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 انجیل ترجمه هزاره نو : لینک دانلود
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیشگفتار

 بنام عشق و رحمت

که هنوز خدا عشق است. این اصلی بود که مؤمنین به عیسی مسیح در آغاز مسیحیت، زمانی
رزات قدرت وسیله اعمال کلیسا و روحانیت در وصلت با حکومت به انحراف نگرویده و دین در مبا

کردند. در جامعه کنونی ایران، که می جنایت و انتشار کینه و نفرت نشده بود، یکدل و زبان بیان
بیش از هر چیزی به عشق و رحمت نیاز دارد، بجاست که با بررسی واقعیت دین عیسی و توجه 

انگیز بخش او به وظیفه حقیقی دین در جامعه و سقوط و انحراف وحشتبه این تعلیم حیات 
 اند پی ببریم. جوامعی که نام متدین بر خود نهاده

توانیم تعقل کنیم و آنچه در می تحلیل عمیق ما برای خدا نه نامی و نه نشانی البته در یک
گیرند. عطار می  بینی و معتقدات اعتیادی ما سرچشمهوصف او گوییم تخیالتی است که از جهان

 :گویدمی چه نیکو
 ای جز جانفشانی کس نیافتچاره   نشانی کس نیافت زو نشان جز بی
 هر چه را گویی خدا آن وهم توست    گیتی فهم توست ذره ذره در دو 

اما از سوی دیگر عشق مایه حیات واقعی انسان است، و بدون شور و جذبه عشق او ماشین 
چنین  بین و رِند شیراز که به موِتصاحب عقلی است که از انسانیت تنها نامی دارد. پیر روشن

 سراید:می انسانی فتوی داده است
  

https://drive.google.com/file/d/1Ueemm0RiFmI26GDFzA_7IG3j8MF5AB9e/view 

https://bible-mykelisa.com/download/Enjil.pdf
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 آنکسی که در این حلقه نیست زنده به عشقهر  
 برو نمرده به فتوایِ من نماز کنید
به عمومی ذکشش طبیعی دو انسان و تلطیف آن در عشق مادر و فرزند مراحل پیشرفته این جا

است که در سراسر عالم هستی نفوذ دارد و عشق خوداگاه به انسانیت و جامعه انسانی، که در  
، کمال آنست. عشق به خدا در حقیقت نوعی کشش به سوی انسان گیردعشق به خدا اوج می

 کامل است، زیرا خدا در هر فرهنگی کمال مطلوب روحانی و اوج معنویات آن فرهنگ را مجسم
 .سازدمی

نام و نشان عشق ورزید، آنرا ستود، با آن راز و نیاز کرد و به سویش  توان به بیمی اما آیا
گوید، بدون نام و نشان چه بخوانم و چه می عارف و عاشق موحد هندینماز برد؟ کبیر، شاعر 

پردازی کرده است، تا ببینم؟ پس همانگونه که موالنا در روایات موسی و شبان استادانه صحنه
خواهد دل تنگت بگو«، می کند: »آنچهمی که خلوص و صفا ـ نه دکانداری و ریا ـ حکم جایی

نام است. نیستی است که ورای همه  نام و نشانی صاحب همه پنهان در بیکه این همه عیان و از  
هاست. ما خدا را مظهر هاست و سکوت و سکون مطلق است که مایه همه غوغاها و آشوب هستی

خوانیم تا این صفات را در خود بپرورانیم و در آینه او خویشتن می عشق و رحمت و عقل و خرد
 .بینممی ایابی است. با توجه به این مقدمه تذکر موضوعی را ضروریرا دریابیم، که خودیابی خد

های گذشته نیز خاطرنشان ساختم »مجموعه تجزیه و تحلیل افکار همانگونه که در رساله
شامل رسائل اعتقادی نیست و برای رد و اثبات دین و مذهب و مکتبی تدوین نشده است« 

که به باطن ی آن داوری نمود. معتقدات مذهبی تا جاییبهمین جهت نیز نباید از این دید درباره
شوند موجب آرامش و تلطیف درون و در بسیاری از موارد نیز عامل تکامل می انسان مربوط

گردند. من در پنجاه سال مشاهده و مطالعه و بررسی خود به شواهد فراوانی می  معنوی و اخالقی
ام و در پنج قاره جهان آثار زیادی از شگفتیهای ایمان و اعتقاد واقعی در تأیید این نظریه برخورده

ها و چشمان عاشقان مجذوب منعکس ام. وجد و سرور و شعف بالنده را در چهرهرا مشاهده نموده
ام. عظمت این منبع جوشان حیات معنوی را نه م و سبکبالی و آرامش آنان را احساس کردهادیده

که وسیله تحمیق و تخدیر توان به سادگی انکار کرد. ولی هر دین و آیینی هنگامیمی باید و نه
خصوص اگر دینی عامل تحکیم قدرت کلیسا و یا تثبیت تسلط آور  است. بهمردم گردد زیان

گردد، ی انسانی مُبَّدل میود به وحشتناکترین و خطرناکترین حربه ضد انسان و جامعهحکومت ش
نهایت که هم از نظر تحریف معنویات و تحدید آزادی و هم ممانعت از رشد و تکامل فکری بی

  ام یقیناًالی مطالب مختلف گاهی به انتقاد پرداختهآور خواهد شد. من اگر در البهمخرب و زیان
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غات کلیسا مورد نظرم بوده است. همانگونه که در کتاب مدیریت نه حکومت به تفضیل بیان تبلی
ام، خطرات موحش اتحاد معبد و دربار، یا تظاهر کلیسا و روحانیت در نقش حکومت، واقعیت کرده

نماید در هر موقعیتی به یادآوری این حقیقت مبادرت می تلخی است که توجه به آن مرا مجبور
و نقش مخرب کلیسا را خاطر نشان سازم. از خوانندگان گرامی انتظار دارم قبل از مطالعه،  ورزم

 .این تذکر را در نظر گیرند و انتظار از کلیسا یا روحانیت را معارضه با دین تعبیر ننمایند
های این مجموعه تکرار شده است پرهیز از تعصب و  ی رسالهخواهش دیگری که در همه 

بایستی خود را از هرگونه پِیورزی مُبَّرا ساخت می صل از آنست. در تحقیقات دینیداوری حاپیش
گردد. موالنا تعصب را خصوص در این مورد وجود کمترین تعصب مانع درک حقیقت میزیرا به

ی این قبایح باید خودبینی خواند. بر همهمی  خامی، و عطار ظاهربینی و نادانی و حتی زَرق و مکر
 .ساز را نیز افزودخواهی شدید و منحرفو خود
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 ۱۹۸۹مارچ  ۱۰خالصه خبر آسوشیتدپرس 

در حدود یکصد نفر از دانشمندان و پژوهشگران علوم الهیات و تاریخ در گردهمایی که در 
کیلومتری شمال سانفرانسیسکو تشکیل شد، مدت سه روز تعلیمات و روایات  sonoma ۵۰ شهر

بار اجتماع این  ۹ی عیسای تاریخی را مورد بحث قرار دادند. در این گردهمایی که نتیجه
دانشمندان در یک بررسی چهار ساله است، حاضران با اکثریت قریب به اتفاق به نتایج زیر 

 رسیدند: 
کنند که عیسی معتقد بود حکومت الهی بسیار می نجیل بر این حکمـ شواهد معتبری در ا۱

 نزدیک است. 
ی حکومت الهی صورت تمثیلی و اساطیری داشته است نه یک ـ گفتار عیسی درباره۲

 ی آینده پیوسته غیرمستقیم سخن گفته است و هرگز در اصطالحات واقعیت تاریخی. او درباره

apocalyptic  اند که از او مسیحاِی کند. این پیروان بعدی او بودهنمی  ای( صحبت)مکاشفه
 وجه اعالم نکرد که او باز خواهد گشت. هیچاند. عیسی بهکننده ساختهبازگشت
کرد به نام او دینی برپا نمی ـ عیسی مصلحی بود و هرگز دین جدیدی نیاورد و تصور هم۳

 ار آیین نو( مورد ستایش قرار دهند. )بنیانگذ cultfigure صورت یکدارند و او را به
 کردند دچار وحشتمی گاه مدعی الوهیت نشد و اگر چنین تهمتی بر او واردـ عیسی هیچ۴

 یک روحانیِ استاد انجیل و صاحب کرسی و رئیس بخش انجیلی  R.Spittler گردید. پروفسورمی
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ی مراجعت اینکه مسیح هرگز سخنی دربارهاظهار کرد،  pasadena در  fullerالهىسمینار علوم 
 Ed.Beutner شود. پروفسورمی های علمی تدریسخود نگفته است واقعیتی است که در حوزه

کننده دیگری، های کاتولیک( استاد دانشگاه سانتاکالرا شرکتروحانی ژوزئیت )از عمیقترین فرقه
رو نیستند بلکه آنها حتی با احتیاط اظهار داشت که پژوهشگران این گردهمایی دانشمندان تک 

 . 1انداند، بیان داشتههایی را که از بیاناِت عیسی کشف نمودهواقعیت
Scholars say Jesus never promised to return 
Associated Press (10 March 1989) 
SAN FRANCISCO - A group of biblical scholars has overwhelmingly agreed that Jesus Christ never 

promised to return and usher in a dew age, and would have been ap palled about becoming a cult figure 
in a new religion, the group's founder maid yesterday. 

About 100 scholars, theologians and historians discussed the teach- ings of the historical Jesus in a 
three day seminar over the weekend in Sonoma, about 30 miles portb of San Francisco. After the 
discussion, 28 of the 30 scholar wbo voted agreed that Jesus did not promise a Second Coming in which 
he would bring a new age as the leader of God's king. dom 

Gospel writers and later followers of Jesus were the ones who predicted a second coming of Jesus, 
said most of the scbolars participating in the Jesus Seminar. 

scribe the future kingdom of God in There does seem to be powerful the New Testament is mythic 
and evidence in the Gospels that Jesus symbolic, and recommended that thought the kingdom of God was 
people should not believe in or look bear, said Robert Funk, 50, a New forward to the Second Coming and 
Testament expert and founder of the new age. seminar. When be speaks of the fu- Although there was no 
vote taken ture, he always talks indirectly. He on the issue of whether Jesus intend- doesn't talk in 
apocalyptic terms. ed to start a new religion and be its Funk said the seminar's stand does central figure, 
the subject is key to pot contradict the faith in God er- the seminar's debates and has come pressed in the 
Apostles Creed, but is up in virtually all of its nine meet at odds with many traditional Chris. Ings over the 
past four years. dan beliefs. 

 The overwhelming answer The 26 scholars of 30 voting sald (among the seminar's scholars) is they 
strongly disagreed that Jesus that Jesus had no intention of start- expected to return and usher in a ing a 
new religion, said Funk. Most bew age. The scholars almost unani- of the fellows think Jesus led some 
mously agreed, however, that Jesus kind of reform movement in Juda- spoke the words attributed to him 
in ism. I'm quite certain he had no idea which he said the kingdom of God that a new religion would 
transpire already was present in his day. or that he would become a cult fig 

The group also voted overwhelm- ure in it. ingly that the language used to de He said the scholars 
are almost unanimous that Jesus didn't think of himself as divine. ... He would have been appalled by Il . 

The seminar's findings reflect what is being laught in most major universities and seminaries, said 
the Rev. Edward F. Beutner, a Jesait and campus minister at Santa Clara University and a seminar member. 

 These are not maverick scbolars, Beutner said. They take a very careful approach to bow sayings of 
Jesus were transmitted and to the evolution of the Bible texts.  

The Rev. Russell Spittla, proto sor of New Testament and chair of the Biblical Division at Fuller Thea 
logical Seminary in Pasadena, said the assertion that Christ himsell left no word on returning is widely 
taught in schools. 

A fundamentalist pastor who at. tended the meeting called the seminar's stance heretical.  
 

 
حتی مورد تأیید روحانیون صاحب اعتبار و شهرت جهانی قرار گرفته است، همان ـ این اعترافات که ۱

هایی است که نویسنده از چهل سال پیش مطرح ساخته و در این کتاب نیز به تفصیل مورد بحث قرار  واقعیت
 .ای برای تعمق بیشتر خوانندگان گرددداده است. امید است این حقایق انگیزه 
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 دگاریو آفر  یهست

 
در  دار،یپا یماریب زهینوشتن آنها آغاز گشته و به انگ شیسال پ ۶۵من که از  یهاکتاب  به

ها یزمان دراز که با دشوار  نی... من در ادیبنگر  ستاد،یباز ا  یریگیاز پ  حیمس   نیچاپ سوم کتاب د
  ام که به خوانندگان نشان دهم شده ندیبرآ نیمند از اهای فراوان همراه بوده است بهرهیو سخت
آن چون  انهیم شیهای کم و باز کهکشان یکیجهان پهناور، در  نیدر ا نیکره زم چگونه

گر شناسان یپندار یدگارهایتواند آفریو نم ستین شیب یا( تنها نقطهMilky Way) یریشراه
سان آدم« رفته رفته از سان = به»انس ا ی انیآدم مه یکه ن یگمان از زمانی آنان باشد. ب انیخدا

 یآدم  مهین  هیو از پا  افتهی  یرگرد و دگرگونو فَ  شرفتی« شدن پسانـ  انس  »  یبه سو  ینیغارنش 
 دندیبرگز  انیهایی را به نام خداکرهیپرداختند و پها  شگاهیبه بنا کردن ستا  دند،یرس  ینیبه شهرنش

شدند. رفته های گوناگون برپا و پرستش میهایی خاموش در پرستشگاهسیتند  یکه تنها به گونه
 شرفتیکه پشدند تا جایی تر میگوناگون کران بسته یدر همبودها  انیشماره خدا تهرف
 . دیاز آنان افزوده گرد یگروه یمندشهیاند

ها رگشت انسانو فَ شرفتیدر سراسر دوران پ هیپاهای بیافتیدر نیآور است که ایشگفت
( بود، فرزند و خود میچون خودشان )مر یرا که زاده شده از آدم یس یکه عماندند تا جایی داریپا

سال پس از  صدیکه صد تا س یهای ساختگلیکه خودش در انج یی، همان خدا1خدا ساختند 

  ینه تنها از خدا بودن سخن نگفت که با زار زیشده بود ن یبنچاک ساز پایچل راو ب یمرگ انگار
 زد ادیفر
 رد!!مُ ادی! و با آه و فر«یچرا مرا ترک کرد ایخدا ا،یـ خدا ینقتَبَما سَلَ یلیا ،یلی»ا

های  شدند و به نام   داریپد  نیدر سراسر کره زم  یهای فراوانها دستهگروه  نیگمان در کنار ایب
 افتی ینیباز دوران کهن ارجمندان روشن نیکنند. همچنو می  کردندیم یگوناگون کاروند

 یِ هست  ر،یگچشم  یآگاه  کیبا    ان،یآدم  یخردو بی  یمغزاز خشک  یریگشدند که بدون بهرهمی

 
 دانند.وجود می  کیثالثه را  م یقاناَ ایالقدس روح   ـبن اِ ـب اَ ـ۱
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حیمس های آگاه و مردم را به پرورش آدم  رفته،یگو و »انس ـ سان« پرور را نپذسخن  یِآدم گونه  یخدا 
 نانیزبیر  نیرا دنبال کنند، ا  یشکاریخو  نیا  شمندانیاند  دوارمی. ام1کردنددل گرم می  شیاندکین

ها و یبافال یخ نیبر ا هیرفته پس از هزاران سال تکها رفته«انس ـ سانکه » ابندیدر دیبا
ساز رانیهای ناگوار ویهمه کشتارها و برخوردها و دشمن   نیا  زهیانگ  ن،یبه نام د  هیپابی  یاانگاره

 نیزم  زیناچ  یِکره  نیا  یکنند و به جا  ینیبازب  یانگریو جو  ینیبسرانجام با واقع  دیو بااند  دهیگرد
را  نیاستهای ربکوشند که رفته رفته آدم زیناچ نیسرزم نیو در هم شندیندیب انیپابه جهان بی

از  ایخودساخته  یباورها نیکه ا ابندیرفته درها سازند تا مردم رفته«انس ـ سان» نانیجانش 
نخواهد  یاهای فراوان بهرهیجز ناگوار خیبه مغز داده شده، به شهادت تار ای یآموزفرا یکودک

 یخو رد،و پرورش خ نیراست تیبه آدم یاز کودک ینیبو درست یکه با مهرورز ییداشت. آنها
از هر  انیدر آن زمان آدم افتیفرابود را در خواهند  نیا یبهره ،ییرفته در رساداده شوند رفته

باشد می  یهست  انیآنان بن  یِهم خواهند بود، نه دشمنان و هماوردها. خدا  ارانیدوستان و    ،ینژاد
باز هم  وآنان  یهای خودساخته پندارکرهینه پ ردیگرا فرا می کرانهیجهان ب یکه همه

و   یساختگ انیخدا یهاانجام فرمان ینه برا ییآراو هم  یسانو هم  تیتر از همه، آدمهیماگران
که   نیراست  یهاپرورش و توان دادن آدم   یها... که برایاز خوش  یریگبهره  ای  نیکارگزاران دروغ

ن( و آموختن یزم زیناچ یِ جهان )نه تنها کره نیاز آنان خواستگاه و آهنگ شناختن راست یاریبس 
باشند... خواهد بود. می  نیمردم زم ،یهای کنونهیکه در پا  ییاز همنوعان برتر و آموزاندن به آنها

حال آغاز  در هر    یگرفت ول  یاریبه    د یرا با  یدراز  اریبس   یهاها زمانبرنامه  نیگمان تا انجام ابی
 .دباش نیبهای روشنآدم  ینه تنها آرزو که برنامه دیبرنامه با نیا

 میدار  ییجدا  اریرگشت پابرجا بس بوده و تا فَ  ییرسا  نیهای نخستگاهیها هنوز در پاانسان  ما
 است که به ستهیشد و شا میم خواهاست که در آن گُ یجنگل نیبودا درباره خدا: »ا یبه گفته

 یالما و سا ییداال ش،یپاپ، کش  یبه دستورها هینه با تک م«،یبپرداز نیشدن راستو آدم ییرسا
بار  نیچندم یبرا میباشند، رفتار کناند و می... بودههایکارکشتارها و بزه نیهم ندیبابا..... که برآ

کرد، که خدا   فیصکودکانه تو  یپندارها  نیبا ا  دیتوان و نباجهان را نمی  نیا  ینندهیآفر  میگویم
 چون ماکوردالن. ییاست نه سخنگو نشیآفر انیبن

. بودا هم، دینامینم مبریآموزگار فرزانه و خردمند هم هرگز خود را پ نینخست زرتشت
ی جهان را در بر و خدا همه 2زرتشت است یروواالگوهر که دنباله ییایو آر نیزبیر شمندیاند

های آشکار تیواقع  نیاند. با ا( همه وابستهمیادهیاست که ما برگز  یگرفته و به آن )نه او، خدا نام

 
ام که  های فراوان کرده یآنان بررس یِداشته و من درباره  ینسب یا افسوس تنها به زرتشت و بودا آگاهـ امّ ۱

 .ردیتواند از آنها بهره گ خواننده جستجوگر می
 شده است. انیب یمن به گستردگ  یکه در کتاب بودا دیاو را بنگر ییایـ هشت اصل آر۱
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 نینهاد راست  نیا  روانیتا هر چه زودتر پ میکن  یریگیو پ  ینیبشیرا پ  ینیاست دوران نو  ستهیشا 
سان«ها گردند و دانشمندان و   »انس ـ  نیگزیها جارفته، آدم  ییروز به روز، رو به فرگشت و رسا

 یانهمگ  یو در برون به باورها  افتهی  یو آگاه  یجهان که خردمندانه در درون دگرگون  شمندانیاند
شگران از پژوه  یبا گروه اندک  یو همکار  یشده و به همدل  داریکنند، بنمی  یورزکیو ن  ینگرکین

به   یکه در گوشه و کنار جهان بدون پروا از رنجش دوستان و هراس از مرگ و نابود یروشندل
 ندکا دیو رفته رفته شا زندیپردازند، به پا خخود می یشکاریکوردالن، به انجام خو زاندنیانگ

در   یازهیچون ر نیزم یکره یجادو شده  ییو گو فتهیمردم فر نیدور، ا اریبس  یاندک در دوران
 سازند. نیجهان پهناور را آگاه و »آدم« راست نیا

  ی در آلمان و کشورها  زیآغاز و اکنون ن  کایدر آمر  شیکه از سه سال پ  یریچشمگ  یدادهایرو
 ونهایلیم  انیحیمس   یسایسال کل  ۱۰۰۰کهن دارد و در    یِنهیشیبه پا کرده است، پ  ییرسوا  ییاروپا

برند و شرمان را به زندان نمیبی نیاست که اکنون هم ا  ریرا در آتش سوزاندند و چشمگ  گناهیب
تب کـ م سمیآلـ ایده سمیالیکتاب من »ماتر نیروند!! به نخستآنان می یبوسبه دست همباز

آن را آشکار   قتیو حق  نیاسالم راست  یفراوان برتر  یکه با آوندها  دیبنگر  «۱۳۲۷ـ    ۱۳۲۵واسطه  
 سازد.می

به آلمان  ران،یدرمان او در ابی یماریدرمان ب یبرا ش،یسال پ ۶۱با شادروان پدرم در  من
های فراوان، بدون شیشدم و پس از آزما  ییرهنما  ییاروپا  یبرجسته  یکشورها  گریو سپس به د

از من  نیبرجسته و نازن شمندیبازگشت. آن اند رانیاز دوستان به ا یکی یبه همراه یریگبهره
س  پ  یوفادار بودم )او چند ماه  مان یپ  نیو من تاکنون به ا  سمیاسالم ننو  نیدرباره د  گرفت  مانیپ

 یژهبه و «نید» یم که توان دارم دربارهاکنون برآنم تا آن دَ ی. ول(در گذشت رانیبازگشت به ا
 اهاند آگنکرده ینگر کیبه آن ن سندگانیو خوانندگان را از آنچه تاکنون نو سمیآن بنو ییپابرجا
 سازم.
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حیمس   
 
 
 
 

 حیمس یسیکشف راز آرامگاه ع یشناسان برابر گزارش باستان یدرآمد

«LOST TOMB OF JESUS » 

هر اندازه به من مِبی  نمیمن شد که مادر نازن  یبهره  یبختکیچه ن  دانمینم  یدوران کودک  از
آوا با خود هم  زیمن را ن  شمندیبود که پدر اند  یاهیپاک او به پا  شیو گرا  یدلبستگ  نیو ا  دیورزمی
که  یاسالم یباورها ژهیبه و یادیهای بنها و نگرشساخت، هرچند او چنان در پژوهشمی
  یدادهایکه کمتر به رو  شدیبه آن پرداخته بود، سرگرم م  گری های دنیهای فراوان در سرزمال س

 یمن سرپرست یای شد که برازهیانگ یهر ژرف مادرو مِ شیگرا نیا ندی. برآدیش یاندمی یهمگان
 نی. داستان ادندیکم مانند بود ـ برگز شیو در کار خو شمندیمهربان و اند اریـ که بس  ژهیو

  دهید  ایمرد دن  نیهر و آموزش او مِ  یشیاز دوراند  یریگهای دراز که من در بهرهو سال   یستسرپر
دوران در    نیا  یدادهایبتوانم، اگر زنده ماندم، با رو  د یاست که شا  یدنیشن  اریبه سر بردم، خود بس 

 برسانم. یای به آگاهگفتار جداگانه

 شیگرا دیو شا یخانگ هیآموزگار گرانما نیا یو همدل میهمتایهر مادر بو مِ یاری یبار
از آنچه  شیبود، مرا بر آن داشت که ب میهای دوران کودکهیآنچه ژرفتر از ما افتیبه در یدرون
ای شد که در  زهیانگ شیگرا نیهم د یو شا شمیندیدادند، بپروا می ی های دوران کودکیریفراگ

 قوام السلطنه ـ که به ابانیخ انیدر پا ینآلما یصنعت رستانیآن گاه که در سال سوم دب ینوجوان
و گردانندگان آن   سایکل نیبودم، با ا ییبود ـ و من دانشجو کینزد اریبس  انیحیمس  یسایکل
 آنان ژرفتر آشنا شوم. ینییآ یادهایتا به باور و بن میبرپا نما یوندیپ

داشتند،   یکینزد  اریبس   وند یهای گذشته با اسالم پکه از سده  یخانوادگ  گاهیپا  یزهیبه انگ  من
 میاست ـ برا یمیابراه یشهایک یادیبن یاز سه شاخه یکیکه  ـ حیمس  نییژرف از آ یآگاه
با  نیآگاهان راست ح،یمس  شیک نیهم ژهیها به ونییآ نیا روانیبود. افسوس که در پ رایگ اریبس 
ی . من که با همهابندینا دیاندک و شا اریبس  ،یدادگرانه و دور از هر گونه وابستگ ژرفِ دید

 ریپذتا آنجا که انجام  دمیکوشباورها، می  یو سگالش درباره  دنیش یدر زمان باز هم در اند  ینوجوان
و برداشت آنان   دگاهیاز د  یو آگاه سایدر برخورد با سرپرستان و گردانندگان کل  شم،یندیب  دازآ  دبو
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آلود... ـ خون یبا آن چهره دهیکش  پایبه چل یـ جوان انندینماگونه که خدا را میآن یژهوو به 
 نیا هک دهیای نرسهیمن هنوز به پا افتیدر دیکه شا راندمیپذشدم و به خود میزده میشگفت

 یای برازهیانگ دارهایبرخوردها و د نیهم گرید یاز سو یول ابم،یدر ینماد و نشانها را به درست
های یبه بررس یکه از همان دوران نوجوان دیمن گرد یندهیآ دار و ژرفِشهیر اریبس  یآغاز بررس

 یکنون یاز برنامه رونیآن ب یکنم که گفتگو درباره. سخن کوتاه میافتمی شیگرا یپژوهش 
 یساله بودم نوشتار  ۲۱که هنوز    یدانشگاه، زمان  انیآور شوم که من در دوران پاادی  دیاست، تنها با

پس   یانتشار ساخته بودم که به زود  یتب واسطه« آمادهکـ م سمیآلـ ایده  سمیالیرا به نام »ماتر
از هفتاد سال   پسجهان    یاورهاب  یای شد که دربارهدهیگز  ۱۳  یبرا  یادیاز چاپ و پخش آن، بن

من  یزندگ ندیژرف، برآ یها و کندوکاوهاها و گشت و گزارها و گفتمانها و پژوهشیبررس
ها دهیبرگز  نیهم  ندیبرآ  زین  یگفتار و نوشتار و سخنران  ۱۰۰از    شیب  دیو شا  کیگمان نزدبی  دیگرد
 بود.

ماست. تنها چون   یاز گفتگو  رونینوشتارها جداگانه سخن گفته شده و اکنون ب  نیا  یدرباره
( که پر حیمس  نیو د هودی نید) یمیهای ابراهن ییآ نیاز دو د نیهای نویبه آگاه یابیدست رویپ

 شیهای خوباشند، من در کتاب می نیشهر نش  یهاانسان یزندگ خیهای تارنید نیباورمندتر
من  زین حیمس  نی. در کتاب د1اندشده یام که باز هم نونگرگذاشته انیرا در م ینیهای نودگاهید

کرد. چون   یتوان در چاپ سوم هم آن را بررسام که میگذاشته  انیرا در م  یدر چاپ دوم گزارش
 نیدر ا ژهیبه وام دهیاند، من کوشدهیبرگز یمیهای ابراهنییآ یهیرا پا حیو مس  هودیهای نید
های مردم در  توده یرهنما نیتربرجسته گریهای ددگاهیبا د یسنجدر هم هم،یـ که رو اورهاب

بپردازم. کتاب  ینگرجهان به پژوهش و ژرف گرید یاز باورها شیاند ـ ببوده ییشهرگرا خیتار
  نید یراه بود. چون درباره نیا شگامیپچاپ آن پخش شد،   نیچهارم شیپ ی که چند هود ی نید

را   افتیدر  نیچاپ کتاب، ا  نیرو اکنون در سوم  نیداده است، از ا  یهمانند رو  یافتیز درین  حیمس 
  یدانشمندان را به آگاه ریهای چشمگافتیدر نیای از افشرده اریکرده و بخش بس  یبررس
 دراز کوشش و کندوکاو و اریدوران بس  ندیکه برآ نینو دادیرو نیا یرو بررس نیرسانم. از امی

 ریپذانجام ستهیای شاو همکاران گوناگون آنان است، به گونه ییکایدانشمندان آمر یجستجو
های  یلمبرداریها و فاز کاوش یکوتاه یاز آنکه به بررس شیپ خواهم. پوزش می ست،ین

 اریبس  م،یفراهم آمده بپرداز ستمیسده ب یانیپا یکه در دو دهه  ییو اروپا ییکایدانشمندان آمر
 :گذارمیم انیرا در م یهمگان یچند نکته یکوتاه فشرده

 
 گرفته شده است. بهره نیهای نوی در آن از آگاه یکه به تازگ  دیبنگر هودی نیـ به کتاب د۱
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حیمس فراوان  یو در گفتارها و نوشتارها حیمس  نیکتاب د یـ همان گونه که در آغاز بررس۱ 
  دفتر به نام  کی( و  Synopticهای همگون )لیشده به نام انج  دهیام، از هر سه نوشتار برگزآورده

 نیشده تا آن را در شمار ا یسپر یندارد و زمان دراز یسه نوشتار همگون نیکه با ا ا«وحنّ»ی
 داریاند که در آنها گزارش پدشده دهیبرگز شتریب اریبس  دیسدها و شا نیاند، از برفتهیها پذلیانج

اند. چون  او را گزارش داده زیانگو سرنوشت غم 1ف«وزِیربَ شوعایبه نام » یجوان زیشدن و رستاخ

و   یکه بتوان روز و زمان زادمان و آغاز کاروند ستندیدار نهیها چندان بودمند و ماگزارش نیا
 ینگارنهاداِ کیاو را  ییدایاز پژوهشگران پ یاریبس  رفت،یچون و چرا پذهای او را بییریگیپ

 .رندیپذمی

دانسته و  رشیاو را در خور پذ ییدایهای فراوان پیپس از بررس حیمس  نیدر کتاب د من
برداشت   نیبر ا  زین  نیهای نوافتهیام، که خوشبختانه در  کرده  انیدر بودش او ب  یهای چندنشان

و  نیزبیر شمندانیاند یها براادماندهی نیا ینهاده شده است. به هر رو بررس رشیهر پذمُ شتریب
انسان  ییدایپ نیدوران آغاز یرفته پندارهارفته کرانیجهان ب نیکه در ا ییو آنها جوگرجست

آدم » یسوشت سرگذاشته و بهآدم را پُ یهمتا ایسان آدم( انس = آدم و انس ـ سان = به)

 ایداده و  یرو یگذاشتن آنچه به درستانیاست که با در م ستهیدارد، باگام برمی «شگریاند
 افتهیآن را در  انیکرده و بهره و ز  یبررس  ینیزبیآمد را با رشیپ  نیاست ا  ادیآن ز  دندا  یگمان رو

مردم از آن    یو فرزانگ  یگیدر راه فراما  تیو آدم  انیپرورش آدم  یو تا آنجا که سودمند است، برا
به  یختگیعرفان و فره دگاهیگمان از دو بی شرفتهیهای پ. با برخورد به همبودگاهردیبهره گ

عرفان   دیباره باسازد. در این  ریپذرا انجام  نیراست  انیآدم  یزندگ  افته،یدست    نیراست  تیّگاه آدمیپا
عرفان  دهیگسترده است و من در گردآمده و گز اریای بس کرد، که خود برنامه یرا بررس نیراست

 و دهیانرس انیاز آن را به پا نهیشود و تاکنون تنها هفت پوشکتاب می ۱۲ دهیخود، که در برگز
 یریگدنبال  یهای فراوان در چند سال گذشته پروانهیماریب سم،یو تائوئ سمیپس از عرفان بود

من  دگاهی آن را دنبال کنند، که از د نهیزم نیآگاه در ا شمندانیاست پس از من اند دیاند، امنداده
 است. نیراست هیپرورش آدم به درونما یراهنما نیارزشمندتر

و بستگان و همراهان آنان که   یس یهای کهن از عماندگان با زمانه یهای برجاادمان یـ ۲
هایی است که نشانه نیترباشند، برجستهمی انیلیاسرائ نیا یبودن هست نهیبر راست ییهانشان

 یرو من با اشاره  نیبه دست آورد. از ا  یس یع  زشیجنبش و خ  یبرا  یتوان از آنها آوند و برهانمی
از آن   یگسترده )که بخش بزرگ اریگزارش بس  ک ی ها که در نشانه نیکوتاه به اار فشرده و یبس 

 
 اند.آورده   فوزِیبار اشوعای لمیکه در ف وسفیپسر  یسیع ایـ ۱
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 شیسال پ  ۲۰۰۰به    کیهای نوشته شده در نزدلی( آماده کنندگان آن از انجستیو انگار  یپندار 
 ام.نموده یریگاند، بهرهفراگرفته

های هایی که در سال یابیها و بازتالش یکه درباره یشینما یدهیفشرده و برگز نکیا
 کایکوشش در آمر  نیا  ندیاست. برآ  افتهیآراسته و سامان    ییکایدانشمندان آمر  یدراز از سو  اریبس 

« و James cameronچون » یسازانلمیف ی« به کاروندThe Lost Tomb of Jesus»به نام 
 یبه برداشت مجموعه « پخش شده وSimcha Jacoboviciچون » ینگارروزنامه یاری
«Discoveryهایی یسازما به صحنه لمیف نی«، در ا(Dramatizations برخورد می )که  میکن

 یبرا  کینوپتیهای سلیهایی است که در انجگزارش  شیو نما  یساختگ  لمیگمان چون خود فبی
اند. در آمده یباورو خوانندگان در آن دوران ساده دگانو شنون نندگانیب یو جلب نگرورز ییرایگ

 یو آشکارساز  افتیدر  نیشناسان برجسته هنوز در انیآمده: »دانشمندان و د  شینما  نیسر آغاز ا
نظران رو ما از صاحبنیها(. از اپس از سال  گمانیاند« )بدهینرس ییبه هم آوا یشناسباستان

. چون در رندیگبهره شیخو ژهیو ریکرده از تفس  یداور نهیزم نیخود در ا میکنیدرخواست م
 اند.ها چاپ شده از صحنه  یبوده، تنها اندک  ازیو مورد ن  ستهیخواننده با  یگرورزکتاب حاضر، تنها نِ

 
آرامگاه   یجستجو  ینشان دادن چگونگ  یبرنامه برا  نیشده که ا  یآورادیـ تنها  ۹  و  ۱  ریتصو

 «Jesusدر همه جا همان »  یس یشده است. نام ع  یگذارهیو بستگانش، پا  یس یع  یدایزبانزد و ناپ
 یاست، در آن نشان  ییسایکل  نید  یهیپسر خدا و خود خدا، که پا  ح،یشود و از مس به کار برده می

 شود، ازمی ادی نهیهای پس سده یهای پندارگزارش یکه از برخ ییهاگمان در داستانست. بیین
گزارش   نندگانیرا به ب  یآمده که داور  یبررس  نیکنند. در آغاز امی  یرویپابرجا شده پ  یساهایکل

 .کنندیواگذار م

 .Prof» که در آن کاستی« آمرHarvardای از استادان دانشگاه نامدار »ـ نگاره۲ ریتصو 

Frank Moore Crossدهد.نشان می شی« را سرگرم کار خو 
بوده، که  یکارنقش و کنده ژهیهای ونشان یدارا یس یع یهای خانوادگـ آرامگاه۳ ریتصو

 نیرسانند اهایی است که می نشان نیمن ا دگاهی دهند )از دهایی از آنها را نشان مینمونه
 ای شناخته شده بوده است.(خانواده

ـ که او را   هیمجدل  میدارد از مر  یجا  ییانوهای بکه بازمانده  ،یـ در آرامگاه صندوق۴  ریتصو
 شود.می ادیو از او بارها ـ  رندیپذمی یس یو همدل ع اریها لیدر انج

 . دهدیرا نشان م یسیع یدرون آرامگاه خانوادگ یـ پهنه ۵ ریتصو
 .یس یع یآرامگاه خانوادگ یرو یژهیـ نشان و ۶ ریتصو
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حیمس  یربِیهای او همراهانش با نوشته وسفیپسر  یس یآرامگاه ع یرو یژهینشان و ۷ ریتصو 
 یهای رواست. نوشته یس یهای پس از مرگ عکه شناسانگر دوران ینینو یِرهی( و دبی)عبر

 Jesus» یس یبه انگل ینیکه نوشته نوباشند، در جاییمی یسیهای دوران عرهیها با دبصندوق

Son of Joseph( است.وسفیپسر  یس ی« )ع 

 را پوشانده بوده است. یسیع یآرامگاه خانوادگ یکه رو یـ سنگ بزرگ۸ ریوتص
 اند. شده ختهیبا هم در آم ۹و  ۱شد که در نوشتار ما  انیـ در آغاز ب۹ ریتصو

گورها و   یشده آندوران که رو یکارهای کندهها و نشانهرهیهایی از دبـ نمونه ۱۰ ریتصو
 شدند.به کار برده می حیها تنها در دوران مس هریدب نیشوند. امی دهید انیلیاسرائ یمرده جاها

 یسیع یآرامگاه خانوادگ یورود ژهیو یهای برجستهـ نشان ۱۱ ریتصو

های کهن در آن  ادماندهی« که Jerusalemقدس »المُتیدر ب لیاسرائ یـ موزه۱۲ ریتصو
 شوند.می یپاسدار

 یرو یها و نوشتارهاادمانی یو گفتمان درباره یـ پروفسورها سرگرم بررس ۱۳ ریتصو
 باشند.ها میصندوق

و بستگان  ارانیبازماندگان  یکالبدها یرندهیهایی که در برگصندوق افتنیـ  ۱۴ ریتصو
 آورند.می رونیها ببوده و آنها را از دخمه یس یع

 «.Beit shemesh» شِمِس تیدر بِ لیاسرائ قهیاز انبار آثار عت یـ بخش  ۱۵ ریتصو
  

  



20 
 

 تحقیقی در دین مسیح

  
THE FOLLOWING PROGRAM 

ISA PRESENTATIONOF  
THE LOST TOMB OF JESUS 

BY FILMMAKER JAMES CAMERON AND INVESTIGATIVE JOURNALIST 

SIMCIIA JACOBOVICI. 
 

THE FILM INCLUDES  

SOME DRAMATIZATIONS. 
 

LEADING SCIENTISTS AND  
THEOLOGIANS HAVE NOT REACHED 
AGREEMENT ON THE MEANING OF  

THIS ARCHAEOLOGICAL DISCOVERRY 

AND QUESTIONS REMAIN. 
 

WE INVITE VIEWERS TO APPLY 
THEIR OWN JUDGEMENTS  

AND INTERPRETIVE SKILLS. 

 ینشان دادن چگونگ یبرنامه برا نیشده که ا یادآوریر تنها نوشتا نیـ در ا۹و  ۱ ریتصو نیا
 یبررس  نیشده است. در آغاز ا  یگذارهیو بستگانش، پا  یس یع  یدایآرامگاه زبانزد و ناپ  یجستجو

 کنند.گزارش واگذار می نندگانیرا به ب یآمده که داور
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حیمس  
 

 
 
FRANK MOORE CROSS PROFESSOR EMERITUS HARVARD UNIVERSITY Discovery 

 دهدنشان می  شیکه او را سرگرم کار خو  کاستی« آمرHarvardای از استاد دانشگاه نامدار »نگاره

 
 

 
 

هایی از بوده، که نمونه یکارنقش و کنده ژهیهای ونشان یدارا یس یع یهای خانوادگآرامگاه
 هنددآنها را نشان می
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 شودمی ادی هیمجدل میدارد از مر  یدر آن جا ییهای بانوکه بازمانده ،یآرامگاه صندوق در

 

 
 

 
 
 دهد را نشان می یسیع یدرون آرامگاه خانوادگ یپهنه ریتصو نیا
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حیمس  
 

 
 یس یع یآرامگاه خانوادگ یرو یژهیو نشان

  
 
 

 
 

JESUS Son of JOSEPH 
 یِرهی( و دبی)عبر  یربِیهای او همراهانش با نوشته  وسفیپسر    یسیآرامگاه ع  یرو  یژهیو  نشان

 است یس یهای پس از مرگ عدوران که شناسانگر ینینو
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 را پوشانده است یس یع یآرامگاه خانوادگ یکه رو یبزرگ سنگ

  

 
 

به کار    حیگورها در دوران مس   ی شده آندوران که رو  یکارهای کندهنشانهها و  رهیهایی از دبنمونه
 شدندمی برده
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حیمس  
 

 
 

 یسیع یآرامگاه خانوادگ یورود ژهیو یهای برجستهنشان

 
 

 
 

Israel Museum, Jerusalem Basement Storage 
 شوندمی یپاسدارهای کهن در آن ماندهادیکه  «Jerusalem»المقدس در بیت لیاسرائ یموزه
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 باشندها میصندوق  یرو یو نوشتارها ادمانهای یو گفتمان درباره یسرگرم بررس پروفسورها

 

 
 
 بوده و آنها را  یس یو بستگان ع  ارانیبازماندگان    ی کالبدها  یرندهیهایی که در برگصندوق  افتنی
 آورندمی رونیها بدخمه از
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حیمس  

 

Israel Antiquities Authority Warehouse Bat Shemesh 

 شمس تیدر ب لیاسرائ قهیاز انبار آثار عت یبخش 
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و  دادهایرو یرندهیدربرگ شیاست که در سراسر نما یهای اندکاز بخش یکوتاه یدهیبرگز نیا 
  یباز هم دارا یول ستیو انگار یپندار ش،یباشند. هر چند سراسر نماها میمانده یبرجا

دوهزار سال به نام  نیاست و اگر با آنچه در ا رفتنیبه پذ کینزد یاز رخدادها ییهانشان
وابسته به آن در سراسر جهان انجام گرفته و  یهاانیو بن تیهای روحاندر سازمان تیحیمس 

(  Inquisitionش )یم تفتکترین  آنها به نام محاو ددمنشانه نیترکه زشت یبارتیهای جنابهره
و فرماندهان خونخوار و هراسناک و  انینمایگناه به فرمان روحانکشتار و سوزاندن مردم بی ای
را  یو خرد و داور تیباره آدمنیکننده در اراهیب یبا پرورش یآنها، که از کودک ل کورد روانیپ
از  یاریبس  یکه حت( تا جاییدیدر کتاب بنگر تیاز دست داده بودند )به بخش روحان کسرهی

ها یداور  نیهای خردمندانه داشتند، در انشها و کُبرداشت  گر،ید  یآمدهاشیکه در پ  یدانشمندان
ها دهیآفر ی»آدم بودن« و همه یزهیبه انگ انیکردند که آدمرا فراموش می شیخو یستگیبا

 ییترین  آنها، هماواکنند، که برجسته  یرویپ  یکسانی  یادهایاز بن  دیبوده و با  نندهیآفر  کی  یدارا
های یرانگریها و کشتارها و وهمه جنگ  نی... استیادیهای همسان و بنهیپا  رشیدر پذ  یگانگیو  

... رخ افتهیسازمان    یباورها  ییدایو پ  ینیها از دوران شهرنش ی انسانگذشته  خیکه در تار  هیپابی
هنوز  نه،یزم نیدر ا ییو رستا شرفتیها در پاند شگفت آورند و همه نشانه آنست که انسانداده

از  شیاند بدانسان که با بکرده یروپس یاست که گاه ری« مانده و چشمگانس ـ سانهمان »
را مانند  رندهیانسان م ک یهنوز  ریهای باورناپذشرفتیو پ ینیشهرنش  یسال زندگ زارهفت ه

  یرا که هنوز به درست  یس یاز همه، ع  رتریالما... و چشمگ  ییداال  کا،یای در امرکرهبابا، مون  یسا
بر   ختهیآو یهای زندگمدَ  نیدهند در پس گذاران خود گزارش میهیاو پابرجا نشده و پا «یست»هَ
ـ  لیـ )ا !... یچرا مرا فراموش کرد ایخدا ا،یـ خدا «ینقتَبَما سَلِ یلیا ،یلیبرآورد: »ا ادیپا، فریچل
 خکوبیم پایبر چل کرِیو پ هی!( ـ به همان نمادیبنگر لیاست. به انج هایلیاسرائ یل نام خدااِـ  ای

و  پ و پا سایهمار کلدستگاه پرشکوه و نِ کیو  کنندیبه نام خدا پرستش م ساهایشده در کل
 یو فراآموز  یانگار  یادهایبن  نیا  یبانیباورمندان را... به پشت  اردیلیبه دو م  کیوابسته، نزد  ونهایلیم

هنوز   ر،یچشمگ  یهاشرفتیهمه پ  نیاست که پس از ا  یشگفت  یس بَ  ی. جاکنندیم  یشده، رهبر
و  شندیاندمی نانیشهرنش  نیها چون نخستستانیچ نیچرخ گردون در ا نیمردم ا نیشتریهم ب

 . کنندیبه سان آدم رفتار م ایوار انسان
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حیمس   
 
 
 
 

 یسیی عگمشده آرامگاه

 

 ،DNAهای  شیباستانشناسان، آزما  یاریشده است؟ آنچه به    افتی(  حی)مس  یسیآرامگاه ع  ایآ
و  نیتواند به بزرگترکه می کنندیرا دنبال م ی( راهStatisticiansشناسان و آمارگران )لیانج

 نیا  یبررس  یکه برا  یکند. دو ساعت  ییکه تا امروز رخ داده رهنما  یجهان  یداگریهو  نیترسترگ
 شیسال پ ۲۰۰۰خانواده کهن که  کیای بر داستان ژهیشود، نور وبه کار گرفته می ادبودی

  دی است کل ندهی، شا۱۹۸۰در سال  میآرامگاه در جنوب اورشل کیاندازد. کشف می ستند،یزمی
 یو پژوهش تو را به رهنورد یبررس نیباشند. ا بلیاز ب یفصل کتاب داستان نیراز آخر شیگشا
 را یباستانشناسان آرامگاه ۱۹۸۰باشد. در  یس یآرامگاه ع افتنیبا  ییکند که در آن آشنا یرهبر

 لیفام  کیشد که ممکن است همه افراد    افتی  یکردند که در آن، ده استخوان مردگان  یکاوشگر
هایی به دست آوردند ها و نقشبهیها، کتی استخواندربردارنده  یِهای سنگجعبه  نیا  نیباشد. در ب
 شیآنها نما جیدوباره و مه نشیمربوط بود و آفر بلیب ایهای وابسته به کتاب مقدس که با نام 

 نیکرد. امی انیرا ب دنشیکش  پا یاو و به چل ارانیو  لی«، فامNazarethنازاره » یسایع یزندگ
با خانواده او و به  شیوندهایها و پیوابستگ یبرا ینینو ین نور و گواهکشانی( بنشی)نما لمیف
 سازد.( را آشکار میMary Magdalene) ه«یمجدل می»مر ژهیو
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THE 
LOST TOMB OF 

JESUS 
HAS PHYSICAL EVIDENCE 

BEEN DISCOVERED? 

 

 
 شده است؟ افتی یسیع یجسمان گواهِ ایآ

 
THE LOST TOMB OF JESUS 

 
Has the tomb of Jesus Christ been found? With the help of archaeologists, DNA 
analysts, biblical scholars, and statisticians, The Lost Tomb of Jesus follows the 
trail of clues that could lead to the greatest discovery of all. The two-hour 
special sheds new light on the story of one 2,000 year old family. The discovery 
of a tomb in southern Jerusalem in 1980 may hold the key to the last chapter in 
biblical history. This forensic investigation will take you on a journey to find 
what could be the most coveted tomb in history - The Lost Tomb of Jesus. In 
1980, archaeologists excavated a tomb containing ten ossuaries with the bones 
of what might have been one family. Among those stone boxes, several 
inscriptions were found with Biblically connected names. Dramatic recreations 
illustrate the life of Jesus of Nazareth, his family, his followers, and his 
crucifixion. This groundbreaking film brings new evidence and new light to 

Jesus' relationship with his family and Mary Magdalene. 
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 یسیکشف راز آرامگاه ع

حیمس   

 رساالت کتاب مقدس  یعالئم اختصار

 آفرینش، کتاب آ

 اعداد )نومری(، کتاب اعداد

 اعمال رسوالن، کتاب اعمال

 پطروس، نامه اول  ۱پط

 پطروس، نامه دوم  ۲پط

 ان، نامه اولیکیتسالون ۱تسا

 ان، نامه دوم یکیتسالون ۲تسا

 تیطوس، نامه طوسیت

 تیمو تائوس، نامه اول ۱تیمو

 نامه دوم تیمو تائوس،  ۲تیمو

 خروج، کتاب خروج

 دئوترونومیوم، کتاب دئو

 مزامیر )سرودها(، کتاب سرود

 عبرانیان، نامه  عبر

 غالطیان، نامه  غال 

 پیان، نامهفیلی فیلی

 قرنتیان، نامه اول ۱قر

 قرنتیان، نامه دوم  ۲قر

 وحنا، انجیل ی یو
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 میثاق نوینـ  فصل اول

 کتاب مقدس -الف 

مسیحیان شامل دو بخش در کتاب تحقیقی در دین یهود شرح داده شد که کتاب مقدس 
ولی   ۲ساخت. اصطالحات عهد قدیم و جدید را اولین بار پاولوس مطرح 1عهد قدیم و جدید است 

بنابر اعتقاد کلیسای . در کلیسای مسیحیت از اواسط قرن دوم میالدی بکار گرفته شده است
اسرائیل بنیمسیحیت، خداوند در دوران قدیم با ابراهیم و اعقاب او و سپس به وسیله موسی با 

ین قوم را به عنوان قوم خاص خود برگزید و در برابر نیز اعهد و پیمانی برقرار کرد و آنان را به
زمین فرستاد انجام تکالیفی موظف ساخت. در دوران جدید خداوند فرزند خود عیسی مسیح را به

را فرزندان خدا ساخته، موجب  مسیح تجدید نماید و آنان تا این پیمان را با تمام مؤمنین به
زگوکننده ی ایمان آورندگان شود. آنچه در رساالت مقدس یهودیان آمده است بارستگاری همه

عهد قدیم است که از جانب خدا الهام گردیده است. از این دید، عهد عتیق برای مسیحیان نیز 
  اهلل و مقدس و معتبر است. در چگونگی و شکل انتخاب این رساالت، بین روحانیت یهود کالمُ

 
1- Das Alte Testament (Old Test), Das Neue Testament (New Test) 

 . ۱۴/۳قرنطیاننامه دوم  -۲
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یهود بیان  و مسیحیت اختالفاتی وجود دارد که شرح تفصیلی آن پیشتر درکتاب تحقیقی در دین  
 . شده است

کننده مفهوم  اصطالح عهد قدیم و عهد جدید، که در ادبیات فارسی متداول شده است، بیان
 1شود نیست. در تورات برای این اصطالح کلمه »بریت«می واقعی آنچه در کتاب مقدس توجیه

ترجمه شده که  ۲دهد. در زبان التین این کلمه به تستامنتوممی بکار رفته است که میثاق معنی
معنی شود بریت بهمی طوری که از روایات تورات استنباطمفهوم وصیت و پیمان دارد. اما به

الحمایه معاهده نیست بلکه پیمانی یک جانبه است که طرف غالب و قدرتمند بر عامل و تحتُ
گردد و مجری می نظر قدرت فائق تعیینن قرارداد و شرایط آن، بهنماید. مفاد ایمی خود تحمیل

الحمایه خویش اسرائیل نیز خداوند ـ یهوه، این قوم را تحتُبنیدر تنظیم آن نقشی ندارد. در مورد  
ساخته و اجرای میثاقی را که خود دیکته کرده، وظیفه آنان قرار داده است. با توجه به این شرح، 

.مجموعه میثاق  ه اصطالح میثاق را به مفهوم یک چنین قراردادی بکار گیریمشایسته است ک
 : جدید از رساالت زیر تشکیل شده است

 ، ۳اناجیل چهارگانه متی، مرقس، لوقا، یوحنا -۱
 کتاب اَعمال رسوالن،  -۲
 های رسوالن،نامه -۳
 .۴مکاشفه یوحنا -۴

نامد می  ۵قدیم و جدید ( را بیبل کلیسای مسیحیت مجموعه رساالت کتاب مقدس ) میثاق
بیبل حاوی معتقدات و اصول مذهبی  .به معنی کتاب گرفته شده است  ۶که از کلمه یونانی بیبلوس
معنی میزان و مقیاس است و از شود. کانن در زبان یونانی بهمی  نامیده  ۷مسیحیان است که کانن

 دانست. اصطالح کتاب ـ که اغلب بکار برده  توان ترازوی معتقدات مسیحیانمی  این نظر بیبل را
دهد از رساالت متعدد می ای که بیبل را تشکیلشود ـ بازگوی واقعیت نیست، زیرا مجموعهمی

و مختلف ترکیب شده است که فاقد هماهنگی و نظم و ترتیبی است که فصول متعدد یک کتاب 
نشمند معاصر آلمانی و متخصص الهیات و تعلیم دا  ۸وینکن  .بایستی از آن برخوردار باشندمی  واحد

 : نویسدمی و تربیت
صورت یک کنگلومرای غیرمتجانس ترکیب شده،  ای که به»جای تعجب است، مجموعه 

   شود.« می نام کتابی که کالم خداست برداشت در بین مردم به 

 
1- Berith   2- Testamentum  3- Matthaeus, Markus, Lukas , Johannes 

4- Apocalypse (apocalypsis یونانیبه )  5- Bibel (Bible) 6- biblos (biblia)  
7- Canon   8- Wyncken   
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معنی نیکو و »انگلیون« به»ای«  انجیل از کلمه یونانی اوانگلیون، مرکب از دو قسمت 
 . در روم امپراطور را خدایگان و رستگاربخش1معنی خبر، یا خبرِ خوب و بشارت. گرفته شده استبه

 کردند که همان اوانگلیون بود. درحقیقت می بخش توجیهنامیدند و سلطنت او را مژده فرحمی
سنت درباری روم نیز قرار گرفته  توان گفت که کلیسا در انتخاب این اصطالح، تحت تأثیرمی

 است. در کتاب مقدس نیز این کلمه بکار برده شده، در رساله اشعیا آمده است : 
ای آور شادی بر فراز کوه بلند صیون صعود کن و صدایت را با قدرت بلند نما.  ای پیام»تو  

آید و با بازوی  رت می اورشلیم قاصد فرح، به شهرهای یودا بگو ... ببینید خداوند یهوه با قد
 ۹/۴۰ - ۱۰کند.« می نیرومند حکومت 

نیز به فرشته شادی و  (۷/۵۲در اینجا سخنی از بشارِت ظهور حکومت خداست. در اشعیا )
های مختلف حاکی است که این  بشارت »حکومت خدا، شاهِ اسرائیل«، اشاره شده است. بررسی

عیسی برگزیده شده حال مسیحیان این شهر، برای شرحاصطالح ابتدا در انطاکیه از طرف هیئت 
و نویسندگان این  ۲و سپس به کتاب اشعیا مربوط گردیده است. در التین، انجیل را اوانگلیوم

عیسی اولین بار نامند. کلمه انجیل برای شرح حال یا بشارت آورندگان، می ۳رساله را اوانگلیست
کلیسا، نویسندگان انجیل را حواریون و نزدیکان آنها   بکار برده شده است.  (۱/۱در کتاب مرقس )

وسیله ی این رساالت خداوند است که بهکند که مولف واقعی همهمی  و این اعتقاد را تبلیغ  مُعَرّفی
کنندگان و نویسندگان القا کرده است و آنها در القُدُس( کالم الهی را به تنظیمروح خود )روحُ

اند. درباره نظر کلیسا و بیاناتی که از سوی خبرگان و روحانیت ثبت کردهحقیقت، تقریر الهی را 
دین مسیح اعالم شده است، در کتاب تحقیقی در دین یهود مشروحاً بحث شد و برای نمونه فقط  

کنم. در کتاب جهان بیبل، نوشته پانزده استاد محقق می به دو اظهار نظر مقامات کلیسا اشاره
 نین آمده است:وابسته به کلیسا چ

»خداوند پله به پله جلو رفت. او قلمرو حکومت خود را ابتدا در بین یک قوم مشخص 
باستانی شرق که اسرائیل نام داشت برپا نمود و عظمت خود را، با ظرفیت محدود و سعی 
و کوشش مادی و زمینی او هماهنگ ساخت. این میثاق قدیمی که برای قوم اسرائیل  

اقع زمینه را برای عهد جدید مهیا کرد که در آن، میثاق قبلی به کمال معین شده بود در و
سازد،  طور تمام و کمال در عیسی ظاهر میو نهایت خود رسید. خداوند در اینجا خود را به 

 شود«. می وسیله او، آمرزش و نجات الهی برای بشر قابل دسترسی که به 

 
  

 
1- eu-angélion(Evangelium)   2-Evangelium    3- Evangelist 
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استاد الهیات و یکی از نویسندگان جهان بیبل و از خبرگان مورد اعتماد کلیسا، در  1کولز 

  :نویسدمی مختلف ۲هایتأیید نظریه کنسیل
ای باید منحصراً کالم خدا دانست که به هیچ وجه از بیان و  »این کتاب را حتی به گونه 

ویسندگان برای تحریر  قلم محرری که به او الهام شده است اثری در آن نباشد. این ن
ای اند و خداوند عقل آنها را تا پایهاراده خدمت کردهصورت ابزار بیرساالت در واقع فقط به 

مورد استفاده قرار داده است که کالم او را درک کرده و به روی کاغذ آورند. کتاب مقدس 
م الهام شده کلمه در حقیقت چیز دیگری نیست جز کالبهطور کامل و کلمهدر این حال به

توان  نمی و در آن اثری از سخن و تفکر بشری ۳از جانب خدا، از »آ«، تا مکاشفه یوحنا
  یافت«.

شود، بلکه نمی  باید توجه کرد که یک چنین اظهار نظرهایی از جانب مسیحیان عامی اعالم
های علمی عظیم و با توسط اساتید و دانشمندان خبره کلیسا در قرن بیستم و پس از پیشرفت

شمارِ رساالت کتاب مقدس اظهار شده های بیها و نارساییگوییوجود اثبات تضادها، خالف
یهودیان برخی از مُبَلّغین مسیحی معتقد بودند که نام انجیل پیشتر در رساالت مذهبی  . است

نیز بکار رفته است، اخذ  ۵که در »میشنا« مقاله یدائیم ۴آمده بوده و این کلمه از اصطالح گیلیون
از قول پاپیاس مدعی شد که انجیل متی قدیمیترین رساله کلیساست که  ۶شده است. ائوسبیوس

جیل نیز آوری و به زبان عبری تنظیم شده است و نام اناز روایات اولیه یهودیان مسیحی، جمع
دارای ریشه عبری است. امروز ثابت شده است که نه انجیل متی قدیمیترین رساله مسیحیان 
است و نه بین گیلیون عبری و اوانگلیون یونانی ارتباطی وجود دارد. نام انجیل از ابتدا به زبان 

 . یونانی و توسط مسیحیان یونانی زبان مطرح شده است
ی دو نفر از حواریون عیسی نامیده شده است. مرقس را عموزادهاناجیل متى و یوحنا به نام 

اند و لوقا را طبیب مشهوری از ، همکار نزدیک پطروس و پاولوس، رسوالن عیسی، خوانده۷برنابا
های رسوالن نامه. داندمی اند. کتاب اَعمال رسوالن را کلیسا نوشته لوقابُردههمدالن پاولوس نام 
  های اولیهاتی است که برخی از رسوالن و حواریون عیسی، به افراد و هیئتبه نظر کلیسا دستور

 
1- cools 

کنند و رأی آنان برای  می   ها و خبرگان کلیسا که در مواقع مهم اجتماع یا شورای اسقف  (council) کنسیل _۲
 اند.های متعدد، کتاب مقدس را کالم خدا اعالم کردهاالجراست. کنسیل مسیحیان الزمُ 

 .ـ مقصود حرف اول کتاب مقدس، فصل آفرینش تا انتهای کانن مسیحیت است۳
4- gylion    5- yadaim 

 های بزرگان کلیسا در فصول آتیه توجیه خواهد شد.  نام  Papias - Eusebiusـ۶
معنی پسر دلخوشی و تسلی یا مشوق آمده است. نام اصلی او یوسف ذکر شده  یا بَر ـ نبا، به  Barnabas ـ۷

  است.
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 ها به سه بخش تقسیماند. این نامهاند و طی آنها تعلیمات الزم را بیان داشتهمسیحی نوشته
 : شوندمی

( غالطیان، افسسیان، فیلیپیان، کولسیان، ۲و۱های پاولوس به: رومیان، قرنتیان )ـ نامه۱
 (.۲و۱کیان )تسالونی
شود و عبارتند از: نامه به تیموتائوس می ، که به پاولوس نسبت داده1های پاستورالـ نامه۲

 . (، تیطوس، فلیمون، عبرانیان۲و۱)
نامه یعقوب برادر عیسی، دو نامه پطروس، سه نامه  :که عبارتند از ۲های کاتولیکنامه- ۳

 اند.سی خواندهیوحنا، نامه یودا )یهودا( که او را برادر عی
مکاشفه یوحنا، شرح رویایی است که یوحنای رسول مشاهده کرده است. در مقدمه کتاب 

الوقوع آینده را به او ارائه دهد  فرستد تا وقایع قریبُمی  آمده که خداوند فرشته خود را به نزد یوحنا
و او آنچه را دیده به رشته تحریر درآورده است »تا مردم به کلمات این نبوت گوش فرا دهند و  

ی آنها به وقوع خواهد پیوست«. نسخه اصلی این کتاب که به آن عمل کنند، زیرا به زودی همه
 معنی کشف و آشکار ساختن است.شد که بهمی کالیپسیس نامیدهبه زبان یونانی تنظیم شده، آپو

اهلل طوری که دیدیم، از نظر روحانیت کلیسا کتاب مقدسـ  عهد عتیق و عهد جدیدـ  کالمُ به
کرد که می شد که شک در مطالب آن گناهی عظیم بود. تقدس این رساالت ایجاب می تلقی

صورت معتبرترین منبع مراجعه تنظیم آنها به متون کُتُب به  برای شناسایی مؤلفین و تعیین تاریخ
های کلیسا در مورد طور مشروح عوامل تزلزل برداشتنمایند. در کتاب تحقیقی در دین یهود، به

های جدیدی کتاب مقدس، مطرح گردید. این تردید موجب شد که درباره عهد جدید نیز به بررسی
های روحانیون مسیحیت درباره مؤلفین تنها نادرستی برداشت متوجه گردند. در این تحقیقات، نه

نام کانن مسیحیت، معتبر و تاریخ تألیف رساالت به اثبات رسید، بلکه مشخص شد آنچه امروز به
شود ثابت نبوده و در طول زمان دستخوش تحوالت و ترمیم و اصالحات زیادی  می شناخته

بینم به اجمال شرحی از معتقدات می ق نوین، الزمپیش از بررسی رساالت میثا. گردیده است
نظر خوانندگان روحانیت کلیسا درباره عیسی بنیانگذار مسیحیت و چگونگی پیدایی این دین را به

عیسی و فعالیت او در اناجیل چهارگانه مطرح گردیده است. به عیسی تحریر و حال شرح .برسانم
توان در شمار انبیاء صاحب کتاب نمی  شود و او رانمی  داده   گونه رساله و کتابی نسبتیا تقریر هیچ

  بُرد.نام

 
 مسیحی گرفته شده است. به معنی شبانان یا رهبران جوامع   Pastores که از کلمه Pastoral ـ۱
که در اینجا کاتولیک به معنی عمومی و همگانی در برابر خاص بکار برده شده   Katholische Briefe ـ۲

 اند.ها برای افراد معینی تنظیم نشده و جنبه عمومی داشته است، چون این نامه 
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ای که به دوران بسیار اناجیل، توسط روحانیت کلیسا، در شرح حوادث کوتاه و قصه گونه 
شود، تنظیم گردیده است. این چهار انجیلی که امروز می محدودی از زندگی عیسی نسبت داده

اند از آغاز مشخص نبوده و پس از  انن کلیسای مسیحیت پذیرفته شدهدر شمار رساالت مقدس ک
اند. حتی اعتبار این روایات نیز در یک زمان مشاجرات فراوان، از بین آثار متعددی انتخاب گردیده

تثبیت نشده است، بلکه در طی چند قرن به تدریج مورد توافق قرار گرفته است. گزینش چهار 
واحد نشان اختالف و تضادی است که در مطالب آنها وجود دارد. سه   یکتاب به جای یک رساله

 توان گفت که دارای دیدگاه مشابهیمی ای به هم شبیهند وانجیل متی و مرقس و لوقا تا اندازه

اند. نامیده 1اند. به همین جهت، این اناجیل را سینوپتیکگرفتهباشند و تقریباً از یک منبع بهرهمی

  ۳یونانی به معنی هماهنگ و مشابه گرفته شده است. هردر ۲ح از کلمه سینوپسیساین اصطال
، این سه انجیل همدید را، از ۱۷۹۸متفکر آلمانی قرن هجدهم از اولین اندیشمندانی بود که در 

 . انجیل یوحنا جدا کرد
 در اناجیل، عیسی همان مسیح موعود یهودیان است که کتاب مقدس ظهور او را بشارت 

 شود:می دهد. در انجیل متی، تولد عیسی بالمقدمه چنین بیانمی
وسیله  »مریم مادر عیسی که به عقد یوسف درآمده بود، پیش از آنکه به خانه شوهر رود به 

خواست مریم را در بین مردم رسوا  نمی   القُدُس آبستن شد. یوسف که مرد نیکوکاری بود و روحُ
کند تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود. یوسف هنوز در این فکر بود که فرشته خداوند در  

ای یوسف پسر داود، از بردن مریم به خانه خود مترس. زیرا خواب به او ظاهر شد و گفت : 
اهد آورد و تو او را عیسی خواهی  القُدُس است. او پسری به دنیا خوآنچه در رحم اوست از روحُ

نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد »این همه واقع شد تا آنچه خداوند  
وسیله نبی اعالم کرده بود به انجام رسد« بنگرید باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و به  به

 ۱۸/۱-۲۳. ۴او نام عمانوئیل ) خدا با ما ( خواهند داد«

باره، در کنار  در انجیل مرقس از گذشته عیسی و حتّی تولد او هیچ سخنی نیست و او یک 
ای شبیه به انجیل متی است. در مورد اختالف کند. روایت انجیل لوقا تا اندازهمی  رود اردن ظهور

د  این روایات، بعداً بحث خواهد شد. از دوران کودکی و نوجوانی عیسی، فقط در انجیل لوقا چن
شود که عیسی، در سن دوازده سالگی به اتفاق می  ای بیان شده است. در این انجیل روایتجمله

 که به قصد مراجعت، اورشلیم را ترکروند و هنگامیمی والدینش، در عید فصح به اورشلیم
برند یم شود که عیسی با آنها نیست. در بین راه به غیبت عیسی پینمی کنند، کسی متوجهمی

  و باز

 
1- Synoptic    2- Synopsis    3- Joh Gottfr Herder 

 گرفته شده است.  ۱۴/۷اب اشعیا این قطعه از کت _۴
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کند های یهودی پرسشی مییابند که از ربی می گردند و پس از سه روز جستجو او را در معبد می
  ۴۱/۲ -  ۵۲و آنها از هوش سرشار او درحیرتند. عیسی با والدینش به ناصره بازمی گردد. 

در رود اردن   1سالگی توسط یحیای تعمید دهندههر سه انجیل، تعمید عیسی را در سن سی

شود و صدایی از آسمان به می دهند و در این حال، روِح خدا به شکل کبوتری ظاهرمی گزارش
گوید: »این پسر عزیز من است که از او خشنودم«. ظهور عیسی در کنار می رسد کهمی گوش

عمید به وسیله روح شود، او بنا به روایات این اناجیل، پس از ت می رود اردن بدون مقدمه گزارش
یهودیان یا شیطان(، آزمایش گردد. عیسی  ۲شود تا توسط ابلیس )دیابولسمی خدا به بیابان برده

آشامد. می  خورد و نهمی  بَرَد و در تمام این مدت روزه گرفته، نه چیزیمی  چهل روز در بیابان بسر
 . گرددیروزمند باز میهای شیطان مقاومت کرده و باألخره پاو در برابر وسوسه

های مختلف و ارائه دیگر روایات اناجیل سینوپتیک، شرح چند برخورد عیسی با افراد و گروه
گیرها معجزاتی است که باید مسیحا بودن او را تثبیت نماید. اغلب این معجزات، شبیه اَعماِل جن

 کند و آنان را شفامی خارج ۳زده و دیوانهو رماالن قدیم است. او دیوان را از درون بیماران جن
 ها را درمانزدگان و الل سازد. مفلوجین، جذاممی دهد، نابینایان را بینا و ناشنوایان را شنوامی
رود می کند، بر روی آب راهمی ای را زندهو مرده نماید. عیسی به معجزات جالبتری نیز اقداممی

کند و بار دیگر با پنج گِرده نان، پنج هزار می هزار نفر را سیرو با سبدی نان و چند ماهی، چهار 
شود که تعلیمات می  ها و اشاراتی بیاندهد. در بین این معجزات، از زبان عیسی مثلمی  نفر را غذا
شوند که عبارتند می  دهد. همراهان عیسی، دوازده نفر شاگردان و حواریون او نامیدهمی  او را ارائه

شمعون معروف به پطروس و برادرش آندریاس، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا، فیلیپُس،   ۴:از
یعقوب، یهودای ، یهودا بن۵گیر ،یعقوب بن حلفی، توماس، شمعون غیوربرتولما، متای باج

 اسخریوطی. 
یعقوب نام تدی ذکر شده است. در انجیل مرقس عیسی به در انجیل متی به جای یهودا بن

آید که دهد. از روایات مختلف چنین برمیمی یعقوب و برادرش یوحنا، لقب بوانرجس یا رعدآسا
  غیر از متی، مأمور جمع مالیات، دیگر حواریون مردانی از طبقه عامه و بیشتر از ماهیگیران

 
1- Diabolus 

 . اَنه = دیوخانه. بیماری که دیو در او خانه کرده است -دیوانه = دیو  ـ۲
3- Simon Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomaeus, Mattaeus, 
Thomas,(Thaddaeus) Simon Zelot, Judas, Judas Iskariot(Alphaeus). 

 . معنی غیور، نام فدائیان و انقالبیون یهودی استبه  zelot زلوت ـ۴
5- John the Baptist (John der Taufer) 
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های  دناند. عیسی به شاگردان خود نیز قدرت اِعمال معجزه، اخراج ارواح ناپاک و دیوان از ببوده  
های دهد از سرزمینمی (، او به آنها فرمان۱/۱۰کند ) متی می بیماران و شفای امراض را عطا

غیر یهودیان عبور نکنند و به شهرهای سامریان وارد نشوند و فقط گوسفندان گمشده خاندان 
اختیار اسرائیل را مالقات و به آنان اعالم کنند که پادشاهی آسمانی نزدیک است. آنها حتی 

بدانید پیش از آنکه به تمام شهرهای اسرائیل بروید پسر  (،۸/۱۰یابند ) متی  می  احیای مردگان را
ای از شما را خواهند کشت... اما مویی از سر شما کم آنها عده (،۲۳/۱۰انسان خواهد آمد ) متی 

 .  ۱۶/۲۱  - ۱۸نخواهد شد !! لوقا 
شود تضادهایی وجود دارد که در جای خود تجزیه و  می در تعلیماتی که به عیسی نسبت داده

تحلیل خواهد شد. اما در همه رساالت مخالفت شدید عیسی با روحانیت یهود، فریسیان، صدوقیان 
گردد و موعظه او بر علیه تعلیمات معبدی و شعائریشان می و مالیان و معلمین شریعت تأکید

نامد، بلکه پیوسته به پسر نمی اه خود را مسیحگدر اناجیل همگون، عیسی هیچ. شودمی بیان
گوید. فقط می صورت سوم شخص، از پسر انسان سخنکند و غیرمستقیم و بهمی انسان اشاره

، ۱۳/۱۶شود. متی می بار از دهان پطروس، عیسی به نام »مسیح پسر خدای زنده« مَُعرّفییک
 . ۱۸/۹، لوقا ۲۷/۸مرقس 

دهند و موطن اصلی می را جلیل ) گالیله آ(، در شمال فلسطین گزارشمنطقه عمل عیسی 
ی کوچکی در همین منطقه ذکر شده ـ که اتفاقاً در شمال سامره قرار دارد او ناصره )نازاره( قریه

در انجیل از گردش عیسی در شهرها و  شناختندمی ای که یهودیان مقر خوارج و مُرتدینـ ناحیه
شود، ولی اغلب نام و مسیر مشخصی را که قابل بازسازی باشد، می سخن گفته قصبات اسرائیل

شود، ولی خواهیم می کند. سفر عیسی به صیدون، کفرناحوم، دکاپولیس، یودا ... مطرحنمی ذکر
  نمایدمی دید که توجیه مسیر او، تخیلی بودن این سفرها را بیشتر تثبیت

شود می کند و به اتفاق حواریون وارد این شهرمی اورشلیم حرکتباألخره عیسی به سوی 
اند تصمیم به پردازد. کاهنان یهودی که از فعالیت عیسی به وحشت افتادهمی و در معبد به تعلیم

کنند و با می گیرند و یکی از شاگردانش به نام یهودایِ اسخریوطی را تطمیعمی برانداختن او
نمایند. در شب عید فصح، پس از آنکه می ه نقره او را راضی به تسلیم عیسیپرداخت سی سک

روند. بنا به گزارش انجیل، در  می کنند، به کوه زیتونمی عیسی با شاگردانش شام عید را صرف
گیرد و به شاگردان می  بیند »ترس و وحشت او را فرامی  این حال که عیسی مرگ خود را نزدیک

در این   (،۳۷/۲۶، متی  ۳۳/۱۴گوید روح من از شدت غم نزدیک به مرگ است« )مرقس  ی م  خود
 ای از آسمانحال فرشته
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کند، ولی عیسی باز هم در حال ترس و اضطراب به دعا پرداخته، می ظاهر شده و او را تقویت 
 ۴۳/۲۴چکد. لوقا می های خون از او فروطوری که عرق چون دانهبه

دهد بسیار خام و  می ت و اضطراب و ترس و لرزِ خدایی که فکر مردن او را آزارطرحِ وحش 
شود. شرح می  ها فراوان یافتکند، ولی در رساالت کانن کلیسا از این ناهماهنگیمی  عامیانه جلوه

 آید که عیسی را به خوبیاز روایات مختلف چنین برمی. خیانت یهودا نیز بسیار نارساست
شود که: »من هر روز در  می  اند. هنگام دستگیری عیسی نیز، از زبان او صریحاً تأکید ختهشنامی

همچنین در متی و مرقس   ۵۳/۲۲معبد با شما بودم و شما دست به طرف من دراز نکردید« )لوقا  
و یوحنا(. با وجود این سرشناس بودن عیسی ـ که الزمه رسالت او نیز بوده است ـ خیانت یهودا 

گذارد وقتی به عیسی نزدیک شدند عیسی را خواهد  می  شود: که او با کاهنین قرارمی  روایت  چنین
بوسید و با این عمل او را مشخص خواهد ساخت تا عیسی را بشناسند و دستگیر سازند )متی 

 شناخته است!!نمی گویی هیچکس او را (. ۴۸/۲۶
ه علت استقامتش لقب پطروس پس از دستگیری عیسی همه یارانش، حتى شمعون که ب

کنند. شمعون پیش از فرار، سه بار می زبان عبری، یا سنگ خارا( گرفته بود، فرار)کفاس به
کند که: »لعنت خدا بر من اگر می شناسایی خود را با عیسی انکار نموده و حتی سوگند دروغ ادا

(. به روایت انجیل، یهودا از کار خویش پشیمان شده و خود را ۳۴/۲۶این مرد را بشناسم« )متی 
در زمینی که با سی سکه نقره خریده  (،۱۸/۱الن)کند، ولی به روایت َاعمال رسومی  با طناب خفه

همین جهت ریزد. »بهمی  هایش بیرونشود و تمام رودهمی  بود با سر سقوط نموده و از میان پاره
 نامند«.می آن قطعه زمین را تا امروز »حقل دما« یا مزرعه خون

یافا« مستوجب مرگ عیسی در شورای عالی بود، در حضور کاهن اعظم اورشلیم به نام »ق
شود و چون صدور حکم اعدام فقط از اختیارات حکّام روم بود او را به فرماندار رومی می شناخته

شود و می دهند. در انجیل نظر پیالتوس مخالف اعدام عیسی ارائهمی به نام پیالتوس تحویل
ش، اجباراً حکم مرگ فقط در نتیجه اصرار یهودیان و ترس از شورش آنان، برخالف میل قلبی

نام نهند و در مکانی بهمی عیسی را تازیانه زده، تاجی از خار بر سرش. نمایدمی عیسی را صادر
آویزند. مردم به استهزاء عیسای آویخته بر چلیپا پرداخته می  معنی جمجمه، به صلیب»جُلجُتا«، به
یین آی و خود را نجات ده. مالیان یهودی  دهند که اگر پسر خدایی از صلیب پامی و او را دشنام 

گویند: تو که میخواستی دیگران را نجات دهی، اکنون قادر به رها  می  کنند ومی  نیز او را مسخره
 ساخت. عیسی از می داشت آزادت می ساختن خود نیستی. اگر خداوند تو را دوست
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آورد: »ایلی، ایلی و سپس دو بار فریاد برمی  مانَدمی  نیمروز تا ساعت سه بعدازظهر بر روی صلیب  
 .سپاردمی لَماسَبَقّتَنی« یعنی »خدای من، خدای من چرا مرا ترک کردی ؟« و سپس جان

کس، حتی مادرش، شاهد مصلوب ساختن بنا به روایت انجیل از اقوام و شاگردان مسیح، هیج
کردند از دور ناظر جریان  می اهیاو نبوده و فقط چند زن که برای خدمت به عیسی او را همر

های مریم مجدلیه، که عیسی او را شفا داده بود و مریم مادر  اند. در بین این زنان به نامبوده
پس از مرگ عیسی، مردی . یعقوب و یوسف اشاره شده است که غیر از مریم مادر عیسی است

سد عیسی را به او واگذار کنند. او  کند جمی توانگر به نام یوسف اهل رامه، از پیالتوس تقاضا
دهد و سنگ بزرگی بر روی گور می کالبد عیسی را در کتانی پیچیده و در مقبره خویش قرار

گذارد. چون عیسی در دوران حیات خود اعالم کرده بود پس از سه روز زنده خواهد شد، مردم می
پیروان عیسی جنازه او را ندزدند و گمارند تا با اجازه پیالتوس، پاسدارانی به محافظت گور می

ادعا کنند که او از گور برخاسته است و به این ترتیب، مردم را بیشتر از اول فریب دهند. متی  
۶۶-۵۷/۲۷  . 

 تدفین عیسی در روز پیش از »سبت« ـ که روز آخر هفته یهودیان یا شنبه است ـ انجام
روند. می  گیرد. در صبح روز اول هفته یا یکشنبه زنان برای تدهین جسد عیسی به مقبره یوسفمی

دهد و فرشته خدا از آسمان نازل شده، سنگ عظیم را از روی گور می  لرزه شدیدی رخناگاه زمین
د عیسای مصلوب گویمی دهد ومی ُبرده، گور خالی را نشانکشد و به دو مریم ناممی کناریبه

زنده شده و دیگر اینجا نیست. بروید به شاگردان او بگویید که عیسی به جلیل خواهد رفت.  
کند که به تمام می  شود و حواریون را مأمورمی  عیسی بعداً به مریم مجدلیه و شاگردان خود ظاهر

گیرد نجات خواهد یافت   نقاط دنیا بروند و این مژده را اعالم کنند »کسی که ایمان آورد و تعمید
 شود. می و آنکه ایمان نیاوَرَد محکوم خواهد شد«. عیسی سپس به آسمان باال برده

، در اولین یکشنبهِ پس از 1در کتاب اَعمال رسوالن عیسی پس از رستاخیر ـ که بنام استرن

پس به آسمان  ماند و سمی  شود ـ چهل روز در بین حواریونمی بدر ماه اول بهار جشن گرفته
، ۳، که در ضمن عید یهودیان و یاد بود میثاق سینا است۲شود. در روز پنجاهم رستاخیزمی برده
  .شناسدمی شود و کلیسا این روز را آغاز حیات خودمی القُدُس به حواریون داخلروحُ

 
 که در ضمن همان عید فصح یا پساخ )پسح ( یهودیان است.  Ostern (Easter) ـ۱
شود. می ز پس از عید فصح برگزارآوری محصول که پنجاه رو عید گلریزان و یا عید جمع  Pentecoste ـ۲

 نامند که همان پنجاهه است.  می Pfingsten عیسویان این روز را 
 . ـ در مورد اعیاد یهودیان و میثاق سینا به کتاب تحقیقی در دین بود مراجعه شود۳
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ز شرح ای از شرح حال عیسی در سه انجیل همگون. در این اناجیل، غیر ااین بود خالصه 
های معجزات عیسی و خارج ساختن اجنه و دیوان از کالبد بیماران و بیان اَمثَله و اشاراتی صحنه

یابیم. نمی  ای درباره سرگذشت عیسیکه در جریان تحلیل تعلیمات او بیان خواهد شد، مطلب تازه
قد ارزش و حال یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه تذکراتی فاها شرحاصوالً گزارش اوانگلیست

نویسی برای جلب توجه مسیحیان است. این روایات، نتیجه کوشش مؤمنینی است کیفیت تاریخ
اندکه در باطن و که برای توجیه شخصیت خیالی مورد ستایش خویش، به خلق هویتی پرداخته

ذهن آنان شکل گرفته و رنگ معتقدات آن دوران را یافته است. این راویان توجهی به تاریخی 
نمودند. مؤمنین به می تن این شخصیت نداشنداند، زیرا او را برتر از واقعیات تاریخی تصورساخ

اند تا هویت عیسی را، با  کتاب مقدس و معتقدین به معجزات و عالم ماوراء سعی کرده
صورت تنها منبع آسمانی که متکی بر نبوت و رسالت های کتابی که در آن محیط، بهپیشگویی

اش، معجزات او را آرایش العادهذیرش بوده، منطبق سازند و برای اثبات شخصیت فوقالهی مورد پ
دهند. گزارش این مؤمنین، درباره زندگی منجی و رهبری به نام عیسی، فقط شامل چند صحنه  

 مُقطع و کوتاه است که بیشتر رنگ قصه و خیالپردازی دارد تا وقایع تاریخی.
اند، حدود یک سال فعالیت زنند که راویان در نظر داشتهمی  حدسمحققین از اشارات اناجیل  

عیسی مأموریت خود را  ،۲۳/۳. بنا به گزارش انجیل لوقا 1عیسی را در چند حادثه خالصه کنند

درسی سالگی آغاز کرده است و در این صورت هنگام مرگ سی و یک ساله بوده است. واقعیت 
 ی حتی یک ماه شخصیتی واقعی را نیز ارائههم پیوستهبه  حال آن است که حکایات اناجیل، شرح

توان چنین خالصه  معتقدات کلیسای مسیحیت را ـ که بر میثاق نوین متکی است ـ می . دهدنمی
 : کرد

اهلل و حقیقت مطلق است. در فصل آفرینش این کتاب، خداوند کتاب مقدس یهودیان کالمُ
زیست می  کند. آدم که در باغ بهشتمی  ه درخت معرفت منعپس از خلقت آدم، او را از خوردن میو

مرگ و ابدی بود ولی چون به تحریک مار )شیطان( و همسر خود حوا، از میوه درخت معرفت  بی
خورد و خالف امر خداوند رفتار کرد از بهشت بیرون رانده شد و به فنا و مرگ محکوم گردید. به 

آمدند. گناه آدم، موجب خشم خدا می ها در تولد گناهکار به دنیاسبب این گناه اولیه، تمام انسان
 و تهدید بشر به مرگ ابدی در جهنم شده بود. انسان به خودی خود قادر نبود

  

 
ـ بعضی اشارات اناجیل، که بعداً به آنها اشاره خواهد شد، حاکی از سه سال فعالیت عیسی است. ولی اصوالً ۱

 باید در نظر داشت که ماه و سال برای راویان مطرح نبوده است.  
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توانست این گناه را از وجدان انسان پاک سازد. پس از می به رستگاری دست یابد و فقط خدا   
اوند بر بشر رحمت آورد و پسر خویش را ـ که مظهر  مدتها برای آنکه روح انسان پاک شود، خد

ماهیت خود او بود ـ از آسمان به زمین و در سرزمین فلسطین، موطن تورات فرستاد که به و هم
صورت قربانیِ گناه )که در دین یهود از شکل انسان درآید و تحمل درد و رنج نموده و سپس به

ا برای گناهی که به وسیله یک آدم تحقق یافته، شعائر بسیار مهم است(، بر صلیب کشته شود ت 
نما نیز، در قالب یک انسان کفاره داده شود. این خدا ـ انسان، تالحظه وسیله یک خدای آدم به

سوی پدر خویش به آسمان برده شد تا در  مرگ، طرح خدا را اجرا کرد و پس از آن مجددا به 
 خدازاده ایمان آوَرَد و به نام او تعمید گیرد،  دست راست پدر جای گیرد. حال هر که به این خدایِ

 یابد.می شود و پس از مرگ در زمره رستگاران، به حیات ابدی دستمی از این گناه اولیه پاک
عیسی همان مسیحی است که در کتاب مقدس ظهور او اعالم شده بوده است. همه حوادثی  

ینی شده بود. او پس از صعود به آسمان، بکه برای عیسی رخ داد، عیناً در کتاب مقدس پیش
 های مسیحی و هنگام تعمید مسیحیان اثرالقُدُس، »روح خداوند«، در هیئتوسیله روحُبه

گذارد. معاندین کلیسا از گناه اولیه رهایی نیافته و پس از مرگ نیز رستگار نخواهند شد. در می
اکنون نیز در شود. این بیانیه که هممی یدهبیانیه اعترافی مسیحیان اثری از این اصول عقاید د

 :1بایستی تکرار گردد چنین استمی روزهای یکشنبه و اعیاد کلیسا

ـ ما، به یک خدا معتقدیم، پدر قادر متعال که همه چیز را خلق کرده است، آسمان و زمین، ۱
 .دنیای محسوس و نامحسوس

مولود خداوند، از پدر در اَزَل متولد شده.   ـ ما معتقدیم به یک خداوندگار عیسی مسیح، پسر۲
 خدا از خدا، نور از نور، خدایِ حقیقی از خدایِ حقیقی. 

 ماهیت با پدر است و به وسیله او همه چیز خلق شده است. ـ مولود نه مخلوق، که هم۳
د  ها و برای رستگاری ما، او از آسمان نزول کرده است. ) در اینجا بایـ به خاطر ما انسان۴

 .بایستی زانو زد و به سجده افتاد(می تعظیم کرد. در اعیاد تولد و ظهور مسیح
القُدُس، قالب جسمانی یافته و انسان شده است. او برای او از مریم باکره و به وسیله روحُ ـ۵

 .ما مصلوب شد، در دوران پونتیوس پیالتوس
برخاست، آنگونه که کتاب خبرداده ـ تحمل درد کرد و مدفون شد و در روز سوم از گور ۶

  . بود و به آسمان صعود کرد

 
دهد، همه مسیحیان موظف به ادای این بیانیه و اعتقاد  می   که به التین »من معتقدم« معنی (Credo) ـ کردو ۱

 به مفاد آن هستند.
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ها ومردگان را ـ او در طرف راست پدر نشسته است و دوباره با جالل خواهد آمد تا زنده۷
 . داوری کند. حکومتش پایان نخواهد داشت

بخشد، که منتج از پدر و پسر می القُدُس معتقدیم که خداوندگار است و حیات ـ ما به روح۸ُ
وسیله یابد، که از دهان انبیاء سخن گفته است. بهمی  شود و جالل می  است و با پدر و پسر ستایش

 .1کلیسای مقدس کاتولیک و آپوستولیک )وابسته به حواریون(

ت ـ ما به یک تعمید معتقدیم، برای بخشش گناهان، ما در انتظار رستاخیز مردگان و حیا۹
 .جهان آینده هستیم. آمین

 تاریخ تألیف و اعتبار رساالت کانن مسیحیت -ب 

داری بین مسیحیان، در توجیه های مسیحی، اختالفات ریشههر چند از آغاز تشکیل هیئت
)جنبش اصالح دینی( و تحول  ۲و تفسیر اصول اعتقادی ظاهر گردید، ولی تا قبل از رفورماسیون

داد در تقدس و اعتبار کانن مسیحیت شک کند و این می خود اجازهفکری اروپا، کمتر کسی به 
 تردید را منتشر سازد. اولین عاملی که موجب تقویت شک و ناباوری مؤمنین صاحب اندیشه

شد، وجود تناقضات و اختالفات فراوان در این رساالت بود، که حتی در قرون اول مسیحی می
ها ارائه ای برای این نارساییکنندهنیز، مورد بحث پدران کلیسا قرار گرفت، بدون آنکه دالیل قانع 

 . شود. ما در طرح تناقضات کانن، بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت
نام . اجیل را باید اولین گزارشات درباره عیسی و پیدایش مسیحیت دانستطور معمول، انبه

ایست و حتی برخی از آنها را به دوران فعالیت عیسی و ترکیب این رساالت نیز مؤید چنین فرضیه
شویم که اصواًل می با مطالعه دقیقتری از دوران تشکیل این روایات، متوجه .سازندمی منسوب 

چگونگی ظهور مسیحیت، متعلق به قرن اول میالدی وجود ندارد. در تأیید این هیچ گزارشی از 
 :نماییممی توان ارائه داد که ما به چند نمونه اشارهمی واقعیت شواهد متعددی

شود ـ به گواهی می حواریون و شاگردان عیسی ـ که این رساالت به آنها نسبت داده -۱
اند که در آن ادوار تحریر و ثبت وقایع برایشان امکان عامی بودهها، مردانی ساده و همان نوشته

شوند، می ( شاگردان عیسی از سادگی در حدّ کودکان وصف ۲۱/۱۰نداشته است. در انجیل لوقا )
( آمده: خدا امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و  ۲۵/۱۱( و متی )۴۲/۹در انجیل مرقس )

 کند که همراهان عیسیعیسی(، آشکار ساخته است. پاولوس تأیید می دالن )شاگردانبه ساده
  

 
1- Apostolik    2- Reformation 
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شمارند می معنیاند و نه حکیم، بلکه خداوند آنچه را جهانیان پوچ و بیزاده بودهنه نجیب  
در اَعمال رسوالن، .  (۲۶/۱-۲۸)  ا)شاگردان عیسی (، انتخاب کرد تا نیرومندان را شرمنده سازد قر

(. اصوالً در ۴)/۱۳شوند.  می  حاً مردانی ساده و درس نخوانده و عامی مَُعرّفیحواریون عیسی صری
دادند و در بین مردم می  آن زمان اهل کتابت را کاهنان و روحانیون و افراد هیئت حاکمه تشکیل

اند، به خصوص ماهیگیران و کارگران که شاگردان عیسی از آن جمله توصیف شدهعادی، به
نویسد: می محقق انگلیسی 1ن وجود نویسنده و گزارشگری را تصور نمود. گرانتتوامی ندرت 

وجه هیچ»تعلیم نویسندگی در آن زمان برای مسیحیان تهیدست ) نظیر شاگردان عیسی (، به
شد و انجام چنین امری از می گران تمامخصوص که آموختن این هنر بسامکان نداشت، به

 رفت«.نمی فقیری بودند ـ انتظار پیروان عیسی ـ که مردان
طوری که در کتاب نویسی و ثبت وقایع مذهبی در آن زمان شایع نبود و بهاصوالً گزارش  -۲

ها و مالیان و معلمین شریعت یهود تحقیقی در دین یهود تشریح شد، حتی در بین کاهنان و ربی
سینه و روایات شفاهی معمول بود. که از هنر نویسندگی بهره داشتند، تعلیماِت سینه به 

گردید می های میشنا و تلمود بر همین روایات شفاهی ـ که قرنها سینه به سینه منتقلمجموعه
ـ بنا شد و تازه هزار سال پس از تبعید یهودیان تحریر و تثبیت گردید. اصوالً انتقال زبانی و 

 سطین بود. خصوص فلشفاهی روایات مذهبی، یک سنت دیرینه شرق و به
نویسی حواریون و یا ای به گزارشحتی در هیچیک از رساالت کانن کوچکترین اشاره -۳

 تقریر دستوراتی از جانب عیسی و تکلیف به شاگردان خود برای تحریر و ضبط آنها، نشده است

 . خود عیسی هم به گواهی تمام آثار مورد تأیید کلیسا خطی ننوشته است.
نویسی و گزارش وقایع قرابت با بیوگرافی نویسی شباهت و نه با تاریخ اناجیل اصوالً نه -۴

برای اولین بار تشریح نمود در این  ۱۸۴۲محقق آلمانی در  ۲طوری که برونو باوئردارند، بلکه به
دارند این   رساالت یک ایده مذهبی تمام حوادث را تحت تأثیر قرار داده است و نویسندگان سعی

 نویسی نظر داشته باشند.نند، بدون آنکه به تاریخایده را تبلیغ ک
طوری که در فصل هشتم، موضوع »پایان جهان و حکومت خدا« تشریح خواهد شد، به -۵

دیدند.  می حواریون و اطرافیان عیسی همگی در انتظار حکومت خدا بودند و آخرالزمان را نزدیک 
 در اناجیل بارها تکرار .کردندنمی احساس آنها احتیاجی به ثبت وقایع و تحویل آن به آیندگان

 شود که حتی در همان نسل عیسی، مردم شاهد حکومت خدا و ظهور پسر انسانمی
  

  

 
1- R.M. Grant         1- Bruno Bauer 
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خواهند بود. مسلم است که با چنین برداشتی، تخریر بیانات عیسی و ثبت حوادث به هیچ وجه 
 . رسیده استنمی ضروری بنظر

  1الوقوع او بودند که »پاروسیا«ان به امید بازگشت قریبُحتی پس از مرگ عیسی، مسیحی  -۶

نویسد: می رسد. گرانتنمی شد. پس در این ایام نیز تحریر حوادث منطقی به نظرمی نامیده
شد که حتی به تنظیم و تدوین شرح وقایع می الوقوع عیسی، مانع از این»انتظار بازگشت قریبُ

 بیندیشند«.
اند اند و خارج از فلسطین به تألیف این رسائل پرداختهنویسندگان اناجیل، یونانی زبان بوده  -۷

و مرقس  (۳۱/۱۳شرایط جغرافیایی فلسطین آشنایی نداشتند. در متی )و برخی از آنان حتی به
شود که پرندگان در میان  به درخت بزرگی مُبَدّل می ( دانه خردل ۱۸/۱۳( و لوقا )۳۰/۴)

 (۱۲/۵ای بیش نیست. در مرقس )کنند، در حالی که خردل در فلسطین بوتهمی  هایش النهشاخه
ها شود و در متی و لوقا نیز گله بزرگی از خوکمی از گله خوکی شامل دوهزار رأس سخن گفته

داری آن در بین یهودیانِ وک و تحریم پرورش و گلهگردد. با علم به نجس بودن خمی مطرح
آمده است: »عیسی از سرزمین  فلسطین، چنین روایتی مُعَّرف عدم توجه راویان است. در مرقس

(. ۳۱/۷صور )تیروس( بازگشت و از راه صیدون و دکاپولیس )دَه شهر( به دریای جلیل آمد )
و دریای جلیله در جنوب تیروس قرار دارد.  ی دریای مدیترانهصیدون در شمال تیروس در کناره

ای در جنوب این دریاچه است. با نظری به نقشه قدیم فلسطین، ناآشنا بودن دکاپولیس منطقه
 سازد. در مرقس به مکانهایی در اطراف اورشلیم اشارهمی راوی به جغرافیای فلسطین را مسلم

نویسنده حتی با آداب و شعائر یهودیان آشنا نیست   ( و۱/۱۱کند )نمی  شود که با واقعیت تطبیقمی
های دقیق ثابت شده است که این رساالت خارج از فلسطین رفته با بررسیهم(. روی۳/۷)مرقس  

خصوص انجیل مرقس که قدیمیترین این رسائل اند. بهو اکثراً به وسیله غیریهودیان تنظیم شده
 . دهدمی رائهگیری ااست، شواهد بارزی برای چنین نتیجه

شود. برای کنیم که حکایت از حوادثی در گذشته دور میمی در اناجیل به اشاراتی برخورد -۸
(. باز ۸/۲۷شود« )می مثال در متی آمده: »به این دلیل آن زمین تا به امروز مزرعه خون نامیده

هم آمده است: »این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است«. محققین آشنا به ادبیات 
تواند از زبان وجه نمیهیچاشاره به فاصله زمانی دوری است و بهقدیم معتقدند که این تذکرات، 

حواریون عیسی بیان شده باشد. در متی آمده است: »از هابیل معصوم تا ذکریا فرزند برخیا ـ که 
  (. بسیاری از محققین ۳۵/۲۳او را در معبد کشتند ـ خون همه نیکمردان بر گردن شماست« )

 
1- Parousia 
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 تحقیقی در دین مسیح

  ایزکر 1وسفوسیاشاره شده که بنا به گزارش  یالدیم ۶۸ای در سال به حادثه نجایدر ا معتقدند 

 :ردیگمی جهینت ۳شمیدل  لیبا اشاره به تحل ۲در معبد کشته شده است. ولز ایفرزند برخ ،ینام
 یگرید  یایباشد. زکر  یت مورد نظر م  یایتواند همان زکردر معبد کشته نشده و نمی  ینب  یایزکر

است نه   ایهوی: اوالً فرزند دهی( در معبد به قتل رسکلیهم که طبق گزارش کتاب مقدس )کرون
نبوده   یس یاز ع  شیپ  دیو یقیناً آخرین شه   دهیبه قتل رس  الدی از م  شیپ  ۸۰۰پسر برخیا، ثانیاً او در  

 ۷۰در سال  میاورشل بیپس از تخریقیناً گزارش،  نیکه ا رندیگمی جهیاشارات نت نیاست. از ا
 نوشته شده است. یالدیم

 سندگانیپس از آنکه نو  یکه او مدت   ندکمی  قیصریحاً تصد  سندهیدر مقدمه انجیل لوقا، نوـ  ۹
کرده  میکتاب خود را تنظ گرانیو مطالعه آثار د یپرداخته بودند از بررس ینگارعیبه وقا یاریبس 

 زیگیری کرده است. کتاب نبهره یکس  نیحوادث بوده و نه از چن نیا ینیو او نه خود شاهد ع
گردد. آغاز می ـ بوده    نیو نه ساکن فلسطاالصل  یهودی که مسلماً نه    ـ  ۴لوسیتئوف  جناب ینام عالبه

پرداخته به  شیی خورساله میبه تنظ یمرقس و مت لیاناج سندگانیمُصَنّف هم که پس از نو
داد( و هم ها را نمیدر آن  دنظریه است )اگر نه به خود اجازه تجدرساالت معتقد نبود نیتقدس ا

به  حیمس  ونیو همزمان با حوار یالدیتوانسته در قرن اول مگذشته نمی لیتأخر بر اناج لتبه ع
 خود پرداخته باشد. لیانج نیتدو

دست آمده که به علت به یآثار ر،یصغ یایدر غرب آس ۶سیپولرایاسقف ه ۵اسیاز پاپـ ۱۰
  ۱۴۰)در حدود  تقابل اعتماد اس شتریب یراو ت یبودن به زمان تألیف اناجیل و شخص کینزد

  رشیهایی وجود داشته که هنوز مورد پذلیکه در دوران او انج دیآیگزارش برم نی(. از ایالدیم
 نیاز ا شیب یشفاه ات یکه به روا ندکمی دیاند. خود او صریحاً تأکقرار نگرفته بوده یعموم

 :سدینو. او میندکرساالت اعتماد می
نخواهد کرد، به   یاریچندان به من  دیآدست میمعتقد بودم که آنچه از کتابها به من»

 شود«. جا مانده مفهوم میزنده و به  کلمات آنسان که از

ها را ها چندان اعتماد نکند، یقیناً مؤلف آناین نوشتهبه اسیچون پاپ یتیکه شخصهنگامی
 نیکوچکتر اس،یچون پاپ یاست. اگر اسقف دادهنمی صیها تشخآن کانینزد ایو  ونیحوار

 
  

 
 .یهودیم( مورخ معروف  ۹۵ـ  ۳۷) Flavian Josephus ـ۱

2- H. Wells    3- Schmiedel    4- Theophilus 

 .کارپ پولی  کانیاز نزد یگیفر Papias ـ۵
6- V. Hierapolis 
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 میثاق نوین

 .کردقضاوت نمی نیچن اشت،درساالت می نیدرباره اصالت و تقدس ا یتصور
  یالدی، که به اواسط تا اواخر قرن اول م1های پاولوس و کلمنسمانند نامه یدر آثار ـ ۱۱

 لیاز اناج  زیقرن دوم ن  لیاوا  سندگانیشود. نوبرده نمی  لیاز اناج  یوجه نام  چیهاند بهتعلق داشته
 هک دیگوسخن می ییاز کتابها اسیدر اواسط قرن دوم، پاپ میدیطوری که دبرند و بهنام نمی
 ل،یاناج  ات یکند با روانقل می  یس یرا که او از ع  یانات یب  رایباشند ز  لیاناج  نیواقعاً هم  ستیمعلوم ن

 لیبه چهار انج  ۲وسیرنای( است که ایالدیم  ۱۸۰. تازه در اواخر قرن دوم )دینماکامالً تطبیق نمی
 .ندکمی هیتک

صاحب اعتبار  تیروحان ان،یشود، صدوقنسبت داده می یس یکه به ظهور ع یدر دوران ـ ۱۲
اما در اناجیل،   ۳بودند  افتهیزمان هنوز قدرت ن  نیدر ا  انیس یدادند و فرمی  لیرا تشک  انیهودیجامعه  

 انیس یخود به فر  یس یع  ،یشوند. از طرفارائه می  یس یع  یو مخالفین اصل  هودی  تیروحان  انیس یفر
 وستهیدر کتاب َاعمال رسوالن، پ یاست. حت یرفتنیپذ شتریب انیبوده و تضاد او با صدوق ابستهو

 جهیاین نتبه نیندارند. محقق ینقش  انیس یشوند و فربُرده مینام  هودی تینام روحانبه انیصدوق
اند منعکس شده فی(، تألیالدیم ۷۰)سال  میاورشل بیپس از تخر لیکه چون اناجاند دهیرس
  میقد  تیروحان  نیجانش   ،یهودی  یهاو ربی  انیس یکه فر  یباشند، دورانآن زمان می   طیشرا  زندهسا

 اند.مودهیپراه انحالل می انیگشته و صدوق
  کان ینزد ایو  ونیرا از طرف حوار لیتألیف اناج هیکه نظر یاز شواهد فراوان یبود مجمل نیا

چه زمان و چگونه   ات یروا  نیا  مینیاین استنتاج حال بببا توجه بهسازد.  و همراهان آنان مردود می
 یو برقرار یس یبه انتظار بازگشت ع انیحیشد مس  انیب شتریطوری که پاند. بهشکل گرفته

به فکر   یهای مذهبئتیرهبران ه د،یانتظار به طول انجام نیچون ا یخدا بودند ول کومتح
نام کلمات را به یس یهای منسوب به عافتادند. ابتدا موعظه یس یی عدرباره یآوری آثارجمع 

که به عمل آمده  یقات یکردند. از تحقمی یبازخوان یها را در جلسات مذهبو آن میخداوندگار تنظ
به  شتریب نیهای خارج از فلسطزبان و انجمن یونانیهای ئتیجه حاصل شده است که هینت نیا

 یدانستند، برامی  هودی ن یرا د تیحیمس  شهیخصوص چون رنویسی توجه داشتند و به رساله
جهات اختالف  ن،ید نیاز ا یانگذاریاز زبان بن دندیدخود را مجبور می ان یهودیشدن از  زیمتما

که ـ  یروحان یهای رهبرئتیه یضرورت برا نیها روشن کنند. البته ابا آن ار شیمعتقدات خو
  د را به جلب و جذب خو

 
1- Clemens      2- Irenaeus 

است. به کتاب   میپروش یشود و اصل آن در عبرهر دو به کار برده می  ونیسیو فر انیسیاصطالح فر ـ۳
 .مراجعه شود هودی نیدر د یقیتحق
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 تحقیقی در دین مسیح

 نیو مخالف نیها در بحث و جدل با معاندشد. آناحساس می شتریـ ب دندیدموظف می نیمؤمن 
 :سدینونظر می نیا دییداشتند. گرانت در تأ اجیو مضبوط احت کنواختی یبه اصول زین

از آغاز   نینو ثاقیرساالت م گر یو د لیاز هر زمان روشن شده است که اناج ش ی»امروز ب
 ساهایقرائت در کل یو برا سایها توسط اعضاء کلهستند. آن ییسایهای کلنوشته  انیتا پا
 را برآورده سازند«.   سایکل احتیاجات اند تاشده میتنظ

 یبا بررس ستمیقرن ب لیدر اوا یحت زلریو ا 1کارناک وس،یبلید رینظ نیاز محقق یاریبس 

 سایکل ونیوسیله روحانها بهنوشته نیکردند که ا دییکانن تأهای رساالت ینظماختالفات و بی
جامعه مستقل از  کی لیو تشک انیحیمس ادیبا ازد ی. از طرفیس یع کانیاند، نه نزدشده میتنظ

مستقل داشت. در قرن دوم  یبه ارائه مقاالت  اجیاحت قیدر برابر رساالت عهد عت سایکل ان،یهودی
بر   یفشار خارج  گرید  یفاصله گرفته بودند و از سو  انیهودیکامالً از    انیحیمس   کسویاز    یالدیم

حاکمه و  ئتیبا اِعمال زور ه مقابلهبه  نیآماده ساختن مؤمن یزمان برا نیآنان افزوده شد. در ا
 روانیهای او را به پرا مطرح کردند و وعده  یسیشهادت، مصائب ع  یبرا  یو آمادگ  بتیتحمل مص

را   هودیاز جامعه    ییجدا  ،یحیمس   تیشد روحانکه موجب می  یگرید  لید. دلشدن  ادآوری  دارشیپا
متعدد،  یامهایاز مبارزات و ق سپ انیهودیاز برخورد با دولت روم بود.  یریکند، جلوگ عیتسر

است که در قرن اول  یحاک میقد ات یسخت قرار داشتند. روا یفشارها ریو ز نهیمورد نفرت و ک
با  یادیاختالف ز انیحیـ مس  یهودیدانستند. می انیهودیای از را فرقه انیحیمس  یالدیم
معتقد   زیمسیح نبه عیسی  ،شعائر آن  تیو رعا  هودی  عتینداشتند و در ضمن احترام به شر  انیهودی

در کتاب اَعمال رسوالن  اند. هیاول انیحیـ مس  یهودیاز فرق معروف  یکی م،یونیببودند. اِ
گروه   نیا  نیب  ییجدا  یبرا  تیو آغاز فعال  انیحیـ مس   یهودیبر وجود    یخصوص شواهد فراوانبه

 .افتیتوان می یهودی ریغ انیحیو مس 
را در اعدام  یمقامات روم تینمود مسئول یحاکمه روم، سع ئتیجلب نظر ه یبرا تیروحان

 یشود فرماندار روممی  یسع  لی. در اناجدیبار نما  ان یهودیحادثه را بر    نیکرده و گناه ا  ینف  یس یع
 اتیروا  نیهم  یرا خواهان مرگ او جلوه دهند، اما از البال  میاورشل  انیهودیو    یس یرا موافق با ع

های ی گزارشبوده است. در همه  عیدر جامعه آن روز شا یگریکه اعتقاد د افتیتوان درمی
آمده است که بنا به آداب آن دوران،  یس یمختلف مربوط به محاکمه و مصلوب ساختن ع لِیاناج

سرش نصب   یو باال هود«یپادشاه  یس یاست ع نینوشتند: »ا نیچن یرا بر لوح یس یجرم ع
فرماندار  یازپرسدر ب ی( و حت۱۹/۱۹ وحنای، ۳۸/۲۳، لوقا  ۲۶/۱۵، مرقس  ۳۷/۲۷ یکردند )مت

  از

 
1- Dibelius , Karnack 
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 «ییگودهد: »همانست که میو او پاسخ می ؟یهست انیهودیتو پادشاه  ایپرسد: آمی یس یع
نهند که نشان از خار بر سر او می یتاج ،یس یزدن ع انهی( پس از تاز۲/۱۵، مرقس ۱۱/۲۷ی)مت

: سدیکنند که بر لوح بنواعتراض می التوسیبه پ یهودی ونیسلطنت اوست. روحان یادعا ریتحق
 . ۲۱/۱۹ وحنایبوده است«.  هودیسلطنت  ی»او مدع

اند، بلکه به علت را به جرم مخالفت با مردم مصلوب نساخته  یسیرساند که عمی  انات یب  نیا
 کیرا  یس یاگر ظهور ع یاند. حتحداقل مخالفت با دولت روم اعدام کرده  ایسلطنت و  یادعا
 م،یریکننده حکومت خدا و بطالن سلطنت انسان بر انسان بپذو او را اعالم  میبدان  یخیتار  تیواقع

دولت   یاست، باز هم وجود او مسلماً برا دهیمطرح گرد هیاول انیحیآنگونه که در معتقدات مس 
 یساخت ـ خطرناک بود و برارا با شدت سرکوب می یکیتحر نیکوچکترخودکامه روم ـ که 

 هینظر نیا لیتعد یبرا ،یحیمس  تیتوان تصور کرد. روحاننمی یفریجز اعدام، ک یمدع نیچن
 انیهودیو    نیمردم فلسط  نیرا اصالح کند. در اناجیل، ا  یس یاعدام ع  تیروا  دیدمی  ورخود را مجب

 کنند،طلب می  یرا از فرماندار روم  یس یآورند و قتل عبر می  ادیصدا فر  کیباشند که  می  میاورشل
رساالت، حتى  نیکرده بوده است نه دولت روم. در ا  امیق  نیفلسط  انیهودی  هیبر عل  یس یع  ییگو
و او بارها   هنددنشان می یس یو همسر او را موافق با ع التوسیپ رش،یپذ رقابلیغ یصورت به

تواند مقاومت مردم نمی یدر برابر فشار و تقاضا ی را از مرگ نجات دهد، ول یس یکوشد عمی
شود،  جادیا یندارد و ممکن است شورشای دهیفا گریکه د دید التوسیپ ی: »وقتألخرهکند!! با

هستم،   یمرد بر  نیچشم مردم شست و گفت من از خون ا  شی های خود را پآب خواست و دست 
(. ۲۴/۲۷ـ ۲۶ یمرد به گردن ما و فرزندان ما باشد!!« )مت نی کردند خون ا ادیصدا فر کیمردم 

 1او مصلوب  یرا به جا  یسیع  ان،یهودی  یکند و به تقاضارا آزاد می  یو جان  یاغیبراباس    التوس،یپ

  . ۲۵/۲۳سازد!؟ لوقا می
 یروحان  حیبود که درباره مس   یدیاناجیل مؤثر واقع شد عقا  نیکه در تدو  یاز عوامل  گرید  یکی

 انیحیپاولوس، مس  ات یخصوص پس از عدم تحقق »پاروسیا« و رواج نظربود به افتهی وعیش
 :. ولز معتقد استافتندیتوجه  یو روحان یاله حیبه مس  شتریب

و  یسیع تیکه افکار متوجه شخص افتیتوسعه  یسیدرباره ع یسینو یوگرافیب یزمان»
قوت گرفت که مجبور شدند با   یکار زمان نیو ضرورت ا دیگرد نیزم یاو در رو یزندگ
و   یروحان حیکرد و فقط به مسانکار می  نیزم یرا بر رو یسیکه اصوالً وجود ع یاتیروا
  یاز زبان کسان یستیبامی  سندگانیکار نو نیا ی. براندتوجه داشت، به مبارزه پرداز یاله 

  «.را نقل کنند یاتیو با او به سر برده بودند حکا دهید نیزم یرا رو یسیکه ع

 
 .باره بحث خواهد شداین در   ـ۱
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 ،ینیزم  یسایکه بعداً به عمل آمده، بدون توجه به ع  یهای پاولوس، با وجود اصالحات نامه  در 
. ستین  یس یدرباره ع  یشرح  نیها کوچکترنامه  نیگردد. در اگونه مطرح میآسمانی و خدایمسیح

کند. عمل می  زیوار ناست که انسان  ینیانسان زم  کیتا لحظه مرگ    یسیهمگون، ع  لیاما در اناج
ز سه بعد ا  ردیمکند و مصلوب شده و میها تحمل درد و رنج میانسان  گریپس از آنکه مانند د  وا

گردد. در کتاب اَعمال مُبَدّل می حیخدا ـ مس  ای ،یآسمان حیروز از گور برخاسته، آنگاه به مس 
است که از جانب خدا  یمرد یناصر یسایشود. عمطرح می هینظر نیبه صراحت ا زیرسوالن ن

کشند، اما خداوند او سازند و میو مصلوب می  میاو را به کفار تسل  انیهودی  یول  ابد،یمی  تیمأمور
 ح«یرا پس از مرگ زنده کرد و »خداوندمس   یسیع  نیداد. خدا ا  ییرا زنده کرد و از عذاب مرگ رها

 . ۲۲/۲ـ۳۶ساخت  ستوس«یکر وسیریک» ای

 یضرور  اریمعتقدات آنان بس   میتوده مردم و تحک  یبرا  ،یو واقع  یخیتار  یسایدر هر حال ع 
مطلوب   ی،و روحان  یاله  حیتوده عوام امکان نداشت. مس   نیدر ب   تیحیبود و بدون آن، تحقق مس 

 ریکند تا کشورگ شرفتی جامعه رشد و پ ت یاکثر نیدر ب یستیبامی  نیکه د یعرفاست در حال
صورت آسمانی را بهمسیحکردند    یسع  ،یواقع  تیشخص  کیحال  شرح  انیهمگون با ب  لیجشود. انا

خود،  ات یمعتبر ساختن روا یبرا سایو رهبران کل ونیمردم آورند. روحان انیبه م یناصر یسایع
های مورد احترام مردم  تینام شخصرساالت را به نیکرده و ا ی روینت کتاب مقدس پسُ کیاز 
وجود داشته ها تیشخص نیو ا یمؤلفین واقع نیب یارتباط  نیآنکه کوچکتر دوننمودند، ب نیتدو

 .باشد
نام به انیهودیشد رساالت مقدس  هیتوج هودی نیدر د یقیکه در کتاب تحقوری ط به

 خیاند. پنتاتوها چشم از جهان فروبستهآن  فیاز تصن  شیمشهورند که اغلب حتى قرنها پ  ینیمؤلف
به اعتراف   یگرددـ  حتمحسوب می  هودی  نید  یادی( ـ که تورات و قانون بنی)اسفار پنجگانه موس

شود، کتاب مقدس نسبت داده می یکه به موسا یهزار سال پس از دورانک ی حدود در  سا،یکل
 مؤلفِ  ساست،یکل دییمورد تأ میرمستقیغ ای میکه اغلب مستق یقات یشده است. بنابر تحق میتنظ

ها آن یکه برا ییی نامهاشناخته نشده و همه تیاز مقاالت کتاب مقدس، به قطع کیچیه
اند. شده  میهمین سنت تنظبا توجه به  زین  نینو  ثاقیم  ات ی. رواستا  1کیلو سمبُ  یفرضاند  دهیبرگز

   به  سندگانیمردم بوده است که نو نیب  عیشا  یو باورها  ات یاز قصص، حکا  یبیمجموعه ترک  نیا

 
 صاحب کتاب  انیصاحب کتاب چشم پوشی نموده و اصطالح اد  اءیاز اطالق انب  ن یمحقق  ز،یهمین جهت نبه ـ ۱

Buchreligion»  »برندبه کار می  هودی نیمذاهب منشعب از د یرا برا. 
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 میثاق نوین

اند و گیری کردهها بهرهاند از آنکه به آن وابسته بوده یئتیخود و بر طبق معتقدات ه قهیسل
تضاد  یو اصالح، هنوز اختالفات و گاه میو کوشش و ترم یبا وجود همه سع زیهمین جهت نبه

 .1شودمشاهده می ات یروا نیدر ا
 میپردازحال می. تیحیرساالت کانن مس  یریگاز عوامل موثر در شکل یبود مختصر نیا

 .آنها فیتأل یبیزمان تقر نییاز رساالت کانن و تع کیهر  حیبه تشر
 

 
  

 
 .مراجعه شود هودی نیدر د یقیبه کتاب تحق شتریاطالع ب یبرا ـ۱
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 کتاب اَعمال رسوالنـ  دوم  فصل

است.  یس یو جامعه عیسویان پس از مرگ ع ونیحال حوارکتاب، شرح نیا یمرکز هسته
خائن، تعداد دوازده  یهودای یتیاس، به جانام مَبه یس یاز همراهان ع یکیآنان پس از انتخاب 

باد بر جمع    هیشب  یزیاز آسمان چ  1یس یع  زیکنند. در روز پنجاهم پس از رستاخرسول را کامل می

القُدُس حال همه از روحُ   نیقرار گرفت و در ا  از آنان  ک یآتش بر هر    هیشب  ییهاعلهو ش  دیآنان وز
طوری که همه ملل سخن آنان را درک به افتندیمختلف  یزبانهاپر شدند و قدرت تکلم به

 یاوست. او به معجزات   یسخن از پطروس و رهبر  شتریکتاب، ب  نی(. در آغاز ا۱/۲ـ  ۱۰کردند )می
 زین وحنایبه  ی(. در کنار پطروس گاه۴۰/۹پردازد )مردگان می یایبه اح یزند و حتدست می
 انیحیـ مس   یهودیبه مشکالت    یدگیرس  ی. براستین  ینام  گرید  ونیاز حوار  یشود ولاشاره می

 نیترین ات یّپراهمّ ۲شوند که استفانوسیله رسوالن انتخاب میبه ندهیزبان، هفت نما یونانی
 فشیو دانشمند توص میحک یدهند و مردنسبت می یت جالبمعجزا زیاست. به او ن ندگانینما
 یسخنران میو کاهن اعظم اورشل هودی ی. استفان پس از چند موعظه در برابر شورانندکمی

  یمفصل

 
روز را   نیفصح ا دیپنجاه روز پس از ع انیهودیدهد، در اصل می یپنجاه معن  یونانیکه به  Pentecost ـ۱

 .ساختند یبزرگ مذهب دیالقُدُس عنام روز نزول روحُ روز را به  نیا انیحیگرفتند. مسجشن می 
2- Stephan 
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 تینکوهش کرده به حقان اءیرا در طرد انب انیهودیو به استناد کتاب مقدس عناد  ندکمی رادیا 
(. ۵۷/۷است )  ستادهیدهد که در آسمان در دست راست خدا انام پسر انسان شهادت میبه  یس یع
. ندینماها به استفان حمله کرده او را سنگسار میشود. آنمی  یکفر تلق  انیهودیگفته در نظر    نیا

 . ۲/۱۲شود گزارش می زین وحنایکتاب، اعدام یعقوب برادر  نیدر ا

تبعه  ،یهودی 1حال ساولوسـ شرح ندکاز آن را اشغال می یکتاب ـ که بخش بزرگ هیبق 

در راه   یگردد، ولمی انیحیاست. او ابتدا مأمور آزار و قتل مس  ریصغ یایروم و اهل ترسوس آس
ساولوس چرا بر من جفا  ی: »ادیگومی یینور صدا انیشود و از مبر او ظاهر می یدمشق، نور

که  یکس هستم، همان یسی: »من عدیآپاسخ می ۲؟«یستیپرسد: »خداوندا تو ک. او می«ینکمی
 «یبکن دیجا به تو گفته خواهد شد چه باو به شهر برو، در آن زیبرخ یول ینکتو بر او جفا می

شود. می  یب عیس رّقَگرداند و رسول مُبرمی  ۳از آن زمان ساولوس نام خود را به پاولوس  .(۴/۹ـ۶)
متناقض است  یموارد حت یتفاوت دارد و در بعض ندکمی انیکتاب با آنچه پاولوس ب نیا تیروا

به عهده دارد، درباره او جداگانه   ینقش مهم  انیحیمس   یاعتقاد  یمبان  یگذارچون پاولوس در پایه
طور را نام بُرد. به  تیحیمس   دیتعم  دیکتاب، با  نیشد. در شمار مطالب قابل تذکر در ا  خواهد بحث  

است  دهیبار کوش نیاول یکه برا اننددمی تیحیشدن مس  یجهان یمعمول پاولوس را مدافع اصل
بسط   انیهودیخارج از جامعه  ی خارج کند و آن را به فضا ت یهودیرا از حوزه تسلط  نید نیا

شود. جالبست که می دهیگروه نام نیو رسول ا انیحیـ مس  یهودیمعموالً مدافع  سدهد. پطرو
 .گرددمی انیهودیو طرد  تیحیبودن مس  یمُبَلّغ همگان زیپطروس ن ت،یروا نیدر ا

رو نشد، با استقبال روبه انیهودی نیچون در ب نینو نیآید که دبرمی نیچن ات یجمع روا از
رو  «لیآنکه فقط به »گوسفندان گمشده اسرائ  یآوردند و به جامی  یرو  گریبه اقوام د  انیحیمس 

ـ   یهودیساختند.  یرا جهان سایشوند، کل یسربسته منزو یدر گتوها ان یهودیکنند و چون 
هنوز  ح،یپس از اعتقاد به مس  نیاست و مؤمن هود ی نیمُبَّلغ د حیبودند که مس  معتقد انیحیمس 

 زین یهودیریغ انیحیها اصرار داشتند که تمام مس بودند. آن هودی نیشعائر د یموظف به اجرا
از زبان پطروس نادرست  ییهود عمل کنند. در اَعمال رسوالن حت عتیختنه شده و به شر دیبا

انکار  انیحیـ مس  یهودی یشعائر برا یشود بدون آنکه لزوم اجرامی دییآنان تأ هیبودن نظر
  گردد

 
1- Saulus 

  گانهیب ی صدا کی جهان معتقد است، به  ی عنوان تنها خدابه  هوهیکه به  یهودی کی چگونه  ستنی معلوم ۔۲
 .دینماکند »خدا« خطاب می است پاولوس بر او جفا می  یکه مدع

3- Paulus 
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شعائر و  یسخ کلغو و نَها مُبَلّغ لَی گزارشکه پاولوس در همه  م ی( اگر توجه کن۵-۱۱/۱۵)
 یکل هیو صحت نظر میبرمییبهتر پ بیدو رق نیاست، به اختالف مَشرَب ا هودی نید عتیشر

 نیتألیف و مؤلف ا خی. درباره تارمیکندرک می شتریاست، ب انیهودیریرا، که پاولوس رسول غ
مؤلف اَعمال رسوالن را  میاز قد سای. کلکندتطبیق نمی نیو محقق سایکل تیانکتاب، نظر روح

داند که انجیل می یهودیریغ انیحیاز همراهان و همدالن پاولوس و از مس  یکیطبیب،  یلوقا
  ی الدیم ۸۰نوشته را به سال  نیا فی(. تاریخ تأل۱۴/۴ انینموده است )کولس نیتدو زیلوقا را ن

و عمق   یسندگیکند. سبک نونمی  دییرا تأ تینظر روحان نیا نینو قات یدهند. تحقنسبت می
 :سدینوباره می. کارناک در اینستین سهیوجه قابل مقاهیچدو کتاب با هم به نیمطالب ا

  یسندگیکه روش نو یکنند در حالاَعمال رسوالن مُعَرّفی میی  سندهیاشتباه لوقا را نو  به»
شود شباهت ندارد.  می   دهیوجه با آنچه در اَعمال رسوالن دهیچقلم او به   یو سالمت و روان

با آنچه   سنده،ی اعتبار نو رقابلیغ یخیو از نظر تار اطانهیاحتبی  یخصوص برداشتهابه 
کتاب، که در  نیرا نه تنها در ا صینقا نیشود سازش ندارد. امی ارشی لوقا گزدرباره

 . کرد« توان مشاهدهمی  زیلوقا ن لیانج

 :سدینومی 1داو تونیکل

  ن یهای پاولوس متناقض است. ااَعمال رسوالن، در حوادث و لحظات مهم با نامه کتاب»
 یاست که اگر روابط پاولوس و مؤلف اَعمال رسوالن )لوقا  یچنان مشخصات  یتناقض دارا

 .به دروغ متوسل شده باشد« دیها بااز آن ی کی م،یبدان کینزد هم (، را بابیطب

ترین از معتبر  یکی  ۲یَاعمال رسوالن را جاعل بخواند. لوازی  سندهیاست که نو  لیالبته داو ما
 :سدینومی تیحیمس  خیخبرگان تار
صداقت و   دیجاعل دانست، او از آنچه در اثرش از د کی دیاَعمال رسوالن را با مؤلف»

 . اطالع نبوده است«باشد، بی سرزنش می  قابل تیمیصم

ـ   ۸۰ خیزنند و با تارحدس می یالدیتألیف کتاب اَعمال رسوالن را اواخر قرن اول م خیتار
وجه هیچرا به سندهینو یقابل تطبیق است ول ندکمی شنهادیپ ۳وحدت  بلیکه ب ،یالدیم ۰۹

  .او دانست ونیحوار ایو  یسیع کانیتوان از نزدنمی

 
1- c. Clayton Dove 

 ..و عالم الهیات یفرانسو شیکش Abbe Loisy ـ۲
3- Einheitsuebersetzung der Heiligen Schrift 

در   کسنیبر ش،یلوکزامبورگ، لوت س،یسوئ ش،یآلمان، اتر کیکاتول یساهایکتاب مقدس که از جانب کل نیا
  ن یموارد مورد استفاده ا  شتریشده، در ب  فیپروتستان آلمان ترجمه و تأل  یساهایو موافقت کل  یبا همکار  ۱۹۸۰

 .کتاب قرار گرفته است
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 های رسوالننامه 

 ـ پاولوس الف

 نیاست. پاولوس ا  تیحیآثار مضبوط کانن مس   نیهای پاولوس اولشد نامه  انیکه بطوری  به
 یرهبر  تیموقع  مینکرده بلکه به منظور توسعه و تحک  میتنظ  تیحیکانن مس   هیتوج  یها را برانامه
پاولوس و  یخیتار تینموده است. در شخص ریتحر یحیی مسمجامع اولیه تیو تثب شیخو

متفقند،    نیی محققهای مختلف فرستاده شده، همهئت یه  یبرا  ییهاصورت نامهاو که به  ات ینظر
که به پاولوس نسبت   ییهاشمارند. تعداد نامهمی  حیمس   نیگذار دپایه  یاو را حت  یبرخکه  جایی  تا

ای که در  نامه زدهیس نیآنچه مسلم است تمام ا ستیها مورد اتفاق نآن یشود و محتواداده می
را  یها را مجعول و بعضاز آن یو برخ ستیاصالت ن ینام پاولوس ثبت شده دارابه سایکانن کل

 اند.داده صیشده تشخ میاصالح و ترم زین
به عمل آورده، حداکثر  ییکایـ آمر یدانشمند مشهور آلمان 1که کوستر یقیدق یبررس در

 ان،یغالط  ان،یاول و دوم قرنت ان،یباشند که عبارتند از: روماصالت می یهفت نامه پاولوس دارا
  از یو برخ ستندیکامل ن د ییمورد تأ زیها ننامه ن یهم یتسالونیکیان، فلیمون. اما حتاوِل ان،یپیلیف

های قطعات نامه بیاز ترک انیو دوم قرنت انیهای روممثال نامه یاند. برال شدهها متحوآن
از چند    زین  انیپیلینامتجانس است. نامه ف  ادیبه مقدار ز  انیاند و نامه دوم قرنتشده  لیمختلف تشک

 یشده که برا مهیضم یاضافات  یهای بعدیس ینوها در دستاین نامهشده است. به بینامه ترک
توان ذکر را می ۲۵/۱۶ـ  ۲۷ انیو روم ۱/۶و   ۷ـ۱۴ انی، دوم قرنت ۳۳/۱۴ـ  ۳۵ انینمونه اول قرنت

خصوص و به  یحیمس   ریغ  ات یبه کار رفته که از ادب  یادیهای پاستورال اصطالحات زکرد. در نامه
که در شعائر پرستش   حیمس  یبرا  یمنج  یبه جا  ۲ی زوترگرفته شده، مانند کلمه  تیبه عار  یدربار

 :سدینوشده است. کوستر میامپراتور به کار برده می
اصالت   هیبرعل  لیشد. دال  تیقرن نوزدهم تقو  لیهای پاستورال، از اوانامه   در اصالتِ  شک»
های هیاند که فقط با فرضمجتمع و متمرکز شده یبه حد نینو قاتیها در تحقنامه نیا

 ها را مطرح ساخت«.نبودن آن  یتوان جعلغیر محتمل می  اتیاز رواای  مجموعه  و  یلیتحم

حتى  لهاواریف اند. افتهیکوستر دست  هیشب یجیبه نتا زی ن یآلمان نیمحقق ۳لهاواریرودلف و ف
  :سدینوداشته و می دیترد زین انیکیهای تسالوننامه در اصالتِ

 
1- H. Koester    2- Soter     3- K. Rudolf , P. Vielhauer 
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قرار گرفت و با وجود   دیها مورد تردنامه نیا 1دتیوسیله شمبه  ۱۸۰۱بار در سال  نیاول»

رفع  دیترد نیپروتستان و محقق معاصر ا نالیکارد وسیبلیو د ۲های دبشوتسکوشش
 «. است نشده

 :سدینودهد و می های کانن ارائه میدر عدم اصالت اغلب نامه زین یمتعدد لیدال هاوار،لیف
گونه  نبوده است و همان یرعادیهای منتسب به پاولوس غبردن در نامهو دست  اصالح»

  زین سایکل د،ینما ه یها را اصالح و به قول خود تصفنامه ن یبه خود اجازه داد ا ونیکه مارک
 کند«. میها را تنظآن  خود دیاز د دیکوش

با  یو لواز ۳چون روبرتسون یاریبس  نیی دوم تسالونیکیان، محققنامه اصالتِ دیدر ترد
 لیراصیغ نیبه اتفاق محقق بیقر تیهای پاستورال را اکثرو نامهاند دهیهم عق هاوارلیف

نام به یخصاز آن را به ش یشده که قسمت لیاز چند بخش تشک انیی اول قرنتشمارند. نامهمی
ی اول تسالونیکیان، به او اشاره شده است. در نامه ۱/۱ ۱که در قر هنددنسبت می ۴سوستانس

(. چون ۱۵/۲ـ ۱۶شوند )مورد غضب خداوند مَُعرّفی می مبران،یو پ یس یشنده عنام کُبه انیهودی
خود از   ونیشمارند. مارکمی یوجود ندارد آن را از اضافات بعد ۵ونیتذکر در کانن مارک نیا

 هینظر لیتعد  یداشت. براملحوظ می  لیرا با م  یتذکرات   نیبود و چن  انیهودیسرسخت    مخالفینِ
 رینظ  یت ملحقا  ان،یی افسس در نامه  نیو عدم توجه به اعمال مؤمن  مانیا  تیپاولوس در مورد اهم

 .شده است مهیضم ۱۰/۲ـ ۱۱
 یسایکل دگاهیی موارد موافق با دهای پاولوس در همهشد برداشت انیکه بطوری به

به شدت  سایکه کل ۶یبینی عرفانخصوص در مورد جهان قرون پس از او نبوده است به تیحیمس 
همین داشته بود. به انیاز مسائل ب یدر بعض یمشابه ات یکرد، پاولوس نظربا آن مخالفت می

قرار داشت،  سایپدران کل دیبود و مورد تنفر شد یمَشَرب عرفان یکه دارا ونیجهت هم، مارک
کانن  انیهای او را بنو نامه رفتیپذ حیمس  سینام تنها رسول مورد اعتماد و تقدپاولوس را به

واقع نشد که  سایکل سیو تقد دییهای پاولوس نه تنها در آغاز مورد تأقرار داد. نامه شیخو
خوانده  «و مُرتدین انی»رسول رافض ،۷انیترتول ریاز آنان نظ یبرخ جانب از ز،یها نآن یسندهینو

جالب و  یاز استقامت یو روم و برخوردار ونانیبه فرهنگ  ییپاولوس به علت آشنا یشد. از طرف
 تیچنان شخص یبه کار برد دارا یحیمس هیو توسعه مجامع اول جادیکه در ا یریگیپ تیفعال

  سایکل یای بود که برابرجسته

 
1- J.E. Schmidt  2- Dobschuetz  3- Robertson  4- Sosthenes 

 شود.  تلفظ می  ونیمارکین و به التین مارس یونانیکه به  Marcion ـ۵
 خواهد شد.    هیتوج یعرفان تیحی ـ در فصل مس۶
  .نیبه الت یحیمس  اتیگذار ادبقرن سوم و پایه  لیدر اوا سای های مهم کلتیاز شخص  Tertullian ـ۷
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 میبا ترم  د یخود را موظف د  سایکل  تینمود. پس روحانمی  رممکنیغ  اتشیاز او و نظرچشم پوشی   
و اتهام »رسول   نیبا معاند  یبشرَجا که ممکن است او را از هم مَهای پاولوس، تا آنو اصالح نامه

 .سازد مبرا «و مُرتدین انیرافض
شد ـ در    میها آشنا خواهاز آن   یبا برخ  ندهیکه در آـ    یمتعدد   لیتوجه داشت که به دال  دیبا
و تصحیح   میو ترم  دیگردنمی   سیالقُدُس تقدروحُ  ریاهلل و تقرنام کالمُ به  یرساله و گزارش  چیآغاز ه

  ت یدر جهت تقو یاقدام ،یالدیکانن در قرون چهارم و پنجم م تیاز تثب شیتا پ یحیمس  ات یادب
  ص یبا رفع تضادها و نقا  دند یدخود می  فهیحتى وظ   سا،یکل  ونیشد و پدران و روحانمی  یتلق  سایکل
خصوص در مورد پاولوس و مَشَرب خدمت کنند. به یحیو جامعه مس  سایکل میآثار، به تحک نیا

د از ینام او، کوشبه  یدیهای جد نامه مِیها و تنظاز نامه یبرخ میبا ترم سایکل تیاو، روحان یعرفان
 .زبان خود پاولوس اختالف نظرها را مرتفع سازد

ت است  از آن جه  شتریهای پاولوس بنامه یها و تضادهای: »ناهموارسدینومی 1نگزالندیک

ـ که در قرون   سایکل یاُرتودوکس ات یرساالت را با نظر نیها دست برده شد تا بتوان اکه در آن 
متعصبانه و مُتَحَجّر شده   یبه معتقدات جزم  لیتبد  ه،یاول  تیروحان  یبرداشتها  ی دوم و سوم به جا

 یمختلف است، ول ات یهای منتسب به پاولوس نظررنامهیتحر خیداد«. در مورد تار قیطببود ـ ت 
 :زنندحدس می ریز یها را در حدود زمانهانامه نیا نیتدو نیاکثر محقق

)توسط  یالدیم ۵۵، ۵۲، ۴۹ یسالها نیرا ب انیتسالونیکیان و غالط  ان،یهای قرنتنامه ـ
 خود پاولوس(؛

   ؛یالد یم ۸۰در حدود   انینامه کولس  ـ
   ؛یالد یم ۱۰۰در حدود   انیـ نامه افسس

 .یالدیقرن دوم م لیهای پاستورال اوانامهـ 

 کیهای کاتولـ نامه  ب

وجه هیچی اول پطروس بهتعلق ندارند. نامه یس یمسلماً به همراهان ع زیها ننامه نیا
 یس یزبان است که ع یونانی کی سندهیتعلق داشته باشد. نو یس یع یتواند به شمعون، حوارنمی

و تا  دیمطرح گرد یالدیتازه در قرن سوم م زیی دوم پطروس نشناسد. نامهنمی یرا به درست
در قرن   یمانند ائوسبیوس حت سایاز بزرگان کل یشد. برخشناخته نمی ت یقرن چهارم به رسم

به مَشَرب  شتریدو نامه، ب نیدانستند. جالب است که مطالب اآن را مردود می  ی الدیچهارم م
  پاولوس

 
1- William Kingsland 
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ما و صاحب   زینام برادر عزی دوم، از پاولوس بهپطروس. در نامه ات یدارد تا به نظر شباهت
 دار،یدهد که مردمان جاهل و ناپاهشدار می نیبه مؤمن سندهیشود و نومی اد ی یحکمت اله

 .۱۵/۳ـ  ۱۷ رددگمی بشانیغلط، هالکت نص ریکنند و با تفس های او را درک نمینامه

 یباشد و سعمی زینه تنها مدافع پاولوس است، بلکه متأخر بر او ن سندهینو گریبه عبارت د
ها را به قرن دوم نامه نی. ادینما هینامطبوع است، توج سایکل یرا که برا ییهابرداشت ندکمی

 بیوسائوس  یبود و حت  دیمورد ترد  یالدیتا قرن چهارم م  وحنایهای  دهند. نامهنسبت می  یالدیم
ی زنند. نامهحدس می  یالد یدر قرن دوم م  زیها را ننامه  نیا  میدانست. تنظها را مشکوک میآن

اعدام شده   میدر اورشل  دیبا  یالدیم  ۶۲دهد که در سال  نسبت می  یبه برادر عیس   ساییعقوب را کل
. ولز ستشناخته انمی یسترا به در یس یع سندهیکه نو دیآبرمی نیباشد، اما از مفاد نامه چن

 :سدینومی
 اتیبا نظر رای پس از پاولوس به اظهارنظر پرداخته باشد، ز یستیبانامه می  نیا مؤلف»

و بدون عمل به   حیبه مس مانیپاولوس مخالفت نموده است. پاولوس معتقد بود فقط با ا
اعتراض و   هیاین نظر به  عقوب، یی نامه سندهینو یگردد، ولحاصل می  یرستگار عتیشر

  ۱۴/۲ـ  ۲۵  مانشان«یشوند نه امی  یوسیله اعمالشان داوربه   دمکند که مرقاطعانه اعالم می 

ی یعقوب تا قرن چهارم پاولوس مخالفت شده است. نامه یبا برداشتها زین گریدر موارد د
های زمان هنوز آن را در شمار نوشته نیدر ا وسینشد و ائوسب رفتهیپذ سایدر کانن کل یالدیم

در اواخر قرن چهارم، اصالت   یحت سایکننده کانن کلمیتنظ 1رونوموسیبُرده است، همشکوک نام

 :قرار داده است. روبرتسون معتقد است دیرا مورد ترد نامه نیا
شد و از ضعفا و مستمندان می   ت یتوده مردم تقو  ی خصوص افکار انقالبنامه به   ن یدر ا  چون»

مردم قرار گرفت و   ادیمورد استقبال ز د،یگردو با اغنیا و قدرتمندان مخالفت می  یطرفدار
 شد«.  رفتهیمجبوراً در کانن پذ سایسران کل لیتما عدم با وجود

پاولوس ندارد، از مصلوب شدن و  ات یبا نظر یگونه قرابتنامه که هیچ نیجالب است در ا
که در آغاز    ی با درود  سندهیبلکه نو  ست،ین  ی... سخنیس یدر قتل ع  انیهودیگناه    ،یسیع  زیرستاخ

. هددارائه می انیحیـ مس  یهودیخود را با  یابستگفرستد واسرائیل میبنی لهینامه به دوازده قب
 نامیب  انیی عبراناند. نامهقرن دوم حدس زده   لیاواخر قرن اول و اوا  زینامه را ن  نیا  نیتدو  خیتار

  یها مورد بحث بوده و حتنامه که مدت  نیکند. ارا مُعَّرفی نمی یمشخص یسندهیاست و نو
  در

 
1- Hieronymus 
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که امروز ای  هیبه پاولوس نسبت داده شد، نظر  سایاز طرف کل  ست،ین  یقرن چهارم از آن نام  کانن 
 د.انکرده انینامه را در حدود نامه یعقوب ب نیا ریتحر خی. تارستین رشیوجه مورد پذهیچبه

 ییس و نه به برادر ع یدهد، نه به یودای حوارنسبت می یبه برادر عیس سایکه کل ودا،یی نامه
بیوس هم آن سوئشده و اقرن چهارم هنوز مشکوک برداشت می  لیدر اوا  زینامه ن  نیتعلق دارد. ا
 ییهانامه  نیاز ا  ریزنند. غی یودا را قرن دوم حدس مینامه  نیتدو  خیدانسته است. تاررا مردود می

رهبران   زهم ا یگریهای معروف داند، نامهاهلل توجه شدهو کالمُ سیتقد تیحیکه در کانن مس 
دهند و به اشتباه او را پاپ ها را به کلمنس نسبت میآن نیمتر یوجود دارد که قد تیحیمس  هیاول

تعلق دارد.   یالدیم ۹۵مشهور است که به حدود  انیی او به قرنت. نامه1دخواننیاسقف روم م ای

ندارد.    صالتا  یی دوم کلمنس معروف است ولدهند که به نامهبه او نسبت می  زین  یگریی دنامه
 .۲است دهیگرد نی تدو یالدیم ۱۵۰نامه در حدود   نیا

شده است. او در اواخر   دیشه  یالدیم  ۱۱۰که در حدود    ،۳هیاسقف انطاک  وسیگنات یهای انامه
به هفت  نیاز محقق یاریاقدام نموده، بس  ییهاقرن دوم به ارسال نامه لیو اوا یالدیقرن اول م

، برنابا و ۴کارپ یکرده است. از پول نیکه در سفر خود به روم تدو نندکاشاره می وسیگنات ینامه ا
گونه ها بحث خواهد شد. همان به جا مانده که بعداً درباره آن  ییهانامه زین سایاز پدران کل یبرخ

. هنددمی لیچهارگانه تشک لیرا اناج سایبخش کانن کل نیتذکر داده شد مهمتر شتریکه پ
ای خواهد شد خالصه  یسع یاست. در فصل آت  عیوس اریبس  لیاناج نیی منشاء ادرباره قات یتحق
صدها رساله  نیاز ب یکنون لیها را به نظر خوانندگان برسانم. چون انتخاب اناجیبررس نیاز ا

به   زین سایکانن کل تیتثب یچگونگ ند،یفرا نیا لیکانن توأم بوده است، در تحل لیبا تشک یمذهب
.قرار خواهد گرفت یاختصار مورد بررس

 
روم بوده   یحیجامعه مس سندهینامند، نومی زین « CI. , Romanus » یکه او را کلمنس روم Clemens ـ۱

 .نشده بوده است یپاپ و حتى اسقف به مفهوم کنون  یاست و در زمان او هنوز روم دارا
2- Pseudo Clementines    3- Ignatius V. Anatioch 

  ی کشته و در شمار شهدا ی الدیم ۱۵۶که به سال  ریصغ یایدر آس (Smyrna) رنایاسقف اسم Polycarp ـ۴
 .شد  سیتقد سایکل
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 تیحیو کانن مس لیاناجـ  موس  فصل

های پاولوس در نامه میدیطوری که د. بهستین لیاز اناج یسخن چ یه یالدیقرن اول م در
ای به انجیل اشاره نیشده ـ کوچکتر نیو حتى کتاب اَعمال رسوالن ـ که اواخر قرن اول تدو

در  لینام انجبه ینسل بعد، گزارش ایو  یس یاز همراهان ع یکیکه اگر  یشود در حالنمی
اصطالح   انیحیشد. مس ها مطرح مینوشته  نیطور مسلم در اکرده بود، به  نیوعیسی تدحال شرح

 به کلماتِ   زین  یو در کنار آن گاه  ردندکاطالق می  اء«یکتاب مقدس را فقط به »تورات و کُتُب انب
اتکاء به   ان،یهودی  نینمودند. در ببود اشاره می  یس یسینه عبهسینه  مات یخداوندگار که مقصود تعل

 یمنتقل شده بوده است. وجود افراد زین انیحیبه مس  سنت نیمرسوم بود و ا اریاء بس یگفتار انب
القُدُس سخن به نبوت اشتغال داشته، از جانب خداوند و از زبان روحُ تیحیمس  هیکه در جوامع اول

از آن  تی، حکا(۱۰/۹عمال شدند )اَ چون حنانیا واسطه خدا می ای(، و ۱۱/۲۱عمال )اَ  فتندگمی
 لینمودند. در انجاحساس نمی یشده، ضرورت  نیتدو یگزارشها یبرا نیکند که هنوز مؤمنمی

در کنار رود اردن   یبدون سابقه و ناگهان یس یکانن شناخته شده، ع لیاناج نیمتریمرقس که قد
 و یس یع بارهای گردد. اگر دراشاره نیساله او کوچکتریشود بدون آنکه به گذشته سظاهر می

سکوت  نیگرفت. ااز آن بهره می لیانج یسندهیداشت، مسلماً نووجود می یاو گزارش یزندگ
 .است اتریگو یمطلق، از هر شاهد

  یاشود، مجموعهعیسی اشاره میحال از شرح یکه در آن به گزارش کتب یاثر نیمتریقد

  



32 
 

 تحقیقی در دین مسیح

  ۱۴۰آن را در حدود    اسی( است که پاپیس ینام تفسیر کلمات خداوندگار )عبر پنج کتاب به  مشتمل 
به آن اشاره شد، از انجیل شیوخ،  شتریمجموعه، که پ نیدر ا اسیتألیف نموده است. پاپ یالدیم

  1اینام لوگکه به یمت لیو انج امدناز خاطرات پطروس می حیمرقس که آن را کلمات مس  لیانج

ها هنوز اعتبار نوشته  نیشد ا  انیطوری که برده است. بهبُشود، نامذکر می  حیهای مس ییشگویپو  
از رهبران   یکیو    یحیمشهور قرن دوم مس   هینویس و فقمسئله  ۲نوسیوستیاند.  بوده  افتهین  یعموم

  ۱۵۰، در سال ۳نوشته است نیو رد انتقادات مخالف تیحیدر دفاع از مس  یکه رساالت ای هیاول
و در اوقات عبادات »خاطرات رسوالن و  یحیهای مس ئتیدهد که در هگزارش می یالدیم

کنند که هنوز نام  می ریتعب لیاناج نیشود. خاطرات رسوالن را همخوانده می اء«یرساالت انب
بوده است.   قیایم عهد عتیهمان کتاب نب  اءیشده است. رساالت انبها اطالق نمیبر آن  ونیاوانگل

است که   وسیرنایبرد انام می  سایکل  یکانن کنون  لیبار از هر چهار انج  نیاول  یکه براای  سندهینو
 :سدینومی ان«یبرعلیه رافض» شیدر کتاب خو  یالدیم ۱۸۰در 

  ه، یمغروران فروما  ا ی. تنها مردم سبک مغز و نادان  شی وجود دارد نه کم و نه ب  ل یانج  چهار»
ها کنند، ممکن است بر تعداد آنمی ریو آن را به غلط تعب فیرا تحر لیانج عتیکه طب

   بکاهند« از آن ایافزوده و 

ها الهام گرفته و آن  یهانیچهار رساله، از قانون ک  نیانتخاب ا  یاست که برا  یمدع  وسیرنایا
( از نوشته کندنمی هیتک یاله یاست )او به وح دهیبرگز یرا به نشان جهات چهارگانه آسمان

 ییرهانبوده و اختالف نظ  یعموم  رشیمورد پذ  لیاناج  نیکه در زمان او هنوز ا  دیآیبرم  وسیرنایا
. از ندکمی دییگانه را تأچهار لیوجود اناج یالدیم ۲۰۰در حدود  زین انیوجود داشته است. ترتول

در اواسط قرن دوم  لیکه اناج رندیگمی جهینت انیو ترتول وسیرناییوستینوس، ا اس،یپاپ انات یب
 نیبوده است. نخست تیشکل گرفته و در اواخر قرن دوم اعتبارشان در حال تثب یالدیم

نام کانن تعلق دارد و به  یالدیم  ۲۰۰کانن در دست است، به حدود    کیصورت  ای که بهمجموعه
توسط باستانشناس  ،یالد یمجموعه، که در قرن هجدهم م نیشود. در امی دهینام ۴یموراتور

معروف،  لیکشف شد، چهار انج النیم ۶وسیدر کتابخانه آمبروس ۵یموراتور کیلودو ییایتالیا
ی دوم پطروس، مکاشفه یوحنا، ی یوحنا، نامهنامه ودا،یی نامه ان،یبدون عبران ولوسهای پانامه

  ای به ناممکاشفه

 
1- Logia     2- Justinus 

. در  دندینام( میسانی)رساله نو «Apologeten» ها راآن سندگانیو نو «Apologetik» را هیرساالت دفاع ـ۳
 .دفاع و تبرئه است یبه معن« «Apologieیآپولوگ یونانیزبان 

4- Fragmentum Muratorianum  5- Ludvico Muratori   6- Ambrose 
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که قابل  ی. مسئله مهم1ی هرماس شبان وجود داشت(، رسالهمانیکتاب حکمت اسل پطروس،

 .مطلق است قتیعنوان کالم خدا و حقرساالت به نیانتخاب ا یو توجه است، چگونگ یبررس
وجود نداشت و  یگونه اثر مضبوطاو هیچ یفرض ارانیو  یسیشد از ع حیکه تشر طوریبه

نسبت داد و بر   یس یرا مستقیماً به ع یاصل مشخص و مسلم چیتوان هنمی  زیجهت ن نیهمبه
 ینام او مطرح ساخت. مبارزات اصولرا به یو اصول قاطع یچارچوب فکر ،یقیحق مات یتعل هیپا

در  یآشکارا به تظاهر پرداخت ـ و حت یحیهای مس ئت یه نیکه در نخست یدت یو اختالفات عق
نامشخص بودن  نیـ نشان بارز هم مینکها برخورد میبه آن یبه فراوان تیحیمس  هیاول ات یادب

 یدت ینه تنها در اصول عق  یاست. اختالف نظر اساس  یحیجامعه مس   لیدر آغاز تشک  یدت یاصول عق
و جالب است. در قرن دوم    ریچشمگ  هیاز همان دوران اول  زین ن ید  انگذاریبن  تیدر شخص  یکه حت

پراکنده و برداشت  اِتیبه اتکاء روا ینظر مؤمنهر صاحب  افتینویسی رواج که رساله یالدیم
صاحب اقتدار هر  ونیکرد و روحان نیتدو یپرداخت و رساالت ییبه اظهارنظرها شیخو یشخص

. دندیبرگز یمات یعنوان اصول تعلرا به یبه مَشَرب خود رساالت زین «یحیمس  اِکلسیای» ای ئتیه
ارائه اعتبار انتخاب خود،  یدر اواخر قرن دوم، برا وسیرنایچون ا یتیشخص م،یدیطوری که دبه

 سازد!!.را مطرح می یو جهات چهارگانه آسمان یهانیقانون ک
 روانیپ  وحدت اختالفات و ارائه    لیدر تعد  تیدر کتاب اَعمال رسوالن با وجود کوشش روحان

 انیو کفاس انیآپولوس ان،یو نه تنها از سه گروه پاولوس داستیهو یتضاد به روشن ح،یمس  هیاول
 سایکل یانیبن ت یود که برخورد دو شخصشپاولوس، آپولوس و پطروس(، سخن گفته می روانی)پ

در   ،۲انددهینام  تیحیمس   نید  نیها را بعدها دو ستون بر حق و راستـ پاولوس و پطروس ـ که آن
دو   نیا ال یکوشش کردند در عالم خ ونیخورد. روحانهای پاولوس به چشم میکتاب و نامه نیا

. ندیمُعَرّفی نما دهیعقها را در کنار هم متحدّ و همداده و آن یرا با هم آشت سایرسول معتبر کل
 سخبر که پاولوس و پطرو نیاشاعه ا گریابداعات بود و کوشش د نیاز ا یکیی پطروس نامه

 . ۳اندشده دیواحدّ خود شه دهیدار رفته و در راه عق یدر روم به پا متفقاً

  

 
  له یبوس  ۱۷۴۰مجموعه در سال    ن یدهند. انسبت می   Bobbiنام  ای به ها را به صومعه نوشتهدست   نیاصل ا ـ۱

 .دیمعروف گرد  یهمین جهت هم به کانن موراتورمنتشر شد و به   یموراتور
  اند.دهی نام سا«یکل یستونها نیترین و بزرگتردو را »برحق نی ا وسیگناتیـ کلمنس و ا۲
های پاولوس  که پطروس به روم سفر نکرده و کتاب اَعمال رسوالن و نامه  هددنشان می  رـ تحقیقات معاص۳
داشت، در کتاب اَعمال  می تیواقع بیدو رق نیمدعا است. اگر شهادت متفق ا ن یبودن ا یلیمُعَرّف تخ زین

 .شدمی  حیبا آب و تاب فراوان تشر هیها و آثار اولگزارش  گریرسوالن و د
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 یستیبامی تیحیاست و مس  هود ی نیوابسته به د تیشخص کی حیتوجه داشت که مس  دیبا 
 حِ یرا همان مس   یس یاند که عبوده  یانیهودیمسلماً    هیاول  انیحیمنشعب شده باشد. مس  نید  نیاز ا

او  تیو فعال یس یشده ، به طرق مختلف، ظهور ع یسع لیدر انج نکهیدانستند. امی هوهی موعودِ
 هیما به منشأ اول  تیهدا  یراهنما و شاهد برا  نیمربوط سازند، بهتر  قیهای عهد عتییشگویرا با پ

جالب است که پس   هودی  نیبه د  تیحیمس   ی ادیو بن  دیشد  یوابستگ  نیاست. با وجود ا  تیحیمس 
با  یشود، بلکه دشمننمی دهی د یدر آن اثر هودیکانن نه تنها از شعائر و سنن و آداب  تیاز تثب

و کشنده   یخائن و جان یصورت قومها بهرود و آنبه شمار می یاصول میتعال شماردر  انیهودی
  نِییآ  کی  لیگردند. تبدو مصلوب سازنده خداوندگار، مغضوب و منفور خدا و خلق مُعَرّفی می  اءیانب

 شیهودیزاده و دوازده شاگرد یهودی کیوسیله به ن،یمؤمن دهیـ که به عق هودی نیمولود د
باشد،  افتهیانجام باره یکتواند مسلماً نمی هود،یضد نیمذهب نو کیه بود ـ به شد یگذارپایه

 .است رفتهیصورت پذ یاساس رییتغ نیفراوان، ا یبلکه یقیناً پس از تحوالت و برخوردها
و اختالف فرق  تیحیکه بعدًا اشاره خواهد شد از حوادث قرون اول مس  یچند به علل هر

 افتیتوان درآثار پراکنده می یاز البال یول ست،یای در دست نمختلف شواهد قابل مالحظه
وجود قرار گرفت، بدون برخورد و تحول به سایکانن کل یمبنا 1دینام اصول عقاآنچه بعدها به

 د،یفراوان و ِاعمال زور و تحمیل و تهد یبلکه در طول چند قرن و پس از مبارزات فکر امد،ین
 یس یبلکه از زبان ع ،یوجود داشت و نه اصول مدون یتی. در آغاز نه روحاندیگرد تیانتخاب و تثب

 یفرهنگ طیبنا به شرا یئتیشد و هر هر، رب و خداوندگار، نقل میروَنام سخنان سَبه یجمالت 
فراتر  هیو سور نیاز محدوده فلسط تیحیکه مسساخت. هنگامیمطرح می راهایی رداشتخود ب

فرهنگها را   نیاز ا  یمختلف عوامل  یروم پراکنده شد، در برخورد با فرهنگها  یرفت و در امپراتور
مجبور به مقابله  ش،یمستقل خو تیهو تیتثب یبرا تیحیهنگام، مس  نیدر خود جذب کرد. در ا

کرد و در جهت وصول  هودیاز جامعه  ییدر جدا یو سع دیروم گرد یربا مذاهب مختلف امپراتو
 یبه شکل ئتیحال، هر ه نیشد. در ا قیشده تشو تیمبنا و مأخذ تثب کی میاین هدف به تنظبه
 .دادود آن را شکل میسینه بنا به مَشَرب خبهسینه  ات یهمان روا  هیو بر پا  دیگزرا بر می  زانیم  نیا

 یدت یو عق یشدند و نه اعتبار همگانمی سیها، مقاالت و رساالت نه تقدنامه نیآغاز ا در
های ئتیرهبران و سرپرستان ه زین لیهمین دلوجه معمول نبود. بههیچبه زین لیداشتند. نام انج

  اصول میرسائل و تنظ هیتشکل وابستگان به آن حوزه، به ته یدادند برابخود اجازه می یحیمس 

 
1- Regula fidei 
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یم، اصالح مرساالت را تر  نیدادند، مفاد ابه خود اجازه می  گریهای دبپردازند و گروه  یدت یعق
و  یدردگ فیتنظیم و تصن ادیبه تعداد ز ،یکنون لیبه شکل اناج یرساالت  یکنند. حت لیتکم ای

 یات یخود روای  قهیبه سل  یهای مختلفئتیشده، ه  حیتصر  زیگونه که در مقدمه انجیل لوقا نهمان
 .نام خاطرات رسوالن منتشر ساختندرا به

روم در   درو اِعمال زور دولت مقت سایلک قرنِ نیهای فراوان چندپس از کوشش نکهیا علت
باز هم هنوز در گوشه و کنار رساالت   هیقرون اولو نابود ساختن آثار فراوان    یدربار  یتِروحان  دییتأ

 مجبور  زین  سایکل  یو حت  ـ  شودمی  افت یدر قالب آن    ایو    لینام انجکانن، به  لیاز اناج  ریغ  یمتعدد
  کیو عدم اعتقاد به    یهمین پراکندگ  ـ  ندیرا برگز  لیمشخص، چهار انج  لیانج  کی  یشد به جا
 اتیتفرق سبب شده بود که به قول دانشمند و استاد اله  نیبود. ا  هیشده اول  تیو تثب  سیکانن تقد

 نی: ااستمعتقد    ۲فپکن  ات یاله  گریگردد. استاد د  داریها پدنوشته  نیاز ا  ی، جنگل1معاصر لیتسمان

نبود.  سریوجه مهیچبه یمتن اصل صیها تشخقسمت یها چنان درهم شد که در بعضنوشته
از مطالب  یبخش  ،یالدیم ۲۰۰: تا حدود سدینومی یمعاصر آلمان ات یعالم اله ۳شریولیآدولف 

 یتوسط موراتور النیکه از کتابخانه اسقف م ی دچار اغتشاش کامل شده بود. در سند یلیانج
ذکر شده است!!   نینو  ثاقیو دو م  ستی(، فهرست بمیااین سند اشاره کردهبه  شتری)ما پ  شدکشف  

کاماًل  است که کانن، یو زمان یالدیسند متعلق به آخر قرن دوم م نیتوجه داشت که ا دیبا
که بعدها   گریشدن کانن( مسلماً رساالت فراوان د  ینشده است و تا قرن پنجم )زمان قطع  تیتثب

 بوده است.  دهیگرد نیاند تدونابود شده
 یرساالت   نیرز انتخاب همط  سا،یو کانن کل  دیاصول عقا یجیاز شواهد بارز تشکل تدر  یکی

طوری که شده است. به لیتحم نیمؤمنخداوند، به  یاهلل و وحصورت کالمُاست که اکنون به
 ه،یاول  تیروحان  دییمورد تأ  از رساالِت  یبود و برخ  دیها قرنها مورد تردنوشته  نیاز ا  یاریبس   میدید

و   افتیعامه  تیها مقبولاز نوشته ی. بعضدیهای مقدس خارج گرددر طول زمان از شمار نوشته
آنچه موافق   سا،یکل  افتنیبا قدرت    یول  رفت،قرار گ  تیحیدر شمار رساالت مورد اعتبار جامعه مس 

و آوری جمع زیخورد و اغلب نمی ۴شد و مهر باطلتدریج از دور خارج مینبود به تیطبع روحان
بود که هنوز هم در    افتهی  یعموم  تینوشته معروف  نیچند  ه،ی. در شمار رساالت اولدیگردنابود می

آثار اشاره  نیاز ا ینمونه به برخ یرا. بمیکنها برخورد مینام آنبه یحیمس  ات یادب
  :مینکمی

 
1- Leitzmann   2- Knopf    3- Adolf Julicher 

در شمار اسناد مجعول محسوب    زین  یکتاب مقدس و گاهای که خارج از  عبارتست از رساله « «Apocryphaـ۴
  ی و سر یمخف  یبه معن یونان یدر زبان  «Apokripha» اند.ده یناممی فیآپوکر زیرا ن ی گردد، رساالت رمزمی

 .است
 



36 
 

 تحقیقی در دین مسیح

رساله که  نیو دستور آموزش است. ا میتعل یبه معن ۲کی داکتید یونانی. در زبان 1داکه ید ـ۱ 

شده و  نیتدو یالدیقرن دوم م لیمشهور است، در حدود اوا زین یدوازده حوار مات ینام تعلبه
گردد که راه دو راه مطرح می  داکه،ی. در ددیمنتشر گرد  ۱۸۸۳کشف و در    شیاز صد سال پ  شیب

گانه )دکالوگ( عمل ده نیبه فرام ندیگزیرا برم یشوند. آنکه راه زندگمی دهیفَنا نام راهو  یزندگ
اند. در شده ینه زی( نقیاست که در کتاب مقدس )عهد عت هاییی. راه فَنا، عمل به زشتدینمامی

 انفَنا و ظلمت، فرستادگ قیاند و در طرخداوند گماشته شده  نیو نور، فرشتگان نورآفر  یراه زندگ
رساله   نیباشد. در اکه جهان کفر است می یحاکم جهان کنون طان،یاند. شقرار گرفته طانیش
به کار برده  انیحیمس  دیتعم یس( برادُالقُ ُ نام پدر، پسر و روح)به ثیبار فورمول تثل نیاول یبرا

  یحت عشق و محبت و گذشت، تیاهم ند،کخصوص جلب توجه میکه، بهدایشود. آنچه در دمی
 دید یبا اصل قصاص در تورات، اختالف اساس مات یعلت  نیا سهیدرباره دشمنان است. مقا

اناجیل  ات یبا روا یاختالفات متعدد داکه،ی. در دهددرا به وضوح ارائه می یهودائیو  ییحایمس 
 .آن عدم توجه به شام مقدس و شعائر آن است نیشود که مهمترمی دهید

در شمار رساالت  زیها نکه مدت  یمیقد اریاز آثار معروف و بس  یکی. ۳هرماس شبان ـ۲
شد، الهامات هرماس شبان است. محسوب می انیحیو جامعه مس  تیمعتبر و مورد اعتماد روحان

 نیشود و او ازنند که معتقد بود به او الهام میاژه حدس می ریای از جزارده آزادشدههرماس را بَ
تألیف    یالدیم  ۱۴۰که در روم و حدود    ـ  نوشته  نیضبط نموده است. در ا  یادر رساله  راالهامات  

مردم آن روزگاران  یتوده اصل ای دستانیشده ـ از طبقات محروم، آزادشده گان، بردگان، ته
 سندهیفشار قرار داشت. نام شبان را نو  ریمورد توجه طبقات ز  زیهمین جهت نشد و بهمی  تیحما
در جامه و قیافه شبانان به  یشود که مردمی یسازد و مدعربوط میخود م اشفات از مک یکیبه 

دهد. هرماس این مرد، نام فرشته ندامت میرا به او الهام کرده است. او به  یاو ظاهر شده و مطالب
مشغولند تا محل عبادت   یکند که به ساختن برجبرخورد می  یاز مکاشفات خود، به مردان  یکیدر  

 نیاموال خود را ب دیبا ابندیاین برج راه کنند اگر اغنیا بخواهند بهعالم میها ا. آنددگر کانین
 فرقِ  تضادِ نشانِ)را کنار گذارند  شیاختالفات خو دیبا زین تیحیکنند. رهبران مس  میفقرا تقس 
 (.مختلف

 سهیکن هیعبادت ـ شب یبرا یصورت محلبه سایبار از کل نیاول یرساله، برا نیدر ا هرماس
  

 
1- Didache    2- Didaktik 

 تیمقام فعال  نیا  در  ،یالدی م  ۱۵۴ـ۱۴۲اند که در  اسقف اعظم روم خوانده (Pius)   وسیرا برادر پ Hermas ـ۳
 .است «Pastor Hermae» رساله یکرده است. نام اصلمی
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 کینوپتیس لیبه اناج شتریی هرماس شبان، برساله ی. محتوادیگوـ سخن می انیهودی
هرماس  ات یدهد که چگونه نظرنوشته، نشان می 1پترسون ک یکه ار یشباهت دارد. در کتاب

رساله مانند  نیکرده است. هر چند امی هیداشته و به تحول از راه معرفت تک یهای عرفانشهیر
چون توده از آن  ینبود، ول تیموافق نظر سران روحان ،یو انقالب یردمهای می نوشتههمه

 زیقرار گرفت و هرماس ن سیشد و مورد تقد رفتهیپذ تیحیدر کانن مس  اًاستقبال کرد اجبار
مقاله را از متعلقات کتاب مقدس ذکر  نیا زین ۲گنسی. کلمنس و اوردیاعالم گرد یصاحب وح

هنوز در شمار  کوس،یت  ینائینام سبه  د یهای عهد جدنوشتهدست نیمتریاز قد یکیاند و در کرده
اعتبار خود را از دست    زیرساله ن  نیا  سا،یقدرت کل  تیشده است. با تثبرساالت کانن محسوب می

است که در    یهای مهمتیوس از جمله شخصیبمورد انتقاد قرار گرفت. ائوس  فینام آپوکرداد و به
  نیشد که ا  یبودن مکاشفه هرماس شبان را مطرح ساخت و مدع  لیراصیغ  ،یالدیقرن چهارم م

ترین لیاز اص  یکیرساله    نیکه اتفاقاً از نظر انتساب، ا  ینوشته اصوالً به هرماس تعلق ندارد، در حال
 .رفتبه شمار می تیحیمس  میقد ات یآثار ادب
هرماس، عدم موافقت او با سلسله   ات یمتشکل با نظر  یسایمخالفت کل  لیاز دال  گرید  یکی

و   یبود. او به برادر سایکل یآرشریجلوه دادن نظام و ه تیاهمو بی یفات یمراتب و مقامات تشر
را خدمت به مردم  سایرهبران کل فهیوظ  نیداد و مهمترمی تیو گذشت اهم ثاریرفاقت و ا

کرد، می یمخرب و مضر تلق دیردگرا، که موجب اختالف می یاصول نظر ماسدانست. هرمی
رساله از  نیبود. باألخره ا افتهی یبستگ تیروحان ت یو هو تی مباحث با موجود نیکه ا ی در حال

 .خارج شد سایکانن کل
آن،  یفکر نهیشود و زممی غیتبل یروح انقالب زیرساله ن نی. در ایدوازده حوار لیانج ـ۳

 ل،یانج  نیدر ا  یس یگردند. عاست، که سازشکار مُعَرّفی می  روانشیتفکر پاولوس و پ  وهیمخالف ش
 اتیرساله متعلق به ادب  نیاست »نه خدا و خدازاده«. اصل ا  افتهیاست که به نبوت رسالت    یانسان

را  لیانج نیا یدر کتاب ۳.چارلزهدر آن مشهود است. ر.  زیتفکر ن وهیش نیاست و آثار ا یهودی
در   رایق.م، تعلق داشته ز  ۱۰۶ـ    ۱۰۹آن به حدود    یکه بخش اصل  ردیگمی  جهیکرده و نت  یبررس

 اند.گرفته  قرار  لیاز تسلط روم( مورد تجل  شیپ  یهودی  نی)سالط   یسلسله حشمون  انیآن فرمانروا
 فیبر تأل لی(، نکوهش شده است که دلیخانواده حشمون نی)اول انیها، مکاباز بخش یدر برخ

 هم  یادیز یق.م(. باألخره قسمتها ۶۳پس از )است  انیقسمت پس از سلطه حشمون نیا

  

 
1- E. Peterson    2- Origene    3- R.H., Charles 
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 .است دهیگرد مهیکتاب ضم نیابه تیحیاز ظهور مس  پس 
 نیدر ا  حیکنند. مس می   دییرا تأ  هینظر  نیا  1لودز...  ک،یب  فر،یپف  ،یروول  رینظ  یاریبس   نیمحقق

است و خداوند به او تمام کلمات حق را آشکار ساخته است. چون جهل  ۲انیکتاب، از طبقه الو
 نو افکارشا  ابدیتوسعه می  انیهودی  ریرا فرا گرفته بود به رحمت خداوند، دانش غ  انیهودیو ظلمت  

 د،ینمامی د یتأک تیحیمس یسایکل مات یگونه که تعلهمان گر،یشود. به عبارت دروشن می
و  ستندیخدا ن دهیقوم برگز گرید قت،یو انکار حق یدلرهیدر جهل و ت  یبه علت پافشار انیهودی
 لیدر گزارش خود از انج اسیشوند. پاپمشمول رحمت خاص خداوند می ،یحیمس  انِیهودی ریغ
 .بُرده استنام وخیش

آمده است که پس از مصلوب ساختن و  یحیمس  ات ی. در ادب۳کوداموسیرساله )انجیل( ن ـ۴
پرسش  نیاو سه روز در گور ماند و در روز سوم از گور برخاست. از همان آغاز، ا ح،یمس  نیتدف

کاء ات به سا،ی. پاسخ کلده؟یسه روز در گور محبوس گرد نیمطرح شد که روح خدا چگونه در ا
را  طانیمردگان رفته تا ش یایجهنم و دنمدت به نیدر ا حیآن است که مس  دیداشارات عهد ج

 :اند، آزاد کند. در نامه اول پطروس آمده استرا که در انتظار او بوده یمغلوب ساخته و مردگان
خود ادامه داد و در روح به نزد  یبا روح به زندگ یکشته شد ول یاز نظر جسمان او»

نوح به  یبودند که وقت یهمان کسان نیها بشارت داد. او به آن رفت ارواح محبوس
-۲۰اطاعت نکردند«    د،یکش پرداخت و خدا با و صبر و حوصله انتظار می  یساختن کشت

۱۸/۳ . 
در جسم  ان،یآنکه آنها، اگرچه مانند همه آدم ی. برا؟چرا به مردگان بشارت داده شد»

 . ۶۰/۴شوند.«  یاله ات یح یقرار گرفتند، در روح دارا یمورد داور

 زیوجود دارد. در مکاشفه یوحنا و انجیل یوحنا ن یاشارات زی(، ن۴/۲در نامه دوم پطروس ) 
های پاولوس، اشاره شده است. در نامه ۴عالم مردگانبه حیسه روز و ورود مس  نیاغیرمستقیم به

 ،۱۰/۲ یلی، ف۹/۲ انی)افسس  ردیگموضوع مورد بحث قرار می نیا میمستقریو غ میمستق

 
1- A. Lods, M.A. Beek, R.H. Pfeifer, Rowley 

  گاهیجا  ایصندوق مقدس خدمت به ی تورات، برا ات یکه بنا به روا لندیگانه اسرائاز اقوام دوازده   یکی انیالو  ـ۲
 شدند.  ن یییهوه، از جانب او تع

 این رساالت اطالق شده است.بعدها به  کوداموس،ین ل ی، نام انج Nicodamus ـ۳
  هیسا  انیهودیکه به اعتقاد    ستییشد جامی   دهینام  زین (Hades) عالم مردگان که هادس  ای (Sheol) ـ شئول۴

. در برابر آسمان، که  دندیناممی زیها نهیهمین جهت آن را جهان سارود، بهجا می انسان پس از مرگ به آن 
شد. می دهینام زین نیری( و مسکن فرشتگان و باألخره خداوند بود عالم مردگان، جهان زنیربَ)زِ نیرجهان بَ

 .کردند  هیشدند، توجنمی زیمکان را مسکن ارواح بدکار که مشمول رستاخ  نیا انیحیمس
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و جهنم را در دست  نیرزمیز یایدن ایعالم مردگان  دیکل یسیع وحنا،ی لی(، در انج۹/۱۴ انیروم
 . ۵۲/۲۷ـ ۵۳گردد مسئله مطرح می نیا میرمستقیغ زین یمت لی(. در انج۱۸/۱دارد )

به عالم مردگان و جهنم است.   حیسفر مس  یلیشرح تفص قت یدر حق کوداموس،ین لیانج
از  یمت لیانج تیکه بنا به روا نندکُمعَرّفی می یرساله، خود را دو نفر از مردگان نیا سندگانینو

دهند که چگونه پس می حیمردگان، توض  یایدن  نیدو نفر مسافر  نی(، ا۵۳/۲۷اند )جهنم بازگشته
کردار، از شود و تمام مردگان راستمی داریپد یسرگردان بودند، ناگهان نور ایمرگ در آن دن از

کنند اسرائیل اعالم میبنی اءیو انب وخی. در عالم مردگان شزندیخیزمان، از گور برمآدم تا آن
او را نزد  یس یدهد که عدهنده خبر می دیعمت یایحیاست.  وستهیپ قتیبه حق شانهایییشگویپ

آورد   مان یخدا خواهد آمد و هر که به او ا متولد شدهِ مردگان فرستاده است تا بشارت دهد: »پسرِ
 جان،یشوند و در حال هوحشت دچار میردارانش بهو فرمانبَ  طانی. شافت«ینجات خواهد 

: هددو ندا می زدیخچون رعد برمی ییحال ناگاه صدا نیپردازند. در هممی گریکدیمشاجره با به
چه  ابندیپرجالل و شکوه آمده است«. چون مأموران جهنم در می  هِکه شا دیرا باز کن »درها
 نیشود و مقدسمغلوب می  یکنند و سپاه جهنممی  رونی( را بسیدوزخ )ابل  ریای رخ داده، امحادثه

 سندهیدو نفر نو  نیکند!! اپرتاب می  رونیرا از جهنم به ب  طانی. داور، شخصاً شدهندهلهله سر می
شود و شاه پرجالل آزاد شده و بندها پاره می ریها که در جهنم بودند از زنجگزارش با همه آن 

اقتباس   انیهودیاز    دهیعق  نیا  شهیکه ر  افتیتوان درآن دوران، می  ات یادب  یبررس  از  .رددگوارد می
که در توفان  یو ارواح افتهیآمده: »که ارواح فرشتگان هبوط  1شده بوده است. در کتاب خنوخ

تا روز  یحسابرس یدربند شده بودند و برا ۲و ظلمات تارتاروس یکیکردند در تار ینوح نافرمان
شده و در  هیاین اعتقاد تک به زیی اول پطروس نجا نگاه داشته خواهند شد. در نامهدر آن امتیق

 :ی دوم او آمده استنامه
رها نکرد، بلکه آنان را به گودال   هیرا که گناه کردند بدون تنب  یخدا فرشتگان  دیدانمی   شما»

 . ۴/۲نگاه داشته شوند.«  یداور  یجا برادوزخ فرستاد تا در آن کیتار

  :آمده است زین هودایدر نامه  
را ترک گفتند    ش یخو  یخود را حفظ نکردند و مکان اصل  یرا که مقام واال  یفرشتگان  خدا»

 .۶/۱محکوم شوند.«  یمحبوس ساخت تا در روز داور ریل و زنجبا غُ  ،یدر ظلمت ابد

 
1- Enoch 

ها در نظر گرفته شده بوده است. تانیت  فریک  یاست که برا  نیرزمیدر ز  یمکان  ،یونانی  ریدر اساط Tartarus ـ۲
  شوند.داده می  فریزئوس ک یوسیلهبه  ،یاورانوس در اثر نافرمان یفرزندان خدا ایها تانیت
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است که از  یشود، انعکاس معتقدات می دهیاز رساالت کانن د یاریاشارات که در بس  نیا 
 یاریبس   ز،ین  انیهودی. البته  1شده است  بیترک  سندگانینو  الت یاخذ و با تخ  یهودی  یباورها  شهیر

 .اقتباس کرده بودند یو روم یبابِل ،یونانی ،یرانیهای امعتقدات را از فرهنگ نیاز ا
 اءیخصوص انبو به  انیحیارائه اعتبار معتقدات مس   یرساله که برا  نی. اینب  یایمعراج اشع ـ۵

در   ایاشع  . ۲است  انیدوران ساسان  انیزرتشت  رافیکتاب ارداو  هیابداع شد، شب یس یدر مورد ظهور ع
 الِ او به ح یو چهل نب انیاعتبار است. او در حضور شاه و دربار یدارا هودیشاه  ا،یزکیدربار ه

معراج تا آسمان  نیبرند. او در اغما فرشتگان او را به آسمان میاِ رود و در حاِلخلسه فرو می
القُدُس را و روحُ حیجا مس رسد. در آن رود و به حضور خدا می هفتم، مقر سلطنت خداوند باال می 

 یسیع ظهوری درباره یمات یخود، تعل یدر سفر آسمان ایاند. اشعکه در کنار خدا نشسته ندیبمی
باألخره رستگار ساختن   او و  زیو مصلوب شدن و رستاخ  یباکره، معجزات عیس   میتولد از مر  ح،یمس 

پس از مرگ   ای. اشعدینماهمه اعالم میرا به  قیحقا  نیو پس از بازگشت، ا  ندکمی  افتیانسان، در
قطعه قطعه ارهرا با  ینب نیدستور او او به رددگمی ریماناسه اس هِدست پسرش شابه ا،یزکیه

 ،یس یاز تولد ع شیشش قرن پ ی که حت ردیبگ جهیرساله نت نیاست از ا لیما سندهی. نونندکمی
 اند.او را شرح داده بوده یزندگ ات یاسرائیل تمام جزئبنی اءیانب

در مصر علیا  ۱۸۸۶شود، در نسبت داده می  یالدیپطروس، که به قرن دوم م لیانج ـ۶
اشاره شده است. بنابر گزارش ائوسبیوس،  اریاین انجیل بس به تیحیکشف شد. در قرون اول مس 

رساله شباهت به  نیشده، ا ریدر اواخر قرن دوم تحر هیاسقف انطاک ۳ویپیتوسط س لیانج نیا
شده  انیب لیبه تفص یسیدر آن شرح محاکمه و مصلوب ساختن ع یول دارد،گانه سه لیاناج

 .است
هنگام مرگ  لیاسرائ لیقبا یهایی است که پدران فرضتیشیوخ. شامل وص یایوصا ـ۷

 فیتأل یحیرساله در قرن دوم مس  نیها معتقد بودند که ااند. مدت کرده انیبازماندگان خود ببه
بود،   «یو »نفتال  «ی»لو  حیرساله را که نصا  نیاز ا  یکومران، بخش   یبا کشف طومارها  یشده، ول

تعلق داشته  تیحیاز مس  شیرساله به پ نیو مشخص شد که اصل ا ۴افتندی رهاطوما نیدر ا
  .است

 
آن است که ارتباط معتقدات   یشود، برامی  هیطور خالصه توجخارج از کانن به اتیاز نظر بعضی چنانچه ۔۱
 .  میرا با فرهنگ آن زمان ارائه ده سایکل
 تیموقع  دییکانن مشخص و تأ  کی  تیخصوص تثبو به  یزرتشت  تیروحان   تیمعتقدات و موقع  می تحک  یـ برا۲

کند تا  می   یبه مرگ، تظاهر به صعود آسمان  هیشب  یغماخلسه و حالت اِ  لمدر عا  زیجوان ن  یغمُ  رافیشاه، ارداو 
 .کنند. به کتاب زرتشت مراجعه شود انیاو ب یرا برا یواقع نیاهورامزدا و زرتشت، د

3- Scipio 

 .مراجعه شود انینیبه فصل چهارم، موضوع اس ـ۴
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 هیمصر در ناح در شمال لوکسورِ ،یالدیم ۱۹۴۵. در حدود سال یمذهب ]مَشرَب[ عرفان ـ۸
وجود  تیحیمتعلق به قرون اول مس  یادیای کشف شد که در آن آثار زکتابخانه 1یناگ حماد

است که به    هیاول  تیحیای از مس است، اکثراً متعلق به فرقه  یزبان قبطرساالت که به  نیداشت. ا
فراوان دارد، در   تیفرقه اهم نیا ات ی. چون نظر۲اندنام داده  یعرفان []مَشَرب  ذهبم روانیآنان پ

شود که رساالت قدر اشاره میجا همینای مورد بحث قرار خواهد گرفت و در اینفصل جداگانه
مجموعه  نیهای متعدد... در ارساالت و نامه ون،یمکاشفه حوار ل،یانج نیمرکب از چند یفراوان

کانن و اقدام  تیاز تثب شیپ ت،یحیمس  لیدر اوا  یو آثار مذهب ات یوسعت ادب نشانوجود دارد که 
 .های خارج از کانن استنابود ساختن نوشته یبرا سایکل یاساس

 .اشاره کرده است لیاین انجبه ی. کلمنس اسکندرانیمت یانجیل عرفانـ ۹
شهرت   اریمنتشر شد و بس   هیدر اسکندر  یالدینامه در قرن دوم م  نیرنابا. ابَ  لینامه انج ـ۱۰

رفت که چون هرماس شبان در به شمار می  تیحیمس ای  هیآثار پا  نی. نامه برنابا در شمار اولافتی
 هینظر  نیبه شدت طرد و ا  هودی  عتینوشته شعائر و شر  نیشد. در ا  رفتهیگروه رساالت مقدس پذ

 یکرد، بلکه جمالت آن دارا  یکلمات آن معن  یظاهر  میبه مفاه  دیشود که تورات را نبامی  غیتبل
 زیهمین علت ناند و بهکرده ریها را تفس به اشتباه آن انیهودیو اَسراری است که  یرمز میمفاه

همین استنباط استهزاء گرفتند، اشاره بهرا به یاسرائیل که شعائر معبدبنی اءیاند. انبمنحرف شده
 حیض موعود و مقدس، همان مس رِمثال مقصود از اَ یاند. برااسرائیل از تورات کردهنادرست بنی

باشد. ختنه، می یجار حیو اعتقاد است که در مس  مانیل اشاره به او عس  ریاست نه کنعان . ش
 اشارهمأکوالت،  یاز خوردن برخ ی. نهیواقع مانیا یپرده دل است و گشودن آن به رو دنیبر

  حفظی آن را از آلودگ دیو نجاست مربوط به روح است که با یست و پاکهایاز زشت زیبه پره
در  یمعبد واقع رایاست، ز افتهی فریآن ک بیبزرگ بوده که با تخر یمعبد از آغاز گناه یکرد. بنا
 .شودبنا می نیدل مؤمن
گناهکارتر از  ونیبرنابا، نه پسر انسان است و نه از نسل داود. حوار سندهیاز نظر نو حیمس 

سَبَت است. مقصود از  فله داده شده  سِذل و  نامه به حواریون حتى لقب رَ   نیهمه گناهکارانند. در ا
که مَُعرّف شش هزار سال است، خلقت  یاست که خدا در شش روز اله نیو هفت روز خلقت، ا

 یبازگشته و به داور حیاست که پسر او مس  یهنگامسَبَت  ایکرد و روز هفتم  اهدرا کامل خو
  خواهد

 
 شود.  تلفظ می زین یکه نج حماد Nag Hammadi ـ۱
است. به فصل   ییبه مفهوم معرفت و دانا  یونانیباشد که در زبان  می (Gnosis) سین، گنوزـ مقصود از عرفا۲
 .مراجعه شود   یعرفان تیحیمس  ازدهم،ی
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و جهان   افتهیو ماه و ستارگان تحول    دیخورش  ،اختن کافران و مُرتدینمحکوم سو پس از    ستنش  
 .افتیتحقق خواهد جشن سَبَت  یو خواهند شد و بران

فرشته  یشود که بر اولداکه«، راه نور و راه ظلمت مطرح مییا نیز چون »دبرنابی نامه در
و  ات یح قیاست. راه نور طر یجهان کنون یکه فرمانروا طانیش یگربر دیو  ستادهیدا اخنور 
 رویکه سالکان راه نور پ یاست. اصول یو لعنت ابد ینظمانحراف و بی ریو راه ظلمت مس  تیابد

خدا منبع عشق و رحمت و منشاء نور  زیرساله ن نیاست. در ا یتقریباً همان ده فرمان موس آنند،
 انیهودیو رأفت است که صلح و آرامش را دوست دارد. از خداوند قهّار و جبّار و هولناک و حسود  

با ضعفا و  یاز اغنیا و دوست ی. دورستین ینوشته اثر نیوحشتناک تورات در ا یمجازاتها و
و هرماس  داکهیبا رساالت د ات یاز نظر ی رساله در برخ نیبرناباست. ا مات یزیردستان حاصل تعل

قرار  سایکل تیروحان دییکه مورد تأ ندیهای عرفانشهیر یها داراشبان شباهت دارد و هر سه آن
 گرفته استن

 پدران آثار در آمد، دستبه مصر شمال  اخمیم، در ۱۸۹۲ سال  در که پطروس مکاشفه ۔۱۱
بود   یونانیزبان رساله که به نینداشت. به همراه ا یاز آن آگاه یکس  یبُرده شده بود، ولنام هاولی

  .دیکشف گرد  زین  یزبان حبش آثار به  نیشد. بعدها ا  افتیپطروس و کتاب خنوخ    لیاز انج  یقطعات
از فرقه  س،یاسقف ساالم ۲فانیوسینوشته اپ 1ونی. در رساله پاناریمت یـ انجیل عبر۱۲

اقتدا  یلیبه انج هیب( سورلَ)حَ ۴ایسخن گفته شده که در شهر برو ۳(یریذن) یناصر انیحیمس 
اند. دادهنسبت می  حیمس   یحوار  یمتبوده و آن را به  یزبان عبرکه به  یمت  لینام انجاند بهکردهمی

آن را به او  انیاست و ناصر دهید ۵را در کتابخانه سزارآ لیانج نیبوده که ا یمدع رونوموسیه
وجه وجود  هیچبه  زین  یکنون  قات یاست و تحق  لیانج  نیخود منکر اصالت ا  وسنیایفاند. اپارائه داده

 .کندنمی دییرا تأ ونیمنتسب به حوار یانجیل عبر کی
 نی. ایزبان آرامبه زین یاند و برخنقل کرده یزبان عبرکه آن را هم به م،یونیبانجیل اِ ـ ۱۳

 .واقع نشده است دییمورد تأ دیهای جدیدر بررس زین لیانج
 یزبان عبررا به  یسیسخنان ع  ینقل کرده که مت  اسی. پاپیزبان عبربه  یس یسخنان ع ـ  ۱۴

وسیلهای بهرساله چیمتعدد، ه لیشده، به دال انیب شتریگونه که پکرده بوده است. همان نیتدو

  
  

  

 
1- Panarion    2- Epiphanius   3- Nazaraeer   4- Beroea 
5- Caesarea   
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کند. کلمات می دییبرداشت را تأ نیا زین یسنت ات یو روا دهینگرد میتنظ یس یع یفرض ونیحوار
های مختلف صورت به  تیحیمس   روانیبعدها از جانب پ  ،یس یهای منتسب به عموعظه  ایخداوندگار  

بوده که به  یهمان انجیل سور اس،یزنند که مقصود پاپحدس می یاست. برخ دهیگرد نیتدو
 اند.نسبت داده میونیباِ و انیناصر

هستند    یها مدع. آنامدنمی  لیانج  نیا  رویای خود را پانجیل دوازده مقدس. هنوز فرقه ـ ۱۵
آن را   میاز انهدام اورشل  شیها پاند. آنداشته  اریدر اخت  انینیبوده و اس  یزبان آرامبه  لیانجنیکه ا

شده است.   لهامرساله ا  نیترجمه ا  1ینام اوزلبه  یش یاند. بعدها به کش ای در َتبّت فرستادهبه صومعه

  ۱۸۳۰ها است که در سال ورمونفراوان بوده و نمونه مدرن آن، کتاب م یلیتخ لِیاناج نیا رینظ
 .دیابداع گرد ۲توسط ژوزف اسمیس

، انجیل هفتاد، انجیل ۳چون انجیل کمال  یگریهای متعدد درساالت، نوشته نیبر ا عالوه
قرناطه... و   لی، انج۵بردزانس  لیانج  ۴شده است(  رفتهیکه در کانن پذ  یلیاز انج  ری)غ  وحنای  یرمز

به  زین یها و مقاالت فراوانرساالت، نامه نیاند. عالوه بر ابُرده شدهنام ونیمارک لیباألخره انج
متروک  رساالِت نیجالب در ا ارینسبت داده شده است. دو نکته بس  سایو رهبران کل ونیحوار

شود، نه خداوند مطرح می یصورت رسول و نببه یس یکند. اول آنکه اغلب عشده جلب توجه می
 تیحی(. ثانیاً در آغاز مس دیمرسوم و معمول گرد سایرب و خداوند و خالق )آنگونه که بعدها در کل

و  تیضد اشراف ،یو انقالب یهای مردمهیکه از ما رفتگمورد توجه مردم قرار می یساالت ر
 یطوری که در فصول آت برخوردار بود. به فات یمخالفت با قدرت و حکومت و تشر ،یدارسرمایه

های توده  نیدر ب  زین  لیهمین دلاصول شکل گرفت و به  نیهم  هیبر پا  هیاول  تیحیمس   د،ید  میخواه
 هیو قدرت، هم به سرما یآرشریه به لیمتما تیروحان گر،ید ی. اما از سوافتیتوسعه  رفشا ریز

از برخورد با   دیکوش  تیهمین جهت روحانقدرتمندان. به  تیاست و هم به حما  ازمندیثروتمندان ن
 شتریکه ب ییهاتدریج نوشتهراه موفق شد به نیکند و در ا زیحاکمه آن پره ئتیدولت روم و ه

 دیبود، از کانن خارج نما سایکل یآرشریخصوص مخالف هداشت و به یو ضد اشراف یردمجنبه م
و   ریـ که مورد تحق انیهودیکینه با  تیتقو لیاز دال یکیگردد.  نیو مانع تقدس رساالت نو

 .حاکمه روم بود ئتیهمین جلب نظر ه ـ سوءظن دولت روم قرار داشتند
 منهدم  سایکه توسط کل  یها و آثارنوشتهنسبت به  میداشت  انیعنوان نمونه بآنچه را ما به  اما

  شد،

 
1- Ouseley         2- Joseph Smith , Mormons 
3- Evang. der Vollendung      4- Apokryphe des Johannes 
5- Ev. des Bardesanes 
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 یدت یچارچوب عق کیبه علت فقدان  ت،یحیمس  هیاز خروار دانست. در قرون اول یمشت دیبا 
شکل گرفت که اگر هر چه  انیحیمس  یدرباره اصول فکر یمشخص، رساالت متنوع و فراوان

منجر   سایاضمحالل کلتفرقه به  نیشد انمی  تیو تثب  نییمعتقدات تع  نیا  یبرا  یزانیزودتر بنا و م
به انهدام آثار  یشتریسا پس از اتکاء به قدرت دولت روم، موفق شد با شدت بی. کلدیگردمی

 .ناموافق بپردازد
 شهیاست ـ در دو کتاب جامع خود، ر افتهی یاو اعتبار خاص قات یکه تحق کوستر ـ هلموت 
او  قات یکرده است. تحق یبررس هیآثار پدران اول لیخصوص با تحلهمگون را به لیروایات اناج

 شود به طورتحلیل مشروح گرفته می نیکه از ا یجیشد. نتا انیب شتریاست که پ یات یمؤید نظر
آن نشده  رینظا ایو  لیای به انجاشاره نیی اول کلمنس کوچکتراست: در نامه نیچن خالصه

  ق یو در کنار عهد عتا شمرده،گرفته باشد، مسلماً آن را مقدس نمیبهره یاست. اگر او از منبع
(  ۸/۴۶و  ۲/۱۳که کلمنس )در  یخداوندگار« اعتبار قائل بوده است. جمالت  کلماِت» یفقط برا

مَشرَب او  وسیگنات یندارد. در هفت نامه ا یهمگون ارتباط لیدهد، با اناجنسبت می یس یبه ع
مکتب به طرز فکر   نیشباهت دارد. با وجود آنکه ا  هیسور  یکه به مکتب عرفان  رددگمشخص می

برداری انجیل مورد بهره نیامروز ثابت شده که ا یاست، ول کیانجیل یوحنا نزد سندهینو
از  یکلمات  ینشده، ول لیای به اناجاشاره چیه زیهای او نقرار نگرفته است. در نامه وسیگناتیا

 .ها وجود داردابه آنمش  زیهمگون ن لیشود که در اناجذکر می یس یع
و لوقا  یمت لیبه اناج وسیگنات یگرفته بود که ا جهیشباهت نت نیاز ا یمحقق آلمان 1فولتر

را مطرح   یمطلب  وسیگنات یو معتقد است ا  ردیپذرا نمی  هینظر  نیکوستر ا  یداشته است ول  ییآشنا
 ون«یبه مفهوم رساله مدون باشد. از کلمه »اوانگل لیانج کیاو به  ییکند که مُعَرّف آشنانمی

 وسیگنات یکه اپاولوس(. هنگامی  ریبوده است )نظ  حیا اعالم و بشارت مس ی  ۲گما«یاو »کر  دمقصو
ها به خداوندگار آن  یاز وابستگ  یآورطور تعجبکند بههمگون اشاره می  لیاناج  رینظ  یبه جمالت 

 وسیگنات یبوده که ا  جیرا  انیحیروز مس در جامعه آن   یمطالبتوان حدس زد  . میبرد( نام نمیحی)مس 
 اند.گرفتهها بهرهاز آن لیاناج سندگانیهم نو اًو بعد

 یس یتألیف آن ـ ع  ق یآن مشخص است و نه زمان دق  سندهنوی  نه  که   ـنامه دوم کلمنس    در
 نامه را نیا فیبرداشت شده است. محل تأل ،یرستگار یمنج کیمعلم و نه  کیصورت به

 
  

 
1- Volter 

 .مورد بحث قرار خواهد گرفت اًبعد Kerygma ـ۲
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حدس   یالدیم ۱۶۰تا  ۱۲۰های سال  نیرا ب فیقرناطه و زمان تأل ایروم  ن،یمحقق تیاکثر
و لوقا  یمت لیتوان گفت از اناجکه می مینکبرخورد می ینامه، ما به مطالب نیزنند. در امی

ی است، آشنا بوده. دو نامه یبر آن متک لیاناج نیکه ا یبا منبع سندهینو ایبرداری شده و بهره
 وسیگنات یو بالفاصله پس از حضور ا ی الدیبه حدود اواسط قرن دوم م ان،یپیلیکارپ به فیپول

ها را مقدس و معتبر آن یآشنا بوده ول لیکارپ به اناجشوند. پولینسبت داده می رنایدر اسم
شود. در و لوقا مشاهده می یمت ات یاز روا ینشان کارپ،ی دوم پولیشناخته است. در نامهنمی
سینه و بههای سینهاند در برابر نقل شدهتوانسته کینوپتیس یکتب ات یزمان است که روا نیهم

 .کنند تیاعتبار خود را تثب یشفاه
شود می  افتی  یشده ـ عبارات   میرساله هرماس شبان ـ که در اواسط قرن دوم در روم تنظ  در

 یخصوص در مورد امثال و حکم، از متوننوشته به نیهمگون شباهت دارند. در ا لیکه به اناج
 دهید یگیری تناقضات در نتیجه یگاه یمذکور قرابت دارند، ول لیگیری شده که با اناجبهره
  هودیدارد و در اشارات آن از سنت  یمهم اریدر رساله هرماس نقش بس  هودی نتشود. سمی

 دیبا م،یهمگون بدان لیاناجبه یی هرماس شبان را اگر آشنارساله سندهیاستفاده شده است. نو
ها اشاره کرده و نه نه به آن زیهمین جهت نها معتقد نبوده و بهکه او به تقدس آن میریبپذ
 .گیری کرده استها بهرهاز مفاد آن یاصول مات یعنوان تعلبه

قابل اعتماد تألیف   خیتار  یدادند، ولنسبت می  یالدیبرنابا را اغلب به اواخر قرن اول می  نامه
 یاصطالح »کتاب« برا وستهینامه پ نیشد. در ا تیتثب یالد یم ۱۳۵ـ۱۳۱نامه، در حدود  نیا

 های مشابهشود. برداشتای نمیگونه اشارههیچ  لیبه کار برده شده و به اناج  قیرساالت عهد عت
اند. استفاده کرده قیهایی است که هر دو از عهد عتهمگون فقط در قسمت لیاین نامه و اناج

. ستیداشته، قابل اثبات ن ییـ آشنا یهمگون ـ الاقل مت لیاز اناج یکیکه برنابا به  هیفرض نیا
 اصلح  ات یاست که از رواای  جهینت  ایو    قیاقتباس از عهد عت  ایکند  که او ذکر می  یس یکلمات ع

توان حدس زد که در کند. میدر اناجیل تطبیق نمی یس یدر هر حال با کلمات ع یشود ولمی
ها اعتبار آنها نداشته و بهبه آن  یتوجه  چیاو ه  یاند ولوجود داشته  کینوپتیس  لیبا، اناجزمان برنا

دهند. مینسبت  اول قرن دوم    مهیحدود نرا به  یتعلیمات دوازده حوار  ایمعتقد نبوده است. دیداکه،  
 تیحیمس   هیاول  ات یاز روا  یبیبلکه ترک  ست،یپارچه و شامل موضوع واحدّ ن  کیای  نوشته رساله  نیا

 یو تشابه یوابستگ زیمورد ن نیباشد. در امی زیاست که شامل کلمات خداوندگار ن میو سنت قد
که عهد    یخصوص در آن مسائلوجود دارد، به  کینوپتیس  لیرساله و اناج  نیاز مطالب ا  یبرخ  نیب

 :که ردیگمی جهیخود نت یمبنا قرار گرفته است. کوستر از بررس انیهودیمعتقدات  ایو  قیعت
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درباره   اتیو روا ماتیسازد که منبع کلمات و تعلآشنا می  تیاین واقعما را به  نینو قاتیتحق» 
ی ی همه شهیرا ر ای ه یمنبع اول  دیدانست، بلکه با کینوپت یس ل یتوان اناجرا نمی  یسیاعمال ع

دانست که   انیحیجامعه مس شتر یب دی را با اتیروا نیا یالبته منشاء واقع  رفت، یپذ اتیروا نیا
موجود را از نو   هیگرفته، بلکه مابهره کینوپتیت سنّسُخود، نه تنها از  یاحتیاجات عمل هیبر پا

توان  می  ندیفرا  ن یا  انی را نه در آغاز و نه در پا  یکنون  لیاست. اناج  دهیشکل داده و توسعه بخش
ها را  کانن آن  ت یاند، هر چند پس از تثبقرار گرفته  ریمس نیها در اواسط اداد، بلکه آن  یجا
در اواخر قرن اول و   لیتوان گفت که پس از ظهور اناججلوه دادند. می  ییعنوان مرحله نهابه
ها ادامه داشته است. در هر حال مشکل است  مدت   ندی فرا  نیحرکت ا  ،ی الدیقرن دوم م  لیاوا

  هها شکل گرفتاست و آنچه در کنار آن   ی متک  ل یاناجکه بر    یسنت  نیکه در تمام موارد، افتراق ب
را که    یات یروا  لی انج  سندگانیشود که نوبرداشت می   نیچن  دقیقاً مشخص ساخت. در نظر اول

نظر خود را   انی آن است که راو تیواقع  یاند، ول اند دقیقاً منعکس ساختهگرفته   لی از سنت تحو
اغلب   یول ات،یروا هیدر ما ریصورت تأثبه یعمل گاه نیاند. اوارد کرده  اتیدر روا زین

انجامد، صورت  می  نیابداع و خلق نو یو حت ولبه تح یکه گاه  یادیز راتییتغی وسیله به
شود،  می  دهید هی که در آثار رسوالن و پدران اول یبا جمالت لیاناج سهیگرفته است. در مقا

اند  درآمده  یشکل امروزاند تا به کرده  یرا ط  یرساالت تحوالت نیکه ا میکندرک می  یبخوب 
  سندگان یخدا به نو  جانب  طور کامل ازو به باره  یکمطالب    نیاست ا  یمدع  سایو آنگونه که کل

 الهام نشده است«.  

 ،یاصطالحات زبان رییکه از نظر مفهوم، تغ یدرباره تحوالت  1تیلئون را یکوستر به بررس
منسوب   مات یدر کلمات و تعل  یخارج  ات یادب  ریو باألخره تأث  یدتیو عق  یو اخالق  یهای عملزهیانگ
جمالت و امثله  نیاز ا یبرخ شهیر هکه چگون هددحاصل شده، اشاره نموده و نشان می یسیعبه

نام کلمات خداوندگار به لی. آنچه در اناجافتی یونانیخصوص و به یخارج ات یتوان در ادبرا می
 یس یمنسوب به ع  ایو    ستیها ناز آن  یاثر  هیشود و در آثار پدران اولگذاشته می  یس یدر دهان ع

را که پدران  یکلمات قصار و مثال نیاز ا یمنابع خارجیند. مسلماً بخش بزرگ یشوند، دارانمی
  هددارائه می  یهای فراوانستر نمونهدانستند. کونمی  یس یمنسوب به ع  زیها ناند خود آن بکار برده

 تیحیمس  ات یکه ادب یآلمان گریمحقق د لهاواریف . ۲اندافتهیشکل  رییتغ لیدر اناج یحت یکه برخ
اهل نظر  رشیمورد پذ شیسازد که کم و برا مطرح میای هیکرده، نظر یرا به دقت بررس هیاول

  :قرار گرفته است. او معتقد است

 
1- Leon Wright 

با دیداکه   ۱۹/۱۰، ۲۱/۷، مرقس ۲/۱۹، ۵و برنابا ۱۲/ ۳۰، مرقس  ۱۳/ ۱و دیداکه  ۱۰/۱۰ ینمونه: مت یبرا ـ۲
  ل یاند و در اناجگرفته یهودی اتیجهان که پدران مستقیماً از ادب ان یدرباره پا یمالت الهام، ج۱/۵و  ۲/۲
 اند.منسوب ساخته  یسیعبه
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ی  سینوو سرگذشت  ایمکاشفه، رو ل،یها، اناجصورت نامه کانن به  یکنون  اتیاز آنکه ادب شیپ»

 1ی های ادببیترک   شیتوان پها را می بوده است که آن   جیمردم را  ن یدر ب  یقطعات   رد، یبگ  شکل

  لیخصوص اناجبه  ،یح یمس اتی اغلب ادب هیقراوالن کتابت و ما شیقطعات پ نی. ادینام
ها  آن  سندگانی فقط محصول ذهن نو تیحیمس هیاول ات ی ادب گریاند. به عبارت دهمگون، بوده 

سرودها، اخطارها   ، یدتی صورت جمالت عقست که به ها هیما شیپ نیا از  یبیبلکه ترک ست،ین
به جمالت و   زیهای پاولوس ندر نامه  یمردم رواج داشته است. حت نیدر ب ۲یسنت اتیّنهو مَ
های  ها از سنت ه یماشیپ  نیاز ا  ی اریبوده و بس  شهیر  نیکه از هم  میکنهایی برخورد می بیترک

نه تنها   هود، یسنت خصوص منهیات وابسته به اند، به شده ذ دهنده اخ دی تعم ی ای حیو  یهودی
ها را از  مستقیماً آن  لیموارد مؤلفین اناج یباشند که در بعضمنعکس می  مانهیحک اتیدر ادب

  ت،یاست که در آن شرح فعال یمُعَرّف کتاب  ی کنون لیاند. نام انج اقتباس کرده  یهودی اتیادب
که در آغاز مژده و بشارت  یشده، در حال انیب یسیع ز یمرگ و رستاخ بت،یتحمل مص م،یتعل
همین مفهوم به کار برده شده  به  زی( ن۱/۱  ان ی های پاولوس )روممورد نظر بوده و در نامه   حیمس

بشارت  نیو قالب ا یرا عامل رستگار یسیع زیفقط مرگ و رستاخ هیاول انیحیاست. مس
از کتاب    داکه،یمانند د  هی. در آثار اول۳توجه نداشتند  ماتشیو تعل  یو به حوادث زندگ   انستنددمی 
از  لیاست. اصطالح انج حیاصطالح بشارت ظهور مس نیو مقصود از ا ستین ین سخ لیانج

 شد«.   دهیبرگز اتیروا نیا یاواسط و اواخر قرن دوم برا

 گرفت که: جهیتوان نتای که مطرح شد میهای فشردهیی بررساز مجموعه
 اند.نپرداخته لیانج فیها به تألو نسل وابسته به آن یس یاز همراهان ع کیچیـ ه۱
  در قرون بعد به  یو پس از تحوالت افتهیکم رواج قرن دوم کم لیاز اوا یکنون لیاناج ـ ۲

 نیاز ا  کیچیاند. هشکل گرفته  لیاناج  نیدر کنار ا  زیکانن ن  گریاند و رساالت دشده  تیتدریج تثب
ها پس از آن سیاند. تقدشدهنمی هیصورت کالم خدا و رساالت مقدس توجها در آغاز بهنوشته

واقع شد.  رشیمورد پذ یطور عمومتا به دیها به طول انجامو قرن دیمطرح گرد سایکل تیتثب
 یسایبدون برخورد و مبارزه صورت نگرفت و با وجود قدرت فائقه کل زیرساالت ن نیانتخاب ا

 اختالفات برطرف نشده است. نیبا حکومت و دولت، هنوز هم ا وندیو پ کیکاتول
اعتبار   هیو توج  سایکل  یبقا  یها به خداوند، شرط اساسرساالت کانن و انتساب آن  سیتقد ـ۳
کانن ثابت و معتبر ـ  کین است. بدون اعتقاد به وابسته به آ تیو روحان الت یتشک نیا اریو اخت
 نیو خبرگان د  انیخدشه و تحول باشد ـ متول  رقابلیمستقیماً از جانب خدا الهام شده و غ  دیکه با
  قادر

 
1- Vorliterarische Formen     2- Paraenese 

را    لی انج  یاصل  یمحتوا  ز،ی دو حادثه مرگ و رستاخ  نی شود فقط همگونه که پاولوس بارها متذکر می همان  ـ۳
 .دهندمی  لیتشک



48 
 

 تحقیقی در دین مسیح

جهان    ان یچون همه اد  ز،ین  تیحیمس   یسایکل  تی. روحانستندین  شیحفظ و اعتبار و تقدس خو  به 
 تیگوسفندان خدا، والکرد و در مقام شبانِ  نیاهلل تدوخدا، کتاب مقدس و کالمُ  یبه وکالت از سو

 تیواقع نیتوان به وضوح اکه به عمل آمد می یمجمل یساخت. از بررس لیخود را بر آنان تحم
است در ادامه مطلب   تیحیمس  تیف هورّ عَچهارگانه و مکاشفه یوحنا مُ لی. چون اناجافتیدررا 

المقدور بدون تکرار مطالب کرد حتی میخواه یو سع میپردازرساالت می نیا لیو تحل هیبه تجز
 .میمباحث را بسط ده نیگذشته، ا

 

 مرقس  لیانج

چهارگانه  لیرساله از اناج نیمتریرا قد یمت لیانج سایتا قرن گذشته، اغلب خبرگان کل
 نیاز اول 1سیرا به اثبات رساند. و هینظر نینادرست بودن ا ر،یهای قرون اخی. بررسانستنددمی

 نیداد. در ا صیتشخ گریانجیل مرقس را مقدم بر رساالت د ۱۸۳۸است که در سال  ینیمحقق
 یگویی الهپیش  کیتذکر را    نی(. در گذشته ا۲/۱۳مطرح شده است )  انیهودیانهدام معبد    نجیلا

 رندیپذمی زین سایکل یمقامات رسم یامروز حت یند، ولکردمی هیو در شمار معجزات کتاب توج
 رفته،یصورت پذ یالدیم ۷۰در سال  میمعبد اورشل بیرساله پس از تخر نیا فیکه چون تأل

وحدت(. قرنها ادعا  بلیاین حادثه اشاره نموده است )مقدمه انجیل مرقس در ب ز بهین سندهینو
نظر نادرست است.  نیکه ا دیبعدها مشخص گرد یشد که اصل نسخه مرقس وجود دارد ولمی

شده بوده و   میتنظ  یونانیزبان  و به  یهودی  ریزبان غ  یونانی  کیی  وسیلهانجیل مرقس از آغاز به
کتاب را  نیا سندهینو سایی آن است. کلشده مینسخه ترم ساستیکل اریختآنچه اکنون در ا

کند نقل می میعموزاده برنابا، همکار پطروس و پاولوس اهل اورشل میپسر مر ۲مرقس ییوحنا
 زی( در کتاب اَعمال رسوالن ن۱۰/۴ انینام او برده شده است )کولس  زیهای پاولوس نکه در نامه

 اتیست. نظرنوشته ا  یالد یم  ۷۰رساله را در روم و حدود    نی(. مرقس ا۱۲/۱۲)  دینمامی  ادیاز او  
در  لیانج نیا می. تنظستین نیمحقق دییرساله مورد تأ نیتألیف و مؤلف ا خیی تاردرباره سایکل

تواند حال مؤلف نمی نیشود، در امی هقرن دوم حدس زد لیو اوا یالدیحدود اواخر قرن اول م
کتاب نسبت به  نیکه در ا یزیآم ریهای تحقخصوص برداشتپطروس باشد. به یمرقس منش

نسبت به او چندان اعتقاد   سندهیاست که نو  نیا  دیمؤ  (۶۶/۱۴،  ۳۷/۱۴،  ۳۳/۸ه )شد  انیپطروس ب
 .نداشته است یو التفات 

  

 
1- C.M. Weiss     2- Johannes Markus 
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 سندگانیکنند که مورد استفاده نومطرح می 1نام منبعرا به یمتریرساله قد نیمحقق اکثر

 کیشده، هر  نمی  سیرساالت تقد  نیاز ا  کیچیقرار گرفته است و چون اصوالً در آغاز، ه  لیاناج
به وضوح  کینوپتیس لیاز اناج یبررس کیگیری کرده است. با به مَشرَب خود از آن بهره

 رندیپذمی سایخبرگان کل یرساالت قرار گرفته است. حت نیا هیمرقس پا انجیلکه  میابیدرمی
با مبنا  زیلوقا ن لیشده و انج میآن تنظ لیتکم یانجیل مرقس و برا هیبر پا یمت لیکه انج

 بلیدر ب یمت لیپرداخته است )مقدمه انج نیش یپ لیدو انج قیقراردادن رساله مرقس به تلف
ـ که   یس یع یمنقول و کلمات و اندرزها ات یز منبع کتاب خود را روایمرقس ن سندهیوحدت(. نو

که  یجالب اریبس ی نکته. است داده قرار ـ میها اشاره کردنام کلمات خداوندگار به آنبه شتریما پ
ای به گذشته اشاره نیعیسی وجود دارد آن است که کوچکترحال رساله شرح نیمتریقد نیدر ا

 یاشاره شد، او بالمقدمه برا شتریطوری که پشود و بهمنشاء و محل تولد او نمی یو حت یس یع
 یاتیدر آن زمان از روا سندهیشود. مسلماً نودر کنار رود اردن حاضر می ،ییحیاز  دیگرفتن تعم

 .نداشته است یآگاه یخیتار یسایع نهیش یدرباره پ
دوازده  لیقس پس از انتشار انجچون روبرتسون معتقدند که انجیل مر نیاز محقق یبرخ

تصنیف  انیجبهه پاولوس تیتقو یشده بود ـ برا میپاولوس تنظ ات یـ که مخالف نظر یحوار
دوازده  لیدهد )آنچه در انجخود را از دست می یروح انقالب یسیمرقس، ع لی. در انجدیگرد
بر او   یصورت کبوترالقُدُس بهو روحُ  ردیگپسر خدا نام می  دیهنگام تعم  و. ا(شدمطرح می  یحوار

قدرت  نی، ا(۱۰/۱ـ ۱۲) دینمابه او اعطا می یماریو مرگ و ب طانیوارد شده و قدرت غلبه بر ش
شوند. مادرش و اقوام و شاگردانش مُتحَّیر می ی کنند و حتدرک نمی انشیاو را اطراف یروحان

اراده خداوند را که به  یها را طرد کرده و کسانو او هم آن  ستندین یس یبرادران او قادر به درک ع
و شاگردان   دینمامی  انیصورت امثله برا به  ماتشی(. تعل۲۱/۳خواند )می  شیقوم خو  نند،کرفتار می

که گوش شنوا دارند  یفهمند و فقط کساننمی یرا به درست مات یتعل نیا یندذهناو به علت کُ
قدر شاگرد خود پطروس را آن  نیبهتر  ی(. او حت۲۳،    ۱۳،    ۹/۴،    ۱۷/۸اشاراتند )  نیقادر به درک ا

که از من دور    ندکمی  فیخواند و به او تکلافکار ناپسند می  یو دارا  طانیکه او را ش  ابدینادان می
که به قول روبرتسون، مرقس در  برداشت پاولوس است هیکامالً شب انات یب نگونهی(، ا۳۳/۸شو )

(.  ۱۱ـ/ ۲خصوص قراستاد خود را بازگو کرده است )در فصول مختلف به ات ینظر زیمورد ن نیا
شود. اعتنا میکند و پاولوس به شعائر آنان بیمی  یرا نف انیهودی عتیانجیل شر نیدر ا یس یع

 :ردیگمی جهیروبرتسون نت
  

 
1- Quelle 
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  یبه بزدل یبزدل ک یو از  گریسفاهت دحماقت به  کیاز  ونیمرقس، حوار ل یانج در» 
با هم   حیو نشستن کنار مس ییحایدر مورد قلمرو مس ی شوند و حتمی  تیهدا یگرید

ها . آندینمارا انکار می یسیبا ع ییسه بار آشنا یکنند. پطروس از ترس، حتمشاجره می
همه از ترس فرار   یسیع یریو پس از دستگ ندشواحمق و ترسو و متزلزل مُعَرّفی می

بلکه با   میسر و کار ندار خیو تار ت یحکا ای یوگرافی ب کیما با  ل،یانج نیکنند... در امی
که خالف    میرو هستاز همراهان پاولوسـ  روبه   یکیاز جانب مرقسـ     یتدافع  تغایتبل  کی

توان باور کرد که مرقس با وجه نمی هیچکند. بهگیری میجبهه ینیفلسط یانقالب  لیانج
 باشد«.   داشتهی دهد ـ هرگز دوستارائه می  زیآمریپطروس ـ که او را آنچنان تحق

 خِینقل شده است که در کتاب »تار اسیمرقس از پاپ لیگزارش درباره انج نیمتریقد
کند که مرقس را همراه پطروس ذکر می اس،یشود. پاپوس به آن اشاره مییائوسب یسا«یکل

. ردیگخاطرات سرچشمه می نیکرده و آنچه را مرقوم داشته از امی ادداشت یهای او را گفته
های او مُعَرّفی موعظه سندهیمرقس را شاگرد پطروس و نو هیپا نیبر هم زین یروشو یآکادم

امروز مورد  هینظر نیل آمده اکه به عم هایییداده شد و بررس شتریکه پ یحیکند. با توضمی
توان حدس زد که نه اهل  از همفکران پاولوس می  شتریانجیل را، ب  نیا  سندهیو نو  ستین  رشیپذ

داشته است )در بخش گذشته بحث شد(.  ییآشنا نیسرزم نیا یایجغراف هبوده و نه ب نیفلسط
 یشده ولفصل ختم می ۸/۱۶به    لیانج  نیبه جا مانده ا  هیهای اولکه از نسخه  ییهادر دستنوشته
. به علت وجود 1به آن اضافه شد ۸/۱۶-۲۰مشکوک و نامشخص بود بخش    یس یع  زیچون رستاخ

مؤلف   کیآن را نوشته  ل،یانج نیهای مختلف اتضاد و اختالف سبک و برداشت در قسمت
رساله  نیآن زمان ا عیشا ات یت و روااز مجموعه منقوال سایزنند، بلکه معتقدند که کلحدس نمی

 :سدینونموده است. گرانت می بیرا ترک
روم رواج داشته و   یسایاست که در کل یاتیدر مرقس آمده، مسلماً معتقدات و نظر آنچه»

 مارکوس ثبت شده است«.نام به  سپس

شود و فقط از زبان  بودن او نمی حایای به مس اشاره چیه یس یمرقس از زبان ع لیدر انج
نه از جانب خودش و   ،یس ی. پسر خدا بودن عردیگموعود لقب می  حیمس  ،یس یبار عکیپطروس 

او   اً: »حقدیگومی  یس یپس از مرگ ع  ،یشود، بلکه فرمانده روموسیله شاگردانش مطرح مینه به
بر زبان  یسخن نیچن یافسر روم نکهیمعتقدند، احتمال ا نیاز محقق یپسر خدا بود!!«. برخ

  رانده

 
وحدت،   بلیاست به ب سایکل دییمورد تأ یفصل وجود نداشته حت نیا یمیهای قدکه در نسخه  تیواقع نیا ـ۱

 .مرقس مراجعه شود ل یانج یانتها
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نبود و   ب یمفهوم پسر خدا غر ان،یخصوص رومبه ،یهای باستانملت  یوجود دارد چون برا باشد
 اتیروا نیکه اوالً ا میدانستند. اگر توجه کنها تقریباً همه قهرمانان خود را فرزندان خدا میآن

معاند  رادار سپرده و او را به یس یکه خود ع ،یندارند و ثانیاً افسر روم یخیتارهای هیگونه پاهیچ
از او  یش یستا نیشناخته و هرگز چنخود نمی یرا قهرمان مل یسیمسلماً ع انسته،ددولت روم می

پسر انسان است،  لیانج نیدر ا یس ی. عمیدیپوشچشم می یمسائل نیکرده است، از طرح چننمی
 .مفهوم بحث خواهد شد نیاخذ شده است. درباره ا انیهودیاز کتاب مقدس  که یاصطالح

بشنو،  لیاسرائ ی، »اکند: اوالً می انیب نیرا چن نیاحکام د نیمهمتر ،یسیاز زبان ع مرقس

خود را با تمام جان و ذهن و قدرت خود دوست    یخدا  هوهی. پس  1کتاست یما خداوند    یخدا  هوهی

همان دستور تورات  نی( و ا ۲۹/۱۲ـ ۳۱دوست بدار« ) شتنی بدار« ثانیًا، »همنوع خود را چون خو
 تیرواشود بنا بهمی انیب یسیکه از زبان ع یاین اصل(. با توجه به۱۸/۱۹ ی، لو۴/۶تر است )دئو

همه و   ینگفته است. او خدا یسخن ثیرا موعظه کرده و از تثل گانهی یمرقس، او هم فقط خدا
آورد، خداوندا چرا مرا ترک می بر ادیفر یسیع زین بیگونه که بر صلاست، همان یس یع یخدا
خواند، می  حیمس   یدهد، او را نه پسر خدا و نه حتخبر می  یس یاز ظهور ع  ییحیکه  . هنگامی۲یکرد

  یخم شده و بندها ستمیآن ن قیتواناتر خواهد آمد که من ال ی: »بعد از من مرددیگوبلکه می
 تیالوه ایخدا  یفرزند یادعا امبه اته یسیع التوسی(. در حضور پ۷/۱کفشش را باز کنم« )

( و در  ۲/۱۵و  ۱۸گردد )محکوم می ان«یهودی ی»پادشاه یشود بلکه به جرم ادعامحاکمه نمی
فرشته خدا به  زی(. پس از مرگ ن۲۶/۱۵) ان«یهودیشود: »شاه نامه او صریحاً ذکر می ریتقص
مصلوب را  یناصر یسای: »شما عدیگواند میآمده یسیجنازه ع نیتدف یها که براآن
 .۶/۱۶؟«دییجومی

 نیا یواقع سندهیگرفت که نو جهیتوان نتمرقس آمده می لیکه در انج یتذکرات فراوان از
 یالیو اجنه خ وانیاز زبان د یاعتقاد نداشته و اگر اشارات  یسیع تیوجه به الوههیچبه زیرساله ن

گونه همان  ایاست و    یاصالح بعد  ای  یاند، به ظن قورا پسر خدا نام بُرده  یسیها عشده و آن  انیب
است که در کتاب مقدس  ینب کاهنان تکرار شده، مقصود اصطالحاز جا یس یکه در محاکمه ع

 یشود که گاهمی دهیو داود پسر خدا نام لیفراوان به کار برده شده و نه تنها اسرائ انیهودی
 سندهیهرگز منظور نو  ی( ول ۴۹/۳و    ۹۲  ال ی)دان  رددگمی  هیبه پسر خدا تشب  یصورت اعجاب مردبه

  تیالوه

 
 حد(.ا الوهنو احدّ )اهلل  یدوناآ لیسروئشِمایی ۔۱
 .۳۴/۱۵ ینقتَبَما سَلَ ،یلیا ،یلیـ ا۲
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 ان،یصدوق ان،یمال یس یبا خدا نبوده است. مرقس از زبان ع یساختن انسان هیو همپا دنیبخش  
سازد، اعتبار میرا بی نی(، شعائر د۷)ـ/ ندکشماتت می یرا به سخت هودی ونیروحان ای انیس یفر

ها و لمس یاز خوردن ،ی(. نجس و پاک۲۷/۲)سَبَت  یانسان است نه انسان برا یبراسَبَت که 
شود گردد، بلکه اعمال انسان و آنچه در درون اوست سبب نجاست میحاصل نمی یخارج اءیاش
آن را در   دیبلکه با خت،ی کهنه ر یهاشکدر مَ دیشراب تازه را نبا ست،ین ی(، روزه ضرور۱۴/۷)
های سنت  دیکرد نه با زبان و نبا ادت با دل عب دیکهنه(، با عتیشر یداد )نف ینو جا یهاشکمَ

حدود و مقررات گذشته را لغو  یس ی، ع(۸/۷) دیچسب یهای بشرگذاشت و به سنترا کنار  یاله
 .۱/۱۰سازد را درباره طالق باطل می یو دستور موس ندکمی

توان استنباط کرد که در می یشود به خوبنسبت داده می یسیکه به ع یمات یرساله و تعل نیاز ا
در حال شکل گرفتن بوده و  ینینو یو شعائر آنها، مبان عتیو اصول و شر هودی تیبرابر روحان

 فـ برخال ینداشته است. او در اعدام عیس  ینظر مطلوب هودی تیخصوص با روحانبه سنده،ینو
که: »سران  رددگذکر میبلکه صریحاً مت شمارد،را مقصر نمی میمردم اورشل ـ گریهای دگزارش

 کیتحر  یس یع  هیمردم را بر عل  زیها نگاه کردند و آنشکنجه  میرا تسل  یسید عحََس  یکاهنان از رو
را   یس یآزاد کرده و ع یس یع ی بخواهند باراباس را به جا التوسیها آموختند تا از پکرده و به آن 

را بکش. خون  یسیزنند: »عمی  ادیمردم فر یکه در مت حالی در(. ۱۰/۱۵ ـ۱۱مصلوب سازد« )
 ست،یکاهنان ن  کیاز تحر  یسخن  زی( و در لوقا ن۲۵/۲۷مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد« )  نیا

 . ۱۸/۲۳ما آزاد ساز«  ی: »اعدامش کن و باراباس را برازنندیم ادیبلکه مردم فر
بر فراز ابرها   یشود که به زودمیالوقوع پسر انسان خبر داده  بُیدر انجیل مرقس از ظهور قر

واقعه رخ خواهد   نیرسد ا  انینسل بشر به پا  نیا  یزندگ  نکهیاز ا   شینزول خواهد کرد و پ  نیبه زم
را انتظار  یس یالوقوع عبُیبرداشت نشان آن است که »پاروسیا« و بازگشت قر نی(. ا۲۶/۱۳داد )

 .داشتند
 

 یمت لیانج

ی مرقس حدس و پس از رساله یالدیقرن دوم م لیرا حدود اوا یمت لیانج فیتأل خیتار
را  هینظر نیا یهای طوالنتا مدت  سای. کلاننددمی هیو انتشار آن را سور ریزنند و محل تحرمی
 میتنظ  میرساله را در اورشل  نیبوده که ا  یحوار  یهمان متا  لیانج  نیا  سندهیکرد که نومی  غیتبل

کند  نمی  دییرا تأ  هینظر  نی خود ا  زین  سایکل  تیروحان  یکرده است. امروز حت  ریتحر  یزبان عبرو به
 و
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وجود  یبرا یگونه شاهددهد. چون هیچ نسبت می یالدیکتاب را به آخر قرن اول م نیا فیتأل
شده   فیاز قرن دوم تأل  شیپ  لیانج  نیکه ا  رفتیتوان پذنمی  ست،یدر آخر قرن اول ن  یمت  لیانج

 .باشد
 انیب شتریکه پ یلیدانند. عالوه بر دالمی یانجیل را همان منبع فرض نیمنشاء ا نیمحقق

از آن است که  یمرقس وجود داشته، حاک لیکه در انج یصیرفع نقا یبرا سندهیشد، کوشش نو
بوده و آن را  شیخو قهیانجیل مرقس در جهت مَشَرب و سل لیبه فکر تکم یمت لیمؤلف انج
و  جیرا یهای ادببیترک شیاز همان پ لیانج نیداده است. او در کنار ا ارخود قر ات یمنبع روا

 تیرا تقو  هیفرض  نیلوقا در مقدمه رساله خود ا  سندهیگرفته است. گفته نوبهره  زیدر جامعه ن  عیشا
کوشد انجیل می دهسنیتوجه کرد که نو یی اساستوان به چند نکتهمی یمت لی. در انجندکمی

 یو رشد عیس  یمرقس از تولد، کودک لی: در انجدینما لیخود اصالح و تکم قهیمرقس را به سل
را در مقدمه  یس ینامه عشجره ینقص اساس نیاصالح ا یبرا یمت سندهی. نوستین ینشان چیه

 نی(. ا۱/۱شود )می دهینام میپسر داود، پسر ابراه یس یکند و در آن عی خود ذکر میرساله
بود و  میشوهر مر وسفیو یعقوب پدر  عقوب ی: متان پدر ابدیاین جمله خاتمه مینامه بهشجره

عهده ندارد و به یمادر نقش  انینامه سامآورد. در شجره ایرا به دن حیملقب به مس  یسایع میمر
 لیما  کسوی  زا  سندهینو  گردد.   مینامه شوهر خود سهتواند در شجرهعنوان همسر نمیخصوص بهبه

 یکیاو را ثمره نزد گرید  یمربوط سازد و از سو میرا با داود و ابراه یس یع میوسیله مراست به
است که شوهر   وسفیمتعلق به  قتینامه در حقشجره  نینه فرزند یوسف. ا  دینما  هیالقُدُس توجروحُ
و تذکر   دارد وجود ن یو داود نسبت یس یع نیبرداشت ب نی. با استین یس یبوده اما پدر ع میمر
 م،یبدان  وسفی  یرا فرزند واقع  یسیمجعول است، مگر آنکه ع  میپسر ابراه  یس یدر مورد ع  سندهینو

 شود.می یآنچه از طرف متى نف
و  1باکره میخصوص تولد از مرشود و بهمی انیب یشرح مبسوط  زین یس یدر مورد تولد ع

لحم ، سفر به مصر و گردد. تولد در بِیتگویی کتاب مقدس مطرح میبه پیش  هیالقُدُس با تکروحُ
مرقس مَشَرب  لیکه در انج میدی. داستیهای انبتحقق گفته یبازگشت به ناصره، همه برا

برداشت را   نیکند امی یسع یمت سندهی. نوابدیمی یشبه پاولوس برجستگ ات یو نظر هودیضد
مرقس چندان مورد  لیرا به فرهنگ کتاب مقدس ـ که در انج یس یع یکند و وابستگ لیتعد

اغلب حوادث،   یشده و برا هیاز کتاب مقدس تک هاییییشگویـ جلوه دهد. اوالً به پ  ستیتوجه ن
  اءیبینی انبپیش

 
 .است  یمریم باکره ابداع مت ـ۱
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وسیله نچه خداوند بههمه واقع شد تا آ نیکه: »ا رددگمی دیخصوص مکرراً تأکمطرح و به یهود 
کوشد که می یجمالت و اشارات اضاف انیاعالم کرده بود به انجام رسد«. ثانیاً مؤلف با ب ینب

 ییهود بخشد. برا عتیو شر انیهودیو رنگ موافقت با  لیمرقس را تعد یو گزارشها ات یروا
که:  دیافزامرقس میای به گزارش ( جمله۵/۱۰-۶) یس یاز زبان ع ونیحوار تیمثال: در مأمور

. بلکه نزد دیوارد نشو انیسامر یاز شهرها کیچیو به ه دیعبور مکن هودیریهای غنی»از سرزم
 یصریحاً جمالت   یس یاز طرف ع  گرید  ی ( در جا۷/۶ـ۱۳.« )دیبرو  لیگوسفندان گمشده خانه اسرائ

 : دیگو. او میستیاز رساالت کانن ن کیچیآن در ه ریشود که نظمی انیب
 ۲۴/۱۵فرستاده شده ام.«  لیگوسفندان گمشده خانه اسرائ یمن فقط برا»ـ 

نخواهد    ن یای از تورات از بحرف و نقطه   چیهستند ه  یبرجا  ن یکه تا آسمان و زم  د یبدان  نیقـ »ی
  گران یرا بشکند و به د عتیاحکام شر نیکوچکتر یحت ی. پس هرگاه کسابد یرفت تا همه آن تحقق 

 .۱۷/۵ـ  ۲۰ترین فرد خواهد بود.« پست یدهد در سلطنت آسمان میتعل نیچن
-۲۶.«  میندازیسگها ب  شیو پ  میرا بردار  (لیکه نان اطفال خانه )فرزندان اسرائ  ستیدرست نـ »

۲۵/۱۵. 

