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 مالحظة من المحرر

على الرؼم من إتفاق الكاتب مع البٌان العقابدي لمعهد بحوث الكتاب المقدس القابمة على تخصصات عدٌدة 

(IBRI) إال أن هذا ال ٌعنً أن جمٌع وجهات النظر التً دونها الكاتب فً هذه المقالة تمثل المواقؾ الرسمٌة ،

 هو أن تكون بمثابة منتدى للمناقشة قبل ،IBRIو حٌث أن إحدى أهداؾ سلسلة التقارٌر التً ٌنشرها معهد . للمعهد

الطباعة، لذلك فمن المحتمل أن ٌكون الكاتب قد نقح بعض جوانب هذه المقالة وقام ببعض التعدٌالت فٌها، منذ أن 

 .قام بكتابتها ألول مرة

 0-944788-02-5(: ISBN)رقم الكتاب القٌاسً الدولً 

 

 

 مقدمة
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منذ وقت مبكر فً تارٌخ الكنٌسة، كانت األسبلة المطروحة بشأن العالقات المتبادلة بٌن األناجٌل اإلزابٌة، 

و بالفعل فً وقت متأخر من القرن الثانً قام تاتٌان بتألٌؾ مؤلفاً .  متى و مرقس و لوقا، مصدراً للقلق

قدم أوسابٌوس مجموعة  و فً القرن الرابع،. [1]متناؼماً جمع كل األناجٌل القانونٌة األربعة فً سرد واحد

ٌمكن للمرء معرفة ما إذا كانت أي فقرة واردة فً األناجٌل لها ما ٌقابلها من الفقرات  بهامن الجداول و التً 

ٌبدو أن أول محاولة الفتراض وجود عالقة  و. [2]األخرى، وإذا كان األمر كذلك، أٌن تقع هذه النصوص 

قام  الذي اقترح أن مرقسهو ، و ( م400)أدبٌة محددة بٌن األناجٌل اإلزابٌة الثالثة هى التً ألوؼسطٌنوس 

 ]3].مرقس فً تألٌؾ إنجٌله أن لوقا استخدم كل من متى و بإختصار متى، و

تم استبناؾ إنتاج العدٌد  و بعد اإلصالح،. لكن سقوط اإلمبراطورٌة الرومانٌة قد أوقؾ مثل هذه الدراسات

ظهرت خالل القرن التاسع عشر، العدٌد من النظرٌات  و من ثم،. اإلنجٌلٌة متعددة األعمدةالتوافقٌات من 

االختالؾ بٌنها فً المحتوى و الترتٌب و  المتنافسة لشرح أصل األناجٌل، استناداً إلى أوجه التشابه و

بٌنما  بعض هذه النظرٌات األناجٌل على أنها تعتمد اعتماداً كلٌاً على مصادر شفهٌة؛ إْرَتأتو . النص/التعبٌر

إال أن البعض اآلخر من النظرٌات، نادت . النظرٌات االخرى، باإلعتماد الكلً على مصادر مكتوبة إْرَتأت

. البعض األناجٌل القانونٌة المبكرة كمصادر لتلك المتأخرة إْرَتأىو . باإلعتماد تقرٌباً على مزٌج من االثنٌن

لكل ترتٌب محتمل لكتابة  عن مثل هذه النظرٌات المنادٌة باإلعتماد المتتابعمدافعٌن و ٌمكننا أن نجد علماء 

رأى آخرون أن األناجٌل تعتمد على مصدر أو أكثر من المصادر االفتراضٌة المكتوبة و التً  و. األناجٌل

تراوحت هذه المصادر من إنجٌل واحد مكتوب، و الذي اعتمدت علٌه كل الثالثة  و. لم ٌتم العثور علٌها

اإلزابٌة، إلى عدد كبٌر من األجزاء المكتوبة، بعضها استخدمته كل األناجٌل القانونٌة، والبعض اآلخر 

 ]4]. استخدمته ثالثة أو اثنٌن أو واحد فقط منها

و بحسب وجهة . نظرٌة الوثٌقتٌنبكان هناك نوعاً من اإلجماع لصالح ما ٌسمى  فً بداٌة القرن العشرٌن، و

: مستقل لوثٌقتٌن إلى حد كبٌر على استخداممعتمدة رواٌات ثانوٌة ك متى و لوقا يإنجٌلتم إعتبار النظر هذه، 

و فً بعض األحٌان، تم التوسع فً هذه . Qعادة بالوثٌقة أخر معرودؾ مصدر افتراضً  هما مرقس و

النظرٌة، بإضافة مصادر مكتوبة أو شفهٌة أخرى، تخلت عن األدلة الخارجٌة للتقلٌد و التً تذكر أن إنجٌل 

 .متى كان أول األناجٌل كتابًة، لصالح األدلة الداخلٌة التً تشٌر ألنجٌل مرقس على أنه الرواٌة األكثر قدماً 

ٌُعتقد أن المادة المشتركة فً كل من متى و لوقا و ؼٌر موجودة فً مرقس، أنها الدلٌل على هذا  الو كان 

المذكورة " اللوجٌا"وجد البعض دلٌل خارجً علٌها فً  و. ، أو مجموعة أقوال ٌسوع المبكرةQالمصدر 

، و التً فُهمت بشكل مختلؾ فً وقت الحق من قبل آباء الكنٌسة على أنها ( م130سنة )من قبل بابٌاس 

 .اشارة إلى إنجٌل متى



و لقد طؽت نظرٌة الوثٌقتٌن على دراسات العهد الجدٌد البروتستانتٌة والعلمانٌة منذ ذلك الحٌن، على 

[ 6]و لقد توؼلت هذه النظرٌة فً الدراسات الكاثولٌكٌة، . [5]المحافظ (بدرجة أقل) الصعٌدٌن اللٌبرالً و

واحدة  إنجٌل مرقس أوالً كتابة فكرة اعتبرت ما مراراً و . على الرؼم من الشأن الكبٌر للتقلٌد لدى الكاثولٌك

 [7]. لالبحاث المتعلقة باإلنجٌل" النتابج المضمونة"من 

ٌّةومع ذلك، و فً اآلونة األخٌرة، تجدد الجدل حول المشكلة اإلزابٌة؛ حٌث تعرضت فكرة  مرقس و  أْسَبِق

مرقس كان أول إنجٌل مكتوب، بواسطة باسل إنجٌل و جاء إنكار، أن . للكثٌر من الهجوم Qوجود الوثٌقة 

توماس لونؽستاؾ  [10]، (1964)ولٌام ر فارمر  [9]، (1953)باركر بٌرسون  [8]، (1951)س بتلر 

جابوري أ [13]، (1969)إدوارد ب ساندرز  [12]، (1968)كزافٌٌه لٌون دوفور  [ 11]، (1967)

وبرنارد أوركارد  [16]، (1975)دٌفٌد دونؽان  [15]، (1970)روبرت ل لٌندسً [14]،(1970)

كاثولٌك، إال أن العدٌد منهم بروتستانت من ال حوالً نصؾ هؤالء بالرؼم من كونو . [17( ]1976)

د و عد. (متى أوالً، ثم مرقس، ثم لوقا)فقط بتلر ٌفضل نظرٌة أوؼسطٌنوس لإلعتماد المتتالً . لٌبرالٌٌن

، و (متى أوالً، ثم لوقا، ثم مرقس)ٌؤٌدون نظرٌة جرٌسباخ  (فارمر، ونؽستاؾ، أوركارد، دونؽان)منهم 

 .التً تشهد انتعاشاً قوٌاً 

ٌّة) مرقس نظرٌةفإن الذٌن ٌهاجمون  و عموماً، .  Qفً وجود الوثٌقة  ٌشكون أٌضاً  (مرقسكتابة  أْسَبِق

