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 مقدمه
؛ و در چنین  اندکه باعث آشفتگی و دلسردی شده ایم  برانگیزی روبرو شده چالش اوضاع  همة ما زمانی با  

دهد  توانستیم دوستی پیدا کنیم که بتواند درک کند واقعا چه روی می هایی معموال آرزو داریم که ای کاش می وضعیت

تواند باعث  چنین دوستی منبع بزرگی از حکمت است که می  .بدهد  ما  رای انجام بهب  یل عم  یحی نصا   توانستمیو  

 شادی عظیم ما بشود. 

کنندگان رسالة یعقوب در عهد جدید بودند  دریافت  نخستین   ای که از بسیاری جهات، برای مسیحیان اولیه

گی و دلسری وا  برانگیزی روبرو شدند که بسیاری از آنان را در سرگشت  آنها با شرایط چالش نیز، همین گونه بود.  

شان را به یاد آنها  او نوشت تا اهداف نیکوی خدا از شرایط و یعقوب برای حکمت بخشیدن به آنان، نوشت. گذاشت. 

و به آنان اطمینان  او آنان را مطلع ساخت که خدا هدایت قابل اطمینانی ارائه کرده که باید از آن پیروی کنند.  د.  بیاور

 در آغوش بگیرند، شادی عظیمی تجربه خواهند کرد.  بخشید که اگر حکمت خدا را  

موضوعات    تریناین دومین درس از مجموعه دروس ما دربارۀ »رسالة یعقوب« است، و بر یکی از اصلی 

ما این درس را »دو راه حکمت« نامیدیم چون به بررسی این خواهیم  کند.  دهندۀ رسالة یعقوب تمرکز می تشکیل 

و خواهیم دید که چطور مسیرهای  پرداخت که چطور این کتاب دو نوع از حکمت خدا را به کلیسای اولیه ارائه داد.  

 هد.  دمشابهی را به ما، پیروان امروزی مسیح، ارائه می 

دهندۀ حکمت ادبی مشهور  مان دیدیم که هم ساختار و هم محتوای رسالة یعقوب، بازتاب در درس قبلی 

 و هدف اصلی رساله را اینگونه خالصه کردیم: یهودی در قرن نخست بودند. 

 

 شان از شادی برخوردار باشند.  خواند تا در آزمایشات یعقوب مخاطبانش را به تعاقب حکمت از خدا می 

 

سوفوس    -و »حکیم«    –در یونانی    (- sophia  σοφία)  سوفیا   -قوب عمالً از اصطالحات »حکمت«  یع

(σοφός - sophos )    و سپس دوباره    ۱۸- ۲:  ۱تنها در دو بخش از نامة خود استفاده کرد. ما این اصطالحات را در

های حکمت اشاره دارند  این متون به ویژه مهم هستند چون هر کدام از آنها به یکی از راه یابیم.  می   ۱۸- ۱۳:  ۳در  

 خواند.  که یعقوب مخاطبین خود را به تعاقب آنها می 

کنند، به تمایز یعقوب  که وقتی بعضی از افراد دربارۀ حکمت در کتاب یعقوب فکر می حال، باید دقت کنیم 

و ما بعدتر در این درس به بررسی هر دو نوع آنها خواهیم پرداخت.    اندیشندبین حکمت زمینی و حکمت آسمانی می 
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  بودند.   برجسته یهودی  مان، بر دو راه حکمت متمرکز خواهیم شد که عموما در سنت حکمتی  اما در راستای اهداف 

 خوانیم.  اولی را »حکمت فکری« و دومی را »حکمت عملی« می 

حکمت فکری به وضوح در کتبی مانند ایوب و جامعه نشان داده شده است. این کتب در جستجوی کسب  

  ترین شکل خود از سوی دیگر، حکمت عملی به برجستهبینشی از اهداف خدا در پسِ آزمایشات و مشکالت هستند. 

 شود. امثال کتابی است که عمدتا به نصایح و راهنمایی برای زندگی روزمره اختصاص دارد.  در کتاب امثال ظاهر می 

شوند، نخست به راه حکمت فکری خواهیم  در حین بررسی این دو راه حکمت که در کتاب یعقوب یافت می 

 عقوب به حکمت فکری شروع کنیم.  کنیم. بیایید با توجه یپرداخت. و سپس، به راه حکمت عملی نگاه می 

 

 حکمت فکری 
با شرایطی مواجه شده  ما  را درک می ایم که گمان کرده همة  آنها  اشتباه  ایم  اما متوجه شدیم که  کنیم، 

تری بیندازیم تا ببینیم واقعا چه چیزی در حال روی  اغلب باید ورای ظواهر را ببینیم و نگاه دوباره و دقیق ایم.  کرده

او  کند.  از بسیاری جهات، این همان طریقی است که یعقوب بدنة اصلی کتاب خود را با آن آغاز می   است.دادن  

ا  واقعآنها    ی از آنچه در زندگ   ینشی بمخاطبین خود را فرا خواند تا به ورای ظواهر شرایط دلسردکننده نگاه کنند، و تا  

 کسب کنند.  در حال وقوع بود 

برخور بررسی  به  طریق  سه  از  پرداخت.  ما  خواهیم  فکری  حکمت  از  نوع  این  با  یعقوب  نیاز  د  نخست، 

را خواهیم دید که یعقوب به آنها ارائه داد. و سوم، به ارتباط بین  رهنمودی  کنیم. دوم،  مخاطبین او را مالحظه می 

 . حکمت فکری و ایمان توجه خواهیم کرد. بیایید ابتدا به نیاز مخاطبین یعقوب به حکمت فکری نگاه کنیم

 

 نیاز
نژاد قرن اول تشکیل  مان آموختیم که مخاطبین اصلی این رساله عمدتاً از مسیحیان یهودی در درس قبلی    

و از آنچه  آنها به احتمال زیاد با امواج جفای برخاسته از شهادت استیفان، از اورشلیم بیرون رانده شده بودند.    .شده بود 

آزمایشات جدی در  دی و سرگشتگی یعقوب نوشت، واضح است که بسیاری برای دلسر با  شان در حین رویارویی 

 هایی که پراکنده بودند، به کمک نیاز داشتند.  سرزمین 

اش، بالفاصله  پس از آیة آغازین نامه   توانیم ببینیم که یعقوب مشغول این نیازها بود. او، می ۲:  ۱در یعقوب  

 نوشت:

 

 (. ۲: ۱)یعقوب   یددان ی کمال خوش ید،گوناگون مبتال شو  یهاکه در تجربه یبرادران من، وقت  یا
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برای درک نیاز مخاطبین یعقوب، مفید است که به دو بُعد این متن نگاهی کنیم. نخست، به بررسی چالش  

ا آنها  پردازیم. و دوم، به کنکاشی در انواع مختلف آزمایشاتی خواهیم پرداخت که مخاطبین یعقوب بآزمایشات می 

 بیایید با چالش آزمایشات شروع کنیم.  روبرو بودند. 

 

 چالش آزمایشات 
یعقوب   در  که  )  ۲:  ۱اصطالحی  پیراسموس  یونانی  اسم  شده،  ترجمه   – peirasmos»آزمایشات« 

πειρασμός به طریق مشابه، حالت  تواند »آزمایش«، »وسوسه«، و »امتحان« ترجمه شود.  ( است. این اصطالح می

تواند به »تالش کردن«، »وسوسه کردن« و »امتحان کردن« ترجمه  ( میpeirazo - πειράζωپیرازو )  فعلی آن،

رساله را درک   ینا   یمخاطب اصل   یرو یشپ  یط کند تا شرای ممکن به ما کمک م   ی هاترجمه   ینا  ةدرک دامنشود.  

ها« را به جهت »امتحان« آنان  در عمل، آنها با »آزمایشات« سختی روبرو بودند، و این آزمایشات »وسوسه   .یمکن

 داد.  شان قرار می سر راه 

داده  تقلیل  را  یعقوب در ذهن داشت  آنچه  اهمیت  امروزی  ما  متاسفانه، مسیحیان  آزمایشات،  اند چون  با 

اما کالم خدا، به ویژه ادبیات حکمت مانند  کنیم.  مجزا برخورد می ها، و امتحانات به عنوان مواردی کامال  وسوسه

ارائه می   کتاب ایوب، این مفاهیم را به عنوان وجوه هر موقعیت چالش  با آنها مواجه  برانگیزی  کنند که قوم خدا 

 شوند.  می

شرایطی از نظر اخالقی  شرایط چالش برانگیز، آزمایشات هستند چون دشوارند و مستلزم بردباری. اما چنین  

برانگیز همچنین امتحاناتی از    آلود هستند. و شرایط چالش هایی برای واکنش غلط یا گناهخنثی نیستند. آنها وسوسه

 کند.  حالت قلب ما را امتحان و اثبات می طرف خدا هم هستند. آنها ابزارهایی هستند که خدا با آنها 

، یعقوب  ۲:  ۱آزمایشات بود، باید به این نکته نیز دقت کنیم که در  با در ذهن داشتن نیازی که نتیجة چالش  

 به انواع مختلفی از آزمایشات اشاره کرد.  

 

 انواع مختلف آزمایشات 
وقتی یعقوب از انواع مختلف آزمایشات سخن گفت، به تعدادی از مشکالت اشاره کرد که شامل ناراحتی و  

 غنی در کلیسای اولیه بود.  مشاجره بین ایمانداران فقیر و ایمانداران 

های  هایی نوشت که ایمانداران فقیر با آنها روبرو بودند. بر طبق باب از یک سو، یعقوب بسیار دربارۀ چالش 

و چون یعقوب به ایماندارانی نوشت که از طریق جفا    اعمال، افراد فقیر زیادی در کلیسای اولیة اورشلیم بودند.  ۶تا    ۲

 احتمال زیاد تعداد فقرا افزایش یافته بود.  پراکنده شده بودند، به 
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خواند.  ( می ταπεινός – tapeinosاین ایمانداران را فروتن یا به یونانی، تاپینوس )  ۶:  ۴و    ۹:  ۱یعقوب در  

را فقیر یا به یونانی، توخُوس  آنها    ۶و    ۵،  ۳،  ۲:  ۲او همچنین در  این اصطالح به معنای »سطح اجتماعی پایین« بود.  

(πτωχός – ptochos می در  (  او  بود.  اقتصادی«  »محروم  معنای  به  اصطالح  این  و    ۲۷:  ۱خواند.  »یتیمان  به 

  ۲:  ۲یعقوب در  داند.  پذیر می مقدس اغلب این گروه را در برابر فقر و بدرفتاری، آسیب زنان« اشاره کرد. کتاب بیوه

حداقل تعدادی از آنها    ۱۵:  ۲به تن داشتند. و بر طبق  اشاره کرد که برخی از این ایمانداران فقیر، »پوشاک ناپاک«  

 به قدری محروم بودند که »برهنه و محتاج خوراک روزانه« بودند.  

