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 :عرض كتاب

 . رايتت. نبولس: سيرة حياة بقلم 

 صفحة ٤٦٥، ٢٠١٨هاربر وان، نيو يورك، 
 

 

عدد من الكتب عن الرسول كتب ونتاج رايت كاتب غزير اال .ن. ت

وأمانة هللا"  "بولس(، ١٩٩٢ /١٩٩١التي تضمنت "ذروة العهد" )بولس، 

، فهو (. باإلضافة لما سبق٢٠١٥واخر" )األبولس  (، و"مترجمو٢٠١٣)

 د الجديد، والتي اعطته فرصة كبيرةسلسلة تفسيرية حول العه اأيض  كتب 

ا.ناقشة رسائل بولس باإلضافة للم  حياته أيض 

لسيرة ا ن نوعأ رايت يالحظ "،بولس: سيرة حياة، "في مقدمة كتابه األخير

 ي السيرة الذاتيةأسئلة مختلفة عن بولس وأنه ف طرحن يبأسمح له الذاتية ي

 "نبحث عن اإلنسان وراء النصوص."

 ةجديد افتح آفاق   نهأو لي ، ال يبدالممكنة الفرص وحتى مع إعطاء رايت كل

ا استمتعت ف، هذابشكل كبير في جهوده األخيرة. ومع   ا الكتاببهذتمام 

ا بقراءتهأو  .وكذلك لفكر رايت كمقدمة عامة لبولس وصي جد 

الرسول. وهذا بولس مثل في العهد الجديد  أكثربتفاصيل  تم تناول حياته منليس هناك يسوع،  باستثناء          

ا بالنسبة للثالث عشرلوقا مع  ليس فقط بسبب تعامل بولس كتبها رسالة التي  ةبولس في أعمال الرسل ولكن أيض 

. الحديثة القياسية قل عن ثمانين صفحة في الترجماتنها تإعنها  لقارئا رايت أخبر والتيفي العهد الجديد، 

 اطروحات وأحوارات افالطون من أي : "تكاد تكون أقل من أنها وهي أقل بشكل ملحوظ، كما شرح رايت

 وعظات ومنتدياتر، أكثعمال نتج عنها تفاسير الصغيرة من األ المجموعةأن هذه نه من المؤكد إال إ" ،أرسطو

 من كتابات العالم القديم. طروحات، أكثر من غيرهاومزيد من الدراسات واأل، أكثر

، كيف أصبحعن بولس كبيرين لينسؤا رايت يسأل بتلك األهمية في  اليهودي من القرن األولهذا الكاتب  . أوال 

على  دمشق وكيف أثر ذلكإلى طريق ال فيبولس  اهتداء /حولطبيعة ت عالم األفكار والدين؟ وثاني ا، ما هي

 الحقائقتوقعات بخصوص ستكشاف حياة بولس، وتقدم ال األسئلة تعطي رايت فرصة هذهخدمته فيما بعد؟ 

 بشكل معقول. الرقيقة ولكن تبقى في حدود ما يسمح به السياق التاريخي

 العهد القديمفي  مثل فينحاس" ور،غي" أنه ميزةفته الم  كانت صو ان بولس كان فريسي  إ يبدأ رايت بالقول

هللا ال  امتدحه ن. هذا جعل فينحاس بطاالثنال وفتاة مؤابية، وقت رمح على إسرائيلي هائم على وجههلقى الأالذي 

.  . . ب لهس  ح  ف"سحق إيذبح ابنه استعداده لبنفس الطريقة، غيرة إبراهيم كما ظهرت في و" ."بر أنهب فهوعر  

. انطيوخوس أبيفانيوسضد  في قيادة ثورة غيرة يهوذا المكابيإيليا في ذبح أنبياء البعل ويرة كما كانت غ ".ابر  

"الخبر و مسيانحو يسوع باعتباره  وأعاد توجيهها العهد القديم إلهتجاه التقليدية الغيرة هذه  بولس خذتا ،هذارغم 

 نادى به. لسار" للملكوت الذيا

. لالضطهادحياته كموضوع بدأت ، وده  ضط  حياة بولس كم   انتهتومع اكتشافه لموضوع جديد لغيرته، 

