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  آواي صلح یا نداي جنگ، پژواکی از عهد جدید
  *محمدرضا برته

  چكيده
کـه  شود  میحیات بشر است و این اهمیت وقتی دوچندان  ةاي مهم در خاطر پدیدهجنگ، 
ایـن  . در شودساز تقویت یا توقف نبردهاي انسان در طول تاریخ  زمینهگیري ادیان،  موضع
نقشـی بسـزا در تحـوالت سیاسـی     کلیسا،  نشیب اجتماعیِهاي پرفرازو فعالیت ۀدامنمیان، 

ر متن و تفسیر موثـق کلیسـایی   است. کلیساي باستان، االهیاتی مبتنی ب جوامع غربی داشته
قرائـت  ـ بـه ویـژه   رایـج   ۀ تفسـیرهاي  سکظهور پروتستانتیزم در قرون اخیر،  اماداشت؛ 

مبتنـی بـر مـتن کتـب     تفسیرهاي نفوذ  ةو در مقابل بر گستر  نق کردهرو را کمـ کاتولیکی  
مسیحی به کتـاب مقـدس   مؤمنان مستقیم  ۀساز مراجع نهیزمس افزوده است. همین امر، مقد

را در ـ جنـگ   مسـئلۀ  از جمله ـ شئون حیات یک مسیحی   ۀاي که هم مراجعهشده است؛ 
  گیرد. برمی

 ۀسرچشـم ن منبعـی معتبـر، همـاره در فهـم مبـانی مشـروعیت جنـگ،        عهد جدید به سا
نظام روشن و صریحی درخصوص اما  ،دانان سیاسی مسیحیت بوده است هاي االهی اندیشه

هایی  گرایش هاي نوین این متون به پیداییِ بررسیدر عین حال ندارد؛ االهیات جنگ  ۀفلسف
طیف ممنوعیت و مشـروعیت جنـگ   غلب در دو انظري جنگ انجامیده که  ۀدر باب فلسف

  ند.پذیر توجیه
  .طلبی، عهد جدید، دشمن، االهیات نبرد مشروعیت جنگ، صلحها:  کلید واژه
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  مشروع در مسيحيت جنگ ةضرورت بازخواني آموز
هاي کهـن آن بنیـان    را بر پایهخود ت یهودي ریشه دوانیده و میراث سنّ درهیات مسیحی اال

 ،نیـز داشـته اسـت و همـین امـر      ی جدیـد یهـا  زایشهایش،  آموزه. مسیحیت در است نهاده
  شده است.ها  اسرائیلی  بنیگسترش آن در میان غیر ساز  زمینه

موضـوع جنـگ اسـت.    گرفـت،   میآن موضع برابر لی که مسیحیت باید در ئیکی از مسا
ندانی اي که دوام چ شیوهمنفعل بوده است؛  جنگ کامالً ةمسیحیت باستان با پدیدرویارویی 

 کلیسا بر ارکان قدرت و تبدیل شدن آیین مسـیحی بـه دیـن رسـمیِ    ط تسلنیافت و پس از 
سیاسی علمـاي مسـیحی    ۀبه سرعت در اندیشأ اقتدار سیاسی کلیسا بود، امپراتوري که منش

  درآمدند.صدا به طلبانه نیز  آوازهاي جنگسبب آن، ؛ تغییري که به شد الو فع کردتغییر 
ماننـد  (مسیحی بـا دیگـر ممالـک جهـان     هاي  دولت نظامیِرویارویی شاید بتوان گفت 

ارباب کلیسا بـوده اسـت.    ةاز مشروعیت جنگ در انگارتلقّی  این ةزایید )صلیبیهاي  جنگ
داران  طـرف دانـان مسـیحی    میـان االهـی  در افراطـی  تلقّـی  درخور درنگ این است که  ۀنکت

  تر بوده است. عمیقأثیر این تفکر بر سیاستمداران، اما تداشته؛ کمتري 
 متناسـب بـا منـافع صـرفاً    ـ   خداباوران و نه لزوماًـ رسد عموم سیاستمداران   به نظر می

زننـد. در ایـن میـان     جنگ را محک مـی پایان آغاز یا هاي حکومتی خویش،  سیستم، دنیاییِ
از دین و متون دینی در درسـتی  هاي واقعی  ثیر برداشتأاگرچه سیاستمداران چندان تحت ت
تفسـیرهاي  کـه  پنهـان کردنـی نیسـت    ایـن حقیقـت   ، اما یا غلط بودن اقدام به جنگ نباشند

در هاي بزرگ ـ بـه ویـژه     عمومی براي آغاز جنگوري آ رويهمیشه شرایط محورانه،  جنگ
سوي پذیري چنین تصمیماتی را از و خطر ده کرفراهم ـ را ورزند   جوامعی که صمیمانه دین
  اند. سیاستمداران کاهش داده

طلبانـه   هاي صلح باشد و دیدگاهمعتقد به مبانی صلح ـ ازجمله کلیسا  ـ اگر جوامع دینی  
حفظ حیات آدمـی بـه یـک ارزشِ بـاالتر از     پیدا کند، به روشنی در رفتارهاي دولتی ظهور 

پـر تلفـات جهـانی کـاهش     هـاي   درگیـري عمومی به آوري  رويو تبدیل شده منافعِ دنیایی 
رخ داده اي  بیشتر در جوامع مسـیحی هایی که در دویست سال اخیر،  درگیريخواهد یافت. 

ـ  به کارل اشمیتدانانی چون  و االهیتقادات دینی در آنها باالتر است، دماي اع که اتفاقاً  ۀمثاب
  اند. کاهنان جنگ به ایفاي نقش پرداخته
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  جنگشناسي  واژه
اغتشـاش و  «بـه معنـاي   » wers«ۀ از ریشـ  اروپـایی دارد و احتمـاالً   -ندومنشأ ه» War«واژة 

 ـهـاي هندوـ   آلمـانی از گـروه زبـان    ةبه خانواد »Wers«. عزیمت است گرفته شده »اختالط
اش شـده اسـت.    اصـلی  ۀگروه واژگانی بـا معـانی نزدیـک بـه ریشـ      شپیدایباعث اروپایی 

»werza« فرانسـوي   ۀسـت کـه بعـدها کلمـ    مدعاي پریشانی، مصـداقی بـراي همـین    به معنا
»werra« 1.دگرفته شآلمانی آن  ۀاز نسخ  

. ورود ایـن کلمـه بـه    اسـت  »werra«فرانسوي  ةگویشی دیگر از واژنیز، » guerre«ۀ کلم
  2.شود زده میگمانه حدود قرن دوازدهم زبان انگلیسی، 

»War«  ایـن واژه  هـاي مختلفـی نیـز از     است. اشتقاق »جنگ«در حالت اسمی به معناي
» warfare«؛ بـراي  وجود دارد که با قدري تفاوت، معنایی نزدیـک بـه همـین مفهـوم دارنـد     

در اَشـکال صـرفی    »War«باشـد.   دارد و معـادل سـتیز مـی   » War«تر از بـار  معنایی خشونت
گیرد؛ در شکل فعلی به معنـاي جنگیـدن، در حالـت     متفاوت به خود میمعناهاي ، گوناگون

 »warrior«به معناي جنگی و در حالت اسم فاعلی به صـورت   »warlike«وصفی به صورت 
، هجـده  ) به معناي جنـگ πόλεμος «)po'-le-mos«یونانی  ةواژ 3.جو است و به معناي جنگ

  4.در عهد جدید آمده است بار) به معناي کارزار، هفت στρατεύω« )strä-tyü'-ō«بار و واژه 
 یاخـتالف چنـدان  جنـگ   ۀفهم معناي لغـوي کلمـ  در هیات مسیحی، میان دانشمندان اال

