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  چکیده
دوم قرن دوم میالدي، تقریري از مسیحیت اشاعه یافت که به قرائـت پولسـی    ۀاز نیم

فرماست. پولس یهودي   حکم یتمعروف است و از همان زمان تاکنون بر جهان مسیح
  بـه  ،بسـیاري از مسـیحیان   ۀبنیامین است که پس از تعقیب و شکنج ۀمتعصبی از قبیل

عمرش  همۀزعم خود،    ان پیوست و بهمسیحیجرگۀ ناپذیر به   اي اثبات  مکاشفهواسطۀ 
پولس، مسیحی کسی است که به تجسد از نظر . کرددین مسیح  ۀرا وقف ابالغ و اشاع

شـدن و   زنـده بخشش گناهـان بشـر و   براي شدن او  قربانیخداوند در قالب انسان و 
ه ک ،اش  گناه ذاتیواسطۀ   بهرجعتش به آسمان ایمان داشته باشد و اقرار کند که آدمی 

اعمال نیک از طریق ، نه است حضرت آدم در نوع بشر نهاده و نهادینه شدهواسطۀ   به
خداوند به سـعادت و بخشـش و   از سوي  فیض یا ایمان به نجاتواسطۀ   بهفقط که 

 ةنماینـد  راخواهد شد و سرآخر مسیحی کسی اسـت کـه کلیسـا    رهنمون رستگاري 
از آن و اذعـان بـه حقـانیتش ایمـان      تبعیتاز طریق نجات  به و بداند مسیح بر زمین

اعم از  ،اش  معرفتی هاي معرفتی و غیر  زمینه  داشته باشد. قرائت پولس با توجه به پیش
حاکم بر اجتماع و محیط دوران اوضاع و نیز  ،زبان یونانی ،مآبی  تعصبات دینی، یونانی

ـ  و تعارضات وي با یهـودي  و  (ع) بـر الوهیـت حضـرت عیسـی     مسـیحیان، مبتنـی   ـ
که در  ،با قرائت پولس دیجد عهدهاي   کلیساست. متابعت یا مشابهت برخی از بخش

مفهـومی بـا اناجیـل     به تعارضات موضوعی ،هایش به دیگر مسیحیان نمایان است  نامه
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همدید و تعارض در نگرش و سلوك اخالقی برآمده از اناجیـل همدیـد بـا حیـات     
خداپنـداري یـا     دارد که برآمده از انسان . قرائت پولسی پیامدهاییمنجر شد(ع)  عیسی

ربوبی از منظر قدرت و علم، خداوند را شأن (ع) است که ضمن تنزل  الوهیت عیسی
  کند.  ل مییبدتبه عاملی خارج از نظام خلقت و دستگاه آفرینش 

  .خداپنداري  انسان قرائت پولسی، الوهیت مسیح، نجات، گناه، :ها هکلیدواژ
  
  مقدمه. 1

اش بـه    دوم قرن دوم میالدي، قرائتی از مسیحیت اشاعه یافت که بنابر مبانی و شاکله ۀاز نیم
فرماسـت.    قرائت پولسی معروف است و از همان زمـان تـاکنون بـر جهـان مسـیحی حکـم      

ـ پیلی(ف بنیامین بود ۀهودي متعصبی از قبیلی 1پولس  ۀکـه پـس از تعقیـب و شـکنج     )3: 5 ان،ی
جرگـۀ  اي بـه ناگـه بـه      میالدي تغییر کیش داد و بر اثر مکاشـفه  35بسیاري از مسیحیان در 

 از دیـن مسـیح کـرد    [فهم خـود] ۀ عمر خود را وقف ابالغ و اشاع همۀمسیحیان پیوست و 
 یخیتار تیشخص در نظر اتفاق و(ع)  ). ابهام در شخصیت تاریخی عیسی9 :21 - 1 ،(اعمال
از سـوي   ي است کههاي متعدد  و نامه او مانده از حیات و ممات برجاياسناد دلیل   به پولس

آن داشـت کـه    برخـی را بـر  حتـی   شده است. این اسنادارسال هاي گوناگون   هیئتوي به 
لکـن بـرخالف نظـر ایـن عـده، پـولس        گذار مسیحیت قلمداد کننـد.   پولس را بانی و بنیان

گذار مسـیحیت کلیسـا و مبـدع الوهیـت حضـرت        وي بنیان کهبل ،گذار مسیحت نیست  پایه
  تعلیمات کلیسا بر آن بنا شده است. همۀاست که  (ع) عیسی

 کـه  پـردازد   یم يا  ئلهکونگ در بدو توصیف خود از قرائت پولس به طرح پرسش و مس
  :دیگو  یم يو دهد،  یم میتعم زین چهین به را پرسش نیا

کلی از ایمان یهودي دسـت کشـید و پرسـش     [پولس] به پرسش یهودیان این است که آیا او
که آیا او واقعاً عیساي ناصري را درست شناخت یا فهم او از عیسـی درسـت     این ،مسیحیان

  ).17 :1386(کونگ،  نبود

جـاي   نیچه باشد پرسش بنیادین که نای اما در ،هرچند پرسش کونگ مناسب و بجاست
فـرض دیگـري     ، حاکی از پـیش دجالچراکه حال و هواي نیچه در  ،بسی تردید وجود دارد

، پاسخی شفاف دجالکه سرتاسر کرد تري طرح   ال مهمؤآید نیچه س  نظر می  است. درواقع به
چـه   ه آیا پولس با درك دقیـق و اشـراف بـر یهودیـت و نیـز فهـم آن      ک و آن این است آنبه 

قق آن بود، آگاهانه و با علـم بـه هـر دو    جو و تالش براي ابالغ و تحو در جست (ع) عیسی
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پـی   جست و در  را نمی يگرید اش، هوشمندانه، غایت  دورهاوضاع و نیز درك  مسئلهسوي 
نبود؟ نیچـه   ،(ع) عیسیمقابل خواست نقطۀ یازیدن به خواستی دیگر، درست   تحقق و دست
   کند. نیچه ضمن به  آن معرفی می ةکنند  گذار واقعی مسیحیت و درواقع تحریف  پولس را بنیان

گویـد:    مـی  (ع) عیسـی حضرت دربارة و هدف پولس  ،انگیزه ،کشیدن ماهیت حقیقیِ چالش
یک مسیحی وجود داشت و او بر روي صلیب مـرد؛ بشـارت بـر روي صـلیب     فقط اساساً «

  همـین  بـه پی هدف خود بود و  ). وي بر آن است که پولس درNietzsche, 1911: 178( »مرد
او خـود بـاور نداشـت، ابلهـانی بـاور کردنـد کـه         چه آنخواست ... هر   هم ابزاري میدلیل 
پراکند. پولس نیاز به قدرت داشـت و بـا او بـود کـه روحانیـت        هایش را بین آنان می  آموزه

  ).92 :1387قدرت رسید (نیچه،  بهدگرباره 
هایش خود را برگزیده   در اکثر نامهوي بارها و ؛ پولس بر یک مکاشفه استداعیۀ ابتناي 

تـا پیـام   ده اسـت  رکـ کند و این خداوند است که او را مکلف   خداوند معرفی میفرستادة و 
راه دیگري بـراي نجـات    چی). ه9: 1 ان،یقرنت اول؛ 1: 1 ان،ی(روم کند ابالغرا به مردم  لیانج

در مقام غالم عیسی مسیح، ابالغ  ،راه رستگاري طریقی است که پولسیگانه وجود ندارد و 
ـ هاي دور،   اش را از زمان  است که خداوند وعده 2کند و این پیام، همان بشارتی  می انبیـاي   اب

  ).1: 2 ان،ی(روم ودخود در کتاب آسمانی داده ب
شـناختی، امـري دشـوار      تـاریخی و چـه از منظـر روان   لحاظ    بهتبیین تحول پولس چه 

اي از   که یک تغییر کیش فردي و تجربه  از آن تر بیشعطف را نقطۀ این پولس خود  نماید.  می
مسیح مصلوب بدانـد، خواسـت خداونـد در انتخـاب وي و     مکاشفۀ معناي    به ،مسیح زنده

ـ انج مـژدة رسالتش براي ابالغ   بـیش از ایـن در   و) 1: 1 ان،یـ روم( دانـد   بـه همگـان مـی    لی
نحـوة  اول قرنتیـان،  نامـۀ  دهد. وي در بخش دوازدهم از   خصوص این تجربه توضیحی نمی

آیـد کـه مـرادش از      دهد و از فحواي کالم وي برمی  القدس را شرح می  اعطاي الهامات روح
  یافتن از جانب خداست. الهامارتباط با مسیح، 

(اول  القدس قادر به نبوت اسـت   روحواسطۀ   بهپولس مدعی است هرکسی که  چناناگر 
فـرض صـدق ادعـایش،       نظر از مـالك و معیـار تشـخیص و بـه     آیا صرف )،14: 1 ،قرنتیان

بودن آن و عدم ارجحیت هریک بر  پدیداريتعارضات و اختالفات موجود در بیان وحی به 
 ،سخنان ما حکیمانه اسـت « گوید:  ید خویش میتأیسو در  یک انجامد. پولس از  دیگري نمی

دیگر از سوي و  )2: 7 ان،یقرنت(اول  »اوستحکیمانۀ دربارة نقشۀ زیرا از جانب خداست و 
کنند از جانب روح خدا برایتان پیغامی   خورید که ادعا می  اما اکنون به کسانی برمی« گوید:  می
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کـه    انـد یـا ایـن     توان دانست که آیا ایشان واقعاً از جانب خدا الهـام یافتـه    چگونه می، دارند
  دارد:  ادامه طی استداللی سست بیان میدر). وي 12: 3 ان،یقرنتاول ( »کارند فریب

توانـد عیسـی را لعنـت کنـد.       گوید هرگـز نمـی    کسی که تحت قدرت روح خدا سخن می
القدس این حقیقت را بـر    که روح  وجود عیسی را بخواند، جز این همۀتواند با   کس نمی  هیچ

  او آشکار ساخته باشد (همان).
شـود، در   افـت یدر مـتن کتـاب مقـدس     یتعارضـات  نیچن چه  چنان که،  نیا گرید سؤال

ـ آ 3،انـد  نوشته  یماست  کرده اراده القدس  روح چه آن هر يبشر مؤلفانادعا که  نیا يراستا  ای
ـ آ بـود؟  نخواهـد  میحکـ  يخدا حکمت در نقصانمعناي    به امر نیا ـ ا ای  یمنـاف  نقصـان  نی

بعضـی بـر   « گوید:  نیست؟ پرادفوت می ،کمال ،در آفرینش و هدف خلقت خداوند حکمت
[و نـه   یـد بـر ادعـاي عرفـا    أیهـاي فرهنگـی ت    این نظرند که حضور فراگیر تجربه در محیط

  ).169 :1383(پرادفوت،  »بر خصلت الهامی تجاربشان است رسوالن و انبیا] مبنی
معـارف   تواند عـاري از مفـاهیم و    دارد مکاشفات عرفانی نمی  طور که کاتز بیان می همان

