ﭼــﺮا ﺷﺠــﺮه ﻧــﺎﻣﻪ ﻋﯿﺴــ ﻣﺴــﯿﺢ در ﻣﺘــ و ﻟﻮﻗــﺎ
اﯾﻨﻘﺪر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟

ﭼﺮا ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﺘ و ﻟﻮﻗﺎ اﯾﻨﻘﺪر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟

ﺟﻮاب :در دو ﺟﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ی ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﺘ ﻓﺼﻞ ۱
و ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲۳ﺗﺎ  ۲۸٫ﻣﺘ ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ره ﯾﺎﺑ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻟﻮﻗﺎ ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ را از ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎ آدم ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﯾ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘ و ﻟﻮﻗﺎ دو ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت را دﻧﺒﺎل ﻣ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﺘ ﭘﺪر ﯾﻮﺳﻒ را ﯾﻌﻘﻮب ﻣﻌﺮﻓ ﻣﮐﻨﺪ )ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  (۱۶در
ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻟﻮﻗﺎ ﭘﺪر ﯾﻮﺳﻒ را ﻫﺎﻟ ﻣداﻧﺪ) ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  .(۲۳ﻣﺘ ،ﻧﺴﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺴﺮ داوود دﻧﺒﺎل ﻣﮐﻨﺪ )ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ،(۶در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻟﻮﻗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﺗﺎن ﭘﺴﺮ
داوود )ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  .( ۳۱در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻦ داوود و ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک

ﺑﯿﻦ دو ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻟﺘﺋﯿﻞ و زروﺑﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ۱۲؛ ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ .(۲۷
ﺑﺮﺧ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را ﻣﺪرﮐ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣ داﻧﻨﺪ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ

ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘ و ﻟﻮﻗﺎ دو ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ را از ﯾ ﻧﺴﻞ
رواﯾـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ .ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣـ ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ از داوود ﺗـﺎ ﻋﯿﺴـ ﻣﺴـﯿﺢ دو ﺷﺠـﺮه ﻧـﺎﻣﻪ ،ﮐـﺎﻣﻼ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﻟﺘﺋﯿﻞ و زروﺑﺎﺑﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺷﺎره ﺑﻪ دو ﻓﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻫﺎی ﯾﺴﺎن اﺳﺖ .ﻣﺘ ﭘﺪر ﺳﺎﻟﺘﺋﯿﻞ را ﯾﻨﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻟﻮﻗﺎ ﭘﺪر ﺳﺎﻟﺘﺋﯿﻞ
را ﻧﯿﺮی ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﻟﺘﺋﯿﻞ ،ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﮐﻪ ﻧﺎم اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﺮوﻓ زروﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻨﺎﻣﺪ  ) .ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ﻋﺰرا و ﻧﺤﻤﯿﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﯾ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرخ اﻧﺠﯿﻠ اوﺳﺒﯿﻮس ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘ ،ﻧﺴﻞ اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ ) ژﻧﺘﯿ (ﻣﺴﯿﺢ را دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﺮده در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻟﻮﻗﺎ واﻗﻌﻪ ی ” ازدواج ﻣﺮد ی ﺑﺎ

ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮادر ﻣﺘﻮﻓ ﺧﻮد” را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﭘﺴﺮی ﻣ
داﺷﺖ ﻓﻮت ﻣ ﮐﺮد ،رﺳﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺘﻮﻓ ﺑﺎ ﺑﯿﻮه او ازدواج ﻣ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺴﺮی
ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺮد ﻣﺘﻮﻓ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری اوﺳﺒﯿﻮس  ،ﻣﻠ ) ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ
 (۲۴و ﻣﺘـﺎن ) ﻣﺘـ ﻓﺼـﻞ  ۱آﯾـﻪ  (۱۵ﻫﻤﺴـﺮان ﯾـ زن ) ﺑـﻪ رواﯾﺘـ ،اﺳـﺘﺎ( در زﻣـﺎن ﻫـﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺎﻟ) ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  (۲۳و ﯾﻌﻘﻮب ) ﻣﺘ
ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  (۱۵ﺑﺮادر ﻧﺎﺗﻨ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺎﻟ ﺳﭙﺲ ﺑﺪون ﭘﺴﺮ ﻣ ﻣﯿﺮد و ﻧﺎ ﺑﺮادری او ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ
ﺑﯿﻮه ی او ازدواج ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣ آورﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﯾﻮﺳﻒ را از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ
ﭘﺴﺮ ﻫﺎﻟ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ ﭘﺴﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﻣ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺘ و ﻟﻮﻗﺎ ﻫﺮ دو ﯾ ﺷﺠﺮه
ﻧﺎﻣﻪ ) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ( را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد ه اﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻟﻮﻗﺎ ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ی ﻗﺎﻧﻮﻧ و ﻣﺘ
ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ی ﻃﺒﯿﻌ) ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ (را ﺑﺮرﺳ ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻔﺮان ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﻗﺎ ﺷﺠﺮه
ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺮﯾﻢ و ﻣﺘ ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ی ﯾﻮﺳﻒ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺘ ﻧﺴﻞ ﯾﻮﺳﻒ ) ﭘﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ( را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺴﺮ داوود دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻟﻮﻗﺎ ﻧﺴﻞ ﻣﺮﯾﻢ را )
ﻧﺴﺐ ﺧﻮﻧ ﻣﺴﯿﺢ( را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎ ﺗﺎن ﭘﺴﺮ داوود دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻟﻐﺖ
ﯾﻮﻧﺎﻧ ﺑﺮای “داﻣﺎد” وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ دﺧﺘﺮ ﻫﺎﻟ ، ﯾﻮﺳﻒ ” ﻓﺮزﻧﺪ
ﻫـﺎﻟ ” ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻋﯿﺴـ ﭼـﻪ از ﻧﺴـﻞ ﻣﺮﯾـﻢ و ﭼـﻪ از ﻧﺴـﻞ ﯾﻮﺳـﻒ ،ﻓﺮزﻧـﺪ داوود و
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺖ .دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎدر ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ،
وﻟ ﺗﻮﻟﺪ از ﺑﺎﮐﺮه ﻫﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻟﻮﻗﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ
ﺑﻮد ” ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻮر ﻣﺮدم ” )ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ .(۲۳
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