لكن ال ٌرون حاجة إلفتراض وجود الوثٌقة  باإلضافة إلى ذلك، هناك أولبك الذٌن ٌقبلون أسبقٌة مرقس و

Q . 20( ]1966)ر تسٌمبسون  [19]، (1964)أ و أرجاٌل  [18]، (1955)و ٌشمل هؤالء أوستن فٌرر ]

ومن المشكوك فٌه أن نظرٌة الوثٌقتٌن تم اإلطاحة بها حتى اآلن، على الرؼم . [21(]1969)وناٌجل تٌرنر 

 َمأُمونكل شفإنه ٌمكننا القول ب ومن المؤكد،. [22]ٌعتقد هكذا   بوكانان كما لو كان.جورج وٌبدو  هأنمن 

 .ال ٌوجد بدٌل ٌحل محلها حتى اآلن أنه

الداخلٌة للمشكلة اإلزابٌة و الدلٌل الخارجً، و  (أو الظواهر)فً هذه المقالة، نود أن نتفحص كل من الدلٌل 

و سنسعى لتقٌٌم مختلؾ النظرٌات . إلى حد كبٌر التقالٌد حول كتابة األناجٌل التً قدمها آباء الكنٌسة األوابل

 .من ثم نقوم بتقدٌم بعض المقترحات للتوصل إلى حل ممكن فً ضوء هذه األدلة، واإلزابٌة 

 

 الدليل الداخلي

 مٌماتوبالتالً فهناك إؼراء شدٌد للقٌام بالتع. مربكاً  ٌعتبر الدلٌل الداخلً المتعلق بالمشكلة اإلزابٌة معقداً و

اع ، وتبسٌطها فً مبالػال ٌَ . بناء نظرٌة واحدة، و من ثم تجاهل أي حقابق مستعصٌة أو حملها على اإلْنِص

فً األساس، ٌمكننا تقسٌم ! لبٌاناتلقٌام بعمل مسودة مؤقتة لمع ذلك، لدٌنا مساحة فقط ل  هذا، وقلناقد  أما و



هذه . ختالؾاإلأوجه  تشابه والهذه البٌانات إلى ثالث مجموعات، فً كل منها ُتظهر األناجٌل اإلزابٌة أوجه 

الترتٌب، ما بٌن الحوادث و داخل  (2)لكل من الحوادث الربٌسٌة والتفاصٌل؛  المحتوى، (1): المجاالت هً

و لقد قام الفورد بوضع . الصٌاؼة، لكل من المفردات و األشكال النحوٌة الخاصة (3)الحوادث نفسها؛ و 

 :منذ أكثر من قرن مضىلألمر تلخٌص جٌد 

أو أكثر من ة  خمسة،أوالً، ربما، سٌكون لدٌنا ثالث: و ستكون الظواهر المقدمة كثٌرة كما ٌلً

ٌُعرب عنهما . الكلمات المتطابقة ثم نصل إلى العدٌد من الكلمات المتماٌزة تماماً؛ ثم بندٌن أو أكثر، 

ثم بند ٌّرد فً واحد أو اثنٌن ولٌس فً االنجٌل الثالث؛ ثم . فً نفس الكلمات، ولكن بترتٌب مختلؾ

ثم فقرة لٌست فقط متماٌزة تماماً، ولكن تبدو متعارضة؛ وهكذا دوالٌك، مع . عدة كلمات متطابقة

ٌّة والشاذةابتكرار نفس التعدٌالت و التط و ال ٌنطبق هذا الوصؾ على . قات والتبدٌالت اإلْعِتباِط

ترتٌب الكلمات و الجمل فقط؛ ولكن أٌضاً، مع تعدٌل طفٌؾ، ٌنطبق على أجزاء أكبر من 

 [.23]السرد

 خدمة ٌسوع أثناءفً ضوء حقٌقة أن ٌوحنا ٌتحدث عن عدد هابل من األحداث . للمحتوى دعونا ننظر أوالً 

وبطبٌعة . ، و ما ٌثٌر الدهشة هو مقدار التداخل الموجود بٌن االناجٌل الثالثة اإلزابٌة(21:25، 20:30ٌو )

الحال، فإننا نتوقع تداخل فٌما ٌخص األحداث الفرٌدة والهامة فً خدمة ٌسوع، مثل معمودٌته و التجربة، 

و .  اشباع الخمسة آالؾ، واعتراؾ بطرس، التجلً، دخولهالمنتصر ألورشلٌم، والمحاكمة والموت والقٌامة

نتوقع أٌضاً التداخل فً المالمح العامة لشخصٌته مثل شعبٌة ٌسوع، أعمالهالمعجزٌة، و تعالٌمه من خالل 

و ما ٌثٌر الدهشة، هو العرض اإلزابً اإلجماعً لبعض . األمثال، والمعارضة المتزاٌدة من قبل القادة

، الرجل ذي (52)، والمفلوج (45)واألبرص  [24]، (47، 13)المعجزات المحددة مثل شفاء حماة بطرس 

، و ذلك ألن ٌسوع البد و أن قام بالمبات أو اآلالؾ من (193)، وبارتٌماوس األعمى (70)الٌد الٌابسة 

، مع أسباب (90)تقدم أٌضاً األناجٌل الثالثة جمٌعها، مثل الزارع . معجزات الشفاء خالل سنوات خدمته

وشجرة التٌن  (204)، وأمثال الكرامٌن األشرار (93)، وتفسٌر مثل الزارع (91)تعلٌم ٌسوع باألمثال 

، الخالؾ حول من هو أعظم (69)، و قطؾ الحبوب فً ٌوم السبت (54)، وسؤال حول الصٌام (220)

، 122)، وثالثة تنبؤات عن موت ٌسوع (189)، والشاب الؽنً (188)، ٌبارك األطفال الصؽار (129)

 فً المكررة و هناك، باإلضافة إلى ذلك، العدٌد من الحوادث  .، ناهٌك عن حوادث أخرى(191، 127

هذا هو على النقٌض تماماً من التداخل األصؽر بكثٌر مع إنجٌل ٌوحنا، الذي هو . اثنٌن من األناجٌل الثالثة

هذا التشابه الوثٌق فً المحتوٌات ٌوحً بطبٌعة الحال أن األناجٌل . أشبه بما ٌتوقعه المرء بشكل سابق



الذي قامت األناجٌل بإختٌار مجموعة  هو  و اإلزابٌة تعتمد على واحد منها، أو على مصدر عام مشترك،

 . األوفرالموادبٌن محددة من 

األرقام تقرٌبٌة ألنه لٌس )و لو حاولنا تصوٌر هذا التداخل فً المحتوى باستخدام عدد اآلٌات المستخدمة 

، ٌمكن تقدٌم البٌانات فً رسم بٌانً باستخدام ثالث (بالضرورة أن الفقرات المتوازٌة لها نفس عدد اآلٌات

و ٌمثل القسم المظلل النصوص التً تتشارك فٌها كل . [25]دوابر متداخلة، كل منها ٌمثل واحد من األناجٌل

باإلضافة إلى ذلك، هناك ما ٌقرب من . مفً كل منهموجودة  من اآلٌات 480الثالثة أناجٌل اإلزابٌة، حوالً 

 آٌة مشتركة بٌن اثنٌن من الثالثة، االكثر بٌن متى ولوقا، إلى حد ما أقل بٌن متى ومرقس، قلٌالًبٌن 300

و أبرزها هو حقٌقة أنه على الرؼم من أن كل من متى و لوقا لدٌه نصوص كثٌرة ال توجد .  مرقس ولوقا

وقد فسر . إال فً واحدة منها، إال أن مرقس لدٌه القلٌل جداً من األقسام التً ال توجد فً أي أو كال اآلخرٌن

