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پولس كیست ؟

پولس چند سال پس از میالد مسیح در خارج از سرزمین فلسطین، در شھر طرسوس(1) در خانواده ای یھودی متولد شد.(2) بھ گفتھ ی
خودش:  «روز ھشتم مختون شده و از قبیلھ ی اسرائیل از سبط بنیامین، عبرانیی از عبرانیان»(3) و از گروه فریسیان بھ حساب می آمد.  نام
ُس را برگزید.  کھ ترجمھ ی یونانی واژه ی اصلی او قبل از گرویدن بھ مسیحیت شائول بوده است.(4) اما پس از گرایش بھ مسیحیت نام پول

شائول و بھ معنای کوچک است.  (5)
پدرش در عین یھودی بودن توانستھ بود با پول و ثروتی کھ داشت تابعیت روم را کسب کند.  این امتیاز، کمک بزرگی بھ پولس کرد تا بعدھا
بھ عنوان یک رومی در بسیاری از موارد از آزار و اذیت مخالفان مسیحیت در امان بماند.  در جوانی چند سالی در بیت المقدس سکنی گزید

و بھ تحصیل کتاب مقدس و فراگیری اعتقادات یھودی در نزد غماالییل، کھ برجستھ ترین عالم یھودی بود، پرداخت.  بدین ترتیب در شھر
طرسوس از فرھنگ یونانی بھره برد و در بیت المقدس فرھنگ یھودی را کسب کرد و از این دو فرھنگ در شکل دادن بھ عقاید خود بسیار

استفاده کرد.(6) چون عادت یھودیان بود کھ ھر کس با صناعتی آشنایی داشتھ باشد وی پیشھ ی خیمھ دوزی را اختیار کرد و تا حدی
احتیاجات خود را از این راه بھ دست می آورد.

اولین بار کتاب مقدس نام وی را در داستان شھادت استیفان کھ برگزیده ی حواریون بود، مطرح کرده است.  پولس در زمره ی مخالفان وی و
دست اندر کار شکنجھ ی او بود.(7) پس از شھادت استیفان، پولس با اخذ فرمانی از مجمع یھودیان اورشلیم، برای دستگیری و آزار نو

ایمانان مسیحی و دستگیری آنان برای محاکمھ در اورشلیم، بھ سمت دمشق حرکت کرد.  در اثنای ھمین سفر بود کھ بھ ناگاه رؤیایی عجیب
مسیر زندگی اش را دگرگون کرد.  مسیح (ع) بر او ظاھر شد و نکوھش کرد کھ چرا مسیحیان را آزار می دھی؟ پولس در ھمان لحظھ بھ

مسیح (ع) ایمان آورد و انقالبی در شخصیت وی پدیدار شد و از مسیح (ع) مأموریت یافت کھ حامی دین جدید باشد.(8)

پس از این اتفاق، سھ سال از عمر خود را در بالد عرب و دمشق گذراند و پس از آن بھ دیدار پطرس در اورشلیم رفت و سپس بھ انطاکیھ
روی آورد.  بھ گفتھ ی برخی منابع تاریخی، پولس سھ مسافرت تبلیغی عمده از شھر انطاکیھ بھ نقاط مختلف کرده است کھ در نھایت در سفر

سوم پس از طی شھرھای مختلف باالخره بھ فلسطین رفت.  خودش چنین اظھار می کند کھ در این سفر روح القدس با وی بوده است.  برادران
دینی، وی و ھمراھانش را از ورود بھ فلسطین منع کردند، چون از آزار یھودیان بھ وی ایمن نبودند.  نصیحت یاران کارگر نیفتاد و او بھ

اورشلیم رفت (58.  م) و با یعقوب و دیگر سران کنیسھ دیدار کرد.

ً فراموش شده ماند ولی ھنگامی کھ نخستین نسل ھای مسیحی از میان رفتند و روایات شفاھی حواریون پولس تا یک قرن پس از مرگش تقریبا
محو شد و ھنگامی کھ صدھا گونھ بدعت روح مسیحیت را بر ھم زد، رسالھ ھای پولس چھارچوبی فراھم آورد تا نظامی با ثبات شکل گیرد
کھ جماعات پراکنده را بھ صورت کلیسایی مقتدر گرد ھم جمع کند.  حتی با وجود این، پانزده قرن سپری شد تا "لوتر" پولس را رسول مذھب
ن" در آثار او عقیده تضاد را کشف کرد.  کیش پروتستان نشانھ ی پیروزی پولس بر پطرس و نھضت مذھبی بنیادگرایی نشانھ ِ گردانید و "کالو

ی پیروزی پولس بر مسیح (ع) بود.(9)

ً او در این راه ً دومین مؤسس مسیحیت لقب داده اند.  مسلما جان ناس در کتاب تاریخ جامع ادیان می نویسد:  « پولس حواری(10) را غالبا
جھاد بسیار کرد و فرقھ ی طرفداران اصول و شرایع موسوی را مغلوب ساخت، ولی اھمیت او بیشتر از این جھت است کھ وی اصول

الھوت و مبادی الوھی خاصی بھ وجود آورد کھ سبب شد نصرانیت عالمگیر شود.  از این جھت، پولس بزرگترین خدمت را در تحول غربی
انجام داده است.»

ً اعالم کرد کھ عمل ختان ـ کھ در آن موقع از جملھ حادثترین مسئلھ ی تاریخ مسیحیت بود ـ وجوبی ندارد و ھمچنین رعایت حالل و او صریحا
حرام در طعام و شراب ضروری نیست و افراد بشر را بھ نجس و طاھر نباید تقسیم کرد.  فرقھ ی متعصبان و پای بندان بھ شریعت موسوی

در کلیسای اورشلیم بر سر این قضایا با پولس حواری بھ مخالفت و نزاع برخاستند.  وی در آن شھر با پطرس و یوحنا و یعقوب حواری
مباحثھ کرد و آنھا بھ حمایت و تأیید عقاید او برخاستند، مشروط بر آن کھ دایره ی تبلیغ وی محدود بھ امم غیر مختون باشد و دیگر رسوالن

بھ دعوت از قوم مختون(11) بپردازند.(12)

