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  عيسي بود يا پولس؟ ،گذاِر مسيحيت بنيانآيا 
  

  نيكالس توماس رايتدكتر 

  ميشل آقاماليانكشيش  ترجمة

  
ا مسـیحیتی کـه سـراغ       بوده است؟ به بیان دیگـر، آیـ       " گذار مسیحیت   بنیان"آیا براستی پولس    

ا به نظام و  عقاید و رسالِت عیسای ناصری ر پولس برای ابداع مسیحیت،   ، اختراع پولس است؟ و آیا       داریم
؟ آیا دو هزار سال تاریخ مسیحیت را، بـا همـ5          بود  برای خوِد عیسی بیگانه می    جنبشی تبدیل ساخت که     

 مـدیوِن پـولس    آورش،   با هم5 کارهای باشکوه و اعماِل خجالـت        آمیزش،  معماها و مسایِل به ظاهر تناقض     
  یم؟هست

نخسـت تعیـین کنـیم، یعنـی در     اگر بخواهیم جایگاِه عیسی و پولس را در دنیای یهودیِت قرن      
بـا ایـن واقعیـت روبـرو     های آشوبناِک الهیاتی و سیاسی و انتظـاراِت روزگارشـان، آنگـاه        بحبوح5 جنبش 

از اصول مـذهبی و اخOقـی یـا حتـی پیـامی دربـارN چگـونگی                   نظامی ،یک از آنان    خواهیم شد که هیچ   
 خـود را بـازیگراِن   ، هم عیسـی و هـم پـولس    . که فارغ از قیوِد زمان باشد      داد     تعلیم نمی  رستگاری انسان 

بـه  . اش به صحنه برده بود دانستند که خدای اسرائیل برای تحقق بخشیدن به اهداِف دیرینه        نمایشی می 
  .زیستند شناختی یهودیان می دیگر سخن، هر دوی آنان در حال و هواِی اعتقاداِت آخرت

مفاهیِم کلیـدِی تعـالیِم     "و  "  تعالیم عیسی  مفاهیِم کلیدیِ "ای نخواهد داشت اگر       بنابراین، فایده 
ای نخواهد داشت اگر بگوییم که  این نیز فایده. را کنار هم قرار بدهیم و آنها را با یکدیگر بسنجیم" پولس

پارسـا  (شـمردگی      پـولس دربـارN عـادل      گفـت و    خدا سخن مـی   عیسی دربارN توبه و فرا رسیدِن ملکوت        
شـان و از نگـاه یکـدیگر در نظـر بگیـریم               ِ    ین تعالیم را در چارچوب    احتی اگر    .از طریق ایمان  ) شمردگی

و بگوییم آنها رابط5 تنگاتنگی با یکدیگر دارند، باز هم از نکت5 اصلی دور ) کاری که به آسانی میسر است(
شناختی خدا، نقشی  در واقع، عیسی معتقد بود که خوانده شده است تا در نمایشنام5 آخرت .شدخواهیم 
  .شته باشد، و پولس نیز بر همین باور بودخاص دا

دانست که از  ام که عیسی خود را آن کسی می های دیگر خود چنین استد^ل کرده من در کتاب
وی به قوم اسرائیل اعOم     . رسید   می مقررشانطریق او اهداِف عجیِب خدا برای قوم اسرائیل به نقطه اوج            

او فرا رسیدِن ایـن ملکـوت را بـا          . ودند، فرا رسیده است   داشت ملکوتی که آن همه انتظارش را کشیده ب        
 بـه   سر یک سفره نشست و،با آنان به نشان5 مشارکتشدند جشن گرفت،   تمام کسانی که به آن وارد می      

روزگـاران عیسـی      وت به آنچه هم   اما این ملک  .  است شان آمرزیده شده    ن  ایشان اطمینان بخشید که گناها    
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پوشاند و بـویژه،   ای خاص آنان جام5 عمل نمیه  این ملکوت، به برنامه .اشتتصور کرده بودند، شباهت ند    
 یـا ـــ     ِذ موضـعی همـه    آوردند تا با اتخا      که به اسرائیلیان فشار می     برآوردتوانست انتظارات کسانی را       نمی

 . بجنگنـد شان و معبـد، بـرای رهـایی از سـیطرN امپراتـوری روم       سرزمینهیچ در قبال خدا و تورات و   ــ  
ای هولنـاک خواهـد شـد، و اگـر          داد که در پیش گرفتن چنین راهی، منجر به فاجعـه            عیسی هشدار می  