 گاه ست؛ین یقدس امر به اتصال يمعنا بهو همواره  شهیهم پیشین عارف باشد و نیز مکاشفه
 بـه  دیـ مف الجـرم  مکاشـفه  محصـول  که  نیا آخر سر و اند  مکاشفه منزلۀ به ،یطانیش اتیوهم
مـان بـر    فرض  صورتی منطقی است که پیش ختن به چنین بحثی در. پرداستین عموم تیتبع

چـه قائـل بـه      یا هدفی چنـان  ،نظر از هر انگیزه، غرض  پولس باشد واال صرفصدق ادعاي 
طـور    و به قدم گذاشتند باید به همان وادي که نیچه و دیگران  صدق دعوي پولس نباشیم، می
  قدم گذاریم. دنمبسوط به کنکاش در آن پرداخت

معرفتی در تعیین جوهر اساسـی قرائـت    و غیر 4هاي معرفتی  زمینه تأثیرحال اگر قائل به 
کالسیک عرفان، باید بـه بسـتر تـاریخی پـولس و     محققان پولس باشیم، در راستاي دعاوي 

پولس، حوادث تـاریخی  دورة اجتماعی  وضاعاو ضمن واکاوي  ب زنیمفرهنگ آن دوران نق
معـارف  بر این اساس این پرسش مطرح است کـه آیـا اساسـاً     مورد توجه قرار دهیم.نیز را 

 هاست یا وي فراتر رفته  د؟ آیا افکار پولس بازتاب آننپولس داراندیشۀ ي در تأثیراجتماعی 
اش   توجیـه شـاکله  منظور    هریک بهو با درك موقعیت تاریخی، ضمن بازتولیدشان، از  است

  برد؟  تر سود می  در طرحی جامع
  

  معرفتی هاي معرفتی و غیر  زمینه. 2
گـردد و    سقراطیانی نظیر فیثاغوریـان بـازمی    به پیش ،ر عرفانی در غربهاي افکا  اگرچه ریشه
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بسـط و  زمینـۀ   طریـق توجیـه معقـول و    ،شیـ هـا در آرا   مندي از آن  بهرهواسطۀ   بهافالطون 
شـتیان ایـران   دگرایی در بحث خیر و شر در تفکر زر  ثنویتهمچنین  پرورد  شان را می  تعمیق

دانان و آمیزش مفـاهیم   فکري جدید فیلسوفان و الهیزمینۀ عطف نقطۀ هویداست، لکن نیز 
و  ،گشـایی اسـکندر، چهـار قـرن قبـل از مـیالد        شـرق و غـرب بـه جهـان    متفاوت  يو آرا

 ي روم،امپراتــورایـالتی در  مثابــۀ   بـه  ،هـا   آنضــمیمۀ شــهرهاي مسـتقل و    اضـمحالل دولـت  
ي بـود و ایـن   امپراتوراساس  بر شهر که  . تفکر اسکندر نه برحسب مدینه یا دولتگردد برمی

ملـی و تشـکیل حکومـت واحـد،      ــ  فروریزي مرزهاي قـومی سبب  به آن بود که معناي    به
لکـن فرهنـگ    هاي تسخیرشده فرصت خودنمـایی پیـدا کـرد.     عقالنیت یونانی در سرزمین

جـاي     بهاوضاع و احوال جدید قرار نگیرد و از آن پس  تأثیرمعرض  یونانی نیز نتوانست در
مآب سخن گفت. ادیـان شـرقی در ارتبـاط بـا عقالنیـت        تمدن یونانی باید از تمدن یونانی

داري یونانی و بعد از آن رومی، رنـگ    وطنی در جهان آن روز گسترده شدند و به دین  جهان
و ادیـان   دنـ هاي فلسفی یونانی، رنگ دینی به خود گرفت  جریانعمدة  ،شرقی دادند. بنابراین

هاي عرفانی ادیان شرقی را پذیرفتند. ایرانیان بـا عرفـان و ثنویـت و      رومی، گرایشیونانی و 
داري، نقش بسیار مهمـی    دادن نوع خاصی از دین سازمانشان در   گرایی و اشراق  منجینظریۀ 

 طـور غیـر    مزدئیسـم و بـه   و زم،یترائیم ،یسیگنوسادیان صورت    بهطور مستقیم   داشتند که به
مـآب یهـودي، حضـور یافتنـد       حضور نظري در ادیـان مسـیحی و کـالم یونـانی    مستقیم با 
  ).13 - 12 :1382(ایلخانی، 

مآبی مؤدي به فردگرایی و تفوق اخالق شد   وطنی و یونانی  بر اثر تحوالت سیاسی، جهان
چـون    و با التقاط افکار مختلف و ظهور ادیان عرفانی، زمینه بـراي بسـط و تطـور مفـاهیمی     

حـوزة  و تبیـین معرفـت و غایـت معرفـت در      ،رستگاري، خلسه، شهود، مکاشـفه  نجات و
مـآب، تلفیـق دیـن و      همین مفاهیم مهیا شد. در جهان یونـانی از طریق و جهان  ،انسان، خدا

تأکید بر وابستگی به یک اصل نشانۀ  تر بیشکه  ،رسد و تمایل به دین فلسفه به اوج خود می
دادن تطهیر خـود بـه فعـل     نسبتدلیل   بهمآب را   وطنیِ یونانی  متعالی است، فردگراییِ جهان

ادیان رازور یا اسرارآمیز رهنمون کرد. سوي  به  ،الهی و تقدیر فرد به مشیت و مصلحت الهی
از طریـق  اصل متعالی ادیان شرقی یا دین یهود، تعالی و تنزه خـود را بـا توجیـه فلسـفی و     

مراتبی حاصـل آورد و   سلسلهم تشکیل یک نظام وضع وسائط و موجودات واسطه و سرانجا
یونانی با نسبتی الوهی به خلق و تـدبیر جهـان پرداخـت و مفـاهیم      (عقل) لوگوس یا نوسِ

بـه درون لوگـوس منتقـل     ،مثـل افالطـون بودنـد    مثابۀ  بهکه  ،اسپرماتیکوي لوگوي ،بذرگونه
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هاي التقاطی منظور شـد و نفـس     در اندیشههمچنان شدند. دوگانگی نفس و بدن افالطونی 
شدن یا نیل به معرفـت    خداگونسوي  به توانست  اشراق و عرفان میاز طریق یا روح انسان 

بـین عـالم بـاال و جهـان      (دسموس) اش به رابط الهی، گشوده شود. آدمی با وضعیت دوگانه
ردنـد، گـاه   ک ین بهره را از اشراق حاصل مـی تر بیشمادي تفسیر شد و فالسفه یا کسانی که 

عطـف  نقطـۀ  خـود   )یهـودي (مانند پیامبران توصیف شدند. در این میان فیلون اسـکندرانی  
حـوزة  جهت که اگر تا پیش از این، مفـاهیم دینـی و فلسـفی هریـک در       آن دیگري بود، از

کـه   بردند، وي با اعتقاد بر این ها بهره می افکار و اندیشهشاکلۀ براي توجیه  ،از دیگري ،خود
تـوان ایـن    گوینـد و مـی   یهود هر دو از یک حقیقت واحد سخن میمقدس  کتابو  فلسفه

بـه تفسـیر   بـه وقـت ضـرورت،     وي، اسـاس  همـین  حقیقت واحد را در هر دو یافت، بـر 
   بـه  ،دست زد و نهایتاً به ترکیبی از این دو در یـک حـد واحـد   مقدس  کتابتمثیلی  ـ   رمزي

  یازید.   دست ،دینی یا دین فلسفیفلسفۀ معناي 
تفسـیر  از طریـق  گرایـی میـان سـنت یهـودي و فلسـفه        اشـتیاق بـه وحـدت    بـا فیلون 

وجه   هیچ  جهت که به  آن  مورد خداي نامتحرك از معتقد بود: در مقدس کتابتمثیلی  ـ رمزي
درسـت و شایسـته اظهـار داشـت کـه حرکـت        و دقیـق نحو    به ،توان جسمانی نیست، نمی

قائل باشیم، یکـی  به دو معنا  مقدس کتابانگارانۀ   انسانما باید در عبارات  ،بنابراین .دهد می
انگارانـه کـه مناسـب و      انگارانه و دیگري معنایی فروتـر و انسـان    انسان   تر و غیر معناي عالی

درخور مردم عادي باشـد. وي بـا اصـرار در تعـالی خـدا بـه مفهـوم و تصـور موجـودات          
در مقـام   ،پـس رهنمـون شـد.    نـد، کرد خدا و جهان مادي را پر میبین فاصلۀ که  ،اي  واسطه

را نخستین مولود و نه مخلوق خدا قرار داد  (لوگوس، نوس) ترین این موجودات، عقل عالی
ناپذیري بود که فوق   زعم وي، خداوند وجود توصیف   تر از خدا بود. به اي پایین  که در مرتبه

خلسـه  از طریـق  فقـط  بلکه در شـهود مسـتقیم و    ،یفهم علماز طریق فکر است و آدمی نه 
  .)44: فصل 1380(کاپلستون،  توانست به خدا نائل شود می

کـرد،   تر هویت خود را در مدینه پیدا مـی  شهرها، فرد یونانی که پیش  رفتن دولت با ازمیان
انکار  سبب در نظام فکري رواقیان، آزادي انسان  همین لنگرگاه خود را از دست داده بود و به

رواقیـان، سرنوشـت و تقـدیر    زعـم     بهشد و اینان به اصل تقدیر و سرنوشت معتقد شدند. 
کنـد نبـود؛    وجـه مقـدر مـی      امور را بـه بهتـرین  همۀ جز مشیت و عنایت الهی که   چیزي به

آمدنـد و آزادي   شمار می هاي گوناگون خدا به  و عنایت فقط جنبه ،سرنوشت، تقدیر، مشیت
خداوند در حیات خود قلمداد و ارادة درونی انسان به این معنا بود که فرد حوادث را تجلی 
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کنـد،   اشیا و امور را به بهترین وجه مقدر میهمۀ که خداوند   از آن استقبال کند. اعتقاد به این
 مسئلهجهت این  بدین .دشر ارائه دهن ۀمسئلرواقیان را بر آن داشت که توجیهی منطقی براي 

و وقتی بـه اشـیا از دیـد     5کند نحو تبیین کردند که نقص افراد به کمال کل کمک می بدینرا 
سرمدیت نگاه شود، واقعاً شري وجود ندارد؛ شر امري عدمی است و شـر اخالقـی اساسـاً    

 ،تواند امري مثبـت تلقـی شـود    جهت شر نمی ، بدیناستانسان ارادة فقدان نظم صحیح در 
  و منشأ وجود خواهد شد. ،صورت، عیب آن متوجه خیر خالق، مبدأ  این چراکه در

ات فتوحـات اسـکندر در امـان نمانـد.     تـأثیر فلسطین و یهودیت نیـز از   ،دیگراز سوي 
حیـث بـه     ایـن  از تر از قبل شد و  مآبی، کالمی  در دوران یونانی ،توراتشدة  نوشتهرساالت 