گرچھ پولس در برخی مواضع بھ جھت تواضع، خود را کمترین رسوالن دانستھ و گفتھ است:  «من کمترین رسوالن ھستم و الیق نیستم کھ بھ
رسول خوانده شوم چون کھ بر کلیسای خدا جفا می رسد.»(13) خود را در حد بزرگترین رسوالن نیز قرار داده، چنین گفتھ است:  «مرا یقین

ی باشم لیکن در معرفت نی؛ بلکھ در ھر امری نزد ھمھ کس است کھ از بزرگ ترین رسوالن ھرگز کمتر نیستم؛ اما ھر چند در کالم نیز امّ
بھ شما آشکار گردیدم.  آیا گناه کردم کھ خود را ذلیل ساختم تا شما سرافراز شوید؟»(14) وی خود را تأیید شده و در بردارنده ی روح القدس

می پندارد:  «من نیز گمان می کنم کھ روح خدا را دارم»(15)
از کلمات پولس معلوم می شود کھ مجرد می زیستھ است.  در توجیھ بھ زنان و مجردان گفتھ است:  « لکن بھ مجردین و بیوه زنان می گویم کھ
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ایشان را نیکو است کھ مثل من بمانند لکن اگر پرھیز ندارند نکاح بکنند زیرا کھ نکاح از آتش ھوس بھتر است.»(16)

ّت، رویا رویی با مخالفان و استقامت بر نظرات خود، از او چھره ای صبور تصویر کرده است.  عباراتی از کتاب سفرھای تبلیغی پر مشق
مقدس اشاره می کند کھ پولس در ضمن موعظھ اجرت می گرفت و صدقات کلیسا ھا را نیز جمع آوری می کرد.(17) در رسالھ ی اول

قرنتیان نوشت:  « آیا اختیار خوردن و آشامیدن نداریم ...  یا من و برنابا بھ تنھایی مختار نیستیم کھ کار نکنیم؟ کیست کھ ھرگز از
خرجی(کیسھ) خود جنگ کند؟ یا کیست کھ تاکستانی غرس نموده از میوه اش نخورد یا کیست کھ گلھ ای بچراند و از شیر گلھ ننوشد.»(18)

از تعالیم پولس بوی سازش با حاکمان بھ مشام می رسید.  او پادشاھان را نمایندگان خداوند بر روی زمین می دانست و معتقد بود کھ سلسلھ
مراتب را خداوند ترتیب داده و ھر کس کھ با صاحبان قدرت مقابلھ کند با تقدیر خداوند مقابلھ کرده است.  حاکم، خادم خداست کھ شمشیر را

بیھوده برنمی دارد، پس باید مطیع حاکمان بود.(19)

بھ این ترتیب، پولس می توانست طبقھ ی فرھیختھ و سرشناس امپراتوری را کھ از موقعیت اقتصادی رضایت بخشی برخوردار بودند جذب
کند و با استفاده از منابع مالی آنان بینوایان را بھ آیین جدید دعوت کند.  پشتوانھ ی مالی پولس می توانست در میان یھودیان فلسطین و

سرزمین ھای مجاور نیز پایگاھی مطمئن از ھواداران بھ وجود آورد.(20)
ً وی در رأس تشکیالتی مرکب از افرادی چون تیموتائوس، لوقای طبیب، از کلمات پولس در رساالت مختلف چنین استنباط می شود کھ احتماال
س، دیماس، اَرخِپُّس، سلوانس، زیناس، انیسمیس و برخی افراد دیگر بود کھ وظیفھ ُ ُّس، اپفراس، تیخیکس، فلیمون، ارسترخس، یُسط ل ِ َپ ُس، ا رق َ م

ی آنان تبلیغ مسیحیت پولس و جلوگیری از ترویج خط مشی پطرس بود.(21)

بستانی، در شرح حال اپلس، اختالف بین او و پطرس را بھ قدری عمیق می داند کھ چندین سال پس از مرگ پطرس، کلیسای روم در سال
95 میالدی مجبور بھ مداخلھ برای پایان دادن بھ اختالفات جناح طرفدار پولس و طرفداران پطرس شد.(22)،(23)
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پولس یا بولوس(عبری:שאול התרסי شائول طرسوس، یونانی:σαούλ شائول و σαῦλος سوئولوس و παῦλος پولوس) از رسوالن و
مبلغان مسیحیت و بنیانگذار الھیات و خداشناسی این آئین بود؛ برخالف حواریون، پولس ھرگز با عیسی دیدار مستقیم نداشتھ است؛ با این حال
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این پولس بود کھ مسیحیت را از یھودیت جدا ساخت، ھمچون دینی جداگانھ.در کتاب اعمال رسوالن، پولس پیشوای نصاری و حواریون
پیشوای مسیحیان خوانده شده اند.

پولس - کھ در انجیل گاھی «سولس» ھم نامیده شده - در شھر طرسوس در کیلیکا، در حدود سال دھم میالدی، در خانواده ای فریسی زاده
شد.  وی پس از کارمندی روم نام یونانی پولس(کھ بھ معنی کوچک است) را بھ جای نام عبری شائول برگزید.  پولس، زبان یونانی و رومی را

آموخت و با نوشتھ ھای شناختھ شده ادبیات باستانی یونان آشنا شد؛ وی حرفھ چادردوزی را آموختھ بود و چندین سفر نیز بھ اورشلیم داشت.
وی در اورشلیم، از گملیئل بن ھیلل علوم دینی و تلمود را آموخت.  او نخست بھ نام آئین یھود بھ مبارزه با مسیحیت پرداخت و در اورشلیم

بسیاری از مسیحیان را کشت.

بنا بھ روایت «انجیل» در یکی از سفرھایی وی، در مسیر جاده دمشق، شبانگاه شخص «عیسای مسیح» بر وی ظاھر شد.  «مسیح» او را بھ
نام عبری اش خطاب نمود و این جملھ را بھ وی گفت:  «شائول، شائول، چرا مرا آزار می رسانی؟» در ادامھ «مسیح» شخصا بھ او

ماموریت داد تا سفیر خداوند برای غیر یھودیان باشد.  «مسیح» ھمچنان بھ او گفت کھ بینایی اش را از دست خواھد داد و بھ او شخصی در
مقصد راھش - دمشق - معرفی نمود تا بنزدش برود.  پولس، شگفتزده از این اتفاق فرا طبیعی و در نابینایی کامل بھ آن شھر و مالقات آن

شخص - مردی بھ نام ««حنانیا» - می رود و سپس بینایی اش را باز می یابد.

