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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  :يادداشت

وپ  که امپرياليزم با تمام شدت ورا تھاجم ھمه جانبه ای  ه جنگ ت حدت عليه مردم ما به پيش می برد، ب
ه  يزوتانک محدود نگرديده در ساير عرصه ھا ن ر حمل به وسيله عمال خويش ھست وبود مردم ما را زي

ردم و. قرار می دھد زون م ر روز اف تفاده از فق ا اس ه اسالم سياسی در  از آن جمله ب اتی ک ه جناي ر پاي ب
ده،  ستان مرتکب آن گردي ان "سيونريم"افغان غ ادي ه تبلي اوز ب ای متج شور ھ ت ک ذھبی درحماي ای م  ھ

رآورده سازنداسالم زدائی آشکار اشتغال  خويش و ن اھداف خويش را ب ر دي ھر . دارند؛ تا باشد با تغيي
ر  ز ام را ني ورد آن ری در م صميم گي سته، ت راد دان صوصی اف ر خ ن را ام دی دي وان درح ی ت د م چن

 را در خصوصی تلقی نمود با آنھم اھميت تصميم گيری آگاھانه ما را برآن داشت تا اين نوشته ارزشمند
  .انقدر قرار دھيماختيار شما خوانندگان گر

 AA-AA   پورتال                        
 

 کارل کائوتسکی                                                                                                                     :نويسنده
  احمد خزاعی: ترجمه

 
 

  ھای مسيحيت بنياد
  :از مقدمه

  سيامک ستوده
من "دکارت اولين کسی است که با حکم معروف خود، . مبارزه با مذھب در اروپا تاريخی طوالنی و پر پيچ و خم دارد

، اين باور پايه ای را که در آن ھستی انسان به نيرويی خارج از خود يعنی به خدا مربوط می "ھستم چون می انديشم
 خارج از خود، يعنی خدا، بلکه به خود وی و انديشه اش متکی شود زير سؤال می برد و وجود انسان را  نه به نيرويی

ھر چند اين حکم دکارت توسط وی و فالسفه ديگر روشنگری  نقطه آغازی برای زير سؤال بردن بسياری از . می سازد
 دگم ھای تفکر الھی و انديشه دخالت گری خدا در زندگی انسان می شود، با اين حال اين ھگل است که ضربه بزرگ

ھگل با وجود اعتقاد به خدا و تجليل از مسيحيت، آنرا از صورت . بعدی را به تفکر الھی و مسيحيت وارد می سازد
مجموعه اصول ابدی و بال تغيير در آورده، به آن خصلتی تاريخی ميدھد و به  عنوان پديده ای که تنھا در دوره معينی 

تا اينجا، فالسفه روشنگری، ھمانطور که فوير باخ می . نظر می گيرداز تاريخ، حقانيت داشته، مفيد و سودمند است، در 
در حاليکه ضربه اصلی به مذھب از جانب فوير . گويد، در عين نقد مسيحيت، اما تالششان در واقع نجات آن بوده است

زندگی انسان بسنده فوير باخ اين بار به قطع دخالتگری خدا در . باخ و بخشا  فلسفه آلمان است که به آن وارد می شود
از نظر فوير باخ، . نکرده، موجوديت خود خدا را ھمچون پديده ای ساخته و پرداخته ذھن انسان، زير سؤال می برد

عالوه، در نقد ماترياليستی فوير ه ب.  ِخدا، نه خالق، بلکه مخلوق انسان است که در ذھن خيال پرداز او شکل می گيرد
يه دکارت و فالسفه ايده آليست روشنگری به اعتبار انديشه اش موجوديت يافته، در باخ از مذھب، انسان که در نظر

ِمرکز قرار می گرفت، اکنون به خاطر وجود مادی اش، يعنی گوشت و پوست و احساس و خود واقعی اش، در مرکز 
 از ھمين زمان است بی خدايی نيز به معنی ماترياليستی و واقعی اش. توجه قرار گرفته، سرنوشت ساز خويش می شود

