
  

آیا عیسی مسیح واقعاً پس از مرگ 

  زنده شد؟

دانیم که پس از مرگ برما چه خواهد گذشت. وقتی ما عزیزي را از  همۀ ما نمی

کنیم بار دیگر او را پس از اینکه مردیم ببینیم. آیا بار دیگر  دهیم، آرزو می دست می

د، خـواهیم  ان داشتیم و از این دنیا رفته دیداري پرشکوه با کسانی که دوستشان می

  داشت؟

بـا زنـده شـدن     ،عیسی سه روز پس از مصلوب شدن و مـردن و دفـن شـدن   

را بر مرگ، نشان داد، و این ایمانی است که نزدیک بـه دو   خود مجدد غلبه و قدرت

اي  انـد. ولـی عـده    هزار سال است تمام مسیحان جهان با آن زنده و امیـدوار بـوده  

ارند، برتراند راسل فیلسـوف منکـر خـدا    هستند که امیدي به زندگی پس از مرگ ند

  نوشته است:

پوسم و از من چیزي بـاقی نخواهـد    دانم که وقتی بمیرم، می من می«

  .1»ماند

  بدیهی است که راسل اعتقادي به سخنان مسیح نداشت.

شـود پـذیرفت کـه ایـن داسـتانی اسـت کـه بـه مـرور زمـان            بنابراین آیا مـی 

 قـوي شد، و یا این واقعه مبتنـی بـر مـدارك    هاي چندي به آن افزوده شده با شاخه
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  تاریخی است؟

پاسخ به این سؤال اساس مسیحیت است، چون اگر عیسی پس از مـرگ زنـده   

شده باشد، به آنچه که در مورد خودش و در مورد مفهوم زندگی و سرنوشت مـا  

  بخشد. پس از مرگ گفت، ارزش و اعتبار می

ان را نفـی کننـد. جـان مـک داول     خواهند قیامت مردگ بسیاري از شکاکیون می

ساعت در مدارك مربوط به رستاخیز  700یکی از این شکاکیون بود که متجاوز از 

  ق کرد و در پایان در رابطه با اهمیت رستاخیز چنین نوشت:یمسیح تحق

قیامت مسـیح از مردگـان یـا یکـی از     ام که  من به این نتیجه رسیده«

که ذهن بشر را به خود مشغول ترین باوري است  شریرترین و فریبنده

  3»یک حقیقت پرشگوه تاریخی است. یـاکرده است و 

تروسان، بسیاري از شکاکیون واقعی به بررسی مستندات و و برعکس راسل 

ایم و  اند. و ما بعضی از آنها شنیده نده شدن عیسی پرداختهزهاي مربوط به  نشانه

اند، باشد که پاسـخ ایـن    ات پرداختهایم که چگونه به تجزیه و تحلیل این مستند دیده

  »آیا عیسی مسیح واقعاً پس از مرگ زنده شد؟«سؤال بسیار مهم را پیدا کنند: 

به کالمی دیگر، از آنجائی که عیسی به روشنی به شاگردانش گفت کـه بعـد از   

بـود کـه او مـردي     اش به معنی ایـن مـی   شود، قصور از انجام وعده مردن زنده می

  پرسیم: دهیم و می یست. اما ما راه خود را ادامه میفریب کار بیش ن

  چگونه عیسی مرد (اگر واقعاً مرده باشد) که زنده شد؟

همانطوري که عیسی پیشگوئی کرده بود، توسط یکـی از شـاگردانش بـه نـام     

یهودا اسخریوطی به دسـت دشـمنانش تسـلیم و دسـتگیر شـد و در یـک محاکمـه        

دة رومـی پنطیـوس پـیالطس بـه جـرم جنایـت       مسخره و ناعادالنه تحت نظر فرمان

  محکوم به مرگ روي صلیب چوبی شد.

ت از ععیسی در حدود شش ساعت در روي صلیب زنده بود و آنگاه سـه سـا  
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ظهر گذشته ـ دقیقاً همان ساعتی که برة قربانی فصح به عنوان قربانی گناه، قربانی  

اگهان آسمان تاریک شـد و  ، ن9و جان داد» م شد!اتم«شد، به زبان آرامی فریاد زد: 

  10زمین لرزید.

وقتی که مرگ عیسی از نظر جالدان محرز شـد، جسـدش را از صـلیب پـائین     

آوردند و او را به درخواست مرد ثروتمندي به نام یوسف از اهالی آرام، در مقبره 

بـر آن   انیاش دفن کردند. سپس سنگ قبر را مهـر و مـوم کردنـد و نگهبانـ     شخص

ترســیدند کــه  روز مواظــب قبــر باشــند، چــون مــی اعت شــبانهســ 24گماشــتند تــا 

شاگردانش جسد را دزدیده و بعد ادعا کنند که عیسی زنده شده و به آسمان رفتـه  

  است.

ولی این پایان ماجرا نبود! بدیهی است جنبشـی کـه عیسـی ایجـاد کـرده بـود،       

ادامـه   متوقف نشد و در واقع مسیحیت تا امروز به عنوان بزرگتـرین آئـین جهـان،   

لیب پـائین  صـ خواهیم ببینیم بعد ار اینکه جسد مسـیح را از   یافته است. بنابراین می

  کشیدند و در مقبره دفن کردند، چه اتفاقی افتاد.

  این سؤالی است که باید با بررسی حقایق به آن پاسخ دهیم.

انـد بـراي بـه     آنچنانکـه در عهـد جدیـد ذکـر شـده      ،تنها پنج توضیح قانع کننده

  ح قیام عیسی از مردگان وجود دارد:اصطال

 .عیسی واقعاً بر روي صلیب نمرد  

  یک دسیسه بود.» قیام«واقعه  

  وهم شده بودند.تشاگردان دچار  

 اي است. این یک داستان افسانه  

 .و یا واقعاً اتفاق افتاده است  

  بیائید با هم روي این موارد فکر کنیم و ببینیم کدام مورد، واقعیت دارد.

وجـود داشـته اسـت.    » جسـد «باید نخست بنا را براین بگذاریم که در واقع یک 
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در » اجسـاد «نویسـند از بعضـی    مـی  یهـا گزارشـ   گذشته از آن، گاهگاهی روزنامه

توانسـته اسـت    شوند. آیا چنین موردي می ها، که تکان خورده و زنده می سردخانه

  براي عیسی اتفاق بیفتند؟

بر روي صلیب نمرد، بلکه بیهوش شـد و در هـواي   گویند که عیسی  اي می عده

سرد و نمور قبر، به هوش آمد. ولـی ایـن فرضـیه بـا مسـتندات پزشـکی هماهنـگ        

دهد که این به اصطالح  توضیح می» انجمن پزشکی آمریکا«اي در مجلۀ  نیست. مقاله

  .قابل دفاع نیست» تئوري ضعف کردن«

نیم گزارش مورخین غیرمسیحی توانیم به آن مراجعه ک یکی از مواردي که می

انـد.   معاصر عیسی است. سه تن از این مورخین بـه مـرگ عیسـی اشـاره کـرده     و 

مــیالدي) عیســی را سوفســطائی (فیلســوف) نامیــده و بــه  180تــا  120یان (ســول

  16مصلوب شدن او اشاره کرده است.

در این زمان عیسی آن مرد دانـا  «میالدي) نوشته است  100تا  37ژوزفوس (

داد. وقتی پیالطس او را محکوم به مرگ  می مهر شد چونکه کارهاي عجیبی انجاظا

روي صلیب کرد، تمام رهبران و حکماي ما به عیسی تهمت زدند، حتی کسانی کـه  

  17 »داشتند. او را دوست می

یستوس که نـام مسـیح از او   رک«میالدي) نوشته است:  120تا  50توس (یتاس

  18»می پنطیوس پیالطس متحمل عذاب سختی شد.مشتق شده است، توسط ناظر رو

یم که در یک روز واین اندکی مثل اینست که به بایگانی رجوع کنیم و متوجه ش

بهاري، در قرن اول میالدي روزنامه اورشلیم پست صفحه اول خود را به این خبر 

  »عیسی مصلوب شد و مرد.«مهم اختصاص داده باشد که 

اه از مسیحیان، خواه از رومیان و یا یهودیـان  در واقع هیچ مدرك تاریخی خو

کـر  منکر مرگ و دفن عیسی شده باشد. حتی استادان شکاك که منوجود ندارد که 

  باشند با این ایده موافقند که عیسی مرد. قیامت می
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، مـرده  ندائین کشـید پهیچ مورخی در مورد اینکه عیسی را وقتی که از صلیب 

پرسند چگونه جسد عیسی از قبر  حاضر بسیاري میولی در حال  ،بود، شکی ندارد

  ناپدید شد.