تبعیـد، نامالیمـات   دلیـل    بههاي حکمی معروف شدند. یهودیان خارج از فلسطین که   رساله
گرفتن از تمـایالت   بر اثر فاصله ،اجتماعی و اقتصادي مهاجرت کرده بودند یثبات بیسیاسی، 

پـیش از  در قـرن سـوم    ،فهمیدند. بنابراین  دیگر متون خود را به عبري نمی ،دینیگرایانۀ   ملی
نامیدنـد. در   سـبعینیه یـا   هفتادگـان و آن ترجمـه را   ندبه یونانی ترجمه کرد را تورات میالد

یونانی ترجمۀ شود و در   تر می  تر و نظام خلقت، عقالنی  رساالت حکمی، خداي یهود متعالی
شـکلی خداونـد،     مداري متن عبري و کاسـتن از انسـان      شریعت ، ضمن کاستن از بارتورات

سبب  به تعالی خدا را برجسته ساختند. باور به زیستن در آخرالزمان و عقیده به ظهور منجی 
دانسـتند و ایـن تلقـی از      آنان را کفار حربی مـی  یانحاکمیت یونانیان و رومیان بود که یهود

 تـر  بـیش ، منجی قوم یهود، اهیمشي پیدا کرد. تر بیشگسترش و عمق در نزد یهودیان منجی 
  ).534: 1380ناس،  ←؛ (همان شخصیتی سیاسی و اجتماعی داشت

وجـود    هاي یونانیـان، علمـی بـومی بـه    دسـتاورد به لحاظ اقتصادي، رومیان با اقتباس از 
داري   و رشد مالکیت خصوصی با تکمیل قوانین بـرده  ،روابط کاالیی، پولیتوسعۀ آوردند و 

منشـأ   امپراتورکردند به مردم بقبوالنند که مقام   یان رومی تالش مامپراتوررومیان همراه بود. 
هـا در    پرسـتیدند و تـوده    عنوان خـدا مـی    را به امپراتورکه در ایاالت شرقی،   چنان .الهی دارد

کشان ساده   زحمت کهبل ،تنها پادشاهان و اشراف  بر آن بودند که نه ،داران  مخالفت با نظر برده
  ).40 :1354طراز خدایان شوند (فشاهی،   توانند پس از مرگ، هم  نیز می

ـ       هاي معرفتی اندیشه  خصوص زمینه اما در ثر از أهاي پـولس، شـکی نیسـت کـه وي مت
کاپلسـتون  همچـون  رومی و نیز یهودیت بوده است و هرچند بزرگـانی   ـ مآبی  یونانیفلسفۀ 

کلیسا، نفـی یـا   آباي را در افکار بانیان مسیحیت یا  تأثیربدون ذکر نام کسی، این  ،کوشند  می
امیـل برهیـه، ضـمن     6.اما شواهد تاریخی حـاکی از صـحت ایـن ادعاسـت     ،انگارند ناچیز
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بر آن است که  ،ندا قائلمسیحیت از بستر تاریخی  فتنپذیرنتأثیراتی که به یدانستن نظر مردود
و تطـوري کـه فکـر نامسـیحی     و همان تحول نیست مسیحیت خالص، صرفاً انتزاعی بیش 

شـود بـه الهیـات      امثال سنکا و اپیکتوس دیده میآراي ن) را از مشاغل علمی که در ا(مشرک
، همان نیز مسیحیت معنوي و درونی پولس مقـدس را  است پلوتینوس و پروکلوس رسانده

  ).19 :1377ها برده است (برهیه،  به الهیات مشتمل بر اصول اوریگنس و کاپادوکی
 يهـود یامـا مهـم    ،یجنب يا  از وجود فرقه یحاک ،1947 در ،7قمران از آمده دست هباسناد 

بـودن   یسـ یفرو  گرفتـه  شهیر ها  یسیفریا  میپروشفرقه از  نیا؛ است) essenoi( یاسن نام به
 شـباهت  بهتـر  ریتعب به ای ریتأثاز  یگروه حاک نیا دیو عقا ها  آن با ارتباط دیمؤ تر شیبپولس 

 یاما فرق اساسـ  اند،  گرفته شهیر ها  یسیفر از اگرچه ها  یاسن. هاست  آن به پولس دیعقا اریبس
 بـه  اعتقـاد  با و کردند یم يریگ  کناره یمعمول یزندگ از ها  آن که بود نیا در انیسیفر با ها  آن

 آمـاده  ییحایمسـ  حکومـت  يبـرا  عزلـت  در را خـود  رسـد،   یم انیپا  به ایدن يزود  به که  نیا
 نیهمـ  بـه . اند  با خداوند برقرار ساخته نو یثاقیفرقه معتقد بودند که م نیا ياعضا. کردند  یم

و دیگـر یهودیـان را    نامیدند می رحمت ثاقیم ای ،توبه ثاقیم، نو ثاقیم روانیخود را پ ،جهت
 معلـم  را او کـه  اسـت  یکـاهن فرقـه   نیا گذار  هیپا قمران، يطومارها در. دانستند  منحرف می

کهانت و معبد و ضد که بر است و پرشور وصف شده  یصوف یاو مصلح اند؛  دهینام عدالت
از  یو بـا گروهـ   داد صیتشـخ  منحـرف  را يهـود ی ۀجامعـ شعائر دوران خود قیـام کـرد و   

را برمال ساخت، او  هودی تیفساد روحان يکه و ییجا  از جامعه کناره گرفت. از آن روانشیپ
 نیـ و اعـدام کردنـد. نـام ا    شکنجه، محکوم، ،گیر دست باالخره و دادندقرار  بیرا مورد تعق

). 129 :1379 ،یانی(آشـت  شود  یم ادیو از او فقط با عنوان معلم عدالت  ستیرهبر مشخص ن
  :سدینو  یم دارد، عدالت معلم ةدرباردوپن زومر که شرح بسیار مفصلی 

در خیلی  ،رسد  نظر می براي ما توجیه شده به لیانجگونه که در   (عیسی) به آن اي  استاد جلیله
آن اسـتاد  همچـون  او  .کننده و تجسم معلم عدالت است  آوري زنده  تعجبصورت    بهموارد 

کـرد و چـون او     و تقوي را موعظـه مـی   ،عفت ،نوع  ندامت و توبه، فقر، تواضع، عشق به هم
ه بـه یمـن اشـراق او تکامـل و     ولی به مفهوم و صورتی ک ،نمود  قوانین موسی را توصیه می

مانند او این اسـتاد نیـز   همچنین  ،شود)  یابد (ظهور او تکامل این قوانین اعالم می  قطعیت می
برگزیده و مسیح خداوند بـود، مسـیح منجـی و رسـتگاربخش کـه کاهنـان بـه مخـالفتش         

در روز القضـات دادگـاه عـدالت      برخاستند و او هم محکوم به اعـدام شـد ... او نیـز قاضـی    
شود که پیروانش با اشتیاق در انتظـار    سس کلیسایی میؤداوري خواهد بود و این معلم هم م

بازگشت پرجاللش بودند. در هر دو فرقه یک نـاظر مـذهبی چـون اسـقف وجـود دارد و      
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هـا در همـاهنگی تـا جـایی       نوع است. آن  هدف هر کلیسا اتحاد و هماهنگی و محبت به هم
  .)135 :همانشوند (  ه در اموال فرقه شریک میروند که هم  پیش می
  گوید:  وي درادامه می
مسـیحی و   ۀک از ایـن دو فرقـ  یـ  کنـد کـه کـدام     خود جلب توجه می  خودبه سؤالپس این 

 سـؤال قرار داده است. پاسخ ایـن   تأثیریک دیگري را تحت  یهودي بر هم تقدم دارند و کدام
از ایـن جهـان،    پـیش از مـیالد   65ر حـدود  زیرا معلم عدالت د ،مل مشخص استأبدون ت

 8مصـلوب گردیـده اسـت    بعد از مـیالد  30که عیسی ناصري  حالی در ،رخت بربسته است
  ).136 :(همان

کـه در    پولس در بحث گناه نیز متأثر از اسنیان اسـت، چنـان  ن، ابسیاري از محققزعم    به
گناه، شباهت فراوانی میان اسـناد قمـران و    ۀمسئلخصوص  در ،بر آن است کهدانیلو باره   این

  گوید: پولس وجود دارد. وي می
 يهـا   نوشـته  درگناه با عطوفت و تسامح طرح شده اسـت.   ۀمسئل قیعت عهدکه در  میدان یم

 عـدالت  از او کنـد،  یمـ  سـت یز یعدالت  یب در تولد بدو از انسان: است آمدههمچنین  یقمران
ـ   ست،ین یشخص گناه). 4 /27 - 25 ،ینید ي(سرودها ندارد یبینص اسـت. فقـط    یبلکـه ازل

  ).116: 1383 لو،یدانگناه مبرا سازد ( لوثرا از  یآدم تواند  یخداوند م
کـه مـدعی حضـور یـا      آن  سرانجام، اشاره به این نکته ضروري است که فیلـون نیـز بـی   

  .ها نوشته است خصوص آن ، شرح مبسوطی درباشدفرقۀ اسنی یافتن به  راه
  

  پولس و الوهیت مسیح. 3
عیسـی مسـیح   دربارة ات او یخصوص مسیحیت، آرا و نظر در ،هاي پولس  ثقل اندیشهنقطۀ 

هاي پولس را شـکل    کانون اصلی اندیشه )christology(   شناسی  مسیح ،دیگرعبارت   بهاست. 
انتسـاب قرائـت حاضـر از     علت ن،انظر بسیاري از محقق به ).Hurado, 2003: 185( دهد  می

کلیسا در مقام بدن و اش از  تلقیمسیح و  بخشیدن به الوهیتمسیحیت به پولس، ابداع او در 
) و 11:29، از نظر پولس، بـدن مسـیح همـان کلیساسـت (اول قرنتیـان      مسیح است.نمایندة 

مسیح  که  چنان ،اما اعضا بسیار دارد. این اعضا هریک جایگاهی دارند ،گرچه بدن یکی است
در یـک   ،). بنـابراین 12: 27 اول قرنتیـان،  ؛12: 12 ،خود، سر ایـن کلیساسـت (اول قرنتیـان   

بندي فرجامین، مسیحی کسـی اسـت کـه بـه تجسـد خداونـد در قالـب انسـان و           صورت
ایمان داشـته باشـد و بـه     ،پس از مرگ ،شدن او بر روي صلیب و رجعتش به آسمان قربانی



  از مسیحیتنقدي بر قرائت پولس    10

  1391 پاییز و زمستان، دومسال اول، شمارة  ،فلسفۀ دینجستارهاي 

راه یگانـه   اقرار بکنـد،  به بشر منتقل شده است ،گناه نخستین آدمۀ واسط  بهاش که   گناه ذاتی
که ایمان داشته باشد کلیسا بـدن   و سرآخر اینبداند، فیض یا نجات را  سعادت و رستگاري

درآمدن و تبعیت از آن و  عضویت   بهاز طریق مسیح بر زمین است و نجات نمایندة مسیح و 
اتصال فرد مسـیحی بـه   نقطۀ شود. الوهیت مسیح و نیز کلیسا،   ایمان به حقانیتش حاصل می

حقانیت تأیید  مستمسک نجات است. ایمان به مسیح و تبعیت از کلیسا ویگانه و  پدر يخدا
خـود از  منظـور  لکن وقتـی پـولس، غـرض و    ، هاست  نجات انسانمنظور    بههمه  و آن، همه

پالگیـوس بـا   مناقشـۀ  شـود کـه     تر منجر می به تولید تعارضاتی عمیق ،دارد  نجات را بیان می
هاسـت. پالگیـوس، راهـب      تـرین آن   جـدي جملۀ  ازدر حدود چند قرن بعد، ، آگوستینوس

کـرد و بـر     بریتانیایی در روم، قویاً بر ضرورت مسئولیت اخالقی بشر استدالل مـی زهدپیشۀ 
امـا   ،تأکید داشـت و الگوي مسیح  قیعت عهدضرورت بهبود دائمی شخص در پرتو شریعت 

شدت علیه آئین پالگیوسی واکنش نشان داد و بر تقدم فیض خدا در هر مرحله  آگوستین به
). وي بـه تبعیـت از   63: 1384گـراث،    کرد (مـک تأکید  ،از زندگی مسیحی، از آغاز تا پایان

اد و اي اسـت کـه گنـاه آن را بـه فسـ       بنـد اراده  در ،رغم آزادي اراده  پولس معتقد بود بشر به
خداسـت  ارادة فقط آلودگی کشیده است و او را متمایل به شر و گریزان از خدا کرده است. 

