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 فهرست مطالب 

 
 مقدمه ( ۱)

 زمینه پیش( ۲)

 نویسنده

 سنتی  نگرش  

 شخصی  چۀتاریخ   

 مخاطب اصلی 

 دلیل نگارش 

 مکان   

 زمان   

 هدف   

 ( ساختار و محتوا ۳)

 درود

 حکمت و شادی 

 حکمت و اطاعت 

 عمل   

 تبعیض  

 ایمان   

 حکمت و صلح 

 زبان   

 دو نوع حکمت   

 تنازعات درونی   

 حکمت وآینده 

 نقشه کشیدن   

 اندوزی ثروت   

 انتظار صبورانه   

 حکمت و دعا 
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 مقدمه
  ید . دار یدتان هست از دوستان   یکی   یا در ابر یا خود با خواهر   یدر  دوران رشد و کودک   ید کن  یال لحظه خ  یک

شما، کنار شما    ی شخص در اکثر مواقع زندگ  ین . اشوید ی و با هم بزرگ م  گیرید ی م   یادبا هم    کنید،ی م   یبا هم باز 

  یسی، برادر ع  یعقوب،  یاست. خُب، برا  یده«برگز  همانکه »  کندی برادر شما ادعا م  یاخواهر    ،روز، دوست  یکبوده و  

موعود باشد. اما بعدها در    ی همان منج  یسیشک کرد که ع  ی جوان  ی هادر سال   یعقوب.  یستن  یالی داستان خ  ینا

را نوشت که نام او را بر خود   یداز عهد جد یشد و کتاب یماورشل یسایشد، بلکه راهبر کل یسی ع یرونه تنها پ ی،زندگ 

 داشت. 

از مجموع  ین اول  این را »مقدمه   یعقوب«   ة ما تحت عنوان »رسال  ة درس  ما آن    یعقوب« بر    یااست که 

  ة وفاداران  یر در تفس  نمایت ما در نبه  پرداخت که    یمخواه   یاز موارد مقدمات   یشمار درس، به    ین. در ایمکرد   ی نامگذار

 .  کردخواهند   کمک ید قسمت از عهد جد ینا

کتاب    زمینةش ی پبه کنکاشی در  داد. اول،    یم قرار خواه  یرا مورد بررس   یعقوب« بر    ای»مقدمه   یق دو طر  به

آغاز    یعقوبکتاب    ینةزمیش کار را با پ  یایید کرد. ب  یم خواه  یآن را بررس   ی . و دوم، ساختار و محتواپرداخت  یمخواه

 .یمکن

 

 زمینه پیش
مقدس، مهم است تا حد امکان زمینة پیرامون نگارش آن را درک کنیم. کتب  در مورد هر کتابی از کتاب 

اند. بنابراین،  نوشته شده های ویژه  ها و دغدغه مقدس در شرایط تاریخی واقعی توسط افرادی با انگیزه مختلف کتاب 

های  و انگیزه  زمینهها کمک کنند. وقتی  به ما در درک خود این کتاب  توانند، می ایزمینهمطالعة این نوع موارد پیش 

تر هستیم و  گیریم، برای درک معنای این رساله در زمان نگارش اولیة آن آماده مرتبط با کتاب یعقوب را در نظر می 

 یعقوب را در زندگی امروز خود به کار ببندیم.    سخنانی بیشتری توانیم با کارای می

پیش  درک  ابتدا  زمبرای  یعقوب،  کتاب  به  ینة  اولیکنیممی   توجه نویسندۀ  مخاطبین  به  نگاهی    ه. سپس، 

نهایت، دلیل نگارش رسالة یعقوب را بررسی خواهیم کرد. بیایید با نویسندۀ رسالة یعقوب کار    در  خواهیم انداخت. و 

 را شروع کنیم. 
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 نویسنده
ا کالمروح  دانیمی م   ینکهبا  کرده،  خدا  القدس  الهام  کتاب   یاریبس   اما   را  کتب  مثل  از    یعقوب، مقدس 

درک    یبرا  یم،بدان  خدا  کالم  یسندگاندر مورد نو  یشترچقدر ب  اند. و هر مشخص کرده   یز آنها را ن  ی انسان  یسندگاننو

  ة رسال  یسندۀنو  ۀدربار  توانیمی آنجا که م  تا  یدبا   یل،دل  ینبه هم  ین،بود. بنابرا   یمتر خواهآنها آماده   یهانوشته   یرو تفس

 . یمشناخت حاصل کن یعقوب

  ینکه بر ا   یمبن   ی. اول، نگرش سنت یمگرفت  یمنظر خواهدر  دو موضوع را    یعقوب،   گی یسندنو  ی بررس   برای

را   یسندهنو یشخص  ی. دوم، زندگ دهیمی رساله است را مورد کنکاش قرار م  یسندۀنو یسی،تر عبرادر کوچک  یعقوب،

 . یمکن ع موارد کار را شرو ینبر ا یبر نگرش سنت  ی با نگاه یاید کرد. ب یم خواه  یبررس

 

 نگرش سنتی 
 :  شودی عبارت ساده آغاز م  ین با ا  ۱:۱  یعقوبرساله در  ینا

 

 (.  ۱:۱ یعقوب ). یدخداوند است، به دوازده سبط که پراکنده هستند. خوش باش  یحمس یا یسکه غالم خدا و ع یعقوب

 

نام »  ی آشکارا مرد  نامه   این   بینیم،ی که م   طور همان نو   یعقوب« به  به عنوان  اشناسدی م   یسنده را  اما    ین . 

از شاگردان    آنها  که دو تن  ید،مرد که بود. پنج مرد مختلف در عهد جد  ینکه ا  کندی مشخص نم   یقا دق  ، یاتح بخش ت

در    ینچنینیا  یانگارش رساله  یبرا  ی اقتدار کاف  دارای  پنج نفر   این   ز نام داشتند. اما فقط دو نفر ا  یعقوببودند،    یحمس

 .  بودند یه اول یسایکل

  ین ، ا۲:  ۱۲بود. اما مطابق اعمال رسوالن    یوحناو برادر    یپسر زبد  یعقوب،  ،نفر  دو  یناول از ا  شخص

  ید، د   یمشد. همانگونه که بعدها خواه  یدشه  یالدیم  ۴۴  در حدود سالاول    سیپاآگر   یسرودی در دوران ه  یعقوب

کن  یخوب   یل دال باور  که  دارند  ه  یعقوبکتاب    یموجود  مرگ  از  بنابرا  یسرود ی بعد  است.  شده    یار بس  ین،نوشته 

راهبر    که  است  یسیتر عبرادر کوچک   ، یعقوب  ینکتاب باشد. دوم  ۀیسندنو  ی،پسر زبد   یعقوب،است که    یرمحتملغ

است که اکثر    یتر است و هماندو پرآوازه   ین ا  ینب  یار، بس  ة با فاصل  یعقوب،   ین. ابود  نیز  یمدر اورشل  یهاول  یسایکل

 اند. رساله را به او منتسب کرده  ین نگارش ا قرون یدر ط  یدانان االه

رساله را نوشته است. اما    ین ا  یسیبرادر ع  یعقوب،   کهوجود دارد    ینگرش سنت  این  یبرا  یاریبس  تاییدات

 . یمبپرداز  ییداتابتدا به تا یایید چند نظر مخالف هم وجود دارد. ب
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  یح« مس  یسایاز خود به عنوان »غالم خدا و خداوند ع  ینکه ا  یر به غ  یسندهنو   ، ۱:  ۱آنکه در    نخست  : ییداتتا

  یی قابل شناسا ییکه نام او به تنها گیردی م ینفرض را بر ا یبه راحت  یسنده. نوکندی فراتر نم یاکند، اشاره  یصحبت

  ین ا  هستند. با   ی محکم  ین فرام  ی او حاو  ة اقتدار، رسال  ین را با خود به همراه دارد. و بر اساس ا  ی است و اقتدار کاف

  یه اول  یسایاو در کل  یگاهبه خاطر جا  یعقوب  یعنی  یسیبرادر ع  یبرا  یمحکم   یل، دلینآغاز  حیاتبخش ت  ینا  ،حساب

 .  کندی فراهم م یمدر اورشل

 

  ین ا  یتو هدا  یماقتدار تعل  یبود. چه کس   یمهم   یلی خ   ة، سوال در باب اقتدار مسئلیرسوالن  یسای در دوران کل  خُب،

بر    ی مبن  ی متعدد   یادعاها   گشتند، ی دست به دست م  ی مختلف  ی هارا دارد؟ نوشته   یحمس  یسای ع  یروان پ  ی نوپا   ةجامع

  ینی که شاهدان ع  ی کسان   یعنیبود،    یسیعبسیار مهم، شاهد بودنِ خدمت    یارهایاز مع   یکیاقتدار وجود داشت، و  

  یه اول  یسای در کل  یم تعل  اقتدارِ   ی برا  درستی  یادعا  توانستندمی   خدمت او بودند، با خود خداوند وقت گذرانده بودند

  ی از آن، در واقع شاهد کل زندگ   یش خدمت او بود، اما ب  ینی البته، شاهد ع  یسی، برادر ع  یعقوب، داشته باشند. حاال،  

  یه اول  یسای به کل  یعقوب  ة که رسال  ی و وزن  یعقوب  یمتعل  ینکه ، اکردی م  یفا ترازو ا  یندر ا  ی نقش مهم   ینکهاو بود و ا 

 . بخشیدیم

 

واکر  یکلدکتر ما  کشیش   

 

،  « کلمنت  ة رسال  ین اول».  کندی م   یید را تا   یسندهنو  ۀ نگرش دربار  ین ا  یه اول  یسای دوم، شهادت کل  یگاه جا   در 

  دهند ی ارجاع م   یعقوب  ةبه رسال  یا هر دو    یالدی،م  ۱۴۰حدود    ة، نوشت«رماسشبانِ هِ»و    یالدی،م  ۹۶حدود    ةنوشت

  ة بر رسال  یرش بار در کتاب تفس  ین چند  د، فوت کر  یالدی م  ۲۵۴که در سال    یجن، . و ار کنندی قول ماز آن نقل   یا و  

،  ۴چون در کتاب    دارد   اییژه و   یتاهم  یعقوبرسالة  از    یجن ار   استفادۀقول کرده است.  نقل   یعقوباز کتاب    یانروم

  یسا شرق، و بعدها کل   یسایکه کل  دانیمی م   ینهمچن  . ماشناسدی را »برادر خداوند« م   یسنده نو  یقعوب  یجن ، ار ۸بخش  

 .  یرفتندپذ یسی نامه را به عنوان اثر برادر ع یندر غرب، ا

  یی هابوده است، مخالفت  یسنده نو   یعقوب   یسی که برادر ع  ی سنت   یدگاهمحکم از د  یید تا  ین ا  رغمی عل   حال، 

 هم وجود داشته است. 