موریسون کتاب خود را با جویا شدن راه حلی براي قبر خالی شروع کرد. این 

نام یوسف آرامی بود. در آن  به قبر متعلق به یکی از اعضاي شوراي سان هدرین

 زمان در اسرائیل عضو ایـن شـورا بـودن بسـیار جایگـاه مهمـی بـود. همـه کـس         

باید یک شخصـیت واقعـی    دانست چه کسانی عضو این شورا بودند. یوسف می می

باشد، چرا که در غیر اینصورت، رهبران یهـودي ایـن واقعـه را در قالـب یـک نـوع       

کردند. همچنین مقبـره   می افشافریب و کالهبرداري به قصد نفی زنده شدن عیسی، 

ابل تشخیص بود، بنـابراین  سانی قآیوسف تبدیل شده بود به مکانی مشهور که به 

  پذیرفتنی نیست.» در صحن گورستان گم شد«اي مبنی بر اینکه عیسی  هر نظریه

دانیم اینست کـه آنهـا شـاگردان     دشمنان عیسی می زاز نظر تاریخی آنچه که ا

اند، اتهامی که موجب این باور عمـومی   عیسی را متهم کردند که جسد او را دزدیده

  گردید. مبنی بر خالی بودن قبر

رهبران یهودي گیج شده بودند، آنها شاگردان عیسی را متهم به دزدیدن جسد 

 16عیسی کرده بودند. اما رومیان یک واحد از سربازان آزمودة گارد را (هر واحد 

نویسـد کـه افـراد گـارد،      نفر)، به مراقبت از قبر گمارده بودند. جاش مـک داول مـی  

ضاء این واحـد گـارد از اجـراي وظیفـه خـود      هرگاه اع«سربازانی معمولی نبودند: 

زدند، و یا محـل نگهبـانی خـود را     کردند، یا در هنگام پاسداري چرت می قصور می

کردنـد، براسـاس    کردند، و یا به هر طریقی از انجـام وظیفـه کوتـاهی مـی     ترك می

زنده زنده سوختن در آتش و یا به طور وارونـه   مجازات آنها چندین منبع تاریخی،

ب شدن بود. واحد گارد رومی بسیار منضبط و هـیچ گونـه خطـائی از آنهـا     مصلو
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  23»قابل پذیرش نبود.

بنابراین غیرممکن بود که کسی بتواند از این سد مستحکم گارد رومی بگـذرد  

و سنگ دو تنی قبر را حرکت دهد. اما سنگ برداشته شده بود، و جسد عیسـی گـم   

  شده بود.

گفتند، متوجـه   شد، دشمنان بالفاصله می دا میاگر جسد عیسی به هر طریقی پی

  قصۀ رستاخیز عیسی، دروغ بود؟ شدید که

پـردازد.   موریسون در ادامه تحقیقاتش به بررسی انگیزه شاگردان عیسـی مـی  

شاید که قصه رستاخیز عمالً یک جسد دزدیده شده بوده باشد. اگـر چنـین اسـت،    

  شود؟ می تکلیف ما با ظهورهاي متعدد او به شاگردانش چه

نبـود کـه    يقبر واقعاً خالی بود، ولـی صـرف نبـودن جسـدي در قبـر، مـورد      

داشـتند).   شاگردان را دچار شوك کند (بخصوص اگر در سرقت جسد شـرکت مـی  

اي باید افتاده باشد، چونکه پیروان عیسی، دیگر نوحه خوانی و  العاده یک اتفاق فوق

هاي خود بیـرون آمدنـد و در انظـار     گاه گریه و زاري را تمام کردند، دیگر از مخفی

اند.  ظاهر شدند و بدون ترس و واهمه به مردم اعالم کردند که عیسی را زنده دیده

دادند حاکی از این بود که عیسی ناگهـان   ی مینه شاهدان عیکهر یک از گزارشاتی 

نان و سـپس بـه پیـروانش ظـاهر شـده      زبه صورت زنده و کامالً جسمانی اول به 

  است.

کنندگان، زنان را در کانون توطئه خـود   کند که چرا توطئه سون تعجب میموری

  ت اجتماعی بودند، یقرار داده بودند. در قرن اول میالدي، زنان فاقد حقوق و شخص

سپس براساس شهادت گزارش شده، تمام شاگردان عیسی را در بیشتر از ده 

ست و پایش را به آنهـا  موقعیت جداگانه زنده، مالقات کردند و نوشتند که عیسی د

ها و پاهاي او را لمس کنند. بارها با آنها  نها خواسته است تا دستآنشان داده و از 

نفر از پیـروانش در یـک فرصـت، ظـاهر شـده       500غذا خورده و بعداً به بیشتر از 
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  است.

اند که  پطرس به مردم قیصریه علت اینکه چرا او و سایر شاگردان متقاعد شده

  ست، چنین بیان نمود:عیسی زنده ا

و ما شاهد هستیم بر جمیع کارهایی که او در مرز و بوم یهـود و در  

اورشلیم کرد که او را نیز بر صلیب کشیده، کُشتند همان کس را خـدا در  

روز سوم برخیزانیده، ظاهر ساخت، لیکن نه بـر تمـامی قـوم بلکـه بـر      

برخاسـتن او   شهودي که خدا پیش برگزیده بود یعنی مایانی که بعد از

  .)41تا  39:10(اعمال  ایم از مردگان با او خورده و آشامیده

فع شک موریسون کافی نبـود، توجـه   رهاي شاهدان عینی، براي  چون گزارش

شـاگردان نمـود. حقیقتـی تـاریخی کـه تمـام مـورخین،         رفتـا رخود را معطوف به 

ر کـه از تـرس   روانشناسان، و شکاکان را گیج کرده است اینست که این یـازده نفـ  

خود را پشت درهاي بسته پنهان کرده بودند، ناگهان رنج و شکنجه و مـرگ را بـه   

یک نفر شهید شدند. آیا آنها با علم به اینکه  زجان خریدند. همه شاگردان عیسی بج

اند، بـه خـاطر ایـن دروغ و فریـب      دانستند جسد عیسی را دزدیده و پنهان کرده می

  ند؟بزرگ شهادت را به جان خرید

هیچ کس توضیحی مناسب و شایسته مبنی براینکه چرا شاگردان براي چیزي 

. امـا  ارائه نداده اسـت  دانستند دروغ است حاضر بودند جان خود را فدا کنند که می

پردازي راجع به زنده شدن عیسـی، مشـارکت    دروغ و حتی اگر همۀ آنها در توطئه

تی یکی از آنها به خاطر پول و مقـام  که حآن یها سال، ب داشتند، چگونه توانستند ده

  خود را بفروشد، و دروغ آنها را فاش کند، به جنایت خود ادامه دادند؟

هر یک از آنها کتـک خوردنـد، شـکنجه شـدند، سنگسـار شـدند و بـه زنـدان         «

  شدند.  ها نمی . اگر برخاستن عیسی از مردگان دروغ بود، متحمل این رنجدافتادن

ین مردان و زنان عوض کـرده  اکه همه چیز را براي  بود هاتفاقی افتاد يا واقعه
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  بود.

آمریکـائی مشـاوران    انجمـن  از دکتر روانشناس گـري کـالینز رئـیس سـابق     

اي، نقش داشته  ي تحول رفتاري ریشهارواممسیحی راجع به امکان اینکه توهم در 

هـی.  توهم یک واقعه فـردي اسـت، و نـه گرو   «است، پرسیدند. کالینز در پاسخ کفت 

  33»توانستند همزمان دچار یک توهم یکسان شوند. بنابراین شاگردان نمی

قـرار  در یـک قالـب فکـري     گذشته از آن در روانشناسی توهم، شخص متوهم

کند کسی را مشاهده کند که در فکرش طراحی کرده  گیرد مبنی براینکه آرزو می می

و موکـداً گفتنـد کـه بـا     و پولس، هـر د  باست. دو تن از رهبران کلیساي اولیه یعقو

اند، و این مواجهه نه ناشی از انتظار و نه اشتیاق آْنها  مسیح قیام کرده روبرو شده

ت بـه مسـیحیان بـود و ایمـان     ببوده است. در واقع پولس بانی جفاهاي اولیـه نسـ  

آوردن او، هیچ توضیحی دربر ندارد جز اینکه بپذیریم شـهادت او مبنـی بـر اینکـه     

  از مردگان بر او ظاهر شده است، درست است. عیساي قیام کرده

رستاخیز را منتسب به یک  ،اند داستان بعضی از شکاکیون که هنوز قانع نشده

انـد، و یـا فکـر     اند که دروغی گفته کنند  که منشاء آن یک یا چند نفر بوده افسانه می

افسـانه  اند. بـه مـرور ایـام ایـن      اند که عیساي زنده شده پس از مرگ را دیده کرده

  رشد کرده و پروبال داده شده به صورتی که گویا واقعیت داشته است.

در نگاه اول این نظریه سناریوئی باورکردنی است. ولی سه مشـکل اصـلی در   

  این فرضیه وجود دارد

کنـد،   اول ـ افسانه آنگاه که شـاهدانی عینـی و زنـده آن را رد کننـد، رشـد نمـی        .1

 گیرد. پروبال نمی

گیرند و نه از طریـق اسـناد    ا براساس باورهاي شفاهی شکل میه دوم ـ افسانه  .2

تاریخی معاصر و قابل تحقیق. با این وجود اناجیل در طول سـی سـال پـس از    

  36واقعه رستاخیز نوشته شدند.
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سوم ـ فرضیه افسانه توضیح کـافی برحقیقـت خـالی بـودن قبـر و یـا حقـایق          .3

ن عیسـی پـس از مـرگ،    تاریخی مبنی بر متقاعد شـدن رسـوالن از زنـده شـد    

 37باشد. نمی

تواند تعریفی کافی از آن ادعـاي   رسد فرضیه افسانه هم نمی بنابراین به نظر می .4

عجیب باشد. گذشته از آن واقعۀ زنده ماندن عیسی پس از مرگ عمالً تـاریخ را  

دگرگون کرد، و این تحول با امپراتوري روم شـروع شـد. چگونـه یـک افسـانه      

 ر عظیمی و در چنان دورة کوتاهی، بر تاریخ بگذارد؟تواند آنچنان اث می

باید با جریان مصـلوب   نبود، مسیحیت می» رستاخیز« ماگر واقعاً چیزي به اس

اي پنهان  شدن عیسی و آنگاه که شاگردان از ترس جانشان فرار کرده و در گوشه

  مرد. اما رسوالن نهضت رشد مسیحیت را بنیان نهادند. شدند، می

رسی خود را از اسطوره و توهم شـروع و بـه موضـوع مـدارك     موریسون بر

غیرقابل بحث قبر خالی با توجه به مدارك مسـتند شـاهدان عینـی مبنـی بـر اینکـه       

اند، پرداخت و سپس به دگرگونی شـگرف و تـأثیر    شاهد حضور مکرر عیسی بوده

ایـن  اند، بر جهان اشـاره کـرد و بـه     شدید این گروه که مدعی بودند عیسی را دیده

اش برعلیـه رسـتاخیز عیسـی مسـیح،      هاي متعصـبانه  نتیجه رسید که بیشتر فرض

چـه کسـی سـنگ را    «بوده است. و شروع به نوشتن کتاب متفاوتی با نـام  ندرست 

اش رسـید. کـاري کـه     تـازه   گیري نمود، و در این کتاب به جزئیات نتیجه» غلطانید؟

ها بود تـا اینکـه واقعیـت امـر      گیري تک تک مدارك و نشانه موریسون انجام داد پی

برایش روشن شد، و در نهایت به این باور رسید که بله! رستاخیز عیسـی حقیقـت   

  دارد.

