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خبر باشيد که مبادا مثل ديگران که اميد ندارند،  گان بیخواهم شما از حالت خوابيد اما ای برادران نمی”

  ).١٣: ۴اول تسالونيکيان (“ محزون شويد

 

  فرصتی برای اعالم  اميد
به همين جهت، مسيحيان بايد در بحبوحه عزای خود، . مرگ فرد مسيحی يک پيروزی است، نه شکست

ای موت نيش تو کجا است ”: فرمايد لس میپو. خدا را بپرستند تا شهادتی باشد در خصوص اميدشان به قيامت

اول (“ دهد و ای گور ظفر تو کجا؟ ليکن شکر خدا را است که ما به بواسطه خداوند ما عيسی مسيح ظفر می

فرد برای تسلی دادن  برای شبان کليسا، مرگ يک عزيز فرصتی است منحصربه). ۵٧، ۵۵: ١۵قرنتيان 

ح بر صليب و قيام شکوهمند او؛ اما همچنين فرصتی است تا به ماتميان با توسل به حضور و قدرت ظفر مسي

در خصوص . ايشان کمک کند مراسمی برگزار کنند که خدا را جالل دهد و کليسايش را نيز تقويت بخشد

آنچه که . تدارک مراسم تشييع جنازه و تدفين، عامل اصلی اين نيست که شخص متوفی ايماندار بوده يا نه

اين مراسم فرصتی .  اين است که خادم خدا به کسانی که نياز به کمک دارند، ياری برساندبسيار اهميت دارد،

الزم نيست در مورد وضعيت . استثنايی است برای اعالم اميد قيامت و شراکت در اندوه خانواده عزادار

زدگان   برای ماتمشخص متوفی در ابديت دست به تعبير و تفسير بزنيم، بلکه بايد اميد انجيل را تعليم دهيم و

  .دعا کنيم

  

  تدراک از پيش
شود که مطابق با اصول مسيحيت  کار برده می در بسياری از موارد، در مراسم تشييع جنازه روشهايی به

شود؛ لذا عاقالنه است که خادم تا حد امکان در اين موارد پيش از وقوع  نيست و باعث جالل يافتن خدا نمی

روش من اين بوده که از اعضای مسن کليسايم بخواهم که تعيين کنند در . کندوفات، با خانواده شخص صحبت 

. مقدس قرائت شود مراسم تشييع جنازه و تدفينشان چه سرودهايی مايلند سروده شود و کدام بخشهای کتاب

بخش و  تواند بسيار اطمينان اما برای شخص ايماندار می. نظر برسد ممکن است اين روش کمی خشن به



الوقوع بودن مرگ خود مواجه شود و آخرين شهادت خود را به مسيح آماده  بخش باشد که با قريب رهايی

  .سازد

اگر . ريزی مراسم تدفين، هدف بايد اين باشد که اين امر با مراسم غيرمسيحی متفاوت باشد برای برنامه

در غير اينصورت، بايد آن را . دمتوفی ايماندار بوده باشد، بسيار مناسب است که مراسم در کليسا برگزار گرد

خاطر خويشان  آداب و رسوم فرهنگی زيادی هست که بايد به. در خانه يا در يک سالن مخصوص برگزار کرد

سرودها و . شهادت دهيم“ اميدی که در ماست”و دوستان رعايت کرد، اما بايد تمام تالش را بکنيم تا به 

باعث . ورد تمرين قرار گيرد تا همه چيز با شايستگی انجام پذيردهای مناسب بايد از پيش تهيه شود و م قرائت

ای از شرح حال متوفی توسط يکی از اعضای خانواده خوانده شود و بعد از آن،  تسلی بسيار است که خالصه

  .های افراد داده شود وقتی برای شهادت

  

  مراسم در کليسا
توان از اين  می. بخش از کالم خدا قرائت گردد ی تسلیمراسم بايد با خوشامد و ابراز همدردی غاز شود و کالم

خداوند ”؛ )٢: ١٢١مزمور (“ اعانت ما از جانب خداوند است که آسمان و زمين را آفريد”: آيات استفاده کرد

من قيامت و حيات ”؛ “پس نخواهيم ترسيد. شود ملجًا و قوت ما است؛ مددکاری که در تنگيها فورًا يافت می

يوحنا (“ و هر که زنده ُبَود، تا به ابد نخواهد مرد. ه من ايمان آورد، اگر مرده باشد زنده گرددهر که ب. هستم

٢: ١١۶.(  
ای ”: تواند بگويد مثًال می. القدس و تسلی او را بطلبد سپس خادم بايد طی دعای کوتاهی، حضور روح

ت منبع تمام تسلی و آرامش ما خدای ابدی، پدر آسمانی ما، که با محبتی ابدی ما را محبت کردی و حضور

ما را مدد کن تا با قلبی آرام و همراه با . است، اکنون بيا و وادی سايه موت را به صبح قيام خود تبديل نما

مان از طريق کالمت با ما سخن بگو و ما را از تاريکی به  در اين ساعت پريشانی. توکل چشم انتظار تو باشيم

  “!آمين. واسطه عيسی مسيح، خداوند ما به. نور و آرامش حضور خودت بر آور

، ٩٠، ۴۶، ٣٩، ٢٣سپس توجه جماعت بايد متوجه قرائت برخی از مزامير معطوف شود، مثًال مزمور 

تواند جماعت را در امر دعای شفاعت برای خانواده   پس از قرائت دو يا سه مزمور، خادم می.١٣٠، ١٢١

طور خاص و به نام دعا کند و  يک از اعضای خانوادۀ متوفی بهبايد سعی کند برای هر . متوفی هدايت کند

هايی از عهدجديد قرائت شود، برای  سپس بايد گزيده. عمل آورد برای زندگی و خاطرۀ وی شکرگزاری به

ها،  پس از اين قرائت. ٢١ و مکاشفه ۴، اول تسالونيکيان ٨، روميان ١۵، اول قرنتيان ١۴مثال آياتی از يوحنا 

سپس . ت که اعالميه فوت خوانده شود و اعضای خانواده توضيحات شخصی خود را ارائه دهندمناسب اس

ای کوتاه از کالم خدا، حدود ده تا پانزده دقيقه ايراد کند و اميد انجيل را اعالم نمايد و بعد،  خادم بايد موعظه

  .مراسم را با دعا خاتمه دهد

  



  بر سر مزار
 را بخواند و پيکر متوفی را با اميد به ٢٣ جمع شدند، خادم بايد مزمور بر سر مزار، وقتی همه گرد تابوت

روح اين ”: شود چنين است دعايی سنتی که معموًال در اين موقع خوانده می. قيامت به خاک بسپارد

سپاريم و بدنش را به خاک؛ خاک به خاک؛ به اميد قطعی و  خواهر را به رحمت خدای قادر متعال می/برادر

بعضی از خادمين عادت دارند بر روی تابوت خاک بپاشند و ديگران بر “ .يامت برای حيات جاودانیمطمئن ق

خدای قادر متعال که با مرگ پسر عزيز خود عيسی مسيح، ”: گويند کنند و می گذارند و دعا می آن دست می

ای، و با قيام  دهای، و با قرارگيری پيکرش در مقبره، قبر مقدسين را تقديس کر مرگ را نابود ساخته

ای که به همۀ آنانی  ای، ستايش و سپاس ما را برای پيروزی شکوهمندش حيات و فناناپذيری را به نور آورده

ما را در مشارکت ابدی با منتظران خود و با آنان که در آسمان با تو هستند . ای بپذير خوابند داده که در او می

  “.انتها، آمين ا که قيامت و حيات است، جهان بیواسطۀ عيسی مسيح، خداوند م به. نگاه دار
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ای از اعتقادات مسيحيت به قلم لوئيس برکوف برای مراجعه عالقمندان در سايت زير  خالصه”کتاب مفيد ● 
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  داليل فقدان تشخيص
  )بخش دوم(

