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يانچندسمینارشرحوبسط کتابدرجر ايده هایموردبحثدراین
در فلسفه بینالمللی کالج در فشرده، شکلی به نخستینبار، يافتند:
کتبر۱۹۹8،سپسدردانشگاهورونا،درترم۹۹-۱۹۹8و، يس،درا پار
يل۱۹۹۹،ودانشگاه سرانجام،دردانشگاهنورث وسترن)ِاَونستن(،درآور
يدثمرۀاین کتبرهمانسال.کتابیکهپیشرویدار کالیفرنیا)برکلی(،درا
و يان دانشجو با بسیار گفت وگوهای مرهون البته و پیاپی سمینارهای
يدۀايدۀپیشتازدرهرسمینار استادانشرکت کنندهدرآنهاست.فرمبرگز
ثابتباقیماند:يکشرح،ad litteram ]بهسیاقلفظی[،بهتماممعنا،

بردهکلمۀنخستینبندنامهبهرومیان.
يسـه گردانیواژه هـاییونانـیبـاحروفالفبایالتین،نشـانه های درنو
کننـدهراسـادهگردانـده اموتنهـاهجاهـایبلنـددریونانیرابااسـتفاده جدا
متناظـرنشـانداده ام. نشـانۀخـطتیـرۀتکیـهرویحـرفصـدادار از
يـدهازمتن هـاییونانـیرا بااینحـال،خواننـدهمی توانـدقطعه هـایبرگز
کـهبه دقـتتحلیـلشـده اندو کتـاببیابـد۱،متن هایـی درپیوسـتایـن

نسخۀاصلیاینکتابترجمۀمیان سطریبخش هاییازنامه هایپولسرابههمراهاصل .۱
یونانیآنهادرپیوستخودآوردهاست.اینپیوستدرترجمۀفارسیبهعللیحذفشد.
خوانندۀپیگیردرصورتنیازمی تواندبهنسخۀاصلیياترجمه هایفارسیدست يافتنیاز

نامهبهرومیاندرمیاننامه هایديگربهقلمپولسرسولرجوعکند.)م.(

پیشگفتار
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بیهیـچمیانجـیبـهاینسـمینارپیونـديافته اند.متنیونانیمورداسـتفادۀ
یراسـتۀابرهاردنسـتلهاسـت: منبرگرفتهازنسـخۀپژوهشـیو

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

ی
ّ
برایترجمۀمیان سـطری،نسـخۀیونانی/التین/ايتالیاییآ.بیگارل

کارزازعهـدجديـد،بـاتغییرهایـیچنـد، ونسـخۀیونانی/فرانسـویم.
بهکارگــرفتهشـدند:

• A. Bigarelli, Nuovo Testamento: Greco, Latino, Italiano, San Paolo, 
Cinisello Balsamo, 1998.

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



قصـدایـنسـمینار،پیـشوبیـشازهـرچیـز،بازگردانـدننامههـایپولس 
بـهمقـاممتـنمسـیحاییبنیادیـنبـرایسـنتغربـیاسـت.ایـنرسـالتی
یـراهیچ کسسرشـتمسـیحایی ابتدایـیوپیش پاافتـادهبـهنظـرمی آيـد،ز
ایـننامه هـارابه طـورجـدیانـکارنمی کنـد؛وبااینحـال،ایـنبدیهـی
يخکلیسـای يسـی،مقارنباتار یرادوهزارسـالترجمهوشرح نو نیسـت،ز
متـن از کلمـۀ»مسـیحا«ــــرا وجـهمسـیحاییــــوخـود