بطوريکه باوئر، فيلسوف ديگر آلمانی، حتی يک گام جلوتر بر داشته، نه تنھا وجود خدا و رابطه .  که آغاز می گردد
عنوان مسيح وجود ه نام مسيح را نيز انکار نموده و اعالم می دارد که اساسا کسی به مسيح با او، بلکه وجود کسی ب

" و سرانجام مارکس، اعالم می دارد، اکنون که . ته و پرداختۀ ارباب کليساستنداشته است و داستان مسيح ساخ
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 انسان دريافته است که سرنوشت اش در دست کسی جز خود وی نيست، برای و" جھانی حقيقت ناپديد شده آن] خصلت[
يعنی " نقد زمين"به " نقد آسمان"جای ه و ساختن دنيای مطلوب خويش با دستان خود، بايد ب" استقرار حقيقت اين جھان"

 غ آزادی نھائی و رھائی کامل از يوو از ميان بردن آن بپردازد تا به) سرمايه داری(نقد بردگی و نظام اجتماعی موجود 
  . ھمه قدرت ھای سرکوب گر آسمانی و زمينی نائل آيد

جھان را مستقر  ِت اينجھانی حقيقت ناپديد شده است، حقيق آن] خصلت[ی تاريخ است که، آنگاه که   پس وظيفه"
. ی نامقدسش برمال سازد ی مقدس خودبيگانگی انسان برمال شده، خودبيگانگی را در پيکره آنگاه که پيکره... سازد

مقدمه مارکس، (» .شود، نقد مذھب به نقد حقوق و نقد الھيات به نقد سياست بدين ترتيب، نقد آسمان به نقد زمين بدل می
  ) لی حق ھگ ای بر نقد فلسفه

  
 سال، در جريان تکامل خود طی می کند و سرانجام به نقد جامعه و ٣٠٠اين روندی است که نقد مذھب در اروپا، طی 

از اينرو، نقد ما در . طور موقتی تحقق می يابده نظام سرمايه داری  بسط يافته و سرانجام در انقالب کمون ھر چند ب
مبارزه . بلکه تالشی عملی و مبارزه جويانه برای تغيير جھان استروشنگری، نه صرفا يک نقد نظری و آکادميستی، 

ای که سعی دارد تا با آزاد کردن ذھن ھای در بند قدرت ھای آسمانی، آنھا را برای فائق آمدن بر قدرت ھای زمينی و 
رق و چه در خصوص، در اين زمانه که مذھب می کوشد چه در شه ب. ساختن يک زندگی شرافتمند و انسانی آماده سازد

غرب مجددا و با سماجت خود را بر سرير قدرت نشانده، بار ديگر بر سرنوشت بشر مسلط گردد، بھره جوئی از دست 
  .آوردھای اروپا در مبارزه با مذھب از برجستگی و ارزش خاصی برخوردار می باشد
 جای آن دارد به فارسی ترجمه و به کتاب بنيان ھای مسيحيت يکی از آثار کالسيک و ارزشمند در اين مسير ميباشد که

کائوتسکی در اين کتاب طی بررسی چگونگی شکل گيری مسيحيت، نه تنھا با . نظر خوانندگان ايرانی و افغانی برسد
داليل علمی و مستند، بنيان ھای آن را به زير سؤال می برد، بلکه ھمچنين نشان ميدھد که پيدايش اين مذھب چه رابطه 

ھمين دليل سرانجام در خدمت آن ه زھای نظام موجود برده داری و دولت برده دار رم داشته و چگونه و بتنگاتنگی با نيا
  . قرار می گيرد

