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پيشگفتار
در حدود سال  ٣٠ميالدی ،فرمانداری رومی به نام پُنتيوس پيالتس ناچار به دخالت در دعوايی شد ،مربوط به
عيسی نامی اھل ناصره ،که کاھنان اعظم و شيوخ در پی محکوميتش به مرگ بودند .دست آخر او نسبت به
موضوع ،که بدون شک تا حدی برايش بی معنی بود ،بی تفاوت شد.او فکرش را ھم نمی کرد که از آن پس نامش با
مرگ اين ناصری گره بخورد» :او در زمان حکومت پُنتيوس پيالتس رنج کشيد«.
روابط بين يھوديان و روميان داستانی دراز از سازش ھا ،عھدنامه ھا و واکنشھای شديد است .شورش معروف
سال  ۶۶ميالدی به تصرف اورشليم و ويرانی معبد به وسيله تيتوس ،سردار رومی ،انجاميد .اورشليم که به يک
مستعمره رومی تبديل شده و نامش به آئِليا کاپيتولينا  ١تغيير داده شده بود ،پس از شورش بارکوخبا ،در  ١٣٢م-
 ١٣۵م ،برای ھمه يھوديان ممنوع الورود اعالم شد.
ھمچنين ،داستان روم و مسيحيان نيز به ھمان اندازه پرشور است .رم در متون عھد جديد چھره ھای بسياری دارد:
در مکاشفه يوحنا ،روسپی بزرگ ،يا ھمان بابل است ،در حالی اعمال رسوالن بيشتر به عنوان شھری ظاھر
می شود که با جاده ھا و شيوه اداره اش نقشی تمدن ساز دارد .او برای پطرس يا يعقوب مظھر زمامداری است که
می بايست فرمانبردار آن بود.
روم ھمچنين معرف شخصيت ھايی است که در طول متون به آنھا برمی خوريم :پولس ،شھروند رومی ،که در
عين حال يک يھودی اھل ترسوس بود ،سرجيوس پولس ،فرماندار قبرس ،کرنليوس ،يوزباشی سپاھيان ايتاليايی ،و
ھمچنين آن يوزباشی در پای صليب ،که نامش حفظ نشده است.
اين جستار به ما امکان می دھد تا تنوع پيوندھايی که ميان روم ،يھوديان و مسيحيان شکل گرفتند ،را بھتر فھميده و
درنتيجه شناخت بھتری از عھد جديد به دست آوريم.

Colonia Aelia Capitolina ١
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سال پانزدھم از امپراطوری تيبريوس

» در سال پانزدھم از ]سلطنت[ تيبريوس قيصر ،وقتی که پُنتيوس پيالتس ،فرماندار يھوديه بود ،و ھيروديس
تيترارک  ٢جليل ،برادرش فيليپس تِترارک ايتوريه و ديار تراخونيس ،و ليسانياس تِترارک آبليه ،و ح ّنا و قيافا کاھنان
اعظم بودند ،کالم خدا به يوحنا پسر زکريا در بيابان نازل شد«) .لو .(٢-١ :٣

فلسطين در سال  ٢٨ميالدی
پس از دو باب از انجيل خود ،درباره ميالد و کودکی عيسی ،لوقا با صحبت از يوحنای تعميد دھنده ،به طرزی با
شکوه زندگی واقعا ً عمومی عيسی را معرفی می کند .در جمله ای بسيار دراز ،او يوحنا را در ارتباط با ھفت
شخصيت ،که قدرت را در اين عصر در دست دارند جای می دھد ،چنان که گويی می خواست اھميت و نيروی
کالم خدا را بستايد که »در بيابان ،بر يوحنا پسر زکريا نازل می شود«.
 ٢تِترارک )ترکيبی از دو واژه يونانی تِترا  :چھار و آرکون :رئيس( ،به طور تحت اللفظی به معنی حکمران يکی از چھار بخش يک
قلمرو )فلسطين( و يا يک امپراطوری )امپراطوری روم( بود.
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سال پانزدھم تيبريوس
تنھا پس از سده  ۶ميالدی است که مسيحيان سالھا را از مبدا ِء تاريخ فرضی ميالد عيسی می شمارند .پيش از آن،
سالھا بر اساس آغاز فرمانروايی ھر کنسول يا امپراتور تعيين می شدند .از آنجا که امپراتوری تيبريوس پس از مرگ
آگوست در سال  ١۴ميالدی آغاز شد ،پانزدھمين سال آن برابر با سال  ٢٨از گاھشمار ميالدی کنونی است .از سوی
ديگر اين تاريخ به بوسيله متن انجيل يوحنا  ٢٠ :٢تاييد شده است» :ساخت اين معبد  ۴۶سال طول کشيد) «...کار
ساخت در سال  ١٩پ م شروع شده بود( .در يھوديه اين ايالت کوچک در منتھی اليه امپراتوری روم ،سلطه
پرفِکتوس( نمايندگی می شد ،که نامش برای ثبت زندگی عيسی در تاريخ بشری
امپراتور بوسيله يک فرماندار ) ِ
برجای خواھد ماند» :او در زمان حکومت پُنتيوس پيالتس رنج کشيد« .اين مقام عالی رتبه ،شھسوار رومی ،دو سال
است که در قيصريه در اين سِ َمت خدمت می کند .اشتباھات او در اعمال خشونت بی رويه نسبت به يھوديان سبب
می شوند که او در سال  ٣۶از مقامش برکنار شود.

ھيروديس تترارک جليل
ھيروديس بزرگ ،در سال  ۴پ م مرد .آگوستوس قلمروش را ميان سه تن از پسران او تقسيم کرد و به آنان لقب
تترارک )به معنی فرمانروای يک چھارم( داد .او يھوديه و سامره را به ارکالئوس ،جليل و بيريه را به آنتيپاس و
مناطق مختلفی در شمال شرق جليل را به فيليپ داد .اما ارکالئوس ،در سال  ۶م به دليل بی لياقتی برکنار شده و يک
فرماندار جای او را گرفت ،تا از نزديک بر اورشليم نظارت کند.
آنتيپاس ھمان ھيروديسی است که لوقا درباره اش سخن می گويد؛ او نيز ھمانند پدرش ھيروديس بزرگ ،که نامش
را از او به ميراث برد ،يک سازنده بزرگ است .برای نمونه بنيان شھر تيبريه )طبريه( از کارھای اوست .اوست که
با ھمسر برادرش ،يک فيليپ ديگر ،ازدواج می کند و دستور می دھد که يوحنای تعميد دھنده را گردن بزنند )لو :٩
.(٩-٧
قلمرو فيليپ کمتر شناخته شده است .در مناطق زير اختيار او يھوديان کمی زندگی می کنند :ايتوريه و
ترانيخونيتس ،و ھمچنين جوالن ،باشان و حوران .قيصريه فيليپس ،شھری ،در سرچشمه رود اردن ،که در نزديکی
آن پطرس عيسی را به عنوان مسيح تشخيص می دھد )مت  ،(١٣ :١۶دقيقا ً کار ھمين فيليپس است.

در زمان کھانت اعظم ح ّنا و قيافا
پس از قدرت ھای سياسی ،اينک سخن از قدرت دينی است .قيافا بين سالھای  ١٨تا  ٣۶م کاھن اعظم است .انجيل
چھارم تصميم نابود کردن عيسی را به او نسبت می دھد )يو  .(۵٣-۴٩ :١١ح ّنا ،پدرزن او ،تا سال ١۵م کاھن اعظم
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از ھمان ھنگام معرفی باشکوه يوحنای پيامبر ،لوقا اشاره می کند که کالم خدا به ھمه اعالم شده است ،چه يھودی و
چه غير يھودی؛ مرزی نشناخته و دامنه اش از بزرگان اين جھان فراتر می رود»:صدای نداکننده ای در بيابان  :راه
خداوند را آماده سازيد ...و تمامی بشر نجات خدا را خواھند ديد«.
تاريخ

عھد جديد
 ۶٣پ م :

پمپئوس فلسطين را تسخير می کند

 ٣٧-۴پ م  :ھيروديس بزرگ
در حدود  ۶پ م  :ميالد عيسی
 ٣٧-١۴م  :تيبريوس امپراتور
٣٠-٢٨/٢٧م  :موعظه عيسی
 ۶٣-۵٨م :

 ٣۶-٢۶م  :پنتيوس پيالتس فرماندار

اسارت پولس در قيصريه و رُم

 ۶۴م  :آزار مسيحيان در رُم توسط نرون

 ٧٠-۶۶م  :نخستين نبرد با يھوديان ) ِوسپازيانوس(
 ٢٩آگوست  ٧٠م  :تصرف معبد )تي ُتس(
 ٧۴م  :محاصره و تصرف قلعه َمسادا
 : ١٣۵-١٣٢دومين نبرد با يھوديان )ھادريانوس(
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عيسی در زمان اشغال فلسطين توسط روميان

»و در آن زمان دستوری از سوی آگوستوس قيصر برای سرشماری ھمگانی صادر شد .اين نخستين سرشماری در
زمانی انجام شد که کيرينيوس فرماندار سوريه بود«) .لو .(١ :٢

يک سرشماری
در پی فرمان سرشماری با ھدف ارزيابی وضعيت قلمرو امپراتوری ،اينک خانواده ای کوچک از نسل داوود
می پذيرد که تسليم الزام ھای قيصر شود .پس به بيت لحم ،خاستگاه خاندان داوود می رود .در واقع کيرينيوس
سرشماری ای را ترتيب داد که در سال  ۶م سبب يک شورش شد .اما در تاريخ احتمالی ميالد عيسی ،يعنی سال
 ۶پ م ،تنھا سرشماری سِ نتيوس ساتورنينوس ،فرماندار سوريه را سراغ داريم .آيا لوقا دچار اشتباه شده است؟ آيا
تنھا به اشاره به يک عمليات محلی بسنده کرده است؟ آيا کيرينيوس در اين زمان فرماندار بوده است؟ ما اين را
درست نمی دانيم.
سرشماری قوم به وسيله داوود خشم خدا را برانگيخته و داوود از شمارش قوم توبه کرده بود ) -٢سمو ٢۴؛ -١
توا .(٢١ :برای يھوديان ،پذيرش شمارش کسان و دارايی ھايشان به بندگی می انجاميد .برای مخالفت با اين
بی حرمتی بود که يھودای جليلی شمار قابل توجھی از يھوديان را برآن داشت که ھنگامی که کيرينيوس برای
آمارگيری ،يعنی شمارش ساکنان و مقدار ثروتشان ،به يھوديه فرستاده شد ،از ايجاد دفترھای ماليات خودداری کنند.
شايد لوقا می خواھد با اشاره به يک سرشماری ،به مسيحيان نشان دھد که چگونه خانواده عيسی تسليم دستور اداری
روم شد .شاگردان مسيح ،که پيشينه يھودی داشتند ،ھيچ دليلی برای مخالفت با آنچه با خداوندی نجات دھنده مغاير
نيست ،ندارند .عيسی مطيع مقررات رومی است .پولس به روميان گفت» :ھر کس مطيع قدرتھای برتر بشود ،زيرا
که قدرتی نيست جز از خدا و آنھايی که ]در قدرت[ھستند از جانب خدا برقرار شده اند« )روم .(١٣:١

ھيروديس آنتيپاس
ده سال اول زندگی عيسی ناصری بايد سالھای سختی بوده باشند .در دوره خردسالی او بود که شورش ھا و
ناآرامی ھای پس از مرگ ھيروديس بزرگ روی دادند .ھيروديس آنتيپاس موفق خواھد شد که از  ۴پ م تا  ٣٩م
برتری خود را بر جليل حفظ کند .در آغاز حکومتش ،واروس ،نايب السلطنه امپراتور ،شھر سفوريس )صفوريه( را
با خاک يکسان و اھالی اش را قتل عام کرد .در ھمان زمان ،عيسی کودک حتما ً خبر مصلوب شدن آن  ٢٠٠٠يھودی

روميان در زمان عيسی

٧

عيسی تقريبا بيست ساله بود ھنگامی که ھيروديس آنتيپاس ،برای خوشامد امپراتور جديد تيبريوس ،شھر طبريه را
بنا کرد .اين گسترش فرھنگ کافر ،کاری تحريک آميز بود .عيسی ھيروديس آنتيپاس را »آن روباه« خواھد خواند
)لو .(٣٢ :١٣

