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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  )١٨٩٤(فردريش انگلس: نويسنده
   حميد محوی :برگردان از

  ٢٠١٥ جنوری ٢٩
  

  تأمالتی در باب تاريخ مسيحيت نخستين

٣  
   

III  

 و به  برای مضمون واقعی مراسالت يوحنا به ھفت جامعۀ مسيحی آسيای صغيرنامه ھای رسوالن تنھا مقدمه ای 

در .  است که بعداً مسيحيت از آن جا سر بر آورد٦٩تبع آنھا خطاب به تمام يھودی گری ھای اصالح شده در سال 

ی ترين وارد خصوص اين جا ما با طرح اين پرسش که عضو گيری از بين چه نوع افرادی انجام می گرفته است، 

  .معبد مسيحيت می شويم

  

  مسيحيت اوليه از بين چه کسانی عضو گيری می کرد ؟

 درمانده و فقير بودند، يعنی ھمان عناصری که برای  به ويژه از بين کسانی که به طبقۀ پائين جامعه تعلق داشتند و

ند، و افراد متنوعی که غالباً با در شھرھا، مسيحيت از افراد آزادی که ورشکسته شده بود. ھر انقالبی مناسب ھستند

 و به ھمين ترتيب در روستاھا نيز  ولگردھای اروپائی در سواحل مستعمرات و چين و برده ھا قابل مقايسه ھستند

برای چنين افرادی . دھقانان کم در آمد که بيش از پيش زير بار قرض فرو رفته بودند از داوطلبان مذھب جديد بودند

برای ھمه بھشت از دست رفته . ر مختلف اجتماعی بودند ھيچ راه رھائی مشترکی وجود نداشتکه از مناطق و اقشا

 در آن   برای فرد درمانده ای که شھر و تمام کشوری که اجداد او به عنوان شھروندان آزاد به گذشته تعلق داشت،

يان رسيده و در بردگی به سر می زندگی می کردند، برای فرد زندانی و اسير جنگی که دوران آزادی برای او به پا

  .م تحت فرمان خود گرفته بودو را دست آھنين ر تمام اين اقشار پائين جامعه... برد، برای دھقان خرده پا 

مھمترين تجمعات اجتماعی که دوران باستان قادر به ايجاد آن بود قبيله و کنفدراسيون قبيله ھای ھمخويش بود، 

اس ھم خونی تشکل يافته بود، نزد يونانی ھا، بنيانگذاران شھرھا و يونانيانی که جنوب تجمعاتی که نزد بربرھا بر اس

ه جزيرۀ در در شبفيليپ و الکسان. از چند قبيله تشکيل شده بود) دولت شھر(ايتاليا را اشغال کرده بودند، در پليس 
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تشکل ملت ھا تنھا پس از . نجاميدانی نيد به ايجاد و تشکل ملت يونيونان اتحاد سياسی ايجاد کردند، ولی با اين وجو

م يک بار برای ھميشه به تمام تجمعات کوچک پايان وامپراتوری ر. م ممکن گرديدوفروپاشی امپراتوری جھانی ر

عالوه بر . م، دستگاه وصول ماليات، سازمان درونی آنھا را کامالً تجزيه کردوداد، نيروی نظامی، دستگاه حقوقی ر

و گنجينه  خت و سازھای درونی جوامع قديمی، غارتگری ھای مقامات نظامی و مدنی افزوده شدفنای استقالل و سا

  .ھايشان را به تاراج بردند، تا بعداً دوباره به آنھا قرض بدھند، تا باز ھم دوباره از نو ذخيرۀ آنھا را غارت کنند

قانان را تحت فشار می گذاشت و به دليل سنگينی ماليات ھا و نياز به پول که نتيجۀ مستقيم چنين وضعيتی بود دھ

ثروتمندان ثروتمند تر و فقيران فقير تر  فقدان توازن در تقسيم ثروت شکاف عميقی در جامعه ايجاد کرده و پيوسته 

تی از سوی خرده قبيله ھای منزوی يا شھرھا در م و روشن است که تحت چنين شرايطی ھر گونه مقاو می شدند

 برای نجات اين مردمان درمانده و فقير  با اين وصف چه راه حلی.  به نا اميدی منتھی می شدمومقابل قدرت عظيم ر

 حتی متضاد می توانست وجود داشته باشد؟ بايد راه حلی   تحت ستم در گروه ھای گوناگون با منافع متفاوت و يا و

  . آنھا را در بر گيردپيدا می کردند و اين راه حل می بايستی در حد انقالبی عظيم باشد که تمام

