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هاي ، سلسله مقاالتي را آغاز كرديم در بارة تشريح مثلدر شماره گذشته
. در اين شماره به شانفرهنگي خداوند ما عيسي مسيح در چارچوب تاريخي و

 .بررسي داستان معروف سامري نيكو خواهيم پرداخت

هاي باير سوي اورشليم در تپهكيلومتر به 26 جادة اريحا، در مسيري حدود
اي دورافتاده كه همچون مسافرش تنها و . جادهيهوديه كشيده شده است

باشد. هر چند اين نمي اي طبعاً خالي از خطركس بود؛ سفر در چنين جادهبي
اي از جاده را ببيند، ولي حملة دزدان توانست مسافت قابل مالحظهمسافر مي
توانست گير كننده بود كه او هيچ فرصتي براي فرار پيدا نكرد. او ميچنان غافل

مقاومت كند ولي تعداد راهزنان بسيار بود. آنها آنقدر او را زير حمالت خود قرار 
به حالت بيهوشي افتاد. زماني كه به هوش آمد، احساس كرد كه  دادند تا اينكه

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

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

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

ندة اين مثلِ معروف كنكه آن همسايه كسي جز دشمن ما نباشد. نكتة ترغيب
اين است كه ما محبت خالصانة خود را نسبت به خدا با نشان دادن لطف و 

  .، ابراز كنيمشفقت نسبت به مردم



. اين داستان شامل دو گفت و گو است ميان عيسي و يك فقيه يهودي
چه كنم تا وارث «: شود كهاولين قسمت گفتگو با سؤال آن فقيه شروع مي

رسد چون مورد و بديهي بنظر ميظاهراً اين سؤال بي» ؟يات جاوداني گردمح
از شريعت « -بايست پاسخ آن را بداند يك فقيه و عالِم در شريعت موسي مي
آن فقيه چنين آموخته بود كه اگر از » .اطاعت كن تا وارد حيات جاودان شوي

قع دليل اصلي طرح . در واشريعت اطاعت كند، حيات جاودان را خواهد يافت
، امتحان شخص عيسي و نظر او در مورد شريعت بود، چون رهبران چنين سؤالي

، مذهبي يهود نسبت به عيسي مشكوك بودند. عيسي احكام مربوط به سَبَّت
هاي معبد را زير پا گذاشته بود و بزرگان يهود او را چيزهاي نجس و قرباني

  تند و برخالف رسوم و شريعت دارد. شناختند كه برخورديعنوان شخصي ميبه
، عيسي اين سؤال را با طرح سؤال ديگري پاسخ طبق آداب مشرق زمين

بياني يا به» ؟خوانيدر تورات چه نوشته شده است و چگونه مي«داد. او پرسيد: 
). Bailey» (خواهم تفسير مفسرين شما را بشنوممي«ديگر، عيسي فرمود: 

هاي گذشته الزم و ضروري بود. براي نقل از رابي، هنگام فراگيري شريعت
فالن «: آمد كهاي امري عادي بحساب ميمعلمين شريعت گفتن چنين جمله

خواست و در اينجا عيسي مي». ...... ولي رابي ديگر چنان گفتهرابي چنين گفته
  كه آن فقيه نظرات مفسرين تورات را بازگو كند.

مقدس نقل قول كرد؛ از قسمت از كتاب ، آن شخص فقيه از دودر مقابل
باشد و ، روح و فكر ميكه در مورد دوست داشتن خدا با تمام قلب 6:5 تثنيه

كه در مورد دوست داشتن همسايه به اندازة خودمان  19:18 همينطور الويان
. عيسي از شنيدن چنين پاسخي تحت تأثير قرار گرفت و اعالن كرد كه است

، 19:18. در پاسخ نقل قول آن فقيه از الويان ده استپاسخ صحيح را شني
  » .چنين بكن كه خواهي زيست«نقل كرد كه  18:5  عيسي از الويان



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

دائماً چنين بكن كه «در يك زمان استمراري است به اين معني كه  "كنب"
عقيدة عيسي نيز اطاعت كامل از شريعت تنها راهي به» .دائماً خواهي زيست
تواند با خدا رابطة صحيح داشته باشد. ولي آيا دوست داشتن است كه انسان مي

