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  )١٨٩٤(فردريش انگلس: نويسنده

   حميد محوی :برگردان از
  ٢٠١٥ جنوری ٢٥

  تأمالتی در باب تاريخ مسيحيت نخستين

٢ 
II  

، در مجموع دو لمی ما در عرصۀ تاريخ مسيحيت نخستين می باشد، که تا امروز تنھا منبع عالماننقد انجيل در 

نمايندۀ يکی از اين تمايالتی است که در عام ) Tubingue(مکتب توبينگ . گيری کرده استتمايل مضاعف را پي

نه اين مکتب در بررسی نقادا. را نيز می توانيم از پيروان آن بدانيم) D. F. Strauss(وس اترش.ف.دترين مفاھيم آن 

اش خيلی از آن چه در مکاتب خدا شناسی رايج بوده فراتر رفته و بر اين باور است که چھار انجيل موجود، به 

پيکرۀ نوشته ھای شاھدان عينی تعلق نداشته بلکه حاصل باز نويسی ھای مابعدی از نوشته ھائی است که از بين 

يا بر اساس يادداشت کاتب (ا اصل آن مطابقت دارد رفته، و تنھا چھار بخش از نوشته ھای پل مقدس می باشد که ب

  ).به عنوان اصل بازشناسی شده

مکتب توبينگ روايات تاريخی و تمام معجزات و تناقضات را حذف کرده و اين موارد را بی اعتبار اعالم کرد و از 

مين شيوۀ تحقيق روشنگر آن چه باقی مانده بود سعی کرد ھر آن چه را که قابل قبول به نظر می رسد حفظ کند، و ھ

با پيروی از ھمين مکتب و به کار بستن ھمين روش در تحقيقی بود که . وجه مشخصۀ اين مکتب خدا شناسی است

نجات ) در رابطه با تاريخ و منشأ مسيحيت(تا حدود زيادی با تکيه بر آن موارد بسيار زيادی را ) ١(ارنست رنان 

ً قابل ترديد است و شماری از  ی از روايات شمار عالوه بر اين او می خواھد. داد  انجيل عھد جديد را که قويا

 در ھر صورت ھر يک از مواردی را که مکتب توبينگ به عنوان  .روايات شھيدان را به عنوان اصل معرفی کند

  .م شده استتحريف يا واقعه ای که با تاريخ نسبتی نداشت مردود دانسته ، از ديدگاه علمی نيز قاطعانه مردود اعال

اھميت بزرگ او به دليل بررسی قاطعانۀ انجيل و نوشته ھای . منحصر خواھد بود) ٢(تمايل بعدی تنھا به برونو بائر

 رمی است که راه -  و به ھمچنين عناصر يونانی و يونانی  اسکندری- حواريون، و تفکيک عناصر يھودی و يونان

  .را برای جھان شمول ساختن مسيحيت ھموار ساخت

 و داستان حرکت آنھا از فلسطين برای فتح جھان با تکيه به جزم  استان مسيحيت کامالً از يھوديت منشأ می گيردد

از اين پس، بر . انديشی ھا و اخالقياتشان که متوقف به خطوط کلی می باشد، از ديدگاه برونو بائر ناممکن است

ده ھای خدا شناسی می تواند به عبث ادامه يابد و با اساس پژوھش ھای برونو بائر، چنين داستانی تنھا در دانشک
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 ھم گام باشد که به ھر قيمتی شده و حتی به بھای نديده انگاشتن ضروريات علمی، می خواھند برای  روحيۀ افرادی

  .حفظ اعتقادات مذھبی ميان توده ھا اولويت قائل شوند

تحقق يافت، و مکتب فيلون اسکندريه ) ٣(انتيندر تشکل مسيحيت، به عنوان مذھب رسمی به شکلی که توسط کنست

نيز ھر کدام تأثير قابل ) ٥(» استوئيک«  رمی، افالطونی و به طور مشخص-و البته فلسفۀ عامی يونانی) ٤(ی ئ

 دور از طرح جزئيات است، ولی تحقيقات  اين بخش از موضوع. مالحظۀ خود را در اين رابطه بر جا گذاشتند

مسيحيت از : رزی نشان داده و اساس پنداره ای را پايه ريزی کرده است که مبنی بر آن برونو بائر به شکل با

بر نيامده و به جھان يونان و رمی نفوذ نکرده است، بلکه ) جنوب سرزمين اسرائيل(بيرون، يعنی از بيرون يھوديه 

بوده ) رمی و يونانی(دست کم در شکلی که به عنوان مذھب جھان شمول تحول يافت، محصول خاص ھمين جھان 