جالب است که    یشوند ولدر شمار سگها محسوب می  یلیراسرائیسخن همه مردم غ  نیبا ا  و
سازد. مطرح می زیاظهارات را ن نیکامالً خالف ا یانات یب ،یندذهنبه کُ کینزد یِبا سادگ سندهینو

از دستورات  یاریبس  یس یآن، از زبان ع یاجرایهود و الزام به عتیشر دییاو بالفاصله پس از تأ
و   عتی، در فصول متعدد شر(۲۱/۵ـ ۴۸کند )صادر می  نینو ییهود را لغو و دستورات عتیشر

 د،ییتأ  انیهودی  کسویگردد. از  ها اعالم میشود و خالف آنباطل می  کتاب مقدس  ینیدستورات د
، در  (۱۲/۸)  افتیخدا راه نخواهد    یها در پادشاهشوند. آنبه صراحت طرد می  گرید  یاز سو  یول

 زیو ن اءیقاتل رسوالن و انب ان،یهودیشوند و مشمول رحمت خدا می انیهودیریفصول مختلف غ
 . ۱۵/۲۷شوند مَُعرّفی می یس یمسئول قتل ع

 اتیبا روا یشود ارتباط می انیاز کتاب مقدس ب یآن شاهد یکه برا یاز حوادث کیچیه
به هم مربوط   عیوقا  نیو نامتناسب، ا  انهیندارد و اغلب به شکل بَدَوی و عام  انیهودیکتاب مقدس  

 یصلح و صفا و عشق محبت و رحمت آمده است که حت جادیا یبرا ،یس یع کسویاند. از شده
 ریآورد بلکه شمش  نیتا صلح بر زم امدهیاو ن گرید یو از سو  ندکمی هیمحبت به دشمنان را توص
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 نی، تناقضات ا1( ۳۴/۱۰کند ) جادیو اختالف ا یپدر و پسر، دختر و مادر ... دشمن انیکه م آورده

 . ۲آن مشهود است ات یرساله در سراسر روا
 یبیرا ترک  یاز دانشمندان رساله مت  یاریسبب شده که بس   ،ییگوهمه تضاد و درهم  نیا  وجود

 نیمحقق  نیا  دهیبدانند. به عق  انیحیـ مس   یهودی  هیهایی شبموافق پاولوس و برداشت  ات یاز نظر
 یهودی  قهیرواج داشته که کامالً به سل  یزبان آرامبه  هیای در سوررساله  یالدیدر اواخر قرن اول م

را   لیانج نیکرده ا  یبوده، سع یروم  کیمرقس که    سندهیشده بوده است. نو  میتنظ  انیحیـ مس 
قرن  لیبوده است. در اوا دنظریتجد نیمرقس حاصل ا لیکند و انجبه مَشرَب پاولوس اصالح

و از  ختهیمرقس درهم آم لیرا با انج یرساله آرام هیسور میمق یِانونی یحیمس  کیدوم، مجدداً 
اعتنا به منطق اصوالً بی  ایچون ناآشنا و    سنده،یوجود آورده است. نورا به  یمت  لیها انجآن  بیترک

 نیبا ا یها را درکنار هم ذکر کرده است. روبرتسون که کمگرفته و آن دهیبوده، تناقصات را ناد
 :سدینوموافق است می هینظر

کرده مطالب   ی بود که مُصَنّف کندذهن در آن سع یخاص  یکاروصله کیعمل  نیا جهینت»
(. ۱/۱ یاست )مت می د و پسر ابراهوپسر دا هودیی کیاو   یسایدهد. ع قیمخالف را با هم تلف

کند  را اقتباس می  ی سخنران کیکرد. او می  غیاست که پاولوس تبل ییدرضمن پسر خدا ی ول
  دی ای از تورات نباشود که نقطه می  دی است و در آن تأک هودیبا قوم  ی سیکه روی سخن ع

  دی هم تأک گرید  یو در جا ۳(۱۷/۵) ابدی که گفته شده انجام  ییزهایحذف شود تا همه آن چ
  دیاند بانشسته یموس یرا که برجا یهود ی انیو مال ان یسیفر ماتیتمام تعل یحتکند که می 

از شعائر آنان چشم   دیکند با( و بالفاصله اعالم می۱/۲۳ها عمل نمود )اطاعت کرد و به آن
  یشود برافرمان داده می   ی به دوازده حوار  کسوی(. از  ۳/۲۳نکرد!! )  ی روی و از اعمالشان پ  دی پوش

شما  نکهیاز ا شی پسر انسان پ دی نمابینی می ( و پیش۵/۱۰و کفار موعظه نکنند ) انی امرس
( و ورود پسر انسان بالفاصله پس از جنگ ۲۳/۱۰خواهد آمد ) د یرا بگرد لیاسرائ یشهرها

  یتناسب و بی   یما، بدون توجه به درهم   سینول ی انج  گری د  ی. از سو۴افتیانجام خواهد    ان یهودی
  برداشت پاولوس و مرقس دییتأبه اتیروا نیا

 
حوادث را   نیخود ا اتیبوده است، در روا ان یحیهای مسیکه در قرن دوم شاهد مبارزات و دشمن سندهینو ـ۱

 جلوه دهد.   یسیبینی عها را پیش بازگو کرده تا آن
،  ۱۶/۲۸ـ۲۰بخش  ن،ینو  قیو تحق  یبررسبنا به  ستیکامالً مشخص ن  زیرساله ن  نیدر ا  یسیع  زیـ چون رستاخ۲

 این کتاب افزوده شده است. بعداً به 
ها  آن   یو اجرا  بتیموجب لعن و مص   عت،یکند که شکستن احکام شرمی  دیرود و تأکهم فراتر می   ن یـ او از ا۳

  یسیاز زبان ع  عت یلغو احکام شرسخ و  و بالفاصله به نَ  دیخواهد گرد  یسبب بزرگ شدن در قلمرو سلطنت اله
  دیبا یسیهای کتاب است که با ظهور عینیبش یپ رد یانجام گ  دیل مرقس مقصود از آنچه بایپردازد. در انجمی

 . ابدیتحقق 
 .باشد  یالدیم ۱۳۵در سال  میحمله دوم بر اورشل  ایمقصود جنگ برکوخبا   دیـ شا۴
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  (را یها را )نجس و پاکی سَبَت و شعائر و دستورات مربوط به خوردن یسیپردازد که عیم 
ثله و اشارات با مردم سخن گفته  مّخود با اَ اتیداشتن نظر ی مخف یمنسوخ کرده و برا

اعالم و موعظه خواهد   یتیها و اقوام گهمه ملتجهان به انیاز پا شیاست. بشارت پ
حماقت و ترس او و   دییپطروس و تأ ریدر ضمن تحق لیانج سندهی. نو1(۱۴/۲۴) دیگرد

 سایرا که: کل یپطروس جمله معروف رویپ انیحیمس ییدلجو ی... برایسیع  ییانکار شناسا
خداوند   یپادشاه دیکه همان پطروس است، بنا شود و کل یصخره محکم یبر رو دیبا
ی سندهینو ز،ین لیانج نیدر ا ،۲(۱۷/۱۶ـ ۱۹سازد )مطرح می زیپطروس داده شده، نبه 

بر    یسیمرگ ع  ریسازد و تقصرا ملعون می  انیهودیمانند انجیل مرقس    هود،یطرفدار قوم  
زنند، او را بکش خون او به گردن ما و فرزندان  می  ادیمردم فر  یشود و حتبار می  انیهودی

 .۲۵/۲۷ما باشد!!« 

 رتریچشمگ  یمت  لیانج  ییکند. خالفگوکه روبرتسون بازگو می  یای از تناقضات بود شمه  نیا
 م،یکنبرخورد می یکند و تقریباً در هر فصل به تضاد روشناز آن است که روبرتسون مطرح می

 سنده،یپرسد که چگونه ممکن است نوشود و از خود می دچار می  یتطوری که خواننده به شگفبه
توجه کرد که  دیکند اما با فیمختلف را در کنار هم رد انات یو ب ات یهمه نظر نیدقت ا دونب

سرمشق  ان،یلیانج یرساالت برا نیشده و ا میبه همان سنت و روش کتاب مقدس تنظ لیاناج
رساالت عهد   یبا بررس هود ی نیدر د یقیرفته است. در کتاب تحقبه شمار می یو نمونه کامل

حوادث و  ،یخیو تار یزمان بیبدون توجه به ترت  سندگانیکه نو میشد تین واقعیمتوجه ا قیعت
را  یتوجهبی نیاند. علت امتضاد بودند ـ در کنار هم ذکر کرده  زین یمختلف را ـ که برخ ات یروا

در جامعه   جیسینه رابهسینه  ات یکه روا  میمربوط دانست  سندگانینو  انهیصداقت عامبه    یما تا حدود
کمک    یاین درهم  به  زیهای مختلف نها و گروهاند. وجود مکاتب و فرقهکرده   انیهم ب  ناررا در ک

مورد توجه آن دسته در کتاب  ات یو روا ات یها اصرار داشته نظراز آن کیهر  راینموده است، ز
گونه . همانمیکنبرخورد می یسندگیروش نو نیتقریباً با هم زین لیشود. در اناج تیمقدس تثب

زبان عامه مردم و در حدّ معرفت آنان شکل به ینیکه بارها تذکر داده شد اغلب رساالت د
 نیمؤثر واقع شده، بهتر  نیؤمنو نه در اعتقاد م  نید  نینه در تکو  یاند. منطق و استدالل علمگرفته

به رساالت پر تناقض  زیاست که در عصر حاضر ن  یفراوان نیشاهد ما وجود دانشمندان و متفکر
 .شمارندمطلق می قتیاهلل و حقها را کالمُ آن یمختلف مؤمنند و حت یساهایکل انهیو عام

  

 
 از سفر باز گردند.  ونیاز آنکه حوار شی اسرائیل و پبنی  یموعظه برا یبه جا ـ۱
 .مراجعه شود تیحی مس یسایـ به فصل هفتم، کل۲
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 لوقا انجیل

 نیکنند. امی  شنهادیرا پ  ریصغ  یایآس  زین  یاند، برخرا روم حدس زده  لیانج  نیا  فیتأل  محل
 م،یمتذکر شد شتریطوری که پدارد. به یگذشته به وضوح برتر لیبر دو انج یرساله از نظر ادب

. امروز مسلم شده که اندددوست پاولوس می ب،یطب یرا همان لوقا لیانج نیمؤلف ا سایکل
 نیش یپ  لیدو انج  هیکه بر پا  لیانج  نیرساله باشد. ا  نیتواند ُمصَنّف اپاولوس نمی  زمانهم  یلوقا

تواند تعلق داشته باشد نه اواسط قرن اول. هر  می  ی الدیشده به قرن دوم م  میها تنظو پس از آن 
کوشد که او می افتیتوان دربه وضوح می یبه پاولوس است، ول کینزد اریچند برداشت لوقا بس 

. او ندیبرگزای انهیراه م یوجود آورده و بین انجیل مرقس و متبه یپاولوس تعدیل ات یردر نظ
پاولوس  روانیها را به جبهه پآن ان،یحیـ مس  یهودی یانقالب هیبا تعدیل روح ندکمی یسع
  یو حت هدداقتباس کرده بسط می یرا که از مت یس یلوقا قصه تولد ع سندهیسازد. نو کترینزد
دهد. با معجزه رخ می زی دهنده ن دیتعم یایحیسازد. تولد می منسوب  ایزکربنییحیرا با  یس یع

 ی(. از جوان۱۱/۲،  ۴۴/۱و خداوند است ) حیشود که او مس اعالم می یس یاز تولد ع شیپ یحت
 . ۴۱/۲شود می انیب یشرح مجمل ستین یسخن یکه در اناجیل مرقس و مت یس یع

مرقس افزودند شکل افسانه و اسطوره دارد و از   تیبه روا اننویس رفته آنچه انجیلهمیرو 
از ازدواج   شی. جالب است قصه مریم باکره که پستیدر آن ن  یاثر  نیکوچکتر  خ،یحال و تارشرح

از انجیل   ریغ  ابدیگویی کتاب مقدس تحقق  شود تا پیشالقُدُس آبستن میوسیله روحُبه  وسفیبا  
اجداد او را تا آدم شرح  یس ینامه عگردد. لوقا با توسعه شجرهتکرار نمی گرید لیدر اناج یمن

 ...وزدگانیاز بدن د  وانیو خارج ساختن د  مارانیب  یو شفا  ی. معجزات عیس1بردو نام می   هددمی

سر  یموعظه»اند. فصل شده یزیآمرنگ شتریب ات یمورد، روا نیگذشته است. در ا لیشبیه اناج
موعظه از زبان    نی( و در ا۱۷/۶ـ  ۴۹شود )آن را مطرح ساخته بود بسط داده می  یکه مت  زیکوه« ن

  دگانیدبتیبه مستمندان و مص  شیو آسا  یثروتمندان و قدرتمندان سرزنش و وعده سرور  ،یس یع
 .گرددو گرسنگان... اعالم می

و  تیمُعَرّف شخص کیسازد که عمل نرا مطرح می ینیاصل نو ،یل سامرثَبا طرح مَ لوقا
خودخواه نزد  یاز کاهن و الو کوکارین یمطرود، ول یسامر کیارزش افراد است و چه بسا که 

به   تی ( و عمل به کالم خدا اهم۳۳/۱۰گردد ) یآمرزش و رستگار ستهیباشد و شا زتریخدا عز
  یسامر کیشود که می دییمجدداً تأ ،یه جذامدَ یشفا تی(. در روا۲۷/۱۱) ابدیمی ییسزا

 
از مریم باکره وجود ندارد.   یسیتولد ع رفت،یبار در کانن خود پذ نیاول یبرا ونیلوقا که مارک لی در انج ـ۱

 .دانستسفیهانه می  ،ی و ابد زالیال ی خدا ی تصور را برا نیر معتقدند که او انِهچون زِ نیاز محقق یبرخ
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رود و فراتر می زیمرحله ن نی. او از ا1قدرناشناس ترجیح دارد یهودیه نُ شناس برو خدا سپاسگزار 

که  ییخودستا یفروتن را بر روحان یگناهکار ول یمرد ،گیرباج کیو  یسیفر کیدرباره عبادت 
سرپرست  «یکّو »زَ یسیع تی، در روا(۹/۱۸دهد )می یداند، برتررا افتخار می عتیشر یاجرا
. در ندکمی حیگذشت و ندامت را تصر ک،یاصل را تأکید و ارزش عمل ن نیمجدداً ا ان،گیرباج
شود و آنچه در  جالب باشد ارائه نمی یخیکه از نظر تار یمطالب تازه و معتبر زیلوقا ن لیانج
 .کندنمی تجاوز ییافزوده شده از حدود قصه گو گرید لیباره بر دو انجاین

در اناجیل   ،یسیع  زیرستاخ  ای  سا،یکل  یدت یاز اصول مهم عق  یکیشد    انیب  شتریکه پطوری  به
هایی مورد بعدها بخش نیبه هر دو رساله در ا زیهمین علت نمشخص نبود و به یمرقس و مت
  ت یکمبود روا نیرفع ا ی(. در انجیل لوقا برا۱۶/۲۸ـ ۲۰ ی، مت۸/۱۶ـ۲۰)مرقس دیاضافه گرد

  ی با قالب ماد  زیاست که رستاخ  لیانج  نیو در ا  ۲(۲۴شود )ـ/می  انیب  یشتریب  لیز با تفصیرستاخ
ها به آن ون،یاز گور و ظاهر شدن به حوار امیپس از ق ،یس یشود. عمطرح می ینیبدن زم نیو ا
. دیمن نگاه کن یها و پاهادستکند؟ بهشما رخنه می ی: »چرا شک و شبهه به دلهادیگومی

(. ۳۸/۲۴. شبح که مانند من گوشت و استخوان ندارد« )دینیو بب دیمن دست بزن هخودم هستم ب
کردند که   نیقی  یس یبر بدن ع  دنیو با دست مال  نندیبرا می  یسیکردند شبح عر میشاگردان تصو

 .۳شودبرخورد به عالم باال برده می نیبالفاصله پس از ا ،یسی. عستیاو شبح ن
همراه  بیاست که انجیل لوقا و اَعمال رسوالن را به همان طبای سندهینو نیاول وسیرنایا

 .شد تیتثب تیحیمس  یسایبرداشت در کل نیپاولوس منتسب ساخت و از آن زمان ا
 

 یوحنا انجیل

 کیو مؤلف آن را  ریصغ یایآس ۴در افسوسِ یالدیانجیل را اواسط قرن دوم م نیا فیتأل
  

 
معاشرت   یمطرود و ملعونند که حت انیسامر هود،ی تیدر نظر داشت که از نظر کتاب مقدس و روحان دیبا ـ۱

نشان داده    ی سامر  اتیلوقا با طرح روا  ل یدر انج  ی. ولافتینخواهند    ی ها هرگز رستگاربا آنان ممنوع است. آن
 یبرتر انست،یهودی سیتقد ردبر کاهن که مو  کوکار،ین یسامری مطرود ول یحت ت،یحیشود که در مسمی

 وجود دارد که در فصل مربوطه مطرح خواهد شد.   ییتضادها یسیع زیـ در مورد رستاخ۲دارد. 
این انجیل  وحدت، جمله »او را به آسمان باال بردند و شاگردان او را سجده کردند« بعداً به  بلیب دییـ به تأ۳

نموده و به عالم باال برده   زی رستاخ ی قالب ماد نی همبا  یسیموضوع که ع ن یا یبرا سا یافزوده شده است. کل
 .است قائل بوده تیاهم اریاند، بسقالب سجده کرده  نیاو را در هم ونیشده است و حوار

4- Ephesus 
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از شاگردان  1یزبد یوحنایرساله را متعلق به  نیابتدا ا سای. کلاننددمی سایوابسته به کل یروحان

 سا،یکُتُب کل نیو از اول یونانی لیترین انجمیها آن را قددانست و تا مدت می یس یع ونیحوار و
به  زین سایخبرگان کل یو حت نیمحقق یکرد. امروز برامی هینوشته شده، توج یونانیزبان که به

 ننیچ یالدیاول م بوده و نه اصوالً در قرن لیانج نیمؤلف ا یدیز یکه نه یوحنا دهیاثبات رس
 :سدینومی سایکل مینظر قد هیتوج یوحدت برا بلیوجود داشته است. ب یارساله

را   یگیری خود، تحوالت طوالنشکل انیدر جر لیانج نیکند که امی  تیحکا شواهد»
 است«.   گذاشته  پشت سر

 ۲تیاند. پروفسور آلبرارساله نیهنوز معتقد به قدمت ا سا،یوابسته به کل نیاز محقق یبرخ
خود، به محاکمه   یاثبات ادعا یبرا ه،ینظر نیاز طرفداران ا یکیو  ییکایمحقق معاصر آمر

در   التوسی( و پ۱۳/۱۹جباتا« نام بُرده شده است )»کند که در آن از سنگفرش اشاره می یس یع
از انهدام   شیسنگفرش را، که پ  نیوجود ا  یباستانشناس  ات ی. کشفندینش جا بر مسند قضاوت میآن

تذکر  کیام وجود گونه که بارها متذکر شدهکرده است. اما همان دییوجود داشته تأ میاورشل
 یاری. در بس رساندبودن آن قصه را به اثبات نمی یخیتار چگاهیو قصه ه ت یروا کیدر  یخیتار

 یروسیبه پاپ  گریها به کار گرفته شود. گروه دآن  شیآرا  یبرا  یاز قصص ممکن است عوامل واقع
اثر  نیدست آمده، ااست که تاکنون به یاثر نیمتریکنند که در مصر کشف شده و قداشاره می
ای شود و در آن قطعهنسبت داده می  یالدیم  ۱۲۵مشهور است به حدود    ۳ریالند  روسیکه به پاپ

کند می دییتأ زیگونه که کوستر نهمان یبردارد ول وجود دارد که چند جمله از انجیل یوحنا را در
 لیهمه اناج رایگرفت و آن را ُمعَرّف تمام کتاب دانست ز جهیتوان نت( نمی۳۱/۱۸از چند جمله )

 نیاند و اشده  بیاند اقتباس و ترکمردم رواج داشته  نیدر ب  شتریکه پ  یو جمالت و آثار  ات یاز روا
است. به هر حال  دهیاز آن اقتباس گرد وحنایباشد که  یتیجمله ممکن است متعلق به روا چند

ف انجیل یوحنا رّعَتعلق دارد، اگر هم جمالت مزبور را مُ  یالدیم  ۱۲۵به حدود    روسیپاپ  نیچون ا
 .یالدیقرن دوم خواهد بود نه قرن اول م لیقدمت آن در حدود اوا م،یبدان

های آن  قسمت یو برخ لیکه انجیل یوحنا از چند قسمت تشک امروز مسلم شدهاصوالً 
شده و  یهای آن دستکاربخش یانجیل بعض نیاصالح شده است. کوستر معتقد است که در ا

. ندکاشاره می ۵۲/۶ـ۵۹و   ۵/۱،  ۷مثال به    یرا وارد کرده است. گوستر برا  یمطالب  یگرید  سندهینو
 وجود  یمیهای قددر نسخه  ۵۲/۷جمله  ای( و ۱۱/۸مانند زن زناکار ) ات یاز روا یبرخ

  

 
1- Zebedee John    2- W.F. Alberight    3- Rylands 
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خود معترف به تحوالت   سایکل  یتذکر داده شد که حت  شتریو بعد به آن اضافه شده است. پ  نداشته 
 هیکه سران اول 1پرسبوتروس()مجمع  رانیاز پ یکیرساله را  نیا سندهیرساله است. نو نیا

نام به یهای خود به پرسبوتروسدر گزارش زین اسیزنند. پاپبودند، حدس می یحیهای مس ئتیه
شود که هنگام  ُمعَرّفی می ینامآن شاگرد بی سندهیانجیل، نو انیاشاره کرده است. در پا وحنای

شاگرد  نیداشت، جالب است که نام ادوست می اریاو را بس  یس یبود و ع یس یشام فصح کنار ع
. در ستین  یکانن هم نشان  گریو از او در رساالت د  ستیدانند چردانش نمیو شاگ یس یرا حتى ع

ها شهادت آن یرا نوشته و به درست زهایچ نیاست که ا یهمان شاگرد نیا»: آمدهخاتمه کتاب 
 «.شهادت او راست است میداندهد و ما میمی

 یخیکه ارزش تار دیافزارساله نمی نینام و نشان نه تنها بر اعتبار ابی تیشخص نیا ابداع
 یقالب فکر یگرفته ولبهره گرید لیهر چند از اناج لیانج نیا سندهیسازد. نوآن را کمتر می 

متفاوت شده است. از  گرید لیبا رسا یطوری که به کلرساله استوار کرده به نیرا بر ا یخاص
رو روبه یگریتوان احساس کرد که با برداشت و طرز فکر دمی لیانج نیا شگفتاریپ لبمطا
 یم:هست

ازل کلمه بود )لوگوس( کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود.   در»
وجود آمد و از او به  اتینشد. ح دهیآفر یزیو بدون او چ افتی یوسیله او هستبه  زیهمه چ
 یو ظلمت هرگز بر او چیره نشد. مرد دیدرخش یکی بود. نور در تار انیآدم نور اتیآن ح

ظاهر شد که فرستاده خدا بود. او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد  ییحینام به 
شد. اما جهان    دهیوسیله او آفرآورند... او در جهان بود و جهان به  مانیوسیله او همه اتا به 

که   یهمه کسانبه  ی ول رفتندیمتعلقاتش او را نپذ یخود آمد، ول  قلمرواو را نشناخت. او به 
را داد که فرزندان خدا شوند... پس کلمه  ازیامت نیآوردند ا مانیاو او به  رفتندیاو را پذ

.«  میو ما شاهد شکوه و جالل او گشت  دیما ساکن گرد  ان ی)گوشت شد( و در م  افتی  تیجسم
 .۱/۱ـ ۱۲

 یفکر ریاست که در مس  لیانج سندگانینو ای سندهیمقدمه، مُعَّرف برداشت خاص نو نیا
توسط او  ز یاست که همه چ ییاز ازل خدا یسیاند. عاو فراتر رفته الت یپاولوس از حدّ و مرز تخ

کند تا نزول می نیو به زم ۲ردیگبخود می یصورت بشر انینجات آدم یشود و او برامی دهیآفر
انجیل   نیدر ا  یس یشود. عد رستگار میرَآوَ  مانیاو اگناه جهان را بردارد و هر که به  ناوحبه قول ی

فرستاده  نیاو را به زم یشود که پدر آسمانمی دهیبارها خدا، پسر خدا، بره خدا، نور خدا.... نام
  اوردیب مانیخود را داد تا هر که به او ا گانهیقدر محبت نمود که پسر آن انیاست: »خدا به جهان

 
1- Presbyterois 

 .گوشت است یمعنبه  یبشر در عبر ـ۲
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نه خود   یس یهمگون، ع  لی(. در اناج۱۶/۳ـ  ۱۸جاودان شود« )  ات ینگشته، بلکه صاحب ح  هالک
 :ندکرساله او شخصاً اعالم می نیدر ا یول ح،یمس  یو نه حت امدنرا خدا می

  از تولدِ  شیاو پی مردگان را زنده خواهد کرد. همه نیخداوند است که در روز پس  حیمس  ـ
 . ۵۶/۸هست  شهیابراهیم بوده و هم

 یسیوسیله عاست. خدا به  دهیخدا را د  ندیرا بب  یس یدر خداست و خدا در او. هر که ع  یسیع ـ
 . ۱۱۴/۱۴ ابدیجالل می
کرده است به شما اعالم خواهند    افتیرا که از من در  یق یحقا  رازی  داد   خواهد   جالل   مرا  ـ خدا

کرده به  افتیگفتم آنچه از من در لیهمین دلنمود. هر چه پدر )خدا( دارد از آن من است و به
 . ۱۴/۱۶ـ ۱۵ ندکشما اعالم می

 . ۵/۱۷جهان وجود داشته است  نشیاز آفر شیپ یس یع ـ
. 1دانندآن دوران می  یَمشَرب عرفان  روانیانجیل یوحنا را از پ  یسندهینو  ن،یاز محقق  یاریبس 

رساله در ضمن آنکه تحت   نیا  سندهیاین مسئله اشاره خواهد شد. نوبه  یعرفان  تیحیدر بحث مس 
ز یمسیح ناز عیسی یحالشرح گر،ید لیکوشد به سبک اناجافکار پاولوس قرار داشته، می ریتأث

و  ستین یاو سخن نیتولد او از باکره، حتى والد ،یس یاز گذشته ع زین لیانج نیارائه دهد. در ا
بدون ذکر نام، از مادر  جا یک دارد. فقط در  یآسمان تیشود و از آغاز هوظاهر میباره یک یس یع

 لیآن است که در اناج گری(. نکته جالب د۳/۲و  ۱۲/۲) دیآمی انیسخن به م یس یو برادران ع
و به  ستندیاو آگاه ن یواقع تیلحظات مرگش کامالً به هو نیتا آخر یس یهمگون، شاگردان ع

،   ۱۷/۲۸ ی)مت دندیهنوز در ترد زیپس از مرگ ن یو پسر خدا بودن او یقین ندارند و حت حایمس 
  دیرساله شاگردان به صراحت تأک نیدر ا ی(، ول۱۱/۲۴ـ ۲۵، ۳۸، لوقا  ۱۱/۱۶،  ۱۳ ،۱۴مرقس 

 . ۲۹/۱۶ ستیک یس یدانند عآگاهند و می  قتید به حقکننمی
که او را واقفند، هنگامی یسیبودن ع یبا وجود آنکه شاگردان به آسمان زین لیانج نیدر ا

انجیل یوحنا گردد ـ او را  یراو دیکه با ینامکنند همه همراهانش ـ جز شاگرد بیمی ریدستگ
ارائه  یاثر د،یستانموده و آنان را می نیآن همه تحس  یسیکه ع یمانیکنند و از اترک می

 ها مورد بحث و مشاجره قرار داشته واشاره شد، مدت  شتریطوری که پدهند. انجیل یوحنا بهنمی
  یادیه بوده است. گروه زقرار نگرفت یآن، مورد موافقت عموم سیتقد ی الدیتا قرن سوم م حتى

انجیل یوحنا را مردود  فانیوساپی مانند ـموسوم بودند  کرینوپتیـ که به فرقه س سایاز رهبران کل
 رداو مو یبود و باألخره هم با پافشار لیانج نیا نیمدافع نیاز بزرگتر وسیرنای. اانستنددمی

  توجه

 
 .مراجعه شود یعرفان  تیحیمس ازدهم،یبه فصل  ـ۱
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 نیبا تحس   نیاز محقق  یدست آورد. برخرا به  یقرار گرفت و در قرن چهارم تأیید عموم  سایکل 
 خیوون.لُردیگ  یجا  سایدر کانن کل  لیانج  نیکه موجب شد ا  ندیستارا می  وسیرنایو اعجاب فراوان، ا

 :سندینومی 1و مرکل

 «.جا مانده استاست که انجیل یوحنا در کانن به وسیرنایمرهون ا سایکل»

 یوحنا مکاشفه

است که به  دهینام سیپس یرساله را مؤلف به اقتباس از مکاشفات کتاب مقدس آپوکال نیا
که چون انبیاء  انددخود را رسول خدا می سندهیباشد. نومعنای آشکار ساختن میبه یونانی

است که از جانب خدا و   ی. مطالب کتاب مکاشفات ندکقرار میاسرائیل مستقیماً با خدا رابطه بربنی
که   دیآبرمی  نیشود چنمی  انیرساله ب  نیشود. از آنچه در االهام می  وحنایفرشته او به  ی  وسیلهبه

گونه هیچ  ینویسبا تاریخ  هودیشکل نگرفته بوده است. هر چند مکاشفات در سنت    ساکلی  دُگم  هنوز
 یس یاز ع سندهیکه نو یتیشخص نیب یگونه شباهتچون هیچ ن،یبا وجود ا ینداشته ول یارتباط 

گرفتن از شکل شیتوان حدس زد که پشده وجود ندارد، می انیب لیدهد با آنچه در اناجمی ئهارا
 .شده است میرساله تنظ نیاناجیل ا

دو   نیو ا ستین تیشخص کیشد، مؤلف مکاشفه و انجیل یوحنا آنچه تصور می برخالف
 یحیـ مس   یهودی  کیمکاشفه    سندهیبا هم ندارند. نو  یگونه شباهتهیچ  یسندگیرساله در روش نو

 یقیعم  یاست. او نسبت به روم، دشمن  بندیپا  هودی  نیو شعائر د  تیزبان است که به قوم  یونانی
 برخالف تمام رساالت سندهیکند. نونمی یوجه مخفهیچخود را به نه یو ک نفرت دهد و نشان می

که آن را »مادر فواحش شمارد تا جاییمی  ات یو عامل همه جنا  یدولت روم را گناهکار اصل  کانن،
ـ ۶سرمست است( ) یس ی و شاهدان ع نیکه از خون مقدس نیزم یرو ات یو تمام کثافات و جنا

با روم، با پاولوس و  یو دشمن انیهودیبه  یوابستگ لیخواند. مؤلف مکاشفه به دل(، می۱/۱۷
»رسوالن دروغگو  یو حت هددمورد حمله قرار می میمستقریها را غو آن ستیاو موافق ن روانیپ

هستند،    یهودیکنند  ( و »آنان که ادعا می۲/۲)  ستند«یرسول ن  یکنند، ولرسالت می  یرا که ادعا
 یاریکتاب در بس   نیا  سندهیهای نو. برداشتندک(، شماتت می۹/۲،    ۹/۳)  طانند«یجماعت ش  یول

 :رساله آمده است نیپاولوس توافق ندارد. در مقدمه ا انات یاز موارد با ب
کند  خداوند شرکت می  یبرادر شما یوحنا که چون شما در رنج است و با شما در پادشاه  من»

در   یسیعاست، به خاطر موعظه کالم خدا و شهادت به داری سرسختانه پا یسیو در اتحاد با ع
  یارهیجز

 
1- Merkel , Loewenich 
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چون   ییالقُدُس مرا فرا گرفت و از پشت خود صدابودم. در روز خدا، روحُ میمق 1پاتمس نام به

که با من سخن   ستیک نم ی..... برگشتم ببسیبنو ینیب من گفت آنچه را می که به  دم یکرنا شن
پسر انسان مشاهده    هیشب  یها کسآن   انی. در مدمید  نی زر  هیپا  . در آن حال هفت چراغِدیگومی 

او چون پنبه   یبسته بود. سر و موها  نهیبر س نیزر یگ بلند بر تن داشت و تنَ دای کردم که رِ
چون سنگ طال    شی. چشمانش آذرگون و فروزان بود و پاهادیرخشدبود و مانند برف می   دیسپ

او مانند غرش آبشار بود. در دست    ی . صدا۲که در کوره گداخته و شفاف شده است تأللو داشت
اش چون  آمده و چهره  رونیم بو دو دَ   زیت  یریراست خود هفت ستاره داشت و از دهانش شمش

اما  افتادم    شیپا   شیپ  یاسان مرده به   دمیکرد. چون او را دمی   یدرخشان، نور پراکن  ی دیخورش
  ی او دست راست خود را بر من نهاد و گفت: مترس، من اول و آخرم. من زنده بودم و مردم، ول

 .۹/۱ـ ۱۸مردگان در دست من است...«  یا یو دن گ مر دیو کل ستیاکنون تا ابد خواهم ز

آمده مشخص  یهای باستانافسانه یوالیه نیی اکه بعدها درباره یفصل و شرح نیاز ا 
دارد،  اریاست. او پسر خداست که هفت روح خدا را در اخت حیمس  ،یالیموجود خ نیشود که امی

 :است ی منشاء تمام خلقت خداوند نیو نخست نیو راست نیکه شاهد ام یقدوس
برپا شده   یریکه سر  دینماجا مشاهده میکند و در آن عرش عروج میوسیله روح خدا به به  یوحنا»

چهار وستیب  ر،یسر  نیا  رامونیدرخشد. در پمی  قینشسته که چون پشم و عق  یو بر فراز آن مرد
 رب دیها لباس سفاند. آنجلوس کرده رمردیوچهار پستیها بآن یکه بر رو ندیبرا می گریتخت د

 چون غرش رعد ییشد و صدابرق ساطع می ،یانیم ریبر سر داشتند. از آن سر نیزر یتن و تاج
سوخت که هفت روح اورنگ سلطنت، هفت مشعل فروزان می نی. در برابر ادیرسگوش می به

شد. در وسط و می دهید نیبلور یایدر هیشب یزیآن چ یساخت و در جلوخدا او را مجسم می
و  ریش هیشب یشت. اولپر از چشم بود، وجود دا شانیکه بدنها وانیتخت، چهار ح آن چهارگوشه

از   کیبال گشوده بود. هر  یعقاب هیشب یبه شکل انسان و چهارم یچون گوساله و سوم یدوم
قدوس، قدوس، قدوس،  ادند،دبال داشت و همه با هم شب و روز ندا می شش وانات،یح نیا

آن  وانات یح نیی مخلوقات، آنکه بود و هست و خواهد بود. هرگاه اهمه یخداوند و فرمانروا
 زیوچهار پیرمرد نستیکردند آن بمی دیو تمج میو تکر لیرا که تا ابد زنده است تجل نینش تخت

  یخداوند و خدا  یزدند: امی  ادیافکندند و فراو می  شیرا پ  شانیو تاجها  افتادهسجده  در برابر او به
 .۱/۴ـ ۱۰ «یکه صاحب جالل و حرمت و قدرت باشای ستهیا شاما، تو تنه

  خدا و یکه برا یو مشخصات  انات یب نیا ری(، به نظقی)عهد عت انیهودیکتاب مقدس  یبا بررس

 
1- Patmos 

پسر آدم است. در کتاب خنوخ، به   ا یجا اصطالح پسر انسان به کار برده شده که مقصود همان انسان  در این  ـ۲
رساله اقتباس کرده است. به   نی مکاشفه از ا سندهیاست و نو دیاو چون پنبه سف یشود که موهاآدم اشاره می

 .جهان و حکومت خدا مراجعه شود انیفصل هشتم، موضوع پا
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 یایاز انب یکیحزقیال ـ  یایخصوص در رو. به1میکنبرخورد می اریرود بس او به کار می توصیف 

ـ  یهودیکه  زیمکاشفه ن سندهی. نومیشورو میروبه ییخدا نیـ با چن انیهودی دیپس از تبع
حزقیال را بازگو  یایهمان رو شدیاندمی انیهودی یفرهنگ یاست و کامالً در فضا یحیمس 
  یدولت ماد  کیاز قلمرو خدا با نظر پاولوس شباهت ندارد و برخالف او به  سندهینو  ورکند. تصمی
آورد که در آن مردمان از دست میبه ینیقلمرو زم کیه خون خود، وسیلبه حیکند. مس می هیتک

عنوان به سلطنت رسند و به  افتگانیخرد تا رهاخدا می یرا برا لهیو امت و قب ت یهر زبان و مل
است و   نیو آخر  نینوشته از ابتدا اول  نیدر ا  حی(. مس ۹ـ۱۰کنند )  ییفرمانروا  نیکاهنان خدا بر زم

 . ۱۷/۱،  ۸/۲است  دهیو کشته شده و مجدداً زنده گرد یبره خداست که قربان
 نیباشد. چون اکند که ُمعَرّف نام »نروسزار« می« اشاره می۶۶۶» ییوحنا به عدد رمز

 دی(، مورد نفرت شدانیحیـ مس  یهودیهم  دی)و شا انیهودیامپراتور به علت شکنجه و آزار 
و منفور که باألخره   یوحش   یوانیصورت حاو را به  زیه، در مکاشفه یوحنا نبود  انیحیو مس   انیهودی

ها که عالمت نام او را بر خود دارند و خودش نابود خواهد شد و آن دهییگرا یکیسلطنتش به تار
رساله، نظر  نیدر ا انیلیو اسرائ میو اورشل لیکند. به اسرائبه بال دچار خواهند شد، مَُعرّفی می

که پس   ی. کسانهددارائه می  تیهودی  یرا مرحله تکامل  تیحیشود و مس ابراز می  یخاص و موافق
  ۱۲۰۰۰  لیاسرائ  لهیو از هر قب  یلیاسرائ  ۱۴۴۰۰۰  رندیگمی  یشانیهر خدا را بر پجهان، مُ  دیاز تجد
که همان ـ شود و در داخل معبد، صندوقچه خدا (. معبد خدا در آسمان گشوده می۳۴/۷نفرند )

 مغلوب حیوسیله مس متهم کننده، به طانیگردد. شاست ـ ظاهر می ثاقیو جعبه م ۲تیآرون هابر
(. روم ۱۲/۱۱ـ  ۱۴)  دیآبر کوه صیون )صهیون( فرود می  حیشود. مس انداخته می  ریزو از آسمان به

دربند خواهد شد تا   ریبه زنج ییانتهامدت هزار سال در چاه بی یبرا طانیکند و شسقوط می
 .ها را گمراه سازدنتواند ملت

خواهد کرد.  یهان حکمرانشوند، بر جخود که دوباره زنده می یهزار سال با شهدا حیمس 
 یهاشوند و کتاب مردگان زنده می گریهزار سال د نیا انی( در پا ۲۰است )/ زیرستاخ نیاول نیا

 یایحال مرگ و دن نیشوند و در امی یها داورکتاب  نیا یشود و از رواعمالشان گشوده می
هرکس که نامش در دفتر شود و آتش ـ که مرگ دوم است ـ انداخته می اچهیرمردگان به د

آزاد  یمدت کوتاه یبرا طانی. شدیخواهد گرد ریسراز اچهیدر نینوشته نشده به درون ا ات یح
پردازد ( میمیو شهر محبوب )اورشل  نیمقدس  یشود و او با لشکر جوج و ماجوج به جنگ اردومی
  از یول

 
 .مراجعه شود هودی ن یدر د یقیحقبه کتاب ت  ـ۱
 Haron ha berit (Aron) نیشیبه کتاب پ دینگاه کن ـ۲
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آتش و گوگرد درخواهد افتاد   اچهیدربه طانیسازد و شهمه را نابود میو  دهیآتش بار آسمان
وجود خواهد آمد و به نینو نیحال آسمان و زم نی(. در ا۲۰/ ۷ـ۱۵) دیو تا ابد شکنجه خواهد د

  انیآدم انیو خانه خدا در م دیآمی ریزبه یاز آسمان، مانند عروس یدیجد میشهر مقدس اورشل
از مرگ و رنج  یاثر گرینو د یایدن نیها ساکن خواهد شد و در اانسان انیبرپا شده و خدا در م

 .است( حیقادر مطلق و بره است )بره مقصود همان مس  یشهر، خدا نی. معبد استین
طور او به  یشود، ولتجسم می  یبرجسته و خاص  تیشخص  حیمس   یرساله هر چند برا  نیا  در
زاده مردگان و فرمانده نخست  ن،یقادر مطلق و با پدر، تفاوت دارد. او شاهد ام  یبا خدا  یمشخص

(. خدا بر تخت ۵/۱ـ۸متعال است ) یبلکه پدر او خدا ست،یاو خدا ن یاست، ول نیپادشاهان زم
است که در مکاشفه   یشد همان موجود  انیب  شتریطوری که پسلطنت در آسمان اعال نشسته و به

مؤلف را   سایشده، کل  میتنظ  انهیعام  اریرساله بس   نی(. با وجود آنکه ا۴)ـ/  دیگرد  یوحنا به او آشکار
که   یکند، در حالمُعَّرفی می انیهودیدانشمند و آگاه و با اطالع از کتاب مقدس  تیشخص کی

زبان   یکه حت نندکمی هیتوج فینارسا و ضع اریاو را بس  یسندگیزبانشناس، روش نو نیمحقق
اغالط و  ر،یصغ یایهای آسئتیخصوص در نامه او به هکند و بهنمی ریتحر یرا به درست یونانی

آخر قرن اول  یرساله را به سالها نیا ریتحر خیداده شده است. تار صیتشخ یادیاشتباهات ز
آن  وسبیائوس یبود و حت افتهین یهمگان دییرساله تا قرن چهارم تأ نیدهند. انسبت می یالدیم

 معتقد است: 1سیکرد. جون موررا مشکوک اعالم می
  یچون در آن روح انقالب یرساله بودند، ول نیا رفتنیمخالف پذ  یح ی»عُقال و دانشمندان مس

کتاب    نیا  بانیکرد، توده مردم پشت می   ریرا تحق  ان یشد و فرمانروازنده نگاه داشته می   روم  ضد
ها بود.  هزارساله موافق طبع آن یح یدولت مس کیبینی ظهور خصوص که پیش بودند، به 
  یول   ند،یرا خفه کرده و با دولت روم کنار آ   یروح انقالب   ن یکردند ا  ی سع  طرفدارانش  پاولوس و
همین جهت، فشار  حاکمه بودند. به ئتیمقاومت در برابر هبه  لیما انی حیاز مس یاری هنوز بس

  است که بدون تسلطِ  د یترد یشود. ... جا رفتهی نوشته در کانن پذ نیسبب شد که امردم 
خود    اتیتوانست به حمی   نید  نیا  ان، یحیـ مس  یهودی   یشوق انقالب   لیپاولوس و تعد  اتِینظر

  ماتی تعل شد حفظ نمی زیی مردم ناگر رساالت وابسته به توده  گر یادامه دهد، اما از طرف د
  لیکه فقط به طبقه مالک و اشراف تعلق داشت، تبد ی نیدکتر را به شکل تیحیپاولوس مس

 .کرد«می 

از اسالف او مکاشفه  یکند که برخمی دیدر قرن سوم تأک هیمطران اسکندر ۲سیسن دن
از برادران  یاریکتاب را ـ که بس  نیخود او جرات ندارد ا یاند، ولیوحنا را کامالً باطل انگاشته

  سایکل

 
1- J. Morris     2- S. Denis 
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بلکه   ست،یکامل ن  یونانیکتاب    نیکند که زبان اشمارند ـ مردود شناسد. او اضافه میمی  محترم 
رساله   نیا  ریتحر  خیتار  وسیرنایغلط و نادرست است. ا  زین  یشده و گاه  ختهیآمای  گانهیبا لهجه ب

 دزنحدس می  یالدیم ۹۵( و حدود یالدیم ۹۶ـ۸۱امپراتور روم ) 1انوسیتیرا اواخر سلطنت دوم

 ،یس یمکاشفه یوحنا را نوشته شاگرد ع  ه،یاول  یسایاست. در کل  رفتهیرا پذ  خیتار  نیامروز ا  سایو کل
از »سارد«، مدافع  تویچون یوستینوس، کلمنس و مل سایدانستند و پدران کلمی یزبد یوحنای

به  ا،مکاشفه یوحن نیتدو خیدرباره تار وسیرنایا هینظر رشیبا پذ  ساینظر بودند. کل نیسرسخت ا
ناشناس مُعَّرفی  یتیرساالت کانن ـ شخص سندگانیرساله را ـ چون تمام نو نیا سندهیناچار نو

آن  میتنظ خیشمارد و تارمی تیحیمس  یترین اثر ادبمیرساله را قد نیا یشورو ی. آکادمندکمی
 .ندکمی شنهادیپ یالدینخست قرن دوم م مهیرا ن

و فلسفه معاصر، در کتاب معروف خود  ات یمشهور اله دیاز اسات  یکی ینیگارد رومانو
 یبا محتوا یرساله فلسف کیکوشد از مکاشفه یوحنا عیسی است، میحال که شرح ۲خداوند«»

 یمتعدد سندگانیکند. نو ریو اَسراری ابداع و تمام جمالت آن را به تعابیر خاص تفس  یعرفان
و  یپرمعن قیرساالت کالم خدا و حقا نیتا نشان دهند ااند مودهیراه را پ نیهم سایوابسته به کل

 نیبا تمام ا یباشند، ولدرک آن میاست که فقط اهل نظر و خبرگان صاحبدل قادر به یرمز
توجه و دقت   یداوری رساله مکاشفه یوحنا را با کمبدون پیش  روابسته،یها، اگر خواننده غکوشش

در   یو حت افتیدرخواهد  یروشنمجذوب و معتاد را به نیمفسر نیات ایکند خالف نظر یبررس
اصل رساله را مشاهده خواهد کرد.  ییهای ساده و ابتدااثر بَدَویت و برداشت زین ریهمان تفاس

 :سدینوکتاب می نیدر هم  ینیجالب است خود گارد
اهل اصطالح قرون نوزدهم و   یشده، نه برا  انیو ساده ب  یمردم باستان  یکلمات برا  نیا»
از  رایز م،یشده درک کن انیگونه که بکلمات و جمالت را عیناً همان دیلذا ما با ستم،یب

 .گرفتند«می جهینت دند یشن یم و دندیدآنچه می 

 انات یاز ب دیتا شا دیتوسل جو یریهر تعبکوشد بهمی ینیپس چرا خود گارد ستیمعلوم ن
. ۳و راز و عرفان و فلسفه کشف کند یوحنا سرّ انهیساده و عام

 
1- Titus Flavius Domitianus     2- Der Herr 

 Credo quia absurdum est دیگومی یحیمس ریشه سندگانیاز بزرگان و نو انیکه ترتول یدر دوران ـ۳

اند، از  معقول نبوده  ن ید یجستجوبه  زیعُقال ن ی حت گریعبارت دو به  « من معتقدم چون خالف عقل است»
موضوع حدود و   شتم،در فصل ه ینیگفته گاردبه  ! توان انتظار داشتچه می   یمؤمن صادق و ساده گمنام کی

 ید. شعائر توجه کن
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 تیحیکانن و توسعه مس لیتشکـ  چهارم فصل

 یبررسقرار گرفت الزم است به لیو تحل هیکه رساالت کانن مستقالً مورد تجز اکنون
  انیکرده ام، اد  دی. چنانکه مکرراً تأکمیبپرداز  دیانجام  تیحیکانن و رشد مس   تیتثبکه به  یتحوالت 

 تیحیمس  عیاند. رشد و انتشار سرخود را آغاز کرده یهای مردم حرکت عمومتوده نیدر ب یجهان
ی عام جامعه بود. دانشمندان و اشراف آن دوران طبقهآن به یبودن و وابستگ یعلت مردمبه زین

 :سدینومی ینداشتند. مرکل محقق آلمان یاین مذهب اصوالً توجهدر ابتدا به
با سواد،   یحیمس ریاز چهار غ شی سال، ب صدیرسد در مدت سنظر می که به طوری به »

بود  نیا انیحیمس کیدوران تاکت نی. پس از ا1اند و انتقاد ندانسته یرا قابل و بررس لیاناج

 یجهت است که ما از منابع اصل نیامکان نابود سازند. از احدّ  های مخالف را تاکه نوشته 
که در طول قرون   یاز مدافعات  میبلکه مجبور  میدر دست ندار  یوجه اثرهیچبه  نیمنتقد  نیا

 «.میکن یبازساز نان راآ یجا مانده انتقادهاهنوز به 

بحث و انتقاد درباره آن را  ،یحیمس  ریغ نیموجب شد که متفکر نید نیبودن ا یمردم
 تیحیبا اعمال روش ارعاب و شکنجه نه تنها مانع رشد مس  زیندانستند و دولت روم ن یضرور
 نیپرور شد. انتشار ا دیشه نیمؤمن مانِیا تیموجب تقو ده،ی راه عق یشهدا جادیکه با ا دینگرد

  نید

 
 (Julian) انیو ژول (Prophyrios) وسیریپروف , (Hierokles) روکلسیه , (Celsus) مقصود کلسوس ـ۱

 .است
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ساخت و پس از قدرت  لیمتما تیحیمس  یسایسازش با کلعامه مردم، دولت روم را به  نیب در 
های ناموافق و منجمله آثار همه نوشته ،یو استفاده از تسلط دولت و دربار امپراتور سایکل افتنی
( هات)آپولوگ سانینوهایی که رسالهبرده شد. بعدها از پاسخ انیاز م ز یچهار منتقد اهل قلم ن نیا

 .کنند یتوانستند اصل انتقادها را بازساز یانقادان نوشته بودند، تا اندازه نیا ات یدر رد نظر
پرداخته بوده است. هفتاد سال  تیحیانتقاد از مس به یالدیم ۱۸۷در حدود سال  کلسوس
 اتیدفاعیه او نظر یجا ماند و از رونوشته است که بهای هیبر مقاله او دفاع گنسیپس از او اور

نام به یقرن پس از کلسوس، متفکر نو افالطون کیاند. کلسوس را کشف و استخراج کرده
چون نوشته   ییهاهیدفاع  یبالپرداخت که نابود شد و فقط از ال  ساینقد معتقدات کلبه  وسیریپروف

کردند. پس   یانتقادات را بازساز  نیاز ا  یمختصر  ،یالدیم  ۴۰۰حدود سال  متعلق به  ،1وسیماکار

  ۳۱۰در سال  ریصغ یایدر شمال آس ۲»بیتینیا«ی هیاز ناح روکلسینام هبه یگرید سندهیاز او نو
ای در پاسخ او نوشت و از را سخت مورد انتقاد قرار داد که ائوسبیوس مقاله تیحیمس  ،یالدیم
 انیژول یالدیو باألخره در قرن پنجم م دیگرد ینوساز روکلسیاز اعتراضات ه یمقاله برخ نیا

ای بر ضد  ـ رساله دهیملقب گرد ۳امپراتور کافربه تیحیعلت مخالفت با مس که بهـ امپراتور روم 
  ی او را تا حد  ات ینظر  ۴یاسکندران  لیرینوشت که از مدافعات س  «یلیجل  هینام »بر علبه  تیحیمس 
 اند.کرده هیتوج

اهل دانش و صاحب  چیهبه تیحیبودن مس  یو مردم انهیعلت عامتصور کرد که به دینبا
 ه،یاول  نیفرزندان مؤمن  نیآنکه در ب. مسلم  میکنبرخورد نمی  یحیمس   ییهای ابتدائتیدر ه  یقلم

برند و سپس همه دانش و منطق ارث میرا به  نیکه د  نندکدانشمند رشد می  یبا سواد و حت  افراد
که از راه  یشمندانیفراوانند اند نیاثبات رسانند. همچنتا معتقداتشان را به رندیگکار میخود را به
همین جهت ما پرورانند. بهمی یروحان یود مرادسپرند و در ذهن خسر می یمعتقدات عاطفه به

های متضاد،  و در جبهه مینکمؤمنین اهل علم برخورد میجهان، به انیترین ادیخراف در یحت
دانشمندان و  نیتوجه داشت که هرگز ا دیبا یول میینمارا مشاهده می ینیدانشمندان متد

شود، بلکه در توده مردم نمی  دهیعق  کیار  آنان، موجب توسعه و انتش   یظاهر علمهای بهاستدالل 
کند، استوار می جادیای که در جامعه او جاذبه نیو خلوص مؤمن مانیبر ا شهیهم انیاد شرفتیپ

  .است دهیگرد

 
1- Macarius    2- Bithynia 

3- Flavius Claudius Julianus یا Julian der Abtrunnige (Apostata) 

  ۴۴۴بود. مرگ او در سال    ه یاسکندر  ارشیشود، پاترمی   دهینام  لوسیریک  یونانیکه به    Cyrill of Alxandriaـ۴
 .رخ داد یالدیم
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  ۱۴۵بود. او در سال    ونیافتاد، مارک  یاصول اعتقاد  تیو تثب  میفکر تنظکه به  یحیمس   نیاول
 یعرفان تیحیگذار مس پایه یرا برخ ونیکرد. مارک یگذاررا پایه یحیکانن مس  نیاول ،یالدیم

 یعرفان تیحیداشته و هم مس  یمتریقد اریکه هم عرفان سابقه بس  رفتیپذ دیبا یدانند، ولمی
  ت،یهودیبا    د یَمشَرب پاولوس و مخالفت شدبه  ی. وابستگ1شکل گرفته بوده است  ونیاز مارک  شیپ

های پاستورال( و انجیل لوقا ی پاولوس )بدون نامهموجب شد که مارکیون کانن خود را از ده نامه
شمار به انیحیکتاب مقدس مس  قیهنوز عهد عت ام،یدر آن ا میدیطوری که ددهد. به لیتشک
رسول«  انات یو ب لی»انج ای کنیو آپوستول ونیدو بخش اوانگل  کانن خود را به رکیونرفت. مامی
نقد   کیهمین جهت با های پاولوس دست برده شده و به . او معتقد بود که در نامه۲کرد میتقس 
  تیاقدام را روحان نینظر خود ناب و خالص ساخت. اها را بهکامل آن یو دقت و بررس یمکتب

پاستورال( های  نام پاولوس )نامهبه  زیچند نامه ن  یخود تکرار کرد و حت  ات ینظر  ریدر مس   زین  سایکل
 .مجموعه افزود نیبر ا

مخالفت  یسختبا او به سایکل ت یـ که روحان ونیتوسط مارک تیحیکانن مس  نیاول لیتشک
 سرسخت بیخصوص رقو به دیناممی ۳نیبزرگ و اول یو رافض ریاو را ُمرتد کب یکرد و حتمی
َمشَرب خود کانن به میفکر تنظبا او مقابله کند و به زین سایـ سبب شد که کل  انستدمی شیخو

 یول  رندیگ  دهیکانن ناد  لیرا در تشک  ونیمارک  ریتأث  نندکمی  یسع  ییسایکل  نیاز محقق  یافتد. برخ
شکل گرفتن مجموعه  یبرا یمؤثر اریبس  زهیرا انگ ونیچون کوستر عمل مارک نیاغلب محقق

 ونیفراتر گذاشته و مارک  یقدم  لهاواریکنند. فمحسوب می  سا،یکل  ینام اصول اعتقادبه  شده  تیتثب
 :سدینوشمارد و میمی دهیا نیرا خالق ا

 سایالعمل کلکانن را عکس  لیتشک  ۴در قرن گذشته هارناک، نوکس، کامپن هاوزن...  یحت»
ها و تدریج از موعظه به  تیحیکه کانن مس یسنت ه ینظر نیدانستند. ا ونیمارک در برابر 

  کی دیو آن را با ستین حیوجه صحهیچخود شکل گرفته است، به بهخود میقد اتیروا
خلق شد  ونیاز جانب مارک یحیمس بلیب کی دهیکه ا رفتیپذ دیبا شتریاشتباه دانست... ب

او شد. از   یروکارش را نمونه قرار داد و دنباله  شناختکه ابتدا عمل او را باطل  سایو کل
های نامه  ونیاست. بدون مارک  ونیمارک  ایبزرگ    یرمُرتد و رافضسَ  ونِیمد  سایکل  خ،ینظر تار

 یهای پاولوس در کانن جاشد. اگر نامه دچار می  وسیگناتیهای اسرنوشت نامه پاولوس به 
  نوسیوسیله آوگوست و خود او به   افتیبرجسته  

 
 .داده خواهد شد یشتریشرح ب یعرفان تیحیمس  ازدهم،یدر فصل  ـ۱

2- Evangelion ـ Apostolikon       3- Erzketzer 

4- Kampenhausen , Knox , Harnack 
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در جنبش پروتستان شناخته شد و   نیعلم د عالمِ 1دانشمند بزرگ الهیات غرب و »لوتر«  

را  ونیمارک دیبا د،یشناخت و کشف مجدد پاولوس مطرح گرد ،یحیدر آغاز هر تحول مس
 . دانست« اکتشاف نیمبتکر ا

 رایز رفت،یکانن پذ میتنظ دهیعنوان مبتکر و خالق ا توان بهنظر من مارکیون را نمیبه
  قتیدرحق ونیشده بود و عمل مارک تیتثب هود ی نییمینه کانن د نودیدر س ، یالدیم ۹۰سال به

 یسایکانن کل لیتسریع تشک زهیرا انگ ونیعمل مارک دیبود. اما با هودی تیادامه راه روحان
دانست ـ سه میـ که مارکیون آن را مردود  قیدر کنار عهد عت سایدانست. در آغاز، کل تیحیس م

پاولوس، نامه اول پطروس، نامه اول یوحنا و کتاب اَعمال رسوالن   یهای اصلهمگون، نامه  لیانج
که بعدها از کانن خارج شد و امروز مردود، مجعول و  یگریاز رساالت د یکرد و برخ سیرا تقد

 رفتهیدر کانن پذ زیبرنابا... نهای شود، مانند رساله هرماس شبان، نامهمقدس برداشت میریغ ای
 .مقاالت ادامه داشت نیاز ا یی برخمباحثات و مشاجرات درباره یشد، ول
 جهیتوان نتهم می یو کانن موراتور یکارتاژ  انیترتول ون،یاسقف ل وسیرنایا ات یروا از

و  دهیطول انجامبه یالدیم ۲۰۰تا  ۱۵۰های سال  نیو انتخاب کانن ب تیتثب انیگرفت که جر
ی پاولوس، نامه اول پطروس، نامه اول یوحنا، اَعمال دوازده نامه  ل،یقرن سوم، چهار انج  لیدر اوا

های و نامه یرساالت کانن کنون گرید یقرار گرفته بوده، ول یرسوالن تقریباً مورد توافق عموم
اند. وز مورد بحث و گفتگو بودههن  گریهای داز نوشته یکلمنس، رساله هرماس، نامه برنابا و برخ

 هاند بلکمورد توافق قرار گرفته یهمین شکل کنونتصور کرد که رساالت کانن از آغاز به دینبا
 زیرساالت ن نیآن اشاره شد، همکه به  ادیز یهای مختلف و اختالف نظرهائت یوجود ه لیدلبه

 کینظر    ریز  ،یحیهای مس ئتیه  یدالیاند. در قرن دوم منمانده  بینصو اطالحات بی  رات ییاز تغ
دانست. چون تمرکز قدرت و نظر میشد که اغلب خود را صاحباداره می ینیرهبر د ایاسقف 

ی  از آن کند وجود نداشت، هماهنگ تیتبعرهبران را مجبور به نیکه ا یثابت و مشخص ل اصو
  یدهایمتعدد و مقاالت مختلف با دهای لینبود. وجود انج سریم یآسانرهبران به نیا نیب کامل

واحد و مشخص    یمبنا  کی است که توافق در    یخود شاهد روشن و قاطع  ،یمتفاوت در کانن کنون
 سایگم کلوحدت دُ جادیدر ا اریبس  یکه سع ینویس مشهورمسئله گنسیامکان نداشته، حتى اور

وشت، خود معترف است که ن  نیاثبات بطالن نظر مخالفین و منتقد  یبرا  یو رساالت   وردعمل آبه
 .عمل آمده استبه یادیهای زیبردگدست ،یمقدس و الهام سایهای از نظر کلنوشته نیدر هم

 
  

 
1- Martin Luther 
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 :سدیونمی لیهای مختلف اناجدرباره نسخه او
از   ی های متعدد وجود دارد که بخشنسخه نیای باست که اکنون اختالفات عمده واضح»

قصد که به  نیبار مؤمنشماتت  لیدر اثر تما یو قسمتها سندهیانگاری نوها در اثر سهل آن
 وجود آمده است«.اند، به خود اصالح کرده  قهیو سل  لیمها را به ، متن آنهانسخه   نیبهبود ا

است که مکرراً در  یتیواقع دییتأ م،یقد یسایبرجسته کل تیشخص کیاعتراف  نیا
رساالت نه  نیا یالدیاز قرن چهارم م شیکه تا پ میدیگیری شد و دهای مختلف نتیجهیبررس

 یالهام و وحبه دندیها را برگزکه آن یکسان ایو  سندگانینوشد و نه می سیمردم تقد یاز سو
همین است. به تیعواق نیشاهد حاضر بر ا نیبهتر زیمقاالت ن نیبودنشان اعتقاد داشتند. متون ا

ها آن  شیخو  قهیسلها دست برده و بهنوشته  نیداد در اخود اجازه میبه  ینظرهر صاحب   زین  لیدل
 :سدینورا اصالح کند. روبرتسون می

  بیقطعه شد و دوباره ترکبارها قطعه  ،یتولوژیمطابقت با م ی برا کینوپتیس لیاناج»
 .د«یگرد

که  یالدیدر اواخر قرن دوم م یو محقق روم سندهیگزارش کلسوس، نوکند بهمی هیاو تک
 :سدینومی «یقیپرداخت. کلسوس در رساله »خطابه حق تیحینقد مس به

 لیبارها اناج یسه بار، چهار بار و حت  یمستبه  هیشب یدر حال ،یحیمس نیاز مؤمن یبعض»
 اتهام و انتقاد مصون دارند«. ها را از تا بتوانند آن اند داده رییرا تغ

تئولوگ معروف  ی: حتسدیونتحوالت می نیا هیپس از توج یوالتر برانت محقق آلمان
از  یکیمثال، اشاره به یاست. برانت برا رفتهیرا پذ لیخل و تصرف در انجدَ گنسیاور یحیمس 

 هیهای قرن چهارم سورنوشتهاز دست   ،یاهیکندرمضمون اسموسوم به  سا،یمورد توجه کل  نیمضام
 :سدینومی  یمحقق معاصر آلمان  نکنیهای مختلف در اروپا رواج داشته است. وشکلکه به  ندکمی

رساله عهد جدید  ۲۷از  یمیکه در حدود ناند دهیرس جهیاین نتمؤمن به نیمحقق یحت»
 مقلوب است«.   ای مشکوک ،یجعل

 :سدینومی سایدر مورد اختالف سران کل گرید یکلسوس در جا
نظر نداشته    یموضوع   چ یکنند و در هنثار می   ییهادشنام  گر یکدیآشکارا و منافقانه به   آنها»

 نفرت دارند«.  گری کدی از و همه

های او گفتهتوان بهبوده، نمی تیحیمس  نیمعتقد است که چون کلسوس از مخالف سایکل
نام که به یدیها اشاره شد و مبارزات شداز آن یبرخکه به یادیشواهد زاگر به یاعتماد کرد، ول

اوج به یقرون وسط درـ آغاز و  لیاناج میاز تنظ شیپ حتی ـگذاران و تکفیر بدعت نیدفاع از د
های . در نامهمیابیآمیز نمیوجه مبالغههیچرا به یمتفکر روم نیگزارش ا م،یتوجه کن دیخود رس

  دهند ـ انعکاسرا ارائه می  یحیهای مس ئتیه  لیکه آغاز تشک  رسوالن ـپاولوس و کتاب اَعمال 
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منحرف شده  قتیمنفور که از حق انی. رافضمینکوضوح مشاهده میتضادها و مبارزات را به نیا 
  1و فیلطوس منئوسیه ریو نظ ندکمی تیتمام بدن سراو مزخرفاتشان چون خوره و سرطان به

 یمعنو بی  زیسخنان کفرآم( ، به۱۸/۲  ۲موی)ت   رندیگقرار می  ریشوند، مورد تکفمی  یموجب گمراه
، تفرقه و (۲۰/۶ ۱مویشود )ت سازند توجه داده میرا منحرف می نیکه مؤمن انیحیاز مس  یگروه

 یها که خدا پرست، آن(۱۰/۱ ۱)قر ردیگسخت مورد شماتت قرار می یحیهای مس ئتینزاع در ه
مقاالت  نی( و تقریبًا در سراسر ا۳/۶ ۱موی)ت  وندشلعنت می هنددکسب منفعت قرار می لهیرا وس

 :سدینومی لهاواریه است. فاختالفات منعکس شد نیاز ا یاثر
است،   افتهی دی که غسل تعم یمؤمن  یِحیمسلط بود که هر مس دهیعق نیا تیحیآغاز مس در»

ی  اولیه اتی. ادبندیخداوند همه با هم مساو ضیباشد و لذا در کسب فالقُدُس می حامل روحُ 
از    یوجود نداشت که گفتار برخ  یل یدل  چ یه  د ید  نیبرداشت است. از ا  ن یاز ا  یحاک   ز ین  یحیمس
قرار دهند. با   شی صورت کتاب مقدس مورد ستابه یاول قیطرکرده و به  س یرا تقد ان یحیمس
و    بیداد در ترکخود اجازه می به  یح یبرداشت مسلم است که هر صاحب فکر مس نیبر ا هیتک

  یشده و مشخص  تیتثب ی مبنا کیکه  ی نظر باشد. تا زمانصاحب  ت یحیمعتقدات مس هیتوج
  اریهای مختلف بسها و برداشت آمدن فرقه  وجودقرار نگرفت، شانس به ی مورد توافق عموم

و ظهور آثار   میهای قدبردن گزارشاد یاز  یگذشته و حت اتیروا در  رییبود و تحول و تغ ادیز
 داشت«. یادی امکان ز نینو

 وسیگنات یهای اسرگذشت نامهنوشته ائوسبیوس به  سا«یکل  خیکوستر با استفاده از کتاب »تار
فرستاده که   یحیهای مس ئتیه  یسبک پاولوس براکند که هنگام اسارت، هفت نامه بهاشاره می

در قرون مختلف جعل  وسیگنات ینام انامه به یادیتعداد ز یول  ست،یها در دست ناز آن  کیچیه
 جهیمبنا قرار گرفت. کوستر نت یقرون وسط یسایدر کل یمجعول، حت آثارِ نیاز ا یشد و تعداد

ی آثار اولیه نیکه ا هددطور وضوح نشان میبه وسیگنات یهای ا: »سرنوشت نامهردیگمی
هایی چه سرنوشتشد ـ بهها حفظ نمی نشده بود و لذا اصالت آن   رفتهیپذ  اننـ که در ک  تیحیمس 
سرنوشت   نیهم  ت،یاز تثب شیپ  زین  یرساالت کانن کنون  نکهیاند دچار شوند. احتمال اتوانستهمی

  .۲است« ادیاند ، زرا داشته

 
1- Philetus , Hymenaeus 

کتاب مشخص و ثابت و   کی ی اسالم که از آغاز دارا ن یاست. در د ی و عاد یعیطب ار یاختالفات بس ن یا ـ۲
جان هم افتادند و همه خود را برحق و  ها فرقه مسلمان به چند قرن ده یعامه بوده، پس از ط رشیمورد پذ

توان انتظار  بوده، نمی ای  ده ش  تیکه از آغاز فاقد کتاب و اصول تثب  تی حی. مسلم است در مسانستنددمی   ل یاص
دانند نظر میکه خود را صاحب   ینکند. چون برداشت رهبران فکر  ییخودنما  یشتریتضاد با شدت ب  نیداشت ا

  زیتضادها ن نیا ار،یشود نه با علم و اختمنتقل می  یطور موروثعامه به نیدر ب زین نیو د ستین کسانی
 ... خوددبه خو
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شد،   یدیشد یکانن موجب برخوردها تیپس از تثب یکه حت یاز اختالفات مهم یکی
 یسیع  وسیاعتقاد آربود. به  هیمقدس، اسقف اسکندر  1وسیو آتاناس  وسیطرفداران آر  نیب  یمبارزه

که  یتر از خداوند قرار دارد در حالنییای پاوسیله خدا خلق شده و در مرحلهبلکه به ست،یخدا ن
و  لیکنس  اختالف به نیدرباره ا می. تصم۲دانستمی تیماه کیو پسر را از  پدر وس،یآتاناس

 نی. در ادیگرد لیتشک یالدیم ۳۲۵سال به ۳آکهیواگذار شد که در ن تیحیاجتماع سران مس 
از رهبران  یاری. بس دیمطرود گرد یاتهام رافضبه وسیشد و آر تیتثب وسینظر آتاناس لیکنس 
 راتییآ، تغنیکه لیمعتقدند که پس از کنس  یسیاعظم انگل قفاس ۴فورسلبریچون و یحیمس 

 ۵داده شد. پروفسور نستله سایکل یباور اُرتودوکس  نیانطباق با ا یدر رساالت کانن برا یادیز
تا  دندیبرگز ۶نینام مصححرا به ینظرانتصحیح صاحب نیانجام ا یزمان برا نی: در اسدینومی

 .کنند میترم سایکل ات یرا بر طبق نظر د یعهد جد
 یصورت امروزبه تیحیکانن مس  ار،یپس از مشاجرات بس  یالدیم ۳۶۷در سال باألخره 

 بیکانن مورد تصو  نیعهده داشت. اآن به  میای در تنظکنندهشد که آتاناسیوس نقش تعیین  تیتثب
عهده داشت ـ قرار را به سایکل هیعال یو سرپرست لیکنس  استیامپراتور روم ـ که ر نوسیآوگوست

 ۴۰۵. در سال دیگرد تیو تثب بیرسماً تصو زین یالدیم ۳۹۲در سال  قایآفر ۷نودیگرفت و در س
طور به یغرب آن را صحه گذاشت، ول یسایاسقف روم، از جانب کل ۸اول  وسینوکنتیا ،یالدیم

 یسایکل یرساله برا ۲۷ نیا نیترجمه الت  نت«ی»تر ۱۵۴۶ لیپس از هزار سال در کنس  یرسم
 .شد تیتثب یطور قطعبه ،یصورت کانن عمومسراسر جهان به کیکاتول

خارج   یاصل  فیو مکاشفه یوحنا را از رد  وداییعقوب و    ان،یهای عبرانلوتر نامه  ۱۵۲۲سال    در
 یسایمجدداً در قرن هفدهم، کل  یصورت رساالت دست دوم در آخرکانن ذکر کرد، ولساخت و به

 هااز پروتستان ی. برخرفتیعنوان کانن مقدس پذ رساله را به ۲۷ نیپروتستان هم ا

 
  

 
شود و فقط با زور و  متوسل می   یآرشریه  وحدت به جادیا یبرا ت،یگردد. دستگاه روحان نسلها منتقل می  به... 

 .کند یریتفرقه جلوگ نیای از اتواند تا اندازه اعمال قدرت، خفقان، کشتار... می
1- Arius , Athanasius    2- Homousio 

 زین ،آسهیاین شهر نقرار داشته، به یکنون ک«ینس یشهر »ا کیو نزد هیترک( در غرب هیقی)ن Nicaea ـ۳
 اند.گفتهمی

4- Vilberforce   5- Nestle   6- Correctores 

 .کیکاتول  یسایکل ونیمجمع روحان Synode ـ۷
8- Innocent 
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 یشرق از آغاز اختالفات  یسایتوافق ندارند. در کل  کیکاتول  یسایرساالت با کل  نیهم، در ا  اکنون 
  ۲۶ رساله در کانن، کالم مقدس خوانده شد و بعدها به ۲۱غرب وجود داشت. ابتدا  یسایبا کل

نامه یودا و مکاشفه یوحنا   وحنا،یهای دوم و سوم  نامه  ز،یتا امروز ن  یسور  یسای. در کلدیرساله رس
وجود   زین گریها فرقه دهای بزرگ، دهشوند. عالوه بر فرقهمحسوب نمی یدر شمار رساالت اصل

دهند. رساالت عهد جدید ابتدا ارائه می یمختلف ریو تفاس ریتعاب د یدارند که از رساالت عهد جد
در  انیحیکه مس شده بودند. هنگامی میتنظ یونانیزبان به انیهودیاز کتاب مقدس  دیتقلبه

که   یمیترجمه قد نیرساالت پرداختند. مهمتر نیترجمه اهای مختلف پراکنده شدند بهنیسرزم

  یالدیقرن سوم مشد و آن را بهمی  دهینام  1ک ی دیاست که ساه  یشده، ترجمه مصر  تیاز آن روا

نویس آن که نسخه دست افته،یانجام  یزبان سورای بهدهند. در همان دوران ترجمهنسبت می
 .داشت ۲تایترجمه نام پش  نیای در مصر کشف شد، ادر صومعه  ۱۸۹۲سال به

 نیزبان الت ترجمه رساالت کانن به افتیرواج  نیعلت تسلط روم زبان الت اروپا چون به در
را ـ که  رونوموسینام هبه یش یاسقف روم، کش  ۳داماسوس ، یالدیم ۳۸۳شد. در سال  یضرور

های نوشتهدست  یمیعظ یشد و پدر مقدس نام گرفت ـ مأمور کرد تا از توده سیبعدها تقد
زبان و آن را به  دهیمجموعه کامل برگز  کی وجود داشت    دیو عهد جد  قیعت  هدنام عمختلف که به

مجبور   لیاناج  یبیهماهنگ ساختن تقر  یفقط برا  رونوموسیترجمه کند. گزارش شده که ه  نیالت 
موس رونویکه ه  ی دیو عهد جد  قیمحل دست برده و اصالح کند. مجموعه عهد عت  ۳۵۰۰شد در  

 رشیمورد پذ بلیب نیگرفت. ابتدا ا ،یو مردم یهمگان یمعنبه ۴ات کرد نام وولگ میتنظ نیالتبه
 لیطوری که ذکر شد پس از هزار سال در کنس به یواقع نشد ول یحیهای مس ئتیه یعموم

از   یقرار گرفت. برخ  کیکاتول  یسایکل  مات یتعل  هیو پا  افتی  یو اعتبار عموم  دیگرد  تیتثب  نتیتر
عهد  نیترجمه الت  قایفردر شمال آ یالدیقرن دوم م یدر انتها یزنند که حتحدس می نیمحقق

تا اواخر قرون  ینسخه حت نی. ادندیامنمی ۵التینا یا ایطاالوجود داشته که آن را وتوس دیجد
 :سدینومی دیمورد استفاده بوده است. وینکن درباره ترجمه عهد جد یوسط

آشنا هستند  یی اصلنسخهآن کامالً تقلب شد. آنان که به  یابد تیعمل در ماه نیا با»
که  ابندیمی یاختالف و ناهماهنگ  ،ی از چندگانگ ییهادر هر بخش و هر منطقه نشانه 

 نبودن منبع کسانیمُعَرّف 

  

 
1- Sahidic   2- Peshita    3- Damasus 

 گرفته است.  شهیر یو عموم یمعمول یمعنبه Vulgere نیاز کلمه الت  Vulgateـ۴
 .دیاز عهد جد نیترجمه الت نیمتریقد  Itala , Vetus Latinaـ۵
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برداشت    نیشده ا  یاند. با ترجمه سعمختلف تعلق داشته   یدورانها  ها است که بهمنشاء آن  و
 «. دیواحد درآ اًبیای تقرصورت مجموعهکتاب به رفته و  انیاز م

موفق   سایهمه کوشش، باز هم کل نیکه پس از ا میابیتوجه درمی ی معتقد است: با کم او
تواند چون و چرا می بی مان یمجموعه نشده و فقط تعصب و َتحَجُّر و ا نیهماهنگ ساختن ابه

که محصول   یفراوان  یکننده را بسته و مانع از درک اشتباهات و اختالفات و تضادهاچشم مطالعه
ترجمه   نیهم  یحت  میعقل سل  یبرا  میبنگر  قیچشم تحقساله است، گردد. اگر بهارگذشته هز  کی

قطعات مجزا که  ای است ازکتاب را ندارد بلکه مجموعه کیشده هم، صورت  میو ترم لیتعد
 یاند و با کمشده و کنار هم گذاشته شده میو تنظ ریهای مختلف تحرتیوسیله شخصاغلب به

 داد.  زیها را تمآن اختالفات  یسادگتوان بهدقت، می
 :سدینومی کوستر
ـ در   دیو عهد جد قیهر دو بخش بیبل ـ عهد عت قی ی حدود دققاطع درباره  میتصم کی»
  رونوموسیهرگز وجود نداشت، هر چند از قرن پنجم وولگاتـ  که توسط ه  تیحیو مس  یسایکل

... ترجمه وولگات  افتی   تیرا شامل بود ـ تقریباً عموم  د یرساله عهد جد  ۲۷  ن یهم  و  شد  میتنظ
در آن   یی هاتا زمان معاصر هم دخل و تصرف  یکه حتگردد تا جایی   تیسرعت تثبنتوانست به 

  نجایهزار نوشته مختلف از وولگات وجود دارد که در ااز هشت  شیاعمال شده است. امروز ب
که در دوران   یتنوع توان به می  یپراکندگ  نیها را نام بُرد. از اآن  ثالطور متوان به نمی  یحت
  توجه دیبرد. باوجود داشته پی  دیهای التین عهد جدترجمه  در متون مختلفِ  رونوموسیه

 «. کامالً برطرف نشده است  یپراکندگ  نیداشت که هنوز هم ا

های رساالت نوشتهاز دست یبردارکه موجب بروز انحرافات شد، رونوشت یگریی دنکته
استفاده اعضاء  یهای مختلف برائتیه ،ییسایقدرت متمرکز کل کی لیاز تشک شیبود، تا پ

 ای سندهیپرداختند و ناخودآگاه اثر نوها مینوشتههم ترجمه دست  یبرداری و گاهنسخهبه  ئتیه
از  یشماریطوری که تا اواخر قرن چهارم تعداد بماند به جا میها بهمترجم در رونوشت

پراکنده شد. هر   انیحیمس   نیشده بود ـ در ب  دیبار تجد  نیچند  یکه بعضـ  های مختلف  رونوشت
جالب است که   یهای خارج کانن پرداخت، ولنسخه گریام دانهدبه تیپس از تثب تیچند روحان

کانن موفق شد که   تیتثببه  یزمان  سای. کل1افتیو اصالح خاتمه ن  میمرحله باز هم ترم  نیپس از ا

 نیکمک گرفت. چنخود به  تیموقع میتحک یشد و قدرت حکومت را برا مانیپبا دربار روم هم
  که خود رای ـ تیروحان

 
-۱) زنا گرفته شد«  ن یکه در ح ی»زن تیروا وحنا ی ل ینمونه در انج ی شود که براارائه می یشواهد فراوانـ ۱

در مورد طرد   یسیاز ع یگفتار  م، یقد یاز قرن پنجم وجود ندارد. در انجیل لوقا ش ی(، در رساالت پ۱۱/۸
 ...ت وجود داشته که بعداً حذف شده استبَسَ حیصر
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و  انستدمی  سایکل  یمات یمخالف اصول تعل  اتیکننده و نظرنابود ساختن رساالت گمراهبه موظف 
عمال زور، بود ـ با شدت کامل و استفاده از اِ افتهی زیعمال قدرت را ناتکاء حکومت، امکان اِبه

  زتضادها ا ن،یبا وجود ا یپرداخت ول فهیانجام وظ شکنجه، اعدام، سوزاندن در آتش و کشتار به
  ۵۰۰۰مشروح کوستر، از عهد جدید فقط    قات یجا ماند. بنابر تحقها بهینرفت و آثار ناهماهنگ  انیم

ها را مشخص ساخت. نامه آنتوان شجرهمی یسختوجود دارد که به یونانیزبان نوشته بهدست
که  اند ختهیدر آمچنان با هم  لیهای مختلف، در همان اواشاخهمتعلق به ات یدر اغلب موارد روا

 .مشکل گشته است یگجهینتو بی یهودگیها تا حد باصل آن صیتشخ
آن است که  انیبودن ب انهیکند عامجلب توجه می تیحیکه در کانن مس  یگرید تیواقع
همان  دیمؤ تیواقع نیاصالت و بَدَویت خود را از دست نداده، ا م،یهمه اصالح و ترم نیپس از ا

های مردم، شانس انتشار و زبان تودهبه انهیعام انیتذکر داده شد. فقط ب شتریاست که پ یاصل
شود، هر درک و جذب می یمحدود تیفقط از طرف اقل یو علم یتوسعه دارد و رساالت فلسف

معماها را کشف  نیترین دستورات و مشکلترمانهیحک انات،یترین بدانشمند از ساده نیچند مؤمن
دوزان و افراد را نساجان، پاره  تیحیمس   یسایبزرگان کل  ،ینو افالطون  لسوفی!! کلسوس فنندکمی

و از برخورد   غیسواد تبلهای بیکودکان، زنان، بردگان و توده  نیکه فقط در ب  امدنطبقات عوام می
در   تیحیشده که مس  انیب یگزارش در اواخر قرن دوم و زمان نیکنند. امی زیبا اهل علم پره

با کمال  یاند ولشدهمی افتی زین یدانشمندان ان،یحیمس  نیحال توسعه بوده است و مسلماً در ب
 یهمان روش مردم عامبه یدر مسائل مذهب زیدانشمندان ن نیکه ا مینکتعجب مشاهده می

 .نندکاظهارنظر و قضاوت می
 هیدر اسکندر یحیمس  ات یمدرسه علوم اله نیرا سرپرست مهمتر یاسکندران کلمنس

و فالسفه  شمندانیپرداخته و او را از اند میتعلبه یالدیخوانند که در اواخر قرن دوم م می
را با هم   تیحیو مس   ونانیافالطون و فلسفه    ات یکوشد نظراند که میشمار آوردهبهاالصل  یونانی

 نیاعلى و مهمتر  ( منبع معرفتِدیو عهد جد  قیدهد. او که معتقد بود کتاب مقدس )عهد عت  یآشت
 یارائه دهد. او مدع یکشف جالب ق،یحقا یایدر نیکوشد از ااست می قتیحق اریمع نیو باالتر

مطرح شده است. او  یس یع تیمدت مأمور هیتوج یبرا ق،یشود که سال فرخنده در عهد عتمی
تا بشارت حکومت خدا  افتی تیمأمور کسال یمدت  یخداوند برا جانب از  یس یمعتقد بود که ع
ل فرخنده خدا سالوقا به لیکند که در انجاستدالل می  نیچن  هینظر  نیاثبات ا  یرا اعالم کند. برا

 یسیرسالت ع  ل،یانج  نی(. در هم۱/۶۱است ) ینب  یایهمان سخن اشع  نی( و ا۱۹/۴اشاره شده )
 آرنج ینوح س یارتفاع کشت ق،یدر عهد عت ی(. از طرف۲۳/۳گردد )آغاز می یسالگ یدر س
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بوده است.  زانیزنگوله آو ۳۶۰ میکاهن اعظم اورشل یدامن قبا( و به۱۶/۶ نشیشده )آفر ذکر
 تیدوران مأموراشاره به زیخداست و سال فرخنده خدا ن حیسال عمر مس یآرنج مقصود س یس

 انیپابه  شینیعمر زم  زین  یسالگ  یو در همان س  افتهیظهور    یسالگ  یدر س  یستیبااوست که می
 .سال فرخنده است کی نیهم روزِ ۳۶۰اشاره به زیزنگوله ن ۳۶۰رسد. 

 یس یاز ع شیاشعیا تعلق دارد ـ که هشت قرن پرساله به نیکه نه ا میاگر توجه کن اما
شود می  ی گمنام مدع  سندهینو  نیسخن گفته شده است، بلکه ا  یس عی  از   آن  در   نه   و  –   1ستهیزمی

ای را او را فرستاده تا سال فرخنده هوهیکرده است.  نیخدا در او وارد شده و او را تده که روحِ
 نیشوند، دل شکستگان تسکاست و در آن سال اسرا آزاد می یکه روز پاداش اله کنداعالم 

سرگردان  انیهودی یگردند... و باألخره آرزو( دلشاد میانیلیعزاداران صیون )اسرائ ابند،یمی
 نی. ادیآنان خواهند گرد  ردستیم و زرانند، خادحکم می  انیهودیکه بر    یانیبرآورده شده و خارج

تر و پراکنده انیهودی برعکس و ـو نه پس از آن برآورده شد  یس یگویی که نه در دوران عپیش
سازد ندارد. اما جالبتر از آن ارتفاع با آنچه کلمنس مطرح می یارتباط  چیـ ه دندیتر گرددرمانده

 یکشت نیدر ارتباط باشد؟ طول ا یس یبا سال ظهور ع دیچرا با ستینوح است که معلوم ن یکشت
کاهن    یُردا  زنگولهِ  ۳۶۰مربوط گردد؟    یبا عمر عیس   دیاندازه نبا  نیشود، چرا اذکر می  نجآر  ۳۰۰

 کند؟ یجهان باز تواند در سرنوشتمی یچه نقش 
 انهیدچار همان جمود عام یدت یدر مسائل عق زین شمندیاند سِکلمن یشود که حتمی دهید

شود. از  دهیعق میتسل یستیباحاکم است عقل و منطق و استدالل می مانیجا که اگردد. آنمی
با وجود   زیامروز ن  بلیرساالت ب  لیچه دلبه  م،یببریپ  میتوانبرداشت کلمنس می  رینظ  هایییداور
!! و از رددگمی هیتوج ت،یبشر یترین اثر فکرمیها و عظکتاب  عنوان کتاِبها بهبودن آن  انهیعام
 سایکل تی. روحانمیانتخاب رساالت مقدس را حدس بزن یچگونگ میتوانمی زیها نبرداشت نیهم
قلب و مجعول نخوانده است، ت را  یگریو د لیرساله را اص کی ،یخیتار ای یعلت اعتبار منطقبه

قدرت و نفوذ  ت،یصالح و صرفه روحان ،یادیو اعت یو معتقدات موروث یشخص یاشتهابلکه برد
انتخاب قرار گرفته است. برخوردها و مبارزات فرق  یو مبنا زانیهای انتخاب کننده، مگروه

فرقه از  کیکامل  یاسیو س یو فقط با تسلط اجتماع دهیطول انجاممختلف، که اغلب قرنها به
 .رساالت مقدس است تیتثب یچگونگ نشانِ ه،ها کاسته شدشدت آن

  ی متضاد وجود دارد که برخ یصدها فرقه با معتقدات متفاوت و گاه ،یتیدر سراسر گ امروز

 
شده است.   نیتدو  سندهیوسیله سه نوگردد که به رساله حداقل سه بخش مختلف مشخص می  ن یدر هم ـ۱
 .(Trito Jes) سوم یایو اشعJes (Deutero) دوم یشود، اشعیا، اشعیاشناخته می  ای سه اشع زیهمین جهت نبه
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 نیبا وجود ا یکنند، ولمی  غیهای بَدَوی را تبلو خرافات انسان نیش یهای پهزاره یباورها یحت 
. دیها سنجبودن معتقدات آن یمنطق زانیمذاهب را با م نیا روانیتوان درجه فهم و شعور پنمی
ها شوند. آنای میدهیعقراه مؤمن به  کیاز    ،یم و عامو مذاهب مختلف، عالِ  انیوارثان اد  نیدر ب
 یهای عاطفزهیبا انگ زین یو تجسس، گاه قینه با تحق نند،یگزیخود را برم نیتوارث دبه
 یسایشکل گرفتن کانن کل یای از چگونگبود فشرده نی. ا1گردندجلب و جذب میای دهیعقبه

 .تیحیمس 
: یهااست که مجموعه یهای کانن سه نسخه مشهورنوشتهدست نیمتریقد

پرگامنت  یسه نسخه بر رو نیشوند. امی دهینام ۲کانوسیو وات نوسیالکساندر کوس،یت ینائیس
شدند نوشته می  روسیپاپ  یرو  هیرساالت قرون اول  رایها است، زنشان تأخر آن  نینوشته شده و ا

 کوسیتینائینسخ را کودکس س نیا نیمتری. قددندیگردنقر می ،۳ستراکانام ابه یگل بر الواح ایو 
  که در سال اننددمی

 
  رد یها اشاره شد بپذآنفصل به  ن یرا که در ا یقاتیاز تحق یاریکه امروز مجبور است بس تیحیمس ی سایکل ـ۱

همین و به دینمامیکنندگان... الهام کنندگان و انتخاب حیو تصح سندگانینوکه خدا شخصاً به  ودشمی  یمدع
  ن یدر ب یکه حت میریباشند. اگر در نظر بگاهلل می ها، با تمام تحوالت، مقدس و کالمُ نوشته  نیا زیجهت ن

که    نی مردم کره زم  اردیلیشش م  نیشود و در بمی   افتیهای متفاوت  ها فرقه مختلف با برداشت ده   ان،یحیمس
 یتساو همه را به  د یمخلوقات با نیو عادل و خالق همه ا قادر  یدانند. و خدا همه خود را بندگان خدا می 

دانند، معلوم  وجود دارند که همه خود را برحق می  یسازد هزاران گروه و فرقه مذهب شیمشمول رحمت خو
ارث  به  کیکاتول یسایکل روانیآنچه پ لیچه دلوجود دارد؟ و به  یاصالت الهام اله  یبرا یزانیچه م ستین

  ن یو مذاهب مختلف، مشمول ا انیدر رساالت مقدس اد گرید یساها یاند کالم خداست و موروث کلبرده
برد که با صد زبان مختلف با  بندگان خود لذت می  یخدا از اختالف و نزاع و دشمن ایاند؟ آرحمت خدا نشده 

ی همهدر تمام جهان و به  زمان کیرا در  یاصول مشخص و مسلم کی ستیو قادر ن دیگوآنان سخن می 
آشنا   قتیحقها را بهتر به آن یکنواختی نی خود اعالم کند تا هم ییو درمانده و محتاج رهنما  ف یبندگان ضع

ها درمیان  شناخت که حرف خود را فقط با رهبران آن و اوالد او را می  میخداوند در جهان فقط ابراه ایسازد؟ آ
  تیحیمس  یسایقهر کرده بود؟ جالب است که کل ای با همه دن انهیدر خاورم لومتریچند صد ک ن یگذاشت و جز ا

شکل  و به   دیرا برگز  نینزول کند فلسط  نیزمد و به یشکل انسان درآخدا خواست به  یوقت  یاست که حت  یمدع
  خدا جز آل ابراهیم ـ که  ا یشد!! آ یهودی کیخدا هم  گریعبارت د. بهدیمجسم گرد یهودی کی ای یسیع
ترین اقوام  ها در شمار عقب مانده مردم، آن نی خود ا ات یادب گردی و  ید و عهد جد ق یعهد عت اتیروا یگواهبه

 نداشت؟  ی تجانس گرید یهاجهان بودند ـ با انسان 
نام و پرنشان و مظهر  ها است و با خالق بیمُعَرّف خود آن   ساهایکل نی ا یکه خدا میدقت و توجه کن یاگر کم

نفى  ت،یالوه نیا رشینخواهد شد. پذ یها ضرورپرسش  ن یندارد، ا یگونه شباهتحق و کمال و جمال هیچ
مراجعه شود تا نظر  هودی نیدر د یقیکتاب تحقاست. به  مهر نام و مقابه  یو متول لیرسالت خاص و طرد وک

 روشن گردد.  می و آل ابراه انیهودیکتاب مقدس درباره 
ای مجموعه   به  ن یکودکس در زبان الت   C . Vaticanus , C . Alexandrinus , Codex Sinaiticusکتابـ به ۲

 .نامندکودکس می  زیرا ن میهای قدنوشتهشود. دست اطالق می  نیاز قوان
3- Ostraka 
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مصر کشف شد و ابتدا در   ینایدر س  ۲مقدس نیاز صومعه کاتر  1درفشنیتوسط ت   یالدیم ۱۸۴۴

  کانن، در کنار عهد  نیفروخته شد. در ا ایتانیموزه برقرار داشت و باألخره به هیتزار روس اریاخت
 زینامه برنابا و رساله هرماس شبان ن نیوجود دارد. همچن قیاز عهد عت زین یبخش مهم دیجد
دهند. کودکس نسبت می یالدیقرن چهارم م مجموعه را به نیکانن است. ا مهیضم

 نیا دی . در بخش عهد جداستیتانیموزه بر اریدر مصر کشف شد و در اخت زین نوسیالکساندر
  افتی ز یس نهای کلمننامه ق،یمجموعه عالوه بر عهد عت نیا در وجود دارد.  ینسخه نقائص

در  کانوس،یزنند. کودکس وات حدس می یالدیکودکس را قرن پنجم م نیا هیته خیشود. تارمی
در فهرست  یالدیم ۱۴۷۵مجموعه، تازه در سال  نیشده است. احفظ می کانیکتابخانه وات 
دو کانن  نیکودکس ب نیتوجه قرار گرفت. ا مورددر قرن نوزدهم  یبُرده شد، ولکتابخانه نام

بُرده شده که نه قدمت سه نام  ۳میچون کانن افرا  یگریهای دشده است. از مجموعه  هیته  نیش یپ
 .باشندشده را دارند و نه کامل می ادیکانن 

 
 

 تیحیرشد مس یفضا

  هودی  نید  یفرهنگ  ی و در فضا  نیفلسط  طیرا در مح  حیمس   نیطور معمول ظهور و رشد دبه
 کیعنوان آن را به زین نیبرداشت است و همه محقق نیا دیمؤ یمذهب ات یدانند. تمام روامی

 نیقمورد سبب شده که محق نیدر ا ینید ات یروا یمن هماهنگ دهیعقبه اند. رفتهیاصل مسلم پذ
که  میریرا بپذ یعموم هینظر نیو روشن بازدارد. چنانچه ا یهیبد تیواقع کیرا از توجه به

 انیهودی طیگذارده شده، در محانیبن هودی نیدی هیو بر پااالصل یهودیُ کیتوسط  تیحیمس 
 انیهودیفرهنگ بوده و باألخره هم توسط  نیشکل گرفته و اصوالً دنباله ا یهودیو با فرهنگ 

را کامالً وابسته   حیمس   نی د  دیاست، با  دهیو منتشر گرد  غیتبل  یس یع  ونیشاگردان و حوار  ای  نمؤم
 .مینیمنعکس بب نید نیرا در ا هودیو فرهنگ  افتهیی آن و دنباله هودی نید به

داها ـ که وُ ییایمذاهب آر یفکر یکه معتقدات او در فضا میدیزرتشت د امیپ یبررس در
مذاهب  نیزرتشت صریحاً با ا نیمُعَرّف آن بوده ـ ظاهر شده و رشد کرده است. با وجود آنکه د

در برابر  سنایَو مزد اهایآر یِپرست و ید یزرتشت، کامالً نف یپردازد و مزداپرستمخالفت میبه
 .مینکمشاهده می یخوببه یرا در فرهنگ گاتائ یدائاثر فرهنگ وُ یسنا است، ولیَوید

  با مذاهبپرستی یهوهو با وجود آنکه  ندککنعان رشد می طیدر مح انیلیاسرائ نید

 
1- C. Tischendorf   2- Katherine ـ Kloster   3- Ephraim 
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در آغاز اسارت و پس از هزار سال، اثر قاطع فرهنگ   یمتفاوت است، ول  یکلبه  انیکنعان  یپرستبت 
معتقدات ی  هیدر بابِل بر پا  هود ی  نیکه دهنگامی  ی و حت  مینیبرا هنوز در آن می  یتیو اوگار  یکنعان
وضوح به ار یو بابِل یهای کنعانباز هم آثار فرهنگ تیحیدر ظهور مس  ردیگشکل می انیلیاسرائ
 سمیشد مونوتئ  انیب  هودی   نیدر د  یقیدر کتاب تحق  شتریطوری که پ. بهمیکندرک می  ن ید  نیدر ا

است اما با وجود  انیلیاسرائ نید یو حت یو بابِل یکنعان یپرستکامالً مخالف مذاهب بت ،یهودی
 .جا مانده استبه یو بابِل یکنعان هود،ی نیو قالب د شهیر ادیمقدار زتضاد، باز هم به نیا

 یهودیشبه طیشود و در محمُعَرّفی می هودی نیی دو دنباله یمیابراه نیاسالم، که د نید
از فرهنگ  یآثار روشن یآن، دارا زیبا وجود اصول کامالً مشخص و متما ند،کظهور و رشد می

اغلب دستورات، حدود و شعائر و   د ید میاسالم خواه نید حیطوری که در تشراست و به  هودی
زبان   ر،یاساط   ات،یروا  یکه حتسرچشمه گرفته و بر آن بنا شده تا جایی  هودی  نیدهای آن از  سنت

که در دوران ظهور اسالم  میمشترک است. البته اگر توجه کن هودی نیآن با د ینیو برداشت د
 رینظ  یهودی  نیمتفکر  ات یتورات تفاوت دارد و نه تنها در نظر  ان یبا ب  ان یهودی  یمذهب  د یو د  انیب

 نیو فیلون... ا  للیچون ه  یحیقرن اول مس   یهودی  شمندانیهای اندکه در برداشت  مون،یابن م
قرن هفتم  یهودیفرهنگ  ریآن زمان شباهت چشمگ م،ینکرا مشاهده می نینو یقالب فکر

 .مییماناستنباط می یخوباسالم به نید یرا با قالب فکر یالدیم
  ی هند ظهور کرد و با وجود آنکه در برابر مذهب هندو و در برداشت کل  نیبودا در سرزم  نید

 نیو د انیهندو باعث اخراج کامل بودائ تیکه روحانمذهب شکل گرفت ـ تا جایی نیمخالف ا
بودا  نیرا در د یدائاثر فرهنگ هندوستان و مذهب وُ ن،یبا وجود ا یبودا از هندوستان شد ـ ول

و   اضتیر»سامسارا«، توجه به یچون تناسخ و گردونه یادیبن مات یو تعل میابیدر می  ینروشبه
 حیمس   نیدهند. اما دهندوستان ارائه می  نیسرزمبودا را به  نید  یعزلت و قناعت، وابستگ  به  لیم

بر  تیحیرساالت کانن مس  سندگانیو کوشش نو یشود و تمام سعمُعَرّفی می هودی نید تحققِ
 ،یس یعمال عاَ یو حت افتهیهای کتاب مقدس تحقق ینیبشی دهند چگونه پ شاناست که ن نیا

 انیلیاند. انجگویی کرده بودهپیش  یهودی  یهاینب  شتریرا پ  ماتشیو تعل  ات یحوادث زمان او و نظر
 :سندینومی یس یروند که از زبان عمی شیپ ییتا جا تیحیگذاران مس هیپا ای

تا منسوخ ام امدهی. نمیها را منسوخ نماهای نبیام تا تورات و نوشته من آمده دینکن فکر»
 چیهستند ه یبرجا نیکه تا آسمان و زم دیبدان نیق یتحقق رسانم ام تا به کنم، بلکه آمده

 ی. پس هرگاه کسابدیها تحقق  ی آننخواهد رفت تا همه  نیای از تورات از بحرف و نقطه 
  یآسمان  یدهد، در پادشاه  میتعل  نیچن  گرانیدرا بشکند و به   عتیاحکام شر  نیکوچکتر  یحت

  رین فرد محسوبتپست
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 یدهد در پادشاه  میتعل  نیچن  زین  گرانیدکند و به   تیرا رعا   عتیشد و اگر هرکس شر  خواهد
 .۱۷/۵ـ ۲۰ یخدا بزرگ خوانده خواهد شد« مت

 سیو تقد  ردیگقرار می  هیـ پا  انیهودیکتاب مقدس    ایـ    قیرساالت عهد عت  سایدر کانن کل
 یهودیو منتشرکنندگان    نیو حافظ  انگذارانیو بن  هودی  نیدبه  تیحیکامل مس   یشود و وابستگمی

وجه شباهت هیچبه  یدر مفهوم و محتو  تیحیجالب است که مس   یگردد ولانکار نمی  چگاهیآن ه
شود ـ نه می  غیرساالت تبل  نیاناجیل ـ برعکس آنچه در ا  یسایندارد و ع  هودیو فرهنگ    نیدبا  

در  تیحیسازد. مس کند که اصول آن را هم منسوخ میو رو می ریهای تورات را زتنها همه نقطه
  نِیخصوص ددر روم و به  عیشا  ینیبا مذاهب و فرهنگ د  ،یو اخالق  یهای فکرشعائر و برداشت

ـ  ی: شعائر و آداب قربانری. در موارد مختلف نظهودی نیتر است تا دهیمراتب شببه میقد انِیرانیا
تورات است ـ جشنها  یو دستور اساس انیهودی یشعائر معبد نیاز مهمتر یس یکه زمان ظهور ع

 نمهمتری  که  –که بر آن بنا شده، سَبَت و شعائر آن    یمقدس، اصل مهم قصاص و حدود  ادیو اع
خصوص درباره طالق، نجس و و حدود مختلف به نیاست ـ حج، قوان انیهودیدار شهیسنت ر

 انیهودیعبادات    نیـ که از مهمتر  یو حالل و حرام، آداب سوگند خوردن، تورات و دعاخوان  یپاک
را  یمُعَرّف فرهنگ خاص آن است، انتظارات  ینیخدا و صفات او که در هر د هیاست ـ روزه، توج

، خدا، رابطه با خانواده  یانسان در برابر خدا، حکومت و پادشاه  فیکه خداوند از انسان دارد و وظا
و وصلت با آنان، قضاوت درباره ثروت و  انیهودیریبرخورد با کهانت و نقش کاهن، برخورد با غ

معبد که در آن زمان در توجه به مان،یو گناهکاران، مفهوم گناه و ا ردستانیفقرا و زتوجه به
و تورات اختالف   لیبرداشت انج  نیشد... بمکان محسوب می  نیو مقدستر  هوهیمسکن    نیفلسط

 یکلبه ای تیحیمس  یسایوجود دارد و تقریباً تمام دستورات و شعائر تورات از طرف کل یاساس
 .است دهیمتحول گرد اینسخ و حذف شده و 

مقدمه   نیاز ا  یشد، ول  میخواه  تیواقع  نیمتوجه ا  شتریب  تیحیاصول مس   حیدر ضمن تشر  ما
 طیمح یبررسفقط به دینبا تیحیظهور و رشد مس  یدرک چگونگ یکه برا میریگمی جهینت

دانست، بلکه  انیهودیرا معتقدات  نید نیپرداخت و گهواره پرورش ا هود ی نیفلسطین و د
خصوص فرهنگ روم و مذاهب  و به   گرید  یفرهنگ  یو فضاها  انیادبه  دیبا  یبرخالف تصور عموم

توجه  انیرانیا مِیقد و مذهبِ یونانیو  یمصر ریاساط  سم،یترائیو افکار مختلف آن دوران مانند م
  ی الدیو در قرن اول م یس یشود توسط عمی هیآنگونه که امروز توج تیحیخاص داشت. مس 

از  شیقرن شکل گرفته و مسلماً پ ن یهم چند دیشا وقرن  کیبلکه در طول  امده،یوجود نبه
 پاولوس قالب
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 نیمطالعه جامعه فلسطفقط به دینبا نید نیرشد ا یفضا یبررس یداشته است. پس برا یگرید 
 .اکتفا کرد یالدیروم در قرن اول م ای

 

 نیفلسط یفضا

 نیـ که آخر یو سلسله حشمون انیاز ظهور برادران مکاب هود ی نیدر د یقیدر کتاب تحق
دادند ـ سخن رفت و شرح داده شد   لیتشک تیحیاز مس  شی پ میقرن و ن کیرا در  هود یدولت 

صورت کاهن بوده و ابتدا به هودی تیکه از خانواده روحانـ ُبرده برادران نام نانیکه چگونه جانش 
 الیو خالف معتقدات و ام دندیکردند ـ خود را سلطان نامرا اداره می نیفلسط میاورشل اعظم
فرقه  یرهبر امر سبب شد که مردم به نیپرداختند و ا یفات یدربار تشر لیتشکی مردم بهتوده
 میها را پروشبودند که آن  یگروه 1میدیحس  نیمخالفت با آنان پرداختند. در ب به میدیحس 

 ئتیه  هیبر عل  یعلن  یدربار شوراندند و مبارزه  هیگروه، مردم را بر عل  نی. ا۲دندینام( میانیس ی)فر
 نیمقابله با ا یبرا هودی اعالم کردند. دولت  یموس مات یحاکمه را آغاز و سلطنت را مخالف تعل

که او را قصاب  ۳انئوسیطوری که آلکساندرمردم متوسل شد به یاِعمال زور و سرکوبقیام به
عام را قتل  شانیهارا مصلوب و زن و بچه  یس یق.م( هشتصد فر  ۷۶ـ۱۰۳نام گذاشتند )  زگارانیپره

و  ستوبول یفرار مجبور ساخت. پس از او پسرانش آررا به انیس یهزار نفر از فرکرد و هشت 
وردها موجب برخ نیشد. ا میکاهن اعظم اورشل رکانوس،ینزاع پرداختند و هبا هم به ۴رکانوسیه

 م،یپس از سه ماه محاصره اورشل  ۵سویق.م، پومپ  ۶۳و باألخره در سال    دیهود گردیدولت    فیتضع
که  ـ را رکانوسیتصرف در آورد و هجا را بهمعبد مقدس وارد شد و آن ت به بَسَروز  کیدر 

را در سال   ستوبول یمقام گماشت و برادر او آراین  مجدداً به  –از کهانت عزل کرده بودند    انیهودی
 .مسلط شدند نیبر فلسط انیزمان روم نیو از ا دق.م، مسموم کر ۴۹

. افتیادامه  زیدولت روم ن تیی مورد حماحاکمه ئتیمخالفت مردم با ه زیتسلط روم ن در
 انیخود داشتند روم یمیهای قدسنتکه به یدیشد یو وابستگ انیهودی رت یعلت تعصب و غبه

 زیحاکمه روم ن  ئت یرا برقرار سازند. ه  یخاص  یمذهب  ازات یقوم امت  نیا  یرا مجبور ساختند که برا
  

 
1- Chasidim 

ها در  است. آن  دگانیآن برگز یمفهوم واقع یاند، ولکرده  یطلبان معنیی جدا نیاز محقق یرا برخ میپروش ـ۲
گفتند. می یها مالّ و استاد و ربآن رفتند که بهشمار می به هودی یو فقها نیابتدا شغل کهانت نداشتند و معلم

 اند.ل« بوده ل و »هی «یمهم آن دوران »شاما یدو رب
3- Janaeus   4- Aristobulus , Hyrcanus    5- Pompey 
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 یاهالحمایوسیله تحتُبه نیسرزم نیدر ا ن،یفلسط میاداره مستق یجاکه به دیآن د بهتر
آزاد   ی خود فشار و ستم دربارِ ریبودند خود را از ز دهیکه کوش انیهودیکند.  حکومت غیرمستقیم

کرد می  یگرفتار شدند و گذشته بر تحمل فشار استعمار، دولت روم سع  یبزرگتر  بتیمصسازند به
که در آن دوران،  انیهودیبود ـ بر  یامپراتور نیا یرسم نییشعائر پرستش امپراتور را ـ که آ

تضاد اغلب سبب  نیکند. ا لیشمردند، تحممی میعظ یرا گناه هوهیجز  یدوجو پرستشِ 
 .دیگردمی انیهودیو  یروم یونرهایلژ نیب نیخون یبرخوردها

کرده بودند   یها جانبداراز پارت   نیفلسط  یها ـ چون اهالو پارت   انیروم  یاز جنگها  یکی  در
هزار نفر از مردم  کصدی  یتیرواپرداخت و به  ماورشلی  شهر  زدن  آتش  و  غارت   و  انهدامبه  روم  سپاه  ـ
(، فلسطیناهل اِدُم )جنوب  1پاترینام آنتسزار روم به اورانیاز  یکیگذراند.  غیشهر را از دم ت  نیا

کهانت فلسطین و سپس به ۲شده بود از جانب امپراتور، فرماندار دهیروم برگز یشهروندکه به
غارت به  پاتریآنت  آنکه  شد و پس از  انیهودی  ریب تحقعمل موج  نی. ادیمنصوب گرد  میاعظم اورشل

 پاتریـ که در زمان آنت ۳نام اهرودسو پسر او به  دیقتل رسای بهو چپاول مردم پرداخت، در توطئه
را متصرف شد. هرودس پس از  انیهودی نیسرزم ای ودایمنصوب شده بود ـ  لیجل یسرپرستبه

ها را شکست پارت  انیمرو یپس از مدت یروم فرار کرد، ولها بهکمک پارت به گونوسیغلبه آنت
سلطنت  ساختند و او از جانب امپراتور روم به نیداده و هردوس را با سالم و صلوات وارد فلسط

را حفاظت کند. هرودس کمتر از چهل سال   انیمنافع روم  ان،یهودینام شاه  شد تا به  دهییودا برگز
 یبنا دیشد ـ تجد عروف! م!هرود کبیر ق.م، سلطنت کرد و از افتخارات بزرگ او ـ که به ۴تا 

ـ  انستنددسلطنت می نیکه خود را وارثـ  یای از سلسله حشمونبود. او با شاهزاده میمعبد اورشل
و  ینفر از وابستگان خانواده حشمون ۵۴۰دستور داد  شیخو یازدواج کرد و در سال تاجگذار

 یفرض ینظر رقبا زا یناراحت نیقتل رسانند تا کوچکترسلسله را به نیطرفدار ا یهودیبزرگان 
 میخود نداشته باشد. دو سال بعد دستور داد برادرزنش را در حمام خفه کنند. سال بعد زن خود مر

قتل رساند و ده نفر از سران خود را بهو مادرش الکساندرا را کشت و پس از آن شوهر خواهر 
را انجام   یعیفج  نجهبهانه توطئه، کشتار و شک  زجرکش کرد. او به  یترین شکلعیفجرا به  یهودی

 از مرگش دستور شیقتل رساند. پ جمعی بهرا دسته ییهاداد و خانواده
 

  

 
1- Antipater 

 .روم یامپراتور در استانها  ندهینما Procurator ـ۲
3- Herodes 
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  صد یرا خفه کردند و س ستوبول یآلکساندر و آر ینامهاپسرانش را صادر کرد و دو پسر او به  قتل 
 .ها را کشتندآن ینفر از هواخواهان فرض

کردند تا  زانیآو میروم را بر دروازه معبد اورشل یور هرودس عالمت عقاب امپراتوردستبه
زد دستور سرباز می نیند. هر که از اامپراتور گرد شیستا معبد مجبور به در ورود به انیهودی
امپراتور  گانیخدا سوگند به یکردند که در موقع ادا لیتحم انیهودیشد. بر کشته می رحمانهیب

نام او  سوگند به ی امپراتور و ادا شیستا که حاضر به انیس یاز فر یاد یکنند. تعداد ز ادیقسم  مرو
 یادیاز بستر مرگ فرمان داد تا تعداد ز شیعمر خو یروزها نی. او در آخردندیقتل رسنشدند به

بودند  دهیکش  نییپا را از دروازه معبد به یها و شاگردانشان را ـ که عالمت عقاب امپراتوراز ربی
از  گرید یکیکشتن ر بهخود ام نیچرک یزندگ یانیدر لحظات پا یزنده بسوزانند و حتـ زنده

 .1پسرانش داد
واگذار   پاسیو آنت  پوسیلیسه پسرش آرخالئوس، ف  ، قلمرو او به۲درنده کبیر  نیاز مرگ ا  پس

 نیکه در تمام ا نیحکومت کردند. مردم فلسط لیو جل لیشمال جل ودا،یبر  بیترت شد که به
استفاده کرده  یسه حاکم از پراکندگ نیبودند، در دوران ا ستادهیمدت از اعتراض و شورش باز نا

 . ۳های روم نشدندهالحمایتحتُ نیا ییوغ نامردم رشیپذخود افزودند و حاضر به تراضات و بر اع

 
  اتیفرقه، جنا  نیبودن ا  یو مردم  انیسیفر  تیخصوص موقعو به  تیحی از ظهور مس  شی حوادث پ  نکهیعلت اـ ۱
ها  آن یحاکمه و اربابان روم ئتیاین هکه مردم نسبت به ای نه یحاکمه دست نشانده روم و نفرت و ک ئتیه

 تیحیمس یسایکل دییتأ موردکه  ی رساالت یمعمول ریهای غبرداشت است که به  ن یگردد امی  حیداشتند، تشر
  ی توده مردم برخاسته و کامالً مردم  ن یرساالت در آغاز از ب  نیهم  یگواهبه   حیمس  ن ی. دمیقرار گرفته آگاه گرد

فشار   ریز ن یحاکمه و طرفدار مظلوم ئتیهوابسته به  نیو کاهن انیصدوق  ا ی یدربار ت یو ضد دولت، ضد روحان
  .ستین  ن یچن  هند،دمی  لیکانن را تشک  یاصل  یهاکه ستون   لی و اناج  سهای پاولوکه نامه   یبوده است، در حال

ای نشانده صغیر و دست  تکاریاین جنا  به  یحیمس  سندگانیاست که نو  ریدر برابر هرود کب  ریـ اصطالح درنده کب۲
  انجام ای  العاده بوده و نه کار خارق   میهای روم سهی ریداشته و نه در جهانگ  ییفرمانروا  یمیکه نه بر قلمرو عظ

حد داشتند و  خانواده نفرت بی  ن یفشار از ا ریز انیهودیو  نیکه مردم فلسط یاند. در حالداده است، اعطا کرده 
  ی نشان لیگرفته باشد، در اناج هیما انیهودیبرداشت  نیاز هم یستیبامی حیمس روانیپ یمعموالً مذهب مردم

مظلوم و   انیهودیها نصیب مردم فلسطین و  نه یبلکه برعکس همه ک  م،ینیبنمی   یخیتار  یو دشمن  نهیک  نیاز ا
 شود. فشار می  ریز
  ان یفدائ قتیکه در حق ـ Zelots نام ها به آن  یخصوص جناح انقالبو به انیسیها، فرانقالب   نیی اـ در همه ۳
  انینسل صادوق )صدوق( که با روم ای انیداشتند. برعکس، صدوق دیشد تیرفتند ـ فعالشمار میبه یهودی

و مردم هم   بیمردم غر یها برا کردند، مورد نفرت مردم قرار داشتند. آن می  ی ها طرفدارکرده و از آن  ش ساز
  دانستند و خود، کاهنانِ می یرا انجام شعائر معبد یهودی کی فهیوظ نیها مهمتربودند. آن  بهیآنان غر یبرا

 ی ...قربان
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حکومت  نیکه خود مستقیماً بر فلسط دندیصالح د انیفراوان، روم یپس از برخوردهاباألخره 

کنند و این منطقه را تحت نظر فرماندار1 سوریه در آوردند و فقط بخش ی از یودا را ـ که از قدیم 

  به –کرده بودند  یرویسلطنت بودند و در دوران سلطنت سلسله داود از آنان پ رشیپذمعتاد به

هکشا فرماندار  کیاز جانب امپراتور  زیدر آن منطقه ن یخانواده هرود سپردند، ول یها

 نیرید یاست که آرزو ییفضا نیچن کیبا او بود. در  یعال استیداشت و عمالً ر ییحکمروا

و  یمنج ایـ  هوهی حیظهور مس به دیشود و امزنده می ان یهودیو استقالل مجدداً در  ییرها

خورد و اصوالً چشم میدوران استعمار به ات یاسارت باِبل در سراسر ادب ازای که پس رهاسازنده

گرددمی تیروز تقواست ـ روزبه یتیموقع نیچن کی دهییزا . 

آنان  یشد که هرگاه وضع اجتماع عیشا دهیعق نیا انیهودی انیدر م ان،یاز تسلط روم پس
ی آن است که نمونه  یاجتماع  تیواقع  کی  نیظهور خواهد کرد. ا  حیمس   د،یمراحل رس  نیبدتر  به

 یزرتشت  انیپارس  ان،یهودیاز    شی. پمینکاز مذاهب مشاهده می  یاریاغلب ملل و در بس   نیرا در ب
ظهور ویشنو  زیلحظات، زرتشت بازخواهد گشت. هندوها ن نیکتریرا داشتند که در تار داعتقا نیا

معتقدند که هرگاه فساد  زیاز فرق اسالم ن یبرخ یانتظار دارند. حت یرا، در دوران انحطاط کل
بودن   یهمگان نیکه ا رندیگمی جهینت یجهان را فرا گرفت، امام زمان ظهور خواهد کرد. برخ

 نیاشتباه است. ا یکلگیری بهنتیجه نیکه ا یبودن آن است، در حال یبر واقع یلیاعتقاد دل
  بتیو در زمان مص شندیاندمی ییرهاهاست که در دوران اسارت بهالعمل همه انسانعکس

خود را محتاج  یو نعمت و لذت کس  یمسلم است که هنگام شاد رایبندند. زمی دیام شیگشابه
 یمتعدد معتقد بودند و برا انیخدای مردم جهان بهدر آن دوران که همه  ای. آندیبنمی ییرهابه

  ی بود؟ در حال  قت یحق  کیباور، نشان    نیکردند اتصور می  ییهاو الهه  انیخدا  عت،یهای طبنمِفنو
  دهیعق کیاز مذاهب جهان وجود دارد و  یرهابخش فقط در معدود حیظهور مس  به دیکه ام
 .ستین یهمگان

تذکر  اختصار  شد و اکنون به انیمشروحاً ب حیدرباره مس  هودی ن ینظر د نیش یکتاب پ در
  کی  ـشده    نیمسح و تده  یمعنـ به  حیمس   ایاز تبعید مشیاح    شیپ  انیلیاسرائ  نیدهم که در بمی

 
  ن ی منتشر شد از فساد و رذالت ا  یالدیها در قرن دوم متوسط ربی   Tosephtaنام  ای که به در رساله  بودند... 

مورد حمله و شماتت قرار   انیسیاز همه، فر شیب ل یشده، جالب است که در اناج اد ی ار یبس یکاهنان صدوق
مورد لطف   یستیبامی  انیسیفر ،یسیکه در دوران ع یشود، در حالمی ادیندرت به  انیو از صدوق رندیگمی

 .مردم باشند
1- Propraetor , Proconsul 
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بوده که با مسح   یرسم مذهب  کیاصطالح مَُعرّف    نینبود بلکه ا  یو مشخص  نیمع  تیشخص 
در مقام   ایو  سیها را تقدخاص آن  فات یهای مورد نظر با تشرتیروغن بر سر شخص ختنیو ر

و انجام    هیـ با ذکر ادع  دنیبر موها روغن مال  ایو    ختنیکردند. روغن بر سر رمی  تیمورد نظر تثب
بوده  نیو تحس  سیاز تقد یشکل نشانِ ل،یهای مجاور اسرائخاص ـ در اغلب فرهنگ  فات یتشر

تصور  هوهی ندگانیو نما  نیمنتخب قتیـ که در حق لیجامعه اسرائ دگانیبرگز هیاست. در ادوار اول
رفتند ـ شمار میاسرائیل بهبنی هیاول رانیشدند ـ قضات برجسته )شوفتیم( ـ که رهبران و مدمی
اعظم و باألخره شاهان  نیشدند ـ کاهنمی دهیـ که نجید نام هوهیمورد نظر  ارانو سرد رانیام
لقب   هوهی  حیدند و مس شمی  نیمسح و تده  هوه،ی  یشدن از سو  دهیعالمت برگز  به  لیاسرائ  هیاول

 لیو مکانها، مانند محراب و مذبح و وسا  اءیگرفتند. تدهین فقط مختص اشخاص نبود، بلکه اشمی
 گرانیاشیاء از د ایاشخاص  نیا ن،یبا تده یمذهب فات ی. در تشرافتندین تقدس مییمعبد با تده
شد و از  خدا تعلق داشت مقدس شمرده میگرفتند و آنچه بهخدا تعلق میگشته و به  زیجدا و متما

چون شائول  ی... و شاهانلیچون جدعون، شموئ یحال قضات . در شرحافتیجانب خدا قدرت می
این رسم به  میمحراب از دوران ابراه  نیو تده  سیشود و در تقدکار برده میبه  شعائر  نیو داود... ا
 .ه استاشاره شد
که  یزرتشت انیدر بابِل و برخورد با پارس انیودائیاز اضمحالل دولت یودا و اسارت  پس
که   یمنج  کیبه  دیام  زین  انیهودی  نیکم در ببودند، کم  انتیسئوش ایبخش  ظهور رهاییمعتقد به

 یتیشخص هوهی حینجات بخشد، قوت گرفت و مس  گانگانی را از اسارت و قیمومیّت ب هود یقوم 
همین جهت کند. به  امیو ملک خاص او ق  دهینجات قوم برگز  یخدا برا  یِاز سو  یستیباشد که می
چون   یشد، ول  دهینام  هوهی  حیدر بابِل خاتمه داد مس   انیهودیاسارت  کوروش که به  ق،یدر عهد عت

 نیماند. در ا داریپا زین حیظهور مس اعتقاد به ،افتیادامه  یگریشکل دقیمومیّت و اسارت به نیا
 :دیمختلف گرد تیسه شخص یدارا حیدوران مس 

قدرتمندان را سرکوب  یستیبامی  انیهودیالله داود بود در مقام شاه سُکه از  حیمس شاه ـ۱
دور کوه   به نیرا در فلسط هود یقوم پراکنده  د یرا سربلند سازد. او با ان یهودیرا آزاد و  نیو فلسط

 یهودی  لسوفیف  لونیف  ی( جمع کند و آنان را بر همه اقوام سَروَری بخشد. حتهوهیصیون )مسکن  
 :دیوگمی حیمس  نیی ادرباره

صحنه نبرد وارد شده و با جنگ، اقوام بزرگ را مغلوب خواهد خواهد آمد. او به  یانسان»
 «. توسط او کمک الزم خواهد فرستاد  ن،یمقدس یساخت و خداوند برا
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قهرمان و فرمانده  کیبلکه  ست،ین 1ینامشخص اسکاتولوژ  تیشخص کیحال او  نیا در

 بخش است. نجات 
 . .ندککه از نسل کاهنان است و حکومت قانون را برقرار می یروحان حیـ مس ۲
سلطان  کیو  یواقع تیشخص کیظهور  به دیام انیهودیاز  یاریباألخره، چون بس  ـ۳

 مِ و ماوراء عالَ  یموجود روحان کیرا از دست داده بودند به روزمندیقدرتمند و فرمانده رهابخش پ
وجود    کیموعود را    حیو مس   دندیمتوسل گرد  ،یاسکاتولوژ   تیشخص  سا،یزبان کل  به  ایمحسوس  

رسد و او با فرا می یآمده و روز داور انیپابه یکه با ظهورش جهان کنون ندتصور کرد یآسمان
 ده،یبخش انیرا مغلوب ساخته، دوران ظلمت را پا یجهان یی قدرتهاهمه شیخو یقدرت روحان

از دو حالت   یبیترک یگاه زی. در کتاب مقدس نندکمی عالم نور را برپا و حکومت خدا را برقرار
فرستاده شده و مجددًا  هوهیگردد که از جانب می یروحان تیشخص کی حیشود و مس ارائه می

 نیسروده شده ا تیحیظهور مس به کیکه نزد ۲خواهد کرد. در مزمور ـ/ دیسلطنت داود را تجد
 :شده است انیب نیبرداشت چن

 او:  حیو مس  هوهی
  زند؟یرمی هودهیهای بها طرحچرا اقوام برآشفته اند؟ چرا ملت

 او،  حیاند، بر علیه یهوه و مس اند و بزرگان همه با هم متحدّ شدهبرخاسته نیشاهان زم
 م،یرا از خود دور ساز شانیو بندها میرا پاره کن شانیرهایبگذار زنج

  ند،کها را استهزا میآن هوهیخندد. می استاما آنکه در آسمان بر تخت سلطنت نشسته 
افکند، من خود، هراس می  کند و خشم و غضب او آنان را بهآنان خطاب می  پس با خشم به

 کوه مقدسم،  ونیرا برقرار کردم، بر فراز ص شیشاه خو
 : دیگوخود می حیمس به هوهی

 .وجود آوردم، )متولد ساختم(روز تو را بهام ،یتو پسر من هست
و  ندکاو اعطا میدر آورده و به حیتملک مس ها و سراسر جهان را بهتمام ملت هوهی پس

 نیشاهان زمشکند و بهدرهم می نیخود تمام دشمنان را چون کوزه سفال نیبا گرز آهن حیمس 
را با ترس و لرز   شیاو با هراس خدمت کنند و پاها  سر فرود آورند و به هوهی  دهد تا بهفرمان می

 .ندیببوسند تا آتش خشمش فرونش 
قرار گرفته  تیحیبرداری مسکه مورد بهره یمزمور عوامل اصل نیشود که در امی دهید

  :تخیل شده است

 
 .و آخرت امتی= مبحث ق ی= اسکاتولوگ یاسکاتولوژ ـ۱
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 وجود آورده است.پسر خداست و او را خداوند در ازل از خود به حیمس  ـ 
 .(انیهودیاست که در صیون از جانب خدا برقرار شده است )شاه  یشاه حسیم ـ

 نیزماست )از خداست و از آسمان به یو مافوق بشر یاسکاتولوژ  تیشخص کی حـ مسی
 .آمده است(
را پاره کرده شاهان و قدرتمندان را   رهایی زنجبخش است و همه داور و نجات  حـ مسی
 .شودتمام جهان می قاِبالرِسازد و مالکسرکوب می

واقع   سایبرداری کلکه مورد بهرهـ    حیمختلف مشخصات متنوع مس   ریو مزام  گریفصول د  در
ها اسرائیل بود و آن مورد نظر بنی  م یو سلطنت خدا از قد  هوهیگشته است. حکومت    حیشده ـ تشر

نفوذ کرد   لیی اسرائکه نظام سلطنت در جامعهشناختند. هنگامینمی  هوهیجز  یدر آغاز شاه
 یستیباجلب نظر مردم می  یو برا  ردندکاز جانب او سلطنت می  ابتین  و به هوهی  یشاهان از سو

شعائر انتخاب سلطان   ون،یها و روحانوسیله نبیانتخاب شوند. مسح کردن به  هوهیاز طرف    شتریپ
 نی. در ارفتگنام می هوهیشاه  هوه،ی حیهمین جهت هم مس شد و بهبرداشت می هوهیاز جانب 

اهلل(   نُ)ابِ  هوهین ـ  بِ  قتی و در حق  هوهیاز    حی. اما تولد مس مینیبرا می  یبرداشت  نیمزمور هم اثر چن
که در آن   قیرساله از عهد عت نیشده است. اول لیتخ دیاست که پس از تبع یتیشدن او، شخص

 است که به یو بخش  ینب یایکتاب اشع دیبشر توأم گرد یو رستگار امتیاح با قیظهور مش 
از بابِل  انیهودیطور مسلم پس از بازگشت رساله که به نیشود. در امی هدوم نسبت داد یاشعیا

نجات  یاست که برا یکس نیاو اول رایشود، زمی دهینام هوهی حینوشته شده، »کوروش« مس 
 .از اسارت اقدام کرده است انیهودی

 ییحایمقدمه ظهور دوران مس  م،یاتمام ساختمان معبد اورشل یو حج ایرساالت زکر در
دوران   نینبود، در ا سریچون تصور جامعه بدون فرمانروا و سلطان م میشود. در قدبرداشت می

دو  نیاست. در ا هوهی حیحکومت کند که همان مس  دیبا یشاه هوه،ی ابتینبه زین ییایحیمس 
شد و از سلسله  دهیبرگز نیفلسط یبرا رانیکه از جانب شاه ا یـ فرماندار لزروبابِ  یرساله حت

از  حیسلطنت داود قوت گرفت و مس  دیتجد ی. بعدها آرزوردیگلقب می هوهی حیداود بود ـ مس 
کتاب مقدس   یانیبود و در مقاالت پا  هوهیی موارد  در همه   یشد، اما شاه اصلسالله داود تصور می

شخصاً در دوران  صورت سلطان به هوهیشود که می دیصریحًا تأک یا و مالککمی ا،یبادمانند عُ
قرار داشته   انیهودیدر مرکز اعتقادات    شهیهم  هوهیحکومت خواهد کرد. اصوالً سلطنت    یرستگار

 از جانب او شکل گرفته است. در اغلب  یندگینمادر کنار سلطنت خدا و به  هوهی  حیو حکومت مس 
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بر کوه صیون با جالل و شکوه سلطنت  میدر اورشل هوهیشود، می انیهودینجات که به یاشارات 
 ۲۲/۳۳،  ۱۵/۴۳،  ۶/۴۴، اشعیا۱۳/۲، ۷/۴ کای، م۱۷/۱ ای، عباد۱/۳ ی، مالک۹/۱۴ ای. زکرندکمی

 . ۲۳/۲۴و 
متوسل  یو تصورات متنوع الت یتخرهابخش به حیظهور مس  دیامفشار به ریز انِیهودی

خصوص از رساالت مقدس آنچه به یکردند، ولمی انیب یو قصص مختلف ات یشدند و روامی
صلح و آرامش بر جهان حکمفرما خواهد    حیکه: در حکومت مس   نستیشود ااستنباط می  انیهودی

 (، بهاسپورایپراکنده در جهان )د انیهودیی همه ،یآزاد یکرنا  ودر بوق  دنیو با دم دیگرد
. عدالت  دیجمع خواهند گرد  ح،یمس   ی دشاهدور کوه صیون مسکن خدا و تخت پا  آمده به  میاورشل

و گاو با هم   ریکه شجهان را فراخواهد گرفت تا جایی ،یازینو عشق و صفا، مهر و محبت و بی
ی افراد بشر و بر همه  ستدیادر کنار خدا بر کوه صیون می  حیآخور غذا خواهند خورد. مس  کیاز 

 .گردندسعادتمند می زیمردم جهان ن گریقوم خدا، د ای انیهودیکند. از برکت می یداور
 یاز رساالت مذهب کیچیدقت مورد توجه قرار داد آن است که در ه به د یرا که با یتیواقع

توأم نبود و اصواًل  نینو نید کیبا شروع  حیظهور مس  ان،یهودی نیب جیو منقوالت را ات یو روا
 رندیتوانستند بپذهرگز نمی  1دانستندنمی   شیخو  تیاز قوم  یخود را جدا  نیکه د  یمتعصب  انیهودی

 یتوجه باشد و حتقوم بی  نیا  یدگیبرگز  گردد که به  یدیجد  نییگذار آهیموعود آنان پا  حیکه مس 
 دیو تجد هودی نیدوران تحقق کامل د ح،یظهور مس انیهودی یدهد. برا حیکفار را بر آنان ترج
و نسخ  دیجد یسایکل کی ییدایشد نه پتصور می یموس عتیشعائر و شر قدرت معبد و رونق

را فرع بر  حیظهور مس  دهیطور عموم ابه انیهودیدر نظر داشت که  دیضمن با در. هودی عتیشر
 شیدوهزار سال پ نی. در فلسطانستنددخصوص تورات میکتاب مقدس و به یاصل مات یتعل

 یریاساط یفکر یفضا ک یآن دوران ـ در  گریهای دنیسرزم نیساکن رـ نظی مردم تیاکثر
 ییکایمحقق آمر ۲سیکامل داشتند. اسم یافسانه و اسطوره آمادگ رشیپذ یو برا ستندیزمی
 :ندکمی هیتوج نیچن تیحیرا در ظهور مس  نیفلسط یفکر یفضا

ـ که او هم   انیهودی نیو فلسط ستیزدر آن می  ی سیکه ع ی دوران تیو وضع صورت»
باشد و  دست آمده، کامالً روشن میکه از آن ادوار به  یاریاز آنان بود ـ از مدارک بس یکی

حاکم بوده  طیمح نی( بر ایری)اساط یتولوژیم یکند که صددرصد فضااز آن می تیحکا
انواع  به  انیفرشتگان و خدا ن،یاطیداشت که مسکن ش ارآسمان قر ن،یزم یاست. در باال

  ان یمختلف بود، همان خدا و اشکال

 
 .مراجعه شود هودی ن یدر د یقیکتاب تحقـ به ۱

2- M. Smith 
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  انیکرده در نامه دوم قرنت دیی( وجودشان را تأ۵/۸) انیپاولوس هم در نامه اول قرنت که 
  نیبرتر  یاعل  زمان« اشاره کرده است. در آسمانِ  نیا  ی»خدابه  انیخدا  نی( در شمار ا۴/۴)

سلطنت نشسته و اوست   ر یاست ـ بر سر یو واقع یکل یمعنـ که خدا به  هوهی ای انیخدا
فکر است که عالم را   نیتمام عالم را خلق کرده و اکنون در ا م،یقد اریبس یکه در زمانها

 .  دیآن را متحول نما ایخراب کرده و از نو مجدداً بسازد و 
هم وجود    نیاطیجا شمردگان است. در آن   گاهیوجود دارد که جا  نیریز  یایدن  ن،یزم  رِیدر ز

 ردیگموجودات ماوراءُالطبیعی انجام می  یآمد و رفت دائم  ن،یربَو زِ  نیریز  یایدن  نیدارند. ب
زلزله، جنگ و   ،ی. قحطدکنناشکال مختلف در کارها و سرنوشت انسان دخالت میکه به 
 یهم گاه  هوهیشد.  نسبت داده می   نیاطیعمل شخصوص جنون به های مختلف و بهبحران 

داشتند که   مانیا انیهودی تیکرد. اکثربالها را نازل می نیدهد ا فر یمردم را ک آنکه یبرا
  انیهودیرا برقرار خواهد ساخت که در آن  ینیرا نابود و نظام نو یباألخره خدا، عالم کنون

. اما  افتیخواهند ای ستهیشا  یاند، زندگ دستورات او رفتار کردهکه به  یانیهودیحداقل  ایو 
  کی یبرا یمختلف فیوجود داشت و وظا ادیحادثه اختالف نظر ز نیتحقق ا یچگونگدر 

 شد«.  تصور می ای اسطوره گرید یوالهایخاص خدا و ه ندگانینما ح،یچند مس ای

 نیا  ات یو ادب  یکند در رساالت مذهبمی  انیب  انیهودی  یدر مورد معتقدات کل  سیآنچه اسم
مشاهده   زین  یتحول فکر  کیاز    یآثار نشان  نیدر ضمن ما در هم  یول  دهیمنعکس گرد  زیدوران ن

و رسوم توجه  ب شعائر و آدابه شتریخود، ب ینید فیوظا یآن زمان در اجرا انیهودی. میکنمی
و دستورات   مات یتعل  قیدق  ی. معموالً مؤمنینی را که متوجه اصول و اجرایاصول نظرداشتند، تا به

  ینیهدف و مفهوم اصول دبه ان یهودیها که چون آن  یول امند،نمی 1هستند اُرتودوکس یمذهب

 تی. روحاندشونمی  دهینام  ۲اُرتوپراکس  نند،کشعائر دقت می  حیصح  یدر اجرا  شتریتوجه نداشته و ب
کتاب  یهای شعائرنکته نیکوچکتربه یشعائر معبد یکه در اجرا یو کاهنان صدوق یدربار

 کردند. می تیاز آنان تبع زیمردم ن تیبودند و اکثر یهای واقعداشتند، اُرتوپراکسمقدس توجه 
عامه   به  یمقاومت پرداخته و در اثر وابستگ  به  انیدر برابر صدوق  انیس یپس از آنکه فرقه فر

افکار . در شرح  دیآغاز گرد  یتحول  زین  یاُرتوپراکس   برداشتِ  نیآنان آغاز شد، در ا  عیمردم، رشد سر
هم که وابسته   انیس یقرار گرفته و فر  انیافکار زرتشت  ریگروه تحت تأث  نیکه ا  دید  میخواه  انینیاس
 متأثر شده گفرهن نیشدند، از امی دهینام ونیفارس زین یبودند و گاه ۳انینیهمان اسبه

  

 
1- Orthodox     2- Orthoprax 

 .است(Essenes)  انینیاز اس زیدهنده ن دیتعم یایحیو  انیسیپاولوس از فر  دید می طوری که خواهبه  ـ۳
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  جادیو َتحَجُّر کاهنان بودند و با ا یبرخاستند در آغاز فاقد خشک انیس یفر نیها که از ب. ربیبودند
وجود آوردند.  به هودی تیدر جامعه روحان یها(، تحرکربی یماتیهای تعل)حوزه کینیمدارس راب

که در باِبل   للیبینی جالب است. هروشن  نیهای برجسته ااز نمونه  یکیمعروف و افکار او،    للیه
و   خت یدر آم هودیرا با تعلیمات  یرانیو ا یبود، فرهنگ بابِل اسپوراید انیهودیمتولد شده و از 

 ینید  نیبود که با متوجه ساختن معلم  لیداد و مامی  تیاهم  یمکتب  تیترببه  ونانی  یچون حکما
 انیس یخاص فر  تفکرِ  طرزِ  نیبخشد. هم  انیهودی  یجامعه مذهب  ای بهتازه  ات یاصول اخالق، ح  به

 .فالسفه بنامد یآنان را فرقه ،یهودیرخ مشهور وَمُ وسفوسیبود که سبب شد 
 انیهودیشدند.  متأثر می  زین  گریهای داز فرهنگ  اسپوراید  انیهودیفرقه،    نیا  ریبر تأث  گذشته

زبان  یونانی انیهودیخصوص در مصر، داشتند به یادیتمرکز ز یبیو ل ریصغ یایدر مصر و آس
در مصر قرار داشت که   نیتنها معبد خارج از فلسط ی وجود آورده بودند و حترا به یجامعه متشکل

بود.  دهیگرد سیتأس ۲سیق.م، در لئونتوپول ۱۷۰در سال  میپسر کاهن اعظم اورشل 1ایاون توسط

فرهنگ  لهیاین وسشد و بهزبان افزوده می یانونی ی بر تعداد واحدها زین نیفلسط نیدر سرزم
بودند ـ در  یونانیـ که  انیوسی. پس از تسلط بطلمافتیراه می شتریب هودیجامعه  به زین یونانی

 یها فرهنگدر آن   کهوجود آمدند  ... به۳پتولمائیس، فیالدلفیا و اکون  رینظ  یونانی  یشهرها  نیفلسط
 .بودند ختهیبا هم در آم یهودیو  یونانی

 لهیده قب یجا ماندهبه قیگفته عهد عتـ به ستندیزمی نیـ که در شمال فلسط انیسامر
را  لیداود جدا شده و دولت اسرائ یاز یودائیان و خانواده د،یاز تبع شیبودند که پ لیاسرائ یواقع
دولت  نیشد. اها اطالق میآنبه یستیبامی یواقع انیلیاسرائ قتیداده بودند و در حق لیتشک

دانستند، بلکه او را . سامریان، یهوه را ساکن کوه صیون نمیدیمضمحل گرد انیآشور وسطت 
خواندند ـ می  هوهیی صندوق مقدس  محل استقرار اولیه  خمیز  کیای نزدـ تپه  ۴میزیگر  مستقر در

رساالت   گریدانستند و درا مقدس می  یها فقط تورات سامرجا ساخته بودند، آندر آن   زین  یو معبد
و  یسامریان را رافض انیهودیهمان  ایهمین جهت یودائیان کردند. بهنمی سیرا تقد قیعهد عت

 .واندندخمُرتد می
گفته نام روز پاداش و انتقام خواهد آمد و بنا بهبه یمعتقد بودند که باألخره روز انیسامر

 ـ بود انیهودی حیمس  هیکرده را ـ که شب زیرستاخ یموسا نیبازخواهد گشت. ا یتورات، موس
 

  

 
1- Onia    2- Leonthopolis   3- Akkon , Philadelphia, Ptolemais 
4- Grizim 
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 انیها مانند فرقه صدوقبازگرداننده و دوباره برقرار سازنده است. آن یمعنکه به دندیناممی تاعب 
های نیدر سرزم  انیهودیکه  (، هنگامیانیس یقد نبودند )برعکس فرمردگان معت  زیمعاد و رستاخ  به
 نایساختن سبه ینیهای دییگردهما یمعبد نداشتند برا به یپراکنده شدند چون دسترس گرید

ها شد و در آن مکان از سالمندان مؤمن اداره میای تهیپرداختند که توسط کم یادیز 1هایگوگ

... ریدرباره تفاس  یتورات، بررس  میو تعل  ریتفس   ،یتبادل نظر، تورات و دعاخوان  یبرا  یجلسات هفتگ
 تیوحاننظر ر  ریمستقل بودند و زها  ئتیه  نی. ادیگردمی  لیتشک  ئتیه  ریو مد  خیش  کینظر    ریز

 نیرفته در فلسطگوگها رفته  نایس  نیشدند. انمی  اداره  –بودند    یـ که همان کاهنان صدوق  میاورشل
و از نفوذ   افتندیها نفوذ و قدرت و ربی انیس یگوگها بود که فر نایس نیشدند و در هم سیتأس زین

در شمار    زین  هود ی  یمیو کهانت قد  ت یو روحان  انیکه صدوقـ  حاکمه    ت یمخالفت با هئ  یخود برا
 .گیری کردندآنان بودند ـ بهره

سروده شده   یس یفر  یفرقه  از طرف وابستگان به  تیحیظهور مس به  کیکه نزد  یریمزام  در
ام در  مشهود است. حکّ یخوبگرفته، روح انقالبی ضد دولت و کهانت به ی و در کتاب مقدس جا

داشته   یتوجه  هوهیمکند بدون آنکه بهشوند که خون ملت را می می  دهینام  یستمگران  ریمزام  نیا
اند، شدیدًا و زبون ساخته دهیرا دربند کش   انیهودیه  ک  یقدرتمندانسرودها، به  نیشتر ایباشند. در ب

گردد. شاهان و امرا و انتقام و درهم کوفتن آنان می گرفتنِ طلبِ هوهیشود و از پرخاش می
(. ۵/۱۹ـ۹شوند )می دهیخداوند کش  یداور زیم یپا گشته و به ریاس ریل و زنجشاهزادگان، در غُ

 نیقوم خود قدرت و قوت نو به هوهیرا نابود خواهد کرد.  هودیخداوند، عاقبت خود دشمنان قوم 
 ـ ۳۲/۶۸ظهور خواهند رساند ) به یبزرگ یکمک او شاهکارهابه انیهودیعطا خواهد نمود و 

 .تیحیدر ظهور مس  انیهودیهای ای از برداشتبود خالصه نی(. ا۳۶
  د یزمان مصادف با تشد  نی(. ا۱/۲  یاند )مترا در دوران سلطنت هرود گزارش داده  یس یتولد ع

که از فشار  انیهودی ،یالدیقرن اول م یابتدا یاست. در سالها ان یهودیهای ها و شورشامیق
از  یاریکه بس ـ زدند هایی در برابر دولت روم دست میالعملعکس در عذاب بودند به انیروم
شد. طرف روم سرکوب می ازها ام یق نیتمام ا یـ ول ادنددنسبت می حیمس  نیمنتظرها را بهآن

 خنجرکشان یمعنگفتند که بهمی زین ۲یکاریها را سآن انیونانیها که زلوت 

  

 
  سهیکن  یو در فارس  ندیوگمی  Knesset   آنبه   یباشد و در زبان عبرمجمع می  یمعنبه  یونانیبه  Synagogeـ۱
 .کنشت زین یرود و گاهکار می به
و   وریغ یمعنبه  یکه در زبان آرام گفتندی( مQananayaقنانیه )  ای  هیکنان انیهودیرا  Zelot ای Sicarii ـ۲

 ...  متعصب
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 کسیدر دوران فل ح،یمنتظران مس  یاز شورشها یکیداشتند.  یدیشد تیزمان فعال نیدر ا ،1بود

را  حیرفتند تا ظهور مس  ابانیب شد. مردم به نیفرماندار فلسط یالدیم ۵۳داد که در سال  یرو
او   به یریاعالم کردند و جمع کث حیمس  «،یمصر ینام »نبرا به یهودی کیشاهد باشند. سپس 

فرماندار مورد حمله   نیشدت آنان را سرکوب کرد. پاولوس در دوران ا  به کسیفل یول وستند،یپ
 . ۲۷/۲۱کردن او جانش را نجات داد. اعمال  ریبا دستگ کسیدر معبد قرار گرفت و فل انیهودی

طبقات   نیب  یحاکمه، تضاد و دشمن  ئتیه  هیشورش بر عل  ایو    ییحایمس   یامهایگذشته بر ق
ها دامن آشوب   نیبر ا  زیفشار ن  ریمستمند و ز  تیحاکمه و اکثر  ئتیهو وابسته به  یهودیثروتمند  

از اشراف را کشتند.   یریاغنیا قیام کرده و عده کث  هیفقرا بر عل  ،یالدیقرن اول می  مهیزد. در نمی
 نیعام کردند. برا قتل نیی مدافعحمله بردند و همه  ۲در ماسااوال انیهنگ روم پس از آن به

 انِ یهودی هیبرعل یشد. در حمله عمومحاصل می  یدیشد یبرخوردها زین انیهودیو  انیهودیریغ
عام قتل به انیهودی زیدر برابر ن یکشته شد، ول یهودیهزار  ستیدر حدود ب ،یونانی یشهرها

سبب   گرید یو برخورد طبقات مختلف از سو کسویاز  ییحایهای مس امیپرداختند. ق انیهودیریغ
 یتندرو و انقالب  انیهودی  ،یالدیم  ۶۶و باألخره در سال    ردیرا فرا گ  نیشد که آشوب سراسر فلسط

  ان یهودیقاطع    و قمعِ   قلعِ  به  میتصم  د،یدخود را در خطر می   ییشدند. دولت روم که فرمانروا  روزیپ
فرستاد.  نیفلسط به میاورشل ینابود یبرا ۳انیسپاس و یفرمانده را به یروم یونهایگرفت و لژ

گزارش   وسفوسیعام کردند.  را قتل  نشیو ساکن  رانیشهر را و  نیحمله کرده، ا  میاورشل  به  انیروم
شدگان را ششصد تعداد کشته  ۵توسی. تاس۴نفر کشته شدند  ونیلیم ۲/۱  میدهد که فقط در اورشلمی

انجام   یالدیم  ۷۰در سال    و معبد مقدس آن  میزدن اورشلنهدام و آتشادهد.  هزار نفر گزارش می
 مقاومت ادامهبه یالدیم ۷۳فلسطین تا سال  گریدر نقاط د انیهودی یشد ول

 
  

 
  یامیق یالدیقرن اول م ی. در ابتدا هددمی یو متعصب معن وریغ Kananaeus هم یونانی. در زبان است... 
  که به  وسفوسیداشتند.  یها در آن نقش اساس ( رخ داد که زلوت Gischala) یشالئیگ یوحنای یرهبر به

 است.   دهیرا آشوبگر نام ونیانقالب ن یدولت روم سرسپرده بود، ا
 .قتل رسانندعنوان خائن به   طرفدار روم را به  انیهودیکردند تا می یمخف یخنجر دخو  رجامهیـ چون در ز۱

2- Masaola      3- Titus Flavius Vespasianus 

گزارش مُعَرّف   نیا ینداشته، ول یتیجمع  نیچن میآمیز است و در آن دوران اورشلها اغراق گزارش  نای البته ۔۴
 است.  انیهودی دیعام شدقتل

 (.توسی)تاکCornelius Tacituc ـ۵
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و در سراسر  یفرار انیهودیدرهم شکست و  یکلها بهزمان مقاومت آن نیدر ا یول دادند، 
 .روم پراکنده شدند یامپراتور
بگرود، نه تنها   تیهودی  به  یگذشت که اگر کس یامپراتور روم، قانون انوسیتیدوران دو م  در

 یهمه فشار نیاعدام محکوم خواهد گشت. با وجود ا به زیشود که خود او ناموال او مصادره می
و  حیدخالت یهوه، ظهور مس  دیها باز هم امآن دشمی لیتحم ان یهودیکه از جانب دولت روم بر 

کردند و در   امیمجدداً ق یالدیم ۱۱۶ـ۱۱۵را از دست نداده بودند و در سال  هودی قومنجات 
 یعموم  امیق  یالدیم  ۱۳۲شورش پرداختند. باألخره در سال    النهرین به، قبرس، مصر، بین1کورنه

هزار نفر  ستیاتفاق دوو او به دیآغاز گرد ۲شمعون برکوخبا یرهبردولت روم به  هیبر عل انیهودی
و  لیاسرائ ریزمان او را ام نیتصرف در آورد. در اشهر را به نیحمله برد و ا میاورشل به یهودی

بود  شیزمان خو یـ که استاد فقها بایعق ینام رببه یهودیمشهور  یموعود خواندند و رب حیمس 
که  رخ داد  انیهادر یانقالب در زمان امپراتور نیخواند. ا حیمس و شاه هوهی حیـ او را رسماً مس 

 نیمنع ختنه و خواندن تورات وتعطیل شعائر روز مقدس سَبَت را صادر کرده بود و هم فرمان
 نیاز مشهورتر یکی انیآماده و برآشفته شد. هادر انیهودی امیق یبراای زهیانگ قتیفرمان درحق

 کرد  حمله  میاورشلنمود و او به  روانشیبرکوخبا و پ  یرا مأمور سرکوب  ۳نام سوروسسرداران خود به
نبرد  نیآن را پس گرفت. در ا یالدیم ۱۳۵المدت آن، باألخره در سال لیو پس از محاصره طو

عام را قتل  انیهودیاز  یشماریشمعون کشته شد و ربی عقیبا را زنده زنده پوست کندند و تعداد ب
 یو برجا  رانیو  یکلرا به  میشهر اورشل  فروختند و  یبردگ  های آنان را بهاز زنان و بچه  یاریو بس 

 .بر آن نهادند ۴تولینایکاپ ایلیبنا کردند و نام آ یگریآن، شهر د
بنا کردند و   ۵نوسیتولیکاپ ترینام ژوپبه یمعبد تریژوپ یبرا ان،یهودیمعبد  یجابه انیروم

 نییمجازات مرگ تع نیمتخلف یاین شهر ممنوع ساختند و برا شدن بهکیرا از نزد انیهودی
ظهور  یشدند و آرزو دیناام یکلبه میاورشل یاز آزاد انیهود یدوران بود که  نینمودند. در ا

جالب، سکوت   اریی بس بردند. اما نکته  ادیاز    یدیمدت مد  یرا برا  نیمسیح و سلطنت بر فلسطشاه
ن پرآشوب مشاهده دورا  نیا  یخیتار  یدر تمام گزارشها  انیحیوجود مس است که نسبت به  یمطلق
 اتیهمه جنا  نیدر مورد ا  انیحیاست که در رساالت مس   یریچشمگ  یخبربی  نیو همچن  میکنمی

 کند. در کتاب آعمالجلب نظر می  ان،یهودیقهرمانانه    یامهایو مقاومت و ق  انیروم  یهایو ستمگر
  

 
 .قایدر شمال آفر کینائ ریس تختیپا Cyreneـ۱

2- Simon Barcocheba     3- Severus   4- Aelia Capitolina 
5- Jupiter Capitolinus  
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جا که صلح و صفا بر همه  ییشده، گو فیتصن میاورشل یرانیها پس از وکه مدت  رسوالن
ها آن روانیو پ مبرانیکشتن پو راستان به یبا راست یکه در دشمن انندیهودیحاکم است و فقط 

او دل خوش  روانیشکنجه و آزار پ مسیح بهپس از قتل عیسی زیهمین جهت ناند و بهخو گرفته
 یس ینه در قتل ع انیخورد. رومنمیچشم  برداشت به نیهای پاولوس جز ا!!در نامهنندکمی
 دیینظر را تأ نیهم زین لیاند. اناجاو بوده روانیاند و نه پس از آن به فکر آزار پداشته یریتقص
اند که تمام  بوده یانیهودی ن،یی فلسطاولیه انیحیکه امروز مسلم شده مس  یکنند. در حالمی

 حیاختالف که مس  نیدانستند با امی یواقع یهودی زیاند و خود را نکردهرا اجرا می یهودیشعائر 
 .ها به انتظار بازگشت )پاروسیا( او بودندها ظهور کرده و آنموعود آن

شود و می دییتأ زیبرداشت ن نیاشاره شد، ا شتریطوری که پکتاب اَعمال رسوالن به در
که    ان یهودیاست که معتقدند، نه تنها    یانیحیـ مس   یهودی  نی با هم  زیبرخورد و منازعه پاولوس ن

خصوص ختنه را ـ که نشان مشخص  شعائر یهود را محترم داشته و به   یستیبامی  انیحیهمه مس 
کردند وضع می  انیهودی  هیبر عل  انیکه روم  ینیدر قوان  زین  لیدلهمین  . به  کنند  اجرا  –  دبو  انیهودی

 نیاز محقق یاریدانستند. بس می یهودیای فرقه زیها را نآن رایبردند زنام نمی انیحیاز مس 
 انیحیمس  ،یالدیم ۷۰در سال  میاورشل بیو تخر انیهودیمعتقدند، که پس از شکست بزرگ 

 هیپا نیدر خارج از فلسط تیحیخصوص چون مس جدا سازند. به انیهودیرا از  اند خوددهیکوش
 نیکه رابطه خود را با فلسط  1هاییتیپروزل  ایو    یهودیریغ  انیحیاست، مس   افتهیگرفته و توسعه  

وجود به  یهودی  یاز گتوها  یمجزا ینیکردند جامعه نو  یشده بودند، نه تنها سع یحیو مس   دهیبر
آنکه  یجامعه نوپا برا نیدادند. ا یهودیریرنگ غ زیشعائر و معتقدات خود را ن وآورند که آداب 

و  ریمصون ماند، به تکف  انیهودیبه  انیروم رحمانهیخود ادامه داده و از حمالت ب ات یبتواند به ح
 .را بر آنان بار کرد انیپرداخت و برخالف واقع، گناه روم انیهودیشماتت 

سبب  انیهودیو شعائر  عتیو شر هودیاز جامعه  یو دور انیحیبه استقالل مس  لیتما نیا
. در نامه دیوجود آبه یهودیریغ انیحیو مس  انیحیـ مس  یهودی نیشد که برخورد و اختالف ب

زمان تحت  نیدر ا زین انیهودیاست.  دهیاختالف منعکس گرد نی( ا۱۴/۲ـ۱۶اول تسالونیکیان )
  انیهودی(. پاولوس ۱۶/۳ها را گرفتار کرده است!! اند )غضب خدا سرانجام آنبوده رو فشا بیتعق

 انیحیرا کشتند. مس  مبرانیخداوندگار و هم پ یِسایهم عها کند که آنمی ریرا به صراحت تکف
 ینامه جمالت   نی. در ا«کنندمی   یی مردم دشمنراندند و خدا را خشنود نساخته و با همه   رونیرا ب

  است

 
 .درآمده بودند یهودی ش یکه به ک یانیهودیریغ  Proselytـ۱
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 اتینظر  لیبا م  ونیاو وجود نداشته است )مارک  در کاننِ  رایاضافه شده، ز  ونییقیناً بعد از مارک  که 
که »ارتباط با   ودشمی  هی توص  انیهودیاز    یجمالت نه تنها دور  نی(، با ارفتیپذرا می   یهودیضد

زنند که حدس می  نیاز محقق یاری(. بس ۱۶/۲گردد« )می انیحیمنتج به نجات مس  هودیریملل غ
 .اصالح پس از شکست برکوخبا صورت گرفته است نیا

 ان یحیـ مس  یهودی نفوذ  افتیتوسعه  نیخارج از فلسط یساهایکل الت یهرقدر تشکاصوالً 
در جامعه  تیاقل نیشدن با دربار روم، ا مانیپخصوص هم و به سایکمتر شد و پس از تسلط کل

 نیدر د  هودیو فرهنگ    نیهای دمشخصه  زیهمین نسبت نحل شد و به  یبه کل  تیحیبزرگ مس 
و  ات یو ادب نید دهییرا زا تیحیبه اشتباه مس  نیاز محقق یاری. بس افتی لیبه حداقل تقل حیمس 

رساالت   1ارنست رنان  یمورخ و متفکر فرانسو  رینظ  یدانند و برخمی  یهودیافکار و آداب و رسوم  

شمرند، می تیحیمس ی هیرا پا وخیو رساله دوازده ش مانیسل ثاقیچون کتاب خنوخ، م یهودی
 اتیادب نهیاقتباس شده و زم هودی نیاز د حیمس  دهیبا وجود آنکه ا ممجدداً تکرار کن دیبا یول

گم گذار دُو پایه سندهینو نیو مهمتر نیبوده و هرچند که اول انیهودیکتاب مقدس  ،یحیمس 
با زبان و اصطالحات و در  نید نیدانست و رساالت کانن ا دیبا یهودیرا پاولوس  تیحیمس 

 نید  نیا  یو هسته فکر یمات یقالب تعل  م،یاگر دقت کن  یولاند،  شده  میتنظ  یهودیقالب فرهنگ  
 یماتیبا اصول تعل شتریب ییپس از آشنا یهای آت کامالً متفاوت است. در بخش هودی نیبا د
 .افتی میخواه یارنست رنان را سطح ریهایی نظقضاوت  هود،ی نیآن با د سهیو مقا تیحیمس 

 

 روم

تمدن   خیتار  یمحتاج بررس  تیحیمس   یروم در ابتدا  یو تمدن و فرهنگ  یفکر  یفضا  لیتحل
قسمت فقط   نیخود جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ا یاست، که در جا نیسرزم نیا

اکتفا خواهد شد. در روم پس از   یروم به شرح مختصر یاجتماع طیبا مح یکل ییاز نظر آشنا
. دیجامعه گرد نیو باألخره قدرت ا شرفتیو پ ییموجب شکوفا که هیاول عیحرکت سر کی

شد و فساد و تزلزل و  انیروم ریبانگیاند گربه آن دچار شده میکه اغلب جوامع قد یسرنوشت
 یتقریباً مساو یحقوق یمردم دارا تیجامعه که ابتدا اکثر نیبار آورد. در اآنان به یسکون را برا

بود، اختالف و   افتهیجامعه امکان  عیدر سطح وس ییرشد و شکوفا ،ینسب ی بودند و به علت آزاد
وابسته به آن موجب بروز شکاف   تیرفته شدت گرفت و ظهور سلطنت و اشرافرفته  یطبقات  ازیامت
  در یقیعم

 
1- Ernest Renan 
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و  یفرد یهایروز افزوده شد و از آزادفشار روزبه ری. بر تعداد مردم محروم و زدیگرد اجتماع
شدن در سرنوشت جامعه   میافتخار شهروندان روم بود ـ و مشوق آنان به سه  یکه روز  یاجتماع

حاکمه و اشراف و دولتمندان بر جان    ئت یه  یاعضا  قتیجا ماند. در حقبه  یکم شبحشد ـ کممی
 .بودند یو حقوق ارات یاخت یظاهر دارامردم تسلط داشتند و شهروندان روم فقط ب ال و م

و   ییایشده بود که نه تنها اسرا و بردگان آس عیدر روم شا ی داری به حدو برده یبردگ
 افتهیرواج  زین گرید هایِنیسرزم شهروندانِ ربودنِ یشدند که حتگرفته می یبه بندگ ییقایآفر

شد( و می دهیو فرانسه )که آن زمان گال نام ایخود ـ چون اسپان گانیطوری که از همسابود به
کردند و در  می ریدانوب نام داشت( ـ صدها هزار نفر را ربوده و اس هی)که ناح شیاتر وآلمان 
روز تا ده هزار برده    کیبازارها در    نیاز ا  یدهند که در برخفروختند. گزارش میروم می  یبازارها

دالر   کیمعادل  یآن به فرد ی آنقدر برده فراوان بود که بها یگاه شد و و فروش می دیخر
وضع   نیبارتربا فالکت   یروم  انیهای اشراف و اعها را نه تنها در قصور و خانه برده  نی. ادیرسمی

 واناتیهای مختلف چون حگرفتند که در مزارع، کارگاهها، معادن... و خالصه تمام رشتهبه کار می
نفر   ارانهز  ترانهیمد  یساحل  یو نواح  ونانیاز    یحت  یدادند. گاهبرداری قرار میبارکش مورد بهره

داشت    یع خاصدر روم وض  یهمین جهت بردگکردند، بهبه روم منتقل می  یبردگ  یرا ربوده و برا
 .شدمی افتی یتیو شخص تیبردگان از هر مل انیو در م

بنده  میرمستقیاغلب غ ز،ین ایتالیها نبود، بلکه شهروندان افقر و فالکت فقط نصیب برده  اما
خاص وابسته   یدارنوع سرمایه  ک یبودند و    یداران رومطبقات ممتاز و سرداران و سران و سرمایه

 یالدر طبقات اع یداد. فساد و رشوه و دزدمی لیجامعه را تشک نیا تیاشراف هیداری پابه برده
 د،یگردبه مقامات مختلف با پول و اِعمال زور حاصل می یبود و دسترس افتهیجامعه نفوذ کامل 

در فکر  هوستیبه مقام باالتر، پ یدسترس ای شیخو تیحفظ موقع یهمین جهت بزرگان برابه
از  یاگراکوس ما را به شمه وسیبریت  یی سخنرانبودند. مطالعه یشتریدست آوردن ثروت ببه

از بزرگزادگان و اشراف روم بود تحت  یکیکه خود  1سازد. گراکوسروم آگاه می جامعهفساد 

ق.م، به   ۱۳۲فشار پرداخت. او در سال  ریاز مردم و طبقات ز یبانیبه پشت ونیفلسفه رواق ریتأث
حقوق اشراف و  فیدر جهت تضع یانقالب نیاز سوی مردم انتخاب شد و قوان بونیعنوان تر

امالک نقش  یخصوص در مورد برنامه اصالحسنا رساند و به بیبه تصو محقوق مرد تیتقو
 :دیگومی نیخطاب به مردم چن یسخنران کیبه عهده گرفت. او در  یمهم اریبس 

 
  

 
1- Tiberius Gracchus 
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که   یمردان یهستند، ول یو پناهگاه انه یالنه و آش ی»حیوانات صحرا و پرندگان همه دارا  
باشند.  کنند فقط مالک نور و هوا می و در راه آن جان خود را فدا می  دهیجنگ روم  یبرا

گورها و معابد اجداد خود نبرد کنند   یکنند که برامی  ق یسرداران ما سربازان را تشو
و نه    دیهست  یدرخواست نادرست و نابجاست. شما نه مالک مقبره خانوادگ   نی)نیاپرستی(. ا

را حفظ   گرانی آنکه تجمل و ثروت د یبرا دیریممی و دیجنگ. شما می یمعبد اجداد یدارا
 اریرا هم در اخت نیمتر زم کی یحت یول نامند،می ایهای دن. شما را اربابدیکن نیو تام
 . د«یکه آن را متعلق به خود دان دیندار

ق.م شد   ۳۶۷متعلق به سال  1ان«ینیکیقانون معروف به »ل یگراکوس از سنا، خواهان اجرا

 ندگانیها، نمابونیگردد. تر میبه فقرا تقس  یستیبامی یهای دولتنیکه طبق آن امالک و زم
در  یبونیسنا را داشتند. مقام تر مات یق.م، قدرت و تو کردن تصم پنجممردم بودند که از قرن 

زمان قدرت  نیدر ا یهنوز برجا بود، ول یدموکراس دورانِ نیا ادبودیصورت زمان گراکوس به
و او را  ختندیگراکوس در سنا حاضر شد بر سر او ر یبود که وقت افتهیتوسعه  یاشراف بحد

کرد  یشد و سع دهیبرگز بونیهم که به عنوان تر ۲وسیرونیکشتند. برادر گراکوس به نام س
او را با  یبرخورد نظام کیدر  و دیرو گردسازد با مخالفت اشراف روبه یبرادرش را عمل ات ینظر

گراکوس و برادرش،  هیشب یق.م(. سرنوشت افراد ۱۲۲نفر همراهانش به قتل رساندند ) ۳۰۰۰
جامعه است. فقر  نیو اغنیا و رواج فساد در ا شرافروم و رشد قدرت ا یاز زوال دموکراس ینشان

های غارت شده از مردم، همان گرفته بود که اشراف اغلب با پول  شهیدر روم ر یو فساد بحد
که جز مردم چپاول ـ    نیمعترض  یسرکوب  یو برا  دندیخرارزان می  یشهروندان مقروض را به بها

 نیهم یهای مردم و بردگان اغلب با همکارام یهمین جهت قگرفتند. بهشده نبودند ـ به کار می
 .دندیرسبه قتل می یعیکنندگان به وضع فجامیران نفر از قهزا یخودفروختگان سرکوب و گاه

با غارت و کشتار   یدیخونخوار و چپاولگر روم ـ که مدت مد  نیاز مفسد  یکی  ۳سوال  یزندگان
نمود ـ خود رفتار می یبر مردم حکومت کرد و با سناتورها و اشراف روم چون نوکران شخص

و قانونگذار   بیخط  ۴سرویس  یروم است. حت  تیحیاز مس   شیقرن پ  ک ینظام فاسد حدود    نینمونه ا
را منعکس   شیفساد دوران خو  ـاند  دانسته  میو بزرگان قد  نیاز متفکر  یکیروم ـ که او را    ریشه
کرد، در کشتار می بیرا تصو ی تیهر جنا تیموهوم اشراف ازاتیحفظ امت یسازد. او که برامی
فساد   نیکرد ـ نمونه بارز امراعات حقوق مردم را از سنا می  یکه تقاضاـ  و همراهانش    ۵نیلیکات 

 دارانروم بود ـ به علت مقروض شدن به سرمایه یـ که خود از نجبا نیلیرا ارائه داد. کات 

  

 
1- Licinian     2- Gaius Sironius    3- Lucius Cornelius Sulla  
4- Tullius Cicero   5- Lucius Sergius Catiline 
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 دیگوفرستد میکه به سنا می یامیکرد. در پ امیو در برابر اشراف ق وستیجبهه مردم پ به
ایم و نه دست گرفتهکشور خود سالح به هیکه نه برعل میریگ»ما خدا و مردم را گواه می

دست که به علت تجاوز و ستم  ی. ما مستمندان ته میشیهای خویهمشهر تیامن مخالف
 م،یادهیت گردسرَو عُ یایم و محکوم به تحمل اهانت و خوارشده  نیرباخواران فاقد سرزم

ما در برابر اِعمال زور    تیاست که امن  نیو آن ا  ختهی آرزو ما را به این اقدام برانگ  کیفقط  
اشراف   نیو نه ثروت، آنچه عامل منازعه ب میقدرت خواهاننه  گردد. ما نیو تجاوز تضم

به این   میکناز شما سناتورها تقاضا می ملتمسانه ...میهست یاست. ما فقط طالب آزاد
 «.دیخود ترحم کن ینوایهای بیهمشهر

داشت   یکه مقام کنسول سروینبود، س نیلیعام همراهان کات به قتل لیبا وجود آنکه سنا ما 
  ی ها را اعالم کند و با سپاهآن  یکرد که حکم اعدام همگ یهای مؤثر خود، سنا را راض با خطابه

و  یمرگ را برخوار یرینظرفت و او را با تمام همراهانش، که با شهامت بی نیلیکات  لهبه مقاب
بازگشت، در  سرویکه سق.م(. جالب است هنگامی ۶۲گذراند ) ریدادند از دم شمش  حیخفت ترج

داران و چون به قول خودش اشراف و سرمایه  دیای که انجام داده بود برخود بالمعجزه  نیسنا از ا
دانست و شاهکارش را مهمتر   شیقابل ستا  انیرا تا حدّ خدا  شتنیداده بود خو  نجات   نحطاطرا از ا

 !خواند! 1شدپرستش می انیگذار روم، که در حدّ خداهیاز عمل رومولوس پا

ُمعَرّفی شده، در فساد و  یریفَناناپذ تیعرب شخص ات یکه به غلط در ادب ۲سزار وسیژول
از  شیاو ب یبکاریو فر یخوارانحراف و اعمال زشت، رشوهگری سرآمد دوران بود و شرح لهیح

فاسدش،  یحال او و شرکاشرح قیی دقآن است که بتوان در چند صفحه خالصه کرد. مطالعه
 یحددادند، روشنگر فساد بی لیغارت مردم تشک یبرا ۳یمثلث اتحادو کراسوس که  وسیپومپ

 نیو اِعمال زور و قدرت ا ید. اصوالً خودخواهدوران فرا گرفته بو نیاست که جامعه روم را در ا
که اغلب در ـ پرستش امپراتوران را  هیدر روم شد و پا یاران، سبب ظهور سلطنت و امپراتورجبّ

 .کرد تیدرنده بودند ـ تثب وانات یحدّ ح
و خودخواه  وانهیفاسد، احمق، جبون، د وانات یح نیاز ا یکی، ۴(یالدیم ۴۱ـ۳۷) گوالیاکال

  برد. او حتىتختخواب پناه می ریو به ز ردکرعد و برق وحشت می یصدا دنیبود، که از شن

 
 .  دیاو روشن خواهد گرد یواقع تیتمدنها شخص  ی. در بررسستیمنحصر به این عمل ن سرو سی  فساد ۔۱
نه حکومت   تیریکتاب مد بهJulius Caesar, Pompejus , Crassus , Pompejus , Caesar , Julius ـ۲

 مراجعه شود.  
 . یدارانجام حکومت  یگانه برااتحاد سه  ای Triumvirat ـ۳
 چکمه.ی نیم به معن Caligula ـ۴
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چنان جامعه روم را فرا گرفته بود   یفساد و پست  ینبود، ول  شیراه رفتن قادر به حفظ تعادل خو  در 
 یسناتورها براکش و ستمگر ساخته شد و جبّار آدم  کیالشعور، لُختَمُ چکمهِمین نیکه از هم

ش یاو را ستا  تریبسازند و چون ژوپ  شیبرا  ی. او دستور داد معبد1کردنداو با هم رقابت می  یپابوس

 گوالیای به شکل کالروم را جدا و کله  انیهای خدای مجسمهسر همه  ،یجان  نیکنند. به فرمان ا
به خاک افتاده و او را پرستش   وانه،ید  نیا  لیها نصب کردند. مردم مجبور بودند در برابر شمابر آن

بزرگان و   زنانتنها به این عمل قناعت نکرد، بلکه با  یکنند!! او با خواهر خود ازدواج نمود، ول
 اردهایلیامتناع نداشت. او م زین یبازاز همجنس یپرداخت و حتمی یبازاشراف روم به عشق

استحمام  متیقگران یاز عطرها یامکرد، در حمخود می یاشیرا صرف ع یخزائن دولت هیسرما
مردم  زبه زور ا دیرسبه ته می سهیشد. چون کاو می یشام سلطنت کیخرج  ونهایلینمود و ممی

 چیاز ه گوالیکرد. کالو اموالش را ضبط می شتکمی دیپسندو هر که را نمی رفتگپول می
 رفت.های او به شمار مییاز سرگرم تیگردان نبود و اصوالً جنایرو یو خباثت تیجنا

 دیرس  یبه امپراتور  ۲وس یبه نام کالود  یگرید  لیالعقل و علناقص  یوالیه  گوال،یپس از کال
و  دیبه قتل رس نایپیآگر شییدست زن هرجا. او بهدینامناقص می یوالیمادرش او را ه یحت که

و  ات یو مسخره بزرگ روم بود که شرح جنا  وانهیامپراتور د  ۴دو وجود نادر، همان نرون  نیفرزند ا
ـ مشهور خاص و عام است. نرون عالوه بر آتش زدن روم، مادر محبوبش را  شهاییبازدلقک 
 لسوففی  ۵سنکا  و  رساند  شخصاً به قتل  –   اد دتن می  یتیامپراتور شدن پسرش به هر جنا  یاکه بر

 .کرد یاو بود، وادار به خودکش  یا که مربر یمشهور روم
ی روم را فرا گرفته بود و مسلم است که جامعه یتیبود چند نمونه از فساد و ظلم و جنا نیا
توده  ایمردم  تیاکثر یبرا یروحان یرهابخش و منج کیتوسل به  یزندان وحشتناک نیدر چن

الوقوع حکومت خدا و  بُیکه مژده ظهور قر ینیشد. دمی یفشار موجب آرامش و دلگرم ریز
پناهان داد و بردگان و بندگان و مستمندان و بیبخش را به مردم محروم می گاررست  حِیمس   سلطنتِ

 اتیو به ح حیبه مس  مانیکشان آشنا بودند ـ تنها با ارا ـ که فقط به حکومت جبّاران و آدم 
 .دیگردبرخوردار می  یجامعه مسلماً از جاذبه فراوان  نیساخت، در او پرسعادت دلخوش می  دانیجاو

  

 
کردند.  افتخار می  گوالیکال چون سوال و  یانیجان یترین طبقه جامعه روم بودند به پابوسسناتورها که ممتاز  ـ۱
 .سازددرجه انحطاط جامعه روم را مشخص می  ت،یواقع نیا

2- (Agustus Germanicus) Tiberius Claudius  3- Agrippina  4- Lutius Domitius 
Nero 
5- Lucius Annaeus Seneca 
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بود که نسبت به    یکرد تساهل  یکمک فراوان  تیحیاز مشخصات جامعه روم که به بسط مس   یکی
روم و برخورد با اقوام و ملل مختلف و  یداد. به علت بسط امپراتورنشان می یخارج انیاد

دادند و نشان نمی یالعمل مخالفدر برابر مذاهب مختلف، عکس انینوع آنان، روممت یفرهنگها
النهرین... به این جامعه نفوذ کرده و بین  نیو فلسط  رانیاز مصر و ا  یمتنوع  دیهمین جهت عقابه

 نیبودند ـ در ا یشعائر و آداب رمز یها دارااز آن یاریکه بس  ی ـادیمذاهب ز روانیبود. پ
و هوروس معمول   سیریو اوز  سیس یو پرستش ا  جیرا  اریبس   یمصر  ریشد. اساط می  دهید  نیسرزم
 وعیش  اریبود بس   یزرتشت  ای  ان،یپارس  نیو د  میقد  انییایآر  یاز مهرپرست  یقیکه تلف  سمیترائیبود. م

 .شددولت روم محسوب می یرسم نید دیداشت و پرستش خورش
نرفت، بلکه در قوم فاتح اثر کرد  انینه تنها از م یونانیفرهنگ  ونان،یاز تسلط روم بر  پس
توجه کرد که   دیبا ی( ساخت. از طرفزهی)هلن یونانیروم را  طیمح یاز موارد حت یاریو در بس 

نبود، بلکه  میبر جهان قد ونانی یشود تسلط کامل فرهنگبرخالف آنچه تصور می سم،یهلن
طوری بود، به  ختهیها در آمگرفته و با آن هیما  یشرق  گریهای داز فرهنگ  شتریخود پ  نانفرهنگ یو

توان می یبه روشن ونانی را در فرهنگ  هیقیو بابِل و فن رانیمصر و ا ات یکه آثار معتقدات و ادب
که  ـ فرهنگ مختلط نیا م،یدق یایاز دن یمیداد. پس از تسلط اسکندر به بخش عظ صیتشخ

وجود مشهور شد، به سمی که به هلن یبود ـ در جهان گسترده شد و دوران یونانیآن  هیهسته و پا
که   یدانند در حالروم منطبق می یدوره را با ظهور امپراتور نیا انیپا نیاز محقق یاریآورد. بس 

 ونانی  یو فلسف  یزبان و معتقدات و مکاتب فکر  ریدوران، تأث  نیها پس از اتا مدت   میاگر دقت کن
و  نیبه د دیشد یروم، به علت وابستگ یامپراتور انیهودی. میینمامشاهده می میرا در جهان قد
 نیا ریتحت تأث نیبا وجود ا یخود داشتند، ول ت یدر حفظ هو یسع ،یهای قومشعائر و سنت

 .فضا آغاز شد نیدر هم زین تیحیقرار گرفته بودند. رشد مس  یفرهنگ
 یروم  میو مذاهب قد  یریهای اساط و الهه  انیروم در کنار مذاهب مشخص، پرستش خدا  در

آتشگاه و معبد خانواده بود، رواج داشت. پس از  شیو ستا یاپرستیکه وابسته به ن یونانیـ 
 میاورشل  یرانیآغاز و در و  الدیاز م  شیکه از قرن پنجم پ  یهای دائممتعدد و مهاجرت   یبرخوردها

به مراتب بر  ستندیزمی نیکه خارج از فلسط یانیهودیتعداد  دی( به اوج خود رسیالدیم ۷۰)
 حیمس  دهیروم با ا یاز امپراتور یعیهمین جهت مناطق وسبه افت،ی یفلسطین فزون انیهودی

روم ـ  یدر امپراتور زین سمیترائیو م یزرتشت نیخصوص که نفوذ دبه د،یرهابخش آشنا گرد
 نیشود در سرزمبرخالف آنچه تصور می  زین  تیحیبود. مس   ادیز  اریـ بس   ریصغ  یایمخصوصاً در آس

از مناطق   عتریتا شهر روم سر  ریصغ  یایآس  نیی ببلکه در منطقه  افت،یتوسعه و انتشار ن  نیفلسط
 .میمنطقه شکل گرفت، نه در اورشل نیدر هم زین تیحیرشد کرد و اتفاقاً کانن مس  گرید
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های پاولوس و کتاب َاعمال رسوالن ـ که خصوص نامهو به  یحیمس   میقد  ات یمطالعه ادب  با 
 نیکه پاولوس اول افتی توان دراست ـ می  هیاول تیحیموجود در باره مس  یخیتنها آثار شبه تار

حفظ   یخصوص براجدا ساخته و به تیهودیرا از  تیحیمس  دیاست که کوش یحیرهبر مؤثر مس 
  نیرا که در ب یو ضددولت یانقالب هیهای نابودکننده دولت روم، روحجامعه نوپا از ضربه نیا
 حیخارج کند. عالوه بر آنکه دستور صر انیحیاز معتقدات مس  ینفوذ داشت، بکل اریبس  انیهودی

کرد، پاولوس   هیاعت از دولت روم توجاط   دیاز قدرتمندان و زمامداران، با  تیبر تبع  یپاولوس را مبن
 انیحیآنان را مطرود و مس  عتیو شر انیهودی یبه زبان ندکمی یسع شیهامهی نادر همه 

زنند حدس می  یالدیم  ۶۰را حدود    انینامه پاولوس به روم  خِیرا محبوب جلوه دهد. تار  یهودیریغ
نامه است   نیکرده و اتفاقاً در همحکومت می  انیحیـ مس   یاست که نرون قاتل یهود  یو آن زمان

 .ندکابالغ می انیحیام را به مس ح اطاعت از حکّیکه پاولوس دستور صر
گرفت و باألخره هم با قدرت روم بسط و توسعه  هیکه در روم پا تیحیو کانن مس  سایکل

 یکیشد. به نظر من    تیحاکمه روم تثب  ئتیاز روش پاولوس و سازش با ه  تیتبع  لیبه دل  افت،ی
شد محسوب می انیاو ـ با وجود آنکه ابتدا در شمار رافض روانینفوذ پاولوس و پ یاز دالیل اصل

 یسایکلها و سراندولت روم بود. اسقف  هیبردن فکر انقالب و جهاد بر عل  نیبه از ب  وجههمین ت ـ  
شدند و همانها بودند که باألخره می  تیتقو وستهیکه طرفدار مماشات با دولت روم بودند، پ هیاول

و اصالح  لیهای پاولوس و تعددر جهت برداشت  ایمعتدل و  یموفق شدند با انتخاب رساالت 
کارپ شاگرد پولی  وسیرنایسازند. ا  انیهودینسبت به    نهیبا روم را مُبَدّل به ک  یدشمن  موجود،منابع  

 :سدینوکه به گال )فرانسه( رفت و اسقف لیون شد می
ای  حکومت خواهد کرد. دولت هزارساله میاست که در اورشل یهودی کی 1ستیکری »آنت

، بلکه با نابود  ۲آن هستند با خراب کردن روم برپا نخواهد شد یدر آرزو انیحیکه مس
 ظهور خواهد کرد«.   روم ساختن دشمنان

از دولت روم رسماً از   ت یو حما انیهودیبا  یدشمن یالد یدر قرن دوم م گریبه عبارت د
در  تیحیدر مس یرانیـ ا یروم انیباره و نفوذ ادشد. در اینمی غیتبل یحیرهبران مس  یسو

 .بحث خواهد شد یبعد یبخشها
  

 
 بحث خواهد شد.   اً حکومت خواهد کرد بعد حیمس یکه به جا یطانی و ش حیضدمس ای ستیکریدرباره آنت ـ۱
 انی ب حیدولت، مقدمه ظهور مس ن یروم و اضمحالل ا یرانیشد و  ده یطوری که دـ در مکاشفه یوحنا به ۲

  هیو مبارزه برعل مدولت رو  تیرا مردود جلوه داده و برعکس تقو هینظر نی است ا لیما وسیرنایشود. امی
 .تعمق و توجه است انیشا اریبس تیحیمس  هیکر پدران اولطرز تف نیکند. ا ه یدشمنان آن را توص
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 انینیاس

 ادیفراوان  میقد ات یها در ادببودند که نام آن  یهودیمهم  یول ،یاز فرق جنب یکی انینیاس
صورت و به یباستان سندگانیمحدود نو یرا فقط از گزارشها انینیاس ۱۹۴۷شده است. تا سال 

فرقه را در   نیای رخ داد که اسال حادثه  نیدر ا  یشناختند، ولمی  یهودیفرقه فراموش شده    کی
  1که به نام کومران تیالمبحرُ  یره جنوب غربکنا یمشهور ساخت. در غارها اریبس  قیتحقعالم 

  ی ایها مشخص شد بقاآن یکه پس از بررس افتندی ییطومارها ینیمشهور بود، شبانان فلسط
 یابه همان منطقه آثار صومعه  ک یبعد نزد  یاست که متعلق به این گروه بوده، در سالها  یمدارک

و اکتشافات مداوم،  قات یدادند. در تحق صیتشخ انینیسکونت اس حلکشف شد که آن را م
 تیحیها را با جنبش مس دست آمد که ارتباط آنفرقه به نیی ادرباره یادیز اریاطالعات بس 
 .تر ساختروشن شیدوهزار سال پ

(، یالدیم  ۷۰)  انیاز حمله بزرگ روم  شیتا پ  انینیکه اس  دیآبرمی  نیمدارک چن  نیا  یبررس  از
ها اسناد موجب شد ـ آن   زیکه انهدام صومعه را ن  ـ  ورشی  نیدر آغاز ا  اند. ستهیزصومعه می  نیدر ا

مقدار   کهـ    اسناد  نیقرن ا  ۱۹اند و در حدود  ساخته  یصومعه مخف  کینزد  یمهم خود را در غارها
ده سنگها دست نخور  در شکافِ  ـرفته است    نیاز ب  ایو    دهیپوس  یها در اثر عوامل جواز آن  یادیز

شده  نیقی م،یقد یها با گزارشهاآن قیاسناد و تطب نیا یاند. امروز پس از بررسبه جا مانده بوده
 گروه نیا نیب یکیاست و ثانیاً رابطه نزد ینیشده مربوط به همان فرقه اس افتیکه اوالً مدارک 

آن   هیگروه به خود نام اسنه و شب  نیکومران ا  یوجود داشته است. در طومارها  تیحیو ظهور مس 
از آن مجمالً  یفراوان شده است که به بخش  ینام اسنه بحث و بررس شهینداده است. درباره ر

 .گردداشاره می
 

 انینیاس نام

پاک و مقدس و   یبه معن  یآمده که اول ۲یناسه ای یاویاس یونانی ات یفرقه در ادب نیا نام
، ۳اندردهسنر نام بُستر و اِاُ اسنه،    ،یها را اسنآن  نیالت   ات یاست. در ادب  یبه مفهوم اهل شور  یگرید
 هیس ی حنام از کلمه نیمعتقدند که ا یاند، برخکرده هینام را به اشکال گوناگون توج نیا شهیر
  ای

 
1- Khirbet Qumran    2- Essenoi , Hosioi , Osioi  
3-  Essener , Ossener , Esseni 
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و  دگانینام به مفهوم برگز نیاست. ا میدینام فرقه حس ی شهیگرفته شده که ر یسور 1هیخس  

 کیخود را  انینیباشد. چون اسمفهوم می نیترجمه هم زین یونانی «یاویبوده و »اس نیمقدس
ها بود، ی  آناز مشخصات عمده یو خوددار زیو پره یو تقو انستنددفرقه ممتاز و مقدس می

ند که اسنه برگردان ای بر عکس معتقدمشخصات سرچشمه گرفته بوده است. عده  نینام از ا  نیا
شمارند کتاب مقدس می انیریای از نذها را فرقهآن  گر،یاست و گروه د یناسه یونانیاصطالح 

 یدر مبارزه با دربار حشمون  میدیشد حس   انیب  شتریطوری که پاند. بهاز همان دسته  زین  میدیکه حس 
ها آن نیمنشعب شده بودند جانش  میدیکه از حس  ان،یس یفر ای میرفتند و پروش نیاز ب یهودی

بود که از   نیدر ا انیس یها با فر آن یاند و فرق اساسگرفته شهیر میپروش نیاز هم انینیشدند. اس
خود   دیبه آخر خواهد رس ایدن یو چون معتقد بودند که به زود  کردهی ریکناره گ یمعمول یزندگ

 .ساختندآماده می ییحایو تحقق حکومت مس  ینبرد قطع یرا در عزلت، برا
 انیب یباره نظر مشروحنیکومران در ا یمحقق معروف طومارها ،یفرانسو ۲زومر دوپن

 یبه معن  یا« که در عبرزّ است و از »ع  یسامی  شهیر  کیکند. او معتقد است: کلمه »اس« از  می
 کومران خود را یفرقه در طومارها نیاست. ا دهیباشد، مشتق گردو مشورت می میعزم و تصم

خدا...  دگانیبرگز یمردم شورا، فرقه شورا، شورا ۳به فرمان خدا« ی»مردم ا یعزم خدا«  مجمع»
را  یتوان مفهوماست و مشکل می یمختلف میمفاه یا، داراعزّ یی عبراصوالً کلمه اند. دهینام

 یمقصود تصمیم اله یت. گاه مشخص ساخ یفرقه بوده است به درست نیکه مورد نظر افراد ا
 یهم مردم یو گاه دگانیفرقه برگز یشورا یاند، گاهشده دهیفرقه برگز نیآن ا راست که بناب

شورا به  شوند. ترجمه کلمه مردمِ می دهیهستند و به زبان امروز حزب نام میتصم ک ی یکه دارا
 ینیاس ای یاکند و اسهمی قیفرقه تطب نیاست، با نام ا ۴یاویاسئ ایو  ینکه همان اسه یونانی

 رایآنان صادق است، ز یبرا زیاشتراکیون« ن هینام »اتحاد نیمفهوم مشتق شده، همچن نیاز هم
 اند.با هم اشتراک داشته زیها در همه چآن

 زیهمین جهت ناند و بهبا خداوند برقرار ساخته  ینینو  ثاقیفرقه معتقد بودند که م  نیا  اعضاء
  ن،یکاران، مقدستوبه هیاتحاد ای ۷رحمت ثاقیو م ۶توبه ثاقی، م۵نو ثاقیم روانیخود را پ

  

 
1- Chassajja , Hasya   2- Dupont Sommer  3- Menschen des Ratschlusses 
Gottes 
4- Essaioi 

 خدشه(.  تی)بر berith hadhascha ـ۵
 تشوبهه(.  تی)بر B. Teschubha ـ۶
 .()خذث B. Hesedh ـ۷

 



105 
 

تیحیکانن و توسعه مس لیتشک  

 امدنها راگنوس میآن  وسفوسی.  انستنددرا منحرف می  انیهودی  گریگفتند و دمی  افتگانی  کمال 
کند که در هر دو حال به مفهوم امت است و ُمعَرّف همان اطالق می  1ها ژنسبه آن  وسینیو پل

راه راست  اریانستند که به اختدای میدهیها خود را امت برگز. آنرددگخاص می تیحزب و جمع
 :سدینوزومر می . ۲انددهیرا برگز

 یهای نژادشهی و وحدت آنان ر  دندیگزو اراده راه خود را بر می   اریفرقه به اخت  نیا  اعضاء»
  ن یبود که آنان را در ا یو راست یو پاکدامن ی به تقو ل ینداشت، بلکه فقط م ی و طبقات

های فاسد«  ها »مجمع انسانکه به نظر آن  گرید انیهودیساخت و از مجتمع می هیاتحاد
... بودند  افتگانیکمال ن، یکاران، مقدستوبه  هیها اتحادکرد. آن جدا می  ،دادندمی  ل یرا تشک

 . م«یکنمی برخورد به آنها اریکه در متون کومران بس

 ای هیغاربه نام مُ یدست آمده، به گروهبه یعرب قرون وسط سندگانِیکه از نو ی در آثار
 یبوده است چون کتابها انینیاس نیمعتقدند که مقصود هم یاشاره شده است. برخ نانیغارنش 

 نیاوالً ا رایز ست،ین حیگیری صحنتیجه نیاند. به نظر من اساختهمی یخود را در غارها مخف
شده است، ثانیاً اگر در  یضرور یاقدام نیخاص چن تیموقع کینبوده و در  یصفت عموم کی

 هیغاردادند، ثالثاً مُها را مورد استفاده قرار میعراب به آثار موجود در غارها آشنا بودند، آن آن زمان ا
 زارشگراناز گ یاریگونه که اشاره شد بس کننده. همانیاست نه در غار مخف نیغارنش  یمعنبه

. ۳جا مانده استبه  وسینیو پل  لونیف  وسفوس،یگزارشها از    نیاند. مهمترردهبُنام  انینیاز اس  یباستان
مخالف روم  ونیابتدا در زمره انقالب ،یالدیقرن اول م یهودیمشهور  سندهیمورخ و نو وسفوسی

هفته در برابر   نیدچن  انیی وسپاسانتخاب شد و در حمله  لیجل  انیهودیسپاه    یبود و به فرمانده
  تیو از آنان حما  وستیپ   انیحادثه به روم  نیشد. او پس از ا  میمقاومت کرد و باألخره تسل  انیروم

و از  افتیدر دستگاه دولت روم قدر و منزلت  لهیآنان پرداخت و به این وس نیکرد و به تحس 
پرداخت، که  ان«یهودی یجنگها خیکتاب »تار فیبه تأل وسفوسی. دیثروت و نفوذ برخوردار گرد

 .دانندمی میآثار قد نیاز مهمتر یکیمورد،  نیآن را در ا
 تیعضو  یس یو فر  یصدوق  ،ینیدر سه فرقه اس  یسالگ  ۱۹است که تا سن    یمدع  وسفوسی

 یبرده است، او را عارفبه سر می ۴به نام بنوس یداشته است. ابتدا سه سال در خدمت مرد
 

  

 
1- Gens , genus 

 شود. به کتاب زرتشت مراجعه شود.  ارائه می  یمشابهت جالب یبا تعلیمات زرتشت هینظر نیدر ا ـ۲
 .ی(الدیم ۷۹ ـ۲۳)  Pliniusم( ۵۰ق.م تا  ۲۵) Philo , philon م(  ۱۰۰ ـ۳۷) Flavius Josephus ـ۳

4- Bannus 
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 لیطعام او را تشک نیکند که برگ درختان پوشش و محصول زممی فیتعر یو متق شهیپزلتعُ 
تا قادر به کشتن جسم و   دهیش کاره خود را به بند میمّآب سرد، نفس اَ یحمام دائم. او با اددمی
شرکت کرده است   انیوارد شده و در جنگ با روم  انیس یروح خود گردد. سپس در فرقه فر  تیتقو

درآمده   ینیگیری و در مسلک راهبان اسصورت وحشتناک درآمده از جامعه کنارهو چون جنگ به 
زمان خود  یهودیاز سه فرقه  یکیـ  انیس یو فر انیدر کنار صدوق ـ را انینیاس وسفوسیاست. 

 زین یالدیدر قرن اول مای هیاسکندر شهیر یهودیِ لسوفیو ف شمندیاند لونی. ف1کندمُعَرّفی می

آنان باشد.   تیبه جمع افتنیراه  یفرقه نوشته است، بدون آنکه مدع نیا هدربار یشرح مبسوط
کرده است.  یبه این فرقه اشارات  زین یمعروف روم استمداریو س سندهیبزرگ، نو وسینیپل

  یو شرح کامل رساالت کومران در کتابها و رساالت و مقاالت متعدد  سندگانینو  نیا  یگزارشها
 ت،یحیمس   لیو تحل  هیچون در تجز  یکتاب خارج است ول  نیا  صلهها از حوشده که ذکر آن  یبررس

 .شودها اشاره مییبررس نیای از ااست به خالصه تیاهم انیفرقه شا نیافکار ا
ای در ساحل و مرکز مهم آنان صومعه ستندیزیای بودند که دور از شهرها مفرقه انینیاس

  یزندگ  یزاهدانه و با قناعت و پاک  اریها بس قرار داشته است. آن   یکومران کنون  کیالمیت نزدبحرُ
 دآنان ارباب و خدمتکار، سرور و بنده وجو  نی. در بردندکو ساده اکتفا میو به غذا و لباس مختصر  

و مساوات از فطرت  یبه برادر لیها معتقد بودند: »مبردند. آنسر میوار بهنداشت و همه برادر
ی  فرقه روانیچون پ یشبیه مرتاضان انینیاس وسفوسی. به گزارش رد«یگسرچشمه می یانسان

  یفرقه آرامش و سکوت و تسلط بر نفس دستور کل  نیافراد ا  نیبردند. در ببه سر می  انیثاغورثیف
پرداختند و از ساختن اسلحه می یو شبان یصنعتگر ،یدست یآن به زراعت، کارها روانیو پ بود

عفت، به ازدواج  ریخود از انحراف و دور نشدن از مس  حفظِ یکردند. برامی زیگری پرهو معامله
گران یفرزندان د  رشیبا پذ  شترینمودند و بالمقدور از آن اجتناب میو حتی  ستندینگرمیبا سوءظن  

کردند. در مقررات انجمن آمده: اعضاء فرقه تا می نیی  خود را تأمفرقه یآنها، بقا میو تعل
ی مقاربت با زنان را ندارند. از اجازه اند،افتهین یو جنس  یکه رشد عقل یو تا زمان یسالگستیب

 یول  ه،ها وجود نداشتآن  یازدواج برا  تیتوان گفت که ممنوعدست آمده میکه به  یجمع اطالعات
  . ۲شده استمی هیتوص یادیز تیمحدود

 
و  انینیقدر مسلم است که او با اسهمین یول ست،یباشد مشخص ن حیصح وسفوسی یتا چه حدّ ادعا ـ۱

گیری به سلک رهبانان و کناره   وستنیمربوط بوده است. اما پ  زین  انیسیداشته و با فرقه فر  ییآنان آشنا  یزندگ
بوده و با اشراف روم معاشرت   یهودیداران او که در شمار سرمایه  یـ با زندگ  انیاز جامعه ـ پس از حمله روم

 کند. نمی قیوجه تطبهیچداشته، به 
 . .. انینیکه زنان اصوالً حق ورود در صومعه را نداشته و اس ین یپل رینظ سندگانیاز نو یـ گزارش برخ۲
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 دنیدادند و حمام روزانه منظم با آب سرد و پوشمی  تیاهم  اریبه استحمام و نظافت بس   آنها
. مردندشمی  هایبه بدن را در شمار ناپاک  دنیاز مشخصات آنان بود. روغن مال  یو پاک  دیسف  یردا
مرسوم و از  انیهودی نیخصوص در بـ که در آن دوران به یرفتند و از قربانها به معبد نمیآن
 یستیبامی یقربان یبه جا انینیرفت ـ به شدت امتناع داشتند. اسمهم به شمار می اریبس  عائرش
و   عیمرد شرور چون عمل شن یکومران آمده: »قربان یکنند. در طومارها میتقد یروحان ازین

جا و کالم به کی گر،ید یبخش« و در جااست فرح یازینماز راستکار ن یآور  است، ولکراهت
شده و موجب   میشود که با اراده آزاد تقدمی هیدر راه خدا توج یقربان نیبهترراست  راه مودنیپ

نفر گزارش  ۴۰۰۰در حدود  لونیو ف وسفوسیفرقه را  نیاو خواهد شد. تعداد اعضاء ا یرضا
 .آن دوران جالب است تیاند، که البته با در نظر گرفتن جمعداده

 نیدر ب یاقتصاد اشتراک کیکه  دیآبرمی نیچن لونیف ،نیوسپلی وسفوس،ی یگزارشها از
  تیها مزد کار خود را به صندوق جمع: آنسدینومی  زیفرقه حاکم بوده است. ائوسبیوس ن  نیافراد ا

فرقه که از  نیا 1ساخت. در نظامنامهآنان را برطرف می اجات یاحت یو صندوق عموم ادنددمی

شدند که داوطلبین موظف نمی یشده است، ول هیتک یدست آمده، به مالکیت جمعکومران به
 یآنان در دفتر ییدارا رش،یواگذار کنند، بلکه هنگام پذ تی اموال خود را در زمان ورود به جمع

به  که ی. پس از دو سال، زماندیگردداوطلب ممنوع می یشد و مصرف آن برادقیقاً ثبت می 
ی شد. اما از طرفو مشترک منتقل می  یبه صندوق عموم  زیاموالشان ن  مدندآدر می  یدائم  تیعضو

را   نیشده، محقق  دهیکه در مدارک کومران د  یدر صومعه و اشارات خاص  یادیهای زسکه  کشف
آزاد حاکم بوده است   سمی نوع کمون  کی  تیجمع  نیافراد ا  نیساخته که در ب  لیمتما  هیبه این نظر

تا در صورت لزوم از آن  ذاشتندگمی تیجمع اریاموال خود را در اخت ت،یو اعضاء به هنگام عضو
 .رفتندها صاحب مال به شمار میخود آن  یگیری کنند، ولبهره

 شیحن، آزمامتَمُ کیاز داوطلب ابتدا توسط  یستیبامی تیشدن در جمع رفتهیپذ یبرا
داوطلب، الزم بود در برابر مجمع  یستگیشا دیی. در صورت تأدیبه عمل آ یو روح یعقل ،یفکر

 یعموم یاو رأ تیعضو رشیپذ یآنان بود ـ حاضر گردد تا برا یپاکان ـ که نام جلسه عموم
  

 
  ی گور کشف شده که تعداد کهزاری. در صومعه کومران در حدود ستین حیاند، صحاالزدواج بودهممنوعُ... 

. ستین ی اثر ت یممنوع نی از ا ز یکومران ن ی ها وجود داشته است. در طومارهاآن  ن یدر ب زیاسکلت زنان ن
با او ازدواج   افتندیمی  مانی واقعاً ا یزن ی که به وفادارحفظ نسل خود هنگامی  ی: »براسدینومی وسفوسی

 «.کردندمی
1- Manual of Discipline 
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سال خارج از مجمع پاکان و   کی یستیباشد او میمی بیداوطلب تصو تیشود. اگر عضو گرفته 
 کیو مجدداً پس از    1به سر برد  یش یصورت آزمامقررات مجمع بود به  هیکه شب  یخاص  طیدر شرا

ورود عضو وابسته مورد موافقت قرار  ،یریگیسال در مجمع پاکان حاضر گردد. اگر پس از رأ
 طعام  باز هم اجازه نداشت در  یول  اد،دقرار می  تیجمع  اریرا در اخت  شیو مال خو  ارگرفت او کمی

 یزندگ طیتا به شرا ۲به سر برد تیصورت نوآموز در جمعبه یستیباشرکت کند، بلکه می یعموم
 یانوآموز با مهره  نیدوره نسبت به حضور ا  نیا  انیکامالً عادت کند. مجدداً در پا  تیو رسوم جمع

  ی و صاحب رأ یدائم تیبه عضو بیحال بود که در صورت تصو نیشد و در اگرفته می یرأ
 .شدرفته مییپذ

و دستورات و مقررات  ت ینسبت به جمع شهیکنند که همادیسوگند  یستیبامی یدائم اعضاء
نپردازند. از  یکنند و هرگز به آزار کس  یرویو عدالت پ یو راست یآن وفادار باشند، از درست

را دوست بدارند و از   ییراستگو وستهی. پندیعدالت کوشش نما یبرقرار یمتنفر و برا یعدالتبی
  ی حت  پاک نگاه دارند و   ید یرا از پل  شیاحتراز کنند. دست خود را از سرقت و روح خوشدیداً  دروغ،  

ها اجازه سوگند آن نیمرگ، اَسرار برادر خود را فاش نسازند. پس از ا یدر برابر شکنجه و تا پا
عمال گذشته، و توبه از اَ دیبا غسل تعم یکنند. اعضاء دائم ادینداشتند در سراسر عمر خود قسم 

مختلف   لشرکت کنند. مراح  نینو  لیاسرائ  کیکردند تا در  را آغاز می  ن«ینو  ثاقی»م  کیورود به  
اعضاء   نی. در بیدائم ، اعضاءهمرازان دان،یمر افتگان،یدیفرقه عبارت بود از: تعم نیافراد ا یبرا

فرقه اطالق  یی اعضاء عادبه همه ی . نام لوهای فقط دو گروه وجود داشت: کاهنان و لو یدائم
 .شدمی

شده است. او  دهیبه نام »معلم عدالت« نام یکومران کاهن یفرقه در طومارها نیگذار اهیپا
  ام یکهانت و معبد و شعائر دوران خود ق هیمَشَرب و پرشور وصف شده که بر عل یصوف یمصلح

شده و کهانت را ملحّد  مال یرا منحرف، تقدس معبد را پا یهودی اُرتوپراکسکرد و چون جامه 
ی دورافتاده کومران ها در نقطهخود از جامعه کناره گرفت. آن روانیاز پ یداد، با گروه صیتشخ
 منحرف  لیتا در برابر مردمان فاسد و اسرائ  دند،ینو« نام  ثاقیداده و آن را »اتحاد م  لیای تشکفرقه

 هوهی لِیاسرائ ای یواقع لیشد ـ اسرائمی ریکه جامعه وابسته به معبد و سیناگوگ آن زمان تعب ـ
 را برمال ساخت او هودی تیارائه دهند. چون معلم عدالت، فساد روحان نینو ثاقیم هیرا بر پا

  

 
 شود.  می  دهینام Postulat که  کیهای کاتولش یکش یشیآزما یدوره  هیشب ـ۱
  ی را ط  یدوران نوآموز  یستیبامی   کسال ینامند که  می    Noviziat نوآموزان را  نیا  ،یحیهای مسـ در صومعه ۲

 .کنند
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 م،یبه فرمان کاهن اعظم اورشل ای سهیقرار دادند و باألخره هم به دس بیاش را مورد تعقفرقه و
 بیکومران از تعق  یمحکوم، شکنجه و اعدام شده است. در طومارها  ر،یدستگ  ب،یمعلم عدالت تعق

و فقط  ستیرهبر مشخص ن نیسخن رفته است. نام ا ریآنان با شمش  دیتهد افراد فرقه و نیخون
به حدى تقدس   تیافراد جمع یزنند که او براحدس می نیشود. محققمی ادیعدالت«  معلم» از

 انیهودی  یگونه که نام خدا برااند، همانکردهمی  یو احترام داشته است که از ذکر نامش خوددار
از طومارها تأکید  یکیاند. در در کتاب مقدس رب و سرور به کار برده هوهی یبود و به جا 1تابو

گونه که در کتاب الدم خواهد بود، هماند مهدورُرَبَ ینام معلم عدالت را به زشت یشده: »اگر کس 
 اش مرگ در نظر گرفته شده است«.اهانت به نام خدا، پاد یمقدس برا
 ن،یاغلب محقق نیدارد که مورد تحس  یمفصل اریی معلم عدالت شرح بس زومر درباره دوپن

کند که در اشاره می ییهاقرار گرفته است. او به نمونه ،۲شلیچون م اتشیحتى مخالفین نظر
اند. از جمله به این معلم عدالت داشته  هیای شبتا اندازه  یسرنوشت  تیحیبه ظهور مس   کینزد  خیتار

 :ها عبارتند ازنهنمو نیا
  ۱۷۱به مقاومت پرداخت و در سال  ۴که در برابر منالئوس یکاهن اعظم ۳دوم اسیاون ـ

 .کشته شد هیانطاک ۵ق.م، در دافنه
کاهن اعظم به نام  سهیق.م، به دس ۱۶۲که در سال  یکاهن و قانونگذار ۶سر بن جو ـ

 .او به نام »معلم مصلوب« مشهور بوده است د،یمصلوب گرد ۷مسیالک
دوم، کاهن اعظم و فرماندار  رکانوسیق.م، در قرارگاه ه ۶۵عادل که در سال  اسیاون ـ
 .۸سنگسار شد میاورشل

 .مصلوب شد ،یالدیم ۶۶ه در سال )زلوتها(، ک ونیاز رهبران انقالب یکی ۹مناخم بن یودا ـ
ها که انتظار آن رندیگمی جهیفرقه نت نیا یرساالت مذهب یاز بررس نیمحقق گریو د زومر

در  ییحایکامالً شکل معتقدات کتاب مقدس را داشته و هر سه صورت مس  ح،یظهور مس  یبرا
که در آخرالزمان ظهور  یمبریرا به سه صورت: »پ حیها مس منعکس است. آن شانیهابرداشت

ها در کتاب دستورات آن یاند و حتوصف کرده «یروحان حیو مس یرروحانیغ حیخواهد کرد، مس 
است   یهمان نب  مبریکه مقصود از پ  ل«یاسرائ  حیهارون و مس   حیو مس   مبریآمده است: »تا ظهور پ

  که

 
 مقدس و غیر قابل لمس  ،یشده مذهب میتحر Tabu ـ۱

2- A. Michel     3- Onias II  4- Menelaus  5- Daphne 
6- Jose ben Joezer   7- Alkimos  8- Onias der Gerechte Hyrkanus 
9- Menachem ben Juda 
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اسرائیل ظاهر خواهد بنی انیاو را در م هوهیشود و شبیه موسى وصف می ومیکتاب دئوترونوم در 
  ی ایاست که در رو یتیهمان دو شخص زین لیاسرائ حیهارون و مس  حی( و مس ۱۸/۱۸ساخت )

ـ  ۱۴شده است ) دهینام یویدن یهای کاهن اعظم و فرمانرواآمده و به صورت  ایمشهور زکر
مورد بحث قرار گرفته و در   ر،یخصوص در مزاممقدس و بهدر رساالت کتاب    زیمسیح ن(. شاه۱/۴

سلطنت به او تعلق دارد و در رساله  یشده که عصا دهینام ت«یجمع ریمتون کومران هم »ام
 .به آن اشاره شده است زیدمشق ن

که بنابر معتقدات آنان در دوران آخرالزمان معلم  ردیگمی جهیمتون نت نیا یاز بررس زومر
: معلم سدینو. او میافتیدر او تجسم خواهد  حیسه مس  نیعدالت بازخواهد گشت و مشخصات ا

 حیمس  مبر،یپ تیفیشد که سه کمی شیستا یقهرمان دوران اسکاتولوژ  نیعدالت چون بزرگتر
  تیبر افراد متفاوت منطبق شده بود بر شخص  گرید  یرا که در زمانها  یروحان  حیو مس   یرروحانیغ

 رکانوسیدر مورد کاهن اعظم ه زین وسفوسی ی. حتدیگرداو به طور واحدّ منعکس می یاعال
 یمبریبر قوم خود، کهانت اعظم و مقام پ ییفرمانروا یدهد که او »سه منزلت اعالمی گزارش

الت در رساالت کومران متحول گانه معلم عدسه تیشخص نیا «را در خود متمرکز ساخته بود
دهد  ارائه شده است. زومر در ضمن نشان می  تیسه هو  نیجنبه از ا  ک یاز متون    یبوده و در بعض

( و مرد  ۶/۴۲، ۴/۵۰، ۲/۶۱، ۵/۴۹یهوه )اشعیا  هِبند رینظ یتیشخص نیهمچن عدالتکه معلم 
 .شودکنجه می( است... که متحمل رنج و الم و ش۱۲/۵۳،   ۱۳/۵۲ ایو درد )اشع بتیمص

و  بیحبقوق متعلق به این فرقه، معلم عدالت توسط کاهن ملحد، تعق ریی تفس در رساله
 شیرفقا  زند،یخاو برمی  هیکند. همه علگردد. او ضربات سرنوشت را تحمل میشکنجه و اعدام می

کنند و او را با درد و  می انت یبه او خ یجسته و حت ی دوراز او  کانشیاو را ترک و اقوام و نزد
مشکالت، او به خداوند اعتماد و اتکاء کرده و  نیی اگذارند. اما با وجود همه تنها می بتیمص

  یقو  یبلند و برج  یواری ضربات، او را چون د  نیتمام ا  انیبخشد و در مخداوند هم او را قوت می

شده آمده است: »در   دهینام 1تیفرقه که به نام هودا نیا یاز سرودها یکیدر  یسازد. حتمی

»او که خداوند چون   گریرستگاربخش متولد شود«. و در سرود د حیکه مس   یستیضربات مرگ با
. زومر د«ینمامی نیشده و مسک ریاست، ناشناس، تحق دهیخود برگز یطرح رستگار یابزار عال

 رابیس میقد انیهودیو طاعت  یمزامیر فرقه کومران، هر چند از تقو ای تی: »هوداسدینومی
  یمذهب ی که به وضوح با فضا مینکبرخورد می  ی دیجد میها به مفاه دائماً در آن  یشوند، ولمی

 در ارتباطند«. یونانیو عرفان  سمیمزدائ

  

 
1- Hodajot 
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 یراست یکه برا یادیز تیو اهم انینیاس مات یدستورات و تعل ی: »از بررسسدینومی برانت
و   فیها به تلطکه آن  افتیتوان درقائلند، می یعدالتو دروغ و بی  ایاز ر زیو پره ک یو عمل ن

... یسنگدل ا،یر ب،یاز فر زیپره مِیکه تعل یاند، در حالتوجه کرده یاخالق میساختن مفاه یدرون
پس از قرون  یآنها، حت نیآشنا بوده است. عالوه بر ازمان، ناآن هودِی عتیمعلمین شر یابر

بود که  یها عاقل کس ای نداشتند و در نظر آنو عقل رابطه یعلم قیبا فلسفه و تحق زین یوسط
. اشداعتنا بآنکه به تورات و قانون خدا بی  وانه،یو د هیاو را اجرا کند و سف نیاز خدا بترسد و قوان

 یبه شعائر معبد  انیهودی  نیند. همچنادادهمی  تیاهم  اریبه دانش و عقل بس   انینیکه اس  یدر حال
 .کردند«یم زیبر عکس از آن پره انینیتوجه داشتند که اس اریبس 

 انیرانیو ا  انینیخصوص ارتباط معتقدات اساست و به  یمنطق  ارینظر من قضاوت زومر بس   به
آن دوران عبارتند   انیو زرتشت  انینیاس  دیاز مشترکات عقا  یگرفت. بخش  دهیتوان نادرا نمی  میقد
 :از

کردند می یرا نف نیخون یقربان انینیاُرتوپراکس، اس انیهودی. برخالف یقربان تیممنوع ـ۱
دانستند. در فصل عبادت و نماز با خلوص و توجه می  کیرا به درگاه خداوند، عمل ن  یقیحق  ازیو ن

آلود کفاره داد تا رحمت گناه تیمیو عدم صم یمعاص یبرا دیکومران آمده است: با یطومارها
 ی( و بدون چربیسوزاندن ی)قربان ازیدست آورد بدون گوشت آتش نبه نیزم یرا برا وندخدا
 که خوش عدالت باشد و راه کمال  حهیرا کیلبها در احترام به حق که چون  ازیبلکه با ن ،یقربان

از جانب  نیخون یقربان ریمقدس است. زومر هم اشاره به تحقای هیمطبوع و هد یچون رحمت
 انیکه زرتشت میریاگر در نظر بگ یداند، ولمی انیثاغورثیبه ف هیها را شبکند و آنمی انینیاس
 تحت شتریب انینیتوان حدس زد که اساند میبوده هینظر نیمبتکر ا انیثاغورثیمقدم بر ف ،یرانیا

 کیها را به هم نزدآن  یادیمشترک ز  نکاِت  ن،یعالوه بر ا  رایقرار گرفته باشند، ز  گروه  نیا  ریتأث
 سازد. . می

اعتقاد منعکس  نیاز رساالت فرقه کومران ا یاری. در بس یکیـ اعتقاد به دو روح شر و ن۲
ان یو ظلمت سپاه  یکیکه فرزندان تاراند  دهینام  ال یبل  ای  طانیرا ش  یشده است. فرمانده شر و زشت

سپاه  نیاند. جنگ بدر جنگ و مبارزه وستهیسپاه با فرزندان نور پ نیو ا هنددمی لیاو را تشک
 انیزرتشت  نییباشدـ  از اصول مشهور آـ مظهر ظلمتـ  و سپاه اورمزدـ  که نور مطلق می  منیاهر

  زین انینیخواهد شد، اس روزیو سپاهش پ منیگونه که سپاه اورمزد بر اهر. همان 1است

 
  ن یدارد و مقصود از د اریمتقدم اختالف بس یزرتشت و اوستا نییمتأخر با آ یو اوستا انیزرتشت نی د ـ۱

و حکومت  سنایزرتشت. به کتاب زرتشت، مزد نییآن دوران است نه آ انی پارس نیکتاب د نیدر ا انیزرتشت
 .مراجعه شود
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غلبه خواهند کرد و تمام جهان را  یکیفرزندان نور بر فرزندان تار ،یبودند که در روز داور معتقد 
 بینص یو افتخار ابد ات یابد درخشان خواهد شد و ح یبرا یخواهند ساخت و نور اله ینوران

. در متون کومران آمده: خداوند انسان را خلق کرد تا بر جهان حکومت دیپسران نور خواهد گرد
کنند. در چشمه نور،  یاو را همراه یاو ساخت ، تا زمان داور بینص یدو روح شر و راست و کند

نور  ریام زند،یخبرمی یشر و زشت و از منبع شرارت، نسلِ ابندیپرورش می یراست ینسلها
ی فرشته اریو در اخت نندکهای نور حرکت میاست که در جاده یقلمرو پسران راست یفرمانروا

از  یقیبرداشت تلف نیدارند. اظلمت گام بر می ریپسران شرارت است که در مس  مروظلمت، قل
 اریاعتقاد بس  نیکه ا نندکمی دییتأ نیاز محقق یاریاست. بس  انیمعتقدات متأخر و متقدم زرتشت

 .باشدمی انیرانیا ییاوستا نییآ هیشب
بوده  انیرانیا نیکامل از دروغ، از مشخصات د زیو نظام و عدالت و پره یتوجه به راست ـ۳

دادند و از دروغ به شدت می تیاندازه اهمو نظام ـ بی یه ـ مظهر راستشَاِ ایشا اَها به است. آن
 منعکس است. ای هینظر نیچن کی زیکومران ن مات یجستند. در تعلمی یدور

با  ستیبامی ینیراست د است و هر تیحائز اهم اریزرتشت بس  نییـ انتخاب آزاد در آ ۴
 شیاست که قوم خو هوهی نیا هودی نیکه در د ی. در حالندیخود را برگز شیاراده آزاد، راه و ک

 نید کی تیهودیشوند.  دهیشامل حال افراد گردد تا برگز یستیباو رحمت او می ندیگزیرا برم
 انینیشده است. اس انیباشد که فقط نصیب یودائمی یمرحمت تیهو کیبلکه  ست،ین یاریاخت

 . : نندیبا اراده آزاد راه خود را برگز یستیبامعتقد بودند که می زین
شرح  شترینبوده )پ انیهودیـ توجه به عقل و دانش و اصوالً منطق و فلسفه مورد توجه ۵

 یستیبامی انیهودیکند.  لشده که به دستورات تورات عممی هیداده شد( و عاقل آن کس توج
. در 1درست و نادرست ناقص است صیبه کتاب مقدس مؤمن گردند و عقل در مورد تشخ باطناً

قادر به انتخاب راه راست هستند و نادانان  انیاست و فقط دانا یکینی هیپا ییزرتشت، دانا نییآ
 تیاهم اریبس  العهخصوص به مطو عقل و به ییبه دانا زین انینیو دروغند. اس یزشت روانیپ

با فلسفه مخالف بودند و عقل را فقط عقل خدا    انیهودی: »هر قدر  سدینودادند. والتر برانت میمی
جا مانده، به یدادند و در طومارهاعالقه نشان می اریبه فلسفه بس  انینیبرعکس، اس ۲دانستندمی
ر جّتَحَو مُ یو شعائر یآن دوران که معبد  هود ی نی. در د.. ودشمی دهید یبشرَمَ  لسوفیف نیاثر ا

 بود معرفت و عقل
  

 
 مراجعه شود.   هودی نیدر د یقیـ به کتاب تحق۱
 .کردندآنان را از فراگرفتن فلسفه منع می  هودی نی( رهبران دReformationی)نیـ در جنبش اصالح د۲
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دادند. عقل قرار می  زانیرا م  شیدانش، باطن و دل خو  یها به جاگرفت و آنتوجه قرار نمی  مورد
 قانون را بدون چون و چرا اجرا کند«. دیمختص خداست و مؤمن با

بود و اعتقاد به خداوند جبّار و منتقم و  هودی نیاز اصول مهم د یکیقصاص و انتقام  ـ۶
کومران،  مات یتوان دانست. اما در تعلآن دوران می انیهودی محدود  دیرا مُعَّرف د نیرالماکِکِرَما

ها سه اصل عشق به خدا، عشق ت و آناصول مورد نظر اس  نیو عدالت از مهمتر  یکیمحبت و ن
 نییطرز تفکر را در آ نیدانستند. ادستورات خود می هیبه بشر و عدالت را، پا قو عش  یکیبه ن

 .مینکمشاهده می زیزرتشت ن
 .شباهت دارد اریبس  انیو نظافت با آداب پارس یبه پاک ادیز اریتوجه بس  ـ۷
 یبه طور عموم  زین  تیحیپس از مس   یحت  ان،یهودی  نیبودن آن در ب  یاعتقاد به روح و ابد ـ۸

 فرقه روانینفوذ کرد. پ هودی نیدر د انیرانیا نیبرداشت از د نینبود و اصوالً ا رشیمورد پذ
پنداشتند که روح در قالب تن می نیروح اعتقاد داشتند و چن تیتن و ابد یریبه فَناپذ کومران

ارواح راستان،   یها برابند آزاد شود به باال صعود خواهد کرد. آن  نیکه از امحبوس است و هنگامی
 .بودند  ییو راستان اهورا  کانین  یشوَهرفَ  انیرانیا  نیگونه که در دقائل بودند، همان   یابد  ات یبه ح

 نیبه آن معتقد بودند از مشخصات د  انینیکه اس  فریو پاداش و ک  یآخرالزمان و روز داور ـ۹
 .1بود انیرانیا

 ینجمُ ای انتیبازگشت سئوش دیبحث شد(، از ام شتری)چنانکه پ حیاعتقاد به ظهور مس  ـ ۱۰
 .سرچشمه گرفته است انیپارس

  قت یشد و در حقمی شیستا دیکومران، طلوع خورش تیجمع یِصبحگاه یدر دعا ـ ۱۱
 یرانیا شهیکه ر دیگردنور در معتقدات آنان مشاهده می شیو ستا دینوع احترام به خورشکی

 داشت.
 

وجود   یاریمشترکات بس   زین  هیاول انیحیو مس   انینیو آداب و رسوم اس  دیافکار و عقا  نیدر ب
 :مینکها اشاره میاز آن یداشته که مجمالً به برخ

با آنچه در  اریکردند بس می یرویها پاز آن انینیکه اس یو اصول اقتصاد یزندگ وهیش ـ ۱
 یشده، شباهت دارد. در بعض  انیطور غیرمستقیم ببه  هیاول  انیحیمس   یکتاب اَعمال رسوالن، برا

آزاد   سمیکمون  کی  یو اجرا  شیصورت اموال خو  لیموارد مانند موظف بودن اعضاء فرقه به تحو
  کامالً 

 
 .مراجعه شود هودی نیدر د یقیزرتشت و تحق یباره به کتابهادر این  ـ۱
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 یکه اموال خود را به درست  ره،یفسَو    ایانکند. سرنوشت حنَمی  قیکتاب تطب  نیا  یگزارشها  با 
شود، قابل تطبیق است. کومران استنباط می  ی(، دقیقاً با آنچه از طومارها۱/۵گزارش نداده بودند )

اقتصاد  کیبه  هیاول انیحی( مس ۳۲/۴، ۴۳/۲خصوص به ۱/۶شود )در می تیبنابر آنچه روا
به صراحت آمده است که: »تمام   گرید  یاند. در جامعتقد بوده  انینیجامعه اس  هیآزاد، شب  یاشتراک

فروختند و به نسبت خود را می  ییبودند. مال و دارا  کیشر  زیبا هم متحدّ و در همه چ  دارانمانیا
خود را از  ییدارا چکسی»ه نی، همچن(۴۴/۲ـ ۴۵) «کردندمی میخود تقس  نیاحتیاج افراد در ب

مال و  ریبه تحق ی(. حت۳۲/۴بودند« ) کیشر گریکدیدانست، بلکه همه در اموال آن خود نمی

، لوقا   ۲۱/۱۰،  ۸/۶، مرقس ۲۱/۶،  ۲۱/۱۹،  ۹/۱۰ ی. مت1اشاره شده است زین لیثروت در اناج

۲۹/۱۲ . 
داشته   تیطعام آنقدر اهم نیاست. ا انینیاز مشخصات بارز اس یو اشتراک یطعام عموم ـ ۲

بارها به  زیرسوالن ن ی. در کارهاافتندیکه نوآموزان، پس از دو سال اجازه شرکت در آن را می
شام   یشد، اشاره شده است. حتکه با دعا آغاز و با دعا ختم می یجمعو دسته یطعام عموم

شباهت دارد.   انینیاس  یطعام عموم  نیبا ا  اریشراب بس   دنینان و نوش  دنیو بر  انیحیمس   ۲قدسم
پرداختند و در شد و پس از ذکر دعا به طعام میمی سیتقد یابتدا نان و شراب از طرف روحان

به نام سفره  یخاص یاز طعام عموم یطومار حت ک یکردند. در مراسم مجدداً دعا می نیا یانتها
کردند و آن  شرکت می لیاسرائ حِیهارون و مس  حِیبُرده شده که در آن مس  نام ییحایس مقدس م

مجلس  نیها در اآن  قتیبا آنان باشد. در حق حیمس  رده،کبوده است که خداوند اراده می یزمان
 انیحیدر طعام مقدس مس   ه،یاول  تیگونه که به اعتقاد روحانکردند، همانرا تجسم می  حیوجود مس 

 کنند. القُدُس شرکت میو روحُ حیمس  زین
جامعه  ک یها خود را که آن  دیآبرمی نیهای رسوالن و عملکرد آنان چننامه یـ از بررس۳
  ی کردند که در آن به جامی  هیتوج یو معبد روحان سایخود را کل تیدانستند و جمعمی یروحان
کومران  یطومارها ررا د یبرداشت نیچن کینمودند. دقیقاً می میتقد یروحان ازین ن،یخون یقربان

 جهیمشهور خود درباره مدارک کومران به این نت یاز بررس ۳. ماتیو بلکمینکمشاهده می زین
و متون کومران   د یرا در عهد جد  یمورد ما حتى اصطالحات و جمالت مشابه  نیرسد که در امی

 .ندکمی هیی کومران را توجو جامعه هیاول یسایکل ادیشباهت ز ۴نیو سلو مینکمشاهده می
توجه به عهد جدید )میثاق  ان،ینیو اس انیحیمس  ات یاز موارد جالب اشتراک نظر یکی ـ۴

  بشارت ـ که ای لیوجود آورده و نام انجرا به سایمعتقدات کل یاصلی هیاست که اصوالً پا (نینو

 
 .مراجعه شود خیاز نظر تار یسیدر فصل پنجم، موضوع ع انی ـ به گزارش لوک۱

2- Eucharist   3- Mathew Black    4- G.E. Selwyn 
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اعتقاد سرچشمه گرفته است. در   نیاز ا  ـباشد  با خداوند می  دیجد  یمژده ظهور عهد  مقصود
خود را    یحت  انینیاس  مید یطوری که دبه  م،یکناعتقاد را مشاهده می  نیا  زیسراسر متون کومران ن

 .دقت و تامل است یجا اریتطابق بس  نیخوانند و اشه( میدخ تینو )بر ثاقیم روانیپ
 یو زود رنج.. تورات متک نیکه متون کومران به خداوند قهّار و منتقم، خشمگ میدید ـ۵

 ماتیتعل هیپا یشده و عشق و محبت و دوست هیبه رحمت و بخشش خداوند تک اریو بس  ستین
در   یو انسان دوست یاصول اخالق تیمنطبق است. رعا زین لیاناج مات یبا تعل نیآنهاست و ا

 .کومران مشترک است قهو معتقدات فر تیحیمس 
از انجام   انیحیمس   زیبا پره  ان،ینیاس  یاز سو  یشعائر معبد  یعدم شرکت در معبد و اجرا ـ۶
 .مشابهت دارد هودی نیشعائر د
 دیبا غسل تعم  نیدر جرگه مؤمن  رشیاست و پذ  انیحیآداب مس  نیاز مهمتر  دیغسل تعم ـ۷

نو و شرکت   ثاقیورود به م  یغسل توبه، خود را برا  ایو    دیبا غسل تعم  زین  انینی. اسردیپذانجام می
 :سدینوفصل می نیگیری از اساختند. بلک در نتیجهآماده می کانیدر مجمع پاکان و ن

 یدیکردند، واقعه جدرا اجرا می دیی  کومران شعائر غسل تعماعضاء فرقه نکهیا کشف»
( تیحی)آغاز مس دیدر دوران عهد جد یهودیاز فرق  یاریبود که بس یکار نی. استین

شعائر در ارتباط با توبه و ورود    نیباشد آن است که امی   دی. آنچه تازه و جد1دادندانجام می 

و آماده  (کومران بوده تیکه مقصود همان جمع نینو لیاسرائ کینو )و  ثاقیم کیبه 
 «. گرفته استمی صورت الوقوعقریبُ  یاله  یشدن به داور

اندازد که می ییحی دیدرباره تعم دیروایات عهد جد ادیشعائر ما را ب نیاو معتقد است که ا
 لیاسرائ  میگرفتند. مفاهمی  دیو غسل تعم  ردندکجمعی از گناهان خود توبه میدسته  میمردم اورشل

 انینیو اس  انیحیمس   نیاست و ب  یاسکاتولوژ   میجامعه نو، مفاه  کیبه    لیو تبد  دیتوبه و تعم  ن،ینو
 .باشدمشترک می

 انینیبا اس  شانیهستند که روش زندگ  هیاول  انیحیـ مس   یهودیو فقرا،    شیدراو  ای  ۲میبوناِ ـ۸
 اند،دهینام میبیونخود را بارها اِ انینیاس زیکومران ن یشباهت داشته است. اتفاقاً در طومارها

 نکه فرقه کومرااند دهیرس جهیبه این نت ۳شریپروفسور ت  رینظ نیاز محقق یاریبس  لیهمین دلبه
  :اما زومر معتقد است اند،دهیناماند که خود را فقرا میبوده انیحیـ مس  یهود یهمان  قت یدر حق

  

 
 دیرا تجد هوهیبا  ثاقیم ،یخون قربان دنیاُرتودوکس و اُرتوپراکس بنا به دستور تورات با پاش انیهودی البته ۔۱

 .ستین دیاز غسل تعم یسخن  ماتیتعل نیکردند و در امی
2- Abionim    3- Prof.J.L. Tei[s]cher 
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 یآنکه به نشانها  یاند .... برافرقه کومران به خود نام اِبیونیم داده  ریتحت تأث  انیحیـ مس   یهودی 
  د یبا میابیترین شکل آن دست ترین و سادهصورت خالصبه انینیو اس هیاول تیحیاشتراک مس 

در طول  تیحیبزرگ مس  یسای. چون کلمیریآنان کمک بگ د یو از عقا میبه اِبیونیم مراجعه کن
جامانده، که درباره ِابیونیم به یمحدود یگشته است، گزارشها اریدچار تحوالت بس  مانز

روند. به شمار می هیاول تیحیفرقه کومران و مس  وجه اشتراک یبررس یترین منابع ما برامعتبر
 میاورشل یرانیکه پس از وبودند هنگامی ونیدهندگان حوار راث یو م یگروه که پدران واقع نیا

 نیاز ا انیحیبردند و مس  گریهای دنیرا ترک گفتند شعائر و معتقدات خود را به سرزم نیفلسط

 .1اندگرفته شهیگروه ر

و  نیپاولوس است که تجرد را تحس  روانیمعتقدات پ هیی ازدواج، شبدرباره انینینظر اس ـ۹
 غیازدواج را تبل یعموم تیکردند، بدون آنکه ممنوعبا زنان را منع می یی شهوانرابطه جادیا

نام دارد درباره طالق  ۲فرقه که حلخت مات یاز تعل یکی: جالب است در سدینو. بلک میندینما
همان عبارات  یحت ند،کمی قی( آمده تطب۶/۱۰شود که با آنچه در مرقس )ذکر می یاتینظر
 ازدواج با برادرزاده و خواهرزاده و منع ازدواج با زنِ  میتحر نیبه کار برده شده، همچن زین لیانج

کردند ـ در مرقس می  قیشوت   یحت  انیس یو فر  رفتندیپذآن را می  یهودیاز فرق    یکه برخ  ـ  برادر
 . ۱۷/۶دهنده منع شده است  دیتعم یایزبان یح زا

از آن سخن گفته شد ـ   شتریراه نور و راه ظلمت و پسران نور و پسران ظلمت ـ که پ ـ ۱۰
و  وحنایهای مشترک است. در انجیل یوحنا و نامه هیاول انیحیو مس  انینیدر معتقدات اس

  ودا،ی ثاقیمانند م)از کانن خارج شده  فیکه به نام آپوکر هیاول انیحیخصوص در رساالت مس به
 یبر راست  اریبس   هیتک  نی. همچنمیکنها را مشاهده میبرداشت  نیا  ریرساله هرماس...( نظ  داکه،ید

،   ۱۳/۱۶،  ۱۷/۱۴است  انینیاس ات یمشابه نظر ودشخصوص در انجیل یوحنا تکرار میکه به
۲۶/۱۵ . 

و روز   حیالوقوع مس اعتقاد به ظهور قریبُ   ان،ینیو اس  انیحیاصل مشترک مس   نیمهمتر ـ ۱۱
بود که پس از کشته شدن   تیجمع نیا انگذاریفرقه کومران، معلم عدالت بن نیاست. در ب یداور

 گشتبه انتظار باز زین انیحیگونه که مس ظهور کند، همان  ستیبامی حیصورت مس مجدداً به
 .مصلوب بودند حیمس 

 نیمعتقدند ا نیاز محقق یاست که برخ یبحد لیاناج یسایشباهت معلم عدالت با ع ـ ۱۲
  دو،

 
 .درباره اِبیونیم مجدداً بحث خواهد شد ـ۱

2- Halakhots 
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ند. معلم عدالت چون اباشند که در دو زمان به دو صورت وصف شدهمی تیشخص کی
  دهیکرده و زجر کش  بتییهوه »اشعیا« تحمل مص دِبشود، او چون عَمی سیتقدحدّ یب یس یع

همه او را ترک  یریکشته شده و مجدداً بازخواهد گشت، در موقع دستگ ایاست، او هم مصلوب 
و   1اند، در اعدام او کاهن اعظم شرکت داشته و او را محکوم کردهدست دشمنان سپردهکرده و به

مشخصات در معلم عدالت و   نی... همه اهنددمی لیرا تشک یتیاو جمع دانیپس از مرگش مر
 یادیز  ت قایتحق یس یاو با ع  ریی معلم عدالت و تشابه چشمگاناجیل مشترک است. درباره حیمس 

نوشتار  نیها از موضوع ادارد که بحث در آن  یاتیباره نظرخصوص در اینشده است. زومر به
های کومران و و فرقه تیدو هو نیا نیشود که امروز ارتباط بقدر اشاره میخارج است. همین

 .ستیوجه قابل انکار نهیچبه هیاول تیحیمس 
بردند، ها که در صومعه به سر میاز آن ریکردند و غنمی یشهر زندگ کیدر  انینیاس ـ ۱۳

داشتند و یبرنم یزیها با خود چها در مسافرت در نقاط مختلف پراکنده بودند. آن زیای نعده
 ن،ی. محققستندیزاعضاء فرقه برادروار می نیشدند در بنداشتند و هر جا وارد می یبارکوله

شود تا در نقاط مختلف پراکنده شوند داده می  ونیبه حوار  یسیع  از زبان  لیرا که در اناج  یدستور
 نیو مرقس( اقتباس از ا یمت نیهمچن ،۳/۹ ، ۱/۱۰با خود بردارند )لوقا  یباربدون آنکه کوله

 دانند. می انینیرسم اس
  .۳۳/۵ یاست. مت دهیمنعکس گرد زین لیاز سوگند خوردن در انج  زیـ پره ۱۴
صورت به  زین  انیحیاستان در معتقدات مس ر  یابد  ات یخصوص حروح به  تیابداعتقاد به  ـ  ۱۵

 .شودمی دهید ح،یبه مس  نیمؤمن یابد ات یح
 نیگونه که اخصمانه بود، همان انیحیو مس  انینیبا اس هودی یمعبد تیرابطه روحان ـ ۱۶

 .داشتند نهیبا آنان ک زیها نفرقه
 یهودیو نه    انینیرفت که نه اسبه شمار می  انیهودیم  لّ سَ مُ  فیاز شعائر و وظا  یکیحج   ـ ۱۷

 .کردندبه آن عمل می انیحیـ مس 
 یدر حال ک،یبود نه عمل ن مانیف ارّ عَمُ یشعائر یاُرتوپراکس، تقوا انیهودی نیدر ب ـ ۱۸

دادند  می  تیاهم  اریو تواضع بس   یبرادر  مت،یو مال  یعدالت و آشت  ،یکیبه محبت و ن  انینیکه اس
انسان است، نه   یشعائر برا  زین  لیگونه که در اناجدانستند همانمی  مانیو ا  یتقو  یهیو آن را پا

است. به  یسیع مات یتعل هی... پایکیشعائر. محبت و عدالت، گذشت و تواضع و ن یبرا نسانا
  خصوص

 
 اند.کرده   ه یتوج  ی( مکابمونیکه معلم عدالت را محکوم کرده همان سمعان )س  ی کاهن  ن،یاز محقق  یاریبس ـ۱
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 اریبس  یس یهای عشده به موعظه ادیفرقه کومران  یعمل ماتیکه در بند هشتم تعل یدستورات 
 .1د شباهت دار

پدران   نیب  هیخصوص در قرون اولـ که به  یحیمس   تیمعتقدند رهبان  نیاز محقق  یبرخ ـ ۱۹
 .فرقه اقتباس شده است نیاز ا ـمورد پسند بود  اریبس  تیحیمس  نیو مقدس
 جیرا انیهودی نیدر ب یرساالت  نیمنتشر شده بود و همچن یمسیحیت رساالت  لیدر اوا ـ۲۰

  نیها زده شد. ابر آن فیمهر باطل آپوکر یهودیو  یحیمس تیبود که بعدها از طرف روحان
و کانن   یحیمس   ات یدر ادب  ۳... وخیدوازده ش  ثاقیکتاب خنوخ، کتاب م  ،۲یمعراج موس  ریها نظنوشته

دست آمد به ییهارساالت نسخه نیکومران از ا یاند. در طومارهاگذاشته ریأثت  اریبس  تیحیمس 
ها، فاقد بخش  یها در بعضنسخه  نیاند، اما ابوده  زین  انینیها مورد نظر اسشد آنکه مشخص می

مثال، کتاب  یوجود داشته. برا هیاول تیحیجا مانده از مس های بهبود که در دستنوشته یمطالب
ترجمه و منتشر کرد.  ستمیقرن ب لیدر اوا یس یرا چارلز محقق مشهور انگل وخیشدوازده  ثاقیم

روشن  هایبردگدست نیشد، ا افتیای نسخه زیکتاب ن نیکومران از ا یکه در غارهاهنگامی
اند. حدس زده  یالدیم  ۱۰۰ملحقات را سال    نیزمان ا  ،یبه نام تور  یگری. چارلز و محقق ددیگرد

مشکل  اریجمالت را بس  ریو تعب هیمخدوش شده بود که توج یقطعات  لزدر نسخه چار نیهمچن
ی معلم عدالت خصوص دربارهمطالب ـ به نیا ککومران در یکرد و پس از کشف طومارهامی

به   دیدر عهد جد یـ روشن شد. اشارات  مانیمجدد مؤمنین با آب و ا دیو قتل و بازگشت او و تعم
رساالت   نیرساند، ا( که می۱۴و    ۹  هودایو خنوخ شده مانند نامه    یهای معراج موسمطالب کتاب 

ی شود، که در مجموعهبه کتاب مقدس می  یاشارات   لیاند. در انجبوده  دییمورد تأ  تیحیدر آغاز مس 
طومارها  نیا که در یدر حال افتیتوان موارد استناد شده را نمی  نیا سا،یکل رشیمورد پذ یِکنون

 .شوندمی دهید
 روانیگردد که همراهان و پمی  دیدهد و از زبان او تأکنمی  تیبه خانواده اهم یس عی ۔ ۲۱

 میتعل یس یع نی(، همچنگرید لیو اناج ۴۶/۱۲ یمن خانواده من هستند، نه مادر و برادرانم )مت
  زین انینی(. اس۲۶/۱۴را بردارند... )لوقا  ب یخانواده را رها کنند و صل دیمن با روانیکه پ هددمی
  .قائل بودند تیاز خانواده اهم شیفرقه خود ب یبرا

 
ساختن   نیعدم توجه به شعائر و جانش ،یدستورات اخالق زین دیاز تبع شیپ یِاسرائیلبنی  اءیدر تعلیمات انب ـ۱

مورد    ماتیتعل  نیا  ،یهودیدر جامعه اُرتوپراکس    یمورد توجه قرار گرفته، ول  ،یو انسان  یها با محاسن اخالقآن
 .مراجعه شود هودی ن یدر د یقینظر نبوده است. به کتاب تحق

2- Das Himmelfahrt Moses 

 Die Test. d . 12 Patriarch [ ؟یدوازده حوار لی انج  نیهمچن] ـ۳
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ها زلوت  یشود، ولمخالفت می یهودی ونیروحان ای انیس یو فر انیدر اناجیل با صدوق ـ ۲۲
ُبرده   نام  یس یع  ونی)شمعون زلوت( در شمار حوار  ییفدا  کی  یو حت  رندیگمورد اعتراض قرار نمی

لقب بوانرجس )پسران رعد( به آنان    یس یرا که ع  وحنای(، عالوه بر او یعقوب و  ۴/۱۰یشود )متمی
ها  زلوت  یرابطه داشتند و حت انییبا فدا زین انینی(. اس۱۷/۳اند )مرقسخوانده انییاز فدا زیداد، ن

 دانند.می انینیرا منشعب از اس
 ی(. در طومارها۱۷/۲شود )می  دهینام  انیهودیکاهن اعظم    حیمس  ان،یی عبرانـ در نامه  ۲۳

 .است یواقع لیکومران، معلم عدالت کاهن اعظم اسرائ
و  یگوهر زشت ایمعلم عدالت، ضد خدا  ای حیاز ظهور مس  شیمعتقد بودند پ انینیاس ـ ۲۴

آشوب بودند.  نیالوقوع اها در انتظار ظهور قریبُجهان خواهد پرداخت. آن بیفساد به تخر
از بازگشت پسر انسان )پاروسیا(  شیهمان دجال، پ ای حیاعتقاد داشتند که ضدمس  زین انیحیمس 
شده و عامل  یرانیهم اشاره به این فساد و و یس یرا فاسد و خراب خواهد کرد. از زبان ع ایدن
 .۱۴/۳ مرقس ،۳٫۲۴ یبُرده است. مترا نام  1یرانیو

خصوص به  انیلیداده شده و انج  تیاهم  اریبه کتاب اشعیا بس   تیحیـ در رساالت کانن مس   ۲۵
  ی اند و حتقائل بوده یادیکتاب ارزش ز نیا یبرا زین انینیکنند. اساستناد می ادیبه این کتاب ز

کومران  یاست ـ در طومارها قیاثر موجود از عهد عت نیمتریکه قدـ نوشته از آن دست  کی
 .دست آمده استبه

شرکت در حکومت خدا، خود را آماده ساخت   یبرا یستیبامعتقد بودند که می  انینیاس ـ ۲۶
 :فرقه آمده است مات یتعل ۱۲. در ماده افتیو تحول 

های عدالت را و همه راه  دیکن  یها را نورانانسان  ی. دلهانیزم  یاست راه شما در رو  نیا»
فروتن، متحمل،   ی. روحدیها را به قضاوت خدا متوجه سازو آن دییدر برابر آنان هموار نما

ی به عقل و هوش و فراست، قدرتمند که به همه  یو پرلطف و مرحمت دائم، متک  میرح
ها و با  ی بت و نفرت از همه  یاست... پاک ی اعمال خدا آشنا و به رحمت فراوان او متک

 ...«. افتنی ذکاوت و تواضع تحول

 ،یمحاسن اخالق  هیاست که تحول را بر پا  لیبه اناج  هیکامالً متفاوت با تورات و شب  یانیب  نیا
 . ۲نددامی یشرط رستگار

  تیعضو جمع دیبا ایدهنده را  دیتعم یایحیاند که کرده نیقیتقریباً  نیامروز محقق ـ ۲۷
  

 
1- Gereuel 

 د.مراجعه شو هودی نیدر د یقیـ به کتاب تحق۲
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را  ییحیکرد. زومر،  هیفرقه توج نیا یفکر ی در فضا افتهی میآنکه او را تعل ایدانست و  انینیاس 
 شیخو  روانیتعلق پ  یرا مبنا  دیظهور کرده و تعم  یصورت نبداند که بعدها بهمی  انینیاز اس  یکی

 دهیامن ییحی دیتعم ت،یحیاست ـ در کانن مس  انیحیمس  دیتعم هیـ که پا دیتعم نیقرار داده. ا
 :سدینوشده، زومر می

 رابی س انهیکه از همان روح و شوق صوف میریبپذ دیبا می ندان ینیرا اس ییحی  روانی پ اگر»
  نیی آن است. ادنباله  یسیرا فروزان ساخته که جنبش ع یآنان آتش مبریپ ی اند و نداشدهمی 

مشتعل ساخت   نیو او آن را در فلسط دیدر کومران روشن گرد ییحیاز  شیقرن پ کیآتش 
  ی سیپراکنده شد. در همان زمان از ظهور ع نینو یمنطقه با درخشش نیو سپس در سراسر ا

به  لیاز جل یسی . عرددگمسلم می  یارتباط او با یحی زی دهند و در همان گزارشها نگزارش می 
کند...   شیاو را آزما  طانیرود تا شمی   ودای  ریدهد و سپس به کو  دیاو را تعم  ییحیتا    دیآ یودا می 

درباره    ایاشع  اناتیاعتراف به گناه، انتظار حکومت خدا و بازگو کردن ب  د،ی توبه، تعم  یمؤعظه برا
ی  ـ همه   زدیخبرمی   مبری پ  یکه از آن ندا  ریو کو  ابانیب   ی حت  هموار ساخت و  د یراه خدا ـ که با

 «. اندازدکومران می  تیجمع ادی ما را به 

 یهودیو    انینیاس  نیاز عوامل مشترک ب  یاریبس   نیو محقق  ستیزومر در برداشت خود تنها ن
همان   ا ی انیحیـ مس  یهودی: »رندیگمی جهینت تیحیکانن مس  مات یتعل یو حت هیاول انیحیـ مس 

 دیآنکه با ایاند و وجود آوردهرا به تیحیشکل داده و مس  رییاند که در طول زمان تغبوده انینیاس
ی از کشف طومارها شیپ یحت هینظر نیدانست«. ا تیحیمس  شهیفرقه کومران را منبع و ر

بود، وجود داشت.   میقد سندگانین منحصر به اشارات نوکه اطالعات دانشمندا یو زمان کومران
  یگریو د  1باردت   شیدریهای کارل فربه نام  ات یمثال، در قرن هجدهم دو عالم مشهور اله  یبرا

دانست.   تیحیمس ی  شهیمبنا و ر  دیرا با  انینیاس  یمعتقد شدند که فرقه  ۲ینیونتور  شینریکارل ه
 یاستعداد شگرف ینام گرفت و دارا یس یرا که بعدها ع یکودک انینیحتى معتقد بود اس ت بارد

مخصوص   یپسربچه را با داروها  نیم کنند. الَاو را عَ  هودی  تیکردند تا در برابر روحان  تیبود، ترب
ساختند.  میدهنده، روانه اورشل دیتعم یایحیاو  ییاند و به اتفاق پسرداجسم و روح پرورش داده

خوراندند که به ظاهر  ییبه او دارو شتریپ یمصلوب شود، ول یس یتا ع ختندیبرانگ یلیها وساآن
نشان  روانشیبه پ جسد او را گرفتند و او را به حال آوردند و او را انینیاس د،یرسمرده به نظر می

اعالم   یس یها سپس افکار خود را که به وسیله عگردند. آن  یسیع  زیها معتقد به رستاخدادند تا آن 
است که در اغلب رساالت کانن آمده و به نام  ییهمانها ات ینظر نیکرده بودند منتشر ساختند. ا

داشته  یکرده، سع حیصفحه تشر ۴۰۰۰که در  هینظر نیثبت شده است. باردت با ا تیحیمس 
  یس یاثبات کند ع

 
1- Karl. Fr. Bahrdt   2- K.H. Venturini 
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صفحه نوشته و تقریباً همان   ۲۷۰۰ادعا  نیاثبات ا یبرا ینیبوده است. ونتور انینیاس یفرستاده
 .باردت را اعالم کرده است ات ینظر

قرن  کیاز  شیاتکاء اطالعات ناقص گذشته، ببه زین یرنان مورخ و محقق فرانسو ارنست
کتاب خنوخ،  ریفرقه نظ نیدانست و رساالت مورد توجه ا انینیرا منشعب از اس تیحیمس  شیپ
 قیعهد عت  نیل بها را پُخواند و آن  تیحیمس   ات یادبی  هیرا پا  وخیدوازده ش  ثاقیم  مان،یسل  ثاقیم

و پدر او را  انینیرا عضو فرقه اس یس یقرن نوزدهم، ع یس یمحقق انگل 1. هنلدید نامیو عهد جد

و حالت   تیرهبان دیکرده و لباس سف یکینزد میلسه با مرکه در حال خَ دینام ینیراهب اس کی
تمام   ،یس یمرد را در او القا کرده است، پس از تولد ع  نیالقُدُس بودن اتصور روحُ  م،یمر  یعادریغ

 انجام گرفته است. انینینظر و دستور اس ااعمال او ب
 اتیها با ادبآن ات یمحتوی سهیکومران و مقا یطومارها یولز دانشمند معاصر پس از بررس

کامالً    دیها را باوجود دارد و آن   یدو فرقه شباهت فراوان  نیا  اتی: »در نظرردیگمی  جهینت  یحیمس 
معتقد  ۲ست«. کولمانبا هم مشابه ا نابعم نیاز جمالت در ا یاریبس  یهم وابسته دانست. حتبه

 شهیکه در آن ر هد دو اَسراری را ارائه می یرمز سمیودائیاز  یکومران، حالت یاست که فرقه
 انیحیفرقه و مس  نیمعتقدات ا ریو چشمگ بی. او از تشابه عجافتیتوان را می هیاول تیحیمس 
در حال   انینیاس  یکه وقت  ردیگمی  جهیخوانده شدند ـ نت  نیـ که بعدها منحرف و خارج از د  هیاول

 :سدینوبلک می ها را گرفتند. آن یجا هیاول انیحیزوال بودند مس 
  ییابتدا  ی سایو اعمال و رسوم فرقه کومران و کل  د یعقا  ن یب  ی جالب  ار یو بس  ن یهای نوشباهت »

های  در شمار نام  یهودیفرقه  نیگردد. اخصوص در کتاب اَعمال رسوالن مشاهده می و به
  ن یاست. همچن دیهمان عهد جد یونانیبرد، که به را به کار می نینو ثاقیم اصطالح خود

که در   یگروه بوده، همان اصطالح نیا ی برا ی گری ( نام خاص دشیفقرا )دراو ایاِبیونیم 
  گریبه د زیبه کار برده شده است. بعدها ن یحیمس هی های اولئتیه یبرا انیهای غالطنامه 

 اند«.  را دادهاِبیونیم  نام ن یهم  انی حیـ مس یهودی
و شعائر فرق  دیکه درباره عقا یدیکومران و اطالعات جد ات یمعتقد است: »کشف تیآلبرا

 یبه کل تیحیهای ما را درباره مس دست آمده است، برداشتبه الدیاز م شیدو قرن پ یهودی
 متحول ساخته است«.