ي نسبت به همسايه دائمي خداوند با تمام قلب و فكر، و همچنين محبتِ هميشگ
؟ اين فقيه زيرك متوجه شد كه اين كار امري همچون خودمان ميسر است

نشان دهد و براي رسيدن  "خود را عادل"؛ بنابراين سعي كرد تا است غير عملي
: ، دومين بخش گفتگوي خود را با اين سؤال شروع كرد كهبه اين هدف

  »؟همساية من كيست«
باشد. در بين انگيز ميوجود دارد كه بحث ، هميشه مسائليدر مذهب

يكي از اين مسائل بود. بنا بر تعبير  "همسايه"، مسألة يهوديان روزگار عيسي
، يا كالً هر فرِد ، يك دوست يا خويشاوند يهودي است"همسايه"علماي يهود، 

يهودي ديگر. اين آن پاسخي بود كه فقيه مورد نظر انتظار شنيدنش را داشت 
 بودند، القولمتفق "همسايه"ها و فريسيان نيز در معناي كلمة همة رابيچون 

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

  ».داشتاجباري براي محبت آنها وجود ن«آمدند، بنابراين بحساب نمي
، عيسي اين سؤال دوم را با تعريف اين مثل بزرگ طبق آداب مشرق زمين

  .پاسخ داد كه اكنون ما در هفت صحنه به بررسي آن خواهيم پرداخت



كيلومتر، سفر  26 طولاي بهمسافرت كردن از اورشليم به اريحا در جاده
شخصي كه مورد تهاجم و دزدي قرار اي بود. عيسي عمداً در مورد پرمخاطره

، . هر چند گفتة عيسي نامشخص استگيرد، اطالعات زيادي نداده استمي
دليل وجود دشمني بين . بهزنيم كه او يك يهودي بوده استولي حدس مي

، راه ، اين يهودي پارسا براي خودداري از عبور از سامرهيهوديان و سامريان
. ضربات وارده به آن شخص و رها شدن او ش گرفتديگري را از اريحا در پي

باشد، اگر ، حاكي از مقاومت او در برابر دزدان ميدر حالت نيمه جان و عريان
  رفتند.دزديدند و مي، آنها فقط وسايل او را مينه

هاي شخص گوياي مليت او بود. ولي در مورد ، لهجه و لباسدر خاورميانه
، محل زندگي و يا يچ شواهدي دال بر هويتكند چون هاين شخص فرق مي

مذهب او وجود ندارد. عيسي همة اين جزئيات را با مهارت بسيار ناگفته باقي 
گذارد تا نقطة حساس و مركزيت اين ماجرا را مورد تأكيد قرار دهد. اگر مي

گرفت كه او شخصيت مهمِ يهودي بود، اولين مسافري فرض بر اين قرار مي
ديد، بدون هيچ شك و ترديدي گذشت و او را در آن وضعيت ميكه از آنجا مي

، عيسي خشكي و . با كتمان هويت شخص مجروحشتافتبه كمك او مي
دهد: در چنين شرايطي چه بايد كرد؟ قوانين ناپذيري شريعت را نشان ميانعطاف

دهد؟ طبق ، شفقت و فروتني چه تعليمي ميموسي در مورد نشان دادن رحم
؛ ولي در مورد شخصي كه از بايست همه يهوديان را دوست داشت، ميشريعت

اي از ، عيسي صحنههويت او با خبر نيستيم چطور؟ با استفاده از حداقل كلمات
  باشد.نمايش را به تصوير كشيد كه پر از تنش و كشمكش مي

. گشت، به خانه باز ميپس از انجام خدمت خود در معبد اورشليمكاهني 
، واالترين خدمت در مذهب يهود بود. بنابراين او خدمتي كه او در معبد داشت

. مطمئناً او اين راه را در حاليكه بر پنداشتخود را شخصي عادل و پارسا مي



به افراد طبقة باالي  ، چون كاهنان متعلقپيمود و نه پيادهاالغي سوار بود مي
كردند و عيسي نيز آمدند. فقط اشخاص فقير پياده سفر ميحساب ميجامعه به
  كرد.چنين مي

. شريعت و فرامين مذهبي به همراه آن كاهن در يك تنگنا قرار داشت
، خود مشغول كرده بود. هنگامي كه كاهن، افكار آن كاهن را بهاحساس وظيفه

