
استعادة النص األصيل لإلنجيل
يف ضوء قواعد النقد األدنى
إشكاليات التاريخ واملنهج

د. سامي عامري



 مركز الفكر الغربي للنشر والتوزيع، ١٤38 هـ

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش

عامري، سامي بشري محودة

استعادة النص األصيل لإلنجيل يف ضوء قواعد النقد األدنى 
إشكاليات التاريخ واملنهج./ سامي بشري محودة عامري - 

الرياض، 1438هـ

3٦٠ ص 14 × ٢1 سم

ردمك: 1 - 3 - 9٠778 - ٦٠3 - 978

1 - اإلسالم والنرصانية    ٢ - اإلسالم - دفع مطاعن

3 - اإلنجيل - نقد            أ. العنوان

رقم اإليداع: ٢٦٠8/1438
ردمك: 1 - 3 - 9٠778 - ٦٠3 - 978

مجيع احلقوق حمفوظة
الطبعة األوىل 1438هـ - ٢٠17م

ح 

1438/٢٦٠8ديوي ٢14٫٢7

تصميم الغالف: كريم بن منصور

اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالرضورة عن وجهة 
نظر مركز الفكر الغريب، وإنام عن وجهة نظر املؤلف.







5

اإلهداء

إىل املهتدين إىل اإلسالم - طريق الُسعاة إىل النجاة - يف مرص 
ولبنان وفلسطني واألردن وسوريا والعراق.. ثبتكم اهلل! 
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مقدمة األستاذ فيصل عازر

رئيس مبادرة البحث العلمي لمقارنة األديان

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل.. 

أما بعد، فقد حّرك هذا اإلصدار اجلديد )ملبادرة البحث العلمي 
ملقارنة األديان( يف ذاكريت صوًرا حّية منقوشة يف صدري من مدارج 

رحلة بحثي عن احلقيقة التي انتهت بنطقي شهادة التوحيد.

كان  حيث  فيها  ونشأت  السعودية  العربية  اململكة  يف  ُولدت 
توحيد  من  اإلسالمي  الدين  مدارسها  يف  درست  يعمل.  والدي 
أّن  املدرسة  رفقاء  أقران. وعندما علم  وجتويد وفقه، وتفوقت عىل 
فهمت  فقد  اللقب؛  يؤذن  مل  بالكافر.  ينعتني  بعضهم  صار  نرصان 

عندها أنه جمّرد وصف يل أّن لست مسلًم.

بعد عوديت إىل بلدي األردن والتحاقي بمدرسة نرصانية، درست 
من  أهيل  أن  رغم  الكاثوليكية  الطائفة  مذهب  عىل  الكنيسة  عقيدة 
الطائفة اإلنجيلية األسقفية، وهناك أيًضا ُعرّيت أن كافر ألن لست 
يف  كثرية  تساؤالت  عندها  وثارت  الكاثوليك!  الروم  عقيدة  عىل 
اهلادر: البد من إجابة  نفيس، وبدأت األفكار متور يف رأيس كاملوج 
وافية شافية تريح عقيل وروحي، ويطمئن هلا قلبي عن الدين احلق.. 

وبدأت رحلة البحث عن احلقيقة.

س فيها  انتقلت الحًقا إىل مدرسة أخرى من مدارس الدولة ُتدرَّ
مادة الرتبية اإلسالمية، وكنت أحب حضور الدرس واالستمع إليه. 
طرق ذهني ألول مرة القول: إّن الكتاب املقدس حمرف. كانت الثقة 
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املسلمني عن حتريف  وأساتذيت  أصدقائي  به  يتحدث  الذي  واليقني 
الكتاب املقدس رضبة أخرى أوجعتني، وثارت الشكوك يف قلبي من 

جديد. 

اجتهدت يف دراسة موضوع حتريف الكتاب املقدس، واشرتكت 
يف دراسات كتابية وجدلية حملّية وباملراسلة )دراسة عن بعد( لكي أرد 
املعروفة:  األسئلة  نفس  دائًم  أسأل  وكنت  املسلمني،  أصدقائي  عىل 
متى؟ ومن؟ وملاذا حّرف الكتاب املقدس؟ كانت هذه القضية إحدى 
القضايا اإليمنية التي جعلتني أمتسك بالنرصانية رغم رفيض للكثري 
من عقائدها؛ إذ كنت نرصانيًا مقتنعًا باإلسالم، فلم أكن أتقبل فكرة 
ألوهية املسيح، وكان املسيح بالنسبة يل نبًيا مرساًل من اهلل وليس هو 
اهلل، وهذا ما حّرك قلبي نحو اإلسالم، لكن كان يمنعني من قبول 
اإلسالم القول بتحريف الكتاب املقدس؛ إذ كنت أعتقد - مثل عامة 
النصارى العرب- تعّذر حتريف الكتاب املقدس بسبب انتشار نسخه 
يف كل مكان منذ القرن األول امليالدي، كم أّن مل أالحظ أي اختالف 

بني النسخ املطبوعة التي كانت عندي للعهدين القديم واجلديد.

بني  املقارنة  مباحث  خاصة  األديان،  بدراسة  ولعي  وبسبب 
أحد  مني  طلب  الكنيسة،  داخل  ونشاطي  والنرصانّية  اإلسالم 
وشيخ  قس  بني  مناظرة  شكل  عىل  مرسحية  فقرة  إعداد  القساوسة 
بعض  عرض  التخّيلّية  املناظرة  وغاية  نرصان.  مؤمتر  يف  لعرضها 

الشبهات التي يثريها املسلمون، وبيان الرّد الوايف عليها.

تشّوفت نفيس إلعداد مادة جادة وشّيقة من خالل هذه املرسحّية، 
فأحرض  احلوار،  هذا  كتابة  يف  مساعديت  أقربائي  أحد  من  فطلبت 
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شبهة،  أهم  عىل  لنرد  نتدارس  وجلسنا  املقدس  الكتاب  من  نسخته 
وهي شبهة حتريف الكتاب املقدس.

وكدليل عىل موثوقية الكتاب املقدس، وعدم حتريفه أردنا أن نبني 
أن الصالة الربانية ]الواردة يف اإلنجيل املنسوب إىل لوقا 11/٢-4[  
هلا قراءة واحدة بدون زيادة وال نقصان، خاصة أّنا أكثر فقرة متداولة 

بني النصارى.

الرّبانية من نسخة دار  بقراءة الصالة  طلبت من قريبي أن يقوم 
الكاثوليك -، ملقارنة هذه  املعتمدة لدى  املرشق للكتاب املقدس - 
الرتمجة بنسختي اإلنجيلية التي نرشهتا دار الكتاب املقدس. وعندما 
املقاطع)1(،  بعض  يذكر  مْل  مَل  سألته  يديه،  بني  ما  قراءة  قريبي  أكمل 
إذ  كالصاعقة؛  عيّل  قوله  فوقع  نسخته!  يف  موجودة  غري  إنا  فقال: 
كيف يصيب التحريف أهّم نّص كتايّب؟! وكيف يطال التغيري كلمت 
الصالة التي هلج هبا النصارى منذ زمن املسيح إىل اليوم)٢(؟! ولذلك 
آثرت االنسحاب من فقرة احلوار املرسحي، وكذلك فعل قريبي بعد 

أن استشعر احلرج الكبري يف هذا األمر.

تاقت نفيس بعد ذلك إىل التعّمق يف أمر دعوى التحريف، فبحثت 
احلصول  إىل  وُوفِّقت  املوضوع،  هلذا  يتطرق  إسالمّي  كتاب  عن 
أمحد  للمرحوم  املسيحية(،  العقائد  مصادر  يف  )املسيح  كتاب:  عىل 

َمَوات - لَِتُكْن َمِشيَئُتَك َكَم يِف  )1( األعداد التي مل توجد يف النسخة الكاثوليكية هي: الَِّذي يِف السَّ
ير. ِّ َنا ِمَن الرشِّ َمِء َكذلَِك َعىَل االْرض - لِكْن َنجِّ السَّ

)٢( يقول الربوفيسور )G. A. Wells( يف كتابه )The Jesus Legend(، صفحة7٠، أن هنالك 
3٠٫٠٠٠ قراءة خمتلفة إلنجيل لوقا، ثم يضيف قائاًل: إن هناك 81 قراءة خمتلفة للصالة 

الربانية. والقراءة هنا تعني الزيادة والنقصان والتغيري.



1٠

الباقية من ثقتي يف  البقية  عبدالوهاب، وهو كتاب نفيس أجهز عىل 
أصالة النص املقدس بال رمحة.

إىل  أجلأتني  ظروًفا  أّن  غري  األردن،  يف  كنت  ملّا  هلل  أسلمت 
البحثّية،  اهتممايت  تطّورت  الغرب  مكتبات  ويف  الغرب.  إىل  السفر 
خاصة  النرصانية،  للعقيدة  املحرجة  األسئلة  حجم  أّن  واكتشفت 
الناقد الكتايب الكبري )روبرت  لنا  التارخيّية كم وّضحها  اإلشكاالت 
كبرية،  اجلامعة،  حمارضات  يف   )1()Robert H. Eisenman( آيزنمن( 
وبال جواب، غري أّن موضوع التحريف بقي مع ذلك أعظم أبواب 

قراءايت يف النرصانّية.

الطوائف  مجيع  أّن  بعيدة  سنوات  منذ  سفري  بعد  اكتشفت  وقد 
الدينية واملذاهب الفكرية يف الغرب مّتفقة عىل حتريف النّص -وليس 
كم يزعم النصارى العرب أن التشكيك يف أصالة نّص الكتاب املقدس 
إمكان  يف  اجلدل  أمر  النّقاد  ترك  وقد  إسالمي-.  اّدعاء  إال  هو  ما 
التحريف - بعد أن أصبح مسّلمة تارخيّية - إىل مواجهة سؤال جديد، 
هو: هل باإلمكان استعادة النص األصيل للعهد اجلديد )اإلنجيل( بعد 

التحريفات التي أصابت النص عىل مدى قرون مديدة؟

ملقارنة  العلمي  البحث  »مبادرة  يف   - بفضله   - اهلل  وّفقنا  وقد 
سامي  د.  فيه  يناقش  الذي  اهلامِّ  الكتاب  هذا  إصدار  إىل  األديان« 

www.(  : موقعه  زيارة  يمكن  آيزنمن(  )روبرت  الربوفيسور  عن  املزيد  ملعرفة   )1(
roberteisenman.com(. وقد درسُت عنده مادة واحدة حول الديانة اإلسالمية، ولديه 

نظريات شاذة حول أصول اإلسالم والنرصانية. ورغم أنه من خلفية هيودية إال أنه ملحٌد 
عقدًيا. وكنت أزوره يف مكتبه، ونشأت بيننا عالقة طيبة، خاصة بعد اكتشافه اعتمد بعض 

الباحثني املسلمني عىل كتبه يف نقد النرصانية.
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اجلديد،  للعهد  األصيل  النص  استعادة  إمكانية  عن  السؤال  عامري 
يف  العريب  الكاتب  ليضع  اإلسالمّية،  العربية  املكتبة  يف  مّرة  ألّول 
جديد  باب  فتح  إىل  كشفها  يؤدي  سوف  علمية  حقائق  مع  مواجهة 
أبواب  من  عظيم  وباب  والنرصانية،  اإلسالم  بني  اجلديل  احلوار  يف 

الدعوة.

يف  جيعله  وأن  سامي،  الدكتور  أخينا  عمل  يتقبل  أن  اهلل  ونسأل 
بصائر  به  يفتح  وأن  الكتاب،  هبذا  خلقه  ينفع  وأن  حسناته.  ميزان 

التائقني إىل احلق!

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .

فيصل عازر      



1٢

أهم المصطلحات

فروع  من  فرع  وهو  النيص«،  »النقد  أيًضا  يسمى  األدنى:  النقد 
القديمة، وظروف هذا  الوثائق  لدراسة حترير  األديب، ويسعى  النقد 

التحرير، وتراث نص هذه الوثائق.

املدارس  يتابعون دعاوى  الذين  األدنى  النقد  التقليديون: علمء 
دينية  العتبارات  األحدث  اآلراء  ويرفضون  القديمة،  النقدية 

ومنهجية.

الدفاعيون )apologists(: من الكلمة اليونانية )ἀπολογία( أي 
َث مدافًعا«. الدفاعيون النصارى هم األفراد الذين يعملون يف  دَّ »حَتَ
مما  ذلك  وغري  املقدسة  واألسفار  العقيدة  للنرصانية،  االنتصار  جمال 

يثبت صدق النرصانية، عىل أساس استخدام منهجي للمعارف.

الشواهد: املخطوطات اليونانية والرتمجات واالقتباسات اآلبائية 
التي ُتستعمل يف قضية من قضايا النقد األدنى.

أساس  عىل  الشواهد  لنصوص  نقديٌّ  تقسيٌم  النيص:  النوع 
خصائصها النصّية من خالل النظر املقارن يف عدد كبري من املقاطع.

أشهر التقسيمت التي عليها عامة النّقاد هي القسمة الرباعية: 

نوع النص السكندري: من أسمئه األخرى: النص املحايد عند 
)وستكوت( و)هورت(، والنص املرصي، والنص )B(، وهو النوع 
بالقرص،  ويتميز  النقاد،  عامة  قول  عىل  األصيل  النص  إىل  األقرب 

واخلشونة، مقارنة ببقية األنواع.
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نوع النص الغريب: من أسمئه األخرى: النص اإلفريقي، والنص 
)D(، وقد كان له حضور واسع يف إيطاليا وبالد الغال وشمل إفريقيا. 
وحماولة  فيه،  وزيادات  توسع  وظهور  احَلرفية،  من  بالتخفف  يتميز 

التوفيق بني مضمون مقاطعه.

الفلسطيني،  النص  األخرى:  أسمئه  من  القيرصي:  النص  نوع 
والنص السكندري عند )وستكوت( و)هورت(، والنص )c(. يبدو 
أنه قد نشأ يف مرص، ونقله )أرجيانوس( إىل القيرصّية، وهو خليط من 
وقد  العبارة،  جتميل  إىل  نزوع  وفيه  والغربية،  السكندرية  القراءات 

ُحفظ أساًسا يف الشواهد الرسيانية القديمة. 

األغلبي،  النص  األخرى:  أسمئه  من  البيزنطي:  النص  نوع 
املوجود  وهو  )A(؛  والنص  األنطاكي،  والنص  السوري،  والنص 
يف أغلب املخطوطات، ويتميز بوضوح العبارة، وختفيف خشونتها، 
واجلمع بني القراءات املتخالفة يف صيغ توفيقية، ورفع التناقض بني 

النصوص.

بعيًدا عن احلكم عىل دقة هذا التقسيم وواقعيته، سننطلق يف هذا 
البحث من نقطة أنه مقبول من عامة النقاد.

جممل  شكلوا  الذين  النصارى  الالهوتيني  كبار  الكنيسة:  آباء 
الالهوت النرصان، خاصة يف القرون األوىل.

اليونان،  اجلديد  للعهد  نقدية  نسخة   :28 نستل-أالند   :NA28

ظهرت يف عدة طبعات، وقد سميت باسَمي أهم من أرشف عليها. 
أرشف عىل الطبعات األوىل )أبرهرد نستل(، وأرشف عىل الطبعات 
األخرية )كورت أالند(، وملا تويف خلفه فريق من مؤسسته العلمية. 



األخرية،  املراجعة  وصدرت  1898م،  سنة  األوىل  الطبعة  صدرت 
املركب،  اليونان  النص  النسخة  رقم ٢8، سنة ٢٠13م. تضم هذه 

ويف هامشه أهم القراءات املتخالفة وشواهدها.

UBS5: نسخة نقدية للعهد اجلديد اليونان، وهي إصدار مشابه 

لنسخة )نستل-أالند( غري أن هوامشها أوسع، وترشف عىل حتريرها 
إىل   - إصدار  آخر  املتحدة«.  املقدس  الكتاب  »مؤسسات  متثل  جلنة 

اليوم - هو اخلامس، وقد صدر يف منتصف سنة ٢٠14م.
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المقدمة

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبّي بعده ..

من  مهًم  حيًزا  يشغل  النرصان  اإلسالمي  احلوار  فإّن  وبعد، 
الثقافة اإلسالمية واملرشوع الدعوي لألمة، واحلاجة ماسة إىل جتديد 
التي تعني عىل  اخلطاب، وحتديث مادته، ومواكبة مواضيع السجال 
بيان احلق وكشف الباطل حتى يعلم من ينشدون احلق من الناس إىل 
أي فريق ينحازون. ولن ينحاز العقالء من الناس إال ملن ملك ناصية 

احلجة، وأرشقت يف كّفه براهني احلق.

وخاصة   - للنصارى  املقدسة  األسفار  دراسِة  موضوع  ويعّد 
تكشف  نقدية  دراسًة   - باإلنجيل  جماًزا  ُيعرف  الذي  اجلديد  العهد 
األمة  علمء  فيه  أسال  معرفًيا  مبحًثا  املتون،  وفساد  األسانيد  قصور 
قديًم كثرًيا من احلرب متتبعني فيه نواقض ربانية كثرٍي من هذا الكتاب يف 
حدود معارف عرصهم الشحيحة، فجاءت أبحاثهم وافية بالغرض 

من جهدهم، ولكن ضمن حدود ضيقة من املسائل.

وقد تطورت األبحاث اخلاصة بالدراسات اإلنجيلية يف القرون 
األخرية، وبلغت يف سعتها وعمقها أن تفرعت إىل ختصصات عديدة 
ال يقرهبا بجد إال من تفّرغ هلا وتتبع أصوهلا وفنونا. ويبقى موضوع 
بالنقد  النصوص من أمهها، وهو داخل ضمن ما يعرف  نقل  صحة 

األدنى أو النقد النيص.

وموضوع أصالة نص العهد اجلديد - كم هو متاح اليوم للقّراء، 
علمء وعامة - من القضايا التي ال بّد أن تشغل ذهن الباحث املسلم، 
أهل  بحفظ  املتعلقة  القرآن  الوحي  نصوص  بفهم  الوثيق  التصاله 
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إىل  النصارى  دعوة  يف  مهمة  أداة  أيًضا  وألنه  ألسفارهم،  الكتاب 
النظر الواعي إىل صالبة أصول معتقدهم القائم عىل نصوص مقدسة 

حتّفها الريبة من كّل جهة. 

العلمي/ بربناجمنا  املوضوع  هذا  أحلقنا  السابقة،  ولألسباب 
الدعوي يف »مبادرة البحث العلمي ملقارنة األديان«: »رسالة اإلسالم 
إىل الغرب والرشق«، يف شّقه اخلاص بدراسة النرصانية، حتى ننتهي 
-بإذن اهلل- يف ختام هذا الربنامج إىل اإلحاطة بكربى املسائل املعرفّية 

التي تشغل العقل الَقِلق يف الغرب والرشق.

مشكلة الدراسة: 

أّن  الكنيسة،  لعقائد  ينترصون  الذين  األدنى  النقد  علمء  يقّرر 
العهد اجلديد وإن أصابه يشء من التحريف يف تارخيه الطويل إال أنه 

بإمكاننا اليوم أن نعيد تركيب النص األصيل الذي كتبه املؤلفون.

النرصان،  اإليمن  يف  أساس  حجر  السابقة  الدعوى  ُتعترب 
إذ  مسّلمة؛  غري  الدعوى  هذه  أّن  يرى  الدراسة  هذه  يف  والباحث 
إن الدراسة النظرية والتطبيق العميل يؤوالن إىل القول بالعجز عن 
النص  تاريخ  تتبع  خالل  من  وذلك  بيقني،  األصيل  النص  استعادة 
نقصد  ولسنا  املفقود.  النص  الستعادة  وأدواهتم  النقاد  ومناهج 
كلّية  خمتلف  اليوم  لدينا  الذي  اليوناين  اجلديد  العهد  نص  أّن  بذلك 
ما  أّن  نجزم  أن  نستطيع  ال  إّننا  نقول:  نحن  وإّنام  األّول،  النص  عن 
لدينا هو النص األصيل.  و»ما تطّرق إليه االحتامل ]والريبة اجلادة[، 

سقط به االستدالل«.
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أهمية الدراسة:

كان السؤال قديًم: هل العهد اجلديد حمّرف؟ وهو سؤال يتعّلق 
بمسألتني اثنتني:

باندثاره ككتاب، وظهور األناجيل  أوهلم حتريف إنجيل املسيح 
فيم يعرف  املنسوبة إىل احلواريني ومن دونم. وهو موضوع يدخل 
أكاديمًيا »بإشكالية األناجيل اإلزائية« )Synoptic Problem( حيث 
يسعى النّقاد إىل تتّبع عروق إنجيل متى ومرقس ولوقا للوصول إىل 

أصوهلا والعالقة بينها)1(. 

حيث  األدنى  النقد  فرع  صميم  يف  يدخل  فهو  الثان  القسم  أّما 
يتتبع النقاد تاريخ نص العهد اجلديد كم كتبه مؤلفوه؛ زيادة وحذًفا 

وتبدياًل.

أنه  ببيان  السؤال،  من  الثان  القسم  إىل  الدراسة  هذه  تتعرض 
العهد اجلديد  ال توجد حجة واحدة عىل أصالة أي جزء من أجزاء 
النص يف  املتاحة قارصة أن تصل إىل  الشواهد  بصورته احلالية، ألّن 

شكله األول.

احلوار  مسار  احلقيقة  يف  تصّوب  الدراسة  هذه  إن 
الكثري  إّن  إذ  اجلديد؛  العهد  حتريف  حول  النرصان   - اإلسالمي 
وحمارضاهتم  كتبهم  يف  جيتهدون  املسلمني  والدعاة  الباحثني  من 

عليه   - للمسيح  مكتوب  إنجيل  وجود  مرجحات  وبّينت  بالبحث،  األمر  هذا  تناولت   )1(

 Sami Ameri, Hunting for the Word of God,( :بعد رفعه، يف كتايب اندثر  السالم - 

.)Minnesota: Thoughts of Light, 2013, pp. 207-217
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ومناظراهتم لبيان أّن العهد اجلديد حمّرف، وهو جهد، إمجااًل، يف غري 
ما  أو  علمية  أو  التحريف ألسباب الهوتية  بيان  استثنينا  إذا   - حمّله 
من  الغرب،  يف  النقاد  مجيع  التحريف -، ألّن  قارب ذلك، ال حمض 
النصارى وغري النصارى، عىل اّتفاق أّن هذه األسفار قد حّرفت، وإنام 
اخلالف بينهم هو حول إمكانية استعادة النص قبل حتريفه، ووسائل 

ذلك.

حّي  نقدي  سجال  يف  كمسلمني،  نشارك،  الدراسة  هبذه  إننا 
وهلذا  حتريفه.  قبل  ما  إىل  بالنص  العودة  إمكانية  حول  وِحينّي 
البحث أمهية واقعية تتمثل يف أنه ال يناقش املوضوع بطريق العرض 
األحادي، وإّنم اختار أن يسوقه يف سياق جدايل يتعّمد عرض حجة 
النقدية  املناهج  يتبنوا  مل  الذين  التقليديني  الكّتاب  من  املخالفني 
متبّنيات  عن  الدفاع  موقع  من  ينطلقون  الذين  والدفاعيني  احلديثة، 
وقد  للمؤلفني.  األصيل  النص  استعادة  عىل  القدرة  ومنها  الكنيسة، 
اخرتت أن أتناول بالعرض والنقد دراسات التقليديني والدفاعيني، 
وأمهها دراسات )دانيال واَلس()1( الذي يرأس الدفاعيني يف العامل يف 
التقويم منصًفا وقادًرا عىل اإلحاطة بآراء  النيّص، ليكون  النقد  جمال 

املخالفني وحججهم.

اجلديد يف  العهد  أستاذ دراسات  أمريكي.  )Daniel Wallace( )195٢م(:  دانيال والس   )1(
 The( ومؤسس مركز حفظ خمطوطات العهد اجلديد )Dallas Theological Seminary(
النقد األدنى  أبرز علمء   .)Center for the Study of New Testament Manuscripts

 Dethroning Jesus:( مؤلفاته:  من  اليونانية.  اللغة  بنحو  خاصة  عناية  له  الدفاعيني،  من 
 Greek( و   )Exposing Popular Culture’s Quest to Unseat the Biblical Christ

.)Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of New Testament Greek
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أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل ثالثة أمور:

األسفار -  حتريف  مسألة  إىل  اإلسالمية  النظرة  حتديث 
املقدسة، والدخول هبا إىل النقاش احلي الذي يشغل النقاد 

النصارى وغريهم يف الغرب.

إثبات ضياع النص األصيل للعهد اجلديد لوجود ما أسميته - 
والقصور  للنرصانية،  املبكر  التاريخ  يف  املعتمة«  »الفرتة 

اجلوهري يف الشواهد واملناهج.

ما -  احلجج  من  يقدموا  مل  والدفاعيني  التقليديني  أّن  بيان 
يدعم مذهبهم، وأّن دفاعهم عن أصالة نص العهد اجلديد 
قائم أساًسا عىل التدليس يف عرض واقع الشواهد وآليات 

املناهج.

أسئلة الدراسة:

جتيب هذه الدراسة عىل سؤال أّويل، هو: هل بإمكان علمء النقد 
معرفتهم  حدود  ضمن  املفقود  األصيل  النص  يستعيدوا  أن  األدنى 

اليوم بتاريخ النص، وضمن األدوات املتاحة بني أيدهيم؟

املوضوع، وتنبش يف أصول  بأطراف  إجابة علمية حتيط  لتقديم 
نجيب عىل مخسة  أن  إىل  نحتاج  دقائقه،  أعمق  مسائله، وتغوص يف 

أسئلة فرعية، وهي:

من -  اجلديد  للعهد  املتاحة  اليونانية  املخطوطات  مُتَّكننا  هل 
الوصول إىل النص األصيل؟
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من -  اجلديد  للعهد  املتاحة  القديمة  الرتمجات  متكننا  هل 
الوصول إىل النص األصيل؟

الوصول -  العهد اجلديد من  اقتباسات اآلباء من  هل متكننا 
إىل النص األصيل؟

هل تضمن لنا مناهج النقد األدنى الوصول إىل النص األصيل؟- 

األصيل -  النص  استعادة  إمكانية  دعوى  نقُد  انتهى  أين  إىل 
للعهد اجلديد يف مراجعات أئمة الفن؟

منهج الدراسة:

دعاوى  تقويم  يف  األدنى  النقد  منهج  عىل  البحث  هذا  يعتمد 
السرب  مثل:  أدوات  خيتار  جيعله  ما  وهو  والدفاعيني،  التقليديني 
داخل  مما هو  ذلك  الفيلولوجي وغري  والنقد  التارخيي، واإلحصاء، 

ضمن آليات النقد األدنى.

حدود الدراسة:

وفقدانه،  األصيل  النص  قضية  بحث  عىل  الدراسة  هذه  تقترص 
أي عجز العمل النقدي عن الوصول إىل النصوص التي كتبها مؤلفو 
التحريف  بإثبات  ابتداًء  هتتم  ال  لذلك  وهي  اجلديد،  العهد  أسفار 
وإمكانه وأثره عىل تزييف العقيدة، وال تناقش أصالة أعيان النصوص، 
كم أنا ال تبحث يف إنجيل املسيح - عليه السالم -، الذي هو أصل 

األناجيل األربعة، وإنم تكتفي بمناقشة األسفار احلالية للكنيسة.

كم أّن هذه الدراسة ال ُتسقط عىل املوضوع حكًم من خارج األدلة 
املادية املبارشة، ولو كان نًصا من القرآن الكريم والسّنة النبوية، حتى 
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تقوم احلجة املادية التي ال يتمرى يف شأنا مؤمن أو مرشك أو ملحد، 
ضمن أدوات العمل اخلاصة بالنقد األدنى.

الدراسات السابقة:

مل ُتدرس قضية البحث عن النص األصيل يف املكتبة الغربية إال يف 
عدد قليل جًدا من الكتب واملقاالت احلديثة التي سنعرض هلا يف ثنايا 

هذه الدراسة، وهي من تأليف عدد حمدود من النقاد، وهم:

أبحاث مبثوثة -  )إلدون إب()1(، يف عدد من مقاالته، وهي 
كتاب  يف  وجمموعة  آخرين،  مؤلفني  مع  مشرتكة  كتب  يف 
 Perspectives on New Testament Textual( :فرد بعنوان
عىل  وتقوم   ،)٢()Criticism Collected Essays, 1962-2004

بيان سذاجة التصور القديم ملصطلح »نص أصيل«، وتعقيد 
التاريخ املبكر للنص، وقصور الشواهد.

 - The Living Text of the( وذلك يف كتابه ،)دافيد باركر()3(
Gospels()4(، وقد تتبع فيه بعض النصوص من األناجيل، 

)1( إلدون إب )Eldon Epp(: أمريكي. عمل رئيًسا »جلمعية األدب الكتايب«، وعميًدا جلامعة 
يف  والتـأصيل  التجديد  إىل  ينزع  األمريكيني.  النقاد  أبرز   ،)Case Western Reserve(
 The Theological( و   )Junia: The First Woman Apostle( مؤلفاته:  من  أبحاثه. 

.)Tendency of Codex Bezae Cantebrigiensis in Acts
(2) Leiden: Brill, 2005.

وعضو  برمنجهام  جامعة  يف  الالهوت  أستاذ  بريطان.   :)David Parker( باركر  دافيد   )3(
 Codex Bezae. An Early Christian Manuscript( :األكاديمية الربيطانية. من مؤلفاته

.)Manuscripts, Texts, Theology. Collected Papers 1977-2007( و )and Its Text
(4) Cambridge, U.K.; New York, NY: Cambridge University Press, 1997.
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األقدم  النص  حلركة  صورة  »االستقراء«  خالل  من  ليقيم 
وقدرتنا عىل الكشف عنه.

وأمهها -  مقاالته،  جمموع  يف  بيرتسون()1(،وذلك  )ويليام 
 What Text Can New Testament Textual Criticism(
االقتباسات  أقدم  ناقش  حيث   ،)٢()Ultimately Reach?

أنه ليس بإمكاننا أن  اآلبائية، وانتهى من دراسته للشواهد 
نعود بأفضل نص ممكن إىل ما قبل سنة 18٠م.

 - The Quest for the( كتابه  ضمن  كومفورت()3(،  )فيليب 
حاول  وقد   ،)4()Original Text of the New Testament

خالل  من  النص  استعادة  إمكانية  لدعوى  ينترص  أن  فيه 
الربديات املحفوظة.

 Hunting for the( كتايب  يف  نفسه  املوضوع  تناولُت  كنُت  وقد 
Word of God: the quest for the original text of the New Testa-

الدراسات  مدير  أمريكي.   :)٢٠٠٦-195٠(  )William Petersen( برتسون  ويليام   )1(
الدينية يف جامعة بن. أّهله إتقانه للغات كثرية مرتبطة بالدراسات الكتابية أن يصدر عددًا 
مؤلفاته:  من  األوىل.  قرونا  يف  بالنرصانية  مرتبطة  عدة  جماالت  يف  الدراسات  من  كبرًيا 
 Tatian’s Diatessaron: Its Creation, Dissemination, Significance, and History(

.)in Scholarship
(2) In Barbara Aland and Joel Delobel, eds. New Testament Textual Criticism, 

Exegesis, and Early Church History, A Discussion of Methods, Netherlands: 
Peeters Publishers, 1994.

)3( فيليب كومفورت )Philip Comfort(: أمريكي. دّرس اليونانية والعهد اجلديد يف عدد من 
  .)The New Living Translation( اجلامعات األمريكية. أرشف مع غريه عىل حترير ترمجة

.)Tyndale Bible Dictionary( و )The Origin of the Bible( من مؤلفاته

(4) Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1992.



٢3

ment and the Qur’an in light of textual and historical criti-

cism(، ولكن يف سياق املقارنة بني حفظ العهد اجلديد وحفظ نص 

القرآن الكريم.

كم تعّرض عدد آخر من الكّتاب هلذا املوضوع يف مقاالت متفرقة 
هوملز()٢(()3(   و)مايكل  والس()1(  كـ)دانيال  كتبهم،  من  فصول  أو 

و)طومي وّسمان()4(()5(، لكّنها أقل أثًرا من الدراسات السابقة.

الشأن،  العربية، فال أعرف فيها بحًثا مطبوًعا يف هذا  املكتبة  أما 
خاصة أن النقاش فيها ال يزال يدور حول إثبات التحريف من عدمه 
هم - بالزعم أّن  لتشّبث رؤوس النصارى العرب - ومن ورائهم عوامُّ

(1) “The Original New Testament Has Been Corrupted by Copyists so Badly that 
it Can’t be Recovered,” in Darrell L. Bock and Daniel B. Wallace, Dethroning 
Jesus: Exposing Popular Culture’s Quest to Unseat the Biblical Christ, 
Nashville: Thomas Nelson, 2007.

جامعة  يف  الدينية  الدراسات  قسم  رئيس  أمريكي.   :)Michael Holmes( هوملز  مايكل   )٢(
باثل. عضو »مؤسسة األدب الكتايب« وعدد من اجلمعيات العلمية األخرى. له عناية خاصة 
 )The Greek New Testament: SBL Edition( :بالنقد األدنى واآلباء الرسل. من مؤلفاته

 .)The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations( و
(3) “From ‘Original Text’ to ‘Initial Text’: The Traditional Goal of New Testament 

Textual Criticism in Contemporary Discussion,” in The Text of the New 
Testament in Contemporary Research: Essays on the Status Quaestionis, 
2nd ed. ed. Bart D. Ehrman and Michael W. Holmes; NTTSD 46; Leiden and 
Boston: Brill, 2013, pp. 637-688. 

جامعة  يف  اجلديد  العهد  يف  حمارض  سويدي.   :)Tommy Wasserman( وّسمان  طومي   )4(
 The Epistle of Jude: Its Text and( مؤلفاته  من   .)Örebro Teologiska Högskola(

.)Transmission
(5) “The Implications of Textual Criticism for Understanding the ’Original Text,” 

in Mark and Matthew I: Comparative Readings: Understanding the Earliest 
Gospels in their First-Century Settings, eds. E.-M. Becker and A. Runesson. 
WUNT 271. Tübingen: Mohr Siebeck, 2011, p. 80.
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النص األصيل املوجود يف الرتمجات العربية - وخاصة: الفاندايك - 
حمفوظ بجميع كلامته، دون زيادة أو نقصان أو تبديل)1(.

)1( يذهب القّمص )عبد املسيح بسيط( - وهو من أهم الدفاعيني العرب، وأغزرهم كتابة يف 
عصمة األسفار املقدسة - إىل أعظم من ذلك بادعائه أنه »مل يقل أحد قط من املسيحيني، 
الكتاب  تاريخ  املقدس عرب  الكتاب  بتحريف  اهلراطقة  أو  العقيدة  املستقيمني يف  سواء من 
نسخة  بتحريفه،  والقائلني  نقاده  يتحدى  املقدس  الكتاب  )كتاب:  واملسيحية«  املقدس 

إلكرتونية(!!
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تمهيد

التي ال  للعهد اجلديد من األمور  الرتمجات احلديثة  تعّد صناعة 
ختصص  هلم  من  إاّل   - إمجااًل  ولو   - الغرب  يف  أمرها  َيعرف  يكاد 
تباع يف  التي  العهد اجلديد  إّن ترمجات  إذ  الكتابية؛  العلوم  معريّف يف 
ا من ُنسٍخ  األسواق ليست - كم َيظنُّ كثري من الناس - نقاًل ِمسطريًّ
للمؤلفني،  األصيل  النص  إىل  وصواًل  أسبَق،  ُنسخ  إىل  تعود  تسبقها 
، وإنم يلجأ العلمء إىل ثالثة  وال هي نقل كتايبٌّ لرتاث شفويٍّ مستقرٍّ
للعهد اجلديد، ثم جتتمع  يونانٍّ  ينطلقون منها لرتكيب نصٍّ  شواهد 
جلاٌن أخرى لنقل هذا النص إىل اللغات األخرى التي َيقرُأ هبا الناس 
اليوم، ملتزمني حرف النّص اليوناّن، أو حُمِدثني فيها - الّنصوص - 
بعض التغيريات الطفيفة باختيار قراءات مل َتِرد يف متن النص اليونان 
ُتذكر  حيث  النقدي،  اهلامش  يف  موجودة  القراءات  هذه  كانت  وإن 
أهم القراءات املتخالفة يف املواضع املهمة التي مل تتفق فيها الشواهد.

احلديثة  الرتمجات  عامة  إعداد  مراحل  ترتيب  بذلك  ويمكننا 
للعهد اجلديد عىل النحو اآليت:

إنشاء جلنة علمية)1( إلعداد نصٍّ يونانٍّ للعهد اجلديد يوافق - 
النصَّ اليونانَّ األصيّل أو يقرتب منه. وال بد أن تكون هذه 

اللجنة متجانسة املذهب النقدّي.

يف -  هي  كم  اجلديد  العهد  ــراءات  ق اللجنة  هذه  جتمع 
املخطوطات اليونانية للعهد اجلديد - خاصة القديمة منها 

- إضافة إىل الرتمجات القديمة، واقتباسات آباء الكنيسة.

)1( كان آحاد العلمء يف القرون املاضية هم من يقومون بإعداد نسخ يونانية نقدية.
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ُتقاِرن اللجنة عند كل موضع بني القراءات املتاحة، ثّم ختتار - 
أصوهبا أو أفضلها لتضعها يف متن النص، وتضع القراءات 
وربم  الشواهد،  من  أدلتها  مع  اهلامش  يف  املهمة  املتخالفة 

منحت كّل قراءة درجة تقويمية.

عندما تنتهي اللجنة من إعداد نسختها تقوم بنرش هذه النسخة - 
يف األسواق، وربم تضع منهجها يف بداية النسخة، وقد تصدر 

، أو جمموعة مقاالت لبيان هذا املنهج. مؤلًفا مستقالًّ

إذا أرادت دار نرش أو مجاعة نرصانية أو أية مؤسسة إصدار - 
نسختها  إلعداد  ختتار  فإنا  اجلديد  للعهد  حديثة  ترمجة 
علمء)1( من ختصصات متصلة بعلوم العهد اجلديد، وأمّهها: 

النقد النيص، واللغات الكتابية وعىل رأسها اليونانية.

ثم -  سلًفا،  ا  معدًّ ا  يونانيًّ ا  نصًّ وتتبّنى  اللجنة  هذه  جتتمع 
ختالف  التي  القليلة  االختيارات  بعض  تبني  مع  ترتمجه 
يِلٍّ  النص املتبنى- إن أرادت ذلك -. وتتوافق عىل تصّوٍر أوَّ
بًة املعنى عىل الّلفظ، أو  ا أو ُمغلِّ للرتمجة: فقد تأيت حرفّيًة جدًّ
التقليدية التي اشتهرت يف  حمافظة عىل األلفاظ والرتاكيب 
نسخة امللك جيمس، أو متحّررة من ذلك لصالح لغة أكثر 
عرصية ملتزمة بقواعد اللغة اخلاضعة لدعوات عدم التمييز 
بني الذكور واإلناث؛ وذلك برتمجة كثري من األلفاظ الّدالة 

عىل امُلذّكر إىل ألفاظ دالة عىل اجلنسني.

)1( قد يقوم آحاد العلمء بإعداد ترمجاهتم اخلاصة، لكّن هذا النوع من الرتمجات ما عاد رائًجا 
يف العقود األخرية.
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مُتنح اسًم -  ُتطبع نسٌخ منها بعد أن  عند االنتهاء من الرتمجة 
جديًدا مُتيَّز به عن بقية الرتمجات.

تدل املراحل السابقة، مع ما يبذل فيها من جهد ضخم، أّن أمر 
هل  ولكن  عليها،  القائمني  عند  اجلد  مأخذ  يؤخذ  الرتمجات  إعداد 
تضمن هذه اجلدية للقارئ أن يملك بني يديه النص األصيل للعهد 

اجلديد، وإْن بلغة معارصة؟

من  كّل  دقة  يف  البحث  إىل  حيتاج  السابق  السؤال  عن  اجلواب 
النّصني: اليونان وترمجته. 

مشِكلة،  قضية  اليوناّن  النّص  ترمجات  عن  احلديث  يمّثل  ال 
نتائجه حمدودة)1(،  أّن  إال  قائًم -،  الرتمجة - وإن كان  فــالقصور يف 
قراءة  حيسنون  ملن  لالطالع  متاًحا  اليونان  النص  كان  إذا  خاصة 
القيمة  النظر عند مناقشة  الذي يستحّق  اليونانية. اإلشكال احلقيقي 
الدينية، لنّص العهد اجلديد - كم هو معروف يف  التارخيية، وبالتايل 
القرن الواحد والعرشين - يتمّثل أساًسا يف مدى مطابقة النصوص 
ْتها  التي َخطَّ النقاد واللجان العلمية للنصوِص  التي ينشئها  اليونانية 
هذه  يف  بالنظر  سنتناوله  ما  وهو  األول،  القرن  يف  املؤلفني  أنامل 

الدراسة.

يف  املتمّثلة  والدفاعّيني  التقليدّيني  دعوى  نفي  عىل  بحثنا  يقوم 
أدواتنا  ضمن  اجلديد  للعهد  األصيل  النص  إىل  الوصول  إمكان 
ومعارفنا احلالية، وتقرير أّن عيوب الشواهد املادية واملناهج النقدية 

(1) See Jason BeDuhn, Truth in Translation: Accuracy and bias in English 
translations of the New Testament, Lanham, Md.: University Press of 
America, 2003.
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أهم  أّن  النص األصيل، كم  إىل  للوصول  بأنه ال سبيل  للقطع  سبب 
خرب  أو  سند  غياب  يف  يتمّثل  املؤلفني  نّص  إىل  الوصول  دون  عائق 
متصل بني الشواهد املحفوظة والنص األصيل، أي: »الفرتة املعتمة«.

والنقد،  بالعرض  املسألة  هذه  يتناول  علمي  حترير  إىل  للوصول 
نحتاج إىل مراعاة مجلة األمور اآلتية:

يعتمد -  التي  اجلديد  العهد  نص  شواهد  عرض  من  بّد  ال 
املخطوطات  أي  اليونانية،  نصوصهم  لبناء  النقاد  عليها 
وبيان  اآلبائية،  واالقتباسات  القديمة  والرتمجات  اليونانية 

قدرهتا عىل الوصول بنا إىل النص األصيل.

النقد -  قواعد  ضمن  بالقسط،  الشواهد  هذه  قيمة  وزن 
األدنى.

بيان اإلشكاالت التي يواجهها من يمرسون عمليًّا صناعة - 
إنشاء النصوص النقدية، بم يف ذلك إشكاليات املناهج.

القديمة -  للمناهج  املنحازين  التقليديني  دعاوى  عرض 
من  منهم  الكبار  مقوالت  عىل  مقترصين  والدفاعيني، 

املؤهلني من ناحية التخصص املعريف. 

بني -  الذي  البحث  عىل  القائم  رؤية  تطابق  مدى  يف  النظر 
الغرب،  يف  األدنى  النقد  أعالم  إليه  انتهى  ما  مع  يديك 
ا، فإّن من شأن ذلك أن يدفع عن هذا البحث  ا وعمليًّ تنظرييًّ

دعوى التحّيز، ويؤكد التزامه باملوضوعية.
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حقيقة  بتناول  للشواهد  العلمي  السرب  يف  حديثنا  وسيبدأ 
املخطوطات اليونانية للعهد اجلديد، وقدرهتا عىل العبور بنا إىل النّص 

األصيل للمؤّلفني.

صورة من نسخة )نستل-أالند 28(

نص متى 1/12-11 اليوناين املرّكب، ويف األسفل أهم القراءات املتخالفة





الباب األول

المخطوطات اليونانية وإشكاالتها
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تمهيد

اإلسناد  غياب  حمنة  أمام  أنفسهم  النصارى  ون  الدفاعيُّ وجد 
الوثائق  عىل  لذلك  فانكّبوا  اجلديد،  للعهد  الشفوي  الرتاث  وفقدان 
دعوى  عىل  خطاهبم  مقيمني  اجلديد،  العهد  نص  تنقل  التي  املادية 
استناد العمل النقدي إىل أدلة مادية صلبة بعيدة عن التخمني والشك. 

إىل  االستناد  عىل  ابتداًء  النصارى  الدفاعيني  كتب  َعْت  َأمْجَ وقد 
العدِد الكبري للمخطوطات اليونانية إلثبات إمكانية إعادة بناء النص 
األصيل للعهد اجلديد، وانشغلوا لذلك ببيان آخر إحصائيات النُّسخ  

املحفوظة، وأنواعها طبًقا للخّط املعتمد ونوع الورق)1(.

يعتمد هذا اخلطاب الدعوي عىل أمرين؛ أوهلم ضخامة األرقام، 
وثانيهم القرب الزمنّي النسبي للمخطوطات من األصل؛ بم يلقي يف 
روع القارئ أو السامع أّنه أمام مسألة حمسومة ويقني علميٍّ ثابت ال 

تزحزحه الظنون املستندة إىل الشك املجّرد من احلّجة.

املقابل - ال يشّكك يف ظواهر حجم  املوضوعي- يف  الناقد  إّن 
األرقام وال تنّوع الشواهد؛ إذ هي حقائق قائمة أثبتتها اإلحصائيات 
وبحثية  علمية  مؤسسات  ورعتها  أكاديميون،  عليها  أرشف  التي 
موثوق يف نزاهتها، وإّنم هو يشكك يف قدرهتا عىل أن تقودنا إىل النص 
عرضهم  عند  الدفاعيني  خطاب  يف  يطعن  هو  ذلك  وقبل  األصيل، 
أموًرا  السامع  أو  القارئ  ُيلقون يف روع  إذ  بالتدليس؛  األرقام،  هلذه 

(1) See Daniel Wallace, “Has the New Testament text been Hopelessly 
corrupted?” in Steven B. Cowan, Terry L. Wilder, eds., In Defense of the Bible: 
A comprehensive apologetic for the authority of scripture , Nashville, TN: 
Broadman & Holman Publishing Group, 2013, p. 151.
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املعتمدة  املخطوطاتية  الوثائق  حقيقة  التفصيل  عند  تطابق  ال  مومِهة 
عند النقاد إلنشاء نصوصهم النقدية.

سنتناول يف احلديث التايل حقيقة واقع املخطوطات اليونانية، من 
يف  احلقيقي  وزنا  عرض  إىل  يسعى  الذي  النقدي  التمحيص  خالل 
سياق العمل النقدي لعلمء النقد األدنى، ليتحقق لنا اكتشاف نجاعة 
هذه األرقام واألسمء يف استعادة النص األصيل، مقيمني عرضنا عىل 
النقاد، خاصة ما صدر منها يف  التي قام هبا كبار  الدراسات  أحدث 

العقدين األخريين.

ا؛ إذ  ستقوم دراستنا للمخطوطات اليونانية عىل فحصها كمًّ وكيفًّ
حيتجُّ التقليديون والدفاعيون بقيمتها الكمّية والنوعية لبيان نجاعتهم 
ْته أنامل املؤلفني لألسفار املقدسة.  يف العودة بنا إىل النص الذي خطَّ
كم سنتناول بالفحص والنقد أهم النظريات التي زعمت القدرة عىل 
مادهتا عىل  قائمة  النص األصيل من خالل منهجية مستقرة  استعادة 
هذه املخطوطات. وغايتنا من ذلك بيان قصور الوسائل واملناهج عن 

إدراك حال النص يف مرحلة نشأته األوىل.
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الفصل األول: قيمة المخطوطات اليونانية نقدًيا 

المبحث األول: تقويم المخطوطات عدديًّا

المبحث الثاني: تقويم المخطوطات زمنيًّا

الفصل الثاني: محاوالت نقدّية للوصول إلى النص األصلي 
عن طريق المخطوطات اليونانية

المبحث األول: نظرية فيليب كومفورت وتقويمها

المبحث الثاني: نظرية الزوجين أالند وتقويمها
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الفصل األول: قيمة المخطوطات نقدًيا 

عدد  تنقل  التي  األرقام  جممل  حول  النقاد  بني  جدال  ال 
املخطوطات، وال حول جممل تأرخيات املخطوطات، فليست ظواهر 
األرقام والتأرخيات هي حمّل التنازع حول املخطوطات وقدرهتا عىل 
جال بني الدفاعيني وخمالفيهم  نقلنا إىل النص األول، وإّنم ميدان السِّ
ضخامة  من  األرقام  توحيه  وما  املخطوطات،  حجم  حقيقة  يف  هو 

املحفوظات، وأثر الواقع الزمني هلا لتحقيق اهلدف من مجعها.

المبحث األول: تقويم المخطوطات عدديًّا:

ز الدفاعينَي علُمهم بجهل غري املتخصصني تفاصيل األرقام  حفَّ
خطاهبم  بحرص  يقوموا  أن  اليونانية  املخطوطات  حجم  تنقل  التي 
عىل  احلديث  عىل  املقترص  البيان  من  ضيق  إطار  ضمن  الدعوي 
األعداد األلفية هلذه املخطوطات دون اخلوض يف الفارق بني »ظاهر 
األعداد« و»طبيعة األعداد«، إذ إّن بينهم مسافات ذات داللة عظيمة 

عند البحث التفصييل واملمرسة العملية.

املطلب األول: االستدالل بعدد املخطوطات: 

أصالة  عن  حديثهم  عند   - دائًم   - الّنصارى  ون  الدفاعيُّ ُيظِهُر 
املخطوطات  من  الكبري  بالعدد  الفخر  عظيَم  اجلديد  العهد  نص 
اليونانية املتاحة، دون أن يتجاوزوا ظواهر األرقام إىل مناقشة عيوب 
أو  النص األصيل  بناء  العلمء إلعادة  املخطوطات عندما يستخدمها 

النص األقدم.
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وقد َقرَصَ ُجلُّ الدفاعيني الذين حاولوا إثبات أصالة نص العهد 
اجلديد - كم هو معروض اليوم يف النسخ النقدية - جهدهم الدفاعي 
عىل مسألتني، ومها: العدد الضخم للمخطوطات اليونانية املحفوظة، 
ومقارنة هذا العدد مع عدد املخطوطات املحفوظة للكتب األخرى 

القديمة، مثل اإللياذة)1(()٢(. 

ويرى )دانيال والس(، كغريه من الدفاعيني النصارى، أّن النقاد 
استعادة  إىل  يؤهلهم  بم  املخطوطات  من  كبرًيا  عدًدا  اليوم  يملكون 
يوافق  بم  يونانية)3(،  اليوم 5٦٠٠ خمطوطة  توجد  إذ  األصيل،  النص 

حجًم ٢٫٦ مليون صفحة)4(. 

تنفع  ال  ضخامتها،  عىل  األرقام،  هذه  بأّن  )والس(  ولِِعلم 
املخطوطات،  عدد  من  »أهمُّ  قائاًل:  أضاف  تأرخيها،  يف  النظر  دون 
اجلديد  العهد  خمطوطات  يقارن  أن  أراد  وعندما  تارخيها«)5(. 
 1٢8 نملك  إّننا  قال:  األخرى  القديمة  املؤلفات  بمخطوطات 
ها  ُجلُّ اجلديد،  العهد  تأليف  بعد  األوىل  سنة  الثالثمئة  يف  خمطوطة 
جزئّي غري كامل. وهي يف جمموعها تغطي كامل نص العهد اجلديد، 

)1( اإللياذة: قصيدة ملحمية تعترب من أهم القطع األدبية اليونانية القديمة، تنسب إىل الشاعر 
 Murray A.T.; Wyatt,( طروادة  حرب  أحداث  قصة  وحتكي  )هومريوس(،  اليونان 
 William F., Homer: The Iliad, Books I-XII, Loeb Classical Library, Harvard

.)University Press, 1999
(2) See Daniel Wallace, “Has the New Testament text been Hopelessly 

corrupted?” p. 151.
(3) Daniel B. Wallace, Revisiting the Corruption of the New Testament: Manuscript, 

Patristic, and Apocryphal Evidence, Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 
2010, p. 27.

(4) Ibid., p. 28.
(5) Ibid.
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وإّننا إذا قارنا هذا العدد بمحفوظاتنا من خمطوطات الكتابات الالتينية 
واليونانية، ال نجد شيًئا حمفوًظا من خمطوطات هذه الكتابات يعود إىل 
القرون الثالثة األوىل بعد تأليفها، وإذا نظرنا إىل خمطوطات كل كتاب 
عىل حدة، فربم ال تتجاوز يف عددها، دون حرصها بتاريخ، العرشيَن 
خمطوطة)1(، مع بعض االستثناءات النادرة، مثل )اإللياذة( التي يبلغ 

عدد خمطوطاهتا ٢٢٠٠ خمطوطة)٢(.

الترصيح  عدم  هو  وغريه،  )والس(  مارسه  الذي  التدليس  إّن 
املخطوطات  وحجم  املخطوطات،  هلذه  الدقيق  التارخيي  بالتقسيم 
املحفوظة  املخطوطات  أّن  له  يقرأ  من  َأْوَهَم  وبذلك  منها،  املبكرة 

حتفظ النص القديم بكثافة.

قّدم )إْلدون إِْب( للمكتبة العلمية أفضل دراسة -إىل اليوم- يف 
حرص عدد املخطوطات وحجمها وتقسيمهتا الزمانية، وقد اعتمد فيها 
Instituts für Neutes- )عىل القائمة الرسمية التي قامت هبا مؤسسة 
tamentliche Textforschung()3( يف مانشسرت )سنة ٢٠٠٦م(، وقد 

للعهد  املبكرة  املخطوطات  تعّد  ا  حقًّ »هل  بسؤال:  لدراسته  َعْنَوَن 
فجاءت  والتقسيم،  والسرب  النظر  يف  فيها  وتوّسع  غزيرة؟«  اجلديد 
جداوله وافية بالغرض من املقال، واستطاع أن يوّفر للباحثني أرقاًما 
املخطوطات  حال  تصّور  أن  عىل  قادرة  فصيحة  مئوية  ونسًبا  دقيقة 
املادة املجّردة  اليونانية للعهد اجلديد بكّل دقة. ولذلك سننطلق من 

(1) Ibid., p. 29.
(2) Ibid., p. 30.

بأملانيا،  )3( مؤسسة البحث النيص للعهد اجلديد: مؤسسة علمية تعمل ضمن جامعة مونسرت 
أسسها )كورت أالند( سنة 1959م، وتعمل ضمن دراسات النقد النيص للعهد اجلديد. 

.http://egora.uni-muenster.de/intf/index_en.shtml :املوقع اإللكرتون الرسمي
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الدفاع  يف  مساره  سار  ومن  )والس(  دعاوى  لنقد  لنا  قّدمها  التي 
اليونانية  املخطوطات  ثراء  عىل  باالعتمد  األصيل  النص  حفظ  عن 

املحفوظة اليوم.

املطلب الثاين: عدد املخطوطات املحفوظة:

ال يوّفر عرض حجم املخطوطات من خالل بيان عددها النهائي 
عند  العدد  هذا  ثقل  ملعرفة  الباحث  حيتاجه  ما  أنواعها  تفصيل  دون 
الدراسة اجلادة عن االنطالق  له، ولذلك ال تستغني  الواعي  الوزن 
املخطوطات  أّن  لِعلمنا  أنواعها،  طبق  املخطوطات  عدد  بيان  من 

اليونانية ليست سواًء يف قيمتها.

اليونانية، مع بيان  التايل عرض أّويل للمخطوطات  ويف اجلدول 
أنواعها، ونسبة كّل نوع من املجموع الكيّل.

جدول )1(

عدد املخطوطات بأنواعها ونسبة كل منها إىل جمموع املخطوطات 
)حتى 2006م()1(

العدد الرسمينوع املخطوطة
التعديل بسبب 

التكرار، إلخ
العدد الواقعي

النسبة إىل جمموع 
املخطوطات

٢٫1%115-1183الربديات
5٫1%٢78-3184٠ذات احلرف الكبري

(1) Eldon J. Epp. “Are early New Testament Manuscripts Truly Abundant?,” in 
Israel’s God and Rebecca’s Children: Christology and Community in Early 
Judaism and Christianity: Essays in Honor of Larry W. Hurtado and Alan F. 
Segal, ed. David B. Capes et al., Waco, Tex.: Baylor University Press, 2007, 
p. 79.



41

ذات احلرف 
الصغري

٢88٠117-٢7٦3%5٠٫3

القراءات 
الطقسية)*(

٢43٦98-٢338%4٢٫5

1٠٠%5494-575٢٢58املجموع

من املعلوم الثابت أّن العمل النقدي للوصول إىل النص األصيل/
األقدم قائم عىل قاعدتني:

احلرف -  ذات  واملخطوطات  الربديات  عىل  االقتصار 
القراءة  إىل  للوصول  اليونانية(  بالوثائق  يتعلق  )فيم  الكبري 
احلرف  ذات  املخطوطات  وإمهال  املفّضلة،  األصلية/أو 

ا)1(. الصغري لتأخرها زمًنا، وبالتايل فسادها نصًّ

إمجااًل، يقدم مجهور النقاد الرَبدّيات عىل املخطوطات ذات - 
احلرف الكبري.

مفاجئة  أولية  نتيجة  إىل  يقودنا  السابقتني  للحقيقتني  إدراكنا  إّن 
يوردها  التي  املخطوطات  ألرقام  اإلجيابية  للدالالت  ومفِسدٍة 

الدفاعيون النصارى، وهي أنه:

فقط -  منها   %7٫٢ املتاحة،  اليونانية  املخطوطات  بني  من 
هي أصل مادة العمل النقدي إمجااًل، مع ما يف هذه الوثائق 

(*) Lectionaries.

)1( االستثناء الوحيد الذي يذكر يف هذا املقام هو خمطوطة )Minuscule 1739( التي تعود إىل 
ما يدل  الفاتيكانية، وهو  الربدية 4٦ واملخطوطة  يوافق نص  نّصها  أّن  العارش، غري  القرن 
 Kirsopp Lake and Silva Lake, Six( قديمة  خمطوطة  عىل  اعتمد  قد  ناسخها  أن  عىل 
 Collations of New Testament Manuscripts, Cambridge: Harvard University

.)Press; London: H. Milford, Oxford University Press, 1932, pp. 141-219
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واملمرسة  النوعي  التصنيف  عند  تتشّظى  إشكاالت  من 
التطبيقية.

املخطوطات املستعملة حقيقة يف العمل النقدي، هي جزء - 
النقاد  َيرِجع  ال  إذ  السابق،   %7٫٢ جمموع  من  ا  جدًّ صغري 
أقل من  الربديات، وعدد  من  إىل بضع عرشات  إال  ا  عمليًّ
يبدو  ما  وهو  الكبري،  احلرف  ذات  املخطوطات  من  ذلك 
اهلوامش  يف  املخطوطات  أسمء  نفس  تكرر  من  بجالء 

النقدية عند الرتجيح بني القراءات.

املطلب الثالث: عدد املخطوطات الكاملة:

يكشف السرب الدقيق أنه من بني جمموع املخطوطات )5494 
خمطوطة(، ال يوجد غري 53 خمطوطة تضم كامل األسفار السبعة 
ال  أنه  علًم  منها)1(،   %1 يقارب  ما  أي  اجلديد،  للعهد  والعرشين 
توجد قرائن جادة تثبت أّن الربديات املحفوظة، وهي األهم قيمًة، 
اكتمل  يف  شّكنا  وأسباب  اليوم.  القانونية  األسفار  تضّم  كانت 
تلك الربديات عديدة، من أمّهها أّن قانون أسفار العهد اجلديد)٢( 
مل يستقّر إال بعد أن ُنسخ النصف من الربديات املحفوظة، كم أّن 
مناطق خمتلفة من  لقرون يف  استمّر  قد  القانون  اجلدال حول هذا 

العامل النرصان)3(.

(1) J. Epp. “Are early New Testament Manuscripts truly abundant?,” p. 90.

 M. S.( هبا  للمؤمنني  ملزمة  باعتبارها  املقبولة  الكتابات  جمموعة  قائمة   :)Canon( قانون   )٢(
 DeMoss, Pocket Dictionary for the Study of New Testament Greek, Downers

.)Grove, IL: InterVarsity Press, 2001, p. 27
(3) J. Epp. “Are early New Testament Manuscripts truly abundant?,” p. 90.



43

بينها  من  توجد  ال  فإنه  الكبري،  اخلط  ذات  املخطوطات  أما 
السينائية  املخطوطة  غري  القانونية  األسفار  كامل  تضم  خمطوطات 
وإن  اخلامس()1(،  )القرن  السكندرية  واملخطوطة  الرابع(،  )القرن 
كانت السينائية تضم أيضًا سفرين غري قانونيني، ومها رسالة برنابا، 
رسالَتي  فتضم  السكندرية  املخطوطة  أّما  هرماس،  الراعي  ورسالة 
نملك خمطوطة واحدة  أننا ال  والنتيجة هي  األبوكريفيتني.  كليمنت 
هلا قيمة )أي: بردية أو خمطوطة من ذوات احلرف الكبري( تضّم قرًصا 

وحرًصا األسفار القانونية.

املطلب الرابع: حجم نصوص املخطوطات:

املبكرة  -خاصة  اجلديد  العهد  ملخطوطات  املعروضة  القوائم 
منها- يف كتابات الدفاعيني النصارى، خمادعة من وجهني:

النص . 1 مجيع  تضم  املخطوطات  هذه  أّن  القوائم  هذه  توهم 
الذي كتبه الناسخ عليها، يف حني أّنه عىل احلقيقة يندر أن توجد هذه 

املخطوطات املكتملة. 

املحفوظة يف هذه . ٢ الكتب  التي تعرض أسمء  القوائم  توهم 
يف  منها  توجد  ال  أنه  حني  يف  مكتملة،  الكتب  هذه  أن  املخطوطات 

الكثري من األحيان سوى أسطر أو ورقات قليلة.

(1) Ibid.
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جدول )2(

كل الربديات واملخطوطات ذات احلرف الكبري، وكتب العهد اجلديد التي 
تضمها )ولو جزئيًا()1(

املخطوطات 
املجموعة املتداولة

العدد الرتاكمياملجموعذات احلرف الكبريالربديات

كل الكتب السبعة 
والعرشين

٠)*(333

كل الكتب باستثناء 
األناجيل

٠114

كل الكتب باستثناء 
سفر الرؤيا

٠٢٢٦

551٦9٢٢4٢3٠األناجيل األربعة
األعامل، والرسائل 

الكاثوليكية، 
ورسائل بولس

٠99٢39

األعامل والرسائل 
الكاثوليكية

٢٠3٠5٠٢89

رسائل بولس 
وحدها

31558٦375

781539٠الرؤيا فقط

٢13393األناجيل واألعامل

115٢78393املجموع

(1) Ibid., p. 92.

)*( عدَّ )إلدون إب( املخطوطة اإلفرايمية ضمن هذه املجموعة رغم أنه ينقصها ٦5% من نص 
األناجيل، كم تفتقد املخطوطة الرسالة الثانية إىل تسالونيكي والرسالة الثانية ليوحنا!
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احلرف  ذات  واملخطوطات  الربديات  أّن  السابق  اجلدول  يظهر 
الكبري ضعيفة الشهادة ملجموع نص العهد اجلديد، وأّن نص العهد 
بني  من  نجد  ال  إذ  فيها،  مفّرق  املخطوطات  به  حتتفظ  الذي  اجلديد 
اثنتني  مئات املخطوطات الربدية وذات اخلط الكبري غري خمطوطتني 

تنقالن كامل نص العهد اجلديد.

املطلب الخامس: عدد الكتب التي تحتفظ بها املخطوطات املبكرة:

ال يشّك كّل من مل يدرس النقد األدنى عن كثب أّن القول: إّننا 
اليوم نملك عدًدا يربو عىل مخسة آالف خمطوطة يونانية يدّل مطابقًة 
كاملة  شبه  أو  كاملة  خمطوطة  آالف  مخسة  عىل  يربو  ما  نملك  أّننا 
للعهد اجلديد اليونان. وعند االنتقال من »ظاهر األرقام« إىل »طبيعة 
األرقام« يكتشف الباحث أّن »ظاهر األرقام« موهم بغري احلقيقة إن 

مل يقرتن بالتفصيل املجيّل لطبيعته.

جدول )3(

الربديات واملخطوطات ذات احلرف الكبري التي حتتفظ بأجزاء من 
كتابني فأكثر من كتب العهد اجلديد، مرتبة عىل القرون)1(

التاريخ إىل 
10-2345678927حوايل سنة

جمموع 
املخطوطات 

يف كل قرن

200)*(*461

300
-*53-*30
-*75-*92

0171
*72*457

400*6 W *99א B  5

(1) J. Epp. “Are Early New Testament Manuscripts Truly Abundant?,” pp. 94-95.

)*( النجمة تدل عىل أن هذه املخطوطة من نوع الربدي.
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500 088 Q T
0247 0166Dea

 A C I
048

10

600

-*44-*2
 -Σ- Φ -*84
-067-064
-083-070

-0208-093
0296-0251

-078
087N Pe0285HpDp20

700
-0104-*34

-0209-0107
0289

-0209
0307*6174*9

80002340116

 Ee Le

 047
 0233
0250

7

306911212759املجموع

يقّدم اجلدول السابق حقيقة مفاجئة لكّل من يأخذ األرقام التي 
النصارى كداللة عىل كثافة الشهادة املخطوطّية  الدفاعيون  يعرضها 
ألسفار العهد اجلديد، إذ إّن مجيع خمطوطات العهد اجلديد التي تعود 
إىل القرون الثمنية امليالدية األوىل ال تضّم إاّل أجزاء من كتاب واحد 
تسع ومخسني  اجلديد عدا  للعهد  والعرشين  السبع  الكتب  بعينه من 
خمطوطة، علًم أّن النقد األدنى ال يكاد يتجاوز يف احتجاحاته لصالح 

القراءات املفّضلة خمطوطات القرن اخلامس.

األوىل  اخلمسة  القرون  خمطوطات  عىل  النظر  قرصنا  وإذا 
فسنالحظ أّننا ال نملك سوى ٢3 خمطوطة تضم أكثر من كتاب واحد 

من كتب العهد اجلديد.

ثم إذا حرصنا النظر يف الربديات، فسنالحظ أّن 98 بردية من بني 
جمموع الربديات املئة واخلمس عرشة، )أي 87% منها( تضّم أجزاء 
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فقط  بردية   15 وأّن  اجلديد،  العهد  كتب  من  بعينه  واحد  كتاب  من 
)13%( تضّم أجزاء من أكثر من كتاب، وأّن ٦ برديات فقط من هذه 

الـخمس عرشة بردية تضّم أجزاء من أكثر من كتابني)1(.

املطلب السادس: عدد صفحات املخطوطات املبكرة:

وذات  الربدّية  املخطوطات  ثراء  عن  الدفاعيني  حديث  َتكّرر 
احلرف الكبري، وما متّثله من خمزون أثري مبّكر يشهد ألصالة العهد 
اجلديد، إال أّن احلقيقة الكبرية التي يرّص هؤالء عىل جتاهلها، هي أّن 
اجلديد ألّنا شظوّية  العهد  لنّص  الشهادة  املخطوطات ضعيفة  هذه 
إّن ٢٦1 منها ال تضّم غري ورقة  إذ  )fragmentary( بصورة كبرية، 
واملخطوطات  الربديات  جمموع  من   %٦٦ يعادل  ما  أي  ورقتني،  أو 
ذات احلرف الكبري، وإذا أضفنا إليها 43 خمطوطة تضم ما بني ثالث 
جمموع  من   %77 املخطوطات  هذه  جمموع  بلغ  ورقات،  عرش  إىل 

الربديات واملخطوطات ذات احلرف الكبري)٢(.
جدول )4(

حجم كّل الربديات واملخطوطات ذات احلرف الكبري حتى بداية القرن الرابع)3(

5-310-4ورقة-ورقتانالقرن
-11
24

-25
100

املجموع100+
العدد 

الرتاكمي

القرن 
الثان

-98-9٠-5٢
1٠4

44

(1) Ibid., pp. 95-6.
(2) Ibid., p. 97.
(3) Ibid., p. 98.
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القرن 
الثان/
الثالث

-1٠3-77-3٢
٠189٦7+٦4٦٦-4٦711

القرن 
الثالث

-15-1٢-9-1
-٢3-٢٠-٢٢
-٢9-٢8-٢7
-48-39-3٠
-55-53-49
-87-8٠-59

-1٠1-95-91
-1٠7-1٠٦
-1٠9-1٠8
-113-111
٠٢٢٠-114

-4٠-5
7٠

47-475-453748

القرن 
الثالث/

الرابع

-1٦-13-7
-78-37-18

-1٠٠-9٢
٠31٢-1٠٢

38

٠1٦٢

٠171

1157٢15٦3

4873٠5٠٦3٦3املجموع

يكشف اجلدول السابق أّن:

تأليف -  من  ونصف  قرن  ضمن  ُأّرخت  فقط  خمطوطة   11
أو  صغرية  قطعة  إاّل  نّصها  من  حتفظ  مل  منها  ثمن  أصوهلا. 
مخس  تضم  و٦7(   ٦4 )الربديتان  وأخرى  واحدة،  ورقة 

قطع يف ثالث أوراق.)1( 

7٦% من خمطوطات العهد اجلديد املحفوظة التي تعود إىل - 

(1) Ibid., p. 77.
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أو  واحدة  ورقة  غري  تضّم  ال  قبله،  وما  الرابع  القرن  بداية 
وظواهرها،  األرقام  خديعة  عىل  تأكيٌد  ذلك  ويف  ورقتني، 
الشهادة  يف  كثافة  تواكبها  ال  املخطوطات  أسمء  كثرة  وأّن 

للنّص.

املطلب السابع: الكتب املفقودة يف املخطوطات املبكرة:

إّن خمطوطات القرون األوىل التي ُيزعم هلا الوفرة تشهد للغياب 
التام لعدٍد من مقاطع العهد اجلديد، وأهّم من ذلك غياب الشهادة 
لكتٍب بأكملها، إذ إّننا نفتقد يف املخطوطات املبكرة حتى بداية القرن 
الرابع الرسالة األوىل والثانية إىل تيموثاوس، والرسالة الثانية والثالثة 
التارخيي -إنجيل  امليزان  األناجيل وأمّهها يف  أقدم  أّن  ليوحنا،)1( كم 
القرن  منتصف  قبل  املخطوطات  له يف  أثٍر  مرقس-، ال وجود ألّي 
الثالث حيث كتبت الربدية 45 التي ال تضّم من النص غري أجزاء من 
4-9 و11-)٢(1٢.)3( أما رسائل بولس املتوىف يف العقد السادس من 
القرن األول، فأقدمها هي الربدية 4٦ التي ترّدد النقاد يف نسبتها إىل 

النصف األول من القرن الثالث)4( أو نصفه الثان)5(.

(1) Ibid., p. 104.

)٢( أجزاء من 3٦/4-4٠؛ 15/5-٢٦؛ 38/5-3/٦؛ 1٦/٦-٢5، 3٦-5٠، 3/7-15؛ 
٢5/7-1/8؛ 1٠/8-٢٦؛ 34/8-8/9؛ 18/9-31؛ ٢7/11-1/٢1؛ 8-5/1٢، 

.٢8-٢4 ،19-13
(3) Larry W. Hurtado, “P45 and the Textual History of the Gospel of Mark,” in 

The Earliest Gospels: The Origins and Transmission of the Earliest Christian 
Gospels--The Contribution of the Chester Beatty Gospel Codex P45, ed. Charles 
Horton, London: T&T Clark International, 2004, pp. 132-48.

(4) F. G. Kenyon, The Chester Beatty Biblical Papyri, part 3, London, 1936, xiv-xv.
(5) H. A. Sanders, A Third-Century Papyrus Codex of the Epistles of Paul, Ann 

Arbor, 1935, pp. 13-15.
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املطلب الثامن: تقسيم املخطوطات مكانًيا:

األقدم  النّص  قراءة  إشكالياٍت كربى يف  إىل  )إلدون إب(  أشار 
من خالل املخطوطات املتاحة، وهي أننا نجهل عدد خمطوطات كل 
التي كانت متاحة لكّل جيل ولكل  العهد اجلديد  مقطع من مقاطع 
إننا - كم يقول )إلدون إب( - عىل »مسافات ضوئية« عن  منطقة. 
األمور  تكون هذه  »ربم  يائسة:  لغة  التفصيل. ويضيف يف  مثل هذا 
ا إىل دقة  بعيدة عن املتناول إىل األبد ألسباب بدهية، منها افتقارنا حاليًّ
كافية لتأريخ املخطوطات، وخاصة غياب اليقني حول مكان الكثري 

منها«)1(.

إّن هذا القصور الذي ربم يبدو للوهلة األوىل ثانوي القيمة، هو 
يمنعنا من رسم خارطة  املتاحة ألنه  فيمدة املخطوطات  أعظم خلل 
املادة  هذه  تشجري  من  حيرمنا  وبالتايل  املخطوطات،  لتاريخ  علمية 
املبعثرة من الشواهد، بم جيعل كّل حماولة لتنظيمها وفهم العالقة بينها 

قائمة عىل جانب كبري من احلدس والظّن.

المبحث الثاني: تقويم المخطوطات زمنياً:

اجلديد  العهد  أصالة  عن  دفاعهم  ثقل  النصارى  الكّتاب  وضع 
من خالل املخطوطات اليونانية عىل عدد املخطوطات ووفرهتا التي 
وبيان  األعداد  نقل  يف  فأفاضوا  األخرى،  الكتب  فيها  تنافسها  ال 
ضخامتها، وربم ضخامة هذه املخطوطات جمموعة، غري أّن قّلًة فقط 
من هؤالء الكتاب اجتهت إىل إثارة مسألة الزمن الذي تعود إليه هذه 

املخطوطات.

(1) Ibid., pp. 82-3.
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أّن  الزمنّية  الناحية  من  املخطوطات  حقيقة  دراسة  أبانت  وقد   
معرفة تاريخ املخطوطات من أعظم أوجه الوهن فيها.

يف  املخطوطات  نسخ  بزمن  االستدالل  يف  التدليس  األول:  املطلب 

خطاب الدفاعيني النصارى:

اهتم الدفاعيون بسياق عرض الواقع الزمني للمخطوطات، ألّن 
الّدعائي  اخلطاب  يف  كربى  قيمة  التارخيية  املعلومات  عرض  لقالب 
مادة  عيوب  إخفاء  من  النرصان  الداعية  به  يتمّكن  إذ  الكنيّس؛ 
الدفاعّيون  سلك  وقد  املتخصصني)1(.  وغري  العواّم  أمام  استدالله 
املجّرد  العلمي  العمل  بني  املزج  أزمة  تكشف  مسالك  جمموعة  هنا 

واالنتصار لدعاوى الكنيسة:

التالعب يف تأريخ املخطوطات األقدم: 

دقيقة  علمية  قضية   - منها  املبكرة  خاصة   - املخطوطات  تأريخ 
ا، وال تزال إىل اليوم يف حاجة إىل أدوات أكثر نجاعة. وتعّد أهم  جدًّ
وسيلة لتأريخ املخطوطات املبكرة للعهد اجلديد مقارنتها بمخطوطات 

ا)٢(.  أخرى ُعلم تاريخ نسخها يقيًنا أو ترجيًحا أو حتى ظنًّ

وخاصة  سرتوبل(،  )يل  الدفاعي  النرصان  الصحفي  كتب  النهج  هذا  عىل  مثال  أبرز  لعل   )1(
كتابه )The Case for Christ( )1998م( الذي بيعت منه ماليني النسخ يف سنوات قليلة، 
 Cold-Case Christianity: A( وصاغه مؤلفه يف قالب بحثي تشويقي، وآخر األمثلة كتاب
Homicide Detective Investigates the Claims of the Gospels( )٢٠13م(، وهو أيًضا 

قد بلغ مرتبة »أكثر الكتب مبيًعا« )Best Selling( يف أمريكا، لكاتب هو أيًضا بعيد متاًما عن 
التخصص األكاديمي، إذ هو يعمل يف التحقيق اجلنائي، وقد ألف كتابه بأسلوب التحقيق 

األمني التشويقي.
(2) Pasquale Orsini and Willy Clarysse, ‘Early New Testament Manuscripts 

and Their Dates:  A Critique of Theological Palaeography’ Ephemerides 
Theologicae Lovanienses 88 (2012), 443-74. 
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تأريخ  يف  يتخصص  مل  العلمية،  الناحية  من  املسألة  لدّقة  نظًرا 
وقد  ا،  علميًّ املؤهلني  من  ِقّلة  غري  املبكرة  اجلديد  العهد  خمطوطات 
أسلم هلم بقّية النقاد َحْسم هذه املسألة إاّل أْن تنقضها دراساٌت الحقة 

لعلمء متخّصصني يف علم اخلطاطة)1(.

لتغيري  ثغرة  املسألة  هذه  دقة  يف  النصارى  الدفاعيون  وجد 
حاول  وقد  للكنيسة.  املبكرة  للمخطوطات  الزمنية  اخلارطة 
بعضهم أن يزعم وجود خمطوطاٍت ألسفار من العهد اجلديد تعود 
إىل القرن األول امليالدي، ولكن آَل أمُر هذه الدعاوى إىل السقوط 

الذريع.

من األمثلة التي تذكر يف هذا السياق تأريخ )ك. ب. ثيد()٢( سنة 
علمء  ره  قرَّ ملا  خمالًفا  ا،  ميالديًّ األول  القرن  يف   ٦4 للربدية  1995م 
اخلطاطة، وملا دّل عليه البحث العلمي املوضوعي.)3( وهي الّدعوى 
إلثبات  الدعائية  كتاباهتم  يف  العرب  النصارى  بعض  تلّقفها  التي 

أصالة نّص العهد اجلديد)4(.

)1( علم اخلطاطة )Paleography(: علم هيتم بدراسة الوثائق القديمة، بقراءهتا وفّك رموزها وتأريخ 
 art. “Paleography,” in Bridgwater, William, and Kurtz, Seymour, eds. The( نسخها

.) Columbia encyclopedia, New York: Columbia University Press, 1950, 1472

العهد  تاريخ  أستاذ  أملان.  )195٢-٢٠٠4م(:   )Carsten Peter Thiede( ثيد  ب.  ك.   )٢(
 Das( مؤلفاته:  من   .)Staatsunabhängige Theologische Hochschule( يف  اجلديد 
 Jesus.( و   )Jesus-Fragment. Kaiserin Helena und die Suche nach dem Kreuz

.)Der Glaube. Die Fakten
(3) Stanton, Graham. Gospel Truth: New Light on Jesus & the Gospels, Valley 

Forge, PA: Trinity Press Int., 1995, pp. 12-19.