پرداخت ماليات قيصر
در طول خدمت ھمگانی اش ،زير حکومت تيبريوس امپراتور ،عيسی ناگزير خواھد شد که درباره اشغال روميان
موضعگيری کند .فريسيان ابتدا تالش می کنند تا او را درباره پرداخت ماليات به قيصر مجبور به انتخاب کنند )مت
١٧ :٢٢؛ مر ١۴ :١٢؛ لو  .(٢٢ :٢٠پرسش بوسيله ھيروديان ،که فرستادگان فريسيان بودند ،پرسيده شد .بر اساس
لو  ٢٠ :٢٠آنھا جاسوسانی بودند که می خواستند به نيت او پی ببرند تا آن را به فرماندار گزارش کنند .اگر او
پرداخت ماليات را تاييد کند ،ھمدست اشغالگران و خائن به ميھنش ظاھر می شود ،زيرا فريسيان ،که شريعت را به
طور سختگيرانه ای رعايت می کردند ،با ماليات مخالف بودند ،ھرچند که با اين وجود آن را می پرداختند ،زيرا که
کنشھای خشونت آميز را نمی پذيرفتند .با پاسخ مثبت به اين پرسش ،عيسی خود را در جانب باجگيران و گناھکاران
قرار می داد.
اگر پرداخت ماليات را نپذيرد ،مانند يھودای جليلی که پيشتر درباره اش گفتيم ،خود را آشوبگر نشان داده و در
مخالفت با روميان قرار می دھد.
با تثبيت قدرت قيصر و با يادآوری برتری قدرت خدايی ،با نشان دادن اين که اين را بايد بدون ناديده گرفتن ديگری
انجام داد ،عيسی پرسش کنندگان را به سازش خودشان ارجاع می دھد.
پولس مسيحيان رم را در اين جھت ھدايت می کند» :بنابراين الزم است که مطيع او شوی ،نه تنھا به سبب بيم از
خشم ،بلکه به سبب وجدان خودت نيز .زيرا که به اين سبب باج نيز می دھيد  :چون که آنھايی که آن را دريافت
می کنند بوسيله خدا در اين مقام گماشته شده اند .پس حق ھرکس را به او ادا کنيد :باج ،جزيه ،ترس ،احترام ،به
ھرکسی آنچه را که حق اوست بدھيد« )رو  .(٧-۵ :١٣صدوقيان ،طبقه اشرافی که کاھنان و کاھنان اعظم از
ميانشان انتخاب می شدند ،تا زمانی که فرمانداران از آيين معبد پاسداری می کردند ،نسبت به قدرت روم نظر مساعد
داشتند.
بعضی برای برجسته کردن جنبش غيوران و به خاطر شمعون غيور ،آنھا را بصورت گروھی انقالبی نشان دادند،
در حالی که اين گروه مقاومت تنھا پس از سال  ۶٠م شکل گرفت .بنابراين نبايد اين رسول را به اشتباه عضو اين
جنبش دانست.
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زمانی که خواستند عيسی ،پيامبر ناصری را ھمان مسيح ،و نجات دھنده اسراييل از سلطه روميان ،بازشناسند )لو
 ،(٢١ :٢۴عيسی در برابر اين تصور ،که به دنبال تاسيس يک پادشاھی زمينی است ،ناچار به دفاع از خود شد.
حتی پس از رستاخيز ،ھمان پرسش تکرار می شود» :آيا اکنون است که پادشاھی اسراييل را از نو برقرار می کنی؟
)اع (۶ :١؛ اين برای عيسی وسوسه ای شيطانی است )مت ٢٣ :١۶؛ مر .(٣٣ :٨

٩

روميان در زمان عيسی

يوزباشيان انجيل
ما اغلب از يک يوزباشی انجيل می شنويم .حال آن که با دنبال کردن سِ ير خبر خوش ،از آغاز خدمت عيسی تا
اسارت پولس در رم ،به نسلی از يوزباشيان برمی خوريم .در ابتدا مطمئنا ً آن يوزباشی گمنامی را می بينيم که از
عيسی می خواھد تا خدمتکارش را شفا دھد؛ بدون شک اغلب فوراً به ياد او می افتيم .در پايان کتاب اعمال رسوالن
با کسی به نام يوليوس آشنا می شويم که به ھنگام آخرين سفر پولس مامور نگھبانی از اوست .در طول راه يوزباشی
گمنام ديگری را در جلجتا می يابيم ،و سپس کرنليوس ،که پطرس را به قيصريه آورده و نقشی تعيين کننده در
جھتگيری ماموريت اين رسول بازی می کند ،و دست آخر زندانبانان مختلف رسوالن .به اين ترتيب به طرز
شگفت انگيز ی می بينيم که چھره ای از يوزباشيان پديدار می شود.

مردانی که وظيفه شان را انجام می دھند
موقعيت يوزباشی موقعيت مردی است که قدرتی از سوی مافوق ھايش به او تفويض شده است ،که بنابراين بايد
پاسخگوی آنھا باشد ،اما ھمچنين به نوبه خود بر کسان ديگری اعمال قدرت می کند .يوزباشی کفرناحوم خود را
چنين معرفی می کند» :من مردی مطيع يک رئيس ھستم و سربازانی زير فرمان خود دارم« .اين شغل آشکارا
دارای مخاطراتی نيز ھست .به نظر می رسد که کسی که عيسی را مخاطب قرار می دھد قدرتمند است و به آسانی
دستور می دھد» :چون به يکی گويم :برو ،می رود و به ديگری بيا ،می آيد ،به غالم خود فالن کار را بکن ،می
کند« )مت  .(٩ :٨او شناختی دقيق از شغل خود دارد و اين به او توان درک آن اقتدار ديگری که به عيسی سپرده
شده است را می دھد .او منتظر است که عيسی مانند او از اين اقتدار خود استفاده کند.
يوزباشيان انجيل ھا و کتاب اعمال رسوالن تنھا کار خود را انجام می دھند ،که چنان که پيداست بعضی وقتھا
برخالف ميلشان است .اين موضوع احماال درباره آن يوزباشی صدق می کند ،که مرقس درباره اش تنھا می گويد که
او »در جلو ]ی عيسی مصلوب[ ايستاده بود«؛ می توان آنچه که او احتماالً پيشتر از آن انجام داده است را حدس زد.
اين ھمين طور درباره يوزباشی ديگری صادق است که با فھميدن اين که پولس شھروند رومی است ،تدارک شکنجه
را متوقف می کند و با شتاب می رود تا وضعيت را برای مين باشی توضيح دھد )اعم  .(٢۶-٢۵ :٢٢از سوی ديگر
در تمام طول باب  ٢٧اعمال رسوالن عزم يوليوس برای رساندن صحيح و سالم پولس به رم ،مطابق وظيفه اش،
بی وقفه تحسين می شود.

غير يھوديان »عادل«
بنا بر لوقا ) ،(۵-١ :٧آن يوزباشی که خدمتکارش بيمار است ،نسبت به يھوديان و دينشان خيرخواھی نشان می دھد.
اين »پيران يھود« بودند که نزد عيسی آمده و برای کسب شفا البه می کنند» .سزاوار است که اين نيکی را برايش
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می بينيم که يوزباشيان با نگاھی مساعد نشان داده شده اند ،بويژه بوسيله لوقا .آنھا نسبت به ملت تحت اشغال مودب و
سخاوتمند ھستند .آنھا از خود انسانيت نشان می دھند .يکی نمی تواند مرگ برده اش را ببيند )مت ١٣-۵ :٨؛ لو :٧
 .(١٠-١ديگری »که با پولس مھربان بوده ،و به ھنگام يک توقف در صيدون ،به او اجازه می دھد که رفته با
دوستان خود ديدار کرده و از پذيرايی آنھا برخوردار شود« )اعما (٣ :٢٧؛ سپس در رويدادی مصيبت بار جان او را
نجات می دھد )اعما .(۴۴-۴٢ :٢٧

مردان ايمان
اين سربازان شگفت انگيز ،گويی به طور فطری به ايمانداران تبديل می شوند .عيسی برای آن يوزباشی ،که از او
برای خدمتکارش درخواست شفا می کند ،پر از تحسين بود» :به شما می گويم ،در ھمه اسرائيل چنين ايمانی نيافتم«.
و به اين ترتيب خواھش او را اجابت کرد .نخستين کسی که در انجيل مرقس امتياز شناسايی عيسی و اعالم ھويت او
را می يابد ،يوزباشی ای است که در صحنه رنج و مرگ او حاضر بود» :به راستی که اين مرد پسر خدا بود« )مر
 .(٣٩ :١۵کرنليوس ظاھراً چنان تشنه خبر خوش است ،که ابتدا آسمان را می گشايد» :روح نازل می شود« بر او و
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يوزباشی تصويری تمام و کمال از انسان خوش نيت است ،که ھمانند فرد يھودی فراخوانده شده است که در پادشاھی
خدا سھيم شود .تصوير زيبايی از انسان راستين ،در شغلی غيرمنتظره ،و نيز تصويری زيبا از ايماندار .او نمايانگر
آينده ايمان است.

١٢
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پيالتس و عيسی
برحسب تصادف يافته ھای باستان شناسی ،کھن ترين پاپيروسی که از عھد جديد در دست داريم ،مربوط به محاکمه
عيسی دربرابر پيالتس است .اين نسخه ،که به احتمال زياد در حدود سال  ١٢۵م در مصر نوشته شده ،به شماره
 ٣.۴۵٧در کتابخانه جان راينولدز دانشگاه منچستر در بريتانيا نگھداری می شود .اين متن تنھا شامل چند کلمه ناکامل
است ،که زمان می توانست آنھا را نيز از ميان برده باشد» :من زاده شدم )و در( جھان )آمده ام( تا به راستی شھادت
دھم )) «(...يو  ٣٣-٣١ :١٨و  .(٣٨-٣٧دستنوشته ھای ديگری ،که کامل تر و جديدتر ھستند ،ھمه اين صحنه را
برای ما حفظ کرده اند .اما اين تکه پاپيروس گواھی متاثر کننده از يکی از تکان دھنده ترين صحنه ھای انجيل
است  :عيسی در برابر پيالتس .فرماندار در يک سو ،و پيامبر يھودی در سوی ديگر .آيا آنھا خواھند توانست با ھم
روبرو شوند؟

پاپيروس شماره  ،٣.٤٥٧کتابخانه جان راينولدز ،دانشگاه منچستر

پيالتس و تاريخ
تاريخ نگاران اطالعات قابل توجھی درباره پيالتس دارند .اين فرماندار ،که از ردۀ سواران  ٣بود ،در سال  ٢۶م به
يھوديه رسيد .او تا سال  ٣۶م در اين مقام ماند .دوره حکومتش نشان از رويدادھايی مھم دارد ،زيرا او در اداره
مناطق سرکشی که بر آنھا گماشته می شد ،بيشتر به زور اعتماد داشت تا به متقاعد کردن .سرکوب خونين يک جنبش
مردمی سامريان ،بر کوه جريزيم ،سبب شد که از اين مقام برکنار شود.

 ٣رده سواران ،يکی از دو طبقۀ اشراف روم باستان بود که پس از رده پاتريسان )از نسل پدران( قرار داشت.
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پيالتس و انجيل ھا  :متی -مرقس
ھدف انجيل ھا ارائه تصويری از فرماندار نيست .موضوع مورد عالقه آنھا عيسی است ،عيسی در برابر پيالتس .به
طور کلی می توان دو روايت را تشخيص داد  :روايت متی-مرقس در يک طرف و روايت لوقا-يوحنا در طرف
ديگر .بنا بر روايت متی  -مرقس ،عيسی به ابتکار کاھنان اعظم يھودی به نزد پيالتس برده شد .بازجويی درباره
پادشاھی عيسی است .اما با پاسخ رمزآميز و سکوتش ،عيسی تمايلی به گفتگو نشان نمی دھد .موضوع باراباس به
ميان می آيد  :رسم است که در عيد پسح فرماندار متھمی را آزاد می کند .پيالتس پيشنھاد می کند که پادشاه يھوديان
را آزاد کند .اما انبوه مردم به تحريک کاھنان اعظم مصلوب شدن عيسی را طلب می کنند .پيالتس می پرسد که اين
مرد چه بدی کرده است؟ سپس تسليم فريادھای جمعيت شده ،دستور می دھد که عيسی را تازيانه زنند و او را
می سپارد تا مصلوب شود.
اين خالصه کوتاه ما را از خواندن ھر دو متن متی ) (٣١-١١ :٢٧و مرقس ) (٢٠-١ :١۵معاف نمی دارد .خواھيم
ديد که ھريک از آنھا اصالت خاص خود را دارد .تنھا متی است که پادرميانی ھمسر پيالتس را گزارش می دھد :
»ھنگامی که بر مسند نشسته بود ،زنش پيغام فرستاد که " :با اين مرد عادل تو را کاری نباشد! زيرا امروز در
خواب دربارۀ او زحمت بسيار بردم« .اين پادرميانی بخشی از تاکيد بر اين نکته است که عيسی عادل است و به
ناحق محکوم خواھد شد.

