
   دو بدهكار /هاي عيسي  تشريح مثل
  )50 -36 :7لوقا ( 

، سلسله مقاالتي در زمينه تفسير و درك بهتر  توانيم از اين شماره بسيار خوشوقتيم كه مي
اين مقاالت از كتابي تحت .  هاي عيسي در چارچوب فرهنگ روزگار عيسي منتشر سازيم مثل

دكتر كيم تان دكتراي .  مه شده است نوشته دكتر كيم تان ترج" هاي عيسي مثل"عنوان 
، محققي است  واسطه مطالعات گسترده و عميق خود در زمينه الهيات بيوشيمي دارد، اما به

 . مقدس ذيصالح در مسائل الهياتي و كتاب

، عيسي را براي  نام شمعون خوانيم كه يك فريسي متشخص به ، مي50 -36 :7در لوقا 
كند  نشيند و شروع مي ، زني بدكار پشت سر عيسي مي رهبر سر سف. كند صرف غذا دعوت مي

سپس پايهاي او را با . به اشك ريختن بر پايهاي عيسي و خشك كردن آنها با موي سر خود
مسلكانش از اينكه عيسي به چنين زني اجازه  فريسي و هم. كند عطري گرانبها تدهين مي

ل خود، با نقل حكايت دو عيسي طبق روش معمو. كنند داده كه لمسش كند، تعجب مي
اين ماجرا را در چند صحنه مورد مطالعه و . دهد بدهكار، درسي روحاني به آنان مي

  . دهيم تشريح قرار مي

   دعوت فريسي:  صحنه اول 

براي درك بهتر و درست اين ماجرا، الزم است از آداب و رسوم مردم فلسطين در 
  . روزگار عيسي آگاهي كوتاهي كسب كنيم

   هسر سفر

بر سر . ، براي صرف غذا مرسوم بود ، دعوت از واعظ ميهمان در روز سبت در آن زمان
نشستن در اطراف يك ميز .  گرفت سفره يا ميز، وعظ آن روز مورد بحث و بررسي قرار مي

مردم عادي ميز نداشتند، و بر . دهندة متمول بودن و يا داشتن مقامي در جامعه بود نشان
  .نشستند اي مي رهروي زمين دور سف



   حضور روستائيان در ميهمانيهاي دهكده

ها،  ها، بزم اي از شهر، حضور يافتن در ضيافت ، براي مردم روستا يا محله در آن دوران
توانست وارد  درها هميشه باز بود و هر كس مي. آمد شمار مي ها، يك سرگرمي به و جشن

اهالي .  ها حالت خصوصي نداشت هماني، مي در آن زمان. شود بدون آنكه دعوت شده باشد
رسيد؛ اگر هم  روستا آزاد بودند كه وارد ميهماني شوند؛ گاه غذايي هم به آنها مي

اي است كه  اين صحنه. شدند بردند و سرگرم مي رسيد، الاقل از گفتگوها لذت مي نمي
  .شود امروز هم در بسياري از دهات مشرق زمين ديده مي

   يسيمفهوم پا در روزگار ع

؛ هنوز هم  رفت ، پايها ناپاك و عاملي براي توهين بشمار مي در ميان مردم مشرق زمين
در عهدعتيق آمده است كه بزرگترين توهيني كه فرماندهي .  در بعضي مناطق چنين است

توانست به دشمن مغلوب بكند، اين بود كه به او دستور دهد تا روي زمين دراز  فاتح مي
، 1 :110، مزمور » انداز تو سازم دشمنانت را پاي«( را روي سر او بگذارد بكشد و پايهاي خود

اند، اگر ميزبان كفِ پاي ميهمان را  ، وقتي همه نشسته در جامعه مالزي). 9 :108، 8 :60
اين طرز فكر برخالف جامعة غربي است كه . كند ببيند، آن را نشانة گستاخي او تلقي مي

جامعة . آيد هم هستند و از آنها توجه كافي بعمل ميپايها چون ساير اعضاي بدن م
هنگام ورود به  ، به همين جهت آوردند؛ به ، پايها را ناپاك بحساب مي خاورميانة زمان عيسي

  .شستند بايست آنها را مي خانه مي

   نوازي در روزگار عيسي رسم ميهمان

در ": نويسد ، ميباشد پژوهشگري كه با رسوم و عادات اجتماعي خاورميانه آشنا مي
اگر ميهمان يك رابي بود، همة . آمد ، امري عادي بحساب مي ، بوسيدن ميهمان مشرقزمين

،  در خانه. بايست در قسمت ورودي خانه بايستند و دست او را ببوسند مردان خانواده مي
تدهين سر ميهمان با روغن معطر . شد، شستن پايهاي ميهمان بود اولين كاري كه انجام مي

  .".يز رسمي پسنديده بود، اما الزامي نبودن



   نوازي كوتاهي شمعون در ميهمان

،  در واقع. اما وقتي عيسي وارد خانه شمعون شد، خدمتكاران پايهاي او را نشستند
،  اين موضوع. جا آورده نشد ، در مورد او به هاي مرسوم در آن جامعه هيچيك از تحيت

او هيچ آبي براي .  ن فريسي نسبت به عيسي داشتنشانگر ديد تحقيرآميزي بود كه شمعو
قصور در . ، او را نبوسيد شستن پايهاي عيسي نياورد و طبق رسم آن زمان نيز براي تحيت

، واقعاً نشانة تحقير كردن او، يا حداقل بيانگر رتبة بسيار باالي  هاي ميهمان بوسيدن گونه
اين احتماالً سبكترين .  تدهين نكرداو سر عيسي را نيز با روغن. ميزبان در جامعه بود

  .تحقيري بود كه شمعون در حق ميهمان خود انجام داد

، به آن ميهماني  و نه يك ميهمان عادي)  استاد مذهبي(عنوان يك رابي  گرچه عيسي به
. جا آورده نشد دعوت شده بود، اما در خانه شمعون هيچيك از اين رسوم در مورد عيسي به

اي بود كه او براي  ريزي شده اين قسمتي از تحقيرِ برنامه. گير بودقصورات شمعون چشم
، اين سؤال را  شدة شمعون نسبت به ميهمانش گستاخي حساب. عيسي در نظر گرفته بود

  .اش دعوت كرد سازد كه چرا اصالً او عيسي را به خانه مطرح مي

آيد و حتي   حساب ميناديده گرفتن و يا غفلت از انجام اين كارها، تحقير ميهمانان به
اي پايين از جامعه تعلق  شايد بطور ضمني گوياي اين طرز فكر باشد كه ميهمانان به طبقه

،  وقتي يك ميهمان. اين دقيقاً همان كاري است كه شمعون در مورد عيسي انجام داد. دارند
  .تر شود، تحقير كردن او امري است بسي جدي رتبه و مهم شمرده مي شخصي عالي

  زن بدكار:  ة دومصحن 

زني كه در آن شهر زندگي " -شود  ، وارد صحنه مي دومين شخصيت اين داستان
  . شناخت شمعون فريسي كامالً او را مي. او يك روسپي بود. " ناپاكي داشته است

اما او رفت و پشت سر عيسي .  آن زن نيز مثل ساير اهالي روستا در مجلس حضور يافت
آن زن در ": گويد الصليبي چنين مي يكي از مفسرين بنام ابن. اددر كنار پايهاي او ايست



دانست كه عيسي از گناهان او باخبر است و همينطور بدليل  پشت سر عيسي ايستاد چون مي
  ".كشيد كه به صورت او بنگرد احترامي كه براي شخص عيسي قائل بود، خجالت مي

  كاري كه زن براي عيسي كرد

او پايهاي عيسي را . اس و قابل توجه براي عيسي انجام داداما اين زن چهار كار حس
اين زن يا همراه با عيسي . ، آنها را خشك كرد و بوسيد و سپس با عطر تدهين كرد شست

گويد كه از آن زماني كه وارد خانة فريسي  وارد شده بود و يا قبل از او، چون عيسي مي
، Bailey، طبق نظر  پس). 45آيه (»  ه استآن زن از بوسيدن پايهاي او باز نايستاد«،  شده

، با كوتاهي در انجام مراسم  آن زن شاهد بود كه چطور شمعون هنگام ورود عيسي به خانه
  . ، او را تحقير كرده است احترام و تحيت

شويم كه آن زن در ابتدا، فقط به قصد تدهين پايهاي  از اين متن چنين متوجه مي
وچكي از مرمر سفيد كه پر از عطر گرانبهايي بود، به همراه عيسي آمده بود، چون شيشه ك

اي براي شستن  ولي شايد قصد نداشت كه پايهاي عيسي را بشويد، چون هيچ وسيله.  داشت
همراه نياورده بود، براي همين از مويهاي خود براي خشك كردن  و خشك كردن آنها به

داني خود را نسبت به شخصي كه خواست قدر آن زن با اشتياق عميقي مي. استفاده كرد
  .گناهان بسيارش را بخشيده بود، ابراز كند

  ارزش آن عطر

. ، وارد آن خانه شد آن زن در حاليكه شيشة كوچكي از عطر گرانبها در دست داشت
عطري بود كه زنان اطراف گردن ":  يكي از مفسرين اين عطر را چنين توصيف كرده است

اين ... كردند رسيد، از گردن آويزان مي  تا زير سينه ميزدند و شيشة آن را كه خود مي
دليل اهميت چنين ). Edersheim ("شد عطر جهت خوشبو كردن نَفَس و بدن استفاده مي

خواست از شغل نادرست خود  اكنون كه او مي.  ، كامالً واضح است عطري براي يك فاحشه
گرفت كه آن را روي پايهاي پس تصميم .  دست بشويد، ديگر نيازي به اين عطر نداشت

  .عيسي بريزد



   اي لطيف و خودجوش صحنه

او . ، دلشكسته شد زماني كه او به منزل شمعون رسيد، با ديدن صحنة توهين به عيسي
انتظار .  رغم اين تحقيرها، سكوت اختيار كرده است متوجه شد كه چطور عيسي علي

آن زن . كرد ها را تحمل مي دشمنيرفت كه عيسي اعتراض كند ولي او همة تحقيرها و  مي
توانست عيسي را  او خودش نمي. حتي ديد كه شمعون عيسي را به رسم تحيت نبوسيد

توانست الاقل پايهاي  مي: نظرش رسيد توانست بكند؟ ناگهان فكري به پس چه مي. ببوسد
 كرده يا جو را فراموش بين و ستيزه ، درحاليكه حضور مردان كوته بنابراين. عيسي را ببوسد

وقتي به عيسي رسيد، نتوانست از گريستن .  طرف عيسي رفت ناديده گرفته بود، به
  .خودداري كند

اما بجاي اينكه آن اشكها را از صورت خود پاك كند، گذارد تا آنها بر پايهاي استاد 
 زماني كه بر.  ، پايهاي عيسي را شست جاي شمعون و خدمتكارانش ، به اين ترتيب بريزند؛ به

  .اي براي خشك كردن ندارد روي پايهاي عيسي خم شده بود، متوجه شد كه حوله

بنابراين با موهاي خود پايهاي ! اي نداشت كه از شمعون درخواست حوله كند فايده
، پس از بوسيدنِ مكرر آنها، شيشة عطر را روي پايهاي او خالي  سپس. عيسي را خشك كرد

  .كرد

   تجلي قدرداني و جبران

، براي مردان مذهبي كوردل كه ناظر ماجرا  دهنده و درضمن لطيف نة تكاناين صح
او با انجام چنين . كرد ، پرستش خود را تقديم خداوند مي اين زن. آور بود بودند، شرم

، باز كردن  براي يك زن. كاري سعي كرد تا قصور و توهين شمعون فريسي را جبران كند
، از  ، هيچكس اي با ديدن چنين صحنه. يع بود، كاري بس شن موي سر در حضور مردان
  .بردند سر مي همه در بهت و حيرت به. دانست چه بگويد ، نمي شمعون گرفته تا ميهمانانش



بوسيدن پايهاي عيسي نه تنها . بخشد ، اثر خاصي به اين روايت مي كار زيباي اين زن
اي بود بسيار  ، بلكه جلوهعملي بود براي جبران كاري كه شمعون از انجام آن تعلل ورزيد

  . آشكار از فروتني و پرستش

، اين زن قصد داشت مرهمي بر روي زخم دل و رنج عيسي بنهد كه  برخالف شمعون
آور اين است كه همة اين كارها بدون بيان  نكتة شگفت. ناشي از كوردلي شمعون بود

از احساس قدرداني و اي چنين زيبا و لطيف برخاسته  اي انجام شد؛ در برابر صحنه كلمه
  .نمود ، بيجا و مزاحم مي ، هر كالمي ستايش

   يك قضاوت اشتباه:  صحنة سوم 

   علت اصلي دعوت فريسي

اين شخص اگر «، اين فكر بود كه  زدة شمعون در مقابل عمل آن زن العمل شگفت عكس
 زيرا كند ، هر آينه دانستي كه اين كدام و چگونه زن است كه او را لمس مي نبي بودي

، اين بود كه بفهمد آيا او  تنها دليل دعوت شمعون از عيسي). 39آيه (»  گناهكاري است
  . زده شمعون اين بود كه عيسي نبي نيست گيري شتاب نتيجه.  واقعاً نبي است يا نه

   انتقاد از عيسي

اند، چون او و دوستان  كردند كه نجس شده ، شمعون و دوستانش احساس مي عالوه به
  .شمردند ، نجس مي دليل تماس با آن زن اش عيسي را به يفريس

توزي مدعوين نثار آن زن شد؛ ولي پس از آنكه او با اشكها پايهاي  در ابتدا، كينه
ها متوجه عيسي شد زيرا كه او مانع كار  عيسي را شست و با موهايش خشك كرد، دشمني

  .آن زن نشده بود

، عملي است كامالً  مرد و زن در مالً عام، تماس بدني  در فرهنگ سنتي مشرق زمين
ها بايد  در بعضي از جوامع شرقي حتي امروزه نيز زن. ، حتي اگر زن و شوهر باشند ممنوع



، ديدن  بين و ميهمانانش بنابراين براي فريسي خرده. تر از شوهرانشان راه بروند عقب
.  دهنده د بسيار تكان، امري بو صحنة لمس عيسي توسط آن زن و عدم ممانعت خداوندمان

براي شمعون . ، او زني بود گناهكار و هميشه هم گناهكار بحساب خواهد آمد از نظر شمعون
  .غير قابل باور بود كه او صادقانه توبه كرده باشد

   واكنش عيسي در مقابل زن و شمعون

 اين واقعاً. كرد در اينجا، عيسي قدرداني يك گناهكارِ بخشيده شده را دريافت مي
اي كه  گردد، گوسفند گمشده  است كه به خانه و جامعة خود بازمي" دختر گمشده"داستان 

عيسي مشتاق خوشامدگويي به او بود، ولي رهبران مذهبي به هيچ . پيوندد به گله خود مي
اين . عنوان حاضر به انجام چنين كاري نبودند، خصوصاً با توجه به اين كه او يك زن بود

. آمدند حساب مي ، انسانهايي درجه دوم به ري بود، در جايي كه زنانيك جامعة مرد ساال
آنها اجازة دادنِ شهادت در دادگاه . طبقة اجتماعي زنان مساوي با افراد نابالغ يا سفيه بود

، اولين شاهدان زن بودند، جاي  ياد آوردن اين مسأله كه بعد از قيام عيسي به. را نداشتند
  . بسي حيرت است

اي شمعون چيزي دارم «:  ، گفت يسي چه بود؟ او شمعون را مخاطب قرار دادهواكنش ع
رفت كه  كار مي اي بود كه در خاورميانه براي شروع صحبتي به اين جمله» . كه به تو بگويم

شمعون با خطاب كردن . رسيد و شنونده مايل به شنيدن آن نبود چندان خوشايند بنظر نمي
اش را  ، بطور غير مستقيم كوتاهي) ، معلم مذهبي ي رابييعن ("استاد"عنوان  عيسي به

اگر عيسي اليق نام استاد بود، پس مطمئناً لياقت احترامات خاصِ .  عنوان ميزبان پذيرفت به
  .، كاري كه شمعون انجام نداده بود آن نام را نيز داشت

    مثَل-صحنه چهارم  

را قانع كند كه اين زن واقعاً توانست شمعون فريسي و ديگر مدعوين  عيسي چطور مي
، و اصالت توبه و  توبه كرده و نياز دارد كه در جامعه پذيرفته شود؟ آنها او را طرد كرده

رغم كار بزرگي كه براي خداوندمان كرده بود، مورد شك و ترديد قرار  بخشايشش را علي



او داستاني : داد عيسي همان كاري را كرد كه هميشه در چنين شرايطي انجام مي. دادند
آمد، مطمئناً ما يك بحث فلسفي در مورد  اگر چنين موردي در غرب پيش مي. تعريف كرد
  . انداختيم راه مي ، ازدواج و موضوعات مربوط به آن به اخالقيات

معادل ( دينار 50 ، اولي. ، داستاني بسيار ساده در مورد دو بدهكار بود اين مثَل
  ). معادل دستمزد دو سال( دينار 500 دوميبدهكار بود، )  دستمزد دو ماه

بنابراين وقتي عيسي اين دعا . " گناه" مساوي است با " قرض"مقدس كلمة  در تمام كتاب
  .» هاي ما را ببخش قرض«معني اين بود كه  ، دقيقاً به» هاي ما را ببخش قرض«را آموخت كه 

  :كند ، عيسي نكاتي را عنوان مي در اين داستان

آنان در . مشكل هر دو يكي بود.  قادر به بازپرداخت بدهي خود نبودند، آن اشخاص
  .آنها به كمك نياز داشتند. آمد قبال قرضشان كاري از دستشان برنمي

. دهنده با ميل خود، هر دو آنها را بخشيد وام. هر دو مورد لطف و بخشش قرار گرفتند
گناهان ما را «،  بنابراين. شدبا  مي" لغو كردن قرض" به معني " بخشيدن"كلمة يوناني 

، همانطور كه در دعاي » هاي ما را لغو كن قرض«تواند مترادف باشد با  ، دقيقاً مي» ببخش
داران خود  هاي ما را ببخش چنانكه ما نيز قرض قرض«:  ، عيسي به ما چنين آموخت رباني
  .» بخشيم را مي

كدام يك از «: ز شمعون پرسيدعيسي ا. تنها فرق بين اين دو بدهكار، مبلغ بدهي بود
اي حاكي از احتياط آغاز  پاسخ شمعون با جمله» .آن دو او را زيادتر محبت خواهد نمود

، گريزناپذير  منطقِ مثَل.   شمعون متوجه شد كه به دام افتاده است"... كنم گمان مي": شد
نيز حقيقت اين اصل امروز . كند آن كسي كه بيشتر بخشوده شد، بيشتر محبت مي: بود

  .دارد



   ارتباط مثل با كار زن و شمعون:  صحنه پنجم 

توانست شمعون و مدعوين را  عيسي مي. توانست در همانجا خاتمه يابد اين داستان مي
ولي او . آزاد بگذارد تا در مورد مفهوم آن مثَل كه به اندازة كافي آشكار بود، فكر كنند

خواست آن را در مورد اين زن  ، اكنون عيسي مي با بيان اصل بخشش. ماجرا را خاتمه نداد
  .آمد ، توهين بحساب مي عيسي دو كار كرد كه با توجه به فرهنگ مشرق زمين. بكار ببرد

   تحسين آن زن

، معمول  در يك جامعة مردساالري. اوالً، او در حضور مردها، آن زن را تحسين كرد
ولي عيسي آزادانه . مردان پست گردند،  عمل آيد و در عوض نبود كه از زني قدرداني به

  . ، اعالم داشت آميز خود را نسبت به توجه و احترام آن زن نظر تحسين

   نوازي شمعون ايراد از ميهمان

نوازي شمعون   خود را دنبال كرد و از ميهمان اما گويا اين كافي نبود؛ پس عيسي گفتة
يهمان از يكديگر در خصوص نحوه ، اگر ميزبان يا م در جامعة مشرق زمين.  ايراد گرفت

، از يكديگر  ، با تعارفات آورند و بر عكس پذيرايي دلگير شوند، موضوع را به روي خود نمي
  .آمد ادبي بحساب مي بنابراين عيسي شكايتي كرد كه يك بي. كنند تعريف مي

ار نوازي شمعون بسي اما توجه به اين نكته مهم است كه عيسي شكايت خود را از ميهمان
آيه (» ... پس بسوي آن زن اشاره نموده به شمعون گفت... «: سازد مؤدبانه مطرح مي

، شمعون   صورت عيسي بطرف آن زن برگردانده شده ولي در واقع مخاطب اصلي).44
ادبي  كرد، بي ، به شمعون نگاه مي گفت اگر عيسي هنگامي كه اين سخن را مي. باشد مي
كند  ، كاري مي بينيم كه چطور با مهارت مان را در اينجا ميولي ما ماليمت خداوند. بود مي

، عيسي  در عين حال. تا شمعون عمق تحولي را كه در آن زن اتفاق افتاده بود، درك كند
  .، مورد قدرداني قرار داد زني را كه نياز به تشويق و دلگرمي داشت



،  ابتداي ورود آن زنشمعون از همان » ؟ بيني اين زن را نمي«: عيسي به شمعون فرمود
من «به اين معني كه » ... به خانة تو آمدم«:  عيسي سپس گفت.  به چيز ديگري توجه نداشت

ولي .  نوازي و تحيت را نسبت به من انجام ندادي ميهمان تو شدم ولي تو آن سنت ميهمان
  ».، قصور تو را سخاوتمندانه جبران كرد كني اين زن كه تو تحقيرش مي

  : كوتاهي شمعون اشاره فرمودبه سه عيسي

شكايت عيسي اين نبود كه شمعون پايهاي او را . » آب بجهت پايهاي من نياوردي« -1
بايست نقش خدمتكار را  شد كه شمعون مي ، چنين استنباط مي ، چون در آنصورت نشست

ولي اگر آن فريسي به او آب داده بود، عيسي با كمال خوشحالي پايهاي خودش . ايفا كند
و چه تفاوتي نيز بين .  ، آن زن پايهاي عيسي را با اشكهايش شست اما در مقابل.  شست را مي

شمعون از آوردن آبي كه قابل دسترس و ارزان بود، ... شود اين دو شخص ديده مي
امتناع ورزيد، ولي آن زن اشكهاي خود را تقديم عيسي كرد، اشكهايي كه باارزش بود و از 

  . گرفت درد و رنج نشأت مي

بوسيدند؛ شاگردان  هاي يكديگر را مي ، گونه اشخاص همسطح» . مرا نبوسيدي« -2
عنوان سالم به ارباب خود، و پسران نيز براي  بوسيدند؛ خادمين به دست استاد خود را مي

، يهودا در باغ  برخالف اعتقاد عمومي. بوسيدند تحيت والدين خود، دست آنها را مي
، دست عيسي را بوسيد و نه گونة او را، چونكه  دن عيسي به سربازانجتسيماني براي شناسان

  .يك رابطة استاد و شاگردي بينشان حكمفرما بود

، تدهين سر با  جهت طراوت بخشيدن به ميهمانان» . سر مرا به روغن مسح نكردي« -3
 در .آن روغن با قيمت ارزان و به فراواني در دسترس بود. روغن زيتون امري معمول بود

بنابراين آنچه . ، پايهاي عيسي را با عطري گرانبها تدهين نمود ، اين زن مقابل عمل شمعون
تو حتي آن روغن زيتون ارزان را از من «:  عيسي قصد داشت به شمعون بگويد، اين بود كه

  »!اي را براي من فدا كرد ، ولي ببين كه اين زن چه چيز ارزنده دريغ كردي

   آمرزش گناهان



گويم گناهان او كه بسيار است  از اين جهت به تو مي«: به ميزبان خود فرمودعيسي 
در . عيسي گناهان او را در آنجا نيامرزيد، چونكه قبالً آمرزيده شده بود» ...آمرزيده شد

  .كند ، تأييد مي اينجا عيسي فقط آنچه را كه قبالً در زندگي او بوقوع پيوسته

، كناية ديگري به »نمايد ، محبت كمتر مي  يافتآنكه آمرزش كمتر«عيسي با گفتنِ 
منظور عيسي از اين گفته اين نبود كه تأئيد كند شمعون عادل است يا گناهانش . شمعون زد

. خواست آگاهي كم او را نسبت به گناهان بسيارش به او گوشزد نمايد سبك هستند؛ بلكه مي
هاي شمعون در  كوتاهي. داد ن ميبنابراين او كه كم آمرزيده شده بود، محبت كمي هم نشا

گير  ، روح خرده دهندة عمق بعضي خصائل منفي همچون غرور، خودبيني ، نشان مورد عيسي
  .و تبعيض جنسي بود

   دو گناهكار، دو واكنش

، زني است كه با  نخستين. كند ، درواقع شنونده را متوجه دو گناهكار مي اين مثَل
، شمعون  دومين. دهد ، محبت بسيار نشان مي در پاسخشود و  گناهان بسيارش پذيرفته مي
اي نسبت به گناهان بسيارش ندارد و نيازي به لطف و رحمت  فريسي است كه هيچ آگاهي

  . كند و اگر محبتي هم نشان دهد، كم است نيز احساس نمي

خواست عيسي را  شمعون مي. شود اي از هويت عيسي براي ما آشكار مي در اينجا نكته
عيسي نه تنها .  عيسي پيروزمندانه از اين آزمايش گذشت.  ايد كه آيا نبي است يا نهبيازم
هاي ديگران را نيز  گذرد، بلكه درونِ افكار و قلب دانست كه در قلب آن زن چه مي مي
  .ديد مي

   فريسي اعتراض دوم : صحنه ششم 

و » رزيده شدگناهان تو آم«: گويد ، عيسي دو نكته را به آن زن مي در اين مرحله
  ».؛ به سالمتي روانه شو ايمانت تو را نجات داده است«



اين كيست كه گناهان را هم «: مدعوين سؤال نهايي را از خودشان پرسيدند
، خاتمه  جواب ماند و داستان نيز بدون پاسخ به آن اين سؤالي بود كه بي» آمرزد؟ مي

عيسي انتهايي براي اين داستان قائل ها،  هاي بزرگ انجيل همچون بسياري از داستان.  يافت
  .اي برسد گذارد تا شنونده خودش به نتيجه شود و مي نمي

   ما در حضور عيسي

؟  داديم ، كدام نوع واكنش را نشان مي اگر ما جزو يكي از حضار در آن ميهماني بوديم
  واكنش فريسي را؟ واكنش زنِ بخشيده شده را؟ يا واكنش حضار تماشاگر را؟

پيراية  آاليش و بي ، پرستش و ستايش خالص و بي ت كه بسياري از ايماندارانجالب اس
،  جاي تحسين نگريم و به گاه نيز با شك و ترديد به توبه آنان مي.  نوايمانان را دوست نداريم

، تماشاگري  مانيم بعضي نيز فقط تماشاگر باقي مي.  دهيم آنان را مورد انتقاد قرار مي
  ! تفاوت بي

اي همچون آن زن را نشان  ش همة ما پرستشي خالص و صميمي و فداكارانهاما كا
؟ آيا از عظمت بخشايش  ، آگاه هستيم كه چقدر گناهكاريم آيا برخالف فريسي.  داديم مي

  ؟ دهيم تناسب عظمت آمرزش خود، به مسيح محبت نشان مي ؟ آيا به خود آگاهيم

   ترجمه ريما ميناسيان

  

  

  

  



  سامري نيكو /  يهاي عيس تشريح مثل
  )37 -25 :10لوقا ( 

هاي خداوند ما  ، سلسله مقاالتي را آغاز كرديم در بارة تشريح مثل در شماره گذشته
در اين شماره به بررسي داستان معروف .  شان عيسي مسيح در چارچوب تاريخي و فرهنگي

 . سامري نيكو خواهيم پرداخت

هاي باير يهوديه  سوي اورشليم در تپه  كيلومتر به26 جادة اريحا، در مسيري حدود
كس بود؛ سفر در چنين  اي دورافتاده كه همچون مسافرش تنها و بي جاده.  كشيده شده است

توانست مسافت قابل  هر چند اين مسافر مي. باشد اي طبعاً خالي از خطر نمي جاده
كه او هيچ فرصتي گير كننده بود  اي از جاده را ببيند، ولي حملة دزدان چنان غافل مالحظه

آنها آنقدر . توانست مقاومت كند ولي تعداد راهزنان بسيار بود او مي. براي فرار پيدا نكرد
زماني كه به هوش آمد، . او را زير حمالت خود قرار دادند تا اينكه به حالت بيهوشي افتاد

ده را به احساس كرد كه در حالت نوسان قرار دارد و درد ضربات وارده واقعيت اتفاق افتا
هنگامي كه توانست دور و بر خود .  بتدريج متوجه شد كه سوار بر االغي است. ياد او آورد

ديد باور كند چون رهانندة او آخرين كسي بود كه او  را ببيند، نتوانست آنچه را كه مي
  ....توانست تجسم كند كه به نجات او بيايد مي

لطفي كه همة موانع نژادي و مذهبي را ،  مثَل سامري نيكو در مورد لطف و شفقت است
اين مثل در مورد محبت به همسايه است هر چند كه آن همسايه كسي جز . شكند در هم مي

كنندة اين مثِل معروف اين است كه ما محبت خالصانة خود را  نكتة ترغيب. دشمن ما نباشد
  . ، ابراز كنيم نسبت به خدا با نشان دادن لطف و شفقت نسبت به مردم

   اولين سؤال

اولين قسمت گفتگو .  اين داستان شامل دو گفت و گو است ميان عيسي و يك فقيه يهودي
ظاهراً اين » ؟ چه كنم تا وارث حيات جاوداني گردم«:  شود كه با سؤال آن فقيه شروع مي



بايست  رسد چون يك فقيه و عالِم در شريعت موسي مي مورد و بديهي بنظر مي سؤال بي
آن فقيه چنين » . از شريعت اطاعت كن تا وارد حيات جاودان شوي «-ا بداند پاسخ آن ر

در واقع دليل .  آموخته بود كه اگر از شريعت اطاعت كند، حيات جاودان را خواهد يافت
، امتحان شخص عيسي و نظر او در مورد شريعت بود، چون  اصلي طرح چنين سؤالي

،  عيسي احكام مربوط به سبت. ودندرهبران مذهبي يهود نسبت به عيسي مشكوك ب
عنوان  هاي معبد را زير پا گذاشته بود و بزرگان يهود او را به چيزهاي نجس و قرباني

  .شناختند كه برخوردي تند و برخالف رسوم و شريعت دارد شخصي مي

: او پرسيد. ، عيسي اين سؤال را با طرح سؤال ديگري پاسخ داد طبق آداب مشرق زمين
: بياني ديگر، عيسي فرمود يا به» ؟ خواني ات چه نوشته شده است و چگونه ميدر تور«
، نقل از  هنگام فراگيري شريعت). Bailey(»  خواهم تفسير مفسرين شما را بشنوم مي«

اي امري عادي  براي معلمين شريعت گفتن چنين جمله. هاي گذشته الزم و ضروري بود رابي
و در اينجا . »... ولي رابي ديگر چنان گفته...  نين گفتهفالن رابي چ«:  آمد كه بحساب مي
  .خواست كه آن فقيه نظرات مفسرين تورات را بازگو كند عيسي مي

 كه 5 :6 مقدس نقل قول كرد؛ از تثنيه ، آن شخص فقيه از دو قسمت از كتاب در مقابل
 كه 18 :19 ويانباشد و همينطور ال ، روح و فكر مي در مورد دوست داشتن خدا با تمام قلب

عيسي از شنيدن چنين پاسخي .  در مورد دوست داشتن همسايه به اندازة خودمان است
در پاسخ نقل قول آن .  تحت تأثير قرار گرفت و اعالن كرد كه پاسخ صحيح را شنيده است

  » . چنين بكن كه خواهي زيست« نقل كرد كه 5 :18 ، عيسي از الويان18 :19فقيه از الويان 

    سؤالدومين

، درست متوجه شده است و اكنون بايد برود  عيسي به آن فقيه فرمود كه از نظر الهياتي
 در يك زمان " بكن"كلمة » . چنين بكن كه خواهي زيست«: و طبق آن زندگي كند

عقيدة عيسي  به» . دائماً چنين بكن كه دائماً خواهي زيست«استمراري است به اين معني كه 
تواند با خدا رابطة صحيح داشته   شريعت تنها راهي است كه انسان مينيز اطاعت كامل از

ولي آيا دوست داشتن دائمي خداوند با تمام قلب و فكر، و همچنين محبتِ هميشگي . باشد



؟ اين فقيه زيرك متوجه شد كه اين كار امري  نسبت به همسايه همچون خودمان ميسر است
 نشان دهد و براي رسيدن به اين " خود را عادل"؛ بنابراين سعي كرد تا  است غير عملي

  »؟ همساية من كيست«:  ، دومين بخش گفتگوي خود را با اين سؤال شروع كرد كه هدف

در بين يهوديان روزگار . باشد انگيز مي ، هميشه مسائلي وجود دارد كه بحث در مذهب
، يك " همسايه"اي يهود، بنا بر تعبير علم.  يكي از اين مسائل بود" همسايه"، مسألة  عيسي