، ولكن البعض اآلخر ٌقول أن (نظرٌة الوثٌقتٌن)البعض هذا كدلٌل على أن لوقا ومتى ٌستخدمان مرقس 

كالهما ٌتفق مع . (فرضٌةجرٌسباخ)مرقس استخدم متى و لوقا، مع التركٌز على المواد المتوازٌة بٌنهما 

 ....هذه البٌانات، ولكن و ال واحد منهما ضروري لها 

 

 

و ٌمكن فقط لدراسة متأنٌة لألناجٌل . و تعتبر مناقشة التفاصٌل المتعلقة بالمحتوى خارج نطاق هذه المقالة

على )وهً تتراوح ما بٌن تشابه مذهل فً بعض النقاط . فً أعمدة متوازٌة أن تكون كافٌةلتحسس البٌانات

إلى خالفات حادة  (216" )فلٌفهم القارئ"و  (52)" قال للمفلوج"سبٌل المثال، بهذه التصرٌحات بٌن قوسٌن 

، الرجال (106 و 51)على سبٌل المثال، عدد كل من الملتبسٌن باالرواح الشرٌرة )فً حاالت أخرى 



الحاالت األولى تقؾ ضد نظرٌات المصدر الشفهً، (. (253)والمالبكة  (241)،الصٌاح (193)العمٌان 

 . واألخٌرة ضد نظرٌاتالمصدر المكتوب

وفً التفاصٌل  ("فصول "برٌكوبس)لٌل الترتٌب، سواء فً الحوادث الربٌسٌة  دفٌما ٌلً، دعونا ننظر

، (1964)بوروبكان : كتبت العدٌد من الصحؾ عن هذا الموضوع فً السنوات األخٌرة. للحوادث الداخلٌة

تتفق األناجٌل اإلزابٌة فً . [29( ]1976)وتاٌسون  [28( ]1969)ساندرز  [27]، (1968)هونور  [26]

انتقل إلى الجلٌل،  (2)بدأ خالل خدمة ٌوحنا المعمدان،  (1)و هو : دمة ٌسوعخالترتٌب العام لألحداث فً 

لكن  و. قام من بٌن األموات مات و و أخٌرا إلى أورشلٌم، حٌث تألم و صلب و (4)ثم إلى الٌهودٌة،  (3)

 . دعونا نلقً نظرة على الترتٌب بمزٌد من التفصٌل. هناك اتفاق أكثر بكثٌر من هذا

 480تتكون اآلٌات الـ .  ال ٌمكن أن ٌقال شًء حول ترتٌب حوادث خاصة بإنجٌل ما و لم تذكر فً ؼٌرهو

ٌالحظ .   فصل أو موضوع72من  (ؼالباً ما تسمى التقلٌد الثالثً)لوقا  مرقس و حٌث ٌتداخل متى و

المذكورة أعاله، تحدث فً نفس الترتٌب  (4)و  (3)، (1) منها المدرجة فً الفترات 42بوروبكان أن الـ 

، خدمة الجلٌل، هً فً األساس فً نفس (2) فً الفترة 30و الفصول الـ . فً جمٌع األناجٌل الثالثة

و  الترتٌب، رؼم أن هناك عدد قلٌل من األماكن حٌث ٌختلؾ إما متى أو لوقا بشكل فردي عن ترتٌب مرقس

. حٌث ٌختلؾ لوقاة ثالث متى و أجد أربعة أماكن حٌث ٌختلؾ [30]و باستخدام روبرتسون . اإلنجٌل اآلخر

. لوقا أبداً ضد مرقس بإتباع ترتٌب مختلؾ ومن الجدٌر بالذكر أنه، على مستوى الفصول، ال ٌتوافق متى و

لكن وفقا  ، و(نظرٌة الوثٌقتٌن)متى استخدما مرقس بشكل مستقل  و عادة ما نعتبر هذا اشارة إلى أن لوقا و

 !بالتناوب لوقا لفرضٌة جرٌسباخ، أتى مرقس بترتٌبه باتباعه لمتى و

األناجٌل فً وقت واحد، أنه ال توجد اختالفات فً ترتٌب الفصول إثنٌن من و الحظ تاٌسون عند أخذ 

على النقٌض من . المشتركة بٌن متى و مرقس وحدهما، و ال فً تلك التً ٌتقاسمها مرقس و لوقا وحدهما

تقع بشكل مختلؾ  ( فً نظرٌة الوثٌقتٌنQالوثٌقة )ذلك، فإن معظم المواد المشتركة بٌن متى و لوقا وحدهما 

أور، و التً فٌها أن كل من األناجٌل -نظرٌة أناجٌل و ٌبدو هذا من الصعب إلى حد ما فً. فً كل منهما

و فً هذه النظرٌة، نجد أنه من الصعب . الثالثة حصلت بموادها بشكل مستقل من مصدر مكتوب واحد

بطرٌقة مختلفة  و التً لم ٌستخدمها مرقس، هااشرح كٌؾ أن متى او لوقا تعاملوا مع المواد التً استخدم

أولبك الذٌن ٌعتقدون أن لوقا استخدم متى أو . ن بها مع مرقساعن التً عالجا بها النصوص التً ٌتشارك

هم أٌضا فً ورطة هنا،  (لالعتماد المتتالً على سبٌل المثال، نظرٌة أوؼسطٌنوس أو جرٌسباخ)العكس 

و على النقٌض . ألنه ٌجب أن ٌفسروا لماذا نقل إنجٌل واحد الكثٌر من المواد الموضوعه بالفعل فً اآلخر

من ذلك، تعالج نظرٌة الوثٌقتٌن هذه الظاهرة بسهولة أكثر، حٌث أن الفصول المشتركة بٌن متى ولوقا 



معظم خطابات  Qالوثٌقة حتوي ألنه من المفترض أن ت. Qوحدهما أتت من مصدر آخر ٌدعى الوثٌقة 

أي معلومات حول المكان الذي ا ُزعم أن متى و لوقا لم ٌكن لدٌهم ٌسوع بدالً من سرد قصصً لرواٌته، و

ٌمكنهم وضعها فٌه، لذا وضعوها لتتناسب بشكل مستقل فً الرواٌات الخاصة بهم، وبالتالً نتجت 

و حٌث أن . ومع ذلك، فإن مثل هذا االستنتاج لٌس من الضروري لشرح هذه المادة. االختالفات فً الترتٌب

ٌُسجل . ٌسوع كان معلماً متجوالً، فمن األرجح أن الكثٌر من خطبه قد قُدمت فً عدة مناسبات كال من و قد 

 . متى ولوقا أٌضاً تصرٌحات مماثلة فً أوقات مختلفة

و تعتبر . و بالتطرق للنظر فً مسألة الترتٌب داخل الفصول، هناك العدٌد من الحاالت الطفٌفة من االختالؾ

 11 منها تنطوي متى مقابل مرقس، 3:  تبدٌل 23[ 31]التبدٌالت أكثر أهمٌة، و على هذا وجد هوكٌنز 

لوقا مقابل   من مرقس و2 من متى ومرقس مقابل لوقا، 6متى مقابل لوقا، ال شًء من مرقس مقابل لوقا، 

ٌجد المزٌد من األمثلة حٌث  [32]مع ذلك، فإن ساندرز،  و. لوقا مقابل مرقس متى، و واحدة من متى و

و إذا ما كانت صحٌحة، فتعتبر هذه الحاالت األخٌرة مزعجة لنظرٌة . لوقا ضد مرقس ٌتوافق متى و

الثانٌة  و (أعاله)لهوكٌنز  التً واحدة منهاتعتبر  ،األربعة لساندرز" حاالت الواضحةال"و من بٌن  .الوثٌقتٌن