ً برای تمام آنھائی که عليه پيش داوری ھای ريشه دار قديمی . است ً در اين بررسی، ھمان طور که غالبا طبيعتا

به نيّت اين که تأثيرات . مبارزه می کنند پيش می آيد، برونو بائر نيز از ھدفی که دنبال می کرد فراتر رفت

 و از ديدگاه ادبی   را روی مسيحيتی که تازه تولد يافته بود نشان دھد)Sénèque(و به ويژه سنک ) Philon(فيلون

نشان دھد که نويسندگان انجيل عھد جديد دزدان ادبی چنين فالسفه ای بودند، به ناچار می بايستی به منصۀ ظھور 

دود اعالم می  مذھب جديد را نيم قرن به تأخير می انداخت و نوشته ھای متناقض تاريخ نويسان رمی را مر رسيدن

از ديدگاه برونو بائر، مسيحيت به .  آزادی ھای وخيمی به خود می داد،کرد و عالوه بر اين در خصوص تاريخ رايج

به منصۀ ظھور رسيد، ادبيات و کتاب انجيل عھد جديد نيز ) ٦(شکلی که می شناسيم، در عصر امپراتورھای فالوين

  .باز می گردد) Marc-Aurèle(اورل- مارکو ) Antonin(، آنتونن )٧(به عھد ھادريانوس 

 مسيح و حواريون مرتبط  به اين ترتيب نزد برونو بائر تمام بخش تاريخی که در روايات انجيل عھد جديد به خود

 در مراحل گسترش درونی و  او چنين رواياتی را افسانه پردازی تعبير کرده و آنھا را. می شود، قابل اعتبار نيست

از ديدگاه برونو بائر، نه .  به اشخاص کمابيش تخيلی نسبت می دھد، معنويات بين مجامع اوليهاختالف در زمينۀ

  .و نه اورشليم، بلکه اسکندريه و رم محل زايش مذھب جديد بوده است) منطقۀ شمال اسرائيل(گاليله 

 است، حداکثری را به ما يد زدهئ و ادبيات انجيل عھد جديد مھر تأدر نتيجه، اگر مکتب توبينگ بر بخشی از تاريخ

 می تواند آن را به عنوان موضوعی قابل بررسی و موضوعی که می تواند  عرضه داشته که در عصر حاضر، علم

مورد بحث و جدل قرارگيرد بازشناسی کند، در صورتی که برونو بائر حداکثری را مطرح کرده است که علم می 

با اين وجود باز شناسی حقيقت . حقيقت بين اين دو بينش واقع شده است . تواند در رابطه با آن موضع انتقادی بگيرد

با امکانات امروزی مشکل برانگيز به نظر می رسد، و بی شک کشفيات جديد در رم و شرق و به خصوص در 

  .مصر خيلی گويا تر از ھر بررسی نقادانه خواھد بود

ف چند ماه می توان تاريخ نگارش آن را مشخص نمود،  وجود دارد که با اختال در انجيل عھد جديد تنھا يک کتاب

 نوشته شده است، در نتيجه، کتابی است که به نخستين دوران مسيحيت تعلق ٦٨ اپريل يا جنوری و ٦٧ جونکه بين 

دارد و مفاھيم را با خلوص نيّت و در ساده ترين اشکال و در زبانی بيان می کند که خاص ھمان جامعۀ اوليۀ 

   واقعيت بی شک اين کتاب بھتر از ھر کتاب ديگری که خيلی بعد نوشته شده، می تواند چگونگی.مسيحيت است

است، عالوه بر اين ھمين ) رويدادھای آخر زمانی يوحنا(اين کتاب مکاشفات يوحنا . ی کندئمسيحيت اوليه را بازنما

ی، به روشن ترين و قابل المانرسی ھای  مبھم ترين کتاب انجيل قلمداد می شود، امروز به علت برکتابی که ظاھراً 

 جا می خواھم پيرامون ھمين موضوع به طرح مطالبی چند   و در اين درک ترين بخش انجيل تبديل شده است

  .بپردازم
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. و را احساس کنيمندازيم تا حالت ھيجان آميز نويسنده و محيط اطراف اکتاب بي نگاھی به اين  تنھا کافی است

 پيش از ميالد ١٦٤ بلکه از سال  .ه ما در اختيار داريم تنھا نمونۀ نوعی دوران خود نيستی کئمکاشفات يوحنا 

 پس از ٢٥٠می شناسيم، تا حدود ) در کتاب عھد قديم) (دانيال(يعنی تاريخ نخستين کتاب از اين نوع که به نام دانيل 