بایسـت   کتـابی کـه نمـی   «این شکاك پیشین در فصل اول کتاب دیگرش به نـام  

، توضـیح داده اسـت کـه    (The Book that Refused to Be Written)» شـد  نوشته می

ها او را متقاعد کردند که رستاخیز عیسی یک واقعه حقیقـی   هچگونه مدارك و نشان
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  تاریخی است.و 

شـماري بـه    موریسون تنها مسافر بهت زده این جنگـل نیسـت. شـکاکیون بـی    

انـد کـه    انـد و تصـدیق کـرده    بررسی مدارك مربوط به رسـتاخیز عیسـی پرداختـه   

  انگیزترین رویداد تاریخ بشریت است. رستاخیز عیسی حیرت

  ها پرداخت، نگاه کنیم. بررسی این نشانه بهائید به شکاك دیگري که اینک بی

کرد، رسـتاخیز مسـیح صـرفاً یـک داسـتان       یکی از کسانی که در ابتدا فکر می

اي است، باالخره ناچار شد مانند موریسون تغییر موضع دهد و او یکی از  اسطوره

رین لیـف بـانی   دانان به نام دکتـر سـیمون گـرین لیـف بـود. گـ       قومشهورترین حق

دانشکده حقوق در هاروارد بـود. او شـاهکار سـه جلـدي حقـوق خـود را بـه نـام         

»Atreatise on the Law of Evidnce     تألیف کرد که آن را تنهـا و بزرگتـرین ادبیـات

  42»اند. حقوقی جهان نامیده

ي گـرین لیـف   »هـا  قـانون نشـانه  «سیستم قضائی آمریکا هنوز هـم متکـی بـه    

  باشد. می

کـرد، بــه   کـه پرفسـور گـرین لیـف حقـوق را در هـاروارد تـدریس مـی        وقتـی  

گفت که رستاخیز عیسی مسیح صرفاً یک افسانه است. او به عنـوان   شاگردانش می

کرد که معجزه غیرممکن است. سه تـن از شـاگردان او در    یک انسان ملحد فکر می

هـا را در مـورد    ب نظریه او، از او خواستند قوانین آکادمیک نشانهکذیتتالش براي 

  رستاخیز عیسی، پیاده کند.

، گرین لیف تقاضاي شاگردانش را پذیرفت و به بررسـی  پس از اصرار بسیار

ها در مورد رستاخیز عیسـی پرداخـت و تحقیـق درخشـان خـود را       اسناد و نشانه

معطوف به حقایق تاریخی نمود و تالش کرد تا ثابت کنـد رسـتاخیز عیسـی دروغ    

  محض است.

هــاي تــاریخی پرداخــت، در مقابــل  کــه بیشــتر بــه بررســی نشــانه امــا هرچــه
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هاي قوي مبنی بر تأیید این ادعا که عیسی واقعاً زنده شد و از قبر برخاسـت   نشانه

  بیشتر بهت زده شد.

که تاریخ بشریت را عوض کرد، به چـالش کشـیده   اي  شک گرین لیف با واقعه

فاصـله پـس از مـرگ مسـیح     شد. گریف نتوانست چندین دگرگونی مهیج را کـه بال 

تـرین مـوارد گـیج کننـده، تحـول رفتـاري        یکی از مهم .صورت پذیرفت، توجیه کند

شاگردان بود. تنها یک یا دو شاگرد نبودند که اصـرار داشـتند عیسـی زنـده شـده      

قـانون  «بود، بلکه همـۀ آنـان بـراین بـاور اصـرار داشـتند. بـدین ترتیـب بـود کـه           

  ایق دخالت داد و نظریه خود را اعالم نمود.هاي خود را در این حق»نشانه

مسلم حقوق و ملحد پیشین، اگر شاگردان واقعاً رستاخیز  از دیدگاه این استاد

دیدند، غیرممکن بود که در ادعاي خود مبنی بر زنـده مانـدن عیسـی،     عیسی را نمی

  43چنین پافشاري کنند.

بـدیل بـه یـک مسـیحی     ها چنان برانگیخته شد که ت گرین لیف در اثر این نشانه

طرفی که صادقانه و صمیمانه  متعهد گردید. او براین باور بود که که هر شخص بی

بـه   ،شـوند، بررسـی کنـد    ها را، آنچنان که در محضـر دادگـاه، بررسـی مـی     نشانه

اي خواهد رسید که او رسیده است، و آن اینکه بله! عیسی مسیح واقعاً پس از  نتیجه

  44مرگ زنده شده است.

شود: این واقعیـت   ی زنده شدن مجدد عیسی مسیح، این سؤال را موجب میول

که عیسی مرگ را مغلوب کرد، چه ارتباطی با زندگی من دارد؟ پاسـخ ایـن سـؤال،    

  چیزي است که مسیحیت عهد جدید بر حول آن قرار دارد.

اگر عیسی مرد و زنده شد، پس او تنها کسی است که از آن طرف دیگـر آگـاه   

هاي زیادي به سوي  ی راجع به معنی زندگی و آیندة ما چه گفت؟ آیا راهاست. عیس

  د و یا همانطور که مسیح مدعی شد، تنها راه به سوي خداست؟نخدا وجود دار

 
-
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  آیا عیسی خداست؟

اند، چیـزي در   اند به ما گفته ت دادهدکسانی که از سخنان و زندگی عیسی شها

  کرد. ها متمایز می نسانعیساي ناصري بود که او را از همۀ ا

تنها ارزش مسیح در شخص خودش بود. او هرگز کتـابی ننوشـت، ارتشـی را    

کرد، و یا مقامی سیاسی و مال و منالی نداشت. او بیشتر در حال سـفر  نفرماندهی 

را که مبهـوت سـخنان و کارهـاي     هاي مردمی بود و صدها مایل سفر کرد و گروه

  کرد. عجیش بود، به خود جذب می

و بـه   دیدنـد  ا این وجود عظمت شخصیت عیسی از نظـر آنـانی کـه او را مـی    ب

هـاي مشـهور و    پردند، محرز بود. در حالی که بیشتر انسانس سخنان او گوش می

رونـد، عیسـی هنـوز هـم کـانون       در الي صفحات تاریخ از بین میبزرگ به تدریج 

ول ادعاي افراطی حهاست و بیشتر این مباحثات در  ها و جدل ها و بحث توجه کتاب

هم پیروان و هـم معاصـرانش را در بهـت و    باشد ـ ادعائی که   در مورد خودش می

  حیرت فرو برد.

د که موجب شد هـم فرمانـدهان رومـی و    واین ادعاي منحصر به فرد عیسی ب

هم سران روحانی یهودیت او را بـه عنـوان یـک تهدیـد بـزرگ بـراي بقـاي قـدرت         

عیسی یک انسان آسمان جل و فاقد هرگونه قدرت خودشان تصور کنند. هرچند که 

ل نمود. سـایر  وحسال جهان را به مدت بیست قرن مت سه سیاسی بود، اما در طی

رهبران اخالقی و دینی نیز اثراتی در جهان باقی گذاشتند و هـیچ یـک از آن اثـرات    

  نبودند. ،مانند اثري که پسر گمنام نجار ناصري بر جهان برجاي نهاد

کرد؟ آیـا او صـرفاً یـک مـرد      میعیسی مسیح را از سایرین متمایز  چه چیزي

  بزرگ بود و یا چیزي باالتر از آن؟
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تر است مبنی براینکه واقعاً عیسی کی بود؟  این سؤال برآمده از یک سؤال مهم

  اي براین باورند که او صرفاً یک مرد بزرگ و یک معلم اخالقی بود. عده

جهـان بـود. امـا     نه او فقـط رهبـر بزرگتـرین دیـ    اي دیگر بر این باورند ک عده

  پندارند. بسیاري دیگر عیسی را بیش از اینها می

مسیحیان ایمان دارند که خدا عمالً ما را در شکل انسانی مالقات کرده است و 

  هائی که پشتوانه این مالقات است. ایمان دارند به نشانه

معلـم   یـک  سـی عیداد که بنابراین عیسی واقعاً کیست؟ بسیاري پاسخ خواهند 

انگیزترین انسان جهان بنمائیم، بـه   تري به بحث اخالق بزرگ بود. اگر ما نگاه عمیق

توانسته است صـرفاً یـک معلـم اخـالق بـزرگ       ناچار خواهیم پرسید: آیا عیسی می

  باشد؟

اند که عیسی یک معلم اخالق بزرگ بود. مهاتمـا   گر گفتهیحتی پیروان مذاهب د

سخنان زیادي در مورد زندگی عادالنـه و سـخنان عمیـق عیسـی،      گاندي رهبر هند

جهان تأئید کرده اسـت کـه   «ژوزف کاستر نوشته است،  یهودياستاد  1گفته است.

