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  :يادداشت
وپ را تھاجم ھمه جانبه ای  ه جنگ ت رد، ب که امپرياليزم با تمام شدت وحدت عليه مردم ما به پيش می ب

ه  يزبه وسيله عمال خويش ھست ووتانک محدود نگرديده در ساير عرصه ھا ن ر حمل بود مردم ما را زي
د ه اسالم سياسی در . قرار می دھ اتی ک ه جناي ر پاي ردم وب زون م ر روز اف تفاده از فق ا اس ه ب از آن جمل

ان خويش  غ ادي ه تبلي افغانستان مرتکب آن گرديده، مسيونر ھای مذھبی درحمايت کشور ھای متجاوز ب
رآورده سازندواسالم زدائی آشکار اشتغال  د می . دارند؛ تا باشد با تغيير دين اھداف خويش را ب ھر چن

ز امر خصوصی تلقی  را ني توان درحدی دين را امر خصوصی افراد دانسته، تصميم گيری در مورد آن
ن نوشته ارزشمند ا اي رآن داشت ت ا را ب ه م ری آگاھان ار شما نمود با آنھم اھميت تصميم گي  را در اختي

  .انقدر قرار دھيمخوانندگان گر
 AA-AA                         پورتال 

  
  

  کارل کائوتسکی 
  احمد خزاعی : ترجمه

  
                                     

  بنيادھای مسيحيت
  

  شخص مسيح:دفتر نخست
  

    منابع مسيحی:  بخش دوم
  

نجيل ھای  اما آيا منابع مسيحی انبوھی از اطالعات را، با غنای ھر چه تمامتر، در دسترس ما نمی گذارند؟ آيا ا
  چھارگانه گسترده ترين توصيف را از آموزشھا و اعمال مسيح بدست نمی دھند؟ 

  
نمونه دست بردن در کتاب يوسفوس .    درست است که اين توصيف ھا گسترده اند، اما مسئله قابل قبول بودن آنھاست

آنچه اين . کامل آنھا نسبت به حقيقتنشاندھنده ويژگی تاريخ نويسان باستانی مسيحی است که چيزی نيست جز بی تفاوتی 
تاريخ نويسان به آن عالقمند بوده اند نه حقيقت بلکه تحت تاثير قرار دادن بوده است و از ظرافت چندانی ھم در انتخاب 

  وسيله ھايشان برخوردار
  .  نبوده اند

  
متون مذھبی يھودی از مالک . وده اند   منصفانه بايد پذيرفت که اين تاريخ نويسان در دوران خود در اين مورد  تنھا نب

پيش وپس از آغاز دوران مورد بحث ما آلوده به ھمين " مشرکانه"ھای باالتری پيروی نکرده اند، و گرايشھای عرفانی 
زودباوری عامه مردم، احساسات زدگی ھمراه با بی اعتمادی به نيروی خود، نياز به چسبيدن به اقتداری . گناھند

، تمامی اين نوع از متون نوشته )خصيصه ھائی که به زودی علت آنرا در خواھيم يافت(ن واقعگرائی ابرانسانی،  فقدا
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خواھيم ديد که وجود اين پديده بارھا و بارھا در نوشته ھای مسيحی ويھودی به . شده در آن دوران را به خود می آلود
اين . ٌمسيحيت ذاتا نزديک بود، نيز به چشم می خورداما ھمين گرايش در فلسفه عرفانی، که بی گمان با . اثبات می رسد

جريانی که در آخرين قرن پيش از دوران مسيحيت آغاز شد وآميزه : گرايش را در نوفيثاغورثيان نيز مشاھده می کنيم
که نوفيثاغورثيان مدعی بودند . ای از افالطون گرائی و رواقی گری بود، و آکنده بود از وحی والھا م و تشنه معجزات

اين . پيرو فلسفه کھن فيثاغورثند که شش قرن پيش از مسيح می زيست واظالعات بسيار کمی در مورد او در ست است
  . ادعا نسبت دادن ھر چيزی را، که نياز به اقتدار نامی بزرگ داشت، به اوآسان می کرد

  
برای اين که نظريه ھای خود را : وندکھن دانسته ش* نوفيثاغورثيان می خواستند که پيروان صادق فيلسوف ساميوسی  "