لوقا و يوحنا
به نظر می رسد که لوقا و يوحنا روايت نسبتا ً مشابھی را دنبال می کنند .نزد لوقا ،بحث از ھمان آغاز بر سر
پادشاھی عيسی است که متھم است خود را مسيح پادشاه می خواند .سران قوم يھود ،بسيار ماھرانه تاکيد را بر
آشوب ھايی می گذارند که او با جلوگيری از پرداخت ماليات به قيصر در ملت بر می انگيزد )لو  .(٢ :٢٣چنين
حربه ای در برابر پيالتس می بايست موثر واقع می شد .با اين وجود ،از ھمان پرسش اول ،فرماندار اعالم می کند:
»در اين مرد ھيچ نمی يابم که سزاوار محکوميت باشد« ).(۴ :٢٣
در مجموع ،چھار بار بر بی گناھی عيسی تاکيد شده است )لو  .(٢٢ ،١۵ ،١۴ ،۴ :٢٣اين موضوع در ھر چھار
انجيل مورد تاکيد است ،اما لوقا در انجيل خود بر آن تاکيد بسيار داشته ،و به ھمين ترتيب در کتاب اعمال رسوالن
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نزد يوحنا ،پيالتس بارھا اظھار می دارد که عيسی ھيچ بدی نکرده است )يو ٣٨ :١٨؛  ،(۶ :١٩و »می خواھد که او
را آزاد کند« ) .(١٢ :١٩ھمانند روايت انجيل لوقا ،بازی مدعيان عيسی مبنی بر پيش کشيدن مسئله مسيح بودن در
يک زمينه سياسی است» :اگر تو او را آزاد کنی ،دوست قيصر نيستی ،زيرا ھرکه خود را پادشاه سازد با قيصر
ضديت می کند« ) .(١٢ :١٩يوحنا حتی از زبان آنھا می گويد که »پادشاھی به جز قيصر« ندارند ،جمله ای که
انکار علنی پادشاھی خدا بر اسرائيل است .عيسی مشخص می کند که ملکوتش در چه زمينه ای قرار دارد:
»ملکوت من از اين جھان نيست« ).(٣۶ :١٨
او به کمک مفھوم راستی منظور خود را بيان می کند ،آن راستی که ،نزد يوحنا ،ھمه راز آشکار شدن خدا در عيسی
را دربر دارد .پيالتس ،به عنوان يک مامور خوب رومی ،بحث عيسی در اين باره را پی نگرفته و به طرز
طفره آميزی می پرسد» :راستی چيست؟« .او اتھام ھای يھوديان را باور ندارد و چيزی از اين پادشاھی ،که عيسی
به گونه ای اسرارآميز از آن سخن می گويد نمی فھمد .او سرانجام تسليم فشارھای ايشان شده و »پادشاه« را به آنھا
می سپارد .او عيسی را به يک »پادشاه مصلوب يھوديان« تبديل می کند .کاھنان اعظم اين را به سود خود نديده و به
آنچه به فرمان پيالتس بر صليب نوشته شد اعتراض می کنند ) .(٢١ :١٩اما پيالتس حتی يک واو از آنچه که نوشته
است را کم نمی کند .و عيسی بر روی صليب راز پادشاھی اش را به تمامی بيان می کند.
ما ھرگز به آنچه که در طول محاکمه عيسی در ذھن فرماندار می گذشت پی نخواھيم برد .متون انجيل توضيحی
درباره روانشناسی او نمی دھند .در اين روايت ،پيالتس وسيله مھمی در بازی تضادھايی است که ميان عيسی و
کاھنان اعظم روی می دھد .چنان که پيداست انجيل ھا برای بھتر نشان دادن مسئوليت سران مذھبی ،از او سلب
مسئوليت می کنند .شايد بتوان گفت که او در اين رويداد شرکت و نقش فرماندار را بازی می کند ،بدون اين که درکی
از عظمت آن داشته باشد .رويدادی که او نمی داند که نامش در پيوند با آن خواھد ماند » :در حکومت پنتيوس
پيالتس رنج کشيد«.

سنگ نوشته ای از سال  ٣۶-٢۶ميالدی ،حاوی نام پيالتس ،که اھدای معبدی به نام امپراتور تيبريوس توسط او را گزارش
می دھد.

١٥
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پولس شھروند رومی

»مين باشی آمده از پولس پرسيد" :مرا بگو ،آيا تو ]شھروند[ رومی ھستی؟"« )اعما  .٢٧ :٢٢ھمچنين نگاه کنيد به
اعما ٣٧ :١۶؛ ٣٩ :٢١؛ .(١٢-٩ :٢۵
يکپارچگی امپراطوری روم متشکل از يک نظام سياسی و اداری واحد است اما ساکنان آن بر اساس قوانين متفاوتی
زندگی می کنند :بيگانه ،التينی يا رومی ،که مردمان آزاد ھستند؛ زيرا بردگان گرچه انسان دانسته می شوند ،اما
مانند کاال به حساب می آيند.
بيگانگان ،مردمان ھستند که آزاد زاده شده و به شھرھا يا اقوامی تعلق دارند که رسوم محلی )حقوقی ،مالياتی،
خانوادگی و دينی( خود را ،تا جايی که با قانون روم در تضاد نباشند ،حفظ کرده اند .التينی ھا در اصل مردمی
ايتاليايی  ٤ھستند ،که بوسيله پيوندھای سياسی و مذھبی اتحادی تنگاتنگ با روم دارند؛ در دوره امپراطوری ،حقوق
التينی به نوعی مرحلۀ ميانی تبديل می شود که گذار تدريجی از جايگاه بيگانه به شھروند رومی را ممکن ساخته و
ابزاری در دست قدرت مرکزی برای ھمانند سازی و جذب طبقات باالی ايالتھاست.

شھروند رومی
در اين چارچوب ،می توان گفت که شھروند رومی نمادی از نژاد اربابان است .بر خالف يونانيان و ساميان ،آنھا
دارای سه نام ھستند :يک نام کوچک )مثالً تيبريوس ،پوبليوس ،لوسيوس ،(...يک نام خانوادگی يا نام نجيب زادگی

٥

)مانند آئورليوس ،کرنليوس ،يوليوس ،سرجيوس (...و يک لقب  ، ٦که اغلب به معنی يک صفت اخالقی ،يک برتری
يا ويژگی بدنی است )مانند سيسِ رون ،سزار ،پائولوس .(...با گذشت زمان لقب ھا افزايش يافته و اغلب برای ناميدن
ھر شخص بکار می رفتند .روميان حق »ازدواج« ميان خود را دارند ،به اين معنی که آنھا می توانند پيوندھای
نامشروع ببندند و سپس شھروندی خود را به فرزندانشان انتقال دھند .آنھا امکان تملک زمين ،فروش ،نوشتن
وصيت نامه را داشته ،و به شرط پرداخت مالياتی  ۵درصدی ،حق ارث دارند .آنھا در شھر رم دارای حق رای بوده
و می توانند در پی کسب »افتخارات« باشند ،يعنی به مقامات عالی دست يابند؛ که اين حق آخر در واقع محدود به
ثروت ،تبار خانوادگی ،پيوندھا يا پيمان ھا ميان خانواده ھا ،و روابط فرد است .از ديدگاه قضايی ،نمی توان آنھا را
شکنجه کرد ،و اگر محکوم شوند ،می توانند از ديوان امپراطور درخواست تجديد نظر کنند .در صورت محکوميت
به مرگ ،آنھا گردن زده می شوند ،و از عذاب ننگين صليب يا خورده شدن بوسيله جانوران درنده معاف ھستند.

 ٤مردمان ھند و اروپايی زبانی که در ھزاره  ٢پ م وارد شبه جزيره ايتاليا شدند.
 ٥نامی متعلق به يک خاندان ،متشکل از گروھی از خانواده ھای رومی ،که نسب خود را مشترکا ً به يک نيای بزرگ می رساندند ،و اين
نيای بزرگ ھمچون خدای اين خاندان شمرده می شد .سرشناس ترين خاندان ھای رم گاھی نسب خويش را به يک خدا می رساندند .رئيس
ھرکدام از اين خاندانھا داور ،کاھن ،و فرمانده نظامی آن نيز بود.
 ٦اين نام در ابتدا يک لقب شخصی بود ،اما با موروثی شدن آن برای بازشناختن يک شاخه خاص در يک خانواده ،و يا يک خانواده در
يک خاندان به کار می رفت.

١٦
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موقعيت پولس
شھروندان رومی در درجه اول نوادگان خانواده ھای رومی ،و ساکنان ايتاليا ھستند؛ اما در جريان کشورگشايی ھا،
سرداران توانستند حقوق رومی را ،به افراد يا گروه ھايی از اياالت مختلف اعطا کنند .بنا بر اين کتاب اعمال
رسوالن به ما می گويد که پولس شھروند روم زاده شده است؛ يعنی دست کم پدر او و يا حتی يکی از اجداد او ،که
برای ما ناشناخته اند ،شھروندی روم را دريافت کرده بوده اند .اين ممکن است در طول سده يکم پيش از ميالد
عيسی مسيح روی داده باشد ،ھنگامی که روميان تشکيل ايالت کيليکيه را آغاز می کردند .ما نام کوچک و نام رومی
رسول را نمی دانيم ،پولس احتماال لقب اوست.
افزون بر اين پولس ادعا می کند که يھودی و از سبط بنيامين است و در روز ھشتم ختنه شده است )فيل .(۵ :٣
جوامع ساکن امپراتوری روم از قوانينی مساعد برخوردار بودند که به تدريج بين دوره سزار و امپراتوری آگوستوس
ايجاد شده بودند .به اين ترتيب ،در برخی شھرھای آسيای صغير ،که يھوديان بويژه در آنھا پرشمار بودند ،آنھا حق
داشتند که بازاری ويژه خود داشته باشند تا بتوانند ممنوعيت ھای غذايی خود را رعايت کنند ،در روز سبت در برابر
دادگاه حاضر نشوند و حتی مالک زمينی برای بنای عبادتگاه باشند .به عالوه ،از ھمان سال  ۴٩پيش از ميالد مسيح،
به آن دسته از آنان که شھروند رومی بودند ،اختيار داده شد بود که از نام نويسی در ارتش خودداری کنند.
پس پولس عضوی از طبقه ممتاز شھروندان يھودی رومی بود ،که ضمن برخورداری از امتيازات يک شھروند
رومی ،حقشان در به جای آوردن کامل دينشان به رسميت شناخته شده است .يکی از امتيازات مھم آنھا اين بود که با
فرجام خواھی از امپراتور می توانستند از محکوميت بوسيله سانھدرين رھايی يابند.

حنانيای دمشقی بينايی پولس را به او برمی گرداند

روميان در زمان عيسی

١٧

)مرقس (١٧-١٣ :١٢
و چند تن از فريسيان و ھيروديان را نزد وی فرستادند تا او را به سخنی به دام آورند ،و ايشان آمده بدو گفتند:
»ای استاد ،ما را يقين است که تو راستگو ھستی و از کسی باک نداری ،چون که به ظاھر مردم نمی نگری ،بلکه راه
خدا را به راستی تعليم می نمايی .آيا باج دادن به قيصر جايز است يا نه؟ بدھيم يا ندھيم؟« اما او رياکاری ايشان را درک
کرده ،بديشان گفت» :چرا مرا می آزماييد؟ ديناری نزد من آريد تا آن را ببينم «.چون آن را حاضر کردند ،بديشان گقت:
»اين چھره و نوشته از آن کيست؟« وی را جواب دادند» :از آن قيصر« عيسی در پاسخ ايشان گفت» :آنچه ازقيصر
است به قيصر بازدھيد و آنچه از خداست ،به خدا «.و از او درشگفت شدند.

١٨
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مسيحيان نخستين در امپراتوری روم

پيالتس که از پافشاری يھوديان خسته شده بود ،مسيح را سپرد تا به سوی سرنوشت خويش برود .فرمانداران ايالتھای
رومی دربرابر مسيحيان نخستين رفتاری ھمسان با رفتار پيالتس نداشتند .کتاب اعمال رسوالن اين برخورد را
وصف می کند .سرجيوس پائولوس ،فرماندار قبرس ،برنابا و پولس را دعوت کرد و »ايمان آورد زيرا از تعليم
خداوند متحير شده بود« )اعما .(١٢-۴ :١٣

بدگمانی به جا
در فيليپی ،اربابان زنی که پولس او را از روحی خبيث رھانيده بود ،به اين علت پولس و سيالس را به نزد حاکمان
بردند که» :اينھا در شھر ما آشوب به پا می کنند .آنان يھودی اند و رسومی را موعظه می کنند که پذيرفتن و به جای
آوردنشان برای ما که روميان ھستيم جايز نيست«) .اعما .(٢١-١۶ :١۶
ھمان شکايت ھا را بسيار پس از آن در نوشته ھای پلينيوس جوان  ، ٧حاکم بيثينيا  ، ٨در  ١١٢-١١١م بازمی يابيم ،آنجا
که او از امپراتور ترايانوس درباره مسيحيانی راھنمايی می خواھد که از خدايان ياری نخواسته و دربرابر تصوير
امپراتور و خدايان شراب و بخور تقديم نمی کردند )نامه .(٩۶ :١٠

طردی محتاطانه
٩
کرس ُتس سر به شورش برمی داشتند و که
سوئتونيوس مورِّ خ گزارش می دھد که يھوديان پيوسته به تحريک ِ

امپراتور کلوديوس آنھا را از رُم بيرون کرد )سوئتونيوس ،زندگی نامه کلوديوس .(١۵ ،در حدود سال  ۵٠م پريسيال
و اَکويال ،زوج يھودی که شغلشان خيمه دوزی بود دراثر اين فرمان ناچار شدند که ايتاليا را ترک کرده و به ُک َرنت
)قرنتس( پناه ببرند .در خانه ايشان بود که پولس اقامت کرده و به کار پرداخت.