که فرامین و اندرزهاي اخالقی  داد ات را تعلیم میقیالخترین ا مسیح واالترین و ناب

  »2الشعاع قرار داد. حکیمانه باستانی را تحت

اند که  ترین تعلیمات اخالقی انسانی نامیده در باالي کوه عالی موعظه عیسی را

تاکنون بر زبان کسی جاري شده اسـت. در واقـع بیشـتر آنچـه را کـه مـا امـروز        

  نامیم، چکیده تعلیمات عیسی است. می» تساوي حقوق«

ویل دورانت مورخ مشهور که در ضمن مسیحی نبود راجع بـه عیسـی چنـین    

گفـت   کرد و چنین می تالش می »تساوي حقوق«براي تحقق  او مستمراً«گفته است: 

. ایـن بیانیـه بـرعکس     خواهد بزرگ گردد، خادم شما باشد هر که در میان شما می

  »3است.تمام اطالعات متداول و حکمت دنیائی 

اند که تعلیمات عیسی را از ادعـاي او نسـبت    بسیاري نیز نظیر گاندي کوشیده
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لی باورند که او صرفاً یک مرد بزرگ بود که اصول عابه خودش جدا کنند و براین 

  .داد اخالقی را آموزش می

تـرین معلـم    عیسی را بـه عنـوان بـزرگ    رئیس جمهور اسبق آمریکا جفرسون

به یاد ماندنی جفرسون در اعـالم   نهاد. در واقع سخنان رمت میها، ح اخالق دوران

ه هر کسی الیتنهاهی است و اینک در تعلیمات عیسی داشت، مبنی برریشه  ،استقالل

ت اجتمـاعی، داراي اهمیـت   قعیـ جـدا از جـنس، نـژاد، مو    ها درنظر خدا تمامی انسان

  باشند یکسان می

ما این حقایق را بدیهی «آمد این سخنان نوشته مشهوري است مبنی براینکه  پی

تخر اند، و خالق آنها، آنان را مف ها به طور مساوي خلق شده دانیم که تمام انسان می

  »به حقوقی مشخص و غیرقابل انتقال نموده است...

ولی جفرسون به یک سؤال پاسخی نداشت: اگر عیسی به دروغ ادعاي خـدائی  

اي باشـد. امـا آیـا واقعـاً عیسـی ادعـاي        توانست معلم اخالق شایسته میکرد پس ن

  خدائی کرد؟

زیم که عیسـی  پردا قبل از اینکه به این مورد بپردازیم، به بررسی این امکان می

  صرفاً یک رهبر بزرگ مذهبی بوده است.

کنیم که عیسی هیچگاه ادعا نکرد که یک رهبر دینی  با کمال تعجب مشاهده می

طلبانه  هاست. او هیچگاه وارد سیاست مذهبی نشد و تمایلی به یک برنامه کاري جا

دیـن  از خود نشان نداد، و تقریباً قسمت عمده خدمات خود را خـارج از چـارچوب   

  متداول روزگارش انجام داد.

  .انـد  حقایقی که زکریا بدان اشاره نموده است به دفعات در اناجیل تأییـد شـده  

یا » مرا متابعت کنید«یا » نزد من بیائید«هاي تعلیماتی عیسی این بود که  چکیده پیام

همچنین عیسی ایـن را روشـن سـاخت کـه رسـالت اولیـه او       » از من اطاعت کنید.«

  تواند انجام دهد. ناهان است، چیزي که فقط خدا میزش گرآم
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تـا کنـون   «نویسـد:   مـی » ادیان بزرگ جهان«هاستون اسمیت در کتابش به نام 

اند که به جاي اینکـه   که معاصران خود را به قدري متحیر کردهاند  تنها دو نفر بوده

ودنـد.  و آن دو نفر عیسـی و بـودا ب   »او چیست؟«اند  پرسیده »او کیست؟«بپرسند 

عالم کرد که او یک انسان ا حتاًصر پاسخ این دو سؤال کامالً با هم فرق دارند. بودا

  »6عیسی اعالم کرد که خداست. ،محض است، نه خدا ـ اما برعکس او

شود که واقعاً عیسـی چـه    با توجه به مورد فوق، این سؤال براي ما مطرح می

  ي خدائی نمود؟ادعائی در مورد خودش نمود، آیا مخصوصاً او ادعا

دوستان و دشمنان عیسی بارها و بارهـا از آنچـه کـه    «نویسد:  جان پایپر می

بودند. او ضمن اینکـه ماننـد سـایر مردمـان      یرداد، متح میگفت و انجام  عیسی می

و یـا   »قبـل از ابـراهیم مـن هسـتم    «گفـت   پیمود، ناگهان ایستاده و می عادي راه می

و بعد از اینکـه مـتهم بـه کفرگـوئی      »اید. ر مرا دیدهاگر مرا دیده باشید، پد«گفت  می

پسر انسان در روي زمین قـدرت دارد کـه گناهـان را    «گفت  رامش تمام میآشد با 

و انهـا   »وبلنـد شـ  «داد  ، به سادگی فرمان میندو به کسانی که مرده بود »بیامرزد

 دریـا  و »سـاکت شـو  «گفـت،   شدند. به طوفان دریا مـی  کردند و زنده می اطاعت می

گفت تبدیل بـه هـزار قـرص نـان شـو، بالفاصـله        شد. به یک قرص نان می آرام می

  »7شد. می

اما واقعاً منظور عیسی از چنان اظهاراتی چه بود؟ این امکـان وجـود دارد کـه    

عیسی نیز پیامبري نظیر موسی و یا الیاس و دانیال بـوده باشـد؟ حتـی بـا نگـاهی      

ر دیگري چنین ادعائی در مورد خود نداشـته  سطحی به محتویات اناجیل هیچ پیامب

  است. در واقع هیچ پیامبر دیگري هرگز خود را به جاي خدا نگذاشته است.

درسـت   »من خدا هستم.«گویند که عیسی هیچگاه صراحتاً نگفت که  اي می عده

ولی » من خدا هستم«او هیچگاه دقیقاً این جمله را بر زبان نیاورد و نگفت که  ،است

بـا  » من یک نبی هستم.«یا » من انسان هستم«حال هرگز صراحتاً نگفت که در عین 
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این وجود عیسی بدون شک انسان بود، و پیروان او، او را پیامبري مانند موسی و 

تـوانیم بـه صـرف اینکـه عیسـی صـراحتاً        میننمودند. بنابراین ما  الیاس تصور می

ت او صادر کنـیم و حـداکثر   الوهی نگفت من خدا هستم، حکمی قطعی بر علیه ادعاي

  توانیم بگوئیم که او نبی نبود. می

قبل از اینکه به بررسی ادعاي عیسی بپردازیم، الزم است کـه بـدانیم او چنـین    

بر زبان آورد. هیچ  (Monotheism)ادعائی را در چهارچوب باور یهودي به یک خدا 

نیز فقط به یک خدا یهودي ایمانداري هرگز به بیش از یک خدا ایمان نداشت. عیسی 

» خـداي واحـد حقیقــی  «کـرد و او را   ایمـان داشـت، و در حضـور پـدرش دعــا مـی     

  9نامید. می

کـرد.   ولی در همان دعا و نیایش، همیشه از همزیستی بـا پـدرش صـحبت مـی    

اي «را به آنها نشان دهـد، عیسـی گفـت:    » پدر«وقتی که فیلیپس از عیسی پرسید تا 

اي؟ کسی که مـرا دیـد، پـدر را     ام، آیا مرا نشناخته دهفیلیپس در این مدت با شما بو

بنـابراین سـؤال اینسـت    » 10گوئی پدر را به ما نشان بـده؟  دیده است. چگونه تو می

عبرانیان، یا همان خدائی است که آسمان و  يکرد که همان خدا آیا عیسی ادعا می«

  »زمین را آفرید؟

کـرد.   ان سـخنانش را گـیج مـی   عیسی بارها با القابی خود را نامید که شنوندگ

پـیش از انکـه   «گفـت:   پروا می نویسد عیسی سخنان خود را بی آنطوري که پایپر می

  »11.هستمابراهیم پیدا شود، من 

من قیامت و حیات هستم. هرکـه بـه مـن ایمـان     «او به مرتا و سایر زنان گفت: 

کرد،  عجیی می به همین ترتیب عیسی اظهارات» 12آورد، اگر مرده باشد، زنده گردد.

یـا  » 14آیـد  هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمـی «یا » 13من نور عالم هستم.«مثل 

این اظهـارات و ادعاهـاي بسـیار دیگـري، در کـالم      » 15من راستی (حقیقت) هستم.«

(Ego-eimi)» من هستم«اند:  مقدس خدا ضبط شده
. منظور عیسی از این اظهارات 16
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  در چیست؟» هستممن «چه بود، و اهمیت عبارت 

از خـدا در   موسی بار دیگر باید به متن برگردیم. در کتاب مقدس عبري، وقتی

هستم «ور تقاضا کرد که نامش را به او بگوید، خدا به او جواب داد  میان بوتۀ شعله

خدا خود را بر موسی به عنـوان خـداي واحـد ازلـی و ابـدي، آشـکار       ». آنکه هستم

ی از این نام مقدس براي بیان موضع خود استفاده ساخت. باور نکردنی است! عیس

  ؟»چرا«نمود. و سؤال اینست که 

رهبران مذهبی را به شدت خشمگین کرده بود. نکته  ،استفاده عیسی از نام خدا

دانستند که منظور عیسی چیسـت   ین اساتید عهد عتیق، به درستی میااینجاست که 

نامید. و بـه دلیـل    ریننده کائنات میخود را آف کرد، عیسی میـ عیسی ادعاي خدائی 

هائی مرتبط با  ا خواندن بخشبکردند.  همین ادعا بود که او را متهم به کفرگوئی می

ئی شود کـه او ادعـاي خـدا    این ادعاي عیسی در عهد جدید، به روشنی مشخص می

هـائی کـه    آورد، بلکه با توجه به واکـنش  کرد، نه تنها با اظهاراتی که بر زبان می می

  گرفت. نسبت به آن اظهارات از سوي رهبران دینی یهودي انجام می

کرد که فقط بخشی از خداست. اما این  اند که عیسی ادعا می ي براین عقیدها عده

کننـده   ایده که ما بخشی از خدا هستیم و بـذر الوهیـت در درون مـا هسـت، توجیـه     

 عیسی جاي نداشـت هائی در تعلیمات  ین ایدهچنست. و نیسخنان و کارهاي عیسی 

  با نوع باورش سازگار نبود، و براي شاگردانش هم بیگانه بود. و

کتـاب مقـدس   و شناسـند   همان خدائی اسـت کـه یهودیـان مـی     گفت عیسی می

یهودیان او را بـه تصـویر کشـیده اسـت، نـه آن خـدائی کـه جنـبش عصـر جدیـد           

گ سـتارگان  . نه عیسی و نه پیروان و نه معاصرانش پرورده دامـان جنـ  سدشنا می

هاي کیهانی نبود،  کردند، منظور آنها قدرت نبودند، بنابراین وقتی از خدا صحبت می

اطالق چنین دیدگاهی، یا جزئی از خدا بودن بـه ادعـاي عیسـی، برداشـت درسـتی      

  نیست.