اين آن پاسخي بود كه فقيه . ، يا كالً هر فردِ يهودي ديگر دوست يا خويشاوند يهودي است
ها و فريسيان نيز در معناي كلمة  مورد نظر انتظار شنيدنش را داشت چون همة رابي

كسي نبود  18 :19  مذكور در الويان" همساية"القول بودند، به اين معني كه   متفق" همسايه"
 " همسايه"افراد غير يهودي و اشخاص غريبه جزو اين » .يكي از افراد قوم يهود«جز 

  ». اجباري براي محبت آنها وجود نداشت«آمدند، بنابراين  بحساب نمي

، عيسي اين سؤال دوم را با تعريف اين مثل بزرگ پاسخ داد كه  طبق آداب مشرق زمين
  .  خواهيم پرداختاكنون ما در هفت صحنه به بررسي آن

   مرد زخمي:  صحنة اول

اي   كيلومتر، سفر پرمخاطره26 طول اي به مسافرت كردن از اورشليم به اريحا در جاده
گيرد، اطالعات زيادي  عيسي عمداً در مورد شخصي كه مورد تهاجم و دزدي قرار مي. بود

و يك يهودي بوده زنيم كه ا ، ولي حدس مي هر چند گفتة عيسي نامشخص است.  نداده است
، اين يهودي پارسا براي خودداري از  دليل وجود دشمني بين يهوديان و سامريان به.  است

ضربات وارده به آن شخص و رها .  ، راه ديگري را از اريحا در پيش گرفت عبور از سامره
،   نهباشد، اگر ، حاكي از مقاومت او در برابر دزدان مي شدن او در حالت نيمه جان و عريان

  .رفتند دزديدند و مي آنها فقط وسايل او را مي

ولي در مورد اين شخص . هاي شخص گوياي مليت او بود ، لهجه و لباس در خاورميانه
. ، محل زندگي و يا مذهب او وجود ندارد كند چون هيچ شواهدي دال بر هويت فرق مي

د تا نقطة حساس و مركزيت گذار عيسي همة اين جزئيات را با مهارت بسيار ناگفته باقي مي



گرفت كه او شخصيت مهمِ  اگر فرض بر اين قرار مي. اين ماجرا را مورد تأكيد قرار دهد
ديد، بدون هيچ  گذشت و او را در آن وضعيت مي يهودي بود، اولين مسافري كه از آنجا مي

، عيسي خشكي و  با كتمان هويت شخص مجروح.  شتافت شك و ترديدي به كمك او مي
در چنين شرايطي چه بايد كرد؟ قوانين موسي : دهد ناپذيري شريعت را نشان مي عطافان

بايست  ، مي دهد؟ طبق شريعت ، شفقت و فروتني چه تعليمي مي در مورد نشان دادن رحم
؛ ولي در مورد شخصي كه از هويت او با خبر نيستيم چطور؟ با  همه يهوديان را دوست داشت

اي از نمايش را به تصوير كشيد كه پر از تنش و  ، عيسي صحنه استفاده از حداقل كلمات
  .باشد كشمكش مي

   كاهن:  صحنه دوم

خدمتي كه او .  گشت ، به خانه باز مي كاهني پس از انجام خدمت خود در معبد اورشليم
بنابراين او خود را شخصي عادل و . ، واالترين خدمت در مذهب يهود بود در معبد داشت

،  پيمود و نه پياده مطمئناً او اين راه را در حاليكه بر االغي سوار بود مي.  اشتپند پارسا مي
فقط اشخاص فقير پياده . آمدند حساب مي چون كاهنان متعلق به افراد طبقة باالي جامعه به

  .كرد كردند و عيسي نيز چنين مي سفر مي

،  اه احساس وظيفهشريعت و فرامين مذهبي به همر.  آن كاهن در يك تنگنا قرار داشت
، مرد مجروح را ديد، دو نوع  هنگامي كه كاهن. خود مشغول كرده بود افكار آن كاهن را به

، ممكن است هنوز دزدان در كمين باشند و  اول آنكه. ترس عميق در خود احساس كرد
  .شد خود غافلگير شود، و دوم آنكه اگر آن مرد مرده بود، او حتماً نجس مي

، پنج مورد براي نجس شدن وجود داشت كه اولين   و شفاهي شريعتدر احكام مكتوب
، يك كاهن حتي اجازه ندارد به يك جسد  طبق قوانين. باشد مورد، دست زدن به جسد مي

اي حدود دو متر از او دور نگاه دارد تا چه رسد به لمس  نزديك شود و بايد خود را با فاصله
  . آن



كرد،  هن كسي بود كه در معبد خدمت ميكا. نتايج نجس شدن بس هولناك بود
ها بود؛  يك كنندة ده ، و گرد آورنده و پخش سرپرستي خدمات مختلفي را به عهده داشت

براي چنين . شد يك شريك مي درضمن او كسي بود كه همراه با خانوادة خود در آن ده
ويان يك بود كه توسط ال دهم از آن ده ، نجس شدن به معني محروم شدن از يك شخصي

همچنين براي مدتي از انجام خدمات . شد تا به مصرف كاهن و اهل خانة او برسد داده مي
تقديس مجدد . هاي چرمي حاوي آيات را بر خود ببندد شد و اجازه نداشت كيسه منع مي

  .شد آبرويي مي گير و پر هزينه بود و درضمن باعث بي مستلزم انجام مراسمي بود كه وقت

، همكاران و حتي  ؟ خانوادة آن كاهن شد داشت ظاري از اين كاهن ميبنابراين چه انت
آن فقيهي كه شنوندة داستان عيسي بود، همگي با تصميم او مبني بر ترك آن محل موافق 

كرد، اين بود كه اين كاهن قرباني يك سلسله احكام  آنچه عيسي در اينجا تأكيد مي. بودند
ام الهياتي و اخالقي سخت است كه از بيان قلب و ، احكامي كه مشتمل بر يك نظ شده است

اين كاهن خدمت خود را در . باشد جان كالم شريعت يعني لطف و شفقت خدا قاصر مي
. آمد معبد انجام داده و در راه بازگشت به خانه بود، خدمتي كه اوج پرستش بحساب مي

هماند كه هر چند اين كاهن ، چنين ف در اينجا عيسي با مهارت و آگاهانه با بيان اين داستان
، از انجام حكم  هايي از شريعت را مراعات كرده و نگاه داشته بود، اما با وجود اين بخش

  .خدا در مورد محبت به همسايه قصور ورزيده بود

   الوي:  صحنه سوم

بعضي متألهين چنين عقيده دارند كه اين . اين الوي نيز در راه بازگشت از اورشليم بود
دانست كه كاهني جلوتر از او در آن جاده در حركت است چون مسافرين  الوي مي

الويان در مقايسه با كاهنان متعلق به رتبة . اي را براحتي ببينند توانستند مسافت طوالني مي
معهذا تعلق به اين . تري از جامعه قرار داشتند و متعهد به انجام همة احكام نبودند پائين

رفت چون آنها مسئول آئين نيايش و امنيت ساختمان معبد  ار مياي بشم گروه امتياز ويژه
  .، سومين پسر يعقوب و ليه بودند الويان از تبار الوي. بودند



، در نتيجه اين گروه هيچ  ، هيچ زميني به اين سبط اختصاص نيافت هنگام ورود به كنعان
الويان (كردند   مييك محصول و دام را دريافت آنها ده.  درآمد مستقيم و دائمي نداشت

بايست به كاهنان  يك را نيز مي ، كه يك دهم از آن ده)24 -21 :18؛ اعداد 33 -30 :27
  ).27 -26 :18الويان (بدهند 

با .  ، امكان نجس شدن براي اين الوي نيز وجود داشت در صورت فوت آن مجروح
بشتابد، چون برخالف توانست به ياري آن شخص  ، اگر واقعاً مايل به كمك بود، مي اينحال
اين الوي واعظ تمام وقت نبود، بلكه نقش . شد ، آنقدرها هم براي او گران تمام نمي كاهن

او به شخص مجروح نزديك شد ولي از . ، چيزي همانند شماسان در كليساها كمكي داشت
ممكن بود خودش : او سه نوع ترس در خود احساس كرد. كمك به او خودداري ورزيد

كرد كه با عمل كاهني  م قرار گيرد؛ ممكن بود نجس شود؛ و نهايتاً اگر كاري ميمورد تهاج
شايد پيش خود فكر . ، ممكن بود مورد توبيخ واقع شود باالتر از خودش مغايرت داشت

  ."؟ اگر او زحمت كمك به اين شخص را به خود نداد، من چرا بايد بكنم"كرد كه  مي

 رد شد، چون كاهن نمونة بدي از خود بجا گذاشت و آن الوي تنها به اين دليل از آنجا
عيسي خاطر نشان ساخت كه او نيز .  يا احتماالً تمايل شخصي براي كمك وجود نداشت

  .پرستي شد قرباني نظام قانون

   سامري:  صحنه چهارم

يعني كسي (، يك يهودي عادي  شنوندگان عيسي منتظر بودند تا پس از كاهن و الوي
. وارد صحنه شود و به نجات شخص مجروح بشتابد)  هنان و روحانيون نيستكه جزو نظام كا

بنابراين ضربه رواني وارده به شنوندگان را تجسم كنيد هنگامي كه عيسي اعالم كرد كه آن 
شنيدن اين !  شود، كسي نيست جز آن سامري مورد انزجار عام شخصي كه وارد صحنه مي

از يك داستان خوب بود، چون آنها منتظر بودند كه آن ، كامالً برخالف انتظار آنها  موضوع
  .، كاهنان و روحانيون يهود را شرمنده سازد شخص غير روحاني



خصومت پانصد سالة يهوديان و سامريان بر سر اين بود كه اهالي سامره كه در اصل 
ل ، فقط پنج كتاب موسي را قبو پرست آميخته بودند و درضمن يهودي بودند، با اقوام بت

  .پذيرفتند داشتند و پرستش در هيكل اورشليم را نمي

ها  ، سامريان را همطراز با فلسطينيان و ادومي چنين انزجاري باعث شد كه يهوديان
آنكه ناني از سامريان «نوشته شده كه )  كتاب تفسير شريعت موسي(در ميشنا . قرار دهند

ها،  ، طبق تعليم رابي بنابراين» . بگيرد و بخورد مانند اين است كه گوشت خوك خورده است
. دريافت هر نوع لطفي از سامريان برابر بود با خوردن گوشت خوك كه قطعاً حالل نبود

هاي  سالها پيش از آنكه ميشنا نوشته شود، سامريان با ريختن استخوان انسان در صحن
به چنين شخصيت توانيد تنش برخاسته از اشاره  بنابراين مي. معبد، آن را نجس كرده بودند

فقيه مورد نظر ما كنجكاو است تا بداند حال كه . منفوري را در اين داستان تجسم كنيد
  .خواهد بگويد ، عيسي چه چيزي مي داستان به اوج خود رسيده

، بخصوص آنكه  مطمئناً وارد صحنه كردنِ سامري منفور، نياز به شهامت بسيار داشت
. كند دو رهبر مذهبي يهود، شخصيت برتري معرفي ميعيسي او را از نظر اخالقي نسبت به 

اي از پروتستانهاي ايرلند شمالي گفته شود  اين ماجرا درست مانند اين است كه براي عده
اگر عيسي امروز چنين داستاني براي يهوديان . باشد كه يك كاتوليك نيكوكارتر از آنان مي

تعريف چنين داستانهاي . شد انده مي خو"فلسطيني نيكو"كرد، مطمئناً اين مثل  تعريف مي
  . توز، نياز به شهامت واقعي داشت ، آن هم براي حضار كينه آميزي تحريك

او فقط يك . هنگامي كه آن سامري آن مرد مجروح را ديد، احساس ترحم كرد
رمق پيدا نكرد بلكه عميقاً تحت تأثير قرار  احساس عاطفي سطحي نسبت به آن مرد بي

  .ش را نسبت به او نشان دادگرفت و لطف خود

اوالً همچون .  ، آن سامري خود را به خطر بزرگي انداخت براي كمك به آن مجروح
عنوان  ، به اگر چنين خطري وجود داشت.  كاهن و الوي او نيز در خطر تهاجم قرار داشت

، مسلماً بيشتر از آن دو شخص مذهبي  نشين يك سامري آن هم در يك محدودة يهودي
، در معرض نجس شدن قرار  او نيز در صورت فوت آن مجروح.  گرفت مله قرار ميهدف ح



، انتقام خانوادة آن مرد  خطر سوم. داشت چرا كه بر هر سه آنها، همان شريعت حاكم بود
  .مجروح و جامعه بود

  بستن زخمها:  صحنة پنجم

 بستن زخمها . آن سامري بر زخمهاي آن مرد شراب ريخت و روغن ماليد و آنها را بست
ترين لوازم  در مشرق زمين روغن و شراب ابتدايي). 6هوشع (تصويري است از شفاي الهي 

، آن سامري  رغم همة موانع شرعي و خصومت ملي علي.  رفت كمكهاي اوليه بشمار مي
لطفي كه درخواست نشده بود، . آوري نسبت به آن يهودي مجروح نشان داد محبت تعجب

و بدين وسيله عيسي هدية محبتي را كه انتظار آن . داد نشان ميعدم شايستگي او را 
  .، چون سرمشقي قرار داد رفت نمي

   سوي مسافرخانه به:  صحنه ششم

، همچون خادمي او را در آن مسير  ، مرد مجروح را سوار بر االغ خود كرده آن سامري
ولي عيسي . باشد مي، درواقع پايان اين داستان  رسيدن آنها به مسافرخانه. هدايت كرد

خواهد توجه ما را به  عيسي مي. خواهد اضافه كند داستان را تمام نكرد، چون نكاتي را مي
اين نكته جلب كند كه چطور آن سامري شب را در كنار يهودي مجروح بسر برد تا از او 

و همينطور نشان )  م-41 :5اشاره به متي (مواظبت كند؛ اين همان رفتنِ ميل دوم است 
  . هندة شهامت و از خودگذشتگي بيشتر او استد

تجسم كنيد كه سرخپوستي يك .  بياييد اين قسمت از مثل را از زاوية ديگري بنگريم
كند و او را به جاي آنكه نزد  ، او را بر اسبش سوار مي كابوي مجروح را در بيابان پيدا كرده

پر از انزجار مردم آن شهر، چشمان . برد قبيلة خودش ببرد، او را به شهر غرب وحشي مي
اگر آن سرخپوست نگران زندگي خودش بود، .  بر اين سرخپوست دوخته شده است

،  ولي در عوض.  رفت كرد و مي بايست آن مرد مجروح را در جلوي دروازة شهر رها مي مي
كند و در حاليكه آن مرد مجروح را بر دوش خود  رود و اطاقي كرايه مي او به هتلي مي



رود تا شبانه از او مواظبت كند و انتظار نيز دارد كه صبح  كند، به طبقة باال مي يحمل م
  .باشد اين همان نكتة اصلي عمل شخص سامري مي. زنده از آن شهر خارج شود

سامري مورد انزجار و تنفر، همراه با يك يهودي كه بر االغ او سوار بود، وارد شهر 
امروزه . كاك و متخاصم ساكنين آنجا متوجه او بوديهودي اريحا شد در حاليكه نگاههاي ش

شود كه در محل حادثه توقف نكنند،  در خاورميانه و خاور دور نيز به مردم قوياً توصيه مي
اگر براي كمك توقف كنيد، . ، اطالع دهند ترين ايستگاه پليس مراجعه كرده بلكه به نزديك

. ت مجازات يا حتي اعدام شويدشما مسئول آن حادثه قلمداد خواهيد شد و ممكن اس
شخص . باشد ممكن بود يهوديان تصور كنند كه اين سامري مسئول جراحات مرد بيهوش مي

  .، بيش از پيش از خود شهامت نشان داد سامري با بردن مرد مجروح به مسافرخانه

  بازگشت موعود:  صحنه هفتم

 شخص سامري آنچه كاهن و الوي هيچ كاري براي آن شخص مجروح نكردند، اما اين
شخص مجروح هيچ پولي نداشت چون . را كه دزدان برداشته بودند، پرداخت كرد

عدم پرداخت پول مسافرخانه منتهي به دستگيري او . مهاجمين همة پول او را دزديده بودند
، او از آن  آن سامري دو دينار به صاحب مسافرخانه داد تا در مقابل. شد بابت آن بدهي مي

  !ح مواظبت كند و قول داد كه موقع بازگشت مابقي را نيز پرداخت كندشخص مجرو

: پرسد ترين سؤال را مي ، مهم برد و رو به فقيه كرده عيسي داستان خود را به پايان مي
.  مطمئناً شخص سامري: پاسخ كامالً واضح بود» كدام يك از اين سه شخص همسايه بود؟«

:  پس گفت.  را بر زبان آورد" سامري"توانست كلمة  ميدر اينجا مشكل اين بود كه آن فقيه ن
  ».آنكه بر او رحمت كرد«

اما آن فقيه » . برو و تو نيز همچنان كن«:  در جواب او عيسي براي بار دوم گفت
، هيچكس  بلي.  اي نيست دانست كه هيچكس قادر به نشان دادن چنين محبت ايثارگرانه مي

چنين محبتي داشته باشد، مگر آنكه تحت لطف و شفقت ،  قادر نيست از طريق حفظ شريعت
  .خدا قرار گيرد



 كه در آنجا عيسي 36 -6 :27 مثل سامري نيكو همچنين تفسيري است از لوقا
 " همساية"گويد كه دشمن خود را بايد  او مي» ...دشمنان خود را دوست داريد«: گويد مي

 تنها يك راه وجود دارد كه گويد كه ، عيسي مي در موعظة سر كوه!  خود بشماريم
تنها از طريق .  ، محبت به دشمن است فرزندخواندگي آسماني خود را نشان دهيم و آن راه

اين .  توانيم به شباهت پدرمان در آييم نشان دادن يك محبت اساسي و بنيادي مي
  . ترين چيزي است كه عيسي ما را خوانده تا از خدا سرمشق بگيريم سخت

   اين مثلموضوعات اصلي 

  : العاده بيان كنيم اي را از اين داستان فوق توانيم خالصه اكنون مي

، محبت و  دوم. گيرد يكسان در بر مي ، دوست و دشمن را به نخست اينكه محبت مسيحي
،  ، اين داستان سوم.  پرستش خدا امري است غير قابل تفكيك از محبت نسبت به همسايه

او براي نشان دادن دلسوزي خود، خطر .  استظاهركنندة شهامت واالي سامري 
با پرداخت بدهي آن شخص . سوءتفاهمات و انتقام و حمالت نژادي را بر خود هموار كرد

آن شخص مجروح مجبور بود كه اعتماد كامل خود را بر مرد .  بينيم ، ما صليب را مي مجروح
ما آن مرد .   خود ما استاي از اين نمونه. سامري بگذارد چون از كمك به خودش عاجز بود

ايم و نياز به آن سامري نيكو داريم تا ما را برهاند و  مجروحي هستيم كه در جاده افتاده
  .شفا را براي ما به ارمغان آورد

  ترجمه ريما ميناسيان

  
  
  
  
  
  



   شب رفيق نيمه/  هاي عيسي تشريح مثل
  )13-11:5لوقا ( 

هاي خداوند ما   كرديم در بارة تشريح مثل، سلسله مقاالتي را آغاز از دو شماره گذشته
در اين شماره به بررسي داستان ميهماني .  شان عيسي مسيح در چارچوب تاريخي و فرهنگي

 .شب به خانة دوستش آمد خواهيم پرداخت كه نيمه

اولين . خود آورد احتماالً سومين يا چهارمين ضربه بر روي در بود كه او را به
ها همچنان بر در كوبيده  ولي ضربه. كه بيشتر به زير پتو فرو برودالعمل او اين بود  عكس
شد و بلندتر شدن صداي آن او را مجبور كرد تا از تختخواب بيرون بيايد و پشت در  مي
صدايي آشنا از پشت در شنيده » ؟ خواهي ؟ در اين وقت شب چه مي كيست«: ، بپرسد رفته

ميهماني به منزلم آمده ولي چيزي .   دارماحتياج به كمك تو«:  گفت شد كه آهسته مي
  »؟ تواني كمي نان يا چيزي براي خوردن به من قرض بدهي آيا مي. ندارم تا بخورد

اين چكيدة مثَل جالب و گيرايي است كه عيسي پس از آنكه دعا كردن را به شاگردانش 
 يا "...ت از شماكيس": او سخنان خود را چنين ادامه داد و فرمود. تعليم داد، تعريف كرد

، فوراً توجه شنوندگان را جلب كرد و آنها را در   طرح چنين سؤالي"... فرض كنيد كه"
  .گيري قرار داد موقعيت تصميم

   ورود دير وقت ميهمان: 1صحنة 

دزدان در شب . ، مسافرت شبانه در اسرائيل امري غير عادي بود طبق نظر مفسرين
خواهند  كنند كه هدف خاصي دارند و نمي ر ميفقط كساني در شب سف. كنند دزدي مي

مثالً مريم و يوسف براي اينكه عيسي را از دست سربازان . مورد شناسايي قرار گيرند
  .هيروديس نجات دهند، شبانه به مصر فرار كردند

. ، امري كامالً غيرمتداول بود بنابراين رفتن به منزل شخصي آن هم در نيمه شب
، توجه شنوندگان را به خود جلب كرد و نيازي را  ان شروع داستان، عيسي از هم بنابراين



بايست چه اقدامي در  خانه مي صاحب. اي ناگهاني بروز كرده بود گونه مطرح كرد كه به
  مقابل نياز اين مسافري كه شبانه سر رسيده بود، انجام دهد؟

   موقع يك درخواست بي: 2صحنه 

نپذيرفتنِ ميهمان برخالف اصول .  پذيرفت يبايست اين ميهمان را م خانه مي صاحب
ولي چون خوراكي نداشت تا در مقابل ميهمان بگذارد، به در .  نوازي شرقي است ميهمان

  .همسايه رفت و درخواست سه عدد نان كرد

   نوازي شرقي اصول ميهمان

نوازي  ، الزم است تا كمي از اصول ميهمان براي درك بهتر جزئياتِ اين داستان
دانند  اند، مي كساني كه در خاورميانه يا خاورِ دور بوده.  زمين آگاهي داشته باشيم مشرق

آميز  هنگام غذا تا چه حد افراط نوازي به هاي فقير، اصول ميهمان كه حتي در خانواده
بايد به  يك نان كامل تازه مي. وپا گير گردد تواند باشد و باعث بروز اشكاالتِ دست مي

،  اي از آن خورده شده  پذيرايي با نصف نان يا ناني كه تيكه.ميهمان تعارف شود
  .آيد احترامي و توهين به ميهمان بحساب مي بي

از شما بعنوان يك . باشد حتي پذيرايي با خوراك كم نيز امري غير قابل قبول مي
اگر . ، خوراك فراهم كنيد رود كه بيشتر از حد مورد نياز ميهمان ميزبان انتظار مي

بايد بيشتر از يك نان روي ميز بگذاريد؛  تان قادر به خوردن يك نان باشد، شما ميميهمان
، بايد براي نوبت  بعد از خوردنِ نوبت اول. آيد كمتر از آن رفتار ناپسنديده بحساب مي

و به . خورد دوم و سوم نيز تعارف و اصرار كرد؛ ميهمان نيز بايد تعارف كند و بگويد كه نمي
در يك دهكدة . كه آن مرد درخواست سه عدد نان را از همساية خود نمودهمين دليل بود 

دانند كه چه كسي اخيراً نان  كنند و همه مي ، زنان در پخت نان با هم همكاري مي معمولي
ميزبان .  اي كه نان تازه در اختيار دارد، آسان است ، يافتنِ همسايه در نتيجه.  پخته است

طبق آداب . اي براي او فراهم كند ، سفره ه يا سير بودن ميهمانبايد بدون توجه به گرسن مي



وظيفة ميزبان . اي پهن شود ، بايد سفره محض ورود ميهمان به يك خانه ، به و رسوم شرقي
  .اين است كه پذيرايي كند و قابليت خود را در برآورده ساختن نياز ميهمانش نشان دهد

   ميهمانِ تمام دهكده

، نه فقط ميهمان آن  ، اين است كه اين ميهمان اي درك اين داستاننكتة حساس ديگر بر
اين تصويري است از يك دهكدة . آيد حساب مي ، بلكه ميهمان تمام دهكده به شخص

شود، ميزبان به او  هنگامي كه مسافر از آنجا عازم مي. كوچك كه اين مسافر به آنجا رسيد
 ".دهكدة ما را مورد لطف خود قرار داديد" يا "دهكدة ما را سرافراز كرديد": گويد مي

در غرب با زندگي .  خانه نيست ، پذيرايي از ميهمان فقط بر دوش صاحب بنابراين
  . نوازي عمومي از بين رفته است اي كه وجود دارد حس ميهمان فردگرايانه

 اي كه ، در واقع براي انجام وظيفه اين ميزبان با رفتن به در همسايه و درخواست نان
تا جايي كه تقاضاي او ناچيز و معقول . طلبيد ، كمك مي در قبال آن ميهمان دهكده داشت

در اين مورد خاص آنچه صاحبخانه تقاضا . رسيد بود، رد كردن آن غيرقابل تصور بنظر مي
  .داد ترين بخش سفرة غذا را تشكيل مي كرد، صرفاً حقيرانه مي

  ارزش نان در سفره شرقيها

اي است براي  ؛ وسيله ؛ نان معادل كارد و چنگال غربيهاست ذا نيستنان به تنهايي غ
برَد، آن را در  اي از آن را مي شود و او تكه نانِ تازه جلو ميهمان گذارده مي. صرف غذا

، سبزيجات  گذارد؛ اين ظرف غذا كه در آن ماهي برَد و بعد در دهان مي ظرف غذا فرو مي
سپس ميهمان تكة ديگري از نان را .  ة ميهمانان استمرغ وجود دارد، براي هم يا تخم

كار بردن نان مانع از آلوده شدن ظرف  به. كند برَد و همان كار را مجدداً تكرار مي مي
هاي واقعاً فقير، نان  در خانواده. اي شود بايست آغشته به مزه نان مي.  غذاي اشتراكي است
ريزند و  ، آنها نمك مي ه از ظرف اشتراكيپس به جاي استفاد. كنند را به نمك آغشته مي

.   متداول شده است" نان و نمك خوردن"خورند؛ از اين جاست كه اصطالح  مي
  .كنند هاي فقير در خاوردور از برنج و سس سويا استفاده مي خانواده



  سفره رنگين شرقيها

 كه او نياز دانستند ولي شنوندگان مي. ، درخواست نان كرد ميزبان در اين مثَل عيسي
در فرهنگ شرقي خالف ادب است كه كسي تمام نياز خود را ابراز . به خوراك بيشتري دارد

همينطور از همسايه نيز . ، درخواست كند ميزبان تنها بايد آنچه را كه نياز اوليه است. كند
 ، كمك كند و غذاهاي ديگري نيز رود كه با اصرار، بيشتر از نان درخواست شده انتظار مي

چنين عملي . او بايد سخاوتي بيش از حدِ درخواست شده نشان دهد. همراه با نان بدهد
، نياز  دانست كه براي خوردن آن نان آن ميزبان مي. آيد جزو تعارفات شرقي بحساب مي

شود، چون عيسي فرمود كه  اين مورد واضحاً در پايان مثَل مشخص مي.  به غذا نيز هست
  . كه مورد نياز ميزبان بود، به او دادهمسايه برخاست و هر چه

؛ اما نان تنها چيزي بود كه درخواست  آن ميزبان فهرستي از مايحتاج آن روز را داشت
همسايه نيز آنقدر توجه از خود نشان داد كه از رختخواب برخاست . آن برخالف ادب نبود

  . به او داد"هر آنچه كه حاجت دارد"و با سخاوت 

تواند نياز خود را دريافت كند،  دليل منطقي اطمينان داشت كه ميآن ميزبان به چند 
اولين نكته اين . اش مراجعه كند توانست به همسايه هر چند كه بدترين ساعتي بود كه مي

او . كرد بنابراين او چيزي براي خودش درخواست نمي.  است كه او ميزبان بود و نه ميهمان
، او براي احترام به  وانگهي. چيزي غيرمعقول نبودحداقل نياز را مطرح كرد؛ و نياز او 
  .ميهمانِ دهكده به در همسايه رفته بود

 اين گفته فقط يك ". چيزي ندارم كه پيش او گذارم":  ميزبان به همسايه خود گفت
، شيرة انگور و پنير  او زيتون. اصطالح بود، چونكه او غذايي داشت كه به ميهمان خود بدهد

ها  همة خانواده. كردند ين چيزها را به حد كفايتِ يك سال تهيه و ذخيره مي، چونكه ا داشت
ولي . كردند شان انبار مي هاي روستايي مواد خوراكي اوليه را در اتاق زير شيرواني خانه

او با غذايي كه در انبار .  اين ميزبان همة آن چيزهايي را كه براي ميهمان الزم بود، نداشت
گرفت تا حدامكان سفرة خود را  ا هرآنچه كه از همسايه قرض مي، همراه ب خود داشت
  .نمود رنگين مي



در يكي از سفرهايي كه .  ام اي خورده ، غذاهاي بسيار عالي من در طي سفرهاي بسيارم
هرگز فراموش نخواهم كرد، در يكي از كليساهاي نوبنياد در ساراواك در مالزي موعظه 

اي دراز كه بر  او در خانه.  ان براي صرف نهار دعوت شدمكردم و به خانة يكي از رهبر مي
بايست از  كرد و ما براي رفتن به داخل منزل مي هاي چوبي بنا شده بود، زندگي مي پايه

اي كه اين  ما بر روي زمين مفروش براي صرف غذاي ساده.  رفتيم يك نردبان دراز باال مي
نوازي  آنها براي نشان دادن ميهمان.  ستيمخانوادة فقير با دقت كامل تهيه ديده بود، نش

من چنين انتظار و . خود، خيلي زحمت كشيده و غذاهاي مختلفي آماده كرده بودند
دستي از من  ، ولي آنها طبق فرهنگ شرقي خود با گشاده درخواستي از آنها نكرده بودم

  .ردگي طبيعتاً انسان تحت تأثير چنين ابراز محبتي قرار مي. پذيرايي كردند

نوازي  آن ميزبان براي ميهمان.  اين تصويري است از آنچه كه ما در اين مثَل داريم
، از  در فرهنگ شرقي. اش بود كرد چونكه بخشي از آداب و رسوم جامعه كوشش بسيار مي
ام ناكافي است و قابل شما را  آنچه براي شما تهيه كرده": رود كه بگويد ميزبان انتظار مي

اي  العاده غذاي فوق": كند، در جواب بايد بگويد مان درحاليكه قدرداني مي و ميه"ندارد؛
چيزي نيست جز نان و ": گويد و ميزبان در پاسخ مي. " راضي به زحمت شما نبودم.  است

نوازي در  اين است روش ميهمان. "شما بيشتر از اينها ارزش داريد.   يك غذاي ساده-نمك 
  .شرق

   بل قبولهاي غيرقا بهانه: 3صحنة 

هايي  توانيد تجسم كنيد كه يك نفر با بهانه ، آيا مي با در نظر گرفتن چنين زمينة فكري
 درخواست كمك را "اند، هاي من در رختخواب با من خفته االن در بسته است و بچه"چون 

خواست  و اين آن چيزي بود كه عيسي مي. " نه":  نپذيرد؟ پاسخ كامالً واضح است
  .ه شوندشنوندگانش متوج

او گفت كه در از داخل . هاي ضعيف و نامعقولي ارائه داد ولي همساية داستان ما بهانه
ترجمة . شد چفت آن را باز كرد ولي آن در سنگين نبود و براحتي مي.  چفت شده است

با داشتن يك . "اند هاي من در رختخواب با من خفته بچه":  اللفظي متن چنين است تحت



من خودم در چنين .  ها وجود داشت فضاي كافي براي خفتن شوهر، زن و بچه،  اتاق در خانه
، به همراه پدر و مادرم و برادرم در يك اتاق  زماني كه كوچك بودم.  ام محيطي بزرگ شده

  . كند كه واقعي است اي را توصيف مي عيسي صحنه.  خوابيدم مي

 دليل بود كه ميل نداشت هاي بچگانه از طرف همسايه صرفاً به اين همة اين بهانه
عيسي فرمود كه هر چند آن . برخيزد و آنچه را كه نياز معقول ميزبان بود برآورده سازد

مشكلي كه در اينجا وجود .  آورد، ولي در نهايت برخاست هايي مي همسايه چنين بهانه
 كه عدم همكاري همسايه به اين دليل نبود. دارد، اين است كه آن ساعت وقت مناسبي نبود

با . اش بيايد داد كه آن شخص صبح به در خانه خواست كمك كند، بلكه ترجيح مي او نمي
بايست خواب خود را قرباني كند،  ، همسايه مي بنابراين. ، نياز در همان لحظه بود اين همه

به همين . اش به آن نياز دارد بگردد برخيزد، چراغ را روشن كند و بدنبال آنچه همسايه
  .د بپذيريم كه تقاضاي ميزبان سنگين بود، باي دليل

