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 بخشايش : فصل هفتم

 یقين ی است ولی مسيحی از منفورترین فضایل اخالقی یكیدر گفتار پيش گفتيم آه پاآدامن
 آه اآنون مورد بحث است به یندارم آه این نظریه درست باشد به نظر نگارنده موضوع

. »همسایه خود را چون خود دوست بدار«:گوید ی مسيحيت مقانون. مراتب منفورتر است
باشد از این رو با وظيفه  یهم م» دشمن«شامل » همسایه«  آلمهیچون در اخالق مسيح

ده دارد آه بخشایش عقيده هرآس عقي. شویم یسخت بخشایش گناهان دشمنانمان مواجه م
 را ی یا چيزیدانيم آه آس یزم مآید و خود ما ال ی پيش می است تا اینكه مثال جنگیا پسندیده
دچار طوفان خشم و .  ما مطرح آندی موضوع بخشایش را برایآن وقت اگر آس. ببخشيم

 ی عالی را دشوار و خيلیاین طور نيست آه مردم این ناموس اخالق. شود یغضب ما م
ها آدم را  این گونه حرف« :گویند یشمارند و م یبدانند، بلكه آن را تنفرآميز و قابل تحقير م

 ی یا آليمیاگر شما لهستان« : خواهند بپرسندی و نصف خوانندگان االن م»سازد یمشمئز م
همان . نگارنده هم در همين جا گير است» آردید؟ ی آلمان چه فكر میبودید راجع به گشتاپو

 نجات خود از خطر مرگ و شكنجه نباید ی برایگوید حت ی مسيحيت به من میطور آه وقت
در این جا . رو شوم چه خواهم آرده ب  روی با چنين موضوعیدانم وقت ییم، نمدروغ بگو

 ناشایسته خواهد بود بلكه به شما یخواهم بگویم من چه خواهم آرد البته عمل من خيل ینم
بينم این تعليم  یاین اختراع من نيست و درست در قلب مسيحيت م. بگویم آه مسيحيت چيست

اهان ما را ببخش چنان آه ما نيز گناه آنندگان به خود را گن« :گوید یوجود دارد آه م
  . »بخشيم یم
  

آامال واضح شده است آه اگر ما .  بخشيده شویمی نيست آه از طریق دیگریآمترین اميد
این آار به هيچ وجه دو راه ندارد، بلكه فقط یك . مردم را نبخشيم خود ما بخشيده نخواهيم شد

توان آرد  ی دو آار مید؟ به هر صورت البته سخت است، ولراه در پيش است؛ چه باید آر
به ریاضيات  ی آند، فوری شروع می به تحصيل ریاضی آسیوقت. تر بشود  آسانیآه قدر

به همان ترتيب اگر . آند ی ساده شروع میپردازد بلكه از ابتدا به فرا گرفتن جمع ها ی نمیعال
آه طرز بخشيدن را یاد بگيریم، ) اقعا بخواهيمهمه بسته به این است آه و( ما واقعا بخواهيم

مثال از ابتدا .  آلمان را در نظر بياوریمیتر از موضوع گشتاپو ان آسیشاید باشد آه یك امر
 آه ی خطاییشروع آنيم زن و شوهر خود و یا والدین و اطفال و یا نزدیكان خود را برا

اند ببخشيم، شاید این موضوع ما را   آه شاید درهفته گذشته زدهینسبت به ما آرده و یا حرف
 دوست ی آنيم درست بفهميم آه معنیتوانيم سع ی مشغول بدارد و دیگر این آه تا میچند

 آه باید همسایه را مثل نفس خودم دوست یداشتن همسایه مانند نفس خود چيست؛ بدین معن
بيند آه  یآند م ی محاال واقعا من چقدر خودم را دوست دارم؟ اآنون آه نگارنده فكر. بدارم