بدین ترتیب، پولس آئین یھود را کنار گذاشت و بھ مسیحیت گروید.  یھودیان، فرماندار دمشق را بھ دستگیری پولس واداشتند.  بنا بھ روایت
مسیحی، پولس در میان سبدی از فراز دیوارھای شھر گذشت.  پولس، چندی بھ عربستان رفت و بھ نام مسیح بھ سخنوری پرداخت.  برنابا،

دست موافقت بھ او داد و کلیسای اورشلیم را ترغیب کرد تا بشارت عیسوی را ابالغ کند.  برنابا، ھمچنین، برای اداره کلیسای انطاکیھ از او
یاری جست.  بر اساس کتاب اعمال رسوالن، پولس یک سفر تبلیغی بھ اورشلیم نیز داشتھ است.ولی اندکی پس از آن عازم سومین سفر تبلیغی

خویش شد،  از مسیحیان در انطاکیھ و آسیای صغیر بازدید کرد، دو سال را در افسوس گذرانید،چند ماه را در فیلیپی، تسالونیکا، و بیریھ
تأسیس كرده بود گذرانید

مھم ترین بدعتی کھ پولس در آیین مسیحیت برجا نھاد و مبنایی برای تثلیث گردید ,  آن بود کھ وی حضرت عیسی(ع) را پسر خدا دانست و
بدنبال آن از خدای پدر و خدای پسر یاد کرد.  این بدعت او باعث گردید کھ بعد ھا با اضافھ شدن " روح القدس" عقیده سھ خدایی یا "تثلیث"

شکل بگیرد.  وی در نامھ اش بھ مسیحیان روم می نویسد: " این مژده در باره فرزند خدا یعنی خداوند ما عیسی مسیح است کھ بصورت
نوزادی در خاندان داود پیغمبر بھ دنیا آمد.  ولی بعد از اینکھ مرد دوباره زنده شد، نشان داد کھ فرزند نیرومند خدا و دارای ذات پاک خدا

است .  و در نامھ اش بھ مسیحیان غالطیھ می گوید: " از خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح می خواھم کھ شما را مورد لطف و رحمت خود
قرار دھند

http://www.goftomanedini.com/showthread.php?t=6658
----------------------------------

ھمان طور کھ می دانید پولس بدون اینکھ با حواریین ارتباط داشتھ باشد ادعا کرد کھ با خود مسیح در ارتباط است و چند تغییر عمده را در
دین ایجاد کرد کھ اولی ان موضوع عیسی خدایی و تثلیث است این آموزه ای بود کھ کھ در اکثر ادیان و نحلھ ھای منحرف آن زمان وجود
داشت و خیلی دور از ذھن بشر نبود و بھ راحتی می توانستند مردم بھ آن معتقد شوند چون دیگر الزم نبود ھمھ قالب ھای فکریشان در ھم
بریزد بلکھ ھمان عقاید را باید معتقد می شدند ولی با مصداق جدید و و رنگی زیبا تر و اال شالوده تفکرات ھمان عقاید کفر امیز و الحادی

دوران باستان بود بھ این ترتیب بسیاری از کسانی مکھ تفکات یونان و روم قدیم برایشان جا افتاده بود راھی برای ورود بھ آیین نو ظھور یا
فتند.

دیگر اینکھ ا این بدعتی کھ پولس گذاشتھ بود مردمی کھ ختنھ کردن برایشان سخت بود و بھ دلیل وجوب ختنھ در دین مسیح بھ این آیین در
نمی آمدند برایشان این مشکل حل شد و بدون تحمل ختنھ می توانستند وارد این آیین شوند.

و در آخر اینکھ اشخاصی مایل نبودند بھ دستورات نسبتا سخت شریعت عمل کنند بعد از تغییر و بدعتی کھ پولس ایجاد کرد می توانستند بدون
تقیید بھ احکام شریعت می توانستند خیال کنند کھ نجات یافتھ اند و مومن شده اند .

این بدعت ھا کھ پولس در دین مسیح ایجاد کرد موجب شد تا خیل جمعیت تازه ایمانان وارد مسیحیت شودبھ این ترتیب تبلیغ پولس برای
مسیحیت بسیار موفق تر از تبلیغی بود کھ دیگر حواریین انجام می دادند و بھ عبارت دیگر پولس بھ تنھایی کاری را کرد کھ عیسی علیھ

السالم و حواریین تنوانستند انجام دھند .
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مسیحیتموضوع کلی:پولس کیست؟عنوان:

من نمی دانم بعد از این ھمھ تغییر دیگر چھ چیزی از دین مسیح باقی ماند و این مردم تازه ایمان بھ چھ چیز مسیحیت ایمان آورده بودند کھ
جعلی نبود مگر جز این است کھ دو رکن اصلی یک دین عبارتند از جھان بینی( ھمان عقاید و اصول دین) ایدئولوژی ( احکام عملی و فروع

دین )و اینکھ در این مسیحیت جدید ارائھ شده توسط پولس ھیچکدام از این دو مورد از دین مسیح سالم نمانده بود

نھ اصول دین کھ دانستھ در دین جدیدی کھ پولس بھ عنوان مسیحیت ارائھ کرده بود خدا یک بشر بود ونھ خدای بر تر از زمان و مکان کھ
علم و حیات و قدرت ال یتناھی دارد و نھ فروع دین کھ کھ دیگر بر ھمگان واضح است کھ پولس ادعا کھ دیگر شریعت نسخ شده است پس

می توان بھ راحتی گفت این دین دیگر مسیحیت نبود بلکھ آیین جدید ادعایی بود کھ پولس پیامبر دروغینی بود کھ آن را ابداع کرده بود
و مسالھ دیگر اینکھ تمام انبیای الھی حتی در زمان اوج مظلومیت بھ گونھ ای با قاطعیت با مظاھر ضالل بر خورد می کردند کھ مجال ھیچ
گونھ تسامح و و تساھل را حتی در باره کوچک ترین آموزه از ضروریات دین نمی داده اند بھ ھمین دلیل بوده کھ ھمیشھ حاضر بوده اند با

تعداد طرفداران اندک آزار و شکنجھ دشمنان و احیانا سخت ترین مرگھا را تحمل کنند ولی حاضر بھ معاملھ کردن بر سر ھیچ کدام از گزاره
ھای کوچک و بزرگ دین خدا نشده اند .