==================================================================  
  

  شخصيت مسيح: دفتر نخست
  يکم منابع غير مسيحی 
  

.  گمان ناگزيريم آنرا يکی از عظيم ترين پديده ھا در تاريخ بشريت بدانيمصرفنظر ازموضع مان در مورد مسيحيت، بی
 و اين کليسا اکنون نزديک به دو ھزار سال از عمرش می گذرد - نمی توان به کليسای مسيحی انديشيد و شگفت زده نشد

ند اين پديده شگرف ھر چيزی که کمک ک. و ھنوز سرزنده وپرتوان است، پرتوان تر از حکومتھای بسياری از کشورھا
را بشناسيم، از جمله مطالعه سرآغاز آن، درعرصه عمل بسيار پراھميت است و کارگشا، گيريم که ما را ھزاران سال 

  . به عقب بر گرداند
  

اين اھميت، پژوھش در باره سرآغاز مسيحيت را، ازھر مسئله تاريخی ديگری که از دويست سال گذشته فراتر رود، 
  . ی کند؛ ھم چنين، ريشه يابی مسيحيت را، بازھم دشوار تر می کندبسيار جالب تر م

  
کليسای مسيحی تبديل به سازمانی پر افتدارو قائم به ذات شده است که يا در خدمت نيازھای سروران خود ويا در خدمت 

  . آورندبوده است که توانسته اند آنرا تحت فرمان خود در ) سکوالر(نيازھای ديگر حاکمان دنيويت گرائی 
  

مبارزه برای کليسا و بر عليه کليسا تبديل به منازعه . ھر کسی که با فرمانروايان در افتد ناچار با کليسا نيز بايد درافتد
چنين است که به سادگی ميتوان بی طرفی در مطالعات . ای گره خورده با پراھميت ترين منافع اقتصادی شده است

ھمين امر طبقات حاکم را بر آن داشت که مطالعه در باره آغاز مسيحيت را . ھادتاريخی در باره کليسا را به يکسو ن
ممنوع کنند و به کليسا سرشتی الھی نسبت دھند، که برتر و فراتر ازآنست که در دست يازی ھر گونه انتقادی از سوی 

  . انسانھا قرار گيرد
  

مطالعه علمی پيدايش . د س را از ميان برداردعصر بورژوائی خرد در قرن ھيجدھم سرانجام موفق شد اين ھاله تق
در قرن نوزدھم سخت از ) سکوالر(اما قابل توجه است که علم دنيويت گرا . مسيحيت برای نخستين بار امکان پذيرشد

. اين حيطه دوری می کرد وبه گونه ای عمل می کرد که گوئی اين حيطه ھنوز ھم يکسره به قلمرو الھيات تعلق دارد
ی کاملی از آثار تاريخی که توسط برجسته ترين تاريخ نويسان بورژوا ی قرن نوزدھم در باره امپراتوری مجموعه ھا

برای مثال، مامسون . روم نوشته شده اند بی سر و صدا از مھمترين رويداد آن زمان، يعنی پيدايش مسيحيت، می گذرند
ان در تحت حاکميت قيصرھا بدست می دھد، و در اين شرح مفصلی از تاريخ يھوديتاريخ روم، در جلد پانزدھم کتابش، 
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ميان چاره ای ندارد جز اين که گه گاه  ذکری از مسيحيت به ميان آورد؛ اما مثل چيزی که گويا از ابد وجود داشته 
 رويھم رفته تنھا الھيون و مخالفان آنان ، يعنی تبليغ گران. است، مثل چيزی که گويا ديگر ديريست شناخته شده است

  . انديشه آزاد، به سرآغاز مسيحيت عالقه نشان داده اند
  

 لزوما از روی ترس نبوده است که تاريخ نويسان بورژوا از پرداختن به سرآغاز مسيحيت پرھيز کرده اند، بلکه اين 
 باعث امر ديگری که. روی گرداندن می تواند ناشی ازعالقه به دوری گزيدن از مجادله، به ھنگام نوشتن تاريخ باشد

