ی متمایل به سوی شوهر میکه تا حد

  .نحو ممکن با آن کنار آید

روی دیگر این داستان، شرایط تاسف آوری است که درآن، زن نامتعهد، 
بسيار مبرهن است، همچنانکه . حسود، و به بيان ساده سهل انگار است

در کتابمقدس ). حکایت سی و دوم –باب دوم  –گلستان : (سعدی ميفرماید
اول ( نيز در داستان ایزابل به بهترین شکل این موضوع تصویر شده است 
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. دربعضی فرهنگها مقامت کردن در برابر آن برای زن بسيار مشکل مينماید 
بعنوان مثال، در جامعه ای زرتشتی، زن فارس، نگرشهای باستانی را دربرابر 

ازاین روی عالقۀ او به . بعنوان یک فرد محدود ميکنند مدرنيته ميبيند که او را
اما . یافتن شوهری ميگراید تا زندگی صادقانه و امنيت برایش بهمراه آورد

فرهنگش، اورا، شوهرش را یا فرزندانش را از بلندپروازیها، تالش برای کسب 
آموزشهای پيشرفته تر، یا پيدایش عالقه به گسترش کارهای برون مرزی 

تا زمانی که اینگونه مسائل از دید زردشتی برای زندگی . ميکند دلسرد
  .روحانی مضرر تصورميشود، زن بناچار باید به زندگی ای ساده خرسند باشد

  .کارعملی

در یک پاراگراف انتظارات فرهنگی جامعه خود را از زن بعنوان یک فرد 
  .بنویسيد



  .شوهرش و خانوادۀ سببی  رابطۀ زن با. ب

در بعضی جوامع، . کند عه ارتباط زن با خانواده اش را تحميل میمعموال جام
دختری که ازدواج نکرده است، ملزم به پيروی از پدرش ميباشد، سپس در 

در جوامعی که مرد برای . زمان ازدواج ملزم به اطاعت از شوهرش ميگردد
کند، نخستين زن، مسئول تعيين وظایف دیگر زنان  خود چند زن اختيار می

در خاور دور، وظایف نسبت به والدین، فرزندان را به روشهایی . گردد می
در تمام . حتی پس از مرگ والدین - غيرمتعارف به والدینشان مقيد ميسازد

جوامع اگر زوج بخواهند با والدینشان در یکجا زندگی نمایند، این روابط تا 
بر زندگی  زمانی که والدین سالم هستند، ممکن است. حدودی تغيير مييابند
والدین پيرتر ممکن است الزم داسته باشند تا این زوج . این زوج مسلط بمانند

جوان از ایشان مواظبت نمایند، ليکن همچنان مسند احترام را حفظ ميکنند، 
  .ولو اگر تسلط نداشته باشند

اگر . گردد اگر والدین شوهر زنده باشند، زن صاحب مادرشوهر و پدرشوهر می
ا خواهر، برادرزاده و خواهرزاده، خاله و عمو داشته باشد، زن شوهر برادر ی

زمانی که پس از مرگ مادر . مجبور است مطابق سنت با ایشان مدارا نماید
تواند  شود، زن بسختی می خانواده، خواهر بزرگتر تبدیل به رئيس خانواده می

د را هر فرهنگی انتظارات خاص خو. بدون رخست خواهر بزرگتر فعاليت نماید
پس بگذارید با این جمله تمام کنيم که هيچ زنی نميتواند در چنين . دارد

   .جوامعی از اجبار به داشتن رابطه با خانوادۀ شوهرش فرار نماید

  .کارعملی

بر روی یک برگ کاغذ انتظارات فرهنگی محيط خود را از زن در ارتباط با شوهر 
  .و خانوادۀ او بنویسيد

  .زن بعنوان مادر. پ

بارداری، بدنيا آوردن فرزند، و . ضی وظایف را طبيعت به مادر تحميل ميکندبع
غالبًا مادر تعليم دهندۀ اصلی . شير دادن به نوزاد موارد مختص مادر هستند

هرچند که سرانجام ممکن است پدر . فرزند در سنين بخصوصی ميشود
. ت داردمسئول امور باشد، اما درواقع مادر است که انجام امور را در دس

سپس، کودک در خارج از خانه برای پرورش تخصصی تر، بعالوۀ آموزش 
  .شود اجتماعی، مذهبی، و آموزشهای تخصصی به معلمش سپرده می

آید که مادران بيشتر تمایل به سپردن وظایف  در جوامع آزاد، بنظر می
این . مختصشان به فردی دیگر همچون پرستار کودک، و معلم مهدکودک دارند

ر ممکن است به مادر اجازه دهد تا بتواند برای تکميل درآمد خانه، یا تامين ام



وقتی اجبارًا مراقبت فرزندان را به . مایحتاج زندگی در خارج از خانه کار کند
این حالت بمراتب سالمتر از . شخص دیگری ميدهد، از غيبت خود رنج ميبرد

ی انجام دهد، یا برای خواهد کار دیگر زمانی است که مادر برای اینکه می
  .کند کند و فرزند را ترک می ميل و خوشی خود و نه الزام، کار می

. دهند که سازگاریهایی را الزامی ميسازد بعضی اوقات دیگر شرایطی رخ می
اگر مادر از لحاظ جسمی یا روحی دچار بيماری شود، فرزندان ممکن است 

اگر فرزند . ت قرار گيرنداجبارًا در بيرون از خانۀ اصلی خود تحت مراقب
ميبایست در مدرسه ای دور از خانه تحصيل کند که محل سکونت او باید 

در صورت طالق یا مرگ شوهر، ممکن است مادر مجبور به . تدارک دیده شود
  >-- ]endif[-- !<  .ترتيب دهی شرایطی شود که چندان مطلوب نباشند

  .کارعملی

  .زن بعنوان یک مادر بنویسيد)همسر(انتظارات فرهنگی محيط خود را از

  انتظارات مسيحی. قسمت دوم

زن، از سوی فرهنگ حاکم تعيين ميگردند، ) همسر(انتظارات موجود از رفتار 
ليکن این تعاریف فرهنگی نباید بعنوان اصول و پایه هایی تعبير گردند که 

تا آنجا که توقعات . ازدواج و رابطۀ زناشویی برآن ساخته و ابقا ميگردند
فرهنگی راهنمایی برای زند گی ای دلنواز، و کارا هستند، ميبایست پذیرفته 

کنند، الزم است  اما زمانی که نقش زن را بگونه ای ناسالم تبيين می. شوند
  .که تغيير کنند

موضوع بسيار مهم در اینجا این است که نقش و رفتار زن باید بر چه اساسی 
انسان شناسی؟ آیا فيزیولوژی؟ آیا  بنا گردد؟ آیا فرهنگ؟ آیا فلسفه؟ آیا

روانشناسی؟ و یا طبيعت؟ آیا قانون؟ و یا اینکه نقش زن موضوعی است 
مربوط به قانون الهی؟ واضح است که پاسخ، دربر گيرندۀ تمام موارد ذکر 

فلسفه از اصول اعتقادی . فرهنگ عادات را تعيين ميکند. شده ميباشد
. یابد می  ميان مردم را در جامعهجامعه شناسی، برابری . صحبت ميکند

روان شناسی با . سازد فيزیولوژی نقاط قوت و محدودیتها را مشخص می
. نشاند طبيعت، خواستها و شرایط فيزیکی را می. احساسات سروکار دارد

اما کامليت روحانی تنها از سوی خداوند که نظم جهان را بناکرده است 
ج در جهت حفظ قصد الهی انجام زمانی که ازدوا. تواند منشا گيرد می

  >-- ]endif[-- !< .آید ميشود، واقعًا حس یکی شدن و اتحاد بوجود می

زمانی که قوانين مختلف عملکرد خوبی دارند، نباید رقابتی ميانشان وجود 
آید که یک قانون نقش کنترل کننده در  تضاد زمانی بوجود می. داشته باشد



بعنوان مثال، اگر یک . گيرد خود میزمينه ای که بدان تعلق ندارد را ب
دهد که تعهد خود  روانشناس ادعا کند که دستورالعملهای او به زن اجازه می

را نسبت به همسرش زیرپا بگذارد، این روانشناس درواقع از حدود خود تجاوز 
هرچند که نظامهای قانونی از موضوع خيانت به همسر بعنوان . نموده است

ده های طالق و اعطای حق کفالت فرزند استفاده معياری برای حکم پرون
ميکنند، ليکن زنا و خيانت به همسر مسئله ای است که اصوًال در بافت دینی 

توانيم این را اضافه کنيم که تعریف دینی نقش زن  می. گردد تعریف می
حتی گاهی اوقات از سوی سنت مورد . هميشه ملهم و وحی نبوده است

اره حامی جامعه ای دینی ولو به قيمت نيتی الهی ضربه قرار گرفته و همو
بلکه به ارزشهای . زند لذا مسيحيت هيچگاه سنت را به کنار نمی. بوده اند

کند تا در جامعه، زندگی ای سالم  واالتری اشاره داشته و به زن کمک می
  >-- ]endif[-- !< .داشته باشد

  زن بعنوان یک فرد. الف

از او . رود رود از زن نيز می ی که از مرد میدر مرحلۀ فردی، همان انتظارات
   .انتظار ميرود که انسانی خویشتندار، الهی و مسئول باشد

  وضعيت و جایگاه

دهد  کالم خدا به وضوح نشان می. زنان در دریافت هدیۀ نجات با مردان برابرند
زیرا همگی : " که در رابطۀ ایمانی با خدا تفاوتی ميان مرد و زن وجود ندارد

زیراکه همۀ . باشيد ما بوسيلۀ ایمان در مسيح عيسی، پسران خدا میش
هيچ ممکن نيست . شما که در مسيح تعميد یافتيد، مسيح را در بر گرفتيد

که یهود باشد یا یونانی و نه غالم و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیراکه همۀ 
قش موضوع، ن) . 27-26: 3غالطيان "(شما در مسيح عيسی یک ميباشيد 

باشد، بلکه برابری در دریافت فيض  زنان در ازدواج یا نقش زنان در کليسا نمی
   .خداوند است

خواهند از زنان رها شوند؟ ویا آیا  آیا آنهایيکه برای آزادی ميجنگند می
خواهند که از قالبهای جامعه درمورد آنچه که زنان باید باشند آزاد گردند؟  می

بعنوان یکی از درونمایه های . از مرد آفرید این خدا بود که زن را متفاوت
اساسی خود، خلقت دارای الگوی توامان دستور و اطاعت، قدرت و انفعال، 

دانيم که نظام دستور و اطاعت هردو از طبيعت خدا  می. باشد جزر و مدد می
در عالم الهی، هم اقتدار مشروع و منصفانه پدر و هم اطاعت آزادانه . آیند می

دقيقًا همانگونه که عيسی در اطاعت . ا خوشی پسر وجود داردو همراه ب
بنابراین زنان نيز در اطاعت کردن، آزاد و ) 11 - 1: 2فيليپيان (کردن مختار بود، 
  .مختار هستند



شود، اما برابری دقيقا آن آرمان مسيحيت  آزادی معموال با برابری همراه می
هم زن و هم مرد به . هستنددر خلقت توسط خدا زنان و مردان برابر . نيست

. کنند هردو ُمهری الهی را باخود حمل می. شباهت خداوند آفریده شده اند
اما . ایشان به یک اندازه برای اطاعت و مسئوليت پذیری فراخوانده شده اند

   .تفاوت در مسئوليتهایشان ميباشد

  .زیبایی زن

تنها جامعه  کندنيای غرب ممکن است مجال خودآرایی را به زنان بدهد، لي
زنان در طول قرنها و . ای نيست که این موقعيت را برای زنان فراهم می آورد

در مورد آرایش موضوعی جالب و . آراستند در تمام جوامع بدن خود را می
همۀ ما قبول داریم که بدن، صورت، یا موی نا آراسته موجب . جذاب وجود دارد

بنابر این همگان . دفع کننده است حواس پرتی یا اگر اینچنين نباشد، عاملی
بااین حال از دید دنيا، . باشند طالب لوازم بهداشتی فردی و مراقبت بدن می
گردد و عمومًا خانمها  معموًال زیبایی در جلوۀ دلپذیر ظاهری تعریف می

آرایشهای . بخصوص در برابر فشار وارد از سوی جامعه آسيب پذیر ميباشند
، و خالکوبيها و سوراخ کردن اعضای بدن و آویزان گران مو، لباس، جواهرات

ها و اشيا مختلف تزئينی بعنوان بيانيه ای عمومی درآمده که  کردن نشانه
آنها عالقه به مورد توجه قرار گرفتن و تحسين . زنان خواهان اعالن آن هستند

زمانی که این . باشند شدن را تصویر ميکنند، ليکن اینها کيفيات روحانی نمی
رها برای خودنمایی انجام شوند، هرگونه ادعایی مبنی بر روحانيت را امری کا

  >-- ]endif[-- !< .گرداند دشوار و خسته کننده می

تا جایی که معيارهای دنيوی مدنظر باشند، پوشش برای جلب توجه به 
ولی یک . نماید زیبایی بيرونی و فيزیکی و جنسی امری طبيعی می

سيمایی . ای پست تر زندگی سهيم باشدتواند در خصلته مسيحی نمی
" سيمای روحانی"دیگر وجود دارد که ارزش و مطلوبيت بيشتری دارد و آن 

این نگرش در دو جای عهد جدید بوسيلۀ دو رسول متفاوت طرح . ميباشد
و شما را زینت ظاهری : "دهد پطرس اینچنين زنها را پند می. شده است

به طال و پوشيدن لباس، بلکه انسانيت نباشد، از بافتن موی و متجلی شدن 
." باطنی قلبی در لباس غيرفاسد روح حليم و آرام که نزد خدا گرانبهاست

و همچنين زنان : " پولس اینگونه توضيح ميدهد). 4- 3: 3اول پطرس (
خویشتن را بيارایند به لباس مزین به حيا و پرهيز، نه به زلفها و طال و مروارید 

ه چنانکه زنانی را ميشاید که دعوی دینداری ميکنند به و رخت گرانبها؛ بلک
عالوه بر این، زنان نجات را ازطریق ). 10- 9: 2اول تيموتائوس . (اعمال صالحه

اگر در ایمان و محبت و قدوسيت و تقوا : " ... نقش مادرانۀ خود کسب ميکنند
  )15: 2اول تيموتائوس ." (ثابت بماننند



ظاهری ناآراسته، رفتاری تنبل و . کند می ظاهر فرد پيامی آشکار ارسال
ظاهری شهوت برانگيز داشتن، انگيزه های . سازد کاهالنه را نمایان می
ظاهر خودنما داشتن مبين به نمایش گذاردن تکبر و . کنند پست را تلقين می

سوراخ کردن افراطی اعضای . باشد فقدان حس توجه به فقرا و بينوایان می
زئينات از آن و خالکوبی بيانگر رفتاری خودپسندانه و بدن و آویزان کردن ت

تمامی این رفتارها غير . باشد روح خدا می) هيکل(توجهی به معبد  بی
مسيحی بوده و اگر خانواده درصدد این باشند که بخواهند نور مسيح باشند، 

  .برای ایشان مایۀ شرمساری خواهد بود

این گفته ". ی در عمل زیبا استزیبای: " گوید عبارتی در آمریکا است که می
نمایانگر شناختی دیرینه است که مردم با ظاهر فرد تحت تاثير قرار 

   .گيرند، بلکه با اعمال او نمی

  .رفتار

زن همچنانکه در کتاب عاموس در ) همسر(بعنوان یک انسان، رفتار
در پادشاهی شمالی اسرائيل کهن، . کتابمقدس آمده بسيار مهم است

ا زنانی ثروتمند که از شيوۀ زندگيشان هویدا بود مواجه عاموس نبی ب
با زندگی مرفهی که داشتند، نسبت به حال فقرا و انسانهای . ميگردد

درواقع، شيوۀ زندگی آنها نشان از ستمی بود که بر . نيازمند بی توجه بودند
را  3- 1: 4عاموس . آوردند مردم فقير که در جامعه جایی نداشتند وارد می

  .يدبخوان

رود این است که دیگران را بر خود مقدم  آنچه که از هر مسيحی انتظار می
. واالترین نمونه عمل مسيح است که پيش از خود به فکر ما بود. قرار دهد

دانست  حتی در باغ جتسيمانی که عيسی صليب را پيش روی داشت می
ما به . ا کرداو با دردی عظيم خود را فد. که این ارادۀ خداست به نفع نوع بشر

شماریم و در رنج مسيح شریک  نوبۀ خود، خود را برای محبت او ناالیق می
انسان . بعضًا این به معنای پيش نهادن دیگران بر خود است. شویم می

تقریبًا واالترین شکل . فرد مسيحی خدا محور است. دنيوی خود محور است
مادر، نخست به خدا . ترجيح نهادن دیگری بر خود را در مادران ميتوان یافت

او عالئق شوهر خود را بر . اندیشد، سپس به خانواده و در نهایت به خود می
او آخرین حد توان خود را برای مراقبت . دارد خواستها و عالئق خود مقدم می

از فرزندان مينهد و ازاینکه آنها، او را از آزادی ای که ميتوانست در نبود ایشان 
فرزندان شب و روز از وی توجه . رنجد اند، نمی هداشته باشد محروم کرد

زن )همسر. (طلبند و او برای رفاه آنها همواره برای هرکاری حاضر است می
  .کند دستوراتی را که شوهر برای خانواده تعيين نموده دنبال می

  .کارعملی



را مطالعه کنيد و همزمان بر روی کاغذ کيفياتی که برای یک  31- 10: 31امثال 
   .واالمنش درنظر گرفته شده را یادداشت نمایيدهمسر 

  زن در ارتباط با شوهر و خانواده ای گسترده. ب

برطبق آفرینش، او . در کتابمقدس، معموال زن در ازتباط با مرد دیده ميشود
پس از رانده شدن از باغ عدن، ميل او ). 24-18: 2پيدایش (یک همدم است

پيدایش (             ه شده استبه شوهرش است که نقش تسلط به او داد
. باشد به معنی اعمال اقتدار می" حکمرانی" در کتابمقدس، کلمۀ ).  16:  3

. بيند خوانيم دو وضعيت ممکن را تدارک می سطوری که در کتاب پيدایش می
نخست، هدف اوليه که شراکت در حکمرانی ای صلحجویانه بود اما گناه آنرا 

یا از طرفی دیگر، . مران و زن تحت سلطه گردیدهدگرگون کرد و اکنون مرد حک
داستان بازگوکنندۀ چيزی است که از آغاز بطور ضمنی بدان پرداخته شده 

قاعدۀ : نتيجه یکی است. بوده که همانا قصد بر حاکميت مرد بوده است
اصلی کتابمقدس این است که زن بطور فردی و فاعلی در کنار مرد دارای 

درنتيجۀ . او به شوهرش است" ميل"ا بجا آورد، زیرا نقشی است که باید آنر
کار مرد سخت خواهد بود؛ بارداری زن همراه . گناه، خدا یک یادآوری قرار داده

   .خواهد بود" تابع"و " تسلط"با درد خواهد بود، و رابطۀ ایشان بنوعی رابطۀ 

ان بعنوان مرد. رابطۀ ميان مرد و زن دوباره در داستان پاطریارخها تصویر ميشود
زنان برای خود اختيار ميکنند، حدود خود را . گردند مسئول خانواده ظاهر می

با همسایگانشان تعيين مينمایند، به جنگ ميروند، و مایملک خود را مدیریت 
این بمعنای نفی رهبری . ميشناسد" سرور"ساره، ابراهيم را بعنوان . ميکنند

که تصویری از رابطۀ زن با مرد را ارائه دليرانۀ راحاب، و دبوره و حلده نيست، بل
  .کند می

در عهد جدید، به زنان توصيه شده است که همانطور که مطيع خداوند 
مطيع بودن به این معنی . هستند، همچنان مطيع شوهران خود باشند

نيست که مرد بر زن مسلط بوده و یا زن باید دربرابر او و در خدمتش کرنش 
زن به شکلی خودخواسته به ) همسر(است که بلکه بمعنی این . نماید

اطاعت کردن یعنی اتخاذ تصميمی بی باکانه و درعين حال . اطاعت سرمينهد
فروتنانه در رابطه با اینکه آنچه را که هست وهرآنچه که تحت تملک و کنترل 

پولس رسول اینگونه . رفع نياز شوهر خود شکل دهد خود دارد را در جهت 
ه شوهر سر زن است چنانکه مسيح نيز سر کليسا و او زیراک: " نویسد می

ليکن همچنانکه کليسا مطيع مسيح است، همچنين . نجات دهندۀ بدن است
زمانی ). 24- 23: 5افسسيان ." (زنان نيز شوهران خود را در هر امری باشند

مسيح سر . که زیبایی این تصویر آشکار شود، این گفته ثقيل نخواهد بود
ت چراکه جان خود را برای آنانکه کليسا را تشکيل ميدهند محبوب کليسا اس

مطيع بودن دربرابر مردی که حاضر . و آنانکه ابدیت را با او خواهند بود فدا کرد



در . زنش بدهد برای زن آسان خواهد بود) همسر(است جان خود را برای 
نهایت، این رابطه یک اطاعت متقابل ميگردد، هرچند که شوهر همواره 

   .زنش خواهد بود)همسر(مل راهنمایی روحانی متح

آید؛ بسياری تجربيات  بوجود نمی) یا ذاتی(نقش زن الزامًا بطور طبيعی 
زنان جوان را خرد " تر باید  زنان مسن. هستند که زن باید از آنها بياموزد

بياموزند که شوهردوست و فرزند دوست باشند، و خرد اندیش و عفيفه و 
." و مطيع شوهران خود که مبادا کالم خدا متهم شود خانه نشين و نيکو

رأی من این است که "همچنانکه در مورد بيوه های جوان، ). 5- 4: 2تيطس (
زنان جوان نکاح شوند و اوالد بزایند و کدبانو شوند و خصم را مجال مذمت 

آید،  آنچه که از این نوشته ها بر می). 14: 5اول تيموتائوس ." (ندهند
مطيع شوهر بودن در موارد روحانی به این . زن، مدیریت خانه استمسئوليت 

ميتوانند باهم تصميم . معنا نيست که شوهر تصميم گيرندۀ مطلق باشد
بگيرند که اولویت مسئوليت زن انجام امور روزانه در خانه باشد و اگر زن 

  .شاغل است، درآنصورت برای تقسيم مسئوليتها باید تصميم بگيرند

ر مسيحی هردو تحت حاکميت خداوند قرار دارند، اما زن و شوه
. زن باید مطيع شوهرش باشد)همسر. (مسئوليتهایشان یکسان نيست

شود و انتخابی یا اکتسابی  مقام مرد هم از سوی خداوند تعيين می
کند که موقعيت خود را بخاطر هوش برتر، یا  مرد بالغ تصدیق می. باشد نمی

کند که اطاعت او  زن بالغ نيز تصدیق می. است فضيلت، یا قدرت کسب نکرده
از شوهرش خواست خداوند برای او است و اطاعت از این خواسته بمنزلۀ 

اینک من خود می آیم، تا :" گوید خواری و ناتوانی نيست همچنانکه پسر می
  ).7: 10عبرانيان " (ارادۀ تو را ای خدا به جای آورم

  .زن بعنوان مادر. پ

باشد، اما  يت نهایی برای رفاه فرزندان برعهدۀ شوهر میهرچند که مسئول
خدا غرایز منحصر بفردی . شود زن نيز در مورد پرورش فرزندان با او سهيم می

. سازد را در زن نهاده که او را برای نگهداری و مراقبت از فرزندان مجهز می
ی بعالوه، مادر مسيحی رابطه مابين بدنيا آوردن فرزند و محبت خدا برا

با پيروی از این شباهت، مادر فرزندان خود را . کند آفرینش انسان را درک می
دهد که  ای خانوادگی را رشد می او رابطه. نماید تغذیه کرده و مراقبت می

  .چرخد محبتی که خدا در مسيح از خود نشان داد بر گرد آن می

. از نمایدشود تا امتنان خود را نسبت به همسر خود ابر شوهر نيز تشویق می
گردد تا خصوصيات زیبای درونی خود را  به همين ترتيب، زن نيز تشویق می

بپروراند؛ خصوصيتهایی که شوهرش را بطور طبيعی به تحسين وی 
دهد، از  بعنوان یک مادر، همچنانکه فرزندان را آموزش و خوراک می. دارد وامی



داکارانه را خود شجاعت، استقامت، قدرشناسی، متانت، آرامش، و محبت ف
  .آموزد بدیشان می

شجاعتی که زن نشان ميدهد، تعهدی است برای تعاقب هدفی ارزشمند 
حتی در زمان کج خلقی کودک . بدون اینکه اميد خود را از دست بدهد

دوسالۀ خود، رویای مادر، متمرکز بر هدفی است که فرزندش را بعنوان 
. ر ایمان به خداوند ببيندجوانی بالغ و موفق با شخصيتی قوی و رشد کرده د

مادر با اصرار بر تعهد خود، سال به سال به محبت و تربيت کردن فرزند جوان 
  .دهد خود تا زمانی که نتيجۀ دلخواه به وقوع بپيوندد ادامه می

با بياد آوردن زمانی که خود چگونه بعنوان دختر توسط والدین تعليم یافته، 
او منفعت داشتن والدین خوب . گردد یحس احترام مادر و والدینش بيشتر م

خود را درک کرده و متوجه تاثير اهميت سایر دوستان و اعضای خانواده بر 
او با دقت بر معاشرتهای فرزندانش نظارت دارد و مراقب . زندگی خود است

کند تا با  تاثيرات آن بر فرزندانش بوده و برای افراد بخصوص دیگری دعا می
نشان دادن رفتاری سپاسگزار . ثبت تماس ایجاد کنندزندگی ایشان بنحوی م

خواهی  به معنی قدردانی او است برای خانه و اثاثيه آن و اینکه در طلب زیاده
  .گيرند برد و فرزندان از او درس قناعت می خود را تحليل نمی

دهد تا در  ، آرامشی درونی است که به مادر اجازه می)مالیمت(متانت
گفته شده است که زن قوی از هيچ . ا آرامی پاسخ دهدشرایط بحرانی نيز ب

وقتی . ترسد، اما زن مقاوم در برابر ترس از خود دليری نشان ميدهد چيز نمی
شود با عصبانيت مادر و شریک شدن در آن بحران  کودک از کنترل خارج می

ماند تا بتواند موقعيت را ارزیابی  مادر حکيم، آرام می. آید چيزی بدست نمی
مالیمت تنها . وده و پيش از آنکه مداخله نماید، درکی همدالنه بدست آوردنم

مادر حساس ميزان آرامش . دهد در برابر احساسات متقابل نرمش نشان می
همچنانکه . دهد خود را متناسب با احساسات شکنندۀ فرزندان خود وفق می

ياری از به بس. یابد شود، نياز به مالیمت نيز کاهش می تر می فرزند قوی
. شود مادران توانایی حساس بودن، حسی بودن و آرام بودن نسبت داده می

وقتی خصوصيت فردی مادر به این عطایا اضافه نشود، او باید برای رشد این 
  .توانایيها مدام بکوشد

محبتی که عاری از خودخواهی باشد بسوی برآورده کردن نياز دیگران 
همچنين مادران . زش را بما بدهدعيسی حاضر بود همه چي. درحرکت است

دربرخی موارد، . دهند تا نياز فرزندانشان را برآورده نمایند همه چيز خود را می
شوند، مادر باید به آنها اجازه دهد تا  زمانی که فرزندان به بلوغ نزدیک می

مستقل و به خود متکی باشند و آنها را تشویق کنند تا راه خود را در زندگی 
شوند، وظيفۀ والدین این  مانی که فرزندان بالغ برای ازدواج مهيا میبيابند و ز



است که زوج جوان را تشویق نمایند تا پدر و مادر خود را ترک کرده و به 
  )24: 2پيدایش . (یکدیگر بپيوندند

همسر مسيحی و مادر زیر . معموال مادر در درون خانه صاحب اقتدار است
ه خود را تشخيص داده و چاره ای راکه او گنا. قدرت مسيح زیست ميکنند

او به ندای عيسی برای پيروی او پاسخ داده و . پذیرد خداوند مهيا نموده می
در بکار بردن . رود خود را انکار کرده، صليب خود را برداشته، و بدنبال او می

بدین معنی که، او اقتداری را بکار ميبرد که . اقتدار، خود را انکار کرده است
خواست شخصی اش است و مسير روحانی را که خداوند برایش  مافوق

این راهی است که نه به اسارت، بلکه به . کند تعيين نموده را دنبال می
  .انجامد آزادی و خشنودی کامل فردی می

  مالحظات عملی -بخش سوم 

همانطور که در مورد شوهر ذکر شد، زن نيز مجالی گسترده خواهد داشت 
مسری بالغ که مورد پسند خدا، شوهر، و فرزندان است، تا خود را بسوی ه

همچون شوهر، زن نيز به تمام خواسته های خود دست نمی . رشد دهد
به این طریق از . هدف او داشتن زندگی ای با هدایت روح ميباشد. یابد

زندگی گناه آلود در بر دارندۀ زنا، . شود داشتن زندگی گناه آلود جلوگيری می
ی، بت پرستی و جادوگری، کينه، نزاع، حسد، خشم، ناپاکی، عياش

). 21- 19: 5غالطيان .(خودخواهی، شقاق، تفرقه، مستی و لهو و لعب است
اگر روح او را راهبر باشد، زندگی او مملو خواهد بود از محبت، خوشی، صلح 

: 5غالطيان . (و آرامش، مهرورزی و نيکویی، صداقت، مالیمت و پرهيزکاری
22 -23.(  

شروع یک زن کجاست؟ مجددًا بگذارید صحنه را برای جنبه های مختلف  نقطۀ
اگر شما،خانمی مجرد هستيد، این بخش را با این دید که در . شکل دهيم

اگر مردی مجرد هستيد این . باشيد خواهيد خواند" کامل"آینده همسری
بخش را به این دليل ميخوانيد که همسری بيابيد و او را یاری دهيد تا با 

اگر خانمی ازدواج کرده هستيد، با این انتظار . الگوی زنی کامل همخوان شود
اگر مردی متاهل . خواهيد خواند که خود را بعنوان یک همسر ارتقاء دهيد

هستيد، بدنبال راهی خواهيد گشت که تا همسرتان را کمک نمایيد که در 
  .عشق و اشتياق بيشتر رشد کنند

ترغيب   او نقشی مهم در. ا مهار ميکندزن معموًال جو احساسی خانه ر
او از تحسينات شوهرش مسرور گشته . ارتباط مثبت درون خانواده ایفا ميکند

وقتی یکی از ". از خوبی شماست که توجه کردی" و یادگرفته که پاسخ دهد
شود و  اعضای خانواده غمگين یا سرد باشد، نخست مادر متوجه آن می



ارتباط درست، هم گفت و هم شنود . کند سعی در تشخيص و درمان آن می
  .شاید این مثل موضوع را روشن تر نماید. را در بر دارد

تواند هم شفا  باشد، چراکه کالم می مادر متوجه نيروی بالقوۀ کالم می/زن
هرکس خود انتخاب . کلمات مثل تيغ بّران ميباشند. دهد و هم نابود کند

قاتل باشد یا مرحمی برروی  کند که گفتارش همچون چاقوی بّرندۀ می
  .زخمی باز

  زن بعنوان یک فرد. الف

تواند بيش از آنچه  زن می) همسر. (پيشرفت شخصيتی، تالشی فردی است
. او بدليل زن بودن در جایگاه انسانی پائينتری قرار نگرفته. تواند باشد که می

ش اگر حقوق او بي. همچنين کامليت او در رقابت با شوهرش کسب نميگردد
از شوهرش است، این نباید انگيزه ای برای ایجاد مشکالت گردد و این یک 

. شوهر نباید احساس حقارت و زن نباید احساس برتری نماید. واقعيت است
  .آورند بعنوان یک خانواده در آن شریک هستند هرچه که بدست می

  سواالتی برای تامل و رشد فردی. کارعملی

  کنم؟ هبر روحانی نگاه میآیا به شوهر خود بعنوان ر) 1

  کنم؟ به چه طرقی در وقف و رابطۀ خود با خدا رشد می) 2

  آیا از دعاهای خود راضی هستم؟) 3

  کشد؟ آیا گفتار من ارتباطی مثبت را به تصویر می     )4

  زن در ارتباط با شوهر و خانوادۀ گسترده تر. ب

. هری ميباشدزن معموًال صاحب اقوام شو) همسر(بنا بر خاصيت ازدواج، 
ایجاد رابطه ای نيکو با اقوام سببی . شاید خواهر یا برادرانی نيز داشته باشد
اگر با خویشان سببی خود . امری عملی، مؤدبانه، و مسيحی ميباشد

کند، تحت فشارهای دائمی درارتباط با خدمت ایشان و یافتن  زندگی می
  .فوری خود استزمانی خاص و دور از ایشان برای پرداختن به نيازهای 

  .کنند سواالتی که در ذیل آمده به ادامۀ راه کمک می. کارعملی

  دانم؟ آیا تاریخ تولد اعضای خانوادۀ سببی خود را می) 1



آیا به عالقمندیها و موضوعات با اهميت اعضای سببی خود واقف  )2
  هستم؟

  توانيم اختالف نظر داشته باشيم؟ آیا به گونه ای محترمانه می) 3

داند که برای من نسبت به والدین و خواهر و  یا شوهرمن میآ) 4
  برادرانم در جای نخست قرار دارد؟

  زن بعنوان مادر. پ

البته که . گيرد شود، مسئوليتهای جدیدی را بعهده می وقتی خانمی مادر می
برخی از مسئوليتها را با شوهرش قسمت ميکند، اما اوست که دروهلۀ اول 

رود که هر ساعت و هر روز  از او انتظار می. است مسئول نگهداری فرزند
او بخاطر فرزندانش و عشق . هفته و سال مشغول انجام وظيفۀ خود باشد

بمنظور پيگيری . گيرد بالشرط به ایشان، خودخواسته آرزوهایش را نادیده می
تواند درمورد تربيت و پرورش فرزند  زن باید هرآنچه می) همسر(وظایف خود، 

  .بخشند را گسترش دهد و توانایيهایی که این امر را سهولت می فرا بگيرد

  .مهارتهای ارتباطی

حل . بسياری زنان بطور ذاتی صاحب توانایيهایی در زمينۀ ارتباطات ميباشند
گيرد و تبدیل به چالشی برای  مشکالت خانوادگی معموًال برعهدۀ زن قرار می

حل مشکالت توانایی . باشد شود، بخصوص اگر او با فرزندان در خانه او می
تمام خانواده ها . توان فراگرفت و همواره گسترش داد ای است که می

شماری اختالفات دارند؛ خانواده های مستحکم، این اختالفات را فرصتهایی 
آنها فنون ارتباط مثبت را پرورش داده اند که . بينند برای پيشرفت و رشد می
سالم مشوق تمام اعضای خانواده  ارتباط. شود در آن هرکس شنيده می

  .است

  .مهارتهای مربوط به تشویق

بلکه نيازمند حساسيت نسبت به افراد و . تشویق یک مهارت ساده نيست
گذرد است، که بدینوسيله به فرد  آگاهی از آنچه که در درون ایشان می
مشوق واقعی در کالم و چهرۀ . دهد امکان بيان حرفهای تشویق آميز می

برای . کند سازد نمایان می ماد خود را به خدا که هر ترس را دور میخود اعت
دلگرمی دادن به کسی که مشغول عملی گناه آلود ميباشد، شجاعت 

اعضای . بدون عریان نمودن گناه، درمان آن غيرميسر است. باالیی نياز است
زمان   تنها در آن. خانواده باید نسبت به یکدیگر پاسخگو و شفاف باشند

عفونت زیر . کند توانند درک کنند که محبت خدا هرگونه ترس را بيرون می می



همچنان است درمورد عفونت . پوست، بدون باز کردن آن غيرممکن است
اما برمال شدن همان . آید بدون آشکارسازی، سالمتی بدست نمی. روحانی

اما زمانی که گناه هویدا شد، پذیرش، . ترسيم چيزی است که از آن می
   .گردند ا، و رشد آغاز میشف

تشخيص کامًال . بهترین نمونۀ تشویق در رابطۀ ما با عيسی یافت ميشود
ما مستحق عدالت خدا ). 26- 9: 3روميان . (روشن است؛ ما همه گناهکاریم

در مسيح، ما از محکوميت . هستيم، ولی او در عوض رحمت خود را عطا نمود
ما باید تحت کنترل روح خدا که در ما  .نجات یافته ایم) 1: 8روميان ( شریعت 

  ). 9:  8روميان ( کند قرار بگيریم، نه طبيعت گناه آلود  زیست می

شود که موقعيتها بجای خلق شدن،  تشویق بيشتر زمانی موثر واقع می
آورد که قدرت تشویق نه در  همچنانکه ملکۀ خانه بياد می. گردند تصاحب می

پشت کلمات قرار دارد و حس توجهی که کلمات بلکه در انگيزشی است که 
  .است که بوسيلۀ کلمات پراکنده ميگردد

برای محک زدن توانایی خود بعنوان ارتباط دهنده و مشوق، . کارعملی
  :سواالت زیر را پاسخ دهيد

  آیا با تمام اعضای خانواده بطور مرتب گفتگو دارم؟) 1

  يب ميکنم؟آیا گفتگوهای اعضای خانواده را دور ميز شام ترغ) 2

  کنم؟ گویند توجه می آیا واقعًا به آنچه که اعضای خانواده می) 3

) امثال(این پند را از در ارتباط با گفتن و شنيدن از کتاب حکمت ) 4
  بخوانيد

زنند، اما زبان حکيمان  هستند که مثل شمشير حرفهای باطل می· 
  )18: 12امثال (شفا ميبخشد 

جان خویش را محافظت نماید، اما هرکه دهان خود را نگاه دارد · 
  )3: 13امثال . (کسی که لبهای خود را بگشاید هالک خواهد شد

صاحب معرفت سخنان خود را باز می دارد، و هرکه روح حليم دارد · 
مرد احمق نيز چون خاموش باشد او را . مرد فطانت پيشه است

امثال . (است  بندد فهيم شمارند، و هرکه لبهای خود را می حکيم می
17 :27  -28(  



بينی که در سخن گفتن عجول است؟ اميد بر  آیا کسی را می· 
  )20: 29امثال (                       . احمق زیاده است از اميد بر او

  :همچنين توجه کنيد که قدرت کلمات بستگی به گویندۀ آن کلمات نيز دارد

دهان عادالن چشمۀ حيات است، اما ظالم دهان شریران را می · 
  )11: 10امثال . (شاندپو

. زبان عادالن نقرۀ خالص است، اما دل شریران الشیء ميباشد· 
  )20: 10امثال (

. زبان مالیم، درخت حيات است و کجی آن شکستگی روح است· 
  )4: 15امثال (

موت و حيات در قدرت زبان است، و آنانی که آنرا دوست می دارند · 
   )21 :18امثال ( . ميوه اش را خواهند خورد

حکمت سعدی را در بخشهای زیر در رابطه با کالم و زبان در نظر  - 5
  :بگيرید

سخنان نرم مانند آب بر آتش غضب ) بوستان سعدی، باب چهارم" (  
  .کند عمل می

  )" بوستان سعدی، باب هفتم" (  

  )" گلستان سعدی، باب هشتم" ( 

  