آیا پولس اینھا را نمی دانست؟
قطعا می دانست

چگونھ شد کھ شخصی کھ شگنجھ گر مسیحیان است یکباره مومن و مقدس می شود و بدون حتی یک جلسھ اموزش دینی در مقابل بزرگترین
حواریین قد علم می کند و خود را برتر از ھمھ می داند براستی آیا این جریان مشکوک نیست؟

مگر عیسی علیھ السالم پطرس را کھ بزرگ حواریین بود بھ عنوان جانشین خود خطاب نکرد چرا پولس بھ عنوان کسی کھ داعیھ ارتباط
مستقیم با عیسی را داشت بیشترین حملھ را بھ پطرس می کرد؟

این برای من مسلم است کھ ھیچگاه پولس بھ مسیح ایمان نداشت بلکھ مامور بود کھ مسیحیت را از درون بھ گونھ ای واژگون و فلج کند تا
دیگر برای جامعھ زر پرست یھودیان آن زمان تھدیدی بھ شمار نیاید کھ البتھ بھ ھدف خود ھم رسید و انچھ می خواست محقق شد

برخی از این امور کھ پولس بھ عنوان بنیانگذار آن تلقی می شود را بھ اختصار ذکر می کنیم:
١ ـ گناه اولیھ:

آدم در بھشت از خوردن میوه ی یک درخت منع شد اما مار او را فریب داد و آدم از آن درخت استفاده کرد و بدینسان آدم کھ سمبل انسانھا
بود گناه کرد خدا بر انسانھا غضب کرد و ھمھ ی مردم بھ خاطر گناه آدم کھ سمبل انسانھا بوده محکوم بھ جھنم ھستند این عقیده از جملھ

اصولی است کھ اکثریت قریب بھ اتفاق مسیحیان بدان معتقدند.  این عقیده در ھیچ یک از کتب عھد عتیق سابقھ ندارد و ھیچکدام از پیامبران
از آن صحبت نکرده اند ، در ھیچیک از کتب مقدس از محکومیت ھمھ ی مردم بھ جھنم وعذاب الھی سخن نیامده است اما با این وجود پولس

مدعی این دکترین بود و برای اولین بار این نظریھ را مطرح کرد.
اگرچھ بھ صورت مبھم در کلمات مسیح نیز بھ مسألھ ی فداء اشاره شده است اما مسألھ ی فداء مالزمھ ای با مسألھ ی گناه اولیھ ندارد .

گذشتھ از این در بخش کتاب مقدس اشاره کردیم کھ رسالھ ھای پولس مقدم بر تمام کتب و رسالھ ھای عھد جدید ھستند و بھ روشنی متأثر از
افکار و نظریات پولس بوده اند.

در شورای ترنت بھ روشنی بر این مسألھ تأکید شد کھ این دکترین منسوب بھ پولس است:
«اگر کسی ادعا کند کھ گناه آدم فقط بھ خودش صدمھ رسانده است و بھ فرزندانش آسیبی نمی رساند… یا بگوید… گناه را کھ مرگ نفس است

منتقل نکرد چنین کسی ملعون است چون با این سخنان پولس مغایرت دارد:  « لھذا ھمچنان کھ بھ وساطت یک آدم گناه داخل جھان شد و بھ
گناه موت و بھ این گونھ موت بر ھمھ ی مردم طاری شد از آن جا کھ ھمھ گناه کردند (رومیان ۵ : ١٢)[١]

او بر گناه اولیھ تأکید بسیار زیادی دارد و در جای جای رسالھ ھایش بر این مسألھ تأکید می کند:
« چنانکھ در آدم ھمھ می میرند در مسیح نیز ھمھ زنده خواھند شد » (اول قرنتیان ١۵ : ٢٢ )

«پس ھمچنان کھ بھ یک خطا حکم شد بر جمیع مردمان برای قصاص، ھمچنین بھ یک عمل صالح بخشش شد بر جمیع مردمان برای عدالت
حیات» (رومیان ۵ : ١٨ )

م: ٢ ـ تجسّ
در ھیچ یک از کتابھای عھد عتیق و در ھیچیک از کلماتی کھ از مسیح نقل شده است بھ مسئلھ ی تجسم اشاره نشده است.

اما پولس بھ روشنی بیان کرد کھ مسیح، ھمان خدای پسر است کھ لباس جسم را پوشید:
« لکن خود را خالی کرده صورت غالم را پذیرفت و در شباھت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد…» (فیلیپیان ٢ : ٧ ـ٨ )

گرچھ مسئلھ ی تجسم در ابتدای انجیل یوحنا نیز آمده است (یوحنا ١ : ١۴) اما پیشتر و در مبحث کتاب مقدس بیان کردیم کھ:  رسالھ ھای پولس
بر تمام کتب و رسالھ ھای عھد جدید مقدم بوده و جلوتر از تمام آنھا نوشتھ شده است و عموم رسالھ ھا و کتب عھد جدید متأثر از پولس بوده اند.

٣ ـ نفی شریعت:
بدون شک مسئلھ ی برداشتھ شدن شریعت از ابداعات پولس است و در ھیچ جا ، نھ مسیح و نھ از حواریون چنین عقیده ای نقل نشده است.