ناشناس    یعقوبی به دنبال    ین مفسر  یاند. برخ کرده   یشنهادپ   جایگزینکم دو  منتقد دست   رینمفس  ها:مخالفت 

برادر    یا   ی بود اما پسر زبد  یعقوب که رساله را نوشته نامش در واقع    یشخص   گویند ی هستند و م   ه یاول  یسای در کل

ه  یسیع در  چون  است  گمنام  او  کل  یگرید  ةنوشت  یچ نبود.  ذکر   یسایدر  نشده   ینوپا  او  ا  از  اما،    ه ی نظر  ین بود. 
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که    دهد نشان می رساله    ین ا  ی در ابتدا  یسنده شاره به نوا  ی سادگ  یم، اشاره کرد  یشترپ  طور که است. همان  یرمحتمل غ

 او نوشته نشده باشد.   ۀ دربار یگری د  مطلباست که  ید بع یار آشنا بوده است. بساو نام

که آثار مکتوب    اشاره دارد  اییوه به ش  ینی گزتخلص است.    ینی گز تخلص منتقد،    ین مفسر  ی دوم از سو  نظریة

اتفاق    یهودیان  ینب   یمتعدد  یلدر قرن اول به دال  یوه ش  ین . ادنشوی منتسب م  حقیقی  یسندۀ از نو  یر غ  یبه شخص 

  ین مفسر  یعقوب،  ةرساله بود. در مورد رسال   یا به کتاب    دنیبخش  اقتدار   یا   وزن   ، ینیگزتخلص   یبرا  یلدل  یک.  افتادیم

  در خود    ة رسال  یبرا  تری ی عموم  یرش از اسم او استفاده کرده تا پذ  یعقوب از    یر غ  ی اند که کس منتقد استدالل کرده 

مورد    یببه عنوان فر  یسا در قرن اول کل  یوهش  ین، ا۲:  ۲  یکیان مثل دوم تسالون  ی کسب کند. حال، مطابق متون  یساکل

 . آورند ی مخالفت م ینا یکم سه استدالل برامنتقد هنوز دست  رینشده است. اما مفس قعوا یح تقب

  غیر قابل تصور است   گویند ی وجود ندارد. م   یسیبا ع  یسندهنو  ةبه رابط  یااشاره   یچ ه  گویند، ی م  ینکها  اول

  یسندۀ نو   یهودا،نکرده باشد. اما    یانخود ع  یرا در معرف  یارتباط خانوادگ   ینو ا  نوشته  نامه   یساهابه کل  یسیکه برادر ع

  ینا  ین،است. بنابرا  یاورده ن  یسیبا ع  یخون  ةاز رابط  ی اش ذکربود. و هرگز در رساله   یسی هم برادر ع  یهودا  ةرسال

 است.   یف ضع یط، شرا ین در بهتر گزینی تخلص  ی استدالل برا

  کندشواهدی ارائه می کتاب  چون    گذارند می   گزینیتخلص   ، فرض را برنظران منتقدصاحببعضی    ینکها  دوم

درست است که    ینبوده است. ا  یناز فلسط  اییهودی   ، یعقوبآگاه بوده و    یونانی  یا  ستی یبه فرهنگ هلن  یسندهکه نو

دائرۀ  او از عبارت »   ، ۶:  ۳  یعقوب نمونه، در    ی داشته است. برا  یونانی با فرهنگ    اییی اندک آشنا   یعقوب  رسالة   یسندۀ نو

. اما  گرفتی مورد استفاده قرار م  یونانی  ة و فلسف مذهبعبارت به صورت متداول در   ین کرده است. ا « استفاد کائنات

در فلسطدانش   یهودیان از    یاریبس  یعقوب،   ةدر زمان نگارش رسال از شناخت دم   یزی چ  ینآموخته  از    یدستفراتر 

 داشتند.   ستی یهلن  ة و فلسف مذهب

در حال   به زبان    یعالوه،  د   یسهدر مقا   یعقوب  یونانیکه  آنچه در    بینیم یم  یدجد  عهد   یهابخش   یگربا 

  ی رساله به لحاظ سبک ین . در واقع، ایستن ید موجود در عهد جد یونانی   ترین هیچید وجه پ یچ است، اما به ه تر هیچید پ

 شباهت دارد.    یارآن زمان بس  ستی یهلن  یهودی   های نوشته  یرو سا  یارک« دوازده پاتر  ی »عهدها  یل از قب  ییهابه کتاب 

تخلص   سومین ناهماهنگ   گزینی استدالل  و    یعقوب  یاتی االه   یر تصو  هایی به  رسوالن  اعمال  کتب  در 

  ی هابا نگرش   یعقوب   ة مطرح شده در رسال  های یدهاز ا  ی که برخ  کندی م  یشنهاد نگاه پ  ین . اکندی اشاره م  یان غالط

  ی منتقد به متون   یننمونه، مفسر  برایندارد.    ی همخوان  ید عهد جد   یگرد  ی هاکتاب   یندر ا   یعقوبمنتسب به    یاتی االه

در  رسد یعقوب به نظر می  کنند،ی . آنها استدالل مکنندی اشاره م ۱۲: ۲ یان و غالط ۲۵-۱۷: ۲۱مثل اعمال رسوالن 

و    ۲۵:  ۱  یعقوب باشد. اما در    یعت کارانه در باب شرمحافظه  یحیمس  –   یهودی   یگاهجا  ی سخنگو  یشترب  یات آ  ینا

 ی که آزاد  یعتی و آن را »شر  گیردی به خود م  یعتاز شر  با مدارانسبتا    ینگرش   یسندهنو   رسدی نظر م  به،  ۱۲:  ۲  یعقوب

 .  خواند ی م « بخشدمی
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که در    یاتیآ  یم،بنگر   یکتر. اگر نزددهند ی منتقد جلوه م   یشمندانکه اند   بزرگ نیستند  ها آنقدر تفاوت   ینا  اما

  یعقوب و موضع    دهند ی به دست نم   یحیمس-یهودی نظر  از نقطه   ی افراط  یریآمده تصو  یان عمال رسوالن و غالطا

 هماهنگ است.    یاربس یعقوب یاتبا االه ل، در اص   یان، در اعمال رسوالن و غالط یعت شر ۀ دربار

  یط شرا   ینکتاب در بهتر   ینا  یسندۀبه عنوان نو  یسی،برادر ع  یعقوب،  یه استدالالت عل  بینیم،ی که م  همانگونه

نو   یفضع موافق  استدالالت  همکنندهقانع  یار بس  یعقوب   یسندگی هستند.  به  و  صاحب   ین ترند.  اکثر  نظران  خاطر، 

 است که نامش را بر آن داشت.   یانامه یسندۀ نو  یسی،برادر ع یعقوب،که  کنندی م  یق تصد یبه درست  وانجلیکالا

  ی شخص  یخچةبه تار  یک از نزد   یاید . حال، بیم نظر کرد  ی از نگاه سنت  یعقوب   یسندگی به نوما    یب، ترت   بدین 

 . یندازیم ب ینگاه  یعقوب

 

 تاریخچۀ شخصی 
شاید همین ارتباط  داند.  ، یعقوب را یکی از پسران مریم و یکی از برادران ناتنی عیسی می ۵۵:  ۱۳متی  

تعالیم ثبت تشابهات  خانوادگی دلیل   اناجیل باشد.  زیاد بین رسالة یعقوب و  مقدس روشن  اما کتابشدۀ عیسی در 

شان واقعا کیست.  بودند که برادر بزرگ شدند، تشخیص نداده  ش بزرگ می یعقوب و دیگر برادران  وقتی   کند کهمی

 گوید:  به ما می  ۵: ۷همانطور که یوحنا 

 

 ، ترجمة تفسیری(. ۵:  ۷)یوحنا  نداشتند  یمانبه او ا  یز برادرانش ن ی حت 

 

در  بخش به عیسی، به عنوان خداوند خود شد.  صاحب ایمانی نجات   اشاما یعقوب در مقطعی از زندگی 

او را یکی از »ارکان«  ،  ۹:  ۲ای در کلیسای اولیه رسید که پولس در غالطیان  حقیقت یعقوب به آنچنان جایگاه برجسته

 شد.   دانیم که عیسی پس از قیام خود، به یعقوب ظاهر، می ۷:  ۱۵به عالوه، طبق اول قرنتیان کلیسا خواند. 

برای نمونه، او سه بار در کتاب اعمال رسوالن    جایگاه مقتدر یعقوب به خوبی در عهد جدید ثبت شده است. 

اورشلیم ظاهر می  راهبر کلیسای  باب  به عنوان  به عنوان سخنگوی شورای رسوالنی    ۱۵شود؛ و در  را  او  اعمال 

اهمیت یعقوب در کلیسا را تصدیق می مرگ    اند. کرده   بینیم. حتی غیر مسیحیان هم  روایاتِ  از مشهورترین  یکی 

گوش کنید که او در کتاب بیستم از    وس، مورخ یهودی است.ف میالدی، از طرف یوس ۶۲بار یعقوب در سال  خشونت

میالدی نوشته شده، شرایط    ۹۳، که در سال  ۱، بخش  ۹، فصل  (Antiquitiesیا انتیکوئیتیس )  »روزگار باستانی« 

 کند: یعقوب را چطور تشریح می پیرامون مرگ  
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خوانند به حضور آنها حاضر کرد که اسم او یعقوب  ]حنانیا[ قضات سنهدرین را جمع و برادر عیسی که او را مسیح می 

 بود، و برخی دیگر را، و آنان را به تخطی از شریعت متهم کرد و به سنگسارشان سپرد. 

 

براد نشد که  متوجه  رشد خود  زمان  در  یعقوب  روایت  شاید  از  اما  است.  در حقیقت چه کسی  بزرگش  ر 

تاریخی می یوسفوس روایات  دیگر  و  خدا،  متن کالم  تعهدی  ،  بزرگسالی خود  در زندگی  بعدا  او  ببینیم که  توانیم 

، از   ۲۳ناگسستنی به عیسی به عنوان مسیح داشت. همانطور که یوسبیوس در »تاریخ کلیسا«، کتاب دوم، فصل  

 کند: ی مقدم نقل قول می هیگسیپوس، مورخ مسیح

 

 ]یعقوب[ هم برای یهودیان و هم یونانیان شاهدی حقیقی شد که عیسی، مسیح است. 