  فصل چهارم

  فرزندان

گر دليل خلقت زن را که همانا همدمی با ا. ازدواج هستند" محصول"فرزندان 
مرد است بپذیریم، در آنصورت باروری و زایش، نه دليل ازدواج، بلکه نتيجۀ آن 

اول . توان برای دو دليل تعميم داد با این وجود این نکته را نمی. خواهد بود
" اینکه کتابمقدس تنها به یک مورد از عدم کامليت مرد، اینچنين اشاره ميکند

واضح است که عدم کفایت ). 18: 2پيدایش " (نيست که آدم تنها بماندخوب 
مرد برای بارداری محدودیتی بود که خدا در این عمل خالقانۀ اوليه خود بدان 

این فرض درست است که توليد مثل از ابتدا مد نظر بوده است؛ . توجه نموده



بنابراین بيان . داشت چراکه در غير اینصورت، مرد جنسيت یگانۀ مردانه نمی
آگاهاند که مقصود خلقت زن و مرد، هم برای همدمی و  کتابمقدس ما را می

نکته اخير مشخصًا در دستور خدا مشاهده . هم برای توليدمثل بوده است
بارور و کثير شوید و زمين را پر سازید و در آن تسلط : " ميشود
ویی، والدت حياتی در مورد فرزندان، آميزش زناش). 28: 1پيدایش ..."(نمایيد

آورد که فرزندان  آورد؛ همدمی والدین محيطی را فراهم می نوین را فراهم می
  .ميتوانند بعنوان افرادی بالغ و کامل رشد نمایند

بنابراین فرزندان متعلق . ظهور فرزندان درخالل زناشویی طبيعی و نيکو است
ی فرزندان بميان وقت. هستند، جایی که زن و شوهر وجود دارند" خانواده"به 
. گيرند آیند، زن و شوهر، نقش و مسئوليتهای جدیدی را برخود می می

اکنون، روابط جدیدی بواسطۀ . گردد شوهر، پدر فرزندان و زن، مادر ایشان می
  .بدنيا آمدن فرزندان ایجاد ميگردند

ی آنها کامًال به والدین برا. گردند فرزندان در قنداقی کوچک به خانواده وارد می
همچنانکه والدین ایشان را تغذیه . تغذیه و مراقبت فيزیکی وابسته هستند

. کنند فيزیکی، احساسی، و اجتماعی رشد می  کنند، فرزندان از لحاظ می
آنها تمایز ميان خوب و بد را فراگرفته، بعدی روحانی را در زندگی پی 

نی که بتوانند گردند تا زما با گذشت دو دهه، تدریجا مستقل تر می. گيرند می
در خالل این مدت، فرزندان درکی . به تنهایی از عهدۀ امورات خود برآیند

ای بزرگتر زندگی  گيرند که چگونه در جامعه اجتماعی کسب کرده و یاد می
گيرند که چگونه در دنيایی را که  مهارتهای شغلی می آموزند و فرا می. کنند

یک . زند از عهده مسائل برآیند از برآورده کردن خواستهای ایشان سرباز می
گيرد، اما هرگز نفوذی  کودک، مستقل شده و جدا از خانواده اش تصميم می
  .که والدین در زندگی فرزند دارند قابل محاسبه نيست

به همان اندازه که اطمينان داریم پدر یا مادر انسانهایی کامل ميباشند، 
کودک بالغ نشده باشد،  کودک نيز بهمان اندازه یک انسان است هرچند که

کودک کسب شخصيتی . این باعث نميشود که او را فرد محسوب نکنيم
همراه با حسی فردی، کودک . کند منحصر بفرد را از سنين نخست آغاز می

او ميان والدین خود، خواهر و . بيند با دیگران می  دنيای خود را در ارتباط
هر دو . و غریبه تمایز قائل ميشود برادرانش و دیگر بچه ها، و ميان افراد آشنا

عامل درونی و محيطی زندگی او را از تولد تا مرگ تحت تاثير قرار 
همۀ ما زمانی کودک بودیم، و همۀ ما به درون چرخ زندگی وارد   .دهند می

سالمتی، بيماری، خوشی، اندوه، خوشنودی و  - شده و تجربياتی داریم
را قسمتی از ادبيات حکيمانه  این موضوع. نارضایتی، موفقيت و شکست

  .را بخوانيد) 8-1: 3جامعه . (بهترعنوان ميکند



جایگاه کودک با مقصودی الهی تعيين گردیده و توسط مکاشفه اعالم  .برهان
زمانی . دارد که فرزندان باید مطيع والدین خود باشند گردیده است، و بيان می

رداری را امری دلپذیر که والدین محبت خود را نشان دهند، کودک، فرمانب
  .یابد می

  انتظارات فرهنگی. مبحث یکم

رفتار انحرافی . در جوامع ایستا، انتظارات از فرزندان بخوبی تعيين گردیده اند 
ای برای برخورد با  افتد، جامعه روش دیرینه دهد و وقتی این اتفاق می رخ می

ندارد، تنها در بسياری موارد قانون مکتوبی وجود . این کودک سرکش دارد
به (   سعدی، بسيار زیبا این عقيده را بيان ميکند. رسم و سنت و انتظارات

بوستان سعدی، باب هفتم مراجعه کنيد در باب شخصی که در طلب بر جای 
و در جایی دیگر دربارۀ اینکه فرد در اکثر ) گذاشتن نام نيک از خود است

ان سعدی، باب هفتم تواند داشته باشد دربوست جوامع چه انتظاراتی می
این کلمات ممکن است تلخ باشند، اما تاکيد ). توان خواند نکات جالبی را می

تواند برای خانواده و جامعه اش ببار  دارند بر مصيبتی که فرزند ناخلف می
  .آورد

در تمام جوامع، قوانين بيشتر دربارۀ تعليم کودک، سن نوشيدن مشروبات  
سئوليتهای اجتماعی و رای دادن الکلی، رنندگی اتومبيل، سن م

به شکلی منفی مجازاتهای جرائم در برابر جامعه تحت پوشش   .باشند می
قوانينی که مربوط به اقدامات و پيگردهای جنایی . قوانين مصوب هستند

  .کنند باشند، حقوق، تادیب، و بازداشت جوانان را تعریف می می

الغ شده و مسئوليتهای بزرگتری تمام فرهنگها از کودکان انتظار دارند که ب 
از سنينی پایينتر تعيين " بلوغ"برخی جوامع ورود کودک را به . برعهده بگيرند

دیگران برآنند تا سن ورود به جامعه را به سنينی باالتر اختصاص . کنند می
به هر روی، موضوع این است . دهند و بلوغ را با آزادی اجتماعی مربوط نمایند

پسر، نقش شوهر . رود ار رشد بسوی فردی کارآ و درخور میکه از کودک انتظ
دختر نقش مادر، توجه به اعضای . گيرد و مسئول خانواده را برعهده می

خانواده به روشی که تنها از او برمی آید را بر عهده گرفته و در حقوق خود 
  .شود می   بالغ

  .رابطۀ فرزند با والدین. الف 

کنند، از جمله  درمورد فرزندان خود اتخاذ می فرهنگ در تصميماتی که والدین
تعداد فرزندان، تغذیه، اینکه چگونه دعا کنند و برای چه مناسبتهایی جشن 

بگيرند، چگونه منضبط باشند، و حتی به چه زبانی صحبت کنند، نقش بزرگی 
باشد،  هنجارهای اجتماعی که شالودۀ چشم انداز والدین می. کند را ایفا می



موارد همچون خودمختاری، اطاعت، وابستگی، استقالل، در بسياری 
  .مسئوليت، کار، زمان، و ارتباط، برای حيات خانواده نگران کننده است

درجایی که تمایل شدید والدین بر داشتن فرزند پسر قرار گرفته، برای پسران 
. و دختران رؤیت فرق در رفتار از سوی پدر و مادر امری نامتعارف نيست

که ازدواج ميکنند در برخی جوامع تا زمانی که فرزند پسر بدنيا دخترانی 
حتی گاهی زنان بدليل . گردد آورند، با ایشان بيشتر شبيه یک برده رفتار می

بدنيا آمدن دختر با سرور . شوند اند طالق داده می اینکه پسر بدنيا نياورده
رزند پسر از دیرباز تا کنون در بعضی فرهنگها ف. گردد کمتری مواجه می

یا درحالی که فرزند . کردند مطلوب بوده و دختر ناخواسته را ترک و رها می
کشيدند و نازپرورده ميکردند، فرزند دختر را  پسر را با مهربانی در آغوش می

  .گذاشتند گریه کنان وامی

باشند، کودک پسر را در لباس و  در فرهنگهایی که باورهای قومی رایج می
آنچه از این باور . دور بماند چشم اهریمنآرایند تا از  ظاهری دخترانه می

درک ميشود این است که دختر بی ارزش بوده و مورد توجه شریر قرار 
انجام این عمل راه را برای خرافات باز نموده و درواقع انکار عملی . گيرد نمی

  .باشد ایمان به خدا می

درخانواده های جوامع یکی از ناسالمترین روشهایی که در امر تربيت فرزند 
در این نمونه، خانواده معموال . متمول بسيار رایج است، کودک محوری است

هر فرزند از دید والدین باهوش بوده و هرآنچه . یک یا تعداد اندکی فرزند دارند
ورزش، موسيقی، هنر، رقص،  - دهد که بر عهده گرفته را بدرستی انجام می

اگر نمرۀ خوبی در مدرسه کسب ننماید، . ندک او هيچگاه اشتباه نمی... . و 
اگر فرزندشان توسط قانون به جرم . کنند والدین خطا را بر معلم قلمداد می

. مواد مخدر و الکل به دردسر بيافتد شخصی دیگری باید سرزنش شود
والدین همچون اسباب بازی با فرزندانشان رفتار ميکنند و در تمام اشتغاالت و 

آنها بيشتر مایلند تا فرزندانشان . یشان را تشویق ميکنندتعهدات اجتماعی ا
مانع رشد شخصيتی " خواهند  را تنبيه و تربيت نکنند چراکه به گمانشان نمی

در حقيقت فرزندانشان را ". به عزت نفس آنها صدمه بزنند" یا " آنها بشوند
داده و  بعالوه ایشان به فرزندانشان آزادی کامل. آورند لوس و بی ادب بار می

نتيجتًا به مرور زمان، این والدین . کنند او را غرق در هدایا و لذتهای مادی می
این احتمال خطر را خواهند داشت که فرزندانشان را بسوی خودمحوری، 

مادی گرایی مطلق، و ناتوان در کنترل خواستهایشان پرورش دهند و نگرش 
  .فرزندانشان به دنيا غيرواقعی خواهد بود

  .یکارعمل 



مختصرًا توضيح دهيد که در فرهنگ شما رابطۀ فرزندان با والدین چگونه 
  .است

  
  .رابطۀ فرزند با جامعۀ غير روحانی. ب

نظامی که اتخاذ . گيرند در روند بلوغ، فرزندان یک نظام اخالقی را فرامی
این نظام اخالقی . کنند به طرق گوناگونی برایشان عرضه گردیده است می

دهد که چه چيزی در جامعه شان پذیرفته و پذیرفته  می برایشان توضيح
آیا ایشان در حرکت بسوی جامعه ای بهتر مفيد خواهند بود یا . نشده است

  برای جامعه انگل محسوب ميشوند؟

گذرد و از  فرزندان عمدتًا، ارزشها را از طریق آنچه که در درون خانواده می
آنها آنچه را که والدین در . آموزند با والدین خود می) تعامل(طریق اثر متقابل
دارند، معنی احترام، آبرو، طرز برخورد، اصول اخالقی،  درون خانه روا می

در . گيرند ارتباط با دیگر اعضای خانواده و افراد بيرون از خانواده را فرامی
دورهم نشينيهای خانوادگی والدین ممکن است رفتار و کردارهای درخوری را 

شرایطی بروز دهند که از سوی اعضای خانواده ترغيب   در در مجموعه
حتی ارزشهای حمایت شده از سوی ایشان در برخورد با مامورین . ميشود

کنند، به  دولتی، روسای کار، یا کسانی که در حقشان بی انصافی می
  .آموزد ایشان طرز برخورد می

بيند  غی را میوقتی کودک فرد بال. آموزند فرزندان از طریق نمونه و مثال می
دارد، چيزی در مورد وظایف اجتماعی  که از خيابان تکه ای زباله برمی

کودکان بوسيلۀ آموزشهای رسمی و معتبر همچون مدارس و . آموزد می
کودکان ارزشها و باورها را . گيرند نهادهای مذهبی در معرض ارزشها قرار می

دوستان، خانوادۀ نسبی و از طریق . گيرند در مواجهه با دنيایی بزرگتر فرامی
سببی، تلویزیون، کتابها، و تجربيات، فرزندان جذب رفتارهای خود یا بد 

خود را   در رویارویی با تعابير متفاوت دنيا آنها نظامهای ارزشی. ميشوند
  .دهند شکل می

ایشان . در بعضی جوامع، والدین امکان انتخاب مدرسۀ فرزندشان را دارند
تهای هنری، ورزشی و دیگر فعاليتهای تخصصی را امکان شرکت در فعالي

  .فرصتهای شغلی بعد از مدرسه و آخر هفته بسيار ثمربخش هستند. دارند

باشند  هرچند که در نهایت این والدین هستند که مسئول فرزندان خود می
بعنوان نمونه، . توانند هميشه محيط فرزندشان را کنترل نمایند ليکن نمی
در بردن یا نبردن فرزندشان به فروشگاه یکی را انتخاب کنند، توانند  والدین می

گاهی . آیند قدرت انتخاب ندارند اما در مورد افرادی که به فروشگاه می
کردند که  شنوند که والدینشان آرزو می بينند و می فرزندان، چيزهایی را می



است که  نکتۀ همراه بودن والدین با فرزند در این. شنيدند دیدند یا نمی نمی
این همراهی، موقعيتی را به والدین برای آموزش ارزشها به فرزند ارائه 

حتی اگر تجربيات، تجربياتی گزینش شده نباشد باز پدر یا مادر . کند می
نظام ارزشی هرچه که . دهند کودک را در برخورد با زندگی واقعی یاری می

ه خدا، رفتار این امر گرایش ب. باشد، کودک خود را با آن وقف ميدهد
  .گيرد اجتماعی، اخالقيات، ازدواج و رفتارهای شخصی را نيز دربر می

  .کارعملی

آنچه را که در اجتماع خود درمورد رابطۀ یک فرزند با نظم اجتماعی وسيعتر 
  .بينيد بنویسيد می

  .انتظارات فرزند در مسائل مذهبی. پ

همچنانکه نحوۀ . ارندمسلمًا جوامع در مورد باور و ایمان کودک انتظاراتی د
. کنند، خود انتظارات نيز متفاوت هستند تقویت کردن این انتظارات فرق می

بعنوان مثال، در جوامع کمونيستی، دولت تاکيد بر پرورش کودکان بصورت 
افرادی بی دین دارد، هرچند که به خانواده هایی که ایمان خود را ابراز 

امعه بيدینی و الحاد است؛ وایمانی انتظارج. کنند توجه محدودتری دارند می
  .شود شخصی و ترویج نکردنی یک استثنا محسوب می

در جوامعی که دین عامل کنترل کننده است، انتظار این است که کودکان 
مطابق دین رسمی پرورش یابند و اجازه دادن به کودک برای فراگيری دینی 

آزادی محدودی برای باز در این جوامع، . باشد دیگر به صالح خانواده نمی
  .کنند وجود دارد آنهایی که ایمانی غير را به فرزندان خودشان منتقل می

گيرند که آیا  گرا، والدین برای خود تصميم می در جوامع واقعًا آزاد و کثرت
فرزندشان را مطابق ایمان خود پرورش دهند یا به او اجازه دهند تا راه خود را 

فرزندان هيچ انتخابی جز پيروی از سنتها و  در جوامع سنتی و سخت،. بيابد
  .رسوم قبيله ای یا قومی ندارند

  .انتظارات شدید

انتظارات عالی برای آموزشهای مذهبی معموًال با آموزشی گسترده همراه 
در بعضی کشورها، مدارس دولتی، آموزشهایی که کودک در خانه . است

ر، والدین، فرزندان خود در ملتهای دیگ. گيرند کند را هم دربر می کسب می
دهند نام نویسی  در مدارس خصوصی که آموزشهای مذهبی می  را

دو جنبه افراطی که در دنيا ميتوان یافت، یکی در کشورهای . کنند می
. کمونيستی و سکوالر است، و در طرفی دیگر جوامع بنيادگرای اسالمی



ورهایی دهند، کش خدایی را آموزش می کشورهای کمونيستی دائمًا بی
کنند؛ از  همچون ایاالت متحده، تعاليم دینی را در مدارس عمومی ممنوع می

. ها در پاکستان اختصاص به تعاليم اسالمی دارند"مدرسه"سویی دیگر، 
  .بنابراین شرایط در دنيا بسيار متفاوت است

  .خرافات و تکریم نياکان

در سنين اوليه با  جایی که احترام به روح نياکان و رفتگان رایج است، کودکان
. گيرد خرافات و وحشت در ضمير ایشان شکل می. این مفهوم آشنا ميشوند

شود، فرزندان از  حتی در جاهایی که به روح نياکان آنچنان حرمتی نهاده نمی
آموزند که از شرایط مذکور پرهيز نموده و از چشم شریر را  والدین خود می

پيدا تا این احساسات بی   رایششوند گ وقتی ایشان بزرگ می. فرونشانند
  .پایه را در تمام طول زندگی بردوش بکشند

  انتظارات خفيف

آید که تمام جوامع انتظاراتی در ارتباط با آموزش  بنظر طبيعی می
اگرهيچ دليل دیگری نداشته باشد، . مذهبی در پرورش کودک دارند

ودکان انسانها معتقدند که باید اخالق نيک و رفتار درخور را به ک
در جوامع باز برای خانواده ای که در مراسم مذهبی شرکت . آموخت
کنند، این عمل عيب نيست و این برچسبی برای خانواده  نمی

توان گفت که مطلقًا هيچ  شود، اما به سختی می محسوب نمی
گردد که فرزند  تقریبًا توقع زمانی عيان می. انتظاری وجود ندارد

فتد چراکه از معيارهای جامعه منحرف ا توسط قانون به دردسر می
  .شده است

  .کارعملی

کلی که در زمينۀ مذهبی از یک  شرحی مختصر دربارۀ انتظارات
  .بنویسيد فرزند در فرهنگتان وجود دارد

 انتظارات مسيحی. مبحث دوم

باید بجای اصولی که خود بدانها  فرزندان نيز همچون والدین می
گردن نهادن به خواست . باشند رغبت دارند، درپی اصول واالتر

خواهند  آنها می. دیگران هميشه ساده نيست، حتی برای بچه ها
بسياری از والدین . بدانند که چرا باید بگونه ای خاص عمل نمایند

دانند که توضيح خطری که در کمين کودک است، پيش از آنکه  می
دانند  عملی کودکانه و نابخردانه از او سرزند غير ممکن است و می



پذیری کودک برپایۀ پاسخی عقالنی که انگيزه های  که سلطه
  .خودخواهانۀ کودک را ارضاء نموده نيست

هرچند که والدین اربابان مستبدی نيستند، ليکن با حالتی آمرانه 
بعضًا، کودک ناچار است دانش و ارادۀ بی چون و . کنند عمل می

کند، بواسطۀ همچنانکه کودک رشد مي. چرای والدین را بپذیرد
تواند  سپس، می. کند تجربيات، دانش و حکمت بيشتری کسب می

  .تصميمات فردی خود را عملی کند

از نظر توقعات مسيحی، کودک منشی محبت آميز و با احترام نسبت 
این بدان جهت است که از والدین انتظار . گستراند به والدین خود می

خدا با مسيح را منعکس  رود تا در روابطشان با فرزندان، رفتار می
دهند، باید با نمونه های  اگر آموزشی بخصوص می. نمایند

که باید برود  طفل را در راهی: " کتابمقدس مطابق داشته باشد
: 22امثال ".(تربيت نما و چون پيرهم شود از آن انحراف نخواهد ورزید

برای مسيحيان بسيار ناراحت کننده است که فرزندشان از ). 6
با این وجود در . نافرمانی کنند یا باعث تحقيرشان گرددایشان 

حقيقت، والدین آگاهند که عليرغم آموزش صحيح، فرزندان دارای 
  .ارادۀ فردی بوده و توانایی انتخاب مسير نادرست را دارند

  .رابطۀ فرزند با والدین. الف

اصولی که عيسی تعليم داده و ارزشهایی که در سراسر 
شوند برای ایجاد رابطۀ سالم ميان فرزند و کتابمقدس یافت مي

چيزهای اینچنين، مسئوليتهایی است در برابر . والدین مفيدند
همدلی، محبت، بخشش، صداقت، تسلط بر خشم، آرامش، : دیگران

. و صبر،همه فضيلتهای مسيحی هستند که آموزش داده ميشوند
ثابت دليل این فضيلتها این نيست که سودمندی آنها برای جامعه 

شده است، بلکه بدليل طبيعت خدایيست که این ارزشها از او 
  .شوند ناشی می

بينند که به والدین خود احترام گذاشته و مطيع  کودکان آموزش می
). 20: 3؛ کولسيان 3- 1: 6؛ افسسيان12: 20خروج . ( ایشان باشند

بازدليل این است که این کار باید انجام شود چون خواست خدا این 
دليل عملی آن نيز این است که این امر باعث طول عمر  .است

  .گردد شخص می

کودکان وقتی در سنين پایينتر هستند خواستهایشان از والدین 
در دوران نوزادی، والدین ممکن است خود را بردۀ . بيشتر است



در طول سالهای رشد، والدین باید اقتدار را . فرزند فرض کنند
که فرزندشان بالغ شد آنگاه ایشان وقتی . دردست داشته باشند
فرزندانی که احترام به پدر و مادر را . شوند همچون دو دوست می

شوند که این امری است پيش  اند، به این نکته واقف می آموخته
شود، هنوز  وقتی کسی پدر یا مادر می. رونده در طول مسير زندگی
در طول  احترام و محبت به والدین باید. فرزند شخص دیگری است

  .زندگی ابراز شود

  .رابطۀ فرزند با جامعه ای سکوالر. ب

فرزندان، رمز رابطه ای سالم را از طریق دستورات و نمونه ها 
راز در این قاعدۀ ساده نهفته است، همانگونه که . گيرند فرامی
فردی که . خواهی با تو رفتار شود با دیگران رفتار کن می

ت که هميشه به نتيجۀ کند ممکن اس اینچنين زندگی می
مطلوب دست نيابد، اما این رضایت را دارد که درست عمل 

نام دارد و چنين " قانون طالیی"این اصل . نموده است
لهذا آنچه که خواهيد مردم به شما کنند شما نيز :" ميگوید

متی " (بدیشان همچنان کنيد زیرا اینست تورات و صحف انبياء
:" نيوی همچون اصول زیر استاین اصل به ضد اصول د) 12: 7

پيش از " ، ."کنند با دیگران همانطور رفتار کن که با تو رفتار می
آنکه دیگران نسبت به تو کاری انجام بدهند تو زودتر پيش 

از تمام کسانی که به تو بدی ميکنند انتقام " ، "دستی کن
حق خود را بگير، اهميت ندارد که به چه قيمتی برای "،"بگير

  ...و" باشددیگران 

فرزند خانواده ای ایماندار ممکن است خود را جدا از فرزندانی حس   
این امر موقعيتی رابرای کودک ایجاد . کند که والدینشان بی ایمانند

کند که یاد بگيرد چگونه با افراد مختلف ارتباط ایجاد نموده و  می
را  توانند فرزندان خود والدین می. قدرت پذیرش خود را نمایان کند

برای کسب و درک ارزشهای صداقت، شجاعت، ازخودگذشتگی، 
اما این موضوع که . مسئوليت پذیری و بزرگواری هدایت نمایند
کند بدین معنی است که  کودکی در محيطی بی دین زندگی می

تعادلی ظریف باید برقرار . سازند جذابيتهای آن محيط او را جدا می
دین و دانستن اینکه چيزهای کرد ميان زندگی کردن در محيطی بی 
  .آورند ای را برمی دنيوی موقتی بوده وتنها لذت لحظه

   



این . هرکس در جامعه ای که او را محاط کرده مسئول است
شود که جامعه را محلی  مسئوليت دربرگيرندۀ این وظيفه می

تواند دیگران را مجبور به  کسی نمی. بهتر برای زندگی گرداند
مسيحی نماید، اما فرد مسيحی موظف پيروی از ارزشهای 

است که بدون توجه به رفتار دیگران، با صداقت، عدالت، و 
به   یک مسيحی. بخشش نسبت به ایشان عمل نماید

توجه دارد و برای کاستن بار شخص رنج دیده فعاليت    فقرا
شود بلکه  او هرگز در اشتباهات اجتماع شریک نمی. کند می

فرزندی که در خانواده ای . ددگر نوری برای نيکویی می
کند، باید این خصلتهای مثبت را بر خود  مسيحی رشد می

  .گيرد

  انتظارات فرزند در مسائل مذهبی. پ

. کند عهدعتيق از حق فرزندان برای آموختن درمورد خدا حمایت می
به نسل بعدی " والدین مسئولند تا . آنها حق آموزش دینی دارند
د را، قوت او را، اعمال عجيبی را که او اعمال قابل ستایش خداون

توان اميد داشت که  چراکه تنها در اینصورت می" کرده را نقل کنند
درغير اینصورت، سرکش و ". به خدا توکل خواهند نمود"نسل آینده 

مقایسه کنيد . (گردند و دلشان با خدا راست نيست خيره سر می
داده که  خدا دستورات مشخصی به والدین). 8-1: 78مزمور

والدین نيز به نوبۀ خود موظفند . فرامينش را بر قلب و فکرشان بنهند
بایست  آنها می. تا کالم خدا را در ذهن فرزندانشان نقش نمایند

زمانی که در منزل دورهم جمع ميشوند، در راه قدم ميزنند، وقتی 
که دراز ميکشند، و وقتی که از رختخواب بلند ميشوند، از آنها 

ایشان باید از هر فرصتی بهره جسته و به فرزندانشان . ندصحبت کن
،  9- 6: 6تثنيه .(بياموزند که هدفشان در زندگی درقبال خدا چيست

11 :18-21(  

والدین، کمک به فرزندانتان برای رشد ارتباطشان با خدای واحد و 
اما این دقيقًا . حقيقی، باارزشترین هدیه ای است که ميتوانيد بدهيد

خدا همواره از . نی است؟ مسيحيت مکتبی قلبی استبه چه مع
خدا اشاره به " شناخت". "بشناسند"قومش انتظار داشته که او را 

در متن . چيزی بيش از دانش مبتنی بر داده ها و اطالعات است
. رساند کتابمقدس، شناخت خدا معنی اندیشه یک رابطه را می

لکه مسئله در فرامين نيست، ب" ارادۀ خدا"موضوع، شناخت 
شناخت طبيعت خدا و قبول کردن آن طبيعت الهی در زندگی فرد 

آنچه که در قانون موسی به صراحت در این مورد که والدین . است



کالم خدا را در قلب و فکر خود داشته باشند اظهار گردیده، پيش نياز 
این . است برای اینکه بتوانند دین حقيقی را به فرزندان منتقل نمایند

آسان و نخست برای یادگيری واقعيت است؛ القای آن حقایق و قدم 
  .پرورش آنها بسا سخت تر است

پس، درمورد مسائل دینی چه انتظاری از کودک ميرود؟ به سادگی 
" شناخت"بيان شده که انتظارات مسيحی این است که کودک به 

ليکن ورای . کند او امور حقيقی را دربارۀ خدا درک می. خدا برسد
ا، از فرزند انتظار ميرود که آن حقایق را برای انگيزه بخشی به اینه

وقتی کودک به سن مسئوليت پذیری ميرسد، . قلب خود بکار ببرد
در مرگ ) غوطه ور شدن در آب(پاسخ خود را به خدا در قالب تعميد

پوشاند و  در این عمل او خود را با مسيح می. دهد مسيح نشان می
  ).26: 3؛ غالطيان 14- 1: 6روميان (يرد گ طبيعتی نوین برخود می

همچنانکه کودک بسوی بلوغ رشد ميکند، ممکن است در بسياری 
نقاط همچنان ناموفق شود، اما هدف همواره این است که تا به آخر 

در این شخص ثمرات روح ببار . در تعهد به عدالت خدا زندگی نماید
نيکویی،  محبت، خوشی، سالمتی، حلم، مهربانی،: خواهند آمد

روند بلوغ برای ). 23-22: 5: غالطيان(ایمان، تواضع، و پرهيزکاری 
فضيلت، علم، عفت، صبر، دینداری، . گردد مسيحی با ایمان آغاز می

). 7- 5: 1دوم پطرس .(گردند مهربانی، و محبت به ایمان افزوده می
این دستورالعمل، تعابير بی روح فالسفۀ باستانی یونان را پشت 

بعنوان مثال، فضایل اصلی در مکتب رواقيون عبارت . هدن سر می
آشکارا . خویشتنداری، دوراندیشی، بردباری و عدالت: بودند از

توان جای خالی فضایلی چون محبت، مهربانی، و تواضع را  می
  .یافت

گيریم که نباید کودکان را برای یافتن راهی بسوی  چنين نتيجه می
ن است همانند فرزندان ساکن خدا بحال خود گذاشت، چراکه ممک

محله های ناباب، متمایل به فعاليتهای غيرقانونی و تبهکاری، 
  .بارداریهای پيش از ازدواج، و زندگی ای خشونت بار گردند

  .کارعملی

- 6: 6ميکاه . با دقت منابعی که از کتابمقدس آمده را مطالعه نمایيد 
  .13، و اول قرنتيان  7-5، متی 8
  

  ظات عملیمالح. مبحث سوم



قلب بچه مثل جواهری است که روی آن : " گوید یک مثل قدیمی می
کنده کاری نشده است؛ لذا آمادۀ جذب هرآنچه که بر رویش حکاکی 

یکی از نشانه های موفقيت برای والدین بنيان ". شود است می
رابطه ای گرم ميان خود و فرزندشان است بگونه ای که این رابطه 

شان خانه را ترک کرده و زندگی بالغانه ای را حتی زمانی که فرزند
والدین حتی پس از آنکه فرزندانشان از ایشان . آغاز ميکند ادامه یابد

شوند مسئوليت پندآموزی خود را دارند اما نه حق تسلط بر  جدا می
فرزندانی که تحت نفوذ رهبری روحانی تربيت . زندگی ایشان را

مهم مشتاقانه در پی اندرز شده باشند، در زمان اتخاذ تصميمی 
تربيت صحيح و موفق منجر به واحد خانواده . والدین خود خواهند بود

شود که بر پایۀ احترام و محبت به خدا بوده و نسلهای  ای می
  .گيرد بسياری را در بر می

فرزندان نيز کارهای زیادی باید انجام دهند، خواه جزئی، خواه عمده 
یک کودک هرگز کامل . بزرگتر و خواه کم سن و سال و خواه

تر و  تواند از آنچه که در اطرافش هست دلنشين شود، ليکن می نمی
البته فرد هميشه برای والدین خود بچه ایشان . محبوب تر باشد
والدین خود شما ممکن است در قيد حيات . شود محسوب می

 کند رفتار فرزند نسبت به والدین خود هرگز با سن تغيير نمی. باشند
این امر به بد یا خوب . شود جز اینکه احساس محبت عميقتر می

کودک در زندگی خود با خدا، در . کند بودن والدین ارتباطی پيدا نمی
حضور والدین، و فرزندانش، تمام عمر خود را بسوی بالغ شدن 

  .سپری ميکند

این بخش را باید با این دید بخوانيد که نگرشتان همان اندازه که 
یا مادری کامل شدن است، بسوی فرزندی کامل بودن  بسوی پدر
زن، رابطۀ نخستين شما با )همسر(بعنوان یک شوهر یا . نيز باشد

گاهی اوقات فرزندان . همسرتان است نه با والدین یا فرزندانتان
اما زمانی که والدین . نيازمند توجه یکی یا هردو والدین هستند

وانند نيازهای آنها را برآورده ت گيرند نمی روابط خود را نادیده می
دانستن این موضوع که سعادت فرزندان مستقيمًا با سالمت . نمایند

دهد که بدون  رابطۀ زناشویی ارتباط دارد، به والدین این امکان را می
یکی از بهترین خدماتی . احساس تقصير، به رابطۀ اوليۀ خود بپردازند

ارائه دهند نمایاندن زندگی توانند به فرزندانشان  که پدر و مادر می
که والدین نمونه ای شاد برای   وقتی. مشترکی مسرور است

فرزندان باشند، آنها نيز باور خواهند کرد که این امکان برای خودشان 
نيز وجود دارد که چنين رابطه ای را در زندگی فردی خود برقرار 

  .نمایند



  .نرابطۀ فرزند با والدین؛ درک کردن فرزندانتا. الف

الزم نيست که حتمًا به سن پدر و مادر شدن برسيد تا بفهميد که 
هر کودک مخلوقی . فرزندان، حتی نوزادان شخصيتهای متمایز دارند

بعنوان والدین، چالش شما این است که . منحصر به فرد است
فرزندانتان را بررسی نموده و عادتها، ترجيحات، خلق و خوی ایشان 

و خو واژه ایست که عمومًا برای توضيح  خلق. را بخوبی بشناسيد
گردد و  آید استفاده می خصوصيت ویژه ای که کودک با آن بدنيا می

مبنای روش منحصر بفرد آن کودک در پاسخ به انسانها و محيط، و 
توانند به محبت  با علم به این موضوع، والدین می. شرایط است

های کودک را با پدری مطلق خود، درک و پذیرش را نيز بيفزایند و نياز
به این ترتيب، کودک با سالمتی و . و مادری خود هماهنگ نمایند
  .کند عزت نفس رشد و ترقی می

در مواردی که پدر با رفتاری تحکم آميز حاکميت خانواده را برعهده 
از سویی دیگر . گيرند دارد، فرزندان ترس از پدر یا عصيان را یاد می

ی تثبيت اقتدارش نياز به خشونت دارد، اگر پدر احساس نکند که برا
شود شگفت زده خواهد  با احترامی که از سوی فرزندان مواجه می

شود، آنها نيز در محبت  همچنانکه از احترام ایشان برخوردار می. شد
اطاعت ایشان که از روی محبت است بسيار . کنند به او رشد می

همچنانکه . اشدیابد که از روی ترس ب بيشتر از اطاعتی دوام می
کنند، نمونۀ بهتری خواهند داشت  پسران بسوی مرد شدن رشد می

  .برای اینکه چگونه با فرزندان خود رفتار کنند

سازد، برای  وقتی مادری رابطۀ محبت آميز با فرزندانش برقرار می
او توان خود را صرف خوشبختی آنها . شود نيازهایشان حاضر می

او عشق و شفقت ابراز . کند شان میکرده و خود را کامال وقف ای
رفتارهایی . کند نموده و با فرزندان با احترام و آرامش رفتار می

این . کند اینچنين فرزندان را به رابطه ای پرمهر با مادر هدایت می
رابطۀ محبت آميز در طول زندگانی بزرگسالی پسران و دختران 

ای شاد با فرزندان چيزی با ارزشتر از داشتن رابطه . یابد ادامه می
وجود ندارد و رضایت بخش تر از اینکه فرزندانتان را ببينيد که با حفظ 

  . کنند چيزی وجود ندارد ایمانی که بدیشان آموختيد زندگی می
>! --]if !supportLineBreakNewLine[ --<  
>! --]endif[ --< دوران نوجوانی تا بلوغ غالبًا دوران سختی برای

اینکه برخی حقایق را در عمل بررسی کنيم،  برای. والدین ميباشد
  .اجازه دهيد دوران نوجوانی را به سه مرحله تقسيم نمایيم



سال، کودک سرگرم خود و گروه همسن خود  12 – 10سنين ميان 
جایی که امکان انتخاب دوستان بيشتری هست، احتمال . ميباشد

از بسياری از بچه ها در این دوران ني. طرد شدگی نيز باالست
  .بيشتری به قوت قلب دارند

سال، اکنون دیگر این کودک تمایل به استقالل  15 – 13سنين ميان   
در این دورۀ عبور از . تصویر فردی او اصل تمرکز وی است. دارد

، فرزندان تمایل کمتری به )دورۀ راهنمایی(مقطع دوم تحصيلی
دوست دارند که با . سپری کردن زمان با والدین خود دارند

گرایش به فاصله گرفتن از . وستانشان یا تنها در اتاق خود باشندد
  .خانواده، همگام با تالش وی برای تشکيل هویتی مجزا است

سال، این گروه بيشتر متوجه آینده بوده و  18 – 15سنين ميان   
آنگاه ممکن است . بطور فزاینده به مسائل مالی و کاری توجه دارند

برای تحصيل و انگيزۀ استقالل رخ  کشاکشی ميان خواست والدین
در تمام مراحل به فرزندانتان بگویيد که چه انداز برایتان با . دهد

کنيد، به  ارزش هستند و زمانی که به خوشبختی ایشان توجه می
با فرزندانتان دعا کنيد و بگذارید که آنها وابستگيتان را به . آنها بگویيد

  .خدا تجربه نمایند

  .کارعملی

هر خصيصۀ . تان را در گروههای زیر ارزشيابی نمایيدفرزندان
  .شخصيتی نقاط قوت و کلنجارهای خاص خود را دارد

  خلق و خوی

>! --]if !supportLists[--<1(    >! --]endif[ --< آیا فرزندتان همواره درحال
  باشد یا اینکه اغلب آرام است؟ حرکت و انجام کاری می

>! --]if !supportLists[--<2(    >! --]endif[ --< آیا عکس العمل فرزندتان به
مسائل محکم است، خواه بشکلی مثبت یا منفی؟ یا با آرامش 

  و متانت ؟

>! --]if !supportLists[--<3(    >! --]endif[ --< آیا نگرش فرزندتان غالبًا منفی
  باشد؟ است یا بطور کلی فردی مثبت می

>! --]if !supportLists[--<4(    >! --]endif[ --< آیا خلق و خوی فرزندتان دائمًا
  کند یا صاحب طبعی ثابت است؟ تغيير می



  روابط اجتماعی  

>! --]if !supportLists[--<1(    >! --]endif[ --< آیا فرزندتان بيشتر در دنيای
یا بيشتر در دنيای افکار ) برونگرا(انسانها آرامش دارد 

  ؟) درونگرا(

>! --]if !supportLists[--<2(    >! --]endif[ --< آیا فرزندتان با طرح ایده های
کنند یا به ایده های مطرح شده از سوی  نوین حرکت می

  دیگران با نقد و موشکافی پاسخ ميدهند؟

>! --]if !supportLists[--<3(    >! --]endif[ --< آیا فرزندتان از افراد و مسائل
جدید خجالت ميکشد یا با اعتماد و اشتياق به چيزهای جدید 

  یک ميشود؟نزد

  .پردازش اطالعات  

>! --]if !supportLists[--<1(    >! --]endif[ --< آیا فرزندتان به تمام جزئيات
  توجه دارد یا به تصاویر بزرگ؟

>! --]if !supportLists[--<2(    >! --]endif[ --< آیا فرزندتان به سادگی
تواند بدون  شود یا می حواسش به چيزی دیگر معطوف می