 زمانه، تنھا مذھب بود که می توانست چنين  ھایتو با توجه به واقعي. در روی زميناين راه حل پيدا شد، ولی نه 

در نتيجه جھانی تازه درھای خود را به روی درماندگان و بردگان و خالصه دوزخيان . راه حلی را عرضه کند

 جسمی به تدريج به يکی از باورداشت ھای رايج و عمومی در جھان تداوم زندگی روح پس از مرگ. زمين گشود

عالوه بر اين در ھمه جا باور به عذاب و پاداش برای مردگان در آن جھان بر اساس اعمالی . م باستان تبديل شدور

در مورد در حقيقت . که در زمان حيات انجام داده اند، در ھمه جا بيش از پيش جزئی از اعتقادات عمومی شده بود

پاداش کمی شبيه صدای طبل تو خالی بود، زيرا جھان قديم به دليل طبيعت مادی گرايش برای زندگی واقعی کمتر 

بی مرگی و زندگی جاويد به طريق اولی نزد يونانيان به عنوان . از زندگی در سرزمين ارواح ارزش قائل نبود

  .مصيبت تلقی می شد

ھان ديگر به جد گرفته شد و آسمان و جھنمی ترسيم گرديد که دريای اشک و با ظھور مسيحيت عذاب و پاداش در ج 

در واقع می بايستی اميد به پاداش در آن . محنت بينوايان و درماندگان روزگار را به بھشت ابدی ھدايت می کرد

وين و سوی مرگ وجود می داشت تا امتناع از جھان مادی و رياضت کشی را به اصل بنيادی در اخالق مذھب ن

با اين وجود دروازه ھای بھشت آسمانی . جھانشمول تبديل نموده و توده ھای تحت ستم را در پی آن روانه می ساخت

فوراً به روی مؤمنين گشوده نشد و خواھيم ديد که فتح سرزمين موعود که اورشليم مقدس پايتخت آن است تنھا پس 

 نخستين مسيحيان اين جنگ  بر اين اساس، در ذھنيت. از نبردھای سخت عليه نيروھای جھنمی ممکن خواھد شد

  .عظيم می بايستی خيلی زود به وقوع پيوندد

 کتاب خود را به عنوان شھوداتی در باب آن چه به زودی به وقوع خواھد پيوست   يوحنا ٣ تاز ھمان آغاز، در آي

 و به اين کالم رسوالنه گوش فرا خوشبخت آن کسی است که اين کتاب را می خواند«: معرفی می کند و می گويد 

. »به زودی خواھم آمد«مسيحی فيالدلفی نويد می دھد که مسيح به جامعۀ » می دھد، زيرا روز موعود نزديک است

آن چه را که به زودی روی خواھد داد به يوحنا «و در پايان فصل، فرشته ای بر يوحنا نازل می شود و می گويد که 

ھيچ يک از سخنان رسوالنۀ اين کتاب را پنھان نکن، زيرا روز «:  سفارش می کند که و به او» .نشان داده است

سپس خواھيم ديد . » .به زودی خواھم آمد«:  می گويد ٢٠ و ١٢ ھای تو خود مسيح در آي» .موعود نزديک است

  .که اين به زودی که انتظارش را می کشيدند تا چه اندازه زود به وقوع پيوست
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ر زمانی که يوحنا در چشم انداز ما به نمايش می گذارد، در اغلب موارد مشخصاً از الگوھای قديمی ديدگاه ھای آخ

  .به عاريت گرفته شده است

بخشی از انبيای کالسيک در کتاب عھد قديم، و به خصوص از کتاب حزقيال نبی، و بخشی از ديدگاه ھای آخر 

که به ) (Hénoch(» ھنوش«س کرده اند و به خصوص کتاب زمانی يھوديان بعدی که از روی الگوی دانيال اقتبا

  .و در ھمان دوران نوشته شده است) پدر پدر بزرگ نوح نسبت داده می شود

منتقدان کتاب شھودات يوحنا را به دقت مورد بررسی قرار داده و در تمام جزئيات نشان داده اند که ھر يک از 

 بی ايمان وارد می گردد و خالصه مجموع ساخت مايه ھای تصاوير و ھر مصيبت و ھر جراحتی که به بشريت

 را که ترسيم  کتاب از کجا برداشت شده است که نه تنھا حاکی از فقر روحی او بوده بلکه نشان می دھد که شھوداتی

  .کرده عمال زندگی نکرده و از تخيالت خود او بر نيامده است

يوحنا خدا را می بيند که بر تخت بارگاه الھی اش .  خواھيم کرددر اين جا مختصراً به برخی از اين شھودات اشاره