روی گرداندن  آنھا از پرداختن به سرآغاز مسيحيت شده است، وضعيت اسفناک منابعی بوده است که بايد اطالعات خود 
  . را از آنھا اخذ می کردند

  
درست .  اين ديدگاه حتی امروز ھم پابرجاست. ديدگاه سنتی، مسيحيت را آفريده يک نفر، يعنی عيسی مسيح، می داند

، ديگر خدا دانسته نمی شود، اما ھنوز ھم شخصيت "تحصيل کرده"و " روشنفکر"قل در محافل است که مسيح، حدا
خارق العاده ای دانسته می شود که با اين قصد بميدان آمد که مذھب جديدی را بنيان گذارد و با موفقيتی عظيم نيز چنين 

اند ؛ تنھا فرق آزاد انديشنان با الھيون در مورد نقد الھيون ليبرال، ھمانند آزاد انديشان راديکال، ھمه براين عقيده . کرد
مسيح به عنوان چنين شخصيتی در اين است که آزادانديشان در پی آنند که تا آنجا که می توانند مسيح را از ھر گونه 

  . خصيصه ابرمردانه ای مبرا کنند
  

که  ( ا ضمحالل و سقوط امپراطوری رومبا اينھمه، در پايان قرن ھيجدھم گيبون تاريخ نويس انگيسی در کتاب خود،
، به گونه ای طنزآميز خاطرنشان می کند که چه حيرت انگيز ) به طول انجاميده است١٧٨٨ تا ١٧٧۴نوشتن آن از 

است که ھيچ يک از معاصران مسيح، با اين که گويا دستاوردھائی چنين شگرف داشته است، ذکری از او بميان نياورده 
  . اند
  
جھی مسامحه آميز جھان غير مسيحی و فيلسوفان را در مورد آن شواھد ارائه شده بدست قادر مطلق ، نه به اما  بی تو"

صورت استداللی منطقی، بلکه به صورت شواھدی ملموس، چگونه  می توانيم نديده بگيريم؟ در دوران زندگی مسيح ، 
 مرامی که انھا تبليغ می کردند توسط اعجازھائی و در طی دورانی که حواريون او و پيروان نخستين آنھا می ذيستند،

چالغ ھا شروع به راه رفتن می کردند، کورھا بينا می شدند، بيماران شفا می يافتند، مردگان از . بی شمار تاييد می شد
رھا و بارھا به سود کليسا به حالت تعليق در می گور بر می خاستند، ارواح خبيث طرد می شدند، قوانين طبيعت با

اما انديشمندان يونان و روم از اين مناظر پر ابھت روی بر می تافتند، و چنان غرق در مطالعات و مشغله ھای . آمدند
فی . روزمره زندگيشان بودند که گوئی از اين تغيير و تحوالت مھم در سير امور مادی ومعنوی جھان بی اطالعند

اين کسوف . ل، به ھنگام مرگ مسيح تمامی کره زمين يا دست کم فلسطين سه ساعت تمام غرق در تاريکی می شودالمث
خود را به کسوف ھا اختصاص داده  تاريخ طبيعی با آنکه او فصل ويژه ای از: در روزگار پلينی ارشد روی ميدھد

  ). مگيبون، فصل پانزدھ." (است، اما در مورد اين کسوف ھيچ نمی گويد
  

اما حتی اکر معجزه ھا را ھم نديده بگيريم، ھضم اين مطلب مشکل است که چگونه می شود شخصيتی مثل مسيح  
مذکور درانجيل، که بنا به گفته انجيل چنان ھيجانی را در ذھن مردم برانگيخته بود، به کار خود ھمچنان ادامه دھد و 

اين ھمه، معاصران غير مسيحی و يھودی او کلمه ای ھم به او سرانجام نيز در راه آرمانش به شھادت برسد و با 
  . اختصاص ندھند

  
فالويوس    از سویتاريخچه ھای باستانی يھودياننخستين ذکری که از مسيح توسط يک غير مسيحی به ميان می آيد در