بـه  تواند این تمایل به گناه را خنثی کند (همان). فحواي بیـان پالگیـوس رسـتگاري      که می
  فیض قائل بود.سبب  به که آگوستین به رستگاري در حالی  ،شایستگی بودسبب  

ینـد الوهیـت مسـیح حاصـل     اایمان به فراز طریق که گفته شد، نجات و رستگاري   چنان
خـدا  دست  به  تر ي در آن ندارد. از نظر پولس، رستگاران پیشتأثیرشود و عمل اخالقی   می

عامل رسـتگاري اسـت،    کین عملنه  و مانیا فقط ). پس9: 22 - 18 اند (روم،  برگزیده شده
 ،اعمال نیک نخواهـد بـود  سبب  به دیگر  طبیعتاً ،خدا باشد چراکه اگر نجات در اثر رحمت

رایگان خدا نخواهـد  هدیۀ صورت نجات دیگر    این در ،اعمال نیک باشدسبب  به زیرا اگر 
 ،مسیحی کسی است که با قلب ایمان آورد و با زبان اعتراف کند ،بنابراین ).11: 6 ،بود (روم

 کـه در  هنگـامی کنـد و بعـد     خدا را حاصل مـی ایمان قلبی است که شخص رضایت  ابزیرا 
  ).10: 10و 9 ،(رومکند  میتأیید آورد، نجات خود را  میزبان  برابر دیگران ایمان خود را به

گرچـه   دانـد.   معناست که پولس، مسیح را پسر و حکمت خـدا مـی    الوهیت مسیح بدین
این امـر   است،اشاره کرده  ،عنوان پسر خدا  به ،به عیسی دیجد عهدپولس فقط پانزده بار در 

عیسـی  گرچه  .)Hurtado, 2003: 191( شود  قلمداد می یشناسی پولس مسیحترین ویژگی   مهم
در  وجـود ایـن   بـا  اما ،)15: 19 ،الوهیتی کامل دارد (کولسیان ،از خداي پدر کامالً جداست
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 ،اسـت  در زمین و آسمانچه  کند، مسیح خالق آن  و از او تبعیت میدارد تر قرار   اي پایین  رتبه
چیـز را او    همـه ) 1: 19 و15 کولسـیان، ( ،هاسـت   ها و نادیدنی  ) یعنی دیدنی6: 16، کولسیان(

) او حافظ جهـان اسـت   1: 16، کولسیانبراي او آفریده شده است ( چیز همه واست آفریده 
  دهد.   دیگر پیوند می چیز را به یک همه) و 1: 17 کولسیان،(

ایمان ارتباطی الینفک با نجات و رستگاري دارد؛ پولس، عیسی مسیح در قرائت پولس، 
صـورت     بـه )؛ فرزنـدي کـه   1: 4 - 3 ،کنـد (روم   معرفی میاو ذات با   را فرزند خداوند و هم

بـه صـلیب آویختـه و     ،) سپس1: 5، (روم، متجسد شد، دنیا آمد  نوزادي از نسل داود نبی به
سان،   زمین آمد و خونش ریخته شد تا بدین   انسان به هیئتبا ) و اساساً 5: 1 ،کشته شد (روم
و مـوارد دیگـر).    3: 5 روم، ؛6: 10 - 9 ،گناهانش را پرداخته باشد (رومکفارة انسان عاصی، 

رابطـۀ  پس از مرگ نیز برانگیخته شد و نزد خداوند عروج کرد و تا ابد زنده است تا با خدا 
خداونـد بـراي   نقشۀ یندي، اوي چنین فرزعم    به). 6: 10روم،؛ 6: 9 ،ابدي داشته باشد (روم

) 2: 7 ،به حضور پرجالل خداست (اول قرنتیانمؤمنان هاست و هدفش رساندن   نجات انسان
نسل بشر را آلوده  همۀکار است که وقتی حضرت آدم گناه کرد، گناه او   گناه رو آن و آدمی از

د شد جسمسیح مت ،). بنابراین5: 12 ،د (رومساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جهان ش
مـردم دنیـا در    همۀ ،همین گناهواسطۀ   بهجا که  و مرد تا قدرت گناه را درهم بکوبد و از آن

اگر کسی به مسـیح   .)3: 19 ،ند (روما برابر تخت داوري خداي قادر مطلق، مقصر و محکوم
گناه   بی که از سر تقصیرات او بگذرد و او را کامالً است ایمان بیاورد، خدا چنین مقدر داشته

تواننـد از همـین راه،     مقام یا سوابقشان، مـی    ها نیز بدون توجه به  انسانهمۀ حساب آورد.   به
طور رایگـان    زیرا عیسی مسیح به لطف خود به ؛نجات پیدا کنند ،یعنی ایمان به عیسی مسیح

خداوند است و بـه کسـانی   هدیۀ نجات  .)3: 25 - 22 ،گناهان آدمیان را برداشته است (روم
نجات نـه از  ). 4: 5، کنند (روم  شود که براي کسب آن به اعمال نیک خود تکیه نمی  اعطا می

از کارهایی که مسیح انجام داده است و از  کهبل ،تشریفات مذهبی دادن کارهاي نیک یا انجام
توانـد    کسی هرگز نمـی  ،) چراکه با اجراي شریعت3: 27 ،آید (روم  میدست   بهایمان به وي 

). حقیقت امر این است که هرگاه بکوشیم نجات و 3: 20 ،رضایت خدا را حاصل کند (روم
شود که   اش این می  دست آوریم، همیشه نتیجه هاحکام شریعت باجراي سعادت الهی را از راه 

شـویم آن احکـام را کـامالً      گاه موفق نمی  زیرا هیچ ،گیریم  مورد خشم و غضب خدا قرار می
 ،شکنی نکرد که اصالً قانونی وجود نداشته باشد (روم توان قانون  زمانی میفقط رعایت کنیم. 

دیگر الزم نبود کـه خـدا راه دیگـري بـراي      ،توانستیم با شریعت نجات یابیم  ) اگر می4: 15
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همه این است که بـه عیسـی مسـیح     راه آزادي برايیگانه آزادي از چنگال گناه نشان دهد. 
پـولس بـر خـدابودن     ،که در عبارت فوق بیان شـد   ). چنان3: 22 - 21 ،ایمان آورند (غالطیه

بـر   مبتنـی  ،در تقریـر وي  ،یند ایمانافر همۀدارد و تأکید تصریح، ابرام و (ع)  حضرت عیسی
انسـان منجـر   سـویه بـراي مسـیح و     ایمان به مسیح مصلوب است. این قرائت به جبري دو

مقدر که مشیت الهی به آن  ازپیشفرزند خدا مجبور است به سرنوشتی  ،سواز یک شود.   می
آدمی براي بخشش و رهایی از غضب الهـی   ،دیگراز سوي دهد و    در   تن است تعلق گرفته

   بـه جبـري کـه خداونـد    ؛ نجات خویش، چنین تبیینی از ایمان را بپـذیرد براي مجبور است 
فرزنـدش تحمیـل      اي، به نوع بشر و بـه   پرداخت چنین کفارهاز طریق شش انسان بخمنظور 

چراکـه   ،کند  و نجات برقرار می ،کند. پولس در این قرائت، ارتباط وثیقی میان ایمان، گناه  می
 گناه نخسـتین نیـاي  واسطۀ   بهکه بل ،اعمال خودواسطۀ   بههرچند نه  وي هر انسانیزعم    به

کـرده  انسـال بشـر را آلـوده     همۀگناه حضرت آدم است که نتیجۀ مرگ  کار است.  خود گناه
 ؛5: 17 ،(دوم شـود   یمـ ایمان به مسیح است که موجب بخشش و حیات ابدي فقط و است 

گناهی در امان بماند. بایـد غسـل    نیچن عقاب از که  نیا يبرا ی). آدم5: 21 ،دوم ؛5: 9 ،دوم
اش را انجـام دهـد.     کلیسا بپیونـدد و بسـته بـه جایگـاهی کـه دارد وظیفـه      و به شود تعمید 
  یابد.  ممتاز می یترتیب، کلیسا در مقام رکن دیگري از این قرائت، جایگاه  بدین

دینـی کـه   جنبـۀ  یکـی از  : الوهیت مسیح در قرائت پولس از دو جنبه قابل بررسی است
فلسـفی کـه بحـث در    لحـاظ     بهو دیگري است  یتتورا و اساطیرتورات  متون تأثیردرواقع 

گیـرد. ریمـاروس     فیلون اسکندرانی را دربر مـی آراي یونانی و فلسفۀ خصوص لوگوس در 
)Reimarusگوید:  ) اندیشمند مشهور آلمانی می  

بل آن را بـه   نبود، یکیزیمتاف مفهوم واجد زمان، آن مردم و انیهودی يبرا خدا پسر اصطالح
 ةزاد   فرزنـد خداسـت و نخسـت    لیتورات قوم اسرائ در. ساختند  یمنسوب م یانسان تیهو

 یسـ یع جهـت،  نیهمـ   به اند،  پسران خدا نام گرفته زین لیشده است. شاهان اسرائ دهینام هودی
   ).187: 1379 ،یانی(آشت يبشر صورت هبلکه ب ،یکیزیمتاف ۀجنبنه از  ،هم پسر خدا بود

 ؛23: 9ها فرزند او هسـتند (   انسانهمۀ متی نیز خدا، پدر آسمانی است و  لیانجدر 
ینــدهاي اشناســی، در بحــث از فر شــلر در مباحــث معرفــت). و مــوارد دیگــر 10: 23