، که دوباره زنده )مسيح(نشسته و کتابی را که با ھفت مھرۀ بسته شده در دست دارد، در جلوی او گوسپند سر بريده 

ادامه می گشودن مھرۀ موم با عالئم و معجزات تھديد آميزی . می شود و سزاوار می بيند که مھرۀ موم را باز کند

:  يوحنا در زير بارگاه الھی ارواح شھيدان را می بيند که به خاطر کالم خدا کشته شده بودند  در پنجمين مھره،. يابد

و با صدای بلند فرياد می زدند و می گفتند، ای خدای بزرگ تا کی قضاوت نمی کنی و انتقام خون ما را از آنھائی «

 اين لحظه، به ھريک از آنھا لباس سفيدی داده می شود و آنھا دعوت می در» که ساکنان زمين ھستند نمی گيری؟

مذھب «در اين جا ھيچ اثری از آثار .  در راه ھستند و بايد ميرانده شوند شود که کمی شکيبا باشند، شھيدان ديگری

نند ببخشيد و آنھائی که از شما نفرت دارند را دوست داشته باشيد و آنھائی که شما را نفرين می ک«يا » عشق

، و امثال اين ھا نيست، بلکه به روشنی می بينيم که برای انتقام و انتقام عادالنه و مقدس از دشمنان »بيامرزيد

  .مسيحيان تبليغ می کنند

ھر اندازه بحران نزديک می شود، به ھمان . و بايد دانست که در سر تا سر کتاب انباشته از اين نوع مطالب است

 جراحت و خشم می بارد و ھر اندازه يوحنا به شادی اعالم می دارد که بيشتر افراد اظھار ندامت اندازه از آسمان

نمی کنند و از گناھانشان روی بر نمی گردانند و در نتيجه مجازات خواھند شد و مسيح با ترکۀ آھنی خشم الھی را 

  .می کنندبر آنھا وارد خواھد ساخت، ولی با اين وجود کافران سر سختانه مقاومت 

در . اين احساس طبيعی در جنگ است که افراد خارج از ھر گونه رياکاری ابراز می کنند، و در جنگ می جنگند

 به صدا در می  راگشايش ھفتمين مھره ھفت فرشته با شيپور ظاھر می شوند و ھر بار که يکی از آنھا شيپورش

  .آورد، مصيبت ھای تازه ای نازل می آيد

ر به صدا در می آيد، ھفت فرشتۀ جديد وارد صحنه می شوند که ھفت بطری انباشته از خشم خدا وقتی ھفتمين شيپو

ً تکرار مالل آور مصائبی است که پيش از  را روی زمين می ريزند، و دوباره از آسمان مصيبت می بارد که غالبا

  .اين نيز چندين بار به ھمين شکل نازل شده بوده

 روی چندين رودخانه جلوس کرد و از  گ با لباس شکوھمند ارغوانی و پر جاللسپس زن آمد، بابل، فاحشۀ بزر

بابل شھر بزرگی است که بر چندين پادشاه روی زمين فرمان می . خون قديسين و خون شھدای مسيح سرمست شد

شاه ھفت سر ھفت کوه ھستند و در عين حال ھفت پاد. راند و روی جانوری می نشيند که ھفت سر و ده شاخ داشت

از اين پادشاھان پنج تن مردند، يکی زنده است، ھفتمين پادشاه خواھد آمد، و پس از او . را باز نمائی می کنند

  .ھشتمين پادشاه از آن پنج نفر اول بيرون می آيد که تا حد مرگ مجروح بوده ولی شفا يافته است
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حد مرگ عذاب داده و  يم، و مؤمنين را تا  ماه روی زمين حکومت خواھد کرد، يعنی سه سال و ن٤٢ھشتمين پادشاه 

سپس جنگ بزرگی بر پا خواھد شد و با ويران شدن فاحشۀ بزرگ يعنی بابل و . کافران را به پيروزی خواھد رساند

 گرفته خواھد شد، شيطان نيز به جھنم دره محکوم ءتمام طرفدارانش يعنی اکثريت آدميان انتقام خون قديسين و شھدا

جا ھزار سال به زنجير کشيده می شود، در اين مدت مسيح و شھدائی که به زندگی بازگشته اند گشته و در آن 

در پايان ھزار سال، شيطان از بند رھا می شود و طی نبرد اشباح برای ھميشه شکست می . حکومت می کنند

توجه داشته ( می شوند يک بار ديگر باقی ماندۀ مردگان به زندگی باز گشته و در بارگاه پروردگار حاضر. خورد

و مؤمنين به آسمانی نوين و زمينی نوين و اورشليمی نوين و به ) باشيد که در برابر مسيح نيست که حاضر می شوند

