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کند؟ آيا او امروز نيز به مردم قدرت برای شفای  آيا خدا امروز نيز معجزه می
بخشد؟ آيا امروز نيز کسانی وجود دارند که خدا با آنها مستقيم سخن بگويد و  ها می بيماری

ت که به قرن اول مسيحی يا در نهايت به بتوان آنها را نبی ناميد؟ يا اينکه اينها اموری اس
شود؟ از زمان شروع جنبش پنتيکاستی در اوايل قرن بيستم و  چند قرن اول محدود می

شدت در محافل کليسايی  صورت جنبش کاريزماتيک اين موضوعات به گسترش بيشتر آن به
ماهواره امکان استفاده از وسايل ارتباط جمعی مثل تلويزيون و . مورد بحث بوده است

سبب شده که ميليونها نفر شاهد عملياتی بر صفحۀ تلويزيون باشند که در آنها مردم از 
کنند و واعظ همچون ِاَشعيا و ِاِرميا مستقيم از جانب خدا سخن  هايشان شفا پيدا می بيماری

های  های عجيبی چون خنده، غلطيدن و ناله های متأخرتر پديده در برخی از جنبش. گويد می
بسياری از ايرانيان نيز چه در داخل و چه در . ب نيز به موارد پيش افزوده شده استعجي

  .اند ها قرار گرفته ای تحت تأثير اين برنامه های ماهواره خارج کشور از طريق پخش

ها را  های ديگر مسيحی حتی پنتيکاستی تحوالت اخير فرياد اعتراض و مخالفت گروه
رخی اساسًا منکر اصالت اعمال مافوق طبيعی خدا در برانگيخته و سبب شده است که ب

تواند از  مقدس در خصوص عطايا می عدم شناخت درست ديدگاه کتاب. جهان امروز گردند
يک سو موجب اتالف وقت و انرژی کليسا و به بيراهه رفتن آن گردد، و از ديگر سو 

  .سبب شود که کليسا بسياری از برکات اصيل خدا را از دست بدهد

کند؟ آيا او امروز نيز به مردم قدرت برای شفای  يا خدا امروز نيز معجزه میآ
بخشد؟ آيا امروز نيز کسانی وجود دارند که خدا با آنها مستقيم سخن بگويد و  ها می بيماری

  بتوان آنها را نبی ناميد؟

مقدس و ارزيابی  هدف ما در اين نوشتار بررسی ماهيت اين امور از ديدگاه کتاب
معموًال به اين بحث تحت عنوان . ت موارد وقوع آنها در عصر حاضر استاصال

خصوص رسالۀ  های پولس به اين اصطالح از نوشته. شود پرداخته می» عطايای روح«
 از اين رساله، پولس برخی ١۴  تا١٢ اول او به قرنتيان برگرفته شده است که در بابهای

خواند و آنها را محصول کار روح در  می» عطا«طبيعی نامبرده را  های مافوق از پديده
برای درک اين نوشتار، رجوع به آيات مربوطه در کتاب . شمارد مؤمنان به مسيح می

 .مقدس ضرورت تام دارد
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  ":عطا"معنی واژۀ 

وجود دارد که » عطا«در زبان يونانی نيز همانند فارسی کلمات مختلفی برای مفهوم 
  .تقريبًا با هم مترادف هستند

های هديه، بخشش، نعمت و عطا وجود دارد و در   فارسی برای اين مفهوم واژهدر
های  های خود در جای پولس نيز در نوشته. charisma ،doma ،dorea های  يونانی واژه

  .جويد های مختلفی برای بيان اين مفهوم سود می مختلف از واژه

د توجه قرار گرفته واژۀ بيشتر مور» عطايای روح«ای که در ارتباط با مفهوم  واژه
نيز از آن گرفته شده است و در قاموس » کاريزماتيک«است که اصطالح » کاريزما«

از جمله عطايای » عطايای روح«هايی اشاره دارد که معتقدند  مسيحی به نهضت يا کليسا
  .توانند و بايد از آنها برخوردار باشند آسا برای امروز نيز هست و مسيحيان می معجزه

چيست؟ برخی بر اساس تحليل نادرست ساختار لغوی واژۀ کاريزما » کاريزما«ی معن
اند که   به معنی فيض مشتق دانسته و به اين نتيجه اشتباه رسيدهcharisآن را از واژه کاريز 

يابد و از  کاريزما رخدادی است کوتاه مدت که در آن فيض خدا تجّلی ملموس و خاص می
تواند قابليتی نهفته باشد بلکه در زمانی مشخص و برای  اريزما نمیاند که ک اين نتيجه گرفته

شود و تنها در مدت زمانی که عمل يا کارکرد مورد  رفع نيازی مشخص به شخص داده می
  .شمار آورد توان آن شخص را دارای کاريزما به پيوندد می نظر به وقوع می

لس رابطۀ نزديکی وجود در الهيات پو) فيض(و کاريز ) عطا(هرچند بين کاريزما 
دارد که به آن خواهيم پرداخت، تحليل فوق از ساختار واژۀ کاريزما و نتايج حاصله از آن 

 يعنی charizomiواژۀ کاريزما از ريشۀ مصدر . به لحاظ زبانشناختی قابل قبول نيست
charis با افزودن پسوند maی مصدر فوق به معنی بخشيدن يا هديه دادن.  ساخته شده است

کاريزما نتيجه عمل بخشيدن و .  حاوی مفهوم نتيجۀ فعل استmaپسوند . است با سخاوت
. ای که با سخاوت داده شده باشد خصوص هديه پس کاريزما يعنی هديه، به. هديه دادن است

خودی خود حاوی هيچ مفهوم خاص الهياتی نيست و نبايد آن را  به» کاريزما«واژۀ 
القدس در زندگی مؤمن  رفًا برای شماری از کارهای روحاصطالحی فنی تلقی کرد که ص

القدس ندارد بلکه اين ارتباط بايد در جای  عالوه لزومًا ارتباطی هم با روح به. رود کار می به
  .ديگری در جمله يا پارگراف تصريح شده باشد

خصوص  پس کاريزما يعنی هديه، به. کاريزما نتيجه عمل بخشيدن و هديه دادن است
  .ای که با سخاوت داده شده باشد هديه

ريشه است بلکه در الهيات پولس رابطۀ نزديکی بين  کاريزما نه تنها با واژۀ کاريز هم
فيض و لطف خدا منشاء هدايای . وجود دارد) کاريزما(و عطا ) کاريز(دو مفهوم فيض 

- ٧ :۴، ٧ :٣ ن؛ افسسيا٧ -۴ :١ قرنتيان ؛ اول۶ :١٢ روميان(گوناگون او به ايمانداران است 



تر از اينکه  چه چيز طبيعی. وجه غير منتظره نيست البته وجود چنين ارتباطی به هيچ). ١١ 
  فيض و لطف خدا منشاء هدايای سخاوتمندانۀ او به ما باشد؟ 

  ":عطا"گسترۀ کاربرد واژۀ 

 عنوان عطايای دقيق مواردی که پولس واژۀ کاريزما را درباره آنچه به    پيش از بررسی 
برد، نگاهی کلی به موارد استعمال واژۀ کاريزما در  کار می شود به روح شناخته می

 پارساشمردگی ١٧ -١۵ :۵ برای مثال در روميان. های پولس بسيار روشنگر است نوشته
 کلمۀ کاريزما در مورد حيات ٢٣ :۶ در روميان. يکی از عطايای خدا به ايمانداران است

قطعًا اين کاريزما، رخدادی کوتاه . کار رفته است بخشد به میجاودانی که خدا به مؤمنان 
 واژه فوق به برکات و امتيازاتی اشاره دارد که خدا ٢٩ :١١ در روميان! مدت نخواهد بود

در اين مورد نيز گفته شده است که خدا عطايای خود را باز . به قوم اسرائيل بخشيده بود
کاريزما خوانده شده است، که باز » تجرد «٧:٧ نيز در اول قرنتيان. گيرد پس نمی

رخدادی کوتاه مدت نيست بلکه قابليتی است که تداوم دارد و برای تمامی طول عمر 
  .شخص است

 کلمۀ ۶ :١٢در روميان. شود رسيم به مواردی که به بحث ما بيشتر مربوط می سپس می
اينها طيف متنوعی از . بخشد کاريزما به هدايای مختلفی اشاره دارد که خدا به کليسا می

. شود، از نبوت گرفته تا تشويق، کمک به نيازمندان، و رحم و شفقت عطايا را شامل می
 واژۀ ۴ :١٢ اما در اول قرنتيان. القدس تصريح نشده است ولی رابطۀ اين هدايا با کار روح

القدس در کليسای قرنتس به کار رفته و منشاء اين تجليات  فوق برای تجليات روح
ولی بايد در نظر داشت که در اينجا نيز رابطۀ . القدس تلقی شده است صراحت روح به

شود بلکه در جايی ديگر از جمله  القدس در خود مفهوم کاريزما يافت نمی کاريزما با روح
در اين .  است١١ :١ مؤيد اين موضوع، آخرين مورد يعنی روميان. بدان اشاره شده است

موصوف ) يعنی سرچشمه گرفته از روح(» روحانی« به صفت آيه پولس واژۀ کاريزما را
اگر کاريزما به خودی خود دربردارنده مفهوم ارتباط با روح بود، ديگر . کرده است

  .شد معنا می ضرورت نداشت و بی» روحانی«موصوف کردن آن به صفت 

فيض و . وجود دارد) کاريزما(و عطا ) کاريز(رابطۀ نزديکی بين دو مفهوم فيض 
البته وجود چنين ارتباطی به . طف خدا منشاء هدايای گوناگون او به ايمانداران استل

تر از اينکه فيض و لطف خدا منشاء هدايای  چه چيز طبيعی. وجه غير منتظره نيست هيچ
  سخاوتمندانۀ او به ما باشد؟

» عطا«بحث ما در اين بخش از نوشتار بر آنچه از بخش پيشين درباره معنی واژۀ 
ای است  معنی عام هديه صرفًا به» کاريزما«يا » عطا«. گذارد يم، صحه میگفت

ن را در اشاره به هدايای سخاوتمندانۀ خدا به ايمانداران  سخاوتمندانه، و البته پولس رسول آ
گسترۀ اين هدايا بسيار وسيع است و به ُنه عطای نامبرده شده در اول . برد به کار می

از پارساشمردگی و حيات جاودانی گرفته تا تجرد، همه و . دشو  محدود نمی١٢ قرنتيان



القدس در برخورداری از  عالوه نقش روح به. همه هدايای سخاوتمندانه خدا به مؤمنان است
طور  اين هدايا هميشه تصريح نشده و بايد بر اساس زمينه و سياق کالم و يا الهيات پولس به

  .کلی بدان رسيد

  :ماهيت عطايای روح

ًال در بحث پيرامون موضوع عطايای روح به سه قسمت از رساالت پولس استناد معمو
ما بحث خود را بر اساس اول . ۴، و افسسيان ١٢، روميان ١٢شود، اول قرنتيان  می

. رويم های خود به سراغ دو متن ديگر می کنيم و بعد با آموخته گذاری می  پايه١٢ قرنتيان
قرنتيان بر :  را دربارۀ وضع قرنتيان درنظر داشتای برای فهميدن موضوع بايد نکته

رسيد بيش از حد تأکيد  بعضی از تجليات يا عطايای روح که در ميان آنها به ظهور می
. دانستند تر از ديگران می دليل برخورداری از آنها برتر و روحانی کردند و خود را به می

در . دادند  سخنوری اهميت بسيار میبينم که قرنتيان به حکمت و  می٣ - ١ های مثًال در باب
، تاکيد بيش از ّحد آنها بر ١۴ -١٢های   توجه خاص آنها به علم و دانش، و در باب٨ باب

های خود در اول  نيز فخر پولس به ضعف. سخن گفتن به زبانهای غير کامًال مشهود است
قرنتيان الگويی  حاکی از آن است که ١٣ -١٠ های  و دوم قرنتيان، باب١٣ -٨ :۴ قرنتيان

حساب  قدرتمدار از خدمت روحانی و خادم داشتند که پولس را در قياس با آن ضعيف به
 ٣۶ -١۴  و۴ -١ :٣ همچنين طرز صحبت پولس با قرنتيان در اول قرنتيان. آوردند می

کردند و ديگران، حتی  حکايت از آن دارد که آنها خود را اشخاصی روحانی قلمداد می
يل عدم برخورداری از خصوصيات مورد نظرشان چندان روحانی و پر از دل پولس را، به
  .انگاشتند روح نمی

محدود ١٢گسترۀ عطايا بسيار وسيع است و به ُنه عطای نامبرده شده در اول قرنتيان
از پارساشمردگی و حيات جاودانی گرفته تا تجرد، همه و همه هدايای . شود نمی

  .سخاوتمندانه خدا به مؤمنان است

خواهد اين عقايد و رفتار نادرست قرنتيان را اصالح   می١۴ :١٢ پولس در اول قرنتيان
های مختلف آيۀ  ای که در ترجمه   توضيح است که واژه  الزم به١٢ پيش از بررسی باب. کند

شود حاوی هيچ يک از کلماتی  برگردانده می» )يا روح(عطايای روحانی «معموًال به ) ١(
 که ،pneumatikaاين واژه، يعنی . وجود دارد" هديه"يا " عطا" برای نيست که در يونانی

يا )" يا روحی(چيزهای روحانی "اند به معنی  کار برده  احتمال زياد قرنتيان آن را به به
تر است و به  با توجه به بقيۀ باب، ّشق اول محتمل. است)" يا روحی(اشخاص روحانی "

اينکه اين واژه از کاريزما و مفهوم عطا تميز داده همين دليل در ترجمۀ هزارۀ نو برای 
  .ايم برگردانده" تجّليات روح"شود، آن را به 

صورت زير توضيح  توان به  قرنتيان را می١٢ های مختلف استدالل پولس در باب قدم
  :داد



 ).٣ -١آيات (ای واقعًا از روح خداست، محتوای آن است  دهد پديده آنچه نشان می) ١
. کند پولس به تجربيات دينی قرنتيان پيش از ايمان آوردن به مسيح اشاره می) ١(در آيۀ 
حاکی از تجاربی اکستاتيک است که طی آنها قرنتيان " کشيده شدن"و " اغوا شدن"کلمات 

احتمال دارد . شدند خودی دچار می های خلسه و از خود بی ها به حالت به هنگام پرستش بت
يح نيز برای اينگونه تجربيات ارزش خاص و بيش از اندازه قرنتيان پس از ايمان به مس

قائل بودند و روحانيت خود و ديگران را با مالک برخورداری يا عدم برخورداری از آنها 
کند و  پولس تجارب ماقبل مسيحی آنها را با تجربۀ اصيل مسيحی مقايسه می. سنجيدند می

مثًال سخن گفتن تحت (ای  دهد تجربه مینمايد که در ايمان مسيحی، آنچه نشان  تأکيد می
گيرد، حاالتی نيست که طی تجربه به شخص دست  واقعًا از روح خدا نشأت می) الهام
بلکه محتوای آن يعنی قبول، اقرار ) خودی يا هر چيز ديگر مثل خلسه، از خود بی(دهد  می

و عصارۀ ، اقرار بنيادی "عيسی خداوند است. "و همسو بودن با خداوندی عيسی است
خواهد بگويد که مالک اصالت يک تجربۀ روحانی  بنابراين، پولس می. اعتقاد مسيحی است

  .آن است که آيا با اصول بنيادی ايمان مسيحی انطباق دارد يا نه

همۀ ايمانداران واقعی به مسيح از روح خدا برخوردارند و به يک معنای بنيادی ) ٢
ر اشاره شد قرنتيان برای برخی تجربيات دينی خود چنانکه پيشت).  ب٣ آيۀ(روحانی هستند 

دانستند ارزش بيش از اندازه قائل بودند و آنها را مالک  که آنها را از روح خدا می
کردند، و کسانی را که فاقد آن تجربيات  روحانيت و برخورداری از روح خدا تلقی می

های   آنها که در آن گرايشپولس برای رد اين طرز فکر. آوردند شمار می بودند نفسانی به
معنای راستين به خداوندی عيسی  کند که هر که به شبه ناستيکی وجود داشت، تأکيد می

اقرار داشته باشد، يعنی هر مسيحی واقعی، از روح خدا برخوردار است و به معنايی 
عبارتی ديگر، مهمترين نشانه برخورداری از روح  به. است" روحانی"بنيادين شخص 

  .قرار راستين به خداوندی عيسی استخدا، ا

گيرد،  ای واقعًا از روح خدا نشأت می دهد تجربه در ايمان مسيحی، آنچه نشان می
دهد بلکه محتوای آن يعنی قبول، اقرار و  حاالتی نيست که طی تجربه به شخص دست می