  برآورده شدنِ تقاضا: 4صحنه 

عيسي فرمود كه همسايه هر چند از روي اجبار يا دوستي جهت برآورده ساختن 
اي كه در اين  گويا كلمه.  او اين كار را كرد"لجاجتِ"، ولي بدليل  تقاضاي ميزبان برنخاست

ولي در .  در اصل يوناني معناي ديگري دارد، ، لجاجت يا پافشاري ترجمه شده است آيه
در . شود كه پيروزي ميزبان بدليل پافشاري او باشد اينجا از اين متن چنين استنباط نمي

باشد، خواهيم  زن مي انصاف و بيوه ، در مثَل بعدي كه در بارة داور بي مورد پافشاري
  . خواند؛ در آنجا، عامل پافشاري باعث پيروزي است

 كه در anaideiaكلمة يوناني .  ين داستان ما، نكتة ديگري مورد تأكيد استاما در ا
پرهيز از " يا " بدون خجالت و شرم"، بهتر است به معني   ترجمه شده" لجاجت"اينجا 

، اين كلمه را   در حاشية متنNew American Standardترجمة .  ترجمه شود" خجالت
مقدس امروزه اين ترجمه را مناسبت تشخيص  اب ترجمه كرده است و محققين كت" شرم بي"

معني  ، به)زبان يهوديان اروپا( در زبان عبري و ييديش chutzpahواژة . اند داده
. باشد اي است كه مورد نظر ما مي ؛ اين همان كلمه شرمي است ، يا بي ، گستاخي باكي بي



اما براي اينكه شرمنده . ..":  بنابراين بهتر خواهد بود كه اين متن را چنين ترجمه كنيم
  ." نشود، برخواهد خاست و نياز ميزبان را برآورده خواهد ساخت

به كالمي ديگر، هر چند همسايه بدليل دوستي از رختخواب برنخيزد ولي براي اينكه 
در ميان اهالي دهكده شرمسار نشود، برخواهد خاست و به نياز ميزبان رسيدگي خواهد 

ام صبح اين خبر در بين همسايگان خواهد پيچيد كه اين شخص كرد؛ در غير اينصورت هنگ
توانست به خود زحمت بدهد و نصف شب برخيزد و نياز ميهمان آن دهكده را  چونكه نمي

در اينجا تأكيد بر حفظ آبرو و احترام همسايه .  فراهم سازد، از كمك خودداري كرده است
  . ، و نه پافشاري ميزبان است

بسياري از رفتارهاي .  ت در فرهنگ شرقي فوقالعاده مهم استموضوع آبرو و حيثي
  .كند اجتماعي شخص را حيا و ترس از دست دادن آبرو و احترام كنترل مي

  پيام اين مثَل براي ما

سبك به "او از روش . دهد عيسي سخنان خود را در مسير كاربرد اين مثل ادامه مي
گويد كه اگر يك  كند و مي ن حد به نهايت اشاره ميتري كند، يعني از كم  استفاده مي" سنگين

خيزد تا نياز ميزبان را برآورده سازد، چقدر  همساية عادي در يك وقت نامناسب بر مي
  .هاي شما پاسخ خواهد داد بيشتر پدر آسماني به درخواست

هاي  گويد در مورد پدري كه سخاوتمندانه به درخواست سپس عيسي جملة ديگري مي
كند كه به جاي نان به  يك پدر حتي تصور اين را هم نمي. دهد  پاسخ ميفرزندانش

، ماهي و  نان.  مرغ فرزندانش سنگ بدهد، يا ماري در عوض ماهي و يا عقربي به جاي تخم
هاي  شايد اينها آن اقالمي بود كه آن همسايه در نيمه.  مرغ جزو غذاي روزمره است تخم

يكي .  سنگ گِرد چندان تفاوتي با يك نانِ گرد ندارديك. بايست بدنبال آن بگردد شب مي
هاي عيسي توسط شيطان در بيابان اين بود كه سنگي را به نان تبديل كند  از وسوسه

يك مار يا مارماهي چندان فرقي با يك ماهي ندارد و ). 4 -4 :3 و لوقا 4 -4 :3 متي(
  .دمرغ وجود دار احتمال اشتباه بين يك عقرب گلوله شده و تخم



كار برد تا نشان دهد كه اگر اين همسايه حاضر است  عيسي اين مقايسه را با اين تأكيد به
اين زحمت را جهت برآورده ساختن نياز ميزبان تقبل كند، چقدر بيشتر پدر آسماني ما 

  .  ايم برآورده خواهد ساخت برخواهد خاست و نيازمان را كه به حضور او برده

پس اگر شما با «دهد كه  ي تعليم دعا را اين چنين خاتمه ميبه همين دليل است كه عيس
دانيد چيزهاي نيكو را به اوالد خود بايد داد، چند مرتبه زيادتر پدر  آنكه شرير هستيد مي

  ».القدس را خواهد داد به هر كه از او سؤال كند آسماني شما روح

   هاي اين مثَل موضوع

  رددر اين داستان ساده چند موضوع وجود دا

سخاوت او فراتر . موضوع اول، تأكيدي است كه بر روي ماهيت كمك خدا وجود دارد
دهد،  آن همسايه نه تنها به ميزبان نان مي.  كنيم از آن چيزي است كه ما درخواست مي

خدا در وقت نامناسب به .  خدا نيز همينطور است. دهد بلكه هر آنچه كه نياز دارد، به او مي
ن ميزبان بدليل فوري بودن نياز، در ساعت نامناسبي درِ خانة آ. دهد ما پاسخ مي

  » .بطلبيد. سؤال كنيد«گويد كه  در چنين شرايطي عيسي مي. اش را كوبيد همسايه

براي آن همسايه . دهد شود، پاسخ مي هايي كه برايش گران تمام مي خدا از طريق راه
  .، پر زحمت بود شب كمك به ميهمانِ نيمه

در مورد . شدنِ همة دعاهاي ما وجود دارد ، امكان برآورده  وجود صليبتنها به دليل
، همچون  پاسخ دعا، من عادت داشتم كه خدا را خارج از ماهيت سخاوتمندانة او تجسم كنم

مدتي طول كشيد تا آموختم كه . كند هايي را امضا مي كسي كه از روي سخاوت چك
  .پردازد سازد، براي آن بهايي مي ميهاي ما را برآورده  هنگامي كه خدا درخواست

بينيد كه ظاهراً همه چيز  اي مانند شخصيت اين داستان برويد، مي اگر شما به درِ همسايه
ولي او بدليل . ها شد توان مزاحم بچه ، و نمي ، در قفل است او خوابيده است.  عليه شما است

خدا .  آورده خواهد ساخت، برخواهد خاست و نياز شما را بر اينكه شخص بزرگواري است



او به . حرمت شود خواهد نام او بي خدا نمي. نيز در سطح باالتري از بزرگواري قرار دارد
تجسم آنچه كه . او برخواهد خاست و نيازمان را خواهد بخشيد. دهد دعاهاي ما پاسخ مي

نه و ها و گشتن خا ، روشن كردن چراغ ، لباس پوشيدن همسايه انجام داد يعني برخاستن
اي است از پدر  ، تصوير عالي نهايتاً آوردن آن غذايي كه ميزبان براي ميهمانش الزم داشت

  .بخشد ، مي آسماني ما خدا كه فوق از آنچه كه ما بخواهيم و تصور آن را بكنيم

اگر شما مطمئن .  توانيم داشته باشيم موضوع دوم، اطميناني است كه ما در دعا مي
توانيد  ، چقدر بيشتر مي اي احتياج شما را برآورده خواهد ساخت هستيد كه چنين همسايه

ايد،  اطمينان داشته باشيد كه پدر آسماني شما درخواستتان را كه به حضورش آورده
حتي در شرايط غير عادي و فوريت او بخاطر بزرگواري و حرمت نام خود . خواهد بخشيد

  .پاسخ خواهد داد

شاگردانش داد تا در دعاي رباني براي نان روزانه دعا با توجه به تعليمي كه عيسي به 
اين .  مناسبت نيست كند، بي كنند، تعريف مثلي كه در آن يك دوست درخواست نان مي

خدا، پدر آسماني و با . داستانِ بسيار ساده حقايق عميقي دربارة ماهيت دعا در خود دارد
، بدون  ي خود به حضورش بياييمها محبتي است كه بايد بياموزيم كه چطور با درخواست

ياد  سازد، به هنگامي كه نياز ما را برآورده مي.  توجه به اوضاع و شرايط و وقت روز يا شب
، شايد تغييري در  ياد آوردن اين نكته به.  داشته باشيم كه بهايي براي آن پرداخته است

 است كه عيسي در مورد ، يكي از سه مثلي شب مثَل رفيقِ نيمه. روش دعاي ما بوجود آورد
. كند تا هنگامي كه در باز شود دعا بيان كرده است و ما را تشويق به طلبيدن و كوبيدن مي

، تشويق ما به دعا كردن به درگاه خدايي است كه نيكوست و به  هدف اصلي بيان اين مثل
  .باشد فكر نياز فرزندانش مي

  انترجمه ريما ميناسي      

  
  
  



   ضيافت عظيم /  يهاي عيس تشريح مثل
 )24 -12 :14لوقا ( 

هاي خداوند ما  ، سلسله مقاالتي را آغاز كرديم در بارة تشريح مثل از سه شماره گذشته
ضيافت "در اين شماره به بررسي داستان .  شان عيسي مسيح در چارچوب تاريخي و فرهنگي

 .  آمده است24 -12 :14  خواهيم پرداخت كه در لوقا" عظيم

، واقعه  رفت كه آن ميهماني انتظار مي. ديد د كه او تدارك آن ضيافت را ميماهها بو
اي باقي  همة جزئيات در نظر گرفته شده بود و هيچ كار انجام نشده. مهم آن سال باشد

شد، هيجانِ آن جامعة  هر چقدر فرا رسيدن آن روز بزرگ نزديكتر مي. نمانده بود
رفت تا  فرا رسيد؛ همه چيز به آرامي پيش ميآن روز . شد تر مي روستايي نيز محسوس

ميزبان مبهوت شد ولي . ميهمانان مايل نيستند بيايند: اينكه خدمتكارها خبر عجيبي آوردند
هيچ ضيافتي مانند . خيلي زود به خادمان خود دستور داد تا ميهمانان جديدي دعوت كنند

  ...اين ضيافت نخواهد بود

   مفهوم ضيافت در ميان يهوديان

اي دوستانه و صميمانه  معني برقراري رابطه ، به  با كسي" خوردن نان"در خاورميانه 
، مفهومِ صرف شام مقدس با خدا  نوعي ، صرف خوراك در يك ضيافت به در عهدعتيق.  است

براي درك اين .  بخش داشت اين شام براي يهوديان حالتي روحاني و نجات. را در بر دارد
اين نبوت جزئياتي را از .   مراجعه كنيم9 -6 :25 هايي نظير اشعيا نكته كافي است به متن

اشعيا رويايي را از يك واقعه عالي ديد كه در . كند ضيافت بزرگ خدا در آخرت بيان مي
  .توانند در آن ضيافت سخاوتمندانه همراه با خدا شركت بكنند آن همة مردم دنيا مي

از زمان اشعيا . باشد ها با يهوديان مي ي امتترين نكته در مورد اين رؤيا، همراه جالب
، با حذف يك نكتة  ها يعني معلمين يهودي موضوع ضيافت را تغيير شكل داده به بعد، رابي

در زمان عهدجديد، يهوديان . ها بود ، حضور امت اند؛ و آن نكتة مهم ، آن را تعليم داده مهم



،  خدا در آن ضيافت شركت خواهند داشتعنوان قوم برگزيدة  پنداشتند كه آنها به چنين مي
  .ها را نداشتند اما انتظار حضور امت

   علت بيان اين مثَل

اين واقعه در يك روز شنبه هنگامي كه عيسي در منزل يك فريسي سرشناس براي شام 
، تعليم داد كه  ، عيسي با بيان يك مثل هنگام صرف شام.  وقوع پيوست دعوت شده بود، به

سپس در ادامه سخنانش .  ، عملي است نادرست ي مجلس جز به دعوت ميزباننشستن در باال
عمل آوريد تا  ، از افراد فقير، لنگ و كور دعوت به فرمود كه هنگام برگزاري هر ضيافتي

هنگامي كه يكي از ميهمانان اين سخنان را . »در قيامت عادالن به شما پاداش داده شود«
  : ، گفت پنداشت يشنيد، در حاليكه خود را عادل م

كرد كه  اين شخص تصور مي» .خوشا بحال كسي كه در ملكوت خدا غذا خورد«
تواند در ضيافت بزرگ  ، خود به خود مي عنوان فرزند ابراهيم و داشتنِ عدالت شخصي به

صدا درآورد مبني  عيسي با بيان يك مثل ديگر، زنگ خطري را به. ملكوت خدا شركت كند
  .تواند كامالً اشتباه باشد اتي ميبر اينكه چنين تصور

دهد، نه به  كند كه ميهماني بزرگي مي اي تعريف مي زاده عيسي داستاني در بارة نجيب
اين ميهماني براي روستاييان آن .  اي سبك غربي بلكه يك ميهماني سخاوتمندانة خاورميانه

تر از برگزاري صِرف ولي مقصود عيسي فرا.  رفت شمار مي انگيز به روزگار، رويدادي هيجان
  .ضيافت بود

دادند، چنين پنداشتند كه آن ضيافت هنگام  شنوندگاني كه به مثل عيسي گوش مي
يهوديان . باشد بازگشت ماشيخ خواهد بود و دعوت از آنها براي شركت در آن قطعي مي

ها و مطرودين و مقهورين جامعه همچون  كردند كه امت حتي يك لحظه تصور آن را نمي
  .ن و شالن نيز در آن ضيافت شركت خواهند كردكورا



   تدارك ضيافتي بزرگ

در آن روزگار در . كند مرد ثروتمند همة افراد مهم را به اين ضيافت دعوت مي
هايي غيرممكن بود، زيرا توهيني به ميزبان كه در واقع  ، امكان رد چنين دعوت زمين مشرق

  . رفت شمار مي كدخداي روستا بود به

ها مدتي قبل از ميهماني فرستاده  ، عالوه بر اينكه دعوتنامه  آن زمانطبق رسوم
دعوت دوم درست قبل از آماده . آمد عمل مي شد، در روز ضيافت نيز دعوت ديگري به مي

چنين . كردند گرفت و خادمان جهت يادآوري به مدعوين مراجعه مي شدن غذا صورت مي
  . انه مرسوم استعملي امروزه نيز در بعضي از مناطق خاورمي

قصور از . شود ، منتظر دريافت دعوت دوم مي ، با قبول دعوتِ اول فرد دعوت شده
، به  مدعوينِ ضيافت در اين مثل. آيد ، يك اهانت محض به حساب مي پذيرفتنِ دعوت دوم

اي  ، يعني بهانه"يك رأي عذرخواهي آغاز كردند همه به"،  جاي شركت در آن ميهماني
  .م حضور خود را توجيه كنندآوردند تا عد

  !ام اي خريده مزرعه

اي خريده و بايد جهت ارزيابي آن  اولين عذر و بهانه اين است كه آن شخص مزرعه
يك . خرد هيچ كس زميني را قبل از ديدنش نمي.  معني است اين گفته كامالً بي. برود

، نه فقط يك  آن شخصشد كه حرف  ، فوراً متوجه مي ، هنگام شنيدن اين مثل شنوندة شرقي
شد و ارزيابي  ميهماني هنگام شب برگزار مي.  محض است ، بلكه يك دروغ مسخره بهانه

، در واقع  قبول دعوت و سپس قصور از شركت در آن. زمين يا مزرعه هنگام شب محال بود
  ." تر از مشاركت با تو است براي من زمين مهم"گوياي اين بود كه 

  !ام پنج جفت گاو خريده

كار  گاو عالوه بر منافع ديگر، براي شخم زدن مزرعه به.  اين گفته نيز بهانة ضعيفي است
!  ، آن هم در شب"آنها را امتحان كند"خواهد  گويد كه مي و اكنون اين شخص مي.  رفت مي



توانست جفت و جور بودن حركات گاوها را در تاريكي تشخيص دهد؟  اين شخص چطور مي
  .نست تا فردا صبح صبر كندتوا ، او مي بعالوه

گفت  در واقع او چنين مي. آمد عذر و بهانة اين شخص يك توهين بزرگ به حساب مي
  . زاده اش اهميت بيشتري براي او دارند تا مشاركت با آن نجيب كه حيوانات مزرعه

  !ام زني گرفته

نظر  قول به، كامالً مع آيد و در ظاهر به نسبت سه مورد قبلي اين عذر به نظر بِكر مي
تثنيه (كند  مقدس يك سال آزادي را پس از ازدواج توصيه مي با وجود اينكه كتاب. رسد مي

مشكل بتوان شركت در يك ضيافت و . ، اما اين معافيت از خدمت نظام بود نه كار)24 :5
  .اين نيز بهانة ضعيفي بود.  آن هم براي چند ساعت را از اين دست دانست

ه آن ازدواج در همان روزي كه مرد ثروتمند ضيافت را بر پا عالوه مشخص است ك به
توانستند دو ميهماني بزرگ را در  ، زيرا در جامعة روستايي نمي ، صورت نگرفته است كرده

، در خاورميانه حتي امروزه نيز مردان خالف ادب و ناموس  وانگهي. يك روز برگزار نمايند
اما در اينجا مردي را . ورد زن خود صحبت كننددانند كه در مقابل مردان ديگر، در م مي

كند و آن را  مباالتي در بارة زن خود با مردان ديگر صحبت مي كنيم كه با بي مشاهده مي
حتماً .  شمارد براي عدم شركت در يك فعاليت اجتماعي ، عذري مي برخالف عرف جامعه
ا مسخره كردند كه اين شوهر مردم حتماً او ر. اي باعث خندة فراوان شد آوردن چنين بهانه
عيسي انتظار . تواند در آن برنامة مهم شركت كند ترسد كه حتي نمي آنقدر از زنش مي

تر  گفت كه زنش مهم در حقيقت اين شخص مي. دارد كه شنوندگانش به اين بهانه بخندند
  . است از داشتن مشاركت با ميزبان آن ضيافت

   خشم ارباب

رد كردن . باشد شم ميزبان اين ضيافت كامالً قابل درك ميها، خ در مقابل اين بهانه
معني رد كردن قدرت و  احترامي به او بود، بلكه به فقط توهين و بي دعوت رئيس روستا نه



هاي آنها در واقع يك جواب منفي بود كه در لفافة ادب و تعارفات  بهانه. مقام او نيز بود
  .رياكارانه پيچيده شده بود

جويي نيز  رود كه نه فقط خشمگين شود، بلكه در مقام انتقام نتظار مياز يك ارباب ا
، دست  شود؛ اما برخالف انتظار شنوندگانِ اين مثل ، ميزبان خشمگين مي در اين مثل. برآيد

ترين كار را به  خواند و غير عادي او خادمان خود را فرا مي. زند اي مي به اقدام غيرمنتظره
  . رفت  انتظارش نميسپارد، عملي كه آنها مي

  !دعوت از مطرودين

اگر . شوند ، شالن و كوران فرستاده مي اين بار خادمان براي دعوت از فقرا، معلولين
عنوان يك يهودي شنوندة اين مثَل بوديد، مطمئناً از مسيري كه اين داستان داشت به  شما به

؟ مطمئناً هيچ  چطور چنين چيزي ممكن است. شديد زده مي ، وحشت رفت طرف آن مي
. كند ، چنين افرادي را دعوت نمي زادة محترمي كه برگزار كنندة ضيافت مجللي است نجيب

برويد و مطرودين جامعه را دعوت كنيد تا جاي افراد مهم اين : اما اين دستور ارباب بود
  .آور اين كاري است ننگ. ضيافت را بگيرند

،  د، گفته بود كه هنگام برپايي ضيافتيدرست پيش از آنكه عيسي اين مثل را تعريف كن
با توجه به اين نكته كه اين مثل . ، شل و كور دعوت شوند بهتر است افراد فقير، معلول

تصويري از ضيافت مسيحايي است و يهوديان آموخته بودند كه مطرودين جامعه از آن 
ا در اينجا ام. شود زدگي شنوندگان بيشتر مي ضيافت محروم خواهند بود، بهت و شگفت

گويد كه آنها در آنجا خواهند بود و جاي افراد مهمي را نيز كه دعوت را رد  عيسي مي
  »!برويد و آنها را دعوت كنيد«: گويد ارباب مي.  كرده بودند خواهند گرفت

دعوت او صرفاً عملي است برخاسته .  اين ارباب به هيچ عنوان مديون مطرودين نيست
ر در آن ضيافت را ندارند و او هيچ اجباري براي دعوت از آنها آنها لياقت حضو.  از فيض
اند،  دعوت شده ، نفوذ و ثروت خود به ضيافت الهي اين افراد نه بخاطر شايستگي. ندارد
  . صرفاًبخاطر فيض ارباب بلكه



  ها دعوت از امت

گردند و  خادمان برمي. پذيرند اين مطرودين دعوت را با كمال خوشحالي مي
خواهد بازتاب  در اينجا عيسي مي.   كه مطرودين آمدند، ولي هنور جا باقي استگويند مي

 " جاي خالي"هنوز ). 14 :2يوحنا (»  در خانة پدر من منزل بسيار است«:  كلماتش را بشنويم
  .وجود دارد

بازارها و "بايست به  سازد؛ اين بار آنها مي ارباب خادمان را با دعوت ديگري روانه مي
به الحاح "باشند، بروند و   كه خارج از شهر مي"ها به راهها و شاهراه" و " شهرهاي كوچه

، ) غيريهوديان(ها  اي است به امت كساني كه در شاهراهها هستند، اشاره. "آنها را بياورند
  .يعني كساني كه مورد نفرت رهبران مذهبي يهود بودند

، و  عوت از شالن و لنگان و فقيراند:  ، دو ضربه وارد شده است بر شنوندگان اين داستان
. ، در نظر علماي يهود، از بركات خدا محروم بودند ؛ اين هر دو گروه دعوت از غيريهوديان

نكتة گيراي آن اين است كه عيسي در واقع روياي قديمي .  چنين فيضي باورنكردني است
ين مثل براي ا. كند ها در ضيافت مسيحايي را بازسازي مي اشعيا در مورد شركت امت

مسيحيانِ غيريهودي بسيار اهميت دارد چون وعدة شركت در آن واقعة بزرگ را به ما 
  .دهد مي

  معني الحاح يا اصرار

، را بعضي از مفسرين قديمي مورد سوء )اصرار: در ترجمة جديد (" الحاح"كلمة 
تين رواج پيدا تفسيري كه بعد از آگوس. زور مسيحي كنند استفاده قرار دادند تا مردم را به

كردند تا بين گرويدن  كرد، اين بود كه با گذاشتن چاقويي بر گلوي مردم آنها را مجبور مي
مقدس  چنين تفسيري بيشتر از ديگر تفاسير كتاب. به مسيحيت يا مرگ يكي را انتخاب كنند

در نتيجة چنين تفسيري بوده كه صدها هزار از مردم به .  موجب ريخته شدن خون شده است
  .اند قتل رسيده



در .  ، در فرهنگ خاورميانه نهفته است  در اين مثل"الحاح و اصرار"كليد درك كلمة 
اگر كسي را به ميهماني دعوت كنيد، شخص .  ، تعارفات امري است متداول فرهنگ شرقي

در مورد صرف غذا .  نبايد دعوت را فوراً بپذيرد، بلكه بايد بگويد كه راضي به زحمت نيست
، براي بار دوم غذا را بكشد، بلكه  محض تعارف ميزبان ؛ ميهمان نبايد به مينطور استنيز ه

  . ، خالف ادب است رفتاري غير از اين. بايد دو سه بار، اصرار و انكار صورت بگيرد

به همين دليل است . العملي مواجه خواهد شد داند كه با چه نوع عكس آن ارباب مي
خيلي اصرار كنيد؛ خيلي تعارف كنيد؛ «: دهد  دستوري ميكه به خادمانش در واقع چنين

دانست كه آن فقرا  ، ارباب مي درضمن» .، آنها را راضي كنيد كه بيايند هر ترتيبي كه شده به
دهد  ، دستور مي براي همين.  و بيگانگان ممكن است باور نكنند كه اين دعوت واقعي است

ها، كه جايي در ضيافت نداشتيم و مطرود  ما امت. كه خدمتكارانش اصرار زياد بكنند
چه تفكر !  ، دعوتنامة ارباب را دريافت كرديم ، و حق شركت در اين ضيافت را نداشتيم بوديم

  ! پر جاللي

، در مقابل   انجيل لوقا، در راه عموآس نيز عيسي از روي رسم جامعه24 در فصل
اما آن دو شاگرد .  ايشان برودخواست به خانه كرد و نمي اصرار آن دو شاگرد، تعارف مي

  .شان برود موفق شدند او را راضي كنند كه به خانه

   انتظار واكنش

چرا اين ارباب افراد «: رود كه واكنش نشان دهند اكنون از شنوندگان مثل انتظار مي
عيسي هشدار نهايي را به » ؟ طرد شده را به چنين ضيافت مجللي دعوت كرده است

، داوري خواهند شد  عمل آمده آناني كه از ايشان دعوت رسمي به. دهد شنوندگانش مي
معني ضمني اين هشدارِ واضح اين است كه اگر دعوت را .  مخصوصاً رهبران يهود و فريسيان

عيسي تحقق رؤياي اشعيا . ها اشغال خواهد شد نپذيريد، جاي شما توسط مطرودين و امت
  .كند را اعالم مي



  پيام اين مثَل براي ما

 شما -هر شخص بايد دعوت شود .  پيام نخست اين است كه ضيافت الهي آماده است
اين دعوتنامه تنها به دليل . عنوان ميهمانِ ناخوانده به ضيافتي داخل شويد توانيد به نمي

  .، نه اعمال نفوذ و يا شايستگي ما وجود فيض است نه ثروت

اي قابل قبول نخواهد  گونه بهانهپيام ديگر اين است كه براي رد كردن دعوت خدا، هيچ
اين دعوتي است صرفاً مبتني بر . اي توهيني به ميزبان تلقي خواهد شد هر گونه بهانه. بود

هاي فروتن و  ما بايد با قلب.  رفت و لياقت آن را نيز نداريم ؛ دعوتي كه انتظار نمي فيض
ش خشمناك ميزبان الهي ، بايد منتظر واكن ، در غير اينصورت شكرگزار دعوت را بپذيريم

  . باشيم

   ترجمه ريما ميناسيان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )15لوقا باب (

  گمشده ها
هاي خداوند ما  ، سلسله مقاالتي را آغاز كرديم در بارة تشريح مثل از چهار شماره گذشته

در اين شماره به بررسي داستان .  شان عيسي مسيح در چارچوب تاريخي و فرهنگي
  . آمده است15 خواهيم پرداخت كه در لوقا باب " شدهگوسفند و سكه گم"

 او اين كار را به دفعات بدون اينكه به "... هشتاد و هشت... پنجاه و پنج ... ، دو، سه  يك"
. ، شمارش خود را ادامه داد با اين وجود، با دقت و شمرده. اي برسد انجام داده بود نتيجه

اش را به فاصلة دوري در كنار سنگ بزرگي   گله اين شبان آخرين عضو"...، صد نود و نه"
او . ديد، چيزي بيش از يك ساية ايجاد شده از نور خورشيد نبود ديد، اما آنچه كه او مي

يكي از همكارانش را صدا زد و گله را به او سپرد تا آن را به ده برگرداند، در حاليكه 
  ...خودش راهي دشت و صحرا شد تا گمشده را بجويد

شدن و سپس  گم«: باشد كه يك موضوع مشترك دارند  انجيل لوقا حاوي سه مثل مي15 باب
 است كه در اين فصل " سكه گمشده" و " گوسفند گمشده"دو مثل اول در مورد . » شدن يافت

پسران " يا بهتر بگوييم " پسر گمشده"بقيه باب به . در مورد آنها صحبت خواهيم كرد
اين مثل را در فصل .  است باشد، اختصاص يافته ن مثل مي كه به نظر من بزرگتري" گمشده

  .بعد مورد بررسي قرار خواهيم داد

   گوسفند گمشده

كند چون كه خودش از سوي رهبران  عيسي اين مثل را با گوسفند گمشده شروع مي
مذهبي بخصوص فريسيان در زير رگبار اتهام دوستي با گناهكاران قرار داشت كه 

در باب ). 2 :15لوقا (» خورد پذيرد و با ايشان مي ص گناهكاران را مياين شخ«: گفتند مي
گويد كه حمايت خود را از شركت گناهكاران و امتها در ضيافت  قبلي لوقا، عيسي مثلي مي

خواهد بگويد  اكنون او به مدعيان و ديگر شنوندگان خود مي). 14لوقا (دهد  خدا نشان مي



، باعث شادي   هستند، بلكه پيوستنِ يافت شدگان به خانوادهكه نه تنها گناهكاران اليق تفقد
 شادي يافتن گوسفندي كه گم -باشد  ، شادي مي نقطة مركزي اين مثل. گردد خدا مي

  .بود شده

، چون عيسي يك چوپان  شروع اين مثل آميخته با تعجب و وحشت فريسيان و كاتبان است
چوپانان در . كند ان داستان معرفي مييعني يك مطرود ديگرِ جامعه را به عنوان قهرم

، اما مرداني بودند كه  ترين ردة اجتماعي قرار داشتند؛ البته نه در حد گناهكاران پائين
از لحاظ مراسم مذهبي آنها افرادي بودند ناپاك و طرد شده از . منفورترين شغل را داشتند

اي خريداري كند، چون   برهبايست از آنها شير يا ها هيچكس نمي طبق تعليم رابي.  كنيسه
، گله را به  چوپانانِ اجير شده. امكان اين وجود داشت كه از طريق دزدي فراهم شده باشد

كردند و شهامت ايستادگي و دفاع از گله را در برابر حيوانات  سوي مزارع مردم روانه مي
  .وحشي نداشتند

نوان شبان نيكو معرفي بايست خود را بع ، عيسي مي جهت استفاده از تصوير يك شبان
كند، همسان بودن اين   شروع مي"...كيست از شما"هنگامي كه عيسي مثل را با . كرد مي

او با زير سؤال بردن نگرش . دهد ، نشان مي طبقات مغرور مذهبي را با چوپانانِ تحقيرشده
  .نمايد ، توجه كامل آنها را براي شنيدن داستان جلب مي رهبران نسبت به اين مردان

   گوسفندي از گله گم شده:  صحنه اول

سيصد گوسفند، گلة . توانست داشته باشد  حيوان مي15  تا5 يك خانوادة متوسط بين
، جزو افراد طبقة  داد، بنابراين شخصي كه يكصد گوسفند داشت بزرگي را تشكيل مي

به يك اند كه اين گله متعلق  برخي از متألهين بر اين عقيده. آمد حساب مي متوسط به
، همسايگان و يا  اي از طرف دوستان ، احتماالً او نماينده به عقيده آنان. شخص نبود

توانست براي  او مي. كرد خويشاوندان دور در ده بود كه آن صد گوسفند را نگاهباني مي
، مسؤول كل آن گله بود و هر نوع ضرري متوجه  آن شبان. نگهداري گله اجير شده باشد

، شادي برخاسته از پيدا شدن اين گوسفند  ، طبق نظر اين متألهين  بنابراين.شد همة آنها مي
شبان . باشد هر چند كه الزاماً اين عقيده صحيح نمي. توان توجيه كرد را در كل جامعه مي



: گويد كند تا در شادي او شريك شود چون كه مي داستان ما همساية خود را دعوت مي
، شباني را بايد تجسم كنيم كه از ثروت  به اعتقاد من. » ام گوسفند گمشدة خود را يافته«

  .باشد نسبي برخوردار مي

، باعث شادي  شدگان به خانواده باشد، زيرا پيوستن يافت نقطه مركزي اين مثل شادي مي
  .گردد خدا مي

، چون عيسي يك چوپان  شروع اين مثل آميخته با وحشت و تعجب كاتبان و فريسيان است
  .كند ود ديگر جامعه را بعنوان قهرمان داستان معرفي مييعني يك مطر

هنگامي كه گوسفندي گم . كردند اي مواظبت مي بايست از يك چنين گله دو يا سه شبان مي
عهده  ، بقية شبانان نگاهباني گله را به رفت شد و شبان براي جستجوي آن مي مي
كند تا   رها مي"در صحرا"دان را ، گوسفن هر چند كه طبق روايت لوقا اين شبان. گرفتند مي
دنبال آن گمشده برود، اما يقيناً شنوندگان چنين تصوري نخواهند كرد كه گوسفندان  به

.  گوسفندي نبود100 يك شبان به تنهايي قادر به نگاهباني از گله. بدون سرپرست رها شدند
شد، گوسفندان را  يبنابراين آن شبانِ همكاري كه سرپرستي نود و نه گوسفند به او محول م

  . ساخت شدن يك حيوان مطلع مي برد و آن خانواده را از گم به ده مي

  يابد ، گمشدة خود را مي جوينده:  صحنه دوم

در اينجا . »كند تا اينكه گوسفند را پيدا مي«دهد  آن شبان به جستجوي خود ادامه مي
گوسفند بود و اميد داشت او صاحب .  كنيم احساس مسؤوليت و عزم راسخ او را مشاهده مي