شـود،   جعه دچار سازد، آنگاه باید از آن به غضب خدا که بر قومش افروخته مـی اسرائیل خود را به این فا  
کشیدند، به  یر میآنان که شمش. شدند کردند، خوْد داوری می ی میسان، کسانی که داور بدین. تعبیر کرد

گشتند و کسانی که معبد اورشلیم را به آشیان5 رهزنان تبدیل کرده بودند، اگـر                 ضرب شمشیر هOک می   
ماند، آنگاه گناه این ویرانی به گردِن همـین     نمی  باقی شد که سنگی بر سنگی      فردا معبد چنان ویران می    

  .بود میکسان 
رفت، نظـر    آنچه میدربارNای نایستاد و از دور   در گوشه،با این وصف، عیسی مانند یک تماشاگر    

وی در ورودش به معبد اورشلیم و کاری که در معبد انجام داد، به وسط صـحنه آمـد، آن هـم نـه                     . نداد
  . بطور استعاری بلکه واقعی

عمِل نمایشی او در معبد اورشلیم، نمادی از این اعتقاد او بود که خوانده شده است تـا مسـیحا                    
بسا کـه خانـ5 خـدا       . وی بر معبد اقتدار داشت    . زد   آن کسی که سرنوشت اسرائیل را رقم می        باشد، یعنی 
دانست کـه بـا آن عمـل          با این حال، او بروشنی می     . رسید   به ُثبوت می   عیسیشد، اما حقانیت      ویران می 

نـد  وی نیـز مان   . عبد پیشگویی کـرده بـود     زد که برای م     نمادینش، همان سرنوشتی را برای خود رقم می       
با این حال، وی با آگـاهی       . شد  کشید و به تیِغ کافرکیشان سپرده می        بسیاری از شهیداِن یهودی رنج می     
 جدید، و رهایی بزرگ که عیسی بـه نشـان5 آن،            خروج: ی را انجام داد   از رسالت خود، عمِل نمادین دیگر     

سان راهی    گرفت و بدین    میالوقوع را بر خود       وی فاجع5 قریب  . آخرین شاِم پسخ را با پیروانش صرف کرد       
بخش خدای   مغلوب و اسرائیل رهانیده شود و اهداِف رستگاری   گشود تا از طریق آن، شرارِت تجاوزگرْ        می

  . قرین حقیقت شوند،اسرائیل برای تمامی جهان
دانسـت کـه رسـالتی دارد حتـی بـه مراتـب        گذاشت، می عیسی همچنان که در این راه گام می     

ترین امیِد اسرائیل آن بود که یهوه، خدای اسرائیل، شخصًا به نزد                بزرگ. اش  یحائیتر از رسالِت مس     بزرگ
 در آنچه در معبد و اتاق با^خانـه          و ، عیسی در آخرین سفر مهم خود به اورشلیم        .قوم خود بازگشت کند   

تبلـور و   رسد که عیسی بـر آن بـود تـا             به نظر می   .ای نمایشی این بازگشت را نشان داد        بگونهانجام داد،   
ادعـایی  . در کتب مقدس اسرائیل گفته بـود کـه شخصـًا انجـام خواهـد داد        یهوه  تجسِم چیزی باشد که     

اگرچه این ادعایی بزرگ بود، مفهوم آن را فقط در چـارچوِب  شد داشت؛ با این حال،        ز این نمی  تر ا   بزرگ
 .عیسی را در احاطه داشـت      که تمامی افکار و اعماِل       ، دنیایی توان فهمید   دنیای یهودیت قرن نخست می    

 رخداد بزرگ، یعنی به اوج رسـیدنِ  مرگ او، ه معتقد بودرفت ک عیسی در حالی به سوی مرگ پیش می   
  .رسید گونه فرا می ملکوت خدا بدین. تاریخ اسرائیل، رهایی و رستگاری و خروِج جدید خواهد بود
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یـده بـود کـه اگـر در     عیسی نیز همچون دیگر شهیداِن یهودی آن روزگـار، سـخت بـر ایـن عق        
 . از مرگ، به اثبات خواهد رسـاند       نشفرمانبرداری از ارادN خدا جان سپارد، خدا حقانیت او را با برخیزاند           