  .همسو بودن با خداوندی عيسی است

ليساست و جای فخر در مورد آنها وجود عطايا در واقع هديۀ سخاوتمندانۀ خدا به ک) ٣
احتمال زياد قرنتيان تجربيات روحانی خود را  چنانکه ديديم، به). ۴آيه (ندارد 

pneumatika خاطر برخورداری از آنها  خواندند و به می" تجليات روح"يا " چيزها" يعنی
" کاريزماتا"اژۀ کار بردن و پولس با به. پنداشتند تر از ديگران می خود را برتر و روحانی

کند  القدس اصالح می درک آنها را از تجاربشان با روح" پنوماتيکا"جای  به) جمع کاريزما(
خدا " هدايای سخاوتمندانۀ"او اين تجليات روح را . دهد و تعريف نوينی از آن ارائه می

يل خاطر فيض خدا به آنها بخشيده شده و به هيچ روی دل خواند، هدايايی که صرفًا به می
  .تر بودن آنها نيست برتر بودن و روحانی



ها و تجربيات روحانی  کند که اين پديده پولس تأکيد می). ۵آيۀ (عطايا خدمت هستند ) ۴
به قرنتيان بخشيده شده است، نه تا مغرور شده، به آنها فخر بفروشند و ديگران را حقير 

از ديگر سو، گفتۀ پولس . نندبشمارند، بلکه تا از طريق آنها يکديگر و کليسا را خدمت ک
کارگيری اين عطايای خدا ميسر  دهد که خدمت واقعی و مؤثر از طريق به نشان می

خدمت اصيل مسيحی خدمتی کاريزماتيک است که با تکيه به فيض و عطايای خدا . شود می
  .)١١ -١٠ :۴؛ اول پطرس ٧ :٣ ؛ افسسيان٨ -۶ :١٢نيز رجوع کنيد به روميان (يابد  تحقق می

خاطر  خواند، هدايايی که صرفًا به خدا می" هدايای سخاوتمندانۀ"پولس تجليات روح را 
تر بودن آنها  فيض خدا به قرنتيان بخشيده شده و به هيچ روی دليل برتر بودن و روحانی

  .نيست

ها عمل  اين پديده. رسد يعنی همۀ جالل به خدا می). ۶آيۀ (عطايا عمل خدا هستند ) ۵
خاطر فيض خود و  تيجۀ حکمت و روحانيت آنها نيستند، بلکه خداست که بهقرنتيان و ن

خدا مستقيم از طريق . کند برای بنای کليسا از طريق اين هدايای سخاوتمندانه عمل می
خواهد حضور فعال خدا را تجربه کند، بايد ارزش الزم  کند و اگر کليسا می عطايا عمل می

  . اشتياق تمام آنها را بطلبدرا برای عطايای او قائل باشد و با

هدف از بخشيدن آنها بنای کليسا ). ٧آيۀ (شوند  عطايا برای منفعت عمومی داده می) ۶
 ١٣ های به همين جهت پولس در باب. است نه لذت و هيجان صرف و نه نفع خود فرد

  .نحوی از عطايا استفاده کرد که باعث بنای کليسا شود کند که بايد به  تأکيد می١۴ و

خواهد حضور فعال خدا را  کند و اگر کليسا می خدا مستقيم از طريق عطايا عمل می
  .تجربه کند، بايد ارزش الزم را برای عطايای او قائل باشد و با اشتياق تمام آنها را بطلبد

اين که چه کسی از کدام عطا ). ١١آيۀ (کند  القدس است که عطايا را توزيع می روح) ٧
  .القدس است، نه انسان نهايت تصميم خود روحبرخوردار است، در 

  :مسئله کثرت عطايا

يکی از مشکالت قرنتيان اين بود که کار روح را به شماری از عطايای چشمگير 
نظر آنها از اينها برخوردار نبودند حقير  کردند و کسانی را که شايد به محدود می

برخالف آنچه . ايا تأکيد کندخواهد بر کثرت و تنوع عط پولس در مقابل می. شمردند می
اين کثرت، .  بر لزوم کثرت است نه وحدت۶ - ۴ پندارند، تأکيد پولس در آيات برخی می

کثرتی است در وحدت که ريشه در تثليث اقدس دارد، چنانکه پولس به دخيل بودن هر سه 
شکل استدالل پولس بر کثرت . کند شخصيت تثليث يعنی روح، خداوند و خدا اشاره می

  :صورت زير است طايا در بقيه باب بهع



کند و بر کثرت آنها  او با عطايايی که قرنتيان به آنها توجه خاص داشتند شروع می) ١
 عطايای ١٠ - ٨ شايان توجه است که عطايای مذکور در آيات). ١١ -۴آيات (گذارد  تأکيد می

  .ابل تشخيص استکمال و فورًا ق چشمگيری هستند که عمل مافوق طبيعی روح در آنها به

آيد که بيشتر اينها عطايايی بودند  چنانکه پيشتر نيز اشاره شد، از بقيۀ رساله چنين برمی
دادند، مثل حکمت، سخنوری، معرفت،  که قرنتيان عالقه و توجه زيادی به آنها نشان می

ثرت های استداللش بر ک پولس نيز برای اينکه قرنتيان را در قدم. ها و غيره معجزات، زبان
های بعدی حيطۀ عطايا را  کند تا در قدم عطايا با خود همراه کند، از اين نقطه شروع می

  .تر کند گسترده

برد و از طريق آن تأکيد روی کثرت عطايا را ادامه  کار می پولس تمثيل بدن را به) ٢
زيرا بدن نه از يک عضو بلکه از اعضای بسيار تشکيل شده «). ١۴ -١٢آيات (دهد  می
. اند همۀ اين اعضا در يک روح تعميد گرفته و از يک روح نوشانيده شده). ١۴(» است
شود  القدس به برخی اعضا و بعضی عطايا محدود نمی ديگر سخن، حضور و کار روح به

  .گيرد بلکه همه را در برمی

پندارند،  برخالف آنچه برخی می. خواهد بر کثرت و تنوع عطايا تأکيد کند پولس می
اين کثرت، کثرتی است در وحدت که ريشه در . لس بر لزوم کثرت است نه وحدتتأکيد پو

  .تثليث اقدس دارد

دهد که همۀ اعضا برای کليسا ضروری هستند  پولس بر اساس تمثيل بدن نشان می) ٣
شد؟ و اگر تمام بدن گوش  اگر تمام بدن چشم بود، شنيدن چگونه ميّسر می). "٢١ -١۵آيات (

اگر همه يک عضو بودند، بدن کجا وجود ... ه امکان داشت؟بود، بوئيدن چگون
تواند به پاها  و سر نمی»  !نيازی به تو ندارم«تواند به دست بگويد،  چشم نمی... داشت؟ می

  ".»!نيازمند شما نيستم«  گويد،

نظر  ظاهر ضعيف به دهد اعضايی که به پولس بر اساس تمثيل بدن نشان می) ۴
دهد که بعضی  او در اين قسمت توضيح می). ٢۶ - ٢١آيات (د ترن رسند حتی ضروری می

نظر ما زيبا نباشند، ولی  تر بينگاريم و به تر بنمايند يا آنها را پست عطايا ممکن است ضعيف
  .کنيم ترند و با آنها با دقت و مراقب بيشتر رفتار می اتفاقًا اينها ضروری

ان مرتب ساخته که حرمت بيشتر خدا بدن را چن"دارد که  صراحت اظهار می پولس به
کار نقد و  آشکار است که پولس در اينجا دست به." نصيب اعضايی شود که فاقد آنند

" تر پست"و " تر ضعيف"آنان بودند که برخی عطايا را . اصالح ديدگاه قرنتيان است
 ها که فورًا ظاهر چشمگير حکمت، بيان، معجرات و زبان انگاشتند و برای عطايای به می

  .کرد، ارزش بيش از حد قائل بودند جلب نظر همه را می



کند که در آن برخی عطايا که  پولس در آخر، فهرست جديدی از عطايا عرضه می) ۵
-٢٨آيات (دادند در کنار عطايای چشمگيرتر آمده است  قرنتيان به آنها کمتر اهميت می

رسوالن، که قرنتيان آنها : از افزوده شده عبارتند ١٠ - ٨ مواردی که به فهرست آيات). ٣١ 
- ٨ :۴رجوع کنيد به اول قرنتيان (نهادند  شمردند و اقتدارشان را گردن نمی را خوار می

گرفت؛  القدس مايه نمی ؛ معلمان، که احتماًال کارشان از نظر قرنتيان چندان از روح)١٣ 
  .امداد، و مديريت، که عمل مافوق طبيعی روح در آنها محسوس نبود

پولس در نقطۀ مقابل . از عطايايی بودند که مورد کم لطفی قرنتيان قرار داشتاينها 
ها هدايای  خواهد بگويد که اين عطايا نيز به اندازۀ حکمت، معجزات و زبان قرنتيان می

  .القدس در آنها نيز برای بنای کليسا مشغول کار است سخاوتمندانه خدا هستند و روح

 را نيز در نظر بگيريم، گسترۀ ١٢  در رومياناگر فهرست عطايای نامبرده شده
پولس در قسمت اخير به خدمت، تعليم، تشويق، کمک به . شود عطايا باز نيز بيشتر می

کند که هيچکدام در فهرست مورد عالقه  نيازمندان، رهبری و رحم و شفقت اشاره می
  .قرنتيان جايی نداشت

آنان بودند که برخی عطايا را . ستکار نقد و اصالح ديدگاه قرنتيان ا پولس دست به
ظاهر چشمگير حکمت، بيان،  انگاشتند و برای عطايای به می" تر پست"و " تر ضعيف"

  .کرد، ارزش بيش از حد قائل بودند ها که فورًا جلب نظر همه را می معجرات و زبان

  :گيری خالصه و نتيجه

نها را بين اعضای بدن القدس آ عطايا هدايای سخاوتمندانۀ خدا به کليساست که روح
آسا محدود  گسترۀ اين هدايا به برخی عطايای چشمگير و معجزه. کند مسيح تقسيم می

القدس در آنها فورًا محسوس نيست  تر که عمل روح ظاهر ضعيف عطايای به. شود نمی
جهت  همۀ اين هدايا برای خدمت و به. تر و باارزشتر باشند ممکن است حتی ضروری

. کند شود و خداست که از طريق آنها در کليسا عمل می  افراد داده میمنفعت عموم به
  .بنابراين هيچ جای فخری برای کسانی که از آنها برخوردارند وجود ندارد

  :پردازيم   بعد به بررسی برخی از اين سؤاالت میبخشدر 

  آيا هر ايماندار فقط يک عطا دارد؟

  ست؟آيا عطای هر کس را خدا از پيش مقدر کرده ا

  های فطری، با ثمرۀ روح و با مقام کليسايی چيست؟ رابطۀ عطايا با استعداد

  نحوۀ درست استفاده از عطايا کدام است؟



  آيا عطايای مافوق طبيعی برای امروز هم هست؟

  

  ٢/ديروز و امروز :عطايای روح
  دکتر مهرداد فاتحی

 مقدمه

ندانۀ خداست به کليسا که هدايای سخاوتم" عطايا" پيشين توضيح داده شد که بخشدر 
گسترۀ اين هدايا به برخی عطايای . کند القدس آنها را بين اعضای بدن مسيح تقسيم می روح

القدس در  تر که عمل روح  عطايای به ظاهر ضعيف. شود آسا محدود نمی  چشمگير و معجزه
هدايا همۀ اين . تر باشند تر و باارزش آنها فورًا محسوس نيست ممکن است حتی ضروری
شود و خداست که از طريق آنها در  برای خدمت و به جهت منفعت عموم به افراد داده می

بنابراين هيچ جای فخری برای کسانی که از آنها برخوردارند وجود . کند کليسا عمل می
در اين شماره به توضيح بيشتر برخی نکات، و طرح و پاسخ به سؤاالتی که معموًال . ندارد

  .پردازيم شود می  مطرح میدر مورد عطايا

  القدس رابطۀ عطايا و روح

آسا  چنانکه ديديم گسترۀ عطايا بسيار وسيع است؛ از عطايای بسيار چشمگير و معجزه
چند ارتباط اين عطايای   هر. تر چون تعليم، امداد و تشويق تا عطايای به ظاهر معمولی

نشده است، در مورد نقش جا تصريح  القدس هميشه و در همه تر با کار روح معمولی
مؤيد اين حقيقت، از يک سو، اصل کلی ارائه . القدس در ِاعطای آنها جای ترديد نيست روح

  .»عطايا گوناگونند، اما روح همان است«:  است۴ :١٢ شده در اول قرنتيان

آورد و  عمل می را همان يک روح به) يعنی عطايا(همۀ اينها «: ١١و يا مطابق آيۀ 
در اين آيه » همۀ اينها«هر چند . »بخشد ارادۀ خود تقسيم کرده، به هر کس میآنها را به 

 عطای معروف، با توجه به   اشاره دارد، يعنی١٠ −٨ به عطايای نامبرده شده در آيات
از ديگر سو، مطابق با تعليم کلی .  عطا محدود کرد٩  نبايد آن را به اين۴ اصل کلی آيۀ

القدس عامل اجرايی خدا در عمل او  جديد، روح  چه در عهدعتيق و مقدس، چه در عهد کتاب
عتيق، برای اينکه تعالی خدا محفوظ بماند، به هنگام سخن گفتن  در عهد. ميان مؤمنان است

خدا از . رود سخن می" روح خدا"خصوص در ميان قومش، از  از عمل خدا در خلقت و به
در عهدجديد . کند ن آنها عمل میشود و در ميا طريق روحش در ميان قوم خود ساکن می

القدس در آن بيشتر  نيز همين موضوع ادامه دارد، با اين تفاوت که شخصيت متمايز روح
القدس عامل  در هر صورت، آنچه مسلم است اين است که روح. مکشوف گرديده است

  .ِاعطا و نشو و نمای عطايا در مؤمن است



گيرتر   بروز برخی عطايای چشمبنابراين، درست نيست کار روح را در ظهور و
القدس هم  روح. بپذيريم و تأکيد کنيم، ولی در مورد عطايای ديگر از عمل او غافل باشيم

ها فعال است، هم در ظهور عطايايی همچون  آسا همچون زبان در ِاعطای عطايای معجزه
  .دکن آسا نيستند با بخشيدن حکمت و بصيرت الزم عمل می تعليم و تشويق که معجزه

  رابطۀ عطايا و استعدادهای فطری

عتيق، خدا خالق و نگاهدارندۀ جهان و حاکم بر همۀ امور آن  برای پولس، همانند عهد
های فطری انسان در واقع هدايای سخاوتمندانۀ او  بنابراين، همۀ استعدادها و قابليت. است

در نقطۀ مقابل اين . دخوان البته پولس اين استعدادها را عطايای روح نمی. به نوع بشر است
اند عمدتًا ُبعد   نام برده شده١٠ -٨ :١٢ استعدادهای فطری، عطايايی که در اول قرنتيان

ولی در مورد . رسد طبيعی دارند و نقش استعدادهای فطری در آنها به حداقل می مافوق
و يا خدمت و ) ٢٩ و ٢٨ :١٢ در اول قرنتيان(عطايايی چون رسالت، تعليم يا مديريت 

طبيعی است  کشيدن مرزی مشخص بين آنچه کامًال مافوق) ٨ و ٧ :١٢ در روميان(رهبری 
ها و استعدادهای فطری تحت مسح و هدايت  کارگيری قابليت و آنچه تقويت، تطهير و به

جای ترديد نيست که بخش بزرگی از . روح است، چندان آسان يا حتی درست نيست
س در آنچه خدا توسط او به عنوان يک رسول انجام های فطری و دانش اکتسابی پول قابليت
  .کار گرفته شد داد به

گيرتر بپذيريم و تأکيد  درست نيست کار روح را در ظهور و بروز برخی عطايای چشم
القدس هم در ِاعطای  روح. کنيم، ولی در مورد عطايای ديگر از عمل او غافل باشيم

هم در ظهور عطايايی همچون تعليم و ها فعال است،  آسا همچون زبان عطايای معجزه
  .کند آسا نيستند با بخشيدن حکمت و بصيرت الزم عمل می تشويق که معجزه

های  نسبت به اين موضوع که قابليت" عطا"در تحليل نهايی، از نظر کالم خدا، مفهوم 
احتماًال بايد در اين . فطری انسان تا چه اندازه در آن دخيل است، مفهومی خنثی است

وص به طيفی از حاالت مختلف قائل بود که در يک انتهای آن عطايای عمدتًا يا کامًال خص
طبيعی مانند معجزات و شفا قرار دارد و در انتهای ديگر قابليتهای صرفًا طبيعی که  مافوق

بيشتر عطايا در حد فاصل بين اين دو حد قرار . کند خدا از آنها برای کار خود استفاده می
  .طبيعی هستند خلوطی از عناصر طبيعی و مافوقگيرند و م می

  عطايای روح و ثمرۀ روح

 خصوصيات اخالقی مناسب يک مسيحی را که نتيجۀ ٢٣  و۵ :٢٢ پولس در غالطيان
بايد توجه داشت که در اينجا . خواند روح می" ميوه"يا " ثمره"القدس است  کار روح
پولس صرفًا برای توصيف سيرت يک اصطالح فنی الهياتی نيست، بلکه " ثمره"اصطالح 