)4( انظر عبد املسيح بسيط، الكتاب املقٌدس يتحٌدى نٌقاده والقائلني بتحريفه، نسخة إلكرتونية
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البحر  أّن شذرة من خمطوطات  اّدعى قبل ذلك  )ثيد( قد  وكان 
امليت )الربدية 7Q5( تضم نص إنجيل مرقس 5٢/٦-53، رغم أّن 
إذ  اإلنجيل،  هذا  من  أنه  عىل  يدّل  أن  يمكن  وال  ا،  جدًّ قصرٌي  نصها 
ال تضّم هذه الشذرة غري عبارة واحدة مكتملة )حرف الوصل »و« 
]και[!( وجمموعة من احلروف، عرش منها اختلف النقاد يف حتديدها. 
أفضل  تعقيب )والس( من  أيًضا، وكان  الدعوى  وقد سقطت هذه 

الردود عليها!)1(

أو املؤسسات  املعتربين  النقاد  يتابع )ثيد( يف دعاويه أحد من  مل 
ارتبط  اسمه  أّن  املخطوطات وتأرخيها، خاصة  املتخّصصة يف حرص 
األخرى  شذوذاته  فمن  للصحف،  املثرية  والدعاوى  بالشذوذات 
َزْعُمه يف كتابه »البحث عن الصليب احلقيقي« )٢٠٠٢م( أّن القطعة 
ق  اخلشبية املسّمة )Titulus Crucis( هي جزء من الصليب الذي ُعلِّ
أفضل  يف  تعود  أنا  عىل  حاصل  اإلمجاع  أّن  رغم   )!( املسيح  عليه 
األحوال إىل القرون الوسطى، وقد أثبت الفحص الكربون أنا تعود 

إىل فرتة بني 98٠م و114٦م)٢(.

(1) Daniel B. Wallace, “7Q5: the earliest NT papyrus?: Review of Carsten Peter 
Thiede, the earliest Gospel manuscript?,” in Westminster Theological 
Journal, 56:1 (Spring 1994).

(2) Francesco Bella and Carlo Azzi, “14C Dating of the Titulus Crucis” in 
Radiocarbon (University of Arizona) 2002, 44 (3): 685-689.
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صورة )1(

7Q5 الربدية

كامل نص املخطوطة

)عرشون حرًفا يونانيًّا(

سوًءا،  أعظم  مرتبة  الكنيس  التزييف  يبلغ  قد  املجمل:  اإلحياء 
ا قد اكتشفت دون أن  وذلك باإلحياء أّن هناك خمطوطات مبكرة جدًّ
وذلك  األمر،  هذا  تفاصيل  عن  شيًئا  الكاتب  أو  املتحدث  يكشف 
للمخطوطات،  أسمء  وال  تفاصيل  دون  جمماًل  األمر  يعرض  بأن 
وأسوأ من ذلك ما فعله )دانيال والس( يف مناظرته املشهودة )لبارت 
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إيرمان()1( سنة ٢٠1٢م عندما زعم أّن خمطوطة مهّمة إلنجيل مرقس 
قد وجدت وسينرشها أحد النقاد، وهي تعود إىل القرن األول. وقد 
النقاد، وتوالت االتصاالت عىل  أثار هذا اإلعالن ضّجة كربى بني 
الناقد الذي سينرشها، إال  )والس( للكشف عن هذه املخطوطة أو 
ل للحديث يف هذا الشأن، ووعد أّن هذا  أّنه اعتذر بزعمه أنه غري خُموَّ
الناقد املجهول سينرش بحثه سنة ٢٠13م. وقد مّرت أربع سنوات 
دون خرب عن هذه املخطوطة إال إحياءات جمملة، ويبدو أن ظهورها 
تدّل  اليوم ال  املتاحة  الدالئل  تدليس )والس( ألّن  للعلن سيكشف 
داعية  يد  يف  هي  وإنم  اخلطاطة،  يف  متخصص  عامل  يد  يف  أّنا  عىل 
دفاعي شعبي، هو )جوش ماكدويل( املعروف بأسلوبه التسطيحي 
أنفسهم  النصارى  علمء  منه  ضّج  حتى  املخطوطات  مع  التعامل  يف 

لذلك)٢(.

مقارنة حجم املخطوطات املبكرة بمخطوطات الكتب األخرى: 
)لغياب  األخرى  القديمة  الكتب  خمطوطات  يف  الشديد  الفقر  ِذ  اختُّ
لبيان  حجة  القرون(،  عرب  النسخ  عملية  لتتايل  أو  حلفظها،  احلاجة 
التي تعود إىل  العهد اجلديد  اليوم من خمطوطات  ضخامة حمفوظاتنا 

يف  األدنى  النقد  علم  أئمة  من  أمريكي.   :)- )1955م   )Bart Ehrman( إيرمان  بارت   )1(
العامل. له عناية بالتاريخ املبكر للنرصانية. أستاذ الدراسات الدينية بجامعة كالفورنيا. من 
 The New Testament and Other Early Christian( و )Misquoting Jesus( :مؤلفاته

.)Writings: A Reader

)٢( انظر املقال التايل، وما تاله من تعليقات: 
Brice C. Jones, The ‘First Century’ Gospel of Mark, Josh McDowell, and Mummy 

Masks: What They All Have in Common. <http://www.bricecjones.com/
blog/the-first-century-gospel-of-mark-josh-mcdowell-and-mummy-masks-
what-they-all-have-in-common>.
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القرون األربعة األوىل. وهي دعوى تتكرر كثرًيا يف اخلطابات الدعوية 
الكنسية؛ لغاية إحراج املخالفني بالقول: إنه إن استجزتم ألنفسكم 
التشكيك يف حفظ نص العهد اجلديد رغم وجود خمطوطات مبكرة 
أخرى ال  أمر نصوص  القاعدة يف  رد عندكم هذه  تطَّ مل  فِلَم  للنص، 

ُتشّككون يف حفظها رغم ندرة خمطوطاهتا املبكرة.

وهي دعوى هُتِمُل جمموعة من األمور، من أمّهها أّن قيمة النّص 
األصيّل لكلمة تنسب إىل اهلل عز وجّل، وينقاد هلا باليني البرش عىل 
اعتبار  ال  قديمة  يونانية  مرسحية  أو  رواية  من  أعظم  قرون،  مدى 
بألفاظها، كم أّن تغيري بضع كلمت من نص العهد اجلديد كفيل بأن 
ُيغرّي فهم القارئ لكامل الرسالة، عىل خالف الرواية أو املرسحية، ثم 
القديمة،  النصوص  التشكيك حاصل حقيقًة يف سالمة كثري من  إّن 

ومنها اإللياذة التي يكثر الدفاعيون ذكرها يف هذا السياق)1(. 

املطلب الثاين: حقيقة تاريخ املخطوطات

العهد اجلديد - وفق ما  الزمني ملخطوطات  الواقع  النظر يف  إّن 
يقوله )هوملز( - يدّل عىل أّن األرقام التي تعكس كثرهتا، »مضللٌة«، 
ألّن حوايل 84% من تلك املخطوطات قد ُنسخت يف القرن احلادي 
أما  العهد اجلديد.  بعد ألف سنة من كتابة  أو يف وقت الحق،  عرش 
عددها  فيتناقص  ذلك،  قبل  ُكتبت  والتي  املتبقية،  بـ%15  ُق  يَتعلَّ ما 
منذ  املخطوطات  عدد  إىل  وبالنظر  األصل.  من  اقرتبنا  كّلم  ا  تدرجييًّ
ناية القرن األول إىل بداية القرن الثالث، سنكتشف أننا ال نملك إاّل 
ا لكلِّ سفٍر من أسفار العهد اجلديد، بل إّن الفجوة بني  عدًدا قلياًل جدًّ
(1) See Bruce Metzger, Chapters in The History of New Testament Textual 

Criticism, Grand Rapids: Eerdmans, 1963, pp. 142-154.
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زمن التأليف وأول خمطوطة حمفوظة لبعض أسفار العهد اجلديد قد 
متتد لقرنني أو أكثر)1(.

جدول )5(

عدد املخطوطات حسب القرون )٢(

الربدياتالقرن
ذات احلرف 

الكبري
ذات احلرف 

الصغري 
القراءات 
الطقسية 

املجموع
املجموع 
الرتاكمي

1٠٠٠٠٠٠

٢4٠٠٠44

3-٢٦1٠٠711

33٦1٠٠3748

4-31٢3٠٠15٦3

41415٠13٠93

5-499٠٠18111

5٢39٠٢43154

٦-551٠٠٠151٦9

٦855٠٢٦5٢34

7-٦7٦٠114٢48

793٠٠14٠٢88

8-715٠٠٦٢94

81٢4٠1٦41335

9-8٠3٠3٦341

9٠55191111855٢٦

(1) Michael W. Holmes, “Text and Transmission in the Second Century,” in 
Robert B. Stewart, ed. The Reliability of the New Testament: Bart Ehrman and 
Daniel Wallace in Dialogue, Minneapolis: Fortress Press, 2011, p. 61.

(2) Eldon J. Epp. “Are early New Testament Manuscripts truly abundant?,” p. 80.
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1٠-9٠٢3484457٠

1٠٠1٦1311533٠٠87٠

11-1٠٠٢157٢4894

11٠٢4٠3٢73٦771571

1٢-11٠٠41٢9133٢19٠3

11٠٠٢19٠5دون تاريخ

115٢78٦438٦919٠5املجموع

جدول )6(

عدد الربديات حسب القرون )1(

العدد الرتاكمياملجموعالربديةالقرن

٠٠٠األول

5٢44- 9٠- 98)؟(- 1٠4 الثان

الثان/الثالث
3٢ )يف حدود ٢٠٠م(- 4٦ )يف حدود 
٢٠٠م(- ٦4+٦7 )يف حدود ٢٠٠م(- 

٦٦ )يف حدود ٢٠٠م(- 77- 1٠3
٦1٠

الثالث

-٢3-٢٠-٢٢-15-1٢-9-5-4-1
-45-4٠-39-3٢-٠9-٢8-٢7
-7٦-٠9-٦5-53-49-48-47

-1٠٦-1٠1-95-91-87-8٠-75
114-113-111-1٠9-1٠8-1٠7

3٦4٦

الثالث/الرابع
-78-7٢-38-37-18-1٦-13-7

115-1٠٢-1٠٠-9٢
1٢58

الرابع
-٦٢-35-٢5-٢4-17-1٠-8-٦

11٠-89-88-8٦-81-71
147٢

(1) Ibid., p. 83.
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الرابع/اخلامس
-85-8٢-57-51-5٢-٠1-19

117-99
981

93٢83-11٢اخلامس

54588-5٦-٦3-94-1٠5اخلامس/السادس

السادس
-83-7٦-3٦-58+33-14+11-٢

9٦-84
89٦

371٠3-٢٦-43-44-55-97-11٦السادس/السابع

السابع
-73-٦8-٦1-٦٠-59-34-31

79-74
911٢

4٢1113السابع/الثامن

411114الثامن

1181115غري مؤرخة

115هذا يضم كل الربديات املعروفةاملجموع

جدول )7(
نسبة خمطوطات كّل فرتة زمنية إىل جمموع املخطوطات حتى بداية القرن الثاين عرش)1(

الفرتة الزمنية
عدد املخطوطات 

تراكميًا

النسبة إىل جمموع 
املخطوطات املحفوظة 

)5494(

الزيادة يف عدد 
املخطوطات مقارنة 

بالفرتة السابقة

املخطوطات إىل 
حدود سنة ٢٠٠م

11%٠٫٢11

املخطوطات إىل 
حدود سنة 3٠٠م

٦3%1٫٢5٢

املخطوطات إىل 
حدود سنة 4٠٠م

111%٢٫٠48

(1) Ibid., p. 87.
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املخطوطات إىل 
حدود سنة 5٠٠م

1٦9%3٫158

املخطوطات إىل 
حدود سنة ٦٠٠م

٢48%4٫579

املخطوطات إىل 
حدود سنة 7٠٠م

٢94%5٫44٦

املخطوطات إىل 
حدود سنة 8٠٠م

341%٦٫٢47

املخطوطات إىل 
حدود سنة 9٠٠م

57٠%1٠٫4٢٢9

املخطوطات إىل 
حدود سنة 1٠٠٠م

894%1٦٫33٢4

املخطوطات إىل 
حدود سنة 11٠٠م

19٠3%34٫71٠٠9

34٫719٠3%19٠3املجموع

ُتقّدم اجلداول السابقة جمموعة من احلقائق التي تكشف القصور 
تقديم  عن  الظاهر  وعجزها  املتاحة،  املبكرة  املخطوطات  يف  الكبري 
صورة للنص يف قرونه الثالثة األوىل، فضاًل عن أْن تقودنا إىل النّص 
ا،  جدًّ ضعيفة  املبّكرة  املخطوطات  من  حمفوظاتنا  تبدو  إذ  األصيل، 
العدد حتى تصبح األعداد غاية يف  فكّلم اقرتبنا من األصل تضاءل 

الِقّلة أو الّندرة.

املخطوطات  من  الضخمة  الثروة  أّن  هو  احلديث  وملّخص 
سربها  بعد  بال  ذي  يشء  عن  تتمّخض  مل  اجلديد  للعهد  اليونانية 

ا، فقد اكتشفنا أّن: تارخييًّ
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القرن -  بعد  ما  إىل  تعود  اليونانية  املخطوطات  من   %9٠
التاسع، و94% منها إىل ما بعد القرن الثامن)1(. 

بالنسبة للقرون اخلمسة األوىل، مل نحصل عىل أكثر من %3 - 
من جمموع املخطوطات املتاحة)٢(.

عدد املخطوطات املحفوظة التي تعود إىل الفرتة التي تبدأ من - 
زمن تأليف النص إىل بداية القرن الثالث مل تتجاوز11 خمطوطة 

أي ما يعادل ٠٫٢% من جمموع املخطوطات املحفوظة.

ونسب -  املبكرة  املخطوطات  نسب  بني  الواسع  التباين 
خمطوطات  نسبة  تبلغ  حني  ففي  املتأخرة؛  املخطوطات 
وصلت  املخطوطات،  جمموع  عىل   %٠٫٢ الثان  القرن 
جمموع  عىل   %18٫3٦ عرش  احلادي  القرن  خمطوطات  نسبة 
حجًم،  بينهم  قارنا  وإذا  مخسها.  من  قريًبا  أي  املخطوطات، 
فسنكتشف أّن خمطوطات القرن احلادي عرش املحفوظة تعادل 

حجًم حمفوظات القرن الثان من املخطوطات 9٢ مرة.

إّن أول نتيجة يرقى إليها الذهن بعد هذه النسب هي أّن استظهار 
جمموع املخطوطات بالصورة االستعراضية التي يرّص عليها )والس( 
إهيام  يتعّمد  الذي  بالتدليس  إال  يوصف  أن  يمكن  ال  وموافقوه 

النصارى بغري حقيقة واقع خمطوطات كتاهبم.

تكراًرا  العلمء  أكثر  أّنه  )والس(  حال  يف  ما  أعجب  من  وإّن 
عىل  الباهر  وتفّوقها  اجلديد،  العهد  خمطوطات  عدد  لضخامة 

(1) Ibid., p. 78.
(2) Ibid., p. 89.
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أّنه هو نفسه معدود ضمن  القديمة، عىل  النصوص  بقية  خمطوطات 
انطالًقا  األصلية  للقراءات  ينترصون  للذين  معارضة  العلمء  أكثر 
قّيمة،  دراسات  ذلك  يف  وله  حتملها،  التي  املخطوطات  عدد  من 
ومناظرات مشهودة، بل إّن النّقاد يف الغرب يعّدون )والس( من أهم 
النقاد املحققني يف باب دراسة املذهب األغلبي ونقضه، وهو ما يبدو 
كتاب  يف  ليحرره  إليه  األغلبي  بالنص  اخلاص  املقال  إسناد  يف  مثاًل 
 The Text of the New Testament in Contemporary research:(
Essays on the Status Quaestionis( يف نسخته األوىل الصادرة سنة 

1995م،)1( ويف نسخته الثانية الصادرة سنة ٢٠13م)٢(، وهو كتاب 
النقاد األكاديميني يف املواضيع  املتنوعة يمّثل خالصة رأي  بمقاالته 
يلقاه )والس(  الذي  التقدير اخلاص  بم يظهر  النيص،  بالنقد  املتعلقة 

من بقية النقاد يف نقض دعاوى األغلبيني!

املطلب الثالث: القيمة العلمية للمخطوطة الوحيدة التي تنسب إىل 

النصف األول من القرن الثاين

ال يكاد خيلو كتاب يف النقد األدنى للعهد اجلديد من احلديث عن 
الربدية 5٢، والتي شاع تأرخيها سنة 1٢5م، وهي بذلك املخطوطة 
بالغ  وقد  الثان.  القرن  من  األول  النصف  إىل  تعود  التي  الوحيدة 
الدفاعيون النصارى يف استحضارها عند احلديث عن »حفظ النص 
املخطوطة  هذه  أّن  يوحي  بم  املادية«،  وأدلته  اجلديد  للعهد  األصيل 

(1) Bart D. Ehrman; Michael W Holmes and Bruce M Metzger, The Text of the 
New Testament in Contemporary Research: Essays on the Status Quaestionis, 
Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans, 1995, pp. 297-320.

)٢( ).Leiden; Boston: Brill, 2013, pp. 711-44( هو نفس املقال مع إعادة حتريٍر أللفاظه يف 

عدد من املواضع.
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تعود قطًعا إىل عقود قليلة تالية لكتابة النص األصيل، وأنا حتفظ نص 
العهد اجلديد بأكمله، أو جّله. 

تثري هذه الدعوى إشكاالت جادة تتعلق بتاريخ املخطوطة وحجمها:

أ- إشكاالت التأريخ:

يقتبس الكثري من الكتاب من مراجع النقد األدنى املدرسّية تأرخيها 
للربدية 5٢ يف سنة 1٢5م، بعّدها من املسّلمت العلمية، دون مراعاة لتطور 
الدراسات وختالف اآلراء، واقعني يف أس احلركة البطيئة لدراسات علم 
اخلطاطة. وقد استغل الدفاعيون النصارى هذا الواقع لتأسيس مقوالت 
الرابع  اإلنجيل  تأليف  بتاريخ  النزول  أمهها  ولعّل  البناء،  تامة  ونظريات 
إىل ما قبل ناية القرن األول)1(، واحلديث عن تفيش تداول أسفار العهد 

اجلديد يف عدد من البالد املختلفة بعد عقود قليلة من تأليفها.

من  )كولبرّب()٢(  خّلصه  ما  يتجاهلون  أو  الكّتاب  هؤالء  وجيهل 
بردّية  ُأّرخت  فقد  للنقاش،  مؤّخًرا  ُطرح  قد  املبّكر  التاريخ  »هذا  أّن 
إجرتن٢ عىل أّنا تعود إىل حوايل سنة ٢٠٠م، ال 15٠م كم اقرُتِح سابًقا؛ 
وبالتايل)3( فقد اقرُتح زمن متأّخر لربدّية 5٢؛ حوايل 15٠م-17٠م«)4(.

(1) Frances Margaret Young, Margaret Mary Mitchell and K. Scott Bowie, eds. 
The Cambridge History of Christianity, Origins to Constantine, Cambridge; 
New York : Cambridge University Press, 2006, p. 126.

الالهوتية.  للدراسات  ماكايف  أمريكي. عميد مدرسة   :)Alan Culpepper( أالن كولبرب   )٢(
 )Anatomy of the Fourth Gospel( :عضو »مؤسسة دراسات العهد اجلديد«. من مؤلفاته

.)The Gospel and Letters of John( و
وذلك  الكتابة،  شكل  عىل  أساًسا  اجلديد  العهد  برديات  تأريخ  يف  الربدّيات  علمء  يعتمد   )3(

بمقارنة املخطوطة التي يبحثون عن زمن تأرخيها بمخطوطات أخرى.
(4) Alan Culpepper, John, the Son of Zebedee, Columbia, S.C.: University of 

South Carolina Press, 1994, p. 108.
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صورة )2(

خمطوطة إجرتن 2 والربدية 52

إعادة  تناولت  حديثة  دراسات  إىل  اهلامش  يف  )كولبرّب(  وأحال 
مايكل  )ل.  يؤكده  أمر  وهو  إجرتن٢.)1(  وبردّية  الربدّية  هذه  تأريخ 
علم  أصول  وفق  جاد  تساؤل  حمّل  التأريخ  :«هذا  بقوله  وايت()٢( 

)1( ومنها:
Helmut Koester, Ancient Christian Gospels: Their History and Development, 

Philadelphia: Trinity Press International, 1990, 205-207.
Dieter Luhrmann, ‘Das neue Fragment des PEgerton 2 (PKoln 255),’ in The 

Four Gospels 1992: Festschrift for Frans Neirynck, ed. F. Van Segbroek et 
al. Bibliotheca ephemeridum theologicarum Lovaniensium 100, Leuven: 
University Press, 1922, 2239- 2255.

)٢( ل. مايكل وايت )L. Michael White(: أمريكي. مدير مؤسسة دراسة العصور القديمة 
وأصول النرصانية يف جامعة تكساس. له عناية بدراسة تاريخ نشوء النرصانية. من مؤلفاته: 
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الربديات. ال بّد أن تؤّرخ )هذه الربدّية( بني 15٠ و٢٠٠م.«)1( 

يف  ُكتب  ما  أهم  ننجربي()٢(  )برنت  قدمها  التي  الدراسة  وتعّد 
من  يظهر  »الذي  أّن  إىل  فيها  خلص  وقد  الربدية،  هذه  تأريخ  إعادة 
هذا املسح، هو أمر ال يفاجئ علمء اخلطاطة: علم اخلطاطة ليس هو 
كتبت  التي  تلك  خاصة  النصوص،  لتأريخ  جدوى  األكثر  الوسيلة 
 - النّقاد  هبا  استعمل  التي  الطريقة  احلقيقية هي  املشكلة   )...( باليد 
وأساؤوا استعمل - احلّجة املخطوطاتّية )...( ما قمت به هو إلظهار 
يشمل  أن  بّد  ال   ،5٢ الربدّية  تأريخ  إلمكانّية  جدّي  اعتبار  أّي  أّن 
تواريخ يف آخر القرن الثان وأّول القرن الثالث. وبالتايل فإّن الربدية 
5٢ ال يمكن أن تستعمل كحجة إلناء جمادالت أخرى حول وجود 
)أو عدم وجود( إنجيل يوحنا يف النصف األول من القرن الثان«)3(.

ب-حقيقة حجم املخطوطة:

إّن امتالكنا خمطوطة نسخت بعد عقود قليلة من تأليف األصل 
ا للنقد األدنى للبحث عن النص األصيل/األقدم،  ليعد مكسًبا علميًّ
فهل يسعفنا نص املخطوطة - إن قبلنا تأرخيها يف سنة 1٢5م - عىل 

معرفة صورة النص املبّكر؟

 .)From Jesus to Christianity( و )Scripting Jesus(
(1) L. Michael White, From Jesus to Christianity, San Francisco: Harper San 

Francisco, 2004, p. 476.

دّرس  تكساس.  جامعة  من  الدكتوراه  عىل  حاصل   :)Brent Nongbri( ننجربي  برنت   )٢(
مؤلفاته:  من  املبكرة.  النرصانية  والوثائق  الربديات  يف  متخصص  وغريها.  يال  جامعة  يف 

.)Before Religion: A History of a Modern Concept(
(3) Brent Nongbri, ‘The Use and Abuse of P52: Papyrological Pitfalls in the 

Dating of the Fourth Gospel,’ Harvard Theological Review 98, 2005, p. 48. 
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اجلديد  العهد  نص  مجيع  من  احلقيقة  عىل   5٢ الربدّية  تضّم  ال 
و3٢   31 األعداد  يوحنا،  إنجيل  من   18 الفصل  من  كلمت  سوى 

و33 و37 و38. 
صورة )3(

الربدّية 52

احلروف املحفوظة باحلرف الكبري
)هيود(  كلمة   +  )OI( )ال(  التعريف  أداة 

كلمة  من  جزء   +  )IOUDAIoi( حرفان  ينقصها 

.)HMIn( )لنا(

   OIIOUDAI  HME

كلمة )ال أحد( )OUDENA( + )من أجل( 

حرف  أّول   +)O( )ال(  التعريف  أداة   +  )INA(

.)Logoς( )من كلمة )كلمة

OUDENAIAOL

كلمة   +  )eiPEN( )قال(  كلمة  من  جزء 

.)SHMAINWn( ناقصة احلرف األخري )مشري(
PENSHMAINW
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apoQNHS�( )يموت(  كلمة  من  ءجز 

.)Εισηlqen( )( + حرف من كلمة )دخلKEIN
QNHSKEINΕ

 praitw( الوالية«  »دار  كلمة  من  جزء 

من  )ب(  حرف   +  )O( التعريف  أداة   +  )RION

  .)Pilatoς( )كلمة )بيالطس

RIONOP

حرف العطف »و« )KAI( + جزء من كلمة 

.)EIPen( )قال(
KAIEIP

.)ioudaIWn( )حرفان من كلمة )هيودIW

تامة غري  النتيجة : وجدنا يف وجه املخطوطة كلمة واحدة فقط 
حروف العطف، واجلر، والضمئر.

صورة )4(
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 +  )touTO( )هذا(  اإلشارة  حرف  من  جزء 

.)GegeNNhmAI( )أجزاء من كلمة )ُولِدت
TOG  NN AI

 +  )koSMON( )عامل(  كلمة  من  جزء 

)أشهد(  كلمة  من  جزء   +  )INA( أجل(  )من 

.)MARTυrhsw(

SMONINAMART

أداة التعريف )ال( )THS( + جزء من كلمة 

.)ALHQEiaς(  )حقيقة(
THSALHQE 

.)AUTW( )له( + )LEGEI( )كلمة )يقولLEGEIAUTW

)و(  واالستئناف  العطف  حرف  من  جزء 

TOU�( )هذا(  حرًفا  ناقصة  اإلشارة  أداة   +  )kaI(

.)To

ITOUT

أداة التعريف )ال( )TOUS( + احلرف األول 

.)Ioudaiouς( )من كلمة )هيود
TOUSI

.)oudeMIan( )جزء من كلمة )ال واحدةMI

)غري  »يقول«  غري  الربدّية  ظهر  يف  تامة  كلمة  توجد  ال  النتيجة: 
حروف العطف، والضمئر، وما شاهبها(.

وإذا  مكتملتني.  كلمتني  غري  نملك  ال  نحن  النهائية:  النتيجة 
عددنا الكلمت التامة وغري التامة بم يشمل أدوات التعريف وغريها 
إنجيل  أّن  النتيجة: 31 كلمة. وإذا علمنا  اليونانّية( تكون  اللغة  )يف 
أّن  عندها  أدركنا  كلمة)1(،   15٦35 اليونان:  النّص  يف  يضّم  يوحنا 

)1( انظر:
 http://catholic-resources.org/Bible/NT-Statistics-Greek.htm (8/22/2009)
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إنجيل يوحنا فقط، وهو ما يمثل  لنا ٠٫19% من  تقّدم  الربدّية 5٢ 
٠٫٠٢% من نص العهد اجلديد اليونان الذي يتكّون من 138٠٢٠ 

ا عند دراسة النصوص: »ال يشء«. كلمة)1(، وهو ما يعادل عمليًّ

)1( املصدر السابق نفسه.
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الفصل الثاني: محاوالت نقدية للوصول إلى النص األصلي 
عن طريق المخطوطات

إىل  الوصول  عىل  بقدرهتم  املتدّينني  النصارى  الكّتاب  إيمن  إّن 
تكون  أن  يقتضيان  املخالفني  اعرتاضات  عىل  والرد  األصيل،  النص 
القدرة  بيان  يف  املطّولة  والدراسات  الكتب  َألِفت  قد  الغربية  املكتبة 
فلسفة  يرشح  ُكيّلٍّ  تصّور  طرح  خالل  من  اهلدف  هذا  حتقيق  عىل 

النظرية وآلياهتا. 

املكتبة  رصد  عند  باحث  كّل  تفاجئ  أن  بد  ال  التي  واحلقيقة 
النقد األدنى هي أّن هذه النظرية  الغربية والتفتيش يف أدبيات علمء 
عىل  يعّول  أن  يمكن  وال  نتوّقعه،  الذي  النحو  عىل  موجودة  غري 
القواعد التي حررها علمء النقد األدنى للموازنة بني القراءات، ألّن 
هذه القواعد ضيقة األفق عند املقارنة بني قراءات حمدودة متاحة يف 
شواهد مادية، كم أنا ال تقع ضمن نظرية كلّية َتِصل نفسها بالنص 

األصيل.

حاول )فيليب كومفورت( يف كتابه »البحث عن النص األصيل 
للعهد اجلديد«، أن يسّد هذه الثغرة، فكتب منترًصا لدعوى إمكانية 
الوصول إىل النص األصيل للعهد اجلديد من خالل الربديات القديمة 
املكتشفة يف مرص)1(، وهو بذلك يضعنا أمام الطريق الواضح للوصول 
التي  النصوص  ونسخ  القديمة،  الربديات  بجمع  األصيل  النص  إىل 
حفظتها. أما الزوجان )أالند()٢( فقد اختارا القول: إّن املخطوطات 

(1) Philip W. Comfort, The Quest for the Original Text of the New Testament, 
Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1992, p. 38.

)٢( كورت أالند )Kurt Aland( )1915-1994م(: أملان. الهويت، وأهم ناقد أملان متخصص 
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املبّكرة يف جمملها هي حاضنة النص األصيل دون حتديد نص بعينه.

المبحث األول: نظرية فيليب كومفورت وتقويمها:

العهد  حفظت  التي  املبّكرة  الربديات  أّن  النّقاد  مجهور  جيمع 
اجلديد متّثل أكرب مكسب مادي لعلم النقد النيّص بسبب أّنا حفظت 
لنا، وهو ما أغرى  تارخيية متاحة  أقدم فرتة  بلغته األصلية يف  النص 
لكّن  فيها،  اجلديد  للعهد  األصيل  النّص  يتلّمس  أن  )كومفورت( 
يصطدم  التاريخ  استنطاق  يف  الظاهري  املنهج  أّن  يرون  النّقاد  بقّية 

بإشكاالت صلبة حتول بينه وبني نصوص املؤّلفني.

املطلب األول: إشكاالت تاريخية:

للنص،  املبّكر  للتاريخ  قراءة علمّية  نظرية )كومفورت(  تقّدم  مل 
الربديات  قدرة  مؤّصلة حول  مطلقة وغري  مبالغة  من  انطلقت  وإنم 

عىل االحتفاظ بالنص األصيل.

أكثر  من  هي  الربديات  مرحلة  أّن  )كومفورت(  جتاهل  وقد 

يف  العلوم  وأكاديمية  الربيطانية،  األكاديمية  عضو  العرشين.  القرن  يف  األدنى  النقد  يف 
 Text und Textwert der( :أملانيا، وأكاديمية الفنون والعلوم امللكية هبولندا. من مؤلفاته
 Die Säuglingstaufe( و   )griechischen Handschriften des Neuen Testaments

 Richard N. Soulen and R.(  )im Neuen Testament und in der alten Kirche

 Kendall Soulen, Handbook of Biblical Criticism, third edition, Louisville:

.)Westminster John Knox Press, 2001, p. 3

العهد  وأستاذة  الهوتية،  أملانية.  )1937م(:   )Barbara Aland( أالند  باربرا 
 Frühe( مؤلفاهتا:  من  بمونسرت.   )Westphalian Wilhelms-University( يف  اجلديد 
و   )direkte Auseinandersetzung zwischen Christen, Heiden und Häretikern

.)Erziehung durch Kirchengeschichte?(
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معرفتها«)1(   املستحيل  »من  إّنه  إذ  النص؛  تاريخ  يف  إشكااًل  املراحل 
النرصان  الناقد  كنيون()٢(  جورج  )فردريك  اعرتاف  هو  كم  ككل، 

املعروف بدفاعه احلار عن أصالة نص العهد اجلديد.

وعندما اجته )كومفورت( إىل التفصيل يف دعواه واالقرتاب من 
تاريخ النص، اضطّر إىل اإلقرار بحقائق تعارض نظرّيته؛ فقد قال - 
مثاًل - عند حديثه عن إنجيل مرقس الذي هو أقدم األناجيل ومصدر 
إنجييَل متى ولوقا -عىل قول اجلمهور-: »من املفارقات أن اإلنجيل 
من  كثرة  يف  حُيفظ  مل   -  7٠-  ٦5 سنة  كتب  مرقس   - تأليًفا  األقدم 
أنه  حقيقُة  )واللغز(  املفارقة  تلك  إىل  ويضاف  املبكرة.  املخطوطات 
من املفرتض أّن مرقس قد أخذ معه إنجيله إىل مرص )يوسابيوس،)3( 
تاريخ الكنيسة، ٢. 1٦. 1(، يف حني أّنه ال تكاد توجد أية خمطوطات 
مرص.  يف  للمخطوطات  الكثرية  االكتشافات  ضمن  ملرقس  مبكرة 
بتلك  ليست  لكّنها   ،45 الربدية  يف  حمفوظة  ملرقس  األقدم  النسخة 
النسخة األمينة. لقد مارس الناسخ، خاصة يف نسخة مرقس، حريًة 
بالغة يف إنشاء نص يكّرر أفكار نموذجه اخلاص ال الكلمت املوجودة. 
َقرابة شديدة بمخطوطة  أثبتت  قد  الربدية 45  فإّن  وكم هو معلوم، 

(1) See Frederic George Kenyon, Handbook to the Textual Criticism of the New 
Testament, London: Macmillan, 1901, p. 35.

بريطان.  )18٦3-195٢م(:   )Frederic George Kenyon( كنيون  جورج  فردريك   )٢(
مؤلفاته:  من  واخلطاطة.  الكتابية  الدراسات  يف  متخصص  الربيطانية.  األكاديمية  رئيس 
 The Story of the( و )Handbook to the Textual Criticism of the New Testament(

.)Bible: A Popular Account of How It Came to Us

)أرجيانوس(.  وتلميذ  القيرصية،  أسقف  )٢٦٠-349م(:   )Eusebius( يوسابيوس   )3(
مؤلفاته:  من  وتفسريية.  دفاعية  كتابات  أيًضا  وله  األوائل،  النرصانية  مؤرخي  أعظم  يعّد 

 .)Praeparatio Evangelica( و )Historia Ecclesiastica(
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nor- »طبيعيًة«  نص  أكثر  اخلامس.  القرن  إىل  تعود  التي  )واشنطن 
الرابع، وهي  القرن  بداية  إىل  تعود  ملرقس حمفوظ يف خمطوطة   )mal

السينائية  الرابع،  القرن  من  متأخرتني  خمطوطتني  ويف   ،88 الربدية 
والفاتيكانية. من الصعب إعادة بناء التاريخ املبكر للنص حتى حتدث 

اكتشافات أخرى لُنَسخ مبكرة ملرقس«)1(.

املحفوظة  الربديات  بعجز  تقّر  التي  اخلِطرية  الشهادة  هذه  بعد 
املنطقي:  السؤال  يطفر  األصيل،  النص  إىل  هدايتنا  عن  ملرقس 
خالل  من  اجلديد  للعهد  األصيل  النص  إىل  الوصول  يمكننا  كيف 
األسفار  ألهم  اجليدة  املخطوطات  كانت  إذا  املتاحة  املخطوطات 

متأخرًة؟!

املطلب الثاين: تأريخ الربديات:

احتاج )كومفورت( إىل أن ُيظهر القيمة الزمنية املميزة للربديات؛ 
النّص األصيّل  إحياء  قدرهتا عىل  االطمئنان حول  مزيًدا من  ليحقق 
ا،  املفقود، لكّنه ملّا ُووجه بتقديرات علمء اخلطاطة املوثوقني أكاديميًّ
األبحاث  قدمته  مما  للربديات  تفاؤاًل  أكثر  تأريخ  تقديم  إىل  اضطّر 

األخرى.

النقدية  مثاًل - يف مراجعته  انتقد )موريس روبنسون()٢( -  وقد 
The Text of the Ear-( )( لكتاب )كومفورت( مع )باِرتreview(

(1) Philip W. Comfort, The Quest for the Original Text of the New Testament, p. 
107. 

 Southeastern Baptist( العهد اجلديد واليونانية يف أمريكي. أستاذ  )٢( موريس روبنسون: 
 The New Testament in the Original( مؤلفاته:  من   .)Theological Seminary

.)Analytical Lexicon of New Testament Greek( و )Greek
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التأرخيي  التقدير  liest New Testament Greek Manuscripts »هذا 

و)بارت([  ])كومفورت(  أنم  »يبدو  أنه  مقرًرا  للربديات،  املميز 
يطّبقان املعايري اخلطاطية )palaeographical( اخلاصة هبم يف تأريخ 
بتـاريخ مبكر للعديد من  القول  املخطوطات املختلفة، ويميالن إىل 
املخطوطات املضّمنة يف كتاهبم عىل خالف ما يسمح به علمء اخلطاطة 

اآلخرون«)1(.

القرن  ناية  إىل  أقدمها  يرجع  اليوم  املتاحة  املخطوطات  أّن  وبم 
الثان، كم أّن عددها ضعيف من الناحية الكمّية؛ فإّنه يلزمنا أن نعلن 

فساد نظرية )كومفورت( من وجهني:

الوجه األول: ليس من املعقول أن نتصور إمكانية معرفة تاريخ 
النص األصيل عن طريق عدد قليل من القطع املتناثرة)٢(.

النص  ضياع  َمِظّنة  املبكرة  املخطوطات  ندرة  الثان:  الوجه 
النسخ املوجودة  أّن  فإّن »هناك احتماًل  األصيل، أو كم قال )باورز( 

)إذا كانت قليلة( ال متثل بدقة املقطع األصيل«)3(.

(1) Maurice A. Robinson, “Review: Philip W. Comfort and David P. Barrett, eds., 
The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts: A Corrected, 
Enlarged Edition of The Complete Text of the Earliest New Testament 
Manuscripts,” in TC: A Journal of Biblical Textual Criticism; 2001, Vol. 6.

(2) See J. H. Petzer, “The Papyri and New Testament Textual Criticism, Clarity or 
Confusion?” in J. H. Petzer and P. J. Hartin, eds. A South African perspective 
on the New Testament: Essays by South African New Testament scholars 
presented to Bruce Manning Metzger during his visit to South Africa in 1985, 
Leiden: Brill, 1986, p. 23.

(3) Fredson Bowers, Bibliography and Textual Criticism, Oxford: Clarendon, 
1964, p. 75.
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وقد نّبه )مايكل هوملز( يف مراجعته النقدية لكتاب )كومفورت( 
 Early Manuscripts and Modern Translations of the New(
النقدي  غري  الزمني  لالنحياز  أخرى  إشكاليٍة  عىل   ،)Testament

عند )كومفورت( القائم عىل تفضيل الربديات املبكرة عىل الربديات 
بعض  أّن  مبيًنا   ،- الكاتب  ملنهج  الكبري  تقديره  رغم   - املبكرة  غري 
ا »بال قيمة«  الربديات التي اعتمدها )كومفورت( يف كتابه هي عمليًّ
ألنا قد ُنِسخت بصورة ضعيفة، يف حني أن هناك برديات أخرى قد 
من  مبارشة  ُنسخت  قد  أّنا  رغم  زمًنا،  تأّخرها  بسبب  إقصاؤها  تم 

خمطوطات مبكرة وجيدة)1(. 

مع  ا  نقديًّ التعاطي  يف  مهّمة  نقطة  )كومفورت(  أمهل  لقد 
عادات  من  عليه  تدّل  وما  الداخل  من  دراستها  وهي  الربديات، 
نسخية، وما تظهره أصوهلا اجلنيولوجّية، وما تبديه من أصول نصّية، 
التارخيي  البحث  جوهر  إغفال  إىل  الظاهري  مذهبه  انتهى  ولذلك 

النقدي بتحليل مادة الشواهد كيفًيا.

املطلب الثالث: تضارب الربديات

املستقر  االنتقال  مرحلة  متّثل  املبكرة  الربديات  أّن  االعتقاد  إّن 
والنقي للنص يتعارض مع ما كشفه النقاد من أن خمطوطات القرون 

الثالثة األوىل حتمل شواهد لألنواع الثالثة للنصوص:

(1) See Michael W. Holmes, Reviewed work(s): “Early Manuscripts and Modern 
Translations of the New Testament by Philip W. Comfort,” in The Biblical 
Archaeologist, Vol. 56, No. 1, Celebrating and Examining W. F. Albright 
(Mar., 1993), p. 49. 
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النص السكندري، وهو األوسع انتشاًرا يف الربديات.- 

 - ،48 والربدية   ،38 والربدية   ،٢9 الربدية  الغريب:  النص 
والربدية ٦9.

النص القيرصي: الربدية 45.)1( - 

الربدية  داخل  للنصوص  املختلطة  الطبيعة  سبق  ما  عىل  زد 
َنْسِخي واحد يف عالقتها  ينفي عنها استقامتها عىل خط  الواحدة بم 

بأقدم أصوهلا.

إّن طبيعة نسخ املخطوطات يف القرون األوىل كم يظهرها السرب 
نظرية  تقتضيها  التي  املثالية  الصورة  املرحلة  هذه  عن  ترفع  النقدي 
دراسته  يف  كالرك(  جورج  )كينيث  خلص  فقد  )كومفورت(، 
»للربدية 75« )أوائل القرن الثالث( إىل أنا تكشف »بصورة واضحة 
احلال السائلة للنص عند حوايل السنة ٢٠٠م«، وأّن »مثل هذه احلرية 
التي عند النساخ تدّل عىل أّن نص اإلنجيل كان أكثر استقراًرا بقليل 

من الرتاث الشفوي، وأّننا نتابع تقهقر ساب )النص األصيل(«)٢(.

أما )كولويل()3( فقد صّور حال التناقل املبكر للنص بالقول: إن 

(1) See Kenyon, The Chester Beatty Biblical Papyri, Descriptions and Texts of 
Twelve Manuscripts on Papyrus of the Greek Bible. Fasciculus II, The Gospels 
and Acts (Text), London: E. Walker, 1933.

(2) Kenneth W. Clark, “The Theological Relevance of Textual Variation in 
Current Criticism of the Greek New Testament,“ in Journal of Biblical 
Literature, Vol. 85, No. 1 (Mar., 1966), p. 15.

النقد  يف  متخصص  أمريكي.  )19٠1-1974م(:   )E. C. Colwell( كولويل  س.  إ.   )3(
النيص واخلطاطة. كانت له عناية بدراسة العالقة بني املخطوطات. رأس مدرسة كالرمن 
 Studies in Methodology in Textual Criticism of the New( لالهوت. من مؤلفاته

 .)The Study of the Bible( و )Testament
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تراث خمطوطات العهد اجلديد كان يتطور من حال غري مسيطر عليه 
ا إىل حال أكثر سيطرة وانضباًطا، مقرًرا أّن الطابع العام للنص يف  نسبيًّ
بدايته )إىل سنة 3٠٠م( قد ُعِلم منذ فرتة طويلة أنه »جامح« و»غري 

مسيطر عليه« و»غري حمرر«)1(.

اخ  سَّ أما الناقد )ج. ك. إليوت()٢(، فرغم ثقته الكربى يف متانة عمل النُّ
يف اإلسكندرية، إاّل أنه قّرر يف مراجعته النقدية لكتاب )كومفورت( عن 
النّص األصيل أّنه »ربم كان الّسكندريُّون يمرسون النَّْسَخ بصورة دقيقة، 

لكن كانت النُّسخ التي كانوا ينقلون عنها معيبة«)3(. 

لقد كانت مرحلة الربديات الفرتة التي نشأت فيها أعظم املشكالت 
النصّية)4(، فهي إذن شاهدة عىل تنوع شواهد النص، وليست شاهدة 

عىل نص واحد سليم من التحريف يعود إىل أقالم املؤلفني. 

وقد خلص )ج. هـ. بيتزر()5( يف بحثه »الربديات والنقد النيص 

(1) Colwell, “Hort Redivivus: A Plea and a Program,” in Studies in Methodology, 
Leiden: Brill, 1969, p. 164.

)٢( ج. ك. إليوت )J. K. Elliott(: بريطان. أستاذ النقد النيص للعهد اجلديد يف جامعة ليدز. من 
 New Testament Textual Criticism:The Application of Thoroughgoing( :مؤلفاته

.)A Bibliography of Greek New Testament Manuscripts( و )Principles
(3) J. K. Elliott, Reviewed work(s): “The Quest for the Original Text of the New 

Testament” by Philip Wesley Comfort, in Novum Testamentum, Vol. 36, Fasc. 
3 (Jul., 1994), p. 285.

(4) See Frederic George Kenyon, Handbook to the Textual Criticism of the New 
Testament, p. 35.

)5( ج. هـ. بيتزر )J. H. Petzer(: حمارض يف العهد اجلديد يف جامعة جنوب إفريقيا، برتوريا. 
 Patrick J. Hartin, Jacobus H. Petzer,(  .)Tertullian’s Text of Acts( مؤلفاته  من 
 eds., Text and Interpretation: New Approaches in the Criticism of the New

.)Testament, Leiden ; New York : E.J. Brill, 1991, p. 313
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للربدّيات  الكبري  العدد  أّن  إىل  التباس؟«  أم  وضوح  اجلديد،  للعهد 
املخبوء  كشف  طريق  لنا  متهد  مل  األخري  القرن  مدى  عىل  املكتشفة 
الغموض  من  مزيد  إىل  آلت  وإنم  وتارخيه،  األول  النّص  أسار  من 
وااللتباس)1(، فلم تساهم هذه النسخ القديمة يف توضيح معامل تاريخ 

النص يف بداياته، وإنم سامهت يف تشتيت النظر وتغييم الرؤية.

املطلب الرابع: العادات النسخية يف مرص

املبكرة  املخطوطات  إىل  ُينظر  أن  جيب  أّنه  )كومفورت(  َزَعم 
كانوا  النّساخ  ألن   )pure( نقّية  نصوص  أنا  عىل  مرص  يف  املكتشفة 
يّتبعون منهًجا صارًما يف نسخ املخطوطات كم كان عليه األمر سلًفا 

مع النّساخ الوثنيني يف مكتبة اإلسكندرية)٢(. 

تفتقد هذه املقدمة التارخيية إىل الربهان اإلجيايب الذي من املمكن 
مدرسة  رأس   - )أرجيانوس()3(  أّن  التفاقهم  النقاد؛  بقية  يقنع  أن 
اإلسكندرية وأحد رواد النقد النيص للعهد اجلديد - صاحب منهج 

فاسد؛ بل و»حمبط«)4( للنقاد املعارصين فيم يتعلق بالنقد النيص. 

وقد عّلق )بروس متزجر()5( عىل تعامل )أرجيانوس( مع القراءات 

(1) J. H. Petzer, “The Papyri and New Testament Textual Criticism, Clarity or 
Confusion?” p. 29.

(2) Philip W. Comfort, The Quest for the Original Text of the New Testament, p. 22.

)3( أرجيانوس )Ὠριγένης( )18٦-٢55م(: أهم اآلباء اليونان وأعظمهم تأثرًيا. ترك كتابات 
يوحنا«.  إنجيل  و»رشح  كلسوس«  عىل  »الرد  مؤلفاته:  من  متنوعة.  مواضيع  يف  عديدة 

.)John Anthony McGuckin, A-Z of Patristic Theology ,pp. 243-6(
(4) L. D. Reynolds and N. G. Wilson, Scribes and Scholars: A Guide to the 

Transmission of Greek and Latin Literature, Oxford: Oxford University Press, 
1974, p. 94.

ختصص  يف  ناقد  أهم  أمريكي.  )1914-٢٠٠7م(:   )Bruce Metzger( متزجر  بروس   )5(
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املختلفة كم أوردها يف مؤلفاته املحفوظة اليوم، أنه »األكثر إثارة لعدم 
الرضا من زاوية النقد النيص املعارص. لقد مجع بني التجاهل الواضح 
يبدو بوضوح من  ما  النيص، مع  للنقد  مهّمة  اليوم كجوانب  ُيعّد  ملا 

منهج غري نقدي يف التعاطي معها«)1(. 

بل إّن )أرجيانوس( نفسه قد أعرب عن سخطه العارم من عادات 
النساخ يف زمانه، قائاًل بلغة غاضبة: »من احلقائق املعلومة أّن هناك الكثري 
من االختالف يف النسخ التي لدينا، سواء كان ذلك ناجًتا عن إمهال بعض 
النساخ، أو العجلة امللومة للبعض يف تصحيح النص، أو إقدام البعض 

عىل زيادة إضافات تعسفية والقيام بحذوفات يف تصحيحاهتم«)٢(. 

وخّلص )جيمس ر. رويس()3( الواقع العميل للعمل النسخي 
من  كبرًيا  »عدًدا  أّن  نستنتج  أن  اليسري  من  إنه  بقوله:  مرص  يف 
الربديات املبكرة ُتظِهر بجالء أن األصل يف النّساخ املبكرين عدم 
التزام احلرص كم يظهر ذلك يف الُنَسخ املتأّخرة«)4(. ويف دراسة قام 

 Princeton Theological( يف  دّرس  العرشين.  القرن  يف  اجلديد  للعهد  األدنى  النقد 
أساسية  مراجع  مؤلفاته  تعترب  اإلنجليزية.  الرتمجات  من  عدد  عىل  وأرشف   ،)Seminary

 The Text of the New Testament:( مؤلفاته:  من  املتخصصة.  العلمية  األقسام  يف 
 The Canon of the New( و   )Its Transmission, Corruption, And Restoration

.)Testament: Its Origin, Development, and Significance
(1) Bruce M. Metzger, “Explicit References in the Works of Origen to Variant 

Readings in New Testament Manuscripts,” in J. N. Birdsall and R. W. 
Thomson, eds. Biblical and Patristic Studies: In Memory of Robert Pierce, 
New York: Herder, 1963, pp. 93-4.

(2) Origen, Comm. Matt. 15.14.

من  كاليفورنيا.  جامعة  من  دكتوراه  أمريكي.   :)James R. Royse( رويس  ر.  جيمس   )3(
.)The Spurious Texts of Philo of Alexandria( :مؤلفاته

(4) James R. Royse, “Scribal Tendencies in the Transmission of the Text,” in 
Bart Ehrman and Michael Holmes, eds. The Text of the New Testament in 
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هبا حول ست برديات كبرية تعود كلها إىل ما قبل القرن الرابع، 
 ،٦٦ والربدية   ،47 والربدية   ،4٦ والربدية   ،45 الربدية  وهي 
والربدية 7٢، والربدية 75، انتهى إىل النتائج اخلطرية الظاهرة يف 
اجلدول التايل، والتي تكشف رخاوة عمل النّساخ األوائل بصورة 

حسابية)1(: 
جدول )8(

الربدية 
45

الربدية 
46

الربدية 
47

الربدية 
66

الربدية 
72

الربدية 
75

٢8555141٦1٢الزيادات

٦31٦71819٢941احلذوفات

عدد الكلامت 
املفقودة

1٠٢٢8343٢٢٢753

٢٢٢471511٠798119القراءات املهمة)*(

الكلامت املفقودة يف 
القراءات املهمة

4٦٦٠84٢1٢845

لفساد  املؤملة  احلقيقة  ينكر  أن  نفسه  )كومفورت(  يستطع  مل 
العمل النسخي يف مرص يف القرون األوىل، فقد أقّر أّن »املخطوطات 
املرصّية للعهد اجلديد حتمل خصائص نصّية متعددة األلوان«)٢(، وأّن 
املخطوطات القليلة املتقاطعة نصوصها قليلة عدًدا، وهي الربدية 5، 
والربدية ٢٢، والربدية 5٢، والربدية 9٠، والنظر كاشف أّن الّزوجني 

Contemporary Research, Essays on the Status Quaestionis, p. 248.
(1) Ibid., p. 246.

)*( أي املؤثرة يف املعنى دون القراءات التي ال معنى هلا أو االختالفات يف الرسم.
(2) Philip W. Comfort, The Quest for the Original Text of the New Testament, p. 68.
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األّولني )5 و٢٢( »غري متمثلني بصورة الفتة للنظر«)1(.

املطلب الخامس: تناقضات منهجية:

ُف )كومفورت( يف تقدير قيمة الربديات واستنطاقها لفهم  تعسُّ
القراءات  بني  للرتجيح  العملية  وممارسته  جهة،  من  النّص  تاريخ 
واحلكم عىل املخطوطات من جهة أخرى؛ قاداه إىل التناقض بصورة 

صارخة يف موضوعني كبريين:

منهجه  يف  )كومفورت(  يتبنى  ال  واالنتقائية:  النقّي  النّص   -1
االنتقائي  املنهج  األصيل،  النص  عن  كتابه  يف  أّصله  الذي  املعلن 
تدعم  قديمة  بردية  »كّل  أّن  يعتقد  هو  وإنم   ،)eclectic method(
قراءة )وكذلك هلا شاهد من خمطوطات مبكرة أخرى( هي شاهد حيٌّ 
للنّص األصيّل«)٢(، لكنه اضطّر يف كثري من األحيان إىل االنتقاء من 
 New( قراءات الربديات عند ختالفها، وذلك يظهر بوضوح يف كتابه
Testament Text and Translation Commentary( الذي خصصه 

للعهد اجلديد، والراجح منها.  املتخالفة  القراءات  للتعليق عىل أهم 
الربديات  قدرة  قواعد مذهبه، وهو  أعظم  ينقض  املسلك  وهو هبذا 

عىل تقديم النص األصيل بكّل سالسة.

إّن أغلبية العلمء املتخصصني اليوم يف النقد األدنى للعهد اجلديد 
النص  أو  األصيل  النص  إىل  للوصول  االنتقائي  املنهج  اعتمد  عىل 
ا نقيًّا سهاًل خالًيا من  م لنا نصًّ األقدم، بم يظهر أّن املخطوطات ال ُتقدِّ

التحريفات.

(1) Ibid., p. 67.
(2) Ibid., p. 127.
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احلال  أوجبتها  رضورة  االنتقائي  للمنهج  االنحياز  كان  وقد 
املعّقدة للمخطوطات التي فقدت االنضباط والتطابق، وهو ما يظهر 
 ،)NA28( :بجالء يف القراءات التي تبّنتها أفضل النسخ النقدية اليوم
من  أيٍّ  يف  الصورة  هبذه  هلا  نظري  ال  أعداًدا  فيها  نجد  إذ  و)UBS5(؛ 
هذا  عىل  أمثلة  روبنسون(  )موريس  لنا  ويقدم  املتاحة.  املخطوطات 

األمر:

لقراءات  املثال األول: متى ٢3/٢٠، وهو يضم سبعة مواضع 
خمتلفة، يكفي فقط تبني ثالثة منها )املوضع األول والثان والسادس( 

لتفقد نسخة )NA28(، ونسخة )UBS5( كّل دعم من املخطوطات.

املثال الثان: لوقا ٢٦/٦، ويضم مخسة مواضع لقراءات خمتلفة، 
وبذلك تكون نسخة )NA28( بال دعم.

املثال الثالث: مرقس 3/11، ويضم موضعني لقراءات خمتلفة. 
األوىل  القراءة  اختريت  املخطوطات:  شأنم  يف  انقسمت  وقد 
يف   ،...  ٢4٢7 وخمطوطة  وبيزا،  الفاتيكانية،  مثل  خمطوطات  من 
السينائية،  مثل  أخرى  خمطوطات  من  الثانية  القراءة  اختريت  حني 
واملخطوطة   ،89٢ واملخطوطة   ،579 واملخطوطة  ورجيوس، 
1٢41... وال جتد قراءة نسخة )NA28( ونسخة )UBS5( أيَّ دعم 

تامٍّ من املخطوطات.

لقراءات  مواضع  أربعة  ويضم   ،٢3/٦ يوحنا  الرابع:  املثال 
نسخة  أن  لنكتشف  والثالثة  الثانية  القراءة  نتبّنى  أن  ويكفي  خمتلفة. 

)NA28( ونسخة )UBS5( ال دعم هلم)1(. 

(1) Maurice A. Robinson, “The Case for Byzantine Priority,” in Maurice A. 
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آالف  بني  من   - اثنتني)1(  خمطوطتني  نملك  ال  أّننا  حقيقة  إّن 
بني  »االختالفات  وأّن  متطابقتني)٢(،   - املتاحة  املخطوطات 
املخطوطات أكرب من عدد كلمت العهد اجلديد«)3(، تكفيان إلظهار 

فساد نصوص املخطوطات وموقع االنتقاء من العمل النقدي.

املعدل:  غري  النص  وفقدان  الربديات،  كمل  دعوى   -٢
أقدم  املتاحة يف  العهد اجلديد  أّن بعض كتب  اعرتف )كومفورت( 
ا،  جدًّ مبكرة  بصورة   )redacted( حتريرها  ُأعيد  قد  املخطوطات، 
سل، وُجلِّ رسائل بولس)4(... وبالتايل فليس بإمكاننا  مثل أعمل الرُّ
أن نعود إىل النّص يف شكله البكر قبل إعادة حتريره من قبل الّنساخ، 
أمر  وهذا  التحريف.  قبل  ما  زمن  عن  املتاحة  املخطوطات  لتأّخر 
سبياًل  )كومفورت(  اختذها  التي  الربديات  شهادة  قصور  يكشف 

ممهًدا إىل النص األصيل.

املطلب السادس: تقويم برتسون لكتاب كومفورت:

العقود  يف  األدنى  النقد  علمء  أهم  من  بيرتسون(  )وليام  يعّد 
والرتمجات  املخطوطات،  دراسة  يف  مميزة  مسامهات  وله  األخرية، 

Robinson and William G. Pierpont, The New Testament in the original 
Greek: Byzantine textform, 2005, Southborough, Mass.: Chilton Book Pub., 
2005, p. 536.

)1( باستثناء الشذرات الصغرية.
(2) See Bart Ehrman, ‘Textual Criticism of the New Testament,’ in Joel B. Green, 

Hearing the New testament: Strategies for Interpretation, Michigan: Wm. B. 
Eerdmanss, 1995, p. 129.

(3) Bart Ehrman, Misquoting Jesus, New York: HarperCollins, 2005, p. 90.
(4) See Philip W. Comfort, The Quest for the Original Text of the New Testament, 

pp. 19-20.
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الرسيانية، واآلبائيات، وقد تركت كتبه ومقاالته َبْصمتها املميزة عىل 
النص األصيل  املعتنني بمسألة  ُيعّد من أهم  أنه  العلمية، كم  الساحة 
وقدرة النقاد بم يملكون من أدوات مادية ومناهج نقدية متطورة عىل 

جتاوز مرحلة التحريف إىل املرحلة األوىل لتأليف النص. 

»البحث  )كومفورت(  كتاب  عىل  احلكم  )بيرتسون(  تناول 
له  النقدية  مراجعته  يف  بالبحث  اجلديد«  للعهد  األصيل  النص  عن 
مة )Journal of Biblical Literature(. وقد  الصادرة يف املجلة امُلَحكَّ
جاءت هذه املراجعة صادمة للكثري من أهل الفن ألنا اعتمدت لغة 
عىل  حال  كل  عىل  تدل  لكنها  األكاديمي،  العرف  عن  غريبة  قاسية 
السقوط العلمي هلذا الكتاب، فقد كتب )بيرتسون(: »إنه ال يمكن 
النصح ]بقراءة[ هذا الكتاب، ألنه ميلء بالعيوب من كّل نوع ]...[ 
ومسائله  النيص  النقد  بأدبيات  كومفورت  معرفة  إن  وباختصار: 
النصية،  األصول  يف  املهملة  بنظريته  الكتاب  هذا   ... متاًما.  قارصة 
وجدت  والتي  املزيفة،  العلمية  من  خمصوص  نوع  عىل  كمثال  ينفع 
طريقها إىل بعض املدارس والكنائس ثم إىل بعض الطلبة... ال بد من 
توبيخ النارش واملراجعني اخلارجيني لسمحهم ملثل هذا الكتاب الذي 

ال معنى له أن جيد طريقه إىل الطبع«)1(.

كتاب  سقط  )بيرتسون(،  هبا  قام  التي  النقدية  املراجعة  بعد 
)كومفورت(، ومل تقم له قائمة، وإْن َذَكَرُه أو أملح إليه بعض النصارى 

الدفاعيني خارج دائرة املتخصصني يف النقد األدنى.

(1) William L. Petersen, Review: “The Quest for the Original Text of the New 
Testament,” by Philip Wesley Comfort, in Journal of Biblical Literature, Vol. 
113, No. 3 (Autumn, 1994), pp. 530-31.
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المبحث الثاني: نظرية الزوجين أالند وتقويمها:

حفظت لنا املخطوطات اليونانية للعهد اجلديد عدًدا ضخًم من 
القراءات عىل مدى قرون طوال، وسامهت بذلك يف متكيننا من معرفة 
أن  املمكن  الفرتة. فهل من  تلك  النصارى يف  املنترشة بني  القراءات 
حيملنا هذا األمر عىل الطمع يف الوصول إىل نصوص املؤّلفني نفسها، 

وليس نصوص من قرؤوا أسفارهم الحًقا؟

املطلب األول: نظرية الزوجني أالند:

قامت نظرية )فيليب كومفورت( عىل حرص النظر يف عدد ضيق 
خالهلا،  من  األصيل  النص  إىل  الوصول  وحماولة  املخطوطات،  من 
وهي دعوى تقوم عىل نظرة مبالغة يف تقدير قيمة قلة من املخطوطات 
ُنسخت يف فرتة حمدودة من الزمن. وقد كشف البحث أّن هذه الرؤية 

فاقدة للنظرة النقدية املوضوعية.

تقدير  يف  وأبلغ  واقعية،  أكثر  تصّوًرا  )أالند(  الزوجان  اختار 
يف  موجود  األصيل  النص  أّن  وخالصته  املخطوطات،  عيوب 
دون  األوىل،  القرون  خمطوطات  وحتديًدا  اجلديد،  العهد  خمطوطات 
النسخ  يف  متاح  األصيّل  النّص  إن  يقوالن:  بذلك  ومها  حتديد،)1( 
تذكر  حيث   )apparatus( اهلامش  أو   ،)lemma( املتن  يف  النقدية 
قراءات املخطوطات املبكرة. وقد تبّنى )دانيال والس( هذه الدعوى 

يف حمارضاته ومناظراته.

(1) Kurt Aland and Barbara Aland, The Text of the New Testament, tr. Erroll F. 
Rhodes, Michigan: William B. Eerdmanss, 1995, p. 296.



،مضمرةأوصريحةمتبنّياتمجموعةمنالنظريةهذهوتنطلق

همها:أو

الأصلي.للنصالأمينالنقلعنالمخطوطاتأفرادقصور-

.المخطوطاتفيمبعثرةالأصليالنصأفراد-

نصوصمنأفلتتقدالأصليةالقراءةتكونأنيمكنلا-

المحفوظة.المخطوطات

تحيطأنتاريحيًّامؤهلةالمحفوظةالمبكرةالمخطوطات-

الأصلية.القراءاتأفرادبجميع

يعنيلاالمحفوظةالمخطوطاتفيالأصليةالقراءةوجود-

القراءاتتتنازعمرةكلّفياكتشافهاإلىنصلأننملكأننا

الجديد.العهدمقاطعمنمقطعفيالأصالة

الثالثهالممدمتننهاتينصحهلثبتاأن)ألاند(الزوجانلستطعلم

الموجهةالاعتراضاتعلىالردّفيبقوطماقالوامنوفشل،والرابعة

صعبةلأسئلةمقنعةإجاباتالزوجيندعوىتقدّملاإذإليهما،

،الأخرىالقراءاتونشأةالمبكروتداولهالنصّنشأةحولوخطرة

حقائقمنوتفرّ،النصّلتاريخالتفصيليةللقضاياتتعرضلاأنهاكما

مبكّر،زمنمنذالنصأصالةالجماعاتتنازعحولطانحالفةقائمة

لذلك.العلميالمنهجوغياب،الحفظأدواتوضعف

تاريخيةإشكالاتالثافي:اططلب

النصاستخلاصعلىالقدرة)ألاند(الزوجيننظريةتزعم

كمّفيالباديالضعفرغم،المتاحةالمبكرةالمخطوطاتمنالأصلي

Al
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املخطوطات كّلم سنا خلًفا إىل تاريخ كتابة النص. 

لتجاوز ضعف املخطوطات، حتتاج هذه النظرية بدًءا أن توّفر:

إضاءة لـ»الفرتة املعتمة« املبكرة.- 

قراءة علمية واضحة لتاريخ تناقل النص منذ كتابته.- 

تضيع -  أن  يمكن  أصلية ال  قراءة  أّن  اليقني يف  أسباب  بيان 
وسط فوىض القراءات املوضوعة.

عن  اإلجابة  دون  تارخيي  نص  بشأن  عريضة  نتيجة  تقرير  إّن 
أن  يمكن  ال  وحركته  النص  هذا  بميالد  املرتبطة  التارخيية  األسئلة 
ا ألنه يفتقد مقدمات صلبة يرتكز عليها، ويمّد  يكون حكًم موضوعيًّ

هبا جذوره إىل صحائف املؤلفني.

من  عدد  وراء  كانت  الالهوتية  االجتاهات  أّن  النقاد  اّتفق  لقد 
التعديالت التي أدخلها الكتبة يف نص العهد اجلديد ابتداء من ناية 
ُحّجة  توجد  ال  أنه  نعلن  أن  يمكن  لذلك،  ونتيجة  الثان)1(،  القرن 
تارخيّية لرفض تصّور حدوث تغيري حمتمل يف النص يف الفرتة األوىل 
لتداوله حيث كانت خمطوطات العهد اجلديد نادرة، وبالتايل فإّنه ال 

ا ثابًتا من شك تارخيي مرّبر. يمكننا أن ننشئ يقيًنا تارخييًّ

إىل  الوصول  هو  )أالند(  الزوجان  يزعمه  أن  يمكن  ما  غاية  إّن 
الصورة العامة للنص يف القرن الثالث، أّما النص األصيل، فال سبيل 
إليه يف ظّل ندرة املخطوطات وظلمة الفرتة األوىل من تاريخ النص. 

(1) See Bart Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture: The Effect of Early 
Christological Controversies on the Text of the New Testament, New York: 
Oxford University Press US, 1996.
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املطلب الثالث: القراءات األصلية الضائعة

ُيقرُّ كثرٌي من النقاد من خالل التطبيق العميل للنقد النيص إلنشاء 
النص األصيل أو األقدم أّنه من املمكن أن نجد آثاًرا لقراءات أصلية 
 conjectural( »مفقودة ضمن ما يسميه العلمء »بالتصحيح احلديس
emendation( ، وهو اقرتاح قراءة غري موجودة يف أيٍّ من الشواهد 

املتاحة)1(. 

من املمكن الكشف عن هذا التصّور يف بعض مواضع تعليقات 
فريق »مجعيات الكتاب املقدس املتحدة« )UBS(، وقد نقلها )متزجر(

يف تعليقاته النقدية. ومنها:

املقدس -  الكتاب  »مجعيات  جلنة  اختيار  عن  متزجر  دافع   
الصعب  »من  بقوله:   ٢٢/٦ مرقس  نص  يف  املتحدة« 
 least( ــوًءا  س ــّل  األق هي  الــقــراءات  أّي  تقرير  ا  ــدًّ ج

.)٢(»)unsatisfactory

يف -  املتحدة«  املقدس  الكتاب  »مجعيات  حترير  فريق  يقول 
نص أعمل الرسل 1٢/1٦: إّن أعضاءه »غري راضني عن 
اليونانية، ألسباب خمتلفة. وُتفّضل  الشواهد  قراءات  مجيع 
أغلبّية اللجنة اعتمد التخمني املقرتح من عدد من العلمء من 
 )πρώτης( زمن لوكلريك إىل زمن بالس وترينر، أي قراءة
»مدينة  املعنى:  إليه  يؤول  ما  مع   ،)πρώτη τῆς( باعتبارها 

(1) D. A. Black, New Testament Textual Criticism: A concise guide, Grand Rapids: 
Baker Books, 1994, p. 24.

(2) Bruce Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, second 
edition, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2000, p. 77.
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من املقاطعة األوىل ملقدونيا«)1(.

 - ،13/1٦ الرسل  ــمل  أع نص  يف  اللجنة،  وصفت 
تكون  »تكاد  بأنا  العدد«  هذا  قدمها  التي  »الصعوبات 
»أقّل  بـ  أسمته  ما  املطاف  ناية  يف  واعتمدت  ة«،  ــريّ حُم

القراءات غري املرضية سوًءا«)٢(.

املحفوظة -  اليونانية  املخطوطات  مجيع  يف  املتاحة  القراءة 
 διακριναι ανα μεσον του( :لنص 1 كورنثوس ٦/5 هي
αδελφου αυτου( »َحَكَم بني أخيه«، وهو تعبري مستحيل يف 

اللغة اليونانية؛ إذ هو أشبه بالقول: »سافرت بني القريوان«! 
بـ  يعرف  عّم  ناتج  )زونتز()3(،  ذلك  إىل  أشار  كم  وهو 
الناسخ  )homoeoteleuton error(، أي خطأ برصي من 
بسبب وجود نفس النهايات للكلمت أو األسطر من النص 

املنقول عنه)4(، وهو الذي تعود إليه مجيع خمطوطاتنا)5(.  

النقدية  نسختهم  يف  و)هورت()7(  )وستكوت()٦(  اختار  وقد 

(1) Ibid., pp. 394-95.
(2) See Ibid., pp. 395-96.

)3( ج. زونتز )G. Zuntz( )19٠٢-199٢م(: أملان. عامل فيلولوجيا وأستاذ اليونانية اهللينية 
 Persephone: Three( و   )The Text of the Epistles( مؤلفاته:  من  املقدس.  والكتاب 

.)Essays on Religion and Thought in Magna Graecia

(4) M. S. DeMoss, Pocket Dictionary for the Study of New Testament Greek, p. 68. 
(5) Michael W. Holmes, “Text and Transmission in the Second Century,” p. 67.

)٦( بروك فوس وستكوت )Brooke Foss Westcott( )18٢5-19٠1م(: بريطان. أسقف 
 Commentary on the Epistles( :والهويت وناقد متخصص يف النقد األدنى. من مؤلفاته

.)Elements of the Gospel Harmony( و )of St John

)7( فنتون جون أنتون هورت )Fenton John Anthony Hort( )18٢8-189٢م(: إيرلندي. 
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الشهرية، التخمني غري املدعوم من الشواهد يف مخسة وستني موضًعا 
األصلية  الصورة  متّثل  أن  يمكن  ال  املتاحة  القراءات  أّن  العتقادهم 

للنص)1(. 

كم اعرتف )د. أ. بالك()٢( - رغم أنه من غري املتعاطفني مع آلية 
»التصحيح احلديس« يف بناء النصوص النقدية - أّن »أّي شخص عىل 
دراية بأحدث الدراسات سيالحظ أن هناك مياًل متعاظًم نحو رفض 
كّل الصور التي حفظ هبا النص يف الرتاث املخطوطايت، واللجوء إىل 
أو عىل  القراءات،  أنه أصوب  يعتقد  ما  لتوفري  »التصحيح احلديس« 

األقل القراءة األفضل من بني القراءات غري املرضية«)3(.

)أورجيانوس(  أّن  نالحظ  للكنيسة،  املبّكر  التاريخ  إىل  وبالعودة 
قبول  إىل  الثالث  القرن  من  األوىل  العقود  منذ  كثرية  مرات  اجّته  قد 
قراءات أقّر هو نفسه أنا غري موجودة يف أي من املخطوطات التي 
يعرفها،)4( وهو ما يكشف أّن علمء النرصانية األوائل كانوا مدركني 

 The Constantinopolitan( مؤلفاته:  من  كامربدج.  جامعة  يف  دّرس  والهويت.  قسيس 
.)The Christian Ecclesia( و )and other Eastern Creeds in the Fourth Century

(1) See B. F. Westcott and F. J. A. Hort, The New Testament in the Original Greek. 
2, Introduction, Cambridge: Macmillan, 1881, pp. 279-82.

 Southeastern( أمريكي. أستاذ العهد اجلديد واللغة اليونانية يف :)D. A. Black( د. أ. بالك )٢(
 )Rethinking the Synoptic Problem( :من مؤلفاته .)Baptist Theological Seminary

.)Why Four Gospels? ( و
(3) David Alan Black, “Conjectural Emendations in the Gospel of Matthew,” in 

Novum Testamentum, Vol. 31, Fasc. 1 (Jan., 1989), p. 1.
(4) See Amy Donaldson, Explicit References to New Testament Variant Readings 

Among Greek and Latin Church Fathers, 1/262, Unpublished manuscript. 
Graduate Program in Theology, Notre Dame, Indiana, December 2009. 
Retrieved from: <http://etd.nd.edu/ETD-db/theses/available/etd-12112009-
152813/unrestricted/DonaldsonA122009_Vol_I.pdf>
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بصورة جيدة حلقيقة قصور املخطوطات يف نقلها للنص األصيل.

املوسوعية  دراستها  يف  دونالدسون(  )إيمي  خلصت  وقد 
اليونان  اآلباء  وجودها  عىل  شهد  التي  املبكرة  املختلفة  للقراءات 
والالتني، بعد أن ساقت عدًدا من األمثلة، إىل القول: »تساهم هذه 
القراءات  أمر ضياع  ]اآلباء[ يف  مع شّك  النادرة،  للقراءات  األمثلة 
إنه  القائلة:  الفكرة  للنص، يف دعم  املبّكر  التداول  بداية  األصلية يف 
القراءات قد  اليوم، هناك بعض  املوجودة  القراءات  يتعّلق بكل  فيم 

ُفقدت، وربم منها بعض القراءات األصلية«)1(.

املطلب الرابع: إشكالية منطقية:

»باستخدام  النسخية)٢(:  االحتمالت  يف  إليوت(  كـ.  )ج.  قال 
معايري مثل ما ورد أعاله، قد يصل الناقد إىل نتيجة يف مناقشة القراءات 
النصّية، ويكون قادًرا عىل حتديد القراءة األصلية. ومع ذلك، حيّق لنا 
أن نتساءل: هل يمكن قبول قراءٍة ما كنصٍّ أصيل إذا كانت مدعومة 
إّن  القول:  لرفض  هناك سبٌب  ليس  فقط؟  قبل خمطوطة واحدة  من 

قراءة أصلية مل حتفظ إاّل يف خمطوطة واحدة«)3(.

(1) Ibid., 1/319.

أثناء  الناسخ  قيام  احتمل  هي   :)transcriptional probabilities( النسخية  االحتمالت   )٢(

نقل النص باختيار أمر دون آخر، بم يوّفر أصاًل ينطلق منه النقاد لتقديم حكم نقدي نيص 

 M. S. DeMoss, Pocket Dictionary for the Study of New Testament Greek, p.(

.)124
(3) J. K. Elliott, The Greek Text of the Epistles to Timothy and Titus, ed. Jacob 

Geerlings, Studies and Documents, XXXVI, Salt Lake City: University of 
Utah Press, 1968, pp. 10-1.
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النقدي  منهجه  أن  من  الرغم  عىل  نفسه،  أالند(  )كورت  وهذا 
ا، بإمكاننا  يستند أساًسا إىل األدلة اخلارجية، إال أنه كتب قائاًل: »نظريًّ
أن تكون خمفيَّة يف خمطوطة  املمكن  قراءات أصلية من  إّن  نقول:  أن 

وحيدة، وبالتايل تكون وحدها خمالفة لبقية التقاليد«)1(. 

أعالم  من  لعَلَمنْي  السابقتني  الشهادتني  بعد  نتساءل  أن  لنا  حيّق 
بني  من  واحدة  خمطوطٍة  بني  احلقيقّي  الفرق  هو  ما  األدنى:  النقد 
العثور  بإمكاننا  كان  إذا  الوحيدة؟  املخطوطة  هذه  وفقدان  اآلالف، 
أنه  القراءة األصلية يف خمطوطة وحيدة، فلمذا يمتنع أن نتصّور  عىل 
يمكن أن تغيب القراءة األصلية حتى عن تلك املخطوطة الوحيدة؟! 

فوىض  يف  تضيع  أن  يمكن  ال  األصلية  القراءة  أّن  الزعم  إّن 
القراءات املتخالفة واملجهولة األصل، ليس له أّي أساس تارخييٍّ وال 
املخطوطات كضياعه  النص األصيل من مجيع  إّن ضياع  إذ  ؛  منطقيٍّ

ة قليلة. منها كلها باستثناء واحدة أو قلَّ

املطلب الخامس: تراجع الزوجني أالند:

حقيقة اهلدف الذي توّصل إليه )كورت أالند( من نسخته النقدية 
للعهد اجلديد اليونان يكشف أّن دعوى الوصول إىل النص األصيل 
إذ قد قال  املتاحة أعرض من حقيقة احلال؛  من خالل املخطوطات 
عن الطبعة ٢٦ لنص )نستل-أالند(: »بعد مئة سنة من صدور نص 
)وستكوت-هورت(، يبدو أّنه قد تّم حتقيق اهلدف من إصدار نسخة 
التوصل  تم  قد  أنه  يبدو   ... األصلية«  »باليونانية  اجلديد  العهد  من 

(1) K. Aland, “The Significance of the Papyri for Progress in New Testament 
Research,” in J.P. Hyatt, ed. The Bible in Modern Scholarship, New York: 
Abingdon Press, 1965, p. 340.



93

إىل اهلدف املنشود اآلن: تقديم كتابات العهد اجلديد كم يبدو نصها 
بصورة هي األقرب ملا جاء عىل يد املؤلفني أو املنقحني يف رحلتهم يف 

كنيسة القرنني األول والثان«)1(.

األصل  نمتلك  أن  يمكننا  أن  دون  األصل  من  نقرتب  إذن  إّننا 
النص األصيل،  إىل  الوصول  القدرة عىل  بني  ذاته. وهي رؤية جتمع 

والعجز عن حتقيق ذلك بصورة عملّية وتاّمة.

وقد تطّور هذا التصّور بعد ذلك سلًبا؛ إذ أعلنت )باربرا أالند(، 
زوجة )كورت(، يف مقال كتبته منذ بضع سنوات مضت يف حديثها 
Institut für neutestamentliche Textfor- مؤسسة  موقف  )عن 
أكرب  تعّد  والتي  هي،  رأستها  ثم  )كورت(،  أسسها  التي   )schung

وتعرب  وأمّهها،  األدنى  النقد  جمال  يف  اليوم  العامل  يف  علمية  مؤسسة 
آراؤها عن أحدث االجتاهات العلمية وأقواها يف حينها: »عىل الرغم 
العهد اجلديد يف  أننا قد صغنا نص  البتة  عي  ندَّ أنه ال يمكننا أن  من 
ما  بأقىص  االقرتاب  فإّن هدفنا كان   ،)Ur-Text form( يل األوَّ شكله 
البرشّية«)٢(. وأشارت إىل  بقدر طاقتنا  النص األويل،  يمكن من هذا 
يمكن  وال  و»ُفقد  املؤلف،  كتبه  الذي  األصيل«  »النص  بني  الفرق 
تكوينه«، و»النص األّويل« الذي هو »شكل النص كم كان يف  إعادة 

(1) Kurt Aland, “The Twentieth-Century Interlude in New Testament Textual 
Criticism,” in Ernest Best and Robert M. Wilson, eds. Text and Interpretation: 
Studies in New Testament Presented to Matthew Black, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1979, p. 14.