 روايت کالسيک ١٥نان بيش از ، ارنست ر)Commodien(اثر کمودين ) Carmen(ميالد، تاريخ تقريبی کارمن 

نام می برد که از تاريخ گذشته بر جا مانده است، البته بی آن که از اقتباس ) آپوکاليپس(از رويدادھای آخر زمانی 

ی بيش ئمن از ارنست رنان نقل قول آوردم زيرا کتاب او خارج از دايرۀ پژوھشگران حرفه . ( ھای بعدی ياد کنيم

  ).از ھمه شناخته شده است

دورانی بود که در رم و يونان و بيشتر از ھمه در آسيای صغير، در سوريه و مصر، مخلوط متنوعی از خرافات 

بسيار ساده لوحانه از تمام مناطق بی ھيچ مانعی رواج داشت و با زاھدان ريائی و شارالتانيسم محلی تکميل می شد، 

جادوگری ھای علوم غيبی از اھميت درجه اّولی معجزه گری، شھودات، پيشگوئی، کيمياگری، کاباال و ديگر 

  .برخوردار بود

اين فضائی بود که مسيحيت اوليه در بطن آن تولد يافت، و چنين محيطی متعلق به طبقه ای از مردم بود که بيش از 

کلی  غيبی مسيحيت در مصر به ھمان شالمانع. ھمه برای دريافت چنين باورھا و تخيالت فرا طبيعی آمادگی داشتند

نشان می دھد، در دومين قرن ميالدی قوياً به ) لنداشھر دانشگاھی جنوب ھ(که پاپيروس ھای نگھداری شده در ليدن 

 رياضی دانان کلده  )٨( تاسيت  بر اساس نوشته ھای. کيمياگری پرداخته و مفاھيم آن را وارد دکترين خود ساختند

به دليل جادوگری از رم رانده شدند، که ھيچ ھنری به جز ) ١٠(و ويتليوس ) ٩(ی و يھودی دو بار در عھد کلود ئ

عالوه بر اين تمام شاھدان آخر .  نداشتند يعنی ھمانی که در بطن شھودات يوحنا نيز مشاھده می کنيم ھنر ھندسه

به طور کلی، اين نوع شھودات آخر زمانی، . زمانی حق گول زدن خواننده ھا را برای خود مجاز می دانستند

ً عموم  توسط فرد ديگری نوشته شده، يعنی نوشتۀ خود نويسندۀ اصلی نيست، حتی بين مدرن ترين ھا، به عنوان  ا

و ) Jude(، يھودا)Baruch(، باروش )١٢(، شھودات آخر زمانی اسدراس)١١(مثال کتاب دانيال، کتاب ھنوش

سيبيل پير زن . نوشته شده است کتاب ھائی که پيشگوئی ھای سيبيل در آن sibyllin(غيره، کتاب ھای سيبيلين

ً پيشگوئی در کار نبوده و در حد )پيشگوئی بوده که در عھد قديم زندگی می کرده است ، بلکه در اين کتاب ھا واقعا

  . نويسندۀ واقعی کامالً شناخته شده بوده است  که مدتھا پيش به وقوع پيوسته و برای وقايعی نوشته شده

کتاب (، نويسندۀ کتاب دانيل )١٣(از ميالد، کمی پيش از مرگ آنتيوخوس چھارم  پيش ١٦٤به اين ترتيب به سال 

 پيش ١١٣٧نابوکودونوزور پادشاه بابل ( از زبان دانيل، که گوئی در زمان حياتش، در عھد بخت النصر) عھد قديم

يعنی (ی می کند ، چنين نوشته است، ظھور و سقوط ايران و مقدونيه و آغاز امپراتوری رم را پيشگوئ)از ميالد

، اين پيشگوئی ساختگی را به ھدف آماده کردن ذھن خوانندگان برای پذيرش نبوغ )گوئی که دانيل پيشگوئی می کند

 پيشگوئی نھائی مطرح کرده اند، برای اين که بگويند که قوم اسرائيل سرانجام بر سختی ھا چيره  پيغمبرانه و

 اگر شھودات يوحنا واقعاً نوشتۀ خود او بوده، در ادبيات   بر اين اساس.خواھند شد و پيروزی نھائی از آن آنان است

حنائی که خودش را به عنوان نويسنده معرفی می کند، در ھر يو. تنھا استثناء به حساب می آمدنوع آخر زمانی 

جمن، اين و به ھفت انصورت بين مسيحيان آسيای صغير فرد خيلی معتبر و قابل احترامی بوده و لحن نامه ھای ا