خدا نيز با چنين عزم راسخي به جستجوي يك گمشده . كه گوسفند را سالم برگرداند
  .رود تا هنگامي كه او را پيدا كند مي

در اينجا بخشي از زحمتي را كه شبان براي حمل گوسفند بر خود هموار كرد، مشاهده 
العملي كه شبان از خود نشان   عكسپس از جستجوي زياد و يافتن گوسفند، اولين.  كنيم مي

هاي خود قرار  ، بر روي شانه او با زحمت گوسفند را بلند كرده. داد، يك شادي صِرف بود



،  حمل چنين باري بر دوش و سرازيرشدن از باالي تپه به طرف ده. كند دهد و شادي مي مي
  .  پرداختآشكاركنندة اين موضوع است كه براي جستجوي گوسفند گمشده بايد بهايي

،  دهد كه جستجو و يافتن گمشده و پيوستن او به گله عيسي با بيان اين مثل واضحاً نشان مي
در اين داستان ساية صليب بطور مشخص و بزرگ نمودار .  مستلزم پرداخت بهايي است

خواهد به ما نشان دهد كه   انجيل لوقا، عيسي مي15 در هر سه مثل باب. گردد مي
شبانِ جستجوگر، زنِ . ، بهايي پرداخت كردند عي براي يافتن گمشدههاي واق هنرپيشه

اي كه تحمل آن اوقات برايش دردآور بود، همه منعكس كنندة  جوينده و پدر پسر گمشده
  .باشند شدة روحاني مي تحمل خداي پدر براي يافتن و بازگرداندن گم

    شادي گروهي-صحنة سوم 

رسد و در حالي كه از فرط  فند گمشده به منزل ميشبان گرسنه و تشنة ما به همراه گوس
وجود . كند تا در شادي او سهيم شوند گنجيد، مردم را دعوت مي شادي در پوست خود نمي

شود تا مردم يك جامعه در  ، باعث مي يك احساس همبستگي شديد در فرهنگ مشرق زمين
توانست  گمشده ميبنابراين بازگشت گوسفند . وجد و شادي شخصي يكديگر سهيم گردند

در حقيقت اين . باشد اين نكته در واقع اوج اين مثل مي. اي براي شادي جامعه باشد بهانه
دهد، هنگامي كه يك گناهكار  وجد، انعكاسي است از شادي بزرگتري كه در آسمان رخ مي

اي كه يافت  زيرا يك گوسفند گمشده نمايي است از يك گناهكار گمشده. كند توبه مي
  .دهد گردد و در نتيجة آن شادي عمومي رخ مي ، احياء ميشود مي

، مستلزم  دهد كه جستجو و يافتن گمشده و پيوستن او به گله عيسي با اين مثل نشان مي
  . پرداخت بهايي است

اين توبه هم براي گناهكاران است و هم . نمايد عيسي در اين مثل نياز به توبه را تأكيد مي
  .پندارند ادل ميبراي آناني كه خود را ع



   هاي مثَل موضوع

  :توان اين مثل را چنين خالصه كرد مي

كند  عيسي همه را دعوت مي.  ، تأكيدي است بر وجد و شادي شبان و جامعه نكتة اول
براي . مخصوصاً فريسيان و كاتبان را تا در شادي بازگشت يك گناهكار شركت كنند

د، بسيار سخت است تا در شادي توبه و پندارن مذهبيون و آناني كه خود را عادل مي
  .انـد پذيرفته شدن افرادي شركت بكنند كه از نظر آنها طرد شده

خواهد نشان دهد كه براي بازگشت و احياء، بايد بهايي  ، عيسي در اين مثل مي نكتة دوم
پردازد، استقبالي كه شامل  عيسي به دفاع از استقبال گناهكاران مي. پرداخت گردد

،  جستجوي طوالني شبان و حمل گوسفند رهاشده به خانه. شود آنها به جامعه ميبازگشت 
، مانند شبان نيكويي شد كه با پرداخت  عيسي با مرگ خودش.  مستلزم پرداخت بهايي است

دليل وجود  هر چند كه اين تنها به. كند باالترين بها، گمشده را نجات بخشيده و احيا مي
آن . ، عاجز از كمك به خود بود گوسفند گمشده. باشد يفيض و پيشقدمي خود شبان م

  .گوسفند، نياز به وساطت شبان داشت تا او را از آن مخمصه نجات بخشد

دهد كه چطور افراد  عيسي توضيح مي.  ، تصوير واضحي است از مصمم بودن شبان نكتة سوم
. تقبل شوندبراي بازپس گرفتن مايملك از دست رفتة خود حاضرند زحمت بسياري را م

اين تصويري است از محبت خدا براي شخص . گردد توفيق در اين امر باعث خشنودي مي
  . گمشده

اين فيضي است .  خدا محبت خود را شامل حال ما ساخت هنگامي كه ما هنوز گناهكار بوديم
ترين  توانست بزرگترين و با ارزش ، و به همين دليل آن گوسفند گمشده نمي بالشرط

چون اگر چنين بود، امكان داشت كه خدا ما را اليق جستجوشدن . له باشدگوسفند گ
، براي جستجو و يافتن هر فرد گمشده بدون توجه به كه يا چه  بلكه برعكس.  پنداشت مي

 12 :34 اين مثل انعكاسي است از حزقيال. ، خدا از هيچ چيزي دريغ نكرد بودن آن شخص
  . كشيده شده استكه در آن خدا همچون شباني به تصوير 



اين توبه براي گناهكاران و همينطور براي . كند ، عيسي نياز به توبه را تأكيد مي نكته چهارم
نود و نه «عيسي در واقع با گفتن . پندارند افرادي مثل فريسيان است كه خود را عادل مي

 با گفتن او در واقع. زند ، طعنة ظريفي به فريسيان مي»عادل كه احتياج به توبه ندارند
پندارند و  اينكه حتي اگر يك نفر توبه كند، بيشتر از آن نود و نهي كه خود را عادل مي

زند كه فكر  شود، كنايه به اشخاصي مي نيازي به بازگشت ندارند، باعث وجد و شادي مي
عهد . كرده دوست دارد عيب و نقص را بيشتر از گناهكار توبه كنند خدا فرد عادل بي مي

كند كه نكته مورد نظر عيسي در اين بخش اين است كه هر شخص نياز به  ن ميجديد اذعا
  .توبه دارد

شود،  اين نكته بيشتر باعث تحقير فريسيان مي.  ، شبان تصويري است از عيسي در اين مثل
در هر حال عيسي در . اي نسبت به شبانان در اسرائيل داشتند زيرا كه آنان نگرش حقيرانه

 توصيف شده است و 34 كشد كه در حزقيال باب يحايي را به تصوير مياين مثل شبان مس
  .شنوندگان به اين نكته واقف بودند

   سكه گمشده

دارشدن نزديك  ، احساسات فريسيان را بيشتر به مرز جريحه عيسي با تعريف داستان دوم
 كردن عنوان.  خطاب كرد" يك زن"او بطور مشخص زني را نام نبرد، بلكه او را . كند مي

همين كلمه براي عصباني كردن رهبران متعصب مذهبي يهود كافي بود، چون كه قهرمان 
عيسي مجدداً فرد .  داستان كسي نبود جز يك عضو ظريف ولي حقير از جنس مخالف

در فرهنگ يهود شريعت به زنان تعليم داده . " مؤنث"كند؛ يك  تحقيرشده را انتخاب مي
ها به  آنها همسطح با بچه. مراسم كنيسه نيز محروم بودند در  شد و آنان از شركت نمي

عيسي . رفت كه تنها با كارهاي روزمرة خانه مشغول باشند آمدند و انتظار مي حساب مي
، آنان را مقيم پادشاهي خدا  عيسي زن بودن را ارج نهاده. اين طرز نگرش را عوض كرد

كردند، اما عيسي به  مردان ايفا ميهر چند زنان مطمئناً نقشي جدا و متفاوت از . شمرد
  .آنان امتيازي بخشيد كه قبالً هيچوقت نداشتند



آن زن به .  است يك سكه گم شده. باشد ساختار اين داستان شبيه به مثل شبان نيكو مي
دهد چون كه آن  اي در جامعه رخ مي شادي. دهد تا آن را بيابد جستجوي خود ادامه مي

  .ابدي زن سكة گمشده خود را مي

   زني صاحب ده سكة نقره:  صحنه اول

،  در آن زمان پول. شد ها درهم بودند و تقريباً برابر با ارزش يك گوسفند مي اين سكه
نشيني كه امرار  آمد كه كمتر در دسترس بود، بخصوص در جامعه ده جنسي بحساب مي

ك سكه امري شدن ي بنابراين گم. شد معاش از طريق كشاورزي و مبادله كاال انجام مي
، خانه را  اگر ما ده سكه در جيب خود داشته باشيم و يكي را گم كنيم. شد جدي تلقي مي

براي يافتن آن زير و رو نخواهيم كرد؟ البته اگر آن سكه از جنس طال يا زر گرانبهايي 
هر سكه به اندازة مزد ده روز كار ارزش . باشد، مطمئناً براي يافتن آن اقدام خواهيم نمود

  .اشت و آن زن فقير بودد

   جستجو تا يافتن سكه:  صحنه دوم

. كند شود و آن زن تالشي را براي يافتن آن آغاز مي ناگهان يك سكه از اين ده سكه گم مي
توانست آن را ببيند، زيرا آن  ، اما سخت مي او مطمئن بود كه آن سكه در خانه است
پس در تاريكي چراغي را روشن .  شتاي هم ندا ساختمان داراي در كوتاهي بود و پنجره

او براي جاروب كردن كف زمين . نمايد كند و جستجوي خود را بر روي زمين آغاز مي مي
كند و با گوشهاي تيزكردة خود مواظب است تا  از يك شاخة درخت زيتون استفاده مي

  .صداي تماس با سكة گمشده را بشنود

. ها بود شدن يك دهم سكه ها نشانة گمشدن يكي از آن آن زن فقط ده سكه داشت و گم
، از گم شدن  اگر آن زن يكصد سكه داشت. كند عيسي ارزش يك سكة گمشده را تشديد مي

ء  او نيز همچون شبان داستان ما، تصميم به يافتن شي. شد يكي از آنها زياد ناراحت نمي
  .گيرد شدة خود مي گم



   شادي در جامعه: صحنه سوم 

كه گمشدة خود را با شادماني در دست گرفته بود، دوستان و اين زن در حاليكه س
در اينجا . خواند تا در شادي پيدا شدن سكه با او سهيم شوند همسايگان خود را فرامي

. شود بينيم كه چطور تبديل به شادي گروهي مي مجدداً شادي شخصي و فردي را مي
گويم شادي  مچنين به شما ميه«:  همانطور كه در مثل شبان و گوسفند گمشده نيز ديديم

  ).10آيه (» دهد به سبب يك خطاكار كه توبه كند براي فرشتگان خدا روي مي

، خدا را بعنوان جستجوگر  در هر داستان آنچه عيسي در نظر دارد اين است كه شنوندگان
  . بشناسند

. جستجوگر بايد قدم اول را بردارد. توانند به خودشان كمك كنند گمشدگان نمي
  .دهد ، تنها فيض را نشان مي شدنِ يك گمشده فتيا

خورد، اما در   به چشم مي15 هر چند كه موضوع مشتركي در سه مثل ذكر شده در لوقا باب
در مثل گوسفند . بعنوان مثال جستجوگران را در نظر بگيريد. جزئيات مهم متفاوت هستند

،  وگر داستان سكة گمشده، در حاليكه جستج ، شبان فردي است با درآمدي متوسط گمشده
، فردي است   كه پدر آن خانواده است"جستجوگر"،  در مثل پسران گمشده.  زن فقيري است

در هر . ، افرادي هستند مصمم براي يافتن گمشدة خود ايفاگران نقش كليدي. ثروتمند
، خدا را بعنوان جستجوگر  داستان آنچه عيسي در نظر دارد اين است كه شنوندگان

، شادي پدر را  در فصل آينده. باشد ، شادي يافتنِ گمشده مي نكتة مشترك بعدي. ندبشناس
  .گردد، خواهيم ديد  برمي هنگامي كه پسر گمشده به آغوش خانواده

شدن يك گوسفند از صد گوسفند را خاطر نشان  ، عيسي گم در مثل گوسفند گمشده
، يكي از دو  در مثل پسران گمشدهشود و  ، يكي از ده سكه گم مي سازد، در سكة گمشده مي

  .شود فرزند گم مي

گويا كه عيسي به . دهد ، عيسي ارزش آن گمشده را مورد تأكيد قرار مي با گفتن هر مثل
كنيد كه از بين يكصد گوسفند، يك گوسفند ارزش  آيا فكر نمي«: گويد فريسيان چنين مي



در هر يك » يا يكي از دو پسر؟جستجو كردن را دارد؟ در مورد يك سكه از ده سكه چطور؟ 
  .كار هايي هستند از فرد گناهكار توبه ، نمونه ها، چيزهاي گمشده از اين داستان

   هاي اين مثل موضوع

كشد، همه تصاويري  ، يك زن و در نهايت پدري كه انتظار مي ها، شبان در هر يك از اين مثل
ها  گروهي در همة اين داستانهمچنين شادي را چه فردي و چه . دهند دست مي از خدا به

دانستند  يهوديان مي.  بينيم شدن را مي ها عنصر گم در هر يك از اين مثل.  كنيم مشاهده مي
توانست  آن سكه نيز با سعي خود نمي. ، حيواني ضعيف و عاجز بود شده كه آن گوسفند گم

ي كه به خود آمد و راه پسر گمشده تا زمان. ها بپيوندد، بلكه نياز به يافتن بود به ديگر سكه
توانند به خودشان كمك  گمشدگان نمي.  بود" مرده"،  سوي پدر را در پيش گرفت بازگشت به

، تنها فيض را نشان  شدنِ يك گمشده يافت. جستجوگر بايد قدم اول را بردارد. كنند
  .دهد مي

ن زحمتي را به ، شبا در مثل گوسفند گمشده:  بينيم در اين سه مثل همچنين عنصر بها را مي
، سپس آن را بر دوش خود حمل  كند تا در جستجوي گوسفند به بيابان رفته خود هموار مي

بايست با صبر و دقت  بينيم كه مي در مورد آن زن نيز زحمت جستجوي طوالني را مي. كند
كنيم كه هر روز در انتظار بازگشت  شد و سپس صبر و تحمل پدر را مشاهده مي انجام مي
  .شود ها نشاني از صليب ديده مي در همة اين داستان. باشد كش خود ميپسر سر

: ، آن جمله اين خواهد بود ها را بخواهيم در يك جمله خالصه كنيم اگر همة اين داستان
  ).10 :19لوقا (» زيرا كه پسر انسان آمده است تا گمشده را بجويد و نجات بخشد«

  

  

  



  ها گمشده /  هاي عيسي تشريح مثل
  )24 - 11 :15لوقا ( دوم قسمت

هاي خداوند ما  هاي گذشته سلسله مقاالتي را آغاز كرديم در باره تشريح مثل در شماره
در اين شماره به بررسي داستان معروف .  شان عيسي مسيح در چارچوب تاريخي و فرهنگي

 . پسر گمشده خواهيم پرداخت

چنين رفتاري حاكي از . تا حاال چنين چيزي نشنيده بود. پدر مبهوت ايستاده بود
پسر كهتر او، چند دقيقه پيش وارد اتاقش شده بود و ارثش !  ، و توهيني خرد كننده گستاخي
توانست منتظر آن روزي  اين پسر نمي. خواست كه هر چه زودتر به او پرداخت شود را مي

ش را مطالبه ا او االن ارثيه. اش را بگيرد بماند كه پدرش در بستر مرگ بيافتد و سپس ارثيه
، او تصميم داشت كه زمين سهم خود را بفروشد تا بتواند از آنجا  عالوه بر اين. كرد مي

شد كه  چنين عملي باعث مي. ، وقت خوشي را در سواحل مديترانه بگذراند عزيمت كرده
  ...، به كاري پرثمر تبديل كرده بود، از هم بپاشد هر آنچه كه آن مرد طي سالها زحمت

، با مهارت و زيباترين شكل ممكن  استانهايي كه عيسي تعريف كرد، اين داستاندر بين د
، اما   ناميده شده است" پسر گمشده"، اين داستان به  برحسب سنت. ساخته شده بود

در اين .   به آن خواهيم نگريست" پسران گمشده"همانطور كه خواهيم ديد، ما با نگرش مثَل 
 يكي از خانه جدا شده و ديگري در -اند  دو آنها گم شدهداستان دو پسر هستند كه هر 

پدري "؛  توان به نمايش گذاشت ، تصوير ديگري را نيز مي از اين داستان.  مزرعة خانوادگي
. كنند ، پيام مثل را به شكل صحيح منعكس مي هر دو اين عناوين. " كه در انتظار است

توان از زواياي گوناگون به  د كه ميهاي عيسي همچون سنگهاي گرانبهايي هستن داستان
براي درك بهتر، اين داستان را .  اي زيبا و جديد را در آن يافت آنها نگريست و هر بار جلوه

  . كنيم به چهار صحنه تقسيم مي



    گسيختگي روابط در خانه-صحنه اول 

همچنين . درخواست سهميه ارثيه از طرف پسر كهتر، امري غيرعادي و نامعقول بود
نامه تنها زماني  ، وصيت هاي عهد عتيق طبق سنت.  رفت وهين بزرگي نسبت به پدر بشمار ميت

، هنگامي كه آن  معهذا جهت حفظ احتياط. شد كه آن شخص نزديك به موت بود نوشته مي
چنين امري براي حفظ امالك . شد شخص هنوز صحيح و سالم بود، وصيت شفاهي گفته مي

  . مورد نظر نگهداري شوندگرفت تا براي شخص صورت مي

رسد، اين است كه او هنگامي  آنچه در مورد درخواست پسر گمشده عجيب بنظر مي
، پسر با  برخالف فرهنگ آن زمان. اين تقاضا را كرد كه پدرش هنوز سالم و سرحال بود

چنين چيزي . " پدر كاشكه مرده بودي"خواست بگويد كه  ، گويا مي طرح اين دو درخواست
  .آيد ين توهين به يك پدر مشرق زميني به حساب ميباالتر

، پسر گمشده از انجام وظايف خود بعنوان  با مطرح كردن چنين درخواست نامعمولي
مطمئناً شنوندگان عيسي در عجب بودند كه اين چه نوع داستاني . كند يك پسر صرفنظر مي

.  داستاني غيرعادي بود، ، چون اين مثَل بخصوص با توجه به زمينة مشرق زميني آن است
توانست چنين درخواستي بكند و انتظار داشته باشد كه با درخواستش  هيچ پسري نمي

 David(ديويد پاوسن . دهد بينيم كه پدر رضايت مي اما در كمال تعجب مي. موافقت شود

Pawson (بايست با  ، چونكه او نمي اين داستان را پدر گمشده نامگذاري كرده است
اي در پاسخ به پسري كه  در فرهنگ خاورميانه. كرد غيرعادي پسرش موافقت ميدرخواست 

شد كه پدر به  بايست برخورد مي دهد، چنين مي با وقاحت پدر خود را مورد اهانت قرار مي
خورد خطاب كند، و به  اي بزند، او را احمق و كسي كه به هيچ دردي نمي گونة او سيلي

اين چيزي بود كه شنوندگان انتظار شنيدن . كشيد رش را ميدنبال آن اخراج از منزل انتظا
آن را داشتند اما برخالف انتظار، خداوند ما فرمود كه آن پسر، آنچه را كه درخواست 

  . كرد، يافت

مانندي براي نشان دادن محبت پدر بود كه  ، عمل بي رضايت دادن به چنين درخواستي
هيچ تصوير . كرد ر انساني چنين كاري نميتصويري است از كار الهي خدا، چون هيچ پد



ديگري از محبت وجود ندارد كه نشان دهندة اعطاء آزادي به شخص باشد، حتي هنگامي 
كند و مورد اهانت  باشد، رد مي ، بخشنده را كه خداي پدر و خالق مي كننده كه دريافت

  .دهد قرار مي

كردند كه عاقبت اين  ل ميآنها مطمئناً از خود سؤا.  توجه شنوندگان جلب شده است
جستجوي شبان براي يافتن گوسفند و زني كه به دنبال سكة خود . انجامد داستان به كجا مي

. سابقه و برخالف سنت بود ، اما عمل اين پدر بي بيني ، همه اقداماتي بودند قابل پيش گشت
  . ، نشاني است از محبت خود خدا نسبت به انسان اين اقدام

شود، سكوت  اي كه به آساني ناديده گرفته مي ، نكته چنين مثَل آشناييهنگام خواندن 
. كند ، پسر بزرگتر نقش مهمي در خانواده بازي مي در فرهنگ شرقي. باشد پسر بزرگتر مي

رود كه مخالفت خود را در مورد اقدام پدر براي تقسيم  از پسر بزرگتر چنين انتظار مي
سهم پسر . گيرد  فقط پسر كهتر نيست كه سهم خود را مي، در اين مرحله. ارثيه ابراز كند

پسر بزرگتر نصيب بيشتري . شود باشد كه دو سوم مايملك را شامل مي بزرگتر دو برابر او مي
،  رود، يعني مخالفت با تقسيم ارث برخالف آنچه كه از او انتظار مي. گيرد از اين تقسيم مي

  .گيرد گويد و سهم خود را مي او چيزي نمي

رود كه هنگام بروز مشكالت خانوادگي نقش ميانجي  از پسر بزرگتر همچنين انتظار مي
شد توقع داشت اين بود كه برادر كهتر خود را از خانه بيرون  آنچه از او مي. را ايفا كند

آميز از  اي به صورت او بزند و با رفتاري خشونت ، سيلي ببرد و در حالي كه يقة او را گرفته
، نزد پدر برود و براي توهيني كه به او روا داشته و  كه حماقت را كنار گذاشتهاو بخواهد 

سكوت برادر بزرگتر در اين مرحله نشاندهندة . ، عذرخواهي كند باعث ناراحتي او شده
باشد، همانطور كه برادر كوچكتر از پدر خود دلگير  گسيختگي روابط بين او و پدرش مي

  .كشد تصويري از يك خانوادة پاشيده از هم را به تصوير مي، عيسي  با حداقل كلمات. بود

بنابراين در صحنة اول عيسي مشكالت خانوادگي را كه باعث از هم گسيختگي روابط 
ماجرايي است از درخواست .  اين صحنه پر است از ماجرا و تنش. گذارد ، به نمايش مي شده

صحنة نمايش آماده .  پسر بزرگترنامعقول پسر، رضايت غيرمرسوم پدر و سكوت غيرمنتظره



عيسي حقيقتاً چه منظوري را دنبال . خواهند ادامة ماجرا را ببينند است و حضار مي
  كند؟ مي

    ترك خانه-صحنة دوم 

دهد كه پسر جوانتر باالخره پس از فروش زمين ارثيه  عيسي داستان را چنين ادامه مي
ملك "آن . رود ات غيرمنتظره پيش ميشود و بسوي اتفاق خود، از صحنة گيتي ناپديد مي

اين . آمد حساب مي ، پاريس مشرق زمين به  احتماالً انطاكيه بوده كه در زمان عيسي"بعيد
جالب است . ترين محل بود گشت و انطاكيه مناسب پسر بدنبال هيجان و خوشگذراني مي

 خبرخوش براي حقيقتاً كه.  بدانيم كه شروع اولين كليساي امتها از انطاكيه بوده است
  .باشد گناهكاران مي

به عياشي "، اين پسر تمام دارايي خود را در انطاكيه  آنطور كه در داستان آمده
، اما پسر بزرگتر به آن  اي به زنان بدكاره نشده است هيچ اشاره. دهد  بر باد مي"ناهنجار

ين را فرا شود كه خشكسالي سختي زم دارايي اين پسر هنگامي تمام مي. كند اشاره مي
. شود دست مي او كامالً تهي. افتاد گيرد؛ باليي كه در آن روزگار بطور مداوم اتفاق مي مي

زند كه معموالً فقط در چنين شرايطي انسان انجام  بنابراين باالجبار او دست به اقدامي مي
شغل پيشنهاد شده به اين .  دهد و آن رو آوردن و پناه بردن به شخصي ثروتمند است مي

بعنوان يك پسر يهودي اين بدترين شغلي بود كه يك . پسر، خوراك دادن به خوكها بود
، درماندگي او بقدري شديد بود كه عليرغم وجود  با اينهمه. توانست داشته باشد شخص مي

  .كند ، شأن و چيزهاي ديگر، او اين شغل را قبول مي عدم هماهنگي با مذهب

وكها را خوراك دهد؟ متأسفانه او ديگر پسر تواند خ يك پسر خوب يهودي چطور مي
. شود شنيدن چنين چيزي مطمئناً باعث خشم و طغيان شنوندگان عيسي مي.  خوبي نيست

دار  ، از يك خانوادة ثروتمند، بقدري سقوط كرده كه براي يك مزرعه يك پسر يهودي
انات ناپاك تماس با حيو.  سقوطي بدتر از اين وجود نداشت! چراني كند غيريهودي خوك

تماس با خوكها به .  توانست به اين معني باشد كه او يهوديت خود را از دست داده است مي



، شرمساري بيشتري نصيب پدر و  معني از دست دادن نزديكي به خدا بود و با چنين عملي
  .شد جامعة يهود مي

نيدن اين مورد يكي ديگر از نكاتي است كه شنوندگان اين داستان را در هيجان ش
عيسي تنها به گفتن اينكه اين پسر يهودي بقدري سقوط كرد كه از . انتهاي داستان فرو برد

كرد، قناعت نكرد و ادامه داد كه گرسنگي او آنقدر زياد بود كه از  خوكها مواظبت مي
حتي در اين قسمت شنيع . كرد شد تناول مي همان پوست خرنوبي كه به خوكها داده مي

  .ته طنزي وجود داردداستان نيز يك نك

مشكل اين پسر اين بود كه چيز . خورد اين پوست خرنوب تنها به درد خوراك خوكها مي
هيچكس او را «: آورد، چون عيسي فرمود ديگري به جز اين پوست خرنوب بدست نمي

به كالمي ديگر هيچكس به اين پسر جوان چيزي براي تغذيه . تا بخورد» داد چيزي نمي
، اين پسر در حالي كه مرگ را جلو روي خود   در چنين تنگناي وحشتناكي.داد مداوم نمي

، ما با  در اين صحنه. " بازگشت و توبه"دارد يعني  ديد، يك قدم غيرقابل انتظاري برمي مي
شويم و همينطور بازگشت غير  بيني پسر گمشده مواجه مي انگيز و غيرقابل پيش صحنة غم

  .رسد ن داستان گويا كم كم دارد به جايي مياي.  بينيم قابل انتظارش را مي

    بازگشت به خانه-صحنه سوم 

باشد با اين اميد كه حرمت و احترام او تا  اين پسر در تكاپوي بازگشت به منزل مي
اولين مشكل .  اما او با سه مشكل بزرگ مواجه است. حدي دست نخورده باقي مانده باشد

 خود، پدر را كامالً مورد اهانت قرار داده و به اين اين است كه او با درخواست سهم ارثية
سپس ملك خود را فروخته و ماحصل آن را دور از . وسيله آرزوي مرگ او را كرده بود

. خانه براي خوشگذراني صرف كرده بود و اكنون مجبور به بازگشت و تقبل پيامد آن بود
  . ، برادر بزرگتر اوست دومين مشكل

اكنون برادر .  ر بزرگتر دو سوم ارثية پدر را دريافت كرده استطبق قوانين يهود براد
، منوط به اجازه و لطف  بزرگتر قانوناً صاحب همه چيز است و بازگشت برادر كهتر به خانه



، چنين  بايد از غذاي برادرش بخورد و بدليل گسستگي روابط او مي. باشد برادرش مي
، با سهمية دارايي  يد فروتني را پيشه كردهاين پسر ولخرج با. نمود كاري بس دشوار مي
  .، اين مشكل خاص را حل خواهد كرد بودن يك خادم اجيرشده. برادر خود زندگي كند

انتظار . آميز خواهد بود برگشت او بازگشتي حقارت.  ، اهالي دهكده است مشكل سوم
ر ديده شدن ، خب به محض اينكه در راه بازگشت. رود آميز مي برخوردي بس سرد و كينه

پلكند بپيچد، مردم در پي  ها مي هاي ولگردي كه در كوچه مسافر ما در جاده توسط بچه
، فيزيكي و تهديد مواجه خواهد شد،  او نه تنها با تحقير زباني. ريختن خونش خواهند بود

بلكه مردم دهكده حتي ممكن است مانع از ورود او به خانه شوند تا مبادا براي دومين بار 
  .ث آزار و شرمندگي پدر شودباع

عيسي به ما . اما خبر بازگشت او عالوه بر مردم دهكده به پدرش نيز رسيده بود
رود؟ او  اكنون چه انتظاري از پدر مي. »اما هنوز دور بود كه پدرش او را ديد«گويد كه  مي

 همه كرد، پسرش بيني مي همانطور كه پيش.  بيند در لباسي مندرس و ژوليده پسرش را مي
، با  رود كه از خشم فرياد برآورده از يك پدر شرقي انتظار مي. چيز را از دست داده بود

. پسري كه با كارهاي خود او را تحقير و مورد اهانت قرار داده بود، به شدت برخورد نمايد
  .اي است كه شنوندگان انتظار ديدن آن را دارند اين صحنه

او را ديده «د كه بجاي اينكه پدر از خشم پر شود، گوي برخالف باور و انتظار، عيسي مي
آنجا نيز .  ايم  برخورد كرده" ترحم"ما قبالً در مثل سامري نيكو به كلمة » !ترحم نمود
  . بينيم  امروز ما، انعكاسي از احساس شديد خدا را براي قومش مي همچون مثل

ايست اقدام فوري ب دانست چه رفتاري با پسرش خواهد شد، مي از آنجا كه پدر مي
باشد  شكستگي پدر مي حاكي از دل» اما هنوز دور بود كه پدرش او را ديد«. آورد بعمل مي

پدر . كشد او پدري است كه انتظار مي. كشيد در حالي كه هر روز انتظار بازگشت او را مي
له حد وسي رود تا بدين ، كثيف و ژوليدة خود تا كناره دهكده مي براي مالقات با پسر گرسنه

قدمي او براي رسيدن به آنجا، خود اقدامي بود  پيش. واالي آشتي عمومي را نشان دهد



هاي  با خرقه. دوند نجباي مسن مشرق زمين در مالء عام نمي. غيرمعمول و تحقيرآميز
  .پوشيدند، انجام چنين كاري آسان نبود بلندي كه مي

آوردند و   تا اواسط ران باال ميبايست دامن را براي اينكه دويدن آنها عملي باشد، مي
اي بر  كنند، خنده ديدن افرادي كه چنين كاري مي. شد در نتيجه لباس زيرشان ديده مي

اقدام تحقيركنندة اين پدر امري است كامالً غير معمول كه همه را در بهت . نشاند لبها مي
توزي  ه شود و از كينهبايست چنين كاري بكند تا پسرش بتواند وارد د اما او مي. برد فرو مي

بنابراين بدين طريق از شورش عليه اين پسر ولخرج ممانعت بعمل . مردم در امان بماند
  .آمد

در اين نكته ما .  توجه به اين نكته حياتي است كه اين پدر بود كه قدم اول را برداشت
اما در . وداين پسر خود را براي تقبل مشقات آماده ساخته ب.  بينيم اقدام خود خدا را مي

بجاي آن دشمني . دود بيند كه بسوي او مي شدت تعجب و ناباوري پدر خود را مي
، او با  رفت و به حق او اليق آن بود و انتظارش را نيز داشت اي كه انتظار مي رحمانه بي

اين پدر بود كه مشقات را متحمل شد و در مالء عام خود . شود محبت بيش از حد روبرو مي
اين . ، از گزند مردم خشمگين دهكده حفظ كند ت تا پسر خود را مالقات كردهرا حقير ساخ

  .كند انتظاري از محبت و بخشايش را تجربه مي پسر نمايش غير قابل

پذيرد، پسر نطق از پيش تهيه شدة خود  هنگامي كه پدر با شادي و آغوشي باز او را مي
ام و بعد از اين اليق  ضور تو گناه كردهاي پدر به آسمان و به ح«: كند را با احتياط ادا مي

پدر گفتة او را قطع . يابد نطق او در همين جا خاتمه مي» . آن نيستم كه پسر تو خوانده شوم
اين » . احتياج نيست بيش از اين چيزي بگويي.  ساكت باش.  كافي است«گويد  كند و مي مي

پس از ديدن . ت نياوردپسر هيچوقت فرصت صحبت دربارة خدمت همراه با مزد را بدس
  .توانست نطق خود را به پايان برساند ، او نمي اي چنين صحنه

تنها در اين قسمت . كرد درخواست چنين چيزي اقدام سخاوتمندانة پدر را پايمال مي
توانست  او اكنون مي. خواهد توبة واقعي اين پسر را به ما نشان دهد است كه عيسي مي



