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هاي گذشته سلسله مقاالتي را آغاز كرديم در باره تشريح شمارهدر 
. در شانهاي خداوند ما عيسي مسيح در چارچوب تاريخي و فرهنگيمثل

خواهيم  18 زن در لوقا باباين شماره به بررسي داستان قاضي و بيوه
 .پرداخت

 مسيح در مورد دعا به شاگردانهايي است كه عيسياين مثل يكي از مثل
هاي قبلي مانند فريسيي و باجگير از اين نظر تفاوت . اين مثل با مثلگفت

نويسد كه كند. لوقا ميدارد كه عيسي در همان ابتدا هدف مثل را بيان مي
دهد كه از دعا كردن غفلت نورزند. در عيسي شاگردان را مخاطب قرار مي

روع آن بيان هاي قبلي عيسي معني و مفهوم مثل را در شهيچكدام از مثل
دهد كه خودشان كند. او معموالً شنوندگان خود را در موقعيتي قرار مينمي

 معني آن را در پايان مثل درك كنند.
. ولي اي در بارة پايداري در دعاستزن داستان سادهمثل قاضي و بيوه

نبايد تنها به اين قانع بود. عيسي اين داستان را براي تذكر در مورد موضوع 
، موضوع عدالت خدا و دهد. بعنوان نمونهي مورد استفاده قرار ميمهمتر

توانيم ادعا كنيم تواند منظور نظر عيسي باشد. چگونه ميانصاف او نيز مي
؟ هاي زيادي هستيم، در حاليكه در جهان شاهد بيعدالتيكه خدا عادل است



ها گوش دالتيهاي ما عليه رنجها و بيعآيد كه خدا به نالهاينچنين بنظر مي
 دهد. در اينجا عيسي حداقل در بخشي از مثل به اين موضوع اشاره دارد.نمي

ترين تعليم كتابمقدس در مورد مقام قاضي و داور در دوم روشن
وجود دارد. خداوند به يهوشافاط پادشاه تعليماتي در اين مورد  7-19:4 تواريخ

هاي حصاردار يهودا شهر و داوران در واليات يعني در تمام شهر«دهد: مي
نماييد : با حذر باشيد كه به چه طور رفتار ميبه شهر قرار داد. و به داوران گفت
نماييد بلكه براي خداوند، و او در حكم نمودن زيرا كه براي انسان داوري نمي

با شما خواهد بود. و حال خوف خداوند بر شما باشد و اين را با احتياط به 
خواري انصافي و طرفداري و رشوهه با يهوه خداي ما بيعمل آوريد زيرا ك

 ».نيست
شدند تا در دروازة شهر عدالت را در حق مردم عادي داوران انتخاب مي

شد كه به حق قضاوت كنند و منصفانه و اجرا كنند. به آنان آموزش داده مي
بدون درخواست و قبول رشوه داوري نمايند. آنان بايد در ترس خداوند 

كردند. در اينجا تعاليم بسيار مشخص و محكمي وجود دارد، ولي اوت ميقض
شد. اين فساد در ، در قضاوتها عدالت اجرا نميمتأسفانه بعلت فساد و تباهي

اسرائيل بحدي بود كه ماية خنده و تمسخر مردم عادي شده بود. اين موضوع 
ين بيعدالتي داوران فرستاد تا عليه اآنقدر گسترده بود كه خدا انبيايي را مي

 صحبت كنند.
، به سبب سه و چهار تقصير اسرائيل«عاموس يكي از آن انبيا بود: 

عقوبتش را نخواهم برگردانيد زيرا كه مرد عادل را به نقره و مسكين را به 
، حرص دارند زوج نعلين فروختند. و به غبار زمين كه بر سر مسكينان است

در ادامه اين موضوع ). 7-2:6(عاموس » دسازنو راه حليمان را منحرف مي
كنند، نفرت دارند ايشان از آناني كه در محكمه حكم مي«دهد: نبي ادامه مي



دارند. بنابر اين چونكه مسكينان را پايمال كرديد و راستگويان را مكروه مي
آوريد و رشوه و هداياي گندم از ايشان گرفتيد ...زيرا عادالن را به تنگ مي

