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 ترس از دوست داشته نشدن 
   جرمی پیر   نویسنده: 

واقع   دیگران  تمایل  مورد  یعنی  داشته شویم. دوست داشته شدن  داریم دوست  ما دوست 
هاي دل آدمی  ترین محرك شدن. میل به این که دیگران به ما تمایل داشته باشند یکی از قوي 

ام این ولع ِ مورد تمایل دیگران واقع شدن باعث شده است افرادي که در شرایط  است. دیده 
ام آیا  درمانده گردند و حتی احمقانه رفتار کنند، تا به آن جا که شک کرده عادي معقول هستند  

و    –گونه حماقت را دارم  ي این مغزشان با مغزي دیگر جایگزین شده است یا نه. من نیز تجربه 
 شما نیز.  

آورترین موضوعات ممکن در فرهنگ کنونی این است که کسی عاري از جذابیت،  یکی از مالل 
اقد شایستگی الزم براي جلب توجه دیگران به شمار آید. بارها پیش آمده است که  ناپسند، یا ف

ام که در نهایت با مردي نه چندان قابل اعتماد ازدواج کرده است، صرفاً به  زنی محترم را دیده 
چنین برعکس. دوست  این دلیل که او اولین کسی بوده که به وي ابراز تمایل کرده است. هم

رایج در روابط اجتماعی ماست که همه جا حضور دارد، از کششی که در سکوت  داشته شدن پول  
هاي  هاي دیجیتالی جلب توجه که در رسانه شود تا ژتن میان دو شخص در یک مهمانی ایجاد می 

خواهیم  خواهیم دوستمان بدارند، به همین دلیل می کنیم. ما می اجتماعی با یکدیگر مبادله می 
 الیک بگیریم.  هاي اجتماعی در شبکه 

مقدس،  کند؟ بیایید با استفاده از چند تم در کتاب مقدس چه کمکی به فهم این تجربه می کتاب 
 به سراغ حل این موضوع برویم.

 . خداوند ما را چنان آفریده تا دوست داشته بشویم.  1

پیش از سقوط در گناه و در باغ عدن، دوست نداشتن میان اشخاص وجود نداشت. شکی نیست  
نمی ک زندگی می ه  باغ  زیر درختان زیباي آن  کامل  اگر یک جامعه  کردند دقیقاً چه پیش  دانیم 

ي میان آدم و حوا بتواند چیزي فراتر از ازدواج به ما آموزش دهد، آن این  آمد. اما اگر رابطه می 
اط  ها را چنان خلق کرد تا بدون ترس از شرم و طرد شدن با یکدیگر ارتباست که خداوند انسان 

). اما لعنت گناه  25:  2ها عریان و در عین حال خالی از شرم بودند (پیدایش  برقرار کنند. آن 
ها را متوجه ایرادات  ها را از یکدیگر جدا کرد، ترس و شرم را به میانشان راه داد، و انسان آن 

ن ساخته  ). آدمیان از یکدیگر و نیز از خالقشان جدا شدند. ما چنا7: 3خودشان و دیگران کرد (
 ایم تا ارتباط برقرار کنیم. ایم تا دوست داشته شویم، زیرا ساخته شدهشده
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. دوست داشته شدن به معناي مورد تمایل واقع شدن است. مورد تمایل واقع شدن جزئی از  2
 احساس تعلق است.  

ه  هاي سلیمان آن چ شوند. در غزلها به چیزهایی که به نظرشان ارزشمند است جذب می انسان 
گردد و به ما یک اصل حاکم بر تمامی  شود توصیف می منجر به حفظ صمیمیت میان زن و شوهر می 

به شکل خالصه    10:  7دهد: پیوند میان میل و تعلق. این به خوبی در  روابط انسانی را آموزش می 
» به بیان دیگر، زن  .من از آن محبوب خود هستم و اشتیاق وي بر من است  بیان شده است: «

نماید.  کند زیرا شوهر به وضوح میلش به وي را ابراز می در رابطه با شوهرش احساس امنیت می 
ي کلیدي پیوند ارتباطی است،  این اصل در روابط انسانی صادق است: دوست داشته شدن مولفه 