  .دهد را ادامه دهد مل بيرونی کاری که انجام میتوجه به عوا

  .تصميم گيری  

>! --]if !supportLists[--<1(    >! --]endif[ --< آیا تصميمات فرزندتان منطقی
است یا تمایل دارد تصميماتش را بر اساس احساسات و 

  خواسته ها اتخاذ نماید؟

>! --]if !supportLists[--<2(    >! --]endif[ --<رزندتان با مشکلی آیا وقتی ف
شود تسليم آن ميشود یا همچنان به تالش خود  مواجه می
  دهد؟ ادامه می

  .درجۀ ساختار دلخواه  

>! --]if !supportLists[--<1(    >! --]endif[ --< آیا فرزندتان تمایل دارد برنامۀ
فعاليتها روزانه اش را از قبل بداند، یا از برنامه ای فوری و خود 

  برد؟ انگيخته لذت می



>! --]if !supportLists[--<2(    >! --]endif[ --< آیا خواب و خوراک فرزندتان
طبق برنامه ای منظم و مشخص است یا چيزی غيرقابل پيش 

  بينی است؟

  .بچه ها تمایل به قرار گرفتن در یکی از این سه گروه دارند  

>! --]if !supportLists[--<1(    >! --]endif[ --<ر و بی فرزندان انعطاف پذی
زحمت، عمومًا شاد و آرام هستند، عادت خواب و خوراکشان 

. شوند منظم بوده و سازش پذیر و بسادگی عصبانی نمی
بایست زمانی خاص  بدليل شيوۀ راحت و آرامشان، والدین می

را به صحبت کردن درمورد ناراحتی ها و آزردگيهای فرزندشان 
دک ممکن زیرا این گونۀ بخصوص کو. به وی اختصاص دهند

این ارتباط خود . است خواستار توجه به نيازهایش نباشد
خواسته از سوی شما برای پی بردن به اینکه فرزندتان چه 

فرزندی را  - کند، رابطۀ پدرومادر اندیشد و چه احساس می می
  .قوت ميبخشد

>! --]if !supportLists[--<2(    >! --]endif[ --< فرزندان سخت گير یا پر تحرک
عمومًا صدا . بی قرار بوده با برنامۀ خواب نامنظم معموال

. کند و از افراد جدید و شرایط نو هراس دارند ناراحتشان می
که ) البته با قرار دادن آزادی انتخاب(فراهم آوردن شرایطی 

کودک بتواند با بازی کردن، نيروی ذخيره شدۀ خود را بکار ببرد، 
ت دادن این بچه ها به عاد. به وی امکان این موفقيت را ميدهد

تغيير فعاليت و استفاده از تغيير جهت و وضعيت به ایشان در 
. کند تحول و جابجایی از جایی به جایی دیگر کمک می

هایی که در فرزندان دشوار بنظر ميرسند غالبًا در دوران  صفت
  .گردند بلوغ به ویژگيهای منحصربفرد آنها بدل می

>! --]if !supportLists[--<3(    >! --]endif[ --< کودکان محتاط تا اندازه ای بی
تمایل دارند تا به شرایط نو بگونه ای منفی   تحرک و بی قرار،

اما هرچه . عکس العمل نشان دهند یا خود را کنار کشند
بيشتر در معرض شرایط گوناگون قرار بگيرند عکس 

پيگيری یک برنامه منظم با . گردد العملهایشان مثبت تر می
ست، بهمراه وقف زمان کافی برای بنای ارتباط در شرایط ممار

  .جدید، برای آشکار شدن استقالل، الزم ميباشد

برخی کودکان به سادگی در سه گروه اشاره شده در باال جای 
. گردد در برخی دیگر تداخل ویژگيهای طبعی ظاهر می. ميگيرند

ن القابی خودداری از بکاربرد. معموال یک بعد بر دیگری تفوق دارد



واکنشی که . بسيار مهم است" خجالتی" یا " بچۀ گریان" چون 
دارد، تعيين کنندۀ توانایی  کودک در زندگی خود از بالغيت دریافت می

ارزیابی فرزندتان . کودک در رشد و رفتار بگونه ای قابل قبول است
هيچ گونۀ . کند تا نوع شخصيت او را درک کنيد به شما کمک می
. یگری برتر نيست، بچه ها فقط با هم تفاوت دارندشخصيتی از د

دهد تا رفتار  دانستن شخصيت فرزندتان بشما این امکان را می
با درک خصوصيت . فرزندتان را در ارتباط با دنيای اطرافش درک کنيد

توانند بجای اینکه تالش کنند تا  فردی و طبع کودک، والدین می
  .با او کار کنندصفتهای مادرزادی او را تغيير دهند، 

گفتگو با فرزندتان یکی دیگر از راههای مهم برای کسب اطالع و 
با بچه های کم سن تر، و کم حرف، احتماال مجبور . شناخت او است

. خواهيد بود تا از حرکات صورت و یا حرکات بدن استفاده کنيد
پرسيدن سوالهای مشخص کودک را قادر ميسازد تا با احساساتش 

بجای اینکه از او بپرسيد که امروز در مدرسه چه . ار نمایدارتباط برقر
کرده، بيایيد اینگونه پرسيد که آیا روی پازل یا مسئله ای کار کرده یا 

توانيد  همچنين می". بيشتر برایم بگو"      و اینگونه ادامه دهيد که. نه
با مشاهدۀ گروههای بچه ها و رفتارهایشان بيشتر درمورد آنها 

تارنماها و کتابهای بسياری وجود دارند که . نمایيداطالع کسب 
  .توانيد بعنوان منبع در مورد پرورش کودک از آنها بهره ببرید می

پيشرفت بشری قابل پيشبينی است، چراکه همۀ ما در مسير رشد 
کنيم  روالی که در این پهنه حرکت می. کنيم یکسانی حرکت می

وش خاص خود هر کودکی به ر. منحصر به هر یک از ماست
. کند کند، و با دیگران رفتار متقابل می کند، فکر می احساس می

بعضی از کودکان خجالتی هستند در حالی که برخی دیگر بسيار 
توجه داشته باشيد که احساسات فرزندتان . اهل معاشرت ميباشند

اگر . را به دليل اینکه با انتظارات شما همخوانی ندارند سرکوب نکنيد
ت هستيد، احتماًال دشوار بتوانيد رفتار خجالتی فرزندتان اهل معاشر
اینکه در شرایطی معذب کننده فرزندتان را تحت . را درک نمایيد

تواند اعتماد به نفس او را بجای اینکه بنا کند، از  فشار قرار دهيد می
فرزندتان را همانگونه که هست بپذیرید، مگر در صورتی که . بين ببرد

بياد داشته باشيد که او یک . ا ضد اجتماعی باشدرفتارش منحرف ی
توانيد بر رفتار او نفوذ داشته  هرچند که تا حدی می. فرد است

باشيد، اما شخصيت به ميزان زیادی موروثی است و بویژه والدین 
اجازه دهيد که فرزندتان احساسات و . تسلط کمی بر آن دارند

    .داشته باشد تمایالت خاص خود و احتماًال متفاوت با شما



  .طرز برخورد با خشم

فرزندان کم سن و سال، برای نشان دادن ناراحتی خود راههای 
از کلمات قادر نيستند بخوبی استفاده کنند، و توان . زیادی ندارند

حتی با اینکه گازگرفتن راه . مهار کننده پرورش یافته ای نيز ندارند
، اما بعضی "ام گرسنه: "بدوی است که بدان وسيله کودک ميگوید

گردد که کودک بسيار کم سن خشم  اوقات یکی از تنها راههایی می
بهترین راهی که کودک با آن کنترل بر . نشاند خود را با آن فرو می

    .آموزد از طریق والدین است خشم را می

بياد داشته . غالبًا گام نخست این است که به خشم خود توجه کنيد
ه یاد ميگيرند و رفتار شما را تقليد باشيد که بچه ها با مشاهد

چگونگی ابراز خشونت ما متاثر از فرهنگ و محيط . کنند می
کنيم که چگونه  همچنانکه مختارانه انتخاب می. خانوادگی ماست

برخی افراد . شوند خشم خود را بروز دهيم، این تاثيرات قدرتمند می
نشده آنها  خورند و اجازه ميدهند تا مسائل حل خشم خود را فرومی

برخی دیگر به گونه مستقيم و خشونت . را به مرحلۀ انفجار برسانند
درحالی که عده ای دیگر . آميز تر عکس العمل نشان ميدهند

یادگرفته اند تا عصبانيت خود را به گونه ای سالمتر نشان داده و 
نحوه ای که . بروز دهند بدون اینکه فرد دیگری را سرزنش نمایند

نيت خود را نشان ميدهند، تاثيری مطلق بر نحوۀ بروز والدین عصبا
   .عصبانيت از سوی کودکشان دارد

  طرز برخورد با ترسها
ترسهای فرزندتان به ميزان نگرانيها، تجربيات گذشته، و تصورات او 

یابند، به فرزندتان زمان  وقتی ترسها دوام می. بستگی دارند
ادی که ترس او را بيشتری بدهيد، سعی کنيد تا از هرگونه رخد

سخنرانی برای کودک و استدالالت منطقی . انگيزد پرهيز نمایيد می
بهتر است که ترسها و نگرانيهای فرزندتان را . کنند به او کمکی نمی

. بياد داشته باشيد که برخی نگرانيها مفيد هستند. ارزش بنهيد
. فرزندان باید درک سالمی از احتياط و دوراندیشی داشته باشند

: بعنوان مثال. رویارو شدن با مسائل را به فرزندانتان آموزش دهيد
ترسد، سعی کنيد تا نور کمی در دسترس او  اگر او از تاریکی می

  .قرار دهيد

  .رابطۀ کودک با جامعه ای بی دین. ب

دین همواره کودک را به تخطی از هنجارهای ایمان  جامعۀ بی
با اجازه ندادن به کودک توانند  والدین می. کند مسيحی وسوسه می



کودکان . برای داشتن هرآنچه که ميخواهد در حفاظت او کمک کنند
همه " گویند  معموال برای سندیت بخشيدن به اعمال خود چنين می

یابند که فرزندشان  با این اظهارات، والدین درمی". کنند اینکار را می
. ای الهیسنجد نه با ویژگيه درستی عمل را با معيارهای دنيوی می

توانند به فرزندشان کمک کنند تا انتخابهایش از روی طمع یا  آنها می
رضایت و خرسندی در آیندۀ کودک از جمله . فشار متقابل نباشند

   .صفات مثبت وی ميگردد

دهند،  والدینی که برای خوب و بد خود معيارهای روحانی قرار می
ارد پاسخگو حفظ اميد بيشتری دارند که فرزندانشان را در همان مو

زنند، نميتوانند از  والدینی که برسر یکدیگر فریاد می. کنند
فرزندانشان انتظار داشته باشند که با دوستانشان با آرامش صحبت 

تواند بيش از این از  کند، نمی پدری که به همسرش خيانت می. کنند
مادری که به فرزندانش بی توجهی . فرزندانش توقع داشته باشد

خواهد دید که سخت ميتواند محبت و مسئوليت پذیری را به  کند، می
والدینی که نسبت به یکدیگر با بی احترامی . فرزندانش بياموزد

کنند، نميتوانند غير از این از فرزندانشان انتظار داشته  رفتار می
تواند از دخترش توقع  پوشد، نمی مادری که وقيح لباس می. باشند

پدری که مست به . عفيف لباس بپوشدداشته باشد که با حيا و 
آید، نميتواند از پسرش توقع داشته باشد که به او احترام  خانه می
  .باالیی نهد

پيش از آنکه غصۀ بی پولی یا فقدان ثروت فراوان را بخورید، برکاتی 
ارزشهایی که بدنبال تحمل سختيهای مالی . را که دارید بشمارید

از کاستی های موجود در  شوند، بسيار ارزشمندتر حاصل می
  .باشند داشتن دارایی نامحدود می

چه فرد در جامعه ای آزاد زندگی کند چه محدود، با چالشهای 
) کنترل شده(درست است، در جوامع بسته . شدیدی رودررو است

در واقع احتماًال . فرصتهای ناسالم ممکن است کمتر بنظر برسند
يرات ناسالم بر روی فرزندانتان بهترین راه حل برای تاث. پنهان هستند

شما . پذیرش مسئوليت تعليم و آموزش فرزندان خودتان است
از سالهای کمی . توانيد برای هميشه ایشان را محافظت کنيد نمی

  .که با ایشان دارید بيشترین استفاده را ببرید

  رود انتظاراتی که از کودک در امور مذهبی می. پ

يازهای هریک از فرزندشان توجه والدین مسئولند که به تمام ن
کنند، محيطی  آنها برای فرزندانشان خوراک سالم تهيه می. نمایند



دهند، سرپناه،  دهند، آداب اجتماعی را آموزش می تميز ترتيب می
ی روحانيشان توجه پوشاک، و تعليم و تربيت فراهم نموده، به نيازها

  .این حاکی از وارستگی نيست، بلکه یک وظيفه است. کنند می

. در گذشته مردان خدایی بودند که فرزندانشان به انحراف رفتند
عيلی کاهن، پسران شروری داشت که هيچ احترامی برای خدا 

طمع و " دانست  او این موضوع را در مورد پسرانش می. قائل نيودند
او حتی ایشان را توبيخ نمود اما آنها به او گوش ". فساد اخالقی

با این همه عيلی بوضوح از رفتار زشت پسرانش نفع ميبرد و . ندادند
 – 12: 2سموئيل  1. ( هرگز بگونه ای درخور با ایشان برخورد ننمود

17.(    

از قضا سموئيل، که بعنوان رهبر اسرائيل بجای عيلی نشست، 
ورانی فاسد بودند و از موقعيت خود پسرانی داشت که آنها نيز دا

رفتار آنها یکی از دالیلی بود که مردم . نمودند سوءاستفاده می
 1. ( اسرائيل خواستار برجا آمدن یک پادشاه بجای داوران شدند

   ).5-1: 8سموئيل

شود تا  ، توجه کمتری به مذهب می)بی دین(    در جوامع
همه، در اکثر جوامع،  با این. دستاوردهای اوليه و شادکامی انسان

دهند، حتی اگر  والدین مشخصًا تعاليم مذهبی را به فرزندانشان می
) 1: آموزشهای والدین دو دسته اند. بسيار سطحی و توخالی باشند

تعليم رسمی ممکن است با رفتار . الگو برداری) 2تدریس رسمی، 
تعليمی که بيشترین . بد از سوی والدین تحت الشعاع قرار گيرد

گيرد که باور دینی  ازدهی را داشته باشد توسط والدینی انجام میب
والدین در متن . خود را با اعمال مذهبی و رفتار فردی پياده ميکنند

را  -الگوبرداری از فضایل مسيحی–کتابمقدس این فرمان بنيادین 
یابند و با اعمال پرستشی در آینده در زندگی، مزیت بزرگی  می

  .کنند کسب می

یکی از دشوارترین کار برای پدر و مادر، اداره کردن فرزندی شاید 
توانند درک کنند که چگونه فرزندی  والدین مشکل می. سرکش باشد

که آنقدر محبتش کرده اند آن محبت را نپذیرد و بشيوه ای کامال 
در چنين . ناهنجار، اگر نه گناه آلود، رفتار نماید                   زشت و

همچنانکه که ایمانشان مورد آزمایش قرار  مواقعی والدین باید
بهترین نمونه، رفتار خدا با قوم اسرائيل در . گيرد صبر را بياموزند می

  .بيایان و در دوران پادشاهی است
    



 فصل پنجم  

  آزادی و انجام خواسته

برای . مفهومی است که امروزه در دنيا بسيار بر سر آن بحث ميشود" آزادی"  
برای بی بند و باری های . ندهای سياسی از آن استفاده ميشودفرار از قيد و ب

همچنين در جوامعی که زنان بدون ميل . جسمانی از آن بهره گرفته ميشود
شخصی مجبورند به قوانين فرهنگی و دینی تن دردهند، این واژه یافت 

   شود می

هرکس خواهان فراغت از هر . آزادی در حقيقت خواسته ای مطلوب است
. خواهد از حبس آزاد شود زندانی می. خت و محدود کننده ميباشدچيز س

فرد مبتال به سرطان آرزو . خواهد از اعتياد خود رها گردد شخص الکلی می
یک نوجوان احتماًال دوست دارد تا از . کند که از سرطان فارغ گردد می

اشد تواند خواهان آزادی ب فرد با استعداد می. محدودیتهای خانواده رها شود
اما همۀ ما بنوعی در محدودیت . که بتواند هدف باارزشی را دنبال کنند

. هستيم، خواه اجتماعی، مالی، فيزیکی، روحی و یا محدودیت روحانی
توان یافت که فرد، آنرا کامًال  آلی باارزش است، ليکن بندرت می آزادی، ایده

  .مطابق خواستۀ خود بدست آورده باشد

آزادی لجام گسيخته از سوی حکم، به ضرر . تندهمۀ آزادیها مفيد نيس
آزادی جنسی نامحدود، فرد را به تباهی اخالقی، . فرمانروا و فرمانبردار است

کودکی که هيچ . کشاند روحانی، جسمی، احساسی، و اجتماعی می
انظباطی را تجربه ننموده، زندگی محنت باری خواهد داشت چرا که هرگز 

  .رفته استهنر خویشتنداری را فرا نگ

فرد آرزوی . با معنای آزادی رابطۀ نزدیکی دارد" ها انجام خواسته"مفهوم 
در واقع، بعضی آزادیها به . آزادی دارد تا خواسته هایش را به انجام برساند

در اکثر مواقع، رسيدن به خواسته منوط به شخص . کنند کاميابی کمک می
ر متصل نيستند، یا به این دليل است، چراکه آزادی و کاميابی الزامًا به یکدیگ

  .که آرزوها واقع گرایانه نيستند

. در ازدواج در نتيجۀ عدم وجود محدودیت و تنگنا نيست" رسيدن به خواسته"
در ازدواج را " رسيدن به خواسته"که تنگيها وجود دارند   توان حتی وقتی می

   .بدست آورد، چراکه آن در نتيجۀ ميل و گرایش است

ی برای هرکس ممکن است که این نباشد که آیا به خواسته و نقطۀ بحران
کامًال وابسته به " رسيدن به خواسته"اگر . اهدافش دست می یابد یا نه

آزادی یا رهایی از محدودیتها باشد، در آنصورت ناخشنودی و عدم رضایت 



شود این است که در  در این صورت، سوالی که مطرح می. پيوندد بوقوع می
ا عدم پذیرش چگونه ادامه خواهيم داد؟ دراینجاست که شخصيت مواجهه ب

   .شود واقعی شکل گرفته و رضایت حقيقی منتج می

با برخورداری از طبيعت . یابد و آن آزادی روحانی است تنها یک آزادی دوام می
انسانی، آنگونه که خدا تعيين نموده، آزادی مطلوب، رهایی از اسارت گناه 

سازد تا بعنوان شخصی رها شده  ، فرد را قادر میآزادی روحانی. است
. کند این آزادی قابل سلب نيست و هرگز شخص را ناکام نمی. زیست نماید

این آزادی، رضایت، خوشی، رضامندی، اميد و آرامش را برای جان بهمراه 
آزادی، خواستنی است اما حس رضایت رسيدن به خواسته، از . آورد می

  .ردار استدرجۀ با ارزشتری برخو

شود و به رفتار شخص در  آزادی حقيقی در مفاهيم روحانی تعریف می. فرض
  .گردد ميان نيروهای غيرروحانی مربوط می

  انتظارات فرهنگی. مبحث یکم

در جوامع . شود فرد هرکجا که زندگی نماید، با انتظارات فرهنگی روبرو می
وحتی بچه ( د و زندهند که مر باز، تفسير مفهوم آزادی اینگونه معنی می

محدودیتها و ممنوعيتها . توانند، انجام دهند قادرند هرآنچه که می) ها
زن بعنوان فردی همطراز با مرد، باید از امکان دارا بودن هر . برداشته شده اند

. ای که جامعه برای ارائه کردن دارد برخوردار گردد شغل و پيگيری هر خواسته
شوند، آزادی بگونه  ینی و فرهنگی اداره میدر جوامعی که با ممنوعيتهای د

شود که معنی آن برخورداری زن از آزادیهای محدودی است  ای تفسير می
  .کند که خود آشکارا زن را انکار می

عرف و آداب . گردد انجام امور می" طبيعی" یا " پذیرفته شده"فرهنگ روش 
و بواسطۀ تعامل با گذشت زمان . کنند جامعه، دوام و تسلط آنرا تضمين می

برخی از این . گيرند ای از نيروها، الگوهای فرهنگی شکل می مجموعه پيچيده
نيروها حمایت موسسات مذهبی و سياسی را دارند؛ برخی دیگر برخالف 

  .کنند رغبت نهادهای یک جامعه فعاليت می

انجام امور را " طبيعی" یا " پذیرفته شده"جایی که فرهنگ مشترک، روش 
آورد، خرده فرهنگها و دگراندیشان، مورد ریشخند و آزار و ستم قرار  بوجود می

کسانی که متحمل تبعيض و یا سرکوبی از سوی دولت یا نظام . گيرند می
باشند، نسبت به کسانی که هرگز محروميت را تجربه نکرده  اجتماعی می

  .اند، نگرش متفاوتی به اجزاء و مؤلفه های آزادی دارند



آید و مقياس آن به  ن، حس رضایت تنها در این دنيا بدست میدی در جوامع بی
بعنوان مثال، اگر خانمی . دستيابی شخص به خواسته هایش وابسته است

بخواهد خلبان شود، تا زمانی که به هدف خود نرسد احساس رضایت 
رویای آنرا در سر پروراندن، تمرین و تعليم برای آن و صحبت کردن از . کند نمی

   .نشاند تشنگی رسيدن به آنرا فرو نمیآن هرگز 

  هدفهای شخصی. الف

شوند تا اهداف یگانۀ خود را در سر بپرورانند و  در جوامع باز، افراد تشویق می
در چنين شرایطی، فرصت تجربۀ مشاغل جدید، کسب تعليم و . شکل دهند

هم آموزش مطابق با عالقۀ فرد، و انتخاب آزادانۀ شریک زندگی برای افراد فرا
ممکن است کسی گمان برد که این آزادیها خوشبختی و سعادت به . است

کند  انتخابهایی که فرد می. آورند، اما هميشه اینطور نيست ارمغان می
اگر شخص در انتخابهایش ارضای فردی . معموًال نابخردانه و نامناسب هستند

الی و را در نظر بگيرد، آنگاه نتيجۀ آن دلسردی خواهد بود، زیرا خوشح
معهذا، جوامع . خوشبختی جایی خارج از انتخابهای خود محورانه قرار دارد

به همراه این آزادی، مسئوليت بروز . آورند آزاد آزادی انتخاب را فراهم می
  .گردد حکمت آشکار می

روند تا هرچه بيشتر پيرو نقشی باشند که  در جوامع بسته، از افراد انتظار می
ازدواج ممکن است . برایشان تعيين گردیده استاز سوی دولت یا جامعه 

روند اقتصادی کند، تبعيض، و یا مکتب . توسط خانواده طرح ریزی شود
بعالوه، فرصتها . توانند آمال و آرزوهای شخصی را محدود نمایند اجتماعی می

تنها گزینۀ . گيرد محدود ميگردند و یا تشویق از سوی خانواده یک صورت نمی
رای زندگی در برخی موارد پيروی از سنتهای خانوادگی قابل انتخاب ب

  .باشد کنند، می همچنانکه کولی ها و کوچ نشينها زندگی می

نيروی بيشتری برای کنترل آزادیهای   باشند، جوامعی که سامان یافته تر می
بندند، چراکه بيم آن دارند که خود افراد مایل به کنترل آزدی  فردی بکارمی
جامعه ای دیکتاتوری، رهبران ترس آن دارند که با دادن  در. خود نباشند

جایی که مذهب نيروی . آزادیهای فردی بيشتر قدرتشان را ازدست بدهند
مسلط است، این ترس وجود دارد که پایبندی مردم کمتر گشته و نفوذ 

پنداشت بنيادین جوامع نوع نخست   .خارجی کشور را مورد هجوم قرار دهد
ی زیاد در دست مردم به زیان قوۀ حاکمه یا ایدئولوژی حاکم این است که آزاد
در مورد دوم، پنداشت غالب این است که ایمان مردم با . بر جامعه است

  .تحميل فشار و محدودیت تضمين ميگردد

بطور خالصه برخورد فرهنگتان را در راستای تشویق گسترش اهداف . کارعملی
  .فرصتها و محدودیتها را نيز بيافزایيددر این جستار خود . شخصی بيان نمایيد



  اهداف اجتماعی. ب

بدون شک . جامعه متمایل به درک آزادی در برابر زمينه ای بخصوص ميباشد
دولت . مقامات دولتی نگرشی متفاوت با گروههای با انتظارات خاص دارند

ممکن است بمنظور حفظ نظم و آرامش تصميم به محدود کردن آزادیهای 
یا مقامات، آزادی را بعنوان تهدیدی برای قدرت خودشان ببينند . ردانسانی بگي

و بمنظور تحکيم تسلط سياسی خود، محدود کردن برخی آزادیهای خاص را 
در شرایط خاص ممکن است یک دولت مسافرتهای داخل شهری را . برگزینند

  .محدود کند

وابستگی و گردد، چراکه قوی تر از  خانواده، واحد حياتی جامعه محسوب می
. توان یافت تعهدی که ميان اعضای خانواده وجود دارد در هيچ جای دیگر نمی

در جوامعی که ماهيت سياسی تقریبًا تمام زمام امور را در دست دارد، از 
در دیگر شرایط، . رود که نقش خبرچين را ایفا نمایند اعضای خانواده انتظار می

ر سنگين به خانواده کوچکتر برای اعضای خانوادۀ سببی، قادر به اعمال فشا
  .پيروی و وفاق هستند

تواند با وضع قوانين و ماليات، بر تعداد اعضای خانواده  دولت همچنين می
مراقبت بهداشتی را بکار ميگيرد و شهروندان را از انتقال . نظارت کند

  .بيماریهای عفونی ایمن ميسازد

در برخی موارد، . دارند دولتها تسلط قابل مالحظه ای بر سياست اقتصادی
دولت ممکن است مالک و ناظر تمام داد و ستد ها باشد بگونه ای که رقابت 

از دید مقامات . با آن برای مشاغل کوچک و خصوصی بسيار دشوارگردد
دولت، آزادیهای فردی برای عملکردهای مطلوب دولتی در درجۀ دوم قرار 

   .گيرند می

برای برداشتن بار از روی زندگيشان شهروندان عادی غالبًا آزادی را 
با این حال . شود خواهند که این معموال به آسایش اقتصادی مربوط می می

شهروندان حق دارند که از دولت انتظار داشته باشند تا آنها را در برابر مالکين 
آنها همچنين انتظار دارند تا در آرامش . طماع و ضررهای شغلی حمایت کند

آنها خواهان آزادی از جفاهای . حقوق بشر زندگی نمایند نسبی با برقراری
  .مذهبی هستند

با . شنویم که هر کس خواهان آزادی است از تمام گوشه و کنار جامعه می
یکم، . این حال، در جستجوی آزادی دو اصل مهم را باید در نظر داشته باشيم

ر یک گونه محدودیت یا دیگ. چيزی به نام آزادی مطلق وجود ندارد
. ممنوعيتهایی از نوعی دیگر برای حفظ حقوق گسترده تر جامعه الزم است
. برخی از این محدودیتها ميبایست از سوی مسئوالن دولتی نهاده شوند



. شهروندان جامعه حفظ گردند - باید توسط محافظان فرهنگ برخی دیگر می
باقی به خانواده باز ميگردد یعنی محلی که مسئوليت پرورش و آموزش 

  .کودک مستلزم انظباط ميباشد

فهرستی از مواردی که در کشورتان تحت نظارت دولت است را . کارعملی
  :بنویسيد

سپس برنامه های عمومی را ... . آموزش، بهداشت، خط مشی اقتصادی و
همچنين . که برای گسترش کيفيت هریک از آنها طراحی گردیده را بنویسيد

رایتان مشکل ميسازند را یادداشت محدودیتها و موانعی که زندگی را ب
   .نمایيد

  اهداف روحانی. پ

عوامل متعددی بر برداشت یک فرد از اهداف روحانی و دخالت او در شکل 
این عوامل شامل خانواده، هم سن و ساالن، و . گيری آنها تاثير گذارند

  .فرهنگ وسيعتر ميباشد

در اکثر مواقع، کودک، . دارد عمومًا خانواده در امور مذهبی تاثير بسزایی. خانواده
وقتی تاثير خانواده بد باشد، فرزند خانواده . اعتقاد دینی خانواده را برخود ميگيرد

تر و یا نسبت به  ممکن است از افرادی که نقش رهبری خانواده را دارند مذهبی
اما معموًال کودک در حصار ایمان دینی خانواده باقی . آنها کمتر مذهبی گردد

در برخی جوامع، اعضایی از خانواده که بيشتر از دیگران مذهبی  .ميماند
وقتی مسالۀ تغيير به دینی دیگر به . شوند هستند، توسط ایشان مسخره می

آید، خانواده ممکن است غيرمنطقی شده و حتی متوسل به اعمال  ميان می
. کنند، رسيدگی نمایند که احساس می" ننگی" صدمات جسمی گردند تا به 

امر ممکن است حتی زمانی رخ دهد که عضو خانواده هيچگونه تنفری از  این
خود نشان نداده، صادق بوده، از نظر اخالقی استوار باشد، توجه محبت آميز به 

    . دیگراعضای خانواده دارد و شهروند خوبی نيز باشد

افراد عمومًا با کسانی که ارزشهای روحانی از خود نشان . هم سن و ساالن
وقتی کسی نظامهای ارزشی خود را تغيير . شوند ند دمساز میده می
اگر .گردد که به ایشان بپيوندد دهد، معموًال بدنبال هم مسلکانی می می

همکيشان پيشين او فاسد، بدمنش و بطور کلی ناشایست باشند، ممکن 
فرد تغيير کرده ممکن است . است او را که تغيير کرده به باد تحقير بگيرند

در این . یش را عوض کند یا اینکه تصميم به تغيير رفتار دوستانش بگيرددوستيها
تواند دائمًا در مجموعه  کسی نمی. مسير همقطاران تالش بر تاثير گذاری دارند
  .ای خوب یا بد قرار گيرد و از آن تاثير نپذیرد



. آید فرهنگ، از ترکيب نگرشها و رفتارها در گذر زمان بوجود می. فرهنگ وسيعتر
برای تمام اهداف عملی، فرهنگ حاضر درحال تغيير است و نمایانگر رفتارهای 
نسل کنونی بوده و درنهایت نسبت به هيچ کس مسئول نبوده مگر به زندگی 

درحالی که ماهيت و ویژگی جاری یک فرهنگ از . بخاطر وضع و ماهيت آن
دارند که آید، اما نيروهایی وجود  مجموع افراد تشکيل دهندۀ آن بوجود می

دولتها، ابتکارات، فن آوری، تغيير عادات . کشانند فرهنگ را به اینسو و آنسو می
و ارزشها، نفوذ بيرونی، بی توجهی کلی به گذشته، فرهنگ را به وضعيتی 

در این ميانۀ جزر و مد، فرهنگ وسيعتر، آزادی را . دارند سيال و روان وا می
    .کند دود مینماید، و مح نماید، مشروط می تعریف می

دارید برای اقشار مختلف مردم در  اهداف روحانی که گمان می. کارعملی
   .فرهنگتان قابل ارائه است را بنویسيد

  انتظارات مسيحی. مبحث دوم

نخست، از دیدگاه مسيحی، آزادی تعریفی کامًال متفاوت از حيطۀ سکوالر 
گردیده و از قيد  یک مسيحی، در مسيح از گناه آزاد یا رها. دارد) خدا بی(

او نگرانی . اسارتهای احساسی که گناه بر او تحميل ميکند رها شده است
به بی عدالتيها در جامعه، تبعيضی که دیگران قائل ميشوند و    کمتری نسبت

حتی خطاهای تحميل شده دارد یا حداقل، مسيحی راه جدید برای روبرویی 
  .با بی عدالتيهای نظام اجتماعی را یافته است 

فرد مسيحی از اینکه بخواهد از خود دفاع کند آزاد شده است، چراکه دیگر در 
قيد نظامی که آزادی را در کوششهای فردی و خواستهای انسانی تعریف 

فرد ممکن است به معنای مبارزۀ موفق با قيد و بندهای . باشد کند، نمی می
ی باشد که خدا نباشد، اما مسيحی آزاد است تا کامًال آنچيز" آزاد"انسانی

بکاربردن آزادی در درون نظام فرهنگی بشری است، نه بر عليه . خلق نموده
این موضوع تا زمانی که درک نشود که فرد مسيحی برای قيام در برابر . آن

به . آید تنگ نظری و شرارت این دنيا خوانده شده است، بی معنی بنظر می
د و درعين حال شخصيتی را به این باورکه فرد مسيحی باید در دنيا زندگی کن
باشد نه دنيوی به این عقيده  شکلی ارادی از خود بروز دهد که روحانی می

  .بخشد معنی می

صدای فرد مسيحی باید شنيده شود اما شخص مسيحی یک عصيانگر 
باشد که برای انجام عملی برای حق،  نيست و معتقد به این تفکر نمی

. کند بعبارتی هدف وسيله را توجيه میهرگونه عمل ناحقی مجاز است و یا 
عالوه بر این روح مسيحی صبور است، زیرا خدمت اصلی فرد مسيحی به 

تواند برعليه آن  برد، می اگر شخص مسيحی از تبعيض رنج می. خداوند است



عدالتی بعنوان  با این وجود، هدف اصلی تحمل صبورانۀ بی. سخن بگوید
   .نشانه ای از اطاعت از خداوند است

در گسترۀ مسيحی، هدف کاميابی شخصی . آزادی از اسارت گناه. الف
. شود باشد، بلکه شخصيتی است که به شباهت خدا بازسازی می نمی

. گردد شخصيتی اینچنين، حتی اگر اهداف شخصی برآورده نشوند، نا اميد نمی
داند که آزادی واقعی در رهایی از محکوميت  از همه مهمتر، فرد مسيحی می

  .شوند شود و باقی چيزها در این فحوا سنجيده می ناه برآورده میگ

. درک نگرشی که شخص مسيحی به آزادی دارد، برای دنيا مشکل است
کند، فرد مسيحی آزاد از هرگونه مقابله به مثل  وقتی کسی به او حمله می

ی وقت. او مایل است تا در ابراز محبت و توجه از حد وظيفه نيز فراتر رود. است
در . کند آورد، شکایت نمی خواهد بدست نمی به روش خود آنچه را که می

کند که  اینگونه موارد، فرد مسيحی آزادی را بسيار متفاوت از کسی درک می
زیرا خدای او همچنين بود، خدایی که . بيند خود را مجبور به دفاع و انتقام می

مطلق را نشان  به خواست خود پسرش را بر روی صليب فدا کرد تا آزادی
دهد؛ شخص مسيحی در صورت لزوم فداکاری، تردیدی برای فداکاری بخرج 

   .دهد نمی

آیا یک مسيحی باید دنباله روی فردی باشد که نجات ندارد و با انتقام مقابله 
آنچه که شيطان . کند؟ در آنصورت به راههای شيطان می افتد به مثل می
گزینی شرارت را با نيکی تعليم دهد، مخالفت است؛ عيسی جای آموزش می

برد ماهيتی روحانی دارد و  آزادی که مسيحی از آن لذت می. دهد می
   .تواند با لذات جسمی یا رفتار غير روحانی ممزوج شود نمی

  .آزادی برای آنکه فردی باشيد که هستيد. ب

همچنانکه . شود انسان با کششها و اميال مادرزادی به این دنيا وارد می
شود آنچه که طبيعت در درون او نهاده نسبت به دیگرمحرکها  ر میبزرگت

برخی از این کششها فيزیکی بوده، برخی دیگر . شود حساس می
اینکه در پی رسيدن به . احساسی و برخی اجتماعی و برخی روحانی

خواسته هایمان باشيم به تنهایی خوب است اما سوال اینجاست که آیا تمام 
شود که  آورده شوند؟ بدنبال این سوال، پرسشی طرح میتوانند بر اميال می

  ؟چگونهآیا تمام اميال باید برآورده شوند؟ اگر اینطور است، 

توانيم بدانيم، به بيان دیگر، اینکه چه اندازه از این تمایالت را  را که نمی  آنچه
انيم د آنچه که می. توان مورد بحث قرار داد آوریم را نمی با خود به این دنيا می

سوال این . خواه همراه با تولد، محيط، یا آموزش -وجود آنها دردرونمان است
  .دهم؟ است که چگونه به آنها پاسخ می



پاسخ به این سوال به همان اندازه مشکل است که بخواهيم پاسخی برای 
آیا ما توان آن را داریم که برای تمام . منشاء پيدایش تمایالتمان بيابيم

ا و راهی ایجاد کنيم؟بگذارید اینگونه فرض کنيم که برخی از تمایالتمان مجر
توانيم هدایت کنيم و برای برخی دیگر به کمک افرادی  انگيزه ها را خود می
در تحليل نهایی، هر فرد مسئول آن نيازهایی خواهد . غير یا خدا نياز داریم

دا برای نهایتًا این به معنی پاسخ به پيشگامی خ. بود که در دست خود دارد
زندگی جدید و . ای روحانی با خالقمان است بازگرداندن ما به رابطه

ای با روح خدا، آنچه را که به تنهایی قادر به انجامش نبودیم را ممکن  همکاری
   .سازد می

اصوًال، . درک ارزشهای اخالقی مسيحی برای فرد غير مسيحی دشوار است
وقتی خدا . گرفته شده استاین ارزشهای اخالقی مسيحی از طبيعت خدا بر

اجازه داد تا پسرش، عيسی، مصلوب شود، محبت خود را به نمایش گذاشت 
بعنوان خدایی . و نشان داد که نيازی ندارد تا انسان بجای او انتقام بگيرد

خواهد دفاع  هر طریقی که خود می  متعال، او قادر است تا از آبروی خود به
  .نماید

د تا عملکردی را در پيش بگيرند که منعکس عيسی به شاگردانش یاد دا
شنيده اید که گفته شده " او اینچنين پند داد . کنندۀ نيکویی خدا باشد

ليکن من به شما . چشمی دربرابر چشمی و دندانی بعوض دندانی: است
گویم، با شریر مقاومت مکنيد بلکه هر که به رخسارۀ راست تو طپانچه  می

بگردان و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای  زند، دیگری را نيز بسوی او
تو را بگير، عبای خود را نيز بدو واگذار، و هرگاه کسی تو را برای یک ميل 

او در ادامه اینچنين ). 41 – 38: 5متی ." (مجبور سازد، دو ميل همراه او برو
جفا ... و به هرکه به شما ... دشمنان خود را محبت نمایيد" ... گوید  می

." رساند دعای خير کنيد، تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید
: 2اول پطرس ( زیرا مسيحيان در نظام دنيوی، بيگانه هستند). 44: 5متی (

همۀ شما یکرای و همدرد و برادر و "... و به ایشان چنين تذکر داده شده ) 11
عوض و بدی را بعوض بدی و دشنام ب. دوست و مشفق و فروتن باشيد

