
  

  (ترجمة: آرمان رشدي) تات)(دكتر جان اس

هاي قبل ديديم كه عيسي در مقابل برداشتهاي نادرست علماي ديني يهود در شماره
، تز را مورد بررسي قرار داديمتزهايي عنوان كرد. تا اينجا پنج آنتي، آنتياز احكام شريعت

، از انجيل . در اين شمارهر، و انتقام، طالق، صداقت گفتا، شهوتتز در مورد خشمآنتي
، بررسي خواهيم تز ششم و آخر را كه نقطة اوج اين شش مورد است، آنتي48-5:43متي 

  ."محبت برابر به دوست و دشمن"كرد، يعني 

اي است ، خالصه، مطالب اين سلسله مقاالتهمانطور كه در شماره قبل يادآور شديم
. به اميد خدا، متن كامل كتاب پس از پايان اين مقاالت اتاز متن اصلي كتاب جان است

  منتشر خواهد شد.

همسايه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت «ايد كه گفته شده است شنيده
كنندگان خود گويم كه دشمنان خود را محبت نماييد و براي لعناما من به شما مي» .كن

آناني كه از شما نفرت كنند احسان كنيد و به هر كه به شما فحش بركت بطلبيد و به 
، پسران شويد زيرا كه دهد و جفا رساند دعاي خير كنيد. تا پدر خود را كه در آسمان است

باراند. زيرا سازد و باران بر عادالن و ظالمان ميآفتاب خود را بر بدان و نيكان طالع مي
گيران نمايند، چه اجر داريد؟ آيا باجشما را محبت مي هر گاه آناني را محبت نماييد كه

گيران كنند؟ و هر گاه برادران خود را فقط سالم گوييد، چه فضيلت داريد؟ آيا باجچنين نمي
  .كنند؟ پس شما كامل باشيد چنانكه پدر شما كه در آسمان است كامل استچنين نمي



د را محبت نما و با دشمن خود همساية خو«گفتند: ، ميعلماي يهود تعليم داده
، چرا كه بخشي از حكم خدا را از قلم اين تعليم حاوي انحرافي است واضح» !عداوت كن

، آگاهانه هم معيار محبت را پايين . اين تعليماي نيز به آن افزوده است، نكتهانداخته
) و هم محدودة بُردكه معيار را خيلي باال مي "مثل خويشتن"آورد (با حذف عبارت مي

 "همسايگان" جزء "دشمن"كرد (با مشخص كردنِ اينكه افراد مورد محبت را تنگ مي
آمده بود، با  19 فصل الويان در كه حكمي به ايشان). ورزيد كينه او با بايد و نيست

جماعت بني "داشتند كه اين حكم فقط به نگريستند و اظهار ميبينانه ميحالتي تنگ
همساية من يعني فردي از قوم و از خون «گفتند كه . ميب شده استخطا "اسرائيل
، يك يهودي كه همنژاد و همكيش من باشد. احكام شريعت چيزي در بارة بيگانگان خودم

شود، ام مي. پس چون اين حكم فقط مربوط به محبت به همسايهو دشمنان نگفته است
، زيرا او رد نفرت و خصومت با دشمنتوان آن را اجازه يا حتي حكمي دانست در مومي

  ».ام نيست تا دوستش داشته باشمهمسايه

نمود اين گونه استدالل براي آناني كه دوست داشتند متقاعد بشوند، كامالً منطقي مي
كرد. و البته نيز بسيار منطقي بود. ايشان گويا حكمي را شان را تأئيد ميو تعصبات نژادي

گرفتند كه وقتي كسي مزرعة خود را ، ناديده ميهمان فصل آمده ، دركه در چند آيه قبل
ها را براي فقرا و غريبان بگذارد. غريب مانده در گوشهكند، بايد محصول باقيدرو مي

، بلكه از اتباع بيگانه بود. ايشان يقينًا حكمي ديگري را نيز در انتهاي طبعاً نه يهودي
با غريباني كه «را عليه هرگونه تبعيض نژادي بود: گرفتند كه آشكاهمان فصل ناديده مي

. با ايشان مانند ساير اهالي سرزمينت رفتار كنند بدرفتاري مكندر سرزمين تو زندگي مي
» ...، زيرا نبايد از ياد ببري كه تو نيز خودت در سرزمين مصر غريب و بيگانه بوديكن