شود كه براي احياء  او متوجه مي. ا نسبت به خود درك كندمحبت بيش از حد عميق پدر ر
  . تواند انجام دهد و اين تنها از طريق فيض عملي است خود هيچ كاري نمي

اول اينكه پسر سركش . دهد انتظار و زيبايي انجام مي در اينجا پدر كارهاي غير قابل
ين چنين كاري حاكي از برخالف نظر بعضي از مفسر. بوسد ، چند بار مي خود را بغل كرده

، بوسيدن افراد  پس از يك دعواي جدي.  برابري نبود، بلكه نشاني از آشتي و بخشايش
، پسر هر  در فرهنگ مشرق زميني. باشد ، بخشي از آشتي مي دخيل در دعوا در حضور عام

 .ماند پسر هميشه پسر مي. شود سن و سالي هم كه داشته باشد، هيچوقت همطراز با پدر نمي
او . كند داد نمي توجه داشته باشيد كه پدر هيچ شكايتي از بوي شديد خوكي كه پسر مي

  .بوسيدن پسر را موكول به پس از شستشو و تميز شدن پسر نكرد

العمل شنوندگان  عكس. دهد اي از محبت را نشان مي ، نمايش غير عادي اين صحنه
چنين پدري را بر » توان پيدا كرد؟ ي، چنين پدري را از كجا م اوه«: عيسي چنين خواهد بود

چنين محبت عاري از تكلف .  اي است از پدر آسماني اما او نمونه.  توان يافت روي زمين نمي
  . امري است غير عادي كه در فرهنگ شرقي حتي شنيده نشده است

بهترين خرقة ،  اين خرقه. دهد تا بهترين خرقه را براي پسرش بياورند پدر دستور مي
هنگامي كه مدعوين براي عرض تبريك . شد پدر بود كه در محافل بزرگ از آن استفاده مي

به ميهماني بيايند، خرقه پدر را بر تن پسر خواهند ديد و در نتيجه پيوستن او را به خانواده 
  .مشاهده خواهند كرد

حاكميت او در خانه اين انگشتر، مهري از . شود يك انگشتر خاتم نيز به پسر داده مي
شود تا به او  به خدمتكاران دستور داده مي. داد بود و حد واالي اعتماد به او را نشان مي

وجود .  پوشيدن كفش فقط منحصر به مردان آزاد و زنان بود و نه خادمين. كفشي بپوشانند
هنگامي . كفش حاكي از اين بود كه اكنون خادمين بايد پسر را بعنوان ارباب خود بپذيرند

رود كه كفشهاي خود را در  شوند، از آنها انتظار مي كه مدعوين به چنين منزلي داخل مي
اين پسر با اين . شود اما صاحب خانه در حالي كه كفش به تن دارد، وارد منزل مي. بياورند

  .يابد انتظار برگشته بود كه همچون خادمي پذيرفته شود، اما مقام پسري را مي



دهد تا  دهد و دستور مي و شادي غيرعادي خود را بيشتر نشان مياين پدر سخاوت 
زيرا كه اين پسر من مرده بود، «. گوسالة پرواري را ذبح كنند و براي جشن آماده سازند

، يك گوسالة  در چنين مناسبتي). 24 -23 :15لوقا (» زنده گرديد و گم شده بود، يافت شد
خواهد كه ما درك كنيم كه  وراك دهد و عيسي مي نفر را خ100 پروار كافي بود تا بيش از

او همه را براي اين جشن دعوت . كند چطور پدر شادي خود را با همة مردم تقسيم مي
  .باشد همچنين خواهان پيوستن مجدد پسرش به آن جامعه مي. كند مي

كردند،  معموالً گاوها را براي جشن ذبح نمي. احترام بزرگي نصيب آن پسر شده بود
باشد و  چنين كاري حاكي از شادي و سخاوت پدر مي.  كه شير آنها قابل استفاده بودچون

، اين  بنابراين.  ، محبت پدر آسماني را ببينيم خواهد كه ما از وراي اين داستان عيسي مي
هيچگونه اتهام و . كند آمدگويي غيرعادي و عاري از تكلف پدر را تجربه مي پسر يك خوش

  . تنها آشتي و بازگشت به خانواده و جامعه. دمجازاتي وجود ندار

يقيناً . آمدگويي پدر خاتمه بيابد توانست در همين مرحلة خوش اين داستان مي
،  مطمئناً همة نكات الزم براي ساختن يك داستان خوب. شد خشنودي شنوندگان فراهم مي

زد با نمايش سا ، عيسي داستان خود را مزين مي در هر حال. در آن گنجانده شده بود
اي كه از آن طريق پسر بعنوان فرزند مورد پذيرش عام قرار  گذاشتن روش غير عادي

خواهد كه شنوندگانش بدانند كه چنين  و بدين وسيله او مي.  گيرد نه بعنوان يك خادم مي
خدا . باشد، اگر آنان بسوي خدا بازگشت كنند اي در انتظار آنها مي آمدگويي خوش
  . همچون فرزندان قبول كند نه مثل خادمينخواهد ما را  مي

خاتمة خوش . توانست در چنين جشن و موزيك و پايكوبي خاتمه بيابد اين داستان مي
دهد نه براي  اي قرار مي اما عيسي اين داستان را وسيله. داستان را همه دوست دارند

دهد و آنها را براي ، بلكه با اين هدف كه حقايقي را به شنوندگان خود تعليم  داليل عاطفي
اي رسانده كه خود را  تا اينجا عيسي شنوندگان را به مرحله. داشتن ايمان به چالش بياورد

كند كه  به جاي پسر گمشده ببينند، اما اكنون او بخش دوم داستان خود را شروع مي
  . خطابي است به فريسيان و معلمان شريعت
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  ها گمشده /  هاي عيسي تشريح مثل

 )32 - 25 :15لوقا (قسمت سوم 

  

ما هاي خداوند  هاي گذشته سلسله مقاالتي را آغاز كرديم در باره تشريح مثل در شماره
در شماره قبلي داستان پسرگمشده را .  شان مسيح در چارچوب تاريخي و فرهنگي عيسي

بررسي كرديم و نوشتيم كه عيسي در اين داستان دو گمشده دارد و پس از پسر كوچكتر، 
در اين شماره به وضعيت برادر . اي است كه بايد يافت گردد برادرش نيز بنوبه خود گمشده

 . افكنيم بزرگتر نظر مي

   عدم پذيرش پسر بزرگتر-صحنه چهارم 

شود و معموالً صحبتي از آن به  نقش پسر بزرگتر در اين داستان اغلب ناديده گرفته مي
خواهد كه شنوندگان  آورد و مي عيسي اكنون او را به روي صحنه مي. آيد ميان نمي

اكنون . مرده بودپسر كهتر پدر را حقير ش. ، تعارض بين دو برادر را مشاهده كنند داستان
پسر . دهد منتها به طريقي ديگر پسر بزرگتر پدر را به همان اندازه مورد تحقير قرار مي

رقص . شنود كرد و هنگام بازگشت به خانه صداي رقص و آواز مي بزرگتر در مزرعه كار مي
در خاورميانه موزيك پيش از صرف شام . و آوازي كه دال بر شروع يك ميهماني بود

آمدند  مردم به داخل منزل مي.  ، دعوتي بود براي پيوستن به جشن شروع موزيك. باشد مي
  .نشستند كردند و سپس براي صرف شام مي و با رقص شروع مي

مطمئناً . پسر بزرگتر هنگامي كه صداي موزيك را شنيد، از كسي دليل آن را جويا شد
اگر او رابطة . آمد ظر ميبوي پخته شدن گوشت به مشامش رسيده بود و اين كمي عجيب بن

رفت و دليل برپايي اين جشن را سؤال  ، مستقيماً به داخل منزل مي خوبي با پدر خود داشت
 و او نيز با اشتياق در جواب " برادرت برگشته"داد كه  پدرش نيز به او پاسخ مي. كرد مي



يهمانان گرفت و به جمع م سپس برادرش را در آغوش مي. "! چقدر عالي است":  گفت مي
  .افتد اما اين آن چيزي نيست كه در اينجا اتفاق مي.  پيوست مي

او در جشني كه . داند فرهنگ شرقي حضور برادر بزرگتر را در ضيافت ضروري مي
رفت كه پابرهنه در كنار  از او انتظار مي. كند ، نقش ميزبان را ايفا مي توسط پدر برپا شده

پسر بزرگتر من خادم ":  گفت و پدر نيز چنين مي. گويدآمد ب در بايستد و به ميهمانان خوش
چنين عملي . كند بينيم كه پسر از وارد شدن خودداري مي اما برعكس مي. " شما است

آمد، همانطور كه برادر كوچكتر با مطالبة ارثية خود، پدر را  توهيني به پدر به حساب مي
  . مورد اهانت قرار گرفته بودبنابراين پدر از طرف هر دو پسر خود. تحقير كرده بود

. رود كه در مقابل چنين رفتار تحقيرآميزي خشمگين شود از يك پدر شرقي انتظار مي
رود، و اين بار با اين  ، اين پدر براي دومين بار در آن روز از خانه بيرون مي اما برعكس

مجدداً اين در اينجا . منظور كه از پسر خود خواهش كند تا داخل شده به ضيافت بپيوندد
، اين اقدامي است كامالً  اي براي يك پدر خاورميانه. دارد پدر است كه قدم اول را برمي

. او آماده بود تا در آن روز براي دومين بار خود را فروتن و حقير سازد.  غيرمعمول
ما قبالً هيچوقت در مورد پدري كه چنين ": گفتند زده مي شنوندگان عيسي مطمئناً شگفت

.  كنيم ، ما تصويري از پدر آسماني را مشاهده مي  در اين صحنه"! ايم كند، نشنيدهكاري ب
  .اي داشته باشد تواند چنين محبت پدرانه ، نمي هيچ موجود انساني

رود؟ او حتي اگر بخواهد با پدرش بحث و جدل  حاال از پسر بزرگتر چه انتظاري مي
براي انجام اين . بعنوان ميزبان انجام دهد، وظيفة خود را  بكند، اول بايد وارد منزل شده

تبريكات مردم . آمد بگويد ، خوش بايست در حضور عام برادر خود را بغل كرده كار، او مي
،  را براي بازگشت سالم برادر و احترام داده شده به او را بعنوان ميهمان اصلي ضيافت

هد، حتي اگر همراه با قروچه رود كه همة اين كارها را انجام د از او انتظار مي. بپذيرد
آمدگويي به برادرش شكايت كند  تواند از نحوة خوش تنها زماني او مي. كردن دندان باشد

  .باشد ، حفظ ظاهر شرقي مي اين. اند كه ميهماني تمام شده و مدعوين آنجا را ترك كرده



با پدر رسند،  دهد كه در مالء عام هنگامي كه مدعوين مي اما پسر بزرگتر ترجيح مي
اي ارج  در فرهنگ خاورميانه. خود بحث و جدل بكند و به اين ترتيب او را حقير سازد

دهد،  امري واجب است و كاري كه پسر بزرگتر انجام مي) و مادر(نهادن به اقتدار پدر 
توهيني كه اين دو پسر به پدر خود روا داشتند، . آيد توهين بس وحشتناكي بحساب مي

در مقابل رفتار پسر بزرگتر، از پدر انتظار . بخشد آمدگويي پدر مي جلوة ديگري به خوش
، بدون شركت او ضيافت را ادامه دهد و در حاليكه در ظاهر  رفت كه او را ناديده گرفته مي

پس از . باشد اي باشد، ولي از درون برآشفته مي العاده لبخندي بر لب دارد، ميزبان فوق
فت كه تنبيه پسر بزرگتر را براي اين تحقير روا داشته شده ر ، از او انتظار مي آن ميهماني
اما به جاي آنكه پسر را مورد سرزنش قرار دهد، از او التماس . ، معلوم سازد در مالء عام

در كلية ادبيات خاورميانه كه . باشد اي از محبت مي كند كه اين هم يك نمايش برجسته مي
كرد،  تاني در مورد پدري كه اينچنين محبت مي، يافتن چنين داس تاكنون نوشته شده است
  . اين تصويري از محبت الهي است. بسيار مشكل خواهد بود

انتظار، اكنون از پسر بزرگتر چنين  با روبرو شدن با چنين محبت و فروتني غير قابل
، وارد منزل شود و به جمع  رود كه از پدر عذرخواهي كند و او را دنبال كرده انتظار مي

اما با علم به اينكه ترك ميهماني به جهت آوردن همراه با التماس پسر . انان بپيونددميهم
باشد، پسر بزرگتر  اي بطور غير عادي چشمگير مي زاده خاورميانه بزرگتر، براي يك نجيب
  .دهد تا حمالت شديد انتقاد سرازير شود و اجازه مي. ايستد ، مي سرسختانه مقاومت كرده

، هرگاه شخصي مخاطب قرار  در اين مثل. دهد ا مخاطب قرار نمياو حتي پدر خود ر
 را "پدر"او كلمه . دهد، به جز در اين مورد گيرد، عنواني را به خود اختصاص مي مي

او . دهد در جوامع شرقي چنين برخوردي كمال گستاخي را نشان مي. كند استفاده نمي
 كه نشان دهندة نوع "... ام و كردهاينك سالها است كه من خدمت ت": گويد كنان مي شكوه
،  و اضافه كرده. ماند تا به پسر رفتار او بيشتر به يك خدمتكار مي. باشد اش با پدر مي رابطه
  . گويد كه هرگز از دستورات پدر سرپيچي نكرده است مي



او آماده بود تا در آن روز براي . دارد در اينجا پدر است كه باز قدم اول را برمي
در اين صحنه ما تصويري از پدر آسماني را مشاهده . ر خود را حقير و فروتن سازددومين با

  . كنيم مي

كند كه در تيررس او فريسياني بودند كه اذغان  عيسي اين جمله را در حالي اضافه مي
اما پسر . اند و همانند گناهكاران و باجگيران نيستند كردند كه همة شريعت را اجرا كرده مي

، از حكم پدر تخطي  ه داخل منزل و انجام ندادن وظيفة سنتي خود بعنوان ميزبانبا نرفتن ب
او حكم محبت . ، حكم احترام به پدر را شكسته بود او پدر خود را تحقير كرده.  ورزيده است

آنان ادعا . خواست كه فريسيان اين را بشنوند را نيز شكسته است و عيسي تعمداً مي
اند، اما عيسي به آنها گفت كه بزرگترين حكم را  نشكستهكنند كه هيچ حكمي را  مي

  .اند يعني محبت خدا با تمام قلب و روح و محبت كردن به همسايه همچون خود شكسته

پدر حتي يك بزغالة كوچك نيز به پسر بزرگتر نداده بود .  پدر متهم به جانبداري است
ر كه تمام سهم خود را از دست تا با دوستانش خوش بگذراند، در حاليكه بازگشت پسر كهت

 اين يكي از "! اين منصفانه نيست". داده بود، با ذبح يك گوسالة پرواري همراه شد
در هر .  باشد كه رسيدگي به آن مشكل است ها در هر خانواده مي شكايتهاي دائمي بچه

ر او يكبار براي بخشيدن پس. كند ، اين مثل پدر را بعنوان شخصي منصف معرفي مي حال
  .رود و مرتبة دوم براي متقاعد كردن پسر بزرگتر كهتر بيرون مي

سعيد، يكي از . كند پسر بزرگتر با چنين عملي خود را شديداً از خانواده جدا مي
پسر بزرگتر با ابراز ": كند ، در كتاب تفسير لوقا بطرزي عالي بيان مي اي متألهين خاورميانه

او به . دهد ، انزجار خود را از خانة پدر نشان ميعالقه براي شادي كردن با دوستان خود
. ، بهتر نبود ، به دياري دور رفت هيچ عنوان از برادر كهتر خود كه سهم خود را برداشته

باشد، چون  تفاوت مابين اين دو برادر اين است كه پسر گمشده يك گناهكار قابل احترام مي
اما .  آنچه را كه در دل داشت به او گفتاي نسبت به پدر خود داشت و تمام  رفتار صادقانه

او . ، احساسات قلبي خود را كتمان كرد اي را پيشة خود كرده پسر بزرگتر تقدس رياكارانه
همچنين همة روابط خود را با برادر . در حاليكه از پدر خود متنفر بود، در خانه ماند



،  در حين صحبت. شود ميگيرد و بنابراين منكر هر نوع رابطه با پدر  كهترش ناديده مي
،  با اداي اين جمله. "... اين پسرت": گويد بجاي اينكه پسر كهتر را برادر خود بنامد، مي

  ".دارد ، حكم ارتداد را بر خود روا مي پسر بزرگتر خود را از خانواده جدا كرده

مفهوم شادي براي برادر بزرگتر، داشتن ضيافتي با دوستان بود، نه بازگشت برادرش 
ها تلف  دهد كه دارايي خود را با فاحشه او برادر خود را مورد اتهام قرار مي. " از مرگ"

همچنين پسر .  ، چنين چيزي عنوان نشده است ، در حاليكه در اولين بخش داستان كرده
كند تا شكافي  او كوشش مي. "تو)  دارايي(دولت "گويد   بلكه مي"او"گويد پول  بزرگتر نمي
  :گويد ، او مي در واقع. در كهتر خود ايجاد كندبين پدر و برا

.  ؟ او ثروت تو را از دست داده است پدر متوجه نيستي كه او چه كاري انجام داده«
  »! تواني براي هيچ چيز به او اعتماد كني ديگر نمي

يك پسر با پدر . اي خشمگين شود رود كه از چنين انتقاد غيرمنصفانه از پدر انتظار مي
،  دهد، بلكه پسر را خطاب كرده ، پدر با خشم پاسخ نمي اي خود چنين هر حال هخاورميان

Teknonكلمة يوناني "...اي فرزند": گويد باشد، يعني كلمات مي در مي. كند  صحبت نمي 
پس از آن همه حقارتي كه پدر كشيده بود، استفاده از .  آن حاكي از محبت و دلجويانه

،  كشيده چنين كلماتي برخاسته از قلبي است زخمي و رنج".  اي چشمگير است چنين كلمه
چون اشتياق پدر و كمال خوشي او در اين بود كه هر دو پسر خود را با هم در خانة خود 

  ".گويد ناپذير است چنين سخاوتمندانه سخن مي محبتي كه خستگي. ببيند

. قضي وجود دارددر اينجا تنا. كند تا در شادي شركت كند پدر از پسر خود التماس مي
اما براي ديدار پسر بزرگتر . پدر در حاليكه قلباً شاد بود، براي پيشواز پسر كهتر بيرون دويد

آيد كه شخصيت واقعي پسر خود را  چنين بنظر مي. با دلي پر از بار از منزل خارج شد
 را خدا دست خود.  اين نيز تير ديگري بود به طرف فريسيان رياكار و سنگدل.  شناخت مي

پرست هستند، دراز  پندارند و قانون براي ياري رساندن به افرادي نيز كه خود را عادل مي
  .كند مي



آنچه از ": گويد سازد و مي ، مطمئن مي پدر، پسر بزرگتر را از محفوظ ماندن حقوقش
، تنها يك سوم از دارايي را كه به ارث برده بود، بر  پسر گمشده. " آنِ من است مال توست

  . او آقا و وارث است.   داد و بقيه اموال به پسر بزرگتر تعلق داشتباد

پدر درك اين مطلب را از پسرش انتظار دارد كه هر چند پسر كوچكترش تمام دارايي 
  .، اما هنوز هم برادر اوست و حق بازگشت به خانواده را دارد را بر باد داده

كند و نه پسر  عذرخواهي نمي پدر جهت برپايي جشن "...برادر تو": گويد پدر مي
، تمنايي بود براي  خاست كند، اما فريادي كه از درون قلب او برمي بزرگش را سرزنش مي

پدر درك اين مطلب را از پسرش انتظار دارد كه هر چند پسر كوچكترش تمام .  تفاهم
  . رد، اما هنوز هم برادر اوست و حق بازگشت به خانواده را دا دارايي را بر باد داده

عيسي . باشد پسر بزرگتر هنوز خارج از منزل مي. اين مثل هيچ پاياني ندارد
گذارد تا تصميم  و فريسيان را نيز وامي. سپارد گيري را به قوة تخيل شنوندگان مي نتيجه

خواهند وارد شده به ديگر گناهكاران ضيافت بپيوندند يا ترجيح  خود را بگيرند كه آيا مي
  .آورد عيسي آنها را به چالش مي. اقي بماننددهند كه بيرون ب مي

توانست  با توجه به آنچه كه پيش گفته شد، اين داستان مي!  اي العاده چه داستان خارق
پس از پذيرفته شدن پسر گمشده به پايان برسد و يقيناً االن نيز جاي مناسبي براي اتمام آن 

، موضوع  هنگام ترك آن محل. ذاردگ عيسي اين داستان را در شك و ابهام باقي مي.  نيست
اما .  گشت تا پسر گمشده بحث شنوندگان اين داستان بيشتر حول و حوش پسر بزرگتر مي

  .سازد سرايي است و مقصود عيسي را برآورده مي اين روش خوبي براي داستان

   موضوعات اين مثل

  توان چنين داستان باورنكردني را خالصه كرد؟ چطور مي

، پسر را  نگرش سنتي اين مثل. كند  عيسي مفهوم گم شدن را بازگو مي، در وهلة اول
، در اين داستان دو پسر بودند كه هر دو  اما همانطور كه مشاهده كرديم. پندارد گمشده مي



، و ديگري در خانه ) همچون گوسفند گمشده(اولي از خانه دور افتاده . آنها گمشده بودند
توانند همچون فرد  گويد كه آنها نيز مي ريسيان چنين ميعيسي به ف).  مانند سكة گمشده(

. گناهكاري كه دور از خداست گم شوند و يا بعنوان گناهكاري كه در خانة خدا گم شود
، اما در واقع  امكان دارد كه ما متعلق به كليسايي باشيم و يا فردي مذهبي بشمار بياييم

اي همچون فرزندان با ما داشته  رابطهاشتياق خدا در اين است كه .  شخصي گمشده باشيم
تواند همچون يك  ، مي اي كه ما با خدا داريم ، رابطه حتي اگر فردي مذهبي هستيم. باشد

  .غالم باشد و نه يك پسر

اي همچون برده  وار شريعت و انجام كارهاي نيكو، با خدا رابطه فريسيان با رعايت برده
  .عنوان فرزندان بيايندكند تا ب عيسي از آنها دعوت مي. داشتند

به خود آمدن فرد را در . دهد ، اين داستان توبه و بازگشت را به ما ياد مي نكتة دوم
، به طرف پدر  دهد و اينكه چطور به عدم لياقت خود پي برده اين مثل نشان مي

دانم كه متعفن هستم و باعث  مي«: گويد بينيم كه مي تصوير زيباي پسر را مي.  گرديم بازمي
گويم كه گناه  گردم و مي ، اما نزد پدر خود بازمي ام سرافكندگي خانواده و اهالي ده شده

پسر كهتر توبه .  پذيرد، يعني با همة نواقص خدا همانطور كه هستيم ما را مي» . ام كرده
  .زند كند، اما پسر بزرگتر از اين كار سر باز مي مي

دهد؟ آيا اين  مل توبه را انجام مي، در حقيقت چه كسي ع كنيم هنگامي كه توبه مي
، قدم اول را  كشاند و يا انسان است كه به خود آمده خداست كه ما را به طرف خود مي

ما بايد بازگرديم و سپس .  دارد كه هر دو اين شقوق است مقدس اذعان مي دارد؟ كتاب برمي
. گردد خدا نيز برميها، همزمان با چرخش ما،  طبق تعليم رابي. گردد خدا به طرف ما برمي

او .  بينيم و اين آن تصويري است كه ما در بيرون دويدن پدر جهت پيشواز پسر گمشده مي
، او را در بين راه مالقات  آيد پس بيرون دويده بيند كه بطرف ده مي پسر خود را مي

، و براي  شود كه خدا نيز بازگشته گردد، متوجه مي انسان در حيني كه بازمي. كند مي
  .آيد يشواز او با عجله ميپ



خدايي كه با صبر انتطار . گذارد قيمتي از خدا را به نمايش مي اين مثل تصوير بي
، مهربان و دلشكسته است و هر گونه فروتني و حقارت را متحمل  ، فهيم بخشنده. كشد مي
  . اين تصويري از خود عيسي و كفارة او است براي ما بر روي صليب. شود مي

ما انتظار صبورانه و . باشد اي از فيض مي العاده ، اين داستان تصوير خارق نكتة سوم
، به  ؛ پدر از خانه بيرون دويده بهايي براي فيض پرداخت شده است.  بينيم اشتياق پدر را مي

رود تا پسر بزرگتر خود  ، مي رود و همچنين ضيافت را رها كرده اش مي استقبال پسر گمشده
سازد تا مقدم پسرانش را گرامي  پدر دو بار خود را خوار و فروتن مياين . را راضي سازد

چون او همچنان .   ناميده شده است" پدري كه منتظر است"بنابراين به حق اين مثل . دارد
دارد و عيسي  اين پدر است كه قدم نخست را برمي. باشد منتظر بازگشت پسرانش مي

  . پذير است اين تنها از طريق فيض امكان.  نيستيمخواهد ببينيم كه ما قادر به نجات خود  مي

، يك شادي عميقي در اين داستان  ، همچون گوسفند گمشده و سكة گمشده نكتة چهارم
. شد بايد تقسيم مي شادي پدر مي.  شعف و شادي شخصي و اجتماعي.  كنيم مشاهده مي

 فردي براي خدا وجود ، نه تنها يك شادي گرديم هنگامي كه ما به طرف پدرمان خدا بازمي
  .پيوندند دارد، بلكه گفته شده است كه فرشتگان نيز به اين جشن مي

پسري كه . گويد نكتـة پنجم اين مثــل در مورد فرزندخواندگي نيز با ما سخن مي
اما پسر ديگر همچون خادم . گيرد گمشده است و بعنوان پسر نيز مورد استقبال قرار مي

؟  ما با خدا چه نسبتي داريم.  منعكس كنندة ارتباط آنان با پدر استاين نكته . ماند باقي مي
، همچون يك پدر  آيا او همچون پدر است يا يك ستمكار؟ رفتار پسر گمشده نسبت به پدرش

  .گذارد اما رفتار پسر بزرگتر تصويري از يك ارباب بد را به نمايش مي.  است

   خالصه

هر دو پسر آشكارا پدر خود را .  در و دو پسرشاي است از يك پ ، داستان قوي اين مثل
در . شكستگي او شدند همچنين باعث دل. ، خواهان مرگ او بودند مورد اهانت قرار داده

مانند نمايان  دريغ خود را به طريقي بي هر دو مورد، پدر به مالقات آنها آمد تا محبت بي



پسر . گردد پسرخواندگي خود باز ميكند و به  ، توبه مي ، پاسخ مثبت داده پسر گمشده. سازد
نمايد و  او پدر خود را علناً تحقير مي. زند بزرگتر برخالف خواهش پدر، از توبه سر باز مي

دهد كه خود نيز همچون برادرش كه خانه را به قصد كشوري دوردست ترك  نشان مي
  . ، گم شده است گفت

عيسي از طريق .  بزرگتر ببيننداند تا خود را در مقام پسر فريسيان به چالش در آمده
كند كه محزون بيرون منزل نايستند، بلكه قلبهاي خود را  اين داستان از آنها خواهش مي

حق ) "پسر بزرگتر"همانطوركه حضورآنها بعنوان . ، به ميهماني وارد شوند نرم كرده
  . بهم رسانند حضور" پسر گمشده"، گناهكاران نيز اجازه دارند تا بعنوان  قانوني آنها است

گذارد، يعني خدايي كه با صبر انتظار  قيمتي را از خدا به نمايش مي اين مثل تصور بي
.  باشد، همچنين فروتن و تحقير شده است ، مهربان و دلشكسته مي كشد، بخشنده و فهيم مي

  . آن تصويري از خود عيسي و كفارة او است براي ما بر روي صليب

  شما كدام يك از آنها هستيد؟.  ز آن دو پسر گمشده هستيمگويد كه ما يكي ا عيسي مي

   ترجمه ريما ميناسيان

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ناظر دورانديش-  هاي عيسي تشريح مثل
 )16لوقا باب ( 

  

هاي خداوند ما  هاي گذشته سلسله مقاالتي را آغاز كرديم در باره تشريح مثل در شماره
در شماره قبلي داستان پسرگمشده را .  شان مسيح در چارچوب تاريخي و فرهنگي عيسي

بررسي كرديم و نوشتيم كه عيسي در اين داستان دو گمشده دارد و پس از پسر كوچكتر، 
ناظر "در اين شماره به مثل . اي است كه بايد يافت گردد برادرش نيز بنوبه خود گمشده

 . افكنيم  از انجيل لوقا نظر مي15  در باب" دورانديش

كار شده  او بي. داد بايست كارش را تحويل مي گير كرده بود و ميبست  او در يك بن
تنها چاره يك . آمد كه در آيندة نزديكي بتواند شغل مناسبي پيدا كند بود و بنظر هم نمي

در حالي كه در زير نور شمع نشسته و غرق در تفكر بود، ناگهان فكري به . فكر بِكر بود
اولين كاري كه او صبح روز ! كشاورزهاي مستأجردادن تخفيف زياد به : ذهنش خطور كرد

آنها در حالي كه مات و مبهوت بودند، . بعد انجام داد، فرا خواندن اين مستأجرها بود
هنگامي كه اين . پيشنهاد داده شده را پذيرفتند و همان موقع تمام قروض خود را پرداختند

، لبخند بزرگي بر روي  خبر به گوش صاحب زمين رسيد، پررويي و جسارت مباشر سابق
  . صورت ارباب ظاهر ساخت

اولين مثل در مورد ناظر .   لوقا دو مثل در مورد پول نوشته شده است16 در باب
در محتواي اين دو مثل تعاليمي . دورانديش و محتاط است و دومي مرد ثروتمند و ايلعازر

در . باشد  مي"تمند بودشخصي دول"سرآغاز هر دو اين داستانها . در مورد پول وجود دارد
چطور ممكن است .  اين داستانها زمان حال در مغايرت با زمان آينده قرار گرفته است

ناظر دورانديش . زندگي كنوني يك شخص مكان زندگي آينده او را تحت تأثير قرار دهد
، شخص خيلي بدي نيست در حالي كه در مثل مرد ثروتمند و ايلعازر، آن مرد  اين داستان

  . لتمند، شخص بدي استدو



در ابتدا فكر كردم كه .   بياندازيم" هاي پول مثل"بيائيد با هم نگاهي به اولين داستان از 
 عنوان مناسبي براي اين داستان باشد و در واقع در بعضي از " انصاف يا نادرست ناظر بي"

ترين  ي از مشكلاين مثل احتماالً يك.  هاي انگليسي اين عنوان بكار برده شده است ترجمه
،  مقدس محتواي اين مثل از زمان وجود مفسرين كتاب. باشد هاي موجود در اناجيل مي مثل

تفسير سنتي آن چنين است كه اين ناظر در همة مراحل با جعل .  مورد بحث بوده است
در . اي را ايفا كرد كننده ، نقش خراب اسناد، گول زدن ارباب و دروغ گفتن به مستأجرين

 .C.Cحتي مفسر معروفي چون .  كنيم هاي فساد تجاري را مشاهده مي  همه كنشاينجا

Torreyكند اين قسمت عيساي جديدي را به ما معرفي مي: گويد  نيز مي.  