  .زندگی ابدی راه می يابند

ً يھودی متعلق به دوران ماقبل مسيحی بنا شده، بينش يھودی  به ھمان اندازه که تمام ساختار متن با عناصر مشخصا

از زمانی که اوضاع قوم يھود رو به نابسامانی گذاشت و تحت سيطرۀ آشور و بابل و . کامالً عرضه شده استنيز 

حتی سلوکيان در آمدند، يعنی از اشعيای نبی تا دانيال نبی، پيغام ھای رسوالنه نيز برای روز موعود و نجات آغاز 

تۀ نگھبان قوم يھود خبر می دھد که آنھا را از فالکت  دانيال از فرود ميکائيل، فرش٣، ١ ھای ت، آي١٢در فصل . شد

و « ، و به نوعی از مکافات آخرين می گويد، »بسياری از مردگان به زندگی باز خواھند گشت«نجات خواھد داد، 

آنانی که در ايمان پايدار ماندند و شمار بسياری که به عدالت سپرده شدند ھمچون ستارگان خواھند درخشيد، برای 

  .نزد مسيحيان تنھا روی فوريت حکومت مسيح و بازگشت شھيدان به زندگی تأکيد می شود. »ه و تا ابدھميش

ً اوالدالمانتعبير اين پيغام رسوالنه را ما مديون منتقدين  و فرديناند بناری ) Lücke(، الک )Ewald(ی و خصوصا

)Ferdinand Benary (با حوادث تاريخی زمان مورد بررسی ھستيم، و بيشتر از اين جھت که آن را در ارتباط 

  .قرار داده اند

. ی با تکيه به پژوھش ھای ارنست رنان در حوزه ھای ديگری خارج از حوزه ھای مذھبی نفوذ می کندالماننقد 

 فاحشۀ –دربارۀ جانوری که اين شھر . فاحشۀ بزرگ، بابل، ھمانطور که ديديم به مفھوم شھری با ھفت تپه است

در عين حال . ھفت سر به مفھوم ھفت کوه است«:  آمده است که ٩ ت آي١٧لوس کرده، در فصل بزرگ روی آن ج

به مفھوم ھفت پادشاه نيز ھست، که پنج نفر از آنھا افتاده و يا مرده اند، يکی از آنھا ھست و يکی ديگر ھست که 

ه ھشتم است، او از ھفت پادشاه می آيد و جانوری که ديگر نيست، پادشا. ھنوز نيامده، و وقتی که آمد بايد کمی بماند

  ».ولی در نابودی خود می کوشد

ی می کند که يکی از آنھا تا پای مرگ ئم بوده و ھفت امپراتور را بازنماودر نتيجه، جانور به مفھوم سيطرۀ جھانی ر

ھين به مقدسات و  می يابد، و باز خواھد آمد تا به سيطرۀ گناه و توءمجروح شده و ديگر حکومت نمی کند ولی شفا

و جنگيدن با قديسين و پيروزی بر آنھا به او واگذار گرديده و حکمفرمائی بر تمام «. شورش عليه خدا تداوم ببخشد

قبايل، زبان ھا و ملت نيز به او عرضه شده بود به طوری که تمام آنانی که ساکن زمين بودند او را می پرستيدند و 

اين جانور به گونه ای بود که ھمه، کوچک و بزرگ، ثروتمند و «...»شده استنام آنھا در کتاب گوسپند نوشته ن

آن که واجد عقل و خرد است، شمارۀ جانور را . فقير، آزاد و برده، نشان و نام و يا شمارۀ نام او را بر خود داشتند

  )١١٨، ٧، ١٣فصل (» .حساب کند، زيرا شمارۀ آدميان است، و شمارۀ او ششصد و شصت و شش است

م عليه مسيحيان به کار می ودر اين جا توجه داشته باشيم که خشونت ياد شده جزء تمھيداتی است که امپراتوری ر

اين موضوع را رھا می کنيم و می پردازيم به اين پرسش که کدام ...که ظاھراً يکی از اختراعات شيطان است...برد
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و ھشتمين پادشاه از مجموعۀ ھفت پادشاه کيست که به م است که به چنين شکلی مجروح شده ويک از امپراتوران ر

  .جنگ عليه مسيح ارتکاب می کند

پنج ). Galba(، گالبا )Néron(، نرون )Claude(، کلود )Caligula(، کاليگوال)Tibère( تيبر پس از اگوست ،

 جنوری ١٥ ميالدی تا ٦٨ جون ٩ ميالدی می ميرد و گابال بين ٦٨امپراتور از بين رفته اند، يعنی نرون به سال 