  ).، ترجمة تفسيري19:34(

حكامي را نيز كه رفتار قوم اسرائيل با دشمنانشان را تنظيم شك ساير ااين علما بي
اگر به گاو يا االغ «فرمايد: مي5  و 23:4 ، در خروجگرفتند. براي مثالكرد، ناديده ميمي

. اگر االغ دشمنت را ديدي ، آن را پيش صاحبش برگردانگمشدة دشمن خود برخوردي
كنارش رد نشو، بلكه به او كمك كن تا االغ خود را اعتنا از ، بيكه در زير بار افتاده است

حكم مشابهي در  4-22:1 ). در كتاب تثنيه(نقل از ترجمة تفسيري» از زمين بلند كند
، خواه دهد كه اقتضاي محبت يكسان است؛ اين نشان ميخصوص گاو يا االغ برادر آمده

بايست آن تعليم مذكور در . علما مي"دشمن"باشد، خواه از آن  "برادر"حيوان از آن 
داشتند كه پولس رسول نيز بعدها آن را براي پرهيز از ياد ميرا خوب به 25:21 امثال



، و اگر تشنه باشد او را اگر دشمن تو گرسنه باشد او را نان بخوران«انتقام نقل قول كرد: 
  ».آب بنوشان

كنعانيـان يـا مزامير  ممكن است كاتبان و فريسيان جنگهاي بني اســـرائيل عليـه
كردند. اگر عنوان دليلي كتابمقدسي براي نفرت از دشمن مطرح ميحـاوي لعنـت را به

كردند، نه مفهوم جنگها را درك كرده بودند، نه معناي اين مزامير را. جنگ چنين مي
يشان گري اآور و همراه با روسپيپرستي تهوعاسرائيليان با كنعانيان صرفاً براي زدودن بت

رفت از آن اسرائيليان شود. در مورد مزامير حاوي لعنت بايد گفت بود از سرزميني كه مي
گويد؛ او در مقام نمايندة قوم كه در آنها مزمورنگار از روي خصومت شخصي سخن نمي

شمارد؛ و چون دشمنان خدا هستند، ، قوم برگزيدة خدا، شريران را دشمنان خدا مياسرائيل
داند؛ طور كامل آرمان خود ميآيند، چرا كه او آرمان الهي را بهشمار ميز بهدشمنان او ني

، كند؛ او اعتماد كامل دارد كه اين نفرتدارد، چون خدا را محبت مياو از ايشان نفرت مي
آورد تا ، تا به آن حد كه در بخش بعدي مزمور، نزد خدا فرياد بر ميعيبنفرتي است بي
. دلش و فكرش را تفتيش كند تا مبادا چيزي شرير در آن يافت شود (ر.كاو را بيازمايد و 

  ).24-139:19مزمور 

، اين درست نمايانگر ضعف اي همصدا شويمتوانيم با چنين خواستهاگر ما نمي
، نه محبت ؛ نمايانگر محبت اندك ما به خداستمان، نه قدرت روحانيروحاني ماست

نسبت به  "شخصي"انگر ناتواني ماست به پرهيز از نفرتي افزون ما به انسانها؛ نماي
  نسبت به آنها. "عيببي"شريران و داشتنِ نفرتي 

دور ، و نفرتي بهنسبت به شرارت و شريران "نفرت خالصي"آشكار است كه چنين 
توانست اقدام علماي يهود را توجيه كند كه حكم خدا به ، نمياز هر بدخواهي شخصي

به همسايه را تبديل كرده بودند به مجوزي براي نفرت ورزيدن به آناني كه محبت كردن 
» با دشمن خود عداوت كن«. عبارت ماناز ما نفرت دارند، يعني به دشمنان شخصي

همچون انگلي بر پيكر حكم خدا رشد كرده بود؛ اين كلمات هيچ جايي در ميان احكام 
، يكي براي براي اخالقيات نياموخت الهي نداشتند. خدا به قومش معياري دوگانه

  .همسايگان و ديگري براي دشمنان

عنوان تحريفي بارز در شريعت خدا ، عيسي با گفتار الحاقي ايشان بههمين جهتبه
(آيه » گويم كه دشمنان خود را محبت نماييداما من به شما مي«مخالفت كرد و فرمود: 