(2) Barbara Aland, “New Testament Textual Research, Its Methods and Its Goals,” 
in Stanley E. Porter and Mark J. Boda, eds. Translating the New Testament: 
Text, Translation, Theology, Grand Rapids: Eerdmans, 2009, pp. 16-7.
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بداية الرتاث النيص«)1(. وفيم ُيمّثل الشكل الثان للنص هدف النقد 
األدنى، يعّد الشكل األول حلًم بعيد املنال. 

أّن  هذا الترصيح الواضح يف عباراته، والقاطع يف نتيجته، جيزم 
مدرسة الّزوجني )أالند( بريئة اليوم، عىل التحقيق، من دعوى حفظ 
بصورة  تأّكد  أمر  وهو  اجلديد.  للعهد  األصيل  للنص  املخطوطات 
)نستل  لنص  الساعة،  إىل  واألخرية   ،٢8 املراجعة  صدور  مع  أجىل 
ا عن البحث عن النص األصيل مكتفية  - أالند(، وفيها ختّلت رسميًّ

بالسعي إىل الوصول إىل النص األقدم)٢(.

(1) Ibid.

)٢( سنعرض هلذا األمر يف ختام البحث.
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 الترجمات وإشكاالتها





97

تمهيد

ُيعّد العهد اجلديد أكثر كتاب مّتت ترمجته يف تاريخ البرش، فقد تّم 
النشاط  وامتّد  احلديثة،  واللهجات  اللغات  إىل عدد ضخم من  نقله 
ا إىل اليوم. الرتمجي له عىل مدى قرون كثرية، وال يزال العمل مستمرًّ

النقدية  النصوص  صناعة  يف  الثان  الشاهد  الرتمجات  وتعترب 
يعتمدون  النقاد  أّن  علًم  املتنافسة،  القراءات  بني  والرتجيح  اليونانية 
يف هذا الشأن الرتمجات القديمة وحدها، وهي التي تعود تقريًبا إىل 

القرون امليالدية الثمنية األوىل.

اجلديد  العهد  نص  ألصالة  املنترصة  الدفاعية  الكتب  وتستدّل 
بكثرة الرتمجات للتأكيد عىل أّن استعادة النص األصيل يف غاية اليرس؛ 
للوصول  ضمٌن  كثرهتا  يف  وهي  وتعاضدت،  الرتمجات  تنوعت  فقد 

إىل لفظ املؤلفني.

ويتجاهل هذا اخلطاب عيوب هذا الشاهد النيص مكتفًيا بظواهر 
األرقام وإحياءات التواريخ املتقدمة، مستدبًرا اإلشكاالت العويصة 
هذه  من  االستفادة  عند  النيص  النقد  علمء  يواجهها  التي  واملركبة 

الوثائق.

عن  الرتمجي  العمل  قصور  أصل  التايل  احلديث  يف  سنناقش 
الكشف عن النص األول املرتجم عنه، ثم نبحث بتأنٍّ يف اإلشكاالت 
التي تطرحها الرتمجات الرسيانية - لغة املنطقة املمتدة من أنطاكية إىل 
احلدود الفارسية -، والقبطية - املتكّلم هبا يف مرص -، والالتينية - 
لغة املنطقة الغربية للحوض املتوسطي -؛ إذ هي الرتمجات األساسية 
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هذه  دراسة  يف  املحققني  إىل  األمر  راّدين  اجلديد)1(،  للعهد  املعتمدة 
اللغات وخمطوطاهتا.

(1) Frederik Wisse, “The Coptic Versions of the New Testament,” in Bart Ehrman 
and Michael Holmes, eds. The Text of the New Testament in Contemporary 
Research, p. 13.
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الفصل األول: إشكاالت مبدئية في اعتماد الترجمات

تواجه دعوى إمكانية الوصول إىل النص األصيل للعهد اجلديد 
من خالل الرتمجات القديمة إشكاالت جوهرّية يف اجلانبني النظري 
وجه  يف  ورسوخها  بوضوحها  اإلشكاالت  هذه  وتقف  والعميل. 
االستعانة هبذا الشاهد مؤّكدة أّن مسافات كربى تفصلها عن األصل 
وقد  ومنهج.  وآلية،  كمبدأ،  بالرتمجة  تتعّلق  إشكاالت  األول. وهي 
الشاهد من هذه  بقصور هذا  يزالون - عىل وعي  النقاد - وال  كان 

اجلوانب؛ ولذلك وضعوه حيث يستحق!

المبحث األول: وزن الترجمات في صناعة النسخ النقدية:

قدرة  ملعرفة  التفصيلية  الدراسة  إىل  ا  عمليًّ الباحث  حيتاج  ال 
الرتمجات عىل العبور بنا إىل النص األصيل؛ إذ إّن حصيلة االستفادة 
من جمموع املخطوطات اليونانية واقتباسات اآلباء والرتمجات القديمة 
مل تعرب بنا إىل ما قبل القرن الثالث)1(، فإذا كان جمموع الشواهد قارًصا 

عن إدراك اهلدف؛ كان آحادها أشّد قصوًرا.

ال  إمجاًعا،  أنا،  لنا  يستبني  وحدها  الرتمجات  قيمة  يف  وبالنظر 
تطابق النسخ النقدية األحدث واألفضل للعهد اجلديد اليونان، وإنم 
هي أدنى منها قيمة، فإذا كانت مل تبلغ أن تعكس حال النص يف بداية 
القرن الثالث، فهي بال شك أشّد عجًزا عن أن تكون حجة عىل حفظ 

النص األصيل.

(1) David C. Parker, Textual Scholarship and the Making of the New Testament, 
Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 26.
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ما  مع  بانتقائية  تتعامل  ذاهتا  املعارصة  النقدية  اهلوامش  إّن  ثم 
تنترص  أن  األمر  هبا  يبلغ  وقد  قراءات،  من  القديمة  الرتمجات  توفره 
احلاالت  يف  خاصة  القديمة،  الرتمجات  من  هلا  شواهد  ال  لقراءات 
التي ختالف فيها أقدُم الربديات بقية الشواهد. ولذلك قّرر الكاتب 
الدفاعي النرصان )بيرت ويليامز()1( أّنه من املتفق عليه عامة اليوم أّن 
من  غياب شاهد  ما يف  لقراءة  تعّد حجة  أال  الرتمجية جيب  الشواهد 

الشواهد اليونانية، إاّل ما ندر)٢(.

فقد  النقدية؛  النصوص  قدم  قديمة  السلبية  النظرة  هذه  وتعترب 
الرتمجات  مجيع  )1831م(  النقدية  نسخته  يف  )خلمن()3(  جتاهل 
ولذلك  القديمة؛  الالتينية  من  خمطوطات  وثالث  الفوجلاتا  باستثناء 
تتجه النصوص النقدية األحدث إىل أخذ املزيد من احليطة يف استعمل 
بني  املوازنة  »عند   :)NA26( مقدمة  يف  مثاًل  فنقرأ  الرتمجي؛  الشاهد 
الرتمجات، ال بّد من احلذر دائًم يف أمر خمالفة كل منها للنص اليونان 
يف الرتاكيب اللغوية. ويتوافق مع ذلك أّن شهادة الرتمجة يف اهلامش 
يف  خمالفة  عىل  دامغة  حجة  تقّدم  عندما  فقط  تقبل  أن  بّد  ال  النقدي 

)1( بيرت ج. ويليامز )Peter J. Williams(: بريطان. حمارض يف العهد اجلديد يف جامعة أبردين. 
 Studies in the( :من أبرز الدفاعيني املتخصصني يف النقد النيص يف بريطانيا. من مؤلفاته
 Early Syriac Translation Technique and( و )Syntax of the Peshitta of 1 Kings

.)the Textual Criticism of the Greek Gospels
(2) P. J. Williams, “Some Problems in Determining the Vorlage of Early Syriac 

Versions of the NT,” New Testament Studies 47 (2001) 543.

مهتم  فيلولوجيا،  عامل  برويس.  )1793-1851م(:   )Karl Lachmann( خلمن  كارل   )3(
 Auswahl aus den hochdeutschen( :بمناهج حترير النصوص الكالسيكية. من مؤلفاته
 Betrachtungen über Homer’s( و   )Dichtern des dreizehnten Jahrhunderts

.)Iliad
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كل  وحذف  احلاالت،  هذه  معرفة  وراءها.  الذي  اليونان  النص 
أثر للنقل من لغة إىل أخرى، حيتاجان  التي ليست سوى  املخالفات 
درجة جيدة من التخصص وألفة طويلة مع الرتمجات، وهو أمر نادر 

ضمن علمء العهد اجلديد«)1(.

فتقول:   )NA27( )نستل-أالند(  لنسخة  التالية  املراجعة  أما 
اليونان  النص  حتديد  باإلمكان  كان  إذا  لوحدها  الرتمجات  »تساق 
لقراءة  وحيد  كمساند  الرتمجات  تظهر  وال  بثقة...  وراءها  الذي 

يونانية إاّل نادًرا«)٢(.

نفس  من  يعان  نفسه  هو  أّنه  الرتمجّي  الشاهد  عيوب  أهم  ومن 
بدّقة  أساًسا  واملتعلقة  اليونانية،  للمخطوطات  الكربى  اإلشكاالت 
نقل النص عىل يد النّساخ، وبم أّنه »ال توجد خمطوطة أصلية واحدة 
للنقد  ختضع  أن  بّد  ال  املخطوطات  هذه  فإّن  املحفوظة،  للرتمجات 
أننا  يعني  وهذا  ممكن«)3(.  حدٍّ  بأقىص  األصيل  النص  لتحديد  النيّص 
سنعود إىل مواجهة إشكال البحث عن النص األصيل نفسه، ولكن 
هذه املرة سنبحث عن النص األصيل للرتمجة، ال النص األصيل الذي 

كتبه املؤّلف! 

وقد واجه النصارى املشكلة السابقة منذ قرون فيم يتعّلق برتمجة 
للكنيسة  الرسمية  الرتمجة  كانت  أّنا  رغم  إذ  الالتينية،  الفوجلاتا 
ين والعلم،  الكاثوليكية، وكانت بذلك حمّل عناية كبرية من رجال الدِّ

(1) NA26, p. 54*
(2) NA27, p. 63*-64*
(3) D. A. Black, New Testament Textual Criticism: A concise guide, Grand Rapids: 

Baker Books, 1994, p. 23.
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البابا  اضطّر  مما  كثرية  اختالفات  حتمل  كانت  خمطوطاهتا  أّن  إاّل 
)كليمنت الثامن()1( إىل أن يأمر بإعداد مراجعة هلا سنة 159٢م)٢(.

المبحث الثاني: عالقة الترجمة باألصل:

ناقلة لألصل  أنا  واقعية عىل  تقدم حجة  أن  الرتمجات  ال متلك 
يستدلون  من  يواجه  الذي  واألكرب  األول  اإلشكال  إّن  إذ  األول؛ 
للعهد  األصيل  النص  إىل  الوصول  إمكان  عىل  كحّجة  بالرتمجات 
ومجيع  األصيل  النص  بني  الواضحة  التارخيية  القطيعة  هو  اجلديد 

الرتمجات التي نعرفها اليوم.

ال توجد ترمجة واحدة للعهد اجلديد تزعم أنا ترمجة عن النسخة 
أو  هامشها  أو  متنها  يف  تنقل  ترمجة  التاريخ  يعرف  وال  األصلية، 
يف  الصمت  هذا  إّن  املؤّلف.  نسخة  عن  منقولة  أنا  دعوى  مقدمتها 
تأكيد أصالة  التي تفيد يف  الدعوى  الترصيح بمثل هذه  مقام يقتيض 
البيان،  إىل  احلاجة  زمِن  يف  ْمُت  »الصَّ قاعدة:  ضمن  يقع  الرتمجات 
يف  مغاالة  من  النصارى  تاريخ  من  نعلمه  ما  مع  خاصة  بيان«،)3( 
ولو  املذهب،  وتأييد  العقيدة  لنرصة  العريضة  والدعاوى  الروايات 

كان ذلك بافرتاء القصص واختالق املؤيِّدات.

)1( البابا كليمنت الثامن )153٦-1٦٠5م(: إيطايل. توىل البابوية من سنة 159٢م إىل 1٦٠5م. 
.(The Catholic Encyclopedia, New York: Encyclopedia Press, 1908, 4/27-8)

(2) Ibid.

البشيطا  ترمجة  أّن  األكاديميني  غري  الكتاب  بعض  دعوى  اجلد  حممل  عىل  النقاد  يأخذ  ال   )3(

زعم  هو  كم  الرسيانية،  باللغة  اجلديد  العهد  مؤلفو  كتبه  الذي  النص  عينها  هي  الرسيانية 

كنيسة املرشق اآلشورية بقيادة البطريرك )شمعون الثالث والعرشون إيشاي(، يف الرشق، 

أو )جورج ملسا(، يف الغرب.
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وقد واجه الدفاعيون النصارى صمت الرتمجات عن نسبة نفسها 
التارخيية بني نص  القطيعة  باإلقرار هبذه  النص األصيل،  إىل  مبارشة 
املؤلف ونصوص املرتمجني؛ إذ مل جيدوا دالئل مبارشة أو قرائن خفية 

تصل ما انقطع بينهم.

غم من عدم  َعْجُز الدفاعيني النصارى عن سّد هذه الثغرة عىل الرَّ
من  كربى  جمموعٍة  من  نابع  املتكّلفة،  احلجج  اختالق  من  حتّرجهم 
جتد  أن  اليوم  الكنيسة  تعجز  صارمة  أجوبة  حتتاج  التي  اإلشكاالت 

هلا سبياًل، ومن أمّهها:

باستثناء -  اجلديد،  العهد  مؤلفي  بشخوص  التام  اجلهل 
العهد  رسائل  من  كثري  نسبة  النقاد  يتنازع  الذي  )بولس( 

اجلديد إليه)1(.

وأماكنها، -  اجلديد  العهد  أسفار  تأليف  بزمن  التام  اجلهل 
وقيام األمر كّله عىل القرائن الداخلّية التي ال تسعفنا بحل 

يصمد أمام هاجس الشك.

غياب املعرفة التارخيية بطبقة تالميذ مؤلفي العهد اجلديد.- 

الناطقني -  غري  بني  للنص  املبكرة  باحلركة  التام  اجلهل 
باليونانية.

هذه الظلمت املرتاكمة أقوى من أّي حدس أو رغبة جاّدة تتوّهم 

إىل  الثانية  الرسالة  هي:   )The Deutero-Pauline Letters( فيها  املشكوك  الرسائل   )1(

إىل  والثانية  األوىل  والرسالة  إفسس،  إىل  والرسالة  كولويس،  إىل  والرسالة  تسالونيكي، 

تيموثاوس، والرسالة إىل تيطس.
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ال  أننا  خاصة  املرتمجني،  بنصوص  املؤلفني  نّص  ربط  باإلمكان  أنه 
نعلم ترمجة واحدة اليوم يرّدها النقاد إىل القرن األول امليالدي.

إّن أقىص ما يمكن أن تقّدمه الرتمجات هو الداللة عىل أّن قراءاٍت 
معينة كان يتناقلها أصحاب لسان خمصوص يف ترمجات هلم يف زمن 
معنّي، وال يمكن أن تتجاوز ذلك احلد إىل النص األصيل إاّل بداللة 
نقلت  وأنا  األول،  اليونان  األصل  عن  كانت  الرتمجة  أن  يقينية 
ال  أمور  وهي  شائبة.  تشوهبم  ال  وحرفية  بأمانة  األصلية  الكلمت 

يملك النقاد ضمنة هلا، بل الشواهد القاطعة قائمة ضدها.

المبحث الثالث: الترجمات واختالفاتها

للعهد  القديمة  الرتمجات  عن  النصارى  الدفاعيني  حديث  إّن 
اجلديد وما توّفره من أمان الستعادة النص األصيل يقتيض أن تكون 
كّل لغة موافقة لبقية اللغات يف حفظها للنّص نفسه، وهو أمر تنفيه 
التاريخ  مدى  عىل  نشأهتا  حقيقة  مع  ويتعارض  الرتمجات،  هذه 
النرصان والبالد التي سكنها النصارى؛ إذ إّن ترمجات العهد اجلديد 
علمّي  جهد  نتاج  هي  وال  األول،  اليونان  األصل  من  نقاًل  ليست 

ناجح للعودة إىل ذاك األصل.

يونانية  نصوص  إىل  املعروفة  اجلديد  العهد  ترمجات  مجيع  تعود 
أنا  عىل  إجيابّية  عالمة  أّية  تبِد  مل  بل  األصيل،  النص  حتفظ  مل  حمّرفة 
تعرفه. كم يعود عدد من هذه الرتمجات إىل ترمجات أخرى من اللغة 
نفسها أو من غريها مع خمطوطات يونانية أو من دونا)1(. وتتأسس 
عىل هذه البدهية التارخيية بدهية علمية وهي أّنه ال يمكن أن خيرج من 

)1( مثل كثرٍي من الرتمجات الالتينية القديمة والعربية.
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َرِحم الفساد النيص استقامة نصّية.

نرصهتا  اجلديد  العهد  ترمجات  جتانس  عدم  مظاهر  أبرز  من 
لألنواع األربعة للنصوص: النوع السكندري، والنوع الغريب، والنوع 
وانحياز  االختالف  هذا  عىل  وكمثال  البيزنطي.  والنوع  القيرصي، 
شاهد  الصعيدية  الرتمجة  أّن  نذكر  خمتلفة،  نصية  ألنواع  الرتمجات 
أسايس للنص السكندري، وتشهد ترمجات الالتينية القديمة للنص 
واجلورجية  األرمينية  الرتمجتان  وتشهد  أنواعه،  بمختلف  الغريب 
له  فتشهد  البيزنطي  النص  أما  القيرصي،  النص  أشكال  لبعض 

الرتمجات التي متت يف القرن الثامن وما تاله)1(.

عىل  مقصورة  الرتمجات  نصوص  بني  االختالفات  وليست 
اللغات فيم بينها، وإنم هي أوسع من ذلك؛ إذ إّن كّل لغة من اللغات 
هذه  وبني  ترمجة،  من  أكثر  تعرف  اجلديد  العهد  إليها  ترجم  التي 
الرتمجات  يف  األمر  هو  كم  ا،  جدًّ بعيد  بعضها  اختالفات،  الرتمجات 
دو  )بول  الناقد  قال  حّتى  العربّية،  والرتمجات  القديمة،  الالتينية 
الجارد(: إّن عدد الرتمجات العربّية لألناجيل أكثر مما يرغب فيه طلبة 
ا، وذاك ناتج  الالهوت؛ فهي ترمجات متنّوعة إىل درجة مزعجة جدًّ
منها  تعتمد يف جزء  الواحدة  الرتمجة  إن  تعّدد مصادرها، حـّتى  عن 
عىل أصل سيان، ويف جزء ثاٍن عىل أصل قبطي، وثالث عىل أصل 
يونان. وكان الناقد )جراف( قد عّمق تأكيد هذه احلقيقة من خالل 

تصنيفه املرّكب للرتمجات العربّية)٢(.
(1) See Allen Wikgren, “The Use of the Versions in New Testament Textual 

Criticism,” in Journal of Biblical Literature, Vol. 67, No. 2 (Jun., 1948), p. 137.
(2) See Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament: Manuscript Studies, 

Stockholm, Estonian Theological Society in Exile, 1954, pp. 287-8.
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المبحث الرابع: مناهج الترجمة:

أثارت الدراسات النقدية املتأخرة إشكالية عميقة تفرض نفسها 
ا، وهي االرتباط احلتمي بني قدرة  ا وعمليًّ البحث، نظريًّ عىل بساط 
النقاد عىل معرفة القراءات التي تنقلها الرتمجات عن سلفها، ومناهج 
املرتمجني يف الرتمجة. وجاءت نتيجة هذه الدراسات اإلقرار أّن جهل 
النقاد القائمني عىل إنشاء النسخ اليونانية النقدية بمناهج الرتمجة يف 
كل لغة قد جعل قيمة الشواهد الرتمجية يف النسخ النقدية حمّل نظر)1(.

من األمثلة التي تساق يف هذا الباب، مسألة نقل أسمء األعالم 
واألماكن يف الرتمجات الرسيانية؛ إذ إّن انتمء كثري من األسمء املذكورة 
يف العهد اجلديد يف أصِلها إىل اللسان السامي، مع انتمء نص العهد 
إىل أصله  اليونان  اللفظ  لرّد  اليونانية، حافز  إىل  لغته األم  اجلديد يف 
الرسيانية  الرتمجة  يف  السامية  بصيغته  اسم  فوجود  ولذلك  السامي، 
ليس حّجة أّن النص اليونان املرتجم عنه يضم تلك الصيغة، خاصة 
أننا نعلم أّن العهد اجلديد اليونان حيافظ أحياًنا عىل الصيغة السامية 
»أورشليم«  اليونانية، فوجود كلمة  إىل  لألسمء، ويف أخرى يرتمجها 
يف صيغة »أوِرشلم« )ܐܘܪܫܠܡ( يف الرتمجات الرسيانية - عىل سبيل 

املثال - ال يعّد حّجة لكونا سامية الشكل يف األصل.

كانوا   - األوائل  خاصة   - الرسيان  املرتمجني  أّن  املالحظ  ومن 
األنساب كم وردت يف  الواردة يف سالسل  ينقلون األسمء  ما  كثرًيا 

ترمجة البشيطا للعهد القديم، رافضني متابعة النص اليونان.

(1) P. J. Williams, “Some Problems in Determining the Vorlage of Early Syriac 
Versions of the NT,” New Testament Studies 47 (2001) 543.
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مثال: متى 4/1-5 )اسم »نحشون«، واسم »سلمون«(

راعوث 20/4 )البشيطا(النص اليوناين ملتى 5-4/1
متى 5-4/1 

)السينائية 
والكرتونية(

 Ναασσώνܢܚܫܘܢܢܚܫܘܢ

Σαλμὼνܫܐܠܫܐܠ

كم كان املرتمجون الرّسيان ينقلون اقتباسات العهد اجلديد من العهد 
هناك  أّن  رغم  القديم،  العهد  بشيطا  عن  النقل  خالل  من  القديم 
ترتاوح  كانت  التي   - اجلديد  العهد  اقتباسات  بني  كثرية  اختالفات 
واالقتباسات  العربية،  من  واالقتباس  السبعينية،  من  االقتباس  بني 

احلرة - وترمجة البشيطا للعهد القديم)1(.

وقد حيدث خطأ يف نقل األسمء خمالفة لألصل اليونان ومتابعة 
لألصل السامي، ومن ذلك اسم )مناين( )Μαναήν( يف أعمل الرسل 
1/13؛ إذ قد ترمجته البشيطا عىل أنه )منايِل( )ܡܢܐܝܠ( يف حني أّن 

أصله السامي: )منحيم( )ܡܢܚܝܡ(.

نقل  يف  حميل  تراث  لصالح  اليونان  النص  النّساخ  يتجاهل  وقد 
  )Ματθαῖος( )األسمء، ومن ذلك نقل الرسيانية القديمة اسم )مّتى
إىل )تلمي( يف الفصل األول ألعمل الرسل، األعداد 13، ٢3، ٢٦، 

واسم )أغابوس( )Ἅγαβος( إىل )أّدا( يف أعمل الرسل ٢8/11.)٢(

(1) Sebastian P. Brock, “Limitations of Syriac in Representing Greek,” in Bruce 
Metzger, The Early Versions of the New Testament, Their Origin, Transmission 
and Limitations, Oxford: University Press, 2001, p. 96.

(2) Ibid., p. 87.
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وقد يتدخل املرتمجون لتصحيح خطأ يف األصل، من ذلك تغيري 
ترمجة البشيطا كلمة »عيالميون« )Ἐλαμῖται( يف أعمل الرسل ٢/9، 

وهي خطأ تارخيي، إىل )ܐܠܢܝܐ( أي قبائل األالنز.

األسمء،  من  عدد  نقل  يف  احلرة  الصيغة  أيًضا  النقاد  الحظ  كم 
املخطوطة  نص  يميل  إذ  الرسيانية؛  يف  )يسوع(  اسم  ذلك  ومن 
أي  )ܡܪܢ(  إىل   )Ἰησοῦς( )يسوع(  ترمجة  إىل  الرسيانية  السينائية 
»رّبنا«،)1( يف حني تذهب الرتمجة اآلرامية الفلسطينية إىل وضع )ܡܪܐ 
دائًم مكان »يسوع«)٢(. كم ترتجم كل  تقريًبا  »الرب يسوع«  ܝܣܘܣ( 

»شمعون«  إىل  »بطرس«  اسم  والكرتونية  والسينائية  البشيطا  من 
)ܫܡܥܘܢ(، ولذلك ال يمكن االعتمد عليها إذ اختلفت املخطوطات 

)3(.)Κηφᾶς( )( و)صفاΠέτρος( )اليونانية بني )بطرس

باستثناء  كّلها -  أّنا  الرسيانية  الرتمجات  ومن مظاهر اضطراب 
 )διάβολος( »احِلرقلية - غري مضطردة يف ترمجتها السم: »الشيطان
)ܐܟܠܩܪܨܐ(  أحيانًا  والكورتونية  السينائية  تنقله  إذ  )ديابلوس(؛ 
=متهم، إال أنا تعتمد يف مواضع أخرى كلمة )ܣܛܢܐ( »ساطان« أو 

)ܒܝܫܐ( »بيشا«= رش، أو )ܒܥܠܕܒܒܐ( »بِعلدبابا«=عدو.)4(

وقد يتوّسع املرتجم يف اإلضافات لبيان املعنى ودفع الوهم، ومن 
البشيطا، إذ يظهر  األمثلة هنا وضع اسم )يسوع( )ܝܫܘܥ( يف ترمجة 

(1) F. C. Burkitt, Evangelion da-Mepharreshe, ii, Cambridge, 1904, pp. 97-9.
(2) See Christa Müller-Kessler, ed. A Corpus of Christian Palestinian Aramaic, 

Groningen : STYX Publ, 1996.
(3) Sebastian P. Brock, “Limitations of Syriac in Representing Greek,” p. 88.
(4) Ibid.
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اجلدول التايل)1( اإلضافات الكبرية السم )يسوع( من طرف املرتجم، 
البشيطا  ترمجة  يف  )يسوع(  اسم  ورد  حيث  لوقا،  إنجيل  يف  خاصة 

:)NA27( ِضْعَفي وروده يف
جدول )9(

NA27البشيطا

18715٠متى

11٦81مرقس

17588لوقا

٢٦8٢4٠يوحنا

74٦559املجموع

اللفظ يف مجيع  املبكرة عىل تغيري  وقد جتتمع الرتمجات الرسيانية 
ومن  لغوية،  رضورة  أو  سياق  من  حاجة  دون  األناجيل  يف  حاالته 
ذلك أّن السينائية والكرتونية والبشيطا قد ترتجم )τέκνον( »طفل« يف 
الصيغة الدعائية )vocative()٢( إىل )ܒܪܝ(، أي »ابني«، خمالفة لألصل 
أّن  حني  يف  املذكر،  إىل  اللفظ  حتويل  وجهني:  من  املرتجم  اليونان 
األصل ال يدّل ختصيًصا عىل ذكٍر أو أنثى، ونسبة املدعو إىل الداعي)3(.

(1) Peter J. Williams, Early Syriac Translation Technique and the Textual Criticism 
of the Greek Gospels, Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2004, p. 24.

)٢( متى ٢/9 )السينائية والبشيطا(، ٢8/٢1 )السينائية والكرتونية والبشيطا(، مرقس ٢/5 

)البشيطا(، لوقا 48/٢ )السينائية والبشيطا(، 31/15 )السينائية والكرتونية والبشيطا(، 

٢5/1٦ )الكرتونية والبشيطا(.
(3) Peter J. Williams, ‘On Matching Syriac Words with Their Greek Vorlage’, in A. 

Dean Forbes and David G.K. Taylor, eds, Foundations for Syriac Lexicography 
I , Piscataway: Gorgias Press, 2005, p. 159.
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وقد قّدم )بيرت ويليامز( يف ختام كتابه »األسلوب املبّكر للرتمجة 
تنبيًها  وعرشين  واحًدا  اليونانية«  لألناجيل  النيص  والنقد  الرسيانية 
ملسائل عينية للنقاد حتى ال يستدلوا بظاهر الرتمجات الرسيانية املبكرة 

لتأييد قراءات يونانية، بعدما سرب مناهج هذه الرتمجات)1(.

عند  الرتمجة  مناهج  إىل  االنتباه  أمهية  عىل  )متزجر(  أّكد  كم 
االستدالل بالرتمجات الرسيانية يف النقد النيص، بقوله: »االستشهاد 
أن  جيب  اليونانية  النقدية  اهلوامش  يف  الرسيان  الرتمجي  بالشاهد 
الكتاب  يف  بعينها  ترمجة  كل  ترمجة  أسلوب  دراسة  مع  بيد  يًدا  يسري 

املخصوص«)٢(.

ومن اإلشكاالت األخرى املرتبطة بمناهج الرتمجة، معرفة أصل 
إىل  يعود  اليونانية: هل ذلك  القراءات  للمعروف من  الرتمجة  خمالفة 
نقل الرتمجة لنص غري معروف يف املخطوطات اليونانية، أم أّن األمر 
منحى  ينحو  كان  إذا  خاصة  ترمجته،  يف  املرتجم  أسلوب  إىل  يعود 

الرتمجة احلّرة.

مل يقّدم النقاد إجابة نظرية دقيقة وعملّية حاسمة يف هذا الباب، 
الرتمجّية  الدراسات  لضعف  النضج  عن  بعيدة  تطبيقاهتم  تزال  وال 
اجلديد،  العهد  إليها  ترجم  لغة  كّل  املرتمجني يف  ومناهج  املتخصصة 
املميزة  القراءات  من  عدد  أصل  عىل  مهيمًنا  الشك  يزال  ال  ولذلك 

لرتمجات العهد اجلديد)3(. 

(1) Peter J. Williams, Early Syriac Translation Technique, pp. 293-5.
(2) Sebastian P. Brock, “Limitations of Syriac in Representing Greek,” p. 98.
(3) Peter J. Williams, Early Syriac Translation Technique, pp. 4-5.
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وقد أدى هذا الوهن املنهجي إىل تنافر أقوال النقاد عند التطبيق، 
خمالفات  حول  و)بركت()٢(  مركس()1(  )أ.  خالف  ذلك  ومن 
حني  ففي  اليونانية،  للمخطوطات  الرسيانية  السينائية  املخطوطة 
خالفت  إذا  املخطوطة  هذه  إّن  للقول:  بحمسة  مركس(  )أ.  انترص 
اليونانية،  املخطوطات  فإّن ذلك دليل حتريف  اليونانية  املخطوطات 
وأّن املخطوطة السينائية حتتفظ بقراءة أقدم)3(، اختار )بركت( القول 

إّن جّل هذه املخالفات تعود إىل منهج الرتمجة ال غري)4(.

وقد درس )بيرت ويليامز( يف مقاله »بعض إشكاالت حتديد أصل 
)Vorlage( الرتمجات الرسيانية املبكرة للعهد اجلديد« استشهاد نسخة 
 πάντα(و )καρπός( بالرتمجات الرسيانية لالنتصار لقراءات )NA27(
ταῦτα(، أو )ταῦτα πάντα(، و)διάβολος(، مبيًنا أّن املقابل الرسيان 

يف  معّينة  قراءات  عىل  يدّل  ال  الرسيانية  الرتمجات  يف  الكلمت  هلذه 
االختيار  يفرّس  أن  يمكن  إذ  وراءها،  التي  اليونانية  املخطوطات 

الرتمجي بأسباب أسلوبية حمضة)5(.

)1( أ. مركس )A. Merx( )1838-19٠9م(: أملان. الهويت ومسترشق. دّرس الالهوت يف جامعة 
.)Grammatica syriaca( و )Chrestomathia Targumica( :هايدلربج. من مؤلفاته

)٢( ف. س. بركت )F. C. Burkitt( )18٦4-1935م(: بريطان. دّرس يف كمربدج، وعرف 
مؤلفاته:  من  والالتينية.  الرسيانية  بالرتمجات  اهتم  كم  القيرصي،  النيص  بالنوع  بعنايته 
 Evangelion da-mepharreshe: The Curetonian Version of the Four Gospels,(
 Saint Ephraim’s Quotations( و   )with the Readings of the Sinai Palimpsest

 .)From The Gospel
(3) A. Merx, Matthaeus, Das Evangelium Matthaeus: nach der Syrischen im 

Sinaikloster gefundenen Palimpsesthandschrift, Berlin : Georg Reimer, 1902, 
XVII.

(4) Burkitt, Evangelion Da-Mepharreshe: 2/38-99.
(5) P. J. Williams, “Some Problems in Determining the Vorlage of Early Syriac 

Versions of the NT,” pp. 537-43.
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برتمجة  النقدي  هامشها  يف   )NA27( نسخة  استشهاد  درس  وملّا 
روما،  إىل  الرسالة  معّينة يف  قراءات  بني  للتحكيم  الرسيانية  البشيطا 
انتهى إىل أّنه من بني 15٠ قراءة أشارت إليها هذه النسخة النقدية؛ 
املجموع، مشكوك يف رشعية  يعادل ٢8% من  ما  منها، أي  فإّن 4٢ 
االحتجاج هبا، عالوة عىل قراءات أخرى حمّل نظر أيًضا. كم خلص 
إىل أّن هذه النتيجة النابعة من دراسة ِسْفٍر واحد من املمكن تعميمها 

عىل بقية أسفار العهد اجلديد)1(.

 )NA27( إىل هذه النتيجة رغم إقراره أّن نص )وقد انتهى )ويليامز
بالشواهد  باالستدالل  يتعّلق  فيم  النقدية  النسخ  من  بكثري  أفضل 

الرسيانية، مثل نسخَتي )فون زودن()٢( و)فوجلز()3(()4(.

اليونان  النصني  لتوازي  فحصه  بعد  رّصح  فقد  َفال()5(  )تِري  أما 
ا عىل مئات االقتباسات من البشيطا  والرسيان أّنه هو نفسه قد وقع »حرفيًّ
يف النسخ النقدية للعهد اجلديد اليونان من املمكن الكشف أّنا فاسدة«)٦(.

(1) P. J. Williams, “An Evaluation of the Use of the Peshitta as a Textual Witness 
to Romans,” TC: A Journal of Biblical Textual Criticism, Volume 13 (2008) 15.

)٢( هرمن فون زودن )Hermann von Soden( )185٢-1914م(: أملان. قسيس. دّرس يف 
 Reisebriefe( و )Philipperbrief( :جامعة برلني. متخصص يف النقد الكتايب. من مؤلفاته

 .)The Encyclopædia Britannica, 25/339-40( )aus Palästina

ناقد كاثوليكي. دّرس يف جامعة بون. من مؤلفاته:   :)197٢-188٠( )Vogels( فوجلز )3(
 Die Harmonistik im Evangelientext des( و   )Novum Testamentum Graece(

.)Codex Cantabrigiensis.
(4) P. J. Williams, “An Evaluation of the Use of the Peshitta,” 15.

 New Zealand Baptist Theological( أستاذ العهد القديم يف :)Terry C. Falla( تري فال )5(
.)A Key to the Peshitta Gospels( :من مؤلفاته .)College

(6) Terry C. Falla, A key to the Peshitta Gospels / Vol. 1, ʼĀlaph-Dālath, Leiden: 
Brill, 1991, p. xxxvi.
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أخرى،  لغة  عن  للترجمة  الجوهري  القصور  الخامس:  المبحث 

السريانية مثاالً:

»]كّل[  أي   ،)traduttore, traditore( اإليطايل:  املثل  يقول 
مرتجم خائن«، وُيقصد بذلك أّن عمل الرتمجة قارص دائًم عن النقل 
األمني الكامل، خلصوصية كّل لغة يف تعبريها عن األفكار واملشاعر. 
أّن  ورغم هذه الطبيعة السلبية للعمل الرتمجي يف نقل األصول، إال 
مسألة القصور الّلغوي للرتمجات مل تعرف االهتمم الذي يليق هبا عند 
 The Early Versions of( علمء النقد األدنى، باستثناء كتاب متزجر
 Die Alten( )(، وكتاب )كورت أالند( )حتريرthe New Testament

.)Übersetzungen des Neuen Testaments

تعترب الرسيانية مثااًل جديًرا بالنظر، فهي من أهّم الرتمجات التي 
يعود إليها النقاد يف عملهم النيص لالنتصار للنص األصيل/األقدم. 
ويواكب هذه األمهية النقدية صعوباٌت مّجة تواجه النقاد يف استعانتهم 

برتمجات هذه اللغة للحكم عىل شواهد القراءات املتخالفة.

اإلشكالية الكربى يف عالقة الرسيانية باليونانية هي انتمء هاتني 
اللغتني إىل عائلتني لغويتني خمتلفتني؛ فالرسيانية لغة تنتمي إىل األسة 
كبرية  بصورة  مفارقة  بذلك  وهي  العربية(،  منها  )والتي  السامية 
Indo-( األوروبية   - اهلندية  اللغات  أسة  إىل  تنتمي  التي  لليونانية 

.)European languages

وبسبب انتمء الرسيانية لألصل السامي، فهي قارصة يف ترمجتها 
من أوجه:
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يف  دقيقة  بصورة  ممثَّلة  غري  اليونانية   )vowels( الصوائت   -1
إذ يعرّب احلرف الرسيان نفسه عن  حروف الصوائت الرسيانية،)1(()٢( 
صوائت يونانية خمتلفة؛ فحرف األلف )ܐ( لـ )α( و)ε( وحرف اهلاء 
 ،)υ(و )οι(و )ου(و )ω(و )ο( لـ )(، وحرف الواو )ܘη(و )ε( لـ )ܗ(
والياء )ܝ( لـ )ι(. وكثرًيا ما يتجاهل املقابل الرسيان حروف الصوائت 

اليونانية الواقعة بني صوامت)3(. 

فهي  وبالتايل   ،)case endings( إعراب  فيها  ليس  ٢-الرسيانية 
الكلمت يف  ترتيب  تراعي  التي ال  اليونانية  اللغة  متابعة  عاجزة عن 
اجلملة لداللة أواخر الكلمت عىل إعراهبا)4(. ومعلوم أّن يف التقديم 

والتأخري مع ذلك دالالت بيانية خاصة.

بمراعاة  تعتني  ال  الرتمجات  بقية  فإّن  احلرقلية؛  الرتمجة  وباستثناء 
ترتيب الكلمت، وهو ما جيعلها تعيد تركيب اجلملة بصورة كبرية. وقد 
تغايل الرسيانية القديمة يف االستفادة من ختلصها من هذا القيد لتقوم 

بعملية »إعادة صياغة حرة« )free paraphrase( للنص اليونان.

مثال:

لوقا ٢5/1٠ )الكرتونية(: )ܘܟܕ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܩܪܒ ܡܠܦ ܢܡܘܣܐ 
ܚܕ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܕܚܣ ܝܘܗܝ ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܦܢܐ ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܕܐܪܬ ܚܝܐ 

ܕܠܥܠܡ(.

(1) matres lectionis.

)٢( مل تظهر احلركات التي عىل احلروف قبل ناية القرن السابع.
(3) Sebastian P. Brock, “Limitations of Syriac in Representing Greek,” p. 87.
(4) William D. Mounce, Basics of Biblical Greek Grammar, Grand Rapids, Mich.: 

Zondervan, 2003, 2nd edition, p. 26.
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يقف  كان  ناموس  معلم  منه  اقرتب  األشياء،  هذه  قال  »وملا 
الختباره. قال له: معّلم! ماذا أفعل ألرث احلياة األبدية؟«

كان  وإن  مكان+زمان،  صيغة:  إىل  متيل  الرسيانية  أّن  يبدو  كم 
األصل اليونان عىل الصورة املعاكسة. وتظهر الرسيانية أيًضا عجًزا 
أّن ضمئر  اليونان يف حاالت معينة، ومن ذلك  الرتتيب  عن مراعاة 
امللكية إذا سبقت االسم، مثل )αυτό το όνομα( »اسمه«، تنقل دائًم 

بصورة عكسية يف الرسيانية، لتكون هكذا )ܫܡ + ܗ(.

3-ختتلف الرسيانية بصورة كبرية عن اليونانية يف الصيغ الزمنية 
لألفعال.

the postpos-( 4-رغم أّن الرسيانية فيها أداة التعريف التأكيدية
itive article(، إال أّن استعمهلا يف الرسيانية خيتلف بصورة تامة عن 

أداة التعريف اليونانية.

إمهال  أي   ،)parataxis( اإلرداف  صيغة  الرسيانية  5-ُتفّضل 
 ،)hypotaxis( األدايت  الربط  صيغة  عىل  اجلمل،  بني  الربط  أدوات 
وهو ما يؤول إىل إعادة تركيب كامل املقطع، ويظهر ذلك خاصة يف 

ترمجات الرسيانية القديمة.

٦-يندر أن تكون الرسيانية قادرة عىل الداللة عىل وجود حروف 
Prepositional compound el- والنعوت  األفعال  املركبة يف  )اجلر 
نقل  عن  عاجزة  أنا  كم   ،)ements in verbs and substantives

الكلمت املركبة بصورة حرفية. ومثال ذلك:
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الرسالة إىل العربانيني 7/1٦

ζωῆς ἀκαταλύτου النص اليونان
حياة ال تنهدم )أي 

ال نائية(

ܕܚܝܐ ܕܐܠ ܡܫܬܪܝܢترمجة البشيطا
حرفًيا: حياة التي ال 

تزول

الرسالة األوىل لبطرس 18/1

موروثة من اآلباءπατροπαραδότου النص اليونان

ܕܩܒܠܬܘܢ ܡܢ ܐܒܗܝܟܘܢترمجة البشيطا
حرفًيا: التي 

قبلتموها من آبائكم

واحدة  يونانية  كلمة  نقل  يف  املثالني  هذين  يف  الرسيانية  تتوسع 
باستعمل أكثر من كلمة سيانية.

متيل  إذ  النعوت؛  باب  يف  اليونانية  من  ثراًء  أقّل  الرسيانية   -7
إىل استعمل االسم املوصول )ܕ( »الذي خيص/لـ/من« قبل االسم 

مكان النعت.

مثال: لوقا ٢/13

سمويοὐρανίουالنص اليونان

حرفًيا: من السمءܕܫܡܝܐترمجة البشيطا
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8-ال تعرف الرسيانية ألفاظ املقارنة والتفضيل.

مثال:

يوحنا 5/3٦

أكرب من يوحناμείζω τοῦ Ἰωάννου النص اليونان

حرفًيا: كبري من يوحناܪܒܐ ܡܢ ܕܝܘܚܢܢترمجة البشيطا

 )καὶ( من  ا  دالليًّ أوسع  الرسيانية  يف  الربط،  أداة  )ܘ(،  9-الواو 
اليونانية، ولذلك ال يلزم دائًم من الواو يف الرتمجات الرسيانية وجود 

)καὶ( اليونانية يف األصل اليونان املرتجم عنه.

وقد   .)particles( احلروف  باب  يف  فقرية  الرسيانية  1٠-اللغة 
متّيزت الرتمجات الرسيانية األوىل بضعف االنضباط يف ترمجتها)1(.

كان  إذا  وغريها  السابقة  لإلشكاالت  السلبية  اآلثار  تتعاظم 
العمل  وكان  اللغتني،  بني  بالفوارق  املعرفة  يف  راسخ  غري  املرتجم 
األوىل  الرسيانية  الرتمجات  حال  وهو  األوىل،  مراحله  يف  الرتمجي 
النقل  بثقافة  متشبعة  الدينية  الرتمجة  تكن حركة  مل  إذ  اجلديد؛  للعهد 
اللغوي وما يشرتطه من مراعاة للحرفية والداللة الالهوتية العميقة 

لأللفاظ والرتاكيب.

أكثر  وغريها،  الرسيانية  يف  املتأخرة،  الرتمجات  أّن  واملالحظ 
إخالًصا للنص ووفاء حلرفه من الرتمجات املتقدمة التي تكون أقرب 
إىل »الرتمجة احلرة«، وذلك بسبب تراكم خربات الرتمجة عرب القرون، 

(1) Sebastian P. Brock, “Limitations of Syriac in Representing Greek,” pp. 83-4.
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نراه  ما  وهو  األولني،)1(  وتركيبه  صيغته  يف  النص  تعظيم  وتزايد 
واقًعا مثاًل يف الرتمجة احلرقلية التي انتهى منها )توما احلرقيل()٢( سنة 
٦1٦م، وهي ترمجة شديدة احلرفية، وقد استطاع صاحبها أن يعكس 
املرتمجني،  من  سبقه  ممن  أعظم  بطريق  اليونان  النص  صورة  برباعة 
حتى زعمت )باربرا أالند( و)أندرياس يوكل( أّنه بإمكانم رّد هذه 
الرتمجة إىل أصلها اليونان،)3( ورغم املبالغة الظاهرة يف هذه الدعوى 
إال أنا تعرب عن الفارق اهلائل بينها وبني الرتمجات الرسيانية األقدم 

التي يوليها النقاد عظيم اهتممهم يف عملهم النقدي.

(1) Ibid., p. 83.

)٢( توما احلرقيل )القرن السابع(: فلسطيني. أديب وكاتب متعدد الفنون.
(3) Barbara Aland and A. Juckel, Das Neue Testament in Syrischer Überlieferung, 

Berlin ; New York : W. de Gruyter, 1986.
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الفصل الثاني: إشكاالت أهم الترجمات

يغفل الدفاعيون يف خطاهبم املتفائل مسائل عّدة يكشف ظهورها 
ما يلقاه الُنقاد من َعَنٍت يف التعامل مع هذا الشاهد، وما يعلمونه من 
حقيقة  عن  الدفاعيون  يتغافل  كم  معه.  العميل  التعاطي  عند  حماذير 
الرسيانية  والرتمجات  الدياتيسارون  ترمجة  بغري  يعبؤون  ال  النقاد  أّن 
أفضل  بناء  يف  له  قيمة  فال  ذلك  عدا  ما  أّما  والالتينية،  والقبطية 

النصوص النقدية، فضاًل عن أن يكون اهلدف بلوغ النص األصيل.

انتهى  سنتناول بصورة مرّكزة حقيقة هذه الرتمجات يف ضوء ما 
قد  الرتمجي  الشاهد  قيمة  أّن  لندرك  فيها،  املتخصصون  النقاد  إليه 
قارص عن  شاهد  وأّنه  الثغرات،  فيه  تكاثرت  كّلم  تتقّلص  أو  تضيع 

الوصول إىل النص يف ِحربه القديم.

المبحث األول: الدياتيسارون:

ا إىل النسخة  يعترب الدياتيسارون أقرب ترمجات العهد اجلديد زمنيًّ
اليونانية األصلية )النصف الثان من القرن الثان(، لكّنه مع ذلك أبعد 

ما يكون عن الوصول بنا إىل النص األصيل؛ ألسباب عّدة، أمهها: 

بل -  مبّكر؛  زمن  منذ  للدياتيسارون  األصلية  النسخة  ضياع 
نحن ال نعرف عن تاريخ النسخة األوىل شيًئا.

الكتاب -  واقتباسات  للدياتيسارون  املختلفة  الرتمجات 
القدماء منه هي السبيل األول للوصول إىل النص األصيل 
بلغاهتا  املصادر،  تعّددت  كّلم  أّنه  ومعلوم  النص.  هلذا 
املبهم؛  أو  املظلم  وتارخيها  املتنوعة،  واختالفاهتا  املختلفة، 
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صار الوصول إىل النص األصيل بعيًدا.

ال -  الدياتيسارون؟  )تاتيان()1(  هبا  كتب  التي  اللغة  هي  ما 
قيل:  فقد  وترجيحات؛  ختمني  وإّنم  قاطعة؛  إجابة  نجد 
إّنا اليونانية، وهو ما ذهب إليه كلٌّ من )هرناك()٢( و)فون 
وقيل:  و)ليك()5(،  و)الغرنج()4(  و)يولرش()3(  زودن( 
و)كاهل()7(   )٦( )زاهن(  ذلك  إىل  وذهب  الرسيانية،  هي 

إىل  وميله  اليونانية  للفلسفة  بعدائه  عرف  دفاعي.  كاتب  سوري.  الثان(:  )القرن  تاتيان   )1(
 John Anthony McGuckin, A-Z of(«  Oratio ad Graecos( مؤلفاته:  من  التنّسك. 

.)Patristic Theology, p. 324

وفيلسوف  الهويت  أملان.  )1851-193٠م(:   )Adolf von Harnack( هرناك  أدولف   )٢(
 )Lehrbuch der Dogmengeschichte( مؤلفاته:  من  الكنيسة.  مؤرخي  أبرز  ومن 

.)Geschichte der altchristlichen Literatur bis auf Eusebius(و
دّرس  وشارح.  كتايب  ناقد  أملان.  )1857-1938م(:   )Adolf Jülicher( يولرش  أدولف   )3(
 Neue Linen in der( :تاريخ الكنيسة وتفسري العهد اجلديد يف جامعة ماربورغ. من مؤلفاته

.)Die Gleichnisreden Jesu( و )Kritik der evangelischen Uberliefrung

)4( ماري جوزيف الغرنج )Marie-Joseph Lagrange( )1855-1938م(: فرنيس. قسيس. 
 École biblique et archéologique( أّسس  النيص.  النقد  يف  وعامل  شارح،  الهويت، 
 Introduction à l’étude du Nouveau( مؤلفاته:  من  القدس.  يف   )française

.)Saint Paul, Épit̂re aux Romains( و )Testament

والهوت،  وخطاطة،  نيص،  نقد  عامل  بريطان.  )187٢-194٦م(:   )K. Lake( ليك  ك.   )5(
 The Earlier Epistles of St. Paul, their Motive and( مؤلفاته:  من  وأركيولوجيا. 

.)The Apostolic Fathers( و )Origin

أستاذ  حمافظ.  كتايب  ناقد  أملان.  )1838-1933م(:   )Theodor Zahn( زاهن  ثيودور   )٦(
 )Einleitung in das neue Testament( مؤلفاته:  من  غوتنغن.  جامعة  يف  الالهوت 

.)Das Evangelium des Lucas(و
)7( بول إ. كاهل )Paul E. Kahle( )1875-19٦4م(: أملان. مسترشق. دّرس يف جامعة بون. 

.)Bala’izah, Coptic Texts from Deir el-Bala’izah in Upper Egypt( :من مؤلفاته
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األرمينّية،  وقيل:  الالتينّية،  وقيل:  ــوس()1(()٢(،  ــوب و)ف
وقيل: اجلورجّية، وقيل: العربية!)3(

ومن األدّلة عىل يونانية أصل الدياتيسارون:

االسم اليونان للكتاب، وقد ُعِرف به حتى يف الرسيانية.- 

َصْمُت يوسابيوس، وعدم إشارته إىل أصله الرسيان مع أنه - 
ذكر الدياتيسارون.

التأثري الكبري للدياتيسارون عىل األناجيل يف الغرب. - 

وأّما أدّلة سيانّية أصل الدياتيسارون ، فمنها:

و)كليمنت -  كـ)ترتليان()4(  ــاء  اآلب من  الكثري  صمت 
أنم  رغم  الدياتيسارون  إىل  اإلشارة  عن  السكندري()5( 

أشاروا إىل )تاتيان( و»خطابه إىل اليونانيني«.

)1( آرثر فوبوس )Arthur Vööbus( )19٠9-1988م(: أستون. قسيس. أستاذ العهد اجلديد 
عضو   .)Lutheran School of Theology at Chicago( يف  للكنيسة  القديم  والتاريخ 
األكاديمية امللكية البلجيكية للفنون والعلوم. له اهتمم خاص باللغة الرسيانية. من مؤلفاته: 
 A Syriac(و )Discovery of an Unknown Recension of the Syro-Roman Lawbook(

.)Lectionary from the Church of the Forty Martyrs in Mardin
(2) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, pp. 30-31.
(3) William L. Petersen, “The Diatessaron of Tatian,” in Bart Ehrman and 

Michael Holmes, eds. The Text of the New Testament in Contemporary 
Research, Essays on the Status Quaestionis, p. 77.

واسعة  مؤلفات  صاحب  الالتني.  اآلباء  أهم  من  قرطاج.  من  )1٦٠-٢٢5م(:  ترتليان   )4(
 Adversus( و   )Adversus Judaeos( مؤلفاته:  من  اهلراطقة.  عىل  والرد  الالهوت  يف 

.)Marcionem

)5( كليمنت السكندري )15٠-٢15م(: الهويت وفيلسوف. انتقل بني عدة بلدان، ثم استقر يف 
.)Paedagogus( و )Stromata( :اإلسكندرية. من مؤلفاته
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الذيوع الكبري للدياتيسارون يف سوريا.- 

للدياتيسارون، -  والغرب  الرشق  يف  كثرية  ترمجات  ظهور 
أصل  عىل  مبارشة  غري  أو  مبارشة  عالمات  تظهر  وهي 

سيان له. )1(

الكربى  رشعيتها  تستمد  وهي  باالعتبار،  جديرة  الفريقني  أدّلة 
األصل  صّح  إن  أنه  علًم  )تاتيان(،  نص  بنشأة  التام  جهلنا  من 
اليونان للدياتيسارون؛ فستكون مشكلتنا األوىل عندها متمثلة يف أّن 
املخطوطات اليونانية قليلة ومتأخرة، وال تفي باحلاجة للوصول إىل 
ذلك  -وعىل  الرسيان  األصل  صّح  وإن  تاتيان،  كتبه  الذي  األصل 
الشواهد  تضارب  مها:  مشكلتني،  سنواجه  فإّننا  -؛  املتأخرين  جّل 
اليونان األول  الرسيانية، وعجز الرسيانية عن الكشف عن األصل 

يف كثري من املواضع.

اعتمد -  فهل  بالرسيانية،  ابتداًء  كتب  قد  النص  كان  إذا 
)تاتيان(  أّن  أم  القديمة؟  للرسيانية  ترمجات  عىل  )تاتيان( 
قد كان يرتجم مبارشة من املخطوطات اليونانية؟ أم األمر 
ا قد أّلف باللغة الالتينية من طرف  كم قال )بركت( بأّن نصًّ
أحد الكتاب املجهولني، ثم ترجم إىل اليونانية، وقد وقعت 
هذه النسخة بيد )تاتيان( الذي أعاد ترتيبها وتطويرها، قبل 
بال  خطرية  واحتمالت  أسئلة  الرشق؟)٢(  إىل  يأخذها  أن 

جواب!

(1) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, pp. 31-32.
(2) Ibid., p. 31.
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ليس الدياتيسارون جمّرد ترمجة لنصوص األناجيل، وإنم هو - 
كتاب  يف  املختلفة  لألناجيل   )harmony( توفيقية  صياغة 
للنص  نقاًل  ليس  بذلك  وهو  واحدة.  قّصة  وكأّنا  واحد 
األول، وإنم هو عىل احلقيقة »إنجيل جديد« يتضمن مزًجا 

بني مقاطع خمتلفة من األناجيل.

نحن ال نعرف شيئا حمدًدا حول منهجية )تاتيان( يف ترمجة - 
النصوص، أو حفظ اللفظ، أو طريقة مجعه بني الروايات، 
إاّل عن طريق ما يمكن أن يكشفه لنا النص اليوم برتمجاته 

املختلفة.

ال يذكر الدياتيسارون مصادر مقاطعه، وهذا أمر حيول بيننا - 
وبني معرفة الكثري من أصوله، خاصة يف النصوص املتوازية 

املوجودة يف أكثر من إنجيل من األناجيل األربعة.

ما هي مصادر الدياتيسارون؟ جييبنا )ويليام بيرتسن( بقوله: - 
إّنه من الصعب معرفة املصادر غري القانونية املعتمدة، لكن 
الذي ال شّك فيه هو تضّمن الدياتيسارون قراءات ال وجود 
يف  »النور«  مثال:  األربعة،  لألناجيل  القانون  النص  يف  هلا 

قصة معمودية املسيح)1(.

غري -  عليه،  )أفرام()٢(  تعليق  هو  للدياتيسارون  شاهد  أهم 

(1) William. L. Petersen, “The Genesis of the Gospels,” in A. Denaux, ed. New 
Testament Textual Criticism and Exegesis, BETL 161, Leuven: Peeters and 
University of Leuven Press, 2002, p. 91.

)٢( أفرام الرسيان )ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ( )3٠٦-373م(: راهب سيان وشاعر. له عناية برشح 
األسفار املقدسة والالهوت. من مؤلفاته رشحه لكتاب املقدس وترانيمه.



1٢٦

أّن )أفرام( مل يكن مهتمًّ باقتباس كامل النص، وال بالتعليق 
غري  يف  كاماًل  لنا  حُيفظ  مل  )أفرام(  تعليق  أّن  كم  كّله،  عليه 
الرتمجة األرمينية)1(، وهي غري لغة األصل، باإلضافة إىل أّنا 
ترمجة قد حررت من خمطوطتني تعودان إىل سنة 1195م، 

وبينهم اختالفات واضحة)٢(. 

الشواهد األخرى للنص؛ -  العربّية من أهم  الرتمجات  تعترب 
إنه  قال )كاهل(  العربية، حتى  اللغة  أّن هلا شكلني يف  غري 
جيب  وعليه  هلم،  واحًدا  أصاًل  نستخرج  أن  إىل  سبيل  ال 
أّن  إىل  النقاد  انتهى  وقد  انفراد)3(.  عىل  بدراستهم  االكتفاء 
الرتمجة العربية ال قيمة هلا، إّما ألنا قد اعتمدت عىل أصل 
العربية  البشيطا، أو ألّن الرتمجة  سيان معّدل حتى يوافق 

نفسها قد ُعّدلت لتوافق البشيطا)4(.

للدياتيسارون -  )فكتور()5(  تسمية  من  النقاد  بعض  َفِهَم 
تاتيان  منه  َقَصَد  قد  الدياتيسارون  أّن   )diapente( بـ 
أمثال  النقاد  أربعة)٦(. وقد ذهب عدد من  مخسة مصادر ال 

(1) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, Their Origin, 
Transmission and Limitations, Oxford: University Press, 2001, p. 12.

(2) Ibid., p. 13.
(3) Ibid., p. 16.
(4) Ibid.

)5( فكتور الكبوي )Victor of Capua( )القرن السادس(: أسقف إيطايل، أرشف عىل إعداد 
املخطوطة الفلدنية للفوجلاتا، وهي تضم األناجيل منظمة يف شكل رواية واحدة عىل نسق 
 Capitula de resurrectione( و   )De cyclo paschali( مؤلفاته:  من  الدياتيسارون. 

.)Domini
(6) The Early Versions of the New Testament, p. 16.
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)غروتيوس( و)ميل( و)بومستارك( و)بيرتز( و)كويسبل( 
وذهب  العربانيني،  إنجيل  هو  اخلامس  املصدر  هذا  أّن  إىل 
)مّسينا( إىل أّن املصدر اخلامس هو إنجيل يعقوب األّويل)1(.

للشواهد -  خمالفٌة  فيها  للدياتيسارون  الرشقية  الشواهد 
الغربية)٢(.

ما هو االنتمء املذهبي )لتاتيان(؟ وهل أّثر ذلك عىل ترمجته - 
بأّنه  )تاتيان(  مبّكر  زمن  منذ  الكنيسة  آباء  اهّتم  ومجعه؟ 
ووافقه  )إيرينيئوس()3(،  التهمة  هبذه  رماه  فقد  مهرطق، 
)ترتليان(  هبرطقته  فقال  منازعة،  دون  من  اآلباء  بقية 
و)إبيفانيوس()5(  و)يوسوبيوس(  و)هيبوليتس()4( 

و)جريوم()٦(()7(.

الزهدّية  الفرقة  أّسس  )تاتيان(  أّن  القديمة)8(  املصادر  وتذكر 

(1) Ibid., pp. 28-29.
(2) F. C. Burkitt, “Tatian’s Diatessaron and the Dutch Harmonies,” in Journal of 

Theological Studies 25 (1924) pp. 113-30.

اآلباء  أوائل  من  الغال.  بالد  يف  لوغدونوم  مدينة  أسقف  )135-٢٠٠م(:  إيرينيئوس   )3(
الدفاعيني، ومن أكثر من أّثروا يف الالهوت النرصان املبّكر. من مؤلفاته: »ضد اهلرطقات« 

.)John Anthony McGuckin, A-Z of Patristic Theology, pp. 184-6(
)4( هيبوليتس )17٠-٢3٦م(: من أهم الهوتيي القرن الثالث ورشاح األسفار. من مؤلفاته: 

»دحض كل اهلرطقات« ورشوحه لبعض األسفار.
)5( إبيفانيوس )315-4٠3م(: أسقف سلميس، بقربص. من أهم من كتب يف اهلراطقة وبيان 

 .)Ancoratus( و )Panarion( :فرقهم والرد عليهم. من مؤلفاته
ومؤرخ،  الهويت،  )347-4٢٠م(:   )Eusebius Sophronius Hieronymus( جريوم   )٦(

 .)Adversus Jovinianum( و )De seraphim( :وشارح، ومرتجم. من مؤلفاته
(7) Antti Marjanen and Petri Luomanen, eds., A Companion to Second-century 

Christian Heretics, Leiden: Brill, 2005, p. 153.
(8) Eusebius, Historia Ecclesiastical, iv. 28, 29.
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ِه  وَعدِّ الزواج،  عن  بامتناعها  املعروفة   )The Encratites( اهلرطقية 
من اآلثام، وحتريمها اللحوم واخلمر. وقد دّلت قراءاٌت حمفوظٌة يف 

شواهد الدياتيسارون عىل هذا النزوع. ومن أمثلة ذلك:

أّن يوسف زوج  إىل  )تاتيان( يف متى 19/1 اإلشارة  * حتاشى 
مريم، يف خمالفٍة للقراءة املأثورة يف املخطوطات اليونانية، حاذًفا أداة 
كلمة  عىل  فقط  مبقًيا   )αὐτῆς( »ـها«  امللكية  وضمري   ،)ὁ( التعريف 
نّصه  فكان  العام.  بمعناها  هلا  ومستعماًل  رجل/زوج(،   :ἀνὴρ(
»يوسف، ألّنه كان رجاًل صاحًلا«، يف مقابل »يوسف زوجها ألنه كان 

صاحًلا«. )اقتباس أفرام، والرتمجة الفارسية()1(.

يف  له  وجود  ال   )19/11 )متى  ِسكري  أنه  املسيح  اهّتام   *
الدياتيسارون، وكذلك ما جاء عن عرس قانا »متى رشبوا« )يوحنا 

.)1٠/٢

* يف قصة صلب املسيح، بداًل من أن ُيعطى املسيح مخًرا ممزوجة 
خل  من  مزجًيا  أعطي  أّنه  الدياتيسارون  يذكر   ،)34/٢7 )متى  بمّر 

ومّر.

المبحث الثاني: الترجمات السريانية:

)إذا  نوعني  إىل  السادس  القرن  قبل  الصادرة  الرتمجات  تنقسم 
استثنينا الدياتيسارون، للخالف حول أصله(:

الرسيانّية القديمة.- 

البشيطا.- 

(1) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, p. 34.
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املطلب األول: الرسيانية القدمية:

بعض  يف  لألناجيل  رسميٍّ  كنصٍّ  ُيستخدم  الدياتيسارون  كان 
القرن اخلامس الذي راجت  باللغة الرسيانية حتى  الناطقة  الكنائس 
الرتمجات  هذه  تكن  ومل  املنفصلة.  لألناجيل  الرسيانية  الرتمجات  فيه 
عىل  العثور  تم  حيث  عرش،  التاسع  القرن  حتى  للعلمء  معروفة 
واملخطوطة  السينائية،  املخطوطة  املختلفة:  املخطوطات  من  اثنتني 

الكرتونية، وتعودان إىل القرن اخلامس.)1(

رغم أمهية هاتني الرتمجتني يف معرفة قراءات القرون األوىل؛ إال 
األصيل  النص  إىل  للوصول  سعينا  يف  جاّدة  إشكاالت  تواجهنا  أنه 

ْيِهم، وأمّهها: للعهد اجلديد انطالًقا من نصَّ

 --3/7 1/1-1٠/٦؛  مّتى  غري  السينائية  لنا  حتفظ  مل 
11/17-٢4/٢٠؛  ٢9-15/1٦؛   ،٢5-٦  ،4/1٢
3٢-7/٢8؛   ،٢-٢٦5  ،٢٠-17  ،15/٢5-٢٠/٢1
1/5-٢٦؛  ٢1/٢-17/4؛  1٢/1-44؛  ومرقس 
5/٦-8/1٦؛ ولوقا 3٦/1-٢8/5؛ 1٢/٦-5٢/٢4؛ 
-4٦  ،٢5-٦/5 1٦/٢-37/4؛  ٢5/1-47؛  ويوحنا 

31/18؛ 19/٢1-4٠/٢5.

أما الكرتونية فهي ال تضم غري املقاطع األساسية من متى - 
 ،3-٢ ولوقا  14؛   ،8-3/1 ويوحنا  1٠-٢3؛   ،8-1

7-٢4؛ ومرقس 17/1٦-٢٠.

(1) Sebastian P. Brock, The Bible in the Syriac Tradition, Piscataway, N.J.: Gorgias 
Press, 2006, p. 48.
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أقّر بروس )متزجر( أّن أسئلة: متى؟ وأين؟ وَمْن قام بأّول - 
وأّن  بال جواب،  تقريًبا  اجلديد؟ هي  للعهد  ترمجة سيانية 
تتضاعف من غري ناية.)1(   الشأن  النقاد يف هذا  اختالفات 
هاتني  عن  الظلمة  يرفع  أن  ويليامز(  )بيرت  حاول  وقد 
كم  الرتمجتني  هاتني  أّن  هو  الوحيد  فكان كشفه  الرتمجتني، 
هم عن صورته األوىل التي ترجم إليها،  مها اآلن قد ُغريِّ نصُّ
وأنه ليس بإمكاننا معرفة حاله قبل إفساده،)٢( وهو أمٌر جيعل 
عالقة هاتني الرتمجتني بالنص األصيل أشّد تعقيًدا وإرباًكا.

كاترين -  سانت  دير  يف  اكتشفت  التي  الرسيانية  املخطوطة 
بمرص سنة 189٢م، صعبة القراءة ألّنا عىل شكل طرس 
َأظهُر  آخر  فوقه نص  أدنى كتب  أي نص   ،)palimpsest(
آخر  عىل  باالعتمد  حديثة  صور  هلا  ُأخــذت  وقد  منه. 
)بروس زوكرمان( من  التكنولوجية من طرف  التطورات 
من  شارلزورث(  و)جيمس  كاليفورنيا،  جنوب  جامعة 
قراءات جديدة،  إن كانت ستكشف  ندري  برنستون، وال 
إذ مل تعرض عىل الدوائر العلمية بعد، أما املتاح فهي الصور 
)هيلت(  صور  هيلت(.  و)آرثر  )لويس(  التقطتها  التي 
قد  صفحاهتا  من  عدًدا  أّن  غري  )لويس(  صور  من  أفضل 

فقدت حواشيها.)3( 

علًم -  والكرتونية،  السينائية  نيَص  بني  اختالفات  وجود 

(1) Ibid., p. 8.
(2) Peter J. Williams, Early Syriac Translation Technique, p. 3.
(3) Peter J. Williams, “The Syriac Versions of the New Testament,” p. 146.
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الذي  اليونان  النص  حول  قائم  النقاد  بني  اخلالف  أّن 
وراءمها، فقد ذهب فريق إىل أّن االتفاق الكبري بينهم دليل 
تعتربان  فهم  وبالتايل  واحد،  ألصل  مراَجعتان  أنم  عىل 
نفسه يف مرحلتني خمتلفتني، يف حني ذهب  ممّثلتني لألصل 
وذلك  تاًما،  استقالاًل  الرتمجتني  هاتني  بني  أّن  إىل  آخرون 
تأثًرا بالتشابه الكبري بني االختالفات التي بينهم، وقراءات 
الالتينية القديمة التي نشأت بفعل اختيارات املرتمجني عند 

الرتمجة عن اليونانية)1(. 

بنيصَّ -  الدياتيسارون  عالقة  حول  النقاد  بني  حادٌّ  اجلدل 
هاتني  نّص  تأثر  إىل  فريق  ذهب  فقد  القديمة،  الرسيانية 
األثر  أّن  إىل  آخرون  وذهب  بالدياتيسارون،  املخطوطتني 
تارخيًا  منهم  لكّل  إّن  القول:  ثالث  فريق  واختار  عكيّس، 

مستقاًل)٢(. 

 - :1٦/1 متى  يف  جاء  ما  للسينائّية  املميزة  القراءات  من 
مريم  له  خطبت  الذي  يوسف  يوسف،  يعقوب  »أنجب 
ܐܘܠܕ  )ܝܥܩܘܒ  املسيح«  املسّمى  عيسى  أنجب  العذراء، 
ܐܘܠܕ  ܒܬܘܠܬܐ  ܡܪܝܡ  ܠܗ  ܗܘܬ  ܕܡܟܝܪܐ  ܝܘܣܦ  ܠܝܘܣܦ 

ܠܝܫܘܥ ܕܡܬܩܪܐ ܡܫܝܚܐ(، وهي قراءة ال ُتعرف يف خمطوطة 

يونانية وال ترمجة أخرى، وَتُردُّ امليالد العذري للمسيح، إذ 
جتعل املسيح مولوًدا )ملريم( و)يوسف النجار(، كم حذفت: 
املسيح  يتلّبس  ال  حتى   3٦/٢4 متى  من  االبن«  »وال 

(1) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, p. 38.
(2) Ibid., p. 45.
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السينائية  للمخطوطتني  خمالفة  الساعة،)1(  موعد  بجهل 
كم  والفاتيكانية.  للمخطوطة(  األصلية  )القراءة  اليونانية 
أضافت املخطوطة السينائية »أنت املسيح، ابن اهلل« )ܐܢܬ 
يوحنا ٦9/٦ عىل خالف  ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ( يف 

الربدية 75، والسينائية اليونانية، والفاتيكانية، وأضافت يف 
ܠܗ  ܫܩܠܝܢ  )ܡܢܐ  احلجر«  يأخذون  »ملاذا   :39/11 يوحنا 
العدد  ونقلت  آخر.  متابع  هلا  يكون  أن  دون  من  ܠܟܐܦܐ( 

٢4 من الفصل 18 إىل ما بني العددين 13 و14، كم نقلت 
األعداد 1٦-18 إىل املوضع التايل للعدد ٢3، مغرية كامل 

السياق.

أما خمالفات املخطوطة الكرتونية فمنها إضافة ثالثة أسمء - 
يف متى 8/1، وهي »أحزيا« )ܐܚܙܝܐ( و»يوآش« )ܝܘܐܫ( 
يف  إاّل  تقريًبا،  يعرف،  ال  ما  وهو  )ܐܡܘܙܝܐ(،  و»أموزيا« 
أيًضا  وهي   )٢( أثيوبية.  خمطوطات  ومخس  بيزا  خمطوطة 
املخطوطة الوحيدة التي تضع صيغة )ܡܬܐܠ ܐܚܪܢܐ ܕܡܝܐ 
ܚܟܝܡܬܐ  ܐܢܬܬܐ  ܕܫܩܠܬ  ܠܚܡܝܪܐ  ܕܫܡܝܐ  ܡܠܟܘܬܐ 

آخر:  »َمَثل  ܚܡܝܪ(  ܟܠܗ  ܕܗܘܐ  ܥܕܡܐ  ܒܩܡܚܐ  ܘܛܡܪܬ 

»يشبه ملكوت السمء مخرية أخذهتا امرأة حكيمة وأخفتها 
ىف كيل حتى اختمرت كّلها« متى 33/13. كم اتفقت مع 
خمطوطة بيزا بإضافة مقطع طويل بعد متى ٢8/٢٠، عالوة 

َمَواِت، وال االبن، إاِل  هِبَِم أَحٌد، َوال َمالئَِكُة السَّ َيْعَلُم  اَعُة َفال  َوتِْلَك السَّ اْلَيْوُم  ا ذلَِك  )1( »َوامَّ
أيِب َوْحَدُه«.

(2) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, p. 42.
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عىل عدد من القراءات األخرى التي ال ُتعرف يف أي شاهد 
آخر)1(.

كان -  وإن  الغريب،  للنص  شاهد  عموًما  املخطوطتني  نّص 
حيفظ أحياًنا نصوًصا متميزة يف سكندرّيتها)٢(.

قارن )هيلت( بني النصوص املتوازية يف األناجيل، وخلص - 
مرتجم  إعداد  من  ليس  السينائية  املخطوطة  نص  أّن  إىل 

واحد، وأّن األناجيل هي من إعداد ثالثة مرتمجني)3(. 

القديمة غري األناجيل -  ال نملك خمطوطة واحدة للرسيانية 
األربعة من بني كتابات العهد اجلديد. وقد سعى أكثر من 
من  بولس  ورسائل  الرسل،  أعمل  نصوص  جلمع  ناقد 
الرتمجة  مراجعة  وأبانت  الرسيان.  اآلباء  اقتباسات  خالل 
األرمينية لتفسري )أفرام الرسيان( ألعمل الرسل أّن الرتمجة 
الرسيانية التي اعتمد عليها هذا األب ألعمل الرسل تنتمي 

دون شك إىل النص الغريب)4(.

نص -  تتّبع  يف  الدراسات  أهّم  )كرشنشتاينر(  دراسة  تعترب 
تتّبع  فقد  اآلباء،  اقتباسات  خالل  من  القديمة  الرسيانية 

(1) See Friedrich Baethgcn, Evangeliarfragmente. Der griechische Text des 
Cureton’schen Syrers wiederhergestellt, Leipzig, 1885, pp. 32-54.

(2) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, p. 43.
(3) Arthur Hjelt, Die Altsyrische Evangelienubersetzung und Tatians Diatessaron, 

besonders in ihrem gegenseitigen Verhaltnis, pp. 96-1°7, and 162f (Metzger, 
The Early Versions, p. 43).

(4) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, p. 44.
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ومؤلف  و)أفــراهــاط()1(  )أفــرام(  كتب  يف  األعمل  نّص 
)Liber Graduum(، كم حّلل تقريًبا 7٠٠ اقتباٍس وتلميح 
ا  ا مبّكًرا، ووجد نصًّ )allusion( من مخسة عرش كتاًبا سيانيًّ
الرسالة  منها  وليس  لبولس،  رسالة  عرشة  ألربع  موّحًدا 
إىل فليمون، وتضم يف املقابل الرسالة الثالثة إىل كورنثوس 
املختلطة،  بطبيعته  مجعه  الذي  النص  ويتمّيز  األبوكريفية. 
القراءات  بعض  مع  الغربية  القراءات  من  العديد  يضم  إذ 
السكندرية، يف مماثلة للقراءات التي كانت يف آسيا الصغرى 

يف القرن الثان)٢(.

الغبش البادي يف نصوص الرتمجتني جعل فريًقا من الباحثني - 
خيتار القول: إّن نص الرسيانية القديمة ال يمكن أن يصنف 

ضمن أي قسم من أنواع النصوص)3(.

الكاثوليكية -  الرسائل  املبكرُة  الرسيانية  الكنيسة  َتْقَبل  مل 
وسفَر الرؤيا كأسفار قانونية.

عامة، -  بصورة  املبّكرة،  الرتمجات  أّن  ويليامز(  )بيرت  كشف 
 .)Vorlage( لتفاصيل كلمت أصِلها نقلها  أقل موثوقية يف 
أن  إاّل  أكرب  نصّية  أمهية  هلا  األقدم  الرتمجات  أّن  ورغم 

شهادهتا أشّد عرًسا يف التقويم يف أحيان كثرية)4(.

)1( أفراهاط )ܐܦܪܗܛ(  )٢7٠-345م(: أحد أهم اآلباء الرسيان األوائل. ناسك. طّورت 
كتاباته الحًقا املدرسة النرصانية الرشقية: »صالة القلب«. من مؤلفاته: »٢3 موعظة«.

(2) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, p. 44.
(3) Peter J. Williams, “The Syriac Versions of the New Testament,” p. 148.
(4) Ibid., p. 144.
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الدّقة -  افتقادمها  إىل  النقاد  انتبه  املخطوطتني،  نص  بدراسة 
»ترمجة  بأنم  ُوِصَفَتا  وقد  بالبدائية.  ونعتومها  بل  العلمّية، 
ا  كليًّ علمي  غري  »نتاج  إنم  )زونتز(:  فيهم  قال  بل  حرة«، 

الندفاع ديني جديد«)1(.

املطلب الثاين: البشيطا

هي  اجلديد  العهد  لكامل  املعروفة  الرّسيانية  الرتمجات  َأقدم   
)بسيطة(.  )ܦܫܝܛܬܐ(  »بشيطا«  باسم  املعروفة  الرسيانية  الرتمجة 
الرتمجة  هذه  من  لالستفادة  عّدة  مشكالت  النقدي  العمل  ويواجه 
يف إنشاء النصوص النقدية، ومن هذه املشكالت ما جيعل االستفادة 

منها الستعادة النص األصيل غري مربرة:

املكّثف من -  رغم شهرة هذه الرتمجة منذ قرون، واستعمهلا 
ا،  ُكليًّ جمهول  بنشأهتا  معرفتنا  تاريخ  أّن  إال  النصارى،  قبل 
تلّمس  عىل  قائم  كثرته،  عىل  الشأن،  هذا  يف  قيل  ما  وكّل 
عن  اجلواب  إّن  )متزجر(:  قال  ولذلك  البعيدة،  القرائن 

سؤال: َمْن َأَعدَّ ترمجة البشيطا؟ رّبم لن توجد له إجابة)٢(.

)ألني -  تتّبع  فقد  متناسقة،  ِوحدة  البشيطا  ترمجة  ليست 
»كوريوس«   )κύριος( لكلمة  املختلفة  الرتمجات  مارتن( 
أي: »رّب« أو »سّيد« يف البشيطا، واستنتج من حصيلة ما 
مه النصُّ الرسياّن وجود أكثر من مرتجٍم َعِمَل عىل إناء  قدَّ
والرسالة  روما،  إىل  الرسالة  من  لكلٍّ  واحٌد  الرتمجة؛  هذه 

(1) Zuntz, Ancestry, 10 (Peter J. Williams, “The Syriac Versions of the New 
Testament,” p. 148).