األخرتٌن و بالنسبة للحالتٌن . كالهما تنطوي على ترتٌب المواد داخل نفس الفصلو نفس القوة، تبدو ذات 

شرح هذه كأمثلة  على دعاة نظرٌة الوثٌقتٌن و. فإن لدٌهما بٌانات متطابقة تقرٌباً تقع داخل فصول مختلفة

و . Qالوثٌقة  لوقا أٌضاً  ، حٌث اتبع كال من متى وQ الوثٌقة مواد متماثلة فً األصل فً كل من مرقس ول

 . فً نظري التً تبدو ضعٌفة جداً  ساندرز ثالث حاالت إضافٌة، وأٌضاً ٌقدم 

لكن ٌالحظ ساندرز العدٌد من  و عموماً كانت حجة الترتٌب واحدة من أقوى الحجج لنظرٌة الوثٌقتٌن، و

ٌختلؾ مرقس  (2)المقاطع ُتوضع بشكل مختلؾ فً كل األناجٌل الثالثة؛  (1): الحاالت األخرى التً إما

فً  Qلوقا نفس المادة من  وضع متى و (3)أو . عن إنجٌل واحد حٌث ال ٌوجد لها مثٌل فً األنجٌل اآلخر

 لنظرٌة ٌنو إلى الحد الذي تعتبر فٌه هذه األمثلة صحٌحة، فٌتوجب على المؤٌد. نفس المكان عند مرقس

التحرك نحو وجهة نظر ) حتى تتشابه مع أنجٌل متى Qالوثٌقتٌن إما أن ٌقوموا بتوسٌع حجم الوثٌقة 

وبالتالً تخفٌؾ )بشكل مستقل  موادهمها متى لم ٌستخدما ، أو ٌعترفون أن لوقا و(أوؼسطٌنوس أو جرٌسباخ

 (. Qأي حاجة لوجود الوثٌقة 

ٌوجد ما ٌزٌد عن  [33]فوفقاً لهونور . دعونا ننظر فٌما ٌلً للدلٌل اللفظً المتصل بالمشكلة اإلزابٌة

تتداخل جمٌع األناجٌل  و. لوقا  فً كل من متى و20000إلى حد ما هو أقل من   كلمة فً مرقس و10000

و إذا ما نحدد االتفاق اللفظً على أنه استخدام نفس .  كلمة8000الثالثة فً فقرات تحتوي على حوالً 

 اتفاق 1800فً فقرة مشتركة، فمن ثم ٌوجد فً التقلٌد الثالثً أكثر من  المفردات بنفس الشكل النحوي



مرقس،   اتفاق لفظً بٌن متى و2000باإلضافة إلى ذلك، هناك ما ٌقرب من . لفظً بٌن كل األناجٌل الثالثة

و ٌحتوي الرسم البٌانً أدناه على . لوقا  بٌن مرقس و1000أكثر من  لوقا، و  بٌن متى و600و أكثر من 

: األرقام الدقٌقة

 

 التوافق اللفظي بين األناجيل اإلزائية

 عدد الكلمات الكلً ال توافق توافق كلً توافق ثنابً توافق ثالثً 
نسبة 

 التوافق

     لوقا مرقس متى  

 52.7 8336 3939 4397 637 1908 .. 1852 متى

 55.6 8630 3831 4799 1039 00 1908 1852 مرقس

 44.7 7884 4356 3528 00 1039 637 1852 لوقا

 

ٌُسمى التقلٌد الثالثً  المواد المتماثلة فً كل الثالثة أناجٌل )و على الرؼم من أننا نبحث فقط هنا عما 

بالتأكٌد هذا لٌس . ، فمن الواضح أن هناك هوٌة لفظٌة كبٌرة فً هذا الجزء من نصوص اإلنجٌل(اإلزابٌة

هً القٌام بإفتراض بعض الذلك، ٌجب على نظرٌات المصدر الشؾ و. مجرد ذاكرة عارضة لحفظ هذه المواد

، أو الحفظ (14:26انظر ٌوحنا )التطوٌرات، إما عن طرٌق الوحً المباشر والمساعدة اإللهٌة فً التذكر 

عملٌة فً  كبٌراً جداً  َتَفاُوتاً من ناحٌة أخرى، ٌعتبر هذا . (سواء عن ظهر قلب أو بسبب االستخدام المتكرر)

و ال ٌمكن استبعاد أي بدٌل . جوهرٌاً  النسخ، لذلك ٌجب أن تتضمن نظرٌات المصدر المكتوب، تحرٌراً 

و كانت كتابة  [34]بواسطة الدلٌل اللفظً؛ فالمجتمعات القدٌمة تعتمد على الذاكرة أكثر بكثٌر مما نفعل؛

 [.35]تحرٌر المصادر المكتوبة الموجودة ممارسة شابعة فً الثقافة الٌونانٌة الرومانٌة التوارٌخ لتلخٌص و

و  .من متى و لوقامما ٌوجد عند كل عند مرقس اتفاقات اكثر  و بالنظر فً التفاصٌل أعاله، نالحظ أنه ٌوجد

ٌخلص إلى أن كل التحلٌالت َتصب فً  و. ٌقوم هونور بتحلٌالت إحصابٌة لهذه الظاهرة و لترتٌب الحوادث

. اآلخر أو اآلخرٌن لوقا، على افتراض أن اثنٌن من األناجٌل ٌستخدما صالح مرقس كوسٌط بٌن متى و

: ٌعتبر مرقس وسٌطاً فً ثالثة مخططات



 

استعارة  بدابل، وهذا ٌتوقؾ على ما إذا كان هناك أٌضاً اثنٌن من اللهما  (3)و  (2)و هنا فإن المخططٌن 

نظرٌة  (1)و من بٌن هذه المخططات، ٌعتبر المخطط . الثالث فً كل مخطط مباشرة بٌن اإلنجٌل األول و

و ال ٌبدو أن شكل . لإلعتماد المتعاقب هو نظرٌة أوؼسطٌنوس (2) ، و(Qمع تجاهل الوثٌقة )الوثٌقتٌن 

 .مقلوباً على رأسه (1)مفضالً فً هذا التحلٌل، ما لم نجادل أنه مجرد المخطط  جرٌسباخ

 637و إذا قبلنا نصٌب مرقس فً نظرٌة الوثٌقتٌن على هذا األساس، فإنه مع ذلك، ستكون الكلمات الـ 

ٌُفترض أن متى و (وفقاً لهذا الرأي)امراً ٌحتاج للشرح، ألنه  المشتركة لفظٌاً بٌن متى و لوقا ضد مرقس  ال 

و حٌث أن عدد هذه االتفاقات بلػ ما هو أكثر من ثلث عدد االتفاقٌات . لوقا ٌعتمد أحدهما على اآلخر

لكن   وQ  الوثٌقةالثالثٌة، ٌبدو من الخطر تبرٌرها، سواء كان ذلك على أنها أماكن ٌتداخل فٌها مرقس مع

لوقا بتحسٌن أسلوب مرقس  ، أو كحاالت التً فٌها ٌقوم كل من متى وQ الوثٌقة كل من متى و لوقا ٌفضال

تعامل المزٌد من تو ال . مع متى (قل)بدمج لوقا  ، أو حٌث قامت صٌاؼة نصٌة الحقةبنفس الطرٌقة تماماً 

 .، مع هذه المشكلةQوجود الوثٌقة  مرقس وسبقٌة الدراسات اإلحصابٌة لهونور، والتً تحبذ أ

و لم . لقد استطلعنا اآلن المزٌد من المواد األساسٌة التً ٌمكن استخدامها كدلٌل داخلً للمشكلة اإلزابٌة

