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 (Origen) اوريجن — »  .ھا ھستند نوشته نوبراناجيل «

  اناجيل باشكوه ما. 1

نامه و نيز ديگر آثار و  ادبيات را مطالعه کرده باشد با رمان، نمايش، شعر و زندگی ھر کسی که

رد اما وقتی خداوند ما عيسی مسيح به زمين آمد، مقوله ادبی کامالً جديدی مو. ھای ادبی آشنا است سبک

نامه  ای پر رنگی دارند اما زندگی نامه ھای زندگی اناجيل ھر چند شاخصه. نياز بود که ھمان انجيل است

ھای ادبی  ھائی از قبيل پسر گمشده و سامری نيکو ھستند که مانند ديگر داستان ھر چند حاوی مثل. نيستند

ھای بلند يا کوتاه  ه صورت داستانھای انجيل حتی ب برخی از مثل. اند اما داستان نيستند جالب و جذاب

ھائی دقيق اما به وضوح  ھای مستند نيستند و با اين وجود حاوی روايت اناجيل گزارش. اند بازنويسی شده

  .ھای خداوند ما ھستند فشرده از گفتگوھا و خطابه

تی، نه تنھا مقوله ادبی منحصر به فردی است، بلکه بعد از نگارش چھار انجيل به دست م »انجيل«

چھار انجيل و تنھا ھمين چھار انجيل در اين دو ھزار . مرقس، لوقا و يوحنا، قالب کتب برحق شکسته شد

گزاران بسياری اقدام به  بدعت. گرا بوده است سال تاريخ مسيحيت مورد قبول مسيحيان اصيل و اصول

ھائی  ای برای ايجاد و گسترش بدعت اند اما تمام آنھا ابزارھای بيشرمانه ھائی به نام انجيل کرده نوشتن کتاب

  .اند نظير آئين گنوسی بوده

اما چرا چھار انجيل وجود دارد؟ چرا پنج انجيل نداريم که با پنج کتاب موسی جور دربيايد و به اين 

ترتيب مسيحيان نيز نوعی اسفار خمسه داشته باشند؟ يا چرا تنھا يک انجيل طوالنی نباشد که در آن موارد 

ھائی به منظور  ھای بيشتر باز شده باشد؟ در واقع تالش و جا برای ذکر معجزات و مثل تکراری حذف

رسد که  يا ادغام اناجيل در ھم صورت گرفته که ابتدای آن به قرن دوم ميالدی می »ھماھنگ ساختن«

  .به وجود آورد) ای يونانی به معنی ھر چھار واژه( (Diatessaron)تاتيان اثری به نام دياتسرون 

کند که چھار انجيل با چھار بخش دنيا و بادھای  چھار انجيل را اين گونه بيان می يرنائوس وجود

  .چھارگانه تطابق دارند و عدد چھار عدد جامعيت و عموميت است

  چهار نماد. 2

ً ھنرمندان، تشبيه چھار انجيل به چھار نماد  حزقيال و مکاشفه يعنی کتاب بسياری از مردم مخصوصا

به ھر حال مسيحيان مختلف اين نمادھا را به . اند را پسنديده و تحسين کرده ابشير، گاو، انسان و عق

چنان چه برای ارتباط اين نمادھا با اناجيل اعتباری قائل شويم، . اند ھای مختلفی با انجيل مرتبط کرده شيوه

ارد؛ گاو خورد، شير با متی، انجيل پادشاھی شير يھودا ھماھنگی د کاری که در آثار ھنری به چشم می



- ٣  - 

. کش با مرقس، انجيل خادم؛ انسان يقيناً چھره کليدی لوقا، انجيل پسر انسان است حيوان پرتحمل و زحمت

ھا و متضادھا بيانگر اين ھستند که عقاب نماد انجيل يوحنا به عنوان مظھر  ھای معادل حتی فرھنگ

  .باشد بصيرت روحانی واال می

  چهار قرائت. 3

خواھد پيام بشارت انجيل را  القدس می ی وجود چھار انجيل اين باشد که روحشايد بھترين توضيح برا

به چھار گروه مختلف مردم برساند، چھار گروھی که در دنيای باستان وجود داشت و امروزه نيز به 

  .وضوح با ھمتايان آنھا روبرو ھستيم

ھای  قول دگان مبتدی نيز نقلترين انجيل است، به طوری که حتی خوانن ھمه توافق دارند که متی يھودی

  .دھند نامه خداوند ما و لحن کلی سامی آن را تشخيص می ھای مفصل، نسب متعدد از عھد عتيق، خطابه

ھا انسانی را خطاب قرار  نوشت، روميان و نيز ميليون مرقس که احتماالً در پايتخت امپراتوری می

ھای اندک  و انجيل وی حاوی معجزات بسيار و مثلاز اين ر. دھد که بيش از تفکر به عمل عالقه دارند می