 

گمان کنیم منظور یعقوب فقیران در روح است. قطعا منظور او این  یعقوب تاکید زیادی بر فقرا دارد. آسان است که  

مشابه  کند.  یر باشیم، اما او به احتیاجات و شرایط فقر مادی اشاره می است که ما باید فروتن باشیم، باید در روح فق

از خوشا به حال  لوقا  از این جمله است، فقیران  نسخة  ها، »خوشا به حال فقیران.« و آنچه حداقل منظور یعقوب 

است. تمام  جسمی و مادی است. خُب، چرا باید آنها به ویژه برکت بیابند؟ خُب، این مربوط به نحوۀ کار ملکوت  

برافراشتن ضعفا و فروتن ساختن   توانید در این زندگی این کار را انجام  افراد قوی هست. شما می ملکوت دربارۀ 

هدف یعقوب  توانید اگر ثروتمند هستید، اگر قدرتمند هستید، اگر تاثیرگذار هستید، خودتان را فروتن کنید.  بدهید. می 

در ر فقر  و  فروتنی، مسکنت،  فقیر هستند هم  وح هست.  پرورش یک حس  واقعا  افرادی که  دربارۀ  اما همچنین 

های زیادی برای گفتن دارد؛ اینکه گنج شما در آسمان است، پادشاهی شما در آسمان است، پاداش شما، منابع  حرف 

ند کرسد که ضعیف را قوی می و بنابراین، یک وارونگی بزرگ در نهایت از راه می   شما همگی طبیعت آسمانی دارند. 

افرازد  آورد، و آنها را در ملکوتش بر می آورد، او فقرا را گرد می آورد، بیماران را گرد می ماندگان را گرد می خدا باقی   –

 کند. ای که قوی و مغرور را فروتن می و وارونگی  –

 

   دکتر توماس ل. کین  -

 

تنها  سا با آنها روبرو بودند.  های مشخص اشاره کرد که فروتنان و فقرا در کلییعقوب به تعدادی از چالش 

او اشاره کرد که بعضی از آنها تحت وسوسة خود حقیربینی قرار داشتند. آنها در افتخار به    ۹:  ۱، در  چند نمونه  برای

، شرایط آنها  ۹:  ۳کوتاهی کرده بودند. بر طبق  جایگاه رفیع خود به عنوان افراد برگزیدۀ خدا برای جالل نجات ابدی،  

،  ۱۴:  ۳جود اینکه معترف به تکریم خدا بودند. در  شان کرده بود که دیگران را لعنت کنند؛ حتی با وگاهی وسوسه 

تلخ و   به دیگران »حسد  تا نسبت  بودند  داد که بعضی وسوسه شده  از  یعقوب هشدار  پر  باشند و  تعصب« داشته 

شوند. و در  ها« در کلیسا می ها و نزاع ها تبدیل به »جنگ کند که وسوسه اشاره می  ۱:  ۴در نتیجه، خودخواهی شوند. 
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ب فقیران را به چالش کشید تا از ناشکیبایی اهتراز کنند و آنان را فراخواند تا صبورانه در انتظار بازگشت  یعقو  ۷:  ۵

 خداوند باشند.  

حداقل تعدادی    ۶-۲های  بر طبق اعمال، باب از سوی دیگر، ایمانداران ثروتمند هم با آزمایشات روبرو بودند.  

و  مراقبت از برادران و خواهران فقیرشان در مسیح برخوردار بودند.    در کلیسای اولیة اورشلیم، از ثروت کافی برای

ثروتمند به حساب  ظاهرا، با وجود اینکه به خاطر جفا پراکنده شده بودند، هنوز تعداد زیادی در کلیسا وجود داشتند که  

 آمدند. می

او به طور ساده با    ۱:  ۵و  ،  ۶: ۲،  ۱۰:  ۱در  یعقوب این ایمانداران ثروتمند را به طرق مختلفی توصیف کرد. 

این اصطالحی معمول  به آنها اشاره کرد.    (pliusios – πλούσιοςیا به یونانی، پیلوسیوس )  عنوان »دولتمندان« 

موقعیت اجتماعی آنان به اندازۀ کافی باال بود که مدام دیگران را به    ۶:  ۲برای طبقة باالی جامعه بود. بر طبق  

نشان    ۳-۲:  ۵باب  کردند.  گوید که آنان برای تجارت و کسب درآمد سفر می به ما می   ۱۳:  ۴باب  کشیدند.  محکمه می 

توان حداقل برخی از آنها را به عنوان  ، می ۵:  ۵کردند. و در  شان فخر می دهد که آنان به البسه و طال و نقرهمی

 کردند توصیف نمود. افرادی که در »ناز و کامرانی« زندگی می 

ثروتمندان در معرض این    ۱۰:  ۱های خودش را به همراه دارد. بر طبق دانست که ثروت چالش می یعقوب  

کار اتخاذ کرده بودند، به خود مغرور  ای که به عنوان گناهکاران توبهوسوسه قرار داشتند که با فراموشی آن فروتنی 

نشان    ۷:  ۲خود را آلودۀ دنیا کنند. باب    کرد تاشان آنها را وسوسه می گوید که ثروت به ما می   ۲۷:  ۱شوند. باب  

گوید که آنها  ، یعقوب به ما می ۱۶:  ۲دهد که با شهادت دروغ در دادگاه، تحت وسوسة کفرگویی قرار داشتند. در می

آنها نیز همراه فقرا، در حالی که وانمود به تکریم خدا   ۹:  ۳بر طبق  تمایلی نداشتند که کاری برای فقرا انجام دهند.  

آموزیم که آنها هم انواع حسد تلخ و تعصب و خودخواهی  می   ۱۴:  ۳در  دادند.  ، دیگران را مورد لعن قرار می ردند کمی

گوید  به ما می  ۱۶-۱۳: ۴باب   ها دخیل بودند.ها و نزاع ، آنها هم در جنگ ۱:  ۴خودشان را داشتند. همچنین بر طبق 

کند که آنها  اشاره می   ۳:  ۵و  گویی مستقل از خدا هستند.  که آنها تحت وسوسه بودند تا به نوعی زندگی کنند که  

 اندوزی کردند.  ثروت 

، و هر  هایی روبرو بودند واضح است که ایمانداران فقیر و غنی در میان مخاطبین یعقوب، هر دو با چالش 

 دو به حکمتی نیاز داشتند که یعقوب در رسالة خود ارائه داد.  

گرفت که آزمایشات پیش روی  ه حکمت فکری از نیازی سرچشمه می حال که دیدیم چگونه توجه یعقوب ب

مان برویم: یعقوب چگونه برای آن آزمایشات به ارائة  مخاطبین او به وجود آورده بودند، باید به سراغ دومین موضوع 

 راهنمایی پرداخت. 
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 راهنمایی 
یح، جوانب متعددی از االهیات  مان به عنوان پیروان مستوانیم به سادگی از طریق زندگی روزمره ما می   

می  اگر  نیستند.  سادگی  این  به  مسیحی  تعالیم  از  دیگر  برخی  اما  کنیم.  درک  را  پردۀ  مسیحی  پشت  خواهیم 

تری از اهداف پنهان خدا برویم، به راهنمایی نیاز داریم. و یعقوب ادراکات نافذی ارائه  مان، به آگاهی عمیق تجربیات 

ها و آزمایشات  یعنی توانایی تشخیص اهداف خدا در پس کشمکش   –کری کمک کند  داد تا به ما در کسب حکمت ف

 خواست مخاطبینش بپذیرند: ادراکاتی که می  او از گوش کنید و طریق توصیف ۴- ۳: ۱مان. به یعقوب  در زندگی 

 

و محتاج    ید تمام شو . لکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و  کندی م  یدا شما صبر را پ  یمان که امتحان ا  دانید یم

 (. ۴-۳: ۱)یعقوب ید نباش یزچ یچه

 

 مان، توجه های زیادی برای خالصه کردن راهنمایی یعقوب در این متن وجود دارد، اما در راستای اهداف راه

 شان بود. گذاریم. نخست، یعقوب گفت که شرایط چالش برانگیز آنها امتحان ایمان خود را بر چهار عنصر می 

 

 امتحان 
از اصطالح  یعقوب چالش   وقتی ایمان شما« خواند،  با آنها روبرو بودند را »امتحان  هایی که مخاطبانش 

اثبات    یا  یین تع  برای  »امتحان« یاصطالح به معنا  ین ا ( استفاده کرد.  dokimion – δοκίμιονیونانی دوکیمیون )

   منظور یعقوب در این مورد، اثبات اصالت ایمان آنها بود.  است.  یزیاصالت چ

  یین که مخاطبانش متحمل شدند، تع  متعددی   یهایش داد که هدف خدا از آزما یحتوضدر حقیقت، یعقوب  

شان واقعی است یا نه. این دیدگاه دربارۀ هدف  کرد که آیا ایمان »امتحان« تایید می   . بودآنها    دل  حقیقی  یتوضع

خدا از آزمایشات، موضوع جدیدی برای یعقوب نبود. این مسئله بارها در عهد عتیق و عهد جدید ظاهر شده است.  

 اسرائیل چنین گفت:  موسی به بنی  ۲: ۸برای نمونه، در تثنیه 

 

و   یازماید، ساخته، ب یل نمود تا تو را ذل ی رهبر  یابانچهل سال در ب  ینتو را ا یت، خدا  یهوه، را که  راه  ی آور تمام یاد ه ب

 (. ۲:  ۸ یهتثن) نه  یاداشت   یاوامر او را نگاه خواه  یاآنچه را که در دل تو است بداند، که آ 

 

تمام مردمان هم    های داند و این شامل دل های کالم خدا روشن است که او همه چیز را می از سایر قسمت 

کشند که وقتی خدا در تاریخ با قوم  مقدسی را به تصویر می شود. اما این آیه و متون مشابه، این حقیقت کتاب می

 کند.  ها برای اثبات یا نمایش آنچه در دل دارند استفاده می کند، اغلب از دشواریخود تعامل می 
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های مخاطبینش امتحان هستند.  ه بسنده نکرد که چالش یعقوب در ارائة راهنمایی خود تنها به ذکر این نکت

 او همچنین نشان داد که آزمایشات آنها برای تولید پایداری طراحی شده بودند. 