در نتيجه ممکن است که نويسنده خود يوحنا باشد که البته از ديدگاه تاريخی وجود او کامالً . يد می کندئموضوع را تأ

ً نويسندۀ شھودات آخر زمانی باشد، در اي. روشن نيست ولی با اين حال مقرون به حقيقت است ن ولی اگر او واقعا

با اين . به اين معنا که چنين کتابی معرف مسيحيت واقعی و اوليه است. ديد می کنئصورت خيلی بھتر نظريۀ ما را تأ
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 نامۀ ديگری که به يوحنا نسبت می دھند  در سه به شيوۀ نگارشی که » شھودات يوحنا«وجود ثابت شده است که 

  .نوشته نشده است

ر لباس کشيش بزرگی در نخستين شھودات، مسيح د. شھودات آخر زمان عبارت است از تعدادی صحنۀ وحی آميز

ظاھر می شود و بين ھفت شمع دانی طال که نماد ھفت انجمن مسيحی آسيائی است قدم می زند و نامه ھائی را به 

از ھمان آغاز شکافی بين اين مسيحيت و .  و به نيّت ھفت فرشتۀ اين گروه ھای مسيحی ديکته می گويد يوحنا

تعيين شده بود ) شورای نيقيه(ستانتين از طريق شورای کليسا مسيحيتی که به عنوان مذھب جھان شمول توسط کن

کتاب (در اشعيا. نه تنھا بازشناسی نشده، بلکه ناممکن به نظر می رسد) پسر، پدر، روح القدس(تثليث. ايجاد گرديد

شکلی ، به جای روح القدس يگانه و مابعدی، ما با ھفت روح آسمانی به ٢ ت آي١١سورۀ ) اشعيا در کتاب عھد قديم

مسيح پسر خدا، اولين و آخرين، آلفا و امگا، بوده ولی به . که کشيش ھای يھودی تفسير کرده اند مواجه می شويم

در نتيجه او از خدا برآمده و در » اصل و اساس آفرينش پروردگار است« ھيچ عنوان خدا يا معادل با خدا نيست، او 

 ١٥در فصل .  قرار دارد در باال اشاره کرديم تحت ارادۀ خداتمام اعصار وجود دارد، ولی ھمانند ھفت روحی که 

.  در آسمان سرود موسی خدمتگذار خدا و سرود گوسپند را می خوانندءشھدا«، )در کتاب شھودات يوحنا (٣شمارۀ 

فصل (گشت ، ولی به زندگی باز)٨ شمارۀ ١١فصل (مسيح در اورشليم به صليب کشيده شد . برای بزرگداشت خدا

ن تمام مردمان در تمام زبان ھای جھان اندی است که با خون خود گناھان جھان و مؤمنپاو گوس) ٨ و ٥رۀ ، شما١

ی است که به مسيحيت اجازه داد تا به عنوان مذھبی جھان و اين ھمان مفھوم بنيادي» . کردرا نزد خداوند بازخريد

 آميز انسان بوده و با اعطای قربانی آمرزيده مفھومی که حاکی از خشم خدايان عليه عمل گناه. شمول گسترش يابد

، در تمام مذاھب سامی و اروپائی به يکسان وجود داشته و )اصطالح راز آميز بر اساس يادداشت کاتب( می شود

) به عاريت گرفته شده) ٤(که از مکتب فيلون (ھمين عنصر مشترک در نخستين مفھوم بنيادی و انقالبی مسيحيت 

نی شھادت طلبی يک ميانجيگر برای آمرزيدن تمام گناھان تمام بشريت در تمام قرون و اعصار مشاھده می شود، يع

به اين تربيت ضرورت ھر گونه قربانی در آينده ملغا گرديد و در عين حال به حذف شماری . ن وفادارابرای مؤمن

 با اعتقادات متفاوت را مخدوش در نتيجه از بين بردن رسومی که تجارت با مردمان ديگر. از رسوم مذھبی انجاميد

با اين وجود، رسوم مرتبط به قربانی . و يا ممنوع می ساخت يکی از شرايط ضروری برای مذھب جھان شمول بود

آن را در ) پاگانيسم( عالوه بر حفظ رسوم بت پرستی  بود که کاتوليسيسمبه اندازه ای در فرھنگ مردم ريشه دوانده 

 عکس، در کتاب مقدس ھيچ نشانی از گناه هولی ب. اشکال نمادينه در مراسم کليسائی منطبق ساخت و باز سازی کرد

  .اوليه مشاھده نمی شود

 مرتبط می باشد، در اين نکته نھفته است آن چه به وجه مشخصۀ اين نامه ھای پيغمبرانه و به ھمين ترتيب تمام کتاب