کنـد، کـاری    آنچـه مـی  نماید که برخOِف سایر شهیدان یهودی، عیسی اعتقاد داشت که چون      چنین می 
از " در روِز سـوم  " او بـه عبـارتی،  .خواهد گرفت است، رستاخیز او بOفاصله صورت      ساز   سرنوشت خاص و 

با توجه   دهنده بود ولی     اگرچه تکان   این عقیدN عیسی نیز، همچون دیگر اعتقادات او،        .کرد  مرگ قیام می  
اش    نخست که معتقد بود اگر به رسالت خود عمل کنـد، خـدا بـه وعـده                 بینِی یک یهودِی سدN    به جهان 

  .وددرک ب  کامOً قابلعمل خواهد کرد،
با توجه به آنچه گفته شد، باید روشن شده باشد که اگر پولس صرفًا تعالیِم عیسی را مو به مـو،                 

انجـام  های عیسی را بازگفته و کوشیده بود تا همان کارهایی را             وار تکرار کرده بود ـــ اگر او َمَثل         طوطی
مریِد یک  ای که از      بگونهتوانست    ا کرده بود ـــ آنگاه نمی     که عیسی برای اعOم و افتتاِح ملکوت خد       دهد  

 انکـار عیسـی     واری به منزل5    چنین تقلیِد طوطی   .رود، راه عیسی را ادامه دهد       شایسته و وفادار انتظار می    
طابق النعل بالنعل تکـرار کنـد، در واقـع            اگر کسی کارهای فردی را که مدعی است مسیحاست         .بود  می
 هنگامی که به ُکل این .زل5 َرّد ادعاِی شخِص قبلی است     کوشد که خودش مسیحا شود؛ این کار به من          می

 رسیم که   افکنیم، ضرورتًا به این نتیجه می       شناختِی یهودیان نظر می     سلسله رویدادها در چارچوِب آخرت    
باشـد،  " خـادِم وفـاداِر عیسـی مسـیح       "خواسـت     گفـت، مـی      در توصیف خود می    ای که   بگونهاگر پولس،   

کیشـاِن    ِ خدا را اعOم کرده بود، خبِر ملکوت خدا را به هم              که عیسی ملکوت   ای  بطریِق یگانه توانست    نمی
 را اعـOم  پیاِم انتزاعی یکسـانی  آن نیستیم که عیسی و پولس هر دو،          اثباتِ ما در پی  . د بدهد یهودی خو 

  .اند ردهک
تقـاد  پـولس اع .  رسالِت او این است که تاریخ اسرائیل را به اوج خود رساند      عیسی معتقد بود که   

در نتیج5 این اعتقـاد و نیـز بـه عنـوان            پولس،  . داشت که عیسی در نیل به این آرمان، کامیاب شده بود          
 تا به تمام جهان اعOم کنـد کـه تـاریخ            استبخشی از رسالِت خاص خود، ایمان داشت که خوانده شده           

هـا اعـOم      را به امت  " یلانج" بنابراین، هنگامی که پولس      . به اوج خود رسیده است     با کاِر عیسی  اسرائیل  
 وی،  .سـاخت  مردم را در پیروزی عیسی شریک میسته و آگاهانه  دان در واقع با این کار خود،داشت، می
کـرد و بنیـاِد دیگـری را اسـاس      ، بنا می گذاشته بود گفت، بر بنیادی که مسیح        چنان که خود نیز می      هم

 نظـاِم  و نـه " گذاشـت  مـی بنیاِن دیِن جدیـدی را    "  نه  وی  به دیگْر سخن،   ).۱۱ :۳اول قرنتیان   (نهاد    نمی
یک کیِش  .  خود بپیوندد  برحق د تا به خداوندِ   خواْن  وی جهان را فرا می    . افکند  میاساس  اخOقی نوینی را    

 چیزی نبود که در دنیـای یونـانی و رومـی، تهدیـدی              ،ای  اسطوره" خداوندی"رازآمیز جدید، متمرکز بر     
نام عیسی که انسان بود و ادعاهایی یکسـره ناسـاز بـا             به  " ادشاهی دیگر پ "ولی. برای کسی به شمار رود    