18 

قطعاً کسانی هستند که عیسی را به عنوان یک استاد بزرگ قبول دارند، ولی او 

  نامند.  را خدا نمی

جفرسون به عنوان یک شخص خداپرست، مشـکلی   سه کردیم که تومامشاهد

ولی آنچنانکـه   .20او بود کر الوهیتمندر پذیرش تعلیمات اخالقی عیسی نداشت، اما 

کـرد، پـس بایـد بـه      گفتم و بعداً هم خواهم گفت، اگر عیسی کسی نبود که ادعا مـی 

ها عیسی را بـه عنـوان    ن دیدگاهآبررسی سایر دیدگاهائی بپردازیم که هیچکدام از 

  اند. یک معلم بزرگ اخالقی، قبول نداشته

تالش من اینست که مردم را از این اظهار نظـر نابخرادانـه،   «نویسد:  لوئیس می

مبنی براینکه، من عیسی را به عنـوان یـک معلـم بـزرگ اخالقـی قبوبـل دارم، ولـی        

که هیچ کس نباید بـر   ها سخنانی است یناپذیرم، باز دارم.  ادعاي الوهیت او را نمی

  »21زبان آورد.

تواند عیسی را غیر از آنچه که ادعا  لوئیس در صداقت کالمش آگاه بود که نمی

بــود و او خــدا در جســم نبــود،  پنــدارد. چــون اگــر غیــر از ایــن مــی بکــرده بــود، 

اي بـود کـه    توانست معلم بزرگی باشد و در اصل یا آدمی دروغگو و یا دیوانه نمی

  دا بودن شده بود.دچار عقدة خ

نامنـد، ایـن    ترین منتقدان عیسی به نـدرت او را دروغگـو مـی    جديحتی گرچه 

اخالقی او نیست. اما اگر عیسی کسی غیـر  برچسب قطعاً متناسب با تعلیمات واالي 

کرد، بود، باید به گزینه دیگري بپردازیم مبنی بر اینکـه او از همـان    از آنکه ادعا می

  کرد. ابتدا همگان را گمراه

توانست سراسر رسالت خود را بر اساس دروغ و فقط جهت  آیا عیسی هم می

  کسب قدرت و موفقیت، بنا کند؟

دم آکوشـیدند او را بـه عنـوان یـک      در واقع مخالفان یهودي عیسی همیشه می

، پیچیـده ند بـا طـرح سـؤاالت    یدکوش دروغگو و شیاد معرفی کنند. آنها پیوسته می
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گوئی کنند. اما عیسـی بـا    دهند که او را وادار به تناقض عیسی را در موضعی قرار

تمام آن سؤاالت زیرکانه، هیچگـاه ایـن فرصـت را در     ههاي متین و مستدل ب پاسخ

  اختیارشان نگذاشت.

سؤالی که الزم است ما بدان بپردازیم اینست که: چـه چیـزي عیسـی را بـرآن     

داد که خـدا   د؟ او تعلیم میداشت تا سراسر زندگی خود را بر روي یک دروغ بنا کن

گویان و منـافقین اسـت، بنـابراین بـراي جلـب رضـایت پـدرش دروغ         دشمن دروغ

گفـت، چونکـه    قطعاً به خاطر منافع شخصی پیروانش دروغ نمـی  همچنینگفت.  مین

تمام شاگردانش بجز یک نفر به خاطر اینکه الوهیت او را انکار نکردند شهید شـدند  

شویم که هـر دو غـامض و    عریف قانع کننده دیگر روبرو میبدین ترتیب ما با دو ت

  باشند. پیچیده می

  کسب منافع

گوینـد. در واقـع    بسیاري از انسانها به خاطر منـافع شخصـی خـود دروغ مـی    

پـردازي   ها کسب منافع شخصی است. عیسی از ایـن دروغ  انگیزه بسیاري از دروغ

ترین پاسخ این سـؤال   بدیهی توانست به دست آورد؟ قطعاً قدرت خود چه نفعی می

شد (و  کردند که او خداست او نیز داراي قدرت عظیمی می است. اگر مردم باور می

به همین دلیل بسیاري از پادشاهان دوران باسـتان، نظیـر قیصـرهاي روم ادعـاي     

  کردند). خدائی می

در رابطه با این فرضیه باید گفت که عیسی از هر گونـه حرکتـی کـه او را بـه     

کـرد و بـه جـاي آن کسـانی را کـه فریـب چنـان         ع قدرت برساند، اجتناب میموض

نمـود کـه ایـن راه را     هائی را خورده بودند و به دنبال آن بودند، نصیحت می قدرت

دنبال نکنند. تالش عیسی رسیدگی به مطرودان بود (فواحش و جـذامیان)، کسـانی   

که نفوشان در میـان مـردم   اي از کسانی درست کرد  که فاقد قدرت بودند. او شبکه

زیر صفر بود. هر آنچه که عیسی انجام داد و به زبان آورد در خالف جهت کسـب  
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  قدرت بود.

گوئی، کسب قدرت بـود، از  رسد که اگر انگیزه عیسی از دروغ چنین به نظر می

بینیم در چندین موقعیت بـه   آورد، در حالی که می خود سخنی به میان نمی شکست

ه سرانجام مصلوب خواهد شد. چگونه یک مرده برروي صـلیب  شاگردانش گفت ک

  تواند قدرتمند شود؟ رومیان می

اما اگر ادعاي عیسی به خاطر کسب منافع شخصی نبوده باشد، شاید کـه ایـن   

ادعاي عجیب و غریب او به خاطر کسب مشروعیت بوده باشد. اما تصـویر درهـم   

ــه ســرعت ســیماي شکســته و کتــک خــورده و میخکــوب شــده او بــر صــلیب،    ب

  بودن را از او گرفت. رسوپراستا

خداسـت، شـاید    رکـرد کـه پسـ    حقیقت دیگر اینست که اگر عیسی فقط ادعا می

شد. این ادعائی خدائیش بود که موجب مصلوب شـدن   هیچگاه محکوم به مرگ نمی

  او گردید.

اگر انگیزه عیسی از ادعاي خدائی کسب اعتبار تاریخی بود، باید پرسیده شود 

چگونه پسر یک نجار در دهکده کوچک در اردن توانسـته اسـت وقـایعی را کـه در     

کنـد؟ چگونـه او     بینـی  انـدازد، پـیش   مـی ها  آینده براي همیشه نام او را بر سر زبان

  پیامش باقی خواهد ماند؟دانست که  می

شاگردان عیسی بارها کوتاهی کردند، و حتی پطرس او را انکار کرد. نه! چنین 

  توانست باشد. گویاي کسب وجهه مذهبی نمیتصویري 

  آیا مورخین هم براین باورند که عیسی دروغ گفته است؟

اند تا ببیننـد   اساتید فن با دقت کامل سخنان و زندگی عیسی را موشکافی کرده

کننـد؛ امـا در واقـع حتـی      در او پیدا مـی ف اخالقی و معنوي از ضعاي از  آیا نشانه

  اند. خلوص اخالقی عیسی شدهترین شکاکیون مبهوت  آتش

اي نه در تاریخ کلیسـا و نـه در    بر اساس نوشته فیلیپ جاف مورخ هیچ نشانه
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تاریخ غیردینی مبنی بر اینکه عیسی در مورد چیزي دروغ گفته باشد، وجود ندارد. 

ترین شخصیت شـناخته شـدة تـاریخ در     ترین و نجیب چگونه خالص«نویسد،  او می

تواند با انگیزه خودبینی و خودفریبی مردم را بفریبد و در  میکاملیت و حقیقت تام، 

  »23ادعاي خود از ابتدا تا انتها پابرجا بماند؟

با این وجود براي انکار ادعاي عیسی، فرضـیۀ دیگـري هـم وجـود دارد و آن     

  اینکه شاید او خود را فریفته است.