 

زمینة رسالة یعقوب را با نگاه به برخی از مشکالت پیرامون نویسندگی بررسی کردیم، بیاید  حاال که پیش 

 به مخاطب اصلی این رساله بپردازیم. 

 

 مخاطب اصلی 
االهیدانان   می معموال  صرف  زیادی  انرژی  و  کتاب  وقت  یک  نویسندۀ  دربارۀ  ممکن  جای  تا  که  کنند 

مقدس بیاموزند. اما کشف هویت مخاطب اصلی نیز به همان اندازه مهم است. اگر بخواهیم آنچه  خصوص از کتاب به

ده که بوده و در  مقدسی گفته است را به درستی تفسیر کنیم، اینکه بدانیم خوانندگان اصلی نویسنیک نویسندۀ کتاب 

خوانندگان    ۱:  ۱تر دیدیم، یقعوب در  اند، مفید است. همانطور که پیش آن برهة زمانی از تاریخ با چه چیزی روبرو بوده

 خود را اینطور مشخص کرد:  

 

 (. ۱: ۱)یعقوب  دوازده سبط که پراکنده هستند   

 

یعقوب به    ۱:  ۲کردند. و در  زندگی می   رسد این ارجاعی به یهودیانی باشد که خارج از اسرائیلبه نظر می

 کند: خوانندگان خود اینطور اشاره می 

 

 ، ترجمة تفسیری(.  ۱:  ۲از آنِ عیسای مسیح، خداوند پر جالل هستید )یعقوب 
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نژادی  دهند که مخاطب اصلی یعقوب عمدتا متشکل از مسیحیان یهودی روی هم رفته، این آیات نشان می 

 کردند. دگی میبود که خارج از فلسطین زن

اما چطور یعقوب  آمیز، »برادران« خواند.  مخاطبانش را به شکلی محبتیعقوب چندین بار در کتاب خود،  

خُب، از  شناخت که با آنها اینطور صحبت کند؟  کرد، مخاطبان خود را اینچنین خوب میکه در اورشلیم زندگی می 

از شه متوجه می   ۴- ۱:  ۸اعمال   اعضای کلیسای اورشلیم در سرتاسر  ادت استیفان،  شویم که در موج جفای پس 

پس احتمال دارد که یعقوب به عنوان راهبر کلیسای اورشلیم، نامة خود را به این  یهودیه و سامره پراکنده شدند.  

اما حتی اگر هم رساله مشخصا خطاب به این ایمانداران نبود، به نظر  نوشت.  اعضای پراکندۀ »دوازده سبط« می 

 نژاد در شرایطی مشابه بود.  متشکل از مسیحیان یهودی مخاطبین یعقوب رسد که می

می  تقویت  را  فکر  این  نیز  کرد  استفاده  یعقوب  که  واژگانی  پیروان  دایرۀ  او  اصلی  خوانندگان  که  کنند 

یا »کنیسه« برای    (συναγωγη - sunagogē)از واژۀ سِنِگاگ    ۲:  ۲برای مثال، یعقوب در  نژاد عیسی بودند.  یهودی 

و  برای اشاره به اجتماعات یهودی بود.    این، روشی معمول کند.  های مخاطبین خود استفاده می توصیف گردهمایی 

استفاده    (Κυρίου Σαβαὼθ - kurios Sabaothعبارت »خداوند قادر« یا »کوریوس صابائوت« )او از    ۴:  ۵در  

این چنین    کرد. این عبارت برگرفته از یک نام متداول »یهوه صبایوت« برای خدای اسرائیل در عهد عتیق است.

 داشتند. های قوی یهودی می کند که گیرندگان نامه ریشه پیدا می لحنی، زمانی بیشتر معنا 

 

که    کندکمک می   برای درک پیامی  در مسیرمان  زمینة مخاطبین یعقوب بسیار مهم است چون به ماآگاهی از پیش 

کنندۀ سنت کهن  دریافت  .. مخاطبین یعقوب به عنوان یک جامعة یهودی .انتقال بدهد کوشد به مخاطب خود  او می 

، یعنی حیات حکیمانه  ی تورات موسی و پیام انبیا و نوشتجات آنها بودند... وقتی یعقوب با آنها دربارۀ زندگی ایمان

و الزم بود آنها در پرتو رستاخیز عیسای مسیح، درک  کند، در حال ترسیم روی این سنت غنی است.  صحبت می 

 شان به کار ببندند. کنند که چطور باید این را در زندگی 

 

 دکتر اسکات رد 

 

نوشت، منظورمان این نیست که نژاد می گوییم که یعقوب نامة خود را به مسیحیان یهودی حاال وقتی می 

اعمال، دربارۀ ایمانداری    ۸از همان ابتدا، در باب  در کلیساهای مورد اشارۀ یعقوب ایمانداران غیر یهودی وجود نداشتند.  

ها وجود داشتند که  آموزیم، بسیاری افراد خداترس از امت می   ۱۰نیم. و همانطور که از اعمال باب  خوااتیوپیایی می 

کردند. بنابراین، غافلگیرکننده نبود که حداقل چند ایماندار غیر یهودی هم  یهودی شده بودند و در کنیسه شرکت می
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یهودی به عنوان »فرزندان ابراهیم« در نظر گرفته  ، ایمانداران غیر ۸:  ۹شدند. طبق رومیان  در این کلیساها پیدا می 

 شدند.  آل، آنها هم به همان اندازۀ هر یهودی ژنتیکی دیگری، از دوازده سبط محسوب می شدند و به طور ایده می

ایم تا به بررسی  زمینة یعقوب نگاه کردیم. حاال آماده ما با توجه به نویسندگی و مخاطب اصلی، به پیش 

 بپردازیم.  دلیل نگارش آن 

 

 دلیل نگارش 
پردازیم. نخست، مکان نویسنده و مخاطب  ما در سه مرحله به کنکاش در دلیل نگارش رسالة یعقوب می 

بیایید  کنیم.  کنیم. دوم، به تاریخ نگارش خواهیم پرداخت. و سوم، دربارۀ هدف رسالة یعقوب تعمق می را بررسی می 

 نامه، شروع کنیم. با نگاهی به مکان نویسنده و مخاطب این 

 

 مکان 
کنند که یعقوب حیات  عهد جدید و پدران کلیسا، هر دو اظهار می تشخیص مکان نویسنده، دشوار نیست.  

میالدی، در اورشلیم ماند. از همین رو، دلیلی    ۶۲، و تا زمان شهادتش در سال  خدمتی خود را در اورشلیم سپری کرد

 ن دیگری نوشته باشد.  اش را از مکاندارد که فکر کنیم او رساله 

نوعی  تشخیص   به  هم  اصلی  مخاطبین  است.  مکان  زیاد  آسان  احتمال  به  کردیم،  اشاره  که  همانطور 

قتل استیفان در سرتاسر یهودیه و سامره پراکنده شده    از  نژادی بودند که پس کنندگان نامه ایمانداران یهودی دریافت 

انطاکیه  انداران آواره در جستجوی مکانی امن برای زندگی تا فینیقیه،  گوید که این ایمبه ما می   ۱۹:  ۱۱اعمال  بودند.  

این مناطقِ به نمی و قبرس سفر کردند.   ایمانداران  با  توانیم مطمئن باشیم که یعقوب برای  خصوص نوشته باشد؛ 

جود دارد که  اند«، احتمالی قوی و»دوازده سبط« که در جهان »پراکنده ابتدایی یعقوب به  حال، بر اساس تحیت  این 

 این مناطق، مکان مخاطبین اصلی یعقوب باشند.  

 

به خاطر جفای بعد از    یعنی اعضای کلیسای اورشلیم کهکنیم که اینها حقیقتا اسباط پراکنده هستند.  ما واقعا فکر می 

کنم به  ست، در حقیقت فکر می پراکنده شده بودند که کامال ممکن   در فینیقیه و قبرس و انطاکیه،  شهادت استیفان 

دلیلی که اینطور فکر  نوشت.  احتمال خیلی زیاد، یعقوب خطاب به این افراد به عنوان اعضای کلیسای خودش می 

او به شکل غافلگیرکننده می این هست که  آشکار  ای  کنم  به طور  ما نمی هیچ االهیات حداقل  به  او تحت  ی  دهد؛ 

کند و من به  ای نمی کند. موارد تقریبا زیادی وجود دارند که او به آنها اشارهاصطالحات ساختار انجیل صحبت نمی 

کنم که خُب، او احتماال به این موارد قبال طی خدمت خودش اشاره کرده بود و االن با  عنوان یک شبان فکر می 

.. و بنابراین، این تاثیر زیادی روی درک  کرد. ی خودش مثل یک شبان و به همان شکل صحبت مآشنای مخاطبین  
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کنیم که آنها از قبل تحت خدمت او بودند و  ما از رسالة یعقوب دارد و ما به این مخاطبین پراکنده اینطور نگاه می 

 نوشت. یعقوب بر همین اساس 

 

 دکتر مایکل کِنیسن 

 

با در ذهن داشتن این اولین جنبه از دلیل نگارش رسالة یعقوب، یعنی مکان نویسنده و مخاطب، حاال بیایید به زمان  

 نگارش این نامه بپردازیم.  

 

 زمان 
مقدم  تاریخ تعیین  موخرترین  و  مقدم ترین  اول،  است.  آسان  تقریبا  نامه،  برای  احتمالی  تاریخ  های  ترین 

کلیسای اولیة  اش را به عنوان راهبر  دانیم که یعقوب رساله میالدی است. می   ۴۴ال  احتمالی برای نگارش نامه س

زمان با آزادی پطرس از زندان، تبدیل به راهبر مهمی  هم دهد که یعقوب  نشان می   ۱۷:  ۱۲اورشلیم نوشت. اعمال  

آگریپاس اول    هیرودیس که    میالدی   ۴۴سال  ، پطرس در  ۲۳-۱۹:  ۱۲طبق اعمال  در کلیسای اورشلیم شده بود.  