 کشيش َتت استيوآرت

 

، هزاره نو؛ در اين مقاله، آيات نقل قول ٨: ١اول يوحنا (“ استی در ما نيستدهيم و ر گناهيم، خود را فريب می اگر بگوييم بی”

  ).شده از عهدجديد همگی از اين ترجمه خواهند بود

. اند تا ميان نيک و بد، و ميان درست و نادرست تشخيص قائل شوند بسيار مهم است که رهبران مسيحی درک کنند که خوانده شده

تشخيص حقيقت برای رشد روحانی ايمانداران و . مقدس شده خدا است، يعنی کتاب ، کالم مکشوفميزان و محک برای اين تشخيص

. دهد عهدجديد مکررًا به ايمانداران در مورد خطر فريب خوردن هشدار می. شبانی جماعت و کليسايی سالم بسيار ضروری است

تر است و آن، عدم تشخيص اين حقيقت است که شخص گناه  دهد که وضعيتی هست که از گناه کردن هم وخيم يوحنای رسول تعليم می

تواند توبه کند و بخشايش الهی را دريافت  آيد؟ شخص وقتی تشخيص دهد که گناه کرده است، می چرا چنين وضعيتی پيش می. کند می

ان اين است که حقايق وظيفه بديهی شب. ماند نمايد؛ اما زمانی که چشمش به روی حقيقت بسته است، در دام گناه خود باقی می

ای است  شده خدا است و وسيله مقدس کالم الهام مقدس را تشخيص دهد و آن را با شجاعت موعظه کند، با اين اعتقاد که کتاب کتاب

با توجه به اين دعوت الهی، بسيار حياتی است که واعظ بداند به چه داليلی ايمانداران دچار فقدان . برای ايجاد دگرگونی در شخص

تواند به حل مشکل بپردازد و به جماعت خود تعليم دهد که چگونه حقيقت را بهتر تشخيص  به اين ترتيب، او می. شوند خيص میتش

  .دهند

در اين باره، مطالب بسيار برای گفتن داريم، اما شرح ”: نويسد نويسنده رساله به عبرانيان دقيقًا به اين موضوع اشاره کرده، می

توانستند تعليمی را که دريافت  چرا عبرانيان نمی). ١١: ۵عبرانيان (“ که گوشهای شما سنگين شده استآنها دشوار است چرا 

گويد که گوشهای ايشان سنگين شده است؟ قدرت تشخيص ايشان کجا رفته بوده؟ گوشهای ايشان سنگين  داشتند درک کنند؟ چرا می می

چه چيزی باعث کندی ايشان در تشخيص شده . ای درک حقيقت تنبل شده بودندشده بود، يعنی مثل چاقويی بودند که کند شده بود؛ بر

  بود؟

: فرمايد نويسنده عبرانيان می. شود مقدس ناشی می مقدس، از عدم مطالعه کتاب  سنگين شدن گوش برای تشخيص حقايق کتاب-١

زندگی خودش تأثيری ). ١٣: ۵عبرانيان (“ هر که شيرخوار است، با تعاليم پارسايی چندان آشنا نيست، زيرا هنوز کودک است”

کالم خدا است که . کار ببرد واسطه کالم خدا تيز شود؛ پس بايد آن را مطالعه کند و به کـُندکننده دارد و ايماندار نياز دارد دائمًا به

  .شود واسطه فيض حاصل می دهد، عدالتی که فقط به معيارهای الهی برای عدالت و پارسايی را به ما تعليم می

توان  می. کند شنود، باور می مقدس دارد؛ در نتيجه، هر چه را که می ای از کتاب ای که حس تشخيص ندارد، آگاهی سطحی مسيحی

  .گذارد، بدون آنکه ميان اشياء تشخيص و تمايز قائل شود يابد، به دهان می او را به نوزادی تشبيه کرد که هر چه را می



اند و مانند نوزادان، در اثر باد هر تعليمی، به اين سو و  ی است که در کالم خدا ريشه ندوانده فقدان تشخيص مشخصه مسيحيان-٢

کنند که احساس خوبی به  کند و الهياتی را دنبال می بعضی را بادهای احساسات هدايت می). ١۴: ۴افسسيان (شوند  آن سو رانده می

دهند  آنانی که اجازه می! دهد تقاد ندارد چون احساس بدی به او میروزی شخصی به من گفت که به غضب خدا اع. دهد ايشان می

. مقدس باشد، بر پايه تجربياتشان خواهد بود رسند که بجای اينکه تعليمشان بر پايه کتاب احساساتشان هدايتشان کند، اغلب به جايی می

ضعف  دهيم و قدرت تشخيص حقيقت در ما رو می یشود، ارتباط خود را با کالم خدا از دست م وقتی تجربيات، معيار تعليم ما می

خوانند و فقط شيری  آنانی که مسحور واعظان کريزماتيک و پرزرق و برق هستند، ديگر حقيقت کالم را برای خودشان نمی. نهد می

نشينند  شده می اصطالح مسح های واعظان به آنانی که بدون طرح هيچ سؤالی پای موعظه. گذارند نوشند که در مقابلشان می را می

دهند و اغلب در دام گناه عظيم و نااميدی  مقدس را تفتيش کنند، قدرت تشخيص حقيقت را از دست می بدون اينکه خودشان کتاب

وزد و کسانی  اينها همه بادهايی است که از هر سو می. روند که مد روز است دنبال تعاليم جديدی می بعضی ديگر نيز دائم به. افتند می

  .دهند  تأثير آنها قرار دارند، قدرت تشخيص خود را از دست میکه تحت

: فرمايد پطرس رسول می. اند اطاعت نکنند، قدرت تشخيص خود را از دست خواهند داد  اگر ايمانداران از آنچه که قبًال آموخته-٣

اطفال نوزاد مشتاق ). ٢: ٢ول پطرس ا(“ همچون نوزادگان مشتاق شير خالص روحانی باشيد تا به مدد آن در نجات خود نمو کنيد”

اگر نوزاد رشد نکند، فقط به خوردن شير ادامه . گردند کنند و آنگاه مشتاق غذای سنگين می شوند، رشد می شيرند و وقتی تغذيه می

عمل نياوريم،   را بهايم هضم نکنيم و آنها دهد که چنانچه حقايقی را که قبًال دريافت داشته پطرس رسول در اينجا تعليم می. خواهد داد

تلخی يادآور  فقدان حس تشخيص در ميان ايمانداران به. اشتهای خود را برای کالم خدا و قدرت تشخيص حقيقت را از کف خواهيم داد

خادمی که بصيرت روحانی دارد، بايد به اين امر توجه بسيار مبذول . باشد سطحی بودن ايمانشان و نداشتن بلوغ روحانی ايشان می

  .ددار

بخش  توانيم به گله خود تعليم دهيم که چگونه حقايق رهايی وسيله آنها می در شماره آينده، روشهايی را بررسی خواهيم کرد که به

  .مسيح را تشخيص دهند



  مقدس و تربيت فرزند کتاب
  تعليم حقيقت به فرزندان: بخش هفتم

  کشيش تت استيوآرت: نوشته
  

بسياری داده است، اما هيچيک از آنها به اندازه تعليم حقيقت به فرزندان مهم های  خدا به والدين مسيحی مسؤوليت

کنند فرزندانشان بطور اتوماتيک به مسيح ايمان خواهند آورد صرفًا به اين دليل که در   والدينی که فکر می .نيست

ه بنيادی برايش بسازد يا از سازد بدون آنک کنند، شبيه معماری هستند که ديواری را می ای مسيحی زندگی می خانواده

  .چنين معماری ديواری کج خواهد داشت که قطعًا فرو خواهد ريخت. شاقولی استفاده کند

  