هیـات  یافت معناي اصـطالحی جنـگ مبتنـی بـر اال    برانگیز شده،  وجود ندارد و آنچه بحث
در کشـف  کاربردهاي جنـگ در عهـد جدیـد،    با مراجعه به برخی رو،  این ؛ ازمسیحی است

  کتاب مقدس خواهیم کوشید.دیدگاه معناي اصطالحی جنگ از 
 کاربردهـایی کـه صـرفاً    .اسـت  جنـگ  ةکاربردهاي متفاوت از واژ ازسرشار عهد جدید 

ها و نبردهاي مختلفـی در ایـن مجموعـه بـه تصـویر       است. جنگ »ستیز«وجه اشتراك آنها 
و  5جـو اسـت   اند. نبردهایی که ابزار آن نه شمشیر و گرز و کمند کـه زبـان رزم   شده کشیده

یک طرف آنهـا  نبردهایی که به رمز و اشاره، و یا  6افتد نبردهایی که میان آسمانیان اتفاق می
  7.کند ه معرفی میرا انسان و طرف دیگر را برّ

معنـایی کـه   لفظ جنگ در معنایی خاص مصـطلح اسـت.   کاربرد باال، هاي  نمونهجدا از 
  دارد:چند رکن اصلی 
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 8؛وجود سازمان نبردأ. 
 9؛دهی اقدام نظامی سامانب. 
  10.مین هدفی مشخصأتج. 

  در عهد جديدجايگاه جنگ 
همـاره  کـه  انسان موجودي است دارد،  اي که عهد جدید بیان می شناسی ویژه اساس انسانبر

هـایی کـه    خواسـت ، در حـال نبـرد اسـت.    رهایی نداردآنها  ها و تمایالتی که از با خواست
ه بسـا  شود کرد که ایـن دنیـا محـدود اسـت و چـ      ست و چه میآنها همیشه در پی تحصیل

تضـاد تمـایالت اسـت کـه عهـد       ۀهمان مرحلـ  این دقیقاًدیگري باشد؛ مطلوب تو در کف 
درگیـري  به به ناچار کند و معتقد است که جنگ درون  جدید از آن به جنگ درون تعبیر می

  گوید: . آنجا که میانجامد میریزي  و خون
 در که شما هاي لذّت از نه آیا آید؟ می پدید ها نزاع کجا از و ها جنگ شما میان در کجا از

 و نماییـد  مـی  حسـد  و کُشـید  مـی  نداریـد  و، ورزید می طمع کند؟ می جنگ شما اعضاي
 سـؤال  کـه  جهـت  ایـن  از؛ نداریـد  و کنیـد  می جدال و جنگ و آرید چنگ به توانید نمی
 لـذّات  در تـا  کنید می سؤال بد تنی به که، رو این از؛ یابید نمی و کنید می سؤال و کنید نمی
  11.نمایید صرف خود

داند؛ ولی ناگزیر بودن، چیزي اسـت و مطلـوب    جنگ را امري ناگزیر میعهد جدید،  اساساً
ها  مطلوب انساناندازه ولی تا چه اموري ناگزیرند؛  دیگر. مرگ و بیماري قطعاً يچیزبودن، 

  هستند؟
اید ست آن را می؛ نگرد سخن بر سر این است که عهد جدید به واقعیت جنگ چگونه می

دارد؟ واقعیت این اسـت کـه عهـد جدیـد هرگـز بـه طـور         میحی را از آن بازیا جامعه مسی
هـایی   اشـاره حسب مورد تنها در موارد خاص، به از جنگ سخن به میان نیاورده و مند  نظام

و بیان داشـته   13هایی تاریخی را از باب نمایاندن قدرت و عدالت خدا یا نمونه 12بدان داشته
  14.آینده به تصویر کشیده استهاي  قرنسان مظهر تبلور دشمنی در  یا آن را به

توان دو شیوه در پیش گرفـت. نخسـت آنکـه     در بررسی منابع االهیاتی به طور کلی می
مبتنـی   هایی صـرفاً  و تحلیلکنیم واکاوي متن را سان یک پدیده  داران و به فارغ از فهم ایمان

و فهمـی   هینکه به سراغ سنت موثق تفسیري رفتـ و یا ادهیم بر فهم مخاطب از آن به دست 
  وجو کنیم. جست الگوهایی معتبرداراي سازوار و 
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خواهیم بود؛ تعالیم ناظر رو  روبهها  در نگاهی سطحی به عهد جدید با دو گروه از آموزه
ستیزي و شواهد ناظر به پذیرش جنگ بـه عنـوان یـک واقعیـت      به محوریت صلح و جنگ

  هاي دینی. منظور تدارك جنگ یا جنگشدن به  آمادهمنین براي ؤاجتماعی و دعوت از م
آیات عهد جدید که در ادامـه بـا    ينگار تصویري است اولیه از سنخآید،  آنچه در پی می

  است. ن عهد جدید مشروب شدهامفسرهاي  دیدگاه

  محوري صلح
حیات مسیحی را سـامان داده و مکتوبـات عهـد     ةشالوددارد که صلح،  نظر نخست ابراز می

  جدید را بدین منظور به گواهی طلبیده است.
ۀ جنـگ در عهـد   مشـخص از نظریـ   ینظـام نبـود  در بررسی دیدگاه نخست با توجه به 

ابتدا به صورت بررسی ترتیبی با تقسیم عهـد جدیـد بـه چنـد بخـش بـه اسـتخراج        جدید، 
دازیم و سپس اصول و مبانی این اندیشـه را ذکـر   پر جنگ میدربارة شواهد مدعا در هریک 

  کنیم. می

  اناجيل و ايده جنگ
گذارنـد کـه بـا آنچـه      تصویري از عیسی به نمـایش مـی  د کلمه، تجس ةاناجیل به عنوان سیر

  تفاوت است.داشتند، کامالً ممنتظرانش آرزو 
 ،تمـام معنـا  اسرائیل است که ظهور کرده و به  همان مسیحاي موعود بنیعیساي اناجیل، 

یـا  پیروز نیسـت  نظامی بر دشمنانش  ۀاما او هرگز در غلباست؛ الهی را محقق ساخته  ةوعد
پیروزي را براي پیروانش به پیروزي نبوده است. او بر آن است تا با رنج خود، در پی  اساساً

  ارمغان آورد.
طان اي از سوي شی وسوسهدیدگاه عیساي اناجیل، حکومت و جالل و شوکت زمین در 

شـود کـه تبیـین     تصریح میهاي متی، در تفسیر 15.سجده براي غیر یهوه است ةثمر و صرفاً
 آرنـد ریمـرز  هـاي انجیـل متـی بـوده اسـت.       سرآمد برنامـه ملکوت آسمانی عیسی مسیح، 

تأکیـد   ها را سی و دو مرتبه به کار برده است تا انجیل متی عنوان ملکوت آسمان« گوید: می
  16.»نه زمینۀ این حکمرانی، آسمان است، ورزد که عرص

تابــد و هرگــز  نمــیبراســتفاده از خشــونت را ، اش در اجــراي برنامــه، عیســاي ناصــري
دیـب و  أاسـرائیل را ت  شود تا دشـمنانش از بنـی   خواهد یا امکانش براي وي حاصل نمی نمی
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ـ نامـد،   او وارثـان خـود را رسـول مـی     17کنـد. مفهوم جدیدي از اسرائیل را ابـراز   امیـران  ه ن
آنجا کـه  آموزد که خدمتکاران مردم باشند، نه خدایگان ایشان.  او شاگردانش را می 18.جنگی