د. رغم متمراألمم بصفته  بلاليهود بصفته خائن ومن ق   بلفي حركة المسيح، تعرض للهجوم من ق   كزعيمو

ا التنصل منديانة ل كونه معارض واضح ديانة جديدة اسمها اختراع " أو "اليهودية األمم، لم تكن نيته أبد 

عملية إعادة ستغرقت ال إسرائيل. امسيح كتحقيق آلم، رأي الايهودي  بر نفسه ا اعت  بولس، الذي دائم  ف" ."المسيحية
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فترة  أنها حدثت الى حد كبير خاللت ء حياة المسيح وقت ا، والتي أوحى بها رايي ضوتفسير اليهودية التقليدية ف

 دمشق.إلى طريق في الاختباره الثالث سنوات التي قضاها بولس في الجزيرة العربية بعد 

اليهود في  أعظم العلماءفريسي في أورشليم، وكونه واحد من باعتباره لليهودية  رغم دراسة بولس

ا يشعر باالرتياح نحو الفلسفة اليونانية المعاصرة. أوقته، فهو كان  ايت، مع كما يشرح ركان على دراية، فيض 

ن يقتبس من فالسفة الوقت. وكان يستطيع أ في ذلك الرئيسيانان الفلسفيان مالنظاوهما واألبيقورية،  رواقيةال

ا الحظ أنه كان إ يقول رايت .ةنظمتلك األ نهم" يستطيعون وبالفعل طمحوا أن يعيشوا يدرك سقطاتهم، ولكنه أيض 

"كل ما هو حق، كل ما هو طاهر، كل ما صيته  لى النظر إلىإسة دعا الكني ي فيلبي،وف حياة حكيمة وجيدة."

 التعليم. بل، النقيضقليل  اديني   امتعصب   لم يكن نهإ عنه يبدو أن رايت كان يقولبولس، بالنسبة ل وهكذا حسن."

ا  . تمام 

ابولس  على أنالقضايا هذه ت كاتب السيرة يتناول اير  األرثوذوكساليهود  ، وهو ما توقعهكان متزوج 

ا، أاحتماالت: لم يتزوج  أربع ىعطفي ذاك الوقت. وأ ا، زوجته تزوج ولكن أو بد   أنهت زوجته وأتوفيت مبكر 

عندما —له رايتفض  الرأي الذي —. أووتغيير جذري جديد لس من دمشق بالتزام دينيبوعودة الزواج بعد 

مجرد الخطوبة. كل هذا، بالطبع ه أو أهلها خطيبتأنهت عاد بولس الى طرسوس كملتزم جديد نحو المسيحية، 

 المتعددة. لالحتماالتطرح رايت  رقد  أ  ، لكنني توقعات

 يصفيفهم القراء رحالت بولس. و أن يعرض الخلفية الجغرافية والثقافية حتىعلى  حرص رايت

ا أ وحريص —ي األمميبين اليهود ومسيح واالنقسام"األعمدة" في أورشليم،  على هيمنةالو—سياسة الكنيسةيض 

كتب ليصحح خطأ شائع ، مثال  . الرومانية التي قام بولس بزيارتهاللمدن  بأن يصف السياق الثقافي والسياسي

رس، بطومع برنابا،  التي كانت له عالقاته الشخصية كمثل لىإ ...ريوس باغوسأن ، بحجة أ١٧ أعمال حول

رايت بعناية  شرحو لدارسي الكتاب المقدس، بالنسبةكثر أهمية األ تيموثاوس، وغيرهم. ولعلهاومرقس يوحنا، و

ا الى   .بسببهم ظهرتالسياسية، والدينية التي والشخصية،  باإلضافة للسياقاتأهافها كل من رسائل بولس، مشير 

ا األسئلة حول  تناول  الرسائل أم أن البعض تم كتابتهاهذه بولس بالفعل كل  كتب . هلالكتابةرايت أيض 

مالحظة االختالفات في طريقة فسبت اليه، كاتب الرسائل التي ن  بولس يقول، نعم،  ؟بواسطة آخرين؟ بصفة عامة

ا للظروف واألوق ن تكون متوقعةأبد  بة في الرسائل المتعددة الالكتا التي كتب فيها بولس.  ات المختلفةنظر 

ا،  تأتي وتذهب. التي لقرن التاسع عشر، الليبرالية األلمانية في اوتستانتية الحظ الموضات العلمية، مثال البرأيض 

والتي أصبحت مقبولة بشكل عام  نسبة كتابات بعض الرسائل لبولستم رفض بالتالي في القرن الماضي، و

سس وكولوسي، أفرايت يجادل بأن بولس كتب كل من ال أن إيختلفون معه، العلماء مع أن الكثير من واليوم. 