همچنين ). 9- 8: 3اول پطرس ..." (دشنام مدهيد، بلکه برعکس برکت بطلبيد
لهذا چون مسيح بحسب جسم برای ما زحمت کشيد، شما نيز به همان "

نيت مسلح شوید زیرا آنکه بحسب جسم زحمت کشيد، از گناه بایزداشته 
  )11:  4اول پطرس ." (شده است

شوند شگفت زده  حمل میمسيحيان از رنجی که در آزمایشات سخت مت
گردند که قادرند در رنجهای مسيح شریک  بلکه، شادمان می. گردند نمی
شنوند، مبارک گشته اند، چراکه روح  اگر بخاطر نام مسيح دشنام می. شوند

بينند،  وقتی بخاطر اعمال نيک جفا می. جالل و روح خدا در آنها ساکن است



به انجام اعمال نيک ادامه ميدهند  خود را به خالق وفادارشان متعهد کرده و
  ).19-12: 4پطرس  1(

دنيوی(فشار پيامدهای آزادی در جامعه ای سکوالر .پ )  

این تطبيق بدان . در یک بافت مسيحی، روحانيت با تقدس خدا درارتباط است
کند که نقشش در جامعه باید متاثر از  معناست که فرد مسيحی درک می

داند که  او می. در کتابمقدس تشریح شده، باشد رابطه با خدا، بگونه ای که
در زمينه ای دینی، فرد . آزادی فردی، از احساسات دیگران جدا نيست

داند که نباید  او می). 3: 2فيليپيان (دهد  مسيحی دیگران را برخود ترجيح می
از آزادی فردی خود استفاده نماید چراکه سنگ لغزش برای برادر خود 

 ).13 – 9: 8ان قرنتي 1. (شود می

بودن در "آزادی نهایی با : کند شخص مسيحی تحت اصول واالتری عمل می
. کمال و ایمان مهمتر است از هر نوع آزادی دنيوی. آید فراهم می" مسيح

بعنوان یک شهروند ملکوت، فرد مسيحی نمایندۀ خدایی است که 
یا زن  مرد. بلندمرتبگی او نيازی به تسليم شدن به نظام دنيوی ندارد

مسيحی برای بهبود جامعه، در درون آن فعاليت ميکند، ليکن برای کسب 
  .شود اهداف زودگذر دنيوی در شرارات آن شریک نمی

فرمانبرداری فرد مسيحی، او را موجودی . در اینجا تعادل ظریفی وجود دارد
او نباید نسبت به بی عدالتی هایی که در . نماید منزوی و گوشه نشين نمی

نسبت  -فرد باید برای کاهش تبعيض. اش رواج دارند بی تفاوت باشد جامعه
به فقير، نسبت به زنان و نسبت به گروهی قومی در هرکجا که مشاهده 

یک مسيحی . اما انگيزه، انعکاس تصویر خدا است. کند، تالش نماید می
همچنين او بدنبال تحميل . باشد درپی برتری خود نسبت به دیگری نمی

ر دیگران نيست، چراکه خدمت واقعی خدا در برگزاری آیينهای ارزشها ب
. باشند، نيست مذهبی و رفتاری ای که از روی محبت و عشق به خدا نمی

دولتها بمنظور حفاظت شهروندان نجيب خود از استثمار، قتل و دیگر اعمال 
ضد بشری، الجرم به وضع و اجرای قوانين است، اما در اصل، اخالقيات 

قانون برگرفته نشده است بلکه از اعمالی که ریشه در طبيعت  مسيحی از
پس از آنچه که گفته شد، بسياری چيزها هستند که افراد اهل . خدا دارند

اگر فرد صاحب کمال زبان به اعتراض . تفکر به اشتباه بودن آنها واقفند
  نگشاید، پس چه کسی خواهد کرد؟

نونی را بيابد که نشان دهد که یک مسيحی فرصت وضع قا بندرت رخ می
حتی یک فرمانروای مسيحی برای برقراری . دهندۀ آرمان مسيحی باشد

ملکوت خدا زیر چتر خط مشی ملی، محدودیتهای عملی دارد و تجربۀ بزرگ 
همچنانکه . کند عالم مسيحيت در دوران قرون وسطی این گفته را تایيد می



مطيع ساختن  یافت، سعی در کرد و قدرت می کليسای روم رشد می
سکوالریزم و دگراندیشی نمود، روشهای غير مسيحی برای اجرای احکام 

ملکوت خدا از ملکوت این دنيا متمایز است و هيچگاه . گرفت  خود را در پيش
هرنوع فضيلت . سعی در مهار ساختن دنيا با توسل به زور نبوده است

، بی نتيجه و مسيحی که با زور بر مردمی که با مخالف هستند تحميل شود
  .غير مسيحایی است

بلکه موعظۀ حاکميت . ملکوت خدا بازگرداندن یک وضعيت سياسی نيست
مسيحيان خود ملکوتی ). 8- 6: 1اعمال (روحانی خدا بر زندگی انسانهاست 
این مساله که فضيلت مسيحی بر . کند هستند که خدا در آن حکمرانی می

ل نميشود، نشان بر ضعف خدا یا هيچکس، نه ایماندار و نه بی ایمان، تحمي
. ارادۀ او برای بشریت نيست، بلکه بازشناسی اقتدار و حاکميت خداست

کند و از ایشان انتظار انتقام گرفتن برای  خدا مومنين را وادار به اطاعت نمی
خدا نجات را . بود درغير اینصورت، او خدا و یا حاکم مطلق نمی. خدا را ندارد

چرا که . کند اما او را مجبور به همنوایی با اراده اش نمیبرای بشر مهيا کرد، 
بود، رفتار خدا با مخلوقاتش همچون آدم آهنی و  اگر غير از این می

انسانهایی که مسئوليتی برای انجام اعمالشان ندارند و یا همچون 
. شد انسانهایی که قلبشان پذیرای حاکميت خدا بر زندگی آنها نيست، می

يد که تمام فرمانروایيهای این دنيا بوسيلۀ خداوند فروخواهد زمانی خواهد رس
: 11مکاشفه ( ریخت اما در زمان نيکوی معين خدا، نه با فعاليتهای بشری 

15.(  

  :آیند را مطالعه نمایيد قسمتهایی که در ادامه می. کارعملی

، 10- 1: 2، افسسيان 21 – 20: 17، لوقا 13، متی  37 – 28: 18یوحنا 
  .10- 3: 2دوم تسالونيکيان   ، و14- 9: 1کولسيان 

  مالحظات عملی. مبحث سوم

آیا درپی آزادی . در آغاز، فرد باید تصميم بگيرد که درپی چه نوع زندگی است
. فرهنگی هستيد یا آزادی روحانی؟ خط تمایز روشنی بين آنها وجود دارد

حس  در بافت این دوره. حس رضایت حاکی از فرجام و کامليت و تحقق است
این . رضایت، از یک احساس خرسندی و رضایت از زندگی صحبت ميکند

خواهد نشأت  احساس رضایت اغلب نه از داشتن هرچيزی که فرد می
گيرد، بلکه از برکتی است که از یافتن معنای اطاعت از خدا و خدمت به  می

   .شود دیگران منتج می

مراحل متعددی از البته احساس رضایت دارای جنبه های بسياری بوده و 
ممکن است . گردد زندگی فرد وجود دارند که این عقيده به آن مربوط می



اندیشۀ . فردی بدنبال کسب احساس رضایت در خانواده، کار و یا لذایذ باشد
کلی بر این فرض استوار است که هر فردی در زندگی خود هدفهای 

آنچه را که برای  فرد. مشخصی دارد، خواه بوضوح بيان شده باشند، خواه نه
کند، و وقتی که آن اهداف برآورده  رسيدن به هدف نياز دارد را حس می

الزمۀ احساس . کند نشوند دست کم تا حدی، احساس بی کفایتی می
درغير . رضایت، کامليت، خوشی، سالمتی، و شخصيت راسخ ميباشد

   .اینصورت، فرد، تنبل و کاهل و الابالی ميگردد

ن حس رضایت رسيدن به هدفی با ارزش و حس ارضاء از توان تفاوت ميا می
همينطور باید . رسيدن به هدفی که ارزشی چندان ندارد را تشخيص داد

درنظر داشت که تمام اهداف با ارزش از آن ما نيستند و باید برای دیگران کنار 
همچنين بهای رسيدن به این حس رضایت باید درنظر گرفته . نهاده شوند

تواند احساس  ی به یک هدف، آنهم به بهای دیگران، نمیدستياب. شود
  .رضایت به معنای واقعی آن باشد

آزادی در درون خانوادۀ فرد و احساس رضایت از دستيابی به اهداف . الف
  .خانواده

خانمی . باشد آزادی واژه ایست که تابع تفسير و تعبير شخص از آن می
نه برای بدست آوردن شغل در ممکن است آزادی را در رهایی از کارهای خا

دیگری ممکن است آزادی را در رهایی از کار . دنيای حرفه ای در نظر گيرد
هم کارخانه و هم کار بيرون از . کردن برای پرداختن به کارهای خانه تعبير کند

هردو گاهی برای حفظ زندگی . خانه به نوبۀ خود قابل احترام هستند
. هور مسئوليت و وظيفۀ بشری نيستندهردو چيزی جز ظ. شوند می  الزم

مسئله این نيست که آیا زن خارج از خانه کار ميکند یا نه، بلکه اینکه چگونه 
  .کند نقش خود را در خانه ایفا کرده، فعاليتهایش را متعادل می

از آنجایی که یک فرد . آزادی مفهومی وسيعتر از شخص منزوی دارد
بعنوان نمونه، . ی نيز در انزوا معنایی نداردتواند در انزوا زیست کند، آزاد نمی

جلوگيری کردن از . رهایی از اجحاف و خشونت به معنای پایان آنها نيستند
. عمل خشونت آميز، ممکن است از شدت صدمات جسمی و روحی نکاهد

کند، اما احساسات  حتی وقتی که شخص بدکار، از کردۀ خود ابراز ندامت می
به همان اندازه که آزادی، . ن است دوام یابندممک] ناشی از آن عمل[بد

تواند  رهایی از دخيل شدن در یک فعاليت باشد، نگرشی روحانی است ومی
تواند برداشتن محدودیتها از  رهایی از سوء استفاده و تبعيض باشد و نيز می

  .فرد باشد

تعهد زناشویی مستلزم وفاداری متقابل و . آزادی در برگيرنده، تعهد است
کنيد که قوت  وقتی زندگيتان را با کسی سهيم می. قت جنسی ميباشدصدا



این امنيت زمانی بيشتر رشد . کنيد داند، احساس امنيت می و ضعفتان را می
کند که همسرتان به دوست داشتن شما در روزهای سختتان ادامه  می
یابد،  مان برای دوست داشتن یکدیگر افزایش می همچنانکه ظرفيت. دهد می
احساس محبت شدن . گيریم ت کردن و محبت شدن را آزادانه تر یاد میمحب

بی قيد و شرط به رهایی از ترس، ازدست دادن و اینکه آزادانه خودمان 
  .انجامد باشيم می

  .احساس رضایت از رسيدن به اهداف فردی. ب

انتخابها . کنند جوامع بسته، تصميمات فردی را در سطح حداقل آن حفظ می
بعضًا در شغل، فرصتهای  -رای وی درنظر گرفته شده اندپيشاپيش ب

تواند حس کمال و رضایت فرد را محدود نماید،  این امر می. آموزشی، و ازدواج
قناعت و رضایت امری . نماید اما الزامًا او را از رضایت از زندگی محدود نمی

انتخابی است و به این ترتيب، آزادی فردی جایی قابل حصول است که 
  .شود شتر به آن توجه میبي

روشهایی دارد که باعث ناراضایتی فرد است، نه برآورده کردن حس   فرهنگ 
کشی که در آن فرد به اميد بدست آوردن  شانس و قرعه. رضایت او

خوشبختی، برای عددی مشخص مقداری پول ميپردازد، بازیکن را درافسون 
راکه احتمال برد، یک در هزار بازند چ در حقيقت، اکثرًا می. دارد خود نگاه می

درحالی که جوامع آزاد، زنان را برای کسب مشاغلی آزاد ميگذارند که . است
اگر . شوند قبًال اجازۀ فعاليت در آن را نداشتند، اما عدۀ کمی مجذوب آن می

حس اقناع وابسته به دستيابی به موفقيتهاست در این صورت اکثر افراد 
  . یدمایوس و نااميد خواهند گرد

تالش درجهت هدف شخصِی ارزشمند، . حس رضایت یک انتخاب است
گردیم به  بازمی. در خود دارد و نشانۀ پشتکار و فعاليت است  فضيلتی
به سختکوش بودنش است که خانواده " صالحه "دراینجا، احترام زن . 31امثال

او هيچ حسی از خودخواهی و افسوس نشان نميدهد . کند اش را تامين می
   .دهد شادمان است از آنچه که برای دیگران انجام میو 

در ایتدا، فرد باید اهدافی برای خود تعيين نموده و در ارتباط با اهداف دیگر 
سپس این اهداف باید درارتباط با صرف . اعضای خانواده آن را ارزیابی نماید
خواهند؟  اهدافتان چه چيزی از دیگران می. زمان، توان، و منابع ارزیابی گردند

   رسيدن به اهدافتان چه تاثيری بر دیگران دارد؟

حيات او از اموالش "چراکه . فرد باید خود را در برابر هرنوع طمع حفظ نماید
اگر قرار است فرد تمام دنيا را به دست آورد ولی جان ). 15: 12لوقا" (نيست

  ).26: 16متی .(خود را ببازد، در واقع او یک بازنده است



هدفی که . صی فرد باید خدمت به دیگران را نيز دربر داشته باشداهداف شخ
تنها بر خود فرد متمرکز باشد، کوته نظرانه است و توجه فرد را درون خود 

  .سازد جلب کرده و از دعوت واالترانجيل جدا می

آنها را با آرمانهایی که در این . فهرستی از اهداف خود تهيه نمایيد. کارعملی
   .سنجيدمبحث آمده، ب

  .آزادی روحانی و حس کاميابی از اهداف روحانی. پ

توانيم حقيقت را بشناسيم و حقيقت  وعده ای داریم و آن این است که می
من به این دنيا آمدم تا به :"عيسی گفت). 32: 8یوحنا (کند  ما را آزاد می

اکنون ". شنود راستی شهادت بدهم و هرکه از راستی است سخن مرا می
یوحنا (ای به راستی از جانب توست  اند که هر آنچه به من بخشيده دریافته

  .تصميم اینکه براساس انجيل عيسی مسيح عمل کنيم با ماست). 7: 17

البته بسيار بيشتر باید گفته . رسيم اینچنين به پایان این درس خانواده می
اميد است که آنچه گفته شد شما را بسوی زندگی خانوادگی بهتر . شد می

شود  در جاهای دیگر اشاره کرده ایم که فرد چگونه مسيحی می. سوق دهد
و چه انتظاراتی از یک مسيحی، خصوصًا در ارتباط با حيات خانوادگی از وی 

بعنوان نویسندگان این درس، اميدواریم که اگر غيراز این یافتيد، . ميرود
ما برای . انجامد آراماشی بيابيد که به فهم در زندگی نوین در مسيح می

شویم از  خوشحال می. هرگونه کمکی که از دستمان برآید آماده هستيم
طریق مرکز خدمات دانشجویيمان با آدرسی که در ذیل می آید با ما تماس 

  .بگيرید

 فصل پنجم  

  آزادی و انجام خواسته

برای . مفهومی است که امروزه در دنيا بسيار بر سر آن بحث ميشود" آزادی"  
برای بی بند و باری های . يد و بندهای سياسی از آن استفاده ميشودفرار از ق

همچنين در جوامعی که زنان بدون ميل . جسمانی از آن بهره گرفته ميشود
شخصی مجبورند به قوانين فرهنگی و دینی تن دردهند، این واژه یافت 

   شود می

 هرکس خواهان فراغت از هر. آزادی در حقيقت خواسته ای مطلوب است
. خواهد از حبس آزاد شود زندانی می. چيز سخت و محدود کننده ميباشد

فرد مبتال به سرطان آرزو . خواهد از اعتياد خود رها گردد شخص الکلی می
یک نوجوان احتماًال دوست دارد تا از . کند که از سرطان فارغ گردد می

زادی باشد تواند خواهان آ فرد با استعداد می. محدودیتهای خانواده رها شود



اما همۀ ما بنوعی در محدودیت . که بتواند هدف باارزشی را دنبال کنند
. هستيم، خواه اجتماعی، مالی، فيزیکی، روحی و یا محدودیت روحانی

توان یافت که فرد، آنرا کامًال  آلی باارزش است، ليکن بندرت می آزادی، ایده
  .مطابق خواستۀ خود بدست آورده باشد

آزادی لجام گسيخته از سوی حکم، به ضرر . يد نيستندهمۀ آزادیها مف
آزادی جنسی نامحدود، فرد را به تباهی اخالقی، . فرمانروا و فرمانبردار است

کودکی که هيچ . کشاند روحانی، جسمی، احساسی، و اجتماعی می
انظباطی را تجربه ننموده، زندگی محنت باری خواهد داشت چرا که هرگز 

  .فرا نگرفته استهنر خویشتنداری را 

فرد آرزوی . با معنای آزادی رابطۀ نزدیکی دارد" ها انجام خواسته"مفهوم 
در واقع، بعضی آزادیها به . آزادی دارد تا خواسته هایش را به انجام برساند

در اکثر مواقع، رسيدن به خواسته منوط به شخص . کنند کاميابی کمک می
یکدیگر متصل نيستند، یا به این دليل  است، چراکه آزادی و کاميابی الزامًا به

  .که آرزوها واقع گرایانه نيستند

. در ازدواج در نتيجۀ عدم وجود محدودیت و تنگنا نيست" رسيدن به خواسته"
در ازدواج را " رسيدن به خواسته"که تنگيها وجود دارند   توان حتی وقتی می

   .بدست آورد، چراکه آن در نتيجۀ ميل و گرایش است

بحرانی برای هرکس ممکن است که این نباشد که آیا به خواسته و  نقطۀ
کامًال وابسته به " رسيدن به خواسته"اگر . اهدافش دست می یابد یا نه

آزادی یا رهایی از محدودیتها باشد، در آنصورت ناخشنودی و عدم رضایت 
شود این است که در  در این صورت، سوالی که مطرح می. پيوندد بوقوع می

اجهه با عدم پذیرش چگونه ادامه خواهيم داد؟ دراینجاست که شخصيت مو
   .شود واقعی شکل گرفته و رضایت حقيقی منتج می

با برخورداری از طبيعت . یابد و آن آزادی روحانی است تنها یک آزادی دوام می
انسانی، آنگونه که خدا تعيين نموده، آزادی مطلوب، رهایی از اسارت گناه 

سازد تا بعنوان شخصی رها شده  روحانی، فرد را قادر میآزادی . است
. کند این آزادی قابل سلب نيست و هرگز شخص را ناکام نمی. زیست نماید

این آزادی، رضایت، خوشی، رضامندی، اميد و آرامش را برای جان بهمراه 
آزادی، خواستنی است اما حس رضایت رسيدن به خواسته، از . آورد می

  .ی برخوردار استدرجۀ با ارزشتر

شود و به رفتار شخص در  آزادی حقيقی در مفاهيم روحانی تعریف می. فرض
  .گردد ميان نيروهای غيرروحانی مربوط می



  انتظارات فرهنگی. مبحث یکم

در جوامع . شود فرد هرکجا که زندگی نماید، با انتظارات فرهنگی روبرو می
وحتی بچه ( که مرد و زن دهند باز، تفسير مفهوم آزادی اینگونه معنی می

محدودیتها و ممنوعيتها . توانند، انجام دهند قادرند هرآنچه که می) ها
زن بعنوان فردی همطراز با مرد، باید از امکان دارا بودن هر . برداشته شده اند

. ای که جامعه برای ارائه کردن دارد برخوردار گردد شغل و پيگيری هر خواسته
شوند، آزادی بگونه  تهای دینی و فرهنگی اداره میدر جوامعی که با ممنوعي

شود که معنی آن برخورداری زن از آزادیهای محدودی است  ای تفسير می
  .کند که خود آشکارا زن را انکار می

عرف و آداب . گردد انجام امور می" طبيعی" یا " پذیرفته شده"فرهنگ روش 
زمان و بواسطۀ تعامل  با گذشت. کنند جامعه، دوام و تسلط آنرا تضمين می

برخی از این . گيرند ای از نيروها، الگوهای فرهنگی شکل می مجموعه پيچيده
نيروها حمایت موسسات مذهبی و سياسی را دارند؛ برخی دیگر برخالف 

  .کنند رغبت نهادهای یک جامعه فعاليت می

انجام امور را " طبيعی" یا " پذیرفته شده"جایی که فرهنگ مشترک، روش 
آورد، خرده فرهنگها و دگراندیشان، مورد ریشخند و آزار و ستم قرار  جود میبو

کسانی که متحمل تبعيض و یا سرکوبی از سوی دولت یا نظام . گيرند می
باشند، نسبت به کسانی که هرگز محروميت را تجربه نکرده  اجتماعی می

  .اند، نگرش متفاوتی به اجزاء و مؤلفه های آزادی دارند

آید و مقياس آن به  دین، حس رضایت تنها در این دنيا بدست می بی در جوامع
بعنوان مثال، اگر خانمی . دستيابی شخص به خواسته هایش وابسته است

بخواهد خلبان شود، تا زمانی که به هدف خود نرسد احساس رضایت 
رویای آنرا در سر پروراندن، تمرین و تعليم برای آن و صحبت کردن از . کند نمی
   .نشاند هرگز تشنگی رسيدن به آنرا فرو نمی آن

  هدفهای شخصی. الف

شوند تا اهداف یگانۀ خود را در سر بپرورانند و  در جوامع باز، افراد تشویق می
در چنين شرایطی، فرصت تجربۀ مشاغل جدید، کسب تعليم و . شکل دهند

اد فراهم آموزش مطابق با عالقۀ فرد، و انتخاب آزادانۀ شریک زندگی برای افر
ممکن است کسی گمان برد که این آزادیها خوشبختی و سعادت به . است

کند  انتخابهایی که فرد می. آورند، اما هميشه اینطور نيست ارمغان می
اگر شخص در انتخابهایش ارضای فردی . معموًال نابخردانه و نامناسب هستند

ا خوشحالی و را در نظر بگيرد، آنگاه نتيجۀ آن دلسردی خواهد بود، زیر
معهذا، جوامع . خوشبختی جایی خارج از انتخابهای خود محورانه قرار دارد



به همراه این آزادی، مسئوليت بروز . آورند آزاد آزادی انتخاب را فراهم می
  .گردد حکمت آشکار می

روند تا هرچه بيشتر پيرو نقشی باشند که  در جوامع بسته، از افراد انتظار می
ازدواج ممکن است . جامعه برایشان تعيين گردیده استاز سوی دولت یا 

روند اقتصادی کند، تبعيض، و یا مکتب . توسط خانواده طرح ریزی شود
بعالوه، فرصتها . توانند آمال و آرزوهای شخصی را محدود نمایند اجتماعی می

تنها گزینۀ . گيرد محدود ميگردند و یا تشویق از سوی خانواده یک صورت نمی
تخاب برای زندگی در برخی موارد پيروی از سنتهای خانوادگی قابل ان

  .باشد کنند، می همچنانکه کولی ها و کوچ نشينها زندگی می

نيروی بيشتری برای کنترل آزادیهای   باشند، جوامعی که سامان یافته تر می
بندند، چراکه بيم آن دارند که خود افراد مایل به کنترل آزدی  فردی بکارمی

در جامعه ای دیکتاتوری، رهبران ترس آن دارند که با دادن . ندخود نباش
جایی که مذهب نيروی . آزادیهای فردی بيشتر قدرتشان را ازدست بدهند

مسلط است، این ترس وجود دارد که پایبندی مردم کمتر گشته و نفوذ 
پنداشت بنيادین جوامع نوع نخست   .خارجی کشور را مورد هجوم قرار دهد

ه آزادی زیاد در دست مردم به زیان قوۀ حاکمه یا ایدئولوژی حاکم این است ک
در مورد دوم، پنداشت غالب این است که ایمان مردم با . بر جامعه است

  .تحميل فشار و محدودیت تضمين ميگردد

بطور خالصه برخورد فرهنگتان را در راستای تشویق گسترش اهداف . کارعملی
  .ر خود فرصتها و محدودیتها را نيز بيافزایيددر این جستا. شخصی بيان نمایيد

  اهداف اجتماعی. ب

بدون شک . جامعه متمایل به درک آزادی در برابر زمينه ای بخصوص ميباشد
دولت . مقامات دولتی نگرشی متفاوت با گروههای با انتظارات خاص دارند

ممکن است بمنظور حفظ نظم و آرامش تصميم به محدود کردن آزادیهای 
یا مقامات، آزادی را بعنوان تهدیدی برای قدرت خودشان ببينند . نی بگيردانسا

و بمنظور تحکيم تسلط سياسی خود، محدود کردن برخی آزادیهای خاص را 
در شرایط خاص ممکن است یک دولت مسافرتهای داخل شهری را . برگزینند

  .محدود کند

تر از وابستگی و گردد، چراکه قوی  خانواده، واحد حياتی جامعه محسوب می
. توان یافت تعهدی که ميان اعضای خانواده وجود دارد در هيچ جای دیگر نمی

در جوامعی که ماهيت سياسی تقریبًا تمام زمام امور را در دست دارد، از 
در دیگر شرایط، . رود که نقش خبرچين را ایفا نمایند اعضای خانواده انتظار می



ال فشار سنگين به خانواده کوچکتر برای اعضای خانوادۀ سببی، قادر به اعم
  .پيروی و وفاق هستند

تواند با وضع قوانين و ماليات، بر تعداد اعضای خانواده  دولت همچنين می
مراقبت بهداشتی را بکار ميگيرد و شهروندان را از انتقال . نظارت کند

  .بيماریهای عفونی ایمن ميسازد

در برخی موارد، . قتصادی دارنددولتها تسلط قابل مالحظه ای بر سياست ا
دولت ممکن است مالک و ناظر تمام داد و ستد ها باشد بگونه ای که رقابت 

از دید مقامات . با آن برای مشاغل کوچک و خصوصی بسيار دشوارگردد
دولت، آزادیهای فردی برای عملکردهای مطلوب دولتی در درجۀ دوم قرار 

   .گيرند می

دی را برای برداشتن بار از روی زندگيشان شهروندان عادی غالبًا آزا
با این حال . شود خواهند که این معموال به آسایش اقتصادی مربوط می می

شهروندان حق دارند که از دولت انتظار داشته باشند تا آنها را در برابر مالکين 
آنها همچنين انتظار دارند تا در آرامش . طماع و ضررهای شغلی حمایت کند

آنها خواهان آزادی از جفاهای . رقراری حقوق بشر زندگی نمایندنسبی با ب
  .مذهبی هستند

با . شنویم که هر کس خواهان آزادی است از تمام گوشه و کنار جامعه می
یکم، . این حال، در جستجوی آزادی دو اصل مهم را باید در نظر داشته باشيم

یا دیگر یک گونه محدودیت . چيزی به نام آزادی مطلق وجود ندارد
. ممنوعيتهایی از نوعی دیگر برای حفظ حقوق گسترده تر جامعه الزم است
. برخی از این محدودیتها ميبایست از سوی مسئوالن دولتی نهاده شوند

. شهروندان جامعه حفظ گردند - باید توسط محافظان فرهنگ برخی دیگر می
آموزش باقی به خانواده باز ميگردد یعنی محلی که مسئوليت پرورش و 

  .کودک مستلزم انظباط ميباشد

فهرستی از مواردی که در کشورتان تحت نظارت دولت است را . کارعملی
  :بنویسيد

سپس برنامه های عمومی را ... . آموزش، بهداشت، خط مشی اقتصادی و
همچنين . که برای گسترش کيفيت هریک از آنها طراحی گردیده را بنویسيد

ی را برایتان مشکل ميسازند را یادداشت محدودیتها و موانعی که زندگ
   .نمایيد

  اهداف روحانی. پ



عوامل متعددی بر برداشت یک فرد از اهداف روحانی و دخالت او در شکل 
این عوامل شامل خانواده، هم سن و ساالن، و . گيری آنها تاثير گذارند

  .فرهنگ وسيعتر ميباشد

در اکثر مواقع، کودک، . بسزایی داردعمومًا خانواده در امور مذهبی تاثير . خانواده
وقتی تاثير خانواده بد باشد، فرزند خانواده . اعتقاد دینی خانواده را برخود ميگيرد

تر و یا نسبت به  ممکن است از افرادی که نقش رهبری خانواده را دارند مذهبی
اما معموًال کودک در حصار ایمان دینی خانواده باقی . آنها کمتر مذهبی گردد

در برخی جوامع، اعضایی از خانواده که بيشتر از دیگران مذهبی . يماندم
وقتی مسالۀ تغيير به دینی دیگر به . شوند هستند، توسط ایشان مسخره می

آید، خانواده ممکن است غيرمنطقی شده و حتی متوسل به اعمال  ميان می
. دکنند، رسيدگی نماین که احساس می" ننگی" صدمات جسمی گردند تا به 

این امر ممکن است حتی زمانی رخ دهد که عضو خانواده هيچگونه تنفری از 
خود نشان نداده، صادق بوده، از نظر اخالقی استوار باشد، توجه محبت آميز به 

    . دیگراعضای خانواده دارد و شهروند خوبی نيز باشد

 افراد عمومًا با کسانی که ارزشهای روحانی از خود نشان. هم سن و ساالن
وقتی کسی نظامهای ارزشی خود را تغيير . شوند دهند دمساز می می
اگر .گردد که به ایشان بپيوندد دهد، معموًال بدنبال هم مسلکانی می می

همکيشان پيشين او فاسد، بدمنش و بطور کلی ناشایست باشند، ممکن 
فرد تغيير کرده ممکن است . است او را که تغيير کرده به باد تحقير بگيرند

در این . وستيهایش را عوض کند یا اینکه تصميم به تغيير رفتار دوستانش بگيردد
تواند دائمًا در مجموعه  کسی نمی. مسير همقطاران تالش بر تاثير گذاری دارند
  .ای خوب یا بد قرار گيرد و از آن تاثير نپذیرد

. آید فرهنگ، از ترکيب نگرشها و رفتارها در گذر زمان بوجود می. فرهنگ وسيعتر
برای تمام اهداف عملی، فرهنگ حاضر درحال تغيير است و نمایانگر رفتارهای 
نسل کنونی بوده و درنهایت نسبت به هيچ کس مسئول نبوده مگر به زندگی 

درحالی که ماهيت و ویژگی جاری یک فرهنگ از . بخاطر وضع و ماهيت آن
وجود دارند که  آید، اما نيروهایی مجموع افراد تشکيل دهندۀ آن بوجود می

دولتها، ابتکارات، فن آوری، تغيير عادات . کشانند فرهنگ را به اینسو و آنسو می
و ارزشها، نفوذ بيرونی، بی توجهی کلی به گذشته، فرهنگ را به وضعيتی 

در این ميانۀ جزر و مد، فرهنگ وسيعتر، آزادی را . دارند سيال و روان وا می
    .کند ، و محدود مینماید نماید، مشروط می تعریف می

دارید برای اقشار مختلف مردم در  اهداف روحانی که گمان می. کارعملی
   .فرهنگتان قابل ارائه است را بنویسيد

  انتظارات مسيحی. مبحث دوم



نخست، از دیدگاه مسيحی، آزادی تعریفی کامًال متفاوت از حيطۀ سکوالر 
یا رها گردیده و از قيد یک مسيحی، در مسيح از گناه آزاد . دارد) خدا بی(

او نگرانی . اسارتهای احساسی که گناه بر او تحميل ميکند رها شده است
به بی عدالتيها در جامعه، تبعيضی که دیگران قائل ميشوند و    کمتری نسبت

حتی خطاهای تحميل شده دارد یا حداقل، مسيحی راه جدید برای روبرویی 
  .ه است با بی عدالتيهای نظام اجتماعی را یافت

فرد مسيحی از اینکه بخواهد از خود دفاع کند آزاد شده است، چراکه دیگر در 
قيد نظامی که آزادی را در کوششهای فردی و خواستهای انسانی تعریف 

فرد ممکن است به معنای مبارزۀ موفق با قيد و بندهای . باشد کند، نمی می
آنچيزی باشد که خدا  نباشد، اما مسيحی آزاد است تا کامًال" آزاد"انسانی

بکاربردن آزادی در درون نظام فرهنگی بشری است، نه بر عليه . خلق نموده
این موضوع تا زمانی که درک نشود که فرد مسيحی برای قيام در برابر . آن

به . آید تنگ نظری و شرارت این دنيا خوانده شده است، بی معنی بنظر می
دگی کند و درعين حال شخصيتی را به این باورکه فرد مسيحی باید در دنيا زن

باشد نه دنيوی به این عقيده  شکلی ارادی از خود بروز دهد که روحانی می
  .بخشد معنی می

صدای فرد مسيحی باید شنيده شود اما شخص مسيحی یک عصيانگر 
باشد که برای انجام عملی برای حق،  نيست و معتقد به این تفکر نمی
. کند و یا بعبارتی هدف وسيله را توجيه می هرگونه عمل ناحقی مجاز است

عالوه بر این روح مسيحی صبور است، زیرا خدمت اصلی فرد مسيحی به 
تواند برعليه آن  برد، می اگر شخص مسيحی از تبعيض رنج می. خداوند است
عدالتی بعنوان  با این وجود، هدف اصلی تحمل صبورانۀ بی. سخن بگوید

   .ند استنشانه ای از اطاعت از خداو

در گسترۀ مسيحی، هدف کاميابی شخصی . آزادی از اسارت گناه. الف
. شود باشد، بلکه شخصيتی است که به شباهت خدا بازسازی می نمی

. گردد شخصيتی اینچنين، حتی اگر اهداف شخصی برآورده نشوند، نا اميد نمی
وميت داند که آزادی واقعی در رهایی از محک از همه مهمتر، فرد مسيحی می

  .شوند شود و باقی چيزها در این فحوا سنجيده می گناه برآورده می

. درک نگرشی که شخص مسيحی به آزادی دارد، برای دنيا مشکل است
کند، فرد مسيحی آزاد از هرگونه مقابله به مثل  وقتی کسی به او حمله می

وقتی . داو مایل است تا در ابراز محبت و توجه از حد وظيفه نيز فراتر رو. است
در . کند آورد، شکایت نمی خواهد بدست نمی به روش خود آنچه را که می

کند که  اینگونه موارد، فرد مسيحی آزادی را بسيار متفاوت از کسی درک می
زیرا خدای او همچنين بود، خدایی که . بيند خود را مجبور به دفاع و انتقام می

آزادی مطلق را نشان  به خواست خود پسرش را بر روی صليب فدا کرد تا



دهد؛ شخص مسيحی در صورت لزوم فداکاری، تردیدی برای فداکاری بخرج 
   .دهد نمی

آیا یک مسيحی باید دنباله روی فردی باشد که نجات ندارد و با انتقام مقابله 
آنچه که شيطان . کند؟ در آنصورت به راههای شيطان می افتد به مثل می
سی جایگزینی شرارت را با نيکی تعليم دهد، مخالفت است؛ عي آموزش می

برد ماهيتی روحانی دارد و  آزادی که مسيحی از آن لذت می. دهد می
   .تواند با لذات جسمی یا رفتار غير روحانی ممزوج شود نمی

  .آزادی برای آنکه فردی باشيد که هستيد. ب

 همچنانکه. شود انسان با کششها و اميال مادرزادی به این دنيا وارد می
شود آنچه که طبيعت در درون او نهاده نسبت به دیگرمحرکها  بزرگتر می

برخی از این کششها فيزیکی بوده، برخی دیگر . شود حساس می
اینکه در پی رسيدن به . احساسی و برخی اجتماعی و برخی روحانی

خواسته هایمان باشيم به تنهایی خوب است اما سوال اینجاست که آیا تمام 
شود که  نند برآورده شوند؟ بدنبال این سوال، پرسشی طرح میتوا اميال می

  ؟چگونهآیا تمام اميال باید برآورده شوند؟ اگر اینطور است، 

توانيم بدانيم، به بيان دیگر، اینکه چه اندازه از این تمایالت را  را که نمی  آنچه
دانيم  ه میآنچه ک. توان مورد بحث قرار داد آوریم را نمی با خود به این دنيا می

سوال این . خواه همراه با تولد، محيط، یا آموزش -وجود آنها دردرونمان است
  .دهم؟ است که چگونه به آنها پاسخ می

پاسخ به این سوال به همان اندازه مشکل است که بخواهيم پاسخی برای 
آیا ما توان آن را داریم که برای تمام . منشاء پيدایش تمایالتمان بيابيم

ان مجرا و راهی ایجاد کنيم؟بگذارید اینگونه فرض کنيم که برخی از تمایالتم
توانيم هدایت کنيم و برای برخی دیگر به کمک افرادی  انگيزه ها را خود می
در تحليل نهایی، هر فرد مسئول آن نيازهایی خواهد . غير یا خدا نياز داریم

گامی خدا برای نهایتًا این به معنی پاسخ به پيش. بود که در دست خود دارد
زندگی جدید و . ای روحانی با خالقمان است بازگرداندن ما به رابطه

ای با روح خدا، آنچه را که به تنهایی قادر به انجامش نبودیم را ممکن  همکاری
   .سازد می

اصوًال، . درک ارزشهای اخالقی مسيحی برای فرد غير مسيحی دشوار است
وقتی خدا . خدا برگرفته شده استاین ارزشهای اخالقی مسيحی از طبيعت 

اجازه داد تا پسرش، عيسی، مصلوب شود، محبت خود را به نمایش گذاشت 
بعنوان خدایی . و نشان داد که نيازی ندارد تا انسان بجای او انتقام بگيرد



خواهد دفاع  هر طریقی که خود می  متعال، او قادر است تا از آبروی خود به
  .نماید

یاد داد تا عملکردی را در پيش بگيرند که منعکس عيسی به شاگردانش 
شنيده اید که گفته شده " او اینچنين پند داد . کنندۀ نيکویی خدا باشد

ليکن من به شما . چشمی دربرابر چشمی و دندانی بعوض دندانی: است
گویم، با شریر مقاومت مکنيد بلکه هر که به رخسارۀ راست تو طپانچه  می

سوی او بگردان و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای زند، دیگری را نيز ب
تو را بگير، عبای خود را نيز بدو واگذار، و هرگاه کسی تو را برای یک ميل 

او در ادامه اینچنين ). 41 – 38: 5متی ." (مجبور سازد، دو ميل همراه او برو
جفا . ..و به هرکه به شما ... دشمنان خود را محبت نمایيد" ... گوید  می

." رساند دعای خير کنيد، تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید
: 2اول پطرس ( زیرا مسيحيان در نظام دنيوی، بيگانه هستند). 44: 5متی (

همۀ شما یکرای و همدرد و برادر و "... و به ایشان چنين تذکر داده شده ) 11
شنام بعوض و بدی را بعوض بدی و د. دوست و مشفق و فروتن باشيد

همچنين ). 9- 8: 3اول پطرس ..." (دشنام مدهيد، بلکه برعکس برکت بطلبيد
لهذا چون مسيح بحسب جسم برای ما زحمت کشيد، شما نيز به همان "