  گوید: می
 بر، شوند می شمرده ها امت حکّام که آنانی دانید می: گفت ایشان به، خوانده را ایشان عیسی
 نخواهـد  چنـین  شما میان در لیکن؛ ندا مسلّط ایشان بر بزرگانشان و کنند می ریاست ایشان

 بـر  ممقد خواهد هرکه و باشد شما خادم، شود بزرگ شما میان در خواهد هرکه بلکه؛ بود
 خـدمت  تـا  بلکه؛ شود مخدوم تا نیامده نیز انسان پسر که زیرا؛ باشد همه غالم، شود شما
  19د.کن بسیاري فداي را خود جان تا و کند

این فراز از عهـد جدیـد بـه     است: در تفسیر خود بر این بخش از عهد جدید آورده 20مایلز
خدا باشـند؛ همـو کـه     ةارادگزار  خدمتیگانه فرزند و سان عیسی،  آموزد که به حواریون می

  بود.آماده اري زگ خدمتبراي پیش از دیگران 
  21.و شبانیبلکه براي خدمت اند براي آقایی و سروري؛  حواریون فراخوانده نشده

دهد که خود را براي تازیانـه خـوردن و عـذاب     شاگردانش را تعلیم می موعود ناصري،
  گوید: سازند و نه براي جنگیدن یا حکم راندن. او میآماده کشیدن 

 کنایس در و سپرد خواهند شوراها به را شما که زیرا؛ کنید احتیاط خود براي از شما لیکن
 تـا  کرد خواهند حاضر من خاطره ب پادشاهان و حکّام پیش را شما و زد خواهند ها تازیانه

 شما چون و شود موعظه ها امت تمام بر اول انجیل که است الزم و شود شهادتی ایشان بر
 به ساعت آن در آنچه بلکه؛ مباشید متفکّر و بگویید چه که میندیشید، کنند تسلیم، گرفته را

 برادرِ گاه آن. است القدس روح بلکه، نیستید شما، گوینده زیرا؛ گویید را آن،  شود عطا شما
؛ برخاسـته  خـود  والـدین  بـر  فرزندان و سپرد خواهند هالکت به را فرزند پدرِ و را برادر
 خواهنـد  دشـمن  را شـما ، مـن  اسم جهته ب خلق تمام و رسانید خواهند قتل به را ایشان
  22.یابد نجات همان، کند صبر آخر به تا هرکه اما؛ داشت

نظرهـایی وجـود دارد. در جـایی     اخـتالف دانـان مسـیحی،    میان االهیدر تفسیر این فرازها، 
ا را بـه صـلح مطلـق    زیـرا عیسـی مـ   شود که باید در این فراز، بیشتر دقت کـرد؛   تصریح می

؛ »ها موعظـه شـود   انجیل بر تمام امتاول، الزم است که «گوید:  چراکه میفرانخوانده است، 
ل رنج و مصیبت براي امت مسیحی بـدون  این است که تحمة کنند بیاندر واقع این مطلب، 

ـ ند است و انتهایش نیز، انجام اقدام متقابل، حرکتی ابدي نیست و اقدامی زمانم ت اتمام حج
چراکـه خـدا   ل نیست؛ دیگر جایی براي مالحظه و تحمها است و پس از ابالغ پیام،  بر امت

  23.نکرده است هرگز کسی را بدون اخطار قبلی داوري
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  گوید: دهد و می تفسیري دیگر به دست می 24،هنري متیاما 
(و  شـیپورهاي جنـگ شـوند    ۀپاچ کند که آنها نباید دست عیسی حواریونش را گوشزد می

سـت و  ها در جنگ بلکه باید از آن احساس خطر کنند. گناه مادرنگ به جنگ درآیند)؛  بی
مـردم بیشـتر درگیـر    هـایی،   امـا در زمـان  ؛ گیرنـد  ها از شهوت آدمیان سرچشمه می جنگ
امـا بـه زودي و بعـد از رفـتن     اي زاده شد که صلح بیشتر بود،  ند. عیسی در زمانها جنگ
ها بر ضد دیگـر   و حکومتها بر علیه دیگر ملل،  ها غالب خواهند شد و ملت جنگ ،عیسی

  ها برخواهند خاست. حکومت
هـا قـوانین    د؟ چراکـه در جنـگ  کـر سان چه کسی بر ایشان انجیل را موعظـه خواهـد    و آن

 ؛موریت خـویش را دنبـال کنیـد   أاما این نباید شما را متعجب کند و شما باید م 25.ندا ساکت
  26.ست بر عقوبت نابکاري یهودیانة خدا(نه کار شما که) اراد زیرا جنگ

  جنگ ةاعمال رسوالن و آموز
چگـونگی  تصـویري از  دهـد. اعمـال رسـوالن،     راه مسیح را ادامه مـی ، کلیساي نخستین نیز

 ،تنهـا سـالح ایشـان   کنـد کـه در آن،    برخورد رهبران مسیحیت با دشمنان خود را رسم مـی 
اسـت کـه   اي  نشـدنی  وصفریزي  کشتار، شکنجه و خونبرابر خدمت و موعظه به مردم در 

  27.دکنن ریزي می یهودیان طرح عموماً

  جنگ ةلئو مس هاي پولس نامه
قـدم شـده. او بهتـرین     گناهکاران پیش ۀخدا خود بر ایجاد صلح و آشتی با دشمنانش و هم

خاطر انسان و نجـات او قربـانی کـرده    ه را براي رنج کشیدن ب(یگانه فرزندش) خود  ۀداشت
کنـد کـه در    ریـزي مـی   برخورد با دشـمنان پایـه  چگونگی اصلی را براي . این خود، 28است
  بدان اشاره شده است: پولسهاي  نامه

 بـا  کنیـد  خوشـی . مکنید لعن و بطلبید برکت، کنند جفا شما بر که آنانی بر؛ بطلبید برکت
 چیزهـاي  در و باشـید  داشته فکر همان یکدیگر براي. ماتمیان با نمایید ماتم و خوشحاالن

 عوض به را کس هیچ. مشمارید دانا را خود و نمایید مدارا ذلیالن با بلکه؛ مکنید فکر بلند
 قـدر ه ب است ممکن اگر. بینید نیکو کارهاي تدارك، مردم جمیع پیش. مرسانید بدي بدي،

 را خشـم  بلکه؛ مکشید را خود انتقام! محبوباناي  .بکوشید صلح به خلق جمیع با خود ةقو
 خـواهم  جـزا  من، است من آنِ از انتقام که گوید می یهوهاست،  مکتوب زیرا؛ دهید مهلت

 اگر زیرا؛ نما سیرابش، است تشنه اگر و کن سیر را او، باشد گرسنه تو دشمن پس اگر؛ داد
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 بـه  را بـدي  بلکه؛ مشو بدي مغلوب. انباشت خواهی سرش بر آتش اخگرهاي، کنی چنین
  29.ساز مغلوب نیکویی

ند. عبـاراتی ایـن   فهم ها به روشنی ممنوعیت جنگ را می ن کتاب مقدس از این بخشامفسر
 ،خورد که معتقـد اسـت نیکـی بـه دشـمنان      به چشم میگونه تفسیرها  وفور در اینبه چنین 

آمـوزد برحـذر باشـید از اینکـه مغلـوب       عیسی است. او مـی هاي  فرمانتعالیم و  ۀروح هم
پیمـودن راه ایشـان در دشـمنی و جنـگ اسـت و      شـدن،  دشمنان شوید و مغلوب دشمنان 

سیر کـردن گرسنگانشـان و   ، زي از نیکی به آنهاخواند بر پیروزي بر ایشان و این پیرو فرامی
  30.گیرد ایشان سرچشمه میتشنگان نوشانیدن 

  جنگمسئلة و ها  ديگر رساله
، ت صـلح سـنّ رویارویی با دشمنان، ت به روشنی پذیرفته شده که سنّمسئله  در عبرانیان این