دهـد کـه     ها ارائه مـی  از آن اي شناسی  ساختگی، نوعنسبتاً هاي   بینی  شدن جهان کارکردي
 ).181 :1383هاست (علیزاده و دیگران،   اولین آناسطوره و افسانه، یکی از این انواع و 

ــ   مـآبی   باره نباید فراموش کرد که نویسندگان اناجیل در فضاي اساطیري یونانی  در این
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کردنـد و از همـان مفـاهیم و اصـطالحات و بیانـات        رومی زندگی و به تبع آن فکر می
سیحیان اولیه، گروهی عیسـی  در میان م کردند. مثالً عامیانه در رساالت خود استفاده می

رواج همچنـان  دانستند. ایـن عقیـده کـه در قـرن دوم مـیالدي        خدا میفرزندخواندة را 
پیروان این نظریه معتقد بودنـد کـه   . ) معروف استadoptionismبه آداپشنیسم ( ،داشت

عیسی فقط انسانی برگزیده بود که به علت عدالت و فضیلت خود به افتخـار فرزنـدي   
پـس از مـرگ خـداگون     ،که در اساطیر یونانی نیز قهرمانان بـزرگ   چنانشد. خدا نائل 

  رسیدند.  یا به مقام الهی میشدند  می
خداست یا درواقع پدر و پسـر مـاهیتی    ذات با  خدا و هم که عیسی پسر به اینباور 

از پدر متولد شده است (نه خلق)،  ،به اختیار و نه ضرورت ،سان دارند و پسر از ازل یک
ـ از طریـق  خداپنداري مسیح   است که تفکر انسان انهخداپندار  محصول تفکر انسان  ۀجنب

یعنی مسیح در مقام لوگوس یا عقل خداوند که خالق و حافظ جهان  ،فلسفی این بحث
آراي  تـأثیر فیلـون و  آراي تـوان بـه     شـود. در ایـن حـوزه مـی      ید و توجیه میأیاست، ت

ید و اشاره کرد. فیلون نیز در همان أکشناختی وي در تبیین نظام خلقت بر پولس ت  جهان
عقالنیت و کاستن سوي  به مآبی   از یونانی متأثرکه یهودیت است زیسته   بستر تاریخی می

. فیلون ضمن اصرار بر تعالی و تنزه خداوند بسـیط و آزاد  است از اساطیرش پیش رفته
وجود    چیز احاطه دارد، به همهبر  و ذات که شاغل در فضا و مکان نیست  مطلق و قائم به

وي لوگوس ابراز خداوند  زعم   بهشود.   موجودات واسطه میان خدا و عالم ماده قائل می
نامـادي یـا صـداي خداسـت     کلمـۀ  جسمانی  در ساختن این عالم است که جوهر غیر

  ).530و  528 :1380(کاپلستون، 
فیلون در فقـرات دیگـر   « :گوید  خصوص افکار فیلون در باب خداوند می استید در

 »گویـد   یا بـا مشـورت بـا آن سـخن مـی      (سوفیا) حکمت اواز طریق عمل خدا دربارة 
  ).102 :1387(استید، 
  گوید:  میهمچنین وي 

کند که دو قدرت اصلی، یعنی خیرخواهی و اقتـدارش را    و باز او خدا را چنین توصیف می
» کـه هسـت   هسـت آن «اما مادون  ،دارند )God( خداوند و) Sophia( خداترتیب عنوان   که به

اي کـه بـراي تبیـین      هـاي قبلـی    تـالش گیرد. واضح است که این مطلب از   کار می  هستند، به
کـه   هنگـامی گرفته است. اما    نشئتشد،   کاربرد دو نام خدا و خداوند براي الوهیتی یگانه می

   بـه تـوان    دارد کـه خـدا را مـی     دهد، اظهار می  را شرح می شیدایپ سفرفیلون، باب هجدهم 
  ).103 ،102 :همان( تصور کرد» سه«صورت    بهیا » یک«صورت 
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  تثلیثنظریۀ . 4
فقـط   کـه بل ،ذات بـا خـدا    القدس نه در مقام یک خدا یا هم  در رساالت پولس، اگرچه روح

اي   شـود و هدیـه    معرفی و توصیف می ،بدن مسیحیت ،واسطه یا رابط مسیح با کلیسامثابۀ   به
 ،)8: 1 ،(روم اسـت  گناه اعطا شـده سلطۀ از مؤمنان جهت آزادي   که بهاست از جانب مسیح 

یوحناسـت   لیانجوي از بطن  تأثیرتبع و    تثلیث از خالل همین بیانات پولس و بهآموزة اما 
و ماهیت و تقدسش و روابطی که میان افـراد آن   است که برجسته شده و کسب مفهوم کرده

برقرار است با گذر از یک روند و تطور تاریخی به ثبـات و کسـب موفقیـت قدسـی نائـل      
کنـد و    بندي کلی، سیر تحول تثلیث را به سه دوره تقسـیم مـی    یک تقسیمشود. استید در   می
زیادي به ارتباط بـین خـدا و   عالقۀ دارد که افالطونیان مسیحی تا قرن دوم   درستی بیان می  به

خأل کوشیدند   کردند و می  و آن دو را با مطالعات افالطونی خود تفسیر می اند لوگوس داشته
لوگـوس در مقـام خـالق    از طریق و حوادث کثیر جهان طبیعت را بین یگانگی محض خدا 

القدس با سنت کلیسـا    کنند. وي بر آن است که اعتقاد به روح واسطه و ناظر این جهان پر  بی
جـا کـه فالسـفه راهنمـایی       اما از آن، شد  بنا شده بود، حمایت می مقدس کتاب بر اساسکه 

تري بیان شد و گاهی او حتی  او با وضوح بسیار کموظیفۀ و منشأ روشنی ارائه نکرده بودند 
دربـارة  تواننـد    می) تثلیثآموزة (اي که مورخان  گونه  بهشد،   میدر وراي لوگوس تقریباً محو 

  ).242 :1387) در قرن دوم سخن گویند (استید، binitrarianاي (  یک گرایش تثنیه
ی کـه طـی آن   تـورات بازتولید اسـاطیر   از طریقتصور مسیح منجی در مقام ربوبی، خواه 

در مقام الوهی هستند  ،اي برگزیده  پادشاهان یا نژاد و قبیله و اعم از انبیا ،فرزندان برتر بشري
و خواه  ،رسند  که قهرمانان بزرگ پس از مرگ به الوهیت می ،رومیـ  یا بر اثر اساطیر یونانی

شـدن و     داگونخـ  توان نیل بشـر بـه   تجسد خداي ازلی در بطن و بدن یک انسان،از طریق 
کند. قرائت پولس یا مسیح بلندمرتبه، نظامی اسـتعالیی اسـت     خداپنداري را متبادر می  انسان
حصول مطلوب، درگیر فراینـد توجیـه و تبیـین    منظور    بهجوانب  همۀرسد در   نظر می  که به
و سـلوك عملـی مسـیح     ،اهـ   شود. پولس التفاتی به سرگذشت، موعظه  بخشی خود می  تعالی
دهـد    کند. درواقع در تبیینی که وي از مسـیحت ارائـه مـی     ها نمی آن   اي هم به  و اشارهندارد 

وضـعیتی داعیـۀ   وي در  .ها ندارد، گویی پولس رسول عیساي زمینی نیسـت   نیازي هم به آن
امـت  زعوظیفـۀ  حواریـون را بـراي ابـالغ پیـامش برگزیـده و       ،رسالت دارد که عیسی خود

تواند رسول عیسـاي    پس او چگونه می .)6: 19 - 18 ،سپرده است (متیبه ایشان مسیحیان را 
  ).10: 17 ،گوید کالم مسیح است (روم  چه می که وي مدعی است آندر حالی  ،زمینی باشد
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شده از قمرانیان، انتظار مسیحایی در هر سـه شـکل آن یافـت     در رساالت مذهبی کشف
پسـر   ،روحـانی  مسـیح غیـر   ؛کند  مقام پیامبري که در آخرالزمان ظهور میشود؛ مسیح در   می

در مورد آن بحث شده است.  عتیق عهدکه در رساالت  ،شاه مسیح ،و مسیح روحانی ،انسان
 نظـر  مـورد  منجـی  یـا  مسـیح  شـدن  مصلوب از پیش(ع)  عیسی حضرتخواه  تقدیر هر به

و عرفانی بـه آن قائـل    ،هندي ایرانی، ادیان ازیا  که مسیحیان با اقتباس از آن ،باشد یهودیان
خداونــدگاري  ،پــردازان جدیــد رســتاخیز او را مســیح و ســپس  و خــواه نظریــه ،انــد  شــده

 این نگرش با افزودن شخصیت دیگري بـه  ،خواندند که در ماهیت با خداوند برابر است  می
آهسـته، وزن و   واجد هویـت مسـتقلی نیسـت، آهسـته     ،القدس یا روح خدا که ابتدا  نام روح  

 تثلیث محصول تحول دو ةرسد که آموز  نظر می  کند. درواقع چنین به  جایگاه دیگري پیدا می
 عتیـق  عهـد گونه که مسیح از رسـاالت   یعنی همان؛ القدس باشد  ماهیت مسیح و روح عنصر

تغییـر   جدیـد  عهـد هـاي دیگـر     اناجیل و بخشفرایند تحول آهسته در  و آهستهشد اقتباس 
آغـاز  نقطـۀ  القدس کتاب مقدس نیز در کلیساي مسیحیت متحول شد. اگر   ماهیت داد، روح

 ؛تکامل آن شوراي قسـطنطنیه خواهـد بـود    ۀاین تحول را مسیحیان اولیه بدانیم، مسلماً نقط
تثبیـت  تثلیث در شکل نهـایی آن  آموزة القدس،   جایی که با تشخیص ماهیت و جایگاه روح

نشـان   مقـدس  کتـاب جایی کـه    تا آن ،عنوان خداي پسر  به ،اما اعتقاد به الوهیت عیسی ،شد
یوحنا فربه و فلسـفی شـد. در    انجیلهاي پولس بیان و سپس در   در نوشته ،دهد در ابتدا  می
هاي پولس، مسیح موجودي آسمانی با ذاتی الهی است که پسر خداست و پولس گرچه   نامه

؛ یوحنا نیـز  داده استتر از خداي پدر قرار   پاییناي   در مرتبه را او ،داند  ق جهان میاو را خال
 کـه در همچنـان  ). 8 /29 - 28؛ 6 /57داند (  تر از مسیح یا خداي پسر می  خداي پدر را عظیم

هاي پولس بیـان شـد، فرهنـگ و      معرفتی در اندیشه هاي معرفتی و غیر  زمینهتأثیر خصوص 
تثلیـث     . آموزةگیري فرم و محتواي قرائت حاضر دارد  بسیاري در شکلتأثیر التقاطی اندیشۀ 

جدیدي نبود کـه بـا گذشـت چنـد قـرن از      اندیشۀ از مسیحیان اولیه، متأخر در مقام بدعتی 
تر از مسیحیان در عقاید مصریان  وجود آمده باشد؛ این اندیشه بسیار پیش  حیات مسیحیت به
رسـد تثلیـث ایشـان در جریـان تحـوالت        نظر مـی   و به است وجود داشتهو هندیان باستان 