هيچ . جويد که برای خوانندگانش آشناست، بهره می" ميوه"شايستۀ يک مسيحی از استعارۀ 
را " ميوه"يا " ميوه"را " عطا"دليل زبانشناختی يا الهياتی سفت و سختی برای اينکه پولس 



 نخوانده از آن شايد اينکه پولس عطايا را ميوه يا ثمرۀ روح. نخواند، وجود ندارد" عطا"
رو باشد که تأکيد او بر کثرت و تنوع عطايا، و توزيع عطايای گوناگون بين اعضای 

از هر . آيد های گوناگون برنمی مختلف کليساست، حال آنکه معموًال از درختی واحد ميوه
روح برخوردار باشد و اساسًا آنها الزم و " ميوۀ"رود از همۀ ثمرات يا  ايماندار انتظار می

پس شايد کلمۀ ميوه از اين نظر . لزوم يکديگرند، حال آنکه در مورد عطايا چنين نيستم
القدس به  بيشتر با صفات خوب اخالقی تناسب دارد تا با کارکردهای مختلفی که روح

  .بخشد اعضای مختلف می

  های ماندگار يا عملکردهايی مقطعی؟ قابليت

" کار"و ) ۶ :١٢اول قرنتيان  (energeima" عمل"برخی بر اين اساس که پولس واژۀ 
praxis)  اند  برد، به اين نتيجۀ نادرست رسيده کار می را در مورد عطايا به) ۴ :١٢روميان

هايی  هايی مکنون يا توانايی که عطايا عملکردهايی مقطعی يا رخدادهايی موّقتند، نه قابليت
طا ظهور مستقيم و کامًال به گمان اينان ع. شوند پنهان و ماندگار که به شخص داده می

بنا . ای خاص از زمان و برای مدتی کوتاه طبيعی روح است در برهه آشکار قدرت مافوق
  .توان و نبايد گفت کسی دارای فالن يا بهمان عطا است بر اين نظر، نمی

ای خاص از زمان و برای  هيچکس دارای عطای نبّوت نيست، بلکه روح خدا در برهه
عطای نبّوت فقط محدود به دقايقی . بخشد شخصی خاص نبّوت میرفع نيازی خاص به 

توان و نبايد گفت او  کند و پس از خاتمۀ نبّوت ديگر نمی است که آن شخص نبّوت می
القدس در  توان گفت کسی دارای عطای شفاست بلکه روح همچنين نمی. عطای نبّوت دارد

ز طريق شخص خاّصی آن ای خاص از زمان و در مواجهه با بيماری خاّصی ا برهه
در اين مورد نيز، بنا بر اين عقيده، عطای شفا فقط محدود به . دهد بيماری را شفا می

دهد و پس از خاتمۀ شفا  دقايقی است که خدا از طريق آن شخص، فرد بيمار را شفا می
  .و همين امر در مورد همۀ عطايا صادق است. توان گفت او عطای شفا دارد نمی

دهد و عطای شبانی محدود  فقط مربوط به زمانی است که شخص تعليم میعطای تعليم 
خواهد به  خدا هم کامًال آزاد است تا هر وقت که می. کند به زمانی که شخص شبانی می

بنا بر اين . خواهد ظاهر سازد خواهد هر يک از عطايا را که می وسيلۀ هر کس که می
قابليت يا قدرتی نيست که شخص " عطا"را نظر، اساسًا کسی دارای هيچ عطايی نيست، زي

کار ببرد، بلکه خداست که هر وقت بخواهد  های خاص به دارای آن باشد و آن را در زمان
  .بخشد و هر طور بخواهد به شخص قدرت انجام کاری خاص می

عتيق، خدا خالق و نگاهدارندۀ جهان و حاکم بر همۀ امور آن  برای پولس، همانند عهد
های فطری انسان در واقع هدايای سخاوتمندانۀ او  ين، همۀ استعدادها و قابليتبنابرا. است

  .به نوع بشر است



توان و نبايد چنين مرز  نخست اينکه نمی. ای روبروست اين نظر با مشکالت عديده
تر و  آسای روح، از يک سو، و عمل و حضور آرام مشخصی بين کار ضربتی و معجزه

بيشتر کارهای روح شايد در حد وسط اين دو قرار . ر، کشيدتر روح، از سوی ديگ پنهان
القدس در موعظۀ واعظی عمل کرده  برای مثال، پاسخ به اين سؤال که آيا روح. داشته باشد

همچنين مشکل بتوان تشخيص داد که چه وقت و تا چه حد ! است يا نه، هميشه آسان نيست
کند،   بدان اشاره می١٧ -١۶ :٣  و١٧ :١ ايمانداری از آن حکمِت روح که افسسيان

عالوه، در خصوص عطايايی همچون شبانی يا رهبری  به. برخوردار گرديده است
های مکنون و ماندگار، و عملکردهای مقطعی و آنی  توان مرزی مشخص بين قابليت نمی

های  القدس به صورت عطايايی از اين قبيل در حد وسط اين دو قرار دارند و روح. قائل شد
  .لف در آنها فعال استمخت

هايی که  دّوم اينکه اگر عطايا صرفًا عملکردهای مقطعی و مستقيم روح بودند نه قابليت
توانست به آسانی با  به کسی داده شود يا کسی دارای آن باشد، در اين صورت پولس می

اشاره به اين حقيقت، غرور و فخرفروشی قرنتيان را که به برخورداری از برخی عطايای 
توانست به آنها بگويد که اساسًا هيچکس دارای  او می. باليدند، خاموش سازد چشمگير می

فرستد  خدا هر زمان که بخواهد روح خود را می! عطايی نيست تا بتواند به داشتن آن ببالد
برد و هيچکس جز خوِد خدا دارای عطايا  کار می و اشخاص را به هر شکل که بخواهد به

خواند،  يعنی هديه می" عطا"کند بلکه تجليات روح را  ين استدالل نمیولی پولس چن! نيست
پولس . کار ببرد شود و او بايد آن را با ايمان و امانت به ای که به مؤمن بخشيده می هديه

کند که از  داند و آنها را راهنمايی و تشويق می مؤمنان را دارای عطايای مختلف می
  .کنندنحو درست استفاده  عطايای خود به

گيری نادرست  سّوم، اساسًا اگر عطايا تا حدی در اختيار ايمانداران نبود، امکان بهره
خواست روح او بر  اگر معنی عطا اين بود که هر وقت خدا می! داشت از آنها وجود نمی
خواست از او استفاده   دست گرفته، هر طور که خود می شد و کنترل او را به مؤمن نازل می

. گيری از عطايا به راه خطا برود گر محال بود مؤمن در زمان يا نحوۀ بهرهکرد، دي می 
خواست   خواست و به شکلی که خدا می زيرا در اين صورت عطا فقط زمانی که خدا می

داشت تا بتواند در زمان نادرست يا به نحو  شد و مؤمن بر آن هيچ کنترلی نمی ظاهر می
های غير  ل، اگر در نظر پولس عطای تکّلم به زبانبرای مثا! نادرست آن را به کار ببرد

شد،  خواست ظاهر می خواست و به صورتی که خدا می فقط در زمان و جايی که خدا می
جمعی و بدون  گيری از آن در جا و زمان نادرست، مثًال در پرستش دسته ديگر امکان بهره

گيری   ارۀ نحوۀ درست بهرهبنابراين، پند و اندرزهای پولس درب. داشت ترجمه، امکان نمی
اول (کند  ها و نبّوت وضع می از عطايا، مثًال اصولی که در مورد نحوۀ استفاده از زبان

کم تا حدی در اختيار  ، خود مؤيد آن است که عطايای روح دست )٣٣ -٢۶ :١۴ قرنتيان
کار  درستی به هايمانداران است و آنها بايد ناظران امين بر اين هدايای خدا باشند و آنها را ب

  .ببرند



  رابطۀ عطای روح و مقام کليسايی

مدت و مقطعی روح در موقعيتهای  اين عقيدۀ نادرست که عطايا عملکردهای کوتاه
خاص هستند سبب شده برخی بين ظهور و نشو و نمای آزادانۀ عطايا، از يک سو، و 

مان اينان، در انديشۀ به گ. وجود مقامات و تشکيالت کليسايی، از سوی ديگر، تضاد ببينند
پولس هيچ جايی برای مقامات رسمی در کليسا وجود ندارد و پولس صرفًا به نوعی 
رهبری کاريزماتيک قائل است که در آن کارکردهای ناشی از عمل مستقيم و آنی روح 

پولس اين . رسد ظهور می خدا در زمان مناسب و برای رفع نيازهای مشخص به
صورت  کند و آنها را به های تشکيالتی محدود نمی در چارچوبکارکردهای آزاد روح را 

به گمان اينان اساسًا وجود چنين تشکيالت و مقامات ثابت . بيند های رسمی کليسايی نمی مقام
وسيلۀ هر کس  گذارد او هر وقت که بخواهد و به بندد و نمی القدس را می کليسايی دست روح

  .که بخواهد، عطايا را به ظهور آورد

اما چنانکه ديديم اعتقاد فوق دربارۀ عطايا درست نيست و از اين رو تضاِد نتيجه شده 
های آنی، غيرقابل  عطايا فعاليت. اساس است با مقامات و تشکيالت کليسايی نيز کامًال بی

! نظم روح خدا نيستند که قابل جمع با مقامات و تشکيالت کليسايی نباشند بينی، و بی پيش
کند، در عين حال مقام  دهای کاريزماتيک که پولس به آنها اشاره میبرخی از کارکر
مقصود از . را درست درک کرد" مقام کليسايی"در اينجا بايد معنی . کليسايی هم هستند

کليسا آن را بازشناسد ) ٢. تا حدی ثبات و تداوم داشته باشد) ١: مقام کارکردی است که
به طور ) ۴. حوی بدان اقتدار و قداست ببخشدبه ن) ٣). مثًال با دادن عنوانی مشخص(

در ) ۵). مثًال با دستگذاری. (رسمی و با تشريفاتی خاص شخص را بدان مأمور سازد
در ِازای آن ) ۶، و باالخره )نامه مثًال با دادن توصيه(صورت لزوم بدان مشروعيت ببخشد 

 پولس در عين حال که .هيچ يک از اينها با مفهوم عطا در تضاد نيست. مزدی پرداخت کند
  .گويد به عطايای روح قائل است، از مقامات کليسايی نيز سخن می

خواهد رهبران خود را گرامی   از مؤمنان می١٣ :۵ برای مثال، او در اول تسالونيکيان
 از اعضای کليسا درخواست ١۶  و١۵ :١۶ در اول قرنتيان. داشته به آنها احترام بگذارند

در . ، باشند"اند خود را وقف خدمت مقّدسان کرده" استفاناس که کند مطيع خانوادۀ می
 به ١ :١ و در فيليپيان. خواهد از معلمان خود حمايت مالی کنند  از مؤمنان می۶ :۶ غالطيان

در رساالت متأّخرتِر . کند عنوان مقامات کليسايی اشاره می کليسا به" خادمان"و " ناظران"
 ١۴ :۴ مثًال در اول تيموتائوس. کليسايی آشکار استپولس نيز هماهنگی عطا و مقام 

مأموريت و انتصاب رسمی تيموتائوس از طريق دستگذاری مشايخ، با نبّوت و دريافت 
  .عطای خدا همراه است

البته عطايای روح . پس عطايای روح و مقامات کليسايی با هم در تضاد نبوده و نيستند
يای روح هستند که به شخص قابليت و تبّحر الزم را همان مقامات کليسايی نيستند، بلکه هدا

نکتۀ مهم آن است که مقامات کليسايی تنها با برخورداری . بخشند برای خدمت به کليسا می
توانند مسئوليت و کارکرد خود را به درستی انجام  گيری درست از عطايای خدا می و بهره



های انسانی خود   صرفًا بر قابليتکند که يا مقامات کليسايی تنش زمانی بروز می. دهند
گيری نادرست از عطايا سبب شود اغتشاش و  تکيه کنند و يا رهبری ضعيف و بهره

بخشد از بين برود  القدس می سردرگمی در کليسا حاکم شود و نظم و ترتيبی که روح
  ).همانند کليسای قرنتس(

  آيا هر ايماندار تنها يک عطا دارد؟

قطعًا خدا عطايای .  چنين برداشت کند١١ -٧ :١٢ نتيانممکن است کسی از اول قر
کند تا اعضا يکديگر را با عطايای خود خدمت  گوناگون را بين اعضای کليسا تقسيم می
کسی که عطای شفا دارد برای اينکه ارادۀ خدا را . کنند و به يکديگر وابسته و متکی باشند

خواهد و متقابًال   دارد ياری میدر مورد موضوعی بداند از عضو ديگر که عطای نبّوت
کسی . گيرد کسی که عطای نبّوت دارد به هنگام بيماری از آن که عطای شفا دارد، مدد می

جويد و  که عطای مديريت دارد از معلم و کسی که عطای تعليم دارد از مدير مدد می
  .طور در مورد ساير عطايا همين

البته عطايای روح .  نبوده و نيستندعطايای روح و مقامات کليسايی با هم در تضاد
همان مقامات کليسايی نيستند، بلکه هدايای روح هستند که به شخص قابليت و تبّحر الزم را 

  .بخشند برای خدمت به کليسا می

کس از  اما اين بدان معنا نيست که هر کس در يک عطا متخصص است و ديگر هيچ
ه خدا هر بار عطايای اشخاص را با هم مقصود اين هم نيست ک. آن عطا برخوردار نيست

اعضای . توان دارای عطايی خاص دانست کس را نمی کند به طوری که هيچ عوض می
برای مثال، عطای تعليم . کليسا ممکن است به درجات مختلف از عطايی برخوردار باشند

ن ممکن است در کسی چنان نشو و نما کند و ثمر آورد که او به عنوان معلم نزد همگا
شناخته شود، در حالی که ديگری ممکن است تازه عطای تعليم را در خود بازشناخته و در 

  .تر به تعليم گروهی کوچک مشغول باشد سطحی پايين

داند که عضوی  در مورد تعداد عطايای شخص هم بايد گفت که پولس اين را ممکن می
 کسی را که به زبان غير  او١٣ :١۴ مثًال در اول قرنتيان. بيش از يک عطا داشته باشد

 ۵  و١ :١۴ها دعا کند و در کند تا برای دريافت عطای ترجمۀ زبان گويد تشويق می سخن می
اساسًا برخی از . کند که برای دريافت عطای نبّوت دعا کنند همۀ اعضا را تشويق می

ای  هعطايای خدا به کليسا مانند رسوالن، شبانان، معلمان و غيره هر يک دربردارندۀ دست
برای مثال يک معلم بايد از عطايايی چون کالم علم و کالم حکمت . از عطايا هستند
و نيز از عطای تشويق و ) در مورد اين عطايا بيشتر سخن خواهيم گفت(برخوردار باشد 

عنوان رسول خداوند  همچنين پولس به. نصيحت تا بتواند کار خود را به درستی انجام دهد
  .ها، معجزات، تعليم، شبانی و غيره برخوردار بوده است  زباناز عطايای مختلف چون

  آيا عطايای ايماندران مّقدر شده است؟



نظر آيد که خدا خود هر طور که   قرنتيان ممکن است چنين به١٢ از برخی آيات باب
کند بدون اينکه خواست خود آنها در اين موضوع  بخواهد عطايای ايمانداران را تعيين می

به ارادۀ خود تقسيم کرده، به هر «، روح خداست که عطايا را ١١مطابق آيه . دخيل باشد
خواست، يک به يک  گونه که خود می خدا اعضا را آن«، ١٨مطابق آيه . »بخشد کس می

بر . »...خدا قرار داد در کليسا، اول رسوالن  «٢٨ و باز مطابق آيه. »در بدن قرار داد
اند که بر توزيع عطايا جبر حاکم است و همانطور که  هاين اساس برخی به اين نتيجه رسيد

در بدن انسان کار هر عضو کامًال مشخص و ثابت است، عطايای اعضای کليسا نيز از 
  .پيش معين شده و ثابت است

او .  برخالف اين عقيده باشد١٣و١ :١۴ و ٣١ :١٢ رسد گفتار پولس در نظر می ولی به
، )١٣ :١٢(ا اشتياق تمام در پی عطايای بزرگتر باشند کند که ب ايمانداران را تشويق می

خواهد  گويد می ، و از کسی که به زبان غير سخن می)١ :١۴(خصوص اينکه نبوت کنند  به
بنابراين، هرچند خداست که بنا به ). ١٣ :١۴(تا برای دريافت عطای ترجمه دعا کند 

د واحد روح را دريافت کند و همه يک عطا يا عملکر حکمت خود عطايا را توزيع می
ارتباط با طلبيدن فروتنانۀ ايمانداران در  توجه و بی کنند، ولی انتخاب و تصميم خدا بی نمی

