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اید ههای مورد بحث در این کتاب در جر یان چند سمینار شرح و بسط

یافتند :نخستین بار ،به شکلی فشرده ،در کالج بینالمللی فلسفه در
پار یس ،در اکتبر  ،۱۹۹۸سپس در دانشگاه ورونا ،در ترم  ۱۹۹۸-۹۹و،
ثوسترن ِ(ا َونستن) ،در آور یل  ،۱۹۹۹و دانشگاه
سرانجام ،در دانشگاه نور 

کالیفرنیا (برکلی) ،در اکتبر همان سال .کتابی که پیش روی دار ید ثمرۀ این
توگوهای بسیار با دانشجو یان و
سمینارهای پیاپی و البته مرهون گف 

تکننده در آنهاست .فرم برگز یدۀ ایدۀ پیشتاز در هر سمینار
استادان شرک 
ثابت باقی ماند :یک شرح[ ad litteram ،به سیاق لفظی] ،به تمام معنا،

بر ده کلمۀ نخستین بند نامه به رومیان.

در نو یسـ هگردانی واژ ههـای یونانـی بـا حروف الفبای التین ،نشـان ههای

جداکننـده را سـاده گردانـد هام و تنهـا هجاهـای بلنـد در یونانی را با اسـتفاده
از نشـانۀ خـط تیـرۀ تکیـه روی حـرف صـدادار متناظـر نشـان داد هام.

نهـای یونانـی را
یتوانـد قطع ههـای برگزیـده از مت 
بااینحـال ،خواننـده م 

نهایـی کـه ب هدقـت تحلیـل شـد هاند و
در پیوسـت ایـن کتـاب بیابـد ،1مت 
 .1نسخۀ اصلی این کتاب ترجمۀ میانسطری بخشهایی از نامههای پولس را به همراه اصل
یونانی آنها در پیوست خود آورده است .این پیوست در ترجمۀ فارسی به عللی حذف شد.
خوانندۀ پیگیر در صورت نیاز میتواند به نسخۀ اصلی یا ترجمههای فارسی دستیافتنی از
نامه به رومیان در میان نامههای دیگر به قلم پولس رسول رجوع کند(  .م).
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 متن یونانی مورد اسـتفادۀ.بیهیـچ میانجـی بـه این سـمینار پیونـد یافت هاند
:من برگرفته از نسـخۀ پژوهشـی و یراسـتۀ ابرهارد نسـتله اسـت

• Eberhard Nestle, Novum Testamentum graece et latine, edited by
Erwin Nestle and Kurt Aland, United Bible Societies (London, 1963).

ّ
 بیگارلی.ایتالیایی آ/التین/ نسـخۀ یونانی،نسـطری
 برای ترجمۀ میا

، بـا تغییرهایـی چنـد، کارز از عهـد جدیـد.فرانسـوی م/و نسـخۀ یونانی
:به کار گــرفته شـدند
• A. Bigarelli, Nuovo Testamento: Greco, Latino, Italiano, San Paolo,
Cinisello Balsamo, 1998.

• M. Carrez, Nouveau Testament interlinéaire Grec/Français, Alliance
Biblique universelle, Paris, 1993.