نيت مسلح شوید زیرا آنکه بحسب جسم زحمت کشيد، از گناه بایزداشته 
  )11:  4اول پطرس ." (شده است

شوند شگفت زده  سخت متحمل میمسيحيان از رنجی که در آزمایشات 
گردند که قادرند در رنجهای مسيح شریک  بلکه، شادمان می. گردند نمی
شنوند، مبارک گشته اند، چراکه روح  اگر بخاطر نام مسيح دشنام می. شوند

بينند،  وقتی بخاطر اعمال نيک جفا می. جالل و روح خدا در آنها ساکن است
کرده و به انجام اعمال نيک ادامه ميدهند خود را به خالق وفادارشان متعهد 

  ).19-12: 4پطرس  1(

دنيوی(فشار پيامدهای آزادی در جامعه ای سکوالر .پ )  

این تطبيق بدان . در یک بافت مسيحی، روحانيت با تقدس خدا درارتباط است
کند که نقشش در جامعه باید متاثر از  معناست که فرد مسيحی درک می

داند که  او می. ای که در کتابمقدس تشریح شده، باشد رابطه با خدا، بگونه
در زمينه ای دینی، فرد . آزادی فردی، از احساسات دیگران جدا نيست

داند که نباید  او می). 3: 2فيليپيان (دهد  مسيحی دیگران را برخود ترجيح می
از آزادی فردی خود استفاده نماید چراکه سنگ لغزش برای برادر خود 

 ).13 – 9: 8قرنتيان  1. (شود می

بودن در "آزادی نهایی با : کند شخص مسيحی تحت اصول واالتری عمل می
. کمال و ایمان مهمتر است از هر نوع آزادی دنيوی. آید فراهم می" مسيح



بعنوان یک شهروند ملکوت، فرد مسيحی نمایندۀ خدایی است که 
مرد یا زن . دبلندمرتبگی او نيازی به تسليم شدن به نظام دنيوی ندار

مسيحی برای بهبود جامعه، در درون آن فعاليت ميکند، ليکن برای کسب 
  .شود اهداف زودگذر دنيوی در شرارات آن شریک نمی

فرمانبرداری فرد مسيحی، او را موجودی . در اینجا تعادل ظریفی وجود دارد
 او نباید نسبت به بی عدالتی هایی که در. نماید منزوی و گوشه نشين نمی

نسبت  -فرد باید برای کاهش تبعيض. جامعه اش رواج دارند بی تفاوت باشد
به فقير، نسبت به زنان و نسبت به گروهی قومی در هرکجا که مشاهده 

یک مسيحی . اما انگيزه، انعکاس تصویر خدا است. کند، تالش نماید می
همچنين او بدنبال تحميل . باشد درپی برتری خود نسبت به دیگری نمی

زشها بر دیگران نيست، چراکه خدمت واقعی خدا در برگزاری آیينهای ار
. باشند، نيست مذهبی و رفتاری ای که از روی محبت و عشق به خدا نمی

دولتها بمنظور حفاظت شهروندان نجيب خود از استثمار، قتل و دیگر اعمال 
ضد بشری، الجرم به وضع و اجرای قوانين است، اما در اصل، اخالقيات 

يحی از قانون برگرفته نشده است بلکه از اعمالی که ریشه در طبيعت مس
پس از آنچه که گفته شد، بسياری چيزها هستند که افراد اهل . خدا دارند

اگر فرد صاحب کمال زبان به اعتراض . تفکر به اشتباه بودن آنها واقفند
  نگشاید، پس چه کسی خواهد کرد؟

وضع قانونی را بيابد که نشان دهد که یک مسيحی فرصت  بندرت رخ می
حتی یک فرمانروای مسيحی برای برقراری . دهندۀ آرمان مسيحی باشد

ملکوت خدا زیر چتر خط مشی ملی، محدودیتهای عملی دارد و تجربۀ بزرگ 
همچنانکه . کند عالم مسيحيت در دوران قرون وسطی این گفته را تایيد می

سعی در مطيع ساختن یافت،  کرد و قدرت می کليسای روم رشد می
سکوالریزم و دگراندیشی نمود، روشهای غير مسيحی برای اجرای احکام 

ملکوت خدا از ملکوت این دنيا متمایز است و هيچگاه . گرفت  خود را در پيش
هرنوع فضيلت . سعی در مهار ساختن دنيا با توسل به زور نبوده است
يل شود، بی نتيجه و مسيحی که با زور بر مردمی که با مخالف هستند تحم

  .غير مسيحایی است

بلکه موعظۀ حاکميت . ملکوت خدا بازگرداندن یک وضعيت سياسی نيست
مسيحيان خود ملکوتی ). 8- 6: 1اعمال (روحانی خدا بر زندگی انسانهاست 
این مساله که فضيلت مسيحی بر . کند هستند که خدا در آن حکمرانی می
، تحميل نميشود، نشان بر ضعف خدا یا هيچکس، نه ایماندار و نه بی ایمان

. ارادۀ او برای بشریت نيست، بلکه بازشناسی اقتدار و حاکميت خداست
کند و از ایشان انتظار انتقام گرفتن برای  خدا مومنين را وادار به اطاعت نمی

خدا نجات را . بود درغير اینصورت، او خدا و یا حاکم مطلق نمی. خدا را ندارد



چرا که . کند کرد، اما او را مجبور به همنوایی با اراده اش نمی برای بشر مهيا
بود، رفتار خدا با مخلوقاتش همچون آدم آهنی و  اگر غير از این می

انسانهایی که مسئوليتی برای انجام اعمالشان ندارند و یا همچون 
. شد انسانهایی که قلبشان پذیرای حاکميت خدا بر زندگی آنها نيست، می

اهد رسيد که تمام فرمانروایيهای این دنيا بوسيلۀ خداوند فروخواهد زمانی خو
: 11مکاشفه ( ریخت اما در زمان نيکوی معين خدا، نه با فعاليتهای بشری 

15.(  

  :آیند را مطالعه نمایيد قسمتهایی که در ادامه می. کارعملی

، 10- 1: 2، افسسيان 21 – 20: 17، لوقا 13، متی  37 – 28: 18یوحنا 
  .10- 3: 2دوم تسالونيکيان   ، و14- 9: 1لسيان کو

  مالحظات عملی. مبحث سوم

آیا درپی آزادی . در آغاز، فرد باید تصميم بگيرد که درپی چه نوع زندگی است
. فرهنگی هستيد یا آزادی روحانی؟ خط تمایز روشنی بين آنها وجود دارد

ن دوره حس در بافت ای. حس رضایت حاکی از فرجام و کامليت و تحقق است
این . رضایت، از یک احساس خرسندی و رضایت از زندگی صحبت ميکند

خواهد نشأت  احساس رضایت اغلب نه از داشتن هرچيزی که فرد می
گيرد، بلکه از برکتی است که از یافتن معنای اطاعت از خدا و خدمت به  می

   .شود دیگران منتج می

وده و مراحل متعددی از البته احساس رضایت دارای جنبه های بسياری ب
ممکن است . گردد زندگی فرد وجود دارند که این عقيده به آن مربوط می

اندیشۀ . فردی بدنبال کسب احساس رضایت در خانواده، کار و یا لذایذ باشد
کلی بر این فرض استوار است که هر فردی در زندگی خود هدفهای 

فرد آنچه را که برای . همشخصی دارد، خواه بوضوح بيان شده باشند، خواه ن
کند، و وقتی که آن اهداف برآورده  رسيدن به هدف نياز دارد را حس می

الزمۀ احساس . کند نشوند دست کم تا حدی، احساس بی کفایتی می
درغير . رضایت، کامليت، خوشی، سالمتی، و شخصيت راسخ ميباشد

   .اینصورت، فرد، تنبل و کاهل و الابالی ميگردد

وت ميان حس رضایت رسيدن به هدفی با ارزش و حس ارضاء از توان تفا می
همينطور باید . رسيدن به هدفی که ارزشی چندان ندارد را تشخيص داد

درنظر داشت که تمام اهداف با ارزش از آن ما نيستند و باید برای دیگران کنار 
همچنين بهای رسيدن به این حس رضایت باید درنظر گرفته . نهاده شوند

تواند احساس  دستيابی به یک هدف، آنهم به بهای دیگران، نمی. شود
  .رضایت به معنای واقعی آن باشد



آزادی در درون خانوادۀ فرد و احساس رضایت از دستيابی به اهداف . الف
  .خانواده

خانمی . باشد آزادی واژه ایست که تابع تفسير و تعبير شخص از آن می
های خانه برای بدست آوردن شغل در ممکن است آزادی را در رهایی از کار

دیگری ممکن است آزادی را در رهایی از کار . دنيای حرفه ای در نظر گيرد
هم کارخانه و هم کار بيرون از . کردن برای پرداختن به کارهای خانه تعبير کند

هردو گاهی برای حفظ زندگی . خانه به نوبۀ خود قابل احترام هستند
. ی جز ظهور مسئوليت و وظيفۀ بشری نيستندهردو چيز. شوند می  الزم

مسئله این نيست که آیا زن خارج از خانه کار ميکند یا نه، بلکه اینکه چگونه 
  .کند نقش خود را در خانه ایفا کرده، فعاليتهایش را متعادل می

از آنجایی که یک فرد . آزادی مفهومی وسيعتر از شخص منزوی دارد
بعنوان نمونه، . ، آزادی نيز در انزوا معنایی نداردتواند در انزوا زیست کند نمی

جلوگيری کردن از . رهایی از اجحاف و خشونت به معنای پایان آنها نيستند
. عمل خشونت آميز، ممکن است از شدت صدمات جسمی و روحی نکاهد

کند، اما احساسات  حتی وقتی که شخص بدکار، از کردۀ خود ابراز ندامت می
به همان اندازه که آزادی، . ممکن است دوام یابند] لناشی از آن عم[بد

تواند  رهایی از دخيل شدن در یک فعاليت باشد، نگرشی روحانی است ومی
تواند برداشتن محدودیتها از  رهایی از سوء استفاده و تبعيض باشد و نيز می

  .فرد باشد

و  تعهد زناشویی مستلزم وفاداری متقابل. آزادی در برگيرنده، تعهد است
کنيد که قوت  وقتی زندگيتان را با کسی سهيم می. صداقت جنسی ميباشد

این امنيت زمانی بيشتر رشد . کنيد داند، احساس امنيت می و ضعفتان را می
کند که همسرتان به دوست داشتن شما در روزهای سختتان ادامه  می
د، یاب مان برای دوست داشتن یکدیگر افزایش می همچنانکه ظرفيت. دهد می

احساس محبت شدن . گيریم محبت کردن و محبت شدن را آزادانه تر یاد می
بی قيد و شرط به رهایی از ترس، ازدست دادن و اینکه آزادانه خودمان 

  .انجامد باشيم می

  .احساس رضایت از رسيدن به اهداف فردی. ب

انتخابها . کنند جوامع بسته، تصميمات فردی را در سطح حداقل آن حفظ می
بعضًا در شغل، فرصتهای  -اپيش برای وی درنظر گرفته شده اندپيش

تواند حس کمال و رضایت فرد را محدود نماید،  این امر می. آموزشی، و ازدواج
قناعت و رضایت امری . نماید اما الزامًا او را از رضایت از زندگی محدود نمی

که  انتخابی است و به این ترتيب، آزادی فردی جایی قابل حصول است
  .شود بيشتر به آن توجه می



روشهایی دارد که باعث ناراضایتی فرد است، نه برآورده کردن حس   فرهنگ 
کشی که در آن فرد به اميد بدست آوردن  شانس و قرعه. رضایت او

خوشبختی، برای عددی مشخص مقداری پول ميپردازد، بازیکن را درافسون 
ازند چراکه احتمال برد، یک در هزار ب در حقيقت، اکثرًا می. دارد خود نگاه می

درحالی که جوامع آزاد، زنان را برای کسب مشاغلی آزاد ميگذارند که . است
اگر . شوند قبًال اجازۀ فعاليت در آن را نداشتند، اما عدۀ کمی مجذوب آن می

حس اقناع وابسته به دستيابی به موفقيتهاست در این صورت اکثر افراد 
  . ند گردیدمایوس و نااميد خواه

تالش درجهت هدف شخصِی ارزشمند، . حس رضایت یک انتخاب است
گردیم به  بازمی. در خود دارد و نشانۀ پشتکار و فعاليت است  فضيلتی
به سختکوش بودنش است که خانواده " صالحه "دراینجا، احترام زن . 31امثال

دهد او هيچ حسی از خودخواهی و افسوس نشان نمي. کند اش را تامين می
   .دهد شادمان است و از آنچه که برای دیگران انجام می

در ایتدا، فرد باید اهدافی برای خود تعيين نموده و در ارتباط با اهداف دیگر 
سپس این اهداف باید درارتباط با صرف . اعضای خانواده آن را ارزیابی نماید
خواهند؟  ران میاهدافتان چه چيزی از دیگ. زمان، توان، و منابع ارزیابی گردند

   رسيدن به اهدافتان چه تاثيری بر دیگران دارد؟

حيات او از اموالش "چراکه . فرد باید خود را در برابر هرنوع طمع حفظ نماید
اگر قرار است فرد تمام دنيا را به دست آورد ولی جان ). 15: 12لوقا" (نيست

  ).26: 16متی .(خود را ببازد، در واقع او یک بازنده است

هدفی که . داف شخصی فرد باید خدمت به دیگران را نيز دربر داشته باشداه
تنها بر خود فرد متمرکز باشد، کوته نظرانه است و توجه فرد را درون خود 

  .سازد جلب کرده و از دعوت واالترانجيل جدا می

آنها را با آرمانهایی که در این . فهرستی از اهداف خود تهيه نمایيد. کارعملی
   .مده، بسنجيدمبحث آ

  .آزادی روحانی و حس کاميابی از اهداف روحانی. پ

توانيم حقيقت را بشناسيم و حقيقت  وعده ای داریم و آن این است که می
من به این دنيا آمدم تا به :"عيسی گفت). 32: 8یوحنا (کند  ما را آزاد می

اکنون ". شنود راستی شهادت بدهم و هرکه از راستی است سخن مرا می
یوحنا (ای به راستی از جانب توست  اند که هر آنچه به من بخشيده ریافتهد

  .تصميم اینکه براساس انجيل عيسی مسيح عمل کنيم با ماست). 7: 17



البته بسيار بيشتر باید گفته . رسيم اینچنين به پایان این درس خانواده می
بهتر  اميد است که آنچه گفته شد شما را بسوی زندگی خانوادگی. شد می

شود  در جاهای دیگر اشاره کرده ایم که فرد چگونه مسيحی می. سوق دهد
و چه انتظاراتی از یک مسيحی، خصوصًا در ارتباط با حيات خانوادگی از وی 

بعنوان نویسندگان این درس، اميدواریم که اگر غيراز این یافتيد، . ميرود
ما برای . انجامد آراماشی بيابيد که به فهم در زندگی نوین در مسيح می

شویم از  خوشحال می. هرگونه کمکی که از دستمان برآید آماده هستيم
طریق مرکز خدمات دانشجویيمان با آدرسی که در ذیل می آید با ما تماس 

  .بگيرید

 مقدمه

بخش اول شما را در مسير تجزيه و تحليل مفاهيم پرستش آن گونه که در عهدعتيق آمده 
ين حال، از واژه شناسی عهدجديد برای کشف معنای پرستش استفاده در ع. است هدايت می کند

        .خواهدشد

  1بخش 

  پرستش در عهدعتيق

کند که چگونه  باب های آغازين کتاب پيدايش توصيف می. موضوع پرستش قدمتی به اندازه عمر بشر دارد
. رد که مورد پذيرش خدا قرار نگرفتهابيل قربانی ای مقبول به خدا تقديم نمود و چگونه قائن قربانی ای هديه ک

را که در ذهن خود ) بت هايی(پرستيد يا خدايانی  از آن زمان به بعد، يا انسان خدايی را که بشر را آفريده است می
  .آفريده بود پرستش می نمود

 حماسه بشريت، آشکار کننده الگوهايی است که نشاندهنده. کتاب مقدس داستان تنش ميان خدا و بت هاست
پرستش حقيقی يهوه متضمن تعهدی تمام عيار بر مبنای . شيوه های برخوردی انسان با مفهوم الوهيت است

اين توکل نيازمند اخترامی است بر شخص خدا . اين توکل با مکاشفه ماهيت و اراده خدا آغاز می شود. توکل است
   .ری نمايددر کتاب مقدس، هيچ چيز نمی تواند با خدا رقابت و براب. و اعمال او

هنگامی که انسان از حرمت به خدا به منبع شخصی خود روی برمی گرداند، در حقيقت گرايش به خلق 
انسان، نيازمند نيرو و قدرتی برتر بود تا آنچه را که خود نمی تواند برای خود مهيا . خدايی در تصور خود دارد

. در ذهن خود نمود تا آرزوهايش را تجلی بخشد سازد به او عطا کند، به همين دليل شروع به تصوير اين قدرت
در ذهن بشر يک خدا قادر به برآورده نمودن تمامی نيازهای انسان نبود، بنابراين الزم   در چنين شرايطی احتماًال

از آنها چيزی مطالبه نمايد، يا : او اين خدايان را به دو دليل پرستش می کرد . ديد تا خدايانی چندگانه خلق نمايد
   .نها را خشنود سازد تا مانع از خشمگين شدن و صدمه رساندن آنها به خود گرددآ

خط فاصله ميان پرستش خدای خالق دوست داشتنی و نگاهدارنده، پرستشی است که ادغام کننده پرستش 
شود،  نگاهدارنده، کماکان به عنوان نيروی مهيا کننده شناخته می –در اين هنگام، خدای خالق . خدا و بت هاست

اما زمانی که مطابق با تمامی انتظارات و خواهش های پرستنده عمل نمی کند، خدايانی ديگر به معبد او اضافه 
  .می شوند



همچون بت رفتار می ) خدا(حتی آنانی که خدای واحد را پرستش می نمايند ممکن است دريابند که با او 
ت برکت يا حفاظت، اعمال ونگرشی خاص را به در چنين شرايطی، شخص ممکن است به منظور درياف. کنند

  .پرستش خود وارد نمايد

. هم در عهدعتيق و هم در عهدجديد پيوسته صحبت از لزوم خدمت به خدای واحد و تنها او رفته است
او می تواند هر آنچه که او را خشنود می سازد . عهدعتيق و عهدجديد براين توافقند که خدا، قادر مطلق است

د، و آنچه او را خشنود می سازد داشتن خادمينی است که از فيض او شادمانند و اين شادمانی را با انجام ده
  .شکرگزاری و ستايش او منعکس می نمايند

اين بخش دارای . بخش اول، موضوع پرستش را با ديدگاهی که عهدعتيق توصيف می کند معرفی می نمايد
  .پرستش در اسرائيل) 3(در دوران پاتريارخ ها، پرستش ) 2(واژگان پرستش، ) 1(سه واحد است 

  .واژگان پرستش .قسمت يک 

مجموعه واژه های کتاب مقدسی حامل آيين ها و مراسمی است . ای خاص خود است پرستش دارای واژنامه 
که عمومًا با پرستش همراه هستند، خواه اين پرستش نسبت به خدای حقيقی صورت گيرد، خواه نسبت به يک 

نقطه مشترک اين واژه های گوناگون، تأييد وجود شخص يا چيزی به مراتب قدرتمندتر از شخص . جان شئ بی
و يا فروتن ساختن روح باشد، عمل پرستش به ) تعظيم کردن(خواه اين پرستش خم کردن سر . پرستنده است

کرگزاری می پردازد، در اين تصوير، پرستنده به ش. عنوان ورود به حضور الوهيت به تصوير کشيده شده است
  .نمايد، ويا به شيوه های ديگر احترامی را که شايسته اوست به پای او می ريزد ستايش ها تقديم خدا می

   

  واژگان عبری. الف  

  
  .چندين واژۀ عبری حامل مفهوم پرستش هستند

Segad به معنای خم شدن و تعظيم نمودن است و برچيزی بيش از يک عمل بدنی داللت ندارد.  

Abad بيانگر انجام اعمال و خدماتی است که شخص را به چيز يا کسی که می پرستد متصل می سازد.  

Shachah  داللت بر تعظيم و ُکرنش دارد و شبيه به معنایSegad اين کلمات به احساسات قلبی هيچ . است
واژگان در متن، قابل  هريک از اين. اشاره ای ندارند و تعريف کننده هيچ نوع اعمال پرستشی خاصی نيستند

   .تعريف هستند

  .واژگان يونانی_ ب 

" پرستش"عهدجديد يونانی حاوی تنوع و گوناگونی واژگان است که به طور تقريبی می توان آنان را به 
اين کلمات حامل معنای متفاوتی هستند، آنها تکميل کننده يکديگرند و طيف وسيعی از تصاويری را . ترجمه کرد

نسخه های يونانی منسجم نيستند، اما همگی به آن . د که بيانگر معنای انگليسی اين واژه استارائه می دهن
ترين واژۀ يونانی در ارتباط با پرستش  برجسته. وسعت ادراکی موجود در مفهوم پرستش اشاره دارند

Proskuneo است .Proskuneo  است" دست کسی را بوسيدن"به معنای تحت اللفظی.   



يا . انه از احترام، شخص پرستنده ممکن است به زانو افتاده و پيشانی خود را بر زمين بنهدبه عنوان نش
نگاه . ممکن است زانو زده و به خاک بيفتد و از کسی که از خود بزرگتر می داند تمجيد و تجليل به عمل آورد

  . 20:  19،  2:  16ه مکاشف 25:  10، اعمال  23 – 20:  4، يوحنا  20:  20،  2 – 1:  2کنيد به متی 

اين . است Latreuoواژۀ دوم اما بسيار متفاوت يونانی که در بعضی موارد پرستش ترجمه شده است 
چنان چه اين کلمه در مقوله ای مذهبی مورد استفاده قرار گيرد، در . است" خدمت کردن"به معنای   کلمه

. ا انجام مراسمی مذهبی در احترام به ديگری استبرگيرنده خدمتی مذهبی، تمجيد و تجليل، اعطای قربانی، و ي
   .2 – 1:  10،  10 – 9:  9، عبرانيان  25:  1الف ، روميان  42 – 40:  7، اعمال  10:  4نگاه کنيد به متی 

در حالت اسم، اين کلمه می تواند اشاره به باشد که از نظر مذهبی . است Sebواژۀ ديگِر يونانی از ريشه 
است و از اين رو، عملی " ترسيدن"در مقام فعل به معنای . حترام و معطوف به پرستش استدارای ارزش و ا

:  17،  2:  10، اعمال  31:  9، يوحنا  9:  15نگاه کنيد به متی . تکريم آميز يا زاهدانه نسبت به ديگری است
   . 4:  5،  10و  2:  2تيموتائوس  1،  27:  19،  23

در . به ترسی اشاره دارد که انگيزۀ وارد شدن به حضور خداست Threskنی در عين حال واژۀ ديگر يونا
نگاه کنيد به . و ترس خدا انگيزه اصلی نزديک شدن است و نه امری اتفاقی و بی اهميت  اين نگرش، هيبت

   . 26:  1، يعقوب  23 – 18:  2کولسيان 

  .عناصر پرستش_ پ 

پرستش، . است) Object(مفعول - و شئی) Subject(فاعل  - پرستش در برگيرنده هردو عنصرموضوع 
از اين رو، پرستش به جاده ای . تصديق وجودی برتر است که او را از امور جاری تفکيک نموده جدا می سازد

به يک معنا، پرستش به . بدل می شود که شخص از طريق آن به وجود برتری که خدا می ناميم نزديک می شود
به معنای ديگر، در برگيرنده تمامی زوايای مقدس زندگی شخص . کرگزاری استمنزله ستايش، تسبيح، يا ش

را بيان می دارد، بسته به کلماتی است که شخص از " پرستش"آنچه که مفهوم عمومی واژه . پرستنده است
   .عهدعتيق و عهدجديد برمی گزيند

  .پرستش در دوران پاتريارخ ها.  2قسمت 

پاتريارخ ها يا دوران پيش از شريعتی است که در  ب مقدس مربوط به دوراناولين نشانه های پرستش در کتا
هابيل بی آنکه توصيه ای مکتوب از سوی خدا داشته باشند قربانيهای خود  قائن و. کوه سينا به موسی داده شد

نوح، ابراهيم،  (26:  4پيدايش " (به خواندن اسم يهوه شروع کردند"ازآن هنگام به بعد بود که . آورند را نزد او
بابل دست به اعمالی می زدند که به آن  در مقابل مردم. پرستيدند خادم ابراهيم، اسحاق و يعقوب، همه خدا را می

به عنوان ارائه نمونه هايی از پرستش در دوران پاتريارخ ها  در زير. عبادت شايسته خدا را انکار می نمودند
سپس پاسخ . يک، آيات زير را مطالعه کنيد  آزمون خود در بخش به عنوان بخشی از .سه فرد انتخاب شده اند

   .بگيريد آنها را به عنوان بخشی از آزمون خود در نظر. به سواالت مرتبط با آنها بنويسيد خود را

    –قائن و هابيل  –الف 

کنيد بخش مربوط به پرستش را آنگونه که در داستان قائن و هابيل به تصوير کشيده شده است مطالعه 
درعين . بر نوع پرستشی که هريک از آنان ارائه می کنند متمرکز شويد). 4:  11و عبرانيان  8 – 1:  4پيدايش (

  .ايد حال اطمينان حاصل کنيد که تمامی متن را مورد بررسی قرارداده

چه عاملی موجب شد که پرستش يکی مورد قبول خدا قرارگيرد و پرستش ديگری مورد قبول او _ 
  نگردد؟واقع 



  آيا متن در حقيقت اشاره ای به اين مطلب که چرا خدا پرستش قائن را نپذيرفت دارد؟_ 

متن چه عناصری را دربارۀ شيوۀ نگرش و برخورد قائن که منجر به محکوم شدن او گرديد _ 
  آشکار می نمايد؟

  بهايی که هابيل برای پرستش پرداخت چه بود؟_ 

   پيامدهای پرستش قائن چه بود؟_ 

  .نوح  –ب 

  .شخصيت نوح را مورد بررسی قراردهيد. را بخوانيد 22 – 9:  6داستان نوح در پيدايش 

  خدا چه فرمانی به نوح داد؟_ 

  عهد خدا با نوح چه بود؟_ 

  چه رابطه ای ميان پرستش مقبول خدا و پيروی از فرامين او وجود دارد؟_ 

ت از خدا بدون قدوسيت و يا فقدان نگرش آيا می توان نتيجه گرفت که پرستش مقبول يعنی اطاع 
   قلبی است؟  صحيح

  . ابراهيم –ج 

مورد بررسی  2 – 1:  22و  18و  4 – 3:  13،  8 – 7:  12در آخر، تجربه ابراهيم را در پيدايش 
  .قراردهيد

  چه عواملی در ساختن مذبح برای خدا دخيل بودند؟_ 

  ان فراگرفت؟از امتحان ايمان ابراهيم چه نکاتی را می تو_ 

  خدا چگونه توانست به ابراهيم فرمان دهد تا پسرش را به عنوان قربانی روی مذبح قراردهد؟_ 

  آيا فرمان خدا برای اهدای قربانی انسانی عملی بود که تنها يک بار اتفاق افتاد؟_ 

   رابطه بين ايمان و پرستش چيست؟_ 

  پرستش در اسرائيل .  3قسمت 

بسياری از آيات مربوط به پرستش . اريخ قوم اسرائيل اختصاص يافته استبخش اصلی عهدعتيق به ت
آيات ديگر در مورد . برخی از اين آيات توصيه هايی است در اين باره که پرستش چگونه بايد انجام شود. هستند

تش در بررسی پرستش در اسراييل از اين جنبه اهميت دارد که بنيادی است برای درک پرس. ابزار پرستش هستند
   .مسيحيت

  .شريعت موسی. الف



  .اين کتاب را مرور کنيد. کتاب الويان متنی است برجسته پيرامون موضوع پرستش 

  توجه داشته باشيد که . فهرستی از هدايای قربانی ارائه شده است  7 - 1در الويان : قربانی 

مربوط به  38:  7تا  8:  6که مردم را به عنوان پرستندگان مخاطب می سازد، در حالي 7:  6تا  1: 1  
   .با اين قربانی ها بيشتر آشنا شويد و به دنبال وجه تمايز هريک از آنان باشيد. کاهنان است

در . در تقويم پرستشی قوم اسراييل از اهميت بسزايی برخوردار است) 16الويان (روز کفاره : روز کفاره 
جايگاه خاص کاهن اعظم در قربانی و کفاره، . رسد اين روز بخصوص، آمرزش گناهان به نقطه اوج خود می

  . سايه ای است از زمانی که عيسی عمل بسيارموثرتری را برای جهان به انجام می رساند

نيمه دوم کتاب الويان نشان دهنده اين حقيقت است که اجرای آيين ها بدون حضور تقدس، از ارزش : تقدس 
اما اگر رمز . امًال قراردادی باشند، تقدس ديگر هيچ معنايی نداردکمی برخوردار است چنان چه ممنوعيت ها ک

تقدس ، تصويرگر زندگی قوم اسرائيل در پيمان و عهدی است که با يهوه بسته اند، پس تقدس مستقيمًا در 
  .برگيرنده کتابهای ديگر عهدعتيق نيز خواهدبود

  . انبياء –ب 

آنان اسرائيل را به سوی خدا باز . سرائيل محسوب می شدندانبيا کسانی بودند که واسطه ميان خدا و قوم ا
قربانی های چندگانه و پيوسته نبود که خدا را . پرستش، کامًال در مرکز اين رابطه قرار داشت. می خواندند

:  6ميکاه (شادمان می ساخت بلکه قربانی هايی که همراه با رعايت عدالت، رحمت و تواضع صورت می گرفت 
انجاميد می توانست پرستش را بی اثر و باطل سازد  ش های نادرست که به اعمال نادرست مینگر). 8 – 6
   .را مطالعه نماييد) آيات(با اين ديدگاه که متنی برای امتحان خود آماده کنيد اين بخش ها ). 9 – 6:  1مالکی (

  . مزامير - پ 

سعی کنيد کاربرد خاصی که قوم اسراييل در  .برخی از مزامير را که از نظر شما پرستش هستند انتخاب کنيد
برخی از آنها می توانست در قربانی های روزمره . کنيد زمان پرستش از اين مزامير داشتند را مشخص

   .ديگر در اعياد و جشن ها مورداستفاده قرار گيرد؛ برخی

 پرستش در کليسای اوليه

این با . عهدجدید یک کتاب درسی راهنما پيرامون پرستش نيست  
حال، اولين منبع برای درک چگونگی پرستش مسيحيان در دوران 

این که عهدجدید تا چه اندازه می تواند به عنوان . اوليه کليساست
پرستشی برای مسيحيان معاصر مورد استفاده    "الگوی"یک 

برخی براین باورند که عهدجدید یک . قرارگيرد، خود یک چالش است
به  42:  2آنان احتماًال به اعمال  .الگوی کامل برای پرستش است

عنوان تجلی این الگو اشاره می کنند و می کوشند تا مقوالتی 
همچون تعليم، عشاء ربانی، سرود خوانی، هدایای مالی و دعا را در 

بر پایه چنين تالشی شخص ممکن . درون این چارچوب جای دهند
قيد شده  است از خود بپرسد خواندن سرود در کدام بخش از این آیه

است و چرا معيار یک پرستش مقبول در آیه بعدی هم آورده نشده 



حتی چنان چه بپذیریم که تالش فوق، نوعی ) 43:  2اعمال (است 
تفسير بسط یافته و یا بيش از حد ساده است باز هم پاسخی به 

عهدجدید چگونه پرستشی شایسته را : این پرسش نداده ایم که
  تعيين می کند؟

  
ظاهرًا این طور به نظر نمی رسد که عهدجدید نوعی خطوط  آیا        

راهنما برای پرستندگان معاصر ترسيم می کند؟ در غير این صورت 
 – 21:  4یوحنا (تعليم عيسی دربارۀ پرستش در راستی و در روح 

همچنين سخنان پولس نيز دربارۀ .هيچ معنایی نخواهدداشت) 24
سخنانی بی فایده ) 23 – 18:  2کولسيان (پرستش باطل 

    .خواهدبود

این مشکل غامض زمانی پيچيده تر می شود که فرهنگ های 
آیا احتمال دارد که جماعت های .گذارند معاصر پا به این عرصه می

یهودی و غير یهودی اوليه، نظام پرستشی خود را با اندکی تفاوت 
به اجرا می رساندند؟ در عهدجدید به نظر می رسد که ایمانداران 

هودی کماکان برخی جنبه های شریعت موسی را حفظ می کردند ی
اگر . اما اجازه نداشتند آنها را بر شاگردان غير یهودی تحميل کنند

تصدیق کنيم که پرستش یهودیان و غيریهودیان همشکل نبوده 
است، پس باید پرسيد که انجيل تا چه اندازه اجازه می دهد تا 

باشد؟ یا به عبارتی دیگر، آیا  پرستش در ميان فرهنگ ها، متفاوت
تازه را با معرفی " شریعت"هرگز مقصد انجيل این بوده است که یک 

خدا به عنوان نگهبانی که ناظر بر پرستش جماعت های مسيحی 
است بنانهد؟ اّما روح جاری در عهدعتيق و عهدجدید به مفهوم 

  .دیگری اشاره دارد

پرستنده تعادلی " وحر"یک پرستش مقبول و " اعمال"باید ميان   
است و نه ) مکانيکی(پرستش نه یک عمل خودکار . برقرار شود

پرستش، تایع یک پاسخ مبتنی برایمان . ایجاد مسير آزاد از قيد و بند
  .به اعمال خدا در عيسی مسيح است

بخش دوم اختصاص یافته است به کشف مفهوم پرستش در   
هدف . اوليه عهدجدید و چگونگی پرستش مسيحيان در کليسای

کلی از این بخش، ساده است؛ بسط و توسعه درکی عميقتر از 
اصول کلی ) 1: (قسمت است  3 این بخش حاوی. مفهوم پرستش

سرود ) 3(پرستش مسيحی در عهدجدید ) 2(مرتبط با پرستش، 
  .خوانی



  
  اصول کلی مرتبط با پرستش: قسمت یک 

پرستش تالش اوليه شما کشف و دست یابی به درکی کلی از 
پرستش امری است که بوسيله افراد در خلوت و در . مسيحی است

کليسا به عنوان گروهی از . جماعت های کليسایی صورت می گيرد
ایماندارانی که گردهم آمده اند بدل به یک جماعت پرستنده می 

  .شود

پرستش در برگيرنده آن چيزی . پرستش، با خدا آغاز می گردد
خدا هنگامی که نقشه . کرده است است که خدا از خود آشکار

رهایی انسان از گناه را طرح ریزی می نمود بهترین عمل ممکن در 
این نقشه که او پيش از آفرینش . حق بشریت را به انجام رساند

خدا از . جهان در ذهن داشت در پسر او، عيسی مسيح تحقق یافت
  .فراخواند  بشر را به سوی ایمان و پرستش باز   طریق عيسی

محيط سالم . پرستش روحانی، نيازمند محيطی سالم است
بلکه محيطی . ضرورتًا به معنای کمال و عدم حضور گناه نيست

است که در آن فرد می تواند با صداقت، در خلوت و یا همراه دیگران 
به جهت دستيابی به یک بنيان کلی، با این . به خدا نزدیک شود

ای از خود به انسان عرضه فرض آغاز می کنيم که خدا هم مکاشفه 
داشته و هم دستورالعملهایی نيز در این راستا که چگونه باید مورد 

  .احترام قرارگيرد به ما بخشيده است 

اول اینکه چگونه نوع ارتباط : این قسمت دارای دو هدف است
قلبی خدا با انسان به نقطه اوج خود در مسيح می رسد و دوم 

در این . ناسب را در ما برانگيزانداینکه چگونه واکنش درست و م
درس، این موضوع روشن خواهدشد که واکنش صحيح افراد در مورد 

باید به حرکتی به سوی ایمان بيانجامد    عمل خدا در پسرش عيسی
  .که سرانجام افراد با احترام و احساس به حضور خدا نزدیک شوند

  .خدا سخن گفته است) الف 

خن گفته است را مد نظر داشته این نکته که خدا با انسان س
  .باشيد

_ عهدعتيق حاوی اشاراتی بسيار به مکاشفات خدا از خود است 
در ایام کهن، خدا . ارتباط خدا با انسان در روزگار باستان آغاز گردید

به شکل های گوناگون و از طریق ابزارهای متعدد خود را بر انسان 



، یعقوب، موسی، آدم و حوا، خنوخ، ابراهيم. ظاهر ساخته است
نيت و قصد خدا . سموئيل، و انبيا کالم خدا را دریافت نموده اند

برخی اوقات . هميشه این بوده است که خود را به انسان بشناساند
این مکاشفات معنای . پيام ها بطور خاص متوجه افراد بوده است

  .گسترده ای دارند

افراد . وستشریعتی که خدا به اسرائيل داد بيانگر قطعيت کالم ا
نا اطاعتی . مسئول بودند تا آن را با تمام جزئيات آن به اجرا درآورند

برای مثال می توان به برخی بخشهایی که . منجر به تنبيه می شد
عدم توجه به قانون ) 1(شاهد بر این واقعيت هستند اشاره نمود 

یوشع (طمع عخان در اریحا ) 2(و ) 36 – 32:  15اعداد (روز سبت 
وری در آینده برای آنانی که از عواقب فوری نا اطاعتی خود دا)7

  .گریخته اند، اجرا خواهد شد

و ادبيات حکمتی عهدعتيق نيز شخصيت خدا را   متون پرستشی
این متون رابطه ای را که خدا هم با عادالن و هم . آشکار می سازند

متون پرستشی بر چگونگی . با گناهکاران دارد توصيف می کنند
ک شدن به خدا و اینکه او از انسان چه می طلبد پرتو می نزدی

حکمت، مسير درست و صحيح را به عادالن نشان می دهد . افشانند
حقيقی را در مسير اعمال و رفتار ما در " پرستش"و به این روش، 

  .زندگی توصيف می نماید

بطور خالصه، مکاشفه خدا در گذشته حاوی مطالب بسياری 
این موارد نشانگر بر خورد . با پرستش هستند است که در ارتباط

خدا هم نسبت به آنانی است که پرستش حقيقی را به او تقدیم 
می کنند و هم نسبت به آنانی است که در این راستا قصور می 

گر نگرشی است که باید همراه  این موارد، هم توصيف. ورزند
ایمان و این مکاشفات تعيين کننده نتایج و عواقب . پرستش باشد

  .ایمانی است بی

خدا با انسانهای معاصر نيز از طریق پسرش، عيسی مسيح   
  .سخن می گوید

خدا برای رستگاری و نجات بشریت، پيش از   اگرچه نقشه  
. مسيح برانسان پوشيده بود، اما اراده او اکنون آشکار گردیده است

 شخصيت او، اعمال او، و. پسر خدا، عيسی مسيح، حامل نجات بود
قدرت، عدالت، . حاکميت او، او را در مرکز صحنه قرار می دهد

آنچه که خدا به انسان معاصر گفته . داوری، و نجات در او تمرکز دارد
سخنان پسر خدا و سخنان الهام . است، از طریق عيسی گفته است