اش در  سـتانه دو بشـر  هـاي  تزر برندة جایزه نوبل به خاطر تـالش  یآلفرد شوا

ادعـاي   در دیدگاه خود نسبت به عیسی به این نتیجه رسیده است کـه  ،1952سال 

ناشی از نوعی جنون بود. به کالمی دیگر عیسی قصد دروغگوئی  عیسی خدا بودن

 امـا نداشت، ولی ادعایش دروغ بود. براساس این فرضیه عیسی در واقع غافل بود 

  وعود است.م» مسیحاي«در واقع باور کرده بود که 

لوئیس این فرضیه را به دقت بررسی کرد و نتیجه گرفت که اگر ادعاي عیسی 

حقیقت نداشته، پس بنابراین باید او را شخصی دیوانـه پنداشـت. لـوئیس اسـتدالل     

تواند یک معلم بـزرگ اخالقـی باشـد.     کند، نمی کند که کسی که ادعاي خدائی می می

پـز   کننـد یـک تخـم مـرغ آب     انگانی که ادعا میاو یا باید دیوانه باشد، همردیف دیو«

  »24باشند و یا اهریمنی در جهنم باشد. می

انـد، او را انسـانی    بیشتر کسانی که زندگی و سخنان عیسـی را مطالعـه کـرده   

  اند. کامالً معقول شناخته

)، علیــرغم 1778ـــ1712جــین جــاکوز روســو، فیلســوف مشــهور فرانســوي (

و حضـور فکـر عیسـی را تأئیـد کـرده و      شخصیت شکاك خودش، شخصـیت واال  

وقتی که افالطن تصویر خود را از انسانی عـادل ارائـه داد، تصـویر او    «نویسد  می

بیانگر شخصیت مسیح بـود... اگـر زنـدگی و مـرگ سـقراط فیلسـوفانه بـود،         دقیقاً

  »25زندگی و مرگ عیساي مسیح خدائی بود.
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سون در ریومپسر خدا؟ آیا  بدین ترتیب عیسی یک دروغگو، یا دیوانه بود و یا

کر الوهیت او من، در حالی که »فقط یک معلم بزرگ اخالقی«نامیدن عیسی به عنوان 

  گفت؟ بود، درست می

دادنـد، خـواه ایمانـداران و     جالب اینکه کسانی که به سخنان عیسی گـوش مـی  

سـه  شناختند. عیسی  خواه دشمنانش ـ هرگز او را صرفاً به عنوان معلم اخالق نمی 

 و کردند، بـه جـاي گذاشـت: نفـرت، وحشـت      اثر مهم بر کسانی که او را مالقات می

  احترام.

کند تا انتخاب کنـیم. همـانطور کـه لـوئیس      ادعاي عیسی مسیح ما را وادار می

توانیم عیسی را در ردیـف رهبـران بـزرگ دینـی و یـا معلمـان بـزرگ         گفت ما نمی

خوانـد تـا در مـورد عیسـی      فـرا مـی  اخالقی قرار دهیم. این شکاك قدیم فکر مـا را  

  گوید. بیندیشیم و می

خدا بود و هست و یا یک مـرد دیوانـه و یـا     رشما باید انتخاب کنید. یا او پس«

توانید ناسزایش بگوئید  توانید او را دیوانه بنامید، شما می بدتر از آن است. شما می

توانیـد بـه پـایش     مـی توانید او را به عنوان یک شیطان منکوب کنید و یـا   و شما می

  بیفتید و او را خداوند و خدا بنامید.

نظرهائی در مورد هویت عیسی کشف کرده است و نتیجـه گرفتـه    لوئیس نقطه

کـرد. بررسـی دقیـق او از زنـدگی و      است که او دقیقاً همان کسی است که ادعا می

انکار  سخنان عیسی، این نابغه بزرگ ادبی را برآن داشت تا کفرهاي پیشین خود را

  کند و تبدیل به یک شخص مسیحی متعهد شود.

» قعـی کیسـت؟  عیسی مسیح وا«بزرگترین سؤال در تاریخ بشریت اینست که، 

اند که خدا در  شماري از متفکرین دیگر به این نتیجه رسیده بونو، لوئیس و تعداد بی

انتظـار   کسوت انسانی به سیارة ما آمده است. اما اگر این مسئله واقعیت دارد، باید

داشته باشیم که او امروز هم زنده است و این دقیقاً موردي است که پیروان او بـه  
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  آن ایمان دارند.
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  باشد آیا اناجیل معتبر می

باشند، و آیا این  آیا اناجیل عهد جدید، گواه راستین و تاریخی عیسی مسیح می

صـرفاً ایمـان بـه    توانسته است در طول سالیان تغییـر یابـد؟ آیـا بایـد      داستان می

هـائی دال بـر    یـا اینکـه نشـانه    و گزارش عهد جدید از عیسی مسیح داشـته باشـیم  

  حقانیت آن موجود است؟

تحقیق در مورد تـاریخ واقعـی کتـاب مقـدس ادامـه دارد و هـر سـاله تـایم و         

هاي مـریم، عیسـی، موسـی یـا ابـراهیم، ... و دیگـران        نیوزویک به بررسی داستان

  پردازند.  می

ترتیب تحقیق و تفحص پایـان نخواهـد یافـت، و ابهامـات همچنـان بـاقی        بدین

  خواهند ماند.

دهند؟ ما بحـث خـود را    ها، چه چیزي به ما نشان می بنابراین، مدارك و نشانه

ات اصلی عهـد جدیـد چـه زمـانی نوشـته      یوتحکنیم: م با دو سؤال ساده شروع می

  شدند؟ و کی آنها را نوشته است؟

ت بدیهی است. اگر گزارشات مربوط به عیسی، بعـد از مـرگ   اهمیت این سؤاال

تواند صحت آنها را تأئیـد کنـد. امـا     د، هیچکس نمینی نوشته شده باشنشاهدان عی

د، پـس  ناگر مندرجات عهد جدید در زمان حیات رسوالن اولیـه نوشـته شـده باشـ    

ا توانست به کسی کـه سـخنان او ر   شود به صحت آن اعتماد نمود و پطرس می می

و حتـی، لوقـا، مـرقس یـا یوحنـا      » ام. وشـته نمـن ایـن را ن  «جعل کرده است بگوید: 

  توانستند. با توجه به مشاهدات خود از عیسی پاسخ سؤاالت را بدهند. می

انـد.   ی زندگی عیسی بـوده نکردند که شاهدان عی مینویسندگان عهد جدید ادعا 

زیرا که در پی «ه است: پطرس رسول به این مورد در یکی از رساالتش اشاره کرد
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آمدن خداونـد مـا عیسـی مسـیح شـما را      ت و وق زهاي جعلی نرفتیم، چون ا افسانه

  )16:1(اول پطرس » اعالم داریم، بلکه کبریائی او را دیده بودیم

بخش عمدة عهد جدید، شامل رساالت پولس است که سیزده رساله خطاب بـه  

یخ نگارش این رساالت را بین اواسـط  باشند. تار میکلیساهاي نوپا و افراد مختلف 

اند، و  سال بعد از مسیح)، تخمین زده 33تا  12میالدي ( 60و اواسط سال  40سال 

  باشند. ت از زندگی و تعلیمات عیسی میاترین شهاد شامل قدیمی

مدارك « نویسد:  ویل دورانت راجع به اهمیت تاریخی رساالت پولس، چنین می

رساالتی شروع شده است که آنها را منتسب به پولس مربوط به آئین مسیحیت از 

هـاي مکـرر او بـا     تواند منکر وجـود پـولس و تمـاس    دانند. هیچ کس نمی قدیس، می

کند که این مردان، عیسی را پس  ئید میأپطرس، یعقوب و یوحنا باشد و با حسرت ت

  »2اند. از زنده شدن، دیده

اناجیل توسط رسـوالن در قـرن    بیشتر اساتید براین نکته توافق نظر دارند که

اند کـه مـا    اند. آنها براي این ادعاي خود چندین دلیل آورده اول میالدي نوشته شده

بعداً به آن دالیل خواهیم پرداخت. اما نخسـت توجـه داشـته باشـید کـه سـه طبقـه        

اي  این اساتید را متقاعد نموده است و آنهـا را بـه نتیجـه    ،هاي اولیه مدارك و نشانه

گـذارانی نظیـر ماریسـون و مکتـب      رسانیده است: مـدارك قـدیمی از بـدعت    قطعی

  اند. هاي مختلف آن اشاره کرده به کتب عهد جدید و بخشوالنتیوس که 

و کشـفیات   اتیوسگنهاي فراوانی از مسیحیان اولیه نظیر کلمنت روم، ای نوشته

 مـیالدي  117نویس قطعاتی از انجیل، مربوط بـه سـال    شامل دستپولی کراپ که 

  .وجود دارند

باستانشناس کتاب مقدس ویلیام آلبرایت براسـاس تحقیقـاتش بـه ایـن نتیجـه      

اند که بیشتر رسوالن هنوز در قید  رسید که تمامی کتب عهد جدید در زمانی نوشته

توانیم موکداً بگوئیم که هیچ دلیل مستحکمی دال  ما می«نویسد:  اند، و می حیات بوده
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از  مـیالدي وجـود نـدارد کـه دو نسـل      80ید، بعد از سـال  بر نگارش کتب عهد جد

  »4دهد. میالدي) پوشش می 150تا  130را تا آن تاریخ پیشنهادي، ( منتقدان تندرو

به احتمال قوي «در جاي دیگر آلبرایت، تاریخ نگارش تمامی کتب عهد جدید را 

  تخمین زده است. 5»میالدي 70تا  50زمانی بین 

هـا کـه مـا را بـه سـوي       ندازیم به یک سري از نشـانه پس بهتر است نگاهی بی

  کنند. میراهنمائی ار اولیه عهد جدید امروز، بتعا

نهادنــد، کلیســاها آنهــا را  هــاي اولیــه رســوالن را حرمــت مــی  مــردم نوشــته

