
»مردگان بیش از هر چیز و هر کس
به خود مشغول اند.

کسی کاری به کارشان ندارد.
دیگر کسی متقاعدشان نمی کند.

از توبیخ و نیش و کنایه در امان اند.
خارج از جماعت اند.

از آموختن دست شسته اند
و دیگر هیچ کس در پی بهبودشان نیست.«1 

 
برتولت برشت

»آن کس که نه در عمل و نه با زبان و نه حتی با دل به انکار و 
 بدی ها برنمی خیزد، »مرده ای در میان زندگان« است.«2 

ِ
رفع

امام علی)ع(

جهاد  باخته اید،  که  را  جهاد  از  درجه  نخستین  »بی گمان 
با  سپس  و  زبان هایتان  با  جهاد  بعد  و  است،  دست هاتان  با 
دل هایتان. پس کسی که به دل، کار نیک را خوش ندارد و کاِر 
واژگون  قلب اش[  ]و  طبیعت اش  نیاید،  ناخوش  را  او  ناپسند 

شده؛ بلندی اش سرنگون شده و پستی او برآمده است.«3 

»آنچه در تو، کوه بود،امام علی)ع(
                       همواَرش کردند

                                         و دّره ات را ُپر
         بر تو اکنون

               جاده ای صاف می گذرد.«4 

برتولت برشت

عقل اش  با  اما  است،  سالم  او  حواِس  تمام  که  است  کسی  همچون  نمی کند،  ادا  را  خویش  مؤمن  برادراِن  حِق  که  مؤمنی 
نمی اندیشد؛ با چشم اش نمی بیند؛ با گوش اش نمی شنود؛ با زبان اش مشکل خود را نمی گوید؛ با بیاِن دلیل و برهان، نامالیمات 

و گزندها را از خود دور نمی کند؛ با دست های خود به چیزی حمله نمی کند و با پای خود به طرف چیزی نمی شتابد.
چنین کسی همچون یک تکه گوشِت بی خاصیت است و هدف هرگونه گزند و آسیبی می باشد. او همچون تشنه ای است که 

در برابرش آب خنکی باشد و از آن ننوشد تا از تشنگی بمیرد... هر نعمتی از او گرفته می شود و به هر آفتی مبتال می گردد.5

پیامبر اکرم )ص(

زندگِی مردگان



روزی یکی از علمای دین که می خواست عیسی را امتحان کند، از او پرسید: »استاد، چه کنم تا وارِث حیاِت جاودان 
گردم؟«

عیسی به او گفت: »در کتاب مقدس در این باره چه نوشته شده است و تو چگونه می خوانی؟«
با تمام فکرت دوست بدار و  با تمام قوت و  با تمام جان،  با تمام دل،  جواب داد: ]نوشته شده که[ »خداونِد خویش را 

[ خویش را چون خویشتن.«
ِ

همسایه  ]= هم نوع
عیسی فرمود: »نیکو جواب گفتی؛ چنین کن تا حیات یابی.«

اما او چون می خواست سؤال خود را ُمَوّجه جلوه دهد، به عیسی گفت: »و همسایه ی من کیست؟«
ریحا می رفت که گرفتار رهزنان شد. او را برهنه کردند و سخت زدند 

َ
عیسی در جواب وی گفت: »یهودی ای از اورشلیم به ا

و نیمه جان رها کردند و رفتند. از قضا، کاهنی یهودی از آنجا می گذشت. چون او را بدید، راه خود کج کرد و از کناره ی دیگر 
رفت. سپس یکی از خادمان خانه ی خدا به آن مکان رسید. اما او نیز مرد مجروح را دید و به راه خود رفت.

شخصی سامری6 که در حال سفر بود، نزدیک او رسید و وی را بدید و دلش به رحم آمد. نزدیک آمده، کنارش نشست. 
زخم هایش را شست و مرهم نهاد و بست. سپس او را بر مرکِب خود سوار کرد و به مهمان خانه ای ُبرد و از او مراقبت نمود. 
بامدادان چون از آنجا روانه می شد، مقداری پول به صاحِب مهمان خانه داد و گفت: »از این شخص مراقبت کن و اگر بیش 

از این خرج کردی، چون بازگشتم، پرداخت خواهم کرد.«
اکنون به نظر تو کدام یک از این سه نفر، هم چون همسایه و هم نوع با آن شخص که به دست دزدان افتاد، رفتار کرد؟«

گفت: »آن که بر او رحمت کرد.«
عیسی وی را گفت: »برو و تو نیز چنین کن.«7

1( »برشت، برشت شاعر«، ترجمه ی علی عبدااللهی، نشر کوله پشتی.
2( نهج البالغه، حکمت 374.
3( نهج البالغه، حکمت 375.

4( »برشت، برشت شاعر«، ترجمه ی علی عبدااللهی، نشر کوله پشتی.
ل ها«.

َ
5( میزان الحکمه، مدخل »َمث

6( یهودیــان و ســامری ها، از لحــاظ دینــی بســیار بــه هــم شــبیه بودنــد، امــا روابــط و مناســباِت بســیار بــدی بــا هــم داشــتند و هــر گــروه، دیگــری را منحــرف از دیــِن اصیــل می دانســت. بــه 
 از آن هــا انتظــاری جــز بغــض و رفتــاری کین توزانــه نمی رفــت. عیســی مســیح)ع(، در حالــی کــه از 

ً
همیــن دلیــل، بــرای یهودیــان، ســامری ها بیگانــگان و بدعت گزارانــی بودنــد کــه معمــوال

گاه اســت، از چنیــن تمثیلــی اســتفاده می کنــد. روابــط بیــن ایــن دو گــروه آ
7( انجیل لوقا، فصل 10، آیات 25 تا 37.

پی نوشت

س ِفلد«، از 
ْ
»سامرِی نیکوکار«، طراحِی »ژولیوس شنور ُون کارول

کتاِب »زندگی مسیح«، 1880، لندن.

»رسیدِن سامرِی نیکوکار به مهمان خانه«، 

نقش برجسته ای از »گوستاو دوره«، 1886.