 تر از این تاریخ نوشته نشده باشد.  شود که رساله، خیلی پیش فوت کرد، آزاد شد. این باعث می 

همانطور   میالدی است.  ۶۲دوم، موخرترین تاریخ ممکن برای نگارش این رساله، سال شهادت یعقوب در 

. این، بازۀ زمانی  کشته شد  در حدود این زمان   به روایت یوسفوس، یوسف به دست حنانیای کاهنتر دیدیم،  که پیش 

 دهد.  مختصری برای نگارش نامه به دست می 

اما  تر نشان دهد.  ای به وقایع تاریخی نیست که زمان آن را به طور مشخص خود نامه شامل اشارۀ ویژه 

 تر.  تر مربوط به نگارش نامه است و نه موخرحداقل دو دلیل وجود دارد که فکر کنیم زمان مقدم 

این است که همانطور که پیش   - συναγωγη)سِنِگاگ    از واژۀ  ۲:  ۲تر اشاره کردیم، یعقوب در  یکی 

sunagogē)  کند.های مخاطبین خود استفاده می گردهمایی  یا »کنیسه« برای توصیف 

د  دهد. شای گیری جنبش مسیحی را نشان می ای اولیه از شکل رسد مرحله استفاده از »کنیسه« به نظر می 

یا حداقل، او در زمانی  ها اخراج شوند، رسالة خود را نوشته بود.  یعقوب پیش از آنکه مسیحیان به اجبار از کنیسه 

 خواندند.  های خود را »کنیسه« می نوشت که مسیحیان هنوز گردهمایی 

یعنی    نژاد و غیر یهودی نیست.ای به موضوع مسیحیان یهودی در رسالة یعقوب هیچ اشاره عالوه بر این،  

 های پطرس و پولس توجهات زیادی را به خود جلب کردند.  مباحثاتی که در نوشته

باره به  در کلیسای اولیه، وقتی که غیریهودیان بسیاری به مسیح ایمان آوردند، مناقشات بسیاری در این

باید از رسوم یهودی پیروی کنند یا نه. ممکن است یعقوب به سادگی چنین برگزید  وجود آمد که آیا این نوایمانان می 
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یعقوب  وز به عاملی عمده در حیات کلیساهای جوانی که  اما به احتمال بیشتر، آنها هنکه به این مباحثات نپردازد.  

 مخاطب قرار داد نشده بودند.  

پس از نگاه به دلیل نگارش رساله از ابعاد مکان و زمان، بیایید هدف یعقوب از نگارش این رساله را بررسی  

 کنیم.

 

 هدف 
است. یعقوب در ابتدای    ۴-۲:  ۱بندی هدف کلی یعقوب، نگاه به یعقوب  ها برای جمعیکی از مفیدترین راه 

 سخن، به خوانندگانش چنین گفت:

 

  یمان که امتحان ا دانیدی . چونکه م ید دان ی کمال خوش ید،گوناگون مبتال شو  یهاکه در تجربه یبرادران من، وقت  یا

:  ۱)یعقوب  ید نباش یز چ یچو محتاج ه ید . لکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شو کندی م  یداشما صبر را پ

۲  -۴ .) 

 

دهد، مخاطبان یعقوب با مشکالت فراوانی روبرو بودند. اما یعقوب آنان را  همانطور که این متن نشان می 

دهد که مشکالت و امتحانات، باعث  او توضیح می خواند.  شان فرا می به برخورداری از کمال خوشی در مشکالت 

شوند و »محتاج هیچ چیز« نخواهند بود.  نند، »کامل و تمام« می کشوند. و آنانی که پایداری می صبر و استقامت می 

 کند: ، با این سخنان اندیشة خود را کامل می ۵است. یعقوب در آیة  اما کلید حقیقی پیغام یعقوب، در آیة بعدی 

 

و مالمت    کندی که هر کس را به سخاوت عطا م  یی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدا  یاگر از شما کس

 (. ۵: ۱)یعقوب  و به او داده خواهد شد  نمایدی نم

 

ای به  مان پنجرهاما اکنون، این متن برای پردازیم.  ما بعدا در این درس با جزئیات بیشتری به این آیه می 

و آزمایشات، از خدا حکمت بطلبید    برای تجربة کمال خوشی در میانة مشکالت کند.  خالصة تمام این رساله باز می 

 بندی کنیم: توانیم هدف اصلی رسالة یعقوب را اینطور جمع و به شما داده خواهد شد. با در نظر داشتن این نکته، می 

 

 شان از شادی برخوردار باشند.  خواند تا در آزمایشات یعقوب مخاطبانش را به تعاقب حکمت از خدا می 
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تر گفته شد، مخاطبان یعقوب  همانطور که پیش ود که این پیام را بشنوند.  برای مخاطبان یعقوب مهم ب

بدون شک، برای  کردند.  آنها جایی بسیار دور از خانه، و »پراکنده در بین ملل« زندگی می دیگر در فلسطین نبودند. 

ز آنها را به سوی ترک  رسد این برخی ا به نظر می شان شادی پیدا کنند.  ها و مشکالت آنها آسان نبود که در آزمایش 

به  در عوض، آنها به دنبال چیزی بودند که یعقوب آن را »دوستی دنیا« خواند.  شان به مسیح سوق داده بود.  وفاداری 

 گوش کنید که او از این کلمات شدید استفاده کرد:   ۴: ۴یعقوب  

 

  باشد، دشمن خدا گردد   یا دوست دن  خواهد ی خداست؟ پس هر که م  یدشمن  یا، دن یکه دوست  دانید ی نم   یاآ یات،زان  یا

 (. ۴: ۴)یعقوب  

 

و یعقوب به آنان هشدار داد    واضح است که برخی در میان مخاطبان یعقوب، از ایمان منحرف شده بودند 

 سازد.  که دوستی با دنیا، آنان را »دشمن خدا« می 

یعقوب مکررا به  برد.  ان راهبر کلیسا را به کار می جای تعجبی ندارد که یعقوب اقتدار خود به عنو  دیگر 

اش،  آیة رساله   ۱۰۸او در  ه به ایمان زندگی کنند.  ن خوانندگان خود دستور داد تا به شکلی منطبق با اعتراف خالصا

د  او غالبا از اشکال دستوری دیگری نیز استفاده کربار از افعال امری یا دستورات مستقیم استفاده کرد.    ۵۰بیش از  

 شان مانند افعال امری عمل کردند.  که در متن 

حل اصلی یعقوب برای مشکالتی که مخاطبانش با آنها روبرو بودند، صرفا دستور به انجام این و آن  راه

حکمت خدا کلید دریافت شادی برای  برای او اصل موضوع این بود که آنها به تعاقب حکمت از خدا نیاز دارند. نبود. 

گوش کنید که یعقوب    ۱۰-۸:  ۴به این کلمات مشهور در  شان بود.  حمل مشکالت و آزمایشات فراوان آنها در خالل ت

 به خوانندگانش گفت:  

 

  - ۸:  ۴)یعقوب    یدتا شما را سرافراز فرما  یدکن  یدر حضور خدا فروتن  ...یدنما  یکیتا به شما نزد  ییدبه خدا تقرب جو

۱۰ ) 

 

او تعلیم داد که فروتنی در  یعقوب به ایمانداران دستور داد خود را فروتن کنند تا خدا آنها را سرافزار کند.  

نزدیک می حضور خدا، راهی به سوی حکمت است.   به خدا  با سرسپردگی فروتنانه  پیروان مسیح  شوند،  و وقتی 

 آورد. و مشکالت، شادی به بار می کنند حتی در حال پایداری در خالل آزمایشات حکمتی که دریافت می 

ایم تا به بررسی  زمینة رسالة یعقوب نگاه کردیم. اکنون آماده مقدمةمان بر یعقوب، به پیش تا به اینجا، در  

 ساختار و محتوای رساله بپردازیم.  
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   ساختار و محتوا
آزمایشات دارد.    مان اشاره کردیم که کتاب یعقوب تمرکز زیادی بر حکمت به عنوان راهِ شادی یافتن در ز

بسیاری مفسرین، از  کند تا چیزی بیش از هدف این کتاب را درک کنیم.  اما این تاکید بر حکمت به ما کمک می 

کند تا  انداز همچنین به ما کمک می و این چشم   کنندبه عنوان کتاب حکمتِ عهد جدید صحبت می   کتاب یعقوب

 کنیم.  ساختار و محتوای غیر معمول این رساله را درک

که از عهد عتیق    در زمانی که یعقوب نامة خود را نوشت، تاریخی طوالنی از ادبیات حکمت وجود داشت

می  کتاب سرچشمه  شامل  عتیق  عهد  حکمت  نوشتجات  از  گرفت.  تعدادی  همچنین  و  امثال،  جامعه،  ایوب،  های 

داری یعقوب به این ادبیات  وامآمیز است.  حکمت شوند و نیز سخنان نبوتی  مزامیری که مزامیر حکمت خوانده می 

شخصیت اصلی در کتاب    –از مثال ایوب    ۱۱:  ۵عقوب در  برای نمونه، یمتعددی مشهود است.    به اشکالعهد عتیق  

گان  گذشته از این، یعقوب به موضوعاتی مانند گفتار، رفتار با بیوه کند.  برای تشویق به پایداری استفاده می   – ایوب  

 این موضوعات، بازتاب تشابهات متعددی با محتوای کتاب امثال است.  پردازد. و یتیمان، تنگدستی، و تبعیض می 

 

بینیم، واژۀ »حکمت« است.  خوانیم، یکی از چیزهایی که به عنوان موضوعی مشترک می وقتی کتاب یعقوب را می 

حکمتی که از باالست و در تضاد با حکمت زمینی. و این ارزش   – حکمت به طور آشکار ارزش زیادی برای او دارد 

حکمت که پیش از او وجود داشت، تاثیر زیادی  شود فکر کنیم ادبیات  زیاد برای حکمت و ساختار رساله، باعث می 

ترین شکل این موضوع را در نقل قول و استفادۀ او از کتاب امثال  کنم صریح حاال، فکر می بر زندگی او گذاشته است.  