حاکميت خدا بر توزيع عطايا مسئوليت ما را در اينکه با اشتياق تمام در پی آنها . دعا نيست
  .کند باشيم منتفی نمی

  گيری درست از عطايا بهره

 نامۀ اول خود به قرنتيان اصالح نگرش و طرز ١۴- ١٢ های هدف پولس در باب
کار به صورت  های استدالل پولس در انجام اين قدم. استفاده نادرست قرنتيان از عطاياست

  :زير است

 پيش ديديم، او در بخشچنانکه در ). ١٢باب (کار برد  بايد عطايای گوناگون را به )١
کند  آسا اصالح می گير و معجزه  از عطايای چشماين باب تأکيد قرنتيان را بر شمار معدودی

دهد که هدايای خدا به کليسا متعدد و متنوع است و نبايد برای برخی از عطايا  و نشان می
تر کردن  عالوه بر وسيع. ارزش بيش از اندازه قائل شد و برخی ديگر را خوار شمرد

 او آنچه را که قرنتيان تجليات .کند گسترۀ عطايا، پولس تعريف نوينی نيز از آنها ارائه می
کند که اين عطايا بايد برای خدمت و در  خواند و تأکيد می می" عطايا"خواندند،  روح می

  !بينی کار گرفته شود، نه برای خودنمايی و خودبزرگ جهت منفعت عموم اعضای کليسا به

 ١٣ ر بابدر همين راستا، پولس د). ١٣باب (کار برد  بايد عطايا را با محبت به )٢
اين اصل همانا اصل . کند کارگيری عطايا حاکم باشد مطرح می اصلی را که بايد بر به

کند که اگر شخص از چشمگيرترين عطايا برخوردار باشد ولی  او تأکيد می. محبت است
 در واقع ١٣ پولس با تأکيد بر اصل محبت در باب. برد محبت نداشته باشد، هيچ سود نمی

  .ريزد  می١۴ نصايح خود در بابپی الزم را برای 



در اين قسمت پولس ). ٢۶ - ١ :١۴اول قرنتيان (کار برد  بايد عطايای قابل فهم را به )٣
جمعی  کند که برای پيروی از طريق محبت، اعضای کليسا بايد در عبادت دسته استدالل می

 به زبانی سخن زيرا اگر اشخاص. کار ببرند که قابل فهم برای ديگران باشد عطايايی را به
شود و حتی  بگويند که برای ديگران غيرقابل فهم باشد، گفتار آنها باعث بنای ديگران نمی

در اين صورت با محبت . ممکن است به خرابی و محکوميت اشخاص ناآگاه منجر گردد
از سخنان پولس . جويد بلکه نفع ديگران را اند، زيرا محبت نفع خود را نمی رفتار نکرده

های غير داشتند و آن را زبان  گفتن به زبان آيد که قرنتيان عالقۀ خاصی به سخن میچنين بر
های  آوردند و در عبادت کليسايی مدام به زبان حساب می فرشتگان و مالک روحانيت به

جمعی بايد عطايايی  کند در عبادت دست رو پولس تأکيد می از همين. گفتند غير سخن می
  .فهم بوده، باعث بنای کليسا گرددکار برده شود که قابل  به

ها  خواهد که دعا کند تا عطای ترجمۀ زبان گويد می ها سخن می او از کسی که به زبان
ولی اگر در کليسا مترجمی نباشد، بايد در کليسا ساکت باشد و با خود و . هم به او داده شود
 در پی عطای نبوت کند که بيشتر عالوه او همۀ کليسا را تشويق می به. خدا سخن بگويد

گويد، زيرا  کند بزرگتر است از آنکه به زبان غير سخن می باشند، زيرا آنکه نبوت می
  .شود نبوت قابل فهم است و باعث بنای کليسا می

کار برده شود که قابل فهم  جمعی بايد عطايايی به کند در عبادت دست پولس تأکيد می
  .بوده، باعث بنای کليسا گردد

در اين قسمت پولس بر ). ۴٠ -٢۶ :١۴(کار برد  ا را با نظم و ترتيب بهبايد عطاي )۴
کند، زيرا بدون نظم و ترتيب عطايا  گيری از عطايا تأکيد می لزوم نظم و ترتيب در بهره

 ).٣٣ :١۴(» نظمی، بلکه خدای آرامش است خدا، نه خدای بی«. شود باعث بنای کليسا نمی
زيرا وقتی ). ۴٠ :١۴(» تگی و با نظم و ترتيب انجام شودهمه چيز بايد به شايس«بنابراين، 

شود و کنترل اعمال و رفتار  گيرد از خود بيخود نمی کسی تحت تأثير روح خدا قرار می
کند و آزادی او  روح خدا انسان را همانند ارواح پليد تسخير نمی. دهد خود را از دست نمی

شخصی که به ). ٣٢ :١۴(» مطيع انبياستروح انبيا «به گفتۀ پولس، . نمايد را سلب نمی
ای به شخص ديگر  کند، در صورت ِاعطای مکاشفه گويد يا نبوت می زبان غير سخن می

  .تواند بازايستد و به ديگری فرصت سخن گفتن بدهد می

ها و نبوت در عبادت عمومی را به دو يا سه نفر  عالوه پولس سخن گفتن به زبان به
نوبت سخن بگويند تا باعث اغتشاش و هرج و مرج  خواهد به میکند و از آنها  محدود می

از سوی ديگر، بايد توجه داشت که هرج و . نشوند بلکه همه تعليم يابند و تشويق شوند
گيری نادرست از عطايا، به خصوص عطای  سبب بهره مرج پديد آمده در کليسای قرنتس به

او در خاتمۀ بحث خود صريحًا . ع کندها، موجب نشد پولس استفاده از آنها را ممنو زبان
ای برادران من، با اشتياق تمام در پی نبوت کردن باشيد و سخن گفتن به «گويد که  می
جای تأسف است که برخی کليساها از بيم آنکه ). ٣٩ :١۴(» های غير را منع نکنيد زبان



 استفاده از برخی عطايا به طرز نادرست به کار برده شود، اساسًا مجال و فرصتی برای
  .گذارند آنها باقی نمی

القدس برای  آسای روح  بعدی دربارۀ اين موضوع که آيا عطايای معجزهبخشدر 
امروز هم هست سخن خواهيم گفت و ماهيت برخی از عطايايی را که پولس از آنها نام 

  .برد بررسی خواهيم کرد می

  ٣/ديروز و امروز :عطايای روح
  دکتر مهرداد فاتحی

 مقدمه

طور کلی و جايگاه آنها در حيات  ر دو شمارۀ پيش دربارۀ ماهيت عطايای روح بهد
بررسی اين پرسش خواهيم پرداخت که،  کليسا سخن گفتيم و وعده داديم که در اين شماره به

آسا برای امروز نيز هست؟ از آنجا که پاسخ به اين پرسش مستلزم  آيا عطايای معجزه
 بعد مطرح خواهد شد، ناگزير پاسخ به سؤال بخشهای در آگاهی از برخی مقدمات است که

ای  در اين شماره نگاهی اجمالی به گزيده. کنيم های بعد موکول می فوق را به يکی از شماره
  .افکنيم از عطايای روح می

. کند های مختلفی از عطايا اشاره می دسته های مختلفی از رسالتش به پولس در قسمت
 کجا فهرست کاملی از عطايای روح  تأکيد کنيم که او در هيچپيش از شروع بحث بايد 

اساسًا مقصود او انجام بحث جامعی دربارۀ موضوع نيست بلکه او . دهد دست نمی به
فراخور نياز کليسايی که نامه به آن نوشته شده و به مقتضای موضوع بحث و هدفی که  به

کند و شماری ديگر را از قلم  میشمار معينی از عطايا اشاره  از آن در نظر دارد، به
  .اندازد می

دهد کامل نيست بلکه در ميان  دست می هايی که پولس از عطايا به تنها فهرست نه
ديگر سخن،  به. عطايای ذکر شده در يک فهرست نيز ممکن است تداخل وجود داشته باشد

برد،   میکار های مختلف رساالتش برای عطايای مختلف به عناوينی که پولس در قسمت
دقت تعريف شده باشند،  هايی که به اصطالحاتی فنی و جاافتاده برای اشاره به مفاهيم و پديده

عالوه از مجموع همۀ عطايايی نيز که  به. چنين درنظر گرفت نيستند و نبايد آنها را اين
توان فهرست کاملی از همۀ هدايای خدا  کند نمی پولس در جاهای مختلف به آنها اشاره می

توان حد و مرزی  برای هدايای سخاوتمندانۀ خدا به مؤمنان نمی. دست آورد به مؤمنان به
ها برروی هم به همۀ اين  قائل شد و پولس مدعی نيست که در فهرستی يا در همۀ فهرست

  .هدايا اشاره کرده باشد



بحث بدان اشاره کنيم اين است که در برخی  نکتۀ ديگری که بايد پيش از ورود به
عنوان هدايای خدا  های ديگر به اشخاص به ها پولس به کارکردها و در برخی قسمت تقسم

  .نمايد دو را با هم ترکيب می ها نيز اين کند، و در برخی قسمت به کليسا اشاره می

توان حد و مرزی قائل شد و پولس مدعی  برای هدايای سخاوتمندانۀ خدا به مؤمنان نمی
  .ها برروی هم به همۀ اين هدايا اشاره کرده باشد  فهرستنيست که در فهرستی يا در همۀ

برای مثال، . نيز در برخی موارد به عطايی واحد به هر دو صورت اشاره کرده است
همگی کارکرد هستند، حال آنکه هدايايی که در ١٠ -  ٨ :١٢قرنتيان  عطايای مذکور در اول

بينيم که در  حال، می در عين.  بدان اشاره شده، همگی اشخاصند١١ :۴ افسسيان
که يک کارکرد است، سخن رفته و در " نبوت" از عطای ١٠ :١٢ قرنتيان اول

که به اشخاص اشاره دارد، نام برده شده " انبيا" از همان عطا تحت عنوان ١١ :۴ افسسيان
 اشخاص و کارکردها در کنار ٢٨ :١٢ قرنتيان بينيم که در فهرست اول عالوه می به. است

سخن رفته، هم از امداد و ) که اشخاصند(اند، يعنی هم از رسوالن و انبيا   شدههم گذاشته
  ).که کارکردند(مديريت 

عنوان اشخاص و  توان بين عطايا به شود که نمی از همۀ اينها اين نتيجه حاصل می
عطايی است " نبوت"عنوان کارکرد تمايز ذاتی قائل شد و برای مثال، گفت که  عطايا به
بلکه درست اين است که بگوييم کس يا کسانی که کارکرد نبوت ". انبيا"تفاوت با ماهيتًا م

رسيد نبی  ظهور می طور مکرر و مرتب و با شدت و قوت قابل مالحظه به در آنها به
ولی اينها به دو عطای مختلف يا دو مفهوم متفاوت از عطا اشاره ندارند و . شدند خوانده می

  .ز صادق استاين در مورد ساير عطايا ني

 ١٠ -٨ :١٢ قرنتيان بررسی عطايای مذکور در اول ما در ادامۀ اين نوشتار نخست به
ها را  از اين ميان نبوت، شفا و زبان. رويم ها می سراغ ساير فهرست پردازيم و سپس به می

اند و دربارۀ آنها بحث زيادی وجود دارد، به  که امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته
  .ر سه شمارۀ جدا بررسی خواهيم کردتفصيل د

  :کالم حکمت

زمينۀ اين  آميز بايد نخست به برای درک درست مفهوم کالم حکمت يا بيان حکمت
  .حکمت در عهدعتيق و يهوديت، طريق نيل به کاميابی و سعادت بود. مفهوم بپردازيم

نست و دا حکيم کسی بود که رمز کاميابی و برخورداری از زندگی سعادتمند را می
برای يهودی، سعادت قبل از هرچيز و بيش از هرچيز در شناخت خدا و رابطۀ با او نهفته 

اّما، . »ترس خدا آغاز حکمت است«: گويد روست که نويسندۀ امثال می از همين. بود
رو، در  از همين. شناخت خدا تنها از طريق مکاشفه يا خودآشکارسازی خدا ميسر است

ات يا کتاب شريعت، تبلور و حتی تجسم حکمت و با آن يگانه تلقی ادبيات دينی يهود، تور



ترين وسيلۀ شناخت خدا و ارادۀ او  چه اگر عالی). ٢٣ و١٢ - ۶ :٢۴ سيرا بن(شده است 
  .ترين گنجينۀ حکمت تلقی کرد ترديد تورات را بايد عالی تورات باشد، در اين صورت بی

 به قرنتيان کامًال مشهود است که های نخست نامۀ اول پولس از ديگر سو، از باب
-حکمتی که اين غيريهوديان يونانی. خوانندگان نامۀ او نيز عالقۀ زيادی به حکمت داشتند

گرد آن  نماهای دوره رومی شيفتۀ آن بودند، حکمتی از نوع سوفسطائی بود که فيلسوف
ر و بروز اين حکمت در فصاحت کالم و فن سخنوری ظهو. زمان يونان ُمَبّلغ آن بودند

حکمت سخنوری نزد قرنتيان ارزش . کرد و بيشتر حکمت ظاهر کالم بود تا محتوای آن می
رو آنان بيشتر شيفتۀ َاُپلس بودند که سخنوری ماهر از  بسيار داشت و شايد از همين

نور جلوه  اسکندريه، شهر حکمت و فلسفه بود، و در قياس با او، پولس ضعيف و کم
ؤمنان قرنتس به تلفيقی از حکمت يهود و يونانی دست زده و امکان دارد م. کرد می

  .سنجيدند روحانيت اشخاص را با مالک برخورداری از چنين حکمتی می

در نقطۀ مقابل اين دو نوع حکمت و مظاهر آن، پولس مسيِح مصلوب را تجسم حکمت 
برای پولس ). ٢۵ -٢٣ :١قرنتيان  اول(کند و پيام حکمت برای او پيام صليب است  قلمداد می

رو حکمت يا  ترين شکل در صليب مسيح آشکار کرده و از همين خدا خود را به عالی
ترتيب او مسيِح مصلوب را از يک سو  بدين. طريق سعادت را بايد در صليب جستجو کرد

  .دهد در مقابل شريعت و از ديگر سو در مقابل حکمت دنيوی سوفسطائيان قرار می

آميز تنها در پرتو مطالب باال ميسر  يا بيان حکمت" کمتکالم ح"درک درست عطای 
را منفک از زمينۀ نوشتاری و چارچوب " کالم حکمت"توان و نبايد عبارت  نمی. است

 اين زمينه و در اين چارچوب، کالم حکمت در وهلۀ اول  با توجه به. تاريخی آن معنا کرد
يب و نقشۀ نجات خدا گشوده اين کالم کالمی است که در آن راز صل. پيام صليب است

  .شود می

ولی اگر . عبارت ديگر مرکز دايرۀ حکمت از نظر پولس مسيِح مصلوب است به
بخواهيم اين دايره را با شعاع بزرگتر ترسيم کنيم بايد بگوييم حکمتی که پولس از آن سخن 

ن ارمغا گويد حکمتی است که شناخت خدا و درک اسرار، نقشه و راههای خدا را به می
بخشندۀ . کند ديگران منتقل می آورد، و کالم حکمت کالمی است که چنين حکمتی را به می

و اساسًا در يهوديت، ) ٩ :١؛ کولسيان١۶ -٩ :٢قرنتيان  اول(القدس است  اين حکمت روح
اين همان حکمتی است که پولس در . عنوان روح حکمت شناخته شده بود القدس به روح

 اشاره کرده است، حکمتی که شناخت راز ارادۀ خدا و نقشۀ ازلی  به آن١٠ - ٨ :١ افسسيان
کمی . آورد  ارمغان می چيز در مسيح را برای مؤمن به کردن همه و ابدی او يعنی جمع

بينيم که پولس اين حکمت را با روح خدا و مکاشفۀ او مربوط   می١٨ -١٧ جلوتر در آيات
مسيحی و قدرت عظيم الهی در زندگی سازد و نتيجۀ آن را شناخت خود خدا، دعوت  می

عنوان رسوِل   به پولس به۶ - ٣ :٣ اين همان حکمتی است که مطابق افسسيان. داند مؤمن می
  .مسيح و به ساير رسوالن و انبيا بخشيده شده بود



ترين درجه در کالم مجسم و کالم مکتوب خدا نهفته است و  اين حکمت به عالی
کالم حکمت، کالمی است که تحت الهام . شود  خدا بر مؤمنان افاضه می وسيلۀ روح به

کنندگان  بنابراين به احتمال زياد دريافت. کند القدس اين حکمت را به ديگران منتقل می روح
م خدا هستند که تحت الهام روح خدا و با مکاشفۀ او حقايق اين حکمت معلمان راستين کال