(2) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, p. 60.
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األوىل إىل كورنثوس، وآخر لبقية رسائل بولس)1(. ومعلوم 
د املرتمجني لرتمجٍة ال نعلم أصوهلا جيعل التعامل مع  أّن تعدُّ

ا، وحمفوًفا بمخاطر قد ال ُيعلم مداها. النص مشكاًل جدًّ

هذه -  ولكّن  أحياًنا،  بينها  فيم  ختتلف  البشيطا  خمطوطات 
مّما  اليونانية،  املخطوطات  إىل  مجيعها  تعود  االختالفات 
البشيطا ألّول مّرة، استمّر  ُأنجزت ترمجة  أّنه بعد أن  يظهر 

النّساخ يف املقارنة بينها وبني املخطوطات اليونانية)٢(.

الطبعة -  اليوم  إىل  للبشيطا  ويليام(  و)ج.  )بزي(  طبعة  تعّد 
مل  إذ  النقاد،  انتقاد  إىل  ذلك  مع  تتعّرض  ولكنها  املرجع، 
ونحن  خمطوطة،  وأربعني  ثالٍث  عىل  إاّل  صاحباها  يعتمد 
اليوم نمتلك قرابة ستني خمطوطة تعود إىل القرنني اخلامس 
والسادس. وقد أشار النقاد إىل الكثري من املخطوطات التي 
)بزي(  طبعة  خُتالِف  أّنا  رغم  للبشيطا  شواهد  تعّد  كانت 
)يوكل(  َدَرَس  وملا  كثرية)3(.  مواضع  يف  ويليام(  و)ج. 
خمالفات  اكتشف  )Bibl. Nationale syr. 30(؛  خمطوطة 
أّن  اكتشف  كم  ويليام(،  و)ج.  )بزي(  لطبعة  فيها  كثرية 

(1) Alain G. Martin, “La traduction de κύριος en syriaque,” Filología 
Neotestamentaria 12 (1999): 28. (Quoted by Peter J. Williams, “The Syriac 
Versions of the New Testament,” p. 151).

(2) Peter J. Williams, “The Syriac Versions of the New Testament,” p. 152.
(3) Vööbus, Neue Materialien; Strothmann, Das Wolfenbütteler Tetraevangelium 

Syriacum; Juckel, “A Re-examination of Codex Phillipps 1388”; “Ms. Schøyen 
2530/Sinai syr. 3 and the New Testament Peshitta”; “Research on the Old 
Syriac Heritage of the Peshitta Gospels.” (Peter J. Williams, “The Syriac 
Versions of the New Testament,” p. 152).
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القديمة  الرسيانية  توافق  املخالفات  هذه  من   %8٫7
إىل  النقاد  القصور  هذا  ودفع  الكرتونية()1(.  أو  )السينائية 
البشيطا  خمطوطات  بتوافق  توحي  الطبعة  هذه  إّن  القول: 
هذه  قصور  وبسبب  حقيقة)٢(.  عليه  هي  مما  أكرب  بصورة 
الطبعة نّبه )بيرت ويليامز( إىل أّن عىل من يستعملها يف جمال 

النقد النيص أن يتوّخى احلذر يف االستشهاد بقراءاهتا.

ر)3(، -  ُيصنَّف نصُّ البشيطا عامة ضمن النوع البيزنطي املتأخِّ
وهو أكثر األنواع فساًدا.

المبحث الثالث: الترجمات القبطية:

القديمة،  املرصية  اللغة  تطّور  مراحل  آخر  هي  القبطية  اللغة 
باخلط  مرص  يف  النرصانية  بداية  حتى  ُتْكتب  اللغة  هذه  كانت  وقد 

اهلريوغليفي ومشتّقاته، أي اهلرياطيقي والديموطيقي)4(. 

إىل  فعمدوا  اللغة؛  هذه  صعوبة  النصارى  من  املرصيون  أدرك 
كتابتها باحلرف اليونان مع سبعة رموز من الديموطيقية للتعبري عن 
القبطية  نشأة  بذلك  فكانت  اليونانية،  يف  املوجودة  غري  األصوات 
التي استعارت الكثري من الكلمت من اليونانية، خاصة ما تعّلق منها 

بالعقيدة والعبادة.

(1) Juckel, “Old Syriac Heritage,” 108 (Peter J. Williams, “The Syriac Versions of 
the New Testament,” p. 152).

(2) Peter J. Williams, “The Syriac Versions of the New Testament,” p. 151.
(3) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, p. 61.
(4) James P. Allen, The Ancient Egyptian Language: An Historical Study, 

Cambridge : Cambridge University Press 2013, pp. 2-5.
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يف  بعض  عن  بعضها  خمتلفة  ِعّدة  قبطّية  هلجات  نشأت  وقد 
الطوبغرافّية  الطبيعة  بسبب  النحوّي؛  والبناء  واأللفاظ  األصوات 
اللهجات  النيل، وأّما أهّم  املمتدة عىل جانبي نر  الطويلة  للمساحة 
التي ُكتِبت هبا األسفار املقدسة فهي: الّصعيدّية - وهي أمّهها وأقدمها 

-، والبحريّية، واألمخيمّية، والفيومّية)1(...

 ومن إشكاالت الرتمجات القبطية التي حتول دون الوصول إىل 
النص اليونان األصيل:

البحريية -  والرتمجة  الصعيدية  الرتمجة  أّن  البحُث  كشَف 
اليونان  النص  أّن  إاّل  ا،  سكندريًّ ا  نصًّ وراءمها  أّن  ُتظِهران 
الذي هو أصل النص الصعيدي خيتلف بوضوح عن النص 

اليونان الذي وراء النص البحريي)٢(. 

القراءات -  من  عريضة  سلسلة  تقدم  املبكرة  املخطوطات 
املختلفة، قليل منها حمفوظ يف النصوص القياسية الالحقة)3(.

وقراءات -  خمتلفة  هلجات  اليونانية  املخطوطات  أقدم  تضم 
متنوعة، بم يدل - كم يقول )فردريك فيس()4( - أّن حركة 

النص يف فرتته األوىل كانت سائلة )fluid( وعشوائّية)5(.

(1) Bruce M. Metzger, The Bible in Translation: Ancient and English Versions, 
Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2001, pp. 35-6.

(2) Eberhard Nestle, Introduction to the Textual Criticism of the Greek New 
Testament, tr. William Edie, Edinburgh: Williams and Norgate, 1901, p. 135

(3) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, p. 133.

العهد اجلديد يف جامعة ماكجل. من مؤلفاته:  )4( فردريك فيس )Frederik Wisse(: أستاذ 
 The Profile Method for the Classification and Evaluation of Manuscript(

.)Evidence
(5) Frederik Wisse, “The Coptic Versions of the New Testament,” p. 133.
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السكندريَّ -  النصَّ  والبحريّيُة  الصعيدّيُة  الرتمجتان  مُتّثل 
بدرجة كبرية أو قريبٍة من ذلك، ولكنهم مع ذلك حتمالن 

عدًدا كبرًيا من القراءات الغربية)1(.

والبحريية، -  الصعيدية  للمخطوطات  اخلاصة  األمهية  رغم 
إال أنم قد تعرضتا للتأّثر بقراءات النص البيزنطي)٢(.

الرتمجات، -  أقدم  من  كونا  القبطية  الرتمجة  أمهّية  رغم 
واقتباسها الكثري من األلفاظ بحرفها اليوناّن نفسه، وقرهبا 
املكان من املخطوطات اليونانية، إاّل أّن هذه الفضائل كّلها 
أّدت إىل عيب كبري مالزم هلا، وهو أّنا كانت تعيش حال 
صورته  عن  وابتعاده  اليونان  النص  بتطور  مستديم  تأّثر 

األقدم بفعل حتريف النّساخ)3(.

وأدّلة -  الرابع،  القرن  قبل  ما  إىل  القبطية  الرتمجات  تعود  ال 
ذلك عديدة، من أمهها:

تظهر . 1 مل  إذ  الرابع،  القرن  قبل  حمفوظة  خمطوطات  غياب   
القرن  ناية  مع  إاّل  واضحة  بصورة  القبطية  املخطوطات 
التي  أّن أرض مرص هي  القرن اخلامس رغم  الرابع وبداية 
حفظت كّل خمطوطات العهد اجلديد التي تعود إىل القرنني 

الثان والثالث.

  بدأت الكنيسة املرصية يونانيَّة اللسان، واستمرت عىل هذه . ٢

(1) Ibid., pp. 137-8.
(2) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, p. 133.
(3) Frederik Wisse, “The Coptic Versions of the New Testament,” p. 132.
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لسان  أصحاب  قادٌة  عليها  سيطر  وقد  طويلة،  مّدة  احلال 
ترمجة  إنتاج  إىل  احلاجة  أّخر  مّما  اليونان؛  اللسان  هو  واحد 

جديدة خمالفة لّلغة األصلية لألسفار املقدسة)1(.

المبحث الرابع: الترجمات الالتينية:

قسمني:  إىل  اجلديد  للعهد  الالتينية  املخطوطات  النّقاد  ُيقّسم 
الالتينية القديمة، والفوجلاتا.

املطلب األول: الالتينية القدمية:

قبل  الالتينية  الرتمجات  اجلديد  للعهد  القديمة  بالالتينية  ُيقصد 
فوجلاتا )جريوم(. ويمكننا هنا اختصار أوجه القصور الرئيسة التي 
من  اجلديد  للعهد  األصيل  النص  استعادة  عىل  قادرين  غري  جتعلنا 

خالل هذه الرتمجات:

الالتينية -  ترمجات  دراسة  عند  تواجهنا  التي  الكربى  املشكلة 
وملاذا؟  ومتى؟  الالتينية؟  الرتمجة  ظهرت  أين  هي:  القديمة 
النص  بتاريخ  معرفتنا  إّن  نعلم!)٢(  ال  واجلــواب:  وكيف؟ 
ا«)3(. الالتيني - كم عرّب عن ذلك )بروس متزجر( - »معيبة جدًّ

مّما يزيد يف عجزنا عن الكشف عن التاريخ األقدم للرتمجة - 
الالتينية، غياب روايات أو حتى خرافات عن تاريخ نشأة 
هذه الرتمجة، فليس بإمكاننا هنا التقاط احلقيقة التارخيية من 
نسيج اختلط فيه احلق باالختالق كم يفعل املؤّرخون عادة 

(1) Ibid., p. 133.
(2) Jacobus H. Petzer, “The Latin Version of the New Testament,” p. 126.
(3) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, p. 285.
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يف القضايا التارخيية)1(. 

أّننا ال نملك -  ا، كم  املخطوطات الالتينية املبّكرة قليلة نسبيًّ
واحدة منها كاملة، فكّلها جزئّية و/أو عىل شكل طروس)٢(. 

تفتقد الرتمجات الالتينية االنضباط االصطالحي والتوافق - 
يف  لالتني  الدينية  اللغة  تكن  مل  الالتينية  اللغة  ألّن  اللفظي 

القرون الثالثة األوىل.

ال توجد خمطوطة واحدة من القرون األوىل- تقريًبا- ذات - 
طبيعة واحدة، بل هي خمتلطة األنواع، فكّل خمطوطة لاّلتينية 
وكّل  بالفوجلاتا،  تأّثَرت  الفوجلاتا  بعد  ُنسخ  مّما  القديمة 

خمطوطة للفوجلاتا تضّمنت قراءاٍت لاّلتينية القديمة )3(.

أنواع -  خمتلف  تتضّمن  القديمة  الالتينية  خمطوطات  ُجلُّ 
من  خمتلطة  وهي  الواحدة.  املخطوطة  داخل  النصوص 
كّل وجه، فمنها ما فيه مقاطع كربى خمتلطة، ومنها ما كان 
اآلباء  اقتباسات  حتى  املقاطع)4(.  هذه  بني  فيه  التداخل 
جاءت خمتلطة تنتمي لنوٍع نيّصٍّ معنّي يف كتاب، وهتجره يف 

كتاب آخر داخل ترمجة العهد اجلديد ذاهتا)5(.

ع قراءات الالتينية القديمة وتشّعبها حماولة إنشاء -  جعل تنوُّ
املشتغلني  فهدف  ولذلك  مستحيلة،  انتقائي  نقدي  نصٍّ 

(1) Ibid., p. 286.
(2) Ibid., p. 293.
(3) Jacobus H. Petzer, “The Latin Version of the New Testament,” p. 119.
(4) Ibid., p. 119.
(5) Ibid., p. 120.
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بالرتمجة الالتينية للعهد اجلديد هو عرض القراءات اخلاصة 
بكّل نوع نيص دون تفضيل قراءة عىل أخرى)1(.

رغم أّنه من املعلوم أّن أجزاء من العهد اجلديد - يف أدنى - 
تقدير - قد ترمجت يف القرن الثان إىل الالتينية، إاّل أّن أّول 
اقتباسات  يف  تظهر  الرتمجة  هذه  وجود  عىل  مادية  حّجة 

)ترتليان( يف بداية القرن الثالث)٢(.

بصورة -  ختتلف  أّنا  )ترتليان(  اقتباسات  إشكاالت  من 
من  التالية  الالتينية  الرتمجات  عن  نعرفه  عّم  ا  جدًّ واسعة 
حيث األلفاظ واألسلوب، حتى قال )بتزر(: إّن اقتباساته 
بأّنا   برتن(  )فيليب  وصفها  وقد  خاصة«)3(.  طبيعة  »ذات 
ختتلف فيم بينها حتى إّنه من غري املمكن تكوين نوع نيّص 
واحد عىل أساسها)4(، ولذلك فإّن عامة النقاد اليوم عىل أّن 
ليست  اجلديد  العهد  من  )لرتتليان(  الالتينية  االقتباسات 
)لرتتليان(  خاصة  ترمجات  هي  وإّنم  التينية،  ترمجة  من 

مبارشة من اليونانية)5(.

منتصف -  يف  إاّل  واضحة  معامل  ذات  التينية  ترمجة  نعرف  مل 

(1) Ibid., p. 120.
(2) Ibid., p. 120.
(3) Ibid., p. 121.
(4) Philip Burton, “The Latin Version of the New Testament,” in Bart D Ehrman 

and Michael W Holmes, eds. The Text of the New Testament in Contemporary 
Research, p. 178.

(5) Jacobus H. Petzer, “The Latin Version of the New Testament,” p. 121.
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القرن الثالث مع اقتباسات )كربيان()1( - أسقف قرطاج - 
وبسبب انتمء )كربيان( إىل القارة اإلفريقية فقد ُلّقب نّصه 
بالنص اإلفريقي من ِقَبِل النقاد املعارصين، وهو نوع متمّيز 

من النصوص عن بقية النصوص الالتينية التالية له)٢(.

يبدو أّنه بعد ظهور النص اإلفريقي للرتمجة الالتينية، مّتت - 
األورويب،  بالنص  يعرف  ما  أنتج  مما  الرتمجة  هذه  مراجعة 
النّقاد،  عند  اإلشكاالت  أكرب  أثار  الذي  النص  وهو 
خاصة أّن معرفتنا بتاريخ الرتمجة الالتينية يف القرن الثالث 

ضعيفة)3(.

مل يبدأ النص األورويب يف الكشف عن طبيعته إاّل يف القرن - 
الرابع يف اقتباسات اآلباء مثل )أمربوز()4( و)أوغسطني()5(، 
الشواهد  هذه  اختالفات  طبيعة  فإّن  ذلك  رغم  ولكن 
وجود  نعلم  أّننا  رغم  إذ  أيًضا؛  غائمة  الصورة  جعلت 
باإلضافة إىل  النص األورويب  النصوص ضمن  نوعني من 

له عناية  الالتني األوائل. كانت  اآلباء  أهم  )1( كربيان )٢٠٠-٢58م(: أسقف قرطاج. أحد 
 De( و )De Catholicae Ecclesiae unitate( :بالرد عىل الوثنيني واهلراطقة. من مؤلفاته
 John Anthony, McGuckin, A-Z of Patristic Theology, pp.(  )habitu virginum

.) 92-3
(2) Jacobus H. Petzer, “The Latin Version of the New Testament,” p. 121.
(3) Ibid.

)4( أمربوز )339-397م(: أسقف ميالنو. أحد أهم أربعة الهوتيني يف الكنيسة الغربية. من 
.)De Spiritu Sancto( و )Expositio evangelii secundum Lucam( :مؤلفاته

)5( أوغسطني )354-43٠م(. أهم الالهوتيني النصارى يف الغرب. له عناية خاصة بالالهوت، 
 De civitate( و )De doctrina christiana( :والرد عىل اهلراطقة، والرشوح. من مؤلفاته

.)dei
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وأنواع  وعددها  الشواهد  نوع  أّن  إاّل  حملّية،  صغرى  أنواع 
النصوص؛ كّلها ختتلف من كتاب إىل آخر)1(.

استمّر اخلالف بني أنواع النصوص يف القرون التالية للقرن - 
الرابع يف الشواهد املحفوظة)٢(.

ا -  بلغ االختالف بني املخطوطات الالتينية درجة مزعجة جدًّ
حتى قال )أوغسطني(: »باإلمكان عّد الذين ترمجوا األسفار 
املقدسة من العربّية إىل اليونانّية، لكّن عدد املرتمجني الاّلتني 
فوق العّد، إذ إّنه يف األيام األوىل النتشار اإليمن؛ كان كّل 
من يملك نسخة يونانية ]للعهد اجلديد[ يتصّور أنه يعرف 
وضع  عىل  ويتجّرأ  ضعيفة،  معرفته  كانت  وإن  اللغتني، 

ترمجة جديدة«)3(. 

ملّا -  غاضبة،  بعبارة  املعنى،  هذا  عن  )جــريوم(  عرّب  وقد 
طلب منهم البابا ترمجة العهد اجلديد إىل الالتينية، إذ قال: 
 tot sunt( املخطوطات«  بعدد  للنّص  َأشكاٌل  »توجد  إنه 
ذلك  ومن   .)4()[exemplaria] paene quot codices

بسبع  الشواهد  له  حتتفظ  وحده   5-4/٢4 لوقا  نص  أّن 
وعرشين قراءة)5(. ويكفي أن نعرّب عن هذا املعنى بالقول: 

إنه ال توجد ترمجتان متطابقتان)٦(.

(1) Jacobus H. Petzer, “The Latin Version of the New Testament,” p. 122.
(2) Ibid.
(3) De doctrina Christiana, 2. 16.
(4) Jerome, Ep. Praef. Evang., to Damasus.
(5) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, p. 322.
(6) Ibid., p. 331.



فيم -  واختالفها  الالتينية  الشواهد  تطابق  عدم  أسباب  من 
بينها، عدم اقتصار النّساخ عىل نقل النص، وإّنم جتّرؤهم عىل 
الرتمجة  )متزجر(  أفكارهم، حتى وصف  يوافق  بم  تعديله 
 a living creation,( »دائم النمّو ، الالتينية بأّنا »كيان حيٌّ
الالتينية؛  الرتمجة  زيادات  ومن   .)1()constantly growing

 )Great Interpolations( الكربى  بالزيادات  ُيعرف  ما 
كدم،  هو  الذي  والعرق  ٢/1٦-3؛  متى  السمء«  »كآيات 
لوقا ٢٢/ 43-44؛ ونزول امللك، يوحنا 3/5-4؛ وقصة 

املرأة الزانية، يوحنا 7/ 11/8-53.)٢(

تشهد الرتمجة الالتينية القديمة عموًما للنص الغريب)3(.- 

املطلب الثاين: الفولجاتا

عيوب ترمجة الفوجلاتا، كثرية، ولذلك ُيعدُّ موقعها من الشواهد 
املفضلة عند النّقاد، متأّخًرا، ومن هذه العيوب:

إذا كانت ترمجات الالتينية القديمة ال حتمل أّية صّلة مبارشة - 
هي  وإّنم  بينهم،  الكبرية  التارخيية  للمسافة  األصيل  بالنص 
شاهد مبارش عليه فقط)4(، فالفوجلاتا أسوأ حااًل ألّنا أبعد 

ْت يف آخر القرن الرابع. زمًنا منها، فقد ُأِعدَّ

رغم أّن ترمجة الفوجلاتا تنسب إىل )جريوم(، إاّل أّن اجلدل - 
أّن  ا هبا، ولعّل أعدل األقوال هو  كبري يف شأن من قام حقًّ

(1) Ibid.
(2) Ibid.
(3) Ibid., p. 325.
(4) Jacobus H. Petzer, “The Latin Version of the New Testament,” p. 124.



غري  عىل  ترمجت  قد  الكاثوليكية  والرسائل  بولس  رسائل 
يد مرتجم األناجيل )التي يعتقد أنا من إعداد )جريوم(، 

الختالف طبيعة الرتمجتني)1(.

تعّرضت ترمجة )جريوم( إىل انتقادات شديدة عند نرشها، - 
بلغة قاسية  يرّد عىل خصومه  حّتى اضطر )جريوم( إىل أن 
ا واصًفا إّياهم بأّنم »محري برجلني«، و»محري عاوية«)٢(،  جدًّ
وهو ما يكشف مدى انفعاله من رضاوة اهلجمة عىل ترمجته 

التي صدرت بأمر البابا وأقرهتا الكنيسة.

تعان خمطوطات الفوجلاتا من الفساد التحريفّي الذي عانت - 
منه الرتمجات اليونانية.

خمطوطات -  عىل  القديمة  لاّلتينية  كبري  تأثري  هناك  كان 
الفوجلاتا)3(.

بعض القراءات التي تبّنـتها الفوجلاتا ال ُيعرف هلا أصل يف - 
)جريوم(  أّن  ذلك  ومن  اليوم،  املتاحة  اليونانية  الرتمجات 
اختار قراءة )docebit vos omnem veritatem( يف يوحنا 
هو:  النقدية  للنسخة  اليونان  النص  أّن  حني  يف   ،13/1٦
يظهر  ما  وهو   ،)ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ(
يقول:  كان  )جــريوم(  اعتمده  الذي  اليونان  النص  أّن 

.)4()διηγήσεται ὑμῖν ἐν τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν(

(1) Ibid., p. 123.
(2) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, p. 334.
(3) See Kirsopp Lake, The Text of the New Testament, p. 31.
(4) Eberhard Nestle, Introduction to the Textual Criticism of the Greek New 



يمّثل أصل -  الذي  اليونان  النص  أّن  اليوم عىل  النقاد  عامة 
الفوجلاتا بيزنطي النوع)1(.

خالصة احلديث عن قيمة الشاهد الرَتمجّي كأداة الستعادة النص 
يف  الطفولة  مرحلة  يف  يزال  ال  اليوم  النقدّي  العمل  أّن  هي  األصيل 
سعيه لفهم تاريخ هذا الشاهد، كم أّنه أشّد بعًدا عن نّص مؤّلفي العهد 
اجلديد من النسخ اليونانية العتبارات تارخيية وتقنية، باإلضافة إىل أّن 

جّله ال يشهد للنص السكندري الذي هو األقرب للنص البِكر. 

Testament, p. 124.
(1) See Kurt Aland and Barbara Aland, The Text of the New Testament, p. 192.
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تمهيد

الشاهد  اجلديد  العهد  أسفار  من  الكنيسة  آباء  اقتباساُت  تعّد 
النصارى  الدفاعيون  اهتم  وقد  املقدس،  النص  صناعة  يف  الثالث 
ببيان  والعرشين  الواحد  القرن  من  وما مىض  العرشين  القرن  طوال 
عظيم ثراء الرتاث اآلبائي الذي استطاع أن حيتفظ بنص العهد اجلديد 
عىل مدى قرون طويلة بم يوّفر ضمًنا لكل نرصان أّن النص األصيل 

مل يضع.

النص  الستعادة  اآلباء  باقتباسات  االستشهاد  يف  األبرز  الطابع 
األصيل يف كتابات الدفاعيني النصارى هو االكتفاء بالعرض املجمل 
قرون  مدى  عىل  اجلديد  العهد  من  لآلباء  اقتباسات  وجود  لدعوى 
هذه  مع  ُتعرض  أن  دون  ا،  جدًّ كثرية  االقتباسات  هذه  وأّن  طويلة، 
احرتاز  بكّل  يتعاملون  النقاد  جعلت  التي  العلمية  احلقائق  الدعوى 

مع هذا الشاهد.

وال جدال بني النقاد حول ضخامة االقتباسات اآلبائية من العهد 
يعضدها  مل  إن  هلا  قيمة  ال  النقدي  العمل  يف  األرقام  ولكّن  اجلديد، 

الطابع النوعي الذي يوافق متطلبات حفظ نٍص قديم حرفيًّا.

اآلباء  نقول  من  االستفادة  تطرحها  التي  اإلشكاالت  عمق  إّن 
تزيدها  وال  بعيد،  زمن  منذ  النقاد  لدى  معروف  وتداخلها  الكتابية 
العرض  يعترب  ولذلك  للباحثني،  وإعناًتا  كثرة  إاّل  احلديثة  األبحاث 
البالغ  ألمانة  خيانة  والدفاعيني  التقليديني  كتابات  يف  هلا  الدعائي 
أنصار  به  تلّبس  الذي  التدليس  أوجه  من  آخر  ووجًها  العلمي، 

الكنيسة. 
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النص  استعادة  ألمرين:  أساًسا  اآلبائّية  االقتباسات  تستعمل 
ويف  وتطّورها.  ا  وزمانيًّ ا  جغرافيًّ القراءات  واقع  ومعرفة  األصيل، 
الوقت الذي وّفرت فيه هذه االقتباسات مادة مهمة لتحقيق اهلدف 
الثان؛ إال أّنا قد فشلت يف توفري ما ينجح املسعى األول، فهي - كم 
ال  ولكّنها  النّص  لتاريخ  أولّية  ُحّجة  ُم  ُتقدِّ  - إيرمان(  )بارت  يقول 

ٍة للنّص األصيّل نفسه)1(. ُم غري ُحّجٍة ثانويَّ ُتقدِّ

تكوين  إعادة  يف  اآلباء  القتباسات  املتدنّية  القيمة  يؤّكد  مما  وإّن 
النص األقرب إىل النص األصيل أّن االقتباسات اآلبائّية حتتل املرتبة 

الثالثة من حيث املرجعّية، بعد املخطوطات اليونانّية والرتمجات)٢(.

صياغة  جمال  يف  اآلبائية  لالقتباسات  الواقعية  الوظيفة  إّن 
اإلثباية  »الوظيفة  مرتبة  تعدو  ال  اجلديد  للعهد  النقدية  النصوص 
اليونانية  املخطوطات  وتبقى  أالند(،  )كورت  يقول  كم  اإلضافية«، 
)بارت  قال  وكم  املجال)3(.  هذا  يف  عليه  ُيعتمد  الذي  األساس  هي 
اقتباسات اآلباء قد عانت يف ُجّل املواضع من اإلمهال  إيرمان( فإّن 
من النقاد مقارنة باملخطوطات اليونانّية والرتاجم)4(، ولذلك ال توجد 
قراءة واحدة مفضلة يف )UBS5( انترصت هلا اللجنة بالشاهد اآلبائي 
املخطوطات  غري  تدعمها  ال  مفضلة  قراءات  وجود  رغم  وحده، 

اليونانية.

(1) Bart Ehrman, Didymus the Blind and the Text of the Gospels, p. 5.
(2) See Gordon D. Fee, ‘The Use of Greek Patristic Citations in New Testament 

Textual Criticism,’ p. 344.
(3) See The Text Of The New Testament, p. 281.
(4) See Bart Ehrman, ‘The Use and Significance of Patristic Evidence for NT 

Textual Criticism,’ p. 118.
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ويعّد حرص إشكاالت االستفادة من االقتباسات اآلبائية يف بناء 
ولذلك  وتنوعها؛  لكثرهتا  العسرية؛  األمور  من  النقدية  النصوص 
سنكتفي هنا بأمهها بم يفي بغرض البحث، وهي عىل أربعة صنوف: 

أوهلا: إشكالية رّد االقتباسات املوجودة يف املؤلفات املنسوبة إىل 
املحفوظات  لِصّحة  ُيسلِّمون  ال  النقاد  إذ  أنفسهم؛  اآلباء  إىل  اآلباء 

التارخيية قبل فحصها وحتقيق نسبتها إىل أصحاهبا.

ثانيها: إشكالية حتديد دقة االقتباس اآلبائّي يف حرفّيته ومصدره، 
وهو إشكال مرّكب يتشّظى عند البحث إىل معضالت عملية ودقائق 

منهجية حتتاج إىل بيان حمكم.

احلفظ  جهَتي  من  القراءات  نقل  يف  اآلباء  مسامهة  ثالثها: 
مع  سامهوا  أم  النصوص؟  بنقل  اآلباء  اكتفى  هل  أي:  واالنضباط، 
النساخ يف حتريفها؟ وهل التزموا نقل شكل نص العهد اجلديد عىل 

صورة واحدة؟ أم اضطربوا يف نقل القراءات؟

هل  السكندري،  النص  من  اآلبائية  االقتباسات  موضُع  رابعها: 
هي منه؟ أم أّنا تنتمي إىل أنواع نصّية أخرى؟

حقيقة  لنا  سـتتضح  السابقة  األربعة  اإلشكاالت  مناقشة  وعند 
الشاهد اآلبائي بعيًدا عن سطحّية األرقام وخداعها.





الفصل األول: إشكاليات الوصول إلى االقتباسات اآلبائية

المبحث األول: أصالة مؤلّفات اآلباء

المبحث الثاني: دّقة ُنسخ مؤلّفات اآلباء

المبحث الثالث: أثر ضعف النُّسِخ الُمحّققة

الفصل الثاني: إشكاليات معرفة النص المقتبس

المبحث األول: طبيعة االقتباس اآلبائي

المبحث الثاني: مخطوطة واحدة أم مخطوطات؟

المبحث الثالث: النصوص المتوازية

الفصل الثالث: إفساد اآلباء للعمل النقدي
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المبحث األول: طبيعة نصوص اآلباء 
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الفصل األول: إشكاليات الوصول إلى االقتباسات اآلبائية

األصيل  النص  كشف  يف  ينطلق  أن  النقدي  للعمل  يمكن  ال 
اآلبائية  االقتباسات  يكتشف  أن  قبل  اآلبائية  االقتباسات  من خالل 
أّول  عند  مشكالهتم  أوىل  يواجهون  النقاد  أّن  عجٍب  ومن  نفسها. 
اقتباسات  عىل  العثور  وهي  االقتباسات،  هذه  استعمل  يف  مرحلة 
اآلباء يف مؤلفاهتم، إذ الشك والريبة هييمنان عىل هذا العمل إىل درجة 
الشك يف نسبة عدد من املؤلفات اآلبائية إىل اآلباء أنفسهم. وفيم ييل 

أهم عوائق النظر يف هذه املرحلة.

المبحث األول: أصالة مؤلّفات اآلباء

مواعظ،  )كتب،  اآلبائية  املؤّلفات  نسبة  صّحة  يف  البحث  ُيعّد 
عند  )كريبساخ(  منذ  النقاد  عليها  أكد  التي  املعايري  من  رسائل...( 
حتقيق أمر الشواهد اآلبائية ضمن املعايري االثني عرش التي وضعها)1(. 
وأصل إلزام الباحث بالنظر يف هذا األمر هو كثرة املؤّلفات املنحولة 

التي ُنِسبت إىل اآلباء.

ومن املؤلفات اآلبائية املقطوع بأنا مزيفة، أو مشكوٌك يف صّحة 
ِملُ أسمَءهم: نِْسبتها إىل من حَتْ

كليمنت:

 - )Second Epistle( الرسالة الثانية لكليمنت

(1) See J. J. Griesbach, Curae in Historiam Textus Graeci Epistolarum Paulinarum, 
Ienae: Fickelscherr, 1777, pp. 25-28.
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 - Two Epistles on( لكليمنت  العذرية  حول  رسالتان 
)Virginity

مخس رسائل يف القانون الكنيس- 

 -)Apostolical Constitutions( املراسيم الرسولية

 -)Apostolic Canons( القوانني الرسولية

 -)Testament of Our Lord( عهد ربنا

مؤّلف ليتورجي .. وغريها )1(- 

إغناطيوس:

 - Epistle to the( طرسوس  كنيسة  إىل  إغناطيوس  رسالة 
)Tarsians

 - Epistle to the( األنطاكيني  إىل  إغناطيوس  رسالة 
)Antiochians

 - Epistle to Hero, a( أنطاكية  شمس  بطل،  إىل  رسالة 
)Deacon of Antioch

 -)Epistle to the Philippians( رسالة إىل الفيلبيني

 - Epistle to Mary at Neapolis, Near( مريم  إىل  رسالة 
)Zarbus

 - First Epistle to St.( يوحنا  القديس  إىل  األوىل  الرسالة 
 )John

(1) See The Catholic Encyclopedia, 4/14.
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 - Second Epistle to St.( القديس يوحنا الثانية إىل  الرسالة 
)John

 - The Epistle of Ignatius to the( الرسالة إىل مريم العذراء
.)1()Virgin Mary

غريغوريوس النييص:

 -Adversus Arium et Sabellium de patre et filio

 -)٢( De Instituto Christiano

ديديموس األعمى:

)لديديموس  املقدس  الكتاب  أسفار  رشوح  اكتشاف  بعد 
كتاباته  كّل   - ا  واقعيًّ  - أصبحت  1941م؛  سنة  مرص  يف  األعمى( 

الالهوتّية والتقريرّية السابقة حمل شك يف نسبتها إليه)3(.

ريبٍة  عن  ُتسِفر  وهي  حرصها؛  يصعب  طويلة  األمثلة  وقائمة 
املزعومة  اآلبائّية  االقتباسات  من  كبري  عدد  أصالة  يف  مرّبرة  حاّدٍة 

بسبب الشك العلمي يف أصالة عدد من املؤّلفات اآلبائية ذاهتا.

المبحث الثاني: دّقة ُنسخ مؤلّفات اآلباء:

إىل  اآلبائّية«  »املؤّلفات  من  عدد  نسبة  صدق  يف  الشك  يكن  مل 

)1( وصفت هذه املؤلفات بـأنا )spurious( يف طبعة )آباء ما قبل نيقية(:
 Ante-Nicene Fathers, eds. Alexander Roberts, James Donaldson and A. Cleveland 

Coxe, NY: Christian Literature Publishing Co., 1885, 1/105-106.
(2) See James A. Brooks, The New Testament Text of Gregory of Nyssa, Georgia: 

Scholars Press,1991, p. 9.
(3) See Bart Ehrman, Didymus the Blind and the Text of the Gospels, Georgia: 

Scholars Press, 1986, p. 23.
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امتد  وإّنم  اآلبائّية،  النقول  أصالة  يف  الشك  مصدر  وحده  هو  اآلباء 
األمر إىل الكتب التي ثبت بيقني أو بغلبة الظن أّن اآلباء قد أّلفوها، 
 )critical edition( املحققة  الطبعات  قّلة  ذلك  أسباب  أهم  ومن 
ملؤّلفات اآلباء؛ إذ ما زالت موسوعة )ِمْنُي()1( - التقليدّية - لكتابات 
اآلباء هي العمدة، عىل ما فيها من قصور بسبب منهج مجعها الذي مل 

يستوِف أدنى رشوط التوثيق العلمي املنضبط.

وبسبب هذا العجز قال )مارفن فنسنت()٢(: »رغم أنه من الراجح 
إمكان استعادة - تقريًبا - كامل مادة العهد اجلديد من كتابات اآلباء؛ 
فإّن الّدعوى نفسها ال يمكن أن تقال حول النص. إّن نص العديد من 

اآلباء هو يف حد ذاته يف حال غري جّيدة«)3(.

يف  العلمّية  األعمل  أعظم  من  واحد  عىل  القصور  هذا  أّثر  وقد 
 )The Gospel According to St. Luke( القرن العرشين، وهو كتاب
اجلديد  العهد  أسفار  من  لسفر  نقدية  هوامش  أكرب  يتضمن  الذي 
ا  حادًّ هجوًما  يف()4(  )غوردون  الناقد  عليه  شّن  فقد  لوقا(؛  )إنجيل 

قام  قسيس.  فرنيس.  )18٠٠-1875م(:   )Jacques Paul Migne( مني  بول  جاك   )1(
 )Patrologiae cursus completus( اآلبائية:  الكتب  لسالسل  شعبية  طبعات  بإصدار 

.)Patrologia Graeca( و )Patrologia Latina(و
)٢( مارفن ر. فنسنت )Marvin R. Vincent( )1834-19٢٢م(: أستاذ العهد اجلديد والنقد 
 Word Studies in the New( مؤلفاته:  من   .)Union Theological Seminary( يف 

.)Testament
(3) Marvin R. Vincent, A History of the Texutal Criticism of the New Testament, 

New York: Macmillan Company, 1899, p. 36.

يف  اجلديد  العهد  أستاذ  قسيس.  أمريكي.  )1934م-(:   )Gorden Fee( يف  غوردون   )4(
بالنقد  اآلبائية  االقتباسات  عالقة  يف  الكربى  العلمية  املراجع  من   .)Regent College(
و   )Pauline Christology: An Exegetical-Theological Study( مؤلفاته:  من  األدنى. 

.)How to read the Bible for all it’s worth(
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به  قامت  الذي  املرشوع  هذا  خلدمة  ما  لفرتة  اسُتدعي  قد  أنه  رغم 
 The American and British Committees( املسمة  العلمية  اللجنة 
ألّن   -  )of the International Greek New Testament Project

اهلوامش اخلاصة باقتباسات اآلباء قامت أغلبها عىل طبعاٍت لكتٍب 
آبائّيٍة غري حُمّققٍة بصورة علمّية)1(. 

إىل   - أيًضا  هي   - اآلباء  كتابات  خمطوطات  تعّرضت  لقد 
فيها،  الواردة  الكلمت  أصالة  عىل  الشك  بظالل  ألقى  بم  التحريف 
االقتباس  إىل  الوصول  طريق  يف  أخرى  َعَقبة  أصالتها  إثبات  وصار 
النساخ  أّوهلم: هتاون  ُه قلم اآلباء؛ وذلك لسببني،  الذي خطَّ الكتايب 
يف النسخ، وثانيهم - وهو األهم -: التحوير املتعّمد لالقتباسات من 

طرف النّساخ.

اقتباسات  مع  النساخ  تعامل  طبيعة  عن  )َليك(  الناقد  عرّب  وقد 
أن  النّساخ  من  ننتظر  أن  النادر  »من  بقوله:  اجلديد  العهد  من  اآلباء 
أن  ينبغي  ملا  اخلاص  تصّورهم  ليوافق  النص  تصحيح  عن  يمتنعوا 

يكون عليه النص الصحيح«)٢(. وهو ما أّكده )آدم فوكس( أيًضا)3(.

ة املشكلة - بعد اعرتافه أّن  ويوّضح )ج. هارولد جرينيل()4( ِحدَّ

(1) See Gordon Fee, ‘The Use of the Greek Fathers for New Testament Textual 
Criticism,’ in Bart Ehrman and Michael Holmes, eds. The Text of the New 
Testament in Contemporary Research, p. 197.

(2) Kirsopp Lake, The text of the New Testament, revised by Silva New, London: 
Rivingtons, 1928, 6th edition, p. 49.

(3) See Adam Fox, Meet the Greek Testament, London: SCM Press, 1953, p. 31.

يونانية  أستاذ  وقسيس.  منرّص  أمريكي.   :) J. Harold Greenlee( جرينيل  هارولد  ج.   )4(
 The Text of the New Testament From Manuscript to( :العهد اجلديد. من مؤلفاته
.)A Concise Exegetical Grammar of New Testament Greek( و )Modern Edition
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اقتباسات  حتريف  »احتمل  بقوله:   - التحريف  ناهلا  قد  اآلباء  كتب 
اآلباء من العهد اجلديد أكرب من احتمل حتريف بقّية نصوص اآلباء«)1(.

ويتكّثف التحريف أساًسا يف كتابات اآلباء التي ُيكثر الرهبان من 
 Regulae brevius( و )Moralia( )قراءهتا؛ مثل كتايَب )باسيليوس(:)٢
tractatae( الذي كان كثرًيا ما ُيقرأ عند الطعام مّما استدعى أن توافق 

اقتباساته الصيغ التي َألَِفها الرهبان يف خمطوطات زمانم)3(.

ِ الّداللة؛  ويوّضح الزوجان )أالند( قتامة الصورة بمثال جّيد َبنيِّ
اجلديد  العهد  من  اآلباء  القتباسات  النموذجي  املثال  إّن  فيقوالن: 
هو تعليقاهتم عىل العهد اجلديد ذاته؛ إذ إّن هذا التعليق ُيقّدم صورة 
للنص من خالل الرشح، وكذلك من خالل املتن الذي يسميه النّقاد 
دائًم  مهدد  املتن  أّن  الدراسات  أثبتت  ذلك  مع  لكن   ،)lemma(
بالتحريف من طرف النّساخ الذين يريدون التوفيق بينه وبني صورة 
نتعامل  جيعلنا  األمر  هذا  إّن  عندهم)4(.  املألوفة  اجلديد  العهد  نص 
إذا  املتن  مع  التعامل  يف  يزداد  َجنا  حترُّ أّن  كم  املتن.  مع  وريبة  بحذر 
له شواهد  أمر  الرشح خالٌف، وهو  النص كم هو يف  بينه وبني  كان 

(1) J. Harold Greenlee, Introduction to New Testament Textual Criticism, 
Michigan: W. B. Eerdmanss, 1964, p. 54.

)٢( باسيليوس )33٠-379(: أسقف القيرصية. من أهم اآلباء الذين أّيدوا قرارات جممع نيقية 
ووقفوا ضد اآلريوسية. من مؤلفاته: »حول الروح القدس«.

(3) See John William Burgon, The Traditional Text of the Holy Gospels Vindicated 
and Established, ed. Edward Miller, London: George Bell,1896, p. 97.

)4( وهو ما أكده أيضا الناقد )صانداي( بقوله: »اعتاد النساخ بصورة دائمة أن يضعوا النص 

 Marvin R. Vincent, A( ».املخطوطة أمامهم يف  الذي جيدونه  النص  ألِفوه مكان  الذي 

.)History of the Texutal Criticism of the New Testament, p. 36
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من الواقع)1(.

ألِفوها  التي  الصيغ  اعتمد  عىل  النّساخ  عند  اخللل  يقترص  وال 
الصيغ  اعتمدهم  يف  وإنم  اجلديد،  العهد  من  املقتبسة  للنصوص 
املوجودة يف األناجيل األخرى املوازية للنص الذي اعتمده املؤّلف)٢(، 
النّص نفسه للحادث نفسه - خاصة  َتْذُكر األناجيل  ما  إّنه كثرًيا  إذ 
يف األناجيل الثالثة األوىل - بصور خمتلفة بزيادة أو نقص أو تبديٍل 
لأللفاظ، ويعمد النساخ إىل إحداِث موافقٍة )harmonisation( بني 
بينها؛  َدْفًعا لالختالف  أثناء نقلهم القتباسات اآلباء  هذه النصوص 
هذا  ُيمّثل  هل  وهي:  كبرية،  إشكالية  أمام  حائًرا  الناقد  يقف  وهنا 
النّص املقتبس صورًة من نص واحد من إنجيل معنّي؟ أم هو تعديٌل 
إحداِث  بغرض  األب  قصده  الذي  اإلنجيل  يف  املوجودة  للصورة 
وهي  اآلخر؟)3(  اإلنجيل  يف  يوازيه  الذي  النص  وبني  بينه  التمثل 

مشكلة يكون حّلها ختمينًيا يف عدد كبري من احلاالت.

المبحث الثالث: أثر ضعف النسخ المحققة:

ُيلزمنا ضعف النسخ املطبوعة للكتب اآلبائية أن نقّر أّن مشكلة 
االقتباسات اآلبائية تعرف إشكااًل كبرًيا من وجهني:

الوجه النظري: ال تقّدم لنا اقتباسات اآلباء حالًّ لتجاوز مشكلة 

(1) Kurt Aland and Barbara Aland, The Text of the New Testament, p. 171.
(2) See Robert Casey, ‘The Patristic Evidence for the Text of the New Testament,’  

in Merril M. Parvis and Allen P. Wikgren, eds. New Testament Manuscripts 
Studies, the materials and the making of a critical apparatus, Chicago: The 
University of Chicago Press, 1950, pp. 72-73.

(3) See Bart Ehrman, Didymus the Blind and the Text of the Gospels, p.10.
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أن   - يِف(  )غوردون  يقول  كم   - علينا  ألنه  املخطوطات،  حتريف 
نتعامل بشك  اآلباء كم  اقتباسات  بشّك متواصل مع أصالة  نتعامل 
مع أصالة الصيغ التي تقدمها املخطوطات؛ إذ »إّن مجيع اإلشكاالت 
أن  بد  ال  اجلديد  العهد  خمطوطات  إىل  بالنسبة  ُتطَرُح  التي  النسخّية 
فيها  يقتبس  التي  اآلباء، وخاصة األجزاء  كتابات  إىل  بالنسبة  تطرح 

اآلباء من األسفار املقدسة«)1(.

سنة  مئة  من  أكثر  منذ  )هورت(  شهادة  تزال  ال  العميل:  الوجه 
صادقة إىل اليوم، وهي أّنه »من غري املَرِضِّ أّن ُجلَّ شهادات اآلباء ال 
زالت غري يقينّية يف واقعنا املعريف اليوم، لكن تلك هي احلقيقة«)٢(  .وقد 
اليونان  للنص  الثالث  التنقيح  يف  مثاًل،  ا،  واقعيًّ القصور  هذا  ظهر 
حيث   )UBS3( املتحدة  املقدس  الكتاب  ملؤسسات  اجلديد  للعهد 
كانت جل الشواهد اآلبائية ناقصة أو غامضة أو غري موثوق فيها)3(. 

قد يتبادر هنا سؤال وهو: هل أنت الطبعات املحّققة اإلشكال؟

عاجزة   - قليلة  وهي   - اآلباء  ملؤّلفات  املحّققة  الطبعات  إنَّ 
من  اآلباء  القتباسات  النّساخ  حتريف  إشكالية  حسم  عن  أيًضا 
يف  جوهرية  إشكاالت  ولوجود  بعد،  تنضج  مل  ألنا  اجلديد  العهد 
إّنه  يِف(:  )غوردون  قال  ولذلك  لآلباء.  األوىل  النصوص  اسرتجاع 

(1) Gordon D. Fee, ‘The Use of Greek Patristic Citations in New Testament Textual 
Criticism: the State of the Question,’ in Eldon J. Epp and Gordon D. Fee, 
eds. Studies in the Theory and Method of New Testament Textual Criticism, 
Michigan: Wm. B. Eerdmanss Publishing, 1993, p. 345.

(2) Ibid., p. 346.
(3) Ibid.
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جّيًدا)1(.  حتقيًقا  املحققة  الطبعات  مع  حتى  بحذر  نتعامل  أن  علينا 
تضمني  وهو  املحققة،  النقدية  الطبعات  من  مثااًل  لذلك  وقّدم 
)تاسكر()٢( يف دراسته لنص إنجيل يوحنا يف تعليق )أرجيانوس( عىل 
 )φραγέλλιον( »سوط«  كلمة  قبل   )ὡς( »مثل«  كلمة  اإلنجيل  هذا 
)يوحنا 15/٢(، وهي يف احلقيقة صيغة للنص مل يعرفها املتن الذي 
ناسخ  »مثل« من طرف  كلمة  أضيفت  وإنم  )أرجيانوس(  عليه  عّلق 
العارش؛ فكلمة »مثل« إذن دخيلة عىل نص إنجيل  الكتاب  بداية  يف 
يوحنا 15/٢ كم نقله )أرجيانوس(، وإن كانت هذه الكلمة ثابتة يف 
برديتني معارصتني له: الربدية ٦٦ )بداية القرن الثالث( والربدية 75 

)القرن الثالث()3(.

ويذهب الزوجان )أالند( إىل مًدى أبعد يف النظرة املتشائمة ألثر 
النسخ النقدية، بقوهلم: »حتى لو توّفرت طبعة نقدية حديثة؛ فإننا ال 
يف  كانت  كام  اجلديد  للعهد  باقتباسات  حتتفظ  أهنا  عىل  اليقني  نملك 

صورهتا األصلّية«)4(.

أّن عدًدا  إذا علمنا  اقتباسات اآلباء  يتوّسع إشكال الوصول إىل 

(1) See Gordon D. Fee, ‘The Use of Greek Patristic Citations in New Testament 
Textual Criticism,’ p. 345.

يف  اجلديد  العهد  أستاذ  بريطان.   :)-1895(  )Randolph G. Tasker( تاسكر  رندولف   )٢(
 The Gospel according to St. John : an introduction( مؤلفاته:  من  لندن.  جامعة 
 The General Epistle of James : an the general epistle( و   )  and commentary

.)of James: an introduction and commentary introduction and commentary
(3) See Gordon D. Fee, ‘The Text of John in Origen and Cyril of Alexandria: a 

contribution to methodology in the recovery and analysis of patristic citations,’ 
in Eldon J. Epp and Gordon D. Fee, eds. Studies in the Theory and Method of 
New Testament Textual Criticism, p. 303.

(4) Kurt Aland and Barbara Aland, The Text of the New Testament, p. 171. 
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النص  تقتبس  ألنا  قطًعا  األهم  وهي   - اليونان،  اآلباء  كتابات  من 
الالتينية،  باللغة  مرتمجة  إلينا  وصلت  قد   ،- اجلديد  العهد  بلغة 
والشك قائم يف دقة هذه الرتمجات، وقد أشار )باردي()1( خصوًصا 
)كاسبار  ويقول  )بولس()٢(.  رسائل  من  )أرجيانوس(  اقتباسات  إىل 
رون جرجيوري()3(: »ترمجات كتابات أرجيانوس - والتي هي يف كثري 
من األحيان كل ما نملك مما بقي من كتبه - ذات قيمة غري مرضّية، 
جيعلوا  أن  إىل  يميلون  كانوا  روفينوس)4(،  وخاصة  املرتمجني،  ألّن 
أرجيانوس أقّل هرطقة مما كان عليه. وقد جعل ذلك كتبه أدنى قيمة 

ألغراض النقد النيص«)5(.

 Institut( يف  أستاذ  فرنيس.  )1881-1955م(:   )Gustave Bardy( باردي  غوستاف   )1(
 La( مؤلفاته:  من  النرصانية.  وتاريخ  اآلبائيات  يف  متخصص   .)catholique de Lille

.)Histoire ecclésiastique( و )Théologie de l’Église
(2) See Gordon D. Fee, ‘The Text of John in Origen and Cyril of Alexandria: a 

contribution to methodology in the recovery and analysis of patristic citations,’ 
in Eldon J. Epp and Gordon D. Fee, eds. Studies in the Theory and Method of 
New Testament Textual Criticism, p. 304

)3( كاسبار رون جرجيوري )Caspar René Gregory( )184٦-1917م(: أملان-أمريكي. 
 Die griechischen( مؤلفاته:  من  النيص.  النقد  يف  متخصص  خطاطة.  وعامل  الهويت 

.)Die Koridethi-Evangelien( و )Handschriften des Neuen Testaments

الكتابات  برتمجته  اشتهر  ومؤّرخ.  الهويت  )345-41٠م(:   )Rufinus( روفينوس   )4(
 Instituta( و  )ألرجيانوس(   )Principia( ترمجاته:  من  الالتينية.  إىل  اليونانية  اآلبائية 

Monachorum »)لباسيليوس القيرصي(.

(5) Caspar René Gregory, Canon and Text of the New Testament, New York: 
Charles Scribner, 1907, p. 427.
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الفصل الثاني: إشكاليات معرفة النص المقتبس

قد يظن الدارس أّن العثور عىل االقتباس اآلبائي كاٍف للوصول 
األب،  عنها  نقل  التي  املخطوطة  حتملها  كانت  التي  القراءة  إىل 
كشف  إذ  املرحلة؛  هذه  يف  تبدأ  الكربى  اإلشكاالت  أّن  والّصواب 
العمل النقدي أّن »االقتباس اآلبائي« بعيد يف جّل األحيان عن النص 
النقل أو مرجع االقتباس أو  املقتبس إلشكاالت جوهرية يف طبيعة 

موضعه من نص العهد اجلديد.

المبحث األول: طبيعة االقتباس اآلبائي:

يتعّمد املنرّصون عند التعّرض إىل دعوى إمكانية مجع نص العهد 
اجلديد من اقتباسات آباء الكنيسة اإلحياَء إىل القارئ أّن اآلباء كانوا 
وصارمة  واضحة  صورة  عىل  اجلديد  العهد  من  شواهدهم  ينقلون 
املخطوطات، مع  ينقلون هذه االقتباسات مبارشة من  ودقيقة؛ فهم 
مظانا  إىل  وردها  بعضها،  عن  النقول  ومتييز  النقل،  حرفّية  مراعاة 

الدقيقة.. وكل ذلك باطل كم سيأيت.

املطلب األول: اقتباس من الذاكرة ال من املخطوطة:

إىل  بنا  تعود  أنا  يف  تكمن  اآلباء  القتباسات  الكربى  القيمة  إّن 
القيمة  هذه  لكّن  بواسطة،  وإْن  اجلديد،  للعهد  قديمة  خمطوطات 
التارخيية حمّل نظر من الناحية الواقعية يف جّل األحيان، ألّن اآلباء ما 
كانوا يف كثري من األحيان يلتزمون النقل عن املخطوطات. يقول )بول 
وجنر()1(: »ال بد أن ُتستعمل االقتباسات اآلبائّية بحذٍر لُِعرْس احلكم 

 Golden( يف  القديم  العهد  دراسات  أستاذ  أمريكي.   :)Paul Wegner( وجنر  بولس   )1(
 The Journey from Texts to( :من مؤلفاته .)Gate Baptist Theological Seminary
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مبارًشا من خمطوطة  اقتباًسا  النص  يكون  أن  املمكن  من  دّقتها؛  عىل 
إىل  ببساطة  يلّمح  الكاتب  يكون  أن  املمكن  فـمن  وكذلك  يونانّية، 

نص، أو أّنه يعتمد عىل االقتباس غري املنضبط من الذاكرة«)1(.

النقل من  األغلب عىل  تعتمد يف  التي  الطويلة  االقتباسات  تعّد 
خمطوطة استثناًء يف عرف االقتباس اآلبائي، إذ إّن عامة االقتباسات 
األخرى ُتْنَقُل عامًة عن طريق الذاكرة)٢(، علًم أّن االقتباسات الطويلة 
ا يف كتابات اآلباء. ومما يزيد األمر سوًءا - كم يقول )بارت  قليلة جدًّ
إيرمان( - أّن اآلباء نادًرا ما يشريون إىل مصادر اقتباساهتم؛ فعباراٌت 
مثل: »كلمت املخّلص« أو »الرسل القديسني«، أو »بطرس املبارك«؛ 
من املمكن أن ُتستعمل دون اإلشارة إىل موضع من العهد اجلديد)3(.

ورغم حتمس الناقد )غوردون يف( الستعمل االقتباسات اآلبائّية 
بصورة أكثر جدّية يف صياغِة أقدِم صورة ممكنة للعهد اجلديد، إال أّنه 
أقّر مع ذلك أّن الصورة السائدة القتباسات اآلباء ليست هي النقل 
احلريّف، وإنم هي النقل من الذاكرة)4(، وهو ما أّكده أيًضا الناقد )َليك( 
بقوله: إّنه »دون شك، فإّن جّل االقتباسات قد مّتت دون العودة إىل 

مرجع«)5(.

.)Using Old Testament Hebrew in Preaching( و )Translations
(1) Paul D. Wegner, A Student’s Guide to Textual Criticism of the Bible: Its History, 

Methods and Results, IL: InterVarsity Press, 2006, p. 236.
(2) See Bart Ehrman, Didymus the Blind and the Text of the Gospels, p. 5.
(3) Ibid.
(4) See Gordon D. Fee, ‘The Use of Greek Patristic Citations in New Testament 

Textual Criticism: the State of the Question,’ p. 345.
(5) Kirsopp Lake, The text of the New Testament, pp. 49-50.
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ويرى )مارفن فنسنت( أّن اعتمد الذاكرة عند االقتباس هو الذي 
يفرّس ما نجده يف كتب اآلباء من تداخٍل للمقاطع وتغيرٍي للنصوص 

لفًظا ومعنى)1(. 

أمههم:  ومن  اآلباء،  من  لعدد  ميزة  الذاكرة  من  النقل  ويعترب 
)كارول  قال  الذي  السكندري()3(  و)كريلس  )إبيفانيوس()٢(، 
أوزبرن()4( عن نقوله من العهد اجلديد: إّنا تعطينا إحياًء أنه نادًرا ما 

كان يراجع النص الكتايب الذي ينقله)5(.

املطلب الثاين: »إحالة« ال »اقتباس«:

دفَع الشكُّ يف صحة اعتبار ما ينقل عن اآلباء أنه اقتباس الناقَد 
)ر. م. غرانت()٦( أن يقول: »اقتباسات اآلباء، ليست هي من جنس 
تتخذها  أاّل  األصل  إّن  الكايف«)7(.  بالقدر  ُتدرس  حّتى  االقتباسات 

(1) See Marvin R. Vincent, A History of the Texutal Criticism of the New Testament, 
p. 37.

(2) See Carroll D. Osburn, The Text of the Apostolos in Epihanius of Salamis, 
Atlanta, Society of Biblical Literature, 2004, p. 15.

)3( كريلس السكندري )Κύριλλος Ἀλεξανδρείας( )378-444م(: أحد أهم اآلباء اليونان. 
التثليث«  حول  »حوارات  مؤلفاته:  من  املسيح.  طبيعة  بدراسة  خاص  اهتمم  له  كان 

و»حواران حول طبيعة املسيح«.
يف  وأدبه  اجلديد  العهد  لغة  أستاذ  أمريكي.   :)Carroll D. Osburn( أوزبورن  د.  كارول   )4(
 The( و   )Women in the Church( مؤلفاته:  من   .)Abilene Christian University(

.)Peaceable Kingdom
(5) See Carroll D. Osburn, ‘Methodology in Identifying Patristic Citations in NT 

Textual Criticism,’ in Novum Testamentum, Volume 47, p. 342.

)٦( روبرت م. غرانت )Robert M. Grant( )1917م-(: أمريكي. الهويت. أستاذ العهد اجلديد 
 Second-Century Christianity: A( :والنرصانية املبكرة يف جامعة شيكاغو. من مؤلفاته
.)A Historical Introduction to the New Testament( و )Collection of Fragments
(7) Gordon D. Fee, ‘The Use of Greek Patristic Citations in New Testament Textual 
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شاهًدا حتى تدرس باستقالل وعمق.

قد يقول معرتض: إّن رشوح اآلباء للعهد اجلديد تضمن لنا أن 
ا ال جمّرد إحاالت، وجييبنا الزوجان  تكون اقتباسات اآلباء نقاًل حرفيًّ
)أالند( بقوهلم: إّن السهولة هنا نسبّية، كم أّن تفاسري اآلباء ال تشّكل 
غري جزء صغري من جمموع الكتابات اآلبائّية، باإلضافة إىل أّن تأّكدنا 
من أّن مقطًعا معّيًنا يعّد اقتباًسا ال يلغي إمكانية أن يكون األب الفالن 

ينقل من ذاكرته ال أّنه نقل حريف من نص العهد اجلديد)1(.

وتبدو الصورة قامتة عند )فنسنت( الذي يرى أّن اآلباء يف بعض 
األحيان ال تكون نيتهم منرصفة أصاًل إىل االقتباس، لكنهم حتى لو 

أرادوا االقتباس فإّن اقتباساهتم كثرًيا ما تكون غري دقيقة)٢(.

وكان )إبيفانيوس( من أشهر اآلباء الذين حرصوا عىل االقتباس 
من العهد اجلديد يف كتاباهتم. وقد درس الناقد )كارول أوزبرن( يف 
أطروحته 319 قراءة )variations( وردت يف اقتباسات )إبيفانيوس( 
من رسائل )بولس(، وأخربنا يف خالصة بحثه أّن النقد احلديث قد 
للرشوط  ختضع  ال  ألنا  املّدعاة؛  االقتباسات  هذه  من   %٦٠ ألغى 
املوضوعّية ملا يدخل يف املسمى العلمي: االقتباس اآلبائي)3(. واألمر 
الرسل، فقد عّد منها  ُنُقول )إبيفانيوس( من أعمل  نفسه حدث مع 

Criticism,” p. 351.
(1) See Kurt Aland and Barbara Aland, The Text of the New Testament, p. 171.
(2) See Marvin R. Vincent, A History of the Textual Criticism of the New Testament, 

p. 38.
(3) See Carroll D. Osburn, ‘Methodology in Identifying Patristic Citations in NT 

Textual Criticism,’ p. 316.
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الناقد )ِجري( 1٠٠ وحدة يف رسالته للمجستري سنة 198٠م)1(، ثم مل 
يبق منها بعد إعادة دراستها غري 34 وحدة)٢(.

املطلب الثالث: خلط النصوص:

عوائق  من   )3()conflation( القراءات  بني  اجلمع  ظاهرة  تعّد 
اعتمده  الذي  اجلديد  العهد  اآلبائية لكشف نص  االقتباسات  ضبط 
معها  يتعذر  بصورة  النصوص  بني  اخللط  إىل  تؤدي  هي  إذ  األب، 

كشف املقاطع التي أراد األب نقلها.

عند  مثاًل  فنراها  اآلباء،  عامة  عند  حارضة  الظاهرة  هذه 
)إبيفانيوس( بخلطه يف كتابه )Panarion 70. 3. 7( و)6 .6 .80( بني 1 
كورنثوس 17/11 و15/14 ، وخلطه يف الكتاب نفسه )8 .7 .74( 
بني 1 كورنثوس 4/٢ و13.)4( وهي ظاهرة موجودة بصورة متكررة 

يف كتابات )كريلس األورشليمي()5(.

)ديديموس(:  من  االقتباس  هذا  نذكر  التفصيلية  األمثلة  ومن 
 τινι ομοιωσω την γενεαν ταυτην ... ομοια εστιν παιδιοις εν αγορα(
 καθημενοις, α προσφωνει ετερα προς ετερα λεγοντες ηυλησαμεν

 υμιν και ουκ ωρχησασθε, εθρηνησαμεν υμιν και ουκ εκοψασθε ...

(1) See Thomas C. Geer, ‘The Text of Acts in Epiphanius’ (M.Th. Thesis, Harding 
Graduate School of Religion, 1980), p. 90.

(2) See Carroll D. Osburn, ‘Methodology in Identifying Patristic Citations in NT 
Textual Criticism,’ p. 316.

(3) Richard N. Soulen and R. Kendall Soulen, Handbook of Biblical Criticism,  p. 
39.

(4) See Carroll D. Osburn, The Text of the Apostolos in Epihanius of Salamis, 
Atlanta, Society of Biblical Literature, 2004, p. 32.

(5) See Ibid., p. 36.
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ηλθεν Ιωαννης μητε εσθιων μητε πινων(؛ إذ رغم أنه من الظاهر 

أّن جزًءا منه مقتبس من متى 1٦/11-18 ولوقا 31/7-3٢، إال 
أّن التداخل الشديد بني هذين املصدرين يف هذا االقتباس يمنع من 

استخالص كل نص بلفظ األصل املقتبس منه)1(.

املطلب الرابع: اإلحالة العامئة:

ما تكون  أّنا كثرًيا  اآلبائية  من أهم اإلشكاالت يف االقتباسات 
عىل  األب  حمافظة  عدم  وبسبب  ا،  حرفيًّ نقاًل  ال   )allusion( إحالة 
تفيد  مهّمة  عنارص  تضيع  يقتبسه،  الذي  للنص  احلرفّية  املطابقة 
أحال  فقد  األفضل؛  النص  عن  البحث  يف  النقدي  عمله  يف  الناقد 
Panari-( كتابه  38/٢ يف  الرسل أعمل  نّص  إىل  مثاًل   )إبيفانيوس( 
 και κατανυγεισι την καρδιαν ειπε μετανοησατε,(  )on 9. 4. 9

 ανδρες αδελφοι, και βαπτισθητω εκαστος εν τω ονοματι Ιησου

 Χριστου του κυριου υμων και αφεθησονται υμιν αι αμαρτιαι και

ληψεσθε την δωρεαν του αγιου πνευματος.(، وليس بإمكان النقاد 

فيها  اختلفت  التي  اختياراته  معرفة  يف  النص  هذا  من  يستفيدوا  أن 
املوجودة   )εν( لصيغة »يف«  ينترص  ُيعرف هل هو  فال  املخطوطات؛ 
بيزا  وخمطوطة  اإلفرايمية  واملخطوطة  الفاتيكانية  املخطوطة  يف 
 )επι( »أو هو ينترص لصيغة »عىل ،)و)945( و)1739( و)1891
ال  كم  والسكندرية،  السينائية  ومنها  املخطوطات،  جّل  يف  املوجودة 
املسيح«  يسوع  »الرب  يضم:  إليه  املحال  النص  هذا  كان  إن  نعرف 
)του κυριου Ιησου Χριστου( املوجود يف خمطوطة بيزا، واملخطوطة 
»يسوع  يضم:  أو  و)1891(  و)1739(  و)945(  الالوديانية، 
(1) See Bart Ehrman, Didymus the Blind and the Text of the Gospels, p. 12.
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املسيح« )Ιησου Χριστου( املوجود يف جّل املخطوطات ومنها الربدية 
واملخطوطة  الفاتيكانية،  واملخطوطة  السينائية،  واملخطوطة   ،74

السكندرية، واملخطوطة اإلفرايمية)1(.

املطلب الخامس: رخاوة النقل:

من اإلشكاالت األخرى التي ال بد أن ُتطرح، رخاوة اآلباء يف 
تعاملهم مع نصوص العهد اجلديد؛ فإننا نرى منهم من ينقل النص 
أن  دون  عنده  من  تراكيَب  أو  كلمٍت  يضع  فهو  بحرفه؛  التقّيد  دون 
أّن  ذلك  ومن  املخطوطات؛  يف  املوجودة  لأللفاظ  مطابقة  تكون 
العربانيني  إىل  )بولس(  رسالة  َيعِرف  كان  الذي  روما()٢(  )كليمنت 
معرفة جّيدة، وأحال إليها أكثر من مرة يف رسالته إىل الكورنثيني، قد 
استعمل يف الفصل 3٦ من هذه الرسالة - عند نقله لنص الرسالة إىل 

العربانيني 1/ 4-3-:

 -.)δοξης( »مكان »جمد )μεγαλωσυνης( »كلمة »عظمة

 -.)κρειττων( »مكان »أفضل )μειζων( »كلمة »أكرب

 -.)3()παρ’ αυτους( »حذف عبارة »منهم

Stro- )واألمر نفسه مع )كليمنت السكندري(؛ إذ إنه نقل يف كتابه 
 λαμψατω το( »نص متى 1٦/5: »فليضئ نوركم )mata, 3, 4, 36

 τα αγαθα υμων( »هكذا: »فليضئ نور أعملكم الصاحلة )φως υμων

(1) See Ibid., pp. 32-33.

)٢( كليمنت روما )-99م(: بابا الكنيسة الكاثوليكية، وأحد اآلباء الرسل. من مؤلفاته: رسالته 
إىل كليمنت.

(3) See Marvin R. Vincent, A History of the Textual Criticism of the New Testament, 
pp. 38-39.
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.)1()εργα λαμψατω

وتتكّثف ظاهرة االقتباس غري الدقيق يف كتابات )إيرينيئوس(؛ 
فهو يغرّي تركيب الكالم، أو يستعمل ألفاًظا غري أصلّية بدعوى أنا 

تطابقها معنى؛ مثل:

لوقا ٢8/٢: وضع »َشَكر« )ευχαριστησεν( مكان »بارك« - 
.)ευλογησεν(

مكان -   )ακολουθει μοι( »اتبعني«  وضع   :٢7/14 لوقا 
.)ερχεται οπισω( »يأيت وراء«

 - )πεπλανημενον( »منحرف/ضال«  وضع   :4/15 لوقا 
 .)απολωλος( »مكان »ضال

فقد -  )أرجيانوس(،  كتابات  يف  أحياًنا  نجدها  ظاهرة  وهي 
اقتبس - مثاًل - دون حرفّية وال دّقة نص رسالة بولس إىل 
 τους ξενους των διαθηκων του θεου και( :1إفسس ٢/٢

)٢(.)αλλοτριους των ευαγγελιων

املطلب السادس: تخطئة الصواب:

عكس  يف  فيقعون  خطأ  يرونه  ما  تصحيح  إىل  اآلباء  يسعى  قد 
أحد   - )مرقيون()3(  اهّتم  قد   - مثاًل   - )ترتليان(  فهذا  أرادوه،  ما 

(1) See Ibid., p. 37.
(2) See Ibid., p. 39.

)3( مرقيون )-154م(: الهويت وابن ألسقف. متيزت أفكاره برفضه إله العهد القديم، وقوله 
إّن من أرسل املسيح -اإلله السموي-، هو اإلله احلق. ضّم كتابه املقدس 11 سفًرا فقط: 

إنجيل لوقا وعرش رسائل لبولس. 
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بأن   51/1٢ لوقا  نص  حّرف  قد  أّنه   - األوائل  اهلراطقة  أشهر 
وضع كلمة »انقسام« )διαμερισμον( مكان الكلمة األصل »سيف« 
)μαχαιραν(، واحلقيقة أّن احلق مع )مرقيون(؛ إذ يبدو أّنه قد اختلط 

األمر عىل )ترتليان(؛ إذ كان يف ذهنه نص مّتى 34/1٠.)1(

ونجد مثل هذه الرغبة يف إدانة اهلراطقة دون دليل أيًضا يف ختطئة 
)ترتليان( ذاته للفلنتيانيني)٢( إىل حّد وصفهم بأنم من حمريف الوحي 
قراءة:  يضم   13)3(/1 يوحنا  نص  أّن  يزعمون  يقول-  كم  ألنم- 
كم  األصلية  قراءته  أن  حني  يف   )οι εγεννηθησαν(« ولدوا  »الذين 
أّن  ُولد« )ος εγεννηθη()4(. والّصواب  »الذي  )ترتليان( هي:  يقول 
الفلنتيانيني مل خُيطئوا، وأّن )ترتليان( قد أخطأ يف زعمه أّن الفالنتيانيني 
ولد  املسيح  أّن  عىل  التعمية  كانت  غايتهم  وأّن  النص،  حّرفوا  قد 

ا بصورة جسدية وإن مل يكن ذلك نتيجة عملّية جنسّية)5(. جسديًّ

من  الدّقة،  يّدعون  عندما  حّتى  أخرى  أخطاء  يف  اآلباء  يقع  كم 
ذلك قول )ديديموس األعمى( حول اختالف صيغة قول املسيح يف 
 τον αυτον γαρ τοπον γραφοντες ο μεν Λουκας λεγει( :مّتى ولوقا
(1) See Tertullian, Adversus Marcionem 4, 29.

)٢( الفلنتيانية: فرقة تتبع تعاليم )فلنتينوس( )القرن الثان( الذي ُينسب إليه »إنجيل احلقيقة«. 
أحد أهّم املذاهب الغنوصية املبكرة، وقد انترش يف روما وشمل إفريقيا ومرص وسوريا.

)3( »الذين ولدوا ليس من دم، وال من مشيئة جسد، وال من مشيئة رجل، بل من اهلل«.
(4) See Tertullian, De Carne Christi, 19.

 Adv. Haer.( قبله )5( الغريب أّن الصيغة التي أوردها )ترتليان(، قد اعتمدها أيًضا )إيرينيئوس(
2 ,19 ;2 ,16 ,3(، وجاءت أيًضا يف )Epistula Apostolorum(. ونحن اليوم ال نملك من بني 

مجيع خمطوطات العهد اجلديد وترمجاته إال ترمجة واحدة من الالتينية القديمة )b( فيها هذه 
 Bart Ehrman, The Orthodox Corruption of ( :القراءة. انظر يف نقاش هذا التحريف
 Scripture: The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the

.) New Testament, p. 59
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 ‘δωσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτον,’ ο Μαθαιος ‘δωσει πνευμα

القدس«  الروح  »سيعطي  القائل:  هو  مّتى  أّن  زعم  فقد   ،)αγιον’

للذين  لوقا: »سيعطي خريات  قال  )δωσει πνευμα αγιον( يف حني 
يسألونه« )δωσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτον(؛ مع أّن الصواب هو 
العكس؛ إذ إّن لوقا 13/11 هو القائل: »سيعطي الروح القدس«، 

ومّتى 11/7 هو القائل: »سيعطي خريات للذين يسألونه«)1(.

المبحث الثاني: مخطوطة واحدة أم مخطوطات؟

النّقاد الذين تعاملوا مع اقتباسات اآلباء عىل أّنا شاهد  يعرتف 
من شواهد نصوص العهد اجلديد بوجود مشكلة جوهرية يف أصل 
نقول اآلباء، وهي أّن املنطق الواقعي يفرتض أّن يستعمل األب الذي 
يستمرُّ يف الكتابة ملدة ثالثني أو أربعني سنة - وهذا واقع عامة اآلباء - 
عدًدا من خمطوطات العهد اجلديد مرجًعا يعود إليه لتوثيق النصوص 
التعّبدّية، وسبب افرتاضنا استعمله أكثر من خمطوطة هو  ويف أموره 
د«، كم أّنه مل تكن هناك خمطوطتان  أّنه مل يكن هناك »نص قيايس موحَّ

متطابقتان كم هو ثابت بيقني منذ القرون األوىل.

إقامتهم،  أماكن  وتغيري  َفُر  السَّ اآلباء  من  عدد  طبيعة  من  كان 
ذهبي  و)يوحنا  و)أثناسيوس(،  و)أرجيانوس(،  )إيرينيئوس(،  مثل: 
خمطوطاهتم  نصوص  ألنواع  تغيريهم  احتمل  يزيد  ما  وهو  الفم()٢(، 

(1) See Bart Ehrman, Didymus the Blind and the Text of the Gospels, p. 9.

الالهوتيني  أبرز  من  القسطنطينية.  أساقفة  رئيس  )347-4٠7م(:  الفم  ذهبي  يوحنا   )٢(
النصارى األوائل. يعترب من أهم قّدييس الكنيسة األرثودكسّية، كم أّنه من املراجع الكربى 
للكنيسة الكاثوليكّية. لّقب بـ«ذهبي الفم« لبالغته يف مواعظه وخطبه. من مؤلفاته: تعليقاته 

عىل أسفار الكتاب املقدس.
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لعلمنا اليوم بفضل الدراسات النقدية املعّمقة أّن املخطوطات كانت 
ا)1(. متنوعة بتميز مواطنها جغرافيًّ

أّنه  يبدو  إذ  السابق هو )أرجيانوس(،  أشهر مثال واقعي للكالم 
ملا غادر إىل القيرصية قد احتفظ بنسخته السكندرية إلنجيل يوحنا، 
لكن يبدو أيًضا أنه قد اكتسب خمطوطات جديدة خمتلفة لبقية األسفار 

ختتلف بصورة ظاهرة عن النص السكندري.)٢(

أّن نص األناجيل األربعة عند )أرجيانوس(  وقد ذكر املحققون 
يتضمن النص السكندري والغريب والقيرصي)3(. وال ريب أّن ذلك 

ناتج عن تعدد مصادر )أرجيانوس( املكانية لألناجيل األربعة.

 ْ ا لَِنيصَّ كم يذكر النّقاد أّن هناك شواهد قوّية عىل التغرّي الكبري جدًّ
)متى( و)مرقس( يف كتابات )أرجيانوس( بعد انتقاله إىل القيرصّية)4(.

كلُّ ذلك جيعل شهادة األب الواحد حملَّ ريبٍة، ألنه ال يوجد دليل 
ُح أّنا تنترص لقراءة واحدة بعينها. قاطع يف ظّل هذه الظروف ُيرجِّ

(1) See Gordon D. Fee, ‘The Use of Greek Patristic Citations in New Testament 
Textual Criticism,’ p. 345.

(2) See Ibid., p. 358.
(3) See A. T. Robertson, An Introduction to the Textual Criticism of the New 

Testament, Tennessee: Brodman Press, 1925.
(4) See Darrell D. Hannah, The Text of I Corinthians In the Writings of Origen, 

Georgia: Scholars Press, 1997, p. 6; Streeter, Four Gpspels: A Study of Origins, 
London :Macmillian, 1936, pp. 92-102, Kim, ‘Origen’s Text of Matthew in his 
Against Celsus, p. 47, Fee, ‘Origen’s Text of the New Testament and the Text of 
Egypt,’ NTS 28 (1982) 350-353.
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المبحث الثالث: النصوص المتوازية:

استخالص  يف  الباحث  يواجهها  التي  اإلشكاالت  من 
ا موجوًدا يف أكثر من  االقتباسات من كتابات اآلباء، اقتباس األب نصًّ
إنجيل دون إحالة واضحة إىل املصدر، ومن ذلك قول )ديديموس( 
يف رشحه لسفر اجلامعة: )φονην βοωντος ειναι εν τη ερημω(، وهو 
 φονη( األربعة  األناجيل  يف  موجود  لنص   )adaptation( تكييف 
βοωντος εν τη ερημω( )متى 3/3، مرقس 3/1، لوقا 4/3، يوحنا 

ا موجوًدا  ٢3/1( .)1( ويزداد األمر سوًءا إذا كان االقتباس ينقل نصًّ
)ديديموس(  مع  كان  مثلم  الواحد  اإلنجيل  يف  موضع  من  أكثر  يف 
َتَبنٍّ  )πασαν νοσον και μαλακιαν θεραπευοντος(، وهو  باقتباسه: 
 θεραπευειν( 1/1لنصٍّ موجود يف إنجيل متى ٢3/4 و35/9 و٠
ُب )بارت إيرمان( عىل هذا اإلشكال بقوله: إنه  πασαν νοσον(. وُيعقِّ

ليس باإلمكان استعمل هذه االقتباسات يف معرفة نّص العهد اجلديد 
ر حتديد مصدر هذه االقتباسات)٢(. لـ)ديديموس( بسبب تعذُّ

لقد كان اقتباس نّص من األناجيل مّما له نظري يف أكثر من إنجيل 
وراء  الكامن  اجلديد  العهد  نص  قراءة  معضالت  إحدى  يشّكل 
اإلحاالت  من  الصنف  هذا  النقاد  أخرج  ولذلك  اآلباء،  اقتباسات 
اآلبائية من جمموع نصوص العهد اجلديد املقتبسة، ومنهم )كارل ب. 
ا به أخرجه من جمموع نّص العهد  كوزايرت()3(، إذ عقد ملحًقا خاصًّ
(1) See Bart Ehrman, Didymus the Blind and the Text of the Gospels, p. 9.
(2) See Ibid., p. 10.