  سه وعده از کتاب تثنيه

کردم و با نهايت تعجب پی بردم که خدا وعده داده که اگر قوم اسرائيل راههای او  اخيرًا کتاب تثنيه را مطالعه می

  : دهند، سه برکت به آنها بدهدرا به فرزندانشان تعليم

: فرمايد  می۴٠: ۴تثنيه .  حقيقت به ايشان حکمت خواهد بخشيد تا از زندگی طوالنی و بهتری برخوردار شوند-١

فرمايم نگاه دار تا تو را و بعد از تو فرزندان تو را نيکو باشد و  فرايض و اوامر او را که من امروز به تو امر می”

ای بزرگ  کودکانی که در خانواده“ .دهد، تا به ابد طويل نمايی ر زمينی که يهوه خدايت به تو میتا روزهای خود را ب

های  شود، نگرششان به جهان طبق کالم خدا خواهد شد و دست به انتخاب مقدس تعليم داده می شوند که در آن کتاب می

  .ايشان شکل خواهد گرفتها دوری خواهند جست و خصائل مسيحی در  بهتری خواهند زد و از وسوسه

کاش که دلی را ”: فرمايد  می٢٩: ۵تثنيه .  حقيقت به ايشان خواهد آموخت که خداوند خدايشان را دوست بدارند-٢

آوردند تا ايشان را و فرزندان ايشان را  جا می ترسيدند و تمامی اوامر مرا در هر وقت به مثل اين داشتند تا از من می

معنی اطاعت  داند که دوست داشتن خدا به کودکی که کالم خدا را آموخته، از همان طفوليت می“ .تا به ابد نيکو باشد

ام با دخترم به ديدار  همين هفته، نوه دو ساله. گذاريم کالم خدا معياری است که با فرزندانمان در ميان می. کردن است

: پس به او گفت. شد دند اما در اين کار موفق نمیکرد او را تشويق کند که به خانه برگر ما آمده بودند؛ دختر سعی می

او داشت ! و بعد راه خود را کشيد و رفت“ اطاعت”: ام با خنده گفت نوه“ خواهد که چه کار کنی؟ عيسی می”

چقدر . خواهد حتی اگر خودمان نخواهيم و حتی در مسير نادرست حرکت کنيم آموخت که خدا از ما اطاعت می می

  .خواهد آن را با تمام دل خود دوست بداريم نمان بدانند که مسير درستی هست و خدا میمهم است که فرزندا

نويسد که اوامر او  اوامری است که  موسی می. ای پر از شادی را به ايشان خواهد آموخت  حقيقت راز زندگی-٣

ميع فرايض و اوامر او را که تا از يهوه خدای خود ترسان شده، ج”خدا از او خواسته تا به بنی اسرائيل تعليم دهد 

تثنيه (“ فرمايم نگاه داری، تو و پسرت و پسر پسرت، در تمام ايام عمرت و تا عمر تو دراز شود من به شما امر می

والدين با آموزش . ای بزرگتر از شناخت خدا و لذت بردن از حضور او تا ابد وجود ندارد در زندگی شادی). ٢: ۶



آموزند که دوست داشتن و خدمت کردن به مسيح آن چيزی است که   خود، به ايشان میدادن کالم خدا به فرزندان

ای متفاوت  کرد که هر يک از فرزندانش خدا را در قاره مادرم دعا می. منجر به احساس رضايت و شادی خواهد شد

را از خودش دور خواست تا سر حد امکان ما  کردم که علت اين دعا اين بود که او می من فکر می. خدمت کنند

او . عنوان ميسيونر در ايران داشت خواست ما همان شادی را داشته باشيم که او به سازد، اما بعد پی بردم که او می

  .خواست ما راز شادی دائمی را بيابيم می

  

  چهار روش تعليم حقيقت

   .دهد در فصل ششم تثينه، موسی روشی جامع برای آموزش حقيقت به فرزندان ارائه می

  

  تعليم دهيم
مقصود . در عبری اين کلمه به معنی تکرار کردن است. “تعليم دهيم”فرمايد که حقيقت را به ايشان   می٧در آيه 

اين است که والدين بايد کالم خدا را طوری خوب بدانند که بتوانند آن را آنقدر تکرار کنند تا بر دل و ذهن ايشان 

 خود کمک کنيم تا آيات مهم را حفظ کنند و سرودهايی را بياموزند که در عمل يعنی اينکه به فرزندان. حک شود

من اغلب . کنيم آموزند که ببينند ما خودمان از آن اطاعت می فرزندان ما زمانی کالم خدا را می. آکنده از حقيقت است

يوسف يا تعريف من اين حقيقت را از طريق زندگی . کنم که اطاعت باعث برکت است به فرزندان خود يادآوری می

  .دهم که در آنها اطاعت باعث برکت گرديد ام نشان می خاطرات دوران کودکی

  

  گفتگو کنيم
والدين خيلی اوقات برای آموزش فرزندان خود به . کنيم“ گفتگو” همچنين آمده که بايد در مورد حقيقت ٧در آيه 

اطبين خود خواست تا فرزندان خود را در جريان اما توجه بفرماييد که موسی از مخ. انديشند الگويی شبيه مدارس می

وقتی سر ميز غذا هستيد، وقتی آنها را به مدرسه . روش گفت و گو بهترين روش است. طبيعی زندگی تعليم دهند

شوند  وقتی بيدار می. بريد تا بازی کنند، با آنها در مورد کالم خدا گفتگو کنيد بريد، يا وقتی ايشان را به پارک می می

توانيد با ايشان دعا کنيد و بينش  های طبيعی است که می خواهند به رختخواب بروند، اينها بهترين فرصت وقتی میيا 

ای رسمی برای تعليم فرزندانم  کردم برنامه خوب به خاطر دارم که هر گاه سعی می. روحانی را به آنان انتقال دهيد

 جريان طبيعی زندگی، در اوقاتی که ايشان مسائل خود را با من اما در. شد ترتيب دهم، اقدامم با موفقيت روبرو نمی

اين . شد آميز می مقدس را با ايشان در ميان بگذارم و اقدامم موفقيت توانستم بهتر حقايق کتاب گذاشتند، می در ميان می

داد تا با  به دستم میآمد و فرصتی  آمد، يا مشکلی برايشان پيش می گفتگو گاه به شکل در ميان گذاشتن شهادتم پيش می

 .داشتم توانستم به وفاداری خدا اشاره کنم، هر گاه که جواب دعايم را دريافت می ايشان دعا کنم، يا می

  

  



  !عالمت ببنديم
خواهد بگويد که کاری کنيم  در اينجا گويا موسی می“ .آنها را بر دست خود برای عالمت ببند”: فرمايد  می٨آيه 

خواهد که حقايق را در زندگی واقعی  می. کند که کالم خدا در دست و ذهن ما در عمل کار میکه فرزندانمان ببينند 

. بريم کار می خواهد فرزندانمان ببينند که ما خودمان اين حقايق را در زندگی روزمره خود به می. کار ببنديم خود به

توانيم از فرزندان خود بخواهيم که تجربيات   می.شود که ايشان در باره کالم خدا به تفکر بپردازند همه اينها باعث می

از آنها . کرديم را بازی می“ جاسوس”هايمان بازی  من و همسرم با بچه. خود را با توجه به حقايق الهی تعبير کنند

هايمان  وقتی بچه. ديدند خواستيم حدس بزنند که دست خدا را در چه مواردی از زندگی اطرافمان در حال عمل می می

گاه نيز . شد انگيز می توانستند ببينند که در طی آن روز، خدا چه کارهايی برايمان انجام داده، چقدر بازی هيجان می

ها يا  های زندگی بياورند؛ اگر نمونه هايی از واقعيت ها و تمثيل ام نمونه خواستم که برای موعظه از ايشان می