در کنار اينان بايد رسوالن، انبيا و شبانان . دهند های او تعليم می کالم را دربارۀ خدا و راه
را نيز که تعليم حقايق الهی بخشی از کار آنهاست، از زمرۀ کسانی شمرد که اين عطا به 

  .شود آنها بخشيده می

  :کالم معرفت

رای درک درست اين عطا نيز بايد آن را در زمينۀ نوشتاری و تاريخی آن بررسی ب
عنوان قابليت درک حقايق مخفی  در ميان کليساهای کاريزماتيک اين عطا معموًال به. کرد

های پولس چه در اين  دليلی در نوشته ولی هيچ. شود در مورد زندگی اشخاص شناخته می
  .جود ندارد که مؤّيد چنين برداشتی باشدهای ديگر و نامه و چه در نامه

کالم معرفت يا علم رابطۀ بسيار نزديک با کالم حکمت دارد و اين دو عطا تا حد 
معرفت نيز همانند حکمت برای مؤمنان کليسای قرنتس حائز اهميت . زيادی تداخل دارند

 در مورد نکات مختلفی که دربارۀ نگرش قرنتيان به حکمت و سخنوری گفتيم. بسيار بود
العاده  قرنتيان برای دانش و معرفت و گفتار عالمانه ارزش فوق. معرفت نيز صادق است

  .آوردند شمار می و خود را از ارباب معرفت به) ۵ :١قرنتيان  اول(قائل بودند 

رو  ترين شکل در صليب مسيح آشکار کرده و از همين برای پولس خدا خود را به عالی
  . بايد در صليب جستجو کردحکمت يا طريق سعادت را

اش بودند، معرفت سوسفطائيان بود که بيشتر در سخنوری  ولی معرفتی که آنها در پی
پولس اين نگرش و . رفت  می کار شد و برای خودنمايی و فخرفروشی به گر می جلوه

؛ ٣ - ١ :٨(دهد  کند و دربارۀ غرور ناشی از آن هشدار می ارزشگذاری قرنتيان را نقد می
١٢، ٨، ٢ :١٣.(  

گويد حکمتی است که شناخت خدا و درک اسرار،  حکمتی که پولس از آن سخن می
آورد، و کالم حکمت کالمی است که چنين حکمتی را  ارمغان می نقشه و راههای خدا را به

  .کند ديگران منتقل می به

طور مثبت از معرفتی متفاوت و از نوع ديگر سخن  های ديگر، به ولی در قسمت
اين معرفت چيزی نيست جز شناخت خدا و ). ۶ :١١؛ ٧ :٨قرنتيان   ؛ دوم۶ :١۴(ويد گ می

؛ ١٨ - ١٧ :١افسسيان (های او چنانکه در مسيح و انجيل آشکار شده است  اراده و طريق
بخشد  القدس می اين معرفت، معرفتی است که روح). ١٠ - ٨ :٣؛ فيلپيان ١٠ - ٩ :١کولسيان 

ترين منبع آن  و عالی) ١٠ - ٩ :١؛ کولسيان ١٧ :١فسسيان ؛ ا١٣ -١٢ :٢قرنتيان  اول(



کالم معرفت يا علم، کالم يا گفتاری است که اين معرفت را منعکس و به . مقدس است کتاب
کند، و به احتمال زياد، همانند کالم حکمت، رابطۀ بسيار نزديک با  ديگران منتقل می
  .عطای تعليم دارد

وسيلۀ روحش مؤمنان را از برخی حقايق مخفی  اه بهالبته جای ترديد نيست که خدا گ
دست او شناخته شده است  اين پديده هم نزد پولس و کليساهای تأسيس شده به. سازد آگاه می

  .شود و هم سابقۀ آن در عهدعتيق و در خدمت عيسای خداوند يافت می

. روح باشدرسد مقصود پولس از کالم معرفت يا علم اين جلوه از کار  نظر نمی ولی به
 پولس ٢۵ - ٢۴ :١۴ قرنتيان در اول. تر برای آن مکاشفه يا نبوت است بلکه عنوان مناسب
خواند و  می" نبوت"شود،  کارگيری آن رازهای دل اشخاص آشکار می عطايی را که با به

پس بهتر . ای از خدا بينيم که نبوت برای پولس يعنی دريافت مکاشفه  می٣١  تا٢٩ در آيات
آميز را قدرت تعليم و انتقال معرفت خدا به ديگران تحت   معرفت يا بيان معرفتاست کالم

الهام روح تلقی کنيم و قابليت درک و افشاء حقايق مخفی دربارۀ اشخاص و امور مختلف 
تفصيل  های آينده به دربارۀ عطای نبوت در يکی از شماره. را مکاشفه يا نبوت بخوانيم

  .سخن خواهيم گفت

  :ايمان

واسطۀ آن  گويد، ايمانی نيست که انسان به انی که پولس در اينجا از آن سخن میايم
نيز ايمانی نيست ). ٨ :١؛ افسسيان ٢٨ :٣روميان (کند  شود و نجات پيدا می پارسا شمرده می
بلکه به نظر ). ١١عبرانيان (سازد  های خدا را از آن خود می واسطۀ آن وعده که مسيحی به

اين . آسا ای است خاص از سوی خدا برای انجام کارهای معجزه هديهرسد اين ايمان  می
البته ). ٢٣ :١١؛ مرقس ٢ :١٣قرنتيان  اول(کند  جا می ها را جابه ايمان، ايمانی است که کوه

مقصود اين نيست که در اينجا سخن از ايمانی است با کيفيت و ماهيتی کامًال متفاوت با 
ولی خدا . ز هرنوع که باشد، اعتماد و توکل برخداستچه ماهيت ايمان، ا. انواع پيشين

آسا  بخشد که به او برای انجام کارهای معجزه طور خاص به برخی اين قابليت را می به
  .اعتماد و توکل کنند

مقدس و نه در تاريخ کليسا  هرچند برای خدا هيچ امری ناممکن نيست، ولی نه در کتاب
مگر (جا کرده باشند وجود ندارد   کوهی را جابهگزارشی دربارۀ اينکه مسيحيان عمًال

پادشاهان  اول: ای رخ داده است لرزه مواردی که در آنها در نتيجۀ دعای مؤمنان زمين
جا کردن  در فرهنگ يهود جابه). ١٢ -١٠ :۶؛ مکاشفه ٢۶ - ٢۵ :١۶ ؛ ٣١ :۴ ؛ اعمال١١ :١٩
پس مقصود از وعدۀ عيسی آن . ها اصطالحی بود برای اشاره به انجام کارهای ناممکن کوه

کار بياندازد، هرچيزی که خدا او را برای انجامش  است که اگر مسيحی ايمان خود را به
پذير خواهد بود، هراندازه هم که آن کار دشوار يا حتی  فراخوانده باشد برای او امکان

کار  خود را بهاند که اينگونه ايمان  با اينکه همۀ مؤمنان خوانده شده. نظر برسد ناممکن به



طور خاص  دارد که موهبت برخورداری از چنين ايمانی به ببرند، ولی پولس اظهار می
  .برخی مسيحيان بخشيده شده است به

رو بر  اما بايد تأکيد کرد که ماهيت اين ايمان، اعتماد و توکل به خداست، و از همين
ديگر سخن، ما  به). ١۴ :۵ا يوحن اول(درک نقشه خدا و زيستن مطابق ارادۀ او استوار است 

کنيم و بر يک قانون مکانيکی روحانی نيز تکيه  انجام کاری مجبور نمی خدا را به
بلکه اين ايمان اعتماد و توکلی شخصی بر خود خداست که حاوی تسليم کامل . نماييم نمی
  .اختيار نهايی با خداست، نه با انسان. خواست و ارادۀ اوست به

آميزی که در اين خصوص در برخی  ينيم به عقايد نادرست و بدعتب در اينجا الزم می
خورد و متأسفانه به  چشم می های کاريزماتيک و در ميان برخی واعظان غربی به جنبش

در جنبشی که گاه تحت عنوان . برخی محافل مسيحی ايرانی نيز راه يافته است، اشاره کنيم 
 The(" انجيل سالمتی و ثروت"نوان  و گاه تحت ع)Faith Movement(" جنبش ايمان"

Health and Wealth Gospel (شود که  شناخته شده، درک خاصی از ايمان ترويج می
چنانکه پيشتر گفتيم . شود  محور می-آيد و خود  محور بيرون می-در آن ايمان از حالت خدا

و چرخد  مقدس است؛ يعنی حول خدا می ايمان مسيحی اعتماد و توکل به خدای کتاب
  .معطوف به اوست

 Kenneth و ِکِنت کوپلند Kenneth Haginحال آنکه واعظانی چون ِکِنت هگين 
Copelandکنند که با درک درست مسيحی از  ای توصيف و تشريح می گونه  ايمان را به

ايمان داشتن، يعنی يقين . در تعاليم اينان، ايمان نوعی يقين ذهنی است. ايمان تناقض دارد
خاستگاه و زمينۀ فکری اين جنبش نه . شود چه شخص بگويد يا دعا کند انجام میبه اينکه آن

  .کالم خدا بلکه برخی مکاتب فلسفی و فکری التقاطی است

پدر جنبش ايمان برخالف گمان بسياری نه ِکِنت هگين بلکه شخصی است به نام کنيان 
E. W. Kenyon  آنکه   گرفته است، بیوام که هگين هستۀ مرکزی تعاليم خود را از او به
 Christian" علم مسيحی"های نادرست مثل  تأثير برخی فرقه کنيان تحت. نامی از او ببرد

Science انديشۀ نو" و فلسفۀ "New Thought Metaphysicبود .  

شود، فرمولی که بر يک قانون روحانی  نوعی فرمول تبديل می از اين ديدگاه، ايمان به
ابر تعليم برخی واعظان اين جنبش، جهان هستی تابع قانون بن. شمول متکی است جهان

فراگير ايمان است، قانونی که اگر مؤمن از آن آگاه شود و مطابق آن عمل کند، هرچيزی 
گويد يقين  مطابق با اين قانون فراگير، اگر کسی به آنچه می. گردد پذير می برای او امکان

اين درک از ايمان . انجام خواهد رسيد  بهداشته باشد و به آن شک نکند، هرآنچه بگويد
قانون ايمان شامل حال خدا نيز .  متکی است٢٣و٢٢ :١١صرفًا بر گفتۀ عيسی در مرقس 

  !شود می



، جهان هستی تابع قانون فراگير ايمان است، قانونی "جنبش ايمان"بنابر تعليم واعظان 
پذير  برای او امکانکه اگر مؤمن از آن آگاه شود و مطابق آن عمل کند، هرچيزی 

گويد يقين داشته باشد و به آن  مطابق با اين قانون فراگير، اگر کسی به آنچه می. گردد می
  .انجام خواهد رسيد شک نکند، هرآنچه بگويد به

. کند جويد و مطابق با آن عمل می خدا نيز در انجام کارهايش از اين قانون بهره می
عيسی «اين صورت است که،   به٢٢ ل و نادرست آيۀمؤيد اين اعتقاد نيز ترجمۀ غيرمعمو

مطابق اين ديدگاه، با ايمان بود که خدا جهان را خلق . »ايمان خدا را داشته باشيد: پاسخ داد
آنچه گفت يقين داشت، يعنی مطابق  وجود آيند و چون به  او فرمان داد که موجودات به. کرد

  .وجود آمد انجام رسيد و جهان به با قانون ايمان عمل کرد، آنچه فرمان داد به

شمول  بنابراين، قانونی جهان. توانند اين ايمان خداگونه را داشته باشند مسيحيان هم می
عالوه  به. کند وجود دارد که باالتر از خداست و خود خدا هم مطابق با آن عمل می

ايمان و  مان بیواقع، بسياری از مرد به. جويی از اين قانون محدود به مسيحيان نيست بهره
پس . يابند های بسيار دست می جويند و به موفقيت  می حتی گناهکار نيز از همين قانون بهره

برداری است و کارآيی آن به  اين قانون چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی قابل بهره
  .وجه منوط به ايمان به مسيح يا به خدا نيست هيچ

فرمول و قانون . درجای خدا نشسته است" ايمان"کامًال آشکار است که در اين نگرش، 
کار  کافی است اين فرمول را به. ايمان از قدرت مطلق و حضور مطلق برخوردار است

اينجا ايمان . دست خواهيم آورد ببريم و مطابق با اين قانون عمل کنيم که آنچه بخواهيم به
گيری  که يقين و بهرهديگر اعتماد و توکل شخصی به پدر آسمانی و محبت او نيست بل

  !تفاوت نسبت به نيکی و بدی است مکانيکی از قانونی غيرشخصی و حتی بی

شود،  دهد به مفهوم جادو بسيار نزديک می از اين لحاظ ايمانی که جنبش ايمان تعليم می
کارگيری فرمولی که بر يک قانون ثابت روحانی استوار است،  چراکه در آن انسان با به

اينجا ديگر انسان در خدمت خدا نيست بلکه . گيرد  را در خدمت خود مینيرويی روحانی
کاربگيرد،  درستی به و اگر انسان بتواند فرمول فوق را به. در خدمت انسان است" خدا"

بار   و پنج سال خدمت، حتی يک کند که طی چهل پس هگين ادعا می. نتيجۀ کار قطعی است
  !رد هم پاسخ مثبت بوده استجواب نمانده و در همۀ موا دعای او بی

بينی و خداشناسی  بينی نهفته در پس اين نگرش، با جهان جای ترديد نيست که جهان
  .مسيحی تناقض فاحش و جدی دارد

شود، چراکه در  دهد به مفهوم جادو بسيار نزديک می ايمانی که جنبش ايمان تعليم می
روحانی استوار است، نيرويی کارگيری فرمولی که بر يک قانون ثابت  آن انسان با به

در " خدا"اينجا ديگر انسان در خدمت خدا نيست بلکه . گيرد روحانی را در خدمت خود می
  .خدمت انسان است



نيز ايمان به قدرت خوِد ايمان . ايمان مسيحی ايمان به قانون يا فرمولی روحانی نيست
 حاکم و خداوندگار همۀ ايمان مسيحی، ايمان به قدرت خدايی است پر از محبت که. نيست

آياتی چون . ماهيت اين ايمان، اعتماد و توکل است نه يقين ذهنی صرف. کائنات است
 يا ١٧ :١۵  را بايد در پرتو آيات ديگری چون يوحنا١۴ -١٣ :١۴  و يوحنا٢٣ :١١ مرقس
مقدس تعليم داده  ، و در چارچوب خداشناسی مسيحی چنانکه در کل کتاب١۴  :۵يوحنا  اول
بنابراين، الزمۀ کارآيی ايمان، شناخت اراده و نقشۀ خدا و گام . ه است، تفسير کردشد

  .برداشتن در اين نقشه است

نيز ايمان به قدرت خوِد ايمان . ايمان مسيحی ايمان به قانون يا فرمولی روحانی نيست
مۀ ايمان مسيحی، ايمان به قدرت خدايی است پر از محبت که حاکم و خداوندگار ه. نيست

  .ماهيت اين ايمان، اعتماد و توکل است نه يقين ذهنی صرف. کائنات است

های ما به خدا نيست، بلکه اعتماد و توکل به خدايی  ای برای تحميل خواسته ايمان وسيله
دهد و احتياجات ما را رفع  است که مطابق نقشه و برنامۀ خود به دعاهای ما جواب می

  .نمايد می

 مروزديروز و ا :عطای نبوت
  دکتر مهرداد فاتحی

 :مقدمه

القدس است که پولس آن را  هدف ما در اين مقاله بررسی يکی از عطايای روح
ورزد و مؤمنان  او بر اهميت اين عطا تأکيد می). ١٠ :١٢اول قرنتيان (نامد  می" نبوت"

اول قرنتيان (طور خاص مشتاق دريافت آن باشند  کند که به شهر قرنتس را تشويق می
گويد  ها سخن می  که به زبان کند بزرگتر از آن پولس کسی را که نبوت می). ٣٩، ۵ -١ :١۴
  ).۵ :١۴(کند که همۀ اعضای کليسا نبوت کنند  شمارد و آرزو می می

با شروع جنبش پنطيکاستی در قرن بيستم و گسترش مبانی آن در ميان کليساهای سنتی 
نی به پديدۀ نبوت در ميان بسياری از صورت جنبش کاريزماتيک، عالقه و توجه نوي به

در بسياری از کليساهای کاريزماتيک، کامًال طبيعی است که . وجود آمده است مسيحيان به
هنگام پرستش، کسی از ميان جمعيت برخيزد و با هيجان و اقتداری مشهود همانند انبيای  به

صورت اول  ا بهو سپس جمالتی ر» : ...گويد خداوند چنين می«: عهدعتيق بگويد که
حتی در برخی کليساها، در زمان خاصی از جلسۀ کليسايی، . شخص از قول خدا بازگو کند

شوند تا به ترتيب نبوت کنند و پيامی را که از جانب  گروهی از انبيا به جلو فراخوانده می
فراد ها حقايقی دربارۀ زندگی ا در برخی از اين نبوت. خدا برای مردم دارند بدانها بازگويند