آمیز  ای حکمت نیز در شکلی که او سخنان خداوندمان عیسی را به یاد آورد که او نیز معموال در زمینهبینیم و  می

آن، صحبت   کنار  در  و    کرد...  اندیشه  در  واقعا،  ادبی  ژانر  یک  پیشرفت،  یک  جدید،  و  عتیق  عهد  مابین  دورۀ  در 

گاهی  بینیم.  بعضی از همان مضامین ادبیات حکمت را در یعقوب می کنم  جات حکمت وجود داشت. و فکر می نوشته

ا با کتاب امثال و همچنین عیسی شروع  کنم خیلی از مضامین هم واقعبینیم. اما فکر می همان ساختار را هم می 

کنم تاثیر بزرگتر روی یعقوب، احتماال از عیسی و امثال است. اما آن ژانر ادبی و اهمیت  شدند و بنابراین فکر می 

 ، حدود زمان عیسی، در کتاب یعقوب هم خیلی مهم است.  در طول »یهودیت معبد دوم«حکمت امثالی 

 

چَپمَن د. دکتر دیوید   
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بازتاب   همچنین  یعقوب  کتاب نامة  محتوای  کتاب دهندۀ  از  خارج  تاثیرگذار  حکمت  مانند  های  مقدس، 

، و کتاب »حکمت سلیمان«. این  شودکه به نام سادۀ »سیراخ« نیز شناخته می   هم هست  »حکمت یشوع بن سیراخ« 

فقط به عنوان  نامة او وجود دارند. ها در زمان یعقوب مشهور بودند، و تشابهات قابل توجهی با هر دو کتاب در کتاب

 خوانیم: از کتاب سیراخ می  ۲۶:  ۱یک مثال، در 

 

 بخشد. اگر در طلب حکمت هستید، احکام را حفظ کنید و خداوند آن را به شما می 

 

 گوید: به ما می  ۵: ۱و یعقوب 

 

و مالمت    کندی ا مکه هر کس را به سخاوت عط   یی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدا  یاگر از شما کس

 و به او داده خواهد شد. نمایدی نم

 

اند، مشخصة تعالیم حکمت  عالوه بر این انواع ادبیات ادبی، بسیاری از تعالیم عیسی که در اناجیل ثبت شده 

ه،  برای نمون  .اندرا ذکر کرده  های یعقوب و تعلیم عیسی و مفسرین تعدادی از تشابهات بین نوشته   ، در اسرائیل را دارند

 را در نظر بگیرید که عیسی گفت:    ۱۰:  ۵متی 

 

 (. ۱۰: ۵)متی  است یشان ملکوت آسمان از آن ا یراعدالت، ز  ی کشان براحال زحمت ه  ب خوشا

 

 مقایسه کنید که یعقوب نوشت:  ۱۲: ۱این را با یعقوب 

 

را که خداوند به محبان خود    یاتی که چون آزموده شد، آن تاج ح  یرا که متحمل تجربه شود، ز  ی حال کسه  ب  خوشا

 (. ۱۲: ۱)یعقوب    یافتوعده فرموده است خواهد  

 

مخصوصا در محیط  تاثیر قابل توجهی بر یعقوب داشت،  ادبیات حکمت یهودی در قرن اول و کمی پیش از آن،  

و شباهت بین رسالة یعقوب و ادبیات دیگر در    ها اشارهکرد. در حقیقت، ده ای که او با آن کار می فرهنگی و ادبی 

قول کرد، حداقل یک بار اما احتماال  دانید که یعقوب دو بار از امثال نقل می عهد عتیق و ادبیات یهودی وجود دارد.  

دو بار، و اشارات زیادی به طور خاص به حکمت یشوع بن سیراخ دارد؛ اثری که حدودا یک قرن قبل از عهد جدید  

پیوند بسیار  ه بود... اما یک چیز منحصر به فرد به لحاظ حکمت در رسالة یعقوب وجود دارد و آن اینکه او نوشته شد
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ترین تصویرگران عهد جدید  یعقوب احتماال یکی از رنگین کند...  نزدیکی بین حکمت خود و تعلیم عیسی برقرار می 

شوند؛ کشاورزانی که صبورانه  هدایت می   هایی که با سکانی کوچک به هر طرفاست با به تصویر کشیدن کشتی 

. اما  کنند. تصویرهای بسیار زیادی وجود دارد. اینها همه تاثیر حکمت هستند کشند؛ و تاجرانی که سفر می انتظار می 

کند و مسیری که حضور ملکوت  ارائه می رود که عیسی ملکوت را  در مسیری پیش می محتوای رسالة یعقوب واقعا  

 کند. می  زندگی شما را عوض 

 

کارتنی دکتر دَن مک  

 

انتظار   است به دلیل پیوند تنگاتنگ رسالة یعقوب با ادبیات حکمت، ساختار این رساله کامال با آنچه ممکن 

در حقیقت، از دیدگاه  ای ندارد.  گوید که نظام ساده حتی نگاهی کوتاه به این نامه، به ما می داشته باشیم تفاوت دارد.  

امثال، به مضامین مهم    نظم به نظر برسد. کتاب یعقوب، با شباهت زیادی به کتاب تواند کامال بی ما، می امروزی  

تنها چند آیه را صرف هر کدام از آنها    پیش از آنکه از مضمونی به مضمون بعدی برود، پردازد و معموال مختلفی می 

حتی برخی از مفسرین چنین  گردد اما بدون هیچ ثباتی.  گاهی بعدا در نامة خود به یک یا چند مضمون بر می کند.  می

ای از سخنان حکیمانه  گویند که این نامه صرفا مجموعه آنها می اند که رسالة یعقوب ساختاری ندارد.  نتیجه گرفته

 . واقعی یا جریان فکری ندارد است و نظمی 

های غیر مربوط نیست که بدون هیچ  نظم از آیه این نامه فقط مخلوطی بی اما در اینجا باید مراقب باشیم.  

اگرچه کتاب یعقوب از هر دو بُعد شکل و محتوا شبیه ادبیات حکمت است، اما به اشکال  نظمی کنار هم باشند.  

بر خالف دیگر ادبیات حکمت، نامة یعقوب به کلیساهای مشخصی نوشته    متفاوتی با این سبک ادبی تفاوت دارد. 

 های سازمانیِ دیگر رساالت عهد جدید است.دهندۀ برخی از ویژگی و به همین دلیل، بازتاب شده بود

در بین مفسرین، توافق اندکی دربارۀ نظام یا ساختار رسالة یعقوب وجود دارد. اما در راستای اهداف این  

 کتاب را به هفت بخش تقسیم کردیم.  درس، این 

 شود.  آغاز می   ۱: ۱یعقوب در  درود* رساله با  

است که شاید آن را حکمت و شادی    ۱۸- ۲:  ۱ای بر مضامین اصلی کتاب در  * اولین بخش عمده، مقدمه 

 بخوانیم.

 است.   ۲۶: ۲-۱۹: ۱اهمیت یعقوب برای حکمت و اطاعت در یعقوب  * دومین بخش عمده، بیانگر 

 پردازد.  به حکمت و صلح در جامعة مسیحی می  ۱۲:  ۴-۱:  ۳سومین بخش عمده، در یعقوب * 

 کند.  ، بر حکمت و آینده تمرکز می ۱۲: ۵- ۱۳:  ۴* چهارمین بخش عمده در یعقوب 
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، به نکاتی اختصاص دارد که شاید آن را حکمت و  ۱۸-۱۳: ۵* پنجمین و آخرین بخش عمده در یعقوب 

 دعا توصیف کنیم.  

 پایانی وجود دارند.   یحت ، نص۲۰و   ۱۹: ۵* پس از این پنج بخش عمده، در  

 

 کنیم.شروع می  ۱: ۱تری داشته باشیم. با سالم در یعقوب  ها نگاه دقیق بیایید به هر یک از این بخش 

 

 ( ۱: ۱) درود
 گوش کنید:   ۱:  ۱دوباره به سالم کوتاه یعقوب در  

 

 ( ۱: ۱)یعقوب   یدخداوند است، به دوازده سبط که پراکنده هستند. خوش باش  یحمس یسیکه غالم خدا و ع یعقوب

 

او خود را یک »غالم خدا و  کند، غافل شویم. ما نباید از اینکه یعقوب خودش را در اینجا چطور معرفی می 

در عوض  حتی برادر عیسی معرفی کند. توانست خود را راهبر کلیسا یا  یعقوب می خواند.  عیسای مسیح خداوند« می 

این ارجاع دوگانه شاید ابراز فروتنی شخصی یعقوب  گزار خدا و مسیح معرفی کند. او چنین برگزید که خود را خدمت

ای از این فروتنی را با  نمونه او در اینجا  پردازد.  باشد که یکی از مضامینی است که او بعدتر در این نامه به آن می

 گزار برادرش عیسی بود، نشان داد.  روشن ساختن اینکه خدمت 

 گیرد که آن را حکمت و شادی خواندیم. پس از درود، مرکز اولین بخش عمده بر چیزی قرار می 

 

 (۱۸-۲: ۱حکمت و شادی )
طراف مدیترانه پراکنده شده بودند.  اش را به مسیحیانی نوشت که از اورشلیم رانده و در دنیای ایعقوب نامه 

و به همین دلیل، اولین سخنان    بود.  کردهشک دلسردشان  آنها با انواع آزمایشات و مشکالتی روبرو بودند که بی 

گوش کنید که یعقوب به    ۲:  ۱دوباره به یعقوب  شود.  یعقوب دربارۀ اهمیت حکمت با فرا خواندن به شادی آغاز می 

 مخاطبینش گفت: 

 

 (. ۲: ۱)یعقوب   یددان ی کمال خوش ید،گوناگون مبتال شو  یهاکه در تجربه ی ادران من، وقتبر یا 
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های  دهد که با »تجربهبخش شاید به نظر ما عجیب باشد، به ویژه چون افرادی را مخاطب قرار می این  

، آنچنان هم که  اما درخواست یعقوب برای »کمال خوشی« دانستن آزمایشات و مشکالتگوناگون« روبرو بودند.  

 ممکن است ما فکر کنیم، غیر عادی نیست.  

آید  ( می pasan charan / πᾶσαν χαρὰνن« )را سان خا»پَاز اصطالح یونانی  عبارت »کمال خوشی«  

با دیگر ادبیات حکمت زمانة یعقوب  این گونه تشویق کامال  تواند به »خوشی مطلق یا کامل« ترجمه شود.  که می 

برای نمونه، عیسی  یافته بدانند.  دیدگان را تشویق کرده تا خود را برکت آمیز بارها رنج جات حکمتنوشته سازگار است.  

   با فراخوانی به »خوشی و شادی عظیم« در روبرویی با جفا، خاتمه داد. ۱۲:  ۵ها را در متی  خوشا به حال 

، »کامل و تمام«  تعلیم داد که پایداری در طول آزمایشات  ۴- ۳:  ۱فتیم، یعقوب در  تر گ همانطور که پیش 

شوند در راستای کمال  می   سازد. به عبارت دیگر، وقتی قوم خدا متحمل سختی شدن برای ایمانداران را ممکن می

ترین ایمانداران هم  معموال حتی برای خالص واقعیت،  کنند. اما در  شان در نظر دارد رشد می تمام آنچه که خدا برای 

به همین دلیل است که درست در آیة بعدی،  ها ببینند چطور این مورد حقیقت دارد.  دشوار است که در میانة رنج 

 گوید: می  ۵:  ۱به یاد دارید که یعقوب یعقوب به خوانندگان خود گفت تا در پی حکمت از خدا باشند. 