 را به شکل ديگری مگر به عنوان  که ھرگز و در ھيچ کجا به فکر نويسنده خطور نمی کند که خود و ھم مسلکانش

آنھا خود را يھودی می «: را به باد انتقاد می گيرد ) ١٥(و فيالدلفی ) ١٤(او متعصبين ازمير. يھودی معرفی کند

آنھا از «: بودند می گويد ) ١٦(و به آنھائی که در پرگامون » نيستند و به کنيسۀ ابليس تعلق دارندنامند ولی يھودی 

پی روی می کنند که فرزندان اسرائيل را سرزنش کرده و خوردن چيزھائی را که برای بت ھا ) ١٧(دکترين باالم 

  ».قربانی می کردند و زنا کردن را تشويق می کرد

ا با مسيحيان آگاه سر و کار نداريم، بلکه با افرادی سروکار داريم که خود را يھودی معرفی در نتيجه در اين جا م

.  بوده و به ھمين علت نيز تنھا مسيحيت حقيقی است می کنند، که بی گمان مرحلۀ تازه ای از گسترش يھوديان قديمی

 و تنھا   از ھر قبيله١٢٠٠٠ی،  يھود١٤٤٠٠٠به ھمين علت، ھنگام ظھور قديسين در بارگاه پروردگار، نخست 
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 ميالدی ٦٩نويسنده در سال . بعداً خيل بی شمار بت پرستانی که به يھوديت نوين گرويده اند حضور پيدا می کنند

ً به يکی از انقالبی ترين  ترديدی نداشته است که مرحلۀ کامالً نوينی از تحول مذھبی را نمايندگی می کند که متعاقبا

  .شريت تبديل می شودعناصر تاريخ روح ب

 مسيحيتی که ھنوز از موقعيت خود بی خبر و ناخودآگاه به نظر می رسد در اين دوران  به اين ترتيب می بينيم

نه . ھزاران کيلومتر از مذھب جھان شمول به دور بوده و به دليل جزم انديشی شورای نيقيه متوقف گرديده است

 عکس اين احساس وجود دارد که عليه تمام جھان در هنمی کند، ولی بديگر تالقی  جزم انديشی و نه اخالق با يک

حال مبارزه ھستند و پيروز خواھند شد، يعنی مبارزه جوئی سر سختانه و اطمينان به پيروزی که نزد مسيحيان 

ست ھا امروز ديگر به ھيچ عنوان مشاھده نمی شود و چنين تمايالتی را تنھا در قطب ديگر جامعه يعنی نزد سوسيالي

  . مشاھده کنيم می توانيم

. در واقع، مبارزه عليه قدرت حاکم، و مبارزۀ بين نوآوران، نقطۀ مشترک مسيحيت اوليه و سوسياليست بوده است

اين دو جنبش عظيم از رھبران و پيغمبران تشکيل نشده، گرچه ھيچ يک از وجود پيغمبران و رھبران کم نمی 

ً مغشوش و ئو ھر جنبش توده . ی تشکيل می دھدئجنبش توده آورند، ولی پايه و اساس آنھا را  ی در آغاز ضرورتا

ی در آغاز در تضاد غوطه می ئ و اغتشاش اوليه به اين علت است که ھر جريان فکری توده  به ھم ريخته بوده

ً  خورد و در فقدان صراحت و يک پارچگی تحول می يابد  به نقشی  و عالوه بر اين، علت به ھم ريختگی ھا مشخصا

  .باز می گردد که پيغمبران در آغاز به عھده داشته اند

چنين اغتشاشی غالباً خود را در به وجود آوردن اشکال گوناگون فرقه ھای مذھبی نشان می دھد، و اين گروه ھا با 

ش آغاز پيداي .ھمان سرسختی به مصاف يک ديگر می روند که با دشمنان مشترکشان در خارج از دواير مسيحيت

مسيحيت با آغاز جنبش سوسياليستی قابل تشبيه است زيرا ھر چند برای آنھائی که با خلوص نيّت شعار اتحاد می 

  . ناگوار به نظر می رسيد، ولی عمالً اتحاد آنھا ممکن نبود دادند

ی کمونيستی جريان ھا. آيا به عنوان مثال انترناسيول براساس تفکری جزمی و يگانه تشکل يافته بود؟ به ھيچ وجه 

 با نظريات متفاوت شکل گرفته بود، کمونيست ھای مکتب ويتلينگ ١٨٤٨بر اساس سنت فرانسۀ پيش از 

  Weitlingو گروه ھای ديگری که به جريان پرودن ، )Proudhon (اکثريت را تشکيل می  جيمکه در فرانسه و بل 