  .شود بخصوص و يا دربارۀ آيندۀ آنها به ايشان گفته می



رواج پديدۀ نبوت بدين شکل مباحثات زيادی را در ميان کليساها سبب گرديده است و 
توانند از آن  در مورد ماهيت و کاربرد نبوت و اينکه آيا امروزه نيز مسيحيان می

در اين خصوص شايد بتوان . ردهای زيادی وجود دا برخوردار شوند، عقايد مختلف و بحث
  .سه ديدگاه عمده را از هم تميز داد

، نبوت را عمدتًا همان Reformed Traditionبرخی انجيليون پيرو سنت اصالحات 
به گمان اينان جوهر نبوت بيان پيام خدا به قوم او در زمان حاضر . کنند موعظه تلقی می

مقدس است نه دريافت  ف در کتابمعنی کاربست حقايق مکشو است و اين معموًال به
کردند  چنانکه انبيای عهدعتيق، شريعت را به قوم خدا موعظه می. ای نوين از خدا مکاشفه

اعتقاد اينان انبيای عهدجديد نيز انجيل را  خواندند، به و آنان را به اطاعت از آن فرامی
خوانند و مؤمنان را  یکنند و با اين کار مردم را به ايمان آوردن به مسيح فرام موعظه می

  .نمايند بنا و تشويق می

طبيعی از جمله نبوت هستند  گروهی ديگر که معتقد به قطع و توقف عطايای مافوق
Cessationistsاعتقاد اينان نبوت کامًال با  به. بينند  تمايزی دقيق ميان نبوت و موعظه می

 که به تمامی از روح خدا ای الهام شده از سوی خداست نبوت مکاشفه. موعظه تفاوت دارد
گيرد، محتوای آن کامًال صحيح است و از اقتدار و مرجعيت کامل برخوردار  سرچشمه می

منظور تحکيم و توضيح حقايق مکشوف از سوی خدا در تاريخ نجات  اين عطا به. باشد می
ۀ شد و پس از پايان مکاشف خصوصًا در وقايع مربوط به زندگی، مرگ و قيام مسيح داده می

رو نيز پس از دورۀ رسوالن متوقف  مقدس ديگر نيازی بدان نبود و از همين خدا در کتاب
  .گرديد

های سنتی و انجيليون پيرو جنبش کاريزماتيک گروه سومی را تشکيل  پنطيکاستی
شمارند، بين نبوت رسوالن که  حال که نبوت و موعظه را يکی نمی دهند که در عين می

 Wayneاعتقاد  به. شوند عمولی کليسايی تمايز قائل میمصون از خطاست و نبوت م
Grudemيکی نبوت انبيا و رسوالن . ، محقق برجستۀ کاريزماتيک، نبوت بر دو نوع است

تک کلمات آن از خداست و از مرجعيت و اقتدار کامل برخوردار است؛  مقدس که تک کتاب
است ولی با عباراتی بشری ديگری نبوت معمولی کليسايی که تنها محتوای کلی آن از خد

لحاظ صحت و دقت مخلوطی از مطالب درست و نادرست است و از  شود، به بيان می
  .باشد اقتدار بس کمتری برخوردار می

برای درک درست ماهيت نبوت و کاربرد آن نخستين گام ضروری بررسی مفهوم و 
عهدجديد و کاربرد نبوت در آن زمينۀ فرهنگی است که پولس و ساير نويسندگان 

چه بررسی اين زمينه قطعًا روشنايی . خوانندگان آنها در آن به تعليم و تعّلم مشغول بودند
در سه بخش بعدی به بررسی . افکند های آنها می مهمی بر نحوۀ کاربرد اين کلمه در نوشته

  .پردازيم اين زمينه می

  :نبوت در عهدعتيق



دهد که نبوت عمدتًا نه  ان میبررسی اشکال متنوع پديدۀ نبوت در عهدعتيق نش
نبوت عمدتًا و در درجۀ . پيشگويی مفصل وقايع آينده و نه مکاشفۀ اصول اعتقادی نوين بود

برای مثال، . اول، مکاشفۀ مستقيم ارادۀ خدا برای موقعيت خاصی از زندگی قوم خدا بود
دا توبه نکنند، دهد که اگر قوم خ عنوان سخنگوی يهوه هشدار می  نبی به٨ - ۶ :٢ در عاموس

ای  داوری خدا نازل خواهد شد و اسرائيل به شمشير هالک خواهد گرديد و تنها باقيمانده
دارد که داوری الهی که  همچنين هوشع بيان می. در خواهند برد کوچک از قوم جان سالم به

گيرد و هدفش  شود از عشق غيور خدا سرچشمه می از سوی خدا بر قوم اسرائيل نازل می
های اجتماعی است که قوم  عدالتی های روحانی و بی ردانيدن اسرائيل از زناکاریبازگ

  .گرفتار آن است

انبيا سخنگويان خدا نزد قوم بودند و پيام او را برای موقعيت خاصی از زندگی قوم به 
با توجه به نمونۀ . کردند آنها اين پيام را مستقيمًا از خدا دريافت می. رساندند گوش آنها می

کردند و سپس در موقعيتی ديگر  رسد که احتماًال پيام را قبًال دريافت می نظر می زقيال بهح
. شد آغاز می" گويد خداوند چنين می"پيام نبوتی معموًال با فرمول . گفتند آن را به قوم بازمی

؛ دوم ٩ :١برای مثال، ارميا (االجرا بود  گرديد و الزم کلمات نبوت، کلمات خدا تلقی می
رو نبوت در کنار شريعت و آئين عبادت در معبد، سه رکن  از همين). ٢۵ :١٢وئيل سم

  .داد اصلی ديانت يهود را تشکيل می

اگر قوم خواهان دانستن خواست خدا برای موضوع خاصی بودند که در شريعت بيان 
خواستند بدانند کدام بخش از کالم مکتوب خدا به وضعيت خاص کنونی  نشده بود و يا می

بنابراين نبوت امری بسيار جدی بود و . رفتند شود، به سراغ انبيا می نها مربوط میآ
رو نيز اگر کسی  از همين). ١٩ :١٨تثنيه (شد  نااطاعتی از انبيا، نااطاعتی از خدا تلقی می

آمد، حکم شريعت  گويد و نبوتش اشتباه از کار درمی کرد از جانب خدا سخن می ادعا می
  . شوداين بود که اعدام

عالوه بر خصوصيات کلی فوق چند نکتۀ ديگر نيز در خصوص نبوت در عهدعتيق 
های  شد، نبوت هايی که از پيش به نبی داده می نخست اينکه در کنار نبوت. شايان ذکر است

صورت پرستش و حمد کاريزماتيک خدا  آنی هم وجود داشت که برخی از آنها احتماًال به
). ٢۶ -٢۵ :١١؛ اعداد ٢۴ -٢٠ :١٩؛ ١٢ - ١٠، ۶، ۵ :١٠موئيل اول س(تحت الهام روح بود 

ها پيام خاصی از سوی خدا به قوم يا به افراد داده شده  رسد که در اين نبوت نظر نمی به
در خود . شد مقدس درج گرديد، محدود نمی ديگر اينکه، نبوت به آنچه بعدها در کتاب. باشد
اول (مقدس درج نشده است  آنها هيچ نبوتی در کتابمقدس به انبيايی اشاره شده که از  کتاب

ها خطاب به قوم  عالوه همۀ نبوت به). ٧ -١ :٢۵؛ اول تواريخ ٢؛ دوم پادشاهان ١٠سموئيل 
  .نبود

اول (ها، چنانکه ديديم خطاب به خدا بود و برخی ديگر خطاب به افراد  برخی نبوت
 و ١۵ - ٧ :٨ ؛٢ :١؛ دوم پادشاهان ١٠ و باب ١٠ -٣ :٩ ؛ اول سموئيل٢١ - ٢٠ :١٣پادشاهان 

های عهدعتيق اين اعتقاد منعکس است که شناخت  نکتۀ آخر اينکه در برخی قسمت). غيره



آِل خدا برای قومش نبود،  شمار انبيا، ايده واسطۀ تعداد انگشت غيرمستقيم مردم از خدا به
وت برخوردار باشند و بلکه اراده و نقشۀ خدا اين بود که روزی همۀ افراد قوم از روح نب

؛ حزقيال ٣۴ - ٣١ :٣١؛ ارميا ٢۶ - ٢۵ :١١اعداد (واسطه بشناسند  طور مستقيم و بی خدا را به
  ).٣٢ -٢٨ :٢؛ يوئيل ٢٧ - ٢۵ :٣۶

  :نبوت پس از دوران عهدعتيق تا زمان مسيح

در مورد درکی که از ماهيت و کاربرد نبوت در اين دوره چه در ميان يهوديان و چه 
 David Auneترين تحقيقات توسط  ترين و دقيق  رومی، وجود داشت، کامل- يونانیدر جهان 

دهد  روشنی نشان می تحقيقات اين دو محقق، به.  صورت گرفته استChristopher Forbsو 
فهمی بود که مستقيمًا از خدا  که نبوت در اين دوره، همانند عهدعتيق، پيام شفاهی قابل 

بايد توجه داشت که اين . گرديد  انسانی تحت الهام بيان میوسيلۀ گرفت و به سرچشمه می
توصيف بيانگر درک معمول از نبوت است و خصوصياتی را که نوعًا از آن انتظار 

ممکن است استثنائاتی وجود داشته باشد، ولی بنا بر قاعدۀ کلی، . شود رفت شامل می می
  .نبوت از خصوصيات فوق برخوردار بود

که در اين دوره، در ميان برخی يهوديان اين اعتقاد وجود داشت که نکتۀ مهم ديگر اين
القدس قوم خدا را ترک گفته و در نتيجه فعاليت اصيل  خاطر گناه و عصيان اسرائيل روح به

اول : رجوع شود به برخی کتب دينی يهوديان همچون(نبوتی کامًال قطع شده است 
آنچه . ولی اين اعتقاد همۀ مردم نبود). ٣ :٨۵؛ دوم باروخ ۴١ :١۴؛ ٢٧ :٩؛ ۴۶ :۴ها  مکابی

نظر داشتند ضعيف شدن پديدۀ نبوت در اين دوره بود که آن را نتيجۀ   همه در موردش اتفاق
ولی هنوز کسانی همچون يوسفوس و فيلون، انديشمندان برجستۀ . دانستند گناه قوم می

های نبوتی دريافت  يک و پياماعتقاد خودشان مکاشفات کاريزمات کم به يهودی، بودند که دست
داشتند که مکاشفات آنها در قياس با انبيای عهدعتيق از قوت  کردند، هر چند اذعان می می

  .و وضوح بس کمتری برخوردار است

شدت رو به ضعف نهاده بود اين اميد نشو و  در همين وضعيت که در آن پديدۀ نبوت به
در باال بدان اشاره شد، در ايام آخر خدا روح های عهدعتيق که  نما يافت که مطابق با وعده

عنوان روح نبوت شناخته شده بود، با قوتی تازه بر همۀ افراد  طور خاص به خود را، که به
ای که همه خواهند توانست مستقيمًا از خدا بشنوند و با او  گونه قوم فروخواهد ريخت به

  .رابطه داشته باشند

  :نبوت در عهدجديد

پردازيم تا ببينيم آيا  بررسی مفهوم نبوت و کاربرد آن در عهدجديد میدر اين بخش به 
به " نبوت کردن"مواردی که در آنها فعل . با تعريف ارائه شده در باال مطابقت دارد يا نه

کار برده شده و از زمينه و سياق کالم معنی آن روشن است همگی حاکی از آنند که نبوت 
مقدس ثبت شده باشد، بلکه دريافت و انتقال  ه قبًال در کتابای ک نه توضيح يا تعليم مکاشفه



 ۶۴ :٢٢ برای مثال در لوقا. مکاشفۀ نوينی است که مستقيمًا از خدا سرچشمه گرفته است
چه کسی تو را زده " نبوت کن"گويند  زنند و می بندند و او را می چشمان عيسی را می

وسايل طبيعی از  ی است که شخص بهآشکار است که در اينجا نبوت مکاشفۀ حقيقت! است
  .آن آگاهی ندارد

بخش نخست اين ". نبوت کرد" آمده که زکريا از روح پر شد و ۶٧ :١ همچنين در لوقا
حمد و ستايشی خطاب به خداست که بر مکاشفه معنی کار ) ٧۵ -۶٧آيات (نبوت 
 است و خطاب به يحيی) ٧٩ -٧۵آيات (بخش دوم . بخش او در مسيح استوار است نجات

دربردارندۀ حقايقی است دربارۀ رسالت او که مستقيمًا از سوی خدا بر زکريا مکشوف شده 
، کاهن اعظم بدون اينکه خود آگاه باشد جملۀ کوتاهی را بر زبان ۵١ :١١در يوحنا . است
  .اعتقاد نويسندۀ انجيل دربردارندۀ مکاشفۀ نبوتی معنای مرگ مسيح است آورد که به می

توسط پولس، همگی در رسالۀ اول او به قرنتيان " نبوت کردن"رد فعل موارد کارب
- ٢٩ :١۴ ترين شکل در اول قرنتيان واضح توان به ماهيت پديدۀ نبوت را می. شود يافت می

و اگر فردی . و از انبيا، دو يا سه تن نبوت کنند و ديگران گفتار آنها را بسنجند«:  ديد٣١ 
زيرا همه . دريافت کند، فرد نخست سکوت اختيار نمايدای  ديگر که نشسته است مکاشفه

از اين قسمت کامًال » .توانيد به نوبت نبوت کنيد تا همه تعليم يابند و همه تشويق شوند می
ای از خدا و  آشکار است که برای پولس نبوت کردن يعنی دريافت مستقيم و آنی مکاشفه

 دريافت که در آن نبوت اعضای ٢۵ -٢۴ :١۴ توان از همين امر را می. بيان آن به ديگران
  .کند ايمان را که به مجلس درآمده آشکار می شخصی بی" راز دل"کليسا 

خدا «: کند که پطرس از يوئيل نقل می. شود  نتيجه می١٨ -١٧ :٢ همين مفهوم از اعمال
پسران و . در روزهای آخر از روح خود بر تمامی بشر فروخواهم ريخت: فرمايد می

در اينجا » .شما نبوت خواهند کرد، جوانانتان روياها خواهند ديد و پيرانتان خوابهادختران 
دهد که رابطۀ نزديکی  اين نشان می. نبوت کردن به موازات ديدن خواب و رويا آمده است

طور   دو وجود دارد، زيرا در هر دو شخص تحت الهام روح مکاشفاتی را به بين اين
  .ندک مستقيم از خدا دريافت می

حتی ممکن است بتوان از اين نيز فراتر رفت و گفت که خواب و رويا به طرقی اشاره 
و اين البته با . کنند دارد که پسران و دختران آنها پيام نبوتی را از خدا دريافت می

العهدين مطابقت دارد که در آنها در بسياری مواقع نبوت  های عهدعتيق و ادبيات بين نوشته
  .ای مستقيم از طريق خواب و رويا و اعالم آن به قوم بود  مکاشفهمعنی دريافت به

، لوقا ريزش روح بر دوازده شاگرد افسسی را با اين کلمات ۶ :١٩باالخره در اعمال 
القدس بر ايشان آمد،  هنگامی که پولس دست بر آنان نهاد، روح«: کند توصيف می

در اينجا نبوت به احتمال زياد » . کردندهای ديگر سخن گفتند و نبوت ای که به زبان گونه به
تر سخن گفتن تحت نفوذ و  معنای کّلی معنای اعالم مکاشفه دريافتی از خدا، بلکه به نه به

سابقۀ اين مفهوم از نبوت را چنانکه پيشتر توضيح داده شد بايد در . الهام آنی روح است



بنابراين در اينجا .  کرد جستجو٣٠-٢۴ :١١ و اعداد ١٣-۵ :١٠؛ ٢۴-٢٠ :١٩اول سموئيل 
گويد  با مفهومی از نبوت سروکار داريم که کمی با آنچه پولس در قرنتيان از آن سخن می

  .تفاوت دارد، هرچند بدان نزديک است

کار برده شده  صورت اسم ده بار در عهدجديد در اشاره به نبوت کليسايی به به" نبوت"
 اول تسالونيکيان ٢٢، ۶ :١۴؛ ٨، ٢ :١٣؛ ١٠ :١٢؛ اول قرنتيان ۶ :١٢روميان . (است
موارد يافت شده در اول قرنتيان ). ۶ :١١ و مکاشفه ١۴ :۴؛ ١٨ :١؛ اول تيموتائوس ٢٠ :۵

در اول قرنتيان " نبوت کردن"ای اشاره دارد که ضمن بررسی فعل  قطعًا به همان پديده
يز با توجه به زمينه و  ن٢٠ :۵ و اول تسالونيکيان ۶ :١٢روميان .  توضيح داديم٣١-٢٩ :١۴