 ةزاییـد  آن را، جنـگ مسـئلۀ   بـا نگـاهی منفـی بـه     یعقوب ۀرسال 31.صبر و مدارا بوده است
مسـیحی   ۀجامعرویارویی فرایندي از نوع ، پطرسۀ نام 32.کند ها معرفی می شهوات و هوس
 33آزمون ایمان او ۀآدمی و الزم ۀاو رنج را شایستکشد.  رو را به تصویر می با مشکالت پیش

در و  34دانـد  ت مسـیح مـی  و نبرد سنّجنگ و مرگ با رنج و مصیبت در راه هدف را منهاي 
ـ (رنج بـراي انسـان،   راه نجات را پیمودن همین الگو تنها پایان،  در برابـر  هـا   سـختی ل تحم

  35.کند را تنها راه نجات معرفی می )با ایشاندرگیري جاي جنگ و ه دشمنان ب

  مكاشفه و بره جنگ
هاي عهد جدید است. ایـن اثـر بـه     رکن اصیل باور آخرالزمانی در مجموعه نوشتهمکاشفه، 

اما چنین بـه نظـر   ، دهد هاي متعدد در عصر پایانی می درگیري روشنی خبر از بروز جنگ و
  است.شبیه طرف  این نوشته، به یک ناظر بیدیدگاه کلیسایی از ۀ رسد که نقش جامع می

خون بره و شهادت کلمه به دسـت   ۀدر سایپیروزي نگرد که  چنین میة مکاشفه، نگارند
  36خواهد آمد.

  پنج فرمان صلح در عهد جديد
کـر  ذمحوري باشد در بـاال   ید دیدگاه صلحؤتوانست م هایی که میجدید، فراز عهد ۀبا مطالع

صـولی را بـه دسـت    توان ا عهد جدید میهاي  نوشتهپارچه به مجموع  اما با نگاهی یک؛ شد
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 ،ترین این اصـول  دهند. مهم محوري را شکل می ر صلحپایه و مبناي تفکّآورد که این اصول، 
  گزارشی از یکایک آنها ذکر شده است. ذیلپنج فرمان هستند که در 

  شق االهي. ع۱
د که بر معناي مشترك عشق با قدري تفاوت نسبت در زبان یونانی، واژگانی چند وجود دار

هـاي عالقـه    جنبـه )، φιλέω )fē-le'-ōدر برخـی از آنهـا چـون    کنـد.   مـی به یکدیگر داللت 
تـر   رنـگ ) روابـط نسـبی را پر  υἱός )hwē-o'sالفاظی مانند دارد؛ تري  اهمیت فزون، جنسیتی

تراز خـود بـر حـب     ) بیشتر از واژگان همἀγάπη )ä-gä'-pā ةواژ. در این میان، کنند میبیان 
  کند. میتأکید  خدا و عشق به آفریدگار

ور ایـن  بلکـه منظـ  لفاظ به جاي یکدیگر به کار نروند؛ البته این بدان معنا نیست که این ا
؛ دارنـد هایی با یکدیگر  تفاوتکشند  در معنایی که به دوش میاست که الفاظ به دقت ادبی، 

) در عهد جدید به معناي عاشق خـدا  φιλόθεος «)fē-lo'-the-os«ة شاهدیم که واژرو،  از این
  .است) the-o's( θεός) و φίλος )fē'-losشود که ترکیبی از  استفاده می

شـده   فراز از عهد جدیـد ذکـر   106بار در خالل  116) بیش از ἀγάπη )ä-gä'-pā ۀکلم
ماننـد دسـتگیري از   ( به معناي عشق به خدا یا اعمال نیک ناشی از محبـت  است که عموماً

  37است. )دیگران
دارد. در نامـه   میمن ارزانی ؤالقدس به م اي است که روح هدیهعشق الهی در مسیحیت، 

 در خـدا  محبـت  کـه  زیـرا ؛ شـود  نمی شرمساري باعث امید و« :خوانیم چنین میبه رومیان، 
  38.»است شده ریخته، شد عطا ما به که القدس روح به ما هاي دل

  شود: گونه به تصویر کشیده می هاي عشق الهی این آداب و ویژگی
 صدادهنده نحاس مثل، باشم نداشته محبت و گویم سخن فرشتگان و مردم هاي زبان به اگر

 و بـدانم  را علـم  همـۀ  و اسرار جمیع و باشم داشته تنبو اگر و ما شده کننده فغان سنج و
 و. هسـتم  هیچ، باشم نداشته محبت و کنم نقل را ها کوه که بحدي، باشم داشته کامل ایمان

 نداشـته  محبت و شود سوخته تا بسپارم را خود بدن و دهم صدقه را خود اموال جمیع اگر
 و کبر، محبت؛ برد نمی حسد، محبت. است مهربان و حلیم، محبت. برم نمی سود هیچ، باشم
 و گیـرد  نمـی  خشـم ؛ شـود  نمـی  طالب را خود نفع و ندارد ناپسندیده اطوار؛ ندارد غرور

 چیز همه در. کند می شادي راستی با ولی؛ گردد نمی وقت خوش ناراستی از ،ندارد سوءظنّ
 متحمـل  را چیـز  هـر  واسـت   امیـدوار  حال همه در. نماید می باور را همه و کند می صبر
 .باشد می
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 زایـل ، علـم  اگر و شد خواهد نیست، باشد ها نبوت اگر اما و شود نمی ساقط هرگز محبت
 ،آید کامل که هنگامی لکن؛ نماییم می نبوت جزئی و داریم علمی جزئی زیرا؛ گردید خواهد
 فکر طفل چون و زدم می حرف طفل چون، بودم طفل که زمانی. گردید خواهد نیست جزئی

؛ کـردم  تـرك  را طفالنه کارهاي، شدم مرد چون اما، نمودم می تعقّل طفل مانند و کردم می
ـ  وقت آن لکن؛ بینیم می معما طوره ب آینه در الحال که زیرا  معرفتـی  جزئـی  اآلن. رو هروب
 بـاقی  چیز سه این الحال و ام شده شناخته نیز چنانکه؛ شناخت خواهم آن وقت لکن ؛دارم
  39.است محبت، اینها از بزرگتر اما؛ محبت و امید و ایمان یعنی: است

عیسـی اسـت. وي   دیـدگاه  ترین حکـم شـریعت از    تورات و مهم ۀتفسیر همعشق به خدا، 
  گوید: می

 کـدام  !اسـتاد اي  :گفـت  کرده سؤال امتحان طریق به وي از، بود فقیه که ایشان از یکی و
 دل همۀ به را خود خداي، یهوه اینکه: گفت را وي عیسی است؟ تر بزرگ شریعت در حکم

  40.اعظم و ّل او حکم است این. نما محبت خود فکر تمام و نفس تمام و
 که محبت به دشمنان را نیز دربـر ه است چنان گستردـ با اوصافی که گفته شد  ـ عشق الهی  

  گیرد: می
  ؛کـن  عـداوت  خـود  دشمن با و نما محبت را خود ۀهمسای است: شده گفته که اید شنیده

  ،خـود  کننـدگان  لعـن  بـراي  و نماییـد  محبـت  را خود دشمنان که گویم می شما به من اما
  فحـش  شـما  بـه  کـه  هر به و کنید احسان، کنند نفرت شما از که آنانی به و بطلبید برکت

؛ شـوید  پسـران ، اسـت  آسـمان  در کـه  را خود پدر تا کنید خیر دعاي، رساند جفا و دهد
؛ باراند می ظالمان و عادالن بر باران و سازد می طالع نیکان و بدان بر را خود آفتاب زیراکه