فكثٌراً ما تعتمد مثل . من تلك فً اآلخر" سبقأ"نناقش الحجج على أن نصوص معٌنة فً إنجٌل ما ُتعتبر 

مثل الزٌادة فً )" اإلنشاء"هذه الحجج على تفسٌرات قابلة للنقاش لتلك المقاطع، وتعتمد دابماً على تعرٌؾ 

أن هذه  [36]و لقد بٌن ساندرز . (احترام ٌسوع، العناصر المعجزٌة، أو فقدان التفاصٌل التصوٌرٌة تبجٌل و

. (المتأخرة)مع األناجٌل األبوكرٌفٌة  (المبكرة)التجارب ال ٌمكن االعتماد علٌها فً مقارنة األناجٌل القانونٌة 

سبقٌة كل أو كما ٌبدو فإن هذه االتجاهات التً ٌمكن الثقة بها فً هذه المقارنة،ال تقدم المزٌد من األدلة على 

 .من مرقس و متى



و قبل أن ننتقل إلى الدلٌل الخارجً، دعونا نستعرض وضع النظرٌات المختلفة فً ضوء الدلٌل الداخلً 

جرٌسباخ قادرة على شرح الترتٌب المتماثل فً األناجٌل  أور و-تعتبر نظرٌات إنجٌل. الذي تفحصناه

فً النظرٌة األولى، ٌتبع الجمٌع ترتٌب إنجٌل أصلً افتراضً . اإلزابٌة بشكل جٌد عن طرٌق االستعارة

 و على خالؾ هذا، ترى نظرٌة جرٌسباخ. بشكل وثٌق جداً، على الرؼم من أن ترتٌب مرقس هو األقرب

 و ٌبدو.  على األقلاما ٌتفق مع واحد منهم لوقا بالتبادل، و على هذا فهو دابماً  أن مرقس ٌتبع ترتٌب متى و

و ٌفضل لوقا . أساساً، ٌتبع مرقس متى مع بعض االختالؾ أحٌاناً : نموذج اؼسطٌنوس فً موضع حرج هنا

 ! مرقس ذاته لكنه ال ٌتبع دابماً  ترتٌب مرقس عن متى، و دابماً 

هى عدم وجود اتفاق بٌن متى  أوؼسطٌنوس أور، جرٌسباخ و-و تعتبر المشكلة األكثر خطورة آلراء إنجٌل

و هذا ٌجب أن ٌكون له بعض ". Qالمواد المأخوذة من الوثٌقة "لوقا فً ترتٌب ما ٌمكن أن نسمٌه  و

فلماذا ترك لوقا أو متى هذا الترتٌب بٌنما اتبعا . (أور أو متى-سواء أنجٌل)الترتٌب فً اإلنجٌل األصلً 

بدو هذه المشكلة مستعصٌة تقرٌباً فً الوقت ت خالؾ ذلك؟ ابشكل جٌد الترتٌب األصلً الخاص بهم

 .و بالتأكٌد، ٌقع عبء اإلثبات على أنصار هذه اآلراء للوصول لتفسٌر معقول. الحاضر

أبداً ضد مرقس فً ترتٌب ا و ٌتواجد فً نظرٌة الوثٌقتٌن تفسٌر طبٌعً لحقٌقة أن لوقا ومتى لم ٌتفق

كما ٌوضح هذا، بشكل طبٌعً،الترتٌب المتباٌن فً مواد الوثٌقة . فقد اتبعوا ترتٌبه بشكل وثٌق جداً : الفصول

Q ن عن ا ٌختلؾانذلال)، على الرؼم من أن هذا ٌلقً بظالله على الموثوقٌة التارٌخٌة ألنجٌل متى و لوقا

و . و هذا ٌجب أن ٌؤدي لوقفة إنجٌلٌة حول التمسك بها بإخالص (طرٌق إدراج أقوال فً سٌاقات مختلفة

 .كذلك فإن الدراسة اإلحصابٌة ألوجه التشابه اللفظً تفضل إلى حد ما هذا الرأي

 حالة من الهوٌة 637فهل ٌمكننا حقاً التخلص من . و تتضمن المشاكل الربٌسٌة لنظرٌة الوثٌقتٌن، التفاصٌل

، أو القٌام بالتحسٌنات فً Qمن خالل التوسع فً الوثٌقة  (حٌث ٌتوافق متى و لوقا ضد مرقس)اللفظٌة 

تبدأ فً التقاط عناصر  ، فإنهاQ األسلوب، أو ادعاء التجمٌع الالحق للنص؟ إذا كنا نقوم بالتوسع فً الوثٌقة

سردٌة أكثر، و التً من شأنها أن تقوض التفسٌر المعتاد لماذا تقع النصوص بشكل مختلؾ عند متى و لوقا 

، ألن اً فإذا سمحنا بالكثٌر من التؽٌٌر فً النص، فستذهب الحجج اإلحصابٌة لهونور هباء. فً المقام األول

 فهل اذن، كل هذه تعتبر تحسٌنات أسلوبٌة؟ . العدٌد من القٌم التً كان ٌبنً علٌها استنتاجاته ال تختلؾ كثٌراً 

و هى تقدم القلٌل من التنبؤات، لذا و بسهولة .  أٌضاً ؼامضة جداً هاالنظرٌة الشفاهٌة مرنة جداً، ولكن

لوجود الكثٌر من التداخل فً محتوى األناجٌل  ما لم ٌتم تطوٌرها، فإنها ال تقدم تفسٌراً . تعرضت لهجوم أقل

هٌة الكن االتفاقات الشؾ ي جٌداً بما فٌه الكفاٌة، واهو تتناسب الفروق اللفظٌة مع النقل الشؾ. اإلزابٌة

و إن . الالفتة للنظر فً المحتوى مطلوبة، على وجه جوهري، لكٌان محفوظ من النصوص والتشابهات



 ٌمكن تفسٌره بطرق Qاالختالفات الالفتة فً المحتوى التفصٌلً وعدم وجود ترتٌب فً نصوص الوثٌقة 

 .لموثوقٌة التارٌخٌة للمادةؼٌر المتناسبة مع ا أو المتناسبةهٌة، سواء امختلفة بواسطة النظرٌات الشؾ

باختصار، و على أساس الدلٌل الداخلً وحده، تبدو نظرٌة الوثٌقتٌن مفضلة بشكل كبٌر بٌن نظرٌات 

و ال ٌمكن الحكم ضد نظرٌات المصدر الشفاهً بدون مواصفات أخرى . المصادر المكتوبة األبسط

. لتفاصٌلها

 

 الدليل الخارجي

، على الرؼم الذي سنتناولهالموضوع األول . دعونا اآلن ننتقل إلى الدلٌل الخارجً المتعلق بالمشكلة اإلزابٌة

لنترك )تعتبر نصوص األناجٌل  . السؤال، أال و موضوع تألٌؾ االنجٌل ناتجاً عن بالضرورةمن أنه لٌس 

إال . أو شًء من هذا القبٌل" أنا، متى، كتبت هذا،"مجهولة، فلٌس أي منهم ٌقول  (اسمابها فً الوقت الحالً

لوقا، عَتبر فًُ. س، المستلم وربما راعً هذا اإلنجٌلووفٌلاأن مقدمة لوقا تشٌر إلى أن صاحبه كان معروفاً لث

ٌسند  باإلجماعوهذا أمر مهم فً ضوء حقٌقة ان التقلٌد المسٌحً المبكر . على األقل، ؼٌر مجهوالً فً البداٌة

كلها تقدم   فٌها اسماء األناجٌل أٌضاً، و،أن أقدم المخطوطات الباقٌة لوقا، و مرقس و هذه األناجٌل لمتى و