روز یکم
Paulos doulos christoú Iēsoú

قصـد ایـن سـمینار ،پیـش و بیـش از هـر چیـز ،بازگردانـدن نامههـا  ی پولس
بـه مقـام متـن مسـیحایی بنیادیـن بـرای سـنت غربـی اسـت .ایـن رسـالتی
چکس سرشـت مسـیحایی
یآیـد ،ز یـرا هی 
شپاافتـاده بـه نظـر م 
ابتدایـی و پی 
یکنـد؛ و با این حـال ،ایـن بدیهـی
ایـن نام ههـا را ب هطـور جـدی انـکار نم 
حنو یسـی ،مقارن با تار یخ کلیسـای
نیسـت ،ز یرا دو هزار سـال ترجمه و شر 
ً
مسـیحی ،لفظـا وجـه مسـیحایی ــــ  و خـود کلمـۀ «مسـیحا» ــــ  را از متـن
پولـس حـذف کرد هانـد .ایـن بـه معنـای آن نیسـت کـه ناگز یـر چیـزی ماننـد
یشـده در پـی خنثیسـازی مسـیحاباوری
راهبـردی از پیش برنام هر یز 
یتردیـد درون کلیسـا و نیـز
شهـای ضدـــ  مسـیحایی ب 
بـوده اسـت .امـا گرای 
نهـای مختلـف و بـه شـیو ههای گوناگـون ،در کار بود هانـد.
کنیسـه ،در زما 
یتر اسـت .به دالیلـی کـه
بااینهمـه ،مسـئلۀ سـربرآورده در اینجـا اساسـ 
در طـول ایـن سـمینار روشـن خواهنـد شـد ،یـک نهـاد مسـیحایی ــــ  یا
یـک همبودگـی مسـیحایی کـه بخواهـد خـودش را ب هسـان یـک نهـاد ارائـه
1
نکـه یاکـوب برنایـز
یشـود .چنا 
کند ــــ  بـا رسـالتی پارادوکسـی روبـ هرو م 
یک بـار به طعنـه گفتـه بـود« ،اینکـه مسـیحا را پشت سـرتان داشـته باشـید
جایـگاه چنـدان راحتـی بـرای شـما نخواهـد بـود( ».برنایـز )257 ،ــــ  امـا
	.1یاکوب برنایز [ ،)1824 - 1881( ]Jacob Bernaysفیلولوژ یست و نو یسندۀ فلسفی آلمانیتبار
از یک خانوادۀ فرهیختۀ یهودی .بیشتر آثار او به فیلسوفان یونانی باستان میپردازند.
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یتوانـد
اینکـه او را همـواره جلـوی خودتـان داشـته باشـید نیـز ،در نهایـت ،م 
تکننـده باشـد.
یکجـور دیگـر ناراح 
سـاختار
خـود
در هـر دو مـورد ،مـا بـا آپور یایـی رو یـارو م 
یشـو یم کـه بـه ِ
ِ
زمـان مسـیحایی مربـوط اسـت ،و همچنیـن پیونـد خـاص خاطـره و امیـد،
ِ

گذشـته و حـال ،وفـور و کمبـود و آغـاز و پایانـی کـه ایـن در پـی مـیآورد.
ً
امـکان فهـم پیـام پولـس بـا تجربـۀ چنیـن زمانی کاملا مقارن اسـت :بدون
ایـن ،خطـری کـه بـرای آن کمیـن میکنـد ایـن اسـت کـه یـک نامـۀ بیجـان
یاش بنابرایـن ،باالتـر از
باقـی بمانـد .بازگردانـدن پولـس بـه بسـتر مسـیحای 
همـه ،بـه معنـای آن اسـت کـه بکوشـیم تـا معنـا و شـکل درونـی زمانـی را

یکنـد.
بفهمیـم کـه او بهمنزلـۀ  ho nyn kairósیـا «زمـان اکنـون» تعر یـف م 
یتوانیـم ایـن پرسـش را پیـش بکشـیم کـه چگونـه چیـزی
تنهـا پـس از آن م 
ماننـد یـک همبودگـی مسـیحایی در واقـع ممکـن اسـت.
یتوان گفت که نوعی همبستگی پنهانی بین کلیسا و
به  همین معنا م 
نگذار دینی جدید وجود داشته است.
کنیسه در معرفی پولس ب هعنوان بنیا 
ناند که پولس هرگز خیال گرفتن این مقام را هم در
همۀ شواهد حاکی از آ 
بالوقوع زمان را
سر نداشت ،آنهم با توجه به این نکته که او انقضای قری 
ناند :هدف ــــ  از
یکشید .دالیل این همدستی کلیسا و کنیسه روش 
انتظار م 
سرکوب ــــ  یهودیت
تکم
این جهت یا آن جهت دیگر ــــ  حذف ــــ  یا دس 
ِ
پولس است ،یعنی ،کندن آن از بستر مسیحایی آغاز ین آن.
و با همین انگیزه یک سنت دیر  پای ادبیات عبری دربارۀ عیسی ،از