 ایم. پیوندي که ما براي آن طراحی شده 

 ل واقع نشدن.  . دوست داشته نشدن یعنی مورد تمای 3

ي دوست داشته نشدن این است که ما را به یاد خصوصیات نامطلوبمان، یعنی آن  بدترین جنبه 
اندازد. این خود نوعی طرد شدن است. ما  پنداریم می هایمان که ارزشمند نمی دسته از ویژگی 
 ه باشیم. خواهیم به اجتماع تعلق داشتایم که میترسیم زیرا چنان ساخته شده از طرد شدن می 

پس اگر این موضوع را مهندسی معکوس کنیم، خواهیم دید که ترس از دوست داشته نشدن  
می شدن  طرد  از  ما  که  واقعیت  این  است.  شدن  طرد  از  ترس  معناي  به  نهایت  ترسیم در 

آور نیست، به خصوص که خداوند ما را جوري آفریده که با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم.  شگفت 
ایم تا تر نیز طراحی کرده است. ما ساخته شده ما را براي یک نوع صمیمیت اساسی اما خداوند  

شود براي ترس از دوست داشته نشدن به دنبال  به خدا تعلق داشته باشیم. همین باعث می 
 راه حل مناسبی باشیم. 

 تعلق داشته باشیم.    خداوند ایم تا به  . ما چنان ساخته شده 4

ست تا نخست به او و سپس به یکدیگر تعلق داشته باشیم. ترس از  خداوند ما را چنان ساخته ا
کند. اجازه دهید توضیح بدهم:  دوست داشته نشدن توسط مردم ممکن است این نظم را تهدید  

خواهیم در چشم مردم مطلوب باشیم، در نتیجه اغلب احساس خداوند به خودمان را که  ما می 
مردمان است کوچک  احساس  از  می برتر  می تر  فراموش  ما طرد  کنیم مسئلهشماریم.  اصلی  ي 

شدن از سوي مردم نیست، بلکه طرد شدن از سوي خداوند است. ترس از این که مردم ما را  
دوست نداشته باشند ممکن است نشانگر آن باشد که مزیت مهم عمیقاً دوست داشته شدن  

گوید محبت پدر به  اش می ایم، دوست داشتنی که عیسی درباره توسط خداوند را فراموش کرده 
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). در سراسر جهان هیچ 26:  17ي محبت او به خود عیسی است (انجیل یوحنا  قومش به اندازه 
 شود. تر از این یافت نمی احساسی عمیق 

و نیز به    داشته توان گفت خداوند شما را دوست  شمارد و می . خداوند شما را ارزشمند می 5
 .  دارد   محبت شما  

کنم. محبت خداوند فقط تالشی براي قوت قلب  یل درمانی صرف را مطرح نمی من در این جا انج
پندارید مطلوبید نیست. محبت او بسیار برتر از  دادن راجع به این که شما بیش از آن چه می 

این است. معنایش این است که ارزشی که برایتان قائل است مبتنی بر دالیلی است که بسیار  
اي هستند که دارا یا فاقدشان هستید. او براي شما ارزش قائل  تر از کیفیات شخصیتیعمیق 

کند. گرچه گناه شما  ي منحصر به فردي هستید که هستی او را منعکس می است زیرا شما نمونه 
انعکاس را تیره کرده است، خداوند می  باشید. او در شما  آن  او  از آن  نهایت شما  خواهد در 

 ).  49: 15؛ اول قرنتیان 29 :8بیند (رومیان تصویر عیسی را می 

ها بدین معنی است که نه فقط خداوند به شما محبت دارد. او شما را دوست دارد. به  ي این همه 
بیان دیگر، آن احساسی که سلیمان براي زنش داشت یا آدم براي حوا داشت فقط بازتابی از  

زیرا محبتش را در    دانداشتیاقی است که خداوند به قومش دارد. او قومش را ارزشمند می 
 عیسی به مردم معطوف کرده است و از این رو مردم را ارزشمند ساخته است.  

دوست داشته شدن از سوي خداوند پیامد محبت اوست. به محض آن که به آن محبت کامل  
 اعتماد کنید، ترس از دوست داشته نشدن از سوي مردم فروکش خواهد کرد.

 

مقدسی در دانشگاه الهیات سادرن  ي کتاب و استادیار مشاورهدکتر جرمی پیر مشاور دانشجویان  
هم  او  است.  کنتاکی،  ویل،  لوئیس  از  باپتیست،  و  باپتیست  کلیفتون  کلیساي  کشیش  چنین 

 باشد.  می  The Pastor and Counselingمولفین 

 

 منتشر شده است.  تاكتیبل این مقاله در مجله 
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