 کیکاتول  یسایبه کل  تگاناز وابس   یادیز  سندگانیو نو  نی دهد که چگونه محققزومر شرح می
و  سایکل  یکنون  میبوده نه تقو  انینیمتعلق به اس  ،یسیدوران ع  یمذهب  میکه تقواند  رفتهیامروز پذ

 یمعاصر با بررس یحیمحقق مس  ۳. اشتندهال ندکمی دییدو فرقه را تأ نیبرداشت قرابت ا نیبا ا
  لیدر آغاز تشک انینیو اس هیاول تیحیمس  نیرسد که: »اختالف بمی جهیمفصل به این نت

 
1- Hennel   2- 0. Cullmann   3- Kr. Stendhal 
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بوده است.  ییحایبینی آخرالزمان و انتظار مس در شکل پیش یاختالف نسب کیفقط  ت،یحیمس  
 کسانیها  آن  دیجا که اصول و عقاآن  یجلوتر بود. حت  انینیمرحله از اس  کیدر    تیحیمس   یسایکل
و ها دهیا نیی انتظار تحقق اشود، بلکه فقط درجهمشاهده نمی یدر طرز فکرشان تضاد ستین

 یکنون تیحیمس  شینظر بود، متفاوت است«. اشتندهال تشوها مورد و کمال آن انیاآنچه در پ
    :که هددرا مورد انتقاد قرار می

  کی تیحیدر مس ندیکنند تا اثبات نمامی تیفعال نی کوشش خود را متوجه ا نیبزرگتر»
و  تیحیمبدع مس یسیاز آن سابقه نداشته و ع شی وجود دارد که هرگز پ ینیقالب نو

 دیاست. در عهد جد شیبا حق محفوظ خو ازِیآن و حافظ و نگهبان اختراع و امت یسایکل
ها را اصیل جلوه دهند و آن  زیاست که همه چ حورم  نیبر ا سندگانیتمام کوشش نو زین

توان حدس زد که تا چه حدّ اعتبار  ارائه کنند. مشکل می اءیبینی انبو مطابق پیش میرا قد
جامعه و   کیچون  ت یحیکه مس ی وابسته باشد. زمان  دیبه اصالت و بداعت آن با تیحیمس
مشخصه ابداً  نیا فتشکل گر تیهودیدر آغوش  ،ینظام فکر کیو نه  ییسایکل ئتیه

قدر سالمت  آن تیروحان و از نظر منش تیحیبود که مس دواریام دینبود. با تیاهم یدارا
کومران  یاست که طومارها یه ی. بدابدیو تولد خود را در ییدایپ طیباشد که از نو شرا

 ییجا ما را به ادیز اریگسترش بس نیا یبخشد، ولرا توسعه می تیحیمس هیو پا نهیزم
 یدو فرقه، تصور نادرست اصالت قطع  نیا  میکند که در اثر توجه به شباهت عظمی  تیهدا
  حیمس یو زندگ تیشخص  یهای واقعهیاز پا ینیو درک نو میرها ساز یرا به کل تیحیمس
 م«یآور دستبه 

در  یبلکه حت ست،ی ن دیجد هینظر کی انینیاز اس تیحیگرفتن مس شهی: »رسدینوزومر می
بوده  عیشا اریخصوص در جمع فالسفه ـ بس افکار ـ به ریو تنو یقرن هجدهم و دوران روشنگر

کامل  یکوشند عدم وابستگمی کیکاتول یسایوابسته به کل نیاز محقق یاریاست«. هرچند بس 
  ی شخص یکومران حت یپس از کشف طومارها یارائه دهند، ول انینیرا به اس تیحیو مس  یس یع

 :سدینومی ۱۹۵۷در سال  1لویچون پدر دان یروحان

 یفضا ییشناسا یاست که اکتشافات کومران در کوشش برا نیا گرید داریپا جهینت»
کند، که های ما را حل میاز پرسش یقابل توجه  اریتعداد بس ت،یحیمس ییدایبالواسطه پ

بودند. انتظار   ده یها موفق نگردتاکنون به حل آن  یحیو دانشمندان مفسر مس نیشارح
که ارائه خواهند  ای  سهیمدارک و امکان سنجش و مقا  نیا  یتمام  ریو تفس  هیرود که توجمی

  ن یتوان ادعا کرد که امی لیهمین دل. به دیفزایگشوده باز هم ب یداد، بر تعداد معماها
  «. تاکنون به عمل آمده است  نهیزم نیبوده که در ا یاکتشاف نیمهمتر

 
1- Danielou 
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( وجود دارد  انینی)اس یهودی دی : »هرچه در عهد جدردیگمی جهیدانیلو نت هیاز نظر زومر
 لی( به آنگونه که در انجیس ی)ع  یلیآن است. استاد جل  یگشاو راه  یحیمس   د یکننده عهد جداعالم

کننده و تجسم زنده یآورصورت تعجبموارد به یلیرسد که در خنظر میشده، به هیما توج یبرا
عدالت باشد. او همچون آن استاد، ندامت و توبه، فقر، تواضع، عشق به همنوع و عفت و  ممعل
من  یُکه به  یبه مفهوم و صورت  یول ردکمی هیرا توص یموس نیرا موعظه و چون او قوان یتقو

مانند او،  نیهمچن (شوداعالم می نیقوان نی)ظهور او تکامل ا ابدیمی تیاشراق او تکامل و قطع
جهان که کاهنان به  و رستگاربخشِ یمنج حِیخداوند بود، مس  حیو مس  دهیبرگز زیاستاد ن نیا

سازد، که توسط المقدس را محکوم میمخالفتش برخاستند و محکوم به اعدام شد. او هم بیت
 زی(. او نیس یشود )هم پس از معلم عدالت و باألخره بعد از عتصرف و نابود می انیروم

شود می ییسایمعلم هم مؤسس کل نیخواهد بود و ا یدر روز داور تالقُضات دادگاه عدالُ قاضی
 زین تیحیمس یسایدر انتظار بازگشت پرجاللش بودند. شام مقدس در کل اقیبا اشت روانشیکه پ

شود. در هر دو می  تیهدا  یرهبر مذهب  کی  یاست که از سو یدر شمار آداب اصل  انینیمانند اس
و محبت به   یاتحاد و هماهنگ سایچون اسقف وجود دارد و هدف هر دو کل یناظر اعل کیفرقه 

شوند. می کیروند که همه در اموال فرقه شرمی شیپ ییتا جا یها در هماهنگنوع است. آنهم
 اریاشتراک بس  میریاشاره شد ـ اگر در نظر گ یطورکلبه یکه برخـ ها را شباهت نیتمام ا
کند که  خود جلب توجه میبهپرسش خود نیا س. پمیابیدو فرقه درمی نیا نیرا ب یتوجهجالب
 ریرا تحت تأث یگرییک دبر هم تقدم دارند و کدام یحیو مس  یهودیدو فرقه  نیاز ا کیکدام

  ش یپ  ۶۵معلم عدالت در حدود   را،یپرسش بدون تأمل مشخص است ز  نیقرار داده است. پاسخ ا
مصلوب  ی الدیم ۳۰در حدود  یرناص یس یکه ع یجهان رخت بربسته، در حال نیاز ا الدیاز م
 است«. دهیگرد

 جهیکومران به این نت یآن با طومارها سهیو مقا دیعهد جد یپس از بررس روبرتسون
 رسد:می

 یگذارپایه یکه برا  ی خیاز تار شیقرن پ کیتقریباً  انینیآن است که اس تیواقع»
اند که توسط کاهن ـ شاه کردهمی  شی»معلم عدالت« را ستا کیشده  تیروا تیحیمس

ها بازگشت معلم عدالت و آن نیاست. عالوه بر ا هشکنجه و کشته شد  ب،یتعق یحشمون
کند، انتظار   یداور  نیدروغ انیلیخصوص اسرائی ملل و به را که بر همهای دهیبرگز

 تیشخص  کیظاهر گردد    ستیبامی  انیو آنکه در پا  دیبرداشت که معلم شه   نیاند. اداشته 
را  حیبازگشته و مس یاس نبیانتظار داشتند که ال انیهودیباشد. می یرفتنیواحدّ بوده پذ

 دوباره زنده وشعِی یگروه یبرا  حیمس ن،یکند. عالوه بر ا نیتده
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  یایحی زین یو هنگام ایارم یرا گاهی الیاس، زمان یسیهم، مردم ع لی. در اناج1بود  شده 

شود که انتظار  می  جهیشواهد نت نیاند. از همه اکرده هیتوج ینب کی ایدهنده  دیتعم
موضوع  کی حیدوران ظهور مس انیهودی نیدر ب ،یصورت منجبه دیبازگشت معلم شه 

شده است... شباهت  برداشت می  ت یحیمس هیدفاع رساالتنبود، آنگونه که در  یعاد ریغ
از آن است که بتوان آن را   ادتریز یحیهای مسئتیو ه  آداب و رسوم فرقه بحرُالمیت نیب

 ۲کیپتیدانست. اشتراک اموال، طعام مشترک، تقدس نان و شراب، انتظار آپوکال یاتفاق
که افراد فرقه خود  دیجد عهدنام  یپسران نور بر پسران ظلمت و حت یینها یروزیپ یبرا

 هیاول  تیحیجامعه مس  میواقعاً باور کن  دیبا  ای. آستیکردند. شواهد بارزرا با آن مشخص می 
و دستوراتشان   ستیزاز آن دورتر می لومتریکه فقط چند ده ک یگرید تیاز جمع میاورشل

 ت؟«. نداشته و از آن متأثر نشده اس  یحدّ با تعلیمات خودشان شباهت داشت، آگاه نیتا ا

 :سدیونمی تیحیو مس  هودی تیروحان دییمحقق مورد تأ تیآلبرا
 ینولوژیو ترم یهای فکرنهیکه زماکنون آشکار شده است تا جایی نی»بر همه محقق

  الد،یاز م  شیقرن پ   کیدر    انینیکند رساالت اسو اشارات( حکم می  اصطالحات  )مربوط به
 دهند«.های پاولوس ارائه می خصوص انجیل یوحنا و نامه به   ل،یبا اناج  را  رابطه   نیکترینزد

 به نام »اوسرواتور رومانو« نوشت:  کانیوات   یکومران، روزنامه رسم  یپس از کشف طومارها
بوده   انینیفرستاده اس  یس یکه ع  هینظر  نیا  غیی کومران و تبلبا فرقه  تیحینسبت دادن مس 

 یس یو ع  انینیاقدامات و آداب اس  نیاست که ب  نیگواه بر ا  دشواه  قت ی»درحق  یول  ستیصحیح ن
مجبور  سایکه کل نیدر اعتقادات آنها«. امروز نه تنها محقق نیتوان حدس زد، همچنمی یشباهت

به   نیاز جانب مؤمن  یکه حت  یکند و در برابر شواهد  دییدو فرقه را تأ  نیشده غیرمستقیم ارتباط ا
 انینیکه ارتباط اس  یعوامل مشابه  نیکند. اما به نظر من با تمام ا  ت شود سکوارائه می  زین  سایکل

اختالفات   نیهم  رایها را از نظر دور داشت، زاختالفات آن  دیسازد نبارا مسلم می  هیاول  انیحیو مس 
توان ها را میمشابه آنریخواهد کرد. نکات غ یاریدو فرقه  نیارتباط ا یما را در کشف چگونگ

 :خالصه کرد نیچن
که در  یگذاشتند در حالخصوص سَبَت احترام میبه ،یهودیاز شعائر  یبه برخ انینیـ اس۱

 انسان نه انسان  یت برابَ سَ»  یس یاز زبان ع  لیوجود ندارد و در انج  یبرداشت  نیچن  تیحیکانن مس 

 
  

 
1- redivius 

 ی. ای و الهاممکاشفه   Apocalypticـ۲
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داند که بشر می یرا زندان و بند عتی( و پاولوس شر۲۷/۲شود )مرقس ت«، اعالم میبَسَ یبرا
 . ۶/۳-۷ ۲، قر۴/۷-۶ انیآزاد کرده است. روم دیق نیاو را از ا یس یساخته و ع ریاس یرا در بردگ

برابر  یبوده که افراد از نظر ماد یجات رَمقررات سخت و نظام دَ یگومران دارا یجامعه ـ۲
نظام مراعات گردد.   نیا  ستیبادر سفره طعام می  یبندی شده بودند و حتطبقه  یاز نظر معنو  یول

 یهومجات مفرَها بفهماند دَتا به آن دیشوشاگردان خود را می یپا یس ینه تنها ع ل،یاما در انج
و  نیآخر دیباشد، با نیاست اول لیشما ما نیکند هر که در باعالم می زیندارد، بلکه صریحاً ن
 . ۴۴/۱۰، مرقس ۱۶/۲۰ یگردد. مت گرانیچون خادم و غالم د

 یشد، در حالو سخت اجرا می  قیی اعضا و اعمال آنان دققضاوت درباره  انینیاس  نیدر ب ـ۳
  ینکنند. داور یهم درباره شما داور گرانیتا د دینکن یداور گرانی: درباره ددیگومی یس یکه ع

 .۱/۷ -۲یمختص خداوند است.مت
سخت  طیدر آن گروه با شرا ت یآمیز بودند که عضوسرارو اَ ریگگروه کناره کی انینیاس ـ۴

مرگ و تحمل شکنجه،   یتا پا  ی و اعضا حت  دیگردمی  سریم  یطوالن  یشهایو خاص و پس از آزما
و باز بود که   یفرقه همگان کی تیحیکه مس  یاجازه فاش کردن اَسرار فرقه را نداشتند. در حال

طوری که در اَعمال رسوالن ادعا به افتند،یآن را می  تیهمه حق عضو مان،یاظهار ا افقط ب
ارقام   نی(. هر چند ا۴۱/۲)اند  وستهیها پآنجا به یکچند هزار نفر    یاول گاه یشود در روزهامی
 .فرقه است نیدر ا تیعضو رشیف سهولت پذرّعَمِ یاست ول یلیتخ

 یو شرکت در طعام عموم تیها اجازه عضوالخلقهها و ناقصجیی کومران، افلدر جامعه ـ۵
 یکه به فساد اخالق مشهور بودند مجاز نبود در حال یرا نداشتند و معاشرت و مصاحبت با کسان

شرکت  انگیراو فقرا، مفلوجها، کوران، فواحش و باج روانیمسیح و پکه نه تنها در طعام عیسی
 یرا. مت  زگارانیام گناهکاران را دعوت کنم نه پره: من آمدهدیگوصریحاً می  یس یکه ع  دندکرمی
 . ۱۵/۱۴-۲۴، لوقا ۱۰/۹و  ۱/۲۲ـ ۱۰

و خوردن، جانب قناعت را مراعات  دنیبودند و در نوش تیو رهبان اضتیاهل ر انینیاس ـ ۶
،  ۱۹/۱۱و  ۶/۲۶ ی. متندکمی دییتأ شیمشخصات را درباره خو نیعکس ا یسیع ید ولکردنمی

 .۳/۱۴-۹مرقس 
فوراً شستشو   رفتگها با روغن تماس میدانستند و اگر بدن آنپاک میروغن را نا  انینیاسـ ۷

. دیستابرد و آن را می روغن سنبل بر سر خود لذت می ختنیاز ر یس یکه ع ی کردند در حالمی
  . ۱/۱۲ـ  ۸ وحنای
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 زیبُرده را کامالً متمااختالفات، دو فرقه نام  نیاز ا  یبا ذکر برخ سایکل  رویپ  نیاز محقق  یبرخ 
در  ن،یاز محقق یاریتوانند انکار کنند. متأسفانه بس ها را نمی های آن شمارند، هرچند قرابتمی
 زیگیری نهمین جهت در نتیجهکنند و بهرا فراموش می تیواقع کیدو فرقه  نیای سهیمقا

  نییمعتقدات و آ کیاز ابتدا بر  تیحیمس  میدیگونه که د. هماندینماظهور می هایییینارسا
مطلق  تیی خدا و واقعصورت گفتهبه یمبنا و اصل چیمشخص و مدون بنا نشده بود و اصوالً ه

است که در طول  یباشد رساالت می رشیشد و آنچه امروز به نام کانن مورد پذبرداشت نمی
 نیاند. نه تنها انتخاب اشکل گرفته و پس از مشاجرات فراوان انتخاب شدهتدریج  قرن به    نیچند

  دهیو اصالح گرد  میبرده شده و ترمبارها دست  زیمنابع ن  نیانجام نشد، بلکه در هم  کبارهیت  رساال
که نه  یدرآمده است. مبارزات  فیهای آپوکرها از کانن خارج و در شمار نوشتهاز آن  یبرخ یو حت

 ده،یمطرح گرد یاصول اعتقاد رشیپذ ایرد  یرساله، بلکه برا کیبطالن  ای رشیپذ یبرا نهات 
چون  یاست، نه تنها در آغاز، مکاتب افتهیآغاز شد و هنوز هم خاتمه ن تیحیبا ظهور مس 

هر  روانیها مسیحیت را به خود مشغول داشته بود و پ... مدت سمیانیآر سم،یمونتان سم،یونیمارک
 نیجنگ خون نیا یخواند، که در تمام قرون وسطُمرتد و منافق می ،یرا رافض نیلفمکتب، مخا

و هنوز هم  افتی... باز هم خاتمه نینگلیادامه داشت و پس از ظهور لوتر، کالون و تسو یدت یعق
 .به اشکال مختلف ادامه دارد

  ی هودی  میبه اعتبار منابع قد  ایو    هیاول  انیحیکه معتقدات و اعمال مس   تیواقع  نیا  رشیپذ  با
عمال به اَ شتریو ب ستیشود کامالً منطبق ناجرا می تیحیبا آنچه امروز به نام مس  انیحیـ مس 

و معتقدات فرقه کومران به مراتب  تیحیشباهت دارد و اصوالً عوامل اشتراک کانن مس  انینیاس
دانست. علت آنکه  انینیاس یرورا دنباله انیحیـ مس  یهودی دیاز موارد افتراق آنهاست با شتریب

 میقرابت جالب توجه بود تا بهتر بتوان نیه شد ارائه همسخن گفت لیبه تفص یکم انینیدرباره اس
 یمرحله برا نیچند میتوانشد می انی. با توجه به آنچه تاکنون بمیبریپ تیحیمس شهیبه ر
 حیمس   ک یکه معتقد به ظهور    میناممی  یحیرا مس   یکس   ،یبررس  نی. در امیریدر نظر گ  تیحیمس 

 :باشد انیهودی نیو رستگار سازنده از ب یمنج
مختصراً مورد بحث قرار  نیش یل، که در بخش پیودائیان به بابِ دیپس از تبع تیحیمس  ـ۱

 شده است. .  حیتشر هودی نیدر د یقیدر کتاب تحق لیطور تفصگرفت و به
 .به آن اشاره شد شتری(، که پی)سلسله حشمون هودی دولت  لیپس از تشک تیحیـ مس ۲
مرحله، فرقه کومران شکل گرفته و  نی. در اهودیپس از اضمحالل دولت  تیحیمس  ـ۳
 توسعه
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را در صومعه، حدود اواسط قرن دوم ق.م، تا  انینیاست. اکتشافات کومران، زمان اقامت اس افتهی
فرقه را حدود  نیا لیتشک وسیفالو وسفوسیمشخص ساخته است.  یالدیاواسط قرن اول م

ق.م، در   ۱۶۰که در حدود  میدیفرقه از گروه حس  نیق.م، گزارش داده، به گفته او ا ۱۴۰سال 
ـ   یهودیهمان  میدیشد حس  انیطوری که باند. بهاند، منشعب شدهبردهمی سربه  میاورشل

سنت آنان را  انینیدولت، اس نیکه پس از اضمحالل ا هودندیدولت  لیدوران تشک انِیحیمس 
 .ادامه دادند

ها اِبیونیم دسته آن کیکه  نیشهرنش  انیحیـ مس  یهودیظهور  دیی چهارم را بامرحله ـ۴
 نیآنها بحیاست که مس  نیدر ا انینیو اس انیحیمس  نیا یشدند دانست اختالف اساسمی دهینام
اند به موظف شده روانشیظهور کرده و سپس مصلوب شده و تا بازگشت مجدد او، پ انیهودی

گروه و اعضا فرقه کومران اختالف  نیمعتقدات ا نیبپردازند. ب حیبه مس  نیمنو جلب مؤ غیتبل
در  یـ معتقد بودند و حت یاز قربان ریاز شعائر یهود ـ غ یاریبه بس  زیها ناست. آن زیناچ اریبس 

  یادیز  ت یخصوص اهمختنه به   ی( و برا۴۶/۲رفتند )اَعمال رسوالن آمده: هر روز به معبد هم می
کتاب اَعمال رسوالن  نیکه هنگام تدو می(. اگر توجه کن۱/۱۵،  ۲۱/۲۱، ۳/۱۱شدند )قائل می

مسلماً با افکار  سندهیگذشته و نومی هیاول انیحیـ مس  یهودی تیقرن از دوران فعال کیحدود 
آنچه اکنون در دست    یآن قرار داشته و به احتمال قو  ریحاصل کرده و تحت تأث  ییپاولوس آشنا

آور از شباهت شگفت  دیو اصالح شده است، با  میترم  کیکاتول  یسایماست در جهت معتقدات کل
 تیحیباورها گهواره رشد مس  نیکه ا میکن نیقیو فرقه کومران  انیحیـ مس  یهودیمعتقدات 

اند که وجود داشته یهای متعددفرقه تیحیمس  لیاوا ینیفلسط انیهودی نیبوده است. در ب هیاول
ها کردند، به این فرقهاُرتوپراکس( عمل نمی ایاُرتودوکس ) انیهودیکامالً به شعائر و آداب 

ـ   یهودیو  اننددهای هتروپراکس میفرقه نیاز ا یکیرا  انینیاند. اسنام داده  1هتروپراکس

 .دانست انینیدهندگان راه اسادامه دیرا با انیحیمس 
دهند. ارائه می تیحیرا در جنبش مس  یی کامالً خاصپاولوس و طرفداران او مرحله ـ ۵

 انیحیرا مطرود و مس   انیهودیرا منسوخ ساخت، که اصوالً    هودی  عتیپاولوس، نه تنها شعائر و شر
با دولت روم را از گناه  هودیمَُعرّفی کرد و دشمن بزرگ قوم  یهودیریغ نیرا مؤمن یواقع

 .کرد غیبا آنان را تبل یدوست وممبرا  شیکُ یس یع
 خواهد شد.  یمکتب بررس نیا یفصل خاص. در یعرفان تیحیمس  ـ۶
 دهداز دست می  نیخود را با فلسط  وندیپ  تیحیکم مس مرحله کم  نی. در ایروم  تیحیـ مس ۷

  

 
1- Heteropraxie 
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است.   ختهیدر روم آم  جیدر باطن با مذاهب و معتقدات را  یول  د،ینمامی  یهودیهرچند به ظاهر    و 
به معتقدات  ان،ینیخصوص اسو به انیهودیتوسط  انیرانیا نیاز د یدر مراحل گذشته آثار

که در روم رواج کامل داشت  سمیترائیبا م تیحیمرحله مس  نیمنتقل شده است. در ا انیحیمس 
 .ابدیراه توسعه می نیاز ا یزرتشت نید ریو تأث مودهبرخورد ن

 تیتثب یادیتا اندازه ز ییسایکه معتقدات کل دینام یکانن تیحیمس  دیمرحله را با نیآخر ـ۸
است. شعائر و متعقدات  دهیکانن گرد نیخاص مدافع ا یآرشریبا ه یمنظم الت یشده و تشک

پاولوس، معتقدات   ات ینظر  ه،یاول  تیحیاز افکار مس   یبیزمان ترک  نیمتشکل، در ا  تیو روحان  سایکل
است.  سمیترائیو م سمیخصوص مزدائدر روم و به  جیمذاهب را ،یمسیحیت عرفان سا،یکلپدران 

شده در کانن اکثرًا  دهیاست و رساالت برگز قیعم اریبس  تیحیاثر افکار پاولوس در کانن مس 
توان حدّ فاصل مراحل نمی نیاز ا کیچیاند. در هشده میترم ای میاو تنظ ات ینظر ریتحت تأث

 یو در هر منطقه به صورت ختهیتحوالت درهم آم نینظر گرفت، بلکه ا رد ییمشخص و مجزا
 یمراحل توافق و هماهنگ نیاز ا ک یفراموش کرد که در هر  دیاست. نبا گرفته رفته شکلرفته

تصور   دینبا  نیمچنهای متفاوت حاکم بوده است. هبه شدت   دیوجود نداشته و برخورد افکار و عقا
دهد. رخ نمی  سایدر معتقدات کل  یتحول  گریو د  ابدیمی  انیکانن، برخوردها پا  تیکرد که پس از تثب

دوران برخوردها   نیکه در سراسر ا  دید  میخواه  میکانن بنگر  میساله پس از تنظ  ۱۷۰۰خ  یاگر به تار
.آرام، رخ داده و هنوز هم ادامه دارد یو هنگام عیوس یادامه داشته و تحوالت، زمان
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 یحیمس اتیو ادب سایاز نظر کل یسیع ظهورـ  مپنج فصل

است« و  ینجات و رستگار هوهیکلمه را » نیبه عبرى یهوشوعا )یشوع( است. ا یس یع نام
(. ۲۱/۱  یشده است )مت  هیتوج  «ینام »منج  نیا  لی. در انجنندکمی  یاست« معن  یمنج  هوهی»  ای

 نیمفهوم تدهبه یاز مشیاح عبر حینامند. مس می ۲زوسی نیو به الت  1زاوسیرا  یس یع یونانیبه 

در رساالت  یس یباشد. عمی ۴ستوسیکر نیو به الت  ۳ستسیکر یونانی)مسح( شده است که به 
 اتینظر انیب یبُرده شده است. برانام میمربنیسیاغلب ع ییوسف، ولبنیس یع یگاه یمیقد
 نیگردد. در تکرار امی یذکر شده ضرور لیدر شرح اناج شتریکه پ یات یاز روا یمرور برخ سا،یکل

عیسی حال ی کانن که به شرحرساله نیگردد. اول تیشود اجمال و اختصار رعامی یاشارات سع
از گذشته  یترین نشانکوچک میدیطوری که دکتاب به نیست. در اپردازد انجیل مرقس امی

 میچون مر یاز مسائل مهم نی. عالوه بر ا۵شوندُمعَرّفی نمی زیاو ن نیوالد یحتو  ستین یس یع
 .ستین  یسخن  افت،ی  یانیارزش بن  سایکل  یس... که بعدها برادُ القُُ او به وسیله روح  یباکره، باردار

 تیبه شخص سندهینو ییبر عدم آشنا یلیدل دیرا با یس یسکوت مطلق درباره گذشته ع نیا

  

 
1- Jesous  2- Jesus   3- Christos   4- Christus 

  م یبه طور غیرمستقیم به مر  یصحنه جنب  ک یشود در فصول بعد در  برده نمی  ی نام  یسیع  ن یدر آغاز از والد ـ۵
 .۳/۶وجود دارد   یبعد می اشاره شده است که امکان ترم
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از  یاثر نیکوچکتر زیآثار کانن ن نیتردیمق ای سهای پاولوکه در نامه میدیاو دانست. د یخیتار 
آمرزش گناهان بشر از  یاست که برا عیسی خداوندیمقاالت  نیو در ا ستین یخیتار یسایع

به آسمان بازگشته است. او صریحًا  دن مجدداًنزول کرده و پس از مصلوب ش نیزمآسمان به
 زیهمه چ ـ که حسیمیسیع یعنی ـخداوندگار وجود دارد  کیما فقط  یکند که برامی کیدتأ
  ی را با خداوندس یع  تی(، پاولوس هو۵/۸-۶  ۱)قر  مینکمی  ستیشده و ما در او ز  دهیوسیله او آفربه
و   خیبه تار ی اجیاز او ساخته که احت ی الیو خ یوجود آسمان ک یو  ختهی( در آمیس یعیفرضپدر)

 .گذشته و خانواده ندارد
  ی او پدر و مادر  یبعداً برا یول ست،یاو ن نیاز والد یسخن زین یکه در مورد موسگونه همان

های شوند و درباره تولد او قصهمُعَرّفی می عدیب ل،یدر انج زین یس یع نیگردد، والدمشخص می
 یبرا یمت لیانج سندهیاست. نو یخیکنند، که فاقد هرگونه ارزش تاررا مطرح می یکوتاه

پسر داود،  یس ینامه، عمرقس وجود داشته کتاب خود را با شجره لیکه در انج یئپرکردن خال
بلکه   د،ینمانمی  تیرا تثب  یس یع  یخیتار  تیهوای که نه تنها  نامهکند، شجرهآغاز می  میپسر ابراه

را   یس یفراتر گذاشته و نسبت ع  یلوقا قدم  سندهیسازد. جالب آنکه نومی  یلیوجود او را تخ شتریب
نامه شجره  دیپسر خدا و خود خداست، که نبا  یس یکه اگر ع  یکند، در حال می  لیابوالبشر تخ  آدم تا  

اختالف از آن   یبا کم زیشود که لوقا نمطرح می یس یداشته باشد!! پس از شجره نامه، تولد ع
 :سدینومی یکند. متمی یرویپ

ها با هم از آنکه آن   شیدرآمده بود. پ وسف یمادر او به عقد،  میبود، مر  نیچن ی سی»تولد ع
شده   جادیس اقُدُالحُ است که به وسیله رو یدر انتظار کودک ممری که شد  معلوم سربرندبه 

  میمردم رسوا کند، تصم ش یرا پ میخواست مربود و نمی  ی نفسکین که مرد وسف یاست. 
به او ظاهر شد و   ا یفکر بود که فرشته خداوند در رو نیاز او جدا شود. در ا انه یگرفت مخف

ای که در رحم اوست  بچه  را،یخود مترس زبه خانه  مید، از بردن مروپسر دا وسفیگفت: 
 . ۱۸/۱-۲۳القُدُس است« از روحُ

 :سدینوبینی کتاب مقدس جلوه دهد. میکوشد همه حوادث را پیشمی یچون مت
 ایید باکرهبنگر بد، ایوسیله انبیاء اعالم کرد تحقق همه واقع شد تا آنچه خداوند، به نیا»

خواهد   ارهی»خدا با ماست« نام  یعنیکه عمانوئیل،    دییخواهد زا  یآبستن خواهد شد و پسر
 /۲۲ـ  ۲۳شد..« 

 ( اقتباس شده است.۱۴/۷باال از کتاب اشعیا ) یقطعه
به  هیهودیلحم هرودس شاه فلسطین، در بِیت یدر دوران زمامدار یس ی: عسدینومی یمت

و به  ندیآمی میبه اورشل ان«یهودیپرستش نوزاد  یبرا» نیاز مشرق زم یانیو مجوس دیآمی ایدن
کند به ابالغ می  فدر خواب، فرشته خدا به یوس  . (۱/۲کنند.)می  میتقد  ییایپدر و مادر کودک هدا

  مصر
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را  انیهودیهرودس فرمان قتل نوزادان ذکور  رایز ابد،یکند تا کودک از خطر مرگ نجات  فرار
گردند و به ناصره باز می نیها به فرمان خدا به فلسطپس از مرگ هرودس آن صادر کرده بود. 

 (.۱۳/۲روند )می لیجل
از تو  «... یودا نیلحم در سرزمِبیت یشود. »تو امی هیدر هر سه مورد به کتاب مقدس تک

در  یادیفر»( و ۵/۲-۶خواهد شد؟ ) لیظهور خواهد کرد که شبان )رهبر( قوم من، اسرائ یریام
 یو تسل دییگرفرزندان خود می یو ماتم. راحل برا ونیبلند ش یشد، صدامی دهیراه رامه شن

 . ۵/۱۳-۷ خواهد شد« دهینام ی( و »او ناصر۱۸/۲) 1رفته بودند« نیکه آنان از ب رایز افتینمی

است.  ییحیگرفتن از  دیاز تعم شیتا پ یس یع یو جوان ینوجوان ،یکودک تیحکا تمام نیا
به  نشیبا والد یسالگ ۱۲شود. او در اضافه می یس یع یاز نوجوان یصحنه کوچک کیدر لوقا 
ها احساس کنند در بدون آنکه آن یس یکنند عها معبد را ترک میو پس از آنکه آن دیآمعبد می
. پس از سه روز جستجو ستیها نهمراه آن  یس یبرند که عمییراه پی  مهیماند. در نجا میمعبد به

و تمام شنوندگان از  ندکها پرسش میها نشسته و از آنربی نیکه در ب ابندیاو را در معبد می
 . ۴۲/۲-۴۷ رتندیهوش او در ح

 لیشود. از سکوت مطلق انجسکوت می  یس یع  یکه در انجیل یوحنا هم درباره کودک  میدید 
 و لوقا ابداع یمت سندگانیکه نو یلیمرقس، انجیل یوحنا، پاولوس، اَعمال رسوالن و قصص تخ

 یخیتار  یسایدرباره ع  یگونه اطالعرساالت هیچ  نیا  میکه در دوران تنظ  دیآبرمی  نیچناند  کرده
 یذکر شد مسائل  یس یو لوقا درباره گذشته ع  یکه از مت  یچند سطر  نیست. در هموجود نداشته ا

 اردهایلیم یتوجهو بی ادیو اعت سندگانینو یاطالعو بی یکند که مُعَّرف سادگجلب توجه می
معتقدات خود  هیقصص را پا نیدوهزار سال بدون تفکر و به وراثت ا نیاست که در ا ینیمؤمن

 اند.قرار داده
اند آن قرار داده ینامه را مورد بررسشجره نیکه ا ینیی محققهمه  . یس ینامه عـ شجره 1
 نیا تباردهند اعبه خود اجازه نمی سایکل روانیخبرگان و پ یاند، حتو موهوم دانسته یلیرا تخ

 نیتضاد ببا توجه به ۲... رشیزودن، گروندمان، ه رینظ یکنند و گروه دییاهلل« را تأ کالم»
 گریفراوان د  ی ها و تضادهایینارسا  نیا  هیتوج  یآنها، برا  یلیهای تخو نام  ینامه لوقا و متشجره

نبوده، بلکه فقط  یخیسند تار کیارائه  سندگانیشوند که منظور نوبه این استدالل متوسل می
 اندخواسته

  

 
 . ۱۵/۳۱ ایارم ن یهمچن ـ۱

2- En. Hirsch, W. Grundmann , Soden 
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کنند. اتفاقًا  هیبه آن تکیه شده ـ توج یحیو مس  یهودی ات یکه در ادبـ را  یس یداود بودن عنبِ 
 رایشود، زختم می میپسر مر یس یبه ع یگردد، ولپسر داود آغاز می  یس ینامه به نام عشجره نیا
انجیل آبستن شدن  نیدر هم ی. از طرفمیگردد، نه مریوسف است که منتسب به داود می نیا

است. پس   دهیگرد  کیاو شر  تیپسر خدا و در الوه  یس یالقُدُس مطرح شده و عاز روحُ  باکره  میمر
: رندیپذمی  هیتوج  نیمؤمن با ا  نیاست. محقق  یمعنبی  زین  تیروا  نیاز نظر هم  یس یداود بودن عبن

و   انیهودیکتاب مقدس    نیب  یوندیآنکه پ  یبرا  سندهیو ثانیاً نو  ستیاهلل نکالمُ  الت یتخ نیاوالً ا
کند که ابداع می  یانامهاز نسل داود است ـ شجره  حیکتاب مس   نیبرقرار سازد ـ چون در ا  نجیلا

  یخود به درست خیبه تار یحت هودی ینیکه رهبران د یالله داود سازد. در دورانسُپسر خدا را از 
شناختند )کتاب مقدس نمی  یان داود به درستخود را تا زم یخیهای تارت یآشنا نبودند و شخص

تا  سندگانیکه به گفته خود نوـ نجار  وسفی یبرا ستیاشتباهات است(، معلوم ن نیاز ا مملو
اند؟. بوده ـ چگونه دقیقاً اجداد او را تا آدم ابوالبشر !! مشخص کرده یمرد گمنام یسیاز ع شیپ

و  میو مر وسفیدارند،  یخیتار تی.. واقعنانیقدر که آدم و خنوخ و قنانامه همشجره نیبا ا
 .خواهند شد یخیتار تیواقع یهم دارا یس یع

است که معتقدند  ینینظر محقق دییتأ شتریقصه ب نیا . میشرح آبستن شدن مر ـ2
 تیاند و لذا مجبور به جعل رواخود نداشته حیاز گذشته مس  یاطالع چیه لیاناج سندگانینو

را حرامزاده ارائه   حیمس   سا،یخارج از کل  هیاول ات یاست که در ادب ییتا جا یخبربی نیا اند. دهیگرد
مجبور به ترک موطن خود  یسیع ل،یانج ات یدر روا نکهیمعتقد است: علت ا سیسماند. اداده

باشد. او چون در  نامشخص بودن پدرش می  نیجا مورد اعتنا و اعتبار نبوده است همشده و در آن 
آشنا، به کسب نا نیتا در سرزم ندکجهت ترک وطن می نیگرفت از اوطن مورد استهزا قرار می

به   ی ( و حت۴۷/۱۲ ید )متکنمی ی همین جهت او مادر و برادران خود را نفاعتبار موفق شود. به
او از خانواده   گریبه عبارت د  (. ۲۵/۱۴کند از خانواده خود دست بردارند )لوقا  می  فیتکل  زین  گرانید
را به  یس یع نندکمی یشود که خانواده او سعگزارش می لینداشته است. در انج یخوش ادبودی

 آمده است: تیروا نیدر ا نی(. همچن۲۰/۳کنند )مرقس  بیعنوان مجنون تعق
ادامه  فاصلهبال یوجود آمده، ولالقُدُس بهاست که از روحُ یدر انتظار کودک میمعلوم شد مر

 وسفیاو را طالق دهد!!. اگر  انهیرا رسوا نسازد خواست مخف میآنکه مر یبرا وسفیدهد می
 نیاز محقق  یساخت. برخرا مطرح نمی  میاست طالق مرالقُدُس و فرزند خدبچه از روحُ  انستدمی
 شاهدرا    وسفیبه طالق    میدانسته و علت تصم  میبر نامشروع بودن فرزند مر  لیتضاد را دل  نیهم

 .نندکبرداشت ذکر می نیا
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کتاب مقدس اقتباس کرده  یونانیاز نسخه ی. اصطالح باکره را متمیبودن مرـ باکره3
 ۲به پارتنوس  اًآن اشتباه  یونانیبه کار رفته که در ترجمه    1الماه  یعبر  یاست. در کتاب اشعیا کلمه

نوعروس و زن جوان است نه باکره. اگر به متن کتاب  یمعنبرگردانده شده است. کلمه الماه به
 :جا آمدهکرد. در آن میدرک خواه یمفهوم را به روشن نیا میمراجعه کن شعیاا

»خدا با   لیو به او نام عمانوئ دییخواهد زا ی. او پسرافتیای خواهد نوعروس بچه  دینیبب»
طرد کند   دیشر را با  افتیکه درخواهد    ی ما« خواهد داد. او کره و عسل خواهد خورد تا زمان

 . ۱۴/۷.« ندیرا برگز یو خوب

کند بدون توجه لغت باکره هیداشته به کتاب مقدس تک یکه سع یمت یونانیرساله  سندهینو
 یمت لیانج سندهیکلمه فقط از طرف نو نی. اهددقرار می شیخو یسازتیرا مأخذ روا یونانی

در رساالت  ی آن زمان وجود نداشته است. جالب آنکه حت یحیمس  ات یکار برده شده و در ادببه
ای به این کلمه نشده است. در  قرن دوم اشاره یسایو با اعتبار کل یحیمس  یهاه آپولوگتیدفاع

 نیچن  زیآنان بوده ن  اریکتاب اشعیا، که در اخت  یمیو نسخ قد میقد  انیهودیها و سنت  ربی  ات یادب
 لیکتاب مقدس که مأخذ و منبع تخ ان یب نیکلمه نشده است. اما جالبتر آنکه ا نیاز ا یبرداشت

از  شیمربوط به هفت قرن پ تیندارد. روا یس یبا تولد ع یارتباط نیبوده کوچکتر یمت سندهینو
!! در زبان یس یخواهد شد نه ع لیکودک هم عمانوئ نیاست. نام ا انیو دوران حمله آشور الدیم

وحدت در  یآلمان بلینامند. در کتاب بمی ۴ونگفرآویو باکره را  ۳فرآوونگیزن جوان را  یآلمان
 آمده است:  ۱۴/۷اشعیا  تیروا ریس تف

.  ۵(وآونگفریفرآو، نه،  ونگیشده است ) یزن جوان هم معن یمعنعبرى الماه به ی»کلمه
 رخ خواهد داد«.   یحادثه در چند سال آت نیکه ا دیآذکر شده برمی  میاز عال ۱۶ تیدر ب

واقعه مربوط   نیو اصوالً ا  ستیجا نکند که ترجمه باکره بهمی  قیخود تصد  سایکل  گریبه عبارت د
نه ششصد  ردیدر همان دوران صورت پذ یستیبینی هم بابوده و پیش یسیاز ع شیبه قرنها پ

 شیوارد شده و پ  لیاست که در انج  یبعد لیتخ  کیاصطالح   نی: اسدینومی سیسال بعد. اسم
از رساالت کانن   کیچینشده است )در ه  رفتهیهم پذ  یاناجیل بعد  در  یوجود نداشته و حت  یاز مت

است و   تیواقع  نیگواه بر ا  زین  لیو عمانوئ  یس یقصه تکرار نشده است( اختالف روشن نام ع  نیا
 یو زودباور یسادگ گرید یمُبَّدل سازد. از سو لیاو را به عمانوئ تتوانس نمی یمت سندهینو
 

  

 
1- Almah   2- Parthenos  3- Junge Frau  4- Jungfrau 
5- Junge Frau nicht Jungfrau 

 



134 
 

 تحقیقی در دین مسیح

دچار آنند ـ مشکل او را مرتفع ساخته است. در کتاب مقدس،  نیی مؤمنـ که همه  یمذهب 
 .بخوانند یس یع ان،یحیشود تا ششصد سال بعد مس نوشته می لیعمانوئ

 کیپانترا را    یبرخ  اند. دهینام  1پانترارا بن  یس یع  ،یهودیخصوص  و به  یحیمس ریغ  ات یادب  در

 یس یبرداشت ع نیبرده است و با اسر میبا او به میاز ازدواج مر شیدانند که پمی یسرباز روم
به  استهزاپانترا را از راه  یازر کلمهنظیر الى یهودی یفقها ،هاربی ات یشود. در ادبزاده مییروم
و  ریرا اقتباس از اساط  ات یروا نیکل ا نیاز محقق یاند. برخبه کار برده ۲وسیپارتن یجا

و   انیخدا ریاساط  نی. در ااننددبوده می عیشا ترانهیمردم مصر و سواحل مد نیکه ب ییهاافسانه
خود را ی ونهقهرمان خداگ زین یشوند و متباکره متولد می یها و مادرهااز الهه یادیقهرمانان ز

 .از مادر باکره متولد ساخته است
وجود  تیحیمس  هیاول ات یکه در ادب یریو سکوت چشمگ یس یاطالعات درباره ع فقدان
و رساالت   لیاز اناج  یپردازند. در بعض  لیقصه به تخ  نیا  لیتا در تکم  ختیرا برانگ  نیداشت مؤمن

 تیو موقع میمر نینام والد یو انجیل یعقوب ـ حت ۳یشبه مت لیخارج از کانن ـ مانند انج
 اریبس  یمرد میوآخیشوند. و آنا خوانده می میوآخی میمر نیشود. والداو کشف می یخانوادگ

طلب رحمت  هوهیپردازد و از می یو زار هیداشت. او در معبد به گر میعق یثروتمند بود که زن
خواهد  ایدنبه یکه زنش فرزند هددگردد و مژده میای بر او ظاهر میکند که ناگهان فرشتهمی

دهد و نشان می  یاز خود معجزات  یدر کودک  می. مر۴او سخن خواهند گفت  زمه جهان اآورد که ه
 ی: خداوند به وسیله او منجدیگوکشند!( به او میرا می یس ی ها که عدر معبد کاهن اعظم )همان 

شود می دهینام ۵جهان و بعدها مادر خدا یکه مادر منج م،یرا خواهد فرستاد. البته مر لیاسرائ
ای به نجار ساده  دینبا  زیگری نمعجزه  یبانو  نیچن  یگردد. شو  یو معجزات   ت کراما  یدارا  یستیبا

. ندینش شود و بر سر او میاز چوبدست یوسف خارج می یباشد. پس در معبد، کبوتر وسفینام 
انه خود  را به خ میای تا مرشده دهیکند که تو از جانب خدا برگزکاهن اعظم به یوسف اعالم می

 .یاو را حفظ کن ت بکار دیبا یول ،یبر

 
  

 
1- Panthera   2- Parthenius   3- Pseudo mathaeus 

  هودی خیسازد، در تارمی یصاحب پسر  هوهیاو را  میشود و ساره زن عقآغاز می  میقصه که از ابراه نیا ـ۴
عطا   یبه او فرزند هوهیشده است و  دهیاو »آنا« نام م یمادر عق یحت ل یگردد. در مورد شموئبارها تکرار می 

 .شودکند که به نبوت مبعوث می می
5- Mutter Gottes 
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  یالدیدر قرن پنجم م ۲وسیاریلیکه آن را به پاپ ه 1مقدس« مینام »مراجعت مربه یکتاب در

دهد که شود و خبر میظاهر می  میای به مرفرشته یس یسال پس از مرگ ع  ۲۲دهند،  نسبت می
 شیپ  ندکمی  لیم  میپسر تو در آسمان با تخت سلطنت و فرشتگان دربارش به انتظار توست و مر

ی رسوالن سوار همه یسیرا مالقات کند. به قدرت ع یس یی رسوالن عهمه  سماناز صعود به آ
شود و چون پسرش به آسمان برده می  زین می. باألخره مررسندیم میبر ابرها شده به حضور مر

 سایتصور کرد که چون کل  دیگردند. نباخود باز می  یرسوالن مجدداً سوار بر ابرها شده به مکانها
قرنها  میبلکه معراج مر ،رفتیها را در کانن نپذاز حدّ دانست آن  ادهیرا ز ت رساال نیخرافات ا

  ک یاعتقاد    نیدوازدهم، ا  وسیتوسط پاپ پ  ستمیبود و باألخره هم در قرن ب  سایکل  یمورد گفتگو
 حیچون مس   زین  میالهام شده، مر  سایاعالم کرد که به کل  ۱۹۵۰اصل مقدس اعالم شد. او در سال  

 یبه کل لیانج نیکه در اولـ  یس یبدن به آسمان صعود کرده است. مادر ع نیمطور یقین با هبه
کم به خطاب شده است ـ کم فهیصورت ضعبار بدون نام و بهکیانجیل فقط  نیگمنام و در آخر

سلطنت   ریکه در آسمان کنار خداوند بر سر رددگمی یمرقس  یخدا مهین سا،یکل یرسم یگواه
بر  یهم ادامه دارد و گاه ستمیهنوز در قرن ب میمعجزات مرهمین جهت است. به کرده جلوس

  ۵و درد بت ی، مادر مص۴خدا  ندهی، زا۳مادر خدا سایرا امروز در کل می. مرردیگمی یفزون زیفرزندش ن
 .آمده است یشرح مفصل یس یع یاز کودک زین میقد یو ارمن یهای عربلینامند. در انجمی

قرار  رشیاو از آغاز بدون منازعه مورد پذ ییو مادر خدا میمر تیتصور کرد که الوه دینبا
 شیستا ینب ک یرا در حدّ  یس یع ان،یحیـ مس  یهودیکه  یگرفته است. پس از دوران آغاز

سکوت که از مادر   یرا مطرح سازند و سالها یریاساط  نیدادند چنکردند و به خود اجازه نمی می
 نیاطاعت و انجام خدمت به پر کردن ا  دیکه به ام  تیّن  سوء  ینه از رو  نیمؤمن  ود،نب  ینام  یس یع

که آن  یانیمعبود و معشوق خود را به ب دیکوش یمسحور و مجذوب یخالء پرداختند و هر راو
 رفتنیبه پذ سیاز بدو تأس زین سایکند. کل فیتوص شتریبود، بهتر و ب یروزگاران معمول و همگان

القُُدس با مریم باکره و مادر روحُ یکیرا از راه نزد یس یع تیکرد و الوه دایپ لیکماالت تما نیا
 . مخالفت کردند هیتوج نیبا ا یاز همان ابتدا گروه یول د،ید سریخدا ساختن او م

نه تنها مادر   میاعالم کرد که مر  یالدیقرن پنجم م  لیدر اوا  هیاسقف قسطنطن  ۶نسطوریوس
مادر  ایرا مادر خدا و  میصورت انسان است و هر که مربه یس یع ندهیبلکه او زا ست،یخدا ن

 لوگوس

  

 
1- Transitus Sancta Maria   2- Hiliarius     3- Dei genetrix 
4- Theotekos     5- Mater dolorosa   6- Nestorius 
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و به گوشت ُمبَدّل شده ملعون خواهد   افتهیارائه به مردم تجسم    یو ادعا کند که لوگوس برا  بداند 
صورت به یفرقه بزرگ هینه تنها در سور یولکرد،  رینسطوریوس را تکف کیکاتول یسایبود. کل

 1انیای خود را نسطورهم فرقه کیکاتول یسایجا ماند، که در کلمکتب به نیا رویپ یمل یسایکل

 سایشد و کل دیو تبع ریتکف ی الدیم ۴۳۱در سال  وسینامند. نسطورا طرفدار نسطوریوس میی
بوده، او مُرتد است و  ۳انسان« ندهی»زا ای ۲ح«یمس  ندهیفقط »زا میاعالم کرد، هرکه ادعا کند مر

با  یحت یاریبس  یخصوص در قرون وسطو به سایکل خیمهدورالدم. اما باز هم در تمام دوران تار
 ور شدند.و در آتش سوزان شعله دندیاتهام را خر نیا ودجان خ
دهد، که مقصود او گزارش می هیفرماندار سور ۴وسیتنیرا در زمان ک یس یتولد ع ـ لوقا،4

اختالف حاصل خواهد شد. اما از   یکنون میحال شش سال با تقو نیبوده است. در ا ۵وسینیریکو
از  شیشاه ده سال پ نیشده باشد، که ا ولدمت هیهودیدر زمان هرودس پادشاه  دیاو با یطرف

  ی الدیم ۳۷گزارش با پسر هرود هم که تا سال  نیفوت کرده بوده، ا وسینیریکو یفرماندار
از مصر  میو مر وسفیدرباره بازگشت  یگزارش مت نیکند، همچنتطبیق نمی ردهکسلطنت می

از هرود به سلطنت که او پس  ستیمنطبق ن یخیدر زمان سلطنت آرخالئوس، با مدارک تار
مورد فاقد اعتبار  نیدر ا لیاناج ات یگرفت که روا جهیتوان نتها مییینارسا نیاست. از ا دهینرس
گرفتند. جشن می  حیرا تولد مس   هیداشتند که ششم ژانو  یگرید  میابتدا تقو  انیحیاست. مس   یخیتار

 انیو جشن بزرگ روم ترایم دکه روز تول دندیو پنجم دسامبر را برگز ستیروز ب نیا یبعداً به جا
متهم  یپرستدیغرب را به خورش یسایرا حفظ کرد و کل هیاول یشرق همان مبنا یسایبود. کل
 .ساخت

ستاره، اعالم  تیاز اَسرار معروف بودند ـ رؤ یـ که در آن دوران به آگاه انیمجوس ورود
( و کتاب ۱۷/۲۴( و اعداد )۱۳/۵)  ینب  یاای از کتاب میکو محل تولد او به اتکاء گفته  یس یتولد ع

، فرار یوسف و (۱۵/۳۱) ایعام کودکان و رجوع به کتاب ارم(، شرح قصه قتل۲/۵) لیدوم شموئ
تحقق   ی(، بازگشت و اقامت در ناصره برا۱/۱۱) یی هوشع نببه گفته هیبه مصر و تک میمر

و  یس یآن است که نشان دهند ظهور ع ی(، همه برا۵/۱۳ ،۷ )قضات  اءیانب یهبه گفت دنیبخش 
های گویی شده است. اگر به این بخشپیش اءیوسیله خداوند از زبان انببه شتریحوادث زمان او پ

  میدقت در خواه  نیبا کمتر  میها شاهد آورده ـ مراجعه کناز آن   لیکه انج  ـ  انیهودیکتاب مقدس  
 وجود ندارد و استنتاجات لیحوادث و مطالب انج نیا نیب یارتباط نیترکه کوچک  افتی

  

 
1- Nestorian   2- Christokos  3- Anthropotokos  4- Kytenius 
5- Quirinius 
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 ان،یاز جانب مجوس  یس یستاره ع  تیمثال: رؤ  یو مجعول است. برا  هیپاو بی  انهیعام  سندگان،ینو
از مشرق   یپرستش کودک  یپرست نبودند تا براآدم  ،یپارس  انیزرتشت  ای  انیعالوه بر آنکه مجوس

چرا او را  افتندیخدا ـ شاه را  کِکود نیها اکه آن هنگامی ستیلحم سفر کنند، مشخص نبه بِیت
شد.  ی خبر گریها دبشارت ظهور او را دادند و نه از خود آن  گرید انِیکرده، نه به مجوس رکت 

 :به کتاب اعداد آمده هیبا تک نیهمچن
 یاهال  یشود که مغزهابلند می   یسلطنت  یعصا  کیکند و  طلوع می   لیدر اسرائای  ستاره»

 . ۱۷/۲کوبد...« پسران ست را درهم می یموآب و سرها

  د ییو تأ ریبه تفس  یبینی بلعام و متعلق به زمان داود است که حت گفته مربوط به پیش نیا
لحم یتندارد. تعیین بِ  یسیبا ع  یارتباط   چیهاست و هتیداود بر موآب  یروزیبینی پواحد، پیش  بلیب

 کسانی آمده لی( عالوه بر آنکه متن کتاب با آنچه در انج۱/۵ـ ۳کایایم )میبر کتاب نب هیو تک
شود و در آخر  می هیتوج انیپس از غلبه آشور حیظهور مس یهمان آرزو ادر کتاب میک ست،ین
 :قطعه آمده است نیا

  دیها خواهد بخشرا دور هم جمع خواهد کرد و صلح و آرامش به آن  لیاو فرزندان اسرائ»
ی آنان  کنند ما را از حملهنفوذ می  نیبه کشور حمله و در سرزم انیکه آشورو هنگامی 

 . ۴/۵-۵ نجات خواهد داد«

پراکنده را به دور هم   انیلینپرداخت و اسرائ لیدولت اسرائ لیبه تشک یسیبر آنکه ع عالوه
نابود  میتر شدند و اورشلپراکنده انیهودیاو  تیبرعکس پس از تولد و آغاز فعال یتجمع نکرد، ح

مربوط به حمله آشور   گری د  یهای فرضینیبشیسخنان مانند تمام پ  نی. ادیو فلسطین منهدم گرد
 ریام نیآید ابرمی زیطوری که از متن کتاب مقدس ناست. به انیلیدلگرم ساختن اسرائ یبرا و

اصوالً از آشور    ایکرد؟ و آ  نیچن  یس یع  ایرا در برابر حمله آشور حفظ کند. آ  ان یهودی  دیلحم بابِیت
لحم نه از به حضور در بِیت یسیع نیو اجبّار والد یی سرشماربود؟ گزارش لوقا درباره ینشان

وجود  یسرشمار نیاز ا یگونه اثرهیچ خی. در تاریاست و نه از نظر منطق حیصح یخینظر تار
 یخبر  یالدیسازند در قرن ششم م یخیرا تار  لیآنکه قصه انج  یبرا  یحیمس   سندگانیندارد. نو
 :سدیونباره ابداع کردند. ولز میدر این

در دوران   هیدر سور وسینیریکو یدر زمان آوگوستوس و فرماندار یسرشمار فرمان»
 اساس است«. کند و هردو بی نمی  ق یتطب یخیتار مدارک هرود، با

 اند.اشاره کرده تیبه این واقع 1اشتراوس دیقرن هجدهم و نوزدهم نظیر داو نیمحقق یحت

  

 
1- David Fr. Strauss 
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که    یخود ـ اجداد  یاجداد  نیهرگز الزم نبوده شهروندان به سرزم  یسرشمار  یبرا  نیبر ا  عالوه 
مانند اشتراوس و ولز معتقدند که   نیمسافرت کنند. امروز اغلب محقق  ـاند  ستهیز  شیهزار سال پ

لحم که را با بِیت  یس یتولد ع یخواسته است به شکلای انهیقصه به طور ناش نیبا جعل ا یراو
از آن جا ظهور خواهد کرد مرتبط   حیبود که مس   عیمردم شا  ن یمد و در بناآن را شهر داود می  لوقا

 .سازد

از مصر به  انیلیمربوط به مهاجرت اسرائ تیروا نیا فرار به مصر و اتکاء به هوشع. ـ۵
 :کنعان است و آمده

مرگ   ریبعل سرفرود آورد و اساو به   یجوان بود او را از مصر فرا خواندم، ول  لیاسرائ  یوقت»
 .۱/۱۱ـ ۵گرفتار شد.«  یپرستو به بت  دیگرد

به بعل سرفرود آورده و   یس یع ایکرد؟ آ جادیرابطه ا یسیو ع لیاسرائ نیتوان بچگونه می
ای از کتاب جمله  ایکلمه  ک یاست  یفقط کاف سندگانینو یشود؟ جالب آنکه براپرست میبت

 یـ مکان یزمان یارتباط نیخود قرار دهند، بدون آنکه به کوچکتر یدت یعق یبنا یهیمقدس را پا
در   دیای که باکه در کتاب مقدس مطرح شده و حادثه  یمطلب نیاز نظر مفهوم و مقصود ب ای

 .رخ دهد، وجود داشته باشد تیحیتحقق مس 

فرزندان راحل را کودکان    زین  نجایدر ا  عام کودکان و ارتباط آن به گفته ارمیا.فرمان قتل ـ ۶
پراکنده به موطن  اسرائیلِسخن از بازگشت بنی ایکه در ارم ی کنند در حالبرداشت می یهودی

وحدت غیرمستقیم  بلی(. ب۱۵/۳۱دست هرود )به انیهودیاست، نه کشته شدن فرزندان  شیخو
 :سدینوو می ندکاشاره می یمت سندهینو ییگوبه پراکنده

شمال  یلومتریک ۸است ـ نه یودا ـ در رامه تقریباً  میو افرا نیامیائل بن»راحل که مادر قب
لحم به بِیت   میگور در راه اورشل  نیکردند اتصور می   یس یشده است. در زمان ع  دفن  میاورشل

 .«قرار دارد

یودا هستند و بنا به    لهیـ که از قب  انیهودیتوان با  اوالً فرزندان راحل را نمی  گر،یبه عبارت د
لحم در رامه به بِیت  هیگر  یباشند ـ مشابه دانست، ثانیاً صداآ میفرزندان له  نشیکتاب آفر  تیروا

 .ندارد یارتباط 

شود که فرشته می تیروا نیدر کتاب »قضات« تولد سامسون چن .یناصر یسینام ع ـ۷
 :دیگوبه مادر او می هوهی

  جو ندارد و خوردن شراب و آب  دنی. او اجازه نوشدییزا ی خواه یشد و پسر  ی »تو آبستن خواه
  کیکودک از روز تولد  نیا رایشود، ز دهیچ دیسر او نبا ی. موهاستیاو مجاز ن یبرا ناپاک

نجات خواهد    سترهایلیرا از چنگ ف  ل یو وقف شده به خداوند است )نذر خدا شده(. او اسرائ  رینذ
 .۵/۱۳-۷« داد

  خوانده  یناصر  یبه برداشت مت  ا ی  ر،ینذ  یبار است که کودکک ی  نیکتاب مقدس فقط هم  در
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وحدت هم در بطالن گفته   بلیندارد. ب یگونه شباهت و قرابتهیچ  یمت ان یکه آن هم با ب شده
 یمت گریوجود ندارد«. به عبارت د قیبه این شکل در عهد عت یکالم نب نی: »چنسدینومی یمت

 .آن را جعل کرده است
ی درباره  یاگر مختصر  ستیمناسب نشده، بی  یعموم  اریبس   یاصطالح  یناصر  یس یع  چون

در  یهای مختلف کتاب مقدس اشاره شده و حتدر بخش 1یری. به نذیر و نذمیده حیآن توض

 یانیلیها اسرائ(. آن۱/۶ـ ۲۱شود )افراد مطرح می نیا فهیوظ حیتشر یبرا یکتاب اعداد فصل
 یستیباها میکنند. آنمی هوهیمحدود وقف و نذر  ریغ ایمدت محدود  یهستند که خود را برا

های ناپاک و شرب یرف خوردنبتراشند و صَ دیخود را نبا ی. موندیهایی را تحمل نماتیمحدود
در کتاب مقدس   میاندطوری که میتعلق دارند و به  ههویها به  ها حرام است. آنآن  یمسکرات برا

رد بُتوان نامرا می  لیمشهور، سامسون و شموئ  یرهایتعلق دارد مقدس است. از نذ  هوهیهرچه به  
که پاولوس هم   دیآاز اشارات کتاب اَعمال رسوالن برمی  یشوند. حتمی  هوهیاز تولد نذر    شیکه پ

 . ۲۳/۱را تقبل کرده بوده است  ینذر نیچن کی

دقیقاً  قیعهد عت ریواحدّ هم، در تفس  بلیمنطبق است و در ب سایبا برداشت کل هینظر نیا 
به نام ناصره.   ی(. اما در مورد شهر۱/۶و اعداد   ۱/۱۳ـ    ۲۴گونه اظهارنظر شده است )قضات  همین

به  زین تیحیمس  دورانِ دِدر تلمو یبه این نام وجود نداشته و حت یاصوالً در دوران قضات شهر
شهرک که در  نیوجود ندارد. ا یشهر نیچن زین وسفوسی یآن اشاره نشده است و در گزارشها

ای رقهشده است. از ف انیحیمس  ارتگاهیز یالدینبوده، از قرن چهارم م شیبای هیقر قتیحق
ذکر نشده است. روبرتسون،  یتیروا یحیو مس  یهودی ات یوابسته به این شهرک هرگز در ادب

را  میداند و نوضرمحافظت و مراقبت کردن مشتق می یمعننصر به یرا از کلمه عبر یناصر
 :سدینوخواند او میحافظین اَسرار و شعائر می

 لیاند ابداع شده است که مانداشته  ییآشنا  یکه به عبر  یمحتمالً از جانب کسان  یناصر  هیتوج»
کم بوده  نیفلسط یایقدر اطالعاتشان درباره جغرافو آن  ابندیب ینام ناصر یبرا یهیتوجاند بوده

 «.ساخته اند یشهر تیاهمبی هیقر کیکه و از 
 ایی نازاره : کلمهسدینودارد و میابراز میرا ای هینظر نیچن کیتقریباً  زین یشورو یآکادم

است که  ینیمتد یمعنو به یخداوند« در تورات گرفته شده که از نضیر عبر یاز »ناصر یناصر
اند آن را  آشنا نبوده نیچون به فلسط لیاناج سندگانیباشد. نو ی نید قیمراسم دق ینگران اجرا

 .شودمی دهیشهرستان نام یمت لیدر انج یقرار داشته و حت ودایاند که در شهر تصور کرده کی

  

 
1- Naziräer 
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کننده است و در  نظاره هینظاره کردن و ناظرا یبه معن یمعتقد است: ناظر در عبر 1گرنویدن 

 .بوده است هیاز گروه ناظرا زین یناصر یس یهمین مفهوم آمده، عبه زین ییندامِ ات یادب
که همان نذر شوندگان به خداوندند  ـ کتاب مقدس  میر یفرقه را با نذ نینظر من اعتقاد ا به

  دید  میخواه  میکتاب مقدس مراجعه کن  تیکرد. اگر به همان روا  هیتوان توجـ به مراتب بهتر می
 یس یرا با ع یرینذ لیهمین عمانوئ زین یاست و مت میریو از نذ هوهینذر شده به  لیکه عمانوئ

وجود   انیریبه نام نذ  نیدر فلسط  یهودیای  فرقه  تیحیمس   لیمنطبق ساخته است. در اوا  یناصر
دهد  در قرن چهارم گزارش می  ینیاسقف فلسط  فانیوسیاند. اپمعتقد بوده  حیداشته که به ظهور مس 

وجود داشته و  تیحیاز مس  شینامد( پمی یناصر یاز مت تیبه تبع زی)که او ن یریکه فرقه نذ
اسنر   یونانیشده است. مسلماً مقصود او همان اسنه بوده که به    دهیر« نامنآنان »اس  دسکتاب مق

در کتاب اَعمال رسوالن  یبُرده شده و حت نام انیرینذ نیمتعدد، از ا یشده است. در گزارشها
و پاولوس را مخالفینش اند دهیناممی ۲یعبر انیرا در آغاز ناصر انیحیآمده است که مس 

 .۵/۲۴اند ردهنام بُ یگذاران ناصری بدعتسردسته

 ۱/۶وحدت  بلی)ب نیمفسر دییو تأ ریکتاب مقدس و تفس  یکه به گواه میاگر توجه کن 
 سندهیتوان حدس زد که اشتباه نومی ،یشود و نه ناصرمی دهینام یرینذ کیاعداد(، پاولوس 

اند و آن را با ناصره ساخته یلقب ناصر یریکرده و از کلمه نذ تیسرا زین نیمؤمن گریبه د یمت
 هوهیوقف    لیای بوده است که چون شموئاز همان فرقه  یرینذ  یسیاند. عمربوط ساخته  نیفلسط

ـ  لیانج  یهودیریو غ  ینیفلسط  ریغ سندهیبوده، نو  عیمردم شا نینام در ب نیاند. چون اشده بوده
ه دهد ـ قصه بازگشت به ناصره ارائ یو کتاب مقدس را به هر شکل لیکه اصرار دارد ارتباط انج

 :سدینو. روبرتسون میابدیب قیدر عهد عت یلمِحمَ یناصر یسایع یکند تا برارا ابداع می
که  یفرقه را به اسم شهرک کیرسد که نام به نظر می بیعج یلینگاه خ نیاول در»
 .انگذار«یآن باشد، بنامند نه به اسم بن گذارپایه موطن دیبا

وجود داشته پس صحیح  تیحیاز مس  شیپ یکه فرقه ناصر رندیپذمی زین انیحیچون مس 
شده، بلکه به   دهینام  یکند ناصرکه بعدها ظهور می  یفرقه به نام شخص  نیکه ادعا شود ا  ستین

وحدت  بلیخوانده شده است. در ب یریچون وابسته به این فرقه بوده نذ یس یع میریجاست بپذ
 یجاابتدا به زین یس یو عاند دهیناممی یرا در آغاز ناصر انیحیـ مس  یهودیشود که می دیتأک

 ای ۳انسیستیزمان کر یاو ط به نیشده و مؤمنخوانده می یناصر یس یمسیح به نام ععیسی
 یحیمس 

  

 
1- Widengren  2- Judoei Nazarenos  3- Christianos 
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 یناصر  یس یهم او را ع  وان ید  یخوانده شده و حت  یبه نام ناصر  یس یع  زین  لیاند. در اناجگرفته  نام
وجود داشته که در بخش   یکینزد اریارتباط بس  میونبیو اِ یفرقه ناصر نی(، ب۲۴/۴نامند )لوقا می
 . .ـ مورد بحث قرار خواهد گرفت خیاز نظر تار یس یـ ع یبعد

اخذ    ینب  وشعیرا از    شوعیمانند روبرتسون معتقدند که    نیاز محقق  یبرخ  یس ینام عی  درباره
در  زین یشورو یاقتباس شده بوده است. آکادم دیخورش یخدا یمیاند که نام او از نام قدکرده

دهد  فرمان درنگ می  دیبه خورش  وشعیدهد که چگونه در کتاب مقدس  شرح می  هیفرض  نیا  دییتأ
  تیخاص و الوه  تیفیک  یرا دارا  وشعیرساند که  می  تیروا  نیو ا  ستدیاد از حرکت باز مییو خورش

اند. اما اگر توجه باستان توجه داشته دیخورش یتوجه به همان خدا نیاند و در اکردهتصور می
 هیتوج نیکنند، اده میمرده زن ییهوه از طرف او معجزه و حت اءیکه در کتاب مقدس، انب میکن

و  دییمورد تأ دیخورش ی. اصوالً ارتباط یشوع با خدامیمعتبر بدان میتوانرا نمی یشورو یمآکاد
را قدیم یوشع  هوهی حیمعتقدند که اصوالً مس  نیاز محقق یاستقبال قرار نگرفته است. برخ

. نندکداده شده اشاره می وشعینام  حیزرا که در آن به مس عِنام مکاشفه به یو به کتاب دندیناممی
تقدم   تیحیرفت بر ظهور مسکتاب آنگونه که تصور می نیکه ا هددنشان می نیقات نویتحق

  ر یکه تحت تأث رفتیتوان پذمنتشر شده و می نیدر فلسط میاورشل بینداشته، بلکه پس از تخر
 .شده بوده است دهیاصطالح برگز نیا یس ینام ع

نام یشوعا به  ییخدابه  انیهودیاز    یگروه  تیحیمس   لیمعتقد است که در اوا  سیاسم  مورتون
نام یشوعا ـ  انیحیآزادکننده و نگهبان است. بعدها مس  یمعتقد بودند که به معن 1یـ نوضر ـ ها

از  کهی امُبَدّل کرده و او را نجات دهنده ی(اناصره سوعی) ناصری ۔شوعاهویرا به  ـ نوضری ها
های را با اسطوره یس یکنند عمی یسع زین یاریبس  سندگانیشهر ناصره آمده، مُعَّرفی نمودند. نو

 ریاساط  ۳مرنیداند و سمرتبط می لگامشینام را با اسطوره گ نیا ۲نزنیمربوط سازند. پ.  یمیقد
 نندکمی  یسع  ۴دروز، بوالند...   ،ینسکیخواند و لوبلقصه مؤثر می  نیو تموز را در ا  ترایم  لگامش،یگ

 .ُمعَرّفی کنند یس یقصه ع هیرا ما تیحیزمان ظهور مس  ریاساط  یبه شکل
از   تیاست، حکا یهای متفاوت و پراکنده متکنهیمختلف که بر زم ات یهمه نظر نیا وجود

نام  نه،یش یو پ تیو نگهبان« و چه از نظر موقع یچه از نظر مفهوم »منج شوعیکند که آن می
کند مُعَرّفی می  تیبشر  یرا رستگارساز و منج  یس یـ که ع  تیحیمس   دهیبوده که با ا  یمورد توجه

 ـ قابل

  

 
1- Jeschua-ha-Nozeri   2- P. Jensen  3- H. Zimmern 
4- J.P. Bolland, A. Drews, S. Lublinski 
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آن   تیکه ماه  رفتیپذ  دیشده باشد با  دهینام برگز  نیاای  زهیاست. حال به هر شکل و انگ  تطبیق 
نزن و  یروبرتسون،  س،ی چون اسم ینیبوده که امروز محقق یزیاز آن چ ریغ انیحیمس  یبرا

اند، ساختهمسیح را مجسم میعیسی  تیهو  یس یها در نام عزنند. آن... حدس مییشورو  یآکادم
 یانجیل مت سندهی... اگر نویها ـ نور ـ شوعای ینه خدا د،یخورش ینه خدا ،یلیسرائنه یوشع ا

 گریکند، اشتباهات او و د جادیا یارتباط  یناصر یس یو ع یرینذ لیبین عمانوئ دهیکوش انهیناش
 سازد.را باطل نمی هیاصل قض یحیمس  سندگانینو

و  ستیمسیح نبر وجود عیسی یخیترین نشان و شاهد تارکوچک  د ید میطوری که خواهبه
است.   قیاستنادات از عهد عت  نیشود همارائه می  یس یاثبات وجود ع  یکه برا  ی و شاهد  لیتنها دل

بَدَوی  ات یاز روا قیشد، رساالت عهد عت انیب لیبه تفص هودی نیدر د یقیچنانکه در کتاب تحق
 یو علم  یو منطق  یخیتار  زشاند که فاقد ارشده  لیتشک  یریای و اساط و اغلب افسانه  ییو ابتدا

اب خود از کت ات یروا دییاثبات و تأ یبرا یحیمس  سندگانیکه نو یشواهد نیاست. عالوه بر ا
مطرح  تیحیاز ظهور مس  شیاست که در قرنها پ یو حوادث فرض انات یدهند، بمقدس ارائه می

ها  د در همان دورانیکه با  هاییینیبشیصورت پها را بهرساالت آن  نیگمنام ا  سندگانیشده و نو
 کهی  خاص  یزیمورد نظر بوده ـ با رنگ آم  یردَربِاز اسارت و دَ  انیهودیرخ دهد ـ و اغلب نجات  

است که باعث   هیپاو بی  انهیعام  یبه حد  ات یروا  نیا  یاند. گاهآن است آراسته  رینشان دوران تحر
در متن آن و به وسیله   زیرساالت ن  نیاز ا  کیچیتر آنکه ه. جالبرددگطرف میتعجب خواننده بی

 .1اهلل مُعَرّفی نشده استکالمُ سندگانشینو

 نیچن  یرا به شکل نادرست و بدون ارتباط و مفهوم قابل درک، مبنا  یات یروا  نیچن  کی  حال 
اهلل کالمُ زیادعا را ـ که جعل در جعل است ـ ن نیقراردادن و سپس هم یبزرگ و اصول یادعاها

بودن مستندات انجیل   هیپا. بیتوان انتظار داشتمی  شیدوهزار سال پ  یساختن، فقط از مردم عام
 یگیپابی نیباالجبّار ا ییسایکل یرهایها و تفس در ترجمه یحت یروشن است که گاه ی به حدّ
  مورد

 
رساالت   هیاول  انیو راو   سندگانیشد اصوالً نو  یبررس  لیبه تفص   هودی  نیدر د  یقیطوری که در کتاب تحقـ به ۱

ـ پس از همه   بلیکردند و در سراسر بخود را گفتار و الهام خدا مُعَرّفی نمی اتیروا چگاهیه قیعهد عت
است،   اتیقصص و روا رکنندهیقرو ت ندهیای به این ادعا که خداوند گوها و اصالحات ـ ما اشاره ی دستکار

تر آنکه  اند و جالباهلل ساخته کالمُ  اتیروا نیخود از ا تیموقع تیتثب ی برا ساهایجالب آنکه کل ی. ولمینیبنمی
سخنگو و آدم نما معتقدند    ی که به خدا  ینظرانو صاحب  شمندانیو عصر فضا فراوانند اند  ستمیامروز در قرن ب

  نیا یشمارند. به چگونگمی ییخدا نیمجعول و مقلوب را مقدس و گفتار چن لبو اغ هیپابی  اتیروا نیو هم
کتاب    نیو در ا میاشاره کرد هودی نیدر د یقیو عادت است ـ در کتاب تحق نیتورات، تلق دهزایی که –باورها 

 .دید م یجا آثار آن را خواهجابه  زین
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. جالب  دی د میو خواه دهیرا ما در فصول مختلف د دات ییتأ نیهای ا. نمونهردیگقرار می دییتأ
  ی گفتارها نیاهل علم و دانش که از هم نیفراوانند مؤمن ،یگیپاهمه بی  نیاست که با وجود ا

مشهور  دیاز اسات یکیسازند. پروفسور کارل آدام اهلل میمطلق و مقدس و کالمُ قیحقا انه،یعام
نوشته  یس یع تیو شخص تیحیمس  هیتوج یبرا یمعاصر، کتاب مفصل یسایوابسته به کل یآلمان

بنا نهد.   یو واقع  یهای خود را بر شواهد عقلیدهد که تمام بررساست. او در آغاز کتاب وعده می
او به  یعلم یبلکه بررس ست،ین ینشان یو واقع یخیاما نه تنها در سراسر کتاب او از شواهد تار

 :رسد کهمی جهیاین نت
 کیآن است که  دهیپد نیدارد و مشخصه ا تیمقدس حساسی ده یپد کیدر برابر  انسان»

مافوق   یارزشها  کعامل در کی یشود... ما در روح خود، دارادر آن احساس می  یراز و سر 

  «1ی فتگی ش  میعظ  ارزشها را ما از راه احساس در درک »سرّ  ن یو ا  می( هستماوراءُالطبیعیی )نیزم

  ی مّقدس( را از راه برهان لِبودن قدوس )وجود م  ی. روح بشر قادر است واقعمیکنجذب می 
قابل درک و   زی ن یاز راه روانشناس  تیحیبه مس دهیعق ایکه آ  هیقض ن یاحساس کند. با طرح ا

مقدس نبود تاکنون   تیشخص کیف رّعَواقعاً مُ حیکه اگر وجود مس گفتتوان اثبات است می 
توانست  نمی  حی انسان گذشته بود. مس ۲نوز«ی شدن و پژمردن درک »نوم ها از خستهمدت

  تیاو در شخص نوزی انسان را بخود وابسته سازد، اگر احساس و درک نوم یدوهزار سال متوال
کرد و دوباره و از نو  را احساس و درک نمی  سوجود مقد ی ظهور واقع حیمس یی انسان ـ خدا

  ی فقط مدت کوتاه  ز،یسرارآماَ  انیخدا  نیی او همه  ۳وسیآپولون  مون،ی نمود. سآن را تجربه نمی 
  روانشانی و پ  انیخدا  نیکه ا  یکنند و تا زمان  جادیخود ا  ن یرا در معتقد  تیدستوانستند احساس قُ

تقدس را بخود ببندند،   نیگونه تلقین، هاله او همه  یظاهر  حرِسِ  ،یخارج لیقادر بودند با وسا
  انینظر از منفوذ و جلب  لهیوس  نیا  نکهیبه محض ا  یماند ول  داریپا  زین  تیدسدرک و احساس قُ

  داری ب  دیحس انتقاد و شک و ترد  نیدر مؤمن  را،ید زوَرَ  نی هم در آن زمان از ب  یستیبارفت و می 
خود را با نور عقل    یو عاطف   ید درک احساسی متوجه شدند که با  نیشد و در آن لحظه که مؤمن

ها را  درک و احساس آن  ن یکه ا افتندیها نمی در آن  ی جالب زیچ چیه گر یروشن سازند، د زین

خود    یمنج   گری زمان د  نیدر ا  آنها  .دی نما  بندی پا   انیخدا  نیا  تیکند و آنان را به شخص  هیتغذ
 کردند«. احساس و درک نمی  ی صورت وجود مقدس واقعرا به

 :سدینومی نیاو همچن
باطل ساخت.    ایکرد و    حیرا تصح  لیانج  انیآن ب  ای  ن یتوان امی   یخیو تار  ی»با انتقاد علم

  یحت

 
1- Mysterium tremendum et fascinosom 

  یروح ت،یو قدس تیوابسته به الوه یبه معن Numinose .تقدس تی فیک ای یبه معنی وجود اله Numen ـ۲
 .است  یعیو ماوراء طب

3- Apollonius of Tyana  
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 یساینمود و محکوم ساخت و کل هیاسطوره توج کیرا چون  دیتوان تمام عهد جدیم 
ای از قساوت و حماقت  آن را استهزاء کرد و آنان را مجموعه   نیو خادم  ن یو واعظ  تیحیمس
مانع شود که دائماً از نو    ستیقادر ن  یاما هرگز کس  د،یهمه کش  ی و قلم بطالن بر رو  دینام

ترین احساس را درک کرده و با لطیف  تیدستظاهر قُ  حیشوند که در مس  افتی  ییهاانسان
ظاهر   اتیح قتیاست و فقط در او حق یبه کنند. او تنها مقدس اله و تجر د ییخود او را تأ

به   مانیگونه که اهمان م،یبرنمییپ تیحیمس دهیبه عق  خیشده است، پس ما در نور تار
منابع نوشته شده با گوشت  ی  وسیله و به   یخیشواهد خالص تار  ل یخدا از آغاز بر سب ـ انسان  

  ک ی لی= خدا( و بر سب حیبلکه بالواسطه از جانب پدر )پدر مس ده، یو خون حاصل نگرد
 یبشر  یهاگونه که امروز هم هنوز به کمک استداللشده است، همان  جادیا  اضیّدرک ف
ظهور وجود  با( و یسیبرخورد رحمت اثر با خداوندگار )ع کی لیبلکه بر سب افته،یدوام ن

انسان هم   توسط خلق نشده توسط انسان دهیعق نیشود. چون امقدس احساس می
 قرار گرفته و درهم کوفته شود«.  دیتواند مورد تهدنمی

معروف  یاز پروفسورها ی ادینام عده ز دیفزایآنکه بر ارزش کالم خود ب یکارل آدام برا
به  دیاستاداالسات  نیا یو دانشند ول قیبرد که شاگردان او بوده و همه اهل تحقدانشگاه را می

را  یخیو تار یو چند شاهد علم ردکوفا می شیبود به وعده خو رمُعَرّفی شاگردان خود بهت یجا
 که اگر ساطور ـ خواهد توجه کندنمی ایکند ـ توجه نمی چیداد. او هارائه می اتشیدر اثبات نظر

 یو بدنها را بر رو  دیبرکرد و زبانها را نمینمی  دیمردم را تهد  بانشیپشت  حکومتِ  ریو شمش   سایکل
شد و نمی نیمؤمن یمود فکرسبب جُ نیو تلق ادینمود، اگر وراثت و اعتفروزان کباب نمی مهیه

و توسعه  غیجامعه تبل عیدر صحنه وس یمعتقدات مذهب لیو تحل یسنجبحث و انتقاد، نکته
 .را نداشت یکنون تیهرگز موقع سایخصوص کلو به تیحیمس  افت،یمی

 تیدارند و به او مقام الوه  مانیسال هنوز به بودا ا  ۲۵۰۰که پس از    یبودائ  ونیلیصدها م  ایآ
آورده  مانیو رحمت اثر، وجود مقدس او را احساس کرده و به او ا اضیدرک ف نیاند، با همداده

مسیح است؟ هندوها وجود دارد و آن هم عیسی قتیحق کیآدام فقط   دهی که به عق ی اند؟ در حال
به این  یمّبرهان لِ ایبا مکاشفه و  ای... معتقدند آترایم ندرا،یوارونا، ا وا،یسال است به ش ۴۰۰۰ هک

تر است؟ یخداوندگار است پس واقع یس یاز ع متریها قدآن انید؟ و چون خداانبردهپی انیخدا
 نوزیومفاقد احساس ن  ایمعاوضه کنند آ  تیحیخود را با مس  یاجداد  نیکه حاضر نشدند د  یانیهودی

ی مذاهب جهان که به وراثت اند؟ همهمقدس بوده  قتیخدا و تنها حق  ـدرک انسان    یبرا  یبشر
انتشار   اصلی  منبع ـ تا  زین  یمتوال یشوند و قرنهامی  تیدائم تثب  غیمنتقل و با تبل  ادیو اعت  دیو تقل
اند؟ افتهیانتشار  ندکمی هیگونه که آدام توجهمین ایآ ابند،یاست ـ ادامه می یقدرت  یدارا غیو تبل

  هم قرار داشته و در هر حال  های مخالفِمذاهب در قطب نیاز ا یکه برخ یدر حال
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 .کنندنمی غیـ تبل انددمی قتیکه آدام تنها حق را ـ تیحیانسان مس  ـخدا  ای یس یع
خدا   او درک رحمت اثرِ نوزیشد باز هم احساس نوممی تیترب لندیتا ا ی نیاگر آدام در چ ایآ
 غیتبل... با وجود قایو آفر ایمردم سراسر جهان که در آس اردهایلیکرد؟ ممی داریرا در او ب حیـ مس 

 اساحس  نیکنند چرا فاقد امی تیخود را تبع یاجداد نیو د گروندنمی تیحیبه مس  سایکل دیشد
 سمیکند اسالم و بودباشند؟ آدام که توجه میانسان می ـخدا  یو درک و جذبه و کشش به سو

 ستیسازد سازگار نکه او مطرح میای  هیبا نظر  تیواقع  نیشود و امی  یرویپ  تیحیبه وسعت مس 
 :سدینومی

  تیحیها با مسآن  یفرق اساس یاند ولتاکنون زنده مانده زین انیاد ن یاست که ا حیصح»
ها اندـ  نه خود آن محمد و بودا در مرکز اعتقادات قرار گرفته   یامهایها پاست که در آن   نیا

ها وجود دارد، بلکه فقط  به شخص آن   نوزی نوم  یارتباط و وابستگ  کیتوان گفت  ـ لذا نمی
 1پابرجاست«  آنها امیبه پ یارتباط مذهب کی

توان ادعا کرد نمی رایاست، ز تینوع فرار و انکار واقع کیطرز استدالل  نیعالوه بر آنکه ا
که   یو وجود مقدسند در حال قت یدرک حق یو دربست فاقد احساس براجا یک  هایکه مثالً مصر

شده است.   یمدآدام دچار اشتباه ع  زیگیری ناحساسند!! در نتیجه  نیمالک چن  یها همگیولیاسپان
و   هنددقرار می  شیشکال مختلف مورد ستار گرفته و او را به اَ ودائیان قراببودا در مرکز اعتقادات  

ها ت یها هودر تمام دوران  یها حتندارد. آن یهای بودا، مفهومبدون مجسمه یاصوالً معبد بودائ
که چرا   ستا نیا یشمارند. اما پرسش اصلبودا می ۲های بزرگ و مقدس را تجسمِتیو شخص

  ـ درک وجود مقدس خدا  یبرا نوزی... فاقد احساس نومسمیتائوئ سم،یاسالم، بود انیاد روانیپ
 :سدینومی ییسای، از دانشمندان متأخر کل۳شده اند؟ آنسلم حیخدا ـ مس  ایانسان 

توانست به  آدم فقط می  یکرد. گناه موروثمی  جابیمسیح را اخداوند وجود عیسی  عدالت»
 یها قربانانسان  یمحبت برا  یشود. خداوند خود را از رو  یمناسب تالف  یقربان  کیوسیله  

 تحقق بخشد«.  را کرد تا عدالت

 :سدینومی سایکل گریدانشمند د ۴کوزانوس کوالئوسین
)لوگوس(   شی خو یبود خزائن جالل خود را به ما ارائه دهد کالم ابد لیخداوند ما چون»
  یعمل را از رو نیی آنهاست ـ به ما آشکار ساخت. او اپسرش را ـ که جمع همه  ای

  و یدلسوز

 
و توسل   امیفراموش کردن پ نیشده هم ی های فراوانبتیکه موجب مص  تیحی نقص مس ن یاتفاقاً بزرگترـ ۱

 است.   دهیفراوان لطمه د تیبشر یسود برده ول اریانحراف بس   نیاز ا سایآور  است. کلام یبه پ
 ی و روحان یوجود اله کیدرآمدن  یدر قالب انسان Incarnation» ـ۲

3- Anselm   4- Nicolaus Cusanus 
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چون    گر،یهای ما و متناسب با فهم و درک ما انجام داد. به عبارت دضعف  یبرا  یهمدرد 
او خود را   م،یدرک کن میتوانرا نمی  یزیخودمان و جز با حواسمان چ رینظ یشکالاَ ما جز 

 ما ارائه داد«.  به  صورت انسانبه 

ها معاصر که ده  یترین اساتید الهیات، فلسفه و علوم اجتماعاز معروف یکی ینیرومانو گارد
 تیالدر صدها هزار نسخه منتشر شده و در پنجاه سال فع یگاه ینیکتاب او درباره مسائل د

درباره  یکتاب مشهور د،ینام دیاستاداالسات  دیاستادان فراوان او را با تیخود با ترب یدانشگاه
که شهرت   یدانشمند  نیکرده است، در نظر اول از چن  فیبه نام »خداوند« تصن  یس یسرگذشت ع

او از ابتدا کتاب  یبه جامعه ارائه کند، ول یقات یو تحق یاثر علم کیرود که دارد انتظار می یجهان
مطلق!!  قیحقا نیو بر ا ردیپذو کالم خدا می یرا الهام اله تیحیو کانن مس  انیهودیمقدس 

رساالت کانن است، البته   ات یروا  یکند. کتاب او از آغاز تا انتها بازگوقصه پر غصه خود را بنا می
  ان یدر پا ینیاست. گارد ینیچون گارد یر استاد متبحرآنگونه که درخو بانه،یلطیف و اد یانیبا ب

 :سدینومفصل خود می اریکتاب بس 
تواند  شد می میترس یکتاب با خطوط کوتاه نیا رآنگونه که د ،ینقش نیچن کی ای»آ

تواند وجود  شود مینقل می   اتیروا  نیکه درباره او ا  یموجود  نیچن  ایآ  باشد؟   داشته   تیواقع
معلوم است.   زیشود پاسخ آن نمطرح می  نگونهیپرسش به ا نکهیداشته باشد؟ به محض ا

  خیشود و آن عبارتست از: در تارمی  جه یاست که از پرسش نت  یپاسخ وابسته به پندار نیا
 یعیباشد پس طب نیانسان ممکن است. اگر چن یبرا هامکان وقوع دارد ک یزیفقط آن چ

  نیحال ا نی. در اابدیتواند وقوع شود نمی اعالم می  نجا یآنچه در ا ه یشب یاست که حوادث
  یخیتار  یهسته اصل  کیباشد که به دور    یو قصص  اتیّای از حدستواند مجموعه می  اتیروا

مفهوم  یمجامع و زمان دارا افراد،ی مذهب اتیها در ضروربه هم بافته شده است. آن 
 .  ستند«ین  قتیحق یخواهند بود، ول

شکال گوناگون و با در نظر گرفتن مالحظات تواند به اَبرداشت می  نی: »اسدینومی  ینیگارد
 یموجب تزلزل اصول و مبان  یعلم  یجستجوها  نیکرد »چن  ان یصریحاً ب  دیمتعدد ارائه شود، اما با

  هددمی  لیزنده تشک  یرا الهام خدا   ییحایمس   ی خودآگاه  تیماه   و  شهی. رد«یخواهد گرد  تیحیمس 
و   دیکه او با آن سخن گو ی. اما کالم واقعدیقابل استنباط است که او خود سخن گو یو آن زمان

وجود  نیمسیح است. اگر ادهد عیسیرا در آن ارائه می شتنیکه او خو ییقاطع و نها قتیحق
عمال او مورد نقد و انتقاد  که اَ  ستین  ستهیشا  گریپس د  باشد  ال قادر متع  یظهور و الهام زنده خدا

  تیروا تیامکانات و لذا از شخص اسیو مق زانیاست م نیتوان گفت که، چن. پس نمیردیقرار گ
تواند وجود داشته می ستهیبرخورد شا کیفقط  حیکرد بلکه در برابر مس  یآن را نف ایو  نیشده ا

  در ایو  اریعدم اخت یکردن. نه از رو اعتو اط  دنیشن یبرا یباشد: آمادگ
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 یمعنبی یهای انساناسیبا مق حیخودآگاهانه عقل و شعور، بلکه چون انتقاد به مس  بیتخر راه
 یسایحال عشرح  یستوده و بجاست ول  ان،یب  نیپاسخ داده شود که ا  نیبه این ادعا چن  دیاست شا

و   یمتعلق به وجدان مذهب ت یهو نیاست. ا مانیو ا دهیعق یسایع فیبلکه تعر ست،ین یواقع
 دیاست که با یگرید زیچ یخیتار یسایع یو اشارات و شعائر و نشان وجود است، ول رموزنظام 

 حیمطرح خواهد شد: مس   نیش یپ  یاستدالل مجدداً ادعا  نیمشخص گردد. اما با ا  یعلم  یبا بررس
آن  یمسیح واقعرا. عیسی خیتار نیا یسایع نیکند، همچنمی ینف حیمس  نیرا در د دهیعق نیا

وجود ندارد.  یگریمسیح داز او هم عیسی ریاست و غ یواقع نیو د دهیاست که متعلق به عق
 شیو منطبق شده که چشم به رنگ و گوش به آهنگ. از پ  میچنان تنظ  حیبه مس   دهیو عق  مانیا

و عدم   یبه رستگار  د،ینه پاسخ گو  ای  یکند. حال اگر انسان با آررجوع می  مانیمسیح به اعیسی
 حیبه اثبات ندارد... مس  اج یاست و در اصل احت یاساس هیقض کی نیا ،داده یخود رأ یرستگار

و انسان در برابر او  ستیخدا ک دیبه ما بگو دیکار او با نیا یتا ما را رستگار سازد. برا دیآمی
را عطا کند که  روین نیو ا دیتوبه و بازگشت را بگشا یکه درها دیبگو یرا هم طور نی. استیچ

تواند مورد دهد از جانب انسان نمیرا انجام می یکار نیکه چن ی. کس میابینو دست  یبه فضا
و   مانیسازد ارزش ا یهای انساناسیکه خود را منطبق به مق یمنج کی... ردیقضاوت قرار گ

 .«را ندارد دهیعق
با  ینیقائل شد؟. گارد یعقل ایو  یارزش علم نیکوچکتر یاستدالل نیچن یتوان برامی ایآ

اهلل به کالمُ مانیسازد و با امی ازینبی یو علم یخیتار یاستدالل خود را از هرگونه بررس نیا
بدون آنکه از  ردیپذمسلم می قیها را به عنوان حقاو عهد جدید آن  قیبودن رساالت عهد عت

  یکرده است و چرا خدا  ان یقصص را خدا ب  نیدهد که ا  صیتوانسته تشخ  ی از چه راه  بپرسدخود  
ای در ماندهقوم کوچک عقب  کیبه  خیای از تارو خالق همه عالم فقط در لمحه  انیجهانهمه 
ها سخن گفته و با فرهنگ و آداب و  به زبان آن دهیای از جهان ظاهر شده، آنان را برگزگوشه

خود را منطبق ساخته و سپس پسر خود را در همان قوم و به شکل و   ستورات ها درسوم آن
 امتیدست همان مردم مصلوب ساخته و در قفرستاده و به  نیم از آسمان به زمهمان مرد  لیشما

 نیچن ایخود را برپا خواهد کرد؟ آ یدادگاه داور ن،یهمان مطرود نیو ب میمجدداً در اورشل زین
داند با گر خود میهم جواب خواهد داد: کوزه ینیگارد ای د؟ینام انیعالم یتوان خدارا می ییخدا

را  دهیعق نیبزرگ شده بود هم یخانواده بودائ کیدر  ینیاگر گارد ای. آ1های خود چه کندکوزه

  داشت؟

 
عمل    ینیخالق باشد چون گارد  دیکه با  ییکنم وگرنه خدا  یخواستم مسئله را بررس  ساکلی  زبانبه    من  البته  ۔۱

 .پاولوس است( اناتیگر از ب)اشاره به کوزه و کوزه  ستیمحدود ن یبشری شه یکند و در قالب اندنمی
  



148 
 

 تحقیقی در دین مسیح

معاصر است.   ینام و جهانبه  دیو از اسات   1از بزرگان علوم الهیات مدرن  گرید  یکیراهنر    کارل  

 جینتا  نیدارد هم  یرنگ علم و دانش و استدالل منطق  شتریکه ب  یتردهیچیکوشد به زبان پاو می
کوشد با استفاده از در علم الهیات مدرن« ابتدا می یقیکند، او در کتاب »تحق تیرا تثب ینیگارد
 دیو عهد جد قیثابت کند که تورات و عهد عت یهای کالمو مهارت  یهای ادبکاریی ریزههمه

 کیکتاب مقدس است در  او، خداوند مبتکرِ  انیبه ب کالم خداست و از جانب خدا الهام شده و
مانند تمام   یرساالت است. راهنر در بحث مفصل نیاو مُصَنّف ا ل یهمین دلو به یمفهوم ادب

کند راهنر فکر می ریسازد که نظمجسم می یکه خدا را چون آدم یدر حال سا،یبه کل نوابستگا
تعلق  نیرسد که چون اراده خدا بر امی جهیخواهد بود، به این نت نیگیری او هم چنپس نتیجه

سازد، لذا با الهام خود موجب تألیف   داریوجود آورده و پارا به  ونیوابسته به حوار  یسایگرفته که کل
!. البته با !گردد یبه آن متک اس یو کل ردیقرار گ سایکل نیو اساس ا هیتا پا ده،یمقدس گرد کتاب 

 .شودمی تیتثب سایکل یکانن و تمام مبان ات یبرداشت همه روا نیا
 یرا پاسخ گفت، ول  یتوان پرسش هم نمی  یزندگ  یاستدالل در مسائل عاد  نگونهیبا ا  هرچند

رخنه کرد. اگر  یتوان به خوبمردم، می  یِو عرصه وجدان مذهب سایکل ی جالب است که در فضا
انسان  یو در آغاز حرکت تمدن شیهزار سال پ نیدر چند یریاساط  مینیبمی  میخوب دقت کن

از جانب کاهنان شبه  مودهیپخود را می یفکر تکاملِ ییابتدا مراحلِ نینش رشه که بشرِهنگامی
 شیسال پ  ۲۵۰۰شده است. در حدود    لی... درباره خلقت تخیباِبل  ،یآکاد  ،یساحران سومر  میحک

 یو قوم یمذهب ات یقصص را به شکل خاص روا نیبابِل ا انیهودی یاز رهبران مذهب یگروه
 نیاند. همها منعکس ساختهدر آن  زیخود را ن  ادبود صحراگردیِیدرآورده و معتقدات بَدَوی    شیخو

 .شده است یدستکار یگمنامهای افراد و گروهی وسیلهبه خیدر طول تار زین ریقصص و اساط 
 شیاندساده  یو راو  اپردازیصدها مؤلف و رو  الت یهزاران سال از تخ  یمجموعه که در ط   نیا

 قتیصورت کالم خدا و حقعصر اتم به  یمشهور جهان و علما  دیشکل گرفته، امروز از طرف اسات
گردد. مجامع بینالمللی و علم الهیات بنا می  نیقصص، علم د  نیا  یشود و بر رومی  رفتهیمطلق پذ

در  الت یتشک نینفوذ ا ایها و... قرار دارند و سهیو کن ساهایتسلط کل ریز ا یهم که اغلب  یلو م
 زیها و جواعلم الهیات مدال  نیسازد، به نوابغ همها را مجبور به مراعات منافعشان میمردم آن

 کنند. مسلم است افراد جامعه که گرفتار مشکالت روزانهمی میو القاب... تقد
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مسائل را ندارند به توارث و عادت، معتقدات   نیهستند و اصوالً وقت و فرصت تفکر درباره ا  خود
زنند. صاحب القاب دست می ریشه یعلما نیا یو برا رندیپذرا می سایکل یلیو تحم یتلقین

به دنبال پاسخ   یمسئله زندگ  نیکوچکتر  یپرسد، شما که برانمینوابغ    نیاز ا  چکسیمتأسفانه ه
  یحاط بر فضارا که مُ ات یترین مسائل حمیعظ د یهدچگونه به خود اجازه می د،یهست یلمعقو
خلقت... که   یچون آغاز خلقت، اراده خداوند، چگونگ  یاست، مسائل بغرنج  یتفکر بشر  یبعدسه
 نیباشد با انمی هیو با درک محدود انسان قابل توج ستیقابل بحث ن یو کالم بشر انیبا ب

 ی!! به مغزهایمطلق اله ق یها را به عنوان حقاو آن  دیریانه و بَدَوی بپذیهای عامبرداشت
در نامه  ایو  نشیکه در قصص کتاب آفر لیفقط به این دل د؟یکن قیو مسحورین تزر نیمجذوب

قدر ارزش خود و گفتارشان آن  یبرا  یکه حت  یافراد ناشناس  یاها یدر رو  ایآمده و    نی... چنانیقرنت
... خود را الیاشعیا، یونس، دان  وحنا،ی  ،یچتر اعتبار مت  ریکنند و ز  انیرا ب  مشاناند که ناقائل نبوده
 است؟ دهیگرد میاند، چنان ترسارائه داده
 زیو در ظرف افکار او همه چبد زل است و نه اَکه نه قادر به درک اَ یبعدمحدود سه بشر

 شدیندیتواند بو مطلق نمی انیپاکه هرگز به بی یه و... است، انسانروتَ سَ  ان،یآغاز و پا یدارا
را درک کرده و آن را به زبان محدود  انیپاچگونه با قدرت مطلق سخن گفته و کالم وجود بی

ی آن از هر جمله ییت جوامع و طرز تفکر ابتداسخنان که بَدَویّ نینموده است؟ در ا غما ابال
را، کالم خدا را، اَسرار جهان خلقت را، راز خدا   قتیاند حقاست چگونه و از چه راه توانسته دایهو
شکال اَو مذاهب جهان    انیاست که در همه اد  یقتیچه حق  نیخود خدا را کشف کنند؟ و ا  یحت  و

و نه از راه آثار  دیادهیرا د انیشود؟ شما که نه سخنگوکالم او متفاوت میو  ندکمی دایمتفاوت پ
ها آن  ات یروا  یخیبر اثبات تار  یلیدل  نیو نه کوچکتر  دیشناسها را میآن  یو شواهد واقع  میو عال

خودشان هرگز  یکه حت ی. در حالندیکننده کالم خداکه ابالغ د یدهمی صیچگونه تشخ دیدار
 نکرده اند!! ییادعا نیچن

  ان یاز مکان و زمان و حدود و آغاز و پا یرخالق جهان و بَ د یی شما معتقدکه همه  ییخدا
ترین میم، عظیحادثه عظ نیو ا ندکگوشه دورافتاده از جهان نزول می کیاست، چگونه در 

طوری گذارد بهنمی  یجا به یاثر نیای که ممکن بوده است در جهان رخ دهد، کوچکترحادثه
 نیمانند و صدسال پس از اخبر میواقعه بی  نیزمان او، از ا  نیو محقق  سندگانیو نو  نیکه مورخ

به  یات یروا نیچن شهیکه همـ بوده  عیها شارا که در دهان  یات یدل مجذوب، رواچند ساده  حادثه
 یو مذهب  یهای روحانو جذبه  اهایو رو  الت یآوری و تخاشکال گوناگون وجود داشته و دارد ـ جمع 

 اند و شما امروزکرده میخود را تنظ یالیراد خحال مُاند و شرحبر آن افزوده زیخود را ن
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  قت یها را حقآن ،یو واقع یخیشاهد تار نیعقل پسند و کوچکتر لیاز دوهزار سال بدون دل پس 
الک استدالل مِ  یی خود شما، در صحنهکه به گفته  یدر حال  د؟ینکمطلق و کالم خدا اعالم می

اید؟ اگر مکاشفه، بردهپی قیاین حقاای به لهیبا چه وس دیکنار گذاشته ا یعقل و منطق را به کل
دانست و صدها   قتیحق دیبا دیهست یبوده چرا فقط آنچه را شما مدع قتیکشف حق یلهیسو
  رفت؟یبر حق پذ دیدر قطب مخالف قرار دارند ـ نبا یحت یکه برخ ـ را  یگریو مذهب د نید

  ک یکه در  ییباشند. چرا فقط آنهامی یکه به مکاشفه و رحمت خداوند متک ندیمدع زیها نآن
 رندیپذرا می ینید اد،یو اعت نیشوند و به توارث و تلقمی تیترب ینگو فره یخاص مذهب طیمح

 .گردند؟می نیجذب به این د یمشمول رحمت خدا برا
هر خرافه  میرا از صحنه استدالل خارج ساز یو واقع یخیما عقل و منطق و شواهد تار اگر

  یمذاهب جهان ـ حت روانیمطلق گردد! و تمام پ قتیحق یتواند مدعمی زیاحمقانه ن دهیو هر ا
کرده و  هیـ حق خواهند داشت به رحمت و فیض خداوند تک قایهای آفرپرستان جنگلتوتم

پرچم  ریکه ز یات یاعالم کنند. جنگ هفتاد و دو ملت و جنا یاله یالهام و وح رامعتقدات خود 
به  ییاعتناو بی یکورعقل نیرخ داده مولود هم خیمختلف در سراسر تار دیو مذاهب و عقا انیاد

است. مسلم آنکه با استدالل  یو مذهب یر امور اعتقادد یعیو شعور طب یمنطق و استدالل عقل
کرد  یریکور جلوگمانیتوان از خطرات تعصب امی یول افتیدست  مانیتوان به انمی یعلم
قانون   ینیو در فرهنگ مع  ندیگزرا برمی  یو گروه خاص  دیگوسخن می  یکه به زبان خاص  ییخدا

 .که مخلوق آنهاست ستیمردم ن نیخالق ا ندکو حدود وضع می
های در قالب برداشت  یی مسائل اجتماعمانند همه  زین  یدت یکه مسائل عق  رفتیپذ  دیبا  البته

 دیشوند. نبامی هیمطرح و به زبان روز توج دهیزمان و مکان دوران ظهور و رشد و تکامل آن عق
. مردم ساده و ردیشکل گ  شیینما  خود  طیمح  یهای فرهنگخارج از قالب  ،ینیانتظار داشت که د

به اشارات و  شیخو یو جذبه مذهب یروح جانات یبروز ه یبرا ش،یپ هایِو واله هزاره ابا صف
 ایو  سهیکن ای سایاند. آنکه در کلکرده هیدر آن جامعه و آن زمان مرسوم بوده تک کهی نکات 

ندارد.   یکه خدا زبان خاص دیگوپردازد به زبان خدا سخن نمیمی ازیبه راز و ن شیکلبه خونجکُ
کشش به  نیو ا ابدیو قوت قلب دست می نانیبه آرامش درون و اطم ،یهای روحانبشر با جذبه

 .است روبخشیانسان ن یبرا یهر شکل
کرده و  هیتک یعوامل مشترک کیبه  شیخو انیبا خدا و خدا ازیدر راز و ن های انسانهمه

 یانسان خود نشان یاست، ول یبشر تیکه مافوق تصور و ظرف یمیها از قدرت عظکنند. آنمی
 شهیفکر و اند  فیو در وصف او از تمام ظرا  نندک... میتیاز آنست طلب کمک، رحمت، فیض، هدا

  
  



151 
 

یحیمس اتیو ادب سایاز نظر کل یسیظهور ع  

 یسالک عارفِدِ شمنیاند ی. حتشیهرکس به قدر معرفت و کمال خوحال  رند،یگبهره می خود
 یو باطن یقدرت جذب و کشش درون ،یو انرژ  ات یح یهانیکاست در ارتباط با منبع لیکه ما

باطن بپردازد، در هر  هیکزو ت هیتعادل و آرامش درون به تصف شیکند و با افزا تیرا تقو شیخو
 های وصال متفاوتراه یکه معشوق واحد، ول افت،یخواهد  یاشارات و عالمات انیاد نیاز ا کی

وجه قصد انتقاد از هیچو من هم به ردیبگ رادیا انیبه این زبان و ب ستیمجاز ن چکسیاست. ه
 یگاتاها... برا یداها و سرودهاو تورات و اشعار وُ لیطرز ارتباط را ندارم. مسلم است که انج نیا

اند حال معبود و معشوق و مراد خود پرداخته به شرح ایاند و کرده ازیزبانها راز و ناین ها که به آن
به آن احترام گذاشت   دیاست و با  زیاند مقدس و محترم و عزکرده  ادیو دستورات او    مات یو از تعل

ها را با ییو معبودستا ازهایدارند زبان عبادات و راز و ن یوارد است که سع یبه کسان رادیا یول
  ی و منطق یخیو تار یو نماز، قواعد علم ازین نیکنند و از ا غیتبل کسانیزبان علم و دانش، 
 د.کنن نیمطلق، تلق قیها را حقااستخراج کرده و آن

گیری خود بهره  یهای درونالعملها از احساسات و عکسشرح فنومن  یدر تمام موارد برا  ما
دارد آتش برپا می  یسازد و با رعد و برق در جنگلمی  رانیرا و  یشهر  ی، اگر آتشفشانمثالً   مینکمی

اگر  یول ختیمکان را درهم ر عتیخشم و قهر طب مییوگ. می..سازدور میرا شعله ینیو سرزم
به دنبال عوامل قهر و  گرید میکن یرا بررس یکیجرقه الکتر لیم در البراتوار علت تشکیبخواه

اگر صد  رایز م،یسازمسئله را مطرح می یگریبان دبلکه با ز م،یستیو مثبت ن یقطب منف یآشت
 قی. رساالت عهد عتدیرس  مینخواه  جهیبه نت  م،یعوامل به جستجو بپرداز  نیسال به دنبال خشم ا

 یو نه پاسخ مشکالت اجتماع  عتیاَسرار طب  انیاست و نه ب  یخیتار  عینه شرح وقا  زین  د یو عهد جد
آن   ان یاست که به زبان و ب شیهای پمجذوب هزارهها استنباطات مردم ساده و . آنیو علم

 قیحقا  و  یرساالت قواعد علم  نیاند. از اکرده  هیرا توج  شیی خوو معتقدات جامعه  میدروان مفاه
را کالم   ات یروا  نیبار نخواهد آورد و اای به  جهیو جمود نت  یاستخراج کردن جز سرگردان  یخیتار

مطلق اعالم کردن، موجب سکون جامعه و برپا شدن جنگ هفتاد و دو ملت خواهد    قتیخدا و حق
 .میشد. از مطلب دور شد

اُرتودوکس وجود دارد امروزه فراوانند دانشمندان  نیمحقق نیکه در ب یوجود جو غالب با
یل اناج  ات یروا  یکنند. هوکسلپرده بازگو میرا بی  ییسایکل  مات یکم اشتباهات تعلکه کم  یحیمس 

 :سدینودهد و میباره ارائه میدر این یخواند و شواهد متعددمی ییهارا قصه
ها از آن  کیچیاند و نه هحوادث بوده ن ینه شاهد ا لیاناج سندگانیاست که نو حیصح اگر»

اند، اگر  کرده میرا تنظ اتیروا نیا شیمعتقدات دوران خو هیها بر پابوده، بلکه آن  یسیهمراه ع
 نیبنابرا
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  میتوانقابل اعتمادند، پس چگونه می ریغ یخیاز نظر تار یاتیروا نیکه چن میریبپذ مقدمه 
  انهیعام اتیروا زیگزارشها را ن نیا دیبا نی. بنابرام؟یها اعتماد کنآن  یاساس یبه گزارشها

ما  اند.دهیگرد بیترک یداده شده و با تصورات خراف شیکه آرا میمردم بدان نیب جیو را
  ستیدر دست ن زین یلیگونه دلو هیچ میندار سندگانینو نیاز ا یخیتار نشان نیکوچکتر
ی درباره یتیروا چیکند. ه ق یها کامالً تطبآن میتنظ نیبا اول ی در شکل کنون لیکه اناج
  رفتیتوان پذمی  یو به آسان ستیدر دست ن زیاناجیل ن نیا راتییتغ ایاضافات  یچگونگ
 یالدیم ۷۰طوری که آنچه در حدود سال وجود آمده باشد به به   یراتییتغ هیخ اولنُسَکه در 

  کسانیقرار گرفت با هم  تیحیکانن مس یهیشده است و آنچه در قرن چهارم پا میتنظ
نسخه  نیمتریقد عنوان به  در آنچه یرساند حتدر دست است که می  ینباشد. اتفاقاً مدارک

 .1وجود داشته دست برده شده بوده است«  سیدستنو

خود او   یو حت ردیپذرا می لیاست باالجبّار تناقضات اناج تیحیبه مس  نیگرانت که از مؤمن
 :سدینوکند و میمی یعیسی نفحال و شرح تیرساالت را درباره شخص نیا ات یاز روا یاریبس 

هدف   تیباشد که نجات بشرمی  تیمعلم و مصلح بزرگ بشر کی ل یاناج ان ی بنا به ب یسیع»
رفت تا در   میداوطلبانه به اورشل یآخر عمر به قصد خودکش یسیادعا که ع نیاو بوده است. ا

اوست که در   ی و فکر  ی ی مشخصات روحشود کامالً مخالف همه  ده یکش ب یجا به صلآن
رفت تا در جشن پساخ،   میکه به اورشل تیروا نیهمان کُتُب انجیل شرح داده شده است. ا

  یاجتماع  دیکند با د  لیجا جمع شده بودند، تحمکه در آن  یو تشخص خود را بر مردم   یرهبر
الف هدف او بود، بلکه توکل و اعتماد به خدا  کامالً مخ غاتی. تبلستیاو سازگار ن یو اخالق

بودن او   حایشود مسمی  انیآنچه ب برخالفاو هم  امی ی پ(، هسته۱۸/۱۲ یروش اوست )مت
بود که   یاس یشبه س ی مقام قت یمقام در حق نیکند. ااو تطبیق نمی  یو با شرح زندگ ستین

دوران شاعرانه    کیی کسب قدرت و حکومت بر جهان در  را درباره   ل یاسرائ  ی اهایآرزوها و رو
. تیحیو هم از مس دامتناع کر تیالوه یهم از ادعا یسیساخت. عو پرسعادت منعکس می 

آن   نیمشرک دی است که با د ی متک ی بر تصورات قتیشود درحق یم  مطرح ی سیآنچه درباره ع
و پرورش و ظهور او توجه شود. تولد از   ی فکر طیکند، بدون آنکه   به محمی  قیدوران تطب

دستورات    ،یبا بدن ماد  ز یرستاخ  ح،یاست، مرگ مس  نی های مشرکاسطوره   هیباکره که توج  کی
 دارد«. نیمشرک  اتیدر طرز تفکر و ادب ییهاشهیر  شودمطرح می  سایاو... آنگونه که در کل

جالب آنکه    یدانست ول  یو مطالب انحراف  ات یجعل  دیرا با  لیگرانت، سراسر اناج  هیتوج  نیبا ا
 نیلطافت شاعرانه ا میستیو معتقد است که ما مجاز ن اشدبمی لیانج نیخود گرانت از مدافع
  :سدینومی نکنی! ومیساز عیضا یهای علمرساالت را با پرسش

 
 .مشروحاً بحث شده است هودی نی در د یقیموارد در کتاب تحق  نیدر ا ـ ۱
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  یخیگزارش تار  کی  لیاعتماد و مردود دانست که در اناج  رقابلیکامالً غ  دینظر را با  نیا»
شده قرون   یالت یتشک یسایمنبع کل کی ل ی. اناجردیگمورد بحث قرار می  ی وگرافیب  کیو 

به آن شکل    شتریپ  سایسازند که کلرا مجسم می  یسیاز ع  یها شکلاست. آن   تیحیاول مس
بود که در   یقی و عال التیتما تعارضات وی جه یشکل نت نیبوده است و ا رفتهیداده و پذ

 . داشت« تسلط سایآن زمان بر کل

 یحیمس  ات یدر ادب یگونه اثرهای پاولوس هیچاز نامه شیتا پ یس یدرباره مصلوب شدن ع
است   یو روحان  یلیتخ  یسیع  تیگونه که شخصهمان  زیهای پاولوس ندر نامه  ی وجود ندارد و حت

 یخیتار  تیفقدان آثار شخص  نی. اردیگمورد نظر قرار نمی  یخیشرح تار  کی  زیمرگ او ن  انیاز جر
پاولوس را  نیاز محقق یاریبدانگونه که پاولوس آن را مطرح ساخته، سبب شده که بس  ،یس یع

 :سدینوباره میبدانند. ولز در این تیحیمس  انگذاریمؤسس و بن
اتفاق افتاده باشد جالب توجه است که   یالدیم ۳۰در سال  یخیمصلوب شدن تار اگر»
سال پس از حادثه   یهای پاولوس آن را تا س نامه  ای یحیمس اتیگزارش در ادب نیمتریقد
های پاولوس اصوالً وجود نداشته و نامه یخینکرده است اما اگر مصلوب شدن تار بیتعق

 ت«.اس امدهیعمل نمطلب به  انیدر ب یر یتأخ حال باشد، در آن تیحیآغاز مس

 میکن لیو تحل هیاند تجزکرده انیب یس یع یبرا لیرا که اناج یتمام مشخصات میاگر بخواه
 یاز جهات مختلف مورد انتقاد و بررس سایکل ات ینخواهد ماند. نظر یفرصت گریمسائل د یبرا

 تیو الوه یس یو دانشمندان وابسته به آن در مُعَرّفی ع سایکل گریقرار گرفته است. اما از طرف د
ها ترین آندهند و معتبرارائه نمی  یو واقع  یخیگونه شاهد و نشان تارهیچ  شیحال زندگاو و شرح

 .ندیتوسل جو یمّلِو مکاشفه و برهان  یچون کارل آدام مجبورند به درک باطن
به خود اجازه نخواهد داد   یمؤمن چیسازد ه نیحدود علم را مشخص و مع نیکه د یزمان تا

و  نید زبان و قلم محققنَ به قدرت حکومت بر جامعه حکم را سایحدّ تجاوز کند و اگر کل نیاز ا
آزاد شد و هرچند در  سایبند کل نیکم از ادربند است. اروپا پس از رنسانس کم زین شانیآزاداند
 ریغرب شمش  یایالاقل در دن یدارد، ول اریرا در اخت یمیقدرت عظ سایکلهنوز هم  ستمیقرن ب

 تیعمال قدرت روحانی کوشش و اِ. با وجود همه1اندرا از کف او خارج ساخته شیمحکمه تفت

  یکه بر قلمها یمیرفته طلسم عظامروز رفته سا،یوابسته به کل نیمحقق تیو فعال یحیمس 
کرد در حال شکستن است. امروز کمتر محقق می  ینیو مؤمن سنگ  تفکرم  یو مغزها  سندگانینو

 آزاده

  

 
 .کنندمی  ییحرکت قهقرا  جادیدر ا  یآن حاکمند و سع  تیو روحان  سایهنوز کل   یاریاجتماعات بسمتأسفانه در  ـ  ۱
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 یقیو حق یخیمسلم تار عیبه چشم وقا لیکه به قصص انج مینیبموظف را می ریمتعهد و غ ریغ 
ای است اسطوره ل،یدر انج یس یی عاعالم کرد که گذشته شیقرن پ کیبنگرد. اشتراوس در 

ها  ده زیاست و امروز ن ده یحاصل و ابداع گرد حیو انتظار ظهور مس  قیکه از معتقدات عهد عت
 :سندیونالمپل می نچو گریمحقق د

کند می  د ییکه تأ دیآدست می به  یمیشده شواهد عظ دهیبه محاکمه کش اتیروا ن یا از»
ناموفق است که   یدستبردگ کی( یهای اول کتاب مت)بخش  حیاعالم ورود مس یصحنه
 هماهنگ شده است«.  زینی جعل اتیبا روا

رساالت  یو تضادها هاییو اشتباهات و خالفگو تیحیهای کانن مس ییبا وجود نارسا یول
 اتیروا نیتمام ا یخط بطالن بر رو دینبا ح،یبه مس  نیهای مؤمنیپردازو قصه سایمورد نظر کل

  ی ذهن  ت یفعال  کیی  جهینت  زین  ریکه اساط   نیاسطوره موهوم خواند. نه تنها د  ک یها را  و آن   دیکش 
که  یقتیقابل لمس بوده است، حق ریو غ یمخف قتیبه حق افتنیدست یمداوم بشر برا یو روح
حقارت و ضعف خود را  ،و اَسرارآمیز میجهان عظ نیآرامش و قدرت بخشد تا در ا ،ییستایبه او ا

 نانیو تزلزل خود را به ثبات و اطم  یداریناپا  دار،یثابت و پا  قتیفراموش کند و با اتصال به آن حق
سعادت و آرامش بشر را  ییی قدر و منزلتش به تنهابا همه یمُبَدّل سازد، علم و دانش تجرب

و  نیآفرسعادت  یشود. دانش می بتیموجب فالکت و مص یحت ینخواهد کرد و گاه نیتأم
نفس و عشق و   یعرفان و اخالق آراسته گردد و با صفا وریبخش خواهد بود که به زآرامش

جامعه   یو انسان  یساز خواهد بود و کمال روحانانسان  یدانش   نیچن  نیبه کار گرفته شود. ا  تگذش
 .دیرا موجب خواهد گرد

بودن معتقدات خود به  قتیبه حق نانیاغلب افراد بشر با اطم ،یااز دالالن حرفه ریغ به
در نقل  یرفته است. حت قتیحق ریعناد و علم دنبال غ یاز رو یاند و کمتر کس ها چنگ زدهآن
از  یاریاند و در بس دست زده یپردازخلوص و صفا به قصه یاز رو نیمؤمن زین ینید ات یروا

ها ام اغلب اسطورهطوری که بارها تذکر دادهجود دارد. بهو تیاز واقع یات آنان اثریقصص و روا
تصورات ساده   یتوان از البالمی  زیکُتُب مقدس ن  ریبه زبان افسانه. در اساط   تهاستیبرگردان واقع

 یخصوص سادگرا جستجو و دنبال کرد، به ق یو حقا عیوقا ید پارَ سندگانینو انهیو عام
  دیشا میاگر دقت کن زین یس ی. در قصص مربوط به ع1کندکمک می یابیبه این رد سندگانینو

 .میده صیرا تشخ ییتهایآثار واقع میبتوان

 
  

 
 مراجعه شود  هودی نیدر د یقیـ به کتاب تحق۱
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 یس یشرح داده شد، نام ع هودی نیدر د یقیدر کتاب تحق یی نام موسکه دربارهگونه همان
 یتمام سع  یمت  لیانج  سندهیتذکر دادم که نو  شتریباشد. پ  تیواقع  کیتواند ُمعَرّف  می  زین  یناصر

های کتاب مقدس منطبق بینیرا با پیش  یسیع  یکند که حوادث زندگهدف می  نیخود را متوجه ا
واقعه شباهت داشته   نیکه ممکن است با ا  یاو به تنها اشارات   یس یجلوه دهد. در مورد تولد و نام ع

 که عمانوئیل  دییخواهد زا  یجمله »نوعروس آبستن شده و پسر  کیگردد. او از  باشد متوسل می
آنکه  ی به جا یول رد،یگمی جهیرا نت یس یو تولد ع میخواهد شد« قصه باکره بودن مر خوانده

که لوقا مجبور   یاشتباه عمد  نیدهد. انام می  یس یپسر خود را ع  میبنامند، مر  لیکودک را عمانوئ
 شتریپ حیمس  ای یبه عنوان نب یس یدارد که مردم با نام ع نی کند، نشان از ا حیاست آن را تصح

  یهم باز مت یناصر هی. در کنستینویس ما نی تصور انجیلساخته تیشخص نیاند و ابوده آشنا
مَُعرّف   زیکوشش ن  نیاسرائیل جعل کند. ابنی  اءیاز قول کتاب مقدس و انب  یتیشود حکامجبور می

 گریبوده است. از طرف د یریهم نذ دیو شا یناصر ،ینب یسیع ایمسیح آنست که لقب عیسی
لحم با بِیت  یستیباو شمال سامره مربوط شده، می  لیکه با شهر ناصره در جل  یناصر  یسایع  نیا
وشن بودن آن ر هیپاکند که بیای را مطرح میقصه سندهینو هم باز نجایدرا مرتبط گردد و زین

 .است
بود ـ در    عیمردم شا  نیخود را ـ آنگونه که در کتاب مقدس و ب  حیبود مس   لیما  سندهینو  اگر

داشت نویس وجود میفقط در فکر انجیل تیشخص نیا تیو واقع تیآورد و هو ایدنلحم بهبِیت
در  لینام عمانوئرا به یحیشد و از ابتدا مس مجبور نمی انهیهای ناشاز قصه کیچیبه ابداع ه

رفته همیکتاب مقدس ظاهر نشود. رو ات یبا روا یگونه تضادساخت تا هیچلحم متولد میبِیت
و  یتحول نظام فکر یصلح برابه عنوان مُ یلیجل یرینذ یس یع کیتوان حدس زد که می

خود   ات یرا قهرمان روا تیشخص نیهم زین انیلیکرده بوده که انج امیق انیهودی یاجتماع
کتاب   نینظر کتاب اَعمال رسوالن است. در ا  نیاعالم ا  یما برا  لیالد  نیاز بهتر  یکیاند.  ساخته
 نیاست نظر مؤمن  لیو مقدم بر اناج  یس یپس از ع  انیحیدرباره مس   یخیتار  مهیگزارش ن  نیکه اول
خطاب   انیهودیبه  ونیگردد. در اَعمال رسوالن پطروس و حواربه صراحت روشن می یس یبه ع

 :کنندمی انیب نیچن یس یعی را درباره شیکرده و اعتقاد خو
بود که  یمرد یناصر یسای. عدیبه این سخنان گوش فراده یلیمردان اسرائ یا»

شما   انیکه خدا توسط او در م ییهااز جانب خدا به وسیله معجزات و نشانه  تشیمأمور
دست شما  خدا به  یدانش یمرد را که طبق نشانه و پ ن یشما ا.. .دیانجام داد به ثبوت رس

اما خداوند او را زنده کرد    د،یو کشت  دیکرد  خکوب یم  بیکفار، به صلی  شد، به وسیله   میتسل
 (.۲۲/۲ـ ۲۴)داد«  ییو از عذاب مرگ رها
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 یسیع»(.  ۳۳/۲و    ۳۶ساخت«)  ستوسیکر  ای  حیرا پس از مرگ زنده کرد و مس  یسیع  خدا» 
 .۲۶/۳ 1است.«  دهیمردم مبعوث گرد تیهدا یبنده خداست که برا

 حینه خدا و نه خدازاده و نه مس  ،یس یشود که عمی دیبه این صراحت تأک گریبه عبارت د
 حیداده و تازه پس از مرگ مس  تیمردم مأمور تیهدا یاست که خدا او را برا یبوده، بلکه مرد
 ناجیلا ات یاز روا اند. دهینام حیاو را مس  گرانیپس از مرگ، د میکن انیروشنتر ب ایساخته است و 

 دهینامخدا نمی  یو ابد  یخدا و پسر ازل  ح،یها خود را مس گرفت که قهرمان آن  جهیتوان نتمی  زین
القاب که بعداً   نیا  اند. مردهشمی  لیاسرائ  یبزرگ  اءیچون انب  یمبریو پ  یاو را نب  زین  هیاول  نیو مؤمن

است  ولوسخصوص پامجذوب و به نیشد انتخاب مؤمن تیتثب تیحیمس  یسایرفته در کلرفته
ودا ـ که خود  ب  گونه که یودائیان بهساخت و همان   یآسمان  ییخدا  یناصر  یس یاز ع  یلیکه به دال

 زین سایکل ونیساختند، روحان یانیو از او خدا دهیبخش  تیقائل نبود ـ مقام الوه یانیاصالً به خدا
 .وجود آوردندمجسم به یخدا یناصر یس یاز ع

و تصورات  انهیساده و عام انیشود ـ با وجود بنسبت داده می یس یکه به ع ییهاموعظه در
ساز و جالب و عارفانه، انسان اریبس  فیو ظرا یعال مات یتعل کیاز  یـ اثر انیراو یبَدَوی و خراف

 لیاناج سندگانیتر از آنچه نویعال یبه منبع یستیباشود که میمی دهید فیبخش و لطکمال 
ای فرقه چیراد در آن دوران هقطب و مُ کیداشته باشد. بدون وجود  یوابستگ هند،دمی هارائ

بودند و در   یبه معلم عدالت متک انینیگونه که اسماند. همان گرفت و پابرجا نمیرونق نمی
 یها را رهبرآن یو استاد و مراد ریتا روم پراکنده بود خاطره پ نیکه از فلسط یاریهای بس فرقه
ـ که بعدها  یناصر انیحیدادند، در فرقه مس قرار می زیاو را دستاو مات یتعل روان،یپ ای وکرد می

بوده  شرویپ یخاطره مراد یستیبامی زیشکل و جهت داد ـ ن رییو کوشش پاولوس تغ یبه سع
مراد  نیا مات یتعل لیاناج سندگانیرا دارا بوده است. نو انیلیبرتر از انج اریبس  یباشد که معرفت

)که  سایی کلو توسعه تیتثب یکه برا یالت یتشک ریپاولوس ـ مد انات یو ب الت یرا با تخ یالبانق
داد می  تیاز انتقام و شورش اهم  شیبودند( به آرامش و سازش ب  یحیهای مس ئت یدر آن زمان ه

بخش با توجه به   نیوجود آوردند. در خاتمه ابه  نینو  تیحیمس   یبرا  ییهاهیو پا  ختندیـ درهم آم
 :ای را خاطرنشان سازمچند نکته نمیبشده، الزم می انیکه تاکنون ب یمطالب

و لوقا  یمرقس و یوحنا با مت لیاناج سهیخصوص مقاچهارگانه و به لیاناج ات یاز روا ـ۱
 یخیو اصوالً سرنوشت تار  یس یی عخود به گذشته  لیاناج  سندگانیکه نو  میریبگ  جهینت  میتوانمی

  و

 
  انیحیمس نیرساالت د سندگانینو های پاولوس در برداشتِکه نامه  یدیشد ر یجالب است با وجود تأث ـ ۱

 .پاولوس یگردد، نه خدا و پسر خدامأمور او اعالم می ی بنده خدا و مرد یسیداشته است به این صراحت، ع
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 یاو را بازساز یالیخ یاز زندگ یمدت کوتاه زین لیهمین دلاند و بهنداشته یاو آگاه ات یملع
به  شتریکنند و ب تیرا روا یاتیبه واقعشِاند هم نتوانسته یپردازقصه نیدر ا یاند و حتکرده

که   ،ینام  یس یها فقط درباره ع. آنیواقع  ت یشخص  کیحال  اند تا شرحاو پرداخته  یالیمعجزات خ
در خاطرها نقش بسته   شتریاند. آنچه ببوده  دهیشن  یات یاند روادانستهموعود می  حیاو را مس   یگروه

 یحیبوده است که پدران مس  یس یهای عبوده کلمات و موعظه عیها شامردم و زبان  نیو در ب
 دی»کلمات رب و سرور« با نیشده را هم تیاسناد تثب نیاند و اصوالً اولهمه به آن اشاره کرده

 .دانست
آمیز ساخته و هرکس سراروجود او را اَ  شتریمراد، ب  تینامشخص بودن شخص  نیـ اتفاقاً هم ۲

 یخیمشخص تار  تیشخص  کی  یسیرا مجسم سازد. اگر ع  یتیهو  شیتواند برابه تصور خود می
 .افتیرا نمی تیو مقبول تیمعروف نیوجه اهیچبه دیود شاب

مؤثر واقع شده،  اریبس تیحیدر حفظ و توسعه مس  حیانتظار بازگشت و ظهور مجدد مس  ـ ۳
و انتظار به هم   د یرا در ام انینیگونه که انتظار بازگشت معلم عدالت در حدود سه قرن اسهمان

 .داد وندیپ
مهم بسط آن بوده است. در آن  اریاز عوامل بس  یکی تیحیبودن مس  یو مردم یعموم ـ۴

 نید یاند. حتو َاسراری داشته یصورت خصوص یدوران تقریباً تمام مذاهب جامعه روم تا حد
از عوامل و  یاریکه در بس  انینیشد. فرقه استصور می هودای  ای ودای دهییهود مختص قوم برگز

  تیعضو  یبودند. برا  زیمتماکننده  عامل خاص و تعیین  نیاشتراک داشتند در ا  انیحیبا مس   طیشرا
که شرکت  یدر صورت  رد،یگانجام یمفصل فاتیتشر یستیبامی م،یدیطوری که دفرقه به نیدر ا

های اَسراری و خاص  شده است. اصوالً فرقهانجام می یساده و فور اریبس  انیحیمس  ئتیدر ه
شوند هرگز در سطح جامعه می جادیا زیو متما نیگروه مع ک ی یراو ب یاختصاص طیکه با شرا

 .شوندپراکنده نمی یو عموم یمردم نید  کیصورت و به رندیپذوسعت نمی
ظهور    انیهودیبردن دشمنان    نیاز ب  یموعود برا  حیکه معتقد بودند مس   یحیمس   انیهودی ـ۵

ظهور   دیکه در تمام شورشها و انقالبات، ام  میدیبودند و د  انیخواهد کرد به طور مسلم دشمن روم
کتاب  یدولت روم بود، چون اصوالً هدف منج هیبر عل امیها در قو محرک آن زهیانگ حیمس 

 روانیپ گریولوس و دپا مات یکه در اثر تعلشد. هنگامیمی ان یب انیهودی نجات  نیمقدس هم
 تیموقع  د،یگرد  نیو اطاعت از حکومت دستور د  افتیشکل    رییتغ  یهودی  تیحیسازش با روم، مس 

از مبارزه با  یسخن یس یهای عخصوص که در تعلیمات و موعظهکرد، به رییتغ یبه کل انیحیمس 
از برخورد  شیاصوالً پ ایتوجه داشته و  یاخالق مات یاو فقط به تعل هم دیروم ذکر نشده و شا

را  تیحیشدن مس  یبا روم مسلماً اجازه رشد و عموم یاست. دشمن ستهیزمی انیهودیبا  انیروم
  داد ونمی
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شدن سوق داده شود، در   یتوانست به جهانمی تیحیدر پناه قدرت دولت مقتدر روم، مس  فقط 
 رفتندیپذها را نمیآن  زین  انیهودیای که  کرد، فرقهتجاوز نمی  یهودیفرقه    کیصورت از    نیا  ریغ

کند    ظهور  انیهودینجات    یبرا  حیآنکه مس   ی به جا  لیهمین دل. به.. بود  یها قطعو اضمحالل آن
نابود  ینه برا یگشت ولآدم مُعَرّفی شد. او باز می هیسازنده گناه اولو پاک تیبشر یاو منج

برقرار ساختن سلطنت  یاست، برا دهیبه آخر رس ایکه دن یرت و زمانساختن روم، بلکه در آخ
 . بشر اءیخداوند و سعادتمند ساختن همه انب

. سقراط ستندیاست. مردم به دنبال فلسفه و منطق و علم ن یمردم انیب تیحیزبان مس  ـ۶
آن را لباس فلسفه و منطق پوشاند.  زیرا مطرح ساخت و افالطون ن یو معقول یعال مات یتعل

 اتیدر زمان ح یاست، ول شیو ستا نیسال هنوز مورد تحس  ۲۵۰۰سقراط پس از  تیشخص
شاگردان   یعنیـ    گرهایهای بزرگ و متفکر آن دوران تعداد آکادمتیافالطون و ارسطو... و شخص

نفر  کیو در طول تاریخ حتى  دیرسنفر نمی ۱۰۰زمان به  کیافالطون ـ در  یآکادم روانیو پ
های . مردم به دنبال اسرار و معجزات و قدرت دیمؤمن نگرد امبریهم به سقراط به نام پ

  تیچه رسد به عوام و اکثر ستندین یعقالن نیخواهان د زین ءعقال یباشند و حتماوراءُالطبیعه می
 نیتاکنون، دانشمندان و متفکر  شیقرن پ  ۱۸  یروم  وفلس یو ف  شمندیمردم جهان. از کلسوس اند

آن را  مات یو عوامانه بودن اصول و تعل یلیاند و نامعقول، تخرا به انتقاد گرفته تیحیمس  یاریبس 
 ،یکه همان افکار عوامانه و فانتز  یها چون باد محو شده در حالسخنان آن  یاند، ولنکوهش کرده

ندارد که در مورد   تیحیفقط اختصاص به مس   نیاست. ا  دهیگرد یجهانپسند و  مو عالَ  یدانشگاه
 .ها نشده استآن یهرگز منطق و علم و استدالل موجب توسعه زین گریبزرگ د انیاد

آن زمان نتوانستند در  گرید انیهای فراوان و خداحیپرسند: چرا مس امثال آدام می ینیمدافع
 نیکنند که اها فکر نمیمسیح به جا ماند. آنعیسی  یند، ولرفت  نیو از ب  اورندیخاطره مردم دوام ب

پسند آن خاص و مردم  طیو شرا تیحیمس  نیشد، بلکه ا روزینبود که پ یس یع ییایرو تیشخص
و به این  دیو سپس بر قدرت دولت روم استوار گرد افتیکه به تدریج شکل گرفت و تداوم  ودب

و بَدَوی را   یگونه که مذاهب خرافهمان خیدر طول تار زین ادیشد و وراثت و اعت یجهان لهیوس
مناسب و قدرت   اریبس  طیاختالف که شرا نیکرد، با ا تیتثب زیرا ن تیحیمنتقل ساخت، مس 

به عهده   یآن زمان نقش اساس  گرید  انیاز اد  شیب  نید  نیدر حفظ و توسعه ا  تیحیمس   یسایکل
تنها مذهب  سمیس یخصوص کاتولو به تیحیکه مس  میفراموش کن دیدر هر حال نبا یگرفت ول

 از پنج شیب
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 شیکم و ب یخود را به عوامل یبقا زیموجود ن یو صدها فرقه مذهب ستیمردم جهان ن اردیلیم
  یجمله را ضرور نیبحث تکرار ا ان ی. در پاونندیمد د،یگرد کیکاتول یسایآنچه حافظ کل رینظ
 که: نمیبمی

 یرا برا یمنطق علم یدانشمند چ یشود و هاز راه علم و دانش حاصل نمی چگاهیه مانیا
 یآورد، بلکه برانمی  مانیکند ادهد او به آنچه استدالل میمورد استفاده قرار نمی  مانیوصول به ا

و تصفیه  هیکه موجب آرامش، تزک یتا زمان مانیا نیکند. ادارد استدالل می مانیآنچه به آن ا
به دور از  تیحیمس  یکه اصول اخالق رفتیپذ دیو استقبال است. با نیگردد قابل تحس می روند

است، که  هیو تصف هیتزک نیبرجسته در جهت ا ارینکات بس  یدارا ییسایکل مات یو تعل نات یتلق
 ینظام مردم  کی  ریجامعه در مس   کیگرفت، تحول  ها بهرهکامالً از آن  یفرد  تیترب  یتوان برامی

از   دیبا یو واقع ینه قابل تحقق و نه قابل تطبیق است. در مسائل اجتماع ییسایکل مات یبا تعل
 یمعنو تیعمل نمود، بدون آنکه ترب زین یمبان نیگیری کرد و بر ابهره یو علم یاصول تجرب

 .افراد را از نظر دور داشت
 

 خیاز نظر تار یسیع

و تضادها و   اریهای بس ییکه با وجود نارسا م یدیو د میکرد انیب یسیرا درباره ع ساینظر کل
  ک یرا  یس یوجود ع ،یحیمس  ونیلیکانن وجود دارد صدها م ات یکه در روا یاشتباهات فراوان

 تیـ به شخص  اننددمی  شیالهکه کالم اِـ  کُتُب مقدس خود    ات یشمارند و به اتکاء روامی  تیواقع
اصوالً  ا یو آ دیگوچه می یس یع تیدرباره شخص خیتار مینیدارند. حال بب یقطع مانیاو ا یخیتار
بُرده آن دوران نام یخیهای تاردر گزارش یس ی... به نام عیکننده، رهبر روحانامیق ،ینب کیاز 

 کند؟می دییوجود او را تأ یخیشده و منابع و شواهد تار
یعقوب،  م،یکتاب مقدس چون ابراه ینیهای دتیشخص هود،ی نیدر د یقیکتاب تحق در

  یها دارااز آن  کیچیکه ه میدیرس جهیو به این نت میقرار داد لی... را مورد بحث و تحلیموس
  ی هاتیاند هومجموعه مطرح شده نیکه در ا یبلکه همه به شکل ستند،ین یخیتار تیواقع

 قیتحق  دیبا  اند. افتهی  تینیع  نیشکل گرفته و در اعتقاد و ذهن مؤمن  ینید  ات یاند که در روایمذهب
  تیکه هر شخص تیاست؟ البته با توجه به این واقع یتیهو نیچن یدارا زین یس یع ایکرد که آ

 .دانست یقیحق ریغ دیرا نبا یخیتار ریغ
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پرستش   نیتوجه کرد که برخالف دوران ظهور د  دیبا  یخیشواهد تار  لیو تحل  هیاز تجز  شیپ 
ـ  تیحیا مهد تولد مس یروم  یخصوص در امپراتورـ به حیمس  روانیدر زمان تشکل پ هوه،ی

از حوادث زمان  یاریبس  سندگانیگزارشگران و نو ن،یمعمول بوده و مورخ اریبس  ینویستاریخ
توان طوری که میاند به گذاشته یجااز خود به  یو آثار نیتدو ییزارشهااطالعات و گ شیخو

 یتا حدّ نسبتاً قابل توجه یامروز نیمحقق یتسلط روم برا ریهای زنیگفت حوادث مهم سرزم
 .روشن است

 

 یالدیقرن اول م نیو مورخ سندگانی ـ نو الف

 نیو متفکر سندگانینو نیاز مهمتر یهودی شمندیو اند لسوفیف ؛ یاسکندران لون یف ـ1
که  یاست. اتفاقاً در زمان ستهیزم، می ۵۰ق.م تا  ۲۵بوده که حدود  تیحیهمزمان ظهور مس 

 ییبرخوردها انینیمسافرت کرده و با فرقه اس نیدهند او به فلسطگزارش می یس یاز ع لیاناج
 یو برخ وحنای سندهیخصوص نوبه ل،یانج سندگانیاو در نو ات ینظر ن،یا برداشته است. عالوه 

  لونیآثار مُعَّرف آنست که هم ف نیپاولوس ـ مؤثر واقع شده است. ا یـ حت تیحیاز بزرگان مس 
 انیهودیو    نیفلسط  یو اجتماع  یبوده و هم او به تحوالت فکر  ییآشنا  تیشخص  انیحیمس  یبرا
 یسایچون ع یتیاز وجود شخص لونیمشخصات چنانچه ف نیداشته است. با ا ییآشنا یخوب به

های خود به آن بود یقیناً در نوشتهشود با خبر میکه به او نسبت داده می یو تحول بزرگ لیاناج
و  ینیزبیعالوه بر ت  یهودیمتفکر  نینموده است. ا اد ی انینیگونه که از اسهمان رد،کاشاره می

های سران  جهات به برداشت یدر بعض دشیعالقه داشت و عقا اریبس  یبه مسائل مذهب ،یهآگا
 .بود کینزد تیحیمس 

. دیستامی اریاو را بس  النیقرن چهارم و اسقف م یحیاز پدران و قدیسین مس  1وسیآمبروس

قرن نوزدهم،  نیاز محقق یاریبود که بس  یبه حدّ یحیمتفکر با پدران مس  نیا یقرابت فکر
خواند. می  تیحیاو را پدر مس   ۲انگلس  یدانستند و حتمی  یهودی  لسوفیف  نیا  ونیرا مد  تیحیمس 

کالم،    نیو به کمک ا  دیرا در کنار خود آفر  ۳لوگوس  ای  ی: خداوند عقل و کالم الهدمعتقد بو  لونیف
ی خدا با جهان است. پس از خلقت آدم و هبوط او جهان را خلق کرد و شکل داد. لوگوس رابطه

ماده آزاد نشود  نیشد( و تا از ا ی)فان افتی وندیآلوده شد و با ماده پست پ هینسل بشر به گناه اول
  از

 
1- Ambrosius  2- Friedr Engels 

 .مورد بحث قرار خواهد گرفت یعرفان تیحیدر فصل مس لونیف اتینظر .«Logos» ـ۳
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در   لون،یطرز تفکر خاص ف نیخدا و بشر است. ا وندیپ نیپاک نخواهد شد. لوگوس همچن گناه
های پاولوس ـ بازتاب خصوص انجیل یوحنا و نامهـ به  تیحیکانن مس  سندگانیهای نوبرداشت

 .داشته است یادیز
هستند که   یمدع انیحینکرده است. مس  تیحیو مس  یس یای به عاشاره نیکوچکتر لونیف

را مورد انتقاد قرار داده،   نید  نیآنکه چون ا  ایسکوت کرده و    تیحیعلت مخالفت با مس به  لونیف
 یمتفکر نیچن ک یدر نظر گرفت که   دیاند. در مورد مخالفت او بابرده نیآثار او را از ب انیحیمس 

بحث درباره آن  به تیحیدر صورت مخالفت با مس  یداشته است، حت  قیبه تحق یادیز شکه کش 
. دیدها میرا در معتقدات آن  شیخو  ات یصوص که انعکاس نظرخبه  وشتنمی  یپرداخت و نقدمی

مسلمًا  ،ـ مصری یهودی لونینبود چون ف سریاو م یهم، اوالً انهدام تمام آثار انتقاد گریمورد د
 تیحیمخالف مس   انیهودیخصوص  پراکنده شده بود و به  زین  تیحیقدرت مس   وزهآثارش خارج از ح

 ،هاربی  ات یکردند و در ادبمی  هیانتقادات او تکقائل بودند به  تیاهم  اریبس   لونیف  ات ینظر  یکه برا
ـ  وسیـ چون آمبروس یحیرا پدران مس  یمنقد خطرناک نیچن کیماند. ثانیاً جا میبه  یاز آن اثر

 .ماندبه جا می یانتقادات اثر نیاز ا یحیپدران مس  هی. ثالثاً در رساالت دفاعردندکنمی نیتحس 
فعال  شهیپاستیمورخ و س ،یهودی گرینظر دصاحب  سندهینو ؛ یانیفالو وسفوسی ـ2
مهم و مفصل در شرح تحوالت جامعه  خیخصوص در کتاب تارقرن اول است که به ینیفلسط

 خینام »تاربه  یکیدو اثر    نیرود. اشمار میکرده و از منابع مشهور دوران گذشته به  میرا تنظ  هودی
 انیتا جنگ بزرگ روم انیقوم را از دوران مکاب نیا یاست که برخوردها 1ان«یهودی یجنگها

که در آن سرگذشت   ۲هود«یقوم  یباستان خی»تار یگریم( شرح داده است و د ۷۳ق.م ـ ۱۷۰)
در   وسفوسیکتاب را  نیدرآورده است. ا ریرشته تحرقوم از خلقت آدم تا جنگ بزرگ را به نیا

طور معمول گرفته بوده است. به  شهیر  تیحیکه مس   یزمان  یعنی  ،به اتمام رسانده  یالدیم  ۹۳سال  
 .اشاره شده باشد تیحیو مس  یس یبه ع یستیبادر هر دو کتاب می

( بوده، که از انیس ی)فر میاو از فرقه پروش وسفوس،یتذکر داده شد که به نوشته  شتریپ
( از ونیو انقالب انیها )فدائگروه، زلوت  نیآمدند. از همهای آن دوران به شمار میگروه نیفعالتر

اند گرفته  شهی( ریهودی  انیو مال  هایمشهور )رب  یو فقها  نیو معلم  دیاسات   گرید  یو از سو  کسوی
 یسندگانیاند. مسلماً نوسخت شماتت و سرزنش شده  لیها هستند که در اناجیس یفر  نیو اتفاقاً هم

 رینظ
 

  

 
1- Gesch. des Jud. Krieges   2- Juedischen Altertümer 
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ـ   یهودی شهیخصوص با رهای مختلف ـ بهبینیو جهان  ینسبت به تحوالت مذهب وسفوسی 
 خیتار سندهیمورخ و نو نکهیعالوه بر ا وسفوسیفراموش کرد  دیاند. نباکنجکاو بوده اریبس 

 یهایریرفت که در درگبه شمار می یمداراستیبود، مجاهد و مبارز و سپس س هودی یاجتماع
روم   یاز دولت روم به شهروند یشرکت داشت و به علت طرفدار فعاالنه انیو روم انیهودی

 کیو نه  یاعتنا به حوادث اجتماعو بی ریگگوشه یاو نه دانشمند گریشد. به عبارت د رفتهیپذ
مُعَرّف برداشت آزاد  یهودی گریق درَو فِ انینیهای او درباره اسمتعصب است. گزارش یهودی

و قیام او نوشته، عالوه بر آنکه از فقدان تعصب   ییحیی که درباره یخصوص شرحاوست، به
 لیاناج ات یکند، به علت شباهت گزارش او با روامی تیبود حکا انیهودی ریبانگیکه گر یدیشد

 :سدینومی ییحیاست. او درباره  تیاهم انیشا اریبس  زین
  یکرده است. او غسل را برادعوت می   دیرا به غسل تعم  انیهودیگری بوده که  موعظه   او»

غسل  یهرکس براپاک کردن گناهان و معتقد بود که  یکرد نه برامی هیبدن توص یپاک
و عدالت درون خود را پاک ساخته  یبا توسل به تقو شتریپ یستیبامی دیآبه نزد او می 

کرد که بشر با متحول ساختن پاک کند. او موعظه می  زیبدن خود را ن  دیباشد و با غسل تعم
در برابر خداوند،    یو تقو  گری کدیعدالت در برابر    یو اجرا  یاخالق  لیبه فضا  دنیخود، گرو

از  نیکردند، هرود شاه فلسط یادیز استقبال ییحیتواند رستگار شود. چون مردم از می
 .«و در قلعه ماخروس اعدامش کنند سازند رشی ترس توسعه نفوذ او فرمان داد دستگ

است. در    لیانج  ات یروشن و جامعتر از روا  ،یسادگ  نیموجز در ع  شرحِ  نیشود که امی  دهید
 یهر دو شرح را جعل  نیاشاره شده که محقق  تیحیدو بار به مس   هود«یقوم    یباستان  خیکتاب »تار

 :است آمدهستوده شده  یدر حدّ مافوق بشر یس یکه عجا یکدانند. در می
او معجزات   رایز  دیخردمند، اگر بتوان او را بشر نام  یظهور کرد. مرد  یسیزمان ع  نیا  در»

  قتی بود که حق ییهاو معلم انسان  ی و مرب ی انجام داده است. او مظهر نور و راست ی فراوان
را   نیاز کفار و مشرک  یادیگروه ز  نیو همچن  انیهودیاز    یاری. او بسرندیپذمی  یرا با شاد

در اثر اعالم جرم مردان برجسته    التوسیبود. آنگاه که پ  حیکرد، او مس  جلب خود    یبه سو
که به او عالقمند بودند از او دست   ی داد، کسان فریک  بیبا مجازات صل او را (انیهودیما )

ها بدن به آن  نی برنداشتند. او در روز سوم پس از مرگ مجدداً از گور برخاست و با هم
گویی  ظهور او و معجزاتش را درگذشته پیش ،یاله  الهاماتدر  نیراست مبرانیظاهر شد. پ

 نرفته است«.  نیشوند از ب یم دهینام یحینام او مسکه به  ی کرده بودند و تا امروز قوم

 اند. رفتهیبودن آن را پذ  یبالاستثنا تقلب  نیجعل شده که همه محقق  انهیناش  یشرح به حدّ  نیا
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 یحیو محقق مشهور مس  بیو طب دانیقیو موس شیکش  1تسریاواخر قرن نوزدهم آلبرت شوا در

 یبرداشت مسلم و قطع نیا یبه حدّ ستمیشرح را اعالم کرد و در قرن ب نیبودن ا یرسماً جعل
 ریمورد تکف یکه حت یسیفر وسفوسی. ستیقادر به انکار آن ن زین سایکل یشده است که حت

گویی معجزات او را پیش  مبرانیخواند که پمی  یرا مظهر نور و راست  یس یاست، ع  یحیپدران مس 
 !!کرده و از گور برخاسته است زیاند و او رستاخکرده

در متن جا زده شده است و   یقطعه چون وصله ناجور نیا ،یو جعل یبر مطالب تقلب عالوه
بودنش   یجعل  کیستمات یس  یرسبر  کیطوری که با  ندارد به یو پس از آن هماهنگ  شیبا شرح پ

 نیبودن ا یجا مانده بر تقلببه یحیمس  هیاول سندگانیکه از نو یشود. در ضمن آثارآشکار می
او را  وسفوسی خیخود با اشاره به تار هیی دفاعمشهور در رساله سِگنی. اورندکقطعه حکم می

 گنسیدر زمان اور  یشرح  نیچن  ک ی. اگر  ستین  یس یبودن ع  حایکه معتقد به مس   ندکسرزنش می
بزرگان و صاحبان قلم  گریکرد. داز او انتقاد نمی گنسیاور اًوجود داشت یقین وسفوسی خیدر تار

اطالعند و در مباحثات بی  یشرح  نیهمه از چن  ۲انیپریس  ان،یترتول  کلمنس،  وس،یرنایچون ا  سایکل
مورد  یخیکتاب از نظر تار نیکه ا یاند، در حالگیری نکردهاز آن بهره چگاهیو مدافعات خود ه

 ان،یهودیخصوص در برابر اعتراضات  در آن وجود داشت به  یاناتیب  نیبود و اگر چن  انیهودیاعتماد  
مطرح  ی الدیدر قرن چهارم م وسبیبار ائوس نیاول یشرح را برا نیشد. امی قعوا دیمف اریبس 

 .کرده است
ای از دستنوشته  ۳وسیوس  وهانی  یمشهور هلند  کجالب است که در قرن هفدهم، تئولو  اما

نام   ۴«یانیبه این شرح »اقرار فالو  سایقطعه بود. کل  نیداشت که فاقد ا  اریدر اخت  وسفوسی  خیتار
. اشاره ردکاستناد می  اریبه آن بس   یس یع  یخیاثبات وجود تار  یگذارده بود و در مباحثات خود برا

ذکر   نیفقط چن  نجایبُرده ـ در ااز او نام  زیکه پاولوس نـ  است   یبه یعقوب برادر عیس   ربوطدوم م
 :شده است

شد و گروه  می دهینام حیرا که مس یرا فراخواند و یعقوب برادر عیس نیسنهدر ۵اسیانان»
 دانست محاکمه و محکوم به سنگسار شدن ساخت«. قانون شکن می  که را یگرید

 نینظرند که اهم تسریبا شوا یاریو بس  کنندنمی  دییتأ نیمحقق زیشرح را ن نیاصالت ا
  جمالت 

 
1- Albert Schweitzer 

 .کشته شد  یالدیم  ۲۵۸درسال  Cyprianus ـ۲
3- Johann Vossius   4- Testimonium Flavianum 

 .بود انیهودی یدادگاه عال ن«یو »سنهدر میکاهن اعظم اورشل Onanias ـ۵
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را به این جهت سرزنش   وسفوسی  گنس،یکه اور  میدیاضافه شده است. د  وسفوسی  خیبه تار  اًبعد 
 یسیبودن ع  حایمس   یاز ادعا  وسفوسیاگر    نیاست. عالوه بر ا  دهیننام  حیرا مس   یس یکه ع  ندکمی

نوشته است. آلبرت   انیمدع   گریگونه که درباره دهمان   وشت،نمی  یباخبر بود یقیناً درباره او شرح
 :سدینومی تسریشوا

  یخ یتار یبرا ی صورت شاهدتوان به وجه نمی هیچهم نباشد آن را به یشرح جعل نیا اگر»
  ی خیچند جمله فقط نقل قول بدون اظهارنظر است و فاقد ارزش تار  نیبه کار برد ا  یسیع  بودن 

 . «باشدمی 

بوده از او  یسیو مخالف سرسخت ع یسیفر وسفوس،یاست چون  یمدع زیمورد ن نیدر ا سایکل
 یامهایخود از ق خیدر تار وسفوسیدر نظر گرفت که  دی. اما بادینکرده تا مبادا جلب نظر نما ادی

بودن،  حایمس  انیمدع نیکرده و فقط به همفکران خود نپرداخته است. از جمله ا ادی ییحایمس 
 لیرا تشک یهودی انیو فدائ نیحزب مجاهد الدیاست که در روز ششم پس از م یلیجل یودای

 یهودیکشته شد.    انیدست رومبه  د،ینامت یوشع میجعَرُو    حیساحر که خود را مس   1داد و تئوداس

بر او   انی. رومافتی یاریبس  روانیمعروف بود و پ یبودن کرد به نام مصر حیمس  ی دعاکه ا گرید
 یکی زین یس یشد. اگر ع دی ناپد یفرار کرد و به کل یمصر روانش،یحمله کردند و پس از کشتار پ

ها اشاره حیمس  نیا زانیداشت، الاقل به او به م یاز او آگاه وسفوسیبود که  انیمدع نیاز ا
معتقد  نکنیگفت. وسخن می ریاز او به تحق توسیبا او مخالف بود چون تاس انچهو چن درکمی

 :است
  وسفوس ی است و چون  ی وارد شده به طور مسلم جعل وسفوسی خیکه در تار یدو شرح نیا»
سخن   التوسی پ وسیخصوص از پونتبود که به  هیاول ان ی حیهم دوران مس یهود یمورخ  کی

  نیا ر یدر غ رایهای او دست برد، ز در نوشته  سا یای نکرده است کلاشاره  یسیبه ع ی گفته، ول
که از   یشرح ن یهمین جهت هم اکرد. به می  تیتقو ار یرا بس نیمخالف دیصورت شک و ترد

  یبرداری اساسمورد بهره  سا یدر مباحثات کل « یانی»اقرار فالونام به  نقل شد وسفوسیزبان 
 گرفت«. قرار می 

 نیاز محقق یشود. برخمطرح می زین یگریفرض د ،یس یی عفقدان گزارش درباره یبرا
های خود گزارش خیدر تار ،یس یبه علت مخالفت با ع وسفوسیزنند امکان دارد حدس می

اند. به نظر از کتاب او حذف کرده یآن را به کل انیحیبعدها مس  هنوشته بوده کای رکنندهیتحق
توجه  گرید نیمخالف یتوان به انتقادهاوارد است، از جمله می یاالتاشک زین هیفرض نیمن بر ا

داشت، در گزارش وجود می یآمیز و موهنریفقط اشارات تحق وسفوسیکرد. اگر در گزارش 
بار ذکر شده و از نوع بشر و معتقداتشان خرافات فالکت رمتنف تکارانیجنا انیحیمس  ،توسیتاس

  اشارات نیا

 
1- Theudas 
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بوده و  یمدرک با ارزش حیوجود مس  اشاره به نیهم انیحیمس یبرا رایاست، ز داریهم پا هنوز
ها مورد بحث قرار آپولوگت هیشد در رساالت دفاعمطرح می یدت یو عق یاگر انتقادات مکتب

 گنسیخصوص اور... پاسخ داده شد. بهوسیریکلسوس، پروف  ات یگونه که به نظرگرفت، همانمی
از او در خاطر داشت در پاسخ آن سخن، اصل  یاشاره کرده، اگر شرح و انتقاد وسفوسیکه به 

 یشتریکه ممکن است اصالت ب  یهلند  وسیدر نسخه وس  یساخت. از طرفمطرح می  زیانتقاد را ن
 وسفوسی خیاگر در تار نیمطرح نشده است. عالوه بر ا یس یدر مخالفت با ع یداشته باشد شرح

 مشهور یهودیِ  سندهینو نیا خیداشت ـ چون تاروجود می تیحیمس  یمؤثر درباره یانتقادها
 ،هاو سنت ربی  ات یانتقادها را ضبط و در ادب  نیا  انیهودیبودـ     یادیاعتبار ز  یدارا  یس یع  همزمانِ

دادند. با توجه به شرح برداری قرار میها را حفظ و مورد بهرهآن انیحیخارج از حیطه اقتدار مس 
 یس یی عکه درباره نندکمحسوب می یرا در شمار گزارشگران وسفوسیطرف، بی نیفوق محقق

 .نگذاشته است یاز خود به جا یاثر تیحیو مس 
  کرد. دست بردن در آثار هیتوج یگریتوان به نحو درا می وسفوسینظر من سکوت  به

قدرت  تیحیمس  یسایآغاز شد که کل یاز زمان میقد سندگانینو یگذشته و نابود کردن انتقادها
 حایبه مس   وسفوسیـ که    گنسینبود. از تذکر اور  سریوجه مهیچامر به  نیا  هیو در قرون اول  افتی

 وسفوسی  خیقرن سوم(، در تار  لیتوان یقین کرد که در زمان او )اوانبوده ـ می   عتقدم  یس یبودن ع
 ییحایهای مس در شمار جنبش ایبنامد و  حیبرده شده بوده، بدون آنکه او را مس  یسیاز ع ینام

 ،یس یبود نه ع حیداشت مس  تیآنچه اهم دیکه به قدرت رس یروم زمان یسایکل ید. برارَنام بَ
 هیو پا هیما حیدانست و مس می حیو قدرت خود را از مس  اریکه تمام اخت ییسایکل یبرعکس برا

بود و  خیبدون تار حیخطرناکتر از مس  ینب یسایرفت، عاو به شمار می نات یو تلق غات یتبل یاصل
  بودن او با پدر  تیهوهم یمسیح و حتعیسی تیاز الوه یکش و زور و آدم لیکه با تحم یتیروحان

 ردکمی  ریدرجه دوم تکف  یصورت خدارا به  حیبه مس   نیمؤمن  یکرد و حتو خداوند خالق دفاع می 
 ـ مدرکبود    دهیننام  حیکه خود را هرگز مسـ    یخیتار  یسایع  کینبود از    لیوجه ماهیچمسلماً به

به آن   گنسیکه اور یساختن اظهارنظر د یبه محو و ناپد زی ن لیهمین دلارائه دهد، به  یختاری
 .ساخت نیاشاره شد جانش  شتریکه پ هایییبردگو آن را با دست رداختتوجه کرده بوده پ

که مهمتر از همه،  افتی میپاسخ خواه یاریمشکالت بس  یبرا م،یریبرداشت را بپذ نیا اگر
که در  دید میخواه یهای آت یاست. در بررس یسیبودن ع حایکانن در مورد مس  ات یتناقضات ادب

قرن  کیرساالت  نیکه ا یاست و در حال دهینامن حیخود را مس  چگاهیه یس یهمگون، ع لیاناج
 که خدا ساخت  حیرا نه تنها مس   یسیاند و از نفوذ پاولوس و افکار او که عشده  مینظت   الدیپس از م
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 نیشود. همچنو استاد مَُعرّفی می ینب کیصورت به یس یاند، عبرخوردار بوده یبه حد کاف زین 
 یسخن  یسیع  ییِحایکرد که از جنبش مس   هیو گزارشگران را توج  نیمورخ  گریتوان سکوت دمی

 یدر فلسطین هم، برا یگمنام یِنب یسیوجود نداشته است. ع یحرکت نیاند چرا که چننگفته
 اند.بوده  دهیهم نشن  ییقیناً از او نام  نکهیتذکر را داشته باشد گو ا  تیتواند اهمنمی  یروم  نیمورخ

امپراتوران روم از سزار تا  خیکه »تار یالدیقرن اول م یمورخ روم 1وسیسووتون ـ3

کند می  یانیهودیم( اشاره به    ۵۴ـ۴۱)  وسیحال کالودم(، را نوشته در شرح  ۵۱-۹۶)  انوس«یتیدوم
را  انیهودیاند و سپس به فرمان امپراتور تمام نام کرستو شورش کردهبه یشخص یکه به رهبر
 ،یانقالب  یکرستو  ای  ۲کرستو  مپولزریانقالب ا  نیمورخ رهبر ا  نیاند. در گزارش انموده  جاز روم اخرا

معتقد  تسریآلبرت شوا. انددمی یس یبر وجود ع یگزارش را شاهد نیا سایبُرده شده است. کلنام
کند که کرستو رهبر انقالب، آن زمان را می  یتصور  نیچن  جادینامفهوم ا  اریبس   تذکرِ  نیاست که ا

در روم ظهور کرده   حیمس   گریکرده و به عبارت د  یشخصاً در روم حضور داشته و شورش را رهبر
 .است

شده  ادیقدر زنند آنتواروم نمی انیحیمس  ،یس یسال پس از مرگ ع ۱۵معتقد است که  ولز
گزارش مسلمًا  نیدر ا وسیو قدرت گرفته باشند که به شورش و انقالب دست زنند. سووتون

 نیبُرده است. نام کرستو در ببه نام کرستو نام ی هودی کیرا مطرح نساخته، بلکه از  انیحیمس 
به این نام   نیهای الت از هشتاد بار در نوشته شیبوده و ب جیخصوص بردگان راو به انیروم

دلبسته  حیاشاره کرده که به ظهور مس  یانیهودیبه شورش  وسیهم سروتون دیاند. شابرخورده
 انیکه شورش  دینمامی  دیبه این شورش اشاره کرده و تأک  زین  یس یمورخ مشهور انگل  بونیاند. گبوده

متوسل  امیقبه روزمند،یپ حِیخود درباره ظهور مس  یمیمعتقدات قد دیاماند که بهبوده یانیهودی
 .ابندیشده بودند تا از اسارت نجات 

در  میکن هیتک تیحیکانن مس  ات یروابه یاست. اگر حت یگیری ولز منطقنظر من نتیجه به
برخوردار نبودند که به شورش   یکثرت و قدرت   نیوجه از چنهیچروم به  انیحیمس   وس،یزمان کالود

 یروم را برا انیهودیکه پاولوس، رهبر (، هنگامی۲۱/۲۸د. در کتاب اَعمال رسوالن )دست زنن
و از  دهیی تو به ما نرسدرباره هیهودیای از نامه چیه ند،یگواو میها بهکند آندعوت می ثهمباح

 رساند کهتذکر می نیدرباره تو داده باشد. ا یاست که گزارش امدهین نجایابه یبرادران ما هم کس 

 
  

 
 .است ستهیزمی  ی الدیم ۱۴۰ـ ۷۰که در حدود  انیامپراتور هادر یمنش «Suetonius» ـ۱

2- impulsore Chresto 
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شناخته و از معتقدات او هم به هنوز پاولوس را نمی وسیروم، در دوران پس از کالود انیهودی
پس از  یمتماد یهاکه کتاب اَعمال رسوالن سال  میریاند. اگر در نظر گاطالع نداشته یدرست

و  وسیها بعد از فرمان کالودشده و سفر پاولوس به روم هم مدت  نیروم تدوورود پاولوس به
 انیهودی.  میگیری کننتیجه  میتوانبهتر میاند  افتهیدر روم کثرت    انیهودیکه مجدداً    است  یهنگام

(  ۲۲/۲۸) اننددمی یهودیفرقه  کیرا  تیحیمس  یـ حت انیحیدوران ـ بنا به گفته خود مس  نیا
پاولوس  د ید میطوری که خواهبه نید بار به آن اشاره شد. عالوه بر ااست که چن یتیواقع نیو ا
 هیتوج ینید فهیوظ  یو حت اددمی میاز دولت روم را تعل تیو تبع انیاطاعت از فرمانروا ،یروم
 .رفتیپذتوان وجه نمیهیچدولت روم را به هیبر عل انیحیمس  امیق یماتیتعل نیکرد. با چنمی

 انیهودیحال پاولوس، به اخراج  آن است که در کتاب اَعمال رسوالن و شرح  گریمهم د  نکته
 نی(. ا۲/۱۸ذکر گردد ) انیحیاز مس  یشود، بدون آنکه ناماشاره می وسیاز روم در زمان کالود

است که در آن  تیواقع نیا رشیپذ یبرا لیدل نیثبت شده بهتر تیحیکه در کانن مس  دییتأ
واقعه زمان  نیکه اهنگامی 1مه یوحدت بخش ضم بلیناشناخته بوده است. در ب تیحیزمان مس 

 نیجمله )همچن  نیدر هالل  اًاجبار  انیهودیراندن    رونیگردد، به دنباله خبر بمی  حیتشر  وسیکالود
ای در کتاب اَعمال رسوالن وجود جمله نیکند، که البته چنمی( را اضافه انیحیـ مس  یهودی

اند که در  بوده  یانیهودی  وسیمورد نظر سووتون  انیکرد که شورش  ن یقی  دیبا  گریندارد. به عبارت د
بارها  انیهودی نیا امی. به شورش و قانیحیبردند نه مس سر میبه قیعهد عت حیانتظار ظهور مس 

 .اشاره شده است ان«یودهی یجنگها خیتار»در کتاب 
است که در روم  یاشاره به کرستو نام وسیو لیندمان معتقدند که گزارش سروتون کنسلمان

طوری که اند. بهدر انتظارش بوده انیهودیاست که  یحیهم مقصود او مس  دیو شا ستهیزمی
و  حیمس  نیاو چند یفرض ونیاز جانب حوار تیحیمس  غیو تبل یسیاز ظهور ع شیپ یحت میدید
نجات   دیباز هم ام  انیهودیاند. پس از شکست بزرگ،  سرکوب شده  انیوسیله رومها بهآن  روانیپ

کردند   ام یروم ق هیبر عل کپارچهیبرکوخبا، همه  امیرا از دست ندادند و در ق هوهی حیبه وسیله مس 
بوده و  ییحایمس  یامهایاز ق یکی زین وسی. شورش دوران کالوددندینام حیو برکوخبا را مس 

  انیهودی  یآلدهیرهبر ا  ح،یمس   ای  ستوسیکرستو ـ که ممکن است همان کر  زهمین جهت هم ابه
 .یسیباشد ـ سخن گفته شده نه ع

 
  

 
1- Anhang 
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او هم  ی. در گزارشهایالدیقرن اول م یهودی سندهیمورخ و نو 1ی اه یطبر وستوسی ـ4 

  اچهیدر یرخ در ساحل غربوَمُ نینشده است. اتفاقاً طبریه موطن ا تیحیو مس  یسیای به عاشاره
 یس یکه بنا به گزارش اناجیل، ع یقرار داشته، محل ۲کفرناحوم هیقر کیزارت( و نزدن)گ هیطبر

 .برده و موعظه کرده است رسبارها در آن به
و  ونانی ن،یدرباره مصر، فلسط یادیکه از او مقاالت ز یونانیمورخ مشهور  ۳پلوتارک ـ5

 ۴خصوص درباره مذاهب َاسراریـ به جا مانده و به  یبعد  انیحیو مس   انیهودی  تیرومـ  صحنه فعال
 کگذاشته است. پلوتار  ی از خود به جا  ی... آثارکانِسِ  کتت،یچون اپ  یشمندانیو افکار اند  انهیو صوف

 .نداده است یگزارش تیحیو مس  یس یدرباره ع زین

 یالدیقرن دوم م نیو مورخ سندگانی ـ نو ب

بوده است،  افتهیمشخص و گسترش  یتیهو یدارا تیحیمس  ،یالدیقرن دوم م در
  ک ی  زین  حیمس   نیزمان د  نیاند. در اوجود آوردهقابل توجه به  یتیاقل  انیحیخصوص در روم مس به

و غیرمستقیم درباره  میمستق ییکه گزارشها ینیو مورخ سندگانیشده است. نو یخیتار تیواقع
 :مانده است عبارتند از اها به جاز آن تیحیمس 

 ۵«،یخیهای تارو سالنامه خیبه نام »تار یدر رساالت  یمورخ مشهور روم توس؛یتاس ـ1
حال نرون امپراتور کرده است. او در شرح میتنظ یالدیروم را تا آخر قرن اول م یامپراتور خیتار

 :سدیونروم و آتش گرفتن شهر روم می
  عهیشا نیآنکه ا یکار بوده است. برا نیشد که نرون خود طراح ا عیشا یاز آتش سوز  پس»

  ار یهای بسافتاد. او شکنجه ی و مقصر ساختگ ی قربان ک ی یببرند نرون به جستجو  نیرا از ب
از آنان نفرت داشتند،    اتشانیجنا  یو برا  دند یناممی   یحی که مردم آنان را مس  یبر گروه  یسخت

  وس یپونت  ندهیوسیله نما به   وسیبریبود که در حکومت ت  حیجنبش مس  نیگذار اوارد ساخت. پایه 
فشار   ری( زتیحی بار و شوم )مسخرافات فالکت نیکه ا ی. پس از مدتدیاعدام گرد التوسیپ

که  که در روم ـ جایی  دیظاهر گرد  یماریب نیشکار شد و نه تنها در یودا اپنهان ماند، مجدداً آ 
ها  شوند و به آن انگیز و زشت و مضر جمع می نفرت یتمام رسوم مذهب  می اکناف عالاز همه 

نوع   هیتنفر بر عل یبلکه برا ،یبه خاطر آتش سوز نه ها را . آن افتیرواج  زیکنند ـ نعمل می 
 . «بشر متهم ساختند

 به میفرد و تسل کی  یارضا یبرا عیهای شنشکنجه نی که چون ا ردیگمی جهینت توسیتاس

  
 

1- Justus of Tiberias   2- Kapernaum   3- Plutarch 

 .بحث خواهد شد اًمذاهب اَسراری در کتاب عرفان مشروح ـ۴
5- Annals (Annalen) 
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مقصر و  انیحیـ هرچند مس  یمنافع عموم یو ستمگرانه او انجام شد، نه برا رحمانهیب الت یتما
 توسیکردند. تاس یها احساس دلسوزها بودند ـ مردم نسبت به آنترین مجازات دیمستحق شد

 وسیو اعدام او توسط پونت حیو اشاره به مس 1دهد را گزارش می شیقرن پمین عیوقا نجایدر ا

است که آن زمان در روم  ای عهیبلکه بازگو کردن شا ست،ین یخیحادثه تار کی کرذ التوسیپ
را  توسیمعتقدند که گزارش تاس نیقرار گرفته است. محقق لیاناج نیتدو هیرواج داشته و پا

مسلماً در  وسیدر زمان تاکت انیحیکرد. مس  یتلق یس یوجود ع توان به عنوان شاهد تاریخیِنمی
ها از زبان آن وسیرا که تاکت یعات یاند و اگر شاروم حضور داشته و به سرعت در حال رشد بوده

را هم که مسلمًا  ییزشت و ناروا یهاتهمت  دیبا م،یبرداشت کن یخیتار تیکند واقعمی تیروا
 سایکه پدران کل  یی. جالب آنکه در گزارشهامیبدان  یکند، واقعمی  انیب  عات یبه شا  یمتک  وسیتاکت

 ستین انیحیعام و شکنجه مساز قتل یاند سخندرباره نرون نوشته که گنسیو اور نوسیوستی
عام قتل نیاز ا زین انیو ترتول شدنمی انیحیمزاحم مس  چکسیاند که هکرده دییبلکه برعکس تأ

 :سدینومی تسری. شوا۲نداده و فقط شکنجه پطروس و پاولوس را مطرح ساخته است یگزارش
بر وجود    یدییگونه تأنوشته شده هیچ   یالدیگزارش که در قرن دوم م  نیا  میدقت کن  اگر»

اند  بردهسر می که در دوران نرون در روم به  یانیحیبلکه او از مس ست، ین یسیع یخیتار
  کیکه به اند دهیناممی  یحیخود را مس یسخن گفته است. مسلماً در آن دوران کسان

مسیح نرون، همان عیسی   دورانِ  انِیحیمس  حِیمس  نکهیا  یاند، ولمعتقد بوده   حیو مس  یمنج
 «.  گرفت جه یگزارش نت نی ا توان از وجه نمی هیچباشد، به  لیاناج

 :سدینومی تیروا نیدرباره ا یحیکنسلمان محقق معاصر مس 
در آن زمان در روم   انیحیکه مس رایتوان برخورد کرد زدر هر جا می  ی انیب نیچن کی به »

 ستوسیو کر دهدنمی یسیدرباره ع یگونه اطالعهیچ توسیاصوالً تاس اند.ستهیزمی
 . ل« یانج حیکند نه مسنام خاص برداشت می کی هم ( راحی)مس

اند نبوده  ادیقدر زروم آن  انیحیمعتقدند که در زمان نرون، مس   ۳تاکریمانند و  نیاز محقق  یبرخ
  یالدیم ۱۲۰که در حدود سال  توسیای به آنان نسبت داده شود و گزارش تاسحادثه  نیکه چن

 نیاند و به همموعود بوده حیظهور مس  راست که به انتظا یانیهودیشده، اشاره به  میتنظ
 

  

 
 است.   یالدیم  ۶۰حادثه در حدود   خیو تار  یالدی م ۱۱۵گزارش سال  خـ تاری۱
  ن یقصه ابداع شد تا وحدت ا  نیاند و اشرح داده شد که پطروس و پاولوس هرگز با هم در روم نبوده   شتریـ پ۲

 .کنند بیها را تکذو مبارزه آن یدر مورد دشمن  عیدو را ارائه دهند و اخبار شا
3- J. Whittaker 
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 انیحیرا با مس  انیهودی نیا توسیتاس . 1انددهی( نامییحای)مس  یحیمس  انیهودیها را آن  جهت 

اشتباه کرده است. امکان دارد که گزارش  ـکرده  میکه گزارش خود را تنظ ـ زمانیقرن دوم 
 هیاول یسایرهبران کل یشاهد، گزارشها نیاشتباه شده باشد. بهتر نیموجب ا وسیسووتون

به اتکاء کتاب اَعمال   زین  انیاند و ترتولاشاره نکرده  یعامقتل  نیبه چن  کیچیاست که ه  تیحیمس 
پراکنده بوده، شکنجه پطروس و  انیحیمس  نیکه در ب یعات یهای پاولوس و شارسوالن و نامه

بر وجود پطروس در روم  یشاهد چیه یخیکه از نظر تار یسازد، در حالپاولوس را مطرح می
 .وجود ندارد

اناجیل   ون،یهای حوارامهکه در ن  نندکمی  دییدر کتاب معروف خود تأ  زیو کنسلمان ن  لیندمان
 ستیکشتار ن  نیاز ا  یسخن  چیاند، هشده  فیپس از او تأل  ایکه مصادف با نرون و    گریو رساالت د

از  ی(. برخ۲/۱۸)اعمال  ۲از روم اشاره شده است انیهودیو اخراج  وسیکه به کالود یدر حال
 هیآن را عالوه بر سکوت کامل رهبران اول لیدانند و دلمی یجعل زیبخش را ن نیا نیمحقق

 یسخن  توسیگزارش در کتاب تاس  نیکنند که در حدود ده قرن از اذکر می  تیواقع  نیا  ت،یحیمس 
 افتهی  طلقتسلط م  سایکه کل  یـ زمان  یالدیم  ازدهمیمتعلق به قرن    یابار در نسخه  نینبوده و اول

 .گردداست ـ ظاهر می
است. او  یمشهور روم سندهینیوس نوجوان؛ خواهرزاده پلی ۳م(  ۱۱۳ـ۶۲) نیوسپلی  ـ2

 ریصغ یایدر آس اینینیب یم( به سمت فرماندار ۱۱۷ـ۹۸) انیاز طرف امپراتور روم ترا یمدت 
 فیفرستاده، از او کسب تکل یالدیم ۱۱۲در سال  انیترا یای که برا. در نامهدیمنصوب گرد

 :سدینوکند. او میمی شیخو وزهح انیحیدرباره مس 
 دهیاز سپ  شیبه دور هم جمع شده و پ  ینیمع  یهستند که در روزها  یآزاربی  تیجمع  آنها»

خوانند و سوگند  کنند ـ سرود می می  ش یـ که چون خدا او را ستا ینام حیمس یصبح برا
هستند که به دنبال   یها کارگرانبار و زشت نشوند. آن تیجنا  یخورند که مرتکب کارهامی

جمعی کار روزانه مجدداً جمع شده به صرف طعام دسته ازروند و پس کار خود می
  «. پردازندمی

 
نیوس . به گزارش پلی دیارائه گرد  یدوران بحث شد و شواهد  نیم در ارو   انیحیدرباره قلت تعداد مس  شتریپ ـ۱

 مراجعه شود.  
ها پس  زنند. در کتاب اَعمال رسوالن که مدت حدس می یالدیم ۶۷تا  ۶۴ یسالها نیـ مرگ پاولوس را ب۲

نه  یگردد، ولبه اعدام او ختم شود ـ مطرح می  دیسفر پاولوس به روم ـ که با نیشده آخر ریحادثه تقر نیاز ا
  ان یحی دو رسول مهم مس نیشود و نه ورود پطروس و مرگ امی انیحیعام مسای به قتل اشاره  نیکوچکتر

  تیحیمس خیتار عیوقا نیآن دوران مهمتر یبرا یستیباحوادث می  ن یکه ا یدر حال رد،یگمورد بحث قرار می 
 آید. به شمار 

3- Plinius   4- Trajan  
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 یای را شکنجه کرده، ولهای آنان، مستخدمهبردن به گناهپی ی: او براسدینومی نیوسپلی
به  وسینیبار پل نیاول یاست. در روم برا افتهین یگونه اعتقاد فسادبخش در اعترافات او هیچ

بر  یخیتار ینامه شاهد نیشود اطوری که مالحظه میدهد. بهنام می 1یانیستیکر ان،یحیمس 

 تیبر واقع یلیگونه دلهیچ یاست ول ی الدیقرن دوم م لیدر اوا ریصغ یایآس انیحیوجود مس 
را درک کرد که از نظر  یتیتوان واقعنامه می نی. به نظر من از استیاو ن یخیو وجود تار یس یع

 نیبار به چن نینیوس اولکه پلی دیآبرمی نینامه چن نیاست. از مضمون ا ندهما دهیپوش نیمحقق
امپراتور روم هم روشن نبوده،   انیترا  یگروه برا  نیا  تیبرخورد کرده است. افکار و هو  یانیحیمس 

اعمال و افکارشان  د،یدنمی یاجینیوس احتداشت پلی یکامل ییآشنا انیحیمس  نیبا ا انیاگر ترا
فراوانند و امپراتور با افکارشان  زیکه در روم ن یانیحینوشت مس کند و می حیتشراو  یرا برا

 .آشناست
  ۲م( ۱۳۸-۱۱۷) انیامپراتور هادر یتسلط روم برا ریز االتیاز ا زین یگریهای دنامه اًاتفاق

 وسیوکبه نام مین ایمثال، فرماندار آس یشده بوده، برا فیکسب تکل انیحیارسال و در مورد مس 
کرده بوده است.  فیکسب تکل انیحینوشته و از او درباره مس  انیهادر یای برانامه ۳فوندانوس

دادند می لیرا تشک یبزرگ ت یبود که جمع ادیروم آنقدر ز انیحیقرن دوم تعداد مس  لیاوا راگر د
وجود داشت و فرمانداران مجبور به کسب  یبرخورد با آنان در روم دستور و مقررات  ییقیناً برا

 .نبودند فیتکل
او  ییکرد. دا یبازساز زیدوران نرون را ن تیحیتوان مس خصوص مینیوس بهنامه پلی از

 زینیوس جوان نرفت و پلیمعروف دوران نرون به شمار می سندگانیو نو استمدارانیاز س یکی
از مردان سرشناس روم بوده است. اگر  یالدیدر اواخر قرن اول م یاز انتصاب به فرماندار شیپ

بودند که به اتهام قیام و آتش زدن شهر شکنجه شوند در   اد یآنقدر ز انیحیمس  وننردر دوران 
که  یاند، در حالرا در روم داشته یجالب و مشخص اریبس  تیبه طور مسلم اقل وسینیزمان پل

رو شده روبه  انیحیبا مس   ریصغ  یایرساند. او در آسشده که می   میتنظ  ینیوس به شکلگزارش پلی
 تیحیمس   روانیقرن دوم هم پ  لیدر اوا  یحت  گریخبر بوده است. به عبارت دها بیو در روم از آن 

 .چه رسد به دوران نروناند دادهنمی لیرا در روم تشک یاریبس  تیهنوز جمع
کند و اشاره می انیحیبه مس  یـ روم یونانیمعروف  سندهی، نو۴م(۱۸۵ـ  ۱۲۰) لوکیان ـ3

 :سدینونامد و میخورده میبیو فر یخراف یها را گروهآن
  

 
1- Christiani    2- Hadrian   3- Minucius Fundanus 
4- Lucianus 
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قانونگذار    ن،ی... عالوه بر ارندیو فَناناپذ  یکنند که ابدمی   نیبه خود تلق  نوا یمخلوقات ب  نیا» 
  ونددیپبه این فرقه می یکه کسها را قانع ساخته که همه با هم برادرند. هنگامیاولیه آن 

  ن یکند. بنا بر او به دستوراتش عمل می  شیرا ستا  ییو آن سوفسطا  ی نف  را  ی ونانی  انیخدا
از   دانند ومی یو همگان یاعتنا هستند و اموال را اشتراکو بی زیها به همه چدستورات آن 

 .ند«ینما میتسل یحیصح نیآنکه تضم بدون  کنند،برداشت می  یصندوق عموم کی

است که در   هیاول انیحیمس  یو برادر یگزارش در ضمن مُعَرّف اعتقاد به اصول برابر نیا
و باألخره هم به   لیاصل تعد نیا یدر تعلیمات بعد یشده، ول انیب زیکتاب اَعمال رسوالن ن

 .است دهیگرد لیتبد یآرشریه
را سخت به  تیحیکه مس  یالدیدر قرن دوم م یروم ینو افالطون لسوفی؛ فکلسوس  ـ4

 :انتقاد گرفته، معتقد بود
 یزیرآمیتحق  بتیمرگ و مص نیای را که با چنآدم ساده نیممکن است چن چگونه»

دهند همه نسبت می یسیکه به ع یاز جهان رفته، خدا دانست؟ معجزات و غرائب
دروغ ابداع   یشاگردانش به فراوان یسیو دروغ است. درباره ع یبازم و شعبده هُّوَتَ

ها را ماهرانه جعل کنند تا  دروغ  نیاند، بدون آنکه آنقدر تبحر داشته باشند که اکرده
وجود داشت که   ییقدر اختالفات، اشتباهات و تضادهاآن  لیآشکار نشود. در اناج

که  یاخبار بود تمام نیداده و اصالح کنند. ا ریی ها را تغند بارها و بارها آن مجبور شد 
 به جا مانده است«.  تیحیو مس حیی مسدرباره

از ای سندهیاصوالً نو یالدیگرفت که در قرن اول م جهیتوان نتگزارشها می نیاز جمله ا
فرقه،   نیشود و به اعتبار معتقدات اگزارش می  تیحیاز مس   ز یاطالع ندارد و در قرن دوم ن  یس یع
 یواقع  تیشخص  کیحال  از شرح  یاثر  نیکوچکتر  یولسازند  مطرح می  زیرا ن  حیآن مس   انگذاریبن

قوم   نیها که با او آن   انیهودی  نیخصوص در بآن روز به  ات یدر ادب  حیوجود ندارد. مس   یخیو تار
 یس یع تیکه شخص یآشنا بوده، در حال اریبس  یروم نام یاند و در سراسر امپراتوربرخورد داشته

توان اشارات می  نی: از اسدینومی  تیهمین واقعبه  هبا توج  تسریناشناس است. آلبرت شوا  یبه کل
بودند  یحیمؤمن به مس  ت،یحیمس  یسایو کل انیحیمس  یالدیگرفت که در قرن دوم م جهینت

اشاره  یسیبه ع سندگانیعلت آنکه نو یها در فلسطین مصلوب شده بوده ولآن دهیکه بنابر عق
اعدام شده  نیاز فلسط ییکه در جا یهودیناشناس  یبّرَ کیها آن یاند آن است که برانکرده

 نیدرباره مورخ تسرینظر شوا نینداشت تا درباره آن گزارش دهند. البته ا تیقدر اهمبوده، آن
 اریبس  ییحایمس  یامهایقرن اول که ق یهودی سندگانیدر مورد نو یصادق است، ول یهودیریغ

 را از یهودا و یس یع امیباشد، مگر آنکه قاند قابل تأمل میرا گزارش داده یتیاهمبی
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 :سندیونمی 1. دشنر، هیل و المپلمیتر بدانتیاهمبی زی... نتئوداس

  ریغ  خیانکار است. سراسر تار  رقابلیدرباره او غ  یسیهمزمان ع  اننویستاریخ  هیکل  سکوت»
  چیاطالع است. هدهند ـ از وجود او بی نسبت می حیکه به مس یقرن اول ـ قرن یحیمس

که    وسیدر فلسطین. سووتون  ینه در روم و نه حت  ونان،یکند، نه در  او اشاره نمی به   یمورخ
خبر است که دوست او  مسیح همانقدر بینوشته، از عیسی خیقرن دوم تار یدر ابتدا

  وستوسی ،یهودینویس مشهور دقت است تاریخ ان یشا شترینیوس جوان. آنچه بپلی
کفرناحوم   کینزد ه یبود و در طبر یسیهموطن همزمان ع کیاست که  یاهیطبر
ـ  هودیبزرگ پادشاهان  خیاغلب موعظه کرده باشد. در تار دیبا حیکه مسجایی ست،یزمی

  ینشان افت،یکه انجیل یوحنا شکل  یگرفت ـ زماندوم را دربرمی یپایتا اگر  یکه از موس
  ایگو اریتواند بسـ که البته می قابل درک  ر یو غ میسکوت عظ نی. استیمسیح ناز عیسی 

شود که  می  هی بهانه توج نیبا ا یسیبودن ع یو واقع یخیباشد ـ از جانب طرفداران تار
 است«.  دهیدست ما رسرساالت به  نیهایی از ابخش  فقط

اند و اگر حادثه  حساس بوده  اریآن نسبت به مسئله مسیح بس  تیخصوص روحانو به   انیهودی
و رساالت  ات یدر ادب یستیبامی اددذکر شده ـ رخ می لیـ به آنگونه که در اناج یریچشمگ
و   شنایکه در م یدر حال میمشاهده کن ز،یاگرچه مخالف و انتقاد آم یالعملعکس انیهودی یمذهب

نشده است. در اواخر قرن دوم در   یس یای به عاشاره چیدر قرن اول ه انیهودیرساالت  گرید
 وسیصورت هجو کلمه پارتنآن را به میدیپانترا سخن رفته که دو بن رایپاندها از بنربی ات یادب

پاندیرا نام بنبه  ی. ساحرزدگمی  یرمه را مارزر بنی الىبّاند. به طور مثال آمده است: رَبه کار برده
 رایپاندبن  گرید  ی. در جادینماکار منع می  نیاو را از ا  شمئلیا  یرب  یجه کند، ولخواهد او را معالمی

 ...سازدرا گمراه و منحرف می  انیهودیاست که در مصر سحر و جادو را آموخته و    یهودی  یساحر
ارزش   یعمل آمده، دارابه  تیحیاشارات عالوه بر آنکه چند قرن پس از ظهور مس   نیا  البته

کمک کند   هیهم که به روشن شدن قض یحال و تذکرگونه شرحو شامل هیچ ستین یخیتار
اشاره  یشکل گرفته، به یوشع نوضر ی الدیم ۵۰۰تا  ۳۰۰ نیکه ب ۲باشد. در رساله »گمارا«نمی

بودن کرده،   حایمس   یو چون ادعا  ستهیزق.م( می  ۷۶-۱۰۳)  انئوسی  کساندرشده که در دوران ال
اند و شدهمصلوب می نیزمان، محکوم نیفصح اعدام شده است. در ا دیو در شب ع ریدستگ

 درباره لیشرح با آنچه در اناج نیمرده باشد. ا بیهم بر صل یکه یوشع نوضر رفتیتوان پذمی

  

 
1- E. Lampl , K.A.[H], K. Deschner 

 .دیمراجعه کن هودی نیدر د یقیبه کتاب تحق ان،یهودی یدرباره رساالت مذهب «Mischna Gemara» ـ۲
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 دیزنند شاحدس می نیاز مورخ یشده شباهت دارد. برخ انیب یناصر یس یشدن ع لوب مص 
از رهبران  یکیرا با  لیانج یسایاند، عشرح را قرنها پس از وقوع حادثه نوشته نیها که اربی

 دینبا یق.م، مصلوب شد ـ اشتباه کرده باشند، ول ۶۳توسط پسر الکساندر در  کهی ـ نیفرقه اس
 عیوقا انیحیتوان حدس زد که مس امکان دارد و می  زین هیفرض نیفراموش کرد که عکس ا

ق.م، مصلوب شده   ۶۳که در سال    ینیاس  کیمرگ    ،ینوضر  یس یچون مصلوب شدن ع  یمختلف
اند. کنسلمان را از آن ساخته  یناصر  یس یع  تیو روا  ختهیآماست، اعدام معلم عدالت و... را درهم  

 انیب وسیو سووتون توسیاز آنچه تاس شیب میآوردست میبه یهودی: آنچه ما از منابع سدینومی
 .دهندبه ما نمی یگونه اطالعهیچ زیها ن. آنستیاند نکرده

 ییگزارشها  ،یس یع  تیدر برابر هو  خیسکوت مطلق تار  یاز شواهد قابل توجه برا  گرید  یکی
به این    نی. محققدیها گردخود مجبور به جعل آن   ت یدفاع از هو  یبرا  تیحیمس   یسایاست که کل

در روم قوت گرفت در   تیحیمس  یسایکل ،یالدیکه چون در قرن دوم و سوم ماند دهیرس جهینت
 خیارائه دهد و چون با سکوت کامل تار شیدر اصالت خو یبود شواهد مجبور نیبرابر منتقد

و  وسفوسیاز آنچه در مورد  ریخالء به فکر جعل اخبار افتاد. غ نیجبران ا یرو بود براروبه
 بود ییهانامه دیبودن آن محرز گرد لیراصیکه غ ییاز گزارشها یکی میدید توسیتاس

شهیر   یرواق  لسوفیو ف  سندهی. سنکا نودیمنتشر گرد  کانِ پاولوس و سِ  نیبه نام مکاتبات ب  که
(  یالدیم ۶۵ق.م ـ  ۴داشته ) تیخصوص پاولوس فعالو به حیاست که همزمان ظهور مس  یروم

نام گذاشته  تیحیمس  یشباهت دارد که انگلس او را خالو یحیبا رهبران مس  یو افکار او به حد
 .اننددسنکا میافکار پاولوس را متأثر از  نیمحقق از یاست و برخ
 نوسیآوگوست رینظ سایداد و پدران کلاصیل جلوه می سایمکاتبات را کل نیاست که ا جالب

کردند، بعدها که   دییاصالت آن را تأ یالدیقرن چهارم م یسایهای معروف کلتیجروم از شخص
از  انیها را فراموش کرد. ترتولسروصدا آنبی سایکل دیها مسلم گردنامه نیبودن ا لیراصیغ

  یالدیم ۲۰۰در سال  تیحیمس  نیالت  ات یگذار ادبو پایه سایو معتبر و مشهور کل نرهبران مؤم
منتشر کرد که در آن معجزات  وسیبریبه امپراتور ت التوسیپ وسینام گزارش پونترا به یشرح
 یطرح زدیانگانگیز است که امپراتور را بر میجانیگزارش چنان ه  نیو ا  1کردمی  دییرا تأ  یعیس 

!. دشنر  !کند بیو پرستش او را تصو رد یروم بپذ انیخدا نی را در ب یس یکند تا ع میبه سنا تقد
  :سدینومی

 
  یاقدام ن یبه چن مانیا یخدمت و از رو  د یبه ام انیاست. ترتول مانی اقدامات مُعَرّف نفوذ اعتقاد و ا نگونه ای ۔۱

  یو حت تیای که قتل و جناترین انحراف است و در عرصه تیاهمجعل خبر بی مان،یدهد. در صحنه اتن می 
 .ستیابل توجه نق یختگگزارش سا کیانتشار  د،یآها عبادت به شمار میعام ملت کشتار و قتل 
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ای و نامه  1نام ابگار اوکامابه سلطان ادسا به   یسیای از عنه تنها نامه   یمیقد انیحیمس از»

نام  را به   یلیبه ناحق اناج  سایرا جعل کردند، بلکه کل  وس یبریبه امپراتور ت  التوسیاز جانب پ
  ون،یی حوارو اعتبار همه  تیاستفاده از شخص  ی برا  ی ( و حتوحنایو    ی)مت  رفتیپذ  ونیحوار
به نام پطروس،   ییهانامه  ن یجعل کرد. عالوه بر ا ی دوازده حوار لیرا به نام انج یلیانج

توان  از جانب پاولوس ساخت. به طور خالصه می  یتقلب ی... ابداع و رساالتوحناییعقوب، 
 «  یر است از منابع تقلبپُ دیجد عهد مقدسِ گفت که کتابِ

 .تیحیو مس  یسیدرباره ع یخیبود شرح موجزى از شواهد تار نیا
 یخیتار یو بررس یس یدر وجود ع دیامکان شک و ترد گرید سایکل دنیاز به قدرت رس پس

مؤمن  ونهایلیمنظم و م التیمقتدر، تشک تیروحان کیاو وجود نداشت و وجود  تیدرباره شخص
 اتیرفت. اگر ادببه شمار می لیشاهد و دل نیبهتر یس یع یِخیتار تیاثبات واقع یبرا حیبه مس 

 زین انیحیمس  ریغ یبرا یکه حت دید میخواه میقرار ده یرا مورد بررس انجه شیهزار سال پ
گونه استدالل و ارائه به هیچ  اجیاحت  تشیاست که واقع  یخیمسلم تار  تیشخص  کی  یدارا  یس یع

کند شک او طرح می یبرا سایکه کل یتیو هو یس یدر صفات ع نیندارد. مخالف یخیشواهد تار
 .نه در وجود او نندکمی

 زین  یخیتار  یسایدرباره ع  یبررس  ـاروپا    یو تحول فکر  یقرن هفدهم ـ پس از روشنگر  از
به  یس یوجود ع تیواقع بیتکذ ای دییدر تأ یو رساالت و مقاالت فراوان افتیرفته توسعه رفته
 یکه تاکنون برا ی. در تمام رساالت افتندی یجهان تیها اهماز آن یدرآمد که برخ ریی تحررشته

از آنچه در چند گزارش از  شیب یو شاهد لیدل چینوشته شده، ه یس یع یخیوجود تار ات اثب
که   یخالء روشن نیجالب است با وجود ا یشود، ولارائه نمی میتا لوکیان مشاهده کرد لونیف

وشته ی او مقاله و کتاب ندرباره یخیتار تیاز هر شخص شیوجود دارد ب یس یع تیدرباره شخص
 یکتاب  یفرانسو  ۲مثال، آلبرت رویل  یکند. براها از هزاران صفحه تجاوز میاز آن  یشده که برخ

 یآلمان  شرینوشت و آدولف پول  یس یوجود ع  د ییدر تأ  «یناصر  یس یاز هزار صفحه به نام »ع  شیب
 ات یاز دوهزار صفحه در نقد نظر  شیب  یمنتشر کرد و برونو باوئر منتقد آلمان  لیرو  رینظ  یکتاب

او از  ات ینظر لیاشتراوس و تحل دویدا ینوشت و نقد متفکر آلمان یخیتار یسایبه ع نیمعتقد
 .رسدهزار صفحه می نیبه چند گرید نیجانب محقق

 یدارند و رساالت حماس یقیجنبه تحق یابود که تا اندازه یاز مقاالت  یی کوچکنمونه نهایا
 

  

 
1- Abgar Ukkama , Edessa    2- Albert Reville 
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. نقد ستیدرآمده قابل شمارش ن ریی تحربه رشته حیبه مس  نیعاشقان و مؤمن یاز سو که 
کرد به روش  یکه سع نیمنتقد نیاز اول یکی. افتیتوسعه  یآلمان نیدر محقق شتریب تیحیمس 

 1ماروسیر  یمشهور آلمان  شمندیقرار دهد، اند  لیو تحل  هیرا مورد تجز  یس یع  یخیوجود تار  یمنطق

 یکرد، ول میصفحه تنظ ۱۴۰۰های خود را در یبررس جهیهامبورگ است. او نت اهاستاد دانشگ
 نگیلس  یو دانشمند آلمان لسوفیکتاب را به دوست خود ف نیچون از انتشار آن هراس داشت ا

م، شش سال پس از مرگ دوست  ۱۷۷۴در  نگیگردد. لس  واگذار کرد تا پس از مرگش منتشر
 ات یرو شد. نکات جالب نظرروبه  سایکل  ریو تکف  دیالعمل شدعکس  ا نقد را منتشر کرد که ب  نیخود ا

 :است نیبه طور خالصه چن لیو توجیه اناج ریریماروس در تفس 
نبود،   یکیزیمفهوم متاف کی یو مردم آن زمان دارا انیهودی یپسر خدا اصوالً برا اصطالح»

اسرائیل فرزند خدا و  ساختند. در تورات قوم بنی منسوب می  یانسان  تیبلکه آن را به هو
همین جهت  اند، بهپسران خدا نام گرفته   زی ن  لیشده است. شاهان اسرائ  دهی زاده یهوه نامنخست

و  یسیدرک ع ی. برایصورت بشربلکه به  ،یکیزیی متافخدا بود، نه از جنبه رهم پس  یسیع
.  می را کنار بگذار سای( کلکیگمات)دُ  یجزم می مفاه گریو د یکیزیتصورات متاف دی افکار او با
است   د یترد یو اصوالً جا  ستین دیجد نید کیوجه نشان هیچو شام مقدس به  دیغسل تعم

  انینداده و به اطراف  دیرا غسل تعم  چکسیخود ه  یسینسبت داد. ع  یسیرا بتوان به ع  دیکه تعم
توان  بوده که آن را می  ی حادثه فرع کی ز ینکرد که غسل دهند. شام مقدس ن هیتوص ز یخود ن

 فصح در حکومت خدا دانست.  دی ع یادآوری  یشام آخر برا
اند معجزات خواسته سندگانیمطرح شده و نو یسیبودن ع حا یاثبات مس ی برا حیمعجزات مس

  ضانیکه او فقط مر  یمنتقل سازند در حال  یسیبه ع  یرا با صورت بهتر   انیهودیکتاب مقدس  
موفق به    یسیمعجزه بودند اگر ع   دنیی دکه مردم تشنه  میکرده است. در اورشلرا معالجه می 
معجزه را   نیدنبال داشت و اگر ا او به دییتأ یرا برا یم یعظ تیشد موقعای می انجام معجزه 

شدند  تمام جهان آن روز با خبر می  اددبزرگ و در برابر توده مردم انجام می  ادیاز اع یکی در
همه او را به عنوان   ی کرد به زودخود تصور می  یسی ای رخ نداد. عحادثه  نیکه چن یدر حال 

خود   یو توجه مردم به سو یجنبش عموم  کیخواهند کرد. او مشتاقانه منتظر  دییتأ حیمس
بار در فرستادن شاگردان به   ک یشده است،  ک یهم تصور کرد به این هدف نزد اربود و دو ب

پسر انسان    دیبرو  ل یاسرائ  یاز آنکه به همه شهرها  شی کرد، »پ  دی اطراف که در آن صریحاً تأک
آورند،   ی ه او رو(. او انتظار داشت در اثر موعظه شاگردانش، مردم ب۲۳/۱۰ یخواهد آمد« )مت 

سوار شد که مردم را متوجه  یخررفت بر کره  می که به اورشلنشد. بار دوم هنگامی  نیچن یول
 از عرش  انایمردم که »هوش ادی سازد و فر  اءیگویی انبپیش

  

 
1- H. S. Reimarus 
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که   یعمال تند او در معبد و اَ ی( و سخنران ۱۰/۱۱داود« )مرقس  یفرخنده باد پادشاه  ن،یبر
از او استقبال   ز ین میمردم اورشل یخود بود، ول یقطع یروزیاو به پ نیقیانجام داد، مُعَرّف 

 نکردند. 
  زی همین جهت نموفق نخواهد شد و به  گر یاحساس کرد که د یسیشدن، ع ر یپس از دستگ

و   «یچرا مرا فراموش کرد ای»خدا دیکش ادیفر بیصل یرا فراگرفت و بعد هم بر رو  وترس ا
دولت   کی جادیهدف او کشته شدن نبود، بلکه او به ا سا،یرساند که برخالف گفته کلمی نیا

مقامات   یسیبودند در دولت ع دوار یکه ام یسیشاگردان ع یحادثه برا نیداشت. ا دیام نینو
و معتقد   دندیشیاندنمی  یسیع زیوجه به رستاخهیچها بهمترقبه بود. آن  ریغ ابند،یای برجسته

کردند.  فرار نمی  یقدر جبن و ترس از خود نشان نداده و همگ به آن هم نبودند وگرنه آن 
  د یها را تهدآن  یخطر دند یکه دشدند و هنگامی  ی از شدت ترس مخف ی مدت ،یسیشاگردان ع

که بر   یالطبیعمافوق  حِیرا با تصور مس گرانیبار دنیا یول را ترک گفتند،  گاهی کند مخف نمی 
 نیا  هیتوج  یرا مطرح ساختند. برا  یروحان   یشود، دلخوش کردند و رستگار فراز ابرها ظاهر می 

توانست بر  نمی  گریمرده، د یسایع رایز دندیگرد یسی ع زیرستاخ تیادعا مجبور به ابداع روا
 رساند.  ضیرا به ف نیفراز ابرها نزول کرده و مؤمن

عادت کرده و کارکردن را فراموش نموده   یکاریه ببودند ب  یسیکه با ع یدر مدت  ونیحوار
را با   تیمجدداً همان فعال ستیتوان زمی  ی به خوب زیگری ن با موعظه  دندیدبودند و چون می 

 حیمس نیرا جانش یماوراءُالطبیعه و روحان حِیتکرار کردند و مس د یهای جددستورات و برداشت 
را ربوده و منتشر کردند که او به آسمان رفته است.   یسیگونه ساختند. پس جسد عانسان 

  ی تیروا نیبودند که چن ون یحوار نیکند، بلکه ادر سخنان خود به »پاروسیا« اشاره نمی  یسیع
نشد به   یاو خبر ن یبر فراز ابرها و حکومت نو حِیکه از مس د ید سا یرا ساختند. بعدها چون کل

را   یبا کلمات پرداخت تا تعبیرات استعار یتوسل جست و به باز یو تفسیرات رمز ترایتعب
 .کند« های گذشتهبرداشت  نیجانش

را  یجا که عدم تحقق انتظارات اسکاتولوژ تا آن تیحی: »مس ردیگمی جهینت ماروسیر
مرده است.  زیمسیح ن، با مرگ عیسی گریو دروغ است«. به عبارت د بیفر کی ردیپذنمی

که مورد  ـ را  قیعهد عت یهاییشگویکند، بلکه پمی  یرا نف ینه تنها معجزات عیس ماروسیر
 ابداع انیهودیجلب نظر  یبرا ونیخواند که حواراساس میبی ات ـ روای تهقرار گرف لیاستناد انج

 یموعود  حیهمان مس   یسیع  اورانندیها بداده و به آن  بیجمالت آشنا فر  نیها را با اتا آناند  کرده
 یخیوجود تار  رشیبا پذ  ندکمی  یسع  ماروسیر  مینیبباشند. چنانکه میاست که در انتظارش می

 ترا به اثبا سایکل نات یگیری کرده و بطالن تلق بهره ییسایمدارک و منابع کل نیاز هم ،یس یع
 .هددانجام می اریرا با دقت و حوصله بس  فهیوظ نیرساند. او ا

مورد لعن اغلب  زیرو شد و تا امروز نروبه سایابتدا با طعن و لعن کل ماروسیچند نظر ر هر
  اثر او را تسریچون آلبرت شوا یحیمؤمن و مس  یمحقق ستمیقرن ب لیدر اوا یاست، ول نیمؤمن
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  ی است که فضا یمحقق نیخواند و به نظر او چون ریماروس اولمی یخیتار یشاهکار عال کی 
 د،یفهم  کیبینی اسکاتولوژ جهان   کی  دیکرد و از د  لیتحل  یخیصورت تاررا به  یس یع  تیدرک هو

که نقد   رفتیپذ دیدانست. البته با نهیزم نیدر ا قات یتحق نیتریاو را عال ات یبتوان نظر دیشا
خصوص بوده، به  تیقابل اهم  اریبس   انیحیمس  نیاروپا و در ب  یمذهب  یبهار روشنگر  درربماروس  

عرضه کرده است. پس  سایکانن کل ات یبه روا یخود را مشروح و منظم و متک ات یکه تمام نظر
 ،پرداخت تیحیقرن هجدهم به نقد مس  یسالها نیکه در آخر یمشهور نیاز ریماروس از محقق

رو به   نیتعداد منتقد زیرد و در قرن نوزدهم ن توان نام بُرا می یآلمان ققیوهان هردر مورخ و مح

کردند  یسع زیها نباشند. آنمی شمندانیاند نیاز جمله ا 1بود که کارل هاز و شلیرماخر شیافزا

خود   لیالمقدور در تحلو حتی هیتوج یرا به زبان معمول لیماوراءُالطبیعی اناج میمعجزات و مفاه
که  یتیاهم ینپرداختند، ول یشکنبه بت زین نیمنتقد نیا نکهیکنند. گو ا هیتک یبر منطق عقل

از  زیبه این روش و پره نیدر جلب توجه متفکر یاستدالل معمول قائل شدند، گام موثر یبرا
 .بود یادیو اعت یمعتقدات موروث هیدر توج بیتعق

 دیمعروف، به نام داو لسوفیاز شاگردان هگل ف یآلمان یاواسط قرن نوزدهم متفکر در
وارد ساخت.   ینیی نورا به مرحله  تیحیبود، نقد مس   ات یو استاد فلسفه و اله  شیاشتراوس که کش 

و  یفلسف  دید  لیتحل  نیقرار دهد و در ا  یرا مورد بررس  لیاناج  یکرد با استدالل علم  یسع زیاو ن
گون قصص افسانه  یها و بررسو ارائه تضاد آن  لیاناج  ی. او با مقابلهردیهگل را به کار گ  یخیتار
 تیحیمس  یمتزلزل ساخت. اشتراوس هدف اصل یرا به کل لیاناج یخیارزش تار سا،یکل ات یادب
را  یتیحیکوشد مس می ابد،یتواند برا نمی یخیتار یسایو چون ع انددحکومت خدا می جادیرا ا

 یخیتار یو از تئولوژ  میبنگر یفلسف دیرا از د نید ندکمی هیوجود آورد. او توصبه یس یعبدون 
بر ضعف و ترس در برابر   دی. بامیآزاد ساز  کیو خود را از بند اسکوالست  میبازگرد  یبه مذهب واقع

توجه داشت.   یمفهوم عرفان  نیفتریو شر  نیقتریغلبه کرد و به عم  ۳ییو روشنفکرگرا  ۲ییگراعقل
 می)مفاه تیو روحان یرا بر معن نی. دنداختیلنگر ن خیدر تار یکرد، ول قیفکر و تحق یخیتار

 .میتوجه داشته باش خیو سپس به تار می( بنا کنیروحان
 نیداده و ب وندیرا با عرفان پ نیدارند د یاست که سع ینیمتد نیدر شمار متفکر اشتراوس

 یهای مذهباسطوره  یبرا  ییی عقل جابرقرار سازند و چون در صحنه   یها و عقل و منطق پلآن
  که یبدون اسطوره و معجزه ابداع کنند. هنگام نِیکوشند دمی ست،ین ییحایو معجزات مس 

  

 
1- Fr. E. Schleiermacher, K. Hase  2- Rationalism  3- Intellectualism 
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از  یکیم، منتشر ساخت  ۱۸۳۷در سال  «،یس یع ینام »شرح زندگکتاب خود را به اشتراوس
 نیکتاب را به زبان الت  نیکاش اشتراوس الاقل اینوشت »ا 1او به نام دکتر اولمان نیمنتقد

گرفت که اشتراوس  رادیبه او ا ۲توانستند آن را بخوانند« و تولوکنمی ینوشت که مردم عادمی
اناجیل  سندگانی»نو ردی پذمی شیت از پبرداش نیشمارد و با امی یواقع ریرا غ عجزهاز آغاز، م

 «.خوردگان بیفر ایهستند و  بکارانیفر
قرار داد. او به  یرا مورد نقد علم لیبه نام برونو باوئر اناج یگریاز اشتراوس متفکر د پس

 لیکرد و او را مولود اسطوره دانست و معتقد بود که در انج یرا نف لیاناج یسایوجود ع یکل
دروغ را برمال سازد.   نیخواهد امی  یمنطق یمطرح شده و او با بررس  یریدروغ اساط   کیمرقس  

خواهد کرد با شدت تمام  یاست که او سع یعلوم اله البافانیمرهون خ ،یجهنم بیفر تار نیا
 عتیو تمسخر طب  رینوع تحق  کیکه اصوالً معجزه،    میریر نظر گد  دیتارها را پاره کند، ابتدا با  نیا

لگد مال نخواهد کرد،   اد،یرا با خشم و غضب و فر عتیهرگز طب ف،یآن است. روح شر نیو قوان
شود. اگر ما می یعمل نیدر انجام چن یسع عت،یطب ینظام درون یبا طرح معجزه و نف نکهآنچنا

که فقط وحشت و   میمجسم کن ییوالیاو را ه دیبا میبدان یواقع تیشخص کیرا  لیانج یسایع
که به آسمان   حیمس   نیبا خود است. ا  گانهیانسان ب  کیانجیل،    است. پسر انسانِ  دهیآفرهراس می

شود که   روزیپ  یتوانست دوران باستان را ساقط کند و بر جهان لهیفقط به این وس  شدرفت و خدا  
جا ماند  پس از اضمحالل روم باز هم به تیحیدم ساخت. مس نهَو روحش را مُ دیکو مَ دیآن را بلع

جامعه  تیشد که روح و معنو یخون آشام ۳ریو مُبَدّل به وامپ افتیو وحشتناکتر بر ارواح تسلط 
هنر،  عت،ی. طبدیقطره مک نیرا تا آخر تیانسان رهیرا نابود کرد و قدرت و ش هانو ج دیرا بلع

را  ینزار یگانهی« بمنحط، »منِ  یایهای دنو دولت را از هم گسست و بر خرابه تیخانواده، مل
 .۴صورت تنها قدرت بهجا گذاردبه

 یسایبلکه ع ،یواقع یسایاست، نه ع تیی روحانساخته یس یع نینظر برونو باوئر، ا به
کرده  جادیا یو اله یانسان یفضا نیب انیهودیرا که  یخواست شکافبود که می یانسان یواقع

 یرهایل و زنجآزاد کند، بدون آنکه غُ  ینیشعائر و رسوم د  یبردارد و انسان را از بردگ  انیبودند از م
 :سدیونبر او استوار سازد. برونو باوئر می یدیجد

های شالق  ضربه   ،یو بندگ  یبردگ  نیدر ا  ت یکه انسان  ی و زمان  اهیپس از قرون سباألخره  »
آورد و آماده در  یرو یکرد، به آزاداحساس می شی خو کریآشام را بر پخون  یمرب نیا

  د یآغوش گرفتن آن گرد

 
1- Dr. Ulmann   2- Tholuck 

 آشام  حیوان و انسان خون  Vampire ـ۳
 .تیی انسانشده گانه یبه »خود« ب یتِـ »من« = ماه۴
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  گانه ی ب  «»منِ  ن یحدّ ضرورت، قامت خود را برافراشت و از ا  نیو باالتر  ط یشرا  نیدر بدتر  و 
 انینه با رحمت خدا  یبه وطن بازگشت، ول سهیدرا رها ساخت. اُ شتنیخو ، «خود» شده از

  یکه به انسان مذهبو آگاه. هنگامی  داریو ب  شیخو  یرو یو ن  شهیآلود، بلکه با اندو نه خواب 
 حیمس یاست و خالق واقع  تیانسان  ونیخود را فقط مد تیمسیح واقعثابت شود که عیسی

 هد شکست«.به »خود«، خوا گانهی« بباشد، طلسم »منِمی  تیانسان نیهم زین

و اعالم کرد که شواهد  دیچشم پوش زین تیمخلوق انسان یسایع نیدر کتاب بعد، باوئر از ا
  ۱۸۷۷در سال  قی. او پس از چهل سال مطالعه و تحقستین ییسایع نیاثبات چن یبرا یما کاف
نوشته  یس یو آنچه درباره ع لیانج ات یاصوالً روا هو اعالم کرد ک یرا نف یس یوجود ع یبه کل
شکل گرفته، نه   هیدر روم و اسکندر  تیحی. مس ستیاعتبار ن  یمان داراقصه و رُ  ک یاز    شیشده ب

اقتباس شده است. به گفته  یو روم یونانی نیو متفکر یهودیو از افکار فالسفه  نیدر فلسط
 ست،ین  یس یموعظات عی  جهیتنها نت  تیحیکرد که مس   کبار در  نیاول  یباوئر برا  تسر،یآلبرت شوا

در حال احتضار روم را بدن  یو امپراتور تیحیآن زمان را، روح مس  یِایدن بلکه او انعکاس روحِ
 .ُمعَرّفی کرد حیمس 

را   حیمس   یزندگ  ،ینان محقق و مورخ فرانسورُارنست    ن،یمنتقد  نیهمزمان ا  زیفرانسه ن  در
خود را انجام  لیتحل یآلمان نیمنتقد نیهم دیاو هم از د یم(، ول ۱۸۶۳قرار داد ) یمورد بررس

قرار  سایکل ریپرداخت که مورد تکف لیبه نقد انج یفرانسو شیکش  یداد. پس از او، آبه لواز
پرداختند. در انگستان و  لیانج یبه بررس 1نابر، ماتهاز... رسون،یچون پ ینیهلند منتقد درگرفت. 