« لکن الحال بدون شریعت،عدالت خدا ظاھر شده است » (رومیان ٣ : ٢١ )
« خدا پسر خود را فرستاد کھ از زن زاییده شد وزیر شریعت متولد تا آنانی را کھ زیر شریعت باشند فدیھ کند… » (غالطیان ۴ : ۴ ـ۵ )

۴ ـ مسیح ملعون:
در ھیچ جای کتاب مقدس سراغ نداریم کھ خداوند پیامبران را ملعون خوانده باشد اما پولس در جسارتی آشکار مسیح را ملعون خواند:

« مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد چونکھ در راه ما لعنت شد چنانکھ مکتوب است ملعون است ھر کھ بر دار آویختھ شود » (غالطیان
( ٣ : ١٣

بھتر است قبل از ھرگونھ قضاوت بھ آیھ ی مورد نظر پولس مراجعھ کنیم
« و اگر کسی گناھی را کھ مستلزم موت است کرده باشد و کشتھ شود و او را بھ دار کشیده باشی بدنش در شب بر دار نماند او را البتھ در
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ھمان روز دفن کن زیرا آنکھ بر دار آویختھ شود ملعون است » (تثنیھ ٢١ : ٢٣ )
این آیھ بھ روشنی در مورد کسانی است کھ مرتکب جرمی شده اند و بھ خاطر آن و بھ فرمان شریعت بھ دار کشیده شده اند نھ در مورد

مظلومی کھ در عین بی گناھی او را بھ دار کشیده باشند.  کدام منطق می تواند بپذیرد شخصی کھ توسط حاکم ظالم بر دار آویختھ شده ملعون
باشد؟

آیا مسیحیان می پذیرند کھ مبشرین و مبلغینی کھ در نقاط مختلف جھان بجرم تبلیغ مسیحیت بھ دار آویختھ شدند ملعون باشند!!
پولس برای تبیین و تثبیت عقاید خویش از ھیچ چیزی ابا نداشت

او بسیاری از پیامبران و بزرگان تاریخ را ملعون می پندارد چرا کھ در رسالھ بھ غالطیان ٣ : ١٠ می نویسد :
« زیرا جمیع آنانی کھ از اعمال شریعت ھستند زیر لعنت می باشند زیرا مکتوب است:  ملعون است ھر کھ ثابت نماند در تمام نوشتھ ھای

شریعت تا آنھا را بھ جا آورد »
با تأمل در این کالم پولس می توان دریافت کھ او تمام مردم را ملعون می داند زیرا کمتر کسی در تمام عمر خویش بدون گناه می ماند.

کدام انسان می تواند ادعا کند کھ در تمام عمر خویش بھ تمام شریعت بھ نحو کامل عمل کرده است؟
۵ ـ اطاعت بی قید و شرط از حاکمان:

پولس برای جلب نظر حاکمان، اطاعت از ایشان را الزم می شمرد و بدینوسیلھ راه را برای بسط و گسترش افکار و عقاید خویش باز کرد:
« ھر شخصی مطیع قدرتھای برتر بشود زیرا کھ قدرتی جز از خدا نیست و آنھایی کھ ھست از جانب خدا مرتب شده است حتی ھرکھ با

قدرت مقاومت نماید مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد … زیرا خادم خداست برای توبھ نیکویی ، لکن ھرگاه بدی کنی بترس چونکھ شمشیر
را عبث بر نمی دارد زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران می کشد لھذا الزم است کھ مطیع او شوی » (رومیان ١٣ : ١ ـ۵ )

البتھ صدور این کالم از پولس چندان عجیب نیست زیرا او ھرگز با عیسی نبوده و از شیوه و سنت عیسوی اطالع نداشت.
در انجیل لوقا میخوانیم:

« در ھمان روز چند نفر از فریسیان آمده بھ وی گفتند دور شو و از اینجا برو زیرا کھ ھیرودیس می خواھد تو را بھ قتل برساند »
آنچنانکھ از نامھ ی پولس برمی آید باید مسیح سر تعظیم را فرود می آورد و می گفت:  بھ آن پادشاه بگویید کھ من مطیع امر او ھستم و در ھیچ

چیز جز بھ خواستھ ی او عمل نمی کنم زیرا او خادم خداست و از سوی خداست کھ بھ حکومت و قدرت رسیده است.
اما جالب است کھ عکس العمل مسیح را بدانید:

« ایشان را گفت:  بروید و بھ آن روباه بگویید:  اینک امروز و فردا دیوھا را بیرون می کنم و مریضان را صحت می بخشم و در روز سوم
کامل خواھم شد لیکن می باید امروز و فردا راه روم » (لوقا ١٣ : ٣١ ـ٣٣)

گذشتھ از این مسیح در شب آخر حواریون را امر بھ خرید اسلحھ فرمود:
« پس بھ ایشان گفت:  لیکن اآلن ھرکھ کسیھ دارد آن را بردارد و ھمچنین توشھ دان را و کسی کھ شمشیر ندارد جامھ ی خود را فروختھ آن

را بخرد » (لوقا ٢٢ : ٣۶ )
براستی مسیح چرا بھ حواریون دستور بھ خرید شمشیر داد؟ آنھم حتی بھ قیمت فروختن جامھ ھا وعریان ماندن!

مگر نھ این است کھ انسان باید مطیع قدرتھای برتر باشد!؟
پس خرید شمشیر برای چھ؟!

دوستان:  این موارد فقط برخی از نظریات بدیع پولس بود و نھ تمام آن با مراجعھ بھ رساالت پولس و مقایسھ ی آن با کتب عھد قدیم، کلمات
مسیح و سنت حواریون بھ موارد بیشتری دست خواھید یافت .  تحقیق بیشتر را بھ خود شما وا می گذاریم.

نتیجھ:
با مراجعھ بھ زندگی پولس، آراء و دیدگاھھای وی و برخورد او با شاگردان و برگزیدگان مسیح ، بھ این جمع بندی می توان دست یافت:

پولس پس از آنکھ در یھودیت بھ کسب موقعیت و مقام دلخواه خویش نائل نشد مسیحیت را دارای پتانسیل الزم دید چرا کھ دینی نوپا بود و بھ
راحتی می توانست با اعالم پیوستن بھ آن، موقعیت بسیار خوبی را برای خود بھ دست آورد.

وی در این راه از تحریف مسیحیت ھیچ باکی نداشت:
آنگاه کھ با شخصیت مقبول و محبوب حواریون مواجھ شد اقدام بھ تضعیف و پایین آوردن شخصیت ایشان نمود و از این رھگذر گذشتھ ی

سیاه خود را کمرنگ نمود و ھم توانست بھ مقابلھ با حواریون بپردازد .
آنگاه کھ با مسئلھ ی ختنھ مواجھ شد و دریافت کھ غیر یھودیان نمی توانند بھ راحتی با این مسئلھ کنار بیایند آن را کنار گذاشت.