شان و  داد تا بيشتر به امور زندگی و اين امر به ايشان انگيزه میدادم  گفتند، به آنها پاداش می داستانهای جالبی می

  .“بستم می”شان  من با اين کارم، کالم خدا را به زندگی. ارتباط آنها با حقايق الهی فکر کنند

  

  !بنويسيم
خواست  شايد موسی می. ها بنويسيم فرمايد که اوامر خدا را بر چارچوب در و بر دروازه  می٩ در آيه -۴

شايد هم منظور . ها هويت مسيحی خود را مشخص سازند تا فرزندان بدانند که در جامعه خود که هستند نوادهخا

ما در خانه خود هميشه صليبی بر ديوار . موسی اين بود که در خانه خود از سمبولها و تصاوير استفاده کنيم

س که به شکلی زيبا نقاشی شده بود بر مقد همينطور تصاويری از داستانهای کتاب. آويختيم راهروی ورودی می

همانگونه که يوشع . کنيم کرديم تا يادآور کارهای خدا باشد و بدانيم ما که هستيم و که را خدمت می ديوار نصب می

  .کنيم ام خداوند را خدمت می خواستم همه بدانند که من و خانواده گفت، می

  .آمين. ادن حقايق انجيل به فرزندانتان کشف کنيدخدا به شما کمک کند که روشهايی خالق برای تعليم د



  خدمت به مسيح و اصول آن
  در خدمت، هدف مسيح است: بخش چهارم

  نوشته وارن ويرزبی

  کليسای انجيلی ايران؛(ترجمه کشيش هندريک شاهنظری 

  

  اولويت با مسيح است

در رساله دوم . د بايد مقدم بر ديگران باشدآنانی که در خدمت هستند بايد ديگران را بر خود مقدم شمارند، ولی خداون

به خاطر عيسی مسيح، و آن هم فقط به عنوان ”: قرنتيان، فصل چهار، آيه پنج ترتيب اولويتها به خوبی معرفی شده است

عيسی مسيح، خادم و کسی که خدمت کرده : در خدمت مسيحی سه شخص مطرح هستند“ .خادم شما سخن می گوييم

  . بين مسيح در اولويت قرار داردشود، که در اين می

. کنند کنند و او را خدمت می در شريعت موسی در يازده جای مختلف اشاره شده است که کاهنان برای خدا کهانت می

کردند  بدون شک کاهنان بوسيله گذرانيدن قربانيها، تعليم کالم و رسيدگی به شکايات و حل مشاجرات، مردم را خدمت می

  .در قبال خدا مسؤول بودند و نه مردمولی در وهله اول 

القدس آنان  برنابا و پولس در کليسای انطاکيه مشغول خدمت خدا بودند که روح. در عهد جديد هم همين تاکيد وجود دارد

 باب سوم رساله کولسيان راهنمای ما ٢٤و ٢٣آيات ). ٢: ١٣اعمال (را فرا خواند تا به فعاليت و خدمات بشارتی بپردازند 

کنيد، نه برای انسان، زيرا  هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهيد که گويی برای خداوند کار می”: باشند اين امر میدر 

ترتيب به “ .کنيد دانيد پاداشتان ميراثی است که از خداوند خواهيد يافت، چرا که در حقيقت خداوند مسيح را خدمت می می

  .و در نهايت خودماناين قرار است، اول مسيح، بعد ديگران 

  

  نتايج اولويت دادن به مسيح

اين امر . کنيم، تاثير بزرگی در خدمت شما خواهد داشت  يادآوری و تمرکز بر اين واقعيت که مسيح را خدمت می-١
يجاد ای برای عدم انجام کار، انگيزه خوبی برای انجام خدماتتان در شما ا باعث خواهد شد تا بجای جستجو برای يافتن بهانه

دهند، برای هر چه بهتر  اگر تنها برای دريافت حقوق  خدمت کنيد، تا زمانی که فکر کنيد حقوق خوبی به شما نمی. شود

کنيد، عدم توجه  اگر برای قدردانی و تعريف و تمجيد ديگران خدمت می. انجام دادن کار نهايت تالش خود را نخواهيد کرد

ها  ای که باعث خواهد شد در مقابل توفان تنها انگيزه. تر و کمتر کار کنيدو قدرشناسی مردم باعث خواهد شد که کم

پولس خود را بنده عيسی مسيح معرفی . “کنيد خداوند را خدمت ”ايستادگی نماييد و به خدمات خود ادامه دهيد، اين است که 

  .ويندتوانستند از  ارباب خود نااطاعتی کنند يا به او نه بگ ها  نمی نمايد و برده می



سعی خواهيم کرد هر امری را به بهترين شکل ممکن  نتيجه ديگر اولويت دادن به مسيح در خدمت اين است که -٢
توجهی آنان را  سرزنش  کردند و خدا برای اين بی انگاِر زمان مالکی نبی بهترين را تقديم خدا نمی کاهناِن سهل. انجام دهيم

: ١مالکی (“ ...دزديده شده،  لنگ يا بيمار را... کور را”کردند  قربانی تقديم خدا میآنان حيوانات معيوب را بعنوان . کند می

آن را به حاکم خود  هديه بگذران  و آيا او از تو راضی خواهد شد يا ”: فرمايد دهد و می خداوند مالمت را ادمه می). ١٣و٨

  “.تو را مقبول خواهد داشت

 واقعأ دوستش داريم و يا وقتی برای کسی که برای ما بسيار ارزشمند است، پذيريم که وقتی برای فردی که اکثر ما می

هيچ درخواستی را دشوار . کنيم تا آن کار به بهترين وجه ممکن انجام شود دهيم، نهايت تالش خود را می کاری را انجام می

وقتی يعقوب به مدت هفت سال کار .  مکني فشانی يا فداکاری را بيش از حد بزرگ تلقی نمی  و هيچ گونه جان کنيم تلقی نمی

به سبب محبتی که به وی داشت، در ”کرد و رنج کشيد تا راحيل به همسری وی در آيد، آن  هفت سال زحمت  ومشقت  

  ).٢٠: ٢٩. پيد(“ نظرش روزی چند نمود

ياد آوردن قربانی بزرگ  در واقع، با به. به ياد ندارم ايثاری کرده باشم”: گفته است ديويد ليوينگستون، مبشر معروف،

مسيح که تخت پدر و جالل را رها کرد و خود را برای ما داد، هرگز نبايد در باره از خودگذشتگی و جانفشانی  خود 

 سالگی همه چيز خود را رها کرد  تا برای خدمت به آفريقا برود؛ مردم او ٥٢ستاد  در سن . تی. سی “  .سخن بگوييم

تواند  اگر عيسی خداوند برای من مرد، هر آنچه نيز برای او انجام دهم، نمی”: اد چنين بودجواب ست. را احمق خواندند

  . گذشتگی تلقی شود جانفشانی يا از جان

کنيد،  می“  آن را برای خداوند”دهيد  دهيد و آنچه را انجام می  وقتی در خدمتتان مسيح را پيش از هر چيزی قرار می-٣

بر خالف آنچه سومين خادم در مثل قنطارها . بار شما نيز سبک خواهد بودواهيد کرد، بلکه نه تنها بيشتر و بهتر کار خ

بلکه وعده او اينست ). ٣٠-١٤: ٢٥متی (نيست که کار کردن برايش دشوار باشد “ خويی مرد درشت”ابراز کرد، عيسی 

  . ؛ و اين يک واقعيت است)٣٠: ١١متی (“ يوغ من خفيف است و بار من سبک”که 

او مرا دوست دارد، همه چيز را در . شناسم من باشد تا هر کس ديگری که می دهم عيسی مسيح ارباب  ترجيح میمن

کند تا خدمتی قابل پسند و پر بار برای او  داند و قدرت الزم را عطا می آينده را می. مرا او آفريده است. داند باره من می