ولی به محض اين که بر اريکۀ امپراتوری تکيه می زند، لژيون ھای راين به .  ميالدی فرمانروائی می کند٦٩

قيام می کنند و در عين حال در ديگر مناطق امپراتوری سرداران ديگری برای قيام ) Vitelius(رھبری ويتليوس 

مارکوس ( فرماندھان نظامی قيام می کنند و گالبا را به قتل رسانده و اوتون م نيزودر خود ر. مسلحانه آماده می شوند

  . را بر می گزينند )Othonسالويوس اتو سزار آگوستوس 

ً در اواخر حکومت او نوشته ) آپوکاليپس(از اين حوادث نتيجه می گيريم که شھودات يوحنا  در عصر گالبا و تقريبا

ولی ھشتمين کيست . ، ھفتمين امپراتور)٦٩ اپريل ١٥تا (اه امپراتوری اوتون شده است، و يا حداکثر در طول سه م

             . به ما می گويد٦٦٦که نبوده و خواھد آمد؟ پاسخ به اين پرسش را عدد 

در اين دوران، نوعی ھنر جادوگری باب روز بوده که پايه و اساس آن را ...کلدانی ھا و يھودی ھا...بين اقوام سامی،

ً . ی مضاعف حروف تشکيل می داده استمعنا  سال پيش از ميالد حروف عبری در عين حال به ٣٠٠ از تقريبا

  . و غيرهA=1, b=2, c= 3, d=4: عنوان عدد نيز به کار می رفته است 

 و به کمک حاصل جمع، از  بر اين اساس پيشگويان کاباليست مجموع اعداد حروف يک نام را با ھم جمع می بستند

به ھمين . ی می کردندئجمع، آيندۀ صاحب آن نام را پيشگوشکيل کلمات يا ترکيب کلمات معادل با حاصل طريق ت

 می ناميدند، کلدانی ghematriakاين ھنر را به زبان يونانی ھندسه . ترتيب، کلمات به زبان اعداد نيز بيان می شدند

م واز آنھا به عنوان رياضی دان ياد می کند از ر) Tacit تاکيتوس (ھا نيز آن را به حرفه تبديل کرده بودند و تاسيت 

  .بيرون رانده شدند

 ً پشت اين عدد نام يکی از پنج امپراتور .  به دست می آيد٦٦٦ از طريق ھمين رياضيات بوده است که عدد مشخصا

، عدد ٦٦٦عدد در قرن دوم، عالوه بر )  کشيش، پدر کليسائی قرن دومIrénée(بر اين اساس ايرنه . رم نھفته است

اگر راه حل پاسخ .  را نيز می شناخته است که به زمانی باز می گردد که معمای اعداد ھمچنان شناخته شده بود٦١٦

  .اين دو عدد را نشان دھد، آزمون موفقی خواھد بود

 Néron(عدد بر اساس نام نرون کسار.  استNéron نام نرون ٦٦٦. فرديناند بناری اين راه حل را يافته بود

Kesar) ( فرديناند بناری ھمان طور که در تالمود و نوشته ھای پالميری . در نوشتار عبری می باشد) سزار= کسار

مشاھده می کند، به زبان يونانی نرون کسار، نرون امپراتور روی پول رسمی مناطق ) شھر باستانی در سوريه(

  :شرقی امپراتوری حک شده بود، و به اين ترتيب 

n (nun) = 50, r (resch) = 200, v (vav) pour 0 = 6, n (nun) = 50, R (Raph) = 100,  

 s (samech) = 60, et r (resch) = 200, بر اين اساس اگر نام نرون . ٦٦٦و حاصل جمع برابر است با

به شکل در نام نرون حذف می شود يعنی ] ن[را در شکل التين در نظر گيريم، دومين ) ٦٧(امپراتور يا نرون سزار

  . که ايرنه کشيش قرن دوم مطرح می کند٦١٦= ٦٦٦-  ٥٠نرو امپراتور نوشته می شود، در نتيجه

خود گالبا نيز که فرماندھی لژيون ھای . م در عصر گالبا در ھرج و مرج به سر می بردودر واقع امپراتوری ر

کر کشيد، نرون گريخت و سپس به م لشومی در اسپانيا و گل را به عھده داشت برای سرنگون کردن نرون به رور

م، بلکه در مناطق ديگر عليه گالبا طرح ريزی می کردند و از ودست فردی آزاد کشته شد و نه تنھا فرماندھان در ر
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تمام . ھر گوشه و کنار امپراتوری سرداران در حال آماده کردن لژيون ھای خود بودند تا به پايتخت لشکر کشی کنند