الكتابية يف  الدراسات  )3( كارل ب. كوزايرت )Carl P. Cosaert(: أمريكي. قسيس. أستاذ 
 Galatians: A Fiery Response to a Struggling( :من مؤلفاته .)Walla Walla( جامعة

.)The Text of the Gospels in Clement of Alexandria( و )Church
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وجعل  السكندري(،  )كليمنت  اقتباسات  من  كشفه  الذي  اجلديد 
عنوانه: »إحاالت غري حمددة يف اإلنجيل«، وهي قائمة طويلة)1(.

)1( أنُقل بعض نصوصها:

متى 3/3؛ مرقس 3/1؛ لوقا 4/3؛ يوحنا ٢3/1:
και σωφρονας τας οδους του κυριου παρασκευαζων (Paed . 2.112.1)
φονη του λογου προτρεπτικη εν ερημω βοωσα ... ευθειας ποιειτε τας οδους κυριου 

(Protr. 9.1)
ας ευθειας τοιειν και ευτρεπιξειν παρηγγειλεν Ιωαννης (Protr. 85.1)

متى 4/3؛ مرقس 1/٦:
Ιωαννης ... ακριδας και μελι ησθιεν αγριον (Paed. 2.16.1)
τας των καμηλων ειλατο τριχας και ταυταις ημπισχετο ... και γαρ μελι ησθιεν και 

ακριδας (Paed. 2.112.1)

متى 7/3؛ 34/1٢؛ 33/٢3؛ لوقا 7/3:
δικαιοσυην γεννηματο εχιδνων κεκληκε που (Protr. 4.3)
γεννηματο εχιδνων τους τοιουτους εκαλεσεν (Strom. 4.100.3)

متى 9/3؛ لوقا 8/3:
δυνατος γαρ ο θεος εκ των λιθων τουτων εγειραι τεκνα τω Αβρααμ (Protr. 4.2)

متى 1٠/3؛ لوقا 9/3:
αλλα την αξινην την εαυτου προς τας ριζας της κακιας προσαγαγων (Quis div . 29.3)

متى 11/3؛ مرقس 7/1-8؛ لوقا 3/1٦:
ο Ιωαννης φησιν, οτι εγω μεν υμας υδατι βαπτιζω, ερχεται δε μου ο οπισω ο βαπτιζων 

υμας εν πνευματι και πυρι (Ecl. 25.1)

متى 1٢/3؛ لوقا 17/3:
το γαρ πτυον εν τη χειρι αυτου του διακαθαραι την αλω, και συναξει τον σιτον εις την 

αποθηκην, το δε αχυρον κατακαυσει πυρι ασβεστω (Ecl. 25.1)
το γαρ πτυον εν τη χειρι του κυριου, ω αποκρινεται του πυρου το αχυρον το 

αφειλομενον τω πυρι (Paed. 1.83.3)

مرقس 17/3؛ مرقس 11/1؛ لوقا 3/٢٢:
αυτος γουν ο ηγαπημενος (Paed . 1.43.3)
ο δε Ιωαννης ο βαπτιστης της φωνης ακουσας ουκ εφοβηθη, ως αν εν πνευματι 

ακουσας συνηθει της τοιαυτης φωνης (Exc. 5.2)

متى 1/4-11؛ مرقس 1٢/1-13؛ لوقا 13-1/4:
ο διαβολος ηδει ελευσομενον τον κυριον, ει δε ο Ιησους αυτους ειη, ουκ ηπιστατο διο 

και επειραζεν αυτον, ινα γνω ει δυνατος εστιν, εαν φησι (Ecl. 53.2)
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متى 4/4؛ لوقا 4/4
συ γαρ επ αρτω ζησεται ο δικαιος (Paed. 2.7.2)
συ γαρ επ αρτω μονω ζησεται ο δικαιος, αλλ εν τω ρηματι κυριου (Paed . 3.40.1)

متى 8/4-1٠؛ لوقا 8-5/4:
πλουσιος δε εις τοσουτον, ως πασαν την γην και το υπερ γης και υπ αυτην χρυσιον 

υπερηφανησεν συν και δοξη παση διδομενα αυτω προς του αντικειμενου (Strom. 
2.21.3)

وبقية النصوص هي: متى 17/4؛ مرقس 15/1 .. متى 19/4؛ مرقس 17/1 .. متى 3/5؛ 
1٦/8؛  لوقا  ٢1/4؛  مرقس  15/5؛  متى   ..  ٢1/٦ لوقا  3/5؛  متى   ..  ٢٠/٦ لوقا 
9/18؛  ٢9/5-3٠؛  متى   ..  17/5 تثنية  13/٢٠؛  خروج  ٢7/5؛  متى   ..  33/11
مرقس 47/9-48 .. متى 3٢/5 )انظر؛ متى 9/19( .. متى 38/5؛ الالويني ٢٠/٢4 
.. متى 44/5؛ لوقا ٢7/٦-٢8، 35 .. متى 9/٦؛ لوقا ٢/11 .. متى 1/٦؛ لوقا 11/٢ 
لوقا  ٢٠/٦؛  متى   ..  ٢5/11 مرقس  14/٦-15؛  متى   ..  4/11 لوقا  1٢/٦؛  متى   ..
33/1٢ .. متى ٢1/٦؛ لوقا 34/1٢ .. متى ٢٢/٦؛ لوقا 34/11 .. متى ٢4/٦؛ لوقا 
13/1٦ .. متى ٢7/٦؛ لوقا ٢5/1٢ .. متى 3٢/٦؛ لوقا 3٠/1٢ .. متى 33/٦؛ لوقا 
متى   ..  38/٦ لوقا  ٢4/4؛  مرقس  ٢/7؛  متى   ..  37/٦ لوقا  1/7؛  متى   ..  31/1٢
 3٢/1٦ 13/14-14؛  يوحنا  9/11؛  لوقا  7/7؛  متى   ..  1٠-9/11 لوقا  7/7-8؛ 
.. متى 11/7؛ لوقا 13/11؛ ٢كورنثوس 3/1 .. متى 1٢/7؛ لوقا 31/٦؛ 1كليمنت 
يوحنا 14/٦  لوقا ٢4/13؛  ..متى 13/7-14؛  لوقا ٢4/13  متى 13/7؛   ..  ٢/13
.. متى 1٦/7؛ 33/1٢؛ لوقا 44/٦ .. متى ٢1/7؛ 5٠/1٢؛ 31/٢1؛ لوقا 4٦/٦ 
متى   .. متى 1٢/8؛ 13/٢٢؛ 3٠/٢5   .. لوقا 4٦/٦  متى ٢1/7، ٢٢؛ 11/٢5؛   ..
٢٠/8؛ لوقا 58/9 .. متى ٢٢/8؛ لوقا ٦٠/9 .. متى ٢/9، 5؛ مرقس 5/٢، 9؛ لوقا 
٢٠/5، ٢3؛ 48/7 .. متى ٦/9؛ مرقس 11/٢؛ لوقا ٢4/5 .. متى 13/9؛ 7/1٢؛ 
هوشع ٦/٦ .. متى ٢٢/9؛ مرقس 34/5؛ لوقا 48/8 .. متى ٢٢/9؛ مرقس 34/5؛ 
5٢/1٠؛ لوقا 5٠/7؛ 48/8؛ 19/17؛ 4٢/18 .. متى 37/9؛ لوقا ٢/1٠ .. متى 
17/8؛  لوقا  ٢٢/4؛  مرقس  ٢٦/1٠؛  متى   ..  13/13 مرقس  13/٢4؛  ٢٢/1٠؛ 
٢/1٢ .. متى ٢7/1٠؛ لوقا 3/1٢ .. متى ٢8/1٠؛ لوقا 5/1٢ .. متى 3٠/1٠؛ لوقا 
7/1٢ .. متى 39/1٠؛ مرقس 35/8؛ لوقا ٢4/9 .. متى 4٠/1٠؛ لوقا 1٠/1٦ .. 
متى 3/11؛ لوقا ٢٠/7.. متى 4/11-5؛ لوقا ٢٢/7 .. متى ٦/11؛ لوقا ٢3/7 .. 
 ،9/13 15/11؛  متى   ..  1٦/1٦ لوقا  1٢/11؛  متى   ..  ٢8/7 لوقا  11/11؛  متى 
43؛ مرقس 9/4، ٢3؛ لوقا 8/8؛ 35/14 .. متى 1٦/11-17؛ لوقا 3٢/7 .. متى 
39/1٢؛  متى   ..  5/٦ لوقا  ٢8/٢؛  مرقس  8/1٢؛  متى   ..  ٢٢/1٠ لوقا  ٢7/11؛ 
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4/1٦ .. متى 44/1٢-45؛ لوقا ٢4/11-٢٦ .. متى 7/13؛ مرقس 7/4؛ لوقا 7/8 
)انظر؛ متى ٢٢/13؛ مرقس 18/4-19؛ لوقا 14/8( .. متى 8/13؛ مرقس 8/4 .. 
18/8؛  لوقا  ٢5/4؛  مرقس  ٢9/٢5؛  1٢/13؛  متى   ..  11/4 مرقس  11/13؛  متى 
19/4؛  مرقس  ٢٢/13؛  متى   ..  ٢4-٢3/1٠ لوقا  1٦/13-17؛  متى   ..  ٢٦/19
متى   ..  ٦/17 19/13؛  لوقا  31/4؛  مرقس  ٢٠/17؛  31/13؛  متى   ..  14/8 لوقا 
13/14-٢1؛ مرقس 3٢/٦-44؛ لوقا 1٠/9-17؛ يوحنا 1/٦-15 .. متى 19/14؛ 
3٦/15؛ يوحنا 11/٦؛ 9/٢1 .. متى ٢/15، 9؛ مرقس 7/7 .. متى 8/15؛ مرقس 
٦/7 .. متى 11/15، 18.. متى 14/15؛ لوقا 39/٦ .. متى ٢4/1٦؛ مرقس 34/8؛ 
لوقا ٢3/9 .. متى ٢٦/1٦؛ مرقس 3٦/8؛ لوقا ٢5/9 .. متى ٢8/1٦؛ لوقا ٢7/9 
.. متى 1/17-٢؛ مرقس ٢/9-3؛ لوقا ٢8/9-٢9 .. متى 5/17؛ مرقس 7/9؛ لوقا 
لوقا  ٢/17؛  متى   ..  ٢3/11 مرقس  ٦/17؛  لوقا  ٢1/٢1؛  19/17؛  متى   ..  35/9
٦/17 .. متى 1/18؛ مرقس 34/9؛ لوقا 4٦/9 .. متى ٢/18؛ مرقس 3٦/9؛ لوقا 
47/9 .. متى ٦/18-7؛ مرقس 4٢/9؛ لوقا ٢/17 .. متى 9/18؛ مرقس 47/9 .. 
متى 1٦/18؛ تثنية 15/19 .. متى ٦/19؛ مرقس 9/1٠ .. متى 8/19؛ مرقس 5/1٠ 
.. متى 9/19؛ 3٢/5؛ مرقس 11/1 .. متى 17/19؛ مرقس 18/1٠؛ لوقا 19/18 
.. متى  .. متى 19/19؛ روما 9/13؛ غالطية 14/5؛ يعقوب 8/٢؛ الويني 18/19 
٢٠/19؛ مرقس ٢٠/1٠؛ لوقا ٢1/18 .. متى ٢1/19؛ مرقس ٢1/1٠؛ لوقا 18/٢٢ 
.. متى ٢3/19؛ مرقس ٢4/1٠؛ لوقا ٢3/18 .. متى ٢3/19، ٢4؛ مرقس ٢3/1٠، 
متى   ..  ٢5/18 لوقا  ٢5/1٠؛  مرقس  ٢4/19؛  متى   ..  ٢5  ،٢4/18 لوقا  ٢5؛   ،٢4
٢5/19؛ مرقس ٢٦/1٠؛ لوقا ٢٦/18 .. متى ٢٦/19؛ مرقس ٢7/1٠؛ لوقا ٢7/18 
 ..  ٢9/1٠ مرقس  ٢9/19؛  متى   ..  ٢8/18 لوقا  ٢8/1٠؛  مرقس  ٢7/19؛  متى   ..
)انظر؛   39-38/1٠ مرقس  ٢٢/٢٠-٢3؛  متى   ..  31/1٠ مرقس  3٠/19؛  متى 
متى 39/٢٦؛ مرقس 3٦/14؛ لوقا 4٢/٢٢؛ يوحنا 11/18( .. متى ٢8/٢؛ مرقس 
45/1٠ .. متى 8/٢1-9؛ يوحنا 13/1٢ .. متى 1٢/٢1-13؛ مرقس 15/11-17؛ 
لوقا 45/19-4٦؛ يوحنا 14/٢-1٦ .. متى ٢٢/٢1؛ مرقس ٢4/11 .. متى ٢٠/٢٢؛ 
مرقس 1٦/1٢ .. متى ٢1/٢٢؛ مرقس 17/1٢؛ لوقا ٢5/٢٠ .. متى 3٠/٢٢؛ مرقس 
٢5/1٢؛ لوقا 35/٢٠ .. متى 3٢/٢٢؛ مرقس ٢7/1٢؛ لوقا 38/٢٠؛ أعمل الرسل 
4٢/1٠؛ روما 9/14.. متى 37/٢٢، 39؛ مرقس 3٠/1٢-31؛ لوقا ٢7/1٠؛ تثنية 
 ،11/14 لوقا  1٢/٢3؛  متى   ..  4٦/11 لوقا  4/٢3؛  متى   ..  18/19 الويني  5/٦؛ 
14/18 .. متى 13/٢3؛ لوقا 5٢/11 .. متى 37/٢3؛ لوقا 34/13 .. متى 38/٢3؛ 
لوقا  17/13؛  مرقس  19/٢4؛  متى   ..35/13 لوقا  39/٢3؛  متى   ..  35/13 لوقا 
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من  عّدها  التي  األعداد  جمموع  )كوزايرت(  لنا  كشف  وقد 
االقتباسات، وجمموع األعداد التي أثبتها يف امللحق اخلاص باألعداد 
أكثر من  املقدس لوجود  الكتاب  اجلزم بموضعها يف  يمكن  التي ال 
املقتبسة  األعداد  جمموع  من  املهدرة  األعداد  نسبة  ثم  فيه،  هلا  مواز 

واملهدرة. ]انظر اجلدول ←[

.. متى 37/٢4-39؛ لوقا 17/٢٦-3٠ ..  ٢3/٢1.. متى ٢4/٢4؛ مرقس 13/٢٢ 
متى   ..  38  ،34/14 37؛   ،35/13 مرقس  41؛   ،38/٢٦ 13/٢5؛  4٢/٢4؛  متى 
45/٢4؛ ٢1/٢5 .. متى ٢1/٢5، ٢3 .. متى ٢٦/٢٦؛ مرقس ٢٢/14؛ لوقا ٢٢/19 
  ..  48/٢٢ لوقا  44/14؛  مرقس  48/٢٦؛  متى   ..  38/14 مرقس  41/٢٦؛  متى   ..
يوحنا  1٦/3؛  لوقا  7/1؛  مرقس   ..  5  ،٢/19 يوحنا  17/15؛  مرقس  ٢9/٢7؛  متى 
 ..  18/18 ٢5/1٠؛  لوقا  17/1٠؛  مرقس   ..  35/9 لوقا  7/9؛  مرقس   ..  ٢7/1
مرقس 19/1٠؛ لوقا ٢٠/18؛ لوقا ٢8/1٠ .. مرقس 3٠/1٠؛ لوقا 3٠/18 .. مرقس 
48/1٠؛ لوقا 38/18-39 .. مرقس 3٠/1٢؛ لوقا ٢7/1٠ .. مرقس 41/1٢-44؛ 
لوقا 1/٢1-4.. مرقس 3٦/14؛ روما 15/8؛ غالطية ٦/4 .. لوقا 15/ 7، 1٠.. لوقا 
٢3/15، 3٠.. لوقا 38/19؛ يوحنا 13/1٢.. يوحنا 18/1؛ 4٦/٦.. يوحنا 1/٢٦، 
٢9.. يوحنا 8/3؛ ٢4/4.. يوحنا ٢٦/5؛ ٢/17.. يوحنا 3٢/٦-33، 41؛ ٦/49، 
58.. يوحنا 5٠/٦-51، 54، 58.. يوحنا ٢3/8؛ 31/3.. يوحنا 1٠/٢، 11، 14.. 
يوحنا ٢٦/14؛  يوحنا 34/13؛ ٢7/14..  يوحنا 11/1٠، 14..  يوحنا 7/1٠، 9.. 

٢٦/15.. يوحنا 11/17، 17.
Carl P. Cosaert, The Text of the Gospels in Clement of Alexandria, Atlanta: Society 

of Biblical Literature, 2008, p. 312-335.
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جدول )10(

جمموع األعداد 
املقتبسة

% األعداد املهدرةجمموع األعداد املهدرة

58%٢٠٠ )٢(147)1(إنجيل متى

87%1٠٦)4(1٦)3(إنجيل مرقس

57%1٦3)٦(1٢4)5(إنجيل لوقا

41%٦8 )8(98)7(إنجيل يوحنا

ُه السابقون من جنس  اخلالصة: ضاع أكثر من نصف ما كان يعدُّ
االقتباسات، ألنه عند التدقيق ال حجة عىل أّن هذه النقول حُتِيل إىل 
نصٍّ بعينه يف واحد من األناجيل، فإّن هذا النص إّما موجود يف أكثر 
من موضع يف اإلنجيل الواحد، أو أكثر من موضع يف العهد اجلديد، 
يف  موجود  هو  أو  القديم،  والعهد  اجلديد  العهد  يف  موجود  هو  أو 

العهد اجلديد واألبوكريفا.

(1) See Ibid., pp. 57-118.
(2) Ibid., pp. 311-333.
(3) Ibid., pp. 118-131.
(4) Ibid., pp. 311-334. 
(5) Ibid., pp. 131-182.
(6) Ibid., pp. 311-334.
(7) Ibid., pp. 183-218.
(8) Ibid., pp. 311-335.



184

الفصل الثالث: إفساد اآلباء للعمل النقدي

القديمة،  أشكاله  يف  النص  ملعرفة  املراجع  أهم  من  اآلباء  ُيعّد 
القرون  نصوص  إىل  للوصول  نقوهلم  عىل  النقاد  يعتمد  ولذلك 
األوىل، لكّن اآلباء كثرًيا ما خيذلون ثقة النقاد يف نقوهلم من وجهني، 
الشّقة  يوّسع  مما  أكثر من صورة  نفسه عىل  املقطع  األب  نقل  أوهلم: 
اآلباء  حتريف  وثانيهم:  الشكل،  الواحدي  األصيل  النص  وبني  بيننا 

أنفسهم لنص العهد اجلديد باختالق قراءات مزيفة. 

المبحث األول: ظاهرة انتصار األب الواحد لصيغ مختلفة للنص 

الواحد:

أّن  املحفوظة  كتبهم  يف  الواردة  اآلباء  اقتباسات  يف  النظر  أثبت 
عىل  ينقله  ما  غالًبا  فإّنه  مّرة،  من  أكثر  نفسه  املقطع  اقتبس  إذا  األب 
األغلب هي  الصور يف  أّن هذه  أيًضا  املالحظ  صور خمتلفة)1(، ومن 
التي اختلفت عليها خمطوطات العهد اجلديد؛ فاقتباسات اآلباء هي 

إذن شاِهٌد الختالف املخطوطات ال شاهٌد للنّص األصيّل.

فهو  )أرجيانوس(  كتابات  يف  خاصة  بصورة  األمر  هذا  ويظهر 
)أالند(  الزوجني  جعل  مما  للنص  صيغة  من  أكثر  يقتبس  ما  كثرًيا 
القراءات  جّل  أّن  يف  السبب  »إّن  بقوهلم:  الكبرية  دهشتهم  يبديان 

البديلة توجد عادة يف كتابات أرجيانوس غري مفهوم«)٢(.

وقد ُذِكر )أرجيانوس( 48 مرة يف االختالفات املئة األوىل إلنجيل 

(1) See Bruce Metzger and Bart Ehrman, The Text of the New Testament, Its 
Transmission, Corruption, and Restoration, p. 128.

(2) Kurt Aland and Barbara Aland, The Text of the New Testament, p. 172.
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يوحنا يف هوامش نسخة )UBS4(، وكان يف أكثر من ثالثني مرة منها 
ينترص ألكثر من صيغة للنص الواحد.

احلال،  حقيقة  يوّضح  بمثال  الكالم  تفصيل  اجلّيد  من  ولعّله 
ولتكن األمثلة من أكثر إنجيَلنْي اقتبَس منهم اآلباء، أي إنجيل متى 

وإنجيل يوحنا:

إنجيل مّتى:

)1( »وسليمن ولد رحبعام. ورحبعام ولد أبيا. وأبيا ولد آسا.« 
)متى 7/1()1(.

اقتبس )إبيفانيوس( هذا النص مرتني:

)Ἀσάφ( »أ-مرة عىل صيغة »آساف

)Ἀσά( »ب- مرة أخرى عىل صيغة »آسا

ألنم  للودعاء،  طوبى  يتعزون.  ألنم  للحزانى،  »طوبى   )٢(
يرثون األرض. »)5-4/5(

اقتبس )يوحنا ذهبّي الفم( هذا النص مرتني:

أ-مرة بالرتتيب املعروف: العدد 4، ثم العدد 5.
ب- ويف الثانية عكس الرتتيب السابق: العدد 5، ثم العدد 4.)٢(

)1( الرتمجة العربّية حمّرفة ألنا تثبت صيغة غري أصيلة، فإّن أقدم املخطوطات تثبت: »آساف« 

.)UBS4( :وهي الواردة يف متن النص النقدي ،)Ἀσάφ(
)٢( انترص هلذه الصيغة العديد من اآلباء )أرجيانوس، أمربوسيوس، جريوم، ...(، وذهب بعض 
النقاد حلّل اإلشكال إىل أّن العدد 4 ملحق باألصل، وقال غريهم إّن العدد 5 هو اإلحلاقي، 

ومجهور النقاد عىل الصيغة املثبتة يف الرتمجة العربية. 
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)3( »طوبى لكم إذا عرّيوكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة 
رشيرة، من أجيل، كاذبني .« )11/5(

اقتبس )أرجيانوس( هذا النص مرتني:

.)ψευδόμενοι( »أ-مرة بإثبات كلمة »كاذبني

ب- ويف الثانية ألغى كلمة »كاذبني«)1(.

باطاًل  أخيه  عىل  يغضب  من  كل  إن  لكم:  فأقول  أنا  »وأما   )4(
مستوجب  يكون  رقا،  ألخيه:  قال  ومن   ، احلكم  مستوجب  يكون 

املجمع، ومن قال: يا أمحق، يكون مستوجب نار جهنم.« )5/٢٢(

اقتبس )أوغسطني( هذا النص أربع مرات:

.)εἰκῇ( »أ- 3 مرات بإثبات: »بدون سبب/باطاًل

ب- ومّرة بحذف: »بدون سبب/باطاًل«)٢(.

)5( »وأما أنا فأقول لكم: إن كل من ينظر إىل امرأة لـيشتهيها، 
فقد زنى هبا يف قلبه. »)٢8/5(

اقتبس )أرجيانوس( هذا النص أربع مرات، - ثالث منها -:

.)ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς( »أ-مرة عىل صيغة »يشتهيها

.)ἐπιθυμῆσαι( »ب-مّرتني عىل صيغة »يشتهي

)1( ُحذفت كلمة »كاذبني« من الكثري من املخطوطات، ملوافقة الصيغة الواردة يف لوقا ٢٢/٦!
)٢( أضيفت عبارة »بدون سبب/باطاًل« )εἰκῇ( يف جل املخطوطات املتأخرة من طرف النّساخ 
رغم أّنا غري أصيلة )وقد حذفها النص النقدي ]UBS4[(؛ حتى ال يقع املسيح الذي غضب 
أكثر من مرة من أصدقائه وأعدائه، حتت طائلة العقوبة، وأيًضا ألّن هذا احلكم غري واقعي 

وليس يف قدرة البرش االلتزام به.
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)٦( »بل ليكن كالمكم: نعم نعم، ال ال. وما زاد عىل ذلك فهو 
من الرشير. »)37/5(

اقتبس )كليمنت( هذا النص مرتني:

أ-مّرة »ليكن« )ἔστω( يف صيغة األمر.

ب-ويف األخرى: »سيكون« )ἔσται( يف صيغة املستقبل.

الِعنِيكم.  باركوا  أعداءكم.  وا  َأِحبُّ لكم:  فأقول  أنا  »وأما   )7(
إليكم  ُيسيئون  الذين  ألجل  وا  وصلُّ  ، مبغضيكم  إىل  أحسنوا 

ويطردونكم«)1( )متى 44/5(

اقتبس )أرجيانوس( هذا النص ٦ مرات:

 καὶ( يضطهدونكم«  الذين  ألجل  »وصّلوا  مرات:   5 أ- 
.)προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς

 καὶ( إليكم«  يسيئون  الذين  ألجل  »وصّلوا  واحدة:  مّرة  ب- 
.)προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς

)8( »فال تتشبَُّهوا هبم. ألّن أباكم يعلم ما حتتاجون إليه قبل أن 
تسألوه.« )٦/8(

اقتبس )باسيليوس( هذا النص مرتني:

.)ὁ πατὴρ ὑμῶν( »أ- مّرة: »أبوكم

.)ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος( »ب- ويف أخرى: »أبوكم السموي

)1( تثبت الرتمجة العربّية صيغة ملفقة جتمع القراءتني الواردتني عند )أرجيانوس(.
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)9( »فال تتشبهوا هبم. ألّن أباكم يعلم ما حتتاجون إليه قبل أن 
تسألوه« )٦/8(

اقتبس )أرجيانوس( هذا النص مرتني:

.)ὁ πατὴρ ὑμῶν( »أ- مّرة: »أبوكم

.)ὁ θεὸς ὁ πατὴρ ὑμῶν( »ب- ويف أخرى: »اهلل أبوكم

لك  ألّن  ير.  الرشِّ من  نا  َنجِّ لكن  جتربة،  يف  تدخلنا  »وال   )1٠(
امللك، والقوة، واملجد، إىل األبد. آمني.« )٦/13(

اقتبس )جريوم( هذا النص ٦ مرات:

.)ἀμήν( »أ- يف 5 مرات مل يثبت كلمة »آمني

ب- يف مّرة واحدة أثبت كلمة »آمني«.

إنجيل يوحنا:

)1( »فيه كانت احلياة، واحلياة كانت نور الناس« )4/1(

اقتبس )أوغسطني( هذا النص ٢٢ مّرة:

.)ζωὴ ἦν( »أ- 1٢ مّرة: »كانت احلياة

.)ζωὴ ἐστιν( »ب- 1٠ مرات: »تكون احلياة

)٢( »اهلل مل يره أحد قط. االبن الوحيد الذي هو يف حضن اآلب 
هو خرب. »)18/1(

اقتبس )كليمنت( هذا النص ثالث مرات:

.)ὁ μονογενὴς θεὸς( »أ- مرتني: »اإلله الوحيد املولود
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.)ὁ μονογενὴς υἱὸς( »ب-مرة واحدة: »االبن الوحيد املولود

)3( »اهلل مل يره أحد قط. االبن الوحيد الذي هو يف حضن اآلب 
هو خرب.« )18/1(

اقتبس )يوسابيوس( هذا النص سبع مرات:

.)ὁ μονογενὴς θεὸς( »أ-ثالث مرات: »اإلله الوحيد املولود

.)ὁ μονογενὴς υἱὸς( »ب-أربع مرات: »االبن الوحيد املولود

)4( »اهلل مل يره أحد قط. االبن الوحيد الذي هو يف حضن اآلب 
هو خرب. »)18/1(

اقتبس )باسيليوس( هذا النص مرتني:

.)ὁ μονογενὴς θεὸς( »أ-مرة: »اإلله الوحيد املولود

.)ὁ μονογενὴς υἱὸς( »ب-األخرى: »االبن الوحيد املولود

)5( »اهلل مل يره أحد قط. االبن الوحيد الذي هو يف حضن اآلب 
هو خرب. »)18/1(

اقتبس )كريلس( هذا النص أربع مرات:

.)ὁ μονογενὴς θεὸς( »أ-ثالث مرات: »اإلله الوحيد املولود

.)ὁ μονογενὴς υἱὸς( »ب-مرة واحدة: »االبن الوحيد املولود

)٦( »وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن اهلل« )34/1(

اقتبس )أوغسطني( هذا النص أربع مرات:

.)ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ( »أ-ثالث مرات: »ابن اهلل
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)1(.)ὁ ἐκλεκτός τοῦ θεοῦ( »ب-مرة واحدة: »خمتار اهلل

الغنم  اهليكل،  من  اجلميع  وطرد  حبال  من  سوًطا  »فصنع   )7(
والبقر، وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم.« )٢/15(

اقتبس )كريلس( هذا النص أربع مرات:

.)φραγέλλιον( »أ- ثالث مرات: »سوط

.)ὡσει φραγέλλιον( »ب- مرة واحدة: »مثل سوط

)8( »وليس أحد صعد إىل السمء إال الذي نزل من السمء، ابن 
اإلنسان الذي هو يف السمء.«)٢( )13/3(

اقتبس )إبيفانيوس( هذا النص أربع مرات:

.)ὸ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου( »أ- ثالث مرات: »ابن اإلنسان

 ὸ υἱὸς τοῦ( »ب-مرة واحدة: »ابن اإلنسان الذي هو يف السمء
.)ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ

النقاد صيغة »خمتار اهلل« ومنهم: )بالس( و)بوازمار( و)بارت( و)ريموند  )1( فّضل عدد من 

براون( و)يف( و)هارناك( و)الغرنج( و)نستل( و)والس(، ومن أهم ما ُينترص به هلذا الرأي 

ما  مع  اهلل«  »خمتار  إىل  اهلل«  »ابن  من  النص  النصارى  النّساخ  يغرّي  أن  املنطقي  غري  من  أنه 

ُعِرف من حرصهم الشديد عىل االنتصار لعقيدة ألوهية املسيح، كم أّن يف صيغة »خمتار اهلل« 

إّن يسوع قد ولد من يوسف  القائلة:   - )Adoptionism( »ما ينرص مذهب فرقة »التبني

ومريم وإّن اهلل قد اختاره بعد ذلك ليكون ابًنا له - وهي طائفة كانت الكنيسة املنترصة يف 

 See Wieland( هلرطقتها؟!  نرصة  فيها  جتد  صيغة  هتدهيا  فكيف  وحتارهبا؛  هترطقها  نيقية 

 Willker, A Textual Commentary on the Greek Gospels, John, 4l40, online

.)version

غري  ألنه   )ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ( السمء«  يف  هو  »الذي   :)UBS5( النقدي  النص  حذف   )٢(
موجود يف جل املخطوطات القديمة.
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)9( »وليس أحد صعد إىل السمء إال الذي نزل من السمء، ابن 
اإلنسان الذي هو يف السمء.« )13/3(

اقتبس )جريوم( هذا النص ثالث مرات:

.)ὸ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου( »أ-مرة واحدة: »ابن اإلنسان

 ὸ υἱὸς τοῦ( السمء«  يف  هو  الذي  اإلنسان  »ابن  ب-مرتني: 
.)ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ

يصري  يسوع  أن  سمعوا  الفريسيني  أن  الرب  علم  »فلم   )1٠(
ويعمد تالميذ أكثر من يوحنا« )1/4(

اقتبس )أوغسطني( هذا النص أربع مرات:

.)Ἰησοῦς( »أ-ثالث مرات: »يسوع

.)1()ὸ κύριος( »ب-مرة واحدة: »الرب

يف  والتيه  للحرية  جيدة  مادة   - إذن   - هي  اآلباء  اقتباسات  إّن 
ُمشتجر القراءات املتخالفة!

المبحث الثاني: تحريف اآلباء للنصوص:

اجّته النّقاد إىل اقتباسات آباء الكنيسة بحًثا عن نصوص مل حيّرفها 
أنصاًرا  سيكونون  اآلباء  أّن  لظّنهم  اجلديد،  العهد  خمطوطات  نّساخ 
هلم يف مواجهة املحّرفني، لكن أّدى النظر عن كثب لكتابات اآلباء إىل 

استبعاد هذه الرباءة الغريرة يف التعامل مع اآلباء.

النص  اختار  وقد  »الرب«.  أم  »يسوع«  الصيغة:  اختيار  يف  منقسمة  القديمة  املخطوطات   )1(
.)Ἰησοῦς( »صيغة »يسوع )UBS5( النقدي
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املطلب األول: حقيقة اإلشكال:

مل ينفرد النّساخ بتحريف أسفار العهد اجلديد، بل شاركهم اآلباء 
هذا الصنيع، بل واهّتم عدد من النقاد اآلباء بإحداث حتريفات كبرية 

يف املخطوطات.

وقد أثبت الناقد )جون بروجان( يف أطروحته للدكتوراه »نص 
األناجيل يف كتابات أثناسيوس« أّن )أثناسيوس()1( الذي يعترب زعيم 
الكنيسة يف جممع نيقية بم جعله من أئمة النرصانية يف تارخيها الطويل، 
مع  الالهوتية  سجاالته  أثناء  اجلديد  العهد  من  نصوًصا  حّرف  قد 
ْت يف املخطوطات األخرى عىل  خمالفيه، وأّن هذه التحريفات قد َسَ

يد نساخ متأثرين بتعاليمه)٢(.

وقد يكون تأثري التحريف اآلبائي غري مبارش، فقد شهد الناقدان 
آثار لإلنجيل املوحد  )هرمن فون زودن( و)بومستارك( عىل وجود 
)بروس  خمالفة  ورغم  والغربّية،  الرشقية  املخطوطات  يف  لـ)تاتيان( 
عىل  )تاتيان(  نسخة  يف  واردة  قراءات  تأثري  أّكد  أنه  إال  هلم  متزجر( 
روايات  بني  توافق  إلحداث   - أساًسا  الغربية   - النسخ  من  عدد 
ترمجات  يف  الدياتيسارون  نّص  تأثري  أيًضا  ثبت  كم  األناجيل،)3( 
يف  الدياتيسارون  قراءات  دخول  أمثلة  ومن  القديمة.)4(  الالتينية 

بطريرك  الهويت.  )٢9٦-373م(:   )Ἀθανάσιος Ἀλεξανδρείας( السكندري  أثناسيوس   )1(
ضد  »خطب  مؤلفاته:  من  األرثودكسية«.  »بأيب  ُلّقب  الرابع.  القرن  يف  اإلسكندرية 

اآلريوسيني«.
(2) See John Jay Brogan, The Text of the Gospels in the Writings of Athanasius, 

Ph.D. dissertation, Duke University, 1997.
(3) See Bruce Metzger and Bart Ehrman, The Text of the New Testament, p. 134.
(4) See, William L. Petersen, ‘The Diatessaron of Tatian,’ in Bart Ehrman and 
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عبارة  متى 18/1٦ حيث  اجلديد وترمجاته، نص  العهد  خمطوطات 
)ܬܪܥܐ( »أبواب« قد وضعت مكانا كلمة )ܡܘܟܐܠ( »أعمدة«)1(.

أّن  أّكدت يف جمموعها  التي  التحريف  تعّددت دواعي هذا  وقد 
للنقد  عوًنا  نفسه  الوقت  يف  كانوا   - األوجه  َدت  تعدَّ وإْن   - اآلباء 
يأيت  النص  نوازع خمتلفة إلفساد  له. وقد حّركتهم  األدنى وخصوًما 

ذكرها الحًقا.

املطلب الثاين: التحريف ألسباب تاريخّية:

تدّخَل اآلباء إلزالة بعض اإلشكاالت التارخيّية يف نصوص العهد 
اخللط،  أو  التضارب  أو  اخلطأ  النص من  اجلديد العتقادهم عصمة 
 και αυτος ην ιησους αρχομενος ωσει( :٢3/3 ومن ذلك نص لوقا
نحو  سّنه  ابتدأ  ملّا  يسوع  »وكان  احلرفّية  وترمجته   ،)ετων τριακοντα

)كليمنت  نقل  وقد  للمرتمجني)٢(،  نّص شّكل معضلة  ثالثني«، وهو 
 ἦν δὲ Ἰησοῦς ἐρχόμενος ἐπὶ( :هذا النص عىل صورة )السكندري
ʹτὸ βάπτισμα ὡς ἐτῶν λ( )3( »جاء يسوع إىل معمودّيته وقد كان سّنه 

»الذي   )ἐρχόμενος( إىل  »ابتدأ«   )αρχομενος( ا  مغرّيً ثالثني«،  نحو 
السياق  ليجعل  »للمعمودية«؛   )ἐπὶ τὸ βάπτισμα( ومضيًفا  يأيت«، 

Michael Holmes, eds. The Text of the New Testament in Contemporary 
Research, essays on the Status Quaestionis, Michigan: William B. Eerdmans, 
1995,, p. 79.

(1) See, Sebastian Brock, ‘The Use of the Syriac Fathers for New Testament Textual 
Criticism,’ in Bart Ehrman and Michael Holmes, eds. The Text of the New 
Testament in Contemporary Research, p. 227.

(2) See Eric Lane Titus, The Motivation of Changes Made in the New Testament 
Text by Justin Martyr and Clement of Alexandria, A Study in the Origin of  
New Testament Variation, Chicago: 1945, p. 11.

(3) Clement of Alexandria, Stromata, i. 21.
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»ألنادي   :٢/٦1 إشعياء  ذلك  بعد  واقتبس  املسيح.  بتعميد  ا  خاصًّ
بسنة )ἐνιαυτὸν( مقبولة للرب« ليقول إّن دعوة املسيح قد امتدت سنة 
 )ἐνιαυτὸν( واحدة فقط. ورغم علمه بسياق إشعياء إال أّنه أخذ كلمة
عىل أّنا تعني »سنة واحدة«. يف ناية تلك السنة »صلب« )!( املسيح 
أي يف السنة اخلامسة عرشة من حكم )طيباريوس(، وبالعودة ثالثني 
سنة إىل اخللف، يكون املسيح قد ولد يف السنة الثامنة والعرشين من 
السكندري(  )كليمنت  صيغة  وافقت  وقد  )أوغسطوس(.  حكم 
عىل  تعليقه  يف  )أفرام(  اعتمدها  التي  الصيغة   ٢3/3 لوقا  لنص 
 .٢ اهلراطقة«  »ضد  كتابه  يف  )إيرينيئوس(  وصيغة  الدياتيسارون، 
٢٢. 5. وقد تّم حتريف هذا النص من اآلباء لرغبة الكنيسة املبّكرة يف 

حتديد جدول تارخيي َمْرِضٍّ حلياة املسيح)1(.

املطلب الثالث: التحريف لدفع التناقض:

مصدر  اجلديد  العهد  نصوص  بني  الكثرية  التناقضات  شّكلت 
قلق لآلباء، وقد عملوا عىل جتاوزها بثالثة مسالك رئيسة:

حماولة التوفيق بني املعان التي ظاهرها التعارض من خالل - 
اختالق سياقات ومهّية، أو تفسري األحداث واألقوال عىل 

طريقة خاصة.

االنتصار لقراءات حمّرفة موجودة يف خمطوطات كان يملكها - 
اآلباء ألّنا تتجاوز هذه التناقضات.

حتريف النصوص ذاهتا لدفع التناقض بني اآلباء أنفسهم.- 

(1) See Eric Lane Titus, The Motivation of Changes Made in the New Testament 
Text, p. 12.
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واجهه  عندما  )أمربوز(  فعله  ما  األخرية  الصورة  أمثلة  من 
التناقض يف قصة اختبار الشيطان للمسيح يف متى ٢/4-1٠ ولوقا 

3/4-1٢؛ إذ إّن نص إنجيل متى يرتب االختبار عىل هذا الشكل:

1 - حتويل احلجر إىل 

خبز

٢- رمي النفس من 

حافة اهليكل

3- وأخرًيا اختبار 

اجلبل

أما إنجيل لوقا فريتبه عىل هذا الشكل:

1 - حتويل احلجر 

إىل خبز
٢- اختبار اجلبل

3- وأخرًيا رمي النفس من حافة 

اهليكل

لوقا  إلنجيل  تفسريه  يف  فقام  التناقض؛  هلذا  )أمربوز(  اضطرب 
بتحريف الرتتيب الذي قّدمه لوقا ليوافق ترتيب مّتى)1(.

املطلب الرابع: التحريف ألسباب أخالقية:

احتّل اهلاجس األخالقي حّيًزا كبرًيا من اهتمم اجلمعات النرصانية 
األخالقّي  النسق  متّيز  منها:  العوامل،  من  بمجموعة  متأّثًرا  األوىل، 
وللجمعات  الرومانّية  للبيئة  األخالقّي  النسق  عن  عامة  النرصان 
إجياد  إىل  والسعي  التمّيز،  هذا  تأكيد  الّنصارى  وحماولة  اليهودّية،)٢( 

مربرات إنجيلّية ملتبّنياهتم األخالقّية.

(1) See Expositio Evangelii secundum lucan, ed. C. Schenkl in Corpus Scriptorum 
Ecclesiasticorum, XXXII, pars iv [=iii], Vienna, 1902, pp. 149-156 (Quoted by, 
Bruce Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, p. 114.).

(2) See Everett Ferguson, Christian Life: ethics, morality, and discipline in the 
early church, New York: Garland, 1993.
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)كليمنت  به  قام  ما  هنا  تساق  أن  املمكن  من  التي  األمثلة  من 
 μητε εν τη κεφαλη σου(  :3٦/5 متى  نّص  غرّي  إذ  السكندري( 
 )ομοσης οτι ου δυνασαι μιαν τριχα λευκην ποιησαι η μελαιναν

أو  بيضاَء  أن جتعل شعرًة واحدة  تقدر  برأسك؛ ألّنك ال  ِلْف  حَتْ »ال 
 ουδεις δε αλλος φησιν ο κυριος δυναται ποιησαι( إىل  سوداَء« 
: وال يوجد آخر قاِدٌر عىل  τριχα λευκην η μελαιναν( »يقول الربُّ

ْعَر أبيَض أو أسوَد«)1(. أن جيعل الشَّ

موضوع النّص اإلنجييّل متعّلق بالّنهي عن احَللف، وما جاء من 
َل  ْعر إنم هو من باب املجاز الذي ال ُيقصد َحْرُفه؛ يف حني حوَّ ذكر الشَّ
)كليمنت( معنى الكالم إىل النهي عن أن يصبغ الرجال رؤوسهم كم 

هو واضح من بقّية سياق الكالم.

املطلب الخامس: التحريف ألسباب أسلوبية:

النّساخ لدفع خشونة األسلوب  حتريف املخطوطات من طرف 
النّساخ كانوا يعتقدون  أّن  أو ركاكته هو أمر مألوف وشائع، ويبدو 
أّنم بذلك يرّدون النص إىل صورته األوىل يف نقائها اللغوي، إذ ال 
يستقيم يف نظرهم أن يقع كّتاب األسفار املقّدسة املَُسوِقني من الروح 

القدس يف مساوئ أسلوبّية ال يرتضيها احلس اللغوي السليم)٢(.

وقد أشار )إريك لني تيتوس( إىل أّن ظاهرة التحريف ألسباب 
و)كليمنت()3(،   )أرجيانوس(  كتابات  يف  كثرية  شواهد  هلا  أسلوبّية 

(1) Paedagogue, 3.3.
(2) See C. R. Gregory, Canon and Text of the New Testament, New York: Charles 

Scribners’ Sons, 1907, pp. 492 ff. 
(3) See Eric Lane Titus, The Motivation of Changes Made in the New Testament Text, p. 18.
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 )καρδια( كلمة  مكان  »عقل«؛   )νους( كلمة  استعمهلم  ذلك  ومن 
»قلب« يف مّتى ٢1/٦ ألّن هذا التعبري يوافق البيئة اليونانية)1(.

املطلب السادس: التحريف ألسباب تفسريية:

َأْدَخَل النّساخ إىل نّص املخطوطات فهمهم اخلاص للنص املقدس 
إثباًتا ملعًنى أرادوه، أو نفًيا ملعنى أنكروه، وهذا أمر ثابت أيًضا يف نقول 
اآلباء، ومن ذلك ما فعله )جستني()٢( بإضافته )παρα τω θεω( »عند 
اهلل« إىل نص مّتى ٢8/5: »كلُّ من ينظر إىل امرأة ليشتهيها، فقد زنى 
هبا يف قلبه« عند اقتباسه له)3(، للداللة عىل أّن الشهوة سواء كانت يف 

القلب أم بفعل اجلوارح، هلا صفة واحدة عند اهلل)4(.

املطلب السابع: التحريف ألسباب علمّية:

وجود أخطاء علمّية كان من دواعي اآلباء لتحريف نص العهد 
لقراءة  )أرجيانوس(  اختيار  األمر  هلذا  األمثلة  أشهر  ومن  اجلديد، 
يف   )Βηθανια( عنيا«  »بيت  قراءة  ورّده   ،)Βηθαβαρα( عربة«  »بيت 
كّل  »يف  موجودة  عنيا«  »بيت  قراءة  أّن  اعرتافه  رغم   ،٢8/1 يوحنا 
وإتيمولوجّي   - جغرايّف  سببه  اختيار  وهو  تقريًبا«)5(،  املخطوطات 
- ال خمطوطايّت -كم يقول )بروس متزجر()٦( -، أي إّن حماولة دفع 

(1) See Ibid.

عىل  أّثر  النصارى.  الدفاعيني  أوائل  من  )-1٦5م(:   )Justin Martyr( الشهيد  جستني   )٢(
الهوت الكنيسة يف القرن الثان. من مؤلفاته: »الدفاع األول-الثان« و»حوار مع تريفو«.

(3) Justin, Apology, 1. 15. 1.
(4) See Ibid., p. 19.
(5) Origen, Comm. Jo. 6.40.
(6) See Bruce Metzger and Bart Ehrman, The Text of the New Testament, Its 

Transmission, Corruption, and Restoration, p. 201.
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اخلطأ اجلغرايف عن إنجيل يوحنا هي التي حّركت )أرجيانوس( لرّد 
مكاًنا  هلا  وجدت  التي  القراءة  هذه  واختالق  املخطوطات،  شهادة 
 C2( مثل:  قاله،  بم  تأّثًرا  )أرجيانوس(  بعد  املخطوطات  من  عدد  يف 
K T Ψc 083 f1.13 33( وترمجات الرسيانية القديمة وخمطوطات من 

الصعيدية القبطية)1(.

املطلب الثامن: التحريف ألسباب عقدية:

مل يكن اهلمُّ العقدي غائًبا يف تعامل اآلباء مع النصوص املقدسة 
عند اقتباسها، خاصة مع وجود ِفَرق هرطقية كثرية تشاركها اإليمن 

بقداسة هذه األسفار، وختالفها يف اآلِن نفسه تفسريها.

اجلديد  العهد  من  نصوص  حتريف  إىل  اآلباء  بعض  عمد  وقد 
النّص يف  هلا  َيْشَهُد  إثبات فكرة عقدّية ال  أوهلم:  حلافَزْين أساسيَّنْي، 
أصله، وثانيهم: تأكيد فكرة عقدّية ثابتة يف مواضع أخرى من العهد 

اجلديد لرتسيخ صلة هذه الفكرة بالنّص املقدس.

من األمثلة يف هذا الباب اقتباس )كليمنت السكندري( افتتاحية 
ا »الكلمة كان عند  إنجيل يوحنا 1/1 يف كتابه »املعّلم« 1. 8؛ مغرّيً
 ὁ λόγος( »إىل »الكلمة كان يف اهلل )ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν( »اهلل
النص إلثبات/التأكيد  هذا  )كليمنت(  وقد حّرف  ἦν ἐν τῷ θεῷ(؛ 

عىل وحدة اآلب واالبن، وللتنائي عن تصّور متايزمها عن بعض)٢(.

(1) Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 28, Stuttgart : Deutsche 
Bibelgesellschaft, 2013, p. 294.

(2) See Eric Lane Titus, The Motivation of Changes Made in the New Testament 
Text, p. 28.



199

الفصل الرابع: االقتباسات اآلبائية والنص السكندري

نص  إىل  بنا  العودة  يف  هي  النهائية  اآلبائية  االقتباسات  قيمة  إّن 
هذه  تتأّهل  ألن  سبيل  وال  املتنافسة.  القراءات  كثرة  ظّل  يف  املؤّلف 
االقتباسات لتحقيق هذا اهلدف إاّل بأن ُتثبِت قدرهتا عىل الوصول إىل 

أصول املؤلفني.

جمتمعة  الشواهد  وكّل  األصيل  النص  بني  أّن  سابًقا  علمنا  وقد 
سنفرتض  لكننا  قراءاهتا،  يف  الثقة  وبني  بيننا  ول  حَتُ معتمة«  »فرتة 
النص  وهو   - الشواهد  تقّدمه  الذي  األفضل  النّص  أّن  -تنّزاًل- 
السكندري - هو النص األصيل للمؤلفني، وسنستنطق االقتباسات 
اآلبائية يف ظّل هذه الدعوى التي يتبّناها الدفاعيون والتقليديون، إْن 

كانت هذه االقتباسات تطابق النوع السكندري.

المبحث األول: طبيعة نصوص اآلباء:

)بروس  قاله  ما  بكثافة  واملنرّصين  الدفاعيني  من  كثري  اقتبس 
باإلمكان  أّنه  من  سرتوبل()1(  )يل  الصحفي  مع  حواره  يف  متزجر( 
عندنا  تكن  مل  لو  حتى  اليوَم  اجلديد  العهد  نصِّ  تكوين  إعادة 
اآلباء،  اقتباسات  باستعمل  وذلك  ذاته،  اجلديد  للعهد  خمطوطات 
دون أن ُيبّينوا للقّراء أّن )بروس متزجر( نفسه - الذي ينترص للنص 
السكندري كعامة النقاد اليوم/ ليرباليهم وحمافظهم - قد قّرر بجالء 
ٌّ عىل العهد اجلديد اليونان«، حتت عنوان  يف كتابه الشهري »تعليق َنيصِّ

)1( يل سرتوبل )Lee Strobel( )195٢م-(: أمريكي. من أشهر الدفاعيني النصارى. تقوم كتبه 
 The Case( :عىل مجع شهادات املوافقني للنرصانية من الشخصيات املشهورة. من مؤلفاته

.)The Case for Christ( و )for the Real Jesus
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اقتباسات  مجيع  بني  ِمْن  أّنه  النصوص«  أنواع  طبق  الشواهد  »قوائم 
اآلباء، َوُهنَّ كثري، ال نجد شواهد للنص السكندري غري اقتباسات 

)كليمنت السكندري( وجزء من اقتباسات )أرجيانوس()1(.

وقد ذكر أّن من شواهد النص الغريب:

األناجيل: اآلباء الالتني األوائل.- 

أعمل الرسل: اآلباء الالتني األوائل، و)أفرام الرسيان(.- 

الثالث، واآلباء -  القرن  إىل  األوائل  اليونان  اآلباء  الرسائل: 
الالتني األوائل)٢(.

مجيع  بني  من  السكندري(  )لكليمنت  إاّل  )متزجر(  ينترص  فلم 
)كليمنت(  اقتباسات  حول  النقاد  بني  نزاًعا  هناك  أّن  علًم  اآلباء، 
انترصوا  الغريب)3(، وممن  أم  السكندري  للنص  نفسها، هل هي ممثلة 
لكون اقتباسات )كليمنت السكندري( متّثل النص الغريب، )فنسنت 
»النص  كتابه  يف  برنارد(  موردونت  و)بريس  و)بركت(،  تايلور()4(، 
الرسل«،  السكندري يف األناجيل األربعة وأعمل  الكتايب لكليمنت 
)كليمنت  اقتباسات  أّن  أضاف  الذي  روبرتسون(  ت.  و)أ. 
السكندري( من العهد اجلديد )are not very carefully made( أي 

(1) See Bruce Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, p. 15*
(2) Ibid.
(3) See Robert Wilson, ‘Coptic and the Neutestamentler,’ in Rodolphe Kasser, 

Søren Giversen and Martin Krause, eds. Coptology, past, present, and future: 
studies in honour of Rodolphe Kasser, Leuven: Peeters Publishers, 1994 , p. 
94, art. ‘Text of the Gospels,’ in James Hastings and others, A Dictionary of 
Christ and the Gospels, Edinburgh, T. & T. Clark, 1908, 2/719.

(4) See Vincent Taylor, The Text of the New Testament, a short introduction, pp. 
40-41.
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بأنا  ُيقطع  حّجٌة  اآلباء  اقتباسات  من  عندها  يبق  فلم  دقيقة،)1(  غري 
متّثل يف كّلها النص السكندري الذي هو أقرب صيغة متاحة للنص 

األصيل.

)َليك(،  يقول  كم  َعلمنا،  املتأخرين،  اآلباء  حال  يف  نظرنا  وإذا 
متأّخًرا  ا  نصًّ اعتمدوا  قد  اخلامس  القرن  بعد  اليونان  اآلباء  عامة  أّن 
فقد كانوا  القرن اخلامس  بعد  الالتني  اآلباء  أّما  البيزنطي،  النص  أو 
يستعملون ترمجة الفوجلاتا بعيوهبا الكثرية، ولذلك أعلن )ليك( أّن 
اآلباء الذين هلم قيمة يف العمل النقدي هم السابقون للقرن اخلامس، 

وقّسمهم إىل مخس جمموعات:

)ترتليان(  وأمههم:  أقدمهم  الالتني،  ــاء  اآلب جمموعة   -  1
و)كربيان( و)نوفتيان روما()٢(، وطابع اقتباساهتم غريب.

وتضم  الغربيني،  اليونان  الكتاب  من  صغرية  جمموعة   -  ٢
وهم  و)هيبوليتوس(،  و)إيرينيئوس(  و)مرقيون(  الشهيد(  )جستني 

يمّثلون بصورة قاطعة نوع النص الغريب.

أساًسا  يمّثلهم  الرشقّيني  اليونان  اآلبــاء  من  جمموعة   -  3
النص  ضمن  اقتباساهتم  وتدخل  و)يوسوبيوس(،  )ميثوديوس()3( 

الغريب املتأخر.

(1) See A. T. Robertson, An Introduction to the Textual Criticism of the New 
Testament, p. 137.

)٢( نوفتيان روما )٢٠٠-٢58(: قسيس والهويت. من مؤلفاته: »حول التثليث«.
)3( ميثوديوس )Μεθόδιος Όλύμπου( )-311م(: أسقف. كان غزير املؤلفات. من مؤلفاته: 

»حول حرية إرادة« و»حول القيامة«.
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و)أفراهاط(  )تاتيان(  خاصة  الرسيان،  اآلباء  من  جمموعة   -  4
و)أفرام(، ونص هذه املجموعة يمّثل النص الغريب بصورة قاطعة.

أجيال  مدى  عىل  املمتدين  السكندريني  اآلباء  من  جمموعة   -  5
و)أرجيانوس(  السكندري(  )كليمنت  أساًسا  يمّثلهم  عديدة 
ا ألّن اقتباسات  و)كريلس(. واحلكم عىل هذه املجموعة صعب جدًّ
اقتباساته  الغربّية، خاصة  القراءات  )كليمنت( تضم عدًدا كبرًيا من 
ملّا كان يف اإلسكندرّية  اقتباسات )أرجيانوس(  أّن  من األناجيل، كم 
مجعت  القيرصّية  إىل  انتقل  ملا  لكنه  ا،  سكندريًّ طابًعا  حتمل  كانت 
الكتابّية بني عنارص سكندرّية وأخرى غربّية، وقد فشلت  اقتباساته 
اقتباسات )كريلس( أيًضا يف موافقة النموذج األفضل الذي اصطلح 

عليه )َليك( وعدٌد من النقاد باعتباره النص »املحايد«)1(. 

وما قاله )َليك( موافق ملا انتهى إليه )فنسنت تايلر()٢(.

ال يقترص األمر يف اقتباسات اآلباء األوائل عىل كشفها أّنا متّثل 
أساًسا النص الغريب ال السكندري، وإّنم أثبتت أيًضا دراسُة )بارت 
إيرمان( القتباسات املهرطق )هرياكليون()3( من إنجيل يوحنا كم يف 
ُيظهر  بم  السكندري)5(؛  الغريب ال  النص  ُنقوٌل متّثل  أّنا  له)4(  تفسريه 
أّنه كان للنص الغريب حضور مكثف حتى يف القرن الثان، وهو أقدم 
(1) See Kirsopp Lake, The text of the New Testament, p. 50.
(2) See Vincent Taylor, The Text of the New Testament, a short introduction, pp. 

40-43.

)3( من أتباع فالنتيان يف القرن الثان.
مخسني  من  قريًبا  عددها  ويبلغ  هلا،  )أرجيانوس(  نقل  من  )هرياكليون(  اقتباسات  بلغتنا   )4(

اقتباًسا، وهي أقدم من/أو موافقة زمًنا ألقدم برديات إنجيل يوحنا.
(5) See Bart Ehrman, “Heracleon and the ‘Western’ Textual Tradition,” in New 

Testament Studies (1994), 40: 161-179.
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زمن أتيحت لنا فيه خمطوطات من خالل الربدّيات.

ممثلة  )كليمنت(  اقتباسات  كّل   - قبلنا - جداًل  لو  ونحن حتى 
للنص السكندري، يف األناجيل األربعة مثاًل، فلن نجد فيها إاّل أقّل 
ذلك  من  أدنى  النسبة  إذ  األناجيل،  من  احلريف  النقل  من   %1٠ من 
األناجيل عند  للناظر يف كتاب )كوزايرت( »نص   ٌ َبنيِّ بكثري كم هو 
ُفُه اقتباسات )كليمنت( من  كليمنت السكندري« الذي مجع فيه مؤلِّ
األناجيل األربعة، فباإلضافة إىل صغر حجم االقتباسات التي مجعها، 
تبدو هذه النقول بعيدة يف الكثري من األحيان عن النقل احلريف الذي 

ُيمّكننا من إعادة تكوين النص الذي كان يعتمده هذا األب.

التي تعترب األقرب إىل األصل،  وبالنظر إىل أفضل املخطوطات 
الصورة  جمملها  يف  متّثل  الربديات  إّن  القول:  عىل  النقاد  عامة  نجد 
األصل.  من  النسبي  وقرهبا  عليها  السكندري  النص  لغلبة  الفضىل، 
وهنا يفاجئنا )بارت إيرمان( بقوله الّصادم: »ال يوجد يشء يف القرن 
قيمة  ختفيض  يف  املبكرة  الربديات  اكتشاف  من  أكثر  ساهم  احلايل 

الشواهد اآلبائية«)1(.

إّن شكل النص كم كشفته الربدّيات خيالف ما شاع يف اقتباسات 
املخطوطات  بني  اجلمع  جيعل  مما  ا؛  جدًّ عديدة  مواطن  يف  اآلباء 
واالقتباسات اآلبائية، من باب اجلمع بني دلييل اإلثبات والنفي، أو 

بني دلييل الرباءة والتهمة. 

(1) Bart Ehrman, ‘The Use and Significance of Patristic Evidence for NT Textual 
Criticism,’ in Barbara Aland and Joël Delobel eds. New Testament textual 
criticism, exegesis and early church history: a discussion of methods, Kampen, 
The Netherlands: Kok Pharos Pub. House,1994, p. 118.
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المبحث الثاني: سبر نصوص أهم اآلباء:

حتقيق  إىل  عمدت  التي  احلديثة  النقدّية  الدراسات  قّدمت 
كٌل عىل حدة،  اآلباء،  أهم  من  كتابات طائفة  اجلديد يف  العهد  نص 
النقدية  النسخ  مطابقة  مدى  بتفصيل  تظهر  هامة  ونتائج  حمّررة  مادة 

االفرتاضية للعهد اجلديد ألهم خمطوطات العهد اجلديد املبّكرة.

وسنعرض هنا تفاصيل نتائج أحدث دراسات حتليلية القتباسات 
عدد من اآلباء اليونان، وهي أهم دراسات علمية يف هذا املوضوع، 
 The New Testament in the Greek( سلسلة  ضمن  صدرت  وقد 

Fathers(.)1( وهي أبحاث:

ا.-  غري متحيزة، وإنم منضبطة علميًّ

صادرة عن جهات أكاديمية.- 

االقتباسات -  حتليل  يف  العلمّية  املناهج  ألحدث  مّتبعة 
يف(،  )غوردون  هم:  كبار  نقاد  عليها  أرشف  إذ  اآلبائية، 

و)بارت إيرمان(، ثم )مايكل هوملز(.

)1( سنستفيد من مجيع إصدارات هذه السلسة يف هذا املبحث، وهي:
- The Text of the Gospels in Clement of Alexandria, by Carl P. Cosaert. 
- The New Testament Text of Cyril of Jerusalem, by Roderic L. Mullen. 
- The Text of the Apostolos in Epiphanius of Salamis, by Carroll D. Osburn. 
- The Text of Matthew in the Writings of Basil of Caesarea, by Jean-François Racine. 
- The Text of I Corinthians in the Writings of Origen, by Darrell D. Hannah. 
- The Text of the Fourth Gospel in the Writings of Origen, by Bart D. Ehrman, 
Gordon D. Fee, and Michael W. Holmes.
- The New Testament Text of Gregory of Nyssa, by James A. Brooks. 
- Didymus the Blind and the Text of the Gospels, by Bart D. Ehrman. 
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متعلقة باآلباء اليونان الذين َتْرُبو قيمتهم عىل بقية اآلباء من - 
جهة أن الكثري منهم متقدم زمًنا، وأنم يقتبسون نصوص 

العهد اجلديد باللغة اليونانية ال بلغة مرتمجة عن اليونانية.

متعلقة بكتابات أهم اآلباء اليونان)1(.- 

غريغوريوس النييص))):

العهد  لنص  التفصيلّية  دراسته  يف  بروكس()3(  )جيمس  لنا  قّدم 
النييص(  )غريغوريوس  لألب  املتاحة  الكتابات  يف  هو  كم  اجلديد)4( 
نعرضها  اخلطرية  النتائج  من  جمموعة  الرابع،  القرن  يف  عاش  الذي 

تفصياًل يف حديثنا التايل، قبل أن نعرض بإمجال لبقية اآلباء:

نص إنجيل مّتى يف كتابات غريغوريوس النييص:

أجرى )جيمس أ. بروكس( مقارنة بني نص إنجيل مّتى كم يظهر 
يف كتابات )غريغوريوس النييص( من جهة وأهم املخطوطات املمثلة 

ألنواع النصوص من جهة أخرى، فكانت النتيجة)5(: 

(1) Darrell D. Hannah, The Text of I Corinthians In the Writings of Origen, Georgia: 
Scholars Press, 1997, p. x.

كّلها«.  املسكونة  »بمعلم  لّقب  نيصص.  أسقف  )331-395م(:  النييص  غريغوريوس   )٢(
 Exegetica In Exodum et( مؤلفاته:  من  الرابع.  القرن  يف  بالغ  تأثري  له  كان  الهويت 

.)Contra Eunomium( و )Novum Testamentum

 Bethel Theological( أمريكي. أستاذ العهد اجلديد يف :)James Brooks( جيمس بروكس )3(
.)Syntax of New Testament Greek( و )Mark( :من مؤلفاته .)Seminary

)4( هي مقاطع متفرقة من العهد اجلديد تم اقتباسها من طرف )غريغوريوس النييص( وليست 
كامل نص العهد اجلديد، وهو األمر نفسه مع مجيع اآلباء الذين متت دراسة اقتباساهتم من 

العهد اجلديد.
(5) James A. Brooks, The New Testament Text of Gregory of Nyssa, Georgia: 

Scholars Press,1991, pp. 60-62.
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السكندري املبّكر: 
جدول )11(

% معاملجموعضدمعالشاهد

54471٠153٫5املخطوطة السينائية

57471٠454٫8املخطوطة الفاتيكانّية

11194٢٠554٫1املجموع

السكندري املتأخر:
جدول )12(

% معاملجموعضدمعالشاهد

34٢٠54٦3املخطوطة اإلفرايمية

5543985٦٫1املخطوطة الرجيوسية

33٦٢3395٦5٫3

892٦4411٠5٦1

124159٢988٦7

٢741٦٦44٠٦٢٫3املجموع

كل السكندري:
جدول )13(

% معاملجموعضدمع

385٢٦٠٦4559٫7
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الغريب:
جدول )14(

% معاملجموعضدمعالشاهد

51491٠٠51خمطوطة بيزا

A٢73٢5945٫8

B٢43٦٦٠4٠

C3٠31٦149٫٢

E14٢1354٠

K151٢٢755٫٦

1٦118134٢47٫1املجموع

السابق للقيرصي:)1(
جدول )15(

% معاملجموعضدمعالشاهد

1٦83٦1٠4٦5٫4

1358431٠157٫4

28٦٢391٠1٦1٫4

1881183٠٦٦1٫4املجموع

(1) Pre-Caesarean.



٢٠8

القيرصي البحت:
جدول )16(

% معاملجموعضدمعالشاهد

θ5٠551٠547٫٦
565٦٠441٠457٫7
700584٦1٠455٫8

1٦814531353٫7املجموع

كل القيرصي:
جدول )17(

% معاملجموعضدمع

35٦٢٦3٦1957٫5

البيزنطي:
جدول )18(

% معاملجموعضدمعالشاهد

Α83117٢٫7

E٦93٦1٠5٦5٫7

K٦٦391٠5٦٢٫9

S٦٦391٠5٦٢٫9

V٦٠٢787٦9

W٦٢431٠559
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Π57399٦59٫4

Ω٦8371٠5٦4٫8

45٦٢٦3719٦3٫4املجموع

 )UBS( النقدي  ني:  بالنصَّ النييص(  )غريغوريوس  نص  مقارنة 
والبيزنطي)1(:

جدول )19(

% معاملجموعضدمعالشاهد

UBS٦1431٠458٫7

٦٦391٠5٦٢٫9النص البيزنطي

نص  يتفق   :)UBS( نص  عن  البيزنطي  النص  خيتلف  عندما 
نص  ويتفق  مّرة،   14 البيزنطي  النص  مع  النييص(  )غريغوريوس 
)غريغوريوس النييص( مع نص )UBS( 1٠ مرات)٢(. ويف ٢7 حالة 
رغم  البيزنطي  والنص   )UBS( نص  النييص(  )غريغوريوس  خالف 

اتفاقهم عىل الصيغة نفسها)3(.

من  متى  إلنجيل  األصيل  النص  استعادة  يمكن  كيف  النتيجة: 
اقتباسات )غريغوريوس النييص( رغم:

ثم  البيزنطي،  النص  عالية  بنسب  متّثل  إذ  فسيفسائيتها،   )1(  

(1) James A. Brooks, The New Testament Text of Gregory of Nyssa, pp. 56-57.
(2) Ibid., p. 70.
(3) Ibid., p. 71.
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النص الغريب والسكندري)1(.

 )٢( خمالفتها ألفضل املخطوطات.

 )3( خمالفتها لنص )UBS( يف مواضع كثرية؟!

وليست هذه الفسيفسائية من نوادر )غريغوريوس النييص(، بل 
هي ظاهرة موجودة عند أكثر من أب، ومنهم )إبيفانيوس()٢(.

نص رسائل بولس يف كتابات غريغوريوس النييص:

يف  يظهر  كم  بولس  رسائل  نص  بني  مقارنة  )بروكس(  أجرى 
املمثلة  املخطوطات  وأهم  جهة  من  النييص(  )غريغوريوس  كتابات 

ألنواع النصوص من جهة أخرى، فكانت النتيجة:)3(

السكندري املبّكر: 

جدول )20(

% معاملجموعضدمعالشاهد

898717٦5٠٫٦الربدية 46

13983٢٢٢٦٢٫٦السينائية

11٢93٢٠554٫٦الفاتيكانية

34٠٢٦3٦٠35٦٫4املجموع

(1) See Ibid., pp. 71-72.
(2) See E. A. Hutton, An Atlas of Textual Criticism, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1911.
(3) James A. Brooks, The New Testament Text of Gregory of Nyssa, pp. 256-257. 
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السكندري املتأخر:

جدول )21(

% معاملجموعضدمعالشاهد

9453147٦3٫9املخطوطة اإلفرائيمية

1٢97٦٢٠5٦٢٫9املخطوطة السكندرية

ψ1٦٢٦٢٢٢47٢٫3

3313٦81٢17٦٢٫7

17391٢٦98٢٢45٦٫3

٦4737٠1٠17٦3٫٦املجموع

كل السكندري:

جدول )22(
% معاملجموعضدمع

987٦331٦٢٠٦٠٫9

الغريب:

جدول )23(

% معاملجموعضدمعالشاهد

88134٢٢٢39٫٦املخطوطة الكالرمونتية

8711٦٢٠34٢٫9املخطوطة البويرنرية
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175٢5٠4٢541٫٢املجموع

البيزنطي:

جدول )24(

% معاملجموعضدمعالشاهد

15٢7٢٢٢4٦7٫9املخطوطة األنجلية

0491114515٦71٫٢

٢٦311738٠٦9٫٢املجموع

املقارنة مع النص النقدي )UBS( والنص البيزنطي)1(:

جدول )25(

% معاملجموعضدمعالنص

UBS1448٠٢٢4٦4٫3

159٦٢٢٢171٫9النص البيزنطي

نص  يتفق   :)UBS( نص  عن  البيزنطي  النص  خيتلف  عندما 
نص  ويتفق  مّرة،   4٢ البيزنطي  النص  مع  النييص(  )غريغوريوس 
حالة   3٢ ويف  مّرة)٢(.   ٢7  )UBS( نص  مع  النييص(  )غريغوريوس 
رغم  البيزنطي  والنص   )UBS( نص  النييص(  )غريغوريوس  خالف 

اتفاقهم عىل الصيغة نفسها)3(.

(1) Ibid., p. 263.
(2) Ibid., p. 260.
(3) Ibid., p. 260.
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استعادة  عن  نتحدث  أن  العلمية  الناحية  من  يصّح  ال  النتيجة: 
النص األصيل لرسائل )بولس( من اقتباسات )غريغوريوس النييص( 

ألسباب، أمهها:

 )1( خمالفتها الظاهرة ألفضل خمطوطات رسائل بولس.

.)UBS( خمالفتها لنص )٢( 

 )3( ميلها إىل النص البيزنطي املشّوه.

كامل نص العهد اجلديد يف كتابات غريغوريوس النييص:

اقتباسات  كامل  يف  النظر  نتيجة  بروكس(  أ.  )جيمس  لنا  قّدم 
)غريغوريوس النييص( من العهد اجلديد؛ فكانت)1(:

جدول )26(

بولسيوحنالوقامّتىالنص

54٫1٦٠٫858٫35٦٫4السكندري املبّكر

٦٢٫3٦٦٫7٦5٫٢٦3٫٦السكندري املتأخر

59٫7٦4٫٦٦٢٫3٦٠٫9كل السكندري

47٫15٢٫85٠٫541٫٢الغريب

٦1٫4٦7٫٦7٠ما قبل القيرصي

53٫7٦٦٫3٦9٫1القيرصي البحت

57٫5٦7٦9٫5كل القيرصي

٦3٫4٦٦٫97٠٫7٦9٫٢البيزنطي

النتيجة: 

أوال: هذا نص فسيفسائي ال يعرف لنفسه لوًنا واحًدا.

(1) Ibid., p. 263.
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ثانيا: قال )بروكس(: »إذا قورنت اقتباسات غريغوريوس بنص 
)UBS( - الذي هو يف أغلبه النص السكندري -، وبالنص األغلبي - 
الذي هو النص البيزنطي-؛ فإّنه يبدو أن هذه االقتباسات حتمل قدًرا 

أكرب من االتفاق مع النص البيزنطي«)1(. 

كريلس األورشليمي:

قّدم لنا )رودريك ل. مولن( القائمة التالية يف كشف موقع نص 
األورشليمي( من نص  كتابات )كريلس  يظهر يف  كم  اجلديد  العهد 

 .)٢()UBS( العهد اجلديد
جدول )27(

نسبة االتفاقاالختالفاالتفاقالنص

٦51٢85٠٫8إنجيل متى

9٢437٫5إنجيل مرقس

437358٫9إنجيل لوقا

7٦117٦4٫9إنجيل يوحنا

5٠73٦8٫4أعامل الرسل

15٢171٫4الرسالة إىل روما

141٦٢٦٦٫1 كورنثوس

٢٠٢483٫3إفسس

الرسالة األوىل إىل تسالونيكي 
والرسالة إىل تيطس

٢1٢97٢٫4

(1) Ibid., p. 264.
(2) Roderic L. Mullen, The New Testament Text of Cyril of Jerusalem, Georgia: 

Scholars Press, 1997, pp. 308, 322, 329, 334, 342, 353, 356, 364, 369, 373, 377, 
382.
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8٢334٫7الرسالة إىل العربانيني

1٢٠185٦4٫8رسائل بولس

1٠15٦٦٫7الرسائل الكاثوليكية

من  األصيل  النص  استعادة  تصّور  بحاٍل  يصّح  ال  النتيجة: 
اقتباسات ترتاوح موافقتها للنص األقدم بني 34% و%83.

ديدميوس األعمى:

عاش )ديديموس األعمى( يف القرن الرابع يف اإلسكندرّية التي 
اليوم  تعترب  اقتباساته  أّن  ومع  للنص،  متاحة  صورة  أفضل  حفظت 
من أفضل اقتباسات اآلباء بعد الدراسة النقدّية التي قام هبا )بارت 
إيرمان( يف أطروحته للدكتوراه، ورغم أّن )بارت إيرمان( قد خلص 
املتأخر«)1(،  »السكندري  النص  متّثل  )ديديموس(  اقتباسات  أّن  إىل 
إاّل أّن النظر يف اجلداول التي عرضها )إيرمان( تؤكد لنا فساد حماولة 
األب،  هذا  اقتباسات  يف  اجلديد  للعهد  األصيل  النص  عن  البحث 
إىل   )UBS3( متى ونص  إنجيل  اقتباساته من  بني  املقارنة  قادت  فقد 
يف  نسخت  التي   - الفاتيكانية  املخطوطة  تتفق  حني  يف  أّنه  الكشف 
 )UBS3( مع نص - )الزمن نفسه الذي عاش فيه )ديديموس األعمى
بنسبة 91٫4%، فإّن اقتباسات )ديديموس األعمى( ال تتفق مع نص 
نص  أكثر  هو  متى  إنجيل  أّن  علًم   ،)٦%)٢8٫1 يف  سوى   )UBS3(
يف  املتاحة  االقتباسات  قاعدة  يف  األعمى(  )ديديموس  منه  اقتبس 

)1( يف دراسة )بارت إيرمان(، النص السكندري املبكر مُتثِّله: املخطوطتان السينائية والفاتيكانية، 
ومتثل النص السكندري املتأخَر املخطوطتان اإلفرايمية والرجيوسية و33 و89٢ و1٢41.
(2) See Bart Ehrman, Didymus the Blind and the Text of the Gospels, p. 199.
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Textus Re- )كتاباته. ويزداد األمر سوًءا إذا علمنا أّن النص اليونان 
ceptus( يوافق النص النقدي )UBS3( بنسبة 7٢٫4%، وهو النص 

الذي أطبق النقاد املحققون عىل رداءته ألنه اعتمد خمطوطات مشبعة 
بالتحريف.

إبيفانيوس:

خلص )كارول د. أوزبورن( يف حتقيقه القتباسات )إبيفانيوس( 
احلقائق  من  جمموعة  إىل  اجلديد  العهد  ورسائل  الرسل  أعمل  من 
والنسب سنخترصها يف سياق الرد عىل دعوى أصالة اقتباسات اآلباء 

يف نسبة االتفاق واالختالف مع املخطوطة السينائية)1(:
جدول )28(

58٫8 % )3(أعامل الرسل

3٠ % )4(الرسائل الكاثوليكية

٦1٫٢% )5(رسائل بولس

كليمنت السكندري

عرض )كارل ب. كوزايرت( يف دراسته املتعلقة باقتباسات )كليمنت 
السكندري( - أول اآلباء السكندريني)٢( - من األناجيل األربعة، جمموعة 

.)UBS( اخرتنا املخطوطة السينائية ألن الناقد أوزبورن مل يقارن اقتباسات إبيفانيوس بنص )1(
(3) Carroll D. Osburn, The Text of the Apostolos in Epihanius of Salamis, Atlanta, 

Society of Biblical Literature, 2004, p. 191.
(4) Ibid., p. 209.
(5)Ibid., p. 214.
(2) See Carl P. Cosaert, The Text of the Gospels in Clement of Alexandria, Atlanta: 

Society of Biblical Literature, 2008, p. xi.



٢17

من النتائج، أمهها يف هذا السياق نَِسُب االتفاق بني نص العهد اجلديد كم 
:)1()UBS4( ونص )يف كتابات )كليمنت السكندري

جدول )29(

٦٢٫7%إنجيل متى

53٫٢%إنجيل مرقس

53٫8%إنجيل لوقا

٦9٫4%إنجيل يوحنا

لقد كانت خالصة نتيجة دراسة )كارل كوزايرت( قوله: إّن نص 
األناجيل الذي اقتبسه )كليمنت( مل يكن يمّثل النص السكندري املبّكر 
رغم أنه قد استقرَّ يف اإلسكندرية سنة 18٠م، وإّنم هو أثٌر من أخالٍط  

من التيارات النصّية التي كانت موجودة يف آخر القرن الثان)٢(.

مستخلص اخلالصة: 

التي  اليونانية  املخطوطات  من  قيمة  أدنى  اآلباء  اقتباسات   -1
نملكها اليوم؛ بم يعني أّن احلديث عن أهليَّة هذه االقتباسات لتمكيننا 
من اسرتجاع النص األصيل للعهد اجلديد يف ظل فشل املخطوطات 

اليونانية ذاهتا يف حتقيق ذلك ال معنى له.

القرن  اقتباساهتم )منذ  الذين نملك  اآلباء  أيٌّ من  يعِرْف  مل   -٢
ا يطابق النص النقدي )UBS( أو حتى يقاربه.  الثان وإىل آخرهم( نصًّ
بالنسبة لالقتباسات اآلبائية يف متابعة  ثابًتا  الواضح  العجز  فإذا كان 

(1) Ibid., pp. 226, 237, 241, 246.
(2) See Ibid., p. 277.
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أقدم نص يمكن تكوينه اليوم من خالل الشواهد القديمة القائمة عىل 
بعده؛  الثان وما  القرن  الذاكرة، من خمطوطات  النقل، مبارشة ومن 

فالعجز إذن أوضح يف شأن الوصول إىل نصوص املؤلفني.