 

:  ۱)یعقوب    کندیکه هر کس را به سخاوت عطا م  یی حکمت باشد، سوال بکند از خدا   محتاج به  ی اگر از شما کس 

۵  .) 

 

بینی  خواهند در زمان تحمل رنج آزمایشات از کمال خوشی برخوردار باشند، باید از خدا روشنآنهایی که می 

؛ و اگر  شودشان می رفتشان منجر به پیش بطلبند. آنان به کمک حکمت نیاز دارند تا درک کنند که چطور آزمایشات 

گوید،  می   ۱۷:  ۱دهد و در  همانطور که یعقوب ادامه می اینگونه حکمتی را از خدا بطلبیم، او آن را به ما خواهد بخشید.  

 بخشد که: با این اطمینان خاتمه می   ۱۸:  ۱یعقوب این بخش را در  بخشد.  خدا به قوم خود چیزهای نیکو و کامل می 

 

 (. ۱۸:  ۱)یعقوب  یمنمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باش یدحق تول ة کلم ةیلوسه  خود ما را ب ۀ محض اراد]خدا[ 

 

توانیم شاد  می   کند،کنیم تا بفهمیم که خدا چگونه از طریق آزمایشات عمل می وقتی حکمت دریافت می 

   برکت نجات ابدی را برای ما مقرر کرده است. خدا کند کهتحکیم می  باشیم. حکمت، اطمینان ما را

 رود.  یعقوب پس از صحبت دربارۀ حکمت و شادی، به سراغ رابطة بین حکمت و اطاعت می 
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 ( ۲۶: ۲-۱۹: ۱حکمت و اطاعت )
  ۲۷-۱۹:  ۱. برای شروع،  کندیعقوب در این بخش، در سه مرحلة بنیادین از حکمت و اطاعت صحبت می 

 کند.  ن یا سخن گفتن صرف را مطرح می اهمیت عمل به جای شنید 

 

 ( ۲۷-۱۹: ۱عمل )
 : میخوانی م ن یچن ۲۲: ۱  در

 

 (. ۲۲:  ۱)یعقوب  دهند ی م  یبنه فقط شنوندگان که خود را فر  یدلکن کنندگان کالم باش

 

کالم حکمت از خدا باید به اطاعت هم منجر شود. در غیر این صورت،  صرفا شنیدن کالم کافی نیست.  

 دهیم. خودمان را فریب می 

 

گوییم باور داریم تاکید  شوید که او واقعا بر احتیاج به کارگیری آنچه که می خوانید متوجه می وقتی نامة یعقوب را می 

ال را بپرسیم که چرا یعقوب بر این مسئله تاکید  ای در سرتاسر رساله است. باید این سوبرجسته مضمون  این  کند.  می

کند، به مردم واقعی خدمت  رسد این است که یعقوب در دنیایی واقعی زندگی می اولین پاسخی که به نظر می   دارد؟ 

جایی که خیلی راحت است    ؛ ست که حرف در آن ارزشی ندارد کنیم دنیایی کند، و دنیایی که ما در آن زندگی می می

رسد این  به نظر می   برویم.   طلبد می در عمل    آنچه آن باور در پی    خدا ایمان داریم و خیلی دشوارتر است   بگوییم به

داند.  عیسی این را می نه تنها چالشی برای یعقوب، بلکه برای عیسی هم بود.... حرف زدن مثل عمل کردن نیست.  

 ی واقعی با مشکالتی واقعی رسیدگی کنند. به مردمی واقعی در دنیای کوشیدند داند. آنها می یعقوب این را می 

 

   دکتر جیمی آگان
 

او از آنها انتظار  تا کاری بیش از شنیدنِ صرفِ کالم خدا انجام دهند.    داشتیعقوب از خوانندگان خود انتظار  

عمدتا    ۲و    ۱های  این مضمون به قدری برای یعقوب مهم بود که اگرچه در باب  شان را به کار ببندند.داشت ایمان 

دیدگاه    ۱۳:  ۳برای نمونه، در یعقوب  کند.  اش صحبت کرد، اما در تمام طول رساله متناوبا به آن رجوع می درباره 

 شود. یعقوب نوشت: بنیادین یعقوب دربارۀ رابطة بین حکمت و اطاعت دوباره ظاهر می 
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)یعقوب    به تواضع حکمت ظاهر بسازد  یکون  یرت و عالم باشد؟ پس اعمال خود را از س  یم شما که حک  یانر مد  یستک

۳  :۱۳  .) 

 

ها یک موضوع ذهنیِ  حکمت و درک اهداف خدا در آزمایشات و سختی دهد،  همانطور که این آیه نشان می 

دهند که از حکمتی  ای نشان می مال متواضعانه صرف نیست. آنها که از آن برخوردارند، آن را با یک زندگی نیکو و اع

 بخشد.  شود که خدا می ناشی می 

 ، به این شکل خاتمه داد: داریدین با خالصة خداترسی حقیقی، یا  ۲۷: ۱بنابراین، یعقوب این بخش را در 

 

از آنها توجه    ،شوندی م  یبت زنان دچار مصیوه و ب  یتیمان   یاست که وقت  ین پدر ا  یدر برابر خدا  یش آالی پاک و ب  یانتد

 (. ۲۷: ۱)یعقوب  یم و خود را از فساد جهان دور نگهدار یمکن

 

است    ین ا خواند، این است: »آالیش« می آنچه او »پاک و بی   – کند  یعقوب بسیار صریح دربارۀ مذهب صحبت می 

و در   .«یمدار  جهان دور نگهو خود را از فساد  یماز آنها توجه کن شوند،ی م یبتدچار مص  زنانیوه و ب یتیمان یکه وقت

هایی که ما آلودۀ  گراست، اینها دو روی یک سکه هستند که یکی از راهفرهنگ ما که از بسیاری جهات خیلی مادی 

دهیم  مان است، یا فقر آنها را فقط به چیزی درون خودشان نسبت می شویم اهمیت ندادن به فقرا در اطراف دنیا می 

این یعنی،  داریم و    در اختیار   کنیم که پول و منابع مالی کنیم؛ یا به خودمان نگاه می ی و به دلیل اصولی آن نگاه نم

یعنی اینکه ما به نوعی برتر هستیم، یا اینکه برکت خدا را داریم و افراد فقیر آن را ندارند، در حالیکه حقیقت این  

 اند. آنها را نکشیده  هایی هستند که رنج دمتر از آ تر و حقیقی بینید ایمان افراد فقیر قوی هست که شما معموال می 

 

   کشیش دکتر تورمان ویلیامز 
 

 

 

پس از این فراخوان مقدماتی به عمل، یعقوب رابطة بین حکمت و اطاعت را با تمرکز بر مشکل تبعیض در  

 دهد.  به دقت شرح می  ۱-۱۳:  ۲
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 (۱۳- ۱: ۲تبعیض )
دادند و فقرا را نادیده  ظاهرا بعضی افراد در بین مخاطبین یعقوب، نسبت به ثروتمندان ترجیح نشان می 

در این بخش یعقوب با فراخواندن آنها به بذل توجه صحیح به آنچه او »شریعت ملوکانه« نامید، به این  گرفتند. می

 گفت:  ۸:  ۲پردازد. یعقوب در مشکل می 

 

  کنیدی م  یکو خود را مثل نفس خود محبت نما« ن  ةی»همسا  یعنی   ید جا آور ه  ا بر حسب کتاب بملوکانه ر  یعتاگر آن شر 

 (.  ۸: ۲)یعقوب  

 

و یعقوب تعلیم داد    است از »همسایة خود را محبت نما.«   اساسا غفلت از فقرا به نفع ثروتمندان، قصوری 

 که آنها باید با حفظ شریعت ملوکانه، از گناه تبعیض دوری کنند.  

 

  ۱۶دهنده در باب  بینیم که بازتابی حقیقی از تعلیم نجاتدر تعلیم یعقوب دربارۀ ثروتمندان و رابطة آنها با فقرا می  ما

دانید که خدا فقرا را برگزید، آنها که او را  کند که چطور شما نمی دربارۀ این صحبت می   ۲یعقوب در باب  لوقاست.  

به محض ورود ثروتمندان به جلسات مسیحی به آنها عالقه و طرفداری  ..  کنند، تا وارثان پادشاهی او باشند.محبت می 

توانید بهترین جای مجلس  توانید سر جای من بشینید؛ می »می   -شوند  شود. آنها متفاوت نشان داده می نشان داده می 

دهد که فقرا جایگاه کاملی در پادشاهی خدا  کنند هشدار می و یعقوب به آنهایی که اینگونه عمل می را داشته باشید.«  

دارند، از حقوق کامل میراث برخوردار هستند و بنابراین به آنها هم باید کرامت و احترام نشان داده شود و از عضویت  

 مند باشند.  کامل بین قوم خدا بهره 

 

گ پری  رِدکتر گِ  

 

آموزد  ر که دیدیم، کتاب یعقوب تمرکز مثبتی بر شریعت خدا دارد. در دیدگاه یعقوب، شریعت به ما میهمانطو

اما اگر مراقب نباشیم،    نسبت به فقرا دلسوز باشیم، و از تبعیض و امثالهم دوری کنیم.،  مراقبت کنیمیکدیگر    ازکه  

بیهوده  کنند که چطور شریعت خدا  ی معموال اشاره می تواند بد به کار برده شود. مسیحیان امروزاین دیدگاه مثبت می 

؛ و ما حق  به عنوان راهی برای تالش و تبرئة ما در حضور خدا به وسیلة اعمال عادالنة خودمان استفاده شده است

اما در نقطة مقابل، کتاب یعقوب بر وجهی متفاوت از شریعت    ای از شریعت را رد کنیم.داریم که چنین سوءاستفاده 

تواند توسط شریعت تبرئه شود، اما شریعت خدا منبع حکمت  یعقوب تعلیم داد که اگرچه هیچکس نمی   کند.ید می تاک

کنیم که گویی همچنان در  ای اطاعت نمی گونه البته ما از شریعت به  و ما باید در اطاعت از آن زندگی کنیم.    ستا  ما
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اما  را در پرتو مسیح و تعالیم عهد جدید به کار ببندیم.  باید همیشه شریعت خدا  کنیم؛ ما می عهد عتیق زندگی می 

شناسی نسبت به خدا مطیع شریعت هستند چون شریعت،  از سر حق   آنها که برای نجات به مسیح اعتماد کردند، 

 خوانیم:است که آنجا چنین می  ۷:  ۱۹از این حیث، یعقوب طنین مزمور  مکاشفة حکمت خداست. 