ً
لفظـا مسـیحی،

یـرچیـزیماننـد گز پولـسحـذفکرده انـد.ایـنبـهمعنـایآننیسـتکـهنا
مسـیحاباوری خنثیسـازی پـی در یزی شـده ازپیشبرنامه ر راهبـردی
بـودهاسـت.امـاگرايش هـایضدـــمسـیحاییبی ترديـددرونکلیسـاونیـز
گـون،درکاربوده انـد. کنیسـه،درزمان هـایمختلـفوبـهشـیوه هایگونا
کـه بهداليلـی اسـت. اساسـی تر اينجـا در سـربرآورده مسـئلۀ بااینهمـه،
مسـیحاییــــيا نهـاد يـک شـد، خواهنـد روشـن سـمینار ایـن طـول در
يـکهمبودگـیمسـیحاییکـهبخواهـدخـودشرابه سـانيـکنهـادارائـه
برنایـز۱  کـوب يا چنان کـه می شـود. روبـه رو پارادوکسـی رسـالتی کندــــبـا
يک بـاربهطعنـهگفتـهبـود،»اينکـهمسـیحاراپشتسـرتانداشـتهباشـید
)برنایـز،۲۵7(ــــامـا بـود.« نخواهـد شـما بـرای راحتـی جايـگاهچنـدان

يسندۀفلسفیآلمانی تبار يستونو ياکوببرنایز]Jacob Bernays[)۱88۱-۱8۲۴(،فیلولوژ .۱
ازيکخانوادۀفرهیختۀیهودی.بیشترآثاراوبهفیلسوفانیونانیباستانمی پردازند.

 یکم وز ر
Paulos doulos christoú Iēsoú
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اينکـهاوراهمـوارهجلـویخودتـانداشـتهباشـیدنیـز،درنهايـت،می توانـد
يکجـورديگـرناراحت کننـدهباشـد.

يمکـهبـهخـوِدسـاختاِر يـارومی شـو يایـیرو درهـردومـورد،مـابـاآپور
زمـاِنمسـیحاییمربـوطاسـت،وهمچنیـنپیونـدخـاصخاطـرهوامیـد،
کـهایـندرپـیمـیآورد. کمبـودوآغـازوپايانـی گذشـتهوحـال،وفـورو
مقارناسـت:بدون

ً
امـکانفهـمپیـامپولـسبـاتجربـۀچنیـنزمانیکامـال

ایـن،خطـریکـهبـرایآنکمیـنمیکنـدایـناسـتکـهيـکنامـۀبیجـان
باقـیبمانـد.بازگردانـدنپولـسبـهبسـترمسـیحایی اشبنابرایـن،باالتـراز
کـهبکوشـیمتـامعنـاوشـکلدرونـیزمانـیرا همـه،بـهمعنـایآناسـت
يـفمی کنـد. کنـون«تعر بفهمیـمکـهاوبهمنزلـۀho nyn kairós يـا»زمـانا
تنهـاپـسازآنمی توانیـمایـنپرسـشراپیـشبکشـیمکـهچگونـهچیـزی

ماننـديـکهمبودگـیمسـیحاییدرواقـعممکـناسـت.
کهنوعیهمبستگیپنهانیبینکلیساو گفت بههمینمعنامی توان
کنیسهدرمعرفیپولسبه عنوانبنیان گذاردينیجديدوجودداشتهاست.
همۀشواهدحاکیازآن اندکهپولسهرگزخیالگرفتناینمقامراهمدر
سرنداشت،آنهمباتوجهبهایننکتهکهاوانقضایقريب الوقوعزمانرا
انتظارمی کشید.داليلاینهمدستیکلیساوکنیسهروشن اند:هدفــــاز
سرکوِبــــیهوديت دست کم ديگرــــحذفــــيا جهت آن يا جهت این

ینآن. پولساست،يعنی،کندنآنازبسترمسیحاییآغاز
وباهمینانگیزهيکسنتدیرپایادبیاتعبریدربارۀعیسی،از
اوباواژه هایینیک خواهانهيادمی کندــــa nice guy ]يکمردخوب[۱،
چنان کهياکوبتاوبسبه شوخیاشارهمی کند،ياBruder Jesus ]برادْر
منتشر ۱۹67 سال در که ین۲ خور بن کتاب عنوان همچون عیسی[،

اینعبارتدرمتنتاوبسبهزبانانگلیسیآمدهاست. .۱
که ین]שלום בן-חורין[)۱۹۹۹-۱۹۱3(؛روزنامه نگارودین پژوهآلمانی تبار شالومبن  خور .۲
به خاطرگفت وگوییهودیـــمسیحی،حملهبهیهودستیزیمسیحیتوبحثامکانالهیات
بارۀعیسیازاینقراراست: يتسشهرتدارد.مشخصاتکتابموردنظراودر پسازآشو