-5:10». (سازيديد و فقيران را در محكمه از حق ايشان منحرف ميگيرمي
12.( 

اين تصوير روشني از فساد سيستم قضايي آن روز بود كه فساد آن در 
. اين مثل تفسير عيسي از دستگاه قضايي معاصر عهد جديد نيز ادامه داشت

 ت داشتند.دفاع بودند و كمتر از ديگران انتظار انصاف و عدال. فقيران بياست
كنيم كه داراي يك قسمت پاياني در اينجا سه صحنه را مالحظه مي

 .است

. كرد كه هيچ ترسي از خدا و مردم نداشتدر يك شهر داوري زندگي مي
. قضاوتهاي او حرف آخر را اين قاضي سمبل اقتدار و قدرت نامحدود است

كند كه به خدا و شناخت احكام سيم ميزند. عيسي تصوير شخصي را ترمي
. همانطور كه قبالً ديديم اين كامالً با تعاليم يهوشافاط به او توجهي نداشت

داوران مبني بر اينكه از خدا بترسند و عدالت را در آن ترس انجام دهند 
، زيرا يهوشافاط گفته بود كه خدا روزي آنها را نيز داوري مغايرت داشت

 خواهد نمود.
. او نه تنها ترسي از خدا ندارد بلكه براي ن قاضي سنگدل و متكبر استاي

در يوناني به معني شرم و  "احترام". كلمه مردم نيز احترامي قائل نيست
رود. به عبارت ديگر او در جلو مردم هيچ شرم و حيايي خجالت نيز بكار مي

ي . فرهنگ مشرق زمين به موضوع شرم و خجالت ارزش زيادنداشت
. چهره و ظاهر آن را ديديم "رفيق نيمه شب"گذارد همچنانكه در مثل مي



. از دست دادن ظاهر يعني از دست قضايا از اهميت بيشماري برخوردار است
 .دادن احترام و منزلت

اينكار را نكن چون اشتباه "گويند كه والدين شرقي به فرزندان نمي
. شديدترين انتقاد "آور استچون شرم اينكار را نكن"گويند: ، بلكه مي"است

او هيچ احساس شرم و خجالت ": بر عليه اشخاص اين است كه بگوييم
 ."كندنمي

كند. هيچ ترسد بلكه پيرزن فقير را اذيت ميقاصي نه تنها از خدا نمي
توان در توان حدس زد تنها راهي كه ميتوجهي در اينجا وجود ندارد. مي

. در دريافت نمود پرداخت پولي بعنوان رشوه است حضور قاضي حق خود را
فرهنــگ شرقي تأخيـر در پاسخ اكثـراً نشانة اين است كه قاضي انتظار 

 كند.رشوه دارد. البته اين موضوع اينك در اغلب كشورها صدق مي

مرا از دشمنم داد «گويد: آيد و ميبيوه زني از اهالي شهر به نزد قاضي مي
برد. زيرا كه زن را نام ميجالب است كه عيسي در داستان يك بيوه». بگير

. شخصيت او اين موجود سمبل و مظهر معصوميت و ناتواني در جامعه است
. او كسي را ندارد كه از حق و حقوق درست در تقابل و تضاد با قاضي است

 او دفاع كند.
نبي در رابطه با عدالت و چگونگي  اي است كه اشعياياين موضوع نكته

از شرارت دست برداريد، «دهد: طرز برخورد با اين قشر از جامعه تذكر مي
نيكوكاري را بياموزيد و انصاف را بطلبيد. مظلومان را رهايي دهيد، يتيمان را 

ارمياي نبي نيز در ). 1:16(اشعيا » زنان را حمايت نماييددارسي كنيد و بيوه
گويد: انصاف و عدالت را اجرا داريد و خداوند چنين مي«گويد: اين باره مي



زنان ستم و مغصوبان را از دست ظالمان برهانيد و بر غربا و يتيمان و بيوه
 ).22:3(ارميا » جور منماييد و خون بيگناهان را در اين مكان نريزيد

بر اساس كتابمقدس و شريعت يهود اجراي شريعت بايد در وهله اول در 
زنان قرار دارند. خدا حق يتيمان به عمل آيد. در مرحله بعدي اهميت بيوه

. اين قوانين خوبي را در عهدعتيق شامل حال اين قشر از جامعه نموده است
داد كه دعواي خود را به زنان اين حق قانوني و مشروع را ميقوانين به بيوه