ظهورعيسی مسيح . شده دربارۀ او در عهدجدید یافت می شوند
  .ی بر مفهوم پرستش استحامل نتایج عميق و برجسته ا

در دوران باستان، خدا، انسان را به شکل های گوناگون هدایت 
می نمود، در حدود دوهزار سال پيش، او پسر خود را فرستاد تا 

بود که جسم شد، وارث " کلمه خدا"عيسی . بجای او سخن بگوید
تصویر، صورت، شباهت (عيسی که تجسمِ . همه چيز گردید

Image (،همه چيز . جالل پدر را منعکس می سازد ذات خداست
هنگامی که پسر به زمين . بوسيله قدرِت او نگاه داشته شده است

آمد و مجددًا بسوی پدر بازگشت، طهارت گناهان را به انجام رسانيد 
  )3-  1:  1عبرانيان . (و به دست راست خدا جلوس نمود

نِد خدا اول اینکه فرز. پسر خدا، باالتر از تمامی فرشتگان است
دوم، فرشتگان او را می . بودِن او بر مقام یگانه او گواهی می دهد

از . سوم، پسر سلطنت می کند اما فرشتگان خدمتگزارند. پرستند
آنجا که او به عدالت عشق می ورزد، خدا او را باالتر از هر وجوِد 

فرشتگان، آنانی را که وارِث نجات خدا . دیگری مسح کرده است
  ).14 – 4:  1عبرانيان ( خدمت می کنند خواهند بود 

بر اساس حقایق واالیی که هم اکنون بيان شد، هر فردی باید 
اگر سخنان خدا که . توجهی جدی نسبت به پيام انجيل نشان دهد

بوسيله فرشتگان و انسانها در دوران باستان به بشر سپرده شد 
نيز  امانت خود را به اثبات رساند، سخنان خدا از طریق عيسی

گناه و نا اطاعتی عواقِب . حقانيت خود را به اثبات خواهد رساند
چنانچه فرد، به نجات خدا در عيسی . شّری به همراه خواهند داشت

:  2عبرانيان (مسيح بی توجه باشد نمی تواند از این عواقب بگریزد 
از آنجا که پرستش به شکلی مستقيم با ایمان گره خورده ) 4 – 1

ن، وجد و شادی به همراه می آورد؛ بی توجهی به است، پاداش آ
  .تواند عواقبی جدی به همراه داشته باشد آن می

جات عبرانی موقعيتی مهيا می کنند که بتوان دیدگاهی  نوشته
این متون قدرتمند و . پخته تر نسبت به عيسی مسيح ارائه داد

با  از این متون به این نتيجه می رسيم که اگر. متقاعد کننده اند
سخنان مسيح با بی اعتنایی برخورد شود، باید انتظار داوری قطعی 

  .را نيز داشت

فرا " جماعت پرستشی"خدا مردان و زنان را به تشکيل یک  –ب 
  . می خواند



اما خدا این افراد را به . انسانها به شکل فردی نجات می یابند
ادت مسيحيان در کنار عب. خواند داشتن یک رابطه متقابل فرا می

فردی و خدمت روحانی خود، متعلق به کليسا هستند که بدن 
در نقشه الهی خدا، آنان گرد هم می . روحانی عيسی مسيح است

آیند تا دعا کنند، در شام خداوند با مسيح مشارکت کنند و یکدیگر را 
از این جهت، مسيحيت هردو جنبه پرستش جمعی و . بنا نمایند

  .فردی را در برمی گيرد

به عنوان یک جماعت پرستش کننده، دعوت شده است تا  کليسا
اعضای آنان باید به . خود را وقف عبادت خدا و خدمت مردم نماید

به ) 1(درک این مسئله نائل شوند که کليسا خوانده شده است تا 
رفتارهایی را الهام بخشند که ) 2. (خدمات و عبادات مشغول باشد

عنوان یک قربانی زنده به  شایسته فردی است که بدن خود را به
خدمتِی فردی  -تجربيات غنی پرستشی) 3(   خدا تقدیم نموده است

تنها کالم خداست که بصيرتی شایسته از . را تقویت و تشویق نماید
  .اعماق پرستش حقيقی به انسان ارائه می نماید

، همان گونه که )19:  6قرنتيان  1(هر ایمانداری هيکل خداست 
 1(که او عضوی از آن است هيکل خداست  هر جماعت مسيحی

مسيحيان سنگهای ). 22 – 18:  2، افسسيان  17 – 16:  3قرنتيان 
زنده ای هستند که یک عمارِت روحانی را شکل می دهند و کهانت 

مقدسی که قربانيهای روحانی را از طریق عيسی مسيح به خدا 
مردمانی بنابراین مسيحيان، ). 5:  2پطرس  1(تقدیم می نمایند 

هستند که خدا ایشان را خوانده است تا بدل به جماعتی برای حمد 
آنان افرادی درخشان هستند که تطهير گردیده . و پرستش او باشند

اند لذا حامل رفتارهایی هستند که نشان خدا بر آنهاست و جالل 
  .خدا را به جهانی تاریک و جسمانی اعالم می نمایند

خود بی نظير است چرا که بر پایه پرستش مسيحی در نوع   _پ 
  .مسيح شناسی قدرتمندی استوار است

اناجيل، عيسی را به عنوان آن مسيح موعودی که خود را قربانی 
اعمال رسوالن اعالم می . گناهان بشر می نماید معرفی می کنند

روميان آشکار می . نماید که در هيچ فرد دیگری نجات وجود ندارد
از طریق ایمان به عيسی، بدل به واقعيت سازد که چگونه عدالت 

افسسيان به این مطلب اشاره می کند که چگونه کليسا . می گردد
. کولسيان اعالمگر پری خدا در مسيح است. بدن مسيح است

عبرانيان تأکيد می کند که خدا سر انجام در پسر خود، عيسی با ما 
سخن گفته است و برتری پسر را بر فرشتگان، موسی، و 



ختارهای عهدعتيقی تأکيد می نماید وکتاب مکاشفه مسيح سا
  .پيروزمند را به مقامی از حرمت و احترام در کنار خدا برمی افرازد

بر مضمون پرستش   عهدجدید، به نوعی شرحی بسط یافته
عهدجدید آشکار می سازد که چگونه هدف جاودانی خدا، با . است

ل خود جالل داد، به فرستادن عيسی مسيح که خدا را در همه اعما
مسيحيان، خدا را از طریق فرزند او می پرستند، . تحقق رسيد

خدا شکلی حقيقی از . فرزندی که نماینده آنان در حضور پدر است
پرستش را برای انسان آشکار نمود و نقش انسان در مقابل، جالل 

  .دادن خداست

 عهدجدید عالوه بر ارائه الگویی مسيح محور برای پرستش، در
عين حال پرستش را از طریق نصایح و راهکارهای عملی تشویق 

سرتاسر اشارات عهدعتيق به شکل درهم تنيده و نه به . می نماید
عنوان متون برهانی و اثبات گر بلکه به عنوان پيش زمينه ای برای 

  .مسيح شناسی عهدجدید بکار می آید

 پرستش. اشارات پيوسته به پرستش در عهدعتيق وجود دارد
. نمی تواند از دیگر خصوصيات مبحث ایمان منفک و مجزا شود

رفتارهای فردی، آیين ها و مراسم، و نگرش و طرز برخورد، عناطر 
  .جوهری این ساختارند

  .پرستش مسيحی در عهدجدید_  2قسمت   

از آنجا که عهدجدید رساله ای راهنما در باب پرستش نيست، 
پرستش می تواند مخاطره ایجاد یک فضای تلفيقی دربارۀ موضوع 

در عين حال به منظور ایجاد یک مباحثه هوشمندانه بر . آميز باشد
  .سِر این موضوع، نياز مند دست زدن به این مخاطره هستيم

  .پرستش در کليسا، معبد و کنيسه، دعا و سرود خوانی _ الف 

واژه ای که . پرستش در عهدجدید منحصر به یک مکان نيست
شود در حقيقت اشاره به جماعت های  ستفاده میا   "کليسا"برای 

و کنيسه، اشاره به پرستش یهودیان ) هيکل(معبد . مسيحی دارد
با وجود این در دوران اوليه کليسا اوقاتی بود که مسيحيان در . دارد

فعاليت گروهی در هيکل، . عمارت های یهودی گردهم می آمدند
هيکل اشاره به مفاهيم اما خود . منحصر و محدود به حياط هيکل بود

و فعاليتی داشت که بعدها به بخشی از پرستِش مسيحی مبدل 
هيکل به عنوان یک ساختمان و . گردید، البته به شکلی کامالًَ تازه



دیگر نيازی به . پس از ميالد نابودشد 70ساختار فيزیکی در سال 
ساخت مجدد آن نبود، زیرا ماهيت پرستِش مسيحی نيازی به آن 

  .نداشت

شما چگونه کليسا را به عنوان یک جماعت پرستشی درک می 
  کنيد؟ 

ایمانداران ممکن است به عنوان مسيحيان چه عمل متفاوتی را 
  همانند یهودیان و یا بی دینان انجام دهند؟

پرستش به . پرستش یعنی باالترین ارزش را به خدا نسبت دادن
. از او نيست معنای تجليل ازخدا به خاطر ترس و یا دریافت چيزی

ایمانداران اوليه خارج از اورشليم، ظاهرًا از ميان فرقه های یهودی 
عيسی . ای بودند که به شدت متأثراز پرستش در کنيسه ها بودند

در حالی که برای هيکل ارزش قائل بود، پرستش منعکس کنننده 
انتظار و اميد به بازگشت عيسی بود، همانگونه که در کاربرد واژۀ 

. در زبان آرامی به آن اشاره شده است) خداوند ما بيا" (اتاماران"
اطالعات برگرفته از دوران پس از تبعيد نشان دهنده یک هماهنگی 

منجسم در سرود خوانی ميان دو گروه سرایندگان و نوازندگان 
کتاب سرودنامه کليسای اوليه حاوی هيچ سرودی نبود که . است

حتی . یونانی و رومی باشدبرگرفته از پرستش های بت پرستان 
شامل هيچ سروِد دیگری نيز نبود که به وسيله انبيای عهدجدید 

    .این سرودنامه، کتاب مزامير بود. سرایيده شده باشد

  ).خدمات مالی(اعترافات، موعظه، و هدایا ) ب 

خدا از طریق موعظه با انسان . پرستش یک رابطه متقابل است  
اعتراف و هدایا به او پاسخ می  سخن می گوید و انسان از طریق

بيانات ساده ایمان در عهدجدید می توانست منعکس کننده . دهد
پيکره ای از تعاليم باشد که در اعالنات عمومی مورد استفاده قرار 

ایمان، حفظ آن تعليم و آموزه ای بود که پرورش یافته به . می گرفت
در آن ثابت  ایمان عنصری بود که باید. نسل بعدی منتقل می گشت

. و استوار بود، به ویژه در زمان تردیدها و تمایل به بدعت ها و ارتداد
در کنایس شریعت موسی خوانده می شد، ابتدا به زبان اصلی که 

) تارگوم ها( Targumsعبرانی بود و سپس ترجمه آرامی آن که 
هدِف اوليه از هدایای مالی در کليسای اوليه کمک . ناميده می شد

ادی بود که در فشارها و سختی ها به سر می بردند و نه به افر
تحصيل جوانان ویا بنای ساختمانی جهت پرستش، و نه حتی ارسال 

بر اساس توصيه های عهدجدید، هدایای مالی باید بر . مبشرین



ده یک . اهدا می شدند مبنای نيت قلبی، به طور منظم و با قاعده
ت موسی است، در توصيه که حکمی برجسته در شریع) ده درصد ( 

    .های عهد جدید به مسيحيان دیده نمی شود

  .تعميد آب و شام خداوند –پ 

از تعميد آب و شام خداوند در تاریخ کليسای اوليه عمومًا به   
در ). اما نه در کتاب مقدس (     ها نام برده شده است عنوان آئين
در شام . فرد در مرگ و قيام مسيح با او متحد می شود   تعميد آب

تعميدی که . خداوند، شخص حيات در مسيح را جشن می گيرد
) امتها( یهودیان در گذشته انجام می دادند برای ورود غير یهودیان 

اما تعميد مسيحی برای یهودیان . به ایمان یهودی صورت می گرفت
و غير یهودیان بطور یکسان بر این امر تاکيد داشت که مفهوم پاک 

" تعميد دادن. رود به قوم خدا به درستی درک گرددشدن از گناه و و
این معنا را داشت که این مراسم به عنوان " در نام عيسی مسيح

اعتراف و اقرار به مسيح و عملی در تسليم به اقتدار او صورت 
در تعميد آب شخص در مرگ و زندگِی قيام یافته مسيح . گيرد می

  .شریک می گردد

ام آئين شام خداوند به آخرین شامی نگاه کليسای اوليه در انج  
در این آئين فرد در خون و . بود که عيسی با شاگردان خود داشت

در تاریخ کليسای اوليه به تدریج شام . بدن عيسی شریک می شود
  .است" شکر گزاری"ناميدند که به معنای  Eucharistخداوند را 

  سرود خوانی .  3قسمت 

ستش است که از قلب سرود خواندن یکی از آن اعمال پر
انواع بسياری از سرودها می تواند برای . پرستنده جاری می شود
اشعار کهن و معاصر هر دو می توانند طعم . این امر مناسب باشد

تنها چند بخش کوتاه از عهد . خوبی در دهان پرستنده به جا گذارند
کنند اما بخشهای دیگر  جدید، سرود خواندن در پرستش را مطرح می

اهدی ارائه می دهند دال بر وجود برخی سرودها و قطعات کهن شو
  .که در کليسای اوليه به عنوان بخشی از پرستش سرایيده می شد

قطعات روحانی در عهد جدید و مفهوم آن در " متن زیر با عنوان 
ماس جهت درک بيشتر .مایکل.نوشته سی" سرود شناسی امروز

  .مطلب آورده شده است



را با توجه به  Hymn )سرود روحانی(واژۀ هنگامی که شخصی 
. پرستش معاصر می شنود، به یاد سرود خوانی جماعتی می افتد

برای توصيف قطعه  Hymnزمانی که محققين عهد جدید از واژۀ 
منتخبی از کتاب مقدس استفاده می کنند، در حقيقت از بخشی 

. است) Hymnic(صحبت می کنند که دارای خصوصيات سرودی 
می تواند در برگيرنده، اعترافات، بحث و جدل،  Hymn مقوله

این واژه می تواند . دستورالعمل وعبارات تسبيحی و نيایش باشد
به کار رود و یا " مذهبی و آیينی"های شعر  برای اشاره به کليه گونه

می تواند در یک مفهوم محدودتری اشاره به یک سرود ستایشی 
  .باشد

برخی قطعات این گونه  منطقی است اگر فرض کنيم که
 Hymn. سرودها، راه خود را به درون عهد جدید نيز باز نموده اند
پيغام . ابتدائی ترین شکل بيان احساسات در کليسای اوليه بود

شواهد و مدارک . کليسا، خود را در قالب سرود بيان می داشت
ها بخش مهمی از پرستش را در کليسا  Hymnگواهی می دهند که 

سرود هایی . گروه های مذهبی قرن اول به عهده داشتند و حتی در
خوانده می شدند می ) سئوال و جوابی ( که به صورت تحليلی 

و ) بروس( توانستند قالبی تعليمی برای نوایمانان داشته باشند 
نقش یک واسطه دلپذیر و مناسب را برای تعليم در مقابل دستور 

شکلی از تعليم را به دست  و) سلوین ( العمل های الهياتی داشتند 
می دادند که حفظ و به خاطر سپردن آن بسيار آسان تر از بيانيه 

برای شناسایی یک ). گوتریه( های مجرد و خشک دربارۀ حقيقت بود
یکی . می توان از سه معيار سود جست Hymn قطعه به عنوان

اینکه سرود در درجه اول به دست نگارنده متن سرائيده نشده ولی 
متن آمده است، و یا اینکه به دست نگارنده متنی که در آنجا بکار در 

رفته سرایيده نشده است یا توسط نویسنده با هدف و مقصود 
دوم اینکه، آن قطعه نگارش یافته . دیگری به نگارش در آمده است
سوم اینکه، شخص بتواند ميان این . حامل ماهيتی شعری است

ی اوليه صرفًا برای بيان قطعه و قطعات دیگری که در کليسا
  .اعترافات مسيحی مورد استفاده قرار می گرفت، تمایز قایل شود

  Hymnمعيار تشخيص قطعات : الف

بخش اعظم مباحثات معاصر پيرامون چگونگی ساخت یک قطعه 
. سرودی در دام نوعی استداللهای تسلسلی گرفتار آمده است

. ناختی داشتندفرض این است که سرودها تمامًا ماهيتی مسيح ش
به هر . زیرا فرقه ها، سرودها را کامًال مسيح شناختی می شمردند



وجه، یکی از معيارهای شعری در سرودها، حضور عنصر مسيح 
این استدالل می تواند به سهولت، بخش هایی را که . شناسی بود

بر زندگی مسيحی تاکيد دارند به جای اینکه تاکيد اوليه آنها بر تعالی 
سيح یا تجسم او و یا کار عظيم رهایی بخش او باشد از طبيعت م

  .معادله حذف نماید

در عهد جدید بر دو    Hymnگرایش محققين معاصر برای تشخيص 
خصوصيات ) 2(خصوصيات سبکی ) 1: (معيار کلی استوار است

مقوله دوم را باید بيشتر بسط و . منحصر به فرد زبان شناختی
وی و ترکيبی را نيز بدان افزود یعنی توسعه داد تا بتوان قواعد نح

مواردی که می تواند اثر را به مولف دیگری نسبت دهد و یا نشان 
دهنده کاربرد ثانوی نویسنده از آن موارد در متن دیگر عالوه بر متن 

با این تفسير این دو معيار کلی می تواند روشی . اصلی باشد
    . درضایت بخش در طبقه بندی این مقوله ارائه نمای

   خصوصيات سبکی

به شکلی پيوسته هم ) مقدمه ای( حضور عبارات دیباچه ای - 1
 Hymnو هم ) هم ریشگی واژگان( نشان دهنده حضور تجانس

در ) Hoti(این عبارات در برگيرندۀ یک خط سير ساده حفظی . است
انتهای افعال است، معادل با عالماِت نقل قول در دوران 

 Kathosیک فرمول مقدمه ای مثل ؛ نيز حضور ("...")معاصر
gegraptai  ؛ همچنين کاربرد برخی کلمات هم خانواده

 -Homologia – Homologe, Pistis – pisteu, Marture( یونانی
Martus ( ؛ و حضور بندهای تکرار شونده در مقدمه، مثل

Hos…huparxhon  به ویژه در موقعيت   6:  2در رساله فيليپيان
دربارۀ این " نوردن. "يچ پيشينه قبلی نيز نداردهایی که آن بند ه

گزینش آخری بر این باور است که کاربرد بندهای تکرار شونده که با 
hos…  شروع می شوند، مشخصه بيشتر سرودهای مذهبی و دعا

  .است) Hellenistic(نامه های دوران هلنی 

2-Hymn دارای کيفيتی ضرب دار   و تجانس کلمات، در عين حال
هستند که به ویژه هنگامی که با صدای بلند خوانده می ) گينآهن(

این ضرب می تواند با استفاده از وجوه . شوند قابل تشخيص است
وصفی و بندهای تکرار شونده و به منظور کشش بيشتر روی 

از این زاویه، بسياری به کيفيت متمایز ضرب . عبارات خلق گردد
اگرچه وزن در این . کنند یاشاره م 12 – 3:  1آهنگ در اول پطرس 



) Hymns(اشعار کامًال دقيق نيست اما تمامی سرودهای روحانی 
  .دارای وجه تشابهات وزنی هستند

مترادف گرایی یک عنصر قالب و برجسته در اشعار عبرانی  - 3
معموًال به عوض اینکه بر روی اصوات پایه گذاری " وزن "   یک. است

ساده ترین شکل . اید خلق می شدشود، بيشتر بر پایه افکار و عق
آن دو بيتی ای است که خط دوم آن بيان مجدد خط اول است در 

قالبی مثبت یا منفی و یا اینکه تفکرات درونی خط اول را به شکلی 
بنابراین، . تکميل شده و پيشرفته تر در خط دوم بيان می دارد

يدی تعجبی نيست که مترادف گرایی را به عنوان یکی از عناصر کل
به همين ترتيب، مادامی که تجانس . وزن در این اشعار بيابيم

به منظور حفظ کردن اشعار در سرودها به کار ) همریشگی کلمات( 
می رود، می توان دریافت که مترادف گرایی به عنوان ابزاری 

با وجود این، مترادف . مشترک در تجانس مورد استفاده قرار گيرد
ی است که شخص الزامًا نباید هر بار که گرایی ابزاری فراگير وادب

) Hymn(آنها را در ادبيات عهد جدید می بيند، گمان برد که باید با یک 
   .روبرو است

منحصر به ) قواعدی، گرامتيک( برخی ساختارهای دستور زبانی  - 4
فرد، به کاربرد یک منبع اشاره دارد و در خدمت اشارات صنفی 

سئوال و ( سرودهای تحليلی کاربرد گستردۀ. سرودها هستند
نورِدن اظهار می دارد . مشخصه دوران هلنی یونان است) جوابی

که در سرودهای مذهبی و دعانامه های آن دوران، وجوه وصفی به 
وجود وصفی در . طور خاص و به فراوانی مشاهده می شود

سرودها نه تنها این امکان را به برخی عبارات خاص می داد که 
گ کند، بلکه حضور آنها به خلق عنصر دیگری نيز در توليد ضرباهن

Hymn  بود "توانایی سرود خواندن" می انجاميد که.   

یک معيار ویژه و بسيار مهم در " آن را ) Gloer( آنچه که گلوئر - 5
می نامد تنظيم محتوای بندها، قطعات و "  Hymnشناسایی 

عمومًا در حالی که این معيار، معياری . چرخشهای آوایی هست
پذیرفته شده است، با وجود این بخش اعظم مباحثات بر سر 

بحث محققينی که . چگونگی تنظيم دقيق این آثار صورت می گيرد
دانند بر سر تعداد بندها و چرخش  می Hymnرا  11 – 5:  2فيليپيان 

کجا پایان می  های آوایی است و اینکه آنها کجا شروع می شوند و
   .یابند

ر َسبکی، در برگيرندۀ کاربرِد ساختارهاِی به غایت آخرین عنص-6  
همچنين . است) فصاحت کالمی (       سبک گونه و ابزارهاِی بدیعی



یا     شيوه ای که در آن چندین کلمه با حرفی یکسان آغاز می گردند،
مثل (  parisonشيوۀ ضربدری کلمات یا استفاده از کلمات متضاد، 

، )ایجاد ریتم و قافيه می کندکلماتی که آواِی پایانِی آنها 
homoeoptoton  ) مانند تشابه قالب ها در ابتدا، وسط، و پایان یک

 Isocolon، یا )تکرار همان قالب پایانی( homoeoteleuton، )خط
  ). برابری کامل بندها( 

  .موارد زبان شناختی، نحوی، و معنا شناختی

ی که می خصوصيات زبان شناختی و موارد مربوط به معنا شناس
گردند، مقدمتًا اشاره به واژگان  Hymnتوانند منجر به شناسایی یک 

غير معمول و ماهيتی بی ترتيب در اشعار دارند که مانع از حرکت 
تجليلی  Homologyیا سروِد  Hymnیک . نرم و روان محتوا هستند

می تواند حاوی کلماتی باشد که کاربرد آنها برای نگارنده سرود، 
یا کاربرد واژگانی که ) Hapax legomenaمثل . ( باشدغير معمول 

استفاده از آنها برای نویسنده امری عادی است اما در یک قطعه 
 15به " لوهسه" برای نمونه. خاص مفهومی غير عادی می یایند

اشاره می کند که در هيچ یک از  20 – 15:  1کلمه در کولسيان 
بکار برده شدن نيز رساالت پولسی دیده نمی شوند و در صورت 

  .معنایی کامًال متفاوت دارند

همخوانی دارد، " گلوئر" محتوای سرودی که با ماهيت بی ترتيب
محتوایی است که می تواند مانع از حرکِت رواِن فکر در یک متن 

این امر نشان دهنده این است که تنها بخشی از متِن . بزرگتر باشد
این بخش . باشد Hymnنقل قول شده می تواند موضوع مبحث 

در ) دستور زبانی ( حتی می تواند منجر به یک ناهنجاری گرامری 
این امر . می بينيم 16:  3متن شود مثل آنچه در اول تيموتائوس 

ممکن است به شکل یک تغيير ناگهانی در ضمایر شخصی ظاهر 
مثل تغيير ضمایر دوم و سوم به ضمير اول درضمایر جمِع . شود

  . 20 – 15:  1کولسيان 

) بيانات ساده ایمانی(Homologyیا  Hymnقطعاتی که به عنوان 
. شناخته می شوند، ضرورتًا نباید حاوی تمامی عناصر باال باشند

البته به منظور این طبقه بندی الزم است تا آن بخش بيش از یکی از 
کلوئر با نقل قول از . این خصوصيات یا مشخصه ها را دارا باشد

ابزار سنگ . " این تالظ را چنين بيان ميکند) Stauffer(    استاوفر
 Homologyها و  Hymnتراشی در دستاِن محققی که مایل است 

هایی را که در ادبيات عهد جدید موجود است همچون کریستال 



شکل وبی نظم وجود دارند را بيرون  هایی که در یک توده سنگی بی
  ."بکشد

شخصه از موارد ذکر حال هنگامی که یک متن دارای چندین م
 Hymnشده باشد باید به بررسی این مطلب پرداخت که آن متن یک 

؟ گلوئر، نشانه هایی )بيان و اعتراف ایمانی( Homologyاست یا یک 
را که ميتواند به تمایز و تفکيک این دو کمک کند به شکل زیر بيان 

ند؛ هست" حقایق ایمانی " ها متمایل به بيان    Homology: می نماید
آنها از زبانی ساده به همراه عباراتی فشرده استفاده می کنند و 

 Hymn. غالبًا حاوی نوعی قدرِت استداللی غير مستقيم هستند
از سوی دیگر بيشتر حالت انتزاعی دارند و ) سرودهای روحانی(ها

از زبانی متعالی استفاده ميکنند؛ آنها دارای سبکی به غایت برتر و 
وزن، و قافيه هستند؛ آنها را می توان در    صفی،آميخته با شيوۀ و

ها گرایشی تمجيدی و  Hymnقالب بيت، مصرع و آیات ساخت؛ 
  .ستایشی دارند

  قطعاتی که در این حوزه جای می گيرند –ب 

در حالی که این یادداشت کوتاه امکان صرِف زماِن کافی برای 
ن بررسی بخش هایی که از سوی نویسندگان گوناگون به عنوا

Hymn )معرفی شده اند را ندارد، با این حال این )سرود روحانی
بخش ها به خوبی در این حوزه جای می گيرند و بنابراین می توانند 

به عنوان یک ماخذ اطالعاتی در شناسایی محتوا و هدِف قطعاِت 
Hymn قطعات زیر را نباید جامع و فراگير . در عهد جدید به کار آیند

ت بيانگر موقعيت کنونِی نویسنده در مورد برخی پنداشت، این قطعا
سرودهای (های عهد جدید است که احتماِال جزو   از متن
  .هستند Hymn)روحانی

 Homologyو ) سرودهای روحانی(ها Hymnوظيفه تشخيص 
در ادبيات پولسی، به ویژه در روميان، وظيفه ای ) جمالت متشابه(ها

بر این باورند که تعداِد  بسياری از محققين. نسبتًا دشوار است
در رساله روميان وجود دارد مثل ) سرود روحانی( Hymnبيشماری 

کامِال منطقی .  36 – 33:  11،  36 – 34و  30:  8،  35:  4،  5 – 3:  1
به نظر می رسد که پولس به منظور اطمينان بخشيدن به مسيحيان 

حت روم در مورد درستی و صحت سخنان خود و نيز درستی و ص
. انجيلی که اعالم می نمود از متون و روایات سنتی نقل قول نماید
" اما همان گونه که موریس اشاره نموده است، باید دریافت که این 

متعلق به روم است یا قرنتس؟ اگر متعلق به " سروده"یا " اعتقاد



قرنتس است، روميان چگونه آن را می دانند؟ اگر رومی است، 
" ی داند؟ از آنجا که این متون تکرار کنندۀ آن پولس چگونه آن را م

و در عين حال فاقد آن . و ضمنًا کوتاه هستند" حقایق ایمانی 
ساختارهای پيچيده هستند، بهترین فرِض ممکن این است که آنها را 

Homology  یا متون روایتی و سنتی بدانيم که از سوی پولس مورد
وانند بهتر و بيشتر در خدمت بازبينی و اصالح قرار گرفته اند تا بت

 34و  30:  8،  25:  4، 5 – 3:  1مثل روميان ( اهداف جاری او باشند 
  ). 16و  15:  6، اول تيموتائوس  34:  15،  6:  8، اول قرنتيان  36 –

 4 – 1:  1و یا در مجموع  3:  1خارج از ادبيات پولسی، عبرانيان 
ناميده شده  Hymnوحانیسرود ر   نيز از سوی بسياری به عنوان یک

یک قطعه  3:  1این نویسنده در مورِد این ادعا که عبرانيان . است
Hymn که آن را کم و بيش فاقد مدارک الزم " ِلين" است با اظهار نظر

با وجود این، تایيد و موافقت ! برای این ادعا می داند موافق است
ازین این می توان به سبب بخِش آغ   مشروط با نظریه فوق را تنها

از . قطعه به عنوان قطعه ای از یک ماخذ پرستشی اعالم نمود
، آن گونه که گفته شده است دارای برجستگی و 3دیدگاِه ادبی، آیه 

به  3در آیه  Hymnضمير ملکی ای که در آغاز . تمایز در متن نيست
آن اشاره شده است در حقيقت ضمير سوم ملکی است که بستگی 

  .دارد" .... پسر"به ضمير مرجع یعنی

تنها ادبيات غير پولسی که در عهد جدید می توان به عنوان یک 
Hymn  به " مایکلز. "است 22 – 18:  3شناخته شود اول پطرس

تقریبًا " درستی این قطعه را تمجيد می نماید هنگامی که می گوید، 
یک توافق جهانی بر سِر این موضوع وجود دارد که پطرس در آیات 

ر اساس یک محتوای سنتی سخن می گوید، اما در مورد ب 22 – 18
آیا این : ماهيت این محتوا توافق اندکی وجود دارد، به این معنا که

سرود روحانی مسيحی اوليه است یا  Hymnمتن در برگيرندۀ یک 
اعتراف ایمانی که احتماًال در ارتباط با تعميد آب از آن استفاده شده 

تن شامل بياناِت ساده و کوتاهی است؟ بخش عمده ای از این م
است که به احتماِل زیاد بيانگر این امر است که موضوعات و مواردی 

  .بوده است Homologyکه پطرس از آن استفاده نموده یک 

Hymn سرود روحانی  

 Hymnمتنی است که می تواند نمایانگر یک  36 – 33:  11روميان 
  . باشد

  خدا؛زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم " 



  چقدر بعيد از غور رسی است احکام او، 

  و فوق از کاوش است طریقهای وی،

  زیرا کيست که رای خداوند را دانسته باشد؟

  یا که مشير او شده؟

  یا که سبقت جسته، چيزی بدو داده،

  تا به او باز داده شود؟

  زیرا که از او به او و تا او همه چيز است،

ترجمه موسوم به ترجمه ." آمين !و او را تا ابداالالد جالل باد
  قدیمی

موریس می گوید، در حالی که مایکلز از این متن به عنوان یک 
Hymn ترجيح می دهد آن را یک "بلک " سخن می گوید، با وجود این

Doxology  ) موریس با این نظر . بشمارد) تمجيد و نيایش  –ستایش
این بخش یک  بناميم یا غيره، Hymnخواه این متن را . موافق است

Doxology  ) گلوئر این متن را یک . است) سرود ستایشGod-
Hymn و اظهار نظر ) نگاه کنيد به استدالل زیر( معرفی می نماید

های دیگر،احتماًال دارای  God-Hymnمی کند که این متن به همراه 
هيچ عنصر مشخص مسيحی نيست و بنابراین و احتماًال از منابع 

این متن حامل . حيت وام گرفته شده استدیگر خارج از مسي
مشخص های ذکر شده بسياری است که می توان برای تشخيص 

این متن تایيدی مکمل بر استدالِل . از آنها استفاده نمود Hymnیک 
" پولس مبنی بر جایگاِه اسرایيل است که در این بيان جای می گيرد 

  ".شگفتی تحسين برانگيز و ستایش

در عهد  Hymnی تواند روشن ترین نمونه م 14:  5افسسيان 
  :بنابراین می گوید. جدید باشد

  ای تو که خوابيده ای، بيدارشده،" 

  از مردگان برخيز،

   ترجمه موسوم به ترجمه قدیمی" تا مسيح بر تو درخشد



قياِس ميان نور و " اشاره کرده است Bruceهمان گونه که بروس 
که ) Dia legei"( ه اند تاریکی با همان فرمولی به هم متصل شد

با هم گره خورده اند، اما  8:  4در افسسيان  68:  18نقل قول مزمور 
این متن در بهترین شکِل خود، . نه به عنوان یک متن کتاب مقدسی

ای شما (  19:  26اشعيا : پژواکی است دور از دو متن عهد عتيق 
برخيز (  1:  60و اشعياء ) که در خاک ساکنيد، بيدار شده ترنم نمایيد

و درخشان شو زیرا نور تو آمده و جالل خداوند بر تو طالع گردیده 
توصيف می کند که  Tristichبروس، این نقل قول را یک ). است

سرود روحانی تعميدی اوليه است که    Hymnبهترین تفسير آن یک 
جماعت بوسيله آن به شخص نوایمان که از خواب مرگ روحانی به 

خواه این متن را ." وارد می شود تبریک می گویندروشنایی حيات 
تعميدی بدانيم یا خير، واضح و روشن است که هدف آن  Hymnیک 

دعوت شنوندگان به یاد آوری این نکته است که گرچه آنان زمانی 
فرزندان تاریکی بوده اند، اما اکنون فرزندان نور هستند و باید بر 

در ضمن نشانگر آن است  Hymnاین . طبق این حقيقت زندگی کنند
می تواند نه فقط خطاب به خدا یا مسيح باشد، بلکه  Hymnکه یک 

ریشه  Hymnبی تردید این . می تواند خطاب به ایمانداران نيز باشد
در ظهور مسيح دارد، اما اهميت اوليه آن نه در تجليل از خدا یا 

  .مسيح، بلکه بيشتر در تشویق و تقویت ایمانداران است

آن اندازه  Hymnتا به حال دربارۀ هيچ متنی به عنوان یک شاید 
نگاشته  11 – 6:  2مطلب نوشته نشده است که دربارۀ فيليپيان 

  .شده

  که چون در صورت خدا بود " 

  با خدا برابر بودن را غنيمت نشمرد،

  ليکن خود را خالی کرده،

  صورت غالم را پذیرفت،

  .و در شباهت مردمان ظاهر شد

  کل انسان یافت شد،و چون در ش

  خویشتن را فروتن ساخت،

  و تا به موت،



  !بلکه تا به موت صليب مطيع گردید

  از این جهت خدا نيز او را به غایت سرافراز نمود

  و نامی را که فوق جميع نام هاست بدو بخشيد،

  تا به نام عيسی هر زانویی

  از آنچه در آسمان و بر زمين و زیر زمين است خم شود،

  نی اقرار کند که عيسی مسيح، خداوند است،و هر زبا

  ترجمه موسوم به ترجمه قدیمی." برای تمجيد خدای پدر

و تفاوتهای " مشکالت تفسيری" پس از اشاره به " هاوتورن"
مربوط به تنظيم دقيق این متن، بحثهای مربوط به مولف، جایگاه، و 

می  هدف متن، منابع مورد استفاده در نگارش متن، و غيره اظهار
با وجود تمامی این امور، حداقل یک نکته وجود دارد که " کند که

و آن این است که . مورد توافق تقریبی همه محققين جهان است
در دوران اوليه کليسا را ارائه  Hymnنمونه زیبایی از یک  11 – 6آیات 

همه عناصر این بخش از جمله چگونگی آغاز آن، وزن .می دهد
ات، الگوی چرخشی جمالت، منحصر به فرد آهنگين و ضربدار کلم

بودن واژگان آن، و غيره و غيره، همگی به این حقيقت اشاره دارند 
البته ." مسيحی در وصف عيسی است Hymnکه این قطعه یک 

می رسيم،  Hymnهنگامی که به تجزیه و تحليل ساختاری این 
ده یک سرو Hymnآیا این . تمامی توافقات محققين از ميان می رود

خطی که سه بيت آن بر حقير شدن مسيح و  3شش بيتی است یا 
 thanatouاین عبارت ( سه بيت آخر آن بر تعالی مسيح تاکيد دارند

de staupou یا اینکه باید آن را به )! بخشی از سرودۀ اصلی نيست
عنوان شش دو بيتی در نظر گرفت، که به شکلی متناسب برای 

؟ یا اینکه آیا پنج بيت با درازای سرود خوانی تنظيم گردیده است
بيت با  3متفاوت، چهار بيت با چندین کلمه و عبارات از قلم افتاده یا 

تاکيد بر مراحل سه گانه وجودی عيسی یعنی، پيش از حيات 
زمينی، و تعالی او در این قطعه وجود دارد؟ همان گونه که هاتورن 

دالیل مسيح  به Hymnبررسی نموده است، اگر چه ممکن است این 
شناختی یا نجات شناختی ساخته شده باشد، ولی پولس آن را به 

سرود، با مسيح، پيش از تجسم او آغاز . دالیل اخالقی نقل می کند
می شود که به رغم اولوهيت خود از آسمان به زیر می آید، آگاهانه 

حقيرترین جامه را بر خود می پوشد یعنی غالم و حتی تا به نقطه 



در پيامد این عمل او خدا او را به مقامی بلند . می گردد مرگ مطيع
می سازد، برتری ای که نهایتًا تمامی مخلوقات عالم آن                  رفيع

صراحتًا، شنونده را به یک  Hymnگرچه این . را تایيد خواهند نمود
زندگی مسيحی دعوت نمی کند اما به این حقيقت اشاره دارد که 

زی است که همگان باید آن را تایيد و بر اساس کاِر خدا در عيسی چي
بی تردید این همان دليلی است که پولس به خاطر . آن زندگی کنند

    .را ذکر ميکند Hymnآن این 

OBrian بخش عمده ای از تفکر تحقيقی عهد جدید، " می گوید
را سروده ای متعلق به دوران پيش از پولس  20 – 15:  1کولسيان 

". می شمارند   ِی این رساله جای داده شده استکه درجریان تفکر
را ميان محققين  11 – 6:  2این آیات چندان پذیرش جهانی فيليپيان 

و نيزدر فارسی در    NIVدر ترجمه  11 – 6:  2اگر چه فيليپيان . ندارند
ترجمه موسوم به ترجمه قدیمی قالب شعری به خود گرفته است 

همان گونه که قبًال اشاره شد، . اما در اصل فاقد غالب شعری است
اما به مفهومی متفاوت از  Hymnمارتين به این قطعه همچون یک 

بروس، هرگز کامًال . آنچه مسيحيان اوليه می سرائيدند، نگاه می کند
بنامد قرار نداده  Hymnخود را در موقعيتی که این قطعه را یک 