آنگاه کھ فھمید انجام مقررات شریعت برای کسانی کھ در قیدوبند شریعت نبوده اند کار دشواری است از توصیھ ی بھ آن صرف نظر نمود.
زمانی کھ متوجھ شد بت پرستان میل و عالقھ ی شدیدی بھ عقاید خویش در مورد منجی و مسئلھ ی فداء دارند و نمی توانند آز آن دست بکشند

بدون معطلی عیسی را طبق خواستھ ی آنان توصیف کرد .
….و اینگونھ بود کھ موفق شد بھ سرعت، دیگران را جذب مسیحیت کند و از این طریق خود را بھ شخصیت برجستھ ی مسیحیت تبدیل کند.

حکایت بر مزاج مستمع گوی اگر خواھی کھ دارد با تو میلی

پولس کھ حواریون را مانعی برای رسیدن بھ اھداف خویش قلمداد می کرد از یک طرف اقدام بھ معرفی حواریون بھ عنوان افراد دورو، منافق
و … نمود و از طرف دیگر مأموریت ایشا ن را محدود بھ قوم یھود نمود.  او کھ در ابتدا خود را فرد بسیار کوچک خوانده بود و می گفت

بخاطر جفاھایش، الیق آن نیست کھ رسول خوانده شود بزودی ادعا کرد کھ از بزرگترین حواریون نیز چیزی کم ندارد .  باری پولس در
آخرین گام و برای از میان برداشتن مخالفت حاکمان، ایشان را خادم خدا معرفی کرد و مردم را بھ اطاعت بی قیدوشرط از آنھا دعوت کرد و

عجیب آنکھ کلیسائی کھ باید بر پطرس بنا می شد، پولس را جایگزین این حواری بزرگ نمود.
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آری ؛ عھد جدید سرشار از تعالیم پولس است،
انباشتھ از تعریف و تمجید از پولس،

آکنده از رساالت او

و اما حواریون…؟!
Http://www.askdin.com/showthread.php?t=4425

--------------------------------------------------------------------------

پولس کیست؟

حدود سال ۴٠ میالدی شخصی یھودی بھ نام پولس یا شائول بھ مسیحیت گروید کھ تاریخ و اموزه ھای مسحیت را دگرگون ساخت و ی از
فرقھ فریسیان بود.(اعمال رسوالن باب٩)

وی از متعصبان یھود بود و در شکنجھ و آزارمسیحیان اولیھ دست داشت .وی از رئیس کاھنان نامھ ای خواست تا بھ دمشق رفتھ و مسیحیانی
 را کھ بدانجا گریختھ بودند بھ اورشلیم برگرداند.اما بھ گفتھ مسیحیان در بین راه حادثھ ای رخ داد کھ زندگی وی و تاریخ مسیحیت را متحول

ساخت(اعمال رسوالن باب ٩)

اختالف پولس با حواریون

پولس پس از ورود  در مسیحیت شروع بھ تبیلغ دین جدید نمود.اما بھ زودی با حواریون اختالف پیدا کرد.او کھ در بین مسیحیان یھودی
االصل اورشلیم جایگاھی نداشت بھ سوی غیر یھودیان روانھ شد تا مسیحیت را بین انان تبلیغ کند.از انجا کھ پطرس جانشین حضرت عیسی
بود و پولس با حضور وی نمی توانست موفقیتی کسب کند از او خواست کھ فقط بشارت بر یھوددیان را بر عھده گیرد و بشارت بر امت ھا

را بھ وی بسپارد .او با این تقاضا دایره مسئولیت پطرس را بسیار محدود کرد و در این راستا علنا با پطرس(شمعون)بھ مخالفت
پرداخت(غالطیان جلد ٢ ص ١١ و ١٢)

در رسالھ پولس بھ غالطیان امده است :  ((اما چون پطرس بھ انطاکیھ آمد او را مستقیما مخالفت نمودم زیرا کھ مستوجب مالمت بود چون کھ
قبل از آمدن بعضس از جانب یعقوب با امت ھا غذا می خورد  ولی چون امدند از انانی کھ اھل ختنھ  بودند ترسید باز ایستاد و خویشتن را

جدا ساخت .وسایر یھودیان ھم با وی نفاق کردند بھ حدی کھ برنابا نیز در نفاق ایشان گرفتار شد.ولی چون دیدم کھ بھ راستی انجیل بھ
استقامت رفتار نمیکند پیش روی ھمھ پطرس را گفتم :اگر تو یھود ھستی بھ طریق امت ھا و نھ بھ طریق یھود زیست نمی کنی چون است کھ

امت ھا را مجبور می سازی کھ بھ طریق یھود رفتار کنند؟))(رسالھ پولس بھ غالطیان جلد ٢ ص ١١ـ١۶)

حال چگونھ می توان کسی را کھ با وصی حضرت عیسی ((پطرس شمعون))مخالف بوده و در تاسیس مسیحیت کنونی سھم بھ سزایی داشتھ
مورد قبول قرار داد؟

حال برای بیشتر روشن قضیھ بھ سراغ گفتھ ھای بعضی از نویسندگان یا دانشمندان مسیحی می رویم.

جان بی ناس:اما چون وی نزد امم غیز یھودی بھ دعوت مبعوث بود فکر مسیحیت و بعثت و رجعت او کلی نزد ایشان بیگانھ بود.از این رو
پولس از راه دیگر کھ متناسب با فکر و اندیشھ ان قوم بود در آمد(تاریخ جامع ادیان ص۶١٧)

جان بی ناس:پولس حواری را غالبا موسس مسیحیت لقب داده اند  و مسلما او در این راه جھاد بسیار کرد و فرقھ طرفداران اصول و شریعت
موسوی را مغلوب ساخت.ولی اھمییت  ان ان جھت بود کھ الھوت و مبادی الوھی ((تئولوژیک)) خاصی بھ وجود آورد.