به صورت نظريه ھای فيثاغورثی کھن ارائه دھند، اسناد جعل شده بی شماری را سرھم بندی کردند که ھر مطلبی را 
در دھان يک فيثاغورث يا يک آرکيتاس؟ می گذاشت، صرف نظر از اين که اين مطلب چقدر جديد باشد يا چه  اندازه  

                                                                                      ۴." از افالطون يا ارسطوسرچشمه گرفته استمعرف ھمگان باشد که 
ته بازاری درست کرده است که تيزترين      دقيقا ھمين پديده را در متون اوليه مسيحيت می بينيم، که خود چنان آشف

ذھنھا بيش از صد سال است که روی آن کار می کنند بی آن که پيشرفت چندانی در دست يافتن به نتايجی قطعی داشته 
  . باشند

  
 می تواند نشان دھد که چگونه  - که خود گرھی است که گشودنش سخت دشوار است-     مکاشفه يوحنای قديس

فاليدرر ؟ در . اھيم در باره نوشته ھای مسيحی آغازين ھنوز ھم در کنار ھم به زندگی ادامه می دھندناسازگار ترين مف
  :  در باره آن چنين می کويدنوشته ھا وآراء : مسيحيت سرآغازکتابش 

  
ھمچنانکه . استکتاب دانيال نبی کھن ترين اين گونه مکاشفات  وانگاره ای برای کل اين نوع متون   "

د که کليد روءياھای دانيال جنگ يھوديان در تحت فرمانروائی آنتيوکوس اپيفانس است، اين معلوم ش
نتيجه گيری درست نيز صورت گرفت که مکاشفه يوحنا را نيز بايد به وسيله اوضاع واحوال زمانش 

وسط  در آيه ھيجدھم از باب  شانزدھم تقريبا ھمزمان ت۶۶۶اکنون از آنجا که عدد عرفانی . توضيح داد
بدين گونه تفسير شده بود که  نشاندھنده *) و رئوس* ، ھتزيگ،*بناری(شماری از دانشمندان 

 به اين نتيحه گيری انجاميد که اين ١٧ و ١۶امپراطورنرون به حروف عبريست، مقايسه بابھای 
تب اين نظر مدتھا، به ويژه  در مک. نوشته شده است.م۶٨مکاشفه به زودی پس از مرگ نرون در سال 

، حاکميت داشت که باز ھم چنين می انگاشت که کتاب مزبور را يوحنای حواری نوشته *کھن توبينگن
وھواداران * است وفکر می کرد که کليد رمز تمام اين کتاب را در نبردھای فرقه ای ميان جوداگرايان

*) رد فولکماربه خصوص در مو(اين پندار البته خالی از خودرائيھائی جاھالنه . يافته است* پولس
دانيل فلتر،  :  وايز سک برداشته شد  توسط شاگرد١٨٨٢گامی نو در مطالعه جامع اين مسئله در . نبود

)   رسيد١۴٠که سپس  به  (١٧٠ و ۶۶ميان سالھای  فرضيه بسط وتجديد نظر مکرر در سندی بنيادی
ه کار رفته بود در پانزده سال اين روش ادبی که در اينجا ب.  به دست موئلفان مختلف را به کار گرفت

ويشر مطرح می کرد که يک سند اصلی يھودی در ميان بوده است که  : بعدی بی اندازه زير وزبر شد
فرضيه وجود *  وشون* ويراستاری مسيحی آن را مورد دخل و تصرف  قرار داده است؛ ساباتير

ميان * ده اند،به ميان آوردند؛ ويلندسندی مسيحی را به عنوان  مبنای کار، که عناصر يھودی وارد آن ش
تميز * ، و ويراستاری مسيحی در دوران  فرمانروائی ترايان*و تيتوس* دو منبع يھودی از زمان نرون

و منابعی  يھودی  متعلق به سالھای . م۶٠از يک سند اصلی مسيحی متعلق به سال * قائل شد؛ اسپيتا
ستاری مسيحی در دوران ترايان سخن به ميان آورد؛  پس از مرگ  مسيح، ھمراه با ويرا۴٠و . م.پ۶٣

 مکاشفه ای اصلی را ١٨٩٨، در اثری جديد در*اشميت، سه منبع يھودی و دو منبع مسيحی؛ فولتر
اين *. ، ترايان و ھادريان* و چھار تجديد نظر تحت فرمانروائی تيتوس، دوميتيان۶٢متعلق به سال 