ا بصددلكنه ليس م  وتيطس. األولى والثانية الرسائل الرعوية: تيموثاوس تأكد 

نجيل. قلب رسالة اإل ليسالسماء"  "الذهاب الى إلى أن مجرد ريشيرايت، كتب في  هو شائع كما

من األرض  االنتباهحول تشويه حدث بالقرون الوسطى لرسالة يسوع عن الملكوت، والتي ت  هذا ، بالنسبة لهف

ا ليجيأكتب نجيل لم ي  اإل الى السماء والجحيم.  فاإلجابة؟" انعم  م   اإله  أجد سؤال مارتن لوثر: "كيف عن  بيض 

الهدف. ألن  فقدناقد كان هذا كل ما نسعى اليه، ف إذا، لكن يجادها في كتابات بولسالسؤال من الممكن إ لهذا

ركة في "عملية االنقاذ" اإللهية بشر الذين يسعون للمشالالتحرر ليقدم االنجيل ، رايت بالنسبة لبولس، كما وصف

ا أبأكمله. بالنسبة لرايت، الخبر السار يتضمن الخالص الشخصي لكن  كوكبلل استعادة : من ذلك كثراأليض 

 أطلق .األرض "تستعمر"حيث السماء القادم، الدهر السماء مع األرض في  وزواجلتجديد، لن خليقة التي تئال

القادم. اعتنق بولس الجوانب الدهر بشكل كامل حتى  مشروع الملكوت هذا خالل حياته، لكنه لن يتحقق يسوع

ا . مع أن المسيحيين أكدوا بالكامل الفردية والمجتمعية الحالية لتعاليم يسوع سمات الفردية والمستقبلية على الكثير 
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ة أو مدينة جديدأي  ،جديد "وليسپ"قة بتأسيس ملكوت هللا "له عالبولس آمن بأن رايت، بحسب  ؛للملكوت

 ."النظام الموجودوسط ، جديد مجتمع

ا أمر روحي أجديدة، لكنه كان  جماعاتتعلق ببناء يبالنسبة لبولس، كان هذا أمر عملي  يتعلق يض 

كواجهة فقط تتصرف  [التي كانت]واجه "السلطات البشرية ن بولس أحيث بدا بالتغلب على قوات الظلمة، 

شعر " :قائال  ، مواجهة هذا الواقع الروحي المظلميعلق رايت عن " .خاللها م منهاج  للقوى األخرى التي ست  

لفين ك  الوجوه الصعبة للقضاة، والبهجة الشيطانية للحراس الم   التي تحيط مها، نفحة الكبريتتشا  بها، و)بولس( 

أنهم  أصدقاء، لكن تبينشخاص الذين إعتقدهم بجلد أو ضرب سجينهم الجديد، وربما حتى الوجوه المذهلة لأل

 "أعداء.