ھاروی کاکس:پولس امروزه بھ خوبی برای ما شناختھ شده نیست و غالبا متھم می شود کھ تعلیمات ابتدایی و ساده عیسی را منحرف
کرد(تاریخ جامع ادیان ص۶١٣)

شال جینیردر کتاب المسیحیھ  مینویسد :ھمانا پولس بھ رغم ان کھ از ھمھ بیشتر در مسیحیت مورد مناقشھ و اعتراض واقع شده ولی در این
مطلب اختالفی نیست کھ او بھ حق موسس مسیحیت کنونی است کھ بدون وجود او ھرگز مسیحیت وجود نداشت(المسیحیھ ص ١٠٨ و

ص١۴١)

مایکل ھارت در کتاب المائھ می نویسید(مھم):تاسیس مسیحیت بھ کوشش پولس باز می گردد .  و در ادامھ می افزاید پولس در حقیقت مخترع
و موسس مبادی الھوت بود کھ الوھیت مسیح را بر دین اضافھ نمود.ھمان گونھ کھ بخشی از عھد جدید را او تالیف کرد.(المائھ ص٢٣ و٢۴

http://www.hobbolhosein.blogfa.com/post-4.aspx
--------------------------------------------------------------------
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        پولس کیست؟

  یھودی زاده ای از فرقھ فریسیان بود کھ بھ دلیل تولد در شھر طرسوس قلیقیھ  امتیاز رعیتی روم را از پدرش بھ ارث برد، والدینش از سبط
بنیامین بودند و او را بر حسب رسوم و قواعد دین یھود تربیت نمودند.  او عیسی را ندیده و در زمان حیات ایشان بھ او ایمان نیاورده است و

حتی از شاگردان مسیح نیز جز برنابا و پطرس با دیگران آشنایی نداشتھ است.

 او ھمانند دیگر فریسیان مخالفت ودشمنی شدیدی با مسیحیت داشت وبرای از میان برداشتن تعالیم مسیح فعالیت زیادی انجام می داد، ھم
کیشان او  حتی برای کشتن عیسی با حکومت روم ھمداستان شده بودند.

اینان حتی پس از عروج عیسی(ع) بھ آزار واذیت مسیحیان ادامھ دادند از میان فریسیان پولس بیش از ھمھ  فعال بود او مسوولیت کشتار
مسیحیان را بھ عھده گرفت وبرای این کار بھ شھرھای مختلف سفر می کرد وبا شناسایی مسیحیان و بھ دار آویختن آنھا تعصب یھودی گری

اش را نشان میداد.

در اثر این مظالم بسیاری از پیروان واقعی عیسی از میان رفتند وآنھایی کھ جان سالم بدر بردند بھ شھرھای مختلف مھاجرت کرده وبرخی
نیز بھ فعلیت زیرزمینی روی آوردند وخالصھ اینکھ در مقابل این دشمنی وکشتار مقاومت سرختانھ ای از خود نشان دادند ویھودیان دریافتند

کھ ازمیان بردن آنھا کار ساده ای نیست.

در ھمین ھنگام ناگھان پولس ادعا کرد کھ بھ مسیحیت گراییده  واز این پس تمام سعی خود را درنشر و گسترش تعالیم مسیحیت بھ کار خواھد
بست او بھ این منظور بھ شھرھای مختلف سفر می کرد  وبھ حواریان اطمینان می داد کھ از آنھا حمایت خواھد کرد، ھرچند پیروان عیسی بھ

خاطر سابقھ بدش بھ او اعتماد نداشتند.

پولس قواعد واصول جدیدی برای مسیحیت وضع نمود و در این باره از او رسایل زیادی بھ جا ماند و این رسایل آنقدر نزد مسیحیان اھمیت
دارد کھ بھ ھمراه انجیل ھای چھارگانھ مجموعھ ای جدید ازکتاب مقدس را تشکیل می دھند.تعالیم او میراث عیسی را تحت الشعاع قرار داده
است امروزه ھر مسیحی معتقد از پولس ورسایلش شناخت کافی دارد واو را بھ عنوان یک قدیس می شناسد ھرچند کھ شاید از تمام زندگی

عیسی(ع) بیش از 50روز آن را نداند.!!

پولس را باید معمار مسیحیت جدید دانست او کھ خود از دشمنی سخت بھ دوستی افراطی برای مسیح تبدیل شده بود با تعصب فراوان پرستش
عیسی مسیح را بھ عنوان فرزند خدا تبلیغ می کرد او حتی با یاران عیسی(ع) مخالفت ورزید و آنھا را بھ دلیل مخالفتشان با ادعای جدید او

مبنی بر اولوھیت عیسی(ع) ، بھ کوتاھی در نشر وگسترش مسیحیت متھم می کرد.

او ھمچنین بنیان کلیسا ودستگاه عریض وطویل پاپیسم را گذاشت ودر تعالیم جدید امتیازات زیادی برای اسقف ھا وکشیشھا قایل شد از جملھ
آنھا را واسطھ بین بندگان و خدا قرار داد بگونھ ای کھ عبادات ھر فرد مسیحی باید حتما زیر نظر آنھا انجام بگیرد وتوبھ وبخشش گناھان نیز

توسط  آنھا وبا اعتراف در حضورشان پذیرفتھ می شود،الھیات جدید پولس  نوعی حکومت معنوی برای پاپھا بھ وجود می آورد وبرتری
اقتصادی آنھا را نیز تامین وتضمین می کرد.

طبیعی است کھ امتیازات فوق دستگاه کلیسا و روحانیون مسیحی را مدیون افکار پولس می کرد وآنھا را بھ گسترش افکار پولس بھ جای
تعالیم ساده وبسیط مسیح(ع) تشویق می کرد ودالیل اصلی انتشار سریع افکار پولس را نیز باید در ھمین ھمکاریھای متقابل وھمداستان شدن

اسقفھا با پولس جستجو نمود، زیرا در باالرفتن مقام عیسی واولوھیت ایشان طبعا مقام روحانیون نیز بھ عنوان نایبان مسیح  باال می رفت،

.  برنابا، یکی از یاران و حواریان عیسی(ع) است، ھر چند انجیل منتسب بھ او امروزه از سوی کلیسا رسمیت ندارد و منسوخ اعالم شده است
او می گوید:  پس از آنکھ یسوع رفت شاگردان در اطراف مختلف اسرائیل و جھان پراکنده شدند، اما حق مورد پسند شیطان نبود پس آن را
باطل جلوه داد و ھمیشھ  ھمین طور بوده است، زیرا کھ فرقھ ای از اشرار کھ مدعی بودند آنھا نیز از شاگردان مسیح اند تبلیغ می کردند کھ
مسیح مرده و بر نخواستھ و دیگران بشارت دادند کھ در حقیقت او مرد و برخواست و برخی دیگر بشارت دادند و ھمیشھ می دھند بھ اینکھ

عیسی ھمانا پسر خداست و در شمار اینھا پولس ھم فریب خورد(انجیل برنابا، فصل دویست و بیست و دوم، 4-1).