 ٧کايوس پلينيوس کائسيليوس دوم ،نويسنده و سياستمدار رومی حدود سال  ۶١م در شھر کومو در شمال شبه جزيره ايتاليا زاده شد و در
حدود سال  ١١۴م در منطقه بيثينيا مرد .او خواھرزاده پلينيوس پير )نويسنده ،طبيعی دان ،فيلسوف طبيعی ،و فرمانده سپاه و نيروی دريايی
روم( بود.
 ٨منطقه ای در شمال باختری آسيای صغير ،در ساحل دريای سياه و دريای مرمره در ترکيه امروزی .اين منطقه زمانی دارای پادشاھی
مستقل بود و بعدھا به ايالتی از امپراتوری روم تبديل شد.
 ٩گايوس سوئتونيوس ترانکوئيلوس ) ۶٩م –  ١٢٢م( ،مورخ رومی و از رده سواران بود .مھمترين اثر برجای مانده از او مجموعه ای
از زندگی نامه ھای متوالی فرمانروايان رومی ،از يوليوس سزار تا دوميتيانوس است ،که زندگی قيصران نام دارد.

روميان در زمان عيسی

١٩

يک خرافه پرستی ممنوعه
يھوديان که مژده انجيل را نپذيرفتند ،اتھامی که در برابر پيالتس اعالم شده بود را اين بار در يونان تجديد کرده و
مسيحيان را با دشواری روبرو ساختند » :اين شخص )پولس( مردم را می فريبد تا خدا را برخالف شريعت عبادت
کنند« )اعما  .(١٣ :١٨در واقع فرماندار اخائيه ،گاليون ،برادر سِ نِکا  ، ١٠نخواست که خود را درگير اين کشمکش ھا
کند )در حدود سال  .(۵٢-۵١مسيحيت خيلی زود به عنوان نوعی موھوم پرستی ظاھر شد که بذر آشوب و نا آرامی
در ھمه جا می پاشيد .با اين ھمه مسيحيت به عنوان يک مساله مطرح می شد.

مذھبی دسيسه چين
در قيصريه و دربرابر فرماندار يھوديه ،آنتونيوس فليکس و ھمسرش درسال ) ،(۵٩-۵۵پولس زندانی ايمان خود به
عيسی مسيح را بيان می کند .او به مدت دو سال بارھا با آنھا گفتگو داشت .جانشين او فستوس اين دعوا را
»مشاجره ای درباره عيسی نامی که مرده است و پولس ادعای زنده بودنش را می کند« می دانست .اگر پولس در
برابر کلوديوس ليسياس مين باشی )که او را از گزند يھوديان در معبد رھانيده بود( ،از قيصر دادخواھی نکرده بود،
فستوس با کمال ميل حاضر بود که او را آزاد کند )اعما .(٣٢-٣٠ :٢۶
روی سخن کتاب اعمال رسوالن با غيريھوديان ،روميان و يونانيان بود و از اين روست که لوقا ھمواره جنبۀ مثبت
واکنش غيريھوديان و گشاده رويی آنھا نسبت به مسيح را خاطرنشان می کند.

شاھدان مزاحم
پطرس نيز مانند پولس احترامی حقيقی نسبت به مقامات رومی داشت و جوامع مسيحيان نخستين را در اين جھت
تشويق می کرد» .بنابراين ھر منصب بشری را به خاطر خداوند اطاعت کنيد :خواه پادشاه ،که سر ھمه است ،خواه
فرمانداران ،که نمايندگان اويند تا بدکاران را سزا داده و نيکوکاران را تحسين کنند ) ١پطر  .(١٧-١٣ :٢پولس آنھا
را دعوت می کرد که به خاطر مسيح مطيع باشند )روم  ٧-١ :١٣و افس .(٩-۵ :۶
با وجود اين حسن نيت نرون خواست که مسيحيان روم را وادار به يک انتخاب کند .امپراتوران پس از او ھمان کار
را کردند :دوميتيانوس ،ترايانوس و ھادريانوس.
کتاب مکاشفه گواه اين مبارزه به ضد دولت روم است ،که وحش نخست ناميده شده است )مکا  .(١٠-١ :١٣او
ھمچنين وحش سرخ رنگ نيز ناميده شده که زنی بر آن سوار است ) ،(٣ :١٧اما ھمينطور بابل ،مادر روسپيان و
پليدی ھای زمين ) .(۵ :١٧وحش دوم ،که با عدد  ۶۶۶نشان داده شده است ) ،(١٨-١١ :١٣وحشی که از زمين باال
می آيد ،احتماال نمايانگر کسی است :نرون .مسيحيان نخستين متھم به آتش زدن رم شدند» .نويسنده مکاشفه می گويد،
و ديدم ،آن زن را مست از خون شھيدان عيسی« ) .(۶ :١٧اما بره پيروز خواھد شد ،زيرا که او خداوند خداوندان و
شاه شاھان است ).(١۴ :١٧
 ١٠فيلسوف ،دولتمرد ،و نمايشنامه نويس رومی .او آموزگار و بعدھا مشاور امپراتور نرون بود .نرون سرانجام او را ،به اتھام توطئه
برای قتل خود ،وادار به خودکشی کرد.

٢٠
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واژه نامه کوچک :روم و عھد جديد

امپراتور
در عھد جديد به امپراتوران با استفاده از القابشان اشاره می شود :سزار )لقب يوليوس ،مرده به سال  ۴۴پ م( و
آگوستوس )به معنی شکوھمند( )لو ١ :٢؛ ٢٢ :٢٠؛ يو  .(١۵-١٢ :١٩عيسی در زمان حکومت آگوستوس ) ٣١پ م
تا  (١۴به دنيا آمده و در زمان حکومت تيبريوس ) (٣٧-١۴مرد .اعمال رسوالن از کلوديوس ) (۵۴-۴١سخن
می گويد .نرون ) (۶٨-۵۴نخستين آزار مسيحيان را به راه انداخت که پطرس و پولس در طول آن کشته شدند .اين
امپراتور تيتوس ) (٨١-٧٩بود که در سال  ٧٠م اورشليم را گرفت .امپراتور پس از مرگ به جايگاه خدايی رسانده
می شد و يک آئين مذھبی برايش به جای آورده می شد ،اما کاليگوال ،نرون و دوميتيانوس خود را در زمان حياتشان
خدا خوانده و پرستيده شدند .کتاب مکاشفه اين پرستش انسانھا را باطل اعالم می کند )مکا .(١٧-١١ :١٣

امپراتور نرون

فرمانداران ،پروکوراتورھا

١١

ايالتھايی که صلح در آنھا برقرار شده بود ،زير نظر سنا اداره می شدند ،که يک کنسول

١٢

يا پرتور

١٣

سابق را بر آن

منصوب می کرد .پولس در قبرس سرجيوس پولس )اعما  (١٢-۶ :١٣و در اخائيه )در يونان امروزی( گاليون،
برادر سنکای نويسنده) ،اعما  (١٧-١٢ :١٨را مالقات می کند.

 ١١پروکوراتور عنوان صاحب منصبان مختلفی در امپراتوری روم بود ،مقاماتی که اغلب در اختيار مردان طبقۀ سواران بودند .بين
سالھای  ٣٠پ م و  ٢٨۴م ،پروکوراتور مالياتی مقام ارشد امور مالی يک ايالت بود که دوشادوش فرماندار اياتھايی بزرگتری ،که زير نظر
مستقيم امپراتور اداره می شدند و يا مرکز استقرار لژيونھا بودند ،کار می کرد ،اما زيردست او نبود.
 ١٢کنسول باالترين مقام انتخابی در جمھوری روم بود که بعدتر در دوره امپراتوری به شکل انتصابی درآمد.
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٢١

اما ايالتھايی که ھنوز تحت اشغال نظامی بودند ،زير نظر امپراتور ،که يگانه فرمانده ارتشھا بود ،اداره می شدند .او
يک لگاتوس

١٤

پرفکت يا پروکوراتور ،مانند پنتيوس پيالتس
يا والی ،مانند کيرينيوس در سوريه )لو  (٢ :٢و يا يک ِ

) ،(٣۶-٢۶فِليکس ) (۶٠-۵٢يا فستوس ) (۶٢-۶٠می گماشت ،که ھر سه آنھا عھده دار اداره يھوديه و سامره بودند
که زير نظر والی سوريه )مستقر در انطاکيه( بود .پولس ھم در برابر فليکس و ھم فستوس حضور يافت )اعما :٢٣
 .(٢۶پروکوراتورھا ،که عھد جديد آنھا را فرماندار می نامد ،در قيصريه اقامت داشتند ،بندری که فلسطين را به روم
مربوط می کرد .نقش آنھا اين بود که ،احتماال با کمک ارتش ،نظم راحفظ کرده و ماليات ھا و باج ھا را به روم
برسانند.

شھروند رومی
عنوان شھروند رومی امتيازی است که در ايالتھا بسياری در آرزوی آن بودند .اين عنوان به کسانی داده می شد که
به عنوان يک فرد يا گروه خدمتی مھم به امپراتوری روم کرده بودند .اين عنوان موروثی بود ،اما ھمچنين می شد آن
را به بھايی گزاف خريد )اعما  .(٢٨-٢٧ :٢٢شھروندی روم به شخص امکان می داد که در دستگاه دولتی به
مقامات عالی رسيده و از حمايت قضايی بھره مند گردد :ھمه شھروندانی که به دادگاه کشانده می شدند می توانستند
درخواست کنند که بوسيله امپراتور دادرسی شوند؛ اين ھمان کاری است که پولس انجام داد )اعما -٢٠ ،١٢-١١ :٢۵
 .(٢۵از سوی ديگر ،آنھا از ھرگونه مجازات بدنی برکنار بودند )اعما  ٣٩-٣٧ :١۶و .(٢٩-٢۵ :٢٢

ارتش
سه لژيون ،زير فرمان يک لِگاتوس مقيم انتاکيه ،ايالتھای سوريه را زير اشغال داشتند .در يھوديه و سامره ،لژيون
دھم مستقر شد .يک پادگان در قيصريه ،ديگری در پتوالميس )بندر عکای امروزی  -اعما  (٧ :٢١و ديگری در
اورشليم قرار داشتند .ارتش ھمچنين کنترل قلعه ھای ساخته شده بوسيله ھيروديس )ماسادا  ، ١٥ماکائروس ، ١٦
ھيروديوم  ، ١٧و  (...را در دست داشت تا منطقه را از يورش پارتيان و تازيان محافظت کنند.

 ١٣لقبی که از سوی حکومت روم به مردانی که عھده دار يکی از دو مقام زير بودند اعطا می شد :فرمانده يک لشکر ،و يا انتخاب شده به
عنوان مقام عالی رتبه .وظايف گوناگونی به آنان واگذار می شدند ،که بسته به دوره ھای مختلف تاريخی در امپراطوری روم تغيير
می کردند.
 ١٤لِگاتوس ،ژنرال ارتش روم ،از رتبه سناتورھا و مقامش از ھمه افسران ديگر ارتش ،ازجمله مين باشی )فرمانده گروه  ١٠٠٠نفره( و
يوزباشی )فرمانده گروه  ١٠٠نفره( برتر بود.
 ١٥قلعه ای که ھيروديس بين سال ھای  ٣٧تا  ٣١پ م بر سر صخره ای بلند در انتھای شرقی بيابان يھوديه بر فراز دريای مرده قرار بنا
کرد.
 ١٦قلعه ماکائروس )در يونانی به معنی شمشير( ،که به عربی قلة المشناقی ناميده می شود .ويرانه ھای اين قلعه در ساحل شرقی دريای
مرده و در کشور اردن امروزی قرار دارد .بنابه نظر فالويوس يوسف )يوسف ِبن متياس کاھن( مورخ يھودی يونانی زبان سده يکم ميالدی
) (١٠٠-٣٧ھمان کاخی است که يوحنای تعميد دھنده در آن زندانی و اعدام شد.
 ١٧اين قلعه بر فراز تپه ای مخروطی شکل که نوک آن تخت شده بنا شد که در  ١٢کيلومتری جنوب اورشليم قرار دارد .اين مکان احتماال
محل دفن ھيروديس بزرگ بوده است.