، ممكن نوع ترس عميق در خود احساس كرد. اول آنكه مرد مجروح را ديد، دو
است هنوز دزدان در كمين باشند و خود غافلگير شود، و دوم آنكه اگر آن مرد 

  شد.مرده بود، او حتماً نجس مي
، پنج مورد براي نجس شدن وجود در احكام مكتوب و شفاهي شريعت

، يك كاهن انينباشد. طبق قوداشت كه اولين مورد، دست زدن به جسد مي
اي حدود دو حتي اجازه ندارد به يك جسد نزديك شود و بايد خود را با فاصله

  .متر از او دور نگاه دارد تا چه رسد به لمس آن
نتايج نجس شدن بس هولناك بود. كاهن كسي بود كه در معبد خدمت 

، و گرد آورنده و كرد، سرپرستي خدمات مختلفي را به عهده داشتمي
ها بود؛ درضمن او كسي بود كه همراه با خانوادة خود در آن يكنندة دهكپخش

، نجس شدن به معني محروم شدن شد. براي چنين شخصييك شريك ميده
شد تا به مصرف كاهن يك بود كه توسط الويان داده ميدهم از آن دهاز يك

و اجازه  شدو اهل خانة او برسد. همچنين براي مدتي از انجام خدمات منع مي
هاي چرمي حاوي آيات را بر خود ببندد. تقديس مجدد مستلزم نداشت كيسه

آبرويي گير و پر هزينه بود و درضمن باعث بيانجام مراسمي بود كه وقت
  شد.مي

، ؟ خانوادة آن كاهنشد داشتبنابراين چه انتظاري از اين كاهن مي
ود، همگي با تصميم او همكاران و حتي آن فقيهي كه شنوندة داستان عيسي ب

كرد، اين مبني بر ترك آن محل موافق بودند. آنچه عيسي در اينجا تأكيد مي



، احكامي كه مشتمل بر بود كه اين كاهن قرباني يك سلسله احكام شده است
يك نظام الهياتي و اخالقي سخت است كه از بيان قلب و جان كالم شريعت 

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

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

  از انجام حكم خدا در مورد محبت به همسايه قصور ورزيده بود.، اين

اين الوي نيز در راه بازگشت از اورشليم بود. بعضي متألهين چنين عقيده 
دانست كه كاهني جلوتر از او در آن جاده در حركت دارند كه اين الوي مي
راحتي ببينند. الويان اي را بتوانستند مسافت طوالنياست چون مسافرين مي

تري از جامعه قرار داشتند و متعهد به در مقايسه با كاهنان متعلق به رتبة پائين
رفت اي بشمار ميانجام همة احكام نبودند. معهذا تعلق به اين گروه امتياز ويژه

چون آنها مسئول آئين نيايش و امنيت ساختمان معبد بودند. الويان از تبار 
  ر يعقوب و ليه بودند.، سومين پسالوي

، در نتيجه ، هيچ زميني به اين سبط اختصاص نيافتهنگام ورود به كنعان
يك محصول و دام را . آنها دهاين گروه هيچ درآمد مستقيم و دائمي نداشت

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

، امكان نجس شدن براي اين الوي نيز وجود در صورت فوت آن مجروح
توانست به ياري آن شخص ، اگر واقعاً مايل به كمك بود، مي. با اينحالداشت

شد. اين الوي ، آنقدرها هم براي او گران تمام نميبشتابد، چون برخالف كاهن
، چيزي همانند شماسان در نقش كمكي داشتواعظ تمام وقت نبود، بلكه 

كليساها. او به شخص مجروح نزديك شد ولي از كمك به او خودداري ورزيد. 



او سه نوع ترس در خود احساس كرد: ممكن بود خودش مورد تهاجم قرار گيرد؛ 
كرد كه با عمل كاهني باالتر از ممكن بود نجس شود؛ و نهايتاً اگر كاري مي

، ممكن بود مورد توبيخ واقع شود. شايد پيش خود فكر شتخودش مغايرت دا
اگر او زحمت كمك به اين شخص را به خود نداد، من چرا بايد "كرد كه مي

  ."؟بكنم
آن الوي تنها به اين دليل از آنجا رد شد، چون كاهن نمونة بدي از خود 

اطر . عيسي خبجا گذاشت و يا احتماالً تمايل شخصي براي كمك وجود نداشت
  پرستي شد.نشان ساخت كه او نيز قرباني نظام قانون