 

 پایداری 
 - hupomoneمولد پایداری است و برای این منظور از واژۀ یونانی هُمُنی )یعقوب نوشت که امتحان،  

ὑπομονή)    .بنابراین،  استفاده کرد. بسیار شبیه واژۀ فارسی »پایداری« هُمُنی نیز به معنای تحمل دشواری است

یعقوب توضیح داد که آزمایشات، با قادر ساختن قوم خدا به تحمل و ادامة سرسپردگی وفادارانه به مسیح، خلوص  

 کند. ایمان آنها را اثبات می 

به طور کلی، تعلیم عهد جدید دربارۀ پایداری مسیحی، دو جنبه دارد. از یک طرف، پایداری یک هدیه از  

شان  دهند که پیروان مسیح قادر به تحمل یا پایداری در ایمان تعلیم می   ۱۴-۱:  ۶فیض خداست. متونی مانند رومیان  

دهد تا در تازگی حیات و اطاعت وفادارانه  می   القدس، که مسیح را از مرگ برخیزاند، به ما قدرت هستند چون روح 

قدم برداریم. بنابراین، اگرچه پایداری مستلزم تالش انسانی است، باید به یاد داشته باشیم که تنها به وسیلة فیض  

 توانیم پایدار باشیم.  متداوم خدا که در ما فعال است می

یاز ضروری برای نجات ابدی است. به عبارت  کند که پایداری یک ناما از طرف دیگر، عهد جدید روشن می 

ایمان نجات  آنها وجود دارد، ضرورت دیگر، کسانی که  ایمان   اًبخش در  پایدار هستند. به سخنان پولس در  در  شان 

 گوش کنید:  ۲۳- ۲۲:  ۱کولسیان 

 

و    عیبی و بداده است، تا شما را مقدس    یمرگ آشت   یق خود و از طر   ی بدن بشر  ةشما را به واسط   یحاکنون مس  اما

جنبش   یلانج یدو از ام یدمستحکم بوده، استوار بمان یمان که در ا  یبه شرط  یاورد، از هر مالمت به حضور خدا ب یبَر

 ، هزارۀ نو(. ۲۳- ۲۲:  ۱)کولسیان  یدنخور

 

  ینان توانستند اطمی اما آنها مدر اینجا پولس تصدیق کرد که مسیحیان کولسی با خدا آشتی داده شده بودند.  

این الزام به پایداری، تضادی با پیام    خود ادامه دهند.   یمان است که به ا   ی تنها در صورت  یقت حق  ین داشته باشند که ا

 نجات توسط فیض خدا نداشت. بلکه امیدی حاکی از انجیل بود.  

مه  در این راهنمایی، یعقوب تنها از امتحان ایمانی که مولد پایداری است صحبت نکرد. او همچنین در ادا

 از بلوغی سخن گفت که نتیجة پایداری است.  
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 بلوغ
 

گرایی  توانند آن را بخوانند و فکر کنند کتابی دربارۀ شریعت ها می دربارۀ بلوغ مسیحی است. بعضی   اً یعقوب کتابی تمام

بی هست که  هست؛ دربارۀ قوانین است؛ دربارۀ آن چیزهایی است که دقیقا نیاز داریم انجام بدهیم. اما در حقیقت کتا

های دشوار  ای که در زمینه قصد دارد به شما برای رشد به عنوان یک مسیحی کمک کند، به ویژه، به عنوان مسیحی 

یعقوب متوجه این مسئله بود.  تواند دشوار باشد؛ در کلیسا بودن میکند که ما در آن هستیم.  ای زندگی می اجتماعی 

ر کلیسا، دوام بیارید، تا در این دنیا و این کلیسا رشد کنید، بلوغ هست؛ نیاز  و چیزی که احتیاج دارید تا در این دنیا، د

گوید که چطور این کار را انجام بدهید. چطور در این حیات،  دارید عالی و کامل باشید. و یعقوب در حقیقت به شما می 

زی که جسم ممکن است بخواهد  مسیر بلوغ را ادامه بدهید و برای هر چیزی که این دنیا، هر چیزی که شریر، هر چی

و این با، چیزی که دربارۀ یعقوب جالب هست اینکه، این در حقیقت با رنج  در مسیر شما قرار بدهد، آماده باشید.  

دهد.  ای هست که بلوغ مسیحی در آنجا رخ می شود. رنج، کورۀ آهنگری هست؛ زمینه هست؛ تعلیم عملی شروع می 

سر راهش قرار  که قرار است    شود آمادۀ هر چیزی می کند و  ی شود و رشد می م  هیشما تزک  یمان که ا  رنج جایی هست 

آزمایش می  و  رنج، وسوسه،  متحمل  وقتی  دوام می بگیرد.  و  روح شوید  از طریق  در کالم عمل  آورید،  القدس که 

یشات بعدی  شود، و برای آزماشود، تقویت می کند، از طریق مسیح و شریعت و حکمت او، ایمان شما بیشتر می می

 شود. آماده می 

 

دکتر توماس ل. کین   -  

 

 چه نوشت:  ۴:  ۱دوباره گوش کنید که یعقوب در  

 

 ، هزارۀ نو(. ۴:  ۱د )یعقوب ی کم نداشته باش یزی و چ  یدکار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شو یداری پا  یدبگذار

 

آورد، یعقوب به مخاطبانش گفت که بگذارند پایداری کار خود را  چون آزمایشات و پایداری بلوغ به بار می 

 ساخت.  نیاز از هر چیز می به اتمام برساند. پایداری آنان را بالغ، کامل و بی 

قی در این  نیازی به معنای رسیدن به کمال اخالحال، باید در اینجا مراقب باشیم. منظور یعقوب کمال و بی 

  ی و راست  کنیمی خود را گمراه م  یمکه گناه ندار   ییماگر گودانیم که »می   ۸:  ۱زندگی نبود. ما از متونی مانند اول یوحنا  

دهیم، و در داوری هنگام بازگشت  ما به رشد در اطاعت از خدا ادامه می « اما منظور یعقوب این بود که . یستدر ما ن

 مان بشود.  مردودی شت که باعث مسیح، هیچ چیزی کم نخواهیم دا
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پس از رائة راهنمایی دربارۀ آزمایشات، پایداری، و بلوغ، اشاره کرد که در پایان این روند، پاداشی  یعقوب  

 عالی وجود دارد. 

 

 پاداش 
 به این پاداش اشاره کرد و گفت:   ۱۲: ۱او در 

 

  یات آن تاج ح  ید، آ  یرونسربلند ب  یش آزما  ة چون از بوت  یرا ز   دهد، ی نشان م   یداری پا   ها یش خوشا به حال آن که در آزما

 (. ۱۲: ۱)یعقوب  وعده فرموده است یش داران خو که خدا به دوست  یافترا خواهد 

 

ها مقاومت کند، از امتحان گذشته  هر کسی که تحت آزمایش همانطور که یعقوب در اینجا توضیح داد،  

داران  ج حیات ابدی در جالل پادشاهی خدا که ]خداوند[ به تمام دوستاست. و آنها تاج حیات را دریافت خواهند کرد؛ تا

اندازها، به مخاطبانش حکمت نافذ فکری ارائه داد. او آنها  خود وعده داد. یعقوب برای گرد هم آوردن تمام این چشم 

ای از طرف خدا در  در حقیقت، هر آزمایش هدیه هایی که با آنها روبرو بودند راهنمایی کرد.  را برای درک آزمایش 

 جهت خیریت آنها بود.  

 

کند، و در سرتاسر نامه وجود دارد، اهمیت پایداری در  اش صحبت می یکی از چیزهایی که یعقوب از آغاز نامه درباره

در  شود.  کند که منجر به بلوغ مسیحی می رنج است. و این واقعا همان چیزی است که او دربارۀ آن صحبت می 

  ی آن را کمال شاد  شوید،ی رو مگوناگون روبه   هاییش برادرانِ من، هر گاه با آزما  یگوید: »امی او    ۱ابتدای باب  

« و بعد ادامه  .کندی م   یداشما صبر را پ  یمانکه امتحان ا   دانیدی که م   چوندهد که چرا: »« و بعد توضیح می !ینگاریدب

« و بنابراین،  .ید کم نداشته باش  یزیو چ  ید کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شو  یداری پا  ید بگذار دهد: »می

بیند از این که خدا  ای می اما یعقوب رنج را نشانه ای از این هست که خدا با ما نیست،  شاید ما فکر کنیم رنج نشانه 

خواهد باشیم. و این  شخاصی بسازد که می کند، نه فقط در رنج ما، بلکه از طریق رنج ما تا ما را همان اعمل می 

ادامه میهمان جایی هست که ما واقعا در بلوغ رشد می  آزماگوید: »کنیم. او در    ها یش خوشا به حال آن که در 

داران  که خدا به دوست  یافترا خواهد    یاتتاج حآن فرد »  –هست    ۱باب    ۱۲این در آیة    -«  دهدی نشان م  یداریپا

دهد. رنج چیزی است که در  و بنابراین الگوی متفاوتی برای تفکر دربارۀ رنج به ما می   «ست.وعده فرموده ا  یش خو

کنیم موفقیت یعنی دوری از رنج،  نه اینکه دنبال آن باشیم، اما در فرهنگ ما، فکر می حقیقت نباید از آن طفره رفت،  

اینجا یعقوب رنج را به عنوان موقعیتی برای رشد توصیف می  این برای کارکرد بلوغ مسیحی، مسئلة    کند. اما در 

 مهمی هست.  
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کشیش دکتر تورمن ویلیامز  -  
 

شان پرداخت و همچنین، به آنان  تمرکز یعقوب بر حکمت فکری، به نیاز مخاطبان او به در شرایط سخت

 مان است. راهنمایی ارائه داد. اما اکنون، بیایید به این موضوع نگاه کنیم که چطور مسیر حکمت فکری مستلزم ای 

 

 ایمان 
می  فکر  می وقتی خوب  تعالیم  کنید،  داد،  آنها  به  مخاطبینش  آزمایشات  دربارۀ  یعقوب  که  بصیرتی  بینید 

توانیم آنچنان آشفته  شوند، می مان می دانیم که وقتی مشکالت وارد زندگی عمومی مسیحی بودند. اما همة ما می 

رسد که یعقوب بیم  باشد. و به نظر می مان سخت  ترین باورهای مسیحی هم برایشویم که حتی نگه داشتن اساسی 

بالفاصله نشان داد که پذیرش بصیرتی که ارائه داد،  آن داشت که این دربارۀ مخاطبینش صادق باشد. بنابراین، او  

 خوانیم:، اینچنین می ۵: ۱کرد. در یعقوب  آنها را به ایمان به خدا ملزم می 

 

و مالمت    کندی که هر کس را به سخاوت عطا م  یی ز خدامحتاج به حکمت باشد، سوال بکند ا  یگر از شما کسا

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

 

خواهیم، باید آن  دانست که اگر ما برای درک اهداف گاهی پنهان خدا در آزمایشات، حکمت می یعقوب می 

 با ایمان پیوند زد و گفت:  ، یعقوب دعا برای حکمت را۸-۶: ۱را از »خدا بطلبیم.« اما پس از این، در 

 

.  یافتخواهد    یزیگمان نبرد که از خداوند چ  ... هر که شک کند  یرا سوال بکند و هرگز شک نکند ز  یمان لکن به ا 

 (. ۸- ۶: ۱)یعقوب   است یدار دل در تمام رفتار خود ناپا  مرد دو

 

ن باشد. در غیر این صورت،  بینیم، یعقوب اصرار کرد دعا برای حکمت باید در ایما همانطور که در اینجا می 

 افراد دودل خواهیم بود.  