 گیران باج آیا دارید؟ اجر چه نمایند می محبت را شما که نمایید محبت را آنانی هرگاه زیرا
 آیـا  داریـد؟  فضـیلت  چـه  ،گوییـد  سـالم  فقط را خود برادران هرگاه و کنند؟ نمی چنین
 اسـت  آسـمان  در کـه  شـما  پدر که چنان؛ باشید کامل شما پس کنند؟ نمی چنین گیران باج

  41.است کامل
  گوید: در تفسیر این فرمان می هنري متی

همشـهریان،   منظورشـان صـرفاً  برنـد،   کار میه وقتی کلمه همسایه را بدانشوران یهودي، 
ـ  ا کیشانشان است و همینان خونان و هم هم امـا  ؛ وندند که باید با چشم دوستی نگریسـته ش

بـه   ؛ارزانی کنیم ۀآموزد تا تمام هر آنچه خوبی در توان داریم بر هم عیسی مسیح ما را می
سان که دیگـران   ویژه (افزون بر حیات مادي) بر روح ایشان. ما باید همه را دعا کنیم. آن

از گونه  ما باید دشمنی را نیز به خوبی پاسخ دهیم... اینگویند،  خوبی را با خوبی پاسخ می
  42.کنیم تا ما را فرزندان خویش قرار دهد خدا استدعا می
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 ترويج صلح
شده  ) ذکرεἰρήνη )ā-rā'-nāیونانی  ةواژـ جز یک مورد  ه بـ هاي عهد جدید   در تمام رساله

  آمیز و دوستانه با دیگران است. زیستی مسالمت است که به معناي هم
 ۀرف که بـه عنـوان یـک وظیفـ    نه چون یک توصیه صآمیز ـ   زیستی مسالمت صلح و هم

از آدمـی سـاقط   اي که تا تـوان در بـدن وجـود دارد،     وظیفهشود؛  منان ذکر میؤدینی براي م
  شود. نمی

نبـوده و بیگانگـان را نیـز    منحصـر  کیشـان   اصل مدارا و صلح در تعامل با دیگران به هم
  این وظیفه چنین آمده است:رومیان، دربارة گیرد. در نامه به  دربرمی

 را خود انتقام! محبوباناي  .بکوشید صلح به خلق جمیع با خود ّه قو قدره ب است ممکن اگر
 مـن  آنِ از انتقـام  کـه  گوید می یهوه است مکتوب زیرا؛ دهید مهلت را خشم بلکه؛ مکشید

 تشـنه  اگـر  و کـن  سـیر  را او، باشد گرسنه تو دشمن اگر پس؛ داد خواهم جزا من، است
 مغلـوب . انباشت خواهی سرش بر آتش اخگرهاي، کنی چنین اگر زیرا، نما سیرابش ،است
  43.ساز مغلوب نیکویی به را بدي بلکه؛ مشو بدي

 جويي نفي انتقام
تـوان ایـن حقیقـت را دریافـت کـه       مـی خی از قطعاتی کـه بـدانها اشـاره شـد،     با بررسی مفاد بر

مـوارد   و درشـود  تلقّـی   مسـیحیت در پذیرفته شده تواند یک رفتار دینی  جویی چندان نمی انتقام
  است.تبدیل شده سان جایگزینی براي آن  اندیشی بهمسئله نکوهش، و خیر ایننیز،  متعدد

  کند: منان چنین سفارش میؤبه مواقعیت کتاب مقدس با توجه به این 
 شـما  بـه  مـن  دندانی لـیکن  به، دندانی و چشمی به چشمی، است شده گفته که اید شنیده

 را دیگـري  ،زنـد  طپانچه تو راست رخسارة به هرکه بلکه؛ مکنید مقاومت شریر با گویم می
 خـود  عباي، بگیرد را تو قباي و کند دعوا تو با خواهد کسی اگر و بگردان او سويه ب نیز
. بـرو  او همـراه  میل دو، سازد مجبور میل یک براي را تو کسی هرگاه و واگذار بدو نیز را

 را خـود  روي، خواهـد  تـو  از قـرض  کـه  کسی از و ببخش بدو، کند سؤال تو از هرکس
  44.مگردان

 پادشاه االهي
آنچه با آمدنِ عیسی براي یهودیان منتظر روي داد، سلسـله وقـایعی بـود بسـیار متفـاوت از      

نـه نسـبش بـا داوود سـازگار     خوانَد،  ها. عیسایی که اکنون خود را پادشاه یهود می پیشگویی
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در  دائمـاً که شده تبدیل است و نه حتی توان مقابله با دشمنانش را دارد. عیسی به پادشاهی 
  .است حال سفر و اسارت

 ۀتوانست انهـدام هرگونـه ایمـان بـه او را در پـی داشـته باشـد و حلقـ         این وضعیت می
باوري جدیـد از مفهـوم اسـرائیل،     ۀنوبت رسید به ارائرو،  ایناز ؛ حامیانش را پراکنده سازد

  پادشاهی و رنج.
جهـانی و االهـی وعـده داده     در این بازخوانی نوین، اعتقاد به یک پادشـاهی عظـیم، آن  

بخشـش   ن بـه او و اعمـال نجـات   امنـ ؤعیسـی اسـت و م  شود که فرمانرواي مطلـق آن،   می
  گوید: میباره  توانند از فیض حضور در آن برخوردار شوند. عیسی خود در این می

 جهـان  ایـن  از مـن  پادشـاهی  اگر. نیست جهان این از من که پادشاهی داد جواب عیسی
 ایـن  از من پادشاهی اکنون لیکن؛ نشوم تسلیم یهود به تا کردند می جنگ من ّام خد، بود می

  45.نیست جهان
را با امیـد   آنهاثانیا؛ و کرد منان آسان ؤم را براي تازهها  تحمل سختی اوالًترویج این اندیشه، 

اي کـه   وعـده داد؛  مـی وعده به انتقام نهایی از ستمکاران  ،به برپایی حکومتی مقتدر و فراگیر
  منطقا نوعی مماشات در برخورد را در پی داشت.

 ارزش حيات انسان
بـه  اسـت؛   اي ویژه انسان موجودي شایسته و آفریدههیات مسیحی، رایج از االتلقّی  در یک

رسـد   دهد و در نهایت کار به جایی می هرچه دارد انجام میاي که خدا براي نجات او،  گونه
تـا ایـن پسـر     آدمی سـازد  ۀشود تا براي نجات انسان، یگانه پسرش را فدی که خدا بر آن می

 ،باشد تا آدمـی ه خاطر نوع انسان، جسم پذیرد، عذاب شود و به صلیب رود؛ محبوب خدا ب
  مهیاي ملکوت گردد.

زدن بـه او را  گرفتن جان او یـا لطمـه    پس کسی حقّخداست؛  ةان مخلوق و آفریدانس
  مگر به خواست خدا.ندارد؛ 

عهد جدید انسان را به نهایـت صـلح و دوسـتی فـرا     با توجه به پنج اصلی که ذکر شد، 
  و بسیار گسترده.خواند. فراخوانی عام، دربرگیرنده  می

  محوري جنگ
اي  معتقد است که وضعیت موجود در مسیحیت باستان به گونـه محوري،  دیدگاه مقابل صلح

درپـی   پیهاي  سفارشامکانی براي برخورد با مخالفان وجود نداشت و  رقم خورد که عمالً
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در  حلـی بـراي بقـا    رفتـاري اصـیل کـه راه    ۀنه یک توصـی به حیات خنثی در برابر دشمنان، 
  وضعیت اضطراري بوده است.