و نقد  یرا بررس دیعهد جد ۲یولن ،یدوپوئ س،یچون اسم یسندگانینو زیاروپا ن یکشورها گرید
و طبیب مشهور   دانیقیمتفکر، موس  سنده،ینو  ش،یتسرکش یآلبرت شوا  ستمیقرن ب  لیکردند. در اوا

از  یکیرا در دو جلد منتشر ساخت که تا امروز  «یس یع یکتاب »نقد زندگ  یآلمان ـ یس یسوئ
کانن به این   لیو تحل  یمحقق پس از بررس  نیرود. ابه شمار می  نهیزم  نیها در اتهنوش  نیجالبتر

 :رسدمی جهینت
را   یحکومت خدا را اعالم نمود و قلمرو اله  تیظهور کرد، معنو حیکه به نام مس   یناصر  یسیع»

کند، هرگز وجود نداشته   سیو تقد  تیرد تا اقدام خود را تثببرقرار ساخت و سپس مُ  نیزم  یدر رو
 دهیو رشد بخش   ات یبه او ح  سمیبرالیاو را مطرح ساخته، ل  سمیونالیاست که راس  یتیاست. او شخص

نشده،  ختهیهم رامروز از خارج به بیترک نیبر او پوشانده است. ا خیمدرن لباس تار یو تئولوژ 
از درون متزلزل   ده،یآشکار گرد  یگریپس از د  یکیکه    یخیتار  یی مشکالت واقعبلکه به واسطه

  «.و از هم جدا شده است ختهیشده، فرو ر

 
1- Matthas, Naber , Pierson   2- C.F. Vollney, C.F. Dupui 
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و  برال یمدرن، ل یتولوژیآنگونه که م تیحیمس  یخیتاری هی: »پاسدینومی نیهمچن او
 دیرس  جهیخود به این نت  یبا بررس  تسریاصوالً وجود ندارد«. شوا  گری)معقول( ارائه داد، د  ونال یراس

عمل آمد و  مدرن به یاز طرف تئولوژ ریسال اخ ۱۵۰هایی که در که: »با وجود تمام کوشش
کرده و به او   هیتوج  زین  یو علم  یمنطق  دیرا از د  سایکل  یسایکه به کار گرفته شد تا ع  ییهالهیح

تصور کرد  دینبا یوجود نداشته است، ول ییسایع نیم شد که چنبخشند، اما مسل یخیتار تیهو
 کیخود را  وستهی. او پدیگرد تیحیو مخالف مس  نیضدد کیاستدالل  نیبا ا تسریکه شوا

وابسته به او را کنار گذاشت و به »قلمرو   ریو اساط   یخیتار  یسایکه ع  انستدمی  نیراست  یحیمس 
که در اثر تحول دائم انسان،   دهیبرگز  یجامعه انسان  کیجهان و    یحکومت خدا و کمال و رستگار

 زیرا ن یروحان یسایو ع تیحینظر دوخت« و هدف مس  ابدیخود، تحقق  یصاف و پاکساز یبرا
 .کرد هیجتو دهیبرگز یجامعه نیهم

. ما یخیو عارفانه است، نه تار یدرون یرابطه کی یس یی ما با عرابطه: سدینومی تسریشوا
 اتیو روا  یخینه از راه شواهد تار  میکنخود را با او احساس می  یم راز و عرفان، ارتباط واقعدر عالَ

از  یس یارتباط ما با ع گری دهند. به عبارت دای که به او نسبت میالعادهعمال خارقو معجزات و اَ
از راه  ،یبه زبان اهل معن ایعرفان و مکاشفه  ریگردد، بلکه از مس قل و تجربه حاصل نمیراه ع

 یصورت رمزبه یخیتار یوجود دارد و در فضا یمعنو ی. او در فضامیکندل او را درک می
 .کنداعمال قدرت می

 ش،یاو در تمام مذاهب با گفتار و رفتار خو رینظ فیشر یهاانسان گریو د تسریشوا آلبرت 
مدعا به  نیاثبات ا یرا برا شیخو تیدهند و شخصو لطافت روح خود را ارائه می انیصداقت ب

صداقت   نیمتأسفانه ا  یمُعَّرف صداقت او بود ول  نیبهتر  زین  تسریسپارند، سرنوشت شواضمانت می
خاص است  ینید ح،یمس یس یبدون ع تیحی. مس ستین یکاف یاصل منطق کیاعالم  یتنها برا

 تیحی. مس ستین  کسانیایم  آن پرداخته  یشود و ما به بررسمی  دهینام  تیحیکه با آنچه امروز مس 
  میکن یرا نف یخیتار یسایآن وابسته است و اگر ع یاعتقاد یوجود بانبه گرید نیاز هر د شیب

  م یدیآدام د ات ی. در بازگو کردن نظرمیامحکوم ساخته بیو دروغ و فر علبه ج زیرا ن تیحیمس 
صددرصد بر وجود   نید نیاست که فقط ا یقیحق نید گانهی تیحینه تنها مس  سا،یکه از نظر کل

 .استوار است تیشخص کی
به  مانیشود و امطرح نمی یو حدود خاص نیشعائر و قوان یسیاز زبان ع سایکانن کل در
 یتوان بناچگونه می یستون اصل نیبدون ا ایگردد. آمَُعرّفی می نید یواقعی هیمسیح پاعیسی

 یحلقه یتواند وجود داشته باشد که موسمی یبدون موس هودی نیبر آن را حفظ کرد؟ د یمتک
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 زانیبه هم وابسته است و کتاب مقدس و حدود و دستورات و شعائر آن، م ریزنج کیاز  یآغاز 
که فقط در عالم عرفان و   یاسالم با تصور محمد روحان نیرود. دبه شمار می انیهودی نیتد

ی هیتنها پا یخیاعتقاد به محمد تار رایدهد، زنمی تیماه رییداشته باشد کامالً تغ تیاشراق واقع
ی نقطه  تیحیدر مس   یاست ول  یمسلمان  یبلکه اعتقاد به قرآن و دستورات آن مبنا  ست،ین  یمانیا

و  یمسیح است و فقط توسل به او موجب رستگارو وجود عیسی تیشخص ن،یاتکاء مؤمن یاصل
 .رددگنجات می

است   یروحان  یو صفا  یاز کمال انسان  یو پرتو  دایزاده ارواح لطیف و واله و ش  ،یعرفان  نید
خدا را  ش،یو با اعمال و رفتار، صفا و عشق و گذشت خو ابندیکه عرفا با اشراق به آن دست می

  کی که در ـ  شندیخو فیروح با صفا و افکار لط دیعرفا در اصل مر نیدهند. ادر خود ارائه می
را مراد خود    ... و محمد و بودا  یس یو ع  یو با رشد خاص حاصل گشته ـ اگرچه موس  یتیترب  طیمح
 نیاند نه درا شکل داده ینیکه اجتماعات د میرو هستما با مذاهب عامه روبه یخوانند، ولمی

که تعداد   ی شمرد، در حال دیرا با سر انگشتان با تسریآلبرت شوا یتِحیمس  روانی. پدگانیبرگز
 .است رونیسا از حدود حساب بیکل نیمقلد

 تسریرا گشود که شوا  یراه  یعرفان  تیحیو حفظ مس   یخیتار  یسایع  یاشتراوس در نف  یبار
 یسایکه نتوانستند ع  ستمیقرن ب  نیو پس از او هم محقق  دیآن را وسعت بخش   یبا کوشش مؤثر

 نیاز مشهورتر یکیگام برداشتند.  نانیپاکد نیا ریدر مس  شیاغلب کم و ب ابندیرا ب یخیتار
 1شمارندـ  رودلف بولتمانمی  تیحیبزرگ و معتبر مس   نیاو را در شمار متفکر  کهمعاصرـ     نیمحقق

پردازد و با می یبه بررس تسریاشتراوس و شوا یفکر ریدر مس  زیو فلسفه است. او ن ات یاستاد اله
را  یتیحیمعقول مس  یصورت کوشد تا بهمی یخیو آثار و شواهد تار سایکل ات یادب لیو تحل هیتجز

رسد که اشارات می جهیکند. او پس از تحلیل مشروح به این نت هیآن است توج رویکه خود پ
و رسوالن و رهبران   ونیرساالت کانن و آنچه از قول حوار  سندگانینو  انات یو ب  لیدر انج  یس یع
الوقوع حکومت است که همه به صراحت در انتظار قریبُ  یذکر شده حاک  یحیمس   ات یدر ادب  هیاول

 .افتیق نکه هرگز تحق یزیاند، چخدا بوده
بودند برآورده نشد و   کیدر آن شر یس یو ع هیاول تیحیکه مس  دیام نیگفته بولتمان ا به

 نی. پس استین یاثر یادامه دارد و از آخرالزمان و قلمرو اله خیهنوز هم جهان برپاست و تار
 تصور
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شکل، بطالن آن را به اثبات رساند. تصورات  نیبه بهتر خیتار انیای بود که جراسطوره فقط
از طرف  یهم که در کانن وابسته به این اسطوره مطرح شده، مانند اداره جهان کنون یگرید
عالم  میگردند، تقس و... می یماریکه موجب گناه و شرارت ب وانیاجنه و د طان،یسپاه ش طان،یش

در جهان و روح  یعیمافوق الطب یروهاین ریجهنم و آسمان، تأث ای نیرزمیز ن،یزمی طبقهبه سه 
های است. اصوالً در جهان آنگونه که در موعظه  یریانسان و سرنوشت بشر، معجزات... همه اساط 

که   یبا شکل  رایز  م،یناممی  نیای است و ما آن را چنشود، اسطورهدر عهد جدید مطرح می  یس یع
و اکنون از طرف   افت یتکامل    خیتار  یارائه داد و در ط   کیکالس  نانویخود در    ییدایعلم از آغاز پ

 میآبستن شدن مر نیشده، تفاوت دارد. بولتمان عالوه بر ا رفتهیپذ شمندیهای اندی انسانهمه
از  شیپ یس یع یپسر انسان، وجود ازل یکیزیاز باکره، تصور متاف یسیالقُدُس و تولد عاز روحُ

 یریآمرزش بشر ... را قصص اساط   یخدا به انسان و تحمل درد و رنج برا  لیپسر خدا، تبد  ت،خلق
 :سدینوو بحث مفصل می لیو تحل هیخواند و پس از تجزمی

( و حیجهان، تصور آخرالزمان، نجات دهنده )مس یتولوژیانسان امروز، شکل م یبرا»
توان انتظار داشت که ما فهم و می ایاست. آ افتهیمسئله گذشته و خاتمه  کی ،یرستگار

فقط به   م،یریبپذ  میبدان تیواقع م یتواننمی ی تا آنچه را به راست میکن یشعور خود را قربان
جمالت را در  نیا دیآنکه با ایدر کتاب مقدس آمده است؟  یتصور نیچن کیخاطر آنکه 

انسان    چیکه ه  م،یها جستجو کنآن   ر یرا در تفس  یگرید  ی ناو سپس مع  میبخوان  دیعهد جد
های برداشت  نیا دیبا ایآ نی... همچند؟یها سخن گونتواند در بطالن آن  شینواند

 .م؟«یتوجه کن مقدس کتاب یهای اخالقای را به کنار گذاشته و فقط به موعظه اسطوره

بر  یو عقل یخیتار لیگونه شاهد و دلخود هیچ قات یکه در تحق یحیبولتمان، مؤمن مس 
کند  به او حکم می زیو منطق و دانش ن ندیبنمی لیانج ات یروا ت یو حقان یس یع یخیوجود تار

بر   هشود کبرداری قرار ندهد مجبور میمورد بهره ات یو واقع خیتار یجاو قصص را به ریاساط 
نام دروغ و جعل مردود سازد، از صحنه  ها را بهمهر اسطوره زند و بدون آنکه آن  ات یروا نیهمه ا

مؤمن رشد  یحیمس  کیمتولد شده و  یحیمس  کیاو  گرید یخارج کند. اما از سو یبحث علم
 یسع  تیحینجات مس   یکند. بولتمان برارا در خود احساس می  مانیو ا  دهیبه عق  اجیکرده که احت

 نیگزیرا جا  یو عرفان  یاخالق  تیحیمس   کیو    1کندیی  زدارا اسطوره  لیبه قول خودش، اناج  ردهک

 اند.دهینام تیحیمس  ییزداگذار روش اسطورهبولتمان را پایه لیهمین دلای کند. بهاسطوره نید
را زشت  ییسایاسطوره کل ینارسا یردا ،یروحان یسایع مات یتعل یبولتمان چون بر قامت رسا

  و
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تزلزل و  بتها،یفرار از مص یتا برا میرا خلع لباس کن لیکه انج ندکمی شنهادیپ ندیبمی نامناسب 
در  یمطمئن زیبشر سوغات آورده، دستاو یهایی که تمدن برافالکت گریوحشت و هراس و د

 یتیگ آنکه آزاد شود و بر ی خود به جا یو عمل یهای علم. بشر در کوششمیداشته باش اریاخت
بشر افزوده  نانیآنکه بر اطم یهمین جهت به جاجهان بر او غالب شده است. به گردد، مسلط

 .رددگمتزلزل می شتریو آرامش او ب تیروز امنشود روزبه
ممکن   ابدیهمین روال ادامه  رسد که اگر بهمی  جهیبه این نت  لیو تحل  یپس از بررس  بولتمان

متوجه شد که تزلزل و هراس در آن   ییسوبه  دیاو شود پس با  یاست اختراعات بشر موجب نابود
 یاو رها ساخته و به سو یلیتخ نانیو اطم یراه نداشته باشد. کالم خداوند انسان را از خودخواه

ضمن به  خواند و انسان را درقرار دارد ـ می  یکیزیتفکر ف یـ که ماوراء عالم و آن سو داوندخ
در وراء جهان محسوس و  تشیو ماه ریفهماند که ضممتوجه کرده و به او می شیخو شتنیخو

  ی از جهان ماد یو به او احساس آزاد دیگوانسان سخن می ر یمعقول قرار دارد. کالم خدا با ضم
انسان ای به  هیموعظه، هدی  به وسیله  نید  یدهد. به این معناز ترس و غم و تزلزل می  ییو رها

را که متزلزل شده است، رها ساخته و به اعتماد و   شیکند تا اعتماد به خوعطا و او را آماده می
 ترلو نیحال است که بنا به گفته مارت  نی. در اابدیرا در او  تیتکال، به خدا متوجه شود و امناِ

 یدر برابر قانون دیحاصل کرد. با کیتار ندهیورود به آ یبرا یآمادگ نان،یتوان با اعتماد و اطممی
قانون را  نیدر ماوراء دارد. ا شهیکند و رمی قیاطاعت فرود آورد که با نظام وجود انسان تطب سرِ
 :است. بولتمان معتقد دیقانون خدا نام تیحیتوان قانون روح و به زبان مس می

. کالم خدا به نظر  ستین یاجیخبره احت ییعلم خاص و راهنماقانون به  نیدرک ا یبرا»
توان به کالم خدا معتقد شد بدون آنکه آن را  بلکه برعکس نمی  ست،ین راز و سرّ کیمن 

توانم  مثال، من می   ستین  ی و عقل  یعلم  هیتوج  یمعناما درک کردن به   افتیدرک کرد و در
کنم ها را درک میجهت که آن نیخصوص از ابه  ست،یچ فاعشق و و ،یبفهمم که دوست

کنم. ها کسب لذت میبرم و از آنمییها پها اَسراری هستند که من به آن دانم که آنو می
بلکه   ابم،ییدرنم یروانشناس لیو تحل هیخود و با تجز یوسیله تفکر عقالنها را بهمن آن

وجود و درون من   رایز نم،کدرک می  اها رآن  یدر برخورد شخص یآمادگی فقط به وسیله 
 . کنم«یم من رحمت خداوند را درک زین قیهمین طراست... به  ازمندیها نبه آن 

 یبستهمان بنبه  انیکند در پاآغاز می  رایو گ  یرفتنیای پذخود را با مقدمه   یبولتمان که بررس
کالم  نیتوان اشوند. چگونه میدر آن متوقف می یگریبه شکل د زین گرید نیرسد که مؤمنمی

 زباناز  تیحیمس  یسای قانون همان است که کل نیا لیداد؟ به چه دل صیو قانون خدا را تشخ
و   نیها دده لیو به چه دل ند؟کمی انیب ،یالیای و خی بولتمان ـ اسطورهـ به گفته یسایع

  مذهب

  



185 
 

یحیمس اتیو ادب سایاز نظر کل یسیظهور ع  

. ستین یحیمس ریو عالم غ شمندیهم اند یو گاه دایواله و ش روانیپ اردهایلیو معتقدات م گرید
 افتیمی لیکرد باز هم کالم خدا را در انجشد و رشد میاگر بولتمان در هندوستان متولد می ایآ
 قرآن، تورات...؟ شادها،یداها، اوپاندر وُ ای

سازد انسان را روشن می  ات یکه ح  ینور درون  نیصفاست. البته وجود ا  یبولتمان از رو  سخن
 یزیبخشد ـ دستاوو مفهوم می یمعن یجهان یجهان و زندگـ که به یو جاذبه و کشش روحان

و فاقد لطافت  یو فانتر جانیخشک و بدون طراوت و ه ات یانگیز است. حمطمئن و دل  اریبس 
قدر  ناو لطیف، هم یدر خالء است. هدف هرقدر معنو یاست، حرکت ینیاشسرد و م ت،یمعنو
خبره و متخصص و را محتاج به  یو درون  ینفسان  ریبخش است. بولتمان به حق سانگیز و فرحدل 

از مکاشفه و وصول   حیگیری صحبهره  یکند که براتوجه نمی  یداند، ولنمی   یعلم و دانش خاص
است و ضمیر  یادیاعت میو تعل نیذهن از تلق یهیو تخل هیصفشرط، ت  نیاول یبه عرفان واقع

سبکبار  یشود. برامی تی شکل گرفته هدا یکه از کودک یدر جهت  وستهیمحصور و بار شده پ
ـ  ندکمی یتعقل و تفکر ـ آنچه بولتمان نف یول ست،ین اجیاحت یساختن باطن به علوم دانشگاه

 زیی آنچه کمتر از همه چب به اتفاق مردم دربارهیقر تیعامل است. متأسفانه اکثر نیمهمتر
 .مذهب است نندکتفکر و تعقل می

و   یدرون نیآن به د لیو تبد تیحیمس  ییزدابولتمان... قادر به اسطوره تسر،یشوا آلبرت 
را  نیاصوالً د تیحیمؤمن به مس  ونیلیو صدها م یحیو جوامع مس  سایکل یباشند، ولمی یعرفان

مختص به  ییگرااسطوره نیگواه است. ا نیبهتر خیشناسند. تارنمی تیبدون اسطوره به رسم
کنند بر جامعه نفوذ می عیی وسکه در صحنه یو مذاهب مردم انیی ادهمه و ستین تیحیمس 

 .رندیاساط  نیهم ونیخود را هم مد یاند و بقاها استوار شدهاسطوره
دارد و گام برمی شیخو لیِقُ عََت ی عمرِاولیه قیو دقا یحرکت تمدن ییِدر مراحل ابتدا بشر

و اوج  یاین پرواز روحانبه اجیاز تفکر و تعقل وابسته است. او در ضمن، احت شیب ال یهم و خوَبه
بار آورده فاجعه به یمعقول و محسوس دارد. آنچه در اجتماعات مذهب یایگرفتن از دن

 میو تحک تیتثب یمذاهب برا انیاست که متول یقیو تحم نیمردم نبوده، بلکه تلق ییگرااسطوره
جامعه را از  کسویچتر کالم خدا و قانون خدا از  ریاند و زکرده لیمبر مردم تح شیخو تیموقع

اند. جان هم انداختهبه  یوحش  وانات یمردم را چون ح  گرید  یاند و از سوبازداشته  شرفتیحرکت و پ
تمدن  خینام دستور خدا و قانون خدا در سراسر تارکه بهها بتیو مص ات یو جنا جنگهاهمه  نیا

های مختلف برپا شده، اقوام و گروه نیکه ب یمصنوع یوارهایهمه مرزها و د نیبشر رخ داده و ا
 یبه شکل نید انیمتول نیتحت تلق ینشان آنست که هر دسته و گروه و قوم و ملت
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مرگ   یرا ضد قانون خدا و مستحق عذاب و حت  گرانیاند و دکرده  هیخود توج  یخدا را برا  قانون 
 اند.داده صیتشخ

سرار ماوراء و عشق و محبت و وفا را با اَ ست؟یقانون خدا چ یسنجش بولتمان برا زانیم
چون بولتمان   یشمندینادرست است و تعجب آنکه اند اریکردن بس  سهیرحمت و کالم خدا مقا

کرد، توان احساس  . عشق و محبت و کشش آن را میدیجوتوسل می  یداریناپا  زیدستاو  نیبه چن
درجه شدت و ضعف آن را مشخص  یتوان احساس نمود و حتگونه که درد و لذت را میهمان

نمود چون در آن لحظه که   حیتوان احساس کرد و نه تشرماوراء را، نه می یایدن یساخت، ول
 ییاهدهی در آن پد  دیتوان به آن ماوراء گفت. قانون خدا را بانمی  گریکرد د  حیرا تشرای  دهیبتوان پد

و نظام ثابت و  نیو در سراسر آن قوان میبنگر عتیهستند. به طب یکه ثابت و ابد میجستجو کن
ای اسطوره  یچون بولتمان موجود  نیی مؤمننظر همهکه به  یی. خدامینیرا حاکم بب  یاله  کنواختی

خصوص و به  کندو قانون وضع نمی دیگوسخن نمی یبا کس  زیچون انسان ن ست،ین یو بشر
 .دهدنمی حیترج گریرا بر قوم د یقوم

 شیخوسازد، بلکه معرفت ما را نسبت بهما آشکار نمی یخدا را برا نیاشراق و عرفان، قوان
. عرفان راه به کارگرفتن عقل و تجربه را دینمابخشد و ضمیر ما را روشن و آرام میوسعت می
 نیکرد در ا هیشود. اگر آنگونه که بولتمان توصعقل نمی نیخود جانش  یکند، ولهموار می

مورد   تیترین شخصدچار سرنوشت معتبر  میریگ  دهیعقل و فرمان منطق را ناد  یندا  ،یرنگدرون
  تیو جنا دیو صداقتش گرفتار تعصب و َتحَجُّر گرد تینشد که با تمام حسن مینظر او لوتر خواه

 سایرا فقط در کانن کل قتیقرار داد. او هم حق بیمورد تصونام دستور و قانون را به حماقت و
کند ـ می یکه بولتمان نف ییهاهمان اسطوره ـآن  انهیعام ریهرکس که برخالف اساط و  افتی

درک و  دیمرگ و سوختن در آتش دانست. لوتر به ام فریدرخور ک یکرد و حت ریسخن گفت تکف
م کرد و با  را گُ تیانسان خت،یگر تیکرد، از واقع یرا قربان شیخداوند، عقل خو نونجذب قا

سقوط کرد، بولتمان که در    یمعرفتشد، با عرفان بدون عقل آغاز و در بی   بیغر  شیخو  شتنیخو
 ینگرد، همان لوترشده و رشد کرده لوتر را مراد و شاهد خود می  تیپروتستان ترب  یسایکل  یفضا

 دیکند ـ تردمی  یکه بولتمان نف  ییهاکانن ـ همان اسطوره  ریکلمه از اساط   کیدر    دکه حاضر نبو
 .1د بخرج ده

  

 
 یاند، ولکرده  نیقیآن  ماتیو تعل سایبودن اصول کل هیپابه بی دیمشربان او در باطن شا بولتمان و هم ـ۱

کند. متأسفانه  مجبور می   یج یتدر  یو روشنگر  اط یها را به احتآن   ن،یمؤمن   یاخالق  یبنا  ختن یهراس از درهم ر
 ...  تیاکثر
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 شیرو به افزا یخیتار حیبدون مس  تیحیمس  روانیپ ستمی. در قرن بمیاز مطلب دور شد یبار
 ستمیکنندگان بولتمان است که کشف بزرگ علم الهیات قرن بنیاز تحس   یکی  زین  1نهاد. آلتهاوس

داند. او معتقد و چنگ زدن در آن می  ۲گمایآوردن به کر یو رو یخیتار یسایپوشی از عرا چشم
قرار دارد ـ پرسش  گمایکه پشت کرـ  خیدرباره تار گمایکر یرااز وَ  ستیمجاز ن نساناست: »ا

شود«. آلتهاوس که خود  به ما مربوط نمی  ات یاز نظر علم اله  یخیتار  یسایع  [درباره  قیتحق]کند  
خود   ایآ دیپرس د یکه از گذشته آن نبا یصورت الهام نیپرسد: در اشود میتضاد می نیمتوجه ا

به آن  لیپوشانده و تخ خیآن را لباس تار ،یبه رستگار اقیکه اشت ستین یمذهب ریاز اساط  یکی
معتبر است  یآن زمان  حیمس   تیو هو  دیاعمال قدرت خداوند را داده است؟ رسالت عهد جد شکلِ
 .نباشد یخیتار تیاز پاسخ به پرسش درباره واقع ریغ یزیچ گمایکه کر
 نیرا ضامن ا  یحوادث واقع  نکهیا  یدارد و برابه تفکر وا می  زیلتهاوس را نآدور تسلسل    نیا

خطوط  یسیع ات،یتمام روا انی: در جرسدینوشده و می یمتک ۳کامی بورنکند به گفته گمایکر
در  یگزارشها تا انجیل یوحنا، حت هیمراحل اول نیمتریخود را حفظ کرده و از قد تیشخص یاصل

وسیله به یس یع یمایمانده است. س کسانی ،یخیتار زانیبه همان م ۴یتیهای روابخش
دهد که بودن خود را به ثبوت رسانده و نشان می یخیتار ش،یخو تیاصالت و واقع ت،یخصوص

 ست؟یچ تیشخص نی. خطوط مهم ا..مؤثر بوده است یگرفتن آن حوادث واقعچگونه در شکل
مطمئن است که  یس یکننده و وکالت او از جانب خدا. عبه رسالت تعیین یاعتماد و خودآگاه
است... اکنون  دهیفرا رس میسازد. اکنون ساعت تصمد را ظاهر میکالم خو نیخداوند در او آخر

 یخدا به وسیله

  

 
کنند و اگر تصور می یشعائر نی... را دلیو رذا لیوشر، خوب و بد، فضا ریخ یمبنا نیبه اتفاق مؤمن بیقر... 

شمرند. اما اگر  را مجاز می   ل ینداشته و همه رذا  یآنان مفهوم  یو شر برا  ریخ  گریوارد شود د  یخلل  ه یپا  ن یدر ا
سبب    یغلط مذهب  تیت توجه کنند که تربیبه این واقع  رینفس و روشن ضمک ی های نی انسانبولتمان و همه

راه را   ،یکاله شرع نِ یخود ساخته، به کمک د ی رانسانیاعمال غ هیتوج لهیاغلب مذهب را وس ن، یشده تا مؤمن
نشود تقلیل   دیفساد و تجاوز اگر تشد ن، یدر جوامع به ظاهر متد زیهمین جهت نتجاوز آماده سازند و به  یبرا

شوند  تیچنان ترب دیبا هاانسان نظر خواهند کرد.  د یهای خود تجدالعملعکس در افت،ینخواهد 
ای که بنا به جامعه. رشد در یکیبه خاطر ن یکیکنند، ن زیپره یعادت و از شر و بد یکیکه به ن

 .به بار خواهد آورد ستهیی شاهاانسان کشش ندارند، لیعادت اکثر مردم به رذا
1- Althaus 

کننده به وجدان  ان یکند، سخن بمی   ان یب  ست،ین  یمتک  ینظر  ریکه به تفس  ی را بولتمان الهام «Kerygma» ـ۲
 .یبا وجدان جذب کرد نه با عقل نظر دیرا از نظر بولتمان با گمایشنونده. کر

3- Bornkamm   4- Legend 
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وابسته به اوست. حکومت خدا باکلمات  یزندگ انیو سود و ز یکند. رستگارعمال قدرت میاِ او 
 ...شودظاهر می یس یعمال عو اَ

را آغاز کرده بود،   شیی خونظر بولتمان مقاله دییو تأ یس یع یخیتار یکه با نف آلتهاوس
 یخیو تار یعلم لیرا به عنوان دل لیشود که کلمات انجمی یرفته چنان دچار التهاب مذهبرفته

صورت  ات یآنچه در روا ی: حتسدینورود که میمی شیپ ییدهد و تا جاارائه می یس یوجود ع
  ت یاصالت و واقع یشده، دارا ریتعب یختگسا یهای علمیای به خود گرفته و در بررساسطوره
 یس یع تیمؤمن آن زمان را به شخص یهااست که انسان یانعکاس جاذبه و کشش  رایاست، ز

اظهارنظر آنکه آلتهاوس  نینکته در ا نیاو را منعکس کرده است. جالبتر تیوابسته ساخته و اهم
است  دهیو عق مانیاثر ا نیکند. احرکت می یو علم یخیتار قیتحقاست در خط کامل  یمدع

 گرید  یکی  1ستیکنند. لاحساس نمی  زیرا ن  ات یهیسازد که بدو عالم را چنان مسحور می  یکه عام

 :سدیونمی لیو تحلیل اناج یپس از بررس یحیاز دانشمندان مس 
  یها حتاست. آن   افته یچگونه تحقق    خیدهند که تاربه ما نمی   ی حیگونه توضهیچ   لیاناج»

حوادث قرار دارد    نیکه در مرکز ا  یو از مرد  ستندیقابل اعتبار ن  ی زمان  بیاز نظر نظم و ترت
 نیامی که در س ندیگوسخن می یاز مرد هیاول یدهند. گزارشهاارائه نمی یحالشرح چیه

های گذشته سال یی محتوااست، اما درباره افتهیمردم شهرت  ن یبسال عمر خود در 
  یسیع  یمربوط به حدود دو سال از زندگ  ونیحوار  اتیکنند... تمام روااو سکوت می   یزندگ

بخش   نیشتری توان گفت که بمی   قتیباشد و در حقناقص می   اریآن هم بس  یاست که حت
آن دوران، اطالعات   ط یحوادث و شرا بارهشود. ما درآن به چند روز آخر عمر او مربوط می

که به   ی. کسمیخبربی   یسیع  یاز زندگ  زانیبه همان م  یول  م،یدار  اریدر اخت  یعینسبتاً وس
که   یشود در حالو نقص متعجب می   یدقتهمه بی   نیپردازد از ارساالت می  نیی امطالعه

 برجسته کنند«. رای سیبودن ع  یو واقع یخیتاراند دهیخصوص کوشبه  ل،یمؤلفین اناج

او  یوابستگ یکند، ولآغاز می یخیتار دیترد نیخود را با ا یلیست هم چون آلتهاوس بررس
 توجه کند بلکه با غلبه احساسات و شوق و  زیبه استدالل خود ن  یدهد حتاجازه نمی  تیحیبه مس 
 میرا، حل نشده رهاکن  یدرک نشدن  نیا  میکن  یسع  دیکه: »ما با  ندکمی  هیبر او، توص  یمذهب  جذبه

های آلتهاوس از قصه  دی و سپس با همان د م«یرو شوهمین صورت نامفهوم روبهو با آن به 
مؤمن  نیدر جبهه محقق یکند ولرا کشف می یخیتار یسایع یوگرافیاناجیل، ب یریاساط 
کرده و  یرا نف یس یع یخیـ بولتمان وجود تار تسریشوا یفکر ریها که در مس روز بر آنروزبه
  یروحان تیشخص

 
1- Fr. Leist 
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که  کیکاتول یسایخصوص کلـ به یحیمس  تیشود. روحانسازند افزوده میرا مطرح می حیمس 
اظهارنظرها   نیبا ا  اًدیـ شد  ندیبمی  سایالاقل نفوذ کل  ایو    تیموجود  انیرا پا  یسیبدون ع  تیحیمس 

به  سای. کلندکمی ینیدبولتمان را هم متهم به بی هینظر روانیکه پپردازد تا جاییبه مخالفت می
 1دنککه وجود ندارد اعالم می یخیارائه شواهد تار یجا

به مراتب  یسی ع انی شده و ب انیب یسیمنبع و شاهد، کالم خداست که به زبان ع نیمهمتر»
کرده و اوست که    دیی و تأ  قیدهنده، تصد  دیتعم  یایحی را    یسیع  تیمعتبرتر است. هو  خیاز تار

ندا داد که  یسیع دی . خود خدا هنگام تعمستین یسیبستن بند کفش ع قیکند الاعالم می
را از   ی سیهای خدا، ظهور عگفته ا یهای کتاب مقدس، بینیو پیش  وست ا ز یفرزند عز یسیع
جهان   ی کند که او پسر انسان است و ظهورش برااعالم می یسیخبر داده بود. خود ع شیپ

  ییحیبزرگتر از    یاست. کس  مبرانیو همه شاهان و پ  مانی کننده است، که او بزرگتر از سلتعیین
سرار  و اَ یسیاست. راز وجود ع یسیدر قلمرو ع نیکوچکتر او کوچکتر از یول  امده،ین ایبه دن

  یقیمرگ پسر خدا... حقای وسیله به  هیر و بخشش گناه اولبه بش تیتولد از خدا، تبدیل الوه
و   دهیاَسراری است که از راه عق نهایکرد، ا اثباتی خی توان با شواهد تارها را نمی است که آن 

  ده یندارد چون او خود تجسم عق حیبه اثبات وجود   مس اجیاحت سایشود. کلحاصل می  مانیا
 «. زنده است شهیهم  حِیمس خداوندگارِ

 ساست،یکل یاز شاهکارها یکیکردن  هیتک یس یبه کالم خود ع یسیاثبات وجود ع یبرا
 سایاست که هنوز هم کل ینیشواهد متقن !! از جانب مؤمن نیا رشیمعجزه از آن بزرگتر پذ یول

 یادیو اعت  ینیفکر کرد که فقط عوام به این قضاوت تلق  دینبا  یشمارند، ولو الهام می  یرا منبع وح
شمارند. نمی  یتعقل را ضرور مان،یدر عرصه ا  میدیطوری که دبه زیدچارند، که صاحبان دانش ن

دانشمندان خبره کتاب مقدس  نیاز بزرگتر یکیاو را  انیهودیو  انیحیکه مس  تیپروفسور آلبرا
 :سدینومی میکرد ادیاو  ات یاز نظر زین شتریشمارند و پمی

هم حق  لیهمین دلو معراج او را به اثبات رساند، به حیتولد مس اتیجزئ ستیقادر ن مورخ»
و افراد معتقد    سای باره به کلدر این  می . تصمردی بگ  میمسائل تصم  نیا  یخ یندارد درباره اعتبار تار

  د را معتبر شناسن  لیاناج  یی حایحق دارند تمام ساختمان مس  یخیواگذار شود که از نظر تار  دیبا
  ریهای آن را بنا به تعباز بخش  یدانسته و بعض  قتیها را کلمه به کلمه حقاز قسمت   یبعض  ایو  

 شمارند«.   قتیآن حق یروحان   ریو تفس

 یفضول  کی  یو حت  هودهیعبث و ب  نهیزم  نیدانش در ا  قات یی تحقهمه  تیدستور آلبرا  نیبا ا
ی را برنامه تیو دستور آلبرا سایی فرمان کلمؤمن همه نیمحقق یخوشبختانه حت یول جاستیب

  کار

 
 .آدام رجوع شود  اتیـ به نظر۱
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. کنسلمان و دندیاشتراوس تا بولتمان رس  جیبه همان نتا  یمنطق یقرار ندادند و پس از بررس  خود 
 :سندینومی یس یع یخیتار تیدرباره شخص تیحیمؤمن به مس  لیندمانِ

آمده  لیاند و آنچه هم در اناجموفق نشده یگونه منبع و شاهدبه کشف هیچ نیمحقق»
 یهای شخصآلدهیاز ا عتاًیکه طب یاتیّبا حدس سندگانی. نوستین یاعتماد قابل اطالعات

خلق شد   یشکل یسیاز ع قیاند. به این طرشکاف را پر کرده نیها سرچشمه گرفته، اآن
بنا شده بود. اگر از   سندگانینو یو اخالق یتصورات مذهب بر اتکاء به منابع، یکه به جا

و آنچه که از منابع   میاند حذف کنمؤلفین، خود حدس زده آنچه را یسیشرح سرگذشت ع
 یکم  اریاطالعات بس  «یسی»سرگذشت ع  یبرا  که  دید  میخواه  میکن  بیدست آمده ترکبه 

 به جا خواهد ماند«. 

 :سدینور میندش نتسیکارل ه
 شتریب یلیهم امکان وجود او خ دیباشد، شا یواقع یتیشخص حیممکن است که مسکامالً 

که از   ی. اما کسستیوجه ناممکن نهیچبه  ز یوجود او ن ب یتکذ ی از عدم وجود اوست ول
مسلم شمارد، اگر نه   تیواقع کیرا  یسیبودن ع یخ یکرده و تار ینظر را نف نیا شیپ

 «. و مقلوب دانست تأثیر او را تحت دیمتقلب الاقل با

 :پرسدمی نکنیو
 یو برخوردها بیخود با معجزات عج اتیدر زمان ح حیآموزد، مسمی  لیآنگونه که انج»

که تمام آن منطقه را خود متوجه ساخت و   لینه تنها مردم اسرائ ش،یکننده خومجذوب
تا او را به کشتن  ختیاو برانگ ه یرا عل هیهودیکه سراسر  دیگردی سبب تحول و رفورم

آن زمان درباره   ن یچگونه ممکن بود تمام مورخ اشتدت می یحوادث واقع ن یدادند. اگر ا
 ای به آن نکنند«؟ اشاره چیکرده و ه سکوت  خیحادثه بزرگ تار نیا

 :سدینوو تحلیل مفصل می هیولز پس از تجز
اند و  نشده  دییتأ یح یمس هیتوسط منابع اول ی لی های انجکه سنت  میرسمی  جهیبه این نت ما»
. نه تنها  ستین  لیاناج  ی سایوجه همان عهیچ ترین مدارک مُعَرّفی شده، بهمیکه در قد  ییسایع

ها  اند، بلکه آن سکوت کرده   یخیتار  اتیدرباره جزئ  تیحیمس  هیاول  سندگانینو  گریپاولوس و د
  هیشب یدر خاطرشان تصور می ها درک کندهند که ما از آن نمی  یشرح ی سیع وددرباره خ

 نیمسلم ا تیشده، وجود داشته است. واقع فیتوص لی که در اناج یخی تار طیو شرا تیموقع
  رشینداشتند، با پذ اریای را در اختشده  ری تحر لیاناج ،یح یمس سندگانینو نیاست که اول

کامالً قابل فهم خواهد   ،یخ یتار ناصریِ یسایاُرتودوکس در مورد وجود ع انیحیمس هیفرض
تعلق داشته و در دسترس    یزمان نسبتاً متأخر  کیاو به    یبود که منابع نوشته شده درباره زندگ 

از  یمشخص عی در مورد تذکر هرگونه وقا سندگانینو ن ینبوده است. قصور اول سندگانینو نیا
افراد شکل   نیهم ی وسیله به  یخ یتار عیوقا م یرید که بپذبایمی  تیقطع یزمان ، یسیع یزندگ 

  گرفته و سپس وارد انجیل شده 
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 لیاناج  یادعاها  یریطور چشمگآن زمان به  یهودیریو غ  یهودیکه منابع    مینیب. می است
از   ریغ یگرید یمبنا یبه جستجو دیرسد که ما بانظر میبه  نیکنند. پس چننمی  دییرا تأ

 .م«ی آغاز کرد، بپرداز آن با تیحیآنچه مس

 :سدینومی تیحیمؤمن به مس  1اسپرسیکارل 

و اعالم  امیوسیله پـ که به تیحیمس ییدایو پ یحیمس هیجامعه اول یخیتار لیتشک»
به    « »آنکه از مرگ برخاسته است  حیهنوز وجود نداشت بلکه ابتدا پس از اعالم مس  یسیع

ها درباره قرار دارد. گزارش یکیکامالً در تار خیشکل گرفت ـ از نظر تار ونیوسیله حوار
 اتیاسطوره و روای وسیله و صعود او به آسمان به ردهک زیرستاخ مسیحِظهور عیسی

 شده است«.  نی د یوامحت و افتهی تیسند یریاساط

 :سدینومی یحیوالتر برانت محقق مؤمن مس 
تاکنون ادامه   لیشده، از آغاز ظهور اناج دهیکش حیمس یزندگ حیتشر یکه برا یزحمات»
و قلب   دهیآن را آفر  یهایی است که روح بشرکوشش   نیباتریزها  تیفعال  نیاست... ا  افتهی

  بتیبا مص شهی که اغلب با جالل توأم است هم ییبایز نیا یانسان را آکنده ساخته، ول
  یزندگ یو جامع برا یرفتنیحال پذشرح کیموفق نشده  ونتاکن چکسیهمراه بوده و ه

ی حوادث کند و همه هیتک گری سنگ د یبر رو یبنا هر سنگ نیکند و در ا میتنظ حیمس
  ونیحوار یدنبال هم تکرار شوند. حت یو اله ]؟[  یمنطق انسان ،یاز نظر منطق، روانشناس

انجیل    کینبود و    اریبس  لیاناج  اج بهیصورت احت  نیا   ریاند، در غموفق به این کار نشده  زین
 . رفت«گعامه قرار می  رشیقاطع مورد پذ

کوشد شمرده و می نید هیرا پا مان یبا وجود آنکه ا یحیمس  گریگرانت محقق مؤمن د
حال شود شرحکند مجبور می یمعقول را نف نیرا مطرح سازد و ضرورت د یباطن تیحیمس 
 انیب  یریای که به زبان تصوشاعرانه  انات یرا ب  نجیلا ات یخوانده و روا  البافیرا خ  یس یع  سانینو

 :سدینوکند. روبرتسون می هیتوج ده،یها استوار گردانسان لیتخ یرویشده و بر ن
شد و درباره آن،   س یکه در قرن چهارم تأس یبود دولت ینیشده، د ت یکه روا یتیحیمس»

واحد و   تیشخص کیرا به  نید نیکه ا یحساب پس دهد. هر کوشش یستیبامی خیتار
 اساس است«. دهد طبق شواهد موجود کامالً بینسبت  نیگذار دپایه

ها که چون بولتمان وجود کنند و آنمی  ینف  یرا به کل  یخیتار  یسایکه ع  ینیدر کنار محقق
را قابل بحث  یخیتار یسایهم وجود ع یگروه دانندنمی یاصوالً ضرور تیحیمس  یاو را برا

 دینبا  خیتار  ریو از مس   ستین  ریقابل تعب  ه دارد ک  یاله  ت یهو  ک ی  یس یشمارند و معتقدند که عنمی
  کیالکتیمکتب الهیات د ه،ینظر نیاز مکاتب مشخص ا یکیشدن به او داشت.  کیبه نزد یسع

 
1- K. Jaspers 
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 های آن دانست. ندهیتوان نمارا می 1( است که کارل بارت، برونر و گوگارتنکیالکتید ی)تئولوژ  

 :سدینوبارت می
 ،یخیتار یسای است نه ع ونیو حوار اءیانب حیکه ساکرامنت را برقرار کرد مس »مسیحی

است. آنکه   تیاهمبی  اتیجهت توسعه داده شده از نظر علم اله موضوع که بی  نیا
  م،یشناسنمی   یصورت ماداست که ما او را به   ۲و خداوندگار  بّرَ  ساکرامنت را برقرار ساخت 

 «میکنوسیله کالم و رسوالنش درک می بلکه روحش را به 

است که  ییسایکل نیی همان ددنباله یاعتقاد نیچن کیکه  میابیدر میتوانمی یسادگ به
باره که بحث در این  نمککرد. تصور می  نیتوان اعتبار آن را تضممی  غیو تبل  نیت، تلقثفقط با ورا

 یخیکه از نظر تار افتیشد دقت کند درخواهد  انیدر آنچه ب یباشد و خواننده اگر کم یکاف
 تیو واقع خیاو خود برتر از تار ن،ینمؤم یاگرچه برا ست،ین یس یاز ع یشاهد و اثر نیرکوچکت

دانند  می یاعتقاد خود ضرور یرا برا یخیتار یسایکه وجود ع یو دانشمندان مؤمن سایاست. کل
 لیبه آنگونه که در اناج یس یاز ع نکهیکنند. اما با وجود ا هیخود تک مانیمجبورند به انجیل و ا

توان می دهیکه مطرح گرد یاز اشارات و شواهد ستیدر دست ن یخیاثر تار اًمستقیم شده ادی
 یاست که به جستجو نیدر ا نیمحقق یرا استنتاج کرد. مشکل اساس تیحیمس  یتشکل مبان

طور مسلم به  یس یع  نیکه ا  یشده، در حال  هیتوج  تیحیو کانن مس   لیهستند که در اناج  ییسایع
از او  یهرگز اثر خیدر تار نیقیاست و به یحیمس  هیاول نیو مؤمن انیراوو  سندگانیی نوساخته
 افتی مینخواه

مربوط به  ندکمی تیهدا هیاول تیحیو مس  یس یکه ما را به ع یخیهای مسلم تارنشانه اما
 نیباشند. امی یخیتار تیواقع یشده و دارا ادیها از آن خیاست که در تار ینیچهار فرقه فلسط

 روانیپ ان،ینیسخن گفته شد ـ اس شیکم و ب نیاز ا شیها پی همه آنچهار فرقه ـ که درباره
به اندازه  میریو نذ انینیباشند. در مورد اسو اِبیونیم می انیناصر ا ی میریدهنده، نذ دیتعم ییحیا
مشخص   لیاناج  ات یو چه در روا  وسفوسیچه در گزارش    ییحی  تیبحث شده است. شخص  یکاف
 یخیها را تارآن   یکل  یتوان محتواگزارش شده، می  کسانیتقریباً    ات یروا  نیو چون در ا  دهیگرد

که   نندکمی  یالنهرین زندگای هنوز در بین دهنده، عده  دیتعم  ییحیا  شگرانیستا  زبرداشت کرد. ا
را دروغگو و  یس یدانند و عموعود می حیرا مس  ییحیها نامند. آن سله میتَغمُ ا ی ۳یها را مندانآن

  ای یها مراد خود را ناصراست. جالب است که آن  دهینام حیخوانند که خود را مس می یمتقلب
نه پسر خدا  را نه خدا و حیها مس شباهت دارد. آن یناصر یس یکه با ع اند،اده لقب د ۴هیناصر
  یدانند، بلکه او را نبمی

 
1- Fr. Gogarten , E. Brunner , K. Barth   2- Kyrios  3- Mandanäer 
4- Nasoraye 
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 یکه اعتقاد به نبوت و حت افتیتوان درشده، می ییحیبه لیکه در اناج ی. از اشارات 1خوانندیم

وجود داشته است. در کتاب اَعمال رسوالن   یحیهای مس ئتیاز تشکل ه  شیپ  ییحیبودن    حایمس 
 :آمده است

:  دی( برخورد کرد. از آنان پرسحی)شاگردان مس یسوس بود. با چند نفر حوارفُدر اِ پاولوس»
 میخبر نداشت  یما حت   ر یها در پاسخ گفتند: خآن  د؟یافتیالقُدُس را  روحُ   دیآورد  مانیا  یوقت  ایآ

گفتند: تعمید    د؟یافتی  دیگفت: پس چگونه تعم  شانیوجود دارد. پاولوس به ا  یسدُالقُکه روحُ
ی بازگشت و توبه بود و در ضمن به  نشانه   اددمی  ییحیکه    یدیگفت: تعم  اولوس. پییحی

  ی. وقتدیاوریب مان یـ ا ی سیع یعنیـ  دیآکه پس از او می  ی آن شخصبه   گفت کهمردم می
 .۱/۱۹-۵ افتند«ی دیخداوند تعم یسیبه نام ع دیدیرا شن نیها اآن

ها را رساند که آنمی ییحی افتگانی دیبه تعم ،ی( و حواردیآورد مانیا یاطالق مؤمن )وقت
 دیزمان پاولوس، تعم انیحیمس  نیکه در ب دیآموجود برمی اتیاند. از روادانستهمی یحیمس  زین
پاولوس،  روانی( به سه فرقه پ۴/۳-۶و  ۲/۱) انیاند. در نامه اول قرنتفراوان بوده ییحی افتگانی
ـ  یهودی کیآپولوس اشاره شده است. در اَعمال رسوالن از  روانیکفاس )پطروس( و پ روانیپ

را موعظه  یس یع مات یتعل یآگاه است، ول یشود که فقط از تعمید یحیبُرده می نام یحیمس 
 :قطعه آمده نی. در اندکمی

سوس آمد. او فِ بود به اِ هیبه نام آپولوس، که متولد اسکندر یهودی یهنگام مرد نیا در»
(  یسیخداوند )ع ق یکامل داشت. او از طر ییبود و به کتاب مقدس آشنا یحیناطق فص

ارائه   یرا به درست یسیع ماتیگفت و تعلسخن می یبود و با شوق روحان افتهی تیترب
 ۲۴/۱۸داشت«  یآگاه یداد، اگرچه او فقط از تعمید یحیمی

 ییحی  روانیپ  تیحیگرفت که در اوان مس   جهیتوان نتمی  سندگانینو  نیبا توجه به اشارات ا 
پاولوس و  روانیاند که در برخورد با پدادهمی لیای را تشکفرقه انیحیـ مس  یهودیدر شمار 

ـ   یهودیدر شمار  ییحیبه  نیخصوص که مؤمنهای متأخر بوده، بهباگروه تیپطروس، موفق
اند و یقیناً مورد ( بودهییحینشانده فلسطین )قاتل مخالف دولت روم و حکومت دست انیحیمس 
 قیتصد یی او براو استفاده از گفته ییحیبه  لیحاکمه قرار داشتند. اشارات انج ئتیه بیتعق

 ییحی تیرساالت شخص نیا میاست که در دوران تنظ تیواقع نیمُعَّرف ا ،یس یظهور و وجود ع
 لیاند. در انجاو را شاهد آورده ات ینظر انیلیبوده که انج تیو قابل اهم هشناخته شد یبه حد

  آمده که

 
  اً اند. در کتاب عرفان مشروحخود خوانده  یرا نب ییبوده که بعدها یح یعرفان تیحیای از مسسله فرقه تَغمُ ـ۱

 .بحث شده است
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که پس از من خواهد آمد از من تواناتر است  یو کس  همدمی دیگفت: »من با آب تعممی ییحی 
 . ۱۱/۳ یخواهد داد« مت دیالقُدُس تعمو او با آتش و روحُ

 ییحیسازد. را روشن می لیانج سندگانیکوستر خالف نظر نو رینظ ینیهای محققیبررس
خدا بوده و از  یهای متعدد، خواهان توبه مردم و بازگشت به سواست که بنا به گزارش یکس 
داده است. در می دیرا نو یالوقوع خداوند و روز داوراست که حکومت قریبُ یگرانموعظه نیاول
است و مقصود   یز داورهمین رودهد به وضوح اشاره بهبه او نسبت می  لیکه انجای  وعظهم  نیا

بدکاران،  بی خداوند است که نص یبلکه داور ست،ین یالقُدُس تعمید عیس با آتش و روحُ دیاز تعم
گفته    نیدنباله هم  ل یدل  نیس، خواهد شد. بهتردُالقُروحُ  ا یرحمت    کوکارانین  ب یجهنم و نص  آتشِ

چنگال خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد کرد، گندم را در انبار  اواست که: »
 یسیخواهد سوزاند« که مقصود هرگز ع یکاه را در آتش خاموش نشدن یکند، ولجمع می

ـ که همان جهنم  یداده و نه کاه را در آتش خاموش نشدن دیتواند باشد. او نه با آتش تعمنمی
را در کنار خود جمع   کوکارانین ایگندم  امتیخداوند است که در ق نظورماست ـ سوزانده، بلکه 

ظهور آخرالزمان را  ییحی گریسوزاند. به عبارت دمی یشروران را در آتش ابد ایکند و کاه می
 حکومت خدا برقرار و محکمه ییحیپس از  را،یتوبه کنند ز یستیباکرده که مردم میاعالم می

 یدهد )به سواند با روح خود پاداش میاو بازگشته یکه به سو ییآنها او برپا خواهد شد.  عدل 
اند با آتش خاموش که توبه نکرده و گناهکار مانده یو کسان (شوندمی ییگردند و خداخدا باز می

 .افتیخواهند  فریدوزخ ک ینشدن
 زیهمین جهت نو به دیش یاندپس از خود نمی  یتیبه ظهور شخص ییحی: سدینوستر میکو

( اشاره کرده ۱۲/۳ یتواند فرار کند« )متاز آن نمی چکسیالقُدُس که هآتش و روحُ دیتعم»به 
 .است

 یشعائر  یهایجهات با نب  یاریکه از بس ـ    یلیبزرگ اسرائ  اءیخود را به سنت انب  اًمسلم  ییحی

 مردم از میو تعل ییراهنما یدانست که برامی. ـ فرستاده و رسول خدا 1اندمتفاوت بوده یهودی

شود ـ فقط محدود  ذکر می لیـ برخالف آنچه در انج ییحی تیشده است. فعال دهیاو برگز جانب
 یروانیپ  نی( نبوده و اطالعات موجود گواه بر آن است که او در سراسر فلسطانیهودییودائیان )  به

در شمال   لیبه فرمان هرود اعدام شده که جل  لیهم او در جل  لیی انجبه گفته  یداشته است. حت
 بودن آن است. او یهمگان ییحیاز مشخصات جالب رسالت  یکی. وداستیو مجزا از  نیفلسط

  

 
 .مراجعه شود هودی نیدر د یقیـ به کتاب تحق۱
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ی مردم را به توبه و شرکت در  توجه داشتند همه  هود یکه فقط به قوم  ییهود اءیانب برخالف
است و نه   نیو کاهن تیی روحاننه از طبقه یاسرائیلنیب اءیکند. او چون انبقلمرو خدا دعوت می

 یروش زندگ  رییو تغ  یبلکه رسالت خود را به تحول درون  ،یو آداب معبد  فات یمروج شعائر و تشر
معطوف  ،یآماده شدن در روز داور یبرا یو اخالق یها به اصول انسانمردم و متوجه ساختن آن

ی  است و همه  کیخداوند نزد  یو روز داور  یمعتقد بود که ظهور دادگاه عدل اله  ییحیسازد.  می
  ک،یخدا بازگردند تا با انجام عمل ن  یسوتوبه کرده و متحول شده به  د یبا  (انیهودیمردم )نه فقط  

 :آمده است زین یمت لیشرکت در قلمرو خدا شوند. در انج ستهیشا یدر روز داور
  د،یکه توبه کن  اددمی   میظاهر شد و تعل  هیهودی  ابانیدهنده در ب   دیتعم  یایآن زمان یح  در»

  دیگودرباره او می  ی نب  یایاست که اشع  یهمان کس  ییحی.  1است   کینزد  یحکومت آسمان

  ی... وقتدیاو را راست گردان  ریو مس  دیزند راه خداوند را آماده سازمی  ادیفر  ابانیدر ب  یمرد
مارها چه  یاند به آنان گفت اآمده دیتعم یبرا انیو صدوق انیسیاز فر یاریبس دید ییحی

 . ۱/۳ـ ۷ د؟«یزیبگر ندهیشما را آگاه کرد تا از غضب آ یکس

 :آمده است ییحی میدر انجیل لوقا درباره تعال
را به   ی کی د یدارد با راهنی. او پاسخ داد: آنکه دو پستیما چ فیتکل دند یاز او پرس مردم»

گفت با   انیکند... به سپاه نیچن دیبا زیکند و هر که خوراک دارد ن هیآنکه ندارد هد
 .۱۰/۳ـ ۱۴ د«ییو از حق خود تجاوز ننما دییزور نگو  یو به کس د ینکن یبدرفتار  چکسیه

 آمده است: زین یمت لیدر انج
را ندارند...   ازیامت نیا میو فقط فرزندان ابراه ستین انیهودی»قلمرو حکومت خدا مختص 

در قلمرو  یمُعَرّف توبه و تحول انسان و آمادگ کیو ن ستهیشود که عمل شایم او متذکر
 .۹/۳ «است نه انجام شعائر یآسمان

  میکن  بیکرده بود ترک  تیاو روا  مات یو تعل  ییحیدرباره    وسفوسیرا با آنچه    انات یب  نیاگر ا 
 انیحیکامالً نو و تازه و با آنچه بعداً مس   یهودی  یاو در جامعه  ات یاز نظر  یاریکه بس   میابیدر می

شرکت در قلمرو  یبرا کیشباهت دارد. دعوت به تحول و عمل ن ادنددنسبت می یس یبه ع
به  کیعمال ناَ تیاهم هود،ی تیبا روحان دیو اصوالً بشارت حکومت خدا، مخالفت شد یمانآس
قلمرو خدا فقط مختص   نکهیو ا یبودن رحمت اله یبه انجام شعائر، همگان ق یتوجه دق یجا
  ست،ین انیهودی

 
کار برده شده که مقصود  به Himmelreich ای م«ی اصطالح »ملخوت شمائ ی مت ل یخصوص در انجـ به ۱

اراده خداوند را در جهان   حی برپا شده و مس یو آسمان یاست که قلمرو روحان یبلکه دوران ست،یسلطنت خدا ن
. آسمان در مذاهب  گرددشود ـ موجب اشتباه میبه کار برده می  اریخدا ـ که بس یبخشد. پادشاهتحقق می 

 ... شباهت داشته است  روانایبوده و با بهشت، جنت، ن انیمسکن خدا و خدا م،یقد
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 یس یهای منسوب به عاست که با موعظه یمات ی... تعلیاز تجاوز، توجه به مساوات و برادر زیپره 
همین آشنا بوده، اشاره به  یعیس  مات ینکته که آپولوس به تعل  نیهم ذکر ا  دیشباهت دارد. شا  اریبس 

 .قرابت باشد
مسلم  یس یوابسته به ع مات یو تعل تیحیجنبش مس  یرا بر رو ییحی ریتأث نیمحقق امروز

 یسیع  ،یحیمس   ات یاناجیل و ادب  قی: به تصدسدینومی  نیاز محقق  یاریدانند. کوستر مانند بس می
 یسیاست که ع تیواقع نیا دیمؤ تیروا نیداده شده است. مسلماً ا دیغسل تعم ییحیاز جانب 

از او جدا شده و خود مستقاًل   ستیکه روشن ن  یبوده و سپس به علل  ییحی  شاگردانو    ونیاز حوار
است   یانسان  نیو بزرگتر  ینب  کیبرتر از    یس یاز زبان ع  ییحیهمین جهت  به موعظه پرداخته، به

 (. ۲۴/۷، لوقا  ۷/۱۱ـ۱۱ ی)مت که تا امروز از مادر زاده شده است
 نیاند »کوچکترافزوده یی اصلبر جمله یحیگفته را مجامع مس  نیکوستر ادامه ا دهیبه عق

بوده   یسیع  یگشاو راه شقدمیپ  ییحیبرداشت    نیخدا بزرگتر از اوست« با ا  یشخص در پادشاه
 ییحیم. پس یبدان ییحی یرودنباله دیاو را با میکن هیتوج یخیتار تیشخص کیرا  یسیو اگر ع
در مرکز تحول آن قرار  یس یدانست که بعدها ع تیحیاز مس  یگذار مکتب خاصتوان پایهرا می

 یبرا یی حی تیاوالً از شخص اند،دهیکوش تیواقع نیانجیل با اطالع از ا سندگانینو .گرفته است
همین جلوه دهند به  ییحیرا برتر از  یس یع تیگیری کنند و ثانیاً شخصخود بهره ات یاثبات نظر

مسیح دهنده عیسیو بشارت   ینب  اسیاشاره شد او را بازگشت ال  شتریکه پ  یانات یجهت گذشته بر ب
از  یخیتار یسایع یو چگونگ یس یو ع ییحی نیی ب(. در رابطه۱۳/۱۷ ی)مت نندکمُعَرّفی می

توان شده می  دییتأ یگریبه زبان د زی( ن۱۳/۹مرقس ) لیکه در انج یمت لیگفته انج نیهم
او  هوهیاسرائیل ـ آمده است که معروف بنی اءیـ از انب یحال الیاس نبگیری کرد. در شرحنتیجه

آمده است:   ی(. در رساله مالک۱۱/۲  ۲به آسمان برد )ش  نیآتش   یابدن در عرابه  نیهمرا زنده و با  
شما خواهم فرستاد  یرا برا نبی الیاسـ  وحشتناک و بزرگ  روز ـ آن روز خدا  دنیاز فرارس شیپ
کتاب مقدس، روز انتقام خداست که سراسر   ات ی( روز خدا در ادب۱/۴۸در سیراخ )  نی(. همچن۲۳/۳)

و   دیه کنتوب دیگو(. یهوه می۱۱/۲ وال یفراخواهد گرفت ) یرانیو و یرا وحشت و قحط نیفلسط
که نمرده و در آسمان   اسیشما شود. ال  بیخشم من، رحمت نص  یتا به جا  دیمن بازگرد  یبه سو

و مکروه  یاز روز داور شیشود تا پهشدار به نزد قوم خدا فرستاده می نیآخر ینزد خداست برا
 یهودی  ونیفقها و روحان  نیب  ییحیاناجیل. در دوران    گریو د ۵/۱۳ـ۲۳ظهور کند. مرقس    یرانیو
 ح،یاز ظهور مس   شیپ  یستیباهای متعدد کتاب مقدس میییشگویبود که بنا به پ  عیشا  هینظر  نیا

ارائه کنند،  یپاسخ انیهودیدر برابر  یستیبامی لیاناج سندگانیو چون نو دیالیاس مراجعت نما
که  یاطالعات  ییرا همان الیاس مُعَّرفی کرده است. از سو ییحی ،یس یادعا شده که ع لیدر اناج

  زین لیدر اناج  یدر دست است و حت ییحیاز 
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اند و از نگفته نیاو هم چن انیرا نکرده است و اطراف ییادعا نیهرگز چن ییحی ده،یگرد منعکس
توانسته مطرح سازد. بنا به گفته را نمی ییادعا نیچن زین یسیکه ع دیآآن زمان برمی طیشرا

 اوجود آورد و دل پدران را به پسران متوجه کند ت صلح و صفا به یستیباکتاب مقدس، الیاس می
 ییحی(. اما  ۵/۴  یسازد )مال ک  یرا وقف نابود  نیفلسط  نیو سرزم  دیایخود ب  هوهیالزم نباشد که  

شود. پس از او صلح و آرامش نمی نیموجب ا زیکند و ظهور او ننمی انیب نیرسالت خود را چن
 .گردددهنده باشد خود مصلوب مینجات  حِیمس  دیکه با یس یرسد و عفرا نمی یهم روز داور

 

 میونیباِ

 ییهاگروه نیاِبیونیم در شمار اول م،یهای قدشد بنا به گزارش انیب شتریکه پگونه همان
: سدینوگروه می  نیدرباره ا  یحیمورخ مس   نیمسیح معتقد شدند. ائوسبیوس اولبودند که به عیسی

عنوان درستکار   یزگاریکه فقط به علت پره  انستنددفقرا می  گریچون د  یریرا فق  یس ی»اِبیونیم ع
داشتند   یلی»اِبیونیم انج:  سدینومی  فانیوسیآمده بود«. اپ  دیبا شوهرش پد  میو از ازدواج مر  تداش

ائوسبیوس   اتیاست«. از روا  یانجیل مخدوش و تقلب  نیا  یول  دند،یناممی  یکه آن را انجیل عبر
 ملهداشته باشد( از مریم باکره و حا تیرساله )اگر واقع نیگرفت که مسلماً در ا جهیتوان نتمی

 فانیوس،یدر نظر اپ زین جهت نهمینبوده و به یسخن یس یالقُدُس و پسر خدا بودن عشدن از روحُ 
عمل    هودی  نیکه اِبیونیم به شعائر د  دیآآن زمان برمی  یحیمس  ات ی. از ادب1کرده است  جلوهی  تقلب

خداوند   حیشد و مس   دهیدانستند که به نبوت برگزو یوسف نجار می  میرا پسر مر  یس یکردند و عمی
مخالف   انینیچون اس  زیها ن. آن۲افتیبود افتخار لقب »پسر خدا« را   یو متق  کیو چون ن  دیگرد
 .کردندمی زیبودند و از مصرف شراب و گوشت پره یانقرب

هم آنچه   دیاند و شاهمین اِبیونیم بوده هیاول انیحیـ مس  یهودیمعتقد است که  کوستر
 نیهم نیباشد. از ب انیحیاشاره به این مس  دهینام یحیمس  ی( فقرا۱۰/۲) انیپاولوس در غالط 

ظهور کرد که به تورات مؤمن و خود را وابسته به  یبه نام الخزائ ینب ک ی انیحیـ مس  یهودی
ای و فرقه ندکنبوت می یادعا ی الدیم ۱۰۱دانسته است. او در سال می  مقدسسنت کتاب 

ـ  رانیدر ا یمعروف ـ مؤسس مذهب یپدر و مادر مان یالدیآورد که در قرن دوم موجود میبه
  روانیپ

 
و امکان دارد که مقصود  ستین یرفتنیدوران پذ ن یدر ا یلی شرح داده شد وجود انج شتریطوری که پـ به ۱

 باشد.   یسیهای عهمان موعظه 
  یاریبس  هیاول  انیحیمس  نی. در بدندیناممی  Adoptianist دانستندخدا می  یرا پسر خوانده   یسیکه ع  ـ کسانی۲

ها را ملعون و  آن  ک یکاتول ی سایکل ینبودند، ول تیقائل به الوه یسی ع یکردند و برامی  یرو یپ دهیعق نیاز ا
  .مطرود و باألخره مُرتد اعالم کرد و مهدورالدم خواند
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از  یعرب ـ مان سندهیکه در فهرست الندیم ـ نو ،یشوند. نه تنها در آثار مانفرقه گزارش می نیا 
 تیحیمس   هیپدران اول  فانیوسیو اپ  1پولوتوسیشده است. ه  دهی( نامیى الخزیح )خزاعه/خزاعفرقه

ـ  یهودی یداشته است. مبان یحیـ مس  یهودی شهیکه راند دهیفرقه نام نیرا از ا یپدر مان زین
با  یشده، نشان ارتباط مان بیترک انیرانیمذهب ا یبا عوامل زرتشت یمان نیکه در د یحیمس 

 ردیگمی جهیکرده است نت یقات یدون که درباره اِبیونیم تحق مزیبوده است. ج انیحیـ مس  یهودی
 نیتوان وارثمی قتیگذار شناختند ـ به حقبعد بدعت  یدر قرنهارا ـ که  انیحیـ مس  یهودی

 «.دانست هیاول انیحیمس 
خواند. اصوالً   یفاصله گرفت آنان را رافض  انیحیـ مس   یهودی  یاز اصول اعتقاد  سایکل  چون

 اتی، ادب۲دانستندمی  یهودیفرقه  ک یها را خواندند و آنمی یلیجل ای یرا ناصر هیاول انیحیمس 
 دگان،یفرقه خود را قوم خدا، برگز  نیهای مختلف، ابرداشت است. در گزارش  نیا  دیکامالً مؤ  میقد
. در اَعمال دندینامخدا( می  اِکلسیایِ  خدا )  ئتیو باألخره ه  قیبرادران، اهل طر  ن،یمقدس  ن،یمنمؤ

(. شواهد ۲۶/۱۱اند )گفته انریستیبه این فرقه کر هیبار در انطاک نیاول یرسوالن آمده است: برا
 موردنیوس در روم  بار توسط پلی  نیاول  ،یحیمس   ای  انسیستیاست که اصطالح کر  یحاک  یخیتار

 ای کیکاتول یسایاست. اصطالح کل افتهی تیقرن دوم( و بعدها عموم لیاستفاده قرار گرفته )اوا
به کار برده  وسیگنات یا طرف بار از نیآزادگان، اول تیو جمع ئتیمفهوم هبه ۳یکیکاتول ای ژاکل

مفهوم   سایشد و کلاطالق می  انیحیتمام مس  یِهمگان  الت یبه تشک  کیکاتول  یسایشد. بعدها کل
کننده باشد تعیین  دیدر اصل شا  یول  ت،یاهمکه در نظر اول بی  ینکات  بی. از ترکافتی  یالت یتشک
 :نکات عبارتند از نیااظهار نظر کرد. خالصه  تیحیمس  یسایتوان در مورد شکل گرفتن کلمی

نام نداشته و به  یآگاه  حیاهلل بودن مس نُبو اِ  تیس، الوهدُالقُ ُ از روح  ،ییحی  رویپ  انیحیمس  ـ۱
شود و در اطالق می ونیو حوار نیها مؤمنبه آن نیبودند. با وجود ا افتهین دیالقُدُس تعمروحُ

 .شباهت دارند انیحیمعتقدات با مس 
 شباهت دارد.   یها به ناصریمندان نیدر ب ییحی هینـ ک۲ُ
 شناختند. می یلیبه نام جل تیحیمس  لیرا در اوا یس یعـ ۳
  برقرار بوده است یارتباط فکر انیحیـ مس  یهودیو  انینیاس نیـ در قرن اول مسلماً ب۴

 
1- Hippolytus 

گفتند می  انیی خارجمنطقه یمعنها ـ گوئیم«، به ـ لی را در اصل »جل لیجل «Galilee , Nozaräer » ـ۲
 (. Gerim می گر ایو  Goyim می= گوئ انیخارج) بوده است انیهودیریاز غ یاریمسکن بس رایز
همه جهان که تابع   انِیحی مس یمذهب الت یبه تشک کی کاتول یسا یامروزه کلEcclesia Catholic» »ـ۳

 .است دهی معمول گرد نوسینام از زمان آوگوست نیشود. اباشند، اطالق می روم می  تیروحان
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یحیمس اتیو ادب سایاز نظر کل یسیظهور ع  

 د،یتوان به این نام نامرا می حیدر آغاز مطرح نبوده و همه منتظران مس  یحیـ نام مس  ۵
 .ندکاشاره می یحیگونه که پاولوس به سه فرقه مس همان

 یس یخود را به ع دیو غیرمستقیم عقا میاز پاولوس که مستق شیپ انِیحیمعتقدات مس ـ۶
 .داشته است یبا پاولوس تفاوت اساس ادند،دنسبت می

 یاو به کل حیپاولوس و خدا ـ مس   یسایشوند، از عمی  هیتوج انیحیاِبیونیم که پدران مس  ـ۷
 .پسر خوانده خدا شده است شیو معرفت خو یاِبیونیم به علت تقو یخبرند. نببی

 .1ارتباط داشته است یلیبوده و با جل جیرا لیاناج میاز تنظ شیپ ینام ناصر ـ۸

و   یس یع  شرویپ  ییحی.  ردیگمی  دیتعم ییحیخود از    یدهد، ولنمی  دیرا تعم یکس   یس یع ـ۹
 او بوده است. یمرب یبه احتمال قو

 ه،ینامد. در منابع اولنمی  حیهرگز خود را خدا و مس   یس یشد ع  حیتشر  شتریطوری که پبهـ  ۱۰
 دهینام ینب کیمرد و  کیو بارها  ستینموده ن لیکه پاولوس تخ یمشخصات  یدارا یس یع

 ینمحققی نظر پس. پاولوس خداوندگار ۔ حیاست تا مس  کتریِابیونیم نزد یسایشود. او به عمی
 هینظر نیاست. به اتکاء ا کینزد تیواقعدانند بهمی هیاول انیحیچون کوستر که اِبیونیم را مس 

. انندیو پاولوس  میبوناِحلقه واسط    قتیها در حقکرد. آن  هیرا توج  اننویس انجیل  تیتوان هوبهتر می
اند داشته  هیتک  میبه سنت قد  کسویاند. از  خود پرداخته  ات یروا  میدو قطب به تنظ  ریها تحت تأثآن

 گرید یاز سو افته،یاعالم مژده حکومت خدا رسالت  یخداست و برا ینب کی یس یکه در آن ع
 یو ناصر یلیجل یسایعچون هنوز  یقرار داده است، ول ریها را تحت تأثآن انیمعتقدات پاولوس

 اند.دهیخدا نام حِیپسر و مس  ی او را گاه یالیو اجنه خ وانیبوده، فقط از زبان د عیمردم شا نیدر ب
به  یشتریب لیاشاره شده( تما شتریمتعدد )پ لیوابسته به آن، که به دال تیو روحان سایکل

 مخالفِ  نذیریِ یسایسازش با دربار روم، ع ریخصوص در مس پاولوس داشت، به حیخدا ـ مس 
دهنده بود ـ ترک کرد و به  دیتعم یایحیکننده راه بیتعق یروم را ـ که به احتمال قو دولتِ

نظر  نیحال نه تنها به سلطنت زم نیدر ا سایکل حیت. خدا ـ مس پرداخ پاولوس ات ینظر میتعل
خود را به اطاعت   روانیبود و پ  انیفرمانروا  یو حام  نینداشت، که خود عطاکننده قدرت به سالط 

 .کرداز آنان امر می
 :که میریبگ جهینت میتوانکه در دو بخش گذشته به عمل آمد می یبررس از
 تاریخیِ  واقعیِ تیشخص  چی. نه هستیدر دست ن یخیاثر تار نیکوچکترمسیح از عیسی ـ۱

  های بعددر دوران  یگزارش کرده و نه حت یکس  نیدهند از چنکه به ظهور او نسبت می یدوران

 
را شهر ناصره    یسیاناجیل موطن ع  سندگانیبوده است. نو  عیمردم شا  نیدر ب  یو ناصر  یلیهای جلچون نام  ـ۱

 .ساختند حیرا مس یلیجل ناصریِ کردند و عیسایِ انیب لی از استان جل
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مسیح اشاره کرده باشد، در دست  که به عیسی یواقع ت یهو ک یدر نقل قول از  یخیتار یگزارش 
صدا شد و  هم تسریچون آلبرت شوا یحیمس  شمندانیو اند نیبا محقق دیهمین جهت بااست. به

 .کرد یمسیح را نفعیسی یخیتار تیشخص
را حدس زد، که  ییحی روانیاز پ یـ نب یس یع کیتوان وجود می یاز آثار و عالئم جنب ـ۲

 .شر ظهور قلمرو خدا بوده استبَمُ ییحیاو هم چون 
از آنچه در   یوجود ندارد، ول یگونه اثرهیچ  یلیجل نذیریِ یس یع مات یو تعل ات یاز نظر ـ۳

هایی که بوده و گزارش عیشا یس یصورت کلمات عقرن دوم به  لیو اوا یالدیاواخر قرن اول م
همگون   لیهای او را به منقوالت اناجتوان برداشتدر دست است می  یحیمس   هیهای اولئتیاز ه
 .نستدا کترینزد

جوامع  نیی اسراسر جهان است. در همه یحیدارد اجتماعات مس تیآنچه امروز واقع ـ۴
 نیرا جانش   لیاناج  یسایع  دیبا  قتی. پس در حقهنددمی  لیمعتقدات آنان را تشک  یاصل  هیپا  لیاناج

 .کرد یخیتار یسایع
 یسایع  نیشود مقصود هماو سخن گفته می  مات یو تعل  یسیهرگاه درباره ع  یصفحات آت   در

.است لیاناج
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 یعیس معجزاتـ  فصل ششم

 اریبس  اریگونه که در قدرت و اختشدند انسانتصور می یموجودات  انیادوار باستان، خدا در
پرداختند. بنا می  بیو عج  العادهخارق  ات یبه انجام عمل  زیهمین جهت نها بودند و بهبرتر از انسان

 و رفتندگاز قدرت آنان بهره می انیخدا نیدر ارتباط با ا یبه اعتقاد مردم، کاهن و ساحر و نب
را  یعاد ریغ ات یعمل نگونهیکردند. اعمال قدرت میها اِواسطه نیای وسیلهبه انیخدا زین یگاه

گر با ُمَعرّف ارتباط معجزه نیبهترها را و آن دندیناممعجزه می رفتگمی شهیماوراء ر مِکه از عالَ
ها و عمال قدرت آنهای مافوق و اِکردند. اعتقاد به قدرت تصور می انیخدا ایمافوق  یقدرتها

 نیحتى متفکر چکسیشده بود که ه یمردم نفوذ کرده و عموم نیدر ب ی امکان معجزات به حدّ
 ییتا جا یهمگان نیدر وجود معجزات نداشتند و تلق یدیشک و ترد نیو دانشمندان، کوچکتر

کردند و از هر می ریرا به زبان معجزه تعب یگرفته بود که هر حادثه جالب توجه شهیتوسعه و ر
مُعَرّفی  انیوابسته به خدا ت یشخص نیخصوص اگر اانتظار اعجاز داشتند، به یمهم تیشخص

 .دشمی
نوع تصور مردم درباره معجزات خدا و  یایهای گواز نمونه یکی انیهودیمقدس  کتاب 

او  دهیو برگز هوهی هیو ارث هیاسرائیل سهمهفتاد ملت جهان، قوم بنی نیفرستادگان اوست. در ب
حفظ او و ارائه قدرت خود به   یقوم است که برا نیحافظ و مالک ا یخدا هوهیشده است. 

  دشمنانِ
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کرد و جلب اطاعت او، به انجام می  یخود که نافرمان  دهیقوم برگز  هیتنب  یهم برا  یو گاه  لیاسرائ 
ها ی نبیهم به وسیله یو زمان هوهی یمستقالً از سو یگاه یینماقدرت  نیپردازد. امی یمعجزات 
به نبوت و برخورد با  یمعجزات در انتخاب موس نیا نی. مهمترردیگاو صورت می ندگانیو نما

ی ه فرعون به وسیلهبُّنَو َت هیتنب یبرا هوهیای که شود. در معجزات ده گانهفرعون مصر ارائه می
دل فرعون را سخت کرد  هوهیشود، می دیدهد پس از هر معجزه تأکانجام می یهارون و موس

 درا به بالگرفتار ساز  انیمصر  کند و  یینمابتواند مجدداً قدرت   هوهیتا    ردیرا نپذ  یموس  یکه تقاضا
مجبور کند. به  هوهیرا به هراس از  انیجلب و مصر شتریمعجزات توجه قوم خود را ب نیو با ا

برخوردها   نیاست، اما جالب است که در ا هوهیاثبات قدرت  یمعجزات برا نیا گریعبارت د
 شتریب هوهیچون قدرت  یدهند، ولای انجام میالعادهخارق یکارها زیساحران فرعون ن یگاه

کند که به پرتاب می هوهی. هارون چوبدست خود را به فرمان 1باشداو مؤثرتر می زات است معج

مار  یکنند، ولمی لیتبد ییخود را به مارها ی عصاها زیشود. ساحران فرعون نمُبَدّل می یمار
  .۱/۷ـ ۱۲بلعد. خروج ساحران را می یهارون تمام مارها

انجامد یهوه در سراسر دوران خروج از مصر و مهاجرت به کنعان که چهل سال به طول می
 نیا  یپس از معجزه ارائه دهد. پس از موس  یااسرائیل معجزهجلب اطاعت بنی  یمجبور است برا
کنند ـ ها از او اطاعت میدهد و آنفرمان توقف می دیـ که به ماه و خورش وشعیسنت اعجاز از 

های و در شعله  ندکرفتار می  یهای اهلرود و با آنان چون گربهمی  رانیـ که در کام ش  ینب  ال یانتا د
های مشهور یهوه الیاس است که یاز نب یکیزند ـ ادامه دارد. قدم می یآتش چون چمنزار

همان الیاس   نیشود. ازنده به آسمان برده می  زیو عاقبت ن  دهداز خود ارائه می  یاریمعجزات بس 
 . ۵/۴ یرجعت کند. مالک حیاز ظهور مس  شیپ یستیبامی انیهودیاست که بنابر اعتقاد  ینب

خصوص چون از شده، به میبر سنت کتاب مقدس تنظ لیاشاره شد اناج شتریطوری که پبه
 یفکربا قالب یستیباگردد میاستنتاج می یهودی تیشخص کی حیمس  ان،یهودیکتاب مقدس 

 شاهنگیاست و الیاس پ  هودیقوم    ینب  نیگذار و بزرگترپایه  یانطباق داده شود. موس  زیمردم ن  نیا
 شوند و ظاهر می اسیو ال یشود که موسمی لیتخ یاصحنه لی. در انج۲رودمی ماربه ش حیمس 

  

 
  یبه کارها انیبه اتکاء آن خدا زیها نشود که آن اشاره می  زین گرید انیخدا یهای در کتاب مقدس به نب ـ۱

  طانیکه شاو مؤثرتر است. هنگامی  اءیقدرتمندتر است معجزات انب هوهیچون  یزنند، ولدست می  العاده خارق 
 یقیکنند. در کتاب تحقگون میمعجزه   یاو کارها  ن یشود ساحران به قدرت فسادآفرمی  انیهودیوارد معتقدات  

 شده است. ی موضوع بررس ن یمشروحاً ا  هودی نیدر د
 .۶/۱۲ یشده است. مت فی تر توصاز معبد مهم   یاو حت لی ـ در انج۲
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گردد و در  می دییاهلل بودن او تأبنُو اِ یس یع تیصحنه، هو نی. در اندیگوسخن می یس یعبا 
اند. او همان  مردم او را نشناخته یظهور کرده، ول شتریپ اسیکند که الاعالم می یس یضمن ع

(. ۱۷ـ/  یشود )متباز می  زین  حیظهور مس   یادعا راه برا  نیدهنده بوده است. با طرح ا  دیتعم  یاییح
 دیبا زیباشد، پس معجزات او ن هود ی یهاینب یبرتر از همه یتیشخص دیبا یس یع یاز طرف ماا

  یدهند مانند کارهانسبت می یس یکه به ع یشود. اتفاقاً معجزات  فیتوص العادهو خارق میعظ
آب راه  یپردازد، رومی مارانیب یبه شفا اسیدر کتاب مقدس است. ال یالیاس نب العادهخارق

زند خود بر رود اردن می   یسازد، با عباها کوزه روغن مُبَّدل میرا به ده  یرزنیروغن پ  کوزهرود،  می
آورد. و وجود میباران به یکند، در فصل خشکای را زنده میشود، مردهو آب رود از وسط باز می

به  شود تا نزد خدا به آسمان برده می نیآتش  ینوران یعرابه فروزان با اسبها ک یباألخره هم در 
و کالم    ییاکنون بر ما مسلم شد تو مرد خدا  ندیگومی  نند،یبمعجزات را می  نیها که اد. آنرَسر بَ

 نیدر هم  یمعجزات   زیبه نام الیشع ن  اسی(. شاگرد ال۲۴/۱۷  ۱)ش  ذاردگتو را خداوند در دهانت می 
که همه از آن   دسازخصوص چند گِرده نان را به طعام صدها نفر مُبَدّل میکند و بهارائه می  نهیزم

معجزات   نیهم  هیشب  یس یبه ع  زین  لیماند. در انججا میهم به  یشوند و مقدارمی  ریخورند و سمی
رود، با میآب راه  یکند، بر روای را زنده میمرده هد،درا شفا می مارانیدهند. او برا نسبت می

 1...ماندبه جا می یسازد و از آن مقدارمی ریچند گِرده نان، پنج هزار نفر را س

قرار گرفته   اننویس سرمشق انجیل  انیهودیبرد که کتاب مقدس  توان پیمعجزات می  نیا  از
اسرائیل سابقه بنی اءیانب یشود که برامطرح می لیاز معجزه در انج یگریشکل د کیبوده، اما 

 مارانیخارج شوند و ب مارانیدهد تا از بدن بو اجنه فرمان می وانیبه د یس ینداشته است. ع
وجود به انیرانیپس از برخورد با ا انیهودی نیدر ب ۲و جن وی . اعتقاد به دابندیرا باز خودسالمت 

بُرده   نام  ویاست از د تیحیبه ظهور مس  ک یکه نزد ۳تیآمده است. در کتاب مقدس در رساله توب
 لیمتأخر است. در اوا  یدئو« اوستاشمئخشم با »ا  وِیدقیقًا همان د  «یدا»اشم  ثیشود. روح خبمی

معتقدات را در  نیمعمول بود و انعکاس ا اریو فرشته بس  وی و د یاعتقاد به جن و پر تیحیس م
 اءیخصوص در دوران انببرداشت در کتاب مقدس، به نگونهیا م،یابیدرمی یبه روشن لیاناج
 .شودنمی دهیاسرائیل دبنی

 است که  یبودن او معجزات   حایو مس   یسیع  یآسمان  تیهو  لینشانه و دل  نیمهمتر  لیانج  در

  
  

 
 د یفرمان یوشع است به ماه و خورش ه یشب ایبه باد و در یسعی فرمان ۔۱

2- Daemon    3- Tobit 
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در حضور  یگرید اریمعجزات بس  یس یدهند. در انجیل یوحنا، آمده است: »عنسبت می اوبه  
  مان یقدر نوشته شد تا شما اهمین  یکتاب نوشته نشده است، ول  نیخود انجام داد که در ا  ونیحوار
معجزات، فرمان دادن به اجنه و  نیا نی(. در ب۳۰/۲۰مسیح و پسر خداست« )، که عیسی دیآور

محسوب   یس یهای عیینماقدرت   نینداشتندـ  از مهمتر  یاسرائیل از آن آگاهبنی  اءیـ که انب  وانید
  ی. حتى گاه1راندمی رونیب ماران یها را از بدن بو آن  دیگوسخن می وانیبا د یس یگردد. عمی

خارج شده    ضیاز بدن مر  یسیها به فرمان عکنند و آن خانه می  یماریدر تن ب  وانیسپاه از د  کی
شده و  ریسراز ایدر یشوند و خوکها به سووارد می دندیچرجا میو در جسم دوهزار خوک که آن 

 . ۸/۵-۱۳شوند. مرقس همه در آب غرق می
از  یس یع یاست، ول حیپسر خدا و مس  یس یع ابندیهستند که درمی یموجودات  نیاول وانید

کردند می ادیها به خاک افتاده و فرمطلب را اعالم نکنند، آن نیبلند ا ی خواهد به صداها میآن
 (. ۴۱/۴و لوقا  ۱۱/۳است )مرقس  حیدانستند او مس ها میآن ،یتو پسر خدا هست

آن را نشان آغاز   یسیاز زبان ع  یشده و حت  یتلق  تیبا اهم  اریمعجزات بس   نگونهیا  لیدر انج
 نمکمی  رونیرا ب  وهایی روح خدا د: »اگر من به وسیلهدیگومی  یس ی. عنندکمی  انیخدا ب  یپادشاه

مردم   نی( و همچن۲۸/۱۲  یشده است« )مت  کتریخدا به شما نزد  ینشان آن است که پادشاه  نیا
( ۳۳/۹  ینشده است« )مت  دهیاسرائیل دبنی  اءیانب  انیهرگز در م  یکار  نیچن»که:    نندکمی  قیتصد

کنم را دور می  وانیو د نیاط ی: »من شدیگوخود می تیارائه قدرت و هو یبرا یس یع نیو همچن
واقعًا  ایپرسند: »آاز او می ییحیکه شاگردان هنگامی ای( و ۳۲/۱۳)لوقا  هم«دو مردم را شفا می

 ی)مت ند«کمی انیب مارانیب یشاهد اصالت خود را شفا یسیع ؟یتو همان مرد موعود هست
ها از تن د و آن دهفرمان می وانیبه د مارانیب نیا یمعالجه و مداوا ی، که البته او برا(۳/۱۱

بودن اوست  ینشان آسمان نیدر اناجیل مهمتر یس یع یینماقدرت  نی. ا۲شوندخارج می ضانیمر
  شیهای خوقصه تیحقان یبرا یمسلم لیاو را دل یرساالت معجزات فرض نیا سندگانیو نو

 :سدینومی سیدهند. اسمجلوه می
گری ارائه  را معجزه یسیع ل، یهر چهار انج یتوان گفت که خطوط اصلجامع می طور به »

  دهدمی

 
متأخر خانه   یدر او خانه کرده است. در اوستا ویاست که د یـ خانه کس وید ا ی نه آویهم د یدر زبان پارس ـ۱

  ی خاص فاتیتشر وزدگانیپاک کردن د یگردد و برامی یماریدر انسان موجب نجاست، فساد و ب ویکردن د
 . به کتاب زرتشت مراجعه شود. دیآبه عمل می 

  وان یکفار از جانب د ن یکند که داعالم می  دیشه  نوسیوستیبوده است که  ی حدبه  وانیـ اعتقاد به قدرت د۲
 .شرور وضع شده است
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و  حیگردند که او مسی معجزات به طرف او جلب شده و معتقد می او به وسیله  روانیپ که
 . خداست« پسر

 :ولز معتقد است
ها را از کرده و آن هیتک لیتوانند به معجزات انجنمی نیمحقق تیامروز اکثر کسوی از»

خصوص به   ل،یاگر معجزات را از اناج   گرید  یاز سو  یمورد بحث قرار دهند، ول  یجنبه منطق
 ماند«.به جا نمی  یسیاز سرگذشت ع یزیچ  گریعمالً د میکن خارج انجیل مرقس

و   انهیعام یکتاب مقدس به حدّ ات یمانند روا یدرباره معجزات عیس  لیهای اناجبرداشت
 ستین قیبه تفکر و تعقل عم اجیها احتای بودن آنافسانه صیتشخ یبَدَوی است که برا یحت
توانستند معجزات که نمی یمؤمن شمندانیقرون گذشته اند یپس از تحوالت علم یحت یول

 یگریها را به زبان دکردند آن یمعجزات سع یکنند با وجود نف هیهایی توجتیرا واقع لیانج
مشهور قرن نوزدهم که اصوالً معجزه  نینمونه کارل هاز و شلیرماخر از منقد یرا. بندینما ریتعب

 لیانج ات یروا یبرا یریتفس  یجوکنند در جستمی ینف یعیالطبفنومن مافوق کیصورت را به
 عتیطب رّیقانون س کیاز  یس یع ستیممکن ن ایهای نان. آرده: دوهزار برابر کردن گِ ندیآبرمی
 ییروین مارانیب یشود؟ شفادانه گندم به صد دانه مُبَدّل می کیگونه که گرفته باشد، همانبهره

قدرت برخوردار   نیبه حدّ کمال از ا  یس یع  دیاز مردم دارا هستند، شا  یاریبس   شیاست که کم و ب
جسد  لینمرده و پس از تحو بیکرد که او بر صل ریتعب نیتوان چناو را می زیبوده است. رستاخ

 یرگیپاره شدن پرده معبد و باز شدن گورها و ت  هیجان او مجدداً به حال آمده است. در توج مهین
  ک یدر  انیشده و راو جادیا یوحشتدر اثر کسوف و زلزله  دیتوان حدس زد که شاآسمان..... می

 1..اند. شاعرانه به اغراق و مبالغه متوسل شده فیتوص

و   ماریدر جسم ب وانیسپاه از د ک یمانند خانه کردن  یفیدر نکات ظر سندگانینو نیا البته
 یس یبرخورد ع  ،یس یاهلل بودن عبنُصورت کبوتر و اعالم اِالقُدُس بهظهور روحُ  و،یوجود جن و د  ای

  یکنند ولقناعت می یشوند و به ذکر چند مسئله کلوارد نمی  ... ایفرمان به باد و در طان،یو ش
حوادث را معجزات و  نیآن است که ا یبرا لیانج سندگانیاند که تمام کوشش نونداشته هتوج

ها به فکر را به اثبات رسانند. آن یس یع تیحقان لهیجلوه دهند تا به آن وس العادهخارق  یکارها
 انیکه توسط راو میکن ریتفس  یعیو طب یحوادث را عاد نیاند. اگر ما انبوده یخیحوادث تارذکر 
 یس یع تیرا درباره هو سندگانینو یشده، اصالت ادعا انیصورت مبالغه بو مجذوب به تاقمش 

  مقلوب

 
  هودی نیدر د یقیشود به کتاب تحقمی  هیجست، توص دیمعجزات را در کتاب مقدس بای شه یچون ر ـ ۱

 .دیمراجعه کن
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 اند.از آن هراس داشته وستهیپ نیای است که مؤمنهمان فاجعه نیایم و اساخته 
معجزات را ابداع مؤلفین انجیل   نیدر قرن نوزدهم ا  ینظیر اشتراوس حت  نیاز محقق  یگروه

او،   شیو آزما  طانیبه صحرا توسط ش  یس ی: قصه بردن عسدینومثال اشتراوس می  یدانستند، برا
 مارانِ یب . شفا دادنستیمنطبق ن لیانج تیحیبا اصول مس  یاقتباس شده و حت قیاز عهد عت

صورت معجزه وصف شده و  به لیآنگونه که در انج یاست، ول سریکامالً م نیقبر اثر تل یروح
و پسر خدا خواندن...نه صحت دارد و نه امکان. اصواًل   حیو او را مس   یس یبه ع  وانیسالم کردن د

 گریدانست. دنمی حیاو را مس  یکس  ات یخوانده شد و در دوران ح حیپس از مرگ، مس  یس یع
( ۲۴/۸  ی. متای)فرمان به باد و در  عتینظام طب  رییاست. تغ  قیاغلب اقتباس از عهد عت  زیمعجزات ن

، معجزه غذا دادن پنج هزار نفر با چند  1اسطوره کیاست و رفتن به آسمان  هیماابداع بی کی

 ...شدنمی  یس یع  یقصه برگرفته از کتاب مقدس وارد زندگ  نیبود، اگر امعجزه می  کیگِرده نان،  
دانست و طرح آن می نیو قوان عتیعظمت طب ریباوئر معجزه را اصوالً تمسخر و تحق برونو
 رایشوند ز یمنکر معجزات عیس  ستندیو طرفداران آن قادر ن سایکل ی ول د،یدنمی ستهیآن را شا

 ۲. هاگردندگمی سایکل تیموجود یاو و باألخره نف یخیصورت مجبور به انکار وجود تار نیدر ا
معجزات در  نیکه ا هدددانند پاسخ میمی یلیرا تخ یها که معجزات عیس به آن یمحقق آلمان

که  مینیبقرار نگرفته و می زین نیو مشرک ان یهودیمورد اعتراض دشمنان او و  یحت یس یزمان ع
قدرت  نیمنشاء ا یسازد، ولخارج می مارانیرا از بدن ب وانید یس یکه عاند رفتهیها پذربی یحت

 یاثبات ادعا یاست برا لیهاگ ما گری(. به عبارت د۲۲/۳کنند )مرقس می هیتوج ۳را بعلزبول 
شود انسان حتى است که سبب می  دهیو عق  مانیاثر ا  نیرا شاهد آورد. ا  لیکالم خود انج  ل،یانج

 .فراموش کند زیرا ن یترین اصل منطقساده
 نیمعاصر که خود از منتقد  یتیو علوم ترب  اتیو استاد مشهور اله  یآلمان  گریمحقق د  اشتاوفر

از آن  تیاعتراف حکا نیبوده است و ا یقو یساحر یس یدر تلمود آمده: ع سد،ینوبیبل است می
 یهاکه در قضاوت   یس یفر  یهاربی  یاند و حتمعتقد بوده  یسیبه معجزات ع  انیهودیکند که  می

معجزات را سحر و جادو  نیاند، بلکه ااند آن را انکار نکردهشده فیتوص نیبواقع یلیخود خ
 کس نظرخواند و معتقد است که بر عبرداشت اشتاوفر را نادرست می نی. ولز ا۴اندبرداشت نموده

  

 
 .اقتباس شده است قیاز عهد عت  میدیطوری که دهردو اسطوره هم به  نیـ اتفاقاً ا۱

2- H. Haag 

  Beelzebul ای Baalzebulـ۳
 ...  اتیکردند و معتقد بودند عملمی  هینوع سحر توج  کیها معجزات را  ب( آمده است: ربی  ۴۹)   می در قدوش ـ۴
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نظر که او را صاحب یسیفر وسفوسیطوری که بودند، به یخراف اریها بس ربی نیا اشتاوفر
 ریکه به تسخ  یمرد  ینیرا از ب  یوید  ،یهودیساحر    کی: خود شاهد بوده که  سدینومی  انستنددمی

و بَدَوی درباره  انهیعام ات ی: »تلمود پر از حکاسدینودرآمده بود خارج کرده است. ولز می وید
 است«.  بیو حوادث غر ت معجزا

 :آمده است میکند که در تلمود اورشلرا بازگو می یی معروفمثال، واقعه یولز برا
 یهودیخواند و آن سه  می  یورد  یحی. مسردیگیو سه ربی مباحثه درم  یحیمس  کی  نیب»

  لیدر تبد کیبه  یحیخواند و مسمی یها ورداز ربی  یکی یچسباند، ولرا به طاق می 
 اچهیبا هم به کنار در  یکنند همگرا از طلسم آزاد می  گریکدی  نیشود. پس از آنکه طرفمی
به قدم زدن    ایباز شده و او در وسط در   انیاز م  ایخواند درمی   یورد  یحیروند. مسمی  لیجل

را فرو   یحیرآمده مسدهد و آب به هم بفرمان می ایدر به فرشته یرب یپردازد، ولمی
 .د.۲۵ نیکشد!«. سنهدرمی

گزارش  یخیصورت حوادث تاررا به یلیاباط  نیچن کی یهای خرافربی گریبه عبارت د
که در   دیستابه کار برده و او را می یس یمعالجات ع یاستدالل را برا نیا ری! اشتاوفر نظهنددمی
 :سدینوبه اشتاوفر انتقاد کرده می زیباره نکرده است. ولز در این یجزات مع نیچن مارانیب یشفا

  ی مورخ معروف روم  توس ی. تاسمیکنبه این حوادث فراوان برخورد می   یفرهنگ مذهب  در»
را   یینایناب ه،یدر اسکندر 1س یسراپ یبه کمک خدا ان یدهد که چگونه وسپاسگزارش می 

به راه انداخت )همان   شیرا با لمس پاها یساخت و مفلوج نایداد و ب شفا  با آب دهان خود 
 یسیهای عکند که در شفا دادنداد(. اشتاوفر تصور می هم و انجام می   یسیکه ع  ییکارها

وجود    یعمال خود خدا چه نکات جالبدر اَ  دیگواو نمی   اما  .نهفته است  ی عظمت و رفعت  کی
که   ییسازد و فقط چند نفر را از دردهاها مییماریهمه گونه ب  ریها را اسدارد؟ او که انسان

 کند؟« را بدون عالج رها می  نفر ونهایلیدهند و مها بوده شفا می خود مسبب آن

مربوط به سحر و جادو  یمیدر متون قد قیپس از تحق یس یمحقق انگل سیمورتون اسم
کند، می  هیمتون توج  نیرا اقتباس از ا  لیمعجزات اناج  ار،یو با ارائه شواهد بس نوشته    یکتاب مفصل

آن دوران را سرمشق   بازانو اصطالحات ساحران و شعبده  ات یعمل  لیاناج  سندگانی: نوسدینواو می
  و هیتجز کیپس از  سیاند. اسمآنان را به کار برده یموارد فرمولها یدر بعض یقرارداده و حت

 
تذکر داده شد   شتریگونه که پهمان یبوده که او از مصر، مرکز ساحران آموخته بوده ول یجادوگر یسیع... 

گرفته بوده است. اعتقاد به سحر و جادو   شه یر  تیحیکه مس  یشده، زمان  ان یب  یالدیدر قرن سوم م  تیروا  نیا
 نرفته است.  نی از ب زین ستمیدر قرن ب  یو معجزه حت

 .افتیپرستش آن رواج  زیو روم ن ونانیدر مصر که بعدها در  نیریز یایدن یخدا Serapis ـ۱
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  ک ی  قتیبه اصطالح آن دوران در حق لیاناج یسایرسد که، عمی جهیمشروح به این نت تحلیل 
 وانیو د  نیاط یبر اجنه و ش  یاشخاص  نیکردند چنتصور می  امیباز بوده است. در آن اساحر شعبده

 انفراو ،یباستان ات یافراد در ادب نگونهیآورند. به ادرمی شیخو اریها را در اختتسلط دارند و آن
 1نوسترا داموس  تیساحران را در شخص  نیا  ریقرن شانزدهم نظ  یدر اروپا  ی. حتمیکنبرخورد می

 .میابیمی ۲و فاوست
: نمکنمونه به چند مورد آن مختصراً اشاره می  یسازد، برارا مطرح می  یشواهد فراوان  اسمیس
او کامالً   شیجا و آزماو اقامت چهل روز )چله( در آن ابانیبه ب طانیتوسط ش یس یقصه بردن ع

  اریت اختزلَدر آغاز کار عُ زیها ننمَشَ(، حتى ۱۲/۱کند )مرقس می قیبا قصص ساحران تطب
سنگ به نان  لی(. پرواز در آسمان و تبدشیشدند )چله دراومی شیاستاد آزما وسطو ت ردندکمی

ای است که آب به شراب اسطوره لی، تبد)۲۳/۴ یتساحران گزارش شده است )م یاز کارها زین
اسطوره گرفته شده است  نیاز ا لیانج تیجمالت روا یشد، حتنسبت داده می وسیزیونیبه د

ساحران است که ساحر بدن    ات یبه نان و شراب از روا  حیخون و گوشت مس   لی(. تبد۶/۲ـ۸)یوحنا
 .و در عشق با او متحدّ شود وشدسازد تا بخورد و بنمنتقل می رندهیو خون خود را به گ

ذکر شده با جمالت  یس یرا که درباره ع یفهرست مفصل کلمات و جمالت  کیدر  سیاسم
ها آن که  هددکند و نشان میمی سهیساحران وجود داشته مقا یکه در رساالت باستان یو اوراد
ام  ، من از آسمان نزول کرده)۶۳/۲۶ یزنده هستم )مت یمثال، من پسر خدا ی. براکسانندیدقیقاً 

 یکی، من و پدر )۱۲/۸ وحنای(، من نور جهانم )۶/۱۴وحنایهستم ) قتی(، من حق۵۱/۶ وحنای)
پدر را جز پسر  چکسی(، ه۹/۱۴ وحنایاست ) دهیپدر را د دی(، آنکه مرا د۳۰/۱۰ وحنای) میهست
است که ساحران به کار  یهمه اصطالحات  نهایا س،ی(. به نظر اسم۲۷/۱۱ یشناسد )متنمی
 کیشده است.  ختهیدرهم آم یعلم سمیتئیبا پول سمیمونوتئ کیساحران  ات یبردند. در ادبمی
فرشتگان،  مانند یعیموجودات فوق طب یادیاعلى وجود دارد که تحت تسلط او تعداد ز یخدا

ها  هستند. آن ریام کی یدارا نیاط یو ش وانیگذارند. دبا نظام خاص اثر می وانیو د نیاط یش
  ک ی در   ویچند د یکنند. گاهمی ماریها آنان را بو با ورود در انسان وندشامراض می ا یموجب بال 
خارج  ماریکند از بدن بها امر میو به آن دیگوسخن می وانیشود. ساحر با درد میشخص وا
  یها گاهشوند. آن

 
  اریبس ی که به او کارها ی( منجم فرانسو ۱۵۰۳ـ ۱۵۶۶)Michel de Notre Dameای Nostradamus ـ۱

 دادند.  نسبت می بیعج
  سندگانیاز نو  یفروخت و برخ  طانیکه روح خود را به ش  ۱۶قرن    یای آلمانساحر افسانه  Dr. Jon. Faustus ـ۲
 .ساختند  شیمقاالت خو  یبرا یخصوص گوته، از او قهرمانبه
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نکند، ساحر به آنان پرخاش  رونیب ایو  ازاردیکه ساحر آنان را ن نندکدبه و التماس تقاضا مینُ به
 نهای... اهددکند و او را شفا میرا لمس می ضیراند. ساحر با آب دهان مرکند و آنان را میمی

 .است لیاناج ات یها و روادقیقاً همان برداشت 
را به نام  یهودیساحر  کی ح،یمسیس یع یاست به جا لیمفصل ما یبررس نیبا ا سیاسم

اند. با وجود آنکه ساخته حیخدازاده و مس  کیاز او  لیانج سندگانیمَُعرّفی کند که نو یس یع
 لیدارد. آنچه در انجرا از نظر دور می  تیواقع  کی او    یجالب است، ول  اریبس   سیهای اسماستدالل 

 نیا یفرض الدیقرن پس از م کیکه  یسندگانیو نو ستین یس یع یحال واقعشود شرحمی انیب
و از اند ختهیبوده با تصورات خود درهم آم ع یمردم شا نیاند آنچه در بکرده میا را تنظهگزارش
و جن و   ویاعتقاد به سحر و جادو و د  میاشاره شد در قد  شتریاند. همانطور که پساخته  یاتیآن روا

ها سخن از آن   یدر کُتُب علم  ی که حت  یطوری که نه فقط مردم عاممعمول بوده، به  اریفرشته بس 
های خود بارها به سحر و جادو اشاره در نوشته  ونانی  ریشه  لسوفیرفته است، افالطون متفکر و ف

هایی ساحران را ذکر کرده و مجازات  ات یاز عمل یخود موارد ن«یدر کتاب »قوان یکند و حتمی
 .وارده در نظر گرفته شده است یانهایز یسازد که برارا مطرح می

و اجنه حکومت  وانیدانستند که بر دمی یمبریرا پ مانیسل ت،یحیدوران ظهور مس  در
به قدرت  مانیبه او عطا کرده بوده و سل هوهیخواندند که می یکرده و او را صاحب انگشترمی

او را با تخت   وانیی ملکه سبا که دگرفت. قصهرا به خدمت می وانیانگشتر د نیا زیسحرآم
قدر مشهور بود که در  آورند، آناو می شیاز صدها فرسنگ راه به پ مانیسل مرسلطنت خود به ا

  یبرا مانیسل تیدادند. اهمارائه می تیواقع ک یها را آن حیمس  الدیعرب، قرنها پس از م ات یادب
مباهات  وانیو تسلط او بر د مانیبه قدرت سل وسفوسیاست که  یحدبه یس یدوران ع انیهودی

تحسین   مانیشود و حکمت سلملکه سبا اشاره می  یبه قصه  یسیاز زبان ع  زین  لی. در انجندکمی
 .۴۲/۱۲ یبزرگتر است. مت مانیاست که از سل یتیمز یس یع یبرا ان،یلی. در نظر انجرددگمی

قرار  یمعتقدات کل ریتحت تأث زین سندگانینو ،یفکر یفضا نیچن کیمسلم است که در  
دچار بودند    یکه به امراض روان  ییخصوص آنهاـ به  ماریاز بدن ب  و یاند. خارج کردن جن و دداشته

 یکه حت  تیحیاز مس   شیشناخته شده دوران باستان بود که نه تنها در قرنها پ  یاز هنرها  یکیـ  
پوستان، سرخ نیکه در ب 1سمی. اکزورسردیگبرداری قرار میمتمدن مورد بهره ی ایدر دن زین مروزا

 ترک زیرواج داشته و هنوز ن میاجتماعات بَدَوی قد گریو د ییقایآفر لیقبا نیدر ب

 
  

 
1- Exorcism 
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طرد ارواح   یشود و به معننسبت داده می  یس یبه ع  لیاست که در انج  ییکارها  نیهم  رینظ  نشده، 
 کا،یخصوص آمرمتمدن، به یدر کشورها زیامروز ن یاست. جالب آنکه خرافات مذکور حت دیپل
داشته باشند از  داریهنوز خر ییهاافسانه نیچن ستمیکه در قرن ب. هنگامی1دارد یفراوان روانیپ

به  تیحیمس  ظهورِ توان انتظار داشت؟ ما در دورانِچه می شیساده دوهزار سال پ سندگانینو
  ت یشخص یکرده و دارا ادیها از آن  نیکه مورخ مینکگری برخورد میافراد به اصطالح معجزه

 .هستند یخیتار
نبوت و باألخره  یاست که مدع  یس یعهد عمشهور هم  یخداها ـاز انسان  یکی وسیآپولون

کرد و با معجزات، می یگردبا شاگردان خود دوره لیانج یسایچون ع زی. او ندیگرد تیهم الوه
اند اند. درباره او نقل کردهزنده کردن مرده را به او نسبت داده ینمود، حتمردم را بخود جلب می 

که به  یس یع ریخود ظاهر شد )نظ نیاز معاند یکیبه  اًپس از مرگ به آسمان رفت و بعد هک
: او سندینومی تیحی. دانشمندان مؤمن به مس (دیظاهر گرد تیحیو دشمن مس  یهودیپاولوس 

هم از  یکرده و مقدارمی یبازشعبده وسیآپولون نکهیکرده است. در امی یبازحقه بندی وچشم
 ست،ین یگرفته است شک، بهره میالعادهبه معجزه و حوادث خارق  یمردم و اعتقاد عموم  یسادگ

واقع  ریمس  نیا ینه در ابتدا وسیمعجزه فقط در اعتقاد مردم وجود داشته و دارد اما آپولون رایز
 .آن یشده و نه در انتها

که اصوالً  ییقدرتها نیبه نام ا نیو دروغ یساختگ انِیخدا نِیکاهن ش،یهزاران سال پ از
مردم  یها نبوده، ولاز اعجاز در آن یاند که مسلماً اثررا جعل کرده یاند معجزاتوجود نداشته

فرزندان دلبند خود را   یاند که حت بوده هایشارالطان نیا رشی و پذ قیآماده تحم ی زودباور به حد
 مانیاعتقاد و ا  نیهم  لیبه دل  زیاز موارد ن  یاریکردند. در بس می  یقربان  یمصنوع  انیخدا  نیا  یبرا
 یدرد  افت،یشفا می  یضیکه در تمام افراد بشر نهفته است، مر  یمیو عظ  بیعج  یدرون  یرویو ن

 یایوجه وابسته به دنهیچکه به اددرخ می یمعمول ریحادثه به ظاهر غ ایو  رفتیپذمی نیتسک
طلب قرار داشت. در  معجزات در خود معجزه نیا دیمؤمن نبود، بلکه کل یمتقاض نیاز ا خارج
 یشود که در ط مطرح می یفرض یمعجزات یس یقدرت و اصالت ع ت،یاثبات الوه یبرا لیاناج

 یکیهم    یس یهای گوناگون ادعا شده که عبه صورت   ،یالیخ  تیهزاران شخص  یهزاران سال برا
  .از آنهاست

 
 ونیزیو تلو  ویای بودم که در رادمن خود شاهد حادثه   ،یو عالم پرور کنون  لسوفیآلمان متمدن ف  نیدر سرزم ـ۱

ها به اعمال  توسل جست و آن  یشیاز جسم دخترش به کش ویخروج د یبرا یو مطبوعات منتشر شد. پدر
روز است و استقبال از   لهاعتقاد، مسئ نیا کا یآور  بود. در آمربشر متمدن شرم یدست زدند که برا یزشت

 .است یای از طرز فکر عمومشود نمونه می  هیباره تهکه در این  یفراوان یلمهایف
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ها آن   ایاند و  آورده  مانیبه این معجزات ا  خیتار  یو نه از راه بررس  قینه از راه تفکر و تحق  نیمؤمن
پردازد نمی  یی معجزات عیس درباره  قیبه تحق  ستیاند، آنکه اصوالً به معجزه معتقد نکرده  یرا نف

 گرید رشیو پذ به ردّ اجیگر معتقد است احتپسر خدا و خداوندگار معجزه یِسایو آنکه به ع
 . .معجزات ندارد

  ییهااز صحنه یاری. در بس میینمابرخورد می یبه نکته جالب میدقت کن ات یروا نیدر ا اگر
،  ۲/۹،  ۱۳/۸  یتو را شفا داده است )در مت  مانتیا  د،یگودهد به او میرا شفا می  یماریب  یس یکه ع

شود می  دیتأک  یس یاز زبان ع  نی(. همچنگرید  لیآن در اناج  ری و نظا ۲۰/۱۷،  ۲۸/۱۵،  ۲۹/۹،  ۲۲/۹
بود چون  لیپطروس که ما ای(، ۲۰/۱۷ یکند )مت دیکوه را از جا خواه دیداشته باش مانیکه اگر ا

به او  یس یکرد، در آب فرو رفت و عکه به وحشت افتاد و شک آب راه رود هنگامی یرو یس یع
در شهر خود ناصره  یس یکه ع، اما هنگامی(۳۱/۱۴ ی)مت ؟یچرا شک کرد  مانیکم ا یگفت: ا

)مرقس   ستیای نانجام معجزهندارند قادر به  مانیشناسند و به او اشود چون مردم او را می وارد می
ها کنند. مسلم است که آنو طلب معجزه می  ندیآمی  یس یع  شیپ  انیو صدوق  انیس ی(. فر۱/۶ـ  ۶

(.  ۱/۱۶ـ  ۶  یای ارائه دهد )متتواند معجزههم نمی  یس یهمین جهت عندارند و به  مانیا  یس یبه ع
عمل را چون   نیشود. پطروس اکند و آن درخت خشک میمی نیرا نفر ریدرخت انج یس یع

 :دیوگمی یس یع یکند ولمی ادیای زهمعج
 ایحرکت کن و به در  دیبه این کوه بگو  یاگر کس  دیبدان   نیقیو    د یداشته باش  مانیخدا ا  به»

او   یبشود برا دیداشته باشد که هر چه بگو مانیای به دل راه ندهد و اپرتاب شو و شبهه 
 .۲۱/۱۱ـ ۲۴چنان خواهد شد«. مرقس 

تو را شفا داده است« )مرقس  مانتی: »برو ادیگوصریحاً می یسیع مائوس،یبارت  یدر شفا
 مانِ یا نیشود، امی دیتأک یهم به این روشن لی(. جالب است که در سراسر اناج۵۲/۱۰

  یاصل حت ن یهم هیپاگر. بر بخشد نه قدرت معجزهطلبان است که به اعجاز تحقق میمعجزه
شود می  سیتقد  نیهایی از طرف مؤمنو اعتقاد خود در مکان   مانیا  لینفر به دل  ارانامروز هم هز

های ارتگاهیها، زامامزاده ن،یپیلیبازان شفاگر فهای شعبدهکارگاه ا،یمانند لورد، معابد فراوان آس
و گاو و کوه مقدس... معجزه از درخت و سنگ  یفراوان مذاهب مختلف در سراسر جهان... و حت

هستند تنها  یمذاهب مدع نیاز ا کی که هر  یدر حال ابد،یشفا می شانیهایماریو ب نندیبمی
 هد،دکه شفا می ستیطال.. ن حیضر ارتگاه،یگاو، درخت، کوه، ز نیکنند. ارا اعالم می قتیحق

آمیز درون اسرا  یرویکند. نهاست که اعجاز میانسان  یدرون  آورشگفت  یرویو ن  نیبلکه قدرت تلق
 و عظمت ییکند، در انسان متفکر شکوفاسلول زنده که در حدّ خود معجزه می کی ای اتم کی
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دارد تا به این  شیدر پ یطوالن اریبس  یهنوز راه یبشر شهیسازد. اندخود را آشکار می انیپایب 
 .ابدی یمرموز، آگاه یو از نظر دانش کنون میقدرت عظ
ـ حتى  ستمیدر قرن ب ۲نزیو پسیکوک 1یکولوژ یکه در رشته پاراپس  هایییو بررس قات یتحق

 یسورا به  ینینو  یعمل آمده، درهاـ به  ستیالیو توسط دانشمندان ماتر  ستیکمون  یدر کشورها
و اغلب  دیآو ماوراُءالطبیعی می یعاد ریحوادث که به نظر غ نگونهیا نهیتا در زم دیگشایبشر م

را آشکار  ینینو قیشود، حقاگر میمراکز معجزه ایو  الت یتشک انیسوءاستفاده متول جبمو زین
 یگرید  ادیز  اریمکان و نقاط بس   نیکند و امی   انیب  یدرباره لورد شرح مفصل  ،ینیسازد. رومانو گارد

د ییتأ یها برامکانکه خدا در آن  ندکمی هیتوج ییبوده و هست مکانها انیحیمس  ارتگاهیرا که ز
 :سدینودهد. او درباره لورد میقدرت خود را ارائه می تیحیمس 

از نو ارائه   زین وسته یو پ انیزنده قدرت خود را نما ی جا خدااست که در آن  ی »لورد مکان
  ، یمادر عیس تیدر ارتباط با شخص یعنیمشخص،  ق یطر ک یزمان و به  کی دهد. درمی

است. در   یمقام خاص یدارا ۳القُدُسروحُ ریعمال قدرت خداوند و تأثاِ خیکه خود در تار
 .«دهدرخ می مارانیب یمداوا ای یعاد  ریغ راتیتاث صورتبه  یمعجزات نجایا

آنقدر ارزش  یس یخود ع یهمگون برا لیاناج یبنا به گواه یس یکه مادر ع میبگذر نیاز ا
 شتریطوری که پ( و به ۴۶/۱۲  ی، مت۳۱/۳، مرقس  ۲۱/۸باشد )لوقا    لینداشت که به مالقات او ما

حضور نداشته   یس یدر صحنه اعدام ع  ی، حت  چگاهیو ه  اوردهیبار نام او را بر زبان نکی  یحت  میگفت
 هِ ارتگایکند در صدها شفاخانه و زمعجزه می میمر دییاگر در لورد، خداوند به تأ د،یپرس دیاست. با

 لیانج  مِیدهد؟ در لورد، مرقدرت خود را ارائه می  یو نشان  امیچه پ  رائها  یبرا  گریمذاهب د  روانیپ
کنند و  به این مکان سفر می د یهایی که با امانسان مانیو ا دهیعق میکند، بلکه مرمعجزه نمی

 یشود، اعجازگر واقعاز آن آزاد می یها متمرکز شده و گاه بخش انسان نیکه در ا یمیعظ یروین
 .۴ردیگشکل می افتگانیبلکه درون شفا رد،یپذمعجزه از خارج صورت نمی نیاست. ا

که از طرف  یو نشان امیارائه پ یکند برامی هیعمال قدرت خداوند توجمعجزه را اِ ینیگارد
 ن، حضور خدا را در آن نشان درک کند. او معتقد است: درشود و با جذب آ افتیدر دیبا رندهیگ

 

  

 
1- Parapsychology   2- Psychokinese   3- Heilsgeschichte 

شود: زن به تو چه مربوط  ( گذاشته میمی)خطاب به مر یسیکه در دهان ع ی: »کلماتسدینوروبرتسون می ـ۴
  میدرباره مر تیحیمس یسایو کل اننویس(، مُعَرّف تضاد برداشت انجیل ۴/۲ وحنایکنم )من چه می است که 

 «.است
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ها و و نشان میکه تمام عال وستهیخداوند به وقوع پ یو اساس یعمال قدرت کلاِ کی  دیجد عهد
نشان خدا  نیمسیح است. در اشود و آن »نزول خداوند در وجود عیسیمی جهیمعجزات از آن نت

که  افتیدر یتوان به روشن. البته میهددحضور خود را ارائه می یادهیو ناشن نیراه نو کیاز 
معتقدات بَدَوی   نیکه به چن  ینیرخ نداده، بلکه در درون امثال گارد  دیدر عهد جدای  عجزهم  نیچن

کند، جا و مکان که نزول و صعود می ییاست. »خدا وستهین باشند!( به وقوع پمؤمنند )اگر مؤم
مخلوق  رد«،یم... و میدیگریخوابد و مخورد و می، می(شود)گوشت می ابدیمی تیدارد، جسم

ی آن  همه  رشیباشد، پذ ییخدا نیچن ک یکه معتقد به  یکس  یاست نه خالق او. برا ینیگارد
معتقدات، امثال  ادیو اعت نیتلق ت،یخواهد بود. ترب لیقابل تخ یمعجزات و عالمات به آسان

ی آن معجزات همه یسطح نیتنزل داده، در چن شیدوهزار سال پ انیودَرا در سطح بَ ینیگارد
 قابل تصور است.

  ونیلیارائه خود چند م  یبرا  1(کنندقادر، کامل و عادل )آنگونه که اهل کتاب وصف می  یخدا

خود  لهینزول کند و به این وس یس یدر بدن ع ایای از دنی دورافتادهسال صبر نکرد تا در گوشه
ای از جهان  در هر ذره رنده،یحاط و همه دربرگمُ قدرِت نیبشناساند. ا نیآن سرزم انیهودیرا به 

آن را  یسازد. موسوجود را منعکس می نیا یبه شکل یو هر موجود ندکمی ییخودنما انیاپیب
کند و شانه بر سرش او را نوازش می ی الیخ ی دل، دست و پانگرد و چوپان ساده در آتش می

 زین شیهای پهزاره فلسطینیِ یایرو بی شیاندشبانان و دهقانان.... ساده ران،یگی. ماهزندیم
 یو آرزوها اهایرو حیخود مجسم ساختند و به مس  یالیخ یسایرو را در وجود عین نیا یتجل
 های خارقِگرفت معجزه و ارائه نشانهشکل می الت یتخ نیکه ا یپناه بردند. در دوران شیخو

سرار و که پر از اَ  ییدر فضا  یزندگ  یبود. برا  یمعمول و ضرور  ن،یاعتماد مؤمن  جلبی  عادت برا
و آرامش   نیتسک  لهیوس  نی... بهترینیگویی و روشن بپیش  ،یسرارناشناخته بود، مذاهب اَ  بیعجا

بینی آپولو انتظار پیش  یو خدا  یمرکز علم و فلسفه از کاهن دلف  ونانِیدر    یو حت  فترشمار میبه
 میظع  یو رازداران در گوشه و کنار امپراتور  انیشگویگران و پداشتند، بساط معجزه  رارسو کشف اَ

 .کامالً قابل درک و تجسم است یطرح معجزات عیس  ییفضا نیروم گسترده بود. در چن
 انیحیمس  ات یبهتر است به ادب میپرور موفق شومعجزه یفضا نیآنکه بهتر به درک ا یبرا

 نیخود به ا تیحیاز رهبران مس  یاری. بسمیاعتقادات را مشاهده کن نیاولیه مراجعه و آثار ا

 
  

 
است.  اتیفیوصف آنچه قابل فهم و درک اوست مجبور به ذکر صفات و ک یبشر محدود و محصور برا ـ۱

 .شودگونه وصف می انسان  زیها نانسان  یخدا
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 انیبگویو غ رانیگبه ساحران و جن سایکانن کل ات یاز ادب یاریاند. در بس اشاره کرده گرانمعجزه 
 نیزدند. در کتاب اَعمال رسوالن در وصف ادست می  یشود که به معجزاتاشاره می  یحیمس   ریغ

کرد که  ها خانه میدر آن  ی روح یقدرت نبوت بودند و برخ یدارا یگران آمده است: برخمعجزه
، ۹/۸کردند )می نیهم به قدرت سحر و جادو چن یداد و بعضرا انجام می یاعمال نیروح چن نآ

شود، او می دییدر اَعمال رسوالن تأ یحت ی()جادوگر سامر 1(، قصه شمعون مغ۲۷/۱۱،  ۱۶/۱۶

همین به هد،دیانجام م بیغر یجادو و افسون کارها یرویاست و با ن یمیقدرت عظ یدارا
( از شمعون ۹/۸ـ۱۱نامند )نام دارد« می  میکه قدرت عظ  ییهمان خدا  یرویجهت او را »مظهر ن

 .بُرده شده است آن روزگاران نام یخیتار ات یدر روا یجادوگر حت
 یحیاز طرف پدران مس  یالدیحال رسوالن« که در قرن سوم مای به نام »شرحرساله در

آمده و معجزات  ی)پطروس( شرح یمنتشر شده بود درباره جنگ شمعون ساحر و شمعون حوار
شمعون ساحر با قدرت جادو در آسمان به  تیروا نیکرده است. بنا بر ا انیهم ب هیها را بر علآن

رساله  نیکند. پطروس در اخواند که شمعون سقوط میمی یپطروس ورد یلو د،یآ یپرواز درم
دارد. به عبارت کند )نظیر َاعمال رسوالن کانن( و سنگ را به سخن وا میای را زنده میمرده

 زین  سایپدران کل  یمؤثر بوده که حت  یهای شمعون به حدییهنرنما  ت،یحیاز نظر کانن مس   گرید
 یبه شمعون ادعا  تیحیمس   ات یاند. در ادبشده  فید و مجبور به مقابله با حراناز آن در امان نبوده

پس از  زیاهل قلم او ن روانیاست. پ افتهی زین یادیز روانیپ یدهند که حتنسبت می تیالوه
کنند. پاولوس، رسول مورد نظر می جادیشمعون« ا یبه نام »مکتب عرفان یشمعون مکتب خاص

 یمعجزات و کارها طانیدهد. او به قدرت شنسبت می ی( معجزات ل ا)دجّ ستیکر یبه آنت سایکل
 . ۹/۲ ۲ای ارائه خواهد داد. تساالعادهخارق

کردن    رونیو ب  یس یعمال عاَ  هیتوج  یبرا  انیس یاشاره شد که فر  یمت  لیانج  تیبه روا  شتریپ 
کند می نیچن نیاط یش سیعلزبول رئشدند که او به کمک بَ یمدع مارانیو اجنه از بدن ب وانید

سازم فرزندان شما با را خارج می وانیعلزبول دها پاسخ داد: اگر من به کمک بَبه آن یس یو ع
 یمحقق معاصر پس از بررس ۲(. آالن سگال ۲۶/۱۲کنند؟ )می رونیها را بآن یکس  چهکمک 

کند که می یخود گواه یس یگرفت که: اوالً ع جهیتوان نتمی تیروا نیاز ا سدینوفصل می نیا
کند، فرزندان شما چگونه می  حیهمین جهت تصرو بهاند  ادهدرا انجام می   یکار  نیچن  زین  انیهودی
 ریبوده است )اعتقاد به تسخ یاعتقاد عموم کی نیا گریدهند، به عبارت دانجام می اعمل ر نیا
 .(وانید

  

 
1- Simon Magus  2- Alan. F. Segal 
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است )مردان خدا به   یسپاه منظم یدر برابر خدا دارا طانیاست که ش نیبر ا دیگفته مؤ نیاثانیاً 
 ای که آن زمان به نام(. در رسالهنندکمعجزه می  طانیسپاه ش  یکمک خداوند و جادوگران به پار

 طانیش  یدر انجام معجزات خود به جا  یهودی  شده آمده است: ساحران  فیتصن  1م«یهراز  رفِسِ»

جالب است شباهت   اریخصوص آنچه بس : »بهسدینوگرفتند. سگال میاز فرشتگان خدا کمک می
است... در مورد  ۲و گفتار ساحران در طومار وابسته به جادوگران یس یع انیب نیقابل توجه ب

را ساحر  یس یع زین انیهودی دندیناماو را جادوگر می انیحیگونه که مس همان زیغ نمُشمعون 
 «.خواندندمی

 لسوفیف نیا یاز رقبا یکینوشته شده  وسیریکه توسط پروف ن«یفلوط  یکتاب »زندگ در
 یخود را با سحر و جادو طلسم کرده و منکوب سازد، ول  بیرق  وشدکمی  ۳در روم به نام الیمپیوس

در   یکاهن مصر کیوسیله به نیمعتقد است: »فلوط  وسیریاز او بود. پروف شتریب نیقدرت فلوط 
نسبت  یس یبه ع لیهم که در انج یشده است!« معجزات یقدرت اله نیا یدارا سیریمعبد اوز
 یشده، ول ان یهم ب گریگران دمعجزه یاست که برا هاییییهنرنما نیشود در حدّ همداده می

 یسیکه به ع یمعجزات  دید میخواه میدقت کن ات یروا نیداوری و تعصب در ااگر بدون پیش
  ک یکند او را در حدّ  هیرا توج شیآنکه مقام روحان ی به جا ارداز مو یارینسبت داده شده در بس 

آن   یفرهنگ و درک جوّ لیانج ات یبا توجه به روا یدهد. از طرفو ساحر بَدَوی تنزل می ریگنج
واله   دانیمر  سندگانیو نو  انیانتظار داشت، راو  نیاز ا  شیتوان بنمی  سندگانینو  یدوران و سادگ

اند و را به کار گرفته شی از مراد خود، زبان زمان خو نیو تحس  لیلتج یاند که برابوده ییدایو ش
مشاهده  یآنان صفا و خلوص خاص ات یروا ی. در البالستیوارد ن یرادیا نیها کوچکتربر آن

 نیکرد. در ا هیتوج نیخاص دوران تدو ی ها را درک و در فضابا چشم دل آن  دیشود که بامی
توان نکات با فرهنگ آن دوران می  سهی.. در مقاولز.  نکن،برونو باوئر، وی ات یحال برخالف نظر

 ۴. افتیآنان  انیای در بجالب و برجسته اریبس 

 یسایکل  یهای کنونبه برداشت  یستیبا  لیاناج  یو اجتماع  یاخالق  مات یدرک ارزش تعل  یبرا
فراموش   دیکرد. نبا  سهیمقا  لیها را با اناجآن توجه و آن  رینظران شهاز صاحب  یاریو بس   تیحیمس 

اند، و نه از دانشمندان و فالسفه آن زمان بوده  افتهی  میتعل  ونینه روحان  لیاناج  سندگانیکرد که نو
عصر اتم ـ  یسایاز دانشمندان وابسته به کل شیهمان مردان ساده دوهزار سال پ ن،یبا وجود ا

  که با

 
1- Sefer Harazim  2- Magical Papyri  3- Olympius 

  ل یخود به این اناج  ماتیدر جهت تعل  سای( که کل۹/۱۶ـ۲۰مرقس    ریرا )نظ   یمسلم  یجمالت اضاف  دبای  البته  ۔۴
 .گرفت دهیافزوده است ناد
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م هُّوَو َت لیاند ـ کمتر دچار تخشده یمعتاد به اعتقادات  ت،یروحان نیو تلق یمذهب یدر فضا رشد 
 یس یو ورود در قالب ع نیاز نزول خدا به زم یکه نه سخن میدیهمگون د لیدر اناج اند. دهیگرد

که   داخدا، مادر خ  یخدازاده برا  یهای وابسته به آن، قربانو اسطوره  هیاست و نه سخن از گناه اول
 رستگارانند... افتگانی دیگرفت، فقط تعم یبه آسمان صعود کرد و در کنار خدا جا

 بود که از خود به یوابسته به کرامات و معجزات یدرجه اعتبار مراد روحان شیدوهزار سال پ
رهبر  کی تیموقع تیتثب یبرا یو استدالل فلسف یو عقل ی. منطق اجتماعدیرسانمی ظهور
دستورات و  یو حت (است ن یامروز هم چن ینبود )حت یوجه ضرورهیچبه در آن ادوار یمذهب

 یآنکه دستورات مذهب یشد. برانمی یجامعه بررس انیسود و ز دیاز د زیاجتماعات ن مات یتعل
ماوراء   یقوا  یارضا  یصورت فرمان خدا اعالم گردد و برابه  د یبا  ردیقرار گ  عتو اطا  رشیمورد پذ

  وّ جَ ریهمه تحت تأث زیهمین جهت ناند و بهشکل گرفته هیپا نیبر ا انیشود. اد هیو مسلط توج
اند. بدون در گذاشته شدههیپا یغرائب و معجزات و مهمتر از همه اوامر اله ر،یبر اساط  یمذهب

 تیحینارسا خواهد بود. در مس   یباستان  انیدرباره اد  یهرگونه قضاوت   ،یاعتقاد  وّن جَینظر گرفتن ا
 در هیاول

بوده ـ نکات   میقد  انیهمه اد  غیی تبلـ که وسیله  یفانتز  یاهایو رو  یلیتخ  ات یروا  نیا  کنار
خود    تیتثب  یکه برا  تیو روحان  سایارائه شده است. کل  زیبرجسته ن  یسازنده و اصول اخالق  اریبس 

 ریدر اساط  ،یبسط اصول اخالق یدارد به جا اجیاحت ییسایو شعائر کل یو اله یبه دستورات ابد
 نیخت و اپردا نیمؤمن ریو تسخ قیو بَدَوی چنگ زده و به تحم یلیتخ ات یو معجزات و روا

 زیدانشمندان مؤمن ن یطوری که امروز حتبه افتیبه وراثت و تلقین انتقال  زین یخراف یباورها
.کنندها را بازگو میآن یبه سادگ
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 تیحیمس یسایکلـ  هفتم فصل

 یل کلّـ تحوّ الف

مجلس و مجمع مشتق  یبه معن 1نیالت  «یِو »اِکلسیا یونانی «یِایاز کلمه »اگلز سایکل

منطقه »اگلزیا«  کی نیها و مجامع مؤمنبه گروه تیحیظهور مس  هیاست. در مراحل اول دهیگرد
و سازمان   الت یبدون آنکه تشک  د،یگردمفهوم می  هیآن ناح  انیحیجمع مس   کلمه  نیگفتند و از امی

 یفرهنگ یدر جامعه و فضا تیحیشد مس  حیتشر شتریطوری که پمورد نظر باشد. به یمشخص
را مطرح ساختند و   حیبه نام مس  یبخشبودند که انتظار نجات  انیهودی نیظهور کرد و ا انیهودی

شناختند. برخالف آنچه گزارش موعود می حیرا مس  یس یکه ع ودندب یانیهودی هیاول انیحیمس 
 یهرگز از رشد و توسعه مناسب میدر جامعه اورشل نینو نید کیصورت به تیحیشود مس می

 هیپا  ۲فراوان بودند، مانند سزارآ  انیکه غیرعبران  یدر مناطق  شتریب  زین  نیبرخوردار نبوده و در فلسط
جستجو  دی( باروسی)ت  هیقی( و فنهی)انطاک هیشرق را در سور هیگرفت و مراکز مهم مسیحیت اول

 . ۳کرد
 متعصب بودند و شعائر اریبس  یقوم انیهودیشد که  هیتوج هودی نیدر د یقیکتاب تحق در

  

 
1- Egglesia , Ecclesia   2- Caesarea 

و درک   لیدارد. از نظر سهولت تحل ی شود که صورت تکرارمی  هی از مطالب تک یفصل به برخ ن یدر ا ـ۳
 .دیگرد یتکرار ضرور ن یموضوع ا
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شعائر  نیپوشی از اوجه حاضر به چشمهیچبود که به ختهیآنان چنان با هم در آم یو مذهب یمل 
  نی. در چنیداشت تا ملّ یهای مذهبشهیر شتریبا دولت روم، ب انیهودی یشدند. برخوردهانمی

 یتلق رهیرا گناه کب گریدانست و امتزاج با اقوام د خدا می  دهیکه خود را قوم برگز یقوم متعصب
  یدارا نید نیخصوص اگر اامکان نداشت، به تیحینام مس به ینیمستقل و نو نیکرد، رشد دمی

های آن دوران به این و گزارش ات یروا قیدق یباشد. با بررس زین یو همگان یهای جهانجنبه
 انیحیشده و مس برداشت نمی هودی نیاز د یمجزا ینیدر آغاز د تیحیکه مس  میرسمی جهینت
شود که می  دیتأک دیاند. در رساالت مختلف عهد جددادهمی لیتشک انیحیـ مس  یهودیرا  هیاول

 دیشود که مؤنسبت داده می  یس یبه ع  یانات یب  یدانستند، حتمی  یهودیخود را    یس یبه ع  نیمؤمن
 میمستق نیمحقق تی. اکثر1قوم است نیا یدگیو اعتقادش به برگز انیهودیطع او به قا یوابستگ

 یس ییهود، ع عتیبودند که با اعتقاد به شر یانیهودی هیاول انیحیکه مس اند رفتهیو غیرمستقیم پذ
 .دانستندموعود می حیرا مس 

 نیتوان اولکه به حق می ردیگمی جهینت قات یتحق نیآخر لیو تحل هیپس از تجز کوستر
 یهودی هیاول نیغلّبَی مُهمه رایمشخص کرد ز یحیـ مس  یهودیرا با اصطالح  یحیجامعه مس 

( تعلق نی)خارج از فلسط اسپوراید انیهودیاز آنان مانند برنابا و پاولوس به  یبودند، اگرچه بعض
و اشارات و تصورات  میمفاه  هیو پا هیما هود ی نید ات یهمین جهت کتاب مقدس و الهداشتند. به

 طیکه در مح یو اجتماع یهای اخالقداد و دستورالعملمی لیآنان را تشک ینیو مقوالت د
 یو وابستگ یوفادار یاعتبار داشت... حت زین انیحیمس  یشکل گرفته بود برا انیهودی یفرهنگ
پاولوس و  نیاست که ب یردهای آن برخوشد و نشانهمی دهیگروه د نیا رد زین هودی عتیبه شر

 انیپاولوس و یهودائ  نیای که ب مبارزه  نیدرباره واجب بودن ختنه رخ داد، همچن  میاورشل  انیحیمس 
پاولوس رخنه کرده بودند ـ آغاز   روانیصورت موعظه گران دوره گرد در جمع پغالطه ـ که به

مورد  انیحیـ مس  یهودی نی(، به عنوان برادران ناراست، ا۴/۲ان )یخصوص در غالط شد به
شوند ذکر می یانیحیـ مس  یهودیپاولوس  نیمخالف زین انیی قرنتاند. در نامهشماتت قرار گرفته

 . ۲۲/۱۱ ۲مند. قرنامی میو از تخمه ابراه یلیو اسرائ یکه خود را با غرور، عبر
و شعائر کتاب مقدس،   عتیشر  یمعتقد بودند که اجرا  انیحیـ مس   یهودی:  سدیونکوستر می

 نیا دینبا ح،یعالم است و با اعتقاد به مس  یطانیش یروهایدر برابر ن تیبشر یبرا نیتنها تضم
  لهیوس

 
تا منسوخ کنم،  ام  امدهیفرستاده شده است، ن  لیفرزندان اسرائ  تیهدا  یکه: او برا  یسیسخنان منتسب به ع ـ۱

به   شتریکه پ یگری... و اشارات فراوان دهودیهای ن ی فقط در سرزم ونیحوار تی، مأمورهاسه یاو در کن میتعل
 .مورد بحث قرار خواهد گرفت  یدر صفحات آت  ایها اشاره شده و آن
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. 1ساختندآن را مطرح می  اجیکه از نظر احت  عتیبه شر  مانیها نه فقط به خاطر ااز دست داد. آن  را

 یاصل تیمرکز یتواند مدعو صیون نمی میکند که اورشلاعالم می انیاما پاولوس در نامه غالط 
 هبلک ست،ین دهیبه قوم برگز انیحییهود ضامن تعلق مس  عتیباشد و شر انیحیمس  یو نمونه برا

( حیبه مس  مانیکه فرزند خدا نشده )در ا یاست که از انسان تا زمان یو زندانبان لَلِهچون  عتیشر
 ان،یهودیی مردم، زمان همه نیدر ا یکند، ولمحبوس است، محافظت می عتیو در زندان شر

هم   زها را اکه آن یقانون رایشوند، زمی دهیغالمان، مردان، زنان... مُبَدّل به قوم برگز ان،یونانی
 . ۱/۴ـ ۱۱و  ۲۱/۳ـ۲۸نسخ شده است  رد،کجدا می

نبوده، در درک   هودی نیاز د ییمستقل و مجزا نیاصوالً د هیاول تیحیتوجه به این اصل که مس 
موضوع  نیاست. متأسفانه ا تیقابل اهم اریبس  سایتشکل کل خیو تار یادیحوادث بن هیو توج
 نتوامی  تیواقع  نیقرار نگرفته است. با در نظر گرفتن ا  نیمورد نظر محقق  دیآنگونه که با  یاساس

و  ستین انیحیاز مس  یگونه نامآن دوران هیچ  ات یمشکل پرداخت که چرا در ادب نیبه حل ا
که   یانیحیـ مس   یهودیشود.  نمی  افتی  سهیمجزا از معبد و کن  یالت یتشک  ایو    سایاز کل  یاثرچیه
 نیتدوافتادند و نه ای میسهیمعبد و کن  جادیبودند نه به فکر ا  بندیپا  انیهودیمعتقدات و شعائر  به

دهه پس از ظهور  نیدانستند. در کتاب اَعمال رسوالن، چندمی یرا ضرور یکتاب و کانن مذهب
و   ردندکپس از مرگ او در معبد یهودیان اجتماع می حیمس  روانیشود که پگزارش می تیحیمس 

نان پاره  حیمس  ادیهای خود به دور هم جمع شده و به در خانه نیها همچنخواندند. آندعا می
وجود داشت    یگروه، نه سلسله مراتب  نیا  نینمودند، در ببا هم طعام صرف می  ت یمیو با صم  دهکر

  ،۱۲/۵،  ۳۲/۴،  ۱/۳،  ۴۶/۲،  ۴۳/۲،  ۱/۲،  ۱۳/۱بردند  سر می  هها برادرانه باهم بو آن  الت یو نه تشک
۴۲/۵ . 

وجود دارد که   میدر جامعه اورشل انیحیدرباره رشد مس  یکتاب اَعمال رسوالن گزارش در
 یبرا نیدانست که اغلب مؤمن وّیلتوان اثر افراط و غُو آن را می ستیوجه قابل اعتماد نهیچبه

که  ۴۱/۲شوند. گزارش  ناخودآگاه به آن متوسل می  یحت  یگاه  شیمهم جلوه دادن معتقدات خو
و چند روز بعد پنج هزار اند  دهیگرو  تیحیبه مس   میاورشل  انیهود یروز سه هزار نفر از    ک یفقط در  

ه تعداد ک می(، از اغراق هم فراتر رفته است. اگر توجه کن۴/۴اند!! )آورده مانینفر فقط از مردان ا
 میاز آثار قد یارین در بس یاند و با وجود اچهارهزار نفر گزارش شده نیدر سراسر فلسط انینیاس
 

 
بلکه در   د،یگردنمی هیتوج دیمف یو اخالق یاجتماع ماتیصورت دستورات و تعلبه  نیشعائر د میدر قد ـ۱

 .کردمی یریشر جلوگ یروهایعمال قدرت نشد که از اِ ها رموز و اَسراری تصور میآن  یاجرا
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 انیحیبه مس   یالدیای در قرن اول ماشاره  نیکه کوچکتر  یـ در حال   میکنبرخورد میها  نام آنبه 
گونه که دهند. همان وفق می تیبا واقع انات یب نیتوان حدس زد که تا چه حدّ اـ می نشده است

نداشته و اصوالً به  یرشد قابل توجه نیدر فلسط تیحیآن است که مس  تیاشاره شد واقع شتریپ
و انتشار و توسعه آن در خارج از  افتهی تیکم هواز دوران پاولوس کم نینو نید کیعنوان 

 .است رفتهیفلسطین صورت پذ
گرفت که در قرن   جهیتوان نتعمل آمد میکه تاکنون به یلیو تحل هیدر نظر گرفتن تجز با
به اتکاء  نیاز محقق یوجود نداشته است. برخ یاثر تیحیمس  یسایکل الت یاز تشک یالدیاول م
های مانند ائوسبیوس و اشارات کتاب اَعمال رسوالن و نامه تیحیمس  هیهای پدران اولنوشته

از  شیپ یشده و حت لیهمان قرن اول تشک در یحیمس  یسایکه کل رندیگجه مییپاولوس نت
عدم   ایچون وجود  ست،ین یرفتنیپذ یمتعدد لیبه دال هینظر نیاست. ا افتهیقرن دوم توسعه 

وابسته به کانن  تِیحیمس  هیدر توج یالدیمتشکل در قرن اول م یشده و مبان تیتثب الت یتشک
باره است. در این تیقابل اهم اریشود بس نسبت داده می یسیکه به ع یتیحیو ارتباط آن با مس 

مسئله را حل شده  نیشده، ا انیکه تاکنون ب یبحث خواهد شد، هرچند با شرح لیبه تفص یکم
 توان برداشت کرد.می

مشخص   تیریبا مد  یمنظم مذهب  الت یتشک  یمعنبه  سایکل  کی  جادیا  یعامل برا  نیمهمتر
 نیدکتر ایکانن  کی( را وجود یآرشری)ه یبا سلسله مراتب ادار شرفتهیپو باألخره در مرحله 

مشخص، قادر   دیاصول عقا  نیا  هیبر پا  سایحال کل  نیدانست. در ا  دیشده با  تیو تثب  گرفته  شکل
 سایکل  یشواهد کانن کنون  یاست. آثار موجود و حت  دهیگرد  نیهای مختلف مؤمنئت یه  یبه رهبر

 یالدیاز آن دارد که در قرن اول م تیشده، حکا تیتثب تیحیکه قرنها پس از ظهور مس 
باره که در این ینیای وجود نداشته است. محققشده تیتثب دیاصول عقا نیچن کیوجه هیچبه

ضمن مباحث  نیقمحق نیاز ا یاند. به نظر برخرا اعالم نموده تیواقع نیاند اغلب اکرده یبررس

و کوستر را ـ که درباره  دت یدون، شم مزی، ج1هاوزر کنینمونه نظر و یاشاره شد. برا گرید

 یهسته مرکز ات ینظر نیکنم. امی بازگو اختصاربه ـ اند کرده قیه تحقیاول یساهایکل تیموقع
 . هنددهای موجود را مورد بحث قرار مییبررس

 یالدیرسد که ما در قرن اول ممی  جهیمشروح به این نت  لیو تحل  هیدون پس از تجز  مزیج
های مختلف  ئت یبلکه ه  م،یکن( برخورد نمییستولوژ ی)کر  سای مشخص کل  ی اصول اعتقاد  کیبه  

که در قرن دوم   لیاز اناج یاند. حتکه در حال شکل گرفتن بوده مینیبمتفاوت را می ات یبا نظر
  منتشر

 
1- A. Wickenhauser 
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باشد ـ   دیجد دکه شامل سراسر رساالت عه ـ مشخص و مشترک یمبنا کیتوان اند نمیشده
 یمبنا و اصول اعتقاد  کیبدون    رایرا بنا کرد، ز  سایکل  الت یآن تشک  هیدست آورد تا بتوان بر پابه

« اِکلسیااشتباه کرد که اصطالح » دی. نبا1ابدیتوانسته تحقق امروز نمی یبه معن سایمشخص، کل

در نظر   یحیمس نیها و مجامع مؤمنمفهوم گروه «اِکلسیاو از » ستین کسانی یکنون یسایلبا ک
 :سندینومی دت یهاوزر و شم کنیبوده است. و
کانن از رساالت مقدس و   کی یخود، دارا تیروز موجود نیاز اول تیحیمس یسایکل»

 باشد«.  می  قیهمان عهد عت که بوده یالهام

 ق،یبه عهد عت تیحیو رهبران مس  سندگانیبرداشت را، استناد نو نیمهم ا لیاز دال یکی
به این مجموعه به عنوان کتاب مقدس و   یحیمس  هیکنند و معتقدند که چون رهبران اولذکر می

  قت،یدر حق دیاند باکرده  اها بنگفته  نیاند و شواهد خود را بر اداشته مان یو گفته خدا ا یاله یوح
استنباط   یها فقط برانکته جالب آن است که آن  یدانست، ول  تیحیمس   هیاول  نآن رساالت را کان
 قیرساالت را مورد استفاده قرار دادند. نام عهد عت  نیا  یس یو تطبیق او با ع حیو اثبات ظهور مس 

توان حدس زد که در . میندآن را فراموش کرد یمحتوا یمقدس ماند، ول سندگانینو نیا یبرا
و عمل به آن را واجب   انستنددرا کالم خدا می  انیهودیرساالت مقدس    ان،یحیـ مس   یهودیابتدا  
در  زیمرحله ن نیاست )در ا هینظر نیا دیها با پاولوس مؤهای آنشمردند. مبارزات و مخالفتمی

شکل  یهودیریغ تیحیشکل نگرفت(. پس از آنکه مس  یمستقل الت یکنار معبد یهودیان تشک
 تیشدند که ماه  یمسیح معتبر شناخته و مدعرا فقط از نظر مُعَرّفی عیسی  قیها عهد عتگرفت آن

 یس یبینی در ظهور عپیش نیمسیح بوده و چون اگویی ظهور عیسیپیش  قیعهد عت قتیو حق
، ۱/۱۰، عبرا ۳۹/۵ وحنای. دیرس انیبه پا قیعهد عت یدوران اعتبار وست،یپ قتیبه حق یناصر
 .۱۵/۳ موی، ت ۱/۷ـ ۴ انی، روم۲۱/۳غال 

. در ابدیمی لیبه تدریج تقل قیکه مراجعه به عهد عت مینیبمی هیدر آثار پدران اول قیبا تحق 
  ـ در   اندداز هرماس شبان می  شیآن را چهل سال پ  میتنظ  ختاری  شمیدت   ـ کهنامه اول کلمنس  

 انیحیبا مس  قیاشاره شده و از نظر او خداوند به وسیله عهد عت قعتی عهدبه  مورد صد  حدود
کتاب  نیاما در آثار او از ا امدنرا مقدس می قیهرچند عهد عت وسیگنات ی. ادیگویسخن م

 گفتارِ  نیشده، او معتقد است: ا هیتک قیگیری نشده و فقط در دو جا به پند و امثال عهد عتبهره
را  اءیکند: انبمی هیتوص یمسیح مجسم شده است، او حتسیو در شکل عی افتهی تیخدا، جسم

  دیداردوست ب

 
 .ستین  لیبه تفص   اجیاست احت  دهیمطرح گرد  یمتعدد  نیمحقق  اتیبحث شده و نظر  شتریباره پچون در این  ـ۱
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 قیای به عهد عتاشاره چیاند. هرماس هم هگویی کردهرا پیش یس یها هم، ظهور عآن  چون 
را غلط  یاوامر و اراده خدا و دستورات موس ان یهودیکه نشان دهد  ندکمی ی. برنابا سعکندنمی

 . .وجود نداشته است میقد ثاقیو م قیاند و اصوالً عهد عتدرک کرده
وجود نداشته و انتقال  ی: در دوران رسوالن نوشته و کتابسندینومی دت یهاوزر و شم ویکن

و  ترفیسینه ضعبهنسبت انتقال سینه میشوبوده و هرقدر از دوران رسوالن دور می جیرا یشفاه
که زمان   رفتیپذ دیشود. اما بامی شتریاو ب ونیو حوار یس یشامل کلمات ع ییهاتوجه به نوشته

ها اغلب آن  رایاند، زاعتبار مطلق یافته  قیها در کنار عهد عتنوشته  نیگذشته است تا ا  یدرازبس  
بتدا به هم از ا  لیهمین دلشدند، بهمی  میتنظ  یهای مشخصئتیه  یبودند و برا  یرساالت موضع

 های پاولوس درنشد. اگر از ابتدا نامه  یها همگانها نپرداختند و اعتبار آنآن  یضبط و ثبت عموم
 ایهای پاولوس مفقود از نامه ینه بخش  افت،یمی تیمرقس عموم لیانج ایشد وارد می کانن

ها مسلماً در دادند. آنمی رییدر اقتباس مطالب مرقس آن را تغ یو نه لوقا و مت دشمخدوش می
رساند که قصد می  نیهم ی ارائه دهند، ول یمتن بهتر و کاملتر ک یاند در نظر داشته رییتغ نیا

 مرقس نبودند.  لیانج یها قائل به تقدس و اعتبار قاطع و همگانخود آن 
 یهودی  یبرا  یاعتبار داشتند. مت  یخاص  ینیهای دئتیه  یکه شکل گرفتند ابتدا برا  یلیاناج

و  ایتالیا یلوقا برا ا،یتالیا یمرقس برا ر،یصغ یایآس ییوحنا برا ه،یو سور نیفلسط انیحیـ مس 
مصر.   یگرفته بوده ـ برابهره  کینوپتیس  لیتوماس ـ که از سه انج  یطهم یونان، انجیل قب  دیشا
بنا بر گفته ائوسبیوس از   1انیو شاگرد او به نام تات  امدنانجیل را خاطرات رسوالن می  نوسیوستی

 ۲تسارونایکند که نام آن را دمی میای تنظمجموعه ،یالدیم  ۱۷۰در حدود  لیچهار انج بیترک
رساله  ک ی را حذف کرده و به قول خود  لیاناجنیهای مخالف اگذارد. او بخشمی یهارمون ای

سازند هرچند هاوزر و شمیدت خاطر نشان می کنیوجود آورده است. وبه کنواختیو  کیهارمون
اند، در آن زمان شکل گرفته و مورد نظر بوده لیبر آن است که چهار انج لیتسارون دلایوجود د

 تیواقع نیه کار برده نشان از اها و جمالت بکه او در انتخاب بخش یدر ضمن روش آزاد یول
  ۱۸۶در حدود    رونوموسیرساالت قائل نبوده است. به گزارش ه  نیا  یبرا  یتقدس  انیدارد که تات 

 .کرده بوده است میتسارون تنظاید رینظ یاهم رساله یاهیانطاک ۳تئوفیلوس ،یالدیم
چارچوب  ک یاز قرن سوم  شیگرفت که تا پ جهیتوان نتمی لیو تحل هیتجز نیاز ا پس

 وجود نداشته تا تیحیبه نام کانن مس  انیحیهمه مس  سیو تقد رشیمشخص و معتبر و مورد پذ

  
  

 
1- Tatian  2- Diatessaron   3- Theophilus 
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: در  سدینومنظم و معتبر بنا گردد. کوستر می  الت یتشک  ک یمتشکل و    یسایکل  ک یآن  ی  هیپا  بر
که در  یهای کوچکئتیمشخص وجود نداشت و ه دیبا عقا یحیجامعه متشکل مس  کیآغاز، 
 .شده بودند تیتثب الت ین و نه تشکوَدَمُ دیعقا یدارا نهها اشاره شده و انطاکیه به آن میاورشل

سران آن  نیاز اول دیآغاز شد و پاولوس را با یحیغین قرن اول مس لّبَکه توسط مُ یجنبش 
 سایصورت کلبا تعلیمات خاص به یاسقف الت یتشک کیتوانست صورت وجه نمیهیچدانست، به

 نیدر ب ی . در آغاز حتردیگشکل می یالت یتشک نیرفته چنداشته باشد. تازه در قرن دوم رفته
 نیتازه ا ۲کینیراب یتِهودیو پس از شکل گرفتن  1بود امدهیوجود نبه  یکاننهم نظام  انیهودی

صورت  یکامالً مختلف طیمتفاوت و در شرا لیآن دوران با وسا یمذهب غات یشد. تبل تیکانن تثب
 غاتیمکتب واحدّ و کانن ثابت مناسب نبودند. صحنه تبل کیشکل گرفتن  یگرفت که برامی

 رقابت آزاد، در نیآفرتیموفق لیهمین جهت هم وساو به  کردمی قیرقابت آزاد را تشو یمذهب
های به قدرت   هیتک  ش،یبالغت، نما  ع،یعبارت بود از: هنر بد  غاتیتبل  لیصف جلو قرار داشت. وسا

 ... و شعائر یمیهای قدگیری از سنتچون سحر و معجزه، بهره عهیالطبمافوق
متفاوت ُمعَّرف  طیهای مختلف با شراگروه ،یالدی: »در قرن اول مردیگمی جهینت کوستر

ثابت نبود. آثار  ادیسازمان و بن کی لیوجه مناسب با تشکهیچبه بیترک نیشدند که ا تیحیمس 
دون،  لهاوار،یچون کوستر، ف ینیمحقق ات یبرداشت است«. از نظر نیا دیمؤ زیو مدارک موجود ن

 تیحیتا کانن مس  دیبه طول انجام یکه مدت دراز میریگمی جهی..... نتدت یشم ،هاوزر کنیو
 شکل

عامل  نی. عالوه بر ادیگرد تیتثب سایکل الت یآن تشک هیشد و سپس بر پا یو عموم گرفت
رساند از اثبات میرا به  سایکل  روانیپ  هیوجود دارد که خالف نظر  زین  یگریشواهد متعدد د  ،یانیبن

 :را نام برد ریتوان موارد زشواهد می نیجمله ا
 یآرشریـ موافق با ه دهیمنعکس گرد زین لیـ که اثر آن در انج هیاول انیحیتعلیمات مس  ـ۱

و  یالوقوع سلطنت اله. اوالً اعتقاد به ظهور قریبُستین سایکل یالت یو تشک یو نظام طبقات 
توان شواهد رساالت کانن می  گریهای پاولوس و دو نامه  لاناجی  در  ـ که)پاروسیا(    حیبازگشت مس 

که به  یانیحیساخت. مس می یرضروریرا غ ییسایکل الت یـ وجود تشک افتیآن  یبرا یتعددم
 یثابت الت یتشک جادیا یبرا یدر همان نسل پاولوس بودند، نه فرصت یانتظار آخرالزمان، حت

  همین جهت در اَعمال رسوالنبه دند،یدمی ت فایو تشر الت یتشک نیا یبرا یداشتند و نه موجب

 
 مراجعه شود.   هودی نیدر د یقیـ به کتاب تحق۱
 .هایـ وابسته به رب۲ّ
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کردند تا برقرار شدن شدند و دعا میهای خود دور هم جمع میدر خانه انیحیاست که مس  آمده 
و سلسله  استیبا ر لیدر اناج  یس یباشند. ثانیاً از زبان ع حیمنتظر ظهور مس ،یمجمع برادر کی

( و مرقس ۱/۱۳ـ ۱۶، یوحنا )(۸/۲۳ـ۱۲، ۱۶/۲۰ـ۲۶، ۱/۱۸) یمراتب مخالفت شده است، در مت
داده   میگردد و به طرق مختلف تعلمی  یو نظام هیرآرشی نف  استی(، صریحاً ر۳۵/۹،  ۴۴-۴۲/۱۰)

است بزرگ  لیو حکومت کند، اما آنکه ما استیر یگریبر د دیاز شما نبا کیچیشود که همی
ی و حاکم برا ریتوان شاه و امچگونه می یبرداشت نیغالم و خادم همه گردد. با چن دید باباش
 ییسایکل  الت یو امارت را ـ که از اصول مسلم تشک  استیوجود آورد و سلسله مراتب و ربه  سایکل

را  مات یتعل نیاثر ا میقرن اول و دوم بنگر یحیمس  ات یاست ـ تحقق داد؟ اگر به رساالت و ادب
 .مینیبها به وضوح میدر آن 

 یهمگان الت یتشک سیمتفاوت اجازه تأس ات یهای مختلف با نظروجود مکاتب و گروه ـ ۲
به مراتب  هیاختالفات اول ت،یحیخصوص در مس داد، بهنمی تیحیمس  یعموم یسایرا به نام کل

 شتریبروز اختالفات ب ،یبه علت مشخص نبودن معتقدات اصول را،یبوده ز گرید انیاز اد شیب
پاولوس، طرفداران کفاس و طرفداران آپولوس   روانیپ  هیاول  یبر تضادها   عالوهامکان داشته است.  

 یبه فرق مختلف یالدیدر قرن دوم م یهودیریغ انیحیو مس  انیحیـ مس  یهودیو اختالفات 
و نفرت مُبَدّل شده بوده است  نهیتوأم با ک یدشمنبه هاآن یدتیکه اختالف عق مینکبرخورد می

زمان مکتب  نیدر هم ـاشاره شده است  شتریپ ونیمارک روانیو پ یعرفان تیحیـ به مکتب مس 
 ۲به نام مونتانوس ریصغ یایاز آس یمرد ،یالدیم ۱۵۷. در حدود سال ابدیتوسعه می 1سمیمونتان

پردازد که به نام خود او معروف شده و طرفداران ای میفرقه سیبه تأس ایگیراز فَای هیدر قر
گزارش  ۳الیمیو ماکس  الیسکیهای پربه نام ییهارا زن ونتانوسم دانیمر نی. اولابدیمی یادیز

 وستیاین فرقه پمعروف به انِیطوری که ترتولاو افزوده شد به روانیاند، بعداً به سرعت بر پداده
خصوص در  ( و به یالدیم ۲۰۷را آغاز کرد )سال  سایکل لیدر حال تشک تیو مبارزه با روحان

 .مؤثر واقع شد اریبس  وافکار ا انیکارتاژ، موطن ترتول
تورات را ارائه  یاهای خلسهیدانست و نقش نبقدرت خاص می یخود را دارا مونتانوس

شدن،  یحیآپولو بود و پس از مس  نید نیاز کاهن یکی ت،یحیبه مس  دنیاز گرو شی. او پاددمی
وارد ساخت. او اغلب در عالم خلسه تظاهر اتصال با  زین تیحیمس  نیهای سابق را در دبرداشت

 در گور بودند و ات یمعتقد به حها ستیپرداخت. مونتانمی یکرد و به افاضات روحانمی حیمس 

  
  

 
1- Montanism   2- Montanus   3- Maximilla, Priscilla 
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 تیحیاز شعائر مس  زیرا ن اضتیقرار داشت. روزه گرفتن و ر ینیزنان در شمار دستورات د حجاب 
کردند و خود با ارواح تماس حاصل می ال یو در حالت روزه به خلسه فرو رفته و به خ انستنددمی

ظاهر خواهد شد،   حیمس   یکرد که به زودنمودند. مونتانوس تصور میگویی میبینی و پیشروشن
در  حیتا مس  ندیتجمع نما 1به نام پپوزا یود جدا شوند و در محلاز زنان خ روانشیلذا دستور داد پ

 نوس،یبوده است. آوگوست  ستیمونتان  زیاسقف روم ن  ان،یجا از آسمان نزول کند. به نوشته ترتولآن
 نیا شرفتیو سخت، تازه در قرن پنجم توانست از پ ریگیپس از مبارزات پ سایمعروف کل سیقد

های  ی فرقهقرن چهارم به بعد سبب شد که تقریباً همه یسایکند. قدرت کل یریجلوگ فرقه
 نیاز هم یرفت، ول انیاز م زیها ننابود شوند. هرچند بعدها آثار آن یکم متوقف و حتمخالف کم

ق، مُعَرّف رُفََت  نیحدس زد. هم  هیق کامل را در قرون اولرُفَتوان وجود َتهای به جا مانده میگزارش
 .است هیاول تیحیمس  یرهبر الت یتشک تیشکل و تثبعدم ت 
  لیای است که در انجخود جمله تیحقان هیتوج یبرا سایمهم کل یزهایاز دستاو یکی ـ۳

 میگوشمعون پسر یونا، به تو می ی: »ادیگوشود که به پطروس مینقل می یس یاز زبان ع یمت
هادس   یروهایکنم که نخود را بنا می  یسای، من کل۲سنگ سخت  نیو بر ا  یکه تو پطروس هست

ـ  ۱۸نخواهد شد« )  رهیشئول( هرگز بر آن چ  ای  یطانیش  یروهایمردگان و ن  یای)دن  نیریز  ی ایو دن
 سندهیص نوختَوجه ذکر نشده و فقط مُهیچبه گرید لیجمله در اناج نیا می(. اگر دقت کن۱۷/۱۶

جمله را   نیکه ااند  دهیرس جهیاند به این نتکرده  یباره بررسکه در این  ینیانجیل است. محقق  نیا
شده  ریمرقس تحق لیبه انجیل مرقس افزوده است تا پطروس را که در انج یرساله مت سندهینو

هم مجبور به تکرار  یمت سندهیخود نو یبوده که حت عیشا یها به حددر زبان زین ریتحق نیـ و ا
 .کند لیآن شده است ـ تجل

 تیموقع میبه تحک لیداشته و ما انیحیـ مس  یهودیبه  شیکه گرا یمت لیانج سندهینو
کند و  لیمرقس طرفدار پاولوس را تعد سندهینو د ید یمت لیتا در انج وشدکپطروس بوده می

  پطروس،

 
  شرفتیدر پ یامر تزلزل نی. البته ا افتیتحقق  اًاو و نه بعد اتیبینی مونتانوس نه در حپیشPepuza» »ـ۱

  سا ی. اگر سازش کلدیگرد نیمؤمن یموجب فراموش ادیوراثت و اعت یمجدداً پس از مدت  یوجود آورد ولفرقه به
  نیماندند. امی  دار یپا زیها حتى تاکنون نفرقه  نیاز ا ی اریبا دولت روم و استفاده از قدرت حکومت نبود بس

در انتظار   زین انیحیـ مس یهودیاست.  تیحیمس رینظ یانیبردن به علل تداوم ادپی ینشانه برا نیبهتر
  سم ینشد. طرح مونتان نید نیموجب اضمحالل ا زیعدم تحقق آن ن یالوقوع »پاروسیا« بودند، ولقریبُ

 داده شد.  صید تشخیمف زیخصوص از نظر توجه به این تشابه نبه
مفهوم   نیهم زیکفاس ن یصخره است و پطروس از آن مشتق شده، در عبر  یبه معن یونانیبه  «Petra» ـ۲

 .را دارد
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در اناجیل لقب شمعون از آغاز پطروس   میرا موجه سازد. اما اگر دقت کن  یمسیحیان عبران  رسوِل 
ملقب   مون،یشده بوده( س میبه این زبان تنظ لی)که هر چهار انج یونانی لیبوده و او را در اناج

 او ندکبا شمعون برخورد می یس یبار که ع نیهم اول یمت لیدر انج یاند. حتردهبه پطروس نام بُ
فصل و   نیدر هم یمت لیدر انج یتر آنکه حتجالب  ی( ول۱۸/۴پطروس است )ملقب به  مونیس

و از   طانیش  ی: »دور شو ادیگوبه پطروس می یس یع ز،یآم  نیتحس   انات یب  نیچند جمله پس از ا
 ریآنچه در ضم رایز ،یمرا به سقوط بکشان یخواهو می یچشمم برو. تو مانع راه من هست شیپ

 . ۲۳/۱۶باشد« دارند می لیها به آن تماکه خواست خداست، بلکه آنچه انسان ستین آنتوست 

کند می دیبوده و او را به سقوط تهد یس یکه مانع راه ع یشرور طانیچگونه ممکن است ش
منع کند   نیشود تا هر چه را او در زم  هیآسمان به او هد  یدهایقرار گرفته کل  یس یع  یسایکل  هیپا

در جمالت  یمرقس حت ۸و فصل   یمت ۱۶بخش از فصل  نیممنوع گردد؟ اتفاقاً ا زیدر آسمان ن
پطروس وارد متن  دییدر تأ یمت سندهیکه نو یبا هم شباهت دارند، مگر در همان جمالت  زین

ن و او بدون توجه به ایـ  به آن اشاره شد    زین  شتریکه پـ  است    سندهینو  یسادگ  نیساخته است. ا
 گریافزوده است. نکته جالب د تیرا به روا یجمله ناسازگار نیچن کیتناقض واضح و آشکار 

فصل    نیدر هم  یس یاست. از زبان ع  یس یع  انات یو ب  سندهیجمله مخالف هدف نو  نیآنکه اصوالً ا
 آمده:

تا آمدن پسر انسان را با جالل   اند،ستادهیا نجایکه اکنون در ا یاز کسان یبعض د ی»بدان
 ۲۸/۱۶نخواهند مرد.«  نندینب یپادشاه

است بر دوش پطروس  لیرا ما سایگردد کدام کلنسل باز می نیحال اگر خود او در هم
 اتیروا  نیکه در ا  میشود. اگر دقت کناستدالل از اصل متزلزل می  هیپا  تایبنا سازد؟ و نها  طانیش

 لیاعضاء آن را تشک  ونیکه روحان  یالت یتشک  یسایاست نه کل  نیمجمع مؤمن  «اِکلسیامقصود از »
 ییسایکل نیبه چن زین یمت لیانج سندهینو یدهند و نظام هیرآرشی بر آن حاکم است. حتمی

 .است دهیش یاندنمی
گزارش  یاست که درباره یعقوب برادر عیس  یات یروا سایکل سندگانیاز شواهد نو گرید ـ۴

 ح،یعادل پس از مصلوب شدن مس  عقوب یمعروف به  یس یبرادر ع ات یروا نیشود. بنابر امی
اعدام  زین وسفوسیگذاشته است.  هیرا پا میاورشل یسایرا به عهده گرفته و کل انیحیمس  یرهبر

 چیه میرساالت کانن مراجعه کنکرده است. اگر به دییتأ میدست کاهن اعظم اورشلیعقوب را به
 یسیحال شاگردان عکه شرح  خصوص در اَعمال رسوالن ـنشده و به  عقوب ی  یای به رهبراشاره

مَُعرّفی  میاورشل انیحیمس یاست ـ پطروس سخنگو یس یپس از مرگ ع انیحیمس  جامعه و
و  سایکل جادیاست و نه ا یسخن استیو ر یشود و نه یعقوب. در مورد او هم نه از رهبرمی

  الت یتشک
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او  یبرا یبُرده شده، بدون آنکه حت نام عقوب یاز  هیفقط در حاش زیهای پاولوس ندر نامه یروحان
  .۷/۱۵ ۱گردد. قر تیای روابرجسته تیموقع

شکل  حیمس  الدیقرن پس از م کیچهارگانه است که  لیجالبتر از همه مطالب اناج یول
 ۴۶/۱۲ یسازند )متاعتبار میصریحاً برادران و اقوام او را بی ،یس یها از زبان عاند و در آنگرفته

 وانهیو د  ضینداشتند و او را مر  مانیبه او ا  یس یشود که اقوام عمی  دی(، و حتى تأک۳۱/۳، مرقس  
اند. او را از ناصره طرد کرده  یس ی( و برادران ع۳/۷ وحنای، ۴/ ۱۶، لوقا ۲۱/۳پنداشتند )مرقس می

 تیاز اقوام و برادران او حضور نداشتند و در دوران فعال  کیچیه  ،یس یدر زمان مصلوب ساختن ع
ز افکارش کردند و انمی  یاو را همراه  یس یبرادران ع  چگاهیو موعظه هم ه  میتعال  انیو ب  یو رهبر

را به عهده گرفته و   انیحیمس  یعادل رهبر عقوب ی. حال چگونه ممکن است افتندینمی یآگاه
 .کند؟ یگذاررا پایه میاورشل یسایکل

 سایو معبد و کل  یحیو مس   هودی  تیخود به قرابت روحان  هیاثبات نظر  یبرا  سایکل  سندگانینو
را برپا  سایسیناگوگ و معبد، کل یبه جا انیهودیاز  تیبه تبع زین انیحیکه مس  نندکاشاره می

  ا یها نقش شود که بر سر در آناشاره می هیاول یساهایبه کل نیارائه شاهد همچن یداشتند. برا
 حیبود. صح الت یدو تشک نیو وحدت ا سهیو کن سایدو زن وجود داشت که نشان کل سمهمج

  هود ی نیکردند قرابت با دمی یها سعآن تیحیمس  یسایو کل تیروحان لیاست که پس از تشک
 هیوجود نداشت. در مراحل اول  انیاد  نیا  نیب  یگونه قرابت و وحدت در اصل هیچ  یرا ارائه دهند ول

، پس (داده شد حیتوض شتری)پ ردندکاستفاده می میها و معبد اورشلسهیکن از انیحیـ مس  یهودی
ها به دور در خانه   ازیو نماز و ن  یدعاخوان  یها برابسته شد آن  انیحیمس   یها به روسهیاز آنکه کن

ها نه تنها تجمع نگونهیکردند. نشان اجمعی عبادت میشدند و با دعا و طعام دستههم جمع می 
 یو تعلیمات دوازده حوار  داکه یوجود دارد و در د  یهای پاولوس به روشندر اَعمال رسوالن و نامه

 یالدیتا قرن چهارم م  ییگردهما  نگونهیذکر شده که آثار ا  یتجمعات خانگ  نیا  یبرا  ییها، برنامه
ها تجمع  ها در خانه طوری که از رهبانان قرن چهارم هم گزارش شده، آنشود. بهمشاهده می  زین

به   نیکردند و همچنهم مراسم شام مقدس اجرا می  یو گاه یرا با آداب دعاخوان  یمگانو شام ه
 یمراسم ُمعَرّف عادت  نیپرداختند. اها میدر خانه یو شامگاه یصبحگاه جمعیدسته یدعاها

دستور صادر   سایرواج داشته است. در قرن چهارم از طرف کل انیحیمس  نیدر ب میاست که از قد
 نیشد. همکون« ممنوع اعالم میای»د ا یبدون حضور اسقف و  یخانگ ی اهاشد که طبق آن دع

 .کندمی دییرا تأ یهای خانگمجمع نیدستور وجود ا
 یشباهت ندارد. معبد محل تقدیم قربان سایبه کل سهیمعبد و کن یاصوالً فضا ن،یبر ا عالوه
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که   یهای مختلف، در حالیو دعاخوان ینیکتاب مقدس و آموزش د میمحل تعل سهیو کن بوده 
اقوام  نیدر ب ییسایکل یتِ حیاند. چون مس کردهاعالم می تیحیو مس  حیم مس را تجّس سایکل
 یهودیریهای غاز فرهنگ  زیو آداب و رسوم آن ن  نییشکل گرفته آ  نیو خارج از فلسط  یهودیریغ

شعائر   که  دید  میخواه  تیحیهای مس شهیشباهت ندارد. در شرح ر  یهودیاقتباس شده و به شعائر  
سرچشمه گرفته است.  یهرپرستو مِ سمیترائیم نِیخصوص دو به یونانیو  یاز معابد روم سایکل
آن دوران  هودی تیاز روحان ت،یروحان ای سایدهنده کلکننده و نظمعامل تعیین نیمهمتر یحت
  یحال راند دبوده یمراسم قربان یخصوص رهبرشعائر و به یها مأمور اجراآن راینگرفته، ز شهیر

 انیاد  نیکه کاهن  یرابط و واسط خدا و انسان است، همان مقام  ت،یحیمس   یسایدر کل  یکه روحان
اند کرده  یسع  تیحیمس   هیاول  ات یگذاران ادبو پایه  حیمس   نید  تیاند. روحاندارا بوده  یونانیو    یروم

مرحله و کمال  نیرا آخر تیحیارائه دهند و مس  هود ی نیرا با د نید نیارتباط قاطع و بالواسطه ا
 هودی نیوابسته به د یتیشخص ح،یتوجه شد مس شتریگونه که پهمان رایکنند، ز انیب هودی نید

دانستند. عالوه خود را وابسته به کتاب مقدس و دستورات آن می زین انیحیـ مس  یهودیبود و 
مقدس و  تاب و اشارات ک ات یگفتار و روا ح،یمس یس یوجود و اعتبار ع لیتنها شاهد و دل نیبر ا

و طرد  یآن نف یو رساالت مذهب نید نیاسرائیل ذکر شده است و اگر ابنی اءیهای انبییشگویپ
 .هددخود را از دست می یاصلی هیپا زین تیحیشود مس 
کند و در نمی قیتطب هودی نیبا د تیحیکه نه تنها اصول مس  دید میخواه میدقت کن اگر

و دشمنان خدا طرد  مبرانیپ نیبه عنوان قاتل انیهودیناسخ آن است و نه فقط  زیاغلب موارد ن
گذاران و رهبران آن تقریبًا شکل گرفته، پایه  تیروحان  الت یو تشک  سایکه کلاند، بلکه هنگامیشده

 ینام عبر  چیهبه  هیاول  یساهایها و سران و بزرگان کلاسقف  نیاند. ما در بنبوده  یهودی  کیچیه
 وس،یزیونیاند، بلکه دهارون، اسحق... نام نداشته عقوب،یها از آن  ک یچیو ه میکنبرخورد نمی

 رونوموس،یه نوس،یساتورن وس،یسراپیون، مرکور توس،یهراکل وس،یس یآفرود س،یناریآپول
روم و  یریو قهرمانان و اصطالحات اساط  انیخدا یاز اسام شتریهرماس... بوده، که ب گنس،یاور

 اند.اقتباس شده ونانی
 شتریب ،یو عموم یی جهانو با هسته یصورت کنونبه تیحیمس  دی د میکه خواهطوری به

فرقه  کیرا به طور قاطع از شکل  تیحیپاولوس است که مس  ات یها و نظرمرهون برداشت
رشد و توسعه ی نهیتساهل و سازش با قدرت فائقه آن زمان، زم میخارج ساخت و با تعل یهودی

فراهم ساخت. با وجود آنکه پاولوس  یونانیـ  یو فرهنگ و تمدن روم یورا در دامان امپراتآن ر
و  یکانن الت یاو نه به تشک یکرد، ولخود می یتحت رهبر یحیهای مسئتیدر اتفاق ه یسع
 یآرشریه
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داد و برخالف آنچه   یمیدستور و تعل ی کرد و نه حت یتیباره فعالنظر داشت، نه در این تیحیمس 
اشاره  شتری« ـ همانطور که پاِکلسیاکنند مقصود او از اصطالح »ادعا می سایکل نیاز محقق یبرخ

 .هر منطقه بوده است یحیهای مس ئت یشد ـ ه
 یمعن. اوالً بهمیابیدر می  «اِکلسیااصطالح »  یهای پاولوس چند مفهوم را برانامه  یبررس  در

 حیاست تا پسران او، در مس  دهیاز خلقت عالم برگز شیرا پ انیحیخداوند مس . «حیبدن مس »
، (۱/۱ـ  ۲۳ انیخود سر آنهاست )افسس  ح،یاو و مس  ی«اِکلسیاو » حندیها بدن مس گردند، آن

سر  حیشوند. مس مقدس خوانده می ح،یهستند که در اتحاد با مس  ینیخدا، همه مؤمن »اِکلسیا«ی
: سدینوو می  ندکمی  یرا معن  ا«یکلس اِی خود »بدن آن. او در مقدمه نامه  نیاست و مؤمن  «»اِکلسیا

 ح،یمس یس یکه در اتحاد با ع یبه همه آنان یعنیخدا که در شهر قرنتس است،  یا«یکلس اِبه »
از   کیگونه که هرو همان  حندیبدن مس   یهمه اعضا  نی(، مؤمن۲/۱  ۱اند... )قرمقدس خوانده شده

مشخص کرده   یکار  یرا برا  کیخداوند هر    زین  نیدر مجمع مؤمن  ستیافهیوظ   یاعضاء بدن دارا
 ایداد تا معجزه کنند و  یقدرت به گروه نیسوم معلمین، همچن ها،یاست. اول رسوالن، دوم نب

مختلف قدرت . باألخره به افراد  ندینما  ت یریمد  ایشتابند و    گرانیرا شفا دهند و به مدد د  هایماریب
به هم وابسته ساخت   یاعضاء را طور  نیخداوند ا  یمتنوع را داده است... ول  یتکلم و ترجمه زبانها

ست  اعضاء پَ یکامل برقرار باشد و حت یوجود نداشته و هماهنگ یگونه تضادها هیچ آن نیکه ب
نامه که  نی(. در ا۱۲/۱۲ـ ۲۷ ۱.. )قردیایوجود نبه یقرار داد تا ناهماهنگ تیمورد اهم شتریرا ب
 ست،ین ییسایاز نظام کل یاثر چیبرعکس ه اننددآن را آغاز توجه به سلسله مراتب می یبرخ

همان   یترین استعداد، داراپست  یمختلف است ول بندی مَُعرّف استعدادهایِمیتقس  نیبلکه ا
نظام   خالفرسوالن و ماَعمال  ات یروا هیبرداشت شب نیاست. ا حهیقر نیباالتر تیارزش و اهم

ها و اختالفات یبند میو تقس  یبه طورکل یی بشرسخن از جامعه نجایهیرآرشی است. در ا
ها«، در خانه انیحی»تجمع مس  ی. ثانیاً »اِکلسیا« به معنییسایکل الت یاستعدادهاست نه تشک

مثال در نامه  یجا حاضر است. برادر آن زین یسیشوند عبه دور هم جمع می نیهرگاه مؤمن
 دیشود سالم برسانمی لیتشک 1و آکیال  الیسکیکه در خانه پر «ییایکلس اِ: به »سدینوان مییروم

 . ۳/۱۶ـ۵

از  یاثر یالدیدر قرن اول م نیقیگرفت که به طور  جهیتوان نتفشرده می لیتحل نیاز ا 
مسئله   نیا  یگریصورت دبه  سایکل  نیاز محقق  یبرخ  ینبوده است ول  یحیمس   ییسایکل  الت یتشک

 رایرا دستور داده بوده، ز سایکل جادیشخصاً ا یس یهستند که ع یها مدعکنند. آنرا مطرح می
  سایکل

 
1- Aquila 
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  یکه نمونه دیرا برگز یابتدا دوازده حوار یس یشده است. ع یانگذاریاز جانب خدا بنمستقیماً  
 نیو فرد اول در ب  سایکل  هیو پا  ربنایو سپس پطروس را به عنوان سنگ ز  اشندبمی  سایکل  یرهبر
که به نوشته اَعمال رسوالن   یـ زمان  یالدیم  ۴۸در سال    سایکل  لیکنس   نیکرد. اول  نییتع  ونیحوار

 شده است. لیتشک ( ـ۱/۱۵ـ۲۰جمع شدند ) میدر اورشل تیحیمس  سران
با  زینو مطرح ساخته و پس از رستاخ ثاقیم تیتثب یبرا یس یشام مقدس را ع ایشام فصح 

امت او  یو رهبر یس یادامه راه ع یاز روح خدا، آنان را برا ونیشباع حواراِالقُدُس و نزول روحُ
گرفته  شکل زین تیحیمس  یسایکل ،یس یهمین جهت از همان آغاز ظهور عآماده کرده است. به

رسوالن   نی. ا1است  ح«ی»دوران رسوالن مس  سایکل  لیی اول تشکده، مرحلهش  لیو به تدریج تکم

  هودا ی یاند. سپس به جاشده دهیبرگز یس یاند که دوازده نفر مستقیماً از جانب عچهارده نفر بوده
 نیدهم. چهاردندیرا برگز اسیمات  ون،یکرد ـ حوار یمطرود شد و خودکش  انتیـ که به علت خ

انتخاب شده است. در دوران رسوالن  یس یبه وسیله ع ییایمستقیماً در رو زیرسول، پاولوس ن
پس از  ینبوده، ول سایوجود کانن و کلبه یاجیو احتاند ادهدمی میصورت کتاب زنده تعلها بهآن

 اواخرمرحله که از    نیشده است. در ا  سیرسوالن تأس  مات یتعلی  هیو کانن بر پا  سایمرگ آنان کل
رسوالن   ندگانیکه نما  ۲ادامه داشته »پدران صاحب رسالت«  یالدیقرن اول تا اواسط قرن دوم م

ها تیشخص نیکردند. امی تیرا هدا تیحیمس یسایبودند کل یو مردان برجسته روحان
 یسایلرهبر ک وسیگنات یپدران ا نیا نِیاز مهمتر یکیرفتند. ها به شمار میاسقف شقراوالنیپ

 .به جا مانده است یکه از او آثار جالب ود،ب هیانطاک
 

 است یخیفاقد اعتبار تار تیروحان هیتوج

اسرائیل بنی  لهیهستند که به نشانه دوازده قب  یو شعائر  یگروه فرض  کی  یاوالً دوازده حوار
 یدیمد  یشوند همه مدتهابُرده می  نام  ونیحوار  نیها اکه در آن  یاند. ثانیاً رساالت بعداً مطرح شده

 نیحال اشرح دیدر کتاب اَعمال رسوالن ـ که با اند. دهیگرد نیتدو تیحیپس از ظهور مس 
سخن گفته شده است. کنسلمان   وحنایپطروس و    ،یس یدو شاگرد ع  تیباشدـ  فقط از فعال  ونیحوار

 :سدینومی ونیدرباره حوار
 دیبا یرا حتّ ی. دوازده حوارستدیقابل درک ن یخیهای تارتیصورت شخصبه  ونیحوار»
  نسل دهیا

 
 .یونانی Apostel = discipulus نیالت ـ۱

2- Die Apostolischen Vater 
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 کیصورت بود نسل اول را به  لیخود ما یخیدانست که در برداشت تار یحیمس سوم
قابل  یاهای تا اندازهتیاگر ما به شخص یمجسم سازد. حت وستهیمجموعه به هم پ

 انیرا با مرگ آنان به پا ون یشده، دوران حوار یپطروس، پاولوس و یعقوب متک صیتشخ
نقش یعقوب   رایز افت،ی میدست نخواه یعموم یضابطه کیباز هم به  میبدان دهیرس

. از  میندار یگونه اطالعهیچ نیپطروس در خارج از فلسط تیمحدود است و درباره اهم
 .«آوردنمی وجود به  خاص را یمقطع سایکل خیمرگ پاولوس در تار گریطرف د

 یحت  نیکنند. عالوه بر امی   انیچون کنسلمان بای  هینظر  شیکم و ب  زین  نیاز محقق  یاریبس 
 تیحیمس  یرسوالن و رهبران فرض نیا یبرا یهای جالب و قابل اعتمادتیشخص لیدر اناج

  خطاب کودن و نادان  ،یس یاشاره شد اغلب از زبان ع زین شتریطوری که پشود و بهارائه نمی
کننده با جان اوست و و معامله یسیاز آنان )یهودا( به گزارش انجیل، خائن به ع یکیشوند می
فروشد و سکه نقره( می ی)س یزیآممسخره یخود را به بها یاستاد و خداوندگار و منج ات یح

 طانیخواند ـ از طرف استاد، شرسوالن می نیاو را برتر سایها پطروس ـ که کلترین آنبرجسته
شتابد از شدت ترس و که خداوندگارش به استقبال مرگ میو هنگامی ردیگنام می ریضم رهیو ت 
را  شیبا رب و سرور خو یهمراه سوگند دروغ، یبا ادا یبا او را انکار و حت ییبن، سه بار آشناجُ
ی شاگردانش از ترس فرار دهد همهجان می بیصل یدر باال یسیکه عکند. هنگامیمی ینف

  انیآنچه بر تن دارد رها کرده و عر یداشت، حتدوست می اریکه بس  یو آن شاگرد جوان کنندمی
شاگردانش دچار اشتباه شده حدّ در انتخاب    نیخداوندگار تا ا  یس یع  ای(. آ۵۰/۱۴)مرقس    زدیگرمی

 خدا را داشتند؟ دهیقوم برگز یرهبر تیصالح ینوادر نیبود و اصوالً چن
و پس از او مطرح  ستیمربوط ن یس یمورد بحث قرار خواهد گرفت که به ع اًفصح بعد شام

 اتیآثار و ادب ل،یدال نیداده شد. عالوه بر ا حیتوض زیشده است. درباره انتخاب پطروس ن
عنوان به یس یکند. اگر پطروس از طرف عنمی  دییگذشته را تأ ی از ادعاها کیچیه تیحیمس 
شده بود، در کتاب اَعمال رسوالن ـ که از پطروس هم با  دهیبرگز تیحیمس  یسایگذار کلپایه

مستقیماً وابسته به  انیحیرا مس  سایباشد. اگر انتخاب کل یاثر یستیباشده ـ می ادی ادیاحترام ز
 سیتأس  ه،یپدران اول  یای وجود داشته باشد. حتدر رساالت کانن اشاره  ستیبامی  انستنددخدا می

به این   ساستیگذار نظام هیرآرشی کلکه خود پایه  وسیگنات یاند و انسبت نداده  درا به خداون  سایکل
 اً )بعد اندداً وابسته به خدا میکند. پاولوس که مقام خود را مستقیمنمی هیتک تیروحان یادعا
است و نه به وراثت و   یاست که نه به انتخاب متک یمطلق اریاخت ک ی یخواهد شد( مدع حیتشر

 هم یفرض ونیحوار گری. از دندیگزیبرنم زین ینیخود جانش  یاهمین جهت بربه
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 ینیجانش   نیانن چنکاز رساالت    کیچیو در ه  ستین  نیبر انتخاب جانش   یمبن  ینشان  نیکوچکتر 
 .مطرح نشده است

توجه کرد: در  نیتوان چنرا می سایکل لیکه در دست است تشک یبا استفاده از شواهد اما
شده و نه امکان آن وجود   افتی یمتشکل اثر یساینه از کل انیحیـ مس  یهودی نیو ب نیفلسط

 معتقدات و کانن انبه علت فقد ونانیتا  هیسور غیر یهودیِ داشته است. در مجامع مسیحیِ
های  ئتیقرن دوم فقط از ه  لیتا اوا  ت،یرشد روحان  یمناسب برا  طشرای  عدم  و  مضبوط  و  مشخص

تقریبًا   هی. نظرودشمشاهده می  یآثار  ردندگبرخوردار می  یو رهبر  تیریمتفرق که به تدریج از مد
شهر  نیدر ا انیحیاز مس  یرینرون ـ تعداد کث یدر روم ـ همزمان با امپراتور کهی عموم

و  ستین یعلم هیپا یوجه داراهیچاند، بهبوده یمتشکل یسایجامعه و کل یو دارا اند. ستهیزمی
ی است که جامعه تیواقع نیا د یاشاره شد ـ مؤ یبه برخ شتریکه پـ برعکس، دالیل موجود 

  ینموده و در زمان نرون و حت دیشروع به رشد و تزا یالدیقرن دوم م لیروم اوا انیحیمس 
 نشده بوده است. ییسایکل الت یتشک یها پس از مرگ پاولوس هنوز دارامدت 

(  ۱/۱) انیپیلیی ف( و نامه۱/۳ی اول تیموتائوس )( و نامه۲۸/۲۰در کتاب اَعمال رسوالن )
ها پس از پاولوس جمالت مدت  نیسخن گفته شده. عالوه بر آنکه ا ۲اکونهایو د 1هاسقفاز ا

های ئت یار و خدام هظّوحدت مقصود، نُ  بلیب  د ییو تأ  سایخود خبرگان کل  یاند به گواهشده  نیتدو
اصطالحات  نیاند و ارفتهمددکار مجامع به شمار می ن،یمرعَ و مُ وخیاست که در کنار ش یحیمس 

است که  وخیو ش نیمرعَ به کار برده نشده است. در اواخر قرن اول سخن از مُ یبه مفهوم کنون
بوده است. در  یعیو طب یافراد کامالً سنت نیا تیریعمال مد. اِدندیامنها را پرسبوتروس میآن

 صورت ارشدِ اند و اغلب بهبرخوردار بوده یاز احترام خاص نیو معمر وخیش یهمه ملل باستان نیب
اند. البته در را به عهده داشته  یهای مذهبتیجمع  ایو    لهیخانواده و قب  تیریو مد  تیت، هدایجمع

کرده است. در کتاب َاعمال می  یباز  ینقش مهم  یجاذبه و کشش روحان  ت،یشخص  تیارشد  نیا
زبان، هفت مددکار انتخاب  یونانی یِحیمس  به مستمندانِ یدگیرسو  یپرستار یرسوالن، برا

با آنچه   ی مددکاران به کل نیا فی(. وظا۱/۶-۳کون نام داده شده است )ایها دشود که به آن می
شود که استفان . در همان کتاب گزارش می۳شده تفاوت دارد  نییتع  اکونهاید  یبرا  سایامروز در کل

و به  ندکو موعظه می میو کرامت، تعل اریصاحب اخت رسوِل کیدر حدّ  یحت اکونهایاز د یکی
  قول

 
1- Episcope  2- Diacone 

 است. اصطالحات یشیداوطلبان شغل کش دیاز انجام تعم شیمرحله پ نیآخر یکنون یسایدر کل اگونید ـ۳

acolytes , deucones   و subdecones ها ذکر شده استوتروس بپرس ارانیدست یبرا زین. 
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( و باألخره هم ۸/۶پردازد )می میعظ ات یالقُدُس به انجام معجزات و آروحُ ضی: »پر از فسندهینو
 .۵۹/۷گردد« می دیشه

ها مجمع شیوخ  و پرسبوتروس ابدیتوسعه می زین یمذهب الت یتشک یحیبا رشد مجامع مس 
را اداره  نیمؤمن ئتیـ ه تندیریکونها ـ که خدمه دستگاه مدایکه با کمک د هنددمی لیرا تشک

که نام   نندیگزمجمع بر می  ریرا به عنوان مد  یخود ناظر  نیاز ب  خیی بعد، مشا. در مرحلهنندکمی
های شرق چون مصر  نیسرزم انِیحیابتدا در مجامع مس  یدارد. مقام اسقف  1سکوپوسیاپ ایاسقف 

 دیآو رساله هرماس برمی  نوسیوستیطوری که از نوشته  شکل گرفت و به  هیو سور  ریصغ  یایو آس
از  یکینشده بوده است. به غلط کلمنس را  تیدر روم تا اواسط قرن دوم تثب سکوپوسیمقام اپ

پاپ  نیاول ی جامعه روم را به عهده داشته است. او را حتّ ید که رهبربرنها نام میاسقف نیاول
سمت نبوده است.   نیا  یامروز مشخص شده که او دارا  ی(، ولیالدیم  ۹۰)در حدود  اند  دهیروم نام

 نیقرن پس از او تدو  میو در حدود ن  ست یی دوم کلمنس که متعلق به او نتصور از مفاد نامه  نیا
خصوص بهـ  تیحیگردد. با توسعه جامعه مس حاصل شده که در آن مقام اسقف مطرح می افتهی

 کی لیداشته ـ فکر تشک یسابقه طوالن یفرد یهایی که نظام سلطنت و رهبرنسرزمی در
 .شودمی تیتقو یو فرمانده یدستگاه رهبر

که در دهه اول قرن دوم   ساستیکل  شقراوالنیپ  نیاز اول  هیانطاک  انیحیرهبر مس   وسیگناتیا
 یمطرح ساخته و پس از آن در منطقه نیاسقف را در مجامع مؤمن یفرمانده ارات یاخت ،یالدیم
 یایو آس  هیبود که ابتدا در سور  ۲ینفوذ خود برقرار کرده است. او معتقد به نظام سلطنت اسقف  ریز

ها  و مقام آن ونندیحوار نانیها جانش اسقف وسیگنات یصغیر و بعدها در روم شکل گرفت. به نظر ا
 سایکل یو رهبر نیمؤمن مات یها مسئول تعلمنتقل شده است. آن شانیاز طرف رسوالن به ا

 یدارا حیمس یاز سو یندگیکه به نما ندیو مظهر خدا شیی خوجامعه باشند و چون سلطانِمی
االطاعه و دستوراتشان واجب ستندیها قابل عزل نهمین جهت اسقفبه اند. دهش اریسلطه و اخت

 ساینظارت داشته و از نفوذ فساد و بدعت و انحراف در کل  نیبر معتقدات مؤمن  دیها با. اسقف۳است
حافظ  الت یتشک کیصورت به تیرفته روحانسبب شد که رفته هینظر نیکنند. ا یریجلوگ

 یبه رستگار یابیدست یبرا انیحی. مس ردیشکل گ یمذهب و خبرگان اصول  نیمعتقدات مؤمن
کمال حاصل نخواهد شد.  وغی نیو بدون ا رندیرا به طور کامل برگردن گ حیمس  وغی یستیبامی

 صریحاً در هینظر نیا

  

 
1- Episcopat   2- Monarchische Episcopat 

 Kirchen Fuerst  نامندها را امراء و شاهزادگان میاسقف   سایدر کل ـ۳
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صورت خبرگان، جامعه که به حندیمس  ندهیاو نما ارانیشده است. اسقف و دست هیکه« توجداید» 
 .باشندکنند و مؤمنین موظف به اطاعت از آنان میمی تیهدا یرا به رستگار نیمؤمن

های اولواالمر صورت اسقفبه زیهای مختلف ننیرهبران مجامع سرزم وس،یگنات یا یپ در
به جاذبه و کشش   یمتک  شتریکه مقام خود را ب  هیرهبران اول  نیپرداختند. ا  یعمال نظر و رهبربه اِ

ها آن سایباشند که کلمی 1دست آورده بودند تا انتصاب و وکالت، همان پدران رسولبه یشخص

 یحیمس   هیهای اولئتینامد. از رهبران معروف همی  سایکل  هیبرجسته و پدران اول  یروحان  نرا مردا
رد را نام بُ سیپولراهیرهبر  اسیپاپ رنا،یکارپ رهبر اسمپولی ه،یرهبر انطاک وسیگنات یا : توانمی

دوران  نی. اتفاقاً در امیها اشاره کردبه آن شتریشود و ما پها نسبت داده میبه آن زین یکه آثار
همین جهت گردد. بهمی غیتبل زین هودی عتیاز شر ییدر حال شکل گرفتن است، جدا سایکه کل

 دستورات  از  ـ کهکفار(    ای)  یهودیریآزاد غ  یسایدوران را کل  نیا  یسایکل  زین  یحیمس   سندگانینو
 .۲دندیامناند ـ میآزاد شده هودی عتشری و تورات 
توسعه  زین ییسایبه تدریج شعائر کل ینید الت یتشک جادیو ا یی روحانل طبقهکُآغاز تشَ  با

برقرار   یدر مجامع مذهب  یو آداب و رسوم  فات یتشر  یونانیو    یو با اقتباس از مذاهب روم  ابدیمی
 عتیشر یبندگ دیاز ق ح،یبا توسل به مس یستیبای پاولوس میکه به گفته یانیحیگردد. مس می
بر  حیمس  وغیبه نام  سایاسارت را پاره کنند، مجدداً شعائر کل وغییهود آزاد گشته و  عائرو ش

بدون شعائر   تی. اصوالً روحاندیگرد  تیتثب  تیگردنشان استوار شد و وابسته به آن، حکومت روحان
وجود شعائر و دستورات و حدود   ،یگو الزمه تخصص و خبره  ستین  شیخو  تیقادر به حفظ موقع

ـ قادر به درک و   ونندی مورد روحان نیـ که در ا نیاست که فقط متخصصای دهیچیپ نیو قوان
هنوز   سایکل  لیدوران تشک  لینشد، در اوا  تیتثبباره  یکالبته    سایآنند. هیرآرشی کل  ریو تفس   هیتوج

به موعظه   ییسایکل  ای  ئتیبه ه  یدانستند و بدون وابستگمی  یس یع  میخود را رسول مستق  یگروه
ـ  بودند  یحیمس  فات یتشردوران جمع ساده و بی ادگاریرسوالن آزاد ـ که  نیاند، از اپرداختهمی
 .شده است ادی« »دیداکه درخصوص به

 تیبه علت فقدان کانن تثب  کپارچه،یو نظام    الت یای به تشکمنطقه  یساهایکل  لیوجود تما  با
 میدیطوری که دشود و بهنمی دهید یهمگان الت یتشک کیاز  یشده تا اواخر قرن دوم اثر

هد، دمی  حیترج  لیهای اناجرا بر نوشته  یشفاه  ات یقرن دوم هنوز روای  مهیدر ن  یکارپ حتپولی
 خاص مات یو تصم ات ینظر یای داراو هر اسقف و رهبر منطقهای ه یهمین جهت هم هر ناحبه

 
  

 
1- Apost. Vaeter    2- Gesetzfreie Heidenkirche 
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 یگذارپایه یمستقل یسایخود کانن و کل یزمان است که مارکیون برا نیباشد. در هممی خود
  ۱۵۵دوران )سال  نیعهده دارد. در همبه ینقش مهم تیحیمس  یسایکند که در تشکل کلمی

اند. در ردهنام بُ 1کتوسیاسقف روم را آن نی. اولردیگشکل می یسقفادر روم مقام  زی( نیالدیم

ها قرار دارد و در یریگمیدانند اسقف در مرکز تصمگذار آن میرا پایه وسیگنات یا هک یالت یتشک
اداره  یکه برا یطبقه روحان کیهنوز از  یکنند، ولمی تیفعال اکونهایها و دکنارش پرسبوتروس

است. تا اواخر   امدهیوجود نبه  ییجدا  یو مردم عاد  تیروحان  نیو ب  ستین  یشود اثر  تیترب  سایکل
 وجود دارد.  شینظام کم و ب نیدوم ا نقر

سازد که بر را مطرح می ینظام پولوتوس،یاسقف روم به نام ه ی الدیم ۲۰۰حدود سال  در
  یی طبقه خاص خودنما ک یبه شکل  تیروحان یول رد،یگقرار می یسلطنت اسقف ی همان مبنا

 اکونها،یها، داست که شامل پرسبوتروس ۲کلروس ای تینظام اسقف رهبر روحان نیکند. در امی
  ا ی ی دهنده مردم عاد میو تعل یطبقه هاد نیباشند. امی سای و خدام کل ۳تورهاکونها، لکایسوب د

( ـ که سکوپوسی)اپ  یمقام اسقف  سا،یکل  یحال سه ستون اصل  نیروند. در ابه شمار می  ۴ن«ی» پلب
که   ینواح یو کانن است. در برخ دیباشد ـ غسل تعممی تیروحان ایشامل اسقف و همراهان او 

اسقف متمرکز  کی اریکه قدرت در اختکردند هنگامیمی تیفعال مختلفچند اسقف در مناطق 
 ساهایو سرپرست کل کل افتی یبرتر گرانیکه بر د دندینام ۵اسقف اعظم ایشد او را ناظر گل 

  تی. اسقف روم که به ارشددندیناممی زیرشد ناَر و سَ ای ۶مات یپر نی. اسقف اعظم را همچندیگرد
ها مهم، ارشد اسقف  یاز شهرها  یدر برخ  می. در قدافتی  یشد مقام پاپ  رفتهیپذ  ایتالیهای ااسقف
 یمثال، شهرها یرفت. براها به شمار میاسقف خیکه در واقع ش دندیناممی ارشیرا پاتر

 غرب یسایدر کل ارشیبودند. مقام پاتر ارشیپاتر یدارا هیروم و انطاک ه،یقسطنطن ه،یدراسکن
 ۷نام کاتولیکوس  ارشیارامنه به پاتر  یسایاست. در کل  یشرق هنوز باق  یسایدر کل  یشد، ول  حذف
 اندداده

که  دندینامبه مفهوم پدر، می ۹پاترس ایشبان  یمعنبه ۸را در آغاز پاستور یحیمس  ونیروحان
 نیاضافه شده است. انتخاب ا گرینام هنوز هم به جا مانده و در کنار آن اصطالحات د نیا

ها در آغاز با دست  آن افزوده شد. آن  فات یبه تدریج بر تشر  یساده بود، ول  اریدر ابتدا بس   ونیروحان
 یص روحانهای پاولوس تشخّدر نامه یشدند. حتمی دهیر و دعا خواندن برگزسگذاشتن بر 

  

 
1- Anicetus    2- Klerus   3- Subdiakonen ـ Lektoren  

4- Plebes    5- Erzbischof = archbishop  6- Primate  
7- Catolicos   8-  Pastor  9- Patres  
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شد. بود، حاصل می  نیاز مؤمن یالقُدُس به برخه روحُطیّکه عَ  یتقدس و استعداد شخصی هیپا بر 
فرق مختلف مرسوم بوده است. از قرن چهارم   نیب میدست بر سر گذاشتن و خواندن دعا از قد

 . ابتداً امندنمی 1ونیناسیکه آن را ارد دیخاص برقرار گرد فات یتشر شیانتخاب کش  یبرا یالدیم

شده و   سیخاص تقد طیکند و سپس با شرا یرا ط  شیسال دوران آزما کیداوطلب  ستیبامی
اجازه   گریها دحال آن  نیشدند. در اوقف یهوه می  رهایگونه که نذ، همان۲گردد  حینذر و وقف مس 

شود می  دیهای پاولوس تأکدر نامه  یها تا قرن چهارم مرسوم نبود، حتشیازدواج ندارند. تجرد کش 
ازدواج کنند. در نامه تیطوس ـ از قول پاولوس به تیطوس ـ آمده:   ستیبامی  یحیکه رهبران مس 

اشخاص   دیکن. رهبران با  نییمجامع هر شهر تع  یبرا  ی»چنانچه شخصاً به تو دستور دادم رهبران
رهبران را به  نیباشند تا نتوان ا مانیفرزندان با ا یو صاحب زن و دارا شیآالو بی بیعبی

 .۵/۱ـ۷ «متهم ساخت یهرزگ
پروتستان  یسایدر کل یبرقرار است، ول کیکاتول یسایهنوز در کل ونیناسیجرد و اردت 

( از کلمه پرسبوتروس شی)کش  ۳ستریو پر ستیمجاز به ازدواج شده است. اصطالح پر شیکش 
مظهر و مُعَرّف   کیکاتول  یسایتوأم بود و کل  سمیس یبا کاتول  هیاول  یسایگرفته شده است. مفهوم کل

 ،یعموم یمعنبه یونانی در زبان  کیرفت. کاتولبه شمار می تیحیمس  الت یشکت نیبزرگتر
و  یحقوق همگان یمعتبر که دارا یسایتنها کل یعنی کیکاتول یسایو جامع است. کل یهمگان

کنند: امتناع از می فیتعر نیرا چن سمیس یکاتول سایبطالن است. در عرف کل رقابلیجامع و غ
 یو عرف  یالت یاز نظر تشک  سای( و کلحیمس   یسایکلاِ)  یبه مفهوم مذهب  سایکل  نیب  گذاشتن  اختالف

به  دیام یحیمس  هیهای اولئت یکه همعتقد است: هنگامی ۴شد(. کزمان سیکه بعد تأس ییسای)کل
به   دیها باکه جمع آن ـ دانستند  سایخود را تجسم کلها ئتیرا از دست دادند همان ه  ا«ی»پاروس

است. دون هم معتقد است: که  کیکاتول یسایکه همان کلـ مُبَدّل گردد  ۵یلیواحد انج یسایکل
شدن   یو سازمان  یالت یسرعت تشک  ادیبه »پاروسیا«، ازد  دیرنگ شدن امبا زوال و بی  سمیس یکاتول

 .ابدیتحقق می ،یدر قالب مشخص و جزم نیو تبلور و تمرکز اصول د ینیمجامع د
واحدّ نوشته و  یسایای درباره کلاست که رساله یرهبر روحان نیاسقف کارتاژ اول سیپریان

صورت است و فقط به  یی نجات و رستگارکه واسطه  دهینام  نیو مادر مؤمن  حیرا عروس مس   سایکل
 فقط دروغ سایاشته باشد. خارج از کلد تیتواند واقعمی کیکاتول هیتجز رقابلیواحدّ و غ یسایکل

  

 
1- Ordination    2- Priesterweihe   3- (Priest) ـ Priester   

4- Kaesemann   5ـ Una Sancta Apostolica 

 



237 
 

تیحیمس یسایکل  

از   کیچیه  سایبه راه راست. خارج از کل  ییو رهنما  ات یح  سای انحراف و ظلمت است و درون کل  و

آنها  سایو فقط درون کل ستندیارزش ن یدارا لیاناج ،یاصول اعتقاد ،یساکرامنتها، نظامات اسقف

شده،  یبندطبقه الت یتشک کی  قت یبلکه در حق ست،ین نیفقط جمع مؤمن سای. کلابندیارزش می

است. در مرحله اول  یهای منظم از مقامات روحاندهرَ یو دارا تیجامع و قابل رؤ افته،ی منظا

 شیآزما  ی، پس از آن شهدا1های مقدس و رهبانانسپس با کره  ،یحیبرادران و خواهران ساده مس 

هرم، اسقف به صورت رهبر معتبر و  نیمختلف و باألخره در رأس ا هایِهدِرَ ونِیروحان اًشده، بعد

 سایکه کل سایبداند که نه فقط اسقف در کل دیبا یحیجامعه قرار گرفته است. هر مس  نیاسلطان 

 هم وجود نخواهد داشت.  سایاست که بدون اسقف کل یبدان معن نیدارد و ا یدر اسقف جا زین

از  ریاست، غ شیو حکمت مقام مقدس خو تیبه روحان یککه متَ ی: اسقفسدینومی انیپریس

 ایو  رندگانیدگیتواند با گذاشتن دست بر سر تعماست. او می یمعمول یمؤمن و متق انیحیمس 

را  سایکل نیتواند خادممنتقل سازد. او می نیمؤمن گریرا به د یخاص یروحان یرویهنگام توبه ن

ا« را تحقق ی»افخارست یرا مقدس سازد، قربان دید، آب تعمع دهیترف یباالتر یوحانبه مقام ر

مشخصات، مرهون  نیی ارا مشمول رحمت خدا سازد. همه  انیحیبخشد و با شفاعت خود، مس 

حاصل  ونیناسیو ارد سایکل یبلکه فقط با انتصاب در فضا ست،یخاص خود اسقف ن تیقابل

های  تیمقام خود را از دست دهد قابل یبه علل سایمرد کل کی راگ زیجهت ن نیگردد. به هممی

تقدس و حق خاص   یمقام اسقف نیبه ا سایدر کل فهیخواهد رفت »فقط انجام وظ  انیاز م زیاو ن

و   ازیکه موجب امت ستیاسقف ن یو روحان یمشخصات اخالق نیا گری. به عبارت د۲کند«یعطا م

 یتقدس و قدرت روحان جادیبلکه انتصاب او ا ،شودمی ییسایکل تیهر شخص ایتقدس او و 

 او اوامرش را اطاعت کنند.  یفات یو تشر ییسایسازد به خاطر مقام کلو همه را موظف می کندیم

  دچار  یبا او مخالفت کند به غضب اله ایاسقف اقدام و  هیمعتقد است: هر که بر عل انیپریس

 
د۱ هیـ  ی د نم ا ب ه ر و  ه  ع م و ص ه  ک د  و ا تیش د ت ب ا ل  ح ا ر م ز  یا د ی ا  س نیب س حیم ب و  ه  د و ب ه  ا ر م ریه ل یا و ا ن  ا گ ر ز ب ز  ل هیا ایک  س

ن ا ب ه ر ه  ب د  ق ت ع ه تیم د و . ب د ن م۲ا ه م نیـ  ا ع ل  ال د ت س هیا ن ل ا ک ن  ا ر ب ه ر ب  ا خ ت ن ا ر  د د  ش ث  ع ا ب ه  ک ت  س ایا قتیفیک س ال خ ا ی  ا  یه

ن ا س ن ا د یو  ا هین ی د ی ا ج ا  ت د  و ش ه  ت ف ر اگ و د ک  د و ک ه  هک د ه ز ل ا ل یاس ک م  ا م ت م  ظ ع ا ر  ب ه ر و  پ  ا ایپ ه ا د یس ر گ ن  ا ه ت دیج ح  یو 

ا ن ج و  ن  ا ر ا ک ا ن هیپتیز نش م ؤ م ن  ا ر ب ه ر ی  ی ا ن نیه ا ح و ر ت  و ا ض ق ر  د ا  ر ا  ه ن آ ه  ک ت  س ا ب  ل ا ج و  د  ن د ی ،یش م م  ه م  و ص ع . م د ن ر ا م ش

ا نیا ه م ا ظ ن و  ب  ه ا ذ م ر  د ت  ش ا د ر رید یب ص زین گ تیم دب ر گ ر  ا هیب ه د ر ا و ه گ م  ا م ا س  د ق ت ب  ج و م ع ،یاو  م د  ا ز و هن ز ، ج ر گ

ال ا ید ا ی م هیش یال ر ا و خ ار و ر ن ا م ر ف و  ن  ا ط ل س م  ه و   . . ق ی. ا د ن ر یق ظ ن  . ت س ا ه  د تیش ریس ا نیپ ص ا ف ت ه  ب اً  ص و ص خ نیب لیم  ا

ا ن ب م ه  ب ر  ت ه ب ن  ا گ د ن ن ا و خ ا  ت د  ت یش ش ا د ر لب ک ی  ا ایه یس . یپ ی د ن ر  ب
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 یها را نابود ساخت ـ به هالکت و نابودآن هوهیـ که خشم  1و چون دار و دسته کوراخ شده 

های مختلف واگذار تیمقام واحد است که به رهبران جمع کی یگرفتار خواهد شد. مقام اسقف
 حی. مس حندیمس  یسایو مَُعرّف کلاند وستهیهم پواحد به کیهمه  قتیها در حقآن یشود، ولمی

به   زیپطروس اعطا کرد و پطروس ن ایخص  ش  کیوجود آورد و آن را فقط به  مقام را به  نیخود ا
در   ی. هر اسقفدندیگرد ندهیهای آاسقف شگامانیرسوالن پ نیرسوالن منتقل ساخت و ا گرید

. جمع  ۲ندارد  یها برتراسقف گریبر د  یاسقف  چیاست و ه  گریهای دی اسقفهمه  ریمقام خود نظ
مجمع )مجمع    نی. در ادیاسقف اشتباه نما  ک یهر چند ممکن است    کنند،ها هرگز خطا نمیاسقف
کالم آخر با جمع   انیحیدر امور مس  زیهمین جهت نالقُدُس حاکم است و بهها( روحُاسقف
 اریاخت حیمس  ابتیکنند. اسقف به نالقُدُس را بازگو میروحُ تیهاست که کالم خدا و ناسقف

 . ۳ملعون سازد ایرا نجات بخشد و  یناهکارگتواند بخشش گناهان را دارد. او می
 یشکل گرفته و مقام اسقف سایزمان کل نیگرفت که در ا جهیتوان نتمی انیپریگفتار س از

و پاپ  افتهیمقام امارت  سایبرداشت است که رهبران کل نی ی همشده بوده است. دنباله  تیتثب
 روحانیِ  گردد و امپراتورِکه نام امپراتور روم بوده است، می ۴موسیماکس  فکسیهم ملقب به پونت

 میمستق نیاست که او را جانش  نیپدر در زبان الت  یشود. پاپ از کلمه »پاپا« به معنمؤمنین می
های ئتیاز ه ی. در برخ۵نندکمی هیتوج کیکاتول یسایهای کلهمه اسقف سیپطروس و رئ

واقع   رشیمورد پذ رید اریبس  ،یروحان کیتوسط  نیمؤمن یمقام رهبر ه،یمانند اسکندر یحیمس 
مارت و مُعَّرف عدم سازش اِ زیواقعه ن نی. ادیآن به طول انجام تیتثب وم شد و تا اواخر قرن س

پروتستان   نیخصوص از طرف محققاست. در دوران معاصرـ  به  لیانج  مات یبا تعل  یروحان  سلطنتِ
کنند   ریبود( تعب نیچن زی)که در آغاز ن نیو مجمع مؤمن ئتی ا همان هر سایکل نکهیبه ا لیـ تما

 :سدینوو محقق پروتستان می خیاستاد تار لدوُینشود. مَمی شتریب
 قدرتِ   عمالِقوم خداست که با اِ  سایوجود داشت. کل  شیپسر انسان از پ  تیبا شخص  سایکل»

گونه  داشت. همان وجود نمی   ی امکان  نیمقدس و رستگار شده و بدون تأثیر او چن  انسان،  پسر
  یهودیاز قوم خود ـ  یچون فرد شیخو ی و انسان یخیکه پسر و انسان خود در شکل تار

  و انیهودی نیدر ب

 
ها را غضب کرده و  آن هوهیو  دندیشور یموس هی کتاب اعداد بر عل تیو همراهانش بنا به روا Korach ـ۱
 .۱/۱۶دیرا بلع آنها  ن،یزم
 . ستین حیصح ساینشده و گزارش کل تی هنوز تثب یشود که مقام پاپمی  دهید ـ۲
 .و فروش بهشت دیخر  یبرا سایکل  یکاسب  شهیـ ر۳

4- Pontifex Maximus 

 .داده خواهد شد  حیتوض شتریدر فصل هشتم ب ـ۵
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است که   یمحدود یخیتار  تیجمع کیقوم خدا هم  ست،یزها ـ می انسان نیدر ب یانسان
 ها در برخورد است«. با آن   وستهیمحصور و پ یتیهمه حوادث گ یسو دائماً از

 :سدینومی هددرا مورد انتقاد قرار می سایکه کل اسپرسیدر پاسخ  سیفر
 حیخداوند در مس یاست که از سو یرستگار لهیعبارت از اسباب و وس نید دیاز د سایکل»

ها انسان یکه از سوای ه وسیله نها سپرده شده، و نجات انسان  تیبشر یو به او برا
 نیدر ا سایکل نکه یشود. اقدرت به کار گرفته می  تیتثب  یو برا دهیگرد جادیو ا یگذارپایه

  دیو وجود آن ارتباط ندارد، بلکه با یعیطب بیگرفته، به ترک قرارجهت مورد سوءاستفاده 
 کرد«. هیـ توج ساستیو رسالت کل تیماه برخالف سوء تفاهم و اشتباه ـ که کیآن را 

 :سدیونمی اسپرسی
  یبرا یو حت دیدمی کینزد اریجهان را بس انینگذارد ، بلکه او پا هیپا ییسایکل یسیع»

  لیبه تدریج پس از تشک ساینمود . کلبینی می کرد پیشمی یکه او زندگ یهمان نسل
 سایکل یی، بلکه از جا ستین سایگذار کلپایه یسیشد. ع لیو تکم س یتأس یحیمجامع مس

  یسیاعتقاد هم پس از اعدام ع  نیشد. ا  شیستا  حیبه عنوان مس  کهکند  می  دایبا او ارتباط پ
دانست ظهور خود را جهان می انیکه خود را بالفاصله در آستانه پا یسیشکل گرفت... ع

و  هودی مبرانیاز پ ینب نیـ آخر یسیع ی. برادیدقلمرو می نیتحقق ا یبرا ینشان زین
و شعائر آن،   تی روحان الت یتشک ،یگذارانون ق ،ییگرایمانند مل یها ـ افکاروابسته به آن 

 «. نداشت ییعلم الهیات اعتنامورد توجه نبود و به 

 

 روم انیحیی مسـ تحول جامعه  ب

 تیحیمس  یکنون یسایکل لیدر تشک یقیعم ریخصوص دولت روم تأثو به یامپراتور چون
روم را  تیحیمس  یسایکل یآن داشته، بجاست که به طور خالصه تحول مقدمات  تیو رشد و تثب

در قرن دوم شروع به رشد و توسعه   یحیاشاره شد در روم، مجامع مس   شتری. چنانکه پمیکن  یبررس
امپراتور  انوسیتیبودند. در دوران دوم افتهین یمشخص تیهنوز هو یالدیم ول نمودند و در قرن ا

که آن را مخالف معتقدات   ان یهودیشد و    دیامپراتور تشد  شیمراسم ستا  یاجرا(  م  ۹۶ـ    ۸۱روم )
قرار گرفتند که   بیمورد تعق  زیهمین جهت نمخالفت کردند و به  فات یتشر نیدانستند با اخود می

 انیهودیوابسته به  انیحیادوار چون مس  نیا. در افتیادامه  زین م(  ۱۱۷ـ  ۹۸) انیدر زمان ترا
 اند.مصون نبوده هایریگسخت نیاز ا زیها نشدند مسلماً آنتصور می
و معتقدات ملل  انیقدیم تساهل و نرمش دولت روم را در برابر اد نیو مورخ نیمحقق تمام
روم  یدر امپراتور تیحیانتشار مذاهب مختلف، منجمله مس  لیاند و آن را دلستوده گریو اقوام د

 ازاتیآنان امت یرفتار کرد و برا متیدر آغاز، دولت روم به مال زین انیهودیبا  یدانند. حتمی
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 ازیامت  نی)سنهدریون(، نشان ا  انیهودیرا قائل شد که وجود معبد و مجمع قضات    یخاص  یمذهب 
بود   افتهی تیمراسم پرستش امپراتور ـ که پس از سزار در دولت روم رسم گرید یبود. اما از سو

برخوردها اغلب به قتل،  نی. ادیردگو دولت روم می  انیهودیبرخورد  یبرا یدائم یزهیـ انگ
سبب  هایریگسخت نیا گریشد. اما از طرف دختم می انیهودیاِعمال زور و فشار بر  ،شکنجه

 تیهو تیحیمس  یمجزا سازند و برا هودیی کنند خود را از جامعه یسع انیحیشد که مس می
کرده است.   تیو فعال  دهیش یباره انداست که در این  یکسان  نیوجود آورند. پاولوس از اولبه  یمستقل

 ریاز افراد محروم و ز یر یتعداد کث یو شرکت در سلطنت خداوند برا یو رستگار ت به نجا دیام
توجه  نینو ن یشد که به دمانده بودند سبب می  بینصبی ینیلطنت زمفشار جامعه روم که در س

)مجمع  ساینبود و کل یقوم ا یو  ی خصوص نییآ ک ی تیحیمعطوف دارند. چون مس  یشتریب
ی داشت و همه نیزم یی طبقات و تمام اقوام رورفتن همهیپذ یبرا ی( آغوش بازنیمؤمن

 تیحیی مس دانست، شتاب تشکل جامعهآوردند فرزندان خدا میمی  مانیا  حیها را که به مس انسان
 .دشمی ادتریروز زروزبه

به صلح و آرامش داشت ـ رفتار دولت   لیتما  شتریم( ـ که ب  ۱۳۸ـ    ۱۱۷)  انیدوران هادر  در
 ایبا اعالم جرم با نام مستعار و  یحت انیحیزمان مس  نینهاد. در ا متیرو به مال انیحیبا مس 

ناقض    یحیمس   کیکرد که فقط    بیتصو  یقانون  انیهادر  یشدند، ولمی  دهیبه محاکمه کش   نامیب
اعالم  انیحیمس  هیبر عل یمتخلف و مستحق مجازات است و اگر کس  ،یو مقررات رسم نیقوان

خود را  یبرابر فرماندار حاضر شده و ادعا است که شخصاً در یدگیقابل رس یکند. زمانجرم می
که تهمت زننده مستحق مجازات است.  ستین یدگیتنها قابل رسکند. تهمت ناشناس نه هیتوج

گروه تا دوران مارک  نی. تساهل با ادیگرد انیحیرشد جامعه مس  و تیسبب تقو متیمال نیا
 دیرا از د تیحیامپراتور، مس  نیو چون ا افتیروم ادامه  لسوفیم( امپراتور ف ۱۶۱ـ  ۱۸۰) 1اورل

مجددًا  انیحیگیری بر مس کرد، در زمان او سختآمیز برداشت مینوع خرافه جنون کی یفلسف
ـ   ۲۶۰تا والریانوس ) وسیخصوص در دوران دک. بهافتیادامه  نقر میاز ن شیو ب دیبرقرار گرد

 .ها افزوده شدم( فشار بر آن  ۲۴۹
 شیروم افزا یبر امپراتور انیها و سپس ساسانادوار حمالت پارت  نیدر ا گرید یسو از

  رانیدولت ا یدهایحمالت و تهد نیدرآمد. ا رانیا انیطوری که والریان به اسارت سپاهبه افتی
د تا بتواند از آنان رَرو آوَ یق مختلف رومرَبا فِ شتریسبب شد که دولت روم به سازش و نرمش ب

  وسرباز 

  

 
1- Marcus Aurelius     2- Decius , Valerinus 
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  ی دولت  نیاز شهروندان روم به د  یاریخصوص چون بس کند به  جیمقابله با دشمن بس   یبرا  جنگاور
نظر  دیرواج داشت، دولت روم مجبور به تجد یامپراتور نیدر ا یوابسته نبودند و مذاهب متنوع

 .دیخود گرد یمذهب استیدر س
 زین 1انوسیوکلتیدر دربار امپراتور د یو حت افتهیتوسعه  تیحیرفته مس دوران، رفته نیهم از

 یسایکل گریاند. از طرف دگزارش داده یحیکه زن و دختر امپراتور را مس تا جایی  ندکنفوذ می
و مذاهب   انیشد به تدریج با اقتباس از ادمی  لیتشک  نیهای ساده مؤمنئتیکه ابتدا از ه  تیحیمس 

و از نظر آداب و رسوم و شعائر، مورد نظر عامه   دیگردمی  یفاتیبود تشر  عیکه در روم شا  یمختلف
. رفتگشعائر مانوس بودند ـ قرار می نیبه شعائر توجه داشته و با ا شتراصوالً بی ـ کهمردم 

 یلیس:  ردیگمی  جهینت  نیخود چن  قات یکرده از تحق  یباره بررسکه در این  یپطرکاوراو محقق آلمان
  انیخدا نیب ونیمانند، واسطه بودن روحان یپرستاز آداب و رسوم وابسته به مذاهب شرک و بت

های کوچک شکل گرفته بود، لوح نیمشرک یشعائر قربان ریو انسان، شام مقدس که تحت تأث
 فاتیاز تشر  یاریبس   ن،یمقدس  شیآب مقدس، ستا  ن،یاط یمحافظت در برابر ش  یشده برا  سیتقد
 یهااستخوان سیتقد ت،یرهبان ،یاندازو دسته راه هیتعز ل،یعکس و شما سیتقد ،ییسایکل

 ماتیکه انحراف از دستورات و تعل  دیای رسوارد شده و سرانجام به مرحله  نید  نی... در انیمقدس
 :سدینو. پطرکاوراو میدیگردمی یتلق انتیخ کی سایکل
اعالم شده  یس یخدا آمده و از جانب ع یبه نام پادشاه دیرا با آنچه در عهد جد سایکل نیا اگر»

توان گفت آمده است. در واقع می سایچه به روز کل میدرک کن میتوانآن وقت می میکن سهیمقا
 یجهان تیآتن، که معروف سیآکروپول یبر رو ۲مُبَدّل شد. پارتنون سایبه کل نیکه معبد مشرک

به نام   انیحیشد، از جانب مس می سیآتن باکره تقد ۳به نام پاالس ینیداشت و در دوران مشرک
هنوز وجود دارد    ۴رواسوپرامین  ایسانتامار  یساهایامروز کل  یو در روم حتّ  دیگرد  سیباکره تقد  میمر

 انیحیگذاردند، اکنون مس آتن نماز می ای رواباکره مین یالهه یبرا شتریپ نیجا که مشرکو آن
که در  افتیامکان را  نیا یپرستشرک و بت قیکنند. به این طرمی میتقد ازیباکره ن میمر یابر

 تیحیهای مس از بخش یاریتا امروز هم در بس  یخود ادامه دهد و حت ات یبه ح سایپوشش کل
  ستین  یزیچ  یاُرتودوکس کنون  ا ی  کیاز مقدسات مذهب کاتول  یرا حفظ کند. برخ  تیموجود  نیا

 ،یشمار سوراز عناصر متنوع و بی میشرک، بگذر انیاد یمیو قد یشعائر محل دهجا مانجز به
  «.ها مملو شده استخود از آن  ات یح  هیقرون اول  انیدر جر  سایکه کل  یعوامل شرق  گریو د  یرانیا

 
1- Gaius Valerius Diocletianus 

 باشد.  باکره می یالهه آتن است که به معن Parthenos معبد Parthenon ـ۲
 لقب الهه آتن است.  زین Pallas ـ۳
  .به آتن مُبَدّل شد ونانیی حکمت روم که در الهه روامین santa maria sopera minervd ـ۴
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 ن،ید کی یاجتماع یو دستورات عال یو اخالق یشود جهات عرفانآنچه تصور می برخالف 

 لیمتما یموروث نیدر اثر عادت، به د جیبه تدر زیخواص ن یو حت ستیهرگز مورد نظر مردم ن

روم  انوس،یوکلتیپردازند. در دوران دشعائر می یبه اجرا یتیگردند و بدون توجه به اصول تربمی

از  یکیو  دیرا برگز زانسیب ای یروم شرق انوس،یوکلتیشد. د میتقس  یو غرب یرقبه دولت ش

کرد. پس از فعل و  نییبه سمت سزار و فرماندار غرب تع 1موسیهای خود را به نام ماکس ژنرال 

 یامپراتور روم شرق انوسیوکلتیکه شرح آن خارج از موضوع مورد بحث است، د یادیانفعاالت ز

 ی( و مرکز امپراتورزانسی)ب  هیقسطنطن  ی. مرکز روم شرقدیگرد  یروم غرب  رامپراتو  موسیاکس و م

و  هیدر قسطنطن انیحیمس  یبرا ی دو مرکز قدرت مذهب زیجهت ن نیغرب، شهر روم بود، به هم

 .افتندیشرق و غرب را  یساهایدو شهر مقام اسقف اعظم کل نیهای اشد و اسقف لیروم تشک

مذهب خصومت    نی و امپراتوران روم که با ا  افتیدر روم شدت    یمان  نیزمان نفوذ د  نیهم  در

 جادیبا دولت ا ییکویـ که روابط ن تیحیمس  یسایکل تیمبارزه با آن به تقو یداشتند برا دیشد

 یفرّ عَمُ یامپراتور نیرا دشمن روم و منهدم سازنده ا انیمانو انوس،یوکلتیکرده بود ـ پرداختند. د

 انیرا اعدام کنند. به دستور امپراتور، کُتُب مانو  یمان  نیتا تمام رهبران د  دهد یو فرمان م  کندیم

دولت  دیضربه شد نیکنند. امجبور می یگاریو ب یرا به کار اجبار یمان روانیسوزانند و پرا می

 یکمکرفتند ـ غیرمستقیم  به شمار می  انیحیمس   یبرا  یسرسخت  بیـ که رق  یمان  روانیروم بر پ

شرق و غرب، به  یو مبارزات دربارها یدرون امپراتور دیشد یبود. در اثر رقابتها تیحیبه مس 

 شتریقدرت ب یبرا یتیوجود آورد که موقعافزوده شد و ضعف دولت روم را به یخارج یفشارها

 .دیگرد سایکل

 ۳او شد و سربازان به او لقب آوگوستوس  نیجانش   نیپسرش کنستانت  ۲نوسینستانتک  یاز مرگ  پس

امپراتور غرب  وسیگالر یماریهنگام ب نی. در ادیمعروف گرد ریکب نیدادند. او بعدها به کنستانت

داشت و  یخاص لیتما تیحینسبت به مس  نی. کنستانتدیگرد نیکنستانت تیموقع تیموجب تقو

در  نیدانست. با گسترش قدرت کنستانتمی یروم ضرور یرا برا نید نیا یسایکل تیتقو

 وس،ینیکیل»تا آنکه هر چهار آوگوست روم  افتی یبرجستگ زین سایکل تیروم، موقع یامپراتور

را  تیحیم( که مس  ۳۱۱را امضاء کردند )سال  یفرمان ن« متفقاًیکنستانت موس،یماکس وس،یگالر

کرد. در مصون اعالم می بیاز تعق شهیهم یرا برا انیحیشناخته و مس  تیبه رسم

  سال

 
1- Maximianus   2- Constantinus     3- Augustus 
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 یدولت نید هیپارا هم حیمس نیصادر شد که د نیاز جانب کنستانت یگریفرمان د یالدیم ۳۱۳
 ۳۲۴ها بازگرداند. در سال  مصادره شده بود به آن  شتریرا که پ  انیحیروم ساخت و تمام اموال مس 

به  سایدوران کل نیو در ا دیاز کنستانتین او تنها امپراتور روم گرد وسینیکیبا شکست ل ،یالدیم
خود   نیکه به علت د  یی سربازان و افسرانهمه  یگری. طبق فرمان دافتیدست    یقطع  یروزیپ

 .از ارتش اخراج شده بودند با حفظ درجه بازگشت داده شدند
 نیبهتر  سایبود و سازش دربار و کل  افتهی  یادیمردم نفوذ ز  یدر توده  تیحیزمان مس   نیا  در

نفوذ و قدرت   نیبود از ا  یرکیکه دولتمدار ز  نیرفت. کنستانتدولت روم به شمار می  تیتقو  لهیوس
 ایردگان و طبقات پست بَ مِکَی که فقط به عده یزمان تیحیگیری کرد. مس به حدّ اعال بهره

از  یعیی وسکه توده یزمان یرفت، ولحاکمه به شمار می ئتیتعلق داشت خار راه ه ت قدربی
 ئتیاز ه یبانیپشت یبرا لهیوس نیای شد بهترکنندهقدرت تعیین سایو کل دندیگرو مردم به آن 
شده بود. در  ینیخصوص که اطاعت از دولت و قدرت حاکم دستور و حکم دبه د،یحاکمه گرد

 زیروم ن عیهای مستعمرات وسو شورش هاامیها و قحمالت ژرمن ان،یرانیا دیزمان بر تهد نیا
بود   دهیمُبَدّل گرد  یپرقدرت   الت یشدن به تشک یو طبقات   یفات یکه با تشر  سایافزوده شده بود و کل

از قدرت  تی. اصل تبعدینما یبه حفظ دولت روم کمک بزرگ یتوانست در کنار دربار امپراتورمی
 یکه مولود رحمت خداوند است و اطاعت از حاکم قدرتمند که منصوب از سو  یاهیصورت عطبه

موجب اصل  نیشد و هم رفتهیپذ تیحیمس  یسایـ در کل ولوسهای پاخداست ـ از برداشت
ولد محقق ینُ. مَردیامپراتور صورت گ یو دربار با رهبر سایدو منبع قدرت کل نیکه اتحاد ا دیگرد
 .:سدینوخود می یسا«یکل خیدر کتاب »تار یآلمان یِحیمس 

ـ هرگز با انقالب و شورش   ب تعقی و تحمیل و فشار وجود ـ باو دولت  سایکلی رابطه »
سر اطاعت   زیو کافر ن یحیمس ریحاکمه غ ئتیبه ه یحت انیحی. مسدیگردمشخص نمی

از    ،یاحاکمه  ئتیشود که به هر همی  ی اعتقاد ناش  نی العمل از اعکس   نیآوردند. افرود می
 «. است شده خداوند قدرت عطا یسو

از  دیبا ینیقدرت گرفت که در مورد مسائل زم سایاعتقاد در کل نیا ی الدیقرن دوم م از
همین رد. بهفرمان بُ یسیاز خداوند و پسر او ع یامپراتور و دولت اطاعت کرد و در مسائل اله

 میتقد یمثال امپراتور قرباندر برابر ِت میستیاز رسائل شهدا آمده است: »ما مجاز ن یکیجهت در 
 :. در نامه اول کلمنس آمده استم«ینکو دعا میا یسالمت یبرا یول م،یکن

 یو شاهزادگان و امرا انیبه ما امکان ده که از نام قادر و پرجالل تو و فرمانروا خداوندا»
  شیخو فیحدّ و توصخداوند به آنان ـ به اعتبار قدرت بی  ی . تو امیاطاعت کن نیزم یرو
 سلطنت اریاخت ـ
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ای درک کرده و در برابرشان سر  را که به آنان اعطا کرده ی تا ما شکوه و احترام یاداده 
آرامش، اتحاد و ثبات   ،ی . خداوندا به آنان سالمتمیو مخالف اراده تو رفتار نکن میفرود آور

سرور    یتو ا  رایعمال کنند، زبدون خطا اِ  یارا که به آنان مرحمت کرده  یعطا کن تا قدرت
ها قدرت  و به آن  یکنها جالل و شرافت عطا می عالم به انسان شهیهم لطانِ و س یآسمان

  یآنان داور لی . سرور جهان، به میینمااست مرحمت می نیزم یحکومت بر آنچه در رو
  یقدرت متیها در صلح و آرامش و مالاست تا آن  دهیخوب و پسند تیکن آنچه را که برا

 شوند«.   برخوردار و از رحمت تو  ندیعمال نمااِ یاردهرا که به آنان عطا ک

شده و مُعَّرف نفوذ افکار پاولوس در  میقرن دوم تنظ لینوشته در اواخر قرن اول و اوا نیا
 یانمراسم عشاء ربّ یکند که انجام دعااعالم می دیشه نوسیوستیاست.  انیحیمعتقدات مس 

ل قابل  یبه حکومت روم و دل  انیحیمس   یهای وفادارنشانه  نیاز بهتر  یکیامپراتور    یسالمت  یبرا
کشته شد معتقد بود   یالدیم  ۱۶۵که در سال    نوسیوستیاست.    یاسیاعتماد بودن آنان از نظر س

بر  امیبه عدم اطاعت و ق انیحیمس  دیاز جانب دولت روم، نبا دیعمال شکنجه و تهدکه با وجود اِ
 وو درک دردها  حیشهادت را اتحاد با مس  انیحیمس  ه،یحکومت دست زنند. در ادوار اول هیعل

شد. می  میتقد  تیحیحفظ مس   یبود که برا  یاز نظر آنان قربان  دیکردند و شهمی  هیمصائب او توج
در   نیگرفتند و آن را روز تولد نوشهدا را جشن می یاز اواخر قرن دوم، روزها ز یهمین جهت نبه

ن یاعتقاد سرچشمه گرفته است. تلق نیاز هم 1های شهداکردند. تقدس استخواناعالم می حیمس 

از   یرویبه پ  دیبا  زین  انیحیگناه بوده و مس   یفصح و قربان  یقربان  یس یبرداشت نادرست که ع  نیا
و شرف  یدر راه آزاد انیحیآنکه مس  یسبب شد به جا رند،یاو، بدون مقاومت شهادت را بپذ

 یردند، براگ لیمتما یحاکمه به جانباز ئت یدر برابر ظلم و ستم و اِعمال زور ه امیو ق یانسان
حاکمه سر   ئتیه ات یو در برابر جنا رندیبپذ یعمل شعائر ک ی شهادت را چون  حیبا مس  تحادا

 .و تحسین قدرت او بپردازند لیبه تجل یفرود آورند و حت میتسل
در برابر حکومت  میتسل قدرتِ  تا دولت روم به این منبعِ دیبه طول انجام یمدت زمان البته

به  یهوشمند نیگیری کند. او در اثر ابهره روین نیاز ا یتوانست به خوب نیکنستانت ید، ولرَبَپی
او را  یحیمس  سندگانیو نو تیحیمس  یسایقرن کل ۱۶ملقب شد و هنوز پس از  ریکب نیکنستانت
حاکمه و خود   ئتیه بانیپشت نیمهمتر سایکل زیمدت ن نیو در سراسر ا دنیستامی متبه عظ

از جنگ را گناه    انیحی، فرار مس ۳آرل   نودیدولت در س  تیتقو  یبرا  سای. کل۲از آن بوده است  یبخش 
  رهیکب

 
1- Reliquien 

 .و حکومت مراجعه شود تیحیمس زدهم،یـ به فصل س۲
3- Arels 
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که   نیم(. جالب است کنستانت  ۳۲۴محکوم ساخت )  1سا«یرا به »اخراج از کل  انیکرد و فرار  اعالم

  استیو ر یسمت رهبر انیحیهای مس لیدانست و در کنس می تیحیمس  یحام نیخود را بزرگتر
 دیشد، تا اواخر عمر غسل تعمقانون محسوب می ،یدت یاصول عق بیتصو یاو برا یداشت و رأ

 تیواقع نیو ا افتی دیدر بستر مرگ و در حال احتضار تعم ،یمصلحت یِحیمس  نیبود. ا افتهین
 .است حیمس  نیارائه درجه اعتقاد او به د یشاهد برا نیخود بهتر

از  یمعجزه جلوه دهد قصص فراوان کیرا  تیحیبه مس  نیآنکه توجه کنستانت یبرا سایکل
ظاهر شد و به او  نیبه کنستانت یبیصل یی او فردوس را ابداع کرد. به گفتهیئوسبا تیجمله روا

رواج   سایدر کل  یشد. حت  یحیمس   نینشان است و از آن زمان کنستانت  نیتو در ا  یروزیگفت که پ
 اتیآخر ح  یداد. امروز مسلم شده که او تا روزها  دیاسقف روم او را تعم  لوستریپاپ س  کهداده شد  

شرط اول  دیتعم سایاست. از نظر کل افتهی دیعمر تعم انیبوده و در پا یحیخود فقط به ظاهر مس 
هنوز نقش  یهای رومسکه یبر رو ن،یکنستانت ات یشدن است. در زمان ح یحیمس  یو اساس

که به افتخار امپراتور برپا شد نام   یروزیطاق پ ی( وجود داشت و در روترایم) دیخورش یخدا
ـ که روز تولد  کشنبهیروم بود ـ نقش شد. روز  یدولت یـ که خدا ۲«ناپذیرغلبه دِیخورش »خدایِ

و روز استراحت در  یهمگان لیتعط نکنستانتی دستوربه ـ  ۳شدمی دهینام دیو روز خورش ترایم
را روز  کشنبهی ۴وسیسال پس از او تئودوس کصدیم(،  ۳۲۱) دیاعالم گرد ومر یسراسر امپراتور

 . ۵( اعالم کردحیخداوند )مس 
بودند،   بند یخود پا یو موروث یبه مذاهب اجداد  انیاز روم یریزمان هنوز گروه کث نیا در

 نیاز د تیحیمس  یِسایکل تِیبود در ضمن تقو استمداریس یکه مرد نیهمین جهت کنستانتبه
 نیمؤمن استیصورت به ر نیاو را با هم سایخصوص که کلدست برنداشت، به یبه کل زین میقد

خود را رسول خدا   یحت  نیدانست. کنستانتطاع میمُ  یدر امور روحان  یرا حت  او  رو اوام  رفتیپذمی
ها خطاب نمود که شما ها به آناعالم کرد و رسماً در حضور اسقف  دهیکه مأمور نجات جهان گرد

 دهیو من از جانب خداوند به مقام اسقف اعظم برگز دیاشده نییتع سایکل یامور داخل یفقط برا
 نیو مشهورتر نیاز مهمتر یکیآ« ـ که کهی»ن نودیبپردازم. در س یکل مورام تا به اشده

  

 
1- Excommunication   2- Sol invictus 

 .به جا مانده است Sunday و  Sonntag ژرمن هنوز شه یهای با رکه در زبان  dies solisـ۳
4- Theodosius 

  شه یهای با رو روز خدا. در زبان  کشنبهی Domenica خداوند است و  یبه معن نیدر زبان الت Dominus ـ۵
 .است یفرانسو Dimanche و  ییایتالیا  Domenica ،یولیاسپان Domingo نیالت
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آ )شرق در شهر نیکه یالد یم ۳۲۵است و در سال  میقد یسایکل یهای سران روحانییگردهما 
جلسات را به عهده داشت  یو رهبر استیر نیشد ـ کنستانت لیو در کنار بسفر( تشک هیقسطنطن
را برقرار کرد  یرسم نیبود که چن  یامپراتور نیشد. او اولاز جانب او اعالم می یقطع میو تصم

  هینام داشت، پا 1لیو بعدها کنس  نودیکه س ونیروحان یامپراتور را بر مجامع عموم استیو ر

 سایساخت. زودن محقق وابسته به کل  یز جانب او ضرورمجامع را ا  نیا  لیگذاشت و فرمان تشک
 :سدینومی

رد در آغاز قرن چهارم بُپی کیکاتول یسایچون به قدرت و وحدت کل نیکنستانت امپراتور»
دولت  اتیح دیتجد  یبراای ه یشناخته و آن را پا تی را به رسم سایکل نیگرفت ا میتصم

زمان است که   نیکرد ـ قرار دهد. از امی دیروم ـ که اضمحالل آن را تهد کیآنت
  نیرا تأم سایکل یخود بقا ادغام، دولت با قدرتِ  نی. در اشد یگذارپایه یواقع سمیسیکاتول
 نمود«.می  دییو تأ نیرا رسماً تضم دولت  تیوحدت و عموم زین سایکرد، کلمی

را در معابد روم رسماً   یقربان  ، یالدیم  ۳۴۱در سال    ۲وسیفرزند او کنستانت  نیپس از کنستانت
 تیحیو دربار هنوز مس   سای با وجود اتحاد کل  یکرد ول  لیمعابد را تعط  ی الدیم  ۳۴۶ممنوع و در سال  

و تحت نظر  سایکه در کل ـ انیبه نام ژول نیدولت روم اعالم نشده بود. نوه کنستانت یرسم نید
که به سلطنت هنگامی ـ نائل گشت    شیو کش   یبه مقام روحان  ی شد و حت  تیترب  یحیمس   تیروحان

کرد و معتقدات آن را جنون و حماقت و مخالف   ریرا تحق  سایبرگشت و کل  تیحیاز مس   یبکل  دیرس
خصوص به صاحب قلم و اهل فلسفه و علم و منطق بود و به یعقل و منطق خواند. او مرد

 ونانیچون فالسفه  دیکوشهای خود میداد و در نوشتهعالقه نشان می اریبس  ونانینگ فره
 ی. جانبدار..به مستمندان، گرسنگان و برهنگان  یدگیو رس  یدوستو نوع  تیو از انسان  دیسخن گو

ارج نهد. مخالفت   د،بو  ریرا که در منطق آن زمان مورد تحق  نیکند و حتى ترحم به اسرا و محکوم
از او  یحیمس  ات یدر ادب زیمُرتد دادند و تاکنون ن انیسبب شد که به او لقب ژول سایبا کل انیژول

 .شودمی ادیبه نام امپراتور ملعون 
در  یسالگ ۳۲ماه حکومت در سن  ستیکوتاه بود و پس از ب اریبس  انیسلطنت ژول مدت 
. معلوم دیکش   ینفس آسودها  سایکشته شد و از مرگ او کل  یبغداد کنون  کینزد  ان،یرانیجنگ با ا

. در همان چند  دیانجامبه کجا می سایکرد سرنوشت کلحکومت می ی دیمدت مد انینبود اگر ژول
  ـ که در فرهنگ و جامعه روم یپرست ترایم نیشد و د انیرنسانس در روم نما ثارماه سلطنت او آ

 
  ۸۹۶پول در سال نویتا کنستانت آکه ین نودیکه از س افتی تیرسم یبه حد  تیحی اصل در جامعه مس نیا ـ۱
 .شدندمی  ل یاو تشک استیها با فرمان امپراتور و ریی گردهما ن یا یالدیم

2- Constantius 
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از  انیگذارده بود ـ مجددًا رونق گرفت. ژول یادیز ریروم هم تأث یسایداشت و در کل قیعم نفوذ
 سا،یگونه که پدر بزرگش از طرف کلبه استاد اعظم ملقب شد، همان سمیترائیطرف رهبران م

 ح،یشدند که در کنار مس می افتی ییهااسقف سایدر کل ینام گرفته بود!. جالب است که حت ریکب
نوشته بود که پس    یارساله  سایدر رد و نقد، اعتقادات کل  انی. ژولردندکمی  س ید را هم تقدیخورش

م(  ۳۷۵ـ۳۶۴) 1خصوص والنتینیانوس اولبه انیژول نانیبرده شد. چون جانش  انیاز او از م

  ریکه او هم به کب وسیدست آورد، تئودوسقدرت خود را به سایاو نبودند مجدداً کل یروهدنبال
صادر   یفرمان  ،یالدیم  ۳۸۰آغاز کرد و در سال    یحیمس   ریغ  انیرا با اد  یدیشد  ارزهمب  ۲ملقب شد

اعالم   یامپراتور  یرسم  یسایرا تنها کل  تیحیمس   یسایکه در آن کل  کینمود به نام فرمان سالون
رفت و اطاعت از فرمان او به شمار می سایکل یو رهبر رسم سیدوران، امپراتور رئ نیکرد. در ا

شد. فقط تأیید امپراتور می یتلق یو دستوراتش در حدّ تعالیم مذهب حیمس  ازچون اطاعت 
به شمار  سایساخت و تا قرن ششم امپراتور تنها قدرت فائقه کلمی یرا قانون لیکنس  مات یتصم
  ۴هیاصوفیح یسایو سازنده کل یامپراتور روم شرق ۳م( ۵۲۷-۵۶۵رفت. حتى یوستینیان اول )می

در امور   یاست. او حت  انیحیمس   یدت یبه امور عق  یدگیامپراتور رس  فهیوظ   نیاعالم کرد که مهمتر
 یدخالت داشت و فرمان یاندعا و نماز و مراسم عشاء ربّ د،یاب تعمچون شعائر و آد سایکل یداخل
 ۵«ینینموده و به نام »دستور د دییو تأ حیها توشباره صادر کرد که آن را همه اسقف نیدرا
 سایحاکمه قرار داشت و دربار رسماً بر کل ئتیه تیمومّیسا تحت قیکل قتی. در حقرفتندیپذ

سلطنت  انیتا پا هیکه در روساند دهینام سمیسزاروپاپ نیحالت را محقق نیکرد، احکومت می
 [جادیا]که موجب تا جایی دیهشتم به اوج رس یو در انگلستان در وجود هانر افتیتزارها ادامه 

ـ چون مرکز دولت   سایم( در آغاز تسلط امپراتور بر کل  ۱۵۳۴)  دیدگر  کانیآنگل  دیو فرقه جد  سایکل
چون  گریو تسلط داشت. اما از طرف د یبرجستگ زین زانسیب ایشرق  یسایدر شرق بود ـ کل

پرداختند.   سایدور از منطقه نفوذ امپراتور بودند به مخالفت با دخالت او در کار کل  یهای غرباسقف
 :به امپراتور نوشت ۷سیوژ نام هاسقف کوردوبا به یحت

  
  

 
1- Valentinianus I 

تئودوسیوس،    ن، یاند مانند کنستانتبه این لقب مفتخر شده   سایو کل  تی روحان  تیبا تقو  یباستان  ی رهایاغلب کبـ ۲
 .شاه عباس روان،یشارل، انوش

3- Justinian I 

 .حکمت مقدس Hagia Sophia ـ۴
5- Glaubens dekret  6- Caesaropapism  7- Hosius v. Córduba 
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  یتو قدرت امپراتورمورد دستور مده. خدا به  نیدخالت مکن و به ما در ا سایدر امور کل» 
و تو هم اختیار  میرا ندار نیزم ی. ما اجازه سلطنت در روسایکل اریما اخت به عطا کرده و

 .1« یندار  عود دادن و دود دادن

حتى امپراتور   سایاعالم کرد که در امور کل  ،یالدیم  ۳۹۰در سال    النیاسقف م  وسیآمبروس
سلطه امپراتوران   ،یالدیم  ۴۷۶خصوص پس از آنکه در سال  کند. به  دیتبع  تیاز نظر روحان  دیهم با

 اریبس   سایکل  حاکم شدند، تسلط امپراتور بر  ایتالیها بر ارفت و ژرمن  انیاز م  یدر روم غرب  زانسیب
کند. قصه سفر پطروس به روم و   تیاستقالل خود را تثب دیروم کوش یسایو کل افتی فیتخف

 یدوران قوت گرفت. حت نیاسقف روم بوده از هم نیاو اول نکهیپطر مقدس و ا یسایاحداث کل
برداری قصه بهره نیکرد از ا یسع ۲م( ۱۸۹-۱۹۸) کتوریدر اواخر قرن دوم اسقف روم به نام و

های  همه اسقف نیاو را در ب ()پریمات  تید و ارشدّنَنشا یبه کرسق اسقف روم را و تفوّ دهکر
 کسانیها که همه اسقف ردیموفق به این کار نشد. او مجبور شد بپذ یکند، ول تیتثب سایکل

ادعا را تکرار  نیمجدداً ا ۳م( ۲۲۲ـ۲۱۷اول ) ستوسیبه نام کال یگریهستند. پس از او اسقف د
 ییها به جاکوشش نیا یم( آن را دنبال نمود، ول ۲۵۷ـ۲۵۴استفانوس اول ) اوکرد و پس از 

 .دینرس
را متشکل ساخته و خود به  ایتالیا یساهایم( موفق شد کل  ۳۸۴ـ۳۶۶داماسوس اول ) اسقف

بخشد. او  یروم برجستگ تیپطر مقدس به روحان یسایو رهبر کل ایتالیهای اعنوان داور اسقف
به  گریبه اعتبار آن افزود. اما از طرف د فیتوص نیو با ا دینام ۴رسالت یروم را کرس یسایکل

رهبر  زین میسفر کرده و در اورشل زین هین قصه سفر پطروس به روم که او به انطاکیاعتبار هم
 ،هاتیفعال نیتفوق شدند. بر اثر ا یمدع زین هیدو ناح نیا یساهایبوده است، لذا کل ونیحوار

در مقام چهارم به حساب  هیسوم و قسطنطن هیدوم، انطاک میروم در مقام اول، اورشل یسایکل
کنند. پس از داماسوس محسوب می تیحیمس یسایپاپ کل نیاول الًرا عم سآمد. داماسومی

  ۴۰۱ـ  ۴۱۷) وسینوکنتیاول، کار او را دنبال کردند. ا وسینوکنتیو ا وسیکیریهای روم ساسقف
 یسایاز کل تیرا موظف به تبع تیحیمس  یساهایی کلو همه دیرسوالن نام ریم( پطروس را ام

 .خواند ونیحوار نیپطر مقدس در روم دانست و مقام اسقف روم را چون پطروس در ب

  
  

 
کار ساده را هم   ن یاجازه ا یحترود. مقصود هوژیس آن بوده که تو  خور به کار میعود و بُ  یدر آداب مذهب ـ۱

 .یستین یروحان رایز یندار
2- Victor   3- Callistus I  4- apostolischer Stuhl 
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صورت غرب به  یسایرا در کل  سمیپاپ  دهیم(، ا  ۴۶۱ـ۴۴۰اند )لقب داده  ریکب  ی، که به او لئو1اول  لئو

از جانب امپراتور روم  ،یالد یم ۴۴۵مقام در سال  نیکرد. ا تیتثب تیحیمس  یساهایسلطان کل
با دولت   ت یشناخته شد و مخالفت با اسقف روم ضد تیبه رسم ۲به نام والنتینیانوس سوم یغرب

 .دیگرد عالما
قرار گرفت و با  دییلئو مورد تأ یماتیرساله تعل ۳کالسدن لیدر کنس  ،یالدیم ۴۵۱سال  به

که در آن   هاسکندریخصوص  بهـ    یشرق  یساهایروم بر کل  یسایکل  یعمل، غیرمستقیم برتر  نیا
ـ که  زانسیبه فشار امپراتور ب لیکنس  نیشد. البته در ا دییبود ـ تأ افتهی یممتاز تیدوران موقع

همطراز شناخته  م،یو قد د یروم جد ای ه،یروم و قسطنطن یساهایمجمع را داشت ـ کل استیر
 شیرفته افزاخصوص در غرب رفتهروم به یسایعمالً پاپ لئو تقدم یافت. قدرت کل یشدند، ول

مقام  اًشدند تا ظاهرمی نیاز جانب پاپ تده یستیبامی یغرب نیسالط  یکه حتتا جایی افتی
 اسیپاپ زاکار  ی. حتردیقرار گ  تیروحان  یبانیو پشت  بیوخداوند و عمالً مورد تص  د ییها مورد تأآن

را  ۵سوم معزول ساخت و »پپن« کیلدری( را به نام شانیها )مروونژشاه فرانک ۴م(  ۷۴۱ـ  ۷۵۲)
 .او منصوب نمود یو به جا نیسلطنت تده یبرا

نفوذ در حکومت،   یو حت  یدر امور اجتماع  میو دخالت مستق  سایمتمرکز کل  الت یتشک  جادیا  با
که َتحَُجّر   یتیروحان  یرخنه کرد و مبارزه قدرت با حرص و آز و خودخواه  الت یتشک  نیفساد در ا

 یکه با هر حکومت و امارت  یطلبو مصائب قدرت   ایو بال  دیو جمود آن را فرا گرفته بود، توأم گرد
بود  دیعقا شیآن ظهور محاکم تفت جهیافزود و نت ادیحاصل از تعصب و اعت عیاست، بر فجا أمتو

 یخودخواه یاز رو ای سایوابسته به کل تیرا ببار آورد. روحان یبشر خیتار ات یترین جناعیکه شن
  تینکه به حقا  یباور و اعتقاد  یآنکه از رو  ایبه علت جمود و تعصب وابسته به آن و    ایو شهوت و  

. در سراسر انستدمی  یضرور  یو، مجاز و حتا  یرا به نام خدا و برا  یتیخود داشت، انجام هر جنا
عمال اهلل... اِ سبیلاهلل و فیربةالىبه بهانه قُ   یو شبه مذهب  یمذهب  یو کشتارها  ات یهمه جنا  خیتار

 نیبود و انتقام مظلوم  وکه اگر خدا انتقامج  یاند، در حالشده و همه را اراده خداوند منتقم جلوه داده
 یدربار و سلطان و حاکم ستمگر چیجو و هو سلطه قگریتحم تیو روحان سایکلچیه رفتگرا می

 .ماندبه جا نمی
خداوند را دارد و با  یشدن از سو دهیکه اعتقاد به اصل برگز ی: کس سدیونمی اسپرسی
 تواضع

  

 
1- Leo I   2- Valentinianus III   3- Chalcedon  4- Zacharias 
5- Pepin der Kurzen , Childeric Merovingians 
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خدا  نیا دگانیو برگز نیکه او در زمره مقدس ندکدر برابر خداوند قهّار و خوفناک باور می کامل 
به  شهیاست. او چون هم نیشرآفر اریکند که بس در خود می یاشراف یباشد، احساس غرورمی

خدا در    یی خدا و براعمال قدرت با خدا، به وسیلهحال تصور اِ  نیمحق بودن خود باور دارد، در ا
کند حال آنچه را او عمل می نیرو شود. در اروبه دیبدون آنکه با ترد ابد،یتوسعه میحدّ یاو ب
که به اتکاء اراده خداوند ـ  یاخالق یو بالشرط  تیخود او. مطلق یخداست نه برا لیتجل یبرا

و اراده خداوند جلوه دهد...  لیضد اخالق را م یتواند حتـ می یشود نه عقل اخالقتوجیه می
عمال خالف اَ جادیا تعصبِ از تواضع، قضا و قدر، جنبش و حرکت و ختهیآمیز آمسراراَ یونمعج

 .1کندیم تیانسان

 پاولوس

 اریمعروف است پاولوس نقش بس  تیحیکه امروز به مس  ینیدر تشکل معتقدات د چون
است که به پاولوس نسبت   ییهانامه  ح،یمس   نیآثار مضبوط کانن د  نیبه عهده داشته و اول  یمهم

پاولوس  تی. شخص۲میبه عمل آور یجامع یدرباره او و افکارش بررس یستیباشود، میداده می
کند ای میسندهیاز نو تیهای او حکااست و اغلب نامه یخیهای تارهیاپ یدارا یسیاز ع شیب

 .هددرا مورد بحث قرار می یاز موارد حوادث واقع یاریدارد و در بس  یخیتار تیکه واقع
 یخیتار عیرنگ وقا یدارا شتریهای مربوط به پاولوس در کتاب اَعمال رسوالن بگزارش

معمول  یریزبان اساط  ،یغیو تبل یاز مسائل مذهب یاری. البته در بس یهای مذهباست تا افسانه
درباره  یتوان شواهد قابل توجهموجود می رفته از منابعهمیرو یشده، ول گرفته زمان به کار

های در گزارش  ،یحیاز منابع مس   ریدست آورد. غخداوندگار« به  حیمُبَلّغ »مس   نیمهمتر  نیافکار ا
  سندگانینو

 
که به وراثت و   ییآنها نیدر ب   مینظر کنپردازند صرفمردم می  قیکه خودآگاه به تحم یاننمای مؤمن   از اگر ۔۱

مذاهب   نیکه همه مؤمن شدیاندنمی تیبه این واقع چکس ی د، هلَقَد و مُلِقَاند، از مُشده  یبند معتقداتی پا اد یاعت
ه مورد نظر خداوند قادر، عامل  گرو  کی و اگر فقط معتقدات اند دهیخود را برگز ده یعق ریاز همان مس زین گرید

  ی و واسطه ندارد و اراده او خود کاف یوص لی به وک اجیرا محکوم به فَنا کند، احت گرید دیو کامل باشد و عقا
دهند  خود ادامه داده و می   ی جهان به بقا  ی ساهایهمه کل  نکهیباطل آنان است. ا  د یانهدام همه کفار و عقا  یبرا
او نسازند. در   م یو ق لیهمه خداپرستان باشد که کار خدا را به خدا واگذار کنند و خود را وک ی ابر یدرس دیبا
مخلوق خود را دارد و  یاریبه کمک و دست اجیو احت ستیکه خدا قادر مطلق ن رندیبپذ دیصورت با نیا ریغ

 شود. ان خود نمی موفق به دفع دشمن  زیکمک ن  نیبا ا یحت
است که   یسیع تیع الوهبدِو مُ سایکل تیحیمس انگذاریبن یول ست،ین تیحیگذار مسـ هرچند پاولوس پایه ۲

 .پرداخت اتشیبه او و نظر دیجمل باگزارش مُ  کی از  شیجهت ب ن یبر آن بنا شده، از ا سا یکل مات یتمام تعل
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اند با پاولوس اشاره کرده یس یها که غیرمستقیم به عآن یو حت ستیاز پاولوس ن یزمان نام آن
 تیحیمورد بحث قرار گرفت. اوالً مس  شتریکه پ ندکمی یتیاز واقع تیسکوت حکا نیا اند. گانهیب

گذار که از پایه  یآن بپردازند، در حال  نیغلّبَاز مُ  یکینبوده که به    یتیچنان اهم  یدر آن دوران دارا
است که ای هیبر نقض فرض لیسکوت دل نینکرده باشند. ثانیاً ا انیب یآن سخن یو عرف یشرع

 .ندکمُعَرّفی می تیحیمس  یگذار واقعپاولوس را پایه
توان شده می ادیو فقط از رساالت  ستیدر دست ن یپاولوس و گذشته او اطالعات درباره

( و تبعه آزاد ۵/۳ یلی)ف نیامیبن لهیاز قب یهودی کیخالصه کرد: پاولوس  نیمشخصات او را چن
( در جنوب هیقیلی)ق  نیس یلیس  یبوده است. ترسوس را از شهرها  ریصغ  یایروم و اهل ترسوس آس

( و نام  ۳/۱۸)اعمال  یدوزاند. شغل او خیمهردهنام بُ ترانهیمد یایو کنار در ریصغ یایآس یغرب
باشد. او خود می تقاضا شده یمعنشائول به یساولوس ذکر شده که در برگردان به عبر شیواقع

متولد و در روز هشتم ختنه شده است. پاولوس را شاگرد   یهودیمؤمن    نیدهد که از والدشرح می
  هود ی عتیبرند که در اصول و شرـ ال( نام می یبه نام غماالئیل )جمال میاورشل یهااز ربی یکی

زاده یس یو فر یس یفر کی را خود بارها پاولوس(. ۲۲٫۳گرفته است )اعمال  میاستاد تعل نیاز ا
دستورات تورات ُمعَرّفی   یدر اجرا  یهودیهای  فرقه  نیقتریرا دق  انیس ی( و فر۵/۳  یلیخواند )فمی
 لیو در مکتب غماالئ  میدر اورشل  میبودن پدر پاولوس و تعل  یروم  ن،ی(. محقق۵/۲۶)اعمال    ندکمی

 .دانندرا نادرست می
به فرهنگ   ینیکه او عالوه بر اطالعات د  دیآمنتسب به پاولوس برمی  انات یها و بگزارش  از

 نیهمین زبان تدوبه زین شیهاتسلط داشته و نامه یونانیآشنا بوده، به زبان  زین یونانیو فلسفه 
شود که بر طبق آن پاولوس سر خود را اشاره می یاست. در اَعمال رسوالن به نذر دهیگرد
  یو خوددار  اضتیاست که با ر  یهودی  میریاز شعائر قبیله نذ  یکیعمل،    نی(، ا۱۸/۱۸تراشد )می

های که در نامه یگرید انات یها و بو گزارش تیروا نیها اشاره شد. از ابه آن شتریتوأم بوده و پ
که  دیآبرمی نیـ چن یو اشارات عرفان یبه قناعت و سادگ لیشود ـ تجرد، مپاولوس مطرح می

گرفته بهره ینیاس شهیپاضتیهم از راهبان ر دیداشته و شا ییآن زمان آشنا یعرفاب شرَ مَاو با 
 مؤید  شتریبودن پاولوس ب  یس ی. فر1باشد  ختهیدرهم آم  یلیاسرائ  یهایو آن را با شور و تحرک نب

 
  

 
افکار   شهی( معتقدند: رK. G. Kuhn) )  ( و کوهن W. Schmithals) هالسشمیت  رینظ نیاز محقق یبرخ ـ۱

خصوص در  کوهن به   ،یحیمس  یجستجو کرد نه در مکتب عرفا  دیکومران با  یپاولوس را در طومارها  یعرفان
 .کندمی  هی را توج  هینظر نیبه نام »پاول و کومران« برخالف نظر استاد خود بولتمان ا یکتاب
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 یاست. اما درباره اطالعات او از فلسفه و عرفان آن دوران و اصوالً فلسف  انینیاو با فرقه اس  ارتباط 
 اند.غلو کرده اریبس  نیاز محقق یبودن طرز فکرش برخ

است ـ  سیـ که مقصود ابل کیجهان تار نیا یهای پاولوس چند بار به فرمانروانامه در
حق و خداوند متذکر  و اتصال به  یبدن خاک  نیاز ا  یی. پاولوس شوق خود را به رها1شوداشاره می

کند. لوگوس را می هیتک سیهای خود به اصطالحات لوگوس و گنوزاز نامه یشود و در برخمی
و  یتذکرات را که در مباحث عرفان نیو ا نندکمی یرا معرفت معن سیعقل و کالم خدا و گنوز

 ۲که هارناکتا جایی  اننددن و فلسفه میپاولوس به عرفا  ییآشنا  لیگیری بوده دلمورد بهره  یفلسف
 یهودیمتفکر معروف  لون«یپروتستان، »ف یسایوابسته به کل یِمعاصر آلمان نیاز متفکر یکی

مکتب  روانیاز پیقیناً کند، روبرتسون معتقد است: او پاولوس مَُعرّفی می شکسوت یقرن اول را پ
دو اصطالح با هم به کار برده شده و آمده است:  نیا ان،یبوده است. در نامه اول قرنت یعرفان

در  رایز نم،کمسیح به شما عطا کرده شکر میکه او در عیسی یضیخاطر فخدا را به شهیهم»
 . ۴/۱ س«یدر کمال لوگوس و گنوز د،یاشده یدر تمام جهات غن حیاتحاد با مس 

خواهد شد کوشش کرده پاولوس را مخالف مکتب   انیکه بعداً ب یلیبه دال سایاصوالً کل 
جمله  نیهای کانن ادر ترجمه زیهمین جهت نهای وابسته به آن ارائه دهد. بهعرفان و برداشت

از جمع    رایز  ست،یجا نترجمه به  نیاند. به نظر من او دانش« ترجمه کرده  یرا »در کمال سخنور
قائل باشد.   یخود ارزش  روانیپ  و دانشِ  یسخنور  یکه او برا  دیآیبرنم  نیهای پاولوس چناشتبرد

 :سدینوهمین جهت به دنبال جمله باال میها را از فلسفه و دانش برحذر داشته، بهاو بارها آن
را پوچ و   یخداوند عقل جهان  ایجهان؟ آ  نیکجاست دانشور؟ کجاست سخنور ا  م؟یحک  کجاست»

نتوانند با عقل خود او را  انیارائه نداده است؟ خدا در حکمت خود مقرر ساخت که جهان یمعنبی
ی همه  لیبشارت انج  یِمعنپوچ و در ظاهر بی  امیپ  نیی همبشناسند، بلکه صالح دانست به وسیله

 به دنبال عقل و حکمتند، اما  انیونانی  اتند،یخواستار معجزات و آ  انیهودیرا نجات بخشد.    نیمؤمن
 یو برا نیآفرخشم یخار انیهودی یموضوع برا نیگرچه ا م،یکنرا مصلوب اعالم می حیما مس 

  ۲۰/۱ـ۲۳ ۱است«. قر یجنون و پوچ انیونانی
بلکه   د،یدان و نه اهل دانش و معرفتزاده و نه آداب بی: »شما نه نجدیگوپاولوس صریحاً می

 یبرداشت نیتا عُقال را شرمنده سازد«. البته با چن دیبودند برگز یمعنرا که پوچ و بی یخدا گروه
  

 
و سپاه او حاکم جهانند که باألخره مغلوب اورمزد   منیاقتباس شده است. اهر انیاعتقاد از پارس نیاصل ا ـ۱

 .خواهد شد 
2- Adolf Harnack 
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و دانش به  یرا در سخنور نیمؤمن ح،یبه مس  مانیبوده که ا نیتوان گفت مقصود پاولوس ا ینم
 انیب یعقل لیخود را با دال امی: »من هم سخن و پدیگومی انیطوری که در پاکمال رسانده به

شما بر قدرت خدا   مانیروح خدا( و قدرت آن به ثبوت رساندم، تا ا)نکردم، بلکه آن را با روح 
گرفت پاولوس چنانکه  جهیتوان نتها مییبررس نی. از جمله ا«یباشد نه بر عقل انسان یمتک
 یرنظر داشته تا سخنو  شتریآن دوران و به روح و قدرت او، ب  دیبه اشراق و عرفان، از د  سدینومی

 .و دانش
لوگوس را عقل و کالم خدا  1ونیو شاگردان مکتب رواق لونیف روانیعصر پاولوس پ در

 ای «یمردان مقدس را »لوگو یحت لونیدانستند. فی روح انسان میکردند و سرچشمهمی هیتوج
که در   ی. البته مکاتبمینیبطرز تفکر می نیاز ا یاثر زی. در انجیل یوحنا ندیامنتجسم لوگوس می

 یکه عرفا  ینیشدند و مؤمنمی  دهینام  سیگنوز  یونانیزبان  به  ایبه نام عرفان    تیحیه مس یادوار اول
. ستین  کسانیشود  اند، با آنچه امروز از عرفان و عارف مفهوم مینام گرفته  ۲کریگنوست  ای  یحیمس 

مکاتب خاص   نیا ینام عرفان را برا یطورکلبحث خواهد شد و اکنون فقط به  اًباره بعددر این
معتقدات  نیوجود دارد که با ا یهای پاولوس اشارات فراوان. در نامهمیبربه کار می یحیمس 

های همین فرقهاشاره شد به  شتریطوری که پبه  زیرا ن  ونی( شباهت دارد. مارکی)گنوس  یکیگنوست
 یداد، امکان وابستگنشان می یاختند و چون او به پاولوس ارادت خاصسمنسوب می یعرفان

 نیعرفا را معاند ت،یحیمس هیپدران اول یگردد. از طرفمی ادتریز زین یعرفان مکاتبپاولوس به
پاولوس   دندیکوشها میهمین جهت آنکردند بهمبارزه می  یها به سختدانسته و با افکار آن  سایکل

های پاولوس دست ها نه تنها در نامهراه آن نیسازند. در ا یررا از اتهام انتساب به این مکاتب بَ
 یکه فاقد اصالت است ـ حت ـ هم به نام او ساختند. در نامه اول تیموتائوس ییهانامه که بردند

 .۲۰/۶را طرد و مردود ساختند  سیکتب گنوزاز زبان پاولوس صریحاً م
دهند. ارائه می  تیحیمس   یپاولوس را از وابستگان به مکتب عرفان  ن،یاز محقق  یاریامروز بس 

های خود از نامه  ی: پاولوس در برخنمکاشاره می  ات ینظر  نیمن به طور خالصه به چند نمونه از ا
خدا را مطرح ساخته که   ی(، اسارت روح در بدن و بازگشت آن به سو۵دوم )ـ/ انیقرنت رینظ

 یهای بارز ارتباط افکار پاولوس و مکاتب عرفاناز نشانه یکی هالس آن را چون شمیت  ینیقمحق
  ی )عرفا( موارد متعدد  کرها«یهالس در کتاب معروف خود به نام »پاولوس و گنوست. شمیتاننددمی

 آن دوران است. به خصوص یکه نشان ارتباط پاولوس با مکاتب عرفان شودرا متذکر می
  

  

 
1- Stoicer    2- Gnostiker (gnostic) 
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گرفته است. اطالق   هیمکتب ما  نیبرد از اهای خود به کار میرا که پاولوس در نامه  یاصطالحات  
(  ۴۴/۱۵ـ۴۶و  ۱۴/۲) انیخصوص نامه اول قرنتها بهنامه یکه در برخ 1یو نفسان یصفات روحان

و حکمت مرموز و  ۲(۱/۸) میما همه عارف هست دیوگنامه صریحاً می ن یشود، در هممی دهید
 ۳لکنسی، که به نظر و(۷/۲ـ۱۰گردد)پاولوس حاصل می  یخداوند از راه الهام و مکاشفه برا  قیعم

آن دوران اخذ شده، اصوالً رسالت او که با   یعرفان ات یاز همان اصطالحات و نظریقیناً  زین
 سایدارد، برداشت پاولوس درباره کل  یی عرفان( کامالً جنبه ۱/۹خدا حاصل شده )  تیمکاشفه و رؤ
 میو سه الهیپ دنینوشاست، پاره کردن نان و  یاست و نشان وحدت عرفا با منج حیکه بدن مس 

 . گرید( و اشارات متعدد ۱۶/۱۰) حیشدن در خون و گوشت مس 
را خاطر  یکرده است، او هم موارد متعدد نیباره تدودر این یکتاب مفصل زین ۴یامااوشی

( آمده است  ۵/۲ـ۱۱)  انیپیلیکه در ف  ۵حیخصوص با اشاره به سرود معروف مس سازد و بهنشان می
آن  یسرود عرفان ک یو کزمان آن را اقتباس از  ۶بورنکمان ر،یباور، لوما ناندیفرد دییبه تأ هیبا تک

های  شهیکه ر هددرا ارائه می یموارد انینامه افسس  هیدر توج ۷کند. ه. شلیردوران مُعَرّفی می
ـ ۱۶صعود ارواح به پلروما)  یهای شر برانمونه: مخالفت قدرت   یها مشخص است براآن  یعرفان

(  ۸/۴-۱۰آدم جدید ) کیچون  یانسان آسمان کیظهور  ،یآسمان ی، نزول و صعود منج۸(۱۴/۲
(. بولتمان معتقد است افکار پاولوس ۱۳/۴)  سایو کل  حیمس  نیب  ی(، ازدواج آسمان۱۵/۲و آدم کامل )

دهد از  ارائه می انیخصوص نامه رومهای او بهرا از نامه یدارد و شواهد فراوان یهای عرفانشهیر
 حیدر بدن مس  دی(. تعم۱۲/۵-۲۱در گناه و مرگ ) تیجمله ارتباط هبوط آدم با گرفتار شدن بشر

پاولوس در   می( ، تعلـ  شودمی  سهیمقا یعرفان  یبا منج  نیمؤمن  یکه با اتحاد درون ـ ۴/۱۲،    ۵/۶)
 یطانیش  یروهایـ ن  ۳۸/۸انسان را از صعود بازدارند )  نندکمی  یدوران که سع  نیهای امورد قدرت 

ـ ۱۳بودن    اریشدن از خواب و هوش  داریبه ب  قیشوند ـ(، تشوعرفا می  ای  کهایکه مانع صعود پنومات 
۱۱/۱۳ . 