٢٢
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قلعه ھيروديوم در نزديکی بيت اللحم
يک لژيون از  ٥تا  ٦ھزار مرد تشکيل شده بود که به  ١٠سپاه زير فرمان يک مين باشی تقسيم می شد .ھر سپاه
از  ١٠گروھان )سانتوريون( زير فرمان يک يوزباشی تشکيل می شد .در ھر لژيون يک گروه  ٥٠٠نفره
سواره نظام و دسته ھای کمکی ،و ھمچنين گروه ھای تدارکات ،مھندسان و پرستاری اضافه می شدند .در آغاز ھمه
اعضا ايتاليايی بودند ،اما با گذشت زمان استخدام افراد در لژيونھا به ايالتھا )يونان ،سوريهُ ،گل  (... ١٨ھم گسترش
يافت .لژيونر بيست سال خدمت می کرد و در پايان اين دوره خدمت ،عنوان شھروند ،مستمری کھنه سربازان و نيز
قطعه زمينی در يکی از مھاجرنشين ھای رومی

١٩

در مرزھای امپراتوری به دست می آوردند .در عھد جديد يوحنای

تعميد دھنده به سربازان نشان می دھد که چگونه می توانند به سوی خدا برگردند )لو  .(١٤ :٣سربازان ھمچنين در
اعدام عيسی ،و سپس در دستگيری و انتقال پولس به قيصريه )اعما  (٣٥-١٦ :٢٣و به رم )اعما  (٢٨-٢٧نقش
داشتند.

پول
رايج ترين پول سکه ھای يونانی ھستند ،که واحد آن دراخما )درھم( ) ٣،٥تا  ٤گرم نقره( و برابر با کارمزد
روزانه يک کارگر است )لو  .(٨ :١٥چھار دراخما معادل يک ِاستاتِر يا يک شِ کِل )سکه يھودی معبد( است .برای
مبالغ درشت از مين )رطل( ،برابر با  ١٠٠درھم ،و تالنت )قنطار( ،معادل  ٦٠٠٠دراخما ٢٦ :تا  ٣٤کيلو نقره،
استفاده می شود.

 ١٨نام باستانی فرانسه
 ١٩مستعمره ھا يا مھاجرنشين ھای رومی در اصل پايگاه ھای مرزی بودند که در مناطق تسخير شده و برای تامين امنيت آنھا ايجاد
می شدند .اين مستعمره ھا ھمچنين شامل شھرھايی می شدند که دولت روم برای کسانی که تابعيت آن را داشتند تاسيس می شدند ،بويژه برای
آنھايی که خدمت نظامی خود را در لژيون ھا به پايان رسانده و حق دريافت زمين از دولت را داشتند.
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٢٣

سکه ھای رومی نيز در فلسطين به کار می روند :دينار که معادل يک دراخما است )مت  (٢ :٢٠و تمثال امپراتور
را بر خود دارد )مت  .(١٩ :٢٢آن ارزشی معادل  ٤سِ ستِرتيوس مسی ،يا  ١٦آس برنجی ،و يا  ١٢٨ل ِِپت برنجی
)سکه کم ارزش آن زن بيوه :مر  (٤٢ :١٢را دارد.

راست :ل ِِپت برنجی ،سکه تقديمی بيوه زن انجيل مرقس؛ چپ :سکه زرين تيبريوس امپراتور )پشت و رو(

ماليات ھا ،باجگيران
فلسطين ،به عنوان ايالتی تسخيرشده ،مجبور به پرداخت باج است .سرشماری ھا )لو  (٢-١ :٢به منظور ثبت افراد و تعيين
ميزان ماليات ھا است .ھر مرد ،پس از سن  ١٤سالگی ،بر اساس دارايی اش ،مالياتی را می پردازد :ماليات سرانه .افزون بر
آن ھر مالک به ازای امالکش ماليات ديگری نيز به ماموران مالياتی امپراتوری می پردازد ،که اغلب به صورت غير نقدی
)روغن ،شراب ،گندم (...است .ماليات ھای ديگر از روی کاالھای در حال جابجايی و يا در حال فروش در بازار دريافت
می شوند .اين ماليات ھا بوسيله باجگيران ،ماموران دريافت »دو درھم« ،گردآوری می شوند .متی در کفرناحوم در مرز ميان
جليل و تراخونيس عوارض ورود کاالھا را جمع آوری می کند )مت  .(٩ :٩زکی در اريحا )لو  ،(١٠-١ :١٩رييس باجگيران
است .يک باجگير ماليات يک شھر يا منطقه را به دستگاه مالياتی امپراتوری می پرداخت و سپس با گرفتن باج از ساکنان آن
مبلغ را جبران می کرد .می توان بدنامی اين ھمدستان اشغالگران خدانشناس ،که کم و بيش دزد بودند )لو  (١٣-١٢ :٣را درک
کرد .ھمه اين باجگيران گناھکار شناخته شده و در نتيجه مطرود جامعه يھوديان ھستند .از سوی ديگر يھوديان بايد ماليات معبد
)ساالنه دو دراخما :مت  (٢٧-٢٤ :١٧را بپردازند و ھمچنين ده يک از محصول و دام ھايشان را برای کاھن اعظم ،الويان و
تھيدستان بدھند.

٢٤
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زبان ھا
فراگيرترين زبان در ھمه امپراتوری زبان يونانی است ،اما نه زبان يونانی کالسيک ،بلکه يونانی کوينه  ، ٢٠زبانی
»مشترک« ،که از زمان امپراتوری اسکندر در ھمه مشرق زمين )سرزمين شام(

٢١

فھميده می شود .به عالوه فرھنگ ھلنی

٢٢

جايگاه بااليی نزد روميان داشت .زبان التينی در ايتاليا ،گل ،اسپانيا و آفريقای شمالی صحبت می شود.
زبان محلی در فلسطين زبان آرامی است )که در عھد جديد زبان عبرانی خوانده می شود .يھوديان جليل ،مانند يھوديان
فرھيخته ساکن يھوديه ،به يونانی نيز سخن می گويند .پولس نيز به ھر دو زبان مسلط است )اعما .(٤٠-٣٧ :٢١

شھرسازی
تمدن ھلنی شھرنشينی را در مشرق زمين گسترش داد .پيش از عيسی ،ھيروديس بزرگ کوشيد تا با به کارگيری معماران
نامدار از شھرسازی رومی دنباله روی کند .به بھای ماليات ھای اضافی سنگين ،او شھرھای اورشليم و سِ باسته

٢٣

)سامره( را

بزرگتر کرده و آراست و معبد اورشليم را تجديد بنا کرد .او بندری مصنوعی در قيصريه ساخت و اين شھرھا را به برج و
باروھا ،کاخ ھا ،معبد ھا )در اورشليم برای خدا ،اما در جاھای ديگر برای آگوستس قيصر( ،تماشاخانه ھا ،و آب گذر ھا

٢٤

مجھز کرد .او اين شھرھا را به دوست خود آگوستوس قيصر تقديم کرد ،ھمان طور که پس از او پسرش آنتيپاس شھر تبريه
)طبريه( را به تيبريوس تقديم کرد .فرمانداران کار ساخت بناھای ھمگانی مھم را پی گرفتند ،مانند آب گذر پيالتس که آب
چشمه ھا را از  ٢٢کيلومتری جنوب اورشليم به شھر می آورد .در ھمه اين شھرھا ،تماشاخانه ھا و ورزشگاه ھا مشخصه
فرھنگ ھلنی ھستند ،درحالی که گرمابه ھا جز ِء جدايی ناپذير از شيوه زندگی روميان ھستند.

اورشليم
در شھر اورشليم ،دو جا نشانگر حضور روميان ھستند .يک پادگان در قلعه آنتونيا )تقديمی ھيروديس به دوستش مارکوس
آنتونيوس( مستقر شده است .از اين قلعه که در ضلع شمالی معبد قرار داشته و بر آن مسلط است ،سپاھيان پيرامون معبد و
صحن آن را زير نظر داشته و در صورت آشوب می توانند به سرعت وارد عمل شوند )اعما  .(٣٤-٣٠ :٢١ھنگامی که
فرماندار به مناسبت عيدھای بزرگ به اورشليم می آيد ،در کاخ ھيروديس ،بر فراز تپه غربی )که امروزه دژ يا برج داوود
ناميده می شود( اقامت می کند .اين ھمان ديوانخانه ای است که يوحنا از آن سخن می گويد ) ٢٨ :١٨تا  (١٦ :١٩و پيالتس در
آن عيسی را به مرگ محکوم می کند.

 ٢٠به معنی مشترک ،شکل فرامنطقه ای زبان يونانی بود که در طول دو دوره ھلنی ) ٣٢٣پ م  ٣٠ -پ م( و رومی ) ۵١٠پ م –
 ۴٨٠م( نوشته و صحبت می شد .نخستين ترجمه يونانی کتاب عھد قديم موسوم به ترجمه ھفتادگانی )سده سوم پيش از ميالد( به اين زبان
بود .نقل قول ھای عھد جديد از عھد قديم از اين ترجمه اند.
 ٢١در اين جستار مشرق زمين ) ،(Levantمعادل سرزمين شام و شامل سواحل شرقی دريای مديترانه در ميان شبه جزيره آناتولی و
مصر است .اين منطقه امروزه دربرگيرنده کشورھای لبنان ،سوريه ،اردن ،فلسطين ،اسرائيل ،قبرس ،و برخی نواحی شمال غرب عراق
است.
 ٢٢تمدن ھلنی )تمدن يونانی دوران َپسا -کالسيک يونان( نمايانگر اوج تأثير يونان بر جھان باستان است .دوران ھلنی در  ٣٢٣پ م آغاز
شده و در  ١۴۶پ م با تسخير يونان بوسيله روم پايان يافت ،ھرچند که اين تمدن در مصر تحت حکومت بطلميوسيان تا سال  ٣٠پ م ادامه
يافت.
 ٢٣سباستوس نام يونانی آگوستس قيصر بود .ھيروديس پس از بازسازی سامره آن را به افتخار او سباسته ناميد.
 ٢٤آب گذر سازه ای بود که به ھدف تامين آب مصرفی يک شھر و يا مصارف کشاورزی در مناطق کم آب ساخته می شد .در اين سازه،
که روميان آن را بسيار به کار بردند ،آب تنھا بوسيله نيروی گرانش زمين روان می شود.
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٢٥

فرمانداران ھميشه در کاخ ھای حاکمان پيشين اقامت می کنند ،تا به خوبی نشان دھند که جايگزين آنھا ھستند .به ھمين ترتيب
در قيصريه ،آنھا در کاخ ھيروديس ساکن ھستند )اعما  .(٣٥ :٢٣زائران مسيحی به طور سنتی محل اين کاخ را قلعه آنتونيا
می دانند ،که می توان در آن سنگ فرش باشکوھی را ديد که يادآور ليتوستروس )به عبرانی گباتا( در انجيل يوحناست .ھرچند
که باستان شناسان ثابت کرده اند که اين سنگ فرش پيش از سال  ٧٠ميالدی وجود نداشته است ،اما اين مانع نمی شود که
زائران مسيحی راه صليب )راه پررنج  ( ٢٥را از آنجا آغاز کنند.

اعدام با صليب
روميان اين شکل اعدام را برای مجازات بردگان فراری ،خائنان ،غارتگران پرستشگاه ھا و راھزنان به کار می گرفتند.
سيسِ رون آن را »بی رحمانه ترين و وحشتناک ترين شکنجه« می داند .به دليل جنبه بی رحمانه و تحقيرآميزش ،اين شيوه اعدام
تنھا برای آشوبگران و دھشت آفرينانی به کار می رفت که قدرت روم را تھديد می کرده و درنتيجه می بايست به طرز
عبرت آموزی مجازات می شدند.

 ٢٥راه پررنج ،نام خيابانی در بخش کھن اورشليم )بيت المقدس( است که بنا بر سنت ،ھمان مسيری است که عيسی صليب بر دوش آن را
به سوی تپه جُلجُتا طی کرد.