كان هذا معروفاً فً  ٌُفسر هذا بأكثر سهولة إذا كان فً الواقع هؤالء هم المؤلفٌن و و. هؤالء الُكّتاب فقط

خالؾ ذلك، ال بد من تفسٌر كل من الفقدان الكامل للمعلومات الصحٌحة و االستبدال الكامل . الكنٌسة األولى

بارزاً فً التارٌخ  لٌس أي منها على خالؾ ذلك و باألخص، بمجموعة أخرى من األسماء الزابفة،

 .الرسولً

على سبٌل المثال، كما ٌفعل بعض )التألٌؾ التقلٌدي  فإذا كان علٌنا قبول كل من نظرٌة الوثٌقتٌن و

شاهد عٌان، نسخ جزء كبٌر من عمله  ، فإننا نواجه الحالة الشاذة أن متى، رسول و(اإلنجٌلٌٌن والكاثولٌك

و ال ٌعتبر هذا مستحٌالً، . لدٌه القلٌل من المعرفة المباشرة بخدمة ٌسوع من مرقس، الذي كان مجرد مساعد

 .ولكنه ٌتطلب بالتأكٌد نوعاً ما من التفسٌر الخاص

. بالتأكٌد، ٌفضل التقلٌد كتابة متى قبل مرقس. و لننظر بعد ذلك فً الترتٌب الذي تم به كتابة األناجٌل

، فً عدد قلٌل من القصاصات المعروفة و التً (130سنة )صحٌح، أقرب شهادة لنا، هى التً لبابٌاس 

اللوجٌا "و مع ذلك فإن تصرٌحه حول . نجت من كتاباته، ال ٌقدم أي بٌانات واضحة حول ترتٌب الكتابة

 المنسوبة لمتى هو كالتالً" (األقوال)

على قدر استطاعته  فً اللهجة العبرٌة، ولكن كل واحد فسرها (األقوال/اللوجٌا)ثم كتب متى الوحى 

[37 ] 



إذا كان بابٌاس ٌشٌر إلى إنجٌل . من الوقت لم ٌوجد شًء آخر متاحما بدالًمن ذلك، هى توحً بأن لفترة -- 

 .متى، و على األقل ٌلمح أنه تم كتابته أوالً 

، الذي درس مع بولٌكاربوس، تلمٌذ ٌوحنا الرسول، كان واضحاً تماماً فً القول (170سنة )أما إٌرٌناؤس 

 : بأن مرقس كتب بعد متى

بولس ٌعظان   كان بطرس وبٌنماالخاصة،  و اآلن نشر متى كتاب اإلنجٌل بٌن الٌهود فً لهجتهم

كتب مرقس أٌضاً، تلمٌذ  (رحٌلهما )إنتقالهماو بعد .  بتأسٌس الكنٌسةنباإلنجٌل فً روما و ٌقوما

 [ 38]. ومترجم بطرس، األمور التً بشر بها بطرس

األناجٌل التً تحتوي على "أن " تقلٌد الكهنة المبكر"السكندري، المعاصر إلٌرٌناؤس،  و ٌكرر كلٌمنضس

لم ٌعتمد ال إٌرٌناوس و ال كلٌمنضس كما ٌبدوعلى  [39". ]كانت مكتوبة أوالً  [لوقا متى و]سالسل النسب 

و . بابٌاس، ما لم نكن قد قررنا بالفعل أن بابٌاس ٌجب أن ٌكون المصدر الوحٌد لجمٌع تقالٌد متى و مرقس

متى أوالً، رؼم  ،تضع أٌضاً [42]جٌروم  و [41]ٌوسابٌوس،  [40]هناك شهادة الحقة على ٌد أورٌجانوس 

 .أن هؤالء كتبوا بعد فترة طوٌلة من األحداث وربما اعتمدوا على كتبة مبكرٌن

فكلٌمنضس ٌضع بصراحة مرقس . لوقا هناك خالؾ فً التقلٌد المبكر على الترتٌب النسبً لمرقس و

و . المصادر السابقة لٌست حاسمة  [40]. لوقا الثالث ولكن أورٌجانوس ٌضع مرقس الثانً و [39]الثالث، 

و ٌسرد إٌرٌناؤس األناجٌل بالترتٌب متى، مرقس، لوقا، ٌوحنا، و لكن . ال تذكر قصاصات بابٌاس لوقا

 : بالنسبة للوقا وحده ٌؽفل االتصال الزمنً

بعد رحٌلهم، .... بولس كانا ٌعظان باإلنجٌل فً روما بٌنما بطرس و... و اآلن تم نشر متى

لوقا أٌضاً، رفٌق بولس، وضع فً كتاب اإلنجٌل . األشٌاء التً بشر بها بطرس... ورث... مرقس

 [ 38].. و بعد ذلك ٌوحنا. الذي بشر به بولس

. آباء الكنٌسة و ٌمكن استخالص بعض المعلومات ذات الصلة ؼٌر المباشرة بهذا السؤال من العهد الجدٌد و

لٌس بعد  بولس لتعنً بعد رحٌلهم من روما و بطرس و خروجفبالنظر لكالم إٌرٌناؤس أن مرقس كتب بعد 

تمت مع كلٌمنضس، حٌث  ، فبالتالً تتفق شهادة إٌرٌناؤس(الكلمة ٌمكن ترجمتها بأي من المعنٌٌن) وفاتهم

و هذا سوؾ ٌجعل تارٌخ مرقس فً  [39]. له رد فعل على إنجٌل مرقس بعد كتابتهكان أن بطرس رؤٌة 

ولكن قبل أن ٌتم استشهاد بطرس  (63سنة )منتصؾ الستٌنات من القرن األول، بعد رحٌل بولس من روما 

، (1: 1 مع أع 3: 1قارن لوقا )ومع ذلك، فإن لوقا قد ُكتب قبل األعمال . (67سنة )بولس على ٌد نٌرون  و

سنة  )و تارٌخ األعمال بشكل أكثر طبٌعٌة هو قبل وفاة بولس أو اندالع االضطهاد الرومانً ضد المسٌحٌة 

وهكذا ٌبدو أن لوقا ٌسبق مرقس، بدأ ٌكتب فً موعد أقصاه مطلع الستٌنات حٌن كان بولس فً روما، . (64



-58سنة )أو على األرجح خالل العامٌن حٌث كان لوقا فً فلسطٌن بٌنما كان بولس فً السجن فً قٌصرٌة 

60 .) 

 لوقا أو متى، لوقا و مرقس و إما الترتٌب متى و و هكذا تقدم األدلة التقلٌدٌة ترتٌب لكتابة األناجٌل اإلزابٌة،

و . جرٌسباخ، على التوالً، ولكن ال ٌناسب نظرٌة الوثٌقتٌن و هذا ٌناسب نماذج أوؼسطٌنوس و. مرقس

 تجدر اإلشارة إلى أن شهادة إٌرٌناؤس عن تارٌخ متى تسبب مشكلة، ألنه ٌضعه فً أوابل الستٌنات أٌضاً،

و هذا ٌؤدي إلى حشد كتابة كل ". بٌنما كان بطرس وبولس ٌعظان باإلنجٌل فً روما و ٌؤسسا الكنٌسة"

التً تبدو متعارضة مع تصوٌر بابٌاس لفترة زمنٌة كان فٌها  الثالثة أناجٌل اإلزابٌة فً بضع سنوات فقط، و

 .متاحفقط هو المتى إنجٌل 

السعً  و ٌتوجب على أنصار نظرٌة الوثٌقتٌن الذٌن ال ٌرفضوا شهادة بابٌاس تماماً فً كثٌر من األحٌان،

، بل "اللوجٌا"لحل هذه المشاكل عن طرٌق افتراض أن بابٌاس ال ٌشٌر إلى إنجٌل متى الكنسً بمصطلح 