 آنارشيست ھای طرفدار باکونين که در مرحلۀ ، و سرانجامالمان، حزب کارگر )Blanquiste(دادند، بالنکيست ھا 

  . جريان ھائی که نام برديم تنھا معرف گروه ھای اصلی بودند البته اين. خاصی سردمدار شده بودند

 از آنارشيست ھا و دستيابی به حداقل توافقات در  ی قطعی و عمومیئيانگذاری انترناسيونال، برای جدااز تاريخ بن

چنين وضعيتی را بايد در چشم . دی در کلی ترين وجوه آن يک ربع قرن به طول انجاميدمورد ديدگاه ھای اقتصا

ی ئانداز امکانات اطالعاتی، راه آھن، تلگراف، شھرھای صنعتی غول پيکر، روزنامه و گردھم آئی ھای توده 

  .سازمان يافته در نظر بگيريم

ً می ب   در مذاکراتايستی وسيله ای باشد برای ھدايت ھمين انشعابات و فرقه ھای متعدد، انشعابی که مشخصا

که به قطع يقين قديمی ترين ) شھودات يوحنا(پيش از اين در بررسی اين کتاب . راستای تحقق اتحاد مابعدی مسيحيان

 با ھمان سر سختی که عليه دنيای گناه کاران و کافران پرخاشگری می  کتاب مسيحيت است مشاھده کرديم، نويسنده

  .نين انشعباتی نيز حمله می بردکند، به چ

 ھستند که خود را Pergame و در پرگامون Ephèseمستقر در افسس ) ١٨(پيش از ھمه فرقۀ نيکالئيت ھای 

 تعلق دارند که در ازمير و فيالدلفی از دکترين پيغمبران دروغين ھمانند باالم  يھودی می دانند ولی به کنيسۀ شيطان
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Balaamدر شھودات يوحنا، به .  پيروی می کنند، آنھائی که در افسس داعيۀ پيغمبری دارند در پرگامون و دکترين

دربارۀ اين فرقه ھا مطلب مشخصی در . ياد شده است) ١٩(عنوان مثال، از پيروان پيغمبران دروغين به نام جزابل

  . می خوردند و زنا می کردنداختيار نداريم، تنھا می دانيم که جانشينان و پيروان باالم و جزابل گوشت قربانی حرام

معرفی کرده اند، و اين طور به نظر می رسد ) Saint Paul(اين پنج فرقه را به عنوان مسيحيان طرفدار پل مقدس 

در اين باره دليل و برھان .  فصول کتاب عليه پل، مبلغ مذھبی دروغين، باالم و نيکال نوشته شده است که تمام اين

 در پاريس ١٨٦٩ که به تاريخ  نوشتۀ ارنست رنان» پل مقدس« اعتبار نيست در کتاب  ھم دارای ھائی که چندان

تمام اين تحليل ھا نامه ھای رسوالن را از .  مطرح گرديده است٣٧٠ تا ٣٦٧، ٣٠٥، ٣٠٣منتشر شده، در صفحات 

امه ھائی که نامه به انضمام ن)  انجيل عھد جديد است که يکی از فصول(توضيح می دھد » اعمال رسوالن « طريق 

 سال بعد از انقالب نوشته شده که مطالب مرتبط به ٦٠ھای پل ناميده می شود، اين نوشته ھا در انتشار فعلی آن 

به  روشن می سازد اين است که را له أولی آنچه که مس. وئی انباشته استانقالب خيلی قابل ترديد بوده و از تناقض گ

دو فرقه برای شھر افسس نام می برد  ی تنھا يک فرقه پنج نام مختلف بنويسد، ذھن نويسنده خطور نمی کند که برا

، و آنھا را کامالً به )باالميت ھا و نيکالئيت ھا(و دو فرقۀ ديگر برای پرگامون ) نيکالئيت ھا. رسول دروغين (

نھا را نفی کند، که امروز  عناصر مشترک آ با اين وجود، نمی بينيم که نويسنده. عنوان دو فرقۀ مختلف تلقی می کند

  .ھای پل می شناسيمبه نام فرقه 

در دو بخش از اشاراتی که به خصوصيات اين فرقه ھا مربوط می شود، اتھامات محدود است به مصرف گوشت 

و زنا، يعنی دو موضوعی که بھانۀ دائمی منازعات يھوديان و يھوديان مسيحی با بت پرستانی بود که ) حرام(قربانی 

گوشتی که از قربانگاه بت پرستان عرضه می شد نه تنھا در جشن ھا به مصرف می . به دين گرويده بودندتازه 