3- استحالة استعادة النص األصيل للعهد اجلديد ليس مرتبًطا 
زمن  منذ  األصيل  النص  ضياع  سببه  وإّنم  اآلباء،  ملكات  بقصور 
وانتشاره  األوىل،  العقود  منذ  النص  عىل  التحريف  وطروء  مبكر، 

حمرًفا يف مناطق جغرافية واسعة.

ومما يزيد احلقيقة السابقة توكيًدا أّن )يوسابيوس( - مثاًل - الذي 
اضطهاد  عارص  والذي  الثالث،  القرن  من  الثان  النصف  يف  ولد 
)ديوكلتيانوس( للنصارى وَحْرق كتبهم، وصاحب التاريخ العلمي 
)قسطنطني(  إليه  وَعِهَد  لقيرصية،  أسقًفا  أصبح  والذي  الطويل، 
الكنائس،)1(  إىل  إلرساهلا  املقدس  للكتاب  نسخة  مخسني  بإعداد 
الذي  النص  أّن  اجلديد  العهد  أسفار  من  اقتباساته  دراسة  أثبتت  قد 
أنواع  تقسيمت  يف  إدخاله  حتى  يعرس  معّقد  نص  هو  يديه  بني  كان 

النصوص كم صاغها النّقاد)٢(.

(1) See Eusebius, Life of Constantine, 4. 36.
(2) See for instance M. Jack Suggs, ‘Eusebius' Text of John in the "Writings against 

Marcellus’, in Journal of Biblical Literature, Vol. 75, No. 2 (Jun., 1956), p. 142, 
M. Jack Suggs, ‘The Eusebian Text of Mathew,’ in Novum Testamentum, Vol. 
1, Fasc. 4 (Oct., 1956), 244-245.
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تمهيد

علًم  ليس  األدنى  النقد  أّن  السابق  احلديث  من  لنا  استبان  قد 
لتجميع األرقام وإطالق الدعاوى دون حتقيق، وإنم هو منهج نقدي 

يتعامل مع مادة تارخيية ال تزيده ضخامتها إاّل إشكاالت.

أنه  األدنى  النقد  أمر  بيانا يف  بد من  التي ال  املعامل األخرى  من 
»علم« )Science(، و»فن« )Art(. فأّما اجلانب العلمي فيه فـمتمثل 
الفني  اجلانب  وأما  بينها،  واملقارنة  وترتيبها  املخطوطات  مجع  يف 
اخلارج عن حدود رصامة »العلم« فهو يف استنباط النتائج من حصيلة 

العمل العلمي يف الفحص املادي للمخطوطات)1(. 

مارسنا فيم سلف من البحِث العمَلني: العلمي والفني يف دراسة 
اآلبائية،  واالقتباسات  القديمة  والرتمجات  اليونانية  املخطوطات 
الصورة  غري  عىل  املادية  الشواهد  عرض  يف  جديدة  نتائج  واكتشفنا 
االستنباط  عند  وصلنا  كم  والدفاعيون،  التقليديون  يعرضها  التي 
النقدي من هذه القاعدة الوثائقية إىل خالف ما َزَعَمُه أنصار دعوى 

القدرة عىل الوصول إىل النص األصيل.

أهم  ندرس  أن  الدراسة  هذه  من  األخرية  املحطة  هذه  يف  علينا 
ثالث قضايا تتعلق باجلانب الفني ومآالته:

املعتمة«،  »الفرتة  املادية عن تغطية  الشواهد  أواًل: مسألة قصور 
آخر  وشواهد  األصيل  النص  بني  التارخيي  االنقطاع  ثبوت  وبالتايل 

القرن الثان. 
(1) Léon Vaganay, An Introduction to New Testament Textual Criticism, 

Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1991, p. xiv (preface by 
J. K. Elliott).
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وهنا نطرح اإلشكاليتني اآلتيتني:

1- ما الذي يمكن أن نستنبطه من وجود هذه »الفرتة املعتمة«؟

جانب  يف  بالنظر  ومتعّلق  السابق،  السؤال  عن  متفّرع  وهو   -٢
الفرتة، ووجود  النص األصيل يف هذه  إجيابية عىل حفظ  أدلة  فقدان 

قرائن يف »الفرتة املعتمة« تؤّكد أّن النص قد حّرف.

اليونانية:  النصوص  لصناعة  املعتمدة  املناهج  حقيقة  ثانيًا: 
يف  عملها  ومآل  النقدية  املناهج  أفضل  وواقع  وتشاكسها،  دعواها، 

الشواهد.

ثالثًا: تاريخ البحث عن النص األصيل منذ الزمن األول املعروف 
ا  نظريًّ األصيل«  النص  عن  »البحث  يف  البحث  إليه  انتهى  وما  لنا، 

ا. وعمليًّ



الفصل األول: »الفترة المعتمة«، ومحنة الصمت

المبحث األول: تحديات الدالالت السلبية »للفترة المعتمة«

المبحث الثاني: تحديات الدالالت اإليجابية »للفترة المعتمة«

الفصل الثاني: المناهج وأزمة اليقين

المبحث األول: المناهج، قصورها وتضاربها

المبحث الثاني: االنتقائية: حل إلشكال أم إعالن أزمة؟

الفصل الثالث: مراجعة هدف النقد األدنى

المبحث األول: مرحلة الريادة والتفاؤل

المبحث الثاني: مرحلة النضج وآثارها
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الفصل األول: »الفترة المعتمة«، ومحنة الصمت

العهد  أسفار  مؤلفي  بني نص  تفصل  التي  املعتمة«  »الفرتة  متّثل 
اجلديد وأقدم الشواهد املادية املحفوظة أكرب حتدٍّ لدعوى الدفاعيني 
والتقليديني يف القدرة عىل الوصول إىل النص األصيل. وتطرح هذه 
َينْي اثنني للمنترصين ألصالة النصوص  احلقيقة التارخيية اليقينّية حتدِّ
احلالية للعهد اجلديد، أّوهلم »سلبية«، وهي متعّلقة بامتناع هذه العتمة 
عن بذل النص األصيل لطالبيه، وثانيهم »إجيابية«، أي داللة ما تشّف 
قبل  ما  فقد عذريته يف فرتة  قد  النص  أّن  العتمة من  بعضه هذه  عن 

الشواهد املادية. 

المبحث األول: تحديات الدالالت السلبية »للفترة المعتمة«:

عن  باحث  لكّل  مشكلة  التاريخ  وإعتام  اإلسناد  انقطاع  يمّثل 
التاريخ، وهي املشكلة الكربى  املتواري خلف ظلمة  األصل األّول 
والدفاعيون  التقليديون  حياول  ولذلك  األدنى،  النقد  يواجهها  التي 
حتٍد  وهو  البكر.  النص  رؤية  متنعنا  التي  احلجب  هتك  النصارى 

صعب ال مهرب منه لتاريخ صعب عنيد.

املطلب األول: أهمية تاريخ النص:

النقدي  العمل  يف  أساسية  قاعدة  )كولول(  البارز  الناقد  أّكد 
»ليس  أّنه  وهي  املؤّلف،  خّطها  التي  األصلية  القراءة  الستكشاف 
النّص«)1(،  تاريخ  معرفة  دون  األصلّية  القراءة  إىل  الوصول  باإلمكان 
(1) Ernest C. Colwell, The Greek New Testament with a Limited Critical Apparatus: 

Its Nature and Uses,’ in Allen Paul Wikgren and David Edward Aune, eds. 
Studies in New Testament and Early Christian, Netherlands, Brill Archive, 
1972, p. 37.
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وقد عرّب )بارت إيرمان( عن املعنى نفسه بقوله: »يتفق علمء العهد 
اجلديد أّن نص العهد اجلديد ال يمكن أن تتم إعادة تكوينه بعيًدا عن 

رسٍم دقيق لتاريخ تداوله«)1(. 

السالف  حديثنا  يف  سافرة  الكربى  احلقيقة  هذه  لنا  تبّدت  لقد 
تأليف  زمن  عن  يشء  كّل  نجهل  فنحن  اليونانية،  املخطوطات  عن 
ونحن  الثان.  وبداية  األول  القرن  يف  وتارخيها  اجلديد  العهد  أسفار 
نجهل أيًضا أصل جّل الرتمجات وأمهها؛ فهذه الالتينية القديمة التي 
اليوم  نعرف  ال  الثان،  القرن  منذ  الالتني  اآلباء  عند  بقوة  انترشت 
ا،  جدًّ كبرية  اختالفات  خمطوطاهتا  بني  وتوجد  شيًئا)٢(،  أصلها  عن 
القديمة.)3(  الرسيانية  إىل  بالنسبة  األمر  وكذلك  )جريوم(،  باعرتاف 
وال ريب أّن هذا اجلهل يشّكل عقبة كربى حتول بيننا وبني النص يف 

صورته البِكر. 

املدروس  النص  لظهور  السابقة  املعتمة«  »الفرتة  قضية  تكتسب 
يف نور التاريخ، أمهية خاصة عند تناول العهد اجلديد بالدرس، حيث 

ترتاكم املعضالت واملبهمت، ومن أمهها:

كتابه -  كتب  هل  أي:  الكتابة،  يف  ومنهجه  املؤلف  معرفة 
ونرشه مرة واحدة؟ أم هل راجعه قبل نرشه، أو بعد ذلك؟ 

(1) Bart Ehrman, Didymus the Blind and the Text of the Gospels, p. 4.
(2) See Robert Casey, ‘The Patristic Evidence for the Text of the New Testament,’  

in Merril M. Parvis and Allen P.Wikgren, eds. New Testament Manuscripts 
Studies, the materials and the making of a critical apparatus, Chicago: The 
University of Chicago Press, 1950, p. 76.

(3) See Sebastian Brock, ‘The Use of the Syriac Fathers for New Testament Textual 
Criticism,’ p. 230.
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وهل ظهرت بني الناس نسخ خمتلفة للمؤلف نفسه لقيامه 
بإصدار نسخة أو نسخ متأخرة؟

إىل -  الشفوي  كالمهم  ينقلون  نّساخ  للمؤلفني  كان  هل 
األوراق، خاصة مع انتشار األمّية يف الزمن األول؟ وكيف 
-إن  النسخ  روجعت  وهل  باملعنى؟  أم  ا  حرفيًّ النقل:  كان 

وجدت - قبل نرشها بني الناس؟

هل صدرت هذه النسخ يف حياة املؤلفني؟ أم بعد مماهتم بأن - 
توىل تالميذهم نرش النسخ املحفوظة عندهم؟ 

إذا كان نرش كتب العهد اجلديد قد تم يف حياة املؤلفني، فهل - 
كان ذلك قبل وفاهتم بفرتة طويلة بم يسمح باطالعهم عىل 
سري عملية النسخ والتوزيع، أم أّن ذلك كان يف آخر حياهتم، 

دون أن يمكنهم مراقبة انتقال النص إىل البالد البعيدة؟

يف -  واملتمثل  اجلديد  العهد  من  األكرب  »اجلزء  أّن  حقيقُة 
أن توضع  البتة  ُيقصد  مل  كتابات ظرفّية  الرسائل، هو جمّرد 
تداوهلا  يتم  أن  ُقِصد  قد  كتابات أخرى  أّن  للنرش، يف حني 
املؤلفني يف نرش  نتساءل عن رغبة  يف حميط ضّيق«)1( جتعلنا 
أسفارهم، وقدرة املجتمع النرصان األول عىل منع تزييفها 

أو حتريفها)٢(.

(1) Eberhard Nestle, Introduction to the Textual Criticism of the Greek New 
Testament, p. 29.

إىل  أرسلت  كم  بولس  لرسائل  األصيل  النص  إىل  نصل  أن  بإمكاننا  ليس  أّنه  )زونتز(  قرر   )٢(
املناطق املختلفة، وإنم جيب أن تقترص غاية النقد النيص عىل البحث عن نصها الذي يعود 

إىل سنة 1٠٠م.
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إذا كانت أسفار العهد اجلديد قد نرشت بعد ممات مؤلفيها، - 
فهل كان املؤلفون ينوون حقيقًة نرشها بني الناس؟ أم أنم 
مل حيسموا أمرهم قبل موهتم، فكان اختيار النرش من نصيب 
تالميذهم؟ وإذا كان خيار النرش من نصيب التالميذ، فهل 
إىل  بحاجة  النص  أّن  مقتنعني  بعضهم،  أو  املؤلفون،  كان 

مراجعة؟ وهل كان التالميذ أمناء يف نقل نسخ معّلميهم؟

نسخوا -  ومن  الكتاب  اختذها  التي  العملية  اخلطوات  ما 
مبارشة عن أصوهلم الكتابية حلميتها من التحريف يف ظّل 
بيئة تتميز بضعف املمرسة فيم يتعلق بنقل الكتب الدينية، 
تعاليم  تفسري  يف  ا  جدًّ الواسع  املذهبي  التنافس  واحتداد 

املسيح؟

هل ُحفظت النسخ األوىل للمؤلفني لَينقل عنها بقية النساخ، - 
ا، أي  ليكون النقل بذلك عنكبوتيًّا؟ أم أّن النقل كان خطيًّ

أّن كّل نسخة تنقل من التي قبلها؟

األوائل -  املؤمنني  بني  ظهر  قد  ا  عقديًّ تنافًرا  أّن  املعلوم  من 
بقداسة عدد من كتب العهد اجلديد أو مرجعّيتها، كاخلالف 
هو  فَمْن  )بولس(،  تعاليم  ورثة  من  وعدد  )مرقيون(  بني 
التنافس حول أصالة  للرتاث األول؟ وهل  احلافظ األمني 
نقل هذا الرتاث حمصور فيمن نعرفهم من األولني؟ أم أن 
أيًضا  هي  مؤهلة  التاريخ  طواها  أخرى  شخصيات  هناك 
ألن تكون قد استلمت الرتاث الكتايب األول سليًم ونقلته 

بأمانة؟
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جوٍّ  ظّل  يف  العويصة  واملشكالت  املحتشدة  التساؤالت  هذه 
تارخييٍّ معتم كافية وحدها إلناء كلِّ أمل للوصول إىل األصل األّول 
الذي خطته أنامل املؤّلفني، أو حتى النسخ األوىل قبل أن متتد إليها 
باحلال  تنطق  أن  البّتة  يمكن  ال  ُنَسَخنا  إّن  األوائل.  املحّرفني  أيدي 

البِكر للنص األّول ملا يف لسانا التارخيي من ُبكم.

املطلب الثاين: القراءات القدمية للنص وبذرة الحرية

»ما  املهّم:  مقاله  مقدمة  يف   - ا  عمليًّ  - برتسون(  )ويليام  واجه 
أقىص  يف  بلوغه  اجلديد  للعهد  النيص  للنقد  يمكن  الذي  النص  هو 
فتناول  الواحد،  للنص  القديمة  القراءات  تعدِد  مشكلة  مداه؟«؛ 
النص  نسخة  عن  متسائاًل  األوىل،  نسخته  وإشكالية  مرقس،  إنجيل 
الرابع  القرن  يوجد يف خمطوطات  ما  النسخة هي  األصيل: هل هذه 
وما بعده، أم هي »االتفاقات الصغرى« )minor agreements( بني 
إنجيل متى وإنجيل لوقا؟ وما هي اخلامتة احلقيقية هلذا اإلنجيل؟ وما 
السكندري(  )كليمنت  عرفه  الذي  الرسي«  مرقس  »إنجيل  عالقة 

بإنجيل مرقس األصيل؟ 

اختتم )بيرتسون( بحثه عن اإلجابة بقوله: »من الواضح، دون 
النظر أصاًل يف االختالفات الفردية، أّن حتديد أيٍّ من ُنسخ »]أناجيل[ 

مرقس« هي »األصلية« يعّد مهمة صعبة، وربم مستحيلة«)1(.

»الفرتة  ظلمة  يكشف  مل  الشواهد  من  واملتنوع  الكبري  العدد  إّن 

(1) William Petersen, ‘What Text Can New Testament Textual Criticism Ultimately 
Reach,’ in Barbara Aland and Joel Delobel, eds. New Testament Textual 
Criticism, Exegesis, and Early Church History, A Discussion of Methods, 
Netherlands: Peeters Publishers, 1994, p. 137.
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املعتمة«، بل زاد يف إهبامها؛ إذ كشف قصور أدواتنا عن الوصول إىل زمن 
كانت  مشكلة  وهي  املعتمة؛  املرحلة  هذه  بعد  فيم  التحريف  من  بريء 
ترك  17٢٠م  سنة  بنتيل()1(  )ريتشارد  اقرتح  حتى  قرون،  منذ  معروفة 
حماولة البحث عن نص »أقرب ما يمكن إىل األصل« واالكتفاء »بطبعة 

للعهد اجلديد اليونان موافقة ألفضل النمذج لزمن جممع نيقية«)٢(.

كم أّكد )برتسون( أّن النسخ النقدية احلديثة القائمة عىل عدد كبري 
من الشواهد، ال زالت بعيدة عن »النص األصيل«، قائاًل: »برصاحة 
تامة، نحن ال نكاد نعلم شيًئا عن شكل »النص األصيل« لألناجيل. 
يف احلقيقة، إّنه من املشكوك فيه إذا كان بإمكان املرء احلديث يف هذا 
يمكن  ال  نص  احلقيقة  يف  هو  اليوم  النقدّية  نسخنا  نصُّ  الشأن ]...[ 
تقّدم  ال  النقدّية  نسخنا  إّن  زمن.  أقدم  يف  180م  سنة  قبل  يؤّرخ  أن 
الذي كان سائًدا سنة 15٠م أو 1٢٠م أو 1٠٠م، وأدنى  النص  لنا 
من ذلك بكثري سنة 8٠م«)3(. ولو أردنا تعديل ترصيح )بيرتسون(، 
فسنقول: إّن النقاد ال زالوا يتصارعون لتحديد شكل النص يف آخر 

القرن الثان يف مواضع عديدة دون حسم.

هذا الظالم القاتم للعقود األوىل لتاريخ النص ألزم الناقد الكتايّب 
أّنه  الثان  اإلنجيل  بخصوص  يعرتف  أن  كوسرت()4(  )هاملت  البارز 
والهويت.  كالسكيات  عامل  )1٦٦٢-174٢م(:   )Richard Bentley( بنتيل  ريتشارد   )1(
دّرس يف كمربدج. من مؤلفاته: )Remarks on a late Discourse of Freethinking( و 

.)Proposals for a New Edition of the Greek Testament(
(2) Ibid.
(3) See William. L. Petersen, “The Genesis of the Gospels,” p. 62.

النرصانية  يف  املتخصصني  أعالم  من  أملان.  )19٢٦م-(:   )Helmut Koester( كوسرت  هاملت   )4(
املبكرة ونشأة األسفار املقدسة. رأس »مجعية األدب الكتايب«. عضو »األكاديمية األمريكية للفنون 

.)From Jesus to the Gospels( و )Ancient Christian Gospels( :والعلوم«. من مؤلفاته
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وحده هو  املراجع  ه  نصَّ أّن  تام  يقني  يكون عىل  أن  الواحد  »بإمكان 
الذي بلغ املرحلة القانونية«)1(.

من  العديد  النيص ساقت  النقد  السابقة يف حقل  التطورات  كل 
اهلّم  هذا  وحرصت  األصيل،  النص  استعادة  وهم  عن  بعيًدا  النقاد 
اليقني  غري  يقبلون  ال  الذين  املحافظني  النصارى  عقول  يف  أساًسا 

اإلجيايب نتيجة لبحثهم، ولو كان هذا اليقني حمض وهم أو اشتباه.

مل متنع الفجوات التارخيية امُلحبِطة الدفاعينَي النصارى من تقديم 
منهج  وهو  األّول.  النص  حلركة  وتبسيطّية  بسيطة  تارخيّية  قراءات 
الدفاعيني  من  الواحد  إّن  قوله:  يف  برايس(  )روبرت  الناقد  خّلصه 
»يضع سيناريو يقّدم بزعمه انتقااًل دقيًقا ممكًنا ملادة األناجيل، ثم يتبنى 

هذه الدعوى، وكأّن موافقته لألغراض الدفاعّية جتعله صائًبا«)٢(.

تعوزها  غائمة  نظريات  إاّل  ليست  النصارى  دفاعيات  كّل  إّن 
املجلّية  التفاصيل  وتنقصها  سوقها،  عىل  القائمة  املادّية  الرباهني 

لغوامض طبقات التاريخ األّول.

املطلب الثالث: جدليات الدفاعيني يف إشكال »الفرتة املعتمة«:

يكون  أن  املعتمة  الفرتة  حول  الكبري  للجدل  املتابع  يتوقع  قد 
له  يرصفوا  وأن  واسًعا،  اإلشكال  هبذا  النصارى  الدفاعيني  اهتمم 

(1) Helmut Koester, From Jesus to the Gospels: interpreting the New Testament in 
its context, Minneapolis: Fortress Press, 2007, p. 52.

(2) Robert M. Price, Review: J. Ed. Komoszewski, M. James Sawyer, and 
Daniel B. Wallace, Reinventing Jesus: What The Da Vinci Code and other 
Novel Speculations Don’t Tell You, Kregel Publications, 2006. (http://
www.robertmprice.mindvendor.com/reviews/reinventing_jesus.htm) 
(3/26/2011)
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الكثري من دراساهتم وأبحاثهم املطّولة، خاصة أّن معرفة هذه الفرتة 
ال هتم دراسات النقد األدنى وحدها؛ وإنم هي أيًضا عنرص أسايس 
يف التعاطي مع أهم قضايا النقد األعىل، ودراسات الالهوت املبّكر، 
والِفَرق النرصانية األوىل، والبحث عن »يسوع التارخيي«، لكّن هذا 
التوّقع ال صدى له يف الواقع، وذلك باٍد إّما يف جتاهل جّل الدفاعيني 
والتقليديني هلذا املوضوع يف دراساهتم عن توثيق النص األصيل، أو 

يف تناوهلم إّياه بصورة باهتة وعجلة يف كتاباهتم.

تقودنا حماولة استكشاف سبب هذا التناول القارص لقضية الفرتة 
املعتمة يف كتابات الدفاعيني إىل أّن هلا عدًدا من األسباب، ومن أمهها:

مادية -  حجًجا  حتتاج  وهي  احلل،  عىل  بحق  عصّية  املسألة 
صلبة، وهو ما ال سبيل إليه؛ إذ اندثرت الوثائق األوىل كم 

اندثرت أخبار ما احتّفت هبا من أحوال. 

إىل -  األخرية  الثالثة  العقود  قبل  الباحثني  من  الكثري  ركون 
إيالئهم  عدم  وبالتايل  النيص،  للنقد  الكالسيكي  اهلدف 

قضية ضياع النص بتممه األمهية املطلوبة.

حول -  النيص  بالنقد  املتعلقة  املناقشات  من  الكثري  متحور 
الالهوتية  باألغراض  املتأّثرة  القصدية  التحريفات 
 The( إيرمان(  )بارت  كتاب  صدور  بعد  خاصة  للنّساخ، 
 Orthodox Corruption of Scripture : The effect of

 early Christological controversies on the text of the

اعرتاضات  فرضت  وقد  )1993م(.   )New Testament

األخري  العقد  منذ  الدفاعيني  كتابات  عىل  ظّلها  )إيرمان( 
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من القرن العرشين،)1( نظًرا ملوقعه كعامل متخصص يف النقد 
نادرة بني من يكتبون ضد  األدنى، وهو بذلك يمثل حالة 

النرصانية.

اجلدل العلمي يف الغرب بني املحافظني والليرباليني، وبني - 
مقاطع  أصالة  مناقشة  عىل  قائم  والدفاعيني،  املسلِّمني 
إلقرار  سواٌء  النص،  كامل  دون  اجلديد  العهد  يف  حمدودة 
اجلدال  مواضع  ألّن  أو  النص،  عامة  بأصالة  املخالف 

حمصورة يف بعض املقاطع أو الكلمت.

عن  فاع  للدِّ َعَرًضا  أو  أصالة  ُكتِبت  التي  املؤّلفات  وباستقراء 
غري  شعبية  لغة  ذات  كانت  أّنا  نالحظ  اجلديد،  العهد  نّص  أصالة 
يشهد  ومل  اجلاّد،  العلمي  البحث  رشوط  افتقدت  وأنا  أكاديمية، 
هذا املوضوع يقظة حقيقية إال مع كتابات )دانيال والس( وتالميذه، 
خاصة أّن النصارى يف أمريكا قد صّدروا )والس( للتصدي )لبارت 

إيرمان( ومدرسته. 

وبمراجعة كتابات )والس( ومن تتلمذوا عىل يديه، أو نقلوا عنه 
رصاحة أو بخفاء، نجد أنم تطّرقوا إىل قضية الفرتة املعتمة، وإْن عىل 
استحياء يف كثري من األحيان، ولعّل مناظرة )والس( مع )إيرمان( يف 
موضوع فقدان النص األصيل، والتي كانت بعنوان »هل ضاع النص 

(1) See for instance Timothy P. Jones, Misquoting Truth: a guide to the fallacies 
of Bart Ehrman’s Misquoting Jesus, Downers Grove, Ill. : IVP Books, 2007; 
Dillon Burroughs, Misquotes in Misquoting Jesus: why you can still believe, 
Ann Arbor, MI: Nimble Books, 2006; Edward D. Andrews, Misrepresenting 
Jesus: debunking Bart D. Ehrman’s Misquoting Jesus, Cambridge, Ohio: Bible-
Translation.Net Books, 2011.
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األصيل للعهد اجلديد؟« )1 فرباير ٢٠1٢م( متّثل أقىص ما قّدمته هذه 
املدرسة إىل اآلن يف موضوع »الفرتة املعتمة«. 

ويمكن تلخيص دفاعيات والس يف كلٍّ من هذه املناظرة)1( وآخر 
كتبه ومقاالته يف النقاط التالية:

بعد  ما  الثقافة  نتاج  من  الشك  يف  اإلفراط  األول:  الدفاع 
احلداثية)٢(.

الدفاع الثان: ال توجد فرتة معتمة أصاًل.

املخطوطات  يف  واالنضباط  االنتظام  عدم  حال  الثالث:  الدفاع 
دليل عىل أنه مل توجد مؤامرة يف القرون األوىل لتغيري النص؛ إذ لو كان 

هناك تدبري لتغيري النص ملا كانت عندنا نسخ غري متطابقة)3(. 

واملخطوطة   75 الربدية  بني  الكبري  التطابق  الرابع:  الدفاع 
الفاتيكانية دليل عىل وجود تيار َنْسخي مل متّسه يد التحريف.

القياسية  النسخة  باعتبارها   )NA27( نسخة  اخلامس:  الدفاع 
املعتمدة اليوم مل تعتمد التخمني الذي ال سند له من املخطوطات غري 

مرة واحدة، وحتى يف هذه املرة، مل تتفق اللجنة عىل قبول التخمني.

:)Ehrman vs Wallace: Round Three( خلص والس املناظرة وعلق عليها يف مقاله )1(
http://www.reclaimingthemind.org/blog/2012/02/wallace-vs-erhman-round-

three/ retrieved 11/22/2013.
(2) Daniel B. Wallace, Revisiting the Corruption of the New Testament: Manuscript, 

Patristic, and Apocryphal Evidence, Grand Rapids, MI : Kregel Publications, 
2010, p. 23.

األصيل،  النص  موضوع  يف  إيرمان  مع  والس  مناظرة  عن  ملخصة  يليها  وما  النقطة  هذه   )3(
باستثناء األخرية.
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الدفاع السادس: مجيع الربديات املكتشفة مل تقدم لنا قراءة أصلية 
جديدة مل نكن نعرفها، وبالتايل فعلينا أن نكون موقنني أننا لن نكتشف 

ا جديًدا غري ما تعرضه خمطوطاتنا اليوم. بردية جديدة تقدم لنا نصًّ

الدفاع السابع: جيب أال نفرط يف الشك، خاصة مع غياب حجج 
إجيابية.

املطلب الرابع: تهافت الدفاعيني يف رد اإلشكال:

رغم ما حتاول اعرتاضات )والس( أن تبديه من علمّية، إاّل أنا 
عند التحقيق تقوم عىل واحد من أصلني، ومها: 

)1( إنكاٌر حِلقائق ملموسة. 

ق بأمور أو استنباطات غري علمّية.  )٢( التعلُّ

والردُّ عليها تفصياًل ينتظم يف احلديث اآليت:

العهد  نّص  أصالة  يف  الشّك  إّن  القوُل:  صحيًحا  ليس  أواًل: 
ه إىل علوُّ سلطان القيم ما بعد احلداثية؛ إذ إّن فكر ما بعد  اجلديد َمَردُّ
معلًنا  موضوعية)1(،  حقيقة  لوجود  مبدئيٍّ  رفٍض  من  ينطلق  احلداثة 
حني  يف  البرشية)٢(،  التصورات  مجيع  عىل  النسبية  مبدأ  هيمنة  بذلك 
النص األصيل  إىل  الوصول  إمكانية  املشككة يف  الدراسات  أّن مجيع 
النص األصيل ووجوبه،  إىل  الوصول  تنطلق من حقِّ  للعهد اجلديد 
معتربًة أّن توّفر األسباب املوضوعية إلدراك هذا النص ضمن لتحقيق 

(1) Peter Berger and Anton Zijderveld, In Praise of Doubt, New York: HarperCollins 
Publishers, 2009, p. 52.

(2) Benedict XVI, Truth And Tolerance: Christian Belief And World Religions, San 
Francisco: Ignatius Press, 2004, p. 117.
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هذه  قامت  لقد  األصلية.  القراءات  عن  البحث  يف  النهائي  اهلدف 
الدراسات من منطلق الكشف عن سذاجة الطروحات القديمة التي 
كانت تتجاهل - عمًدا أو عفًوا - الكثري من معضالت البحث عن 

النص األصيل. 

إىل  الوصول  إمكانية  يف  التشكيك  أّن  التهمة  دفع  يف  يزيد  ومما 
النص األصيل قد ُعرف قبل اكتساح النسق الفكري والقيمي ما بعد 

احلداثي الغرَب.

ثانياً: إنكار الفرتة املعتمة يظهر يف التعاطي مع املوضوع بواحد 
من صورتني:

ِفْعُل -  إنكار حقيقة ظلمة الزمن األول لتداول النص، وهو 
ُغالة املتعّصبة واهلواة مّمن يأخذون بم يذكره الرتاث الكنيّس 
املبّكرة،  والكنائس  سل  والرُّ اإلنجيليني  حياة  قصص  من 
إذ  التارخيية،  املحاكمت  أدنى  أمام  تثبت  ال  قصص  وهي 
ما  وغاية   ، تارخييٌّ سنٌد  يعضدها  وال  مرسلة  أقواٌل  هي 
يقال فيها: إّنا روايات كان النصارى يتناقلونا لسّد الفراغ 
املتأّخرة، وإلضفاء  التارخيي بني األجيال األوىل واألجيال 

رشعّيٍة تارخيية ودينية الختيارات الكنيسة.

الدفاعيني، -  من  األدنى  النقد  علمء  اختاره  الذي  املنهج 
وهو يتمثل يف عدم إنكار أصل ظلمة املرحلة األوىل لتناقل 
النص، غري أنم يعودون - عملًيا - إىل إنكار هذه الظلمة 
عىل  قرائن  تقديم  عىل  قادرة  املتأخرة  الشواهد  إّن  بالقول: 

شكل النص األول.
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لدعواه، -  الصحيح  التارخيي  الدليل  األول  املنهج  يفتقد 
»الفرتة  اإلجيابية خارج  القرائن  أن  فيزعم  الثان  املنهج  أما 
قادرة عىل إضاءة ظلمتها، يف جتاهل لضعف هذه  املعتمة« 
القرائن، وقيامها عىل التكّلف، وعجزها عن مواجهة قرائِن 

حتريِف النصِّ الثابتة من »الفرتة املعتمة«.

عفويَّة  إّن  القائل:  االعرتاض  يصّح  أن  املمكن  من  كان  ثالثًا: 
حركة النص دليل عىل أّن النص األصيل مل يندثر لو استطاع أن يثبت 

أمرين اثنني: 

املعرفة بالتاريخ املبكر حلركة تناقل النص.- 

املؤلفني -  النص يف طبقة تالميذ  ا حلركة  املكثف جدًّ التناقل 
ومن بعدهم.

النص األصيل  اندثار  لنا عدم  أن يضمنا  بإمكان هذين األمرين 
احلقيقة  يف  لنا  يضمنان  ال  كانا  وإن  فة،  املحرَّ بالقراءات  اختلط  وإن 

خيلة. متييز القراءات األصيلة من الدَّ

إننا - كم سبق بيانه - ال ندري شيًئا عن املؤلفني إاّل بضع رسائل 
ٍة ماديَّة حاسمة -، وال عن تالميذهم، وال عن  )لبولس( - دون أدلَّ
حركة تداول النص يف عقوده األوىل، كم أننا نملك قرائن تدّل عىل أّن 
َنْسخ النص يف القرن األول كان شديد الضعف يف بيئة يرمي فيها كّل 
فريق اآلخر باهلرطقة، وهو ما جيعل دعوى »عفوية النقل« يف »الفرتة 

املعتمة« حمّل نظر، فضاًل عن أن تكون ُحّجة ليشء وراءها.

ا يف القرون األوىل التالية »للفرتة  ثم إن نقل النص مل يكن عفويًّ
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من  وذلك  معني،  مدى  إىل  عليه  السيطرة  متت  قد  إنه  إذ  املعتمة«، 
َعْت عىل  ْت بقرار من )قسطنطني(، وُوزِّ خالل املخطوطات التي ُأِعدَّ
األمصار يف القرن الرابع، وكذلك من خالل تنامي سلطان الكنيسة 
وأنطاكية)1(.  واإلسكندرية  والقسطنطينية  كروما  الكربى  املراكز  يف 
النقد  علمء  عامة  اختيار  خالل  من  التارخيية  احلقيقة  هذه  وتتجىل 
إىل  جزء  بنسبة  ا،  جغرافيًّ تقسيًم  النصوص  أنواع  تقسيم  األدنى 
اإلسكندرية، وآخر إىل القيرصية، وآخر إىل )التينية( إفريقيا، وجزء 

واسع إىل القسطنطينية.

رابعاً: ذهب بعض النقاد قبل اكتشاف الربدية 75 إىل أن النص 
هذا  أّن  غري  الثالث/الرابع،  القرن  من  ٌب  ُمركَّ نص  هو  السكندري 
الرأي قد تراجع بصورة بارزة بعد اكتشاف الربدية )٢(75 التي تتشابه 
كثرًيا مع نّص املخطوطة الفاتيكانية. وقد حاول الدفاعيون النصارى 
ها آفاُت  أن يستنبطوا من هذا التشابه أّن هناك قناة تداول للنص مل متسَّ
التحريف، وأنا تعود إىل النص األصيل عرب الفاتيكانية؛ فالربدية 75.

مل يمسَّ هذا القول الذي ُيكّرره )والس( بصورة خاصة يف مجيع 
حمارضاته من أصل اإلشكال شيًئا، والذي هو شكل النص عند تأليفه 
ال عند نسخ الربدية 75، وعليه فهو ُيِقيم إضاءته للفرتة الفاصلة بني 

نسخ هذه الربدية والنص األول عىل احلدس وحده.

كم أّن هذا الدفاع يتجاهل قواًل يتبّناه عدد من كبار النقاد، وهو 

(1) Robert F Hull, The Story of the New Testament Text: movers, materials, motives, 
methods, and models, Atlanta: Society of Biblical Literature, 2010, p. 26.

(2) Gordon D. Fee, “P75, P66, and Origen: THe Myth of Early Textual Recension 
in Alexandria,” in E. J. Epp and G. D. Fee, Studies in the Theory and Method of 
NT Textual Criticism, pp. 247-273.
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أّن أهّم التحريفات قد ظهرت يف القرن الثان وبداية القرن الثالث، 
ٍة من القرن الثالث مع خمطوطٍة من القرن الرابع  وبالتايل فتشابه برديَّ
ال ينفي حال الّسيولة املستقرة لتداول النّص يف القرن الثان وما قبله.

أيًضا  لنّص )نستل - آالند( هي  املراجعة ٢8  خامساً: جتاهلت 
وها  - كم املراجعة ٢7 - التخمني احلديّس)1(، ومع ذلك فقد أقّر ُمِعدُّ
أنم قد بنوا رأهيم عىل ترك التخمني احلديّس ال عىل الثقة يف احتفاظ 
َتْسَع  مل  النسخة  أن هذه  أساس  وإنم عىل  بالنص األصيل  خمطوطاتنا 
أصاًل إىل الوصول إىل النّص األصيّل، وإنم الوصول إىل النص القديم 
ينفي عن أصحاب  ما  املتاحة، وهو  املادّية  األدّلة  املمكن من خالل 
هذه النسخة النقدية الثقة املزعومة يف الشواهد املادية املتاحة إلقامة 

النص األصيّل.

سادسا: ال يمكن أن يكون صمت الربديات عن تقديم قراءات 
أسباب  لثالثة  القراءات،  هذه  وجود  عدم  يف  لليقني  حجًة  جديدة 

رئيسة:

1-عدم الِعلِم ال يلزم منه العلُم بالَعَدم، ونحن يف أساس دعوانا 
ال ننطلق من ثبوِت الّتحريف لرّد إمكانية الوصول إىل النص األصيل، 
من  انطالًقا  النص  بحفظ  يقنٍي  إلقامة  سبيل  ال  أّنه  من  ننطلق  وإنم 

اجلهل بتاريخ النص؛ إذ ال جُيتنى من اجلهل علٌم.

٢-القرائن قائمة عىل حدوث التحريف يف العقود األوىل التالية 
لتأليف النصوص األصلية،)٢( وهي فرتة مل متّسها هذه الربديات. وقد 
(1) David Trobisch, A User’s Guide to the Nestle-Aland 28 Greek New Testament, 

Atlanta : Society of Biblical Literature, 2013, p. 43.

)٢( سيأيت احلديث عن هذا األمر يف املبحث التايل.
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أّكد نقاٌد مثل )إريش فارش()1( أّن تأويل أسفار العهد اجلديد بني 5٠ 
- 1٢5م قد انعكس عىل أعمل النّساخ يف نقلهم النصوص التي بني 

أيدهيم)٢(.

3-الربديات مل تقدم لنا نص العهد اجلديد بتممه يف القرنني األول 
والثان، وإنم هي مقاطع قليلة ال تفي بحق املقارنة واالستنباط.

سابعا: نحن ال نعتقد فقط أّن »الفرتة املعتمة« حجة لعدم اليقني 
قوية  قرائن  هناك  أن  أيًضا  نؤمن  وإّنم  األصيل،  النص  نقل  أمانة  يف 
األصيل.  النص  قد عرفت حتريف  املعتمة«  »الفرتة  أن  ومتنوعة عىل 

وهذا ما سـُيفصح عنه حديثنا التايل.

المبحث الثاني: تحديات الدالالت اإليجابية »للفترة المعتمة«:

األصيل  النص  استعادة  إمكان  عىل  اعرتاضنا  أّن  شّك  ال 
النص  بني  الواضح  التارخيي  االنقطاع  عىل  قائم  اجلديد  للعهد 
فرع  النص  بأصالة  العلم  إذ  املتأخرة؛  املتاحة  وشواهده  األول 
عن العلم بتارخيه، لكّننا ال نقف بَرْكِب البحث عند تلك النقطة، 
وإّنم نزعم أّن »الفرتة املعتمة« يف تاريخ النص، وما احتّف هبا من 
التي  أن تظهر شواهده  النّص قد ُحّرف قبل  أّن  دالة عىل  قرائن 

نملكها اليوم.

يف  متخصص  وناقد  الهويت  أملان.  )1897-1978م(:   )Erich Fascher( فارش  إريش   )1(
 Vom Verstehen des Neuen( :النقد النيص. أستاذ العهد اجلديد بجامعة هال. من مؤلفاته

.)Textgeschichte als hermeneutisches Problem( و )Testamentes
(2) Erich Fascher, Textgeschichte als hermeneutisches Problem, Halle: Niemeyer, 

1953.
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املطلب األول: دالالت النص عىل التحريف:

معرفة يشء من واقع النص األّول يف العتمة األوىل حتتاج إىل نظر 
بينها،  فيم  العهد اجلديد، وعالقة هذه األسفار  حاد يف نسيج أسفار 
وهي  املقدسة.  بالنصوص  وغريهم  األرثودكس  النصارى  وعالقة 

أمور تشهد أّن »الفرتة املعتمة« قد تلّطخت بحرب املحّرفني.

املقصد األول: شهادة أسفار العهد اجلديد:
إمكانية  بيان  عىل  حرصه  رغم   - كومفورت(  )فيليب  قّرر 
ه إىل  ُم َنصُّ الوصول إىل النص األصيل - أّن العهد اجلديد جيب أن ُيقسَّ
جمموعتني: األوىل متّثل جمموعة النصوص التي حافظت عىل شكلها 
البدائي األّول، أّما الثانية فقد مّرت بمرحلتني: )أ( الكتابة، فالتحرير 
مثااًل  وقّدم  فالنرش.  التحرير،  إعادة  )ب(  ثم  فالنرش،   ،)edition(
الرسل  أعمل  وسفر  يوحنا  إلنجيل  األخري  الفصَل  الثان  للصنف 
الذي نرش عىل شكلني خمتلفني؛ واحٌد للوقا، ونسخة أطول لشخص 

ثان، وكل رسائل بولس باستثناء الرسائل الرعوية)1(.

مل يستعمل )كومفورت( خمطوطات العهد اجلديد كوسيلة لبلوغ 
استنباطاته، وإّنم استفاد من الدراسات الفيلولوجّية التي أّكدت أّنه 
من املحال أن نتحّدث عن »مؤّلف واحد« لكثري من نصوص العهد 
الفصل  أّن  عىل  إمجاع  هناك  يكون  يكاد  أّنه  املعلوم  ومن  اجلديد. 
هو  وإنم  اإلنجيل،  هذا  صاحب  يكتبه  مل  يوحنا  إنجيل  من  األخري 
أمهها  من  كثرية؛  ألسباب  وذلك  آخر،)٢(  كاتب  من  الحقة  إضافة 

(1) See Philip W. Comfort, The Quest for the Original Text of the New Testament, pp. 19-20.
(2) Luke T. Johnson, Contested Issues in Christian Origins and the New Testament: 

Collected Essays, Leiden; Boston: Brill, 2013, p. 483.
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أّن هذا الفصل يقّدم خامتة ثانية هلذا اإلنجيل بعد اخلامتة الواردة يف 
الفصل العرشين.

ثمنية  تأليف  من  اجلديد  العهد  كامل نص  أّن  تزعم  الكنيسة  إّن 
مؤّلفني كانوا َمُسوقني من الروح القدس، لكن ينّبئنا )كومفورت( أّن 
احلقيقة هي غري ذلك، وهي أّن أجزاء من العهد اجلديد خّطتها أيدي 

كتاب تناولوا النّص األّول بالزيادة والتبديل.

إّن ما قّرره )كومفورت( هو عني ما ندافع عنه نحن، وهو أّن العهد 
خمطوطاهتا  من  نملك  ال  التي  املعتمة«  »الفرتة  يف  حتريفه  تّم  قد  اجلديد 
شيًئا. إّننا وإن كّنا ال نملك دالالت مادية مبارشة عىل ما نقوله، فإّننا مع 

ذلك نملك أدّلة من النسيج اللغوي واألديب للنص عىل ذلك.

بم  النص  أبعاض  تنافر  عىل  صارًخا  مثااًل  متى  إنجيل  يمّثل 
متأخرة  أياد  أو  يًدا  وأّن  واحدة،  وحدة  أصله  يكن يف  مل  أنه  يكشف 
أن  يمكن  ال  بصورة  ونقيضه  الرأي  مجعت  بأن  بالنص؛  عبثت  قد 
تصدر عن مؤلف واحد مهم بلغ إمهاله يف عرض القصة التي ينقلها؛ 
إذ إّن هذا اإلنجيل ُيظهر املسيح شديد احلرص عىل احرتام الرشيعة 
املوسوية، بَفْهٍم حريفٍّ شديد املراعاة لظواهر األحكام )متى 17/5-
متداخلة  سياقات  يف  يظهره  ثم   ،)...٢7-٢4/17 3/٢3؛  ٢٠؛ 
املوسوية )مثال:  نبذ الرشيعة  ا، حريًصا عىل  الصورة األوىل نصيًّ مع 

11/15؛ ٢3/٢5-٢٦...()1(.

من  املسيح  موقف  عرض  يف  اإلنجيل  هلذا  الداخيل  للتناقض  التفصيلية  املواضيع  انظر   )1(

األحكام التوراتية يف:
Udo Schnelle, The History and Theology of the New Testament Writings, 

Minneapolis: Fortress Press, 1998, p. 220-1.
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ومن النقاد الذين كتبوا يف مراجعات نص العهد اجلديد، )ريموند 
براون()1( - الناقد املرجعي يف الدراسات اليوحناوية - الذي قّرر يف 
عليها  هو  التي  بالصورة  اإلنجيل  هذا  أّن  يوحنا  إنجيل  عىل  تعليقه 

اآلن قد مّر يف مخس مراحل:

وجود تراث شفوي مستقل عن الرتاث الِسَنبتوي)٢(.. 1

وتشكيلها . ٢ عقود  مدى  عىل  الرتاثية  املادة  وانتقاء  نخل  تم 
ا لُِتْقَحَم فيم بعد يف اإلنجيل الرابع. أسلوبيًّ

قام الكاتب اإلنجييل بجمع املادة ودجمها يف بعضها يف مؤّلف . 3
واحد.

عىل . 4 ليجيب  اإلنجيل  هذا  حترير  بإعادة  نفسه  الكاتب  قام 
االعرتاضات الواردة عىل مؤلفه.

حترير أخري لإلنجيل عىل يد كاتب آخر)3(.. 5

ومن األمثلة األخرى يف هذا الباب، الرسالة الثانية إىل كورنثوس، 
إذ إّن مجهور النقاد عىل أنا ليست رسالة واحدة كم هو ظاهرها اليوم، 
وإنم هي جمموع رسالتني قام أحد الكتاب أو النساخ بدجمهم ببعض. 
ويف هذا يشري )إدغار ج. غودسبيد( - كم عامة النّقاد - إىل أّن الكالم 

النقاد  أكرب  قسيس.  أمريكي.  )19٢8-1998م(:   )Raymond Brown( براون  ريموند   )1(
ثالًثا  رأَس  اجلامعات.  من  كبري  عدد  يف  دّرس  زمانه.  يف  الشملية  أمريكا  يف  الكاثوليك 
 An Introduction to New( مؤلفاته:  العامل. من  الكتابية يف  العلمية  املؤسسات  أكرب  من 

.)Death of the Messiah( و )Testament Christology

َنبَتوّي )Synoptic(: املتعّلق باألناجيل الثالثة األوىل. )٢( السِّ
(3) Raymond E. Brown, The Gospel According to John (I-XII), Garden City, N.Y. : 

Doubleday, 1966, pp. xxxiv- xxxvi.
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يسري بصورة سلسة منتظمة من بداية نص الرسالة الثانية إىل كورنثوس 
إىل الفصل التاسع، لكّن هذه السالسة تنقطع فجأة مع بداية الفصل 
التوّجع. ويرى يف  العارش لتتحول إىل أسلوب خمتلف، فيه كثري من 
أن  بالرضا ال يمكن  املمتلئ   أن اجلزء األول  قاطًعا عىل  دلياًل  ذلك 

يكون قد كتب يف رسالة واحدة مع اجلزء الثان املشبع بالتسّخط.

بني  اجلمع  تم  وكيف  الثانية؟  للرسالة  األصيل  الشكل  هو  ما 
َع بينهم أن  اجلزأين؟ وهل أّلفهم شخص واحد؟ وهل حاول من مَجَ
مزّور؟  كّل  بينهم كفعل  توّفق  وزيادات  بحذوفات  األمر  خيفي هذا 
حماولة  جمّرد  هنا  األصيل  النص  عن  العميل  البحث  جتعل  أسئلة  هي 

فاشلة لعجزها عن امتالك أجوبة األسئلة األولية.

املقصد الثاين: استعامل مّتى ولوقا إلنجيل مرقس:
من  كل  استعمل  عىل  وجه  من  أكثر  من  القرائن  لتعاضد  نظًرا 
السواد  يتبّناها  التي  النظرية  وهي  مرقس،  إلنجيل  و)لوقا(  )مّتى( 
األعظم من النّقاد يف تفسري نشأة األناجيل؛)1( اجّته )كوسرت( إىل تفسري 
اتفاق مّتى ولوقا أحياًنا ضد مرقس، يف خمالفة ألصل التزام النقل إىل 
درجة احلْرفية، بأّن مّتى ولوقا قد اعتمدا عند كتابتهم إنجيليهم عىل 
ولذلك  اإلنجيل؛  هلذا  احلالية  النسخة  ختالف  ملرقس  مبّكرة  نسخة 
أصبحنا نالحظ بعد حتريف إنجيل مرقس يف »الفرتة املعتمة« وجود 

بعض التوافقات بني متى ولوقا ختالف ما نقرؤه يف إنجيل مرقس.

يقول )كوسرت(: »جيب أاّل نسرتيب يف أّن أقدم النصوص املتاحة 

(1) Burnett Hillman Streeter, The Four Gospels, a Study of Origins treating of the 
Manuscript Tradition, Sources, Authorship, and Dates, Eugene, Ore. : Wipf 
and Stock Publishers, 2008, 1924.
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إلنجيل مرقس حمفوظة يف جّل احلاالت التي يتفق فيها مرقس ولوقا 
يف استحضار مصدرمها، حّتى يف احلاالت التي تظهر فيها خمطوطات 
ا خمتلًفا. حاالت االتفاق هذه كثرية، وهي تتضمن  مرقس املتاحة نصًّ
حاالت يتفق فيها مّتى ولوقا يف كلمت اجلملة أو املقطع بصورة خمالفة 
ملا يظهر يف نص مرقس، وحاالت تكون فيها كلمت يف مرقس أو مجل 

أو حّتى مقاطع كاملة غائبة يف كل من مّتى ولوقا«)1(.

املقصد الثالث: اقتباسات اآلباء:
معروفة  هي  كم  اجلديد  العهد  من  الثان  القرن  آباء  اقتباسات 
يقول  اجلديد؛  العهد  لنص  املبّكر  التحريف  عىل  حّجة  اليوم  عندنا 
املؤّلفني  ]كتابات[  »فحص  هورتادو()٢(:  و.  )ل.  النرصان  الناقد 
املسيحيني الذين عاشوا يف القرن الثان يشري إىل اقتباسات جلّية من 
أسفار العهد اجلديد، وعندما يكون هناك اقتباس بصورة واضحة أو 
قريبة من ذلك، فإّن االقتباس كثرًيا ما ُيظهر اختالفات الفتة للنظر 
عن النص كم يبدو يف املخطوطات املتاحة«)3(. إّن املخطوطات التي 

(1) Helmut Koester, “The Text of the Synoptic Gospels in the Second century,” in 
William L. Petersen, ed. Gospel Traditions in the Second Century: Origins, 
Recensions, Text, and Transmission, Notre dame, London: University of 
Notre Dame, 1989, p. 21.

)٢( الري هورتادو )Larry Hurtado( )1943م-(: أستاذ لغة العهد اجلديد يف جامعة إدنربه. 
مدير »مركز دراسة أصول النرصانية«. عضو األكاديمية الربيطانية، ورئيس مجعية الكتاب 
 The Earliest Christian Artifacts: Manuscripts and( :املقدس الربيطانية. من مؤلفاته
.)Text-Critical Methodology and the Pre-Caesarean Text( و )Christian Origins
(3) L. W. Hurtado, “The New Testament in the Second Century: Text, Collections 

and Canon,” in J. W. Childers and D. C. Parker, eds. Transmission and 
Reception:  New Testament Text-Critical and Exegetical Studies, Piscataway, 
NJ:  Georgias Press, 2006 , pp. 14-15.
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كانت قاعدة االقتباسات اآلبائية يف القرن الثان ختتلف يف تفاصيلها 
عن خمطوطات القرون التالية؛ وهو ما يدّلنا عىل حقيقة أّنه كّلم كان 

تداول املخطوطات ضعيًفا؛ كان احتمل حتريف نّصها أكرب.

األناجيل  نشأة  عن  له  بحث  يف  برتسون(  )ويليام  انتهى  وقد 
نتائج أخرى  إىل  الثان  القرن  العهد اجلديد يف  باستعمل نص  متعّلق 

خطرية ، وهي:

األناجيل  من  االقتباسات  بني   )harmonization( التوفيق   -1
يبدو بارًزا وسائًدا.

وخمتلطة  أيًضا،  ظاهرة  كانت  القانونية  غري  النصوص   -٢
بالنصوص القانونية. ويبدو أّنه مل يكن هناك فاصل واضح بني ما هو 

»قانون« وما هو »خارج القانون.«

3- املقاطع التي هلا ما يوازهيا يف األناجيل القانونية تكون عادة 
.)variants( خمرَتقًة باالختالفات

ا له مواٍز فيم يسّمى اليوم »األناجيل  4- حّتى عندما نكتشف نصًّ
القانونّية«، فإّن هذا املقطع يكون يف الغالب قد تّم حتريفه.

خّفت  الثان  القرن  يف  أقدم  فرتة  إىل  نزواًل  حتركنا  كّلم   -5
الّنصوص املوازية لنص األناجيل الرسمّية، وكانت االقتباسات غري 

واضحة أكثر فأكثر.

٦- كّلم حترّكنا إىل مرحلة أقدم خّف الرتكيز عىل كلمت يسوع 
وحياته)1(.

(1) See William. L. Petersen, “The Genesis of the Gospels,” pp. 54-55.



٢47

ثّم خلص )برتسون( إىل القول: »إذا كانت هذه اخلصائص الست 
ثابتة يف القرن الثان - وهي كذلك بال نزاع -؛ فإّن هناك إذن داع أكرب 
لإليمن أّن هناك خصائص أكثر يف القرن األول، عندما كانت معايري 
)األرثودكسية)1( واهلرطقة، القانون وغري القانون، إلخ( أقّل تطّوًرا، 

ُّ أقّل رسوًخا«)٢(. وكان الرتاث النَّيصِّ

وهي خالصة بارعة من عامل حمّقق تكشف أّن دواعي التحريف 
يف بداية انتشار نسخ العهد اجلديد كانت حارضة، وأّثرت يف شكل 
أعظم؛  بصورة  املعتمة«  »الفرتة  يف  الدواعي  هذه  وحضور  النص،   ّ

برهان عىل أّن النص يف عقوده األوىل كان عرضة للتغيري القصدّي.

املقصد الرابع: ُنَسخ اهلراطقة:
عامة  عنها  يغفل  مهّمة  تارخيية  حقيقة  إىل  نستل(  )إبرهرد  أشار 
بتحريف  بدورهم  اهُتموا  قد  تقريًبا  اهلراطقة  »كّل  أّن  وهي  النقاد، 
األسفار املقدسة«)3(. وقال )بروس متزجر( يف نفس السياق، مفّصاًل 
األمر: »اهّتم إيرينيؤس وكليمنت السكندري وترتليان ويوسابيوس 
والعديد من آباء الكنيسة اآلخرين اهلراطقة بتحريف األسفار املقدسة 

لنرصة اعتقاداهتم اخلاصة«)4(.

)1( أروثودكس: يستعمل الباحث هذه الكلمة باملعنى األّويل يف املكتبة الغربية، والذي ُيقصد 
به الطائفة املقابلة للهراطقة )وهو معنى االصطالح كم ظهر ألول مرة يف الكتابات اآلبائية 
جمموعة  به  يقصد  والذي  العربية  املكتبة  يف  األّويل  املعنى  خالف  عىل  اخلامس(،  القرن  يف 

الكنائس الرشقية أو بعضها.
(2) Ibid., p. 45.
(3) Eberhard Nestle, Introduction to the Textual Criticism of the Greek New 

Testament, p. 197.
(4) Bruce Metzger and Bart Ehrman, The Text of the New Testament, Its 

Transmission, Corruption and Restoration, p. 265.
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)ملرقيون(  )إبيفانيوس(  اهتام  االهتامات،  هذه  أعيان  ومن 
بتحريف بعض املواضع يف األناجيل)1(، واهتام )إيرينيؤس( )مرقيون( 
أنه »فّكك رسائل بولس حاذًفا كل ما قيل من الرسول فيم يتعّلق باهلل 
خالق العامل من أنه أبو ربنا يسوع املسيح، وكذلك املقاطع الواردة يف 
التي اقتبسها الرسول ليعّلمنا أنا خترب سلًفا بمجيء  النبوئية  الكتب 
سنة  بني  األرثودكس  اآلباء  من  وهو   - )كايوس(  وكتب  الرّب«.)٢( 
و)هرموثيلوس(  و)ثيودوتس(  )أسكلبيادس(  أّن   - و200م   170
وأّن  املقدسة،  لألسفار  نسًخا  حّرفوا  قد  اهلراطقة  و)أبولونيدس( 

تالميذهم قد نرشوا الكثري من هذه النسخ)3(. 

 وإذا علمنا أّن كلمة »هراطقة« ليست إال هتمة مذهبية ُترمى يف 
جممع  يف  الرابع  القرن  يف  الحًقا  املنترص  العقدي  اخلط  خمالفي  وجه 
نيقية؛ أدركنا أّن حتريف األناجيل هو حقيقة واقعة وشائعة يف القرن 

الثان سواء كانت ممن ُسّموا هبراطقة أم من اآلباء.

ليست  املوضوعي  تعريفها  يف  »اهلرطقة«  أّن  اليوم  نعلم  نحن 
للرؤى  خمالفة  كّل  هي  وإّنم  احلق«،  اإليمن  طريق  عن  »االنحراف 
بقّية  ويف  نيقّية  جممع  يف  سينترص  الذي  النرصان  للجناح  الدينّية 
يف  نفتقد  وألننا  التالني.  النصارى  مجهور  من  هبا  املعرتف  املجامع 
ا أو منطًقا أو تارخًيا، يف الردود اآلبائّية  أغلب األحيان أدّلة مقنعة، نصًّ
صدق  يف  نشك  أن  لنا  حيق  فإّنه  »اهلراطقة«،  خانة  يف  املصنَّفني  عىل 
اهتامات اآلباء »األرثودكس« هلؤالء »اهلراطقة«، وبأن نتساءل بكّل 
(1) See Epiphanius, Panarion 42. 10. 4-5.
(2) Irenaeus, Against Heresies 1.27.2.
(3) See ‘Fragments of Caius,’ in The Ante-Nicene Fathers, New York: Charles 

Scribner, 1903, 5/602.
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أخرجوا  من  هم  معينة،  حاالت  يف  اهلراطقة،  كان  إن  ومحاسة  جتّرد 
النص عن صورته األوىل أم أّن اآلباء »األرثودكس« هم من انترصوا 

لنصوص »متطّورة« موافقة لرؤاهم الدينّية.

حّول )بارت إيرمان( شكوكنا إىل يقني عندما قّرر أّن »دراسات 
املعاكس.  االجتاه  إىل  تشري  املتاحة  املخطوطات  أّن  كشفت  حديثة 
مّرات  يف  نّصهم  غرّيوا  األرثودكيس  بالرتاث  املرتبطون  فـالنّساخ 
طرف  من  استعمهلا«  »سوء  إمكانية  إللغاء  أحياًنا  بالقليلة،  ليست 
أكثر  جلعلها  أخرى  وأحياًنا  هرطقية،  عقائد  إلثبات  النصارى 
املتبّناة من طرف املسيحيني الذين حيملون قناعاهتم  انقياًدا للعقائد 

نفسها«)1(. 

للنقاد  اجلادة  الدراسات  من  عدًدا  أّن  نؤكد  أن  هنا  املهم  ومن 
املقّدسة  األسفار  خمطوطات  حيّرف  مل  )مرقيون(  إّن  للقول:  تنترص 
التي استلمها من األجيال السابقة، وإّنم حفظ بصورة كبرية القراءات 
التي كانت متاحة يف زمانه)٢(. وقد درس )يوهان هاج()3( عدًدا من 

(1) Bart Ehrman, Misquoting Jesus, p. 53.
(2) See G. Quispel, “Marcion and the Text of the New Testament,” in Vigiliae 

Christianae 52, 1998, 349-60; cf. U. Schmid, Marcion und sein Apostolos: 
Rekonstruktion und historische Einordnung der marcionitischen 
Paulusbriefausgabe, New York: de Gruyter, 1995; and J. J. Clabeaux, A Lost 
Edition of the Letters of Paul: A Reassessment of the Text of the Pauline Corpus 
Attested by Marcion, CBQMS 21; Washington, DC: Catholic University of 
America Press, 1989, as mentioned by Amy Donaldson, Explicit References 
to New Testament Variant Readings Among Greek and Latin Church Fathers, 
1/289.

كاثوليكي،  الهويت  أملان.  )17٦5-184٦م(:   )Johann Leonhard Hug( هاج  يوهان   )3(
 De conjugii christiani vinculo indissolubili( :وناقد كتايب، ومسترشق. من مؤلفاته

.)Die mosaische Geschichte des Menschen( و )commentatio exegetica
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األمثلة  هذه  أن  ووّضح  )مرقيون(،  إىل  اآلباء  نسبها  التي  القراءات 
الدفاع  بيزا »ال يمكن  فيه )مرقيون( مع خمطوطة  والكثري مما اشرتك 
قد  النقدية  الدراسات  أّن  كم  فيه«)1(.  املتعمد  التحريف  شبهة  عن 
للعهد  الالتينية  الرتمجة  تأثري نص )مرقيون( عىل  إىل  الباحثني  نّبهت 

اجلديد كم تظهر يف النوع النيص الغريب)٢(.

 - )كلسوس()3(  أّن  )أرجيانوس(  لنا  نقل  املقابل،  االجتاه  ويف 
أي  الثان  القرن  يف  للنصارى  خصًم  كان  الذي  اليونان  الفيلسوف 
حّرفوا  املؤمنني »قد  النصارى  أّن بعض  املعتمة« - قد أعلن  »الفرتة 
ذلك،  من  أكثر  أو  أربًعا  أو  مّرات  ثالث  لألناجيل  األصيل  النص 
وغرّيوا طبيعته ليتمكنوا من جتاوز اإلشكاالت أمام ما يواجهونه من 

نقد« )4(.

وهلذه التهمة كثري من املصداقية ألّن آخر الدراسات املعّمقة قد 
أثبتت الصدق التارخيي جلوهرها)5(.

املقصد اخلامس: األناجيل غري القانونية
اليوم  إىل  املكتشفة  القانونية  الكبري لألناجيل غري  العدد  يكشف 

(1) Johann Leonhard Hug, Hug’s Introduction to the New Testament, tr. David 
Fosdick, Andover: Gould and Newman, 1836, p. 89.

(2) Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament, p. 329.

)3( كلسوس )Κέλσος( )آخر القرن الثان(: فيلسوف أفالطون درس األسفار العربية و)عىل 
األقل( إنجيل متى وإنجيل لوقا. أول شخصية معلومة انتقدت النرصانية بصورة منظمة. 

.)Λόγος Ἀληθής( :يف القرن الثالث. من مؤلفاته )رّد عليه )أرجيانوس
(4) Origen, Against Celsus 2.27.
(5) See Wayne C. Kannaday; Apologetic Discourse and the Scribal Tradition: 

Evidence for the Influence of Apologetic Interests on the Text of the Canonical 
Gospels, Atlanta: SBL, 2004.
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ا آخر كان متداواًل يف القرون األوىل إىل جانب  أّن هناك تراًثا يسوعيًّ
الرتاث املسّمى »قانونيًّا« الحًقا،)1( وإذا ُربطت هذه احلقيقة بم نعرفه 
من سجاالت الهوتية حادة كانت مهيمنة عىل اجلو الديني النرصان 
لنا  حيق  )formative period(؛  النرصان  املعتقد  تكوين  مرحلة  يف 
عندها أن نرّجح وجود عالقة جدلّية بني الرتاث »القانون« والرتاث 
»غري القانون« يف املراحل األوىل لتشّكل األناجيل األربعة بعد كتابة 

النصوص األصلّية.

يف  كـ)تاتيان(  اآلباء  اقتبسها  التي  القانونية  غري  النصوص  إّن 
يف  أّنه  تثبت  وغريمها)4(  السكندري()3(  و)كليمنت  الدياتيسارون)٢( 
أقّل األحوال وعىل مدى قرن كامل بعد كتابة أصول األناجيل فإّن 
قاطع،  ديني  سلطان  ذات  ككلمت  تنوقل  املسيح  أقوال  من  الكثري 

حّتى إن مل توجد يف املخطوطات املتأّخرة للعهد اجلديد.

وقد وجد )وليام برتسون( يف هذه املقاطع غري القانونية »حجة 

(1) See Paul Foster, “Is it possible to dispense with Q?,” in Novum Testamentum, 
Oct2003, Vol. 45 Issue 4, p. 316.

)٢( من ذلك:
1- عند تعميد املسيح يف نر األردن )متى 15/3-1٦( ظهر »نور« أرشق عىل املاء.

٢- يف سياق متى 4/8، قال املسيح لألبرص املتعايف أن »اذهب، واعمل بالناموس!«. 
3- يزيد الدياتيسارون عىل ما جاء يف لوقا ٢9/4-3٠ من حماولة رمي املسيح من حافة اجلبل، 

أّن املسيح بعد ذلك طار يف السمء بعيًدا عنهم، ليحط بعد ذلك يف كفرناحوم.
4- يزيد الدياتيسارون عىل رواية لوقا 48/٢3 أّن اليهود قالوا: »ويٌل لنا، ما الذي أصابنا؟ خراب 

.)William. L. Petersen, “The Genesis of the Gospels,” p. 42( »!أورشليم قريب
(3) See M. Mees, Die Zitate aus dem Neuen Testament bei Clemens von 

Alexandrien, Bari: Istituto di Letteratura Cristiana Antica, 1970.
(4) Alfred resch, Agrapha: aussercanonische Evangelienfragmente, Leipzig: J.C. 

Hinrichs, 1889.
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مؤّسس  نّص  هناك  يكن  مل  قارهبا،  ما  أو  17٢م  سنة  عند  أّنه  عىل 
اليوم  نعّده  الذي  الرتاث  وإّنم  هلا،  تقدييس  موقف  وال  لألناجيل 
التنظيم،  إلعادة  وقاباًل  مرًنا  كان  القانونية  األناجيل؛  من  أجزاء 
وخاضًعا ألهواء أّي كاتب أو منّقح أو راغب يف إحداث توافق بينه 

وبني النصوص األخرى«)1(.

أصل  ذات  نصوص  إضافة  عىل  مثااًل  هاج(  )يوهان  أورد  وقد 
يف  طويلة  قراءة  من  ورد  ما  وهو  القانونية،  األسفار  إىل  أبوكريفي 
تريفو«،  مع  »حماورة  )جستني(:  كتاب  يف  يوافقها  ما  هلا   5/٦ لوقا 
وأصلها يف أحد أناجيل الطفولة األبوكريفية)٢(. ومن األمثلة األخرى 
ابنها  »فولدت   :7/٢ لوقا  لنص  )إبيفانيوس(  اقتباس  من  يبدو  ما 
»كهف«  إىل  »مذود«  بتغيري  املذود«،  يف  وأضجعته  وقمطته  البكر 
 τῷ( الكهف«  »معلف  صيغة  )أرجيانوس(  واستعمل   ،)σπηλαίω(
يف  الشائع  األبوكريفي  بالرتاث  تأثًرا  وذلك   ،)σπηλαίω φάτνῃ

القرون األوىل الذي يذكر أّن املسيح قد ولد يف كهف)3(.

املطلب الثاين: دالالت الشواهد عىل التحريف:

حمارضاهتم  يف  الغرب  يف  النرصانية  علمء  من  املحافظون  َيزعم 
الِكرازية ومؤّلفاهتم الدفاعية أّن شواهد العهد اجلديد قد حسمت أمر 
الداللة عىل حفظ نصوص املؤّلفني رغم أّن هذه الشواهد غائبة عن 
الفرتة األوىل لتداول النصوص املقّدسة. وهي دعوى ينقضها النظر 

(1) William. L. Petersen, “The Genesis of the Gospels,” p. 43.
(2) Johann Leonhard Hug, Hug’s Introduction to the New Testament, tr. David 

Fosdick, Andover: Gould and Newman, 1836, p. 93.
(3) James Orr, New Testament Apocryphal Writings, London: J.M. Dent; 

Philadelphia: J.B. Lippincott, 1903, p. 120-121.
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النقدي هلذه الشواهد، ويقول بنقيضها الصوت اخلافت الصاعد من 
القرن الثان وما تاله.

 املقصد األول: أقدم املخطوطات املتاحة:
قّدم )هاملت كوسرت( صورة شمولّية دقيقة حلال النص يف القرن 
الثان، وذلك يف قوله: »كان القرن الثان بصورة كاملة فرتة لالختالف 
احلاد.« )1( وقد وضع بذلك إصبعه عىل سبب رفضنا لإليمن بمصداقية 

نص العهد اجلديد كم هو يف خمطوطات القرن الثالث.

وأضاف يف كشف مآالت النظر انطالًقا من هذه احلقيقة التارخيية: 
املخطوطايت  الرتاث   )archetypes( أصول  أّن  ضمنة  توجد  »ال 
النيص للعهد  النقد  ل  إنجيل. ]...[ ُضلِّ مطابقة للنص األصيل لكّل 
سنة  قرابة  حّددت  التي  النيص  الرتاث  أصول  أّن  بفرضّية  اجلديد 
أمر  هذا  األصلّية.  للمخطوطات  مطابقة  )تقريًبا(  هي   ]...[ ٢٠٠م 
ال سبيل إلثباته. عىل العكس من ذلك كل احلجج املتاحة تثبت أّنه مل 
تكن املراجعات الثانوية للنصوص األصلّية وحدها، وإّنام املراجعات 

اجلوهرّية هلا قد وقعت يف املئة سنة األوىل مجيًعا لتناقل النص«)٢(.

اجلوهرّية  التغيريات  إّن جّل  للقول:  أيًضا  باركر(  )دافيد  انترص 
لنص األناجيل قد مّتت يف املئة والـخمسني سنة األوىل، وأّن تاريخ 
Ini- )النص يف تلك املّدة وما بعدها هو: »سيولة أولّية تالها ثبات.« 

 .)3()tial fluidity followed by stability

(1) Helmut Koester, “The Text of the Synoptic Gospels in the Second century,” pp. 
19-37.

(2) Ibid., p. 37.
(3) David C. Parker, The Living Text of the Gospels, p. 70.
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بحثه عن  )إلدون إب( يف  إليه  انتهى  ما  االعتبار  أخذنا يف  وإذا 
»داللة الربديات عىل حتديد طبيعة نص العهد اجلديد يف القرن الثان« 
من أّنه »من املمكن أن نقرر بثقة بالغة صدق دعوى أنه يف أقل تقدير 
 )distinct ‘text-types’( النصوص  من  أنواع  ثالثة  هناك  كانت 
)فوجلز(:  وقول  الثاين«،)1(  للقرن  الديناميكية  املسيحية  يف  موجودة 
للقراءات  الكربى  األغلبية  فإّن  ]النسخية[،  األخطاء  عدا  »فيم 
املتخالفة يف نص العهد اجلديد ظهرت إىل الوجود قبل سنة 200م«)٢(، 
أدركنا أّن عمق تيارات التحريف يف التاريخ املبكر للنصوص حجة 

عىل أصحاب القراءة املتفائلة.

عن  املسيح  إىل  املنسوبة  األقوال  قراءات  )باركر(  درس  وقد 
ما  خالل  من  األناجيل،  يف  الرّبانية«  و»الصالة  والطالق،  الزواج 
ثم خلص من ذلك  اآلباء،  واقتباسات  اليونانية  املخطوطات  مه  ُتقدِّ
نٍص  استعادة  أّن  إظهار  هي  البحث  هلذا  األساسّية  »النتيجة  أّن  إىل 
إاّل  ليس  لدينا  »ما  وأّن  مستحيل«،  أمر  هو  للمسيح  واحد  أصيل 

جمموعة تراث تفسريي معاٍد كتاَبُته«)3(. 

والعدد  الربانّية  للصالة  األساسّية  الست  األشكال  أّدت  لقد 
الكبري من االختالفات يف أربعني عدًدا من لوقا إىل تشّظي النص أمام 

(1) Eldon J. Epp, “The Significance of the Papyri for Determining the Nature 
of the New Testament Text in the Second Century: A Dynamic View of 
Textual Transmission,” in Gospel Traditions in the Second Century: Origins, 
Recensions, Text, and Transmission, ed. William L. Petersen, Notre Dame, 
London: University of Notre Dame Press, 1989, p. 103.

(2) E. J. Epp, & G. D. Fee, Studies in the theory and method of New Testament 
textual criticism, p. 126.

(3) Ibid., pp. 92-93.
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)باركر( إىل جمموعة قراءات ُحّرة صنَعْتها األجياُل النرصانّية األوىل.

املقصد الثاين: مكان اكتشاف املخطوطات األقدم
بحوزتنا  التي  اجلديد  للعهد  األقدم  املخطوطات  مجيع  ُوجدت 
مجيع  تأليف  مكان  عن  بعيدة   ) ِمرْصُ )=هي  واحدة  منطقة  يف  اليوم 
أن  الرتيب  التارخيي  املنطق  مشاققة  ملن  وإّنه  األصلّية.  النصوص 
إّن  إذ  األوىل،  لألصول  أمنٌي  نقٌل  هو  املرصي«  »النص  أّن  نتصّور 
محاسة النّساخ لتعديل النصوص وإعادة توجيه معانيها بتغيري مبانيها 
هذا  انتقل  إذا  فكيف  التاريخ،  هلا  يشهد  معلومة  الواحد  القطر  يف 

النص من بلد إىل آخر، بل من قارة إىل أخرى!؟

أّن وجود هذه  التقليديني  من  وفريٌق  النصارى  الدفاعيون  زعَم 
املخطوطات يف مرص ال يلزم منه أّنا قد كتبت يف مرص. وهو اعرتاض 
خيالف أصل تفسري وقائع التاريخ؛ ألّن األصل الذي جيب أن جُيرى 
عليه يف حتديد مصادر الوثائق هو أن نقول: إّن كّل خمطوطة وِجدت 
يف مرص هي خمطوطة مرصية املنشأ إال أن يثبت خالف ذلك، ولذلك 
فإّن إقامة الربهان عىل أّن هذه املخطوطات وافدة عىل مرص من بالد 
بعيدة يقع عىل عاتق الدفاعيني ومن وافقهم ألّنم يسلكون غري جادة 

التاريخ.

عىل  برهان  تقديم  عن  والتقليديني  الدفاعيني  عجز  مقابل  ويف 
خمالفة تاريخ هذه املخطوطات ألصل بقائها يف األرض التي نسخت 
هذه  مرصية  عىل  الرباهني  من  مزيًدا  اليوم  املخالفون  يملك  فيها، 
 The Ancient( يف دراسته )املخطوطات؛ فقد أثبت )تيموثي ج. فني
Witnesses of the Epistle to the Hebrews: A Computer-Assist-
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 ed Analysis of the Papyrus and Uncial Manuscripts of PROS

اجلديد  العهد  وخمطوطات  الربديات  من  الكثري  أّن   )1()EBRAIOUS

ذات احلرف الكبري )P13 P46 א A B D I( حتمل الطابع اهلجائّي نفسه، 
يقتيض االشرتاك يف  اهلجاء  إّن االشرتاك يف  القول:  وبناء عىل أصل 
يف  ُكتبت  قد  املخطوطات  هذه  أّن  )فني(  استنتج  فقد  النشأة؛  أصل 

البقعة اجلغرافية نفسها، والتي من املفرتض أّنا مرص)٢(. 

املقصد الثالث: النص الغريب:
ا يف القرون  كان النص الغريب للعهد اجلديد األكثر حضوًرا جغرافيًّ
النصوص  من  متجانسة  غري  كتلة  الواقعية  الناحية  من  وهو  األوىل، 
ا حتى إّن فون  حّتى قال )بروس متزجر(: »الظواهر النصّية كثرية جدًّ
ا للشواهد املرتبطة  زودن كان ملزًما بأن يضع سبعة عرش قسًم فرعيًّ

بدرجٍة ما هبذا النص«)3(. 

النسخ  عند  السيطرة  عىل  ا  عصيًّ تراًثا  النيصُّ  النوع  هذا  يمّثل 
مع  توافق  إحداث  نحو  نزوًعا  يظهر  فهو  والرتمجة؛  والتحرير 
النصوص املوازية، وإعادة الصياغة، وحذف املرتادفات واإلضافات 
التي يطول نّصها أحياًنا)4(. وتكشف هذه اخلصائص أّن نص العهد 
للتحول،  ذاتية  آلية  األوىل  القرون  يف  داخله  يف  حيمل  كان  اجلديد 

)1( أطروحة دكتوراه، جامعة مردوخ، 1999م.
(2) Maurice A. Robinson, “The Case for Byzantine Priority,” p. 570.
(3) Bruce Metzger and Bart Ehrman, The Text of the New Testament, Its 

Transmission, Corruption and Restoration, p. 187.
(4) Michael W. Holmes, “Reconstructing the Text of the New Testament,” in David 

E. Aune, The Blackwell Companion to the New Testament, Chichester, U.K.; 
Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2010. p. 82.



٢57

والتطّور، والتنائي عن الشكل البدائي لألصل األّول.

السكندري،  والنص  الغريب  النص  بني  السلمي  التعايش  ويعّد 
عالمة بارزة عىل أّن النصارى »األرثودكس« األوائل كانوا يعلمون 
سبيل  ال  واقًعا  تعترب  واملزعجة  الكثرية  النصّية  االختالفات  أّن 

لتجاوزه، وأّنا معضلة بعيدة الغور.

هذا  فإّن  الباب،  هذا  يف  مثاٍل  أعظم  الرسل  أعمل  سفر  ويمّثل 
السكندري، ويف نسخة  الرتاث  السفر قد ُحفظ يف نسخة قصرية يف 
وخاصة  والربدية 48،  الربدية 38،  مثل  الربديات،  بعض  أطول يف 
خمطوطة بيزا يف نصها اليونان وترمجتها الالتينية، وكذلك يف اقتباسات 
و)كربيان(،  و)ترتليان(  )إيرينيؤس(  مثل  القدماء  الالتني  اآلباء 
وبعض الشواهد الرسيانية القديمة: شذرات فلسطينية ومالحظات 
يف هامش ترمجة )توما احلرقيل(. واملثري هنا أّنه من بني األعداد 1٠٠7 
للنص السكندري، ال نجد غري 3٢5 عدًدا يطابقها يف النص الغريب، 

باإلضافة إىل زيادة النص الغريب 5٢5 عدًدا، وحذفه 1٦٢ عدًدا.)1(

االختالف  هذا  أمام  دوبنت-روك()٢(  )روزلني  وقفت  لقد 
الفاحش بني الروايتني لتقول: »تعايَش النّصان يف ناية القرن الثان، 

(1) Roselyne Dupont-Roc, “Le texte du Nouveau Testament et son histoire,” in 
Introduction au Nouveau Testament: son histoire, son ecriture, sa theologie, 
Daniel Marguerat; et al, Genève: Labor et Fides; Paris: Diff. Éd. du Cerf, 
impr. 2008, p. 522.