، مرقس، Q، مرقس، متى، لوقا أو ربما Qهذا ٌجعل الترتٌب التالً  و. Q[ 43]باألحرى ٌشٌر إلى الوثٌقة 

ألنها  رفض هذه، و ٌتوجب إذن،. كلٌمنضس لكن على حساب رفض شهادة كل من إٌرٌناؤس و لوقا، متى و

و ٌعتبر هذا موقؾ ؼٌر مستقر نوعا ما، . و تؤدي إلى سوء فهمه (2)تعتمد فقط على بابٌاس وحده، و  (1)

 الن إٌرٌناؤس أكثر احتماالً أن ٌكون قد حصل على معلوماته من بولٌكاربوس أكثر من بابٌاس، و

وباإلضافة إلى ذلك، فإن اإلدعاء . [39]كلٌمنضس ٌدعً أنه ٌعتمد على أب أو أكثر من األباء االولٌٌن 

أفضل من مصدر سرد مثل متى،  Qلبابٌاس ٌناسب مصدر أقوال مثل الـ " اللوجٌا"الشابع أن مصطلح 

لكنه ٌشمل فٌها أعمال ٌسوع  هً ما شرحه بابٌاس نفسه، و "اللوجٌا" :ٌتجاهل استخدام بابٌاس الخاص [44]

األمور "الذي قال أنها شملت  على إنجٌل مرقس، و" اللوجٌا"قد طبق أٌضاً مصطلح  و [45].كذلك كلماته و

 [ 46]". سواء التً قالها أو فعلها الرب

اللؽة التً كتب : فً التقلٌد الخاص باألناجٌل اإلزابٌةذات أهمٌة و ٌنبؽً علٌنا أن نتفحص نقطتٌن أخرتٌن 

فٌه إٌرٌناوس، أعاله، بما  توضح االستشهادات من بابٌاس و. بها متى أصالً، و الربط بٌن مرقس و بطرس

فالفهم الطبٌعً للكلمات المستخدمة هو أن متى كتب . هً مٌزة أساسٌة فً التقلٌد الكفاٌة الفكرة السابقة، و

و ٌبدو أن االقتراح هذا الذي ٌشٌر إلى لهجة سامٌة من الٌونانٌة لٌس من . إنجٌله إما بالعبرٌة أو اآلرامٌة

و . أنه قد أُسًء فهمه (مرة أخرى) إنها تفترض أن بابٌاس هو المصدر الوحٌد لهذه المعلومات و: المرجح

و من ".  على قدر استطاعته كل واحد ٌفسرها" بالتأكٌد، ال ٌتناسب هذا بشكل جٌد مع مالحظة بابٌاس أن

، أي نوع من أسلوب "ترجمة ٌونانٌة"ناحٌة أخرى، ال ٌعتبر النص الٌونانً الموجود لمتى عموماًعلى أنه 



الربط بٌن إنجٌل . [47]الترجمة التً تمٌز كثٌر من الترجمة السبعٌنٌة للعهد القدٌم العبري إلى الٌونانٌة 

 : مرقس وبطرس موجود عند بابٌاس

لكن  و حٌث أن مرقس، فً الواقع، كان مترجم لبطرس، كتب بدقة، و: و إعتاد هذا الشٌخ أن ٌقول

ال تبعه،  ألنه ال سمع الرب و. لٌس بترتٌب، االمور سواء التً قالها أو فعلها الرب بقدر ما تذكر

لكن لٌس كما لو أنه   والحاجةبحسب  خطاباتهناسب ولكن بعد ذلك، كما قلت، تبع بطرس، الذي 

بالتالً، كتب مرقس، بعض األشٌاء كما تذكر، و لم ٌخطا فً . ٌقدم سرد عن الوحً الخاص بالرب

ألنه كان حذراً من شًء واحد هو عدم حذؾ أي شًء من األشٌاء التً قد سمعها و أن ال . شًء

 [ 46]. ٌقوم بتلفٌق أي شًء فٌها

تماماً فً هذا، على الرؼم من بعض الؽموض فٌما ٌتعلق واضح و كون أن إنجٌل مرقس هو عظات بطرس 

، فً اشارة الى المواد التً ال توجد إال فً (150سنة )و ٌبدو أن ٌوستٌنوس الشهٌد . بالمسابل األخرى

ٌربط إٌرٌناؤس . على الرؼم أنه ربما كان ٌقصد مذكرات المسٌح [48]بطرس " مذكرات"مرقس، ٌسمٌها 

 : ٌنبؽً أٌضا أن نذكر شهادة كلٌمنضس و. بالتأكٌد إنجٌل مرقس ببطرس، كما ذكر أعاله

فً روما  ُمَجاَهَرةً عندما كان بطرس ٌبشر بالكلمة : و توجد حادثة خاصة باإلنجٌل وفقاً لمرقس... 

وأعلن اإلنجٌل بالروح، طلب الذٌن كانوا حاضرٌن من مرقس، حٌث انه كان قد تبعه لفترة طوٌلة و 

هذا، أعطى اإلنجٌل  وعندما فعل. ٌتذكر األشٌاء التً كانت تحدث، أن ٌكتب األشٌاء التً قٌلت

 [39]. ال ٌشجعه و عندما علم بطرس الحقاً، قال انه ال ٌعرقله و. ألولبك الذٌن قد طلبوا منه هذا

ٌشٌر تقلٌد قوي أن جمٌع األناجٌل الثالثة . دعونا نلخص األدلة الخارجٌة المتعلقة بمشكلة األناجٌل اإلزابٌة

كانت مكتوبة فً موعد ال ٌتجاوز الستٌنات؛ و أن متى ُكتب أوالً، على ما ٌبدو فً اآلرامٌة أو العبرٌة؛ و 

 .أن مرقس ٌحافظ على شهادة بطرس ان مرقس أو لوقا تمت كتابته فً الترتٌب الثانً؛ و

ٌُتخذ اإلنجٌل األصلً على أنه الشكل السامً من إنجٌل -و هذا الدلٌل ؼٌر مؤٌد لنظرٌة إنجٌل أور ما لم 

و ال ٌتناسب الترتٌب . و ٌقدم الدلٌل ترتٌب مختلؾ للؽاٌة لكتابة األناجٌل عما تقدمه نظرٌة الوثٌقتٌن. متى

لكن التقلٌد ال ٌؤٌد استخدام مرقس  الوارد فً التقلٌد مع اي من نموذج أوؼسطٌنوس أو نموذج جرٌسباخ، و

.  ألي من متى و لوقا كما تفعل هذه النظرٌات

 

 بعض االقتراحات للتوليف

فالدلٌل الداخلً ٌفضل عموماً نظرٌة الوثٌقتٌن  . و هكذا، فإن البٌانات الخاصة بالمشكلة اإلزابٌة تمثل لؽزاً 

كٌؾ ٌمكن التوصل لحل لهذا؟ فقد كان . و الدلٌل الخارجً ٌفضل أسبقٌة متى. أو على األقل أسبقٌة مرقس



رفض الدلٌل الخارجً ممارسة شابعة فً هذا القرن، حٌث أنه لم ٌعد فً االستطاعة استجواب آباء الكنٌسة، 

و بالطبع، هذا صحٌح، ولكن ٌنبؽً أن ٌكون األمر . بٌنما ال ٌزال لدٌنا مدخل إلى مجمل الدلٌل الداخلً

بمالحظة أن تفسٌر األدلة الداخلٌة ٌمكن أن ٌكون ذاتٌاً إلى حد ما، و أنها ال تناسب بدقة أي من  متوازناً 