  .لی به سر می برد و سقوط آن نزديک به نظر می رسيدامپراتوری در جنگ داخ

  عالوه بر اين شايعه شده بود که نرون نمرده، بلکه مجروح گشته و به پارت ھا پناھنده شده است و با نيروی نظامی

  .از رود فرات عبور کرده و برای بر پا داشتن حکومتی دھشتناک دوباره خواھد آمد

ً در ھمان زمانی که شھودات آخر .  آسيا از اين گزارشات نگران بودندآکايی در شمال غربی يونان و در يعنی دقيقا

زمانی يوحنا در دست تحرير بود، يک نرون دروغين در جزيرۀ سيتنوس در دريای اژه در نزديکی پاتموس و 

  .آسيای صغير دست به شورش زد تا اين که در دوران امپراتوری اتون کشته شد

ين شايعاتی بين مسيحيانی که طعمۀ آزار و اذيت نرون شده بودند، پراکنده شده و او را به جای شگفتی نيست که چن

عنوان ضد مسيح و منقرض کنندۀ مذھب نوين تعبير کنند و در عين حال چنين تھديدی را به عنوان مقدمه ای برای 

تعبير نمايند و به ھمين علت و بازگشت مسيح و نبرد پيروزمندانه عليه نيروھای جھنمی و حکومت ھزار سالۀ الھی 

  .با ھمين اعتقاد به بازگشت قطعی مسيح بود که با آغوش باز به پيشباز مرگ می رفتند

 برای بسياری ٦٦٦ادبيات مسيحی در طول دو قرن اّول به اندازۀ کافی شواھدی را نشان می دھد که رمز عدد 

 ولی مثل خيلی ھای ديگر تا پايان قرن سوم می دانسته ايرنه کشيش قرن دوم اين موضوع را نمی دانسته. آشکار بود

  .است که جانوری که در شھودات آخر زمانی ظاھر می گردد ھمان نرونی است که بازخواھد آمد

خود من . با از بين رفتن آخرين آثار و نشانه ھا، شھودات آخر زمانی به تعابير تخيلی پيشگويان ارتدکس سپرده شد

در ) Johann Albrecht Bengel( می شناسم که بر اساس محاسبات يوھات آلبرشت بنگل نيز افراد سالمندی را

  . منتظر آخر زمان بودند١٨٣٦سال 

 ولی تنھا با اين تفاوت که قضاوت  به اين ترتيب پيشگوئی کامالً مطابق با آن چه نوشته شده بود به وقوع پيوست،

. بلکه مفسرين و مبلغين شھودات آخر زمان را به محاکمه کشيدآخرين در روز رستاخير دامن گناه کاران را نگرفت 

 را کشف کرد و به تمام محاسبات ٦٦٦ بود که فرديناند بناری کليد حل معمای عدد ١٨٣٦زيرا در ھمين سال 

  .پايان داد) ghematriakژئومترياک : به يونانی (پيشگويانه و اين ھندسۀ نوين 

بر اساس .  شده است، يوحنا تنھا با نگاھی از بيرون به ترسيم آن می پردازدسرزمين الھی که برای مؤمنين تعيين

 ٢٢٢٧ ايالت و محيطی معادل ١٢٠٠با : مفاھيم دوران او، اورشليم نوين بر اساس طرح بسيار عظيمی ساخته شده 

اين جا خدا بين در . مريکا که با طال و سنگ ھای گرانبھا بنا شده استاکيلومتر يعنی معادل نصف اياالت متحدۀ 

مؤمنين به سر می برد و به جای خورشيد با نور خود بر آنھا می تابد، مرگ، عزاداری، گريه و فرياد، کار وجود 

ندارد، رودی از آب زالل از شھر عبور می کند و در حاشيۀ آن درخت زندگی کاشته شده که دوازده ميوۀ مختلف 

به شکل چای طبی، بر اساس نظريات (سالمت مؤمنين مفيد است دارد و ھر ماه بار می دھد و برگھای آن برای 

  .در اين جا قديسين قرنھای متمادی زندگی می کنند). ٤٥٢ارنست رنان در کتاب ضد مسيح صفحۀ 

ھيچ .  ميالدی به وجود آمد٦٨تا جائی که ما می دانيم، مسيحيت در زادگاه خودش در آسيای صغير در اطراف سال 

خدائی که . ، از دير باز نزد يھوديان، يگانه و نامرئی بوده است)به فتح واو( عکس، يھوو هب...تنشانی از تثليث نيس