هایی مسیحایی که در یهودیـت   مسیحی با توجه به آموزه ۀجامع ،اوالًاین گروه معتقدند 
بـا توجـه    این نه انتظاري به گزاف که ،مقتدر را داشتند و ثانیاً یانتظار پادشاه ،وجود داشت

از اسـت؛   هیـاتی داشـته  اي اال الجمله بـراي مسـیحیان پشـتوانه    فیبه معتبر بودن عهد عتیق، 
اسـاس  ۀ یهودي و هم براساس اندیشباید، پس هم بر اگر همو باشد که عیسی مسیحرو،  این

  باشد.پیروزمند براي مسیحیان فرمانروایی مقتدر و پادشاهی باید االهیاتی عهد عتیق  ۀپشتوان
نظـر  تأییـد   هـا و شـواهدي را بـراي    نمونـه محوري با واکاوي عهد جدید،  دیدگاه جنگ

  دهد. ه میئخویش ارا

  مآبانه هاي جنگ توصيه
یک استاد اخالق یا معلـم  سفارش سنخیتی با  دارد که اساساًفراوان هایی  توصیهعهد جدید 

  ماند. به شاگردانش ندارد و بیشتر به فرامین نظامی پیش از آغاز عملیات جنگی می
  گوید: عیسی در آغاز انقالب اجتماعی، دینی و سیاسی خود چنین می

 بلکـه ؛ بگـذارم  سـالمتی  تـا  ام یامـده ن. بگذارم زمین بر سالمتی تا ام آمده که مبرید گمان
 از را عـروس  و خـویش  مـادر  از را دختر و خود پدر از را مرد تا ام آمده که زیرا؛ را شمشیر

  .بود خواهند او خانۀ اهل ،شخص دشمنان و سازم جدا مادرشوهرش
 را دختـر  یا پسر هرکه و نباشد من الیق، دارد دوست من از بیش را مادر یا پدر هرکه و

 ،نیاید من عقب از برنداشته را خود صلیب هرکه و نباشد من الیق، دارد دوست زیاده من از
 خاطره ب را خود جان هرکه و سازد هالك را آن، دریابد را خود جان که هر. نباشد من الیق
  46.یافت خواهد را آن، کرد هالك من

  دارد: ابراز میاشاره به این قسمت از انجیل متی،  با بی. دبلیو. جانسونز
شري که در ؛ مگر با چیرگی بر شرح را محقق سازد و این ناشدنی است، مسیح آمده تا صل

 ،انجیل و راسـتی بـراي شـر و بـدي     ۀمسیر صلح جاي گرفته است. بنابراین هماره موعظ
اش بـه زیـر    برانگیزاننده خواهد بود. شر خواهد کوشید تا صلح و امن را پـیش از برتـري  

ـ  به وسیلۀ مسیح صـلح اسـت،   وعده داده شده  م بزرگکشد. از آنجا که فرجا ۀ پـس نتیج
خواهـد  برنـد)،   (یی که راه به صلح مـی ها ریزي ها و خون مخالفتسریع و الجرمِ آمدنش، 

  47.بود
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گویـد.   آخرین وصیت خود را به شاگردانش مـی اندکی پیش از دستگیر شدنش،  عیسی
ل حیات مکتب ئترین مسا مهمة رنددربردانین است که آخرین وصایاي یک رهبر، چ معموالً

 ،اش است. پس انتظار این است که وصیت عیسـی بـه شـاگردانش    او و ضامن بقاي اندیشه
هـاي او در ادوار گذشـته و ضـامن حیـات مکتـب نوبنیـانش در آینـده         توصیه ۀهم ةعصار
  48.باشد

  گوید: او به شاگردان چنین می
 چیـز  هـیچ  بـه ، فرستادم کفش و دان توشه و کیسه بی را شما که هنگامی: گفت ایشان به و

 و بردارد را آن، دارد کیسه هرکه اآلن لیکن: گفت ایشان به پس؛ هیچ: گفتند شدید؟ محتاج
 بـه  زیرا، بخرد را آن فروخته را خود جامۀ، ندارد شمشیر که کسی و را دان توشه همچنین

 ؛شد محسوب گناهکاران با یعنی؛ رسد انجام به باید می من در نوشته این که گویم می شما
 ایشان به. شمشیر دو اینک !سروراي  :گفتند. دارد انقضا، است من خصوص در هرچه زیرا

  49.است کافی: گفت
ی در غایـت  هایتفسـیر  هـاي انجیـل بـوده و    تـرین بخـش   حاشـیه یکی از پرباال، تفسیر فراز 

  اصطکاك از آن به دست داده شده است.
ین فراز را نحـوي و لغـوي معنـا کـرد؛ بلکـه مسـیح بـا        معتقد است که نباید ا جانسونز
اي چنان بغرنج کـه   آیندههد؛ د خبر از آینده میل و به صورتی سمبلیک، أمخور تعباراتی در

ایـن فرمـان را   ، رابرتسـون امـا   50؛هر کسی در کنار خـود دشـمنی خواهـد داشـت    ، طی آن
ـ   دستوري روشن براي حمله و جنگ می ر دشـمنی کـه آمـدنش    داند؛ جنگی دفـاعی در براب

  51.حتمی است
یک تعلیم از سوي عیسـی نـزد   ـ در صورت امکان  ـ برخورد قهرآمیز با مخالفان  ئلۀ مس

کـه مبلـغ مسـیحیت     پـولس هـاي   نگاشـته رو،  از اینشاگردان به رسمیت شناخته شده بود؛ 
  52.اسلحهو  داوريماالمال است، از مفاهیمی چون جنگ، عدالت، 

  آميز عيسيبرخورد قهر
با سیستم اقتدار اجتماعی یهود، به شدیدترین شکل ممکـن بـا   رویارویی عیسی در نخستین 

  کند. نمادهاي حکومت کاهنی برخورد می
 زد. ر دینی یهود در آن عصر را رقم مـی پرگار تفکّ ۀحاکمیت حاخامی و نقط محلّمعبد، 

انـدازة  اسـت از   اي نشـانه سان نماد حکومت دینی یهـود،   بدیهی است که برخورد با معبد به



   ۷۹ آواي صلح يا نداي جنگ، پژواكي از عهد جديد

 

جدیت عیسی در برخورد قهرآمیز با نظم اجتماعی موجود و عمق تفاوت آنچـه بـه عنـوان    
اند را بـه نمـایش    کنون در انتظارش بودهوار خواهد شد با آنچه یهودیان تاتفکر عیسوي است

  گذارد. می
ژگون ار و وابستگان به ساختار کاهنی را واتج، میز صرافاناینکه عیسی شالق به دست، 

اي کـه   اندیشـه  نه یک حرکت صرفاًرساند که حرکت من،  میبه روشنی این پیام را کند،  می
خواه اجتماعی است که از توسل به خشونت در پیشـبرد اهـدافش بیمـی     یک حرکت تحول

  ندارد.
  دهد: واقعه را چنین شرح می مرقس

 در کـه  آنـانی  کـردن  بیرون به گشت هیکل داخل عیسی چون و شدند اورشلیم وارد پس
 هـاي  کرسـی  و ّافـان  صـر  هـاي  تخـت  و نمـود  شـروع  ،کردنـد  می فروش و خرید هیکل

 تعلـیم  و بگذرد هیکل میان از ظرفی با کسی نگذاشت و ساخت واژگون را کبوترفروشان
 اما شد؟ خواهد نامیده ها امت تمام  عبادت خانۀ، من خانۀ که نیست مکتوب آیا: گفت، داده
 .اید ساخته دزدان ةمغار را آن شما

 ؛سازند هالك چطور را او که شدند آن درصدد، بشنیدند را این کاتبان و کَهنَه رؤساي چون
  53.بودند می رمتحی وي تعلیم از مردم همۀ که چون؛ ترسیدند وي از زیراکه