اند و آنها را مانند  کرده به دقت آنها را حفاظت می و دادند آموختند و آموزش می می

  کردند. ري میبها نگهدا هاي گران گنج

کننـدگان رومـی در طـی دو هـزار سـال، و قـانون دوم        هصـادر ماما دریغا که 

ها چـه   ترمودینامیک، اثري از آنها باقی نگذاشته است. بنابراین امروز از آن نوشته

  اند نویس اصلی همه از بین رفته هاي دست در اختیار داریم؟ هیچی! نسخه

نوشـته   هـیچ رنوشـت شـده اسـت،    این تنها عهد جدید نیست که دچـار ایـن س  

دیگــري هــم از دوران باســتان، امــروز وجــود نــدارد. مورخــان در صــورتی کــه   

هـا را بـراي آزمـایش در اختیـار داشـته باشـند،        ن نوشتهآهاي معتبر از  رونوشت

باشند. اما آیا رونوشتی معتبر و قـدیمی از   هاي اولیه نمی نگران از بین رفتن نوشته

د، در انتقـال  نهائی وجـود داشـته باشـ    و اگر چنین رونویس عهد جدید، وجود دارد،

  باشند؟ هاي اولیه امین می متون نوشته

بـه   از عهـد جدیـد   از زمانی که تعداد کلیساها گسترش یافت، صدها رونـویس 

هـا روي قطعـات    . تمام ایـن رونـویس  برداشته شد دقت تحت نظارت رهبران کلیسا

توانند با مطالعـه و   ابراین امروز استادان میاند. بن پاپیروس و با مرکب نوشته شده

هاي باقی مانده  صحت و فاصله نگـارش آنهـا را بـا نسـخه      تحقیق روي رونوشت

  اصلی، تخمین و تعیین کنند.
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مورخ جنگی چارلز سندرز نقد ادبی را به سه بخـش تقسـیم کـرد تـا نـه تنهـا       

ان هـم مـدنظر قـرار    ها در انتقال متن اصلی، بلکـه اعتبـار نویسـندگ    امانت رونویس

  گیرد.

  این سه بخش عبارتند از:

 شناسی. آزمایش کتاب مقدس .5

 هاي درونی. آزمایش نشانه .6

 هاي بیرونی آزمایش نشانه .7

هـاي قـدیمی    نـویس  زمایش را در مورد دسـت آحال بیائید ببینیم وقتی این سه 

  افتد. عهد جدید، پیاده کنیم چه اتفاقی می

هـاي معاصـر    شود با سـایر نوشـته   ه میدر این تست نوشته مورد نظر مقایس

  گیرد که: خودش، و پاسخ این سؤاالت را می

  ؟اولیه وجود دارند  نویس از نوشته چند دست

  ؟چه فاصله زمانی بین این دست نویس و نوشته اصلی بوده است

  ؟مقایسه نمودشود  میچگونه آن را با سایر متون قدیمی، معاصرش 

نـویس از نسـخه اصـلی در اختیـار      دسـت  فرض کنید ما فقط دو یا سه نسخه

نسـو  آاز  .دهیمداریم. با این مقدار احتماالً نخواهیم توانست تحقیقات درستی انجام 

تـوانیم   اگر ما صدها و حتی هزارها نسخه دست نویس داشته باشیم به سادگی می

  ال متن اصلی بشویم.قتنمتوجه خطاها در ا

هاي قدیمی با توجـه بـه     سایر نوشتهبنابراین مقایسه نسخ اصلی عهد جدید با 

ها با نسخه اصلی، اساس تحقیـق   ها و فاصله زمانی بین نگارش نسخه تعداد نسخه

نسخه خطی از عهـد جدیـد بـه زبـان      5000باشد. امروز بیشتر از  ما میو بررسی 

هاي مختلف را به این رقم بیفزائیم بـه رقـم    اصلی یونانی، وجود دارد. وقتی ترجمه

رسیم که تاریخ نگارش آنها محدود به قـرون دوم تـا    نسخه می 24000ه گیچ کنند
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  چهارم میالدي است.

این رقم را مقایسه کنید با یکی از بهترین شاهکارهاي قدیمی، یعنی ایلیاد هومر 

نسخه و بـه خـاطر داشـته باشـید کـه حـداکثر بیشـتر از ده نسـخه خطـی           643با 

  نویس باقی نمانده است. دست

هاي خطی مهم است، بلکه فاصله زمانی بین نگارش نسـخه   اد نسخهنه تنها تعد

طـی هـزاران سـال    باشـد. در   اولیه و زمان نگارش رونوشت آن، بسـیار مهـم مـی   

شـود   شود به سادگی گفت که متن اصلی یک نسخه، عـوض مـی   برداري نمی نسخه

  اما در طی صدها سال، این خود داستان دیگري است.

هـاي خطـی    یکـی پـس از دیگـري و کشـف نسـخه      شناسـی  هاي باسـتان  یافته

سال پس از نگارش نسـخه   150عهد جدید مربوط به هاي عمده  بخش اززیرخاکی 

  11.بدیا میاصلی، ادامه 

سـال   1400تا  400بیشتر اسناد باستانی دیگر داراي فاصله زمانی در حدود 

در  (Poetics)هـاي ارسـطو    باشـند. بـراي نمونـه شـاعرانه     با نسخه اصلی خود می

ترین رونوشت  قبل از میالد نوشته شده، با این وجود تاریخ قدیمی 343حدود سال 

بـه   ا بـا پـنچ مـورد موجـود. کـه     رسد، آنهم تنهـ  بعد از میالد می 1100آن به سال 

شان بوده است و نه یـک  ن افالطون مبنی براینکه او یک آتشبررسی ادعاي تاریخی 

  پردازد. فیلسوف، می

مل از کتـاب مقـدس بـه نـام نسـخه واتیکـانوس       ایک نسخه ک در حقیقت تقریباً

هاي اصلی رسـوالن، نوشـته    سال بعد از نوشته 300تا  250وجود دارد که حدود 

ترین نسخه شناخته شده عهد جدید با حروف الفباي قدیم یونانی  شده است. قدیمی

  رار دارد.م انگلستان قیباشد که اینک در بریتیش میوز به نام نسخه سیناتیکوس می

وس بـه قـرن چهـارم    نتاریخ نگارش نسخه سیناتیکوس هم مانند نسخه واتیکا

وس و سـیناتیکوس حـاکی از تـاریخ    نهاي واتیکـا  گردد. تاریخ نسخه میالدي بر می
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هاي اندك  هاي قدیمی کتاب مقدس با تفاوت باشند و مانند سایر نسخه مسیحیت می

، بـه  انـد  آمدههاي اصلی  نسخه هاي خهدر نس با یکدیگر، تصویر مناسبی از آنچه که

  دهد. ما می

نکته اینجاست: اگر مندرجات عهـد جدیـد براسـاس و یـا نزدیـک بـه واقعیـات        

هاي درونی تنها راه پاسخ بـه   تر است. اما نشانه باشند، تصویر آنها از عیسی دقیق

انه ست. بنابراین استادان براي پاسخ به این سؤال از نشـ نی سؤال معتبر بودن آنها

  اند. خارجی نیز استفاده کرده

  

  جریان کشف نسخه سیناتیکوس

کــه در صــدد یــافتن  تیســچندروف تاتین ســاســتاد المــانی کن 1844در ســال 

هاي خطی از عهد جدید بـود، برحسـب اتفـاق در کتابخانـه صـومعه کـاترین        نسخه

فرسـوده. اسـتاد سرشـار از     هايسبدي شد پر از کاغذقدیس در کوه سینا متوجه 

هائی بـه   یابد که هرگز نوشته هائی از آن میان به خط یونانی می ت و حیرت برگبه

پرسـید و بـا کمـال     مـی از کتابدار در مورد آنهـا   تیسچندروف آن قدمت ندیده بود.

ند تـا بـراي سـوخت مـورد     ا هد که این اوراق را به کناري نهادوش میتعجب متوجه 

  آن اوراق سوخته شده بود!استفاده قرار گیرند، و بدبختانه دو سبد از 

هـاي   نسبت به آن اوراق، راهبان را نگـران کـرد، و نسـخه    تیسچندروف عالقه

بـرگ از آن   43خطی دیگري را از او پنهان کردند، ولی به او اجازه دادند کـه فقـط   

  سبد بردارد.

براي تحقیقات بیشتر با کمک آلکساندر دوم تزار  تیسچندروف پانزده سال بعد

ومعه سینا برگشت. در آنجا یک راهب او را بـه اطـاقش بـرد و درب    روسیه، به ص

هـا و   هاي دستنویس که در کنار ظـرف  اي بزرگ از نسخه کشوئی را گشود و بسته
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بالفاصله متوجه شـد کـه آنهـا     تیسچندروف آورد. ها انبار شده بود، بیرون فنجان

  ده بود.هاي خطی است که قبالً در آن دیر دی باقی مانده ارزشمند نسخه

ها را به تزار روسیه بـه عنـوان حـافظ     بعدها صومعه موافقت کرد تا آن نسخه

  کلیساي یونانی تقدیم کند.

خطی را به مبلـغ یکصـدهزار     اتحاد جماهیر شوروي آن نسخه 1933در سال 

  پاوند به موزة بریتانیا فروخت.