به عنوان خدای ملّی قوم يھود معرفی می شود، نخستين خدای آسمان و زمين بوده و مدعی فرمانروائی بر تمام 

 که از فرمان او سرپيچی کردند قول مردمان جھان می باشد که به آنانی که ايمان آوردند نويد مرحمت و به آنانی

بر ھمين اساس در آخر زمان اين خدا ھست که آدميان را قضاوت می کند، البته نه به . مجازات بی رحمانه می دھد

ه بر اساس دکترين ايرانی ک. شکلی که بعداً در انجيل عھد جديد و نامه ھای رسوالن به مسيح نسبت داده شده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

ی داشته است، مسيح گوسپندی است که از جانب خدا تا ابد فرستاده شده است و به ئا آن آشنايھوديت در حال زوال ب

، گرچه در سطح نازل تری قرار دارند و وجودشان را مديون قطعه ای در اشعيای »ھفت روح الھی«ھمين ترتيب 

گوسپند به خواست . خدانه خدا ھستند و نه معادل . ھستند که به درستی تعبير نشده است) ٢ ت آي١١فصل (نبی 

خودش خود را قربانی می کند تا مرحمی باشد برای گناھان تمام جھان و به دليل ھمين عمل عالی و بزرگمنشانه 

 در تمام کتاب از اين شھادت به عنوان عملی داوطلبانه و خارق العاده ياد می  است که به مقام آسمانی نائل می گردد

برای . البته تمام بارگاه آسمانی خالی از فرشتۀ قديس نيست. برای وجود خود اوشود و نه به عنوان عملی ضروری 

اين که مذھبی تشکل پيدا کند، يکتا پرستی از تاريخ اوستا در عصر خود مجبور بود که به بت پرستی و چند خدائی 

 يافت و اين روند که از روی نزد يھوديان گرويدن به خدايان پاگانيستی به شکل مزمن تداوم. امتيازاتی را واگذار کند

الگوی بارگاه آسمانی نزد ايرانيان شکل گرفته بود، پس از تبعيد، به شکل کارآمدتری مذھب را با تخيالت مردمی 

  .در ھم آميخت

مسيحيت نيز حتی پس از جانشين ساختن خدای تثليثی و اسرار آميز به جای خدای يگانه و خدشه ناپذير يھوديان، 

بر اساس . ان کھن را در بين توده ھای مردم از طريق سنت بزرگداشت قديسين تداوم بخشيدسنت قديمی خداي

مراسم مرتبط به » ٢٢٧تاريخ مجمع الجزاير موره، فصل ا صفحۀ « در کتاب ) Fallmerayer(نظريات فالمراير

به ھمين ترتيب . ی گرائيدتنھا در قرن نھم به خاموش) پلوپونز، ماينا، آرکادی(ژوپيتر در برخی مناطق يونان قديم 

تنھا در عصر بورژوازی مدرن و پروتستانتيسم است که تمام ساکنين قديمی بارگاه الھی نظير فرشتگان و قديسين را 

  .حذف می کنند و يکتا پرستی تثليثی را به جد می گيرند

ايمان نخستين جماعات . شھودات آخر زمانی يوحنا از گناه اوليه و عدالت از طريق ايمان چيز بيشتری نمی گويد

در کنار گوسپند قربانی به . اوليه با خوئی منازعه جويانه و مسرور با تمام کليسای پيروزمند آينده متفاوت است

 تبليغات فعال، مبارزۀ دائمی عليه  عنوان مرحمی بر تمام گناھان بشريت، بازگشت مسيح و حکومت ھزار سالۀ او،

غرور آميز به اعتقادات خدشه ناپذير در برابر قضات بت پرست، تحمل شھادت دشمن بيرونی و درونی، و اعتراف 

  .بی باکانه در اعتقاد راسخ و اطمينان کامل به پيروزی، اصل و اساس محتوای شھودات يوحنا را تشکيل می دھد

اشاره ای به غسل در نتيجه، در تمام کتاب ھيچ . ھمان گونه که ديديم، يوحنای نويسنده ترديدی ندارد که يھودی است

 ١٤٤٠٠٠. تعميد ديده نمی شود، و شواھد خاصی وجود دارد که آن را به دومين دوران مسيحيت نسبت می دھد

آنھائی ھستند که لباس  «هدربارۀ قديسينی که در آسمان ھستند می گويد ک. يھودی با ايمان غسل تعميد نديده اند

  . جا ھيچ حرفی از غسل تعميد نيست، و تا اين»بلندشان را در خون گوسپند شسته اند

 شاھد ١٠ ت آي١٩غسل تعميد نمی دھند و در فصل ) ١١فصل (دو رسولی که پيش از ظھور ضد مسيح می آيند نيز  