ھای يھوديان برای  نامه بيند زيرا روميان چه اھميتی به نسب نامه نمی اين انجيل نيازی به ذکر نسب. است

  دادند؟ خادمی فعال و پر کار می

لوقا به وضوح انجيل مخصوص يونانيان و نيز روميان بسياری است که ھنر و ادبيات يونانی را 

چنين مردمانی عاشق زيبائی، کرامت انسانی، فرھنگ و ادبيات . کردند داشتند و از آن تقليد می وست مید

شايد امروزه نزديکترين ھمتايان مردم يونان باستان . سازد لوقای طبيب ھمه اينھا را فراھم می. واال ھستند

 ”زيباترين کتاب عالم“انجيل لوقا جای تعجب نيست که از زبان يک فرانسوی بشنويم که . ھا باشند فرانسوی

  ).ک مقدمه انجيل لوقا.ر(است 

. ماند؟ انجيل يوحنا، انجيل جھانی است که برای ھر کسی چيزی دارد کدام گروه برای يوحنا باقی می

شايد کليد . باشد اما در عين حال محبوب متفکرين مسيحی نيز می) ٣١-٣٠: ٢٠(ھر چند بشارتی است 

پرستان به مسيحيان اوليه داده بودند،  است، عنوانی که بت »نسل سوم«يوحنا برای موضوع اين باشد که 

  .چرا که نه يھودی بودند و نه از امتھا

  ديگر مضامين چهارگانه. 4

عھد عتيق وجود دارد که به زيبائی با تأکيدات چھار انجيل مطابقت  چند مضمون چھارگانه ديگر در

  .کنند می

  :شود رای خداوند ما در متون زير يافت میبه عنوان لقبی ب »شاخه«
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  )۶-۵: ٢٣ارميا ( »...کنم و پادشاھی سلطنت نموده  ای برای داود بر پا می شاخه... « •

  )٨: ٣زکريا ( »بنده خود شاخه را خواھم آورد... « •

  )١٢: ۶زکريا ( »مردی که به شاخه مسمی است« •

  )٢: ۴اشعيا ( »شاخه خداوند« •

  :ھد عتيق ھست که دقيقاً با موضوعات اصلی انجيل مطابقت دارددر ع »اينک«ھمچنين چھار 

  )٩:٩زکريا ( »اينک پادشاه تو« •

  )١: ۴٢اشعيا ( »اينک بنده من« •

  )١٢: ۶زکريا ( »مرداينک آن « •

  )٩: ۴٠اشعيا ( »اينک خدای شما« •

د رس به نظر می. آخرين توازی ھر چند وضوح کمتری دارد اما برای بسياری باعث برکت بوده است

نگاران از  شان با معرفی چھارگانه انجيل چھار رنگ وسايل داخل خيمه اجتماع نيز ھمراه با معانی نمادين

  :کنند خداوند ما مطابقت می

خصلت  ٢۶: ٨داوران . ، انتخاب روشن و مناسبی برای متی، انجيل پادشاه استارغوانی •

  .دھد پادشاھی اين رنگ را نشان می

تواند  آمد و اين می ز سائيدن نوعی کرم قرمز رنگ به دست می، در زمانھای قديم اقرمز  •

من کرم ھستم و انسان “: گويد معرف مرقس، انجيل خادم رنجور باشد، چنان که در مزمور می

  ).۶: ٢٢مزمور ( ”نی

لوقا بر انسانيت کامل مسيح ). ٨: ١٩مکاشفه (گويد  ، از اعمال عادالنه مقدسين سخن میسفيد •

  .تأکيد بسيار دارد

ای زيبا  و نشانه) ١٠: ٢۴خروج (ناميم  ، معرف گنبد کبود رنگی است که آن را آسمان میآبی •

  .از الوھيت مسيح که از نکات کليدی انجيل يوحنا است

  ترتيب و تأكيد. 5

بجا است که از ابتدا بدانيم . شوند بينيم که وقايع ھميشه به ترتيب وقوع آنھا روايت نمی می در اناجيل

ً وقايع را طبق تعليم معنوی نھفته در آنھا گروهروح خدا   (William Kelly)ويليام ِکلی . کند بندی می غالبا

  :گويد می

ً ترتيبی مفھومی دارد و او  رويم به وضوح می ھمان طور که جلو می بينيم که انجيل لوقا الزاما
ھای خداوند عيسی را طبق ارتباط درونی آنھا  حقايق، گفتگوھا، سؤاالت، جوابھا و موعظه