رسيد يعنی در مراسمی که امتناع از خوردن آن می توانست بی نزاکتی تلقی شود و حتی خطرناک باشد، بلکه در 

زنا از ديدگاه يھوديان . ممکن نبودبازار عمومی نيز به فروش می رسيد و تشخيص آن از گوشت ذبح شده و حالل 

ج ھای خارج از دايرۀ قبيله و با غير يھوديان و بت پرستان را نيز ا تجارت جنسی اتالق می شد بلکه ازدو نه تنھا به

، ١٥فصل (در انجيل عھد جديد مطرح گرديده است » اعمال رسوالن«  در کتاب  در بر می گرفت، اين موضوع

  ).٢٩ و ٢٠شمارۀ 

در فصل .  نگرش خاص به خودش را دارد نا نسبت به طرز تلقی تجارت جنسی مجاز نزد يھوديان ارتدکسولی يوح

آنھا به زنان ملوث نشده اند، و باکره «:  يھودی آسمانی می گويد ١٤٤٠٠٠در مورد ) شھودات (٤ شمارۀ ١٥

با اين وصف چنين نگرشی در . به اين ترتيب در آسمانی که يوحنا ترسيم می کند زن وجود ندارد). ٢٠(» .ھستند

  . در ديگر نوشته ھای مسيحيت اوليه نيز مشاھده می کنيم خصوص گناه آميز انگاردن تجارت جنسی را به طور کلی

عالوه براين، او رم را فاحشه خانۀ بزرگی می نامد که پادشاھان زمين با آن زنا کرده و با شراب فاحشگی اش 

برخی قطعات . د، و زنا فروشان نيز ثروتمند گشته و در تجمل زندگی می کنندساکنين زمين را سر مست ساخته ان

 در تمام دوران ھای گذار وجود داشته و پيوسته  در انجيل عھد جديد به روشنی حاکی از پديدۀ ھمسانی است که

د، در کنار آن به ھمراه با اغتشاشات عميق بوده، به اين معنا که در عين حال که قوانين تازه موانعی ايجاد می کن

در نخستين قرون مسيحيت، در مجاورت رياضت کشی .  سنت تجارت زنا نيز ادامه می يابد بھانه ھای گوناگون

ً تمايالتی برای آزادی روابط بين زنان و مردان مسيحی ديده می شود ھمين . ھائی که جسم را نفی می کند، غالبا

  . داد برای جنبش سوسياليستی مدرن روی موضوع کمابيش
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  :يادداشت ھای اين قسمت 

١(  Joseph Ernest Renan  

او بخش مھمی از .  نويسنده، فيلسوف، تاريخ شناس فرانسوی١٨٩٢بر و اکت٢ – ١٨٢٣ بروری ف٢٨. ارنست رنان

زندگی « در ھفت جلد، و ١٨٨١- ١٨٦٣» تاريخ منشأ مسيحيت«زندگی اش را صرف تحقيق در زمينۀ مذھب کرد، 

   از جمله آثار او می باشد١٨٦٣در سال » مسيح

٢ (Bruno Bauer  

  .او شاگرد ھگل نيز بوده است. یالمان خدا شناس، فيلسوف و تاريخ شناس ١٨٨٢ – ١٨٠٩مبر  سپت٦. برونو بائر

٣ (Constantin  

   ناميده  به عنوان سی و چھارمين امپراتور رم٣٠٦ در منطقه ای از سيبری به دنيا می آيد و در ٢٧٢ بروری ف٢٧

  .او يکی از شخصيت ھای برجستۀ قرن چھارم ميالدی است. می شود

٤ (Philon d'Alexandrie  

 بعد از ميالد مسيح چشم از جھان فرو بست، او فيلسوف ٤٠ در اسکندريه به دنيا آمد و   پيش از ميالد مسيح٢٠

  يھودی بود

٥ (stoïque )stoïcisme(  

 پيش از ميالد مسيح بنيانگذاری ٣٠١در ) اھل سيتيوم(توسط زنون استوئيسيسم، مکتب فلسفی در يونان باستان که 

اين فلسفه تأمالت درونی را در ھماھنگی با طبيعت و خرد تشويق می کند و ھدف آن پارسائی و خوشبختی . شد

  .است، و در طول تاريخ تحوالت متنوعی به خود ديده است

٦ (Flaviens  

 ميالدی بر امپراتوری رم فرمانروائی می ٩٦ تا ٦٩بودند که بين سال فالوين ھا سلسله ای از امپراتورھای رمی 