همين پديدۀ واحد اشاره  های موجود با گفتار پولس در قرنتيان بايد به سياق کالم و شباهت
 داللت بر نوعی وحی يا پيام ١۴ :۴ و ١٨ :١در اول تيموتائوس " نبوت. "داشته باشند

ای ای دارد که طی آن مسح خدا بر تيموتائوس و عطای خداوند جهت تجهيز او بر مکاشفه
توان نتيجه گرفت که همۀ موارد  بنابراين می. گردد خدمت به خود او و حاضرين اعالم می

صورت اسم دارای همان مفهوم دريافت  صورت فعل و چه به کاربرد نبوت چه به
  .ای مستقيم از خدا و اعالم آن به ديگران است مکاشفه

دارد ولی " نبوت"ديک با بايد بگوييم که طبعًا رابطۀ مفهومی نز" نبی"در مورد واژۀ 
رسد همۀ کسانی که  نظر می صورت که از يک سو به اين رابطه کمی پيچيده است بدين

کار  کننده به معنای نبوت شدند بلکه هرگاه واژۀ نبی به کردند لزومًا نبی خوانده نمی نبوت می
کس که کردند نه هر طور مکرر و معمول نبوت می شد که به رفت، به کسانی محدود می می

رسد که عنوان  نظر می از سوی ديگر به. کرد ای از خدا دريافت می بعضی مواقع مکاشفه
شدند و نقش  رفت که فرستاده و سخنگوی خدا تلقی می کار می برای کسانی نيز به" نبی"

معنای دريافت وحی يا مکاشفۀ مستقيم  های دينی داشتند، هر چند هرگز به رهبری در جنبش
  .رده بودنداز خدا نبوت نک

  نبوت و موعظه

توان و  دهد که نبوت را نمی نشان می" نبوت"بررسی ما در خصوص ماهيت و کاربرد 
هرچند نبوت حاوی عناصر تعليمی هم . معنای معمول کلمه يکی شمرد نبايد با موعظه به

تواند دربردارنده پند و اندرز نيز باشد، ولی اين بدان معنی نيست که نبوت  هست و می
مقدس  وجه مشخصۀ کّلی و بارز نبوت در تمام کتاب. سًا يعنی موعظه يا پند و اندرزاسا

آنکه  حال . ای مستقيم از خدا و اعالم آن به ديگران تحت الهام روح است دريافت مکاشفه
مقدس به انسان  ای را که قبًال در کتاب معنای معمول کلمه، واعظ مکاشفه در موعظه به

دهد و آن را به موقعيت و نياز خاصی در زندگی شنوندگان   میبخشيده شده است توضيح
توان يافت که در  مقدس و ادبيات يهود حتی يک مورد نمی در تمام کتاب. سازد مربوط می

  .آن نبوت به اين معنا بکار برده شده باشد



مقدسی بررسی شده در باال و صرفًا  شناختی و کتاب های زبان برخی بدون توجه به داده
شمار  ، نبوت را همان موعظه به٣ :١۴های پولس همچون اول قرنتيان  اساس برخی گفتهبر 

های ديگر برای بنا، تشويق  کند با انسان آن که نبوت می«: گويد در اينجا پولس می. اند آورده
اند که چون موعظه هم باعث بنا،  برخی چنين استدالل کرده» .گويد شان سخن می و تسلی

شک  بی! شود، پس مقصود پولس از نبوت در اين آيه همان موعظه است تشويق و تسلی می
در اين قسمت قصد پولس ارائۀ تعريفی جامع از نبوت . گيری کامًال برخطاست اين نتيجه

ها که  گويد در نقطۀ مقابل زبان پولس می. هاست نيست، بلکه هدف او مقايسۀ نبوت با زبان
 فهم بودن باعث  علت قابل رساند، نبوت به نوندگان نمیای به ش به علت قابل فهم نبودن فايده

ولی بايد توجه داشت که عطايای ديگری هم چون ترجمۀ . شود بنا، تشويق و تسلی می
به عبارت ديگر، هرچند هر . ها و تعليم وجود دارند که واجد همين خصوصياتند زبان

گفتاری که دارای اين شود، ولی هر  طور کلی باعث بنا، نصيحت و تشويق می نبوتی به
ها، هرگردويی گرد است ولی هر  قول ما ايرانی به. خصوصيات باشد، لزومًا نبوت نيست

شود  به همين ترتيب، از اينکه موعظه هم باعث بنا، تشويق و تسلی می! گردی گردو نيست
  !توان نتيجه گرفت که موعظه همان نبوت است نمی

ته باشد؟ موعظه انجيل توسط رسوالن تا جايی ای ُبعد نبوتی داش آيا ممکن است موعظه
که بر مکاشفاتی استوار بود که آنها مستقيم از خود خدا دريافت کرده بودند، ُبعد نبوتی 

طور کلی اگر موعظۀ واعظ يا شبانی حاوی پيامی باشد که او مستقيم از خدا  به. داشت
 به خودی خود نبوت توان گفت که بعد نبوتی دارد، ولی موعظه دريافت کرده است می

  .نيست

  آيا نبوت برای امروز هم هست؟

سؤال اساسی ديگری که در اين بخش سعی خواهيم کرد تا حدی بدان پاسخ دهيم اين 
رفت ادامه پيدا کند؟  است که آيا نبوت صرفًا برای عصر رسوالن بوده يا اينکه انتظار می

ع بپردازيم زيرا رسيدگی به البته در اين قسمت نخواهيم توانست به همۀ جوانب موضو
 بعد به آن خواهيم بخشهایبرخی از ابعاد آن مستلزم طرح مباحث ديگری است که 

  .پرداخت

های عهدعتيق اين بود  چنانکه پيشتر اشاره کرديم، انتظار يهوديان مطابق با وعده) ١
 ٣٢-٢٨ :٢در يوئيل . فراوانی بر قوم خدا ريخته شود که روح نّبوت در زمان آخر به

وصفی که يوئيل . خوانيم که خدا در ايام آخر روح خود را بر جميع بشر خواهد ريخت می
. کند عنوان روح نبوت توصيف می وضوح آن را به دهد به دست می از فعاليت اين روح به

پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و پيران شما و «در نتيجۀ ريزش اين روح 
. قول به کارکردی نبوتی اشاره دارد هر دو قسمت اين نقل» .ديدجوانان شما روياها خواهند 

القدس چنان با کارکردهای نبوتی عجين بود که  اساسًا در تفکر يهوديان، ماهيت روح
يهوديان . خوانده شده است" روح نبوت"های يهودی  های رابی القدس در بسياری نوشته روح

  .ی روح را نداشتندوجه انتظار قطع مجدد اين فعاليت نبوت به هيچ



کند، به  تحقق اين وعده يوئيل در روز پنتيکاست، چنانکه پطرس آن را تفسير می) ٢
پطرس صريحًا اعالم . کند وجه انتظار قطع مجدد فعاليت نبوتی روح را به ذهن القا نمی هيچ
 های غير، تحقق وعده وقوع پيوسته، يعنی سخن گفتن شاگردان به زبان دارد که آنچه به می

عالوه او با افزودن بخش  به. القدس بر جميع افراد قوم خداست يوئيل، يعنی ريزش روح
، آشکارا بر ماهيت و ٢قولش از يوئيل  به نقل» و آنان نبوت خواهند کرد «١٨آخر آيۀ 

او خود را در روزهای آخر . کند عنوان روح نبوت تأکيد می القدس به کارکرد نبوتی روح
. القدس هايی چون برقراری پادشاهی خدا و ريزش روح  وعدهبيند، روزهای تحقق می

برای شما و فرزندانتان و همۀ کسانی است که «کند که اين  صراحت اعالم می پطرس به
چيز نه در  هيچ ). ٣٩ :٢اعمال(» دورند، يعنی هر که خداوند خدای ما او را فراخواند

ح داده شده حاکی از آن نيست سخنان پطرس و نه در آنچه پس از آن در کتاب اعمال شر
القدس پس از مدتی ماهيت  توانستند تصور کنند که روح که رسوالن انتظار داشتند يا می

  .خود را تغيير دهد و به چيزی غير از روح نبوت بدل گردد

پولس نبوت را در کنار ديگر عطايای خدا همچون اعضای مختلف بدن برای ) ٣
آسا و  او در اين خصوص بين عطايای معجزه. ددان سالمت و رشد کليسا ضروری می

شود  عطايايی که عمل مافوق طبيعی روح در آنها فورًا مشهود نيست، هيچ تفاوتی قائل نمی
  . وجه بيانگر انتظار قطع اين عطايا نيست و سخنان او به هيچ

ها از ميان خواهد رفت و  نبوت«دارد که   بيان می١٠-٨ :١٣پولس در اول قرنتيان ) ۴
زيرا معرفت ما جزئی است و . ها پايان خواهد پذيرفت و معرفت زايل خواهد شد زبان

را " کامل"برخی اين » .نبوتمان نيز جزئی؛ اما چون کامل آيد، جزئی از ميان خواهد رفت
اند و برخی ديگر  رسد، فراهم آمدن کتب عهدجديد دانسته ها به پايان می که با آمدن آن نبوت
اند،  ا به بلوغ روحانی پس از سپری شدن عصر رسوالن تلقی کردهآن را رسيدن کليس

آيد و ديگر چون کودکان  بلوغی که با فرا رسيدن آن کليسا از دوران کودکی خود بيرون می
تفاسير فوق با مشکالت ). ١١ :١٣اول قرنتيان (انديشد  گويد و چون کودکان نمی سخن نمی

 از اين ١٣ و ١٢فی است که پولس در آيات ای روبروست که مهمترين آنها توصي عديده
بينيم، چون تصويری محو است  آنچه اکنون می«: گويد پولس می. دهد دست می به" کامل"

اکنون شناخت من جزئی است؛ اما . رو خواهيم ديد در آينه؛ اما زمانی خواهد رسيد که روبه
» .ام  نيز شناخته شدهزمانی فرا خواهد رسيد که به کمال خواهم شناخت، چنانکه به کمال

تواند ادعا کند که با فراهم آمدن کتب عهدجديد کليسا به بلوغ و کامليتی نائل  چه کسی می
هم با مقياس شناخت خود خدا  آمده که بتواند بگويد از شناخت کامل برخوردار است، آن

تصويری  "در نقطه مقابل" رو ديدار روبه"عالوه  به» .ام چنانکه به کمال نيز شناخته شده«
شک نه وصف وضعيت کليسا به هنگام تکميل عهدجديد يا سپری شدن  بی" محو در آينه

اعتقاد پولس  به. رو با اوست دوره رسوالن، بلکه اشاره به آمدن ثانوی مسيح و ديدار روبه
با آمدن . ها و نبوت تا زمان بازگشت مسيح وجود ندارد  دليلی برای از ميان رفتن زبان هيچ

تا فرا رسيدن آن ايام، کليسا دعوت دارد با . ت که ديگر نيازی به آنها نخواهد بودمسيح اس
  .خصوص اينکه نبوت کند اشتياق تمام در پی تجليات روح باشد به



 ٢/و امروز ديروز: نبوت
 دکتر مهرداد فاتحی

 :مقدمه

ی ا مقدس به معنی دريافت مکاشفه در بخش پيشين اين نوشتار ديديم که نبوت در کتاب
بنابراين نبايد نبوت را با . مستقيم از خود خدا و اعالم آن به ديگران تحت الهام روح است

ای مستقيم از خدا بلکه بيان و  موعظه يکی شمرد، زيرا موعظه برخالف نبوت نه مکاشفه
همچنين ديديم که . مقدس به انسان داده شده است ايست که قبًال در کتاب توضيح مکاشفه
در اين بخش به موضوعات . د نه قطع و توقف نبوت بلکه ادامۀ آن استانتظار عهدجدي

  .ديگری در ارتباط با نبوت خواهيم پرداخت

  :جديد روانشناسی نبوت در دوران عهد

 رومی زمان مسيح -نبوت چه در عهدجديد، چه در يهوديت، و چه در جهان يونانی
گفت  ی از کار خود و کلماتی که میخودی همراه نبود، بلکه نب معموًال با خلسه و از خودبی

 کامًال مشهود ٣٣ -٣٠ :١۴ اين موضوع در اول قرنتيان. ها کنترل داشت آگاه بود و بر آن
خواهد که نظم و ترتيب را در نبوت کردن رعايت  پولس در اين قسمت از انبياء می. است
ود کنترل کافی اين تنها در صورتی قابل تصور است که انبياء بر فعاليت نبوتی خ. کنند

). ٣٢(» روح انبياء مطيع انبياء است«گويد که  صراحت می واقع پولس به به. داشته باشند
القدس هرگز شخص را  روح. القدس است تأثير روح در اينجا مقصود حالت روِح نبی تحت

بنابراين از يک سو . نمايد کند و کنترل را از او سلب نمی همانند ارواح پليد تسخير نمی
تواند منتظر  ير نبوت بر نبی آنقدر قوی هست که ممکن است به غلط گمان کند که نمیتأث

کننده آنقدر از محيط خود آگاه هست و بر  بماند تا نوبت او برسد، و از سوی ديگر نبوت
  ).٣٠(خود کنترل دارد که با اشارۀ ديگری بتواند سخن خود را تمام کند 

در يک سوی طيف، رؤياهای . اًال متفاوت بودهای نبوتی نيز احتم وضوح و قوت پيام
که بسيار قوی و روشن ) ١٢؛ دوم قرنتيان ١٧ :٢٢ ،١٠ :١٠ اعمال(نبوتی پولس را داريم 

ها در  اعتبار شدن نبوت های شايد ضعيفی را که باعث بی بودند و در سوی ديگر، نبوت
ها را خوار نشمارند  نبوتکند که  ها را نصيحت می تسالونيکی شده بود، تا آنجا که پولس آن

های مخلوط قرنتيان وجود داشت که  در حد وسط هم نبوت). ٢١ -١٩ :۵اول تسالونيکيان (
  .شد بايد عناصر درست و نادرست آن از هم تميز داده می

  جديد های عهد  محتوای نبوت

ولی يک . های موجود در عهدجديد از نظر محتوا متفاوت و متنوع است نبوت
ک در ميان آنها اين است که محتوايشان نه حقايق تعليمی و اصول خصوصيت مشتر



اعتقادی بلکه موضوعات خاصی است که کليسا يا افراد در مورد آنها نياز به هدايت و 
  .راهنمايی داشتند

القدس احتماًال از طريق پيامی نبوتی کليسا  بينيم که روح برای مثال در موارد زير می
 در ٣ -٢ :١٣ در اعمال: کند رد موضوع و نيازی خاص هدايت میرا فردًا يا جمعًا در مو

در مورد حل مشکلی که در ٢٨ :١۵مورد اعزام دو نفر برای سفر بشارتی؛ در اعمال 
مورد لزوم يا عدم لزوم رعايت شريعت از سوی غيريهوديان پيش آمده بود که ادامۀ 

 ۶ :١۶ انداخت؛ در اعمال مینژاد به خطر  مصاحبت و همنشينی آنها را با مؤمنان يهودی
در ممانعت از رفتن پولس و همکارانش به منطقۀ آسيای صغير، و کمی بعد، از طريق 

؛ در )١٠ :١٨همچنين مراجعه کنيد به اعمال (ها به رفتن به مقدونيه  رؤيا، در هدايت آن
، از طريق نبوت آگابوس نبی، در مورد وقوع قحطی و نياز به فرستادن ٢٨ :١١اعمال 

سازی پولس  ، در آماده١١ و۴ :٢١  ،٢٣ :٢٠ کمک مالی برای مؤمنان يهوديه؛ در اعمال
همين موضوع در توصيف پولس از . برای گرفتار شدن و به زندان افتادن در اورشليم

مشهود است که در آن محتوای نبوت افشای ٢۵ -٢۴ :١۴کارکرد نبوت در اول قرنتيان 
بينيم که   می٣ - ٢ همچنين در مکاشفه. رد شده استرازهای دل کسی است که به مجلس وا

  .شود های نبوتی برای کليساهای آسيا به موقعيت و نياز خاصی در هر کليسا مربوط می پيام

شد،  ها هميشه به اين موارد عملی و نيازهای خاص محدود می البته اگر محتوای نبوت
عنوان بنيان و شالودۀ  رسوالن به انبياء را در کنار ٢٠ :٢ بعيد بود که پولس در افسسيان

بنابراين هرچند در بيشتر موارد محتوای نبوت موضوع تعليمی يا . کليسا توصيف کند
شد و يا داللت غيرمستقيم  اعتقادی نبود، قطعًا در موارد معدودی اين عناصر را شامل می

  .بر آنها داشت

، بر اساس همين آيه برخی معتقداِن به قطع و توقف عطای نبوت پس از ايام رسوالن
اند که نقش و کارکرد اصلی نبوت گذاشتن شالودۀ تعليمی کليسا  در افسسيان استدالل کرده