  كار ثانوي صلح راه
امکـان و پـس از    آمـوزد کـه در صـورت    عیسی در قالب تمثیلی روشن به شـاگردانش مـی  

امـري  رسیدن به اهداف نهضت نوین عیسـوي،  اقدام نظامی به منظور بررسی دقیق شرایط، 
هاي جنگ به خوبی بررسی شـود تـا در صـورت     ها و هزینه البته باید آسیب، پسندیده است

یـک راهکـار ثـانوي اسـت و بـراي زمـانی       شود. براین اساس صـلح،  صالحدید بدان اقدام 
  پذیر یا به صالح نباشد. امکان(رویارویی نظامی) هکار نخستین مطلوب است که را

  گوید: به شاگردانش چنین میباال عیسی به منظور تبیین دیدگاه 
 که نماید تأمل نشسته ّل او اینکه جز، برود دیگر پادشاه با مقاتله براي که است پادشاه کدام

 آیـد؟  می وي بر لشکر هزار بیست با که دارد را کسی مقاومتِ  قدرت، سپاه هزار ده با آیا
؛ کنـد  درخواسـت  او از را صلح شروطتا  فرستاده اي ایلچی، است دور هنوز او چون والّا
 تواند نمی، نکند ترك را خود مایملک (که در این راه) تمام که شما از هریک همچنین پس

  54.شود من شاگرد
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ست، صلح در صورتی پسندیده اسـت کـه اقـدام نظـامی جهـت      باال پیدافراز از گونه که  آن
شایسته است تا پیش از شدن نداشته باشد و براي یک حاکم،  دشمن، امکان اجراییشکست 

 بلکه صرفاًندیشد و در این راستا، هرگز جنگ قبح ذاتی ندارد، هر تصمیمی به عواقب آن بی
پوشـی کـرد و بـه     توان از آن چشم میکه کارشناسان نظامی آن را نافرجام بدانند  در صورتی
  پیش رفت.ۀ بعدي که طرح صلح است، سراغ گزین

  ها پيروي از حكومت
ـ به ویـژه  تعالیم عیسی در نگاهی بسیط  گیرند.  میمواضع مختلفی ها،  حکومتدربارة ادیان 

ـ ـ    اش در عصر پیدایی منـان  ؤخاصـی از شـیوه و سـاختار حکـومتی، م     ۀبدون پیشنهاد گون
معتبـر،  هـا،   داند. بـر ایـن اسـاس حکومـت     میموظف خویش را به اطاعت از قوانین حاکم 

  االطاعه هستند. موجه و واجب
جنگ به منظور گسترش حاکمیت متی، بدیهی است که یکی از اقدامات جاري هر حکو

ۀ منطقـی  گاه الزم آنها به طور مطلق پذیرفته شد،  یا تثبیت آن است. اگر تبعیت از حکومت
 ،سـت. عهـد جدیـد   ها ها به سبب فرمان حکومت ه بودن شرکت در نبردها و جنگموجآن، 
ومـت  اقتـدار و حک داند که هر حـاکمیتی،   ین میچنها را  لزوم فرمانبرداري از حکومت أمنش

 گویا بیشتر بـه قـادر  تر باشد،  هرچه حکومت قويرو،  از اینخود را از خدا به عاریت دارد؛ 
  هاي برتر فرمان ببرید. شود که از قدرت حکم میرو،  دیک شده است؛ از اینبودن خدا نز

دیـدگاه  شـود کـه از    نظامی تا بدانجا به رسمیت شناخته مـی  ةتسلیم در برابر قواي قاهر
برابـر چنـین نیرویـی و بـه هـر دلیلـی،       هرگونه مقاومت در د، مهم در عهد جدی ۀیک رسال

هـم  نه استفاده از شمشیر بـه منظـور در  گودر هرو حاکم است مذموم و محکوم به شکست 
  ن مجاز است.اشکستن نظرات مخالف

  در نامه به رومیان چنین آمده است:
 کـه  آنهـایی  و نیسـت  خدا از جز قدرتی زیراکه؛ بشود برتر هاي قدرت مطیع، شخص هر

 بـا  مقاومـت ، نمایـد  مقاومت قدرت با هرکه حتّی. است شده مرتب خدا جانب از، هست
 نیکو عمل، حکام از زیرا، آورد خود بر حکم، کند مقاومت هرکه و باشد نموده خدا ترتیب

، نشـوي  ترسـان  قـدرت  آن از کـه  خواهی می اگر پس؛ را بد عمل بلکه؛ نیست خوفی را
 لکـن  ؛نیکـویی  به تو براي خداست خادم زیرا؛ یافت خواهی تحسین او از که کن نیکویی
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 بـا  و خداسـت  خادم او زیرا؛ دارد برنمی عبث را شمشیر که چون؛ بترس، کنی بدي هرگاه
  55. شوي... او مطیع که است الزم؛ براي همین هم کشد می انتقام بدکاران از، غضب

  نيروهاي نظامي وصف مكررِ
، کتابی که علماي یهود، کاهنان، صدوقیانیعنی برانگیز خواهد بود که عهد جدید  لمأبسیار ت

از یـک  ، نوازد انتقاد می ۀبا تازیانبه شدت مشاغل رسمی موجود در معبد را  ۀفریسیان و هم
  تجلیل کند.چندمین بار گروه خاص 

همیشـه  انـد،   ة تاریکریزي در آن دور نیروهاي نظامی و لشگریان که نماد جنگ و خون
انسـان بـودن   بـه سـبب   نـه  بدیهی است که این لطف،  اند. د عهد جدید قرار گرفتهمورد تفقّ

افان به تغییـر  باید همچون صرّ؛ زیرا اگر چنین نبود، سرباز بودنشان استجهت ایشان که به 
ایشان را به عمل به وظایف لشگري آنها و تعدي شدند. حال آنکه عیسی،  میسفارش رویه 

 ،خواند. وظایف یک لشگر چیست؟ آیا جنـگ بـا دیگـران    مینکردن از قوانین و فرامین فرا
  ودي جنگاوران نیست؟وج ۀترین فلسف اصلی

اخالقی و تمجید از نظامیان کـه در پـایین   هاي  پر است از توصیهجاي عهد جدید،  جاي
  کنیم. به برخی از آنها اشاره می

 نظير خواندن وي من بيؤشفاي خادم ميرسپاه و م
: گفـت ، نمـوده  التمـاس  بـدو  و آمد وي نزد اي یوزباشی، شد کفرناحوم وارد عیسی چون و
 مـن : گفـت  بـدو  عیسـی . است متألّم ّت شده ب و خوابیده خانه در مفلوج، من خادم آقا اي(

 سـقف  زیـر  کـه  ام نـی  آن الیق !آقااي  :گفت جواب در یوزباشی. داد خواهم شفا را او، آمده
 زیـر  مردي، نیز من زیراکه؛ یافت خواهد تصح من خادم و بگو سخنی فقط بلکه، آیی من

 دیگـري  به و رود می، برو گویم یکی به چون. دارم خود زیردست را سپاهیان و هستم حکم
 شـنید  را سـخن  ایـن  چـون  عیسـی . کنـد  مـی ، بکن را کار فالن، خود غالم به و آید می، بیا

 اسـرائیل  در ایمـانی  چنـین  که گویم می شما به آینه هر: گفت خود همراهان به شده متعجب
 ابـراهیم  بـا  آسمان ملکوت در آمده مغرب و مشرق از بسا که گویم می شما به و ام نیافته هم
 در شـد  خواهنـد  افکنـده  بیـرون ، ملکـوت  پسـران  اما؛ نشست خواهند یعقوب و اسحاق و