Schalom Ben-Chorin, Bruder Jesus: Der Nazarener in jüdischer Sicht, 
München, 1967.
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شد.تنهاهمینتازگی هاچنددانشوریهودیبازنگریجدیبستریهودی
کتاب که گرفته اند.درسال هایدهۀ۱۹۵0،هنگامی برعهده را پولس
يستوجهمخاطبانراقاطعانه پولسویهوديتخاخامینوشتۀو.د.دیو
یهودی ـــ مسیحاییايمانپولسیفراخواند،پژوهش های

ً
بهسرشتذاتا

یرسلطۀکتابدونوعايمانبهقلمبوبربودند.تزاینکتاب، یهودیهنوزز
کهمابعدهابهآنبازخواهیمگشت،ودرموردآنتاوبساشارهمی کندکه
»خیلیشک برانگیزاست،امامنازآنبسیارآموختم.«)تاوبس،۲7(،
مفهومیهودیemunà،اعتمادوتوکلیبی واسطهوعینیبهآنهمبودگی
کهفردبهآنتعلقدارد،رابامفهومیونانیpistis،بازشناسی يااجتماعی
تقابل در می گرود، آن به و می انگارد حقیقی فرْد که ايمانی سوبژکتیو
)Glauben Jesu(است،حال قرارمی دهد.برایبوبر،اولیايماِنعیسی 
،همانايمانپولس

ً
آنکهدومیايمانبهعیسی )Glauben an Jesus(،طبعا

است.اماازآنزمانتاکنون،چیزهاییآشکاراتغییرکرده اند؛ودراورشلیم
نامه های خواندن به شروع یهودی دانشوران يکا، امر و برلین در نیز و
گرچهشايدهنوزآنهارا کرده اند،ا یژۀخودآنها پولسباتوجهبهبسترو
ینــــو هستندقلمدادنکرده اند،يعنی،به عنوانکهن تر

ً
به منزلۀآنچهواقعا

ینــــمتن هایمسیحاییسنتیهودی. توان فرساتر
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زبان پولس 

کـدام بـانیونانـینوشـتهشـده اند.امـادراينجـااز نامه هـایپولـسبـهز
کـه ییـم؟آيـابـهیونانـیعهـد جدیـداشـارهمی کنیـم یونانـیسـخنمی گو
بـانفقیـری بـارۀآنگفـتکـهخداونـدبـاانتخـابچنیـنز نیچـهزمانـیدر
همـچنیــن فلسـفــی، قـامــوس های نهفقـط کـرد؟ ثابـت را خـود ظرافـت
متن هـای جدیـد، عهـد  یونانـی بـان ز دسـتور کتاب هـای و واژه نـامـه هــا
یـیآنهـا تشـکیل دهندۀنسـخۀرسـمیراطـوریدرنظـرمی گیرنـدکـهتوگو
بـان،البتـه،نادرسـتاسـت. يـۀانديشـهوز کامـاًلهمگنانـد.ایـناززاو
یونانیپولس،برخالفیونانیمتیيامرقس،زبانترجمهنیست،کهدر
پِسآنگوشهوشـیاریــــمانندگوشمارسـلژوس۱بتواندضرب آهنگ
يتـس۲ آنيکبـار يالمو يابـد.نیچه سـتیزِیو بـانآرامـیرادر واسـلوبز
يسـندهکامـاًلبـر بـاِننو درتوصیـفسرشـت نماییونانـِیپولـسبه سـانز
کـهیونانـِیاوهیـچربطـیبـهمکتـبيـامدلـی حـقبـود:»ایـنواقعیـت
ازدلاوبهسـیاقیناپختهودرفورانیمهارنشـدنی

ً
ندارد،بلکهمسـتقیما

روانمی شـودواینواقعیتکهیونانِیاوهمانآرامِیترجمه شـدهنیسـت
)چنان کـهگفته هـایعیسـیاین گونهانـد(،اورابـهنمونـهایکالسـیکاز

يتـس،۱۵۹( يالمو هلنیسـمبـدلمی کنـد.«)و