٢٦
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جاھای مقدس
براساس موزاييک مادابا

در سال  ،١٨٨٤به ھنگام خاکبرداری از پايه ھای يک کليسا در مادابا در کشور اردن ،بازمانده ھای کليسايی از سده  ٦م پيدا
شد .کف کليسا از موزاييکی

٢٦

به درازای  ٢٤متر و پھنای  ٦متر پوشيده بود که نقشه گسترده ای از سرزمين مقدس را نشان

می داد .اين موزاييک ھمه اين سرزمين ،از لبنان تا مصر ،را تصوير می کند .متاسفانه عمليات ساختمانی سبب ويرانی سه
چھارم اين شاھکار ارزشمند شد.
خوشبختانه يک چھارم محفوظ مانده اورشليم و مرکز فلسطين را نشان می دھد .اين موزاييک ،که احتماال در زمان
يوستينيانوس )مرده به سال  ٦٥٦م( امپراطور روم شرقی ساخته شده ،اطالعاتی مصور و کامال استثنايی درباره جاھای مقدس،
ھمان طور که در سده  ٦م و پيش از ورود اسالم بودند ،در اختيار ما می گذارد.

بخشی از موزاييک مادابا

 ٢٦موزاييک ھنر ايجاد تصوير با کنار ھم چيدن تکه ھای کوچک رنگی از شيشه ،سنگ و يا مواد ديگر است.
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تصاوير
بر روی تصوير می توان اورشليم را در مرکز و پايين تصوير به خوبی تشخيص داد .از آنجا که اورشليم مرکز ھمه دنيا
دانسته می شود ،شھر عمداً در وسط موزاييک جای داده شده است .جھت نقشه به سوی مشرق بوده و شرق در باالی آن قرار
دارد .رود اردن از سمت چپ آمده و به دريای مرده ،که تنھا نيمه شمالی آن را در تصوير می بينيم ،می ريزد .زورقی با دو
پارو در تصوير به چشم می خورد ،اما دو شخص درون آن و شيری که در باال و سمت چپ در تعقيب غزال است ،حذف شده
اند .اين کار شمايل شکنان مسيحی سده ھشتم ميالدی بوده است .در رود اردن ،ماھی ھايی را می بينيم ،اما ماھی سوم به سمت
باالی رودخانه بر می گردد ،چنان که گويی که از آب بسيار شور دريای مرده فرار می کند .واحه ھای اريحا و موآب ،در باال
با نخل ھايی با خرماھای سرخ نشان داده شده اند .خطوط تيره يا سياه به رشته کوه ھا اشاره دارند.

نوشته ھا
افزون بر تصاوير ،فايده بزرگ اين موزاييک ،قرار دادن  ٩٠نام از جای ھای عھد قديم و بخصوص عھد جديد می باشد .در
بخش محفوظ مانده آن ،ھمه نام ھای انجيل ھا ذکر شده اند ،و اين گواھی بر تقديس اين اماکن بوسيله زائران مسيحی به مدت
بيش از دو سده است .به ھنگام لزوم نام قديمی عبری در کنار نام معاصر يونانی آورده شده است .برخی موضع يابی ھا
بحث برانگيز و حتی اشتباه ھستند .احتماال ھنرمند سازنده از کتاب اونوماستيکون از اوسبيوس قيصريه
گرفته است ،که ھمه نام مکان ھای کتاب مقدس را موضع يابی می کرد.

 ٢٧اوسبيوس قيصريه مورخ ،مفسر و فيلسوف جدلی مسيحی بود .او در حدود سال  ٣١۴اسقف قيصريه شد.

٢٧

) (٣٣٩-٢٦٣بھره
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بعضی نام ھا با توضيحاتی ھمراھند .مانند »اَيلَمون )اَ ّيل ُون( ،جايی که در زمان يوشع ماه در آن توقف کرد« ،يا »موديم که
مکابيان از آنجا بودند« )در زير اورشليم( .شھرھا برحسب اھميتشان با ساختمان ھای مختلفی نشان داده شده اند .روستاھا تنھا
با يک دروازه و دو برج؛ و شھرھای کوچک چندين ساختمان دارند ،شھرھايی مانند نِئاپوليس )نابلس امروزی( و بويژه اورشليم
با شاھراه ھا ،دروازه ھا و کليساھايشان بصورت کلی رسم شده اند .در بيرون شھرھا جای ھای مقدس با کليساھايشان نموده
می شوند ،مانند ِبيت َع َب َره ،در دھانه رود اردن ،جايی که يوحنا در آن تعميد می داد ،و يا مانند چاه يعقوب آن زن سامری که
می توان آن را در پايين اريحا ديد.
قلمروھای قبايل اسرائيل ذکر شده اند ،که با نقل قول ھايی از ترجمه يونانی ھفتادگانی کتاب مقدس ھمراھند .درباره يوسف،
پدر ِافرائيم و منسی ،گفته شده» :خدا تو را به برکت زمينی که ھمه چيز دارد مبارک ساخته است ،و بار ديگر :زمين او از
خداوند برکت يافته است« )پيدا  .(٢٥ :٤٩و درباره بنيامين ،درست در سوی چپ اورشليم آمده است» :خدا او را به سايه
خويش بپوشاند و او در ميان مرزھايش بياسايد« )تث .(١٢ :٣٣
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اورشليم
بازنمايی »شھر مقدس اورشليم« با مقياس بزرگتر ،توصيف دقيقی از اين شھر در سده  ٦است ،که باستان شناسان آن را تأييد
کرده اند .می توان به آسانی باروھا ،دروازه ھا ،خيابان اصلی که با دو رديف ستون ھايش از شمال به جنوب می گذرد ،و
خيابان ديگری ،که از ھمان محل ستون ھا آغاز شده و با گذر از شرق شھر به سوی ميدانگاه معبد می رود ،را بازشناخت .از
بين رفتن گوشه باالی سمت راست باعث می شود که محل معبد را نبينيم ،اما می دانيم که به بھنگام ورود مسلمانان در سال
 ،٦٣٨اين محل متروک بوده است.
کليسای کنونی قبر مقدس ،با پله ھا و سه دروازه اش که به خيابان اصلی باز می شوند ،کليسای بسيار بزرگی بود؛ اين کليسا که
در اينجا وارونه بازنمايی شده است ،شھادتگاه ناميده شده ،چرا که اين کليسا دربرگيرنده جلجتا است ،جايی که عيسی در آن
»شھادت« خود را داد .در پايين ،گنبد بزرگ سفيدی قبرعيسی ،که مسيحيان شرق ھنوز آن را آناستاسيس يا رستاخيز می نامند،
را می پوشاند.
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کليساھای ديگری نيز در تصوير بازشناخته شده اند ،بويژه کليسای صھيون مقدس ،که در محل باالخانه )جای شام آخر و
پنطيکاست( قرار دارد ،کليسای نوين حضرت مريم  ، ٢٨يا ِنئا ،که کمی پيش از آن توسط يوستينيانوس ساخته شده بود .می توان
ديد که بام ھمه کليساھا سرخ رنگ ھستند ،در حالی که بام ساختمان ھای ديگر رنگ ھايی متنوع تر دارند.
اين موزاييک باشکوه به روشنی گواھی بر دينداری مسيحيان بيزانس است که از زندگی در ميان اماکن معروف يا ناشناس
تاريخ نجات به خود می بالند .آنھا خود را وارثان تاريخ کتاب مقدسی می دانند ،که در جوامع مسيحی آنھا ادامه می يابد.

نام جايھای شھر اورشليم در موزاييک مادابا

 ٢٨اين کليسا در سال  ۵۴٣بوسيله يوستينيانوس امپراتور بيزانس ساخته شد و در سال  ٧۴۶در اثر زمين لرزه ويران گشت.
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يھوديان ،مسيحيان و روميان

قربانی سنتی يک گراز ،قوچ ،و گاو نر در يک اردوگاه نظامی رومی )بخشی از طاق نصرت کنستانتين در رم(

-

روميان نخستين بار چه زمانی وارد صحنه سياسی فلسطين شدند؟

در دوره ای که مکابيان برضد سکوکيان دست به شورش زدند ،يھوديان تا حدی از پشتيبانی روميان برخوردار شدند .برای
روم ،اين تنھا جز ِء ساده ای از يک سياست گسترده بود :پشتيبانی از يک گروه مخالف برای تضعيف پادشاھی سلوکيان ،که
می توانست سدی در برابر گسترش قلمرو روم در مديترانه شود .اين مطلب که در آن زمان اھميت چندانی نداشت ،روشن
می کند که چرا يھوديان مدتھا حضور روميان را ھمچون راه چاره ای برای تعديل دخالت ھای يونانيان به شمار می آوردند.
در سده  ١پ م ،آخرين بقايای قدرت سلوکيان در برابر استيالی روميان فروريختند .از سال  ٦٦پ م تا  ٦٣پ مُ ،پمپيوس ، ٢٩
که از سنا اختيارات سياسی و نظامی بسيار گسترده ای دريافت کرده بود ،طرح بزرگی را برای سازماندھی دوباره
خاورنزديک اجرا می کند ،که شامل ايجاد ايالت ھای پُنتوس ،بيثينيا ،و نيز ايالت سوريه بود .در اين زمان ،سلسله حسمونيان،
که پس از قيام مکابيان در فلسطين مستقر شده بود ،به دليل رقابت ھای شخصی تضعيف شده و ھيرکان  ، ٣٠کاھن اعظم که از
سال  ٦٧پ م عنوان پادشاه را نيز داشت ،بوسيله برادرش اريستوبولوس