روشني تشريح فرمود، ر مَثَل سامري نيكو بهزيرا همساية ما، همانطور كه مسيح د ).44



. ممكن است اساساً هيچ ارتباطي با لزوماً شخصي از نژاد يا طبقه يا مذهب خود ما نيست
. ما نداشته باشد. ممكن است دشمن ما باشد كه با چاقو يا اسلحه در جستجوي ماست

شود او همساية سبب ميشود. آنچه كه ما در واژگان خدا شامل دشمنان نيز مي "همساية"
باشد، و ما از نياز او ، همنوعي كه در نياز ميما باشد، صرفاً اين است كه او همنوع ماست

  .توانيم آن را برطرف سازيم، و در موقعيتي قرار داريم كه ميآگاهي داريم

                 دانند اند كه رخسارة ديگر را نيز برگردانند، اما نميبسياري از مسيحيان آموخته
  ، محبت كنند. نه كسي را كه ايشان را زده استچگو

  
  

؟ وظيفة ، خواه دوستمان باشد، خواه دشمنمان چيستپس وظيفة ما نسبت به همسايه
روايت لوقا را نيز در . اگر عبارات مشابه از موعظه باالي كوه بهما محبت كردن به اوست

در كردار و گفتار و دعايمان ، خواهيم ديد كه محبت ما نسبت به دشمن بايد نظر بگيريم
دشمنان خود را دوست داريد و با «فرمايد: منعكس شود. در مورد محبت در كردار مي

كساني كه از شما نفرت كنند، احسان كنيد... دشمنان خود را محبت نماييد و احسان 
، خدمتي محبت اصيل صرفاً احساس نيست بلكه خدمت است). 35و  6:27(لوقا » كنيد

همراه با فروتني و ايثار. اگر دشمن ما در صدد زيان رساندن به ما باشد، ما بايد در عملي 
. اين همان كاري است كه خدا با ما كرد. مسيح زماني در راه ما مرد فكر خيريت او باشيم

. اگر او در راه دشمنانش جان سپرد، ما نيز بايد در راه دشمنانمان "دشمن بوديم"كه ما 
  .بميريم

اگر » كنندگان خود بركت بطلبيد.براي لعن«ر ما نيز بايد محبتمان را بروز دهد: گفتا
ايشان خواهان نزول مصيب و بال بر ما باشند و با گفتارشان آرزوي بدبختي ما را بكنند، 
ما بايد با درخواست بركات آسماني براي ايشان مقابله به مثل بكنيم و با گفتارمان آرزوي 

. گفتار ما در دعا نيز بازتابي است از محبت ما. در هر دو انجيل باشيم خيريتشان را داشته
 ).6:28؛ لوقا 5:44(متي » به هر كه به شما... جفا رساند، دعاي خير كنيد«آمده كه 

 "باالترين درجة خويشتنداري"دهان مسؤوليت براي دعا براي دشمنان را يوحناي زرين
كند ، نُه پله را ترسيم ميتز آخرينو التزاماتِ اين دو آنتي . او با نگاه به اقتضاهادانستمي

. اي نكنيم. پلة اول اين است كه خودمان هيچ اقدام شريرانهكه شفاعت باالترينِ آنهاست
  .، بايد آرام و ساكت باشيم. سوم، نبايد از بدي ديگران انتقام بكشيمدوم



، ، بايد تسليم شخص بدكار شويمپنجم .، بايد رنج ناعادالنه را تحمل كنيمچهارم
 7 هاي، بلكه (پله، نبايد از او كينه به دل بگيريمطلبد. ششمحتي بيش از آنچه كه مي

. و نهمين وظيفة ما اين است كه براي بايد او را دوست بداريم و در حقش نيكي كنيم) 8و
  .او نزد خدا شفاعت نماييم

. محال است اي براي رشد آنو هم وسيله، دعاي شفاعت هم تجلي محبت ماست
، و محال است بتوان دعا را براي او ادامه بتوان براي كسي دعا كرد كه دوستش نداريم

، . بنابراينداد بدون اينكه مشاهده كنيم كه محبتمان براي او رو به رشد و فزوني است
اس كنيم و بعد برايش نبايد منتظر بمانيم تا اول در دلمان نسبت به دشمنمان محبت احس

؛ ، بايد براي او شروع به دعا كنيم. قبل از اينكه آگاهانه او را دوست داشته باشيمدعا كنيم
آورد. عيسي هنگامي براي زند و گل ميآنگاه خواهيم ديد كه محبت در دلمان شكوفه مي