اوقات از اجتماع خود نيز  ی بعضی به شخص خود ندارد و حتیا واقعا حس عشق و عالقه
 اش این یمعن» همسایه ات را دوست بدار« این جانب آه یپس ظاهرا برا. برد ی نمیا استفاده

ضوع را  قبال این موی و من بایست»او را دلپذیر بدان« یا» به او عالقه داشته باش« نيست آه
  . درك آرده باشم



  
 یآیا من خودم را آدم.  عالقه پيدا آردیشود به آس ی و آوشش و به زور نمیزیرا با سع

 به این علت نيست آه خودم ی اوقات این طوراست، ولیدانم؟ متاسفانه گاه یخوب و آراسته م
آدم شود آه خودم را  یدوست داشتن نفس باعث م. را دوست دارم، بلكه برعكس آن است

پس اگر . دانم ی میدارم آه خود را آدم خوب ی بدین علت خود را دوست نمی بدانم، ولیخوب
اش را دوست داشته باشد مستلزم این نيست آه آنها را هم مردمان خوب و   هسایهیآس

آنند آه بخشایش  ی مردم فكر میزیرا بسيار.  آمك استیاین خودش خيل.  بداندیدلپذیر
 نيستند، ی بدیاست آه تشخيص بدهيم آنها باالخره واقعا آن قدر آدم هااش این  یدشمنان معن

 خود نه یترین دقایق زندگ در روشن.  هستندی معلوم است آه مردمان بدی آه گاهیدر حال
توانم با  یم. شمارم ی آثيف و شریر میدانم، بلكه خود را خيل ی نمیتنها خود را آدم خوب

توانم  یپس به همان طور هم م. ام نظر افكنم آه آرده ی آارهاییوحشت و انزجار به بعض
آنم به یادم  یاآنون آه فكر آن را م.  آنمیتلق از عمليات دشمنانم را با نفرت و انزجار یبعض
 از یباید نسبت به عمليات آدم بد تنفر داشت ول« :اند  مدتها قبل گفتهیآید آه معلمين مسيح یم

مدتها . آار عبارت دیگر از گناه متنفر باشم نه از گناهبه . »خود آدم بد نباید نفرت داشت
شود آه  ی آرد آه چطور میدانست و فكر م ینگارنده این فرق احمقانه و گمراه آننده م

   از فاعل آن اعمال متنفر نباشد؟ ی متنفر باشد ولیشخص از عمليات دیگر
  

ام و آن شخص خود   بودهه یك نفر در تمام عمرم چنينساليان بعد متوجه شدم آه من نسبت ب
هم خود را آماآان   آه هر چه از جبن و فریب و آز خود منزجرم، بازیبدین معن. من هستم

 یدر حقيقت علت اصل.  است در این موضوع نبودهیهيچ گاه آوچكترین اشكال. دوست دارم
ون چ. ام  است آه به شخص خود داشتهیام به واسطه محبت این آه از این صفات منزجر بوده

ام غصه  مسئله آه من مرتكب این فجایع شدهپس از آشف این . خودم را دوست داشتم
 آه ما نسبت به ظلم و خيانت داریم یخواهد یك ذره از نفرت ینتيجه مسيحيت نمدر . خوردم یم

یك آلمه هم از آن چه در این موضوع . بورزیم ما باید نسبت به اعمال بد نفرت یبل. آم شود
 خود نفرت یها حال باید به همان درجه آه از عيب در عين یول. د حذف گرددگفته شده نبای

 ی چنين اعمالیداریم، نسبت به معایب دیگران نيز متنفر باشيم و افسوس بخوریم آه بشر
 اصالح شده و یك بشر ی و به یك طریقیآرده و اميدوار باشيم آه اگر ممكن باشد یك روز

 را در ی داستان فجایع شرم آوریآه فرض آنيد شخص این است یمحك واقع.  گرددیواقع
 شود آن سرگذشت راست یدهد آه معلوم م ی می روی بعد اتفاقیول. خواند یها م روزنامه