 را ارائه یو عرفان« نوشته و در آن موارد فراوان انیبه نام »نامه افسس  یکتاب زین ۹یپوکورن
 

  

 
1- Pneumaticos , Psychicos 

را به کار برده   سیکه او اصطالح گنوز یبه کار برده شده است در حال م یمعرفت ی ها ما همه دارادر ترجمه  ـ۲
 .که همان عرفان است

3- U. Wilckens   4- E. M. Yamauchi   5- Carmen Christi 
6- Bornkmann , Lohmeyer , F.c. Baur   7- H. Schlier  8- Pleroma 
9- P. Pokorny 
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رساند. او معتقد است: پاولوس را به اثبات می ات ینظر یهای عرفانشهیکه به نظر او ر دهدیم
 ی( و در آن سعیالدیم  ۹۰ـ۸۰کرده است )در حدود    میاز شاگردان پاولوس تنظ یکینامه را    نیا

ناجیل ادر کتاب خود » زین 1کند. پاگلس بیرا با هم ترک یهودیو  یحیمس  یِشده افکار عرفان

خصوص در افکار پاولوس است. به یهای عرفانشهیدهد که مُعَرّف رارائه می ی« شواهدیعرفان
سرار با اهل دل  و اَسراری است و به زبان اَ یحکمت مخف ینکته که او دارا نیپاولوس بر ا هیتک

پروفسور  انات،یب نیهم لی( کامالً گفته عرفاست و به دل۲/۱۲ـ۴ ۲، قر۶/۲ ۱)قر دیوگسخن می
و  یبه حکمت مخف افتنیدست  یکند: به طور وضوح پاولوس مدعاعالم می ۲اسکروگز نیراب

 یحیشاعر عارف مس   ۳والنتینوس  یاند و حتآن بوده   یمدع  یحیمس   یاست که عرفا  یهمان معرفت
از شاگردان پاولوس فراگرفته   یکیرا از تئوداس    یمعرفت رمز  نی( اعالم کرد که ایالدیم  ۱۴۰)

 .۴است دهیتوسعه بخش  یالهام اله و سپس با مکاشفه و
رواج داشت. پاولوس در  اریاز ازدواج بس  زیبه تجرد و پره لیآن دوران تما یعرفا نیب در

پاولوس نظر خود    ان،ی. در فصل هفتم نامه اول قرنتندکمی  تینظر عرفا تبع  نیفصول مختلف از ا
خصوص به افراد  : بهتر است مرد مجرد بماند و بهسدینوکند. او میمی  انیباره برا مشروحاً در این

 :دیگومجرد می
  دیریخود را بگ  الیام  یجلو  دیتواناگر نمی   یول  د،یشما بهتر است مانند من مجرد بمان  یبرا»

. مرد مجرد به د یبه دور باش یاست که شما از هر نوع نگران نیمن ا ی... آرزودیازدواج کن
  یویخواهد خداوند را خشنود سازد. اما مرد متاهل به امور دنعالقمند است و می   یامور اله 

 دهیخواهد همسر خود را خشنود سازد و به این سبب به دو جهت کشعالقمند است و می 
است در  لیعالقه دارد و ما یور اله باکره به ام کیزن مجرد و  کیشود همانطور، می

   «.دارد... یدلبستگ یویدن یزهایبه چ شوهردار  جسم و روح مقدس باشد. اما زن

و کار مردان   کوتریمجرد ماندن ن یول ست،یرسد که ازدواج گناه نمی جهیپاولوس به این نت
مردان خدا ازدواج را مکروه  یکامالً همان نظر عارفان دوران اوست که برا نیخداست، ا

در نامه اول تیموتائوس که به  کهکنند. اما جالب است میرا تحر ییبدون آنکه زناشو انستنددمی
را به پاولوس نسبت دهند. ازدواج و  یگرید هیشود کامالً نظرمی ینام پاولوس جعل شده سع

  کنند لعنتمی  میها که ازدواج را تحر(. آن۱۵/۲گردد )می  یب نجات و رستگارفرزندان موج  دیتول

 
1- El. Pagels     2- Robin Scroggs  3- Valentinus 

  ن یتدو   یآن دوران رساالت و کُتُب متعدد  یحی پاولوس و رابطه او با مکاتب عرفان مس  یدرباره افکار عرفان ـ۴
. به کتاب عرفان مراجعه  ستیکتاب ممکن ن نیها در ابه عمل آمده که طرح آن  یهای مفصلیشده و بررس

 .شود
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 نیا شتریب سایهای کلکوشش نی(. ا۳/۴شود )نسبت داده می طانیبه ش میتعال نیشوند و ایم 
 تِ یاند و روحاندانستهپاولوس را به عرفان مسلم می لیتما م،یکه در قد ندکمی دییرا تأ تیواقع

کند. با وجود آنکه ارتباط  نینظر را تلق نیخالف ا دهیکوشمی یعرفان تِیحیمس  مخالفِ
او را  دینبا یدانست، ول تیاقعو کی دیآن دوران با یعرفان تیحیهای پاولوس را با مس برداشت

 اریها را بس آن  میکن لیو تحل هیاو را تجز ات یراگر نظ رایو عارف خواند، ز لسوفیف یشمندیاند
دانست.   لسوفیف  کیها را متعلق به افکار  توان آنوجه نمیهیچطوری که بهبه  افتی  میساده خواه

 انیبوده است. در نامه غالط  ل متعصب و کورد اریبس  ینیکند که متدپاولوس خود اعتراف می
 :سدینومی

)مقصود   دمیکوشرساندم و در نابود ساختن آن می خدا آزار می  یسایبه کل  یرحم»من با بی 
همسن خود سبقت   انیهودیاز تمام  هودی نیشعائر د تیو در رعا (است انیحیمس مجمع

 . ۱۳/۱ـ ۱۴متعصب بودم«.  اکانمانین ماتیتعل یها در اجرااز آن  شیب یلیگرفتم و خمی

شود. از تعصب توأم با سفاهت و قساوت پاولوس سخن گفته می  زیدر کتاب اَعمال رسوالن ن
را داشت. خواننده اگر بدون  یتعصب و قساوت  نیتوان انتظار چنعارف نمی یلسوفیمسلماً از ف

طرز تفکر  نیهای پاولوس را مطالعه کند، انعکاس انامه یداوری و جذبه و کشش مذهبپیش
رسد که: فکر و می جهیت درباره افکار پاولوس به این نتدوران لی. ودینمامحدود را استنباط می

برخورد دان و خوشنافذ و پرشور تا آداب   شتریداشت. ب  یادیز  رینظ  انیهودی  انیعقل پاولوس در م
نمود، . او در تحمل پرقدرت میدیرسبه نظر می  یگرا و منطقتا واقع  یلیو تخ  یاحساسات   شتریبود، ب

 افتهیدست    جهیساده به این نت  لیبا تحل  یحیدورانت مس   لیبود. و   در فکر محدود و متعصب  رایز
 تیحیمس  ییسایطلسم کل نیاسطوره تقدس پاولوس را فراموش کرده و ا یاگر به کل یاست، ول

 .میبریپاولوس پ تیبه عمق شخص میتوانمسلماً بهتر می میاثر سازرا بی
به ـ  های پاولوس ـ که بخش اعظم آن منتسب به خود پاولوس است  نامه  سندهینو  نکهیا  در

 توان شکو قناعت و عبادت بوده است، نمی اضتیداشته و اهل ر ییآشنا عرفانی اصطالحات 
توان احساس نمود و به نفوذ کالم  می  زیاز مسائل صداقت و سالمت نفس او را ن  یاری. در بس کرد

دانست،  یتوان فلسفاو را نمی یاصول فکر یگفت ول نیو اتکاء به نفس و پشتکار و اراده او آفر
کند. حرکت نمی ریمس  کیبا دانش و فلسفه در  نیام دگونه که بارها متذکر شدههرچند همان 

و  یمعمول زیو انشاء او را ن یسندگیبک نوس یکامل دارند حت ییآشنا یونانی ات یها که با ادبآن
است و  هیپاهای پاولوس اغلب بییریگجهیها و نتاند. استدالل کرده هیسست توج یگاه

و هدف، منطق او را  دهیتوان انتظار داشت، عقآن دوران می یمُبَلّغ مذهب کیگونه که از همان
 الشعاعکامالً تحتُ
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خواست که من با فصاحت و کالم هوشمندانه بشارت نمی  حی: »مسسدینودهد. پاولوس میمی  قرار
 .۱۷/۱ ۱اثر شود«. قراو بی بیاو را اعالم کنم تا مبادا قدرت صل

قرار گرفته  دیدر دوران خودش مورد ترد یرساند که یقیناً فصاحت او حتاعتراف می نیا
توانسته و به گفته ( آمده است، او سخن گفتن خوب نمی۱۰/۱۰دوم ) انیاست. چنانکه در قرنت

فقدان بالغت و   یاثر بوده است. استدالل پاولوس برابی انشیب یمؤثر ول شیهاخود او نامه
سخن  حیو فص غیکه بترسد رسولش بل ییاست. خدا انهیسست و عام اریبس  زیخود ن ییگوسیسل
او به  دنیگرو یاست!! چگونگ یجالب اریبس  یرود، خدا انیتا مبادا اثر معجزه خودش از م دیگو
قصه در کتاب  نی. ایخیاست تا واقعه تار هیقصه شب کیبه  شتریب زیو رسالت او ن حیمس  نید

 یبا هم اختالف اساس یلیه دالشده که ب انیب تیهای پاولوس به دو روااَعمال رسوالن و نامه
 :آمده است نیدارند. در کتاب اَعمال رسوالن چن

های سهیکن  یبرا  ییهامُعَرّفی نامه  یرفت و تقاضا  نیبه نزد کاهن اعظم فلسط  ساولوس»
  میکرده به اورشل ریها را دستگآن  افتی قتیرا اهل طر یزن ایدمشق کرد تا چنانچه مرد 

از آسمان به اطراف او   یشهر، نور کیبود که ناگاه نزد دهیآورد. او هنوز به دمشق نرس
او  ؟یکنمی بی گفت: ساولوس چرا مرا تعقکه می دیشن ییافتاد و صدا نی. او به زمدیتاب

  بیکه تو در تعق یهستم. همان کس یسیپاسخ آمد: من ع ؟یستیپاسخ داد: خداوندا تو ک
 .۲/۹-۶ «یبکن  دیجا به تو گفته خواهد شد چه باو به شهر برو. در آن  زی. برخیاو هست

رود و در  شود و به کمک همراهان به شهر دمشق میواقعه کور می نیساولوس پس از ا
سر پاولوس گذارد   یکند دست بر روبه نام حنانیا ظاهر شده و به او امر می  یبه مرد  یس یجا عآن

از  رو از آن لحظه پ ابدیخود را باز می یینایپاولوس پس از سه روز ب ابدیخود را باز یینایتا او ب
کامالً اختالف  زیکتاب ن نیدر هم (. ۱۰/۹ـ۱۹گردد )القُدُس گشته و به رسالت انتخاب میروحُ

 ۷/۹برعکس ) یگریو در د دندیشنو صدا را نمی  دندیدنور را می تیروا ک یاست و همراهان در 
صورت گرفت   یحیشود که رسالت پاولوس با واسطه مقامات مس می  دیتأک  تیروا  نی(. در ا۹/۲۲و  

رسالت  گریاو شده است. به عبارت د سیو تقد یینایبر سر او سبب ب ایگذاشتن حنانو دست 
دارد و پاولوس در شکم مادر از   یگریشکل د  یبه کل  تیها روانبوده، اما در نامه  میپاولوس مستق

خدا به انجام   ضیشود و به وسیله فمی دهیرسالت برگز یخداوند خالق برا ایپدر  حِیجانب مس 
شامل حال او ساخته و پسرش   ار  شیگردد، سپس در راه دمشق، خدا رحمت خودعوت می  فهیوظ 
 کفار به دعوت نیگردد و در ب انیهودیریرا در او ظاهر نموده تا رسول غ حیمس 
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شود. در اَعمال می تیهای مختلف روابه صورت  زیاو ن سرنوشت ی. ادامه1(۱۵/۱)غال  بپردازد 

آمده: »ساولوس که جا یک. در ستینام ساولوس به پاولوس روشن ن لیتبد یرسوالن، چگونگ
شد«، می  دهی: »ساولوس که پاولوس هم نامگرید  ی( و در جا۹/۱۳به پاولوس معروف شده بود« )

 نیشود. پاولوس پس از ااو پس از انتخاب به رسالت به پاولوس ملقب می سایکل تدر سن یول
فرار داده  میکنند به اورشلقصد جان او را می  انیهودیماند و چون در دمشق می یحادثه مدت 

 .ونددیپمی یس یشود و به شاگردان عمی
ـ  یس یالشعاع پطروس ـ شاگرد معروف عُ پاولوس تحت تیکتاب اَعمال رسوالن شخص در

گذارد استاد خود می یجا پا یشود. پطروس حتمُعَرّفی می یواقع ندهیقرار دارد که کارگزار و نما
 دهیو کفار برگز  انیهودیری(. اوست که از جانب خدا به عنوان رسول غ۴۱/۹کند )و مرده را زنده می

به  دیبا یاطالع از مسائل فقه یپاولوس به اتفاق برنابا برا ی. حت۲(۷/۱۵شده است نه پاولوس )
بار هم باز پطروس است که به عنوان رهبر نیشوند و ا ایرا جو حیرفته نظر رسوالن مس  میاورشل

های مختلف پطروس صاحب کرامت ارائه (. در صحنه۱/۱۵کننده است )نظرش تعیین  ئتیه  نیا
از خود نشان  یو معجزات  ات ی، آ(۳۳/۹) هد دها را شفا میجیکند، افلشود، مرده را زنده میمی
او باز  یزندان به رو ی(. درها۱۵/۵) ابندیافتد شفا میمی مارانیاو که بر ب هیسا یدهد و حتمی
،  ۱۹/۵) زدیرمی نیهای او به زماز دست رهایگردد، زنجمی دیناپد گرانیشود و از نظر دمی

 یحت امیا نیکند. اما پاولوس در امی یبرابر اءیمرحله با انب نی(. معجزات پطروس در ا۶/۱۲
-۳۰ ندکابالغ می انیحیها را به مس آن مات یشود که تصمخوانده می میکارگزار رسوالن اورشل

۴۰/۱۵ ،۴/۱۶ . 
که او   میدی دشود. اوالًمطرح می یگریحوادث کامالً به شکل د یهای پاولوس ولنامه در

در او ظاهر شده است. ثانیاً برخالف  حیو مس  دهیخداست که در رحم مادر برگز میرسول مستق
آمده است، پاولوس پس از مبعوث شدن  زیبوده و در گزارش رسوالن ن عیمردم شا نیآنچه در ب

را به مشورت   ی: »بدون آنکه کس سدینوطوری که میرود و بهنمی  میکسب دستور به اورشل  یبرا
اند برود به دستور خداوند فوراً به عربستان از او رسول بوده  شینزد آنان که پ  میبه اورشل  ایبخواند  

متعدد  ات یکه بنا به رواـ و مشورت با آنان  ونی(. برخورد پاولوس با حوار۱۷/۱رفته است« )غال 
 ندارد، بلکه او پس از سه سال که به انجام رسالت تیوجه واقعهیچافتاده است ـ به اتفاق اًمکرر

  

 
را بشارت دهد چگونه نه تنها   تیحیشده تا مس دهیکه در رحم مادر از جانب خدا برگز یرسول ستنی معلوم ۔۱

 رسانده است.  خدا آزار می  یسایبه کل یرحمکه به قول خودش با بی  دهیبه حضور او نرس حیمس اتیدر ح
 .داندخود می تیمأمور نیـ آنچه پاولوس مهمتر۲
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شاگردان  گریبرد و از دسر میروز با پطروس به ۱۵کند و سفر می میبار به اورشلکی پرداخته
. او پس دیگوسخن نمی گرانیبا د  یو جز یعقوب برادر عیس  کندرا مالقات نمی  چکسیه  یس یع

پردازد، بدون رود و به دعوت و رسالت میمی  شیموطن خو  لیقیهیو ق  هیسفر کوتاه به سور  نیاز ا
 نیا دییتأ یبا آنان در تماس باشد. پاولوس برا ایودا )فلسطین( او را بشناسند ی انیحیمس  هآنک

است  قتیحق نیع سمینو: »آنچه به شما میسدینوسوگند توسل جسته و می یبه ادا یادعا حت
 .۲۰/۱. غال م«یگوکه دروغ نمی رمیگرا شاهد میو خدا 

بوده اگرنه  عیشا یگرید تیرساند که در آن زمان روااصرار و توسل به سوگند می نیهم
ی پاولوس داشت. بنا به گفتهبه قسم نمی اجیخداوند که کالمش امر خداست احت میرسول مستق

کند  به رسالت ادامه داده و سپس خداوند به او الهام می نیخارج از فلسط گریاو چهارده سال د
به این شهر باز  اًاست و او به اتفاق برنابا و تیطوس مجدد یضرور میدر اورشل وجودشکه 
و   وحنایهمان پطروس،    دیـ که شا  انیحیسران مجمع مس   یخود را برا  جا انجیلِگردد. در آنمی

ما اضافه نکردند. اسم  امیبه پ یزیسازد »آنانکه ظاهراً افراد برجسته بودند چیعقوبند ـ مطرح می
(. در ۶/۲)غال رد«یگقرار نمی یمقام کس  ریندارد. خدا تحت تأث تیمن اهم یها براو عنوان آن

کردند برادر ( که وانمود میانیحیـ مس   یهودی)  انیحیاز مس   یکند: »برخپاولوس اضافه می  نجایا
ما در  یدرباره آزاد یها اطالعات تا مانند جاسوس افتندیما راه  نیدر ب انهیما هستند مخف ینید

 میهم تسل ه لحظ کیدر آورند، اما ما  عتیشر یمسیح کسب کنند و ما را مجدداً به بندگعیسی
اشاره  نی(. از ا۴/۲-۶شما محفوظ ماند« )غال یبرا لیانج قتیحق وستهیتا پ میاده آنان نشدار

 ایو  عتیبا پاولوس بر سر اعتبار شر میاورشل انیحیـ مس  یهودیکه اختالف نظر  دیآبرمی نیچن
 :سدیونی اَعمال رسوالن( پاولوس میبرخالف نوشته) نیسخ آن مطرح شده است. عالوه بر انَ

را که خدا به من عطا   یضیمعروفند آن ف سایکه به ارکان کل وحنایو پطروس و  یعقوب»
که  رفتندیدادند و دست من و برنابا را به عالمت موافقت فشردند و پذ صیکرده بود تشخ

 .۹/۲غال ان«یهودی انیها در مو آن میکار کن انیهودیریغ انیما در م

 :سدینواو می
به   لیبردند که خدا مرا مأمور اعالم انجپی  قتیبه این حق میاورشل ئتیه سران »
به پطروس محول   انیهودیبه    لیاعالم انج  فهیساخته است. همان طور که وظ  انیهودیریغ

 . ۷/۲ـ۸شده بود«. غال 

پطروس خود را   میدی که د ی کند در حالهای خود تکرار میادعا را پاولوس در اغلب نوشته نیا
رسالت مستقیماً از  نیدر کتاب اَعمال رسوالن آمده است که ا یداند. حتمی انیهودیریرسول غ

پطروس است  نیا نی(، همچن۷/۱۵، ۱۱، ۱۰خدا و در حال جذبه به پطروس الهام شده ) یسو
  که
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آید برمی گریهای د( اما از گزارش۹/۵ـ۱۱است )غال یهودیریغ انیحیختنه کردن مس  مخالف 
پاولوس بوده که به  نیا قتیکرده و در حقمی دییرا تأ انیحیـ مس  یهودیکه پطروس َمشَرب 

  ان یهودیریغ نیعام را ب غیپردازد و تبلبه مخالفت می  هودی نید عتیشعائر و شر یبا اجرا یسخت
قرار گرفته است.  هودیمارکیون ضد  ندافکار و اعمال او مورد پس  زیهمین جهت نکند بهآغاز می

 اریبس  ،یالدیدر قرن اول م تیحیکه توسعه مس  دیآبرمی میاخبار قد گریهای پاولوس و داز نامه
  هیاولپاولوس بوده است که بعدها پدران  یو سازندگ تیریها، سفرها و باألخره مدتیمرهون فعال

بشارت همه مردم را  نیدارد و در ااعالم می را ینیاند. اوست که بشارت نوگرفتهیاو را پ تیفعال
 ،یعرفان  تیحیو مس   ونیبا مارک  کیکاتول  یسایکل  دیخواند. علت آنکه با وجود مخالفت شدفرا می

 تیحیمس   دیشد  یوابستگ  نیقرار داده است هم  سایکل  الت یتشک  انیباز هم پاولوس و افکار او را بن
مسئله  نیتوان در ابه پاولوس است. پس می ،ینکنو تیحیمس  یهسته مرکز ای هیاول یهودیریغ

 یهای خود نه تنها تقدم و برترقائل شد. پاولوس در نامه یشتریپاولوس اعتبار ب ات یروا یبرا
پطروس را به او خاطرنشان  ینظرو کوته یکند که کوردلبلکه اعالم می رد،یپذپطروس را نمی

 ییدورو انیهودیریخصوص چون پطروس در مورد ختنه شدن غساخته و او را سرزنش کرده، به
 :سدینواست. او می ادهدنشان می

کامالً مقصر بود. او    رایرو با او مخالفت کردم، زآمد روبه   هیکه پطروس به انطاک  یتوق  اما»
با ورود  یخورد، ولغذا می انیهودیریاز همراهان یعقوب برسند با غ یاز آنکه گروه شیپ

 انیحیمس ریها جدا شد تا مبادا اهل ختنه را برنجاند. ساو از آن  دیها خود را کنار کشآن
او قرار   ییدورو  ریکه برنابا هم تحت تأثکردند تا جایی دیاو تقل یاکارینژاد هم از ر یهودی

کند، در حضور همه به  انجیل تطبیق نمی  قتیرفتار آنان با حق دمید ی گرفت. اما وقت
  یزندگ انیهودیریمانند غ یهست یهودی نکه یا اپطروس خطاب کردم و گفتم اگر تو ب

 .۱۱/۲ـ  ۱۴سر برند؟«  به  انیهودیچون    یرا مجبور کن  انیهودیریغ  یتوانچگونه می   یکنمی

تعلیمات نگرفته   ونیاز حوار  چگاهینرفته و ه  میپس از بعثت به اورشل  نکهیاصرار پاولوس در ا
است که خود را رسول  نیا یکه او اعالم کرده مختص به خود اوست... برا یلیو اصوالً انج

بر  یسیخصوص پطروس، به علت تقدم و همراه بودن با عبه گرانیخدا مَُعرّفی کند تا د میمستق
  ونیاز جانب حوار  دییبه تأ  اجیرا اعالم کرده است. او احت  ی. اوست که بشارت واقعابندین  رجحاناو  

ـ با دست گذاشتن بر سر او موجب ورودش به جرگه   یحیفرد ناشناس مس   کیـ    اینداشته و حنان
او با   قتیدر حق یکند، ولمی ینفس شکسته ینشده است. پاولوس هرچند به ظاهر گاه انیحیمس 

 و طانندیاز رسوالن که: مأمور و عامل ش یبرخ یپطروس و اعالم جهل و نادان حیصر تشمات 
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ها که خود را . آن.. کنندمی غیرا تبل (مورد نظر او حیدارد )خدا ـ مس  قتیاز آنچه حق ریغ ییسایع
و در حدّ سگها  نیدروغ نیها معلمدهند نشان دادند که چقدر احمقند، آن قدر بزرگ جلوه مینیا

 . ۱۷۲/۲ ۲، قر۲/۳ یل ی، ف۱۱و   ۱۰ ۲، قر۶/۱ـ۱۰کنند. غالمی یهستند، کالم خدا را دستفروش
 اتیخصوص پطروس کرده و اعتبار مطلق نظربه  ،یس یع  ونیاز حوار  تیپاولوس سلب صالح

خصوص اَعمال به گرید ات یهای او و رواگزارش نیکه ب ی. تضاد روشندینمامی هیرا توج شیخو
 تیحیمس  یسایکلپاولوس به تدریج در تیاست که موقع تیواقع نیرسوالن وجود دارد مُعَرّف ا

او را به دقت   انات یب  یستیبامی  میپاولوس آشنا شو  ات یآنکه بهتر با نظر  یاست. برا  دهیگرد  تیتثب
 یوار برخفهرست  یدارد که از نظر اطالع کل  یاشارات مفصل  امشی. او درباره خود و پمیکن  لیتحل

. دینما میترس شیخوپاولوس در ذهن  تیاز شخص یریکنم تا خواننده تصوها را بازگو میاز آن
 :آمده است  نیی اول چندارد. در نامه  یباره اشارات در این  گریهای داز نامه  شیب  انیی قرنتنامهدر  

حکمت را بر او آشکار ساخته است و   نیپاولوس به حکمت مرموز خدا آشناست. خداوند ا ـ
 یناش  ینکه از عقل انسا  یکند. او با زبانانیتواند بکه در روح بالغند می  یها را فقط به کساناو آن

هستند کالم   یها که روحانکند. آنالقُدُس گفتگو میبلکه با زبان روحُ د،یگوشود سخن نمیمی
 .۶/۲ـ۱۶فکر کند  حیتواند مانند مس کنند. او به افکار خدا آشناست و میرا درک می او

های نابالغ سخن هستند و او مجبور است با آنان به زبان انسان یافراد نابالغ انیحیمس ـ 
 . ۱/۳ـ ۲ ستندیبزرگساالن آماده ن یغذا یبرا رایدهد، زمی ریها ش. به آندیگو

 انگذاریآن بناکنند )او خود را بن ی بر رو گرانیگذارد که د یانیبن ،یماهر یانّاو چون بـ 
 . ۱۰/۳داند( می

داشت و  دیپدر نخواه کیاز  شتریب یول د،یداشته باش حیر مس اگرچه شما هزاران معلم د ـ
گشته و حیرا او اعالم کرده است( سبب اتحادتان با مس  یواقع لی)انج لیمن با دادن بشارت انج

 . ۱۵/۴ 1دکن دیخواهم از من تقلاز شما می نیام. بنابراپدر شما شده لهیبه این وس

امرار  یفهماند که او برامی  هیداند و به کناخداوند می پاولوس خود را رسول آزاد و مختار  ـ
 ونیکه حوار  یکند در حالها تنها و بدون همسر حرکت میو در مسافرت   دهیمعاش خود زحمت کش 

 .۱/۹ـ ۵کنند عمل نمی نیچن

 
  

 
از رسول خدا که پاولوس   دیکرد، بلکه با دیتوان تقلاز خدا نمی  رایز د،یمسیح تقلید کناز عیسی دیگواو نمی ـ۱

است که پدر، او را در    یاو رسول  ی(، ولحی)در مسحندیمس  ریدر مس  نیمعلم  گر،یگران دنمود. موعظه   دیاست تقل
 .را در او ظاهر ساخته است حیو مس دهیرحم مادر برگز
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مطیع مردان باشند و در خانه از شوهر خود پرسش کنند.   دیها باکند. آنمی  ریزنان را تحقـ   
 ۳۴/۱۴آور  است شرم انیحیمس  ئتیزنان در ه یگفتگو

آنچه را من به شما  دیبداند با یروحان یایعطا یدارا ایبخواند و  یخود را نب کسی ـ اگر
 زیاو ن کند به ییاعتناکند که دستور خداوند است. اگر او به اوامر من بی یگواه سمینومی
 .۳۷/۱۴خواهد شد  ییاعتنابی

 :آمده است نیچن انیی دوم قرنتهای پاولوس در نامهگفته
مقصود ما همان است  می. در آنچه نوشتیوینه به فلسفه دن میبود یما به فیض خدا متکـ 

 . ۱۲/۱ دیفهمو می دیخوانکه شما می
را به همه  یخوش معرفت اله یشود تا بوجا پخش میهمه یپاولوس چون عطر خوشبو ـ

  . ۱۴/۲خدا  یاست برا حیمس  یبرساند. او بخور خوشبو

آن شکوه   انیاسرائیل پابر صورت خود گذاشت تا قوم بنی   یکه نقاب  میستین  یما چون موس ـ
به تدریج   میکنجالل خداوند را منعکس می  یانهینقاب مانند آکه بی  ی... ما در حالندیزودگذر را نب

 .۱۳/۳ میشوروزافزون به شکل او مُبَّدل می یدر جالل

. ما دیما را خوب بشناس تانیکه شما در دلها دوارمیام زیشناسد و من نمیکامالً  را ما ـ خدا
  دیتا به ما افتخار کن می به شما ده یلیدل میخواهبلکه می م،یکن فیباز از خود تعر میخواهنمی
۱۱/۵ . 

برند بهشت می  گاهیکند. او را به آسمان سوم جاپاولوس غیرمستقیم به معراج خود اشاره میـ 
 زیها جاآن انیقدر محرمانه است که بشنود که آنمی ییزهایداخل شده چ نیو او به فردوس بر

 . ۱/۱۲ـ ۴ ستین
در جسم من  یالعاده خود مغرور نشوم خارآنکه به خاطر مکاشفات و الهامات فوق یبراـ 

   . ۷/۱۲فرو شده است 
و   ات یشما ظاهر شد، از جمله آ ان یو عالئم رسالت من ]که[ با صبر تمام در م لیبه دالـ 

 … ۱۲/۱۲و معجزات بود  بیعجا
شما از من  رایه من فرار کند. زتواند از تنبیاز شما نمی کیچیه میشما آ شیبار که پ نیاـ 

 یدر جلو حیاز قدرت خداوند، ما با مس  د،یی من سخن گوبه وسیله حیکه مس  دیخواهمی یلیدل
 .۲/۱۳شد  میشما ظاهر خواه دگانید
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 :سدینومی انیی غالط در نامه پاولوس
دست آورده، بلکه از جانب به یی کس وسیلهرسالت خود را نه از جانب انسان و نه به ـ
 .۱/۱رسول شده است  دیرا پس از مرگ زنده گردان حیپدر که مس  مسیح و خدایِعیسی

 1بر او لعنت باد اوردیب میاز آنچه ما اعالم کرد ریغ یلیای از آسمان، انجاگر فرشته یحتـ 

۸/۱ . 
انسان نگرفتم و  کیو من آن را از  ستیی انسان نکنم ساختهکه من اعالم می یلیانج ـ

  مسیح خود آن را به وسیله الهام بر من آشکار ساخت . بلکه عیسیاموختیهم آن را به من ن  یکس 
۱۲-۱۱/۱ . 
پسر   شیخود فراخواند و در اثر رحمت خو  ضیی فوسیلهو به  دیخدا مرا در رحم مادر برگز ـ

 .۱۵/۱من ظاهر ساخت  خود را در

 . ۱۱/۲خواند کار و دورو و خطا کار می ایپطروس را ر ـ 
 حیبلکه مس  ستم،یدارد من ن ات یآنکه ح گریطوری که دام بهمصلوب شده حیمن با مس  ـ

 .۲۰/۲کند می یاست که در من زندگ
 
 تیتوان به برداشت او درباره شخصکه از سه نامه پاولوس شد می یچند نقل قول نیهم در
 کند. می دییبرداشت را تأ نیا زین گریهای دبرد. او در نامهپی تشیو مأمور

 . ۱۲/۲ یلی. فدیو نجات خود را با ترس و لرز به کمال رسان دیـ از من اطاعت کن
 .۱۶/۲ یلی. فهددمیعمال خود را انجام خداوند اَ یس یع دیو با صالحدـ ا

 .۱۳/۴ یلیقادر است. ف یبه هر کار حیـ به وسیله مس 

 . ۱۷/۱۰ انیاو کالم خداوندگار است. روم امیپ ـ

 .۱۶/۱۵ انیاو کاهن خداست. روم ـ
 .۳/۳ انیاز راه الهام نقشه خدا بر او آشکار شده است. افسس  ـ

 .۱۳/۱۲ ۱بلکه از طرف خداست. تسا ست،یاو از جانب بشر ن امیپ ـ
 
 داند، بلکه او رسولنمی حیواعظ و شاگرد ساده مس   کیآید که او خود را  ها برمینامه  نیا  از

 
  

 
به   مانیدر ا نیمؤمن یپس از مرگ و رستگار ح یمقصود از انجیل، بشارت حکومت خدا، زنده شدن مس ـ۱

 .چهارگانه لی است نه اناج حیمس
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فرمان  اریاو با قدرت و اخت یکند و از سومی یزندگ حیو با مس  حیخداست که در مس  امبریپ و 
 کنندرفتار نمیکه به دستورات او    یانیحیمس   هیاز تنب  یکند. پاولوس حتدهد و دستور صادر میمی

(. آنچه ۱۲/۱۰ ۲، قر۲۰/۴ ۱)قر ندکبه شالق و مجازات هم اشاره می یو گاه دیگوسخن می
نداشتند.   ییادعا  نیچن  زییهود ن  اءیانب  یباشد و حتنمی  یس یاست در حدّ شاگردان ع  یپاولوس مدع

  ی ابالغ شده بود، در حال یبودند که به موس هوهیگذشته فقط بازگوکننده تورات و قانون  مبرانیپ
وسیله به  حیو مس   استاست که مستقیماً به حکمت خدا آشن  یگذارکه پاولوس خود بناکننده و پایه

خداوندگار فکر کند. اما  حیتواند چون مس. نقشه خدا بر او آشکار شده و میدیگواو سخن می
. او خداست و ستین انیهودی حیو مس  ینیفلسط یسایکند همان عهم که او اعالم می یحیمس 

خود زبان    کهاست    یو کالم  کسانیبا پدر    ت یاست که در هو  یبوده. فرزند  تیالوه  یاز ازل دارا
 .و دهان است

رابطه و   چیپاولوس ـ که بدون ه گریبود دمی هوهی حیو مس  مبریپ کیفقط  یسیع اگر
  ونیشاگردان و حوار فیهمرد یتوانست حتاو ساخت ـ نه تنها نمی یای خود را سخنگوسابقه

فرمانبر و مقلد آنان شود.  یستیبااند ـ گردد، بلکه میبودند با او به سر برده یـ که مدع یس یع
 انیسویمبارز با ع ناشناسِ کیاستاد خود بهتر آگاه بودند تا  ات یاز نظر ونیحوار همسلم است ک

خود خداوند گردد تا رسول خاص   یسیع  دیبوده است. پس با  دهیند  یکه او را حت  ،یس یو افکار ع
مستقیماً با خداوند رابطه برقرار سازد و   ده،یخالق( در رحم مادر او را برگز ی او که پدرش )خدا

او را بشناسند ـ نداشته باشد.  لیو انج حیمس  یکه نتوانستند بدرست ـ ونیوجود حواربه یاجیاحت
 انیب یسیدارد، نه آنچه شاگردان ع قت یکند حقکه پاولوس اعالم می یلیهم، انج لیهمین دلبه

 نیخورد و با وجود آنکه اتضاد به وضوح در کتاب اَعمال رسوالن به چشم می نی. اندینمامی
از  یکیـ به وسیله  سایکل یـ حت نیی محققهای پاولوس و به نظر همهنامه ازکتاب پس 

داشته  ییسزابه ریهای پاولوس در آن تأثشده و مسلماً افکار و نامه میبان پاولوس تنظشرَ مَهم
های خود پاولوس متفاوت با نامه  یشود، به کلاو نسبت داده می  تیس و شخصاست، آنچه به پاولو

 .میتضاد را ارائه داد نیا شتریحال او پاست. در مورد شرح ضادمت یگاه یو حت
کتاب  نیشده است. در ا انیب یگریدر کتاب اَعمال رسوالن به شکل د زیپاولوس ن دیعقا

: »از نسل داود خدا بر طبق وعده دیگوکند، بلکه میمَُعرّفی نمی یازل یرا خدا حیپاولوس، مس
 ست،یخالق ن حی(. مس ۲۳/۱۳) ختیبرانگ لیاسرائ یای برارا به عنوان نجات دهنده یس یخود، ع

(. خدا ۲۸/۱۷است و همه افراد بشر فرزندان او هستند )  زیخالق همه چ  دهیناد  یکتای  یبلکه خدا
و  یسازد تا جهان را با راستخود می دهیو او را برگز زاندیخاز مرگ برمی (را ییرا )نه خدا یمرد

 یجا فقط خداو همه  کندنمی  یس یبودن ع  یای به ازل(. پاولوس اشاره۳۱/۱۷کند )  یداور  یدرست
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 ان،یهودیبه خاطر    ی. پاولوس حتستین  یپردازد و در کنار او از پسرش سخنعمل میمطلق به  قادر
 میاورشل انیحیـ مس  یهودی هی( و به توص۳/۱۶) ندکخود را ختنه می یونانیهمراه تیموتائوس 

 یو برا هددرا انجام می ریشود، مراسم تطه ینف عتیمخالفت پاولوس با شر عهیآنکه شا یبرا
ندارد   قتیحق چیه عات یشا نیکه همه بفهمند ا ندکرفتار می یرود و به نحوبه معبد می یربانق

 . ۲۱/ ۲۴ 1ندکمی یزندگ عتیو بلکه برعکس او هم مطابق شر

 یای است، ولبرجسته تیشخص یدر کتاب اَعمال رسوالن با وجود آنکه پاولوس دارا
کتاب حتى   نیباشد. در انمی  میهای او مشاهده کردکه در نامه  یقدرت و اعتبار  یوجه داراهیچبه

طوری شوند. بهپردازد و باألخره از هم جدا میبرنابا با او مخالفت کرده و به نزاع و مشاجره می
 اتی. درباره نظررددگپطروس به مراتب برتر از پاولوس ارائه می تیاشاره شد شخص شتریکه پ

افکار  هیوجت  یوجود ندارد و برا یگریمنبع د یحیمس  ات یجز ادب تیحیپاولوس و نقش او در مس 
 اتینظر  حیمس   نیرود. درباره نقش پاولوس در دشمار میشواهد موجود به  نیمهمتر  شیهااو نامه

 یشمارند و گروهمی تیحیمس  یگذار واقعدون او را پایه مزی چون ج یمختلف است، برخ اریبس 
 تیحیکانن مس   لیدر تشک  دش یو عقا  ات یکه نظر  اننددمی  حیاز رسوالن مهم و فعال مس   یکیاو را  

  انیکند که آنچه بمُعَرّفی می وحنایپطروس و  هیاو را همپا سایمؤثر واقع شده است. کل اریبس 
او را   زین یمسیح بوده است. بعضعیسی مات یتعل هیرسوالن و بر پا گریبا د یداشته هماهنگ

 یهای روحیگها و آشفتآرام ساختن عقده  یبراای  لهیرا وس  تیحیکه مس   اننددمی  ماریب  یمتعصب
 :سدینودورانت در توجیه رسالت او می  لیمثال و یساخته است. برا  شیخو  یخودخواه  یو ارضا

کرده  یرسازیدهنده را زی تکانحادثه نیا یعیچه عوامل طب دیتواند بگونمی چکسیه»
 دیصحرا و شا  دی شدت تابش خورش  ،ی سفر طوالن  کی  یراه دمشق(. خستگ  یایاست . )رو

سست و   یبدن ی( بر روندیبکه پاولوس می ی)نور یرعد و برق آسمان کی هم ضربات
به حالت   ریفشار احساس گناه و تقص  ریدر ز  یخاطر ،یو غش  یصرع  یو به احتمال  فیضع

کننده وجود آورد تا انکار خودآگاه به مهین یدر او حالت دیشکنجه درآمده، سبب شده تا شا
 .  د«ینما لیاستفان« تبد حیمس»  ظواع نیرا به قابلتر یپرشور

 :سدینوخواند و میمی تیحیگذار مسپاولوس را پایه د،یفرو
بود که تصور گناه در او چنان قوت گرفت که گناه قوم  یمتعصب و مؤمن یهودی کی او»
از   ییرها یبسط داد و همه را محروم از آمرزش خدا دانست و برا تیرا به تمام بشر هودی
در سراسر جهان منجر شده ـ نزول   یو ناآرام یو بدبخت بتیگناه ـ که به ظهور مص نیا

  یخدا را از آسمان ضرور

 
 .نشده است انیحیـ مس یهودیاراده   میلحظه هم تسل کیشد   یمدع تیکه او با قاطع میدید شتریپ ـ۱
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برداشته شود و   انیاز م یبه شکل یستیبااست که می یگناه همان پدرکش  نیا شهیر یول ردمُشِ 
 شود«. دهیبخش  یگناه عموم نیرا فدا کند تا ا شیآنست که خداوند پسر خو چاره راه

توسعه  ایو  جادیاو را در ا تیو اهم تیو موقع میبریپاولوس پ یآنکه به افکار شخص یبرا
جدا  تیحیاصول کانن مس  گریاو را از د ات یبا دقت نظر ستیبامی میده صیتشخ تیحیمس 
 تیحیکانن مس   ات یهای ادبنوشته  نیهای پاولوس اولکه نامه  تی. البته با توجه به این واقعمیساز

ـ  ستندیاستقالل کامل ن یها داراآثار کانن اثر گذاشته و آن گریها مسلماً در دنامه نیاست ـ و ا
ی پاولوس ها. در نامهدیمشکل خواهد گرد اریاز پاولوس بس  شیپ انیحیمعتقدات مس  صیتشخ

از او را حدس   شیپ  تیحیمس   یتوان محتواها میبا استفاده از آن  هک  ندکچند نکته جلب توجه می
 :زد

 انگذاریکه او بن میریبپذ دیبا م ینسبت ده یخیتار تیشخص  کیها را به نامه نیاگر اـ ۱
 یتلق  تیواقع  کی  یس یو برادر ع  وحنایهای پاولوس وجود پطروس،  نبوده است. در نامه  تیحیمس 
 میکه در گذشته وجود داشته و در اورشل انددمی یواقع تیشخص کی زیرا ن یس یشود. او عمی

کننده وجه خود را ابداعهیچکند. او بهمالقات می زیبا برادر او ن ی. پاولوس حتتمصلوب شده اس
که   یعیو وقا  میاورشل  انیحیاوست. مس  تیکننده هوهیدهد، بلکه توجنشان نمی  یس یع  تیشخص

 رفتیتوان پذدارند. چگونه می  تیاز واقع  یشود نشاندر برخورد با آنان از طرف پاولوس مطرح می
ـ    یهودیتوجه داشت که تضاد او با    دیالف او باشند. بامخ  روانشیباشد، که پ  ینیمبر دیپاولوس پ

 روانیاز پاولوس شکل گرفته و او با پ  شیپ  میکه در اورشل  یتیحیاست. مس   تیواقع  کی  انیحیمس 
 . ندکاست که پاولوس موعظه می یتیحیاز مس  ریکند غمذهب برخورد می نیا

و طرد  انیهودیریو توجه به غ هودی نیو شعائر د عتیرپاولوس با ش دیـ مخالفت شد۲
شود اشاره می  یانیحیآثار کانن ـ به مس   نیمرقس و کتاب اَعمال رسوالنـ  اول  لی. در انجانیهودی

مرقس از زبان  لیکنند. در انجعمل می انیهودیاز شعائر  یکه مؤمن به کتاب مقدسند و به برخ
حفظ ظاهر  یبرا یگاه یگردد. حترسماً منع هم نمی یلشود، ومی ییاعتنابه شعائر بی یس یع

 نیوجود ندارد و ا یگونه دشمنهیچ زین نیو مردم فلسط یسی(. بین ع۴۴/۱شود )می هیتوص
(. در  ۱۱/۱۵کنند )می کیاو تحر هیحسادت مردم را بر عل یهستند که از رو یهودی ونیروحان

شود و در مکاشفه یوحنا یهودیان محبوب یهود محترم شمرده می  عتیخصوص شرنامه یعقوب، به
  ضیکه به علت حماقت از ف  انددمطرود می  یرا قوم  انیهودیگردد... اما پاولوس  و روم مطرود می

را  جات ر ساخته تا پیام نکَرا  شانیهای آنان را کور و گوشهااند و خدا چشمخدا محروم گشته
 .رساندمی انیهودی ریرا به غ امیاو پ زیهمین جهت نبه نند،یرا نب ینشوند و راه رستگار

 خواست انیهودی  یکه خطا ردیگمی جهیکند و نتمی هیبه کتاب مقدس تک یحت پاولوس
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  هود یرحمت باعث رشک و حسادت قوم    نیرسد و ا  انیهودی  ریبه غ  یتا نجات و رستگار  خداست
،  (۲۸/۱۱-۳۱) انندیاغیها دشمنان خدا هستند، آن  انیهودینامه،  نی(. در هم۱/۱۱ انیگردد )روم

یهود موجب ملعون شدن   عتی، شر(۱۵/۲  ۱خداوندند )تسا  یسیو قاتل ع  مبرانیکشنده پ  انیهودی
 عت،یشر رو ی(. پ۱۳/۳لعنت آزاد ساخت )غال  نیبا مصلوب شدن، ما را از ا حیانسان است و مس 

آزادکرده و بنده  عتیشر یرا از بردگ انیحیلوس مس پاو میرده و بنده گناه است نه بنده خدا. تعالبَ
که به شعائر نجس و پاک  هددمی می(. پاولوس تعل۱۴/۶ـ ۱۸ انی)روم 1مطلق ساخته است یکین

 دنیبر ،ی، ختنه واقع(۱۶/۲ انی)کولس  دیسََبت ماه نو... توجه نکن ،یدنیو آشام یو مقررات خوراک
(. شعائر یهود، نه تنها منسوخ ۳/۳  یلی، ف۱۱/۲ انیاست )کولس  ینفسان عتیپرده دل و قطع از طب

سازد و اگر به ختنه تن در دهند را از رحمت خدا محروم می انیحیزاست. ختنه، مسکه نکبت
به عدالت دست  عتیشر یکوشند با اجراها که می(، آن۱/۵ـ۴را از دست خواهند داد )غال حیمس 

 .۴۶/۵ض خدا محرومند. غال یارتباط خود را با مسیح قطع کرده و از ف ابندی

ی آن  و با مطالعه دینمامی غیکه پاولوس تبل ینید مات یای است از تعلشواهد نمونه نیا
یهود   عتیو ضدشر هودیضد نیچن ی متعصب، فرد ی هودی کی کند چگونه از خواننده تعجب می

نداشتند    یدشمن  انیهودیبا    هیاول  انیحیطور مسلم مسد به ش  انیب  شتریشکل گرفته است. چنانکه پ
توان حدس زد که گذاشتند. مییهود احترام می عتیبه شعائر و شر یحت انیحیـ مس  یهودیو 

 هودیاُرتودوکس    تیکه ارائه شده باشد ـ مورد مخالفت کهانت و روحان  یـ به هر شکل  دیفرقه جد
و  نیافکار نو بیخود را ملزم به تکذ شهیهم تیشود. روحانآورش طرد امیو پ امیقرارگرفته و پ

نظر   نیکند. از امی  یرا نف  شیخو  مات یصورت تلقینات و تعلنیاریدر غ  رایز  ند،یبمی  ییسایرکلیغ
 انیهودیرا با  تیحیمس  تیو مخالفت روحان انیحیرا با مس  هودی تیتوان تضاد و تنافر روحانمی

( یسویع  یتِحی)مس   روانشیو پ  یسیادعا که ع  نیا  یبرا  یگونه شاهدهیچ  یکرد، ول  هیدرک و توج
 یفراوان لیآنان پرداخته باشند وجود ندارد، بلکه به عکس دال عتیو شر انیهودیبه طعن و لعن 

 .توان ارائه دادادعا می نیا یدر نف
و اصرار  یس یع تیرا محکوم انیهودیو  انیحیمس  نیب یدشمن جادیعامل ا نیمهمتر

ی کوشش و همسرش همه  یفرماندار روم  میدیطوری که دکنند. بهمی  انیبه اعدام او ب  انیهودی
مجبور  ان یهودیآورند، سپس با فشار و اصرار خارج از حدّ عمل میبه یس ینجات ع یخود را برا

  اعدام اوبه

 
/۱۹/۲-۲۱)  انی طالغ(،  ۱۳/۱۱،  ۱/۸  ،۱/۷،  ۱/۶،  ۵/۳ـ ۶،  ۲۰/۳)  انیدر رومـ ۱ /۵،ـ  ( ۵۶/۱۵)  اول  انی( و قرنت۶،ـ 
 .شودتکرار می  اناتیب نیا هیشب زین
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و  دیشوخود را با آب می یچشم مردم دستها شیفرمانده در پ زیلحظه ن نیگردند و در آخریم 
ساده  لیو تحل هیتجز کی(. با ۱۹/۲۷ـ ۲۶ یشمارد... )متگناه میبی نیاز خون ا یرخود را بَ

عمل آمده، که به  یخیهای تاری. در بررسافتیرا در  تیروا  نیمجعول بودن ا  نیقیطور  توان بهمی
  یدولت دارا  نیخصوص در برابر مخالفو به  ریسختگ  اریبس   یافسر  ن،یفلسط  یفرمانروا  التوسیپ

 یرعادیاز حد، شناخته شده است. ِاعمال زور و شدت عمل او چنان غ  ادهیشدت عمل و قساوت ز
گشته تا  وسیتلیبه نام و نیو فلسط هیسور هیکل ناح یفرماندار و وال یبوده که موجب ناراحت

مورد موافقت قرار  زین شیو تقاضا ندکرا می التوسیعزل پ یتقاضا یکه او از دولت مرکزجایی
 .ردیگمی

در برابر سنا، به روم احضار شد.   ییو پاسخگو  ییبازجو  یبه اتهام قساوت مفرط برا  التوسپی
ند. در همه  کرد یرا در روم مجبور به خودکش  التوسیاشاره شده که پ یخیهای تاردر گزارش

همین اند و در برابر فرماندار هم بهذکر کرده ان یهودیسلطنت بر  یرا ادعا یس یاناجیل اتهام ع
جواب داد: همان   یس یع ،یانیهودیتو پادشاه  ای: آدیاز او پرس التوسیشود: »پمی ییبازجو عااد

بر  ختهیآو (. در لوح۳۷/۱۸ِ وحنای، ۳/۲۳، لوقا ۲/۱۵، مرقس ۱۱/۲۷ ی)مت 1«ییگواست که می

در برابر  زین وحنای لیسلطنت ذکر شده بود. در انج یبه صراحت گناه او ادعا زین یس یگردن ع
دوست  یزنند اگر او را آزاد کنمی ادیمردم فر دینمامی یس یدر آزاد کردن ع یکه سع التوسیپ
فرمانده   نی(. حال چگونه چن۱۲/۱۹کند دشمن قیصر است )  یپادشاه  ی. هرکه ادعایستین  صریق
  ی مدع کیکند ـ در برابر خفه می نیمعترض یصدا را در گلو نیـ که کوچکتر ریو سختگ ّسیق

را از مجازات برهاند؟ و از  یشورش نیکوشد انشان داده و با اصرار می یدلسوز ،یهودیسلطنت 
پردازد حادثه می نیا یدر هراس است؟ کوستر که به بررسهای خود به خون آلوده ساختن دست

 :سدینومی
  یسیگردن ع  [بر   ختهی]آو  درباره لوحِ  لیانج  سندگانیی نوکه توسط همه   ینواختکی»گزارش  

رساند که  اند، می ذکر کرده  ان«یهودیشاه  یسیلوح اتهام او را »ع نیدر ا انی و روم شده تکرار
لوح به وضوح نظر   نیچه بوده است و ا یحاکمه روم ئتیاز طرف ه یسیع تیعلت محکوم

  ی آشوبگر واقع  ک یاو    التوسیهرچه بوده باشد از نظر پ  یسیع  یکند. ادعارا روشن می   انیروم
  الاقل  ایو 

 
چون   ست«یمن مربوط به این جهان ن ی: »پادشاهدیگومی  یسیاضافه شده که ع یتذکر وحنای ل یدر انج ـ۱

،   ۱۴/۱۹، ۳۷/۱۸ اناتیب زی ن لی انج ن یآمده و در هم «ییگو»همان است که می  یسیپاسخ ع لی در تمام اناج
خصوص  است. به یجمله اصالح بعد نیتوان حدس زد که اتذکر است می نیمتضاد با ا ۲۰/۱۹،  ۱۲/۱۹

که اگر در آن زمان   ی اند در حالنکرده  هی با دولت روم به این تذکر اشاره و تک یو موافق همکار هیپدران اول
 .شداز آن نقل قول می یقیناً داشت وجود می 
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 التوسینبود که پ یفرد نیهم اول یسیشده و عبالقوه محسوب می یاسیـ س یانقالب
کرده است. ممکن است که  دار می  مِیالعمل نشان داده و او را تسلعکس  عاًیدرباره او سر

کرده باشند،   نی کار او را تحس یآمد فرماندار رومخوش یبرا میاورشل انیهودیاز  یگروه
خود او   یاصل رندهیگ میکند که تصممی  ت یو برخورد او حکا التوسیپ و قدرت اریاخت یول

 «. بوده است

جعل شد که در آن   یروم قیرف کیبه  التوسیای از طرف پنامه یاست که حت جالب
او را مجبور کردند برخالف   انیهودی  یآورده بوده، ول  مانیا  یسیکند او به عمی  انیب  یفرمانده روم

نامه مدتها در   نی! ا!نادم است  اریعمل بس   نیرا صادر کند و از ا  یس یخود فرمان قتل ع  یقلب  لیم
جعل   یاز زبان امپراتور روم هم گزارش  یکه حت  میدید  نیگرفت. همچناستناد قرار می  وردم  سایکل

 تیواقع یخیتار یسایکنند!! اگر ع شیستا ان یرا در حدّ خدا یس یکرد ع شنهادیشد که به سنا پ
  چ یو کوچک بوده که در ه یعاد یحادثه به حد نیداشته و به اتهام قیام مصلوب شده باشد ا

مردم، دخالت کهانت و   میاجتماع عظ نینشده است. ا ادیغیرمستقیم هم از آن  ،یخیگزارش تار
 لیی اناجاست. در همه یبعد تی... همه ساخته روحاننیسنهدر یهرودس و شورا هود،ی خیمشا

  ان یهودیاند و از فقط چند سرباز حضور داشته یس یشده که در اعدام ع دیقس تأکخصوص مربه
  دندیبود به او گرو  لیدر جل  یس یع  یزنان وقت  نیصحنه بودند!! ا  نیا  ماشاگرای زن از دور ت هم عده

 . ۴۰/۱۵کردند و به او کمک می
متعصب و مؤمن در  یهودی کیدهد تصور کرد آنگونه که پاولوس شرح می دینبا یاز طرف

که پاولوس   دیآشده باشد. از رساالت کانن برمی  هودیضد  یِحیمُبَّدل به مس   ا،یرو  کیروز و با    کی
 ییگردهما  شعائر آنان داشته است. در  یبا اجرا  یبوده و نه مخالفت  انیهودیدر آغاز نه مخالف    زین

شود پاولوس می  لیتشک  انیحیـ مس   یهودیو    هیانطاک  نانینود  نیرفع اختالف ب  یکه برا  میاورشل
شوند. رو میروبه  وحنایو    عقوب یبا کفاس )پطروس( و    هیانطاک  انیحیو برنابا، به وکالت از طرف مس 

که ختنه   نندکشود و توافق میمی دهیبرگز انیهودی ریجمع پاولوس به عنوان رسول غ نیدر ا
گردد  محکوم نمی  ای  یو شعائر یهود نف  عتیشر  ینباشند، ول  یهودیشعائر    یها مجبور به اجرانشده

 نی)به گفته خود پاولوس( ب میدیطوری که دو به دیپانمی یریتوافق د نیا ی( ول۲۸/۱۵)اعمال 
زمان است که پاولوس به حق احساس  نیدهد و از ارخ می یدیپطروس و پاولوس برخورد شد

 نیا  یبوده و حت  انیحیی مس و اتحاد جامعه  شرفتیدر برابر پ  یو شعائر یهود، سدّ  عتیکند شرمی
گردد. او در ضمن به این  یحیمس  یمجامع نوپا یدگیممکن است موجب از هم پاش یدوگانگ

روند شمار میبه  انیهودیای از  ها فرقهآن  تندیحیمُعَرّف مس   انیحیـ مس   یهودیکه تا    دیرس  جهینت
 کامالً  حیمس  تیو شخص تیحیمس  یاما از طرف افت،ینخواهند  یمستقل تیو هرگز هو
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 زیرا ن  نینو  نید  تیمشروع  ت،یهودیو کتاب مقدس آنان بود و طرد    انیهودیبه معتقدات    وابسته 
و   د یگرد ییهود تلق عتیاعتبار شر انیپا ،یسیساخت پس، از طرف پاولوس ظهور عمتزلزل می

شنده منحرف و گمراه، دشمن خدا و کُ مبران،یاز زبان کتاب مقدس ملعون، قاتل پ زین انیهودی
و کمال   تیحیمس  تیآنان آغاز مشروع عتیو شر ان یهودی... مُعَرّفی شدند، تا طرد اوندخد حیمس 

 .1تکتاب مقدس بوده اس ییجلوه داده شود که هدف و نظر غا هودی نید

وجه مطلوب نبود. هیچبه  انیروم  یدشمن  ت،یحیمس   یی نوپاو جامعه  نید  یبرا  نیبر ا  عالوه
 تیحیمس  یسایرشد کل یرفتند ـ براکه دشمنان روم به شمار می ـ انیهودیفاصله گرفتن از 

زود موفق   یلیفلسطین محدود بود پاولوس خ  انیحیـ مس   یهودیبود. چون تعداد    یالزم و ضرور
. دیبودند ـ گرد عتیآزاد ـ که به گفته پاولوس آزاد از شر انیحیاز مس  ینیجبهه نو لیبه تشک

همین مستقل شکل گرفت. به  نید  کیبه شکل    تیحیزمان است که مس   نیتوان گفت از هممی
 ست،ین حیمس  نیع دبدِدانست. او مُ  تیحیمس  دیجد تیهو نیگذار اپایه دیجهت پاولوس را با

 تیحیمس  لیکه پاولوس از آغاز تشک یآن است. نقش اساس  یهانو ج د یجد تیبلکه پردازنده هو
دست به یحیهای مس ی جبههای در همه برجسته تیکه موقع دیآزاد به عهده گرفت موجب گرد

 نید نیا شروانیاز همه پ شیاو ب ات یو پروتستان نظر کیاتولک یساهاید و تا امروز در کلرَآوَ
 .گردد مؤثر واقع

 یتیموقع  نیاست. در چن  دهیاو را شن  مات یو نه تعل  دهیرا د  یس یپاولوس به اقرار خود نه ع ـ۳
کنند،  هیفرستاده خدا توج ای ینب کیدر حدّ  انیحیـ مس  یهودیو  انیهودیرا چون  حیاگر مس 

 ونیتذکر داده شد تقدم با حوار شتریطوری که پنخواهد ماند و به ییخودنما یپاولوس جا یبرا
 اعتباریخصوص  به  –آنکه به گفتار خود اعتبار بخشد    یخواهد بود. پاولوس برا  یسیع  همراهانو  

باشد و مستقیمًا  یصاحب وح لِرُسُو  اءیدر حدّ انب دبای – میاو مشاهده کرد انات یدر ب شتریکه پ
 تتح  سندگانیبا وجود آنکه نو  لی. در اناج۲و از جانب او کالمش را ابالغ کند  جادیبا خدا ارتباط ا

 نامدهم نمی  حیخود را مس   یکه حت  ستینه تنها خدا ن  یس یاند، عقرار گرفته  یسیع  مات یتعل  ریتأث
  و

 
  ندکدهد که چگونه او ابتدا اظهار می پاولوس نوشته نشان می  یکه درباره افکار عرفان  یهالس در کتابشمیت  ـ۱

ـ   یهودیبعداً در برخورد با  ی(، ول۱/۱۵ـ ۳ ۱کسب کرده است )قر انیهودیخود را از کتاب مقدس  اتینظر
به   حیوسیله معرفت و الهام مسشود که او به می  یهالس در اثر اعتراض عرفا( مدع)از نظر شمیت  انیحیمس

 . ستیی انسان نساخته   لیانج نیبرده و اانجیل خود پی 
مورد   نیهای محققیساز مسائل در برر یام. چون بعض ده ینکات گرد یفصل مجبور به تکرار برخ نیـ در ا۲

 .مسائل پرداخته شده است نیدر ا یشتریتوجه قرار نگرفته، به شرح ب
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 کیکند که چرا او را ناعتراض می  یحت  یسی(. ع۱۴/۱۴)مرقس    نندکاستاد خطابش می  همراهان،
که   میدی( و در اَعمال رسوالن د۱۸/۱۰)مرقس    ستین  کوین  یواحدّ کس  یجز خدا  رایخوانند، زمی

 . است مأمور از جانب خدا یاو مرد
 یشود که: خالق است و از ازل داراخدا مُبَدّل می کیبه  یس یهای پاولوس، عدر نامه اما

و تمام موجودات  1است دهی ناد ی(، او صورت خدا۱۹/۱ انی، کولس ۶/۲ـ۱۱ یلیبوده )ف تیالوه

به   زیخدا وجود دارد که همه چ کی( فقط ۱۵/۱ـ ۱۶ انیاند )کولس شده دهیی او آفروسیلهبه
مردگان و زندگان است   یخدا حی، مس (۶/۸ ۱مسیح است )قرشده و آن عیسی دهیی او آفروسیله
 ب،یبر صل حیافتاد و خون مس  ییخدا و مخلوقات جدا نی(، به علت گناه آدم، ب۶/۱۴ـ۱۰ انی)روم

 خدا و موجودات را برقرار ساخت  یمجدداً دوست
شامل   زیهمه چ  نیا  یدهد، ولقرار می  حیرا تحت فرمان مس   زی(. خدا همه چ۲۰/۱  انی)کولس 

دهد تا خدا بر کل کائنات حاکم گردد! خدا قرار می  اریهم خود را در اخت  حیشود. مس خود خدا نمی 
 . ۲۷/۱۱قر

  ده یرسد فراوان دنظر میدرهم و آشفته به  اریبس   یکه گاه  انات یب  نیهای پاولوس از ادر نامه
که در رحم مادر از جانب . پاولوس  میکناست که ما نظر او را درک  یچند نمونه کاف  نیشود و امی

و الهام به   کاشفهو باألخره با م  دیشد و در راه دمشق خدا پسر در او ظاهر گرد  دهیپدر برگزـ  خدا  
. ممکن دی( او گردلیکننده بشارت )انجخداوند و اعالم  میرد، خود رسول مستقبُپی  یروحان  لیانج

وجود به اجیاحت گریدانست دخدا می دهیکه اگر پاولوس خود را برگز دیآ شیپرسش پ نیاست ا
 کیشد پاولوس    انیب  شتریگونه که پنبوت گردد. همان  یتوانست شخصاً مدعنداشت و می  حیمس 

که در اَعمال   یکرده و با اختالفات  انیکه خود ب  یبلکه بنابر شرح حال  افت،یشبه به رسالت دست ن
 تیحیمس  یدرآمده و به تدریج به رهبر انیحیاو ابتدا در سلک مس تکرار شده،  زیرسوالن ن

 ربه انتظا حی( جز ظهور مس انیحیـ مس  یهودی) هیاول تیحیاست. مس  افتهیدست  یهودیریغ
مبارز   کی یاز نظر آنان ظهور کرده بود. عالوه بر آنکه برا زین یمنج نینبود و ا یگرید یمنج

بودن کند. در هر حال از مجموع   حیمس  یامکان نداشت خود ادعا زین انیحیو مس  تیحیبا مس 
 وجه درهیچبه یس یع تیگرفت که اعتقاد به الوه جهیتوان نتکه به عمل آمده می هایییبررس

  

 
باره در این  یحیمس شمندانیو شکل خداست. اند رینامد که همان تصو)خدا( می  کونیرا ا یسیپاولوس ع ـ۱

  د یکشف کنند. با یفلسف ییعارفانه و معما یاز گفتار پاولوس رمزاند ده یصدها کتاب و مقاله نوشته و کوش
اند. او در آن زمان اهل دانش و فلسفه بوده  ن یبوده و نه مستمع یژرف نگر  لسوفیکه نه پاولوس ف  کرد  توجه

 .در کتاب عرفان بحث الزم به عمل خواهد آمد یاصطالح و رابطه آن با مکاتب عرفان  نیدرباره ا
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ها به طور خالصه اشاره از آن یکه به برخ یمطرح نبوده است و به علل متعدد هیاول تیحیمس  
   .دانست هینظر نیع ابدِمُ دیشد، پاولوس را با

سازد که از کتاب مقدس اقتباس شده، ای را مطرح میهای خود اسطورهپاولوس در نامه ـ۴
دچار شد و در  یآدم و هبوط او به گناه فطر یاست. بشر با نافرمان افتهیبه َمشَرب او فرم  یول

انسان  کیبه وسیله  هیخداوند به فکر بخشش انسان افتاد و چون گناه اول ح،یدوران ظهور مس 
گناه گردد و با   یفرستاد تا قربان نیبه زم یگریصورت آدم دبود پسر خود را به رفتهیصورت پذ

)خون پسر خدا،  دیرا بشو هیگناه آدم اول شیجان دهد و با خون خو بیتحمل درد و رنج بر صل
در تمام رساالت  یحت ست،یاسطوره ن نیاز ا یاثر چیه هیاول تیحیکفاره گناه آدم است(. در مس 

های پاولوس نشده است. در نامه  ادیاسطوره    نیکند از اکه پاولوس مطرح می  یصورت به  زیکانن ن
 :آمده انیقصه از جهات مختلف مورد بحث قرار گرفته است. در نامه روم نیا

قانون   رایوجود ندارد، ز یتیمحکوم چیه حندیکه متحدّ با مس ییآنها یاکنون برا پس»
تو را از قانون گناه و مرگ آزاد کرده است. چون   ح،یمسیسیالقُدُس در عبخش روحُ اتیح

( نتوانست  یکه وابسته به جسم است )ضعف طبیعت نفسان یعلت ضعفبه  عت یآنچه را شر
که تحت قدرت گناه قرار  یصورت انسان مادخود را به  سراو پانجام دهد خدا انجام داد. 

ـ ۳آمرزش و کفاره گناهان بشر فرستاد تا بر جسم او گناه را محکوم سازد«.  یداشت، برا
۱/۸ 

 :سدینومی انیدر غالط 
متولد   عتیشر دیزن و در ق  کیخداوند پسر خود را که از    دیزمان موعود فرا رس  یوقت  اما»

 .۴/۴ـ۷بودند آزاد سازد«.  عتیرا که در بند شر ییشده بود فرستاد تا آنها

فصح است   دیع  یقربان  حیها، از جهات مختلف مورد بحث قرار گرفته، مس در نامه  هینظر  نیا
انسان شد و مرگ  هیرده درآمد و شببَ کیصورت ، خدا به(۵/ ۷ ۱آنان ذبح شده است )قر یکه برا
نظر من گردد. بهمطرح می هینظر نیا لیبه تفص ۶و  ۵فصل  انی(. در روم۷/۲ یلی)ف رفتیرا پذ

اسطوره است.  نیکند همخاص خود اعالم می لیپاولوس و آنچه را او انج امیپ یی مرکزهسته
دهد. از سخنان و  ارائه نمی یو شعائر عتیشر زیو خود ن ندکرا نسخ می هودی عتیاو شر

و    یس یع  تیاو اعالم الوه  امیبخش پ  نیو مهمتر  کندمطرح نمی  یشواهد  زین  یسیهای عموعظه
و   عتیو آزاد شدن از شر یبخشش گناه فطر یتجسم در قالب انسان، مرگ و تحمل درد برا

 حیمس   زیو رستاخ  را در مرگ  نیؤمنو اتحاد با او، م  حیبه مس   مانیسپس بازگشت به آسمان است. ا
 :سدینوکند. پاولوس خود به صراحت میمی ریو آنان را فَناناپذ کیشر

و مقدس به    شیآالتا شما را پاک و بی   دیآمرز  شیخو  ی شما را، با مرگ جسم فان  خداوند»
  دیو محکم و استوار بمان دیخود را از دست نده مانی که ا یحضور خود آورد، البته به شرط

  را  یدیو آن ام
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 ریاست که به تمام موجودات ز یلیهمان انج نی. ادیکند ترک نکنبه شما عطا می لیانج که
ـ  ۲۳ انیو من پاولوس خادم آن هستم«. کولس  دیادهیو شما هم آن را شن دهیآسمان اعالم گرد

۲۲/۱ . 
های پاولوس شکل جا که نامهآن  نیفلسطروبرتسون معتقد است که در مراکز بزرگ خارج از  

 نیبه جسم مُبَدّل شده موجود بوده و پاولوس قصه خود را از ا یِای درباره خدااند اسطورهگرفته
که شکل و    رفتیپذ دیداشته باشد با تیواقع زینظر روبرتسون ن نیمنبع اقتباس کرده است. اگر ا

 .اسطوره مختص پاولوس بوده است نیبرداشت ا
های خود پرداخته به تألیف نامه یامیسازش با حکومت و اطاعت از قدرت. پاولوس در ا ـ۵

شده و می  کی( به اوج خود نزدانیحیـ مس  یهودی) انیهودیاست که خصومت دولت روم و 
 تیحیباشد. کانن مس  نید یتوانسته دستور اصلحاکمه نمی ئتیاطاعت از ه امیا نیمسلماً در ا

ها قرار داشته و رشد آن  ریها شکل گرفته و تحت تأثنامه نی قرن پس از ا مینبا وجود آنکه  زین
از دستور به اطاعت از  یکرده، باز اثرمی جاب یحاکمه را ا ئتیدر روم، سازش با ه تیحیمس 

وجود دارد که غیرمستقیم  لیدر اناج یشود، بلکه برعکس اشارات نمی  افتیقدرتمندان در آن 
: دیگومی  ی. در متهددارائه می  ردستانیضعفا و زاو را به  یو وابستگ  مترا با حکو  یس یمخالفت ع
شود و هر چه پنهان است آشکار آن برداشته می یاست پرده از رو دهی. هر چه پوشدی»پس نترس

و آنچه را   د یشن اعالم کندر روز رو دیبا میوگبه شما می یکیخواهد شد. آنچه را من در تار
  یکشند، ولکه جسم را می ی. از کساندییبلند بگو یها با صدابام خانه  رد  دیبا دیشنومحرمانه می

به  دی: ملت نبادیگوبه شمعون می یس ی(، ع۲۶/۱۰ـ ۲۸) د«ینترس ستندیقادر به کشتن جان ن
(، در ۱۳/۱۶تواند بنده دو ارباب باشد )نمی چکسی(. در لوقا آمده: ه۲۵/۱۷شاهان باج بپردازد )

مخالفت  صریقبه ات یاست که او با پرداخت مال نیا یس یاز اتهامات مهم ع یکی گر،ید یجا
 . ۲/۲۳کند می

 ارینه بس اشاره شد ـ نمو شتریسر کوه« ـ که پ ی»موعظه نیاز محروم یبانیدر مورد پشت
 یکانن حت  گریاست. البته در رساالت د  یگرینشان د زین  نیبا مطرود  یس یاست و رفتار ع  یجالب

به آن اشاره  شتریکند و پروم را آرزو و اعالم می یکه نابود میکنبه مکاشفه یوحنا برخورد می
کرد تا حکمرانان  دییرا تأ ینظام کنون دیکند که نبااعالم می یس یحتى ع ل،ی. در اناج1است دهش

گردد...   گرانیخادم و غالم د  دیاست بزرگ باشد با  لیا آنکه ماو حکومت کنند، امّ  ییبر مردم آقا
 ینیفرمان د کیصورت پاولوس به صراحت اطاعت از قدرتمندان به مات ی(. در تعل۲۵/۲۰ ی)مت

 :آمده انیل در روممثا یشود. برامی دییدستور تأ نیهای او مکررًا اگردد. در نامهاعالم می

 
گردد. می  ه یهای پاولوس داده شده و اطاعت از قدرتمندان توصنامه  رینظ یدر نامه اول پطروس دستورات ـ۱
 .شده است میتنظ  یالدیو در قرن دوم م ستینامه متعلق به پطروس ن نیا میدیطوری که دبه یول
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خدا منصوب   یوجود ندارد که از سو یقدرت و دولت چیه رایاز اولیاء امور اطاعت کنند، ز دیبا همه» 

جهت هر که با حکومت مخالفت کند با نظام   نیشوند از امی نیینشده باشد. همه از جانب خدا تع

(. ۱/۱۳-۳خود را محکوم ساخته است ) ردیخداوند مخالفت کرده و هر که در برابر حکومت قرار گ

. ۱۴/۱۲ د«یرسانند برکت خدا را بخواهکنند و به شما جفا می می  بیآنان که شما را تعق یبرا یحت  

 :آمده انیغالمان با ارباب در افسس  یدرباره رابطه
از   ییکه گو دی اطاعت کن یدلکیخود را چنان با ترس و لرز و احترام و  ینیزم اربابان »

نباشد، بلکه به عنوان   ی. اطاعت شما فقط به خاطر چاپلوسدیینمامی یفرمانبردار حیمس
و رغبت  لیو خدمات خود را با م دیاراده خدا را از جان و دل به جا آور ح،یغالمان مس

 . ۵/۶ـ۷کند نه انسان را.« که خداوند را خدمت می یسمانند ک د،یانجام ده

با صراحت   نیسابقه نداشته و چن  ینید  چیدر ه  یصورت فرمان الهطاعت از زور و قدرت بها
 ماتیتعل نی. ا1اعالم نشده است یمذهب فهیدان، وظ اطاعت از همه اربابان و دولتمردان و قدرتمن

را به   تیحیکنندگان مس نیو تحس   یحیمعاصر مس   نیمحقق  یزاست که حتبتیپاولوس چنان مص
 :سدینومی انیساخته است. پروفسور اشتاوفر درباره دستور پاولوس در روم مجبورانتقاد 

کند، می  سینامه، پاولوس نه تنها امپراتور نرون را تقد  نیای وحشتناک است. با اجمله  نیا»
گفته است. او   نیآمدند آماز نرون بوده و پس از او می  شیقدرتمندان که پ تمام بلکه به

افراد همه طبق نظر   نیکرده، ا دیی... را تأتلریو ه نیو ژوزف استال مورلنگیو ت زیچنگ
ها را بر مردم مسلط آن   یبودند که رحمت خداوند  یام کّشور و جبّاران و حپاولوس پدران ک

و   ردستان یی ما را، خدا را، مافوقها و زآنکه همه ا ی بود،پاولوس کور  ای. آ..ساخته است
 « است؟  را دست انداخته خیتار یو حت لیذل یایرعا

دهد درباره پاولوس و نرون نشان می  یو فلسفه معاصر آلمان در کتاب  ات یاستاد اله  ۲ورنر الرت 
مال نرون و اعمال وحشتناک و سبعانه او و عُ ات یبرداشت، پاولوس در تمام جنا نیکه چگونه با ا

 ت،زاسبتیمص  تیبشر  یبرا  یمات یتعل  نیگشته است. با وجود آنکه چن  کیو شر  میسه  تکارشیجنا
زاده یروم  کیکرد. اوالً پاولوس خود را    هیو توج  یولوس آن را بررسپا  یفکر  یدر فضا  دیبا  یول

روم را در خود احساس کشش نسبت به اً( و مسلم۲۹/۲۲)أعمال  انستدو تبعه آزاد روم می
که   یکردند آشنا بود و از ضربات که با دولت روم مخالفت می یانیهودیکرد. ثانیاً به سرنوشت می

  یجهان یداشت. ثالثًا برا یآگاه یمردم وارد شده بود به خوب نیبر ا وسیاز زمان پومپ

 
است، نه   یفرمان موضع کی نیا یزر سلطان بابِل دستور داده شده، ولدنِبوکِدر کتاب مقدس اطاعت از نِ ـ۱

 .مراجعه شود هودی  نیدر د یقیبه کتاب تحق ی.دستور عموم
2- Werner Ellert 
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 یروم را به حق ضرور یاز برخورد با امپراتور زیو پره تیهودیجدا شدن از  ت،یحیمس  ساختن
بود.  نیبردگان و محروم ر،یدست و فقریمورد توجه توده و ز شتریب تیحی. رابعاً مس انستدمی
 تیحیمس  شرفتیپ یحاکمه روم بود ـ برا ئتیاربابان ـ که همان ه هیطبقه بر عل نیا کیتحر

پاولوس دانست. او  یتوان برداشت کلعلت را می نیمهمتر رفت. خامساً به شمار می یخطر بزرگ
بسته بود که آن را  یو قلمرو آسمان یرا به عالم روحان خود دیو تمام ام ستیزمی ایدر عالم رو

 . ۵۱/۱۵،  ۱۱/۱۰، ۲۹/۷ ۱، قر۱۵/۴ ۱دانست. تساالوقوع میقریبُ
بود  نیزم یبر رو حیو بازگشت )پاروسیا( خداوندگارمس  یپاولوس مُبَلّغ مسلم سلطنت روحان

سر فرود آورند تا توده   یویدر برابر قدرت دن انیحیمس  ینداشت مدت کوتاه تیاو اهم یو برا
و با   دهیو عق مانیا ی. پاولوس از روابندیرا ب یسعادت شرکت در قلمرو سلطنت اله یترمیعظ
و در راه تحقق هرچه زودتر آن حاضر به تحمل   دیش یاندمی  یو صداقت به سلطنت آسمان  صخلو
به  تیحیکدل و سرباخته قرون اول مس پا نیگونه که مؤمنبود. همان  یقربان میو تقد بتیمص

ی ات یرا فدا کردند. جنا شیخو یرور جانهاسُ و  یمصلوب با شاد یسایو ع ییایاز مراد رو یرویپ
هست که با  زین سایکل تیمتوجه روحان زانیکنند به همان ماشتاوفر و الرت به آن اشاره می که

سوءاستفاده کرد و نه تنها با قدرت حاکمه کنار آمد و  میتعل نیوجود عدم تحقق »پاروسیا« از ا
 لیرذاو تمام    دیگرد  لیعامل فساد و تحم  زیاِعمال زور و ظلم و فساد آنان را تحمل کرد که خود ن

 .را دارا شد یحکومت و قدرتمدار
  ک یبه    تیحیپاولوس بود که مس   ونیمد  دی: »باسدینوپاولوس می  مات یتعل  یدر بررس  ولدینُمَ
 یکند که چه کساننمی هیاو توج یول «و در جهان راه خود را بازکرد دیمُبَدّل نگرد یهودیفرقه 

ها و نال یها و کاردپاپ  ،یحیو سالطین جبّار مس  انیام و فرمانرواپاولوس باشند، حکّ ونیمد دیبا
و  نیشوندگان و محرومشکنجه ایگران... و جالدان و شکنجه دیعقا شیتفت نیها... مأمورقفاس

شده؟ جالب است که  ریاو عالمگ یموروث نیشکرگزار باشد که د دیبا ینیهر متد ایمظلومین...؟ آ
ی بزرگ و جامعه شندیاندمی  جهیکمتر به هدف و نت یموروث انیمعتاد به اد شمندانیاند نیا

بوده که تعداد هرچه   نیفقط ا   انیهدف اد  ایدهند. آان را مورد نظر قرار میحداقل انس   ایو    تیبشر
آرامش  جادیانسان و ا هی و تصف هیمقصود تزک ای رند؟ی... بگیمسلمان، بودائ ،یحینام مس  یشتریب

به تحقق هدف   انیاز اد کیچیبوده است؟ ه یبهتر در جوامع بشر یستیو همز شتریب یو صفا
 نید ینبوده و برا جهیبه این نت یابیها در فکر دستآن  انیچون متول اند،دهیموفق نگرد ریاخ
 رینظ ینیبا محقق دیبا یتوان حدس زد که چه کساناند، میمستقل از انسان قائل شده یتیهو

 .ولد هم صدا گردندینُپروفسور مَ
 مانیاند. پس فقط اشده دهیبه وسیله خدا برگز شتریاز نظر پاولوس رستگار شوندگان پ ـ۶

  گردد  تیروح خدا هدا یاریهار کند و به . آنکه نفس را مَکیاست، نه عمل ن یعامل رستگار
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. در  کانندیو عمالً ن دگانیبرگز نیو فرزند خدا و وارث او خواهد گشت. مؤمن افتهیدست  مانیا به 
 ناختشرا که از ابتدا می  ی: »خدا آنانسدینوشده، پاولوس می  انیتر بروشن  هینظر  نیا  انینامه روم

 برادران انیزاده در مگردند و پسر او نخست میتا در وجود و قالب پسر او سه دیبرگز شیاز پ
ساخت   کیشدگان را نخود خواند و خوانده  یبود به سو  دهیبرگز  شتریرا که پ  یباشد. او کسان  اریبس 
 ندکپسران اسحق می  سوی(، و اشاره به یعقوب و ع۲۹/۸ـ  ۳۰)  د«یل بخش جاه و جال  زیرا ن  کانیو ن

( است نه خداانتخاب مشروط به دعوت خواننده ) نیسازد »اخدا را مطرح می یو انتخاب از سو
 (. ۹/۹ـ ۱۳عمال انسان« )اَبه 

 : :سدینوگردد، میتناقض می نیپاولوس که خود متوجه ا
قادر   چکسیاگر ه رد؟یگمی رادیچرا خدا از ما ا گریاز شما به من خواهد گفت پس د یکی»
خدا را مورد پرسش قرار   یل یکه ما ی ستیبشر تو ک یو اراده او رفتار کند؟ ا ل یم مخالف  ستین

ندارد؟   اریگری اختکوزه  لِ گر بر گِکوزه  ا یآ  ؟یپرسد چرا مرا ساختمخلوق از خالق می  ایآ  ؟ یده
مصرف    یبرا  یگر یو ظرف د  ی مصرف عال  ی برا  ی ل، ظرفشت گِمُ  کیتواند از  گر نمی کوزه   ایآ 

غضب   یکه برا  یبود خشم و قدرت خود را ارائه دهد ظروف  لیکه ما  یخداوند  ؟بسازد  یمعمول 

آنکه به   یو برا 1تحمل کرد  اریشده بودند با صبربس نییتع شیاز پ ی نابود ی و برا شیخو

رحمت او مشخص بودند جالل و عظمت خود را ظاهر سازد ما را فراخواند،   یکه برا یظروف

 .۱۹/۹ـ ۲۴و کفار.«   هودیریغ ان یاز م نینبلکه همچ ان،یهودی نینه فقط از ب

 :سدینوو می ندکمی هیخود تک انات یب یو باألخره پاولوس به هدف اصل
و عدالت کوشش نکردند از راه    یکیدست آوردن نبه  یکه برا   هودیریهای غملت   مییبگو  دیبا»
.  افتیبود آن را ن عتیاز راه شر یک ین یا یاسرائیل که جوکردند و قوم بنی  افتیآن را در مانیا

راه خواهان   نینبود، بلکه به اعمال توجه داشت و از ا مانیاز راه ا ی ک یچرا؟ چون او دنبال ن
 .۳۰/۹-۳۲«. بود یکین

خداوندگار است و در قلب خود   یس یکه ع ی»هرگاه تو با لبان خود اعتراف کن نیهمچن و
 مانیآنکه با قلب ا افتی یمردگان زنده کرد، آنگاه نجات خواه انیکه خدا او را از م یآور مانیا

 نیاگر ا»، (۹/۱۰ـ۱۰) افت«یخواهد  یشده و رستگار ک یاعتراف کند، ن مانید و با زبان به ارَآوَ
 گریعمال انسان مربوط گردد دو اما اگر به اَ  ستین یعمال انسانبسته به اَ گریاز خداست د ضیف
اگر بدن شما به   ی( در شماست حتمانی)ا حی(، »اگر مس ۶/۱۱نخواهد داشت« ) یخدا معن ضیف

  کیبخشد چون شما کامالً نمی ات یعلت گناه محکوم به مرگ باشد روح خدا به شما ح

 
و منتقم   نیار و خشمگهّق یرا فراموش کرده و به خدا  تیحیعشق و گذشت مس یپاولوس، خدا نجایدر ا ـ۱
ارائه قدرت و   یسازد که برامُبَدّل می یناخودآگاه او را به غول وحشتناک و مجنون یول شد،یاندمی انیهودی

های  ها را در شعله پردازد تا بتواند آن شرور و گناهکار می  یهادائماً به ساختن انسان ش یفرونشاندن خشم خو
 ۔ جنون نابود سازد!!
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مثال در نامه   یشود. براتکرار می زیپاولوس ن  گریهای ددر نامه  هینظر  نی(. ا۱/۸ـ  ۱۰)  1د«یاشده

 :سدینومی انیاول قرنت
با  حیی مسوسیلهآنکه گناهان انسان را به حساب آورد به یجاخدا به  گریعبارت د به»

  «.ما سپردمصالحه را به   نیانسان را محسوب ننمود و کالم ا  یجهان مصالحه کرد و خطاها
۹/۱۵. 

ها آن  مان یا تیتقو یرسول خدا دعوت مردم است و موعظه برای فهیوظ  گرید یاما از سو
ی است تا بقاء و توسعه جامعه یو استقامت و قناعت و طهارت... ضرور یبه فداکار قیو تشو

ها و عمل انسان دهیرستگاران را برگز ش،یکه خدا از پ رندیگردد. اگر مردم بپذ ریپذامکان ینید
همین جهت  مفهوم خود را از دست خواهد داد. به نیّددر نجات آنان ندارد َت یگونه دخالتهیچ

به  شیهای خوشود و در نامهدر کالف سردرگم گرفتار می هینظر نیپاولوس با طرح ا
آمرزش مطرح  یبرا یرا کاف مانیکه ا ییهانامه نیگردد. در همو تناقض دچار می ییگوپراکنده

دهد خود دستور می روانیو دائماً به پ دینمااز گناه و شهوت... موعظه می احترازکند بارها به می
هرکس : »خدا به  سدینومی  انی. در نامه رومدیینما  زیپره  ستیاعمال ناشا  و از  دیو چنان کن  نیچن

و به   یجاودان  ات یهستند ح  یکیها که دنبال نخواهد داد، به آن  فریک  ایبر حسب اعمال او پاداش  
ی همه  رای: »زسدینومی  انی( و در نامه دوم قرنت۶/۲)  «یشانیو پر  بتیمص  نندکمی  یبد  کهها  آن

تا مطابق آنچه با بدن   میستیبا  حیمس   یدر برابر تخت داور  یروز  دیبا  میما همانطور که واقعاً هست
  ۱۰/۵ م«ینیو بد، جزا و پاداش بب کیایم نخود کرده

 حیبه مس  مانیو ا دهیرستگاران را برگز ش،یشود که خدا از پمی یمدع کسویپاولوس از 
ها را از  کند و آن می یو پاک یکیمردم را دعوت به ن گرید یاست و از سو یدگیبرگز نینشان ا

کتاب   وِبیاست که همچون ا  نیتناقضات ا  نیترساند. تنها پاسخ او هم به تمام اجزا و پاداش می
. ۲پرسش از خداوند است«  یانسان تو را چه جا  یموقوف. ا  ی: »فضولدیگومی  نیبه مؤمن  سمقد

 مان،یا نکهیقرار داد و به بهانه ا زیآن را دستاو سایبود که کل یپاولوس اصل خطرناک هینظر نیا
است، به معامله با   مانیا  میو تحک  صیتوجیه، تشخ  م،یتنها مرجع تعل زین  سایرستگار سازنده و کل

قرار داد. اما در  شیی کار خوبا بهشت و جهنم را برنامه یها پرداخت و سوداگرانسان وجدان
 تیاز شروع فعال شیپ یسیع ل،یپاولوس مطرح شد. در اناج هیکانن، عکس نظر گریالت درسا

 یعمالش وابسته است )متبه اَ زینبوت او ن یحت گری. به عبارت دردیگقرار می شیخود مورد آزما
 کیعمال نفقط به اَ  یبه سعادت و سالمت و رستگار یابیی سر کوه« دست(، در »موعظه۱/۴

،(۱/۵ـ ۱۰ ی)مت گرددبه او مطرح نمی مانیا یس یهای عاز وعده کیچیشود. در همربوط می

 
 وجود ندارد.   یتیمحکوم چیه حی به مس نیمؤمن  یکه برا میدید شتریپ ـ۱
 .مراجعه شود هودی نیدر د یقیـ به کتاب تحق۲
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تا   دیبدرخش  یچون چراغ پر نور یکیدر برابر مردم از ن دیشما با د،یگومی یس یع گرید ی جا در 
 ریکند، گرسنگان را س یکی( و باألخره، هرکه ن۱۴/۵ـ ۱۶) دیریقرار گ یپدر آسمان نیمورد تحس 

 .۳۱/۲۵ـ ۴۶شود می کیخدا شر یسازد... در پادشاه
  یو عال  ییشود و شرکت در قلمرو خدا ـ که هدف غاتکرار می  لیبرداشت در سراسر اناج  نیا

 یالّم کیبه  یس یکه عگردد تا جاییحاصل می یاخالق لی و فضا کیاوست ـ با عمل ن روانیپ
: »تو از حکومت خدا دور  دیگونامد میرا محبت به همنوع می  عتیحکم شر  نیکه مهمتر  یهودی
 یگونه که در مورد »سامرشود، همانشکسته می زین یس یبه ع یوابستگ سدّ نجای. در ا«یستین
آنان   مانیمردم، ا  ینجات و رستگار  یبرا  یس ی. اصوالً عمیاشاره کرد  شتریآن ما پ  ریو نظا  ک«ین

دهد. در کتاب اَعمال را شرط قرار می  شانی(، بلکه فقط عمل ایس یبه ع  مانیسازد )ارا مطرح نمی
 کینجات به عمل ن مان،یا تیافکار پاولوس شکل گرفته، با وجود اهم ریرسوالن که تحت تأث

مردم  تیهدا یبنده خود را برا یسیشود که خدا، عوابسته است. از زبان پطروس اعالم می
 عقوب یی (. اما جالبتر از همه نامه۴۶/۲برگرداند ) یها را از شرارت و زشتفرستاده است تا آن

 ییشود که گومطرح می یو مسئله به نحو یپاولوس نف هیاست که در آن به صراحت نظر
 .کرده است میرد برداشت پاولوس نامه خود را تنظ یاً برادقیق سندهینو

خود محبوب  مانیی ازند که او فقط به وسیلهل میثَرا مَ  میابراه انیدر نامه روم پاولوس
-۳مطلق به حساب او گذاشت )  یکیاو را به عنوان ن  مانیعمالش و خدا انه به علت اَ   دیخدا گرد

ثمر است؟. بی  کیبدون عمل ن  مانیکه ا  یداننمی  ایل آهمَمرد مُ  ی: »اسدینومی  عقوب ی  ی( ول۱/۴
(. یعقوب در ۲۰/۲ـ ۲۱و عادل محسوب نشد؟« ) کیعمال خود، نبه علت اَ میپدر ما ابراه ایآ

 مانی: »اردیگمی جهیقرار داده و نت یمسئله را مورد بررس نیا لیو عمل به تفص مانیفصل ا
(. ولز معتقد است: مخالفت یعقوب با پاولوس با ۲۶/۲است« ) روح و مردهعمل مانند بدن بیبی

او  ات یمخصوصاً به طرح نظر سندهیشده، نو نینامه پس از پاولوس تدو نیقصد بوده و چون ا
شود که  می یرویاصل پ نیا شیکم و ب زیکانن ن گریکند. در رساالت دیپرداخته تا آن را نف

به ورود در   مانی. مؤمن فقط با اردیقضاوت قرار گ یمبنا دیعمال انسان بااَ ای مانیای جهینت
 .خواهد بود مانشیشود، بلکه عمل او مُعَّرف اقلمرو خدا موفق نمی

ها  ندارد و به آن  یس یها و کلمات عبه سرگذشت و حتى موعظه  یگونه توجهپاولوس هیچ ـ۷
 «ینیزم یسایکه او رسول »ع میدرک کن یبه خوب میتوانپاولوس می انات یکند. از باشاره نمی
نمود. او می  هیبه دستورات و گفتار مراد خود تک  دیاگرنه مر  ست،یشده ن  تیاز او روا  لیکه در اناج

 نیکند. چنالهام می  شیخود را به رسول خو  ات یدارد و ن  یاست که در آسمانها جا  ییآور  خداامیپ
کند که می دیعظه ندارد. پاولوس صریحاً تأکحال و کلمات قصار و موبه شرح اجیاحت ییخدا

 ( و ۱۳۷۳)قر،  دیوگی او سخن میوسیلهبه حی( و مس ۱۷/۱۵ انیاست )روم حیکلماتش گفته مس 
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است. او اگر هم  یاله ینگرفته و وح هیاو از انسان ما لیکند انجمی حیکه بارها تصر میدید

که به شما دادم مستقیماً از خود   یمیشود »تعالمتذکر می ند،کاشاره می یس یبه گفتار ع اًندرت 

 روانیپ ینه خداوند، ول میگوسخن را من می نی: ادیگومی ی( و گاه۲۳/۱۱ ۱خدا گرفتم« )قر

 : سدینو(. روبرتسون می۱۲/۷ ۱)قر رندینظر او را چون دستور خداوند بپذ دیبا

درباره شام مقدس،   ی( جز مختصریسیخداوندگار )عهای پاولوس از کلمات ما در نامه »
و در موارد نادر که از اوامر خداوندگار سخن گفته   مینیبنمی یاثر و شاهد نیکوچکتر

  س درباره همان شام مقد  یاست. حت  یسیکلمات ع  شود به طور غیرمستقیم و بدون ذکرِمی
  ی منبع انسان  کی الهام شده و    به او  یسیی عوسیلهکند که مستقیماً به می  دیهم پاولوس تأک

 اثر نداشته است«. میتعل نیوجه در اهیچ( به ونی)حوار گرانید کسب خبر از ای

 :سدینوماخووک می
  ی زندگ اتیها، تا چه حدّ کم به جزئقابل تصور است که رسول ملت ر یغ یتوجه و حت جالب»

  ی گونه اطالعانسان، از پاولوس هیچ کیبه عنوان  یسیاستاد خود نظر داشته است... درباره ع
 داشته باشد«.   اتیبه واقع  یادیز  اجیاحت  مانیو ا  دهیرسد که عق. به نظر نمی می آور  ینم  دستبه

متفاوت توسل   یبه اظهار نظرها  نیپاولوس موجب شده که محقق  انات یدر ب  میخالء عظ  نیا
اند. دانسته یخیتار یسای بودن ع یلیبر تخ یپاولوس را شاهد یخبربی نیا ی. گروهندیجو

 یبرا یس یحال و کلمات عکنند که چون شرحاظهار نظر می یسیع یخیربا وجود تا نیموافق
 زین یگریاست. گروه د دهیدها نمیتکرار آن یبرا یکامالً مشخص بوده، پاولوس لزوم نیمؤمن
 ،یالهام بشارِت نیو ا دهیو بشارت او آشنا گرد یس یبا ع ایهستند که چون پاولوس در رو یمدع
 یدرباره زندگ قیبه تحق یاجیرفته پاولوس احتبه شمار می تیحیمس  یی مرکزاو هسته یبرا
 یمسیح پاولوس داراکنند که عیسیاصل توجه نمی کیبه  نیمحقق نینداشته است. ا یس یع

به   یاجیاست و خدا احت  حیی خود اوست. پاولوس رسول خدا ـ مس است که ساخته  یخاص  تیهو
 قیتطب  لیانج  یسایکند که با تعلیمات عاعالم می  یحال ندارد. پاولوس خود دستورات مستقلشرح
نه خداوند«  میگورا من می نیکند: »امی دیصریحاً تأک میدیطوری که د( و به۷ـ/ ۱)قر کندنمی
 ی(. خدا برا۳۱/۱۲  ۱دهم )قرراه را نشان می  نی... من به شما بهتردی، از من اطاعت کن(۱۲/۷  ۱)قر

 ینیپدر زم  کیدارند و    یپدر آسمان  کی  نی(، مؤمن۸/۱۰  ۲ساختن شما به من قدرت داده است )قر
 هیخود را به مجازات و تنب روانیپ میدیرود که دمیشیپ ییجا( و تا ۱۵/۴ ۱که پاولوس است )قر

 ۶،۲/۱۰ ۲. قردینمامی دیتهد

توان اشارات می نیی اشود و از همهمی دهیهای پاولوس ددر اغلب نامه انات یب نگونهیا
 یخدا حیاست که مس  یمبریمعتقد بوده، او پ شیاستنباط کرد که پاولوس به مقام نبوت خو

 اوست،
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 پاولوس  حِی. مس 1گردد   تیتثب  یخیبا موعظه و معجزه و حوادث تار  تشیکه هو  یخیتار یانسان  نه 

 یناصر یسای: »پاولوس درباره عسدینواست. روبرتسون به حق می لیاناج یسایاز ع ریغ
 زین لیاناج یسایع تیاو«. اصوالً شخص حیدرباره مس  کرهاینوپتیاطالع است که سقدر بیناهم

است. هرقدر  یناصر یسایع دیتوان گفت که پاولوس مرو نمی ستین سهیبا پاولوس قابل مقا
طبع و فیرو، آزاده و آزادمنش، ظرمهربان، باگذشت، گشاده  یتیشخص  یسیدر اناجیل همگون، ع

ارائه  اضتیآشنا با رو مراودت و نا افتیروشن و پر از محبت و رحمت و اهل ض یآرام، با باطن
و   شهیپاضتیکوش، رو سخت  ریگاست متعصب، سخت  یهای خود مردشود، پاولوس در نامهمی

  و ینیدهد و با خودببا قدرت و اعتماد به نفس فرمان می هتندخو و پرخاشگر ک گذشت،یب
است    هود یضد    یهودیند. او  کاعتماد و اعتقاد استوار اوست، دستور صادر می  که نشانِ  یخودخواه

که پاولوس،  یحیاست و نه مس  یهودیکه در واقع او نه  ن،یفلسط حِیخبر از مس بی یحیو مس 
 .بر آن بنا شود یستیبامی تیحیاست که مس  یکننده بشارترسول خدا و اعالم

به کار برد. او  تیحیمس  امیپ یرا برا لیکه اصطالح انج اننددمی یکس  نیپاولوس را اول ـ۸
تجمع   ایکلسیا«  اِرا مطرح کرد و در برابر معبد یهودیان »  نینو  ثاقیم  ان، یهودی  قیدر برابر عهد عت

 نیمؤمن شیو اعضا حیمجسم ساخت که سرش مس  یصورت بدنرا ارائه داد و آن را به  انیحیمس 
 . حندیمس به 

بذول خاص مَ  یدارد و نسبت به آنان مهربان  یفیلط  اریبا زنان رابطه بس   یس یع  ل،یـ در اناج۹
نسبت به او توجه  زی، زنان ن(۳۹/۷)لوقا  دینمارفتار می یبا زنان بدنام به مهربان یدارد، حتمی

که شاگردانش همه   یدهند. در صحنه اعدامش فقط زنان شرکت دارند، در حالنشان می یخاص
 ریشود و هرگز آنان را تحقظاهر می هیمجدل میبار به مر نیاول ز،یاند. پس از رستاخفرار کرده

. او دینمامی هیردست مردان توجیهای طبقه دوم و زکند. اما پاولوس صریحاً زنان را انساننمی
مطیع   د یها بادر جمع ساکت بمانند و اجازه سخن گفتن ندارند. آن دی: »زنان باسدینومی

 رایبدانند در خانه از شوهران خود بپرسند، ز یدرباره امر یزیچ لندیشوهرانشان باشند و اگر ما
زنان چنان از شوهران خود اطاعت  ی(، »ا۳۴/۱۴ ۱آور  است« )قرزنان در مجالس شرم یگفتگو

و نجات دهنده آن است  سایسر کل حیگونه که مس همان رایز د،یکنکه از خداوند اطاعت می دیکن
در هر  دیبا زیاست زنان ن حیمطیع مس  سایگونه که کلنباشد و هماسر همسر خود می زیشوهر ن
  مورد از

 
  تیبوده و هنوز هم شاهد حقان تیاهم یدارا انیحیمس یهمه برا ن یکه ا یجالب است از معجزات عیسـ ۱
  .۱۲/۱۲ ۲کند. قراشاره می ش ی. او به معجزات و غرائب خودیگونمی یشود پاولوس سخنارائه می  سایکل
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. رندیبگ  میتعل  یدر سکوت و کمال فروتن  دی(، »زنان با۲۲/۵  انیخود اطاعت کنند« )افسس  شوهران
 رایساکت باشند، ز دی. زنان باابدیبر مرد خود تسلط  ایدهد  میدهم که تعلاجازه نمی یمن به زن

را   یلهخورد و قانون ا بیخورد بلکه زن فر ب یشد و بعد حوا و آدم نبود که فر دهیاول آدم آفر
حجاب داشته و سر خود را بپوشانند،  دیدهد »زنان با(، پاولوس فرمان می۱۱/۲ ۱مویشکست« )ت 

اگر زن سرش را  یسازد،ولهر زن سر مرد است. سر مرد چهره و جالل خدا را منعکس می رایز
 دشده است نه مر دهیمرد آفر ی. زن برا1شده باشد دهیتراش شینپوشاند مانند آن است که موها

 یبرداشت  نی(. با چن۳/۱۱ـ۱۰  ۱از او اطاعت کند...( )قر  دیشده و با  دهیزن، زن از دنده مرد آفر  یبرا
 حقوق زنان دانست!!. .  بانیتوان او را پشتینم

 :سدینوداند و میرا منسوخ می هودی نیپاولوس شعائر نجس و پاک و حالل و حرام دـ ۱۰
(، ۲۰/۱۴  انیپاک هستند« )روم  های. تمام خوراکدینکنکار خدا را به خاطر خوردن غذا خراب  »

 افتیکه در بازار  یگذارند و هر گوشتشما می شیرا پ ییدهد: »هر غذادستور می نیاو همچن
دستور   نی(. البته ا۲۵/۱۰  ۱و هرچه در آن است متعلق به خداست« )قر  نیکه زم  ۲دیشود بخورمی

(. جالب است  ۱۰/۱۵ـ ۱۹ یکند )متمی قیتطب ودشنسبت داده می یس یبه ع لیبا آنچه در اناج
 یصدا ایشود. در کتاب َاعمال رسوالن، او در رومی انیدستور ب نیس خالف اکه از زبان پطرو

 یاوست بخورد، ول یروشیها که پیو خوراک وانات یدهد از حکه به او دستور می نودشخدا را می
-۸ام« )نزدهحرام و ناپاک لب  یزهایخداوند، من هرگز به چ یا ریدهد: »خپطروس پاسخ می

 نیحالل و حرام را لغو کرده، چن یس یَاعمال رسوالن معتقد بودند که ع سندگانی(. اگر نو۶/۱۱
که پاولوس به  نیمحقق هیکردند. به نظر من بر خالف نظرای را از زبان پطروس نقل نمیگفته

 نیشده، شعائر حالل و حرام را منسوخ کرده ، انسبت داده می یس یکه به ع یاتکاء دستور
کتاب اَعمال رسوالن  می منعکس شده است و در زمان تنظ لیوس در انجاز افکار پاول شتبردا

 اند.کردهبه دستور پاولوس رفتار نمی انیحیی مس هنوز همه
پاولوس و رساالت کانن ذکر شد موارد  ات ینظر نیاصل که از اختالف ب ۱۰ نیبر ا عالوه

. دیکالم خواهد انجام لیها به تطوی آنشود که بحث دربارهمی افتی زین یگرید یجنب
را که   یات یروااند  دهیکوش  شتریو ب  دندیش یاندمی  ریهمگون اصوالً کمتر به اساط   لیاناج  سندگانینو

  در اذهان و 

 
 . دندیتراشسر فواحش را می یزنان، مو گریاز د  کیتفک یبرا ـ۱
  ی شتر، خوک، خرگوش... حرام است، ذبح خاص  رینظ  واناتیاز ح  یاریعالوه بر آنکه گوشت بس  هودی  نیـ در د۲
 هودی نی در د یقیمنع شده است. به کتاب تحق یبعض  زین گریهای دی خوراک نیمعمول گردد. در ب دیبا زین

 .مراجعه شود
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 ییایو رو یریاساط  یفضا کیکه پاولوس در  یآوری کنند در حالبوده جمع عیمردم شا نیب 
و روم در افکار او   ونانیای اسطوره ات یو روا یهای ذهنخصوص اثر برداشتبه ده،یشیاندمی

نقل  یهای متعدداو قصه دنیسر بر ایگردد. درباره مرگ، مصلوب شدن، اعدام و مشاهده می
  ن یمتریوجود ندارد. قد ات یروا نیا دییتأ یبرا یشاهد نیآن است که کوچکتر تیعواق یشده، ول

 نیدهند. بنا براای است که به کلمنس روم نسبت میه اشاره کرده نامهکه به این واقع یاثر
 نیبزرگتر نیحسد و تعصب ا یاز رو انیاند و »رومپاولوس و پطروس با هم در روم بوده تیروا

 نیقرار داده و به مرگ محکوم ساختند« محقق بیرا مورد تعق سایکل یهاترین ستونو صادق 
رواج داشته،   اریدو را که در آن زمان بس  نیا  دیاختالف شد  عهیاست شا  دهیکوش  سندهیمعتقدند: نو

 یادعا را نف  نیا  یاند، اما شواهد فراوانمرگ با هم بوده  یدو تا پا  نیاصالح کند و نشان دهد که ا
 .میکنآن زمان برخورد نمی ات یوس در روم در ادباز حضور پطر ینشان چیکند. ما به همی

شده، نه  نیو پس از پطروس و پاولوس تدو ساستیاَعمال رسوالن که مورد اعتماد کل در
وجود ندارد.   یاعدام پاولوس هم گزارش  ا یکه از مرگ    ستین  یتنها از حضور پطروس در روم سخن

ی ای خود زندگی اجارهشود: »پاولوس در روم دو سال در خانهکتاب به این جمله ختم می نیا
گزارش   نی. ااد«دمی  میتعل  یمانع  چیو بدون ه  حیصر  اریمسیح خداوندگار بس ... و درباره عیسیکرد

با دولت روم نداشت که   ینه تنها مخالفت یپاولوس روم رایکند، زمی قیتطب تیبا واقع شتریب
 نیو امر خدا تلق فهیداد و آن را وظ قاطعانه به اطاعت از دولت روم فرمان می زیرا ن انیحیمس 
 یاند، ولاو را ستوده  تینوشته شده است که اغلب شخص  یفراوان  ینمود. درباره پاولوس کتابهامی
د. تئولوگ اشاره ش  شتریاشتاوفر و ورنرالرت پ  هیاند، که به دو نظراز او سخت انتقاد کرده  زین  یبرخ
 :سدینومی 1اوربک یآلمان

آن به پاولوس.   یبایگردد و تمام جهات نازبرمی  حیبه مس تیحیمس یبایجهات ز تمام»
 «.شناختوجه نمی هیچرا به حیپاولوس بود که مس نیدرست ا

به  لیداشت، پاولوس اصوالً مارا در نظر می لیاناج حیاگر مس ودب»اوربک« محق می البته
چون اوربک افراط کرد و خط بطالن بر همه   دینبود. درباره پاولوس نبا یحیمس  نیشناخت چن

عالم الهیات خواند.  نیکرد و بزرگتر سیاو را تقد سایکل نیو نه چون محقق دیاو کش  ات ینظر
... ریخود را مقدس، خطاناپذ نید انگذارانِیرهبران و بن نیشود که مؤمنسبب می  ادیتعصب و اعت

 ماتیو مافوق بشر تصور کنند و تعل ییایو موجودات رو انی در حدّ خدا زین یانسان کامل و گاه

  

 
1- F. Overbeck 
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و  یزمان طیبدون توجه به شرا زین نیاالطاعه شمارند. مخالفو واجب  یشگیو هم یرا ابد آنان
و  نندکگستر مَُعرّفی میدام الپردازانیو خ نیمجان ایگر و قیخودخواه تحم ادانِیها را شآن یمکان

و در زمان   دهیمطرح گرد  یهدف خاص  یپاولوس برا  ات یاز نظر  یاریهر دو نادرست است. بس   نیا
که او نه صاحب   میتوجه کن دیافکار پاولوس با لیآن دوران جالب است. در تحل یفکر یفضاو 

دان، نه و عارف همه لسوفیو کامل بوده و نه ف بیعاز خدا، معصوم و بی  رندهیمات و الهام گکرا
 «.پرستو متعصب اوهام یصرع ماریدورانت: »ب لیبنا بر گفته و

 رفتیپذ  دیبا  ش،یقرن پ  ستیروم در ب  یامپراتور  یو اجتماع  یفکر  یدر نظر گرفتن فضا  با
گونه ـ که با تحمل همه  شیخو دهیپاولوس در انتشار عق یو سرسخت یریگیکه کوشش و پ

است. اگر  نیو تحس  ریراسخ او به نجات بشر، قابل تقد مانیو ا ـ ها و مصائب توأم بودهیسخت
الوقوع حکومت خداوند داشت و هرگز تصور قاطع به ظهور قریبُ مانیکه او ا میریدر نظر گ

قرار  ی نیدالالن د قیو اِعمال زور و تحم یی کاسبکرد چند هزار سال معتقداتش وسیلهنمی
 اءی)انب یاسرائیلبنی اءیی انب. پاولوس مانند همهمیکن هیاو را توج ات ینظر میتوانبهتر می رد،یگ

جنبش بود و به   ک ی جادی( به فکر اانندیهودی دیـ کاهنان پس از تبع برمیپاز  ریغ یاسرائیلبنی
در   تینبوت و روحان نیب ی. اختالف اساسدیش یاندنمی  یشعائر و آداب و رسوم معبد یبرقرار
 نیا جادینه تنها قادر به ا ان،یاد ونیو روحان نیکاهن یکند، ولمی جادیا یاست که نب یحرکت

 یدائم نات یو تلق مات یچنان در قالب تعل یگردند. روحانشرفت آن مییپ که سدّ ستندیجنبش ن
او  یبرا یموانع سنت یقالب و جهش از رو نیشود که درهم شکستن امُتَحَجّر و منجمد می

پر  یآزاد و روح یغش و باصفا، خاطربی یروشن، باطن یذهن یکه دارا یامکان ندارد. اما نب
  ی سدها  ده،ینگرد  یمباحث خشک مذهب  ریاس  ینیدهای  الب حوزهجنب و جوش است و چون ط 

 یستایو ا یبرخالف نظام نامردم جان،یو پره ییایرو یشکند و در فضامی یرا به راحت یسنت
 .ستیقابل تصور و تجسم ن یمعبد یکاهن و مالّ یکه برا یانیپردازد، جرجامعه به جهش می

گونه که پاولوس بوده، همان  هودی  نیمؤمن به د  زیاست و مسلماً در آغاز ن  یهودی  کی  یس یع
که   میدید هودی نیدر د یقیکند. در کتاب تحقمی فیخود توص یای براگذشته نیچن کی زین

باکهانت و   یمیکا.. بدون توجه به شعائر و آداب معبد ا،یچون عاموس، هوش یاسرائیلبنی اءیانب
داشته باشد قطعاً  تیهم اگر واقع لیاناج یسایآنان به مخالفت برخاستند. ع مات یو تعل تیروحان

 ختیکه وجودش را فرا گرفته بود او را برانگ  یگام برداشته است. تالطم و جوشش   ریدر همان مس 
مردم را به   ان،یمالّ عتیکند و بدون توجه به شر امیآن زمان قنظام فرسوده و مُتَحَجّر  هیتا برعل

و عدالت... نظام    یکیحکومت عشق و صفا و ن  و با بشارِت  دینما  قیعشق و تساهل و گذشت تشو
 و یاله
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  یخدا را مطرح و غیرمستقیم نظام حاکم را از هر جهت محکوم کند. در حکومت خدا برا  حکومت 
پاکدالن و   یقلمرو جا نیو ا ستین یداریخر یو دشمن نهیتزهد و تعصب، ک ر،یو تزو ایر
سنت نبوت است و چون نه   نیهم یرودنباله یگریبه شکل د زیاست. پاولوس ن رتانیسکین

وجود داشته است.   زیاو ن  یها براقالب  نیبوده، امکان شکستن ا  یمعبد  اهنو نه ک  یمکتب  یمالّ
 یحیمس   یِکه برخالف رهبران روحان  زدیخمُتَحَّجر و شعائرپرست برمی  انیهودیاو نه تنها در برابر  

است که افراد  ینیی نوجامعه کی یکند. هدف او بنامی امیق عتندیکه هنوز گرفتار شعائر و شر
 ییایحیو مس   ابندی  ییکهنه رها  عیو تور شعائر و شرا  ییایاو، از زهد ر  ییایرو  حِیمس به    مانیآن در ا

 .است لهی... همه وسیسنت ات یکتاب مقدس، قصص و روا ر،یپاولوس اساط  یکنند. برا یزندگ
 ات ی. بنا به روازندیمتما تیدو شخص یو پاولوس دارا یسیتوجه کرد که ع دیضمن با در

گیری از مکتب و ساده بود که بدون تعلیمات خاص و بهره ریاز خانواده فق یجوان یس یع ل،یاناج
همین است. به یو عام شّ غِسخن او با مردمان ساده و بی یپردازد. روو استاد به موعظه می

سخن   ریسرار و اساط است. او از عالم اَ  انینما  یخاص  یاو شور و جذبه و صفا  سخناندر    زیجهت ن
 ،یمعمول  یبا مسائل روز، برخوردها  یس یو با زبان علوم و فلسفه آن دوران ناآشناست. ع  دیگونمی

کند، اما شود و عشق و وجد و شوق را موعظه میرو میهای روزمره مردم روبهیدردها و گرفتار
گرفته آن روزگاران بهره ان یکه از فلسفه و دانش و اد افتهی میاست باتجربه و تعل یردپاولوس م
 یونانیهای اسطوره ،یمذاهب و مکاتب عرفان ریپاولوس رنگ اساط  میهمین جهت تعالاست، به

و نه   هیآن دوران را به خود گرفته است. پاولوس نه کاهن است، نه استاد فق یهاربی الت یو تخ
و دانشمند. در آن زمان زبان مذهب، کالم اسطوره است و او هم  لسوفیو نه فعت یشر یمال
. اما در طول هددهدف خود قرار می غیو تبل هیتوج لهیو آن را وس دیگوهمین زبان سخن میبه

دهد و قرار می انیحیمعتقدات مس  یی مرکزها را هستهآن ریاساط  نیا سیبا تقد سایزمان، کل
 .ندکمی لهیوس یهدف را فدا

از موارد   یاریپاولوس در زمان خود ممکن است در بس   ماتیوجود آنکه افکار و رفتار و تعل  با
 دینبا یباشد، ول هیالاقل از نظر منطق خود پاولوس و هدف او قابل توج اینظر رسد و به یمنطق

 هیاول ریاز مس  ی را به کل تیحیکه او مس  تیواقع نیاو و ا نیمخالف یفراموش کرد که گفته 
 تیبشر  یبرا  یهای فراوانو فالکتها  بتیموجب مص  خیانحراف در طول تار  نیساخته و ا  فمنحر
و هدف خود را بر مصالح  دهیشد که ااو موجب می یاست. تعصب و سرسخت حیصح زیشده ن

 مات یو تعل نیبار گردد که دبتیمص اصل سفیهانه و نیکننده اتیمردم رجحان دهد و تقو یواقع
 نید رشیتقدس و ارزش است و مردم نه تنها در پذ یدارا جامعهآن مستقل از وجود 
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. راهنما و قدرت  ستین  یارزش  یصحنه دارا  نیندارند، که اصوالً عقل و شعور و اراده در ا  یاریاخت
قدرت و  رفت،یپذ یالهض یچون ف دیرا با نیگونه که دکننده خداست و هماندهنده و تعیین

منطق دوهزار سال  نیشد. با هم میخداوند دانست و به آن تسل هیّچون عط دیبا زیحکومت را ن
و  یاسیو س یمذهب قیو به تحمیل و تحم افتندیها تسلط و حکومت سایکل ،یحیمس  وامعدر ج

فراموش کرد که اثر چند    دیپرداختند. نبا...  یابدى اله  مات یصورت تعلو نشر خرافات، به  یاجتماع
ها هزار کتاب از ده  ،یحیدوهزار سال جوامع مس  یِو اجتماع  ینیدوز، در نظام د  مهیخ  نامه پاولوسِ

بوده است. متأسفانه   شتریها بنیسرزم  نیا  خیتمام دوران تار  یو علم  یها و مقاالت فلسفوشتهو ن
مکاتب و افراد مختلف  ریتأث یاند و در جستجوهتوجه نکرد نیاز محقق کیچیه تیبه این واقع
 !!اندگشته شمندیآن اند ایو  لسوفیف نیهمه به اشتباه، به دنبال ا یاجتماع یدر نظامها
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 دیعقا اصولـ  فصل هشتم

 جهان و حکومت خدا  انیـ پا الف

اسرائیل از آغاز قرار گرفت. بنی یحکومت خدا مشروحاً مورد بررس هود، ی نید یبررس در
در دوران سلطنت   یو حت انستنددمی شیخو یواقع یرا تنها سلطان و فرمانروا هوهیخود،  خیتار

 هوهیشناختند و به اعتبار حکومت می هوهی دهیو برگز ندهیآنان را نما لیو اسرائ ودای هیشاهان اول
 هوهیاعتقاد به سلطنت  نیا هودی خیدر سراسر تار زین دیبردند. پس از تبعاز آنان فرمان می

که در دوران سلسله به استقالل هنگامی  ان یهودی  د یشد  لیجا که با وجود متا آن   ندکمی  ییخودنما
که نقش کاهن  یسله، پس از زمان کوتاهسل نیام اشود چون حکّآرزو برآورده می نیا یحشمون
دربار   جادیآن دوران به ا نیاز سالط  دینامند و به تقلدارا بودند خود را شاه و سلطان می رااعظم 

  ی ها فقط خداآن  رایز  نند،کدربار شورش می  هیمؤمن و متعصب بر عل  انیهودیپردازند،  مجلل می
که به زلوت مشهور بودند ـ و   یهودیمتعصب    انییفدا  تیحیشناختند. در ظهور مس را سلطان می

جز خدا«.   یشاه  چیداشتند که عبارت بود از »ه  یشعار عموم  کی ها بحث شد ـ  شتر درباره آنیپ
ها که در و چه آن انستنددخود را دربند می نیها که در فلسطآن دوران، چه آن انیهودی نیدر ب

تحول جهان  نیهم شانیو آرزو دیام نیسرگردان بودند، بزرگتر ایو  ستندیزوطن میبی اسپوراید
را در  شیخو دهیحکومت خدا بود تا در صیون تخت خود را برقرار سازد و قوم برگز ورو ظه
 .به دور خود جمع کند لیاسرائ
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به سلطنت  یگاه اند،دهیگرد میتنظ تیحیبه ظهور مس  کیکه نزد قتیع درساالت عه در 
 یحاکم اصل زیحالت ن نیدر ا یشده، ول دهیبرگز هوهیشود که از جانب اشاره می زین هوهی حیمس 

از او  دیاست که با هوهی نیشده ـ باز هم ا هیتوج حیکه سلطنت مس  م ـخداست. در مزمور دوّ
مزمور  نیاو را ببوسند و به او خدمت کنند. ا یبا ترس و لرز پاها یستیبا نیالط اطاعت کرد و س

از خانواده  یاست که مشتاقانه در انتظار شاه تیحیدوران ظهور مس  انیهودی یدهنده آرزونشان
همین است. به یمزمور هم، فقط یهوه حاکم واقع نیداود بودند تا به نجات آنان اقدام کند. در ا

شود سلطنت آسمانها نام داده می  ایت السماوات(  )ملکو  میخداوند ملخوت شمائ  یدشاهجهت به پا
های پس از  یهدف رسالت نب نیو از خداست. مهمتر یسلطنت فقط آسمان هود،ی نیکه از نظر د

هدف و زنده نگاه  نیا هیتوج یبرا گریشد و مسائل دمی انیبشارت حکومت خدا ب نیهم دیتبع
حکومت خدا را   قی. به این طردیگردمطرح می هودیو نجات قوم  هوهیسلطنت  دیداشتن ام

مردم  یگاه ق،یدانست. در رساالت متأخر عهد عت انیهودی یو قوم یآل ملدهیا کیتوان می
 یدگیو به یمن تقدس و برگز هودیها هم در کنار قوم و آن  رندیگمورد نظر قرار می زیجهان ن

وعده کرده که  انیلیاسرائ جدّ میغاز به ابراهدر آ هوهی رایز شد،آنان، از آرامش برخوردار خواهند 
حکومت   یدر همه جا هدف اصل یرستگار سازد ول زیاقوام جهان را ن گریوسیله فرزندان او دبه

 .شودارائه می هودیقدرت قوم  دیخدا، تجد
به   کیـ شرح داده شد نزد  خیاز نظر تار  یس یدر فصل پنجم ـ موضوع ع  شتریکه پطوری  به

موعود را به  حیکه ظهور مس  یحیهای مس شود، فرقهسخن گفته می یس یکه از ظهور ع یدوران
نهند. ما از چند فرقه می دیدر انتظار بازگشت او بودند روبه تزا ایدانستند و انجام شده می یشکل

 یتیترین هومشخص  ییحی.  میرا مطرح ساخت  یاطالعات   ییحی  روانیِابیونیم و پ  ان،یناصر  ،ینیاس
الوقوع حکومت خدا به  اعالم ظهور قریبُ شقراوالنِیاز پ یکیصورت زمان به نیاست که در ا

نسبت  یس یبه ع تیحیای دانست که در مس مرحله یتوان راه گشاو او را می 1پردازدمی تیفعال

قرار گرفته ـ   ـ که مرکز رسالت او  یسیع  مات یاصل تعل  نیاشاره شد مهمتر  نانکهشود. چداده می
ما آثار و   هیاول  تیحیو مس   یسینظر ع  هیتوج  یاست. برا  یالوقوع دولت آسمانبشارت ظهور قریبُ

 گریاز د شیباره بهمگون و کتاب اَعمال رسوالن در این لی. اناجمیدر دست ندار یقیشواهد دق
 .ستندین  تیکامل واقع  یبازگو  زیها نکه ذکر شد آن  یلیاعتبارند، هرچند به دال  لکانن قاب  ات یادب

 
  

 
 یسیع شرو یاعالم شد و او پ ییحیبار به وسیله  نیشود که مژده حکومت خدا اولمی  دیدر لوقا صریحاً تأک ـ۱

 . ۱۶/۱۶بوده است 
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 نیانسان فقط در ا یاست و رستگار  یهمگون، حکومت خدا هسته تعلیمات عیس   لیاناج  در
 هیاول  تیحیکانن ـ که به برداشت مس   لیانج  نیمتریمرقس، قد  لی. در انجردیپذقلمرو تحقق می

 یسیرساله از زبان ع نیشود. ااست ـ حکومت خدا با ظهور پسر انسان آغاز می کترینزد
وسیله های فراوان گردد و بهکه الزم است متحمل رنج  ندکانسان مَُعرّفی می  سرغیرمستقیم او را پ

  ،۳۱/۸کند ) زیطرد و کشته شود و پس از سه روز رستاخ هودی ان یرهبران و سران کاهنان و مال
 :دیگوو شاگردان خود می  روانی(. او به پ۳۳/۱۰، ۳۱/۹

آلود و فاسد عار داشته باشد پسر انسان هم زمانه گناه نی»هر که از من و سخنان من در ا
 دیبدان نیقیاز او عار خواهد داشت.  دیآکه در جالل پدر خود با فرشتگان مقدس میهنگامی

  نندیخدا را که با جالل تمام ظاهر خواهد شد نب  حکومتتا اند ستادهیا نجایها که در ااز آن یبعض
کند: »ساعت مقرر می هیتوج نیبشارت ظهور حکومت خدا را چن یس ی(. ع۳۸/۸نخواهند مرد« )

.« دیآور  مانیو به این بشارت)انجیل( ا  دیاست. متحول شو  کیاست. حکومت خدا نزد  دهیفرا رس
۱۵/۱ . 

 یادیو بن یهمان مژده اصل ای لیاوالً انج نهفته است:  یاساس اریگفته دو نکته بس  نیدر ا
 یاست. ثانیاً برا یبر آن بنا شده ـ ظهور حکومت خداوند و قلمرو آسمان تیحیکه مس  ی ـس یع

را توبه ترجمه   1نیها کلمه متانوئاز ترجمه  یاریمتحول شد. در بس   یستیباقلمرو می  نیشرکت در ا

رساند. امروز آن را نمی  یمفهوم واقع یبا تحول همراه باشد، ول د یبا زیکه هر چند توبه ن اند،ردهک
اند کرده یو بازگشت معن افتنی رییرا متحول شدن و تغ یونانیکلمه  نیا نیشناسان و محققزبان

شده   رجمهکلمه بازگشت ت   نیا  زیوحدت ن  بلیکند. در بمی  قیتطب  شتریب  زین  لیانج  یکه با محتوا
همان تحول دانست  دیبا زیکرده معتقد است که بازگشت را ن قیباره تحقاینهرر که در است. فُ
در   یالوقوع است و حتکرد(. ثالثاً حکومت خدا قریبُ یتحول معن دیرا با نیمتانوئ قتی)و درحق

 .ظهور خواهد کرد یس ینسل شنوندگان ع نیهم
 است: نیتصار چنشود که به اخمی یدرباره حکومت خدا اشارات  زیمرقس ن گریفصول د در
 وارد آن نخواهد چوقتیه ردیدولت خدا را مانند کودکان نپذ یکه اگر کس  دیبدان نیق»ی

: »رد شدن از سوراخ سوزن آسانتر است از ورود شخص ندک. به شاگردان اعالم می۲(۱۵/۱۰شد«)
غالم   دیشخص اول، با  نکهیشخص و ا  نیبزرگتر  حی(، تشر۲۵/۱۰توانگر به قلمرو حکومت خدا« )

 در سراسر یس یای که ع(، از مثال برزگر و عالقه۳۵/۹باشد ) نیو خدمتگزار همه و آخر

  

 
1- Metanoein 

 .رفتیچون کودک، صاف و ساده و بدون غل و غش آن را پذ دیبا گریـ به عبارت د۲
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گرفت  جهیتوان نت( می۸/۴۱دهد )به مستمندان، مطرودین و درماندگان نشان می لیاناج 
 دیشد  یها به علت دلبستگندارد و معتقد است که آن  یبا صاحبان مال و منال نظر خوب  یس یکه ع

گردند و از شرکت در حکومت خدا  و هوس می  یبه ثروت خود، از فکر خدا غافل شده، گرفتار هو
ی سرکوه« شود، »موعظهدرباره توانگران داده می شتریکه پ ی(. با شرح۱۸/۴شوند )محروم می

بلکه به  ست،یآنان، ورود به قلمرو خدا ممنوع ن ی، برا(۱/۵، ۲۴/۶ی)مت ییو مبحث خدا و دارا
کم و چون رد شدن شتر از سوراخ سوزن است. با وجود  اریعلت غفلت خودشان امکان آن بس 

و لطف با او  ییکند و با خوشرومی یبه حال جوان توانگر دلسوز یس یصحنه ع نیدر هم ن،یا
و   نهیک یاز رو یس ین است که عبرخورد نشان آ نی. اییشود نه با خشم و تندخو رو میروبه

آنان را محکوم کرده و   یپرستآز و مال  ،یکند، بلکه خودخواهخصومت توانگران را محکوم نمی
 .انددصفات را مانع ورودشان به قلمرو حکومت خدا می نیا

که کمتر به آن توجه شده مفهوم قلمرو حکومت   یاشارات نکته جالب نیی ادر همه  اما
سخن  «یو قلمرو روحان یبه صراحت از »دولت آسمان یمت لیشد در انج انیخداست. چنانکه ب

شود می دهیگونه که در مرقس دهمان ز،ین گرید لیخداوند. در اناج یشود، نه از پادشاهگفته می
و   ینظام شاهنشاه هیفرد شب ک ینت از سلط تیشود که حکامی هیتوج ینحوقلمرو به  نیا

دوران   کیکند بلکه اشاره به که در آن خدا فرمانروا و شاه باشد ـ نمی ی ـهای انسانحکومت
سخن از وارد شدن به حکومت   ات یروا نیی ااست. در همه   یدولت آسمان ک یو  یو روحان یاله

شود که مسلم می یحکومت خدا اشارات . در فصول مختلف به ستقلمرو دولت خداوند ا ایخدا و 
در آن چون داود سلطنت کند مورد   یس یکه ع یـ دولت سایکل نیسازد ـ برخالف نظر محققمی

 .رساندرا نمی  لیاناج  سندگانیخداوند هم، مفهوم مورد نظر نو  ینظر نبوده است. اصوالً نام پادشاه
شود. در دولت پدرم ذکر میحکومت خدا،  یبه جا یسیاز اشارات از زبان ع یاریبس  در
 یتا روز  دینخواهم نوش  گریمو د  وهی: »من از مدیگوبه شاگردانش می  یسیی شام فصح، عصحنه

ام من آمده  دیگوهرگز نمی  یس ی(. ع۲۹/۲۶  یکه مجدداً با شما آن را در حکومت پدرم بنوشم« )مت
کند، من می دیرا اعالم کنم، بلکه تأک حیمس  یپادشاه ایسلطنت پسر انسان را مژده دهم و 

به  نجای( و در ا۳۳/۴را مژده دهم )لوقا  (ام تا حکومت خداوند )قلمرو دولت پدرمفرستاده شده
پدر همه   ایفرستاده خداست و قلمرو حکومت، متعلق به پدر او    یسیشود که عمی  دیصراحت تأک

 نیخود را اعالم هم  تیمأمور  یس یع  زی( ن۳۸/۱( و مرقس )۳۵/۹)  یخوب است. در مت  یهاانسان
 دیخورش چوندر حکومت پدر خود  کانین د،یوگ( می۴۳/۱۳) یکند و در متبشارت مطرح می

(، مرقس ۳۳/۱۳گونه که خود را در لوقا )خداست همان  امبریفرستاده و پ  یس ی. عدیخواهند درخش 
(۴/۶)، 
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  ییاست. در تنها دعا  کانیی نکند و خدا پدر او و پدر همهمُعَرّفی می  نیچن  زی( ن۵۷/۱۳)  یمت
نامت مقدس   ،یپدر آسمان  یشود: »اگفته می  نیدهد از زبان او چنمی  میذکر آن را تعل  یس یکه ع

 . ۲/۱۱ـ۴، لوقا ۹/۶ـ ۱۳ یمت د«یاپباد، دولت و حکومت تو ب

که  دیآنمی یشود که قابل توجه است: »حکومت خدا طوراضافه می یدر انجیل لوقا تذکر
 یهودی  یمال  کیبه    یسی(. ع۲۰/۱۷شماست« )  انیبتوان آن را مشاهده کرد. حکومت خدا در م

(. به عبارت ۳۴/۱۲)مرقس    «یستی: »تو از حکومت خدا دور ندیگومیهد  دای میستهیکه پاسخ شا
وجود خواهد آمد. مرحله به نیها ابلکه با تحول انسان ست،ین حیمقصود فقط سلطنت مس  گرید
دارند، که   نی(، همه داللت بر ا۴۴/۱۳ـ  ۵۰  ی... )متیریگیتور ماه  د،یمثال گنج پنهان شده مرواراَ

 .1شاه آن باشد حیکه مس  یدولت کیاست، نه فقط  یص روحانی خامرحله کیحکومت خدا 

امکان ورود و شرکت در حکومت خدا را دارند. از همان    یچه کسان  لیاز نظر انج  دید  دیبا  اما
است که متحول شده   سریم  یکسان  یبرا  یشود که شرکت در قلمرو پدر آسمانآغاز مشخص می

شده،  انیطور پراکنده در فصول مختلف ببه هینظر نیمرقس ا لیدر انج اند. دهیگرو یکیو به ن
  نیگردد. در ای سر کوه« خالصه میموعظه»ر اشارات د نیی او لوقا همه  یمت لیاجدر ان یول

خدا   شگاهیخود در پ یفصل در مورد قلمرو خدا آمده است: »خوشا به حال آنان که از فقر روح
 افت،یخواهند    یتسل  شانیا  رایزدگان، زاز آنان است. خوشا به حال ماتم  یقلمرو آسمان  رایآگاهند، ز

  ۲۰/۶ـ ۲۶، لوقا۳/۵ـ۱۲ یشوند...«. متخوشا به حال آنان که به زور متوسل نمی
و صفات برجسته انسان   کیورود در قلمرو خداوند، اعمال ن  طیموعظه به وضوح شرا  نیدر ا

 ،ییجوصلح  ،یاز زور و ستم، رحم، شفقت، پاکدل زیپره ،یفروتن ،یشود، افتادگمی انیب
شهروند قلمرو خداست.  کی صهیترین خصو مشخص نیمهمتر ... یطلبحق ،یخواهعدالت

هدف،  نیو در راه ا تندیو انسان یکیخصوص به عاشقان حق و عدالت که تشنه و گرسنه نبه
  تحمل

 
گونه که در مکاشفه  ساخت، همان خداوندگار را مطرح می  یو پادشاه حیدر آغاز، همان سلطنت مس سا یکل ـ۱

گذشت و از سلطنت  یمتماد ی(. سپس چون قرنها۲۰/ ۴اشاره شده است ) حییوحنا به سلطنت هزار ساله مس
لوقا حکومت خدا    لیتذکر انج  زظاهر نشده، با استفاده ا  ینشد و هنوز هم پس از دوهزار سال اثر  یخبر  حیمس
  نکه یا برپا خواهد شد. گو ن یو در دل مؤمن ستیبه زمان و مکان ن دیکرد که مق ریتعب یدولت روحان کیرا 

ها  حکومت   ن یگزیکه جا  ستین  یدربار سلطنت  کی است و مقصود از حکومت خدا    حیبرداشت صح  ن یاز ا  یبخش
مکاشفه   یرساالت کانن و حت گریو د لی که در انج یمتعدد اریبا تذکرات بس یجهان گردد ول یو دربارها

و در همان نسل   یبه زود یستیبادر نظر گرفته شود می  یقلمرو و حکومت به هر شکل نییوحنا آمده است ا
 ینف ،ییشگویپ نیاز شنوندگان او در آن شرکت کنند. عدم تحقق ا یطوری که گروهبه  ابدیتحقق  یسیع

 .دهدنشان می تی حساس اریمورد بس  نیدر ا سایهمین جهت کلکننده آن است و به ان یکامل تقدس ب
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 حی(. در تشر۱۰/۵ یشود )متداده می یشرکت در قلمرو اله حیکنند، وعده صرو جفا می یسخت 
گردند، می یمالک قلمرو آسمان یشود که چه کسانمشخص می یو سادگ یبه روشن یروز داور

 یرا سرپرست مارانیها را پوشانده، بانیکرده، تشنگان را آب داده، عر ریها که گرسنگان را سآن
و   یانسان تورات دس  نیاند، برعکس، بدکاران که خالف اکرده  یاریو گرفتاران را    رانینموده و اس

 .۳۱/۲۵ ی. متدیدچار خواهند گرد یابد فریاند به کرفتار کرده یاخالق
ـ   گریاصل د کیمشخص شده  یورود در قلمرو آسمان طیعالوه بر آنکه شرا زین نجایدر ا

کند و آن  شود ـ جلب توجه میغیرمستقیم به آن اشاره می ایو  میمستق زیکه در اغلب موارد ن
افراد  یپس از داور یشود که قلمرو آسمانمی حیتصر نیمرحله است. همچن نیشکل تحقق ا

 یاست. با توجه به این اصل، قلمرو اله  یجاودان  ات یبرپا خواهد شد که همان ح  کانین  یبشر، برا
مورد  نیدر ا سایموجود برپا نخواهد شد و نظر کل نیمؤمن نیجهان و ب نیدر زمان حال و در ا

و فرق  انیهودیاست که مورد نظر  یهمان مفهوم سندگانینو بلکه مقصودِ ست،ین یرفتنیپذ
دوران  نیظهور ا طیبرداشت شرا نیا دییبوده است. در تأ ییحی روانیپ و انینیمختلف چون اس

جا را فرا و فتنه همه یرانیو بال نازل خواهد شد. جنگ و و بتیشود. ابتدا مصبینی میپیش زین
بر فراز   اریحال پسر انسان با قدرت و جالل بس   نیخورد. در ابه هم می  ایخواهد گرفت... سپس دن

نسل،  نیا یسر آمدن زندگاز به شیپ دیبدان نیقیخواهد نشست...  یابرها خواهد آمد و به داور
جمالت   نیبینی تقریباً با همپیش نی(، ا۲۶/۱۳ـ ۳۰امور اتفاق خواهد افتاد )مرقس  نیی اهمه

جهان و  انیپا یرا در چگونگ سندگانینظر نو نیقیشود و به طور تکرار می زیو لوقا ن یدر مت
 .سازدمشخص می یظهور قلمرو اله

ـ  ینب ال ی. در کتاب دانرددگتوأم می انیهودیبا نجات  حیکتاب مقدس، اغلب ظهور مس  در
بر   یصورت مردبه  لیدر کتاب مقدس است ـ جبرئ  امتیبینی آخرت و قرساله پیش  نیکه مهمتر

و   هود یهفتاد هفته بر قوم  دیگوـ ظاهر شده و به او می ستیزـ که در زمان کوروش می ال یدان
  یمقدس چون شاه کیپاک شود و  هایخواهد گذشت تا از گناه و زشت میورشلشهر مقدس ا

ها، بتی. در شمار مص1را برقرار سازد  یابد  بازگرداند و عدالت میرا به اورشل  انیهودیسح گردد و  مَ

 که در معبد مقدس برقرار ندکبار اشاره مینشان نفرت  کیبه  ال یدان

  

 
هفتاد هفته   یجادور تعلق داشته و به  اریبس یکتاب مقدس که همه به زمانها انهیهای عامیی شگویپ نیا ـ۱

برداری و ظاهر گردد، مجدداً مورد بهره یاثر نیها گذشته بوده بدون آنکه کوچکتراز آن  یمتماد یقرنها
آن دوران،   یدرسنت مذهب م،یدید هودی نیدر د یقیطوری که در کتاب تحق. بهرندیگقرار می  نیی تلقوسیله

 .شدمی  ختهی درهم آم الیو خ ایرو  ت،یمورد توجه نبود و واقع  خیزمان و تار
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 اسیپطروس و یعقوب و یوحنا و آندر ،یس یمرقس شاگردان ع لی(، در انج۲۰/۹ـ ۲۷شود )یم
. ستیامور و ظهور پسر انسان چ نیشدن وقوع ا کینزد میپرسند عالاز او می یطور خصوصبه
 هیو توص  دیگوبار سخن میو نشان نفرت   یرانیمکروه و  کیها از  یرانیدر شمار مصائب و و  یس یع

هستند   ه یهودیکه در  یکسان ردیباشد قرار گ دیکه نبابار در جاییآن نشان نفرت  »هرگاهکند: می
هم  گرید لیدر اناج ا،یبار و مصائب و بال(. به این نشان نفرت ۴/۱۳-۱۴به کوهها فرار کنند« )

 گریبازگو شده و به زبان د زین ال یاست که در کتاب دان یمیهمان عال نیشود. ااشاره می
  ن ی. در بنندکمی هیهمزمان توج امتیرا با آخرالزمان و روز ق حیظهور مس  ل،یانج سندگانینو
 بتیو جنگ و مص  دیصورت درآ  نیبه بدتر  یبود که هرگاه وضع اجتماع  عیآن دوران شا  انیهودی

بوده  جیباستان را انیزرتشت نیدر ب دهیعق نیظهور خواهد کرد. ا حیمس  ردیجا را فرا گو بال همه
سبب   گرید  انیاعتقاد در اد نیظهور خواهد کرد. اثر ا یمنج ای انتیلحظات سئوش نیرکه در بدت 

 یآخرالزمان معتقد گردند. حت یمنج ینوع از مسلمانان به یاریو بس  انیحیمس  ان،یهودی که شد
 .هستند تا در دوران انحطاط کامل ظاهر شود شنویمنتظر و زیهندوها ن
است و  مانیپهم  طانیشود که با شال سخن گفته میجّآن دوران از دَ یحیمس  ات یادب در

رساند ظهور میاز خود به  یبیو معجزات عج  دهیظاهر خواهد شد. او خود را خدا نام  حیاز مس   شیپ
حال  نیرساند. در اسازد و شر و فساد را در جهان به کمال میداده و گمراه می بیو مردم را فر

ال نابود شده حکومت خدا بر قرار خواهد شد. در نامه اول یوحنا در فصل جّدَ ح،یمس  ظهور با
 نیا انیکینامه دوم تسالون(. پاولوس در ۱۸/۲شود )ال مطرح میجّمستقیماً دَ ح،یدشمن مس 

که از ابتدا مقرر بود به جهنم رود،  یآن مرد ایکند: »مظهر شرارت می هیتوج نیرا چن حیضدمس 
مظهر شرارت در اثر  نیکند. ظهور امی ییخدا یو ادعا ندینش ... او در معبد خدا میندکظهور می

که  یو هر نوع شرارت بندهیجزات فرها و معو نشانه ات یخواهد بود و با انواع آ طانیش یتهایفعال
را که   قتیها عشق به حقبه هالکت، اغواکننده است همراه خواهد بود. چون آن  نیمحکوم  یبرا

کننده خواهد گمراه یرویها را گرفتار نجهت خدا آن  نیاز ا رفتندیآنان را نجات دهد نپذ ندتوامی
 (۱/۲ـ۱۲ای عمل خواهد کرد که آنچه دروغ است باور کنند« )ها به گونهدر آن  روین  نیو ا  1ساخت

 .۱/۲۰گردد  مطرح می طانیصورت تسلط کوتاه شاعتقاد به نیدر مکاشفه یوحنا ا
است که در فلسطین  ی هودی کیال جّکند که دَ اعالم می ی الدیدر قرن دوم م وسیرنایا
  ظهور

 
  ی نقشه خدا را که به رستگار  انیسیفر  ایشود که چون مردم  مسئله مطرح می   نیکانن ا  اتیاز روا  ی در برخ ـ۱

(. مظهر شرارت هم قرار بود به جهنم رود،  ۳۰/۷ها را گمراه ساخت )لوقا خدا آن  رفتندینپز دشها منجر می آن
 !!سلطان جهان شد یول
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نابود  ستیکریآنت نیا ح،یروم است و با ظهور مس  یاتورسلطنت خواهد کرد. او دشمن امپر و 
. از جمیع دیـ که مرکز آن در روم است ـ آغاز خواهد گرد  انیحیخواهد شد و دولت هزار ساله مس

و آغاز حکومت  حیظهور مس  یاند برامعتقد بوده انیحیگرفت که مس  جهیتوان نتاشارات می نیا
و فالکت عالم را فرا  بتیرسد و جنگ و مص تینهادر جهان بهها یو زشت ات یابتدا جنا دیباخدا 

نجات   یبرا  حیال بر مردم مسلط گردد و سپس مس جّدَ   ای  طانیش  ح،یضدمس   یو مدت کوتاه  ردیگ
حکومت خدا، انطباق آن با   گریمشخصه د م یدیعالم بازگشته، حکومت خدا برقرار شود. چنانکه د

روز همان  نیداد. اتذکر می ییحیاست که  یهمان اصل نیاست و ا یحسابرس و یروز داور
  یحضور در دادگاه اله یاست که همه مردگان از گور برخاسته و برا زیروز رستاخ ایالقیامه یومُ

 . ۲۷/۲۰، لوقا ۱۸/۱۲، مرقس ۳۱/۲۵، ۲۳/۲۲ یشوند. متآماده می

خدا درنظر گرفته ظهور حکومت  یکه برا یطیآثار و عالمات و شرا نیبا در نظر گرفتن ا
جهان  نیمشخص بوده و در ا یدانست که از نظر زمان یخارج یواقعه کیآن را  دیشود بامی

برپا   انیحیو باطن مس   ری حکومت در ضم  نیکه ا  سایکل  یکنون  ریوصف، تفس   نیرخ خواهد داد. با ا
 نید  یرهبران فکر  انات یو گزارشها و ب  تیحیکانن مس   یو حت  هیاول  انیحیبا معتقدات مس   دشومی
شود می  دییزبان تأک ی  تیحیکانن مس   ات یدر تمام ادب  یاصل  ن،یکند. عالوه بر امطابقت نمی  حیمس 

 نکهیبر ا یالوقوع است. عالوه بر اشارات و شواهد فراوان مبنای قریبُکه حکومت خدا واقعه
شرکت و حضور  هیاول انیحیی مس همه یآرزو نیمهمترو ـ برپا خواهد شد  یزودبه یاله وقلمر
مرحله را در حال ظهور ارائه  نیا ی وجود دارد که حت یشواهد زیقلمرو بود ـ در کانن ن نیدر ا
 . 1مراجعه شود ۲۰/۱۷و   ۲۰/۱۱و  ۲۲/۷مثال به لوقا  یدهند. برامی

راه ندارند و   ونیوحانو ر  انیمال  یشود، در قلمرو الهاعالم می  یس یجالب است که از زبان ع
بر شما   یآمده است: »وا  یمثال در مت  ی. براردندگبه این دولت می   گرانیها حتى مانع ورود دآن
 دیشو. خودتان وارد نمی دیندبمردم می  یقلمرو خدا را به رو  یکار شما درهاایر  انیس یو فر  انیمال
را دوبرابر بدتر از  شیخو روانی... شما پدیدارخواهند وارد شوند باز میرا هم که می گرانیو د

و  انیمال  زی( ن۳۸/۱۲( و مرقس )۳۸/۱۱(، در لوقا )۱۳/۲۳-۱۵)  د«یسازخودتان سزاوار جهنم می
توان عوامل تذکرات می نیشوند. از مجموع امحروم از ورود به قلمرو خدا اعالم می ون،یروحان

 با کتاب مقدس سهیدر مقا لیحکومت خدا را از نظر انج یاصل

  

 
حکومت   ن یا ی عوامل اصل ل ی و تحل هیاوست در تجز لی و انج یسی ع ام یپ ی اصل ه یچون حکومت خدا ماـ ۱

 .خواهد شد یشتریب هیتوج
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 :خالصه کرد ریشرح ز به
 دهیغیرمستقیم پسر انسان نام یس یمرقس، ع لیکه در انج م یدیآدم. دنبِ ایپسر انسان  ـ۱

 نیا لیانج سندگانیگردد. به طور مسلم نوبا فرشتگان خود ظاهر می یشود که در روز داورمی
اند که با مقصود به کار برده یمفهوم یآن را برا یاند، ولاقتباس کرده قیاصطالح را از عهد عت

پسر آدم   ایآدم(  بناِ  آدم )نبِ   ،یو آرام  یعبر  یکند. در زبانهانمی  قیوجه تطبهیچمقدس به  اب کت
اصطالح به طور خاص در رابطه  نیدو بار ا قی. در عهد عت1شودمفهوم انسان به کار برده میبه

 :به کار رفته است هوهیبا 
.I  ایدر رو  ال یبوده است. حزق  ال یآدم خود حزقمقصود از بِن  یبه روشن  ،ینب  ال یدر رساله حزق 

صفحه  یبر رو یشده و به شکل مرد دهیکه با جواهرات و طال پوش ندیبمی یبیموجود عج
که  یگریرساله به عمل آمده و اشارات د نیکه از خدا در ا یفیقرار گرفته است. با توص نیبلور

چون رعد و    ییاست. او با صدا  هوهی  یخدا  بیموجود عج  نیبه کار رفته ا  قیعهد عت  ت در رساال
که   ستیخود با یپاها یو رو زیآدم برخبِن ی: »ازندیم بینه ال یسپاه به حزق کیجنبش 

 . ۱/۲۱.« میخواهم با تو سخن گومی
 .IIیبیمقصود انسان بوده است. موجود عج شهیآدم مانند همبِن زین ینب ال یدر رساله دان 

 انیشود: »در مظاهر می ال ی(، به دانهوهینشسته است ) نیآتش  ریکه بر سر یرمردیصورت پبه
ارائه دادند.  رمردیو او را به آن پ دیرس رمردیآدم ظاهر شد تا کنار آن پبِن کی هیشب یابرها کس 

به او  یستیها باها و زبانعطا شد. همه اقوام و ملت یجاه و مقام و پادشاه ،ییبه او حکمروا
-۱۴) د«یاست. دولت او هرگز مضمحل نخواهد گرد زال یو ال یاو ابد ییخدمت کنند. فرمانروا

کلمه  یای است ولالعادهشود وجود خارقمرد ظاهر میریکه در کنار پ یآن کس  نجای(. در ا۱۳/۷
انسان است. در سنت کتاب مقدس خدا، فرشتگان و  کی هیبلکه او شب ست،یآدم نام خود او نبِن

وحدت در تفسیر اصطالح پسر انسان  بلی. ب۲نداشدهها مجسم میانسان هیشب یموجودات آسمان
 :سدینومی ال یدان لهرسا

 نیا یول نجایبشر است. در ا  یبرا یاصطالح کل یو آرام یعبر یها»پسر انسان در زبان 
  ییاند ـ مُعَرّف فرمانرواارائه شده  وانیکفار ـ که به شکل ح یبرابر قلمروها در اصطالح

 خداوند و آخرالزمان است«.   سلطنت در ییحایمس

 نیکفار و مشرک  نیکه سمبل سالط   ندیبرا می  یواناتیح ایدر رو  الیچون دان  گریبه عبارت د
  سایکل نی. هرچند مفسرندکآدم اشاره می هیشب یبه موجود هوهی هِشا هیتوج یباشند برامی

 
 .  کرندیپ کی آدم اعضاء  یبن ـ۱
 .مراجعه شود هودی نیدر د یقیـ به کتاب تحق۲
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  باشد  یاند ـ بدون آنکه در متن کتاب از آن سخنشرح وارد کرده  نیرا در ا ییحایمس  ییفرمانروا 
موجود  نیشکل ا فیشود که کلمه پسر انسان فقط و فقط به عنوان توصمی دهیباز هم د یول ـ

 سندهیگرفت که نو جهیتوان نتمی یبررس نیاو به کار رفته است. از ا تیو مأمور تیو نه هو
 ریشود به مفهوم کتاب مقدس توجه نداشته است، بلکه نظبرخالف آنچه تصور می  مرقسانجیل  

ها  بازگو کرده و آن  یس یهای خود را از دهان ع برداشت  ل،یانج  گرید  میاز اشارات و مفاه  یاریبس 
 .با کتاب مقدس مرتبط ساخته است شیرا به دلخواه خو

پسر انسان ظهور  یبرا ی دیآن زمان مفهوم جد یهودی ات یدر رساالت و ادب یطرف از
صورت شود که بهای اطالق میالطبیعهمافوق  یآدم به موجود روحان. در رساله خنوخ، نام بِنندکمی

  کنارش ای درکه فرشته یگردد، در حالچون پشم )پنبه( ظاهر می دیسپ یبا موها یرمردیپ
اآلدم است نُاب نیدهد: »افرشته پاسخ می ست،یشخص ک نیپرسند ااست. از فرشته می ستادهیا

پردازد، عدالت می یسرار را آشکار ساخته و تا ابد به اجرای اَکه عدالت و حق نزد اوست. او همه
ش از یکند. پضد خدا و شاهان غلبه می یروهایاست. او بر ن دهیارواح او را برگز یخدا رایز

 یآدم در برابر خدابِن نین خلق شوند«. نام او ستارگان آسما دیاز آنکه خورش شیو پ نشیآفر
حفظ   شیقدرت خو یَدِرساله پسر انسان را خداوند از روز ازل در  نیارواح برده شده است. در ا

 دگانیو برگز شگانیپکه او ظاهر شود عدالت یکرده و هنگام لزوم آشکار خواهد ساخت و زمان
ارواح با آنان  ی. خدادیچهره گناهکاران و ستمکاران را نخواهند د  گریو د افتیخواهند  نجات 

دوران   نی. در اافتیخواهند    یابد  یها با پسر انسان غذا خواهند خورد و زندگو آن  ستیخواهد ز
ها جالل و درخشش خود را ها سالخورده. آنها کهنه و فرسوده خواهد شد و نه انساننه جامه

 .شه حفظ خواهند کردیهم
به آن اشاره شد ـ نام پسر انسان در  شتریکه پ ـ وخیش یایبه نام وصا یگریر رساله دد

ی کلمات خود را بر او آشکار است که خداوند همه  یبه کار برده شده، او »کاهن مؤمن  هیما  نیهم
روز، دانش و معرفت پراکنده   دیبرافراشته خواهد شد و چون خورش  یسازد... ستاره او چون شاهمی

آدم کتاب آید که کلمه بِنها برمیبرداشت  نیپس از او نخواهد آمد«. از ا  چکسیساخت. ه  دخواه
 انیزرتشت  دیجمش   ای  ما«یی»  هیشب  یموجود  ل،یبه زمان اناج  کی نزد  انیهودی  یمقدس در جو فکر

 . 1خواهد شد انیهودی یکه منج رددگالطبیعه میمافوق یبا قدرت 

  

 
رساالت   ن یاز ا ش یجم درخشان است، قرنها پ  ای دیکه همان جمش د«یـ ش می» ا ی ما«ییاوستا » ات یدر ادب ـ۱

 .است. به کتاب زرتشت مراجعه شود یتیهو نیچن  یدارا
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که از عهد  یآن زمان و برداشت انیهودی یتحت تأثیر جو فکر شتریب لیانج سندگانینو
 ریمرقس همان موجود رساالت نظ آدم انجیلِاند. بِنکرده می اند رساالت خود را تنظداشته قیعت

در  یقرار گرفته است. حت هوهیمسیح ـ پسرانسان ـ شاه عیسی تیشخصی هیخنوخ است که پا
 شیبر تن داشت و موها یبلند یانسان که ردا هیشب یبه او »کس  حیمس  وحنا،رساله مکاشفه ی

 . 1آدم رساله خنوخ استدقیقاً بِن نی( و ا۱۳/۱) شودبود« ظاهر می دیچون پشم و برف سپ

و   کانیی نهمه ـ پسر انسان فرستاده خداوند است و منصوب از جانب اوست. خداوند پدر ۲
و اند  دهینامنخدا    چگاهیاو را ه  یس یاز زبان ع  لیکرد که در اناج  وجهت   دیاست. با  یواقع  یفرمانروا

. اصطالح خداوندگار که  دیگوهرگز سخن نمی میطور مستقبه شیاو شخصاً از حکومت خو یحت
داشته است و  یمختلف یمعان قت یگرفته شده در حق قیعهد عت وس«یری»ک ای «یریاز کلمه »ک
استاد از  یبه معن یطوری که کلمه ربشده بهارباب، رب، آقا و ارباب هم مفهوم می از آن سرورِ

 یکه براتا جایی انستنددرا مقدس می هوهیچون نام  انیهودیشده است.  بیمفهوم ترک نیا
کردند نام  می یسع به این نام در تورات مجازات مرگ درنظر گرفته شده بوده است، یاحترامبی

همین منظور . بهردیقرار نگ  یاحترامپا افتاد مورد بی  ریز  سهواً  رها به کار نبرند تا اگخدا را در نوشته
را به کار  یریاصطالح ک یونانی هیهای اولدر نسخه ایو  ذاشتندگنام یهوه چند نقطه می یبه جا

 مُبَدّل شده است.  ورینیبه لرد، هر، س زین یهای خارجبردند که در ترجمهمی
است، ما به اصطالح خدا به طور مطلق برخورد  نیکه به زبان الت  سایکل یلیانج ات یدر ادب

 لیدر اناج یس یع یی موجودات است. اما براکه همان خالق و قادر مطلق و پدر همه  مینکمی
ارباب  یمعنکه در هر حال به نوس«ی»دوم ای ن«ی»دوم سایبه کار برده شده و در کل  یریک کلمه

خدا به کار برده شده است. با وجود آنکه  یبرا شهیهم ۲«یو سرور است. کلمه »پادشاه آسمان
 لیدر اناج یگوهر ُمعَّرفی کند، ول کیجلوه دهد و از  کسانیو خدا را  یس یکرد ع یپاولوس سع

 نی، هرگز نتوانستند ا۳اندشده میتنظ نیاو و خارج از فلسط ریو تحت تأث لوسکه پس از پاو
اند. به این برداشت هراس و شرم داشته میکه از اتکاء مستق ییبرداشت بَدَوی را هضم کنند، گو

  جاهمین جهت همه به

 
  عتیاست و پسر خدا مُعَرّف طب  یسیع  یانسان  عت یمفهوم پسر انسان مُعَرّف طب  ت،یحیمس  میاز نظر پدران قدـ ۱

 شود. می  دهید ریتعب ن ی( ا۱۰/۱۲( و نامه برنابا )۲/۲۰)  وسیگناتیاو. در نامه ا یاله
 ایپدر قادر مطلق و   Patrem Omnipotentem ایپدر قادر مطلق و    یخدا Deus Pater Omnipotens ـ۲

factórem caeli et terra نی خالق آسمان و زم یخدا Deus Rex Caeléstis ی.پادشاه آسمان 
الحاد و   دن،یرا خدا نام یانسان م یدیطوری که دتسلط کامل داشت و به  انیهودیهنوز افکار  نیـ در فلسط۳

 .مرگ بود فریمستحق ک
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به صراحت  یس یاز زبان ع یحت میدیو چنانکه د یس یاز حکومت خداست نه حکومت ع سخن 
 ایشود، نه حکومت من حکومت پدرم، قلمرو پدرتان، سلطنت خدا، در جالل پدرم... تکرار می

خداوند  یی. در سراسر کتاب َاعمال رسوالن هم از فرمانروایس یع ای حیقلمرو پسر انسان، مس 
در آغاز مسیحیت  نیقیطور قطع و است. پس به 1«یدئشود که همان »رگنومسخن گفته می

 کوکارانیخداوند رو کرده و ن یها به سواست که انسان یود و مفهوم حکومت خدا، دورانمقص
  ۲حاکم است یمتحول شده فقط دستورات و صفات اله یهاانسان نیشوند و در قلمرو امی یاله

وسیله خداوند قلمرو به نیاست و نقش پسر انسان در ا یو اله یدولت آسمان کیحکومت خدا 
 .۳شودمی نییتع

و حسود، منتقم... است   وریتر از مکاران، هراسناک، غـ در عهد عتیق یهوه جبّار، قهار، مکار۳
شود. او مطرح می   بتیقدرت و ه  وستهیشود پسخن گفته می  هوهیکه از حکومت    ییهاو در صحنه

را اجرا کرد، چون و چبوسه زد و فرمانش را بی شینمود، بر پاها اطاعتاز او  دیبا ترس و لرز با
منبع عقل و حکمت   یو حت یتقو یهیپا هوهیکه انسان عبد و بنده و دربند اوست. هراس از 

 :دیآبرمی نیچن لیانج ات ی. اما از روا۴است یهودی
مهربان   یو او وجود  ندیها همه فرزندان پدر آسماناست. انسان  یروحان  شتریحکومت خدا ب ـ

 .۳۵/۶نسبت به خطاکاران و ناسپاسان مهربان است. لوقا  یو بخشنده است که حت

کامل است و فرزندان پدر   یتاباند. پدر آسمانمی کسانی  کان نی و بدان  بر را خود  آفتاب  ـ او
 . ۴۳/۵ یدشمنان خود را دوست بدارند. مت یکرده و حت تیاز او تبع دیبا یآسمان

کند در خدا ساکن  یوجود ندارد. هرکه با محبت زندگ هراس عشق در و است عشق ـ خدا
 . ۱۶/۴ ۱است و خدا در او. یو

  دیدر حکومت پدر خود چون خورش کانیمهربان است و همه ن یخداوند چون پدرـ 
  .۴۳/۱۳ ی. مترخشنددمی

 
1- Regnum dei 

  هودی  نیبه د  انیاز زرتشت  ی برداشت  نیچن  کیمراجعه شود.    هودی  نیدر د   یقیـ به کتاب زرتشت و کتاب تحق۲
  می است، که در اورشل میقد ی تر به اوستاک یمفهوم نزد ن یا هیاول تی حینفوذ کرده است. در مس تیحیو مس

 ظهور خواهد کرد.  
 سندگانیبرداشت را نو نیشود. ا  دهیتحمل درد کند تا گناه بشر آمرز دیپسر انسان با لی انج ف یـ بنا به توص۳

مشخص    زین  نجایدر ا  ـ که درباره آن بحث خواهد شد  ـ  اند  از رساله اشعیا، فصل عبد یهوه اقتباس کرده   ل یانج
 است نه خدا.    هوهیشود که پسر انسان عبد و مأمور می

 .مراجعه شود هودی نیدر د یقیـ به کتاب تحق۴
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خدا   لیحکم و م  یاجرا  یجهان برا  نیخواهد کرد، در ا  یدا داورپسر انسان که از جانب خ ـ
گردد. مرقس   گرانیاست مخدوم شود، بلکه آمده تا خادم د  امدهیپردازد. او نمی  گرانیبه خدمت د

۴۵/۱۰ . 
شود ها، دانه خردل، گنج پنهان شده... مطرح میبرزگر، تلخهکه راجع به  یهای متعددلثَمَ  در

 یوو قَ  یر قدرت دَوجه، نه با قَچیهاست که به یو روحان یاخالق تیهو کی یداراحکومت خدا 
 .انیهودیقهّار و جبّار  یسالطین آن دوران تناسب دارد و نه با خدا یشوکت

 میدیتوأم است. چنانکه د انیجهان و جهان یو کل یتحول درون کیحکومت با  نیا ـ۴
است    کیکه حکومت خدا نزد  دیدهد، متحول شوخود ندا در می  امیمرحله اعالم پ  نیاز اول  یس یع

شود. به مردگان و ظهور آخرالزمان و تحول جهان سخن گفته می امی(. سپس از ق۱۵/۱)مرقس 
 .شودمتحول می زیهمه چ یقلمرو اله یبرقرار یبرا گریعبارت د

کتاب   یهابا برداشت  ینظریات عیس   بیکه از ترک  مینکبرخورد می  یبه تناقض  لیدر اناج ـ۵
 کانیگردد. نها آغاز میانسان  یو حسابرس  یدولت خدا با داور  کسویمقدس حاصل شده است. از  

 نی. اافتیخواهند  یدان در کوره مشتعل و فروزان، عذاب ابدو بَ ابندیدست می یابد ات یبه ح
ـ مطرح شده  هد دنشان می قیبه عهد عت یشتریب لیکه تما ی ـمت لیخصوص در انجبه هینظر

و در فصل آمدن پسر انسان فقط   ستین هینظر نیاز ا ی(. در مرقس اثر۳۱/۲۵و  ۴۱/۱۳است )
و جاه و جالل بر ابرها   میکه با قدرت عظ دی وقت پسر انسان را خواهند دشود: »آنتأکید می

ا در چهار گوشه عالم جمع خواهد کرد« خود ر  دگانیخواهد فرستاد و برگز  ا. او فرشتگان ردیآمی
بدون ارتباط با ظهور پسر  یشود، ولای به جهنم میگناه اشاره نی(. در فصل مسبب۲۷-۲۶/۱۳)

 .1انسان است

 لیشود و توجه به گزارش انجدرک می یسیکه از سخنان وابسته به ع یو قالب کل هیما با
 یهودی  ات یو ادب  قیاز عهد عت  یمت  سندهیتوان حدس زد که جهنم و کوره مشتعل را نومرقس می

 یکه عشق و مهر و رحمت است برپا سازنده کوره مشتعل برا یس یع یاقتباس کرده است. خدا
 ،یشود که گناه و زشتمی غیتبل لیاصل مسلم در انج کی. به هر حال ستیها نسوزاندن انسان

 ،یکیو ثواب و ن ستین یو معبد ییسایکل یها و شعائر و دستورات شعائرسنت  یاجرا عدم در
 شانیدلها یکنند، ولبا زبان خدا را عبادت می انیکه »مال دیآشعائر به شمار نمی نیاطاعت از ا

  

 
بودند انتظار برپا شدن جهنم را نداشتند، بلکه بدون  یسیکه منتظر بازگشت ع ییوحنای انیحیمس ئتیه ـ۱

 .مراجعه شود ۲۸/۲وحدت، نامه اول یوحنا  بلیرحمت بودند. به ب دیهراس به ام
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 ضیدهند، نه فرامی  میرا تعل  یموضوعه انسان  نیاست چون قوان  هودهیاو دور است. عبادتشان ب  از 
 .۶/۷. مرقس «یاله

که  قیمت نیو مؤمن یزاهدان معبد یدهد حکومت خدا جابرخالف آنچه تورات تعلیم می
کنند ... را دقیقاً اجرا مییو دعاخوان یدستورات مربوط به طهارت و نجاست، حالل و حرام، قربان

و عدالت  کانین یخدا جا سبت«. حکومت یانسان است نه انسان برا یکه »سَبَت برا ست،ین
پر    ی روشن و صاف چون کودکان و دل  ر یهایی که فطرت پاک و ضممحل انسان  واست    شگانیپ

 دارند. .  یاز عشق و گذشت و فروتن
. فقط پدر از یس یع یخبر ندارد، نه فرشتگان و نه حت چکسیدولت ه نیـ از زمان ظهور ا۶

 ارد،ند  یآگاه  زین  یس یع  یکننده و فرستنده خداست و حت( تعیین۳۲/۱۳-۳۶آن آگاه است )مرقس  
 او عبد خدا و فرستاده اوست. رایز

است نه آنگونه که کتاب مقدس مطرح  انیی جهانهمه یرستگار برای خدا حکومت ۔۷
های پاولوس و کتاب خصوص نامهو به  لیاز تذکرات اناج  یاری. اتفاقاً در بس انیهودی  یبرا  ندکمی

 ۲۴/۱۳ـ  ۲۷مرقس   ۱۰/۸-۱۲  یمتشوند.  بُرده میدرشمار طردشدگان نام  انیهودیاَعمال رسوالن،  
 های پاولوس.و نامه

سلطنت خداوند بر عالم مطرح   ت،یحیبه مس   کینزد  ریخصوص در مزامدر کتاب مقدس و به 
خود را بر آسمان برافراشته و جهان    یتخت شاه  هوهی.  شودمی  دهینام  1»بازیلیا«  یونانیشده که به

 خود دهیسلطه و قدرت اوست. او باألخره با قدرت به کوه صیون خواهد آمد و قوم برگز ریز
. در اشعیا آمده است: »صیون ۲دهدها را نجات میکند و آن جمع می شیدور خورا به (انیهود)ی
 یرور، نداسُبشارت دهنده  یا م،یاورشل یخود را با قدرت بلند کن. ا یصدا ،یآور  شادامیپ یا

با قدرت  هوهی. خداوند نجاستیشما ا ی خدا دییبگو ودای یخود را رسا ساز و مترس. به شهرها
ها برد و آنحکومت خواهد کرد... او چون شبان، گله خود را به چراگاه می  یو با دست قو دیآمی

 . ۹/۴ـ۱۱.« ندکمع میقدرتمند ج یرا با بازو
به خالق عالم مُبَدّل شد حکومت   یقوم  یاز خدا هوهیپس از آنکه    د،یدر رساالت پس از تبع

مورد توجه   هوهی  دهینجات قوم برگز  وستهیحکومت، پ  نیدر مرکز هدف ا  یول  د،یگرد  یجهان  زیاو ن
 و ورود به کانندیخدا فقط ن دگانیرساالت کانن برگز گریو د لیگرفت. اما در اناجقرار می

  

 
1- Basileia 

 .۱۱/۱۴۵،  ۱۹/۱۰۳، ۱۰۰/-، ۹۹/-، ۹۶/- ،۱/۲۹،  ۸/۲۴ ریخصوص مزامـ به ۲
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است.  سریم کسانیاند دهییگرا یکیتمام مردمان جهان که متحول شده و به ن یبرا یاله قلمرو
که ورود و شرکت در  ـ هم  سایکل یاند که ادعابه این اصل توجه نکرده نیمتأسفانه اغلب محقق

انجیل  ات یتعلق دارد ـ موافق با روا یس یع روانیو پ سایکل نیقلمرو حکومت خدا فقط به مؤمن
 .ستین

با  زین سایاست. کل یتنها عامل رستگار مانیشد ـ ا انیب شتریپاولوس ـ که پ ات ینظر بنابر
 انیحیمس  مانیا صیو عامل تشخ حیمس  ندهیخود را تنها نما ن،یاصل شرآفر نیاستفاده از هم

 سایکل نیآنان قرار داد. مطرود یبرا ینیمجازات د نیرا باالتر سا«یمُعَرّفی کرد و »اخراج از کل
از  یاریبس  یحاکم پا فراتر گذاشت و برا تیسوختند. روحانبودند که در آتش جهنم می یکسان

ت جهان، دوزخ را برپا ساخ  نیکردند در همشک می  سایکل  نات یکه در تلق  یخود و کسان  نیمخالف
 ت،یحیافکار پاولوس در کانن مس  دیشد ریبا وجود تأث یهای فروزان سوزاند ولمه یها را بر هو آن

بار را بازگو کنند معتقدات فالکت نیا یس یاز دهان ع دهندبه خود اجازه نمی لیاناج سندگانینو
را اعمال   یخدا و فرزندان پدر آسمان  شهرِ  شهروندانِ  ییشناساو عامل  صیتشخ  زانیجا مو در همه

 .1دهند مهر و محبت و گذشت قرار می ،یو درست یو راست یکیآنان، ن ستهیشا

 اتیح کانین یاست ـ در روز داور کترینزد انیهودیبه َمشَرب  هـ ک یمت لیدر انج یحت
آفتاب خود را بر  یآمده است: پدر آسمان لیانج نیشوند. در همفرزندان خدا می افتهی یجاودان

(. ۴۵/۵بارد )می  یتاباند و باران خود را بر درستکاران و خطاکاران مساومی  کسانیو بدان    کانین
فراتر رفته  زیکه تساهل از حدّ معمول ن ست،یمطرح ن حیبه مس  مانیا ابرداشت، نه تنه نیدر ا

مسیح و طور مسلم مؤمن به عیسیـ که به  یهودی یکه به مالّ میدید شتریاست. پ
»تو از  : دیگومی یس یزند عای میدهیو پسند کویکه حرف نهنگامی ـ ستیخداوندگار نیس یع

 تیروا نیاختالف ا یبا کم لی(. در هر سه انج۲۸/۱۲)مرقس  «یستیحکمت خداوند به دور ن
 یس یاز زبان ع چگاهیبوده است. ه رشیمورد پذ یاصل کل ک یتکرار شده و مُعَرّف آن است که 

ن، کُمَ ین، دزدکُ ن، زنا مَکُ را قتل مَ ینشده و او احکام اصل انیب حیمس به مانیا ،یشرط رستگار
احترام کن و همنوع خود را چون   شین، به پدر و مادر خوکُمَ یشهادت نادرست مده، کالهبردار

- ۲۱  ی. متندکمی  انیبده، ب  انینوایثروت خود را به ب  یکامل شو  یخواهخود دوست بدار، اگر می
 . ۲۰/۱۸ـ۲۲، لوقا  ۱۹/۱۰ـ۲۱، مرقس ۱۸/۱۹

  

 
  ی مطرح شده که در جا یگرید هیمقدس نظر نوسی( نوشته آوگوستCivitas Deiدر کتاب »شهر خدا« ) ـ۱

 .خواهد شد انیخود ب
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عشق و  شهیکند... هممی هیالمال هدتیای به بکه سکه یی سر کوه«، بیوه زن»موعظه در 
 میبه خدا را. اگر دقت کن مانیا یدهد، نه حترا مورد توجه قرار می یکیو ن تیمحبت و انسان

قرار داده است و او که به  مانیرا شرط ا یس یاز افکار ع یرویپاولوس هم پ یحت دید میخواه
را مقدم بر   مانیرا منسوخ اعالم کند، ا هودی عتیبود شر لیبحث شد( ما شتری)پ عدددالیل مت

،   ۱/۱۳ ۱، قر۱/۱۴، ۸/۱۳، ۱۵/۱ انی)روم یو تنها عامل رستگار یقرار داد، نه شرط اصل عتیشر
 یاصل یهینبوده بلکه پا دهیعمال پسندهم، اَ عتیتوجه داشت مقصود از شر دی(. با۱۹/۵غال 

 یبه کل سایمهم که از جانب کل اریاصل بس  نیآن است. درباره ا ییهود، شعائر معبد عتیشر
 .داده خواهد شد یتذکرات  زین یشده است در فصول آت  فیتحر

بدون    تیحیمسیح است. مس بازگشت عیسی  افتهی  وندیکه با حکومت خدا پ  یگریمطلب د ـ۸
توان خداست. او را نه می  دهیکه در کتاب مقدس وصف شده برگز  یحیندارد. مس   یمفهوم  حیمس 

 ایو  تیحیمس  انیسلم است که مدعم یبرد. از طرف انیشکست داد و به اعدام کرد و نه از م
به مرگ  ای گریهای داند باألخره چون انسانشده لیتبد حیبه مس  اًعدب یس یها که چون عآن
مرحوم را همان موجود   حیمس  نیتوان امی ی شوند. پس در حالکشته می ایو  رندیممی یعیطب

باوراند. تقریباً تمام  یشدن مصلحت د ینوع ناپد کیمُعَرّفی کرد که فقدان او را  قیمقدس عهد عت
 .دندیکشانتظار می ار حیبازگشت مس  یحیمس  انِیهودی

 یس یها در انتظار بازگشت »معلم عدالت« بودند. عکه آن میدید انینیافکار اس حیتشر در
بودند مردان  یلیو اسرائ ییهود اءیچون انب ینب کیکه  یاِبیونیم هم تا زمان یس یو ع یناصر
چون  یچشم از جهان بسته بودند، ول گریهای درفتند که چون انسانبه شمار می یمقدس

 لیها را تشکاعتقاد آنی  هیپا  زین  حیمس   نیتصور کردند بازگشت ا هوهی  حِیها را مس آن  روانشانیپ
ی گردد. از همهمطرح می  زین  یس یبازگشت ع  ز،یرستاخ  هیبار با توج  نیاول  تیحیداد. در کانن مس 
صبرانه در انتظار »پاروسیا« و بازگشت که بی دیآبرمی نیچن هیاول انیحیهای مس اخبار و گزارش

 یحضور و ظهور است، برا یمعنبه یونانیبودند. پاولوس اصطالح »پاروسیا« را که در  حیمس 
 گران،یرسد که دنظر میخدا توأم ساخت و به مطرح کرد و آن را با حکومت یس یبازگشت ع

 هیاول  انیحیای که مس روزانه  ی( از او اقتباس کرده باشند. دعا۲۸/۲خصوص در نامه اول یوحنا )به
های پاولوس به این . در نامهایسرور ب ای 1شد که »ماراناتا«کردند به این جمله ختم میاجرا می

گردد. به این دعا ختم می  زی( ن۲۰/۲۲( و مکاشفه یوحنا )۲۲/۱۶اول )  انیدعا اشاره شده است، قرنت
  وحدت  بلیب

  

 
1- Maranata 
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سازد که در انتظار بازگشت به مسیح منسوب می نیمؤمن ییهای ابتدائتیدعا را به ه نیا
اعتقاد مشهود است   نیآثار ا  تیحیتوان گفت که در سراسر کانن مس بودند. می  حیالوقوع مس قریبُ
شود که از  می دیتأک یحت یس یکه از زبان ع میدیداشتند. د مانیبه ظهور او ا حیمس  روانیکه پ

 .»پاروسیا« خواهند بود نیسخنان او شاهد ا شنوندگانهمان 
 اتیح چکسیه یسیاند که از همزمانان عنوشته شده یدر زمان لیکه اناج میتوجه کن اگر

  در  ی گفته به حدّ نیگرفت که ا جهینت د یواقف به این تناقض بودند با سندگانینداشته است و نو
اظهارنظر در  نیا ریاند. نظآن نشده رییقادر به تغ انیلیگرفته بوده که انج شهیر تیحیمس  جامعه

 هیکه توص  ندیبمی   کیرا نزد  یس یبازگشت ع  یهای خود به حدّکانن فراوان است. پاولوس در نامه
نمانده  یادیوقت ز رایز د،یخواهد رس ان یفردا جهان به پا ییرفتار کنند که گو یطور ندکمی

گذشت و از  یخواهد رفت. پس از آنکه مدت نیاز ب یجهان به زود نیا یاست و حالت کنون
آغاز شد.  هیرا فرا گرفت و اعتراض و گال انیحیمس  دیکم شک و تردنشد کم ی»پاروسیا« خبر

وجود آمده است. به هیهای اولدر همان دوران یحت دیترد نیا دیآرمیب میقد ات یچنانکه از ادب
مطرح سازند. اتفاقًا  ریتأخ نیا یبرا ییهاو بهانه لیاند دالمجبور شده نیرهبران د کهطوری به

اند که بوده دیبه این ام هیاول انیحیاست که مس  هینظر نیُمعَرّف صحت ا ل،یدال نیطرح هم
 »پاروسیا« و آغاز حکومت خدا را شخصاً تجربه کنند. در نامه دوم منسوب به پطروس آمده:

  شما را مسخره  مان یخواهند شد که ا  دا یپ  یآخر اشخاص  ام یکه در ا  د یبدان  دیبا  ز یاز هر چ  شی»پ
که   یها خواهند گفت: آن کسکنند. آنمی  یخود زندگ  دی کرد. چون تحت شهوات پل خواهند

است که از زمان    یطورهمان   زیکه پدران ما مردند همه چ  یکجاست؟ از زمان  دیآ وعده داد می 

  کیاز شما پنهان نماند که در نظر خداوند    قتیحق  نی ا  زانیعز  یاما ا  1بوده است...  ا یخلقت دن

خداوند در انجام آنچه وعده داده است،    باشد.روز می   کیسال و هزار سال مانند    رروز مثل هزا
  رایکند، زبلکه با صبر شما را تحمل می  د،ینماکنند، تأمل نمی ها گمان می ی آنچنانکه بعض 

 ۳/۳ـ ۹است همه از گناهانشان توبه کنند.«.  ل ینابود شود، بلکه ما ی خواهد کسنمی 

از  یسخن لیدر اناج رایشود، زمتوسل میای هیپابهانه کامالً بیبه سندهینامه نو نیالبته در ا
همان شنوندگان سخنان  نیکنند، بلکه ظهور حادثه ب هیکه روز خدا را هزار سال توج ست،یروز ن

 نیا رایکنند، زهمین جهت هم، مردم به مرگ پدران خود اشاره میگردد، بهمطرح می یس یع
شود، نامه باز هم وعده روز خدا داده می  نیحادثه قرار بوده در حیات پدرانشان رخ دهد. اما در هم

  که

 
ها مدت   یسیکه از مرگ همراهان ع  ستهیزمی   یدر زمان  سندهیاز آن است که نو  یاشاره حاک  نیدر ضمن، ا ـ۱

 .است جاینامه به پطروس ب نیگذشته بوده و لذا نسبت ا
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ار رفت یدر انتظار آن روز باشند و طور دیبا نیو مؤمن دیدزد از راه خواهد رس کیچون  یزود به 
 . ۱۰/۳ـ ۱۱کنند که زودتر فرا رسد 

 نیهم  هیاول  انیحیمس  نیبودن اموال در ب  یاشتراک  شهیر  یمعتقدند که حت  نیاز محقق  یبرخ
ی ارزشها از با بازگشت او همه رایبوده است، ز حیحکومت خدا و بازگشت مس  عیانتظار ظهور سر

 یتحول زندگ یو حت الت یتشک جادیبه فکر ا یها حتهمین جهت هم آنخواهد رفت. به انیم
کردند. که وجود داشت حفظ می  یرا به همان نحو  زیاند و به قول پاولوس همه چنبوده  ودموجود خ

ها  از آن یدر برخ دیترد نینوشته شده، آثار ا یسیها سال پس از عچون تمام رساالت کانن ده
و غیرمستقیم   میمستق  زین  گرانیاست د  ییجواز نامه پطروس که در فکر چاره  ریو غ  مشهود است

در نامه   ستیهای او قابل تحقق نکند وعدهسازند. پاولوس که احساس مید را مطرح مییترد  نیا
را به عقب انداخته است و او خود ابتدا ظهور  حیظهور مس  طانی: شسدینومی انیکیدوم تسالون

مشهود  دیترد نیاز ا یآثار زین لیدر اناج ی(. حت۱/۲ـ ۱۲) دیخواهد کرد و خود را خدا خواهد نام
 .۶/۱ـ۷، اعمال ۲۳/۲۱  وحنای، ۸/۲۱-۱۰، لوقا  ۱۰/۱۳، مرقس  ۱۱/۲۴ـ ۱۴ یاست. مت

  یگریظهور حکومت خدا شکل د شده، میتنظ گریاز رساالت د رتریدر مکاشفه یوحنا که د
هزار سال  یرا برا طانیروم نابود و مضمحل شود، سپس ش دیابتدا با نجای. در اردیگبه خود می

سلطنت  حیهزار سال مس  نی. در اشدکمی ریبه زنج ییانتهاو در چاه بی ندکخداوند در بند می
از زندان آزاد شده و »جوج   طانیش  یمدت کوتاه  یاول است. سپس برا  زیرستاخ  نی. اکردخواهد  

را  نیمقدس یو اردو ینبرد گردآور یشمارند ـ برابی ابانیهای بو ماجوج« را ـ که به تعداد شن
 هسازد. تازنابود می  انشیرا با لشکر سیکند. اما خدا از آسمان آتش بر او بارانده و ابلمحاصره می

 نیپردازد. آسمان و زممی یو به داور ندینش می د یسف زمان است که خداوند بر تخت نیدر ا
درخشد از آسمان فرود  که چون جواهر و بلور می  نینو  میشود و شهر مقدس اورشلای برپا میتازه
اش گردد و خداوند با برهخدا آغاز می  ی. سپس مرگ از جهان رخت بربسته و حکومت واقعدیآمی

سلطنت خواهد  میدر شهر مقدس اورشل کانیاست ـ به اتفاق رستگاران و ن حیـ که همان مس 
 یمن به زود  دیشود: بدانگفته می  یس یفصل از زبان ع  نیهم  یکرد. جالبست که باز هم در انتها

شود: من به جمله ختم می  نیکتاب با ا نیاست... و ا ک یحوادث نزد نی... ساعت وقوع امیآمی
 .خداوندگار با شما باد یس یعضی. فیسیع ایب نی. آممیآمی یزود

 ریتأخ یبرا یتناقض داشت ـ پاسخ لیحلها ـ که با اصول انجها و راهبهانه نیتمام ا اما
 یگریعامل د ن،یای را مطرح سازد. عالوه بر افکر تازه یستیبامی سایقرون و اعصار نبود و کل

با دولت متقدر روم    یستیهمز  طیساخت و آن فراهم ساختن شرامی  یرا ضرور  یابیچاره  نیهم ا
 .بود

  
  



305 
 

دیاصول عقا  

الوقوع همین جهان و قریبُ مربوط به یس یکرد که سلطنت عمی غیاعتقاد را تبل نیا سایکل اگر
 بیرقحکومت بی  یروم که خود را مدع  یافتاد. امپراتوربه خطر می  اًدیشد  انیحیمس   تیاست موقع

 ییفرمانروا  یو هرگونه ادعا  رفتیپذرا نمی  حینام مس به  یبیوجه وجود رقهیچدانست مسلماً بهمی
پرداخته   ان«یهودی»شاه    عیو اعدام سر  یگونه که به سرکوبساخت، همانرا به شدت محکوم می

 عامبا قتل میخصوص اورشلو به نیرا در فلسط ییحایو سلطنت مس  حیبود و منتظرین ظهور مس 
 .1کامل پاسخ داده بود یو نابود

و  انیهودیحاکمه روم ـ که از ارتباط  ئت یهای هیآنکه بر دشمن یبرا یحیمس  تیروحان
افزوده  زیحکومت ن هیبر عل امیو نابود سازنده ق نیسنگ اریحاصل شده بود ـ اتهام بس  انیحیمس 

 ینیزم  یساخت تا امپراتور کشورها  یرا سلطان دلها مُعَرّفی کرد و قلمرو او را آسمان  حینشود، مس 
( در ی)آپولوگ هیصورت رساله دفاعبه رهبران روم به نوسیوستیای که نکند. در نامه کیرا تحر

 یاو مارک اورل و سنا  نیو جانش   ۲وسیپ  نوسیامپراتور روم آنتون  ینوشت و برا  ی الدیقرن دوم م
بود در  یهودیریو غ یحیزاده مس یروم کیمسئله را مطرح ساخت. او که  نیفرستاد، ا زیروم ن

ضر دولت روم مُ یوجه براهیچبه انیحیخود نوشت که معتقدات مس  ات یرساله ضمن دفاع نیا
سلطنت مربوط به این جهان  نیا ودشخداوند سخن گفته می یو اگر در آن از پادشاه ستین

آید که رساله برمی نی. از ا۳امپراتورند نیمحافظ نیبا معتقدات خود بهتر انیحیباشد و مس نمی
با  سایکل نیمجبور به دفاع شده است. عالوه بر ا نوسیوستیو اند دهمورد اتهام بو انیحیمس 

خود شماست«  انیخدا در م ی: »پادشاهدیگومی یس یلوقا که از زبان ع لیاستفاده از تذکر انج
 نیبرپا خواهد شد و با ا انیحیاست و در دل مس  یحکومت روحان نیگرفت که ا جهی( نت۲۱/۱۷)

کند. تذکر انجیل  میهای رساالت کانن را ترمییگوها و خالفییتناقضات و نارسا دیکوش ریتعب
 سا،ینظر کل  یمسلماً به این دوران تعلق دارد. لیندمان و کنسلمان پس از بررس  زی( ن۳۶/۱۸یوحنا )

است که وابسته   یتحول باطن  کیفقط    ت،یحیادعا را که مقصود از حکومت خدا در کانن مس   نیا
 :سندینواعالم کرده و می یرواقعیباشد، مردود و غبه زمان و مکان نمی

کند، را اعالم نمی  یو درون  یتحول باطن  کیالوقوع است،  که حکومت خدا قریبُ  یسیعی  گفته»
 «.دهدبلکه اضمحالل جهان را خبر می

  

 
 مراجعه شود.  تیحیرشد مس یبه فصل چهارم، موضوع فضا ـ۱

2- Antoninus Pius 

حکومت   می که در اورشل دینام  یهودی ک یال را دجّ  ، یالدیدر قرن دوم م وسیرنایا م یدید شترپی چنانکه ۔۳
 .خواهد کرد

 



306 
 

 تحقیقی در دین مسیح

 دیبه شک و ترد نیشد مؤمن ری: چون در وقوع »پاروسیا« تأخسدیونمی لیمؤمن به انج گرانت 
وقت  نیو در ا دیگرد فیضع دهایدچار شدند و از شدت انتظار مردم کاسته شد. دلها مریض و ام

وارد گردد و  یاشارات  یمیهای قدو در نوشته ردیشکل گ نینو رات یو تفس  رات یالزم بود که تعب
 یخود پاسخ  ال یبه خ  یبرخوردهاست. ویس محقق آلمان  نیا  جهینت  مینیبمی  هیاول  ات یادب  رآنچه د

 :سدینو. او می1دیساز نامآن را دوران سایاست که کل افتهیدر »پاروسیا«  ریتأخ یبرا

  کی یشود، بلکه داراکند و ظاهر نمیرشد نمی  خیبخش از تار  کیخدا چون  حکومت»
حکومت، نه   نی باشد. امی خیبر نظام تار طیاست که مح یحالت و صورت اسکاتولوژ

ها، بلکه فقط در اثر اعمال قدرت ماوراءُالطبیعه انسان یهای اخالقکوشش ی وسیلهبه 
  ینیرسانده و عالم نو  انیرا به پا  خیجهان و تار  اوندو ناگهان خد  افتیخداوند تحقق خواهد  

 «. حاکم است یوجود خواهد آورد که در آن رحمت اله به 

 فزودهین یمات باستانهُّوَبر َت ینیبا کلمات، فصل نو یساز! جز بازخیکشف تار نیا هرچند
 .لیانج انات یب ریاست نه تعب سیبرداشت و ر،یتفس  نیتوجه کرد که ا دیدر ضمن با یاست، ول

انتظار داشته   شیالطبیعه خداوند را در دوهزار سال پعمال قدرت مافوقاِ  نیهم  زین  هیاول  تیحمسی
 نیو هنوز از انجام ا  دهیبه او وعده داده بود انتظار کش  یس یکه ع  ینسل  یجانسل به  ۵۰  از  شیو ب

معتقد بود که مفهوم »پاروسیا« را پاولوس به کار  یدانشمند آلمان ماروسی. رستین یوعده اثر
 یبرا یهیتوج یکه به شکل دندیوشکمی ونی. حوارستین یسیاصوالً از ع مات یتعل نیبرده و ا

 یخصوص مؤلف نامه دوم پطروس سعبود ابداع کنند، به  دهیزاکشکه به درا  یس یع  زگشتبا  ریتأخ
که رهبران دهد. هنگامی یمردم را دلدار لهیخدا را هزار سال سازد تا به این وس هر روزِ ندکمی
و  رهایتعب یبه جستجو دینشد و او بر فراز ابرها ظاهر نگرد یعمل یسیکه وعده ع دندید سایکل

تا  تیحی: »مس ردیگمی جهیبا کلمات مشغول شدند. او نت یپرداختند و به باز یرمز یرهایتفس 
 «.و دروغ است بیفر کی ردیپذرا نمی یجا که عدم تحقق انتظارات اسکاتولوژ آن

معروف  ی: از دعاسدینو. او میمیای از نظر بولتمان در فصل پنجم اشاره کردخالصه به
در انتظار  یس یکه ع دیآبرمی نیچن لی... و اشارات انجدیاپنام تو مقدس باد، سلطنت تو ب ،یس یع

اکنون طلوع فجر گفت که همهمین جهت هم میالوقوع حکومت خدا بوده است و بهظهور قریبُ
از بدن   ویخصوص خارج ساختن دکه او با معجزات خود ـ به ییهادوران را در نشانه نیشفق ا ای
 مجسم یفاجعه جهان کی. او آغاز حکومت خدا را دیتوان ددهد، میـ ارائه می انماریب

  

 
1- Epochenmacher 
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فرا خواهد  یها خواهد آمد، مردگان بر خواهند خاست و روز داورسازد. پسر انسان سوار بر ابریم
کردند و درک می یس یهمین مفهوم عحکومت خدا را به زین یحیهای مس ئتیه نی... اولدیرس

  ات یح د یکه او در ق د،یشیاندگونه میهمینبه زیحکومت خدا بودند. پاولوس ن دنیمنتظر فرارس
را زنده نگاه داشته است  دیام نیا وستهیپ تیحیجهان فرا رسد... مس  انیبود آنگاه که پا واهدخ

بوده است...  جهینتانتظار بی نیظهور خواهد کرد، هر چند ا ک ینزد ندهیکه حکومت خداوند در آ
 ست،ین  یس یع  یکالم واقع  قت یکه در حق  میش یندی( ب۱/۹ی مرقس )به گفته  نیهمچن  میتوانما می

از  یاریبس  دیبدان نیقی: »دیگومی یسیشود، عنسبت داده می انیحیجمع مس  نیمتریبه قد یول
مفهوم  اینخواهند مرد. آ نندینب دیآخدا را که با قدرت می یحاضرند تا پادشاه نجایآنان که در ا

 «.ست؟یو روشن ن حیصر یجمله به قدر کاف نیا
 هیاول تیحیو مس  یس یمشترک ع دیام نی: »اردیگمی جهینت یبررس نیپس از ا بولتمان

اسطوره را  نیبطالن ا خ،یتار انیادامه دارد. جر خیبرآورده نشد و هنوز هم جهان برپاست و تار
 یگریگونه که تصور آخرالزمان اسطوره دخدا اسطوره است، همان حکومتِ رِیارائه داد. تصو

 یخارج ساخت، ول تیحیاز مس  زیحکومت خدا را ن ت،یحیمس  ییزدابا اسطوره تمانبول «. است... 
  زیرا ن یس ینبود، هرچند او خود ع تیحیمس  گریبه جا گذاشت د نید نیتوجه نکرد که آنچه از ا

 .زدود نیو د خیاز صحنه تار
  ام یپ کیصورت در جهان به تیحی: »مس سدینومی سایوابسته به کل گریمحقق د زودن
 نی. استندیبه آن آگاه ن یعلوم اله رخبرگانیظهور کرد، آنچه غ کیپتیو آپوکال کیاسکاتولوژ 

 ز،یانگرت ینو و ح  ی ایدن  ک یالوقوع جهان موجود و آغاز  قریبُ  ان یاعالم مژده پا  یای بود براموعظه
 نیا حیاست«. مس  یخیجهان تار انیدرباره پا امیپ نیای است... امکاشفه امیک پی تیحیمس 

خود برقرار خواهد شد، بهحکومت خود   نیصورت ظهور قلمرو حکومت خدا اعالم کرد. االهام را به
: »تحوالت ندکدر آن اثر گذارد و دخالت کند. زودن خود اعتراف می یبه صورت بدون آنکه بشر

 کیالوقوع جهان قریبُ انیدرباره پا هیاول تیحیمسیح و مس که تصورات عیسی دثابت کر خیتار
معقول بود،  هینظر کیزمان خود  یبرا امیپ نیا یخیبود. از نظر تار یخیتار یاغفال و خطا
. دینجامیجهان ن  انیبه پا  تیحیکند، اما در هر حال ظهور مس نظر ما نامعقول جلوه میهرقدر هم به

 «.ستین یگونه اعتراض و بحثهیچ یجا تیواقع نیدر ا
الوقوع آخرالزمان است از ظهور قریبُ یحاک یسیع مات یمعتقد است: »تعل زیراسل ن برتراند

های از گفته یاریدر بس  هینظر نیدر ابرها با جالل و شکوه ظاهر خواهد شد. ا یکه او به زود
 »نگران فردا هیخصوص توصبه ،یس یو غیرمستقیم تکرار شده است. دستورات ع میمستق لیانج
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 یسیبه ع  نیبازخواهد گشت. مؤمن  یبه زود  یس یکه ع  ردیگمی  شهیبرداشت ر  نیرا از ا  دیباشیم 
 «.کنندفکر می نیهستند که چن یائیحیامروز هم مس  ید و حتیدنش یاندمی نیچن زین

و مژده  یبشارت اسکاتولوژ  نیرا هم تیحیمس  یکه اصوالً هسته مرکز ر،یتسشوا آلبرت 
خود به  ید: »مژده ظهور حکومت خداوند در شکل متأخر یهوسدینوداند، میحکومت خدا می

الطبیعی به شکل مافوق ستیبا. از قلمرو خدا ـ که میوستیپن قت یبه حق یجهان وارد شد، ول
ظاهر  یبه زود یستیباآسمان می یابرها یپسر انسان ـ که در رو زنشد. ا یظهور کند ـ خبر

خداوند و   یِبه حکومت روحان لیرفته تمارفته قیحقا نیکرد. در برخورد با انبروز  یگردد ـ اثر
 ابدیمی یـ اخالق یقالب روحان کیحکومت خدا  هینظر نی. در ادیافزون گرد یس یع تِیحیمس 

 یاخالق یبا ابالغ مبان ،یروحان حیصورت مسبه یس یو ع افتیجهان تحقق خواهد  نیکه در هم
 «.حکومت گذاشته است نیا یبراای هیخود پا

آغاز شده بوده   یس یخود ع  تیبا فعال  حیشدن تصور خدا و مس   یمعتقد است: »روحان  تسریشوا
ا عشق را وارد یخود  میعظ یاز حکومت خدا، عامل اخالق ی هودیدر تصور متأخر  یسیاست. ع

 یرا با انرژ یهودی دهیا نیعامل وابسته کرد. او ا نیرا به تحقق ا یساخت و ظهور قلمرو اله
در آورد که  یـ اخالق یواحدّ روحان کیصورت نمود و آن را متحول ساخت و به ررباپُ یاخالق

 یفرمانروا کی حیمس  ان،یهودیمتأخر  یدر تصور اسکاتولوژ  .. است. انیحیامروز مورد اعتقاد مس 
به شکل  حیمس  نکهیکند و از اماوراُءالطبیعی حکومت می یِاست که در قلمرو اله  یعیمافوق طب

و  نیدر زم یس یکه ع ی. در حال ستین یدر آن اثر دیبه مردم خدمت نما نیزم یانسان در رو
  یدر قلمرو روحان  یروحان  یفرمانروا  ک یداند. او  می  حیانسان خود را مس   کیصورت  به   یجهان فان

 «. ها حکومت خواهد کردهای ما انسانکه بر قلب یرروَسَاست و  نیزم یخدا در رو
 ینو و معقول برا  ییمبنا  ،یو روحان  یاخالق  یبا چنگ زدن در مبان  وشدکمی  تسریشوا  آلبرت 

بر تناقضات کانن و عدم تحقق  ،یو حکومت خدا مطرح سازد و به زبان حیمس  ت،یحیمس 
طرح  تیحینام مس ولتمان بهآنچه او و همدالنش چون ب یهای آن سرپوش گذارد، ولییشگویپ

نه با تعلیمات دوهزار ساله  یاول یقیکانن منطبق است و به طر حینه با دستورات مس  نند،کمی
 یقربان مانیدر محراب ا کسرهیبرآنند که عقل را  ریپاکدالن روشن ضم نیشباهت دارد. ا سایکل

عُقال و فالسفه در  نیمتأسفانه دشعور بنگرند. اما ی چهیاز در نیامکان به د ینکنند و تا جا
انعام خدا و  ساهایکل یمعقول و مستدل، برا یکند و مباننمی مانیو ا ورش جادیهای مردم اتوده

نه در مجمع   ردیگها شکل میتوده نیدر ب نیکه د ی در حال د،ینمانمی تیترب حیگوسفندان مس 
 و فالسفه دگانیبرگز
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شوند جلب می ییسایکل تیو روحان سایکل یپسندند و به سوو افسانه را می ریمردم زبان اساط  و
 .دیگوکه به این زبان سخن می

و عادت  تیاست. ترب ینیهای تلقگیری و جذب قالبآماده شکل اریبشر بس  ریضم ییسو از
قادر به نفوذ در آن    یلگونه منطق و استدالکند که هیچ می  تی قالب را چنان تثب  نیا  یپس از مدت 

شود و بدون تفکر و  های بعد منتقل میبه نسل یطور موروثتقریباً الیتغیر، به قالبِ نی. استین
است که پس از هزاران  لیهمین دل. بهردیگقرار می رشیمورد پذ یم و عاماز طرف عالِ قلتع

در   یو حت شرفتهیپ اریکه هنوز در اجتماعات بس  مینکسال به معتقدات جوامع بَدَوی برخورد می
  نیکه د ینیشد مؤمن تیکه تثبهنگامی زین تیحیدارند. مس  داریدانشمندان و اهل منطق خر نیب

جا   نیاصوالً در عرصه د  که  دندیش یاندکردند به منطق و استدالل نمیمی افتیخود را به ارث در
  یکم عادکم یس یالوقوع عهمین جهت قصه »پاروسیا« و بازگشت قریبُ. بهستیمنطق ن یبرا

 نیاما چون مخالف  د،یش یاندها می وعده  نیبه عدم تحقق ا  یها، کمتر کس شد و پس از گذشت قرن
 یبرا یمجبور شد راه تیتناقضات داشتند روحان نیو طرح ا تیحینقد مس  یرابای لهیوس سایکل

 نیهای مؤمنخدا که در دل   یبه حکومت روحان  میدیطوری که دتنگنا جستجو کند و به  نیفرار از ا
 .شود توسل جستمی جادیا

آن زمان  یاسیو س ینظام فکر هیای بر علکنندهامیق دیرا با لیاناج یساینظر من ع به
برخالف   گرید  یو از سو  هودی  تیروحان  نیو تلق  قیو تحم  ریو تزو  ایر  هیبر عل  کسویدانست که از  

دار جان   رِبه اتهام شورش بر سَ  زیخود را بلند کرده و باألخره ن  یحاکمه صدا  ئتیزور و تحمیل ه
ختن آنان به سا دواریجلب توجه مردم و ام یبرا یس یع مات یاست. طرح حکومت خدا در تعل هداد

موجود، عدالت در آن برقرار خواهد شد. اتفاقًا  طیاست که برخالف شراای ستهیدوران شا ظهورِ
جامعه  تیاکثر ایدر مردم محروم  یجذبه و کشش  جادیبه دوران سعادت و آرامش، ا دیام نیهم

 .نمود اریکمک بس  تیحیمس  شرفتیو پ توسعهکرد که به 
او  تیحیو مس  یس یع یو واقع یبه اشتباه حکومت خدا را هدف اصل نیاز محقق یگروه

 یاگر به خوب یقرار داشته، ول یس یاصل در مرکز بشارت ع نیاست که ا حیاند. صحکرده هیتوج
باشد. حکومت و سعادت مردم می یاست و هدف، رستگار لهیوس کیاصل خود  نیا میدقت کن

هرگز در   یس یخود را از دست خواهد داد. ع  یو بدون مردم معن  ندارد  یخود مفهوم  یخدا به خود
دست  یو رستگار یکیتا به ن  دیبه حکومت خدا وارد شو دیگوهای خود نمیو موعظه مات یتعل
که سلطنت خدا    دیطلب باش  و درستکار و حق  کین  د،یتوبه کن  د،یمتحول شو  دیگوبلکه می  د،یابی

 د یفرزندان خدا خواهند شد و در قلمرو او شرکت خواهند کرد مردم با کانیاست و ن کینزد
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دوران با سعادت و رستگار بخش گردند.  نیگروند تا آماده شرکت در ا یکیشوند و به ن متحول 
 .نخواهد داشت ینباشند یقیناً قلمرو بدون شهروند مفهوم کانیاگر ن

با مهر و  ییدایپوش، عاشق و شای ژندهدل، پابرهنهصاف یاناجیل مرد یسایع یطرف از
و آنان را با صبر و حوصله   ندینش و فواحش و خطاکاران می انگیرمحبت است که در مجلس باج

 خیتار  دیطبقه آن جامعه و شا  نیزنان، محرومترفشرد و  کودکان را در آغوش می  ند،کموعظه می
دهد که  خود پند می زبانیدهد. به ممی یرا دلدار نیو ضعفا و محروم مارانیب د،نهرا ارج می

پاسخ   یکیرا با ن  یکیتو را دعوت کرده و ن  ها متقابالًن که آنکُ ثروتمندان را به خانه خود دعوت مَ 
عوض  یبراای لهیگونه وسبخوان که هیچ افتیو طردشدگان را به ض انینوایخواهند داد، بلکه ب

 ...رنددادن ندا
و پاپ   یپاپ گرگور  حیشباهت دارد تا مس   شتریب  یلیو بولتمان خ  تسریآلبرت شوا  حیبا مس   او

 فیکند، تجسم لطها حکومت میعشق و صفا و محبت و رحمت که بر دل انسان  ی... خداایبورژ 
ها را پاک و  سازد و درون می فیرا لط عیتساهل و تجانس، طبا جادیاست که با ا یاو عارفانه
همان  نیحاکم است و ا یکیو ن یستیها صلح و همزانسان نیا تیفعال ی. در فضاندکصاف می

دوهزار ساله نصیب مردم   خیدر طول تار  سایدهند. اما آنچه کلت مینسب  یس یاست که به ع  یهدف
با برپا داشتن تجارت  تیتفاوت داشته است. روحان یخدا به کل یحکومت روحان نیساخته با ا

... یشعائر معبد ی)برگ بخشش گناه( اعتراف، اجرا فیبربه آبالس را نیبهشت و جهنم، مؤمن
آرامش و صلح و سالمت،  یآنان به داد و ستد پرداخته و به جادلخوش ساخته، با معتقدات 

داده  هیها هدو خون و آتش و غم، به آن زیجنگ و ست ت،یخصومت، قتل و جنا نه،یافتراق، ک
بوده،  یس یهمان که مورد نظر ع زین سایکل یِخدا نمایِ یروحان حکومتِ نیچن نیاست. مسلماً ا

 .ستین
که تمام  نندکتصور می سایکل نیجهان ـ تحت تلق انیاد نیـ مانند اغلب مؤمن انیحیمس 

کنند که اغلب  ها توجه نمی. آنابدیدقیقاً تحقق  دیها باگفته خداست و همه آن لیکلمات انج
قصص و  هیمؤلفین بر پا نیاند و انوشته شیدوهزار سال پ یو عام یرساالت را مردم عاد نیا

فرهنگ آن   ریبه خود گرفته و تحت تأث انهیرنگ عام یاثر گذشت زمان به کل رکه د یات یروا
اند و از زبان کرده میعیسی تنظحال معتقدات خود را در قالب شرح افته،یدوران شکل و قالب 

تصور   زیلحظه ن ک ی یحت  سندگانینو نیمهمتر آنکه ا یاند، ولبینی نمودهرا پیش یحوادث یس یع
 تیو ماه میریرا در نظر بگ تیاهلل سازند! اگر ما واقعها را کالمُ های آنزارشگ اند کهکردهنمی

کرده ـ آنگاه در  غیتبل سایـ نه آن گونه که کل میگزارشها را به آن گونه که هست درک کن نیا
 تسریشد چون آلبرت شوا میداشت. نه مجبور خواه مینخواه یگونه اشکالهیچ ات یروا نیا هیتوج

  گریدو بولتمان و 
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 ینینظر گارد ییسایو نه چون دانشمندان کل میچنگ زن لیم و تخهُّوَبه َت یروحان حیمس  روانیپ
 .میمتوسل شو ییگوو آدام به پراکنده

در اثر تحول جامعه و برقرار شدن عشق و محبت  دیاست که با یآلحکومت خدا ایده ظهور
 ینیبهشت زم نی. اابدیتحقق  ،یو حسد و خشونت و خودخواه نهیک یبه جا ،یکخواهیو ن

 یاصل  نیکوترین  یتیها داده شده و از نظر تربای است که از زمان زرتشت به انسانوعده  نیجالبتر
کوتاه   اریکند. حال اگر بشر در دوران بس   نیجامعه را تأم  یآرامش و سعادت واقع  دتواناست که می

های کشش ریـ هنوز اس ستین شیبای هیکه در برابر قدمت جهان، ثان ـ شیخو یعمر تمدن
تا سعادت  افته،ین یدر او رشد کاف یو انسان یبه این کمال اخالق لیاست و تما یوانیو ح یعیطب

دهد، گناه عاشقان کمال و دلباختگان جمال    زیصادق تم  یو خوشبخت  المتسکاذب را از صلح و  
 ست؟یحق چ
و خواهان حق و عدالت ـ به   ریضمدل و پاکصاف  یهای انسانـ چون همه  لیانج  یسایع

خواند. آنچه در مردم را به کمال و جمال می ش،یدوران خو شهیزبان زمان و در قالب تفکر و اند
است هدف ستوده آنهاست، نه  تیتوجه و اهم انیشا یکیو ن یراست آورانِامیپ نیا امیپ
 فتهیش دانیو مر نیمؤمن الت یکه ساخته و پرداخته اوهام و تخ یو کرامات زات ، معجهاییشگویپ
روشن  ر یو ضم 1)هودا(  کیدانش ن یندا ت،یانسان یندا یس یامثال ع یآوران است. نداامیپ نیا

کمال و جمال برخاسته  فتگانیاز دهان ش یبشر هر زمان به زبان خیندا در سراسر تار نیاست. ا
 .دیگرد خواهدخاموش ن زیو هرگز ن

را عمیقاً به خود  شمندیبشر اند ستمیخصوص در قرن بکه به دیآمیشیپ یپرسش  نجایا در     
 وستهیو پ افتهین یای نفوذ عمقکه هرگز در جامعه یاخالق ماتیتعل نیا ایمشغول داشته است. آ

که،  یاصول نیقرار گرفته است، ا نیلطیف مورد تحس  میو مفاه بایصورت جمالت زدر سطح به
ی سوءاستفاده بلکه وسیله اند،افتهی یذهن تیموجود الت یآل در اوهام و تخنه تنها به شکل ایده

بر مردم    یشعائر و آداب معبد  یها مشتآن   یو به جااند  دهیگرد  زیو مالّ و مغ... ن  شیکاهن و کش 
 یزدگان چه سودبتیدردمندان و مص ینیدرمان دردها و رفع مصائب ع یبار شده است... برا

ند و استعمار ندر حال جان داد ونیلیم ونیلیکه م ییقایآفر مارانیگرسنگان و ب ت؟خواهد داش
گونه هیچ گرید یمحروم کرده و از سو شیو بَدَوی خو یعیطب یآنان را از زندگ کسویاز  نیخون

 دستان،یاند، مستمندان و تهاستعمارگران را کسب نکرده نیتمدن چرک رشیپذ یبرا یآمادگ
  کارگران و

 
ای را به عهده دارد و با مفهوم معرفت و عرفان  زرتشت نقش سازنده  ام یخرد پاک، آنچه در پ ای Hu - daـ ۱

 .زرتشت مراجعه شود  نیاست. به کتاب د هی قابل توج یواقع
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 یرشد فکر  لیو وسا  طیی شراکه از همه  ینکودکان و نوجوانا  ... کارانیو دوره گردان و ب  دهقانان 
های حاکمه فاسد و  ئتیفشار ه ریکه در ز یدگانیهای دولتمند محرومند و ستمدخانواده یو بدن

رها خواهند  ها بت یمص نیبه حکومت خدا از ا دیبا ام ایجبّار به تحمل درد و عذاب محکومند.. آ
در عمق  یعدالتکه فساد و بی یموجب تحول جوامع ،یعاشقان عدالت و راست الت یو تخ د؟ش

 .است یمنف نیقیپاسخ به طور قطع و  د؟یگرفته، خواهد گرد شهیها رآن
عامل زمان و مکان را در   وستهیپ شیهای خواگر توجه و دقت کند، من در نوشته خواننده

به  شیزمان خو شهیعاشقان عدالت در قالب تفکر و اند نیام که اکرده دینظر داشته و تأک
 یرنگاند  دهیرا که برگز  یبوده، اگرچه راه  دهیو پسند  یاند. هدف آنان مسلماً عالپرداخته  ییراهنما

ی حوادث و پسند، همهبشر اسطوره میعصر خود را داشته است. در روزگاران قد الت یتخ
آمیز سراراَ  یروهایگونه و نانسان  یهای مافوق بشرقدرت و    انیخدا  اریرا در اخت  یتیگ  یهافنومن
عمال رازگونه را در معجزات و کرامات و اَ شیخو یو درمان دردها انستدمی العادهخارق

 یقالب فکر نیای هیبر پا یدر مذاهب مختلف باستان زیهای مورد نظر نچارهها و جست، راهمی
برخوردار شد،  یاز رشد و تکامل خوب زین یبشری شهیشکل گرفتند. هرچند در طول زمان اند

 یساهایکل یعوامل بقا نیمهمتر ادیو اعت نیگردند و تلقچون مذاهب به وراثت منتقل می یول
 ینیو تلق یهای موروثقالب نیهنوز انسان عصر فضا را در هم زین ستمیمختلفند، در قرن ب انیاد

 یپرداخت و برا یگریهای دراه یبه جستجو دیان بادور نی. مسلم است که در امینیبگرفتار می
 .دیش یاند ینیهای نوهزارساله چاره نیچند طلسمِ نیا شکستنِ

های تحول اجتماعات، از مورد نظر است نه ارائه راه تیحیمس  یکتاب بررس نیدر ا چون
را ـ که خود   یمهم و اساس اریمسئله بس  نیا لیو تحل هیپوشی کرده و تجزچشم شتریبحث ب

 .میکنموکول می گرید یبه نوشتار ـدارد  ازین یقیو دق قیعم قیتحقبه
 

 تیحیدر مس حیـ مس ب

 یمیقد ات یی ادبشد. چون در همه حیبه اختصار تشر قیدر عهد عت حیمفهوم مس  شتریپ
گویی شده است پیش  قی ُمعَرّفی کنند که در عهد عت  یحیرا همان مس   یسیشده ع  یسع  تیحیمس 

که  رفتیتوان پذکنند، میمی انیب قیاشارات عهد عت زیاو را ن تیاثبات حقان لیدال نیو مهمتر
 .با هم اختالف داشته باشد دینبا هیاول انیسویع و انیهودی حِیمس  تیهو

آن  شمندیروشنفکر و اند انیهودی نیهای گذشته متذکر شدم که در بفصول و بخش در
 یکه فاقد تعصب قوم  مینککتاب مقدس برخورد می  سندگانیتر از نوشیآزاداند  ینیدوران به مؤمن
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آن  انیهودیبینی افکار و جهان لیو تحل هیتجز یهمین جهت برامُصَنّفین بودند. به نیا دیشد
 لونیف رینظ ینیمتفکر اتیقضاوت قرار داد. با مطالعه نظر یرا مبنا قیتنها عهد عت دیزمان نبا

برقرار سازند   یپل  ن،یفلسفه و د  نیب  دندیوشکمی   یهودی  شمندانیاز اند  یکه برخ  افتیتوان درمی
 تیواقع نیا دیمؤ زین للیچون ه یونیرا مورد بحث قرار دهند. وجود روحان نید یجهان دیو از د

رشد  یهااز نشان یکیحاصل شده بود.  لیتعد ،یکاهنان معبد ینظراست که در جمود و کوته
 حیتوض شتریدانست. پ یو جهان یعموم دیبا د تیحیتوان ظهور مس را می انیهودیبینی جهان

نجات   یبرا  حیو مس   ردیگتعلق می  انیحکومت خداوند به تمام جهان  تیحیمس داده شد که از نظر  
قدرت   دیو تجد نیو تأم  ان یهودینجات  یکند، نه فقط براها ظهور میی انسانهمه یو رستگار

از  شیپ انیلیو از مذاهب اسرائ افتهی رییدر طول زمان تغ حیو مس  هودی انیکه اد میدیآنان. د
 ینید میمفاه هیدر توج یتحوالت فراوان سا،یکانن کل تیپس از تثب انیحیتا معتقدات مس  دیتبع

  یبرا یقیمشخص و دق ریتعب کیتوان نمی  زیهمین جهت نوجود آمده است به کتاب مقدس به
های صورت ما به ل،یهمین دلبه زین حیمس  ت یو هو تیمطرح ساخت. در مورد شخص میمفاه نیا

 .کنندنمی طبیقکه با هم ت  میکنبرخورد می یمختلف
را در   یس یاند که عبوده حیمس  نید شروانیپ ،یناصر یسایع روانیکه در آغاز، پ میدید

 دیتعم ییحیا روانیاز پ یگروه نیدانستند. همچنموعود می حیهمان مس  امبر،یپ ک ی تیهو
وابسته به   هودیِ ی  تیشخص  کی  حیزمان، مس   نیکردند. تا امی  هیتوج  هوهی  حیاو را مس   زیدهنده ن

تحول بزرگ در  کیخداوندگار، ما شاهد یس یدر برداشت پاولوس از ع یول ،کتاب مقدس دارد
 حیاز مس  ریغ یحیرف است که مس تَخود مُع میدیطوری که د. پاولوس بهمیباشمی تیهو نیا
وجود  به  تیحیمس   هیرهبران اول  گریاو و د  نیکه ب  ی دیشد  یکشف کرده است. برخوردها   گرانید

نه انسان  گریپاولوس د حی. مس میدرباره آن بحث کرد شتریاست که پ یتحول نیآمده مَُعرّف هم
 ان،یآدم هیبخشش گناهان اول یاست که موقتاً برا ییاست و نه حتى مافوق انسان، بلکه او خدا

)گوشت و به شکل بشر درآمده است    افتهینزول کرده و در قالب انسان تجسم    نیاز آسمان به زم
و مجددًا  زدیخشود و سپس از گور برمیبت کشته مییشده = بشر(. او پس از تحمل درد و مص

 .ندینش اوست ـ بر تخت می تیو در سمت راست پدرش ـ که هم ماه ندکبه آسمان صعود می
که   ستهیزشرک میمُ انیو روم  انیونانیشرک و  نیمه مُ  انِیهودی  یهنوز در جو فکر  پاولوس

صورت پانتئون به ا ی انیخدا یرا بر فراز شورا یاعل یمتعدد معتقد بودند و خدا انیخدابه
تصور را مطرح   نی( ا۵/۸)  انیپاولوس در نامه اول قرنت  میدیکردند. چنانکه داألرباب تصور میرُب
 .ستیو الزم به تکرار ن میکرد انیب شتریپ حیاین مس اعتقاد پاولوس را به لیسازد. دالمی
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صورت بوده است. تجسم خدا به  یمعمول  یپندار  یو روم  یونانیدر مذاهب    ز،یخدا ن  افتنی  تیجسم 
 یصورت مردو از زبان ابراهیم ـ که خدا به   دهیمنعکس گرد  قیانسان در سراسر رساالت عهد عت

ـ که خدا را به شکل  ینب ال یو دان الیـ تا حزق ندیش نبه طعام می میشود که با ابراهمی فیتوص
وار عمل کرده است. به شکل انسان ظاهر شده و انسان هوهی وستهیـ پ نندیبمی ایدر رو یانسان

گونه همان   یاست ول  دهی صورت خود آفرخدا انسان را به  ان،یاد  نیفراموش کرد که اصوالً در ا  دینبا
 اختندسرا خدا نمی  یهرگز انسان  انیهودیشده،    انیب  حیبه تشر  هودی  نیدر د  یقیکه در کتاب تحق

رابطه با انسان به شکل او ظاهر شده  جادیا یبرا یبوده است که در لحظات  هوهی شهیهم نیو ا
که از مادر متولد شده، رشد کرده و چون   یانسان یبرا ایو  هوهیدر کنار  یاست، پرستش انسان

رفته است. پاولوس از شمار میبه  یمیقائل شدن، کفر عظ تیبرده، الوهسر میبه  انیآدم گرید
در کنار   حیآدم را به نام خدا ـ مس   بنیس یالحاد را مطرح ساخته و ع نیاست که ا  یانیهودی  نیاول

   .خداوند قابل پرستش نموده است
او  حیکرده و خدا ـ مس  ییگوکه او پراکنده میابیهای پاولوس درمینامه قیی دقمطالعه با
. ابدیمی  رییخالق تغ  یهای متفاوت است و از پسر خدا تا خداتیهو  یهای مختلف داراتیدر موقع

 نبزرگا زیاست که امروز ن یبه حد ریتأث نیمؤثر واقع شده و ا اریبس  تیحیافکار پاولوس در مس
 شتری. آدام که پنندکمی  هیتوج  یبشر  شهیاستنتاجات او را در شمار افتخارات اند  سایصاحب نام کل

پاولوس، اعتقادش را به  لی پس از آنکه در شمار مناقب و فضا م،یکرد دایپ ییآشنا اتشیبا نظر
 یدهد که چگونه پاولوس خداشرح می  د،یستامی  لتیفض  نیمسیح به عنوان مهمترعیسی  تیالوه

 او را خودِ   انیپیلیو ف  انیمانند کولس ییهادر نامه  یدانسته و حت  تیماه  کی  یرا دارا  حیپدر و مس 
 .همسان خوانده است پدرِ ایخدا و 

شده بود )در رحم مادر(، اعالم  نییتع شیپاولوس که از پ یمعتقد است: »رسالت واقع آدام
را به کار  یالقاب و اشارات حیمس  یهمین جهت است که او براوده و بهب حیمعادله خدا = مس 

 حیگفت که خدا در مس  دیبه کار گرفته شده است. پس با هوهی یبرا قیبرد که در عهد عتمی
 و  دعا  مانند  –انجام داد    دیخدا با  یکه برا  یتجسم خداست و همان شعائر  حیتظاهر نموده و مس 

 دهیرا آفر  زیاست که همه چ  یآورد. او همان خالق  یبه جا  زین  حیمس   یبرا  یستیباـ می  ازنی  و  نماز
و شکل انسان درآمده، گوشت و جسم گناهکار را  افهیبه ق ده،یکه زمان مناسب فرا رسو هنگامی

بردارد و   انیمولود آن را از م ی سدها ب،یبدن بر صل نیی مرگ ابه خود گرفته تا به وسیله
است که پاولوس آشکار ساخته و  یراز نیبزرگتر نیعمال قدرت کند و اصورت پسر خدا اِبه

ی  را در همه  افتهیبخشد تا انسان هبوط  قدرت می  سایاست که به کل  حیمس   ت یصفت الوه  نیهم
 جهات آزاد
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 هیتوج نیچن حیرا درباره ظهور مس  کیکاتول یسایبرداشت، نظر کل نی. آدام به اتکاء ا1سازد«

 :کندیم
  ۲توتوس هومو )انسان کامل( بود ای یو تجسم نسل آدم  ندهیانسان که نما ن یآدم، اول در»

صورت فرزند خدا  ها بالقوه بهی انسان و در او، همه   افتی  اتیدر صبح خلقت ح  تیی بشرهمه 
ها بالقوه در  ی ما انسان همه   نیاز ا  شیپ  یخداوند نامزد شدند. حت  ی شدن در زندگ  میسه  یبرا
آزاد از نظر او  م یخداوند با تصم شی. آنگاه که آدم در آزمامیبود افتهی یسهم خداوند  اتیح

بر علیه    تیی بشراراده همه   ن،ینخست  . در اراده انسانِ م یکرد، ما همه با آدم هبوط کرد  یتخط
ها  ی انسان ا و گناه او همهخود، انسان کامل بود با خط تیکرد. چون آدم در ماه انیخدا طغ

  میقطع کرد  شهی هم  یرا با خداوند برا  شیخو  اتیی رابطه عشق و حگناهکار شدند. ما همه  زین
خدا وجود نداشت!!، آنچه در ما ماند فقط   هیحالت در طرح اول نی. چون امیو همه در خدا مرد

که از ستاره مادر جدا   ی حال چون شهاب نیو حالت فَنا بود. در ا ۳«یو فطر  یعیطب ی»خطا
وحدت و عشق خود را با خدا از دست داده   شهیـ که ر ز ین اشده و در جهان سرگردان است م 

  نیکه ب ۴هیگناه اول نیحال از ا ن یخدا، در انه به  میخود تعلق داشتخدا و فقط به ـ بی  م یبود
و   ی عاص یاز خدا رانده شده بود با وجود یدور  اریعد بسبُ در تیخالق و مخلوق رخ داد بشر

توانست بشر را نجات بخشد  فقط خدا بود که می  الح ن یناقص و محکوم به فَنا و مرگ. در ا
توجه  تیی بشراز بشر مورد نظر نبود، بلکه خدا به همه  یافراد ایفرد و  کیو چون نجات 

انسان گناهکار شد، وجود   ی ندگیوجود به نما ک یگونه که در آغاز همان  یستیباداشت می 
  م، یآدم قد  نیگزیگناه را پاک سازد و جا  نیا  تیبشر  یندگ یدر قالب انسان و به نما  زین  یگرید

خواست   نی. خداوند از عمق اراده مرموز و آزاد خود چنردیدوش گشته و گناه او را به گَ  ینیآدم نو
  نیرا به همان نحو که گناهکار شده بود مجدداً آزاد از گناه سازد. در ا فتهای که انسان هبوط 

  گرید یانسان به تن کند و از سو  عتیرا در طب یجامه قربان  کسویاز  یستیبامی  ی حال، منج
صورت  باشد. پس خداوند پسر خود را لباس گوشت و پوست پوشاند و به  یاله عتیطب یدارا

  شیآرا گرید ی و روح و تن انسان از سو کسویانسان مجسم ساخت و او را با لوگوس از 

 
شده   یچنان معتاد به تلقینات موروث ستم یهای اروپا در قرن بپروفسور دانشگاه کی مینیبطوری که می ـ به ۱

  ی تراوشات بشر نیتریها را عالآن ،یو دَبَ التیتخ نیدرباره ابتذال ا یاحساس نیاست که بدون کوچکتر
با  روانشیو به گفته پ دهیواب ها خورده و خانسان  گریرا که چون د یفیدانستن بشر ضع دگاریخواند و آفرمی

نامد. حال از مردمان  پاولوس می  امیمرده، شاهکار پ  ادیو استهزا، ناله و شکوه و فر  نیضعف و درد، کتک و توه
 توان انتظار داشت؟ چه می ش یسواد دوهزار سال پو بی  یساده و عام

2- Totus homo   3- natura lapsa 

شد از کتاب مقدس اقتباس شده است. در   تیهبوط آدم موجب گناهکار شدن بشر نکه یو ا هیگناه اول ده یا ـ۴
  ک ی( از ۴/۱۴) وبیمادر او گناهکار است. در ا راید گناهکار است زبشر متولد شو نکهیاز ا  شی( پ۵/۵۱مزمور ) 

 .ستیوجود آمدن نناپاک امکان پاک به 
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گناه او را به دوش گرفت   هیانسان و در سطح همان آدم اول ک یو او با اراده آزاد در قالب  1داد 

عمل گناه انسان بخشوده   نیشد و از گور برخاست و با ا و درد و مرگ را تحمل کرد، کشته

  یسیحال انسان ـ ع  نی. در اافتی  یابد  اتیح  حی. او مجدداً در مسدی شد و انسان آزاد گرد

ی  و با اعالم بشارت خود همه  دی صورت انسان مجسم گردخدا به  بلکه ، خدا نشد

 . ۲کرد« ها را رستگارانسان 

های شود و با وجود آنکه نامهنمی  دییوجه تأهیچآثار کانن، نظر پاولوس به نیمتریدر قد
. ستین  یکند به این صورت اثرای که او اعالم میرساالت است از اسطوره  نیپاولوس مقدم بر ا

  لقخا  ینه تنها خدا  یس یباشد ـ ع  یخیتار  یگزارش  د یبا  قتی در کتاب اَعمال رسوالن ـ که در حق
 ساخته حیاست مأمور خدا و تازه پس از مرگ، خداوند او را زنده کرده و مس  یکه مرد ستین

  

 
 است.   یو اله یدو روح انسان  یدارا   سایگم کلطبق دُ  یسعی ۔۱
تعجب خواهد   دیرا به دقت مطالعه نما  ییابتدا  شنامهینما  نیا اد،یانسان معقول و بدون بار وراثت و اعت کیـ اگر ۲

ای . آدام اسطوره د ینما  فیو ناچار به تحر ریدانشمندان را تسخ یتا چه حدّ ممکن است حت یکرد که تعصب مذهب
کند و سپس با  می   بیپاولوس ترک  یلیتخ اتیای بَدَوی است ـ اخذ و با افکار و نظررا از تورات ـ که خود مجموعه 

دهد.   شی آراسته و معقول آرا ینامووزن را با ظاهر  بیترک نیکوشد ا می شیدانش و هنر خوی کار گرفتن همه به 
  ر یاند و من خود بارها شاهد نظا آدام تکرار کرده  روفسورپ ه یشب یان یبا ب سایرا خبرگان متعدد کل ی ریاساط هیتوج نیا

مشهور    دیاز اسات یکی( W. Muenchپروفسور مونش ) یدر مجلس  ش یو پنج سال پ یمثال س  یام. براآن بوده 

  ا یآ  دم،یاستدالل را ارائه کرد. از او پرس نیا  هی( شبJesuiten)  ت یو مُبَلّغ صاحب اعتبار فرقه ژزوئ خیدانشگاه مون
توانست در همان باال  خداوند نمی  ایپاسخ داد نه. گفتم آ د؟ یبشر را ببخشا  ستیبامی  یگر یاز خدا وجود د ریمگر غ

  ی زیانگغم  ش ینما نیپاک سازد و مجبور به انجام چن هیانسان را از گناه اول (سا ی)اعتقاد کل بودکه بر تخت نشسته 
است که   یی چه خدا نیشود؟ ابه تن کند و ..؟ مگر خدا هم مجبور می  ی جامه قربان یستیبا می  ی نگردد؟ چرا منج

  اردها یلیکند، ممی   یطرد و نف  د،شو می   نیخشمگ  ند؟ کعواطف و احساسات عمل می   ریهای درمانده و اسانسان   هیشب
  ه یکند که بقهوس می باره  یکسازد و  سال محکوم به عذاب می   هاونیلی م  ی جهت در طانسان مخلوق خودش را بی 

گوشه دورافتاده و در    کیها کند در  همه انسان آنکه رحمت خود را شامل    یبه جا   زیحال ن  نیها را ببخشد؟ در ا آدم 
دهد؟  به خودش قرار می  مانی کند و بعد هم شرط بخشش را ابَدَوی و فاسد به طور ناشناس ظهور می   یمردم نیب
  دی زبان قابل درک نظر خود را اعالم نما  ک یزمان به تمام مردم جهان با  ک یکرد که در عدالت خدا حکم نمی  ایآ

مردم با   انستدبه اتفاق مردم گمراه نشوند؟ او که می بی قر تیسبب شود که اکثر یو هماهنگ یکسانی نیو هم
  ض یرا مشمول ف یگروه خاص   کی شوند، چرا فقط می   نیمتد  ادیگروند و به وراثت و اعتنمی  ی نیعقل و منطق به د

که پسر خدا در دست راست او  جایی  دیکنکه شما محل سکونت خدا اعالم می  یآسمان نیخود ساخت؟... اصوالً ا
گرفته اند؟  یجا یو سمت راست و چپش موجودات رداست که مکان و مقام دا ییچه خدا نینشسته کجا است؟ ا

دارد که    فی بشر ضع مان یبه ا ی اجیخدا چه احت هد؟ دمی  فر یرا ک گران یچرا د ده ی برگز  شیرا خود از پ کان یاگر خدا ن
ها تقریباً همان پاسخ  ی آنکه پاسخ همه گریها پرسش ددهد؟... و ده قرار می مانی او را ا یو رستگار ییشرط رها 
 !!گر پرسش کند کوزه چه اجازه دارد از کوزه   ایقدرت درک اسرار خدا را ندارد. آ   ر،یبود که انسان حق  وبیا  وپاولوس  
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 ییحایبه او لقب مس   روانشیپ  یس یاست که پس از مرگ عای  هینظر  دییتأگفته کامالً    نی. ااست
 اند.داده

 نیشود و در اولنمی دهینام حیاو هرگز مس  یس یکه از زبان ع میدید زیهمگون ن لیاناج در
اغلب او را استاد  یس یرساالت شاگردان ع نیگردد. در اانجیل غیرمستقیم با پسر انسان برابر می

او فقط بنده  ی(. گاه۱۱/۹ ی، مت۳۵/۱۰، ۱۵/۹، ۱۶/۲مرقس  ،۴۹/۹ ،۳۸/۹ )لوقا نندکخطاب می
که آمده است: همین ینامند. در متمی ی(. در دو صحنه او را صریحاً نب۱۸/۱۲ یخداست )مت

شخص  نی: »ادندیای پرسآمده و عده  جانیشد تمام مردم شهر به ه میوارد اورشل یس یع
(. در ۱۱/۲۱است که از ناصره جلیل آمده است« )  ینب  یسایع  نیپاسخ داد: »ا  تیجمع  ست؟«یک

 یناصر  یسای: »عندیگومی  زیپس از رستاخ  یس یمُعَرّفی ع  یلوقا آمده است: دو نفر از رسوالن برا
(. در  ۱۹/۲۴توانا بود« ) یامبریدم پمر شیخداوند و پ شگاهی بود که در گفتار و کردار در پ یمرد
کند چرا مرا خوب فوراً اعتراض می یس یاستاد خوب! ع ی: ادیوگمی یسیبه ع یمرد یتیروا

 .۱۷/۱۰، مرقس ۱۷/۱۹ یاست و آن هم خداست. مت کیوجود ن  کیکه فقط  دینکخطاب می
 یس یهای عالعملبه زبان خود اوست. عکس یس یع تیالوه یبرداشت به صراحت نف نیا
او  ادیاند، هراس او از مرگ، فرکرده تیبه اتفاق روا اننویس ها اشاره شد و انجیلبه آن شتریکه پ
انسان است نه انسان   کیهای  العمل... همه عکسیاکردهچرا مرا ترک  ایکه خدا  بیصل  یبر رو

و  جیرا ات یناچار به گزارش روا یس یو مصلوب ساختن ع یریکه در مورد دستگ انیلینجـ خدا. ا
  هددو مظلوم تنزل می  لی متهم ضعیف و ذل  ک یرا در حدّ    یس یهایی که عاند ـ گزارشمنقول بوده

گر را شکنجه داد، قدرتمند و معجزه  ینب  کیتوان  افتند. چگونه میمی  ات یروا  نیا  میفکر ترمـ به
که   سندگانیای رخ دهد؟ نوشت، بدون آنکه حادثهکُ  یکرد... و باألخره به سادگ  نیتوه  ،زد  یلیس

 ند،یجوهمان کتاب توسل میبه  زیمعما ن  نیحل ا  یکنند براگیری میهمه جا از کتاب مقدس بهره
 دهیبرگز هوهیاز جانب  انیهودینجات  یگردد که براد یهوه مطرح میبِعَ تیدر کتاب اشعیا روا

کند، بالها و می میگناه تقد یو جان خود را چون قربان ردیگقرار می ریشود. او مورد تحقمی
(.  ۵/۵۳-۱۲ی او اجرا کند )را به وسیله شیی خوتا خداوند نقشه دینمامصائب را بر خود بار می

(. ۲۸/۲۰،    ۱۸/۱۲  ی، مت۳۷/۲۲، لوقا  ۲۴/۱۴)مرقس    رددگمی  هید یهوه توجبِعَ  نیمعادل با ا  یس یع
ای رابطه  نیاست و کوچکتر  لید یهوه اسرائبِمنظور از عَ  ق،یعهد عت  ات یروا  نیدر ا  نکهیاز ا  میبگذر

 و مانند تمام افتیتوان ی کتاب مقدس نمیو قصه یسیاعدام ع نیب
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د یهوه بنده خداست، نه خدا و  بِعَ زین نجایدر ا یو نامربوط است، ول هیپابی گریهای دقول  نقل 
 .1خدا حیمس 

 اتیاعتبار روا  یکه برا  یتنها شاهد  ت،یحیع مس بدِمُ  انیهودیاشاره شد    شتریکه پگونه  همان
 دییبه تأ نکهییهود بود. صرف نظر از ا اءیتوانستند ارائه دهند کتاب مقدس و سخنان انبخود می

شده  ریتقر ینوشته و نه حت لییهود و اسرائ اءیرساالت نه توسط انب نیا سا،یی خبرگان کلهمه
 یسیاند و تا زمان عکرده  میمقاالت را تنظ  نیها اقرنها پس از آن  یگمنام  سندگانیبلکه نو  است،

بوده   ریمورد استناد مربوط به مسائل زمان تحر  ات یبوده است، اصوالً روا  افتهی  میو ترم  رییبارها تغ
 یهای فرضییشگویپ  لی. اما در اناج۲اندنداشته  لیدوران تنظیم اناج  عیبا وقا  یارتباط   نیو کوچکتر

ها بوده است. بینیپیش  نیتحقق ا  لیانج  یهدف اصل  ییکه گو  ابدیارزش می  یبه حدّ  قیعهد عت
باطل   اءیهای انببینیدهد که پیشآن رخ می  یناجیل، حتى تمام حوادث براا  یانیهای پادر صحنه

 :دیگوبه او می یس یاز شاگردان قصد دفاع از او را دارد. ع یکی یس یع یرینگردد. هنگام دستگ
من   یاریاز دوازده فوج مالئکه را به  ش یتوانم از پدرم بخواهم بمن می  یداننمی  مگر»

 . ۵۳/۲۶ یمت  ابد؟« یهای کتاب مقدس چگونه تحقق یی شگویفرستند. اما در آن صورت پ

اند به انجام مقدس نوشتهدر کتاب  اءیحوادث رخ داد تا آنچه انب نیاما تمام ا» انیو در پا
 :دیگوخود می زین یس یو ع «رسد

  لوقا «.باشدکه درباره من نوشته شده است در حال انجام می ییزهایی چواقع همه در»
۳۷/۲۲ . 