یکند ــــ  [ a nice guyیک مرد خوب]،1
کخواهانه یاد م 
او با واژ ههایی نی 
یکند ،یا [ Bruder Jesusبرادرْ
چنا نکه یاکوب تاوبس ب هشوخی اشاره م 
2
عیسی] ،همچون عنوان کتاب بن خور ین که در سال  1967منتشر
 .1این عبارت در متن تاوبس به زبان انگلیسی آمده است.
 .2شالوم بن  خور ین [שלום בן-חורין] ()1913-1999؛ روزنامهنگار و دینپژوه آلمانیتبار که
بهخاطر گفتوگوی یهودی ـــ  مسیحی ،حمله به یهودستیزی مسیحیت و بحث امکان الهیات
پس از آشو یتس شهرت دارد .مشخصات کتاب مورد نظر او دربارۀ عیسی از این قرار است:
Schalom Ben-Chorin, Bruder Jesus: Der Nazarener in jüdischer Sicht,
München, 1967.
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یها چند دانشور یهودی بازنگری جدی بستر یهودی
شد .تنها همین تازگ 
لهای دهۀ  ،1950هنگامی که کتاب
پولس را بر عهده گرفت هاند .در سا 
پولس و یهودیت خاخامی نوشتۀ و .د .دیو یس توجه مخاطبان را قاطعانه
ً
شهای
به سرشت ذاتا یهودی ـــ مسیحایی ایمان پولسی فرا خواند ،پژوه 
یهودی هنوز زیر سلطۀ کتاب دو نوع ایمان به قلم بوبر  بودند .تز  این کتاب،
یکند که
که ما بعدها به آن بازخواهیم گشت ،و در مورد آن تاوبس اشاره م 
کبرانگیز است ،اما من از آن بسیار آموختم( ».تاوبس،)27  ،
«خیلی ش 
یواسطه و عینی به آن همبودگی
مفهوم یهودی  ،emunàاعتماد و توکلی ب 
یا اجتماعی که فرد به آن تعلق دارد ،را با مفهوم یونانی  ،pistisبازشناسی
سوبژکتیو ایمانی که ْ
یگرود ،در تقابل
فرد حقیقی م یانگارد و به آن م 

ایمان عیسی ( )Glauben Jesuاست ،حال
قرار م 
یدهد .برای بوبر ،اولی ِ
ً
آنکه دومی ایمان به عیسی ( ،)Glauben an Jesusطبعا ،همان ایمان پولس
است .اما از آن زمان تاکنون ،چیزهایی آشکارا تغییر کرد هاند؛ و در اورشلیم
و نیز در برلین و امر یکا ،دانشوران یهودی شروع به خواندن نام ههای
پولس با توجه به بستر و یژۀ خود آنها کرد هاند ،اگرچه شاید هنوز آنها را
ً
نتر ین ــــ  و
ب همنزلۀ آنچه واقعا هستند قلمداد نکرد هاند ،یعنی ،ب هعنوان که 
نهای مسیحایی سنت یهودی.
توا نفرساتر ین ــــ  مت 
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زبان پولس
نامههـای پولـس بـه زبـان یونانـی نوشـته شـد هاند .امـا در اینجـا از کـدام
یکنیـم کـه
یگو ییـم؟ آیـا بـه یونانـی عهـد جدیـد اشـاره م 
یونانـی سـخن م 
نیچـه زمانـی دربـارۀ آن گفـت کـه خداونـد بـا انتخـاب چنیـن زبـان فقیـری
سهای فلسـفــی ،همـچنیــن
ظرافـت خـود را ثابـت کـرد؟ نهفقـط قـامــو 
نهـای
بهـای دسـتور زبـان یونانـی عهـد جدیـد ،مت 
واژ هنـامـ ههــا و کتا 
یگیرنـد کـه تو گو یـی آنهـا
لدهندۀ نسـخۀ رسـمی را طـوری در نظـر م 
تشـکی 
ً
کاملا همگن انـد .ایـن از زاو یـۀ اندیشـه و زبـان ،البتـه ،نادرسـت اسـت.
یونانی پولس ،برخالف یونانی متی یا مرقس ،زبان ترجمه نیست ،که در
بآهنگ
پس آن گوش هوشـیاری ــــ  مانند گوش مارسـل ژوس 1بتواند ضر 
ِ
سـتیزی و یالمو یتـس 2آن یک بـار
ه

نیچ
یابـد.
در
را
آرامـی
زبـان
اسـلوب
و
ِ
ً
زبـان نو یسـنده کاملا بـر
تنمای
در توصیـف سرشـ 
یونانـی پولـس ب هسـان ِ
ِ
یونانـی او هیـچ ربطـی بـه مکتـب یـا مدلـی
حـق بـود« :ایـن واقعیـت کـه
ِ
ً
ندارد ،بلکه مسـتقیما از دل او به سـیاقی ناپخته و در فورانی مهارنشـدنی
آرامی ترجم هشـده نیسـت
یشـود و این واقعیت که
روان م 
یونانی او همان ِ
ِ
نگونه انـد) ،او را بـه نمونـه ای کالسـیک از
(چنا نکـه گفت ههـای عیسـی ای 
یکنـد( ».و یالمو یتـس)159 ،
هلنیسـم بـدل م 