متاسفانه، بسیاری از مسیحیان خوش نیت، دستور یعقوب برای طلبیدن در ایمان و دو دل نبودن را اشتباه  

کند. بسیاری  دهیم اشاره می کنند یعقوب به اطمینان داشتن در دعای خاصی که انجام می اند. آنها فکر می درک کرده 

یروان مسیح چنین باور دارند که اگر ایمان کافی داشته باشیم، خدا به دعاهای ما آنطوری که مایل هستیم  اوقات، پ

می  معنای  پاسخ  به  ایمان«  در  یعقوب، »طلبیدن  برای  داشت.  نظر  در  یعقوب  که  نیست  چیزی  آن  این  اما  دهد. 

»طلبیدن در ایمان« را »دودل« بودن توصیف  دانیم که یعقوب، متضاد  ما این را از آنجا می   »وفاداری به خدا« بود.
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ای که او دربارۀ افراد  و شیوه   ۹- ۸:  ۴و برای یعقوب، دودلی به معنای عصیانی جدی علیه خدا بود. به یعقوب  کرد.  

 کند گوش کنید: دودل صحبت می 

 

و ناله و    یددودالن. خود را خوار ساز   یا  ید،خود را پاک کن  یهاگناهکاران و دل   یا  ید، خود را طاهر ساز  یهادست   

 (. ۹-۸: ۴)یعقوب  شما به غم مبدل شود  یشما به ماتم و خوش  ۀو خند ییدنما یه گر

 

آنها گناهکارانی  دقت کنید که در اینجا افراد دودل صرفا آنهایی نیستند که در هنگام دعا اطمینان ندارند.  

 شان است.  آنها چنان جدی است که ماتم و غم مناسب ایمانی شان را پاک کنند. بی های هستند که باید دل 

بنابراین، در زمینة نامة یعقوب، منظور او صرفا کسی نبود که نسبت به پاسخ خدا به یک دعا مطمئن نیست.  

از مخاطبین یعقوب خدا را برای شکست  انکار اساسی نیکویی خدا بود. ظاهرا، برخی  او  شان سرزنش  های منظور 

پس خدا باید شریر باشد چون آنها را به گناه  شان را فرستاده،  کردند. استدالل آنها این بود که خدا آزمایشات می

به  ای علیه خدا آن چیزی بود که یعقوب به آن با عنوان »دودلی« اشاره کرد.  کند. چنین عصیان وقیحانهوسوسه می 

 گوش کنید که یعقوب به این تصور غلط پرداخت:  ۱۳-۱۴:  ۱

 

و   شود، ی وسوسه نم  ی بد یچ خدا با ه  یرا ز  کند،« ی: »خداست که مرا وسوسه مید نگو  شود، ی چون وسوسه م کسیچ ه

و به دام    فریبد ی نَفْس خودِ اوست که او را م  ی هوا  شود، ی وسوسه م  ی که کس   ی . هنگامکندی وسوسه نم   یز را ن  یکس

 (. ۱۴-۱۳: ۱)یعقوب  افکندیم

 
اینجا »وسوسه« ترجمه شده، فعل یونانی  مهم است دقت کنیم که اصطالح یونانی    « یرازوپ» ای که در 

(peirazō – πειράζω)   اما یعقوب تاکید  آزمایش یا تجربه ترجمه شده است.   ۲: ۱و همان اصطالحی است که در

 autosکند. این ترجمه به درستی استفاده مؤکد از ضمیر یونانی »آلفاتوس« )کرد که خودِ خدا کسی را وسوسه نمی 

- αὐτός  ) یا آزمایش    -شود که خدا هیچکس را »وسوسه«  کند. اینجا صرفا گفته نمی یا »خودش« را منعکس می

 کند.«  شود »خودِ ]خدا[ هیچکس را وسوسه نمی کند، بلکه به معنای واقع کلمه گفته می نمی  –

باب  از  که  می همانطور  ایوب  کتاب  آغازین  خدا  های  رأسآموزیم،  امتحانات  در  آزمایشات،  و  تمام   ،

هاست. اما در نمایش دربار آسمانی روشن است که هدف خدا از آزمایش ایوب، برای خیریت او بود و نه  وسوسه

 صدمه زدن به وی. شیطان، و نه خدا، از آزمایش ایوب برای وسوسة او به گناه استفاده کرد.  

اساسی  از  یکی  تصدیق  یعنی  نبودن،  دل  دو  و  ایمان  در  حکمت  برای  دعا  تعلیمات  بنابراین،  ترین 

وقتی در شرایط سخت جویای حکمت خدا هستیم، نباید در نیکویی او تردید کنیم.  مقدسی؛ یعنی نیکویی خدا. کتاب
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در   یعقوب  داد. همانطور که  به ما حکمت خواهد  باور کنیم خدا  ندارد که  دلیلی  این صورت، هیچ    ۱۷:  ۱در غیر 

 گوید: می

 

گردش    ةیو سا  یلتبد  یچاز پدر نورها که نزد او ه  شودی باال است و نازل مو هر بخشش کامل از    یکون  یهر بخشندگ 

 (. ۱۷: ۱)یعقوب   یستن

 

های ما  بخشد. بنابراین، هدف او از آزمایش خدا »پدر نورها« است. او فقط چیزهای »نیکو« و »کامل« می 

 عانة ایمان ما باشد.  همیشه نیکو و کامل است. وقتی در پی مسیر حکمت فکری هستیم، این باید تعهد قاط

مان دربارۀ دو راه حکمت که در رسالة یعقوب وجود دارند، به تمرکز یعقوب بر حکمت فکری  در مطالعه 

مان برویم: حکمت عملی. این کتاب  توانیم به سراغ دومین موضوع اصلی پرداختیم. حاال در موقعیتی هستیم که می 

 گوید؟ ما می عهد جدید چه چیزی دربارۀ به کارگیری حکمت به 

 

 حکمت عملی
 

دانند  ایم که بسیار آگاه هستند. آنها همه را با چیزهای بسیاری که می همة ما زمانی با افرادی مالقات کرده

بی  آنها  از  دیگران  می و  قرار  تاثیر  تحت  عملی  دهند.  اطالعند،  زندگی  دربارۀ  زیادی  چیز  افراد،  همان  گاهی،  اما 

یعقوب  از بسیاری جهات،  تی در عمل و رویکرد به کار بگیرند.  شان را به درسدانند که چطور دانش دانند. آنها نمی نمی 

او  همانطور که دیدیم، او رسالة خود را با تاکیدی بر حکمت فکری شروع کرد.  در کتاب خود به این مشکل پرداخت.  

مهم    شویم چقدردانست که برخورداری از بصیرتی نسبت به اهداف پنهان خدا در آزمایشاتی که با آنها مواجه می می

توانایی به کارگیری این آگاهی در شکلی از اعمال و رویکردها    –اما او همچنین بر حکمت عملی تاکید کرد  است.  

 که باعث خشنودی خدا بشود.  

مان به موضوع حکمت عملی خواهیم پرداخت. نخست، نیاز به  برای سادگی، به شکلی موازی با بحث قبلی 

خواهیم کرد که چطور یعقوب مخاطبانش را راهنمایی کرد. و سوم، به رابطة  حکمت عملی را خواهیم دید. دوم، دقت  

 کنیم. بیایید اول ببینیم چطور یعقوب بر نیاز مخاطبانش به حکمت عملی تاکید کرد.  بین ایمان و عمل نگاه می 

 

 نیاز
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اولین  کرد.  تر دیدیم، یعقوب از اصطالحات »حکمت« و »حکیم« تنها در دو متن استفاده  همانطور که پیش 

است که یعقوب روی نیاز برای    ۱۸- ۱۳:  ۳است که یعقوب بر حکمت فکری تاکید کرد. دومین، در    ۱۸-۲:  ۱آنها در  

 . حکمت تاکید کردبه کارگیری 

 

کنند.  خواهد مطمئن شود که مردم به آنچه باور دارند عمل می یعقوب یک نامة خیلی کاربردی هست و او واقعا می

کنم که پاسخ خودِ عیسی هست. منظورم این است که خودِ عیسی  گیرد؟ خُب، دوباره فکر می می او این را از کجا  

کننده این هست که »آیا شما کاری که  و عامل تعیین هایی دربارۀ بنای خانه روی شن یا روی سنگ گفت.  مثل

چیزی است که عیسی به دنبال آن  بندید؟« این دهید؟ آیا چیزی که تعلیم دادم را به کار میدستور دادم را انجام می 

دانید که او همچنین علیه  می   کنند.  یبود که آنچه را باور دارند انجام دهند و آن را عمل   یاو به دنبال افرادبود.  

  گویند ی م  یرا ز  ید مکن  یشانمثل اعمال ا   یکن ل  ید،جا آوره  و ب  یدنگاه دار  یند،آنچه به شما گو» ها هشدار داد، که  فریسی 

کنم به همین خاطر، یعقوب  بنابراین، عیسی دربارۀ این مسئلة عمل کردن خیلی جدی بود و فکر می   « .کنندی و نم

احتماال دلیل  گوید این مسئله خیلی مهم است.  کند در اینکه می از یک نظر دارد صرفا از برادرش، عیسی، تقلید می 

شاید یعقوب داشت  و آن این هست که    ، حدس بزنیمتوانیم از کلیسای اولیه  دومی هم وجود دارد، دوباره، که می 

گذاشتند،  نژاد در جماعت کلیسایی او واقعا زندگی عیسی را به نمایش نمی دید وقتی بعضی از مسیحیان یهودی می

  های عالی دربارۀ عیسی را داشتند، اما واقعا آنها را با دانید، آنها این آموز می زننده بود.  چقدر به ایمان مسیحی صدمه 

کنید«،  کنید عمل نمی شد که »شما به چیزی که موعظه می دادند و شاید باعث این انتقاد می شان نشان نمی زندگی 

کند. او  »کامل باشید«، و یعقوب این تعلیم را تکرار می   کرد... عیسی خودش گفتو این پیام مسیحی را بدنام می 

 بینیم.  کیدی هست که می شان را به کار بگیرند و این تاخواهد مردم باورهای می

 

   دکتر پیتر واکر  -

 

 و طریقی که یعقوب اصول اساسی حکمت عملی را معرفی کرد گوش کنید:  ۱۳:  ۳به 

 

توأم با حِلم    ی خود نشان دهد، با اعمال   یدۀ پسند  ی زندگ یوۀآن را با ش ید شما؟ بگذار  یان و خردمند در م  یم حک  یستک

 ، هزارۀ نو(. ۱۳: ۳)یعقوب    گیردی که از حکمت سرچشمه م

 

آشنا با عهد عتیق بودند، دشوار    آوریم که بسیاری از مخاطبین یعقوب ایمانداران یهودی وقتی به یاد می 

اما یعقوب تاکید کرد که  کردند »حکیم و خردمند« هستند.  نیست درک کنیم که چرا حداقل بعضی از آنها ادعا می 
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به عبارت دیگر، آنها به حکمت   ادند.د« نشان می اگر این دعا حقیقی است، آنها آن را با »شیوۀ زندگی پسندیدۀ خود

دانست که حکمت بسیار فراتر  می   –به ویژه کتاب امثال    –تحت تاثیر تعلیم عهد عتیق  یعقوب  عملی احتیاج داشتند.  