سازد و ترکم   هرگز مرا رها نمیاو. ام می کند بخشد و برای شروعی جديد ياری چون قصور ورزم مرا می. انجام دهم

  توان يافت؟ آيا کارفرمايی از اين بهتر می. دهد ام از سر لطف به من پاداش می کند، و عليرغم ناشايستگی نمی

ديگر نگاه شما بر ديگران : افتد  وقتی مسيح در خدمت ما اولين جايگاه را داشته باشد چيز ديگری نيز اتفاق خواهد -٤
در ميان . دهد، قضاوت نخواهيد کرد دهند يا آنچه خدا برای آنان انجام می  در باره آنچه آنان انجام مینخواهد بود و ديگر

اگر با ايمان به عيسی بنگريم و تنها . خادمين مسيحی کنجکاوی در مورد ديگران سرگرمی رايج ولی خطرناکی است

  .ن را بپاييم و نه تمايلی برای اين کارخشنودی او منظور نظر ما باشد، نه وقتش را خواهيم داشت که ديگرا

که ) ٢٧: ١٩متی (مسيح در پاسخ به سؤال پطرس . را مجددأ به دقت بخوانيد) ١٦-١: ٢٠متی (َمَثل کارگراِن تاکستان 

گروه اوِل . ، اين مثل را گفت“کنيم چه چيزی نصيب ما خواهد شد؟ ايم و از تو پيروی می ترک گفته”در مقابل آنچه 



شده درخواست کردند و وقتی آنچه را که خواسته بودند دريافت  آنان دستمزدی تضمين: رتکب دو اشتباه شدندکارگران م

اند و در مقابل  چرا؟ چون چشمانشان را به کارگران ديگر دوخته بودن تا ببينند چه مدت کار کرده. کردند، اعتراض نمودند

اند فقط يک ساعت کار کردند و تو آنان را با  اينان که آخر آمده”که اعتراض آنان اين بود . چقدر به آنان پرداخت شده است

  ).١٢: ٢٠متی (“ ما که تمام روز زير آفتاب سوزان زحمت کشيديم برابر ساختی

ايد که چرا خدا وضع و شرايط بهتری را برای ديگران  آيا تا به حال پس از مقايسه خود با ديگران گله و شکايت کرده

کنند، شايد سابقه خدمت شما بيش از ديگران  ايد چنين بنظر برسد که ديگران به جديت شما کار نمیمهيا کرده است؟ ش

تواند بوسيله چنين نگرشی،  شرير می. است، با وجود اين خدا شما را ناديده گرفته و ديگری را به فراوانی پاداش داده است

  .ی در خدمت شما ايجاد کندبه زندگی شما رخنه کرده، زندگی شما را تلخ سازد، و مشکالت

دهد، برايتان مهم  دهند يا آنچه خدا برای ديگران انجام می ولی اگر تنها برای مسيح خدمت کنيد، آنچه ديگران انجام می

اگر چنين کنيد، . ای دريافت خواهيد کرد ديگر با خدا چانه نخواهيد زد تا مطمئن شويد که سهم مناسب و عادالنه. نخواهد بود

دهد که نوشتن قرارداد و شرايط آن را به خدا  ای بيش نخواهيد بود، زيرا خدا بهتريِن خود را به آنانی می ندهشما باز

  .سپارند می

چند سال پيش ناگهان متوجه شدم که همانند کارگرانی که از اول روز مشغول کار بودند،  با نگرانی و دلواپسی در 

از مقايسه خود با ديگری به اين نتيجه رسيده بودم که خدا برخورد ام، چون پس   حضور خدا سخن به شکايت گشوده

يکشنبه صبح شبان کليسا به علت مسافرت در جلسه . ای با من نداشته و در عوض ديگری را برکت داده است عادالنه

خواند  را میوقتی متن کالم . حضور نداشت و رئيس دانشکده الهيات کليسای باپتيست واقع در ِدنِور واعظ ميهمان بود

در حين موعظه ). ٢٢: ٢١يوحنا (“ !تو را چه؟ تو از پی من بيا... ”: ام بسيار مضطرب شدم و احساس کردم نابود شده

آورد کالم چون شمشير به قلبم فرو  بارها و بارها اين عبارت را تکرار کرد و هر بار که اين عبارت را بر زبان می

ا بر روی نيمکت کليسا مالقاتی با خدا داشته باشم و اقرار کنم که مانند پطرس احساس کردم الزم است همان ج. رفت می

ام  در سالهای پس از آن هر بار وسوسه شده. چشمان خود را از عيسی برداشته و در حال نگاه کردن به ديگران هستم

  . را به مسيح بدوزمام کرده مجددأ چشمان خود مجددأ دست به شکايت بردارم، اين آيات به خاطرم آمده و ياری

  

توانيد همه  نمی.  را خدمت کنيد، آن را دشوارتر خواهيد ساختمردمخدمت کردن آسان نيست، ولی اگر به جای مسيح 

تو خادم ”: فقط طوری زندگی و خدمت کنيد که خداوندتان بتواند بگويد. را خوشنود سازيد؛ پس آن را امتحان هم نکنيد

   .خوشنودممحبوب من هستی و از تو بسيار 



  

  ... !!!از هر انگشت شبان 
  

  نيا کشيش نينوس مقدس: به قلم

  )کليسای انجيلی ايران(

  

  !حکمت حکما : بخش سوم

  

  مقدمه

برای مطالعه . ای از آن، جامع و مانع نخواهد بود فلسفه، دنيايی است، و دريايی چنان وسيع و عميق آه هيچ خالصه

  .وشيم قدمی در ساحل آن بزنيمک ی نباشد، با اين حال در اين مقاله میتخصصی فلسفه، شايد تمام عمر هم آاف

شك،  اما بی. آنند های تاريخ فلسفه، آار خود را بطور عام با فلسفه يونان، و بطور خاص با سقراط آغاز می  اغلب آتاب

در . گيری آن دارند  در شكلالنهرين و مصر باستان دارد، و هند و چين هم سهم بسزايی حكمت و فلسفه بشری ريشه در بين

النهرين، سوال درباره اخالقی بودن نحوه اداره جهان و بحث بر علت رنج ديدِن شخص عادل، از زمان سلسله سوم  بين

از نيپور در نزديكی باِبل، دو مجموعه عظيم سخنان موجز متعلق به . اور، يعنی چهار هزار سال پيش، مطرح بوده است

طبعی و  ز ميالد يافت شده آه در آنها، اخالقيات نيكو، نكات اخالقی مشكوك، طنز و آنايات، خوشاوايل هزاره دوم قبل ا

باز " حوتب تعاليم پتاه"و . م.تاريخ حكمت عملی يا فلسفه اخالق در مصر به نيمه هزاره سوم ق. خورد گويی به چشم می بذله

آميز روی  ثير حكمت اقوام اطراف خود، به ادبيات حكمت، تحت تأ.م.قوم اسرائيل نيز از اوايل هزاره اول ق. گردد می

با نگارش بخش اعظم امثال و جامعه، سرآمد همه است، هر چند مزامير و .) م.قرن دهم ق(در اين ميان، سليمان . آورد

  .تر باشند های فلسفی عميقش، بايد بسيار قديمی بخصوص آتاب ايوب با پرسش

نيز آه در عربی و فارسی آمده، " فلسفه"هد مباحث فلسفی شد، بطوری آه حتی واژه ، يونان م.م.تقريبًا از قرن پنجم ق

هم " فيلسوف"به معنی حكمت و دانايی، مشتق شده و عنوان " سوفيا"به معنی دوست داشتن، و " فيلوس"از دو آلمه يونانی 

  ".دوستدار حكمت"يعنی 

  

  پنج شاخه فلسفه

  :دارددر فلسفه، پنج شاخه يا مبحث اصلی وجود 

بينی، قياس و استقراء، فرض و  مشاهده و درون. عبارت است از مطالعه در روش مطلوب انديشه و بحث ،منطق –١