ن مطالب ديگر می سومين فصل دفتر ھيجدھم به پونتيوس پيالت کارگزار روم می پردازد، که در ميا. يوسفوس است
  : گويد
      

اوصاحب معجزاتی بود و .  خردمند به نام مسيح زندگی می کرد- اگر بتوان او را انسان ناميد-در اين ايام انسانی "
.  او پيروان بسياری در ميان يھوديان و يونانيان يافت.آموزگار مردم بود و آنھا نيز با خرسندی حقيقت را می پذيرفتند؛ 

ھر چند پيالت بعدا اورا  بخاطر شکايت شريفترين افراد مردم ما به مصلوب شدن محکوم کرد، اما . ودمسيح اين ب
زيرا که او، ھمان گونه که پيامبران خدا، اين و ھزاران . آنھائی که به او عشق می ورزيدند ھمچنان به او وفادار ماندند

نام مسيحيان . ن روز دوباره زنده شد و برآنھا ظاھر شدکار شکفت ديگر از سوی اورا، پيش گوئی کرده بودند در سومي
  ." از نام او سرچشمه گرفته است واين فرقه ھمچنان از آن ھنگام به حيات خود ادامه داده است
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در اينجا او از برادر مسيح سخن به ميان : يوسفوس بازھم در دفتربيستم، فصل نھم، بخش اول، از مسيح سخن می گويد
برادر عيسی، که  می گويند مسيح "ه گويا کاھن بزرگ  انانوس، در زمان آلبينوس، ترتيبی می دھد که می آورد و اينک

  ." است، ھمراه با عده ای ديگر به دادگاه آورده شود، و به اتھام فانون شکنی محکوم به مرگ از راه  سنگسار شود
  

 ميالدی ٨٧ر مسيحی،  يھودی و زاھد  که در سال مسيحيان برای اين سند ارزش بسيار زيادی قائلند؛ چرا که فردی غي
بدنيا آمده و در اورشليم می زيسته، و از ھمين رو کامال می توانسته است اطالعاتی موثق در باره مسيح داشته باشد، 
آنھا را بدست داده است، واز اين رو که يھودی است و ھيچ نفعی در قلب حقايق به  خاطر مسيحيان نمی برده، شھادت 

  . و می توانسته است ارزش باز ھم بيشتری داشته باشدا
  

اما دقيقا ھمين که يک زاھد يھودی دست به تجليلی چنين اغراق آميز از مسيح ميزند، خود عاملی برای مشکوک بودن 
بطوری که موثق بودن اين سند در قرن شانزدھم مورد مجادله قرار می . آن می شود؛ و آنھم خيلی زود رخ می دھد

 جمالت مزبور  .د، و اکنون ديگر جعلی بودن اين نقل قول و اينکه از يوسفوس گرفته نشده، امری پذيرفته شده استگير
در قرن سوم توسط يک مسيحی وارد کتاب او شده است که از کتاب يوسفوس نسخه برداری می کرده، و ظاھرا به او 

 رايج در فلسطين را نقل می کند در باره کسی چون مسيح بر خورده که چرا يوسفوس که پيش پا افتاده ترين شايعه ھای
اين زاھد مسيحی به حق فکر کرده بود که نبود ھيچکونه ذکری از مسيح در کتاب يوسفوس، وجود يا . ھيچ نگفته است،

ولی حاال کشف جعل او خود تبديل به شاھدی بر . دست کم، اھميت نجات دھنده اش، مسيح، را مشکوک جلوه خواھد داد
  . عليه مسيح شده است

  
، در تفسيرش .) م٢۵۴ تا ١٨۵(درست است که اوريگن . و اما نقل قول مربوط به برادر مسيح  نيز چيز مشکوکی است

اما در ضمن خاطر نشان می کند که به رغم اين گفته . در باره متا، شھادت يوسفوس در باره برادرمسيح را نقل می کند
اوريگن در مجادله اش با سلسوس اين گفته يوسفوس در باره برادر .  مسيح قبول نداردھا، يوسفوس، عيسی را به عنوان