 :گوید یآیا شخص در وهله اول م.  آه توضيح داده شده فجيع نيستینيست و یا آن طور
یوس شده و با عزم أیا این آه م»  تا این درجه شریر وجود ندارندیخدا را شكر آه اشخاص«

برد، چون دشمنان او را  یداند و از آن داستان لذت م ی حكایت اوليه را جدا راست میراسخ
  بدتر از حد امكان مجسم آرده است؟ 

  
سان  است آه اگر تا آخر دنبال شود انی باشد بدبختانه این قدم اولیاگر فكر شخص مطابق دوم

تر   سياهی آرزو آند آه رنگ سياه آمیآند؛ زیرا اگر فرضا شخص یرا به شيطان مبدل م
 هم یآند آه رنگ خاآستر ی شود بعدا همين شخص آرزو می او عملی این آرزویباشد، وقت

 هم اصرار یباالخره چنين شخص. آند آه رنگ سفيد هم سياه شود یسياه شود و بازهم اراده م
 ی بد آفریده و هيچ گاه از چنين آوته نظریداوند دوستان او و ما را خيلخواهد ورزید آه خ
.  خواهد آردی هميشه در عالم تنفر مطلق زندگی براینتيجه چنين آدمدر . دست نخواهد آشيد

آیا دوست داشتن دشمنان معنيش این است آه نباید آنها را تنبيه .  فراتر بگذاریمیاآنون قدم
 اگر الزم شود ی خود را دوست بدارد، معنيش این نيست آه حتیآرد؟ خير، زیرا اگر آس

 ی شد، عمل صحيحی مرتكب قتلیاگر آس.  مرگ حاضر نكندی تنبيه خود خود را برایبرا



پس به . آه مطابق مسيحيت است این است آه خود را تسليم عدالت نموده و مجازات شود
را محكوم به مرگ آند و نيز  ی آامال حق دارد آه مردی مسيحیعقيده نگارنده یك قاض

ام و   شدهی آه مسيحینظر این جانب از وقت.  آامال حق دارد آه دشمن را بكشدیسرباز مسيح
 ندارد آه از آتاب مقدس استناد آرده یها قبل از جنگ همين بوده است در این جا مورد مدت
را » آشتن« یعاد ی از آن معنی قتل است آه یكی دو آلمه برایدر یونان» قتل مكن «بگویيم

آند  ی این نقل قول را تكرار می عيسیباشد و وقت یم» یآدم آش« ی به معنیدهد و دیگر یم
ظاهرا همين فرق در اصل . برد ی را به آار می و مرقس و لوقا آلمه آدم آشیدر انجيل مت

 ی آه هر معاشرت جنسی نيست، همان طوری آدم آشیهر آشتن.  آلمه نيز هستی عبریمعن
  . »چه باید آرد« : تعميد دهنده آمده پرسيدندی سربازان به نزد یحيیشود، وقت یحسوب نمزنا م

  
 یك ی هم وقتیچنين عيس او هيچ گاه به آنها پيشنهاد نكرده آه از ارتش خارج شوید، هم

 ی یك مسيحیموضوع شواليه یعن.  به او ندادی را مالقات نمود چنين پيشنهادیسرهنگ روم
 از عقاید بزرگ مسيحيت است آه جنگ چيز ییك. ع از حق آماده است دفایمسلح آه برا

آند، شایسته احترام است؛ گر چه آامال این  ی آه جنگ را تحریك می است و شخصیمهيب
 آه فهم آن دشوار است آن نوع تحریم نصفه آاره است آه یدانم، چيز یجانب او را مشتبه م
 و یسار گر چه باید جنگ آرد، باز با شرمآنند آه  ی و تصور مباشد یامروزه متداول م

 از جوانان با حرارت یاین احساس است آه بسيار.  باید بدان مبادرت نمودیسرافكندگ
در . دارد ی را از خدمت به ارتش آه حقا باید از لذت این عمل برخوردار شوند، باز میمسيح
 شجاعت است یجه حتم زنده و از صميم قلب آه نتيی این خدمت روحی آه طبعا بایستیحال