، يك يهودي عادي شنوندگان عيسي منتظر بودند تا پس از كاهن و الوي
) وارد صحنه شود و به (يعني كسي كه جزو نظام كاهنان و روحانيون نيست

ندگان را تجسم نجات شخص مجروح بشتابد. بنابراين ضربه رواني وارده به شنو
شود، كنيد هنگامي كه عيسي اعالم كرد كه آن شخصي كه وارد صحنه مي

، كامالً برخالف ! شنيدن اين موضوعكسي نيست جز آن سامري مورد انزجار عام
انتظار آنها از يك داستان خوب بود، چون آنها منتظر بودند كه آن شخص غير 

  ه سازد.، كاهنان و روحانيون يهود را شرمندروحاني
خصومت پانصد سالة يهوديان و سامريان بر سر اين بود كه اهالي سامره 

، فقط پنج پرست آميخته بودند و درضمنكه در اصل يهودي بودند، با اقوام بت
  پذيرفتند.كتاب موسي را قبول داشتند و پرستش در هيكل اورشليم را نمي

طراز با فلسطينيان و ، سامريان را همچنين انزجاري باعث شد كه يهوديان
) نوشته شده كه ها قرار دهند. در ميشنا (كتاب تفسير شريعت موسيادومي

آنكه ناني از سامريان بگيرد و بخورد مانند اين است كه گوشت خوك خورده «
ها، دريافت هر نوع لطفي از سامريان برابر بود ، طبق تعليم رابيبنابراين» .است

اً حالل نبود. سالها پيش از آنكه ميشنا نوشته با خوردن گوشت خوك كه قطع



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

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

، مطمئناً وارد صحنه كردنِ سامري منفور، نياز به شهامت بسيار داشت
بخصوص آنكه عيسي او را از نظر اخالقي نسبت به دو رهبر مذهبي يهود، 

كند. اين ماجرا درست مانند اين است كه براي شخصيت برتري معرفي مي
ستانهاي ايرلند شمالي گفته شود كه يك كاتوليك نيكوكارتر از اي از پروتعده

كرد، باشد. اگر عيسي امروز چنين داستاني براي يهوديان تعريف ميآنان مي
شد. تعريف چنين داستانهاي خوانده مي "فلسطيني نيكو"مطمئناً اين مثل 

  .توز، نياز به شهامت واقعي داشت، آن هم براي حضار كينهآميزيتحريك
هنگامي كه آن سامري آن مرد مجروح را ديد، احساس ترحم كرد. او فقط 

رمق پيدا نكرد بلكه عميقاً يك احساس عاطفي سطحي نسبت به آن مرد بي
  تحت تأثير قرار گرفت و لطف خودش را نسبت به او نشان داد.

. اوالً ، آن سامري خود را به خطر بزرگي انداختبراي كمك به آن مجروح
. اگر چنين خطري ن كاهن و الوي او نيز در خطر تهاجم قرار داشتهمچو

، مسلماً نشينعنوان يك سامري آن هم در يك محدودة يهودي، بهوجود داشت
. او نيز در صورت گرفتبيشتر از آن دو شخص مذهبي هدف حمله قرار مي

، در معرض نجس شدن قرار داشت چرا كه بر هر سه آنها، فوت آن مجروح
  ، انتقام خانوادة آن مرد مجروح و جامعه بود.همان شريعت حاكم بود. خطر سوم

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

رغم همة موانع . عليرفتاوليه بشمار ميترين لوازم كمكهاي شراب ابتدايي



آوري نسبت به آن يهودي ، آن سامري محبت تعجبشرعي و خصومت ملي
مجروح نشان داد. لطفي كه درخواست نشده بود، عدم شايستگي او را نشان 

، چون رفتداد. و بدين وسيله عيسي هدية محبتي را كه انتظار آن نميمي
  سرمشقي قرار داد.