وزن در این این شش آیه به شکل یک نثردارای " او می گوید، . است
بخش آورده شده اند که این گونه آثار در بيشتر سرایيده های 

و سپس در زیر " اوليه مسيحی دیده می شود) سرایش های(
نویس همان صفحه از توضيح و تفسير خود شروع می کند به 

را " داری ساختار Hymnیک " نامبردن از نویسندگان بيشماری که 
. قریبًا به یک صفحه کامل می رسددانند که تعداد آنها ت متمایزمی

بيشترین بحثها بر سر ساختار سرودی، تعداد ابيات، و الحاقات 
علی . صورت گرفته است 11 – 6:  2پولسی در ارتباط با فيليپيان 

تقسيم بندی  2دارای  Hymn رغم بحث بر سر ساختار آن، این 
مضمونی است؛ بخش اول، ارتباط مسيح با جهان و بخش دوم 

" او صورت . اط مسيح با نجات جهانی که خود خلق نموده استارتب
زیرا که در او همه . خدای نادیده است، نخستزاده تمامی آفریدگان

چيز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه در زمين است، ازچيزهای 
همه به وسيلۀ او و برای . دیدنی و نادیدنی و تختها و ریاسات و قوات

و او . بل از همه استو در وی همه چيز قيام داردو او ق. او آفریده شد
بدن یعنی کليسا را سر است، زیرا که او ابتدا است و نخست زاده از 

زیرا خدا بدین رضا داد که . مردگان تا در همه چيز او مقدم شود
تمامی پری در او ساکن شود، و اینکه به وساطت او همه چيز را با 

صليب وی سالمتی را پدید آورد خود مصالحه دهد، چون که به خون 



." بلی بوسيله او خواه آنچه بر زمين و خواه آنچه در آسمان است
    ) . 20 – 15:  1کولسيان ( 

با نياز پولس در این رساله برای بيان روشن برتری  Hymnاین 
مسيح به عنوان خداوند تمامی خلقت از جمله فرشتگان و قوات و 

  . هم خوانی داردنيز خداوند این خلقت تازه کامًال

 Hymnاکثر خصوصياتی که بتوان از یک  16:  3تيموتائوس  1
ندای   این متن با حرف: سرود روحانی انتظار داشت را دارد

سطر است که تقریبا شکلی  6شود و دارای  مقدماتی آغاز می
و با متون ) سوم شخص مفرد از شکل فعلی مجهول( یکسان دارند

ه بسيار تفاوت است و موضوعی شبيه پيرامون خود در متن رسال
و سرودهای ) Homology(موضوعات بيانات اعتقادی

دارد  اظهار می" گوردن فی . " را به تصویر ميکشد) Hymn(روحانی
توان یک   این عبارات را به خودی خود تقریبًا بطور قطع می: (که 

) سرود روحانی ( Hymnای از یک  و یا قطعه Hymn" سرود روحانی"
    .)سطر موزون دانست 6در 

  :و باالجماع سر دینداری عظيم است"   

  که خدا در جسم ظاهر شد،  

  و در او تصدیق کرده شد،  

  و به فرشتگان مشهود گردید،

  و به امتها موعظه کرده،  

  و در دنيا ایمان آورده،

  ترجمه موسوم به ترجمه قدیمی." و به جالل باال برده شد

این موضوع که آیا این قطعه یک  بحثهای قابل مالحظه ای بر سر
Hymn  یا یک ( است یا یک بيانيه اعتقادیHomolgy  ( صورت گرفته
که روایت  Heilgeschichtlicheبرخی مفسرین آن را یک متِن . است

حتی شباهت ) Fee( فی . نجات را بيان می نماید، می شمارند
) Fanny Crosby" ( فنِی کرازبی" و متن Hymnهایی را ميان این 

"  .مشاهده می کند" داستان عيسی را برایم بگو"تحت عنوان 
مصرع اول از خدمت زمينِی مسيح می سراید، که با کالِم پيروزی و 

به همين شکل مصرع دوم از خدمت پيوسته . جالل پایان می یابد



مسيح از طریق کليسا می گوید که باز با مضمون جالل خاتمه می 
 6:  2می توان ميان این قطعه و فيليپيان  تشابهات فراوانی را." یابد

مشاهده کرد؛ مهم ترین آن این است که هر دو متن دارای  11 –
تاکيدی مضاعف و مشترک بر فروتن شدن و خاکساری مسيح 

   .جالل یافتن مسيح هستند   وسپس

   .نتيجه گيری –پ 

قطعه پولسی روبرو هستيم که به بهترین  5بنابریان در اینجا با 
. در عهد جدید جای می گيرند Hymnمکن در حوزۀ تعریفی وجه م

حتی . سه قطعه، از حقایق محورِی ایمان مسيحی سخن می گوید
ها و  Hymnزمانی که شخص قادر به تشخيص و تفکيک ميان 

Homology  است بازهم باید مد نظر داشت کهHymn  ها نيز در
  .بعدی وسيع، ماهيتی اعترافی دارند

های عهدجدید را می توان درسه  Hymnدارد که گلوئر اظهار می 
های خدا  Hymnشهادتهای اعترافی کوتاه، : مقوله طبقه بندی نمود

شهادتهای اعترافی کوتاه . محور –های مسيح  Hymnمحور، و  –
 Hymn" عمومًا سرودهای ستایشی ای هستند که گلوئر آنها را 

هميتند زیرا ممکن می نامد که دارای ا" هایی نه کامًال توسعه یافته
موارد . سرودهای روحانی آغاز و یا پایان یابند Hymnاست به صورت 

نمایند معيارهای  Hymnدیگری که الزم است سرود را بدل به یک 
ها  Hymnالزم برای این مطالعه را در مسير کمک به درک محتوای 

محور  –خدا  Hymnدریک . در طول نگارش عهدجدید در بر نمی گيرند
روميان . یک از جمالت و عبارات، اعالنی است بر عظمت خدا، هر

شامل این تعریف  16ب تا  15:  3تيموتاؤس  1و  36- 33:  11
محورکار مسيح را  –های مسيح  Hymn. شوند می                 عمومی

ها به طور خاص با حضور مسيح  Hymnاین گونه . جالل می دهند
افتن او و سرانجام پيش از تجسم او، جسم پوشيدن او، جالل ی

و  11 – 6:  2بنابراین فيليپيان . سروکار دارند   اقتدار مطلق او
محور  –هایی مسيح  Hymnاز این زاویه،  20 – 15:  1کولسيان
که به خوبی نمی تواند در این  Hymn)سرود روحانی( تنها . هستند

وعده می  Hymnاین . است 14:  5طبقه بندی جای گيرد افسسيان 
مسيح در ایمانداری که بر می خيزد خواهد درخشيد، اما در دهد که 

این متن می تواند برای . حقيقت کار مسيح را جالل نمی بخشد
ها را سرودهایی می دانند که در حقيقت  Hymnمنتقدینی که 

خطاب به خدا هستند، جلوه کند بعنوان مثال خطاب به خدا از طریق 
    .خطاب به یکدیگر امری فرعی و جنبی است



فوق به عنوان توصيفی جامع از    قطعه 5باید مراقب بود که این 
. های دوران عهدجدید توسط منتقدین پنداشته نشود Hymnتمامی 

و ضمنًا تنها   Hymnحتی اگر فرض کنيم که این قطعات همگی 
در عهدجدید باشند بازهم عرضه ) Hymnic(قطعات سرودی 

نویسندگان    د استفادهمواردی هستند که می توانست مور   کننده
به هر شکل . عهدجدید در بحث ها و مناظرات بعدی آنان قرار گيرد

ها می توانند حامل بينش و استنتاج هایی تجربی  Hymnاین 
    .باشند

در عهدجدید منعکس  Hymnها و یا قطعات  Hymnدر خاتمه 
" آنها متکی بر . کننده تفکرات و تعميقات مفهومی و الهياتی هستند

آنها عمدتًا و در وهله اول ستایشی و . نيستند" اسات احس
وقتی که صحبت . بازگوکننده کار نجات بخش خدا در مسيح هستند

از انجام عملی از سوی ایماندار به ميان می آید آن نيز بر پایه کار 
این کيفيت ما را به سفری . نجات بخش مسيح صورت می گيرد

از طبيعت آرمانی دوردست و عميق می برند تا ما امروز 
  سرودسرایی مسيحی آگاه شویم

  

 3بخش 

Adoration  

    پرستش به منزله نيايش و ستايش

توضيح داديم . پرداختيم "پرستش" در درس های قبلی به بررسی واژه های عبری و يونانی 
از آنجا که موضوع پرستش خدای زنده . که نقطه آغازين درک مفهوم پرستش، کتاب مقدس است

  .قی است که فکر کنيم او شخصا جوهره و حد و مرز پرستش را تعريف کرده باشداست، منط

خدايی که کتاب . و شخص مورد پرستش است   شايد اولين نکته مهم در اين مسير، موضوع
. او جهان را آفريده و آن را نگاه داشته است. مقدس به ما معرفی مينمايد سزاوار ستايش است

عيسی پسر او تنها حلقه اتصال خدا . او را رقيبی نيست. اخته استاو نجات و رهايی را ممکن س
   .با انسان و تنها حلقه اتصال انسان به خداست

يک پرستنده حقيقی به وضوح " اعمال" يکی ازمبانی مفروض در کتب مقدسه اين است که 
از و تفکر صحيح، دو پيش ني) عادله –صحيح ( اعمال درست . در عهد جديد تعريف شده است

ما به اين شکل، او را از طريق به . اين امور با طبيعت خدا سازگارند. يک پرستش شايسته است
  .ستايش می کنيم) نگاه دارند( ياد آوردِن اعمالش به عنوان خالق، رهايی دهنده، و حافظ 



کتاب مقدس . عالوه بر اعماِل معطوف به پرستش، موضوع قلب و زندگی نيز در ميان است
را کامًال روشن می سازد که شرايط قلبی يک پرستنده به اندازه آئينی که به جا می اين مطلب 

به همين شکل . تواند آيين پرستش را باطل سازد يک قلب تلخ و نا صادق می. آورد مهم است
و رفتارهای شخصی نيز بايد منعکس کننده خصوصيات وجود ) نگرش(اخالقيات، طرز برخورد

   .را بخوانيد 7تا  5متی بابهای . شدبا) خدا ( پرستش شونده 

شخص با اين آگاهی به حضور . تقديم ستايش ها به خدا بايد همراه با شعف و شادی باشد
آغوش او به روی شخص نادم و . شنيدِن سخناِن اوست   خدا می آيد که می داند او هميشه آماده

پس چرا با دعا و . رد می آيدقلب خدا همراه با رنج ها و مصيبت های ما به د. پشيمان باز است
سرود، شام خداوند، شکر گزاری و پرستش به حضوراو نياييم و روز خود را درخشان نسازيم؟ 
شايد باالتر از هر چيز ديگر درکی که شخص از طبيعت خدا دارد و آن حس قدر دانی که شخص 

    .انگيزانددر قلب خود نسبت به برکاِت خدا دارد حص پرستِش حقيقی را در فرد بر می 

  .پرستنده دعوت شده است تا شگفتِی اين ستايش را احساس کند

او . او به خدا به عنوان کسی که از روی خودخواهی از او مطالباتی دارد نگاه نمی کند
حيات بشری هنگامی که . شادمانه او را می ستايد زيرا او شايسته و سزاواِر اين پرستش است

اننده خود می يابد به نهايِت توان بالقوۀ خود می رسد و از آنجا که خود را درارتباط با خالق و ره
  .مسيح، جالل خدا را در جسم ظاهر نموده است او نيز سزاواِر جالل و تکريم است

)  2( زمينه هايی برای پرستش) 1: ( دهند عبارتند از سه قسمتی که اين درس را تشکيل می
  .شدن به پرستش طريق نزديک)  3( ريشه های تاريخی پرستش 

، به Dozier" دوزی ير"نوشته " بياييد با هم او را بستاييم" اين درس در گذشته از کتاب 
اما از آنجا که اين کتاب ديگر به چاپ نمی رسد و نسخه های . عنوان ماخذ استفاده می کرد

ی استفاده شده نيز ديگر در دسترس نيستند، بخش هايی از متن را خالصه کرده از ماخذها
  .ديگری استفاده خواهيم کرد

  زمينه هايی برای پرستش – 1قسمت    

يکی از پرسش های اصلی اين است که چرا بايد دربارۀ پرستش مطالعه کنيم؟ همان طور که 
در اين درس روشن خواهد شد يکی از موارد، مطالعه و بررسِی پرستش به عنوان موضوعی 

ساختار تعبيری استفاده می کنيم شرح و تفسير آن  اما هنگامی که از آن در يک. الهياتی است
هر چه جلوتر رويم موضوع اين سخن بيشتر . ممکن است با دشواريهای بيشتری روبرو گردد

    .برای ما روشن خواهد شد

  .پرستش و احساس شگفتی –الف 

شايد اين سخن . پرستش در برگيرنده احساسات ماست. اين عنوان بيانگر عنصری مهم است
يا شايد توصيفگر اين مطلب باشد که . ر با فضای پرستش ارتباط داشته باشد تا انجام مراسمبيشت

امروزه در دورانی که همه چيز غير رسمی است، . شخص چگونه بايد به خدا نزديک شود



خدا ميتواند برای پرستنده بيش از حد . پرستش نيز ميتواند به چيزی بسيار معمولی بدل گردد
با وجود اين بايد به خاطر سپرد که رسمی بودن يا غير رسمی بودن . هميت شودخودمانی و بی ا

توان به وسيله فضای حاکم و نحوه  اما در عين حال می. نمی تواند پرستش را تعريف نمايد
    .نزديک شدن به خدا هم پرستش را غنی تر ساخت و هم مانع آن گرديد

مهمترين آنها اين است که . ررسی قرار گيردبه داليل گوناگون بايد پرستش مورد مطالعه و ب
کند و ابزارالزم و شايسته ای که بوسيله آنها او را بايد پرستيد  فرد دربارۀ خدايی که پرستش می

   .آگاهی بيشتری بدست آورد

به درستی اين نکته را مشاهده ميکند که در حالی که به خدا نزديک " دوزی ِير" در اينجا
    ."از شگفتی هستيم نيازمند حسی" می شويم

وجودی مافوق   يا" برتر" نکته مهمی که در پرستش بايد به خاطر داشت اين است که خدا 
– Transcendent وجود مافوق، چيزی است که ورای تجربه انسانی    عقيده به يک. است

ا، ساختن تصويری از شباهت خد. به بيانی ديگر خدا خارج و جدا از عالِم مادی وجود دارد. است
   .را بخوانيد 17و ارميا  6 – 1:  10ارميا . تالشی انسانی برای پايين آوردن مقام خداست

باقی بماند در عين حال نيز نمی تواند ) مافوق (  –برتر  –در حالی که خدا بايد در همان مقام 
اما در همه جا حاضر است و به نظام آفرينشی خود . منفک گردد) فيزيکی( از جهان مادی 

. مانع از بروز احساسات انسانی نيست) مافوق (  –برتر  –پرستش يک خدای . يت ميدهداهم
آنانی که خدا را ستايش می کنند می دانند که او نيز دارای احساس است و عواطف خود را ظاهر 

    .و سرشت ما به ما ميگويد که احساسات ما بخشی از اعمال عبادتی ما هستند   طبيعت. مينمايد

  . ت و پرستشالهيا –ب 

قطعًا هيچ کس نمی تواند دربارۀ پرستش سخن بگويد بی آنکه الهيات نهفته در ورای آن را 
به لحاظ . موضوع پرستش در بهترين حالت خود با الهيات در هم آميخته است. در نظر بگيرد

جهان اين امر شامل ديدگاه فرد نسبت به . تعريفی، الهيات به معنای تعمق انسان بر واقعيت است
  .و الوهيت است

از اين زاويه تمامی پرسش ها . چگونگی ديدگاه الهياتی فرد، پرستش او را شکل می بخشد
چه کسی؟ چه چيزی؟ به کجا؟ چرا؟ پرستش هموره موارد الهياتی را در : اين چنين خواهند بود

ند، تعيين دا آنچه که فرد دربارۀ طبيعت خدا می. گيرد و سپس بر مبنای آن عمل ميکند نظر می
  .را بخوانيد 2کولسيان باب . کننده چگونگی پرستش اوست

اصلی ترين عملکرد يک جماعت پرستش است، همان گونه که اصلی ترين مرکز توجه 
پرستش . هدف دوم يک جماعت بنای يکديگر به عنوان پرستندگان است. پرستش نيز خداست

روها و نگرش ها و طرز برخوردهای صحيح تنها زمانی روی ميدهد که در برگيرنده تمامی ني
بايد مراقب بود تا از زياده روی در طيِف پرستش تجربی از يک سو و پرستش . پرستنده باشد

اين توصيه بسيار منطقی است زيرا شخص بر اساس درِک . عقالنی از سوی ديگر بر حذر ماند
تنها روِش . دفردی و شخصيت خود هراز گاهی به سوی يکی از اين دو طيف متمايل ميشو



رسيدن به نقطه توازن و تعادل در پرستش، تعمق و بکار بستن هر چه بيشتر اصول فراگرفته 
  .شده است

  زمينه های کتاب مقدسی، پرستش –پ 

تا اينجا شما از طريق متون کتاب مقدسی با پرستش آشنا شده ايد، اما مهم و الزم است تا باز 
را در اين باره " دوزی ِير" به ويژه مهم است تا استدالل. نگاِه ديگری به اين مقوله بيندازيم

اول اينکه خدا کيست، . در اين مبحث سه عنصر در کنار يکديگر هستند. مورد بررسی قرار دهيم
خدا چه عملی انجام داده است، و چه چيزی را از خود برای ما آشکار نموده است که موجب 

   .تمجيد و تجليل او می گردد

ارتباط با انسان، وجود او، و آئينی است که توصيفگر پاسخ شايسته او به عنصر دوم در 
    .الوهيت است

  .عنصر سوم، عمل حقيقِی عبادت است که شامل رفتار و نگرش انسان است  

و مراسم ) معبد ( پرستش در اسرائيل باستان از سليمان تا تبعيد يهودا، متمرکز بر هيکل 
در همين ضمن . سازی شد اهدای قربانی ها نيز از سرگرفته شدهنگامی که هيکل باز. قربانی بود

ساختمان . کنيسه ها نيز توسعه يافت و به مکانی برای نصايح، تسبيحات، و دعاها بدل گرديد
يعنی مکانی ) بالکن –سکو(کنيسه دارای طرح ساده ای بود به همراه يک جايگاه مخصوص 

امروزه، مکان های پرستش مسيحيان . قدسبرای نشستن معلم، و صندوقی برای طومارهای م
اين امر نشان دهنده تغيير و تحولی است که پس از ). معبد( بيشتر شبيه به کنيسه است تا هيکل

  .در ماهيت پرستش روی داد) آن قربانی کفايت کننده(مصلوب شدن مسيح 

  .را بخوانيد 26 – 1:  4يوحنا 

  ريشه های تاريخی پرستش.2قسمت

با نگاهی . رستش شکل هايی به خود گرفت که به آن الگويی خاص بخشيددر طول زمان، پ
به تاريخ گذشته نه تنها درک معتبری از اين ريشه ها خواهيم داشت بلکه با ريشه های ديدگاه 

ممکن است هميشه با اين نکته که گذشته ميتواند الگوی . کنونِی خود نيز بيشتر آشنا خواهيم شد
فق نباشيم اما ميتواند در درِک اين نکته که چرا مردم در اين عنصر اين خوبی برای حال باشد موا

    .کنند ما را ياری نمايد گونه پرستش می

  .پرستش از ابتدای قرن اول تا عصر پس از اصالحات –الف 

به منظور ارائه يک ديدگاه مناسب، خوب است بياد داشته باشيم که اعمال انسانی همواره بر 
اگر بتوان به درستی استدالل نمود که نگرش . از پيش داده بنا شده است پايه پيش فرضهايی

مردم به پرستش از قرن اول ميالدی تا قروِن وسطی دستخوش دگرگونی گرديده است، اعمالی که 
برای نمونه در . در ارتباط با پرستش صورت می گرفتند بيشتر و آسان تر قابل درک خواهند بود

در کليسای کاتوليک، ايده يک . ادواره ای ساده از مرِگ عيسی بودعهد جديد، شام خداوند ي



قربانی ها . ، جايگزيِن ايده قربانی يکباره خدا در مسيح شد)Continuing(قربانی مداوم 
در پی آن مفهوم قربانی مسيح که به گونه ای معجزه آسا در بر . نيازمند خدمِت کاهنان بود

کليسای کاتوليک ترويج ) Latin mass( عشاء ربانی التينگيرنده نان و شراب عيسی بود و در 
يافته بود، متفاوت با مفهوم ساده ای بود که عيسی شام آخر خود را با شاگردان برآن بنيان نهاده 

عالوه براين، اهدای قربانی نيازمند خدمت يک کشيش يا کاهن بود در حالی که بر اساِس . بود
    .ستعهد جديد هر مسيحی خود يک کاهن ا

اين واژه در اوايل قرن . ناميدند Eucharistدر اواخر قرن اول، شام خداوند را به تدريج 
) Middle age( در طول قرون وسطی . است" شکر گزاری " دوم رايج گرديد و معنای آن 

با اصرار و ) Humanist( مسيحيان انسانگرا . پرستش راز آلود، سری، پيچيده، و آئينی گرديد
معيار و قانوِن ايمان و عمِل ما هستند راه ) Scriptures(  ر اينکه تنها متون مقدسهپافشاری ب

موعظه های انجام شده کنونی در کليساها و جماعت های . را برای ايجاد اصالحات گشودند
 Protestantباشد  می" اصالحات پروتستان" مسيحی امروزه تا اندازۀ زيادی متاثر از 

reformation .عقل گرايی" ه که در ظهور همان گون )"Rationalism ( در طی قرن
  .هيجدهم صادق بود، يافتِن درکی عقلی از پرستش نيز نيازمند مطالعه و تفسير است

   .پرستش در زماِن معاصر –ب  

بسياری از قالب . پرستش در کليساهای معاصر به شکلی چشمگيری از يکديگر متفاوتند
با وجود اين در دهه های گذشته شکلی تازه از . ريخ دارندهای پرستشی عميقًا ريشه در تا

اين شکل را می توان از موسيقِی بلنِد آن . شود پرستش رواج يافته است که به سرعت رايج می
موعظه ها با حرارت . که ترکيبی از آالت و ادوات موسيقی و صدای خوانندگان است تشخيص داد

از طريِق خواندِن سرودهای معاصر، افراشتن دستها،  جماعت. و غالبًا همراه با احساسات است
تجلی ساده اين نوع پرستش . هللوياه های ناگهانی و دست زدن ها در پرستش شريک می شوند

  .ها را می توان در جماعت های پنطيکاستی و غير پنطيکاستی مشاهده نمود

   ريشه های پرستش در جنبش تجديد نظر –پ 

تش مربوط می شود، جنبش تجديد نظر در طلِب بازگشت به تا آنجا که به موضوع پرس  
برای چنين منظوری بايد . شکلی از پرستش است که بر اساس عهد جديد معياری قانونمند دارد

از پرستش است که امروزه نيز می تواند برای " قالبی " فرض کرد که عهد جديد ارائه کننده 
البته هر فردی . رستش آنان پسنديده خدا باشدهمه پرستندگان مورد استفاده قرار گيرد تا پ

اما سوالی که اين نکته بر می انگيزد اين . می کند که پرستش او مورد قبول خداست         احساس
" خود محورانه " باشند    است که شايد بعضی قالب ها، بيشتر از آنکه بر مبنای اراده الهی

اول اينکه شخص ايمان دارد که از سوی خدا . اين نکته به دو دليل دارای حساسيت است. هستند
سخن می گويد و بر مبنای اين باور که می داند چه چيز پسنديده اوست و چه چيز پسنديده او 

دوم اينکه شخص به امکان پذير بودِن تشخيِص دقيِق عناصر يک پرستش پسنديده از . نيست
  .طريق کنکاش در کتاِب مقدس باور دارد



اين مسير با دقت نظر حرکت کرد اما بايد اذعان داشت که استفاده از در حالی که بايد در 
در غير اين صورت ممکن است هر فرد گمان برد که . منابع و معيارهای عهد جديد صحيح است

شايد روش . خود مرجع اقتدار است که در نتيجه حاصل آن بی نظمی و هرج و مرج خواهد بود
ه جستجو و بررسی عناصر و نگرش هايی که عهد جديد در در اين مسير آن باشد که ب  مناسبتر

رابطه با پرستش به صراحت از آنان سخن می گويد بپردازيم و آنها را بکار بريم و درعين حال 
  .مراقب تحريف های احتمالی از اين نگرش تازه نيز باشيم

  طريق نزديک شدن به پرستش –  3قسمت 

. ری بايد اشتياق به تکريم خدا وجود داشته باشددر ذهن يک پرستنده، بيش از هر چيز ديگ
  : اين سه عنصر بايد همواره در کنار يکديگر باشند

جهت بيانگر هدِف پرستش . روح پرستش( )  3آيين پرستش )  2( جهت پرستش )  1( 
. پرستش مشروط بر درک شخص از خدا و چگونگی نزديک شدن به اوست. است، يعنی خدا

قطعًا پرستش بايد در برگيرنده اعمالی باشد که تسهيل . های پرستش استآيين، توصيفگر قالب 
روح از سوی ديگر وابسته به جوهر و ذات خود شخص . کننده مسير نزديک شدن به خداست

توبه، ندامت، انگيزه و هر عنصر ديگری که ساختار يک قلِب روحانی را تشکيل . پرستنده است
    .است می دهد نيازمند شراکت در اين روند

  .سرود خوانی و هدايای مالی –الف 

سوابق کتاب مقدسی نشان می دهند که سرود خوانی در معبد يهوديان در عهد عتيق ميان   
تا نيمه دوم قرن چهارم مسيحيان از مزامير به جهت . دو گروه به طور متناوب انجام می شد

اين آيين عمومًا سرود . دسرود خوانی و پاسخ به هدايت های رهبر جلسات استفاده می کردن
) سرود روحانی( Hymnيکی از معيارهای يک . ناميده می شد) Responsive( خوانی متقابل 

سرودهای هدفمند و واقعی سرودهايی هستند که . خوب آن است که از لحاظ الهياتی صحيح باشد
سرودهايی که . بر خدا، مسيح، روح القدس و آنچه آنان برای ما انجام داده اند متمرکز باشند

. شناخته می شوند" ستايشی" کلمات آن مستقيمًا متوجه خدا باشد به عنوان سرود خوانِی 
سرودهای موضوعی بر محوِر اعتراف به گناه، درخواست ها، تعمقات اخالقی، شفاعت و تجربه 

  .رد باشداز ديدگاه عهد جديد، هدايای مالی بايد متناسب با در آمد ف. شخصِی ايمان متمرکز هستند

  .موعظه و دعا –ب 

خدمت کالم عمومًا در برگيرنده تمامی قالب های تعليمی است که در نام عيسی مسيح انجام   
در نظر . اين عمل ممکن است در يک مکان خلوت و يا يک سالن عمومی صورت گيرد. می شود

در . اردسر و کار د  همگانی –داشته باشيد که اين درس در درجه اول با پرستش عمومی 
همان طور که امروزه ديگر خط تمايز ميان . اينجاست که نقش زنان اندکی غامض تر می شود

و پرستش در گروههای کوچک يا پرستِش رسمی و پرستش غير ) همگانی ( پرستش عمومی 
رسمی يا پرستش در مجامع و سالن های بزرگ کليسايی با پرستش خصوصی نامشخص به نظر 

برای نمونه آيا يک زن اجازه دارد که . آيد عده کار نيز نامشخص و تار بنظر میميآيد، قوانين و قا



در يک جلسه خصوصی دعا را رهبری کند اما نه در يک جلسه عمومی؟ آيا يک زن می تواند به 
شوهِر خود تعليم دهد اما نه به گروهی از مردان؟ بياد داشته باشيد که عهد جديد غالبًا با اصول 

    .انتخاب کاربرد مناسب به عهده خود ماست. ار دارداوليه سر و ک

و شرح و معنا کردن    يکی از عناصر اوليه پرستش در کنيسه ها در دوران عيسی، قرائت
خواندن متون مقدس امری مشترک در پرستش مسيحيان در کليسای اوليه بود . کتب مقدسه بود

در دوران وسطی . مسيحيان استهمان گونه که اکنون نيز موعظه و تعليم بخشی از پرستش 
در مورد دعا نيز بايد گفت که دعا زمانی پر معنا و موثر است که . نقش موعظه کاهش يافت

کتاب مقدس از يک پيکره تعريف شده مشخص دربارۀ دعا . شخص با ايمان به خدا دعا کند
  .چيزی نمی گويد؛ تاکيد کتاب مقدس بر شخص دعا کننده و ثمرات اوست

  .دوند و پرستش به منزله يک جشن تجليلشام خ –پ 

شام خداوند به عمل تاريخِی . با نگاهی به شام خداوند ازاين بخش نتيجه گيری خواهيم کرد
ريشه های شام خداوند به شکلی عميق با عيد يهودی . مرگ عيسی، دفن او و قيام اومتصل است

ر عينی مسيح به عنوان قربانی از آنجاييکه کليساهای کهن بر کا. شده است   فصح در هم تنيده
کامل تاکيد می ورزيدند، کليساهای پروتستان عمومًا عملکرد کليساهای دوران وسطی را که اين 

در طول قرِن شانزدهم، جان کالوين . شام را يک قربانی تکرار شونده می دانستند، رد می کنند
نی شخصِی فرد از خود عنصر شکر گزاری را در اين شام رد نمود و آن را جايگزين بازبي

محور و زير سلطه خادمين بوده  –به لحاظ تاريخی، ماهيت پرستش بيشتر يک امر خادم . ساخت
  .محور –است تا امری حقيقتا مردمی و جماعت 

است که ريشه در واژه ای " هللويا" يکی از کلماتی که عمومًا در پرستش ها شنيده می شود
برافراشتن دستها در پرستش، عملی شايسته است اما . رددا" ستايش بر خدا" عبری به معنای 

  .در شرايطی درست

نگرش يک فرد يا جماعت مسيحی نسبت به پرستش بر مبنای وضعيتی است که به آنان داده 
اين وضع و حالت خود متاثر از درک يک فرد يا گروهی از افراد نسبت به پرستش . شده است

شايد . خصيت جمعی نيز در اين مسير دارای نقش استعالوه بر اين، شخصيت فرد يا ش. است
توان متون کتاب مقدسی را به  ارزش اين درس آشکار نمودن اين فن بوده است که چگونه می
  .شکلی شايسته با موقعيت های امروزی و معاصر مربوط کرد

 4بخش 

   ماهيت پرستش

گيرد سرشار از  هنگامی که به طور شايسته صورت. پرستش هرچيزی است جز بی حاصلی 
که به واسطه آن شخص به حضور خدا بيايد  هدف پرستش، عملی نيست . احساس و نيرو است 



پرستش، تجليل . تا چيزی را از او درخواست کند که خود قادر به مهيا کردن آن برای خود نيست
    .روح انسان در تکريم خالق و نماينگر قلبی افتاده و شکر گزار است

و حساسيت نسبت به تأثير انجيل ) به مفهوم ارتباط با گذشته( رنده تداوم سنتی که در بردا
سنتی که در برگيرنده تحقيق، تعهد . مذهبی ناميده می شود - برفرهنگ و فرد باشد سنتی آئينی

نسبت به تعاليم و آموزه های صحيح و طلب ايمان و تعهد شخصی باشد سنت بشارتی 
نده آگاهی ای ظريف از حضور خدا و انتظار عمل او در سنتی که در برگير. می شود  خوانده

 Pentecostal.(زندگی کنونی و پرستش جشن گونه باشد، سنت پنطيکاستی ناميده می شود
Tradition(  

پرستش، ) 3(  انسانها و سنت ها) 2(ستايش ) 1: (قسمت است  3اين درس دارای 
   .اخالقيات، و بشارت

  ستايش – 1قسمت 

به تفکر و تعمق دربارۀ پرستش می پردازند  21رين چالش آنانی که در قرن شايد بزرگت        
بويژه عقايد مسيحيان    در جهان غرب. تنوع افکار و عقايد موجود در دنيای پيشرفته کنونی باشد

هر سه ديدگاه بيشتر بر . اروپايی با ديدگاه های تازه تر پنطيکاستی و تفکر شرقی روبروست
اسات و ارضای تجربيات انسانی متمرکز هستند تا يک بررسی کالسيک و استقالل فزاينده احس

پسندند و عالقه اندکی به شايستگی و يا  مردم مايل به تحقيق بر آن اموری هستند که می. منطقی
در مرکز و جنوب آفريقا نفوذ و تاثيرمذهب سنتی . هند، دارند د عدم شايستگی آن چه که انجام می

در    اند اند و پرستشی تلفيقی را توليد کرده ستی بهم پيوند خوردهبا ظهور جنبش پنطيکا
سرزمينهای ديگر جايی که اسالم، بوديسم، يا هندوئيسم دارای سلطه هستند، پرستش مسيحی 

  .گوش شنوايی نسبت به آنها ندارد

  .نگرِش متکی بر توکل –الف         

خصی که به خدا توکل دارد به پرستش از ديدگاه بنيادين، ستايشی است که از سوی ش        
ستايش خدا به دليل ارزش و شايستگی او، امری مسلم و قطعی در مسيحيت . خدا تقديم می شود

خدا انسان را آفريد، برای گناِه بشر، پسر خود را به عنوان برترين قربانی پيشکش نمود و . است
بنابراين خدا، چيزی بيشتر از . دای را با انسان آغازکرد که از طريق ايمان پايدار می مان رابطه

در عبری . او وجودی زنده است، خالق و حافظ کائنات. يک سنگ، باد و يا نيرويی بی جان است
قوم خدا ) خم شدن(و يونانی، اولين کلماتی که برای پرستش بکار برده شده اند به معنای تعظيِم 

از جنبه های صحيح پرستش يکی . پرستش اعالم پيوسته اتکاء به خداست. در برابر اوست
مشاهده و بررسِی تداوم و پيوستگی ميان عهدعتيق و عهدجديد و نيز تشخيص و تمايز ميان 

اهداف و اعمال او . همان خداست که در هر دو عهد در عمل است. ماهيت اين دو عهد است
شه و همگی معطوف به کل بشريت است اما کانون عملکرد خدا بازگرداندِن انسان به سوی نق

شخصيت خدا در هر دو عهد . جالل اوليه او از طريق هدايت او به سوِی رهايی و رستگاری است
يکی است در پرستش های کليسای اوليه از متون مقدس عبری برای قرائت، دعاها و 

   .جلسات کليسايی در حقيقت شبيه به جلسات کنيسه ای بود. سرودخوانی استفاده می شد



پرستش . به کمال رسيدن سيستم قربانی حيوانی و عهد نخست خدا بود البته تفاوت اصلی در
در هيکل ديگر بخشی از فعاليت پرستشی نبود بلکه تجليل مرگ و قيام عيسی مسيح به مرکز 

عيسی، کاهِن اعظم بود و تمامی ايمانداران در تقديم پرستش روحانی به . توجه بدل شده بود
  .خدای پدر سهيم و شريک بودند

شود به موارد سوء  زيادی از بحث های مربوط به پرستش در عهد جديد مربوط میبخش 
در اول قرنتيان روح دنيا وارد کليسا گرديده بود و ثروتمندان که ظاهرًا با خود غذا به . استفاده

برادران . خوردند و مست می گرديدند کليسا می آوردند تا با فقيران سهيم شوند خود آن را می
شايد حتی روحی که در پس . تالفات خود، يکديگر را به دادگاههای مدنی می بردندبرای حل اخ

  .اهدای هدايای مالی نيز کار می کرد به فساد کشيده شده بود

قدوس اسراييل از قوم . مرکز توجه است   بی شک قدوسيت خدا در هر دو عهد جديد و عتيق
:  19، الويان 11:  15کنيد به خروج  نگاه. خود اسراييل می خواهد که همچون او قدوس باشند

در عهد جديد . 2:  29و مزامير  29:  16، اول تواريخ 2:  2، اوِل سموئيل  51:  32، تثنيه 2
و از پيروان او می )  24:  1مرقس ( خدا خود را در عيسی که قدوس اوست ظاهر می سازد 

  ). 2:  1ان ، اول قرنتي 1:  12روميان ( خواهد که همچون او مقدس باشند 

  ). 1:  6اشعيا ( قدوسيت خدا احترام و حتی ترسی عميق را بر می انگيزاند

. کند اما اين واقعيت که وجود خدا ما را احاطه نموده است تجربه پرستشی ما را تقويت می
  ) . 9:  11، هوشع  6:  12، اشعياء  7:  4تثنيه ( 

اشعياء ( تنش را به وجود آورده است فاصله ميان قدوسيت خدا و گنهکار بودن انسان اين 
در پرستش شخص قادر است به خدا نزديک شود و رهايی از گناه و آزاد شدن از ).  7 – 5:  6

مضمون رهايی يکی از محورهای اصلی در . ديوهايی که او را تسخير نموده اند را تجربه کند
  .پرستش های عهد عتيق و عهد جديد است

  .جربه انسانی استپرستش در برگيرنده ت –ب 

نزديک شدن به خدا مستلزم روابطی . پرستش بايد تماميت واقعيت انسانی را در برگيرد
هيچ کس نمی تواند ادعای فرزند خواندگی کند اگر . عادالنه و دلسوزانه با انسانهای ديگر است

تجربه ).  24 – 11:  3،  11 – 9:  2اول يوحنا ( در محبت نمودن به برادران خود قصور ورزد 
کليسای قرنتس نشان داد که بدون ابراز احترام شايسته به ديگر ايمانداران غير ممکن است که 

  .بتوان پرستشی پسنديده به خدا تقديم نمود

پرستش تنها زمانی آغاز می شود که قلب فرد نسبت به خدا حساس است و نياز  
م انگيز موجب می گاهی اوقات وقايعی غ. نزديک شدن به خدا را درک می نمايد

برخی اوقات اين ادراک زمانی روی می دهد که فرد . شوند تا اين نياز را درک کنيم
. در می يابد زندگی حامل چيزی بيشتر از دارايی های مالی و لذت های حسی است

مردم . شرايط و بحران ها هر چه که باشند، پرستش با قلب شخص سر و کار دارد



بی پايانی را با خود به جلسات پرستشی می آورند اما اگر  غالبًا نيازهای گوناگون و
باور ما بايد بر اساس کتاب مقدس باشد نتيجه می گيريم که همه اين موضوعات از 

فرد بايد . يک ريشه برخوردار هستند؛ عدم توانايی ما در سپردن کامل خود به خدا
  . تشنه عدالت و مشتاق رابطه با خدا باشد

  
  ببرد؟" لذت " از پرستش  آيا شخص بايد -پ

با وجود اين حتی رنج . برخی تجربه های پرستشی در ماهيت خود بسيار رنج آور هستند
آورترين آنها نيز بايد سرشار از سالمتی، نشاط و شادمانی باشد و بارهای فرد را از دوش او 

 – 1:  11سموئيل  اول( برخورد داود را با خدا پس از گناِه او با بتشبع بررسی کنيد . بردارند
12  :25.(    