دروغگو نشوند،   اءیحوادث در درجه اول آن است که انب  نیهمه ا  یهدف اصل  گریبه عبارت د
های مربوط به زمان  قیاعالم کرد که شواهد عهد عت  شیقرن پ  کیها. اشتراوس  نه نجات انسان
 نیا سندگان،یداشته باشد، بلکه نو یارتباط  نیکوچکتر یس یع  یآنکه به زندگ ونگذشته است بد

 لیحاضر است حوادث اناج  یشمندیاند. امروز کمتر محقق اندکرده  تیروا  یس یرا از زبان ع  انات یب
  ات یروا نیا یبرا ایمربوط سازد و  انیهودیکتاب مقدس  ات یرا با روا

  

 
جرأت مقابله با او را ندارد و   ی ناپذیر است و کس( آمده: عبد یهوه شکست ۵۰،  ۴۲ ،  ۴۹در رساله اشعیا ) ـ۱

  یسی. مسلم است سرنوشت عزندیرخورده فرو می  انه یمور ی چون ردا  نشیتواند او را محکوم سازد. مخالفنمی
  روزیپ  یسیاست ـ بر ع  هودی   تیروحاناو هم ـ که دولت روم و    نیگردد و مخالفکه محکوم شده و مصلوب می 

 یتناقضات زیگویی نپیش  نی. هرچند در استین قیی اشعیا قابل تطبگویی رسالهبا پیش زند،یرشده و فرو نمی
 وجود دارد.  

 .مراجعه شود هودی نیدر د یقیـ به کتاب تحق۲
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ای دهیامروزه پد  زین  یس یبودن ع  حایمس   ای  تیحیمشخصه مس   نیقائل گردد. مهمتر  یخیتار  ارزش
  ت یهو نیخبرگان عهد جدید معتقدند که ا یو حت نیاز محقق یاریشود و بس برداشت می یبعد

را   تیواقع  نیاعتقاد وجود نداشته است. ا نیاو ا ات یمطرح شده و در زمان ح  یسیپس از مرگ ع
از  یکی. اشتراوس افتیدر زین هیاول لیاناج ات یمطالب و روا یاز البال یتوان به روشنمی

مراد خود، قصه مصلوب  مرگِ هیتوج یبرا یسیع روانیاست که پ هینظر نیطرح ا شگامانیپ
 .بودن او ابداع کردند حیکفاره گناهان بشر و مس  یگناه برا یصورت قربانشدن او را به

 رینظ ونیاز روحان یدارند و بعض مانیا یخیتار یسایکه به ع یحیمس  نیاز متفکر یبرخ

نبود که پس از مرگ  یهرگز مدع یس یمعتقدند که ع ،یو استاد الهیات فرانسو شیکش  1یکوالن

 لیاناج سندگانیباره مانده است نظر نوبه جهان بازخواهد گشت و آنچه در این حیصورت مس به
ی مرحله  نیکه او تا آخر  افتیتوان درهمگون می  لیاند. از اناجکرده  انیب  یس یعاست که از زبان  

سبب   ریقرن اخ قات یت و تحقاعتقاد نداشته است. تحوال شیبودن خو حیبه مس  ی خود حت ات یح
آدام   ریهایی نظخالف برداشت یات ینظر زین یحیمس  ونیخبرگان و روحان نیدر ب ی شد که حت

ای اسطوره  تیروا  کیرا    یس یع  تیپروتستان، الوه  شمندانیاز اند  یاریخصوص بس و به  افتیرواج  
در   یاسقف شهیر معاصر آلمان وسیبلیاشاره شد. د ات ینظر نیاز ا یبه برخ شتریکردند. پ هیتوج

 :سدینومی شیخو ل«یانج خیکتاب »تار
اند،  حفظ کرده  م ی به منظور تعل یاز کلمات استاد خود درباره دستورات مذهب  ساهای»آنچه کل

کند. او  می  دییرا تأ  هینظر نیا یخدا... پاولوس خود به طور جالب کیمعلم است نه  کی فرّعَمُ
را مطرح سازد   ییسایاست آداب کل لیکه مافقط هنگامی  مات،یتعل نیبا آشنا بودن به سنت ا

و   ندکرا موعظه می شیخو یکه مناسک وابسته به خداآنجایی  یول  د،ی نماها اشاره می به آن
  یرضرو  یسیای از ع ای را به کلمهمراجعه  ن یکوچکتر  د یگومسیح سخن می از خداوندگار عیسی 

  یتولوژیم کیاثبات وجود  یبرا ی های پاولوس شاهد روشن و بدون ابهام. نامهندیبنمی 
  اتیاست که روا تیواقع نیا د یحال مؤ نیها در عنامه   نیدر آن زمان است. ا حی)اسطوره( مس

با   اتیروا نیدانست. پاولوس که از ا یتولوژیم نیا یمبنا  انتورا نمی  حیمس یزندگ  یمعمول 
ارائه دهد. اما   ی شتریب یی توانست آشنادانست می( اگر ضرورت می ۱۵و  ۱۱ ۱اطالع بوده )قر

های  ئتیه یخداوند را برا یی آن عمل رستگارسازـ که به وسیله حیاو در طرح اسطوره مس
 .ند«یبنمی  یتواتر  اتیبه این روا یاجیاحت ـ  دینمامی  هینظرش توج ریز

فرستاده شد  نیاسطوره پسر خدا ـ که به اراده پدرش از آسمان به زم انیپس از ب وسیبلید
 ـ شده و مصلوب گردد و سپس به آسمان نزد پدرش بازگرددرایرا بر خود پذ یتا سرنوشت بشر

  

 
1- Coulani 
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 یسایآن را با ع  یبه شکل  ن ید  نیوجود داشته و ا  تیحیاز مس   شیاسطوره پ  نیکند که امی  اظهار 
همان   ردیگقرار می تیهای پاولوس آنچه مورد اهممربوط ساخته است. اما در برداشت ینیزم

پس از نقد اسطوره نزول   هینظر  نیا  یدر نف  1او. کپگن  یو زندگ  یخیتار  یسایاسطوره است نه ع

 :سدینوانسان می شکلخدا به 
ی به برپا داشتن مجسمه لیی موانع و مالحظات، متمابا وجود همه میقد یسایکل چرا»
داد که را به خود راه نمی  ن یتصور ا ناگوگیشد؟ هرگز س سایکل یـ خدا در فضا یسیع

گرفته   دهیمسئله قرار دارد کامالً ناد  نیکه در وراء ا  یتیبرپا دارد. واقع  یای از موسمجسمه
 «. شده است 

کنند، معتقد می هیتوج انیروم یپرستاز بت  یدیعمل را تقل نیکه ا یات ینظر یدر نف کپگن
اعتقادات و منطق  دهییبلکه زا ست،یآداب ن نیاز ا یدیتقل کون«ی»ا ایاست: پرستش مجسمه 

و ارتباط خدا با   دندیشنفقط کلمات او را می  اءینبود و انب  سریخدا م  دارید  هودی  نی. در دساستیکل
صورت سد شکست و خدا به نیا تیحیدر مس  یول دیگردمی سریراه م نیفقط از ا انجه

 یزمان است که خدا پسرش را بر رو  نیدر ا»مسیح و در قالب انسان خود را ظاهر ساخت.  عیسی
 ریبار چهره و تصو نیاول ی. براوستیبه وقوع پ یتحول کل کیعمل  نیفرستاد و با ا نیزم

و  ینب کی گریانسان د یسایع نیبود به ما ارائه شد. در ا ینامرئ نکه تاکنو ییمشخص از خدا
خدا در   یسایگردد... عکند، بلکه خداوند به واقع در او ظاهر میکننده قانون تظاهر نمیاعالم

 نیامکان ظهور خدا« و با شناختن خدا در وجود ا» نیشود و در درک امی یانسان مرئ یسایع
ی  همه دیبا تیواقع نیو نجات انسان نهفته است. در ا یرستگارمرد،  بیصل پسر نجار که بر

 نیاول یبود )خدا( برا یو نامرئ یآنچه تا آن زمان مخف یس یچنگ زنند که: در ع حیمس  روانیپ
 «.کونیمناسک ا ینید یاست مبنا نیشد. ا یبار مرئ

 هینظر نیا یهارناک... راهگشا تسر،ی، آلبرت شوا۲چون ورد ینیمحقق ستمیآغاز قرن ب در
دانسته نمی حیخود را مس  یس یاز آن بوده که ع یحاک تیحیمس  یمیو قد هیاول ات یشدند که روا

اعتقاد را وارد ساختند.   نیمتأخر ا  ات یو روا  ات یبودنش معتقد گشتند و در ادب  حایو پس از او به مس 
 حیهرگز خود را مس  یس ی شده است. ع بیبا هم ترک هیدو نظر نیا لیدر اناج ل،یهمین دلبه

 لی: از اناجسدینومی  تسریشناسند. آلبرت شوامی  حیو اجنه او را مس   وانیو د  سندهینو  ینامد، ولنمی
تا مرگ او حفظ شود   یستیبادانسته که میمی  یمسیح بودن خود را رازآید که عیسیبرمی  نیچن
راز آشکار  نیا یستیبااست و تازه پس از مرگ می حیمردم ندانند که او مس  اتشیدر زمان ح و

  . ۳گردد

 
1- Georg Koepgen  2- Wrede 

 اند.مطرح کرده   یسیسکوت ع  یبرا لیاناج سندگانیاست که نو یهیتوج نیا گریـ به عبارت د۳
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بودن خود را   حیکه مس  دیدنمی یاجیکرد احتمی هیتک یبه سلطنت اله یس یچون ع یطرف از
  1بردند. گوستاو فولکمارمی یخود مردم به این راز پ به  خود ،یبا ظهور قلمرو اله رایز کند، اعالم

 :معتقد بود
شکل   یسیآورد پس از عوجود می به  ینیمافوق زم یپسر انسان که دولت حیمس تصور»

 یسیبه بازگشت او بوده است. پس از مرگ ع روانشیپ دیمولود ام زیاو ن زیگرفته و رستاخ
  یسیمُبَدّل ساختند. طبق شواهد موجود ع حیرا به مس یسیع ن یاعتقاد، مؤمن نیعلت ابه 

او را بهاین مقام  زیمردم ن یظاهر نشده و حت تیعدر برابر جم حینام مسهرگز به 
مرد   نیکه ا تیدر برابر پرسش جمع میگونه که هنگام ورود به اورشلشناختند، همان نمی

  ۱۰/۲۱ـ ۱۱ ی. مت۲است«  لیاز ناصره جل یسیع  نیدادند: اهمراهان پاسخ می ست،یک

 یس یبودن ع حایمس  دییتأ یبرا قیاز عهد عت لیفهرر معتقد است: »اصوالً آنچه در اناج
است  یلیاشارات مربوط به شاهان اسرائ نیارتباط ندارد، بلکه ا حیشود ابداً به مس گیری میبهره
 فهومماصواًل به  سندگانیموارد نو  ی. در بعض۳گرددشود مربوط نمیبه آنچه مطرح می  یحت  یو برخ

( به  ۲۴/۱۹)در    وحنای( که  ۱۸/۲۲اند. مثالً در مزمور )نبردهیکنند پ که ذکر می  یو مقصود شواهد
از   شند«کی من قرعه میجامه  یکنند و برامی  میخود تقس   نیکند: »آنها لباس مرا بمی  هیآن تک

 لیشود. در انجمی  یو به او ارزان  ندکناالن اخذ شده که از خدا طلب کمک می   ضیمر  کی  یدعا
 قیتجمله از عهد ع نیرواج داشته با ا یسربازان روم نیرا که ب نیلباس محکوم میعادت تقس

 سازند.مصلوب می حیمس  یگویی برامربوط ساخته و از آن پیش
نداشته و از  ییآشنا یو شعر عبر ات یبه ادب [یوحنا]: »متأسفانه مؤلف انجیل سدینوفهرر می

لباس و قرعه   میتقس   یعنیدهند دو عمل مجزا،  عمل واحدّ را شرح می  کیترادف که  دو مصرع مُ
شود به این  هیتوج یبه شکل یستیباجامه را ابداع کرده است و چون عمل دوم می یبرا دنیکش 

آن قرعه   یبرا  یستیبابود می  میقابل تقس ریو غ  کپارچهیشده است که چون جامه    یاستدالل متک
  وارد شده لیدر انج نیبرداشت نو کیغلط،  هیتوج کیبه کمک  قیبه این طر ۴(۲۴/۱۹) دیکش 

 
1- G. Volkmar 

اگر    روانشیداد و پخود را به مردم ارائه می   یواقع  تیشخص   یسیع  یستیباصحنه است که می   نیـ اتفاقاً در ا۲
 کردند!. او را اعالم می  تیبودند، هوبودن او معتقد می حا یبه مس

  دن نامربوط بو  ،یبه روشن  ینظربی  شمندیام. هر انداست که من بارها به آن اشاره کرده   یتیهمان واقع  نی ـ ا۳
و بَدَوی آنان خواهد   ییابتدا ات ینو را درک خواهد کرد و متوجه افکار و نظر ثاقیم سندگانیهای نونقل قول

آن را   ایرا ندارند و  تیو مقتدر روحان م یعظ الت یشهامت برخورد با تشک نیی محقق. متأسفانه همه دیگرد
 . نندیبصالح نمی

اشاره شده است. به این   یعبر  ات یدر شعر و ادب ع یناس و بدبه این هنر جُ هودی نی در د یقیـ در کتاب تحق۴
 .کتاب مراجعه شود
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شود (، شده به داود مربوط می۱۷/۲۴( و اعداد )۱۰/۴۹) نشیکه به آفر یاشارات  نی. همچناست« 
و در  دهیگرد نیتزئ مبرانهیگویی پپیش کیصورت رخ داده به اًکه بعد یعیوقا نجاینه مسیح. در ا

، همه اشاره به (۱۳۲،    ۱۰۱  ،۱۱۰،    ۲/۷۲  گذارده شده است. در مزامیر متعدد )مانند  ندهیدهان گو
طور خاص مطرح نشده است. در به  حیمس   ق،یمزمور عهد عت  چیو اصوالً در ه  حیشاه است نه مس 

ل که به بابِ  نیاخیویپس از اضمحالل دولت یودا انتظار دارد که شاه  سندهینو زین ال یکتاب حزق
از خانواده داود فرمانروا ای ادهد و سپس شاهزرَشده است، حقوق سلطنت خود را بدست آوَ دیتبع

 . ستین حیاز مژده مس  یاثر زیرساله ن نی(. در ا۳۴/ ۲۳، ۲۳/۳۷-۲۵، ۳۰/۲۱-۳۳گردد )
دوران ( آمده مربوط به۸/۴(، میکا)۵/۳)ای، هوش(۹/۳۰و    ۲۱)ای(، ارم۱/۳۲که در اشعیا)  یتذکرات
شود می یسع نیباشد. همچنمورد نظر نمی حیها هم مژده ظهور مس است و در آن  دیپس از تبع

به   کرده انیدوم( ب یای)اشع دیناشناس دوران تبع ینب ک ییهوه را که  عَبدِمربوط به  یسرودها
،  نی. عالوه بر ادیگواو از خود سخن می قتیکه در حق یمربوط سازند در حال حیمس و  یس یع
 ینب  نیتحمل درد و مرگ ا  لیاند. دلسرود کرده  نیاز ا  یبرداشت کامالً اشتباه  لیانج  سندگانینو

ای رابطه حیاند که با مس پاسخ گفته  ی( به خوب۱۲/۵۳و  ۱۰/۵۰-۱۱،  ۱۳/۵۲را شاگردانش )در 
را  یو عشق راه رستگار ثاریو ا بتیبه عنوان واسط خدا و خلق با تحمل مص ینب نجایندارد. در ا

 کیمربوط به  ی، که آن هم به احتمال قو(۱/۹-۶اشعیا ) نیکند. همچنو شفاعت می دیگشامی
به مناسبت آزاد شدن  یشاه یودائ کی یآن را با تاجگذار 1است و »آلت« یخیی تارحادثه

عهد  ات یسازد. در واقع فقط در چند بخش از ادبهایی که از دست داده بودند مربوط میبخش
 اءیداشته و انتساب آن به انب قتعل دیمطرح شده است که همه به پس از تبع حیمس  دهیا قیعت

مورد  دهیمطرح گرد دیآنگونه که در عهد جد حیس م کیچیباشد و در ه اسرائیل نادرست میبنی
وجود بخش را بهیاست و نه قلمرو رستگار ینه منج حیمس  قینظر نبوده است. در عهد عت

. ندکمی عطا یاست و اوست که رحمت و رستگار یخداست که عامل اصل نیآورد، بلکه امی
 :سدیونمی لیاناج حیمفصل درباره مس  یفهرر پس از بررس

پرسش  نیا می قرار ده یایم مورد بررسدست آوردهرا که تاکنون به  یما مشاهدات اگر»
گردد. ابتدا ها حاصل میافتهی  نیاز ا  یجیما چه نتا  یبرا  لیشود که: در درک انجمطرح می

  دیبا عیشا اریبس ه یاست که برخالف نظر نیو آن ا میرسمی  یگیری منفنتیجه  ک یما به 
قرار نگرفته   قیهای رساالت عهد عتوجه در مرکز برداشتهیچبه حیمس دهیکه ا رفتیپذ

به  دیکه ام دهیعق نیبه عهده دارد. ا ینقش جانب «یی »انتظار رستگاردر مسئله یو حت
  است  قیتاج الهیات عهد عت ح،یمس

 
1- A .Alt 
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  ن یآن است که ا ردیمورد توجه قرار گ دیبا شتریکه ب یتی. واقعستین حیصحوجه هیچبه 
صورت   زیها نگروه نیا نیدر ب یاز گروهها رواج داشته و حت یبرخ نیفقط در ب هینظر
که معتقد به روز   مینیبدر ارتباط می ییهارا ما با گروه حیبوده است. تصور مس افتهی یجنب

ه این  آن دوران ب  یروابط درون یاند. با بررسداود بوده یفرجام و وفادار به خانواده سلطنت
 نانیجانش نیگاه خود را در ب ه یگروه تک نیا میریاگر بپذ ستیجا نکه نابه  میرسمی  جهینت

اند و  ت طرد شدهبزرگ به شدّ اءیانب یاز سو یکه زماناند افتهی «یشعائر یهای همان »نب
که تصور   نجاستی. از ا1اند هر بطالن خوردهمُ ن«یدروغ  اءی»انبنام از آنان به  یبرخ یحت

مسئله  نی. اردیگمی  خود به  یمشکوک اریبس روحانیِ ۔ یاسیقالب س ق،یدر عهد عت حیمس
 حیانتظار مس نکهیو تصور و ا ییحایمس دیاز د قیاست که توجیه عهد عت نیخود گواه بر ا

 باشد«. می منحرف  است، تا چه حدّ اشتباه و دی و جد قی عهد عت نیحلقه واسط ب کی

شده و در موقع لزوم  دهیآفر شتریکه پ یمافوق بشر حیمس  دهیمعتقد است: »ا ۲نکلیموو
اقتباس شده و در عهد   یرانیو ا یونانی ریشود، از اساط فرستاده می نیبه زم تینجات بشر یبرا
 ییباشد که در دوران طالبهشت می هِهمان شا نی. در واقع استینای شهیر یدارا قیعت

 ،یبر بد یکیو غلبه ن یاله یروهاین یروزیه مردم بخشد و پس از پب یسعادت بهشت یستیبامی
  ی و حکومت کامل خدا را بر رو دهیفائق گرد زیاند، نل با هم مربوط بودهاَزَبه گناه و فَنا که در 

آدم  ِبن  لهیمورد استفاده قرار گرفته است تا به این وس  دهیا  نیا  زین  تیحیمستقر سازد. در مس   نیزم
 یصورت به یس یبودن ع حیمعتقد است: مس  زیکنند«. گرانت ن هیو پسر خدا را توج یاله حیو مس 

 دیرا با یس ی. عگرددمفهوم نمی لیخود او در اناج انات یوجه از بهیچشود بهکه امروز برداشت می
 یدانست و خود مدعرا در دست خدا می زیکرد که همه چ هیها توجو معلم انسان امبریپ کی
 :سدیوننبود. گرانت می یزیچ

  یرا از خود سلب کرد، بندگ  ت یالوه یی حقوق و ادعا همه  د، یدست کش شتن یاز خو یسیع»
  یی حایمس  یامتناع کرد مسلماً مدع  تیالوه  یجان داد. اگر او از ادعا   بیو بر صل  د یخدا را برگز

  ل یاسرائ یاها یبود و آرزوها و رو  یخ یدر نظام تار ی اسیبه سشِ ی مقام قتی هم نبود، که درحق
 ساخت«.شاعرانه و پرسعادت منعکس می  ی به جهان، در دوران  حکومت را در مورد 

  ینب کیخود را فقط  یس یکه ع تیواقع نی: »اسدینومی لیاناج ات یگرانت با اتکاء به روا

 
  یونیروحانخصوص اند به دهیداده است ناممی  تیاهم اریکه به شعائر بس ینب ایها را کولت پروفت نبی ن یا ـ۱

گروهند. در کتاب    نیو ... از ا  ینب  الیعزرا و حزق  ریاند نظخوانده شده   ینب  هودی  نیکه در دوران شکل گرفتن د
 .امده یـ کاهن نام مبریها را من پآن  هودی نیدر د یقیتحق

 
2- Mowinkel 
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عهد  لیشود. تمامی دییتأ دیآدست میبه لیاناج یمیآثار قد نیکه در ب یدانسته از شواهدیم 
 جهینت دیپسر انسان ارائه دهد با یمافوق بشر تیشخص ای حیصورت مس را به یس یکه ع دیجد

خود به آخرالزمان  یس یدانست. ع انیهودیگرفتن بر یش یرسائل به پ نیا سندگانیکوشش نو
حاکم بود  تیحیمس  هیکه در قرون اول یسنت ریتحت تأث یشاگردان او به زود یول د،یش یاندنمی

ثابت   نینو  قات یوارد کردند... تحق  د ی)مبحث آخرت(، را در عهد جد  یاسکاتولوژ   نیقرار گرفتند و ا
و  دیدآمیز میسرارو اَ موهوم ب،یهای غرکه خواب  یالبافیبود نه خ امبریپ کی یس یکند که عمی

 «.سرار نظر داشتبه کشف اَ  ،یادیزاهدانه و اعت نات یکه با تمر شهیپاضت یر بمتعص کی
 ریمسیح دوباره زنده شده را اقتباس از اساط   دهیدروز، برونو باوئر... ا  رینظ  نیاز محقق  یاریبس 

آن   ات یشوند. در ادبو مجدداً زنده می رندیممی  انیخدا نیها ادانند که در آن می یباستان انیخدا
ادونیس« » ر،یصغ یایآس س«ی»آت  ،ی»تموز« سام ،یونانیدرباره »اریون«  یریدوران، اساط 

 . 1بوده است جی... رایونانی وس«یزیونی»د ،ی»بعل« کنعان ،یمصر س«یری»اوز ،یونانی

فرق   هیاعالم شده و مورد استناد کل تیحیکه در کانن مس  یس یاز مشخصات خاص ع یکی
به  دیغسل تعم یبرا یسیکانن، ع لیانج نیباشد. در اولقرار گرفته، »پسر خدا« می تیحیمس 

القُدُس  : »آسمان باز شد و روحُردیگمی دیتعم ییحیو پس از آنکه از  دیآکنار رود اردن می
من  زیشد که تو پسر عز دهیناز آسمان ش ینزول کرد و آواز یس یع یسوبه یصورت کبوتربه

تکرار  کسانی لیی اناجصحنه در همه نی. ا۲(۱۱/۱. من از تو خشنود شده ام« )مرقس یهست
 یای در فضاحادثه لیبه تخ سندهیتوان درک کرد که نومی تیروا نیشده است. با دقت در ا

و جالبتر از همه    یآسمان  یصورت کبوتر و نداروح خدا به  ورآن دوران پرداخته است. ظه  یریاساط 
 یتیاز واقع کیچیام« هو من از تو خشنود شده یمن زیکه تو پسر عز یس یجمله به ع نیابالغ ا

پسر خدا و خود خداست به او اعالم کردن    یس یخصوص اگر عکنند، به   تیتواند حکانمی  یخیتار
طوری که به ییتناسب است. از سوام« کامالً بیشده ودو من از تو خشن یمن زیکه »تو پسر عز

فرزندان  کانیی نبلکه همه ست،یپسر خدا ن یس یبارها در فصول مختلف مطرح شد فقط ع
او   حیع خدا ـ مس بدِپاولوس، مُ  یحتو    امدنخود را برادر آنان می  یس یع  زیهمین جهت ن. بهندیخدا

  برادران انیبرادر در م نیرا نخست

 
از   ی. برخشتندگمجدداً زنده می  یشدند و پس از مدتکشته می  ایمردند و به علل مختلف می  انیخدا نیا .۱

 یرو یبا ن  زیکردند تا پس از رستاخها تظاهر به کشتن خدا می ن یاز سرزم  یبودند. در بعض   یبارور  انیها خداآن
  س«یو آدون بلیبود. جشن »س یهانیک نظامدر  ریتأث یبرا زین یقربان میعمال قدرت پردازد... تقدبه اِ یجوان

نه حکومت مراجعه    تیریگرفت. به کتاب مدمعتقدات انجام می   نیهم  ه یاول بهار بر پا  ایمارس    ۲۲در روم در  
 شود. 

 .است نه خشنودم حصحی ام ترجمهشده  خشنود ۔۲
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  ۲۹/۸ انیخواند. روممی اریبس 
کنند و روح خدا در آنان نزول می افتیالقُدُس را درها که روحُکانن آن ات یدر سراسر روا

مفهوم  نیبه وضوح هم زین یی آغازصحنه نیشوند. اتفاقاً در هماهلل مینُبکند فرزند خدا و اِمی
  چون  «شودالقُدُس »در او وارد میگردد که روحُپسر خدا اطالق می یس یبه ع یارائه شده و زمان

القُدُس  روحُ گریخود لوگوس و روح خدا بود که د یس ی»خشنود شده است« اگر ع یس یاز ع خدا
ام. او که خداست  من از تو خشنود شده گفتبه او نمی یآسمان یشد!! و ندااو نازل نمی یبه سو

 نی. اتفاقاً ا1و حتى تعمید هم ندارد قیو تصد دییبه تأ یاجیاحت گریداشته د تیالوه زیو از ازل ن

 لیانج میدر زمان تنظ یاست که حت تیواقع نیا دیتکرار شده مؤ لیزبان در اناج کیکه  تیارو
گردد، که امروز مطرح می یاو به صورت  یهاللّنُباِ  ایو  یس یع تیمعتقد به الوه انیحیمرقس، مس 

 ییحی دیو پس از تعم یای بعدرا واقعه یس یع یفرزند هیاول انیحیخصوص مس اند و بهنبوده
  میدی طوری که دو به دهیمنعکس گرد زیهای پاولوس ندر نامه یاعتقاد حت نیا اند. هدانستمی

 .شودها ـ فرزند خدا میدر صدر آن  یـ ول گرید کانیی نمانند همه یس یع
روح   ایاست. آ طانیی شاو به وسیله شیآزما یس یع یجالب وابسته به پسرخواندگی صحنه

انسان است که توسط  نیا د؟یکرد و سپس به رسالت برگز شیتوان آزماخدا و خود خدا را می
 طانیش شیکه از آزمااند ستهیشا یهاانسان نی. اطانیگردد نه خالق شمنحرف می طانیش
قهرمان   زین  لیانج  یسایمردان است و ع  نیاز ا  یکیکتاب مقدس    وِبیکنند. ازر میگُ   روزمندانهیپ
 .یگرید

را   یس یفرهنگ آن دوران، ع  ریمعتقدند: »حواریون تحت تأث  سیمانند اسم  نیاز محقق  یبرخ
بود. در   انیتورات گرفته شده است که نام خدا میالیاند. اصطالح پسر خدا از بنپسر خدا ساخته

  ات یکه در ادب میدید شتری. پمینکما به این اصطالح برخورد می زیساحران آن دوران ن یوردها
ارواح، شاه رئیس ارواح، هرمس، الهه    ایکنند، آسمان باز شود و روح خدا  ها تقاضا میآن  ن،ساحرا

  القُدُس را فراروحُ یگاه یآبالناتانالبا... در او وارد شود و او را خداگونه سازد، حت ائویآسمان، 

 
از جانب  ش،یخو لتیبه علت صداقت و عدالت و فض  یسیمعتقد بودند که ع هیاول انیحی مس میدیچنانکه د ـ۱

  ی به پسرخواندگ  ییحی  دیدانستند که هنگام تعماو را پسرخوانده خدا می   زین  ی اریشد. بس  دهیبرگز  ی خدا به فرزند
  یپسرخواندگ نیو نزول روح القدس، مُعَرّف ا یکه تو پسر من یآسمان یندا زیهمین جهت نانتخاب شده و به 

ـ    پوسیلیف ل یدارد. در انج  یانسان  تیشخص   یسیع «،یدست آمده از »ناگ حماداز آثار به  یباشد. در بعض می
تعلق   یالدیم ۱۰۰تا  ۵۰به  یحت یسیشود و از نظر کوستر، کلمات عقرن دوم نسبت داده می  لیکه به اوا

و  هی مجدل میبارها مر یحت یسیاست. ع یانسان اریاوست بس همراهکه  هیمجدل میو مر یسیدارد ـ رابطه ع
 .رنجندمی ونیکه حواربوسد تا جاییلبان او را می 
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 ،یدر جدول سی. اسم«کند... ساحر به آسمان صعود می یخوانند که در آنان حلول کند. گاهیم 
(، من از ۶۳/۲۶ یام )متزنده  ینظیر: من پسر خدا تیحیو کانن مس  لیاغلب اصطالحات اناج

جز پدر پسر را  چکسی(، ه۱۲/۸ وحنای(، من نور جهانم )۵۱/۶ وحنایام )آسمان نزول کرده
های ساحران روسی( را با پاپ۲۷/۱۱ یشناسد )متپدر را جز پسر نمی چکسیشناسد و هنمی
با نزول  زین تیحیکه در مس  ردیگمی جهیت. او نهددها را ارائه میکند و شباهت آن می سهیمقا

 تیهو نیگردد و او با االطبیعه مُبَدّل میو مافوق العادهوجود خارق کیس، »پسر« به دُالقُروحُ
 :سدیونمی سی. اسم1شودقادر به انجام معجزه و صعود به آسمان می

کنند. اعتقاد به   تیکرده و آن را تقو جادیرا ا حیبود که اعتقاد به مس ونینظر حوار نیا»
آمد   ریکه از آسمان به ز یی ـ خدا یریبلکه موجود اساط ،یخیموجود تار کیپسر خدا نه 
 دهیکش بیداد، به صل میبه خود گرفت، به اطراف رفت، معجزه کرد و تعل یو قالب انسان

گور برخاست به آسمان مراجعت کرد و اکنون آن باال نشسته و به   ازشد و مرد، دفن شد، 
کند،  یها داوری همه انساندرباره زاند،یاست که مردگان را از گور برخ نیانتظار زمان مع

 .  د«ینما خلق ی نیجهان را نابود سازد و جهان نو نیا

همین به  ستیما قابل تطبیق ن  یابداع کردند با جهان آشنا  ونیای که حوارشکل اسطوره  نیا
 خیتار یسایرا از ع  دهیعق  حیاست مس  سریکه مُ  یاند به حدّکرده  یسع شیآزاداند  نیجهت محقق
 شتهدا تیرا آنگونه که واقع یس ی: »مؤلفین انجیل، عسدینومی یتئولوگ آلمان شریولیجدا سازند. 

ها به کردند. آنداشتند مَُعّرفی می اجیبه او احت نیکه مؤمنساختند، بلکه آنسان منعکس نمی
 یدر حدّ قهرمانان  یستیبادر آن دوران می  یناج  حیداشتند و مس   ازیبخش و رستگار سازنده ننجات 

 یدانستند. حتمی انیها را در حدّ خداشد و آن می  افتیو روم  ونانیخصوص در باشد که به
 «. بودند انیچون خدا مپراتورانا

مجسم است مخالف نظر خود    یمسیح و خدا،  عیسی  نکهیمعتقد است: »اعتقاد به ا  اسپرسی
  دی. از دستین کویواحدّ ن یجز خدا چکسیه ،یامنمی کویمرا چرا ن دیگواست که می یس یع

 نگزالندیک  . ۲شود«است که به جنون مرتبط می  یمفهوم پوچ و مضحک  ک یفلسفه، »انسان خدا«  
 است که هدفشان  کانیی نهمه  یبرا  یو عموم  یاصطالح کل  کیمعتقد است که نام فرزند خدا  

  

 
شکل گرفته   تیحیجا که کانن مساست، آن نیهای خارج از فلسطشواهد مربوط به فرهنگ  نیی اـ همه ۱

آشنا و  نا  حیدر آن ظهور کرده، با خدا ـ مس  یسیشود عکه ادعا می  ییبودند و فضا یهودیکه   یونیاست، حوار
 حداقل ناموافق بوده است.  

 .و او را پرستش کند دهیرا خدا نام یانسان ینیتلق اد یاعتبدون ای شهی ـ محال است آدم با شعور و صاحب اند۲
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ی وحدت خدا و انسان درباره تیحیمس  ات یاز ادب ی شواهد متعدد ان یبا خداست. او با ب وحدت 
 :سدینومی

  اتیدر ح  انیحی چرا مس  دهد؟نمی  میوحدت انسان و خدا را تعل  نیا  تیحیمس  یسایکل  چرا»
کنند؟ صورت فرزند خدا اعالم نمی کنند؟ و چرا وراثت خود را به پرقدرت خداوند شرکت نمی 

توان  می  یشود؟ به سادگمی  ضیها تفونسبت، به آن  نیهایی که در اثر ابا تمام قدرت 
محصول انسان و مولود    ،ی جزم  یدتیی اصول عقبه وسیله  قیحقا  نیی اپاسخ داد که همه

و   یقدرت جهان یـ که فقط برا ت یمقدس( روحان است یراتب ـ رم سلسلهی )رشآریه
 –علم الهیات   یاست. وحدت خدا و انسان ـ نه خدا دهیکوشد ـ منحرف گردحکومت می 

 »منِ یروزیعبارت از پ انیهای کتاب مردگان مصرزهی. تمام انگستین نینو میتعل کی
  یشدن با خدا  تیاصل را »هم هون  ی( است. ای)اله   « یاعل  در راه وحدت با »خودِ  «یفلسُ

 ای... هوهی س،یریرا، برهما، اوز یکند که اگر واحدّ علو. چه تفاوت می دندیناممی 1«یاعل

 .  ۲گردد«می  ان یبه آن ب  تیواقع کهی مورد نظر است نه شکل تیواقع م؟یبنام یگرینام د

. انستدمی یمیای قد»پسر خدا« را اسطوره زین وسی بلید یآلمان ریکه اسقف شه میدید
رفت به شمار می نیدتریکتاب جد نیا میرا با برداشت کوستر که هنگام تنظ نیمحقق ات ینظر

و اطالعات  بارآن روزگاران و اخ یفرهنگ طیمشروح شرا ی. او از بررسهمد( خاتمه می۱۹۸۰)
  که در یاز القاب کیچیه  یس یع ت یرسد که: در دوران فعالمی جهیبه این نت تیحیدرباره مس 

پسر داود، پسر  ح،یمانند مس  نندکاو ذکر می ی( برایستولوژ ی)کر ح«یمس  نید ییشناساعلم»
 ینام نیگردد و مسلماً چنمنطبق نمی یس یانسان، پسر خدا و خداوندگار، در سنت آن روز بر ع

که در آن زمان معمول بوده، چون  یگریهای دتیهو نیشده است. همچنهم به او اطالق نمی
 یاز خانواده لو  حی. هرچند اعتقاد به ظهور مس ستیبر او منطبق ن  زی... ننیبشیپ  لسوف،یکاهن، ف

هرگز کاهن و کاهن اعظم   یسیع  یرواج داشت، ول  اریبس   انینیاس  نیخصوص در بدر آن زمان، به
و نه  لسوفینه به شکل ف  یس یاست(. ع  یاضافات بعد  ۱۱/۷ انینشده است )در نامه عبران  دهینام

که بعدها به  ساستیکل نیمَشَرب عمل کرده است و ا لسوفیگرد و ف دورهکننده موعظه
کرده می انیب حیکالم خود را روشن و صریقیناً او  ده،یبخش  یفلسف ریهای او رنگ و تعبموعظه

خبر   یاز حوادث ایکه در رو نیبندهیآ یهایو نب نانیبشیو پ انیشگویاز پ یسیع نیاست. همچن
دانست   قیدر سنت عهد عت ینب کیتوان نبود. او را می زی( نال یانو د ال یدادند )چون حزقمی

  )چون عاموس و

 
1- Osirification 

عرفان   دیاست از د یحیمس یکه عارف زیاست و کپگن ن یاصل عرفان کی  یاعل با خودِ سُفلی منِ وحدت ۔۲
  .باره مشروحاً بحث شده استکند. در کتاب عرفان در این برداشت را مطرح می  نیا
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 د«یگومی نیگذشته اعالم نکرده است »خداوند چن اءیتفاوت که او هرگز چون انب نی( با اایهوش 
 .دیو چنان برگز نیخداوند مرا چن ایو 

 یس یبه ع  مارانیاز جسم ب  وانیگیری و اخراج دکه درباره جن  یشرح مفصل  یبا بررس  کوستر
 1دیطردکننده ارواح پل کیتوان او را می ات یروا نیرسد که از امی جهینسبت داده شده به این نت

. او خود را میکن یقابل توجه و مهم او را نف مات یکرد، بدون آنکه الزم باشد تعل هی( توجریگجن)
او خود را  نیبود. عالوه بر ا طانیدانست و به فکر مغلوب ساختن سپاه شمی طانیدر مبارزه با ش

که   افتیتوان دراالت کانن میبا مطالعه رس  ی. حت۲دانستظهور حکومت خدا می  یای براواسطه
شناخته را نمی حیبه نام مس  یدهنده در کنار خداوند وجود  دی تعم یایحیمانند استاد خود  یس یع

مطرح   هیرا که درباره پسر انسان آت   یبعهده داشته باشد. اصالت جمالت   ینقش   ندهیکه در حوادث آ
 .هلموت کوستر دانشمند معاصر ات یبود خالصه نظر نیکرد. ا ینف دیبا زیشده است ن

 نیتوان چنها و مطالعات و با در نظر گرفتن فصول گذشته مییو بررس  ات ینظر  نیجمع ا  از
اش معتقد هیاول روانیو پ یس یبوده و نه الوهیت. ع تیحیمس  ینه مدع یسیگیری کرد: عنتیجه

خود را  فهیرهروان وظ  نیاست که چون ا یلیبزرگ اسرائ اءیدر شمار انب ینب کیبودند که او 
دانست. البته شکل دعوت و سخنان او خدا می  یدعوت مردم به توبه و تحول و بازگشت به سو

اند گر ساختهو معجزه ریگجن ح،یکه بعدها از مس  یرنگ فرهنگ زمان خود را داشته است. مردم
طوری خدا ساخت به کیاند و پاولوس که از او هبرداشت را پرداخت نیخودشان ا یدر قالب فکر

شد   انیکه ب یلیاو نداشت و به دال تیو هو یواقع یسایبه ع یتوجه نیکمتراصوالً  میدیکه د
  یانجیل خاص غیخداوندگار« را ابداع کرد و به تبل مسیحِآل خود »عیسیدر قالب تصور و ایده

 .پرداخت که در واقع به خود او تعلق داشت
او، صعود به آسمان و بازگشت اوست. در  زیرستاخ سا،یمسیح کلعیسی گریدی مشخصه

و بازگرداندن  انیهودینجات  یبرا حی. مس ستین یگونه نشانهیچ یحیمس نیکتاب مقدس از چن
را  تیحیمس  یاس ینظر کل یحیمس  نیصیون، ظهور خواهد کرد. چنبه شانیکردن او جمع 

زندگان وجود ندارد. پس   یایمصلوب شده و در دن سایمسیح کلکند. عیسینمی نیوجه تأمهیچبه
از  یهای پاولوس و برخکه در نامه میدیرا ارائه داد. د یشواهد دیاعدام و بازگشت او با یبرا

  رساالت کانن،

 
1- Exorcist 

  د یرفته و تأکنوع معجزه به شمار می  کی ثهیکردن ارواح خبرونیشد چون در آن روزگاران ب انیب شتریپ ـ۲
الطبیعه او به  و اثبات قدرت مافوق  یسیع لی تجل ی ادعا است، برا نیشاهد ا نیبهتر زین سندگانیو نو انیراو 

شده است.  نسبت داده می  یفرق مختلف معجزات  نیگونه که اغلب به مقدساند، همانمتوسل شده   اتیاین روا
 .مراجعه شود یبه فصل ششم، معجزات عیس
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فصح    ی(، قربان۲۰/۱۳  انی)عبران  ثاقیم  ی، قربان(۱۲/۱۰،  ۲۳/۹ـ  ۲۸  انیگناه )عبران  یرا قربان  یس یع
 اند. دهی( نام۱۹/۱ ۱، پط۷/۵ ۱)قر

خون او گناهان    ختنیدرنظر گرفته شده بود تا با ر  یصورت گوسفند قرباناز روز اول به  یس یع
است که از  یرسم ،یکردن گناهان با خون قربانو پاک انیبه خدا یقربان میگردد. تقدبشر پاک
تا  یجنوب یکایاز آمر یهای باستاندر تمدن  یبوده و حت جیرا ان یودَبَ نیدر ب میقد اریادوار بس 

 یقربان  میاز مذاهب، تقد  یهنوز هم در برخ  یمورد ارائه داد. حت  نیرا در ا  یتوان شواهدمی  نیچ
است و در کتاب  مانیتقوا و ا یترس از خدا مبنا هود،ی نیگناه وجود دارد. در د ایرفع بال  یبرا

 نیتسک یآن برا بخشِدود آرامش عودو ص یسوزاندن قربان ایو  هوهیبه  یقربان میمقدس تقد
بُرده رساالت نام نیهای مهم که در ای. از قربان1رفته استبه شمار می یخداوند، از شعائر اصل

گرفته آداب بهره  نیاز ا  زین  تیحیمس   یسایاست. کل  یشتآ  یگناه و قربان  یقربان  ثاق،یم  یشده قربان
پسر خود، هم موجب   یبا قربان خداوندکرده است.  هیتوج یقربان یجامصلوب را به یسایو ع

ی . به همهندکمی یآشت تیو هم با بشر دینمامی تیخود را تثب ثاقیشود، هم مآمرزش گناه می
 نیهمی هی. بر پامیبه آن اشاره کرد شتریشده و ما پ هیتک زیهای پاولوس نموارد در نامه نیا

قرار   طانیش  ار یمعتقد بود که انسان پس از هبوط، روحش در اخت  یقرون وسط  تیبرداشت، روحان
پرداخت و روح انسان را از چنگ او آزاد  هیفد طانیگرفت و خدا با فدا کردن پسر خود، به ش

 .ساخت
 حیرسماً اعالم کرد که بدن مس  یالدیم ۶۰۰شد، در حدود سال  سیرژ اول که تقدُژ پاپ 

گرفتار   یخود چون ماه  یبود که به طمع گرفتن آن آمد، ول  طانیدر دام انداختن ش  یای براطعمه
کرد. پسر  هیرا در گور توج یس یتوان مدفون شدن ع. اما چگونه میدیخداوند گرد عتیقالب طب

 نگونهیمسئله را ا نیا سایکل میدیبه خاک سپرد. چنانکه د دیو خود خدا را که نبا خدا، لوگوس
ها به شدند بازگشت آنها گناهکار متولد میی انسانکرد: پس از هبوط آدم چون همه ریتفس 

 یطانیش  یروهایشدند و در اسارت نرستگار نمی  دندیشنرا نمی  حینبود و تا بشارت مس   سریبهشت م
همان شئول )برزخ(   قتی ، که در حق۲جهنم  شخوانیدر پ  حیاز ظهور مس   شیپ  کوکارانیماندند. نمی
جهنم و مردگان را در دست داشت  دیمسیح که کلماندند. عیسیمی حیبود به انتظار مس  یعبر

جا را برهم زده و بر و به جهنم رفت تا آن نیرزمی( پس از مدفون شدن، به ز۱۷/۱-۱۸ )مکاشفه
  زین انطیش

 
کودکان به مولوخ از   یقربان میدستور داده شده و تقد هوهی ینوزاد برا نیاول یدر کتاب مقدس حتى قربان ـ۱
  ی خوشبو برا حه یرا ا ی خوآخیرئاخ ن جاد یبه منظور ا یسوزاندن قربان ن یگرفته است. همچن ه یدستور ما نیا

 .شود مراجعه  هودی نیدر د یقیتورات است. به کتاب تحق یاز شعائر اصل هوهی نیتسک
 )عالَم برزخ(.  Purgatoryom , Infernosـ۲
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 یدر رستگار  دهی( و او را در بند کش ۱/۴  یشد. مت  روزیپ  طانیگونه که در آغاز بر شکند )همان  غلبه 
 نندکاشاره می یاز مت یتیبه روا هینظر نیا دیتأک یرا آزاد سازد. برا کوکاریو مردگان ن دیرا بگشا

سه   زیآدم نماند، بِن یسه روز و سه شب در شکم ماه ونسی : »همانطور که دیگومی یس یکه ع
سه روز زنده مانده و با روح خود    نیدر ا  زین  یس یع(،  ۴۰/۱۲خواهد ماند« )  نیشبانه روز در دل زم

به این اعتقاد  کوداموسین لیانج یدر بررس شتریگردد!! ما پ روزیپ طانیرفته تا بر ش نیرزمیبه ز
 .میآن اشاره کرد شهیو ر

گرفتن در طرف  یاو، صعود به آسمان و جا  زیرستاخ سایکل حِیمشخصه مس  نیمهمتر اامّ
اغلب  نی: »مؤمنسندینوکنسلمان و لیندمان می  یحیراست پدرش، خداوند است. دانشمندان مس 

بر  و به قول پاولوس عالوهـ اند دهید زیرا پس از رستاخ یس یها که عپرسند از آناز خود می
را   میی عظحادثه نیا ینفر با نام و نشان واقع ک ی یاند ـ چرا حتبوده گریدپانصد نفر  ونیحوار

 شیاز پ دیاست، با یخیی تارحادثه  کی یس یع زیرستاخ ایپرسش که آ نیگزارش نداده است... ا
 یبرخورد  یمدع  یسیداد که مردم پس از مرگ ع  صیتوان تشخفقط می  یخیکرد. از نظر تار  ینف

اعتقاد  نیواقعه موجب قوت گرفتن ا نیکردند و انعکاس ا انیب یس یعشدند که آن را مشاهده 
 «.از گور برخاسته است یس یکه ع دیگرد

 یاو بوده، در حال  یروحان  امیق  ،یس یع  زیاز رستاخ  سایمقصود کل  دیکه شا  نندکتصور می  یبرخ
 یمدع  سایکل  تیروحان  زیکرده و امروز ن  هیتک  یس یع  یجسمان  زیبه رستاخ  شهیهم  سایکه پدران کل

 هیتوج یجسمان زین یمردگان در روز داور امیق ده،یعق نیهمی هیاست. بر پا زیرستاخ نیهم
 :سدینومی ح«یمس  زیی »رستاخدر رساله انی. ترتولدگردمی
  ان یو گوشت که خون در آن جر  ی بود با اسکلت استخوان و رگ و پ  یاز گور برخاست بدن  آنچه»

 .«یکه متولد شد و مرد، بدون شک از نوع بدن انسان ی. جسمداشت
قائم  یسایکه صریحاً از زبان ع ندکادعا به انجیل لوقا اتکاء می نیدر طرح ا تیروحان

(. ۳۶/۲۴ـ ۴۳شبح، مانند من گوشت و استخوان ندارد.« ) د،ینیو بب دی: »به من دست زندیگومی
 ییادعا  نیکه چن  ندکنظر، خود اقرار می  نیا  یباستان  یمدع  نیمهمتر  انیاما جالب است که ترتول

در  نیکند، همچنبه ما حکم می مانیا رایز م،یآن را باور کن دیما با یاست ول یمعننامعقول و بی
 یسیشود. عمطرح می  زین  هینظر  نیـ عکس ا  ردیگقرار می  تیوحانر  یانجیل لوقاـ  که مأخذ ادعا

شناسند و پس از طوری که او را نمیشود بهظاهر می ونیبه حوار یس یاز ع ریغ یگریبا بدن د
 مدتها

از نظرشان   یس یلحظه ع  نیشود و در همها باز می چشم آنباره  یک با او در سر سفره    گفتگو
گردد. ( مطرح می۱۲/۱۶در مرقس )  یصورت مجملبه  تیروا  نی(، هم۱۳/۲۴ـ۳۲)  رددگمی  دیناپد
  در
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 یشناسد. وقتاو را نمی میگردد و مرظاهر می هیمجدل میبه مر یبه شکل باغبان یس یع یوحنا،
: »به من دست دیگوبه او می یس یع دینماقصد لمس او را می  میکند و مراو را صدا می یس یع

 یس ی(. در اَعمال رسوالن، پاولوس هم ع۱۴/۲۰ـ ۱۷ام« )هنوز به نزد پدرم باال نرفته راینزن، ز
(  ۷/۹)  نندیباو را نمی  کلی شنوند و هاو را می  ی که همراهان صدا  ی در حال  ندیبمی  ایرا در عالم رو

 ۹/۲۲شنوند ( و صدا را نمییکلیو ه افهی)نه ق نندیبرا می یو از زبان پاولوس همراهان نور

خود   ای یس یع زیرستاخ یاز جانب مدافع اصل یجسمان زیمخالف رستاخ هینظر نیاما جالبتر
 :سدینوگردد او صریحاً میمی انیپاولوس ب

برادران مقصودم  ی... ازدیخبرمی  یشود و بدن روحانبه خاک سپرده می  ی»بدن جسمان
گردد و   میخدا سه  یتواند در پادشاهآنچه از گوشت و خون ساخته شده نمی  که  است  نیا

 .۴۲/۱۵-۵۰ ۱. قر1داشته باشد«  یبینص یریتواند در فَناناپذاست نمی  یآنچه فان

 رممکنیبدن غ  نیمردگان را با ا   ام ینظر پاولوس را داشتند و ق  نیهم  زین  یحیمس   یاتفاقاً عرفا
ماند پس جا میاست فقط روح به یو معتقد بودند که چون »گوشت و خون« فان انستنددمی

وسیله . ابتدا بهردیپذدر دو مرحله صورت می زیرستاخ نیباشد. ا یروحان دیبا زین زیرستاخ
پلروما و در   یسوانجامد و سپس صعود بهمی  ی( که به خودشناسسیبه معرفت )گنوز  افتنیدست

 .اهلل(خدا محو شدن )فناء فی
است: »اگر ما به  یاسیهای سشهیر یدارا یجسمان زیرستاخ یمعتقد است که ادعا پاگلس

که  میرسمی جهیبه این نت میداشته بپرداز تیحیادعا در جنبش مس  نیکه ا یآثار عمل یبررس
 نیبوده است. ا زین یاسیمهم س فهیوظ  ک ی یدارا یآورطور شگفتبه یجسمان زیرستاخ میتعل

 ،یپطروس حوار  نیصورت جانش که به  دیو تثبیت اعتبار مردان مشخص گرد  عیموجب تشر  هینظر
 ینیآن به کار گرفته شد که جانش   یاعتقاد برا  نیشدند. از قرن دوم ا  سایکل  یعمال رهبراِ  یمدع

قدرت پاپ است... درست است که زنده شدن   میتحک یکند و تا امروز مبنا تیها را تثباسقف
حادثه مخالف  نیقدر که ان ااتفاقاً هم یاست، ول یعاد ریو غ لکه مرده خالف عق یانسان کی

  مرگ ایترس  هیما نیقتریبا عم رایبشر سازگار است، ز یماست، با زبان احساس یتجارب واقع

 
به خود   یبه ظاهر، بدن انسان حیخصوص وابسته به فرقه عرفا، معتقد بودند که مسبه  انی حیاز مس یبرخ ـ۱

. دندینام( می Docetism) سم یرا دوست هینظر نیتحمل درد کرد. ا ب یاو نبود که بر صل قتیگرفت و در حق
ـ که هنگام    یروحان  حیکه مس  یتحمل درد کرد در حال  بیرزند یوسف بر صلف  یسیمعتقد بودند که ع  زین  یبرخ
روح به  نیمصون ماند و هم بتیداشت ـ از تحمل مص  یاله تیدر بدن او وارد شده بود و هو ییحی دیتعم

  ا یاست که پسر )خدا(  نیهای تثلیث ا ه یاعالم شد از پا ۵۵۳ لی. در کنسیسیآسمان صعود کرد نه جسم ع
 .تحمل درد کرد و به آسمان صعود نمود یدر بدن خاک ثیاز سه اصل تثل یکی
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 د«.سازرا به فائق شدن بر مرگ مجسم می یسیعمیق ع اقیداشته و اشت ارتباط 

شود ارائه نمی  یگونه شاهدو صعود او به آسمان از کتاب مقدس هیچ   یس یع  زیمورد رستاخ  در
 .است یبعد میضما زین لیشد اشارات اناج انیو چنانکه ب

 1ثیـ تثل ج

و سپس  حیاو را مس  ،یس یداده شد که چگونه پس از مرگ ع حیبخش گذشته توض در
به   یگرید  تیشخص  حیخالق برابر است. در کنار مس   یبا خدا  تیساختند که در ماه  یخداوندگار

رفته از رفته یول ست،ین یمستقل تیهو یگردد که ابتدا داراالقُدُس یا روح خدا مطرح مینام روحُ
پدر به اعمال قدرت  یشود که در کنار خداساخته می یمستقل اله تیخصش کی زیعامل ن نیا

را مؤثر در سرنوشت عالم اعالم  یسه قدرت اله تیحیمس  یسایکل گریپردازد. به عبارت دمی
داده شد   تیماه رییتغ ی ول دیاقتباس گرد قیاز رساالت عهد عت حیگونه که مس کند. همانمی

 نی. در ادیمتحول گرد یبه کل تیحیمس  یسایکل ر د زیالقُدُس کتاب مقدس نروحُ تیشخص
کند، تظاهر نمی  یوجود اله  کیصورت  باشد و هرگز بهنمی  ییمجزا  تیهو  یرساالت روح خدا دارا

گذارد و اغلب موجب می ریها تأثشود، در انسانکه از خدا صادر می ییرویبلکه به مثابه سیاله و ن
 یروینفوذ کالم، ن  یالقُدُس دارای روحُوسیلهو مردان خدا به  اءیگردد. انبآنان می  العادهقدرت خارق

رود اصطالح به کار می نیکه ا مانیشوند. در کتاب حکمت سلگویی میقادر به پیش ایاعجاز و 
ها را به از خدا صادر شده و انسان که یکنند: »قدرت می یمعن نیوحدت آن را چن بلیب نیمفسر

 .۵/۱سازد.« قادر می العادهخارق یانجام کارها
 قیرساالت عهد عت ت یفیالقُدُس تقریباً همان کروحُ ای ۲ونیپنوماهاگ زیهمگون ن لیدر اناج

کند و می تیرا تقو ونیگرفته و قدرت کالم حوار یجا نیاست که در مؤمن ییرویرا داراست و ن
خارج   مارانیرا از بدن ب  وانیروح خدا، د  یاریبه    یس ی(، ع۲۰/۱۰  ی)مت  دیگوها سخن میدر آن  ای

کرده و به آنان   تیرا تقو ییسخنگو ون،یاست که در حوار یقدرت  نی( و ا۲۸/۱۲ یسازد )متمی
القُدُس همان روح  روحُ  زی(. در اَعمال رسوالن ن۱۵/۲۱لوقا   .۱۱/۱۳)مرقس    دینماحکمت عطا می

 از افاضه آن نیی مؤمنهم نظیر همه یس یخداست که در کتاب مقدس مطرح شده و ع
  

 
  ل یبه تفص   یباره کماست در این   ییسایکل  تیحیمسی  ه یپا  نیچون تثلیث مهمتر Trinity (Dreifaltigkeit) ـ۱

کهن داشته است. در کتاب    نه یشیپ  ونانیدر مذاهب اَسراری روم و    ییو انسان ـ خدا  ثیشود. تثلشرح داده می 
 .بحث خواهد شد عرفان مفصالً

2- Pnéuma hágion 
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 یمستقل  تیالُقدُس شخصموارد، روحُ  نیاز ا  ک یچی(. در ه۴/۲و    ۱۷و    ۳۳  یگردد )متمی  برخوردار
بان مذاهب  به ز شتریدر انجیل یوحنا ـ که ب یوابسته به خداست. حت ییروین وستهیندارد و پ

 یگردد و برااست که از خداوند صادر می قتیالُقدُس روح حقشده ـ روحُ انیاَسراری آن دوران ب
 . ۱۷/۱۴،  ۲۶/۱۵شود فرستاده می نیمؤمن یبانیو پشت تیتقو

خصوص و به هیهای اولکه از گزارش رفتیپذ نیقیتوان به طور با توجه به این اشارات می
توان وجه نمیهیچبه ـ باشند  می  یس یع  تیو هو  سایمعتقدات کل  یاصل  یهمگون ـ که مبنا  لیاناج

  خلق زین ار یس یشود که عخدا مطرح می کیرساالت فقط  نیاستنباط کرد. در ا یسه مقام اله
 یباشد )متها میی انساناست که پدر همه یپدر آسمان نیردار و بنده او او هم فرمانبُ  کرده

  ان یاد فیرا در رد تیحیمس  لندیکه ما نیاز محقق یاری(. بس ۲۹/۱۲، مرقس ۱۹/۲۳،  ۱۸/۱۲
کنند القُدُس تبیین میخدا در سه صورت پدر و پسر و روحُ  یبه شمار آورند، تثلیث را تجل  یدیتوح

 یسایکلی  . در اصول اعتقادستیابل تطبیق نوجه قهیچبرداشت به  نیبا ا  سایکه نظر کل  یدر حال
که است. هنگامی  یمستقل اله  تیالقُدُس سه شخصبن و روحُب و اِاَکه    میدید  1»کردو«  تیحیمس 

خواند زند و پدر خود را میمی ادیفر ب یصل یای از جهان بر باال( در گوشه دورافتادهحیپسر )مس 
خودش   زا  ریغ  یتیخواند و ... به شخصدعا می  تونیبر کوه ز  ایکه چرا او را فراموش کرده است و  

او را   حیقدرت نشسته باشد تا مس   کهیدر آسمان بر ار  حیاز مس   ریغ  ییخدا  دیکند، پس بااشاره می
 :سدینوکپگن در دفاع از تثلیث می . ردیگ یدر کنار راست او جا زیفراخواند و پس از رستاخ
 یی واقعحادثه ک ی نیواحدّ در سه صورت دانست، بلکه ا ی خدا یتجل دی»تثلیث را نبا

وابسته شده است.   یسیی عکه خدا با سرنوشت انسان بالواسطه به وسیله  استی خیارت
بلکه   ،یهانیتحول ک کیمفهوم دخالت کرده، نه به  خیو عمالً در تار یطور جدخدا به 

و اعمال نظر کرده  ستهیز نیزم ی که بر رو یانسان تیشخص کیصورت تجسم در به 
وجود   ی دائم اتیـ تجل ستین یاعل تیزمان الوهیب  اتیاز تجل ی کی ی سیاست... تولد ع

 خیاست که در آغاز تار  یواقع  یخیی تارحادثه  کیانتها ـ بلکه  بی   ی خداوند و نزول نور ابد
 جادیو در کنار ا یخیتار یسایع تیشخص ،یرخ داده است. در کنار لوگوس ابد یحیمس
 از پدر، تولد از باکره قرار گرفته است«.  یدائم

 یموضوع نیاست. نخست  افتهیرواج    انیحیمس   نیاعتقاد از آغاز در ب  نیتصور کرد که ا  دینبا

  

 
شود. به کار برده می   انیحیمس   یو به مفهوم اصول اعتقاد  هددمی   ی»من معتقدم« معن   نیبه الت  «Credo» ـ۱

گردد تا ذهن خواننده بهتر متوجه ارتباط موضوعات  از مطالب گذشته تکرار می  یمبحث، فشرده برخ نیدر ا
 .مورد گفتگو شود 

 



334 
 

 تحقیقی در دین مسیح

  م یدیاست. چنانکه د  یسیل( بودن عاِناهلل )بِبنُاِ  ردیگقرار می  ن یمورد توجه و بحث خبرگان د  که 
 .1نامدو هرگز خود را تنها فرزند خدا نمی دیگواز پسر انسان سخن می یس یهمگون ع لیدر اناج

.  ۲ندیها فرزند اوی انسانو همه  یکانن، خدا پدر آسمان اتیشد که در سراسر ادب انیب شتریپ
و روم، زئوس   ونانیرفته است. در  خدا به کار می  یبرا  یباستان  ات یاز ادب  یاریاصطالح پدر در بس 

. در مصر فرعون پسر خدا نام داشت و اغلب تجسم خدا ۳شدندمی دهیپدر نام ائوس،یو در هند د
خود را   ی حت زین یو گاه دندینامخود را پسر خدا می میاز شاهان قد یاری. بس دیگردمیمُعَرّفی 
رفت، به کار می زیرحمت و محبت او ن هیخدا از جهت توج ی. لقب پدر برا۴خواندندخدا می

کلمه  نیشد، البته ا« خطاب میاباَ» ایخداوند پدر  ،یس یاغلب از زبان ع لیگونه که در اناجهمان
خدا و  یکیزیارتباط ف فیو رحمت بوده است نه توص یو توأم با گرم یرابطه عاطف کیمُعَرّف 
 یریاساط  ی نو در همان فضا ثاقیرساالت م سندگانیرد که نوفراموش ک دیمخلوق او. نبا انسانِ

همین گرفتند، بهمردم بهره می نیهای معمول بکردند و از همان اصطالحات و برداشتفکر می
مات هُّوَها و َتمن« که به اعتبار برداشت زیاست پسر عز نیا» یلیجمله تخ ک یاز  زیجهت ن

از خود متولد ساخته و تنها   یگرفت که خدا پسرجهیتوان نتشده نمی  تیآن دوران روا انهیعام
 شمندیاند چیگونه که هبا پدرش است. همان تیماهو هم یاله یتیهو یدارا یس یفرزند او ع

است که به زبان   دهیاو را از آسمان نشن  یو صدا  دهیصورت کبوتر ندبه  اخدا ر  یعاقل و غیرمعتاد
را   ییوجود خدا زین لیجمله انج  نیو به مُعَرّفی متعلقات خود پردازد. از ا دیسخن گو انیآدم
 .نخواهد گرفت جهیخالق عالم نت یو ابد یصورت پسر ازلبه

 انیب  شتریدانستند و چنانکه پرا فرزند خوانده خدا می  یسیع  زین  هیاول  انیحیمس   نیدر ب  یحت
هنوز   یالدیکه در قرن دوم م دهیعق نی. اددنینامخدا می دهیخصوص اِبیونیم او را برگزشد به

فقط   یس یمعتقد بودند که ع هینظر نیا روانیمعروف است. پ ۵سمیونیرواج داشت به آدوپت اریبس 
 لیخدا نا یخود، به افتخار لقب فرزند لتیکه به علت عدالت و فض دهیبوده است برگز یسانان

  و دهیگرد

 
شود  می  دیینامد تأرا تنها فرزند خدا می  یسیکه ع وحنای لی انج سندهینظر نو ریتفس یوحدت برا بلیدر ب ـ۱

 .۱۶/۳شود می افتیوجود آمده«، فقط در رساالت یوحنا که از خدا به یمشخصه »تنها فرزند نی که ا
 .اشاره شد ۹/۲۳ یـ به چند مورد نظیر مت۲

3- Dyaus Pater , Zeus Pater 
خصوص امپراتوران روم و به انیارائه شد. به آکادها و آشور ینه حکومت شواهد فراوان تیریدر کتاب مد ـ۴

 نیو فلسط  هیکند که در سورمی  تیروا  زیتوان اشاره کرد. کلسوس ناند میده رساالت بو  نیا  نیکه همزمان تدو 
 اند.نجات بشر آمده   یبودند برا یو مدعاند ده ینامبرخورد کرده که خود را پسر خدا می  یاریبه افراد بس

5- Adoptionism 
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از جانب خدا   ،ییحیی وسیلهاو به یدِ است که هنگام تعم تیواقع نیا دیمؤ زین لیانج تیروا
تا قرنها طرفداران  سایکل دیبا وجود مبارزه شد دهیعق نیشده است. ا دهیبرگز یپسرخواندگبه

از   یبه کل  یمحکوم شد، ول  سمیونی(، آدوپتیالدیم  ۴۳۱سوس )سال  فِاِ   لیداشت. در کنس   یفراوان
اول  انیپاپ هادر استی( به ریالدیم ۷۹۴فرانکفورت )سال  نودینرفت تا آنکه مجدداً در س نیب

 .طور قاطع مردود شناخته شدبه
که در ازل به  شیخو تیماهاست هم یپسر یخداوند در نقش پدر دارا نکهیبه ا اعتقاد

شد. می  جهینت  1ییـ خداآزاد ـ نه ضرورت ـ از او متولد شده )نه خلق شده(، از تصور انسان    اریاخت

به  هوهیبود و در کتاب مقدس،  یکامالً عاد هود ی نیمتذکر شدم در د شتریتصور چنانکه پ نیا
 که در سایپدران کل یبرا ۲بود دهیظاهر گرد لیو بزرگان اسرائ اءیبه انب یدفعات به شکل مرد

بار وجود  نیاول ینبود. برا یعادریو بَدَوی غ انهیعام دهیعق نیطرح ا ستندیزمی یجو فکر نیچن
 (. او نوشت: یالدیم ۱۵۰شد )حدود سال  حیمطرح و تشر دیشه نوسیپوست یسه خدا، در آپولوگ

مصلوب شده است. چون  التوسیپ وسیکه در حکومت پونت مینکمی شیرا ستا یس یما ع»
ی دوم نسبت به خدا و  در مرتبه حیکه مس  مینکاست، اعالم می یقی حق یایم او پسر خداآموخته

بود ـ  تیحیتثلیث مس  یـ که مقدمه یاصل اعتقاد نیالقُدُس در مقام سوم قرار دارد. در اروحُ
 نکهی. تصور ا۳اندگرفته و در درجات مختلف قرار ستندیمرتبه نو قابل پرستش هم یسه مقام اصل

 ردینسبت به او قرار گ یترنییدر درجه پا حیکرد که مس می جاب یا ستمسیح اخدا خالق عیسی
. اما ۴در مرتبه سوم قرار گرفته باشد  دیالقُدُس باس است پس روحُدُالقُحُفرستنده رو  حیو چون مس 

خود خالق است و  زین حیذکر شد مس  شتریکه پ یلیهای پاولوس به دالدر نامه گرید یاز سو
مسیح عیسی تیتصور الوه سا،یپاولوس در کل ات ینفوذ نظری سعهپدر. با تو یبا خدا تیماههم

 د،یگرد تیتثب یکه در قرون وسط یصورتبه ثینشاندن تثل یتا بر کرس یول گرفت، قوت  زین
 .وستیبه وقوع پ ینیشد و مبارزات خون یسپر یلیمدت طو
وجود گفت، نور به  نیشود »خدا چنتورات، خلقت عالم با کالم خدا آغاز می  نشیفصل آفر  در

 یقیخداوند، کالم اوست. در کتاب تحق تیّعامل خالق تیروا نیپس نور موجود شد..« در ا دیآ
 .اقتباس شده است یباستان رینشان داده شد که چگونه قصص تورات از اساط  هودی نیدر د

  

 
1- Anthropomorphism 

 مراجعه شود.   هودی نیدر د یقیـ به کتاب تحق۲
 القُدُس مطرح شد.  به نام پدر، پسر و روحُ  دیدر دیداکه هم فرمول تعم میدیطوری که دـ به ۳
 ی.سیشود، نه عخدا نازل می  یالقُدُس از سوروحُ  لیـ در اناج۴
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 ۲است ـ پتاه الدیاز م شیـ که متعلق به حدود سه هزار سال پ 1ممفیت یدر اسطوره مصر یحت 

آورد کند. آنچه را او به زبان میو جهان، با کالم خود همه موجودات را خلق می انیخالق خدا
. در فلسفه یونان لوگوس به عنوان عقل و ندیگوبه کلمه، لوگوس می ینانویشود. در موجود می

 یکیتوان که او را می ی ـمکتب ماد رویفیلسوف پ ۳توسیداشت. هراکل یکالم خدا نقش مهم
نظام جهان به لوگوس متوسل  هیتوج یـ برا ۴دانست کیالکتیکنندگان منطق دمطرح نیاز اول

 یستیوجود آمدن، نشدن و به   که موجبِ  دیشد. او لوگوس را عقل جهان و قانون حرکت عالم نام
 هیهای جهان و منبع روح انسان توجده یلوگوس را منشاء همه پد ون،یاقشدن است. رو یو سپر

 .کندکردند که چون عقل خداوند عمل می
متفکر مشهور  ات یپاولوس ـ نظر تفعالی دوران درخصوص بهـ  تیحیبا ظهور مس  همزمان

تورات را به زبان  دیتسلط داشت کوش ونانیکه به فلسفه  لونی. فدیمنتشر گرد لونیف یهودی
 لونیف  هیگرفت. نظردر خلقت جهان بهره  یونانیخصوص از نقش لوگوس  کند. او به  ریتعب  یفلسف

  ایو  ید در آغاز خلقت، شکل جهان را در عالم روحانبود: »خداون نیدر مورد خلقت به اجمال چن
بود.  نشیآفر دهیا ایکه مثال خلقت  دی، او ابتدا لوگوس را آفر۵کرد میخود ترس شهیدر عقل و اند
زاده و مخلوق او و رابط خدا با خلقت و مخلوقات از خدا و با خداست، نخست  نکهیا  نیلوگوس در ع

 اتیدمد و به آن حکه از خاک ساخته می  یم خود را در قالبروح و دَ  هوهیجهان است. در تورات،  
. پس روح ردیگوسیله او صورت میم و روح خدا همان لوگوس است که خلقت به دَ  نیبخشد. امی
است. روح مجدداً پس از  دهیس سرچشمه گرفته و در قالب بدن محبوس گرداز لوگو زین یآدم
فیلون،  رِیاز تعاب ی. در برخ«کندخدا به باال صعود می  ا یمنشاء خود  یسوبه  یاز بدن ماد ییرها

 .شودمی دهینام زیواسط ن ایدارد، که پسر خدا و  یاله یتیلوگوس هو
صورت و قالب انسان درآمده خواند که بهرا تجسم لوگوس می یموس لونیف یارساله در

ارواح   میو حک  یسرار الهاَشود که رهبر جهان می  دهینام  ۶گوگستایخداگونه و م  نیاست. او همچن
. ستیقائل ن ت یمقام الوه یگریانسان د چیو ه یموس یبرا لونیتوجه کرد که ف دیبا یاست ول

 ،یموس  نیها و همچنی انسانی روح خود در همهوسیلهیهوه، تنها خالق است و به  فقطاز نظر او  
 اثر

  

 
1- Memphit   2- Petah  3- Heraclitus  4- dialectics 

 یوشگردد. اهورامزدا فره خلق می  یوشعالم فره   ای  یجهان ابتدا در عالم روحان  زین  یپارس  انیزرتشت  نیدر د ـ۵
 .. به کتاب زرتشت مراجعه شودندیآفرمی  شتریاست ـ پ یل افالطونثُهمان مُ هیموجودات را ـ که شب

6- Mystagoge 
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. 1میکنمشاهده می یرا در افکار پاولوس به خوب لونیشده ف یونانیهای برداشت ریگذارد. تأثیم

د انداشته  ییآن دوران آشنا  یکه با افکار عرفان  ییخصوص آنهاـ به  تیحیگذاران کانن مس در پایه
توان می راکننده انجیل یوحنا میافراد، تنظ نیترین امشهود است. از برجسته لونیف ات یـ اثر نظر

رو کانن روبه  گرید  لیمتفاوت با اناج  یی آن ما با برداشتجمله  نیانجیل ـ که از اول  نیرد، در ابُنام
اشاره شد انجیل یوحنا   شتریگونه که پهمان  میابیرا به وضوح درمی  لونیـ انعکاس افکار ف  میهست
خدا بود و لوگوس خود خدا   اشود: »در آغاز لوگوس )کلمه( بود و لوگوس بجمالت آغاز می  نیبا ا

 «...صورت نگرفت ینش یشد و بدون کلمه آفر دهیی کلمه آفربه وسیله زیبود. همه چ
با  لونیقیقاً همان است که فاست ـ مفهوم لوگوس د یونانیانجیل یوحنا ـ که به زبان  در

که در    افتی  میدر خواه  میتورات به کار برد. اما اگر دقت کن  هیدر توج  ونانیگرفتن از فلسفه  بهره
مخلوق خداوند است و از جانب او فرستاده شده )رسول خداست( و مطیع  ح،یانجیل یوحنا، مس 

 یس یو ع ندکعطا می ضیها فی انسان( پدر به همه۵۰/۱۲- ۴۹خصوص و به ۵-۸اوست ) راوام
 نیبا پدر... همچن تینه خالق است و نه هم هو یسی(. ع۶۵/۶-۶۹همان مرد پاک خداست )

است که موجب ای الهیبلکه روح خدا و س ست،ین مستقل یاله تیشخص کی زیالقُدُس نروحُ
 . ۱۷/۱۴روح خداست  رایدارد، ز یجا انیحیی مس شود. او در همهمی نیمؤمن تیتقو

عرفان ـ در کتاب عرفان ـ بهتر درک   هیخصوص توجو به  یعرفان  تیحیدر طرح موضوع مس 
و  دیگوآن دوران سخن می یحیمس  یب عرفارَ ش مَانجیل یوحنا در  سندهیکرد که نو میخواه

 ییسایکل  ثیوجه با تثلهیچبه  ندکمی  انیاست. آنچه او ب  ریو تفس   لیقابل تأو  نهیزم  نیدر ا  اناتشیب
تذکر داده شد، در فرهنگ آن زمان انسان  زین شتریگونه که پهمان ی. از طرفستین طبیققابل ت 
 نیا زیو روم ن ونانیجستجوگر  نیفالسفه و متفکر نیدر ب یمعمول بود و حت اریبس  ییـ خدا

شکل  یفرهنگ یفضا نیو ا طیمح نیدر ا سایکل تیحیشد. اتفاقاً مس می افتیبرداشت فراوان 
پرستش  انیامپراتوران روم را چون خدا یکه حت میدی. دنیاست نه در فلسط هگرفته و رشد کرد

 وسیریهای کدادند و نام می  ت«یبشر  یو »ناج  ها القاب »رستگار سازنده جهان«و به آن   ردندکمی
 شتریمسیح به کار برده شده ـ پعیسی یبرا یحیمس  ات یکه در ادبـ و زوتر )رب و خداوندگار( 

 .معمول بود انیفرمانروا نیا یبرا
از  یخیشود بدون آنکه نشان تارخدا مُبَّدل می ـمسیح به انسان که عیسی یهمان زمان در

  او

 
-۲  انی خصوص نامه روماست که واسط خدا و مخلوقات است )به  یخداوندگار   حیهای پاولوس، مسدر نامه  ـ۱
ـ  ۱۶  انیخصوص کولساند به ی او خلق شده باشد که مخلوقات به واسطه همان لوگوس می   قتی( و او درحق۸/۱

۱۵/۱. 
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نام و به دیگواز او سخن می خیکه تار میکنبرخورد می ییدست باشد ما به انسان ـ خدا در 
  د یکه ناپدو هنگامی انستندداو را خدا می وسیآپولون روانیگردد. پثبت می خیدر تار وسیآپولون

ی آن همه گریشد معتقد بودند که به آسمان صعود کرده و مجدداً باز خواهد گشت. به عبارت د
 نشیمؤمن زین یخیتار وسیگرفت در مورد آپولونهیپا سایدر کل ییایرو حیمس  یکه برا یالتیتخ

ناپذیر و ... است، شکل فیتوص ،یدنیکه خدا واحد، ناد هودیدر فرهنگ  ی. حت1مطرح ساختند

 دیتا پس از تبع  میکه در سراسر کتاب مقدس از زمان ابراه  میدیشود و دارائه می  هوهیاز    یگرید
کند آنچه در مکاشفه یوحنا، عمال نظر میاِ ی...( خدا چون انسان مقتدرینب ال یدان ،یال نبی)حزق

خالق    ی خدا  ای  یو پدر آسمان  دینمامی  انیدر معراج خود به عرش خداوند ب  وحنایاز زبان    سندهینو
. ۲کندمی  قینموده تطب  میدربار خدا ترس  یبرا  ینب  ال یکه حزق  یکند، کامالً با شرحمی  فیرا توص

 تیحیمس  یسایکل نکهیتصور ا یفکر یفضا نی( در چن۲/۴ وحنای، ۱/۷ ال ی، دان۴/۱ـ۲۸)حزقل 
 یعاد  اریسازد، بس   گونیخود را خدا  یالیخ  حیچنگ زند و مس   ییایرو  یخدا  ـدر دامان انسان    زین

  نداندانشم  یکه حت  ردیگمی  شهیچنان ر  ادیدر طول زمان با توارث و اعت  الت یتخ  نیهم  یاست، ول
 .ابندیمی ییدر حدّ همان مردم ابتدا یقضاوت  زین ستمیقرن ب

 انیانسان ـ خدا  گریو د  یس یعی  سهیدر مقا  میآشنا شد  شتریپ  اتشیآدام که با نظر  پروفسور
خود را خدا    ان،یمدع  نی: اسدینوخواند میباز میو حقه   ادیها را شی آن آن دوران پس از آنکه همه 

 ارسراَ رهیآنان در دا تیکردند. الوهمی یخود را نف یی انسانزمان جنبه نیو در ا انستنددمی
مورد    یای که چون منجلحظه... در آن  وسیغ )جادوگر(، آپولونمُگرفت. شمعون  می  یجا  یعرفان
 یشدند و هرگونه خودآگاهنما میانسان انیانسان نبودند، بلکه خدا گریگرفتند دقرار می شیستا

ها در آن نی. مؤمن۳دیگردسلب می شانیتعلق داشته باشند از ا یها به عالم بشرآن نکهیدرباره ا
  گرید

 
  ح یبازگشت مس ایمعجزات، رستاخیز، ظاهر شدن به شاگردان و صعود به آسمان، از »پاروسیا«  ت،یالوه ـ۱

 هرگز بازنگشت.   زین وسیگونه که آپولونهمان  ست،ین یدوهزار سال است که اثر
  یآن کس ی برپاست و بر رو  ن یمردزُ یریجا سرکه در آن  ندیببرد و او میـ یوحنا را روح خدا به عرش می ۲

  یرگید  ر،یبه شکل ش  یکی تخت بر چهار حیوان قرار داشت که    نیدرخشد. امی  قیشم و عقیکه چون    نشسته
ها از چشم  شش بال داشت و بدن آن واناتیاز ح کیعقاب بود. هر  یانسان و چهارم یصورت گاو، سومبه

بر   نیزر یو تاجها ندنشسته بود ییهابر تخت رمردیو چهار پ ستیب ،یسریر اله نیبود. در اطراف ا دهیپوش
 پدر است.   یهمان خدا وحنا،ی نما در قصه موجود آدم  نیسر داشتند... ا

بود،   یخودآگاه نیشدن ا ل یها مانع از زاو مرگ آن  ی ماریعالوه بر آنکه خور و خواب، درد و ضعف و بـ ۳
  یی هااز نشانه   یکیرا باور نداشتند. اتفاقاً    شیخو  تیبودند هرگز خود، الوه  بکارانهیفر  ش ینما  نیچون خود عامل ا

 ... و رفتار ساده یتکلفبی  نیتوان مطرح ساخت هممی یس یع رینظ ینیصداقت مصلح دییکه در تأ
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کردند. می   تیها را مستقیماً خود خدا رؤبلکه آن  دند،یدنمی  یاعل  یبه خدا  دنیدر راه رسای  واسطه
. افتیها تحقق میای در آناسطوره نیشدند و قوانمی یریتحول اساط  کیافراد مشمول  نیا

و تخیل  یتوان فانتزحدّ میو افراط بی یانسان هیمحو شدن تمام تظاهرات اول نیاتفاقاً در هم
 عیبر وقا رایخالص است، ز یو عاطف یعقل ریغ شیروزائده و  کی نی. اافتیو خام را در انهیامع

قابل ریغ  یاحساس  جانات یبلکه بر ه  ست،ین  یمتک  یخیتار  صیو تشخ  دییو قابل تأ  قیمطمئن و دق
کرد. وقت انسان بودن خود را فراموش نمی  چیاو ه  یس ینظارت بنا شده است. برعکس در مورد ع

 ظاهر و احساس جانیه یداد و در فضاخود را وابسته به پدر ارائه می شهیهم یبشر تیاهدر م
او هم  یو رستگارساز یبخشنمود. نجات تظاهر می یخینور قابل درک تار کیشد، بلکه در نمی

شناختند و اگر هم به درد و  رد را نمیها مرگ و دنبود، بلکه آن یالیهای ختیشخص نیا رینظ
ی جهیو فاقد نت اددرخ می یو معنو یاخالقی شهیای بود که بدون رشدند واقعهمرگ دچار می

آنان انتظار رحمت    یو تکرار دردها  دیبا تقل  س،یس یای چون ااسطوره  انیخدا  روانیبود. پ  یرستگار
( انتظار سیس یا)مادر نگون بخت  دن یزجر کش  دیزدن و تقل نهیبا س سیس یا یداشتند مثالً برا

 کیتشر کینه  د،ینام یافسون ساختگ کیعمال را اَ نیتوان امی قتیآمرزش داشتند. در حق
 :رسدمی جهی. آدام به این نتیشدن منج یو قربان یآگاهانه و آزاد در عمل فداکار

 .شودآشکار می سمیو هلن تیحیدر مس  یرستگاربخش  دهیا نی ب میی عظکه فاصله نجاستیا از»
 میکننور، معرفت برخورد می ات،یمانند تولد تازه، ح لیاص یم یجا به مفاهو چه آن  نجایچه ا البته
 یمنج کیاز آغاز  تیحیمس  یمتفاوت است. منج یبه کل دهیدو ا نیها در اآن تیفیک ی. ول

کند. مقدس در خداوند ظهور می  نینو  ات یح  کی  جادیو ا  هیبخشش گناه اول  یکه برا  استی  روحان
تا به او خدمت شود،   امدهیاو ن  رایشود، زمی  رایو گناه بشر را پذ  ردیگرا بر دوش می  بیصل  ی،منج
  فدا سازد«.  یاریدر راه بس  1خدمت کند و جان خود را به عنوان کفاره و تاوان آمده بلکه

 :سدینوکند میمُعَّرفی می سمیرا در هلن تیحیمس ی شهیکه ر هینظر نیآدام در رد ا
 یایدن ک یحدّ به بی  یجهان فانتز کیاز  دیآمی  تیحیمس یبه سو سمیاز هلن آنکه »

 خیروز و تار یروشن  کیاست، به  هیو مشخص قابل توج حیطور صرکه به  یروشن واقع
  شود. او از وارد می

 
شدند. محسوب می   خیگیران تارو معرکه   ادانی در شمار ش  زیها نصورت آن  نیا  ریها است، که در غآن  یانسان...  

آنچه مسحوران و  یاست. ول یهای انسانالعمل دهند، همان عکس آنچه به خود او نسبت می یسیدر مورد ع
ـ    میبازان و حکو شعبده  رانیگجن   فیسازند در رداز او می   ییسایکل  تیای و روحانخصوص دکانداران حرفه به

 است.   یساحران باستان
آن را با   ی کند تا به شکلو مرقس اضافه می یمت تیعنوان کفاره و تاوان« را آدام به این رواـ جمله »به ۱

 .ط سازدمربو هیاسطوره گناه اول
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است به   یو احساس یو نفسان یترین شکل، سطحدَوی و خام که به بَ یظاهر یجهان» 
 . 1گردد«داخل می  تیو معنو تیباطنی ایدن

. من میکنمشاهده می یرا به خوب یفکر ادیو اعت یآدام، تأثیر اعتقاد موروث لِیتحل نیر اد
 اتینظرکه با توجه به  نمکرا به خوانندگان واگذار می  یبپردازم، داور  انات یب  نیبدون آنکه به نقد ا

 .گیری کنندنتیجه ساست،یکل دییتأ وردشد و اغلب م انیکه تاکنون ب یقیآدام و حقا نیش یپ
 ونیاز روحان  یارینگفته است و بس   یسخن  ثیمسیح از تثلعیسی  تیکننده الوهمطرح  پاولوس

 هیاو را با توج ات ینظر دندیکوش ۲... وسیاس، نوواتوس، سابلمانند پراکسه تیحیمس  هیقرون اول
خدا وجود دارد که به دو صورت تظاهر کرده  ک یدهند و اعالم کردند که فقط   قیتطب هودی نید

صورت رهابخش و به حیمس  یدر حالت خالق جهان، همان پدر است و در تجل داست. خداون
 سایرا در اصطالح کل هینظر نی. استین یمستقل تیشخص یدارا زیرستگارساز، پسر. روح خدا ن

پدران   هینظر  نیوجود مشترک است. با ا  کینامند که به مفهوم پدر و پسر با  می  ۳سمیونیپاسیپاتر
 وسیزیونیو پاپ د ستوسیو پاپ کال یاسکندران وسیزیونید پولوتوس،یه ان،یترتول رینظ سایکل

 ریای نظبدون اتکاء به تثلیث سه مرحله زین یگریمخالفت کردند. گروه د یبه سخت ۴روم.... 
را مطرح ساختند که در آن خداوند پدر و خداوندگار پسر   ۵سمیونیناسیسوب ارد  هییوستینوس، نظر

پس از پدر قرار گرفته و مخلوق اوست. پدر وجود   یدر مرتبه  پسرمشترک نبوده و    تیماه  یدارا
 روانیاز پ یکیرو شد. روبه سایبا مخالفت پدران کل زیمکتب ن نی. ا۶است کیشرمطلق و بی

مقدس با او مخالفت و او را از  کتورینام وبود که اسقف روم به ۷ونیتئودوت  هینظر نیمشهور ا
اعالم کرد    یحیمس   یبه َمشرَب عرفا  ۸اتازاسقف پاول سامو  ،اظهارات   نیا  یطرد کرد. در پ  سایکل

بوده که روح خدا در او حلول  یماد یجسم یدارا یس یظاهر نشده و ع یسیصورت عکه خدا به
 یگری. گروه ددیقرار گرفت و مجبور به ترک مقام خود گرد سایمورد خشم کل  زینموده است. او ن

. در اصطالح ستین یخداست پس ازل خلوقم همان لوگوس و یس یشدند که چون ع یمدع زین
 .۹ردیاز خداوند قرار گ یترنییدر مرتبه پا دیو آنچه حادث است با میاو حادث است، نه قد سایکل

شد    یاصل مخالفت کرد و مدع  نیبودن پدر و پسر بود با ا  تیماهکه معتقد به هم  گنسیاور
  که

 
 یحت  یگاه  ،یاتینظر  زی... نینیگارد  رینظ  سا،یوابسته به کل  نیمتفکر  گرینظر آدام به عنوان نمونه ذکر شد. د ـ۱

 .کنندمی انیب شتر،یب یبا فانتز
2- Sabellius, Novatus , Praxeas     3- Patripationism 

 .یالدیمقدس قرن سوم م Dionysius مقدس و   Callistusـ۴
5- Subordinationismus        6- Modialistic Monarchism  

7- Theodotion  8- Paul v. Samosata  9- Interioritaets ـ Christologie 
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معروف   1که به هومواوزیوس ـ   هینظر  نیبا خدا بوده است. در برابر ا  شهیو هم  یو ابد  یازل  زین  پسر

و مورد  هیهای اسکندرکه از پرسبوتروس وسینام آربه سایو بزرگان کل وخیاز ش یکیاست ـ 
. خدا  تندیدو وجود با دو ماه  حیاحترام فراوان بود، به مخالفت برخاست. او معتقد بود که خدا و مس 

 تیماوراء و مطلق است و فرزند خداـ  که موجود استـ  واسط خدا و مخلوق اوست و ماه  یوجود
 جادید پس در ااز ضرورت باش ریِکند که او بَ می جاب یخداوند ا تیباشد. مطلقاز پدر می ریاو غ

القُدُس هم مخلوق نبوده، بلکه پدر پسر را با اراده آزاد خلق کرده است. روحُ  یگونه وجوبپسر هیچ
 قیکه تقریباً با برداشت یوستینوس تطب هینظر نیی سوم قرار گرفته است. او در مرحله حیمس 
 تیحیمس   یسایکل  ونیروحان  نی( در بوسی)مکتب آر  سمیانیو آر  افتی  یفراوان  روانیکرد، ابتدا پمی

به  کهنام آتاناسیوس ـ به هیاسقف مقتدر اسکندر گرید یغالب مُبَدّل شد. اما از سو هیبه نظر
پرداخت.   سمیانیآر  روانیدر برابر پ  آراییصفبه  ـ  کرد  می  یطرفدار وسیهومواوز  هیشدت از نظر

باشند وگرنه  ت یماه کی  یدارا د یالقُدُس باپدر ـ پسر ـ روحُ یاو اعالم کرد که سه وجود اله
 اواز  ریغ یگرید تیماه یدست خدا و داراریرا ز حی. اگر مس افتیتحقق نخواهد  یواقع ثیتثل

بر  سایکلی هیکه پا یدر حال ستین سریپرستش او م گریمُبَّدل شده و د یخدا مهیبه ن میبدان
 .قرار گرفته است حیپرستش مس 
را به خطر انداخت. چون   سایکل تیطوری که موجوددو جبهه باال گرفت به نیا نیب منازعه

آن دوران  یفکر یو فضا افتی یشترینفوذ ب نیمؤمن تیدر توده مردم و اکثر وسیآتاناس هینظر
(، به کمک و  یالدیم ۳۲۵آ )سال نیکه لیسازش داشت، در کنس  شتریمسیح بعیسی تیبا الوه

با اصول  سمیانیکه آر دیآتاناسیوس غالب شد و اعالم گرد هی(، نظرنیروم )کنستانت رامپراتو دییتأ
و  یرافض سایکل تیمورد توجه بود از جانب روحان یکه زمان وسی. آرستیسازگار ن تیحیمس 

که هنوز قدرت   وسیآر  روانیدر شمار رساالت ممنوعه درآمد. پ  شیهاملعون شناخته شد و نوشته
 وسیمسلط شدند و آتاناس سایمجدداً بر کل یو پس از مدت کوتاه ستادندیت باز نایداشتند از فعال

امپراتور قرار گرفته بود به مبارزه خود   دییکه مورد تأ وسیآتاناس یکردند ول دیرا مجبور به تبع
را طرد و او را   وسیآر شهیمه یبار برانیو ا افتند یاو به قدرت دست  روانیادامه داد و مجدداً پ

 .پرداختند روانشیو دشمن خدا مُعَّرفی کردند و به قلع و قمع پ ستیکریآنت
اصل مسلم شناخته شد  کیبودن پدر و پسر  تیو هم هو حیمس  تیآ، الوهنیکه لیکنس  در

 انسان از خود کیچون  یس یع ل،یدر راه بود. در اناج یهنوز موانع هینظر نیا هیدر توج یول

  

 
1- homousius 
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به او لقب  یآشامد، حتخورد و میشرکت کرده، می گرانیدهد، در جمع دنشان میالعمل عکس 
ها العملعکس  نیا  قی. تطبندک(، احساس ضعف و درد می۱۹/۱۱  یدهند )متمی  گساریپرخور و م

 یبدن و جسم یدارا یس ینظر دادند که ع ونیاز روحان ینمود. برخمشکل می یس یع تیبا الوه
بوده است. بر  شیباطن  یقیو حق یاز وجود اله یینما زیاو ن یبوده و اعمال بشر یظاهر

( مورد سمی)دوست هینظر نی. استین یواقع زین بیبر صل یس یدرد و زجر ع ه،ینظر نیطبق ا
 نیرا چن یسیع یهای بشرالعملعکس دهیعق نیدر برابر ا سایقرار نگرفت. کل سایموافقت کل

  یروح اله ک یوابسته به آن و  یروح انسان ک یو  یقالب بشر کی یدارا یس یکرد که ع هیتوج
او را   یاصل ت یماه یکامل بوده، بدون گناه )معصوم(، ول یانسان یبوده است. او در حالت بشر

با  زین دهیعق نیبه مبدأ خود بازگشت. هرچند ا زیکه عاقبت ن ادهدمی لیتشک یاله همان روح
 آدر نیکه لیتئودوسیوس اول امپراتور روم مجدداً دستور داد کنس  یرو شد ولهایی روبهمخالفت

قرار داد و آن را فرمان  دییرا مورد تأ نیش یپ لی( و مصوبات کنس یالدیم ۳۸۰شود ) لیتشک
 هینظر ث،یمجدد اصل تثل دیبا تأک هیقسطنطن لیسال بعد در کنس  کیاالطاعه اعالم کرد. واجب

است که لوگوس و روح خدا در او وارد شده   ینه انسان یس یکه ع دیگرد بیتصو نیچن یقطع
با پدر   تیماهاست هم  ییداشته باشد، بلکه او خدا یدرجه دوم که تظاهر انسان یباشد و نه خدا

است بخشش   وستهیوقوع پوسیله آدم بهبه  هیاست. چون گناه اول  افتهیصورت انسان تجسم  که به
 یکه خود خداست دارا یسی. پس عردیصورت پذ نانسا کیبا واسطه  یستیبامی زیگناه ن نیا
درد و  یستیباانسان معصوم می نیبوده است. ا زیمعصوم ن یول ،یو روح بشر یانسان جسم کی

 یارامکان رستگ  تیبخشوده گردد و بشر  هیشود تا گناه آدمـ  انسان اول  یرنج تحمل نموده و قربان
 است:  1نیآ، چننیکه لیکنس  یدتینامه عقبی. متن تصوابدی

ها و به  یدنیها و نادی دنیو همه د نیخدا، پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زم کیما به »
وجود آمده در ازل، نور از  پسر خداوند ، متولد شده از پدر، به  ح،یمسیسیخداوندگار ع کی

ضرورت  یشده از رو جادیشده نه خلق شده )ا جادیا ،ی قیحق یاز خدا ی قیحق ی نور، خدا
خلق شده است.   زیوسیله او همه چگوهر با پدر، که به اراده آزاد( هم ینه خلق شده از رو
آسمان نزول کرده، جسم و گوشت به خود گرفته  نجات ما از  یها و برابه خاطر ما انسان 

القُدُس از مریم باکره و انسان شده، او به خاطر ما  ی روحُ( به وسیلهرفتهیپذ تی)جسم
التوس. تحمل درد نموده و مدفون شده و روز  یپ  وسیمصلوب شده است، در حکومت پونت

سمت راست پدر نشسته سوم از گور برخاسته بر طبق رسالت. او به آسمان صعود کرده و در  
  ی داور یاست و با جالل و شکوه بازخواهد گشت، برا

 
1- Nicene Creed 
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که  یالقدس، خداوندگارُ به روح  میندارد. ما معتقد انیو پا ییو زندگان. فرمانروا مردگان
گردد. آنکه از دهان  شود و با پدر و پسر پرستش میسازد و از پدر و پسر صادر میزنده می

مقدس و به غسل   ی کیکاتول یاسقف یسایکل کیبه  میسخن گفته است. ما معتقد اءیانب
 زیو در انتظار رستاخ م یاعتقاد دار گر ید یایدن اتی. ما به ح گناهان بخشش  ی برا دیتعم

 . م«یمردگان

شود و داده می  میتعل  یبه عنوان اصول اعتقاد  تیحیمس  یسایعیناً در کل  زیمتن امروز ن  نیا
 یهمسان هیانیب نیا بیاست. با تصو تیحیی اعتقاد به مس اعترافنامه شرط اولیه نیذکر مکرر ا

شناخته شد.  تیماه کیالقُدُس سه وجود با بن، روحُب، اِاَو  دیگرد تیتثب 1قخال یو خدا یس یع

 انیشد اختالف نظرها از مکفر و الحاد محسوب می ه،یانیب نیجود آنکه مخالفت با مفاد ابا و
شد و اعالم  هیمنکر گناه اول ۲وسیبه نام پالگ ییایتانیرهبان بر ،یالدیم ۴۰۰نرفت. حدود سال 

 هینظر  نی. استیگناه ن  یپاکساز  یبرا  دیتواند از گناه پاک شود و تعممی  د کرد هرکس با عمل خو
مقدس   نوسیخصوص آوگوستقرار گرفت و به  سایآ بود مورد مخالفت کلنیکه  هیکه مخالف اعالم

 یرا منحرف و رافض  روانشیو پ  وسیـ پالگ  دیگردمحسوب می  تیحیمس   یعلما  نیکه از مهمترـ  
رفت. پس از  میاخراج کردند و او به اورشل سایرا از کل وسیپالگ نوس،یخواند. به فشار آوگوست

از او به جا نماند.  یسر و صدا مفقود شد که اثرو چنان بی دیاخراج گرد زین میاو از اورشل یمدت 
اعالم کرد که خدا بشر نشده، بلکه  هیپرقدرت قسطنطن ارشیقرن پنجم نسطوریوس، پاتر لیاوا

  ، یالدیم  ۴۳۱(. در سال  سمیانیته است )نسطورگرفیجا  یس یع  یروح خدا در قالب انسان  ایلوگوس  
و  ریرا امضاء کرد و نسطوریوس تکف ۳سمیانیدوم امپراتور روم فرمان بطالن نسطور وسیتئودوس

 .شد دیتبع
-۶۲۵اول ) وسیآن پاپ هونور نیاز مدافع یکیمنتشر شد که  یگرید هیبعد نظر یچند

شد. در دو روح بوده است مخالفت می یدارا یس یاعتقاد که ع نیبا ا هینظر نیبود. در ا ۴م(  ۶۳۸
همان لوگوس است و فقط    ا ی  یروح اله  ک ی  یدارا  یس ینام داشت ع  ۵سمیتیمکتب که مونوتل  نیا
ها بعد[ پاپ آگاتو کند. ]سال عمل نمی یروح بشر یس یباشد. در عمی ملاراده در او عا کی
و  وسیبه مبارزه برخاست و آن را مردود اعالم کرد. او پاپ هونور سمیتیم(، با مونوتل ۶۸۱ـ۶۷۸)
کرد: »در  هیتوج نیرا چن کیکاتول یسایکل یاُرتودوکس  هینمود و مجدداً نظر ریرا تکف روانشیپ
که با هم متضاد و متقابل نبوده و   ،یو اراده اله  یشده است، اراده انسانمی ل دو اراده اعما  یس یع
  نیکرده، در عخود را حفظ می یآزاد یکردند. اراده انساننمی یرا خنث گریکدی

 
1- Wesenindentitaet des Sohnes mit dem tranzendenten Vater   2- Pelagius  
3- Nestorianism  4- Honorius I   5- Monothelitism    6- Agatho 

 



344 
 

 تحقیقی در دین مسیح

اراده، چون ابزار خودکار و مستقل از  نیاز لوگوس قرار داشته است. ا یترنییدر مرحله پا نکهیا 
مبارزه  نیمطرود! ا وسیشد و هونور سیشده است«. آگاتو تقده میلوگوس به کار گرفت یسو

بود  افتهیتوسعه  ی به حد کیکاتول یسایو با وجود آنکه قدرت کل افتیادامه  یاسیو س یفکر
جهان برپا  نیدر ا نیرا داشت که دکانداران و دالالن د یجرأت ورود در جهنم یکس  ترکه کم

های شکنجه ریو ز دندیرا با جان خود خر دهیاظهار عق انیحیاز مس  یاریکرده بودند، باز هم بس
روشن ساخته بودند به مخالفت با  دیعقا شیکه مأموران تفت یفروزانوحشتناک و درون آتش

 اتیمکاتب و نظر لیمبارزات و تحل نیپرداختند. شرح ا تیروحان یجزم دات و معتق ات ینظر
 ماتیاز کتاب مقدس و تعل نیو مؤمن نیی معتقدکه در قرون گذشته مطرح شده و همه یفراوان

و از بحث ما  ساستیکل خیاند ، مربوط به تارداشته نیقی زیها نکرده و به آنآن را کسب یس یع
 .خارج است
و تثلیث   یس یع تیدرباره الوه تیحیبه مس  نیمختلف مؤمن ات یکه از نظر یمختصر شرح

بود ـ  زین یتکرار ،یموارد از نظر حفظ ارتباط فکر یکه متأسفانه و باالجبّار در بعضـ شد  انیب
 هیپا  تیحیمس  هیاول  ات یو روا  لیدر اناج  ثیمعتقدات است. اگر تثل  نیبودن ا  هیپانشانه بی  نیبهتر

و  نیه این مبارزات خوننشد و مختلف ارائه می دیهمه عقا نیداشت نه امی یمشخص و ثابت
فراوان و مداوم  ی. برخوردهاوستیپوقوع میرا آلوده ساخته، به تیحیمس  نید خیکه تار یات یجنا

 سم،یانینسطور سم،یانیآر سم،یونیآدوپت روانیپ ،یحیمس  یعرفا م،یونیباِ  ،یهودی تِیحیمس  نیب
تثلیث است که اعتقاد به  تیواقع  نیا  دیمؤ  گریها فرقه و مکتب دده... و  سمیتیمونوتل  سم،یانیمونارک

شده و جالب است که   لیتحم نیتدریج بر مؤمننبوده و به یو اصالت هیپا یدارا ت،یحیمس  یکنون
  تیکامالً تثب ساستیآنگونه که مورد نظر کل ثیتثلامروز پس از دوهزار سال هنوز اعتقاد به  یحت

 ساستیخبرگان کل  یپدر... باز هم مورد گفتگو  یبودن با خدا  تیهوو هم  یس یع  تیو الوه  شدهن
ندارد.  داریچندان خر ییپروتستان، انسان ـ خدا ات یاله یو علما شمندانیاند نیخصوص در ببه

است که پاپ یوهانس دوم ـ پس از سوء قصد   یحدبه  نیاصل و ترس از تزلزل مؤمن  نیا  تیاهم
خود را درباره تثلیث   یدت یفرمان عق  نیخارج شد ـ اول  مارستانیاز بکه [ هنگامی۱۹۸۰به جانش ]

بخش به چند گفته از دانشمندان و  نیا انیصادر کرد!! در پا حیبودن خدا و مس تیماهو هم
 :نمکخبرگان معاصر اشاره می

است که  یمعتقدات  ریخدا بودن او نظ ـو انسان  یس ی: »تجسم خدا در عسدیونمی اسپرسی
 یشکل خاص و منفرد کی انیحیمس  نیدر ب یشود، ولمی دهید زین انیونانیهندوها و  نیدر ب

انسان  کیبار و در وجود کیواحدّ فقط  یخدا افتنِی تیجسم نیمعتقدند که ا انیحیدارد. مس 
 مشخص
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است که خدا واقعًا   تیحیمشخصه فقط در مس   نی. انندیدروغ  انیتجسم کاذب خدا  هیداده و بق  رخ
 که یانسان در حال نیو ا افتهیحضور  یقیانسان حق کی کلیو در شکل و ه یصورت جسمانبه

خدا   قت یحق تیحیکامل(. در مس  یهست )انسان کامل و خدا زیکامل ن یبشر است خداکامالً 
انسان مُبَدّل خدا خود به  نکهیشود. امی  نیتضم  نیمؤمن  یانسان برا  کی  یی قالب جسمانوسیلهبه

کرده، با همان جسم زنده،  زیخود از گور برخاسته و رستاخ یبا بدن ماد ده،یشده، مصلوب گرد
 یهیاش ارائه داده و با آنان سخن گفته و به آسمان صعود کرده است، پاشاگردان زندهخود را به

ـ  رانسانیاست ـ هم انسان و هم غ ین واقعانسا کی خدا  نکهی. اهددمی لیرا تشک حیمس  نید
 کی» میاز قد گرانید یبرا دهیعق نیا یرا فراهم کرده، ول حیمس  نید نیمؤمن یدرون تیرضا

علت تجاوز خداوند، به   یناپذیرمؤمن به لمس  انیهودی  یو هست. عذاب برا  ودهعذاب و جنون« ب
 نی]پاولوس[ که نه تنها چن یونانی لسوفیف یجنون برا ز،یکفرآم هینظر کی انیحدّ با ب نیاز ا
 «.ردکمی یقابل بحث تلقریو غ بیداد که آن را عجرا مورد توجه قرار نمیای دهیعق

 : سدینوشمارد و میمی تیحیمس  دهیا نیترین و مداومتربیاز عج یکیرا  ثیتثل اسپرسی
سه   نیصورت وحدت ابه  ثیاز تثل  یشود ولاز لوگوس و روح خدا سخن گفته می  لیدر انج»

 نی»انسان ـ خدا« بودن، تجاوز و توه ا یاعتقاد به پسر خدا  ی. از نظر فلسفستین یعامل سخن
 «.کننده استگمراه یچپو کیبه فلسفه و 

 یتوانند منکر ادراک و شعور و منطق علمکه نه می تیحیمؤمن به مس  نیاز محقق یاریبس 
 یمناسب  انیکوشند زبان و بکنند، میآن پشت  ینید  مات یو تعل  سایگردند و نه قادرند به کل  یکنون
 کنند،نمی  ریها تثلیث را اعتقاد به سه خدا تفس . آنندیکشف نما  یباستان  الت یتخ  نیا  هیتوج  یبرا

وجود واحدّ  کیو سه چهره از  یالقُدُس سه حالت روحانو روحُ معتقدند مقصود از پدر، پسر لکهب
حن متَشود ـ مُمَُعرّفی می یجهان ماد نیا یمختلف کانن، خدا ات یـ که در روا طانیاست. ش

... انیحیکننده و دشمن مس جهنم، گمراه ریام ح،یو دجال در برابر مس  حیبرافرازنده ضدمس  ح،یمس 
ی  بر همه طیشود و تخت خدا در آسمان به قدرت فائقه خدا که محمی ریاماره تعب فساست به ن

 .گرددمی هیعالم است، توج
 تیژزوئ  ونیکه خود از روحان  1نام اسکونن برگبه  ات یو استاد اله  یهلند  شمندانیاز اند  یکی

 :سدینوشمارد میمی تیحیمس  یاصلی هیاست با وجود آنکه انسان شدن خدا را پا
صورت او به  نکهیپوشاند عشق خداست به انسان و اسرار را میی اَراز خدا که همه   نیمهمتر»
 انسان

  

 
1- Piet Schoonenberg 
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آن است که دولت خدا   تیحیراز مس  انیهمان انسان شدن خداست... ب نیو ا دیآما می یسوبه 
قلمرو عبارتست  نیاند و قانون اآن آماده افتیدر یعطا خواهد شد که برا ییهای انسانبه همه

 ییراهها یاست. اگر به جستجو یکیدو عشق  نیاز : عشق به خدا و عشق به همنوع، که ا
اثر را کم تیحیراز مس  دیآما می یدولت و رحمت خدا به سو ق،یم که از آن طریباش یانسان
  ست ین  یگرید  زیخداوند چ  یسازعمل رستگار  بشریِ  راههایِ  افتنی  یجستجو برا  نی. امیسازنمی

است   یبه آن معن  نیبشر. ا  یشناسانه به انسان شدن و آمدن خداوند به سوجز همان اعتراف حق
برخورد با   گریرسد. به عبارت ددر روابط با همنوعان به ظهور می دخداون یکه عمل رهابخش 

 نیی والدشود، به وسیلهحاصل می  گریی انسان دوسیلهبه  یهر انسان  یعمل رهابخش خداوند برا
عشق   یبرا  یجامعه شاهد  نیهایی که در ای انسانوسیلهکند، بهکه در آن رشد میای  جامعه  او و

 شهیبا رفتار و گفتار انسان هم اصل و ر یرستگار قیبه این طر .. دهند. و محبت به او ارائه می
وحدت   جادیعشق و محبت ا  ثاق،یم  کیی  شود و به وسیلهدر جامعه حاصل می  یاست. رستگار
به زبان روشن  ایی »همنوعان« و وسیلهبه یرستگار نیترین شکل ایکند. عالو تجمع می

 «.باشدی انسان میخداوند در انسان و به وسیله یمسیح است که اوج عمل رهابخش عیسی
خود را باب روز و معقول  نید لندیکه ما ینیی مؤمنبه وسیله ان یی ادکوشش در همه نیا

شده، انجام  انیب شیهای پهزاره یکه به زبان مردم عام یاتیروا ریو تعب ریجلوه دهند در تفس 
 رایدر همه حال موافقت کند، ز  ریو تعب  ریتفس   نگونهیتواند با انمی  تیروحان  ییاز سو  یول  ردیگمی
 سمیکتاب که اسکونن برگ اومان  نیهم. در  ابدیمی  رییتغ  یبه کل  سایکل  نیصورت مفهوم د  نیا  در

 تیحیمس   نکهیاز ا  یفرانسو  تینام ژان دانیلو استاد ژزوئهمکارش به  هددقرار می  تیحیمس   هیرا پا
کنند سخت دهند و در عشق و محبت به خدا و همنوع خالصه میتنزل می  سمیاومان  یهیرا به پا

 :شود و معتقد استآشفته و متأثر می
.  دینام تیحیتوان آن را مسنمی گر یخود را از دست داده و د یارزش واقع یمذهب نیچن»

  نوسیرا داراست که آوگوست  یتنزل کرده همان حالت  ی مکتب اخالق  کیکه در حدّ  ای  ه ینظر
 تیحیمس زیکرده بود. در آن حال ن دای( پوسیپالگ روانی)پ سمیونیدر مبارزه با پالگ

صورت معلم اخالق که فقط به  یحید. تصور مسبو درآمده یمکتب اخالق کیصورت به 
من از   ی برا یحیمس نیکنم که چنآور  است ... من صریحاً اعتراف می باشد وحشت 

کند که بشر فکر می   ی معلم اخالق و مصلح را ما از زمان  را یز  ست،یجهت جالب توجه نچیه
ما به   اند.اوردهیاز گناه ن ییو رها یبشر رستگار یبرا کیچیها هاما آن م،یافراوان داشته 

صورت انسان درآمده کالم خداست که به   نیاو پسر خداست و ا  رایز  م،یزنچنگ می  حیمس
 خود، به ما اتحاد زیی مرگ و رستاخوسیله است و چون او به 
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 تیما ماه  یاصول برا  نیکرده است. در ا  هیگانه را هدسه  یزنده و اشتراک با خدا  یخدا  با
 نهفته است«.   تیحیمس

  یخود را نف تیاصول را کنار گذارد موجود نیا سایاگر کل رایاست، ز حیحرف دانیلو صح
کرده و معتقد   انیب گرید یزبانهراس را به نیهم زین سای. کارل راهنر محقق معروف کلندکمی

کوشد . اسکونن برگ که میستندینه قاطع در برابر آن با  کیبا    دیبا  سایاست که مقامات صالح کل
خدا  ایداند، آ: »او نمیسدینوکند می هیرا عارفانه توج یس یو انسان شدن ع شدیندیب سمیبه اومان

برقرار است و  ثیداند که اکنون تثلمی یاست، ول نیاکنون چن ایگانه بوده و از ازل سه شهیهم
 شتریآنچه را پ سخن نیسازد«. او با اتثلیث را ظاهر می نیقُدُس االو روحُ یس یخدا در وجود ع

خدا در    ـشود و انسان  ظاهر می  یسیصورت عسازد. خدا مجدداً بهبود متزلزل می  کردهی  رسازیز
 .ردیگاو شکل می لیتخ

 تیبودند ـ فعال سایها که وابسته به کلآن ـ حتیپروتستان  نیمحقق نیدر ب میدید چنانکه
 تسریچون آلبرت شوا  ینی. اگر به افکار محققافتیتوسعه    تیحیاز مس   ییزدااسطوره  یبرا  یمداوم

 یاریو معقول ساختن آن، بس  حیمس   نینجات معتقدات د  یکه برا  میابیدرمی  میو بولتمان توجه کن
مورد اعتراض  یبه سخت تیفعال نیاند، اما اقرار داده دنظریرا مورد تجد میقد یسایاز اصول کل

 یهاهیپا ینوطلب نیبه حق در هراسند که با ا رایز رد،یگاُرتودوکس قرار می تیروحان
 ندیبمی نیپروتستان را در ا نیگناهان محقق نیاز بزرگتر یکیرا متزلزل سازند. آدام  سایکل
کنند و   هیرا معقول توج یسیع  تیاند شخصکرده  یشده و سع یمنطق و استدالل عقل  یکه قربان

آل ارائه دهند. انسان ایده ک یرند و او را چون نشمُ مانیی ارا الزمه یس یاعتقاد به خدا بودن ع
است  نیشود، بلکه فقط بحث در امطرح نمی گریواقعاً پسر خداست د حیمس  ایمسئله که آ نیا

 .ظهور کرده است تیحیدر جامعه مس  دهیعق نیکه ا
بر آب بنا شده،  یبشر به رستگار یدهای: »مسیح اگر خدا نباشد پس تمام امسدینومی آدام

 وسیخود را مرهون آتاناس  دیتواند انسان را ببخشد و از گناه رها سازد. ما بافقط خداست که می  رایز
  1«زودهاف کومیماده آپوستول نیپدر و پسر را بر دوم یتیماه یآ، همساننیکه لیکه در کنس  میبدان

درجه دوم و وابسته به رحمت خدا  یخدا کی یس یشد که »ع تیتثب وسیآتاناس عملِ نیو با ا
چون خداست  تیخودش. او پسر خدا و در ماه یخیشهود تار [بلکه او خود خداست ]با ست،ین

 ازل ازـ  خدا آزاد اراده و رحمت اثر در ـ نه یاله یکه با ضرورت باطن

  

 
 میتنظ  آکهین  لیماده داشت و در کنس  ۱۲به اصول کانن که    انیحیاعترافنامه مس  نیمتریقد   Apostolikumـ۱

 .شد
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کردند در دعا رو به خداوند و پدر می   شتریکه پ  انیحیمس   م،یاقدام عظ  نیآمده است.« با اوجود  به 
خود را آغاز  یدعا یس ینام عو به ندینماآتاناسیوس اکنون به پسر رو می یطبق دستور کانن

 نیالقُدُس « و ای پسر در روحُلهوسیو افتخار بر پدر به نی: »تحسفتندگکنند. در گذشته میمی
 .هر سه برابر شدند نیالقُدُس «، چون او افتخار بر پدر و پسر و روحُ نیشد به »تحس  لیتبد

شود که از استدالل می  یپسر خدا و خود خداست مدع  یسیخود که ع  یاثبات ادعا  یبرا  آدام
خود  یس یکند: عمطرح می نیخود را چن لیدال یاستفاده خواهد کرد، ول یو منطق عقل یعلم

او بوده  یگشاراه زیدهنده ن دیتعم یایحی یباالتر است و حت مبرانیی پمعتقد بوده که از همه
به  یس ی. عیالقُدُس اعالم کرده تو پسر من هستی روحُوسیلهخود خدا به د،یتعم قعاست. در مو

ها انسان ینامد که ظهورش براشود و خود را پسر انسان میمی یمتک ینب ال یبینی دانپیش
نه آنکه صلح برقرار  فروزدیب نیزم یکننده و متحول سازنده است. او آمده تا آتش در روتعیین

. ونسیاست و  مانیفدا سازد. او بزرگتر از سل گرانید ییرها یخود را برا ات یح اسازد. او آمده ت
 یانسان نیکوچکتر از کوچکتر یهای متولد شده از زن بزرگتر است، ولی انساناز همه ییحی

شود، او خود را برتر از قانون و شعائر اعالم کرده و به قلمرو خدا وارد می یس یاست که توسط ع
، دستورات تورات درباره حالل و حرام نیداند و مهمتررا خاتمه دوران تورات می شیظهور خو

 چیتواند گناه انسان را ببخشد و هنجس و پاک را لغو کرده است، در کتاب مقدس فقط یهوه می
  ی بخشد و خود را جاکند که او گناه را میاعالم می یس یع ینبوده، ول اریاخت نیا یدارا یمبریپ
روند. راه می جانیشوند و افلمی  نایگذارد. در کتاب اشعیا آمده که در روز خدا کوران بمی هوهی
راه  جانیشوند و افلمی نایکه با آمدن او کوران ب دیوگمی ییحیهم در جواب شاگردان  یس یع

 ...روندمی
آن را به   یس یبا خدا ـ که ع یس یاز وحدت وجود ع یخودآگاه نی: »اردیگمی  جهینت آدام

او حاکم است. در امثال پسر گمشده، گوسفند  مات یـ بر کالم و تعل ندکمی انیب قیزبان عهد عت
 یس یعمال قدرت خدا در برابر انسان را، عی مفقود شده، کارگران تاکستان... اِ گمشده، سکه

به نام خدا و از جانب او   شهیل هماسرائیبنی اءیکه انب ی. در حالهددخود ارائه می عملبا  وستهیپ
تنها  هوه،یوحدت آگاهانه با  نیاست. او خود را در ا یخود متک اریبه اخت یس یع ند،یگوسخن می

 حیرهبر شماست و آن هم مس  یکیفقط  د،یگوو می انددمی تیو رهبر انسان یمعلم و مرب
 :سدینومی آداماست....... 

  یمژده، نه فقط دستورات اخالق  نیاست. از ا  حیو خود مس  حیبشارت وجود مس  تیحیمس»
از آن منبعث  ز ین یدتیعق قیآورند، که حقادست میمفهوم خود را به یو مقررات اجتماع

گانه است  ای که خود را آشکار ساخته و او سه زنده یخدا کیکه  تیواقع نیشوند. امی
 نی( و همچنثی)تثل
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ما به کالم آخر در   یاستوار است، برا 1گانهسه  یکننده و خدای وح یبر خدا نید قیحقا

پدر در  کیکه  افتیقاطع  نانیی او اطموسیله باشد. جهان تازه بهمستتر می حیاعالم مس
وجود چون خود اوست به  تیرا که در ماه یپدر از ازل پسر نیبرد و اسر می آسمان به 

با ما هم   لهیالقُدُس وابسته است و به همان وسی روحُوسیله به   یآورده و با او در عشق ابد
بار در  نیاول ی برا ..است. حیمس امیپ یهسته مرکز ث،یباشد. درک تثلدر ارتباط می

که خدا   یخدا، مفهوم خلقت و نظام فتنایی جسم متولد شد و به وسیله  ثیتثل تیحیمس
مسئله  نیا قیو علل عم دیگرد وشنی خالق و مخلوق راز ازل طرح نموده بود و رابطه 

هبوط آدم رخ داد و مفهوم  چگونه بود و یبشر ضرور ییو رها یارائه شد که چرا رستگار
 ست؟«یچ بیانسان شدن خدا و مرگ او بر صل

 :سدینوکند می  یسازریز  زین  ی!! خود را با شواهد عملی!! و منطقیعقل  لیدال  نکهیا  یآدام برا
 کالم)  لوگوس  و  بوده  ـ انسان  او خدا  رایکرده ز  انیرا ب  قت یمطلق و تنها حق  قتیحق  یسیع»

گذشته از   مبرانیی علما و دانشمندان و پنموده است. همهمی راب یس زیاو را ن انسانی روح( خدا
کنند و رو می  حیبه مس   شیاز دوهزار سال پ  شیمردم امروز، ب  ونهایلیم  یاند، ولخاطرها محو شده

او به کتاب    امیدرک پ  یپرستند. ما برادارند و او را میمطلق گوش فرا می  قتیاو چون حق  امیبه پ
 .۲ش بسته است«و وجدان ما نق ریبلکه معرفت به او در ضم م،یندار اجیاحت لیدلو نوشته و 
استاد فلسفه در قرن  نیسازد. اما روشن می یرا برا یجالب تیبه استدالل آدام، واقع توجه

همان   ،یاجتماع  یمسائل زندگ  نیو مهمتر  ات یترین مشکالت حدهیچیاز پ  یکیاثبات    یبرا  ستمیب
 به شنوندگان ییروستا شیکش  کیکند که جامعه ارائه می نیو متفکر شمندانیرا به اند یلیدال

در  خیمطرح است که تار یفرد تیو هو تیدارد. شخصخود اظهار می یروستا یسایکل
درباره سرگذشت و  یخیشاهد معتبر تار نیمورد او و همراهانش کامالً سکوت کرده و کوچکتر

و  یالیخ تیشخص نیا یقرن پس از تولد فرض کی . در حدود ستیاو در دست ن تیموجود یحت
مراد خود، قصص و   فیتوص یجلوه دهند برا اءیاند او را برتر از انبکه خواسته یگروه ،یتیروا
ها را مورد نظر آنان بوده و نه آن ات یروا نیا سیاند که هرگز نه تقدآوری کردهرا جمع یات یروا
کوشد تا در وصف مراد خود می یدیم است هر مرمسل اند. دهیبخش  تیو الهام قاطع ینام وحبه
 .۳کند نیو تحس  لیدهد او را تجلمی اجازه لیجا که قدرت تفکر و تخآن

  اتیاز روا شیب خیچهار نوشته در طول تار یرساالت فراوان، به علل اجتماع نیا نیب از

 
1- deus trinus , deus revelans  2- Sein Wissen ist unser Gewissen 

 :دیگوچون موالنا در وصف مراد خود می یمتفکر موحد یحت ـ۳

 من  یسخن شمس من و خدا  ن یفاش بگفتم ا   من   یمن و مراد من درد من و دوا ریپ
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 یهیها پانوشته نیا اریبس یغالب قرار گرفت و پس از برخوردها تیمورد پسند اکثر روحان گرید 
 تیقاطع  یمدع  زین  انیراو  یکه حت  یالت یاثبات تخ  یشد. حال برا  یتیآن مراد روا  یحال فرضشرح

که عاشق مجذوب در وصف معشوق از غلو و اغراق معذور است ـ تصورات و ـ اند آن نبوده
صورت  یعلم ات یو حساستر از اثبات نظر قتریبه مراتب دق یستیباها میاثبات آن که ییادعاها

اثبات  شیناشناس دوهزار سال پ سندگانینو یو فرض انهیعام ات یبه اتکاء همان روا رد،یپذ
 ییگونه نارساهر دو هیچ  ،یحیمس  رندهیکننده و خواننده و پذشود!!. جالب است که استدالل می
به  اجیها احتگونه که آدام معترف است، آنهمان رایکنند، زاحساس نمی بیروش غر نیدر ا

 رشانیشده و با توارث و تلقین دائم چنان ضم  تیها بر وجدانشان تثبنقش  نیاستدالل ندارند، که ا
 یخارج لیها به دلآنان نامأنوس خواهد بود. آن یشود برا انیاگر ب نیاز ا ریکه غ رفتهیرنگ پذ

 عیوقا هیتوج ،یهای علمهیو فرض ات یدر باطنشان خانه کرده است. نظر لیکه دل ،ندارند اجیاحت
باران، باد، جوشش آب و  ،ی. نور، حرکت، انرژ میکنها را احساس میاست که ما آن یو حوادث

 یچگونگ  حیتشر  یمختلف فقط برا  ات یطرح نظر  مود آن... همه قابل احساس است وو جُ  النیَسَ
همه گونه تجارب با تعقل و تفکر و منطق توأم  ات ینظر نیست. در اثبات اهادهیپد نیا دادیرو

 رشیمورد پذ  هینام فرضها بهباز هم آن  یو تجرب  یعقل  یهاکوشش  نیی اشود و با وجود همهمی
افراد و  یو اخالق یاجتماع یدر زندگ ات ینظر نیصحت و سقم ا ی. از طرفرندیگموقت قرار می

 .ندارد یریگونه تأثآنان هیچ یعمل یبرخوردها
 1انداثر را داشته نیمتریمردم جامعه عظ ات یبا وجود آنکه در ح یو معتقدات مذهب ات ینظر

اعتقادات با مردم   نیا  رایمورد لزوم نبوده است، ز  یمنطق  لیگونه دلها هیچآن  رشیپذ  ایرد    یبرا
با   میاست که خدا، خالق جهان عظ یمدع سایمورد کل نی اند. به عنوان مثال در همزاده شده

آمده و بعد هم کشته شده، از  نیانسان از آسمان!! به زم کیصورت ستاره... به اردیلیم نهزارا
 یبرا  سایکل  لیر تخت پدرش نشسته است؟!! حال دلگور برخاسته و به آسمان صعود کرده در کنا

 یماتهُّوَو َت الت یتخ ست؟ی( چویتیمی)اولتراپر ییو ماوراء ابتدا هیپانامعقول و بی یادعا نیا

  

 
جهان از سقراط و ارسطو و افالطون تا هگل و کانت و...  شمندانیو فالسفه و اند نیدانشمندان به متفکر ـ۱

  انه یکه چند نامه عام یدانند، در حالهای جوامع متمدن می ها را سازنده افکار انسانکنند و آنافتخار می 
چند جمله   یاز آنان حت یکه برخ  یونیها... و روحانربی ان،یگفتار مغان، مال ایبه نام پاولوس و  یدوزمهیخ

کانت   ا یافالطون  اتیاز نظر ش یکردند، صدها برابر بادا نمی  یخود را به درست یزبان مادر اتیاز ادب حیصح
 اند.گذاشته  یبه جا ریجوامع تأث یدر زندگ
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از    یهای متضاداند و گفتهکرده  تیروا  یالیخ  یتیشخص  یعنوان معجزات برابه  یعامیگروه  که
 .ستیوجودشان ن یبرا یخیشاهد تار نیکوچکتر یکه گاه یهای ناشناسندهیگو
 

 اریو اخت یو پاداش، بهشت و جهنم، آزاد فریـ ک د

 :گرفت جهینت نیتوان چنمی دیکه تاکنون مطرح گرد یمطالب از
 لیهمزمان است. آن روز در صوراسراف حیبا ظهور مس  یروز داور تیحیدر کانن مس  ـ۱

  یشوند و دادگاه عدل اله. زندگان متحول میزندیخردگان از گور برمیی مُشود و همه می دهیدم
 .گرددبرپا می حیمس  یبه داور
بهشت. به کوکارانیشوند و نگنهکاران و بدکاران به جهنم روانه می امتیـ در روز ق۲

د و بدکاران به کننو حکومت خداوند شرکت می یو در پادشاه ابندیمی یابد ات یح کوکارانین
 ی. درباره بهشت شرح1(۴۱/۲۵ـ  ۴۶  یشوند )متآماده شده ،گرفتار می  سیابل  یکه برا  یآتش ابد

در  زیبار نک ی و ( ۳٫۱۲ ۲است )قر دهیی سوم آسمان نامداده نشده است، پاولوس آن را در طبقه
(. در نامه اول تسالونیکیان پاولوس آخرالزمان ۴۳/۲۳شود )می یانجیل لوقا به فردوس اشاره کل

 :کندمی هیتوج نیرا چن
که از ما تا روز آمدن خداوند زنده   ی. آن کسانمییگورا به حکم خدا به شما می  نیا اما»

  ریشود و اممانند زودتر از مردگان صعود نخواهند کرد. پس آنگاه که فرمان صادر میمی
خواهد آمد.   ریخود خدا از آسمان به ز  د،یآخدا به صدا در می  پوریدهد و شفرشتگان ندا می 

که هنوز   یآن کسان اند برخواهند خاست سپس، مرده حیبه مس مانیدر ا که یاول، کسان
اند( همراه آنان در ابرها باال برده خواهند شد تا با خدا مالقات اند )زنده ماندهجا ماندهبه 

  .۱۵/۴-۱۷ماند«.  میزنده نزدخدا خواه شهیکنند و سپس ما هم

آن دوران    انیحیمُعَرّف تصور مس   ینشده ول  رفتهیی پطروس که در کانن پذر رساله مکاشفهد
از  ییمورد بحث قرار گرفته است. در جهنم رودها لیمسئله به تفص نیاز بهشت و جهنم است، ا

  کهوجود دارد  ییچالهااهید. سرَبَآتش گناهکاران را در خود فرو می یایدارد، در انیآتش جر
 انیفن جرهایی که خون و کثافت و فضله متع. مکانزندگها خطاکاران را میدر آن  فیکث  یکرمها

از آتش جوشان که کفار را در خود   ییکنند. باتالقهاها فرو میگناهکار را تاگلو در آن دارد و زنان
مأمور شکنجه به عذاب دادن مشغولند. بر گردن  وانِیفاریت و دکشند... و همه جا عَفرو می

  خیاز  ییایگناهکاران را در در زین یو گاه نندکمی زانیآتش آو یرهایخطاکاران زنج

 
 .۴۸/۹ گردد. مرقسو آتش خاموش نمی  ردیمنمی شانیرم اکه کِدر جایی  ـ۱
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. از بهشت چهار رود  1احساس درد و رنج کنند شتریزنند تا ببرند و بر بدنشان خراش میمی فرو 

گناه، رود سوم از شراب کودکان بی یبرا ریاز ش یکی ها،ینب یاز عسل برا یکیاست،  یجار
برپا   یبهشت محراب  نیی مؤمنین. جالب آنکه در اهمه  یرود از روغن برا  نیو چهارم  وخیش  یبرا

 .و نواختن عود مشغول است ینّغَدر کنار آن به َت داوداست و 
قائل  یخاص ازیامت افتهی دیتعم یگناهکار، ول انیحیارواح مس  یاز رساالت برا یبرخ در

مکان را  نیکنند. اجهنم توقف می کیشوند، بلکه نزدها به جهنم داخل نمیشوند. آنمی
و دادن صدقه و خواندن دعا مورد   سایخطاکاران با وساطت کل نیا اند. دهیجهنم نام شخوانیپ

وجود دارد، که با به صدا درآوردن   ۲نام روز ارواحبه  یکاتولیکها روز  نیرند. در بیگبخشش قرار می
جهنم  ی. اما از طرف۳شوندآزاد می شخوانیپ نیبستگانشان از ا یارواح با دعا سایکلی هازنگ

شود و که به خداوند پدر نسبت داده می یتقَفَبا عدالت و رحم و شَ یسوزان و عذاب ابد
ین جهت وجود شکنجه و عذاب هم. بهستیدانند، سازگار نرحمت می نیر اِشبَ مسیح را مُعیسی

 نیاز معترض یکی گنسیقرار گرفت. اور سایکل نیاعتراض متفکر وردم تیحیمس  یاز ابتدا یابد
 یبود و اعالم کرد، باألخره همه مردم بخشوده شده و هارمون  یانیبه این اصل، معتقد به رحمت پا

کرده   هیتک  یدرباره عذاب ابد  دیبه اشارات عهد جد  سایکل  یول  ،۴دیبرقرار خواهد گرد  یو هماهنگ
فض و به رَ گنسیاور روانیکه پو آن را منحرف خواند تا جایی ردمخالفت ک هینظر نیو با ا

 .دندیانحراف متهم گرد
شمارد. کپگن می  تیرا الزمه الوه  یوابسته به آن جهنم ابد  تیو روحان  سایکل  زیامروز ن  یحت

 کیتواند خداوند، نمی یکرد: »در کنار سلطنت ابدکه اظهار می ۵ویایردبِ کالین دهیعق یدر نف
 سمیس ی: تنها کاتولسدینووجود داشته باشد«، او را گمراه خوانده و می یو جهنم یطانیش تیابد

ها را پروتستان یانیو پااعتقاد به نجات قاطع  میتوانرا درک کند. ما نه می قتیتوانسته است حق
  و –را درک کرد  هینظر نیو خودپسندانه ا یخود مدار یمبنا یتوان به آسانمی رایـ ز میریبپذ
است   یکاف  که  میرا تابع اراده انسان بدان  امتیروز ق  یهم صدا شده و داور  ویایردبا بِ  میتوانمی  نه
  بر

 
منعکس    زیهای آن دوران نی و نقاش  ات یکامالً منطبق و در ادب  اتیروا  ن یاز جهنم با ا  یتصورات قرون وسط ـ۱

 .شده است
2- Aller Seelentag (All Souls Doly) 

 . هددمی  دینو یزندگ ن یرا در هم زی( رستاخ۵)ـ/  انیپاولوس در افسس ـ۳
در   گنسیاور یانیرحمت پا هینظر. ز«ی»دوباره برقرار ساختن همه چApokatastasis  سیـ آپوکاتاستاز۴

 .به طور قاطع مردود و منحرف شناخته شد ۵۳۵ لیکنس
5- Nikola Berdiajew 
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نجات خود را با هراس و   دیشود. »ما با کویمجدداً خوب و ن ز یخداوند منتقل گردد و همه چ اراده
مطلق خداوند است که به او   یآزاد نی. ادیگوآنگونه که پاولوس می م«یاضطراب تحقق بخش 

حلقه تفکر   نیدر ا  ی: ضرورت عقلردیگمی  جهیرا اعمال کند... کپگن نت  یدهد لعنت ابداجازه می
 .1کند دارد درک می ییو دانا تیکالم معتبر است: آنکه قابل نیعرصه فقط ا نیندارد. در ا هرا

  امت یآخرت و ق یبرا انیلیاسرائ ن یشد که د هیمشروحاً توج هود ی نیدر د یقیکتاب تحق در
 ریتحت تأث  د،یپس از تبع  یمدت   انیهودیکرده است و  ارائه نمی  یروشن  انیو پاداش ب  فریک  یو حت

به این اعتقادات  ،یخانمانحاصل از اسارت و بی یِدیو ناام أسیغلبه بر  یو برا انیپارس نید
قدرت  دیبا نجات و تجد امتیفشار، آخرت و ق ریقوم پراکنده و ز نیا یاند. براکرده دایپتوجه 

مردگان و آغاز  زیموجود و رستاخ جهانِ انیو روشن به پا حی. اشارات صردیگردآنان توأم می
به ظهور   دیام  نی. امینکمشاهده می  تیحیبه ظهور مس   کیرا، ما فقط در رساالت نزد  نینو  یات یح

  هود یو نجات قوم  ییکه رهاـ داشت  یو مل یصورت قوم یکیدو جنبه بود،  یدارا نینودوران 
گرفت مورد نظر قرار می  یانجه  یتحول  یگریو در دـ  کرد  را مطرح می  میو تجدید عظمت اورشل

و پاداش برقرار  فریشد ـ وکبرپا می یو حسابرس یـ که مردگان از گور برخاسته و دادگاه داور
 ،یصورت شاهتوأم بود که به   هوهی  حِیهمان مس   ای  یمنج  کیدوران اغلب با ظهور    نی. ادیگردمی

  یابد یخاستند و زندگآنان برمی لیبه طف زیمردم جهان ن گریساخت و درا متشکل می انیهودی
 یخبرمطلق و بی یفَنا یول ،یمرگ ابد نیماندند. امی یو گناهکاران در مرگ ابد افتندیمی

کردند. دوران می  میتقس   ۲خصوص سرنوشت جهان را به دو دوران »ائن«به  یونانی  انیهودینبود.  
  ی ایو خداپرستان در عذابند )دن زگارانیشر و ضد خدا حاکمند و پره یروهایکه در آن ن یفان

گردد برقرار می  ینابود شده و حکومت خدا و عدالت اله  یکه در آن بشر به کل  ی( و ائن ابدیکنون
متأثر شده بود در  اریبس  انیپارس نیکه از د دهیعق نی. اندیزتا ابد سعادتمند می کانیو همه ن

 .به خود گرفت یحیو شکل مس  دیگردبرداشت مسیحیت حفظ 
 وجهچیهشود و بهی مردگان سخن گفته میهمه زیاز رستاخ یهمگون به روشن لیاناج در

  

 
حدّ   ن یدرک نظرات خود را تا ا تیهمه اختالف برپا کند و قابل نیا نیمؤمن نیاست در ب لیچرا خدا ما ـ۱

ها  کپگن   یبه جان هم افتند و سرگردان و گمراه شوند؟ خدا ن یتا چن د یاراده عطا نماهای بی متفاوت به انسان 
 یحت یاست ول شیخو دگانها است ـ طالب هراس و اضطراب و وحشت بنـ که مخلوق افکار محبوس آن 

و مبارزه فرق و مذاهب مختلف نمونه    یدائم. اختالف  ابندیدست    تی ها به هداآن  ستین  لی ما  زیحالت ن  نیدر ا
 .سراسر جهان است  نیاغلب مؤمن یگمراه

2- Aeon 
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است  یکوکاریو ن یکیفقط ن زین ی. شرط رستگارستیمردگان ن زیشرط رستاخ حیبه مس  مانیا 
 لی. در انجابندیمی یابد ات یبه مسیح ح شود که تنها مؤمنینِنمی دیاناجیل تأک نیو در سراسر ا

 میشود. همه مردم جهان به دو گروه گوسفندان و بزها تقس می  حیبه صراحت تشر  یروز داور  یمت
اسیران و دربندان و گرسنگان... ترحم   ان،یعر  که به غربا، مستمندانِ  کانندی. گوسفندان نندشومی

های ملعون و شرورند است. بزها انسان یاند و بهره آنان در آن جهان شرکت در قلمرو الهکرده
  گرید ی(. در جا۴۱/۲۵ـ ۴۶خواهد شد ) یآنان آتش ابد فریاند و کعمل کرده کانیکه خالف ن
هرکس بر و به  دیآبا فرشتگان می شود »پسر انسان در جالل پدر خود همراهمی  دیصریحاً تأک

 یشود. حتمی  انیب ۴۹/۱۳در    گریاصل به زبان د  نی(، هم۲۷/۱۶)  هد«دطبق اعمالش پاداش می
(. ۳۲/۱۲آمرزش او امکان دارد ) دیبگو یپسر انسان سخن هیهرکس علآمده است که  یی در جا

 ،یشود »نه هرکس که مرا ربمی دیتأک یس ی( از زبان ع۲۱/۷ـ ۲۳) ی( و مت۲۵/۱۳ـ ۲۷در لوقا )
 یوارد خواهد شد، بلکه آنکس که اراده پدر آسمان  یخواند به قلمرو الهاستاد( می  ایخداوندگار  )  یرب

 ،م؟یما به نام تو نبوت نکرد ایآ ،یرب ،یدر آن روز خواهند گفت: رب یارید. بس مرا به انجام رسانَ
 اً . آنگاه صریحم؟یارائه نکرد  یارینام تو معجزات بس   و به  میرا اخراج ننمود  وانیبا ذکر نامت د  ایآ

 «.بدکاران یا دیشناسم از من دور شوخواهم گفت من هرگز شما را نمی شانیبه ا
است و بس.  یرستگار یبرا صیتشخ زانیم یو بدکار یکوکاریاشارات ن نیتمام ا در

  دیداند. نبامی حیبه مس  مانیرا ا یرستگار یکه پاولوس شرط اصل میدیبرداشت، د نیبرخالف ا
به او را شرط  مانیمسئله پرداخته، ا نیبه طرح ا یس یتصور کرد که چون پاولوس پس از ع

اصل را   نیاند و ااناجیل، پس از پاولوس شکل گرفته میدی قرار داده است. چنانکه د یرستگار
 اند.رفتهینپذ

و   فریهمگون، ک لی جالب است. در اناج اریبس  تیحیو بدکار در کانن مس  کوکارین هیتوج ـ۳
عامل آمرزش  نیبدون انتظار عوض، مهمتر یکیشود و نمی نییعمل افراد تع هیپاداش بر پا

از  کانیـ که ن یو قسمت ازل ریرساالت از تقد نی(. در ا۱/۵ـ ۱۲ ی، مت۴۰/۶ـ ۴۹باشد )لوقا می
 . ۳/۱۳-۵ ... لوقاافتیتوبه کرد و متحول شد تا نجات  دی. باستین سخنی –اند شده نییتع شیپ

است که   یآن کس  ک یگردد. از نظر او نمطرح می یگرید هیهای پاولوس نظردر نامه اما
شده، پس   دهیخدا برگز  یاز تولد از سو  شیپ  ی فرد  نیچن  یآورد ول  مانیرا بپرستد و به او ا  یس یع

حال   نیدر ا ار،یو اخت یشود. آزاد دهییخوب زا دیهرکس باو  ستیدر دست ما ن یو بد یخوب
 دینمامی   دیهای گوناگون تأکهای خود به صورت برداشت را در نامه  نی. پاولوس استم اهُّوَفقط َت
که پاسخ او  میدیو د میکرد انیدر شرح افکار پاولوس چند نمونه از اشارات او را ب شتریپ زیو ما ن

  به
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کوزه از  ای. آیهدکه خدا را مورد پرسش قرار می یستیآدم تو ک یآن است که »ا گرانید رادیا
 :سدینوفصل او می  نی(. در هم۲۰/۹  انی)روم  ؟«یپرسد که چرا مرا به این شکل ساختگر میکوزه

هرکه  : به دیگومی ی موسخدا به  را،یانصاف است؟ هرگز. زخدا بی  مییبگو م؟ ییپس چه بگو»
خواهم نمود.   یدلسوز  می نما یهرکه بخواهم دلسوز بخواهم رحم کنم رحم خواهم کرد و به

است که رحمت  ییاخدندارد بلکه بسته به یهای انسان بستگها و کوششخواستهبه  نیبنابرا
ی تو  تا به وسیله  ختمیهمین قصد تو را برانگشود: به فرعون گفته می . در کتاب بهدینمامی 

هرکه خواهد رحمت  . پس او به ابدیرا ارائه دهم و نامم در سراسر جهان انتشار  شیقدرت خو

   ۱۴/۹ـ ۱۸ 1د.« سازباشد )چون فرعون( سرسخت می  ل یو هرکه را ما هددمی 

است   یموجب رستگار یکوکاریو ن  یکیفقط ن  یسیع  مات یبر طبق تعل  لیکه در اناج  میدید
طور قاطع مورد بحث قرار گرفته و به لیاصل به تفص نیا زین عقوب یی خصوص در نامهو به

  ی( ول۱۴/۲ـ۲۶خصوص  اظهارنظر شده است )به  لیپاولوس و موافق با برداشت اناج  هیخالف نظر
 یاصلی هیپا مانیو ا افتینفوذ  سایبود در کل تیچون نظر پاولوس به نفع روحان ن،یبا وجود ا

 . ۲دیاعالم گرد یرستگار
اند ـ نموده رشیبُرده و ملقب به کبنام یحیمس  نیمقدس ـ که او را از متفکر نوسیآوگوست

: »روح انسان و درک سدینودهد. او میبرداشت پاولوس معتقدات خود را شکل می نیهم هیبر پا
  ترین دانشمندان قادر بهشیاندارواح و ژرف نیبزرگتر یاست حت ریپذبیو آس فیضع اریاو بس 

 
نازل کرده و   انیو او بتواند بال بر مصر ردیکند تا فرمان خدا را نپذبا قصد، دل فرعون را سخت می هوهی ـ۱

فرعون   یسرکش  قتیمراجعه شود(. درحق  هودی  نی در د  یقیارائه دهد )به کتاب تحق  انیرا به جهان  شیقدرت خو
  ی و انتشار نامش در جهان مسبب اصل  ودارائه قدرت خ  یبرا  هوهی  یگردد، بلکه خودخواه موجب نزول بال نمی

های  ش ینما  نگونهیبه ا  ساستیکل  تیی ذهن مخدوش پاولوس و روحانکه ساخته   ی است. فقط موجود محدود
 کند، نه خالق متعال دل خوش می  انهیعام

  د مورد بحث قرار خواه  هیهای فراوان گشت که در آتبتیموجب مص   دهیعق  نیاز ا  زیهای فسادانگیریگـ بهره۲
است رحمت عطا کرده    لیپرسند که اگر خدا به هرکه ما نوابغ بزرگ! از خود نمی   نیا  گرید  یگرفت. اما از سو

 انیرسوالن و مرب  فهیو وظ  ست؟یچ  یبرا  اءیانب  ماتیو رستگاران خواهد ساخت پس تعل  نیو او را در شمار مؤمن
گردد. نمی  لینا ضیبدون رحمت و اراده خدا به این ف زیاست و مؤمن ن یکین ه یپا مانیباشد؟ اچه می  یبرا

و  یواقع تیشخص  سیاست که به ابل یافتخار تیحیمس ی: »براسدینوکاره است؟ کپگن می چه  سی پس ابل
پرسش که چرا   نی . او در پاسخ است«ین یرینمونه و نظ یدارا قیدر عهد عت  میی عظحادثه   نیداده ا یخیتار
شرور    عتیطب  جه ی: »او درنتدیگوگردد می می   دیی خدا خلق شده است به قلمرو ظلمت تبعکه به وسیله   طانیش

 طانیش  قیدر نظر گرفته شده است. به این طر  طانیش  ریتحول و تنو  یبرا  فریبرد و کلذت می   یکیخود از تار
است؟ و چرا او را به جان افراد    دهیرا شرور آفر  طانیکند«. چرا خدا شعمال قدرت می صورت قدرت خدا اِبه  زین
کوشد خود  می  یکه حت یطانیکند و موجب سقوط آنان گردد؟ ش تی هدا ی ها را به شر و بدانداخته تا آن  شرب

 ...برد؟ها لذت می خدا از گمراه شدن انسان ا یخدا را گمراه سازد؟ آ
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 م،یابی یدسترس قتیبه کمک استدالل و تفکر به حق میتوان. ما هرگز نمیستندین قتیحق کدر 
وسیله رحمت و فقط به زین مانیا نیدهد. اسوق می قتیاست که ما را به حق مانیبلکه فقط ا

است.  حیمس  زین یاله اریقابل اعتماد و صاحب اخت تی. تنها شخص1گرددحاصل می یقدرت اله

بوده  زیچشم محدود انسان هم قابل تم یکه برا یکه با معجزات و کرامات ستفقط و فقط او
آورد و اوامرش را اطاعت کرد.    مان یبه او ا  د یاست که با  یکرده، او تنها وجود  ت یرا تثباعتبار خود  

پس از مرگ  یابد یایو در دن میآور مانیچون و چرا ابی دیبا م،یندار یما اکنون چون آمادگ
گونه که . در آن حال همان میآگاه شو قتیراه به حق نیو از ا میکنو درک اهدهمش  میتوانمی
  قت یآنکه حق یخواهد شد. برا مانیا نیجانش  زین قت یمرگ را خواهد گرفت، حق یجا یناپذیرفَنا
خدا صدها هزار سال در حالت اختفا بود!( پسر   ای  قتیاز حالت اختفا و کمون خارج شود، )حق  یابد

مرگ و  ح،یوسیله مس . خداوند به۲ما را بر شخص خود استوار سازد  مانیآمد تا ا  انخدا به این جه
  شقدم یخود را از دست دهد. بدون آنکه خود خدا پ تیابد نکهیما را به خود گرفت بدون ا یفَنا

 تیخود ابد  زیشد و با مرگ و رستاخو مثل ما نمی  افتینمی  وندیبا ما پ  یوجود ابد  کیشد و  نمی
 تیدر قلمرو ابد  میانستتوخود نمی   یبه خود  م،یشدنمی  تیهدا  تیکرد و ما با او به ابدرا آغاز نمی

به او وابسته است چون فقط رحمت اوست که   زیبه این اولواالمر ن افتنی. اما دست میگرد وارد
 !!«.مشخص شده است شیاز پ زیرحمت ن نیدهد و ااو سوق می یما را به سو

مقام  شدم اگر  : »در واقع من به انجیل معتقد نمیسدینومقدمه می  نیبا وجود ا  نوسیآوگوست
 حیمس  نیجانش  سایسخن کل نیساخت« و با امرا به آن متوجه نمی کیکاتول یسایمعتبر کل

داشته  یتواند نقش نمی زین سایشده، پس کل نییتع شیاو از پ مانیآورد ا ادیشود، بدون آنکه بمی
گونه گردد و همانمُبَّدل می یحیمس  دهیبه جامعه برگز هودی دهیبرداشت قوم برگز نیا باباشد. 

رحمت   یرا خداوند برا  یکند، فقط اندکمی  حیخود تشر  در کتاب »شهر خدا«یِ  نوسیکه آوگوست
 ریـ بدون تقص  هنددمی  لیمردم جهان را تشک  تیکه اکثرـ  افراد بشر    گریو د  ندیگزیبرم  شیاز پ

و سپس   ندیآفراراده را شرور میبیهای  . خدا انسانردندگگرفتار می  ی و گناه به جهنم و عذاب ابد
  ها راآن

 
گروه   کی ایو  تیمل کیچرا خداوند تمام مردم جهان را از لطف و رحمت خود محروم ساخته و فقط به  ـ۱
فرقه    کیفقط    زین  انیحیهمه مس  نیگردند؟ در ب  ینظر دوخته است تا نسل در نسل مشمول رحمت اله  یلیقل

ها شده است.  آن  بینص   ندشده خداو   نیی تع  شیگردد که رحمت از پ  یتواند مدع صدها فرقه مختلف، می   ن یاز ب
و فقط به این علت   یگناه شخص سبب و بیبی  دیداشتند؟ و چرا با یچه گناه  گریانسان محروم د  اردهایلیم ایآ

 سوزند؟  در آتش جهنم ب د،یرحمت عطا نما زیها نکه خدا نخواسته به آن 
پسر خود را به   شتدا یکرده بود پس چه لزوم نیی رستگار شدگان را تع شیاگر خدا از پ ستیـ مشخص ن۲

  را برپا دارد؟ یشینما نیجهان فرستاده و چن



357 
 

دیاصول عقا  

 :سدیوناصل موهوم می نیدرباره ا اسپرسیسازد!! عذاب دچار می به
 تیحیداشته، تاکنون در معتقدات مس انیوحشتناک ب یول ،یعال هاتیپاولوس با تشب آنچه»

  ی ازل ریاراده انسان و وجود تقد یعدم آزاد نیا نوسیاعتبار خود را حفظ کرده است. آوگوست
توسط   اقیبا شور و اشت ماتیتعل نیو درباره آن تفکر نموده است. ا رفتهیخداوند را عمیقاً پذ

اعتقاد    نیمعتقدات کالون قرار گرفت... ا  یی مرکزدر هسته  یصورت جزمد شد و به یلوتر تجد
  نیاوست. سرنوشت انسان در ا جادیاز ا شیانسان پ ک ی یابد  یرستگار  ای به ملعون شدن 

 نیرحمت او ارتباط دارد که از ا ایبلکه به خشم خداوند و  ست،یبرداشت وابسته به خود او ن
کند تا او هم  انسان مورد محبت خود را خلق و به او توجه می ای  وسازد ملعون می  کیفرد 

 .1« بتواند به خدا متوجه گردد

  چیو ه یکوتاه، فان  اتیح نیجهان و ا نیمرگ است ا ی آن سو اتیدر ح ی ابد یرستگار »
ی رحمت خداوند  باشد که به وسیله  تیبه ابد د یانسان با قیی توجه و مراقبت عماست. همه 

انسان   یسازد. آزادآلودش او را از آن محروم می به انتخاب خشم ایشود و انسان می  بینص
ها  ده ینه انسان خدا را. برگز ندیگزا برمی خداوند است. خدا انسان ر دست مقوله در  نیبنابر ا

خدا به    دیبه او متوجه شود. ابتدا با  ای  دیتواند خدا را بجونمی   یخود حتبهرستگارانند. انسان خود 
 .۲آورده باشد تا او هم به خدا رو کند« یاو رو

ی فکر کردن، نه  وسیله هست. من نه به  زی ن یگریمشخصه د کی یدارا تیحیالهام مس»
خواهد شد که رحمت    ی کس  ب ینص  مان یا  نیآورم. ا  مان یا  ی توانم به وحتجربه و نه خواستن می 

  د،یخود با او در تماس آ   ریتواند خدا را جستجو کند و از مسخدا شامل حال او گردد. انسان نمی 
آنکه به   ی فرد انسان برا ر... ههددقرار می  تیمورد عنا ند یگزرا که بر می  ی بلکه خداوند انسان

  مان یشود که ااز او خواسته می  ن،یبا وجود ا ی د به رحمت خدا محتاج است ول رَ آوَ مانیا یوح
خداوند    یاراده الهام   یکار است، چون او درون خود را به رو  خطا  اورد ین  مان ید، پس اگر او ارَآوَ

شود.  می  لدّبَمُ اوتقض  زانیبه او رسد به م ام یپ نیکه ا ی هر فرد یبرا  ی . وح!بسته است
 حال خواست خدا است«. نیرحمت خدا در ع

  ی طانیخواهد با شها می باز هم از آن   یهای ملعون خلق کرده است، ولخدا در خشم خود انسان»
کند که بدون اراده او شر  و اراده خداوند حکم می  ریکه خود خداوند آفریده مخالفت کنند. تقد

[  زی]ن حیمس ی...ک یاست که ن ی قدر ضرورن ا . پس به اراده خدا، شر همدیایوجود ن ی عدالتو بی 
  «.داشتبدون »یودا« وجود نمی 

 
سازد و هنگام لطف او را به رحمت خود  در کتاب مقدس، خداوند در حال خشم بشر را به عذاب دچار می  ـ۱

  هودی  نیدر د  یقیگردد. به کتاب تحقمی  انیب  یگریهای پاولوس به زبان دبرداشت در نامه   نیکند. امسرور می
 مراجعه شود.  

شود تا مطالب از زبان  بازگو می  ساستیکل ترامو مورد اح ریاز فالسفه شه یکیکه  اسپرسیهای ـ برداشت۲
 .گردد یآن نقد و بررس تی و روحان یحیکنندگان تمدن مسن یتحس
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نمود.  غیتبل کیکاتول یسایرا دنبال کردند که کلای هیکالون پروتستان همان نظر و لوتر 
و معتقد بودند که رحمت و لعنت خداوند   دندیگرد یخداوند متک یازل ریقاطعانه به تقد زیها نآن
  تیچون و چرا تحت اراده و قدرت خداوند شخصخوب، بی ا یمشخص شده و انسان بد  شیاز پ

 .داشته است یخدا جا نشیل در گزاَزَ که از  یتیاست، شخص افتهی
 هیتوج  سایرا وابسته به رحمت خدا و وساطت کل  مانیو ا  دییرا تأ  نوسیآوگوست  هینظر  زین  آدام

ایم اوردهیدست نبه یبافه و فلسفهفقُی تعقل و َترا به وسیله شیخو نی: ما دسدینوو می ندکمی
 سایمرتبط ساخته و مشمول رحمت نموده است. کل  حیاست که ما را با مس   سایما کل  مادرِ  نیبلکه ا

و از  افتهی یو کتاب مقدس تجل دیاست که عهد جد سایفقط به وسیله کل است و حیبدن مس 
 کی  حیمن به مس   مانیمن و ا  نی. »دندکمی  دایجاودان پ  ات یشود و حرساله خارج می  کیشکل  

ی شواهد باشد که من به وسیلههم نمی  یگیری عقلنتیجه کی و مولود  ستین یعیمعرفت طب
 یدارا  شتریمن ب  دهیدست آورده باشم. عقبه  یخیو تار  یفلسف  لیشده با دال  یرسازیز  قابل اثباتِ 

 نیکه متعلق به این زم  عهیالطبکامالً مافوقای  زهیباشد. انگمافوق ادراک می  یعقل  ریعنصر غ  کی
کننده است«. آدام  دهنده و مشخص زیآن واقعاً تم ماوراءُالطبیعه بودن نیو هم ستیو علوم آن ن

آشنا ساخت،   مانیبه ا  ستین  حیرا که مؤمن به مس   یتوان کس ن پرسش که چگونه مییدر پاسخ ا
است که آن   یصورت خارج  کی  ی»شهود« دارا  نی: ادیگوالهام گرفته و می  1ناسیاز توماس آکو

شهود و معرفت  انیاصل و بن قتیکه در حق یصورت درون کیاست و  حیهمان معجزات مس
 دهیو عق مانیا زهیانگهیآن را اساس و پا ناسیباشد و آن همان عامل است که توماس آکومی
رحمت را شامل  نیخداوند است که مستقیماً ا نیو فقط به رحمت خدا وابسته دانسته و ا دهینام

 :سدینوسازد. آدام میافراد می
زنده و امواج عشق و مهر و رحمت اوست که روح مرا لمس کرده    یخدا  تنها خودِ  وستهیپ»

وجود نخواهد    زین  حیمحکم به مس  مان یالقُدُس ا. بدون روحُدیگشامی   مانیو ا  اعتقادی  و برا
 داشت«.  

که مهر و محبت نجات شود »هنگامیعطا می  دیی تعماز زبان پاولوس رحمت خدا به وسیله
که ما  ییکوینجات به خاطر اعمال ن نیما« آشکار شد، او ما را نجات داد. اما ا ی دهنده »خدا

القُدُس به ما تولد بود که به وسیله آن روحُ  یینبود، بلکه به سبب رحمت او، از راه شستشو  میکرد
  . ۴/۳ـ۵. تیطوس ۲د«یتازه بخش  ات یتازه و ح

 
 .  ایتالیا زدهمیمعروف قرن س اتیاله میو حک لسوفیف  Thomas Aquinasـ۱
  دوهزار سال در طرح رحمت خدا قرار   نیکه در ا  یمردم  اردهایلیگناه م  ستیتلقینات معلوم ن  نیا  رشیـ با پذ۲

 ... 
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 اتینه از ادب  حیمس من به  مانیمنبع ا  گریوصف د  نیکه: »با ا  ابدیدست می  جهیبه این نت  دامآ
و  ریو تفس  رینه تعب ،یلیو انج یو نه نقد ادب لیشده اناج ریو نه کلمات تحر ردیگسرچشمه می

علل  دیگومی زین ناسیآنگونه که توماس آکو نهای. همه اسایکل یخینه ظواهر و آثار تار یحت
. توماس 1د«یخدا بگشا  افتیدر  یکننده است. فقط خدا خود قادر است دل مرا براکیتحر  یخارج

کرد و می هیرا مشروع توج یطرز تفکر، بردگ نیکند در اثر همکه آدام به او اتکاء می ناسیآکو
و عادالنه  دینظام مف نیا زین یدانست و معتقد بود که از نظر اجتماعگناه آدم می جهیآن را نت
برداشت  نی!. هم!آزاد باشند و بتوانند از آن دفاع کنند گرانیکار کنند تا د دیبا یگروه رایاست ز

ها خود ارباب ـ از اسقف یاریبشناسد و بس  تیرا به رسم یموجب شده بود که پاولوس بردگ
 .۲داری کنندفئودال گردند و برده

مرگ بردگان نظر داشت و به   یرنوشت آن سوفقط به س تیحی: »مس سدینومی نکنیو
  دییتأ  یکه حت  مییرا تحمل کرد، اگر نگو  یاعتنا بود لذا تا قرن نوزدهم بردگآنان بی  ینیزم  یزندگ

جا که جرأت و قدرت داشت با تا آن  سایطوری که عموم آگاهند کل: »بهسدینونمود«. راسل می
 یعدالت اقتصاد یکرد و امروز هم فقط با چند استثنا، همه جا با برقرارمی ارزهمب یلغو بردگ

 :سدینوانسان می اریو عدم اخت یدگیدرباره برگز نگزالندی. کند«کمخالفت می
موضوع    نیا  قتینوع وجود ندارد و درحق  ایتحول فرد    ی برا  ییمسیحیت، جا  کلیسایِ  علم الهیاتِ  در»

 مصلوب شدن  ای را، یندارد ز یفرد تحول مفهوم ی. برا۳شودقابل تکفیر و لعن شمرده می 

 
القُدُس آنان  که روحُ   وانیتر از حپست  و آدمکشِ  یجان  ونهایلیو م  ست؟یچ  دند،یو از ازل محروم گرد  نگرفتند...  

چرا در طرح خدا   اند،ده یرا به خاک و خون کش ایدن تیحیو به نام مساند افته ی دیرا لمس کرده و غسل تعم
همه ظروف کج و معوج   نیا رکوزه گ لی آنان است؟ به چه دل اتیمسئول جنا یاند و چه کسمنظور شده 

  کند؟  مبتال می  بتیرا به مص  یسازد و جهانمی

 
وجود   یو حت ستیچ یکند برامی  تیروا لی که انج یی حوادثو همه ونیابالغ بشارت حوار ستنی معلوم ۔۱
 گردد. ثمر میبی  یبه کل هی توج نیدر ا زین سایکل
که پاولوس در اصل به لغو   ردیگمی  جهینت مانهای پاولوس درباره غال از گفته  ناسی. جالب است که آکو۲

 زین سایبزرگان کل دییمورد تا یحت ناسیآکو هینظر نیسخن او را درک نکرده اند!! ا ینظر داشته، ول یبردگ
کامالً   رد،یگقرار می  ناسیکه مورد استناد آکو یتی( توجه شود، روا۱/۴و  ۲۲/۳) انیباشد. اگر به کولسنمی

 کند. او را مطرح می  هیعکس نظر
چند هزار   ی معرفت انسان را در ط ی و هبوط او چون کابوس ه یتورات، خلقت آدم و گناه اول نش یی آفرـ قصه ۳

کابوس   نیهنوز ا زین یونآن شده و جالب آنکه در عصر کن حیفشار قرار داده و مانع حرکت صح ریسال ز
تحول در مدارس ممنوع   ه ینظر سیتدر زیامروز ن یمتمدن و مترق یکایرا رها نکرده است. در آمر تیبشر

 ... است و کتب
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از دست رفته و   شهیهم یآنکه برا ایکفاره گناهان او بوده و رستگار شده است و  حیمس 
گردد. در جهنم می بتیو زجر و مص یهستند دچار لعنت ابد یهنوز مدع یآنگونه که برخ

  یبَدَوی کنون لیو قبا خیماقبل تار نانیکه سرنوشت غارنش دیآمی  شیپرسش پ نیا نجایا
مذاهب کم و  یدارا تیحیاز عصر مس شیانسان که پ ونهایلیاز م میچه خواهد شد؟ بگذر

اند. در مکتب  بوده  تیحیتر از مسیهم عال دیو شا هیموارد همپا یو در بعض شرفتهیپ شیب
ی به وسیله  شتری ب  ایو    یخیی خاص تارحادثه  کیی اعتقاد به  وسیلهانسان فقط به   سا،یکل

شده و نجات   دیقائل است، بازخر ادثهح نیا یبرا سایکل اتیکه اله  یه یاعتقاد به توج
کره   نیها که در ااز انسان  یشماریب  هایِونیلیکه سرنوشت م  میپرس. ما دوباره میابدیمی
 ست؟یاند چکرده  یسپر  یحادثه خاص عمر  نیاز ا  شی سال پ  ونهایلیم  یهزاران و حت  نیزم
که به موجب   ییهافقط انسان  ایشدند؟ آانسان محسوب نمی  ت، یحیاز مس شیها پنیا ایآ

داشته   یابد یبه زندگ  یابیشانس دست  دیاند بامتولد شده یخیواقعه تار نیاتفاق پس از ا
آنچه به   و و در رابطه با خدا تیرا درباره انسان ییسایکل تیحیمس هیباشند؟ هر قدر ما نظر

 نیکه تا چه حدّ ا  میابیدرمی  شتریب  م،یکنمی   یایم بررسافتهیبه آن دست    تیبشر  خینام تار
 افتنیکه بشر در دوباره    ی کوشش بزرگ  نهیدربرگرفتن زم  یبرا  یرعادیای غبه گونه   هینظر

 خود به عمل آورده، نارسا است«.   یروحان راثیم

 یکه برا یکه از حکومت خدا به عمل آمد و صفات  یهیو توج شیهای پبا توجه به بخش
و پاداش، آنگونه که  فری بهشت و جهنم و ک فیکه توص دیآبرمی نیآورده شد، چن لیخدا از اناج

مظهر عشق و  رحمان، ی. خداستیسازگار ن لیاناج یسایع مات یکند با تعلوصف می سایکل
و زجر و شکنجه  یاز عذاب ابد گذشت و رحمت، چگونه ممکن است جهنم سوزان برپا دارد و

 زیبه تبهکاران ن یرا که حت ییلذت برد؟ خدا 1است دهیو ناقص آفر فیکه خود ضع یمخلوقات 

  ند کرحمت می

 
 Sueddeutsche)  تسیتونگ  چهیدر روزنامه زود دو   اسطوره بَدَوی تورات را مطرح کنند.  دیاجبّار بابه  یدرس...  

Zeitung ) شود  می  هیبه کالس درس« توج نیتحت عنوان »بازگشت دارو  ۱۹۸۶مارس  ۲۱ی جمعه شماره
  و  ج یعمل مه ک ی ی تحول و تکامل در کُتُب درس هیبه ذکر نظر ایفرنیکال یمقامات فرهنگ میکه چگونه تصم

رو شده است. علت آن است  روبه  ریو تعجب و تح جانی با شور و ه کایو در سراسر آمر ده یگرد ریقهرمانانه تعب
  ی علم ه یاز نظر ییکایمدارس آمر ی مانع از آن شده که در کُتُب درس تیهودیو  ت یحیمس ی سایکه فشار کل

 Anatomie تا هشتم اجازه نداشتند درباره  م های پنجشاگردان کالس   یگفته شود و حت  یتحول و تکامل سخن

ها  خود آن  یاطالع حاصل کرده و در کُتُب درس نینو اتیاالعضاء( از نظر فیو وظا حی)تشر Physiologie و 
ترین مردم جهان  شرفته یفرزندان پ کم یو  ستیدر آستانه قرن ب یکه حت ستین بیعج ا ی!!. آندیرا مطالعه نما

موارد  زین هودی نیدر د یقیدر کتاب تحق رند؟یرا فرا گ یتورات تعلیمات نشیمجاز نباشند خالف قصه آفر
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است... هرگز  نیرحمت آفر کسانیهمه  یاو برا دیبا ناسپاسان مهربان است، باران و خورش و
توان ارواح منقلب و منحرف بوده، نمی یدهییدوزخ که زا یزاو وحشت یطانیخالق دستگاه ش

اند اشاره کرده  یصریحاً به این آتش ابدجا  یک و مرقس فقط در    یمت  لیاناج  سندگانیدانست. نو
برداشت را  نیشود انسبت داده می یس یکه به ع یاصول مات یبا در نظر گرفتن تعل نتواو می

 .دانست انیهودیاقتباس از معتقدات 
  ن یا انیغان و موبدان به ادو مُ یزرتشت تیبهشت و جهنم از معتقدات روحانتصور اصوالً 

منتشر شده است. دوهزار سال  یادیصورت معتقدات اعتمنطقه نفوذ کرده و در طول زمان به
 نیربه بهشت بَ  دیترس و وحشت از جهنم سوزان و ام  چگاهیآموزد که هبه ما می  یخیتجربه تار

معتقدات  نیکه ا یست مانع ظهور فساد و تجاوز شود و اتفاقاً در ادوارا نتوانسته یجز آثار موضع
 سایبه کمک کل نیداشته، فساد و ظلم و ستم فراوانتر بوده است. مؤمن یشترینفوذ ب یمذهب

در اجتماعات   زیهمین جهت ناند و بهبهشت ابداع کرده   دیفرار از جهنم و خر  یبرا  ییهاراه  وستهیپ
که  یاروپا و ادوار یـ مانند قرون وسطا تیو روحان سایهای تسلط کلو در دوران  یمذهب

خود   ییسایکل تیو روحان ن یای برقرار شده ـ اغلب ددر جامعه ییسایو کل ینیهای دحکومت
چون  سایو تأیید بزرگان کل یلوسمنطق پاو نیخصوص با ااست. به دهیعامل فساد گرد

 دهیخود را برگز  انیبهشت  شیکالون... که فقط خداوند از پ  ر،لوت  ناس،یو توماس آکو  نوسیآوگوست
را که ممکن بود معتقدات  یدر سرنوشت ما ندارد، مانع و سد کوچک یریاست و عمل ما تأث

حال   نیسازد. در اآزاد می  شتریبرداشته و او را ب  انیدر برابر انحرافات انسان برپا دارد از م  یمذهب
و فروش بهشت  دیدر خر سایکل تیبه بسط شعائر و تقو ستوحشت از جهنم حداکثر ممکن ا

 .منجر شود
بهشت و جهنم را در درون انسان و با  دیبا م،یدیکه در برداشت زرتشت هم دگونه همان

رشد اوست. ما در جهان   یو فضا طیمحانسان وابسته به تی. شخصدیتحقق بخش  حیصح تیبتر
و در  میبرارث میرا از پدر و مادر به ی. در تولد خود مشخصات میابیمحصور و محدود پرورش می

. فقر و ثروت مینکایم رشد مینداشته یریوجود داشته و ما در آن تأث شیکه از پ یفرهنگ طیمح
گذارند... اما در تمام دوران در افکار و اعمال ما اثر می  ستیما ن  اریکه در اخت  یاز امکانات   یاریو بس 

 رند،یگعهده میبه  یما نقش مهم  تیگرفتن شخصمؤثر در شکل  اریما، دو عامل بس   ات یرشد و ح
که مشخصه   یگیری از شعور و معرفتو بهره  شهیفکر و اند  یگریو د  یاخالق  میو تعل  تیربت   یکی

  نیو با بسط ا ندکمی یآزاد جادیخود ا یرفته برارفته دنیش یانسان است. انسان در اند

 
موجب شده چند هزار   سایو کل  تیروحان نیتَحَجُّر و تعصب سفیهانه ارائه شده است. بختک ا نیاز ا یگرید

 .بازماند حیسال شعور انسان دربند و محدود گردد و از حرکت صح
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نشان  نیدهد. حرکت و جنبش و تحول خودآگاه، مهمترخود را شکل می تیشخص یآزاد 
 . .ما است تیشخص یسازندگ
ما تا چه حدّ    یادکه آز  افتیتوان درما است می  اریکه خارج از اخت  یاریتوجه به عوامل بس   با

 یبه آن برا یاست که امکان دسترس یتنها آزاد نیفراموش کرد که ا دینبا یمحدود است، ول
های جامد داوری و قالبحوزه تفکر ما از پیش قتر،یما عمی شهیانسان وجود دارد. هرقدر اند

خواهد شد. پس   عتریوس  زیما ن  یحدود آزاد  رد،یتر صورت گرهاتر و تحول ما خودآگاه  اختهسشیپ
ام که انسان شود. من بارها تذکر دادهما می تیسالم و معرفت صحیح موجب رشد شخص تیترب

دارد و  یدرون یکه از آزادگ یدرک زانیو به م ابدیدست می یمعرفت خود به آزاد زانیبه م
بشر به  گریسازد. به عبارت دخود را محقق می تیکند انسانخود را ارائه می یآزادای که درجه

 .انسان است شیواقع یو آزاد یآزادگ زانیم
از آن  دیعامل، مؤثر در جامعه است با نیانسان بوده و تا ا تیاز عوامل مهم ترب یکی نید

 ستین  نیآن د  نیمحتاج مؤمن  یمتعال  نیدچیه  یگرفت. خدادر راه کمال انسان و اجتماع او بهره
جهت است که   نیشود از اخدا با انسان وارد معامله می ییسایبَدَوی و مذاهب کل انیو اگر در اد

. ندیها خالق واقعآن  قتیاند و در حقخود خلق و ابداع کرده ریگر نظهایی معاملهآن خدا را انسان
توجه دارند موجب  انیخدا تیو بالنده فقط به جلب رضا یتیکه بدون هدف ترب یپس مذاهب
انسان را در  یبسط معرفت و رشد روحان ت،یو ترب میکه رسالت تزکیه، تصفیه، تعل ینیزوالند و د

جبّار، قهّار و مکار هرگز موجب  انیخواهد شد. ترس از خدا تیکمال بشر لهیوس ردیگمی رنظ
انسان نبوده  تیشخص یتعال لهیو وحشت و هراس از جهنم سوزان، وس دهیرشد و کمال نگرد

شود. بخشد و ترس و وحشت موجب تزلزل و سقوط میمی یاست. عشق و شور و جذبه، بالندگ
 ایو ر لهیر و حمک ،یضعف و زبون نیدهد و اسوق می ییو رها ییآن انسان را به آرامش و رسا

 .آوردبه بار می
 

 . حدود و شعائرـه

  ی س یاز زبان ع  میدی طوری که دبه  کسوی. از  میکنبرخورد می  یما به تناقض مشهود  لیانج  در
تا آسمان و  دیبدان نیقیام تا به کمال رسانم. منسوخ کنم، بلکه آمدهام امدهیشود: »ناظهار می

ی آن تحقق  نخواهد رفت تا همه نیای از تورات از بحرف و نقطه چیهستند ه یبر جا نیزم
  یس یفصل بالفاصله ع  نیو در هم  لیانج  نیاتفاقاً در هم  گرید  یاما از سو  1(۱۷/۵ـ۱۸  ی)مت  ابد«ی

 
از رساالت    کی چیدو جبهه مختلف است و به این شکل در ه یآشت ی برا یمت سندهینظر نو نیکه ا  میدید ـ۱

 .کانن تکرار نشده است
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در  دیادهیجمله که »شن نیدهد و با اتورات را می یشعائر ماتیو تعل نیلغو حدود و قوان دستور
از تورات را مطرح  ی(. اصل۲۱/۵ـ ۲۲.« )میگوگذشته به مردم گفته شد... اما من به شما می

انسان  یت برابَسَمرقس آمده:  لیدر انج نی. همچنندکنسخ می ای ی سازد و سپس آن را نفمی
 یشخص  دیبدان»شود که  می  دیهمگون تأک  لیی اناج( و در همه ۲۷/۲سَبَت )  یاست نه انسان برا
(. به زبان ۶/۱۲ـ۸ یمتروز سَبَت است« ) اریاخت.... پسر انسان صاحب نجاستیبزرگتر از معبد ا

  هنددو شعائر اعتبار خود را از دست می  عتیخود منبع قانون است و با ظهور او شر یس یع گرید
ئر کنند چرا شاگردان او شعاکه اعتراض می  ،یهودی  انیدر پاسخ مال  یس یع  ل،یانج  نیو باز در هم

و شعائر شان را اوامر  دودو ح نیخواند و قوانکار می ایاز زبان اشعیا آنان را ر رند،یگمی دهیرا ناد
از  یکیبدورند. سپس  یاله یها از تعلیمات واقعنامد که آن می هودهیو عباداتشان را ب یانسان

را که درباره حالل و حرام و مطهرات و نجاسات است، مطرح ساخته و  هودیفصول مهم فقه 
گشته و  یشعائر رت منکر نجاست و طها یکند. او به کلمی انیکامالً مخالف تورات ب یدستورات
 . ۱/۱۵ـ ۲۰ یداند. متانسان می یرا موجب ناپاک دیافکار پل

و باألخره هر دو به چاه   گرندیکوران د  یهستند که راهنما  ی کوران  هودی  ونیفقها و روحان»
 .۱۴/۱۵ «خواهند افتاد

و در برابر اعتراض آنان که چرا  ندکاعالم نظر می ان یهودیدر فصل روزه او برخالف 
ندانسته و  یرا ضرور هیفرض نیا رندیگروزه نمی ییحیو شاگردان  انیس یشاگردانش چون فر

 یشکهاوصله کرد و شراب تازه را در مَ   دیکند که »لباس نو را با پارچه کهنه نبااعالم می  اًصریح
 گری( به عبارت د۱۸/۱۲-۲۲ ی)مت خت«یر دینو با یشکها. شراب تازه را در مَختیر دیکهنه نبا

 .قالب نو ساخت دیافکار نو با یقابل استفاده شده و برا ریکهنه و غ میقد عتیشر
شعائر   قیدق  یرا ـ که مترصد و مراقب اجرا  یهودیمالها و کاهنان    لیاناجدر سراسر    یس یع

 نینامد )و اکار و کور و نادان میایکند و آنان را ملعون و رـ شماتت می عتندیو دستورات شر
 ماتیدهد از تعلبه شاگردان خود دستور می  اًحی. او صر(آنان است  مات یاو به تعل  ینشانه عدم اعتنا

 یسایشود که عنمی  تیروا یاهرگز صحنه  لی(. در اناج۱۲/۱۶ یکنند )مت زیمالیان پره نیا
عمل  نیمعبد او رسماً ا اِتیمال ی پرداختِدرباره یبپردازد، حت نید نیشعائر ا یبه اجرا یهودی

ای سکه یدهد از دهان ماهو فقط از نظر حفظ ظاهر به شمعون دستور می انددمی حیرا ناصح
 ی: یوغ من سبک و آرامش دهنده است. متدیوگمی  یسی(. ع۲۶/۱۷به معبد بدهد! )  اختهخارج س

که بار او سبک است. از   رندیگ میکند از او تعلگرانباران دعوت می یاز تمام یس یع .۲۸/۱۱
  یهانامه
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شده برداشت می ینیبار سنگ انیهودیو شعائر  عتیآید که شرار آن زمان برمیآث گریو د پاولوس 
 ماتیشود و در برابر، تعلمی یغیرمستقیم نف انیهودی نیبار سنگ یسیاز زبان ع نجای. در ا1است

از قطعه مربوط به  ریاشارات، غ نیگردد، از جمله اسبک و آرامش دهنده مُعَرّفی می یبار یس یع
 جهیتوان نتور مختلف تکرار شده میبه صُ لی( که در تمام اناج۱۷/۵ـ ۱۸ یاعتبار تورات )مت

را  ینینموده و نه شعائر نو هیرا توص هودی عتیاز شعائر و شر یروینه پ لیاناج یسایگرفت که ع
گونه که است و همان   یو انسان  یهای اخالقجنبه  یدارا  شتریاو ب  مات یکرده است. تعل  یارگذپایه

طوری . بهینه عبادات شعائر  اده،دمی  تیخود اهم  روانیشود به افکار و اعمال پمی  انیاز زبان او ب
 انیحیـ مس   ی هودیاز    ییدلجو  یبرا  یمت  لیتذکر داده شد عبارات انج  لیانج  یدر بررس  شتریکه پ
گفته   نیا  ضبه کرات نق  یس یرساله اضافه شده و چون بالفاصله در همان رساله از زبان ع  نیدر ا
گفت که   دی. پس باستین لیاناج یسایگرفت که متعلق به ع جهیتوان نتشود میداده می میتعل
ها دانسته تا انسان هیرسالت خود را تزکیه و تصف ل،یبزرگ اسرائ اءیانب ریدر مس  لیاناج یسایع

 لیاناج یسایع میشرکت در قلمرو حکومت خداگردند. با اتکاء به تعال یو آماده برا افتهیتحول 
 .ساخت هودی نیشعائر د نیها را جانش کرد و آن یگذارپایه ینیتوان شعائر نووجه نمیهیچبه

محکوم و ملعون  کسرهیرا  هودی عتینهد و شرگام فراتر می زیمرحله ن نیاز ا پاولوس
های پاولوس از کوشش سراسر نامه میافکار او خاطرنشان ساخت  هیدر توج  شتریسازد. چنانکه پمی

که در  یانات ینمونه عالوه بر ب یکند. برامی تیحکا هودی نیو شعائر د عتیاو در لغو شر ریگیپ
 نی. در فصل سوم چنمینمارا بازگو می انیفصل از نامه غالط  کیشد  انیحال پاولوس بشرح

 :آمده است
 
 

 مان؟یا ای عتیشر

در برابر چشمان  ییشد که گو انیب یروشنمسیح با چناننادان، مرگ عیسی انیغالط  »ای
پرسش  کیشما مصلوب شده است. پس چه کس شما را افسون کرده است؟ من از شما فقط 

بشارت )انجیل( و  قیاز طر ای دیدست آوردبه عتیالقُدُس را از راه عمل به شرشما روحُ ایدارم: آ
 دیشد یوح متکدر آغاز شما به قدرت ر  د؟یتا به این حدّ احمق باش  دیتوانمی  هبه آن، چگون  مانیا

 هودهیب  یمیتجربه عظ  نیچن  کیشما به    ایشما را به کمال رساند؟ آ  دیو اکنون از جسم انتظار دار
  دست

 
 .دادندمی  تیاهم  اریآداب و رسوم و شعائر بس ق یدق یاُرتوپراکس به اجرا انیهودی ـ۱
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 یشما معجزات  انیو در م ندکالقُدُس را به شما عطا میکه روحُ ییخدا ایکنم. آتصور نمی د؟یزد
به سبب  ایکند و می نیچن دیآوررا به جا می عتیاحکام شر نکهیرساند، به خاطر ابه ظهور می

 مانیشود که او به خدا اگفته می میی ابراهاید؟ دربارهآورده مانیو به آن ا دهیرا شن لیآنکه انج
  دیبدان  دیبه حسابش گذاشته شد. پس با  ی(و درست  یمطلق )راست  یکیبه عنوان ن  مانیا  نیآورد و ا

کرد که بینی میرا پیش یزمان ش،ی. چون کتاب از پمندیابراه یفرزندان واقع ماندارانیکه فقط ا
و گفت:   دبشارت دا میبه ابراه شتریخواهد ساخت. پ کین مان،یرا از راه ا انیهودیریخدا، غ

مؤمن،  در برکات ابراهیمِ ماندارانیا نیبنابرا ،1«افتیها برکت خواهند ی تو تمام ملتوسیله»به

 رایملعونند، ز نندکمی یزندگ عتیکه بر طبق شر یی آنانهمه گری. از طرف دمندیو سه کیشر
است   هرا که در کتاب نوشته شد  یتمام دستورات   وستهیدر کتاب آمده است »ملعون باد آنکس که پ

 یتیشود واقعشمرده نمی کیدر برابر خدا ن عتیی شربه وسیله چکسیه نکهی»ا ،۲اورد«یجا نبه
به  عتی. اما شر۳دارد ات یح ابدیدست می یو درست یبه راست مان،یآنکه با ا رایشن، زاست رو

  ۴افت«یخواهد  یزندگ عتیی شروسیلهکند بهعمل نی»آنکه به قوان رایندارد، ز یبستگ مانیا
در کتاب  رایما ملعون شد، ز یکه خود برا لهیبه این وس دیآزاد خر عتیما را از لعنت شر مسیح

  آمده است

 
 نیی اقوام زمی او همهوسیلهقوم بزرگ مُبَدّل شود و به  کیبه  دی با م یاست که: »ابراه نیا  حیصحی جمله ۔۱

 .۶/۱۵و  ۱۸/۱۸ نش ی. کتاب آفرابند«یبرکت 
است: که بر طبق رسم کتاب مقدس، پس    نیکند. در اصل چنمی   انیخود جمله را ب  لیبه م  زین  نجایپاولوس در ا ـ۲

  ز ین نجایشود. در اکنندگان لعنت نثار می  یتخط  یها عمل کند برکت و براکه به آن  یکس یاز وضع دستورات برا
( اجرا نکرده و  عت یبوده، نه تورات و شر یثان نیقوان فقطفرمان را )که مقصود  نیکه کلمات ا یآمده، لعنت بر کس

سازد  می  یها متکد را بر آن که پاولوس استدالل خو  یاگر به این دو مورد (.۲۶/۲۷ها پشتیبانی نکند )دئو از آن
که منظور کتاب مقدس از متبرک شدن اقوام جهان مؤمن شدن به   افتیتوان در می  ی: اوالً به روشنمیدقت کن

ی  که بر جهان مسلط گردد و همه   د یوجود آ به   ی بزرگ و قو  یقوم   میبلکه مقصود آن است که از ابراه  نبوده،  حیمس
به خدا،  میشود به علت اعتماد ابراهمی  دیتأک زین ۶/۱۵گونه که در زد. همان سا م یسه هودی اقوام را در برکت قوم 

های کتاب  پاولوس برداشت  ز ین عت ی از احکام شر ی از ستارگان خواهد ساخت. ثانیاً در مورد تخط شیاعقاب او را ب
 نیقوان تمام » کامالً معکوس نظر کتاب است. او از به کار بردن  رد یگکه می ای جه یکند و نتمی  قلبمقدس را 

صددرصد احکام را اجرا کند پس   ست یقادر ن چکس یوجود داشته و ه یچون امکان تخط  ردیگمی  جهی نت عت« یشر
ها شوند، ملعونند و آن می  یجزئ  ار یها که مرتکب تخلف بسبرداشت آن  نیملعونند!! طبق ا  عت ی شر انیی مجر همه

ی ای در تورات وجود دارد، نه مقصود جمله جمله   نیچنکه نه    یکنند، متبرک!! در حالمی   ینف  ی را به کل  عتیکه شر
است ثابت کند   لیتر از همه آنکه پاولوس ماکند و جالب می  قیاست و نه مستندات پاولوس با اصل تطب نیکتاب ا

 مطرح شده است!.   عت ی خود شردر   زین  عتی که ملعون بودن شر
  .۴/۲ـ حبقوق ۳

  . ۵/۱۸ ی الو ـ۴
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مسیح ما را از لعنت آزاد ساخت تا آنکه . عیسی1است ملعون است« ختهیبه دار آو آنکه» 

مند شوند و ما از راه وعده داده شده بود بهره میکه به ابراه یی او از برکتبه وسیله انیهودیریغ
 . ۱/۳ـ ۱۴. غالم«یدست آورالقُدُس موعود را بهروحُ مان،یا

ی  و همه ندکاعالم می میرا پسر ابراه حیدهد، مس خود ادامه می لیبه تحل پاولوس مفصالً
 ندکرا اعالم می  عتیدوران اعتبار شر  انیگرداند. اوست که ظهورش پاهای خدا را به او برمیوعده

 عت،یشر تابعِ انِیهودی. د ینمادر برکت موعود می کیو شر میرا فرزندان ابراه نیی مؤمنو همه
بند آزاد خواهند شد. هرچند با   نیاز ا حیبه مس  مان یبودند و با ا عتیهمه بنده و برده و در بند شر

های او، اصواًل یریگجهیشود که نه مستندات پاولوس معتبر است و نه نتدقت مشخص می  یکم
 یشود، ولمی دهی او د یو کبرا یدر صغر ریمطالب و عدم تعادل و تناسب چشمگ یآشفتگ کی

و شعائر   عتیشر  یشده، با اجرا  انیب  شتریکه پ  یلیگرفت که او به دال  جهیتوان نترفته میهمیرو
 تیحیکانن مس  مات یمخالفت کرده است. از جمع تعل یبه سخت انیحیمس  یاز سو هودی نید

 .ستیشعائر موافق ن یبا اجرا تیحیمس  نیگرفت که ا جهیتوان نتمی
با  یاختالف کل هیاول انیحیکوستر معتقدند، مس  رینظ نیاز محقق یاریشد بس  انیب چنانکه

کردند، و آداب و شعائر آنان را اجرا می  ستهیزمی  یهودیفرقه    کیصورت  اند و بهنداشته  انیهودی
ها معتقد بودند که آخرالزمان چون آن  یدانستند ولای نمیت جداگانهمّاُها را طوری که آن به

شرکت در قلمرو خدا و سلطنت   یالقُدُس آمادهروحُ  ضیف افت یبا در انیحیاست و مس  کینزد
همین جهت است که  نبودند، به  یبه فکر انجام شعائر معبد  انیهودیاند، مانند  الوقوع او شدهقریبُ

 لیتشک یدوازده نفر ئتیه کیو  نندکتجمع می میدر اورشل یس یها پس از مرگ عآن مینیبمی
 لهیبه عالمت دوازده قب  ئتیه  نیمقصود دوازده رسول نبوده است، بلکه ا  قتیحقکه در    هنددمی
دوازده   امتیکه در روز ق دیآبرمی نیچن انیهودیاز معتقدات  رایشوند، زاسرائیل انتخاب میبنی

دوازده نفر را به عنوان رسول  نیخواهد شد. بعدها ا لیتشک میاسرائیل مجدداً در اورشلبنی لهیقب
اشاره  زیلوقا ن لیخصوص در انجگونه که بهشناختند و همان انیحیمس  ی، رهبران فکریو حوار

به روش   د یزمان است که تعم نیوجود آمد. از ابه یس یع ونیحوار ت،یدوازده شخص نیشده از ا
 نیبه اصطالح آن زمان با ا نیو تازه وارد دیمعمول گرد یسیبه نام ع یول ،ییحی

  

 
 یگناه یکند. در قانون دوم آمده است: »اگر کسباز پاولوس، نظر خود را گفته کتاب اعالم می  نجایدر ا ـ۱

د، او را همان روز  تمام شب بر دار مانَ ی مگزار جسد جان یختیکرد که مستحق اعدام بود و تو او را بر دار آو 
با   یارتباط چیشود که مسئله همی دهی(. د۲۳/۲۱در نظر خدا ملعون است« ) یکس نیچن رایدفن کن، ز

 .گیری پاولوس و استدالل او نداردنتیجه
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 لهیو به این وس دندیگردکه خواهد آمد« ممهور می یخداوندگار و سرور تیهر مالکبه »مُ دیتعم
 .شدندالقُدُس برخوردار میاز برکات و فیوضات روحُ

های که با گروهـ  او    افتیو مجالس ض  یس یع  ادیجمعی تنها شعائر آنان بود که به  دسته  شام
در  یسیحدت خود را با عو لهیها به این وس. آندگردی معمول  –مختلف صرف طعام کرده بود 
 کیبود، نه  یواقع یغذا کی زین یطعام عموم نیکردند. امی تیهنگام مراجعتش )پاروسیا( تثب

در آن نفوذ    یشعائر  ت،یحیرشد مس   طیدر مح  جیرفته از مذاهب را(. رفتهکیل)سمبُ  فات یآداب تشر
ها و معتقد بودند که آن  دندینامبه معنای راز و سر می 1ونیستریم یونانیها را به نمود که آن 

و رحمت آنان به وسیله   ضیها و درک فانسان  یرستگار  یهستند که خداوند برا  ینشانها و عالئم
را  انی. ترتولابندیمات دست حَرَبه این  نیشود که مؤمنها سبب میآن یو اجرا کردهارائه  حیمس 
به معنای سوگند   ن،یالت   ۲را به ساکرامنتوم  ونیستریی مدانند که کلمهمی  یحیمس  سندهینو  نیاول

شده مراسم سوگند به پرچم به کار برده می یخصوص برامُبَدّل ساخت. در روم ساکرامنتوم به
 یرحمت و فیض مخف کیمفهوم ساکرامنت را »نشان و عالمت مشهود از  نوسیاست. آوگوست

 صیو تشخ دییتأ لهیصورت شعائر مقدس ـ که وسبه سایها در کلننشا نیکرد. ا انیب «یو نامرئ
عدد   ۳۰به  یها گاهتعداد آن یاست ـ مورد اجرا قرار گرفت و در قرون وسط حیمس  روانیپ

مقدس و شام دیتعمفقط غسل هیهای اولکه ساکرامنت دیآهای کوستر برمییرسد. از بررسمی
شناخته است.  تیرسمدو را به نیپروتستان هم یسایکل زیهمین جهت ن( بوده و بهیعشاء ربان)

اند که شده دهیـ به نشانه عدد مقدس هفت ـ برگز یهفت ساکرامنت اصل کیکاتول یسایدر کل
 : ۳عبارتند از

 دیـ غسل تعم۱

  

 
1- Mysterion   2- Sacramentum 

 :هفت ساکرامنت عبارتند از ـ۳
Baptisma ـ Taufe  

Confirmation ـ Firmung  

Communion ـ (eucharistie) Abendmahl  

Repentance (remission ـ confession) ـ Busze (Ablass ـ Beichte)  

Signare ـ Krankensalbung 

Marriage ـ Ehe یا Trauung 

Ordination ـ Primiz (Weihe) 
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 ید )فیرمونگ( یتأ ـ۲ 
 س  دـ شام مق ۳
 ـ توبه )اعتراف و بخشش و کفاره( ۴
 رینضَحتَو مُ مارانیـ آمرزش ب۵
 ازدواج  ـ۶
 شیو انتصاب کش  سیـ تقد۷
 افتی ییهاها گروهآن  نیدر ب یول رفت،یهفت ساکرامنت را پذ نیهم زیشرق ن یسایکل

به  یگریبه نظر د یحیق مسرَاز فِ یاری. امروز بس ستدیبندی موافق نمیتقس  نیشوند که با امی
زده چنگ  یمیشعائر قد  نیکه سخت در ا  ـ  کیکاتول  یسایاز کل  رینگرند و غها میاین ساکرامنت

ها که تحت برند. در اصول معتقدات پروتستانها را به کار میآن یشتریبا تساهل ب گریق درَـ فِ
 1باره آمده استینشده، در ا میپروتستان آلمان تنظ یسایو خبرگان کل دیاز اسات  ینظر جمع

مطرح بود:  کیکالس یل مذهب دَجَ کیصورت ها بهی تعداد ساکرامنتمسئله یمتماد قرون»
ـ که  یروم کیدر حال وقوع است. الهیات کاتول یدو... امروز تحول گرید ییهفت و جا ییجا
حداقل    ایو    ابدیب  حیاز جانب مس   یی هفت ساکرامنت، کالمهمه  یبا جبر و زور برا  یدوشک  شتریپ
 زیپروتستان ن ات یاله نی. همچنستین سریم یامر نیاست که چن افتهیشود ـ خود درمی دعیم

توان نمی  گریاست. امروز د  دهینامطمئن گرد  اریموضوع بس   نیدر ا  یلیهای مدرن انجیدر اثر بررس
 صیها را باالستقالل تشخرا از هم جدا کرد و آن یحیمس  هیهای اولئتیه انات یو ب حیکالم مس 

مسیح بازگشتند: عیسی  دی در عهد جد  ونیستریمفهوم ممجدداً به  ن،یطرف  ات یاله  یداد، پس علما
 و یانیبن  ومیستریصورت مبدن اوست، به  سایبه خود گرفته است، کل  یپسر خداوند که قالب انسان

 ۲اولیه« ساکرامنت

مسیح توان مستقیماً به عیسیرا نمی یهای شعائرنشان نیاز ا کیچیه گریعبارت دبه 
برقرار  یحیهای مس ئتیشعائر را ه نیکه ا ردیپذغیرمستقیم می زین سایمربوط ساخت و کل

و شام مقدس مورد  دیفقط غسل تعم سایهای کلچون از ساکرامنت. مسیحاند نه عیسیساخته
دو  نیشده، در ادامه مطلب اشعائر اجرا نمی نیجز ا زیاست و در آغاز ن یحیفرق مس  هیکل تفاقا

هر و مُ تیو تثب دییتأ نیبه زبان الت  ایـ  رماسیونی. کنفمیدهقرار می لیو تحل هیرا مورد تجز
  سراو بر  ندهینما ایتوسط اسقف  دیتعم تیتثب یاست که برا دیی همان غسل تعمدنباله  ـکردن 

  تهداوطلب دست گذاش

 
1- Gutersloh , 1975 Evangelischer Katechismus  

2- Ur ـ Sacrament, Ur ـ Mysterium 
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که    یهرگردد، همان مُبر او منتقل می  تیحیمس   شیدازُ  رقابلیهر غخاص، مُ  نیشود و با تدهیم
 .۲/۷در مکاشفه یوحنا از آن سخن گفته شده است 

است،  کیکاتول یسایهم بوده و ابداع کلوابسته به یتوبه و اعتراف و بخشش را که شعائر
 تیو تثب نیتأم یبرا سای مراسم را بدون شک کل نیتوان دانست. انمی تیحیمس  یاز آداب اصل

است که با اعتراف  سایاز عوامل مهم تسلط کل یکیتوسعه داده است. توبه  شیقدرت خو نفوذ و
 کیرا که  یگناه ح،یمس یاز سو یندگیتوأم است و او به نما شیو کش  یگناه نزد روحانبه

طور معمول غسل بخشد )بهمرتکب شده و از آن نادم است، می  دیپس از غسل تعم یحیمس 
توبه را  ک،یکاتول یسایگذاران کلی گناهان است(. پاپ لئو اول از پایههمه یکنندهپاک دیتعم

ی اعتراف، توبه و وسیلهتوجیه و اعالم کرد: »رحمت خدا به  تیحیمس   ول ترین اصیاز اساس  یکی
 نیکرده که ا  میتنظ  نیبخشش را چن  رهیدا  یشود... لطف پروردگار، ولمی  ناهکارانگ  کفاره شامل

واسط خدا و  تیوابسته است«، او معتقد بود که روحان شانیکش  یناپذیر به دعارحمت برگشت
   .عطا کرده است اریقدرت و اخت سایکل نیبه خادم حیمس  یانسان است و خدا

داد  نیو در ضمن پردرآمدتر نیفتریاز کث یکیو فروش بهشت به  دیمردگان و خر بخشش
 ختیبرانگ  یمعامله چنان فساد  نیا  یخصوص در قرون وسطو به  د یل گرددّمُبَ  سایکل  یو ستدها
کرد.  میو آن را به دو جبهه مخالف تقس  دیانجام سایکل روانیو شورش در صف پ امیکه به ق

 یفشار گذاشتن کسان ریو ز یی اخاذوسیله ییاز موارد از سو یاریبس رد زیاعتراف به گناهان ن
انگاری سهل یبرا یعامل گرید یساختند و از سوفاش می شیکش  یسرار خود را براشد که اَ

 یبرابرداری را  حداکثر بهره  فات یتشر  نیاز جمله ا  سایکل  نی. همچندیبه ارتکاب گناه گرد  نیمؤمن
 یجهان  الت یتشک  نیترین و ثروتمندتریطوری که به غننمود به  کرانیب  یهاتصرف اموال و ثروت 

 .مُبَدّل شد
 

 دیغسل تعم ـ۱

مشخص   اریی بس نمونه  کیفرق مختلف رواج داشته است.    نیب  میدر قد  یشعائر  یشستشو
 انیهودی نیمورد بحث قرار گرفت. در ب شتریکردند و پآن عمل میبه انینیاست که اس یآداب

  نی( و همچن۲۵/۳۶ـ ۲۷آب و خواندن دعا مرسوم بوده است )حزقیال  دنیوسیله پاشتطهیر به
فرق مختلف و مذاهب اَسراری آن دوران ـ از مصر تا روم ـ   نی. در ب1انیهودیریو غسل غ دیتعم

  فرقه، وجود داشت که با  ت یعضو  رشیخصوص هنگام پذبه  ،یرمز  یسازپاک  یبرا  یآداب خاص

 
 .شدند می  رفتهیپذ انیهودیکه به جرگه  یانیهودی ریغسل غ  Proselytentaufeـ۱
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 نگونهیدر شمار ا انیحیمس  دینبود. غسل تعم کسانی یروزانه به منظور طهارت و پاک یشستشو 
 اتیبوده که در ادب ینب یایحی د،یغسل تعم یدر اجرا انیحیمس  شرویرفت. پآداب به شمار می

و شاگردانش  یس یهمگون ع لیاند. در اناجبردهنام ُ یس یدهنده ع دیباالتفاق او را تعم یحیمس 
اند دادهمی دیتعم یس یشود که شاگردان عاند. در انجیل یوحنا ادعا مینداده دیتعم ار چکسیه
توان نمی زیاست به این گزارش ن ییایو رو یلیکامالً تخ لیانج نیا ات یچون روا ی(، ول۲/۴)

 .اعتماد کرد
به  یس یکه ع دیآبرمی ن یجهان و حکومت خدا« داده شد چن انیپا»که در بخش  یشرح از    

تحول   کیای را نداشت، بلکه او در انتظار  تشکیل فرقه  ال یو شاگرد نبود و خ  دیمر  یفکر گردآور
ها و نه خود ـ که نه تعداد آن ونیاز انتخاب حوار ریغ زیهمین جهت نبود به یو همگان یعموم

از   کیچیدعوت نکرد و اصوالً در ه یاو از افراد مشخص ـمشخص است  دنشانیشکل برگز
و عضو فرقه باشد   دیدنبال جمع کردن مرکه به  یصورت مرادرا به  یس یکانن، ع  ات یو ادب  ات یروا

از  یاثر چیهمگون ه لیدرک کرد که در اناج یخوبتوان بهمی زیهمین جهت نبه م،ینیبنمی
است که  یمعلم حیوجود ندارد. مس  ئتیو ه تیاعضاء جمع رفتنیذپ یبرا دیغسل تعم یاجرا

ها، فاحشه ان،گیرباج ،یروم ،یسامر ،یهودیی مردم از پردازد و با همهمی میموعظه و تعلبه
کاهنان،  ان،یهای مطرود، مالّیجذام ماران،یب وانگان،یخطاکاران، زنان، مردان، کودکان، د

هرگز از  یکند، ولها را به راه راست دعوت میشود و آنرو میو کفار... روبه نانیدبی ن،یمؤمن
 یسیع یوقت یحت . رندیبگ دیعمل غسل تعم نیا یو برا وندندیکند به فرقه او بپآنان دعوت نمی

کند از مردم نمی هیها توصمختلف بروند، به آن یدهد به شهرهامی تیبه شاگردان خود مأمور
شوند و اعالم   روزیدهد تا بر ارواح ناپاک پها قدرت میبلکه به آن   وندند،یها بپدعوت کنند تا به آن 

توجه کنند و متحول شوند   دی( و مردم با۱/۱۰،    ۷/۶  یاست )مت  کیآسمان نزد  یکنند که پادشاه
نداشته  یتوجه دیبه غسل تعم لیاناج یسایکه ع رفتیپذ نیقیتوان به (. پس می۱۲/۶)مرقس 

 .رسم را او برقرار نکرده است نیو ا
را نداشته  یدر آغاز شکل کنون انیحیمس  د یکه تعم دیآبرمی نیچن تیحیمس  میقد ات یادب از

القُدُس بر اند و روحُگرفتهمی دیتعم ن،یاست. در اَعمال رسوالن با گذاشتن دست بر سر داوطلب
شده است که »با  دیکتاب صریحاً تأک نی(. در ا۱/۱۹ ـ۷،  ۷/ ۱۷-۱۹،  ۴۴/۱۰شد )یآنان وارد م

  رددگاستنباط می نیهمچن ات یادب نی(. از ا۸/۱۸شود« )القُدُس عطا میرسوالن، روحُ یدستگزار
 یس یمرقس آمده است که ع لیشد. در انجداده می دیتعم یسینام عکه در تمام موارد فقط به

 .۱۵/۱۹ یو مت ۱۶/۱۰ها برکت داد دست بر سر کودکان گذاشت و به آن
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های نیکه در اغلب سرزم یاست که بنا به عادت و اعتقاد تیواقع نیاشارات ُمعَرّف ا نیا
 یروحان یرویی انتقال نگذاشتن بر سر را نشانهمرسوم بوده، دست میمنطقه و مذاهب قد نیا

او  دانیمر یس یاست. پس از ع دهیمرسوم گرد زین هیاول انیحیعمل در مس  نیاند و همدانستهمی
نام و بهاند  ذاشتهگمی  نیو مشخص ساختن آنان، دست بر سر داوطلب  روانیتقدس پ  وتبرک    یبرا
اجرا   ییحیاست که  یی همان شعائربا آب، دنباله دیاند. تعمکردهآنان را متبرک می یس یع

ـ که همان غسل   ییحی دیکانن، تعم  ات یدر ادب  میدیطوری که دبه زیهمین جهت نکرده و بهمی
را  دیغسل تعم نیاز محقق یگردد. برخمی هیالقُدُس مشابه توجروحُ به نام دیتعمبا آب است ـ با 

  یخدا  دانند که مُعَرّف مرگ و زنده شدن مجدد آن دوران می   یاقتباس از مذاهب اَسراری و شعائر
شود که عالمت غرق شدن و مردن ور میآداب، داوطلب در آب غوطه  نیبوده است. در ا  یبارور

ی به گفته نیمحقق نیباشد. امجدد می یگردد که نشان زندگمیاست و مجدداً از آب خارج 
نوع غسل   کی  قتیو در حق دینمامی هیتشب حیمرگ با مس را به دیکه تعم نندکپاولوس اشاره می

و در  میمدفون شد حیخود با مس  دی: ما با تعمدیگومی انیسازد. در رومرا مطرح می مردهدادن 
( ۲/۶) میسر برای بهتازه یدر زندگ زیگونه که او زنده شد ما نتا همان میگشت کیمرگ او شر

 :دیگوکند و میمی سهیمقا زیرا با ختنه ن دیاو تعم میاگر توجه کن یول
دست انسان صورت نگرفته است،  ای که به ختنه  د،ی اختنه شده حیدر اتحاد با مس شما»

است... خدا شما را که به علت   ی که قطع طبیعت نفسان حیی ختنه مسوسیله بلکه به 
زنده کرد و گناهان ما را   حیبا مس دیخود مرده و در جسم خود نامختون بود یخطاها

  ۱۱/۲ـ ۱۳انی. کولسد«یبخش

بود از نظر پاولوس در   هوهیبا    ثاقیختنه عالمت م  انیهودی  نیگونه که در بهمان  گریبه عبارت د
. از برابر نهادن و 1شده استمحسوب می یس یبه نام ع دیختنه دل همان تعم ز،ین انیحیمس  نیب

 گرفتجهیتوان نتهای پاولوس میهمگون با نامه لیکتاب اَعمال رسوالن و اناج ات یروا سهیمقا
از  یگرفت و سخنصورت می نیمؤمن ئتیبه ه وستنیپتبرک و  یدر آغاز برا دیکه غسل تعم

 نیدر هم  یگردد ولمطرح می  هیهای پاولوس اسطوره هبوط آدم و گناه اولنبود. در نامه  هیگناه اول
سازد و برقرار می حیو مس  نیمؤمن نیب کیستیو م یاتحاد رمز کی جادیا د،یها باز هم تعمنامه

افراد بالغ   نیا شهیو هم ستین یکنون طیکودکان با آداب و شرا دیوجه سخن از غسل تعمهیچبه
 دیتعم یس یکه به نام ع ی: کسانسدینومی انی. پاولوس در غالط رندیگمی دیهستند که تعم

 ،یهودی ،یروم ،یونانیپوشانند و در اتحاد با او بر خود می ییصورت ردارا به حیمس  رندیگمی
  کسانیآزاد، مرد، زن...  الم،غ

 
پاک شدن   ی حال برا نیشدند و در امی دهینام Proselyten رفتندیپذآنان را می  نیکه د یانیهودیرغی ۔۱

 .دندیناممی Proselytentaufe غسل را نیغسل کنند و در حضور دو شاهد در آب فرو روند. ا یستیبامی
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و  یهم فکر کیبر  حیاتحاد با مس  نیشوند. ایوضات او میو وارث فُ میهمه فرزندان ابراه و 
 . ۲۷/۳استوار است  یدلهم

 نیکردن اپاک یبرا دیشد تعم رفتهیپذ یمطرح و چون اصل سایدر کل هیبعدها که گناه اول
در آب   یتوسط روحان ،یحیمراسم کودک متولد شده در خانواده مس  نی. در ادیگناه برقرار گرد

گردد  از آب خارج می  حینام مس شود که نشان مغروق و مدفون شدن اوست و سپس بهفرو برده می
اعتقاد  هیپا تیحیمس  یسایدر کل ثیکه تثل یاست. از زمان حیمجدد او در مس  ات یح عالمتکه 
شود القُدُس تکرار میبن و روحُب، اِاَ ینام سه وجود الهعمل سه بار به نیقرار گرفته، ا انیحیمس 

  غیتبل نیچن سایالقُدُس در او وارد شود. کلگردد تا روحُمی نیده و سپس کودک با روغن مقدس َت
 ییحیوسیله  به  یس یع  دیبرداشت را اوالً تعم  نیا  لیاست و دل  لیدر اناج  دیتعمی  شهیکه ر  ندکمی
ها را ی ملتو همه دیشده »برو انیب یس یاز جانب ع یمت لیکه در انج یدانند، ثانیاً دستورمی

 . ۱۹/۲۸ د«یده دیالقُدُس تعمها را به نام پدر، پسر و روحُو آن دیشاگرد من ساز
نشان  ،ییحیتوسط  یس یع دیدر نظر گرفت که تعم دیبا سایاستدالل کل نیدر مورد ا
نداده است  دیرا تعم یبوده و چون خود او هرگز کس  ییحیاز شاگردان  یس یآن است که ع

 یسخن دیکانن ـ از تعم ات یی ادبهمه دییخصوص در انتخاب شاگردان خود ـ به تأو به
 لیای که در آخر انججملهنداشته است.    یتوجه  دیکه او به تعم  رفتگ  جهیتوان نتنگفته، می

قرن پس از  ک یحدود  یمت لیاست. هرچند انج یاز اضافات بعد نیقیآمده به طور  یمت
وجه معمول نبوده هیچبه  ثیتثل  یهیبر پا  دیتعم  زیزمان ن  نیدر ا  یحت  یشده ول  میتنظ  الدیم

قرون دوم تا چهارم  دیگرفت، مبارزات شدمی قرارمورد تأکید  لیدر اناج ثیاست. اگر تثل
به  دیتعم هیاست، در قرون اول یوجود دارد که حاک یشواهد نیآمد. عالوه بر اوجود نمیبه

پس از   یاست. در َاعمال رسوالن که حت  رفتهگصورت می  حینام خدا و مسبه  ایو    حینام مس 
باشد. القُدُس نمیبن و روحُب، اِاَبه نام  دیاز تعم یسخن چیشده ه میهای پاولوس تنظنامه

 دینوع تعم نیاز ا یاثر زین تیحیقرون اول و دوم مس  ات یادب گریهای پاولوس و ددر نامه
مسلماً اضافه شده  یمت لیی انجگرفت که جمله جهیتوان نتشواهد می نی. از امیابینمی
 .است یبعد

گانه در قرون بعد مرسوم سه ینوزادان به نام خدا دیامروز تقریباً متفقند که تعم نیمحقق
 دی. تعمستین  ینشان  یالدیقرن سوم م  لینوزاد تا اوا  دیکه از تعم  ردیپذمی  سایکل  یشده است. حت

  لنوزادان و کودکان قاب یآمده است که برااصوالً با توبه همراه بوده و عامل تحول به شمار می
و  رندیپذکودکان را نمی  دیشوند که تعممی افتی یختلفهای مهمین جهت فرقه. بهستیتصور ن

  ی معتقد گردد و اگر هم در کودک حیو شخصاً به مس  افتهی رشد  دیبا رندهیدگیمعتقدند که تعم
  دیتعم یشخص
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 دیتجد  دیتعم  نیبا خودآگاهی ا  یپس از رشد کاف  یستیبامی  یشدن واقع  یحیمس   یباشد برا  افتهی
 .ستندینوزادان معتقد ن دیکه به تعم یپروتستان، فراوانند کسان نیمؤمن نیخصوص در بگردد. به

را موجب شده،  ینیوجود داشته و مبارزات خون میکودکان که از قد دیاعتقاد به تعم عدم
خصوص  کودکان ـ که به دیهای مخالف تعماز فرقه  یکیرسم است.    نیبودن ا  یبر ثانو  یشاهد

 یسایفرقه از باورمندان کل نیشود. امی دهینام 1ستیاست ـ باپت افتهیتوسعه  کایدر اروپا و آمر

 نیسرزم  نیگرفته است که در قرن هفدهم در اشهیر  (ستیکالون در انگلستان )کالون  روانیآزاد و پ
 ۲)ب.و.آ( ست«یباپت یاتحاد جهاننام »فرقه به نیاز شعبات ا یکی ۱۹۰۵بود. در سال  افتهینفوذ 

 نیمختلف داشت. همچن یعضو در کشورها ونیلیمیشد که حدود س لیدر انگلستان تشک
 .ردیپذکودک را نمی دیاست که تعم یگریفرقه د زین ۳هوه«یشاهدان »

ور . ابتدا همان سه بار غوطههددرا در دو مرحله انجام می دیامروز تعم ک،یکاتول یسایکل
( ونیرماسیمونگ )کنفریف  ایو سپس مرحله دوم    ردیگگانه انجام میسه  یدر آب به نام خداشدن  

خوار ریو دست بر سر گذاشتن است. پس از آن اگر بچه ش نیدهشود که مراسم َتجا آورده میبه
شام مقدس  نیبرخوردار گردد، نان و شراب به عنوان اول یشتریفقط شراب و اگر از رشد ب ،باشد

 .را درباره او اجرا کرده باشند یشود تا هر سه ساکرامنت اصلبه او خورانده می
بوده که  سمیترائیآداب م رینظ یفاتیو تشر یگرفتن از شعائر رمز دیمعتقد است: »تعم دون

بعدها   یـ شباهت نداشته و آداب کنون یی حی دیدر آغاز با غسل و فرو رفتن در آب ـ چون تعم
 کیشر حیدر مرگ مس  کیلها به طور سمبُکودکان آن  دیانتخاب شده است. در غسل تعم

به خاطر آن   حیکه مس   یشود، گناهکشته می  حیها با مس آن  یگناه فطر  لهیگردند و به این وسمی
بدون  ینیانسان نو شرکت نموده چون حیمس  زی. سپس با خروج از آب در رستاخدیمصلوب گرد

های خود مطرح است که پاولوس در نامه یات ینظر فات یتشر نیای هی. پازندیخگناه از گور برمی
 زیرا با مرگ و رستاخ دیغسل تعم هیتوج نیو اغلب محقق »دون«مانند  زین ۴کرده است«. بارت 

 .داندمربوط می حیمس 
 میاز همان شعائر اَسراری مذاهب قد دیکه تعم ردیگمی جهیجامع نت یپس از بررس ولز

خداوند  زیکه مرگ و رستاخ میرسمی جهی: »سرانجام به این نتسدینوسرچشمه گرفته است و می
 شعائر اَسراری مشرکین، یرا دارد که برا یپاولوس همان نقش  یبرا دی( و ساکرامنت تعمیس ی)ع

  

 
1- Baptist     2- Baptist World Alliance 

3- Jehovah's witnesses ـ Zeugen Jehovas   4- C.K. Barrett 
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دهد  نشان می  1نیاشت  تسنیساختند« رمی  دواریام  یبودن و رستگار  یرا به جاودان  نیهم مؤمن  آنها 

با آب  دیی تعموسیلهجهان و آن جهان، به نیدر ا یرستگار ن،یاز منابع مشرک یاریکه در بس 
 یواقع یرا به حد دیتعم ریتأث ی: »برخسدینومی تسریاست. آلبرت شوا افتهیمقدس ارتباط می

مرگ  شوازیساختند تا بدون گناه به پمرگ آماده می یمجدد برا دیپنداشتند که خود را با تعممی
 «.رندیگساکرامنت بهره نیاز ا زیمرحله ن نیرفته و در آخر

اگر از نظر   ایو  یجعل بعد کیصورت به یمتائ دی: »فرمان غسل تعمسدینومی ۲هیم آهل
کشف شد« )منظور  یقصه فرهنگ کی م،یتر مطرح سازستهیتر و شایجد میعلم الهیات بخواه

و به این  دینمامی لیطور مشروح تحلشعائر را به نیا یدر کتاب میاست(. آهل ه ۱۹/۲۸متى 
با   یانو عشاء ربّ  دیندارد. شباهت غسل تعم  یارتباط   تیحیبا مس   دی: »غسل تعمهرسد کمی  جهینت

 سایبزرگان کل  یالدیبوده است که در قرون دوم و سوم م  یحدشعائر مذاهب اَسراری و شرک به
 نیکرده و ا دیتقل انیحیاند که از مس بوده نیپرستان و مشرکبت  نیاند ادعا کنند که امجبور شده
و   انیو همه اد یاله قتیتنها حق تیحیها چون فقط مس اند. از نظر آنساخته یطانیشعائر را ش
بوده  یطانیاجرا گردد ش گرید انیدر اد سایآداب کل ریکه نظ یاست شعائر یطانیش گریمذاهب د

 و اثر نخواهد
 نیهمه از ا گرانیاست و د فات یتشر نیا ریمصلوب ضامن تأث یپسر خدا سای. در کلکرد

توافق  نیاز محقق یاریوارد شده بس تیحیبعداً در مس  دیشعائر تعم نکهیرحمت محرومند«. در ا
ها عیسى ـ که در آن  لیبولتمان و ... با اتکاء به اناج ۳چون آکرمان، بارچ، بوسه، یدارند. گروه
 یس یع مات یدر شمار تعل دیکه تعم رندیگمی جهینداده ـ نت دیخود را غسل تعم انحتى شاگرد
 .نبوده است

است که به  انهیعادت عام کی دی: »غسل تعمسدینومی یعالم الهیات آلمان ۴مولر تیه
تذکر داده  شتریندارد«. پ یگونه ارتباطآن هیچ ریو تأث حیو با موعظه مس  ستیمتعلق ن تیحیمس 

تا قرن  ۵القُدُسروحُ یپسر و خدا ی پدر، خدا یقراردادن خدا هیصورت همپابه ثیشد که تثل
ام پدر، پسر نبه»  یثیفرمول تثل  زیهمین جهت ننشده بوده و به  سایسران کل یمومپنجم، اعتقاد ع

 تیحیشود، از آغاز مس ادا می فات یمأمور تشر یاز جانب روحان دیالقُدُس « که هنگام تعمو روحُ
ی ها گذشت تا در همه و مدت   دیبار در »دیداکه« مطرح گرد  نیفرمول اول  نیمعمول نبوده است. ا

  سایکل لیکه از آغاز تشک یدیشد ی. برخوردها۶واقع شود رشیمورد پذ یحیهای مس ئتیه

 
1- Reitzenstein  2- Ki. Ahlheim  3- Ackermann , Bartch , Bousset  
4- Heitmueller   5- Gott der Vater , Gott der Sohn , Gott der Heiliger Geist  
6- imNamen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes 

  



375 
 

دیاصول عقا  

به  ینیرنگ خون نیو کشتار مخالف د یو تهد لیبا تحم یخصوص در قرون وسطشد و به داریپد
بوده    یدت یفاقد اصالت عق  فات یتشر  نینشان آن است که ا  رفته،ینپذ  انیخود گرفت و هنوز هم پا

  یدر اصل از کهانت معبدنما ـ که یروحان الت یتمام تشک رینظ سایاست که کل یو از شعائر فرع
 .خود برقرار ساخته است تیتثب یـ برااند رفتهگ شهیر

 

 شام مقدس ـ۲

که شب  ـ  خود    ات ی شب ح  نیدر آخر  یس یشود که عمی  تیروا  لیدر اناج  میدی طوری که دبه
جمعی صرف بود ـ به اتفاق شاگردانش و به سنت کتاب مقدس شام دسته انیهودیعید فصح 

 انیلیشد، اسرائبرگزار می  هوهیبا    مانیخروج از مصر و عقد پ  ادبودیمهم که به    دیع  نیکنند. در امی
 .1خوردندخاص می فات یکردند و گوشت آن را با تشرمی یزادگان رمه را قرباناز نخست یابره

 انیلیدارد و انج یدت یهای عقشهیر انیهودیبا روز فصح )پسح(  یس یتن عتطبیق مصلوب ساخ
مرحله  نیکنند. شب پسح مهمتر یرا از کتاب مقدس بازساز یس یع یکوشند حوادث زندگمی
 یثاقیبا قوم خود م  هوهیآنان از اسارت است. در روز فصح، خداوند    ییو آغاز رها  انیلیاسرائ  ات یح

روز با خون  نیدر ا زین یس یاست. ع مانیپ نینشان ا یهای قربانبره نیکند و خون امنعقد می
 نیدهد و با فدا کردن خود مؤمنرا ارائه می ینینو ثاق یفصح است ـ م یـ که خون قربان شیخو

 ...سازدآزاد می اهرا از گن
به  یس یهمگون، ع لیگردد. در اناجمی هیبه دو شکل توج لیجمعی در اناجشام دسته نیا

دهد و  ها میو به آن ندکرا که در سفره بوده پاره می یبا شاگردانش نان شیخو ینشان همبستگ
.  دیمن انجام ده ادبودیکار را به  نیشود، امی میشما تسل یبدن من است که برا نی: ادیگومی
شما   یبا خون خود که برا  د،یگودهد و میمی  از شراب به آنانای  الهیبعد از شام پ  بیترت همین  به
اناجیل(. در  گریو د ۱۹/۲۲ـ ۲۰نشان آن است )لوقا  نیام و اای بستهتازه مانیشود پمی ختهیر

مهم را  اریبس  میتعل کی از شام فصح  یس یشود، بلکه عای بازگو نمیصحنه نیانجیل یوحنا چن
 میتعل الًها عمتا به آن دیشوشاگردان خود را می یپاها یس یشب ع نی. در اندکگیری مینتیجه
رفتار  نیچن دیشما هم با م،یشوشما را می ی»اگر من که استاد و رب شما هستم پاها که دهد

عمل   نیچن  گرانیگونه که من با شما رفتار کردم شما هم با دای دادم تا همان. به شما نمونهدیکن
  ت یدر روا یول ستین حیای به بدن و خون مس اشاره چیه تیروا نی(. هر چند در ا۱۴/۱۳) د«یکن
  خون و یگرید

 
 .مراجعه شود هودی نیدر د یقیـ به کتاب تحق۱
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که اگر  دیبدان نیقی: »دیگوو می امدنمی ات یخود را نان ح یس یمطرح گشته و ع حیمس  گوشت 
 ۵۲/۶ـ ۵۳ د«یهست ات یفاقد ح دیاشامیو خون او را ن دیبدن پسر انسان را نخور

شود که مستقیماً از خداوند می یرساالت است مدع نیمقدم بر همه ا اناتشیپاولوس که ب
است بدن  نینان را گرفت و پاره کرد و گفت ا یسیع م،یبه او الهام شده است که »در شب تسل

همان   نیرا برداشت و گفت ا الهیو پس از شام پ دیمن به جا آور ادیرا به  نیشما. ا یمن برا
 ۱قر د«یمن بنوش ادیبه  دینوششود. هرگاه آن را مین من بسته میای است که با خوتازه مانیپ

 . ۲۴/۱۱ـ ۲۵
آن   یاست که ط  یو از شعائر مقدس یدستور اله نیشد که ا یبعدها مدع کیکاتول یسایکل

قطعات کوچک نان  شیساکرامنت، کش  نی. در انجام اابدیتحقق می حیبا مس  انیحیاتحاد مس
کند و با می میتقس  نیمؤمن نیشده در ب سیآب( تقد ایبا شراب ) شتریمخصوص )فطیر( را که پ

گردد و با او متحدّ  مُبَدّل می  یعیس   به گوشت و خونِ  انیحیخواندن دعا، نان و شراب در بدن مس 
نان و شراب به گوشت و خون  لیتبد ندیفرا نیا هیغرب و شرق در توج میقد یسایشوند. کلمی

 یمجر شیکش  هیروم )غرب( معتقدند که کلمات و ادع یسایاختالف نظر داشتند. در کل یس یع
انجام  میطور مستقبه ریتأث نیشرق معتقدند که ا یسایگردد. در کلتحول می نیشعائر موجب ا

القُدُس در نان و شراب ه روحُالقُدُس را فراخواند و آنگاروحُ ییبا دعا دیبا شیبلکه کش  رد،یپذنمی
 لی. در کنس امندنمی 1کلزیدعا را اپ نیسازد. ا لیتبد یس یاثر گذاشته آن را به بدن و خون ع 

شد. شعائر شام مقدس  رفتهیگم پذدُصورت روم به یسایکل مات ی(، تعلیالدیم ۱۴۳۱فلورانس )
عشاء  نیاول یکودک، اجرا دیروم در آداب تعم یسایگردد. کلدر مراحل و موارد مختلف اجرا می

نوشانند تا در بدن  شده می  سیای از شراب تقدبه او جرعه  دیدانست، پس از تعم  یرا ضرور  یانربّ
به نشان گوشت   زیی نان ناداشته باشد قطعه  یشتریرشد ب  رندهید گیشود. اگر تعم  رفتهیپذ  حیمس 
مرسوم  دییو تأ تیتثب ای رمونگیگردد به فتوأم می ۲رسم که با مسح نی. اخورانندیبه او م حیمس 

. ۳گرددشعائر اجرا می نیا سایبا کل نیرابطه مؤمن میو تحک تیتقو یبرا زین گریاست. در موارد د
 .شودمی دهینام زین تحادمراسم اشتراک و ا نیا

  ی هائت یوجه در ههیچشعائر به  نیکه ا  میرسمی  جهیاین نتبه  نینو  ثاقیرساالت م  یبررس  با

 
1- Epiklese 

 شود.  می رندهیگ دی القُدُس در تعمروحُ( موجب ظهور myronsalbung) رنیشده ما سیروغن تقد ـ۲
نامند  می  Messopfer   آداب شام مقدس را  یو اجرا  بیبر صل  یسیشدن عی بود قربان  ادیبه    ییسایـ شعائر کل۳

 .کردند تیتثب ب،یصل یتحقق قربان یبرا هیفد میصورت تقدآن را به  ۱۵۴۵ نتیتر لیکه در کنس
4- Communion 

 



377 
 

دیاصول عقا  

. ستینای  شهیگونه رهیچ  یدارا  یس یدر تعلیمات وابسته به ع  یشده و حتاجرا نمی  یحیمس   هیاول
ام، بلکه دهینشن یرا از کس  تیروا نیکند: »امی دیکه او تأک میدیهای پاولوس هم ددر نامه

که  تاس یبار نیاول نی (. اصوالً ا۲۳/۱۱ ۱را که به شما دادم از خود خداوند گرفتم« )قر یمیتعال
را پاولوس ای هینظر نیکه چن رفتیتوان پذشود و میدرباره شام فصح مطرح می یاشارات نیچن

 ستیشعائر ن نیاز ا یشاهد، کتاب اَعمال رسوالن است که در آن سخن نیرواج داده باشد. بهتر
با هم صرف طعام   تیمیو صم  یشود که »با دلخوشمی  تیروا  نیجمعی مؤمنو فقط از طعام دسته

مطرح  نیمؤمن یاشتراک یکتاب زندگ نی(. در هم۴۶/۲ـ۴۷نمودند« )کردند و خدا را شکر میمی
 .است ینظام نیالزمه چن زیجمعی نشده، که طعام دسته

 ن،ینو  ثاقیم  کیو آغاز    شیو شاگردان فرض  یسیع  یارائه همبستگ  یهمگون برا  لیاناج  در
های پاولوس انجیل همان گفته   سندگانینو  زهیتوان حدس زد که انگشود. میمی  تیشام روا  نیا

. در قرن دوم  د«یمن انجام ده ادبودیکار را به  نیکنند »امی دیخصوص تأکها بهبوده است. آن
به دور هم جمع   نیمؤمن ،یسیشام آخر ع ادبودیاند ـ به شکل گرفته لیاناج نیا هکـ  یالدیم

های هیپا هیتوج یبرا اننویسآمده، انجیل زیگونه که در کتاب اَعمال رسوالن نشدند، همانمی
بوده است.  عیمردم شا نیهم آن زمان در ب دیاند، که شاکرده لیرا تخ یتیروا نیتجمع چن نیا

و منظور آن نبوده   نندکرا تکرار می د«یبنوش یس یع ادیپاولوس که »به  یگفته زیها نالبته آن
متحول گردد.  یس ینان و شراب به گوشت و خون ع ،ییسایکل تیاست که چون برداشت روحان

 یحال پاولوس تذکر داده شد او در ارتباط با مکاتب عرفانطوری که در شرحیوحنا به  لیاما در انج
از   یکیبرداری کند. وحدت با خداوند در گفتار خود از اشارات رازگونه بهره دهیکوشآن دوران می

 هیرا بدن آن توج نیو مؤمن سایرا سر کل حیـ که مس  زیاست و پاولوس ن یاصول معتقدات عرفان
 .است دهیش یاندمسیح میبا خداوندگار ـ عیسی انیحید ـ به این وحدت مس کنمی

کرده است   میخود را تنظ  لیانج  ،یحیمس  یعرفا  یفکری  نهیدر زم  زیانجیل یوحنا ن  سندهینو
که لوگوس نام داشته و از آسمان  ندکمی هیتوج یاله یالی خ تیشخص کیرا  حیو او هم مس 

 اتیاست که از آسمان نازل شده و هر که او را بخورد نخواهد مرد. او نان ح ی»او نان  کرده  نزول 
آوردن و  مانیاشارات به زبان عرفان آن دوران، مقصود از خوردن خداوند، به او ا نیاست« در ا

همین »نان و شراب« صرف کردن! بهدادن است، نه واقعاً مانند  یو جا دنیخدا را در خود د
شود »هرکه نزد من می دیتأک یس یانجیل یوحنا به صراحت از زبان ع تیز در همان روایجهت ن

 ۳۵/۶ د«یآورد هرگز تشنه نخواهد گرد مانیهرگز گرسنه نخواهد شد و هرکه به من ا دیآ

 قرن دوم یخیتار ات یکه در روا یدست آمده و اشارات به هیاول تیحیکه از مس  یتمام آثار
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 یکنند و با آنکه زمان درازنمی  دییتأ  یصورت کنونشام مقدس را به  یشعائر  یشده، اجرا  یالدیم 
که از  یشکل نگرفته بوده است. در گزارش یهنوز آداب کنون ذشتهگپاولوس می مات یاز تعل

 حیمس   ادیکند که به  اشاره می  انیحیجمعی مس در فصل پنجم نقل شد او به طعام دسته  وسینیپل
شده است که در آن   ادی یاز طعام گروه ()دیداکه یاند. در تعلیمات دوازده حوارکردهصرف می

 یجمعی )شام مقدس( جنبه شعائرطعام دسته نیشده، امی میتقس  حیمس  ادینان و شراب به 
  نیا رفِصَ انیشدند. در پابه دور هم جمع می نیبود که در آن مؤمن یعموم ینداشت، بلکه غذا

باشد ـ می ا«ی»خدا ب یبه معن یرا ـ که به زبان آرام 1معروف ماراناتا یدعاطعام همه با هم 

آن بحث شد. در    یدرباره  شتریبود که پ  انینیاس  یعموم  یهمان غذا  هیطعام شب  نیخواندند. امی
کنندگان در شرکت تی( و نان نشان جمع۹/تاک داود است ) ای حیدیداکه آمده: شراب سمبل مس 

،  (۱۶/۱۰ـ  ۱۷  ۱شده است )قر  هیتشب  نیگونه که نان به جمع مؤمنهمان   ستا  یمراسم طعام عموم
شده، در  جمعی است که در کتاب اَعمال رسوالن مطرح  همان طعام دسته  هیمراسم کامالً شب  نیا

جمعی را دسته ا«،ی»خدا ب ای ا«ی»سرور ب یو دعا ردندکحضار هلهله می زیشام ن نیا انیپا
سخن رفته است که پس از دعا  یطعام عموم نیاز ا انیاز ترتول یدر گزارش یخواندند. حتمی
است نه  ات یشراب و نان سمبل معرفت و ح داکه،یکردند. در دشدن، غذا صرف می ریس ربقد

 ی.س یع نشان خون و گوشت
 یدر روزها یطعام و جشن عموم یالدیکند که در قرن اول ممی تیموجود حکا شواهد

ـ که روز  کشنبهیبود روز  انیهودی یعموم لیشد. سپس چون روز شنبه تعطشنبه انجام میپنج
 دهیجشن برگز  نیا  یروم بود ـ برا  یهودیریو جوامع غ  یروم  لیو تعط  ترایتولد م  ادبود یو    دیخورش

روز خدا  انیروز را روم نی. ادیگردنمی هیتوج یس یع زیزمان هنوز روز رستاخ ندر آ یشد، ول
  زیرستاخ ادبودیبودند به  ادیز انیهودیکه  ییایدر جوامع آس یالدی. در قرن دوم مدندیناممی

پس از روز پسح، مراسم  کشنبهیروز  یشد و در مجامع غربروز فصح جشن گرفته می یس یع
دو جبهه را وادار  نیکه ا دیکارپ کوشپولی یآمد. حتعمل میگور به زا یسیع زیرستاخ ادبودی

که شام مقدس   دیآشواهد برمی نیموفق نشد. از جمع ا یول رندیروز جشن بگ ک یسازد در 
 یحیمس  تیاست که بعدها از طرف روحان یشود مراسم و شعائرجرا میکه اکنون ا یصورت به

از  یاریاست. بس  تیروحان یابداعات بعد ن،ید نیا ئرگونه که تمام شعاشده، همان دهیبرگز
 دنیکرده و خوردن نان و نوش هیتوج کیلمراسم را سمبُ نیکوشند که امی یحیمس  نیمحقق
 شراب

  

 
1- Maranatha 
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 ریتعب انیحیمس  یرستگار یخود به خداوند برا یو تقدیم قربان یس یاشاره به مصلوب شدن ع را
 :سدینو»افخارستیا« می هیکنند. راهنر در توج

 نیافتد؟ پاسخ ساده اچه اتفاق می  میآورما مراسم »افخارستیا« را به جا میکه هنگامی»
ما حضور  یما و برا نیمصلوب شدن او بود در ب انی است، شام مقدس خداوند که آغاز جر

به خداوند و   شیخو میمرگ خود را به عنوان تقد یسی... در آن لحظه عافتیخواهد 
 . گرفت« رو نجات جهان در نظ یرستگار

با شاگردان خود تحت مراسم  یس ینامد که عمی یرستگار یشام را میثاق ابد نیراهنر ا
 یس یکنند، عمراسم را تکرار می نیا انیحیجمعی منعقد ساخته و هر زمان که مس شام دسته کی

شود و او به تکرار می کیلطور سمبُبه شیدوهزار سال پ ان یها حاضر است و جرآن  انیدر م
آنان  یو رستگار یو روحان یابد ات یخداوند، موجب ح شگاهیدر پ نیمؤمن یبرا یبانعنوان قر

 .دیخواهد گرد
 نجای: »در اسدینورود و درباره شام مقدس در کتاب »خداوند« میجلوتر می یگام ینیگارد
 از،یکلمات تقریباً در حدود دوهزار سال نماز و ن  نیمفهوم ا  هیتوج یدهد؟ براای رخ میچه حادثه

شده که از هر جهت مقدس   یاتحاد کینشان  کسویاز  نهایتفکر و مبارزه صورت گرفته است. ا
: مفهوم میپرسمی یاست. وقت دهیگرد قیعم ییجدا کیموجب  گرید یاست و از سو یطنو با

تواند . پاسخ میمیکنها را چگونه برداشت میکرد که ما آن  حیتصر دیابتدا با ست،یکلمات چ نیا
جمله  نیشده. متن ا انیگونه که ب(، همانیدگیچی)بدون پ حیباشد: کامالً ساده و صر نیفقط ا

  یمفهوم روحان ک یاز آن  نکهیا یبرا یشود. هر کوششاست که اظهار می یطلبکامالً مُعَرّف م
از طرف خود  میمنجر خواهد شد. ما اجازه ندار یاعتقاداست و به بی ینافرمان میاستخراج کن

از   دیو خالص گردد، بلکه با نیراست تیحیتواند باشد، تا مطابق مس مفهوم آن چه می میکن نییتع
آنگونه که  ـ گفت و عمل کرد  یس ی. آنچه را که عستیخالص چ تیحیمس  میجمله درک کن نیا

بود  لیدارد. او ما یشود که ارزش الهمربوط می یتیکه به واقع انستدذکر شده ـ می نجایدر ا
شود. او با اهل  دهیرا گفت که فهم یزیآن چ زیهمین جهت نکه مقصودش را درک کنند و به 

سر و کار داشتند   ریرو بود که نه با تفس ای روبهبا مردان ساده  لکهسرار سر و کار نداشت، برموز و اَ 
با مردمان قرن نوزدهم و  نیکردند. او همچنکه فقط به کلمات توجه میو نه با راز و معما، بل

 یکه متک  یهای باستانگفت، بلکه با انسانآشنا بودند ـ سخن نمی  ریو تعاب  میکه با مفاهـ    ستمیب
 یایدن یجو عموم ریگفت [. تحت تأث] سخن می ردندکو فکر می ستندیگرنبه احساس خود می

ها را درک کنند و از آشنا بودند و عادت داشتند سمبل یشعائر یا زندگآن روزگاران که همه ب
اند، را داشته  یاستعداد  نیچن  نهیزم  زیشنوندگان ن  نیا  دیرا بفهمند، شا  یفعال، منظور واقععمال و اَاَ

  یول
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و  لیکرده و فکر کنند که او به تمث هیتوج یو روحان یرا رمز یس ینه آنگونه که کلمات عمسلماً  
گونه که همان ردند،کاستنباط می یمعمول میها را با مفاهآن شتر،یبلکه ب دیگواشاره سخن می

دانست و می یس یرا ع زهایچ نیاست. همه ا افتهیتحقق  زیدر کفرناحوم ن یلیتمث دینو نیواقعاً ا
  ک یکه با هم صرف کردند  یخواست بفهمند به زبان آورد. شامبرداشت او آنچه می نیبا هم

از  لیتوان شعائر رفع گناه و کفاره آن زمان مصر )خروج اسرائاست. در آن می یمراسم شعائر
به کار   یحفظ ملت از فساد و نابود  یشد و خونش براموجود زنده کشته می  کیکه    دیمصر( را د

کند، خدا را دارد، شکر میکند. او نان را بر میکار خود را آغاز می یسیفضا ع نیرفت. در امی
گونه که ـ همان  ندکمی سیبخشد، آن را تقدکه آن را تحقق می یرحمت یکند برامی نیتحس 

طعام را بخش کرد ـ و آن   شتریگونه که پـ همان  ندککرد ـ نان را پاره می  سیشام را تقد شتریپ
صورت پدر خانواده، هنگام طعام به به  گریگونه که در موارد دهمان  هد،دمی ردانرا به شاگ

است بدن   نی. ادیو بخور دیری: »بگردکرا بخش می ییهاکنندگان به عالمت ارتباط لقمهشرکت
( قرار میقد ثاقیفصح )طعام م یسفره بدن بره قربان یشود«. بر روشما فدا می یمن که برا

او.  یقیاز نظر حق ریدرک کرد غ یگرید  زیتوان از آنچه او به زبان آورد چوجه نمیهیچبهداشت. 
 ی...«.واقع یول یرمز ،یشعائر

دقیقاً همان   ونیبرداشت را تکرار کرده و معتقد است: »حوار  نیهم  زیدرباره شراب ن  ینیگارد
شده تکرار می انیهودیاند و آنچه هر روز در معبد چشم داشته شیفصح را در پ یشعائر قربان

همین جهت او که  نبود، بلکه او خدا و انسانی توأم بود. به یانسان معمول کی زین یسیاست. ع
را برقرار کرد که در تمام اعصار  یاصل ن،یهای آسمان و زماست و صاحب تمام قدرت  وند»خدا

عمل را تکرار کنند همان راز اولیه تکرار  نیکه موظف شدگان ا ماند«. هر بار داریپا یستیبامی
 یکه از اعمال انسان  یادبودی  یول  رد،یگانجام می  یس یع  ادبودیعمل طبق دستور به    نیشود. امی

عبارتست از  ییحایمس  «یاست. »افخارستیا ییتذکر خدا کی نیدارد، ا یی الهست و جنبهین
و  یدت یارائه شده است که وجود عق یاو و به ما طور یابد قتیو مرگ خداوند در حق بتیمص

 . 1کند«یم خود را حفظ ات یح یگونه که بدن از غذا و مشروب مادهمان ابد،ی ات یما ح یمانیا

 
  

 
  سا یکل بانانیپشت نیمهمتر ی خصوص توجه کند که حتشد تا خواننده به  انیب لیبه تفص  یکم ینینظر گارد ـ۱

ها  مردم آن دوران است و از آن  یشوند که آنچه در رساالت کانن آمده، زبان عادمجبور به اعتراف می  یگاه
و   یمردم عاد گر،ید اءیتمام انب و  یسیع انیاست. اطراف تیاسرار و عرفان و فلسفه ابداع کردن، انکار واقع

 ... اغلب
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کند که در  توجه دارد و صریحاً اعالم می یفلسف ریو تعب ریکمتر به تفس  سایکل تیروحان
. 1ابدیدر قالب شراب و نان حضور می یو جسمان ی قیصورت حقخداوند به  ینمراسم عشاء ربا

داشته باشد طعام  تینه خدا بود و نه روح خدا، شام او هم اگر واقع ل،یانج یسایگونه که عهمان
شب   نیبود که از شاگردان خود در آخر یاستاد داعِو وِ یسخن بشر زیبود و کالمش ن یمعمول

انجیل  سندگانینو ش،یکرد. در دوهزار سال پ دیها تجدخود را با آن  مانیعمل آورد و پبه ات یح
کردند که انسان مرکز و مقصد خلقت جهان است و  ی مردم آن روزگاران تصور میمانند همه

خدا انسان را در   رایانسان است، ز  هیشب  زیخداوند. خالق جهان ن  یینماقدرت تنها مکان    نیکره زم
ی طبقه نیبوده است. او در عرش خود و در هفتم دهیبه شکل خود آفر شیچند هزار سال پ

در برابر او حضور دارند و  نهیو فرشتگان او دست بر س نیکرده و خادمجلوس تخت آسمان بر
ها است و انسان یکارها میتنظاو هستند. خدا دائماً مشغول به نیفرام یخدمت و اجرا یآماده

 .اوست تیمشغول نیمهمتر نیا
ـ  یقرون گذشته ـ حتى قرون وسط یریو اساط  یمذهب ات یکه تمام ادب ییفضا نیچن در

ی بشر بخشش گناه اولیه یو برا دیآ نیصورت انسان به زمخدا به نکهیمُعَرّف آن است، تصور ا
او نان و شراب  ادیهرگاه به  ایو  ندیسازد و مجدداً به آسمان رفته بر تخت نش یخود را قربان

نان و شراب حضور   نیشود خدا با تمام وجود خود در قالب اخاص صرف می  ممخصوص با مراس
 نییل مرقس ـ اولانج یسندهیکه نو مینیبمی نینمود. با وجود انمی بیچنان عج ابد،یمی

را مطرح  یاوهام وحشتناک نیچن کیـ به خود اجازه نداده است  تیحیکانن مس  سینوگزارش
  غلو راه آنکه وجود ـ با  ز یهمگون ن لیاناج گریدی سندهیبه آن اشاره کند. دو نو ی حت ایساخته و 

 ستمیکه چگونه در قرن ب مینکاند، حال تعجب میکرده  تیمورد از مرقس تبع نی. در ااند مودهپی
ها سپرده شده و سخن به موزه  شیگونه جهان در چند هزار سال پکه افسانه خلقت انسان  یـ زمان
 رقابلیغ یتیواقع یتیجهان و مخلوقات گ یآمده و تحول دائم انیبه م یسال نور اردهایلیاز م

 یریاساط  الت یباز هم در همان تخ قیعلم و تحقاهل فلسفه و  یانکار گشته ـ دانشمندان
 

. 