صورت نگارش و  اند که پس از گذاشته شدن اين شالوده به بوده است، و از اين نتيجه گرفته
ز جديد، ديگر نقش قابل قبولی برای عطای نبوت وجود نداشته و ا آوری متون عهد جمع
  .رو متوقف شده است همين

نخست اينکه چنانکه ديديم محتوای بيشتر . دو ايراد بزرگ بر اين استدالل وارد است
جديد نه حقايق تعليمی يا اصول اعتقادی بلکه راهنمايی در مورد  های نبوتی در عهد پيام

دوم اينکه تصديق مهم بودن نقش نبوت در . موضوعات و نيازهای خاص بوده است
. وجه به معنی آن نيست که اين تنها نقش نبوت بوده باشد هيچ ن شالودۀ تعليمی کليسا بهگذاشت

هرچند بايد پذيرفت که امروز ديگر نيازی به کارکرد اعتقادی نبوت نيست، اما قطعًا کليسا 
های خاص از خدا هدايت شود، و از اين  هنوز نياز دارد در مورد موضوعات و موقعيت

ليسا جای مهمی برای کارکرد اوليۀ نبوت که همانا فراهم آوردن اين رو هنوز در حيات ک
  .هدايت است، وجود دارد



  :هدف نبوت

اما آن که نبوت «: شود  استناد می٣ :١۴ اغلب برای تعريف هدف نبوت به اول قرنتيان
اما بايد توجه » .گويد شان سخن می های ديگر برای بنا، تشويق و تسلی کند با انسان می

شرط کافی نيست زيرا . که اين آيه نه شرط کافی برای نبوت است، نه شرط الزمداشت 
. ها همين خصوصيات را دارند عطايای ديگری نيز همانند تعليم، موعظه و ترجمۀ زبان

ولی شرط الزم هم نيست، زيرا اساسًا بحث پولس اين نيست که چه چيزی نبوت است و 
خواهد بر وجوه  بلکه او می. دانستند خوبی می قرنتيان اين را به. چه چيزی نبوت نيست

توان نتيجه گرفت که  عبارت ديگر، از اين آيه نمی به. ها تأکيد کند تمايز نبوت نسبت به زبان
قبول نيست زيرا در اين  آميز باشد يا تنها خطاب به يک نفر باشد، قابل اگر نبوتی توبيخ

مقصود پولس بيان همه !  به کليسا باشدآميز و خطاب قسمت گفته شده که نبوت بايد تشويق
خصوصيات نبوت نيست بلکه صرفًا به برخی خصوصيات نبوت که تمايز آن را از 

توان بر اساس محتويات مختلف آن  هدف نبوت را می. کند دهد، اشاره می ها نشان می زبان
سازی و  اطمينان بخشيدن، تشويق و تسلی، هدايت، توبيخ و برحذر داشتن، هشدار و آماده

  .شمار آورد به طور کلی بنا و تقويت کليسا  به

  توانند نبوت کنند؟ آيا همۀ اعضای کليسا می

اما برخی از اول . آيد که همه نبی نيستند  چنين برمی٢٩ :١٢ از اول قرنتيان
گيرند که هرچند همه در کليسای قرنتس نبی به معنای خاص   نتيجه می٣١ :١۴ قرنتيان

 را نيز ٢ برخی گفتار پطرس در اعمال. توانستند يک به يک نبوت کنند نبودند اما همه می
عنوان  به القدس   به ريزش روح٢ اما بايد توجه داشت که اعمال. دانند مؤيد اين نظر می

مقصود پولس نيز از . طور کلی اشاره دارد و نه به نبوت به معنای خاص به روح نبوت 
ممکن است همۀ انبياء ) ٣١ :١۴اول قرنتيان (» کنيدتوانيد به نوبت نبوت  همه می«اينکه 

توانند برای دريافت عطای نبوت  احتماًال نظر بهتر اين است که همه می. باشد نه همۀ کليسا
  .بخشد دعا کنند ولی اين ديگر خداست که آن را به صالحديد خود به هر که بخواهد می

  : اقتدار نبوت در عهدجديد

مقاله اشاره شد، يکی از محققين برجستۀ معتقد به کاربرد چنانکه در بخش نخست اين 
، بر اين اعتقاد است که دو نوع Wayne Grudemامروزين عطای نبوت، وين گرودم 

نبوت ) ١: ( وجود دارد که از نظر ماهيت و اقتدار با هم تفاوت دارند نبوت در عهدجديد
تک تک . بيای عهدعتيق هستندرسوالن مسيح و انبيای طراز اول که در واقع جانشينان ان

کلمات اين نوع نبوت از خداست و از همين رو مصون از خطا بوده، از اقتدار باال 
نبوت معمولی کليسايی که تنها محتوای کلی آن از خداست ولی با ) ٢. (برخوردار است

شود، به لحاظ صحت مخلوطی از درست و نادرست است و از  عباراتی بشری بيان می
  . کمتری برخوردار استاقتدار بس



مقدسی اقتباس  بندی باال از مفهوم الهام کتاب رسد که نبوت نوع اول در تقسيم نظر می به 
بندی پاسداری از اقتدار  های پنهان يا آشکار اين تقسيم شده است و احتماًال يکی از انگيزه

. به امروز استهای کليسايی تا  مقدس در عين اعتقاد به تداوم نبوت فرد کتاب به منحصر 
تا جايی که الزم بود در ) نوع اول(های از نوع اقتدار باال  عبارت ديگر، نبوت به 

های  ولی نبوت. مقدس گردآوری شده و پس از دوره رسوالن متوقف گرديده است کتاب
های نوع اول که  کماکان ادامه دارد، ولی بايد با مالک نبوت) نوع دوم(معمولی کليسايی 

  .گردآوری شده، سنجيده شود و مادون آن قرار گيرددر عهدجديد 

مقدس شايان تقدير است، ولی نبوت  هرچند انگيزۀ گرودم در پاسداری از اقتدار کتاب
. توان اينچنين به دو نوع کامًال متفاوت با اقتدار مختلف تقسيم کرد  را نمی در عهدجديد

نه همۀ .  کار درستی نيستجويی از مفهوم الهام برای تعريف نبوت نخست اينکه بهره
. مقدس گردآوری شده های درست در کتاب مقدس نبوت است و نه همۀ نبوت کتاب
يا (مقدس دربردارندۀ تاريخ، شعر، دعا، سرود، فلسفه، َمَثل، نامه و همچنين نبوت  کتاب
 .نبايد دو مفهوم الهام و نبوت را با هم اشتباه کرد. است، که همۀ آنها الهام خداست) وحی

  .مقدس بر ماهيت نبوتی همۀ مندرجات آن استوار نيست اقتدار الهامی کتاب

دوم اينکه وعدۀ خدا و انتظار يهوديان اين نبود که احيای نبوِت با اقتدار باال از نوع 
عهدعتيقی فقط به حلقۀ کوچکی از رسوالن و انبيای طراز اول محدود باشد و بقيۀ قوم 

وعده و .  دو عهد بود، برخوردار گردند يهوديت بينصرفًا از نبوت ضعيفی که ويژگی 
انتظار برخاسته از آن اين بود که خدا روح نبوت را بر همۀ افراد قوم فرو ريزد؛ نه بر 

  !رهبران فقط، آن هم فقط رهبران قرن اول

نه ) و اساسًا ساير مندرجات آن نيز(های مندرج در عهدجديد  سوم اينکه اقتدار نبوت
ها  اين. ها در تاريخ نجات مبتنی است کامل آنها بلکه بر جايگاه آنصرفًا بر صحت 

های رسوالن مسيح و انبيايی است که با مسيح و رسوالن او نزديک بوده، شاهد  نبوت
هيچ نبوت امروزينی . دهد رخدادهای بنيادين اوليه هستند که شالودۀ مسيحيت را تشکيل می

زيرا اوًال . مقدس را بگيرد تواند جای کتاب د، نمیولو کامًال و کلمه به کلمه هم درست باش
عنوان نبوت معيار  به مقدس سنجيده شود و ثانيًا هرگز  درستی آن بايد بر مبنای کتاب

به ديگر سخن، درست . گيرد مقدس قرار نمی های کتاب آيد و در کنار ساير نوشته درنمی
  .بودن و معيار بودن يکی نيست

. داد  دوران عهدجديد از نظر درجۀ اقتدار طيفی را تشکيل میهای به احتمال زياد نبوت
های رسوالن و ساير  های کامًال صحيح و پرقدرت بود که نبوت در يک طرف طيف نبوت

اعتبار شدن  های ضعيفی که به بی انبيای طراز اول از آن جمله بود، در طرف ديگر، نبوت
های مخلوطی بود که بايد   هم نبوتها در تسالونيکی منجر شده بود، و در حد وسط نبوت
های با اقتدار  القدس، از ميان نبوت به ارادۀ خدا و بنا به الهام روح. شد دقت سنجيده می به

جديد جای گرفت که مالک و معيار ايمان و عمل ما، از جمله  باال، شماری در کتاب عهد
 با اقتدار باال وجود های ولی هيچ دليلی برای توقف نبوت. های ما باشد سنجش صحت نبوت



امروز هم ممکن است نبوتی کامًال و حتی کلمه به کلمه از جانب خدا باشد و در . ندارد
تواند جای  نتيجه برای مخاطبش از اقتدار خيلی باال برخوردار گردد، ولی هرگز نمی

عالوه صحت آن بايد اول بر اساس  به. مقدس را بگيرد يا به نبوت معيار تبديل شود کتاب
  .مقدس سنجيده شود مالک کتاب

  نبوت در دنيای امروز

صورت امری آشنا و  به در بسياری از کليساهای پنطيکاستی و کاريزماتيک پديدۀ نبوت 
هدف ما در اين بخش مقايسۀ خصوصيات نبوت در تجربۀ . حتی رايج درآمده است

  در عهدجديدهای پيشين مقاله از نبوت  امروزين مسيحيان با تصويری است که در بخش
ما در بررسی خود از نتايج تحقيق مارک کارتلج و ماکس ترنر بهره . دست داده شد به 

جوييم که از معدود تحقيقات علمی است که دربارۀ پديدۀ نبوت در زمان ما انجام شده  می
  .است

 به  های امروزی با نبوت در دوران عهدجديد خصوصيات کم و بيش مشترک نبوت
  :قرار زير است

ای مستقيم از  در تلقی امروزين کليسا، نبوت پيامی است شفاهی که حاوی مکاشفه● 
ای همچون  ای پيام، معموًال از عبارات شناخته شده ماهيت وحيانی يا مکاشفه. خود خداست

محتوای پيام اغلب يکی . شود آشکار است که در آغاز پيام بيان می" گويد خداوند چنين می"
  :از موارد زير است

صورت ثابت و چه متحرک، در ذهن شخص  به ، که چه "تصوير"توصيف يک  )١
  بندد نقش می

حقايقی در ) ۴يک کلمه يا عبارت يا پيام کوتاه ) ٣توصيف يک رؤيا يا خواب  )٢
دست آمده است  به مورد شخص خاص يا موقعيت خاص که از يکی يا ترکيبی از طرق باال 

کننده باور دارد  حساس درد يا اندوهی که نبوتا) ۶آمدن برخی آيات به ذهن شخص ) ۵
احساس فشار يا الزامی ) ٧مربوط به خودش نيست بلکه مربوط به شخصی ديگر است 

عالوه  به. خواهد بگويد فزاينده به اينکه شروع به سخن گفتن کند، بدون اينکه بداند چه می
حاالت فوق ممکن است . همۀ موارد باال با اين اطمينان همراه است که خدا منشأ آنهاست

در مورد . ها قبل درست قبل از بيان پيام نبوتی تجربه شود يا کمی قبل از آن يا حتی هفته
عالوه گاهی خود تصوير يا  به. وضوح و قوت اين تجربيات، شدت و ضعف وجود دارد

ای که شخص بايد دعا کند تا معنی پيام  گونه کالم واضح است ولی معنی آن واضح نيست به
  .برای او آشکار گردد

کننده يا وضعيت عادی دارد يا نوعی احساس الزام به  از نظر روانشناختی، نبوت● 
اين احساس با هيجان . شود القدس نسبت داده می سخن گفتن که معموًال به انگيزش روح



ولی در اکثر موارد حالت از . و اندکی فشار عصبی همراه است) تندتر شدن ضربان قلب(
دی ندارد، هرچند در برخی موارد بسيار نادر، ممکن است با نوعی خلسۀ خفيف خو خودبی

کننده در لحظات دريافت مکاشفه به لحاظ  حالت نبوت. و تحت کنترل همراه باشد
روانشناختی با حالت او در دعا يا تأمل دربارۀ کالم خدا يا هر کار ديگری که قبل از 

هيچ حالت روانشناختی خاصی . چندانی ندارددريافت مکاشفه بدان مشغول بوده، تفاوت 
واقع در بسياری موارد دريافت پيام  سازد و به نيز او را برای دريافت مکاشفه آماده نمی

  .نبوتی کامًال غير منتظره است

. های نبوتی امروزه خيلی به ندرت مسائل تعليمی يا اعتقادی است محتوای پيام● 
هدجديد بيشتر به موضوعات عملی خاص معطوف های ع های امروزی همانند نبوت نبوت

من با شما هستم "بخش از نوع  های اطمينان پيام) ١: گردد است که شامل موارد زير می
) ٣ها، گناهان يا مشکالت خاص؛  های راهنمايی در مواجهه با موقعيت  پيام)٢؛ ..."
های خصوصی  يامپ) ۴های توبيخ و داوری همراه با وعدۀ آمرزش و احيای روحانی؛  پيام

که حالت پيشگويی دارد، يا دربارۀ خدمت آيندۀ مخاطِب نبوت و يا مشکالتی است که با 
های امروزی عمدتًا به مسائلی مربوطند که  عبارت ديگر، نبوت به . آنها روبرو خواهد شد

گويد و در نتيجه نياز به هدايت و راهنمايی خاص  مقدس مستقيم دربارۀ آنها سخن نمی کتاب
  .ارندد

طور عمده در جهت تحقق اهداف مذکور در اول  به های کليسايی امروزه  نبوت● 
کنند و باعث تقويت همبستگی،  ، يعنی بنا، تشويق و تسلی کليسا عمل می١۴ :٣قرنتيان

  .گردند اطمينان و انتظار کليسا برای تفقد خدا می

يفيت و اقتدار، مخلوط و  به لحاظ ک های عهدجديد های امروزی نيز همانند نبوت نبوت● 
عبارت ديگر، نبايد آنها را سياه يا سفيد ديد بلکه در اکثر موارد خاکستری  به . متفاوت هستند

خدا . های دوران عهدجديد بايد آنها را سنجيد و تمييز داد هستند و از همين رو همانند نبوت
 خويش را بر ما قطعًا قادر است با استفاده از طرقی که مصون از خطا نيست، ارادۀ

مکشوف سازد، و البته بر ماست که با هوشياری و آگاهی از کالم مکتوب خدا خوب و بد 
خاطر ترس از خطر  به جای بسی تأسف خواهد بود اگر کليسا . را از هم تمييز دهيم

های امروزی شود و  های نادرست يکسره منکر اصالت و سودمندی همۀ نبوت نبوت
اهميت و حتی زيانبار شمارد، بدون اينکه همانقدر  ها را بی ی نبوتهمچون کليسای تسالونيک
  .هيچ وجه کم نيست به های نادرست باشد که اتفاقًا شمارشان  نگران تعاليم و موعظه

هيچ  به های امروزی  نکتۀ ديگری که در همين راستا شايان ذکر است آن است که نبوت
گردند بلکه اغلب قبل از هر چيز با مالک  نمیمقدس تلقی  وجه دارای اقتدار برابر با کتاب
بايد اذعان داشت که متأسفانه کليساهای کاريزماتيکی . شوند کالم مکتوب خدا سنجيده می

کنند تا بررسی و تعليم  ها می وجود دارند که عمًال وقت و توجه خود را بيشتر صرف نبوت
ولی کليسايی را . برحذر بودمقدس، و اين خطری است که بايد به شدت از آن  منسجم کتاب

  .ها را باالتر يا حتی برابر با کالم خدا دانسته باشد توان يافت که رسمًا اقتدار نبوت نمی



  گيری نتيجه

 نسبت به عهدعتيق ريخته شدن روح نبوت مطابق با  يکی از وجوه مميزۀ مهم عهدجديد
القدس که در  د از طريق روحتوانن نه تنها مؤمنان می. وعدۀ يوئيل بر همۀ افراد قوم خداست

قلب آنها ساکن است مستقيم از خدا هدايت شوند، بلکه خدا عطای نبوت را نيز به کليسا 
بخشيده است تا وسيله ارتباط مستقيم او با کليسا باشد و از طريق آن مؤمنان را در 

 ولی اقتدار نبوت حتی در. های خاص و در مواجهه با مشکالت خاص هدايت کند موقعيت
مقدس نيست و بايد با مالک  هيچ وجه قابل مقايسه با کتاب به های درست  مورد نبوت

  .مقدس سنجيده شود کتاب