در عين حال موقعيت های شادی بخش نيز هست که همراه با فرياد های شادمانی و شکر 
پرستش ضرورتًا تفريح نيست اما قطعًا بايد در . گزاری و رهايی انسان در حضور خداوند است
ه شخص با يک جنبه افراط در پرستش اين است ک. خود حامل عناصر کاميابی و سرخوشی باشد

جنبه ديگر افراط اين است . تنزل پرستش خود به سطح يک آيين صرف آن را به پوچی بدل سازد
چگونه می توان پرستش را تبديل . نمايد) Self – Service( که فرد آن را بدل به ارضای خود 

 محور نمود؟ شايد بهترين روش، اطمينان و –به امری پر معنا برای خود و در عين حال خدا 
يقين از اين امر باشد که پرستش در وهله اول متمرکز شدن بر خداست و در مرحله دوم يافتن 

برای تشخيص اين که آيا مردم . طريق هايی که بتوان پرستش را برای خود نيز غنی تر ساخت
برخی در پی مقاصد . در پرستش خود آميزه ای از عقل و احساس هستند بايد بسيار محتاط بود

هيچ يک از اين دو گروه پاسخ . نه هستند و برخی ارجحيت را به احساسات می دهندعقل گرايا
بيان اين نکته به اين معنا نيست که هيچ درست و غلطی وجود . قطعی به اين مسئله نمی دهند

  .ندارد بلکه نکته مهم کمک کردن به درک تفاوتهای انسانی است حتی در پرستش

ک جشن شادمانه بر پايه شخصيت خدا و اعمال او گردد، به اين منظور که پرستش بدل به ي
اين تصوير الهی را می توان در . پرستنده بايد خدا را وجودی عادل، مهربان و با محبت ببيند

چنان چه پرستنده به . زيبايی طبيعت، شگفتی خلقت و عمل او در بخشيدن پسرش به جهان ديد
ی ترديد نخواهد توانست او را به عنوان شخصی که دليل ترس و يا نا امنی به خدا نزديک شود، ب

پرستش نيازمنِد داشتن اين چهار چوب ذهنی است که هر گاه . سزاواِر ستايش است، ببيند
   .پرستنده به حضور خدا می آيد، انگيزۀ او تنها بايد عشق به خدا باشد

  انسان ها و سنت ها – 2قسمت

در اين مسير سنت بدل به . بازی می کند سنت نقش مهمی را در حفاظت از فرهنگ انسانی
ابزاری برای يادگيری رفتارهای مورد انتظار می گردد و همچنين می تواند نظم را در جامعه 

يکی از معيارهای . سنت می تواند به همين ميزان نقشی مهم در پرستش ايفا نمايد. استوار سازد
. ، يکپارچگی و سالمت آن استدر پرستش) رسوم و يا رفتارهای غالب يافته(سنجِش سنت 

سنت به پرستش شکل می دهد، مرزهای آن را تعريف می کند، تداوم و انجام آن را تضمين می 



اگر سنتی، پرستش را تنها بدل به يک . و اميدها و انتظارات را تجلی افزون تری می بخشد. نمايد
بيان احساسات ستايش  از روی روال عادی سازد يا آن را تبديل به جايگزينی برای  جريان

گرايانه قلبی ما نمايد در اين صورت آن جريان عادت وار به جای اينکه به ما ياری رساند بدل به 
  .مانعی بر سِر راه ما خواهد شد

بايد روند پرستش را به گونه ای پيش ببرد )    يک نظام استاندارد و يا از روی روال( آيين 
  .پذيردکه هر چيز با آراستگی و نظم انجام 

  .مطالعه انسان و سنت های او رنج آور است –الف 

همچون بسياری موضوعات ديگر تشخيص درست يا اشتباده بودِن پاسخ هايی که به 
پرستندگان، مردمانی هستند با . سئواالت احتمالی داده می شود با محدوديت هايی روبرو است

تی هستيم که به زمان و مکان محدود شده ما موجودا. افکار و دهانی ناپاک، و اعمالی نا عادالنه
ما آفريده شده ايم تا خالق خود را پرستش . ما به گونه ای خلق شده ايم که نيازمند خداييم. ايم

  .اساس پرستش، توکل، محبت، و خدمت است. نموده، او را تکريم نماييم

نکه قدوسيت خدا شايد به هيچ شکِل ديگری نتوانيم برای پرستش خود را آماده سازيم مگر اي
پيش از اينکه بتوان به طور شايسته به حضور خدا . و گناهکار بودن انسان را درک کرده باشيم

زيِر سئوال بردن طريق های خدا می تواند مانع پرستش او . وارد شد بايد حرمت او را حفظ نمود
و قادر است محبت ا. او عادل و در عين حال رحيم است. خدا بايد مورد احترام قرار گيرد. گردد

اعمال او تابع . است) مسئوليت پذيری( خود را آشکار نمايد و هم زمان خواهان پاسخ گويی 
او همواره خداست و از مخلوِق خود می خواهد که امين . بررسی ها و انتقادات انسانی نيست

ی نمايد و پرستش، ما را وارد حضوِر قوِم خدا م. کند) توکل ( بوده به او اعتماد ) وفادار( 
ستايش با وارد نمودِن انسان به حضور خدا، . احساس انزوا و تنهايی را از ما دور می سازد
  .ياس و نااميدی را از دوِش انسانها بر می دارد

اگر خدا، خداست پس انسان بايد عدم کمال خود را درک نمايد و به . اتکا و وابستگی -ب
سانی و نزديک شدن به خدا در صداقت، تواضع و پرستش يعنی تصديق ضعفهای ان. او اتکا کند

عمل پرستش در برگيرنده . در اين مسير ديدگاِه هر فردی بايد بر اساس ايمان و توبه باشد. تسليم
پرستش، نگرشی . طبيعت خدا و طبيعت انسان است و آگاهی از اين امر مکاشفه ای الهی است

  .خدا و جهت آنها به سوی خداست است همراه با اعمالی مشخص که اجازۀ آنها از سوی

ساختار کليساها در هر نسلی بر اساِس دو عنصِر تعاليم . و سنت) آموزه ( تعليم  –پ 
درک تفاوت ميان تعاليم کتاب مقدسی و سنت های . کتاب مقدسی و سنت فرهنگی شکل می گيرد

جه به اين نتيجه گيری با تو. از اهميت به سزايی برخوردار است) منتقل شده به ما ( دريافتی ما 
که يک پرستش شايسته، پرستشی است بر مبنای مکاشفه الهی، حال اين سئوال پيش می آيد که 

در اين باره کافی است بگوييم که نه آزادی . جايگاه آزادی و سنن انسانی در پرستش کجاست
برگيرنده دو  پرستش در. انسانی و نه اعمال و آيين های سنتی بر مکاشفه الهی ارجحيت ندارند

در مورد پرستش حقيقتی وجود )  24:  4يوحنا ( عنصر شخصيت درست و روحی صادق است 
برای نمونه اعتراف ايمان تنها زمانی کاربرد صحيح . دارد که به هيچ وجه مصالحه پذير نيست



نام ديگری به انسان داده نشده تا به آن نجات . دارد که تصديق کند عيسی همان مسيح است
به همين شکل پرستشی که از قلبی طاهر و خالص جاری ) .  7يوحنا  2، 12:  4اعمال (    يمياب

با وجود اين، برخی سنت ها، ترتيب خاصی را برای پرستش قائل . نشود، پرستشی باطل است
هستند و اين ترتيبات از مکانی به مکان ديگر، زمانی به زمان ديگر و موقعيتی به موقعيت ديگر 

دانشجوی رشته پرستش بايد اين سنت ها را در پرتو مکاشفه الهی مورد بررسی قرار  .متفاوتند
سنتی که دارای قالب و نظم باشد . شود آيا درست و مشروع است داده و دريابد که آنچه انجام می

سنتی که يک پرستش را کم مايه و بال اثر می سازد و يا . می تواند قانونمند و مشروع باشد
برای مثال چنانچه مقام . يک پرستش غنی است می تواند مضر و صدمه زننده باشد اساسًا مانع

کامل عيسی مسيح به عنوان مدافع ما حتی در يک مورد هم خدشه دار گردد اين خطر وجود دارد 
روش ارزيابی پرستش آن است که دريابيم تا چه اندازه . که نقش او در مجموع دچار خدشه شود

  .جه ما از خود به سوی خدا موثر بوده استدر معطوف نمودِن تو

  پرستش، اخالقيات، و بشارت – 3قسمت

انتظار می رود تا . از آنانی که در پرستش سهيم می گردند. پرستش با انزوا همخوانی ندارد
يک زندگی استوار را همراه با باورهای محوری دنبال نموده ايمان خود را با ديگران در ميان 

نکه بايد حلقه ای ميان پرستش و اخالقيات و پرستش و بشارت وجود داشته تشخيص اي. گذارند
    .مسئله دشوار تحقق عملی اين فر آيند است. باشد امری آسان است

. پرستش ابتدا روح انسان را فرو می گيرد. پرستش در برگيرنده تماميت وجودی انسان است
ص به جهانی از تجليات روحی و بدين ترتيب شخ. را مجذوب می سازد) ذهن ( و سپس تفکر 

پرستش . دوم اخالقيات فرد با اعماِل پرستشی او در هم می آميزد. ذهنی و شايسته قدم می گذارد
گناه را . پسنديده نيازمند آن است که شخص با خلوص نيت و ميل به تقدس به خدا نزديک شود

. بايد برطرف و حل گرددگسيختگی ها در روابط شخصی . بايد اعتراف نموده از آن توبه کرد
فرد . سوم، اشتياق شخص به بشارت بدل به يک پيامد طبيعی در پرستِش نظام يافته می گردد

مشتاق است تا آنچه را که دربارۀ گناهکار بودن خويش، بخشش و آمرزش و شفا فراگرفته است 
  .ند در ميان بگذاردبا آنانی که در هنوز زندگی ايشان در هم شکسته بوده و نسبت به خدا بيگانه ا

  .پرستش و اخالقيات –الف 

  چه ارتباطی ميان پرستش کالمی پرستنده و زندگی او وجود دارد؟

پرستش براخالقيات تاثير می . اخالقيات و پرستش به لحاظ الهياتی به يکديگر وابسته اند
از لحاظ . تنيز بر پرستش تاثير گذار اس   بر عکس اين عبارت نيز صادق است؛ اخالقيات. گذارد

الهياتی ميان ستايشی که خدا از اعماِل ما دريافت می کند و ستايشی که از سرود خوانی ما 
. خدا ما را به سوی عدالت و پرهيزکاری دعوت می نمايد. دريافت می کند حلقه ای وجود دارد

  .يک جماعت مسيحی هم پرستش و هم اخالقيات را بطن جامعه توسعه می دهد

  .غم شکست های اخالقی بايد صورت پذيردپرستش خدا به ر



  دتعميد آب و شام خداون -ب

آيين های مسيحی . آيين ها و مراسم در قلب و کانون رفتارهای مسيحی نسبت خدا جای دارند
اگر چه چيزی در حين مراسم مسيحی روی می دهد . برای غير مسيحيان عجيب به نظر می رسد

خدا در ياد آوريهای ما، ما . تاريخی مورد بررسی قرار گيرداما آن چيز بايد در قالب يک نظر گاه 
اهميت تعميد آب و شام خداوند در کاری . را مالقات می کند و ما در کالم او با او مالقات می کنيم
  . است که خدا از طريق اين دو آيين به انجام رسانده است

  پرستش و بشارت –پ 

فرد نمی تواند انتظاِر نتايج . سازد را معتبر می يک زندگی متعهدانه وسيله ای است که بشارت
چرا . موفقی را از بشارت خود داشته باشد اگر زندگی او مطابق با پيامی که ارائه می دهد نباشد
اگر . که نهايتًا شخِص بشارت دهنده از اعمالی که خدا برای او انجام داده است سخن می گويد

. د دريافت نموده باشد، پيام او سطحی و کم مايه خواهد بودتنها اندکی از آنچه را که اعالم می کن
بنابراين پرستش موضوعی . در چنين صورتی انگيزه او تقليل می يابد و خدا بی حرمت می گردد

پرستش را اين گونه تعريف " َمکس لوکادو. "سازد کامًال جدی است و بشارت آن را ظاهر می
قلب گرسنه ای که به ضيافت " ، ."يابد ست را میکه جستجوگر مسيح ا  مسيح شخصی" می کند 

زائری سرگردان که خانه پدر " ، "روحی جستجو گر که چهرۀ خدا را می بيند" ،" خدا می آيد
لين اندرسون، در ". ( خدای جستجو گر در جستجوی ماست" ، "يافتِن خدا" ، "را پيدا می کند

  )145جستجوی شگفتی، صفحه 

   5بخش 

  کاربرد 

قيقی دانشجو اين است که آيا می تواند آنچه را فراگرفته است بکار بندد؟ اين درس آزمون ح
منابعی )  2( توصيه هايی به منظوِر بکارگيری آنچه فراگرفته ايد، )  1: ( قسمت است 3شامل 

در اين درس نيازی به کتاب . الگوهای فعاليت پرستشی و تعمق )  3( برای فعاليت پرستشی 
    .داريددرسِی راهنما ن

دربارۀ کليسا به منزله يک جماعت پرستنده گفته شد آخرين تالش،  2با تکراِر آنچه در درس 
کليسا به عنوان يک جماعت پرستنده بايد خود را وقف . بازسازی فضای کاربردی است

بنابراين در مسير فوق وظايف تعليمی در برگيرنده موارد . خدا و خدمت به انسان سازد   عبادت
پرورِش اين درک که کليسا جماعتی است که خوانده شده است تا عبادت و خدمت )  1( ت زير اس
های رضايتبخش در  تشويق به کسب تجربه)  3( الهام نگرشی سالم در اين عمل و )  2( نمايد 

    .پرستش و خدمت

خدمت به عنوان کانون نخستين توجه اين مبحث، بايد توجه  –با در نظر گرفتن پرستش 
که تعليمی که عرضه می شود می بايد الهام بخش نگرشی سالم در وقفی روحانی و داشت 



اعمالی شايسته برای شخصی باشد که بدن خود را به عنوان يک قربانی زنده به خدا تقديم نموده 
   .است

معلم بايد با استفاده از متون کتاب مقدس به عنوان اولين ابزار تعليم، هدِف خود را بر توسعه 
اين مفهوم متمرکز سازد که متون کتاب مقدسی قادرند بينش ارزشمندی را نسبت به  و بسط

    .معنای پرستش حقيقی به شخص منتقل سازند

دروس بايد در مسير تنوير فکری، يقين و قطعيت، تعليم و تربيت و جهت دادِن پرستنده به 
هدف دروس . هيا شوندسوی تقديم عبادت و ستايشی پسنديده و پيوسته به سوی خدا آماده و م

پرستش واقعی در پرستنده باشند وهم چنين او را قادر سازند    بايد ايجاد و بسِط درکی بهتردرباره
   .تا ديگران را نيز در يک عبادت تکريم آميز شريک نمايد

آنها می خواهند بدانند که آيا . انسانهای عصر حاضر دربارۀ پرستش ذهنيت آشفته ای دارند
آنها . ثابت دربارۀ موضوعاتی که با هستی انسانی مرتبط اند وجود دارد يا خير معيار درست و

نمی دانند و يا نمی خواهند تصديق کنند که تعهد نسبت به خدا به معنای تعهد به تعاليم کتاب 
  .مقدس است

که پولس در رساله روميان به آن اشاره می کند به مفهوم زندگی در " اطاعت ايمان" 
پولس به روشنی بيان می کند که . بنای توکل است که نشانه آن انجام اراده خداستخداوند بر م

قطعًا احساسات و عواطف انسانی در کسب    .اراه خدا در اطالعات عينی کالم او مستقر است
رضامندی پدر نقش دارند، اما اين احساسات بايد به سمت حقيقت جاری گردند، حقيقتی که در 

يکی از روشهای بيشماری که به وسيله آن می توان اطاعت ايمان را . تخارج از وجود بشر اس
کتاب مقدس مکاشفه گر شخص خدا و آشکار کننده اراده او برای . آشکار نمود، پرستش است

يوحنا ( پرستيد ) حقيقت ( خدا را بايد در راستی . انسانهاست که همانا پرستش و عبادت اوست
تنها در پسر او و داشتن مکاشفه از او يافت می شود ) حقيقت (                    اين راستی).  24:  4
هر نوع ديگری ).  21 – 16:  1پطرس  2،  12 – 1:  3، افسسيان 17:  17،  6:  14يوحنا ( 

  ) 23 – 20:  2کولسيان ( از پرستش که مغاير با رهنمودهای خداست، پرستشی است انسانی 

بوده است تغيير ناپذير، اما رهنمود های او در رابطه  اگر چه خدا در طول تاريخ بشر، خدايی
از زمانی که عيسی پسر خدا، پا به . با برخی اعماِل خاِص عبادتی تغييراتی را در بر داشته است

تا پيش از ظهور او، انسان به . عرصه جهان گذاشت انسانها خدا را از طريق او پرستش می کنند
اما اکنون انسانها از طريِق . حيوانی به خدا تقديم می کردجهت کفاره گناهان خود قربانی های 

بنابراين مفهوم پرستِش . عيسايی که قربانِی حقيقی گناهان بشر گرديد به خدا نزديک می شوند
مسيحيان همان است که عهد جديد آن را توصيف می نمايد يعنی پيمانی که انسان کنونی تحت 

  .پوشش آن با خدا ارتباط برقرار می کند

پرستش يک عصای . نياز به پرستش چيزی نيست که انسان آن را برای خود توليد کند
. روانشناسانه برای بهبود شرايط روحی انسان نيست بلکه عمل طبيعی و ذاتی بشريت است

انسان به عنوان يک . پرستش درک و شناسايی محدوديت خود و بيان حرمت و احترام به خداست
اما با يک نگرِش خالص و سرشار از . تداوم حيات متکی به خداست موجود محدود و به منظور



پرستش به نحوی با نگاهدارنده خود ارتباط برقرار می کند که خواست و اشتياق خالق را 
  .بنابراين پرستش، نشانه بلوغ است و نه نشانه ضعف. برآروده می سازد

اين عقيده بی . مهيا می نمايد انسان معاصر بايد بداند که عيسی توان الزم برای پرستش را
. دينان که بايد خدايان را مجاب کرد تا در حق انسان لطفی انجام دهند عقيده درستی نيست

از طريِق عيسی، معبری برای . پرستش امتيازی است که با مرگ مسيح امکان پذير شده است
نسان به تنهايی يا اکنون ا. شخص مهيا شده است که ورود او به حضور خدا را تضمين می نمايد

جمع، اين امتياز را دارد که بارها و نگرانی های خود را به عنوان يک خادم نزد خدا   به همراه
  .ببرد

پرستش تنها زمانی پسنديده و شايسته است که . پرستش امری شخصی و روحانی است
ن احساس، فقدا. بيانگر مفاهيم و برداشت های صحيح باشد و از قلبی افتاده و حليم برخيزد

  .عبادت فرد را بی ثمر خواهد ساخت

  .بکارگيری آنچه فراگرفته ايد  اشاراتی بر چگونگی.  1قسمت 

  .پرستش به يک مفهوم، عملی است که بايد آن را آموخت  

  اقدام اول  –الف 

شنيدن اين سوال که آيا معيار درست و ثابتی برای موضوعات مرتبط با هستی انسانی وجود 
از زاويه ديد اين درس، تعهد نسبت به خدا به معنای تعهد . امری غير طبيعی نيستدارد يا خير 

که پولس در رساله خود به روميان به آن اشاره " اطاعت ايمان . " به تعليم کتاب مقدس است
پولس به . می کند به معنای زندگی در خدا بر مبنای توکل است، که نشانه آن انجام اراده خداست

بی ترديد احساسات . ی نمايد که اراده خدا مستتر در اطالعات عينی کالم اوستروشنی بيان م
انسانی در کسب خوشنودی پدر نقش دارند اما اين احساسات بايد به سمِت حقيقتی که خارج از 

  . انسان وجود دارد، معطوف باشد

د، را ظاهر نمو" اطاعت ايمان " يکی از روشهای بيشماری که به وسيله آن می توان 
کتاب مقدس مکاشفه کننده شخصيت خدا و آشکار کننده اراده او برای انسانهاست . پرستش است

) .  24:  4يوحنا ( پرستيد ) حقيقت ( خدا را بايد در راستی . که همانا پرستش و عبادت اوست
،  6:  14يوحنا ( تنها در پسر او و داشتن مکاشفه از او يافت می شود ) حقيقت (         اين راستی

هر نوع ديگری از پرستش که ).  21 – 16:  1پطرس  2،  12 – 1:  3، افسسيان  17:  17
   ) 23 – 20:  2کولسيان ( مغاير با رهنمود های حاضر است، پرستشی است انسانی 

اگر چه خدا در طول تاريخ بشريت همواره خدايی بوده است تغيير ناپذير اما رهنمود های او 
از زمانی که . عماِل خاِص عبادتی و پرستشی تغييراتی را در بر داشته استدر رابطه با برخی ا

تا قبل از ظهور . عيسی پسر خدا، پا به جهان گذارد، انسانها از طريق او خدا را پرستش می کنند
  .او انسان، قربانی های حيوانی را به جهت کفارۀ گناهان خود به خدا تقديم می نمود



ريق عيسايی که قربانِی حقيقی گناهان بشر گرديد به خدا نزديک می اما اکنون انسان ها از ط
بنابراين مفهوم پرستش مسيحيان آن چيزی است که عهد جديد آن را توصيف می نمايد، . شوند

  .يعنی پيمانی که انسان کنونی بر اساس آن با خدا ارتباط برقرار می کند

ارد اما همگی آنها با درون نگری فرصت های بسيار زيادی برای اعالم جالل خدا وجود د
  :آغاز می شود

>!--]if !supportLists[ --<·         اعمال بسيار زيادی را که خدا برای شما انجام داده
  >-- ]endif[-- !<.است مرور کنيد و به خاطر آنها نسبت به او شکرگزار باشيد

>!--]if !supportLists[ --<·        خدا را توصيف می  عناصری را که در طبيعت، جالل
  >-- ]endif[-- !<نمايند برشماريد

>!--]if !supportLists[ --<·        زمانی را در دعا و خلوت با خدا سپری کنيد.>! --
]endif[ --<  

هنگامی که شخصی وظيفه يک رهبر را به عهده دارد بايد در نظر داشته باشد که تصويری 
صويری باشد که مشاهده کننده او با خود به گور که او از خود ارائه می دهد ممکن است آخرين ت

فعاليت بعدی در اين درس را با اين ديدگاه انجام دهيد که نقش رهبری يک گروه را به . می برد
به منظور انجام اين هدف، گروه . هدفتان اين باشد که الهام بخش پرستش آنان باشيد. عهده داريد

و از آنها بخواهيد که يک نشست رسمی و يا ) ا جوانانبزرگساالن ي( سنِی خاصی را انتخاب کنيد 
وقتی را صرف بيان اين ايده سازيد که . يک گفتگوی غير رسمی دربارۀ پرستش داشته باشند

کليسا يک جماعت پرستنده است و همين طور از موقعيت و ساختار کليسای اوليه با آنها سخن 
سانيد و نيز از مزايايی که پرستش می تواند بکوشيد تا مفهوم پرستش را به آنان بشنا. بگوييد

   .هنگام رويارويِی قوِم خدا با شيطان داشته باشد سخن بگوييد

  .يک يا چند مورد زير می تواند در جلسات گفتگوی شما مورد بررسی قرار گيرد

  .همه انسانها به وسيله خدا خلق شدند – 1

  .کليسا، قوم خاص خداست – 2

  کنند او زندگی میقوم خدا برای جالل  – 3

مسيحيان به شکل های بسياری از ديگران متمايز شده اند اما يکی از آن تفاوت ها اين  – 4
  .است که آنها خدا را از طريق عيسی مسيح، پرستش می کنند

  .پرستش شايسته از سوی خدا مشخص می گردد نه از سوی انسان – 5

  .پرستش، حرمت بخشيدن به خداست – 6

  .کل نمودن به خداست فارغ از هر نااميدی و ياسپرستش، تو – 7



  .خدا يک ساختمان فيزيکی نيست بلکه خود مسيحيان هيکل خدا هستند" هيکل "  – 8

کتاب مقدس پيغام حقيقی خدا به بشريت است و بايد به دقت و با جديت مورد مطالعه  – 9
  .قرار گيرد

  .ويت آنان نوشته شده استکتاب مقدس برای قوم خدا و به منظور تشويق و تق – 10

  .من می خواهم بيشتر دربارۀ خدا بدانم تا بتوانم ديگران را در پرستش ياری دهم – 11

    .من می خواهم اراده خدا را متابعت کنم نه اراده خودم را – 12

هر شخص، پيش از آنکه در پرستش فرو رود بايد نيازی شخصی را در اين  –اقدام دوم  - ب
پذيرش ذهنی او نسبت به اين حقيقت که انجيل تنها راِه دستيابی به . باشد باره احساس کرده

آمادگی برای پرستش دربرگيرنده اعتقاد راسخ، نگرش و طرِز . نجات است، آغازگِر عمل اوست
    .فکر و عمل است

  .مصمم باشيد که اکنون خود را کامًال وقف خدمت خدا نماييد

کتاب مقدس برای جذب مردم به سوی خدا در خود مثبت را دربارۀ قدرت ) تفکری( روحی 
   .پرورش دهيد

هنگامی که پرستش می کنيد احساسات خود . با فرد ديگری دربارۀ پرستش صحبت کنيد
   .رامرور نماييد

در عصر پيشرفته ای که مردم هر روزه در جستجوی ايده های نوين هستند اين بيان کتاب 
. گفته است عقيده ای کهنه و منسوخ به نظر می رسدمقدس که خدا از طريق عيسی مسيح سخن 

اگر چه افراد دنيوی ممکن است نسبت به هر آنچه که مقدس است بی توجه باشند اما شخصی که 
چنين . از خدا می ترسد خالق خود را به عنوان خداوند می شناسد و در طلِب تکريم اوست

ا انسان معاصر را به نجاِت در او فرا تکريمی دربرگيرنده احترام به پسر او عيسی است که خد
اگرچه انسان ادعا می کند صداهای بيشماری را می شنود که به او می گويند چه . می خواند

چيزی را باور کند و چگونه پرستش نمايد اما تنها يک صدای حقيقی وجود دارد و آن صدای 
  .تدانشجوی امروزی به شدت نيازمنِد اين پيغام الهی اس. پسر خداست

يک پرستنده پيش از آنکه به . سرتاسر کتاب مقدس سرشار از اعمال شگفت انگيز خداست
عنوان يک خادم مسيح به موفقيت دست يابد اول بايد بدون هيچ ترديدی عاشِق پدر روحانی خود 

ممکن است مانع اصلی در مسير گسترش پرستش، متقاعد ساختن ديگران نسبت به . باشد
  .ا وجود خدا نباشد بلکه برانگيختن ميل به شراکت در پرستشی ناب باشدحقيقت کتاب مقدس و ي

به دانشجو کمک کنيد تا . معلمين بايد هشيارانه بنيادی را بنا کنند که هرگز متزلزل نگردد
به او کمک کنيد . او را با عظمت و هيبت خدا آشنا و لبريز سازيد. دريابد که عيسی واقعًا کيست

شار از وجد و شادی نسبت به نجاتی که خدا به او هديه داده است در خود تا حسی صادقانه و سر



وظيفه شما رهبری ديگران به سوی پرستش و درک اين مطلب است که خدا هدايِت . بپروراند
  .زندگی آنان را به عهده دارد و اينکه بايد شخص ديگری را با خدا و جالل او آشنا نمايند

به همين ترتيب آمادگی آنان . و فرد به فرد متغيير است حال و هوای بزرگساالن هر روزه
چنان چه فردی عميقًا به وسيله فيض خدا لمس شده است . برای پرستش نيز متغيير خواهد بود

بيان و . اگر چنين باشد پرستش خودجوش خواهد بود. بايد مشتاقانه در طلب اراده خداوند باشد
   .ص، متغيير خواهد بودتجلی پرستش با توجه به زمان و روحيه شخ

هنگامی که در حال تدريس مبحث پرستش به جوانان هستيد بياد داشته باشيد که آنها با نگاه 
    .به افراد بزرگسال مايلند يک زندگی سرشار و غنی را پيش روی خود ببينند

آنها ممکن است نگراِن تحصيل، ازدواج، شغل و يا ديگر مسائلی باشند که با موفقيت و 
اين عصر دنيوی و مدعی دفاع از آزادی در برابر . کام زندگی آينده آنان مرتبط استاستح

آنچه يک جوان نيازمند درک آن . محدوديتها به مسئله ای جدی برای جوانان بدل شده است
است، اين نکته است که خدا امروز از طريق انجيل افرادی را برای يک زندگی پر جالل برای 

بايد به جوانان کمک کنيد تا مقصود و هدف حيات انسانی را دريابند، با  شما. خود برمی گزيند
  .مفهوم و قدرت کالم او آشنا شوند و درک کنند که خدا انتظار پرستش از آنها دارد

  
  3اقدام  –پ         

خدا جاودان، )  1: ( معلمين کودکان بايد اين مطالب را با آنان در ميان بگذارند
خدا نيکو، رحيم، بردبار و )  2( ديدنی، و شايسته پرستش انسانهاست ، نا)غيرفانی (ناميرا

وعده های مبارِک خدا در عيسی مسيح از طريق انبيای عهد عتيق به ما )  3( مهربان است 
عيسی )  5( خدا از طريق پسر خود عيسی با انسان معاصر سخن گفته است )  4( رسيده است 

عيسی بزرگتر )  7( در آسمان و به دسِت راست خدا است؛  عيسی اکنون)  6( طبيعتی الهی دارد 
عيسی به خدا در آفرينش )  9( عيسی راستی و حقيقت را دوست دارد؛ )  8( از فرشتگان؛ 

خدا از )  11( پيغام کتاب مقدس، مکاشفه حقيقی خدا برای انسان است؛ )  10( جهان کمک کرد 
احترام شايسته به خدا احترامی )  12( او اطاعت کنند؛ مردم انتظار دارد تا به او ايمان داشته از 

تمامی انسانها بر اساس مکاشفه خدا از خود داوری )  13(    است که او خود از ما می طلبد؛
پرستش حقيقی، پرستشی است از جانب آنانی که اراده خدا را به انجام می )  14( خواهند شد؛ 

يک خادم خوِب خدا کسی )  16( حرمت به خدا؛  پرستش يعنی تقديم ستايش و)  15( رسانند 
من می خواهم خود را )  17( است که به ديگران کمک می کند تا خدا را محبت و ستايش کنند؛ 

   .برای خدمت خدا پاک نگاه دارم

  منابعی برای فعاليت پرستشی –2قسمت 

ده برای پرستش آئينی نيست که در آن به شرکت کننده تضمين داده شود که پاسخی آما
مشکل او به او داده خواهد شد اما به آنانی که با روحيه ای بيدار و در ورح تقدس و به عنوان 
اعتراف ايمان در پرستش شرکت می کنند تضميِن پيروزی بر گناه داده شده است و مادام که در 

وزی متعلق پير. ميان انسانهای گناهکار زندگی می کنند الهامات آنان آوايی روحانی خواهد داشت



هيچ ترديدی در پيروزی آنان . به آنهاست و نه آن محکوميتی که در انتظار جهان گناهکار است
    .نيست چرا که نجات خدا آشکار گرديده است

شخص می تواند در آن . مطمئن ترين منبع پرستشی برای يک پرستنده، کتاب مقدس است
در زير سه منبع پرستشی را . شی استحکمتی را بيابد که مرتبط با تمامی موقعيت های پرست

اين منابع، منابعی پيشنهادی . خواهيد يافت که شامِل مزامير، مکاشفه و قطعات سرودی هستند
   .است و نه تنها منابع موجود

  –استفاده از مزامير در پرستش  –الف 

>!--]if !supportLists[ --<·         و  اغلب مزامير شامل داد خواهی. مزامير ستايشی
اما در برخی از . درخواست، بيان اعتماد و اطمينان به خدا و اشارات ستايشی است

در برخی نمونه ها . مزامير عمِل ستايش است که از برجستگی و برتری برخوردار است
محور برخی از ).  119، 104، 9، 8مزامير ( بنياِن ستايش، خلقت و مکاشفه خداست 

برای قوم خود به انجام رسانده و نيز يادآوری تاريخ  مزامير ديگر، اعمالی است که خدا
  >--]endif[-- !<). 106، 105، 78مزامير ( مقدس اين قوم است 

>!--]if !supportLists[ --<·         مزمور  –مزاميِر دادخواهی، اعتراف، و شکرگزاری
ينده درخواست سرا. بيانگر قلبی است که در ايام بيماری نام خداوند را می خواند 6

مزمور متمرکز بر التيام و تسالی شخصی نيست بلکه بيشتر خواهان زندگی است که او 
از برکِت آمرزش گناهان  32مزمور . را قادر سازد تا باز بتواند تسبيح خداوند را بخواند

. شگرگزاری مضمونی است که غالبًا در پس رهايی ظاهر می شود. سخن می گويد
در اين نوع مزامير شاهد فريادهای شخص به درگاِه خدا  .بحران به ياد آورده می شود

شکرگزاری . پس خدا گوش فرا می دهد، پاسخ می دهد و خالصی می بخشد. هستيم
به عنوان نمونه هايی از  116و  107، 100به مزامير . نتيجه اين فرآيند است
  >-- ]endif[-- !<.شکرگزاری نگاه کنيد

>!--]if !supportLists[ --<·         تنها . مرثيه، فرياد ياس و نااميدی است –مرثيه
مرثيه ها در نهايت، بيانگر اعماد کامل . خداست که می تواند در آن شرايط ياری رساند

در کنار . بی ترديد وارد عمل خواهد شد                  به خدا و ايمان به اين نکته است که او
ه ها می توانند شخصی و يا بيانگر مرثي. کتاِب مراثی برخی از مزامير نيز مرثيه هستند

سرايندۀ مزمور سوال . يک نمونه بارز از مرثيه است 13مزمور . تفکر يک گروه باشند
او نگران ).  2 – 1آيات ( می کند که تا به کی غم زده و فراموش شده باقی خواهد ماند 

اين حال او با ).  4 – 3آيات ( است که شريران از اين مسئله درک ديگری داشته باشند 
عناصر ).  6 – 5آيات ( اعتماد خود را به رحمت بی پايان خدا و نجات او اعالم می نمايد 

نظر کرده ( ، دادخواهی )تا به کی ( ، گاليه)ای خداوند : ( اصلِی اين مرثيه به اين ترتيبند
--!<).سرود خواهم خواند( ، و ستايش )توکل می دارم( ، اعتماد)مرا مستجاب فرما

]endif[ --<  

>!--]if !supportLists[ --<·         استفاده از کتاب مکاشفه در پرستش– >! --]endif[ --
<  



   –خدايی سزاوار ستايش و بره ای غالب، سزاوار ستايش 

پرسشی که در کتاب مکاشفه به آن پاسخ داده می شود اين است که چرا شخص بايد به 
و متحمل رنج گردد هنگامی که ظاهرًا شرارت نام عيسی مسيح ايمان داشته باشد و به خاطر ا

بخش اول مربوط به شخص . بر نيکويی غالب خواهد آمد؟ اين سوال شامل سه قسمت است
بخش ديگر مربوط به مرحله نبرد . عمل خدا در عيسی مسيح با فرد مرتبط است. خداست

شان دهنده اين کتاِب نبوتی شامل بخش ديگری است که ن. ميان نيروهای نيکی و شر است
" از او با عنوان . خدايی است که بر تخت خود نشسته و تمامی خلقت او را می پرستند

جالل و " ياد می شود زيرا از آنجا که او همه چيز را آفريده است سزاوار دريافت " قدوس 
  .4نگاه کنيد به مکاشفه باب . است" اکرام و قدرت

دا مقصود خود را در عيسی مسيح به کتاب مکاشفه نشان می دهد که خ 5محتوای باب 
در نتيجه به دست . او بر صليب کشيده شد اما پيروزمندانه قيام نمود. انجام رسانده است

تنها برۀ غالب شده است که می تواند طوماری را که شامل . راست خدا در آسمان قرار گرفت
و به دليل آنچه که هست  او نيز به خاطر آنچه انجام داده. حقايق قطعی آينده است باز نمايد

  .سزاوار ستايش و اکرام و جالل است

>!--]if !supportLists[ --><!--]endif[ --<·         شخص و عمِل عيسی  –اطمينان از پيروزی
به خاطر او ايمانداران می دانند که پيروزی بر شر و . مسيح، پيروزی بر شرارت را قطعی ساخت

به شيوه ای نبوتی  22-  6مکاشفه . قط مسئله زمان استمسئله ف. شيطان، پيروزی قطعی است
اما هيچ ترديدی نسبت به نتيجه نهايی اين پيکار . پيکار ميان نيکی و شر را به تصوير می کشد

بنابراين کامًال منطقی است که مسيحيان خدا را بپرستند و نام مسيح را که به او . وجود ندارد
و  5 – 4وجه به صحنه های ستايشی در مکاشفه بابهای با ت. اعتماد کامل دارند ستايش کنند

   .يقين و اطمينان از پيروزی، مسيحيان نمونه ای مناسب برای دعاها و پرستش های خود دارند

   –سرود های روحانی در پرستش  Hymnاستفاده از قطعات ) پ

ده در عهد جديد است آما Hymnچند بيت از سروده هايی که تقريبًا شبيه به قطعات 
می توانيد از متون کتاب مقدسی برای شکل دهی به سرود خود استفاده کنيد يا اينکه از . کنيد

    .خالقيت خود در اين زمينه سود جوييد

  الگوهای فعاليت پرستشی و تعمق  –  3قسمت 

در . ريزی کنيد در اين قسمت به تجربه خواهيد آموخت که چگونه برای پرستش برنامه
خصوصی  –خواسته شده تا سه جنبه پرستش را شناسايی کنيد  تکاليِف زيراز شما

و طرحی ساختاری برای هر يک از  –، گروه های کوچک، جماعت های بزرگ )شخصی ( 
  .آنها بريزيد

که در دروس قبلی ارائه شده اند را   نظراتی –الگويی برای پرستش فردی    خلق –الف 
ارائه نماييد که دارای يک يا چند عنصر از  يک طرح پرستشی با کاربرد انفرادی. مرور کنيد

    .ستايش، مرثيه، سرودخوانی، دعا، شکرگزاری: عناصر زير باشد



  خلق الگويی برای پرستش در يک گروه کوچک  –ب 

يک طرح پرستشی برای استفاده . که در دروس قبلی ارائه شده اند را مرور کنيد   نظراتی
ستايش، : ی يک يا چند عنصر از عناصر زير باشددر يک گروه کوچک ارائه نماييد که دارا
    .مرثيه، سرودخوانی، دعا، شکرگزاری

  خلق الگويی برای پرستش در يک جماعت بزرگ  –پ 

يک طرح پرستشی برای استفاده . نظراتی که در دروس قبلی ارائه شده اند را مرور کنيد
ستايش، : عناصر زير باشددر يک جماعت بزرگ ارائه نماييد که دارای يک يا چند عنصر از 

    مرثيه، سرود خوانی، دعا، شکرگزاری

 