ريزي شده و از نفع شخصي نشأت  اي را كه زيركانه طرح در اينجا عيسي برنامه
گذارد كه   و بدجنس ميكند و اساس تعليم خود را بر شخصي رذل گيرد، تأئيد مي مي

كند و سپس  ، بنا مي آشيانة گرم و نرم خود را به بهاي اعتماد شخصي كه بر او توكل داشت
  .»بگذاريد اين نمونة شما باشد«: گويد به شاگردانش مي

آيا اين آن تصويري است كه بايد شاهد آن باشيم يا شق ديگري نيز وجود دارد؟ 
، عيسي اين شخص را براي ما بعنوان  اول. باشند  ميها داراي دو جنبه مشكالت اين مثل

ببينيد اين مرد با مال «: گويد دارد چونكه در آخر داستان چنين مي اي بر پا مي نمونه
اما پيشنهاد رفتن به بيرون . »شما نيز همچنان بكنيد. چگونه عمل كرد) مال دنيا(انصافي  بي

. صيت واقعي عيسي همخواني داشته باشدآيد كه با شخ ، بنظر نمي و انجام كارهاي خالف
انصافي براي خود  دوستان از مال بي«:   شده است9 اي است كه در آيه مشكل دوم توصيه

  :گويد و يا در ترجمة جديد مي» پيدا كنيد

وجود چنين آيات متغايري . »دست آوردن دوستان مصرف كنيد مال دنيا را براي به«
سؤال كليدي براي درك اين مثل اين .  ا ناديده بگيرمباعث شده بود كه مدتها اين مثل ر

آيد؟ اگر چنين است بنابراين مستأجرين  آيا اين عمل ناظر كالهبرداري بحساب مي:  است
اي استفاده  نيز شريك در جرم بودند و عيسي از اعمال خالف اين ناظر بعنوان نمونه

بود و عيسي دورانديشي او شق ديگر آن چنين است كه عمل اين ناظر يك جرم ن. كند مي



شد، مورد تأئيد قرار  اي براي شاگرداني كه اين داستان برايشان نقل مي را بعنوان نمونه
هر چند كه احتماالً فريسيان نيز شنوندة اين داستان بودند، چون كالم پاياني . دهد مي

  .باشد اما مخاطبين واقعي اين مثل شاگردان بودند عيسي به فريسيان مي

با نگاه كردن از دريچة زمينه و فرهنگ شرقي است كه به درك اين مثل نائل تنها 
در آن روزگار . باشد ، مالك ملك مي يك قسمت مهم و غايب در زمينة اين داستان.  آئيم مي

 آنها صاحب ملك بودند ولي در محل ديگري -وجود چنين مالكيني امري عادي بود 
آيد و ناظر خود را صدا   براي بازرسي ميصاحب ملك در اين مثل. گزيدند سكني مي

  .اش بشنود كند تا توضيحاتي از او در مورد ضايع شدن دارايي مي

دار يك شهر  توانست خزانه چنين شخصي مي.  اين ناظر يك نمايندة رسمي است
او قانوناً انتخاب .  بينيم يا مدير دارايي باشد چنانكه در اين داستان مي) 23 :16روميان (

ود تا در غياب ارباب خود از ملك و مستأجرين مواظبت الزم را بعمل آورد و شده ب
  .رود خوبي پيش مي آوري نمايد و مطمئن شود كه تجارت به ها را جمع االجاره حق

  اخراج غيرمنتظرة ناظر:  صحنة اول

يك . پندارد اذعان عمومي او را شخص شريفي مي.  وجهة ارباب آسيب ديده است
اقض موجود ميان خوبي و بدي كه در داستانهاي پسران گمشده و مرد همگوني بين تن

شخصيتهاي هميشگي داستانهاي عيسي يك مرد عادل . ثروتمند و ايلعازر ديديم وجود دارد
اگر ارباب داستان ما مردي بزرگوار نبود، بلكه يك . باشند و يك ولگرد يا خوشگذران مي

كرد، بلكه حتماً تنبيه بدني نيز انجام  تفا نميشخص ظالم و شرير، تنها به اخراج ناظر اك
  .شد مي

تصور بر اين است كه ارباب پس از بازگشت از سفر، خبر مديريت بد ناظر خود را 
اي بر  باشد اما پيامد آن سايه هر چند كه در وهلة اول گزارش در مورد ناظر مي. شنود مي

كشد كه خودش چندان در صحنه  مي، اربابي را به تصوير  اين مثل. افكند وجهة ارباب مي



از شواهد عمل ناظر . گذارد حاضر نيست و كارهاي تجاري را به عهدة كاركنان خود وامي
  .كند آيد كه اين ارباب شخصي است كه به ديگران زياد اعتماد مي چنين بنظر مي

اين عمل كالهبرداري .  اين ناظر يا مباشر در انجام وظايف خود قصور ورزيده است
اگر او اختالس كرده بود، به زندان .  ، فرار نكرده است سرقت رفته ت چون او با پول بهنيس
اين عمل درواقع ضرري است ناشي از حيف و . بايست پول را بازپرداخت كند افتاد و مي مي

ضايع شدن "عبارت . گيرد كاري از تنبلي او سرچشمه مي اين اهمال. ميل و خرج بيش از حد
عملكرد ناظر براي حيف .  ست كه در مثل پسران گمشده استفاده شده است همان ا" دارايي

، مشابه كاري است كه پسر گمشده با سهم خود از ارث پدر انجام  و ميل كردن دارايي ارباب
هر چه باشد، باالخره ارباب هم كه اين اطراف نيست تا سبك زندگي بلندپروازانة ناظر . داد

  !را ببيند

در شرق با ديد بدي به اين مسأله . س بدي بر آبروي ارباب داردعمليات ناظر انعكا
در مشرق زمين شرافت . كند كنند و تا حدي هم در غرب اين مصداق پيدا مي نگاه مي

اين . از دست دادن شرافت مساوي است با باختن همه چيز. باالترين درجة اهميت را دارد
او بخاطر كارهايي كه ناظر در غيابش .  ارباب بخاطر اعمال ناظر آبروي خود را باخته است
همه از فعاليتهاي اين ناظر خبر دارند .  كرده مورد مضحكه و خندة جامعة قرار گرفته است

  . جز ارباب

. كند شود و حكم اخراجي خود را دريافت مي اين ناظر به اتاق رئيسش فرا خوانده مي
از . يانه داراي قدرت زيادي هستندمجدداً بايد اين نكته را درك كنيم كه اربابهاي خاورم

حاال اين ناظر چكار بايد بكند؟ . شود تا دفاتر حسابداري را تحويل دهد ناظر خواسته مي
گناهي خود را اعالم  ، بي شنوندگان عيسي انتظار داشتند كه اين ناظر شديداً اعتراض كرده

آورد، استدعاي بخشش  اي نداشت و تغييري در ارباب بوجود نمي كند و اگر اين كار فايده
هايي دارم كه بايد از آنها مواظبت  ، رحم كنيد، زن و بچه كنم خواهش مي«: بكند و بگويد

  .كند بينيم كه اين ناظر كامالً سكوت مي اما در كمال تعجب مي» ... كنم



او همچنين آگاه .  دهد كه او از تقصير خود كامالً آگاه است ، اوالً نشان مي اين نكته
اي نيز قادر نيست تا كارش را به او   اربابش به واقعيت پي برده و هيچ عذر و بهانهاست كه

. باشد اي از نجابت مي ، سكوت او نشاني از درجه همچنين به يك شكل غريبي. بازگرداند
اند يا محكومين كارهاي خالف نظير  ديدن افرادي كه حين ارتكاب جرم گرفتار شده

انگيز  كنند، نفرت گناه اعالم مي مباالتي باز خود را بي  يا بي، ولخرجي ، كالهبرداري دزدي
  .دانست و قضاوت ارباب را منصفانه تلقي كرد اين ناظر اخراج خود را به حق مي.  است

و الاقل اجازه . توانست دستور تنبيه و سپس اخراج ناظر را صادر كند اين ارباب مي
همة اينها روش طبيعي . ه قرار دهدداشت كه اين كارمند خودسر خود را مورد مؤاخذ

با اين وجود ارباب از . انجام عدالت براي چنين جرمي در زمان عيسي در مشرق زمين بود
بنابراين زماني كه اين . گذرد حق خود براي انجام هر نوع تنبيه به حق ناظر گمراه خود مي

زي رحمت رئيس انگي كند، او همزمان بطور شگفت ناظر قضاوت ارباب خود را تجربه مي
  .آيد او خيلي راحت از اين مخمصه در مي. كند خود را نيز لمس مي

او شخص پرتوقعي است اما در . دهد اين نكته خصوصيتي از ارباب را به ما نشان مي
.  مباالت ، تنبل و بي باشد، حتي در مقابل شخصي چون ناظر ولخرج عين حال رحيم نيز مي

شود در حاليكه  ، رحمت صاحب ملك ناديده گرفته مي در غرب هنگام خواندن اين قسمت
  . درك اين نكته حياتي است

  نقشة غير معمول ناظر:  صحنة دوم

او از كار پردرآمد و راحتش اخراج شده و .  اين ناظر با مشكل بزرگي روبرو شده است
بدني او به فكر پيدا كردن كار . آيد كه بتواند كار مشابهي پيدا كند به نظر هم بعيد مي

داند تا زمين را شخم بزند، از اين كار  افتد ولي از آنجا كه خود را چندان قوي نمي مي
اصالً فكر كارگري در شأن فرد . شود و از آن طرف هم شرم دارد تا گدايي كند منصرف مي

  .، بسيار تحقيركننده بود چنين كاري براي ناظر اخراج شده.  اي مثل او نيست كرده تحصيل



،  در شرايطي قرار دارد كه به شهرتش لطمــه خورده و در اين نااميدياو اكنون 
در واقع اين يك قمار است و . كند تا اوضاع و احوال را تغيير دهد ريزي مي اي را طرح نقشه

، ممكن است  شكست در اين نقشه. اندازد ، همه چيز را به مخاطره مي او به اميد لطف ارباب
،  ، او مورد تحسين جامعه خواهد بود و مهمتر از آن  پيروزي در آنبه زندان بيانجامد، اما با

او كامالً آگاه است كه براي اعادة حيثيت و . قادر خواهد بود شغل ديگري براي خود بيابد
،  موفقيت در اين نقشه. آبروي خودش بايد حيثيت و آبروي اربابش را به او بازگرداند

تواند سر خود را با افتخار باال بگيرد و   نتيجه ميدهندة زيركي او خواهد بود و در نشان
كند كه  پس به اين دليل چنين فكر مي. ، شغل آبرومندي را براي خود بيابد مهمتر از همه

براي ). 4آيه (» دانستم چه كنم تا وقتيكه از نظارت معزول شوم مرا به خانة خود بپذيرند«
  .ينصورت بسيار دير خواهد بوددر غير ا. ، اقدام فوري بايد كرد تأمين آينده

نكتة كليدي اين است كه هنوز هيچ كس از . نقشة او كاهش بدهي مستأجرين بود
او بدهكاران را فرا . بنابراين او بايد اقدام عاجل بكند. ماجراي اخراج شدن او خبر ندارد

 و مهم ، به نسبت ثروتمند شان به ارباب خواند يعني افرادي كه با توجه به مبلغ بدهي مي
شود، فرا نرسيده  ها پرداخت مي وقت حصاد يعني زماني كه معموالً همة بدهي. هستند
، بنابراين فراخوانده شدن به اين معني است كه حتماً مورد خاصي براي بحث و  است
  .كند اين ناظر بطور خصوصي با تك تك بدهكاران مالقات مي.  نظر پيش آمده است تبادل

دهندة اين موضوع است كه آنها او را  مالقات با اين ناظر نشانپاسخ مثبت آنها براي 
اي دال بر اطالع از وقايع  هيچ اشاره. هنوز بعنوان نمايندة رسمي صاحب ملك قبول دارند

پيامد وحشتناكي در انتظار . اتفاق افتاده نشده و يا صحبتي از تباني آنها نيز وجود ندارد
اي انجام  ا با علم به اخراج شدن ناظر با او معاملهشد كه آنه بود اگر مشخص مي آنها مي

در مشرق زمين رابطة بين صاحبخانه و مستأجر از اهميت وااليي برخوردار است . اند داده
  . ريزي شده است كه بر اعتماد پايه

آناني كه درصد خاصي از محصوالت :  ، سه نوع مستأجر وجود داشت در زمان مسيح
، افرادي بودند كه اجارة خود را نقداً پرداخت  دادند؛ نوع دوم خود را به صاحب زمين مي



. دادند اي از محصوالت را تحويل مي كردند؛ و نهايتاً آناني كه يك مقدار توافق شده مي
ها در ماهيت  اين بدهي. آخرين نوع از اين مستأجرين با داستان ما هماهنگي بيشتري دارد

مقدار روغن يكي ! اي داده شد العاده  خارقهاي تخفيف. شد روغن و گندم پرداخت مي
  .  كاهش در مقدار گندم گشت٪20  تخفيف شد و ديگري شامل٪50 شامل

ها، هر  ، و سپس اعالم مقدار كاهش اين بدهي هاي ايشان پس از سؤال در مورد بدهي
يك از اين مستأجرين صورتحسابهاي جديد خود را دريافت كردند و به ايشان چنين گفته 

توجه به اين نكتة مهم . » بزودي بنويس... خود را بگير و نشسته )  صورتحساب(سياهه «: شد
ضروري است كه طبق قوانين صريح يهود يك سند هنگامي سنديت دارد كه آن شخص با 

اگر اين مباشر خودش جزئيات آن صورتحسابها را عوض . دست خود آن را نوشته باشد
  .دآم كرد، كالهبرداري به حساب مي مي

اي شكي به خود راه ندادند چونكه  اين مستأجرين در مورد چنين كاهش سخاوتمندانه
شد،  اي كه بر مبناي مقدار محصول پرداخت مي االجاره در خاورميانه مذاكره در باب حق

؛ هيچكس آن مقدار توافق  چانه زدن سر قيمت يك روش زندگي است.  امري عادي است
سر موعد پرداخت .  االجاره هم اين امر صادق است ورد حقدر م. كند شده را پرداخت نمي

اي وجود دارد تا مستأجر كمتر از مقدار  ، هميشه علت يا بهانه االجاره به صاحب زمين حق
؟ امسال بخاطر  در مورد آن درختي كه طوفان آن را انداخت چه«توافق شده بپردازد؛ 

، استفاده از كود  ، آفت كمي باران:  ن قبيلهايي از اي و يا بهانه. باران زياد محصول كم بود
  .»...بد، وجود علف هرزة زياد 

، اين  پيش از رسيدن موعد برداشت محصول و چانه زدنهاي طوالني با صاحب زمين
شوند و با خبر كاهش مقدار پرداختي ساالنة  مستأجرين ناگهان توسط ناظر فرا خوانده مي

: گويند شوند و چنين مي  قرار گرفته و خوشحال ميآنها تحت تأثير. گردند خود مواجه مي
كار خودت را به خوبي !  و چه ارباب سخاوتمندي داري!  مباشر، تو چه مرد خوبي هستي«

در مشرق . » انجام دادي و نمايندة خوبي براي ما بودي و ارباب تقاضاهاي تو را شنيده
  .هيچوجه مشكوك نشدندباشد، اين مستأجرين به  زمين چون چانه زدن امري عادي مي



ناظر امتياز انجام چنين كاهشي را به خود اختصاص داد، . نقشه با موفقيت انجام شد
آبروي ارباب هم بازگردانده شد، و محبوبيت مباشر نيز الاقل در بين اين مستأجرين سير 

  . صعودي را در پيش گرفت

 تباني براي گول مباشر كاري برخالف قانون انجام نداده است و مستأجرين هم هيچ
اي نيز نشده است كه  در اين بخش هيچ اشاره. زدن ارباب و كالهبرداري نكرده بودند

  .التفاوت را اين ناظر براي خود نگاه داشته باشد مابه

  تحسين غيرمنتظرة مباشر:  صحنة سوم

عمل ناظري كه اخراج . كار خوب اين ناظر باعث شد تا آبروي صاحب ملك احياء شود
طور ضمني داللت بر خوبي و شرافتمند بودن ارباب داشت و او را در موقعيت خوبي ، ب شده

  .رود كنند و اعتبار او باال مي مستأجرين او را بخاطر سخاوتمند بودنش تحسين مي. قرار داد

هاي سخاوتمندانه پخش خواهد شد و هر مستأجري خواهان چنين  خبر ارائة تخفيف
تواند مستأجرين را فرا  او مي. داند چه كار بكند ميصاحب ملك ن. اربابي خواهد بود

، به ايشان بگويد كه اشتباهي صورت گرفته و جريان اخراج شدن ناظر خود را به  خوانده
يا اينكه هيچ .  اطالع آنها برساند و بگويد كه اين عمل ناظر بدون موافقت او بوده است

، بگذارد آبروي   را قبول كردهسخني در اين رابطه به ميان نياورد و تحسين ديگران
  . كند چون شخص سخاوتمندي است او شق دوم را انتخاب مي. مباشرش نيز احياء شود

اين شخص شريف . كند ، مباشر را تحسين مي صاحب ملك خرسند از احياء شهرتش
، او را كامالً مشغول  فردي است دلرحم و رئوف و زرنگي و عمل متهورانة كارمند سابق

، شعور، هوش و دانش  حكمت"اي است كه براي   همان كلمه" زيرك"كلمة .  تساخته اس
به همان . كند عيسي اين مباشر را براي زيرك بودنش تحسين مي.  است  استفاده شده" عملي

صورت كه قصور مباشر انعكاس بدي بر اربابش داشت به همان شكل زيرك بودن او ارباب 
شود و نه   اين ناظر براي دورانديش بودنش تحسين ميدر نتيجه. را مورد تحسين قرار داد
دورانديشي او به اين معني است كه آينده را پيش از زمان حال .  براي عمل كالهبرداري



اي نادرست  مسيحيان غربي چندان تمايلي ندارند كه از شخصي كه تا اندازه. دهد قرار مي
كند اين است كه چطور ممكن است كه  سؤالي كه در اذهان ما خطور مي. ، الگو بگيرند بوده

  .عيسي چنين شخصيتي را قهرمان يكي از مثلهاي خود معرفي كند

   هاي اين مثل موضوع

چه نوع درسهايي را ما از . پذيرد هاي عيسي در مورد پول پايان مي اين مثل با توصيه
  . توانيم ياد بگيريم چنين مثل مشكلي مي

، جسور و حكيم به معني حمايت از  ، زرنگ ه زيرككنيم ك اوالً، مباشري را مشاهده مي
او همچنين فردي بود كه در امر مديريت اموال ارباب .  باشد اما فرد متقلبي نيست خود مي
هر چند كه يكبار مقصر شناخته شد اما اعمالش يك .  مالحظه و ولخرج بوده است خود بي

عيسي عمل او را . گردد ابش ميعمل او باعث احياء شهرت خود و ارب. دورانديشي تلقي شد
اين مباشر آيندة خود را در زمان .  كند و نه كالهبرداري از جهت دورانديشي تحسين مي

اين آن . كند تا امنيت آينده را استقبال كند او امروزِ خود را قرباني مي. دهد حال قرار مي
  .كند چيزي است كه عيسي تحسين مي

او اقدام ناظر را . دهد ر باب استفاده از پول تذكر مياي را د ، عيسي چند نكته نكتة دوم
دارد كه در شرايط بحراني چطور  اي بر پا مي كند و او را بعنوان نمونه تحسين مي

شما نيز «: گويد ، عيسي به شاگردانش چنين مي در واقع. دورانديشانه از پول استفاده كرد
گيري كنيد و  يد سريع تصميمدر شرايط بحراني و تحت فشار قرار خواهيد گرفت و با

عيسي به » .همچون اين مباشر بايد فرا بگيريد كه چطور از مال دنيا حكيمانه استفاده كنيد
دست آوردن دوستان مصرف كنيد تا وقتي  مال دنيا را براي به«گويد كه  شاگردانش مي

نشان عيسي واضحاً . »هاي جاوداني بپذيرند رسد، شما را در خانه پولتان به آخر مي
كند كه به ما داده شده تا  اين مثل صحبت از پولي مي.  دهد كه آينده در مد نظر اوست مي

گذاري دراز مدت  اين يك سرمايه.  گذاري كنيم آن را براي آيندة ابدي خودمان سرمايه
اين داستان كامالً متناقض با مثل مرد ثروتمند است كه ثروت خود را در جهت آسايش .  است

  .انگارد  را ناديده مي" هاي جاوداني خانه"گيرد و محفوظ نگاه داشتن   بكار ميزميني خود



گويد كه ما بايد اول امانت خود را در نگاهداري از ثروت خودمان  ، عيسي مي نكتة سوم
عيسي در مورد گنجهاي آسماني صحبت .  به ما سپرده شوند" ثروتهاي واقعي"ثابت بكنيم تا 

ويد اين است كه اگر ما قابل اعتماد براي استفاده صحيح از ثروت گ آنچه عيسي مي. كند مي
مشكلي كه در بين .  به ما داده نخواهد شد" ثروتهاي واقعي"،  و دارايي زميني خود نيستيم

ايم و   جدا كرده" مادي و دنيوي" را از " مقدس"مسيحيان غرب وجود دارد اين است كه ما 
كنيم و خدمتي كه خدا به ما سپرده است را   خود ميارتباط موجود ميان آنچه كه با پول

استفادة حكيمانه از ثروت ما را اليق .  ما مباشرين ثروت او هستيم.  انگاريم ناديده مي
عيسي همچنين امانتداري در ثروت ديگران را به . گرداند  مي" هاي واقعي ثروت"دريافت 
  )12آيه (»  شما خواهد داد؟چه كسي آنچه را كه مال خود شماست به«آورد  ميان مي

توانيم دو ارباب يعني خدا و پول  دهد كه ما نمي  عيسي تعليم مي13 نكتة آخر، در آيه
شود كه شما  امروزه در بعضي از كليساها در واقع چنين موعظه مي.  را خدمت كنيم

ت توانيد هم خدا و هم پول را خدمت كنيد و در واقع هر چقدر شما خدا را بيشتر خدم مي
هايي كه در مورد رفاه و ثروت  چنين موعظه. كنيد، داراي رفاه بيشتري خواهيد شد

مطمئناً باور فريسيان اين بود كه . گنجند باشند چندان در كلمات عيسي كه گفته شد نمي مي
باشد چونكه با ديدة استهزاء به تعليم عيسي  پذير مي خدمت همزمان خدا و ثروت امكان

اد داشتند كه شخص ثروتمند شانس بهتري براي ورود به ملكوت را دارد آنها اعتق. نگريستند
ها و انجام همة دستورات  يك ها، ده چونكه تنها اين ثروتمند قادر به پرداخت هزينة قرباني

  .فريسيان در آن زمان واعظين تعاليم رفاه بيشتر بودند. باشد شريعت مي

   ترجمه ريما ميناسيان

  
  
  

  



  در آغوش ابراهيم/ هاي عيسي تشريح مثل
 )31-19 :16لوقا ( 

  

هاي خداوند ما  هاي گذشته سلسله مقاالتي را آغاز كرديم در باره تشريح مثل در شماره
در شماره قبل مثل ناظر دورانديش در .  عيسي مسيح در چارچوب تاريخي و فرهنگيشان

كند كه در بارة  در همين باب عيسي داستان ديگري را نقل مي.   را بررسي نموديم16 لوقا
در اين شماره اين مثل را مورد بررسي و تجزيه تحليل قرار .  مرد ثروتمند و ايلعازر است

 . دهيم مي

يكي از .  اي روبرو كرده است ، متفكرين را با مشكالت عديده اين مثل در طول دوران
فكرين را در اين نام مت.   است"ايلعازر"، نام يكي از شخصيتهاي داستان يعني  اين مشكالت

توان داليل  البته مي.  مورد واقعي بودن يا تخيلي بودن اين داستان به فكر فرو برده است
  .مهمي را براي انتخاب نام ايلعازر در نظر گرفت كه بعد به آن خواهيم رسيد

اي را در مورد پيغام اين  ، عده مشكل دوم اين است كه سطحي خواندن اين داستان
در اين دنيا ثروتمندان به جهنم خواهند رفت و فقيران راهي «: رساند يمثل به اين نتيجه م
؟ آيا با تعليم عيسي متناسب  گيري صحيح است ولي آيا اين نتيجه. »آسمان خواهند شد

؟ آيا معني مثل اين است كه افرادي كه در حال حاضر زندگي جهنمي و دردناكي  است
كرد؟ بايد دانست كه اين تعليمي نيست كه دارند، بعدها شادي آسمان را تجربه خواهند 

پس . " ثروتمندان خوب" داريم و همچنين "فقيران بد"دهد، زيرا ما  كتابمقدس ارائه مي
الزم است در درك اين مثل احتياط بيشتري بخرج دهيم و بدانيم كه منظور عيسي از اين 

  . داستان چيست

پدر در . ل مرد ثروتمند را بكار بردبايد بدانيم كه عيسي در بسياري از داستانهايش مثا
، در مثل گوسفند گمشده نيز مرد دولتمندي را  ، مرد ثروتمندي است داستان پسرگمشده



زكي .  داريم و در داستان قبلي يعني ناظر دورانديش نيز با مرد ثروتمندي روبرو هستيم
 ايلعازر است كه تنها در مثل زكي و در اين مثل يعني مرد ثروتمند و. مرد ثروتمندي بود

در داستانهاي ديگر، عيسي در باره دارايي و ثروت .  بينيم تصوير منفي از ثروتمندان مي
وارد شدن مرد ثروتمند به ": گويد كند، ولي در تعاليم ديگر با هشدار قوي مي بحث نمي

  ". ملكوت خدا مشكلتر از عبور كردن شتري از سوراخ سوزن است

عالم " و " آسمان" در اين مثل است كه عيسي عبارت مشكل سوم اين است كه تنها
تواند تصويري را در ذهن ما ايجاد كند؟ آيا  آيا اين دو قسمت مي. برد  را بكار مي" ارواح

جهنم جايي است كه آتش فروزاني وجود دارد؟ آيا افرادي كه در آتش هستند از عذاب 
است براي نابودي؟ آيا انسانها در ، عذاب ابدي است يا فقط مكاني  خود آگاهند؟ آيا جهنم

توانند با هم در ارتباط باشند؟ اگر اين مثل را واقعيتي در نظر گيريم پس  بهشت و جهنم مي
كند  در هر صورت ما بايد با مشكالتي كه اين مثل ايجاد مي. چنين امكاني نيز وجود دارد

  . دست و پنجه نرم كنيم

   

  : كنيم اين مثل را به سه بخش تقسيم مي

   وضعيت كنوني-مرد ثروتمند و فقير : صحنه اول

، كيفيت  ، خانة او، غذاهايش همه چيز در بارة اين مرد ثروتمند نمايانگر تجمالت است
در جالل و شكوه هر روزه زندگي كردن به معني اين است كه زندگي او در . لباسهاي او

كرد بدون اينكه به شخص  ياو پول زيادي را خرج خود م. شد ها سپري مي ها و جشن ضيافت
عيسي از ما .  بينيم همچنين هيچ نشاني از وابستگي به خدا در او نمي. ديگري بينديشد

  . خواهد كه محكوميت و داوري او را تشخيص دهيم مي

او در بدبختي كامل زندگي .  بينيم در تضاد با مرد ثروتمند، بينوايي مرد فقير را مي
مدد "، فقير داراي نام است كه معني اسم او در عبري يعني بر خالف مرد ثروتمند. كرد مي



خواهد  او مي.  اين اولين نشانه است كه چرا عيسي نام ايلعازر را انتخاب كرده است. "الهي
  . شنوندگانش بدانند كه ايلعازر يك فقير ديندار است

رادي برد، بطوريكه هر روز توسط اف او از لحاظ جسمي در وضعيت بسيار بدي بسر مي
، ايمان خود را به  رفت گويي هر بار كه مي. شد به كنار درب منزل مرد ثروتمند برده مي

به همين علت او . ، زيرا مطمئن نبود كه ممكن است غذايي بدست آورد گذاشت نمايش مي
ابراهيم نيز با جرأت قدم ايمان را برداشت و ديار خود را ترك .  فرزند حقيقي ابراهيم است

. تواند دليل ديگري باشد كه چرا نام ابراهيم در ادامة داستان ذكر خواهد شد مياين . كرد
. كنندة فيض و مساعدت خدا بود كند تا درك كنيم او دريافت ذكر نام ايلعازر به ما كمك مي

، به  رفت  آنقدر فقير كه مجبور بود هر روز كه بيرون مي-او عادل و ديندار بود، ولي فقير
براي همين است . كند خدا حامي فقيران است و از آنها دفاع مي. ندرحمت خدا چنگ بز

لوقا  «" خوشا بحال شما اي مسكينان زيرا ملكوت خدا از آن شما است": كه عيسي فرمود
كند، ملكوت و  كند همه چيز را دارد و احساس امنيت مي ولي ثروتمند كه فكر مي. » 20 :6

  .پادشاهي را نخواهد ديد

ل ديگري براي ذكر نام ابراهيم اين است كه نام خادم ابراهيم در عهد نظر من دلي به
  .خواست توجه يهوديان را جلب كند شايد عيسي بدين صورت مي. عتيق نيز ايلعازر بود

تواند اشاره به ايلعازري باشد كه عيسي او را از مردگان زنده نمود  دليل سوم مي
استفاده از نام ايلعازر . را به توبه نكشاندزنده شدن ايلعازر، رهبران يهود ). 11يوحنا(

اگر كسي از مردگان نيز برخيزد، هدايت ...«:  باشد31 تواند نشانه سخن عيسي در آيه مي
  .» نخواهند پذيرفت

خواهد شنوندگان بدانند  عيسي مي.  نشست ايلعازر هر روز در درب خانة ثروتمند مي
 زيرا هر زمان كه ثروتمند از در خانه كه ايلعازر شخصيت آشنايي براي ثروتمند بود،

اين نشاندهندة اين است كه ثروتمند موقعيتهاي . توانست ايلعازر را ببيند گذشت مي مي
ولي اصل قضيه اين . بيشماري داشت كه رحمت خود را به فقير نشان دهد و به او كمك كند

  .ش معطوف بوداست كه او اينكار را نكرد، چون توجه او در اين زندگي تنها به خود



فقط سگان . آمد ايلعازر بر تن خود زخم داشت و از نظر سنن يهود ناپاك به حساب مي
در خاورميانه اين معمول نيست كه سگان . كردند با ليسيدن زخمها خود را به او نزديك مي

در تضاد با رفتار مرد ثروتمند، .  در خانه باشند، بلكه صحبت از سگان ولگرد خياباني است
ديدند و چنان با او دوست شده بودند كه اجازه داشتند  ن هر روز ايلعازر را ميسگا

خواهد نشان دهد كه مرد ثروتمند از سگان  به عبارتي عيسي مي. زخمهاي او را ليس بزنند
  . كردند، منفورتر است نيز كه محبت خود را بطريقي ابراز مي

   آينده-فقير و ثروتمند:  صحنه دوم

ايلعازر از بدبختي به جايگاه تسلي رفته و مرد ثروتمند در !   استحال ورق برگشته
در زبان عبري اين . وقتي ايلعازر مرد، فرشتگان او را به آغوش ابراهيم بردند.  عذاب است

. ، زيرا تنها دو نفر يعني موسي و ايليا توسط فرشتگان به آسمان برده شدند عبارت نادر است
اي كه خود را در  ، مانند بچه نشانة امنيت و آرامش استقرارداشتن در آغوش يك نفر 

خدا را هرگز كسي «: عيسي در ابتداي انجيل يوحنا فرمود. دهد آغوش والدين جاي مي
  ).18 :1يوحنا(» ، همان او را ظاهر كرد اي كه در آغوش پدر است ؛ پسر يگانه نديده است

او وارد . خود را در زمين جا نهادايلعازر براي شركت در ضيافت آسماني، رتبة فقيرانه 
سخني در بارة اينكه .  ضيافت ابدي مسيحايي گرديد و در كنار ميز با ابراهيم نشسته است

دهندة حضور در   نشان" آغوش ابراهيم"، ولي پيداست كه  ، نوشته نشده ابراهيم كجاست
  ).11 :8متي (بهشت و ضيافت مسيحايي است 

هاي خود در زمين لذت ميبرد، درگذشت و به  ز ضيافتپس از مدتي مرد ثروتمند كه ا
توانست آن خوشيها را داشته باشد، زيرا به مكان ديگري  ، اما ديگر نمي ديار مردگان رفت

باز مشكل است كه بتوان مشخصات .  تعلق داشت و بجاي ورود به بهشت به عالم ارواح رفت
 است " عالم ارواح"كند  يسي استفاده مياي كه ع كلمه.  عالم ارواح را از اين مثل بازشناخت

بر طبق تعاليم يهود، عالم ارواح محلي است كه ارواح مردگان در آنجا منتظر .  و نه جهنم
در زمان .  ، ولي تنبيه جزئي از آن است البته فقط جاي تنبيه نيست. روز داوري هستند

  ).15 -13 :20مكاشفه (آخر، عالم ارواح نيز به درياچه آتش افكنده خواهد شد 



اما آنچه . ثروتمند در عالم ارواح چشمان خود را گشود و ابراهيم را در آن طرف ديد
ممكن است شنوندگان در اينجا . براي او غيرمنتظره بود حضور ايلعازر در كنار او بود

در آن زمان اين طرز تفكر بطور . " نه اين اشتباه است"العمل نشان دهند كه  عكس
توانند احكام  ، زيرا فقط آنان مي  داشت كه دولتمندان نجات خواهند يافتاي رواج گسترده

عيسي اين طرز فكر را مورد حمله قرار داد و داستان را وارونه . شريعت را حفظ كنند
ثروتمند در تضاد با ايلعازر در عذاب .  فقير به آسمان رفت و ثروتمند به عالم ارواح. نمود

دهد كه ثروتمندان هميشه   است كه عيسي با اين مثل نشان مينكته مهم اين.  جاوداني است
  .نجات نخواهند يافت و ممكن است راهي جهنم نيز شوند

   گفتگو بين ثروتمند و ابراهيم:  صحنه سوم

 گويي اين "... ايلعازر را بفرست...": كند ، ثروتمند به ابراهيم امر مي در ابتداي صحبت
داد، حال قصد دارد به ابراهيم نيز فرمان دهد و انتظار  مرد كه در زمين هميشه فرمان مي

خواهد كه فرستاده شود تا  اينجا نيز او به فكر ايلعازر نيست بلكه مي! دارد كه اطاعت شود
تنها نكته مورد نظر براي او اين است كه از تشنگي ناشي از آتش نجات . دهان او را تر كند

،  فرياد و ناله. شناسد دهد كه او را قبالً مي د و نشان ميكن او ايلعازر را به نام صدا مي. يابد
متأسفانه ديگر خيلي دير . خواهد كه ابراهيم به او كمك كند نشان اين است كه عاجزانه مي