افراد " و با ھم رقابت داشتند اين نتيجه را به ھمراه داشتند که فرضيه ھا که متقابال نقيض ھمديگر بودند
بی طرف نتيجه بگيرند که در عرصه پژوھشھای عھد جديد ھيچ چيز مطمئنی وجود ندارد ودر مورد 

   .۵*)".يوليخر(ھيچ چيز نمی توان مطمئن بود 
  

بدست داده  اند اما " ته، نتيجه ای قطعیپژوھششھای مجدانه در بيست سال گذش"با وجود اين عقيده دارد که * فاليدرر
". چنين می رسد"جرات نمی کند به طور قطع بگويد که نتيجه ای که بدست آمده چيست، اما نظر می دھد که به نظر او 

تقريبا به تنھا نتايج قطعی ايکه  که در مورد نوشته ھای  آغاز مسيحيت  می توان رسيد نتايجی منفی اند؛ به عبارت 
  .قالبی و نادرست ھستند توانيم بفھميم که چه چيزھائی ديگر، می
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شکی نمی توان داشت که تقريبا ھيچ يک از نوشته ھای آغاز مسيحيت نوشته کسانی که نامشان را روی خود دارند 
نيستند؛ که بسياری از اين نوشته ھا در زمانھائی بعد از تاريخی که رويشان ھست نوشته شده اند؛ که متن اصلی به 

باالخره، جای شک نيست که ھيج يک از . ناشيانه ترين شکل توسط تجديد نظرھا و افزوده ھای بعدی مغشوش شده اند
  . انجيل ھا يا ديگر نوشته ھای آغاز مسيحيت توسط معاصران مسيح نوشته نشده اند

  
پيش از ويران شدن  ھيچ رو  به اصطالح انجيل به روايت مرقس را قد يمی ترين انجيل ھا می دانند، اما اين کتاب به

 امری که، به عبارت ديگر، قبل از اين که  موئلف - اورشليم، که نويسنده اش مسيح را وادار به پيشگوئی آن کرده است
اين کتاب احتماال کمتر از نيم قرن پس از تاريخی که به مرگ . مزبور شروع به نوشتن کتابش کند، روی داده بوده است

  .به اين ترتيب آنچه که می بينيم محصول نيم قرن افسانه سازی است. نوشته نشده استمسيح نسبت می دھند 
  

مرقس آنچه را که لوقا خوانده می شود به دنبال دارد و بعد از او به اصطالح متی می آيد وآخر از ھمه يوحنا است، که 
 چه از آغاز مسحيت دورتر می ھر. در ميانه قرن دوم، يعنی دست کم يک قرن پس از تولد مسيح نوشته شده است

مرقس برای ما از معجزات صحبت می کند ولی آنھا در مقايسه با . شويم، داستان ھای انجيل معجزه وارتر می شوند
مسيح در انجيل . برای مثال  زنده شدن مرده ھا را در نظر بگيريد.  معجزه ھائی که بعدا روايت می شوند ناچيزند

ھمه فکر می کنند که او ديگر مرده .  ، که در سکرات مرگ است، فراخوانده می شودمرقس به بالين دختر يايروس
انجيل (آن گاه دستش رامی گيرد و او زنده می شود "  است ،  در خواب  بلكه ؟ دختر نمرده "است، اما مسيح می گويد 

  ).۵مرقس، باب 
  
  

مدتی آن قدر زياد از مرگ او می گذرد که وقتی که .  در انجيل لوقا مرد جوانی از اھالی نانين است که زنده می شود
سپس مسيح او را زنده می کند و او از تابوت بر می خيزد . مسيح به او بر ميخورد دارند اورا به طرف گور می برند

  ).٧انجيل لوقا، باب (
  

ايلعازر چھا روز .  می دھداو در باب يازدھم انجيلش زنده شدن ايلعازر را نشانمان. حتی اين ھم برای يوحنا کافی نيست
  .   اين  معجزه  رکورد را می شکند. است که به خاک سپرده شده و جسدش ديگر متعفن شده است

  
گذشته از اين، انجيل نويسان خيلی خيلی جاھل بوده اند و بسياری از چيزھائی را که در  باره شان مطلبی نوشته اند 

ت که يوسف ناصره را ھمراه با مريم به علت وجود يک سرشماری در به اين تريب اس. کامال درھم برھم کرده اند
اما چنين سرشمارئی در زمان . امپراطوری روم ترک می گويد و به بيت اللحم می رود، و عيسی در آنجا به دنيا می آيد