 های عمیق االهیاتی بود.  از بینش 

از  آنهایی که از صمیم قلب خدا را درک کرده حکمت سرچشمه  اند، یک »زندگی پسندیده« دارند »که 

توان ترجمه کرد،  گیرد.« اما یعقوب همچنین اشاره کرد که این زندگی پسندیده شامل »اعمال« یا آنطور که می می

ویژه   »کارها« هم هست مانند »فروتنی« می و مستلزم رویکردهای  و  ای  اعمال  دید،  همانطور که خواهیم  شود. 

 د. رویکردهای صحیح هر دو برای حکمت عملی ضروری هستن

یعقوب برای توضیح بیشتر نیاز به حکمت عملی، دو نوع از حکمت عملی که در ابتدای این درس به آنها  

او ابتدا به حکمت زمینی اشاره کرد؛ و بعد، از حکمت آسمانی سخن گفت.  اشاره کردیم را با یکدیگر مقایسه کرد.  

 بیایید ابتدا به حکمت زمینی نگاه کنیم.  

 

 حکمت زمینی 

 خوانیم:، این توصیف را از حکمت زمینی می ۱۶-۱۴: ۳در  

 

از باال نازل    یحکمت  ین. چنییدسخن مگو  یقتو خالف حق  یدبه خود مبال  ید،دار  یطلباگر در دل خود حسدِ تلخ و جاه 

باشد، در آنجا آشوب و هر گونه کردار    یطلبهر جا حسد و جاه  یرااست. ز   یطانی و ش ی و نفسان  ینی بلکه زم  شود،ی نم

 ، هزارۀ نو(. ۱۶- ۱۴:  ۳)یعقوب  خواهد بود یزت نزش

 

های موجود بین ایمانداران فقیر  یعقوب عمیقا نگران ناراحتی همانطور که در نیمة نخست این درس دیدیم،  

طلبی«  او به این حقیقت اشاره کرد که بسیاری در کلیسا »در دل خود حسد تلخ و جاه   ۱۴:  ۳و غنی در کلیسا بود. و در  

اما یعقوب به  کردند.  ، حداقل تعدادی از آنها عمل خود را با »حکمت« خواندن آن توجیه می ۱۵مطابق آیة  و  دارند.  

 خواست به آنها تعلیم دهد را انکار نکنند.  دادند نبالند یا حقیقتی که می آنها هشدار داد نسبت به آنچه انجام می 

نگران اختالفات بین فقیر و غنی در کلیسای  بسیاری از مسیحیان امروزی در درک اینکه چرا یعقوب عمیقا  

کلیسای امروزی همچنان ایمانداران فقیر و غنی دارد، به ویژه وقتی مسیحیان در کشورهای  اولیه بود، دشوار است.  

تر  ن مگُهَ   یار بس  مایل هستند   ی از نظر اجتماع   اما در دنیای امروزی، جماعات محلی کنیم.  مختلف را با هم مقایسه می 

اول   قرن  و  از  دارند  وجود  دیگر  ثروتمند  مسیحیان  که  بروند  کلیسایی  به  مایل هستند  ثروتمند  مسیحیان  باشند. 

مسیحیان فقیر مایل هستند به کلیسایی بروند که دیگران هم آنجا فقیر هستند. اما تصور کنید که کلیسای محلی  

داشت.   ثروتمند  بسیار  و  فقیر  بسیار  اعضای  مو شما  این  می چقدر  بعضی  ضوع  بیاورد؟  وجود  به  اختالف  توانست 
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دانستند وعدۀ غذایی بعدی آنها از کجا خواهد آمد، و  آمدند در حالیکه نمی به کلیسا می کهنه  های  ایمانداران با لباس 

اگر این مورد در کلیسای  های پر از پول نشسته بودند.  قیمت و جیب های گران همزمان در همان اتاق افرادی با لباس 

 بود.  در آشفتگی می تان داشت، کلیسایمحلی شما وجود می 

شد که او به آنها پرداخت.  اختالف بین فقیر و غنی در زمان یعقوب، باعث صدمات زیاد در کلیساهایی می 

دانستند. آنها امثال عهد عتیق  از قرار معلوم، فقرا حسادت خود نسبت به ثروتمندان را کامال موجه و حتی حکیمانه می 

داد نسبت به فقرا سخاوتمند باشند. بنابراین، برادران و خواهران مسیحی  دانستند که به افراد ثروتمند دستور می ا می ر

شدند. به همین شکل، ثروتمندان، غرور خود را کامال موجه و حتی  بایست در آنچه داشتند با آنها سهیم می آنها می 

دانست و ثروت  عهد عتیق را نقل قول کنند که فقر را ناشی از کاهلی می توانستند امثال  دانستند. آنها می حکیمانه می 

 کرد.  کوشی توصیف می را به عنوان پاداشی برای سخت

اما یعقوب اشاره کرد که چنین حکمتی، بسیار بدتر از یک اشتباه یا گمراهی ساده است. این حکمت زمینی،  

عمل    گونه و هر   ی نظمی منجر به ب  مسئله   ین اطانی واضح بود.  نفسانی، احمقانه، و شیطانی بود. شواهد این منشأ شی

 شده بود.  یسادر کل   شریرانه

 

کنم همه با افرادی آشنا هستند که از نظر خودشان حکیم هستند، و این حکمت معموال نشان غرور، یک  فکر می 

نیست. در حقیقت، این    گوید که این حکمت خداذات خصمانه، و تمایل به مخالفت را با خودش دارد. و یعقوب می 

خواند، در واقع فقط خطرناک یا غیر مفید نیست  نوع از حکمت، این حکمت دنیوی، یا چیزی که او حکمت زمینی می 

از خداوند سرچشمه  خواند.  او در واقع آن را »شیطانی« می   – از ترس  در حالیکه حکمت خدا، حکمتی است که 

دهد که این حکمت  ارد؛ به خداوند وفادار است چون فرد تشخیص می گیرد و در نتیجه فروتنی دارد؛ دلسوزی دمی

گوید، این حکمت را سخاوتمندانه به آنها بخشیده  ثمر خود او نیست بلکه ثمر خودِ خداست که همانطور که یعقوب می

حکیمی بزرگتر از    –ترینِ حکیمان  این همان نوع حکمتی است که مسیحیان، پیروان عیسای مسیح، حکیم است.  

 شان نشان بدهند. این همان نوع حکمتی است که پیروان او باید در زندگی  – سلیمان 

 

دکتر اسکات رد   -  

 

جماعت کلیسایی که  ه بود.  در نهایت، بدن مسیح به جای پیشبرد کار خدا، در نزاع با خودش منقسم شد

و همین ویرانی  یعقوب به آنها نوشت، طعمة شیاطینی شده بودند که بیش از هر چیز در پی نابودی کار خدا بودند.  

 بود که باعث شد یعقوب تاکید کند مخاطبین او به حکمت عملی نیاز داشتند.  
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بالفاصله به جایگزین آن    پس از پرداختن به نیاز برای حکمت عملی با رد حکمت نابودگر زمینی، یعقوب

 پرداخت؛ یعنی آنچه او حکمت آسمانی نامید.  

 

 حکمت آسمانی 
 ، این حکمت مثبت آسمانی را توصیف کرد: ۱۷: ۳یعقوب در 

 

و سرشار از رحمت و ثمرات    پذیر، یحتو نص  یمو مال  یزآمآن حکمت که از باالست، نخست پاک است، سپس صلح اما  

 ، هزارۀ نو(. ۱۷: ۳)یعقوب   یا و ر یضاز تبع یو بَر یکو،ن

 

این  آید.  بینیم که یعقوب حکمت آسمانی را در نظر داشت که یعنی حکمتی که از سوی خدا می در اینجا می 

پذیر، سرشار از رحمت و ثمرات نیکو، و بَری از تبعیض و ریا است. به عبارت دیگر،  آمیز، مالیم، نصیحتحکمت صلح 

طلبی چه در بین فقرا و چه در بین ثروتمندان نیست. حکمت حقیقی  حکمت آسمانی در پی توجیه غلط حسادت و جاه

پذیری از دیگران،  صلح را با مالحظه برای دیگران، نصیحتاز طرف خدا، مروج عالقه به صلح است. و قوم خدا این  

شوند. و تمام این  آورند و نسبت به گروهی تبعیض قائل نمی دهند. آنها ثمرات نیکو به بار می و رحمت نشان می 

 اعمال و رویکردها برخاسته از یک سرسپردگی خالصانه به مسیح است.  

 

گوید  البته بازتابی از صفات خودِ خداست. یعقوب می   –ن او در باالست  چو  –آید  حکمت از باال، که از طرف خدا می 

آمیز است، مالیم است، مملو از ثمرات نیکوست، سرشار از رحمت است، مردد نیست،  که این حکمت پاک است، صلح 

ینطور  اکنند. عیسی  خالص است، یا به عبارت دیگر ریاکار نیست، که البته صفاتی هستند که عیسی را توصیف می 

کنند، به معنای  اندازند، شما را موفق نمی شما را در زندگی جلو نمی   – گوید اینها چیزهایی هستند  بود. و یعقوب می 

شوند؛ به  کاری و صلح می گوید منجر به درستاین نیستند که در خانة بزرگتری زندگی خواهید کرد، اما یعقوب می

آنها  خواهند.  ب هست که همه واقعا شالوم، کمال، پُری، و صلح می عبارت دیگر، شالوم حقیقی، صلح حقیقی. و جال

اینها را برای خواهند و فکر می این چیزها را می  اما در حقیقت  شان محقق می کنند حکمت زمینی است که  کند، 

بلکه،  شود که از باالست، که در پی پیشرفت شخصی نیست،  آمیزی فقط از حکمتی ناشی می اینچنین نتایج صلح 

های حلم و فروتنی را دارد، به دنبال پیشرفت خودش نیست،  که این حکمت ویژگی   گوید می   ۳باب    ۱۳عقوب در آیة  ی

 بلکه سالمتی و رفاه دیگران. 