، نوكران زيادي داشت ولي حاال گدايي است كه از تشنگي براي  او قبل از مرگ.  شده است
، اينك گـداي قبلـي فرشتگان را در  وعدر تضــاد با اين موضـ. كند آب فرياد مي

  .خدمت خود دارد

مرد ! افراد ثروتمند معتقدند كه چيزي نيست كه نتوان آن را پول خريد، حتي مردم را
، همين طرز فكر را داشت و براي همين هم بود كه در عالم ارواح قرار  ثروتمندِ داستان

اني اسرائيل است نشانگر اين است كه ناداني او در فرمانش به ابراهيم كه پدر روح.  داشت
اين موضوع در پاسخ ابراهيم روشن . خواهد با اين كار نزد خدا امتيازي بدست آورد مي
اينگونه شريف .  آميزي است كند كه سخن محبت  خطاب مي"اي فرزند"او مرد را . شود مي

اهيم يادآوري ابر. شمارند بودن مانند برخورد عيسي با افرادي است كه خود را عادل مي



كند كه او در زندگي خود چيزهاي نيكو را داشته است و حاال اين دوران سپري شده و  مي
، ولي حاال در آسمان تسلي و  ايلعازر زندگي سختي در زمين داشته.  به عذاب محكوم است

  .يابد راحتي مي

 ابدي بين ، بلكه يك جدايي گويد كه نه تنها كمك بيفايده است ابراهيم به ثروتمند مي
اين پيامي است كه شاگردان بايد .  اين داوري قطعي و غيرقابل تغيير است. آنها وجود دارد

  .به آن توجه كنند كه زندگي امروز آنان ارزش جاوداني دارد

كند و در اين عذاب به فكر برادران خويش است تا  مرد ثروتمند هنوز هم مقاومت مي
كند كه ايلعازر به  دهد، بلكه التماس مي ديگر فرمان نمياو حاال . آنان به اين مكان نيايند

دهد و پيام ابراهيم را  او هنوز به حماقت خود ادامه مي. اش فرستاده شود سوي خانواده
  . درك نكرده است

آنان . توانند به موسي و انبيا گوش دهند پاسخ ابراهيم به ثروتمند اين است كه آنان مي
به . العمل نشان دهند  كالم خدا را بشنوند و نسبت به آن عكستوانند به كنيسه بروند و مي

اما مرد باز بحث را ادامه .  اندازه كافي واعظ و مرد خدا هست و احتياج به ديگري نيست
اش هيچ توجهي به شريعت و انبيا  داند كه خانواده او مي.  دهد و دست بردار نيست مي

 داشته باشد تا آن را جدي بگيرند و به آن العاده وجود بايد چيز عجيب و خارق-ندارند 
دهند و وقتي ديدند كارگر  افرادي وجود دارند كه ابتدا دستور مي. توجه نشان دهند

آورند تا باز راه آنها  اگر آن نيز كارساز نشد دليل و برهان مي. كنند ، التماس مي نيست
اي يك معجزه و يا يك عمل  را هنوز دريافت نكرده و تقاض" نه"ثروتمند جواب . انجام شود

  .فوق طبيعي دارد

كند، زيرا اگر آنان به شريعت و انبيا ايمان نياورند، با  ابراهيم اين خواسته را رد مي
امكان دارد عيسي به . ديدن شخصي كه از مردگان زنده شده نيز ايمان نخواهند آورد
معجزات به تنهايي . ندروزهاي آخر خود نيز اشاره دارد كه يهوديان به او ايمان نياورد

يهوديان زنده شدن ايلعازر ديگر . تواند قلبهاي غيرقابل توبه را به توبه ملزم سازد نمي



حتي قيام مسيح از مردگان . را ديده بودند و توبه نكردند و ايمان نياوردند) 11يوحنا(
  .نتواست آنان را وادار به توبه و بازگشت كند

   هاي اين مثل موضوع

  ؟ توان آموخت چه نكاتي را مياز اين مثل 

ايلعازر به آسمان رفت نه بخاطر . برد فقط ايمان است كه انسان را به آسمان مي) 1* 
فقير بودن خود به .  اينكه از لحاظ مالي فقير بود، بلكه بخاطر ايمانش بعنوان فرزند ابراهيم

  . تنهايي امتياز نجات نيست

مرد . خصي با اعتماد به ثروتش نجات يابداين عقيده كامالً اشتباه است كه ش) 2* 
او در تجمالت و ضيافتها غرق بود و هيچ به فقيران .  ثروتمند نيز چنين پنداري داشت

. كند ، عيسي سوءاستفاده از ثروت را محكوم مي نفسه بد نيست انديشيد، ثروت في نمي
  .ثروت بايد براي ابراز محبت و رحمت مورد استفاده قرار گيرد

توانيم  مكن است بعضي از شنوندگان جزو آن پنج برادر باشند و من و شما ميم) 3* 
دهيد؟ اگر كسي از مردگان  شما چگونه به اين پيغام پاسخ مي.  خود را يكي از آنان بدانيم

دهيد؟ آيا طرز فكر خود را  آوريد ؟ آيا سبك زندگي خود را تغيير مي برخيزد، ايمان مي
  دهيد؟ يير ميدر بارة ثروت و دارايي تغ

عيسي اين عقيدة عمومي را كه . گويد اين مثل در بارة استفاده از پول سخن مي) 4* 
اين طرز برخورد براي شنوندگان . دهد يابند، مورد حمله قرار مي تنها ثروتمندان نجات مي

در جاي ديگري او گفته است كه گذر شتر از سوراخ سوزن آسانتر از ورود . تكان دهنده بود
تواند به   در اين زمين مي" زندگي خوب"اين هشداري است كه .  مند به ملكوت خداستثروت

دانست با پولي كه خداوند به او داده چگونه  مرد ثروتمند نمي. عذاب ابدي منتهي گردد
ايمان به اين معني است كه .  گويد كه داشتن پول اشتباه است عيسي نمي. استفاده كند

  . ، نشان دهيم  بودن دارايي كه خدا به ما داده استمحبت خود را در سخاوتمند



عيسي قيام خود را . معجزات به تنهايي قادر نخواهد بود مردم را به توبه بكشاند) 5* 
از پيش اعالم كرد و همچنين پيشگويي نمود كه يهوديان با ديدن معجزات نيز به او ايمان 

ها خواهند شد ولي توبه نخواهند  ، شفاها و نشانه مردم مجذوب معجزات. نخواهند آورد
  .كرد

ديدن . توان در اين مثل مشاهده نمود هايي از آسمان و عالم ارواح را مي نشانه) 6* 
ولي در مورد جزئيات . تواند تصوير زيبايي از آسمان باشد ايلعازر در آغوش ابراهيم مي

  .گويد مطلب بيشتري به ما نمي

  حسام مرتضوي: ترجمه

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  زن قاضي و بيوه /  هاي عيسي مثلتشريح 
  )8 -1 :18لوقا ( 

هاي خداوند ما  هاي گذشته سلسله مقاالتي را آغاز كرديم در باره تشريح مثل در شماره
در اين شماره به بررسي داستان قاضي و .  شان عيسي مسيح در چارچوب تاريخي و فرهنگي

 .  خواهيم پرداخت18 زن در لوقا باب بيوه

اين مثل .  مسيح در مورد دعا به شاگردان گفت هايي است كه عيسي از مثلاين مثل يكي 
هاي قبلي مانند فريسيي و باجگير از اين نظر تفاوت دارد كه عيسي در همان ابتدا  با مثل

دهد كه از  نويسد كه عيسي شاگردان را مخاطب قرار مي لوقا مي. كند هدف مثل را بيان مي
هاي قبلي عيسي معني و مفهوم مثل را در  چكدام از مثلدر هي. دعا كردن غفلت نورزند

دهد كه  او معموالً شنوندگان خود را در موقعيتي قرار مي. كند شروع آن بيان نمي
  .خودشان معني آن را در پايان مثل درك كنند

ولي نبايد تنها به .  اي در بارة پايداري در دعاست زن داستان ساده مثل قاضي و بيوه
عيسي اين داستان را براي تذكر در مورد موضوع مهمتري مورد استفاده قرار . داين قانع بو

تواند منظور نظر عيسي  ، موضوع عدالت خدا و انصاف او نيز مي بعنوان نمونه. دهد مي
، در حاليكه در جهان شاهد  توانيم ادعا كنيم كه خدا عادل است چگونه مي. باشد

هاي ما عليه رنجها و  آيد كه خدا به ناله  بنظر مي؟ اينچنين هاي زيادي هستيم بيعدالتي
در اينجا عيسي حداقل در بخشي از مثل به اين موضوع اشاره . دهد ها گوش نمي بيعدالتي

  .دارد

 7 -4 :19 ترين تعليم كتابمقدس در مورد مقام قاضي و داور در دوم تواريخ روشن
و داوران در «: دهد ين مورد ميخداوند به يهوشافاط پادشاه تعليماتي در ا. وجود دارد

با :  و به داوران گفت. واليات يعني در تمام شهرهاي حصاردار يهودا شهر به شهر قرار داد
نماييد بلكه براي  نماييد زيرا كه براي انسان داوري نمي حذر باشيد كه به چه طور رفتار مي

د بر شما باشد و اين را و حال خوف خداون. خداوند، و او در حكم نمودن با شما خواهد بود



خواري  انصافي و طرفداري و رشوه با احتياط به عمل آوريد زيرا كه با يهوه خداي ما بي
  .» نيست

به . شدند تا در دروازة شهر عدالت را در حق مردم عادي اجرا كنند داوران انتخاب مي
و قبول شد كه به حق قضاوت كنند و منصفانه و بدون درخواست  آنان آموزش داده مي

در اينجا تعاليم بسيار . كردند آنان بايد در ترس خداوند قضاوت مي. رشوه داوري نمايند
، در قضاوتها عدالت اجرا  مشخص و محكمي وجود دارد، ولي متأسفانه بعلت فساد و تباهي

اين . اين فساد در اسرائيل بحدي بود كه ماية خنده و تمسخر مردم عادي شده بود. شد نمي
فرستاد تا عليه اين بيعدالتي داوران  قدر گسترده بود كه خدا انبيايي را ميموضوع آن
  .صحبت كنند

، عقوبتش را نخواهم  به سبب سه و چهار تقصير اسرائيل«: عاموس يكي از آن انبيا بود
و به غبار زمين . برگردانيد زيرا كه مرد عادل را به نقره و مسكين را به زوج نعلين فروختند

- 6 :2عاموس (» سازند ، حرص دارند و راه حليمان را منحرف مي سكينان استكه بر سر م
ايشان از آناني كه در محكمه حكم «: دهد در ادامه اين موضوع نبي ادامه مي). 7 

بنابر اين چونكه مسكينان را پايمال . دارند كنند، نفرت دارند و راستگويان را مكروه مي مي
آوريد و رشوه  زيرا عادالن را به تنگ مي...رفتيد كرديد و هداياي گندم از ايشان گ

  ).12 -10 :5. (»سازيد گيريد و فقيران را در محكمه از حق ايشان منحرف مي مي

اين تصوير روشني از فساد سيستم قضايي آن روز بود كه فساد آن در عهد جديد نيز 
دفاع بودند و  ران بيفقي.  اين مثل تفسير عيسي از دستگاه قضايي معاصر است.  ادامه داشت

  .كمتر از ديگران انتظار انصاف و عدالت داشتند

  . كنيم كه داراي يك قسمت پاياني است در اينجا سه صحنه را مالحظه مي



  قاضي قدرتمند:  صحنه اول

اين قاضي .  كرد كه هيچ ترسي از خدا و مردم نداشت در يك شهر داوري زندگي مي
عيسي تصوير . زند قضاوتهاي او حرف آخر را مي.  سمبل اقتدار و قدرت نامحدود است

همانطور كه قبالً .  كند كه به خدا و شناخت احكام او توجهي نداشت شخصي را ترسيم مي
ديديم اين كامالً با تعاليم يهوشافاط به داوران مبني بر اينكه از خدا بترسند و عدالت را در 

 گفته بود كه خدا روزي آنها را نيز ، زيرا يهوشافاط آن ترس انجام دهند مغايرت داشت
  .داوري خواهد نمود

او نه تنها ترسي از خدا ندارد بلكه براي مردم نيز .  اين قاضي سنگدل و متكبر است
به . رود  در يوناني به معني شرم و خجالت نيز بكار مي" احترام"كلمه .  احترامي قائل نيست

فرهنگ مشرق زمين به موضوع .  نداشتعبارت ديگر او در جلو مردم هيچ شرم و حيايي 
.   آن را ديديم" رفيق نيمه شب"گذارد همچنانكه در مثل  شرم و خجالت ارزش زيادي مي

از دست دادن ظاهر يعني از دست .  چهره و ظاهر قضايا از اهميت بيشماري برخوردار است
  . دادن احترام و منزلت

، بلكه " را نكن چون اشتباه استاينكار "گويند كه  والدين شرقي به فرزندان نمي
شديدترين انتقاد بر عليه اشخاص اين است . " آور است اينكار را نكن چون شرم": گويند مي

  ."كند او هيچ احساس شرم و خجالت نمي":  كه بگوييم

هيچ توجهي در اينجا . كند ترسد بلكه پيرزن فقير را اذيت مي قاصي نه تنها از خدا نمي
توان در حضور قاضي حق خود را  وان حدس زد تنها راهي كه ميت مي. وجود ندارد

در فرهنــگ شرقي تأخيـر در پاسخ .  دريافت نمود پرداخت پولي بعنوان رشوه است
البته اين موضوع اينك در اغلب . اكثـراً نشانة اين است كه قاضي انتظار رشوه دارد

  .كند كشورها صدق مي



  زن ناتوان يك بيوه:  صحنه دوم

. »داد مرا از دشمنم بگير«: گويد آيد و مي ه زني از اهالي شهر به نزد قاضي ميبيو
زيرا كه اين موجود سمبل و . برد زن را نام مي جالب است كه عيسي در داستان يك بيوه
شخصيت او درست در تقابل و تضاد با قاضي .  مظهر معصوميت و ناتواني در جامعه است

  .حق و حقوق او دفاع كنداو كسي را ندارد كه از .  است

اي است كه اشعياي نبي در رابطه با عدالت و چگونگي طرز برخورد  اين موضوع نكته
از شرارت دست برداريد، نيكوكاري را بياموزيد و «: دهد با اين قشر از جامعه تذكر مي

ت زنان را حماي مظلومان را رهايي دهيد، يتيمان را دارسي كنيد و بيوه. انصاف را بطلبيد
: گويد خداوند چنين مي«: گويد ارمياي نبي نيز در اين باره مي). 16 :1اشعيا (» نماييد

انصاف و عدالت را اجرا داريد و مغصوبان را از دست ظالمان برهانيد و بر غربا و يتيمان و 
  ).3 :22ارميا (» زنان ستم و جور منماييد و خون بيگناهان را در اين مكان نريزيد بيوه

كتابمقدس و شريعت يهود اجراي شريعت بايد در وهله اول در حق يتيمان به بر اساس 
خدا قوانين خوبي را در عهدعتيق . زنان قرار دارند در مرحله بعدي اهميت بيوه. عمل آيد

زنان اين حق قانوني و مشروع  اين قوانين به بيوه.  شامل حال اين قشر از جامعه نموده است
مشكل در اينجا اين بود كه اين . ا به حضور قاضي اقامه كنندداد كه دعواي خود ر را مي

زن  كرد، بدين لحاظ صداي بيوه قاضي نه از خدا ترسي داشت و نه به حق مردم توجهي مي
اين زن توان اين را نداشت كه قاضي را مجبور كند و هم .  گرفت و شكايت او را ناديده مي

توانست هيچ تأثيري بر روي قاضي بگذارد و  ياو نم. بخاطر فقر قادر نبود مبلغي بپردازد
عدالت و انصاف در آن زمان بر اين . كسي هم در كنارش نبود كه براي او وساطت نمايد

  ." شناسي چه كسي را مي"پايه قرار داشت كه تو 

؟ به احتمال زياد مشكل او در رابطه با مسائل  زن فقير و بينوا چه مشكلي داشت اين بيوه
توانست در امور مالي رأي   طبق شريعت يهود يك شخص واجد شرايط ميبر. مالي بود

زن  بيوه. دادند تر حداقل دو يا سه قاضي بايد نظر مي در موضوعات پيچيده. صادر نمايد
تقاضاي . »داد مرا از دشمنم بگير«. خواست كه حق او گرفته شود بدنبال انتقام نبود بلكه مي



جويي كند بلكه بدنبال انصاف  خواست انتقام او نمي.  بوداو محافظت قانوني از مخالفان او
  .و اجراي عدالت بود

زن راست  اول اينكه بيوه. توان در مورد اين داستان ابراز نمود فرضيات چندي مي
داد، شايد  اي به زن توجه نشان نمي او حتي لحظه. دوم اينكه قاضي فاسد بود.  گفت مي

زن  سوم اينكه به احتمال زياد مخالفان بيوه.  دريافت كنداي از او بدنبال اين بود كه رشوه
  .زن گوش ندهد توانستند قاضي را متقاعد كنند كه به بيوه روي قاضي تأثير داشتند و مي

يك شنونده شرقي اين داستان بزودي خواهد فهميد كه داستان تا حدودي غيرعادي 
.   اين كار بيشتر به عهده مردان است.روند در خاورميانه زنان معموالً به دادگاه نمي.  است

بطور معمول اين پسر خانواده است كه به .  بينيم كه كامالً تنهاست پس در اينجا ما زني را مي
دهد كه  ولي عيسي عمداً تصويري را به ما نشان مي. كند خواهي مي نمايندگي از مادر حق

  . به نزد قاضي روداو كامالً بدون مدافع و تنهاست و خود بايد براي دادخواهي

اگر شما مرد باشيد و بجاي اين زن برويد و از قاضي شكايت كنيد ممكن است شما را 
تواند با وجود اين طرز  ولي در جامعه شرقي يك زن مي. دستگير نموده به زندان اندازند

قدرت است ولي داراي احترام و  با اينكه زن در اينجا بي. رفتار بدنبال كار خود برود
  .تواند بر قاضي فرياد زند و شكايت كند و باز از نزد او بيرون آيد اين زن مي.   استحرمت

   بيوه زن سمج:  صحنه سوم

زن و شكايت هر روزه او براي عدالت در قلب  سرانجام در اين داستان سماجت بيوه
حتي در شب نيز پس از يك روز طوالني صداي او در گوش . كند سخت قاضي نفوذ مي

ترسم و از  هر چند از خدا نمي«: گويد عاقبت با خود مي. خورد  و مغز او را ميقاضي است
مبادا .  رسم دهد به داد او مي زن مرا زحمت مي ، ليكن چون اين بيوه مردم باكي ندارم

  .»پيوسته آمده مرا به رنج آورد



ما براي .  صورت متفاوتي از مشرق زمين دارد" مطالبه كردن"در غرب موضوع 
شويم اگر  ولي بسيار ناراحت مي.  كنيم ست چيزي يكبار و حداكثر دو بار مراجعه ميدرخوا

اي تقاضا  توان بارها براي مسأله ولي در شرق مرسوم است كه مي.  براي بار سوم سؤال كنيم
فرهنگ شرقي اين اجازه را خواهد داد كه آنقدر در . نمود و از خود سماجت نشان داد

داند كه  قاضي مي. و پافشاري كنيد تا باالخره آن را بدست آوريداي اصرار  مورد خواسته
  .اش نرسد هرگز تسليم نخواهد شد زن تا به خواسته اين بيوه

زن رسيدگي شد چه بيشتر به نيازهاي  فرمايد وقتي به تقاضاي اين بيوه عيسي مي
تياج شاگردان رسيدگي خواهد شد زيرا آنان داراي پدر آسماني مهرباني هستند و اح

زن از خود پايداري نشان  بدين طريق كه بيوه. انصافي مراجعه كنند ندارند به قاضي بي
وقتي يك قاضي ناعادل در .  داد ما نيز بايد در سؤال نمودن از خود پايداري نشان دهيم

آورد  دهد و عدالت را در حق يك زن بينوا به اجرا درمي پايان به نياز زن توجه نشان مي
  . ر پدر آسماني نيازهاي ما را در دعا برآورده خواهد ساختچه قدر بيشت

در حق . زن و شاگردان را با هم مقايسه كنند خواهد شنوندگانش وضعيت بيوه عيسي مي
قانوني زن اجحاف شده بود و روزي خواهد رسيد كه اين امر در حق شاگردان نيز انجام 

  . هراسان و ترسان بود، در حاليكه زن عليه محاكم بپاخاست بيوه. خواهد شد

شاگردان نيز نزد محاكم و پادشاهان برده خواهند شد زيرا كه بخاطر شهادتشان تهديد 
پناه  ، شاگردان در وضعيتي قرار خواهند گرفت كه تنها و بي زن مانند بيوه. خواهند شد
اي نبود و  زن از نظر سياسي و اجتماعي داراي ارزش قابل مالحظه بيوه. خواهند بود

حتي موقعيت مالي خوبي . توانست ديگران را تحت تأثير مقام و منزلت خود قرار دهد ينم
. نيز نداشت كه بتواند با پرداخت پول خود را از وضعيتي كه در آن است نجات بخشد

به اين صورت شاگردان . شاگردان نيز ممكن است در وضعيت مشابهي قرار گيرند
زن پيوسته . ل نهفته است بخوبي فراگيرندتوانستند آن درسي را كه در اين مث مي

شاگردان نيز سرانجام به حق خود خواهند . دادخواهي نمود تا اينكه به حق او رسيدگي شد
  .رسيد اگر پايداري داشته باشند



   كاربرد اين مثل

او . دهد عيسي اين داستان را به موضوع تأخير آشكار خدا در پاسخ به دعا ارتباط مي
گويد؟ و آيا خدا برگزيدگان  انصاف چه مي بشنويد كه اين داور بي«: كند اينچنين شروع مي
كنند، دادرسي نخواهد كرد، اگر چه براي ايشان  روز بدو استغاثه مي خود را كه شبانه

ليكن چون . گويم كه به زودي دادرسي ايشان را خواهد كرد ديرغضب باشد؟ به شما مي
  .»؟ خواهد يافتپسر انسان آيد، آيا ايمان را بر زمين 

كلمه .  دهد كه آنان عدالت را خواهند يافت عيسي به شاگردان اين اطمينان را مي
. توان آن را داوري و يا حقانيت نيز معني نمود ، كه مي  است" عدالت"كليدي در اين مثل 

به عبارت ديگر وقتي خدا عدالت را در حق عادالن اجرا كند، همچنين داوري را نيز مجري 
به همين منظور گاهي خدا .  توانيم يكي را بدون ديگري داشته باشيم ما نمي.   ساختخواهد

اگر خدا اينك عدالت را اجرا كند بايد ما .  بينيم را در جواب دعاي ايمانداران در تعلل مي
آيا واقعاً در حال حاضر خواهان اجراي داوري و مجازات او . را االن نيز داوري نمايد

  ؟ هستيم

كنند كه در فكر اين بود كه سربازان ارتش خود را   در باره پادشاهي نقل ميداستاني
سرانجام پس از تفكر زياد به اين نتيجه رسيد كه آنها را به فاصلة . در كجا مستقر سازد

دورتري از شهر اسكان دهد تا وقتي جنگ داخلي توسط آشوبگران براه افتاد، مدت زماني 
اين نقشه به آشوبگران . برپايي آرامش به شهر وارد شودوقت الزم باشد تا ارتش براي 

اين موضوع در مورد خدا . فرصت خواهد داد تا سر عقل بيايند و از اغتشاش دست بردارند
دارد تا فرصت  نيز صادق است كه او مانند شخصي است كه خشم خود را از خود دور نگه مي

خدا تأخير .  كه ما در اين چند آيه داريماين تصويري است . توبه را به قوم اسرائيل عطا كند
سازد تا به ما مدت زماني عطا كند كه سر عقل  كند و خشم خود را خيلي زود ظاهر نمي مي

  .كند او ديرغضب است و در خشم خود آهسته عمل مي.  بياييم و توبه كنيم

شد گويد كه در حق آنان عدالت فوراً اجرا خواهد  عيسي سپس به برگزيدگان خود مي
دهد كه داوري و عدالت او ظاهر خواهد شد و  خدا به ما اين اطمينان را مي). 8آيه (



، بلكه نشانة  تأخير او را نبايد حمل بر غفلت او دانست. درنگ نيز خواهد بود سريع و بي
.  ، ولي داوري و مجازات او را نه ما خواهان عدالت و انصاف هستيم.  ابراز رحمت اوست

،  كند تا نشان دهد كه عدالت خدا به نظر تأخير نموده است ل استفاده ميعيسي از اين مث
اين تنشي است كه ما در هر برهه از .  ، توبه نماييم پس از اين زمان تأخير استفاده كرده

خواهيم كه جواب ما را خيلي سريع بدهد  از يك طرف از خدا مي.  زمان خواهيم داشت
  . كه در خشم خود تأخير نمايدولي از طرف ديگر خواهان آن هستيم

ليكن چون پسر انسان آيد، «: برد آنگاه عيسي با اين عبارت سخنان خود را به انتها مي
گويا در اينجا يا عيسي و يا لوقا در مورد شاگردان . »؟ آيا ايمان را بر زمين خواهد يافت

انند مانند اين شايد او مطمئن نيست كه شاگردان بتو. رسند كمي عصبي و ناراحت بنظر مي
ترسد كه اگر شاگردان دعا نكنند،  او مي. زن از خود پايداري و استقامت داشته باشند بيوه

اين مثل . شهامت خود را از دست خواهند داد و در انتها از ايمان خود دور خواهند گرديد
داري در پي آن است كه اين درس مهم و حياتي را به ما ياد دهد كه بايد هميشه در دعا پاي

  . داشته باشيم

   موضوعات اين مثل

  ؟ توانيم بياموزيم از اين داستان چه مي

دهد كه چگونه بايد در شرايط بغرنج و در اوج درماندگي دعا  عيسي به ما تعليم مي -1
ما با رفتن به سوي دروازة آسمان و تقاضاي مكرر و مكرر از خداوند پايداري خود را .  كنيم

  . دهيم در دعا نشان مي

دانيم خدا با  زن نزد خدا خواهيم آمد زيرا كه مي ما با اعتمادي بيشتر از اين بيوه -2
وقتي كه اين داور فاسد .  انصاف كند و نه چون يك قاضي بي ما چون پدري مهربان عمل مي

زن رسيدگي نمود، چه بيشتر خدا كه عادل است به دعاهاي پيوستة  سرانجام به خواسته بيوه
  . خواهد دادقوم خود پاسخ



شنود ولي الزم است اين را درك كنيم  خدا دعاهاي ما را براي برپايي عدالت مي -3
بر طبق كتاب مكاشفه خشم خدا . گذارد كه او براي شنيدن اين دعاها خشم خود را كنار مي

به عبارت . دارد تا دعاي مؤمنين خود را بشنود آماده است كه فرو ريزد ولي آن را نگه مي
  .گردد ن دعاي جامعه مؤمنين بر روي زمين است كه مانع فروريختن خشم خدا ميديگر اي

ولي . سازد نمايد، رحمت خود را نمايان مي وقتي خدا در عدالت خود تأخير مي -4
اين . پس نبايد پايداري را در دعا از دست داد. دار خواهد رسانيد او سرانجام حق را به حق

ن دليل است كه عيسي شاگردان خود را با اين مثل تشويق رسد و به همي كار مشكل بنظر مي
  .كند مي

بسياري از ما .  بيوه زن نمونه شخصي است كه در دعا وفادارانه ايستاده است -5
براي ما آسان نيست كه پيوسته در مورد يك .  مخصوصاً مردان در دعا كشمكشهايي داريم

  .كند اي از پايداري در دعا تصوير مي زن را بعنوان نمونه عيسي بيوه.  موضوع دعا كنيم

  ترجمه حسام مرتضوي
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در .  شد آميز ديده مي زمان موجي از راهپيمايي اعتراض روز جشن و شادي بود كه هم
زده اطراف  ، جمعيت هيجان گذشت و رهسپار پايتخت بود حاليكه عيسي از وسط شهر مي

، سر و صداي  هنگامي كه او توقف كرد تا مرد كوري را شفا دهد.  ن را گرفته بودندقهرمانشا
 . تر شد مردم اوج گرفت و بيش

آنها صميمانه معتقد بودند كه اين شخص همان كسي است كه آنها را در برآورده شدن 
، بيرون انداختن اشغالگران منفور و  شان كمك خواهد كرد؛ شورش مسلحانه آرزوهاي

در حاليكه آن شهر را ترك . اي كشورشان و بازگرداندن آن به جالل و شكوه گذشتهاحي
، به طرف اولين درخت افراغ رفت و  قهرمان آنها.  ، شادي آنها ناگهان متوقف شد كردند مي

ها نشسته  ترين شاخه شروع به صحبت با مرد كوچك اندامي كرد كه بر روي يكي از پايين
  ...گهان تغيير كرد اوضاع و احوال نا.  بود

.  اي است كه در زندگي عيسي اتفاق افتاد ، يك مثل نيست بلكه واقعه داستان زكي
خداوند ما با پيروي از سنت انبياي عهد عتيق، پيام و هدف از خدمت خود را در عمل نشان 

اي از مثل گوسفند  داستان زكي گزارشي است از يك زندگي واقعي و نمونه.  داد مي
اي است از بيانية بزرگ انجيل لوقا كه پسر انسان  اين داستان همچنين شرح زنده.  گمشده

، عيسي زماني اين جمله را  طبق گزارش لوقا.  آمده است تا گمشده را بجويد و نجات بخشد
امروزه متأسفانه داستان زكي گويا مختص كالس .  گفت كه در حال مالقات با زكي بود

طور كه  جا نيست و همان ، متعلق به آن لي كه در واقعيت امردر حا.  كانون شادي شده است
  . دهد دست مي ، اين داستان بصيرتي از معناي صليب به خواهيم ديد

. پيوندد وقوع مي ، به اين داستان واقعي در هفتة آخر زندگي عيسي بر روي زمين
يطي كامالً دانست كه فقط هفت روز ديگر از عمرش باقي مانده و در چنين شرا عيسي مي

چنين شخصي نياز دارد كه تنها باشد تا كمي فكر .  حق داشت كمي هم به فكر خودش باشد



، درست در  با اين وجود.  كشد آماده شود كند و براي مرگ وحشتناكي كه انتظارش را مي
كند تا مرد  ، عيسي وقتي را پيدا مي وسط چنين هفته حساسي كه پر از احساسات و درد بود

گيران يعني زكي  ري را شفا بخشد و صحبتي طوالني نيز با رئيس معروف خراجكور فقي
  . داشته باشد

،  گذراند و روز بعد روز شنبه را در اريحا مي.  اي را در پيش داشت عيسي هفتة پرمشغله
، رفتن به معبد،  هاي آن هفتة او در اورشليم فعاليت.  شد با پيروزي وارد اورشليم مي

دو روز آخر .  شد ، و بحث با رهبران مذهبي را شامل مي ن راندن تاجرينپاكسازي و بيرو
پس از آن هم دستگير .  بايست با حواريونش بگذراند و شام آخر را با آنان صرف كند را مي

  . و در يك محاكمه شبانه مسخره شد و روز بعد هم مصلوب گرديد

  .  داداي كه دنيا را تغيير هفته!  ، چه روزهايي بود آن هفته

،  در خاورميانه.  ، به گروه بزرگي برخورد كرد شد چنان كه به اريحا نزيك مي عيسي هم
، يك هيئت  ، چنين بود كه پيش از ورود آن ميهمان آمدگويي به يك شخص مهم روش خوش

ميزان مهم بودن آن .  فرستادند نمايندگي مهم را براي استقبال به بيرون از شهر يا ده مي
.  بينيم اين نكته را در همين صحنه مي.  ساخت تر مي گويي را غني آمد راسم خوش، م ميهمان

اين واقعه .  جا جمع شده بودند تا او را به شهر اريحا همراهي كنند افراد مهم شهر در آن
، گروه بسياري در  دهد كه چرا هنگامي كه بارتيمائوس كور عيسي را مالقات كرد نشان مي

  . آن حوالي بودند

زماني كه پسر كوچكي بودم، قهرمان من .  ن مسئله امروزه نيز در شرق متداول استاي
، سواران او با  هنگامي كه او به دِه كوچك ما در مالزي آمد.  وزير كشور سنگاپور بود نخست
او از ماشين خود پياده شد و همراه با رهبران ده طي .  كنندگان مواجه شدند استقبال

اي كه هنگام بازگشت  اين همان تصويري است از صحنه.  وارد شدتشريفات خاصي به ده 
  . مجدد عيسي خواهيم داشت؛ ما به پيشواز او خواهيم رفت تا او را در هوا مالقات كنيم



دانند كه او  آنها مي.  شود ، هيجاني ديده مي در بين مردمي كه دور و بر عيسي بودند
، معجزات انجام شده و  ايي كه كرده بودمردم در مورد كاره.  راهي شهر اورشليم است

.  آنها اخراج شدن ديوها را هم ديده بودند.  طور تعاليم او چيزهايي شنيده بودند همين
آيا .  كرد كه اكنون چه اتفاقي خواهد افتاد ، جمعيت اين سؤال را از خود مي بنابراين