يف  الكتابية  اليونانية  أستاذة  فرنسية.   :)Roselyne Dupont-Roc( دوبن-روك  روزلني   )٢(
 Saint Paul : une théologie de( مؤلفاهتا:  من   .)Institut Catholique de Paris(

.)Les Manuscrits de la Bible et la Critique Textuelle( و )l’Église ?
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احلّية  للطبيعة  بذلك  يشهدان  ومها  خمتلفة،  مجاعات  يف  قبوهلم  وتم 
بامتياز لنص العهد اجلديد«.)1( و»حياة« النص تعني نمءه وتغرّيه مع 

مرور األيام.

(1) Ibid., p. 523.
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الفصل الثاني: المناهج وأزمة اليقين

من املمكن اختصار حقيقة علم النقد األدنى يف أنه جهد يسعى 
الستخراج  ونقدها  تنظيمها  عىل  يعمل  ومنهج  تارخيية  مادة  جلمع 
من  الشواهد  قصور  بيان  يف  سابًقا  أفضنا  وقد  منها.  تارخيية  حقائق 
أكثر من جانب عن توفري النص األصيل لناشديه، وعلينا اآلن أن ننظر 
يف حقيقة مناهج النقد األدنى إن كانت متلك يف آلياهتا ما يقودنا إىل 
اليقني املنشود يف البحث عن كلمت املؤلفني يف ظّل قصور الشواهد.

المبحث األول: المناهج، قصورها وتضاربها:

إّن الوصول إىل النص األصيل  الدفاعيني:  يقتيض قول كثري من 
للعهد اجلديد يف متناول اليد دون حرج وال اضطراب أن يكون النقاد 
عىل اتفاق يف أمر السبيل إىل النص املفقود، فوضوح الطريق يقتيض 
كبرًيا.  املنهجي  االختالف  يكون  أال  األقل  عىل  أو  املنهج،  وحدة 
تقف  بل  هائلة،  بصورة  متعددة  أنا  يرى  املناهج  حال  يف  والناظر 
الواحدة من األخرى عىل طرف النقيض املقابل، وسنقترص هنا عىل 

ذكر أهم هذه املناهج لندرك الشّقة الواسعة بينها.

املطلب األول: النص املستلم:

كان ظهور الطباعة يف الغرب من أهم األحداث املؤثرة يف حضارة 
الغرب عامة، ويف حياته الفكرية خاصة. وكان نصيب الكتاب املقدس 
ا منذ البداية، غري أّن النصيب األوفر كان للرتمجة الالتينية، ثم  مرعيًّ
بقية اللغات األوروبية املستعملة يف تلك الفرتة كالفرنسية واألملانية 
واإليطالية. وقد تأّخر طبع نسخة من العهد اجلديد اليونان إىل العقد 
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الثان من القرن السادس عرش، ولعّل ذلك يعود إىل هيمنة الفوجلاتا 
عىل املعرفة الدينية املطبوعة يف تلك الفرتة بالطابع الالتيني، ولذلك 
كان عىل من يريد أن يرجع إىل النص اليونان أن يعود إىل املخطوطات 

اليونانية املحفوظة. 

للعهد  يونانية  طبعة  ثان  صدور  151٦م  سنة  أوروبا  شهدت 
الطبعة األوىل، وقد توىل إعدادها أحد رواد  اجلديد، بعد سنتني من 
حركة األنسنة يف أوروبا، )إيرازموس()1(. واستطاعت هذه النسخة 

أن تتفوق عىل النسخة السابقة، وأن حتقق انتشاًرا كبرًيا.

اعتادها  التي  الصورة  عىل  الطبعة  هذه  إعداد  ظروف  تكن  مل 
يعرف  مل  إذ  التالية،  القرون  اليونانية يف  النصوص  بإعداد  املشتغلون 
وال  وترتيبها،  وحفظها  املخطوطات  مجع  الفرتة  تلك  يف  النصارى 

كانت هناك مناهج تؤّصل لصناعة النصوص من وثائق خمتلفة.

البدائي، كان عمل )إيرازموس( رائًدا وغري  الواقع  يف ظّل هذا 
ناضج يف الوقت نفسه، وهو ما يظهر يف طبيعة الوثائق واملنهج املعتمد 

إلصدار نسخته، إذ إنه:

كّلها -  خمطوطات،  سّت  عىل  إاّل  نّصه  إعداد  يف  يعتمد  مل 
ا تعود إىل )القرنني الثان عرش والثالث عرش(. متأخرة جدًّ

كان يصّحح نص خمطوطاته كّلم شعر باحلاجة إىل ذلك.- 

حّرف نّص املخطوطات ليوافق النّص الالتينّي.- 

فيلسوف  كاثوليكي.  قسيس  هولندي.  )14٦٦-153٦م(:   )Erasmus( إيرازموس   )1(
 Disticha( و )De pueris statim ac liberaliter instituendis( :والهويت. من مؤلفاته

.)de moribus nomine Catonis
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ملّا مل يكن عنده نّص يونانٌّ للرؤيا 1٦/٢٢-٢1، قام برتمجة - 
عكسية إىل اليونانية من الالتينية.

مل ينشئ قواعد علمية لتحديد القراءة الصحيحة من القراءة - 
املزيفة.

إىل -  بعدها  وسارع  قليلة،  أشهر  يف  الرائد  عمله  من  انتهى 
دفعه للمطبعة.

)إيرازموس(  قدمه  الذي  هو  العمل  هلذا  وصف  أفضل  ولعل 
 praecipitatum verius quam( ٌم ال حُمّرر ُه أنه ُمَكوَّ نفسه بوصفِه نصَّ

)1()editum

نص  )بإستيفانوس(،  املعروف  إستيان(،  )روبار  راجع 
عرشة  إحدى  بيزا(  )تيودور  وأخرج  عديدة،  مرات  )إيرازموس(، 
العم  )إلزيفر(  النص  راجع  كم  األخرى،  الواحدة  تطابق  ال  طبعة 
اليوم فهي ال تطابق  املستعملة  النسخة  أما  أكثر من مرة.  وابن األخ 
اإلصدرات األوىل، وإنم هي النسخة التي مجعها )فردريك سكريفنر( 

سنة 1894م)٢(.

ُسّمي نص )إيرازموس(، وسلسلة مراجعاته، »بالنص املستلم« 
)Textus Receptus( بعد أن وصفه أحد نارشيه سنة 1٦33م بقوله: 
ا: نحن نعرضه مربّءًا  »الذي بني أيديكم هنا هو النص املعرتف به عامليًّ

(1) Kurt Aland and Barbara Aland, The Text of the New Testament, p. 4.
(2) Roy E. Beacham, Kevin T. Bauder, eds. One Bible Only?: Examining Exclusive 

Claims for the King James Bible, Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 2001, 
p. 174.
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من التغيري والتحريف«)1(.

العلمية،  الساحة  عىل  هتيمن  أن  )إيرازموس(  نسخة  استطاعت 
بل وأن تكتسب فيها قداسة عىل مدى ثالثة قرون. ولعل أهّم منجز 
إنجليزية  ترمجة  أعظم  اعتمدته  الذي  اليونان  األصل  أنا  هو  هلا 
امللك  نسخة  مرتمجي  أّن  علًم  جيمس«،  امللك  »ترمجة  كالسيكية: 
جيمس قد رجعوا إىل الطبعة اخلامسة )لبيزا(، وعّدلوا النص يف قرابة 

مئتي موضع)٢(.

اإلنجليزية  املطبوعات  عىل  جيمس«  امللك  »ترمجة  هيمنت 
صدور  مع  إاّل  هتتز  ومل  طويلة،  لفرتة  بعهديه،  املقدس،  للكتاب 
»الرتمجة املراجعة« )Revised Version( )العهد اجلديد سنة 1881م( 
مّتت  والتي  اآلخرين،  العلمء  وعرشات  و)هورت(  )لوستكوت( 
رأسهم  وعىل  جيمس«،  امللك  »ترمجة  أنصار  من  برشاسة  مواجهتها 

العميد »برجن«)3( الذي كان األعنف يف ردوده.

الدوائر  يف  العرشين  القرن  بداية  مع  املستلم«  »النص  سقط 
العلمية، ومل يبق له من أنصار غري مجاعة من املحافظني الربوتستانت 
من  قّلة  وفيهم   ،)King James Only movement( ُسّموا  الذين 
داريس النقد النيص، وهم يرون أّن »ترمجة امللك جيمس« هي الرتمجة 

(1) Kurt Aland and Barbara Aland, The Text of the New Testament, p. 6.
(2) Roy E. Beacham, Kevin T. Bauder, eds. One Bible Only?: Examining Exclusive 

Claims for the King James Bible, Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 2001, 
p. 175.

)3( مل يعتقد )برجن( العصمة يف »ترمجة امللك جيمس« و»النص املستلم«، وإنم كان مذهبه أنم 
 John William Burgon, The Revision( املواضع:  من  عدد  يف  التصحيح  إىل  حيتاجان 

.)Revised, London, J. Murray, 1883
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األفضل، املطابقة للنص األصيل أو األقرب إليه، وحيّطون يف املقابل 
من قيمة املخطوطات األقدم، ويرونا ضعيفة القيمة العلمية. 

األصل  أنه  يف  العريب  العامل  يف  املستلم«  »النص  أمهية  تكمن 
اليونان لرتمجة الفاندايك التي صدر العهد اجلديد منها سنة 1878م، 
وهي الرتمجة العربية األكثر رواًجا وشهرة بني النصارى العرب، حتى 
إّن النصارى يف العامل العريب، إال من ندر وشّذ، يعتقدون أّنا تطابق 

النص األصيل يف كّل مقطع وكلمة)1(.

املطلب الثاين: النص األغلبي: 

انترص عدد من النقاد إىل القول إّن »املخطوطات األكثر« هي التي 
بصورة  ا  زمنيًّ متأخرة  شواهدها  كانت  وإن  األصيل،  النص  حفظت 
واضحة، وُيسّمى النّص الذي يتبناه هذا الفريق »بالنص األغلبي«، 
عىل  سلطاٌن  وله  األرثودكسية،  اليونانية  الكنيسة  يف  املعتَمُد  وهو 
وآسيا  إفريقيا  يف  املقّدس  الكتاب  ومرتمجي  املنرّصين  من  مجاعاٍت 
التحريف  املنهج  هذا  أنصار  من  عدد  أّكد  وقد  الالتينية.  وأمريكا 
الربديات  رأسها  وعىل  نملكها  التي  املبكرة  للمخطوطات  الفاحش 

واملخطوطتني السينائية والفاتيكانية.)٢(

يقوم هذا املنهج الذي ظهر يف منتصف القرن املاض ويتبّناه عدد 
اليوم )موريس روبنسون( و)يلبور  النقاد، وأشهرهم  ا من  قليل جدًّ

بكرنج(،)3( عىل دعاوى مخس:

يعني  التعقيب عليها  إّن  العرب حتى  النصارى  الفاندايك قداسة خاصة عند  ترمجة  )1( حتمل 
مبارشة الطعن يف النرصانية وموافقة املسلمني قوهلم بتحريف التوراة واإلنجيل. 

(2) See John William Burgon, The Revision Revised, 1883.

)3( ولبور بكرنج )Wilbur Pickering(: رئيس »مؤسسة النص األغلبي«. متخصص يف النقد 
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حفُظ اهلل للنص املقدس األصيّل عىل مدى العصور.. 1

حتريف النص األصيل املبكر هو من عمل اهلراطقة.. ٢

إّن . 3  :- اإلحصائي  العمل  أساس  عىل   - القول  املمكن  من 
النّص األصيّل موجود يف أغلب املخطوطات.

سبب عدم وجود خمطوطات بيزنطية مبكرة أّن املؤمنني قد . 4
أبلوها بسبب كثرة استعمهلا.

بصورة . 5 موضوعية  غري  القراءات  الختيار  الداخلية  األدلة 
طاغية إىل درجة فقدانا قيمتها العلمية بصورة تامة)1(.

املخالفني،  إقناع  عىل  القدرة  األصول  هبذه  األغلبي  املنهج  فقد 
إذ احلقائق التارخيية والكتابية قائمة ضدها كلها - باستثناء الدعوى 
هذا  يصّوره  ما  غري  عىل  لكن  الصواب،  من  جانب  هلا  التي  الثانية 

الفريق -:

وعد . 1 أو  النص  حفظ  قد   - سبحانه   - اهلل  أّن  عىل  دليل  ال 
بحفظه، وال أّن اهلل سبحانه ال يمكن أن يسمح لنص حمّرف 
أن ينترش بني الناس ويسود عىل النص غري املحّرف)٢(. ولنا 
انتشاًرا  إّن النص املطبوع األكثر  أن نقول من باب اإللزام: 

 What difference( و )The Identity of the New Testament Text( :النيص. من مؤلفاته
.)does it make?

(1) Daniel Wallace, “The Majority Text Theory: History, Methods, and Critique,” 
in The Text of the New Testament in Contemporary Research, 1995, pp. 297-
320.

(2) See Philip W. Comfort, Encountering the Manuscripts: An Introduction to 
New Testament Paleography and Textual Criticism, Nashville: Broadman & 
Holman, 2005, p. 98.
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يف العامل اليوم هو النص الذي يعود إىل املخطوطات املبكرة 
اهلل  سمح  فقد  وبالتايل  حمرفة،  أنا  الفريق  هذا  يعتقد  التي 

ف أن يسود! سبحانه للنّص املحرَّ

فإّن ٢.  املادي،  الدليل  يفتقد  اهلراطقة  إىل  قرًصا  التحريف  رّد   
سلطان  فيها  َخَفَت  التي  املتأّخرة  القرون  يف  ثابت  التحريف 
حتريفها،  وثبوت  ا،  جغرافيًّ النصوص  تنوع  أّن  كم  اهلراطقة، 
جيعل حتميل اهلراطقة ثقل كامل هذه التهمة حمّل نظر، كم أّن 
اآلباء الذين نقلوا لنا »حتريف« اهلراطقة للنصوص قد سكتوا 
أيًضا عن نسبة كثري من القراءات التي مل يرتضوها إىل اهلراطقة، 
وهذا )أرجيانوس( جيعل املصدر األول لفساد املخطوطات قّلة 

عناية النّساخ األرثودكس بنقل النص بدّقة)1(. 

دعوى الوصول إىل النص األصيل من خالل العمل احلسايب . 3
اجلامد، فاسدة من أوجه:

يقول  هذا  ويف  شيًئا،  األرقام  تعني  ال  النظرّية،  الناحية  من   - أ 
ما،  لوثيقٍة  فقط  نسخ  عرش  هناك  أّن  »افرِتْض  )كولويل(: 
وأّن تسعة منها مقتبسة من واحدة، فهنا بإمكاننا بكّل رشعّية 
قد  التسع  املخطوطات  هذه  أّن  افرِتْض  أو  األغلبية.  رّد 
املفقودة  املخطوطة  هذه  وأّن  مفقودة،  خمطوطة  من  نسخت 
واملخطوطة العارشة قد ُنسختا من الوثيقة األصلية، فهنا ال 

ترجح كّفة األغلبية عىل األقلية«)٢(. 
(1) Origen, Comm. Matt. 15.14.
(2) Ernest. C. Colwell, “Genealogical Method: Its Achievements and Its 

Limitations,” in Studies in Methodology in Textual Criticism of the New 
Testament, Leiden: Brill, 1969, p. 65. 
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ب - جمّرد الكثرة ال تثبت بذاهتا أّن املخطوطات املحفوظة تنقل 
النص البكر، وإنم هي فقط حجة عىل انتشار قراءات معينة 

يف أزمان معينة.

من  املئة  يف  تسعني  إىل  ثمنني  من  األغلبّي  النص  يتكّون   - ت 
القرون  يف  أغلبّي  وهو  املعروفة)1(،  املخطوطات  مجيع 
التاسع)٢(. وهذه  القرن  قبل  ا  أقليًّ كان  فيم  املتأخرة وحدها، 
املخطوطات هي الدليل عىل شكل النص يف األلفية الثانية، 

ا بالنص يف شكله النقّي األّول.  ا أو نسبيًّ وال تتصل عمليًّ

ا مشكلة مع النص األغلبي عندما يبدأ  ث - يواجه الباحث عمليًّ
يمكن  ال  احلاالت  مئات  ويف  أغلبية.  قراءة  عن  البحث  يف 
القراءات  أغلبية؛ ألّن  قراءة  أن يضع اإلصبع عىل  للباحث 
تتنازع فيم بينها من حيث الكثرة إىل الدرجة التي ينتفي فيها 

وصف »األغلبي«. 

ج - النص البيزنطي هو شكل حمّرف للنصوص السابقة؛ »ففيه 
النصوص  لتجاوز فوىض  متأنّية  أّنه حماولة  يدّل عىل  ما  كّل 

املتنافسة بانتقاٍء حكيم من بني قراءاهتا«)3(. 

(1) Michael W. Holmes, “The ‘Majority Text Debate’: New Form of an Old Issue,” 
Themelios 8.2 (January, 1983), p. 15; Gordon D. Fee, “Textual Criticism of 
the New Testament,” in Eldon J. Epp and Gordon D. Fee, eds. Studies in the 
Theory and Method of New Testament Textual Criticism, p. 8.

(2) See Daniel B. Wallace, “The Majority-Text Theory: History, Methods and 
Critique,” in Journal of the Evangelical Theological Society, vol. 37, 1994, p. 
202.

(3) Brooke Foss Westcott, Fenton John Anthony Hort, The New Testament in The 
Original Greek, 1/549-50.
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يف  احلديثة  النقدية  النصوص  عن  األغلبي  النص  خيتلف   - ح 
من  لكثري  مفارقته  يظهر  ما  وهو  موضع)1(،   ٦٫5٠٠ قرابة 

اختيارات النقاد.

اليونانية  املخطوطات  من  دعًم  األغلبي  املذهب  جيد  ال   - خ 
واقتباسات  األوىل  الرتمجات  مساندة  يفتقد  أّنه  كم  األقدم، 
ال  جممله  يف  األغلبي  النص  إّن  الرابع)٢(.  القرن  حتى  اآلباء 
متأخرة  بصورة  ظهر  وإّنم  األوىل،  القرون  عامل  إىل  ينتمي 
االجتاهات  عاكًسا  الَنْسخي،  العمل  اجتاهات  من  بدوافع 

الالهوتية املتأخرة.

يف  بدأ  حمّرف  متأّخر  نص  البيزنطي  النّص  إّن  القول:  وخالصة 
الرابع ومل  القرن  الثان من  النصف  منذ  الضعيف جًدا -  الظهور - 
القراءات  أفضل  والستخالص  ذلك)3(.  قبل  أثر  أي  )تقريًبا(  يرتك 
واخلارجية  الداخلية  الشواهد  من  العديد  يف  النظر  إىل  بحاجة  فإّننا 
املخطوطات  عدد  إىل  بالنظر  االكتفاء  دون  علمي  بتقويم  للخروج 
املساندة لقراءة ما، ولذلك انتهى النقاد إىل إقرار قاعدة أساسية يف النقد 
ا؛ وإّنم جيب تقويمها  األدنى مؤّداها: ال ُيكتفى بعّد املخطوطات عدًّ

(1) See Daniel B. Wallace, The Majority Text and the Original Text: Are They 
Identical?, 

http://bible.org/article/majority-text-and-original-text-are-they-
identical#note_3 (3/9/2011).

(2) See Daniel B. Wallace, The Majority Text and the Original Text: Are They 
Identical?; Gordon Fee, “A Critique of W. N. Pickering’s The Identity of the 
New Testament Text,” in Westminster Theological Journal, 41 (1979), 397-423.

)3( يذهب بعض النقاد إىل وجود قراءات بيزنطية يف فرتة مبكرة:
(Daniel B. Wallace critic on Sturz’s exaggeration, in The Majority-Text Theory: 

History, Methods and Critique, p. 207).
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   .)1()Manuscripts must be weighed, not merely counted(

التي . 4 خمطوطاته  اندثرت  قد  األصيل  النص  أّن  الزعم  يعترب 
من  هروًبا  استعمهلا،  كثرة  بسبب  األوىل  القرون  إىل  تعود 
النصوص  فإّن  تارخيية،  غري  تفسريات  إىل  مادية  حقيقة 
وإنم  عليها،  كتبت  التي  األوراق  استعمل  لكثرة  تندثر  ال 
يقتنونا  من  لكثرة  نسخها  النتشار  سبب  استعمهلا  كثرة 
أصحاب  يقدمه  الذي  التفسري  هذا  أّن  كم  ويستعملونا، 
تدفع  واضحة  تارخيّيًة  حقيقًة  يتجاهل  األغلبي  املنهج 
القبطية  كالرتمجات  الرتمجات،  أقدم  أّن  وهي  اعرتاضهم، 
)الصعيدية خصوًصا( والالتينية القديمة، مل تنقل لنا النص 
اآلباء  اقتباسات  يف  النص  هذا  وجود  يثبت  ومل  البيزنطي، 

حتى بداية القرن الرابع.

هي . 5 النقاد  مجهور  من  املعتمدة  الداخلية  األدلة  إّن  القول:   
أدلة غري موضوعية بصورة كبرية حقٌّ أفسدته املغاالة، فإنه 
- وإن صّح أّن الكثري من هذه املعايري مرتبط بمتبنيات النقاد 
تفيد   - ذلك  مع   - األدلة  هذه  أّن  إال   - النقدية  وأذواقهم 
بني  األقدم  القراءات  عىل  التعرف  يف  األحيان  من  كثري  يف 

القراءات املعروضة.

املطلب الثالث: املنهج االنتقايئ: 

مل يظهر مصطلح »انتقائي« )eclectic( يف العمل النقدي إاّل منذ 

(1) See Kurt Aland and Barbara Aland, The Text of the New Testament, pp. 280-81.



٢٦9

مّدة قصرية، إذ إّن أّول استعمل له كان يف كتاب )فغناي()1( اخلاص 
الذي  املنهج  التعبري لوصف  النيص. وقد استعمل هذا  النقد  بمنهج 
هيتم بتحليل أخطاء التداول النيص، وتقدير احلجة الوثائقية والطبيعة 

اجلوهرية للقراءات.

استعمل )ج. د. كلباترك()٢( بعد عقد من الزمن تعبري »االنتقائية« 
)eclecticism( مع نعوت أخرى تضّيق معناه، مثل »صارم«، و»غري 
املتعلقة  الداخلية  احلّجة  يراعي  الذي  مذهبه  عن  للتعبري  متحّيز« 
املصطلح  استعمل  ثم  املخطوطات،  قيمة  دون  الكاتب  بأسلوب 
للتعبري عن املناهج التي حتتج بالدليل اخلارجي وحده، أو هبم مًعا. )3( 

ال يعني ما سبق أّن املنهج االنتقائي حديث نشأة، إذ إّنه قديم قدم 
التي وضعها  كتلك  النقاد،  والتزمها  أّصلها  كم  األدنى  النقد  معايري 
أ. بنجل( سنة 17٢5م، و)ج. ج. غريسباخ()4( سنة 179٦م،  )ج. 

دّرس  كاثوليكي.  قسيس  فرنيس.  )188٢-19٦9م(:   )Léon Vaganay( فغناي  ليون   )1(
الغريب،  النص  النيص، خاصة  بالنقد  عناية  له   .)Université Catholique de Lyon( يف 
 Initiation à la critique textuelle du Nouveau( مؤلفاته:  من  اإلزائية.  واملشكلة 

.)Le problème synoptique : une hypothèse de travail( و )Testament

)٢( ج. د. كلباترك )G. D. Kilpatrick( )191٠-1989م(: بريطان. قسيس والهويت. دّرس 
مؤلفاته:  من  نوتنغهام.  الالهوت يف جامعة  قسم  الربيطانية. رأس  اجلامعات  من  يف عدد 

.)The Trial of Jesus( و )The Origins of the Gospel according to St Matthew(
(3) E. J. Epp, “The eclectic method in New Testament textual criticism: solution 

or symptom?,” in E. J. Epp and G. D. Fee, Studies in the Theory and Method of 
New Testament Textual Criticism, p. 142.

)4( يوهان ياكوب غريسباخ )Johann Jakob Griesbach( )1745-181٢م(: أملان. أستاذ 
العهد اجلديد يف جامعتي هال وينا. متخصص يف النقد النيص والنقد األديب. من مؤلفاته: 
 De Codicibus Quatuor( و )Commentarius Criticus in Textum Graecum N. T(

.)Evangelislarum Origenianis
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النقدية  مناهجهم  قامت  فقد  و)ك. خلمن( سنة 184٢م، وغريهم؛ 
)الدليل  املفضلة«  القراءة  هي  األصعب  »القراءة  بأّن  اإلقرار  عىل 
الداخيل(، وتقديم املخطوطات األقدم )الدليل اخلارجي(، واالختيار 
بني املعايري القانونية املتبناة والتي قد تتنازع فيم بينها عند التطبيق)1(. 

ينطلق املنهج االنتقائي من القول: إّن النص األصيل/األفضل غري 
موجود يف خمطوطة واحدة، وإنم أبعاضه مبثوثة يف مجلة املخطوطات، 
وإّن عىل الناقد أن يبحث عن القراءة األصل/الفضىل تبًعا ملجموعة 
من القواعد النقدّية، مع التعامل مع كّل وحدة نصّية بصورة منفصلة 

وخاصة)٢(. 

ينقسم هذا املنهج إىل مسلكني نقديني:

النقاد  مجهور   :)General Eclecticism( العامة  االنتقائية   )1(
اليوم عىل هذا املنهج، وهو يقوم عىل مراعاة األدلة الداخلية واخلارجية 
للمخطوطات  بتفضيله  ويتمّيز  الصحيحة،  القراءة  إىل  للوصول 
ويمكن  املخطوطات.  بقية  حساب  عىل  واسعة  بصورة  السكندرية 

تقسيم هذا النظر النقدي إىل منهجني:

املنهج  وهو   :)Reasoned Eclecticism( املعقولة  االنتقائية  )أ( 
عىل  ويقوم  متزجر(،  )بروس  وطّوره  أّصله  وقد  استعماًل،  األكثر 
باعتبارمها  تتسم  بصورة  واخلارجي  الداخيل  الدليلني  بني  التمييز 
وجهني خمتلفني للنظر. كم يتم التمييز يف الدليل الداخيل بني البحث 

(1) E. J. Epp, “The eclectic method in New Testament textual criticism,” p. 142.
(2) See J. H. Petzer, ‘Eclecticism and the Text of the New Testament,’ in Patrick J. 

Hartin and J. H. Petzer, eds. Text and Interpretation: New Approaches in the 
Criticism of the New Testament, Leiden: Brill, 1991 , p. 48.



٢71

يف طبيعة العمل النسخي وطبيعة منهج املؤلف يف الكتابة عند النظر 
الدليل  عىل  املنهج  هذا  يف  أكثر  الرتكيز  ويتم  نصّية.  وحدة  كل  يف 
proto-( األويل«  »السكندري  النص  خمطوطات  بتفضيله  اخلارجي 

Alexandrian( عند النظر التفصييل)1(.

The Local-genealogical Meth- املحلّية  َسبّية  النَّ ))ب( منهج 
رسم  عىل  أالند(  )كورت  له  انترص  الذي  املنهج  هذا  يقوم   :)od

تتّبع  َنَسبّية )genealogy( لكل اختالف نيص عىل حدة، أي  سلسلة 
تاريخ الوحدة النصية. 

َسبّية املحلّية منهَج االنتقائية املعقولة،  أبرز ما خيالف فيه منهج النَّ
تقسيم  إىل  نظره  وطبيعة  اخلارجي،  الدليل  إىل  واضحة  بصورة  ميله 
منهج  أصحاب  تأثر  مقابل  ففي  نصّية،  عائالت  إىل  املخطوطات 
بتقسيم )وستكوت( و)هورت(، ذهب أصحاب  املعقولة  االنتقائية 
هذا املنهج إىل أّن الربديات ال جتد هلا مكاًنا مناسًبا يف هذا التقسيم، إذ 
إنا متّثل خليًطا من النصوص، وهي أسبق من عائالت النصوص كم 

رسمها )هورت(، فهي األصل الذي انبثقت منه هذه العائالت)٢(.

أهّم  )The Radical Eclecticism(: من  املتطرفة  االنتقائية   )٢(
األدلة  عىل  املنهج  هذا  ويعتمد  إليوت(.  ك.  )ج.  املنهج  هذا  أعالم 
الداخلية لتحديد القراءة الصحيحة، وال يرى يف األدلة اخلارجية إاّل 
ا، فهو ال يفّضل خمطوطة عىل أخرى، وال يقدم نوًعا من  عنرًصا ثانويًّ
النصوص عىل آخر؛ إذ إّن طبيعة النص، واخللفية الالهوتية للمؤلف، 

(1) Ibid., pp. 51-52.
(2) Ibid., pp. 52-54.
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أو  الصحيحة  القراءة  حتّدد  التي  العنارص  هي  الكتابة،  يف  ومنهجه 
الفضىل)1(.

خالصة عرض أهم مدارس النقد األدنى بيان أّن اختالف النقاد 
النص  إىل  للوصول  الشواهد  وبقّية  املخطوطات  مع  تعاملهم  يف 
اخلطاب  فساد  وهي  كربى،  حقيقة  عىل  دليل  األصيل/األفضل، 
الوثوقي اجلازم للكنيسة القائل: إّن النسخ التي تضّخها املطابع هي 
ْتُه أيادي املؤّلفني لألسفار املقّدسة منذ أكثر من تسعة عرش  عني ما خطَّ
تناقلت  قد  اليوم  إىل  منذ زمن احلوارّيني  النصارى  أجيال  قرًنا، وأّن 

النص األصيل، بكّل دّقة وأمانة.

المبحث الثاني: االنتقائية: حل لإلشكال أم إعالن ألزمة؟

األدنى  النقد  ميدان  عىل  االنتقائي  املنهج  هيمنة  حقيقة  تقتيض 
ندرس  أن  له،  والليرباليني  املحافظني  عامة  وتسليم  اجلديد،  للعهد 
عن كثب حقيقة حاله وواقع إشكاالته لنكون عىل بصرية من صدق 

وعد من يتبنون القول: إنه سبيل آمن إىل النص األصيل.

املطلب األول: املنهج االنتقايئ واملراجعة الذاتية:

يعترب مقال )إلدون إب(: »املنهج االنتقائي يف النقد النيص للعهد 
إشكاالت  ملوضوع  دراسة  أفضل  مَرّض؟«  َعَرض  أم  َحلٌّ  اجلديد: 
هذا  أنصار  من  صاحبه  أّن  أمهيته  أسباب  ومن  االنتقائي،  املنهج 
كم  له،  حينّي  بديل  تقديم  أو  نقضه  هّم  إذن  يشغله  فليس  املنهج، 
الكلّية  الصورة  العلمي ضمن  بالتقويم  متّيزت  قد  له  نقده  أّن طبيعة 

الكربى للنقد النيص كمنهج نظر وأدوات عمل )الشواهد(.

)1( سنعرض إلشكاالت املنهج االنتقائي يف املبحث التايل.
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يوّضح  الذي  التفصيل  من  بنوع  االنتقائي  املنهج  )إب(  عّرف 
إّنه  فقال:  األعم،  باملعنى  ولكن  املناهج،  بقية  عن  به  املتفّرد  جوهره 

منهج:

ما . 1 أو  النيّص،  النقد  مشكالت  من  مشكلة  كّل  مع  يتعامل 
للمشكالت  ومفاصلة  واسعة  بصورة  بالقراءة،  يعرف 

األخرى.

»خيتار« أو »ينتقي« من معايري النقد النيص املتاحة واملعرتف ٢. 
هبا؛ تلك التي توافق احلال النقدّية للنّص املقصود.

ُيطبِّق كّل املعايري املختارة بطريقة »االنتقاء« لقراءة موجودة . 3
يف خمطوطة أو جمموعة خمطوطات للوصول إىل حكم نقديٍّ 

لتلك احلال اخلاصة)1(.

كّل  مع  يتعامل  رصف  انتقائي  فريق  إىل  االنتقائيني  )إب(  قّسم 
 eclectic( بـ  وسّمهم  مسبقة،  أحكام  دون  موضوعّية  بمعايري  حال 
وهم   ،)eclectic specialists( بـ  سّمهم  وآخرين   ،)generalists

الدليل  الدليل اخلارجي عىل  عىل مذَهَبنْي، أحدمها منحاز إىل تقديم 
لتوضيح  إاّل  الداخيل  للدليل  مكاًنا  يرى  ال  مذهب  وهو  الداخيل، 
عىل  الداخيل  الدليل  يقّدم  واآلخر  الشواهد،  تنازع  عند  اخليار 

اخلارجي، وينترص قرًصا للحجة النحوية واألسلوبية والسياقية)٢(. 

أعلن )إلدون إب( أّن املنهج االنتقائي بأشكاله املختلفة َعَرٌض 

(1) E. J. Epp, “The eclectic method in New Testament textual criticism: solution 
or symptom?,” p. 141.

(2) Ibid., p. 143.
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فهو  اجلديد،  للعهد  األصيل  النص  البحث عن  مشكلة  أعراض  من 
مشكل من الناحيتني النظرية والعملية.

نقدّية  معايري  عدة  النظرية  الناحية  من  االنتقائّي  املنهج  يعتِمُد 
متضاربة،  املعايري  هذه  كانت  لو  حتى  املؤلف،  كلمت  إىل  للوصول 
احلقيقية  املشكالت  إلخفاء  وسيلة  املنهج  هذا  )إب(  يرى  ولذلك 
يف  ال  فرديتها  يف  قوهتا  تكمن  تقعيداٍت  إىل  باهلروب  النيص  للنقد 

اجتمعها)1(.

أما من الناحية العملية، فيشكك )إب( يف إمكانية أن يكون الناقد 
ا بصورة مطلقة دون أن تتحكم فيه اختيارات سابقة، فإّن أكثر  انتقائيًّ
النقاد تشديًدا عىل »االنتقائية«، وهم الذين يميلون إىل تقديم الدليل 
الداخيل، هم أدناهم انتقائية)٢(، لعجز االنتقائية أن تكون علمّية دون 
القاعدة  نقل  لعرس  وكذلك  مبدئية،  واختيارات  أولّية  موّجهات 

املجّردة إىل الواقع املعّقد دون إفقادها الكثري من عفويتها.

ليس من اإلنصاف أن نسلب املنهج االنتقائي الكثري من براعته 
النظرية، وقدرته عىل الوصول إىل الكثري من القراءات األقدم، لكّنه 
مع ذلك حلٌّ قارص ملشكلة النص األصيل الراسخة، وجواب قارص 

عن إدراك النص األفضل للقرن الثان. 

وقد حاول )مايكل هوملز( أن يستنقذ منهج االنتقائية ]املعقولة[ 
من قصوره، فقال: »ليس املنهج النقدي هو امللوم، وإنم هو افتقادنا 

(1) Ibid., p. 141.
(2) Ibid., p. 171.
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حيّل  ال  املنهج  عن  دفاع  وهو  النص«)1(.  لتناقل  متمسكة  لنظرة 
مشكلة  عىل  ينطبق  ال  الذي  احلل  ألّن  عمقه؛  يؤكد  بل  اإلشكال، 

خمصوصة يفتقد هبذا العجز طبيعة أنه »حل«.

لقد فشل النقاد يف تقديم قراءة واعية لتاريخ النص، وبالتايل إنشاء 
أّواًل:  ومها  لسببني،  وذلك  اجلديد،  العهد  ملخطوطات  َنَسبّية  شجرة 
العدد اهلائل للوثائق التي يتم التعامل معها، مع جهلنا بتاريخ أفرادها، 
وثانًيا: وجود أخالط من النصوص يف الوثيقة الواحدة)٢(. ولذلك فال 
حّل عند النقاد ليتجاوزوا عجزهم إاّل أن يصلحوا العمى التارخيي يف 
آلة املنهج االنتقائي، فإنا آلة ال يمكن أن متّد برصها إىل النص األصيل 

إاّل أن ُتؤتى بصرية بالزمن األول للنص وتاريخ الشواهد.

املطلب الثاين: االنتقائية الرصفة وأزمة املعايري:

ال جيد من ينهجون نج االنتقائية الرصفة، وغريهم، إشكااًل إذا 
عرضوا لقراءة تدعمها األدلة الداخلية واخلارجية، فهاهنا ينترصون 
والتي  الكاتب،  أسلوب  مع  املتوافقة  القراءة  ألفضلية/أصالة)؟( 
تتنازع  موضًعا  واجهوا  إذا  لكنهم  املخطوطات،  أفضل  تدعمها 
األخرى  وتدعم  الداخلية،  األدلة  بعضها  تدعم  التي  القراءات  فيه 
املعايري«  »بأزمة  احلال  فإنم يصطدمون يف هذه  اخلارجية،  الشواهد 

 .)3()crisis of criteria(

(1) Michael W. Holmes, “Reasoned Eclecticism in New Testament Textual 
Criticism,” in The Text of the New Testament in Contemporary Research: 
Essays on the Status Quaestionis, p. 350.

(2) Robert F Hull, The Story of the New Testament Text, pp. 133-4.
(3) E. J. Epp, “The eclectic method in New Testament textual criticism: solution 

or symptom?,” p. 156.
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من األمثلة العملية عىل هذه األزمة:

نمذج -  من  الكاتب:  وأسلوب  اخلارجي  الدليل  تعارض 
يف  واخلارجية  الداخلية  الشواهد  اختالف  اإلشكال  هذا 
زيادة »اهلل« )τοῦ θεοῦ( يف متى 33/٦؛ إذ إّن هذه الكلمة 
غري موجودة يف أفضل املخطوطات: املخطوطة الفاتيكانية 
ألسلوب  موافقة  زيادهتا  أّن  غري  السينائية،  واملخطوطة 
حول   )USB3( جلنة  انقسمت  ولذلك  متى،  إنجيل  مؤلف 

هذه الزيادة، وانتهت إىل وضعها بني معقوفني)1(.

ظهور -  تفرّس  التي  والقراءة  اخلارجي  الدليل  تعارض 
إشكالية   )USB3( جلنة  واجهت  ــرى:  األخ القراءات 
التعارض بني أفضل خمطوطة )الدليل اخلارجي(، والقراءة 
الداخيل(  )الدليل  األخرى  القراءات  ظهور  تفرّس  التي 
املخطوطة  تساند  حيث   14/15 متى  منها  مواضع  يف 
 τυφλοί( »الفاتيكانية وخمطوطة بيزا قراءة »هم قادة عميان
εἰσιν ὁδηγοί( يف حني اعتربت اللجنة أن قراءة »هم عميان 

القراءة  هي   )ὁδηγοί εἰσιν τυφλοὶ τυφλῶν( عميان«  قادة 
التي تفرّس ظهور القراءات األخرى)٢(. 

واجهت -  النسخية:  والعادات  اخلارجي  الدليل  تعارض 
أّن  ورغم   ،3٢/1٦ متى  نص  إضافة  إشكالية  اللجنة 
النص،  هذا  حلذف  كبرية  بصورة  تشهد  الثالثة  الشواهد 
الفاتيكانية،  واملخطوطة  السينائية،  املخطوطُة  ومنها 
(1) Metzger, Bruce: A Textual Commentary on the Greek New Testament, pp. 15-6.
(2) Ibid., pp. 31-2.
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والرتمجة القبطية الصعيدية، والرتمجتان الرسيانيتان السينائية 
)أرجيانوس(؛  واقتباسات  األرمينية،  والرتمجة  والكرتونية، 
إاّل أّن الدليل الداخيل املرتبط بالعادات النسخية يؤيد القول 
البالد األخرى قد حذفوا هذا  النّساخ يف مرص وبعض  إّن 
النص من نسخهم ألّن السمء ال تكون محراء إنذاًرا بنزول 
املطر يف الصباح. وقد ُوضع النص بني معقوفني من اللجنة 

إقراًرا منها هبذا التعارض املعياري. )1(

واجهت -  النسخي:  واالحتمل  اخلارجي  الدليل  تعارض 
تزيد  التي  القراءة  يف  نظرها  عند  ا  معياريًّ إشكااًل  اللجنة 
أقدم  إّن  إذ  ٦/3؛  الرسل  أعمل  يف   )ἔγειρε καὶ( و«  »قم 
املخطوطات وأفضلها )السينائية والفاتيكانية وبيزا والرتمجة 
النسخي  االحتمل  قاعدة  أّن  حني  يف  حتذفها،  الصعيدية( 
حذفت  قد  أّنا  ترّجح   )transcriptional probability(
من النّساخ ألّن )بطرس( يف العدد السادس قد أمر الرجل 

بالقيام، يف حني أنه قد أقامه هو بنفسه يف العدد التايل)٢(.

اضطرت -  الصعبة:  والقراءة  اخلارجي  الدليل  تعارض 
اللجنة أن تضع كلمة »يسوع« )Ἰησοῦν τὸν/Ἰησοῦν( بني 
معقوفني قبل كلمة »باراباس«، ألّن اسم املجرم )براباس( 
بسبب  وذلك   ،17  ،  1٦/٢7 متى  يف  )يسوع(،  أيًضا  هو 
خمطوطاته  بأغلب  يشهد  الذي  اخلارجي  الدليل  تنازع 
وأفضلها عىل غياب )يسوع(، والدليل الداخيل الذي يميل 

(1) Ibid., p. 33.
(2) Ibid., p. 267.
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إىل تفسري هذا احلذف بحرج النّساخ من أن يكون اسم هذا 
س النصارى نفسه)1(. الشخص املجرم اسم ُمَقدَّ

إّن االنتقائية تواجه مشكلة كامنة يف أعمقها، وتظهر بوضوح يف 
اخلروج  االنتقائي، وحتمية  للعمل  الداخيل  التعارض  عملها، وهي 
إىل  فيه  فشلت  ما  وهو  االنتقاء،  من  لالنتقاء  وناجعة  ثابتة  بقواعد 
اآلن، فاملنهج االنتقائي كم يقول )إب( يعيش »أزمة معايري«)٢(، بل إّن 

لفظ »انتقاء« نفسه كاشف أّن »املنهج ال يملك احلل«)3(.

املطلب الثالث: إشكاالت االنتقائية املنحازة: 

أو  املخطوطات  بقدرة  االنتقائي  املنهج  يف  االنحياز  طابع  يوحي 
أسلوب الكاتب عىل حسم اخلالف حول أصالة القراءات دون احلاجة 
إىل االعتضاد بالدليل اآلخر، لكّن الَسرب والتحليل قد أفسدا هذا األمل.

املقصد األول: االنتقائية املنحازة إىل الدليل اخلارجي:
التطبيق  عند  اخلارجي  الدليل  إىل  املنحازة  االنتقائية  هتيمن 
للعهد  النقدية  النسخ  إعداد  عىل  والعاملني  النقاد  جّل  أعمل  عىل 
النقاد بـ»أقدم املخطوطات«،  اجلديد، وهو ما يبدو من استدالالت 
السكندري«،  الطابع  ذات  و»املخطوطات  املخطوطات«،  و»أفضل 
و»الربديات«، و»جّل الشواهد«، عند بيان أسباب الرتجيح بني أهم 
اإلشكاالت  من  عدًدا  يواجه  املنهج  هذا  أّن  إاّل  املتنازعة،  القراءات 

الكربى عند التطبيق، ومن أمهها:

(1) Ibid., p. 56.
(2) E. J. Epp, “The eclectic method in New Testament textual criticism: solution 

or symptom?,” p. 173.
(3) Ibid.
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اجتمع أفضل املخطوطات أو أقدمها أو أكثرها عىل قراءة - 
معينة ال يعني إال أّنا قديمة أو منترشة يف عدد من األماكن 
يف فرتة زمنية ما، أو يف أفضل األحوال أنا أقدم القراءات 
األخرى  القراءات  نشأت  وبتحريفها  اليوم،  لنا  املعروفة 

املعلومة لنا. 

شهد آباء الكنيسة لقراءات أنا نادرة أو ضعيفة يف زمانم، - 
املخطوطة  يف  احلضور  وواسعة  مشتهرة  اليوم  أنا  حني  يف 
القديمة املحفوظة)1(، وهو ما يعني أّن املخطوطات القديمة 
فيها  القراءات  توزيع  أن  إقناِعنا  قّوة  متلك  ال  نملكها  التي 
النقاد  إليها جّل  التي هيرع  األوىل  القرون  يف  كان  ملا  مطابق 

ملعرفة أقدم القراءات وأكثرها أصالة.

ال قيمة للمخطوطات املتاحة السرتجاع النص األصيل إذا - 
كانت جمهولة األصل، معدومة النسب، صامتة عن البيان، 
غياب  إب(  )إلدون  اعترب  وقد  ناسخها.  حتى  ُيدرى  ال 
التي  الكربى  املعضلة  للنص  األقدم  التاريخ  أمر  يف  اليقني 

يواجهها املنهج االنتقائي)٢(.

وهو -  وأنواعها،  أفرادها  بني  ثابت  املخطوطات  بني  التضارب 
ثابت يف أغلبها املتأخر، وأفضلها املتقدم، ويكفي أن املخطوطات 

مل جتتمع عىل صيغة واحدة ألّي نص، إلدراك ختالفها.

غري   )3٢/5 )متى  يزن«  فإنه  مطلقة  يتزوج  »ومن  نص  أّن  )أرجيانوس(  زعم  ذلك  من   )1(
موجود يف الكثري من النسخ )Origen, Fr. Matt. 104(، يف حني أنه موجود يف مجيع النسخ 

القديمة التي نعرفها اليوم )إال خمطوطة بيزا(.
(2) Ibid., p. 168.
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املقصد الثاين: االنتقائية املنحازة إىل الدليل الداخيل:
جتاوز  عىل  بقدرهتم  الداخيل  للدليل  املنترصين  منهج  يتمّيز 
إشكاالت تضارب شهادة املخطوطات، وذلك بإمهال هذه الشهادة 
ابتداًء، وتغيري القاعدة التي قّررها )وستكوت( و)هورت(: »معرفة 
قّرره  ما  إىل  القراءات«،  عىل  النهائي  احلكم  تسبق  أن  بد  ال  الوثيقة 
)س. هـ. ترنر()1( من أن »معرفة عادة الكاتب جيب أن تسبق احلكم 
ال  نفسها،  يف  متّثله  بم  حتاكم  أن  بّد  ال  قراءة  »كّل  وأّن  النهائي«)٢(، 
وضعها  التي  النقدية  القوانني  يف  النظر  عند  ولكن  يدعمها«)3(،  بم 
كثري  عن  التطبيق  عند  تتنازل  أن  بّد  ال  أّنا  لنا  يتبنّي  املنهج،  أعالم 
النظرّية، بم جيعل احلكم خاضًعا العتبارات ذوقية  من موضوعيتها 
ليست  أّنا  كاشفة  التطبيقي،  النقدي  العمل  مليالد  سابقة  ومذهبية 
قوانني ميكانيكية، وإنم جانب التقدير الشخيص مهيمن عىل روحها.

تدافعها  هو  املنهج  هلذا  النقدية  املعايري  لنجاعة  األول  اخلصم 
مع  نتعامل  أن  هنا  اجلّيد  ومن  القراءات.  أعيان  مناقشة  يف  حضوًرا 

نموذج واقعي يفيد يف كشف هذا األمر.

يف  الكتايب  التفسري  دّرس  بريطان.  )18٦٠-193٠م(:   )C. H. Turner( ترنر  هـ.  ك.   )1(
مؤلفاته:  من  اجلديد.  العهد  ودراسات  املبّكر  النرصان  التاريخ  يف  متخصص  أكسفورد. 
 The Oldest( و   )Ecclesiae Occidentalis Monumenta Iuris Antiquissima(

.)Manuscript of the Vulgate Gospels
(2) C. H. Turner, “Marcan Usage: Notes, Critical and Exegetical, on the Second 

Gospel,” in JTS 377-86; 26: 12-20, 145-56, 225-40, 337-46; 27: 58-62; 28: 9-30, 
349-62; 29: 275-89, 346-61.

(3) E. J. Epp, “The eclectic method in New Testament textual criticism: solution 
or symptom?,” p. 169.
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النموذج األول: بعد أن نقل )ُغوْرُدْن يِف( القواعد الثالث التي 
قررها )ف. س. غرانت( يف املفاضلة بني القراءات، وهي:

تفوقه 1.  بسبب  مفّضل  وال  معصوم،  نيص  نوع  هناك  ليس 
العام.

تعطى ٢.  أن  نفسها، عىل  متثله يف  بم  قراءة  كّل  توزن  أن  بّد  ال 
األفضلية للقراءة املوافقة ألسلوب الكاتب.

تفرّسها 3.  وال  األخرى  القراءات  نشأة  تفرّس  التي  القراءة 
القراءات األخرى هي املفضلة)1(.

أصحاب  وأّن  والثالث،  الثان  املعيار  تضارب  إمكانية  إىل  أشار 
منهج النقد الداخيل سيجدون أنفسهم يف ورطة لتصادم املعايري.

مّثل )ُغوْرُدْن يِف( هلذا التصادم بقراءات يوحنا 17/5، فعرضها 
بالرتتيب التايل مراعاة للقاعدة الثانية )لغرانت(:

1.     απεκριθη αυτοις

2.     ο δε απεκριθη αυτοις

3.     ο δε απεκρι νατο αυτοις

4.     ος δε απεκριθη αυτοις

مع  املتوافقة  الوحيدة  القراءة  ألنا  املفضلة  هي  األوىل  القراءة 
أسلوب يوحنا، إذ إّن استعمل )ὁ δέ( )أداة التعريف + لكن( للربط 
(1) F. C. Grant, “The Greek Text of the New Testament,” in An Introduction to 

the Revised Standard Version of the New Testament ed. Luther A. Wiegle. 
Chicago: International Council of Religious Education, American Standard 
Bible Committee, 1946, p. 41.
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استعمل  أّن  كم  يوحنا،  إنجيل  يف  معتاد  غري  الرواية  مقاطع  بني 
العهد  يف  معروف  غري  السياق  هذا  مثل  يف  لكن«  »الذي   )ὃς δέ(
والفاتيكانية،  السينائية  يف  قراءة  ويف  املوضع،  هذا  يف  إاّل  اجلديد 

وبعض املخطوطات األخرى يف مرقس 13/15.

فسينقلب  )لغرانت(،  الثالثة  القاعدة  اعتمدنا  إذا  املقابل،  يف 
القراءة  هي   )ὃς δέ( قراءة  ستكون  إذ  عقب؛  عىل  رأًسا  الرتتيب 
القراءات  تفرّس  وال  األخرى،  القراءات  نشأة  تفرّس  التي  الوحيدة 

األخرى نشأهتا)1(

املعايري  لتضارب  آخر  مثااًل  يِف(  )ُغوْرُدْن  طرح  الثان:  النموذج 
نمط  عىل  بليغ  أسلوب  إىل  املكتوبة  الصياغة  تغيري  وهو  الداخلية، 
لتليق  بالعبارة  االرتقاء  باب  من   )Atticism( البالغية  اليونانية 

الصياغة بكالم ُينسب إىل الوحي.

هذا الدافع التحريفي الذي يعتّد به أنصار الدليل الداخيل لتمييز 
األصيل من الدخيل يتعارض مع قاعدة نظرية أخرى، وهي وجود 
إىل  أقرب  ليكون  األسلوب  حتريف  إىل  يدفعهم  النساخ  عند  حافز 
الناس، أو ليوافق صيغة كتابية معروفة تثبت تناغم األسفار  ألِفه  ما 
الكتابية، وبالتايل فنحن هنا أمام تصادم معياري، إذ إّن الناسخ وإن  
ا، فإنه أيًضا قد  كان جيد دوافع لتحسني شكل اخلطاب الوعظي بالغيًّ
ا مثاًل، رابًطا العهد  ا سبعينيًّ يّتجه إىل النزول بلفظ اخلطاب ليوافق نصًّ

(1) Gordon D. Fee, “Rigorous or reasoned eclecticism—which?,” in E. J. Epp 
and G. D. Fee, Studies in the Theory and Method of New Testament Textual 
Criticism, pp. 139.
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اجلديد بالعهد القديم، مفضاًل عبارة كتابية عىل أخرى غري كتابية.)1( 

إّن الدليل الداخيل عند املمرسة فاقد للوضوح والدقة، ولذلك 
يقول  كم  سيقودنا  القراءات  بني  املوازنة  يف  هادًيا  وحده  اختاذه  فإّن 
إال  يندفع  ال  االحتمالت  تعدد  إّن  واسع«)٢(.  خطأ  »إىل  )هورت( 
به  َيِعُدنا  ال  ما  وهو  والدخيل،  األصيل  بني  متييزه  يف  صارم  بربهان 

طبع »االنتقائية املتطرفة«. 

املطلب الرابع: أزمة اضطراب التقويم العميل:

العلمية،  الساحة  عىل  »االنتقائية«  منهج  سلطان  علّو  يتجىل 
ا، يف ثالثة أمور: عمليًّ

تبنّي جّل العاملني يف النقد األدنى لالنتقائية. . 1

هذا . ٢ عىل  اليونان  اجلديد  للعهد  النقدية  النسخ  جّل  قيام 
النص.

خضوع الرتمجات احلديثة هلذا املنهج أثناء إعدادها. . 3

إىل  أقرب  األخرى  املناهج  مجيع  إّن  القول:  املبالغة  من  وليس 
أن تكون هامشية مقارنة هبذا املنهج من الناحية العملية)3(، وإن كان 

التنازع ال يزال قائًم عىل املستوى النظري.

(1) Ibid., p. 131.
(2) Brooke Foss Westcott, Fenton John Anthony Hort, The New Testament in The 

Original Greek, 1/543.

 World English( الرتمجات اإلنجليزية احلديثة القائمة عىل النص األغلبي قليلة جًدا، ومنها )3(

Bible(. وهي ترمجات تفتقد الشعبية يف سوق نسخ الكتاب املقدس. أّما أكثر ترمجة إنجليزية 

قريبة من النص األغلبي فهي »ترمجة امللك جيمس«.
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عامة  طرف  من  املتبّنى  هو  املعقولة  االنتقائية  منهج  أّن  أّن  ومع 
قصاراه  وإنم  األصيل،  النص  إىل  يقودنا  أن  يمكن  ال  ّأّنه  إال  النّقاد، 
وقتي«)1(، أي إنه يقّدم  أن يكون كم يصفه )إلدون إب(، جمرد »حّل 
أفضل النتائج املمكنة يف ظل قصور شواهدنا املادية ومعارفنا النظرّية. 
وصّور )كالرك( األمر بعبارة أجىل بقوله: إّن النهج االنتقائي ينتمي 
النظرّية  أّن  غري  نعرف  ال  »حيث  كزماننا  زمٍن  إىل  طبيعته  بسبب 
الرؤية  نستجيل  أن  بإمكاننا  ليس  ولكن  خمطئة،  للنص  التقليدية 

لتصحيح اخلطأ«)٢(. 

املنهج،  هذا  أنصار  من  أيًضا  وهو  كلني()3(،  ج.  ف.  )أ.  أّما 
قال:  إذ  االنتقائي،  املنهج  رأيه يف  تعبريه عن  َأَحدَّ وأوضح يف  فكان 
إّن »هؤالء الذين حياولون من خالل املنهج االنتقائي استعادة النص 
املنهج  أّن  يبدو  فّجة.  بصورة  متعارضة  نتائج  إىل  وصلوا  قد  األصيل 
لكن  األصيل،  النص  الستعادة  الكفؤ  الوحيد  املنهج  هو  االنتقائي 

يبدو أيًضا أّنه يقودنا إىل فوىض عارمة«)4(.

(1) E. J. Epp, “The eclectic method in New Testament textual criticism: solution 
or symptom?,” p. 172.

(2) Kenneth W. Clark, 1956. “The Effect of Recent Textual Criticism upon 
New Testament Studies,” in The Background of the New Testament and Its 
Eschatology. Edited by W. D. Davies and D. Daube. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1956, p. 38.

ناقد متخصص  أ. ف. ج. كلني )A. F. J. Klijn( )19٢3-٢٠1٢م(: هولندي. قسيس.   )3(
 The Acts of( مؤلفاته:  من  املبكرتني.  والنرصانية  واليهودية  اجلديد  العهد  دراسات  يف 
  Jewish-Christian Gospel( و   )Thomas: Introduction, Text, and Commentary

 .)Tradition
(4) A. F. J. Klijn, “In Search of the Original text of Acts,” in L. E. Keck and J. 

L. Martyn, Studies in Luke-Acts: Essays Presented in Honor of Paul Schubert, 
Nashville: Abingdon, 1966, p. 104.
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الظن  وغلبة  القراءات،  من  الكثري  أصالة  عىل  احلكم  عرس  إّن 
عىل اليقني يف أعمل النقاد باديٌة يف اختالف النقاد فيم بينهم؛ إذ نجد 
اختالفات منهجية بني العديد من النقاد، واختالفات يف النتائج بني 
بينهم،  املشرتكة  القواعد  تطبيق  الواحد عىل أساس  املنهج  أصحاب 
بل إّن الناقد الواحد قد يغرّي حكمه عىل املحل نفسه نتيجة نظر جديد 

دون أن يكون قد اكتسب عند نظره اجلديد وثائق جديدة.

ا يف أشهر عمل نقدي اليوم،  َيظهر هذا التقلب غري املربر وثائقيًّ
بانتمئها  النص،  أعّدت  التي  اللجنة  جتانس  رغم  إذ   ،)UBS4( وهو 
للقراءات  اختياراهتا  تغرّي  نالحظ  أننا  إال  واحدة،  نقدّية  مدرسة  إىل 
الراجحة يف مواضع متعددة بتتايل الطبعات األربع الصادرة يف بضعة 
عقود، فقد أدخلت »أكثر من مخسمئة تغيري« )1( يف الطبعة الثالثة، بعد 
سبع سنوات فقط من نرش الطبعة الثانية، دون أن يشهد العامل يف تلك 

املّدة أدنى اكتشاف أو حدث علميٍّ ذي قيمة.

أو  املنتقاة  القراءات  عىل  احلكم  يف  النّقاد  مسالك  يف  وبالنظر 
يف  »أصيلٍّ  أساِس  عىل  حكمها  تقيم  ال  أنا  لنا  يستبني  املرفوضة، 
مقابل مزيٍَّف«، وإنم االنتقاء كثرًيا ما يقوم عىل تفاضل االحتمالت. 
ويكشف اهلامش النقدي لـ )UBS4( أّن اللجنة املرشفة عليه قد قامت 

بتقسيم القراءات إىل أربعة أقسام، لكل ِقسم حرف التينيٌّ يرمز له:

)A(: القراءة املختارة يقينّية.- 

)B(: القراءة املختارة شبه يقينّية.- 

(1) Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, and Allen 
Wikgren, eds., The Greek New Testament, New York: United Bible Societies, 
1975, p. viii.
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القراءات -  من  َأيٍّ  اختيار  يف  صعوبة  اللجنة  وجدت   :)C(
املتخالفة لوضعها يف النص.

)D(: وجدت اللجنة صعوبة بالغة للوصول إىل قرار)1(.- 

قد  الرابعة  الطبعة  عىل  املرشفة  اللجنة  أّن  نضيف  أن  املهّم  من 
فيم  الثالثة  بالطبعة  مقارنة  السابقة  األربع  للدرجات  تعريفها  غرّيت 
يتعّلق بيقينّية القراءات املختارة)٢(.وذكرت يف مقدمة هذه الطبعة أّن 
»اللجنة قامت أيًضا بإعادة ضبط املراتب املختلفة عند تقويمها لألدلة 
تقويم  إعادة  مّتت  ولذلك  للحكم.  املختلفة  الدرجات  أساس  عىل 

مجيع املقاطع اخلالفّية الــ1437 الواردة يف اهلامش النقدي)3(«)4(.

النقدي  اهلامش  يف  الواردة  التفاصيل  إىل  بأنظارنا  نتجه  وعندما 
للـ)UBS(، نكتشف مبلغ الشك يف أصالة القراءات املتنازعة، فتقويم 

القراءات املختارة يف الطبعة الثالثة مثاًل هو: )5(

 -%8٫7 :)A(

 -%3٢٫3 :)B(

(1) See The Greek New Testament, 4th revision edition, Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft, 1994 , p. 3*

(2) See K. D. Clarke and K. Bales, “The Construction of Biblical Certainty: Textual 
Optimism and the United Bible Society’s Greek New Testament,” in D. G. K. 
Taylor, ed. Studies in the Early Text of the Gospels and Acts , Texts and Studies, 
3rd Series, 1, Birmingham: University of Birmingham Press, 1999, pp. 86-93.

(3) Apparatus.
(4) The Greek New Testament, p. v.
(5) E. J. Edwards, “On using the textual apparatus of the UBS Greek New 

Testament,” in The Bible Translator, 28, p. 122.
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 -%48٫٦:)C(

 -%1٠٫4 :)D(

املرء  مّيز  »إذا  بقوله:  النَِّسب  بتزر( عىل هذه  وقد عّلق )ج. هـ. 
B من جهة، باعتبارمها تدخالن ضمن التقويم العام  A و  بني املرتبة 
»يقيني«، و CوD من جهة أخرى باعتبارمها تدخالن ضمن التقويم 
العام »غري يقيني«؛ فإّن حكم اللجنة يبقى غري يقيني يف 59% بالنسبة 

ملواضع القراءات املتخالفة التي هي قرابة 144٠ موضع«)1(.

(1) J. H. Petzer, “The papyri and New Testament Textual Criticism, Clarity or 
Confusion?”, p. 27.
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الفصل الثالث: مراجعة هدف النقد األدنى

للعهد  األدنى  النَّقد  هلدِف  تصّور  عندنا  يتشّكل  أن  يمكن  ال 
أو  مارسوه  َمْن  كتابات  يف  بتتّبعه  إاّل  اليوم  إىل  نشأته  منذ  اجلديد 
عىل  ُيِعيننا  ألنه  كبرية  أمهّيٌة  رب  السَّ وهلذا  مقوالته.  من  استفادوا 
فهم تطّور الوعي بإشكاالت الشواهد واملناهج، كم ُيِعني القارئ 
لبحثنا عىل معرفة مدى توافقه مع مآالت نظر أعالم هذا الفّن يف 
الغرب، وأين يلتقيان يف احلكم عىل واقعّية الوصول للنّص األصيّل 

للعهد اجلديد.

وقد قمنا بتتبع أقوال العلمء منذ القرون األوىل حول هدف النقد 
األدنى للعهد اجلديد، سواٌء ما كان منها رصحًيا أو مضمًرا، وانتهينا 
إىل أّنه علينا أن نقّسم هذا التاريخ إىل مرحلتني، ُأوالمها تّتسم بالتفاؤل 
واألمل يف الوصول إىل كلمت املؤلفني، يف حني تّتسم األخرى بشعور 

اإلحباط والرغبة يف التغيري اجلوهرّي لغاية هذا الفن.

المبحث األول: مرحلة الّريادة والتفاؤل:

ُطبِعت العقلية النرصانية يف جّل تارخيها بطابع التفاؤل الستعادة 
النص األصيل للعهد اجلديد بسبب تعّلق ثبوت أصالة النص بسالمة 
ال  )متساحمة(  قراءة  التاريخ  لقراءة  ونفيس  علمي  ولنزوع  املعتقد، 
تعبأ كثرًيا بحقائقه املشاكسة، ولذلك امتدت فرتة األمل يف استعادة 
نصوص املؤّلفني عىل جّل تاريخ الكنيسة. وبإمكاننا أن نقّسمها إىل 
مرحلتني، تنتهي األوىل مع ناية القرون الوسطى، وتنتهي الثانية قبل 

عقود من اآلن.
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املطلب األول: من زمن اآلباء حتى نهاية القرون الوسطى:

يرى كلٌّ من )إليوت( و)موير()1( أّن النقد األدنى للعهد اجلديد 
النصوص  ِقَدَم  قديٌم  »تقريًبا  هو  وإنم  بنشأة،  عهد  حديث  ليس 
التعبري حتى  ِدّقة يف  نفسها«)٢(، وهو ترصيٌح سليم غري أنه حيتاج إىل 
ال ُيوِهم بغري حقيقة احلال، إذ إّن النقد األدنى الذي ينقله لنا التاريخ 
التارخيية  يبدأ مع معرفتنا بالنص، وال يبدأ مع بداية النص، للفجوة 
بني النص يف بدايته وبداية معرفتنا به، كم أّن النقد األدنى قد مارسه 
منذ بدئه املعلوم األرثودكس واهلراطقة تطبيًقا عىل النصوص املقّننة 

الحًقا، ولكن بمستوى هزيٍل ضعيف القيمة العلمية عامة.

الثان بومضٍة حول موقفهم من  القرن  آباء آخر  ُتسعفنا كتابات 
األسفار  من  بالنصوص  ون  يستدلُّ كانوا  إنم  إذ  وحجّيته،  النّص 
ومن  تالميذهم  وَوْعظ  خمالفيهم،  عىل  والردِّ  عقائدهم،  لعرض 
امتالك  اعتقادهم  عن  ُيبنِي  أمٌر  وهو  ورسائلهم،  كتبهم  يقرؤون 
النّص األصيل للعهد اجلديد، وإن كانت أرحييَُّتهم يف التعامل مع عدد 
ثقتهم يف  أّن  ًة  دالَّ املخطوطاُت  اْخَتَلَفْت يف شأنا  التي  القراءات  من 

تفاصيل النصوص مل تكن مطلقة.

ُع اآلباء بني الثِّقة يف النّص والشّك يف املخطوطات سبُبه بساطة  مَجْ
العقلية اإليمنية يف تلك الفرتة، والنَّظُر غري النقدّي يف تاريخ النص، كم 
امة يف النَّقد سيؤول إىل التشكيك يف أصول الكنيسة،  أّن انتهاج الرصَّ

)1( أين موير )Ian Moir( )1914-1993م(: حمارض يف العهد اجلديد يف جامعة إدنربه. من 
.)Codex Climaci rescriptus Graecus( :مؤلفاته

(2) J. K. Elliott and Ian Moir, Manuscripts and the Text of the New Testament: an 
introduction for English readers, Edinburgh: T & T Clark, 1995, p. 77.
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وتوفري مربراٍت علمية للهراطقة والوثنيِّني للرّد عىل األرثودكسيِّني.

كانت الثقة يف عموم النص غالبة عىل رجال الكنيسة، ولكّن ذلك مل 
يلغ علم اجلميع بفساد املخطوطات وإشكاالت عدد من القراءات، وهو 
ما يبدو من التدخل اخلاص ألحد البابوات احتجاًجا عىل فساد الرتمجات 

الالتينية يف آخر القرن الرابع، وطلبه من )جريوم( إصدار ترمجة جديدة.

إّن  إذ  الرابع،  القرن  قبل  راسًخا  النص  بفساد  العلم  كان  وقد 
)أرجيانوس( الذي يعّد أكرب عقلية نقدية يف العمل النيص املبّكر كان 
فقد  يرى يف ذلك حرًجا.  يكن  قراءات متخالفة، ومل  بوجود  راضًيا 
ذكرها  التي  القراءات  من  وحدة  وعرشين  اثنتني  )متزجر(  درس 
أصالة  يف  حكمه  عن  )أرجيانوس(  يعرب  ومل  رصاحة،  أرجيانوس 
القراءات املتنازعة فيها إاّل يف حدود ُرْبعها، وحتى عندما قّدم اختياره 
فإّن »معايريه مل تكن مستقاة من دراسة املخطوطات نفسها، وإّنم من 

اعتباراٍت تتفاوت يف ابتعادها عن أصل املوضوع«)1(.

وليس هذا األمر قارًصا عىل العهد اجلديد، إذ إّن )أرجيانوس( يف 
العربي  النص  الستة )Hexapla()٢( كان يضع  نسخته ذات األعمدة 
املتخالفة،  القراءات  بني  يرجح  أن  دون  ترمجة،  من  أكثر  مقابله  ويف 

رغم كثرهتا.

(1) Bruce M. Metzger, “Explicit References in the Works of Origen to Variant 
Readings in New Testament Manuscripts,” in Metzger, Historical and 
Literary Studies; Pagan, Jewish, and Christian, Grand Rapids, Mich., W. B. 
Eerdmans, 1968, p. 102.

القرن  قريًبا من منتصف  القديم أعدها )أرجيانوس(  للعهد  )٢( اهلكسابال )Ἑξαπλά(: نسخة 
املنقحر  العربي  العربي،  النص  متوازية:  جداول  ستة  يف  نصوص  ستة  وتضم  الثالث، 

باليونان، ترمجة أكيال، ترمجة سيمخوس، السبعينية، ترمجة ثيودوتيون .
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ُم فيهم  اٍخ غري حمرتفني تتحكَّ كان نقل املخطوطات ُمْسَنًدا إىل ُنسَّ
ُمُيوهُلم املذهبيَّة، ورغبتهم يف هتذيب النّص بحذِف تناقضاته وأقواله 
التي تدفع عنه دعوى العصمة، أو تعارض ما يفرتض أن يقوله نصٌّ 
وتعدد  النص،  إفساد  إىل  احلرية  هذه  آلت  وقد  لعقائدهم.  موافق 
أحداث  سامهت  كم  األبد.  إىل  أصلية  نصوص  وضياع  القراءات، 
عىل  النصارى  حمافظة  تعويق  يف  كتبهم  وحرق  الّنصارى  اضطهاد 
نصوصهم املقدسة، ومن ذلك قيام اإلمرباطور )ديوكلتيانوس( بني 

3٠3 و313م بإصدار قرار بإتالف الكتب املقدسة للنصارى)1(.

يف  النرصانية  الديانة  إىل  )قسطنطني(  اإلمرباطور  انحياز  ومع 
القرن الرابع، وأمره بنسخ مخسني نسخة لألسفار املقدسة)٢(، ظهرت 
ٍة ُنَسٌخ عىل يد َكَتَبٍة من غري اهلواة)3(، وإْن كّنا ال نعلم شيًئا عن  ل مرَّ ألوَّ

أصول هذه النسخ.

مع ناية القرن الرابع، وقع أهم حدث أّثر يف تاريخ النقد النيص 
الرسمية  الالتينية  الرتمجة  إعداد  وهو  الوسطى،  القرون  مدى  عىل 

للكنيسة: الفوجلاتا، ونرشها. 

أّثرت الفوجلاتا بصورة فاحشة يف انحدار النقد األدنى من أكثر 
من جهة:

كان -  الذين   - الغرب  نصارى  اليونانية وحتّول  اللغة  إمهال 
نصارى  عامة  خالف  عىل  أوروبا  يف  املادّي  السلطان  هلم 
إىل   - اإلسالمية  الدولة  سلطان  حتت  كانوا  الذين  الرشق 

(1) Eusebius, Historia Ecclesiastica 8.2.4.
(2) Eusebius, Vit. Const. 4.36.
(3) Robert F. Hull, The Story of the New Testament Text, p. 26.
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تبنِّي اللغة الالتينية لغة دينية وتعليمية.

النسخ -  ألّن  اليونانية  املخطوطات  دراسة  عن  االبتعاد 
اجلديدة منتسخة أساًسا من الفوجلاتا.

االنرصاف عن مَجع املخطوطات اليونانية القديمة لضعف - 
قيمتها العملية.

املحلّية  الرتمجات  صعوَد  الالتينية  الفوجلاتا  صعوُد  َواكب 
كالرسيانية والقبطية واألرمينية والعربية، وهو ما ساهم يف إضعاف 
أسايس،  لسبب  وذلك  اليونانّية،  أصوله  عن  بَِقْطِعِه  النقدي  العمل 
األول  النص  عىل  باحلفاظ  املحلّية  الرتمجات  وا  تلقَّ من  انشغال  وهو 
هلذه الرتمجة يف لغته غري اليونانية، وإن كانت هذه اللغات قد عرفت 
ترمجات متنوعة للنّص نفسه، ولكّن النظر يف هذه الرتمجات الالحقة 
؛ إذ إّنا مل هتتّم بالبحث يف  ُيظِهر أنا مل تقم عىل منهج علميٍّ مرضٍّ
املخطوطات األقدم، وبقيت رهينَة النَّوع النيص البيزنطي. ويبدو أّن 
وجود ترمجاٍت خمتلفة يف اللغة نفسها ال يعود إىل الرغبة يف الوصول 
سلطان  ذات  رسمية  ترمجات  غياب  أصله  وإنم  األصيل،  النص  إىل 

إلزامي يف البيئات املحلية. 

القرون  طوال  فكرّي  موات  حال  النرصان  العقل  عاش  لقد 
هذه  أن  رغم  الفوجلاتا  ترمجة  إىل  القداسة  صفة  وَنَسَب  الوسطى، 
الرتمجة قد خضعت إىل مراجعات نقدية أكثر من مرة، يف القرن الثامن 
عىل يد )ألكوين(، ويف القرن التاسع عىل يد )ثيودولف(، ويف القرن 

الثان عرش عىل يد )ستيفن هاردنج()1(. 

(1) Ibid., p. 31.
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وانتهى احلال بالنص املقدس إىل أن يفحش فيه التحريف بسيادة 
النص البيزنطي يف الغرب والرشق دون أن يثري ذلك حفيظة الكنيسة 
أي  النصارى  علمء  يظهر  أن  ودون  األقدم،  األصول  عىل  ملراجعته 

اهتمم جدّي بالقراءات املتضاربة يف النوع البيزنطي ذاته. )1(

من املمكن تلخيص مذهب اآلباء يف القرون األوىل من نصوص 
املخطوطات وغايتهم من دراستها، فيم ييل: 

األصيل 1.  النص  إىل  الوصول  هي  النقدي  العمل  غاية   
)عموًما(.

يدفع ٢.  بم  األناجيل  يف  اإلزائية  النصوص  بني  التوفيق   
تعارضها.

 تقديم التفاسري املمكنة من قراءتني أو أكثر. )٢(3. 

الديني يف  للمعتقد  كان خاضًعا  األدنى  النقد  أّن  يعني  ما  وهذا 
اهلدف وجمال النظر وثمرته.

النهضة«  »عرص  حد  إىل  التالية  القرون  حال  تلخيص  ويمكننا 
والتحريف،  األصيل  النص  قضية  إثارة  ضعف  وهو  واحد  أمر  يف 
العقيدة  إىل  بتحريفاته  ينترص  الذي  البيزنطي  النوع  إىل  والركون 
Biblical in- )األرثودكسية يف الالهوت، وعصمة النص من اخلطأ 

.)errancy

لصالح  اليونان  النص  عن  النصارى  وابتعاد  األيام  تقادم  مع 

(1) Ibid., p. 33.
(2) Ibid.
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تظهر  بدأت  واملستقرة،  املتخالفة  القراءات  وكثرة  الالتينية،  الرتمجة 
املخطوطات  مجع  ذلك  وقبل  يونانية،  نقدية  نَسخ  إعداد  إىل  احلاجة 
إىل  الوصول  يف  رغبة  ذلك  وكّل  واألديرة،  املكتبات  يف  املحفوظة 

أفضل نص ممكن. وهو ما سنتناوله يف املطلب التايل.

املطلب الثاين: من عرص النهضة حتى العقد الثامن من القرن العرشين:

لتاريخ  احلديث  العرص  بدايَة  )إيرازموس(  نسخة  صدور  كان 
اليونان  النص  إىل  أعاد  إذ  اليونان،  اجلديد  للعهد  النقدي  العرص 
أمهيته بعد أن استأثرت الفوجلاتا باهتمم العلمء يف القرون السابقة. مل 
تستطع هذه النسخة مع ذلك أن حترك العمل النقدي بصورة مبارشة 
العلمي.  باملسمى  »نقدي«  منهج علمي، وال حتى  لقيامها عىل غري 
صناعة  ميدان  يف  العاملني  عىل  هتيمن  أن  ذلك  مع  استطاعت  وقد 
نسخة  أّن  خيربنا  التاريخ  إّن  حّتى  اليونان،  اجلديد  العهد  نصوص 
أول  هي  و1719م؛   17٠9 سنتي  بني  الصادرة  ويلز()1(  )إدوارد 

نسخة نقدية مل تقم عىل »النص املستلم«)٢(.

تطورًا  عرش  الثامن  القرن  أواخر  حتى  النقدي  العمل  يعرف  مل 
الفًتا للنظر باستثناء رجوع )فتستاين()3( ألول مرة إىل شواهد أخرى 

من  وجغرايف.  الهويت  بريطان.  )1٦٦7-17٢7م(:   )Edward Wells( ويلز  إدوارد   )1(
 An Historical( و   )An Historical Geography of the New Testament( مؤلفاته: 

 .)Geography of the Old Testament
(2) J. K. Elliott and Ian Moir, Manuscripts and the Text of the New Testament: an 

introduction for English readers, Edinburgh: T & T Clark, 1995, p. 80.

سويرسي.  )1٦93-1754م(:   )Johann Jakob Wettstein( فتستاين  ياكوب  يوهان   )3(
الهويت وناقد نيّص. كانت له عناية خاصة بالبحث عن املخطوطات ومجع القراءات. من 
 Novum Testamentum Graecum editionis receptae cum lectionibus( مؤلفاته: 

.)variantibus codicum manuscripts
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اآلباء)1(،  واقتباسات  القديمة  الرتمجات  أي  اليونان،  النص  غري 
يد  عىل  املشرتكة  القراءات  أساس  عىل  النصية  الشواهد  وتقسيم 
)بنجل(، ورّدها إىل ثالثة تنقيحات )recensions( عىل يد )زملر()٢(: 
تاريخ  قراءة  لبداية  مّهد  ما  وهو  والغريب)3(،  والرشقي  السكندري 

حركة النص وإْن عىل استحياء.

شهد الغرب منذ ناية القرن الثامن عرش إىل ناية القرن التاسع 
عرش فورة علمية يف جمال املناهج النقدية، وختّلص من سلطان »النص 
املستلم«، وهو ُيعّد بذلك عرص التفاؤل األكرب يف تاريخ البحث عن 
يف  شديد  وَجَلد  عالية  ٍة  هبمَّ الكربى  رموزه  ومتّيزت  األصيل،  النص 
و)خلمن(،  )غريسباخ(،  وأمّههم  العميل،  والبحث  النظري  التأصيل 

و)تشيندورف()4(، و)ترجلز()5(، و)هورت(.