 بدست داده می به عالوه، يھوديه مدتی بعد از تاريخی که در مورد تولد عيسی. وجود نداشته است* امپراطور اگوستوس
 ميالدی يک سرشماری صورت گرفت اما در ٧در سال . شود تبديل به يکی از استانھای امپراطوری روم می شود

در باره اين موضوع بيشتر ]  ۶.[مکانھائی انجام می شد که مردم زندگی می کردند و نيازی به رفتن به بيت اللحم نبود
  .سخن خواھيم گفت

  
به اين ترتيب . نه با قانون يھود جور در می آيد و نه با قانون روم* بر پونتيوس پيالتوسروال محاکمه عيسی در برا

  .حتی آنجا که انجيليان از معجزه ھم حرف نمی زنند، آنچه که می گويند اغلب دروغ است و غير ممکن
  

يه خاطر مومنان، به ، و به منظور ترض"ويرايشگران"ٌسرھم شد بعدا بدست " انجيل"و آش شله قلمکاری که به اسم 
  .انواع و اقسام تغييرھا دچار آمد

  
در اين آيه زنی در . مثال، بھترين نسخه ھای  دست نويس انجيل مرقس با ھشتمين آيه در باب شانزدھم ختم می شوند
 را آن وقت آنھا گور. گور جسد مسيح را می جويد ولی به جای آن جوانی را می يابد که ردای بلند سفيدی بر تن دارد

  ".ھراسان بودند"ترک گفتند و
  

به ھر حال غير ممکن . ٌآنچه که پس از آيه ھشتم در نسخه ھای مرسوم می آيد بعدا به انجيل مرقس اضافه شده است
اين فرض را مطرح می کند که بخش بعدی به نفع آ رمان * رنان. است که اين اثر به اين ھشت آيه ختم شده باشد

        .ايتی در آن بوده که برای  خوانندگان بعدی انزجار انگيز بوده استمسيحيت حذف شده، زيرا رو
  

که انجيل لوقا در باره تولد ماوراء "فاليدرر از ديدگاھی ديگر، پس از مطالعات عميق،  مثل ديگران به اين نتيجه رسيد 
ٌطبيعی عيسی ھيچ نگفته است و اين داستان بعدا ساخته وپرداخته شده است و بعدا  باب يکم، ايه ھای (با افزودن آيه ھايی ٌ
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 در انجيل لوقا جا داده شده است ٢٩به باب سوم، آيه " بر حسب تصور مردم"و ھمچنين با اضافه کردن ]  ٧)[ به بعد٣۴
  ].٩[و ] ٨[
  

لھای با توجه به کليه اين مسائل جای تعجب نيست که از ھمان نخستين دھه ھای قرن نوزدھم بسياری از دانشمندان انجي
حتی توانسته تا آنجا پيش برود که * چھارگانه را منابعی کامال بی فايده در مورد تاريخ مسيح دانسته اند و برونوبائر

با اين وجود قابل فھم است که چرا الھيون نمی توانند از خير انجيل بگذرند، و حتی  . وجود مسيح را به کلی منکر شود
زيرا اگر . قتدارشان از ھر کاری که از دستشان ساخته باشد  کوتاھی نمی کنندليبرال ھايشان برای حفظ  مرجعيت و ا

شخص مسيح کنار گذاشته شود ديگر از مسيحيت چه می ماند؟ اما برای حفظ اين يکی خودشان را به چه کوچه ھای 
  .   علی چپی که نمی زنند

   
توضيح می دھد که داويد ) ١٩٠٠(* نتيموسويزن دس کريستادر کتابش به نام *  و به اين ترتيب است که ھارناک

اتکا بودن انجيل ھا را به عنوان تاريخ در سخنرانی ھايش اظھارمی دارد که موفق شده است قابل * فرايدريخ اشتراوس
انجيل ھای . در ھم شکند؛ اما کار انتقادی و پژوھشھای تاريخی دو نسل موفق شده است آن را به اندازه زيادی احيا کند

چھار گانه به ھر صورت آثاری تاريخی نبوده اند، آنھا را برای اين ننوشته اند تا گذارشی باشند در اين که امور چگونه 
بنا بر اين آنھا به عنوان منابعی تاريخی بی فايده نيستند، به ." وی داده اند، بلکه آثاری ھستند در ارشاد و تھذيب اخالقر