  

 
همان  تیو هدا یرهبر یواقعاً برا  زین نیاند و مصلحاند که به رموز و اشارات توجه نداشته دل بودهساده... 

خصوص شده است. به می  انیدرک و فهم همان مردم ب  یبرا  زیها ناند و سخن آندانسته مردم خود را موظف می 
 اند.بوده  یاغلب خود از همان توده مردم برخاسته و عام زین اءیانب نی که ا

1- Das Messopfer bedeutet die wahre und substantielle Gegenwart des Herrn Unter 
Empirie des Brotes und Weines 
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که هر چه خالف علم و دانش  رندیگزنند و تمام علم و دانش خود را به کار میو پا می دست 
 است به اثبات رسانند؟

 اردهایلیو م  هاونیلیم  کیـ که هر    شماریهای بدر برابر کهکشان  نیدانند که زمامروز می  آنها
هزاران بار کوچکتر  نیهای زمی کوهدر برابر همه یشوند ـ از ارزنرا شامل می ارهیستاره و س
 وآن مرکز و هدف خلقتند  انیو نه آدم نیجهان پهناور، نه زم نیدانند که در اها میاست. آن
 یکرده تا به شکل امروز یسال تحول و تکامل را ط اردیلیما چند م یخاک ریحق یهتنها کر

مقدار تا است که از ذره بی یبه نظام داریعالم، پا یها آگاهند که جهان و هستدرآمده است. آن
گری در عرش پاولوس که چون کوزه یکنند و خدامی تیهمه از آن تبع میهای عظکهکشان

زمان و جهان محدود  سازد، در همان  است می  لیکه ما  یخود را دائماً به شکلهای  وزهنشسته و ک
محدود در قالب   ی خدا انیآغاز و پاجهان بی  نیرفته است. در ا انیپاولوس مصلوب شده و از م

گونه را فقط در انسان زبان و کالمِ ت،یفیو محصور در شکل و بعد و صفت و ک یبشر شهیاند
 .افتیمسحور و معتاد  نیمؤمن شهیکرد و در مغز و اند جستجوتوان می ساهایکل

صورت که بهـ  انیحدّ و پاجهان بی نیخداپرست عارف، خالق المکان و زمان ا کی دید از
حاضر و ناظر، فقط در مراسم  شهیهمه جا هست و هم ـمخلوق در وجود خالق محدود است 

و ماه سوسک و کرگدن  ی. او خداابدیصورت نان و شراب حضور نمیآن به یانو عشاء ربّ سایکل
 هیجریو ن  یو آلمان  یو مسلمان و کافر، روس  یحیو مس   یهودی  ی. خدااستو... انسان    دیو خورش

 و درک میکردن، کفر عظ یحیانسان و فقط انسان مس  ن،ی.... است. او را محدود به کره زمیا
کفار ناخودآگاه  نیجهان را هم ییسایکل نیاقرار کرد که اغلب مؤمن دیاست. متأسفانه با میقسَ

مورد خود را از  نیها اجازه نداده است در ابه آن ادیو اعت تیکه وراثت، ترب هنددمی لیتشک
 .رها سازند ش،یاجداد قرون گذشته خوای شهیهای اندقالب

رسم در آغاز به این  نیکه ااند دهیهم عق نیاز محقق یاریبس  یانشعائر عشاء ربّی درباره
 یلیگرفته است. در خ هیاَسراری آن روزگاران ما انیاد یو فضا طیصورت وجود نداشته و از مح

اعتقاد داشتند و با خوردن    انیرف طعام و شراب در حضور خدااز مذاهب اَسراری مصر تا روم به صَ
گرفتند. ت آنان بهره میدر ارتباط تصور کرده و از قدر انیخود را با خدا یبه نحو قدس،م یغذا

کردند ای ارائه شد که فراعنه تصور مینمونه انینه حکومت از معتقدات مصر تیریدر کتاب مد
 انیاست که با خوردن خدا  ی. »اونا« شاهابندیبه قدرت آنان دست می  ان یخدا  یبا خوردن شعائر

کردند و شاه آنان را   ریرا اس  انیاز اهرام آمده است: »غالمان فرعون، خدا  یکی. در  ابدیقدرت می
 کیهم، خوردن سمبل کی. در مکزد«یعمل روح و قدرت آنان را بلع نیخورد و با ا
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کردند  شد تصور میکه با مراسم خاص انجام می  یمرسوم بوده و با خوردن طعام مخصوص  انیخدا
 اند.قدرت کردهکه خدا را خورده و از او کسب 

 نیمشرک  یمعتقدند که شام مقدس متأثر از مراسم قربان  یمانند کاوراو آلمان  نیاز محقق  یبرخ
اِبیونیم از  لیدر انج یناپسند بوده و حت هیاول انیحیدر نظر مس  یکه قربان میتوجه کن دیاست. با
 خشم  دیرا ترک نکن  یرا حذف کنم و اگر شما قربان  یام قربانشود: »من آمدهمی  انیب  یس یقول ع

خوردن گوشت را  یهمین جهت اِبیونیم حت(، به۵۱/۳ نیلیخدا شما را رها نخواهد کرد« )هوم
من   دینکفکر می  ایگفت: »آ  ونیشود که در پاسخ حوارنقل می  زین  یسیکردند. از عمی ریتحق  زین

سخن  یقربان نیاو با اکراه از ا گریه عبارت دگوشت فصح را با شما بخورم« ب نیشوق دارم ا
جمعی به طعام دسته گرانیکه اغلب با دـ او  یتوان تصور کرد که شام گروهگفته است و نمی

 هیمعتقد است )در توج  سایانجام مراسم فصح باشد و آنگونه که کل  ینشست ـ در شب آخر برامی
 میتقد  یصورت قربانه فصح، بدن خود را بهبرّ  یبا اشاره به قربان  یس یمشاهده شد(، ع  زین  ینیگارد

 !!.کرده تا آن را بخورند و خداگونه شوند دانیرم
 نیشود سهمگ  یبررس  یخیتار شینما  کیصورت  : »شام مقدس اگر بهسدیونمی  برونوباوئر

و  ندیزنده بنش و یگفته باشد. انسان واقع یسخنان نیتواند چننمی یس یتصور است. ع رقابلیو غ
 زیتعارف کند و به آنان ن گرانیع به دتُمَی َتبه این فکر افتد که بدن خود را به عنوان وسیله

کنند که با صرف نان و شراب، گوشت و  جادیتصور را در خود ا نیدر حضور او ا دینما فیتکل
 نیقابل تصور است. مسلماً چن ریغ یانسان عاد یبرا یبرخورد نیچن کیاند. خون او را خورده

را به این   انیهودیکم شام فصح  شکل گرفته و کم  یحیجامعه مس   لیها پس از تشکمدت   یلیتخ
 .کندمی دییر را تأنظر برونوباوئ زین ی. گوگل فرانسو«شعائر مُبَدّل ساخته اند

 ان،گیرخصوص با باج همسفره شده و به گرانیمکرراً با د لیدر انج یس ی: »عسدینومی  دون
به طعام نشسته تا امکان بخشش خداوند و رحمت او را به همه مردم ارائه   نیگناهکاران و مطرود

 یسع  گرانیدر همسفره شدن با د  یس ینبوده است. ع  یعمل شعائر  کیحرکت او    نیا  یدهد، ول
به   نیمشخص از مؤمن  یفقط گروه  یعمل شعائر  کیرساند نه آنکه با    ضیبه ف  اها رآن  ندکمی
 .«ندیرا برگز شیخو

های  ئت یاست که شام مقدس در ه تیواقع نیا دیی شواهد نو: »همهسدینومی روبرتسون
  «.نبوده است 1دوستانه )آگاپه( افتیجز ض یگرید زیپاولوس چ روانیو پ یحیی مساولیه

 
  مفهوم عشق،به  ی حیمس اتیاست و در ادب ی مساع کیو تشر یبه معنای همکار یونانیدر زبان   Agapéـ۱
... 
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 ادبودیبه  انیحیجمعی مس رسد که شام دستهمی جهیبه این نت ندککه کوستر می یقیتحق در 
طعامها   نیاز ا  یکیشده است.    ادیهای مختلف از آن  تیبوده که در موقع  یس یع  یگروه  یهاطعام

. دیانجام گرد  ،یس یبا ع  تیوحدت جمع  تیتثب  دیاو بوده که به ام  ات یشام فصح در شب آخر ح  زین
کردن نان سخن و تکه  هیاول  نیاَعمال رسوالن که از تجمع مؤمن  تیروا  ریدر تفس   زین  حدت و  بلیب

های  ئتیدر ه هیاول «ینوع »افخارستیا کیتوان با : »تکه کردن نان« را میسدینومی دیوگمی
 سایکل گری»آگاپه« در ارتباط بوده است. به عبارت د کی برابر دانست که ابتدا با  یحیمس  یآغاز

نبوده است. گذشته بر  یصورت شعائردر آغاز به یطعام عموم نیکه ا ندکمی دییبه اجبّار تأ زین
به تدریج وضع شده  زین یگریو آداب و شعائر د نیدستورات و قوان سایاز طرف کل ها،ساکرامنت

 لیانج یسایع مات یمعترفند در تعل نی. امروز اکثر محققستین یلیشواهد انج یدارا کیچیکه ه
ها برخوردارند، به کمال از آن  هود ی  نیکه مذاهب منشعب از د  یو حدود و مقررات   نیاز شعائر و قوان

 تیتوانند انکار کنند. کپگن چون به واقعنمی زین سایخبرگان کل یرا حت تیواقع نی. استین یاثر
 :سدینوباال آشنا است می

 ای 1اتیّنه ارائه نداد. او مَ یاصول جزم ی را به کمال رساند، ول یالهام رستگارساز یسیع»

القُدُس در  است که روحُ یعمل قتیدرحق نیننهاد و ا هیرا پا ۲ییسایدستورات و حدود کل
 .  هد«دمی انجام سایکل

و حدود و   رندیگمی میها تصمو آن  دینماالهام می سایکل تیالقُدُس به روحاناز نظر او روحُ
را  سایو دستورات کل ارات یاست قدرت و اخت لیباال ما هیکنند. او با طرح نظروضع می نیقوان
  وجوددر کانن  سایوضع شده از طرف کل نیکند که قواندر ضمن اعتراف می یکند، ول عیتشر

از طرف  ل،یاناج ات یبرخالف روا یزند که حترا مثال می ینیاز دستورات د یندارد. او خود برخ
 زین لیدر کتاب مقدس مجاز است و در اناج ۳مثال »تعدد زوجات« یوضع شده است. برا سایکل

کودک  دیاست. غسل تعم دهیممنوع گرد سایاز جانب کل نیوجود ندارد با وجود ا یگونه منعهیچ
گرفته، با وجود  دیتعم یسالگیهم در س یسیعمال شده و عاِ  ونیو نه حوار یسیی عوسیلهبه هن
 کشنبهی لیتعط ،یشده است. گناه خودکش  برقرار کیکاتول یسایدر کل دیپس از مبارزات شد نیا
  و

 
 تیمیمهر و صم جادیهمدالن ا نیکه ب یکلمه را به معنای طعام نی ا نیانتظار پاداش است. همچن بدون... 
  وس یگناتیصورت را داشته است. ا  نیدر آغاز ا  انیحیمس ی شام همگان میدیبردند. چنانکه دکرد، به کار می می

  یابیدست لهیکه وس دهینام یربانکار برده و آن را شام محبت و قشام مقدس اصطالح آگاپه را به یبه جا زین
 .شدن است یو جاودان یمرگبه بی

 .و منهیات ریموارد مورد تکف ای Anathematismen ـ۱
2- Kathedralen ـ entscheidungen   3- Polygamy 
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. ستیکانن قابل استدالل ن [قیطر]از  کیچیپاپ... ه تیمعصوم میت، مقام مربَتقدیس سَ لغو
خوردن خون و   تی، ممنوع(۳۲/۵ یسوگند )مت تیکانن مانند ممنوع حیاز دستورات صر یبعض

 .گرفته شده است.. دهی( ناد۱۵/ ۲۰ـ ۲۱خفه شده )اعمال  وانات یح
 انیب یی علم الهیات واقعدرباره یشرح جالب سایدستورات کل هیتوج یپترسون برا کیار

شود دستورات قابل الهام می سایالقُدُس به کلوسیله روحُکه آنچه به ردیگمی جهیو نت ندکمی
وضع نشده و  یحدود و شعائر لیاست که در اناج نیا یها براکوشش نیی ااطاعت است. همه

جز  یتیحال هو نیجستجو کرد. در ا سایکل مات یتصم عیتشر یخارج از آن برا یمحمل دیبا
 .خبرگان معتاد نخواهد آمد نیبه کمک ا  یو ذهن یالیالقُدُس خروحُ

 

 یو اجتماع یبه دستورات اخالق ـ و

الوقوع حکومت خدا و بازگشت به ظهور قریبُ دیبه علت ام هیاول تیحیکه در مس  میدید
متحول   یبرا  هیو تصف  هیبه تزک  نیمورد نظر نبوده و مؤمن  نی)پاروسیا( شعائر و حدود و قوان  حیمس 

 یس یبه ع لیکه در اناج یمات یتعل زیهمین جهت نتوجه داشتند، به یشدن و ورود در قلمرو اله
به همان  تیحیمس  یسایکل هیپا نیدارند. اگر بر ا یهای اخالقشود اغلب جنبهمی دهنسبت دا

از جوامع   یگرید تیکرد، امروز ما با هو( رشد مینیاِکلسیا = جمع مؤمن خود ) هیمفهوم اول
 . 1میرو بودروبه یحیمس 

دادند و  می لیرا تشک نید یاصل هیو حدود و شعائر پا نیقوان ان،یهودی یت مذهبرساال در
 یشد ـ وظیفه اصلـ که به او نسبت داده می یدستورات شعائر قیدق یترس از خدا و اجرا

 ریتذکر داده شد ـ تحت تأث شتریـ چنانکه پ تیحیرفت. در دوران ظهور مس به شمار می نیمؤمن
 یرب ۲للیشد. از ه داریپد انیهودیدر جامعه  ینیهای نو... برداشتیونانیو  یرانیهای افرهنگ

  :دیگوکرده است. او می  انیرا ب  یخیای تارجمله  نید  فینقل شده که در تعر  یهودی  ریروشن ضم

 
شباهت دارد. به کتاب زرتشت مراجعه   اریزرتشت بس یگاتاها ماتی همگون با تعل لیاناج تیحیروح مس ـ۱

 شود. 
در سراسر   انیو مرب ن یمعلم ن یاز ا ی اریاشاره شد. بس شتریبوده پ یسیکه هم عصر ع (Hillel)  للیـ به ه۲

 یاند ولدانسته اصالح جامعه خود را صاحب رسالت می  ی اند، که براپاکدل و قابل احترام بوده  یهاانسان   خ،یتار
  ن یشود. هم  یرو یپ  یابد  قیآنان به عنوان حقا  ماتیی تعلکه تا ابد از همه   ستین  نیآنان مستلزم احفظ احترام 

 ریاند و هر روشن ضمرا ارائه کرده   یمتفاوت  اتیبا خلوص، نظر  یکه در اعصار مختلف مصلحین متعدد  تیواقع
  ی وابسته به زمان و مکان خود او دارا ماتشینبوده و اغلب تعل نیقابل تحس اتشیظردر هر مورد ن زین یپاکدل

 .کندمی  دییبرداشت را تأ نیاعتبار بوده، ا
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است  نید مات یتمام تعل نیروا مدار. ا شیعمال نکنند بر همنوع خودر حق تو اِ  یلیآنچه را ما» 
تکرار شده است اصل »آنچه را  زین یمت لیجمله در انج نیاست بر آن«. هم یشرح یو مابق

از  یکیصورت به یآمده است، ول زی( در تورات ن۱۲/۷روا مدار« ) گرانیبر د یپسندبرخورد نمی
حفظ   یبرا ت یو روحان ستین نیمتأسفانه در عمل چن یول نی د ینه مفهوم کل یاخالق تورات دس

  نید زین للیاست. در مکتب ه یالتیخود مجبور به وضع شعائر و آداب و رسوم تشک تیموجود
و آموزش صدها دستور و قانون و فرمان  یشعائر نیشد و دداده نمی میبه این مفهوم تعل

 .داشت حیدستور ترج نیاتورات بر  یالت یتشک
بتوانند خود را از چنگال   انیحیوجود دارد که اگر مس  یامکان جالب کیاما  حیمس  ن ید در

بینی به عرفت و روشنرا بشکنند و با مَ  یادیهای اعترها ساخته قالب ییسایکل میو تعل نیتلق
برند و  یپ لیاناج یسایع مات یبه تعل ی خود توجه کنند، قادر خواهند بود تا حدود ینیرساالت د

  رندیپذوابسته به آن می  نیو تمام محقق  سایسازند. کل  ازینبی  سایکل  الت یو تحم  مات یاز تعل  اخود ر
 ماتیو تعل ات یحال و نظری شرحمنبع درباره نیاعتمادترو قابل نیگانه مهمترسه لیکه اناج

 :میدست آوررا به ریز جینتا میتوانرساالت همگون ما می نیاست. از ا یس یع
 یسیع  ماتیشود در تعلمی  جهینت  یـ اله  یاصل انسان  نیکه از ا  یعشق و محبت و گذشت ـ۱
فقط  لیپاولوس که برخالف اناج یگردد. جالب است حتمحسوب می یاصل اخالق نیمهمتر

ی اول و در نامه 1انددحاصل میبدون عشق را بی  مانیشمارد، امی یرستگاری هیرا پا مانیا
 کند: می دیاصل را تأک نیصریحاً ا انیقرنت

باشم که  یمانیا یها باشم و داراو تمام دانش یسرار الهاَ هی»اگر قادر به نبوت و درک کل
سه  نیهستم... ا چیعشق و محبت نداشته باشم ه یمنتقل کنم، ول شانیها را از جابتوانم کوه

ـ   ۱۳بزرگتر است« ) نهایی اعشق از همه  ی ـ عشق و محبت، ول د یـ ام مانیماند، اجا میبه زیچ
. در  ۲دوست داشت دیدشمن خود را با یکه حت ابد،یرفعت می ی(. در اناجیل، عشق به حد۱/۱۳
 :آمده است یمت

دندان« )تورات(. اما من   یچشم و دندان به جا  ی اند »چشم به جاکه به قدما گفته  دیاده یشن»
بر گونه راست    یبلکه اگر کس  د، یمکن  نیبه شما کند به او چن  یکه بد   یبه کس   میوگبه شما می 

خواهد  می  یزیکه از تو چ  یاو گردان... به کس یسوخود را به  گریزند گونه دمی  یل یتو س
  ی کس زببخش و ا

 
 حیبه مس مانیو ا یرا نف هودی عتیشر ،هودیقوم  یدگیاثر ساختن اصل برگزبی یـ به نظر من پاولوس برا۱

و   ۳۰/۹) انیخصوص در نامه رومرا او به  تیواقع نیخدا گردند. ا دهیی اقوام برگزرا اصالت داده است تا همه 
 کرده است.  حی( تصر۱۱ـ/
  ی حکمت است، برا ه یو ما ن یدی ه یقهار، پا یترس و وحشت از خدا قیکه در عهد عت مکنی توجه اگر ۔۲

 .شد  میارزش قائل خواه شتریب تیحیعشق و رحمت در مس
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خود را دوست بدار و از دشمن    هیکه همسا  دیاده ینگردان.شن  یکند روقرض می   یتقاضا  که
که به   یکسان یو برا د یدشمنان خود را دوست بدار میگومتنفر باش. اما من می  شیخو

شد،   دیخود خواه ی شما فرزندان پدر آسمان له،ی. به این وسدیرسانند دعا کنشما جفا می 
د را بر درستکاران و  تاباند و باران خومی  کسانی کانیبدان و ن رچون او آفتاب خود را ب

  دیتوانمی  یکه شما را دوست دارد چه اجر  دیرا دوست بدار  یباراند. اگر فقط کسبدکاران می
  دیکنند؟ اگر فقط برادران خود را سالم کننمی  نیهم چن ان گیرباج ایآ د؟یانتظار داشته باش

کامل  دیکنند؟ پس شما بانمی  نیچن زیاید؟ مگر کفار ندادهای انجام العادهچه کار فوق
 .۳۸/۵-۴۸شما کامل است.«   یگونه که پدر آسمانهمان دیباش

 یو انسان یاخالق لیفضا لیبا تکم یس یکه کمال در مکتب ع دیتوان دمی یخوببه
تکرار شده است.   زین  گرید  لیدر دو انج  مات یتعل  نیاست. ا  سریخصوص ارائه عشق و گذشت مبه

مشاهده  یس یععشق و گذشت را در تعلیمات وابسته به تیدر سراسر رساالت کانن نشان اهم
مرگ  یدهند و حتاصل ارائه می نیاو را تجسم هم تیو فعال یس یعمل ع الت،رسا نیا مینکمی

محبت با که به ی. مسلم است عشقنندکمی هیعشق مطلق توج نیهمی جهیو اعدام او را نت
  انیگذشت ب نیارائه ا یبرا ی جالب تیروا لیبا گذشت توأم باشد. در انج دیانجامد بادشمنان می

پرسد: اگر برادر من )همنوع( نسبت به من خطا کند تا چند بار  می یس یشده است. پطروس از ع
هفت بار، بلکه هفتاد مرتبه هفت بار   میگوپاسخ داد: نمی یس یاو را ببخشم، تا هفت بار؟ ع دیبا

دستور را بهتر مجسم سازد. گو  نیکه ا ندکمی انیاو ب یبرا  یتی( و سپس حکا۲۱/۱۸ـ ۲۲ ی)مت
 نیا  سندهیدر نظر گرفت که اوالً نو  دیبا  یول  د،یآمی  یعملریو غ  یلینظر تخبه  مات یتعل  نیا  نکهیا

 دیـ معمول بوده و ثانیاً با یخصوص غلو لفظو در آن فضا غلو کردن ـ به ستین یس یجمالت ع
رفتار   یبرا  زین  گرید  یتوجه داشت نه کلمات و جمالت دست چندم. در جا میتعل  شهینفس و ربه

(. در لوقا آمده ۱۵/۱۸ یشود )متدستور داده می نهیزم نیکه مرتکب خطا شده در هم یبا همنوع
 است:

که در چشم  یریفکر ت چیو ه ینککه در چشم برادرت هست نگاه می یچرا به پر کاه»
آور، آن وقت درست   رون یرا از چشم خودت ب ریاول ت اکاریر ی... ا؟یستیداری ن خود
 .۴۱/۶ـ۲۲.« یکه پر کاه را از چشم برادرت خارج ساز دید یخواه

. دیتا محکوم نشو دیدر لوقا آمده است: »محکوم نکن گرانیی قضاوت نسبت به ددرباره
 یآشت ،ی(. در مت۳۷/۶شما داده خواهد شد...« )که به د ی. بدهدیتا بخشوده شو دیرا ببخش  گرانید

 اریگذشت بس  لیاصوالً در انج (. ۲۲/۵) ودشداده می میاز خشم و غضب تعل یریبا برادر و جلوگ
گرفت که  جهیتوان نتبه اختصار آمده، می تیحیکه در کانن مس  یشده است. از اشارات دیتأک

را در آغاز   تیحیاست، به نظر من آنچه مس  یسرار الهاَ دیکل یس یع مات یعشق و محبت در تعل
  به مکتب
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ی اول یوحنا آمده: »خدا عشق بود. در نامه یو اساس یات یارزش ح  نیساخت هم کینزد عرفا 
من خدا  دیبگو یدر خدا ساکن است و خدا در او... اگر کس  دیزعشق است و هر که با عشق می

 ند،یبرا که می یاو برادر رایکه از برادر خود نفرت دارد، دروغگو است، ز یرا دوست دارم، در حال
( یس یکه او )ع یت دوست داشته باشد. فرماناس دهیرا که ند ییندارد و محال است خدا تدوس

دوست   زیبرادر )همنوع( خود را ن د یاست »هرکه خدا را دوست دارد با نیبه ما داده است چن
 . ۱۶/۴ـ ۲۱بدارد.« 

را ارائه  یای از اخالق عیسوشاگردان، نمونه ی پاها یی شستشونجیل یوحنا در صحنها
 که  ستین  نیبرتر از ا  یگردد، »محبتتکرار می  میتعل  نیا  گرید  یدر فصل  نی(، همچن۱۳/)  هددمی
را دوست  گریکدیاست که  نیشما ا یدوستان کند ... حکم من برا یجان خود را فدا یکس 
خصوص  ی هرماس و به و خارج از کانن مانند نامه برنابا و رساله  یمی(. در رساالت قد۱۴)/  د«یبدار

رساند می نیبُرده شده و انام یس یع مات یول تعلعشق و محبت به دشمنان از اص زیدر دیداکه ن
 نیچن  یس یع  مات یبوده است. کوستر از تعل  نیچن  یس یهای عنسبت به موعظه یعموم هیرکه نظ

 :ردیگمی جهینت
ای رفتار نمونه  میبلکه تعل  ست،یقانون و دستور خاص ن  کی  یاجرا  یسیع  یاساس  خواست»

و ممکن  یکه در آن تحقق عشق و محبت ضرور یآزاد یاست در فضا انسانی برا
 است«.  

 :سدینومی نسونیروب
کرد:    ان یب  ز ین  نوس یگونه که آوگوستهمان  رد،یگرا می   ز یهمه چ  یعشق جا  ت،یحیمس  در»

که با عشق و   یهر کار گریانجام ده. به عبارت د یلیرا که ما یعشق بورز و آن کار
)حدود و  ویبژکتاُالطبیعه و مافوق  نیبه قوان تیحیمحبت انجام شود دستور خدا است. مس

 تیمیآن صفا و صم ی انیقانون بن رایندارد، ز اجی( احتانیهودیمانند تورات  ینیمقررات ع
  م،یاندازیرا در بوته گدازنده ب زیکه همه چ میآماده باش دیاست و عشق به همنوع... ما با

 یستیبامی  میمفاه  ن یرا و در صدر ا  شیخو  نیدی  مورد عالقه و اصول اخالق  میحتى مفاه
 . م«ینظر کن دیدر تصور خود نسبت به خدا تجد

است که مانند   حیاز عاشقان مس  یکی زین جیعالم الهیات، اسقف و استاد کامبر نسونیروب
نجات  سایرا از خرافات دوهزار ساله کل نید نیا ت،یحیاز مس  ییزدادارد با اسطوره دیبولتمان ام

 نیعمال خود ااست و او با اَ  یس یع مات یتعل یاز اصول اصل یکیعشق و گذشت  نکهیدهد. ا
است.   حیمس   نید  تیو روحان  سایوابسته به کل  نیی محققهمه  دییدستور را مجسم ساخته، مورد تأ

 .آنان بپردازم ات یبه بازگو کردن نظر نمیبهمین جهت الزم نمیبه
 نیش یاست که با اصل پ لیاناج یسایع مات یاز اصول تعل گرید یکی ریو عمل خ یکین ـ ۲

  و یکیتواند ندهد نمی محبت به دشمنان را دستور می یدارد. مسلم است آنکه حت میرابطه مستق
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و رحم و شفقت،  یکیبه ن هیی سر کوه«، سراسر توصرا از نظر دور دارد. در »موعظه یکخواهین
 :است یکخواهیو ن یپاکدل

خواهند شد.    ریها سآن  رایمطلق و عدالتند، ز  یکیکه گرسنه و تشنه ن  یخوشا به حال کسان ـ
 . 

 .دیها رحمت خواهند دآن رایکنند، زحال آنان که رحمت میخوشا به ـ 
از  یآسمان یپادشاه رایز نند،یبو عدالت جفا می یکیکه به خاطر ن یخوشا به حال کسان ـ

 آنان است. 
 . ۱/۵ـ ۱۲ یمت

 نیمهمتر  یس یع  یتکرار شده است. در مت  زین  گرید  لیگوناگون در اناج  انیدستورات به ب  نیا
 . ۲۳/۲۳ امدنرا عدالت، رحمت و صداقت می نیاحکام د

آن دوران  یاست که برا لیاناج یسایی عبرجسته مات یاز تعل یکی یقوم پرست ینف ـ۳
دانستند که خداوند می هوهی دهیخود را قوم برگز انیهودی میدانطوری که میجالب بود، به اریبس 

لک خود ساخته است ها را مِمنعقد کرده و آن  یثاقیمصر م  میو سپس اجداد مق  میآنان ابراه  دّبا جَ
به  زیاقوام ن گریقوم را رستگار و بر جهان مسلط خواهد ساخت تا از طفیل آنان د نیا یو روز

قوم است. در تعلیمات وابسته به  نیبوده و او محافظ ا هوهی هیارث انیهودی. ابندیدست  یرستگار
شود که فقط می دیو برعکس تأک ستین یرجستگو ب ازیامت نگونهیاز ا ینشان نیکوچکتری س یع
 .ها خواهد شدانسان ازیموجب امت یفطرت  کیو ن یکین

ساخت و  یپرستقوم نیرا جانش  سایبه کل یباالجبّار وابستگ یحیمس  تیروحان متأسفانه
 یخواند که امکان رستگار  یدگانیبرگزاند  افتهی  دیمهور شده و تعممَ  حیهر مس را که به مُ  یانیحیمس 
ن  یخواهند رفت. با ا  ایاز دن  زیها گناهکار متولد شده و گناهکار نانسان  گریدارند و د  یابد  ات یو ح

و  تیصورت اعتبار و مرجع نیا ریدر غ رایکرد، زمی هیخود را توج تیموجود تیعمل، روحان
وجه هیچبه لیاناج یساینظر عکه  میابیکانن درمی یداد. با بررسخود را از دست می تیمشروع

 مطرح شد که خالفِ شیدر صفحات پ یتوافق نداشته است. اشارات متعدد یمات یتعل نیبا چن
و  یکیکه ن افتیتوان درمی کوکارین سامریِ تیاست. در روا یگروه خاص یبرا ازیامت رفتنیپذ
 یسیدوران ع انی(. سامر۳۳/۱۰)لوقا  تیکهانت و روحان یاست، نه حت تیاهم یدارا یکوکارین

به معلم   یس یکه ع  یمی(. در تعل۹/۴  وحنایرفتند )ترین مردم به شمار میاز پست  انیهودیدر چشم  
 نجایگردد. در ااو را چون خود دوست داشت روشن می  دیکه باای  هیمفهوم همسا  هددمی  عتیشر

 ست،یمقدس ن  یروحان  یکاهن و الو  یحتقوم و  هم   ایو    نیهم د  کیشود که او  صریحاً گفته می
 ی هودی  کی  یکوکار براین  یسامر  کی  یباطن است. حتفطرت و پاککیاست که ن  یبلکه آن کس 
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معتبرتر باشد.  گران،یاعتنا به سرنوشت دکاهن بی  کیاز  دیکاهنان، با دیو مر انیاز سامر متنفر 
 .ودشمی دییتأ زین یگرید تیدر روا هینظر نیا

و فخر   هیو عبادت خود تک یکه به تقو یمؤمن یلوقا گناهکار فروتن و نادم بر روحان در
 یهای مختلفدر صحنه  یسی(، عیزن سامر  تی)روا  وحنا ی(. در  ۱۰/۱۸شود )داده می  حیترج  ندکمی

که خدا آفتاب   یاصل اساس  نیا  دی(. تأک۴)ـ/  ندکو معاشرت می  ندینشطعام میی طبقات بهبا همه
و  کانین هیدر توج یس یکه ع تیتوجه به این واقع .. تاباند. می کسانیو بدان  کانیرا بر ن دخو

سازد... همه را مطرح نمی یخاص نییو آ نید کیاز  یرویپ ای تیشرط قوم چگاهیرستگاران ه
را   ی قوم، گروه، مکتب و طبقه خاص کی یدگیبرگز لیاناج یسایاست که ع تیواقع نیمُعَرّف ا

او است. در   مات یآموزش داده شود مخالف تعل  ایعمل و    نهیزم  نیو آنچه در ا  ستموعظه نکرده ا
توان درک کرد می  انیب  نیشود: از ا( صریحاً اعتراف می۳۷/۲۵ـ  ۴۴) یمت  ریوحدت در تفس   بلیب

فصل  نی. در ارندیگقرار می یمورد داور ستند،ین یحیها که مس آن  نیی مردم همچنکه همه
او مؤمن  مات یتعل ا یو  یسیعاز آنکه به یسخن نیشود و کوچکترمطرح می ن و بدا کانیپاداش ن
 تیپسر انسان تبع  ای  ،یس یهرکه از ع  ستین  یکه ضرور  رددگمی   دی خصوص تأکو به  ستیباشند ن

... ترحم انیبه گرسنگان و مستمندان عر  یشود، بلکه هرکه به طور کلشمرده می  کیکرده باشد ن
 .است دگانیباشد در شمار رستگاران و آمرز دهانجام دا کیکرده و عمل ن

تواند انکار کند  نمی زین سایشود کلمی دهیطوری که داشاره شده بود و به شتریفصل پاین به
به  یعمال انسان است، نه وابستگفقط اَ زیاست. عامل تما خاص مطرح نشده ازیامت نجایکه در ا

 .خاص یسایکل ایقوم  کی
زنان بدکار را طرد   یمساعد بود. او حت ارینسبت به زنان و حقوق آنان بس  یس ینظر ع ـ۴

و بدان یکسان  کانیراند، بلکه به اتکاء اصل »خدا آفتاب خود را بر نکرد و از خود نمینمی
 انیاز زنان از آغاز حرکت تا پا  یکه گروهکرد تا جاییتاباند«، با آنان به مهر و محبت رفتار میمی

توجه   دیزنان حضور دارند. با نیفقط ا زیو در صحنه اعدام او ن کننداو را ترک نمی اتشیح
. زن ـ که اصوالً در  ستندیگرنمی ریکه به زن با نظر تحق ستیزیای مکه او در جامعه میکن

خصوص در فرهنگ  رفته است ـ بهطبقه به شمار می نیمحرومتر تیتمدن بشر خیسراسر تار
دنده مرد ساخته شده و به ی تورات از  رفت. زن بنا به گفتهدوم به شمار میی  طبقه  یهود، انسان

را موجب شده و نسل آدم را گناهکار   هیزن است که گناه اول نیاطاعت از او موظف گشته است. ا
به مقام  یاول قیحق شرکت در مدارس را نداشتند و به طر انیهودیساخته است. زنان در جامعه 

عمل را دون شأن خود  نیو ا ردبُ زن خود را همراه نمی ،یرب چی. هافتندیز دست نمیین تیروحان
 دانست. درمی
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 دهیزنان نام زی( که دهلزیدهل شخوانیزنان حق ورود نداشتند و فقط تا صحن اول )پ معبد،
زنان  یآن برا یو تماشا یحضور در محل قربان ،ی. در شعائر قربانافتندیشد، اجازه ورود میمی

ر به شمار روَسَمجاز نبود. در مورد ازدواج، طالق، ارث، زن تقریباً فاقد حق بود و مرد قادر و 
شود نه زن، که حوا نام آدم به مرد می تیدر تورات اصوالً اطالق هو میرفت. اگر دقت کنمی

 . 1ندیواقع تیشخص یها و دستورات مردانه است و مردها دارای صحنهدارد. همه

او  میدیگرفته که د شهیاولیه چنان ر تیترب نیا هودیدر پاولوس ضد یست که حتا جالب
ها را موظف به اطاعت از خواند، که آنآور  میزنان را در مجالس شرم یهم، نه تنها گفتگو

خاص،   یفرهنگ ی فضا ن یچن ک یداند. در اطاعت کند می دیگونه که بنده از خدا بامردان همان 
برداشت و  کیکه با آنان دارد، از  یشود و گفتارنسبت به زنان گزارش می یسیکه از ع یرفتار
نگرفته   شهیتورات ر  میو تعال  نیی فلسطاز جامعه  نیقیند، که به طور  کمی  تیحکا  نینو  ات ینظر

  ،۱/۴( و یوحنا )۴۹/۲۳، ۳۸/۱۰، ۲/۸، ۳۶/۷لوقا ) لیخصوص در انجاست. در فصول مختلف به
 .برخورد را مطالعه کرد نیتوان امی گر،ید لیها در اناجآن  رینظا ی( و فصول۱/۱۱، ۱۰/۸

و عمل  یکین ،یبه عبادات عمل لیو تما یو معبد ییسایبه شعائر کل یس یعدم توجه ع ـ۵
درباره  لیبه تفص شتریدانست. پ یو اجتماع یاصول مهم اخالق فیتوان در رد... را میدهیپسند

 .بحث شد یراجع به شعائر و عبادات شعائر یس ینظر ع
 ایتوان استنباط کرد. آمی لیانج یسایع اناتیکه از ب یای از اصول اخالقبود خالصه نیا

است که به گشودن   ییمعما  اده،دمی  میکرده و تعلمی  یرویرا پ  ات ینظر  نیهم  زین  یخیتار  یسایع
استخراج  لیتوان از اناجمی زیرا ن یگریمسائل نکات د نیاز ا ریالبته غ ست،ین یدیام چیآن ه

مخالف   یشود که گاهمی کهم در یگرید ات ی. اما از انجیل نظرستیکرد که چندان مهم ن
همه از عشق و گذشت و مهر و  نیکه ا یسیمثال همان ع یشد، برا حیاست که تشر یاصول

 انیام تا در م. من آمدهریبلکه شمش  اورم،یصلح بام امدهیدارد: »ناعالم می دیگوصفا سخن می
تضاد در   نگونهی(. ا۳۴/۱۰ یعروس و مادر شوهر اختالف اندازم« )مت ادر،پسر و پدر، دختر و م

 لیانج سندگانیباشد. نومی هیاغلب قابل توج نیکم است و عالوه بر ا اریبس  ،یدستورات اخالق
اند، شاهد اختالفات و کرده میتنظ یحیهای مس ئتیه لیها پس از تشکخود را مدت  ات یکه روا

بودند    لیها ماوجود آمده است و آن ها بهبودند که در خانواده  هاییییو جدا  انیحیمس   یبرخوردها
ای فتهیش  نیها مؤمنکنند. آن   هیتوج  یضرور  ع یها را وقاآن  ،یس یها از زبان عییشگویپ  نگونهیبا ا

  بودند که هر

 
 .مراجعه شود هودی نیدر د یقیـ به کتاب تحق۱
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د. اندانستهمشروع می  شیمراد خو  تیشخص  تیمعتقدات خود و تثب  دییو تأ  دیتأک  یرا براای  لهیوس 
جهان و   ییرا متوجه ساختن انسان به هدف غا یسیع یمات یهدف تعل نیمهمتر تسریآلبرت شوا

 :سدینوو می انددو باألخره ظهور حکومت خدا می یی بشرجامعه یکمال اخالق
 ندیبمی  یعظمت مافوق معنو  کیصورت  قلمرو خدا را به   ،یخیتار  یسایکه ع  تیواقع  نیا»

آموزد پردازد، آنچه او به ما می می  ی جهت فقط به اعالم دستورات موقت اخالق نیو از ا
است به   لیآموزد، آنکه ماقدرتمند او به ما می  ـ فردیِ ی ... دستورات اخالقستیمهم ن

که دائماً از درون، خود را   دیبه مقصود خواهد رس ی زمان  ابد،ی یحکومت خداوند دسترس
 را آزاد کند«.  شیخو یماد جهان متحول و پاک سازد و از

طلب کمال   کی: »او  ردیگمی  جهینت  یسیدرباره ع  شیخو  یاست از بررس  یهودیکه    1پوالک     

ها ساخته که انسان یها و شعائر و رسومتوانست در بند مقررات و سنتنمی  یشخص نیبود و چن
قلب  یپاک یو برا بود یو روح یاخالق هیتصف کیاند خود را گرفتار سازد. او خواهان و پرداخته

دستورات تورات را درباره رفتار با  ی. او حتیو شعائر یهای ظاهرشد، نه طهارت ارزش قائل می
اتحاد  یبود که با پدر آسمانهایی پاک... لغو کرد و طالب انسانگناهکاران و احتراز از خوراک نا

و غیرمستقیم   میبود و مستق  امعهج  یاصول اخالق  هیبر عل  یانقالب  کیو به کمال رسند... او    ابندی
کرد.  امیی جهات قجامعه در همه یفات یو تشر یو سنت یهای شعائرتمام قالب هیبر عل حاًیو تلو

ها را  گفت که آن گروه سخن می نیا هیجهت بر عل نیشد از اشمرده می انیس یاو که خود از فر
 «.انستدشعائر و آداب و سنن جامعه می نیمحافظ

است را موعظه  یرالهیو آنچه غ هایی زشتبازگشت از همه  یس یمعتقد است: »ع فهرر
. د«ینماو شرط او را به خداوند اعالم می دیانسان و توجه کامل و بدون ق یو تحول واقع ندکمی

ای بود که تار و پودش  فقط جامعه  تیحیپنداشت که مس   نیچن  دی: »نباسدینومی  یشورو  یآکادم
  یتیفیعرضه کرد که ک ینو آورد و افکار یمیمفاه تیحیاقتباس شده باشد. مس  انیاد ریاز سا

 م،یکنبرخورد نمی لیانج یسایان عکنندگنیما فقط به تحس  نیمحقق نیداشت«. اما در ب دیجد
 .کنندنمی دییاو را تأ زین یاریبلکه بس 

 ییوالیاو را ه  دیبا  میبدان  یواقع  تیشخص  کیرا ما    لیاناج  حیمعتقد بود: »اگر مس  برونوباوئر
اگر وجود   یخیتار  یسایکه ع  یشود، در حالکه فقط هراس و وحشت از او صادر می  میمجسم کن

در وجدان    یو انسان  یاله  ی کامل فضا  ییبه جدا  انیهودیاست که برخالف    یتیداشته باشد شخص
 ل وسازد بدون آنکه غُتورات و شعائر آن آزاد می یو بردگ یپردازد. او خود را از بندگخود نمی

  

 
1- Polack 
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آنان  یو شعائر تورات بودند و شعائر برا عتیشر یبرده انیهودیرا برقرار کند.  ینینو یرهایزنج
به خدا  یکیخدا و انسان را چنان از هم جدا ساختند که نزد یها فضاخدا را گرفته بود. آن یجا

د و فاصله انسان و خدا را حذف رَبَمی نیرا از ب ییجدا نیا یس یشد. عموجب مرگ انسان می
 کی لیگردد. اما پسر انسان اناج خود تیشدن انسان به ماه گانهیکند، بدون آنکه باعث بمی

که به آسمان رفته و خدا شده است، دوران  یخیتار حیمس  نیبا »خود« است. ا گانه«یب»انسان 
و روحش   دیو بلع  دیکه آن را مک  لهیشد، فقط به این وس  روزیباستان خام را ساقط کرد و بر جهان پ 

طور نرفت، بلکه به نیاز ب تیحیزمان و اضمحالل قدرت روم، مس  شرفتیساخت. با پ رانیرا و
خود را تحقق  یبیعمل تخر نیوحشتناکتر یستیبااو می رایز افت،یبر ارواح تسلط  یوحشتناک

و خون و قدرت   دیجامعه را بلع تیو روح و معنو د یآشام گردخون یریبخشد. او مُبَدّل به وامپ
و بر  ختیهنر، خانواده، ملت و دولت را از هم گس  عت،ی. طبدیقطره مک نیآخر ارا ت  تیانسان

جا صورت تنها قدرت بهرا به یو نزار گانهی« به »خود« بمنحط شده، »منِ  یایهای دنخرابه
متوجه  تیوحشتناک، انسان یِو بندگ یشالق بردگ نیا ریگذاشت... برونوباوئر معتقد است: »در ز

قامت خود را برافراشت  اج،یحدّ ضرورت و احت  نیو باالتر  طیشرا  نیدترشد و در ب  ییو رها  یآزاد
ـ رها ساخت و او را   اددـ که قدرت خود را از دست می گانهی« به »خود« ب»منِ نیو خود را از ا

و با   داریآلود، بلکه بو نه خواب   انینه با مرحمت خدا  یبه وطن بازگشت، ول  سهیداُسرنگون نمود.  
از آن لحظه به شکست   گانهی« به »خود« ب. طلسم خوفناک »منِ شیخو  یشخص  یرویو ن  شهیاند

  ونیخود را فقط و فقط مد تیمسیح او واقععیسی دیثابت گرد یدچار شد که به انسان مذهب
 . 1است« حیخالق مس  تیاست و همان انسان تیهمان انسان

اشتباه  سایو کل حیمس نید تیرا با روحان لیانج یسایبرداشت خود، ع نیدر ا برونوباوئر
مسیح بر جهان و تمدن و فرهنگ  ـ که برونوباوئر معتقد است عیسیها  بتیمص  نی. تمام اندکمی

و دستورات و   سایکل  حِیبلکه از خدا ـ مس   ست،ین  لیانج  یساعی  ـ ازها وارد ساخته انسان  یو آزاد
 .باز سخن گفته خواهد شد بارهوابسته به آن است. در این تیشعائر روحان
 یو نوع حکومت و طبقات اجتماع یهرگز به اخالق اجتماع تیحیمعتقد است: »مس  وینکن

را  تیحیمس  زیمورد ن نیاست. البته در ا یفرد یآمرزش و رستگار نِیکند، بلکه فقط دفکر نمی
به حکومت  تیحیمورد اگرچه به ظاهر مس  نی. اتفاقاً در ادینام یحیمس تیروحان نید دیبا

  «.در حکومت دخالت داشته است گرید انیاز همه اد شیب باطندر  یول شدیاندنمی

 
مورد بحث قرار گرفته که از نظر   شتریپ  خیاز نظر تار  یسیباوئر در فصل پنجم، موضوع ع  اتیاز نظر  یبخش ـ۱

 .تکرار شد تیاهم
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خانواده و تحقق  میموجب تحک یسیع مات یمعتقدند که تعل سایکل نی: »مفسرسدینومی ولز 
 یکند. اصوالً عظمت دستورات اخالقنمی  دییرا تأ  هینظر  نیا  لیکه انج  ی سعادت آن است در حال

 یاثرچیمرقس عمالً ه لی. در انجستین نیکه در واقع چن ی شود در حالستوده می اریبس  لیانج
آنکه  یگردد برامطرح می گریای پس از معجزه دشود و فقط معجزهنمی دهید رات دستو نیاز ا

گردد و تازه از فصل هفتم آغاز می  ،یاخالق مات یاثر تعل  نیاست. اول  حیهمان مس  یس یبقبوالند ع
( در ۴۳/۹)  م«یو به دور انداز  مینکَکند دست و پا و چشم خود را بِمی  حتیما نصدر فصل نهم به

 ی. آکادمستیای نتازه زیاقتباس شده و چ قیاست که اغلب از عهد عت یهای بعد دستورات فصل
 :سدینومی یشورو

و  دستانیبه ته یبا دلبستگ یانجیل مواز سندگانیکه نو ستین دهیاز فا یمسئله خال نیا ذکر»
بازرگانان و رباخواران  تیترین فعالنیو ستمکشان از رسوا کردن و محکوم ساختن ننگ انینوایب

 ستادهیها باز نااز اعتراض به آن  میقد سندگانیاز نو یاریاند، با آنکه بس کرده یخوددار یبه کل
و صرافان که  رانیگحمله کرده بودند. انجیل با خراج ات یمال رندگانیخصوص به گبودند و به
به آنان   یموارد وعده رستگار یدر بعض ی ها بودند با چنان اعتدال رفتار کرده که حتمنفور توده

ده ستو یی توانگروسیله ثیشناخته و آن را از ح یرا قانون یبازرگان تیفعالداده است. انجیل 
 . ۲۵ یاست«. مت

که به آن  ـ را  ینکته مهم نمیبفراوان است الزم می رادات یانتقادات و ا نگونهیچون از ا
 ست،ین یس یع ات یشده نظر انیب لیدهم. آنچه در انج حیتوض شتریشده ـ ب یاشاره ضمن شتریپ

ها را شکل در اذهان مردم آن   عیشا  ات یباشد که با استفاده از روامی  سندگانیهای نوبلکه برداشت
ای بودند بلکه مردان ساده  اند،ستهیزنمی  ستمیدر قرن ب  زین  سندگانینو  نیاند. اکرده  نیداده و تدو

ن یتلق سایآنگونه که کل زیآنان ن انات یاند. ببردهبه سر می میقد یایدن یااسطوره یکه در فضا
که پس از دوهزار سال امروز هم اعتبار مطلق داشته   ست،یمطلق ن  قتیی خدا و حقکند گفتهمی

شده که در آن روزگاران معمول  انیم بکَصورت امثال و حِبه لیاناج مات یاز تعل یاریباشند. بس 
 ادیز  تیروا  انیله جرثَماَ  نیشود. در امی  دهید  یادیهای زخصوص نمونهبه  هودی  ات یبوده و در ادب

آن را   یشورو  یکه آکادم  یفصل  نیها مورد نظر بوده، مثالً در همیریگجهیندارد، بلکه نت  تیاهم
و حکومت  یپادشاه حیکه در توض میابیدرمی میخوانده است اگر دقت کن یدارمشوق سرمایه

 قیتشو سندهیمقصود نو میریبگ جهینت میتوانها میارائه شده که از آن  یانات یب شتریخداوند پ
 .یداربوده است نه سرمایه کین تیو فعال یامانتدار

کند و  می د ییرا تأ یشورو یبرداشت آکادم نیکتاب اَعمال رسوالن کامالً عکس ا یفضا
بوده   ادیز  اریقرون اول بس   انیحیمس   نیکه در ب  شگانیو مرتاضان و عزلت پ  یوجود رهبانان واقع

  و
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 ماتیتعل یبر ناسازگار یداشته است نمونه و شاهد روشن خیدر تار یفراوان و مشهور رینظا
  لیدارد. به عنوان مثال جوان دولتمند که در همه اناج یاستثمار یداربا سرمایه لیاناج یسایع

همگون تکرار شده است »گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر از ورود شخص دولتمند به قلمرو  
بساط صرافان و کاسبکاران و ذکر   ختنیبه معبد و درهم ر  یسی(. ورود ع۲۴/۱۹  ی)مت  «خدا است

تواند نمی  چکسی. هلیاناج  گری( و د۱۲/۲۱  ی)مت  دیارا دکه دزدان ساخته  نجایجمله که شما ا  نیا
 ۱۳/۱۶)لوقا «و هم خادم »مأمن ناصواب  دیهم بنده خدا باش دیتوانبنده دو ارباب باشد، شما نمی

(. در ۳/۵ ی، مت۲۱/۶آسمان از آنان است )لوقا  ی. خوشا به حال فقرا که پادشاه1(۲۴/۶ یو مت

شود که ثروتمندان به درد و عذاب دچار شده و فقرا می انیبه وضوح ب لعازریتوانگر و ا تیحکا
وجود دارد   یثروتمندان و رستگار  نیب  یقیآمده است که شکاف عم  نجایخواهند شد. در ا  دهیآمرز

( فقر و قناعت و کرم و بخشش ۱۴/۱۶)لوقا    ودشنکوهش می  انیس یفر  ی(. مال دوست۲۵/۱۶)لوقا  
اموال شما هر کجا که باشد دل شما هم » ندکرا مالمت می یاندوزو مال  دیستابه فقرا را می

 یاندوزتوانگر نادان لوقا باز هم به صراحت و مشروح مال   تی(. در روا۳۳/۱۲ـ۳۴جا است« )لوقا  آن
 . ۱۳/۱۲ـ ۲۱ ندکمی هیسفیهانه توج یرا عمل

است که  نیا یبرا ـ افراد جامعه بودند نیـ که منفورتر انگیردر برابر باج یس یگذشت ع
فتن گر میدی که د یکرد، در حالرفتار می یترین طبقات به مهربانبا پست یحت یس یارائه دهند ع

شود جالب است. او در برابر نقل می یس یای که از عشد. گفتهنمی دییناحق تأ ات یباج و مال
به  مارانی: »بدیگوکند میطعام صرف می انگیرکه چرا با خطاکاران و باج انیس یفر تراضاع
کمتر از  کوکارانیجا است. نتذکر کامالً به نی(. ا۱۲/۹ یدارند نه تندرستان« )مت ازین بیطب

 یسویبه این تساهل و گذشت ع  زین  سایدارند. اگر کل  یاخالق  تیو ترب میبه تعل اجیزشتکاران احت
 هیتنب یآتش فروزان برا یمه یهای دار و هبه چوبه یاجیاحت ردکبود و به آن رفتار می  منمؤ

ی است. الزمه  یمعلم و مرب  فیاز تکل  ریدولت در برابر خطاکاران غ  فهینداشت. وظ   یفرض  انیرافض
تساهل شرط  یبرابر نیتحقق ا یی افراد بشر است و براهمه یبرابر ، عشق و رحمت و عدالت

رشد و  طیمح ،طیشرا ریبه اتفاق افراد بشر تحت تأث بیقر تیاکثر یاخالق تیاست، هو یاصل
 .دارند یاثر اساس طیشرا نیا زیآنان ن یاجتماع تیدر موقع یو حت ردیگها شکل میآن تیترب

  

 
  یکلمه آرام  ن یبوده است. ا  ش یمورد ستا  هیقیاند که در فنکرده   یمال و ثروت معن  یرا خدا «Mammon» ـ۱
مأمن ناصواب« را ثروت ناعادالنه  » ۹/۱۶شده است. در لوقا مصرف می ییثروت و دارا یطور معمول برابه
 اند.کرده  ریتعب
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 طیی افراد آن جامعه شراهمه  ینشده است که برا  افتی  یآغاز تمدن بشر تاکنون اجتماع  از 
در   ها،یی داورکند که در همه حکم می تیشده باشد. پس عدالت و انسان نیتأم کسانیکامالً 

 نییتع  هیپا  نیبر ا  زیو پاداش ن  فریفرد و جامعه در نظر گرفته شود و ک  تیو ترب  تیدرجه اول هدا
مراعات  شانیراوده با انظر ننگرند و در مُ کیها به ی انسانجامعه به همه انی. اگر مربدکرد

عدالت و  به نیمعلم نیتوان انتظار داشت که شاگردان امساوات و تساهل را نکنند، چگونه می
 تیو ترب میتعل ایاست،  اجیو احت یتنگدست جهیا نتیانصاف رفتار کنند؟ شرارت افراد بشر اغلب 

 ییتنها عوامل خود فرد به نیاز ا کیچی. در هیروان یماریو ب یتینامناسب ترب طیو مح رستناد

است و با طرح   یاصل انسان  نیجهان، همه خالف ا  یساهایکل  مات ی. متأسفانه تعل1ستیمسئول ن

 نیکردند و در امحکوم می یو جمع دهیبرگز یگروه شیگناه و ثواب، مؤمن و کافر... از پ
 انیی خاط بلکه همه رد،یگمورد نظر قرار نمی یتیو اثر ترب طیمح طیوجه شراهیچبه تیمحکوم

 نیی مؤمنو همه فرندیکنند ملعون و درخور ک یچیآنان سرپ یفرض نِایخدا نِیکه از فرام
 خیبرداشت غلط موجب شده که در طول تار  نیمحبوب و مستحق پاداشند. هم  سا،یدستورات کلبه

به مجازات کفار و گناهکاران   شیخو  انیخدا  یجابه  افته،یقدرت    یمعبد  تیتمدن هر زمان روحان
ها را عبادت ارائه داده پرداخته و در راه خدا، قتل و کشتار و سوزاندن انسان نیمخالف ای یفرض
.است

 
را مشخص نموده و بد و خوب و محکوم    ش یهای خوکوزه   تیخدا از ازل خود هو  سا، یکل  یبا منطق پاولوس ـ۱

خدا است چگونه    یو تنها مسئول اصل  ستیمسئول ن  چکسیمنطق که ه  نیکرده است. با ا  نییو رستگار را تع
 .را مجازات کرد یتوان کسمی
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 تناقضاتـ  نهم فصل

 سیو تقد دهیبرگز شیها از پنوشته نیکه ا میدیرس جهیرساالت کانن به این نت یبررس در
 به عنوان رساالت مقدس انتخاب  اریاند، بلکه پس از برخوردها و مبارزات و اختالفات بس شده نبوده

طالن و مهر بُ سایکل تیهم که توسط روحان گریصدها رساله د یامکان برا نیو ااند دهیگرد
از   یس یع  یطوری که در بررسوجود داشته است. به  د،یمردود گرد ایخورد و نابود شد و    فیآپوکر

که رساالت کانن   ی. در زمانستیدر دست ن  یسیاز ع  یخینشان تار  نیکوچکتر  میدید  خینظر تار
 یو فکر یاعتقاد یشدند مبنا دهیها برگزنوشته نیکه اخصوص هنگامیو به  دندیردتألیف گ

 رایهم کامالً قابل درک است، ز تیاقعو نیوجود نداشت و ا یسیع ات ینظر یای براشده تیتثب
 یتوانست از افکار او چارچوب مشخصدر دست نبود نمی  یخیاثر تار یس یکه از خود عهنگامی

دست به یکنواختیم و لّسمُ  یمبنا کیتوانند ای هرگز نمیو حافظه یشفاه ات یموجود باشد. روا
 نیا یمعتقدات خود را در درجه اول، مبنااند دهیکه رساالت کانن را برگز یونیدهند، پس روحان

 اند.و انتخاب قرار داده سهیمقا
  یقالب کل  کیها  و نمونه ارائه داده و از آن هیرساالت را به عنوان پا نیا  سایخبرگان کل  اگر

 ها وجود دارد نوشته نیکه در ا هاییییکردند، تناقضات و نارساانتخاب می یس یع مات یتعل یبرا
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رساالت را به  نیاست ا لیما سایچون کل ینداشت ول تیاهم ادیها اشاره شد زاز آن یبه برخ و 
موظف است  یشمندیکند، هر مؤمن اند لیتحم نیمطلق به مؤمن قتیاهلل و حقعنوان کالمُ

ممکن است خداوند مُبَلّغ اختالفات   ایبپردازد. آ  یت به تفکر و کنکاش و بررستناقضا  نیی ادرباره
اسطوره  نیاست که ا یرساالت کاف نیاختالف در ا ایتناقض و  کی یباشد؟ حت هات و اشتبا

از   یکه در بعض  یگریمختلف و رساالت متعدد د  لیدوهزار ساله را متزلزل سازد. وجود چهار انج
در مورد  سایکل هینظر یبر نادرست ینشان روشن ستند،یکامالً با هم منطبق ن ات یاصول و نظر

 رایکتاب خارج است، ز  نیی اها است. شرح تناقضات و رساالت کانن از حوصلهاهلل بودن آن کالمُ
از  یمباحث گذشته به برخ انیها دارد. در جرآن سهیو مقا اتیروا نیا یلیبه شرح تفص اجیاحت

و چند نمونه از  نیاز محقق یوار نظر بعضفصل فقط فهرست نیاختالفات اشاره شد. در ا نیا
 .دیگرد اهدخو انیب الًتناقضات مجم

رساالت کانن از  سندگانیهای نویریگجهیکه نت هددنشان می یمفصل یدر بررس دون
 ندک( می۶/۱۵ نشی)آفر مینمونه او اشاره به قصه ابراه یبرا ست،ین کسانی قیعهد عت ات یروا

( کامالً متضاد است. آنچه ۲۳/۲( با نامه یعقوب )۳/۴ انی، روم۶/۳گیری پاولوس )غالکه نتیجه
( ۳۱/۶)  ندکدرک می  انیلیاسرائ ینان برا  ی« به جانَّی نزول »مَ ( درباره۲۴/۷۸یوحنا از مزمور )

چند اختالف  ی: »حتردیگمی جهیمطرح شده کامالً متفاوت است. دون نت هودیبا آنچه در سنت 
توجه نداشته،   قیعهد عت  ات یروا  یواقع  میبه مفاه  سندگانیکه اصواًل نو  میاست تا درک کن  یکاف

 رچها» :سدینواست«. کنسلمان می دهیبرگز یریخود تعب هینظر عیتشر یفقط برا کیبلکه هر 
. «ندینماو طرز ارائه با هم تطبیق نمی   هیکه در توج  نندکنقل می  یس یاز ع  یاتیجمالت و روا  لیانج

ها با شهادت بالواسطه مخالف آن عتیشود که طبمی انیب یدر رساالت کانن حوادث نیهمچن
 تیرساالت را روا نیاز ا ی...(، کنسلمان برخیسمانتج یدعا التوس،یپ ییاست )بازجو

 .نامدمی ونهگداستان
سخن گفته شده،   یسیع  زیاز مصلوب ساختن و رستاخ  لی: »در تمام اناجسدینومی  روبرتسون

ها را با هم اند آنهرگز موفق نشده نیبا هم متفاوت است که مفسر یحدّگزارشها به نیا یول
. م«یابیب  ضینام و پرضد و نقمدارک بی  نیدر ا  میتوانرا نمی  تیحیتطبیق دهند. یقیناً ما منشاء مس 

های دراز تضادها مدت  نی: »اسدینوبا اشاره به تناقضات و اختالفات رساالت کانن می لمرک
راهب و استاد  ی. لوازد«یرنج فراوان گرد جا ماند و موجب درد وبه سایدر بدن کل یچون خار

پرداخت، در برخورد به تناقضات  قیبه تحق سمیس یکاتول دییو تأ تیتثب یکه در ابتدا برا ات یاله
اعتبار  یآن دارا یادبودهای یاز برخ ریغ لیو نوشت:» اناج افتیمعکوس دست جهیکانن به نت

 «.ستندین
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تاکنون در حدود هشتاد هزار قرائت و برداشت مختلف به  ل،ی: »از مطالب اناجسدینومی نکنیو
خود   یالهام خدا دانست؟«. وینکن در ضمن بررس دیرا با نهاییک از ااست. حال کدام دهیما رس

 شانیهاکند که آمده: »آن دو شاگرد رفتند و االغ و کره االغ را آوردند و ردامی  یمت  تیاشاره به روا
 . ۷/۲۱بر آن دو سوار شد.«  یس یها افکندند و عرا بر آن

اقتباس  ایقطعه از رساله زکر نیبر دو االغ سوار شود؟ ثانیاً ا یس یاوالً چگونه ممکن است ع
قهقهه   میدختر اورشل  یبلند هلهله کن، ا  ی دختر صیون با صدا  ی: »ادیگوشده است که در آن می 

 هسوار است، بر کر یاو عادل و مددکننده است و بر االغ دیآتو می یزن. بنگر که شاهت به سو
آن مورد نظر است.  دیجمله تأک کیاز تکرار  ی(، در اشعار عبر۹/۹نشسته است.« ) یماده االغ

که به  لیانج سندهیاست. نو ینشسته که کره ماده االغ یمقصود آنست که شاه بر االغ نجایدر ا
االغ سوار کرده است!! و در کمال بر دو مرکب، االغ و کرهرا    یسینداشته، ع  ییآشنا  یعبر  ات یادب

...«. وینکن با استفاده ابدیتحقق  اءیگویی انبحوادث رخ داد تا پیش  نی: »تمام اسدینومی یسادگ
 قیاز عهد عت ییپرت و پالگو کیاستنادات جز  نیکه تمام ا ردیگمی جهینت یشواهد نیاز چن

 .ستین یگرید زیچ
 انیکه در جر یشاهد آن بوده و تحوالت  یس یکه فقط خود ع یاتیبرانت با اشاره به روا والتر

قابل ریممکن است تا حدّ غ لی: »منقوالت رساالت اناجسدینوحاصل شده، می ات یروا نینقل ا
دهند. در  می لیکتاب را تشک کیبه زحمت  همیرو لیچهار انجی هیشده باشد کل فیباور تحر
هزار انحراف و اختالف، تعارض،  کصدیی کوچک، تاکنون در حدود مجموعه نیمه مِینسخ قد

 «.ها اعتماد کرد؟توان به اصالت آن چگونه می یهمه ناهماهنگ نیاشتباه... کشف شده است. با ا
 دهید یتناقضات  یس یمنسوب به ع انات یدهد که چگونه در بنشان می لیو تحل هیولز با تجز

 تیاز خشم و غضب خود او روا گرید یاست و در جا دهینکوه بخشم و غض ییشود. در جامی
خود    یس یدر ضمن ع  یشود، ولمی  دیتأک  اریبس   یس یع  ی(، بر تواضع و فروتن۵/۳مرقس  )گردد  می

کند که تمام تورات اعالم می  یس ی(. ع۲۹/۱۱،    ۴۲/۱۲  ی)مت  ماردشمی  ونسیو    مانیرا برتر از سل
(.  ۱۷/۵ـ ۴۸ ی)مت ندکا بالفاصله خود خالف دستورات تورات قانون وضع میامّ ابد،یتحقق  دیبا

 یبالفاصله او برا ی، ول(۱۲/۸ یشوند )متمطرودند و به قلمرو خدا وارد نمی انیهودی کسویاز 
(.  ۵/۱۰و  ۲۴/۱۵ یها هستند )متدر حدّ سگ گرانیفرستاده شده و د لیگوسفندان گمشده اسرائ

قابل اعتبار و  لیاناج ات یروا افتیتوان در ی: »مردیگمی جهینت یاریولز پس از ارائه موارد بس 
کرده  نیچن زیرا ن ات یروا گریکه چند خبر را جعل کند امکان دارد د یکس رایز ست،یاعتماد ن

 «.باشد سهیمقا یبرا یزانیکه م ستی در دست ن یباشد، چون شواهد واقع
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ارائه   میدید  شتریدرباره تناقضات رسایل کانن. چنانکه پ  نیمحقق  ات یای از نظربود نمونه  نیا 
 نیامپراتور روم اکثر ا انیژول یآغاز شد و حت هیها از قرون اولو انتقاد به آن لیتناقضات اناج

 ی: »جاسدینوپرداخته است می انیژول ات ینظر یبررساختالفات را مطرح ساخت. مرکل که به
از  یبرخ تیحیمس  ات یاله یا علمارا درک کرده بوده امّ یمسائل نیکافر چن نیاست، ا تعجب

 سانینو هیکه چگونه دفاع میشرح داد شتریدرک کنند«. پ ستندین لیها را تا امروز هنوز ماآن
رساالت دفاعیه را مرسوم کردند و پدران مشهور   میو انتقادات، تنظ  رادات یاین ابه  ییپاسخگو  یبرا
ارائه  ییتناقضات پاسخها نیا یبرا دندی... ـ کوشانییوستینوس، ترتول گنس،یـ چون اور هیلاو

 توانستند منکرکه مدافع تقدس رساالت کانن بودند نمی هیپدران اول نیدهند. اما جالب است ا
 :سدیونمی گنسیتناقضات شوند. اور نیا

وجود دارد   لیدر اناج  یسیهای عنامهکه در شجره  یتناقضات  لیبه دل  انیحیاز مس  یاریبس»
  نیبه علت وجود اختالفات ب نیاز مؤمن یاریبس یاند. حتشده شانیاندازه سردرگم و پربی 
را ترک  لیهم چهار انج یاند و برخخود را به این رساالت از دست داده دهیعق ل،یاناج

 «.اند دهیبرگز  را جیلان کیگفته و فقط 

شود. می   دهید  نیمؤمن  یسردرگم  نیاز ا  ینشان  1ا یدیبه مارکال و هب  رونوموسیهای هنامه  در

تناقضات فراوان،  نیاز ا انیحیمس  شیو تشو ی: »سردرگمسدینومقدس می نوسیحتى آوگوست
تناقضات، موجب بروز اختالف   نیدفاع از کانن به موعظه پردازد«. ا  یاو را بارها مجبور کرده تا برا

به علت  وسیفانیمانند اپ ونیروحان نیاز ا ی. برخدیگردمی زین سایرهبران کل نیب دیشد یانظره
ود، انجیل یوحنا را مردود و ( بکینوپتیهمگون )س لیانجیل یوحنا با اناج نیکه ب یادیاختالف ز

 .دانستندانجیل یوحنا را معتبر می اسیمانند پاپ یبعض
روشن و فراوان است   ی های موجود در رساالت کانن به حدّییو اختالفات و نارسا  تناقضات 

 یطوری که در چگونگ. بهابدیها را درتواند آنداوری میطرف و آزاد از پیشکه هر خواننده بی
کنندگان نیو تدو سندگانیکانن شرح داده شد، نو لیرساالت و علل و موجبات تشک نیا میتنظ

 اتیاستفاده از روا آن دوران و با یریو اساط  یمذهب اند که در جوّای بودهساده اداغلب افر
ها نوشته  نیاند. انوشته  ییهانامه  ایاستـ  رساالت و    یمذهب  اتیاغلب حکای  هیـ که ماای  انهیعام

ا  یو    سندگانیاز نو  کیچی ه  انیجر  نیاند. در اشده  یو دستکار  میترم  گرید  نیبارها از جانب مؤمن
 ،هاییسراقصه یاند که روزرا هم نداشته نیتصور ا یکنندگان حتحیو تصح میترم
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 نی. اتفاقاً همابندیمطلق  تیاهلل، قطعُ صورت کالمها بهآن ات یمات و رواهُّوَتَ  ات،یدلها، شکا درد
 نیا رشیپذ یبرا یرساله ـ شاهد مناسب کی در  یعدم انطباق رساالت و وجود تناقضات ـ حت

 یبحث شد ـ گروه شتریکه پ یاسیو س یمتعدد اجتماع لیبه دال سایکل تیبرداشت است. روحان
و  یکه پس از آن هم، باز دستکار ـ کرده است تیو تثب سی را به نام کانن، تقد رساالت  نیاز ا
متون آشفته انتظار داشت فاقد اختالف و تضاد  نیتوان از اـ حال چگونه می افتهین انیپا میترم

مورد نظر قرار نگرفته است  نیکه در اظهار نظر محقق یطور خالصه به چند اختالفباشد؟ من به
 :نمکاشاره می

مختلف مطرح   تیشده است، با دو روا  انیو لوقا ب  یمت  لیکه فقط در دو انج  یس یتولد ع ـ۱
با  یشود به کلدر کنار رود اردن شرح داده می  یسیکه از تولد تا ظهور ع یحوادث هیو کل دهیگرد

 هم تفاوت است. 
 . داردگردد و با هم اختالف می انی( ب۶( و لوقا )ـ/۰/۵) یسر کوه در مت یـ موعظه ۲
مشاهده  یاختالفات  شیکمتر تطابق وجود دارد و کم و ب لیاناج نیمشترک ب ات یـ در روا۳

های پاولوس و مانند نامه ستیتوافق کامل ن زیرساالت کانن ن نیب یو در اصول نظر 1شودمی

 .نامه یعقوب 
 دهیگردد تجانس و توافق کامل دمطرح می  لیاز اناج  کی که در هر    یو اصول  ات یدر نظر ـ۴

 ،یس یمالقات خود با ع نیدر اول یحت ییحی: مینمامثال به چند نمونه اشاره می یشود. برانمی
 تیهو ،یصورت کبوترالقُدُس بههم روحُ دیشناخته است و پس از تعماو را می دیاز تعم شیپ
شناسد. در را نمی یس یابداً ع ییحیچند فصل بعد  ی(، ول۱۴/۳ـ۱۷ یکند )متمی عالمرا ا یس یع

باخبر شد. دو نفر از شاگردان خود را نزد   یس یع ی در زندان از کارها ییحیآمده » لیانج نیهم
ما در انتظار شخص  ایو  دیایکه قرار است ب یهست یتو همان شخص ایآ دیپرساو فرستاده و 

نامفهوم   گرانید  یشود که گفتار او برانقل می  یس ی(. در مرقس از زبان ع۲/۱۱« )  م؟یباش  یگرید
که شاگردان   ند کمی  تیبالفاصله شکا  ی( ، ول۱۰/۴)  نندکها را درک میآن   ونیاست و فقط حوار
نامناسب   اری( اقتباس شده که بس ۹/۶از اشعیا )  یتیجا روا  نی( در هم۱۳/۴! )فهمندسخن او را نمی

 :دیگوخطاب به شاگردان می یس یاست. ع
 

 
  

 
پاولوس با اغلب رسائل   ماتیاختالف تعل وحنا،ی لی همگون و انج لی مورد بحث شد. اختالفات اناج نی در ا ـ۱

 .نوشت  یاها کتاب جداگانه ی آندرباره   دیاست که با  ی... به حدّگریکانن، اختالف مکاشفه یوحنا و رساالت د 
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 زیچهمه  گرانی د یخدا به شما عطا شده است، اما برا ی»قدرت درک آسرار پادشاه 
  ی زیبشنوند و چ وستهیپ نند، ینب یزیشود تا دائماً نگاه کنند و چمی  انیل بثَصورت مَبه 

 شوند«.   دهیو آمرز برگردند  خدا ینفهمند، مبادا به سو

آن است که مردم را   یبرا یس یشک کرد؟ رسالت ع دیجمالت نبا نیا ندهیبه عقل گو ایآ
( و اَعمال رسوالن ۴۰/۱۲قطعه که در انجیل یوحنا )  نیخدا برگردند؟ ا  یسوگمراه سازد تا مبادا به

از   تیآورده شده، حکا یس یبه ع یدر ناباور انیهودی یاثبات گمراه ی( تکرار شده و برا۲۶/۲۸)
ی ارائه یبرا گاهیگاه و ب ان یهودی. در کتاب مقدس، ندکمی سندگانیفکر نو یبَدَویت و سادگ

 یاصل  یو او راهنما  ودهقدرت مطلق ب  یدارا  هوهیاند.  متوسل شده  هاییییگوبه درهم  هوهیقدرت  
 نیشنوند؟ اروند و گفتار او را نمیکور و کرند و به راه خدا نمی انیلیچرا اسرائ نیاست. با وجود ا

توان را نمی  هوهیصورت    نیا  ریها را چشم و گوش بسته ساخته است، در غخود یهوه است که آن 
 .قادر مطلق دانست

کند تا سخن او دل فرعون را سخت می هوهیاشاره شد، که  شتریو فرعون پ یمورد موس در
رساالت  سندگانینقل قول هم نو نی. در ادیارائه قدرت نما لهیبتواند به این وس هوهیو  ردیرا نپذ

نخواهند آورد،  مانیا یسیبه ع انیهودیخبر داده که  شیاند ادعا کنند خدا خود از پکانن خواسته
و  وحنای لیرا رستگار کند!! در انج انیهودیریها را ملعون ساخته و غبوده است آن لیاو ما رایز

به او  انیهودی ،یعیس همه معجزاِت نیشود که با وجود ااَعمال رسوالن به صراحت نوشته می
 صددر هفت اینساخته است. به این واقعه حتى اشع سریمکاشفه را م نیا شانیباور ندارند و خدا برا

بینی کرده جمله پیش نیوسیله ارا به انیهودی یو ناباور یسیآگاه بود و او ظهور ع شیسال پ
آورند    مانی( را باز خواهد کرد تا اانیهودی  ریبوده!! و خبر داده است که خدا چشم و گوش کفار )غ

 ییاراهنم یاو برا : شودمی یدر اناجیل مدع یس یع نیجالب است که هم یو رستگار شوند!! ول
 ...اندازدی( بانیهودیریها )غسگ  شینان اطفال خانه را پ  دیآمده است و نبا  لیفرزندان گمشده اسرائ

( و در  ۳۸/۱۰)  ستیاو ن  قینرود ال  یس یخود را برندارد و دنبال ع  بیآمده: هرکه صل  یدر مت
 نی، خالف ا(۳۳/۱۰شناسد مطرود است... )را نمی یس یع دیهرکه در برابر مردم بگو گر،ید یجا

عمل  ،یس یاز طرف خود ع یمرحله اساس کیتکرار شده است، در  لیی اناجکه در همه هینظر
 یکند و حترا انکار می  یسیع  ییپطروس سه بار شناسا  ،یس یع  تیشود. در محاکمه و محکوممی

صلیب  نهابالاستثنا نه ت  ونیی حوارگردد. همهمی یس یبا ع ییسوگند منکر آشنا یبار با اداکی
ها چه  بر سر معلم و رهبر آن  ندیبب  کنندروند، که صبر نمینمی  یس یخود را برنداشته و به دنبال ع

 ترسو و کودن اکارانِیر  نیتعجب همبا کمال  یول هنددمی حیخواهد آمد و فرار را بر قرار ترج
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شود گرسنه می  یس یع  یتیشوند!! در روامردم می  تیمأمور هدا  یسی( از طرف علیاناج  تیروا  به)
. پس ندیبنمی ی زینبود جز برگ در درخت چ وهیرسد که چون فصل ممی یریو به درخت انج

 چیه ایآ 1(۲۱/۱۱شود!!. مرقس )کند و درخت خشک میمی نیخشمناک شده درخت را نفر

بهتر   نینفر  ی و به جا  ستیکه درخت گناهکار ن  داندفرزند خدا نمی   ند؟کمی  نیچن  یشخص عاقل
 بهره برند گرانیشود و هم د ریاست دعا کند که درخت پربار شود تا هم او س

از سر   ییمو  یشما را خواهند کشت... ولای از  : »آنها عدهدیگومی  ونیبه حوار  یس یلوقا ع  در
از سرشان کم نشده است؟ در   ییشوند موها که کشته می(، آن ۱۶/۲۱شما کم نخواهد شد« )

 دیگوها ارائه دهد و او هم میرا به آن  یس یدهند تا عسکه نقره می یس هودایبه  انیمالّ یمت
 انیکه مالّ  دیآبرمی  نیچن  لیکه از سراسر انج  ی (، در حال۲۶/ ۴۸)    است  یس یهرکه را ببوسم او ع

 ادمدمی  میو تعل  شستمن: »من هر روز در معبد میدیگوها میاند و خود به آن شناختهرا می  یس یع
 «.دیشناسو شما مرا می

اشاره شده بود.  زیها ناز آن یبه برخ شتریکه پ یبود چند نمونه از تناقضات و اختالفات  نیا
روشن است که پاسخ دادن    ی دهند، البته تناقضات به حدچه پاسخ می  سایگان کلخبر  مینیحال بب
در همان فرهنگ خاص خود به   هیاول یهاخواهد شد. آپولوگت یدگیچیموجب پ شتریها ببه آن
چرا  ستین وسفیپسر  یسیپرسش که اگر ع نیدر پاسخ ا وسیاند، مثالً ائوسپرداخته ییگوپاسخ

شده  دهیاز پشت یوسف، پسر داود نام یس یو ع دهیاو مطرح گرد تیهو یبرا وسفینامه شجره
 ریکنند وگرنه غ یانجیل مجبور بودند معجزه تولد از باکره را مخف سندگانی: »نودیگواست، می

. از همت زنا اعدام کنندقرار داده و ممکن بود او را به ُت  میمر  تیی محکومآن را وسیله  انیحیمس 
از نسل داود بود  وسفیگرفت اگر صورت می لهیقب کیها در آن زمان در چون ازدواج یطرف
در  لیانج الًاست او هیپابی اریاستدالل ائوسبیوس بس  نیاز نسل داود دانست«. ا دیبا زیرا ن میمر

شد، نامه او مطرح میبود شجرهاز نسل داود می  مینشده است، ثانیاً اگر مر  مینظت   میمر  ات یزمان ح
که  یلیشود، رابعاً در همان انجمطرح نمی ینامه، نسبت مادرشجره یبرا انیهودی نیثالثاً در ب

لوقا  لیالقُدُس سخن رفته است. در انجو قصه روحُ مینامه ذکر شده، از باکره بودن مرشجره
 .داودبنمانیبه سل یسد و در مترپسر داود می ینب اتانِبه ن یس ینسبت ع
دانستند را از نسل داود می  حیمس   انیهودیاز    یو ائوسبیوس معتقدند که چون برخ  وسیالریه
  هم  یس یمنظور شده و ع  ات ینظر  نینامه هر دو ادو شجره  نیدر ا  ،یروحان  اءیاز نسل انب  یو بعض

  

 
 .دهندمعجزه ارائه می کیخشک شدن درخت را   سایخبرگان کل ـ۱
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که اصوالً ناتان پسر داود  میری! اگر در نظر بگینب نِنسل داود است و هم از پشت ناتا از 
است که از جانب   یقیحقا ات یروا نیا ای. آمیبرمی یاستدالل بهتر پ نینبوده است، به ارزش ا

دوست   کانوسیاند؟ یولیوس آفرجعل کرده  انیهودیجلب نظر    یکه برا  یقصص  ایخدا الهام شده  
در مورد اختالف اجداد یوسف ـ در متى )متان ـ یعقوب ـ یوسف( و لوقا  گنس،یورو همکار ا
( ییزن ازدواج کردند )پس از جدا کی: متان و متات هر دو با سدینو( ـ میوسفیـ  ی)متات ـ ال

 ،مادر( الىهستند )از    یبرادران ناتن  ی. پس، یعقوب و الیآمد و از متات، ال  ایاز متان، یعقوب به دن
 د،ینمامی  جادیرا ا  وسفی برادر او، از زن برادرش،    ان یهودیو بنابر قانون    ندکفوت می  فرزندبدون  
لوقا درست است و   تیهم روا  هیتوج نیشود، پس با امحسوب می  وسفیالى پدر   قانوناً  یاز طرف
متفاوت است   زیها نتعداد نسل  ستیدو نام ن  نیاختالف فقط در ا  نکهی. عالوه بر ایمت  تیهم روا
با   گریهای داز نام یاریرسد و بس نسل به داود می  ۵۵نسل و در لوقا با  ۴۴با  یس یع یـ در مت

 هددخود را ارائه می  ات ینظر  یچند مجهول  یچرا خدا با طرح معماها  یکند ـ راستهم تطبیق نمی
 نگونهید مجهول آن موفق گردند؟ اما ابه حل چن  سانینورساله  نیتا پس از قرنها تعمق و تفکر، ا

 رویبزرگان و دانشمندان پ زیامروز ن یمعمول نبوده و حت شیهای پفقط در هزاره یاجبار ریتفاس
در کتاب  ینیپردازند. گاردرساالت می نیا هیبه توج میقد دیبا همان د یول ن،ینو یبا زبان سایکل

 1سدینومی نیچن یسیع ات یتناقضات لحظات آخر ح هیتوج ی»خداوند« برا

القُدُس بود،  که همان روحُ انیپاعشق بی  انیجر کیپسر  یسوپدر به  یاز سو وستهیپ»
من چرا مرا ترک   ی من، خدا یکلمات خدا یسیرسد که عای میلحظه  یوجود داشت ول

کند که می جادیرا ا یحالت یسیلحظه است که خدا در ع نیآورد. در ارا بر زبان می یکرد
در آن   یسیخداوند طرد و ترک شده است. ع یواست که از س  یهمان آدم او ییگو

وحدت اما   نیکند. ا سرار لمس می ها تا درون رموز و اَ انسان  مالحظات، وحدت خود را با 
 نیاز ا شیبود. پ وستهیوقوع پبه  شترینشد، بلکه پ جادیا بیصل یآخر بر رو قیدر آن دقا

که  ی( باشد، همان خطاکاردمرو شد که او همان گناهکار )آروبه  ینحوزمان، پدر با او به 
تسمانه معرفت« به گناه و هبوط جِبتوان گفت در »  دی را بر خود گرفت. شا  او  تیهو  ح،یمس

  ییصورت خودنما ن یدتریبود ـ به شد  پرداخته اوانسان در حضور پدر ـ که به ترک کردن 
شد که   جادیا ی هراس و وحشت کیو رنج و درد حاصل از آن  یآگاه نیجا از اکرد. در آن

که چون   یو عرق ادیبا حرارت ز یو دعا حیو اضطراب و ترس محسوس مس یخودآزار
  بودند،بار شده    ما بود که بر    یمیعال  نینشان آخر  د،یگردمی   یجار  نیهای خون به زمقطره

 
های خون  که عرق چون قطرهشود تا جاییدچار اضطراب می  یسیدر لحظات آخر ع میدانطوری که می ـ به ۱

گردد  نمی  لیاو زا یشانیباز هم پر یکند، ول تیتا او را تقو دیآای از آسمان فرود می چکد. فرشته از او فرو می
 .۴۶/۲۷ ی. متیمن چرا مرا ترک کرد یآورد خدابرمی ادیفر زین بیصل ی( در رو ۲۲/ ۴۳)لوقا 
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ای را ارائه دهد فاجعه کی میعال نیآخر ایدر سطح در یکه ممکن است گردابگونه همان
  نیخارج است. چن ماکه در عمق در حال شکل گرفتن است و حدود آن از قدرت تصور 

شد   یکس یمرحله احساس نیوارد آخر ح،یمس یِتسمانه«. روح و جسم انسانجِ قیبود »دقا
  او شود. چون پدرش از کننده و منتقم حاضر مییکه چون گناهکار در حضور پدر داور

، اگر بتوان گفت،  اوبر خود بار کند. که  شیخو یگناه را چون خطا ن یا دیبا  اوخواسته بود 
  دیکرده بود، افروخته د  لیتحم  شیخوگناه، بر ضد خودش، که گناه را به   هیخشم پدر را عل

 بود، احساس نمود«.  او ترک  مقدس را که در حال یخدا یزاریو ب

 ی ی خداجمله ریـ مجدداً درباره تفس  پا«یبر چل یس یـ »ع حیدر فصل مرگ مس  ینیگارد
 :سدینومی نیچن یمن چرا مرا ترک کرد یمن، خدا

راز را آشکار کند که چگونه خدا بتواند پسر خدا را ترک کند؟  نیا ستیقادر ن چکسیه»
و    یخداوند را به عنوان تسل  یکینزد  یسی: تاکنون دل عمیکن  انیب  نیچن  میتوانفقط ما می

تنها است  یلحظه آن هم او را ترک کرد. او تنها نی در ا یکرد، ولاحساس می یپشتگرم
 «.است ستادهیا یدر برابر عدالت اله  ،تنها با گناه ما او اند.و همه ترکش کرده

نه فقط   یس یرف است فرار شاگردان عتآید که خود مُعبرمی  ینیاز مطالب مفصل کتاب گارد
 حیرا که مس  یداشتند استاد دیها امهم بوده است. آن  یو ناباور اسیترس که از  یاز رو

که به   دند یچون د یخود را ساکت کند، ول نیمعجزه مخالف کیقادر باشد با ارائه  انستند،دمی
  ی است، و یهای آسمانو نه صاحب قدرت  حیکردند که او نه مس  نیقیشد  ریدستگ یسادگ
 هیتوج یآمده است به زبان لیکه در اناج یریو مرگ را، با ضعف و تحق یریدستگ نیکوشد امی

 خداوندگار«  ۔  حی»مس   تیهو  رد  ش،یدوهزار سال پ  ونیچون حوار  زین  یکند که خوانندگان امروز
حوادث از ازل در طرح خدا دقیقاً منظور  نیخواهد ادعا کند که تمام انشوند. او می دتردی دچار او

سازد و مجسم می شیهای پهزاره یریشده است، خدا و خلقت را در قالب همان تصورات اساط 
 کی هیدر ما س،ینو شنامهینما کی یدارد، با زبردست یپرا« نقش مهماُ»چون در فرهنگ اروپا 

سلطان   کیوسیله به شینما نیی اهاآورد. صحنهصحنه می  یرا به رو یش ینما  1آورحزن یپرااُ

 .شودمی  تیو هدا میخشمناک قادر و داور منتقم تنظ
سلطان   نیاست. در دربار ا دهیسلطان، در نقش خالق، آدم را آفر نیا شیسال پ ونهایلیم در

  شود که از درخت معرفت نخورد تا مجبور بهو به او حکم می ستین یاجیبه آدم عارف احت

 
  یی آور  است. اصطالح اروپای شاد یحال گاه نی که در ع یآورحزن جیمه شینما dramatic , tragical ـ۱

 .کند قیپرا بهتر تطبجهت به کار گرفتم که با اُ   نیرا از ا
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 چشمانش  خورد و چوندرخت می  نیا  یوهیچون و چرا باشد. آدم برخالف حکم خدا از مبی  اطاعت 
سازد کرده او را محکوم به فَنا می  یآدم نافرمان  نکهیاست. خدا از ا  انیبرد که عرمییشود پباز می

 اریو اراده و اخت  زیمرگند و قدرت تمبی  انیکند. فقط خدامحروم می  یتبهش   شیو از آرامش و آسا
هایی که از همان نسل ها سال انسانونیلی. مدیمان. آدم از بهشت رانده شده و هبوط می1دارند

مرگ   ریو اس  ریشوند و فَناپذمتولد می  یباشند، با گناه فطر  کیدر گناه او شر  دیآدم نافرمانند و با
مدت  نیروحشان اجازه ورود در بهشت را ندارد. باألخره پس از ا زیبرند. پس از مرگ نمیسر به

)چرا؟(   رندیگمورد رحمت و لطف خدا قرار می  شیدوهزار سال پ  ن،یاعقاب آدم در فلسط  ،یطوالن
 یس یصورت عفرستد تا فرزند خدا را در او شکل دهد، خدا بهمی میو خدا روح خود را به رحم مر

و چون   رد یرا که نشان گناه آدم است بر دوش گ یبیتا با تحمل درد و رنج، صل ابدیمی تجسم
 .گردد سریانسان م ییشود، تا بخشش و رها یگناه، قربان یقربان

های شود که صحنه  یباز  یهای مشخص به شکلتمام صحنه یستیبامی شینما  نیدر ا  اما
 قیهای خود را ارائه دهند تا فرمانروا تشودقیقاً نقش یستیبا گرانی. بازدیآغاز خلقت را تکرار نما

وحشت و هراس او را در برابر سلطان منتقم   دیبه ترحم گردد. پسر سلطان در نقش آدم گناهکار با
ت ـ به خود بقبوالند پسرش را داده اس بیها را ترت نقش نیی اکه خود همه ـ کند تا خدا  دیلتق

آدم  زیکند. او ن ینقش باز دیبخشد. پس خدا هم باآدم خطا کار می یاست!( به جا خودش )که
و ترک   یزاریسازد و سپس تظاهر به بمجسم می  ی( را در برابر خود چون آدم خاط حی)مس   یدیتقل

خدا در نقش آدم نادم، مطیع و   شود. پسر دیهای گذشته به طور کامل تجدتا صحنه ندکاو می
و تظاهر به ضعف و درد و اضطراب  ردیگتنها در برابر داور قادر قرار می یتنهامحض،  میتسل
 خکوبیجان دادن است و بر مذبح خدا م یبرا ایمه یقربان که چون گوسفند یکند و در حالمی

ها نقش نیکه او را ترک کرده است. تمام ا ندکمی تیبرآورده از خداوند شکا دایشده، ناله و فر
که یبار هم فقط به شرط نیالبته ا د،یدقیقاً اجرا گردد تا خدا بتواند انسان نافرمان را ببخشا دیبا

چون و چرا، مطیع و و بی فتدیمعرفت ن بیی او را اطاعت کرده و به فکر خوردن سفرمان اولیه
به آتش خشم او خواهند سوخت   اورندین  حیبه مس   مانیها که اخدا گردد. آن  یسایکل  محض  میتسل

 .دیدارد ـ تا ابد عذاب خواهند کش   دنییو دندان بر دندان سا  هیکه گرو در دوزخ فروزان او ـ جایی
از عقل و شعور   یو کم  میکن  یرا بررس  ینیگارد  هیتوج  نیداوری ااست که بدون پیش  یکاف

  و

 
کتاب را در    نیا  نشیمؤمن به تورات، همان قصه آفر  ینیمراجعه شود. گارد  هودی  نی در د  یقیـ به کتاب تحق۱

 .نظر دارد
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 یبرا ینیاست و گارد ییتا چه حدّ ابتدا ییبرداشتها نیچن میابیتا در میریخود کمک گ قمنط
شباهت   شینما کیبه  شتریکه ب یترین استداللهیپاچگونه به بی ییهای ابتداقصه نیا لیتحم
که بر جوامع آن  ییو انسان ـ خدا یریانجیل با وجود جو اساط  سندگانیزند. نومی چنگ دارد،

اند و از جانب او خدا نگذاشته یخود را به جا نگونهیا ینیروزگار حاکم بود ـ هرگز چون گارد
 یشاهد دائم ییکه گو دیوگسخن می یس یچنان از افکار ع ینیاند. گاردمحابا فکر نکردهبی

سازد که چون را مجسم می ییکرده است. او خداشخصاً با او درد دل می یس یع وحوادث بوده 
 زین ینیو با گارد 1کندعمال قدرت میو دانا ـ اِ شمندیاند یانسان یـ نه حت ییانسان ابتدا کی

 میخواه م،یرا حاکم بر کائنات تصور کن ییخدا نیگذارد. ما هم اگر چنمی انیرا در م اتشین
 .۲میرا قابل بحث بدان ینیگارد یشنهادهایپ ریظن یریتوانست تفاس

  ریصداقت و تحت تأث یاز رو ینیچون گارد یمؤمن شمندانیکه اغلب اند رفتیپذ دیبا البته

 
انسان به شعور و   لینه از تما ییخدا نیچن می دانا و عادل را بر جهان حاکم بدان یگونه، ولانسان  خدایی اگر ۔۱

  ی را سلطان جهان فان سیبر او حاکم شود، نه ابل طانیش ا یکند که مار می  نیگردد، نه او را نفر می  ریّمعرفت متغ
فراهم    زمیدوزخ فروزان و کوره سوزان او ه  یرا گمراه ساخته برا   وگناه اسازد تا به انتقام گناه آدم تمام اعقاب بی می 

کند تا به فکر بخشش  ها سال صبر می ون یلیاعقاب آدم را ملعون و محکوم ساخته و سپس م اردهایلیکند، نه م
 انسان افتد... 

ی  به تدریج چون همه   کهاو را آزاد خواهد گذاشت    ا یبخشد  ان شعور و معرفت می انسان دانا و عادل که به انس  ـ خدا  
  یی و او را راهنما  د یاگر خواست به کمک انسان آ   ا یرستگار گردد و    ش یو به کمک معرفت خو  افتهی موجودات تکامل  

  ات یرا مأمور ابالغ نظر  یآنان رسوالن  نیاز ب  یتا فقط گاه گاه  ندیگزی »قوم کوچگر« را برنم  کیکند فقط    تیو هدا
ای  لهیها مقاصدش را درک کنند. او وسی انسان کند که همه را انتخاب می  ی خود سازد، بلکه او که قادر است راه

سعادت،    یاو به جا   نیتا د  ندیگزبرمی   شیبخش خو و دستورات سعادت   ق یو قابل درک حقا   کنواخت یاعالم    یرا برا 
 زا را موجب نشود... بت یهمه برخورد و نزاع مص نیا و  اوردیفالکت ببار ن

آور   های بَدَوی و نامعقول و اغلب چندش صحنه   نیخود هرگز به انتخاب ا   اتیمنو  یاجرا   یبرا  شمند،یانسان اند ـ خدا  
و مصائب دچار   ای بال نیپرداخت و مخلوق خود انسان را به چناست ـ نمی  ده ی ـ که در کتاب مقدس مطرح گرد

 مراجعه شود(.  هودی نیدر د   یقیساخت... )به کتاب تحقنمی 
که   ستندیبَدَوی قدرتمند، خالق جهان ن یخدا  ـعادل و دانشمند و نه آن انسان  ی فرض انانس ـخدا  نیاما نه ا

  ف یآدام، راهنر... و من توص  ، ینیو اعمالش را گارد  ات یکه ن  ییرورند. خدا پ  ال یمسحور و خ  ییهامخلوق ذهن انسان 
 ماست.   شهیذهن و اند  ی خدا میینما 
مسائل   نیو با مهمتر مینظر کن دی که در معتقدات خود تجد ستنظر ا نیفقط از ا  ینیامثال گارد  اتیـ طرح نظر۲
از   ازینخود را بی  اند،رفتهی را به ارث پذ  ید یعقا  یو به این بهانه که افراد دانشمند  می رو نشوخام روبه   نگونهیا اتیح

  یخداپرست  باچنگ زدن متضاد    شیاجداد خو   دی به سر بردن و در عقا  ییستا ی. در جمود و امی و تفکر نساز  دنیشیاند 
کمال،   ر یدر تکاپو و جنبش باشد و در مس  وستهیپ  دی حق با   یای و حرکت توأم است و جو  یی ا یاست. پرستش خدا با پو

  .و تفکر راه وصول به آن شهیاست و اند یطلبحق  انیبن ی حق و خدا حرکت کند. عرفان و خودآگاه
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در  یای که مجذوباند. غزل عاشقانهمباحث پرداخته نگونهیخود به طرح ا مانیو کشش ا جاذبه 
 نیدارد. اگر از ا  اجیزبان عشق است و به منطق و علم نه ارتباط و نه احت  دیسراوصف معشوق می

 یو حت فیلط اریکه بس  ستیانتقاد ن ینه تنها جا میرا بنگر فتهیدانشمندان ش نیا یبررس دید
دانشمندان   نیاز ا  یاست. آنچه مورد اعتراض است کوشش برخ نیدر خور اعجاب و تحس   یاهگ

عشق  دهاست که: نه عقل گستاخ را در میک یبه عنوان اصول علم شیبه تحمیل معتقدات خو
.ییاست و نه استدالل فضول را در خانه دل جا یراه
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 تیروحانـ  دهم فصل

 یاصول مذهب یخود را خبره و مرب 1ی روحان اینام کاهن به یجهان گروه انیی ادهمه  در

و رابط و   ینیتنها مقام صاحب اعتبار در مسائل د ی حت تیحیمس  یسایچون کل یدانسته و گاه
بزرگ جهان، نه تنها اغلب  انیاد قیدق یشمارند. جالب است که با بررسواسط خدا و انسان می

ضد   یها حتآن مات،یکه در اصل تعل مینیبمی یو واسط و متول یفاقد روحان ازها را در آغآن
را مستقیماً   ت یاست و روحان  یمدع  تیحیمس   یسایاند. برخالف آنچه کلبوده   زیو کهانت ن  تیروحان
را  ییسایننموده و کل هیرا توص یتینه تنها روحان لیاناج یسایسازد، عمرتبط می یسیبه ع
 .بوده است زیو کهانت ن تیبا شدت مخالف روحان یحت کهنکرده،  یگذارپایه

دستورات   یشعائر و آداب و رسوم و اجرا  حینظارت در انجام صح  یبرا  شتریب  تیروحاناصوالً  
اناجیل شعائر و  یسایشد ع انیب شتریکه پ یلی. به دالردیگشکل می یو حدود و مقررات مذهب

او  ونیباشد. حوار اجیها به خبره و متخصص احتنظارت آن یوضع نکرد تا برا نیحدود و قوان
و ظهور  یس یها فقط ابالغ بشارت عآن فهیبودند که وظ  یسواد و عاممردان ساده و اغلب بی

 برداشت شد و هودی عتیخود ناسخ شر ،یس یالوقوع قلمرو و دولت خدا بود. ظهور عقریبُ

 
1-  (Cleric ـ clergyman) Klerus Geistliche (r) 
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 یباره به اندازه کافبرقرار نکرد. چون در این ینینو عتیگونه شرهیچ زیپاولوس متعصب ن یحت 
 یشماتت و حت ونیروحان ل،یدر سراسر اناج یس یکنم. از زبان عبحث شده است سخن کوتاه می

است   یعذاب دوزخند. کاف  ستهیشوند که شا... مییحماقت و کوردل  ا،یمتهم به فساد و شرارت و ر
  یمت لینجفصول ا

تکرار شده  زیکه در مرقس و لوقا نـ ( را به دقت خواند ۱/۲۳ـ۳۹و  ۵/۱۶-۱۲،  ۱/۱۵ـ۲۰)
  ان یو صدوق  انیس یدرک کرد. او نه تنها فر  یبه روشن  تیرا نسبت به روحان  لیانج  یسایـ و نظر ع

را کشنده   ونیروحان  یو حت  دیگوناسزا می  علناً  زیاست ن  عتیکه به هر چه معلم شر  ندکرا لعنت می
 :آمده ینامد. در متمی امبرانیپ

.  دیبندمردم می  یقلمرو خدا را به رو یشما درها اکارایر انیسیو فر انیبر شما مال یوا»
.شما  ..بر شما  ی. وا دیدارخواهند وارد شوند باز می را هم که می   گران یو د  د یشوخودتان وارد نمی 

. به این جهت شما  دیسازمی  ینماز خود را طوالن  ییخودنما یو برا دیبلعزنان را می  وهیمال ب
را   ی تا کس دیکنمی  ی را ط ی و خشک  ای بر شما... شما در ی. وادید د یرا خواه فرها ی ترین کد یشد

او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم   د، یافتی یو وقت  ردیشما را بپذ نیکه د د یکن دایپ
  اماحک نیاما مهمتر دیدهزکات می  رهیو ز دیبر شما... شما از نعناع و شو ی... وادیسازمی 
ها  کور که پشه  ان ی رهنما ی... ادیاگرفته  ده یرا که عدالت و رحمت و صداقت است ناد عتیشر

و   دیها سفکه برون آن دیهست یی گورها ... شما چون دیبلعو شتران را می  دیکنمی  ی را صاف
مردگان و کثافات   یدرون ]آنها[ پر از استخوانها یدارند، ول بایز یشده و ظاهر یزیآمرنگ

در باطن پر از   ی ول د، یرسآراسته و درستکار به نظر می  ی . شما هم به ظاهر مردماندمتعفنن
 ۱۳/۲۳ـ ۲۸ د«یو شرارت و تجاوز یکار ایر

 :گرید  یو در جا
خدا   کمردانیی ن... خون همه د؟یزیرگزادگان، شما چگونه از آتش دوزخ میی ماران، افع یا»

 ۳۳/۲۳ـ ۳۵شده به گردن شما است«  ختهیر  نیکه بر زم

از آنکه   شیآمده است: پدر شما )خداوند(، احتیاجات شما را پ  یمت  لیدر انج  زین  یگریموارد د
 یپرستان وردهانظر او نخواهد شد. مانند بتداند. تکرار دعاها موجب جلب می دیاز او بخواه

و  ییشوایپ ،یرهبر یبه صراحت مخالفت خود را با ادعا یسی(. ع۸/۶) دیرا تکرار نکن یمعنبی
شوند   دهیپدر نام ای( یاستاد )ربّ د یاز آنان نبا ک یچیکند، که هاعالم می ونیحوار یروحان یبرتر

دارد برحذر می ونیروحان میآشکارا مردم را از تعال یس ی. ع1( ۷/۲۳ـ۱۱م برادرند )و همه با ه

و خطرناک   نیزهرآگ  یمارها  یهودی  انیو مال  ونیدهنده روحان  دیتعم  یایحی(. از زبان  ۵/۱۶ـ۱۲)
  .۷/۳شوند می دهینام

 
ها انتظار اطاعت دارد و خواند و از آنمی   نیپاولوس که خود را رهبر و پدر مؤمن  یکامالً بر خالف ادعا  نیا ـ۱

  .خوانندمی  نیمؤمن یو پدر روحان  شوایخود را پ ون،یاست که به اتکاء اعتبار حوار  سایکل  یبر خالف ادعا
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که مُعَّرف  یگیرباج یکیروند، لوقا آمده است: دو نفر به معبد می  لیدر انج زین یموارد
به   یس یاست. فر  هود ی  تی روحان  ندهیکه نما  یس یفر  کی  یگریبود و د  طیمردم آن مح  نیمنفورتر

 خدا به من یا فت،گگیر میباج یرحمت از خدا داشت، ول یو تقاضا دیبالی خود مینماز و روزه
 یس یفر  یول  د،یگیر مشمول رحمت خدا گرددو، باج  نیکه از ا  دیوگمی  یس یترحم کن! ع  گناهکار

(. در  ۹/۱۱به شما خواهد داد ) دی: مستقیماً از خدا بخواهدیگومی یسی(. ع۱۰/۱۸بخشوده نشد )
 هیتوج یخودش را مطرح سازد، خدا را چون دوست ی وجود واسط و رابط و حت نکهیبدون ا نجایا

. هددکه خواهش فرزندش را انجام می یسازد و پدردوستش را برآورده می یقاضاکند که ت می
رهبر   چکسیه  انیحیعطا خواهد کرد. در مجمع مس   نندکالقُدُس را به آنان که تقاضا میخدا روحُ

ی  سر آن است و همه یس یاست که ع یجامعه چون بدن نی. استین گرانیرب و برتر از د و
 .اعضاء و اجزاء برابر آنند نیمؤمن

 یمختصر  نیو برعکس در هم  ستین  تیای به لزوم روحاناشاره  نیکوچکتر  لیسراسر اناج  در
گردد. مسلم می  یواسط و متول  یطبقه  کیعدم وجوب    یشد به روشن  انیعیسی بحال که از شرح

وجود کاهن   یالدیکتاب اَعمال رسوالن است که در قرن دوم م  ات یبرداشت روا  نیا  لیدل  نیبهتر
 یحیمجامع مس  نیمتریکه از قد  هیکند. در سورنمی  دییتأ  هیمجامع اول  یش را برایو کش   یو روحان

نظارت   انیحیبر معتقدات مس  یبه عنوان ناظر و مرب  یوجود داشت و نه کسان  یبود، ابتدا نه روحان
نام  نیاز ا دند،یناممی امه«یق یشد که آنان را »بن لیها تشکآن نیبدر  یکردند، بعدها گروهمی

از  یو پرستار ستندیزبا زهد و قناعت می امه«یق یشد. »بنمفهوم می نیبه مقدس انوابستگ
هنگام غسل  یو بیوه زنان، همکار مانیتی یو دلدار یو اجنه، سرپرست نیاط یراندن ش ماران،یب

مهتران( بود، که ) نیرمِّعَ ها و مُمجمع با پرسبوتروس نیا یبود. سرپرستآنان ی فهی... وظدیتعم
 ی»بن نیهم نیرفته از برفت. رفتهبه شمار می یهای عموماز سنت یباستان وامعی جدر همه 

در اداره  نیرعَمِّ و مُ وخیای که در کنار شمجلس مشاوره نیشکل گرفت. در ب سایخدام کل امه«یق
از مقام زن در   یتوان آن را نشانداشتند که می تیعضو زیکردند، زنان نمی تیفعالها ئتیه

دخالت نداشتند.   ساهایمقامات مردانه شد و زنان در اداره کل  نی. به تدریج استدان  هیاول  تیحیمس 
 تیو به علت نفوذ و شخص  افتندیمی  یبرجستگ  یها برخپرسبوتروس  نیشد از ب  انیب  شتریچنانکه پ

رهبران،  نیهم نیگرفتند، از بقرار می رشیمورد پذ یمذهب تیریو مد یرهبرخود به سمت 
. دندیامنمی   زین  یلو  یها را گاهها بودند که آن مددکاران اسقف  اکونهاید  اند. مدهوجود آها بهاسقف

قرار   یمردم عاد  یبه معن  ن«یکه در برابر »پلب  دندینامرا کلروس می  ونیروحان  یونانیدر اصطالح  
 زیکه قوم خدا ن انیحیی مس ی جامعهکلروس عبارت بود از همه  د،یداشتند. در عهد جد
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کم شدند و کممی یتلق یروحان ان،یحیی مس در آغاز همه گریشدند، به عبارت دمی دهینام 
 .دندیگرد تیموقع نیا یگروه خاص دارا کی یو هیرآرشی مذهب سایکل لیبا تشک

 تیحیمس   هینظر  نیفرقه پروتستان ا  لیو تشک  سایو تحول بزرگ کل  ینیجنبش اصالح د  در
و بدون واسط و رابط  اًمیمجدداً قوت گرفت و اصالح طلبان اعالم کردند که هر فرد مستق هیاول

 نید میو هر فرد مسئول مستق ستیوجدان قابل خدشه ن یباشد. آزادبا خداوند در تماس می 
. ندیخود را در ارتباط با کتاب مقدس آزادانه برگز نیشکل د یستیبامی یاست و هر نسل شیخو
بلکه فقط  ست،یافراد ن نیواسط رحمت خدا و عامل تجسس و نظارت د یو روحان شیکش 

پروتستان  یسایـ که از اناجیل الهام گرفته شده بود ـ در کل ات ینظر نیاست. ا نیمؤمن یراهنما
 انیرا از م یتعصب و َتحَجُّر مذهب یبه کل دیموجب نگرد چندشد و هر  رفتهیبه عنوان اصل پذ
رفته همیرو یآن سازد، ول نیاخالق را جانش  نیو معلم انیرا حذف و مرب تیبرده و مقام روحان

 کیکاتول  یسایکل  یکرد، حت  یباز  یآن نقش مهم  فیو تضع  سایرفتن قدرت مطلقه کل  لیدر تحل
 .دیگرد  شیخو یروش و ادعاها درنظر  دیتحول مجبور به تجد نیپس از ا زین

شد. علت  انیب الت یتشک نیا دنیقدرت رسبه یچگونگ ت«یحیمس  یسایفصل »کل در
 شتریخود جعل کرد. پ  یبرا  حینام مس به  سایهایی بود که کلتیو قابل  ارات یاخت  تینفوذ روحان  یاصل

به او داد بحث   سایکل لیدر مورد تشک یس یکه ع یاریی پطروس و سفر او به روم و اختدرباره
شد که تنها مقام حافظ و   یمدع تیحیمس  یسایمجعول است. کل تیروا نیکه ا میدیشد و د

خدا و بشرند. چون  نیو رابط ب نید انیمتول ون،یروحان ای سایاست و خدام کل نیمفسر اصول د
 نیدبشر، توسل به این یی رستگارو تنها وسیله ستین یبرحق نیدچیه تیحیدر جهان جز مس 

 فهیوظ  کی تیروحان نیتمام افراد بشر اطاعت از ا یباشد، پس برامی کیکاتولی سایاز راه کل
  یتیمقدس ـ شخص  نوسیبود که آوگوست  ق یدار و عم  شهیر  یحدبه  دهیعق  نیاست . تلقین ا  یاله

شمارند ـ می تشیحیاست و از عُقال و بزرگان و دانشمندان مس  سمیس یکاتول گذار مکتبکه پایه
  ی تنها مقام معتبر و مختار در مورد اعالم اصول اعتقاد ح،یمس  نیرا مقام اولواالمر و جانش  سایکل

 :سدینودانسته و می
مرا به آن متوجه  کیکاتول یسایتبر کلشدم اگر مقام معواقع من به انجیل معتقد نمی در»

 اتیکه موجب جنا ـ را ییسایکل تیحیمس  دهیبودن عق یانحصار ی ساخت« و هم او ادعانمی
. 1ستین ینجات و رستگار سایکه خارج از کل ردیپذو می  ندکمی دییشده است ـ تأ یوحشتناک

 ونیدر دست روحان یوحشتناکان و برّ ریچون شمش  سا«ی»اخراج از کل که اعتقاد سبب شد  نیهم
  .ارعاب مردم، به کار گرفته شود یبرا

 
1- extra ecclesian nulla salus 
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توبه بود که آن را توأم با اقرار و   کیکاتول  یسایاز شعائر مقدس کل  یکی  میدیکه دطوری  به
شعائر از  نیشد تا از امتوسل می لیو وسا لیّبه انواع ح تیو روحان انستندداعتراف و کفاره می

 کیکاتول یسایگذاران کلسوءاستفاده کند. پاپ لئو اول از پایه یو اجتماع یو ماد یاسینظر س
 روم و حکومت پاپها اعالم کرد: 

کند: می  دیشود«، او در ضمن تأکی توبه و کفاره شامل گناهکاران می»رحمت خدا به وسیله
  یاناپذیر و به دعکرده که برگشت میرا چنان تنظ شیبخشش خو رهیدا ی»لطف پروردگار ول

خداوندگار به  حیس باشند. مخدا و انسان می نیوابسته است!! که واسط ب (شانی)کش  ونیروحان

 یرا به کسان  1ها عمل توبه و کفارهآن  له،یعطا کرده که به آن وس  یاریقدرت و اخت  سایکل  نیخادم

 ییرها  ۲بخشنجات   کفاره  کیو سپس با    ندینمااعتراف می  شیکنند که به گناهان خومی  فیتکل
 «.شوندمی رفتهیمصالحه، به آداب ساکرامنت پذ نیو با ا ابندیمی

شد  لیتبد سایمعامله پردرآمد کل کیرفته کفاره گرفتن به رفته یاصل اعتقاد نیا نیتلق با
که مفهوم   دیجهان مُبَدّل گرد یدارسرمایه الت یتشک نیبه بزرگتر سایعمل، نه تنها کل نیو با ا

. اعتقاد به دییمتحول شد و در جهت فساد و اضمحالل به سقوط گرا یبه کل زین یاخالق مذهب
است و با اعتراف و دادن کفاره به   یداریمحیالنه و فساد بخش ـ که گناه قابل خر هیراین نظ
 یراخصوص برفت و به انیاز م زیارتکاب به گناه ن  یشود ـ حتى شرم درونبخشوده می  ،یروحان

متوسل   ینینو  یلهیدرآمد خود به ح  ادیازد  یبرا  سایقابل معامله شد. کل  یتیدولتمندان هرگونه جنا
 رهبران گری، بهشت را به حراج گذاشت. هرگاه دستگاه پاپ و د۳فروش پروانه بخشش باشد و 

پروانه بخشش گناه را به معرض فروش  یادتریداشتند تعداد ز اجیاحت یشتریبه پول ب سایکل
بساط  شانیکرد و کش اعطا می سایچند ماهه به کل اریاخت کیگذاشتند جالب است که پاپ می

ای رواج پرداختند. در آلمان لطیفهپاپ به فروش جواز می  اریو به اعتبار اخت  ردندکخود را پهن می
به همراه   یها صندوقشی. کش ۴فلنگدرزخ مینگد روح از برِجِبود که: تا سکه در صندوق می  افتهی

و سپس آن    ختندیرکردند در آن میمی  افتیهایی را که دربردند که در برابر جواز بهشت پول می
از ورود  شیپ انیحیاست که مس  ییجا سایکلی دهیبنا به عق زیدادند. برزخ ناسقف می لیرا تحو

ای که شود. خالصه کالم آنکه در آن لحظه  یها داوری آن تا درباره  ستندیاجا میبه جهنم در آن 
 !!رددگآزاد می ده،یجه رونیشود روح گناهکار از برزخ بانداختن سکه به صندوق بلند می یصدا

  

 
1- actio poentiae   2- Statis factio  3- Letter of indulgence ـ Ablassbrief  

4- Sobald das Geld im Kasten (Beutel) Klingt. die seele aus dem feuer springt 
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ت آورد. دستوان بخشش گناه بهمی زیمردگان ن یاعالم کرد که برا سایکل ۱۴۴۷سال  در 
معامله  نیپاپ هم هیاز علل قیام لوتر بر عل یکیرونق گرفت.  شتریب سایحال معامله کل نیدر ا
از  یقدر مورد انتقاد و بحث قرار گرفته که کمتر کس آن  تیواقع نیبود. چون ا سایکلهای یگر

 اتیرا به ارتکاب جنا  تی که روحان  یگری. موضوع دمیکنی آن صرفنظر میاز ادامه  ستیآن آگاه ن
 هیتوج  شتریآن بود. چنانکه پ  تیّو جزم  سایمطلق کل  تیحقان  نیکشاند تلق  یریوحشتناک و کم نظ

 یاهیاست و آنکه نظر  یها قطع آن  صیها اعالم کردند که تشخاسقف  سایکل  لیتشک  لیاشد از او
ماشات رفتار به مُ نیمخالفگذار است. در آغاز با و بدعت  حیکند ضد مس  انیب سایکلاز جزم ریغ

 شتریب  سای. هرقدر قدرت کلدیگردقناعت می   نینفر  ایبه لعن    هود ی  تیشد و حداکثر چون روحانمی
مانند  هیاز پدران اول یبرخ د،یگرد دتریغیر موافق شد ات یو برخورد با نظر نیمخالف باشد رفتار 

 نیو کلمنس، اصوالً مخالف د گنسیاور رینظ هیو بزرگان مکتب اسکندر انیپریو س انیترتول
 نیدر ا سایکل تیدانستند. روحانمی یکاف سایرا از کل نیبودند و اخراج مخالفین و منافق یاجبار

 یمشهور یهاادوار است که آپولوگت نیکرد و در هماکتفا می هیزمان به نوشتن رساالت دفاع
پرداختند   تیها اشاره شد، به فعالبه آن  شتری... که پگنسیاور  ان،یترتول  س،ویرنایچون یوستینوس، ا
 .کردند فیتأل یرساالت  سایکل ات یو در دفاع از نظر

قیم مردم    تیکرد و روحان  رییتغ  طیبه دولت روم، شرا  سای و الحاق کل  نیاز اقدام کنستانت  پس
را منتشر ای  انهیخطرناک و موذ  هیزمان نظر  نیدر ا  سایکرد. کلغار رفتار میها چون صِشد و با آن 

است. اگر  سیابل اریاند و روحشان در اختشده ریتسخ طانیتوسط ش سایکل نِیساخت که مخالف
نجاتشان از آتش دوزخ  یبرا دیو توبه کنند با افتهی ییرها سیها قادر نشوند از چنگ ابلآن  دخو

ساخت و با نابود ساختن بدن آنان، روحشان را از  یرا عمل ییرها نیهم که شده با شکنجه ا
 :سدینومی تیحیمس  یسایکل خیمحقق تار 1گیخارج کرد. ن طانیاسارت ش

خود   ییحایـ مس  یوجود آورد در ساختمان روحانبه   نیکه کنستانت  یبه دنبال تحول  سایکل»
حاکم، تحمل و تساهل  یسای. کلافتیرا تحمل کرد که از آن هرگز شفا ن یچنان شکست

او   هیکه شب یکسان بیفراموش کرد و به تعق یرفت ـ به کلرا ـ که تا آن زمان به کار می
. افتی یگرین صورت دزما نیدر ا سایکل انیسخنگو اناتیکردند پرداخت. بفکر نمی 

ـ که مخالف  ۲وسیالنتی گیو یکند که اسقف براتعجب می اریمقدس بس رونوموسیه
در نظر نگرفته است تا    یاظهار نظر کرده بود ـ مجازات بدن  نیمقدس  یپرستش استخوانها

رحمت   تینها ان،یافضرحمانه برعلیه ررا نجات دهد! »شدت مجازات بی  یروح رافض نیا
  کار برده شود. خالق وولگاتبه  دیها بای آناست که درباره  یو شفقت 

 
1- Walter Nigg   2- Vigilantius 
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او   دهیمقدس ـ که به عق نوسیآوگوست نیداشت، همچن ینظر نیچن کیموس( رونوی)ه 
پس از   ـآنهاست  دّد و حام ملعون، جَرانَها را میسوار است و آن  انیرافض بر طانیش

 . د«یگرد انیرافض نیموافق شکنجه ا انیدونات با جهینتمباحثات بی

چنان سقوط تعصب به  بیسراش نیدر ا ()قرن چهارم میقد یسایکه کل ردیگمی جهینت گین
که او را  ـ ناسیسازد. توماس فون آکودچار شد که تصور آن انسان را متشنج می یآوروحشت

شمارند و به او لقب  می سایترین عالم کلو برجسته تیحیمقدس مس  نیاز بزرگان و متفکر یکی
از صحنه روزگار برانداخت. تنها  یستیبااند ـ معتقد بود که رافضیان را می دکتر آنگلیکوس داده

وجود نحسشان را   یستیبای اعدام میوسیلهبلکه به  ست،ین  یآنان کاف  هیتنب یبرا  سایخروج از کل
 یبرجستگ  تیحیمس   ات یدر ادب  ندرسامفهوم را می  نیاز جهان خارج کرد. جمله معروف او که هم

!! و یو دانشمند ربان نوسیشود که پدر مقدس عارف و عالم!! چون آوگوستمی دهی. د1است افتهی

 سایجز کل یگریو نظر د دهیعق یکه دارا ،را یحکم قتل کسان ناسیچون آکو یبزرگ مقام
که چرا با   ندکتعجب می سایی کتاب مقدس و کانن کلکننده میکنند و تنظهستند، صادر می

 ات یتازه در مقدمه و آغاز جنا نیسازند و اها خارج نمیون آن را از در طانیش ن،یشکنجه معترض
ای مُبَّدل سابقهکه به جمود و َتحَجُّر وحشتناک و بیـ تعصب  نیهم ی دهد ولرخ می سایکل

  ر د ات یو تداوم جنا نیخون جیشود که از نظر نتارا موجب می  یهولناک ات یـ چنان جنا رددگمی
 .سابقه استجهان بی انیاد خیتار

پرداختم با وجود   تیحیدر مس  دیعقا شیتفت خیمشروح تار یبه مطالعه و بررسکه هنگامی
رو شدم که مرا به تشنج روبه  یبارهای وحشتناک و قساوت با چنان صحنه  یقبل  یاطالع و آمادگ

 مهیو ضم حوادث تهیه نیاز ا ییایگرفتم شرح جامع و گو میساخت. پس تصمو انزجار دچار می
برده و در اداره جامعه پی ت یدخالت روحان ع یبه فساد و فجا شتریتا خواننده ب مکتاب حاضر کن
و بدون تعقل  یادیکور و تعصب وابسته به معتقدات اعتنِیرا که د یو خطرناک زیتحول فسادانگ

 دیبودم که شا دواریام نیهمچن لیتحل نی. با ادیآورد، احساس نماوجود میبه یعیدر انسان طب
را بر تفکر و تجسس  دیتقل ،یهم در انتخاب راه و توسل به اعتقادات مذهب هنوزکه  یمسحوران

 نینظر کنند، اما دامنه ا دیخود تجد ات یدر نظر یدهند، متنبه گردند و کممی حیترج حیصح
 کیخالصه شده آن از  یادداشتهایفراوان بود که  یاو حوادث به اندازه عیوس یحدبه یبررس

فقط به شرح   اًاجبار  ستین  یمیضما  نیچن  یکرد. چون در کتاب حاضر جا براتجاوز می  کتاب 
  ندارند خواستارم در صورت  یباره اطالعات جامعکه در این یاکتفا کرده، از خوانندگان یمختصر

 
1- Non solum ab Ecclesia per excommunicationem separdi sed etiam per mortem a 
mundo exclude 
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در فهرست  زینشوند و من می افتیمختلف، فراوان  یکه به زبانها یمتعدد خیبه توار لیتما 
ای فشرده  اریشود خالصه بس می  انیب  ریام مراجعه کنند. آنچه در زمنابع به چند نوشته اشاره کرده

  ثی خود حد نمکتمنا می یگردد و از خوانندگان گرامفقط به عنوان نمونه مطرح می که است
 .مجمل بخوانند نیمفصل از ا

  گرید  انیاد  یسایکل  ونیبا روحان  سایکل  کی  تیشود که مبارزه روحانمعمول تصور میطور  به
در داخل   شهیهم دیآن است که مبارزات شد تیکه واقع یتر باشد در حال قیو عم دتریشد دیبا
 تیاز تنزل قدرت است و روحان یریجلوگ یبرا یداخل ی. برخوردهاردیپذصورت می ساهایکل
گذار و هر بدعتها که مُچنگ زده و با آن ساکلی دُگمحفظ تسلط خود مجبور است که در  یبرا

 ساهایمبارزه کند. کل یبه سخت ستندین سایکل یهای جزمزند و موافق برداشتها میمنافق بر آن
گونه که در کتاب و همان نندکقناعت می نیاجبّار به لعنت و نفراند به افتهیتا به قدرت دست ن

مخالفت خود را  ن،یراوده ساختن منافقالمُشد، با اخراج و لعن و ممنوعُ  انیهود بی  نیدر د  یقیتحق
خصوص با قدرت حاکمه  و به ابدیبر جامعه تسلط می سایکه کلدارند. اما هنگامیاظهار می

 یسایکل تیدهد. روحانمی تیخود را به قتل و جنا یها و انتقادات جاهیشود توصمی مانیپهم
ها و زنبورها انهیها با موررو شد. انسانروبه یدت یاز همان آغاز با مخالفین عق افتهیتازه تشکل 

 یوجود آورد که همه قالبرا به یکنواختی یی انسانتوان جامعهدارند و هرگز نمی یاختالف اساس
 .بازداشت دنیش یافراد را از اند یغزم یبا شستشو ایو  اًمگر آنکه مصنوع شند،یندیب کسانیو 

کنند تا   قینام کالم خدا بر مؤمنین تحمیل و تزرکوشند معتقدات خود را بهکه می ساهایکل
کنند، امکان می یی آن خوددارشده و از تفکر درباره یموروث نیکه مردم معتاد به د یزمان

افکار  نیا لیو تحل دنیش یبه خود اجازه اند یبه محض آنکه انسان با شعور یدارند ول تیموفق
 کسانی تیبا روحان شهاییریگجهیها را مطرود نکند مسلماً نتآن یرا دهد، اگر به کل یادیاعت

. در قرن دوم، میباشمی هیق و تجزوُفَاز قرن اول ما شاهد َت زین انیحیمس  نینخواهد بود. در ب
  وجود آورند به نام به ینظر خود علم به ن،یبا مخالف یو فکر یمبارزه قلم یبرا سایپدران کل

 نیا  نیو متخصص  ردندکمی  یمعن  حیمس   نیکه آن را شناخت بدعت و رفض در د  «یولوگیهرز»
کنند می  ریتعب  یگم مذهبمخالفت با دُ سایرا در کل  «یشدند. »هرزمی  دهینام  ولوگ«یرشته »هرز

 .هددمی یو کافر معن یذار، رافضگبدعت 1کر«یهرت »و 

که اعتبار  ان«ینوشت به نام »بر علیه رافض ینامند. او کتابمی یولوگیرا پدر هرز وسیرنایا
 با قتل و کشتار یبود ول یمتعصب یم(، او با وجود آنکه روحان ۱۹۰کرد ) تیتثب سایاو را در کل

  

 
1- Hereticer , Heresy , Heresiolog , Heresiology 
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 یکند: »برامی انیب نیی خود را چنوجه موافقت نداشت و علت تصنیف رسالههیچبه نیمخالف
دقیقًا  ماتشانیاز افکار و تعل دیکرد با تیرا به راه راست هدا (گذارانها )بدعتآن [بتوان]آنکه 

 دشمنان بزرگ  وسیرنایدانست«. ا  یرا به خوب  ضیحال مر  دیبا  ماریمعالجه ب یاطالع داشت. برا
در  یول اند،یحیها فقط در ظاهر مس دانست و از نظر او آنمی یحیمس  یرا عرفا سایکل

در   یرساالت متعدد زین سایپدران و رهبران کل گرید وس،یرنای. پس از انندیدبی یبه کل قتیحق
 انیرافض سایکردند. کل نیمتشکل، تدو تیگم روحانمخالفین دُ ات یرد نظر ایو  تیحیدفاع از مس 
 .ردکمی میتقس  ستهرا به سه د

 یمعنبه یونانیبه ۲رتداد. اِدندیناممی 1دها را مُرت برگشتگان که آن  نید از و گرانانیعص ـ۱

 سقوط است. 
 .نیو منافق ۳اشتقاق کنندگان ـ۲
 .۴ـ بد آموزان۳
به او اشاره شد.   شتریکه پ  اننددامپراتور روم می  انیرا ژول  هیاول  یرتدهامُ   نیاز مشهورتر  یکی

 تیبه مقام روحان  یرشد کرد و حت  یحیگرفت و مس دیمتولد شده بود و غسل تعم  یحیمس   کیاو  
برگشت و   سایرفته از کلرفته  افتی  ییآشنا  یونانی. او چون با فلسفه و تفکر  افتی)کلروس( دست  

 سایشرح داده شد به مخالفت با کل شتریداد و چنانکه پ حیترج تیحیرا بر مس  انیونانی نییآ
نام  هیبدآموزان اول نیاز بزرگتر یکیمشهور قرن چهارم را  یمتفکر و روحان وسیپرداخت. آر

زمان  نیو مطرود خوانده شد. در ا یرافض نیشرح داده شد که او توسط کنستانت شتریاند. پردهبُ
آن، قدرت دولت را در کنار    ت یو روحان  سایروم مُبَدّل شد و کل  یامپراتور  یرسم  نیبه د  تیحیمس 

و آتش  ریو شکنجه و شمش  دیند یمباحثه و استدالل را ضرور گریهمین جهت دو به افتیخود 
اهلل!! سبیلخدا و فی یساینام کلبه یعلن تیجنا نیداد. اول صیخود مناسبتر تشخ تیتثب یرا برا

 ۵انوسیلیسکیبه نام پر  ییایاسپان  یروحان  کی  ر«یصورت گرفت. در شهر »تر  ی الدیم  ۳۸۵در سال  
را  روانشیشد و پ اعتقاد نداشت، به دستور اسقف شهر گردن زده یس یعزیو رستاخ ثیکه به تثل

 جادیها خو نگرفته بود اقساوت   نیای که هنوز با ادر جامعه  میعظ  تیجنا  نی. ا۶در آتش سوزاندند
   سر

 
  کرد  هیکننده توجسقوط  دیرا با آپوستات Apostatـ ۱

2- Apostasy      3- Schismatic   4- Irelehrer (false teacher) 

  کی . او دیمضمحل گرد سای در قرون بعد به وسیله کل یشد ول لیای به نام او تشککه فرقه   Priscillianusـ۵
 .بود شهیپ اضتیر
 ... اسقف کی انوسیلیسکی: پرسدینودورانت می  لیو  یدهد، ولگزارش می  نیچن یمحقق آلمان گینـ ۶
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و   دیینپا یریوقفه د نیا یول دیگردحاصل یتوقف یدر برادرکش  اًکرد و موقت ی ادیز یصدا و 
 .برپا شدها ستیکریسوزاندن آنت یبرا نیزم یخدا در رونسوزایکوره

 تیو رفتار و معتقدات روحان  رهیکه در س  یتحوالت  یخصوص بررسو به  انیاد  خیتاری  مطالعه
 یدگرگون شیها کم و بی آنجالب و آموزنده است. تقریباً همه اریوجود آمده، بس به انیاد نیا

ی جه ینت یکرده و به تعصب و َتحَجُّر و جمود ـ که فساد و قساوت و خودخواه یرا ط  یمشابه
و  دایش نیمعتقد شگان،ی پ تاضیبه ر تیحیی مس اولیه نیمؤمن نیاند. در بشده چار آن است ـ د

را  حیو خدمت به مس  دندیش یاندخدا نمی یجر رضا زیچ چیکه به ه میکنای برخورد میدلباخته
های که در اَعمال رسوالن از برداشت ی. شرحانستندددر گذشت و تواضع و عشق و محبت می

به جا مانده،  یحیرهبانان مس  یکه از برخ یخیهای تارشود و گزارشارائه می انیحیمس  هیاول
که   ییسایاست. ع یس یع مات یدر مورد تعل  هیاول  انیحیاست که مُعَّرف برداشت مس  یشواهد عمل

 شتنیدشمن خو  ،یببخش   د یدهد »برادر خطا کار خود را هفتاد برابر هفت بار بادستور می  لیدر اناج
و بد   ک یکن، خداوند بر ن یکیبه او ن ندکمی  یداده و آنکه به تو بد ارقر شیبخشا را مورد عفو و 

 د،یتو را نخواهد بخش  یپدر آسمان ینداشته باش شیتاباند، اگر بخشاآفتاب خود را می یبه تساو
که در چشم برادرت هست  یشد، چرا پر کاه دیکه خود محکوم خواه دیرا محکوم نکن گرانید

..«، چگونه ممکن است با یستیداری نکه در چشم خود یزرگدر فکر چوب ب یول ،ینیبمی
 ماتیو تعل  یس یسوزاندن و قتل و کشتار موافق باشد؟ و چگونه ممکن است تصور کرد که در راه ع

 .1را مرتکب شد یوحشتناک ات یجنا نیتوان چناو می

کرده و معتقد بودند که فقط با   ایترک دن یکلبه تیحیآغاز مس که در یبودند رهبانان اریبس 
حدّ و گذشت  و تواضع بی یاز فروتن یو برخوردار یگونه لذات زندگچشم پوشی کامل از همه

فراوان  وسیماکار رینظ یخصوص در شرق مرتاضانبه د،یگرد یواقع یِحیتوان مس می انیپابی
شدند که با فقر و قناعت کامل می افت یچون ژروم مقدس  یونیروحان زین غرب بودند، در 

آن   یساخت و در باال یخود ستون یبرا هیشمال سور ۳در کالت سمان ۲مئونی. سستندیزمی
  متر مربع   کی ـ در حدود    درسی  ارتفاع  متر  ۲۰به  کم  کم   ـ کهستون    نیا  یم( باال  ۴۲۲)  ستیزمی

 
  د یمحاکمه و محکوم شد و با وجود مخالفت شد موسیبوده که در حضور امپراتور ماکس یولیاسپان... 

 از طرفدارانش در آتش سوزانده شدند.  یادیبه اتفاق تعداد ز سیقد نی و مارت وسیآمبروس
و فرمان تورات   قیبه عهد عت شیخو تباریتعصبات جنا هیتوج یاست که امثال کالون برا لیهمین دلـ به ۱

 .آوردندنمی  یشدند و از انجیل شاهدمی  متوسل
2- Simeon   3- Kalat Seman 
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 یافراط   اضتیر  نیچن  کیسر برد، البته  آن به  یدر رو  یطوالن  یرهبان سالها  نیبود که ا  ییفضا
دانست. جالب است که  هیاول انیحیانعکاس معتقدات مس  دیها را بانمونه نیا یول ست،ین حیصح

ظاهر  یکم افرادو مرتاضان کم شیفقرا، دراو نیهم نیاز ب یو دربار، حت سایکل یمانیپبا هم
پابرهنه   یسایکه عـ  رهبانان    نیکنند. درکنار همشوند که حکم قتل برادران خود را صادر میمی

به قدرت و  عاًیبه دربار، سر یمتک یسایدادند ـ کلاو را شاهد قرار می ریکارگر و فق ونیو حوار
 نیاز ا  واقعه  کیشد. شرح    کیحاکمه شر  ئتیآورد و در چپاول و غارت با ه  یتجمل و ثروت رو

 یمانیپو هم دییبه فسادگرا تیحیمس  تیاست که نشان دهد تا چه حدّ سریع، روحان یکاف راندو
 .شد سایکل یبا قدرت موجب سقوط معنو

. او چون دیرس هیاصوفیح یسایکل یارشیبه پاتر وحناینام به یش یاواخر قرن چهارم، کش در
گفت چگونه گرفت. او می هیبه تصف میبود تصم نیو دربار از د تیمخالف سوءاستفاده روحان

  یوارهایعاج و د یرهادَ  ز،یها عمارت مجلل و هزاران غالم و کنده  یدارا یممکن است افراد
گرسنه   یریآنان به رقص پردازند و کث  یبرا  بای... باشند و رامشگران زییهای طالو سقف  نیمرمر
 زدهی. او س(کرده استرا تحمل می  یات یچه جنا  تیحیشود که مس می  دهیبه سر برند )د  شانیو پر

خلع  ییسایکل یو فروش مقامها دیگیری و خرو رشوه یاشیدست خود را به جرم ع ریاسقف ز
 اتیدر برابر جنا دهیتازه به قدرت رس یسایبرد که چگونه کلتوان پیمی اوهای کرد. از موعظه

نمود و خود  ساختند سکوت میو مستمندان وارد می  ردستانیبر ز  ایکه اغن  یفشارحاکمه و    ئتیه
امپراتوریس روم  کیکردند و به تحر امیاو ق هیبر عل نیکرد. باألخره مخالفدر آن شرکت می زین

 لیفرمان تشک ۲وسیجامعه بود ـ امپراتور آرکاد نیاز مفسد یکیـ که خود  1ایبه نام ائودوکس 

ساخت و با وجود شورش مردم، او را به  دیرا محکوم به تبع وحنایرا داد. مجمع اسقفان،  لیکنس 
 دورانت  لیهم کشته شد(. و  دیراه مرد )و شا  نیسوزان فرستادند که در ب ییدور در صحرا  یمکان
 یسای: »از آن زمان تاکنون ـ با فواصل کوتاه ـ کلسدینوکند میرا گزارش می تیروا نیا که

 «.دولت ماند یشرق در خدمت و نوکر
طوری که و به ردیگشدت می یلیبر سر مسائل تخ تیادوار است که جنگ روحان نیهم در

از  ۳... نسطوریوس، تئودور وس،یمبارزات بود. پالگ نینام اهای بهیاز قربان یکی وسیشد آر انیب
 ا یمادر جسم خدا و    ایمادر خدا بوده    میمر  نکهیرفتند. مشاجره بر سر ابه شمار می  یبعد  انیرافض

  
  

 
1- Eudoxia   2- Arcadius   3- Theodore 
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اُرتودوکس  ات یشک در نظر نیافزود و اصوالً کوچکتر انیبر گروه رافض زیکالم خدا..... ن مادر 
 ،نیمخالف نکهیا ایو  دندیگردبه بدعت به مرگ محکوم می نیشد و متهممی هیابداع توج سا،یکل
طرفداران   نی: فقط در برخورد بسدینودورانت می  لیطوری که ورساندند، بهرا به قتل می  گریکدی

دست م( به   ۳۴۳ـ۳۴۲دو سال )  نیکه در ا  یانیحیاُرتودوکس، تعداد مس   یسایکل  روانیو پ  وسیآر
شرکان دست مُ روم به خیل تاربود که در کُ یانیحیاز تمام مس  شیکشته شد ب انیحیخود مس 

 .کشته شده بودند
با  یمانیاز قدرت و هم پ زتریخطرناکتر و فسادانگ زیچ چیه ییسایکل تیو روحان نید یبرا

و تحمیل  قیی تحموسیلهبست به مانیبا قدرت پ نکهیبه محض ا تیحی. مس ستیحکومت ن
 یبرخوردها  سای. جنگ قدرت، نه تنها در کلافتیدر آن راه    یطلبمُبَدّل شد و فتنه و فساد و قدرت 

وجود آورد. در تمام به زین نیو سالط  سایکل نیب را یدیکه مبارزات شد دیگرد جبرا مو ینیخون
بود که  یو انسان یشد، گذشته از جان مردم مسحور، اصول اخالقمی یمبارزات آنچه قربان نیا

که به مراتب از  رددگو کشتار و خفقان ارواح می ت یی جناوسیلهبدون آن مُبَدّل به  ینیهر د
بر سر    یو خارج  یمبارزات داخل  ،یطلبفساد و جاه  گریاست. اما از طرف د  رناکترانهدام ابدان، خط

شد، به کار گرفته می یُارتودوکس اِتینظر مخالفینِ که در نابود ساختنِ یقدرت، شقاوت و جنون
و  دیگرد تیو روحان ساینسبت به کل انیحیاز مس  یاریبس  ینیو بدب شمندانیموجب انزجار اند

 :سدینومی گیچنانکه ن
شد می  افتی  یمناطق   یقرون وسط  لیوسعت گرفت که در اوا  یبه حدّ  ییجدا  نیای  دامنه»

که خود   سایحال کل نیبود. در ا سایتابع کل انیحیاز مس شتریبه مراتب ب انیکه تعداد رافض
داد و  صیتشخ ش یحفظ قدرت خو لهیاِعمال زور و کشتار را تنها وس دیدرا در خطر می

 نیمخالف ی[متوسل گردد، تا ]صداای له یو دولت به هر وس درتمصمم شد با استفاده از ق
شد و   میتنظ  1روم  یامپراتور روم قانون مدن  انینیوستی را خفه کند. در قرن ششم به دستور  

گونه فشار و زور، باز هم به  عمال همه. اما با وجود اِدیگرد یقانون انیدر آن مبارزه با رافض
به اشکال مختلف   سایکل  تیناموافق با روحان  اتیها خاتمه داده نشد و افکار و نظرمخالفت

هدف  جادیا یبرا یگرید لهیوس سایآن، کل ی. با ظهور اسالم و توسعه افتیتوسعه می 
  وستنیپ یبراای زهیرا انگ یبیصل یو جنگها افتی انیحیمس نیک و وحدت بمشتر

  زین یحیمس یا مراُپرداخت و شاهان و  دیشد غیبه تبل سایساخت. کل سایبه کل انیحیمس
غارت و چپاول    یبرا  زیاز اوباش و اراذل ن  یادی. تعداد زافتندیعمال قدرت  اِ  ی براای  لهیوس

  نی آگاه بودند که در امردم مسحور و توده نا  یاصل انیقربان یول دندیآماده گرد

 
1- Corpus iuris 
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شدند و کمتر به اصول  می  ی و حرص و تعصب گروه یطلبجاه یاز طرفین، فدا منازعات
 یاعالم کرد که شهدا  1م(۸۵۵ـ۸۴۷اعالم جهاد کرد و پاپ لئو چهارم )  سایتوجه داشتند. کل

شوند.  وارد می یروند و در قلمرو اله مستقیماً به بهشت می یبیهای صلجنگ
  نیشدند. انائل می ۲پروانه بخشش افتیبه در پاپها به امر جنگ  نیکنندگان در اشرکت
نکرد، که   حیمس یماتیاصول تعلو توجه به  انیحیاتحاد مس به  ی نه تنها کمک ز،یها نجنگ

. دیگرد شتریبود موجب فساد ب شکل گرفته  لیانج ماتیچون اصوالً در خالف جهت تعل
 خارج است«.  وصف جنگها رخ داد از نیکه در ا ییهایگریو وحش اتیجنا

 کیبه    ۳م، پاپ اوربان دوم  ۱۰۹۵: در سال  نمکگزارش مجمالً اشاره می  کینمونه به    یبرا
کند.   جیبس   یبیصل  یجنگها  یمسلمانان برا  هیرا بر عل  انیحیه ماهه در اروپا پرداخت تا مس سفر نُ

و  طرودملعون و م یو نژاد دییخدای دهیکه شما نژاد محبوب و برگز ردکمردم موعظه می یبرا
کفار   نیاها را از اسارت  آن  دیهای مقدس شما را متصرف شده است و بانیاز خدا برگشته، سرزم

شما   یکرد که کشورهامی نیها تلقمردم، به آن  ی مذهب تعصبِ کِیتحر . در ضمنِدیخارج ساز
بهشت  ن،یکه فلسط یکند در حالنمی نیتام یطور کافرا به تانیتوسعه نداشته و غذا یجا برا

آمرزش  یهای مطلوب است!! براکه در مرکز جهان قرار دارد پر از نعمت  ینیو سرزم نیزم یرو
ها در انتظار پاداش  نیو قلمرو حکومت خدا باالتر  یدر کشور اله  نکهیبه ا  نانیگناهان خود و اطم

 دیفراهم گرد یمیکه وعده داده شد لشکر عظ یادیز یای. با مزادینبرد گرد یشما است، آماده
داران هیهمراه آن شدند. طال میغنا دیبه ام زیو ولگردان و آوارگان ن انیجواز ماجرا یاریبس که 

عام کردند، سپس در ها را چپاول و قتلحمله و آن  انیهودیالمقدمه در خود اروپا به  سپاه، فی  نیا
غارت کردند، که  زیها را نبردند و نه تنها آن ورشی انیحیی مس به خانه ۴الکروا گفته راه به نیب

داده نشد، به غارت  یکاف یها غذابه آن هیزنا و تجاوز را بر آن افزودند و چون در قسطنطن
دفاع بود و فقط هزار که تقریباً بی دندیرس میبه اورشل ونیبیصل یو منازل پرداختند!! وقت ساهایکل

و شهر را مورد هجوم قرار  رفتهیصلح را نپذ یکردند، تقاضااز شهر محافظت می انیفاطم زسربا
ی کرده که مطالعه  میتنظ  یگزارش  ۵لیآژ   موندیبه نام ر  یش یواقعه کش  نیا  ینیشاهد ع  کیدادند.  

شکنجه  دن،یبا سربر [مسلمانان]ی انهی. کشتار وحشندکرا دچار تشنج می یآن هر انسان عاد
 ابانهایدر خ یروحان نیو به گفته ا  دی... آغاز گرددنیتش سوزاندن، شکم درکردن و سپس در آ

 ها وهلّکَاز  ییهاتوده

  

 
1- Leo IV   2- Kreuzzugsablass   3- Urban II   4- Lacroix 
5- Reymond of Agiles 
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ها ابدان انسان نیاز ب ،یاندرطوری که هر جا می شد بهشده مشاهده می دهیبر ی و پاهاها دست 
ها را با خنجر که چگونه زن سدینومی  1نام آلبرتوسبه یگری. شاهد دیکردها عبور میو اسب

ای از چون گلوله دهیکش رونیرا از آغوش مادرها ب رخواریهای شو بچه ردندکسوراخ سوراخ می
رد  خُرا  شانیهاو گردن  وفتندکمی رکهایت  ها را بهآنکه مغز آن اینمودند، پرتاب می وارهاید یباال
 یگوگنایکرده در سرا جمع  انیهودیی دفاع شهر را کشتند و همهها تمام مردم بیکردند. آنمی

 یبرا  تیحیمس   قت،یـ که در حق  یبیهای صلیدر اغلب لشکرکش   ات یجنا  نیزنده سوزاندند. ازنده
ت حمال نیاز ا یاریدر بس  زین انیحیو جالب است که مس  افت یادامه  ـای بود فقط بهانه آنان

 .قرار گرفتند ونیبیمورد تجاوز صل
خود را دوست بدار    هیهمسا  دیادهیعمل کردند که »شن  یس یی عگفته  نیکامالً مطابق ا  آنها

 یو برا دیدشمنان خود را دوست بدار میگوکن. اما من به شما مییدشمن شیو با دشمن خو
 . ۴۳/۵!! متى د«یرسانند دعا کنکه به شما جفا می یکسان

ترین و وحشتناک  نیسازد و بزرگترآشام میدرنده و خون  وانات یها حاز انسان  یتعصب مذهب
ی افراد وسیلهرود، بهانتظار می یعیطبریو غ ضیرا که انجام آن فقط از افراد مر یبشر ات یجنا

،  یکه در حال عاد یدانشمندان و افراد معقول و متعادل یکند. جالب است حتمتعصب ممکن می
تجاوزات را عبادت و  نیعتریشوند شن یاگر دچار تعصب مذهب نندیبنمی ستهیرا شا یآزار مور

 .پردازندوجدان، به قتل و تجاوز می ناراحتیِ نیو بدون کوچکتر نندکمی هیخواست خدا توج
 تیثیافزود و از آبرو و ح شتریب تیروحان یبر فساد و سقوط اخالق یبیصل یجنگها یبار

 دیبرمالگرد نکهیا نیع در یالتیتشک تِیها و روحانپاپ  یطلبو جاه یکاست. خودخواه سایکل
ساله به مقصود  ستیهای دویزیخونر نیکه از ا سایهمین جهت کلشد، به کیتحر زین شتریب

 یگریبه قلمرو خود توسعه داده بودند، به راه د شیاز پ شیو مسلمانان هم ب افتهیخود دست ن
ادوار  نیافزود. در هم نیمخالف بیمتوسل شد و مجدداً بر شدت تعق شیتحمیل قدرت خو یبرا

ور شهیطبقات بازرگان و پ لیوجود آمده بود و تشککه در اروپا به یبه علت تحوالت اقتصاد
و نفوذ افکار و فلسفه شرق در اروپا و انتقال مجدد فرهنگ  یالممتمکن، برخورد با فرهنگ اس

وجود آمد به  یتحوالت   زیدر افکار مردم اروپا ن  ا،یخصوص اسپانتوسط مسلمانان به اروپا و به  ونانی
 که

 

 
  

 
1- Albertus 
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بود به اتکاء  لیما سایساخت. کللطمه وارد می سایاز همه به قدرت کل شیو توسعه آن ب ادامه
که   ردیبگ اریرا در اخت یهمگن یحیی مس جامعه ک یو حفاظت کالم خدا مردم  تیوال یادعا
( فقط در کسانی)  یاشتراک  مانیا  نیداشته باشند. ا  مانیا  تیروحان  بیبه اصول مورد تصو  یهمگ

است.  ریپذهای کامالً معتاد و مسحور امکانو گروه ییدر جوامع کامالً ابتدا ایو  هیلمراحل او
 :اسپرس معتقد استی

سرچشمه جدالها   شهی( همیفلسف  ای  یالهام  دهی)حال عق  دهیعق  کیبودن    یانحصار  یادعا»
  ت یانحصار شد و حقان یکه مدع یزمان نیبوده است ... د یو مبارزات مرگ و زندگ

  ینید ی گردد. براانسان می  ی درون یدر برابر آزاد یسدّ  رفت یجز خود را نپذای دهیعقچیه
 ایهستند و  یق یرحقیا همه غی گرید انیبنا شده، اد خداو کالم  یاست بر وح یکه مدع

به   لیو تعصب و م 1موجب عدم تساهل نیحال د نیدر ا قت،یاز حق یحداکثر بخش

ی داند بر همهمی  قتیآنچه او تنها حق لیتحم یگردد. براو کسب قدرت می  ییفرمانروا
  شِ یتفت  ب،یاست، تعقـ سیشد    دهید  تیحیخصوص در مورد مسگونه که به ـ همان   افراد بشر 

گردد. مَُبدّل می  ینید  غیتبل  یزهایو دستاو  لیعمال زور، سوزاندن و کشتن، به وسااِ  د،یعقا
 خیها را در تارروش نیآن شد ـ ا یزیکه موجب آبرور ی ـبه نحو بارز تیحیمس یسایکل

های مه یاز نو، ه  است  آماده  وستهیپ  ییسایکل  نیبه کار گرفت. چن  یق مختلف و ابتکاررُ به طُ
 «. برپا دارد انیسوزاندن مُرتدین و رافض  یآتش را برا

 :سدینومی گین
 انِ یحیاست که در برابر آن مس ۲مانند بت مولوخ سایدر عرصه کل یتفکر اشتراک طرز»

ـ هرقدر هم عظیم  سایبینی کلاند. وحدت جهان شده یناپذیر قربان طور تکذیببه یاریبس
و   یامروز)نخواهد بود. هرگاه انسان مدرن  ه یای قابل توجبهانه  چ یجلوه داده شود ـ با ه

 نیزند، ا ادی( فرکسانی) یشالق طرز تفکر اشتراک ریز ،یکتاتوریکشور د کی( در یمترق
صورت روش دانست. او به  نیا شرویبارش پشرارت  یآن را با نمونه  دیاست که با سایکل
  شهیی فکر و اندرا در عرصه  یـ وحدت اجبار لیـ با استفاده از تمام وسا التیتشک نیاول

 ۳های مطلقهنظر دولت نیداد. از ا میلکه مورد درخواست خدا است تع یبه عنوان قالب
  «.هستند التیو رام آن تشک ریپذمیشاگردان تعل

 
1- Intolerance 

معموالً با در   یقربان نیدادند و امی  یآن قربان یکودکان خود را برا انیلیبود که اسرائ یبت «Moloch» ـ۲
 مراجعه شود.  هودی نی در د یقیگرفت. به کتاب تحقمی   آتش افکندن کودک صورت

  ات یگم واحد نظرعنوان دُشهروندان سلطه داشته و به  شهیاست که بر فکر و اند  یکتاتورید  یـ مقصود دولتها۳
 .کنندمی  لیخود را بر آنان تحم

 



424 
 

 تحقیقی در دین مسیح

 :سدینومی یروس یِحیمتفکر مس  ویایردبِ الیکُن 
 یاُرتودوکس دیرا از د یهر طرز تفکر تیحیمس ،یفرهنگ بشر خیبار در تار نیاول یبرا»

 «.گذاردرا پایه یتفکر اشتراک یافزانمونه غم کی عمل  نیکرد و با ا قضاوت 1یزرِو هِ

و عالوه بر اختالفات  دینرس ییمردم به جا ات یکردن نظر کنواختی یبرا سایکوشش کل
معتقد بود   تیمورد انتقاد گرفت. روحان  سایهای کلبرداشت  زیی علم و فلسفه ندر صحنه  ،یدت یعق

 شمندانیاند نی. در برفتیچشم بسته پذ  دیندارد و کالم خدا را با اهعقل ر مانیی اکه در صحنه 
دادند به خود اجازه نمی یول انستند،داستدالل می هیشدند که عقل و منطق را پامی افتیفراوان 

 سایبر کل یافراد یروحان نِیمؤمن نیاظهار نظر کنند. اتفاقاً در ب سایکل یادعاها هیبر عل علناً
  یاالصل بود که کتابیاسکاتلند یرلندیا ۲گنایرنظران اسکوتوس اِن صاحبیاز ا یکی. دندیشور

و اعالم کرد:  یرا بررس تینوشت و در آن رابطه عقل و وال عت«یطب میتقس ی درباره» به نام
آورد و دست میی عقل بهوسیلهاعتبار خود را به  یتقدم دارد و هر مقام و مسند تی»عقل بر وال

مقام و قدرت ندارد.   دییبه تأ  اجیاحت  یقی. عقل حقستیتأیید عقل، آن سند مستند ندر صورت عدم  
  د یبا زین یواقع نیبرداشت د نیی عقل کسب شده باشد. با اوسیلهآن است که به  یقیقدرت حق

. در جهان فقط  ستیبدون تأیید عقل معتبر ن زین سایکل تیو روحان ابدیی عقل اعتبار وسیلهبه
 یآشت ،یرستگار .. ها در اوست. یی هستمطلق وجود دارد و آن خدا است که همه یهست کی

 یو فلک یعموم یرستگار کیبلکه در  ست،یو رها کردن او از گناه ن دنیخدا با انسان و بخش 
 د...«شونی موجودات رستگار میهمه

وسیله شاگردانش سوراخ راش بهبا قلم و قلمت سایاسکوتوس در صحن کل ،یتیطبق روا بر
 قرار داد و اعالم  مانیا  هیرا پا  یمانند اسکوتوس استدالل عقل  زین  یفرانسو  ۳سوراخ شد. پطر آبالر

قرار گرفت و آنگونه که خود  سای»معرفت بر اعتقاد تقدم دارد«. او هم مورد طعن و لعن کل کرد
 نِ ید یواقع شد توسل به منطق بود. او به جا تیکه او مورد تنفر روحان یلیاو نوشت تنها دل

را ارائه  ونیو منطق نیمحقق  نیبود د لیما انستند،دمی نید  ایکه خود را اول انیخبرگان و متول
  . آبالرکند

 
  ن یی دبه حروف و کلمات است و در صحنه  دهیعق یبه معن یونانیبه Orthodoxie  میدیطوری که دبه ـ ۱

آنچه    ایو   ندینماکنند عمل می می   یکه دقیقاً به آنچه کلمات کُتُب مقدس معن  ندیگواُرتودوکس می   یبه کسان
کرد.   یمعن  دیابداع و رفض با  زیرا ن  یزرِدارند. هِ  مانیدارد اگم و کانن عرضه می صورت دُبه   سایکل  تیرا روحان

 ،یرا در مقابله اُرتودوکس یرا، که هرگونه تفکر  ی نه فقط مسائل مذهب سا یحال مقصود آن است که کل  نیدر ا
 کرد.  می  هیتوج یزرِهِ
 .یالدیقرن نهم م Scotus Erigena ـ۲

3- Peter Abélard 
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 نید تا در برَی خودش »به فکر افتاد به کفار پناه بَمورد شکنجه قرار گرفت که به گفته یحدّ به

متعدد ملعون و باألخره محکوم   ینودهایکند« او را در س  یزندگ  یحیقادر باشد مس   حیدشمنان مس 

دو نمونه از شورش عقل بر   نیای جان داد. اصومعه  یبه حبس ابد کردند و عاقبت هم در گوشه

 تیو وحشتناک روحان دیـ با وجود فشار شد یبود که در قرون وسط سایتعصب کور کل هیلع

ملعونها  نیاز هم پرداخت. جالب است که مردم اغلب باطناًگاه به تظاهر می گاه متشکل ـ

بود مردم معتقد بودند   افتهیکه راجع به قتل اسکوتوس رواج  یتیکردند. مثالً در روامی یطرفدار

 خاسته است.می او، از گورش نور بر که پس از مرگ

 یهای جنگهاتیکرد و حماقتها و جنامی  دییرا تأ  سایکل  ییآبروبی  شتریبرخوردها که ب  نیکنار ا  در

 یو اجتماع یرا متزلزل ساخته بود، فساد مال تیروحان یها و مقامات رهبرکه ارزش پاپ  یبیصل

 نییتع  یآنچه برا  تیروحان  لیاز آغاز تشک  سایکرد. در کلتزلزل کمک می  نیبه ا  زین  سایرهبران کل

به آن اشاره  شتری( بود که پونیناسیرداُشد انتصاب )برداشت می یضرور یروحان کی تیموقع

شود، حاصل نمی  یو عقالن یو اخالق یدر اثر مشخصات روحان یاصل مقام روحان نیشد. بنابرا

به  ییسایکل فات یکه با تشر ی. کسانافتیتوان به آن دست می  1سیبلکه در اثر انتصاب و تقد

 ۲را ابتدا اردو ونیشوند. روحانمردم می یمعنو یقادر به رهبر گردندیانتصاب مفتخر م نیا

 سایان کلشد. به نظر خبرگاطالق می یکه در آن زمان به صاحب منصبان امپراتور دند،ینامیم

به   یبه جهنم رود، ول یداشته باشد و حت  یتیتواند هر شخصانسان می کیبه صورت  شیکش »

 ۳معصوم  تیبه ماه  ابد،یمی  یشیکه هنگام تشرف به مقام کش   یبه علت تقدس  یروحان  کیصورت  

 .«گذاردمی ریتأث یدر انتقال رحمت اله ،یمذهب زیو به علت جاذبه سحرآم افتهیدست 

 تکارانیو جنا  نیمفسد  ن،یو سفهاء، مجان  دیفراوان گرد  یبتهایزشت و شوم موجب مص  رنگین  نیا
ها، ... که از ها، رقابتتیها، جناکرد. شرح سفاهت لیبر مردم تحم یرا در لباس روحان یادیز
هایی که یزشت تیدار ساخت، روارا لکه تیحیبرداشت غلط حاصل شد و بناحق دامن مس  نیا

ی است که اگر به همه  یننگ تقدس صورت گرفت... به حدّ  نِیروح و مقدسبی  ونیحانتوسط رو
 دنیداشت، به خصوص در برگزحفظ آنها را نمی   شیکتابخانه هم گنجا  کی  میداشت  یآنها دسترس

از همه در انتخاب  شی. بدیاصل نادرست بهتر روشن گرد نیاثر ا سایکل یها و مقامات اعالپاپ 
داشت. در قرن نهم   ریهای ناروا تأثاعمال نفوذ، رشوه و دخالت  یهای قرون وسطها و اسقفپاپ 

  ای ۴الکتیتئوف ییایتالیها معشوق زنان خانواده با نفوذ او دهم، اغلب پاپ 

 
ی۱ ر پ وـ  ر ت هیس ه Priesterwihe) ه ک ت یکی(  ن م ا ر ک ا س ز  لا ک ی  ا ایه ت س س  ا

2- Ordo (Ordination)   3- indelebilis    4- Theaphylact 
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سوم  وسینام سرگدختر تئوفیالکت، فاسق خود به 1بودند. ماروزیا لینشاندگان آن فامدست 

دهم   وآنینام به شیمعشوق خو الکت،ی، زن تئوف۳رساند و تئودورا یرا به مقام پاپ ۲م(۹۱۱ـ۹۰۴)
را  شیهافاسق ش،یخو راهنیـ که چون پ ایمنصوب کرد. ماروز یرا به پاپ ۴م(  ۹۱۴-۹۲۸)

دهم را به زندان   وآنیاو بود ـ پاپ    یتوسکان ـ که شوهر ظاهر  ککرد ـ به کمک دوعوض می
  وآنینام بوده ـ به وسیاش را ـ که معروف بود از پاپ سرگزادهانداخت و کشت و فرزند حرام 

مادر   ۵دوم  کینام آلبربه ایماروز گریپسر د ،ی. پس از مدت دیبرگز یم( به پاپ ۹۳۵- ۹۳۱) ازدهمی
را به زندان انداخت و قدرت را در دست گرفت. پاپ در زندان، دستورات  (شیو پاپ )برادر خو

 .ردکعمل می یپاپ فیو تا آخر عمر به فرمان او به وظا اددرا انجام می کیآلبر
دوازدهم   وآنینام (بهایالملوک ماروزعصمت ی)نوه انیکتاوپسر او، اُ کیاز مرگ آلبر پس     

 شیدر قصر خود به ع  هرزه و فاسد بود، علناً  یل کرد. او که جوانرا اشغا  یمقام پاپ  ۶(م۶۴۹ـ  ۵۵۹)
اعتراض خود   ی او صدا هیبر عل سایکل یرساند که حت ییپرداخت و افتضاح را به جاو عشرت می

ی پدرش و با معشوقه یمتهم ساختند، که از جمله زنا یات یها او را به جنانال یبلند کرد و کارد ار
ها اعالم کردند که قصر پاپ را ی خود( بود. آن و با برادر زاده شیپدر خو وهیبا محارم )با ب یزنا

 کی شوه،ر افتیبا در یپرداخته و حت سایهای کلبه فاحشه خانه مُبَدّل ساخته و به فروش مقام
ها نال یآنکه در جلسه کارد یبه جایوآن منصوب کرده است.  یی ده ساله را به اسقفپسر بچه

 یبانیها پشتنال یو به اتهامات آنان پاسخ دهد، به شکار رفت. امپراتور آلمان از کارد کند شرکت
باألخره   نکهیکرد و به زندان انداخت تا ا  ریتمام مخالفان خود را دستگ  وآنیاو    اب یدر غ  یکرد، ول

 تمهش   یرا معزول و لئو  وآنیشد که    لیتشک  ینودیم، س  ۹۶۳در سال    ۷به فرمان امپراتور »اوتو«
 لیها دست نشانده امپراتور بوده و به محادثه، پاپ   نیاو نشاند. پس از ا  یجارا به  ۸م(  ۹۶۵-۹۶۳)

به کمک خانواده قدرتمند روم   ۹هفتم وسیفاکیم، بون ۹۸۴تا آنکه در سال  دندیگرداو انتخاب می
 نیاو نشست!! در ا  یا به زندان انداخت و او را در زندان کشت و خود به جاآن روی،  ۱۰وسیکرسنت

شانزدهم  وآنِیشد و پاپ دست می و امپراتور دست به وسیخانواده کرسنت نیب یحال مقام پاپ
 بشینشست توسط رق استیر یبر کرس ۱۱تئوفانو سیامپراتور لیکه به م

 
  

  

 
1- Marozia    2- Sergius III   3- Theodora  4- Johannes X 
5- Alberic II    6- Johannes XII  7- Otto   8- Leo VIII 
9- Boniface VII  10- Crescentius  11- Theophano 
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 نیتکه کردند. در اشد و او را تکه ریدستگ یبرکنار شد. او از روم فرار کرد، ول 1پنجم وسیگرگور

 . دیمسلط گرد یپاپ یبر کرس وسیزمان باز خانواده کرسنت
به  یسالگ ۱۲هشتم در سن  کتوسیبند ینوه ۲م، بندیکتوس نهم ۱۰۳۲در سال باألخره 

و او را از روم   دهیشور  یسر برد که مردم بر وبه  یاو با چنان افتضاح  یمنصوب شد!! ول  یمقام پاپ
 یفروخت. چون طرز رفتار گرگور  ۳ششم  وسیحال، مقام خود را به گرگور  نیکردند. او در ا  رونیب

خانواده قدرتمند توسکولوم واقع نشد او را معزول کرده و مجدداً بندیکتوس فاسد را  ندمورد پس 
  استیر  یبار سوم به کرس  یبرا  ی م(، مردم باز هم او را طرد کردند، ول  ۱۰۴۵)او نشاندند    یبه جا

و  دیرا فراگرفته بود. خر تیدستگاه روحان یحدادوار بود که فساد بی نیم(. در ا ۱۰۴۷بازگشت )
 یو حت  ونیروحان  نیتجاوز، قتل، قمار و زنا در ب  ،یعفتو بی  افتیرواج    ییسایهای کلمقام  روشف

و با  دهیبه این مقام رس یهایی که در کودک. اسقفدیگرد یعاد یاز رهبانان از رفتارها یبرخ
ای که مادرش با رشوه  ۴برت یفراوان بودند. گ  دندیگردمنصوب می  یس یع  ونیحوار  ابتیرشوه به ن

ای با پرداخت رشوه، اسقف ساله زدهیپسر بچه س زین ۵اسقف شد، در ناربون یسالگازدهیدر  داد،
 .م( ۱۰۶۵) دیم گرداعظ

پس از فرزندان ارشد که وارث مقام  یپسرها ایهای بزرگ و لیهای فامزادهحرام اغلب
فقط  زین نیو مؤمن دندیگردمنصوب می سایهای مختلف کلمقام ایو  یشدند به اسقفخانواده نمی

شدند ـ  می صیطلب، فاسد و حرکه اغلب جاهـ افراد  نیانتصاب مجبور بودند از ا نیبه علت ا
فسادها   نیبودند. با تمام ا زین شیتقدس و ستا یمدع یها حتاطاعت کنند و جالب است که آن 

 نیو اطاعت از پاپ روم بر تمام افراد بشر واجب و ا تیهشتم اعالم کرد: »تبع وسیفاکیپاپ بون
که  انیحینه تنها اطاعت مس  ح،یوق نیمفسد نی»ا گریعبارت دبخش است« بهاطاعت نجات 

 «.دانستندها را حق مسلم و مقدس.. خود میی انسانهمه یفرمانبر
 یو حت  ندیلب به اعتراض گشا  شمندانیاز اند یاریسبب شد که بس   تیهمه فساد و جنا  نیا
خود را در  تیکه موقع سایگرفتند. کل شیپ شیجدا ساختند و راه خو سایخود را از کل ییهاگروه

 یساده و اخالق یزندگ کیاز  تیحاضر به گذشت و تبع زیـ و رهبران آن ن دیدمی یدخطر ج
 د،یعقا شیرا برپا داشت. تفت ۶دیعقا شیمتوسل شد و محاکم تفت یگریدی وهینبودند ـ به ش

  شیپ

 
1- Gregory V   2- Benedict IX   3- Gregory VI   4- Guibert 

 از وضع صومعه  Guy Jouenneauxنام پاپ به  نده یتوان به گزارش نمانمونه می یبرا Narbonne ـ۵

Benedictine   اشاره کرد و فساد رهبانان آن صومعه را مطالعه نمود ۱۵در قرن. 
6- Inquisition 
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در قرن چهارم سوزاندن و کشتن  یحت میدیطوری که دوجود داشت و به زین یقرون وسط از 
  ک یو با  اًو دولت توام تیاز طرف روحان فریو ک بیتعق نیشد. در قرن دوازدهم ا یمخالفین عمل

 شیبه نام محاکم تفت یو مشخص یو محاکم رسم د یبرقرار گرد یو عموم کیستمات یروش س
 ت،یمأمور نیا لیاست و مقصود از تشک شیو تفت قیتحق یمعنبه ونیس یزیشکل گرفت. انک

کشف   یها را آشکار سازند. هدف اصلآن یواقع شیشد تا گرامی هیها توجروح انسان شیتفت
شدند. با گروه شناخته می نیخطرناکتر سایکل یبود که برا 1گذاران«و بدعت انیرافض ن،ی»منافق

 نیهرکس کوچکتر ،یمنافق کش  یِو رسم یو عموم یعلن تیمحاکم و آغاز فعال نیا لیتشک
مرگ  ایخورد و به شکنجه و مُرتد می یگذار و حتهر منافق، بدعتمُ ردکمی سایبا کل یمخالفت

 .دیگردمحکوم می
ورودشان را خبر   شتریشدند پوارد می  یشهر ا یبه ده  ۲دهیشین عقتّفَمُ ایش تّفَمُکه هنگامی

 شیشد از پ. آنکه حاضر نمیابندیآنان حضور  شیی مردم در پتا در روز ورود همه ادنددمی
 یشد و اگر کس از محل ممنوع می یخروج اهال ن،یش تّفَ. از زمان ورود مُدیگردمظنون قلمداد می

شدند که مظنون به بدعت می  ی. کساندیردگمی  یاو قطع  تیمحکوم  زدیدست م  یعمل  نیچن  به
به دادگاه  یش مراجعه کنند اگر نه، به نام منافق و رافضتّفَ روز به مُ ۳۰تا  ۱۵ نیب یستیبامی
 کنوعیتوان ش را میتّفَورود مُ  قتیها معلوم بود. در حقشدند که تکلیف آنسپرده می شیتفت

 .کرد ریتعب ینظاماعالم حکومت 
زانو زده  یستیسابقه بود. در شروع محاکمه همه بابی شیتهای تفمحاکمه در دادگاه شکل

بود، هم دادستان،   یدادگاه هم قاض  سیتوجه خاص کنند. رئ  یالقُدُس تقاضاو دعا بخوانند و از روحُ
وجود نداشت و رأی او   زین ینظر دی. دادگاه تجدیاعترافات مذهب شیمدافع و هم کش  لیهم وک

در آغاز محاکمه   ستیبااو قدرت مطلق داشت. متهم می گریشد، به عبارت دمی حسوب م یقطع
را منطبق با  یهای قاضرا اطاعت کرده و تمام پرسش سایکند که تمام دستورات کل ادیسوگند 

را مَُعرّفی کند و هر نوع مجازات دادگاه را  سایکل نیی رافضین و مخالفپاسخ دهد، همه  قتیحق
خود او هم خبر نداشت و ناخودآگاه   دیمتهم را ـ که شا  یش موظف بود افکار مخفتّفَباشد. مُ  رایپذ

خر سَ مُ طانیوسیله شچون باطن و روح متهم به سا،یکشف کند!! بنا به نظر کل ـ در باطن او بود
ش تّ فَشود، پس مُ  قتیافکار او را درهم ساخته و مانع اظهار حق  طانیشده بود امکان داشت که ش

عمل  نیو بستن زبان متهم گردد تا با ا طانیمبارزه کند و مانع دخالت ش زیثه نیبا ارواح خب دیبا
  .پاسخگو باشد ستیباهم نمی یمقام چیش در برابر هتّفَاو را نجات دهد!! مُ مَُسّخرروح 

  

 
1- Haeretikers Ketzer (heretics)    2- Inquisitor 
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 اًبوده که آدم را بدون شاهد و مدافع، سریع توریزیانک نید که خداوند اولبو یمدع سایکل تیروحان
 !دشمی یعمل الهی تلق کی زین نیش تّفَکار مُ !محکوم و گناهش را برمال ساخته است

و متهم در زندان مجرد و از همه جدا   دیگردبا توقیف متهم و تمام اموالش آغاز می یداور
کرد که مسئله داشتند. اگر او اقرار مینگاه می  ریشد. در تمام مدت محاکمه، او را در غل و زنجمی

متهم را صحه گذارند،  تیمحکوم هیپابود چند شاهد مسخره و بی یکاف یشد، گاهزود ختم می
 یکرد. حتمی  تیاحضار افراد به دادگاه کفا یابر زیهای گمنام ننام و نشان و نامهاتهام بی حتى

 کانینزد  یکرد. اگر کس به متهم ساختن اقوام، پدر، مادر، فرزند، شوهر... می  قیمردم را تشو  سایکل
 هیارزش بود و فقط برعله و به نفع متهم بیلَر. شهادت بَدیگردمتهم می   زیخود ن  دادخود را لو نمی 

چهارم  وسینوکنتیبا او بود. از دوران پاپ ا یشد. دفاع از متهم در حکم همدستمی رفتهیاو پذ
و به فرمان پاپ مشروع  افت ی تیشکنجه رسم د،یعقا شی های تفت، در دادگاه1م( ۱۲۵۴ـ۱۲۴۳)

ها نجهشک  نی. در بدیگردهای مخوف مجبور به اقرار میشکنجه  ریها زساعت  ی. متهم گاهدیگرد
  یعمل برا نیا قتیاو را پاک کند و در حق سایتا به اصطالح، کل دندیپاشمی  ۲به او آب مقدس

شکنجه ـ که  لیادوار انواع وسا نی. در اردیشکنجه قرار گ ریز شتریسر حال آوردن او بود تا ب
شکنجه،  یآور  است ـ ابداع و ساخته شد. انگشت شکن، منگنه، صندلها وحشتشرح آن

 یوزنه.... از ادوات معمول ،یولینردبان شکنجه، چکمه اسپان کشش،کشش، چرخزیم ،شکنساق
 .ها بودشکنجه گاه

ی سوزاندن بدن با  وسیلهبه شی، که عبارت بود از آزما۴توسل به اردئال  ۳مزیر لیکنس  در
 رندیپذرا نمی  شیکه گناه خو  یو اجازه داده شد کسان  دیمشروع گرد  زیسرب داغ، ن  ایپوالد سرخ  

دلخراش شکنجه شوندگان   یادهایشکنجه از فر  نیآنکه مأمور  یگردند. برا  شیآزما  لهیوس  نیبا ا
 نیگردند و در ب دنشانیکش  ادیکردند تا مانع فرای فرو میها پارچهنشوند، در دهان آن  تناراح

اغلب  نیخواستند. متهمها گاه گاه پارچه را از دهان متهم خارج ساخته از او اعتراف میشکنجه
جنون دچار به یگاه ایکردند و اقرار می ابندی ییعذاب وحشتناک رها نیکه زودتر از اآن یبرا

 یگریهای دنام  شتریهرچه ب  ،های وحشتناککرد با شکنجهمی  یاغلب سع  سایش کلتّفَشدند. مُمی
شدند و نام پدر، می  خودی از شدت درد از خود ب  ی. بعضردیرا از متهم به عنوان همدست اعتراف گ

 یهاشکنجه ریآوردند. جالب است اگر متهم در زبر زبان می اریاخترا بی شیبرادر و خو

  
  

 
1- Innocent IV   2- Weihwasser (holy water)   3- Reims 

  Ordeal ـ4
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همدست است    طانیکردند که او با ششد، اعالم میکرد و به اقرار حاضر نمیمقاومت می  مخوف 
تحمل است، بر خود هموار  رقابلیغ یافراد عاد یکه برا یعذاب نیو به کمک ابلیس قادر شده ا

 !.است یاو قطع تیسازد، پس محکوم
 یراث او به کلکردند و وُرا مصادره می نیکه وضع شد تمام اموال محکوم ینیطبق قوان بر

هر مقام،  افتیدر یبرا طیتا دو نسل فاقد شرا نیمحکوم نیا کانیشدند. نزداز ارث محروم می
ارائه  ایو  شیبه اقوام و بستگان خو انتیشدند، مگر آنکه با خاعالم می یافتخار ایو  یمقرر
 ادیو رذالت و اعت  یرسم، باعث رواج پست  نیاثبات کنند. ا  سایارادت خود را به کل  یگریان دیرافض

 میتقس  یبه تساو یشین و مقامات دولتتّفَمُ نیب نی. اموال محکومدیگردبه خباثت و دنائت می
گرفت. چون ها صورت میتصرف اموال آن یها برایسوزاز آدم یاریهمین جهت بس شد، بهمی

که از  یمحل ونیها و روحاناسقف دیگردمالخور می یمیو ثروت عظ افتیتوسعه  ات یعمل نیا
  ۱۲۵۱پرداختند تا آنکه از سال  تیبه طمع افتادند و به فعال دیرسها نمی به آن  ی نمد کاله نیا
 نیش تّفَداشتند. هر چند استقالل مُمی افتیدر یسهم زیها نبه بعد طبق دستور پاپ آن یالدیم

ی پاپ وسیلهم، به  ۱۲۷۳در سال  یم، توسط پاپ الکساندر چهارم برقرار شد ول ۱۲۵۷مجدداً در 
شدند. چون  میچپاول سه نیر اد زیها نو آن  دیگرد یها ضروردهم، مشورت با اسقف یگرگور

چهارم فرمان داد تمام اموال  یکوالیم، پاپ ن ۱۲۸۸شد در سال  ادیاموال رقابت ز میدر تقس 
ها به شدت ادامه رقابت  نیمتمرکز گردد. ا  ونیس یزیو مأمور انک  لنظر اسقف مح  ریمصادره شده ز

 میغنا  میخاص پاپ تقس   ندهیفرمان داد که نما  ازدهمی  کتوسیم، پاپ بند  ۱۳۰۴داشت تا در سال  
 را به عهده خواهد گرفت.

پسر  انتیکه موجب خ یبارت یجنا که در تمام عناصر جامعه نفوذ کرد و جوّ  یمیفساد عظ
ها محو و  انسان نیرا در ب رت یرفته عالقه و محبت و شرف و غرفته د،یگردمی ... ادربه پدر و م

 یمیجامعه آشکار شده بود و مفاه  یاخالق  که در دستگاه رهبریِ  یریظنساخت، فساد بینابود می
که و مسخره مُبَدّل ساخته بود، ضحَ رفت به مَو مقدس به شمار می  فیمردم شر  یبرا  یرا که روز

قساوت و رذالت... که بازتاب اعمال  ا،یدروغ و ر ،یطلبتیو موقع ینیخودبحرص و آز و طمع، 
کننده و جنون پرور آنان بود... سبب شد که انگیز رهبران جامعه و مقررات متزلزل و فساد  انهیوحش 

ها اعمال و سوزاندن انسان  نیدهند. مردم کوچه و بازار ابتدا موافق ا  تیماه  رییکامالً تغ  زیمردم ن
برنامه از طرف مردم  نیدر شروع ا سا،یش کلتّفَمُ ی: تعدادسدینومی گیطوری که نبه  ونبودند 

که ذکر شد   یلیبه همان دال یول د،یکشته شد و به دفعات مختلف با اقدامات آنان مخالفت گرد
و  یو خون طلب سمیساد کیسوزان شدند. در جامعه به آدم  لیمتما یریپذریرفته مردم با تأثرفته

  و شکنجهبه  لیم
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طوری که نه تنها با شوق و عالقه در مراسم کم مردم معتاد شدند بهو کم دیظاهر گرد آزار
کردند بلکه شد، شرکت میمی دهینام 1دافه« گناهان که »او توها و شکنجه بیسوزاندن انسان

دست آوردن به یبرا یسر و دست شکسته و حت فات یتشر نیشرکت در ا یبرا گ،یی نگفتهبه
 .پرداختندمی زین یگزافیبها ص،مخصو گاهیجا

طوری به فیو کث یطانیش غات یو تبل نات یتلق نی: اسدینومی یحیمحقق مؤمن مس  ایل دکتر
خود به   یرفتند و گاهسوزاندن همنوعان خود می یدر مردم نفوذ کرده بود که با لذت به تماشا

هبان رُم، سر    ۱۱۶۷آورد که از جمله در سال  را شاهد می  یمتعدد  یمثالها  ایکردند. لآن کمک می
 دیعقا شیاز آنکه مأمور تفت شیکرده بود، پ فیرا توق یریگروه کث ۲امیلیصومعه »وزله« به نام و

م،   ۱۱۱۴ها را کردند و در سال سوزاندن آن  ی افراد بپردازد خود مردم تقاضا نیبه محاکمه ا
مراجعه  ۴ها در بووهمشورت به مجمع اسقف یچند نفر را به زندان انداخت و برا ۳سواسون اسقفِ

او مردم از ترس آنکه مبادا  بتیدر غ یمشورت کند، ول انیی مجازات زندانها دربارهآن اکرد تا ب
را در آتش   نیمله کرده درها را شکسته و خودشان متهمبه زندان ح  رندیمورد عفو قرار گ  انیزندان

ای که در  منطقه هیشدند تا برعلمی کیخصوص اوباش تحراوقات مردم و به یسوزاندند. گاه
آن منطقه  نیحزب خدا، نه تنها ساکن یاعضا نیکرد وارد عمل شوند و امقاومت می سایبرابر کل
جنگلها و مزارع را به آتش  یگاه یو حت رانیو زیرا ن هی کردند که تمام ناحعام میرا قتل

  ۱۲۲۹ای را که در سال نمونه، حادثه یشدند. برامی یموجب بروز قحطکه جایی تا دندیکش می
 . ۵ذکر کرد  دیم، در تولوز رخ داد، با

 ستندیزگرفته بودـ  میاو بهره  مات یو تعل  یمان  نیـ که از د  یحیای مس جنوب فرانسه فرقه  در
و از  دندیناممی ۷نسیهومیبون ای یانیستیفرقه خود را کر نیمشهور بودند. افراد ا ۶به کاتارها و

در جنوب   ۸یلبو فرانسه پراکنده شده بودند. چون در شهر آ  ایتا اسپان  ایتالیبالکان به آلمان و ا  یسو
قانع و تا  ،یقّتَمُاریها بس . آنفتندگمی ۹انییها آلبیگابود به آن ادیز اریفرقه بس  نیفرانسه افراد ا

 وانات،یخوددار بودند و از خوردن گوشت، کشتن و حتى آزار ح  اضتیحدّ ر

  

 
را در   انیدر مورد رافض  یحکم محاکم شرع ی است. اجرا ینیعمل د یمعنبه  یبه زبان پرتقالAutodafé ـ۱

 .گفتنددافه می  او تو ا یپرتغال و اسپان
2- William, Vézelay    3- Soissons   4- Beavais 

 دهد. دستور می  انیلیکنعان به اسرائ یتصرف شهرها یبرا  هوهی وشع،یکه در کتاب  ی عملهمان  ـ۵
 نیاز هم «Ketzer» ای  یو مُرتد در آلمان  یبه معنای پاک و مطهر( کلمه رافض   یونانی)برگرفته از   Kathari ـ۶

 .نام گرفته شده است
7- Boni hominess , Christiani  8- Albi    9- Albigeneses 
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دانستند از جنگ و می نیکردند. چون عشق و محبت را هسته دمی زیپره فات یو تشر تجمل 
جنگ را به هر شکل از جهان برانداخته و حکم   د یتجاوز به شدت تنفر داشتند و معتقد بودند که با

پاسخ داد. پول و  دیدوست داشت و زور را با زور نبا دیلغو گردد. همه مخلوقات را با زیاعدام ن
 ای  یواقع  ب یاست و صل  حیمس   ریتحق  ب،یصل  سیشود. تقدموجب فساد و عفونت روح می  ات یدّما

و بدن  ی. روح انسان الهردیشکل گ انیحیدر دل مس  دیبا حیمس یس ینشان محبت و عشق به ع
 یسیگفته ع  نیبه ا  وستهی... آنها پکشدیم  یو گمراه  یآن است که انسان را به زشت  یزندان ماد

 یقلمرو اله رایشوند، ز بیرستگارند که در راه عدالت تعق ییکردند که »آنهامی هیتک لیدر انج
کردند. در واقع آنها باز استقبال می  یجهت مرگ را با رو  نی( و به هم۵  /۱۰  یاز آنان است« )مت

و به آن عمل   ختهیدر آم یرا با افکار مان یعرفان تیحیبودند که مس  یغرب یو عرفا شیدراو
انحراف مردم   یبرا یتوخال یو باز شینما کیعائر آن را و ش سایکل فات یتشر هاکردند. آنمی
به علت   زیدانستند. حکومت را نمی  یپرستبت  سایمجسمه و عکس را در کل  سیخواندند و تقدمی

 خواندند.می طانیش یبازو سایبا کل یهمکار

برخوردار بودند. مسلم است که  یاخالق عال کیکه آنها از  رندیپذمی نیی محققاتفاق همه به
آن از هر   نیفساد آفر  یفاسد و رهبر  یسایو کل  تیروحان  یبرا  یو رفتار  دیعقا  نیافراد با چن  نیا

 میتصم سای. پس کل1شدعالج نمی  ینفر درد  نیبود و فقط با سوزاندن چندخطرناکتر می  یدشمن

قتل عام   ون،یس یزیانک یپر سر و صدا  هیاز اقدامات اول یکیگروه گرفت.  نیا یکل ینابود هب
داد و   ی!! اعالن جهاد عمومشیخو تیاثبات معصوم یسوم برا نوسنسیکاتارها بود. پاپ ا

شدند،  جیفار بس که یبر عل یبیهای صلدر جنگ  حیمس  انیسپاه سا،یگونه که به دستور کلهمان
 یبرا ح،یکشان مس بیم(. صل ۱۲۲۹ـ۱۲۰۹فرمان کشتار صادر کرد ) سایکل زین یبرادرکش  یبرا

را  رهایخود، شمش که از عشق و نور مست و بیـ  یآزاردل و براداران بیصاف انیعام صوفقتل
 انیشدند و بدتر از لشکر  جیدانستند ـ بسرا گناه می  یرا شکسته و آزار مور  رهایدر غالف کرده، ت 

 تیآدمکشان آمدند و قساوت و جنا  نیبه کمک ا  زیپادشاه فرانسه ن  انیپاه. ساختندتاتار بر آنان ت
ـ که  ۲کاتارها به نام برنار دو کلروو نیاز مخالف یکیخود به تظاهر گذاشتند.  یاعال را به حدّ

رفت ـ درباره افراد به شمار می یبیصل یگران مشهور جنگهاای بود و از موعظهصومعه سیرئ
 نیتوان کوچکترشود. به گفتار آنان نمینمی افتی انیتر از رافضیحیمس »: سدینوفرقه می نیا
  گرفت و یاخالق رادیا

 
ط ۔ ۱ ق ی ف ر ص ت خ ر م ظ ن ز  تیا ب ا ن  ا ن نیآ ر ا ش ن  ال ط ب ه  ر ا ب ر د ا  ه ن آ  . د تیش ای ع د خ  ، د و ا یه د خ  ، ر و ن و  ق  ش ،  یع ت ا ر و ت ر  و ر ش

و ا س م  ، ن ز ش  ز ر ا و  ق  ش ع  ، ر و ن ن  ا د ن ز ر ه یف م ه ن  د و رب ظ ن  . . . و م  د آ ن  ا د ن ز ر ف تیی  ح ا و ر ش . یم د ن ر ا  د
2- Bernard of Clairvaux  
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ظلم   یو نه بر کس   هند دمی  بیرا فر  یها هرگز نه کس با گفتارشان مطابق است. آن   زین  اعمالشان
را  شیاست و با دسترنج خود معاش خو دهیاز روزه رنگ پر شانیهادارند. گونهروا می یو ستم

 :سدینومی گیکنند«. والترنمی هیته
بهتر،    یانسان  تی که هدف آن ترب  دی گرد  یمتعال  یتقوا  کیکوشش کاتارها، موجب    قتیدرحق»

  گر یتر از دی تر... و خالصه روحانطلب تر، صلح جو و آرامش تر، قانع تر، متواضعخواهعدالت
  ان ییاز عناصر وابسته به معتقدات آلبیگا  یار یبود که بس  یبه حد   تیواقع  نیبود. اثر ا  انیحیمس
 .  د«ی نخواهد گرد  یآثار خال  نیهرگز از همه ا  یحیکه وجدان مسوارد شد تا جایی   تیحیمس  در

 :سدینو!! میسایجهاد مقدس کل نیی ادرباره گین
  یآغاز کردند که برا یرینظرا چنان با شدت بی  انیجنگ با رافض سایکل ندگانینما»

های جنوب فرانسه، حمام یببار آورد. در تصرف شهرها ریفقط استهزا و تحق تیحیمس
دوشان از  به بیصل نی. اافتیتوان آن را نمی  ریغرب نظ خیخون به راه افتاد که در تار

کردند رحم نمی  چکس یبه ه  ف،یشکسته و ضع  رانیتا پ   رهدر گهوا  رخواریگناه شکودک بی
ترین کوچک ز یدر مورد اسرا ن یکردند. حتبود نابود می ش یو بدون تفاوت هر چه در پ

غلتاندند. در سپاه صلیبیون  ها را در خاک و خون می رحمانه آنشد و بی مراعات نمی   یگذشت
 یی. خدا آنهادیها را بکشی آنشد: همهپخش می  زیکفرآم  یندا  نیبه عنوان تنها راه حل، ا

پاپ   ریسف 1و کاتولیکند( ستندی)آنها که گناهکار ن افتیرا که به او تعلق دارند خود خواهد 

شهر شد. کلمه  نیا ریبانگیگر ییآسابه شکل معجزه  یبه روم گزارش داد که غضب اله 
که خون از سر   انیجنگجو نیشد انمی  افتیوجه هیچمردم اصوالً به  ن یعفو در قاموس ا

را نابود کنند نه آنکه   انیی رافضدانستند که همهخود میی فهیوظ دیچکآنان می یو پا
 را ارائه دهند«.  یبهتر راه به آنها

 نیبه چن [گری]د یحیمس  هیبر عل یحیکرد که مستصور نمی چکسی: هسدینومی گین
آلودند. او خون تیجنا نیو فاسد قادر به ارتکاب ا شانیدست زند و فقط ارواح پر یمیعظ تیجنا

او اشتباه  ل و امثا گیا ندار شده است. امّ لکه یعمال وحشتناکاَ نیکه با چن دیرگمی تیحیبر مس 
 تیحیبودند و نه گناه مس   شانیو پر  وانهیاند، همه ددست زده  یات یجنا  نیچنها که به نه آن  نند،کمی

کور است. اگر   نیو د  سایکلی  جهینت  نیاند. ابر خود گذاشته  یحینام مس  یوانات یح  نیاست که چن
از آنان را در   یارییقیناً بس  میکردکشان مطالعه میآدم  نیا ات یدر آن زمان حاضر بوده و در روح

و  کیتحر نی. امیدیدشت میهم مهربان و با گذ دیشا یو حت یهای معمولانسان ،یحال عاد
  نیآزارترسازد و از بیمتحول می  یها را به کلاست که انسان  ینیتعصب د  جانیو ه  یمذهب  نیتلق

 
  ی کنند که دستور داد حتبه جنوب فرانسه نقل می  یپاپ در لشکرکش  ندهینما(Arnaud)   گفته را از آرنو  نیا ـ۱

 .ها که به خدا تعلق دارند خود او رستگار خواهد ساختشند. آنکُبِ زیرا ن هاک یکاتول
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 یبا باور کاتارها، همان عرفا تیحیمس  نیآورد. اوجود میرا به وانات یترین حها، درندهانسان 
شود. پرورده مییو جان  وانهیفاسد، د  یسایکل  اریو در اخت  ندکمی  تیآزار را تربمسلک و بی  شیدرو

ات یجنا  نیی ااست که مادر همه  سایکل  تیو َتحَجُّر و حماقت و فساد روحان  یخودخواه  نیپس ا
 .شونداثر میچشمها کور و عقلها بی ینیتعصب د یهگردد. در عرصمی

 سایدانشگاه و سران کل دیدر مجمع اسات یکند که حتارائه می یمتعدد یمثالها ایل دکتر
 یرا مرد 1محکوم شده و در آتش سوختند. اسقف بزانسون طانیبا ش یبه همدست یادیتعداد ز

او  اریاخت یدر حوزه بهیافراد غر ی ادیم، تعداد ز ۱۱۷۰اند. در سال دانشمند و معقول گزارش داده
رساندند. اسقف از خود به ظهور می یکرامات  یکردند و حتعمل می نیچون مقدس هآمدند ک

متخصص ارتباط با ارواح  کی از  ندیها واقعاً مردان خداحاصل کند آن  نیقیآنکه  یدانشمند برا
را گول زد و  سیرا کشف کند!! متخصص، ابل تیداده و واقع بیرا فر طانیکمک گرفت تا او ش

 یترحم نیع و بدون کوچکترمردان خادم او هستند و جناب اسقف با خاطر جم نیبرد که اپی
 دیبه نام داو دیاز اسات  یکی سیم در دانشگاه پار ۱۲۱۰ها را در آتش سوزاند!!. در سال همه آن 

 !!.ارسطو، ُمرتد دانسته و سوزاندند کیزیو متاف کیزیرا به جرم اعتقاد به ف ۲ینانید
طور کامل در به شیدستگاه تفت یبرا یمنظم الت یتشک کیکه م، هنگامی ۱۲۳۵سال  در

ی قدرت کند که همه  فهیوظ  نیرا مأمور ا یقرار گرفت او مصمم شد افراد یپاپ گرگور اریاخت
کردند و پاپ در مقدس! اهمال می  دستورات پدر  یها در اجراپاپ گذارند. اسقف  اریخود را در اخت

  یصادر کرد و ط  ۴فرمان مقدس داد. او دو میمستق تیمأمور ۳انیکینیدوم الت یحال به تشک نیا
خود ساخت. به قول  یو از جالدان رسم ونیس یزیانک یرا مأمور اجرا انیکینیها رهبانان دومآن

و تعصب و  رت یغ یرا از رو یدرندگ نیخواست که ارا می یکور و فرمانبر یاو سگها ایدکتر ل
دستور داد که   ساهایها و کلدر ضمن به تمام اسقف نیفرام نیدهند. در ا انجام!! مانیاعتقاد و ا

 تیرهبان  الت یتشک  کیـ که    انیس یم، فرانس   ۱۲۶۹. در سال  رندیجالدان او را با احترام و عزت بپذ
 سیفرانس  ان،یس یانتخاب شدند. مؤسس فرقه فرانس  ونیس یزیانک تیمأمور یبرا زیمعروف بود ـ ن

 شمردند کهمی تیحیمشهور مس  شیو دراو انیاز صوف یکیو او را  بودمعروف  ۵یزیآس
  

 
1- Besancon  2- David of Dinant 

 Dominic.  و مؤسس آن  Dominicans (Ordo fratrum praedicatorumنیالتبه ) ـ۳
4- Bulle 

  یکه نظام برادر Francis Of Assisi و مؤسس آن  Franciscans (Ordo fratrum minorumنیالتبه ) ـ۵
 . نام داشت رانیحق
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و  ریدو گروه رهبان از برادران فق نیبود. جالب است که ا دهینائل گرد زیدرجه تقدس ن به
 ریدانستند و به رهبانان سائل و فقمی مانیو ا یها را ُمعَرّف تقوبودند که آنای شهیپاضتیر

 :سدینوباره میدر این گیمشهور بودند. ن
  یعاظبماند. چگونه وُ  هیتوج رقابلیغ شهیهم هم دیسخت قابل درک است و شا اریبس»

  ی در اجرا یاشرمانهوضع بی  نیرشد کرده است، با چن یو آنان تصوف اله  نیکه در ب
 اند«. کرده شرکت ونیسیزیانک اتیجنا

گردد که  می ادیمتعصب و مُتَحَجّر چنان گرفتار جمود و اعت تیکند که روحانتوجه نمی گین
نام را به ات یترین جناعیحال قادر است که فج نیکند و در امی یقربان کسرهیعقل و منطق را 

 انییگایلبآ یی نابودراحت و وجدان آرام مرتکب گردد. در همان واقعه ال یبا خ مانیو ا یتقو
حاضر به   ،یش یو خو  یجنوب فرانسه به علت بستگ  یف و امراشراکه پاپ احساس کرد اَهنگامی

فرمان یورش او به  یدر اجرا 1ینکُهای ناربون، بزیه ... و سر اسقف گاسو اسقف ستندیعام نقتل

ها  کنندگان آنت یو حما نیهای منافقنیی سرزمکنند، ابتدا وعده داد همه تعلل می لیهمان دال
 ۲نیسترسینام آرنو رئیس فرقه رهبانان سرهبان برجسته به کیرا به مهاجمین ببخشد و سپس 

 نیکاتارها ساخت. ا ینابود یبرا ونیبیسپاه صل جیتام مأمور بس  اریم، با اخت ۱۲۰۴را در سال 
را  اهکیکاتول یپاپ دستور داد همه مردم حت ابتی! همان است که به نحیرهبان عاشق مس 

 !.بردمی شیخو یرا به سو نشیقلِعَتَعام کنند، که خدا خود مُقتل
 یبرا یرا چون عروسک زابالیکه ملکه ا ایعام وحشتناک اسپانجالد و عامل قتل ۳تورکماذا

تمام   توریزیانک  نیو هولناکتر  نیدر دست داشت و او را »خطرناکتر  شیهای شوم خونقشه  یارضا
خواجه شده بود تا   شیدست خوخورد و بهرهبان بود. او هرگز گوشت نمی  کی  اند،دهیاعصار« نام

را  انیکینیای رنگ رهبانان دومقهوه نهیپشم یِدااو را منحرف نسازد. تورکماذا رِ یشهوان ال یام
 شنهادیکرد. به او پمی  تی حکا  اضتیو ر  یهای الغر او از خودداربر تن داشت و رنگ زرد و گونه

!! انستدمی  یش یاو رد کرد چون آن را مخالف زهد و درو  یرا کردند، ول  الیمقام اسقف اعظم سو
چه گرفت و با شکنجه وحشتناک، آنها را می جان انسان حیبود که به عشق مس  یزاهد ماذاتورک

 فهیوظ   ح«یخدا ـ مس »کرد که از جانب  ستاند. او تصور میها میبشر عطا کرده بود از آنرا خدا به
پاک کند و  سایکل نیی مخالفاو واگذار شده است تا جهان را از وجود همهبه  یخاص و واحد

 .سوزاندآنان را ب شیبپا کرده در آتش تعصب و َتحَجُّر خو شانیبرا ایدن نیرا در ا ودجهنم موع
در برابر  یبوده ول ادیز اریمذاهب جهان بس  خیدر تار رشانیهستند که نظ ییهانمونه نهایا

  نیا

 
1- Gascony , Béziers , Narbonne  2- Cistercians  3- Thomas Torquemada 
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اند که چون آرنالدو دا برشا، شده  افتیهم  یگریو رهبان د شیسخ شده، صدها کش مَ یانسانها 
قدرت   ان،یاند. در تسلط ادجان خود را فدا کرده  سایدر مخالفت با کل  1هوس...  انیو    فیکلیجان و

خراب و  اریو مطلق... نقش بس  یمعتقدات جزم ت،یو روحان سایکل تیتصور وال ار،یو اخت
 نیکه ب  یگذاشته است. در حال  یبه جا  انددمی  نید  یکه خود را متول  یالت یای در تشکفاسدکننده

 تیاند، روحانشده  افتیفراوان  لتیو بافض فیهای شرانسان ،یمذهب میتعال نیو معلم نیمؤمن
 .کمتر از فساد و انحراف مصون مانده است ،یسلسله مراتب ثابتِ الِتیو وابسته به تشک ییسایکل

کاتارها نشد و در کنار کشتار، سوزاندن زنده زنده، مرگ  بیفقط نص ،یجمعدستهعام قتل
و  تورهایزیبه فرمان انک یحیمس  یسایهای وحشتناک ـ که در سراسر قلمرو کلتوأم با شکنجه

ی و نابود ساختن همه  یعموم  رتکفی  –  اددای رخ میجالدان مخصوص پاپ هر لحظه در گوشه
ها به کساد و زوال از آن  یرویشد و پاستوار می لیاناج یتیترب یبر مبان که یاخالق یجنبشها

ها بودند که گروه نیاز ا یکی ۲انی. والدوسافتیبه شدت ادامه  د،یگردفاسد منجر می تیروحان
پرداخت. پتروس والدوس، تاجر ثروتمند اهل لیون  شانیبا شدت تمام به نابود سایکل تیروحان

و خود را از   دیاز تمام ثروت خود چشم پوشباره  یک  لیدر انج  یس یفرانسه در اثر توجه به گفتار ع
رو کرد و در کوچه و بازار به موعظه و  اضتیمال و پول خالص کرد، او به قناعت و ر یبندگ
گرفته، به  شیاو را در پ قیطر زیو اغلب ن وستندیبه او پ یمردم پرداخت. توده فراوان حتینص

را به  شیبرادران و خواهران خو ،یاریشدند. مردان و زنان بس می لیگران سرگردان تبدموعظه
ای باختهمسیح ـ عاشق و مجذوب جانکردند و به نام عیسیهر و محبت و گذشت دعوت میمِ

صفا،  ،یعشق جان داد ـ مردم را به قناعت، پاک یو برا ستیو با عشق ز دیکه به عشق گرو
نشان   تیروحان  یمات یاصول تعل  ایو    سایبا کل  یآنکه مخالفت  ونها بدخواندند. آنصلح و آرامش می

 .خود مشغول بودند تیدهند به فعال
 تیاعالم محکوم میرمستقیغ قت،یحق یو هر ندا فیو شر لیکه در هر حرکت اص سایکل

این بهانه که ها به وحشت افتاد و بهمردم به آن دیگروه و توجه شد نیا تیاز فعال دیدخود را می
ها در  از آن  یها را مورد حمله قرار داد. گروهو کلروس است آن  تیموعظه فقط مختص روحان

ا موفق نه تنه  یول  رند،یموعظه بگ  یم، به روم رفتند تا از پاپ الکساندر سوم اجازه  ۱۱۷۹  لیکنس 
 ها را لعنتآن  ۳سوم وسیرانده شدند، باألخره پاپ لوک زین اریبس  ریو تحق یکه با سرد دند،ینگرد

  

 
1- John Huss , John , Wyclif, Arnold of Brescia 

 .نامندمی Waldenses او را روانیپرداخت، پ تی م، به فعال۱۱۷۵در  Petrus Waldo ـ۲
3- Lucius III 
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عاشقان صفا   نیا  ریتکف  یپاپ برا  لیعمل، حکم قتل آنان را امضاء نمود. دل  نیکرد و با ا  ریتکف  و
ملعون شدند که بدون اجازه  لیها به این دلدستگاه است. آن نیشاهد فساد ا نیبهتر ،یو سادگ

واگذار شده است.  سایبه کل ونیاند که توسط حواردست زده یخداوند و بدون رسالت او به کار
شدن  دهیانجام دهد!! در هر حال از اواخر قرن دوازدهم تا برچ سایاهل کل دیموعظه را فقط با

 گناهیب روانیها هزار پو ده افتیادامه  انیبر علیه والدوس نیونقرنها مبارزه خ دیعقا شیبساط تفت
های و خونخوار و توده رحمیو تجمالت را تسلیم جالدان ب فات یجو و ضد تشرصلح تیحیمس 

این ای بهنرفت و هنوز فرقه انیفرقه از م نیا سا،یی کوشش کلبا وجود همه یآتش ساخت ول
 :سدینومی گیاست. ن شیخومخصوص به یسایکل یکند و دارامی تینام فعال

  ی فتگیو ش جانیاز شهداست که انسان، بدون ه یتیحکا شتریب انیوالدوس جنبش»
ها را بشکل  تعداد آن رحمانه یهولناک و ب تیواقع نی آن را بخواند. اگر ا انیتواند تا پانمی

موفق نشد   سایو کل  دیکامالً به هدف نرس  یروش نابود ساز  نیا  یداد، ول  لیتقل  یوحشتناک
ترین اقدامات در سراسر قرون  دینابود سازد و با وجود شد یطرفداران والدوس را به کل

ای  ها روابط دوستانه آغاز شد با آن   ینیجنبش اصالح د  یجا ماند و وقتها به آثار آن   ،یوسط
برند و در روم  کوچک به سر می   یگروهصورت  به   ایلتایامروز در ا  یها حتبرقرار کردند... آن 

 باشند«.  می یعلوم اله  1دانشکده کی یدارا یحت

از قافله  دندیکوشمی زیها و دربارها نشرکت نداشت، بلکه دولت سایفقط کل تیفعال نیدر ا
  زیبوده، در آن دوران ن یتمدن بشر قاعده کل خیگونه که در سراسر تارعقب نمانند و همان 

دوم امپراتور  کی. مساعدت فردردیگردحاکمه می  ئت یه تیدربار و معبد موجب تثب یمانیپهم
رخ داده است  یهمکار نیکرد، در آغاز ا بیتصو انیرافض بیتعق یکه برا ینیمقدس!! و قوان

 نیدر ع  یکسب قدرت در مبارزه بود، ول  یخود با پاپ برا  ک،یم(. جالبست که فردر  ۱۲۲۳)سال  
 زیدربارها ن ینبود که برا سایفقط دشمن کل لت،یفض رایتوجه داشت، ز یکش یبه رافض حال 

را   سایگم کلدُی مخالفت با شبهه نیفرمان داد تا کوچکتر کیشد. فردرمحسوب می یخار
 بیکند. اغلب )قر یریگیاتهاماتشان را پ سایتا مأمور کل ندینما یرا زندان نیو مشکوک ییجویپ

همان راه  زینهم ن یم، لوئ۱۲۲۹در سال  گناهان، به توده آتش سپرده شدند. بی نیا (به اتفاق
م، به دانشگاه فرستاده شد تا در  ۱۲۲۰در سال  یگرفت. دستورات پاپ حت شیرا در پ کیفردر

معروف بودند،   ۴جوکه به د  ۳و جنووا  ۲زیهای ونالتیا  یِزمان رؤسا  نیدر هم  !داده شود  میجا تعلآن
  ...را در آتش بسوزانند انیسوگند خورند که رافض یستیبادر ورود به خدمت می 

 
1- Faculty     2- Venice (Venedig)   3- Genoa (Genua) 
4- Doge (Dodge) 
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 دیعقا شیآغاز تفت یاست از چگونگ یلجمَشد، فقط اشارات مُ انیتاکنون به اختصار ب آنچه 
و بر شدت آن افزوده شد،  افتیبه تدریج وسعت  تیفعال نیکه ا یدر حال ،یمرکز یدر اروپا

ارائه داد.  یرا به حدّ اعل تیش روحانحُوَبرپا شد که َت یرینظآدم سوزان بی ایخصوص در اسپانبه
که در  یات یخود را گسترد و جنا اهیس هیسا ه،یتا روس یحیمس  ید در سراسر کشورهایعقا شیتفت
ها نیسرزم نی. در اغلب ادیگرد تیبشر خیبر تار یانجام گرفت لکه ننگ سایآلود کلچتر خون ریز

و   انیهودیسوزاندن کُتُب  زیها افزوده شد و گاه گاه نبرنامه گریبر د زیساحر و ساحره سوزاندن ن
باال   یکم فساد بحدّدرآمد. کم  شیهای محاکم تفتتیدر شمار فعال  زیآزار و قتل آنان ن  وشکنجه  

که   ی خون آلود سمیارضاء ساد گران،یحساب، تملک اموال د هیتصف یای براگرفت که هر بهانه
 گیشد. نمی  یهایی قربانگرفت و جان انسانبرداری قرار میجامعه را فرا گرفته بود... مورد بهره

  ادیهوش ز ایو  ییبایهم ز یگاه ایبدقواره و  کلیه کیدراز،  یکم ینیب کی ی: »حتسدینومی
 «.اش به نام ساحر محکوم گرددبود دارنده یکاف

رفته آغاز شد و رفته ایتالیدر قرن چهاردهم از ا 1ـ که به نام رنسانس یو فکر یعلم تحول 

 اتیعلوم و فلسفه و هنر و ادبمجدداً به  شمندانیکه اند دیتمام اروپا را فرا گرفت ـ موجب گرد
را به تصرف خود  ایاز اسپان یکه بخش  یرو آوردند. برخورد اروپا و مسلمانان میو روم قد ونانی

از   ونانیبا فرهنگ  تیحیس م یسایمرعوب و مسحور کل انییمجدد اروپا ییآورده بودند و آشنادر
جرأت  یحیمس  تیروحان نیشالق خون ریکه در ز یانییاروپا یتحول فکرمسلمانان، به قیطر

 نیکرد. ا یباشد ـ نداشتند، کمک فراوان قیاساطیر َبدَوی عهد عت دیاظهارنظر ـ جز آنچه مؤ
 گرید یشد و از سو سایکل یهای جزمدر برداشت دیموجب ظهور شک و ترد کسویتحول از 
 زین  زانسیداشت و در فرهنگ ب  ینقش مهم  یاسالم  ات یکه در ادب  دیگرد  ۲سمیاومان  جیباعث ترو

شد که به نام جنبش اصالح   یگریتحول مقدمه تحول د نینفوذ کرده بود. ا قیطر نیاز هم
 .مشهور است ینید

 شیتفت تیو حکومت پاپ بود. فعال سایکل تیبه روحان میی مستقحمله ینیاصالح د جنبش
و شاهزادگان و   رانیشد، که در برابر ا ی کم انزجار مردم عادنه تنها موجب وحشت و کم دیعقا
 در برابر آن مصون نبود. از چکسیوجود آورد که هرا به یقدرت خطرناک زیام فئودال اروپا نحکّ

  

 
 تولد مجدد.   یمعن به Renaissance (Rinascimento) ـ۱
  یکلمه توجه به علوم انسان  نی ا  یمفهوم علم  یاست، ول  یآن بشردوست  یاللفظتحتُ   یکه معن Humanism ـ۲

( و زنده  می قد  ونانی)  کیآنت  یو ادب  یخصوص توجه به فرهنگ علمبه  ،ینید  ناتیاست بدون در نظر گرفتن تلق
 .کردن روش آنان

 



439 
 

 روحانیت

ی طبقات متهم ساختن مردم از همه  یکه برا ییوهایآلبی مقرر شد از آرش لینس کُطرف در  کی
 یکرده و در مکانها  هیکرد، نسخ متعدد تهمی  دیهمه را تهد  یشده بود و چون بار وحشتناک  لیتشک

افراد مورد  هیی مردم مصون باشد محفوظ دارند تا در صورت لزوم بر علمطمئن که از حمله
خود، هرکه را خواستند مسلح  لیاجازه داده شد به م نیش تّفَ به مُ یز طرفو ا رندیاستفاده قرار گ

باز باشد   شیخو ات یمقدس« در آورند تا دست جالدان در انجام جنا یساخته و در خدمت »کرس
 یگذشت که مردم را از حمل اسلحه، حت ینیمحتاج گردند. در ضمن قوان یام محلو کمتر به حکّ

به  ونیروحان زیحق حمل اسلحه ن ازیراه با فروش امت نیساخت، البته از اچاقو، محروم می کی
از فروش  یادیمنافع ز سد،ینویم ایطوری که دکتر لرشوه مشغول شدند و به افتیو در یکاسب

ام  و ارعاب حکّ  د یی تهدوسیله  د یعقا  شیتهای تف. پروندهدیگرد  یمقامات روحان  دیها عاپروانه  نیا
 .دیردگمی زین یمحل

مدارک و اسناد به شدت  فیدر جعل و تحر دیعقا شیتفت الت ی: »تشکسدینومی ایل دکتر
 ایخود را چون موم در دست داشته باشد و اگر فرماندار  نی کرد تا تمام مخالفاعمال نفوذ می

او  نیاز منسوب یکیدادند که ارائه می یمدرک کرداجرا نمی یدستوراتشان را به خوب ینفوذی ذ
را ندارد مثالً در  شیحفظ مقام خو تیمقدس«، صالح یاو طبق فرمان »کرس واست  یرافض
 شیرا اطاعت نکرد محکمه تفت  سایگئوفروآ امر کل  1به نام   یفرماندار شهر آلب  یم، وقت  ۱۳۰۶سال  

 تیبوده و صالح  یارائه داد که بنا بر آن، پدربزرگ فرماندار رافض  یجعل  یخود مدرک  ویاز آرش  دیعقا
 «.را ندارد ومتادامه کار حک

خصوص در  . بهدیفئودال گرد یو امرا نیمتنفذ یش یاندباعث چاره ات یعمل نیای جهینت
بودند از سلطه پاپ و  لیما یام محلمرا و حکّاُای برقرار بود و گسترده یفیالطواملوکُ آلمان که

 علناً ایدر خفا  کیکاتول یسایکار کل وهیو ش استیس نیاو رها گردند، از مخالف یدستگاه سرطان
وجود را به  ینیو مقدمات جنبش اصالح د  ختندیپرداختند. عوامل مختلف با هم در آم  یبانیبه پشت

ای های افسانهییدارا نیاز ا زیپرور نریهای فقصومعه یـ که حت ساهایحدّ کلآوردند. ثروت بی
حدّ سرفانه آنان، فساد بیو مُ  نهیپرهز یو زندگ ونیروحان فات ینبودند ـ تجمل و تشر بینصبی

موجب   دیعقا  شیکه تفت  یآلود و وحشتناکخون  ات یآن، جنا  یخصوص مقامات رهبرو به  تیانروح
 یانهیکه رنسانس به شتاب آن افزود، تنفر از روش وحش  یو علم یشده بود، تحول فکر
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ها در برابر فشار نینشریو ام ات یام والمرا و حکّاُشدن مردم، مقاومت  زاریو خسته و ب سایکل 
و  یو تحول اجتماع کیکاتول یسایکل نیاز مخالف یبانیبه پشت میروم و تصم یحکومت مذهب

 .دانست ینیعوامل مهم ظهور جنبش اصالح د دیاروپا... را با یاقتصاد
مشهور لوتر و  یبودند و دو روحان ونیخود روحان شتریتحول، ب نیا انیچون بان متأسفانه

حاصل   جهیپرداختند، نت تیبه فعال  1پروتستانیسم  ایمکتب اعتراض و   انگذارانیصورت بنکالون به

دچار  یگریمتعصب د الت یرها، به تشک ییسایاز کل تیحیبه مس  نیچندان درخشان نبود و مؤمن
ها را وجود آن ییسایکل نیو تلق تیمؤمن و متعصب بودند که ترب یونیافراد روحان نیشدند. ا

 هیسبب شد که برعل  لیانج  یو توجه به تعلیمات واقع  ینفس کیبود و با وجود آنکه ن  کرده  رخََّسمُ
داد در برابر ها اجازه نمیبه آن   ییسایکل  تیترب  یکنند، ول  امیق  تیحیمس   یسایو کل  تیفسادروحان

 :سدینوقد علم کنند. لوتر می ق،یخرافات چندهزار ساله عهد عت
... اگر  دیفراموش کن دیرا با نهایاز ا یکیو  دیریرا با هم بپذ لیعقل و انج دیتواننمی شما»

نظر خواهد  و غلط به  یمعنی و ب هودهیب رممکن،یغ میرا با چشم عقل بنگر لیمطالب انج
شام، تن و خون   نیدر آخر حیتر است که مسرممکنیتر و غیمعنبی نیاز ا زی. چه چدیرس

  زند، یخدوباره برمی  امتیها در روز قدهد؟... که مردهبه ما می  دنیو نوش  ردنخو  یخود را برا
رشد   یصورت مردشود، بهآمده و از مریم باکره متولد می  یپسرخداوند در رحم مادر  حیمس

است. او    نیدشمن د  نیکند؟... عقل بزرگترتحمل می  بیصل  یرا بر رو  یآورو مرگ شرم
وسیله خوره و جذام خورده شده  اش به ای که چهرهاست. فاحشه طانیفاحشه ش نیبزرگتر

مغروق   دیو در آب تعم ختیر کثافت ش یپا انداخت و نابود کرد... بر رو ریاو را ز دیو با
 ساخت«.  