فالوين ھا طی نخستين جنگ داخلی از آغاز فرمانروائی آگوستوس که به سال چھار امپراتور شھرت دارد، . کردند

  )٩٦-٨١، دوميسين٨١-٧٩، تيتوس ٧٩-٦٩وسپاسين ( به قدرت رسيدند ٦٩به سال 

٧ (Hadrian )Hadrianus(  

او فردی بشر دوست و فيلسوف و شاعر و اديب و صلح دوست .  به مقام امپراتوری رسيد١١٧ سال  ريانوس بهھاد

  بود

٨ (Tacite    )Publius Cornelius Tacitus(  

   ميالدی١٢٠-٥٥تاريخ نويس رمی 

٩ (Claude  

   ميالدی٥٤- ٤١امپراتور رم به سال 

١٠ (Vitellius  

ً ٦٩ر مب دس٢٢ تا ٦٩ جنوری ٢امپراتور رم    ی کردئ ماه فرمانروا٨  مجموعا

١١ (Hénoch  

.  و کتاب ھنوش بخشی از تورات است که توسط کليسای اتيوپی ارتدکس باز شناسی شده ھنوش پدر پدر بزرگ نوح

 از کتاب عھد قديم حذف کرده ٣٦٤ آن را به رسميت نمی شناسند و رسماً در سال  ولی يھوديان و برخی از کليساھا

  .اند
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١٢ (Esdras  

 آوارۀ يھوديه را از بابل به اورشليم ھدايت کرد، و جامعۀ ٥٠٠٠ پيش از ميالد ٤٥٩کشيش يھودی که به سال 

  .يھودی را بر اساس تورات و تکيه بر قوانين متشکل ساخت

١٣ (d'Antiochus Épiphane  

ت الکساندر در آسيا ه ای بودند که بر فتوحالسلوکيان سلس.  پيش از ميالد١٦٤-٢١٥آنتيوخوس پادشاه سلوکی 

  .حکومت می کردند

١٤ (Smyrneازمير  

ازمير، بندر و شھر قديمی در ترکيه و در سواحل دريای اژه واقع گرديده و در سه ھزار سال پيش از ميالد مسيح 

  .بنيانگذاری شده است

١٥ (Philadelphie  

  يکی از شھرھای قديمی ليديه در غرب آسيای صغير

١٦ (Pergame  

  تری آناتولی و يکی از شھرھای يونان باستان بوددر شمال باخ

١٧ (Balaamيکی از پيغمبران دروغين   

  بلعم بن باعوراء: به عربی 

١٨ (Nicolaïte  

 ھای تنخستين بار در آي. تکرار شده است)  آپوکاليپس–کتاب آخر زمان (اين اصطالح دو بار در شھودات يوحنا 

ھمانطور که من از نيکالئيت ھا تنفر « ) : ونانی در آسيای صغيرشھر ي( خطاب به کليسای افسس ٦ ت آي٢فصل 

 ٢دومين بار در نامه به کليسای پرگامون مطرح می شود، در فصل . » رويگردان شو  اين گروه دارم، تو نيز از

 در ولی من با تو مخالف ھستم زيرا تو با افرادی ھستی که از دکترين باالم پيروی می کنند که«: ١٥- ١٤ ھای تآي

بالک موعظه می کند و سنگ پيش پای فرزندان اسرائيل می اندازد و آنھا را به خوردن گوشت قربانی شده برای 

به ھمين ترتيب خود تو نيز با افرادی ھستی که از دکترين نيکالئيت ھا . بت ھا و ارتکاب به زنا تشويق می کند

چنين که مشاھده » .ير زبانم با تو مبارزه خواھم کردبه خودت بيا، در غير اين صورت من با شمش. پيروی می کنند

ی را نقض می کرده و خوردن گوشت قربانی، خون و زنا را ئ نيکالئيت ھا قوانين شورای کليسامی کنيم، خط مشی

احتماالً به شيطان اعتقاد داشتند و او را می پرستيدند و از ھمين رو لحن پرخاشگری ھای . ممنوع نمی دانسته است

  . قابل درک می گردديوحنا

١٩ (Jézabel  

در انجيل عھد . در انجيل عھد قديم در کتاب پادشاھان، نام ملکۀ اسرائيلی بوده) و شايد ريشۀ نام ايزابل باشد(جزابل 

   در آسيای صغير است جديد نام يک پيغمبر مؤنث دروغين

 گناھان اين دنيا آلوده نکرده اند، بلکه زيرا خود را به... نفر ١٢٤٠٠٠«: در انجيل به زبان فارسی می گويد ) ٢٠

  »...مثل باکره ھستند

 ادامه دارد