ا باللغة. فأباطرة الرومان في وقت أكان رايت  ا مهتم  يض 

انجليا )الخبر السار(، إڤيونانية مثل تم استخدام مصطلحات بولس 

مبراطور لى اإلإلإلشارة لص( كيريوس )رب(، وسوتير )مخو

الخبر السار، ، هذه الكلمات نفسهابولس استخدم لكن . وحكمه

 للسيادةبشكل مناقض ومعارض والخالص الذي قدمه يسوع، 

إلهاء وخداع "بخالف بل قيصر. في عالم السياسة من ق  لتأكيدات لو

الجماعات  حقيقةرسالة بولس " قدمت ،مبراطوريالخطاب اإل

المساواة الروحية،  التي قدمت ةحبموال متجذرة في األخالقالجديدة ال

 إصالح—صالح األخالقيإلالى االنساء، ودعا ضمن ا إعالء شأن و

التعليم ورعاية الفقراء. في مستشفيات، وال سيأتي الحق ا من خالل

اإلمبراطورية الرومانية، يجب اعتبار رسالة بولس الخاصة  سياق

 .تخريبية بعمقباألخبار السارة 

باللغة، كان يستطيع كان يستمتع نه أبولس، الذي من الواضح 

لالستخدام  تصلح صلوات عبرية ولغةوتوظيف كتابة الشعر، 

الحظ رايت أن . للتلميح لنقاط متوارية خطابيةالالمسيحي، وتوظيف 

سامة ساخرة، ابتة بينما، من المفارقة وبال شك بم رسالة بلغة بسيطنه يقدإ ىعد  في كورنثوس األولى إ بولس

وصف بولس في كورنثوس الثانية حيث  (.٢٥–٢٢: ١كو  ١وجهة نظره ) يوضحتى " حةذكي ةاستخدم "خطاب

 واعتبرها)مسار الشرف(.  honorumمحاكاة ساخرة للشرف الروماني محنته كرسول بمثابة  ٣٣–٢٣: ١١

نه يتحول من إفي أي مكان في "العهد الجديد" حيث  لفعل من أفضل وأطرف رحالت الخطابة"كواحدة بارايت 

 (.٣٣–٢٣: ١١ كو ٢)مسار للعار( )pudorum  للعار honorumالشرف 

 

، وأنه في السياق اليوناني الروماني روف ا في األصل باسمه العبري شاولمن المعتقد بشكل عام أن بولس كان مع

في كتابات  (Saulosشاول ) نالحظ أدم رايت سبب ا آخر. ق  ، هذامع و. يتناسب معه بولس لكيقام بتغييره إلى 

ر اسمه بولس غي   نمبالية مبالغ فيها مما أشار الى أ رجل يسير بطريقة" أي تنميقمعنى ة ب"صف، أريستوفان

ا لتفادي استهزاء  ال مفر منه. أيض 

كان بولس قاسي ا  وغالب ا ما تكون عامية. وتشرح لمامتضعة  انفسهرغم كونه باحث ا دقيق ا، فإن لغة رايت 

ا في مواجهة بطرس فيما يتعلق بتغيير  ، ١١: ٢الوثنيين في أنطاكية )غال مع عالقة البشأن  هسياستومباشر 

ا أنه متجه ا نحو طريق زحام مروري قادم، غير مدرك   ،على وشك الخروج اصديق  ذا رأيت إرايت: " قال (،١٤
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ما فعله  بالضبطفي الحال. هذا  الصراخ لهم بالتوقف أفعال المحبة هي أن يتم مجموعة معه، فإن أكثر ويقود

 ".بولس

ا هاولكن متواضعةترجمات رايت تكون في بعض األحيان  . وفيما يلي بعض األمثلة تصيب الهدف دائم 

يوحنا مرقس، والذي  لوصف الخالف بين بولس وبرنابا حول paroxysmos. يستخدم لوقا كلمة هذاعلى 

كان  هريوس باغوس، أنأ أداء بولس فيلكن يصف رايت  ".ع، ومريرفظي على أنه "ملتهب، ترجمه رايت

ختلفة اتهم المنظري ه بينما كانتأنالمتحيرين لرؤساء الشرطة  وهو يشرح زشيرلوك هولم"شخصية بمثابة 

طوال الوقت  ل أيديهمفي متناوكان ، طار عام مختلفنه هناك إأال إ، منطقية بالنسبة لهمالجريمة بخصوص 

ا،أ وهلم يالحظ همولكن بعد  ليستوالحالية الملكوت  ويصف جوانب "حل األمر برمته.أن ي شأنه من والذي بد 

 هفي قتن المسيحيين يعيشون في و" ويوضح أإرهاق رحلة السفر الالهوتية الطويلة.نها "شكل من أشكال بأ

 بالفعل.منتصف النهار في نفس الوقت في عالم مظلم وال

وعملي. يمكن  الهوتي نظامي ولكن باألخص كونه ،العديد من المستوياتفي يقدر رايت بولس بشدة 