، روميان منفور را  كرد، يك قيام عمومي را رهبري خواهد  هنگامي كه وارد اورشليم شود
؟ آنها  برخواهد انداخت و قوم اسرائيل را احيا كرده، به جالل پيشين خود خواهد رساند

اي ": ، گفت كردند كه بارتيمائوس فرياد زده زده در مورد اين مسائل صحبت مي هيجان
، او را  افرادي كه كنار بارتيمائوس ايستاده بودند. "، بر من رحم فرما ، اي پسر داود عيسي

، در  جمعيت گرد آمده.  ، چون االن وقت چنين كارهايي نبود نهيب دادند تا خاموش شود
خواهد توجه او را  ، انتظار كارهاي بزرگي از عيسي دارند و حاال اين مرد كور مي اورشليم

  "! ، امروز آن روز نيست ، امروز نه ، بارتيمائوس نه خير"! به خود جلب كند؟

اين عمل .  س مصمم است تا همة موانع را كنار بزند و عيسي را مالقات كنداما بارتيمائو
ما چقدر تشنه اين هستيم كه او صداي ما را .  دهندة درجة تشنگي روحاني او است نشان
سپاريم و يا به بعد  آيد همه چيز را به فراموشي مي ؟ آيا با هر مانعي كه پيش مي بشنود

،  توانست به خاطر گروهي كه در آن حوالي بودند يز مي؟ بارتيمائوس ن كنيم موكول مي
، دست  ، دلسرد شده كه عيسي كارهاي بسيار مهمتري از صرف وقت با او داشت مخصوصاً اين

  . كشد تا توجه ارباب را به خود معطوف سازد اما او فرياد بلندتري مي.  بردارد

سپس او از بارتيمائوس .  ورندگويد تا اين مرد را به نزدش بيا كند و مي عيسي توقف مي
، درست مانند اين   طرح چنين سؤالي"؟ خواهي براي تو بكنم چه مي":  كند سؤال عجيبي مي

هاي بيمارستاني شود و از بيماران  ، وارد يكي از بخش است كه عيسايي كه قدرت شفا دارد
د اما هر چند پاسخ چنين سؤالي ممكن است واضح و مشخص باش.  سؤال مشابهي بكند

عيسي كامالً از نياز .  طور واضح بيان كنيم ، به هميشه خوب است آنچه را كه در قلب داريم
مقدس به   در كتاب. "اي خداوند تا بينا شوم": بارتيمائوس پاسخ داد.  اين شخص آگاه بود

خواهم  مي":  اي به اين بخش از داستان اضافه شده است العاده ، جمله فوق زبان آشوري
  ". دست آورم تا بتوانم شماها را ببينم ي خود را بهبيناي



هنگامي كه آن گروه بينا شدن اين .  دهد عيسي بارتيمائوس را به خاطر ايمانش شفا مي
دانستند كه بارتيمائوس از هنگام تولد  آنها مي.  ، هيجان آنها تشديد يافت مرد كور را ديدند

.  ، عيسي را پيروي كرد نايي خود را بازيافتكه بارتيمائوس بي به محض اين.  كور بوده است
او شروع به ستايش خدا نمود و مردمي كه شفاي او را ديده بودند، آنها نيز خدا را پرستش 

  . كردند

.  اي است كه در زندگي عيسي اتفاق افتاد ، يك مثل نيست بلكه واقعه داستان زكي 
 هدف از خدمت خود را در عمل نشان خداوند ما با پيروي از سنت انبياي عهد عتيق، پيام و

اي از مثل گوسفند  داستان زكي گزارشي است از يك زندگي واقعي و نمونه.  داد مي
اي است از بيانية بزرگ انجيل لوقا كه پسر انسان  اين داستان همچنين شرح زنده.  گمشده

  . آمده است تا گمشده را بجويد و نجات بخشد

يعني جايي كه انتظار .  باشد در راه شهر اورشليم ميبه خاطر داشته باشيد كه عيسي 
، معجزة  اي به وقوع بپيوندد و در چنين جوي بود كه در اريحا العاده رود اتفاق خارق مي

كردند كه تنها ماشيح قدرت چنين  بايست درك مي آنها مي.  شفا در حضور مردم انجام شد
هنگامي كه .  بايست اوج گرفته باشد مي، انتظار آنها نيز  داشت و در نتيجه كاري را مي

روح خداوند بر من است زيرا مرا مسح ":  ، گفت عيسي خدمت زميني خود را شروع كرد
دالن را شفا بخشم و اسيران را به  كرد تا فقيران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شكسته

او يك اقدام اين معجزه ). 18 :4لوقا  ("رستگاري و كوران را به بينايي موعظه كنم
، روشن  زده اي بود كه در بين جمعيتي هيجان آمد و همچون جرقه مسيحايي به حساب مي

  . لعاده مهمي بودند ا  آنها در شرف كشف فوق.  شود

، عيسي تصميم گرفته  پيش از مالقات با زكي.  عيسي قصد داشت كه از اريحا عبور كند
گويد كه او در   آيه اول از باب نوزدهم مي.  ريحابود تا شب را در اورشليم بسر ببرد و نه در ا

شويم  ، متوجه مي دهد با جزئياتي كه لوقا در مورد درخت افراغ مي.  حال خروج از شهر بود
  . كه او در حال عبور از اريحا بود



چوب .  ، كوتاه و داراي تنة بزرگي است اين درخت.  درخت افراغ درخت جالبي است
گرفت و باال رفتن از آن نيز كاري بس  خانه مورد استفاده قرار مياين درخت براي ساختن 

رويد  از ساقة اين درخت، انجير مي.  گاه خوبي بود هاي درشت آن مخفي برگ.  آسان بود
ها به  اكثر مواقع اين انجير.  ولي به دليل كمي قند آن، تنها افراد فقير خورندگان آن بودند

پرندگان طرفدار اين درخت بودند و در نتيجه كثافت .  رفت افتاد و از بين مي زمين مي
بايست  هاي افراغ مي ، درخت ها ، طبق دستور رابي بنابراين.  آوردند بيشتري را بوجود مي
  . شد  متر خارج از شهر كاشته مي25 به فاصله حداقل حدود

اين عمل .  داما بارتيمائوس مصمم است تا همة موانع را كنار بزند و عيسي را مالقات كن 
ما چقدر تشنه اين هستيم كه او صداي ما را .  دهندة درجة تشنگي روحاني او است نشان
سپاريم و يا به بعد  آيد همه چيز را به فراموشي مي ؟ آيا با هر مانعي كه پيش مي بشنود

  ؟ كنيم موكول مي

ت و هر نوع شويم كه عيسي اكنون از شهر خارج شده اس ، متوجه مي با توجه به اين نكته
،  در خاورميانه و يا خاور دور.  دعوتي را هم براي گذراندن شب در اريحا رد كرده است

، راضي كردن آن شخص براي ماندن در  شد هنگامي كه شخص مهمي وارد شهري مي
همة افراد سرشناس شهر يا آن ده، نهايت تالش .  ، افتخار بزرگي به همراه داشت اي خانه

آنچه را كه از اين داستان متوجه .  تا آن افتخار را نصيب خود سازندكردند  خود را مي
هايي را كه افراد مهم آن شهر از او به عمل آورده  شويم اين است كه عيسي همة دعوت مي

توجه به اين نكته مهم است كه پيش .  ، رد كرده بود ي كند بودند تا شب را در خانه آنها سپر
  .  تصميم داشت تا مستقيم به طرف اورشليم برود، او از مالقات عيسي با زكي

شد در  از اورشليم دور بود و اين فاصله را مي)  مايل17( كيلومتر 27 شهر اريحا حدود
ها در آن زمان  ، جاده طور كه در مثل سامري نيكو مشاهده كرديم همان.  چند ساعت پيمود
ولي .   به اهداف خود برسندها محلي بودند براي سارقين تا اين جاده.  خطرناك بودند

عيسي ترسي از اين مسئله نداشت چون حواريون را با خود داشت و همچنين گروهي او را 



، رو  ، عيسي با زكي كه بر باالي درخت بود درست خارج از شهر اريحا.  كردند همراهي مي
  . شود در رو مي

   زكي و دارايي او-صحنة اول 

، انتخاب   بايد يكي از اين دو شق را به عنوان شغلهر پسر يهودي در مقطعي از زندگي
اي  ، و حرفه باشد  مي"همراه يا آموخته شده" شود كه به معني haborim يا بايد -: كند

بياموزد و بقيه اوقات خود را صرف يادگيري شريعت بنمايد، يا شق دوم را انتخاب كند يعني 
amharrets ه از همديگر متنفر هستند و به همين اين دو گرو. "پسر زمين" بشود به معني

اشتغال صرف به يكي از .  دليل بعضي از انواع تجارت در عهدجديد منفور اعالم شده است
  .، خود گواهي بود دال بر گناهكار بودن شخص هاي منفور اين شغل

هاي خود را پيش از صرف  آنها دست.  ، چوپانان جزو طرد شدگان بودند به عنوان مثال
كردند تا در  آنها گله خود را رها مي.  داشتند شستند و شريعت را هم نگاه نمي غذا نمي

مزارع مردم بچرند و هنگام فروش پشم و شير گوسفندان نيز آنها قابل اعتماد نبودند چون 
چوپانان اجازه .  اند مشخص نبود كه آيا خودشان صاحب آن گله هستند و يا آنها را دزديده

دانستن اين نكته جالب است كه .   بودندamharretsآنها .  اشتندورود به كنيسه را ند
ها و دكترها نيز جزو اين گروه از افراد طرد شده به حساب  ، قصاب ها معلمين بچه

، جزو  شد ، از آن جهت كه هميشه طبابتشان باعث بهبودي افراد نمي دكترها.  آمدند مي
 سال مبتال به 12  آن زني كه به مدتچنان كه در گزارش هم.  ها بودند گروه طرد شده
  . ، آمده است كه تمام پول خود را طبق سفارش دكترها خرج كرده بود خونريزي بود

چنين افرادي جزو .  آوري ماليات بود گيري و يا جمع ، خراج اما منفورترين حرفه
مل از حضور آنها در كنيسه جلوگيري به ع.  آمدند ترين سطح جامعه به حساب مي پايين
او رئيس .  گير عادي نبود با وجود اين او يك خراج.  آمد و زكي يكي از اين افراد بود مي

، نحوة  ها در زمان رومي.  گيران بود و از اين طريق ثروت هنگفتي به دست آورده بود خراج
آوري ماليات به اين شكل بود كه فرماندار منطقه مبلغ مورد درخواست را مشخص  جمع
داد، البته با كمك  هر كسي كه بهترين پيشنهاد را مي.  گذاشت را به مناقصه ميكرد و آن  مي



، اين شخص گروهي سرباز را  سپس.  شد هاي خاص سياسي، برندة مناقصه اعالم مي رابط
  .آوري كنند كرد تا ماليات درخواستي را از مردم جمع اجير مي

يات بود در حاليكه زكي راحت ها به عهدة معاونين مأمورين مال كاري انجام همة خالف
دادند حساب  هايي را كه به او مي او همه پول.  شد تر مي نشست و هر روز هم ثروتمند مي
اين . داد داشت و بقيه را به فرماندار روم تحويل مي ، سهم بزرگ خودش را برمي كرد مي

يري محسوب گ آلي براي شغل خراج اريحا منطقة بسيار ايده.  آميز بود ، موفقيت سيستم
هاي انجام شده بين اورشليم و اردن از طريق اين شهر صورت  شد زيرا همة تجارت مي
هاي  بايست انجام دهد اين بود كه راحت بنشيند و پول تنها كاري كه زكي مي. گرفت مي

  . دريافتي را بشمارد

 از اين جهت.  اي نبود ، روش منصفانه كامالً مشخص است كه روش ثروتمند شدن زكي
او از طريق اخاذي ). 2 :19لوقا  ("دولتمند بود"دارد كه زكي  است كه لوقا اذعان مي

ها به او داده شده بود،  او از قدرتي كه از طرف رومي. ثروتي به دست آورده بود
، مأمورين  ، در زمان عيسي عالوه بر آن.  هاي خود را پر سازد استفاده نمود تا جيبءسو

.  تر مورد انزجار بودند كردند و به همين جهت بيش يك مساعي ميماليات با دولت روم تشر
ميهنان  ها به ضد هم ، فرانسوياني كه براي كمك به آلماني در زمان جنگ جهاني دوم

زكي نيز با دولت روم .  ، به طرز مشابهي مورد نفرت قرار گرفتند خاسته بودند خودشان بر
معني .  آمد  و منفور جامعه به حساب ميكرد و از اين جهت فردي طرد شده همكاري مي

  "! گناه بي":  اسم زكي چقدر عجيب است

  پذيري جمعيت  انگيزش-صحنة دوم 

، زكي شخص شناخته شده و  ها بود آوري ماليات شايد تا حدي كه مربوط به جمع
قد كوتاه او مانع از .  ، ولي از لحاظ جسمي او كوچك اندام بود آمد بزرگي به حساب مي

تنفر و انزجار مردمي .  زده ببيند شد كه او بتواند عيسي را از ميان جمعيت هيجان  مياين
شد كه زكي  ، مانع از اين مي نفوذي را گرفته بودند كه دور و اطراف چنين مرد مهم و با

جا آوردن حكم  معموالً براي به.  انگاشتند در واقع مردم او را ناديده مي.  عيسي را ببيند



كنند تا آن شخص مهم بتواند از بين جمعيت بگذرد و ميهمان  ت راهي را باز مي، جمعي ادب
، خصومت و دشمني مردم  جا كه چنين موقعيتي براي زكي فراهم نشد از آن.  را تهيت گويد

  . شويم را نسبت به او متوجه مي

در .  آورد ، وجود جمعيت مانعي در راه زكي بوجود نمي برخالف واقعة بارتيمائوس
  .......دهد  آور انجام مي جا او دو كار غيرمعمول و شوك ينا

  ريما ميناسيان: مترجم

  
  ...ادامة اين قسمت در شمارة بعدي خواهد آمد

  

  

  

  

  

  

  

  



  قنطارهــا/ هاي عيسي  تشريح مثل
 )28 -11 :19لوقا ( 

 هاي خداوند ما هاي گذشته سلسله مقاالتي را آغاز كرديم در باره تشريح مثل در شماره
در اين شماره به بررسي داستان قنظارها .  شان عيسي مسيح در چارچوب تاريخي و فرهنگي

 .  خواهيم پرداخت19 در لوقا باب

، مرا بر آن واداشت تا نگاه   كه از اين مثل نشأت گرفته" تعليم رفاه و نيكبختي"ظهور 
داري غربي نگاه  سرمايهاگر ما اين داستان را از ديدگاه .  تري به اين داستان بيندازم دقيق
پاداشهايي به آناني كه .  ، ظاهراً گزارشي است از دو تاجر موفق و يك تاجر ناموفق كنيم

داد و يا  منفعت بيشتر، پاداش بزرگتري را وعده مي. موفق شده بودند، وعده داده شده بود
، بسيار  گرايي فراگستر شده در دنياي امروز كه ديدگاه مادي. نمود در ظاهر چنين مي

  . ، اين آيات را بخوانيم آسان است كه با عينكهاي غبار گرفته از چنين ديدگاهي

خدا "پيام اين است كه :  توان چنين تفسيري يافت در بعضي از كتابهاي مسيحي مي
شود كه نداشتن يك استخر شنا در   چنين گفته مي"!خواهد شما ثروتمند و موفق باشيد مي
بنا به اعتقاد . ايماني ما يق و يك ماشين رولزرويس نشاني است از بي، يا نداشتن يك قا خانه

به اين معني كه اگر ايمان يك . " اي دوچرخه"، ايمان ما ايماني است  بعضي از نويسندگان
،  اما اگر ايمان يك رولزرويس را داشته باشي.  ، همان را خواهي گرفت دوچرخه را داري

كنند كه تبديل  فعين اين تعليم به دو خادمي اشاره ميمدا. دست خواهي آورد همان را به
  .به تاجرين موفقي شدند كه عمل آنها ثروت بسياري به همراه آورد

آيا واقعاً هدف عيسي دفاع از : آورد ، چنين تفسيري سؤالي به همراه مي در هر حال
 همگون موفقيت و منفعت مادي بود؟ آيا چنين تعبيري با بقية تعاليم و روش زندگي او

چون . اي از اين مثل نداشتند گرايانه باشد؟ يقيناً رسوالن مسيح چنين برداشت مادي مي
  !همگي آنان در فقر مردند همانطور كه عيسي مرد



، بايد مجدداً مضمون اين داستان را از دريچة فرهنگ شرقي نگاه  براي درك صحيح
.  ، بوقوع پيوست مالقات عيسي با زكي، پس از  اين داستان كه در انجيل لوقا ذكر شده.  كنيم

عيسي هنوز با زكي بود كه اين داستان را در هنگام عزيمت به اورشليم براي شاگردانش 
شدند با اين انتظار كه او رهبري را به  گروهي به دنبال او وارد اورشليم مي. تعريف كرد
لوقا .  برقرار سازدها را براندازد و پادشاهي خدا را در همان زمان ، رومي دست گرفته

، زمينة  توجه به اين نكته. ، عيسي مثل قنطارها را تعريف كرد گويد به همين دليل مي
  .سازد مناسبي براي درك اين داستان فراهم مي

، زمان برقراري پادشاهي خدا را با شاگردانش در ميان گذاشت  عيسي با گفتن اين مثل
. ودش بر روي زمين اين داستان را تعريف كرداو در آخرين هفتة زندگي خ). 11 :19لوقا (

خواست شاگردانش بدانند  رفت تا به صليب كشيده شود بنابراين مي عيسي به اورشليم مي
پس او مقصود خود را در قالب . كه چه وقت بايد منتظر برقراري پادشاهي خدا شوند

ج و تخت را بدست شود تا تا اي كه راهي سرزميني دور مي زاده داستاني كالسيك از نجيب
  .كند آورد و برگردد، بيان مي

   صحنة اول

   عزيمت مرد شريف

پادشاهان اسرائيل از زمان هيروديس به بعد، . باشد اين داستان موثق و واقعي مي
رفتند تا از قيصر اجازة الزم را دريافت  بايست براي استقرار پادشاهي خود به روم مي مي

، پسر هيروديس كبير  ، اركالئوس  پادشاه به زمان عيسياز نظر تاريخي نزديكترين. دارند
، اركالئوس به روم رفت تا پادشاهي خود را به تأييد  م. ق4پس از مرگ پدر در سال . بود

اما او چنان در اسرائيل مورد تنفر بود كه با قيام هيئت نمايندگي پنجاه نفره يهود . برساند
،  س اعالم كردند و در نتيجة اين اعتراضآنها اعتراض خود را به اگوستو. مواجه شد

مردم خواهان . امپراتور فقط نيمي از پادشاهي هيروديس را به اركالئوس واگذار نمود
  .حكومت اركالئوس نبودند



گيرد و  ، شكل مي اين داستان با ظرافت خاصي برخالف صحنة سياسي آن زمان
زاده بود تا پادشاه شود،  نجيبحق قانوني اين . شاگردان نيز آمادگي درك آن را داشتند

او قصد بازگشت . كرد بايست به مملكت دوري سفر مي اما براي دريافت اجازة آن مي
 " مملكت دوري"بايست به  او نيز مي.  ، تصويري است از خود عيسي زاده اين نجيب.  داشت

  . برود تا پادشاهي كامل خود را دريافت كند و پس از آن باز خواهد گشت

خواند تا دستورات الزم را براي  قبل از سفر ده نفر از خادمين خود را فرا ميارباب 
دهد كه برابر بود با حقوق  او به هر يك از آنها يك قنطار مي. زمان غيبت خود، به آنها دهد

. دهد تا هنگام بازگشت او، با آن پول تجارت كنند ، و به آنها دستور مي صد روز يك شخص
او . شود ، زيرا كليد اين مثل را شامل مي زاده مهم است نجيبدرك نيت و هدف اين 

خواهد خادمينش با آن پول بطور علني و وفادارانه تجارت كنند و يقين داشته باشند كه  مي
  . بازگشت او از سفر حتمي است

آيا آنها شهامت تجارت . سازد هاي مهمي روبرو مي گيري اين نكته خادمين را با تصميم
؟ بعنوان مثال آيا قادر خواهند بود كه مغازة فرش فروشي در  اهند داشتعمومي را خو

، ريسك بزرگي  مركز اورشليــم باز كننـد يا اين كـار با توجـه بـه محبوبيت كم ارباب
؟ در خاورميانه و همينطور در كشورهاي مختلف دنيا هر نوع  به دنبال خواهد داشت

اگر اين خادمين . وضاع سياسي حاكم گرفته شودگيري بايد با توجه به شرايط و ا تصميم
كردند، در صورت بازگشت ارباب  كردند و تجارتي شروع مي مطابق دستور ارباب رفتار مي

شد، سر  اما اگر حكومت او برانداخته مي. شد ، همه چيز به نفع آنها تمام مي بعنوان پادشاه
  .افتاد و كار خادمين وفادار با مخالفين مي

انجامد، معموالً زماني صورت  هاي سياسي كه به كودتا مي ها و توطئه يسهدر دنيا دس
و اغلب آناني كه علناً .  گيرد كه رهبر مملكتي در حال ديدار از كشور ديگري است مي

در . دهند دهند، جان خود را از دست مي پشتيباني خود را از رهبر بركنار شده نشان مي
  . ور داشتن در سمت شخص برندهاينجا مسأله مرگ و زندگي بود و حض



خواهند او  دانستند كه ارباب آنها داراي دشمناني است كه نمي خادمين اين مثل مي
تنها اطميناني كه . گذاري شده بود بنابراين دستورات او همچون زمينِ مين. پادشاه شود

يار آنان اي را در اخت آنها داشتند، وعدة بازگشت او بود و در ضمن او مبلغ قابل مالحظه
العمل آنها گوياي طرز تفكر و نظر آنها نسبت به  عكس. گذاشته بود تا با آن تجارت كنند

، داشتن ثروت  ، مقصود و هدف اين مثل بنابراين. ارباب و بازگشتش براي پادشاهي بود
. مادي نيست بلكه نحوه برخورد خادمين در زماني است كه منتظر بازگشت پادشاه هستند

، صداقت و تهور واقعي  استان نشان دادن و ظاهر ساختن علني وفاداريمقصود اين د
  . شخص است

وزير يا پادشاه  تجسم كنيد كه نخست. هاي منفور مملكتي را در نظر بگيريد يكي از رژيم
خواند و دستورات الزم را  آن كشور در حاليكه قصد سفر دارد، رهبران مملكت را فرا مي

از . سازد او آنها را از بازگشت خود مطمئن مي. دهد ه آنها ميبراي ادارة امور مملكتي ب
رود كه وفادارانه وظايف خود را انجام دهند و از ديده  رؤساي مملكت چنين انتظار مي

تنها . كنند، نترسند شدن در مالء عام در حيني كه كارهاي تجاري رهبر خود را دنبال مي
،   و از بازگشت او نيز مطمئن بودند، وفادارانهآن خادميني كه به ارباب خود اعتماد داشتند

  .در غياب ارباب به خدمت خود ادامه دادند

كردند از  ، بقدري مورد انزجار مردم كشور خود بود كه مردم سعي مي زاده اين نجيب
: گفتند... «:  كنيم  مشاهده مي14 شدت مخالفت را در آيه. پادشاه شدن او جلوگيري كنند

 در متن يوناني جا افتاده است " شخص"كلمة » .بر ما سلطنت كند)  شخص(خواهيم اين  نمي
بايست رهبر آنان  و نشان دهندة عدم رضايت كامل مردم نسبت به شخصي است كه مي

چندان  اي نه كند تا نشان دهد كه چگونه خود در آينده عيسي آن را چنين عنوان مي. شود
  .شد دور، از طرف يهوديان رد و مصلوب مي



   حنة دومص

   بازگشت نجيب زاده

شود و به مملكت خود باز  زاده به پادشاهي منصوب مي ، اين نجيب برخالف انتظار همه
بندي كرده  ، او را رد كرده و حتي بر سر بازنگشتنش شرط بسياري از اتباع. گردد مي

  . اكنون اين داستان به اوج خود رسيده و جو پر انتظاري را ايجاد كرده است. بودند

گردد و خادمين  اي كه داده بود، باز مي زاده طبق وعده ، آن نجيب پس از تاجگذاري
آنچه كه در . كند تا از كم و كيف تجارت در زمان غيبت خود، مطلع شود خود را احضار مي

  . زاده مهم بود، كيفيت تجارت بود نه منفعت حاصله از آن وهلة اول براي اين نجيب

ازه را باز كرديد و چقدر براي فروش كاال تبليغ شد؟ با پولي چند روز مغ: نكاتي نظير
در بطن اغتشاشات . نمود كه به شما سپرده شد، چقدر آزادانه تجارت كرديد؟ مهم مي

،  در مورد دو خادم اول.  ترين چيز بود، نه منفعت ، مهم ، ايمان و وفاداري به ارباب سياسي
  .موفقيت انجاميدوفاداري آنها در داد و ستد به ثمردهي و 

چنين . دهد اولين خادم گزارش خود را مبني بر سوددهي ده برابر قنطار ارائه مي
العاده است و وفاداري او براي استفاده از آنچه كه در  ، خارق گذاري منفعتي از يك سرمايه

و چون در استفاده از مبلغي كوچك امانتداري .  ، مورد تشويق قرار گرفت اختيار داشت
، به سختي  در اين متن. اثبات رسانده بود، حكومت بر ده شهر به او محول شد ا بهخود ر

توان ارتباطي با تعليم كاميابي يافت چون صحبت از اضافه شدن وظايف است و نه  مي
  . پاداش مادي

و او نيز . كند خادم دوم نيز به همين شكل پنج قنطاري را كه سود برده بود تقديم مي
او به اندازة كافي جسور و شجاع بود تا . سازد پنج شهر را نصيب خود ميوظيفة حكومت بر 

  .آزادانه ارباب خود را با موفقيت خدمت كند



او يقيناً انتظار بازگشت ارباب خود را .  اي داشت ، خبر مأيوس كننده ولي خادم سوم
ي كه اين خادم ا بهانه. ، اكتفا كرده بود نداشت و در نتيجه به مخفي ساختن قنطار داده شده

بايست  ، ترس او از ريسكي بود كه مي كند، ترس از ارباب است اما در حقيقت عنوان مي
او . زاده علني شود ، مبادا رابطة او با شخص نجيب كرد تا در صورت عدم بازگشت ارباب مي

او . اعتمادي به ارباب خود نداشت و در نتيجه سعي كرد تا موقعيت خود را از دست ندهد
عدم امانت او باعث شد تا . غ خود را در زير چراغدان نگاه داشت تا كسي آن را نبيندچرا

  . كرد، نصيب خود سازد يعني بازندگي و شكست آنچه را كه از آن پرهيز مي

   صحنة سوم

   زاده داوري نجيب

اي كه پادشاه شده بود، اكنون داوري خود را بر دو گروه از مردم اعالم  زاده نجيب
شد كه  ، شامل دشمناني مي اولين شخص خادم ترسوي اوست و دومين گروه. كند مي

  .مخالف پادشاهي او بودند

چونكه مرد تندخويي ... «: گويد گذارد و مي اي مي ، قنطار را در پارچه خادم سوم
، تهمت  اين گفته» ... كني اي درو مي داري و از آنچه نكاشته اي برمي ، آنچه نگذارده هستي

از «: دهد ارباب چنين پاسخ مي. ، مخصوصاً اگر از جانب خادمي صورت گيرد بزرگي است
، چرا اين پول را به  حتي اگر اين امر واقعيت داشت» ! دهم دهان خودت بر تو فتوا مي

شود كه مبلغ سود نبود كه اهميت داشت  از اين قسمت چنين فهميده مي.  صرافان نسپردي
  . ود از امانت و وفاداري خادم نسبت به اربابش، كه نشاني ب بلكه استفادة از آن

ترين كار را هم نكرده بود زيرا از داشتن نام ارباب بر خود شرمگين  اين خادم ساده
و اين نيز . كرد بايست نام صاحب پول را عنوان مي ، مي جهت باز كردن حساب بانكي. بود

  .  وفاداري و امانتگواهي ديگري است بر اينكه مقصود اين مثل موفقيت نيست بلكه



زند، در هر حال محكوميت خودش را به اثبات  اين خادم با تهمتي كه به ارباب خود مي
كامالً . كند رساند و صحت اين تهمت و يا اشتباه بودن ارزيابي او، هيچ تفاوتي ايجاد نمي مي

ن بيند و در نتيجه اي زاده مي واضح است كه عيسي نكات مشابهي بين خودش و آن نجيب
  .باشد ارزيابي كامالً اشتباه مي

. سپارند گيرند و به صاحب ده قنطار مي ، قنطار آن خادم را مي به دستور ارباب
او ده قنطار دارد چرا به او «:  رسد اين است كه اعتراضي كه از جانب حاضرين به گوش مي

ما از ديدگاه رسد، ا ، منصفانه بنظر نمي گرايي اين امر از ديدگاه مادي» ؟ بيشتر بدهيم
كاركنان در مزرعه .  ، كامالً صحيح است امانتداري و ايستادگي در هنگام غيبت شخصي

آن نيز . همان اجرت را دريافت كردند هر چند كه به همان تعداد ساعات كار نكرده بودند
نكتة حساس در اينجا .  ها در مورد پاداش نيست ، اما موضوع اين مثل برخالف انصاف است

ت كه آناني كه وفاداري و امانت خود را نسبت به ارباب حفظ كنند، وظايف بيشتري اين اس
اما آناني كه وفادار نماندند، آنچه را نيز كه از آن خود . به آنها محول خواهد شد

  .دانند، از ايشان گرفته خواهد شد مي

ن زاده بر ايشا خواستند اين نجيب اي هست بر آناني كه نمي ، داوري و باالخره
وزيران بركنار شده را در نظر بگيريد كه در اثر يك كودتاي  يكي از نخست. حكمراني كند

چه مصيبتي در انتظار آناني خواهد بود كه در جهت .  موفق از مقام خود خلع شده است
  .باشد ، آية پاياني مثل مي اين نكتة اوج. خلع او كوشيده بودند

   موضوعات اين مثل

عيسي براي مدتي از ما جدا خواهد . زودي نخواهد آمد دا بهپادشاهي خ:  نكتة اول
در اين وقفة بوجود .  او پادشاهي خود را برقرار خواهد كرد و يقيناً باز خواهد گشت. شد

شود و تا هنگام بازگشتش به  عيسي از ما جدا مي. ، او از ما انتظار وفاداري دارد آمده
، تمايل شديد مردم را  رانة عيسي به اورشليمهنگام ورود مظف. پادشاهي منصوب نخواهد شد

دهد  ، نشان مي اما عيسي با تعريف اين داستان. خواستند او را پادشاه سازند بينيم كه مي مي
  .عنوان پادشاه برگزيده شود تواند به كه تا زماني كه از ما جدا نشود و باز نگردد، نمي



 كند، او را رد خواهند كرد و نتيجتاً بايد بر آنان حكمراني مردمي كه او مي:  نكتة دوم
، اخطار شديدي است به شنوندگاني كه  اين نكته. داوري انتظارشان را خواهد كشيد

  .خصومتي با عيسي دارند

هايي از طرف آن پادشاهي براي آن دوران وقفه به انسان  هدايا يا امانت:  نكته سوم
مانتي به خادمين خود داد كه ضمانتي ، او ا زاده پيش از عزيمتِ آن نجيب.  عطا شده است

اي كه به عهدة ما گذاشته شده اين نيست كه موفقيت و  وظيفه.  است دال بر بازگشت عيسي
خادم اول با ده برابر سود و خادم .  ، بلكه به او وفادار باشيم يا سود زياد به دست بياوريم

سومي هم سرمايه خود را به دو اگر . دوم با پنج برابر سود مورد ستايش ارباب قرار گرفتند
بنابراين اين مثل شاگردان را مورد . آمد رساند، از او نيز قدرداني بعمل مي برابر مي

دهد تا بدون هيچ شرمي سرسپردگي خود را به مسيح در برداشتن نام او و  تشويق قرار مي
  . ر همراه است، با خط وفادار ماندن به او در هنگام غيبتش. همكار بودن با او نشان دهند

   الهيات كاميابي

بسياري از افرادي كه . كند اي به موضوع كاميابي و رفاه نمي مثل قنطارها هيچ اشاره
بخش اعظم اين . اند توجه بوده  هستند، به زمينه و متن اين مثل بي" وفور نعمت"معتقد به 

يك از آنها ثروتي هيچ .  ، با تعاليم و زندگي خود عيسي و شاگردانش در تناقض است تعليم
  .نداشت و موفقيتي نيز در زندگي دنيوي كسب نكردند

از آنجا كه نكتة اصلي اين مثل تنها موفقيت نيست بلكه نحوه وفاداري و ثمردهي ما، در 
ما ":  توانيم از خود بكنيم اين است كه ، سؤالي كه مي اين زمان كه مسيح از ما جداست
  "؟ چقدر نسبت به مسيح وفادار هستيم
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