  .پردازد و هدف آن، نظم بخشيدن به تفكر انسان است تجربه، و تجزيه و ترآيب، از جمله اموری است آه منطق به آنها می



  .شود لوب يا همان زيبايی است و فلسفه هنر هم ناميده میمطالعه شكل مط شناسی -يا زيبايی الجمال علم –٢

علم "سقراط آن را . شود یاخالق مطالعه در رفتار مطلوب است، و علم خير و شر، و حكمت عملی نيز ناميده م–٣

و در اين شاخه از فلسفه، به خودخواهی و دگرخواهی، اخالقيات، . يا باالترين جنبه حكمت و فلسفه خوانده است" اعلی

  .زندگی و مرگ توجه بسيار شده است

ها و نقاط قوت و ضعف هر يك   سياست  بحث درباره نوع برتر حكومت در اجتماع است و به انواع حكومت–٤

  .وظايف دولتها و شهروندان، آزادی و برابری، از ديگر مباحث اين شاخه است. پردازد می

و روان ) علم الوجود( همه اشياء است، يعنی طبيعت واقعی ماده علم مابعدالطبيعه بحث درباره حقيقت غايی و نهايی –٥

اين شاخه به مباحث مهمی از قبيل خدا، وجود شر، و مسأله ). معرفت انسانی( و ارتباط روح و ماده) شناسی متافيزيك روان(

  .پردازد جبر و اختيار می

  

  فالسفه بزرگ

  :اند  بعضی بنيانگذار مكتبی جديد و حرآتی نوين بودهاند آه ای برخاسته های برجسته در دنيای فلسفه، شخصيت

ای از قبيل طالس،  پيش از او قطعًا فالسفه. شود  فلسفه غرب از سقراط آغاز می:.)م.ق٣٩٩–٤٩٦( سقراط –١

دموآريت، زنون ايليايی، و فيثاغورس وجود داشتند، اما بر خالف آنان آه دغدغه چگونگی طبيعت را داشتند، سقراط 

. تر از درختان و جامدات و ستارگان دارد، و آن روح انسان است تر و شايسته ود آه فيلسوف موضوعی بسيار جالبمعتقد ب

نمود، و درباره يقينيات باعث ايجاد شك  آرد، فرضيات را آشف می روش سقراط اين بود آه درباره روح انسان تحقيق می

وانان محكوم به مرگ گرديد، درخواست عفو نكرد و در هفتاد او به اتهام شوراندن و منحرف آردن ج. شد یو ترديد م

دانيم، از آثار شاگردش  ای باقی نماند، و هر آنچه درباره او می از سقراط هيچ نوشته. سالگی دليرانه جام شوآران را نوشيد

  .افالطون است

 سقراط از آتن گريخت و بعد از مرگ. افالطون در بيست سالگی شاگرد سقراط شد.):  م.ق٣٤٧–٤٢٧(فالطون  ا–٢

تمام افكار و مسائلی آه فالسفه و . در سفری دوازده ساله، از مصر، سيليسيه، ايتاليا، و احتماًال هند و فلسطين ديدن آرد

او درباره زن و مرد، موازين اخالقی، مالكيت . سياستمداران جهان را به خود مشغول داشته بود، در مغز او نقش بست

... ی بيان، آزادی عبادت، ازدواج آزمايشی، اصالح نژاد، سوسياليسم، عدالت، صلح، برابری، و عمومی ثروت، آزاد

مهمترين نظريه افالطون، يعنی ُمُثل افالطونی، اين بود آه جهان مادی نمونه . خالصه هر چيز مهمی بحث آرد و نظر داد

ای آه خواهانش بود،  فه خود و مدينه فاضلهوی برای تعليم فلس. يا تصوير ناقصی از مثال اعلی و آامل الهی است

او، بهترين شاگرد خود، ارسطو را، سِر . ناميد" آآادمی"های حومه شهر آتن ايجاد آرد و آن را  ای در يكی از باغ مدرسه

  .خواند آآادمی می

بزرگ اسكندر پادشاه مقدونيه، پدر فيليپ و پدر " آمونتاس"پدر ارسطو، پزشك دربار .):  م.ق٣٢٢–٣٨٤( ارسطو –٣

ارسطو . شناخت به همين دليل، ارسطو از آودآی به دربار رفت و آمد داشت و سه نسل پادشاهان آن سرزمين را می. بود



جان  هايی آه از همه جانوران و گياهان و اشيای بی بندی نمونه او با طبقه. از شاگردی افالطون به استادی اسكندر رسيد

شناسی ايجاد آرد، موزه تاريخ طبيعی را  از معلومات عمومی پديد آورد، باغی برای گياهالمعارفی  جمع آرده بود، دائره

داد، آن را  ای در آتن باز آرد آه چون در آن، استاد در حين قدم زدن، به شاگردان درس می بنيان گذاشت، و مدرسه

ب و رساله تأليف آرد آه معدودی از آنها گويند در ده سال آخر عمر، نزديك به هزار آتا می. نام گذاشتند" مدرسه مشايی"

شود و آنها را بطور  های دانش بشری از قبيل فلسفه، دين، علم و هنر را شامل مي آثار ارسطو، تمام شاخه. اند باقی مانده

يزتر افالطون، عزيِز من است، اما حقيقت، عز: "گفت او می.  دانستآنها و انتقاد از  عقايد افالطونتوان تفسير خالصه می

با اين تعبير، در واقع در تمام . جهانی و آسمانی افالطون بود تر از فلسفه آن تر و زمينی جهانی فلسفه ارسطو، اين." است

  !).و يا مخلوطی از هر دو(طول تاريخ فلسفه و حتی امروز هم، هر فيلسوفی آه آمده يا افالطونی است و يا ارسطويی 

ت اسكندر، فرهنگ يونانی در شرق نفوذ يافت، اما متقابًال هم از شرق تأثير با فتوحا:  از ارسطو تا عصر جديد–٤

در واقع حضور يكی از .) م. ق٣١٠حدود " (زنون رواقی"ورود فلسفه رواقی به آتن توسط تاجری فنيقی به نام . پذيرفت

دی، و ديگری از ياد بردن  القياز طريقدو فلسفه رواقی و اپيكوری، يكی تسليم به شكست . تفكرات شرقی در صحنه بود

  . شوند های ديگر ظاهر می  فرو رفتن در لذات، تا قرنها بعد و تا آنون نيز در قالباز طريقتلخی شكست 

–٢٢٥(و آآويناس .)  م٤٣٠–٣٤٥(های بزرگی چون آگوستين  ظهور مسيحيت و آمدن آليسا به ميدان فلسفه، با نام

آگوستيِن افالطونی، . اسكوالستيك يا َمدَرسی، درگير بحِث عقل و ايمان بوددر قرون وسطی، فلسفه . همراه بود.) م١٢٧٢

آرد، حال آنكه آآويناِس ارسطويی، الهيات مسيحی را با فلسفه درآميخت و ايمان را از  از تقدم ايمان بر عقل جانبداری می

  .عقل جدا آرد

داند بين عشق به سياست و فلسفه، آدام  گفت نمی آه می.)  م– ١٥٦١(پس از رنسانس و بيداری اروپا، فرانسيس ِبيِكن 

استدالل از جزء به آل مبتنی بر " (استقراء"وی با مطرح آردن . ای ماندگار در هر دو شد يك را انتخاب آند، چهره

، تحولی در فلسفه جديد )استدالل از آل به جزء بر اساس اصول متعارف(بر خالف روش قياسی ارسطو ) مشاهده و تجربه

  .اد آردايج

او خدا . ، از اوست"انديشم پس هستم می"پدر فلسفه جديد خوانده شده و گزاره مشهور .)  م١٦٥٠ – ١٥٩٦(رنه دآارت 