ن قاضي نه از خدا حضور قاضي اقامه كنند. مشكل در اينجا اين بود كه اي
زن كرد، بدين لحاظ صداي بيوهترسي داشت و نه به حق مردم توجهي مي

. اين زن توان اين را نداشت كه قاضي را گرفتو شكايت او را ناديده مي
توانست هيچ مجبور كند و هم بخاطر فقر قادر نبود مبلغي بپردازد. او نمي

رش نبود كه براي او وساطت تأثيري بر روي قاضي بگذارد و كسي هم در كنا
چه كسي "نمايد. عدالت و انصاف در آن زمان بر اين پايه قرار داشت كه تو 

 ."شناسيرا مي
؟ به احتمال زياد مشكل او در زن فقير و بينوا چه مشكلي داشتاين بيوه

رابطه با مسائل مالي بود. بر طبق شريعت يهود يك شخص واجد شرايط 
تر حداقل دو لي رأي صادر نمايد. در موضوعات پيچيدهتوانست در امور مامي

خواست زن بدنبال انتقام نبود بلكه ميدادند. بيوهيا سه قاضي بايد نظر مي
تقاضاي او محافظت قانوني ». داد مرا از دشمنم بگير«كه حق او گرفته شود. 

اجراي  جويي كند بلكه بدنبال انصاف وخواست انتقاماز مخالفان او بود. او نمي
 عدالت بود.

زن توان در مورد اين داستان ابراز نمود. اول اينكه بيوهفرضيات چندي مي
اي به زن توجه . دوم اينكه قاضي فاسد بود. او حتي لحظهگفتراست مي
اي از او دريافت كند. سوم اينكه داد، شايد بدنبال اين بود كه رشوهنشان نمي



توانستند قاضي روي قاضي تأثير داشتند و ميزن به احتمال زياد مخالفان بيوه
 زن گوش ندهد.را متقاعد كنند كه به بيوه

يك شنونده شرقي اين داستان بزودي خواهد فهميد كه داستان تا 
روند. اين . در خاورميانه زنان معموالً به دادگاه نميحدودي غيرعادي است

بينيم كه كامالً را مي. پس در اينجا ما زني كار بيشتر به عهده مردان است
. بطور معمول اين پسر خانواده است كه به نمايندگي از مادر تنهاست

دهد كه او كند. ولي عيسي عمداً تصويري را به ما نشان ميخواهي ميحق
 كامالً بدون مدافع و تنهاست و خود بايد براي دادخواهي به نزد قاضي رود.

د و از قاضي شكايت كنيد ممكن اگر شما مرد باشيد و بجاي اين زن بروي
است شما را دستگير نموده به زندان اندازند. ولي در جامعه شرقي يك زن 

تواند با وجود اين طرز رفتار بدنبال كار خود برود. با اينكه زن در اينجا مي
تواند بر قاضي . اين زن ميقدرت است ولي داراي احترام و حرمت استبي

 باز از نزد او بيرون آيد. فرياد زند و شكايت كند و

زن و شكايت هر روزه او براي سرانجام در اين داستان سماجت بيوه
كند. حتي در شب نيز پس از يك روز عدالت در قلب سخت قاضي نفوذ مي

خورد. عاقبت با خود طوالني صداي او در گوش قاضي است و مغز او را مي
، ليكن چون اين ترسم و از مردم باكي ندارمخدا نمي هر چند از«گويد: مي
. مبادا پيوسته آمده مرا به رنج رسمدهد به داد او ميزن مرا زحمت ميبيوه
 ».آورد

صورت متفاوتي از مشرق زمين دارد.  "مطالبه كردن"در غرب موضوع 
ار . ولي بسيكنيمما براي درخواست چيزي يكبار و حداكثر دو بار مراجعه مي

. ولي در شرق مرسوم است شويم اگر براي بار سوم سؤال كنيمناراحت مي



اي تقاضا نمود و از خود سماجت نشان داد. توان بارها براي مسألهكه مي
اي اصرار و فرهنگ شرقي اين اجازه را خواهد داد كه آنقدر در مورد خواسته

زن ند كه اين بيوهداپافشاري كنيد تا باالخره آن را بدست آوريد. قاضي مي
 اش نرسد هرگز تسليم نخواهد شد.تا به خواسته