 . البسٌطة على أي حال النظرٌات الوثابقٌة

البٌانات الداخلٌة، سنحاول  (تقرٌباً )بناء أبسط نموذج ٌناسب  لنفترض، أنه بدالً من تجاهل األدلة الخارجٌة و

و تعتبر المشكلة األكبر لدٌنا هى مسألة . الخارجٌة على حد سواء و بشكل عادل استخدام البٌانات الداخلٌة و

إال أننا الحظنا هنا أن األدلة الداخلٌة والخارجٌة ال تبحث بالضرورة فً . األسبقٌة النسبٌة لمتى و مرقس

قبل متى؛ و األدلة الخارجٌة، تشٌر أن  (عموماً )فاألدلة الداخلٌة تشٌر إلى أن محتوى مرقس . نفس الشًء

 .كتابة متى قبل مرقس

على الرؼم من دون أي إٌحاءات )و ٌشٌر العهد الجدٌد . بطرسات ٌخبرنا التقلٌد أن مرقس ٌحافظ على عظ

بتفوق بطرس بٌن الرسل، وخاصة فً نشاطه كناطق باسمهم خالل تلك السنوات األولى التً ظل  (بابوٌة

قاموا بإختٌار مجموعة من المواد من حٌاة المسٌح فً إتفاق فإذا افترضنا أن الرسل . فٌها جمٌع الرسل معاً 

لتشكٌل اإلنجٌل األساسً الخاص بهم، فمن ثم ٌكون الجزء المشترك فً األناجٌل اإلزابٌة ٌمكن اعتباره على 

ربما ٌفتقر أنه هً ٌشبه كثٌراً مرقس، على الرؼم اسٌكون هذا إنجٌل شؾ و. أنه الشهادة الرسولٌة القٌاسٌة

 .مرقس-نوعاً مما ٌمكن أن ندعوه ما قبل- لبعض السمات الممٌزة لشخصٌة بطرس المتحمسة 

أنه  فً تكوٌن إنجٌل مكتوب، على الرؼم من أنه قد ٌبدو هًاو بالطبٌعً، استخدم متى هذا اإلنجٌل الشؾ

استخدم لوقا، أٌضاً، الشهادة . كذلك معلومات عن والدته استكمله ببعض من تعالٌم مفصلة لٌسوع و

، ربما عن طرٌق إجراء (3: 1لوقا )، لكنه أجرى بحث مستقل الستكمال ذلك (2: 1لذا قال، لوقا )الرسولٌة 

متى ولكن لٌس مع  فالكثٌر من التشابه اللفظً المشترك بٌن لوقا و. مقابالت مع العدٌد من شهود العٌان

مرقس، سٌكون بحسب هذا الرأي، راجعاً إلى التكرار فً خدمة ٌسوع التعلٌمٌة المتجولة بدالً من التخمٌن 

و من ثم ٌمكن النظر إلى القصر النسبً لمرقس مقارنة .  إلى سٌاقات السردQفً إسناد أقوال من الوثٌقة 

الممٌزة للشهادة الرسولٌة إلى حد  و كانت إضافاته. بمتى و لوقا كانعكاس لمنحى شخصٌة بطرس العملٌة

 .تعبٌر بدالً من إضافة حوادث أو أحادٌث أخرى كبٌر مسألة

أحٌاناً، سٌبدو أكثر أسبقٌة، ألنه ال ٌعتمد على  (حتى لوقا و)ٌفسر هذا الرأي بطبٌعة الحال كٌؾ أن متى 

ضد مرقس فً الصٌاؼة أو الترتٌب، على الرؼم من  كٌؾ ٌجوز فً مناسبة أنهما ٌتوافقاو . مرقس المكتوب

ي اهوٌمكن تفسٌر أسلوب مرقس األكثر خشونة بأنه نسخة من العرض الشؾ. أنه ٌبدو عموماً أنهما ٌتبعانه

ي لمتحدث ذي خبرة مع خٌال اهفأسلوبه ٌعتبر أكثر دراماتٌكٌة، مثل العرض الشؾ. بدال من كونه عمل أدبً



أما التنظٌم الشعري السامً البدٌع الذي نجده بانتظام فً إنجٌل متى هو من إبداع ٌسوع و لٌس من . خصب

 . أي عبقري ؼٌر معروؾ فً الكنٌسة األولى

. التقلٌد الخاص بالنسخة السامٌة من أنجٌل متى األولى هى. و تبزغ مشكلتان إلى الذهن مع هذا االقتراح

فهل ٌمكن لألناجٌل اإلزابٌة أن تكون أقرب لفظٌاً بعضها لبعض إذا لم ٌكن متى أصال باللؽة الٌونانٌة؟ و هل 

ٌمكن أن ٌكون أنجٌل متى الذي لدٌنا اآلن عبارة عن الترجمة من نسخة أصلٌة سامٌة؟ و إذا كان هناك مثل 

هذا األصل السامً، فلماذا اختفى؟ سننظر لهذه األسبلة بترتٌب عكسً، من المرجح أن تختفً أي وثٌقة إذا 

فلم تعد اآلرامٌة . لٌس هناك أحد ٌعرؾ لؽتها و ٌهتم بأمر نسخها لم ٌتم الحفاظ علٌها إال من خالل النسخ و

و اختفى الكتاب المقدس العبري من الدوابر المسٌحٌة . األصلٌة لكتاب ٌوسٌفوس الحرب الٌهودٌة موجودة

والكتاب المقدس الٌونانً من أوروبا الؽربٌة، إال أنه تعافى فً العصر الحدٌث بسبب وجود مجموعات 

و ٌمكن اعتبار أن إنجٌل متى الذي لدٌنا اآلن بسهولة هو ترجمة إذا ما كانت تقنٌة . أخرى واصلت نسخه

أو الترجمات الٌونانٌة العهد القدٌم  (بواسطة مؤلفه الخاص)حدث فً ٌوسٌفوس  الترجمة تستخدم أكثر مثلما

أخٌراً، إذا  و. لسٌماخوس و ثٌؤدوسٌون أكثر من كونها الطرٌقة الحرفٌة الشابعة فً الترجمة السبعٌنٌة

، اذن (كانت الكنٌسة ثنابٌة اللؽة منذ البداٌة)ُوجدت الشهادة الرسولٌة فً كل من الٌونانٌة و الشفاهٌة السامٌة 

 .قد استخدم الشكل الٌونانً من التقلٌد عند إعداد النسخة الٌونانٌة من متى للنشر (أو مترجمه)ٌكون متى 

، فً حٌن كان بطرس (فً الستٌنات)المشكلة الثانٌة هً شهادة إٌرٌناؤس لتارٌخ إنجٌل متى، أنه تم نشره 

( 1)و هنا، أقترح أن إٌرٌناؤس ربما خلط بٌن اثنٌن من التقالٌد، وضع .   وبولس ٌعظان باإلنجٌل فً روما

النسخة السامٌة من متى لها تارٌخ أن أود أن أقترح . تارٌخ نشره بالٌونانٌة (2)الشكل السامً األصلً مع 

سابق بكثٌر، فً األربعٌنات أو الخمسٌنات، ٌلٌها لوقا فً أواخر الخمسٌنات أو أوابل الستٌنات، ثم نسخة 

 . أخٌراًمرقس فً منتصؾ الستٌنات متى الٌونانٌة، و

 من التوازن المعقول بٌن اً نوع- بما فً ذلك التألٌؾ، والتوارٌخ، والعالقات األدبٌة - ٌبدو لً هذا االقتراح 

كما أنه ٌتسق مع صورة العهد الجدٌد الخاصة لتارٌخ وطبٌعة الفترة . كال من األدلة الداخلٌة والخارجٌة

. الخاصة بعصمة الكتاب المقدس مع العقٌدة الكتابٌة الرسولٌة و
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