 

کارتنی دکتر دَن مک  -  
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 المثل مشهور بود: ، یعقوب مخاطبان خود را به چیزی ارجاع داد که به احتمال زیاد، یک ضرب ۱۸: ۳در  

 

 (. ۱۸: ۳)یعقوب  آورندی عمل م ه را ب ی که سالمت یآنان  ی برا شودی کاشته م  ی عدالت در سالمت ۀیوم

 

دهندگان را برکت داد، یعقوب روشن ساخت که فقیر و غنی و  صلح   ۹: ۵به عیسی که در متی  بسیار شبیه  

اگر آنانی شوند که صلح را در کلیسا برقرار    – شان دریافت خواهند کرد  کاریدر کلیسا پاداشی عظیم برای درست

 کنند.  می

اکنون که به حکمت عملی نگاه کردیم و نیازی را دیدیم که به یعقوب انگیزه بخشید تا بخش زیادی از  

ای برویم که او به مخاطبان خود برای به کار  رسالة خود را به این موضوع اختصاص بدهد، باید به سراغ راهنمایی 

 خدا ارائه داد. بستن حکمت 

 

 راهنمایی 
موعظاتی   ما  کنند.  صحبت  زیاد  عملی  االهیات  به  نیاز  دربارۀ  که  است  معمول  مسیح  پیروان  بین  در 

  دنیا   نقاط و در بسیاری از  خواهیم که به ما بگویند چطور زندگی کنیم.  هایی می خواهیم که عملی هستند. درسمی

کنند. اما کتاب یعقوب معیارها  های زندگی ما را راهنمایی می تمام بخش   منابع قابل اطمینانی وجود دارد که تقریبا در

 شوند.  مان فراموش می کند که معموال در جستجوی حکمت برای زندگی روزمره هایی را به ما یادآوری میو اولویت 

دمان را  رسالة یعقوب در مورد راهنمایی برای زندگی عملی، نکات ویژۀ زیادی برای گفتن دارد. اما ما خو

کنیم که چطور یعقوب معیار شریعت خدا را تایید کرد. و دوم،  کنیم. نخست، دقت می صرفا به دو مورد محدود می 

 های خاصی از شریعت خدا بود. بیایید ابتدا به معیار شریعت خدا نگاه کنیم. خواهیم دید که یعقوب مروج اولویت 

 

 معیار شریعت خدا 
الحظات عهد جدید نسبت به شریعت خدا در عهد عتیق آگاه هستند. برای  بسیاری از مسیحیان امروزی از م 

هایی  دانیم که نجات با فیض و از طریق ایمان است، نه با اعمال. و به درستی تاکیدات پولس در کتاب می مثال،  

 تیم.  ایسکنیم و در برابر هر تالشی برای کسب نجات از طریق اطاعت شریعت، می مانند غالطیان را پیروی می 

ای به کار ببندیم که گویی هنوز در دوران عهد عتیق  دانیم که نباید شریعت خدا را به گونهبه عالوه، می 

کنیم و شریعت خدا را طوری به کار  هایی مانند عبرانیان پیروی می ما به درستی از تاکیدات کتاب کنیم.  زندگی می 

 دادند تا در دورۀ عهد جدید به کار ببندیم.   بندیم که مسیح و رسوالن و انبیای او به ما تعلیممی
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در عوض، یعقوب تحت  بینیم.  حال، اگرچه این مالحظات بسیار مهم هستند، اما آنها را در رسالة یعقوب نمی 

سوم شریعت« خوانده  کاربرد  شرایط بسیار مثبتی به شریعت خدا اشاره کرد. او بر چیزی تاکید کرد که به طور سنتی، »

های خدا که در مسیح به ما نشان داده شد پیروی  ز شریعت به عنوان ابراز شکرگزاری نسبت به رحمت ما اشود.  می

 کنیم.  می

یعقوب دو تعریف از شریعت خدا ارائه کرد که مخصوص رسالة او هستند. در  بخشد. شریعتی که آزادی می 

 بخشد.  وهلة اول، او آن را شریعتی خواند که آزادی می 

که شریعت ما را از اسارت  صحبت کرد. در آنجا او گفت    ۱۲: ۲و   ۲۵: ۱بخش در  آزادی یعقوب از شریعت 

کنیم، شریعت  کند. وقتی که ما از شریعت برای شکرگزاری نسبت به خدا پیروی می گر آن آزاد می گناه و اثرات ویران 

 و گفت: به همین دیدگاه اشاره کرد  ۳۲: ۸بخشد. عیسی در یوحنا  در حقیقت به ما آزادی می 

 

 (. ۳۲: ۸)یوحنا  شما را آزاد خواهد کرد  یقتشناخت و حق یدرا خواه یقت حق

 

کند تا تمایالت  پولس شریعت را به عنوان چیزی توصیف کرد که گناه از آن استفاده می   ۱۳-۷:  ۷در رومیان  

بخشد« خواند،  اما وقتی یعقوب شریعت را »شریعتی که آزادی می شریرانه را در ما زنده کند و تا ما را بردۀ گناه سازد.  

عنوان راهنمای مقتدر ما برای حکمت عملی استفاده    توضیح داد که چطور روح خدا از شریعت به شکلی مثبت به

 کند.  می

زد و آنان را  همانطور که دیدیم، بسیاری از خوانندگان یعقوب گرفتار تور گناه بودند که به کلیسا صدمه می 

شکالت  کردند، راه گریزی از نا امیدی، مکرد. و تا زمانی که آنها افکار خودشان دربارۀ حکمت را تعقیب می دلسرد می 

اما درست همانطور که کالم خدا نخست آنها را از جور و  کرد نداشتند.  و صدماتی که گناه به زندگی آنان وارد می 

جریمة گناه آزاد کرد، کالم خدا همچنین مسیری برای زندگی عملی روزمره ترسیم کرد که آنها را از آشفتگی و  

 کرد.  دلسردی گناه آزاد می 

 

کوشد  و می   -درست است؟    –کند  کند، تصحیح می کند، مجازات می شریعت قطعا زندگی ایمانداران را راهنمایی می 

کنم به همین دلیل هست که یعقوب آن  تا آن را به هماهنگی با ارادۀ خدا برگرداند. و با اینحال، در نهایت فکر می 

ای است که آزادی داوری خواهیم شد. منظور من آزادی   شریعتخواند و ما با  آزادی می   شریعترهایی،    شریعترا  

این شریعت  طبق    ما باید مسیح به ما بخشیده و بنابراین، به همین دلیل، ما باید با هم زندگی کنیم و کنار بیاییم.  

بخشد و بنابراین ما باید همان فیض و  دهد و فیض خود را به رایگان می داوری بشویم که خدا تبعیض نشان نمی 
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تبعیض را به یکدیگر نشان بدهیم، فقیر یا غنی، پیر یا جوان، برده یا آزاد، مرد یا زن، همانطور که پولس رسول    عدم

 گوید. دقیقا می 

 

دکتر جفری. اِی. گیبز   -  

 

 تاکید کرد:  ۲۵-۲۲: ۱به همین دلیل است که یعقوب در  

 

دوخت    مچش  یکامل آزاد  یعتکه بر شر   ی کس  ...دهندی م  یب نه فقط شنوندگان که خود را فر  یدکنندگان کالم باش

  پس او در عمل خود مبارک خواهد بود   ؛ عمل  ۀبلکه کنند  باشد،ی فراموشکار نم   ۀو در آن ثابت ماند، او چون شنوند

 (. ۲۵-۲۲: ۱)یعقوب  

 

بخش، همچنین به شریعت  شریعتی آزادی   یعقوب عالوه بر صحبت از شریعت خدا به عنوانشریعت ملوکانه.  

 خدا به شکلی مثبت به عنوان شریعت ملوکانه اشاره کرد.  

این واژه توجه را به نقطه نظری به فرمان خدا جلب  ، شریعت را »شریعت ملوکانه« خواند.  ۸: ۲یعقوب در 

بلند مرتبه  ود که از طرف حاکم کند که در سرتاسر عهد عتیق و جدید وجود دارد. شریعت خدا فرمان ملوکانة او بمی

 اش صادر شد.  برای قوم او به عنوان شهروندان پادشاهی 

در   ما  از  کمی  تعداد  داریم.  مشکل  ملوکانه  تصویر  این  درک  برای  اغلب  ما  امروزی  جهان  در  اکنون، 

ت اقتدار امپراتور  کنند. اما مخاطبان یعقوب تحکنیم بر کشور حکمرانی می کشورهایی ما پادشاهان قدرتمند زندگی می 

دانستند که معنای »شریعت ملوکانه« خواندن شریعت خدا چیست. به عبارت ساده،  کردند. آنها می روم زندگی می 

چیزی نیست که مطابق میل خودمان آن را قبول  دانستند که شریعت خدا چیزی نیست که سبک گرفته شود.  آنها می 

 آید و به همین دلیل، هر قسمت آن بر ما اقتدار محض دارد.  جهان می بلکه از سوی پادشاه االهی بکنیم یا نکنیم. 

 و روشی که یعقوب دربارۀ اقتدار قانون ملوکانة خدا توضیح داد گوش کنید:  ۱۰-۸:  ۲به بخشی از 

 

را نگاه دارد و در    یعتهر که تمام شر   یرا ز...  .کنیدی م   یکون...  یدجا آور ه  ملوکانه را بر حسب کتاب ب  یعت اگر آن شر

 (. ۱۰- ۸: ۲)یعقوب   باشدی بلغزد، ملزم همه م ء جز یک

 

کردند که شریعت خدا مهم بود. اما همانطور که  نژاد یعقوب درک می بسیاری از مخاطبان مسیحی یهودی 

می  اینجا  می در  تسلیم  شریعت  به  را  خود  گزینشی  طور  به  آنها  می بینیم،  حفظ  را  آن  از  بخشی  و  کردند  کردند. 
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بنابراین، یعقوب به آنها یادآوری کرد که شریعت، »شریعت ملوکانه بر حسب  گرفتند.  های دیگر را نادیده می بخش 

جزء بلغزد،    یکرا نگاه دارد و در    یعتهر که تمام شرکتاب« بود و از سوی پادشاه االهی آنها آمد. و به همین دلیل، »

 .«  باشدی ملزم همه م 

پادشاهان  نبود باستا   بشری   برای  پذیرفتنی  قوانینی را حفظ کنند که    ن  آنها بخواهند تنها  که شهروندان 

آن قوانینی از  پذیر بودند. و به همین شکل، برای پیروان مسیح نیز پذیرفتنی نیست که فقط  شان راحت یا دل برای

ین گزینشی مانند یک  پادشاهان باستان بشری با چنپذیر است.  شان راحت یا دل پادشاهی خدا را حفظ کنند که برای

کردند. و خدا چنین گزینشی را مانند یک شورش علیه اقتدار ملوکانة خود  شورش علیه اقتدار سلطنتی خود رفتار می 

از تمام احکام ملوکانة  می بیند. شریعت خدا معیار حکمت عملی است و به همة آنانی که خالصانه در پی اطاعت 