اين گفته ھای اوريگن يکی از دالئلی است . مسيح را نقل می کند و ناباوری يوسفوس را بار ديگر خاطر نشان می کند
يا مسيح می  ا به عنوان مسيحا،که ثابت می کند که قطعه خيره کننده مزبور در باره مسيح که در آن يوسفوس عيسی ر

بالفاصله نتيجه گرفته می شود که بخش مربوط به . شناسد، نمی توانسته است در متن اصلی يوسفوس وجود داشته باشد
چرا که آن چه که او نقل می کند با دستنوشته ھای يوسفوس آنگونه که . برادر مسيح نيز توسط مسيحيان جعل شده است

در اين نوشته ھا گفته می شود که تخريب اورشليم مجازاتی است برای  اعدام .کامال فرق داردبه دست ما رسيده است 
اين بخش  آن گونه که در دستنوشته ھای . برادر مسيح؛ اما اين جعليات در ديگر دستنوشته ھای يوسفوس وجود ندارد

ه او نسخه بدل ديگر را سه باردر يوسفوس آمده و به دست ما رسيده است، توسط اوريگن نقل نمی شود، در حالی ک
و با اين ھمه اوتمام شواھدی را که برای دين مسيح با ارزش بوده است و  می توانسته . موارد مختلف تکرار می کند

محتمل می نمايد که گفته ھای يوسفوس در باره برادر . است از کتاب يوسفوس بدست آورد به دقت گرد آوری می کند
 ما رسيده است نيز تقلبی است و نخست توشط زاھدی مسيحی، برای افزودن بر جالل خداوند، مسيح آن گونه که بدست

   i.مدتی پس از اوريگن، اما پيش از يوسبيوس، که اين جمله ھا را نقل می کند وارد متن شده است
  

د شخصيت ھای سکوت اودر مور: تقلب ھای مسيحيان بالفاصله از ھمان پايان قرن دوم وارد کتاب يوسفوس می شود
  !اصلی انجيل خيلی توی چشم می زد؛ الزم بود اصالح شود

  
اما حتی اگر مطلب مربوط به برادر عيسی اصالت ھم می داشت، حد اکثر می توانست اين را ثابت کند که عيسی نامی 

اگر بخش . "ابت کندبوده است که مردم اورا مسيح، يعنی مسيحا، می ناميده اند؛ ھيچ  چيزی بيش از اينرا نمی توانست ث
مزبور حقيقتا به يوسفوس تعلق داشته باشد دستمايه حاصل از آن برای الھيات انتقادی فقط وفقط  تاری است ازشبکه ای 

تعداد مسيح ھای زمان يوسفوس و بعد از آن تا اواخر قرن دوم . عظيم که می تواند يک نسل کامل را در برداشته باشد
يک نفربه اسم : اری از موارد تنھا اطالعاتی جسته گريخته در باره آنھا در دست داريمآنقدر زياد بودند که در بسي

" بارکوچبا"يھودای جليله ھست، فرد ديگری به نام تئوداس که مصری گمناميست، و يک سامری، و سرانجام يک 
سی يک نام متداول يھودی  پس دليلی ندارد که يک عيسی ھم  در ميان آنھا وجود نداشته باشد؟ چرا که عي-وجود دارد
    ii."بوده است

   
دومين مطلبی که از يوسفوس نقل می شود حد اکثر گويای اين است که در ميان برانگيزندگان مردم به شورش در 

شده از سوی خداوند، قدم به ميدان می نھادند، عيسی ) تقديس(فلسطين که در آن زمان به عنوان مسيحا، يعنی تدھين 
  . ولی ھيچ چيزی در باره زندگی وکارھايش گفته نمی شود. ستنامی نيز بوده ا
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ی تاريح نويس رومی تاسيتوس سالنامه ھاسومين موردی که از مسيح توسط يک غير مسيحی ذکری به ميان می آيد در 
ی نرون دردفترپاتزدھم اين سالنامه ھا، آتش سوزی روم در زمان فرمانروائ. است، که در حدود ھمان سال تليف شده اند