اين فيلسوف آلمانی آه .): م١٨٠٤–١٧٢٤( امانوئل آانت –٥.دانست می" ماده متحرك"، و جهان را هم "خوب مطلق"را 

افكار و آثار الك، هيوم و . مرد عجيبی بود با اندامی آوچك و سری بزرگتأثيرگذارترين فيلسوف دوران نو ناميده شده، 

های او بسيار دشوار است، چون برای بيان تعاريف و مفاهيم فلسفی خود، اصطالحات  فهم آتاب. روسو بر وی تأثير گذاشت

 نخست، در وجود خدا در آتاب. آانت در سه اثر جاودانی خويش، راهگشای فالسفه بعدی شد. برد خاصی را به آار می

دهد، و در آتاب سوم، خدا را در طرح آامل طبيعت آه آن را  آند، در آتاب دوم، وجود خدا را مورد تأييد قرار می شك می

  .رساند داند، به ثبوت می دليلی بر وجود طراح آاملی می

" وجود مطلق"ا به جای ر" ماترياليسم"بود، اما " هگل"مارآس مجذوب فلسفه .): م١٨٨٣–١٨١٨( آارل مارآس –٦

دارها ارزش آار  دانست و معتقد بود آه سرمايه ، فقط آارگران را توليدآننده می"آدام اسميت"او مانند . هگل گذاشت



تز خود، يعنی پرولتاريا را به  داری، آنتی سرمايه. ُربايند و اين، روزی به جنگ طبقاتی خواهد انجاميد آارگران را می

. طبقه آمونيستی را خواهد ساخت اريا يا طبقه آارگر هم پس از دوره آوتاه ديكتاتوری، جامعه بیوجود آورده، و پرولت

در قرن بيستم، نيمی از جهان ظاهرًا بر اساس همين . کرد دانست و با کليسا مخالفت می میمارآس، دين را افيون جامعه 

های خشنی در روسيه و چين به  تنی بر همين اصول، نظاملنين و استالين و بعدها مائو، مب. شد فلسفه مارآسيستی اداره می

  .طبقه نينجاميد وجود آوردند آه در نهايت به خوشبختی بشر و جامعه بی

در . پدر او آشيش بود، اما او تماِم َهم خود را صرف حمله به مسيحيت آرد.): م١٩٠٠–١٨٤٤( فردريش نيچه –٧

و بقيه عمرش را در " خدا ُمرده است"دست داد  و اعالم آرد آه هجده سالگی، ايمان خود را به خدای پدرانش از 

فلسفه نيچه بعدها راهنمای مستبدانی همچون . يافت" انسان برتر"جستجوی خدای جديدی گذراند آه نهايتًا او را در ايده 

  .هيتلر و موسولينی شد

  

  مكاتب مهم فلسفی

  :مله، به خاطر بسپاريمشايد الزم باشد بعضی مكاتب مهم فلسفی را، فقط در يك ج

اگر آدمی خير و شر را بشناسد، هرگز :  در علم اخالق و مبتنی بر دو فرض است(Platonism)مكتب افالطونی ) ١

  .خالف اخالق رفتار نخواهد آرد، و فقط يك نوع زندگی خوب برای تمام آدميان وجود دارد

نی برای نيل به رستگاری شخصی در يك دنيای ُخردآننده  شامل پند و اندرز به افراد انسا(Stoicism)مكتب رواقی ) ٢

  !اعتنا باشی گير و بی ياد بگير آه نسبت به تأثيرات خارجی، سهل: توان گفت در يك جمله می. است

 مدعی است آه دليل و مدرك عقلی آافی برای اثبات وجود يا عدم يك وجود متعالی (Agnosticism)مكتب الادريه ) ٣

آند، تا زمانی آه دليل  ، از داشتن عقيده هم خودداری می)معنی لفظ الادری(داند  رو اين مكتب، چون نمیپي. در دست نيست

  .و مدرك يك طرف يا طرف ديگر را مورد تأييد قرار دهد

آه متولد مصر و با گرايشات عرفانی و .)  م٢٧٠ – ٢٠٥( توسط فلوطين (Neo-Platonism)مكتب نوافالطونی ) ٤

  .شانه بود، و با بسط و توسعه فلسفه افالطون و جنبه دينی دادن به آن پديد آمدزندگی پارسامن

.  يا اعتقاد به خدا بدون قبول دين، در قرن هجدهم بسيار مورد توجه روشنفكران اروپا و آمريكا بود(Deism)دئيسم ) ٥

.  منظم آرده و ديگر آاری با آن ندارداست آه جهان را با قوانين خاص آن آفريده و" ساز آاملی ساعت"خدا در اين مكتب، 

  .طلبان بنيانگذار آمريكا، از قبيل بنجامين فرانكلين، دئيست بودند بسياری از استقالل

شود آه بنا بر آن، مهمترين  ای اطالق مي  يا مكتب اصالت معانی، در مابعدالطبيعه به نظريه(Idealism)ايدئاليسم ) ٦

گفت،  وی می. اين مكتب را دآارت بنيان گذاشت و اسقف ِبرآلی شكوفا ساخت. ح استعنصر در ذات واقعيت، َنْفس يا رو

  .توانيم درباره اشياء بدانيم، صرفًا تصوراتی است آه از آنها داريم همه آنچه ما می



شود آه  نسبت داده مي.)  م١٧٧٦ – ١٧١١( به عنوان يك مكتب بيشتر به ديويد هيوم (Scepticism)شكاآيت ) ٧

او اساس عقالنی علت و معلول و نيز اساس عقالنی دنيای . دارد نيافتنی باز ست فلسفه را از جستجوی حقايِق دستخوا می

  .دانيم گفت ما واقعًا هيچ چيز نمی بيرون را انكار آرد و می

شناخت توانيم از راه تجربه حسی هيچ  گويند ما نمی  مبنای نظرياتی است آه می(Rationalism)مكتب اصالت عقل ) ٨

  .مطلقًا يقينی حاصل آنيم، بلكه در قلمرو ذهن و عقل بايد آن را جستجو آرد

توان در اوضاع و احوال و مقتضيات  گويد، تمام اوصاف جهان را می  می(Naturalism)مكتب اصالت طبيعت ) ٩

  .آند ان نزديك میهر آوششی برای تبيين عالم، همواره ما را به شناخت خصوصيات جه. طبيعی يا تجربی تبيين آرد

. شود ای است آه بر اساس آن هر چيز بر حسب علل مادی تبيين می  نظريه(Materialism)مكتب اصالت ماده ) ١٠

كند، فقط طبيعت و جهان فيزيكی است و نه  افاده مي" واقعی"از آلمه .)  م١٦٧٩ – ١٥٨٨(معنايی آه توماس هابز 

  .ی انسان"ها ايده"

ای   روشی است برای حل يا ارزشيابی مسائل عقلی، و نيز نظريه(Pragmatism)ملی مكتب اصالت مصلحت ع) ١١

.) م١٩١٠–١٨٤٢(بنيانگذار اين مكتب را ويليام جيمز . سب آنها هستيمم هايی آه ما قابل و مستعد است در باب انواع شناخت

  .دانند می

دانيم در  را به عنوان منشأ و اساس آنچه می از آِن فيلسوفانی است آه تجربه حسی (Empiricism)مكتب تجربی ) ١٢

  .سرآمد اينان، فرانسيس ِبيِكن بود. نظر گرفتند و آوشيدند شناخت را بر حسب تجربه حسی بيان آنند

اند و با تكيه بر "های زندگی فلسفه"ای است از عقايدی آه همه،   مجموعه(Existentialism)اگزيستانسياليسم ) ١٣

اگزيستانسياليست مسيحی است، .)  م١٨٥٥ – ١٨١٣(سورن آرآگارد . گيرند ل فلسفه عقلی قرار میتجربه انسانی، در مقاب