 

)مزمور    گرداند ی م  یم است و جاهل را حک  ینشهادات خداوند ام  گرداند؛ ی خداوند کامل است و جان را بر م   یعتشر

۱۹ :۷ .) 

 

پس از نشان دادن اهمیت عمل در پاسخ به کالم حکمت و مقاومت در برابر تبعیض با اطاعت از شریعت  

 دازد. پر به رابطة بین ایمان و اطاعت می ۲۶- ۱۴:  ۲ملوکانة خدا، یعقوب در 

 

 ( ۲۶-۱۴: ۲ایمان )
 کند: این پرسش را اعالم می  ۱۴: ۲یعقوب در 

 

او را نجات    تواندی م   یمان ا  یا که عمل ندارد؟ آ  یدارم« وقت  یمان: »ا یدگو  یبرادران من، چه سود دارد اگر کس   یا

 (. ۱۴: ۲)یعقوب   بخشد؟

 

بلند اعالم می  با یک »نه«  این پرسش را  این کار را انجام  هاکند. او به روشیعقوب پاسخ  ی متعددی 

ای ندارد.  دهد. نخست، او اشاره کرد که حتی شیطان به چیزهای حقیقی دربارۀ خدا باور دارد، اما این برای او فایده می

کند که چطور ایمان ابراهیم او را به سوی اطاعت سوق داد. و تشریح کرد که چطور راحاب ایمان خود  بعد اشاره می 

 کند:گیری مشهور خود را ترسیم می نتیجه ۲۶:  ۲نیکو به نمایش گذاشت. بنابراین، یعقوب در  را از طریق اعمال 

 

 (. ۲۶: ۲)یعقوب  مرده است یزبدون اعمال ن یمان ا ین چنانکه بدن بدون روح مرده است، همچن

 

ایمانی که خود را در اطاعت نشان ندهد، مرده است.  به عقیدۀ یعقوب، ایمان صحیح داشتن کافی نیست.  

 بخش نیست.  ایمان حقیقیِ نجات 

توجه خود را به رابطة بین حکمت و صلح میان  یعقوب پس از نصیحت مخاطبین خود به حیاتی مطیعانه،  

 پیروان عیسی معطوف کرد.  
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 (۱۲:  ۴-۱: ۳حکمت و صلح )
 گوش کنید:  ۱: ۴به پرسش یعقوب در 

 

 (. ۱:  ۴)یعقوب  آید؟ی م ید ها پد ها و از کجا نزاع شما جنگ  یاندر ماز کجا  

 

به همین  این بخش    یشود، اما به طرق مختلف تمامبا اینکه این پرسش در میانة این بخش مطرح می 

 پردازد.  پرسش می 

  در این بخش یعقوب به سه مشکل اصلی مربوط به حکمت و صلح در میان ایمانداران اشاره کرد. نخست، 

 یعقوب بر زبان یا استفادۀ ما از کلمات تمرکز کرد.   ۱۲- ۱: ۳در  

 

 ( ۱۲-۱: ۳زبان )
 ، زبان را با سُکان کشتی مقایسه کرد و اینطور توضیح داد: ۵و   ۴: ۳یعقوب در 

 

  یده برگردان  ... یلکن با سکان کوچک به هر طرف   شود، ی سخت رانده م  ی چقدر بزرگ است و از بادها  یز ن  های کشت   ینکا

 (. ۵-۴:  ۳)یعقوب  گوید ی م یزکوچک است و سخنان کبرآم  یعضو  یز . همچنان زبان نشود یم

 

 گوید: رود و به مخاطبین خود می تر می پیش  ۶بعد در آیة 

 

و از جهنم سوخته   سوزاند ی م کائنات را ۀیرو دا  آالیدی ما زبان است که تمام بدن را م یاعضا یاندر م  یعالم ناراست

 (.  ۶:  ۳)یعقوب  ! شودیم

 

کتاب  کنیم.  هشدار یعقوب دربارۀ ظرفیت زبان برای شر، بسیار شبیه چیزی است که در کتاب امثال پیدا می 

؛  ۳۱:  ۱۰هایی مانند امثال  چنین چیزی را در قسمت پردازد.  امثال نیز بارها به خطرات مرتبط با زبان یا صحبت می 

تواند منجر به  یعقوب و امثال هر دو اشاره کردند که کلمات می کنیم.  بسیاری آیات دیگر پیدا می ؛ و  ۴:  ۱۵؛  ۱۲:  ۱۱

 مان را کنترل کنیم. برای اجتناب از مناقشه و زندگی در صلح، باید زبان همة انواع مشکالت در بین قوم خدا بشوند. 

 

های عیسی  کند، احتماال به یاد حرف شنویم که در مورد گفتار ما صحبت می آییم و می وقتی به کتاب یعقوب می 

کند و  های عیسی تفکر می و وقتی یعقوب روی حرف گوید.«  گوید »زبان از زیادتی دل سخن می افتیم که می می
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پرتو بازگشت مسیح زندگی کنیم و در انتظار بازگشت  اینکه چطور باید در    –کند  هایی به کلیسا ارائه میالعمل دستور 

مان است.  دهد، تمرکز روی کلمات مان می هایی که یعقوب به ما برای سنجش قلبیکی از راه   – او در آینده باشیم  

تشبیهی برای سخن هست، را به عنوان معیاری برای تمام  یک انسان، زبان که    سخنان یعقوب  به عبارت دیگر،  

این به ما    –برای اینکه به نحوۀ دیگری بیان کنیم   –دهد  را نشان می   حرارتاین به ما  بیند.  فرد می اخالقیات آن  

گوید«،  گوید »زبان از زیادتی دل سخن می و بنابراین، همانطور که عیسی می   دهد.قلب یک نفر را نشان می   حرارت 

ک دهان برکت و لعنت بیرون بیاید، دارد به ما  گوید مرد باید زبان خودش را رام کند و نباید از یوقتی یعقوب می 

دل باشیم بلکه باید با ایمان، محکم به تعالیم   ما نباید فردی دومان باید کامال به خدا متعهد باشد. گوید که قلب می

 مان را برکت بدهد.  کنیم، سخنان ما باید به جای لعنت، برادران و خواهران مسیح بچسبیم و وقتی چنین می 

 

   دکتر براندون د. کِرُو

 
با حکمت و صلح، شامل دو نوع حکمت می  ارتباط  پیدا    ۱۸-۱۳:  ۳شود که آن را در  دومین مشکل در 

 کنیم.  می

 

 (۱۸- ۱۳: ۳دو نوع حکمت )
 خوانیم: این سخنان را می  ۱۷- ۱۴: ۳در یعقوب 

 

  یطانی و ش  یو نفسان  یوی بلکه دن  شود، ی حکمت از باال نازل نم   ینا  ... ید لکن اگر در دل خود حسد تلخ و تعصب دار 

و پر از رحمت و    یرپذیحت و نص  یم و مال   یزآماست و بعد صلح   طاهر لکن آن حکمت که از باال است، اول    ... است

 (. ۱۷- ۱۴: ۳)یعقوب  یا ری تردد و بی و ب یکو ن های یوهم

 

اینجا می  در  توضیح همانطور که  برای  یعقوب  و حتی    بینیم،  زمینی  بین حکمت  و صلح،  رابطة حکمت 

منجر    خودخواهانه  ی طلبحسادت تلخ و جاه حکمت زمینی به    شد.آید تمایز قائل  شیطانی، و حکمتی که از آسمان می 

 . آورد شود. اما حکمتی که از سوی خداست، صلح به جامعة مسیحی می می

او توضیح داد که وقتی ما  های خود را کنار بگذارند. خواند تا مجادالت و نزاع   یعقوب خوانندگان خود را فرا 

مان وجود نخواهد داشت. او تعلیم داد که حکمت زمینی، تنها  در میان   چسبیم، صلحی مان می به تمایالت خودخواهانة 

حکمتی تکیه کنند که از سوی  شود. بنابراین یعقوب به خوانندگان خود آموخت بر  « میفتنه و هر امر زشت»منجر به  

 گوید: می  ۱۸: ۳یابیم. همانطور که یعقوب در  کنیم، صلح را می آید. وقتی چنین می خدا می 
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 (. ۱۸: ۳)یعقوب  آورندی عمل م ه را ب ی که سالمت یآنان  ی برا شودی کاشته م  ی عدالت در سالمت ۀیوم

 

کند که  ای نگاه می ا تنازعات درونی به حکمت و صلح در رابطه ب  ۱۲-۱:  ۴سومین مشکلِ این بخش، در  

 کنند. پیروان عیسی تجربه می 

 

 (۱۲-۱:  ۴تنازعات درونی )
های اشتباه، و نارضایتی در میان ما  یعقوب ریشة نزاع میان مسیحیان را در تمایالت خودخواهانه، انگیزه 

از دیدگاه یعقوب، تمایالت شریرانه در بین مخاطبین او باعث خسارات فراوانی به جامعة مسیحی شده بود.    داند.می

خواسته  کنترل  تحت  می های آنها  خاطر،  همین  به  و  بودند.  نابود  شان  را  یکدیگر  حتی  و  داشتند،  طمع  جنگیدند، 

 یعقوب گفت:   ۱۰-۷:  ۴نند تا صلح برقرار شود. در  کردند. از همین رو، یعقوب قاطعانه به آنها گفت که چه باید بکمی

 

تا شما را سرافراز    یدکن  یدر حضور خدا فروتن   .. .ید نما  یکیتا به شما نزد  ییدبه خدا تقرب جو  ...ییدخدا را اطاعت نما

 (. ۱۰-۷: ۴)یعقوب  ید فرما

 

منجر به صلح با یکدیگر  بخشید و ها و مجادالت آنها را پایان می تنها تسلیم فروتنانه به خدا بود که جنگ 

 شد.  می

 اکنون بیایید به رابطة بین حکمت و آینده توجه کنیم. 