٣١

از تخت به زير کشيده شده بود .دو شاھزاده ،ناتوان

ُ ٢٩پمپيوس بزرگ )پُمپه( ،ژنرال و دولتمرد رومی ) ١٠۶پ م –  ۴٨پ م(.
 ٣٠ھيرکانوس دوم ،پسر بزرگ اسکندر يانئوس )ژانه( ،کاھن اعظم )از  ٧٣پ م تا  ۴٠پ م( ،که در سال  ۶٧پ م برای مدت کوتاھی
پادشاه يھوديه بود .او در سال  ٣٠پ م به دستور ھيروديس بزرگ کشته شد.
 ٣١اريستوبولوس دوم ،پسر بزرگ اسکندر يانئوس )ژانه( ،کاھن اعظم و پادشاه يھوديه از  ۶٣پ م تا  ۶۶پ م.
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از سال  ٤٩پيش از ميالد ،رم دست خوش جنگی داخلی شد که می رفت تا زنگ پايان نھادھای جمھوری روم و آغاز دوره
درآو َرد .بازتاب اين نزاع ھای سياسی به مدت بيست سال ھمه ايالت ھا را زير تأثير گذاشت .فلسطين از
امپراتوری را به صدا
َ
سرنوشت ملت ھای زير سلطه روم برکنار نماند :به اين ترتيب ھيرکان که نخست از سزار پشتيبانی کرده بود بوسيله
برادرزاده اش آنتيگون که با پارتيان ،دشمنان روميان ،ھم پيمان شده بود ،سرنگون شد .در اين اوضاع آشفته مرد جديدی به نام
آنتی پاتِر ،که رايزن ھيرکان بود ،سر بر می دارد.
آنتی پاتِر ،يعنی ھمان پدر ھيروديس؟
دقيقا ً .او در اصل اھل ادوميه و منفور يھوديان بود .او می دانست چگونه نظر مساعد روميان را جلب کند ،و پس از او پسرش
ھيروديس نيز از ھمان روش پيروی می کند .در  ٤٠پ م ،او لقب پادشاه را به دست آورد و به اين ترتيب سلطنتی کامياب را
آغاز کرد که با مرگش در  ٤پ م پايان يافت .با وجود اين که ھيروديس تيول دار امپراتور آگوستوس بود ،او می دانست که
چگونه کشورش را از رونق دوباره اقتصادی ،که پس از جنگ ھای داخلی رخ داد ،بھره مند کند .بدين سان بود که شھرھای
جديد بسياری تاسيس شدند ،مانند قيصريه و سباسته .او بناھايی پرشکوه مانند کاخ و دژ ساخت .او فلسطين را به روی تاثيرات
خارجی و نيکوکاری امپراتور گشود.
مسأله جانشينی ھيروديس بوسيله آگوستوس حل شد که قلمرو پادشاھی را ميان سه پسرش ،ھيروديس آنتيپاس ،ھيروديس فيليپ،
و ارکالئوس ،تقسيم کرد .با اين حال ،مخالفتی که از ھمان آخرين سالھای زندگی پادشاه پير نھفته بود ،ھمچنان گسترش
می يافت .ارکالئوس ،حاکم سرزمين ھای ادوميه ،يھوديه و سامره ،توانايی برقراری نظم را نداشت .بنابراين آگوستوس او را
در سال  ٦م برکنار کرده و سرزمين ھای او را زير سلطه مستقيم يک فرماندار گذاشت .از ھمين زمان روابط يھوديان و
روميان رفته رفته تيره تر شد که به نابودی کامل دولت يھود انجاميد.
چگونه کار به آنجا رسيد؟
اين تيرگی بوسيله عوامل مختلفی توضيح داده می شود :پيش از ھرچيز محافظه کاری آيين يھود و سازش ناپذيری آن نسبت به
مذھب چندخدايی يونانی -رومی؛ سپس ھيجان شديد روحانی که سبب پيدايش جنبشھای نبوتی شد که اغلب نزديک به راھزنی
بودند .روميان که کمتر از اين مسائل آگاھی داشتند ،در برابر چنين وضعيتی ميان دوراھی می مانند :رعايت حساسيت ھای
دينی ملتی که می خواھند زير تسلط خود نگاھش دارند ،و نياز به حفظ نظم در منطقه ای پيوسته ناآرام .ذکر چند مثال برای
درک مشکل بس است.
امپراتور موضوع يک آيين دينی بود که به صفات متعالی او ،که صلح و نعمت را برای ھمه رعايايش فراھم می کرد ،شکل
مادی می بخشيد .اين تقريبا ً عملی مدنی بود تا مذھبی ،که با ساخت پرستشگاه ھا و پيکره ھا ،بوسيله قربانی ھا و مسابقات
ورزشی و اجرای نمايشھا بروز می يافت .يھوديان که به دليل يکتاپرستی سرسختانه شان از اين شکل پرستش معاف بودند ،به
برگزاری دعاھای روزانه برای امپراتور و تقديم قربانی ھا به نام او کفايت می کردند .اين توافق در زمان امپراتور کاليگوال
) (٤١-٣٧زير سوال برده شد .اين شاھزاده که به روشنی تعادل روحی نداشته و دچار جنون خود بزرگ بينی مذھبی بود،
خواست که احترامات ادا شده به شخص خود را بيشتر کند .اينچنين او پرستشگاه آپولون
 ٣٢يکی از مھمترين خدايان کوه المپ در دين يونان و روم باستان
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در ميلِتوس
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را به نفع خود
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ويی شد.
اگر کمی به عقب بازگرديم ،بايد از افزايش حوادث پيش از اين و در حکومت پنتيوس پيالتس ) ،(٣٦-٢٦که در زمان تيبروس
فرماندار بود ،ياد کرد .لشکريان رومی پرچم ھا و عالئم نظامی به اورشليم درآوردند که تمثال امپراتور را بر خود داشتند؛ در
نتيجه آن تظاھراتی خشم آلود روی داد .بعد تر پيالتس برای ساخت آب گذری ،به ھدف تامين آب اورشليم ،بخشی از نقرۀ خزانه
معبد را برداشت .اين کار شورشی را در پی داشت که او ناگزير به سرکوب شديد آن شد.
به ھنگام عيد پسح ،که جمعيتی انبوه را به اورشليم می کشاند ،فرمانداران ،که معموالً در قيصريه اقامت داشتند ،به ھمراه
نيروھای مسلح به اورشليم می آمدند تا برای ھر پيشامدی آماده باشند .در زمان ونتيديوس کومانوس ) ،(٥٢-٤٨يک سرباز به
دليل عورت نمايی گناھکار دانسته شد و جمعيت خشمگين بی درنگ فرياد برآورد که اين عملی تحريک آميز است .عقب نشينی
شتاب زده سربازان به سوی قلعه آنتونيا سبب وحشت زدگی و ازدحام شد که قربانيان بسياری به جای گذاشت .به عنوان تالفی،
فرماندار رومی داد تا روستاھای اطراف را غارت و مسئوالن محلی را دستگير کنند .در جريان عمليات ،يک سرباز نسخه ای
از تورات را پاره کرد .ھيئتی به نمايندگی از يھوديان که برای شکايت به قيصريه رفت به خواسته خود رسيد و آن سرباز گردن
زده شد.
آنچه برای روميان جدی تر و غيرقابل درک تر بود ،جنبشھای بسياری بودند که گرايش نبوتی داشتند .از سوی ديگر اغلب
دشوار می شد بين آنھا و يک راھزنی محض ،که ريشه در فقير شدن جامعه داشت ،فرق گذاشت .در زمان کاسپيوس فادوس
) ٤٤م  ٤٦ -م( ،شخصی به نام تئوداس ،ھوادارانش را ترغيب کرد که دارائی ھای خود را رھا کرده و با او به سوی رود
اردن بروند .او ادعا می کرد که به ھنگام گذر آنھا آبھای رودخانه از ھم گشوده خواھند شد .تقريبا ً ھمه آنھا کشته شدند .ھمچنين
يک مصری که می گفت می تواند ديوارھای شھر اورشليم را فرو ريزاند ،وقتی که ديد پيروانش کشته می شوند ،ناچار به فرار
شد.

جنبش غيوران چگونه به وجود آمد؟
اين پديده ريشه ای عميق تر داشت .منشا ِء آن ھنوز مورد بحث است ،اما به نظر می رسد که يوحنای جليلی آن را برانگيخت،
کسی که در  ٦م مردم را به شورش بر ضد روميان فراخوانده بود .در زمانی که کيرينيوس ،به منظور ظبط دارائی ھای
ارکالئوس و محاسبه ميزان مالياتی که از آن پس می بايست مستقيما ً و نه به واسطه يک سلسله ھيروديان به رُم پرداخت
می شد ،سرگرم سرشماری بود ،يھودا می گفت که تنھا پادشاه خداست و که بايد از پرداخت خراج به قيصر خودداری کرد .دو
تن از پسران او بوسيله تيبروس الکساندر ) ٤٦م  ٤٨ -م( اعدام شدند .جنبش غيوران در طول خيزش سال  ٦٦م نقش مھمی
بازی کرد.

آيا اين خيزش که از آن سخن می گوييد» ،نبرد يھوديان بر ضد روميان « است؟
آری ،اين نخستين خيزش بزرگ ،که در سال  ٦٦م آغاز شد ،ظاھراً در اعتراض به خراج آغاز شد .عمليات نظامی فرماندار
ِگسيوس فلوروس ناتوان از فرونشاندن جنبش است؛ جنبشی که به نظر می آيد که به سرعت طبقۀ کاھنان ،غيوران ،و ديگر
 ٣٣شھر باستانی يونان در ساحل غربی شبه جزيره آناتولی
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پس اين تيتوس بود که اورشليم را تصرف کرد؟
محاصره شھر طوالنی و بی رحمانه بود .تيتوس ابتدا معبد را با دشواری بسيار تصرف کرد .معبد که بر فراز تپه ای بنا شده
بود و بوسيله شيب تند دره کِدرون )قدرون( و دره گ ِِھنم )جھنم( محافظت می شد ،و قلعه آنتونيا را در کنار داشت ،خود به
تنھايی ھمچون يک دژ بود .به عالوه ھيروديس برای جلب رضايت يھوديان عمليات ساختمانی قابل توجھی را در آنجا برنامه
ريزی کرده بود .بنابراين شورشيانی که در معبد سنگر گرفته بودند ،دست به مقاومتی سرسختانه زدند که خشم روميان را تشديد
کرد .قربانی روزانه در تير ماه سال  ٧٠ميالدی متوقف شد و معبد در مرداد ماه تصرف شد .باقی مانده شھر در شھريور ماه
خراب و به آتش کشيده شد .از آن پس ويرانه ھای معبد مسدود و آئين ھای مذھبی ممنوع شدند .اثاثيه معبد – از آن جمله
شمعدان ھفت شاخه معروف – در ميان غنيمت ھای پيروزی تيتوس به تصوير کشيده شده است .آخرين قلعه ھايی که پايداری
می کردند ،يعنی ھيروديوم ،ماکائروس ،و ماسادا بين سالھای  ٧١و  ٧٤تصرف شدند.

تصرف اورشليم بوسيله تيتوس ،در سال  ٧٠ميالدی .اثاثيه معبد را می توان در تصوير بازشناخت )بخشی از طاق نصرت
تيتوس در رم(
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و در اين ميان مسيحيان چه وضعی داشتند؟
مسيحيان نخستين بالفاصله از يھوديان جدا نشدند .مشکالت وقتی پديدار شدند که غيريھوديان به طريقت مسيحی گرويند .رساله
به گاالتيان )غالطيان( نشان می دھد که خيلی زود تنش ھايی بين يھوديان مسيحی شده و غيريھوديان مسيحی شده روی دادند.
گروه اول پيام انجيل را می پذيرفتند ،اما با حفظ سنت ھای آيين يھود – که اصلی ترينشان ختنه و رعايت ممنوعيت ھای
خوراکی بود؛ در برخی موارد ،آنھا خواستند که احکام شريعت يھود را به گروه دوم تحميل کنند ،به اين معنی که از آنان
خواستند که پيش از مسيحی شدن ،ابتدا يھوديان خوبی باشند .پولس در موعظه اش به شدت در برابر اين خواسته ھا ،که کفايت
نجات در مسيح را دست کم می گرفتند ،ايستاد .نخستين مداخله ھای روميان به نظر نزاع ھا ميان يھوديان را حل می کردند؛
مانند محاکمه عيسی ،حاضر شدن ھای پولس در پيشگاه گاليون و فليکس )اعمال رسوالن ،باب ھای  ١٨و  .(٢۴آزار مسيحيان
رُم نيز ،که پطرس و پولس در طی آنھا کشته شدند ،احتماالً از ھمين دسته بود.
در مقابل ،نوشته ھای عھد جديد نشانگر دو گرايش متفاوت مسيحيان در برخورد با مقام ھای حکومتی اند .کتاب مکاشفه ،که
متن کنونی اش با استفاده از دو انشا ِء متوالی به انجام رسيده ،گواه تندی بی سابقه ای نسبت به امپراتوری روم است ،که
بابل خوانده شده ،آن روسپی بزرگی است که مجازاتی که براستی سزاوار آن است را
ضد مسيح تشخيص داده شده است .رُم که ِ
خواھد يافت .ما در اينجا ديدگاھی ناظر به سلطنت ھزارساله مسيح را می بينيم که در آن پادشاھی مسيحايی و داوری نھايی
بسيار نزديک به نظر می آيند .روم ،قدرت بدی ،محکوم به فاجعه ای قريب الوقوع است .اما برخالف اين گرايش ،رساله ھای
پولس ،پطرس و يعقوب گواه يک سازگاری کامل اند که مسيحيان را به يک زندگی صلح آميز سفارش می کند ،تا خود را از
يھوديان آماده شورش به ضد روم ،متمايز کنند.

به نظر شما ،روميان درباره يھوديان چه فکر می کردند؟
مذھب چندخداباور ،به خاطر طبيعت خاص خود اصول جزمی
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دينی و عقايد انحصاری را رد می کند .روميان نسبت به

آيين ھای دينی بيگانه ذھنی پذيرا دارند؛ اين چنين آنھا خيلی زود خدايان يونانی مانند آپولون يا ديوسکوری
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)کاستور و

پولوکس( را پذيرفتند .آنھا ھمچنين با خشنودی اقدام به يکی دانستن خدايانشان با خدايان مشابه يونانی کردند :ژوپيتِر -زئوس،
يونو -ھِرا ،ديانا  -آرتِميس .اما با اين حال روميان نسبت به مذاھب شرقی کمی محتاط بوده و اگر برخی از آنھا را می پذيرند،
می کوشند تا بر آن دسته از رسوم آنھا که با سنت ھای رومی ناسازگار به نظر می رسيدند )مانند قطع اعضای بدن ،ھذيان ھای
جمعی (...با دقت نظارت کنند .از سوی ديگر ،اگرچه روميان فرھنگ يونانی )که فلسفه ،معماری ،و شيوه زندگی ،را از آن
برگرفته اند( را ستايش می کردند ،اما نگاه تحقير آميزشان به »يونانيان کوچک« و به طور کلی نسبت به »مردم شام« را
پنھان نمی کردند .مشرق سرزمين مجوسيانی است ،که کلدانی ناميده می شوند ،رمّاالنی که فريبکار دانسته شده و بنابراين
سزاوار بدترين تحقيرھا ھستند.
رفتار آنھا نسبت به يھوديان دوپھلو است .پاگان ھا

٣٦

معموالً يکتاپرستی را ھمچون نشانه ای از تاريک انديشی به حساب آورده

و نپذيرفتن چندخداباوری برايشان برابر با ُکفر است .با اين وجود ،روميان ،به عنوان اربابان مديترانه ،رعايای يھودی نيز
داشتند؛ و برای تحکيم دفاع از ايالت ھای شرقی ،می بايست که فلسطين را زير کنترل داشته باشند .به اين داليل ،آنھا حق
 ٣٤اصل جزمی يا ُدگم )در زبان يونانی به معنی عقيده( به عقيده ای گفته می شود که پيشوايان مذھبی ،فلسفی يا سياسی آن را اساسی،
مسلَّم ،و نقض ناشدنی می دانند.
 ٣٥در استوره شناسی يونانی و رومی ،کاستور و پولوکس برادران دوقلويی بودند که ديوسکوری ناميده می شدند.
 ٣٦اين اصطالح برای اشاره به پيروان سنت ھای مذھبی چندخدايی به کار گرفته می شود که برای يھوديان معادل کافر بودند.
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و يھوديان روميان را چگونه می ديدند؟
برخوردھای گوناگونی ميان آنان وجود داشت ،از ھمزيستی مسالمت آميز گرفته تا دفع خشونت بارُ .زبدگان ،شاھزادگان خاندان
ھيروديس ،و اعضای طبقه اشراف صدوقی ،بسيار تحت تاثير فرھنگ ھلنی بوده و روميان را حاميان خود می دانند .بعضی
فريسيان تنھا درخواست دارند که اختيار رعايت احکام طھارتشان داشته باشند ،اما نسبت به قدرت سياسی مستقر بی تفاوت
می مانند .اما بر خالف آنھا ،غيوران مردم را به شورش آشکار به ضد روم ،قدرت پاگانی )کافر( فرا می خوانند ،که قدرتی که
تنھا از آن خداست را غصب کرده است .،اين وضعيت مشخصه سال ھای پس از مرگ ھيروديس بزرگ ) ۴پ م( است.
ھرچند در در طول سده يکم ميالدی ،شاھد افزايش جنبش ھای نبوتی ھستيم که بيان کننده انتظاری بی صبرانه برای ظھور
مسيح است .در ادامه ،و با سنگين تر شدن سلطه روميان ،حوادثی رخ می دھند که با کوچکترين بھانه ای به يکباره پديدار
می شوند .درنتيجه بسياری فکر می کنند که صلحی ،که به لطف بازيابی استقالل ملّی به دست آمده ،تنھا با بين بردن حضور
روميان پايدار خواھد ماند.