زن رسيدگي شد چه بيشتر به فرمايد وقتي به تقاضاي اين بيوهعيسي مي
نيازهاي شاگردان رسيدگي خواهد شد زيرا آنان داراي پدر آسماني مهرباني 

ه انصافي مراجعه كنند. بدين طريق كهستند و احتياج ندارند به قاضي بي
زن از خود پايداري نشان داد ما نيز بايد در سؤال نمودن از خود پايداري بيوه

دهد . وقتي يك قاضي ناعادل در پايان به نياز زن توجه نشان مينشان دهيم
آورد چه قدر بيشتر پدر آسماني و عدالت را در حق يك زن بينوا به اجرا درمي
 .نيازهاي ما را در دعا برآورده خواهد ساخت

زن و شاگردان را با هم خواهد شنوندگانش وضعيت بيوهعيسي مي
مقايسه كنند. در حق قانوني زن اجحاف شده بود و روزي خواهد رسيد كه 

، زن عليه محاكم بپاخاستاين امر در حق شاگردان نيز انجام خواهد شد. بيوه
 در حاليكه هراسان و ترسان بود.

برده خواهند شد زيرا كه بخاطر شاگردان نيز نزد محاكم و پادشاهان 
، شاگردان در وضعيتي قرار زنشهادتشان تهديد خواهند شد. مانند بيوه

زن از نظر سياسي و اجتماعي پناه خواهند بود. بيوهخواهند گرفت كه تنها و بي
توانست ديگران را تحت تأثير مقام اي نبود و نميداراي ارزش قابل مالحظه
. حتي موقعيت مالي خوبي نيز نداشت كه بتواند با و منزلت خود قرار دهد

پرداخت پول خود را از وضعيتي كه در آن است نجات بخشد. شاگردان نيز 
ممكن است در وضعيت مشابهي قرار گيرند. به اين صورت شاگردان 

توانستند آن درسي را كه در اين مثل نهفته است بخوبي فراگيرند. زن مي



اينكه به حق او رسيدگي شد. شاگردان نيز سرانجام  پيوسته دادخواهي نمود تا
 به حق خود خواهند رسيد اگر پايداري داشته باشند.

عيسي اين داستان را به موضوع تأخير آشكار خدا در پاسخ به دعا ارتباط 
انصاف چه بشنويد كه اين داور بي«كند: دهد. او اينچنين شروع ميمي
كنند، روز بدو استغاثه ميدا برگزيدگان خود را كه شبانهگويد؟ و آيا خمي

گويم دادرسي نخواهد كرد، اگر چه براي ايشان ديرغضب باشد؟ به شما مي
كه به زودي دادرسي ايشان را خواهد كرد. ليكن چون پسر انسان آيد، آيا 

 ».؟ايمان را بر زمين خواهد يافت
دهد كه آنان عدالت را خواهند به شاگردان اين اطمينان را ميعيسي 

توان آن را داوري و ، كه مياست "عدالت". كلمه كليدي در اين مثل يافت
يا حقانيت نيز معني نمود. به عبارت ديگر وقتي خدا عدالت را در حق عادالن 

م يكي را تواني. ما نمياجرا كند، همچنين داوري را نيز مجري خواهد ساخت
. به همين منظور گاهي خدا را در جواب دعاي بدون ديگري داشته باشيم

. اگر خدا اينك عدالت را اجرا كند بايد ما را االن بينيمايمانداران در تعلل مي
نيز داوري نمايد. آيا واقعاً در حال حاضر خواهان اجراي داوري و مجازات او 

 ؟هستيم
كنند كه در فكر اين بود كه سربازان مي داستاني در باره پادشاهي نقل

ارتش خود را در كجا مستقر سازد. سرانجام پس از تفكر زياد به اين نتيجه 
رسيد كه آنها را به فاصلة دورتري از شهر اسكان دهد تا وقتي جنگ داخلي 
توسط آشوبگران براه افتاد، مدت زماني وقت الزم باشد تا ارتش براي برپايي 

وارد شود. اين نقشه به آشوبگران فرصت خواهد داد تا سر آرامش به شهر 
عقل بيايند و از اغتشاش دست بردارند. اين موضوع در مورد خدا نيز صادق 