" خصوص که ھدفشان از بيرون از خودشان گرفته نشده است، بلکه تا اندازه ای با نظريات عيسی منطبق است
  ).١۴ص(
  

سراپای استدالل ھارناک ! ارت از چيزھا ئيست که انجيل ھا به ما می گوينداما ھر آنچه که از اين نظريات می دانيم عب
در مورد قابل اتکا بودن انجيل ھا به عنوان منابعی در مورد عيسی تنھا اين را ثابت می کند که مطرح کردن چيزی 

  . پرمايه و خدشه ناپذير در اين بابت تا چه اندازه غيرممکن است
  

قاله اش ناچار می شود تمام چيزھائی را که انجيل ھا در باره سی سال اول زندگی مسيح ھارناک در قسمتھای بعدی م
می گويند به عنوان مطا لبی غير تاريخی ناديده بگيرد، و ھمچنين از تمام چيزھای مربوط   به سالھای بعدی زندگی او 

اما بر آنست که بقيه را به عنوان . دکه می توان غير ممکن بودن يا ساختگی بودن آنھا را  ثابت کرد، چشم پوشی کن
تصويری زنده از آموزشھای مسيح در اواخر زندگيش  و "او فکر می کند که ما ھنوزھم . واقعيت ھای تاريخی حفظ کند

  ). ٢٠ص " (ًتاثيری را که او بر پيروانش داشته است در دست داريم
  

شده اند؟ الھيون در باره ادقانه در انجيل ھا گزارش اما ھارناک از کجا می داند که آموزشھای عيسی خيلی درست و ص
فاليدرر، ھمکارھارناک، در کتابش در باره سرآغاز . گزارشھای مربوط به  ديگر آموزشھای آن دوران  مشکوکند

  :مسيحيت می گويد
  
ظر تاريخی قابل حقيقتا مجادله کردن در اين مورد که آيا اين گزارشھا و ديگر موعظه ھا در روايتھای حواريون از ن"

اتکائند يا خير عملی لغو و بيھوده است؛ الزم است که فقط به تمام شرايط الزم برای انتقال دقيق و نکته به نکته، يا حتی 
به عبارت (می بايست بال فاصله توسط يک شنونده ياد داشت  شده باشد : تقريبا درست، چنين موعظه ای فکر کنيم

، و اين  ياد داشتھا بايد به مدت نيم قرن در محافلی از شنوندکان نگھداری شده باشد که )ددقيقتر بايد تندنويسی شده باش
اکثرا يھودی ومشرک بودند و نسبت به آنچه که شنيده بودند يا بی تفاوت بودند يا دشمن، و سرانجام بايد توسط تاريخ 

باشد که چنين چيزھائی چقدر غير ممکن است ھر کسی که پی برده ! نويسان از پراکنده ترين جاھا گرد آوری شده باشد
به گفته ديگر، اين موعظه ھا در روايت : به طور قطع  خواھد دانست که راجع به تمام اين موعظه ھا چظور فکر کند

ًھای پيروان عيسی ھمچنان که در تمام آثار تاريخ نويسان منشآتی ھستند آزاد، که در آنھا مولف فھرمانانش را وا می 
 به ۵٠٠ص " ( شيوه ای صحبت کنند که خودش فکر می کند در آن وضعيت معين ممکنست صحبت کرده باشنددارد به

  ).بعد
  

اما چرا نبايد جنين مالکھائی در مورد موعظه ھای خود مسيح نيز به کار بسته شود؟ موئلفان انجيل ھا از ! درست است
چرا موعظه ھای . ارند که به حواريون نسبت داده شده انداين موعظه ھا فاصله باز ھم بيشتتری نسبت به موعظه ھايی د

که نويسندکان اين گزارشھا می خواسته اند که مسيح آنھا را آن طور عيسی بايد چيزی بيش از سخنرانی ھائی  باشند 
 مثال، ھم .ايراد کند؟  در واقع ما شاھد انواع واقسام تناقض گوئی ھا در موعظه ھائی که به دستمان رسيده است ھستيم

چنين تناقض گوئی ھائی را تنھا با اين واقعيت . موعظه ھای شورشگرانه در دست است و ھم موعظه ھای تسليم طلبانه
می توان توضيح داد که گرايشھائی ضد و نقيض در ميان مسيحيان وجود داشته است و ھر گروھی بنا به نيازھا و 