  كردند.كرد كه با ميخها دست و پايش را سوراخ ميگرانش دعا ميشكنجه

معناي اين است كه او اين ، حالت استمراري دارد و بهكار رفتهفعلي كه در آن آيه به
» كننددانند چه مياي پدر، اينها را بيامرز زيرا كه نمي«: گفتكرد و ميدعا را تكرار مي

رحمانة صليب نتوانست دعاي خداوند ما را براي دشمنانش اگر شكنجة بي). 23:34(لوقا 
  تواند سكوت ما را توجيه كند؟، يا سختدلي ميدامين درد، غرور، تعصبساكت كند، ك

عيسي پس از آنكه مشخص كرد كه محبت ما نسبت به دشمنانمان بايد در عمل و 
گفتار و دعاي ما بروز يابد، فرمود كه فقط در اين صورت است كه با قطع و يقين نشان 

آن صورت است كه محبتي همچون  ، زيرا فقط درخواهيم داد فرزندان چه كسي هستيم
زيرا كه آفتاب خود را بر بدان و نيكان طالع «مان نشان خواهيم داد. محبت پدر آسماني

دور از تبعيض محبت خدا به). 45(آيه » باراندسازد و باران بر عادالن و ظالمان ميمي
معياري  ، محبتي است برابر به انسانهاي نيك و بد. محبت مسيحي بايد از چنيناست

  .، نه همچون انسانبرخوردار باشد. ما بايد همچون خدا محبت كنيم

نمايند، چه اجر داريد؟ يا چه زيرا هر گاه آناني را محبت نماييد كه شما را محبت مي
انسانِ ). 6:32(لوقا » نمايندگناهكاران هم محبان خود را محبت مي«امتيازي داريد؟ 

، محبت زن و شوهرها، ، محبت فرزندانمحبت والدين تواند محبت كند.كرده ميسقوط
، تجربيات عادي بشر خارج از مسيح دانيم، همة اينها همانطور كه خوب ميمحبت دوستان

اي ، تا اندازهترين و بهترين شكلشترين و شريف، حتي در رفيع. اما هر محبت بشرياست
ايم طور خاص فرا خوانده شدهان به. مامسيحيهاي منافع شخصي آلوده استبه ناخالصي



)؛ چنين محبتي تا دشمنانمان را محبت كنيم (محبتي كه در آن هيچ نفع شخصي نيست
. اگر فقط آناني را دوست بداريم كه بدون فيض فوق طبيعي خدا كاري غيرممكن است

يحي خود . اگر فقط برادران و خواهران مسما را دوست دارند، از كالهبرداران بهتر نيستيم
  گويند.؛ آنان نيز يكديگر را سالم مي، از خدانشناسان بهتر نيستيمرا سالم گوييم

يي چه برتري«، )47: چه فضيلت داريد؟ (آيه سؤالي كه عيسي طرح كرد، اين است
پاي . كافي نيست كه مسيحيان بهاين كلمة سادة برتري جوهر گفتة مسيح است» داريد؟

. عدالت ما ت ما اين است كه در فضيلت از آنان پيشي بگيريمغيرمسيحيان برسند؛ دعو
و محبتمان نيز بايد از محبت خدانشناسان ) 20بايد از عدالت فريسيان افزون گردد (آيه 

آنچه كه شخص "نويسد: بونهوفر در اين مورد بسيار خوب مي). 47افضل يا برتر شود (آيه 
، همين خصلت فوق اوست "خاص بودن"سازد، همين مسيحي را از ديگران متفاوت مي

، عالمت ... در نظر عيسياست "فراتر بودن"و  "افزوني"... همين عادي و غيرعادي است
  "، در فوق طبيعي بودنِ او.بودن اوست "فوق عادي"مرغوبيت يك مسيحي در 

؟ كه يك مسيحي بايد از خود بروز دهد چيست "افزوني"يا  "فراتر بودن"اما اين 
. بلكه محبت الهي است كه به گفته عيسي اين محبت سوپرمحبتي از نوع بشري نيست

بخشد. پس شما كامل باشيد زيرا پدر شما كه در آسمان به بدكاران نيز آفتاب و باران مي
. در اين ايه تاكيد بر كلمه شما است تا مسيحيان را از غيرمسيحيان است كامل است

ايم تا در محبت كامل باشيم يعني حتي دشمنان خود را محبت دهمتمايز سازد. ما خوانده ش
  كنيم با همان نوع محبت و رحمت فراگير خدا.