 بخشد.  هستند، آزادی می 

یافت  یم یعقوب چطور  اکنون که دید تاکید کرد که راهنمایی برای حکمت عملی در معیار شریعت خدا 

 های خاصی از شریعت خدا تاکید کرد. که او بر اولویت  هایی برویمشود، باید به سراغ راه می

 

 های شریعت خدا اولویت 
فرامینی که خدا به ما داده  اجازه بدهید با این موضوع روبرو بشویم که هرگاه مسیحیان از حفظ »تمام«  

که    خوریم. فرامین بسیار زیادی برای به خاطر سپردن وجود داردکنند، به یک مشکل بسیار عملی بر می صحبت می 

مان، مجبوریم بر بعضی از آنها متمرکز شویم.  های ظرفیتی توانیم همة آنها را به جا بیاوریم. بنابراین، با محدودیت نمی 

شان کنیم، در دام  خواهیم اطاعتمقدس که می های کتاب شود که با تمرکز فقط بر آن بخش می و البته، بعد آسان  

هایی را تشخیص بدهیم که خودِ  توجهی به اقتدار کالم خدا بیفتیم. برای اجتناب از این مشکل، الزم است اولویتبی

 بدهیم.   تر شریعت خدا دهد. و همیشه باید اولویت را به ابعاد مهم شریعت به ما می 

های شریعت خدا پرداخت. در این آیات، او دو تا از  به اولویت   ۴۰-۳۴:  ۲۲به یاد دارید که عیسی در متی  

ترین  ، مهم ۵:  ۶ها را تمییز داد. او اعالم کرد که تحت هر شرایطی، فرمان محبت به خدا از تثنیه  بزرگترین فرمان 

 را دومین اصل مهم دانست. ۱۸: ۱۹از الویان   و او محبت به همسایه،اصل برای در نظر داشتن بود. 

، او  ۱۴:  ۵ترین فرمان است. اما در غالطیان  پولس رسول به روشنی درک کرده بود که محبت به خدا مهم

شود. جالب است که یعقوب  همچنین گفت که تمام شریعت در فرمان محبت به همسایه، مانند خودمان، محقق می 

 و تاکید ویژۀ یعقوب بر دومین فرمان مهم گوش کنید:  ۱۰-۸: ۲به باقی داد. هم دقیقا همین کار را انجام  

 

ب  ا  یعت شر  ی راست ه  اگر  با  را همچون    اتیه : »همسافرماید ی که م  ید آور   ی کتاب به جا  ة گفت  ین شاهانه را مطابق 

  ی ما را چون افرادش  یعت،و شر  یداگناه کرده   ید، قائل شو  یض. اما اگر تبعیداکرده   یکو محبت کن،« کارِ ن  یشتن خو
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مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام    یک دارد اما در   نگاه را    یعت تمام شر  یاگر کس   یرا . زکندی شکن، محکوم مقانون 

 ، هزارۀ نو(. ۱۰-۸:  ۲)یعقوب  است.  یعتشر

 

خالصه کرد    ۱۸:  ۱۹های شریعت ملوکانه را در کلمات الویان  دقت کنید که یعقوب چطور در اینجا اولویت 

 .«  محبت نما یشتن خود را مثل خو یة همساگوید: »می که 

پنهان نیست که چرا یعقوب این کار را انجام داد. ناراحتی بین ایمانداران فقیر و ثروتمند در کلیسا، نتیجة  

 انگاری آنها دربارۀ این دومین فرمان مهم بود.  سهل 

مانند افراد  »  شوند،می قائل  «  تبعیضن »ثروتمندا   نفع  همانطور که یعقوب در اینجا اشاره کرد، آنها که به

شوند؛ و این مسئلة کوچکی نیست. هر که فقط این حکم را نادیده بگیرد، در حالی که به  می   محکوم «  شکنقانون 

بنابراین، شریعت خدا، راهنمای مقتدر برای حکمت  «  است.  یعت مجرم به شکستن تمام شرکند، »باقی احکام عمل می 

دهد. همانطور که یعقوب  مان، اولویت باالیی به محبت ما برای یکدیگر می خدا با تمام دل   عملی، بعد از محبت به

 یادآوری کرد:  ۲۷: ۱به ثروتمندان در  

 

و خود   یمکن یری دستگ  یبترا به وقت مص  زنان یوه و ب یتیمان در نظر پدرِ ما خدا، آن است که   لکهی پاک و ب  ینداریِ د

 ، هزارۀ نو(.  ۲۷: ۱)یعقوب  یم  دور بدار  یا دن  ینا  یِشرا از آال

 

امتحان دینداری حقیقی چیست؟ خُب، این نیست که شما کارهای خوب اخالقی انجام بدهید، که به شما وجهة  

زنان  خدا به یتیمان توجه دارد؛ خدا به بیوه  – های خداست دهند، بلکه امتحان واقعی، تعقیب راه خوبی در اجتماع می 

چه کسی یتیم  کنید.  که هیچکس حواسش نیست، وقتی که شما چیزی در مقابل دریافت نمی   وقتی  – توجه دارد  

بنابراین، مهربانی به همسایه زن هست؟ کسی که نمی هست؟ چه کسی بیوه  بازپرداخت کند.  یا  تواند به شما  تان 

ترینِ  ت دارد؛ خدا به ضعیف دانید، خدا فقرا را دوساما، می تان به عنوان اثباتی برای دینداری حقیقی نیست.  رییس 

کند، البته،  او پرستش ما را دریافت میکند. ای برای خود دریافت نمی توجه دارد و در مقابل هیچ چیز مادی  ضعیفان

توانند بازپرداخت کنند، امتحان  شود. اما توجه به آنهایی که نمی دهیم خشنود می و از کارهای نیکویی که ما انجام می 

 بزرگی است.  

 

دکتر دَن دوریانی   -  
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از اولویت  پیروی  با محبت به همسایة فقیرشان  یعقوب بر احتیاج ثروتمندان نسبت به  های شریعت خدا 

اما محبت به همسایه چنان اهمیتی در حکمت عملی داشت که یعقوب تاکید کرد چگونه این موضوع  تاکید کرد.  

مان  سرتاسر رسالة خود روشن کرد که محبت به همسایه دربارۀ فقرا هم صحت دارد. برای ذکر چند مثال، یعقوب در  

 مان به عنوان ابزاری برای برکت است.  به معنای استفاده از زبان 

«  تند و در گفتن آهسته و در خشم سست  یدنشن»در    با یکدیگر  ، یعقوب مردم را فرا خواند تا ۱۹:  ۱در  

:  ۴ها نباید در میان قوم خدا وجود داشته باشد. در  ها و جدلها و نزاع یعقوب تاکید کرد که جنگ   ۳- ۱:  ۴در    باشند.

  ۱۶:  ۵.« در عوض، مطابق  ید مکن  یتشکا   یکدیگراز  ، یعقوب دستور داد »۹:  ۵او »بدگویی« را محکوم کرد و در    ۱۱

 کردند.«  یکدیگر دعا می شان اعتراف، و برای  ن بایست نزد یکدیگر به گناها آنها می 

بایست خواستند نشان دهند که دارای حکمت آسمانی هستند، می اگر ایمانداران در میان مخاطبان یعقوب می 

توانستند با تشخیص اولویتی که شریعت خدا بر محبت آنان  و آنها این کار را می خود را به معیار شریعت خدا بسپارند.  

 دهند.  به یکدیگر قرار داده بود انجام  

حال که دیدیم یعقوب چطور بر حکمت عملی تاکید کرد و به نیاز مخاطبین خویش پرداخت و راهنمایی  

 ای نگاه کنیم که او مطرح کرد: رابطة بین ایمان و حکمت عملی.  ارائه داد، بیایید به سومین موضوع اصلی 

 

 ایمان 
مان«  اگر یک چیز در مرکز مسیحیت قرار داشته باشد، آن چیز باید ایمان باشد. از مسیحیت به عنوان »ایمان 

کنیم. آموزۀ پروتستان سوال فیده، یا مبراشمردگی  مان صحبت می کنیم. از مسیح به عنوان موضوع ایمان صحبت می 

شناسیم، خود ریشه در مرکزیت ایمان در عهد جدید  می کنیم. برجستگی ایمانی که امروزه  تنها به ایمان را تایید می 

مُهر گذاشتن بر اهمیت حکمت عملی  دارد. ایمان مرکز مسیحیت قرن نخست نیز بود. و به همین دلیل، یعقوب برای  

 برای مخاطبانش، مسئلة ایمان را مطرح کرد.  

ان را به یکدیگر مرتبط کرد.  دهد که یعقوب حکمت عملی و ایم زمان تنها اجازۀ اشاره به دو راهی را می 

ایمان و عمل را شرح داد.   بین  رابطة  یعقوب  ایمان و مبراشمردگی  نخست،  بین  به توضیح رابطة  و دوم، یعقوب 

 ایمان و عمل پرداخت.   موضوع پرداخت. ابتدا بیایید ببینیم او چطور به

 

 ایمان و عمل
 کرد: پرده آغاز با یک پرسش بی  ۱۴: ۲یعقوب بحث خود را در  
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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؟

 

 تواند نجات بدهد.  و البته، پاسخ به پرسش یعقوب، »نه« بود. ایمانی که با عمل همراه نیست، نمی 

 - pisteuōو فعل پیستِوُ ) (pistis – πίστιςاسم یونانی پیستیس )های »ایمان« یا »باور داشتن« ترجمه

πιστεύω بار در عهد جدید پدیدار می اما بسیار  ( است. این خانوادۀ واژگانی صدها  مانند »ایمان« و »باور  شوند. 