داری موافق بود و با برده یدست زد؟ لوتر حت یتوان به تحول واقعمی یبرداشت نیبا چن ایآ
که او را خائن با کشاورزان مخالفت کرد تا جایی ن،یظلم و جور مالک هیدر انقالب دهقانان بر عل

ی نوشت و قتل همه تکار«یغارتگر و جنا یهای دهقانتوده هیای به نام »بر علخواندند. او رساله
او دستورات پاولوس در مورد اطاعت   اند واجب دانست. حکومت قیام کرده هیرا که عل یکشاورزان

نام  طلبان آن دوران بهاز اصالح یکیبه  یقرار داد و حت شیخو ات ینظری هیام را، پااز حکّ
و او را ملعون شناخت و گفت: »هرکه   دحمله کر  یگری پاکباخته بود به سخت، که موعظه۲مونتسر

غضب به شکل انسان مالقات  و ظیرا در شدت غ طانیاست خواهد گفت او ش دهیمونتسر را د
است.  ییجاسوزاندن او درمان به طان،یش قیرف نینجات روح ا یکرده است«. از نظر لوتر برا

  مونتسر
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 .بارونها جان داد و سرش را از بدن جدا ساختند یشکنجه ریمبارز با معبد و دربار، در ز نیا
شد که ساده و قانع  می لیتشک یآزارمجدد از مردم بی  دیبا تعم نیموافق ای 1ستیآنابات  فرقه

چون    زین  ینبودند و گروه  حیمس   تیها موافق الوهاز آن   یو طرفدار مسالمت و آرامش بودند. برخ
 دافراد رش یرا برا دیفرقه تعم نیداشتند. ا لیتما یبه اقتصاد اشتراک ت،یحیی مس پدران اولیه

مجدد معتقد بودند. جالب است که همان رهبران و   دیهمین جهت به تعمو به رفتندیپذمی افتهی
 نیسرسخت ا نیکالون، لوتر و نوکس مخالف ،ینگلیچون تسو ینیسران جنبش اصالح د

رهبر  ،ینگلیوجود آمد با مخالفت کالون و فشار تسوبه سیفرقه که در سوئ نیشدند. ا انیحیمس 
دولت قرار گرفت. با اعدام و  بیمورد تعق یتیجلس والعضو م شیو کش  خیهای زورپروتستان

اطراف پراکنده شدند.  یها به کشورهاآن روانشانیفرقه و اخراج پ نیچند نفر از سران ا فیتوق
 .را اعدام کند انیرافض نیی اتقاضا کرد همه ۲یابارون هسه پیلیدر آلمان لوتر رسماً از ف

 یفرقه اعمال شد، رو نیا روانیی پکه درباره یهای هولناکو شکنجه انهیوحش عام قتل
گناه   د،یروم« تجدید تعم  مقدسِ  امپراتوریِ  کرد، به فرمان شارل پنجم »امپراتورِ  دیشین را سفتّفَمُ

فرمان دادند بدون محاکمه،  یآلمان یها. باروندیها واجب گردی آن اعالم شد و قتل همه  رهیکب
را  یرا سوزاندند و برخ یاریکشتند، بس  یعیرا !! نابود کنند. هزاران نفر را به وضع فج رکفا نیا

آهسته آهسته سرخ کردند. سرها را با تبر قطع و سپس جسدها را  دهیکش  خیه به سرّحتى چون بَ
را دو شقه  یاریدند تا جان دادند، بس قطعه کنسوزاندند. گوشت بدنها را با گازانبر داغ شده، قطعه

 ان،ینوایب نیا یهابا تکه تکه سوزاندن بدن  یدورانت: گاه لیپاره کردند. به نوشته وپاره ای و
شدند... جالب است  دچار می یگرفت که تماشاگران به خفگفضا را می یتعفن یچنان بو
 زین کویهای پاک و نی انسانهمه ان،یحیاز مس  رینوشت: در بهشت به غ ینگلیکه تسوهنگامی

 یدر برخورد  ینگلی!. اتفاقًا تسو!کافر و مشرک است  کیلوتر برآشفت و اعالم کرد او    ،دارند  یجا
گفت:  دیخبر را شن نیکه لوتر اشد و او را تکه تکه کرده سوزاندند!! هنگامی ریاس کهایبا کاتول

که اثر  افتیتوان درواقعه می نیت«! از اما اس یبرا یروزیکافر، پ کی یاست مجازات اله نی»ا
 .تعصب کور تا چه حدّ فساد بخش است

و  یروحان تیترب یغش بود، ولپاک و بی یبرجسته داشت و از نظر اخالق یتیشخص لوتر
 زیچ چیکه به آن معتاد گشته بود ه یماتیتعل یاو را مسدود ساخت که ورا دیچنان د ییسایکل
خصوص مشکل است به اریبس  یکار ینیو تلق یادیهای اعتشکستن قالب. دیدرا نمی  یگرید

توأم با تعصب مُبَدّل   یواقع  مانیها نقش بسته و به اآن   ریدر ضم  مات یتعل  نیکه ا  یونیروحان  یبرا
  و مانیکه ا مینکبرخورد می یبه شواهد فراوان خیاست تقریباً ناممکن. ما در تار یامر ده،یگرد
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  ی حت  یکه گاه  دهیگرد  نیو طبع شریف مؤمن  یانسان  تینه تنها مانع تظاهر شخص  یمذهب  تعصب 
 میبرخورد کرد  یهای فراوانمختلف به نمونه  انیاد  یبررس  یدرنده ساخته است. ط   یوانات یاز آنان ح
 یلیگرفت که تو خ رادیکه همسر لوتر به او ادهد. هنگامیرا ارائه می ایدر نیای از اکه قطره

  یقطع کرد ول یربُنان  یتوان با چاقوترکه نازک را می کیلوتر در پاسخ گفت:  یخشن هست
قدر درخت بلوط آن یگاه یجا است، ولبه اریگفته لوتر بس  نیر دارد. ابَبه َت اجیدرخت بلوط احت

 .توان آن را قطع کردر هم نمیبَبا َت یشود که حتقطور و سخت می
محبت به خداوند که از ترس آتش جهنم  ی: »لوتر، نه از رودس ینودرباره لوتر می گین
های حجره  از  یکیدر    یکه روزکشاند تا جایی  اضتیترس او را به ر  نیبود و ا  رفتهیرا پذ  تیرهبان

ام که هراس و وحشت از  از ضعف به حالت غش افتاد«. بارها متذکر شده 1ارفورت یصومعه

در  ردد،گمی یار و جبّار و جهنم سوزان او، موجب تزلزل توأم با قساوت و سخت دلهّق یخدا
و عروج روح و لطافت باطن  یو شرط به خداوند رحمان سبب بالندگ دیکه عشق بدون ق یحال
 یمتعال  یعرفان  و  یکنند از عشق واقعمی  بیرا تصو  یات یجنا  نیچن  کیکه    یشود. مسلماً کسانمی
دهند و  خود را از دست می یانسان تیمنتقم، هو یخدا قهرِ خبرند و اغلب از هراس و وحشتِ بی

توان نمی لیدر اناج یقساوت  نیگردد جالب است که از چنمحرک اعمال آنان می یترس درون
و رشد   تیترب  طیمح  نیگام برداشت و چون در ا  سایکل  ریهمان مس . لوتر متأسفانه در  ۲افتی  یاثر
  نیکه از د یبیپرداخت و همان معا سایکل سیخود به تأس سا،یبود با وجود مخالفت با کل افتهی

باره در این گیاثر گذاشت. ن زین سمیشد در لوتر تیحیمس  ریبانگیگر یالت یو تشک یشعائر
 :سدینومی

جلوه  تیواقع نیـ ا ستیاز انتقاد و خدشه ن یـ که خال سمیانگیز پروتستانتحول حزن  در»
اقدام به مشروع ساختن خود   سایکل لیمجدداً با تشک ه، یاول ینوآور کیدر  [لوتر]کند که می 

بود   سا یکه خود مخالف با کل  یوجود آمد و حرکت جنبش به ن یدر ا ی جهت دوگانگ نینمود. از ا
  سایمرد کل کیطور نامحسوس به به ینوآور انقالب  کیشد. لوتر خود را از  سایموافق با کل

ها  توانست از آن او بودند و خود را نمی  تیتر از شخصی که قو  یمُبَدّل ساخت و در اثر حوادث 
به    گریوجود آمد که دبه   یکامالً متفاوت  تیوضع  لیهمین دلرها سازد، مجدداً به قهقرا رفت. به 

گذشته خود    یهای انقالب ده یی خود وفادار ماند. او مجبور بود ااولیه   اتیداد به نظراو اجازه نمی 
  سا، یمانند همه مردان کل  زیلوتر ن  سا،یمرد کل  کیکند. در مقام    ینف  نینو  یسایکل  کیرا به نفع  

که   رفتیپذتمام می  تیخود با رضا اتیدوم حی مهیمتنفر بود... لوتر در ن  یاز هر نوع نوآور 
را بر زبان آورد    یتیحیرا اعدام کنند و او هم در مورد آنان همان کلمات ضدمس  سایکل  نیمخالف

  سابقش اتینظر هیای بر علکه چون ضربه 
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برگ را ـ که   تنیو یتئولوگها یا اکنون فتواکرده بود، امّ یحکم اعدام را نف شتری. او پبود
مجازات   یروم برا یمیقد نیکرد. قوانمی بیمجازات اعدام صادر شد ـ تصو دییدر تأ

 «. وارد شد یلوتر تیحیمس رافضین مجدداً در

که در  حقوق پرداخته بود هنگامی لیرلئان به تحصاُو در  دهیکه دانشگاه د یفرانسو کالون
را  یپروتستان همکار 1فارل امیلیبا و کیکاتول یسایپرداخت و در برابر کل یمذهب تیژنو به فعال

گرفت. می  یش یپ  کهایاز کاتول  یپرداخت که در تعصب مذهب  ییسایکل  یگذارآغاز کرد خود به پایه
دولت تقریباً  کیبه عهده گرفت و  را ۲یکنسیستور یکامل، رهبر یکتاتوریدر ژنو با د لونکا
ساخت. فقط در    دیاز خود را روسف  شیهای پاز موارد دولت   یوجود آورد که در بعض به  ۳ساالر  نید
خرمن آتش سوزانده   یدر رو  طانیبا ش  یو همکار  یو چهار نفر به اتهام جادوگر  ستیسال، ب  کی

سال   کیو چهار نفر در    ستیداشت تعداد ب  تیکه ژنو فقط دوهزار نفر جمع  میتوجه کن  رشدند. اگ
که به مجمع   یکسان یبه حساب خواهد آمد. کالون شکنجه را مرسوم ساخت و برا یرقم بزرگ

را به  ۴ژاک گروئه یرا در نظر گرفت و حت دیمجازات تبع فتندگخود او بد می ایو  یکنسیستور
او را   ی روز، روزانه دوبار شکنجه کردند و سپس پاهایکالون مدت س هیبر عل هیجرم انتشار اعالم

 دانشمندان  ـ از  ۵سروتوس  شلیو سر او را از بدن جدا نمودند. سوزاندن دکتر م  خکوب یبه چوب م
وحشتناک   ات یجنا  خون ـ آهسته آهسته بر توده آتش، از  انیآن دوران و کاشف جر  سندگاننوی  و

 یاعدام او را رد کرده بودند با پافشار سیپروتستان سوئ یسایکالون بود. با وجود آنکه هجده کل
 .محکوم شد تا او را زنده زنده بسوزانند یس یع تیلوهکالون، به جرم مخالفت با اُ

 تیحیکه مؤمن به مس  یولیدان اسپانیعیو طب بیحقوقدان، طب لسوف،یسروتوس ف شلیم
در راه شکوه و جالل خداوند!!   یستیباکرد میفکر نمی  دیش یاندبود چون دقیقاً آنگونه که کالون می

از مرگ به گودال شکنجه افکندند و هنگام   شی! نابود گردد. او را پطانیو به نام همکار ش  یقربان
تا  دندیرگزتر بی مخصوصاً چوبها ندیفزایاش بآنکه بر درد و شکنجه یجالدان برا زاندن،سو

 یو زمان درازتر  رندیگ! بهرهیاله  شینما  نیاز ا  یشتریتماشاگران اصالح طلب پروتستان!! مدت ب
 نیسروتوس چون شمع فروزان ذره ذره در ب شلیدلخراش او را بشنوند. م یادهایفر

  
  

 
1- William Farel 

  سا یکه تحت نظر کلای ه یاداره ناح یبرا ونیروحان ی( مجلس عالConsistoriumی عموم) Consistory ـ۲
 اداره شهر.  ی)پرسبوتروس( برا وخیو ش ونیمرکب از روحان یئتیقرار دارد. درژنو، ه

 .ی ـ حکومت خدا ـ کاهن ساالر ونیحکومت روحان Theocracy ـ۳
4- Jacques Gruet   5- Michel servetus 
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سروتوس و هزاران  شلیسوخت. م ییسایکل نید وانگانید نیر احَجُّسفاهت و تعصب و َت آتش 
 ریسوختند، ز ،که در دوران تسلط پروتستانها در سراسر اروپا جان دادند گرید یحیمؤمن مس 
ها را تحمل کردند با خون و جان خود  و انواع عذاب  دندیچالها پوس اهیرد شدند، در سخُشکنجه 

  یرا کور و مجنون و وحش   نیمؤمن  ،یاده یثبت کردند که تعصب، در هر عق  خیاررا در ت   قتیحق  نیا
گردد که در صورت مُبَدّل می  یماریب  نیبه خطرناکتر  سایکل  یتیترب  یخصوص درفضاسازد و بهمی
 .جامعه خواهد شد یبرا یمیعظ یبا قدرت، بال بیترک

 ن،یبا وجود ا  یشک کرده بود، ول  ثیدر تثل  ی: جالب است که خود کالون زمانسدینومی  گین
 اتیمشکل بود نظر یلیکالون خ  یهای آتش سپرد. براوتوس را به شعلهسر شلیبا شوق تمام م

مخالف، در نظر او به سرعت رنگ  دهیاز آنچه خود او معتقد بود درک کند و عق ریرا غ یگرید
از اعدام سروتوس به فارل  شیهمین جهت بود که او هفت سال پگرفت. بهمی ودبه خ یطانیش

باشد نخواهم گذاشت زنده ژنو را ترک  ارمیکه در اختای لهیبه هر وس دیایب نجاینوشت: »اگر او ا
رو خود بدون روبه  کیمانند همکاران کاتول  زیمالّ و واعظ پروتستان ن  نیشود که امی  دهیکند«. د

هم که به   یسیع  ایبوده است. آسخنان او حکم قتلش را صادر کرده    دنیو شن وتوسشدن با سر
کفار... را نجات دهد،  ان،گیرخصوص فواحش، باجخبرگان خود را فدا کرد تا مردم، به  نیگفته ا

را بدنام  سایکل تیامکان روحان یکوشد تا جادورانت که می لیکرد؟ وقضاوت می گونهنیهم
که روح بشر   میرا دوست بدار  یمرد  میتوانمشکل می  اری: »ما بس سدینوی کالون مینسازد درباره

 «.ساخت کیو تار رهیترین تصور از خداوند، ت زیترین و کفرآمرا با پوچ
نوشت و  یاهیی دفاعشد رسالهروش سبعانه او میکه به یدر پاسخ اعتراضات فراوان کالون
شروران  یستیبامی  هوهیذکر کرد: بنا به دستور    یاعمال خود شواهد  هیتوج  یرات برادر آن از تو

(، ۱۶/۲۴  انیالو)  د ید سنگسار کنرَبَ  یزشت، آنکه نام خدا را به(۵/۱۳)دئو  دیخود دور ساز  انیرا از م
(، البته صالح کالون نبود که ۲/۱۷)دئو  دیریجلوه کند جانش را بگ ثیهرکه در نظر خدا خب

. او میجنگ کن دیحفظ شکوه و جالل خدا با ی. کالون اعالم کرد که برا1مراجعه کند لیانجبه

 اتینظر  نِیاز مخالف  ی!! گروه فراواندیاهلل( نامفی سبیل  دِآدم سوزان را مبارزه در راه خدا )جها  نیا
 بود تا لیاناج یسایبه ع کتریها افکارشان نزداز آن یاریکالون ـ که بس 

 

 
  

 
کند و در  مراجعه می   قیدارد به عهد عت  ازین  تیقتل و جنا  حیکه به تشرفقط در جایی  سایجالب است که کلـ  ۱

 !.شماردمی عتیاعتبار شر انیرا پا یسیهمه حدود و شعائر و دستورات کتاب مقدس، ظهور ع نی مورد ا
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ای لحظه  !مجاهد راه شکوه خداوند! نیو ا  دندیرا چش   حیظاهر عاشق مس به نیـ طعم تیغ ا  کالون
از جهان فروبست،  دهی، د۱۵۶۴خود را غالف نکرد تا آنکه در سال  رهیت  باطنِ آلودِخون ریشمش 

  روانیو در هر دو جبهه ـ پ افتیپروتستان خاتمه ن یسایکل ات یبا مرگ کالون و لوتر جنا یول
 ی( مدعنیو معترض نیکه به نام رفورماتور و پروتستان )مصلح یفراوان نیروم و مخالف یسایکل

مبارزه با  لیبودند ـ قتل و شکنجه و سوزاندن در شمار وسا ییسایتحول در نظام موجود کل
 .افتیبه شکل کهنه و نو ادامه  دیعقا شیرفت و تفتبه شمار می نیمخالفین و منافق

عمال خود را کرده و اَ بیرا تصو یات یجنا نیکامل چن مان یکالون با ارادت و ا نکهیا امکان
فراموش کرد که تعصب  دینبا یدانسته، کامالً وجود دارد ولمی یضرور حیمس  یرضا یواقعاً برا

و معرفت صحیح    قتیاز درک حق  یباطن  رهیت   نیو چن  ندکو جمود می  یکوردل  جادیا  نه،یدر هر زم
ی صورت بتو باطن او به رینگرد و خدا در ضمحال فقط به خود می نیگردد او در امحروم می

کوشد. در انگلستان با وجود می شیخو تیو به نام خدا در تثب پرستد. او خود را میردیگمی یجا
از  یتعصبات سبب شد که هزاران نفر، حت نیبودند، هم وستهیها پآنکه به جبهه اصالح طلب

خصوص در  در حال شکنجه و عذاب جان دادند. به ایها سوزانده شدند و طلبمؤمنین و اصالح
- ۱۵۵۴ یسالها نیآشام معروف شد فقط بملکه انگلستان، که به ملکه خون 1تودور یماردوران 

ها و آنان از اسقف نینفر در آتش سوختند، که ب صدیاز س شیدر مدت چهار سال ب یعنی، ۱۵۵۸
 .فراوان بودند زین ونیروحان

نشد و  ییسایهای کلدر برداشت یموجب تحول اساس ینیوجود آنکه جنبش اصالح د با
 تیحیمس  یریهای اساطو برداشت یلیدر اصول تخ ،یبا همان تعصب و کوردل زیها نپروتستان
که در   یبه علت تزلزل یکردند، ولمبارزه می یاوهام به سخت نیا نیزدند و با مخالفچنگ می

روز که روزبه یدیوابسته به آن رخ داد و اصوالً ظهور شک و ترد تیروحانو  سایاساس قدرت کل
رو   شیحاصل شد و محاکم تفت  یفیتخف  زین  یسوزهای آدم در شعله  افت،یی آن وسعت میدامنه

 گریبرپا شد. به عبارت د  ۱۷۹۳سوزاندن ساحران در سال    یبرا  زم یتوده ه  نیبه نقصان رفت. آخر
 یطور عموماز هزار سال به شیخفه کردند و ب ینام رافضا بهر سایکل نیسال مخالف ۱۵۰۰حدود 
ها را مسیح انساننام عیسیشود بهنسبت داده می یس یکه به ع یخالف همه دستورات  ،یو رسم

های آتش که در توده یگناهانیشکنجه کردند و سوزاندند. تعداد ب سایقدرت کل تیدر راه تثب
  چیو کباب شدند، از حساب خارج است و اصوالً ه دهیکش  خیچون مرغ به س یسوختند و گاه

 نتوانسته یمحقق
  

 
1- Mary Tudor (Bloody Mary) 
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 یکش های آدمدستگاه نیا لیاز همه، آنچه در تعط شیکند. ب هیته یحیکشتار آمار صح نیا از 
ها شدن شعور خفته انسان  داریقرون گذشته بود که موجب ب  یو فکر  یمؤثر واقع شد تحوالت علم

دوران  نیا یدر انتها دیعقا شیبود و کتاب خود را درباره تفت یحیمس  یمؤمن ا،کهی. دکتر لدیگرد
 طانیتوان آن را اختراع شبود که می  یستمیس  نی: »اندکجمله ختم می  نیمتن خود را با ا  شت،نو

ی آن صادق است که آن را راه جهنم درباره  یستگیبه شا  و«یی »سرجان فورتسکدانست و گفته
 «.کرد فیتوص

  ن یبود که چن تیواقع نیارائه ا یبرا یاز همان آغاز نشان روشن ییسایکل تیروحان لیتشک
ـ هرقدر   نییو آ  نیداند، در هر دمی  نید  یکه خود را واسط خدا و انسان و متول  یمذهب  الت یتشک

 تیوال  نیا  یگردد. بالمی  بتیو لطیف ـ موجب َتحَجُّر و تعصب و باألخره فساد و مص  یهم عال
 تیحاکم  تیی تثبوسیله  ده،یهمراه گردد و عق  ایرسد که با قدرت حکومت توأم و  به اوج می  یزمان

مخالف آن بود و ورود به قلمرو خدا هرگز به  یو حت تیکه اصوالً فاقد روحان تیحیشود. در مس 
و واسط خدا و  حیمس  ندهیای به نام نماطبقه لینداشت، با تشک یاجیاحت یاسط و متولکمک و

جهان برپا کرد و   نیکه دوزخ موعود را در هم دیبرپا گرد یدستگاه جهنم کیرفته انسان، رفته
به کار  کانیشکنجه ن یجهنم را برا نیشد ابرخالف آنچه در شرع و عرف آن زمان تصور می

 تیگری روحانشکنجه خیکه در تار ییی آنهاناپاک. همه نیگرفت نه بدکاران شرور و مفسد
که در   ینایحیگردند که اغلب مس  تیواقع  نیتوانند منکر ااند نمیکرده  قینظرانه تحقبی یحیمس 

های  توده  ایگرفتار شکنجه و    سایآغاز مورد اتهام و دشنام و ناسزا قرار گرفتند و در دوران قدرت کل
آشناتر از جالدان خود  لیاناج یسایتر و به صفات عستهیهایی به مراتب شاآتش شدند، انسان

 سایوسیله رهبران کلکه به یفطرت کیآزار و مردان برجسته و نزنان بی یسامبودند. فهرست ا
 .کندکتاب تجاوز می کیاز  دندیمحکوم به مرگ گرد شیدر محاکم تفت ایملعون و 

 اتیی حو شدت و قساوت الزمه یاست کوچگر که سخت یمتعلق به قوم هودی فرهنگ
که با خشونت  ـ خصوص بابِل و آشور کنعان و به  یفرهنگ در فضا نیروزانه او بوده است. ا

آنان بوده است ـ رشد و  یکامالً آشنا بوده و قانون قصاص از اصول برجسته مقررات اجتماع
. رساله میکناحساس می  یخشونت را به روشن  نیدر تورات اثر ا  زیهمین جهت نو به  افتهیتکامل  

 ـ یوشع
است ـ نمونه  انیهودیاز نظر  لیدولت اسرائ لیو شرح تشک 1خیاز کُتُب هکزاتو یکی که

. در رساله یوشع ما با  هددی عدالت، حق و شرافت ارائه میرا درباره انیهودیاز برداشت  یکامل
  و رت یغ

 
 .شش طومار ای Hexateuch .مراجعه شود هودی نیدر د یقیـ به کتاب تحق۱
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که چگونه   مینیبو می  میشوآشنا می  هوهیو شدت، خشم و اِعمال زور و قدرت...    تیجبّار  حسادت،
شوند. شرح خود می یهای تند و سخت خدا العملموظف به انجام همان عکس زین انیهودی

نسبت داده  نید نیا تیبه روحان لیدولت اسرائ لیکه در مدت کوتاه تشک یتعصب و جمود
هرگز  انیهودیداشته، اما چون  هودیقوم  خیبرداشت در تار نیاست که ا یشود، مُعَّرف اثرمی

 اراتیاخت  هود،ی  نیبودن د  یبه علت قوم  یهودیو کهانت    دندینگرددولت مقتدر    کی  جادیقادر به ا
 .و شدید نائل نشد عیوس ات یبه انجام جنا زین تیروحان افت،ین یو جهان یو قدرت عموم

 اجیاحت شیحفظ جان خو یاند و برابوده تیهمه جا در اقل انیهودیدوهزار سال گذشته،  در
  یدر زندگ یبه آنان اجازه دخالت علن یاجتماع تیموقع ن،یااند. عالوه بر اتحاد و اتفاق داشتهبه
 لیائدولت اسر  لیاز تشک  شیتا پ  ،یمساعد فرهنگ  نهیهمین جهت با وجود زمداد. بهرا نمی  گرانید

گزارش شده است. کامالً عکس   هود ی  تیروحان  د یهای شدالعملاز عکس  یکمتر اثر  ر،یدر قرن اخ
است، که برخالف تورات، عشق و گذشت و   یلیبه اناج  یکتّمُ   ت،یحیمس   یسایکل  هود،ی  تیروحان

 یبرخوردهابه سایکل لیبخشش را به حدّ افراط مورد نظر قرار داده است. از همان آغاز تشک
و به محض قدرت گرفتن  میکناست ـ برخورد می جای تعصب ب یجهیـ که نت یدت یعق یافراط 

 نی. در امیردگمی نیبه مخالف تیی سبعانه روحانشدن با دربار، شاهد حمله  مانیپو هم سایکل
است که در کانن  یو اجتماع یاصول اخالق ردیگوجه مورد توجه قرار نمیهیچبرخوردها آنچه به

 .نسبت داده شده است مات یبه تعل ت،یحیمس 
 انیب یحیمس  تیبار روحانبتیآور  و مصخفقان تیفصل از فعال نیکه در ا یمختصر شرح

حاصل  ینید یی مذاهب جهان، از تعصب و خودمحوراست که در همه یشوم جیشد مُعَرّف نتا
 آن را یندارد و هر شاهد منصف یبه درک قو اجیاحت ع،یفجا نی. احساس شناعت ا1شده است

  

 
  گریمذاهب د روانیبه آنان و محکوم ساختن پ یو تحمیل معتقدات مذهب نی مؤمن تیّمومیق یاصوالً ادعا ـ۱

قادر   خدایبه  اعتقاد مخالف ـ اند دست آورده خود را از راه وراثت و عادت به  نید نیی مؤمنـ که چون همه 
 ازینحال چون او قادر و بی   نیدر ا  تموافق اس  ده یعق  ل یکه خدا با اِعمال زور و تحم  میریو عادل است. اگر بپذ

  یندگیاِعمال زور به نما  رشی نداشت. پذ  شیبه بندگان خو  اج یپرداخت و احتمی  شی است خود به اعمال نظر خو
 تیبود همه بندگانش آنگونه که روحان ل یدا ماخدا، نشان آن است که او به مخلوق خود محتاج است. اگر خ

های  ش یبه این نما اجیو احت دیآفرمی  ن یها را چنرده است به اجبّار او را پرستش کنند از آغاز انسان بُپی
فکر  کسانی زیها نی انسانانسان صاحب شعور خلق شده و همه  میریپذکه می انگیز نداشت. همینحزن
. در هر  ندیراه خود را برگز ی تکامل ریمس کیو در  ار یبه اخت دیاست که انسان با نینشان، ا نیکنند بهترنمی

 .میو کار خدا را به خدا واگذار م یخدا فکر نکن یبهتر است ما به جا الح
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ی به وسیله یکه حت یاتیما به جنا ،یالتیتشک انِیاد خیدر سراسر تار نی. با وجود اابدیمیدر 
و  نیوراثت، تلق دِمولو . تعصبِمیکنشده، برخورد می عیو تشر دیینظر تأآگاه و صاحب نیمؤمن
طوری سازد بهمنحرف می یرا فلج و گاه یعقل و منطق حتى عواطف و احساسات انسان اد،یاعت

را در کشتار   ونیبیش صلحُوَکنند. گزارشگر مسلمان، تَ اعمال خود را احساس نمی یزشتکه 
دهد و محکوم  ناپذیر شرح میف یبا حرارت و تأثر توص یبیصل یجنگها گرید ای میاورشل نیساکن
عمال اَاهلل و  فی سبیل  دِها را جهامسلمان، آن  انیمقاتالت و مبارزات جنگجو  انیدر ب  یکند، ولمی

ـ توأم با تساهل و انصاف،   یواقع  یآگاه  کهیتا زمان  1...کندمی  هیتوج  یعبادت اعل  یو حت  یقهرمان

 تیکور و ترب  مانیا  نیگزیـ جا  یو مل  ینیفارغ از هرگونه تعصب د  ،یو معرفت انسان  یعرفان  دید
 .رخت بربندند یی بشراز جامعه یدت یعق ات یتوان انتظار داشت که جنانگردد، نمی نیسرزم کی

که به انشقاق   یرخ داد و انقالبات   تیحیمس   یسایکه در کل  یهمه تحوالت  نیا  میدید  چنانکه
و  یاسیخصوص اعتبار سو به ارات یرا موجب نشد، هرچند در اخت سایانهدام کل د،یو افتراق انجام

از  ساهایبه ظاهر کل یحیوجود آمد. امروز در جوامع مس به ی ادیهای زت یآن محدود یاجتماع
 نیاست. مؤمن ادیز اریآنان بس  یهنوز نفوذ اجتماع باطناَ یاند، ولنع شدهمَ یاسیامور س دردخالت 

روز اند. با وجود آنکه روزبهعادت کرده یموروث نیرا فراموش و مجدداً به د سایکل ات یکم جناکم
 حیرجت  سایاز کل تیرا بر تبع ینیدبی یبه کل ایشوند و خارج می سایکه از کل ییبر تعداد آنها

 نیاختالف ب جادیو ا یدر حفظ جمود فکر یهنوز نقش مهم سایشود، کلدهند افزوده میمی
کنند، را محکوم می یگریهر کدام د یحیمختلف مس  یساهایکل تیکند. روحانمی یباز نیمؤمن
کنند و نه  می دییرا تأ گریکدیه نق مختلف پروتستان رَکنند، فِمی یها را نفپروتستان کها،یکاتول

 ست«ی»ادونت یسایکل تیکنند، روحانرا لعن می هوهی یشهدا ،۲کرها«یرا. »کو هاکیاتولک
 نییک از االقُُدس با کدام روحُ ستیحال معلوم ن .. خوانند. را بدآموز می ست«ی»بات  ونیروحان
 ؟!.ندکدر تماس است و به آنان الهام می ونیروحان

کوشد نشان می ت«یحیدر سراسر کتاب خود »عرفان در مس  کیعالم الهیات کاتول کپگن
همه  یحینوآوران مس  گریکالون و د بر حق است و لوتر و کیکاتول یسایدهد که چگونه کل

اند همه در جهان پراکنده  یحیصورت فرق مختلف مس ها که امروز بهآن  روانیاند و پمنحرف بوده
 از

  
  

 
 ست ین یکه مسلمان  یبرآر ادیو فر بانگ     مال مسلمان و چو مالت ببرند یرببَ ـ۱

2- Quakers, Zeugen Jehovas , Adventisten , Baptists 
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از علما و خبرگان  یاریرود و بسهم فراتر می نیاز ا یخداوند محروم و کجراهند. او حت رحمت
 اتیو خبرگان اله ونیکه از روحان 1ی برنتانودرباره یخواند و شرحرا منحرف می کیکاتول

  ی کند که کمتر کس و اذعان می انیاست، ب کیمحقق کاتول زیکه او ن ۲رل یت  ایو  سمیس یکاتول
بزرگان و خبرگان علم  نیچون ا قیو عم قیرا آنچنان دق سمیس یتاکنون توانسته است کاتول

 نیی خود مؤمنبه گفته نیی اتمام، همه یبا جسارت و گستاخ نی. با وجود ادیالهیات توجیه نما
 لندیهای خود مایها در بررسآن رایزند، زها میهر منحرف بر آنسازد و مُدانشمند را محکوم می

  ی گرید زیچ یانحراف میتعل کی: روش آنان جز سدینوکنند!! کپگن می هیبه عقل و منطق تک
چون اطالعات بیاست. »آنها فاقد  دهیگرد یمخف یکه در پوشش اصطالحات اُرتودوکس  ستین

 «.باشدمی تیحیمس  تموجودی الزمه که دُگمندبه  یو چرا
وابسته   تیچون و چرا از روحانرا به اطاعت بی  تیحیمس   تیموجود  کیکاتول  یسایتنها کل  نه

کور مان یا ایخود را در اطاعت توأم با حماقت و  تیموجود ساهایی کلهمه تیخواند که روحانمی
نشود  لیتبد یکور، به معرفت و آگاهمانیا نیکه ا یپندارند. تا زمانمی نیمولود عادت مؤمن

 .خود ادامه خواهند داد یلیطف ات یگیری و به حبهره نیمؤمن یخبراز بی ساهایکل
 

 
  

 
1- Fr. Brentano    2- G. Tyrrell 
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 یعرفان تیحیمسـ  ازدهمی فصل

مجموعه   نیاز آن است که بتوان در ا عتریوس  اریبس   یهای عرفانبینیعرفان و جهان  مبحث
موثر   اریبس   ه،یخصوص در مراحل اولبه  حیمس   نیدر د  یعرفان  دیچون د  یآن را مطرح ساخت، ول

 ریو تعاب ات ینظرتوان بهمی یعرفان تیحیمس  روانیهای پبرداشت لیواقع شده است و از تحل
توجه کرد که  دی. ابتدا باردیگمذهب مورد بحث قرار می نیبرد، به اختصار اپی نین دیاای شهیر

 کسانیشود با آنچه امروز برداشت می ت،یحیمس  لیخصوص در اوامفهوم عرفان از ابتدا و به 
 نیا تیو روحان سایتاکنون ـ کل ییو مذاهب جهان ـ از ادوار ابتدا انیی ادنبوده است. در همه

. چنانکه بارها تذکر 1بشر قرار داده است  یرستگار  یبرا  یانیو بن  یرا شرط اساس  مان«یمذاهب »ا

در  ادیصورت اعتشود و اعتقاد تا بهحاصل نمی یبا تعقل و استدالل و منطق علم مانیداده شد ا
و   فیبه ظاهر شر مانی. اما هر قدر اافتینخواهد  مانیرنگ ا ردینگ یو باطن بشر جا ریضم

همان    مانیا  یریپذبیآس  یباشد. علت اصلو قابل انحراف می  ریپذ  بیمستحسن است در واقع آس
 .بودن آن است یمنطق ریغ

 
  ن یبه مؤمن  ساهایبوده است که کل  یناتیاز تلق  ریها غآن  هیکه نظر و هدف اول  میدیبزرگ د  انیاد  یدر بررس ـ۱

 د.کردن  لیتحم
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 ایخودآگاه و  ییسایکل تیکه چگونه روحان میدید ،یس یاز زرتشت تا ع ان،یاد یدر بررس ما 
و به  مانیو ا دهیعق یاز رو یحت یرا مورد سوءاستفاده قرار داده و گاه نیمؤمن مانیناخودآگاه ا

مختلف و فرق و  انیشده است. وجود اد نیموجب انحراف مؤمن فه،یخدمت و انجام وظ  دیام
نامند و اضمحالل میکه همه خود را برحق  ـ نید کیدر  یمتنوع و متضاد ـ حت اریبس مذاهب 

شاهد انحراف   نیبهتر  مارند،شرا عبادت می  روانشانیپ  یقتل و نابود  یو گاه  یرا ضرور  گریفرق د
 یازین  ریبه چماق و شمش   یاصل منطق  کی  رفتنیپذ  یاست. برا  یمعتقدات مذهب  یریپذبیو آس

ها را کنند و آننمی یلشکرکش  هیمخالفین آن نظر هیبر عل یعلم هیک نظری روانیو پ ستین
سعادت و آرامش و کمال مردم را   د یجهان نو انیسوزانند. همه ادآتش نمی یقطعه بر روقطعه
 .شودنمی دهید یسعادت نشان نیاز ا یاز اجتماعات مذهب کیچیدر ه یاند، ولداده

 جهیایم نتمختلف به عمل آورده انیکه تاکنون درباره اد یمجمل یکه از بررسطوری به
 ئتیه اریاند و در اختو تحمیل و استثمار مردم شده قیی تحماغلب وسیله انیاد نیشود امی

  ان یو بان نیاز مصلح کی چیمسلماً هدف ه اند. دهیقدرت آنان مُبَدّل گرد میحاکمه به عامل تحک
 یاز علل اساس  یکیو تثبیت استحمار و استثمار مردم نبوده است.    بیو فر  ایر  جیترومذاهب،    نیا
است. در اغلب اجتماعات   یبدون معرفت و آگاه  مانیو ا  یموروث  نید  غیتبل  ،یخیی تارفاجعه  نیا

قرار گرفته و مسلم است   نید  انیمتول  اریمورد معامله در اخت  یصورت کاالمردم به  مانیا  ،یمذهب
 مینکبرخورد می  یآثاربه  تیحیمس   لینخواهند بود. در اوا  نیهرگز سعادت آفر  ین معتقداتیکه چن

 یموجب رستگار مانیها ابرداشت نیشود. در امی هیتوج یکامالً متفاوت  دیاز د نیها دکه در آن
 1یکویگنوست خودبه هینظر نیا روانی. پدینجات انسان خواهد انجامنخواهد شد، بلکه معرفت به

افراد را  نیتوان امعرفت است. در واقع می ای سیگنوز روانیمفهوم پبه یونانیاند که بهنام داده
نام   ۲سمیس یگنوست یاین مکاتب عرفاننامند، امروزه بهمی کری. عارف را گنوستدیعرفا نام
بینی جهان  نیتوان گفت که در ا. میندیگومی ۳سیستیپ مان یبه ا یونانیاند. در زبان گذاشته

 .قرار گرفته است سیستیدر برابر پ سیو گنوز مانیعرفان در برابر ا
 میوسیله تعلو به  ینبوده که از راه علم تجرب یتوجه کرد که مقصود از عرفان دانش  دیبا

ی اشراق وسیلهبه یو رمز یمورد نظر بوده که از درک روحان یحاصل گردد، بلکه معرفت یمکتب
شده معرفت عام به کار برده می یبرا زین یونانیدر  سی. کلمه گنوزدیآدست میبه ینگرو درون

 و

  
  

 
1- Gnosticoi   2- Genosticism (Gnostizismus)   3- Pistis 
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اند به کار برده  اریرا بس   سیکلمه گنوز  ق،یعهد عت  ات یدر ادب  اند. دهیناممی  1ستمیرا اپ  یفلسف  دانش

: »من به دیگویهوه می ا،یشده است. به عنوان مثال در هوشدرک می یو از آن معرفت اله
 فترا معر ییدانا نیا قیعهد عت ری(. در تفاس۶/۶) از«ینظر دارم نه به آتش ن (معرفت) سیگنوز

گم و  فد  کیهت  همین جمختلف و متنوع بوده و به  اریبس   یاند. مکاتب عرفانکرده  هیتوج  ۲به خدا
معتقد بود که در  فانیوسیمکاتب قرار داد. اپ نیهمه ای هیتوان پامشخص را نمی دیاصول عقا

 نیوجود داشته است. هرچند ممکن است ا یاز شصت فرقه عرفان شیزمان او )قرن چهارم( ب
 دانشِ  یمعرفت و نوع ای سیهایی است که گنوزد برداشتدُ عَا ُمعَرّف َتباشد، امّ یگزارش افراط 

آن دوران   یهای عرفانفرقه دیاند. اصول عقادادهقرار می یرستگار هیرا پا یاَسراری و روحان
 :دو بخش مشخص بوده اند یدارا

 ی.و فلسف یریاساط  یکل یمبان ـ۱
 .گرددشخص عارف مربوط می تیکه به هو یفکر جیو نتا یـ اصول روحان۲

  ز ین کیلو سمبُ یبه شعائر و آداب و رسوم رمز شیمکاتب کم و ب نیاز ا یاریدر بس  البته
که به  یریاساط  یداشته است. مبان یو فرع یصورت جانب شهیهم قتیشده که در حقمی هیتک
  ی رو  ۳کیو کوسم  یاله  یکه در فضا  یشود، تحوالت ی خدا با عالم مربوط میخلقت و رابطه  لّکُ

. چنانکه از موضوعات آن ..است افتهیتحقق  یتحوالت در جهان ماد نیکه از ا یجیداده و نتا
فلسفه و  ریخصوص تأثاست که بنا به عادت آن زمان و به یمهُّوَو َت یلیتخ ات یفرض داست،یپ

 ایاند. آها متوسل شدهبه آن شیمنطقه کم و ب نیا شمندانیی اندهمه ونان،ی یریمذاهب اساط 
 ایاند ها همراه بودهبا آن هیاول تیحیدر منطقه رشد مس  یعرفان باز آغاز ظهور مکات  یمبان نیا

. ستین  یقابل بررس  یخیای است که متأسفانه به علت نقص شدید شواهد و مدارک تارنه، مسئله
از  یکیکه اند تا جاییقائل شده تیاهم اریبس  یمبان نیا یبرا یعرفان تیحیمکاتب مس  نیمحقق

. ۵شماردمی یمعنبی ریاساط  نیعرفان را بدون ا ۴وناسی هانسرشته، نیا دیاسات  نیمشهورتر
  یجهیمتأسفانه نت

 
 مبحث حدود دانش و معرفت(.  epistemology) epistemeـ ۱
 مراجعه شود.  هودی ن یدر د یقیبه کتاب تحق Epignosin theou  ـ۲
 زینظام است. عالم ن یبه معنcosmos ی ونانیو مربوط به کل عالم. در زبان  یهانیک یمعنبه Cosmic  ـ۳

 .نظام است یدارا
4- Hans Jonas 

گرفتار جهل و خلقت خطا و  یسقوط کرده، بدون خالق یبدون خدا سمیسیگنوست کی: »سدینومی وناسی ـ۵
  ی بدون خود رستگار ،یهانیک  ی و رستگار کی جهان، اسارت کوسم نی و ناآشنا در ا بیبدون روح غر مون،ینام

 .کندنمی قیتطب  یبا مشخصات واقع یاله یعرفان بدون تراژد کی طور خالصه خداوندگار و به 
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 حیمس  نیو د یونانیافکنده مولود مذاهب  هیبر افکار مردم غرب سا اًدیکه شد یپرستاسطوره 
همراه   سیوزنگ  با  شهیهم  ریاساط   نیادعا کرد که ا  نیقیطور  توان بهنظر من نه تنها نمیاست. به
نبوده  یمتک یکنون ریشد در آغاز به اساط  لیتحل شتریکه پ یلیبه دال زین تیحیمس  یبوده، حت

عرفا را مشخص   یفکر  تیوجه هوهیچها بهاسطوره  نیکه وجود ا  میابیدرمی  می. اگر دقت کنتاس
 .آنان بوده است یو اعتقاد یمشخصات فکر هیتوج یبرا یلیبلکه فقط وسا ،گردهنمی

 یعرفان ات ینظر الًرا در نظر گرفت. او یدو نکته اساس دیبا یحیعرفان مس  هیتوج یبرا
 و اصوالً کلمه  ستیگزارش شده، ن  سایکل  هیو توسط پدران اول  تیحیمحدود به آنچه در ظهور مس 

 روانیاز پ یاریبس  یقرار داد. حت یافکار عرفان صیتشخ یتوان مبنامعرفت را نمی ای سیگنوز
ـ که  سایاند، بلکه پدران کلگفتهنمی یکویگنوست به خود تیحیمس  هیقرون اول یعرفان قِرَفِ

 شهیکه چون یوناس ر یسندگانینو ایاند ـ و راندهچوب می کیرا با  نیی مخالفمعموالً همه
ت اند. ثانیاً امروز به اثبااطالق کرده کریها گنوستاند، به آنقرار داده صیتشخ یمبنا را یریاساط 

شرق جستجو کرد و شواهد  یمذهب یدر فضا یستیغرب را با یافکار عرفان شهیکه ر دهیرس
  انیشود در اد  بیترک  تیحیاز آنکه با مس   شیها پمدت   یقالب فکر  نیسازد که اموجود مسلم می

: سدینوسازد و میرا مطرح می یمعقول هینظر 1گرگوربوده است. مک گرفته شکل یشرق

 نیم، ا ۱۷۰۵از آنکه در سال  شیبودند، قرنها پ ۲ستیاپانته یاریگونه که فالسفه بس »همان
در هند و مصر   یباستان  یحکما  اًکشف و به کار برده شود و مسلم  ۳وسیله جون توالنداصطالح به

گونه اند، همینبوده  ۵رد، تئوزوفرا به کار بَ  ۴یکلمه تئوزوف  یآنکه کس   از  شیهزاران سال پ  ونان،یو  
در   انیحیاز مس  ی فرقه خاص یکلمه برا نیاز آنکه ا شیاند پعارف بوده نیاز متفکر یاریبس  زین

 «. به کار برده شود یالدیقرن دوم م
بینی جهان  رندیترسند بپذمی یحیمس  نی: »اغلب محققسدینومی نیگرگور همچنمک

 تیصورت به فرد نیکه در ا نندکفکر می رایسابقه داشته است، ز زین تیحیاز مس  شیپ ،یعرفان
 افتی  انیی اددر همه  مانهیو حک  یکه عناصر عرفان  یآن لطمه وارد خواهد شد، در حال  یگانگیو  

  

 
 .سی کتاب گنوز سندهینو Mac Gregor ـ۱
 از عالم است.   شی خدا ب یدر خداست، ول زیوحدت وجود که معتقد است همه چ ای  Pantheismـ۲
در کار آن   گرید یم را خلق کرد، ولداشت »خدا عالَ  deismکه مَشرَب  یرلندیا سندهینو John Toland ـ۳

 ید«.نمادخالت نمی 
 . یبالواسطه و حکمت الهعلم  Theosophy ـ۴
 ی.اله میحک Theosoph ـ۵
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به اَعمال رسوالن، شمعون   هیبا تک  سایدهد. خبرگان کلمی  لیرا تشک  نیشود و عامل خالقه دیم
 «.است یعلم یهیتصور بدون پا نیشمرند که امی یعرفان تیحیغ )جادوگر( را پدر مس مُ

 نیا راًیخصوص اخو به نندکجستجو می هودی نیعرفان را در دی شهیر نیاز محقق یاریبس 
که عرفان  دید میهای عرفان خواهشهیر هیکه با توج یاست. در حال افتهیطرفدار  ارینظر بس 

عشق   یکه بر مبنا  یبا عرفان واقع  یار و جبّار دارد به کلهّق  یکه از خدا  یبه علت تصور  یهودی
ـ  گرید انیهم خود از اد قیاست تفاوت داشته و حکمت عهد عت یو شوق و کشش روحان

عرفان در ی شهیمعتقد است: نه تنها ر وناسیاست. هانس  دهیـ متأثر گرد یخصوص زرتشتبه
های هیعرفان با پا  گریبوده، به عبارت د  تیهودی  هیعل  یانیبینی طغجهان  نیکه ا  ستین  هودی  نید

از آنکه رساله  شیو پ هودی نیرا مستقل از د یاست. ما اثر افکار عرفان دهیتوأم گرد هود یضد 
از آن، گاتاها  شیپ کهزارهیو در حدود  مینیبمی شادهایدر اوپان رد،یشکل گ مانیحکمت سل

مُعَرّفی  قت یراه راست و حق روانیرا پ انیو دانا 1نهاد  ک یمعرفت و دانش ن هیرا بر پا یرستگار

قرار داد و خداوند   وستن،یبه خدا پ  ایشدن    ییبه حق و اهورا  ولرا شرط وص  یانسان  لیکرد و فضا
 .است نشیتوأم با ب ییزرتشت دانا امی. خرد در پ ۲خواند یورا منبع خرد مین

که   مییرا جستجو نما  یاصول  دیبا  میکن  یابیشهیر  یبه درست  یدر افکار عرفان  میما بخواه  اگر
برجسته شرق و  یافکار عرفا ت،یحیمس  ی ظاهر شده در فضا یکیمکاتب گنوست ،یمذاهب شرق

 یبه جستجو دیرا به هم مربوط سازد. با رانیخصوص او اسالم و به هودی انیاد یغرب در فضا
مکاتب  لون،یامثال ف یان یهودیهند، افکار  یشادهایزرتشت، اوپان یگاتاها که پرداخت  یپل

 ،یعربابن ،یجام ،یسهرورد ،یالچون غزّ ینیمتفکر ات ینظر ان،ینو افالطون ت،یحیمس  سیگنوز
که  یریاساط  یصورت مبانپل را به نی. ا۳حافظ...را به هم متصل کند ،یبلخ یمولو نیالدجالل 

  چارچوب  کیصورت  توان در نظر گرفت. آنچه را بهمسلماً نمی  دیگرد  طرحم  تیحیدر قرن دوم مس 

 
)هات    ندیگزرا برمی   یاست که راست  کی دارنده خرد ن  یمعنو »هوداوانگهو« به  کی دانش ن  یمعنودا« به ـ »ه۱
خود    یدانش به خود  گری( و در برابر آن »دوژداوانگهو« بددانش و نابخرد بدخواه آمده است. به عبارت د۳/۳۰

 است.    سالمتموجب  دیگرا یکیکه به ن ینشیو ب ییبلکه دانا ست،یرستگارساز ن
درباره معرفت    از نظر زرتشت  یآگاه  ی بازگو شده است. برا  قیحقا  نی ا  ۴۵و    ۳۱،    ۴۳و    ۳۰ـ در سراسر هات  ۲

های عرفان در  شه ی. درباره ردیزرتشت، کتاب عرفان را مورد مطالعه قرار ده امیارتباط عرفان و پ یو چگونگ
 اند. کرده  منتشر  یرودلف مقاالت  ن،یاشت تسنیگرن، ر دنیو  ان،یرانیا نید
سخن   م،ی را در نظر داشته باش تیحیقرون اول مس یکیو مکاتب گنوست سگنوزی همان عرفان از اگر البته ۔۳

  م یریدر نظر بگ  یهای باستانشه یر  یدارا  یجهان  یجنبش فکر  کیاگر عرفان را    یجا است، ولامثال یوناس به 
 .است یانتخاب نادرست  یریقراردادن بخش اساط هیپا
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 یاست: در همه مکاتب عرفان نیداد چن یمکاتب جا نیتوان در امناسب می شیکم و ب یفکر 
در برابر زاهد قرار  وستهیاست. عارف پ یمعرفت و درک باطن ،یاخرو ای یویدن یراه رستگار

ها عرفان نظر ندارند. بلکه آن مانیتصور کرد که عرفا به ا دی. نبامانیو عرفان در برابر ا ردیگمی
اما از  ،یقی. معرفت حق1کنندمی یرا نف یو شعائر یدیکور و تقل نیقیشمارند و می مانیا هیارا پ

کردن موجب  هیتک یو با اشراق توأم است. فقط به دانش ماد ردیگچشمه میدل و روح سر
را  یدانش نینباشد. چن نیبه حال انسان است که شرآفر دیمف ینخواهد شد. معرفت یرستگار

  یکند. با درون نگر کی معرفت آن است که انسان را به خدا نزد نیتری. عالامندنمی کیمعرفت ن
در او حل شد و با او وحدت و اتفاق   افت،یشد، به او معرفت    کیتوان به خدا نزدمی  یو خودشناس

که با آن است. هنگامی یهماهنگ جادیحاصل کرد. معرفت به خداوند توأم با درک نظام عالم و ا
معرفت او را  نیخواهد برد و ا ینظام هماهنگ شد به هدف خلقت و انسان پ نیدرون انسان با ا

 . .خواهد کرد تیهدا یرستگاربه کمال و 
روح است و بدن    ،یشده است. مَُعرّف عنصر معنو  لیتشک  یو معنو  یاز دو عنصر ماد  انسان

 زیاند روح و بدن ندر برابر هم قرار گرفته یو معنو یگونه که جهان مادآن. همان  یقالب ماد
روح که متعلق به جهان  ،یناهماهنگ کیی جهیمتضاد باهمند. منشاء روح خدا است و در نت

شده است. عارف  رینزول نموده و در قالب بدن اس یاست، به عالم ماد یاله یو فضا یروحان
با خداوند، بازگردد. معرفت   شیآزاد کند تا بتواند به مبدأ و اصل خو  یروح را از قالب ماد  وشدکمی
جهان است، به  یو جوهر یاصل هی. روح که در نظر عرفا ما۲شودروح حاصل می یط برافق

آن   یکه زبان فلسف یونانی. در زبان ردیگهای مختلف میو نامها ت های مختلف، صورتیموقع
روآح و در   ی. در زبان عبر۳دادندمی ایهای پنوما، نوس، لوگوس و سوفدوران بود به روح نام 

 نی. در زبان الت ۴شدمی دهی)گوهر( است، نام دیکه همان مروار تهینفشه )نفس( و مرگن یسور
م، جان،  دَ ش،یخوشتنین، خومَ یگرفتند و در فارسمی کاررا به  ۵توسیسنسوس، اسپر ما،یآن

 .روان، روح، گوهر )جوهر( و در گاتاها »اوروان« که همان روان است
دهنده خوب  زیصورت عامل تمبار ما به مفهوم روح به نیاول یجهان برا یمذهب ات یادب در

 اوروان که  ی. اصوالً کلمهمیکنزرتشت برخورد می  یدر گاتاها  نش،یو جوهر آفر  یو بد و روح کل

  

 
 .. ردندگاز مراد... می دیمر دیو شعائر اَسراری و تقل یبازاز آنان گرفتار فرقه یاریکه بس  میبگذر ـ۱
 .دندیناممی  ،یروحان ا ی کریخود را پنومات تیحی در ظهور مس یمکاتب عرفان  روانیپ  زین لیهمین دلـ به ۲

3- Pneuma , Nous , Logos , Sophia   4- Ruah , Nefesche, Marganita 

 .باشدمی  توسیروح انسان، پنوما و اسپر  یبرا  ی غرب، اصطالح اصل  ات یدر ادب   Spritus , Sensus Animaـ۵
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 ی»ور« به معنی شهیاست، از ر دهیبه روان مُبَدّل گرد یگاتاها به کار رفته و در زبان پارس در
آن در  تیروح و قابل تیمُعَّرف ماه نش،یرابطه روان و گز نیگرفته شده است )هم دنیبرگز

انسان و   تیدهنده هو  لیتشک  یرویاز پنج ن  یکیمتأخر هنوز    یانتخاب راه است(. روان در اوستا
 ای یل انسانثُ مُعَرّف مُ زی» گئوش اوروان«، ن ای نشیباشد. روان آفرمی صیو تشخ زیعامل تم

)دانش   ییو معرفت اشا  ییبار به دانا  نیاول  یدر گاتاها ما برا  نیاست. همچن  یطور کلروح بشر به
خدا را   یو حت مینکبرخورد می یکسب سعادت و رستگار لهیو رستگارساز( به عنوان وس کین

به شوند و نادانان به انتخاب راه راست موفق می انی. فقط دانا1مینیببزرگ دانا، می ای»مزدا« 

 ییوجود خدا  اعتقاد به  ،یی مکاتب عرفانبرجسته  اریمشخصه بس   کیشد...    خواهند  انحراف دچار
او از خشم و  ییایباشد. دامن کبراست که تجسم عشق و رحمت و کمال و جمال مطلق می

بار در  نیاول زین ییخدا نیاست. چن گانهیب یو شر و بد یو با زشت یرغضب، انتقام و خشونت بَ
 .است دهیمنتقل گرد گرید انیبه اد انیرانیا نیاز د دیشود و اصوالً توحگاتاها ارائه می

قم، نتَهولناک و خشمناک، مُ یصورت خدابه انیلیاسرائ هوهیچون هنوز اثر  هودی نید در
اند به دهیبه عرفان گرو هودی نید یکه در فضا ییو آنها یحیمس  یاست، عرفا یجبّار... باق

آن  یس یاست که ع ییو همان خدا کانیـ که پدر ن یاعل یاند. خدادو خدا باورمند شده رشیپذ
 یماد یایخالق دن دیاوست، نبا زیلوگوس و پسر عز حیکه مس  ییداده ـ خدا شارت را در انجیل ب

به  یرفانع تیحیمس  روانیشود. پمُعَرّفی می هوهیباشد. در تورات، خالق جهان  یپر از شر و زشت
صورت سازنده به هوهیکه  رندیگمی جهیکه درباره خدا دارند، نت یو برداشت نشیاتکاء کتاب آفر

 یاعل یبود ـ خود مخلوق خدا دهیمطرح گرد ونانیکه در فلسفه  ۲ورگیی دم نهما ایجهان ـ 
 اتینظر  ح،یخلق عالم و ظهور مس   یو چگونگ  یاعل  یم و خداسازنده عالَ  تیاست. در مورد شخص

 یعرفان  تیحیطور عام و مس به  یگردد. چون مکاتب عرفانمطرح می  یعرفان  تیحیدر مس   یمختلف
توان به ها میافکار و ارتباط آن نیهای اشهیمتنوع است، فقط با مطالعه ر اریطور خاص، بس به

  . ۳ردمکاتب قضاوت ک نیدرباره ا یدرست

 
وجود آمده است و  مکتب به نیکه درا یزرتشت و اثر سازنده آن در عرفان و تحوالت نیاطالع از د یبرا ـ۱

است، از کتاب   افتهیتکامل  رانیو عرفان آنگونه که در ا یغرب نیهای محقق فرق مفهوم عرفان در برداشت 
 .گرفتتوان بهرهزرتشت و کتاب عرفان، می 

 ور.  شهیپ ای Demiurg ـ۲
  ام یپ یاند به روح واقعمطالعه کرده  تیحیی مسکه درباره  ینیاغلب محقق ییعدم آشنا ل یمتأسفانه به دلـ ۳

  ی و رشد و تکامل آن و در بعض   رانیدر ا  یآگاه بودن از افکار عرفانآن، نا   یمتأخر به جا  یزرتشت و طرح اوستا
قرار نگرفته است.  لیو تحل  هیمورد تجز یستگیشرق، عرفان به شا عرفان با روح  یآشنا بودن اصولاز موارد نا 

 .روشن گردد یشرق  انیمشروح، رابطه عرفان و اد یبررس  کی یط شده یدر کتاب عرفان سع
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 هیکه در قرون اول یحیمس  شمندیچند اند ات یفصل فقط به طور اختصار به نظر نیا در 
را در   یعرفان  تیحیکه اثر مس   یحیمس   سندهینو  نیمتریکنم. به نظر من قداشاره میاند  ستهیزمی

 میحال پاولوس به افکار او اشاره کرددر شرح  شتریپاولوس است. پ  مینکهای او مشاهده مینوشته
 عرفانی یدکه مُعَرّف د شیهااو و اشارات نامه ات ینظربه ونیمارک دیشد یکه وابستگ میدیو د

عرفان از زبان پاولوس..   ینف  یبرا  سایکل  دیصرار شدخصوص اِو به  (آن دوران  ریالبته به تعب)است  
داشته   یتقریباً عرفان  یباور  زیزمان آشنا بوده و خود ناز آن است که پاولوس به عرفان آن    یحاک
 شتریب یحیهای مس بوده و اتفاقاً نفوذ کالم و تسلط او بر توده یتکمُ انهیعرفان عام کیبه  و، ا

عارف و  یساده بودن و سخن گفتن به زبان مردم است. اگر پاولوس فیلسوف نیهم لیبه دل
به اتفاق   بیقر تیکه اکثرـ را  یحیهای مس ئت هی در نفوذ شانس کمتر  بوددانشمند  یمتفکر

 .دادند ـ داشتمی لیتشک یها را مردم عادآن
پندارند می هیانطاک یو به احتمال قو هیسور یالدیرا در قرن اول م یعرفان تیحیمس  مرکز

از   یگروه  هیزنند که در سوردانند. حدس میمی  یمکتب سور  نیمتأثر از ا  زیو افکار پاولوس را ن
  ادنددمی   تیآشنا بوده و به اثر حکمت )سوفیا( و عقل اهم  ونانیکه با فرهنگ و فلسفه    انیحیمس 

اند. بوده  یعرفان  تیحیگذاران مس ها اشاره شدهـ  پایهویون به آنعنَمَ  ای  یکوینام پنومات به  یـ و گاه
ویون جز عنَمَ نیرا نابود کرد از ا یعرفان تیحیکه قدرت گرفت همه آثار مس هنگامی سایچون کل
 خوردچند رساله برمصر کشف شده به یکه در ناگ حماد یجا نمانده است. از آثاربه ینام اثر

مفصل پاولوس   انات یدهند. در بنسبت می  هیاول  یهمین گروه عرفاها را بهاز آن  یکه برخ  مینکمی
او را  یکه وابستگ  افتی یتوان شواهد و اشارات فراوانمی  انینامه اول قرنت  در فصول دوم و سومِ

ـ اشاره  کرهایهمان پنومات ایـ  یاو صریحاً به اشخاص روحان هددارائه می ونیونَعبه مکتب مَ 
افراد قادرند قضاوت   نیو ا  ندکمی  انیب  یافراد روحان  یرا برا  یروحان  می: »تعالسدینوو می  ندکمی

 دگانیکه برگز ی. روحدیروح خدا را درک نما میتواند تعالنمی ستین یکنند. آنکه معنو حیصح
وده فرم تیرا که او عنا ییایبلکه از خداست، تا عطا ست،یاند متعلق به این جهان ندست آوردهبه

 نیا یشود، که چون حکمروامی افتیها نامه نیدر ا زین یگری(. اشارات د۱۲/۳ـ ۱۶بشناسند« )
مطرح شده ـ مُعَّرف  شتری ـ که پ گریارزش عشق .... و نکات د ،یروحان حی(، مس سیجهان )ابل

 .پاولوس با عرفان آن دوران است ییآشنا
با  یات یو نظر یخیتار تیهو یاست که دارا هیاول تیحیداران مس از مکتب یکی ونیمارک

شمرند، نمی یحیمس  یرا در شمار عرفا ونیمارک نیاز محقق یاست. برخ یعرفانبهشِهای هیما
را در افکار او به وضوح  یعرفان تیحیآثار معتقدات مس  میهای او توجه کناگر به برداشت یول

 درک
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کرد کامالً   یگذارآن پایه  یبا کانن خاص برا  ییسایکه او معتقد بود و کل  یتیحی. البته مس میکنیم
ی هم اشاره شد، همه  شتریگونه که پهمان  یکرد ولتطبیق نمی  1...دسیلیباس  ای  نوسیبا افکار والنت

 ۳پونتوس  هیحدر نا  ۲نوپهیاهل بندر س  یرا بازرگان  ونیکردند. مارکفکر نمی  کسانی  شمندانیاند  نیا
بوده، او در حدود سال   یهای تجارت یدانند که مالک کشتمی اهیس یایو در کنار در ریصغ یایآس

رشد کرده بود و در   یحیخانواده مس  ک یدر  ونی. مارک۴به روم مهاجرت کرده است یالدیم ۱۳۵
  تیجمع نآ میاز ثروت خود را تقد یادیشهر وارد شد و مقدار ز نیا انیحیبه مجمع مس زیروم ن
 .خواندبوده، می کرهایکه از گنوستای هیسور ۵را شاگرد کردون ونیمارک وس،یرنایکرد. ا

از آن   یالدیم ۱۴۴در سال  ئت یبا سران ه دهیبه علت اختالف عق یپس از مدت  ونیمارک
 ونیشد مارک انیب شتریپردازد. چنانکه پمجمع می کی لیشود و خود به تشکمجمع خارج می

 ینامه پاولوس مبنا انجیل لوقا و ده بیو ترک حیوجود آورد و با تصحرا به تیحیکانن مس  نیاول
 ونیفوت کرده است. مارک  ی الدیم  ۱۶۰در حدود    ونیکرد. مارک  میمکتب خود تنظ  یبرا  یمشخص

 نیو از مؤمن  یس یفر  هودیِیپاولوس ـ که خود    د یالهام گرفته است. مخالفت شد  اریاز پاولوس بس 
و طرد کتاب  یرا در نف ونیو شعائر یهود، مارک عتیرفت ـ با شرقوم به شمار می نیا هادزُ و

نموده او را   قیتحق ونیی مارکدون که درباره مزیکرد. ج تیو تثب قیتشو انیهودیمقدس 
تمام   ستینیپاول  نیمهمتر  یاریکه بس   تیحیمس   هیپاولوس( قرون اول  روی)پ  ستینیپاول  نی»بزرگتر

بوده که  یتزیپاولوس آنت یفکر ستمیس دی: کلسدینوو می ندکاند« مُعَّرفی میدهیاعصارش نام
تز را مستقیماً از پاولوس کسب کرد، یآنت نیا ونیو مارک دهیبرگز یلیو الهام انج عتیشر نیاو ب
 یاز سو عتیو شر کسویاز  مانیو ا دهیعق نیکه پاولوس تضاد ب ستین دیگونه تردهیچ یجا
 حی( آن را تصر۶/۳) انیخصوص در نامه دوم قرنتکرده و به انیب مختلفرا در مراحل  گرید

 هینظر نیرا بر هم انیهودی یخدا یو حت عتیبا تورات و شر ی. مارکیون مخالفت اساس۶کندمی
 .بنا کرده است
ناشناخته است که از آن در   انیهودی ینو و برا ییخدا ل،یانج یمعتقد بود که خدا مارکیون

. عشق ستین  یدر او اثر  نهیخدا همه عشق و رحمت است و از خشم و ک  نی. استین  یتورات نام
  و

 
 .ردیگقرار می یمورد بررس ندهیدر صفحات آ Basilidos و  Valentinus اتیافکار و نظر ـ۱

2- Sinope    3- Pontus 

منطقه رشد   نیدر ا  شتریب  یهودیریغ  تیحیبود و اصوالً مس  ریصغ  یا یاز آس  زیپاولوس ن  میدیطوری که دـ به ۴
خارج   یزرتشت نیاز مراکز مهم د یکیبود ـ  ریصغ ی ایـ که همان آس هی فراموش کرد که کاپادوک دیکرد. نبا

    .رفته استبه شمار می  رانیاز ا
5- Kerdon 

 ...بخشدمی   اتیکشاند اما روح خدا حنوشته شده، انسان را به مرگ می عتیشر ـ۶
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است نه زنگ خطر و  یبشارت رستگار کی لیبرتر از عدالت اوست. مژده انج یخدا حت رحمت 
که او را چون    هودی  عتیو شر  یمژده است که انسان از دستورات شعائر  نیوسیله ااعالم عذاب. به

و   شیای است و خلقت انسان، زاو مسخره  فیشود. جهان، سوراخ کثبنده و برده ساخته، آزاد می
منبع عشق   یرا خداجهان    نی(. ایـ تراژد  یآور  است )کمدو رقت  یکمد  یش ینما  ز،ین  وا  شیرو

تورات به  امیو پ لیاست. مژده انج یتورات خالق جهان ماد یو رحمت خلق نکرده، بلکه خدا
ظالم و پر از شهوت است که   ر،یگرحم، سنگدل و سختبی  قیعهد عت  یمتفاوت است. خدا  یکل

 ینظرگیری و تنگکند. او پر از تعصب، غضب، خردهبا چشم در برابر چشم... قصاص را حکم می
او در  یتضادها و تناقضات و تزلزلها نیاست. ا ی... است و عدالت او فقط ظاهرتیو محدود

همه را   دیاست و با دیها قابل تردآن  همین جهت اغلبِشود و بهمی دهید زین شیاخالق نیقوان
جو شرارت   شیهای خود ناراست و در اعمال خوو در وعده  نگهاتورات محرک ج  ی طرد کرد. خدا

انسان به  کیصورت را به حیعشق و رحمت، مس  یدشمن انجیل است. خدا نیاست. او بزرگتر
  انیهودی یرا با مکاشفه به مردم بشناساند و آنان را از یهوه، خدا یقیحق ی جهان فرستاد تا خدا

ها و ی نبیوسیلهکالم خود را به هوهیمصلوب ساختند. و  داو را نشناختن انیهودی یآزاد سازد ول
کار  نیا یشکند. براخدا درهم می نیکتاب مقدس، قدرت ا یکند. با نفاعالم می عتیشر

شود و مردگان را شود او پس از مرگ به عالم مردگان )هادس( وارد میمسیح ظاهر میعیسی
بدن، ورود او به   نیفقط در ا رایبود، ز 1حبَشَ کیبه خود گرفت فقط  حیکه مس  یکند. بدنآزاد می

 .بدن مصلوب ساختند نیشد. او را در امی سریجهان زشت م
 نیها را رسوالن دروغکه پاولوس آن  یدرک نکردند و افراد  هم  ونیرا حوار  حیمس   یواقع  امیپ

 انیحیآثار مس  گریهای پاولوس و دو نامه لیاناج فیخود را جا زدند و به تحر سایدر کل ده،ینام
ح یمس   یرا به این توطئه آشنا سازد. پاولوس تنها شاگرد واقع  انیحیاوست که مس   فهیپرداختند. وظ 

 فیو تحر جعل  ونیهای حوارنامه  یکرده، حت  فیتحر زیاو را ن  تیشخص یحت  تیاست که روحان
 نیدر هم یول ند،کمی قیتطب تیای با واقعشده است و اصالت ندارد، فقط انجیل لوقا تا اندازه

همین جهت، فقط انجیل لوقا و ده نامه پاولوس به  ونیود. مارکشآثار توطئه مشاهده می  زین  لیانج
 ونیکه مارکای قهخواند. فرمی یس یع یها را تعلیمات واقعو آن  هددکانن خود قرار می هیرا پا

زن و مرد و  یشهوان یکیاو ازدواج و نزد روانیپ نی. در بافتی یادیگذاشت طرفداران ز هیپا
 از زیشد. پرهمی غیتبل تیهبانرُنوع  کیشراب مجاز نبود و  دنیخوردن گوشت و نوش

  

 
 .ی الیصورت خ یمعنو به  Phantasmaـ۱
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جالب آن است که او نه    ارینکته بس   ونیمارک  ت ی. در شخصدیگردمی  زیتجو  زیو شعائر ن  فات یتشر
دست  یقیبا مکاشفه به حقا ایشود و که به او الهام می یدانست و نه رهبرخود را رسول می

 تیحیمس   تیکند آنچه را روحانمی  یدانست که سعقد مینَحح و مُصَمُ  کیبلکه او خود را    ابد،یمی
او فقط   گریصورت اول در آورد. به عبارت دکند و به  میکرده و منحرف ساخته، مجدداً ترم  ب خرا

 .کننده استاصالح کی
 نیکه در ا قیموافق عهد عت دیبه علت مَشَرب و د یشناخت، ولرا می یمت لیانج ونیمارک

ها را آن ینداشته و حت یهای پاستورال اطالعبه کار رفته، آن را مردود ساخت. او از نامه لیانج
 لیجاند. در انشده فیها پس از او تألنامه نیرساند که امی نیمورد انتقاد هم قرار نداده است و ا

انجیل  هیمورد شب نیو در ا ستیاش ننامهاو و شجره دیتعم ،یس یاز تولد ع یاثر ونیمارک یلوقا
او اسقف،  یسایبود در کل یکننده قابلو متشکل ریبا استعداد و مد اریمرقس است. مارکیون بس 

توانستند می  زیزنان ن  ،یکنون  یسایو برخالف کل  ردندکمی  فهیانجام وظ   اکونهایها و دپرسبوتروس
 یینو(، جدا شی)تحول و زادی در خلقت جد ونیاز نظر مارک رایز ابند،یدست  یبه مقام رهبر

ای بود و رساله یقابل سندهینو نیهمچن ونیدهد. مارکخود را از دست می تیها اهمجنس
تورات  یو خدا دیو عهد جد قیعهد عت نیب یتزهایرساله آنت نیتزها«، در اینوشت به نام »آنت

و در برابر آن اگر  ۲۴/۲۱مثال قصاص در کتاب خروج  یبود )برا دهیانجیل مطرح گرد یو خدا
 نیاز ب سایچون توسط کل ی، ول(۲۹/۶. لوقا ..را ارائه ده گریزد گونه د یلیبه گونه تو[ س] یکس 

... گنسیورا  وس،یرنایا  ان،یو فقط از اشارات ترتول  ستیاز آن در دست ن  یگونه اثربرده شده، هیچ
 .رفتیتوان وجود آن را پذمی

قرار گرفت. تضاد   یحیمس  ت یروحان دی او مورد مخالفت شد یسایو کل ونیمارکمکتب 
ی  جبهه، بقا ک یوجود  رایناپذیر بود، زاجتناب  یحیهای مس ئت یمارکیون و رهبران ه الت یتشک

خود )نه  روانیهمه پ یکه برا یاضتیو تجرد و ر ونیکرد. روش مارکمی دیرا تهد گرید جبهه
جالب نبود،   ادیتوده مردم ز یرا که انتخاب کرد، برا یفقط رهبران( در نظر گرفت و اصول فکر

 رفتهیمردم پذ  تیقابل توسعه و گسترش است که از طرف اکثر  یام مذهبساخته  خاطرنشان  بارها
 یه انحطاط و نابودخصوص پس از کسب قدرت، ببه کیکاتول یسایامان کلشود. مبارزه بی

نه باب طبع  یی مکاتب عرفانکه همه ونی. اصوالً نه فقط افکار مارکدیمارکیون انجام یسایکل
به جا  ونیمارک یسایاز کل یهمین جهت اثرآنان است، به یقابل هضم برا همردم و ن ریتوده کث

 .نماند
کارپ طوری که پولی نمودند بهمجسم می  طانیرا چون غول و ش  ونیمارک  سا،یکل  هیاول  پدران

 یسای. هرچند کلدندی»دهان الحاد« نام  انیترتول  طان«،ی»بوق ش  وسیرنایا  طان«،یاو را »فرزند ش
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اصرار به متهم ساختن او، از قدرت   نیهم  ی و مُرتدین لقب داد، ول  نیرا پدر منحرف  ونیمارک  ه،یاول 
عالم   نیبزرگتر  گنسیکه اورتا جایی  ندکمی  تیرحمت حکا  یعشق و خدا  حِیمس   رویپ  نیو نفوذ ا

 لبه او نام »غو گنسیاستاد اور ،یو کلمنس اسکندران دینام نیآتش  یآن ادوار او را روح ات یاله
نام به یحیمس  یمشهور مکتب عرفان انیاز بان یکی ونیزمان با مارکداد. تقریباً هم شه«یاند
او را  تیو محل فعال انیعصر امپراتور هادررا هم دسیلیکرده است. باسمی تیفعال دسیلیباس

 ابلاند )قگزارش داده  یاهیانطاک  1او را شاگرد مناندر  سایم( پدران کل  ۱۶۱ـ۱۱۷)  اننددمی  هیاسکندر

کتاب بوده  ۲۴دانسته که شامل  ۲ریتفس  کیو  لیانج کیاو را مؤلف  گنسی(. اورستین دییتأ
و  وسیرنای. گزارش استیدر دست ن یاثرچیاو ه مات یو تعل دسیلیباس ات یاست. از نظر

توان کند. آنچه از شاگردان او گزارش شده را نمیمورد با هم تطبیق نمی نیدر ا زین پولوتوسیه
 .استاد منطبق دانست ات یبا نظر

کند، می  هیدرک تک  ای  ۳سیآن به نوئز  یبه جا  یبرد، ولرا به کار نمی  سینام گنوز  دسیلیباس
حاصل   «یآزاد بنا نشده، بلکه به وسیله »انتخاب مافوق جهان  میکه بر استدالل و تصم  یدرک  یول

 یگاندیشوند که برگزمی  دهیروحیون نام  ای  کریباشند پنومات درک می  نیا  یها که داراگردد. آنمی
و وجود، پدر متولد نشده  ی. مافوق هستگانهیعالم ب نیو با ا ی مافوق جهان عتیهستند با طب

)عقل( ـ  ۴عبارتند از: نوس بیرسد که به ترت به ظهور می یاتیاعلى( وجود دارد. از او تجل ی)خدا
(. روی)ن  ۷سینامی)حکمت(، د  ۶)فراست(، سوفیا  ۵سیاست ـ لوگوس )کالم(، فرونز  حیکه همان مس 

 یتجل  یگریفرشتگان د  زیها نکه از آن   ندیآوجود میو فرشتگان به  ۸آرخونها  سینامیسوفیا و د  زا
 ابدیادامه می  ات یتجل  نیمخصوص به خود است. ا  یفلک  یمجموعه دارا نیاز ا  کیکنند. هر  می
و انسان  یماد یایگروه فرشتگان، دن نیاست. آخر ۹ائون ای یفلک که مُعَرّف سال جهان ۳۶۵تا 

 .شودمی دهینام ۱۰تورات است که آبراساکس یخدا هوهیآنان همان  سیکنند. رئرا خلق می
 ی( معکوس اربع است که اشاره به چهار حرف۱زند که آبرا )ع ـ ب ـ ر ـ حدس می رودلف

کردند )تورات سرود  میخود تقس  نیباشد. فرشتگان اقوام جهان را بـ ه ـ و ـ ه(، می ینام یهوه )
 با او مخالفت و گرید یآرخونها یدهد، ول یخواست که قوم خود را بر همه برتر هوهی( و یموس

  
  

 
1- Manander    2- Exegetika   3- Noesis   4- Nous 
5- Phronesis   6- Sophia   7- Dynamis 

  ار یدر حدّ شاهان بدون اخت یو بعدها مقام ونانی میقد یدولت شهرها رهیمد ئتیه ینام روسا Archons ـ۸
 .آنان

9- Aeon    10- Abrasax (Abraxas) 
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 یآزاد ساختن انسان از ستم و جبر خدا ینام برازاده نشده و بی کردند. پدرِ زیاز قوم او پره همه
از  شیپ یشد، ول یمتجل یس یرا به جهان فرستاد. او در ع حیمس  ایفرزند خود نوس  نییهوه، اول

  او را حمل بِیخود ارائه داد )همان کس که صل یرا به جا 1مصلوب شدن، شمعون اهل قیروان

بدون آنکه مصلوب شود  حیمس  قت یدر حق اند. دهیکش  پایرا به چل حیو مردم گمان کردند مس  (کرد
سازنده  یهارا بدانند از چنگ قدرت  تیواقع نیپدر بازگشت. آنانکه ا یناشناخته دوباره به سو

ها خواهد ماند. قدرت  نیب بداند در اسارت ارا مصلو حیمس  یجهان آزاد خواهند شد و اگر کس 
 هینظر یگریبه زبان د پولوتوسیاست. ه یبدن فان رایفقط مختص روح است، ز یاررستگ

 انیدر پا  وسیرنایرا که خود ا  ات یروا  نیاز ا  کیچیهم رفته ه  یکه رو  ندکمی  انیرا ب  دسیلیباس
طور کامل نسبت داد. به دسیلیتوان به باسخواند، نمیسر و ته میهای بیها را قصهگزارش، آن
 .شاگردانش پرداخت  یبه رهبر  ۲دوروسیس ینام ااو( به  یپسر روحان  دیپسر او )شا  دسیلیپس از باس

دانند که در  می یقرن دوم را والنتینوس مصر یعرفان تیحیاز بزرگان مس  گرید یکی
 انیبه روم رفته است. ترتول یالدیم ۱۴۰پرداخته و سپس در حدود سال  تیبه فعال هیاسکندر

در   ۳وسیاز شهدا به نام پ یکیبه نفع  یروم بوده، ول یدهد که او نامزد مقام اسقفگزارش می
روم   انیحیمس   ئت یبا ه  ی. او پس از مدت مقام صرف نظر کند  نیشد از ا  مجبور  یالدیم  ۱۴۳سال  

مکتب را  نیسال در روم ا ستی. والنتینوس بدینمامی سیتأس یترک رابطه کرده و خود مکتب
زنند. حدس می  ی الدیم  ۱۶۰در حدود سال    زیاداره کرده و سپس به شرق رفته است. مرگ او را ن

 یاو فقط قطعات  فات یاند. از تألتوانا وصف کرده یو شاعر شمندیاند نشمخالفی یوالنتینوس را حت
چند رساله را به او  یها اشاره کرده است. در آثار ناگ حمادرا کلمنس حفظ کرده بوده که به آن

 پوسیلیف لیانج ،۴قتیحق لیانج «،یدهند، که از جمله: »مقاله سه بخش شاگردانش نسبت می ای
باشد(. می  ونگیرساالت متعلق به کودکس    نیهمه ا  پوسیلیف  لیانج  جزاست )به    نوسیو نامه رک

ها او را دوست که امت عاشقانند. آن دیناممی یابد ات یشاگردان خود را »فرزندان ح نوسیوالنت
 «.نوشته بر دلند نیقوان زندیکه از دل برخ یشوند. سخناندارند )خدا را( و خود دوست داشته می

 نندکاشاره می  اتشینظر  یریاساط   یفقط به مبان  دسیلیسهمچون با  نوسیمورد افکار والنت  در
 لیائون )عوالم( تشک یاز حداقل س یاله یپلروما با فضا نوس،یوالنت روانی: از نظر پسندینوو می

 

 
  

 
1- Qairwan    2- Isidorus    3- Pius 

4- Ev. Veritatis ـ Rheginos 
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هستند عبارتند از :  یاصل تیاهم یکه دارا هیاند. چهار جفت اولشده میکه جفت جفت تنظ شده 
مونوگنز  ای)سکوت(، جفت نوس )عقل(  گهی)رحمت( و ز سیچار ای)تفکر(  ایجفت انو

(، جفت آنتروپوس )انسان( و ات ی(، جفت لوگوس )کالم( و زئو )حقتییا )حقتئمتولدشده( و آلکتا)ی
 نیپدر قرار دارد. از ا ای)عمق(  ۲توسیهشتگانه ب یتجل نی. در رأس ا1( تیو جمع ئتیاِکلسیا )ه

به عهده  ینقش مهم ایاست. سوف ایها سوفآن نیکه آخر ندیآوجود میائونها به گریهشتگانه د
شود. با به پدر ناشناخته، دچار سقوط می دنیرس یبند و بار او برادر اثر کوشش بی رایدارد، ز

ا« را در بر دارد که سقوط ظهور »جهل« و »خط نیگردد. اجهان آغاز می تسقوط سوفیا خلق
برقرار  یگردد و براپلروما مختل می یسقوط، آرامش و همگن نیمنشأ ظهور ماده است. در اثر ا

 ح،یو مس   ندیآوجود میبهـ  باشند  که دو ائون میـ  القُدُس  و روحُ حیآرامش، جفت مس   نیساختن ا
 ایاز سقوط سوف  ،یمکاتب مسیحیت عرفان... )در اغلب  ندکمی  تی( هداتوازن)  یرا به هارمون  ایسوف

 گردد(.حاصل می یحکمت، اختالل در نظام اله ای
 ۳ینیها را زمکه آن ۳ونیّکنند: مادمی میها را به سه دسته تقس در مکتب والنتینوس انسان

دست  سیبه گنوز روحیون. انندینیدسته آخر همان والنت نی. ا۶و روحیون ۵نامند، ذهنیونمی زین
شده: جسم، ذهن و روح که فقط روح   لیاز سه عامل تشک زیشوند. انسان نو رستگار می افتهی

و به طور  ابندیتوانند به معرفت دست تواند رستگار شود و ذهنیون هم به کمک روح میمی
 .ستین یرستگار ونیماد یمحدود رستگار شوند، برا

نظران از صاحب   یادیتعداد ز  یفانعر  تیحیهای مختلف مس شمار رهبران و استادان فرقه  در
شوند بُرده مینام ۹... نتی، کر۸کارپوکراتس ،۷نوسیکردون، ساتورن فانیوس،یاپ دوروس،یس یچون ا
جالب است که چه در   ی دهند، ولها نسبت میبه آن نوسیو والنت دسیلیباس هیشب یات یو نظر

را سخت مورد حمله   یعرفان  تیحیـ که مس   ونیکنندگان با رافضو مبارزه  سایکل  انپدر  یگزارشها
را   یـ که مکاتب عرفان  ستمیقرن ب  یغرب  نیهای محققیو بررس  قات یاند ـ و چه در تحققرار داده

های فرقه  گریو د  نیمعلم  نیمورد نظر ا  یو اجتماع  یاند ـ درباره اصول اخالقمجدداً مطرح ساخته
آن دوران    یجو فکر  یبه مقتضا  ریاساط   نیتوجه داشت که ا  دیشود، اما بابحث می  مترک  یعرفان

 شتریشده و ب لیتخ یو علم یمعتقدات اخالق هیتوج یشکل گرفته و به عادت آن زمان برا

  
  

 
1- Ennoia , charis , sige; Nous, monogenes, aletheia ; Logos, zoe ; Anthropos , ekklesia 
2- bythos   3- Hyliker    4- Choiker   5- Psychiker  
6- Pneumatiker  7- Saturninus   8- Karpokrates   9- Kerinth  
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داشته   یبه طرح مقدمات  اجیباره احتبوده است. بحث در این  ریو اشارات قابل تفس   لیتمثصورت  به
 .1ستین سریو به اجمال م

 نیو د سایاصوالً در برابر فشار کل یتوجه کرد که مکاتب و تفکر عرفان د یضمن با در
حاکمه شکل  ئتیه لیو جبر و تحم ییسایکل تیروحان یو دوگانگ ایر ،یو شعائر یفات یتشر

 یافکار عرفان  ریتأث  تیحیخصوص در مس دارند به  تیحیاز مس   متریقد  اریبس ای نهیش یاند و پگرفته
 کسویدانند. از افکار می نیرا زاده ا تیحیمس  نیاز محقق یکه برختا جایی مینیبمی ادیز اریرا بس 

رفته اصول شده بودند که رفته یشعائر و رسوم و معتقدات جزم ریاُرتوپراکس چنان اس انیهودی
تورات چنان طالب   ار و جبّارهّق ی خدا گر ید یکردند و از سورا فراموش می یو عمل یاخالق
 دیش یاندحاکمه نمی   ئتی ه  ات یو شعائر مختلف بود که به جنا  ازیبخش آتش نو دود آرامش  یقربان

شعائر بود. عرفا در برابر  نیممانعت از محدود ساختن ا یشد براحاصل می یو اگر هم برخورد
که نقش  یامکّوابسته به این خدا و ح تیروحان بیو فر ایو شعائر او، ر عتیقهّار و شر یخدا
و اسلحه نبود، بلکه  ریبا شمش  امیق نیکردند. ا امیرا به عهده داشته ق نیجبّار و قهّار زم گانیخدا
طلب را از مقام اعلى و حسود و قصاص وریغ ی دست زدند که خدا یشورش فکر ک یها به آن

پدر تحمل و گذشت و  نیو ا ذاشتگاو می یخلع و پدر مهربان و منبع عشق و رحمت را به جا
 ازیدارد نه به آتش ن  ازیبه معرفت و عشق حاصل از آن ن  یین خدایداد. چنرا فرمان می  شیبخشا

در تورات  ینب یایاز زبان هوش یبود که حت یهمان سخن نیو دعا و نماز. ا یو عبادات ظاهر
  .۶/۶شد و ارزش معرفت را ارائه داد   انیب

اند و چنان پرداخته لیکم به تحل اریبس  یغرب نیمتأسفانه محقق یدرون امیق نیدر مورد ا
اند. رودلف در شمار اند که اصل را فراموش کردهبا کلمات شده یو باز ریمستغرق در اساط 

  ئت یو ه یمعبد تیدر برابر روحانعرفا را  امیاین مسئله توجه کرده و قاست که به یشمندانیاند
باره متذکر شده است. در این  هیرا در حاش  تیواقع  نیاو هم ا  یحت  یمورد نظر قرار داده، ول  اکمهح

اشارات   یها اشاره خواهد شد. در منابع ناگ حمادخود به آنیوجود دارد که در جا  یشواهد فراوان
  دهید  راتبسلسله م  یها و نف( و برابر بودن آنکرهایروحیون )پنومات   یدر مورد رابطه برادر  یادیز

در  اند. دهیها خود را فرزندان پدر زاده نشده، تخمه نور و نسل بدون حاکم و شاه نامشود. آنمی
 دهینام  ست«ین  یحکومت  چیکه بر او ه  یها »نسلآن  ح،یمس یسیو در حکمت ع  گنوستوسینامه او

 کنند کهمتعدد چون مکاشفه آدم، خدا را تنها شاه ذکر میشوند و در رساالت می

  

 
 .مورد بحث قرار گرفته است لیمسائل به تفض  نی در کتاب عرفان، ا ـ۱
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جهان   نیآرامش در ا  نیمؤمنتوماس به  لیاعتبار است. در انج  یفقط او دارا  کرهایقلمرو گنوست  در 
 راندیسخن م  کوسیپرود  روانیشود. کلمنس از پبه اضافه حکومت و وحدت با خدا وعده داده می 

 چکسیها هکه بر آن فندینسب شر یخدا( و دارا نیها فرزندان شاه )اولکه معتقد بودند آن 
باشند که می هیاول انیحیگروه از مس  کیجا مانده به 1هایو قدرت حکومت ندارد. مندان حق

 ...دندینامجهان می نیا انیکردند و قدرتمندان را عاصمی یکومت را نفح
آن متزلزل  سیشد و تقد انیعر سیوسیله گنوزبه کی: »نظام حکومت آنتسدینومی رودلف

قدرت  لیتحم کینظام هیرآرشی معقول بود به  کی یکه مورد ادعا یو از مقام و ارزش دیگرد
اند دهیکوش سایبود«. پدران کل یحداکثر، اطاعت از آن و »نه احترام« اجبارل شد که دّبَمُرف صِ

کاماًل  نیهای نویکه بررس یو فاسد جلوه دهند، در حال یو عام هیمابی یرا مردم کرهایگنوست
و اهل قلم و از   شهیپاضتیق اغلب افراد ررَفِ نیخالف آن را به اثبات رسانده است و رهبران ا

 زین سایپدران کل ی: حتسدینوها میآن  تیاند. رودلف درباره شخصآن دوران دانشمند بوده دید
چون  سیگنوز نیمعلم ،یونانیسنگر دانش  هِیآنان آگاه بودند. مثالً در اسکندر یخود به برجستگ

بودند که بدون   یلطبقه با فرهنگ و دانش عا کی ندهیوالنتینوس و شاگردانشان نما دس،یلیباس
ماندند. وجه عقب نمیهیچ( بههیترین پدران اولو کلمنس )دو تن از دانشمند گنسیشک از اور

 پولوتوسیو ه وسیرنایتنگ نظر و اُرتودوکس خود چون ا نیموارد بر مخالف زا یاریها در بس آن
 .داشتند یبرتر

 نیو رهبران ا انگذارانیاز اغلب بن یقیمعتقد است: هر چند متأسفانه اطالعات دق رودلف
آن  یحیمس  ریو غ یحیمس  ات یدر هر حال اگر آثار آنان را با ادب یول ست،یها در دست نفرقه

رهبران،   نیاز ا  یاری. اتفاقاً در مورد بس میابیمی  یها را در حدّ نسبتاً عالآن  میکن  سهیروزگاران مقا
 یکه به طبقات باال و مرفه جامعه تعلق داشتند. ادعا ندکمی نیهای موجود داللت بر اگزارش

و لجام   یو به شهوتران  دهیگرد  لیمتما  ۲یبند و باراخالقبی  یبه آزاد  کرهایکه گنوست  سایپدران کل
 نین در ازنا تی. اتفاقاً موقعستیبه جا ن زیشوند نمی تیهدا یو هرزگ یاشیو ع یختگیگس 
نبوت، رهبر  ،یها عالوه بر معلمتر بوده است. آنبرجسته یحیها به مراتب از زنان مس هفرق
  ـ که ۳نایمانند مارسل افتند،یمی  یسمت رهبر یحت یمشاغل مهم، گاه گریو د یمذهب فات یتشر

 
 یاند ولکرده هیتوج ییحی روان یفرقه را پ نیکه ا میدیاست. د سیمعرفت و همان گنوز یمعنبه Manda ـ۱

توان تصور است که می  یها به انجیل یوحنا به حد ی . بولتمان معتقد است که شباهت آثار مندانستین یقطع
 اند.بوده ییوحنای انیحیها از همان گروه معروف به مسییکرد مندا

 
ـ۲  Libertynism    ۳ـ  Marcellina 
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که با  1ورالا خواهر فیو ـ داد می میمکتب کارپوکراتس را تعل یالدیم ۱۵۰حدود سال  در

 ایِ دخ ات یتجل یگتیگنوس ریدر اساط  یاز رهبران فرقه مکاتبه نموده است. حت یکیپتولمائوس 
( مینیس )لیبرت  یاخالق یبند و بار: از بیسدینوفراوان است. رودلف می  ا،یبه چهره زنانه چون سوف

فقط  نیشود و انمی دهید یاثر ،یناگ حماد ات یخصوص کشفبه کرها،یموجود گنوست آثاردر 
مورد اتفاق  نیدر ا زیها ناند و خود آن را مطرح کرده یسمینیبرت یل نیهستند که چن سایپدران کل

باره در این یشواهد یکیو قناعت در اغلب آثار گنوست اضتینظر ندارند. اما برعکس درباره ر
به تهمت و افترا متوسل   ای  ده،یراه حل ساده را برگز  زیمورد ن  نیدر ا  سای. پدران کل۳شودمی  افتی

 .نندکمی هیتوج ییایو ر یها را فقط ظاهرآن  اضتیر ایشوند و می
دانستند. می  جهینترا بی  یکردند و عبادت ظاهرمی  یرا نف  هودیو شعائر    عتیشر  کرهایگنوست

ـ که شعائر   لیدر انج  یس یهای عها به گفته بود. آن   تیاهم  یها درون و باطن باصفا داراآن  یبرا
 دیصریحاً تأک یس یتوماس از زبان ع لیکردند. در انجمی هیتک اربسی – اددجلوه می تیاهمرا بی

ان و معالجه جاهالن )آن یبه آزاد ساز دیبلکه با ست،یقابل اعتبار ن یشود که عبادات ظاهرمی
(.  ۱۴/۴۵اند( پرداخت و در برابر جهان روزه گرفت )  دهینائل نگرد  سیو به گنوز  افتهیکه معرفت ن

 زی...... پرهیپرستو غارت، زنا، بت  یقتل، دزد  ،یینفرت، حسد، دورو  ،یاز دروغ، کنجکاو  نیهمچن
آمده:  پوسیلیف لیکردند، بلکه همانطور که در انجنمی یتلق یبندوبارها بیرا آن یکرد. آزاد

کند چون آنکه  گناه نمی یول یآزاد نیچن نیرا دارا است، آزاد است. ا قتیحق سی»آنکه گنوز
 به یتسلط بر گناه و عشق حت کرهایاغلب گنوست یشود بنده گناه است«. برامرتکب گناه می

ها آن   سایبوده است. برخالف گفته پدران کل  یر اصلشوند دستو  ت یبه معرفت هدا  د یکه با  جاهالن
بلکه در متون  دانستند،نمی افتهینجات  اعتنا نبودند و خود را ذاتاًبه سرنوشت و اعمال خود بی

 تیاهم اریراست و درست بس  یزندگ یبرا کریگنوست کیکه به کوشش  مینیبمی یکیگنوست
 .نندکگیری میبهره اریبس  مانهیحک ات یشود و از حکمت و اخالق و ادبگذارده می

و  ستهیتحول صحیح و شا یبرا حتیو نص یادآوریهمه اخطار و  نی: اسدینومی رودلف
برداشت  نیتوان با ارا می یبه رستگار یابیدست یعب و پرمخاطره براصَ ریمبارزه روح در مس

 ی. برخافتندیها خود را آزاد شده و رستگار نمیبه این فرقه وستنیها فقط با پکرد که آن هیتوج
 نیرا تحس  کرهایو غیرمستقیم گنوست میبه ناچار مستق گنسیچون کلمنس و اور سایکلاز پدران 

  و با

 
1- Flora    2- Ptolemaios 

دار است از طرح  و دامنه  عیوس اریبحث بس نیمطرح شد. چون ا یاتیاز رودلف نظر شتریفصل ب نیدر ا ـ۳
 .دیصرفنظر گرد گرید اتینظر
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شکل   یمکتب  یفراموش کرد که وقت  دیکنند. البته نباها را متهم نمیآن  اتشانیانتقاد به نظر  وجود 
گردد و از و قابل انحراف می ریپذبیو شعائر شد آس الت یتشک یمذهب به خود گرفت و دارا

 فرق مختلفِ   نیدر ب  نکهیاند مصون نخواهد ماند. امکان ابه آن دچار شده  ساهایکه همه کل  یفساد
فساد   نیتوان انمی  یکامالً وجود دارد، ول  میهای منحرف و فاسد برخورد کنبه گروه  زین  سیگنوز
ی همه یطور کلشدند به  یمدع سایها دانست و آنگونه که پدران کلطرز فکر آن جهیرا نت

تعصب و نفرت  سایپدران کل نی: اسدینورا منحرف و هرزه خواند. رودلف به حق می  کرهایگنوست
ی  به همه اریبا غلو و افراط بس  دیخود قرار دادند و لذا هرچه به گوششان رس سنجش زانیرا م

 .منتسب نمودند سیق گنوزرَفِ
کانن   یهنوز دارا  سایبه توسعه پرداخت که کل  یزمان  یعرفان  تیحیفراموش کرد که مس   دینبا

وجود به  حیمس  روانیپ  نیب  یوحدت   دیکوشمی  تیحیمس   ینوپا  یسایکل  لیهمین دلنبود و به  یثابت
که خود   کرهایبپردازد. گنوست یمذهب الت یکانن و تشک تیبه تثب  تیروحان ی د و تحت رهبررَآوَ

رقبا به شمار  نیاُرتودوکس خطرناکتر تیروحان یاهل قلم بودند، برا انیحیگروه مس  نیاز اول
 نید  یکه خود را واسط و متول  تیروحان  تیدر صورت تسلط طرز فکر آنان، موجود  رایرفتند، زمی

مبارزه با  یبرا ساییادآوری شد پدران کل شیافتاد. چنانکه در فصل پکرد، به خطر میمُعَرّفی می
ها  خود آن  فکری  اصول   و  دُگمکه هنوز    یو در حال  دندیو بدعت گذارنام  یها را رافضمخالفین، آن

و پدر  ونیاسقف ل وسیرناای. پرداختند دُگمنکار و اِ  یزرِشده بود به شدت به مبارزه با هِن تیتثب
 هیی برعلبود و در رساله یعرفان تیحیبر ضد مکتب مس  هیمبارز اول نیبزرگتر ،یولوگیزرِهِ

 .پرداخت انیحیمس  نیآنان که به متهم ساختن ا دیعقا ینه تنها به نف ودخ ان«یرافض
غلو کرده  یعرفان تیحیدر اظهارنظر نسبت به مس  وسیرنایمعتقدند که ا نیاز محقق یبرخ

افزوده است، اما  زیبا بزرگ جلوه دادن آنان به ارزش کار خود ن یول ده،یرا برگز فیو دشمن ضع
در توده مؤمن، هرگز گفتارشان   یدرست بوده است. دشمنان خارج  وسیرنایا  صینظر من تشخبه

خو باشند. دهیو پسند  رت ی س  کیمخالفین عارفان ن  نیخصوص که ارا ندارد، به  یداخل  ناثر مخالفی
 یدارا  یافراد  نیو معموالً چناند  ستهیزو قناعت می  تیاز آنان با رضا  یاریبس   میدیطوری که دبه

با هم اشتراک دارند.  یدر اصول گردند. عرفا در تمام مذاهب شرق می یکشش و جاذبه خاص
 یو معبد  یشعائر  نیباشند و اصوالً با دمی  ییایو مخالف زهد ر  یباطن  نید  رویها پکه آن   میدید

اعتقادات آنان   یاصل  هیاست، مخالفند. ما  یمعبد  تیروحان  یاصل  یکه کاال  یو مذهب کاله شرع
نسبت  یس یبه ع لیکه در انج یو اصول میدهد، همان تعالمی لیرا عشق و صفا و گذشت تشک

 سایکل مات یتعل نیجانش  یات ینظر نیکند. پس اگر چنمی دییآن را تأ زین سشود و پاولوداده می
 و عرفا در دشمی
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و کاهن... به جا  شیو کش  یفتو معبد و مُ سایاز کل یاثر گرید دند،یگردخود موفق می کوشش
کساد  تیتجارت مهم روحان ایو فروش جهنم و بهشت،  دیماند و کار بخشش گناهان و خرنمی
 .شدمی

  ییرها  نیگردد. در امنبع خود باز می  یکه به سو  انددوابسته به خدا می  یروح را نور  عارف،
جذب معرفت و در  تیاست که قابل «یانسان تی»من« و »هو ایفقط روح  یجهان ماد از زندانِ

بشر در خود او است.   یرستگار  هیدهد. ماانجام نمی  یای نقش واسطه  چیدارد و ه  یرستگار  جهینت
 تیبه آنچه روحان  مانیشمارد که نه با معرفت، بلکه با امی  نیو مؤمن  حیخود را واسط مس   سایلاما ک

توان ها صحه گذاشته میبر آن  سایکه کل  یشعائر  یو اجرا  ندکاعالم می  دهیعق  ایبه نام »کردو«  
 یرستگار سایخارج از کل ت،یحیمس  هیاز نظر بزرگان و پدران اول میدیطوری که درستگار شد. به

 در انستند،دحکمت و اخالق می یرا معلم واقع یس یع ،یعرفان تیحیق مس رَاز فِ ی. برخستین
 ندکمی  نیمؤمن  یّو ول  میّق  ونیرا به واسطه حوار  تیسازد و روحاناو را خدا می   سایکه کل  یحال

 ونیاوامر خداست و سخن روحان لیکه به او پروانه بخشش گناه اعطا شده است. دستورات کنس 
و  سیرا افکار ابل یعرفان تیحیمس  یستیباهایی میبرداشت نیکالم خداست... با چن سایدر کل

 .دینام نطایبوق ش اعرفا ر
توان گیری خود اشتباه نکرده بود. نمیدر هدف وسیرنایکه ا دید میخواه میاگر دقت کن

هر  ایو  سایکل دیو اصول عقا تیاو به دفاع از موجود ریکه نظ یو همه افراد وسیرنایگفت ا
مبارزات و مدافعات  نیکار سوءنظر دارند بلکه برعکس، اغلب ا نیپردازند در امی گرید عتیشر
و چشم عقل را کور ساخته   دهییکه با تعصب به جمودگرا  یمانیتوأم است، ا  دهیو عق  مانیا  اب  یقلم

 یاریبس   تیحیقدرت فاسد حاکم بود، در آغاز مس   کیکه هدف حفظ    یاست. برخالف قرون وسط
حاکمه    ئتیدر برابر ه  زیدانستند، خود نمی  شیخو  فهیرا وظ   نیکه مبارزه با مخالف  ونیروحان  نیاز ا

در راه عقیده فدا   زیجان خود را ن یبودند و گاه بانیها دست به گریو سختها تیرومبا مح
دانست و کشتار و شکنجه می زیرا جا یفقط مبارزه قلم وسیرنایا یحت میدیکردند. چنانکه دمی

 نیو اغلب مؤمن ندکمی ییستایتعصب و ا جادیا ییسایکل تی. تربکردنمی بیوجه تصوهیچرا به
 م،یتعل ت،یکه از راه تلقین، ترب  یسازند. مؤمنرا محکوم می  گرانیافکار د  یادیاعت  بتعص  یاز رو

داند خود را موظف به دفاع از ند میمسلم خداو  یها را وحگردد و آنمی  یتوارث... معتقد به اصول
معتقد  وسیرنایچون ا یحت یشمارد. گاهبا خدا می ت یو مخالفت با آن را ضد ندیبمی دهیعق نیا

 نجات و یبرا مارانیب نیها را درمان کرد و مبارزه با اآن دیو با مارندیب نیشوند که مخالفمی
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 یول  نند،ید  یمعتقد بود عرفا در ظاهر دارا  وسیرنایکه ا  میدی . د1خود آنان است  تیو هدا  یسالمت 

 رند،یگمی رادیا نیاز محقق یاریی او بس باشند. به این گفتهمی نیدبی یها به کلآن  قت یدرحق
 .است وسیرنایمورد هم حق با ا نیاتفاقاً در ا یول

است که از  یشعائر و معتقدات  فات،یتشر مات،یتعل ییسایکل نیو مؤمن ونیاز نظر روحان نید
 فیباشند. وظاها میآن یو اجرا رشیپذموظف به نیشود و مؤمنمطرح می نیطرف خبرگان د

 زیمسائل است. آنقدر که اعتقاد به تثلیث، رستاخ  نیفرع بر ا  ساهایی کلدر همه   یو اجتماع  یاخالق
اعتراف به گناه و  د،یتعم ،یعشاء ربان یچگونگ م،یس، مادر خدا بودن مردُالقُکبوتر روحُ ن،با بد

 یو اجتماع یاخالق میاست، هرگز تعال ت یاهم یدارا سایکل یها برابخشش... و مسائل نظیر آن
خاطر آنکه دشمن خود را دوست را به  یکس  ی. در تمام دوران قرون وسطستیمورد نظر ن  یس یع

مال برادرش را تلف  ایگشته و  لی.... متما. نهیدروغ گفته بود، به خشم و حسد و ک اینداشته و 
خاطر به یهم دعوت نکردند، ول شیمحاکم تفتبه یسوزاندند که حتندر آتش  .. ساخته بود.

ذکر شده در باال هزاران نفر را آتش زدند و چون   الت یمات و تخهُّوَاز َت  یکیشک در   نیکوچکتر
شعائر که به ییسایکل نیهمین جهت هم در اغلب اجتماعات متد. بهدندکر یقربان ازیآتش ن

 .ستیاز اجتماعات معتدل نباشد کمتر ن  شتریو فساد اگر ب  یعدالتو بی   تیبندند، فقر و محرومیپا
 هیو فق شیکش  نی است و مسلماً با د ییدایو ش یفتگیعشق و ش نیاز عرفا د یاریبس  نید

آن دوران با اتکاء به  یحیمس  یفکر کرد که نظر عرفا دیباشد. نباسازگار نمی ییسایو مؤمن کل
ام گونه که بارها متذکر شده اند معقول است. همانکرده  انیشده و هر چه ب  دهیعقل و منطق برگز

صورت به یعرفان تیحیندارند. مس  ینقش  یعقل و منطق و علوم تجرب ،ینظر نیدی هدر صحن
از آن است که  یحاک زیرشد نکرد و شواهد مختصر ن یاجتماع میو تعال یمکتب اخالق کی

که مجبور بوده در برابر اند دهیگرو یراد به مذهبهرو و مُرَ کی یهای مختلف تحت رهبرفرقه
رهروان که  نیهمین جهت اخود را حفظ کند، به  تیموجود تیحیخصوص مس به گر،یمذاهب د

اند و گرفتهبهره ریخود به عادت آن زمان از اساط  اتینظر هیتوج یاند براداشته یمَشَرب عرفان
آنان را با عرفان آنگونه  اتینظر دیاند، پس نباها را شکل دادهخود، آن  یدرک و آگاه یمقتضابه

 لیدر اوا سی. گنوزمیکن سهیاست، مقا یرانیا یاز عرفا یبرخ ای یکه در تراوشات ارواح متعال
 یروح عرفان  یقرار داد اما از طرف  یمورد بررس  دید  نیآن را از ا  دیمذهب بوده و با  کی  تیحیمس 

  نه تنها در

 
که   ی شد، درحالکُخود ابتدا او را نمی  ماریمعالجه ب  یبرا یفرد عاقل و با وجدان چیتوجه کرد که ه دیالبته با ـ۱

 . ها را کباب کرده استآن  شیخو مارانیدرمان ب ی برا سایکل تیروحان
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داشته است چنانکه  ینفوذ بارز زین تیحیدر پدران مس  یمکاتب که حت نیا روانیاز پ یاریبس 
از بزرگان  یکی ات ینمونه نظر یدانند. برامی یافکار عرفان نیهم جهیرا نت تیحیمس  یحت
باشد می زین سایکل دییاو مورد تأ مانیرا ـ که شعور و دانش و صفا و ا گنسیاور ه،یاول تیحیمس 

 :میهدـ مورد مطالعه قرار می
خصوص در برخورد با تمدن  بود که به میقد یاز مراکز مهم فرهنگ یکیمصر  هیاسکندر

م( در تمدن   ۴۰۰ق.م تا حدود  ۳۰۰مدت هفتصد سال ) هیناح نیشدن فرهنگ ا زهیو هلن ونانی
خصوص محل و به  یـ فلسف  ینیشهر که مرکز رشد افکار د  نی. اافتی  ریچشمگ  ینفوذ  انهیخاورم

 یو فلسف یاز مناطق مهم علم زین تیحیشده بود در ظهور مس  ونانی لسفهو ف هودی نید قیتلف
ی مدرسه  نیا  هیاز رهبران اول  یکیداشت.    اریشهر شهرت بس   نیا  ینی. دارالعلم ددیگرد  انیحیمس 

مشهور شد. او  یمهاجرت کرد و به کلمنس اسکندران هیاسکندراست که به یونانیکلمنس  ،ینید
(. کلمنس که یالدیم ۲۱۰تا  ۱۴۰)در حدود سال اند دهینام زین شهر نیاسقف ا نیاول یرا برخ

وفق دهد، با  یالهام نیفلسفه افالطون را با د دیکوشکامل داشت و می ییآشنا ونانیفلسفه به
های آل را در ایده  یواقع  تیحیمعتقد بود که مس   نینداشت، با وجود ا  ینظر موافق  یعرفان  تیحیمس 

ندارند، بلکه  یآگاه چینامند از آن هها که خود را عارف میود آنب ی. او مدعافتیتوان عرفا می
. شاگرد پراستعداد افتیدست    یتوان به عرفان واقعآگاپه( می)است که با عشق    تیحیفقط در مس 

و فالسفه  شمندانیاند نیاز بزرگتر یکیمشهور بود که او را  گنسیی او اورنابغه دیشا یو حت
او  هیرفت و رساله دفاعبه شمار می تیحیبزرگ مس نیاند. او که از مدافعشناخته یحیمس  میقد

از نسبت   سایاست که کل  یحیمس ی  فتهیش  یاز شبه عرفا  یکی  افتی  اریکلسوس شهرت بس   هیبرعل
 .این فرقه نه تنها امتناع که هراس دارددادن او به

گفته  شتریسالمت نفس و طهارت روح بود و چنانکه پ فتهیعاشق و ش یبه حد گنسیاور
 قت،یوصول به حق  یخود را خواجه ساخت تا برا  یتمرکز و تسلط بر نفس در جوان  جادیا  یشد برا

 ریرا تحق یماد ال یدانست و امخود را از تأثیر شهوت آزاد سازد. او بدن را دشمن روح می شهیاند
 ییروگشاده گرانیگرفت در رفتار با ددن خود سخت میقدر که بر بناهم گنسیاور ماکرد. امی

عمال و رفتار و گفتارش  انسان مؤمن از اَ ک یداد و معتقد بود که و محبت و گذشت نشان می 
دارالعلم  یبه رهبر یبود که در هجده سالگ یاو به حدّ یفتگیشود. استعداد توأم با ششناخته می

تا  دیآشنا شد و کوش ونانیاستاد خود کلمنس با فلسفه  می. او تحت تعلافتیدست  هیاسکندر
 فلسفه را به کمک

 ونانیفلسفه  ن،یاز محقق یاریبس  دهیدهد. به عق یرنگ فلسف شیو به معتقدات خو ردیگ
در  یگرفت. پدران روحان هیما ونانیاز فلسفه  تیحیو مس  افتیراه  سایبه کل گنسیوسیله اوربه

  آن دوران
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 ان،یکه ترتولشناختند تا جاییو ارتداد می یاز فلسفه هراس داشتند و آن را موجب گمراه اغلب 
که به  گنسی. اورفتگو به او ناسزا می دینامدان میت رو مُ انیرافض هیافالطون را صندوق ادو

تکامل  یکند، سه مرحله برا تیترب یشاگردان خود را با منطق عمل دیکوشاز سقراط می یرویپ
 .مودیسه مرحله را پ نیا زیقائل بود و جالب آنکه خود او ن تیحیمس 

به زبان مردم که  نیدوران د نینامد. در اای میمرحله اسطوره گنسیاول را اوری مرحله
مردم    یاست که برا  یهمان کلمات معمول  لیشود. زبان اناجمی  انیاست، ب  یریهمان زبان اساط 

.  افتیدست خواهند  یخود به رستگار انهیها با همان تصورات عامشده و آن  انیب یو عاد یعام
ـ که در  یدفاع از معتقدات همان مردم معمول یبرا شیخو یاستاد هیمراحل اول رد گنسیاور
( معروف خود را در هشت جلد نوشت و از ی)آپولوگ هیی دفاعـ رساله دهیمنعکس گرد لیاناج

 سایبه مفهوم کل یلیانج یحیمس  کیمرحله  نیدفاع کرد. او در ا سایاصول مورد نظر آن روز کل
 .شد

معتقدات  هیتوج یبرا دیکوشنامد. او که میمی یفلسف تیحیمس  گنسیدوم را اوری مرحله
مدرسه  استیبه علت ر زیمرحله ن نیدر ا رد،یفلسفه کمک گ انیزبان اسطوره از ب یخود به جا

 دهینام یکه رافض ینیدر برابر مخالف سایرا محترم دارد و از کل سایکل نیمجبور بود د یمذهب
برخالف  ولی پردازد دفاعبه  –در شمار آنان بودند  زین یعرفان تیحیمس  روانیشدند ـ و پمی

خصوص به کرد، بلکه بهنمی  ادیاز منحرفین با لعنت و دشنام  گنسیاور ت،یرهبران روحان گرید
مجبور به   یمذهب استیر یاعتقاد داشت و با وجود آنکه در کرس یحیمس  یعرفای شهیعمق اند

 اند.دهیها بدون قصد سوء راه کج را برگزکرد که آناظهار می بودانتقاد از آنان 
سرار کلمات راه به اَ نیکوشد از ابه عرفان متوسل گشته و می گنسیسوم اوری مرحله

 ییسایهاد کلزُدر چشم  یاو خار یدوران است که مَشَرب عرفان نیو در ا ابدیاناجیل دست 
شود که فقط با »چشم روح« معتقد می گنسی. اورردیگها قرار میگردد و مورد لعن و آزار آنمی
 یاحتیاج، فاجعه و بدبخت ،یدر برابر درد، سخت یستیبامی یق یحق یحی. مس دی را د قیتوان حقامی
  ک یگام بردارد تا به خدا نزد  قت یدر راه حق  یاعتنا باشد و با اتکاء به آرامش درون و اعتماد روحبی

 حیتوان مس کلمات می   انیبدون ب  ،یو نماز قلب  یدرون  ی . با دعاابدیدست    یشود و به سعادت واقع
اند و با شده حایدر عشق به عدالت مس  یاریبس  انیسویگونه که عمتولد ساخت، همان  ود را در خ

 گنسیبه نظر اور  اند. دهیُمبَدّل گرد  حیرا در خود متولد ساخته و خود به مس   حیسلوک، راه عرفان مس 
باشد. روح باال و به طرف خداوند در حرکت می یبه سو یم اصغر است که در راهانسان عالَ

شود داده می  میمندند و برخالف آنچه تعلها از روح خدا بهرهی انسانبوده و همه  وگوسز لانسان ا
 عذاب
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شوند ها رستگار میی انسانرسد که همه می  یلوگوس زمان  ریبلکه به تأث  ،1ستین  یابد  گناهکاران

گردد و کل جهان  در جهان برقرار می  یخدا بازگشته و نظم و هماهنگ  یسوی مخلوقات بهو همه
 .۲شودرستگار می

مرحله از کمال، مورد  نیرو شد و در اروبه ونیبا مخالفت روحان هیکه در اسکندر گنسیاور
م( و به »سزارآ«  ۲۳۲)سال  دیگرد هیقرار نگرفت مجبور به ترک اسکندر سایپسند زهاد کل

  دییبه تأ  ونیروحان  هیدر اسکندر  یرداخت، ولپ  یمدرسه کوچک  لیجا به تشکمهاجرت کرد و در آن 
و  ونیهاد و روحانزُعن عن و لَاو از َط زیاو را لعن کردند و تا آخر عمر ن هیاسکندر قفاس یو رهبر

 وغیدولت قرار گرفت و  نیمورد شکنجه مأمور کسویدر »سزارآ« از  افت،ین ییرها سایکل یفقها
از لعنت و تهمت و آزار   گرید  یبستند و از سو  شیبر دست و پا  ریل و زنجبر گردن او و غُ  نیآهن

 زیم یکرد. بارها بر روزجر و شکنجه را تحمل می زیدر امان نبود و از آنان ن ییسایکل نیمؤمن
در آورد.  یاو را از پا یو جسم یروح یفشارها نیو باألخره هم ا دیشکنجه، درد و عذاب کش 

وجود آوردند به یاو مکتب ات ی. طرفداران نظردیفار« نامالکُرُ»کافِ یاو را حت سایپس از مرگش، کل
مکتب از جانب  نیم، ا ۵۵۳به سال  ونیدر مجمع روحان یشود، ولمی دهینام ۳سمیگنیرکه او

 .دیطور قاطع محکوم و مطرود گردبه سایکل
متفکر و   نِیمتد  شمندانیاست که اغلب اند  یریمس   مودیپ  گنسیرا که اور  یاست راه  جالب

و  یادیهای اعتی قالب کردن آنند و اگر هم موفق به شکستن همه یجستجوگر مجبور به ط 
ها پوشش عقل و منطق  قالب  نینتوانست ـ بر ا زین گنسیگونه که اورنگردند ـ همان  یموروث

مردم   نیشود دمی ریو جهانگ افتهیتوسعه  که ینیسازند. دپسند می لسوفیها را فو آن شندکمی
به   دهیو پسند  دیمف  اریبس  یات یارائه شده است. اگر نظر  زیمردم ن  نیهاست و به زبان اتوده  نییو آ

که   افتیطالب و مشتاق خواهد  دگان،یعلما و برگز نیشود فقط در ب ان یب یو فلسف یزبان علم
 یوجود نخواهد آمد. برابه  یجهان  نیهرگز د  یات ینظر  نیگروه و چن  نی. از ادندمحدو  اریبس   یتیاقل

ای آنان ارائه و افسانه یریتصورات اساط  یبه زبان مردم و در فضا دیبا ابدیتوسعه  نیآنکه د
  گردد، اگر

 
معتقد است گناهکاران به آتش و   سایکه کل میدیو پاداش، بهشت و جهنم د فریدر فصل هشتم، موضوع ک ـ۱

 شوند. دچار می  یعذاب ابد
با آن   سا ینامند که کلمی  اءیی اشهمه  ی دوباره ساز یمعنبه Apokatastasis یونانیرا در زبان  ه ینظر نیـ ا۲

و عشق مطلق او آنقدر قساوت و خشونت و   م یرح  یخدا ردیپذتوانست بنمی گنس یبه شدت مخالفت کرد. اور
 .انسان را تا ابد به عذاب دچار سازد ،ییخطا ی داشته باشد که برا یتند

3- Origenismus 
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که  افتیرونق خواهد  ینظران عرضه شود، زماندر آغاز به َمشَرب خردمندان و صاحب  ینید هم 
 .1و برزن گردد  یو مورد پسند مردم کو یبازار

 کسویاز    یپسند است ولهای افسانهزبان توده  لیدرک کرده بود که اناج  یبه درست  گنسیاور
 ریو تعب ریزبان عامه تفس  نیهم یکرد که برااو را مجبور می مانشیعشق و ا ییو از سو ادیاعت

چندان موفق نبوده و باألخره  زیحله نمر نیکه در ا داستیحال او پ. از شرحابدیو خاص ب یفلسف
صاف او   ریو به عرفان و مکاشفه و الهام چنگ زده است. طبع لطیف و ضم دهیبر زیمنطق ن زا

هاد ظاهرپرست و زُنشده و بدون هراس از شالق تکفیر  یروح علممنطق خشک و بی میتسل
توسل جسته و عاشقانه در  یو سلوک عرفان ریبه س یمنطق و اصول علم رویزخم زبان نقادان، پ

 یسوبه  حیدلباخته حق و عاشق خدا از راه مس   گنسیو جان باخته است. اور  رراه وصال معشوق س
پرواز  نیمعشوق رسد. در ا یبه سرا یکوشد تا با جهش نگرد و در حال جذبه میمعبود خود می

حال زبان   نیت. زبان عاشق در ااست وصال معشوق اس  تیاهم  یعاشق دارا یآنچه برا  یروحان
 .ی خاص داردنامهدل است که خود فرهنگ

  یبود زبان فلسف  لینه ما  یحیو متعصب مس   عتمداریشر  تیروحان  شیحدود دوهزار سال پ  در
مراحل   سای. در آن دوران کلدیرا هضم نما  شیعرفان  ازیرا درک کند و نه قادر بود راز و ن  گنسیاور
که خود نشده بود. هنگامی  تیموقع  تیکرد و هنوز موفق به تثبمی  یقدرت خود را ط   میتحک  هیاول
فرصت سخن گفتن  یکردند حتکه کامالً موافق او فکر نمی ییبه آنها گریقدرت گرفت د سایلک

 ز،یامروز ن ی. جالب آنکه حتدیرا بر شانیجانشان را گرفت و زبانها رینداد و با آتش و شمش  زیرا ن
در مورد  زین نیاغلب محقق یکه حت دیگونمی یسخن گنسیدرباره معتقدات اور ساینه تنها کل

را در شمار  گنسیامثال اور ات یآنکه نظر ی کنند و به جاسکوت می گنسیاور یعرفان ارافک
بازگو   لیرا به تفص  دسیلیمنتسب به والنتینوس و باس  ریند، اساط رَنام بَ  انیحیهای افکار مس نمونه

طوری که درباره کلمنس ـ به یعرفان تیحیکنند. جالب است که اغلب پدران مخالف مس یم
است به آنگونه   تیحیدر مس   یقیباشند و معرفت حقها میآن  یواقع  یاند که عرفایـ مدع  میدید

محکوم ساخت، بلکه عرفا   دیعرفان را نبا  سایاز نظر کل  گریسازد. به عبارت دمطرح می  سایکه کل
 !!کرد یمعرفتمتهم به بی دیرا با

 یموروث ینیاست که معتقدات د تیواقع نیمُعَّرف ا گنسیچون اور یوجود افراد یطرف از

 
  

 
  ی ای و مردمکه توسط مغان اسطوره  افت یتوسعه  ی سپرده شد و زمان یزرتشت هزار سال به فراموش ن ید ـ۱

 .شد. به کتاب زرتشت مراجعه شود
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حداکثر   نیمؤمن  یافراد ندارد و معرفت و رشد فکر  یبا اطالعات و معلومات و حتى آگاهای  رابطه
برخورد  ن،ی. عالوه بر اابندیو معقول ب یفلسف هیمعتقدات خود توج دییتأ یشود که براموجب می

 تیواقع نیعارف صادق و پاکدل و حتى آگاه به علم و حکمت و فلسفه زمان خود ا ونیبا روحان
باطن کین ی طبقات، افراد صادق ومانند همه زین ییسایکل ونیروحان نیکه در ب ندکمی دییرا تأ

  ل یبه دل شهیطبقه، هم نیافراد ا یرانسانیو غ یرمنطقیشود. برخورد غمی  افتیو فاسد  اکاریر ای
 یکه برا یفیو وظا ییسایو کل یخاص حوزها تیبلکه ترب ست،یجهل آنان ن ایو  یفساد باطن

عارف روشندل و آگاه، مبارز سرسخت و متعصب  کیاز  یشود، ممکن است حتمی نییتع آنان
 .وجود آوردبه سایمدافع کل

خصوص  با مذاهب اَسراری روم، به نید نیو رابطه ا تیحیدر مس  یافکار عرفان ریتأث درباره
 .در کتاب »عرفان« مشروح بحث خواهد شد سمیترائیم
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 تیحیهای مسشهیرـ  دوازدهم فصل

که ظهور آن از   ندکمُعَرّفی می هود ی نیو تکامل د یضرور جهیرا نت تیحیمس سا،یکل کانن
خود    یبررس  انیگویی شده بوده است. ما در جرپیش   هود یاسرائیل و  بنی  اءیو توسط انب  نییل تعاَزَ

 تیواقع کیارتباط را  نیا لندیما تیحیکنندگان کانن مس میکه، هرچند به ظاهر تنظ میبردپی
از  یبه شواهد لیاناج میو تعال ات یحوادث و روا یکوشند برامی زیهمین جهت نو به د ارائه دهن

نه  ن،ید نیآن است که ا تیواقع ییهود را شاهد آورند ول اءیکرده و گفتار انب هیکتاب مقدس تک
از مسائل مخالف آن است. البته اگر ادعا شود   یاریکه در بس   ستین  هودی  نیتنها مؤید و مکمل د

طوری که به تیحی. مس ستین یرفتنیوجود ندارد پذ یاثر حیمس  نیدر د هودیکه از فرهنگ 
نام و   یو حت دیاعالم گرد یهودی یوسیله افرادو به هودیقوم  یهنگفر یشد در فضا حیتشر
  یمولود تحوالت و برخوردها تیحیگرفت. اما مس  شهیاز کتاب مقدس ر حیکتاب مس  تیهو

بود از  یممزوج دیارائه گرد حیمس  نینام ددرباره آن بحث شد و آنچه به شتریاست که پ یفراوان
 نیکه در فلسط یتیحیروم پراکنده بود. مس یکه در سراسر امپراتور یمختلف دیمذاهب و عقا

مذهب خود را وابسته  ه،یاول انیحیـ مس  یهودیداشته و  یهودی شهیو ر هیوجود آمد مسلماً مابه
شد، چنانکه  تیحیآنچه بعدها مَُعرّف مس  یدانستند، ولمی آنای از فرقه یو حت هودی نیبه د

.نبود انیحیـ مس  ی هودی نیهمان د میشرح داد شتریپ
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کنند. دون  می هیتوج یهودیرا کامالً  تیحیمس  یقضاوت سطح کیدر  نیاز محقق یبرخ 
که اثر عهد  رفتیپذ دیدانست. با یهودیتوان را می دیعهد جد تیحیمس  ی: »همهسدینومی
. ولز ند«کهای آن را مشخص میو برداشت میاست و مفاه ان ینما د یدر سراسر عهد جد قیعت

 انیلیوجود داشته و انج یهودی ات یدر ادب شتریسر کوه« پی عظهمعتقد است: »تمام اصول »مو
دهند از عهد نسبت می یسیکه به ع یدستورات اخالق گرید نیاند، همچناز آن اقتباس کرده

 اقتباس قیعت
است ای هیکامالً همان نظر گرید نیاز محقق یارینظر دون و ولز و بس  نی. ا«است دهیگرد

  ت یکه واقع یکنند. در حال نیو تلق غیاند تبلبوده لیما تیحیرساالت کانن مس  سندگانیکه نو
 :مینککانن ما به سه بخش مختلف برخورد می ات یکند. در ادبنظر تطبیق نمی نیوجه با اهیچبه

 . یـ اجتماع یاخالق و دستورات  مات یتعل ـ۱
 رو شده باشد. ها روبهبا آن لیانج یسایع یستیباکه می یو حوادث ات یو روا ریـ اساط  ۲
 .شودمی انیو ب هیی آن توجبه وسیله عیوقا نیکه ا یـ اصطالحات و زبان۳
 ماتیدستورات و تعل  نیا  نیهایی بظاهر شباهتهر چند به   یس یعمورد تعلیمات وابسته به  در

از موارد  یاریها در بس ی آنو هسته شهیر میاگر دقت کن یوجود دارد، ول انیهودیکتاب مقدس 
 ،یو اجتماع یباشند. در فصل هشتم، موضوع دستورات اخالقمتضاد با هم می  یدر تقابل و حت

رساالت کانن موارد اختالف   یدر بررس  نیتناقضات و اختالفات اشاره شد، همچن  نیای از ابه شمه
ی سر کوه« که ولز به آن اشاره . در »موعظهدیو تورات مطرح گرد لیانج یو دستورات اجتماع

که صریحًا   مینکبرخورد می  یموارد متعددخواند بهمی  قیکند و آن را دقیقاً اقتباس از عهد عتمی
... و میوگمن می یاند، ولگفته نی( چنقیشود: در گذشته )در عهد عتمی انیب یس یع اناز زب

کند. از مطالب ها وضع میمخالف آن یتورات را نسخ و دستورات  مات یتعل یس یع گریعبارت دبه
 کسانیو تورات  لیبرداشت انج ،یخوشبخت هیگرفت که در توج جهیتوان نتفصل می نیهم

 .ستین
چون کنعان و باِبل داشته،  یکه در جوامع باستانای شهیو ر ادیبه علت قدمت ز هودی نید

 نید یاصلی هیها ماُمبَدّل شده، که در آن آداب و رسوم و سنت یشعائر ینیدر طول زمان به د
 شتریهمین جهت چنانکه پالشعاع قرار گرفته است. بهتحتُ  یدهند و دستورات اخالقمی  لیرا تشک

 یکه دقیقاً به اصول نوشته و جزم ینیُارتودوکس ـ یا مؤمن یمؤمن را به جا انیهودیشد  انیب
شعائر و آداب و رسوم تعصب دارند  قیدق  یکه در اجرا  ینیمعتقد ایـ اُرتوپراکس ـ    نندکرفتار می

 ست،یوجه مورد نظر نهیچشعائر به  ،یس ینامند. اما چنانکه اشاره شد در تعلیمات منسوب به عـ می
 لیرا تشک  مانیای  هیو تصفیه نفس پا  هیبلکه رفتار حسنه، مهر و محبت، گذشت و بخشش، ترک

  یهم شعائر سایکل نیتعلیمات منقلب شد و د نیا زین تیحیمس  یسایکه در کل میدهد. بگذرمی
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 .بود  میخواه  یپ  یبه اختالف اصول  م،یکن  سهیدقت و آن را با تورات مقا  لیاگر در انج  یول  د،یگرد
دارد.  یوابستگ اربسیشود که از خدا می یهیبا توج نید ک یدر  یاصول اخالق هیتوج اساساً

دهند و  خود نسبت می یخداپندارند بهصفت می نیو واالتر نیتریآنچه را عال وستهیپ نیمؤمن
قرار  شیصورت کمال مطلوب مورد ستابه نیشود توسط مؤمنمی فینام صفت خدا توصآنچه به

طلب و  یقربان ن،یرالماکِکِرَار، ماجبّار، قهّ شانیخدا نندککه تصور می ینیمؤمن نظر. در ردیگمی
و منتقم ... و خشم او سوزان   ریگسخت  رتمند،یبخش، حسود و غآرامش  حهیو را  ازیخواهان آتش ن

دارد که با آنچه   یو رحمت مفهوم خاصآور  است، عدالت و انتقامش وحشتناک و فالکت
همین متفاوت است، به  یتابد، به کلمی  کسانیکه آفتابش بر همه    هرعشق و م  یپرستندگان خدا

و منبع حکمت   نید هیهراس و وحشت از خدا پا دیمؤمن به تورات با ی هودی ک ی یجهت برا
شرف و افتخار انسان  گذشت،یو تعصب ب رت یو غ ،یو زندگ ات یحی هیو قصاص، ما ردیقرار گ

ارائه شده است.   قیو غیرمستقیم در عهد عت  میستقاست که م  یلیی فضاهمه  نی. ا1برداشت شود

دشمنان و گناه کاران نسبت به یترحم و گذشت ـ حت دیانجیل بامعتقد به یحیمس  کی یاما برا
 .گردد یزندگ یخدا و محبت به همنوع، دستور اصلـ عشق به
را به شکل   شانیها هستند که خداانسان  نیاست، بلکه ا  دهیافریانسان را به شکل خود ن  خدا،

  نیتورات اختالف وجود داشت ب هوهیاهورامزدا و  نیقدر که بنا. همندینماخودشان مجسم می
متزاج و مردم کنعان و بابِل تفاوت موجود بود. البته با ا یدوران هخامنش  انیرانیهای ابرداشت

را  یصفات مشترک زین انیشوند و خدامی کیبه هم نزد زیها نبینیهای مختلف، جهانهنگفر
محل تولد و رشد خود شکل نگرفته  یفکر یجهان مستقل از فضا انیاز اد کیچی. هابندیمی

 زین  هیاول  انیحیمس   یو اجتماع  یهای اخالقخصوص اصطالحات و قالبها و بهاست. در برداشت
و  شمندانیخارج از کانن یهود و افکار اند ات یو روا ات یو ادب نیفلسط انیهودی ت نه تنها معتقدا

ی تولد هب متنوع سراسر منطقههای مختلف و مذااند، که فرهنگاثر گذاشته ی هودیهای سنت
 اند.داشته ریدر آن تأث زین تیحیو رشد مس 

 یحیمس   ات یادب  جادیدر ا  کرهایو گنوست  ییحی  روانیپ  ان،ینیافکار اس  ریبه تأث  شیفصول پ  در
 یتوان به روشنرا می یهای عرفانشهیر زی. جالب آنکه در معتقدات دو گروه اول نمیاشاره کرد

. به عبارت میریدر نظر گ یییح روانیرا با پ ها«یخصوص اگر ارتباط »مندانداد، به صیتشخ
  گرید

 
است ـ   قیعهد عت مانهیو حک یترین بخش اخالقشرفتهیو پ نیتریـ که عال مانیدر کتاب حکمت سل حتی ۔۱

  ان یحکمت ترس از خدا و عمل به تورات ب هیپا یشود، ولداده می  اریبس تیبه حکمت اهم نکهیا نیدر ع
 . مراجعه شود هودی ن یدر د یقیگردد. به کتاب تحقمی
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 یخود مُعَرّفی کند بر مبان یرا دشمن اصول یعرفان تیحیبود مس  لیاُرتودوکس که ما تیحیمس  
ها پس قرن  سایکرد استوار شده بوده است. با وجود آنکه کانن کلکه طرد می  یهمان مکتب  یفکر

های هنوز اثر برداشت  یشد، ول میبارها ترم میدیشکل گرفت و چنانکه د تیحیمس  ظهور از
مشخص است   یبه روشن  یافکار عرفان  ری. در انجیل یوحنا تأثمینیبرا به وضوح در آن می  یعرفان

به  یسیهای عو موعظه ماتیدر شمار تعل ل،یخصوص اناجاز رساالت کانن و به یاریو در بس 
 .میکنبرخورد می یاشارات عرفان

ناشناخته را در  یو توجه کامل به عشق و رحمت و معرفت به خدا یموس عتیشر ینف
اند. اغلب نبوده  بینصبی  یفاناز نفوذ افکار عر  هیهای اولفی. آپوکرمیکرد  حیهای پاولوس تشرنامه

الهیات مسیحیت به  ستمیس نیمتریکه: »قد نندکمی دییگفته رودلف را تأ نیا نیمحقق
ی حیفالسفه مس  نی: »اولسدینوباره میتعلق داشته است«. هردر در این یحیمس  یکرهایگنوست
قرون  نیدر اول سیگنوز یناگهان [معتقد است: »تکان ]اثر 1برگبودند«. بلومن کرهایگنوست

 جهیبرد«. رودلف نت  نیبتوان آن را از ب  نیهای خونبیاز آن بوده است که با تعق  قتریعم  تیحیمس 
 «.کندمی بیرا تعق سایکلای هیمانند گذشته چون سا زیاکنون ن سی: »گنوزردیگمی

های کند، بلکه برداشتمی بیرا تعق سایکه کل ستین کرهایگنوست یریاساط  یباورها نیا
 یادیبن  یاخالق... است که در باورها مان،یخدا، مخلوق، عشق، معرفت، ا  ن،یها درباره دآن  یکل

را در مذاهب   تیحیمس   یریشعائر و معتقدات اساط ی  شهیاما ر  ۲گذاشته است  یاثر به جا  تیحیمس 
 تیحیشکل نگرفته و اصوالً مس باره یکمعتقدات  نیجستجو کرد. ا دیبا روزگارانمختلف آن 

ها شعائر و اسطوره نیاز ا یهمگون اثر لیدر اناج یهایی بوده است حتبرداشت نیفاقد چن هیاول
خصوص در رم، به تدریج از آداب و رسوم و در برخورد با مذاهب مختلف، به تیحی. مس ستین

وجود آورده  را به یخاص یی اعتقادخود مجموعه یرده و براها اقتباس کآن یریمعتقدات اساط 
 انیحیکه مس  میدیرا د دی: غسل تعممیکنوار به چند مورد اشاره مینمونه فهرست یاست. ما برا

 یدر امپراتور  جیاَسراری را  انیو شام مقدس را از اد  انینیدهنده و غیرمستقیم از اس  دیتعم  یایحیاز  
 و لیآدم( را چه در انج اند. اصطالح پسر انسان )بنِـ اقتباس کرده سمیترائیخصوص مبه –روم 

  

 
1- Blumenberg 

ای از فرهنگ  عرفان در عرابه  یسوبه  هودی ن یاز حرکت د تیحیکه مس د ید م یعرفان خواه یدر بررس ـ۲
و کهانت و   یروم و آلوده شدن به شعائر معبد یپس از اختالط با مذاهب امپراتور یشکل گرفت، ول ییاوستا

  یفزون  زیحجاب ن  نیا  یسخت  سا،یکاهش قدرت کل  ای  ش یآن را پوشاند که با افزا  یی سختپوسته   سا،یکل  تیوال
 .افتینقصان خواهد  ای
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مفهوم  نیکه ا یدهند در حالو استناد به آن ارائه می قیاقتباس از عهد عت سا،یکل ات یدر ادب چه
معمول بود   اریبس   مینامه شیوخ اخذ شده است. اصطالح پسر خدا در قدتیاز رساالت خنوخ و وص

 یتانهای بارز باساز نمونه یکی. فرعون مصر دندیناماز پادشاهان خود را پسر خدا می یاریو بس 
شد و خود را  می دهیپسر آتن، پسر آمن... نام د،ینام پسر هوروس، پسر رع، پسر خورشاست که به
 .دانستمی شیبزرگ دوران خو یفرزند خدا

 یکردند: خداها را متولد از باکره مَُعرّفی مییو منج یهای باستانتیاز شخص یاریبس 
شود و ای از مادر باکره متولد میکرد. بودا بنا به افسانهدر مصر، ملکه باکره را باردار می دیخورش

خواهر و زن زئوس در  یونانیالهه  1کنند. هرابخش اعالم میفرشتگان ورودش را به نام نجات 

مادر باکره  ۳از نانا یگیفر یخدا سیآورد. آت  ایآتش را به دن یداخ ۲ستوسیهفا یدوران باکرگ
از  ترایشود. مبدون شوهر هوروس را آبستن می س،یریپس از مرگ اوز سیس یگردد. امتولد می

است...  دهییای زاآمده است: »باکره نیتولد چن نیبه افتخار ا یمادر باکره متولد شده و در سرود
بخش متولد شد« شما نجات   یمتولد شد« در انجیل آمده است: »امروز برابخش  شما نجات   یبرا

با روز تولد    یالدیم  ۳۵۳را، در سال    یس یاسقف روم، روز تولد ع  ۴وسیبریل  ی(. به فتوا۱۱/۲)لوقا  
 زئوس،غار بوده است.  ایدر آخور  نیاز مقدس یاریدسامبر منطبق ساختند. تولد بس  ۲۵در  ترایم

خصوص هرمس، آمده است. به  ا یدر غار به دن  ترایاند و ممتولد شده  لهیر طود  وسیزیونیهرمس، د
ای است همان صحنه  هیکامالً شب نیو ا دیآمی ایبه دن یخر و گاو نیب یشبانان در آخور یخدا

 .شودمجسم می یسیتولد ع یکه برا
اند. را در غار ذکر کرده  یس یمانند انجیل یعقوب، تولد ع  فیهای آپوکرلی: در انجسدینوولز می

را در غار گزارش  حیهم تولد مس  گنسیو اور نوسیوستیچون  تیحیاز بزرگان مس یبرخ یحت
ردن او و بُ تشیاز شروع فعال شیپ یسیع شیاست. آزما ترایاند که اقتباس از اسطوره تولد مداده

سرگذشت هراکلس است. صحنه در آغوش  هیهای جهان کامالً شبکوه و ارائه سلطنت یبه رو
شباهت با قصه تولد بودا   اریو سخنان او بس  ریگرفتن کودک نوزاد در معبد به وسیله شمعون پ

 ریرا نظ یاند و هم معجزات استاد و سرور نام داده مبر،ی(. به بودا هم، پسر انسان، پ۲۵/۲دارد )لوقا 
اند. آب... نسبت داده یها، راه رفتن روجیو کوران و کران و افل مارانیمانند شفا دادن ب ،یس یع

آب راه  یاست چون بودا رو لیاز شاگردانش ما یکیکنند و معجزه می یگاه زیشاگردان بودا ن
 (.۲۶/۱۴یپطروس درمت هی)شب دهدرود و بودا او را نجات میدر آب فرو می یبرود، ول

  
  

 
1- Hera   2- Hephaestus   3- Nanna   4- Leberius 
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 دهیشفا نام ی)که خدا وسیامپدوکلس، آسکلپ ثاغورث،یرا مانند ف یاریهای بس نمونه بوسه 
که در دهان مردم از معجزات  یقصص ی: »همهسدینودهد و می... شرح میوسیزیونی(، ددشمی

های معمول و موجود، قصص انجیل را زهیاند و با انگمنتقل ساخته یسیبود به ع عیمختلف شا
را  حیمس  ،یحیـ مس  یهودی انی: »راوسدینومی یاسقف معروف آلمان وسیبلید. «اندآراسته

 یهودی ریغ یحیمس  سانینوهای معروف ساختند و قصهنیها و رابهای نبیقهرمان اسطوره
 «.منطبق کردند ینجمُ حیبر مس  یرات ییگران را با تغو معجزه انیناج ان،یهای خداافسانه

آنان در  زی... و باألخره رستاخبتیتحمل درد و مص ن،یمصلوب شدن مقدس ایمرگ  قصه
 نیاست. اغلب مؤمن یهای فراواننمونه یدارا میقد ریو اساط  تیاز مذاهب و روا یاریبس 

همین جا نمانده باشد. بهاز او به  یاثر  چیرفته و ه  نیاز ب  یکه مراد آنان به کل  رندیتوانستند بپذنمی
 ،یگیفر  سیآت   ،یسور  سیآدون  ،یتموز بابِل  ،یونانیمعراج او را مطرح ساختند. هراکلس    صه جهت ق

... مصلوب وسیزیونیشوند. پرومته، لیکورگوس، دهستند که کشته می  یانی... خدایمصر  سیریاوز
 یاریو بس  زندیخگور برمی ... ازسیآدون س،یریاوز س،یچون آت  انیخدا نیاز ا یشوند. برخمی
و پس از سه  ردیممی ،روانشیاعتقاد پبه سیکنند. آتمی زیدر روز سوم رستاخ یسیع دمانن یحت

به غرب و مخصوصًا  ریصغ یایـ که پرستش او از آس سیآت روانیشود. هر سال پروز زنده می
کردند. می  یمرگش عزادار  یو برا  ختندیآودرخت کاج میرا به  سیآت   لیروم نفوذ کرده بود ـ شما

دانستند. گرفتند و آن را نشان نجات میرا جشن می  زشیسه روز آن را دفن کرده و رستاخ  پس از
کرد اعالم می نیبه مؤمن س،یگرفتند و کاهن آت می دیتعم یگاو نراز خون زیرستاخ نیبه نشان ا
 . افتی دیکرد شما هم نجات خواه زیگونه که خداوند رستاخهمان د،یدلگرم باش

. شندکآسمان »اورانوس« می یآ« و خدا»گه نیزم یخدا زندانها فرتانیرا ت  وسیزیونید
کردند معتقد او شرکت می  شیها که در شعائر ستارود. آنو به آسمان می  زدیخاز گور برمی  زیاو ن

در  سمیرفاُ روانی)پ یرفاُبرادران  تیخدا شرکت خواهند داشت. جمع یابد ات یبودند که در ح
 اضت،یرابطه داشت و ر وسیزیونیکه با پرستش د یشعائر یوسیله اجرامعتقد بودند به (ونانی

خود بازگردد.   یمنشاء اله  یسوروح انسان را که در گور با بدن دفن شده، آزاد خواهند ساخت تا به
گونه که دادند، همان نقش مصلوب خدا را نشان می ایدر معابد خود مجسمه  وسیزیونید روانیپ

و  انیخدا  زیشود. قصه رستاخخدا ارائه می  یبه جا  وب مصل  یسایع  لیشما  تیحیمس   یسایدر کل
 یمعجزه برا نی: اسدینومی یس یع زیدرباره رستاخ گنسیبود که اور عیشا یقهرمانان به حدّ

 به آسمان صعود  یاریو قهرمانان بس  نیو مقدس انی. خداستیای نتازه زیپرستان چبت
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 نیکنندگان در شمار اشی...و حتى سزار را ستاوسیزیونید  ترا،یم  س،یهراکلس، آت   بل،یک  اند،کرده
اند، گذاشته  یخود را به جا  یِاز معراج اثر پا  شیپ  وسیزیونیدانستند. هراکلس و دگران میمعجزه
 نچو سایبزرگان کل یکردند و حتمی غیاعتقاد را تبل نیا حیبه مس نیگونه که مؤمنهمان

 اند.دهیرا د یسیع یبودند که اثر پا یبدا... مدع موس ورونویه
 ان،یمرگ خدا  ایمذاهب اَسراری و معتقدات آنان در مورد کشته شدن و    سهیبا مقا  روبرتسون

مصلوب شدن و   دهیا تیحیکه مس  ردیگمی جهیآنان نت زیشاهان، رهبران و زنده شدن و رستاخ
که  ندکاشاره می یالمثلبه ضرب  نیاقتباس کرده است، او همچن انیاد نیرا از ا یس یع زیرستاخ

او هم نخواهد   ردیتواند بمنمی  سیریکه اوز  یتیبه همان قطع  ست،یبود »او خواهد ز  جیدر مصر را
ای قاعده  هیشود« و شبنخواهد رفت او هم نابود نمی  نیاز ب  سیریکه اوز  ینانیمرد و به همان اطم

به خاطر  انیی آدمگونه که همهبرد، »همانبه کار می انیه اول قرنتپاولوس در نام که است
از  یکی(. ۲۲/۱۵متحدند زنده خواهند شد« ) حیکه با مس  یتمام کسان رندیمبا آدم می  یهمبستگ

 سمیترائیای داشته ـ معمده ریخصوص شعائر آن تأثو به تیحیکه در مس ـ مذاهب اَسراری را 
 ان،یرانیا نیسرچشمه گرفته پس از امتزاج با د انییایآر میکه از مذاهب قد سمیترائی. مدینام دیبا

 جیرا انیروم یو عموم یاز مذاهب اصل یکیصورت ، در روم به1به خود گرفته بود  یرنگ زرتشت

 .شد
شد که آمیز به کار برده میو اسرار یشعائر رمز یبرا ،۲ونیستریو م ایستریکلمه م ونانی در

)بلغارستان(  هیو تراک ایگیخصوص فرهای شرق، بهنیاز قرن ششم ق.م، از سرزم شیپ انیونانی
شعائر مقدس  ون،یستری م قت یاقتباس کردند و توسعه دادند. در حق ریصغ یایاز آس یو بخش 

قرار داشت   یریاساط   یخدا  ک ی  شهیمذاهب هم  نیرفت. در مرکز اشمار میای به  ورهمذاهب اسط
 ۳ستهیخدا ـ که م نیو پرستندگان ا نیاو در مؤمن زیشد و رستاخمرد و مجدداً زنده میکه می

ی مذاهب در جامعه  نی. ادندیگردمی  میها در سرنوشت او سهگذاشت و آنـ اثر می  دندشمی  دهینام
 سمیترائیبود. در م  سمیترائیم  ای  یپرستترایم  ا،یستریمذاهب م  نیاز مهمتر  یکیو    افتینفوذ    زیروم ن
و  ردکمی میزمان قرار داشت که حرکت آسمان را تنظ خدایِ ان،یخدا در رأس پانتئونِ یروم

خدا در مرکز پانتئون قرار  نیگرفت. امورد پرستش قرار می اتیصورت عنصر نور و حبه دیخورش
 نور، یایدن یدر باال یکیابسته بودند. اهورامزدا، عنصر نبه آن و ارات یی سگرفت که همهمی

 
  

 
 .زرتشت است. به کتاب زرتشت مراجعه شود  امیاز پ ریغ یزرتشت ندی ۔۱
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نور بر ظلمت  یروزیپ یبرا دیظلمت بود. بشر بایایحکمران دن من،یتخت نشسته بود و اهر بر 
 .کوشش کند
را چون   یمردانه که سراسر زندگ  ات یمعنو  نی: »اسدینومی  سمیترائیمحقق معروف م  1کومور

 مبارزه و منیاهر وید هیبر عل یستیباو در آن مؤمنین بدون درنگ می دیدی نبرد میصحنه کی
کرد می  قیرا تشو  یبود که کوشش فرد  صهیخص  نیا  یخصوص داراکنند، به  یاو را خنث  حمالت 

 زین  ترایشدند و شعائر ممی  میفرقه به هفت دسته تقس   نینمود«. اعضاء او قدرت می  روین  جادیو ا
بگذرند تا شهامت و استقامت   یهای خاصاز آزمون یستیبامی نیهفت مرتبه بود. دواطلب یدارا
 افتیخود در  یشانیبر پ  یبا آهن سرخ عالمت  نیشده و اثبات گردد و باألخره منتخب  شیها آزماآن
 ها را ازآن د،یبه تعمشِخاص و  آمدند. شستشو با مراسمکردند و در شمار سربازان خدا در میمی
شراب مقدس،   دنیبا نوش یآورد. در مراسم طعام عمومکرد و در شمار پاکان در میپاک می  گناه

به مبارزه بپردازند.  یکردند تا بر علیه شر و زشتکسب می  رویشد و نوحدت اعضاء حاصل می
شر را  یروهاین ترا،یم یدر همراه کیپس از مرگ هم ادامه داشت و ارواح ن ،یجنگ با زشت

  انیکم مذهب رومورگردند. کمبهره  یآسمان  ضیرفتند تا از فباال می  نورِ  یبه فضا  خته،مغلوب سا
شود. جهان را می یاله یروین کیگردد و خالق همه عناصر جهان می لیوحدت متما کیبه 

 کیی وسیلهبه ینظام اله نیاست. ا یکند که موجد نظم و هماهنگمیاداره  ینظام افالک کی
  جهان   عمق  در   و  ظلمت  در  ـ کهنور، اصل شر    یشود. در برابر خدامشوب می  یو درهم  ینظمبی

 نیدر برابر ا دیبا نیفرستد، مؤمناغتشاش به باال می جادیا  یخود را برا ان یدارد ـ سپاه جای
کرد. در آخرالزمان  ریرا تسخ وانیتوان دمی زین یکنند، با اوراد و آداب رمز یستادگیها اقدرت 

که رستگاران در آن خواهند    ینیو جهان نو  ختیو قدرت شر درهم خواهد ر  تجهان خواهد سوخ
شوند،   کیشد که با خدا و سرنوشت او شراجرا می  زین  یبرپا خواهد شد، آداب و شعائر خاص  ستیز

 نی. شعائر همچنندیم او شرکت جولَو درد و اِ بت یدر مص ،یبه عزادارشِخصوص در مراسم به
و زنان به  دندینامرا بردار می گریکدیبود. همرازان  یناپذیر و فَنا یبه رستگار یابیدست یبرا

که با اشکال  ییدر سردابها ایشد و های آنان راه نداشتند. تجمع برادران در غارها انجام میگروه
 .دندینامگوگ میستایها را مرهبر گروه ایشده بود. استاد  ینقاش یستارگان و عناصر فلک

شرح  نیچن سمیترائیخصوص مرا با مذاهب اَسراری و به تیحیهای مس شباهت کومو
و  نیاط یش گاهینور، جا ی فضا ایارواح مقدس در آسمان  گاهینور و ظلمت، جا تیدهد: ثنومی

 در وانید
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آوران( امیی کائنات که توسط فرشتگان )پخدا بر همه  ک یظلمت، حکومت  یو فضا نیزم ریز
 یرستگار  یو برا  یجهان  نیاست، د  یکیدر هر دو    نی. هدف دردکمیخود با انسان ارتباط برقرار  

 یو ابد یبعد ات یح یای برامقدمه یکنون ات ی. حدهیقوم برگز کیی افراد بشر است نه همه
باألخره مؤمن به کمک خداوند بر آن فائق   یاست ول یشر، دائم یروهاین هیعل براست مبارزه 

و   ندکم میلَتحمل درد و اِ نیزم یسرنوشت خداست که در رو ریخواهد شد. سرنوشت بشر نظ
و با او رستگار  کیشر نیی مؤمنخداوند همه نیا یتِشود. در ابدو مجدداً زنده می ردیممی
 کیشعائر  نیگردد. در ائر حاصل میشعا یو الهام و اجرا اشراقوسیله . نجات روح بهردندگمی

خود را به خدمت خدا   (ستهیی آن مؤمن )موجود دارد که به وسیله (مقدس رمز) ساکرامنتوم
طعام مقدس ـ که به  ون،یچون کنفرماس نیتده د،یسازد. شستشو چون غسل تعمموظف می

 هیشب سم،یترائیمرحله مرفته، هفت همی... روونیـ چون کمون اد دمی یابد ات یاعضاء وعده ح
جهان نابود   نیکرده و ا  زیمردگان باألخره رستاخ  زین  سمیترائیاست. در م  یحیهفت ساکرامنت مس 

از رهبران که رابط خدا و بشر بودند، اطاعت  یستیباشود. اعضاء فرقه میبرپا می ینیو جهان نو
 .ندیمطلق نما
است که  یقدر کافهمین یموجود است ول زین یگریهای فراوان د: شباهتسدینومی کومو

و مذاهب اَسراری شرق وجود دارد،  تیحیمس  مات یتعل نیب یقیعم ینشان دهد تا چه حدّ رابطه
خصوص در مورد پاولوس چون از ترسوس دانست، به شهیر کیها را از توان آنطوری که میبه

 انیاد نیبرد از اکه به کار می یاتو اصطالح انیاَسراری رواج داشته، ب هبجا مذابوده و در آن
 اً و بعد یعرفان تیحیدر مس  یمذاهب حت نیگرفته است. کومو معتقد است: ا هیما اریبس 

 اند.مؤثر واقع شده هیو مکاتب اسکندر گنسیاور یاسکاتولوژ 
مربوط  یرا با مذاهب شعائر تیحیمس  ندکمی یو تحلیل مفصل سع هیبا تجز روبرتسون

لحم را که در بِیت یداند و معتقد است سردابمی سیسازد. شعائر آن را از مذاهب تموز و آدون
نام به  دیخورش  ینام داود شهر از خدا  یدهند پرستشگاه تموز بوده و حتارائه می  یس یمحل تولد ع

 یس یع زیاست و مرگ و رستاخ وسیزیونیو د ترایگرفته شده است. شام مقدس از شعائر م 1دودو

 ،یرانیو ا ی هودیفرهنگ  زشی... روبرتسون معتقد است: پس از آموسیزیونیو د سیاز شعائر آن
و شکست سپاه شر، برخاستن   منیانهدام قدرت اهر  ،یی آخرالزمان و روز داوردرباره  انیرانیافکار ا

وارد   حیمس   نیدر د  ریمس   نینفوذ کرد و از ا  انیهودیدر بهشت... به    کانین  ات یمردگان از گور و ح
 را سمیو پارس یرانیافکار ا ریاشعیا و خنوخ... تأث ال،یهای دانو کتاب  ریشد. در مزام
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 .گذاشته است یاثر به جا زین تیحیافکار در کانن مس  نیو هم مینکمشاهده می یخوب به 
  ی ول  نید  نیشکل گرفت. ا  نیفلسط  تیهودی  نهیبر زم  هیاول  تیحی: »مسسدینومی  کنسلمان

مردگان  زیرا وارد کرد مثالً اعتقاد به رستاخ یهودیریهای غاز برداشت یاریخود بس  مات یدر تعل
فقط مورد گفتگو  زیای نداشته است و بعدها نسابقه قیسرچشمه گرفته و در عهد عت رانیکه از ا
به خود گرفت«. زومر  یو قطع  یجنبه اصل تیحیمس  ید بود، در علم الهیات و اسکاتولوژ یو ترد

اثر گذاشته است.  تیحیدر مس  انینیاس قیاز طر سمیمفسر رساالت کومران معتقد است: مزدائ
موثر واقع شده است.  اریبس  تیحیدر مس  سمیترائیچون م یمذاهب ولز معتقد است: شعائر سریِ

را  انیرانیا نیمعتقدند، اثر د نیاز محقق گرید یاریبوسه... و بس  تسر،یشوا رت ، آلب1کولروت نیراب

پاولوس از شعائر مذهب  انهیکند: مَشرَب صوفمی دییتوان انکار کرد. آدام تأنمی تیحیدر مس 
و   سیداشته است. هفت مرحله تقد یادیو در موطن پاولوس رواج ز دهیمتأثر گرد سمیترائیم

 .است کیکاتول یسایلهفت ساکرامنت ک هیشهر عشق( شب تمذهب )هف نیتبرک در ا
 نیو د سمیترائیخصوص مبه ،یتوانند اثر مذاهب اسراربا وجود آنکه نمی سایکل نیمحقق

کامالً رنگ و صورت   تیحیشعائر در مس   نیمعتقدند که ا  یانکار کنند، ول  تیحیرا در مس   انیپارس
متفاوت  سایبا هفت ساکرامنت کل سمیترائیم یبه خود گرفته است. مثالً هفت مرحله یگرید

است، در  یس یع زیغسل وجود ندارد و مفهوم آن وحدت در مرگ و رستاخ سایکل دیاست. در تعم
  کی سایسرار است. شام مقدس کلدر جمع اَ رشیپذ طی]غسل [ از شرا سمیترائیکه در م یحال

 کیلهر زدن مؤمنین فقط سمبُاست. مُ  حیبلکه شرکت در خون و گوشت مس   ست،ین  یطعام معمول
 حیوجود مس  سایهمراز. در مرکز شعائر و مقدسات کل ادراناست، نه چون داغ کردن بر یو معنو

کننده درد و رنج و تحمل یزنده و منج یاست. او پسر خدا یواقع تیشخص یقرار دارد که دارا
آشنا است. بخشش نا  یبه کل  سمیترائیم  یبرا  یتیشخص  نیکننده است. چنزیپس رستاخو مرگ و س

تطبیق  ترایم نیوجه با دهیچو انسان شده به جسمم یخدا ای حیوسیله مس به یگناه و رستگار
 .کندنمی

مذاهب اَسراری کامالً  یبرا ح«یو با مس  حیپاولوس: »در مس  یی اصل: جملهسدینومی آدام
 نیا یول ند،یگوخدا شدن و با خداوند وحدت حاصل کردن سخن می کیها از است. آن بیغر

. پاولوس از مصلوب شدن ستین یشود و هرگز دائمغما حاصل میاِلسه و خَ ک یحالت فقط در 
 از مرگ را مطرح ییکه مذاهب اَسراری فقط رها یدر حال دیگوسخن می حیبا مس  زیو رستاخ
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رسند...  یابد یو به زندگ ابندی ییاز مرگ رها لندیماده ما یایاز دن ییرها یها براسازند. آن یم
در طول زمان عوامل اقتباس شده را به رنگ خاص خود در   انیی ادکند همه آدام توجه نمی 

 .ابدی تیتواند هومی یشخصم نیحال است که د نیاند. فقط در اآورده
 ،یسرارکه فقط مذاهب اَ  دید  میخواه  میعمل آمد توجه کنفصل به  نیکه در ا  یبه اشارات   اگر

و مذاهب و معتقدات   انی در طول چند قرن از جمله اد  نید  نیاند و انبوده  تیحیمس ی  شهیو ر  هیپا
 نیمختلف آن متأثر شده است. دق رَو فِ هودی نید ن،یمذاهب فلسط نیروم و همچن یامپراتور
 یبه مبان  یرا در دامان خود پروراند، در آغاز به کل  حیمس   نیداشت و د  تیحیتقدم بر مس   هیهود ک

در آن نفوذ کرد و آن   گرید انیو شعائر و معتقدات اد ریبود و در طول زمان اساط  یمتک یگرید
درآورد.  شیص فرهنگ خوها را به شکل خااغلب آن ن،ی با وجود ا یرا متحول ساخت، ول

رفته رفته  یشد، ول  هیهای مجاور تغذاز آداب و رسوم معتقدات و فرهنگ  یقو  ظنّبه    زین  تیحیمس 
 .دیگرد یحیصورت و شکل خاص مس  یشعائر و آداب و رسوم و معتقدات دارا نیا

و اقوام بَدَوی ـ که هنوز   لیخصوص در آداب و رسوم قباو به  میهای قددر تمدن اگر
های شهیها رکه شعائر و آداب و رسوم آن افتی میدر خواه میدقت کن ـاند نشده نیشهرنش 
باره بحث در این ینه حکومت، کم تیریداشته است. چنانکه در کتاب مد یو ضرور یاجتماع

مذهب   ،یروابط اجتماع  میاداره و تنظ  یها براها و جامعهدسته  لِیتشک  غازِدر آ  یمذهب  شد، انسانِ
ساخت.  یمدن نیقوان نیرا جانش  یخود قرار داد و دستورات مذهب یاجتماع الت یتشک یرا مبنا

در  ینیصورت شعائر و سنن درفته بهو رفته افتی تیگرفت قدس یچون شکل مذهب نیقوان نیا
 یدستورات مذهب یدیهای مدتا مدت  زیشمار معتقدات مقدس درآمد. در جوامع متمدن ن

کننده شعائر از اجتماعات اثر تعیین یاریافراد بود و هنوز هم در بس  یکننده روابط اجتماعمیتنظ
معتقدات  ریتأث یترین جوامع کنونشرفتهیدر پ ی. حتمینکمشاهده می یمدن نیرا در قوان ینید

 اتیضرور دهییها زااز آن  یاریبس  کسویاز  راینرفته است، ز انیاز م یاجتماع نیدر قوان یهبمذ
در طول  یشود، ولمی تیو اعتقاد در طول قرنها تثب ادیاعت گرید یاند و از سوبوده یجمع ات یح

 .ردیپذل میدُّ بَها تحول و َتهزاره
دهند و رشد خود شکل می طیمح انیاد هیشعائر و رسوم و آداب خود را بر پا نینو انیاد

خود ـ که اغلب  دیصورت معتقدات جدرا به یمیهای قدهیما ،یسازقالب نیمسلم است که در ا
که در  یاز شعائر یاریتحوالت بس  نیاند. متأسفانه در اشود ـ در آوردهمی هیتغذ شهیر نیاز چند

گونه شوند که هیچمُبَدّل می ییسایکل یفات یاند به آداب تشرداشته یهای ضرورشهیاصل ر
 یادهیفا
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شعائر و آداب  زین تیحیندارند. مس  یقدرت خبرگان فرض تیو تثب نیر ساختن مؤمنجّحَتَمُ جز 
 .دست آورده استبه ریمس  نیخود را از هم

پروردگار  زیپرداز نگو و اسطورهقصه یشود و خداسبز نمی نیاز زم ینییو آ نید چیه
که به وضع آداب  یمحدود ی . خداانیخوانان است نه خالق جهان و جهانو اسطوره انیسراقصه

 شیمخلوق خو میرد و دعا و سالم و تعظپردازد، چشم به راه وِو رسوم بَدَوی صحراگردان می
و معبد و  سهیو کن سایدر کل نیها و اوراد مؤمنشیدست و سر و نما ات است و به شکل حرک

 ریخود که انسان نام دارند خشمناک و متغ ینیبمحراب توجه دارد، از جسارت مخلوقات ذره
شود و مائده ها شادمان میآن میو به تملق و تکر زدیرگردد و بر آنان سنگ و آتش فرو میمی

است که خدا   یمحدود  تینهاهای بیدهیهمان آفر  الت یتخ  یدهییا... زهددپاداششان می  یآسمان
و  یتکامل فکر یاند. انسان که در لحظات آغازخود تصور کرده تیو ظرف تیرا به قدرت و هو

دارد و اگر شعور و معرفت او مانع  شیدر پ یطوالن اریبس  ید هنوز راهرَبَ خود به سر می یروح
تصور محدود، خود   نیکه از ا  دیخواهد رس  ییبه جاکم  کمشود،    یهمگان  یو نابود  یکشتار عموم

از بزرگان  یلل معرفت صعود کند. معدودقُ یبه سو شهیاند یرا رها ساخته و با پرواز در فضا
رها ساخته به  یهای تنگ موروث« خود را از قالب»منِ نندکمی یکه سع شهیپو عارف شهیاند
شبه   ک ی لندیای هستند که ماکودکان نابغه ند،یآمظهر و منشاء کمال و جمال به پرواز در  یسو

 .ندیمایره صد ساله بپ
 ریاگر در س  یول  م،یدار  یادیز  اریفاصله بس   یسالگ  ونیلیم  کیکه تا    میهست  یهمه طفالن  ما

و در گذشته ساکن   میبنگر  شیخو  یبه پشت پا  وستهیآنکه پ  ی حق ـ به جا  یخود به سو  یتکامل
و  نات یتعصبات و تلق م،یرا به پرواز در آور شهیاند نیدور دوخته، شاه یـ چشم به فضاها میشو

افکارمان را در خود گرفته و از حرکت بازمان   یل، پاای را که چون گِهای منجمد سازندهآموخته
 جادیجنبش و تالطم ا ،ییدل با جوشش عشق و کمال جو یایداشته است، رها کرده و در در

قادر   زیای نطفالن نابغه  نی. مسلم است که چنافتی  میدست خواه  یکودکان  نی.. به نبوغ چنمیکن
  یمخلوق ذهن آنان است، ول زیآنان ن ینهند و خدا رونیب ی تصورات خود پا دودهاز مح ستندین

ها محصور  قالب  نیدر ا زین شانیاند خداخود را محدود در تصورات بَدَوی ننموده یشهیچون اند
 انسان دورتر و نامحدودتر شود، امکانی شهی. هرقدر نقطه نظر صعود و هدف عروج اندستین

روح و   یحرکت صعود یبازدارنده ستا،یاست. هدف محدود و ا شتریبخش او بیتعال حرکت
 .است شهیی اندمحدودکننده جنبش فرازنده

خلق کرد، که   شیرا در تصور خو  نهیبَدَوی مد انیخدا ییبشر ابتدا ش،یهزاران سال پ در
 ل وبه قت  انیخدا  نیدر رکاب ا  زیپرداختند و شهروندان نها با هم به مبارزه میچون همان انسان
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م عالَ  یبالند که خدامتمدن به خود می  یها. امروز انسانردندکهمنوعان خود افتخار می  شکنجه
اند. داده رییفقط به ظاهر نام او را تغ قتیکه در حق یاند در حالساخته نهیمد یخدا نیرا جانش 
 طهگروه محدود راب کی که فقط با  ییداند. خداای خدا را متعلق به خود میهر دسته زیاکنون ن

  د یبا تشیکسب رضا یکه برا یالیخ ی. موجودستیجهان ن یخدا دیگودارد و با آنان سخن می
که در کار خود مانده و محتاج انسان   یازمندیکرد. ن  یداد و قربان  یو آدم کشت، قربان  ختیخون ر

که خود مخلوق است.  ستیکند، خالق نو عمل  شدیندیاو ب ی حدود است تا به جادرمانده و م
 .بخشیموجود است نه وجود هست

انسان سبب شود که همه، پرستندگان   یآن روز چندان دور نباشد که رشد و تکامل روح  دیشا
ی کائنات همه متعلق به او باشند، معبدش همه یتعلق ندارد، ول چکسیهخدا گردند که به کی

مرز  چیرا ه ییخدا نیبه چن نیاست. مؤمن ی... و درست یمحبت، گذشت، راست ،یکیو عبادتش ن
کامل هرگز  یمرزو بی یرنگسازد، هرچند ممکن است بیهم جدا نمی از یو رنگ و فرهنگ

 برقرار نگردد.
 
معرفت  یدهد ممکن است ما را از تحول تکاملرخ می یکه در جوامع کنون یانات یمطالعه جر ـ۱

که هر گوشه جهان بساط  یادانیگیران و شمعرکه دن یسازد. د دیناام یمورد به کل نیبشر در ا
به   یگاه ی متمدن و حت یهااز انسان یاند و مشاهده اجتماعات بزرگخود را پهن کرده  یمذهب

عصر   مبرانپی...(  هگوانکاسب )ب  انیمقدس نما  که در دام »گوروها« و  شرفتهیظاهر با فرهنگ پ
که  ییساهایالحق...( کلاءیض)اند شده لیبر جامعه تحم نید اءیکه به نام اح یاتم )مون...( جبّاران

 شیکهنه خو یهاافسون رینفر از مردم عصر فضا را در تسخ اردهایلیهای مختلف هنوز مبه نام
خود  یدر تارها شیهای پچون هزاره زین یکه بشر امروز اندازددارند... انسان را به این فکر می

که   افتی میدر خواه می اگر دقت کن یحاصل نشده، ول نهیزم نیدر ا یاست و تحول ریبافته اس
و لجن ته  یابتدا ال یقرار گرفته است. در هر تالطم یجنبش بزرگ فکر کیبشر در آغاز 

های فاسد را در خود حل ماندهته نیباألخره امواج درهم شکن، ا یول د،یآمی نشسته به باال
 .کنندمی

  
  



490 
 

 تحقیقی در دین مسیح

   



491 
 

ت و حکومتیحیمس  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و حکومت تیحیمسـ  زدهمیس فصل

 
با وجود   انیهودیجهان و حکومت خدا ـ شرح داده شد که  انیفصل هشتم ـ موضوع پا در

 یکه به داود و خاندان او داشتند، حکومت واقع یبه نظام سلطنت و نظر خاص و مساعد ییآشنا
 کرده و دعوت خود را با مژده  بیرا تعق  هینظر  نیهم  زین  لیانج  یسایدادند. عرا به خدا نسبت می

 روانیو پ  انینیشده و اسمی  یرویپ  یهودیی فرق  ر همه سنت د  نیخدا آغاز کرده است. ا  حکومت
ی شهیر میدی د هودی نید یاند و چنانکه در بررسکردهمی تی... همه از آن تبعهایو مندان ییحی

  هنسبت داد  یس یکه به ع  یمات یتعل  لیو تحل  هیگردد. اگر به تجزمربوط می  ییآن به فرهنگ اوستا
 میابیدر  نیقیبه    میتوانمی  میشود توجه کنمی  انیی مصلوب شدن او بکه درباره  یات یشود و روامی

شده نبوده عمال میکه در آن روزگاران اِ یصورت وجه موافق حکومت بههیچبه لیانج یسایکه ع
 سافکار پاولو  حیادعا است. در تشر  نیاثبات ا  یشاهد برا  نیبهتر  یس یو مرگ ع  تیاست. محکوم

از برخورد با  زیپره یو برا یالوقوع دانستن دوران حکومت الهقریبُ لیکه او به دل میمتذکر شد
هرچند اعدام خود او ـ اگر  ست،ین یلیانج میرا اعالم کرده که موافق با تعال یات یدولت روم، نظر

 .است هینظر نای مخالف –باشد  یحیصح تیروا
رد که نه تنها قادر به مبارزه با دولت  بُخود پی  تیی تثبدر مراحل اولیه تیحیمس  یسایکل

باشد، او ممکن نمی یبرا عیی وسقدرت حکومت، امکان توسعه یبانیکه بدون پشت ست،یروم ن
  نیبه هم
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  ی حت  م یدیاز دستورات پاولوس پرداخت. چنانکه د  دیبه تقل  یسیع  مات یاز تعل  ی رویپ  یبه جا  جهت 
به  زیپدران ن نیا دیرا طرفدار دولت مُعَرّفی کردند. شا تیحیپدران اولیه چون یوستینوس مس 

 دیدانستند و شاکوتاه می اریرا بس  یپاولوس نظر دوخته بودند و عمر حکومت بشر یهمان آرزو
کند. پروفسور  میپاولوس را در جهت مصلحت خود اصالح و ترم ات ینظر دهیصالح د سایهم کل

ـ معتقد است، پاولوس  میکرد انینظرش را درباره پاولوس ب شتریـ که پ یحیاشتاوفر محقق مس 
 ایبه کتاب ارم ندکنمونه اشاره می یاقتباس کرده و برا انیهودیبرداشت خود را از کتاب مقدس 

قرار داده شده    فهیوظ   یفرمان مذهب   کیصورت  به  زرنِدکِبواز پادشاه جبّار بابِل، نِ  عتکه در آن اطا
 :شده است انیب نیبخش چن نیاست. در ا

خود    می. من آنم که با دست برافراشته و قدرت عظلیاسرائ   یخدا  ان ی گفت سرور سپاه  نیچن»
کنم. عطا می  لمی. من آن را به هرکه مادمیآفر وان،یو هرچه در آن است، از انسان و ح نیزم

  واناتیح یسپارم. حتشاه بابِل می  زرنِد کِبودست خادم خود نِها را به ن یسرزم نیاکنون تمام ا
ت و فرمانبر او گردند، خادم او و پسر  که رعیّ دی ی ملل با. همه مینماصحرا را من خادم او می 

  وغی ریرا ز شی باشد و گردن خو زرنِ دکِبونخواهد فرمانبر نِ یدولت  ا ی یاگر قوم  ی و نوه او ... ول
خواهم داد، تا آنکه   فر یو طاعون ک یو قحط  ریها را با شمششاه بابِل خم نکند، پس من آن 

 .۶/۲۷-۸ هوه« ی ی گفت خدا  نیدست او کشته شوند، چنگردند و به  ری اسهمه در چنگ او 

است: اغلب کلمات . اشتاوفر معتقد 1میکنبرخورد می یطرز تفکر نیبه چن زیدر تورات ن

اند و کرده  ضیو تعو  لیرا تعد  کیواقعاً کدام  میدانشده و ما نمی  دیاز دولت، ناپد یس یآمیز عانتقاد
 یس یکه به ع یاست. تنها سخن دهیمفقود گرد ا یها مشمول سانسور زمان شده و چه مقدار از آن 

مپراتور آنچه به او مربوط کنند آن است که »به امی ریدولت تعب د ییدهند و آن را تأنسبت می
 نیجمله ما کوچکتر  نیا  لیبا تحل  ی: حتسدینو، اشتاوفر می۲است و به خدا آنچه به او تعلق دارد...«

  یاثر

 
که خود از مخالفین   ینب یا یتواند به ارموجه نمیهیچبرداشت به  نی که ا میدیکتاب مقدس د یدر بررس ـ۱

 هودی تیرا روحان اءیشکنجه به سر برد تعلق داشته باشد. اصوالً کُتُب انب ریها در زندان و زدولت بود و مدت
 مُعَرّف به آن است.  زین سایکل  یاست که امروز حت یتیواقع ن ینام آنان نوشته است. ابه
مطرح   یسیبه دام انداختن ع یآمده است به صراحت برا لیاناج گری( و د۱۸/۲۲) یکه در مت تیروا نیـ ا۲

 یکامالً مُعَرّف عدم موافقت او با دولت است. او به جا یسیاشاره شد پاسخ ع شتریطوری که پگردد و بهمی
کند که شما خود  می دییسکه تأ یشاره به نقش امپراتور بر رو مخالفت کند با ا  اتیبا پرداخت مال اًح یآنکه صر

.  دیبر ادیآنچه به خدا تعلق دارد ]را[ از  دی. اما نبادیرا بپرداز اتیمال نیا دیو مجبور دیافروخته صریرا به ق
او   هیعل یدست آوردن مدرکبه  ی برا انیپاسخ کوشش مالّ نیآمده است: »با ا لی هم در انج لی همین دلبه
شباهت دارد. اما مسئله   زین نیاز د استیس کینوع تفک ک یگفته به  نی ا ی(. از طرف۲۶/۲۰)لوقا  ند«اثر مابی
 ...  که  یمهم اریبس
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 یهرگز فرمانروا و شاه  یسی. عمیابیب  میتوانپاولوس در آن نمی  ات یبرداشت کتاب مقدس و نظر  از
 ...شناسدقدرت او باشد نمی یرا که رحمت خدا موجب برقرار

 یبود و دولت را امر ستیونالیراس کی یس یمعتقد است: ع تسریچون آلبرت شوا اشتاوفر
 یس یع مات یبه آن معتقد است و از تعل زین سایکه کل یاصل کل کی. یدانست نه الهمی ییایدن
اطاعت خدا را بر  وستهیپ دی: »تو بادیگومعروف است می 1«یپطروس گرفته و به »شرطِ جهینت

درباره حکومت، فقط اطاعت مشروع را مطرح ساخته و  یسی. ع«یدار دمها مقاطاعت انسان
ملل،   ظاهریِ  نِایمثال در مرقس آمده: »فرمانروا  یبرا  م،یابیمی  لیرا ما در انج  هینظر  نیشواهد ا

. اما در نندکها سوءاستفاده میندان از تسلط خود بر انسانسازند و قدرتممی شیرده خومردم را بَ
ـ ۴۳گردد« ) گرانیخادم د دیخواهد بزرگ شود باباشد، بلکه آنکه می نیچن دیشما نبا انیم

 که عبارتند از:  ندکاشاره می یگری(. اشتاوفر به شواهد د۴۲/۱۰
 . ۳۲/۱۳روم... لوقا من راه خود را می دییبگو (انیهودیـ به این روباه )هرودس شاه 

  .۱۵/۸. مرقس دیکن اطیو احت دیبر حذر باش ۲هرودس هیما ریاز خم ـ

)اشاره به شبانان  ۸/۱۰ وحنایاز من آمدند دزدان و راهزنان بودند.  شیها که پی آنهمهـ 
 مردم با رهبران آنان است(. 

مقصود رهبران ) ۱۰/۱۰وحنایکه بکشد، بدزد و نابود سازد.  دیآآن می یدزد فقط برا کیـ 
 (.فاسد است

 یکه شبان واقع  یسازد. اما مزدورحفاظت گوسفندان فدا می  یجان خود را برا  کو،یشبان ن ـ
و گرگ  ندکو گوسفندان به او تعلق ندارند گوسفندان را در خطر رها ساخته و فرار می ستین

  .۱۲/۱۰یوحنا  ۳سازد. درد و از هم پراکنده میا میها رگله حمله کرده و آنبه

 
زمان افکار پاولوس و طرفداران    نی اند و در اشده   تیدر اواخر قرن دوم تثب  ل یاناج  نکه ینظر قرار نگرفته، ا  مورد...  

  یسیاز آناجیل، ع  کیچیدر ه  نیتسلط داشته است. با وجود ا  انیحیی مس سازش با دولت روم کامالً بر جامعه 
حاکمه و قدرت   ئتیاز ه ید ییتأ نیکوچکتر و کند و از زبان انمی یبان یبار از دولت روم صریحاً پشت کی یحت

به   هیاول  انیحیکه مس ییسای ع نیقیطور است که به   هینظر نیا دیمؤ  تیواقع نیشود. انمی تیروا انیفرمانروا
 بوده، با حکومت آن زمان توافق نداشته است. عیمردم شا ن یکه از او در ب یاتیاو معتقد بودند و نظر

1- Clausula Petri 

آن را مکر و شرارت،   یاریبس یکرده است، ول ریوحشتناک او تعب یمخف  سیشاه را پل هیما ریاشتاوفر خم ـ۲
از   زیجمله به پره نیدر هم رایدانند، زسازد می انسان را متحول می  ریو ضم تیترش، ماه ریکه چون خم

 سازند  شود که مردم را فاسد می اشاره می  انیو صدوق انیسیفر هیماریخم
دو کودک، رموس و رومولوس بوده   با  یمشخصه آن گرگ میـ مقصود از گرگ دولت روم است که در قد۳

 .است و نام روم از رومولوس گرفته شده است
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بوده  شید سرسخت زمان خونقّمُ کی یس یدارد ثابت کند که ع یشواهد سع نیبا ذکر ا اشتاوفر 
با سلطنت و حکومت   یهمین جهت بدون آنکه مخالفت علنو به  دهیش یاندو معقول می  یکه منطق

بوده   یانقالب  کی  یناصر  یسایداشته است. ع  انیخود را در طرد دولت روم ب  دیکند به اشاره، عقا
 یس یرا از ع  نیافکار فساد آفر  نینداشته است. پاولوس ا  یموافقت  چیحکومت تورات ه  هیرکه با نظ

 چیتفاوت دارد. ه یبه کل یس یع مات یکسب نکرده، بلکه از تورات اقتباس نموده که با روح تعل
 میتعل یکند، بلکه برعکس مفهوم واقعنمی دییحکومت و سلطنت را تأ لیدر اناج یسیی عگفته

عملش را  م،یریدهند، اگر بپذآنچه را درباره پاولوس گزارش می یحکومت است. حت ااو متضاد ب
رساند است که او توسط نرون مصلوب شده، پس می  حیاگر صح  رایز  م،یاش بدانمخالف گفته  دیبا

 ...که او فرمان امپراتور را اجرا نکرده است
بوده که  ستیرئال یانقالب کی حیرسد: مس می جهیبه این نت زین 1هفگیتیو پروفسور

برداشت پاولوس   نینداشته و ا  انیای بها کلمهآن   دییخدا و تأ  یاز سو  ام حُکّوجه در نصب  هیچبه
های ردن در نامهبُو دست رییاست. او معتقد است که امکان تغ حیمخالف مکتب مس  یبه کل

اند ممکن است که تحت فشار بوده انیحیآن زمان که مس  دارد و در جوّ  ودپاولوس کامالً وج
حکومت ارائه  بانی، تا او را پشت۲باشد رفتهیصورت پذ رییتغ نیبه صالح جامعه ا ایناخودآگاه و 

 .دهند
 تیحیمس   زیهمین جهت ندولت نبود و به  بانیپشت  یس یع  مات یمعتقد است: »تعل  ۳فروم  شیار

 ،یو بوروکراس الت یبود بدون تشک ینیفشار محروم تعلق داشت و د ریو به توده ز یابتدا مردم
رفه و گروه مُ  اریدر اخت نیکه دکم با دولت کنار آمد. هنگامیکم یو ضددولت، ول یانقالب

 نیو پرخاشگران به د ونیساختند. باألخره مذهب انقالب یگرفت، آن را دولت ارروشنفکران قر
 «.دیکش حاکمه مُبَدّل شد که توده مردم را به دنبال خود می ئتیه

از مذهب ضعفا و   ت،یحیمس  یاستحول اس نیکند که: »افروم نقل می شیدشنر از ار کارل 
 زیشدند، از انتظار به رستاخمی دهیها کش ای که به دنبال آنو توده انیفرمانروا نیمظلومان به د

که با  یو آمرزش یرستگار دهیبه عق دیدوران جد کیالوقوع و آغاز قریبُ یو محکمه عدل اله
پاک و  یاخالق ات یح کیحاصل شده است، از توجه به  حیمس  زیشدن و رستاخ مصلوب ظهور و 

  به دولت مورد تنفر به اتحاد نهیاز ک ،ییسایو بخشش کل سایبر کمک کل هیآرامش وجدان به تک

 
1- Fr. Vittighoff 

خود ممکن است به آن   دیاثبات عقا یمؤمن متعصب برا کی است که  ییخطا نیجعل و ابداع کوچکتر ـ۲
قابل   ات یردن در رواشود دست بُکه کشتن و سوزاندن مخالفین، عبادت محسوب می  ی . در جوّدیتوسل جو

 .ستیبحث ن
3- Erich Fromm 
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است که رخ داد و آن عبارتست از  یتحول بزرگ نیبا آخر کیدر ارتباط نزد ... با دولت یدرون
شد   ییسایبه کل لیبرادران، تبد ت یذهب جمعو م یبدون هیرآرشی و بوروکراس تیحیمس  نکهیا

 «.روم بود سمیالیکه بازتاب کامل سلطنت مطلقه امپر
متأسفانه   یول  اند،افتهیفروم    شیچون ارای  هینظر  شمندانیاز اند  یاریبس   ریدر قرن اخ  هرچند

و   سایکل تیماه ینکرده و به اندازه کاف یتحول را بررس نیو صراحت ا یبه روشن نیمحقق
اند. اگر که در سکون و انحراف جامعه داشته است، آشکار نساخته  یوابسته به آن و نقش   تیروحان

را دنبال  سایروش سازش با کل ن،یگرفت و محققای صورت میهمه جانبه تیفعال نینچ کی
 یو اساس یکل رییآنکه در روش خود به تغ ایشد و مضمحل می ی به کل تیروحان ایکردند، نمی

 حیبه مس نیی مؤمنکامالً متضاد را در جبهه انیدو جر تیحیمس  هیزد. در دوران اولدست می
و ضد دولت روم بودند، در   یانقالب تیحیمس  رویاغلب پ ان،یحیـ مس  یهودی. مینکمشاهده می

 جهینتبی را روم دولت با ـ مخالفتمعروف بودند  1تس یکردنیـ که به ه انیهودیریکه غ یحال

 هیکردند. در رساالت اولمی تیتبع  ادنددموافق آنچه به پاولوس نسبت می یو از نظر انستنددمی
 .میها اشاره کردبه آن یحیمس  ات یادب یکامالً مشهود بود و ما در بررس هیدو نظر نیاثر ا زین

رده شده بوده بُ نیحاکم از ب یساینظر کل از رساالت مخالفِ یاریکه بس  میریدر نظر بگ اگر
و مخالف دولت روم، در آغاز بر طرفداران  یمکتب انقالب روانیکه پ میرسمی جهی، به این نت

ردکننده خُفاحش و  خصوص شکستفشار دولت و به شیداشته است. با افزا  یفزون  گرید  ات ینظر
در  یشود. ما حتوافق با تحمل قدرت حاکمه افزوده میروم، بر قدرت دسته م ولتاز د انیهودی

به جان   یِآید که دعانامه برمی نی. از امیکنطرز فکر را مشاهده می نیاثر ا کلمنس نامه اول 
سازش با دولت روم توسعه  غیتبل ج،یتدرشده است. بهعمل می یامپراتور، در شمار شعائر مذهب

ی حال، مسئله  نی. در امینیبنظر را حاکم می  نیا  سایکل  هیپدران اول  یچنانکه در دستورها  ابدیمی
خود ادامه خواهد  یبه بقا زیبدون کمک دولت ن نید رایمطرح نبوده ز نیو د دهیعق کی یبقا

زمان  نینابود نشد. در ا یدولت روم به کل د یهای شدبا تمام ضربه هود ی نیگونه که دداد، همان 
شد  آن در خطر بود. سازش با حکومت سبب می تیو قدرت روحان تیحیمس  یسایی کلسعهتو

 .برداری شودبهره سایکل تیتثب یبرا الت یتشک نیکه از قدرت ا
شد.  انیبه سازش با دولت ب تیروحان لیاز تما یشرح مجمل تیحیمس  یسایکل یبررس در

 یسایرده ساخت و مقدمات کلرا برآوَ سایکل یآرزو نیامپراتور روم ا نیکنستانت میدیچنانکه د

  

 
 .بودند دهیگرو  تیحیو کفار که به مس نیو مشرک انیهودیریغ  Heidenchristـ۱
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همین جهت کرد، فراهم نمود. بهمی هیروم تک یرا که بر قدرت امپراتور تیحیمس  یجهان 
. 1شودمی  ادی  یقرار گرفت و هنوز هم از او به بزرگ  یحیمس   نیو مورخ  سایمورد لطف کل  نیکنستانت

در خدمت   نیشد و د تیتثب تیحیمس  یسایتسلط امپراتور بر کل ،یمتماد یعمل قرنها نیبا ا
  ۸۹۶پول در سال نویکنستانت لیتا کنس  ی الدیم ۳۲۵آ در سال نیکه لیکامل دولت درآمد. از کنس 

صد  یشد. حتمی لیو به فرمان امپراتور تشک استیتحت ر یهای مذهبییگردهما نیا ،یالدیم
همین القُدُس اشباع شده و بهاسقف روم اعالم کرد که امپراتور از روحُ ن،یسال پس از کنستانت

القُدُس به امپراتور الهام ها موظفند آنچه را روحُا از خطا است. اسقفرّبَمُ یدت یجهت در امور عق
  یالدیم ۳۶۵ال دهد، باز گو کنند. در سمی لیتشک ینیاو را در مورد امور د ات یو نظر ندکمی

اعالم کرد که امپراتور واسط خدا و انسان است و پس از خداوند    ۲به نام اپتاتوس  وسیلویم  اسقفِ
که همان اصطالحات  دیرس یبه حدّ سایامپراتور از جانب کل شیداشت. ستا ساز او هرا دیبا

 .بردنداو به کار می یرا برا ۳. ساکر.. موس،یس یساکرات  ووس،یرا چون د انیمعمول پرستش خدا
را  یکردند که خداوند نظام امپراتوردعا می نیمؤمن لهایو کنس  یو مجامع عموم سایکل در

عمال قدرت اِ یقیحق نی و د الت یتشک نیو حفظ ا تیو تثب سایآرامش کل یوجود آورده تا برابه
و کاهن ـ شاه ملقب   یروحان  (، امپراتور را به سلطانِیالدیم  ۴۵۱کالسدن )سال    لی. در کنس دینما

 فکسیملک صادوق و پونت م«،یقد یسایکل خی»تار یسندهیی کاوراو نوو به گفته ندساخت
 . ۴شدند یکیبا هم  موسیماکس 
 ندهیو پاپ به نام نما افتیروم استقالل  یسایرفته کلشرح داده شد که چگونه رفته شتریپ

 انیپادشاهان فرمانروا زی زمان ن نیدر ا ی حت یول د یمسلط گرد کیی کاتولپطروس بر جامعه
به  ز یو حتى پاپ را ن سایکل افت،یقدرت می یرفتند و هرگاه سلطانها به شمار مینیسرزم یواقع
  م( که از طرف  ۸۱۴ـ۷۴۲است )سال  ریپادشاهان کارل کب نیساخت، نمونه امجبور می نیتمک

 
طوری  برد تا سلطنت مطلقه را برقرار سازد. دربار او پر از توطئه بود به نیوجود مقدس، سنا را از ب نیهم ـ۱

  یکیسلطنت کنند. سپس    بیرقکه پس از مرگش، پسران او به کمک ارتش تمام بستگان خود را کشتند تا بی 
لق روم  نابود شوند و خود امپراتور مط گریوجود آورد تا دو برادر دبه یطیشرا نوسینام کنستانتاز برادران به 

 .گردد
2- Optatus V. Milviano   3- Divus , sacratissimus , Sacre 

کند و  می  س یرا تقد میداند. او ابراهمی  می است که تورات او را کاهن اورشل یملک صادوق کاهن ـ شاه ـ۴
ملک    یکه به نظام روحان یهمین جهت داود را کاهن ـ شاه سازد. به مقدمه سلطنت مقدس داود را فراهم می 

  ی را کاهن  یسی( ع۶/۵)  انیدر نامه عبران   زین  لی (. در انج۴/۱۱۰)سرود    ندینماکند مُعَرّفی می صادوق سلطنت می 
کاهن اعظم بوده   یمعنلقب امپراتور روم و به موسیماکس فکسینامند. پونتبه مقام ملک صادوق می یداب

 .دیگرد موسیماکس فکسیپونت زیاست. بعدها لقب پاپ ن
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پاپ    ی الدیم  ۸۰۰سال    سمسیشده و در کر  یوم پاپ روم به مقام امپراتور مقدس تاجگذارس  لئو
را اعالم کرد. در  سایعمل اتحاد سلطنت و کل نیشخصاً تاج مرصع را بر سر او گذاشت و با ا

ی خداوند، شده به وسیله یزدند »زنده باد کارل آوگوستوس، تاجگذار ادیهمه سه بار فر سایکل
 خیتار یشاهکارها نیواقعه را از بزرگتر نیا یروم«. محققین غرب نیصلح آفر ریامپراتور کب

را به بار آورده و بدون  ییهاها چه فالکتیبازشب مهیخ نیشمارند بدون آنکه توجه کنند امی
را به بار  ینیخون عیفجا نیتوانست چننمی شیو محکمه تفت ونیسیزیکو دربار، ان سایاتحاد کل

 .آورد
و دربار پاپ بر  سایها پس از ظهور رنسانس، قدرت کامل کلو مدت  یسراسر قرون وسط در
شد می فیضع یهرگاه دربار به علل ،یحیهای مس نیو در سرزم افتیادامه  کیی کاتولجامعه

عکس در رأس دربار، گرفت و اگر بهکننده را در اداره مملکت به عهده مینقش تعیین سایکل
به خدمت دربار   سایو کل تیکرد روحانمی تیکه تسلط خود را تثب دیرسمی درت به ق یکتاتورید

را منصوب دربار   نیشد و سالط می  زیحکومت ن  یمدع  افتیپاپ تسلط می  کهیشد. زمانگرفته می
شد   یمدع  1ونینیدوآو  وهانیبه نام    یم، پاپ فرانسو  ۱۳۱۷طوری که در سال  شناخت بهپاپ می

و آسمان را عطا کرده است  نیزم یپطروس ـ امپراتور تیکه خداوند شخصاً به پاپ ـ در شخص
 ۲ویم پالنامعتمد پاپ به  شی(. کش ۱۹/۱۶و آسمان را به پطروس داده است. متى    نیزم  یدهایکل)

باشد!! او می نیزم یبلکه معادل خدا در رو ست،ین یانسان معمول ک یادعا کرد که پاپ 
خود را از دست   ریاست و امپراتور موظف است شمش   یامپراتور  نیی تمام حقوق و قوانسرچشمه

 .افتی یشتریبرفته دربار قدرت در فرانسه رفته یم(، ول ۱۳۳۲)سال  ردیپاپ بگ
سلطنت را  یمجدداً حق اله ۳به نام ژان بودن یاواسط قرن شانزدهم، حقوقدان فرانسو در

برتر و بزرگتر از شکوه  زیچ چیو کنار قدرت خداوند ه نیزم یمطرح کرد و نوشت: »در رو
شده اند«.  دهیمردم برگز یتسال یکه برا ندی. شاهان برابر با فرستادگان خداستین نیسالط 

سلطنت، قدرت مطلق  یکردند و برا ییفرساقلم هینظر نیا دییدر تأ یرانسومتعدد ف سندگانینو
برداری قدرت را مورد بهره  نیچهاردهم رسماً ا  ی. لوئ۴است  یاله  شهیر  یقائل شدند که دارا  یو عال

قرار  زین سایکل د ییاعالم کرد که مورد تأ یم، فرمان خود را قانون رسم ۱۶۸۲قرار داد و در سال 
  ک یطلب بود و به عشرت  ی. او که مرددیهشتم به قدرت رس یهانر زیگرفت. در انگلستان ن

  ا پاپ را مورداو نه تنه یمورد شماتت پاپ قرار گرفت ول کردقناعت نمی یهمسر رسم

  

 
 Johan de Avignon( ۲۲)یوهان   ـ۱

2- Alvaro Pelayo  3- Jean Bodin  4-Puissance Supreme et absolute + Droit divin 
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نمود که خود   اریاخت یگریقرار نداد و برخالف نظر او زن خود را طالق داده و همسر د اعتنا 
اطاعت از پاپ به سلطان سر فرود   یوجود آورد که به جارا به  کانیمستقل انگل  یسایمذهب و کل

و  ورکیانگلستان به نام ای هیپا یساهایآورد. در آن زمان کلمنس هفتم پاپ روم بود. کل
کلمنس،  یشاه را به جا سم،یس یبه حفظ نفوذ خود بودند تا دفاع از کاتول لیکه ما 1یرکنتربو

که پاپ منع   ۲بولینرا با آن  یشخصاً مراسم ازدواج هانر  یشناختند و اسقف کنتربور سایارباب کل
و اصل  افتی لیتقل سایرفته قدرت فائقه کلم(. هرچند رفته  ۱۱۳۳آورد )سال  یبه جا بود، کرده
 نیدر باطن ا  یدر اداره جامعه ظاهراً خاتمه داد، ول  سایکل  یاز حکومت به دخالت رسم  نید  ییجدا

و حکومت را که پاولوس مطرح ساخت  سایدخالت هنوز به طرق مختلف وجود دارد و سازش کل
فرما بود، به مطلق حکم یکتاتوریکه د تلریدر دوران حکومت ه یشود. حتمی یرویپ زیاکنون ن
از  یو قدرت حکومت حزب ناز ۳دیگرد تیرابطه دولت آلمان و دربار پاپ تثب یی قراردادوسیله

 تلریه  یمهرمورد بی  زیهابر ـ که بعدها خود ن فاول   نال یشناخته شد. کارد  تیبه رسم  اس یجانب کل
 ییاعتناو بی  یبا سرد  ایدن  یکه سران کشورها  یای اعالم کرد: »در زمانموعظه  درقرار گرفت ـ  

 کیکاتولی  سایاند، کلحالت سوءظن و عدم اعتماد به خود گرفته  شیدر برابر دولت آلمان، کم و ب
اعتماد داده است«.  یآلمان رأ دی جهان با قرارداد خود، به دولت جد یقدرت اخالق نیباالتر ای
 .۴بوده است یقابل تصور ریارزش غ یدر خارج دارا دیاعتبار دولت جد تیتثب یعمل برا نیا

بوده و  یقاعده کل تیحیمس خیو حکومت در سراسر تار تیو دربار و روحان سایکل سازش
  . قدرت صورت گرفته، نه در جهت حفظ منافع مردم تیتثب یبرا شتریدو مقام ب نیا یبرخوردها

 یخاص خدا  ات یهم از عنا  انیدربار  یهای مخصوص بودند و مراسم خصوصاسقف  یدربارها دارا
بردند، سر میفشار به ری و ز یکه توده مردم در ذلت و بدبخت ی . در حالدشبرخوردار می سایکل
 نانیبرهنه و جانش یپا یِ سایع ندگانیشد و نمابا شکوه و جالل اداره می یچون دربار سایکل

 گرانبها و یمجلل و با پوششها یسازش با حکومت در قصرها منیبه  ریگیپطروس ماه

  

 
1- Anglikan, Kirche (Anglican Church), York , Canterbury   2- Anne Boleyn 

  ی برا ۱۴۱۸ ل یگرفته شده که در کنس Capitula Concordata ردات از کلمهککن Reichskonkordat ـ۳
 به کار رفت.  سای با مقامات خارج از کل سایکل  یقراردادها

هایی ن ی م سرزمکنند و تما م یخود تقس ن یرا ب ا یو پرتغال دن ا یکرد که اسپان دییـ در زمان کلمنس هفتم او تأ۴
کنند و دولت  یحیمس ریها را براندازند و مردم را به زور شمشهای آنتصرف نموده دولت ستندین یحیکه مس

 .ها برقرار سازند ن ی را در آن سرزم یحیمس
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ادامه  «ی»تجمل یو هنوز هم به این زندگ) ذراندندگمی!! رانهیرا فق یزربفت، زندگ یداهارِ
 .(دهندمی

در اداره جامعه و سازش آن با  سایهایی است که از دخالت کلبتیعترف به مصمُ اسپرسی
  ی از کشورها  ی محدود  تیکه در اقل  ندکمی  یحاکمه حاصل شده و اظهار شکرگذار  ئت یقدرت و ه

 فیحقوق و وظا یجامعه، مبنا ی: »امروز بقاسدینوو می افتهی لیتقل ساهایجهان، قدرت کل
 یروزیمرهون پ میباشسپاسگزارش می تینهااست. آنچه را که بی تهگش  یاسیو س یاجتماع

 «.است یهای مذهبدوران جنگ ییسایکل یو ضدبشر یبزرگ انسان بر معتقدات جزم
نداشت ـ خود را   هیاول تیحیدر مس ای هیگونه پاوابسته به آن ـ که هیچ تیو روحان سایکل

شدن با حکومت و قدرت، به  مانیپهم  کرد و در لیبر جامعه تحم نیمؤمن یم فکریّصورت قَبه
  ئت یحاکمه دفاع کند خود به ه ئتیمردم در برابر ه تیو امن ت یآنکه از حقوق و موجود یجا

 یسوبه تیکرد. حرکت روحان دییرا تأ یکش و فساد و حق تیجنا و اِعمال زور و وستیحاکم پ
 لیو تما د یگرد تیحی( موجب انحراف مسیآرشری)ه یبا سلسله مراتب ادار الت یتشک کی

که در آغاز با عشق و  یتیحیکرد. مس  عیانحراف را تسر نیبه قدرت و حکومت، ا نید انیمتول
عمال زور، انتقام، اِ  نه،یرفته به کاستوار است، رفته  یو همدرد   یو برابر  یتساهل همراه و بر برادر

حکومت   ل،یاناج  یسایع  ی قلمرو خدا و دولت عشق و صفا  یگری آلوده شد و به جا یلیفساد و طف
 .افتیتحقق  یو فشار توأم با قتل و غارت و آدم سوز زهیسرن

در کتاب  م،یکنبرخورد می یجالب انیبه جر تیحیو مس  هودی نیتحوالت د سهیمقا در
با زور و فشار و قتل و غارت  انیلیتورات، اسرائ ات یکه بنا به روا میدید هودی نیدر د یقیتحق

مجموعه، انعکاس فرهنگ  نیا مات یکردند و در سراسر تعل یگذاردولت خود را پایه تیموجود
پس از آنکه فاقد دولت و   انیهودیشود. میده یکوچگر د انِیودَار و جبّار بَهّق یوابسته به خدا
شود،  مانیپقادر نبود با حکومت هم اسپورایدر د گانهیب تیو روحان دندیگرد یحکومت مستقل

شدند  لیآمیز متمالمتمسا یبه زندگ نیو مؤمن دییبه سالمت نفس و اعتدال گرا یهودیجامعه 
در جوامع   ندیفرا  نی. کامالً عکس اافتی  یحکمت و محبت برجستگ  وو در فرهنگ یهود، عشق  

و قناعت آغاز شد ـ   اضتیعشق و گذشت و تساهل و ر میـ که با تعل تیحیرخ داد. مس  یحیمس 
عمال و اِ یکش به آدم  سای و به حکومت آلوده شد، فرهنگ کل مانیپآن با دربار هم  تیچون روحان
و تجمل و   دیگرد لیمتما... نیمخالف یو سرکوب یمذهبهای یو لشکرکش  یبیصل یزور، جنگها
 .شد هیتکلف پدران اولساده و بی یزندگ نیفساد، جانش 

 خصوص در کاسته شد و به سایو رنسانس به تدریج از قدرت کل ینیاز جنبش اصالح د پس
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 میمستق  یرابطه  سایکل  ت ی. محدوددیمحدود گرد  اریو دخالت در امر حکومت بس   یاسیس  ارات یاخت 
شود که در جوامع می دهید یمردم جامعه داشته و به روشن یفکر شرفتیبا شعور و معرفت و پ

  تیمحدود نیاست. در اثر ا دهیآنان گرد یو ترق یبالندگ عیموجب تسر تیمحدود نیا شرفتهیپ
 لیمتما  نیدوباره به دفاع از حقوق محروم  سایرفته کلاز مداخله در امر دولت، رفته  دنو محروم ش

.پردازدمی ییآرا... در برابر دولت به صفیلیش ،یجنوب یقایآفر رینظ ییگردد و در کشورهامی
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 گفتار انیپاـ  چهارده فصل

را تأیید   یس یوجود ع خیکه تار میدیرس جهیعمل آمد به این نتای که بهفشرده یبررس از
 یحیاز دانشمندان مس  یاریروشن است که بس  ی به حدّ یخیفقدان شواهد تار نیکند و انمی

 یحیمس  ند،یتوسل جو یروحان حیچشم پوشند و به مس  یخیتار یسایمعاصر مجبور شدند از ع
 تیواقع حیوابسته به مس  یاخالق اصوِل فتهیش که فقط در ذهن مؤمنین واله و در دل عاشقانِ

 .دارد
 یسایع کیکه وجود  میدیکه در فصول مختلف به عمل آمد د یاز اشارات و استنتاجات اما

که در   یاست. عالوه بر نکات فراوان دییقابل تصور و تأ زین خیتار میبدون شواهد مستق یخیتار
 یخیتار یسایشاهد وجود ع نیهای پاولوس خود بهترمورد بحث قرار گرفت، نامه شیفصول پ

سخن گفته   ییسایاست ـ از ع  دییاز آنان مورد تأ  یاریهای پاولوس ـ که اصالت بس است. در نامه
که پاولوس چند سال  میریاگر در نظر بگ یکامالً متفاوت است ول لیاناج یسایشود که با عمی

و با پطروس و   دیگوو شاگردان او سخن می  ونیو حوار  انیحیاز مس   ،یس یع  یِتیپس از مرگ روا
 یحیهای مس ئتیشود، از هرو میروبه یو برادر عیس  کینام همراهان نزدیوحنا و یعقوب به

کرد که نه   نیقیتوان ... میهددهای خود را ارائه میشرح برخوردها و مخالفت نیگزارش، همچن
از ها تیو شخصها ئتیه نیباشند و نه در مدت کوتاه، اپاولوس می لیتخ دهییاشخاص زا نیا

 یهابا توجه به نامه  یول  ست،ین  یخیتار  عیکتاب اَعمال رسوالن هرچند شرح وقا  اند. دهییرو  نیزم
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شکل  یو واقع یخیی تارهسته کیبر  زین ات یروا نیکه ا رفتیپذ دیها باآن یو بررس پاولوس 
بودنش کامالً مشخص است و  یابداع کرد مصنوع یس یع یکه پاولوس برا یاند. قالبگرفته

در   یگردد و حت تیکامالً تثب نینو تیشخص نیتا ا دیقرنها به طول انجام زیهمین جهت نبه
 .نشده بود سریآنان م یبرا یتیشخص نیچن رشیهمگون، پذ لیاناج سندگانیدوران نو
 یخیهم شواهد تار یکه از زرتشت و موس میدید زین یهودیو  یزرتشت انیاد یدر بررس ما

که در   یآنست و اشارات ندهینام زرتشت سراای به ندهیوجود گاتاها که گو ی ول ستیدر دست ن
زرتشت و  امیدهند که پاسرائیل آمده است، به ما امکان میبنی اءیدرباره معتقدات انب قیعهد عت

 یلیاسرائ مبرانیزرتشت و پ تیها به شخصآن لیو از تحل میکن یرا بازساز هوهی رستشپ نییآ
آشنا  یس یوجود عراه به نیو از ا میپردازمی تیحیمس  لیما به تحل زین یس ی. در مورد عمیبریپ

 نیاصالت ا یمعتقدات خود قرار داد و ما پس از بررس یرا مبنا د یعهد جد ت،یحی. مس میشومی
 یس یع تیها شخصکه از آن  میافتیدست  یکانن به استنتاجات یجنب ات یبا روا سهیقارساالت و م

 تیحیاست: مس  نیچن میخود گرفت یکه از کل بررس یاصل جهی. نت1میکرد یاو را بازساز امیو پ

آماده  یبرا یو اخالق یها به تحول درونو دعوت انسان در اصل اعالم ظهور حکومت خدا است
مراحل ظهور  نیرا از اول تیحیمس  یهسته مرکز ام،یپ نی. ایاله روشرکت در قلم یشدن برا

 :مطرح گشته است زین یو اساس یسه اصل کل امیپ نیداده بوده، توأم با ا لیتشک
بکوشند تا به  یستیبامی زین ییخدا نیبه چن نمؤمنی. است رحمت و عشق مظهر خدا، ۔۱

و   یکیمحبت و ن دیها باپدر مهربان خود کردند. آن  ایخدا  ک یو فرزندان ن ابند یها دست آل ایده
 .عمال خود قرار دهندی اَگذشت را سرلوحه

و  یو مسلمان، روم یحیو مس  یهودی. ستین یازیافراد بشر امت گریرا بر د یانسان چیـ ه۲
است.  تیحیمس  یانیاصل بن یو برادر ی. برابرکسانندی... همه در نظر خداوند ینیو فلسط یونانی

 خادم مردم باشد.  دیجامعه، با کی یرهبر واقع
 ازِ یدل و ن ندارد. نمازِ اجیاحت یفات یرو آداب و تش عتیشعائر و شر چیـ پرستش خدا به ه۳

 .راه پرستش خدا است نیبهتر یکین
شواهد  لیخصوص اناجاز رساالت کانن و به شتر،یسه اصل ما پ نیا دییو تأ حیتشر در

 خود تیشخص لیجالب در اناج اری. مشخصه بس ستین یو تکرار آن ضرور میذکر کرد یفراوان

 
  

 
  چ یچون ه ینباشد. ول یخیتار یسایممکن است کامالً همان ع تی شخص  نیتذکر دهم که ا دیمجدداً با ـ۱

 .اکتفا کرد تیهمین هوبه  دیبا ستیقرار گرفت در دست ن لی جز آنچه مورد تحل یاثر
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 1میشماره بشکاف  انیب  شی ای را که به زبان و فرهنگ دوهزار سال پادهسارات  عباست. اگر    یسیع

هر و لطافت که با مِ  میکنافتاده برخورد می  یپوشهدای آزاده و ژنبه پابرهنه  لیاناج  مورد عیسیدر  
به ناله  کند. یو مردان و زنان مورد آزار جامعه را نوازش م ردیگخاص، کودکان را در آغوش می

د. از نهمی مارانیو دست مالطفت و شما بر سر ب دهددردمندان و دلسوختگان گوش فرا می
 یانگیر. او با کافر و گناهکار و باجندینش و در کنارشان به درد دل می زدیپرهمی نام ندب انیرسام

گیر را مُبَلّغ و موعظهگر باج یتاکه مَ. تا جاییدیگوسخن می یکه منفور جامعه بودند. به مهربان
به حائل   جحتیاااست. نهال ضعیف    افتهیگناهکاران رسالت    ییراهنما  یسازد، که اصوالً او برامی

گونه که خداوند . هماندیاستحکام بخش   تیبا شمع هدا  دیرا با  داریناپا  وارید  یدارد و پا  بانیو پشت
را بر   دیها است، اوست که باران و نور خورشانسان یو پدر مهربان و رب و مرب ستیجو نانتقام

مردم رسالت   تیهداو  تیترب یبرا دیبا زیکند، مبشر حکومت او نعطا می کسانی کانیدان و نبَ
 لیانج  یسایفراموش کرد که ع  د ینباحدّ  یو لطافت و تساهل ب  ینرم  نیبا وجود ا  یباشد ول  افتهی
 .مصلح خواهان تحول است کیو  یانقالب کی

 یروم  انیاز طرف فرمانروا  یس یکه ع  میریکه در فصول مختلف اشاره شد، اگر بپذگونه  همان
 یاله  یظهور دولت  یاو را برا  امیق  دیبه جرم مخالفت با دولت، محکوم به اعدام و مصلوب شده، با

به کمک  یحیمس  ونیروحان گریکه پاولوس و د ییها. قصهمیدر برابر حکومت روم، مسلم بدان
 کیاز  شیاند، بمصلوب... جعل و ابداع کرده یو خدا هیدر مورد گناه اول انیهودی قدسکتاب م

ارائه شده  شتریبا حکومت آن دوران پ یسی)شواهد مخالفت ع ستیارزش ن یاسطوره بَدَوی دارا
 .است(

غلط کند که آن هم متأسفانه بهجلب توجه می  یگرینکته د  کی  لیاناج  یسایع  تیشخص  در
اهلل شود و از جانب خدا و به عنوان کالمُ نبوت نمی  یهرگز مدع  یس یقرار گرفته است. ع  ریمورد تعب

را داشت،  یمات یتعل نیابالغ چن اریاخت ینب کی. در سنت آن زمان، فقط ۲کندابالغ نمی یسخن
 یِ حیو دانشمندان مس  سایاند. خبرگان کلبزرگ خوانده یمردم او را بارها نب زیهمین جهت نبه

  معتاد

 
 ریصورت آن تفس  نیا  ریفرهنگ و معتقدات و زبان زمان را در نظر گرفت و در غ  یستیبامی   ریدر تمام تفاس ـ۱

  ی سیع یروم، برخوردها یو امپراتور  یارزش است. با در نظر گرفتن فرهنگ خاص تورات و نظام اشرافبی
 جالب است.  اریبس
عدالت فرستاده شده   یروزی پ یاز روح اوست و برا  رشارخدا که س دهیکه او از زبان اشعیا، بنده برگز  میدیـ د۲

با   یشود، که نشان رسالت اوست. ولمی  ده ینام یفرستاده پدر آسمان ،یسیاز زبان ع ا ی( و ۱۸/۱۲ یاست )مت
 .پردازدنمی یاله ن یاهلل و قواناو به ابالغ کالمُ  نیوجود ا
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مشخصه   نیـ ا  میدی گونه که درباره کارل آدام د( ـ همانسمی)آنتروپومورف  ییداتصور انسان ـ خبه 
سلطنت  ریشمرند!! امروز که آسمان هفتم و عرش خدا، سرمی یس یع تیالوه یبرا یرا شاهد

 میاهلل از مرنُبتولد اِ  ن،یکه در دست راستش پسر خدا بر تخت نشسته است، نزول خدا به زم  یاله
به   گرید یهای مذهباز قصه یاریچون بس  .. القُدُس به شکل کبوتر، معجزات. نزول روحُ ره،باک

 یسیمشخصه ع نیا یبرا یگرید ریتعب یبه جستجو دی، با1سپرده شده است ینید دیرسائل عقا

 .میباش
سخن گفته، با وجود   شیدوهزار سال پ یبه زبان همان مردم عام لیکه در اناج ییسایع

 را منسوخ اعالم هودی نیرا لغو و به صراحت حدود و مقررات و دستورات د یآنکه شعائر سنت
( خود نه ... لغو دستورات نجس و پاک، حرام و حالل، سبت، سنگسار، طالق، قصاص)کند می

... ندکرا از جانب خدا ابالغ می  یاله  نیگذارد و نه کتاب فقه و قوانمی  هیپارا    ینینو  ییسایکل  نید
که او هرگز   ستین  یشعائر و آداب  یو اجرا  سایمعبد و کل  چیبه ه  یمستلزم وابستگ  یسیاز ع  یرویپ

 دنیش یاند  کین  افتن،ینخواهد نهاد. تحول    روانشی( بر گردن پهودی  عتی)چون شر  نیسنگ  ییوغ
توان در قلمرو حکومت خداوند می لهیاست و به این وس یرستگار یاساسشدن، شرط  کیو ن

 . ۲وارد شد
دارد.  یشباهت با تعلیمات عیس  اریکه بس  میدیرس یج یزرتشت به نتا امیپ یدر بررس ما

خدا شعائر خاص، آداب و رسوم، حدود   شیستا یو برا دیگواز جانب خدا سخن نمی زیزرتشت ن
 زیاسرائیل نبنی اءیانب ات ینظر لیدر تحل یسازد. حترا مطرح نمی ییسایو معبد و کل ... نیو قوان

کنند که  و اعالم می اننددرا زائد می فات یها هم شعائر و تشرکه آن میشد تیاقعو نیمتوجه ا
و نه روزه و نماز و عبادات  ازیو آتش ن یو عمل صالح است نه قربان یکیخداوند طالب ن

 اً صریح یو حت ندیگونمی یتورات سخن فات یها هم از حدود و دستورات و تشرآن ۳ی... فات یتشر
های که چه برداشت میکنند. اگر توجه کنمی یآنان را نف یشرعکاله  نیو د یمعبد تیروحان

  اءیانب

 
 زیها دانشمندان نآن  نیشوم که در بمختلف می  انیبه اد نی مؤمن اردهای لیر مکتصور کرد که من من دنبای ۔۱

ای جه یجمله مقصود من نت  نیام. از ذکر ااشاره کرده   یحیاز دانشمندان مس  یفراوانند. من خود به معتقدات برخ
 گرفته شده است...  یخیو تار یعلم  قاتیاست که از تحق

 اًمشروح زین شتریهمگون اقتباس شده که پ لیشود از اناجنسبت داده می  یسیکه به ع یعتقداتم هیـ کل۲
 است.  دهیمطرح گرد

 :نوشتم  هودی  نیدر د  یقیکتاب تحقگونه که در  . همانیو عمل  یاست نه واقع  یفاتتشری  عبادات  مقصود  ـ البته۳
منجر شود،   ثار یجذب عشق و محبت و ا ی انفس بر تیدرون و ترب هیکز و ت هیاگر به تصف ازینماز و راز و ن»
 .است« یباطن تیترین فعالترین و سازنده فیلط
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گفتارپایان   

شده و پس  میو ترم لیتعد ییسایکل تیتوسط روحان ل،یاناج یسایع مات یعلو چه ت  اسرائیلبنی
ها به آن تیکه واقع میحدس بزن میتواناند، میشده تیمقامات، در کانن تثب نیها دخالت ااز قرن

که  یتیـ و روحان دهیبوده است. گاتاها چون کمتر دستخوش تحول گرد لیمتما یشتریخلوص ب
با تألیف رساالت متعدد به نام   دهیگاتاها کوش  فیتحر  یجاکرده بهآن را درک نمی  میاصوالً مفاه

 .است یشتریخلوص ب یکند ـ دارا لیتحم شیرا به مَشرَب خو یزرتشت، مذهب خاص
پرست به صلح  حق  شانیاندک یو ن  یمردم  نیگرفت که مصلح  جهیتوان نتمی  یبررس  نیا  از

و کمال و معرفت آنان را  هیو تصف هیو تزکاند دهیش یاندو سالمت و آرامش و سعادت مردم می
  ی خاص یفکر یرهروان در فرهنگ و فضا نیاند. چون ادادهخود قرار می مات یتعل هیپا

اند. مسلم است که شکل سخن گفته  زیو به زبان مردم آن دوران ن  طیشرا  اندر هم  اند،ستهیزمی
. ردیمورد نظر قرار گ  دیآنان با  میتعال یبلکه محتوا  ست،ین  تیاهم  یاخالق دارا  نیمعلم نیا  انیب

مسائل   یگشاتواند به همان زبان، مشکلاست نمی  دهیمطرح گرد  شیالبته آنچه در دوهزار سال پ
را در همان جامعه و همان  مات یتوان اثر آن تعلمی یو فقط از نظر کلشود  غیجامعه امروز تبل

و موعظه   میبه تعل  هودیدر سنت نبوت    لیاناج  یسایفراموش کرد که ع  دینمود. نبا لیدوران تحل
اند که اغلب در سطح توده بوده یدل و صادقرهروان صاف اءیسنت، انب نیپرداخته است، در ا

 یمافوق، دارا یشراق و الهام، خود را از جانب قدرت و به اتکاء اِاند ستهیزمی و دهیش یاندمردم می
و   یو خبرگان علوم اقتصاد  یم اجتماعها عالِاند. آندانستهانسان می  تیو ترب  هیتزک  یرسالت برا

 نیبا ا  دیاند. پس نبادانستهنمی  یو تجرب  یعلم  هینظر  کیاند و رسالت خود را طرح  نبوده  یاسیس
 .دیآنان را سنج مات یتعل زانیم

گیری برخورد و معرکه  اد یهزاران ش  دیما به صدها و شا  کمیو    ستیدر آستانه قرن ب  کهیزمان
م اجتماعات یّاند و رهبر و مراد و قَدانشمندان شده قیو تحم ریموفق به تسخ یکه حت مینکمی

علوم و خط کش دانش  یکمال را با ترازوعاشقان نیا مات یعمال و تعلاَ دینبا اند،دهیگرد یبزرگ
 یسایع  یمعنو  مات یآن، تعل  یو شعائر معبد  سایدستورات کل  ی. اگر به جامیگیری کناندازه  یبتجر
 جیداراست ـ مسلماً نتا یکه اعتقادات مذهب یریو تأث مانیقدرت ا لیشد ـ به دلاجرا می لیاناج

داشت. متأسفانه  یقیعم ریآنان تأث هیو تزک تیو در ترب دیگردمی یحیجوامع مس  دیعا یدرخشان
بداع آداب او به اِ مات یاز تعل یرویپ یاند به جاساخته یس یع نیکه خود را جانش  سایکل ونیروحان

  ز ین ان یاند. در تمام ادمتاع تجارت خود را رونق داده نیپرداخته و با ا یخاص فات یو شعائر و تشر
 نیمعلمپروراند نه می عتیشعائر و شر دِیو اسات  ندکتعصب و جمود می جادیا ییسایکل مات یتعل

 شعائر، فقط نیا یدر نقش خبره تید و روحانمانَنمی داریبدون شعائر پا سای. کللتیاخالق و فض
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. ستیبخش و سازنده نهرگز سعادت   ،یرهبر  نگونهیاست. ا  شیخو  یفات یاعتبار تشر  تیبه تثب  قادر 
و نفرت و   نه یو ک دیفزایب نیتعصب و تفرق مؤمن دیبه تشد زیای نخصوص که مبارزات فرقهبه

 . .توسعه بخشد ینفاق را در جوامع بشر
و  هیتواند در تزکاست که اگر با عشق و عرفان توأم گردد می یمیقدرت عظ مانیا یروین
کمال مطلوب   یای. بر عاشقان مجذوب و عارفان جوردیای به عهده گجامعه نقش سازنده  هیتصف

حق،  قیباز دارند و در سلوک طر فیلط مانیا نگونهیفرض است که مردم را از آلوده ساختن ا
. 1گردند یصادق و صاف یو راهنما راهآنان را چراغ 

 
انسان است نه انسان  یت برابَسَکه:  شندیاندساز او می به این شعار انسان  وستهیپ ،یسیع قطری سالکان ۔۱

 «. نید یکمال جامعه است نه جامعه برا یبرا نیت »دبَسَ یبرا
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