از يک نمونه می توان پی برد که .  از خود به جا گذاشته استخواسته ھای خود سخنرانيھائی برای مسيح نوشته و
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موعظه  روی کوه در لوقا را با متی، که بعدھا نوشته شده است، . بوده اندانجيليان در کارشان چقدر آزاد و راحت 
مر برای بسياری در زمان متی اين ا. در لوقا ھنوز ھم تمجيد از فقرا و طعن و لعن ثروتمندان را می بينيد. مقايسه کنيد

از مسيحيان  تبديل به مسئله ای حساسيت برانگيز شده است، وانجيل به روايت متی به شيوه ای زشت فقرا را که 
  . متبرکند  تبديل به  فقرای روحی می کند، و لعن و طعن ثروتمندان را به کلی کنار می گذارد

  
 ھمچنان ادامه داشته است و با وجود اين از ما می خواھند ٌاين قبيل دستکاری ھا در مواعظی که قبال نوشته شده بودند

باور کنيم که موعظه ھای که گفته می شود عيسی  نيم قرن پيش از آن که نوشته شوند ايراد کرده است، در انجيل ھا 
ه واضح است که نمی شود کلمات يک سخنرانی را تنھا با نقل دھن به دھن ب. درست و بی کم وکاست گزارش شده اند

ھر کسی که چنين سخنرانيی را پس از گذشت اين ھمه وقت يادداشت می . مدت پنجاه سال درست و بی خدشه نگه داشت
کند با اين کارش نشان می دھد که خود را مجاز می داند ھر چه دلش می خواھد بنويسد، يا اين که آن قدر زود باور 

  . بپذيرداست که ھر چه را که می شنود ھمين طوری و بی کم وکاست
  

گذشته از اين می توان نشان داد که بسياری از گفته ھای مسيح از خود او نيستند بلکه قبال رواج عام داشته اند و دھن به 
  . دھن می گشته اند

  
به زبان * اما فاليدرر نشان می دھد که نيايش کديش. را ساخته شخص مسيح می دانند" نيايش خداوند"برای مثال، 

واال و متبرک باد نام بزرگش در جھانی که او چنان : " به عھد باستان است با اين کلمات خاتمه می يابندآرامی که متعلق
  ."باشد که سلطنتش را در دوران شما و در دوران خاندان اسرائيل برپا کند. که می خواست آفريد

  
ھای مسيح ھيچ چيزی باقی نماند، از اما اگر از موعظه . تقليد است" نيايش خداوند" ھما  نطور که می بينيم، شروع 

سرگذشت  دوران جوانيش ھيچ چيزی باقی نماند، ويقينا از معجزه ھايش چيزی باقی نماند، آن وقت از انجيل ھای 
چھارگانه ديگر چه چيزی باقی می ماند؟ به نظر ھارناک آنچه که باقی می ماند تـاثيری است که بر مريدانش گذاشت و 

انجيل ھا را مريدان مسيح ننوشته اند، آنھا تاثيری را که شخص مسيح بر مريدانش گذاشت بازگو اما . حکايت مصيبتش
حتی شديد ترين تاثير ھم تاييد کننده  . نمی کنند، بلکه روايتی از تاثيرسرگذشت شخص مسيحند بر جامعه مسيحيا ن

ايط برايش موجود باشد، می تواند سرگذشت يک آدم خيالی، در صورتی که شر. حقيقت  تاريخی ھيچ سرگذشتی نيست
ھمه می دانستند که اين کتاب فقط يک . تاثيری عظيم بجا گذاشت* اثر گوته* ورتر. شديدترين تاثير را بر جامعه بگذارد

  .رمان است، با وجود اين پيروان و مريدان بسيار داشت
  

خيالی در صورتی که اعمال و آرائی که به در يھوديت، و دقيقا در قرن ھای بالفاصله پيش و پس از مسيح، شخصيتھای 
اين را، مثال، شخصيت دانيال . آنھا نسبت داده می شد با نيازھا و آرزوھای قلبی يھوديان منطبق بود تاثيری عظيم داشتند

، داريوش و کورش زندگی می کرد، *کتاب دانيال روايت می کند که او در زمان نبو کد نصر: نبی نشانمان می دھد
 قرن ششم پيش از ميالد؛ دانيال بزرکترين معجزه ھا را انجام داد و پيش گوئی ھائی کرد که بعدا به شگفت يعنی در