 طبيعی می بود که از غسل تعميد در تمام اين موارد کامالً . مسيح نيز غسل تعميد نيست بلکه روح رسوالنه است

ً . گفته شود با اطمينان می توانيم نتيجه بگيريم که نويسنده از غسل تعميد چيزی نمی دانسته، و اين در نتيجه تقريبا

نويسنده در عين حال از .  زمانی به سنت مسيحی تبديل شده است که آنھا کامالً از يھوديان جدا شده بودند قاعده

ت مسيح مربوط می شود نمی دومين شعائر ھفتگانۀ مسيح بی اطالع بوده، يعنی بخشی را که به بزرگداشت شھاد

مسيح به آنھائی که ايمانشان را حفظ کرده اند قول می دھد که نزد آنان رفته ) Luther(اگر در متن لوتر. دانسته است

در زبان يونانی . لطه آميز استاو با آنھا عشای ربانی را به جا بياورد، چنين موردی تنھا يک ظاھر مغ

)deipnéso ( و اين کلمه به درستی در انجيل ھای انگليسی و » سوپ صرف می کنم من با او« می خوانيم ،

  .له با شام آخر ارتباطی نداردأالبته در اين جا مس). مسيح با آنھا ھم سفره می شود«(فرانسوی به کار برده شده است
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دبيات تمام کتاب مورد بحث ما در اين جا با تاريخ کامالً مشخص آن، بی ھيچ شک و ترديدی قديمی ترين بخش ا

 و اين ھمه از زبان عبری و  ھيچ يک از نوشته ھای انجيل به اين اندازۀ بی بند و بار نوشته نشده. مسيحيت است

  .ساختارھای ناممکن و اشتباھات دستوری انباشته نشده است

مال رسوالن اقتباس ی يا تاريخ شناسان جانبدار ھستند که نمی خواھند بپذيرند که انجيل و اعئتنھا الھی شناسان حرفه 

 افسانه  و قشر ناچيز تاريخی نيز که از آن باقی مانده زير از نوشته ھائی بوده که امروز از بين رفته  مابعدی 

 اصليت آن باز شناسی شده Tubingueسرائی ھا پنھان شده و سه يا چھار نامۀ رسوالن که توسط مکتب توبينگو 

 ، نتيجه گرفته می شود که تنھا حاوی نوشته ھای Bruno Bauerاست، پس از بررسی ھای عميق برونو بائر 

دوران بعدی و يا در بھترين حالت، باز نويسی ھای نويسنده ھای گم نام بعدی با آرايش و اضافات و درج مطالب 

  .جديد بوده است

داده شده است،  که دوران تحرير آن با اختالف نظر يک ماھه تشخيص  برای ما اھميت خاصی دارد که در کتابمان

کتابی در اختيار داشته باشيم که مسيحيت را در مقدماتی ترين شکل آن نشان دھد، يعنی به شکل مذھبی رسمی در 

ً در ھمان وضعيتی قرار دارد که  قرن چھارم، که تمام اصول خدشه ناپذير و اسطوره ھايش تکميل شده تقريبا

 تحت ، که کامالً )Edda(در رابطه با اسطوره ھای ادا) Taciteتاکيتوس (اسطوره ھای متزلزل ژرمنی نزد تاسيت 

آغاز مذھب جھانشمول در اين جاست، ولی در خود ھزاران امکان تأويل و تعبير . تأثير عناصر مسيحی تداوم يافت

  .باقی می گذارد که بايد آن را منشأ ايجاد فرقه ھای متعدد بعدی تلقی کنيم

ی ما اھميت خاصی دارد، به اين علت است که دارای ھمان نقشی است که اگر اين قديمی ترين بخش مسيحيت برا

  .يھوديت تحت تأثير اسکندريه برای مسيحيت داشت

می بايستی ميانجيگری مذھب يکتا پرست يھودی می . می ھستندو عناصر و اضافات غربی و يونانی و رۀمابقی ھم

از زمانی که اين . می بخشيد که مورد قبول توده ھا واقع گرددۀ فلسفۀ رايج يونانی شکلی المانبود تا به يکتا پرستی ع

می و ر- در جھان يونانی ميانجيگری صورت گرفت، نمی توانست به مذھبی جھانشمول تبديل گردد مگر اين که

  .می بود حل گرددو ر- يونانیۀغوطه ور شود و گسترش يافته و در نظام فکری که حوز

  
: منبع    

Friedrich Engels (1894( 

Contributions à l'Histoire du Christianisme primitif 

Traduction de Laura Lafargue 
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