  56.باشد دندان فشار و گریه که جایی؛ خارجی ظلمت
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 الهام و مكاشفه يوزباشي
 مقدس ۀفرشت از، نام نیک یهود ۀطایف تمام نزد و خداترس و صالح  مرد، یوزباشی کرنیلیوسِ

، بـرده  خانـه  به را ایشان پس؛ بشنود تو از سخنان و بطلبد خود خانۀ به را تو که یافت الهام
 بـرادران  از نفر چند و شد روانه ایشان همراه برخاسته پطرس، روز آن فرداي وکرد  مهمانی

  .رفتند او همراه یافا
ه، خوانـد  را خـود  خاص دوستان و خویشان کرنیلیوس و شدند قیصریه وارد دیگر روز

 هـایش پا بـر  کـرده  اسـتقبال  را او کرنیلیوس، شد داخل پطرس چون. کشید می ایشان انتظار
 و. هسـتم  انسان، نیز خود من. برخیز: گفت، برخیزانیده را او پطرس اما؛ کرد پرستش، افتاده

 هستید مطّلع شما: گفت بدیشان پس؛ یافت کثیر جمعی، درآمده خانه به کنان گوو گفت او با
 خـدا  لـیکن ؛ اسـت  حرام، آمدن او نزد یا کردن معاشرت اجنبی شخص با را یهودي مرد که
 ،شـما  خـواهش  مجـرّد  بـه  جهت این از. نخوانم نجس یا حرام را کس هیچ که داد تعلیم مرا
  .اید خواسته مرا چه براي از که پرسم می الحال و آمدم تأمل بی

 نهـم  ساعت در و بودم می دار روزه ساعت این تا این از قبل روز چهار: گفت کرنیلیوس
اي  :گفـت  و بایسـتاد  مـن  پـیش  نورانی لباس با شخصی ناگاه که کردم می دعا خود خانۀ در

 یافـا  به پس. گردید یادآور خدا حضور در تو صدقات و شد مستجاب تو دعاي! کرنیلیوس
 دریـا  کنـارة  بـه  دبـاغ  شمعون خانۀ در که نما طلب را پطرس به معروف شمعونِ و بفرست
  57.راند خواهد سخن تو با، بیاید چون او. است مهمان

موارد دیگري نیز از این دسـت وجـود دارنـد کـه از گـرایش عیسـی و شـاگردانش بـه         
  58حکایت دارند.نظامیان و لشگریان 

  پادشاه شمشير دهان
مربـوط  همیشه اصل مشترکی در ادیان الهی وجود دارد که به بـاز آمـدن فرمـانروایی الهـی     

 ةوعدشود. عیسی خود، موعودي است که در مسیحیت،  تعبیر می »موعود«است و از آن به 
خـاص از موعـودش   وصـفی   ،این است که هر دینیمهم داده شده است. نکته او بازگشت 

هاي وي در عصر  کنند و به فعالیت کارکرد او را بیان می که عموماًهایی  وصفدهد.  ه میئارا
  اند.ناظر پایانی
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اند، در جهان  بسیاري از آرزوهایی که اهالی دین در جهان امروز آنها را به دست نیاورده
حیت باستان نیز از همـان ابتـدا،   منتظر فعلیت یافتنش هستند. مسیپایانی و به دست موعود، 

هاي خونینی به پا خواهد کرد و  جنگدهد که با آمدنش،  آمدن فرمانروایی الهی را می ةوعد
ریـزي اسـت.    تمجید همراه با خـون شود،  فی که از وي می. وصري خواهد نمودهمه را داو

  خدا. ۀعین حال کلمآور و در آمیز، جنگآلود، قهر فرمانروایی با لباس خون
؛ توان چنین نتیجه گرفت که ممکن نیست جنگ بد باشـد  میبا توجه به آنچه گفته شد، 

مسیحی بـه   ۀتواند ممنوع باشد و جامع جنگ نمیاما فرمانروایی الهی داشته باشد؛ همچنین 
  شده باشند.سفارش انتظارش 

  شود: دهان چنین در مکاشفه وصف میفرمانرواي شمشیر
 عـدل  بـه  و دارد نامّ  حق و امین سوارش که سفید اسبی ناگاه و گشوده را آسمان دیدم و

 اسـمی  و بسیار افسرهاي سرش بر و آتش شعلۀ چون چشمانش وکند  می جنگ و داوري
 او نام و داردتن  بر آلود خون اي جامه و. داند نمی را آن کس هیچ، خود جز که دارد مرقوم

 سفید کتان به و سفید هاي اسب بر، ندا آسمان در که لشکرهایی و خوانند می »خدا ۀکلم« را
 هـا  امـت  آن به تا آید می بیرون تیز شمشیر دهانش از و آمدند می او عقب از، ملبس پاك و

 خشـم  و غضب خَمر چرخُشت او وکرد  خواهد حکمرانی، آهنین عصاي به را آنها و بزند
 یعنـی ؛ است مرقوم نامی، او ران و لباس بر و َد افشُر می خود پاي زیر را مطلق قادر خداي
  59.ّاالرباب رب و پادشاهان پادشاه

  گيري نتيجه
پرالتهـابی را  روزهـاي بسـیار   ؤمنـان مسـیحی،   کـه م  ةشـد  عهد جدیـد در فضـایی نگاشـته   

مورد اتهـام و تحـت تعقیـب قـرار     ۀ یهودیان و نیز قدرت حاکم، گذراندند و هم از ناحی می
  گرفتند. می

توان انتظار داشت که االهیات مکتوب به صراحت از مبانی نظري ورود  در این فضا نمی
لیـت  به نبردها یا قوانین جنگ سخن رانده باشد. عهد جدید نیز بر همین منوال اسـت و قاب 

این کتـاب را بشـارت   دانان مسیحی،  غلب االهیاجنگ را دارد. از چندگانه  هايتفسیرئۀ ارا
گـرو   ي ایـن صـلح، در  معتقدند ایجـاد و پایـدار   در عین حالدانند.  ها می صلح براي انسان

گروهی تـرویج صـلح در عهـد جدیـد را     برابر نیز، اقتدار در مبارزه با شر و بدي است. در 
  دانند. تنش عصر نگارش آن میۀ پرمند و معلول جبر زمان نگاهی وضعیت ةزایید
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تفسـیر مسـیحی از   براسـاس  امـا  ۀ دین دانسـت؛  توان آین منان را نمیؤروي رفتار مبه هر
مسـیحیت چنـین    ةتـوان دربـار   مـی که حامی کلیساست، القدس  حضور و الهام مستمر روح

تفسیر عملی و عصـري عیسـی   مرتبط با او، ۀ اسقفان ها و حلق داشت که رفتار پاپبرداشتی 
همـان حجیـت را دارد کـه مـتن کتـاب      ۀ مسـیحی،  هاي رسمی آن براي جامع است و بیانیه

  مقدس.
هـا و   هـا، حکومـت   مسـیحیت بـا امپراتـوري   ة گذري کوتاه بر تـاریخ پـرتنش و تنیـد   با 

بـه  ــ   بر خالف ظهـوراتش ـ توان گفت که گویا عهد جدید   درپی اجتماعی می تحوالت پی
آن خواهـد بـود   ناچار عنصر تبدیل شده است که جنگ، اقتدار، حاکمیت و قدرت  ۀنام مرام

مـادر  نبـودش بـه روشـنی،    تا کتاب تواضع در برابر دشمنان و عشق به مخالفان. عشقی کـه  
سـیخته پـس از   گ مسـیحی، کشـتار لجـام    هاي ههاي صلیبی، نبردهاي طوالنی میان فرق جنگ

برخـی  بـه وسـیلۀ   کهانـت جنـگ در دو جنـگ جهـانی      داريِ عهـده  تاًانقالب فرانسه و نهای
  دانان مسیحی است. االهی
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