  .رفت  قیصر داشت، البته تهدید به شمار میادعاهای
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کند که نه برای عیسی و نه برای پولس، پیامی که داشـتند صـرفًا بـه         این امر به ما یادآوری می     
 را در آن  شـد و دیـن و مـذهب   صندوقی که پس از دوران روشنگری ساخته      . یافت  ارتباط نمی " مذهب"

  نداشت، زیرا آنان معتقدد بودند که خدای اسرائیل،بینی یهودیان سدN نخست جهان، ارتباطی به چپاندند
را اعـOم   " مـذهِب جدیـدی   " عیسـی    .کنـد    آفرینندN هستی، قدرت و حاکمیت خویش را ِاعمال مـی          آن

داشـت، و انجیلـی کـه پـولس اعـOن       م مـی البته، ملکوتی که عیسی اعO   . طور  کرد؛ پولس نیز همین     نمی
رفـت    پیش می آنانها بود که تا اعماِق تجرب5 بشری       کرد، دربرگیرندN چالش و نیز دعوتی برای انسان         می
اما آنان چنین کردند، چـون       .توانستند بیدار سازند    های دیگر نمی     پیام ساخت،  آنچه در انساْن بیدار می    و  

کرد، همواره این بود که باید راِه راستیِن انسـان   جیلی که پولس اعOم می ادعای اسرائیل، پیاِم عیسی و ان     
عیسـی و   . از نظر شما به این معناسـت، حرفـی نیسـت          " دین" حال اگر   . ن را به به آدمیان نشان داد      بود

  .دانستند پولس این راه جدید را در حکِم حیات، انسان بودن و تبدیل شدن به فرزندان خدا می
بررسِی اعمال و پیاِم عیسـی، و نیـز اهـداف پـولس و              ین مطالب را در نظر بگیریم،       هرگاه تمام ا  

 به آسانی نشان داد که میان تعالیم عیسی و پولس، نه تناظِر یک              توان  هایش، آسان خواهد بود و می       نامه
ی تاریخ عیس. سازد  وجود دارد که امکاِن طرِح دو دیدگاه بسیار متفاوت را فراهم میبه یک، بلکه ترکیبی 

عیسـی تمـام هـوش و حـواس       . زیست  د و پولس در سای5 این رخداد، می       رساْن  اسرائیل را به اوِج خود می     
تمرکز ساخته بود؛ پولس نویِد کامیابی عیسی را در عمل بـه ایـن وظیفـه اعـOم             خود را بر یک وظیفه م     

 عیسـی ایـن بـود کـه         وظیفـ5 بـس خطیـر     . داد  در صدها زمینه نشان می    کرد و ثمراِت پیروزی او را         می
سـازد؛    کند و رسـتگار مـی       ای عمل کند و سخن گوید که گویی این خود یهوه است که داوری می                بگونه

شد که عیسی براستی تجسِم خداِی یگان5 ایمـاِن توحیـدی یهودیـان     های خود مدعی می پولس با نوشته  
  .است

توان دیـد،     ز سخناِن عیسی می   های فراوانی ا    های پولس بازتاب    برخOِف برداشت معمول، در نامه    
          Nوار آن را تکـرار کنـد، وفادارنـه بـه             سـنت شـود و طـوطی      اگرچه در اینجا نیز، پولس به جای آنکه برد

   Nمجموع5 غنِی گفتارها و تعالیِم عیسی پرداختـه و بـا توجـه زمینـ5 خـدمت خـود، بـه                   بازاندیشی دربار
تـر از آنکـه عیسـی و پـولس را بـر ا^کلنگـی        مهم . از این مجموع بهره برده است،عهایی بسیار بدی    شیوه

حقیقتی را درک کنیم که بر فکر و ذهـن هـر            الهیاتی بنشانیم و کاری کنیم تا با هم متوازن شوند، باید            
عیسـی در کـانون قـرار        ــــ کـه      آنـان اینکه در روزگار عیسی و پولس، و از طریِق          : غالب بود   آنان  دوی
ــــ خـداِی یگانـ5 زنـده و راسـتین، دسـت بـه اقـدامی                 کـرد     اره می گرفت و پولس به این کانون اش        می

های ملکوتی را نهاده بود کـه از طریـق     اسرائیل و جهان زده و پایه   ساز و قاطعانه برای رهانیدنِ      سرنوشت
  ۱.چشید شد و سرانجام ثمراِت عصر آینده را می آن، جهان از زمستاِن طو^نِی گناه و مرگ خارج می

* * *  
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