   پولس در اسناد تاریخی ومسیحی

ویل دورانت نویسنده کتاب تاریخ تمدن  از قول خود او نقل می کند:  پس از فرار از اورشلیم مدت سھ سال در عربستان درباره عیسی موعظھ
کرد سپس چون بھ اورشلیم بازگشت مورد عفو و گذشت پطرس واقع شد و مدتی با او بسر برد،  بیشتر حواریون بھ او اعتماد نداشتند ولی

برناباس کھ خود نوایمان بود دست موافقت بھ او داد و کلیسا ی اورشلیم را ترغیب کرد کھ بھ آزار دھنده سابق خود «پولس» ماموریت دھد تا
این بشارت را ابالغ کند کھ مسیح بزودی ملکوت خدا را بر قرار می سازد.

Data processing afair- Alast انتشار بھ معنی تایید محتوی نیستصفحھ 7 از 8



sábado, 4 de dezembro de 2010بانک مقاالت علمی و فرھنگی  و اقتصادی

00:04
مسیحیتموضوع کلی:پولس کیست؟عنوان:

مستر ھاکس نویسنده قاموس کتاب مقدس می نویسد:  پولس چون بھ سن 30 سالگی رسید در میان یھودیان شخصی معروف و نافذ االمر گشت،
او از تعالیم غماالئیل فواید بسیار یافتھ در شریعت و علوم دینیھ مھارت تام و تمام بھم رسانید او ھمچنین بر حسب قواعد فریسیان تن بھ

ریاضت شاقھ سپرد و عالمی مرتاض و حافظ قوی و متعصب دین یھود و دشمن سخت دین مسیحی گشت.

در کتاب مقدس در بخش اعمال حواریون دشمنی ھا و اقدامات خصمانھ او با مسیحیان با تفصیل بیشتری آمده و چنانکھ از این اسناد بر می آید
پولس بعد از صعود عیسی بھ شکنجھ و آزار پیروان مسیح پرداختھ و حتی در کشتن اولین شھید مسیحیت نقش داشتھ است.

در این کتاب می خوانیم:  کسانی کھ علیھ استیفان شھادت دادند بھمراه آنانکھ او را سنگسار کردند ھمگی عباھای خود را در آوردند و (برای
ً موافق بود،  از آن روز بھ بعد شکنجھ و آزار ایمانداران قدرشناسی) پیش پای جوانی گذاشتند بنام پولس، پولس با کشتھ شدن استیفان کامال
کلیسای اورشلیم شروع شد بطوریکھ ھمھ بھ یھودیھ و سامره فرار کردند فقط رسوالن در اورشیلم باقی ماندند اما پولس ھمھ جا می رفت و

دیوانھ وار ایمان داران بھ مسیح را تار و مار می کرد حتی وارد خانھ ھای مردم می شد و مردان و زنان را بھ زور بیرون می کشید و بھ زندان
می انداخت.( عھد جدید، کتاب اعمال رسوالن، 3:8)

و در جای دیگر از ھمین کتاب می خوانیم:  «و اما پولس کھ از تھدید و کشتار پیروان مسیح ھیچ کوتاھی نمی کرد نزد کاھن اعظم اورشلیم
رفت واز او معرفی نامھ ھایی خطاب بھ کنیسھ ھا و عبادتگاھھای دمشق خواست تا با او در امر دستگیری پیروان عیسی اعم از زن و مرد

ھمکاری کنند و او بتواند با کمک آنھا مسیحیان را دست بستھ بھ اورشلیم بیاورد.( عھد جدید، اعمال رسوالن، 2:9.)

و باز کتاب اعمال رسوالن پس از ذکر داستانی در مورد متحول شدن و ایمان آوردن پولس بھ مسیح می گوید:  او بی درنگ برخواست وغسل
تعمید یافت سپس غذا خورد و قوت یافت و چند روز در دمشق نزد ایمان داران ماند آن گاه بھ کنیسھ ھای یھود رفت و بھ ھمھ اعالم کرد کھ

عیسی در حقیقت فرزند خداست!!( عھد جدید، اعمال رسوالن، 9:20)

  ویل دورانت می گوید:  پولس بر اثر بدبینی و پشیمانی خودش و ھمچنین بر اثر دیدگاه دگرگون شده اش از مسیح و شاید تحت تأثیر نظرات
ً با یادآوری آداب و رسوم یھودیان و مشرکان درباره قربانی کردن برای کفاره گناھان قوم، الھیاتی بھ وجود آورد افالطونی و رواقی و احتماال

کھ در سخنان مسیح چیزی جز نکات مبھم از آن نمی توان یافت.

ھمانگونھ کھ در سطور باال اشاره شد اغلب محققین عقیده دارند پولس قبل از اینکھ بھ مسیحیت گرایش پیدا کند یھودی و از فرقھ فریسان بوده
است و این چیزی است کھ خود او نیز در رسائل اش بارھا آن را گفتھ، پولس در مورد خودش بھ دو مطلب زیاد تأکید دارد، اول بھ فریسی

بودن خود و دیگر بھ تابعیت رومی اش.

از آنچھ مورخان در مورد بولس گفتھ اند بھ این نتیجھ می رسیم کھ او برای انتقام گرفتن از مسیح کھ بیشترین فعالیتش را مبارزه با فریسیان
ریاکار گذاشتھ بود بھ این دین روی آورد ومتاسفانھ در این ھدف موفق ھم شد
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