  .خدا نمونه اگزيستانسياليست بی.)  م١٩٨٠ – ١٩٠٥(و ژان پل سارتر 

  

  جمالت قصاری از فيلسوفان

  )امپدوآلس(. ای است به مرآز همه جا، و محيط هيچ جا خدا دايره
  )سقراط(. دانم دانم و آن اينكه هيچ چيز نمی يرا يك چيز را میمن خردمندتريِن مردمانم، ز

  )افالطون(. ترين قسمت آن است آغاِز هر آار، مهم

  )ارسطو(. تمام انسانها ذاتًا ميل به دانستن دارند

  )دآارت(. من هر اشتباه ممكنی را مرتكب شدم اما همچنان زور زدم. هی زور بزن، هی زور بزن

  )اسپينوزا(. تواند باشد يا به ذهن متبادر شود  و بی خدا، هيچ چيز نمیهر چه هست در خداست،

اند آه تمام بشريت  هايی اينها مهارها و لگام. اند از خير و شر، و پاداش و تنبيه های يك موجود عقالنی عبارت تنها انگيزه

  )جان الك(. توان با آنها به آار واداشت و هدايت آرد را می

  )ديويد هيوم(. جهد يان دوستان برمیحقيقت، از مجادله م



آسمان ُپرستاره بر فراز سرم، و قانون : آند دو چيز، ذهنم را با هراس و شگفتی فزاينده و همواره نوشونده سرشار می

  )آانت(. اخالقی درونم

  )هگل(. هيچ چيز بزرگی در جهان، بدون رنج حاصل نشده است

  )ژان ژاك روسو(. گويند ان آم سخن میاند، داناي های نادان، سخنوران بزرگی انسان

  )سورن آرآگارد(! دهد دهد، دعاآننده را تغيير می دعا، خدا را تغيير نمی

  )ژان پل سارتر(. بينيم تر مي ريزد، پشت ساعت را واضح های ساعت شنی عمرمان بيشتر فرو می هر چه دانه

  

  نگاهی به فالسفه ايرانی نيم

های يونانی و ُسريانی به عربی، آه غالبًا توسط دانشمندان و مترجمان آشوری پيرو  بانبا ترجمه آتب فلسفی و علمی از ز

آليسای شرق انجام پذيرفت، در زمان خالفت عباسی در قرون نهم و دهم ميالدی، تمدن اسالمی به اوج شكوفايی خود 

  .رسيد

های درخشان حكمت  از چهره"سی است آه در ايراِن پس از اسالم، اولين فيلسوفی آه نامش برده شده، ابوالعباس سرخ

اما ابونصر فارابی را . ناميده شده است) نخستين فيلسوف عرب پيشرو در فلسفه اسالمی" (و از بهترين شاگردان الكندی

وی آه بعدها معلم ثانی يا ارسطوی دوم لقب گرفت، مدتی در حران . دانند معموًال نخستين حكيم و فيلسوف جامع ايرانی می

، و بعضی از اينان نيز )مانند ابوسهل مسيحی(بعضی از فيلسوفان ايرانی، مسيحی بودند . آرد معلمی مسيحی تلمذ مینزد 

  ).مانند علی بن ربان الطبری(بعدها اسالم آوردند 

اميران اين سلسله، شاعران بزرگی از قبيل رودآی و شهيد بلخی، و .)  م٠ و ٩همان قرون (در عصر سامانيان 

ابن سينا، . به دربار خود خواندند و گرامی داشتند نی همچون زآريای رازی و ابوريحان بيرونی و ابوعلی سينا رادانشمندا

او در همه علوم زمان . ترين شخصيت علمی ايرانی در جهان ناميده شده است شده بحق بزرگترين فيلسوف ايران و شناخته

 بيش از صد جلد آتاب به نگارش درآورده – گرفته تا الهيات و شعر  از فلسفه گرفته تا پزشكی و از نجوم و رياضی–خود 

البته بايد ذآری هم از محمد غزالی آنيم آه . با مرگ ابن سينا، تقريبًا عصر فلسفه اسالمی نيز در شرق به پايان رسيد. است

ق بود و بر خالف فلسفه از فلسفه به عرفان روی آورد و تصوف معتدل و آرام را احيا آرد، و سهروردی آه شيخ اشرا

  .ارسطويی فارابی و ابن سينا، معتقد به تنوير باطن و آشف درونی بود
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  تذکر همسنگران
اشاره “ )انجيل شريف(مژده برای عصر جديد ”به ترجمه “ مقدس های فارسی کتاب ترجمه”در شماره گذشته، در مقاله 

سب اطالعات بيشتر به توانند برای ک جناب کشيش دکتر کنت توماس تذکر دادند که خوانندگان می. کرده بوديم

  .مراجعه کنند“ دائرةالمعارف ايرانيکا”

هايی تذکر دادند که ترجمه اوليه که توسط کشيش ادوين يگر و دکتر شمس  جناب کشيش مهدی عبهری نيز طی ايميل

به کلمه اسحاق صورت گرفته بوده، مورد استفاده قرار نگرفت و کار ترجمه به ايشان محول شد و ايشان عهدجديد را کلمه 

از متن يونانی به فارسی برگرداندند و ترجمه ايشان توسط کشيشان لوئيس جانسن و دکتر کنت توماس از نظر تفسير 

جناب . شود لذا تذکر ايشان جهت اطالع خوانندگان درج می. بررسی گرديد و نامبرده کار ويرايش نهايی را انجام دادند

  .شود ای به دفتر مجله فرستادند که ذيًال عينًا درج می کشيش صادق سپهری نيز در اين زمينه، نامه

  

  ٢٠٠۵ سپتامبر ۴
  جناب آقای آرمان رشدی،برادر محبوب در خداوند

خواهم   بـا عـرض سـالم و تشکر از زحمات  ارزنده  جنابعالی در مـورد مقاالتی که در مجـله شبان می نگاريد، می
 مجله شبان در باره ترجمه  مژده برای عصر ٣٢قاله اخير شما در شماره ای در مورد قسمتی از م توجه شما را به نکته

  .جديد جلب نمايم
 اينجانب در انجمن کتاب مقدس ايران بعنوان منشی و مسئول ،شد اطالع داريد که در زمانی که اين ترجمه انجام می

ای درآمده بود و مرحوم کشيش   پيچيدهخاطر دارم کـه موضوع اين ترجمه به مسئلهه خوب ب.  کردم امور اداری  خدمت می
 سالها زحمت و صرف زکردند که اين ترجمه پس ا  کوشش می، دبير کل وقت انجمن کتاب مقدس،وس ميکائليان طاطه

  . بودجه ، هر چه زودتر  آماده گردد
مه آن نيز از آنجائيکه سبک های مختلفی در نگارش اين ترجمه بکار رفته و متن آن يک دست نبود و مشکالت ترج

چشمگير بود، سرانجام جناب کشيش ميکائليان اين خدمت را به جناب کشيش مهدی عبهری سپردند تا ايشان بعنوان مترجم 
سپس آقای کشيش عبهری با توجه به متن اصلی يونانی و ساير منابع اين خدمت را . و اديتور اين کار را باتمام برسانند

سپس . کشيش دکتر کنت طوماس نيز مقابله آن با متن اصلی يونانی را عهده دار بودندانجام دادند و کشيش لوئيز جانسن و 
نهايتا . چند نفر از افراد کليسائی و رهبران و کشيشان آن زمان آن ترجمه را از نظر سبک فارسی مورد ويرايش قرار دادند

  . چاپ و منتشر گرديد ١٩٧٦اين ترجمه در سال 
  .مجله شبان اين موضوع مورد توجه و يادآوری قرار بگيرداميد است در شماره های بعدی 

  با تقديم احترام
  صادق سپهری 
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