خداپنـداري یـا الوهیـت      انساندرواقع، مآبی به عقاید مردم آن دوره وارد شده باشد و   یونانی
ساز اقتباس این بخش از عقاید هندوان یا   یوحنا، زمینه انجیلآن در تأیید با  ،در پولس ،مسیح

بـراي مثـال اعتقـاد     ؛اخالف ایشان استاز سوي فلسفی ادلۀ ه آن با مصریان باستان و توجی
  تر از مسیحیان به شرح زیر است: هندوان به تثلیث بسیار پیش
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هـا و    چیـز و خـالق آسـمان    همـه ضابطۀ که  ،آوریم به خورشید، خداي واحد  ـ ایمان می
  ؛زمین است

امـا مخلـوق    ،از نور او مولـود  که آوریم به تنها فرزند او، نار، که نوري است  ـ ایمان می
  ؛نیست، او تجسد یافته از روح در شکم عذرا

 ه از پـدر و پسـر سرچشـمه گرفتـه اسـت     بخش کـ   آوریم به روح حیات  ایمان مینیز ـ 
  .)127 :1385فر،  ظهوري(

  
  فیض یا نجاتآموزة . 5

تثبیـت  نیـز   بخشیدن به تقریر پولس رسـالت وي را   طور که الوهیت مسیح ضمن تعالی  همان
در مقـام بـدن    ،رامراتب آن  سلسلهفیض یا نجات نیز جایگاه متعالی کلیسا و آموزة کند،   می

تبع وي یوحنا   نجات، پولس و بهآموزة ) در 12: 31 - 12 ،(اول قرنتیانکند  میمسیح، متمایز 
قرنتیـان  اول نامـۀ  . پـولس در  متأثرنـد گرایی یا مـذاهب گنوسـیان     اسنیان از ثنویتهمچون 

شکر  است کرده عطا شما به حیمس یسیع در او که یضیف خاطر  به را خدا شهیهم« :گوید  می
   9.»سیگنوس و لوگوس کمال در د،یا  شده یجهات غن همۀدر  حیدر اعتماد به مس رایز ،کنم  یم

جهان  ،) عامل نجات و رهایی انسان از جهان ماديgnosisگنویسیان معتقد بودند که عرفان (
توان   اشراقی است و نه حصولی و درنتیجه با عقل و حس نمی . این معرفت، استشر مطلق

شـناختی میـان خـداي      این فرقه به ثنویتی وجودي و نیز جهـان قائالن به به آن دست یافت. 
ـ که هریک قلمرو وجودي خاص خـود را دار  خیر و خداي شر . درنتیجـه  معتقـد بودنـد   دن

راه نجات از این جهان شـیطانی  یگانه ماده، مخلوق خداي شر است و  معتقد بودند که عالم
خداي خیر یا حقیقت کل یا نوراالنوار که منشأ حیات  ،خیر مطلقسرچشمۀ و نیز وصول به 

). پـولس (دوم  32 - 31 :1382حقیقی نیز هست، معرفت درونی و اشـراق اسـت (ایلخـانی،    
) معتقدند که ایـن جهـان   17: 15 ؛12: 31 ؛14: 30) و یوحنا (1: 13 ،کولسیان ؛4 :4 ،قرنتیان

تر ذکر  چه پیش  کند. مطابق با آن روایی می  تحت فرمان شیطان است و شیطان بر جهان فرمان
پس عمل به شریعت و امید به رستگاري  ،کار است و این جهان شیطانی است  شد آدمی گناه

اسـت،   اي کـه خداونـد برگزیـده     راه و نقشـه یگانه ت. همان همراهی با دنیاس ،آناز طریق 
ایمان به مسیح مصلوب است. بشارت، رستگاري کسـانی   مستلزمنجات است و رستگاري 

تعمید  ،کلیسااز طریق  ،و داوري پسر خدا ،تجسد، تصلب، مرگ، رجعتفرایند است که به 
  ایمان بیاورند.، و عضویت در بدن مسیح
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 ،و سـپس  ،پـولس ، ایمان به نیابت رسوالن خدا ،اًمسلم ،بشارت ایمان به چنین قرائتی از
رهبـري و  منظـور     به ،ها آن هو اعطاي این مقام از جانب مسیح ب ،القدس  ن از روحاملهم ،انبیا

 حصول نجات دربـر منظور    بههدایت پیروان و درواقع، ایمان به نیابت و مرجعیت کلیسا را 
هاي متعدد به اعضاي کلیساها و اعـزام نماینـده     پولس در نامهدستورات رسد   نظر می  بهدارد. 

در عـین  توضیح و تشریح ماهیت کلیسا و کیفیـت آن و  همچنین ها و   آنسوي  به یا دوستان 
بودن آن براي  بیهودهشعائر دینی با توجیه اداي کاستن از ارج شریعت یهود و پرهیز از  ،حال

وقفه براي قلـب شـریعت یهـود و انتقـال       نبه و بیجا  حاکی از تالش همه ،وصول رستگاري
طـرح  پـولس  درحقیقت، قدرت و مرجعیت از کنیسه و کاهنان به کلیساي مسیحی باشد که 

  کرد.ترسیم و تکوین آن را 
بـه استعالبخشـیدن    ،بیش از هـر چیـز  یافتن،    و اشاعه ،قرائت پولس براي تحکیم، توجیه

تحقیـر شـریعت یهـود و    از طریـق   ،اش با نجات  رابطهخاصه مفهوم منجی الوهی و ، مفاهیم
له واقـف و مطلـع   ئبه ایـن مسـ   آلودگی انسان نیازمند است. گویی پولس کامالً  جهان و گناه

معنـاي     بـه فقـط   ،فلسـفه  تـأثیر  ،زنـد   می   از تفلسف تن که مدعی است پولس اگرچه است.
 10،هادیـان فیلسـوف  از طریـق   ،عامیانـه زبـان     گفتن نیست. پولس فلسفه را به سخنفلسفی 

هاي کالمی و دینـی بـراي    که از مثال هنگامیکند. او حتی   بیان می است اي که فهمیده  گونه  هب
از بستر فلسـفی اسـت. بحـث گنـاه،     متأثر برد، باز هم   یا توضیح مقصود خود بهره میتأیید 
و تقدیري کـه خداونـد    ،فعالشآدمی در اارادة الهی، نقشۀ از طریق نجات برگزیدگان نحوة 

 رقـم زده غیـره  ) و 4: 5 - 4، ) و ابراهیم (روم9: 24 - 17، در بیانات پولس براي فرعون (روم
  ر افکار اوست. دآن  تأثیراصل موجبیت رواقی و  بر اساسحاکی از تقدیرگرایی  است،

حکمی وجود د که هیچ شریعت و نکن  زمانی گناه نمیفقط  ها پولس معتقد است که انسان
 ،نفسه خـوب اسـت (روم    نداشته باشد. توجیه پولس بر این پایه است که شریعت گرچه فی

هاي ناپسند آدمی است و گناه نیز با استفاده از همین حربه نادرستی   خواهش ضد اما ،)7: 14
: 8 ،(رومکنـد   میها را در او بیدار   و آن اندازد مییاد انسان  به را ها و امیال  این قبیل خواهش

وجـدان نـاراحتش، حـاکی از     و بودن عملش آگـاهی دارد  اشتباهخوبی از   ). گرچه آدمی به7
چراکه فاعل اعمال  ،آید  کاري از دستش برنمی )، عمال7ً: 16 ،بودن شریعت است (روم خوب

  ).7: 17 ،تر است (روم  بشر قويارادة زیرا گناه از ؛ زشت، نه بشر که گناه درون اوست
که پیداست، پولس در نسبت میان وجدان و عمـل اخالقـی، قائـل بـه شـناخت و        چنان

 ،دانـد   قدرت تمیز خوب و بد است و برخالف نظر سقراط که جهل را عامـل رذیلـت مـی   
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توان نتیجه گرفت   ارسطو مینظریۀ قائل به ضعف اراده است، بنابراین پیرو  ،ارسطوهمچون 
 امـا  ،)388: 1380 کاپلسـتون،  ←( اسـت  انتخـاب  يرو از و ياراد ز،یآم  لتیفض تیفعال که

خوبی و درستی شریعت و تشخیص میـان    آلود با علم و معرفت وجدان به  گناهارادة چه   چنان
و نیز فرمـان   فرمان  دهتواند به دستورات   ها، قادر به انجام عمل درست نیست، چگونه می  آن

در فرازهـایی   کهبل ،کند  همین میزان بسنده نمی  ) گردن نهد. پولس به13: 10 - 9 ،مسیح (روم
تر خود به  هرچند که پیش ؛داند  هایش مالك و معیار عمل درست را وجدان می  دیگر از نامه

قدرت ممانعت از گناه یا عمـل   ،رسد که وجدان اگرچه قدرت تشخیص دارد  این نتیجه می
حل مناقشات و منازعات میان برخی منظور    به ،ها  اخالقی را ندارد. وي در برخی از نامه غیر

نبـودن افعـال    گنـاه بـودن یـا    گناهدادن یا ندادن و  انجاماز مسیحیان، وجدان را معیار و مالك 
   گوید:  کند. وي می  قلمداد می

وجـه نبایـد بـه آن کـار دسـت       هیچ  به ،کند ناراحت است  چه می اما کسی که وجدانش از آن
دانـد.    ورت مرتکب گناه شده است زیرا وجدانش آن کار را گنـاه مـی  ص  این چون در ،بزند

آن را انجام ندهید زیـرا کـاري    ،پندارید  پس اگر قصد انجام کاري را دارید که آن را گناه می
  ).  14: 23 ،(روم گناه است ،که با وجدان ناراحت انجام شود

وجدان در صرف  تأثیرکشیدن بحث گناه و قدرت برتر او،   تر با پیش اما پولس پیش
معنـا کـه آگـاهی از زشـتی یـا       بدین؛ یا ترك فعل را معلق گذاشته یا تعطیل کرده است

منجر به ترك فعل یا  ،کشد  مجرد رنجی که وجدان از این آگاهی می  خوبی عمل، حتی به
فعل  بشر در ترك یا صرفارادة چراکه قدرت گناه برتر از قدرت  ؛صرف آن نخواهد بود

 بـا  يو. خـورد   یم چشم  به شیها  نامه تر شیبپولس در تأکیدات مالحظات و  است. این
و  ،بـودن  حرام ایحالل  لیقب از یمناقشات به دنیبخش پایاندرصدد  انیروم   به نوشتن نامه

منازعـات   نیـ حـل ا  يبـرا  يکـه و  یامـا روش اسـتدالل   ،اسـت  نکردن ای کردن مختون
است. پولس  قتیدر باب حق پروتاگوراس استدالل روش بر یمبتن ناًیع ییگو ند،یگز  یبرم

  : دیگو  یم يگریدر بخش د
ـ  کـه ی کسانو  کنند  یم عبادت را خدا یمخصوص يروزها در کهی کسان  یفرقـ  روزهـا  نیب