عهد  نویس کامل ترین دست ترین و مهم نسخه خطی سیناتیکوس یکی از قدیمی

 5جدید است که ما در اختیار داریم. برخی بر این گماننـد کـه ایـن نسـخه یکـی از      

وس را در قـرن چهـاردهم   یـ ب کتاب مقدسی است کـه امپراتـور کنسـتانتین، اوسـی    

مأمور نوشتن آن نموده بود. نسخه سیناتیکوس تـاکنون کمـک فراوانـی در جهـت     

  کتاب مقدس نموده است. تشخیص صحت و اعتبار عهد جدید به محققان و اساتید

  هاي درونی آزمون نشانه

توانند اعتبـار   هاي درونی می گاهان مجرب با نگاه به نشانهآمورخین مانند کار

گر انگیزه نویسندگان و عالقـه  ناییک متن را تشخیص دهند. متونی که ممکن است ب

رسـی  آنها به پرداختن به جزئیات و باالخره سایر فاکتورهاي مورد لزوم بـراي بر 

هاي کلیدي درونی مورد استفاده استادان براي آزمودن میزان اعتبار  باشند. نشانه

  باشند: یک نسخه به قرار زیر می

 هماهنگی گزارشات شاهدان عینی. .8

 ها و اتفاقات. جزئیات شامل اسامی، مکان .9

 ها. نامه به افراد و گروه .10

 دهند. متونی که ارزش اجتماعی نویسنده را کاهش می .11

 ربط و غیر سازنده. لب بیوجود مطا .12

 14نبود مطالب مناسب. .13
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  هماهنگی

فاقد گزارش شاهدان عینی و ناهماهنگی در مـتن   هاي جعلی و ساختگی نوشته

ها در متـون اناجیـل بالفاصـله مشـخص      د. بنابراین تناقضات و ناهماهنگینباش می

ل در باشد. از سوي دیگـر اگـر هـر یـک از اناجیـ      کند که بقیه مطالب آن خطا می می

بـه   شـوند  نویسندگان آن نیز مشکوك می ،مورد یک موضوع دقیقاً یک چیز بگویند

کوشند در هر جریانی نظر واحد  میبند و بست و شبیه اینست که همدستان خاطی 

  برانگیز است. داشته باشند. هماهنگی بسیار هم مانند ناهماهنگی شک

باشـند،   هد واقعه مـی شاهدان عینی یک جنایت یا یک حادثه در عین حال که شا

گرند. به همین ترتیب اناجیـل چهارگانـه   ن هاي متفاوتی می اما آن واقعه را از دیدگاه

  اند. هاي متفاوت، تعریف کرده زندگی عیسی را از دیدگاه

  جزئیات

مندند، چونکه بیان جزئیات آنها را در  مورخین به بیان جزئیات در تاریخ عالقه

کند. رسـاالت پـولس و همچنـین اناجیـل پـر از ایـن        تخمین اعتبار یک متن کمک می

باشـند. بـراي نمونـه هـم انجیـل لوقـا و هـم کتـاب اعمـال خطـاب بـه             جزئیات مـی 

اي به نام تیوفیلوس که بدون شک فرد مشهوري در آن زمان بوده است،  زاده نجیب

  اند. نوشته شده

ها  اد و مکانبودند، جعل اسامی افر ها صرفاً اختراع رسوالن می اگر این نوشته

کرد  می  العمل و وقایع، به سرعت دشمنان یهودي و رهبران رومی را وادار به عکس

شـد. امـا حقانیـت بسـیاري از      و به جریانی مانند واترگیت در قـرن اول منجـر مـی   

  طرفانه، به اثبات رسیده است. جزئیات عهد جدید توسط بررسی بی

م اعتبار و هم تـاریخ انجیـل   شکاك کتاب مقدس ه اندر چند قرن گذشته استاد

اند که این انجیل در قرن دوم و توسط یک  اند، و اعالم داشته  زیرسؤال برده رالوقا 

را قانع کرده بـود و  رمزي  منها سر ویلیاآکاتب ناشناس نوشته شده است. نظریه 
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نمـود   یقاتی گسترده دیدگاهش عوض شد و تائیدشروع به تحقیق نمود. بعد از تحق

دانان بوده است. و او را باید در زمـرة بزرگتـرین مـورخین     یکی از تاریخ لوقا«که 

  »16دانست. تاریخ لوقا با توجه به اهمیت و جگایگاه او، نشانه بزرگی است.

کتاب اعمال تاریخ نگار سفرهاي بشارتی پولس رسول است که شامل اسـامی  

هائی است کـه   پیام هائی است که رفته بود، مردمی است که مالقات کرده بود، مکان

تواننـد   هائی است که متحمل شـده بـود، آیـا ایـن جزئیـات مـی       فرستاده بود و رنج

  ساختگی باشند؟

مورخان رومی در تحقیقات خود روي این کتاب بسیار حساب باز کردند و آن 

 »17را قبول داشتند.

بـه   و سـایر رسـوالن   نویسندگان عهد جدید از اناجیل گرفته تا رساالت پولس

اند کـه در آن زمـان    تی از افرادي نام بردهح اند، و شنی جزئیات را توضیح دادهرو

  17اند. ها تحقیق کرده از آن نام مورد 30اند. مورخین حداقل در  کرده زندگی می

  

  شوند می همواردي که موجب تنزل شخصیت نویسنده از نظر خوانند

ایـن نظـر    زنـد، ا خواهنـد کمبودهـاي خـود را اعـالم کن     بیشتر نویسندگان نمـی 

آن متون، به نحـوي بـه    گاناند که نویسند ی پرداختهئها مورخین به بررسی نوشته

  اند. کمبودهاي خود اشاره کرده

  اند؟ اما نویسندگان عهد جدید راجع به خود چه گفته

با کمال تعجب نویسندگان عهـد جدیـد غالبـاً خـود را در قالـب افـرادي نـادان،        

براي نمونه توجه کنید به سه مورد انکار عیسـی   .اند ردهایمان، معرفی ک ترسو و بی

ترند ـ این دو مورد   توسط پطرس و یا بحث شاگردان راجع به اینکه کدام یک بزرگ

اند ـ شمول این نوع ادبیات در عهد جدید، هرچند که موجب کـاهش     در اناجیل آمده
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  20بودند.شد، ولی براي بیان حقیقت الزم  ي اولیه میکلیساحرمت آنها در 

مـردان  ایـن  «نویسـد:   راجـع بـه رسـوالن مـی    » داستان تمدن«ویل دورانت در 

کسانی نبودند که کسی بتواند براي تغییر جهان روي آنها حساب باز کنـد. اناجیـل   

هـاي   نها را متمایز کرده است و صـادقانه بـه کوتـاهی   آهاي  با صداقت تمام ویژگی

  »21نان، اشاره کرده است.آ

گویند که قبر خالی عیسی توسط زنان کشف شد. حتی با ایـن   میاناجیل به ما 

ــی    ــان فاقــد ارزش بــود، و حت شــناخت کــه در اســرائیل آن روزگــار، شــهادت زن

  توانستند در دادگاه شهادت بدهند. نمی

خوانیم که مادر عیسی و سایر زنان براین باور بودند کـه جسـد    در اناجیل می

  اند. را دزدیده

پدر، چرا مرا   پدر، «روي صلیب قبل از مرگ این بود که  آخرین کالم عیسی بر

  »اي؟ ترك کرده

شـویم کـه بـه جـاي      جدیـد مـی  هـائی در عهـد    ترتیب متوجـه گـزارش   و بدین

ت نویسنده بیان حقیقت و انتقال درست زندگی و یباشند. اگر ن سازندگی مخرب می

موارد نیز اشـاره   اي نداشته است جز اینکه به این تعلیمات عیسی بوده است، چاره

  کند.

  هاي بیرونی آزمون نشانه

هاي بیرونی است مبنـی   ها، آزمون نشانه سومین و آخرین معیار اعتبار نوشته

آیا گزارشات تاریخی خارج از عهد جدید، اعتبار عهد جدیـد  «بر اینکه پرسیده شود 

بنـابراین مـورخین غیرمسـیحی در مـورد عیسـی مسـیح چـه        » د؟نـ کن را تأئید مـی 

  گویند؟ می

 ه موردهاي هفده نفر مورخ غیرمسیحی، حاوي پنجا ، حداقل نوشتهرویهمرفته«

باشـند، بـه عـالوه     تعلیمات، مرگ و رستاخیز عیسی می ،جزئیات مربوط به زندگی
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  »22جزئیاتی در رابطه با کلیساي اولیه

اند بیش از فتوحـات قیصـر در آن زمـان     نابع غیردینی که از عیسی نام بردهم

 150تـا   20آورتر اینکه این تأئیدات از جزئیات عهد جدید مربوط بـه   عجباست و ت

» ينگـار  در ارتباط بـا اسـتانداردهاي تـاریخ   «باشند که  سال پس از مرگ مسیح می

  .23باشند بسیار نزدیک می

ی دیگـر (نقـل قـول از    دینـ اد ناسـ  36000اعتبار عهد جدیـد توسـط بیشـتر از    

 10ید شده است که تاریخ آنها به حدود ئدي) تأرهبران کلیسا در سه قرن اول میال

هـاي عهـد    اگر تمام نسـخه بنابراین  24رسد. می سال بعد از نگارش آخرین رساالت

هـا،   شـانه نو توانستیم بار دیگر آن را با توجه به این مدارك  می ،شدند جدید گم می

  .25، بنویسیمهبه استثناي چندین آی

باشـد.   هـا مـی   آزمـایش  ررآمدهاي سـای هاي بیرونی براساس ب آزمایش نشانه

تصویري که عهد جدید از عیسی مسیح واقعی ارائه داده است، مـورد توافـق اکثـر    

باشد و تأئیـد   می ـ  شان علیرغم موضع و باورهاي دینی ـ  کارشناسان و اساتید فن

خوانیم، با صداقت و امانت کامل سـخنان و   جدیدي را که امروز میکنند که عهد  می

  کند. ندگی عیسی را، بازگو میوقایع ز

، در ایـن مـورد    Mcmaster Divinity Collegeکالرك پینوك اسـتاد تفسـیر در   

هیچ مدرکی از دنیاي باستانی وجود ندارد که با چنین چیـدمانی  «اجماالً گفته است 

اي را شـهادت داده باشـد. یـک شـخص      پرشکوه و شهادتی قدیمی، اعتبـار نوشـته  

  ین منابعی غافل باشد.تواند از چن صف نمینم

بـا توجـه بـه اعتبـار تـاریخی مسـیحیت، بـر         (Skepticism)گرائـی   مکتب شـک 

  »27بنیادهاي غیرعقالنی استوار است.