ً بر اساس توالی ظاھری وقايع که در حقيقت ناشيانه طبقه ترين و  بندی کرده است و نه صرفا
بندی وقايع بر اساس علل و پيامدھای آنھا و طبق   اما جمع. ترين نوع روايت وقايع است بچگانه
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نگار که صرفاً  ای بسيار مشکل برای مورخ است تا کار وقايع شان، وظيفه ترتيب مفھومی
  .تواند لوقا را برای انجام شايسته اين امر بکار ببرد خدا می. گر اتفاقات استروايت

در حالی . دھد تا تنوع موجود در اناجيل را درک کنيم اين تأکيدات و روشھای متفاوت ما را ياری می

 در روش و برداشت خود) به معنی ھم نظر بودن Synoptics( »اناجيل نظير«که سه انجيل اول، معروف به 

او انجيل خود را . نسبت به ندگی عيسی مشابه ھستند، انجيل يوحنا در اين خصوص با آنھا تفاوت دارد

انجيل يوحنا زندگی و سخنان . خواست چيزی را که قبالً به خوبی ثبت شده تکرار نمايد ديرتر نوشت و نمی

 .دھد خداوند ما عيسی مسيح را با الھيات و تعمق بيشتری ارائه می

  ه اناجيل نظيرمسئل. 6

ً بلند؛ در عين  ً حتی در مورد بکارگيری کلمات مشابه در متون نسبتا با وجود اين ھمه شباھت، تقريبا

حال تفاوتھای بسياری در ميان سه انجيل اول وجود دارد به نحوی که معموالً از مبحثی تحت عنوان 

سانی که الھامی بودن کتب مقدس را اين مسئله بيشتر برای ک .آيد سخن به ميان می »مشکل اناجيل نظير«

ھای پيچيده بسياری ارائه شده که اغلب  فرضيه. گرا کار و سنت آيد تا مسيحيان محافظه کنند پيش می رد می

کنند که ھيچ مستندی در ميان نسخ خطی برای آنھا وجود  از اسناد و مدارک گمشده فرضی صحبت می

به . رسند گرائی ممکن به نظر می آيند و از ديدگاه اصول ر درمیجو ١:١ھا با لوقا  برخی از اين ايده .ندارد

راجع به  »ھائی افسانه«گويند کليسای قرن اول  اند که می ھا به جائی رسيده ھر حال بعضی از اين فرضيه

دھند  ارائه می »نقادی شکل«ھای به اصطالح  ديدگاھھائی که اين تئوری. عيسی مسيح را به ھم بافته است

ينکه بر ضد تمام کتب مقدس مسيحی و تاريخ کليسا ھستند، بايد به اين نکته اشاره نمود که ھيچ دليل جدا از ا

بندی يا جدا  توان دو محقق را يافت که در مورد نحوه دسته به عالوه نمی. مستندی برای آنھا وجود ندارد

  .نمودن اناجيل نظير با ھم توافق داشته باشند

ليکن تسلی «: شود يافت می ٢۶: ١۴ئله در سخنان خداوند ما در يوحنا بھترين راه حل برای اين مس

فرستد، او ھمه چيز را به شما تعليم خواھد داد و آنچه را  القدس که پدر او را به اسم من می  دھنده يعنی روح

  ».به شما گفتم به ياد شما خواھد آورد

کند و نيز احتماالً مرقس، با  جلب می اين موضوع توجه ما را به خاطرات شاھدان عينی، متی و يوحنا

. ھای پطرس را ثبت کرده است گويد خاطرات و موعظه اين فرض که وی ھمان طور که تاريخ کليسا می

ذکر شده، دقت مردمان  ١:١القدس در نگارش اسناد مکتوب که در لوقا  واسطه روح عالوه بر اين کمک بی

و ھمين امر ما را در يافتن جواب مسئله اناجيل نظير ياری نظير است  سامی در بازگوئی روايات شفاھی کم

تواند در مکاشفه  ھر گونه حقيقت، نکته جزئی يا تفسير ضروری که در ورای اين منابع باشد می. دھد می

  ).١٣: ٢اول قرنتيان (آشکار گردد  »دھد القدس تعليم می که روح) در کالمی(«مستقيم 
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چرا «شويم بھتر است از خود بپرسيم  ی آشکار در جزئيات روبرو میبنابراين وقتی با تناقض يا تفاوت

به عنوان مثال متی  »اين انجيل اين واقعه يا سخن را ناديده گرفته، ذکر کرده يا بر آن تأکيد نموده است؟

را جداگانه ذکر نموده، در حالی که مرقس و لوقا ھر دو ) از نابينائی و از روح پليد(روايت شفای دو نفر 

بھتر است به . دانند بعضی از منتقدان اين موضوع را تناقض می. اند فا را در مورد يک نفر روايت کردهش

نوشت از ھر دو نفر ياد کرده چرا  مسئله اين طور نگاه کنيم که متی چون انجيل خود را برای يھوديان می

و انجيل ديگر نام شخص ضروری است، در حالی که برای مثال د »شھادت دو يا سه نفر«که طبق شريعت 