دارد تا است كه او مانند شخصي است كه خشم خود را از خود دور نگه مي
فرصت توبه را به قوم اسرائيل عطا كند. اين تصويري است كه ما در اين 

سازد تا كند و خشم خود را خيلي زود ظاهر نمي. خدا تأخير ميداريم چند آيه
. او ديرغضب است به ما مدت زماني عطا كند كه سر عقل بياييم و توبه كنيم

 كند.و در خشم خود آهسته عمل مي
گويد كه در حق آنان عدالت فوراً عيسي سپس به برگزيدگان خود مي

دهد كه داوري و عدالت ا اين اطمينان را ميخدا به م). 8اجرا خواهد شد (آيه 
درنگ نيز خواهد بود. تأخير او را نبايد حمل او ظاهر خواهد شد و سريع و بي

. ما خواهان عدالت و ، بلكه نشانة ابراز رحمت اوستبر غفلت او دانست
. عيسي از اين مثل استفاده ، ولي داوري و مجازات او را نهانصاف هستيم

، پس از اين نشان دهد كه عدالت خدا به نظر تأخير نموده استكند تا مي
. اين تنشي است كه ما در هر برهه از ، توبه نماييمزمان تأخير استفاده كرده

خواهيم كه جواب ما را خيلي . از يك طرف از خدا ميزمان خواهيم داشت
 سريع بدهد ولي از طرف ديگر خواهان آن هستيم كه در خشم خود تأخير

 نمايد.
ليكن چون «برد: آنگاه عيسي با اين عبارت سخنان خود را به انتها مي

گويا در اينجا يا عيسي ». ؟پسر انسان آيد، آيا ايمان را بر زمين خواهد يافت
رسند. شايد او و يا لوقا در مورد شاگردان كمي عصبي و ناراحت بنظر مي

زن از خود پايداري و مطمئن نيست كه شاگردان بتوانند مانند اين بيوه
ترسد كه اگر شاگردان دعا نكنند، شهامت خود استقامت داشته باشند. او مي

را از دست خواهند داد و در انتها از ايمان خود دور خواهند گرديد. اين مثل 
در پي آن است كه اين درس مهم و حياتي را به ما ياد دهد كه بايد هميشه 

 .در دعا پايداري داشته باشيم



 ؟توانيم بياموزيماز اين داستان چه مي

دهد كه چگونه بايد در شرايط بغرنج و در اوج عيسي به ما تعليم مي -1
. ما با رفتن به سوي دروازة آسمان و تقاضاي مكرر و درماندگي دعا كنيم

 .دهيممكرر از خداوند پايداري خود را در دعا نشان مي

زن نزد خدا خواهيم آمد زيرا كه يشتر از اين بيوهما با اعتمادي ب -2
كند و نه چون يك قاضي دانيم خدا با ما چون پدري مهربان عمل ميمي
زن رسيدگي نمود، . وقتي كه اين داور فاسد سرانجام به خواسته بيوهانصافبي

 چه بيشتر خدا كه عادل است به دعاهاي پيوستة قوم خود پاسخ خواهد داد.

شنود ولي الزم است اين عاهاي ما را براي برپايي عدالت ميخدا د -3
گذارد. بر را درك كنيم كه او براي شنيدن اين دعاها خشم خود را كنار مي

دارد طبق كتاب مكاشفه خشم خدا آماده است كه فرو ريزد ولي آن را نگه مي
بر تا دعاي مؤمنين خود را بشنود. به عبارت ديگر اين دعاي جامعه مؤمنين 

 گردد.روي زمين است كه مانع فروريختن خشم خدا مي

نمايد، رحمت خود را نمايان وقتي خدا در عدالت خود تأخير مي -4
دار خواهد رسانيد. پس نبايد پايداري سازد. ولي او سرانجام حق را به حقمي

رسد و به همين دليل است را در دعا از دست داد. اين كار مشكل بنظر مي
 كند.اگردان خود را با اين مثل تشويق ميكه عيسي ش

. بيوه زن نمونه شخصي است كه در دعا وفادارانه ايستاده است -5
. براي ما آسان بسياري از ما مخصوصًا مردان در دعا كشمكشهايي داريم

زن را بعنوان . عيسي بيوهنيست كه پيوسته در مورد يك موضوع دعا كنيم
 كند.تصوير مي اي از پايداري در دعانمونه