راست :شاھزاده ای خود را تسليم امپراتور می کند )بخشی از طاق نصرت کنستانتين در رم(؛ چپ :امپراتور تيبروس )موزه
واتيکان ،رم(
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دانيال در چاه شيران
دانيال ،باب  ،۶آيه ھای ٢۴- ١۵

دانيال حسادت کسانی را برانگيخت .داريوش پادشاه او را ارج گزارده و چنان به او اعتماد دارد که در فکر است که او را در
سر ھمه مملکت خويش بگذارد .و اما پادشاه فرمانی را امضاء کرده است ،که براساس قانون پارسيان و ماديان برگشت ناپذير
است  :ھرکس که جرأت کرده و به انسان يا خدايی ديگر به جز او دعا کند ،به چاه شيران افکنده خواھد شد .دانيال خدای
پدرانش را دعا می کند .مشاوران حسود بی درنگ او را لو می دھند .پادشاه ،که خود را خدا می پنداشت ،در واقع فرمانروايی
نااليق بود ،در دام فرمان خود افتاده ،دانيال را به چاه می فرستد .تصميم ھای خودش به ضد خودش تمام شده اند.
پادشاه رو کرده و به دانيال گفت:

پس دانيال در چاه فرو می رود و اکنون در ميان شيران است .شير ،اين جانور درنده،

»خدای تو ،که او را پيوسته بندگی

خطری مرگبار ،و موضوع تصورات و واقعيات ھراس آور و وحشتناک ! سرنوشت

می کنی ،او تو را خواھد رھانيد «.و

کسی که تسليم او شده محتوم است ! پادشاه با وجود اين که مايل به حمايت از دوست

سنگی آورده آن را بر دھانۀ چاه

خود بود ،اما از روی ناچاری دام را بر او بست .اين خدايی که آلت دست اطرافيانش

نھادند و پادشاه آن را به مُھر خود و

شده ،خدمتکار وفادار خود را به کشتن می دھد ،در عين حال که اقرار می کند که تنھا

مُھر واالمقامان خويش مختوم ساخت

يک اميد برای او باقی است  :که خدای دانيال متفاوت باشد ،و الاقل او دانيال را تنھا

تا امر درباره دانيال تبديل نشود.

نگذارد ،مردی که با وجود منع پادشاه ،جانش را برای دعا به او به خطر انداخته است.

خويش

مرگ در چا ِه مھر و موم شده خاموش می ماند .اما در کاخ ،شب پريشان است .آيا شاه

آن گاه

پادشاه

به

کاخ

بازگشته ،شب را در روزه به سر

خود را به دليل حماقتش تنبيه می کند؟ آيا می کوشد که سرزنش وجدانش را تسکين

برد و نگذاشت که کنيزکان را به

دھد؟ آيا می خواھد معجزه ای از خدا به دست آورد؟ در ھر حال ،او روزه گرفته و

نزدش بياورند ،و خوابش از او

بيدار می ماند .ملتمسانه ،ھمچون انسانی عادی و نگران ،که کاری بيش از يک انسان

رفت.

از او ساخته نيست ،و از نيرويی برتر ياری می خواھد.

پس پادشاه صبح زود ،به وقت

پس از آن شب دراز در ھراس مرگ ،سپيده دم در وقت خود فرا می رسد ،نوری که

سپيده دم ،برخاست و با شتاب به چاه

ھر روز از تاريکی ھا نيرومند تر است .پادشاه با شتاب به سوی آن گورسربسته ای

شيران رفت .و چون نزد چاه رسيد،

می رود که بر آن حکم می راند .او زاری می کند و جرأت باور کردن معجزه ای ،که

به آواز غمناک دانيال را صدا زد و

می تواند ھراسش را بزدايد ،را ندارد .پرسشش با صدايی ترديد آميز بيان می شود:

پادشاه دانيال را خطاب کرده ،گفت:

»آيا خدايت توانست تو را از شيران برھاند؟« دانيال اغلب خدايان مرده يا ميرايی که

»ای دانيال ،بنده خدای زنده ،آيا

دشمنانش به آنھا متوصل می شدند به مسخره گرفته بود .نه کلمات و نه روشنترين

خدايت ،که پيوسته او را بندگی

داليل نتوانسته بودند که بت پرستان را متوجه اشتباھشان کنند .و حاال پادشاھی که خود

می نمايی ،توانست تو را از شيران

را خدا می پنداشت شروع به پرسش می کند .اميدی ديوانه وار آغاز به بيان خود

برھاند؟«

می کند ،اميد به اين که خدايی که دانيال خدمتش می کند مداخله کند !
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روميان در زمان عيسی
آنگاه دانيال به پادشاه پاسخ داد که :

چه پيروزی بزرگی بود ،وقتی که دانيال لب به سخن می گشايد ! آن محکوم به مرگ

»ای پادشاه ،تا به ابد زنده باش!

تنھا از زندگی می گويد .او می گويد که از آنجا که ھمه اعتماد خود را بر خدا قرار

خدای من فرشتۀ خود را فرستاده

داده بود ،فرشته او در عمق گرفتاری به ديدارش آمد .او اعالم می کند که دست کم

دھان شيران را بست و آنان به من

يک نفر ھست که قادر به بازشناختن شخص عادل و به جای آوردن عدالت برای او

آسيبی نرساندند ،چون که به پيشگاه

باشد.

وی در من گناھی يافت نشد «.آنگاه

پس دو مرد نجات يافته برمی خيزند .پادشاه ،شادی و عدالت شاھی اش را بازمی يابد،

پادشاه بسيار شاد شده امر فرمود که

و دانيال با صدای بلند و رسا بی گناھی اش را در برابر پادشاه فرياد می زند .او خود

دانيال را از چاه برآورند.

را عادل تر از پادشاه نمی داند .آنچه مھم است ،اين است که ھردوی آنھا نجات
يافته اند .حال ھريک از آنھا در جای خويش است .خدای زنده تنھا خداست .و اين دو
مرد می آموزند که خادم اين خدا بزرگترين و محفوظ ترين در ميان ھمگان است.

و دانيال را از چاه برآوردند ،و ھيچ

دانيال بی گزند از چاه بيرون آمد .آن که محبوب شاه است بی نھايت آسيب پذير است.

زخمی در او نيافتند ،زيرا که او به

او که خدای زنده را برگزيده و او را از جان خود بيشتر دوست می دارد ،در برابر

خدای خود ايمان داشت.

می بيند که با نيرويی تواناتر از مرگ دوست داشته می شود .ھرچه پيش آيد  ،انسانيت
او آسيب ناپذير است .او نشانه ای از اين است که انسان کيست و خدا کيست.
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روميان در زمان عيسی

ماليات به قيصر
)مرقس (١٧-١٣ :١٢

در ھمان آغاز انجيلش ،مرقس ھدفش را به روشنی شرح می دھد :تا به خوانندگانش آشکار کند که عيسی »مسيح« و
»پسر خدا« است )مر  .(١ :١اما برای انجيل نگار معنی و دامنه اين عناوين تنھا با درنظر گرفتن مرگ و رستاخيز عيسی
درک می شوند .به ھمين دليل است که مرقس کتابش را تماما ً در راستای صليب عيسی قرار می دھد.
در اين ساختار بابھای  ١١تا  ١٣پيش درآمد روايت مصيبت رنج و مرگ مسيح ھستند .عيسی وارد شھر می شود که در آن به
به زودی خواھد مرد .دشمنی با او در حال افزايش است .در چنين زمينه ای است که بحث درباره پرداخت ماليات به قيصر
درمی گيرد.

متن
اکنون بدون اين که به دنبال توضيح آن باشيم ،کمی وقت می گذاريم تا خود متن و کارکرد آن را بررسی کنيم .در زير چند
سرنخ برای آسانتر کردن اين زمان بررسی آورده شده اند:
-

نگاه کنيد که اين روايت چطور به گونه ای شکل داده شده که خواننده را به سخن عيسی در آيه  ١٧را برساند .به اين
ترتيب اشاره غيرمنتظره به خدا در پايان گفتگو روی می دھد.

-

ببينيد که چگونه متن در برابر فريسيان و ھيروديان ،جانب عيسی را می گيرد .متن چگونه آنان را دشمنان عيسی
معرفی می کند؟ چگونه آنھا را توصيف می کند؟ چگونه عيسی را معرفی می کند؟ به تضاد ميان صفات عيسی و
صفات دشمنانش توجه کنيد !

-

نگاه کنيد که چگونه کنايه در متن به کار گرفته می شود.

-

دامی که فريسيان و ھيروديان گسترده اند ،چيست؟

يک قرائت
اساس ھمه متون انجيلی زندگی عيسی ناصری است ،اما چون انجيل ھا پس از رستاخيز و در جوامع مسيحی يھودی تبار
نگاشته شده اند ،به نوعی نمايانگر ايمان به عيسی رستاخيز کرده ،زندگی کليساھای نخستين ،و سنت يھودی است.
 -١ايمان به رستاخيز
در اين روايت آيا ايمان به آن رستاخيزکرده حتی در روش معرفی عيسی نمايان نيست؟ آيا او از ھم اکنون سھمان خداوندی
نيست که انجيل نگار در اين بحث ،که عيسی در آن بر دشمنانش پيروز می شود ،از او سخن می گويد؟
 -٢زندگی جوامع مسيحی
نوشته ھای انجيل از زندگی جوامع مسيحی بوجود آمده اند .چگونه سخن عيسی درباره ماليات توانست روشن کننده
عملکرد جوامع مسيحی قرار گرفته در بطن امپراتوری روم باشد ؟ آيا برای مسيحيان مھم نبود که در اين محيط دشمن
خود را شھروندانی خوب نشان دھند؟
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روميان در زمان عيسی
آيا مخالفت فريسيان و ھيروديان بازتابی از مشکالت مسيحيان در برابر کنيسه ھای يھود نيست؟
 -٣عھد عتيق

برای بيان ايمانشان ،مسيحيان سخنان سنت خود و بويژه سخنان عھد عتيق را داشتند .کجای متن می توان اشاره ای به عھد
عتيق را ديد ؟
در اين روايت ،آنچه از آن قيصر است صورت او را برخود دارد .در کتاب مقدس چه چيزی از آن خداست و صورت او
را برخود دارد؟ قيصر خود به عنوان يک انسان» ،صورت خدا« و درنتيجه از آن خدا نيست؟ ھمه چيز متعلق به خداست،
از جمله خود قيصر .بنابراين دارايی قيصر ھم تراز دارايی خدا نيست! پاسخ عيسی مخاطبانش را در برابر اين مطلب
مرکزی ايمان قرار می دھد :ھمه چيز از آن خداست» ،آنچه از خداست را به او بازدھيد« .عيسی با نشان دادن اين که
نمی توان خدا و قيصر را در يک سطح قرار داد ،دام را بی اثر می کند.
 -۴عيسی ناصری
آيا نوشته مرقس با آنچه متون انجيل ھای ديگر در کليت خود درباره عيسی ناصری به ما می آموزند ،ھمخوانی ندارد؟
عيسی ھمه زندگی اش را بر سر چه کسی گذاشت؟ چه چيز ھمه کارھای عيسی و تعھد او تا به مرگ را انگيزه بخشيد؟ در
اين سخن عيسی خود را آشکار می کند ،از آنجا که تا به صليب ،وفاداری به پدرش انگيزه ھمه کار او بود.
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