 

 (۱۲: ۵- ۱۳: ۴حکمت و آینده )
آینده می  یافت    ۱۷- ۱۳:  ۴تواند به سه بخش تقسیم شود. بخش اول در  بحث یعقوب دربارۀ حکمت و 

 ه گویی خدا امور را تحت کنترل ندارد.  کشیدند کپردازد که چنان برای آینده نقشه می شود و به آنانی می می

 

 (۱۷- ۱۳: ۴نقشه کشیدن )
کوشیدند تا برای آیندۀ خود تصمیم  دهند که افراد بسیاری در بین مخاطبین یعقوب می این آیات نشان می 

تکبر صحبت  رفتند با  دادند و سفرهایی که باید می اندوزی بود و دربارۀ آنچه باید انجام می بگیرند. تمرکز آنها بر ثروت 

شان زودگذر است. ممکن نبود که بدانند آینده چه  کردند. یعقوب در واکنش به این، به آنان یادآور شد که حیات می

 گوش کنید که یعقوب به آنها گفت:   ۱۵و   ۱۵: ۴شان رقم زده است. به برای
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و هر    کنیدی ال به عجب خود فخر م .« اما الحکنیمی و چنان م   ینو چن  مانیمی گفت که »اگر خدا بخواهد، زنده م  یدبا

 (.  ۱۶-۱۵:  ۴)یعقوب  فخر بد است ینچن

 

 کنند. فقط خداست که آینده را تحت کنترل دارد و آنانی  که حکیم هستند، این را تصدیق می 
پردازد. او در  یعقوب به شکلی نسبتا متفاوت به موضوع حکمت و آینده می در دومین قسمت از این بخش،  

 دهد.  اندوزی به خاطر روز داوری آینده هشدار مینسبت به ثروت  ۶-۱:  ۵

 

 ( ۶-۱:  ۵اندوزی )ثروت 
قسمت در  صحبت  یعقوب  فقرا  با  برخورد  دربارۀ  بسیار  متفاوت،  مکررا  کرد های  برای    و  را  ثروتمندان 

کند. یعقوب در این آیات قویا به ثروتمندانی  افرادی که بخت کمتر با آنان یار بوده است محکوم می   سوءاستفاده از 

بودند و آنان را مطلع ساخت که به زودی بابت آن    اخطار داد که ثروت خود را به قیمت زیر پا گذاشتن فقرا اندوخته 

 گوید: می  ۳: ۵رنج خواهند کشید. همانطور که در  

 

و زنگ آنها بر شما شهادت خواهد داد و مثل آتش، گوشت شما را خواهد خورد.    خوردی ما را زنگ م ش   ۀطال و نقر

 (.  ۳: ۵)یعقوب  یداشما در زمان آخر خزانه اندوخته 

 

اندوزی به قیمت زیر پا گذاشتن دیگران داوری شدیدی در پی  دهند، ثروت همانطور که این آیات نشان می 

 دارد.  

 

گوید چیزی است که برای بسیاری از یهودیانی که او را شنیدند، فرای تصور بود. او اساسا  ی آنچه یعقوب اساسا م

یافته درکی که بسیاری از اسرائیلیان دربارۀ رابطة بین فقیر و غنی داشتند را معکوس نمود و در حقیقت فقرا را برکت 

این صحبت میمی دربارۀ  ثروتمندان هشدخواند و  به  داوری  ار می کند که... در واقع  توبه و منتظر  آمادۀ  دهد که 

یافته باشید،  کنند، که اساسا اگر شما با ثروت برکت اندوزی می باشند... اساس آن داوری این است که این افراد ثروت 

ارادۀ خدا این است که آن را با همسایة خود سهیم شوید، از آن برای برکت دادن همسایة خود استفاده کنید، اما آنها  

دادند... ثروت  آنها کارگران خود را با عدم پرداخت دستمزد عادالنه فریب می کردند.  را برای خودشان جمع می   این

تان.  ای از طرف خداست که باید بر طبق ارادۀ خدا استفاده شود، نه برای خودتان، بلکه در نهایت برای همسایه هدیه 

 »همسایة خود را مانند خودت محبت کن« حرکت کند. به عبارت دیگر، هر کسب و کاری باید در مسیر اصل  
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 کشیش دیوید لوییس 

به انتظار صبورانه برای آشکار شدن  ،  ۱۲-۷:  ۵سومین قسمت از بحث یعقوب دربارۀ حکمت و آینده، در  

 پردازد. نقشة خدا دربارۀ آینده می 

 

 (۱۲- ۷: ۵انتظار صبورانه  )
خد بر  تکیه  بدون  که  پرداخت  آنانی  نقد  به  می یعقوب  نقشه  حکمت،  برای  با  ا  که  آنانی  به  و  کشند. 

اندوزی و سوءاستفاده از فقرا حکمت خدا را نادیده گرفتند هشدار داد که داوری خدا را خواهند دید. اما بعد از  ثروت 

به  شت سر بگذارند.  ا پ کشیدند را تشویق کرد تا صبورانه منتظر خدا باشند که تاریخ راینها، یعقوب آنانی که رنج می 

 گوش کنید که یعقوب از این تشبیه استفاده کرد:   ۸و   ۷:  ۵

 

  یش و برا  ینزم  یمحصول گرانبها   ی برا  کشدی دهقان انتظار م   ینک . ایدبرادران، تا هنگام آمدن خداوند صبر کن  یا

که آمدن خداوند   یراز یدساز یخود را قو یهاو دل   ییدصبر نما یز . شما نیابدرا ب ینو آخر  ینتا باران اول کندی صبر م

 (. ۸-۷: ۵)یعقوب  است یکنزد

 

همانطور که اشاره کردیم، سخنان یعقوب در این بخش بیش از نصیحتِ صرفِ ثروتمندان بود. آنها همچنین  

مشوق فقرا و مظلومین بودند. سرزنش شدید یعقوب به مخاطبان او یادآوری کرد که روز داوری در راه بود. و در آن  

او به این شکل وفاداران را تشویق کرد تا در  فتند.  گرزمان، آنانی که وفادارانه به خدا تکیه کرده بودند، پاداش می 

مسیر حکمت خدایی ادامه دهند، اعتراف ایمان خود را زندگی کنند، و در پرتو بخش آخر نقشة عظیم خدا برای آینده،  

 مطیع او باشند.  

رد  کتاب یعقوب پس از تشریح ارتباط حکمت با شادی، اطاعت، صلح، و آینده برای خوانندگانش، با کارب

 یابد.  عملی کوتاهی از حکمت و دعا خاتمه می 

 

 (۱۸-۱۳: ۵حکمت و دعا )
های خود آواره شده بودند. ثروتمندان به فقیران  مخاطبین یعقوب با مشکالت متعددی روبرو بودند. از خانه

می  می ظلم  مشاجره  آنها  می کردند.  صدمه  یکدیگر  به  و  می کردند  نظر  به  تاثیر زدند.  تحت  بسیاری  امیال    رسد 

شان زندگی کنند. بنابراین،  ایمان   بر اعتراف منطبق  شان دشوار بود که تا به شکلی  شان بودند و برای خودخواهانه 

یعقوب در این آخرین بخش به آنها تعلیم داد در هنگام رویارویی با این مشکالت باید در جامعة مسیحی چه کنند.  

ابتدای رساله تعلیم داد تا خود را وقف دعا کنند. در وقت  مشابه آنچه یعقوب در  نیز به آنها فرمان داد  اینجا  ، در 
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ای که در اثر گناهان فرد است، آنانی که از حکمت برخوردارند،  مشکالت یا شادی، در زمان بیماری، حتی بیماری 

 گوش کنید که یعقوب به خوانندگان خود گفت:   ۱۴و   ۱۳: ۵کنند. به  دعا می 

 

از شما    یخوشحال باشد، سرود بخواند. و هرگاه کس   یو اگر کس  یدباشد، دعا بنما  یی بال   یاز شما مبتال  یاگر کس

:  ۵)یعقوب    کنند  ینو او را به نام خداوند به روغن تده  ینددعا نما   یشرا طلب کند تا برا  یساکل  یشانباشد، کش  یمارب

۱۴-۱۳ .) 

 

یعقوب از خوانندگان خود انتظار داشت تا در هر شرایطی، برای حکمت به خدا نزدیک شوند.  واضح است که  

 کامال روشن است؛ او گفت:  ۱۶دلیل این در آیة 

 

 (. ۱۶: ۵)یعقوب   دارد   یارمرد عادل در عمل، قوت بس ی دعا

 

اش را با یک نصیحت  یعقوب پس از اتمام بدنة اصلی رسالة خود با فراخوانی به صبر و دعا در مشکالت، نامه 

 به پایان رساند.  

 

 (۲۰- ۱۹: ۵نصیحت پایانی )
اند  از خوانندگان خود خواست تا مراقب یکدیگر باشند و آنانی که از حقیقت دور شده  ۲۰- ۱۹:  ۵یعقوب در  

ن را داشتند  را باز آورند. او به آنها یادآوری کرد که به عنوان برادران و خواهران در جامعة ایمان، وظیفه و امتیاز ای

 بخشد. که افراد را به سوی ایمانی هدایت کنند که حقیقتا نجات می 

 

 گیری نتیجه
دلیل نگارش اشاره  و به نویسنده، مخاطب و    داشتیم  یزمینة کتاب نگاه پیش به  در این مقدمه بر یعقوب،  

نامه پرداختیم و دیدیم چطور این کتاب برای ایماندارانی که با  همچنین به کنکاشی در ساختار و محتوای  کردیم.  

 دلسردی مشکالت روبرو هستند، نقش کتاب حکمت عهد جدید را از طریق شادی، اطاعت، صلح، آینده و دعا دارد.  

خدا باشند تا بتوانند در حین  کتاب یعقوب مسیحیان قرن نخست را به چالش کشید که برای حکمت در پی  

البته من و شما در شرایطی بسیار متفاوت از مخاطبین اصلی یعقوب زندگی  تحمل مشکالت، شادی داشته باشند.  

شویم و ما هم به حکمت از سوی خدا نیاز داریم تا به ما برای رویارویی با  اما ما هم با مشکالت روبرو می کنیم. می
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شود  مانند مخاطبین اولیة یعقوب، ما نیز به آن شادی خالص که حکمت خدا سبب می آن مشکالت کمک کند. درست  

با اینکه در این درس ما فقط به آنچه پرداختیم که این کتاب در بر دارد، یک چیز باید روشن باشد: رسالة  نیاز داریم. 

کتاب را در زندگی خود به    و هرچه بیشتر این کند.  یعقوب مسیری برای زندگی حکیمانه در همة اعصار ترسیم می 

ای که با کند را فارغ از هر مشکل و دشواری کار ببندیم، بیشتر برکت شادی خالصی که خدا به قوم خود عرضه می 

 کنیم.آن روبرو هستیم دریافت می 