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

خواهد اضافه كند. باشد. ولي عيسي داستان را تمام نكرد، چون نكاتي را ميمي
به اين نكته جلب كند كه چطور آن سامري شب خواهد توجه ما را عيسي مي

را در كنار يهودي مجروح بسر برد تا از او مواظبت كند؛ اين همان رفتنِ ميل 
) و همينطور نشان دهندة شهامت و از م-5:41دوم است (اشاره به متي 
  .خودگذشتگي بيشتر او است

نيد كه . تجسم كبياييد اين قسمت از مثل را از زاوية ديگري بنگريم
، او را بر اسبش سوار سرخپوستي يك كابوي مجروح را در بيابان پيدا كرده

كند و او را به جاي آنكه نزد قبيلة خودش ببرد، او را به شهر غرب وحشي مي
. برد. چشمان پر از انزجار مردم آن شهر، بر اين سرخپوست دوخته شده استمي

بايست آن مرد مجروح را در اگر آن سرخپوست نگران زندگي خودش بود، مي
رود و ، او به هتلي مي. ولي در عوضرفتكرد و ميجلوي دروازة شهر رها مي

كند، كند و در حاليكه آن مرد مجروح را بر دوش خود حمل مياطاقي كرايه مي
رود تا شبانه از او مواظبت كند و انتظار نيز دارد كه صبح زنده به طبقة باال مي
  باشد.شود. اين همان نكتة اصلي عمل شخص سامري مي از آن شهر خارج

سامري مورد انزجار و تنفر، همراه با يك يهودي كه بر االغ او سوار بود، 
وارد شهر يهودي اريحا شد در حاليكه نگاههاي شكاك و متخاصم ساكنين 
آنجا متوجه او بود. امروزه در خاورميانه و خاور دور نيز به مردم قوياً توصيه 



ترين ايستگاه پليس شود كه در محل حادثه توقف نكنند، بلكه به نزديكمي
، اطالع دهند. اگر براي كمك توقف كنيد، شما مسئول آن حادثه مراجعه كرده

قلمداد خواهيد شد و ممكن است مجازات يا حتي اعدام شويد. ممكن بود 
د. باشيهوديان تصور كنند كه اين سامري مسئول جراحات مرد بيهوش مي

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

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

ول او را دزديده بودند. عدم پرداخت پول پولي نداشت چون مهاجمين همة پ
شد. آن سامري دو دينار مسافرخانه منتهي به دستگيري او بابت آن بدهي مي

، او از آن شخص مجروح مواظبت كند و به صاحب مسافرخانه داد تا در مقابل
  قول داد كه موقع بازگشت مابقي را نيز پرداخت كند!

ترين سؤال ، مهمو رو به فقيه كرده بردعيسي داستان خود را به پايان مي
پاسخ كامالً واضح » كدام يك از اين سه شخص همسايه بود؟«پرسد: را مي

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

اما آن » .برو و تو نيز همچنان كن«: دوم گفت در جواب او عيسي براي بار
اي دانست كه هيچكس قادر به نشان دادن چنين محبت ايثارگرانهفقيه مي
، چنين محبتي داشته ، هيچكس قادر نيست از طريق حفظ شريعت. بلينيست

  باشد، مگر آنكه تحت لطف و شفقت خدا قرار گيرد.

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



گويد كه تنها ، عيسي مي! در موعظة سر كوهخود بشماريم "همساية"را بايد 
، يك راه وجود دارد كه فرزندخواندگي آسماني خود را نشان دهيم و آن راه

از طريق نشان دادن يك محبت اساسي و بنيادي . تنها محبت به دشمن است
ترين چيزي است كه عيسي ما . اين سختتوانيم به شباهت پدرمان در آييممي

  .را خوانده تا از خدا سرمشق بگيريم

  :العاده بيان كنيماي را از اين داستان فوقتوانيم خالصهاكنون مي
گيرد. يكسان در بر مي، دوست و دشمن را بهنخست اينكه محبت مسيحي

، محبت و پرستش خدا امري است غير قابل تفكيك از محبت نسبت به دوم
براي . او ، ظاهركنندة شهامت واالي سامري است، اين داستان. سومهمسايه

نشان دادن دلسوزي خود، خطر سوءتفاهمات و انتقام و حمالت نژادي را بر خود 
. آن بينيم، ما صليب را ميهموار كرد. با پرداخت بدهي آن شخص مجروح

شخص مجروح مجبور بود كه اعتماد كامل خود را بر مرد سامري بگذارد چون 
. ما آن مرد مجروحي ستاي از خود ما ااز كمك به خودش عاجز بود. اين نمونه

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

 