 مختلف هستند.   یم از مفاه یتعداد یانگر کلمات ب  ین ا داشتن« در زبان کنونی ما، 

صرفا جهت اشاره به تعدادی از آنها، گاهی در عهد جدید، ایمان و باور داشتن صرفا به توافق فکری بر  

کنند. و در مواقع دیگر، آنها اشاره به چیزی داشتند  به یک تایید موقتی اشاره می صحت چیزی اشاره دارند. گاهی،  

ای از صمیم قلب و  بخش، اعتماد و تکیه نجات ایمان  خوانند.  بخش« می که االهیدانان اغلب آن را »ایمان نجات 

تواند معانی  یعقوب تصدیق کرد که »ایمان« و »باور داشتن« می العمر به مسیح به عنوان تنها راه نجات است. مادام

او مخاطبان خود را فرا خواند تا نوع ایمانی که داشتند را مورد آزمایش قرار  متعددی داشته باشد. و به همین خاطر،  

 نژاد خود را به چالش کشید: با این سخن، مخاطبان مسیحی یهودی  ۱۹:  ۲د. برای نمونه، یعقوب در دهن 

 

 (. ۱۹: ۲)یعقوب  ! لرزندی دارند و م یمان ا یزن یاطین! شکنیی م  یکوکه خدا واحد است؟ ن ی دار  یمانتو ا 

 

که یک خدا وجود دارد،   –( πιστεύωاز فعل پیستِوُ ) – وقتی یعقوب تایید کرد که مخاطب او ایمان دارد 

گوید:  به ما می   ۴:  ۶شود. این اعتراف ایمان قدیمی عهد عتیق در تثنیه  کرد که »شِما« خوانده می به چیزی اشاره می 

،  از نقطه نظر یعقوب، نیکو بود که مخاطبانش با این حقیقت  «واحد است.  یهوهما،    ی خدا  یهوه،بشنو،    یلاسرائ  یا»

اگرچه نیکو بود، چنین نوعی از باور یا ایمان کافی نبود، چون »شیاطین نیز ایمان دارند.«   موافقت فکری داشتند. اما 

شان ندارد. یک موافقت  ای برای لرزند. اما این فایده کنند، از ترس به خود می در حقیقت، وقتی شیاطین به آن فکر می 

 ابراز کرد:  ۲۶:  ۲وار در خالصه بخش نیست. یا همانطور که یعقوب  ذهنی صرف، بدون اطاعت، ایمان نجات 

 

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

 

با این مفهوم اساسی از ایمان و عمل در ذهن، باید همچنین به تعبیر یعقوب از ایمان و مبرا شمردگی اشاره  

 کنیم.  
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 ایمان و مبرا شمردگی 
مبرا، یا عادل است، موضوع برخی مشاجرات بین معلمین یهودی  این پرسش که چه کسی در حضور خدا  

آمد؟  چه کسی مبرا به شمار می حی قرن نخست نیز ادامه یافت.  و این مشکل در بین کلیسای مسیزمان یعقوب بود.  

 ها اینگونه پاسخ داد: ، یعقوب به این پرسش ۲۴- ۲۱: ۲شد؟ در چه کسی عادل در نظر گرفته می 

 

که   بینیدی پس م ... ید؟ که پسر خود اسحاق را به قربانگاه گذران یبه اعمال، عادل شمرده نشد وقت یمپدر ما ابراه  یاآ 

 (. ۲۴-۲۱: ۲)یعقوب  تنها  یماننه از ا شود، ی انسان از اعمال عادل شمرده م

 

کند  ( از مبرا شمردگی صحبت میdikaioō – δικαιόωدر اینجا یعقوب با استفاده از فعل یونانی دیکِئو )

تبرئه شد یا    با اعمال  گناهی« است. او استدالل کرد که ابراهیمه شدن« یا »بی که به معنای »اعالم برائت«، »تبرئ

و بر این اساس او  .  ۲۲گناه اعالم شد؛ با عمل تقدیم پسر خود اسحاق به خدا در پیدایش باب  به عنوان عادل، بی 

پذیرد،  به عنوان عادل می   شود. همة آنهایی که خداگناه نمی گیری کرد که هیچکس تنها با ایمان تبرئه یا بی نتیجه

 اند.  به وسیلة اعمال تبرئه شده 

ها شده است؛ اساسا از این منظر که به نظر  در طول قرن بیانیة یعقوب باعث برانگیختگی انواع مباحثات  

 گفت: ۲۴: ۲رسد با آنچه پولس رسول دربارۀ مبرا شمردگی تعلیم داد، در تضاد است. یعقوب در  می

 

 (. ۲۴:  ۲)یعقوب   تنها یماننه از ا شود،ی ادل شمرده م انسان از اعمال ع 

 

 نوشت:  ۱۶: ۲در نقطة مقابل، پولس رسول در غالطیان 

 

 (. ۱۶: ۲)غالطیان  یحمس ی ایسبه ع  یمانبلکه به ا  شود،ی عادل شمرده نم  یعتکس از اعمال شر  یچه

 

 dikaioōهمان اصطالح دیکِئو )؛ بلکه یعقوب و پولس هر دو از  در حقیقت، هیچ تضادی اینجا وجود ندارد

– δικαιόω  .در فرهنگ واژگان فنی االهیاتی پولس، او معموال  ( یا »مبرا شمرده« از دو طریق مختلف استفاده کردند

به اعالن اولیة عدالت برای همة  واژۀ »مبرا شمرده« را فقط برای یک چیز به کار برد. برای پولس، »مبرا شمردگی«  

 بخش دارند.  از طریق به حساب آنها گذاشته شدن عدالت مسیح، در او ایمان نجات کسانی اشاره داشت که 

)اما یعقوب به نحو متفاوتی دربارۀ مبرا شمردگی صحبت کرد.   از اصطالح دیکِئو  ( به  δικαιόωیعقوب 

ت مسیح در  نسبت دادن اولیة عدال یک منظور چیزی مثل »اثبات درستی« یا »تایید« استفاده کرد. او انکار نکرد که  
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بخش توسط فرد وجود دارد. اما برای یعقوب، اصطالح دیکِئو در مورد کسی اعمال  زمان به کارگیری ایمان نجات 

القدس در زندگی او، »درستی او اثبات  شد که ایمان خود به خداوند عیسی را اعتراف کرده و از طریق کار روح می

القدس به سرسپردگی وفادارانه به مسیح منجر  بخشی روحوانایی از نقطه نظر یعقوب، ت  شده« یا »تایید« شده است. 

شان را از طریق اعمال نیکو نشان  شود. فارغ از هر آنچه ممکن است یک نفر مدعی آن باشد، اگر آنها ایمان می

برای  ندهند، در آخر تایید نخواهند شد. بنابراین، یعقوب از این رابطة بین ایمان و مبرا شمردگی به عنوان راهی  

 برجسته کردن اهمیت حکمت عملی برای خوانندگانش استفاده کرد. 

 

کنم واقعا مشکل بزرگ در کتاب  تضاد ظاهری بین پولس و یعقوب در مسئلة مبرا شمردگی تنها به ایمان، فکر می 

مسئلة    دهد... احتماال در این نامه جوهر بیشتری صرف این مسئلة ویژه شده تا هریعقوب هست. خودش را نشان می 

دهد، که اگر قرار  خواهم بگویم واژۀ یونانی دیکِئو گاهی معنی »عمل مبرا شمردگی« میدیگری. قبل از هر چیز، می 

شد که مبرا شمردگی اساسا دو روی یک سکه هستند.  توانم در بیاورم، این می ترین شکلی که می بود آن را به ساده 

بخشد. این روی تفریق هست. در روی دیگر شما یک  خدا ما را می   –شما در یک روی سکه بخشایش را دارید  

عالوه دارید، که به حساب گذاشته شدن عدالت هست. و بعد این اعالن وجود دارد که »شما در نظر من تبرئه  

نیم توااز طرف دیگر، می شویم و این یک کاربرد واژۀ مبرا شمردگی هست.  شدید.« و بنابراین، ما با ایمان تبرئه می 

و بنابراین، پولس از آن به روش  از مبرا شمردگی به منظور »تایید شدن« یا »نمایش عادل بودن« استفاده کنیم.  

کند، و بعد همچنین یعقوب را داریم که از منظر یک مثال عملی، یک نمایش عادل بودن، به  حقوقی استفاده می 

ن است که »چه کسی باید عادل در نظر گرفته بشود؟ کسی  سوال یعقوب ای کند... بنابراین،  عبارت دیگر، استفاده می 

گوید به خدا ایمان دارد یا کسی که حیاتی بر پایة اقرار و ایمان خود به خدا دارد؟« و برای یعقوب و پولس،  که می 

باشد.    باید ثمر بدهد. باید قابل رویت توانم یک بار دیگر هم بگویم؟ ایمان باید عمل کند.  ایمان باید عمل کند. می 

شود،  متحمل آزمایشات می کند. ایمان باید به سمت عمل برود. ایمان ذهنی کفایت نمی ایمان شفاهی کافی نیست. 

می  اطاعت  خدا  می از کالم  کنترل  را  زبان  ندارد،  تعصب  است،  ثمربخش  می کند،  حکیمانه عمل  توان  کند،  کند، 

ز همه، صبورانه در انتظار بازگشت خداوند است. و یعقوب و  تر ا بخشد، و اینجا، مهمایستادگی در برابر شریر را می 

 پولس هر دو دقیقا یک چیز را تعلیم دادند. 

 

دکتر لَری جِی. واترز   -  

 

 بندد: به کار می  ۱۷-۱۵:  ۲بشنوید که یعقوب چطور این اصل را در 
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و گرم    یدبرو  ی: »به سالمتیدگو   یشاناز شما بد  یباشد، و کس  ینهبرهنه و محتاج خوراک روز  یخواهر  یا   یاگر برادر

اگر اعمال ندارد، در خود مرده    یزن  یمان ا  ین ندهد، چه نفع دارد؟ همچن  یشان بدن را بد   یحتاجما  یکنل  ید«، شو  یرو س

 (.  ۱۷-۱۵: ۲)یعقوب   است

 

توانست منظور خود را بیان کند. مخاطبین او نیاز داشتند تا با اطاعت عملی از  تر از این نمی یعقوب محکم 

فارغ از هر ادعایی که  شان رسیدگی کنند. شریعت خدا و به ویژه فرمان محبت به یکدیگر، به ناراحتی در کلیساهای 

 شدند.  ز، در چشمان خدا به عنوان عادل تایید نمی آمیشان داشتند، بدون اعمال نیکوی عملی محبتدربارۀ ایمان 

 

 گیری نتیجه
دیدیم که چطور یعقوب با برجسته کردن نیاز  یعقوب نگاه کردیم.    در این درس به دو راه حکمت در کتاب 

ایمان، آنها را به سمت   ارتباط بین حکمت فکری و  ارائة راهنمایی، و برقراری  مخاطبین خود به حکمت فکری، 

شان  و همچنین دیدیم که چطور یعقوب با نشان دادن نیاز مخاطبینش به آنها و راهنمایی   ری راهنمایی کرد. حکمت فک 

برای به کار بستن حقیقت خدا در خدمت وفادارانه و فروتن به خدا و قوم او، آنها را به دنبال حکمت عملی هدایت  

 کرد. 

و همین باید امروز برای من    اه حکمت فرا خواند. نژاد قرن اول را به پیروی از دو ریعقوب مسیحیان یهودی 

ما همچنین هم به حکمت فکری و هم حکمت عملی نیاز داریم. برای دریافت این عطایا از  و شما هم صادق باشد. 

و باید اطمینان حاصل کنیم که این کار را در ایمان    ای بسپاریم که یعقوب ارائه داد خدا، باید خودمان را به راهنمایی 

کنیم، باید از کتاب  زمانی که به آسانی مسیر حمکت زمینی را تعقیب می دهیم. رسپردگی کامل به خدا انجام می و س

 یعقوب تاثیر بگیریم و آن مسیرهای حکمت را تعقیب کنیم که از خدا هستند.  

 