آخرين پيشگوئيش اين بود که مصائب بسياری گريبانگير يھوديان خواھد شد و نجات دھنده . انگيزترين شکل تحقق يافتند
اما شخصی به اسم . کوه و جاللی نوين رھنمون خواھد شدای آنھا را از اين مصائب نجات خواھد داد و آنھا را به ش

، يعنی ھمزمان .م.پ١۶۵دانيال نبی ھرگز وجود نداشته است؛ و کتابی که سرگذشت او را روايت می کند در حدود سال 
ده ٌ، نوشته شده است، و تعجبی ندارد که تمام پيش گوئی ھائی که اين پيامبر ظاھرا در قرن ششم کر*با قيام مکابيان

است، تا ھمان سال به نحوی خيره کننده درست در آمده باشند، و خواننده خشکه مقدس را متقاعد کنند که آخرين 
سرتاپای اين جريان به نحو گستاخانه ای . پيشگوئی پيامبری اين چنين خطا ناپذير، نيز، بی برو برگرد تحقق خواھد يافت

داشته است؛ اعتقاد به مسيحا، اعتقاد به نجات دھنده ای که خواھد آمد از ٌساختگی است و با وجود اين بزرگترين تاثير را 
به . ھمه بيشتر از اين پيشگوئی بود که تقويت شد و اين  تبديل به الکوئی شد برای پيشگوئی ھای آينده در مورد مسيحا

که پای دست يافتن به ھر صورت، کتاب دانيال  نشان دھنده اين نيز ھست که تقلب در محافل خشکه مقدسان، وقتی 
از ھمين رو، تاثيری که شخص مسيح به جا گذاشته است . ھدفی در ميان بود، تا چه اندازه بی محابا صورت می گرفت

  . به ھيچ وجه ثابت نمی کند که از نظر تاريخی حقيقت داشته است
  

 تاريخی از انجيلھا نگه داشت، باقی بنا براين، تنھا چيزی از آنچه که ھارناک فکر می کرد می توان به عنوان ھسته ای
اما اين نيز از اول تا آخرش چنان پر از معجزه ھای جورواجور است، از رستاخيز گرفته . می ماند مصائب مسيح است

ٌتا معراج، که در اين مورد نيز تقريبا غير  ممکن است بتوان به ھسته تاريخی قابل اعتمادی، از ھر نوعی که باشد، 
  .ٌعتبر بودن داستان اين مصائب بعد ا کند و کاو بيشتری خواھيم کرددرم. دست يافت
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ٌھر چيزی که ظاھرا از معاصران مسيح، مثالاز . وضع مابقی نوشتجات آغاز مسيحيت ھيچ بھتر از اين نيست
ھای حواريونش، به ما رسيده ساختگی از آب در آمده اند، دست کم از اين نظر که  معلوم شده است که محصول زمان 

  .بعد بوده اند
  

و درمورد نامه ھائی که به پولس حواری نسبت داده می شوند، حتی يکی ھم نيست که موثق بودنش مورد مجادله نباشد، 
عريان ترين اين جعليات دومين نامه به تسالونيکيان . و نقد تاريخی نشان داده است که بسياری از آنھا سرتا پا قالبی اند

   خود بزودي  شما از ھوش كه: "  موئلف که نام پولس  را بر خود نھاده است، ھشدار می دھددر اين نامه جعلی،.است
). باب دوم ، آيه دوم." ( گويا از ما باشد  كه اي  از رساله  و نه  از كالم  و نه  از روح  نگرديد، نه  نشويد و مضطرب متزلزل

." نويسم  بدين گونه مي  است  در ھر رساله  عالمت  كه  پولس ن م  دست  به ّتحيت: "ودر پايان جعل کننده اضافه می کند
   .درست ھمين کلمات بودند که جعل کننده را لو دادند). ١٧باب سوم، آيه (
  

به ھر صورت، اين رساله ھا در باره مسيح . تعدادی از ديگر رساله ھای پولس شايد نخستين شواھد ادبی مسيحيت باشند
  .ًويند که مسيح مصلوب و مجددا زنده شدچيزی جز اين به ما نمی گ

  
 که در اين باره که در مورد رستاخيز مسيح  چگونه بايد فکر کنند - دست کم برای خواندگان ما- ضرورتی نخواھد داشت

در يک کالم، به زحمت چيزی در نوشتجات مسيحی باقی مانده است که بتوان آن را حقيقتی خدشه . وارد جزئيات شويم
  .ره مسيح دانستناپذيردر با

  دارد                         ادامه 
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