 واألعمق، األثري نهاإ" ٨ويقول عن رومية  .سسوأفو، كورنثوسوفي رسائله إلى رومية، هذا د رؤية بالتأكي

ظ م آخر  مسيحية المبكرة، وربما في أي موضعفي أدب الحركة ال في أي موضع قوتها واألكثر ثبات ا بالنسبة لع 

ا.أي ا بولسرايت  يقدر "ض  المجامع ، الضرب في واجه على سبيل المثاللذي او، كرجل هائل الشجاعة أيض 

 بسهولة. مكن تجنبهيالذي كان  ، األمراليهودية

الحظ رايت أن بولس . عديم المشاعربالنسبة له، بولس ليس فال يكتب رايت سير قديسين. هذا ومع 

يكتب رايت إننا " ."غير لبق" و،ويبدو "متسلط ايتصرف بعصبية، أن أن يتخذ قرارات متسرعة، و بإمكانه

ال إى، كورنثوس األول رسالة عجب بلغة وخطابأنه م مع "كثير المتطلبات."كصديق  ى بولسلإقد نشير  اليوم

الى كورنثوس "إ ةبولس الثاني ن رسالةأأنه يعترف ب جمع  لى الحديث عنإبولس " وعندما يحتاج .متحيرة جد 

 ".لغة يونانية ضعيفة ومهلهلةه، فأنه يستخدم "التبرعات، وهو موضوع غير مريح بالنسبة ل

ا من أنجح رايت ج ، يستنتهذاومع  طاقة هو والسبب " ،العصورعلى مر المفكرين أن بولس كان "واحد 

كان كاتب رسائل لجميع ه نهو ألبقاء بولس  دة األوجه. واألهممتعدال هورسائل بولس، وأسلوب مواجهته،

اصل  . كان "م  الظروف ا اراعي  كان و، هاجم غير المؤمنينوشاب ا" في غالطية،  ح  نتقد  في كورنثوس الثانية،  م 

احيث واجه تعقيدات العالقات بين البشر.  تعقيداته وقوته نجيل بكل إلا وكان الالهوتي بامتياز في رومية، واضع 

 لهام حركات جديدة في الكنيسة حتى أواخر القرن العشرين.إسيستمر في  بالطريقة التي بها

الكنائس " نجيل انتشر بواسطةعترف بأن اإلالهوتي، إال أنه يكبولس ب بصفة خاصة رغم أن رايت مهتم

لهم ليضيف أن مفكري الكنيسة رايت يسارع هذا " ومع .يلاالنجوصايا التي كانت تعيش المحلية والجماعات 

ا لنجاحه أهمية  قيامة في الجيل الذي تال "العمود الفقري للكنيسة السليمة.هو "" ،أن "الالهوت يكتب. اأيض 

لهام والتوجيه. ليه بحث ا عن اإلإ سيرجع كل جيل الحقالذي العمود الفقري، وتدعيم هذا يسوع، ساعد بولس في 

ا في  عيد تشكيلها حول يسوع والروحأ   التيلإلله الواحد هو رؤيته الالهوتية "إنجازه الفكري الشاهق،  واضع 

ا قوي ا وضروري ا للجميع. العالم األوسع للفلسفة، سيوفراالعتبار   "إطار 

التاريخية بلغة بسيطة نادرة تتمثل في قدرته على شرح األفكار المعقدة والمواقف  يتمتع رايت بهبة

خيار الأو تقديم تفسيرات متعددة، ثم اقتراح  دلة، فإنه ال يتراجع عن االفتراضتنقص األ. عندما ولكن مؤثرة

ا ألن رايت يتسم بالشفافية بشأن خياراته واأل ا بأ القارئأسبابها، فال يشعر فضل. نظر  . على نه تم التالعب بهأبد 
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الحس السليم، والحقائق ممتلئ من  اأمين للعالم المسيحي المبكر، مرشد  بمثابة مرشد سياحي العكس، يأتي رايت 

 وقابلة للقراءة بشدة. ة،ملهمة صورة للرسول بولس غنية بالمعلومات و، والتفاصيل الدقيقة، والنتيجالمثيرة
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