 ،خداونـد اسـت   يخشـنود  يچون کارشان بـرا  کنند  یم یخوب کار] دو[هر  شوند،  یقائل نم
که  یچه، کسان است، صادق زین ها  بت ینخوردن گوشت قربان ایامر در مورد خوردن  نیهم
 يبـرا  و اسـت  خداونـد  خشنودسـاختن  قصدشان خورند،  ینم که یکسان چه، و خورند  یم

  ).  14: 6 ،(روم ندیگو  یم سپاس را خدا کنند  یم که يکار
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 هست که ییزهایچ یهست اسیمق زهاست،یچ همۀ اسیمق انسان«: دیگو  یم پروتاگوراس
). گذشـته از تمـایز میـان    106: 1380(کاپلسـتون،   »و مقیاس نیسـتی چیزهـایی کـه نیسـت    

معنـاي     بـه دارد، ایـن حکـم     وي بیـان مـی   از تئتئـوس افالطـون در   چـه   پروتاگوراس و آن
راستی فحواي بیانات پولس   قی خواهد بود. بهاخال يها ارزش جا نیا در و احکام بودن ینسب

داشته  تواند دربر  چه نتایجی می ،گرایی اخالقی است  حاکی از نسبیتبا چنین رویکردي که 
هـا دیگـر هـیچ      هـا و کشـتن انسـان     درپی در جنـگ   چه فردي بر اثر شرکت پی  چنان؟ باشد

وي حالـت نشـاط      کشـتن بـه   حتـی احساس عذاب وجدانی از کشتن نداشته باشد و شاید 
فرایندي ها خواهد بود؟ آیا چنین   عام انسان زندگی و تهور ببخشد، آیا مجاز به کشتن و قتل

(ع) و ایسـتادگی بـر سـر     مقابـل سـلوك عیسـی   نقطـۀ  در تشخیص عمل و ارتکاب آن در 
  نیست؟ گویند منجر به مرگش شد  چنان که مسیحیان می  آن، مواضعش

  
  يریگ جهینت. 6

و  ،(ع) عیسـی یوحنا، چه منتسب به یوحنا زبدي، حـواري   لیانج و مشابهت تأثیرمتابعت یا 
در قـرن دوم   ،بسـته بـه کلیسـا   روحـانی وا مـؤلفی  منتسب بـه   ،نابنابر گزارشات محقق ،چه

در روایـت و   11ها با اناجیل همگـون   هاي دیگر و اختالف آن  و نیز برخی نامهباشد ، میالدي
(ع) و عمل به شریعت یهود و نیز اختالفات میـان پطـرس و پـولس     نگرش نسبت به عیسی

چـه در بـدو انتشـار و     ،هاي وي مشهود است، حاکی از قرائتی دیگر از مسیحیت  که در نامه
نظر از تناقضات تـاریخی،     صرفرسد   نظر می بهه ک 12،موجود است لیانجابالغ آن و چه در 

  است. لیانج ترین علت تعارضات موجود در کلیت  اصلی
ناصـري در اورشـلیم   داران عیسـی   نخستین گـروه طـرف   ،که بیان شده است طور  همان

را در چهارچوب دین یهود پذیرفتند. اینان معتقد بودنـد  مأموریتش زیستند و ظهور او و   می
البتـه   .اسـت  پیامبري مانند دیگـر پیـامبران یهـودي    و که عیسی مسیح منجی قوم یهود است

اسـرائیل   بنـی داراي قدرتی فراتر از قدرت دیگر پیـامبران   ،طور که معجزاتش نشان داد  همان
. اینان به شریعت یهود بود ها  انسانی مانند سایر انسان وجه الوهیت نداشت و  هیچ  ولی به ،بود

دین یهود و اجراي شـریعت آن  از طریق فقط بودند و عقیده داشتند که نجات  بند پايبسیار 
  ).17: 1382ممکن است (ایلخانی، 

التش داشـته باشـیم یـا در مقـام     که تقریري چنین متفـاوت از مسـیح و رسـ     چنان مسلماً
مبـادرت ورزیـده    نوشتن گزارشی از سلوك اسـتاد خـود     به 13،مرقس و متی ،حواري مسیح
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نامیم در ارکـان و    چه قرائت پولس از مسیح و مسیحیت می  تواند با آن  باشیم، این قرائت نمی
ـ نظر از برخـی نظر    صرفاش اشتراك و شباهت داشته باشد.   بینی جهان کـه بـه حـذف،    ات ی
معتقدند؛ متون موجود، خود حاکی از اختالفات بسـیار   لیانجهایی از   یا تعدیل بخش ،جرح

آن بودند که مسیح منجی قوم  اناجیل همگون با دیدگاهی یهودي بر 14.میان دو دیدگاه است
وابسـتگی اعتقـادي   سـبب   بـه  ؛ ایـن اناجیـل   )15: 24 ،است (متی یهود و نه منجی بشریت

را مطـرح  انبیـا،  از طریـق   ،خـدا بـا انسـان   رابطـۀ  به دین یهود، مفهوم پیامبري و  مؤلفانشان
و بـا ابـالغ   رود  مـی  هاکنند. در این متون عیسی مسیح مانند پیامبران به شـهرها و روسـتا    می

  . پردازد میرسالتش به ارشاد مردم 
شـریعت  دربـارة  ن فریسـی و صـدوقی   ابـا روحانیـ   [عیسـی]  هاي او این اناجیل براي بحث

ولی با پسر خداخواندن عیساي ناصـري از چهـارچوب اعتقـادي     ،اهمیت بسیار قائل شدند
ماننـد   لیـ انجهرچند که مفهوم پسر خـدا در ایـن سـه     ،سنت رسمی یهودي فاصله گرفتند

شناختی نیست و در خلقـت بـراي او نقشـی در نظـر       جهان یوحنا، لیانج هاي پولس و  نامه
  همان).( گرفته نشده است

جاسـت کـه در مقـام یکـی از       با عطف توجه به تفاوت در دو تقریر پیشین، پرسش این
یوحنایی از مسـیحیت را بـا   ـ  توانیم قرائت پولسی  ها، چگونه می  موارد مثال تعارض میان آن

 بـا کمـی تفـاوت،    ،مانی، جمع کنیم. اناجیل همدیـد یدر باغ جتس ،(ع) آخرین نیایش عیسی
: 46 - 39 ،لوقـا ؛ 14: 42 - 32 ،مـرقس ؛ 26: 45 - 36 ،موضوع اشاره دارنـد (متـی  به این متفقاً 

یکـی از دوسـتان و   در مقـام  یوحنا مدعی است که در شـام آخـر    لیانجاگرچه مؤلف ). 22
اي بـه آن    اما هـیچ اشـاره   ،)13: 23 ،نشسته است (یوحنااو کنار  ،بر سر میزمسیح، حواریون 
 ،در واپسین ساعات شب ،(ع) با خداوند همدید آخرین نیایش عیسیکند. اناجیل   واقعه نمی

(ع) در آن مناجـات، بارهـا از    کننـد کـه عیسـی     چنین توصیف می ،اش را  يگیر دستقبل از 
اتصال با خداونـد بـر وقـوع آن واقـف     واسطۀ    بهخداوند تقاضاي تغییر فرجامی را دارد که 

گردن نهاد و با علـم بـه    است، براي او مقدر کرده خداوندارادة چه  اما سرانجام بر آن ،است
که سـعی در گریـز و نجـات خـود داشـته باشـد، خـود را تسـلیم           آنجاي    بهخیانت یهودا 
آورد. امـا    خاطر نمـی   شود یا آن شب را به  کند. آیا یوحنا متوجه این واقعه نمی  بدخواهان می

ـ انج ز بخـش هجـدهم  زیرا وي در اولین گـزاره ا  ؛این هر دو فرض خطاست بـه   ،خـود  لی
که هیچ حرفی از حوادث  آن  بی ،عزیمت حضرت عیسی و حواریون به باغ زیتون اشاره دارد

متفاوت  یوحنا و اظهار موضوعی کامالً لیانج گرفتن این واقعه در آن شب گفته باشد. نادیده
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واقعه بـاغ   تاریخیجایی که باید طبق روند   دعاي عیسی براي شاگردان در همان ،آنجاي    به
فرض آگاهی یوحنا از عواقب بیان واقعیـت و تعـارض موضـوعی و    . مانی را نقل کندیجتس

را  )پولس با اناجیل همدید نیز تقریر و او خودبا (حتی تقریر  هاي دیگر  مفهومی آن با بخش
پـولس و  بینـی    توانـد جهـان    مانی مـی یکه طرح وقایع باغ جتسـ  ،جهت  این کند. از  متبادر می

دربـارة  مبدل کند که نه ئال  نهایت اید  به مشتی از تصورات بی ،از مسیحیت حقیقی ،را یوحنا
خصوص تمناي اذهانی است که بنابر دالیلی تمایل یا برداشـتی چنـین از    در کهبل ،واقعیت

  اند.  واقعیت و حقیقت را داشته
در  ،یوحنا در یک کتـاب کـه اوالً   لیانجدیگر جمع و تدوین اناجیل همدید با از سوي 

به تفسیر امانت  داري است و در قیاس با اناجیل دیگر عمالً  تعارض با روح گزارش و امانت
بنابر گزارشات موجود با اختالف بین چهل سال تا یک قـرن   ،دوماًاست؛ خداوند بدل شده 

فهومی بـا اناجیـل   تعارضی م ،و سوماً ؛پس از تحریر اناجیل همدید به نگارش درآمده است
و تأییـد  معنـاي     بـه اگـر  . برخوردار اسـت  ،پولسهمچون  ،و از روشی عرفانیدارد همدید 

بـه   ،کـم   تقویت صحت تبادر فرض آگاهی یوحنا از عواقب تقریـر واقعیـت نباشـد، دسـت    
ی سـؤال زند.   تقویت تصور تدوین و انتخابی غلط در مورد گزینش نصوص مقدس دامن می

گـویی دارد، ایـن اسـت کـه آیـا        آخرین نیایش مسیح، قابلیت طرح و پاسخ که در ارجاع به
متفـاوت و متعـارض از    به دو تلقی کامالًمنجر محتوایی که دارد،    با توجه به ،نیایش مذکور
 ،به تبعیت از پولس ،یوحنا لیانجسو، از یک نخواهد شد؟ چراکه  مقدس کتابدرون کلیت 

 مانییجتسـ واقعۀ دیگر، پذیرش از سوي و  است ن داشتهبه ماهیت الوهی عیسی مسیح اذعا
دهند، حـاکی از تصـدیق انسـان و      اناجیل همدید از آن خبر می و است واقعیتی تاریخی که

است که گرچه منزلتـی بـه مراتـب برتـر از سـایر بنـدگان       (ع)  بودن حضرت عیسی مخلوق
این امر هرگز منجر به الوهیت ماهیت مسیح نخواهـد شـد. در طرحـی دیگـر      ،خداوند دارد

در مقـام   ،تفسیر ایـن نیـایش   بدانیم،یک قضیه  ۀمقدم یگانهکه فرض الوهیت مسیح را   چنان
خصـوص   درخواست خداوند از خویش براي امتناع از چنین تقدیري درمعناي    بهتالی، آیا 