  .کنند را ذکر می) بارتيمائوس کور(شفا يافته 

ھای  دھند که چگونه بعضی از روايات تکراری در اناجيل، حاوی تفاوت آيات منتخب زير نشان می

  :مھمی ھستند

ظاھراً تکرار موعظه روی کوه در انجيل متی است، اما در حقيقت محل اين واقعه نه  ٢٣- ٢٠: ۶لوقا 

آل  ھا در متی بيانگر شخصيت شھروند ايده خوشا به حال). ١٧: ۶لوقا (بلکه در دشت بوده است  بر کوه

  .کند ملکوت ھستند، در حالی که لوقا روش زندگی شاگردان مسيح را بيان می

اما در متی، عيسی به عنوان استاد و ما چون شاگردان . است ٢۴: ١٠در ظاھر شبيه متی  ۴٠: ۶لوقا 

متی . باشد گيرد شاگرد می در لوقا، تعليم دھنده استاد است و کسی که از او تعليم می. ايم او معرفی شده

  .گويد از مشارکت با استاد سخن می ٢٧-٢۵: ١٣کند، در حالی که لوقا  بر خدمت به پادشاه تأکيد می ٢٢: ٧

ان و محبت از فرزند ١٣- ١٢: ١٨جواب اتھام سنگين فريسيان است، متی  ٧- ۴: ١۵در حالی که لوقا 

  .گويد خدا به آنھا سخن می

 »القدس تعميد خواھد داد او شما را به روح«: گويد داران حضور داشتند، يحيی می وقتی تنھا ايمان

او «: گويد ، اما ھنگامی که جمعيتی زياد از جمله فريسيان بودند اين طور می)٣٣: ١؛ يوحنا ٨: ١مرقس (

  ).١۶: ٣؛ لوقا ١١: ٣تعميد داوری؛ متی ( »د دادالقدس و آتش تعميد خواھ شما را به روح

به ديدگاه داوری کننده ما نسبت به ديگران  ٢: ٧در متی  »...پيمائيد ای که می به ھمان پيمانه«عبارت 

  .به سخاوت و بخشندگی ما ٣٨: ۶به درک ما از کالم، و در لوقا  ٢۴: ۴کند، در مرقس  اشاره می

داران عميق به  عمدی و ھدفمند ھستند و غذای روحانی برای ايماننه تناقض، بلکه  پس اين تفاوتھا

  .سازند جھت تعمق و تفکر را فراھم می
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اند، تقسيم کردن شواھد و مدارک به دو گروه شواھد بيرونی  در بحث اينکه چه کسانی اناجيل را نوشته

مقدس  ھای کتاب ع در خصوص تمام نوشتهو درونی کاری بسيار معمول و متعارف است و اين موضو

در . کنيم در فصول مربوط به تمامی بيست و ھفت کتاب عھد جديد ھمين کار را نيز می. مصداق دارد

شود، به نويسندگان معاصر دوران نگارش کتاب و کالً به  بخشی که تحت عنوان شواھد خارجی ارائه می

در آثار . گردد بدعتگزاران يا معلمان دروغين اشاره میدر قرون دوم و سوم و نيز برخی  »پدران کليسا«

به . خورد اين افراد نقل قولھا، اشارات و گاھی مطالبی خاص درباره کتابھا و نويسندگان آنھا به چشم می

زيست نقل قولی از اول قرنتيان کرده  عنوان مثال، چنانچه کلمنت اھل روم که تقريباً در اواخر قرن اول می

 ً در بخش مربوط به . تواند اثری جعلی متعلق به قرن دوم و تحت نام پولس باشد اين کتاب نمی باشد يقينا

کنيم که ببينيم آيا اين عوامل با شواھد  شواھد درونی، به سبک، واژگان، تاريخ و محتوای کتاب توجه می

جيل لوقا و اعمال مثالً سبک ان. کند خارجی يا ادعای نويسندگان ديگر مطابقت دارد يا آنھا را نقض می

  .رسوالن مؤيد اين ديدگاه است که نويسنده، پزشک فرھيخته غير يھودی بوده است

او تنھا . در بسياری کتابھا فھرست کتب مورد قبول مارسيون، بدعتگزار قرن دوم ذکر شده است

وی شاھد مفيدی  ای کوتاه از انجيل لوقا و ده رساله از رساالت پولس را قبول داشت، اما با اين وجود نسخه

برگرفته از (فھرست موراتوری . اند بر اين نکته است که کدام کتابھا در زمان او معيار و مورد پذيرش بوده

فھرستی اصيل و حقيقی از کتب قانونی و برحق مسيحی ) نام کاردينالی ايتاليائی که اسناد مذکور را يافت

  .اند است، ھر چند اين اسناد به صورت کامل يافت نشده

 