  :            آن گفته می شود۴۴به توصيف در می آيد و در فصل 
  
افراد مجرمی را که بخاطر جرمشان منفور ] که نرون را مقصر آتش سوزی می دانست[او برای مقابله با شايعه ای "

پايه گذار اين .  کردبودند و مردم آنھا رامسيحی می ناميدند به ميدان آورد؛ و با سخت ترين شکنجه ھا آنھا را مجازات
فرقه، مسيح، توسط پونتيوس پيالت، کارگزار روم، در زمان فرمانروائی تيبريوس اعدام شد؛ اين خرافه به اين ترتيب 
موقتا سرکوب شد، اما دوباره نه تنھا در يھوديه، سرزمينی که اين شراز آنجا سرچشمه گرفته بود، بلکه در خود روم 

ر وننگين از ھمه طرف به سوی آن جريان دارد و در آنجا رشد می کند، دوباره جان نيز، که ھمه چيزھای ھراس آو
ابتدا، شماری اندک دستگير شدند که به گناه خويش اعتراف کردند؛ سپس با اطالعاتی که از آنھا بدست آمد، . گرفت

اعدام آنھا .  دستگير آمدندگروھی عظيم، که مستقيما نه به جنايت آتش افروزی، بلکه به نفرت از بشريت متھم شدند،
اسباب تفريح و سرگرمی شد؛ پوست حيوانات وحشی را بر آنھا می پوشاندند وسپس سگھا را به جانشان می انداختند تا 
تکه پاره شان کنند، و يا به صليب کشيده می شدند ويا برای سوزاندن آماده شان می کردند و به محض اين که غروب 

نرون باغش را برای تماشای اين نمايشھا در اختيار مردم .  کشيدند، تا مشعلی باشند در شبمی شد آنھا را به آتش می
گذاشت و بازيھائی سيرک مانند برپا کرد، که در آن خود او در لباس يک ارابه ران با جماعت درمی آميخت يا خود 

ولی دلسوزی روز افزونی را به خود گرچه اينھا جنايتکارانی بودند سزاوار سخت ترين کيفرھا، . ارابه ای می راند
  ."  چرا که نه بخاطر خيرعموم، بلکه برای ارضاء خشم يک فرد قربانی می شدند: جلب کردند

  
با اين ھمه، از آنجا که دی يو . اين شھادت بی گمان چيزی نيست که مسيحيان آنرا به نفع خود سرھم بندی کرده باشند

 از شکنجه و آزار مسيحيان در دوران نرون سخنی به - تاسيتوس می زيست با اين که يک صد سال پس از - کاسيوس 
سيوتونيوس، که اندکی پس از تاسيتوس به نوشتن پرداخته است، نيز در . ميان نمی آورد، مورد مجادله قرار گرفته است
" ورانه قرار داده اندمردمانی که خود را در اختيار خرافه ای جديد و شر"زندگينامه نرون، از شکنجه وآزار مسيحيان، 

  . ، سخنی به ميان نمی آورد)١۶فصل (
  

، )مسيح(کرايست . اما سيوتونيوس از عيسی اصال چيزی نمی گويد وتاسيتوس حتی نام عيسی را ھم به ميان نمی آورد
ح و تاسيتوس در مورد کارھای مسي. است" مسيحا"است، صرفا ترجمه واژه عبری " تدھين شده"که ما به اذاء يونانی 

  . محتوای آئينش ھيچ نمی گويد
  

  . واين کل مطلبيست که  منابع غيرمسيحی درنخستين قرن از دوران مسيحيت به ما می گويند
  دارد   ادامه                                                                                                          
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