، نيكي كردن در مقابل نيكي كاري بدي كردن در مقابل نيكي كاري است شيطاني
  .، نيكي كردن در مقابل بدي كاري است الهياست انساني

تدا كنيم كه پدر ما در آسمان است (آيات دعوت عيسي از ما اين است كه به كسي اق
توانيم نشان دهيم پدرمان كيست كه شباهت خانوادگي خود ما فقط زماني مي). 48و  45

، فقط زماني كه همچون )9:5كننده شويم (متي . يعني فقط زماني كه صلحرا ظاهر سازيم
  ).48و  45  . (آياتاو با محبتي فراگير مردم را دوست داشته باشيم

: با . اولي يك حكم منفي استرونده استدو آنتي تز آخر نمايانگر يك فرايند پيش
: دشمنان خود را محبت نماييد و خواهان شرير مقاومت مكنيد. دومي مثبت است

؛ دومي دعوتي خيريتشان باشيد. اولي دعوتي است به عدم مقابله به مثل در حالت منفي



اند كه رخساره ويد: بسياري از مسيحيان آموختهگ. آگوستين مياست به محبت مثبت
  دانند چگونه كسي را كه ايشان را زده است محبت كنند.ديگر را نيز برگردانند اما نمي

؛ بايد فراسوي پرهيز از بدي ، به سوي خدمت كردنما بايد فراسوي بردباري برويم
. آلفرد شويممي ، به سوي نيكي كردن در مقابل بدي كه متحملبه عوض بدي برويم

نويسد: بدي كردن در مقابل اي ساده جمع بندي كرده ميپالمر اين نكات را به گونه
، نيكي كردن ، نيكي كردن در مقابل نيكي كاري است انسانينيكي كاري است شيطاني

  .در مقابل بدي كاري است الهي

دهد كه به مياش مسيح الگوهاي متفاوتي را در مقابل ما قرار در سراسر موعظه
كند. در كانون فرهنگ واسطه آنها فرهنگ دنيوي را با ضد فرهنگ مسيحي مقايسه مي

، مفهوم مقابله به مثل قرار دارد؛ مقابله به مثل در قبال بدي همان انتقام غيرمسيحي
. مقابله به مثل راه اياست و مقابله به مثل در قبال نيكي همان جبران محبتي كه ديده

؛ مقابله به مثل هم در قبال . از يك سو انتقام و از سوي ديگر جبرانن دنياستو روش اي
ها. به اين ترتيب حسابي با كسي نخواهيم داشت و به هيچكس بديها و هم در قبال نيكي

  بدهكار نخواهيم بود.

اما در ملكوت خدا چنين نخواهد بود! اين راه و روش گناهكاران و امتها و باجگيران 
توانند به آن دست يابند. اما براي ين باالترين درجه از فضيلت است كه ايشان مي. ااست

پرسد: چه ؛ به همين جهت مسيح ميشهروند ملكوت خدا اين باالترين درجه نيست
فضيلت داريد؟ (يا چه برتري داريد؟) آنگاه به عنوان راه حلي متفاوت با دنياي اطرافمان 

. از آنجا كه او نسبت به د، و اين الگو پدر آسماني ماستدهالگويي پيش رويمان قرار مي
، فرزندانش نيز بايد چنين باشند. زندگي بشريت كهنه بدكاران و نيكوكاران مهربان است

ها. ) بر عدالت خشك استوار است يعني بر انتقام از بديها و جبران نيكي(سقوط كرده
، يعني اجتناب از انتقام محبت الهي ) استوار است بريافتهزندگي بشريت نوين (نجات

  .جويي و غلبه بر بدي به واسطه نيكويي

كه  "افزونتر"شود كه اين عدالت تز، روشن ميبا نگاهي به تمام اين شش آنتي
، جايي ؟ اين عدالتي است باطني و قلبياند، چيستمسيحيان به سوي آن فراخوانده شده

. دعوت ما در مسيح نه تقليد از راه و روش دنيا، تالقدس شريعت خدا را نوشته اسكه روح
. و از طريق اين اقتدا به پدر است كه ضدفرهنگ مسيحي است "پدر"بلكه اقتدار به 

 گردد.آشكار و قابل رؤيت مي