مقدمه در یک قیاس جز بـر فسـاد در صـورت و مـواد     خود نخواهد بود و آیا جمع این دو 
  قیاسش داللت دارد؟

 مانده از مسیحیت بـر آن اسـت کـه در    برجايخصوص اسناد و مآخذ  ناس در  جان بی
چـه از خـود     یعنی آن ؛بندي نامرئی جریان دارد  سراسر اسناد و مآخذ [مسیحیت] یک تقسیم

زعم   به ).576 :1380شود (ناس،   کیک میچه راجع به اوست از هم تف  (ع) است و آن عیسی
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چـه بـا دقـت و موشـکافی، تعارضـات موجـود در         ید بیان ناس، چنـان تأینگارندگان و در 
ی کـه پیامـد بسـتر تـاریخی و دینـی در ذهـن       تـورات و اسـاطیر  شـود  استخراج  دیجد عهد

(ع) نمایان خواهد شد کـه   زدوده شود، قرائتی از رسالت عیسی نیز است لیانج گران گزارش
 يبرا نهیقر حکم درکلیسا باشد، از سوي که نیاز به تکیه بر قرائن تکفیر یا مردود شده  آن  بی

  تقاریر حاضر خواهد بود.
 و خداست، همان کسی که طبق بیـان وي بـه  ن امؤمنپولس بر آن است که عیسی منجی 

بخشش او باشـد. ایـن   کفارة انسان کشته شد تا به خاطر انسان و دست  به طرزي ددمنشانه   
شـود کـه از     بخشـی خـود مـی     توجیـه و تبیـین تعـالی    نـد یفراقرائت چندان و چنان درگیر 

ماند و استمرار در این غفلت   مغفول می، خداوند یکتا ،ترین وجود عالم  ترین و اساسی  متعالی
از وجودي یگانه و اصلی و اصیل بـه   ،کند که سرانجام  رنگ می  چنان نقش خداوند را کم  آن

شود و در تقریر نهایی نظـام    و تدبیر عالم فروکاسته می ،استفاده در تبیین، خلق  موجودیتی بی
شـباهت نـدارد. ارسـطو     ،نـوس  ،پولس به چیزي جز عامل خارج از دستگاه آناکساگوراس

ي بیـرون از  خـدا ، را عامـل خـارج از دسـتگاه   ، نـوس،  معتقد است که آناکساگوراس عقـل 
که چـرا هـر     برد و هر وقت در تبیین این  کار می  براي تبیین ساخت و تشکیل عالم به ،ماشین

اما در موارد دیگر هـر چیـزي    ،کشد  میان می  پاي عقل را به ،ماند  چیزي ضرورتاً هست درمی
  ).86 :1380شمارد (کاپلستون،   عنوان علت بر عقل مرجح می  را به

و حـافظ   ،خـالق  ،پولس، لوگـوس، حکمـت خـدا   نظر گفتیم، مسیح در  تر که پیش  چنان
نقـش و  واسـطۀ     بـه پـولس   ،دیگر است. بنابراین چیز به یک همهپیونددهندة جهان است که 

ذاتی ربوبی را  خصایص همۀاست  قائل شده ،پسر خدا ،جایگاهی که براي مسیح بلندمرتبه
کنـد و ایـن امـر جـز تصـوري        مـی نفـع خـداي پسـر مصـادره       بـه از خداي پدر سـلب و  

که استید در توصیف   گذارد، چنان  خداپندار و خدایی بیرون از نظام خلقت برجاي نمی  انسان
 یدائمـ  ندةینماتوان به   لوگوس را می« :گوید  دومین قرائت از تثلیث در قرن سوم میالدي می

  15).244 - 242: 1387 د،ی(است »کرد فیتوص خدا ياریاخت تنزل و يمحدودساز خود
چراکه مخالفت یا پرسـش از آن بـه تکفیـر     ،انگیز است  قرائت پولس از مسیحیت بحث

هاي تفتیش عقاید منجر شد. اما پـس    بسیاري از اندیشمندان مسیحی و مجازاتشان در دادگاه
از رهایی مسیحیت از جمود و تحجر دینی، بسـیاري بـه تحقیـق در ایـن زمینـه پرداختنـد.       

خبري منتشر کرد که جزئیات خبر حاکی از آن بود کـه در   1989 در تدپرسیوشیآسمۀ روزنا
در یک گردهمـایی،   ،تاریخ گران علوم الهیات و  مندان و پژوهش  صد نفر از دانش حدود یک
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ـ کـه نتیجـه    ،و در این گردهمایی اند روایات عیساي تاریخی را مورد بحث قرار داده ه بـار  ن
حاضران با اکثریت قریب به اتفاق به  ،در یک بررسی چهارساله استاجتماع این دانشمندان 

گاه مدعی الوهیت نشد و اگـر    (ع) هیچ شد: عیسیبیان ها   ترین آن  نتایجی رسیدند که در مهم
  16د.ش کردند دچار وحشت می  چنین تهمتی بر او وارد می

  
  نوشت یپ

  

و نیـز  (اعمـال رسـوالن    دیجد عهدطور کامل از طریق  . شناخت ما از حیات پولس تقریباً به1
هایی که انتسابشان بـه او قطعـی یـا مـورد بحـث اسـت) اسـت         هاي پولس، اعم از نامه نامه

)Haacker, 2003: 91.(  
  است. لیانج غرض از بشارت معناي .2
  گوید:  می کالم مسیحیتوماس میشل در کتاب  .3

اساس ایـن   لفان بشري نوشته است. برؤم ۀوسیل  را به مقدس کتبمسیحیان معتقدند خداوند 
خـدا   ،تعبیـر دیگـر    لف بشري دارند؛ بـه ؤلف الهی و یک مؤهاي مقدس یک م اعتقاد کتاب

لفـانی  ؤو براي این منظـور، م  است لیف کردهأالقدس ت  الهامات روح ۀوسیل  را به مقدس کتاب
اي یـاري کـرده کـه فقـط       گونـه   ها برانگیخته و آنان را در نوشـتن بـه    از بشر براي نوشتن آن
  اند.  خواسته، نوشته  چیزهایی را که او می

  گوید:  وي در ادامه می
 ،لفان بشري امال کرده اسـت ؤرا براي م مقدس هاي  کتابگویند که خدا   مسیحیان نمی اصوالً

خاص خودشان و همراه بـا نگـارش    ةبل معتقدند که او به ایشان براي بیان پیام الهی به شیو
  ).26: 1387(میشل،  هریک توفیق داده است ةویژمخصوص و سبک نویسندگی 

و  ردمفهـوم وسـیعی دا   »معرفت«رابرت کی مرتن در باب قلمرو معرفت بر آن است که اصطالح  .4
شناسی معرفت به هر نوع ایـده و   چراکه در جامعه ،شود  انگاشته میسان  یک »فرهنگ« با اصطالح

). مـارکس  Merton, 1973: 9کنـد (   اعم از باورهاي عامیانه تا علوم اثباتی داللت می ،طرز تفکري
داند و ضمن تقدم عین بر ذهن، واقعیت خـارجی را مقـدم بـر      نیز خاستگاه اندیشه را اجتماع می

تولیـدات اجتمـاع اسـت     ووي اصل وجود اندیشه، منوط به اجتماع و جـز به نظر  .داند  تفکر می
 ).165 :1383(علیزاده و دیگران، 

  یوحنا که در آن آمده است: لیانجمقایسه شود با  .5
گذشت کور مادرزادي را دید، شاگردان از او پرسیدند: اسـتاد ایـن     وقتی عیسی از محلی می
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گناهـان   ۀنتیج ر اثر گناهان خود او بوده است یا دربشخص چرا نابینا به دنیا آمده است؟ آیا 
خواهـد قـدرت     کدام؛ علت آن اسـت کـه خـدا مـی      پدر و مادرش؟ عیسی جواب داد: هیچ

  .)9 /3 - 1(یوحنا، او نشان دهداز طریق شفابخش خود را اکنون 
  .و موارد متعدد دیگر

براي مثال صـفحات   روم و ونانی ۀفلسف خیتارجاي   توان در جاي  . توجیهات کاپلستون را می6
  ، در خصوص عدم تأثیرپذیري از فیلون یهودي، مشاهده کرد.532 - 526

  .جنوب غربی بحرالمیت ةغارهایی در کنار. 7
تـرین    شود، مهـم   مسیح خداوند ختم نمی ةدربار یت پولسیبه نگرش مسیح فقطاما این تشابهات . 8

، مفهوم کلیسا و کیفیت آن، طعام دیجد عهدیا همان  نوند از: توجه به میثاق ا این تشابهات عبارت
خـداي     عدم اتکا بـه  ،طبق نامه اعمال رسوالن ،عمومی و اشتراکی، طرز زندگی و اصول اقتصادي

عدم حضور در معبد و پرهیز از اجراي شعائر مذهبی، غسـل تعمیـد،   ، توراتخشمگین و قهار در 
اعتقاد به آخرالزمان و ظهور مسیح، ازدواج، پرهیز از سوگندخوردن، اعتقاد به ابدیت روح، ظهـور  

  . ... و ،گناه دجال، آمادگی براي شرکت در حکومت خدا،
هاي وابسته به آن معرفی   ی پولس را مخالف مکتب عرفانی و برداشتدالیل کوشد بنا بر  کلیسا می. 9

قابلیت و «یا » وري و دانش در کمال سخن«هاي وي به   این کلمات را در نامه ،جهت  همین به ،کند
  اند.  قلب کرده» توانایی

  .437 - 435 :1380کاپلستون،  ←راجع به این اصطالح . 10
بینی و اشتراك در بسیاري از منابع بـه اناجیـل     شباهت جهاندلیل   بهاناجیل متی و مرقس و لوقا . 11

  ند.ا همدید یا همگون معروف
  هاي موجودند.  یا تعدیل نامه ،قائل به اصالح، جرحمحققان برخی . 12
(ع) خبـر   یسـ یع يحوار دو نیا به مرقس و یمت لیاناج انتساب از محققاناز  ياریبس نظریات. 13

ـ و مرقس را با دال یمت برفوق  لیاناج ریتحر یگروه صحت قطع نیا. دهد  یم خـود غلـط و    لی
  .کنند  یاعالم م یمنطق ریغ

 مختلـف  انـواع  هـزار  هشـتاد  حـدود  در لیاناج مطالب از«: سدینو  یم نکنیو از نقل به یانیآشت. 14
 »الهام خدا دانسـت؟ ها را باید   یک از این  حال کدام .، تاکنون به ما رسیده استبرداشت و قرائت

گیرد که روایات اناجیل،   موارد نقض فراوان نتیجه می ۀ) ولز نیز پس از ارائ399 :1379(آشتیانی، 
روایات را نیـز   ۀامکان دارد بقی ،زیرا کسی که چند جزء را جعل کند ،قابل اعتبار و اعتماد نیست

  .)400 همان:چنین کرده باشد (
 در الهیات پویشی قابل مالحظه است.به انسان  سیر تحویل این نگرش از لوگوس. 15
  .12 :1379آشتیانی،  ← متن انگلیسی این خبر ۀبراي مطالع. 16
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