 مجاز باشد آه عمليات دشمن را بد دانسته و یخوب، اگر آس« : بگویدیشاید آس. انجام گيرد
جواب این »  چيست؟ی و نظریات عادیاو را تنبيه نماید و بكشد، پس فرق ميان اخالق مسيح

 ابد یافراموش نكنيد آه ما مسيحيان معتقدیم آه انسان بر. است آه یك دنيا فرق وجود دارد
 است آه در یهای ی آه واقعا اهميت دارد، آن آثار آوچك یا پيچيدگیزنده است، بنابراین چيز

 ی یا دوزخی بهشتی مانده و باالخره او را مبدل به موجودیشخص باقمرآز و درون روح 
  . نماید یم
  

ود لذت  تنفر داشته و از تنفر خی نبایستیول اگر الزم شود ممكن است مبادرت به قتل آنيم،
و به .  نباید از تنبيه لذت ببریمی را تنبيه آنيم، ولیدر صورت لزوم ممكن است آس. ببریم

خواهد حرف خود را به  ی می آه شخصی آن حسیعبارت دیگر در درون ما حس نفرت یعن
منظور این نيست آه همين امشب همه ما تصميم بگيریم آه !  بنشاند باید آشته شودیآرس

مقصود این است . دهد ی نمی رویاین طور تغييرات ناگهان.  نداشته باشيمدیگر چنين احساس
 ی در ما بروز آند، روز به روز و سال به سال و در سرتاسر زندگیآه هروقت چنين حس

 غير ممكن یالبته این آار مشكل است ول.  نموده و آرام آنيمیخودمان باید آن را سرآوب
 ی آنيم همان طوریآنيم، باید سع ی را تنبيه میم، و آسآشي ی هم آه ما آدم می وقتیحت. نيست

 آرزو آنيم آه آاش این ییعن. آنيم نسبت به دشمن هم فكر نمایيم یآه نسبت به خودمان فكر م
آدم بدآار نبود و اميدوار باشيم آه در این جهان یا در جهان آینده اصالح گردد و به طور 

ز محبت داشتن به همسایه آه در آتاب مقدس گفته منظور ا. خالصه واقعا خير او را بخواهيم
  .  آه باید خير او را بخواهيمیبدین معن. شده همين است

  
 عشق و عالقه داشتن به او الزم نيست و به عبارت دیگر، مجبور نيستيم تعریف او را یول

 آند آه در این ینگارنده تصدیق م.  آه چنين نيستی است در صورتینموده بگویيم آدم خوب
 آیا ی ندارند باید دوست داشت، ولیتن را هم آه هيچ چيز دوست داشیصورت باید اشخاص

 این آه خودتان ی داریم؟ شما خودتان را دوست دارید فقط برایخود ما هم چيز دوست داشتن



. خدا مایل است آه ما همه اشخاص را به همان طریق و به همين دليل دوست بداریم. هستيد
تا بفهميم این تعليم چگونه اجرا .  شخص خودمان باشيم به دستمان داد را آهیا او نمونه

شاید اگر .  پيش رفته و همين قانون را نسبت به مردم دیگر مراعات آنيمیپس بایست. شود یم
و این محبت . شود یتر م ن طور ما را دوست دارد، آار آسانبه خاطر بياوریم آه خدا هم همي

 هستيم ی شخصيتیآنيم ما داریم نيست، ما دارا ی آه فكر میا  و برجستهیبه خاطر صفات عال
 مانند ما یمخلوقات.  باشيمی نداریم آه دوست داشتنیواقعا دليل دیگر. شود یآه وجود ناميده م

دانند  یعمال از نفرت لذت برده و ترك آن را مثل ترك مشروبات و یا ترك تریاك سخت مآه 
   .  دارندیچه چيز دوست داشتن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            