ترك )غريسباخ( أثًرا كبرًيا يف تاريخ النقد األدنى ألسباب ثالثة، 
)بنجل(  قدمها  كم  النصوص  عائالت  كبرية  بصورة  تطويره  أوهلا 
القراءات،  للموازنة بني  نقدية  تقعيده 15 قاعدة  و)سملر(، وثانيها 

(1) J. K. Elliott and Ian Moir, Manuscripts and the Text of the New Testament , p. 81

)٢( يوهان زملر )Johann Semler( )17٢5-1791م(: أملان. الهويت، وناقد نيص، ومؤرخ. 
 Apparatus ad liberalem N. T.( مؤلفاته:  من  األملانية.  العقالنية  بأيب  أحيانًا  يلّقب 

.)Versuch einer biblischen Damonologie( و )interpretationem
(3) Robert F Hull, The Story of the New Testament Text, p. 51.

بجمع  عناية  له  كتايب،  ناقد  أملان.  )1815-1874م(:   )Tischendorf( تشيندورف   )4(
 De Evangeliorum apocryphorum origine et( :خمطوطات العهد اجلديد. من مؤلفاته

.)Synopsis evangelica( و )usu

مؤلفاته:  من  والهويت.  كتايب  ناقد  بريطان.  )1813-1875م(:   )Tregelles( ترجلز   )5(
 Heads of Hebrew( و )Account of the Printed Text of the Greek New Testament(

.)Grammar
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وثالثها أنه جعل النسخ النقدية املطبوعة تبتعد عن »النص املستلم«، 
وذلك يف متن النص نفسه، ال يف اهلوامش النقدية وحدها.)1( 

بنتيل(  )ريتشارد  إليه  انتهى  ما  عىل  مرشوعه)٢(  )خلمن(  أقام 
الشواهد  يف  للنظر  احلمسة  شديد  وكان  منتٍه،  غري  مرشوًعا  باعتباره 
النص  توافق  ومعترًبا  السكندري،  النص  ملتزًما  للنص،  اخلارجية 
السكندري والغريب احلجة األقوى لتفضيل قراءة عىل أخرى، وكان 
ولذلك  األصيل،  النص  إىل  يصل  أن  يمكنه  ال  أّنه  مدرًكا  ذلك  مع 
يف  واملستعمل  الرابع  القرن  يف  الرائج  النص  عن  بالبحث  اكتفى 
القسطنطينية. وقد بلغ يقينه بقصور الشواهد عن بلوغ النص األصيل 
أفضل  هلا  تشهد  التي  القراءات  من  ًبا  ُمركَّ نّصه  يكون  بأن  رض  أن 

الشواهد، وإن كانت خطًأ)3(.

كان ظهور )تشيندورف( عىل الساحة يف منتصف القرن التاسع 
عرش سبًبا يف طفرة هائلة يف العمل النقدي بم مجعه هذا البّحاثة من 
عدد كبري من خمطوطات مل يسبقه أحد إىل اكتشاف عدد مثلها، وقد 
بلغت يف جمموعها عرشين جمّلًدا، وأمهها املخطوطة السينائية. كم أنه 
نرش ثمن طبعات نقدية للعهد اجلديد، أمهها الطبعة األخرية املنشورة 
مل  اهلامش(  )يف  القراءات  من  هائل  بعدد  والزاخرة  1873م،  سنة 

جيمع نظريها سابًقا.

عارص )ترجلز( ثورة )تشيندورف(، واجته إىل استعمل الشواهد 

(1) Robert F Hull, The Story of the New Testament Text, pp. 72-3.

الثالثة سنة  للعهد اجلديد سنة 1831م، وصدرت  الطبعة األوىل لنسخة )خلمن(  )٢( صدرت 
184٦م، فيم صدرت الثانية، وهي األكرب يف جملدين، بني سنتي 184٢ و185٠م.

(3) Robert F. Hull, The Story of the New Testament Text, p. 77.
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أن  علمه  مع  أنه  إال  النقدي،  نصه  لبناء  )خلمن(  فعل  كم  القديمة 
الشواهد اخلارجية ال تستطيع أن تتجاوز به القرن الرابع، كان يعتقد 
النص األصيل. وقد  إىل  الوصول  األحيان  باإلمكان يف كثري من  أنه 
النقدية،  مقارباته  يف  الداخلية  الشواهد  استعمل  عىل  حريًصا  كان 
القراءة  ورّد  األخرى،  القراءات  نشأة  تفرس  التي  القراءة  كتفضيل 
التي من املمكن أن ُتفرسَّ بخطأ الناسخ، واستبعاد القراءات التوفيقية 

للمقاطع اإلزائية.

شخصية  فهي  الفرتة،  هذه  يف  اإلطالق  عىل  شخصية  أهّم  أما 
)وستكوت(  كمربدج  يف  وأستاذه  رفيقه  مع  أعدَّ  الذي  )هورت( 
النسخة النقدية التي هيمنت عىل العمل النقدي إىل اليوم يف كلٍّ من 
منهجّية اختيار القراءات، وخالصة العمل. وقد تعّرض عملهم إىل 
هجوم عنيف يف البداية، وذلك ألنه حفر قرب »النص املستلم« وأحلقه 
مرحلة  تفتتح  أن  النسخة  هذه  استطاعت  وقد  رجعة.  بال  بالرتاث 
جديدة يف النقد النيص، وهي املرحلة قبل احلالية التي بدأت منذ قرابة 

ثالثة عقود.

 The New( :)يبدو من خالل عنوان نسخة )وستكوت( و)هورت
Testament in the Original Greek( الصادرة يف آخر القرن التاسع 

توليف  إعادة  استطاعا  أنم  يعتقدان  كانا  الناقدين  هذين  أّن  عرش، 
النص األصيل. وقد خّصصا فصاًل كاماًل يف مقدمتهم لسؤال: »هل 
هناك أسس قوية للثقة يف أّن النص األنقى الذي تم تداوله يف الوثائق 
األصيل؟«،  للنص  ا،  جوهريًّ األقل  عىل  أو  بدقة،  مطابق  هو  املتاحة 
وانتهيا فيه إىل أّنه توجد وثائق كافية إىل درجة جيدة الستعادة النص 
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primitive corrup- )األصيل رغم وجود بعض التحريفات البدائية 
tions( أي التي تعود إىل زمن ما قبل املخطوطات املتاحة)1(.

مل يكن مرشوع )وستكوت( و)هورت( خلًقا من عدم، وإنم هو 
استمرار ملرشوع علمء القرن التاسع عرش، كم ساهم يف املحافظة عىل 
التي كانت مثار شك  القراءات  السائدة، وتقليل عدد  التفاؤل  روح 

وجدل.

و)هورت(  )وستكوت(  مرشوع  يف  األكرب  اإلشكال  كان 
اعتقادمها وجود نوٍع نيّص »حمايد« نقل لنا النص األصيل بأمانة دون 
الفاتيكانية،  النص هو املخطوطة  أن يصيبه حتريف، وأبرز ممثل هلذا 
وبدرجة أقّل املخطوطة السينائية. وقد جتاوز النقد النيص اليوم هذه 

الدعوى لضعف أصوهلا.

السكندري  بالنص  تسميته  استقرت  الذي  النيص  النوع  أثبت 
تفّوقه إمجااًل عىل بقية أنواع النصوص قبل أبحاث )هورت( وبعدها، 
إال أنه مل يستطع أن َيْعرُب بالنقاد إىل القرن الثان، فضاًل عن أن يصل 
وهو  الئح،  ذلك  وسبب  اجلديد،  العهد  أسفار  تأليف  زمن  إىل  هبم 
النسبة  مقطوعة  املعلومة،  مادته  قاعدة  هي  التي  النّص  شواهد  أّن 

بالنصف األول من القرن الثان وما قبله.

إىل  انتمءه  زَعَم  وإْن  و)هورت(،  )وستكوت(  عَمَل  أّن  كم 
)إليوت(  سّمه  ملا  أّسس  قد  احلقيقة  عىل  أنه  إاّل  املطلقة،  االنتقائية 

(1) Brooke Foss Westcott and Fenton John Anthony Hort, The New Testament in 
the Original Greek: introduction, appendix, London; New York : Macmillan, 
1896, pp. 276-284.
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بـ»طائفة أفضل خمطوطة« )cult of the best manuscript()1( حيث 
والقراءة  الداخلية  االعتبارات  عىل  املفضلة  املخطوطة  وزن  يربو 

التارخيية للنص.

)وستكوت(  بعد  والتصاعد  الثبوت  يف  التفاؤل  نزعة  استمّرت 
القرن  يف  املكتشفة  الربديات  ثروة  تنامي  مع  خاصة  و)هورت(، 
الفاتيكانية  املخطوطتني  قبل  ما  إىل  منها  عدد  يعود  والتي  العرشين، 
النص  وفساد  السكندري  النص  بتفوق  القول  وتدّعم  والسينائية، 

البيزنطي وتأخره تارخييًّا.

الوصول  إمكانية  من  النقاد  مجهور  موقف  إمجال  املمكن  من 
الثامن  العقد  إىل  عرش  الثامن  القرن  أواخر  منذ  األصيل  النص  إىل 
و)ترجلز(  )تشيندورف(  مشاريع  إّن  بالقول:  العرشين،  القرن  من 
األدنى  النقد  ميدان  خاض  من  وعامة  و)هورت(  و)وستكوت( 
قائمة عىل افرتاض القدرة عىل الوصول إىل النص األصيل يف حدود 

الشواهد املتاحة بني أيدي النقاد. 

من املمكن الكشف عن هذا التصّور من خالل تعريفات النقاد 
دليله  يف  نولن(  )فردريك  مثاًل  يقول  إذ  األدنى،  النقد  جهد  لغاية 
للنقد النيص )1815م(: إّن غاية النقد النيص هي حتديد »القراءات 
وقال  املقدس«)٢(.  للقانون  األصيل  النص  و»اكتشاف  األصلية«، 

(1) Elliott, J. Keith, “Rational Criticism and the Text of the New Testament,” in 
Theology 1972, 75, 339-40.

(2) Frederick Nolan, An Inquiry into the Integrity of the Greek Vulgate or Received 
Text of the New Testament: In Which the Greek Manuscripts Are Newly 
Classified, the Integrity of the Authorised Text Vindicated, and the Various 
Readings Traced to Their Origin, London: Rivington, 1815, pp. 2-3.
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األدنى  النقد  مبادئ  غاية  إّن  بستة عقود:  بعده  بركس(  ر.  )ثوماس 
للعهد  األصيل  للنص  واألصيل  احلقيقي  »الشكل  إظهار  هي 
إّن  العرشين:  القرن  بداية  يف  سوتر(  )ألكسندر  وكتب  اجلديد«)1(. 
النقد النيص يسعى من خالل العمل النقدي إىل »استعادة عني كلمت 
أو  تامة  منها غري نسخ  يبق  اندثرت ومل  التي  الوثائق األصلية  بعض 
غري تامة«)٢(. وعّرف )الغرنج( يف منتصف القرن العرشين غاية النقد 
للناس  َمْت  ُقدِّ التي  للمخطوطة  األصيل  النص  »حتديد  بأنا  النيص 
تعريفات اهلدف  بأقرب صورة ممكنة«)3(. وهكذا تدور  املؤّلف،  من 
العهد اجلديد، وأقرب  ألفاظ مجيع  للنص األصيل بني عني  الواقعي 

صورة ممكنة للنص األصيل، أي عامة لفظ النص األصيل. 

األدنى  النقد  علمء  عىل  املتفائلة  النزعة  هيمنة  استمّرت 
ومشاريعهم عىل مدى جّل عقود القرن العرشين، وحتى من اعرتفوا 
النيص  النقد  يستطيع  ال  حيث  بالقليلة«  ليست  »مواضع  هناك  أّن 
احلسم يف أمرها، مثل )بروس متزجر(، وافقوا ُكالًّ من )وستكوت( 
و)هورت( عىل أصل دعوامها يف أّن النص األصيل يف متناول اليد)4(.

المبحث الثاني: مرحلة النضج وآثارها:

من طبع العقل الغريب التململ من الثوابت التي أرستها الكنيسة 

(1) Thomas Rawson Birks, Essay on the Right Estimation of Manuscript Evidence 
in the Text of the New Testament, London: Macmillan, 1878, p. 1.

(2) Alexander Souter, The text and canon of the New Testament, New York, C. 
Scribner’s Sons, 1913, p. 3.

(3) Marie-Joseph Lagrange, Critique textuelle, II: La critique rationnelle, Paris: 
Gabalda, 1935, 2nd ed., p. vii.

(4) Bruce M. Metzger, The Text of the New Testament: Its Transmission, 
Corruption, and Restoration, p. 343.
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وحرستها )ُلوبّياهتا(، ولذلك مل يكن ملوروث التفاؤل أن يستمّر أبًدا، 
وحّق له أن يواجه أسئلة الواقع، ليختار بعد ذلك خط سري جديد، 

وهو ما كان.

املطلب األول: ثورة يف املنهج:

مدى  عىل  الباحثني  إىل  قّدم  قد  األدنى  النقد  علم  أّن  ريب  ال 
الغوامض،  من  الكثري  وجىل  الفوائد،  من  العديد  املاضية  القرون 
اجلديد،  العهد  بنص  املتعلقة  القضايا  من  الكثري  عن  الغبش  وأزاح 
لكّن هذا التطّور نفسه قد أدى إىل نفحة غرور عند من مارسوا هذا 
العلم، ككّل ِعلم مارَسُه الغرب وحّقق فيه إنجازات متقدمة، وهي 
ظاهرة برشّية أْصُلها زهو اإلنسان بإنجازاته ونزوعه إىل التحلل من 

قيود الواقع، رغبة يف الوصول إىل النهايات البعيدة أو حتى املحالة.

لقد أدى اكتشاف العديد من املخطوطات، وتطور مناهج البحث 
أّن  النقاد  ظّن  إىل  واالقتباسات  والرتمجات  املخطوطات  أصول  يف 
اجلديد،  للعهد  األصيل  النص  إىل  الوصول  عىل  قادر  األدنى  النقد 
هلذا  الكالسيكي  التعريف  يف  رسمي  كهدف  ُرّسخ  قد  إنه  حّتى 
املسألة.  بمشكالت  اإلحاطة  عن  قارص  تبسيطي  تصّور  وهو  الفن، 
لقد خضع النقد النيص طوال تارخيه حلمستني، األوىل محاسة املتدّين 
ليصل إىل كلمة اهلل، والثانية محاسة الباحث ليحقق الغاية الكربى من 

صربه عىل البحث.

إّن النقد النيص علم وثيق الصلة باألدوات املادّية املتاحة أمامه، 
ا بالنصوص املكتوبة للعهد اجلديد املتاحة  فهو مرتبط ارتباًطا عضويًّ
فيه  املجرد  النظر  فجانب  منها،  مستخرج  أفضل  نص  إىل  للوصول 
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مساره  حتكم  التي  املبارشة  املادية  بالتفاصيل  صلته  لوثيق  ضعيف، 
أكرب  دائرة  يف  يتحّرك  الذي  األعىل  النقد  خالف  عىل  واستنباطاته، 
ويتعامل مع معطيات أوسع، وإن كانت نتائجه أقل تدقيًقا وحتديًدا، 
نتائج ذات هوامش  استنباطات عامة وتقّدم  تقديم  إىل  تتجه  إذ هي 

زمانية ومكانية واسعة لعرس اجلزم بالنتائج الدقيقة املطلوبة.

عىل  القدرة  وهم  إشاعة  يف  والنقاد  الكتاب  آمال  استمرت  لقد 
الوصول إىل النص األصيل، وكان وقود ما قبل املرحلة النقدية، أي 
إىل ناية العصور الوسطى، غياب احلس النقدي اجلاد، والركون إىل 
موروث األجيال السالفة، واالبتعاد عن مواطن الريبة واجلدل التي 
تذهب بأصل اإليمن، وعدم الرغبة يف مواجهة قناعات الكنيسة. أما 
املرحلة النقدية، فقد كان زاد الوهم فيها تطور املناهج وتراكم الوثائق 

املكتشفة، واستمر هذا احلال حتى عقود قريبة من اليوم.

عامل  يف  مهّمتان  دراستان  ظهرت  العرشين  القرن  ناية  مع 
عند  ثابتة  مسّلمٍت  وزلزلتا  العلمّية  الساحة  َبْلَبَلتا  األكاديميني، 
 The Living Text of the( باركر(  )دافيد  كتاب  األوىل:  الكثريين، 
 The Multivalence of the( )(، والثانية: دراسة )إلدون إبGospels

 .)Term ‘Original Text’ in New Testament Textual Criticism

يف  املختلفة  أشكاله  يف  النص  واقع  مشكلة  )باركر(  كتاب  أثار 
أقدم خمطوطاتنا بعمق، مبّيًنا من خالل القراءات املختلفة املتاحة يف 
اخ  سَّ خمطوطات القرن الثان أّن النّص كان يف حال »سيولة«، وأّن النُّ
عليه  السيطرة  تتم  أن  قبل  كبرية  بحرية  النص  مع  يتعاملون  كانوا 
عىل  الداللة  عن  األقدم  املخطوطات  قصور  ُيظِهر  ما  وهو  الحًقا، 
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نصٍّ بِْكر مل متتّد إليه يد املحّرفني. 

أعمق  األصيل«  »النص  مشكلة  أّن  فكشفت  )إب(  دراسة  أّما 
بكثري مما كان الظّن يف الفرتة السابقة بأكملها؛ إذ كشفت أّن »النص 

األصيل« هو يف حقيقته أربعة أنواع متميزة:

 )original precanonical( أو )predecessor textform( :أوهلا 
  )Q( »وهو النص الذي استعمله املؤلف إلنشاء نصه، مثل »املصدر

إلنجييَلْ مّتى ولوقا عىل قول مجهور النقاد.

النص  عليه  قام  الذي  وهو  املؤّلف،  كتبه  الذي  النّص  ثانيها: 
القانون، وإْن مل يتطابقا.

ثالثها: النّص القانون.

يف  املتاح  النّص  وهو   ،)interpretive text-form( رابعها: 
قراءة  ويعكس  النّساخ،  بفعل  للتحريف  تعّرض  وقد  املخطوطات، 

تفسريية متّثل بيئة النسخ.

إشكالّية  األصيل  النص  عن  بحثنا  جمال  يف  التقسيم  هذا  يثري 
الفارق بني النّص املتاح يف املخطوطات، والنّص الذي كتبه املؤلف، 
أّن معنى عبارة »نص أصيل« أعمق  ما يكشف  املقّنن، وهو  والنّص 
إّن  إذ  والدفاعيون،  التقليديون  وُيصّوره  َره  تصوَّ مما  إشكااًل  وأعظم 
النصَّ  تتجاوز  أن  تستطيع  ال  اجلديد  للعهد  املتاحة  املادية  الشواهد 
األدنى  النقد  يضع  بم  املقّنن،  النصِّ  أو  املؤلِّف  نِص  إىل  التفسرييَّ 
املعروض يف  التفسريي  النص  تتجاوز  َحدٍّ نائيٍّ لطموحاته ال  أمام 

الشواهد املحفوظة.
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عارًضا  التفسري  إىل  كذلك  اجّته  وإّنم  باإلمجال،  )إب(  يكتف  مل 
حقيقة أزمة البحث عن النص األصيل يف ركام الشواهد املادّية امُلتَِّسمة 
معضالت  رشح  يف  قائاًل  الّداليّل،  والتَّضارب  التارخيّي  بالقصور 
عن  الصادر  التوضيح  »هذا  األصيل«:  »النص  يسمى  فيم  البحث 
نقاد  يذّكر  كي  رضوريٌّ  بالكاد  هو  املعارص  النقد  من  ٍر  ُمبكِّ جيٍل 
النّص املعارصين بأّن مسألة »النص األصيل« يف العهد اجلديد ليست 
دة ومتشابكة؛ بل هي كذلك مشكلة تواجه املرء  ًة ُمعقَّ فحسب قضيَّ
بكثافة وإحلاح متزايدين يف هذا اجليل عندما يكون الغموض، بطريقة 
قابلة للفهم إىل حد بعيد، واسع احلضور عىل كل األصعدة، وعندما 

د الثقافات.  يوع يف عامَلٍ متعدِّ تكون املعان املتعّددة شديدة الشُّ

إّن قضية »النّص األصيل« عىل سبيل املثال أشدُّ تعقيًدا من قضّية 
َتْي »الئحة األسفار  سة، ألّن اأُلوىل تتضّمن قضيَّ الئحة األسفار املقدَّ
لطان« كلتيهم. وهي أكثر تعقيًدا من أْن يمتلك املرء  املقدسة« و»السُّ
املقام  يف  َة  اآلراميَّ ُث  يتحدَّ يسوع  كان  فيم  باليونانية  مكتوبًة  أناجيل 
لغة  من  وترمجتها  خمتلفة،  بلغات  التقاليد  نقل  ألنَّ  وذلك  األول؛ 
وهي  األصيّل.«  »النص  بمهيَّة  لة  الصِّ وثيقا  عامالن  مها  أخرى  إىل 
ألنَّ  كل؛  الشَّ ونقد  فهي  الشَّ الرتاث  مسألتي  من  تعقيًدا  أكثر  كذلك 
للعهد  قبل األديب  ما  التقليد  ل  حُييط بجوانِب تشكُّ  » »النص األصيلَّ
ومشكالت  اإلزائّية،  املشكلة  من  تعقيًدا  أكثر  وهي  ونقله.  اجلديد 
أمثال  ألّن  وخارَجهُ،  اجلديد  العهد  داخل  األخرى  التَّأليف  مراحِل 
ِة املؤلف وأصل الكتابات  هذه املسائل إنَّم تؤثُِّر عىل تعريفاِت شخصيَّ
وَوْحدهتا. وهي أكثر تعقيًدا، بطريقة أكثر مبارشة، من اخّتاذ قرار نيص 
قراءات  عىل  تشتمل  التي  االختالفات  من  متكاملة  جمموعٍة  بشأن 



3٠5

متعددة عندما ال يكون ثمة »نص أصيل« يمكن متييزه بسهولة، وذلك 
« واحد، وهي  ألن املسألة أوسع وأغنى من جمرد اختياِر نصٍّ »أصيلٍّ

ال تسمح بأي اختيار عىل اإلطالق. 

نص  من  تعقيًدا  أكثر  هو  أصيل«  »نص  قولنا:  يعنيه  ما  وأخرًيا، 
هريمان فون زودن، أو نص وستكوت وهورت، أو أّية منظومة أخرى 
النصوص )text types(، أو من نظرية ب. هـ. سرتيرت)1(  أنواع  من 
بشأن النصوص املحلية، أو من مناهج العلوم النصية النقدية احلالية 
التي تتميز بتنوعها، بم يف ذلك مقاييس أصالة القراءات، وهو أكثر 
تعقيًدا من االنتقائية »الصارمة« يف مقابل االنتقائية »العقالنية«، وهو 
أشد تعقيًدا أيًضا من مزاعم امليول الالهوتية للقراءات أو التحريفات 
العقائدية هلا، والسبب يف ذلك هو أنَّ مسألة »النص األصيل« تشتمل 

ها وعىل ما هو أكثر منها«)٢(. عىل هذه القضايا كلِّ

جاء  إنا إذن إشكاالت مرتاكمة وُمرّكبة وعميقٌة قَطَعْت ِجرْسَ الرَّ
بني النقد األدنى وهدفه التقليدّي.

وقد َخَتم )إلدون إب( مقاله هذا بدعوته إىل القطع مع املاض، 
وبناء منطلق وغاية جديدين لعلم النقد النيص، يف قوله: »مع ولوج 

دّرس  بريطان.   .)1937-1874(  )Burnett Hillman Streeter( سرتيرت  هـ.  ب.   )1(
بنظرية  اشتهر  النيص.  والنقد  الدين  فلسفة  يف  كتب  بكمربدج.  املقدسة  األسفار  تفسري 
 The Four Gospels, a Study of( مؤلفاته:  اإلزائية. من  للمشكلة  األربع كحل  الوثائق 
 )Origins treating of the Manuscript Tradition Sources, Authorship, & Dates

 The Primitive Church Studied With Special Reference To The Origins Of The(و
.)Christian Ministry 

(2) Eldon J. Epp, ‘The Multivalence of the Term “Original Text” in New Testament 
Textual Criticism,’ in Harvard Theological Review, 1999, Volume 92, No. 3, 
pp. 246-247.
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علم النقد النيص للعهد اجلديد القرن الواحد والعرشين، أصبح من 
ى من براءته، فال يشء  الرضوري أن َيْسفح ]النقد النيص[ كّل ما َتَبقَّ
بالكثريين إىل أن يفرتضوا أنَّ  ْت احلداثة  أدَّ ظلَّ بسيًطا كم كان. ربم 
هدف الوصول املبارش إىل نصٍّ أصيلٍّ واحد للعهد اجلديد - أو حتى 
نصٍّ يكوُن أقرَب ما يكون من النّص األصيّل - هو حلٌم من املمكن 
النيص  النقد  ُيواِجه  أن  والواقعّية  النُّضوج  يتطلَّب  واآلن،  حتقيقه. 
قد  األصيل«  »النص  مصطلح  أّن  أمّهها  ومن  راسخة،  غري  حقائق 
د وَصْعِب املِراس إىل حدٍّ بعيد وذي قيم متعددة.  ى إىل كياٍن ُمعقَّ َتَشظَّ
ومهم تكن احلدود الضخمة التي افرتضها علم النَّقد النيّص يف املاض، 
فقد تبعثرت اآلن، وانتقلت عوامل التغريُّ اخلاّصة هبا بشكل ملحوٍظ 
ليس فقط إىل اخللفيَّة ويف اجتاه املقّدمة، بل كذلك إىل اجلوانب؛ ألّن 
ومن  املتباينة،  القراءات  وراء  من  برزت  لألصالة  اجلديدة  املقاييس 

وقائع املخطوطات األخرى«)1(.

إّن )إلدون إب( خُيرِبنا أّن النقد النيّص يف زمن احلداثة كان يعيش 
يواجه  اليوم  وهو  الغّرة،  الربيئة  واألحالم  الساذج  الغرور  مرحلة 

حقيقة »املوضوع« و»املنهج« بكل تعقيداهتم احلادة.

من  سابًقا  عرضناها  التي  برتسون(  )ويليام  دراسات  وكانت 
خالل  من  الثان  القرن  نص  تناولت  ألنا  تأثرًيا،  األبحاث  أعظم 
املخطوطات وشواهد اآلباء األوائل، كاشفة أّنه ال يمكن بأيِّ حاٍل 

أْن نطمع يف الوصول إىل نصٍّ سابق لنهاية القرن الثان.

إّن أزمة املنهج يف جانبها التارخيي نابِعٌة من قصور الشواهد عن 

(1) Ibid., p. 280.
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إنارة »الفرتة املعتمة«، وَصْمتِها عن الشهادة للنص بالثبات، وثبوت 
عالمات جادة عىل حتريف النص يف عقوده األوىل.

املطلب الثاين: آثار الثورة املنهجية:

النقاد  نوادر حديث  )إلدون إب( و)باركر( من  يكن حديث  مل 
يف آخر القرن العرشين، إذ كان هلذا اجلدل الواقعي حضور من قبل؛ 
لكّن غرور العلوم يف مرحلة التكوين، وبداية التأصيل كثرًيا ما جيرف 
العلمء إىل آفاٍق ال ُتدرك؛ فقد قال )كونيبري( -مثاًل- يف بداية القرن 
أصاًل  يشء  كان  إْن   - اجلديد(  )للعهد  النهائي  »النص  العرشين: 
وكان  أبًدا«)1(.  استعادته  يمكن  ال   - االسم  هبذا  يسّمى  أن  يستحّق 
عني  إىل  الوصول  إّن  بقوله:  حكمه  يف  صارًما  غرانت(  )روبرت 
النّص الذي كتبه مؤلفو أسفار العهد اجلديد يعترب »هدًفا يكاد يكون 
نعيش  إننا  بقوله:  أجىل  بصورة  املعنى  هذا  ووّضح  مستحياًل«)٢(. 
األصيل  النص  استعادة  يمكن  ال  أّنه  عموًما  فيه  املتفق  »من  زمن  يف 
دفة السعيدة عىل النص األصيل  لألسفار املقّدسة، إال إذا عثرنا بالصُّ

للعهد اجلديد يف رمال مرص«)3(.

من  متتالية  جمموعة  يف  الصادرة  )إب(  أبحاث  استطاعت 
ومقاالته،  لألناجيل«  احلي  »النص  يف  )باركر(  كتبه  وما  املقاالت، 
Guard- )وكذلك - ممن مل نذكر سابًقا - )كيم هاينز إيتزن( يف كتاهبا 

(1) Fredrick Cornwallis Conybeare, History of New Testament Criticism, London: 
Watts, 1910, p. 129.

(2) Robert Grant, A Historical Introduction to the New Testament, New York: 
Harper & Row, 1963, p. 31.

(3) Robert Grant, The Bible of theophilus of Antioch,’ in Journal of Biblical 
Literature, Vol. 66, No. 2 (Jun., 1947), 173.
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 ians of Letters : Literacy, Power, and the Transmitters of Early

Christian Literature( )٢٠٠٠م(، وغريهم إحداث انقالٍب هائل 

يف خطاب النقد النيص يف حديثه عن أهدافه عامة، وقدرته عىل إعادة 
بناء النص األصيل.

من  ومها   - هوملز(،  و)مايكل  فختل()1(  )كالوس  وخّلص 
املحسوبني عىل التيار غري الليربايل وشبه املحافظ يف عامل املتخصصني 
يف النقد األدنى للعهد اجلديد - موقف فريق النَّقد النيّص اليوم ِمْن 
مفهوُم  يعد  »مل  بقوهلم:  األصيل  النص  إىل  الوصول  إمكانية  َدْعوى 
حتريِر النّص األصيل )editing( أو إعادة تركيبه أمًرا مسّلاًم«)٢(. وهو 
ما عرّب عنه )روبرت ف. هول( يف سربه التارخيي لتاريخ النقد األدنى 
َمُه كتاب »العهد  الذي قدَّ الثقة والتفاؤل  إّن »مناخ  وأهدافه، بقوله: 
منذ  تالشى  قد  و)هورت(  )لوسكوت(  األصلية«  باليونانية  اجلديد 
النص  تركيب  إعادة  إمكانية  حول  عظيم  شكٌّ  يوجد  طويلة.  مّدة 

اليونان األصيل بكّل تفاصيله«)3(.

من  احلايل  املوقف  عن  حديثه  يف  أكثر  الصورة  )هوملز(  ووّضح 
اهلدف التقليدي للنقد النيص املتمثل يف استعادة عني النص األصيل، 
ا عن رأيه اخلاص: »يف ضوء التطّورات والنقاشات ضمن علم  معرّبً
النقد النيص ]...[ من املمكن اليوم اعتبار ذلك التعريف غري مالئم أو 

 Institut für( مؤسسة  يف  باحث  أملان.   :)Klaus Wachtel( فختل  كالوس   )1(
neutestamentliche Textforschung( بجامعة مونسرت. متخصص يف النقد األدنى.

(2) Klaus Wachtel and Michael W. Holmes, eds. The textual History of the Greek 
New Testament: changing views in contemporary research, Atlanta: Society 
of Biblical Literature, 2011, p. 2.

(3) Robert F. Hull, The Story of the New Testament Text, p. 159.
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معيًبا عىل األقل فيم يتعّلق بأمرين. أّواًل: توّقف العديد من العاملني 
ضمن علم النقد النيص عن النظر إىل دراسة تاريخ نقل النص وحده، 
اليوم  هو  وإّنم  األصل،  الستعادة  وسيلة  باعتباره  أولّية  بصورة  أو 

عندهم هدف مرشوع لذاته«.

النص  أداة ملعرفة  القراءات جمّرد   وإذن؛ مل تعد دراسة اختالف 
ُتِعنُي عىل معرفة السياق  األصيل، وإّنم هي تدرس اليوم لذاهتا ألّنا 

التارخيّي والثقايّف لتداول القراءات. 

 »أّما األمر الثان، فقد أصبح استعمل عبارة »نص أصيل« وصًفا 
ومن  متفاقمة.  بصورة  مشكاًل  اجلديد  للعهد  النيص  النقد  هلدف 
هذه  يف  املتأّصل  بالغموض  املتنامي  الوعي  إىل  إضافًة  أّنه  الواضح 
تعريف  إلعادة  االقرتاحات  من  عدًدا  بدوره  أنتج  ما  )وهو  العبارة 
هدف هذا العلم أو تغيريه داخَل هذا الفرع املعريف، فإّن هناك تساؤاًل 
األصيل  النّص  يكون  أن  الواجب  أو  املمكن  من  كان  إذا  ما  حول 

هدًفا.« )1(

لقد أبدى )هوملز( هذا الرأي رغم أنه يرى أّن )إب( كان مبالًغا يف 
ترصحيه بضياع النص األصيل وعبثية حماولة الوصول إليه.

ويليامز(  )بيرت  فريق  إىل  بانحيازه  املعروف  وسمان(  )طومي  أّما 
َصَدَر  األصيل  النص  عن  له  مقاٍل  يف  كتب  فقد  الربيطان)٢(،  الدفاعي 

(1) Michael W. Holmes, From “Original Text” to “Initial Text”: the Traditional Goal 
of New Testament Textual Criticism in Contemporary Discussion,

http://blog.lib.umn.edu/cnes/news/Holmes%20From%20Original%20
Text%20to%20Initial%20Text%20U%20of%20M%20version%201%20
Feb%202011-1.pdf, (3/6/2011).

)٢( سبق تعريفه.
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منذ بضع سنوات يف الرّد عىل )إب( و)باركر( و)برتسون( و)كوسرت( 
ترّدد  »عىل  األدنى  النقد  يف  اليوم  املتخصصني  جّل  أّن  شايعهم،  ومن 
يف استعمل العبارة التقليدية »نص أصيل« بسبب أنا أصبحت مشكلة 
لني احلديث عن النص األقدم الذي من املمكن  بصورة متزايدة«)1( ُمفضِّ
استعادته أو ما يسمى »النص األّويل« )Ausgangstext(، وأّن اخلالف 
بالنص  وعالقته  األقدم،  النص  بطبيعة  يتعلق  فيم  هو  بينهم  احلقيقي 
ل عىل أّن املسافة  األصيل االفرتاض، موضًحا أّن النقاد عىل مذَهَبنْي: األوَّ
النص األصيل،  أمل الستعادة  بم جيهض كّل  ا  النصني واسعة جدًّ بني 
ا عّم كتبه  والثان عىل أّنه باإلمكان الوصول إىل نصٍّ »ليس بالبعيد جدًّ
املؤلف يف القرن األول«)٢(. فهو - إذن - نصٌّ يف أفضل األحوال »غري 
املؤلفني، وليس هو عينه. كم اعرتف )وسمان(  ا« عن نص  بعيد جدًّ
أْن تكون مقاطُع من العهد اجلديد األصيل قد ضاعت إىل  أّنه ال ينكر 
النقد  عمل  أّن  مها:  عجيبني،  بترصحيني  املتفائل  مقاله  وختم  األبد)3(. 
األدنى يف البحث عن النص األصيل مستمرٌّ ال ينتهي، وأّن إعادة بناء 

 )4(!)impossible possibility( »النص األصيل تبقى »مُمِكًنا مستحياًل

إننا نعيش اليوم ُأوىل مراحِل ُنضِج علِم النَّقد األدنى، متجاوزين 
عيدة« إىل »األهداف املمكنة«، ولذلك ختم )إب( مقاَلُه  »األمان السَّ

(1) Tommy Wasserman, “The Implications of Textual Criticism for 
Understanding the ’Original Text,” in Mark and Matthew I: Comparative 
Readings: Understanding the Earliest Gospels in their First-Century Settings. 
Edited by E.-M. Becker and A. Runesson. WUNT 271. Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2011, p. 80.

(2) Ibid., p. 81.
(3) Ibid., p. 86.
(4) Ibid., p. 96.
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 It’s All about Variants: A Variant- Conscious Approach to(
األدنى  للنقد  تعريفه  أثناء   )New Testament Textual Criticism

للعهد اجلديد بقوله: إّن »اهلدف األوحد هو إنشاء أقرب نصٍّ ممكٍن 
من  تشاؤًما  أشدَّ  كان  فقد  سوانسن()٢(  )روبن  أّما  بلوُغُه...«)1(. 
 » « و»أسطوريٌّ )إب(، إذ قّرر أنَّ اهلدف القديم هو »خديعٌة« و»خيايلٌّ

ًسا ذلك عىل حقيقتني مها: و»مستحيٌل«؛ ُمؤسِّ

35٠م،  قبل  ما  إىل  تعود  خمطوطات  من  نملكه  ما  إّن  »أواًل:   
ا منها حيفظ »النص األصيل بعينه.« ليست إاّل شذرات ال يبدو أّن أيًّ

أن  إاّل  يمكن  ال  القراءات«  بخصوص  نائيٍّ  »ُحْكم  كلُّ  ثانًيا:   
املوضوع  مع  يتعامل  مّنا  »كاًل  ألّن   )subjective( ا  شخصانيًّ يكون 

 .)3(» بأجندته اخلاصة املرتبطة بخلفيٍة ومتريٍن ونزوع الهويتٍّ ذايتٍّ

لقد قاد هذان األمران )سوانسن( إىل ختفيض سقف هدف النقد 
النيص من الوصول إىل النص األصيل إىل االكتفاء بـنقل واقِع تاريخ 

النّص، أْي عرض القراءات عىل مدى التاريخ املعلوم للنص، وكفى!)4(

(1) Eldon Jay Epp, ‘It’s All about Variants: A Variant- Conscious Approach to New 
Testament Textual Criticism,’ in Harvard Theological Review 100:308.

وتطّورها  القراءات  ظهور  تاريخ  عن  الكشف  وهو  آخر؛  هدًفا  هنا  نضيف  أن  الواجب  من 
ودواعي ذلك.

)٢( روبن سوانسن )Reuben Swanson( )1917-٢٠٠9م(: أمريكي. قسيس. متخصص 
 New( يف دراسات العهد اجلديد. دّرس يف جامعة كاروالينا الغربية. من مؤلفاته: سلسلة

.)Testament Greek Manuscripts
(3) Reuben J. Swanson, ed., New Testament Greek Manuscripts: Variant Readings 

Arranged in Horizontal Lines against Codex Vaticanus: Romans, Wheaton, IL: 
Tyndale House, and Pasadena, CA: William Carey International University 
Press, 2001, p. xxvi.

(4) See Michael W. Holmes, From “Original Text” to “Initial Text”.
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للعهد  اليونانية  النقدية  النسخة  فريق  مّيز  العملية،  الناحية  ومن 
 Institut für( مؤسسة  يف  العامل   )Editio Critica Maior( اجلديد 
Aus-( األويل«  »النص  بني   )neutestamentliche Textforschung

gangstext( والنص األصيل الذي كتبه املؤلف.

وعّرفه   ،)Ausgangstext( مصطلح  ِمنك()1(  )ِجرد  َنَحَت  وقد 
ب )reconstructed( افرتاض، ووجوده حمتمل، كم  بأّنه »نص ُمَركَّ
األّويّل«  »النّص  بني  ُيمّيز  وهو  النسخ«)٢(.  بداية  قبل  النظرّية  يف  هو 
هو  الذي   )archetype(الـ ونص  جهة،  من  األصيل«  و»النص 

خمطوطة »مفقودة« منها تناسلت خمطوطاتنا.

أّن  يف   )Editio Critica Maior( فريق  تبّناه  ما  أمهّية  وتكمن 
عملهم هو الذي تبّنته نسخة )NA28(، يف تنقيحها للنسخة السابقة، 
ا اليوم، أي  ٍة عامليًّ سة علميَّ ون عن موقف أهّم مؤسَّ وأّنم بذلك ُيعربِّ
عىل  املرِشفة   )Institut für neutestamentliche Textforschung(

املراجعة الثامنة والعرشين.

ل  التحوُّ بارزة عىل  ه األخري لنسخة )NA28( عالمًة  التوجُّ ُيعترَبُ 
النص  الوصول إىل  النقد األدنى من إمكانية  الكبري يف موقف علمء 

)1( جرد منك )Gerd Mink(: أملان. ناقد متخصص يف اللغة القبطية والنقد األدنى. صاحب 
 The( النصوص:  بني  َنَسبِّية  عالقات  إىل  للوصول  القراءات  لرتتيب  األحدث  النظرية 
 Editio Critica( فريق  يف  وعضو   ،)Coherence-Based Genealogical Method

.)Allgemeine Sprachwissenschaft und Koptologie( :من مؤلفاته .)Maior
(2) Gerd Mink, “Problems of a Highly Contaminated Tradition, the New 

Testament: Stemmata of Variants as a Source of a Genealogy for Witnesses,” 
in Studies in Stemmatology II (ed. Pieter van Reenen, August den Hollander, 
and Margot van Mulken; Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 
2004), 25.
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السادسة  املراجعة  صدور  بعد  أالند(  )كورت  ح  رصَّ فقد  األصيل، 
والعرشين سنة 1979م أنه »يبدو أنه بعد مرور مئة سنة من )صدور 
نص( وستكوت وهورت، تم حتقيق اهلدف املتمثل يف إصدار نسخة 

من العهد جديد )باليونانية األصلية(«)1(. 

ح  رصَّ إذ  والعرشين،  السابعة  املراجعة  يف  اللهجة  تغرّيت  ثم 
حمّققوها أّنه جيب أن ُيفهم أّن نص هذه النسخة هو جهد دائٌم، أْي إنه 
ا، وإنم هو حافز ملزيد من اجلهد نحو حتديد نص  »جيب أال ُيعترب نائيًّ

العهد اجلديد والتحّقق منه«)٢(.

اليأس  حقيقة  دفع  إىل  ا  عمليًّ ذلك  مقابِل  يف  باركر(  )دافيد  اجّته 
من إدراك النص األصيل للعهد اجلديد إىل مرحلة متقّدمة يف التشاؤم 
بقوله: إّن أهّم النسخ النقدية املتاحة اليوم قد جتاوزها الّزمان، إذ إّنا 
ال تنفع إاّل »القارئ الكسول« الذي يبحث عن نصٍّ واحٍد حّجٍة دون 
أن هيتّم باهلوامش النقدية التي َتعِرُض أشكااًل أخرى للنّص، ولذلك 
يرى )باركر( أْن ُتعَرَض القراءات أمام القارئ ليختار منها وحده)3(. 
نْيِ األصيّل واألقدم، وإنم  الّنصَّ فالنقد األصيّل عاجٌز عن تقديم كال 
النسخ  متون  يف  تبدو  كم  األقدم  »النصوص«  يعرض  أن  أمره  غاية 

النقدية وهوامشها.

(1) Kurt Aland, “Der neue ‘Standard-Text’ in seinem Verhältnis zu den frühen 
Papyri und Majuskeln,” in Eldon J. Epp and Gordon D. Fee, eds., New 
Testament Textual Criticism: Its Significance for Exegesis: Essays in Honour of 
Bruce M. Metzger, Oxford: Clarendon Press, 1981, 274-5.

(2) Kurt Aland and Barbara Aland, eds., Novum Testamentum Graece, Stuttgart: 
Deutsche Bibelgesellschaft, 1993, 27th ed., p. 45*

(3) David C. Parker, Textual Scholarship and the Making of the New Testament, 
Oxford: Oxford Univ Pr , 2012, p. 124.
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من  جمموعة  إىل  الدراسة  هذه  يف  البحثية  رحلتنا  يف  توّصلنا 
نص  واقع  معرفة  عىل  ومهّم  مبارش  تأثري  هلا  والتي  اخلطرية،  النتائج 
العهد اجلديد وحقيقة ما عند النصارى اليوم، وسنذكر هنا أهّم عرش 

مسائل:

يف  العلمية  الدوائر  يف  اليوم  املطروح  اإلشكال  األوىل:  املسألة 
الغرب فيم يتعّلق بأصالة نص العهد اجلديد ليس هو حتريف بعض 
النص  استعادة  إمكان  هو  وإّنم   ،- به  مسّلم  أمر  فهذا   - النصوص 
األصيل. ولذلك فاجلدل اإلسالمي-النرصان يف العامل العريب ال حمّل 

له يف سياق حركة العمل النقدي يف الغرب.

عيوب  إخفاء  ون  والدفاعيُّ التقليديُّون  يتعّمد  الثانية:  املسألة 
شواهد النص بأسلوٍب دعائيٍّ بالتدليس يف عرض احلقائق التفصيلية 

لواقع الشواهد.

املسألة الثالثة: املخطوطات اليونانية كثرية عدًدا، لكنها معيبة من 
ناحية قيمتها الزمنية، إذ إّن املخطوطات التي تعود إىل القرون األوىل 
قليلة عدًدا وصغرية حجًم، كم أثبتت دراسة نصوصها عدم جتانسها.

النص األصيل من خالل  إىل  للوصول  الرابعة: ال سبيل  املسألة 
)الزوجان  عموًما  األقدم  املخطوطات  أو  )كومفورت(،  الربديات 
إىل  الوصول  عن  وقارصة  ذاهتا  يف  معيبة  الشواهد  هذه  ألّن  أالند(؛ 

الزمن األول لتأليف أسفار العهد اجلديد.

ٌر  املسألة اخلامسة: ترمجات العهد اجلديد كثرية، لكّن جّلها متأخِّ
باإلضافة  الرتمجّي،  واملنهج  التاريخ  جمهول  أفضلها  أّن  كم  زمًنا، 
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دقائق  كشف  عن  قصوًرا  لغة  كّل  يف  أّن  كم  بينها،  فيم  تضارهبا  إىل 
النصوص املرتمجة عن اللغات األخرى.

املسألة السادسة: االقتباسات اآلبائية هي أدنى الشواهد املعتمدة 
عند النقاد رغم ما يزعمه الدفاعيون من قدرهتا وحدها عىل استعادة 
النص األصيل. وهي معيبة من جهة عرس الوصول إليها يف املؤلفات 
األصلية لآلباء، وعرس متييز النقل احلريف فيها من النقل باملعنى، كم أّن 
اآلباء قد سامهوا يف إفساد هذا الشاهد بتحريفهم للقراءات وترددهم 
يف اختياراهتم. أما من الناحية النوعية؛ فهذه االقتباسات ال متّثل النوع 

السكندري، فضاًل عن أن متّثل النص األصيل.

املسألة السابعة: الفرتة املعتمة يف تاريخ نص العهد اجلديد تشهد 
بظلمتها عىل عجز النقاد عن إدراك النص األول، كم تشهد ببعض ما 

يربق منها من َخرَب أّن النص قد تم حتريفه يف هذه الفرتة.

املسألة الثامنة: حياول خطاب الدفاعيني طمأنة عوام النصارى أّن 
السبيل إىل النص األصيل سهل بداللة متانة الشواهد، دون أن يعرض 
حلقيقة تضارب املناهج، وعيوهبا اجلوهرية التي َتكِشُف ُقصوَرها عن 

الوصول إىل نصٍّ واحٍد يعود إىل آخر القرن الثان.

املسألة التاسعة: وجود أزمة حقيقية يف منهج النقد األدنى حياول 
األصيل  النص  بضياع  القائل  الرأي  إّن  بالقول:  إخفاءها  الدفاعيون 
فة من النقاد، يف حني أّن هذا املذهب ليس  ٍة ُمتطرِّ ليس إاّل اختيار قلَّ
أئمة  النقاد، وعىل رأسه  ُمتناٍم من  فريٍق  اختيار  قلة، وإنم هو  اختيار 
باركر( يف  و)دافيد  أمريكا،  إب( يف  )إلدون  مثل  العامل  الفّن يف  هذا 

أوروبا.
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لـ)نستل- نسخة  آلخر  اجلديد  املذهب  ُيمّثل  العارشة:  املسألة 
أمر  يف  النقاد  بني  تسود  بدأت  التي  التَّشاؤم  حال  عىل  دلياًل  أالند( 
من  مديدة  قرون  بعد  اجلديد،  للعهد  األصيل  النص  إىل  الوصول 

التفاؤل.





كلمة في الختام

نَّ ال ُيْغِن ِمَن اْلـَحِقّ  نَّ َوإنَّ الظَّ ِبُعوَن إالَّ الظَّ }َوَما َلُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم إن َيتَّ
َشْيًئا{ ]النجم: ٢٨[ 
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of Qur’ānic Variant Readings,” paper presented at the 
colloquium on the study of ḥadīth, Oxford, 1982.

·	 ____ “The Value of Hafs And Warsh Transmissions For The 

Textual History of The Qur’ān,” in Andrew Rippin, ed. Ap-

proaches Of The History of Interpretation Of The Qur’ān, Ox-

ford: Clarendon Press, 1988.

·	 Brooks, James A.: The New Testament Text of Gregory 
of Nyssa, Atlanta: Scholars Press, 1991.

·	 Brown, B. Laurence, MisGod’ed: a roadmap of guid-

ance and misguidance in the Abrahamic religions, 
North Charleston: BookSurge, 2007.

·	 Brown, Raymond E.: “Does the New Testament Call Je-

sus God?,” in Theological Studies, 26, (1965) p. 545-73.

·	 ____ Jesus, God and Man, New York: MacMillan Pub-

lishing, 1967.



3٢9

·	 ____ The Gospel According to John (XIII-XXI): Introduc-

tion, Translation, and Notes, New York: Doubleday, 1970.

·	 Burgon, John W.: The Causes of the Corruption of the 
Traditional Text of the Holy Gospels, ed. Edward Miller, 
London: George Bell, 1896.

·	 ____ The Revision Revised, London: John Murray, 1883.

·	 ____ The Traditional Text of the Holy Gospels Vindi-

cated and Established, ed. Edward Miller, London: 
George Bell,1896.

·	 Burkitt, F. C.: “Tatian’s Diatessaron and the Dutch 
Harmonies,” in Journal of Theological Studies 25 (1924) 
pp. 113-30.

·	 Burton, John: The Collection of the Qur’ān, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1977.

·	 Butler, Trent C.: Holman Bible Dictionary, Nashville: 
Holman Bible Publishers, 1991.

·	 Buttrick, George Arthur: The Interpreters’ Bible, New 
York: Abingdon Press, 1954. 

·	 Campbell, William F.: The Qur’an and the Bible in the 
Light of History and Science, Upper Darby, PA: Middle 
East Resources, 1986.



33٠

·	 Casey, Robert: “The Patristic Evidence for the Text of 
the New Testament,” in Merril M. Parvis and Allen P. 
Wikgren, eds. New Testament Manuscripts Studies, the 
Materials and the Making of a Critical Apparatus, Chi-

cago: The University of Chicago Press, 1950.

·	 Clabeaux, J. J.: A Lost Edition of the Letters of Paul: A 

Reassessment of the Text of the Pauline Corpus Attest-

ed by Marcion, CBQMS 21; Washington, DC: Catholic 
University of America Press, 1989. 

·	 Clark, Kenneth W. : “The Theological Relevance of 
Textual Variation in Current Criticism of the Greek 
New Testament,“ in Journal of Biblical Literature, Vol. 

85, No. 1 (Mar., 1966), pp. 1-16.

·	 Clarke, K. D.: Textual Optimism: A Critique of the Unit-

ed Bible Societies’ Greek New Testament, Sheffield, 
England: Sheffield Academic Press, 1997.

·	 Clarke, K. D.; and Bales, K. : “The Construction of Bibli-

cal Certainty: Textual Optimism and the United Bible 
Society’s Greek New Testament,” in D. G. K. Taylor, ed., 
Studies in the Early Text of the Gospels and Acts, Texts 
and Studies, third Series, 1, Birmingham: University of 
Birmingham Press, 1999.



331

·	 Collinson, Diané, Plant, Kathryn, and Wilkinson, Rob-

ert: Fifty Eastern Thinkers, London: Routledge, 2000.

·	 Colwell, Ernest C.: “Genealogical Method: Its Achieve-

ments and Its Limitations,” in Studies in Methodology 
in Textual Criticism of the New Testament, Leiden: Brill, 
1969.

·	 ____ “The Greek New Testament with a Limited Criti-

cal Apparatus: Its Nature and Uses,” in Allen Paul 
Wikgren and David Edward Aune, eds., Studies in New 
Testament and Early Christian, Netherlands, Brill Ar-

chive, 1972.

·	 Comfort, Philip W.: Encountering the Manuscripts: An 
Introduction to New Testament Paleography and Tex-

tual Criticism, Nashville: Broadman & Holman,2005.

·	 ____ New Testament Text and Translation Commen-

tary, Carol Stream, IL: Tyndale House, 2008.

·	 ____ The complete Guide to Bible versions, Wheaton, 
IL: Living Book, 1991. 

·	 ____ The Quest for the Original Text of the New Testa-

ment, Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1992.



332

·	 A Committee of the Oxford Society of Historical The-

ology: The New Testament in the Apostolic Fathers, Ox-

ford: Clarendon Press, 1905.

·	 Conybeare, Fredrick C.: History of New Testament Crit-

icism, London, New York: G. P. Putnam, 1910.

·	 Conzelmann, Hans: The Theology of St. Luke. Tr. 
G. Buswell. New York: Harper & Row, 1960.

·	 Cosaert, Carl P.: The Text of the Gospels in Clement of Al-

exandria, Atlanta: Society of Biblical Literature, 2008. 

·	 Coulot, Cl.: art. “Synoptique,” in Jaques Briend et 
Michel Quesnel, eds. Dictionnaire de la Bible, Paris: 
Letouzey, 2005.

·	 Crafer, Thomas W.: The Second Epistle of Clement to 
the Corinthians, London: Society of Promoting Chris-

tian Knowledge, 1921. 

·	 Cragg, Kenneth:The Call of the Minaret, Oxford: Ox-

ford University Press, 1964.

·	 Cross, F. L.: art. “Fathers of the Church,” in The Oxford 
Dictionary of the Christian Church, third edition, by 
E. A. Livingstone, New York: Oxford University Press, 

1997.



333

·	 Crossan, John Dominic and Reed, Jonathan L.: In 
Search of Paul: How Jesus’ Apostle Opposed Rome’s Em-

pire with God’s Kingdom, New York: HarperSanFran-

cisco, 2004.

·	 Curtain, William: Remains of a very Ancient Recension 
of the Four Gospels in Syriac, London: John Murray, 

1858.

·	 Dalrymple, David: An Inquiry into the Secondary 
Causes Which Mr. Gibbon Has Assigned for the Rapid 
Growth of Christianity, second edition, Edinburgh: J. 
Ritchie, 1808. 

·	 David, Abdullah and Saifullah, M. S. M. : Sir David 
Dalrymple (Lord Hailes), The Patristic Citations Of The 
Ante-Nicene Church Fathers And The Search For Elev-

en Missing Verses Of The New Testament. 

·	 Davies, W. D. and Allison, D. C.: A Critical and Exegeti-

cal Commentary on the Gospel According to Saint Mat-

thew, London; New York: T&T Clark International, 
2004.

·	 DeMoss, M. S.: Pocket Dictionary for the Study of New 
Testament Greek, Downers Grove, IL: InterVarsity 
Press, 2001.



334

·	 Donaldson, Amy: “Explicit References to New Tes-

tament Variant Readings Among Greek and Latin 
Church Fathers,” unpublished manuscript. Graduate 
Program in Theology, Notre Dame, Indiana, Decem-

ber 2009.

·	 Douglas, J. D. and Hillyer, N.: The Illustrated Bible Dic-

tionary, Wheaton: Tyndale House, 1980.

·	 Edwards, E. J.: “On Using the Textual Apparatus of the 
UBS Greek New Testament,” in The Bible Translator, 
28, pp. 121-43.

·	 Ehrman, Bart: “The Text as Window: New Testament 
Manuscripts and the Social History of Early Christian-

ity,” in Bart Ehrman and Michael W. Holmes, eds. The 
New Testament in Contemporary Research. 

·	 ____ “The Use and Significance of Patristic Evidence 
for NT Textual Criticism,” in Barbara Aland and Joël 
Delobel, eds., New Testament Textual Criticism, Exege-

sis and Early Church History: a Discussion of Methods, 
Kampen, The Netherlands: Kok Pharos Pub. House, 
1994.

·	 ____ Didymus the Blind and the Text of the Gospels, At-

lanta: Scholars Press, 1986. 



335

·	 ____ Misquoting Jesus, New York: HarperCollins, 2005.

·	 ____ The Apostolic Fathers: I Clement, II Clement, Igna-

tius, Polycarp, Didache, Cambridge: Harvard Univer-

sity Press, 2003.

·	 ____ The New Testament: A Historical Introduction to 
the Early Christian Writings, New York; Oxford: Ox-

ford University Press, 1997.

·	 ____ The Orthodox Corruption of Scripture: The Effect 
of Early Christological Controversies on the Text of the 
New Testament, New York: Oxford University Press 
US, 1996.

·	 Elliott, J. K. : Reviewed work(s): “The Quest for the 
Original Text of the New Testament” by Philip Wesley 
Comfort, in Novum Testamentum, Vol. 36, Fasc. 3 (Jul., 
1994), pp. 284-87.

·	 ____ The Greek Text of the Epistles to Timothy and Ti-

tus, ed. Jacob Geerlings, Studies and Documents, XXX-

VI, Salt Lake City: University of Utah Press, 1968.

·	 ____ “Mark and the Teaching of Jesus: An Examination 
of ΛΟΓΟΣ and ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ,” in William L. Petersen, 
John S. Vos and Henk j. de Jonge, eds., Sayings of Jesus: 
Canonical and Non-canonical.



33٦

·	 Elliott, J. K. and Moir, Ian: Manuscripts and the Text of 
the New Testament: an Introduction for English Read-

ers, Edinburgh: T and T Clark, 1995.

·	 Epp, Eldon J.: “The Multivalence of the Term ‘Original 
Text’ in New Testament Textual Criticism,” in Harvard 
Theological Review, 1999, Volume 92, No. 3, pp. 245-81.

·	 ____ “It’s All about Variants: A Variant-Conscious Ap-

proach to New Testament Textual Criticism,” in Har-

vard Theological Review 100 (2007), pp. 275-308. 

·	 Fee, Gordon D. : “Textual Criticism of the New Testa-

ment,” in Eldon J. Epp and Gordon D. Fee, eds., Stud-

ies in the Theory and Method of New Testament Textual 
Criticism, Grand Rapids: W.B. Eerdmans, 1993.

·	 ____ The Significance of Papyrus Bodmer II and Papy-

rus Bodmer XIV-XV for Methodology in New Testament 
Textual Criticism, unpublished manuscript.

·	 ____ “The Text of John in the Jerusalem Bible: A Cri-

tique of the Use of Patristic Citations in New Testa-

ment Textual Criticism,” in Journal of Biblical Litera-

ture 90 (June 1971), pp. 163-73.

·	 ____ “The Use of Greek Patristic Citations in New Tes-



337

tament Textual Criticism: the State of the Question,” 
in Eldon J. Epp and Gordon D. Fee, eds. Studies in the 
Theory and Method of New Testament Textual Criti-

cism, Grand Rapids: W.B. Eerdmans, 1993.

·	 ____ “Text of John in Origen and Cyril of Alexandria: 
A Contribution to Methodology in the Recovery and 

Analysis of Patristic Citations,” in Biblica 52 (1971), pp. 

357-94.

·	 ____“Modern Textual Criticism and the Revival of the 
Textus Receptus,” in Journal of the Evangelical Theo-

logical Society 21:1, March 1978, pp. 19-33.

·	 ____ “A Critique of W. N. Pickering’s The Identity of the 
New Testament Text” in Westminster Theological Jour-

nal, 41 (1979), pp. 397-423.

·	 Grant, Robert: “The Bible of Theophilus of Antioch,” 
in Journal of Biblical Literature, Vol. 66, No. 2 (Jun., 
1947), pp. 173-96. 

·	 ____ A Historical Introduction to the New Testament, 
New York: Harper & Row, 1963.

·	 Greenlee, J. Harold: Introduction to New Testament 
Textual Criticism, Michigan: W. B. Eerdmans, 1964.



338

·	 Greeven, Heinrich and Güting, Eberhard W.: Textkri-

tik des Markusevangeliums, Münster: LIT Verlag Mün-

ster, 2005.

·	 Gregory, Caspar René: Canon and Text of the New Tes-

tament, New York: Charles Scribner, 1907.

·	 Haines-Eitzen, Kim: Guardians of Letters: Literacy, 
Power, and the Transmitters of Early Christian Litera-

ture, New York: Oxford University, 2000.

·	 Hammond, Charles: Outlines of Textual Criticism Ap-

plied to the New Testament, second edition, Oxford: 
The Clarendon Press, 1872.

·	 Hannah, Darrell D.: The Text of I Corinthians In the 
Writings of Origen, Atlanta: Scholars Press, 1997.

·	 Hartog, Paul: Polycarp and the New Testament: the Oc-

casion, Rhetoric, Theme, and Unity of the Epistle to the 
Philippians and its Allusions to New Testament Litera-

ture, Tübingen: Mohr Siebeck, 2002.

·	 Hastings, James: A Dictionary of Christ and the Gos-

pels, Edinburgh: T. & T. Clark, 1908.

·	 Herbermann, C. G.: The Catholic Encyclopedia, New 

York: Encyclopedia Press, 1908.



339

·	 Hill, Charles Evan: From the Lost Teaching of Polycarp, 
Tubingen: Mohr Siebeck, 2006.

·	 Holmes, Michael W. : “Reconstructing the Text of 
the New Testament,” in David E. Aune, The Blackwell 
Companion to the New Testament, Chichester, U.K.; 
Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010.

·	 ____ “The ‘Majority Text Debate’: New Form of an Old 
Issue,” Themelios 8.2 (January, 1983), pp. 13-9.

·	 ____ Reviewed work(s): Early Manuscripts and Mod-

ern Translations of the New Testament by Philip W. 
Comfort, The Biblical Archaeologist, Vol. 56, No. 1, Cel-

ebrating and Examining W. F. Albright (Mar., 1993), 
pp. 48-9.

·	 ____ “Text and Transmission in the Second Century,” 
in Robert B. Stewart, ed. The Reliability of the New Tes-

tament: Bart Ehrman and Daniel Wallace in Dialogue, 
Minneapolis: Fortress Press, 2011.

·	 ____ From ‘Original Text’ to ‘Initial Text’: the Tradition-

al Goal of New Testament Textual Criticism in Contem-

porary Discussion.”

·	 Hort, Fenton J. A.: Two Dissertations, Cambridge; Lon-

don: Macmillan, 1876.



34٠

·	 Houghton, Hugh: Augustine’s Text of John: Patristic Ci-

tations and Latin Gospel Manuscripts, Oxford: Oxford 
University Press, 2008.

·	 Hurtado, L. W.: “The New Testament in the Sec-

ond Century: Text, Collections and Canon,” in J. W. 
Childers and D. C. Parker, eds., Transmission and Re-

ception:  New Testament Text-Critical and Exegetical 
Studies, Piscataway, NJ:  Georgias Press, 2006.

·	 Jongkind, Dirk: “The Text of the Pauline Corpus,” in 
Stephen Westerholm, ed. The Blackwell Companion to 
Paul, Malden, MA, USA: Wiley-Blackwell, 2011

·	 Johnson, Luke T., Contested Issues in Christian Origins 
and the New Testament: Collected Essays, Leiden; 
Boston: Brill, 2013.

·	 Kannaday, Wayne C.: Apologetic Discourse and the 
Scribal Tradition: Evidence of the Influence of Apolo-

getic Interests on the Text of the Canonical Gospels, At-

lanta: Society of Biblical Literature, 2004.

·	 Kenyon, Frederic G.: The Chester Beatty Biblical Pa-

pyri, Descriptions and Texts of Twelve Manuscripts on 
Papyrus of the Greek Bible. Fasciculus II, The Gospels 
and Acts (Text), London, 1933. 



341

·	 ____ Handbook to the Textual Criticism of the New Tes-

tament, London: Macmillan, 1901.

·	 ____ The Text of the Greek Bible, revised and augment-

ed by A. W. Adams, London: 1975. 

·	 Kirk, G. S.: The Iliad: A Commentary, Cambridge: Cam-

bridge University Press, 1985.

·	 Klijn, F. J.: “In Search of the Original Text of Acts,” in L. 
E. Keck and J. L. Martyn, Studies in Luke-Acts: Essays 
Presented in Honor of Paul Schubert, Nashville: Abing-

don, 1966.

·	 Koester, C. R.: Hebrews: A new Translation with Intro-

duction and Commentary, New Haven, London: Yale 
University Press, 2008.

·	 Lake, Kirsopp: The Text of the New Testament, revised 
by Silva New, sixth edition, London: Rivingtons, 1928.

·	 M., F. J. : “Gospel, Gospels,” in Paul J. Achtemeier et al., 
eds. Harper Collins Bible Dictionary, revised edition, 
San Francisco: Harper San Francisco, 1996.

·	 Mack, Burton L.: Who wrote the New Testament: the 
Making of the Christian Myth, San Francisco: Harper-

San Francisco, 1995.



34٢

·	 Magnes, Macarius: Apocriticus, tr. R. Joseph Hoff-

mann, Porphyry’s Against the Christians: The Literary 
Remains, Amherst, NY: Prometheus Books, 1994.

·	 Marjanen, Antti and Luomanen, Petri: A Companion 
to Second-century Christian Heretics, Leiden: Brill, 
2005.

·	 McDowell, Josh: Evidence that Demands a Verdict, 
Nashville: Thomas Nelson, 1979. 

·	 McHardy, W. D.: “Disputed Readings in the Sinaitic 
Syriac Palimpsest,” in Journal of Theological Studies 
xlv (1944), pp. 170-74.

·	 McGuckin, John Anthony: A-Z of Patristic Theology , p. 
London : SCM Press, 2005

·	 Metzger, Bruce: “Patristic Evidence and the Textual 
Criticism of the New Testament,” in New Testament 
Studies, vol. 18, 1972-1973, pp. 379-400.

·	 ____ A Textual Commentary on the Greek New Testa-

ment, second edition, Stuttgart: Deutsche Bibelgesell-

schaft, 2000.

·	 ____ The Canon of the New Testament, Its Origin, Develop-

ment, and Significance, Oxford: Clarendon Press, 1997. 



343

·	 ____ Chapters in The History of New Testament Textual 
Criticism, Grand Rapids: Eerdmans, 1963.

·	 Metzger, Bruce and Ehrman, Bart: The Text of the New 
Testament, Its Transmission, Corruption and Resto-

ration, fourth edition, New York: Oxford University 
Press, 2005.

·	 Metzger, Bruce M. and Coogan, Michael D.: The Ox-

ford Companion to the Bible, New York: Oxford Uni-

versity Press, 1993.

·	 Metzger, Bruce, Aland, Kurt; Black, Matthew; Martini, 
Carlo M.; and Wikgren, Allen: The Greek New Testa-

ment, New York: United Bible Societies, 1975.

·	 ____ The Greek New Testament, fourth revision edi-

tion, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994. 

·	 Milavec, Aaron: The Didache: Text, Translation, Anal-

ysis, and Commentary, Collegeville, MN: Liturgical 
Press, 2003.

·	 Montefiore, Hugh: Credible Christianity: The Gospel in 
Contemporary Society, London: Mowbray, 1993.

·	 Mounce, William D.: Basics of Biblical Greek Grammar, 

Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2003, 2nd edition



344

·	 Mullen, Roderic L.: The New Testament Text of Cyril of 
Jerusalem, Georgia: Scholars Press, 1997.

·	 Murphy, Todd J., Pocket Dictionary for the Study of Bib-

lical Hebrew, Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 
2003

·	 Nestle, Eberhard: Introduction to the Textual Criticism 
of the Greek New Testament, tr. William Edie, Edin-

burgh: Williams and Norgate, 1901.

·	 Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 28, Stutt-

gart : Deutsche Bibelgesellschaft, 2013

·	 Norton, Andrews: The Evidences of the Genuineness of 
the Gospels, Boston: J. B. Russell, 1837.

·	 Orr, James: New Testament Apocryphal Writings, Lon-

don: J.M. Dent; Philadelphia: J.B. Lippincott, 1903

·	 Osburn, Carroll D. : “Methodology in Identifying Pa-

tristic Citations in NT Textual Criticism,” in Novum 
Testamentum, Volume 47, Number 4, pp. 313-43.

·	 ____ The Text of the Apostolos in Epiphanius of Salamis, 
Atlanta: Society of Biblical Literature, 2004.

·	 Parker, David C.: The Living Text of the Gospels, Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1997.



345

·	 Petersen, William L. : Review: “The Quest for the 
Original Text of the New Testament,” by Philip Wes-

ley Comfort, Journal of Biblical Literature, Vol. 113, No. 
3 (Autumn, 1994), pp. 529-31.

·	 ____ “John 8:11, The Protevangelium Iacobi, and The 
History of the Pericope Adulterae,” in William L. Pe-

tersen, Johan S. Vos and Henk J. de Jonge, eds. Sayings 
of Jesus, Leiden; New York: Brill, 1997.

·	 ____ “Textual Traditions Examined: What the Text of 
the Apostolic Fathers tells us about the Text of the 
New Testament in the Second Century,” in Andrew F. 
Gregory and Christopher M. Tuckett, eds. The Recep-

tion of the New Testament in the Apostolic Fathers, New 
York: Oxford University Press, 2005.

·	 ____ “The Diatessaron of Tatian,” in Bart Ehrman and 
Michael Holmes,” eds. The Text of the New Testament 
in Contemporary Research.

·	 ____ “What Text Can New Testament Textual Criti-

cism Ultimately Reach,” in Barbara Aland and Joel 
Delobel, eds. New Testament Textual Criticism, Exege-

sis, and Early Church History, A Discussion of Methods, 
Netherlands: Peeters Publishers, 1994. 



34٦

·	 ____ “The Genesis of the Gospels,” in A. Denaux, ed. 
New Testament Textual Criticism and Exegesis, BETL 
161, Leuven: Peeters and University of Leuven Press, 
2002. 

·	 Peterson, J. B.: “The Apostolic Fathers,” in The Catholic 
Encyclopedia, New York: Robert Appleton Company, 

1907.

·	 Petzer, J. H.: “Eclecticism and the Text of the New Tes-

tament,” in Patrick J. Hartin and J. H. Petzer, eds. Text 
and Interpretation: New Approaches in the Criticism of 
the New Testament, Leiden: Brill, 1991.

·	 ____ “The Latin Version of the New Testament,” in Bart 
Ehrman and Michael Holmes, eds. The Text of the New 
Testament in Contemporary Research. 

____ “The Papyri and New Testament Textual Criticism, 
Clarity or Confusion?” in J. H. Petzer and P. J. Hartin, 
eds. A South African perspective on the New Testament: 
Essays by South African New Testament Scholars pre-

sented to Bruce Manning Metzger during his Visit to 
South Africa in 1985, Leiden: Brill, 1986.

·	 Pickering, Wilbur N.: The Identity of the New Testa-

ment Text, Nashville: Thomas Nelson, 1977.



347

·	 Porter, Calvin L.: “Papyrus Bodmer XV (P75) and the 
Text of Codex Vaticanus,” in Journal of Biblical Litera-

ture, Vol. 81, No. 4 (Dec., 1962), pp. 363-76.

·	 Price, James: King James Onlyism: A New Sect, Singa-

pore: James D. Price Publisher, 2006.

·	 Price, Robert M.: Review: J. Ed. Komoszewski, M. 
James Sawyer, and Daniel B. Wallace, Reinventing Je-

sus: What The Da Vinci Code and other Novel Specu-

lations Don’t Tell You, Grand Rapids: Kregel Publica-

tions, 2006.

·	 ____ The Case Against The Case For Christ: A New Tes-

tament Scholar Refutes the Reverend Lee Strobel, Cran-

ford, N.J.: American Atheist Press, 2010.

·	 Prothero, Stephen: Religious Literacy: What Every 
American Needs to Know—and Doesn’t, New York: 
HarperCollins, 2008.

·	 Quispel, G.: “Marcion and the Text of the New Testa-

ment,” in Vigiliae Christianae 52, 1998, pp. 349-60. 

·	 Racine, Jean-François: The Text of Matthew in the 
Writings of Basil of Caesarea, Atlanta: Society of Bibli-

cal Literature, 2004.



348

·	 Reynolds, L. D. and Wilson, N. G.: Scribes and Schol-

ars: A Guide to the Transmission of Greek and Latin 
Literature, Oxford: Oxford University Press, 1974.

·	 Richardson, Cyril C.: Early Christian Fathers, New 
York: Simon and Schuster, 1995.

·	 Roberts, Alexander; Donaldson, James; and Cleve-

land, A.: Ante-Nicene Fathers, Coxe, NY: Christian Lit-

erature Publishing Co., 1885. 

·	 Robertson, T.: An Introduction to the Textual Criticism 
of the New Testament, Nashville: Broadman Press, 1925.

·	 Robinson, James M.: The Gospel of Jesus, In search of 
the Original Good News, New York: HarperCollins, 
2005.

·	 ____ The Gospel of Jesus, A Historical search for the 
original good news, New York: HarperCollins, 2006.

·	 Robinson, Maurice A.: “The Case for Byzantine Prior-

ity,” in Maurice A. Robinson and William G. Pierpont, 
The New Testament in the original Greek: Byzantine 
textform, Southborough, MA: Chilton Book Pub., 2005.

·	 ____ Review: Philip W. Comfort and David P. Barrett, 

eds. The Text of the Earliest New Testament Greek Man-



349

uscripts: A Corrected, Enlarged Edition of the Complete 
Text of the Earliest New Testament Manuscripts, TC: A 
Journal of Biblical Textual Criticism; 2001, Vol. 6. 

·	 Royse, James R.: “Scribal Tendencies in the Transmis-

sion of the Text,” in Bart Ehrman and Michael Holmes, 
eds. The Text of the New Testament in Contemporary 

Research.

·	 Schnelle, Udo: The History and Theology of the New 
Testament Writings, Minneapolis: Fortress Press, 1998.

·	 Scrivener, Frederick: A Plain Introduction to the Criti-

cism of the New Testament for the Use of Biblical Stud-

ies, third edition, Cambridge: Deighton, 1883.

·	 Silk, Michael: Homer, the Iliad, second edition, Cam-

bridge: Cambridge University Press, 2004. 

·	 Soulen, Richard N. and Soulen, R. Kendall: Handbook 
of Biblical Criticism, third edition, Louisville: West-

minster John Knox Press, 2001.

·	 Spong, John Shelby: Why Christianity Must Change or 
Die: A Bishop Speaks to Believers In Exile. A New Ref-

ormation of the Church’s Faith and Practice, New York: 
HarperSanFrancisco, 1998.



35٠

·	 Strobel, Lee: The Case for Christ, Grand Rapids: 
Zondervan, 1998.

·	 ____ The Case for the Real Jesus: A Journalist Investi-

gates Current Attacks on the Identity of Christ, Grand 
Rapids: Zondervan, 2007.

·	 Suggs, M. Jack: “Eusebius’ Text of John in the “Writings 
against Marcellus,” in Journal of Biblical Literature, 
Vol. 75, No. 2 (Jun., 1956), pp. 137-42.

·	 ____ “The Eusebian Text of Matthew,” in Novum Testa-

mentum, Vol. 1, Fasc. 4 (Oct., 1956), pp. 233-45.

·	 Taylor, Vincent: The Text of the New Testament, a Short 
Introduction, London: Macmillan, 1961.

·	 Titus, Eric Lane: The Motivation of Changes Made in 
the New Testament Text by Justin Martyr and Clement 
of Alexandria, A Study in the Origin of New Testament 
Variation, Chicago: [s.n.], 1945. 

·	 Tixeront, Joseph: A Handbook of Patrology, St. Louis: 
B. Herder book Co., 1920.

·	 Torrey, Charles Cutler: The Jewish Foundation of Islam, 
New York: KTAV Pub. House, 1967.



351

·	 Trobisch, David: A User’s Guide to the Nestle-Aland 28 
Greek New Testament, Atlanta : Society of Biblical Lit-

erature, 2013.

·	 Vincent, Marvin R.: A History of the Textual Criticism 
of the New Testament, New York: Macmillan Company, 
1899.

·	 Vorster, W. S.: “Through the Eyes of a Historian,” in Pat-

rick J. Hartin and J. H. Petzer, Text and Interpretation: 
New Approaches in the criticism of the New Testament, 
Leiden: Brill, 1991.

·	 Wachtel, Klaus and Holmes, Michael W. eds. The 
textual history of the Greek New Testament: changing 
views in contemporary research, Atlanta: Society of 
Biblical Literature, 2011.

·	 Waite, Charles B.: History of the Christian Religion to 
the Year Two-Hundred, Chicago: C.V. Waite, 1881.

·	 Wallace, Daniel B.: “The Majority-Text Theory: Histo-

ry, Methods and Critique,” in Journal of the Evangelical 
Theological Society, vol. 37, 1994, pp. 185-215.

·	 ____ “The Original New Testament Has Been Corrupt-

ed by Copyists so Badly that it Can’t be Recovered,” 



35٢

in Darrell L. Bock and Daniel B. Wallace, Dethroning 

Jesus: Exposing Popular Culture’s Quest to Unseat the 

Biblical Christ, Nashville: Thomas Nelson, 2007.

·	 ____ Did the Original New Testament Manuscripts 

Still Exist in the Second Century? 

·	 ____ Errors in the Greek Text Behind Modern Transla-

tions? The Cases of Matthew 1:7, 10 and Luke 23:45.

·	 ____ “Has the New Testament text been Hopelessly 

corrupted?” in Steven B. Cowan, Terry L. Wilder, eds. 

, In Defense of the Bible: a comprehensive apologetic 

for the authority of scripture , Nashville, TN: Broad-

man & Holman Publishing Group, 2013.

·	 ____ Inspiration, Preservation, and New Testament 

Textual Criticism.

·	 ____ Revisiting the Corruption of the New Testament: 

Manuscript, Patristic, and Apocryphal Evidence, 

Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 2011.

·	 ____ The Majority Text and the Original Text: Are 

They Identical?

·	 ____ The Synoptic Problem and Inspiration: A Re-

sponse.



·	 ____ The Synoptic Problem.

·	 ____ “Reconsidering ‘The Story of Jesus and the Adul-

teress Reconsidered,’” in New Testament Studies, Vol-

ume 39, Number 2, April 1993, pp. 260-69.

·	 Westcott, Brooke Foss and Hort, Fenton John An-

thony: The New Testament in the Original Greek, New 
York: Harper & brothers, 1881.

·	 White, James R.: The King James Only Controversy: 
Can You Trust the Modern Translations?, second edi-

tion, Minneapolis: Bethany House, 2009.

·	 Whitney, S. W.: The Revisers’ Greek Text: A Critical 
Examination of Certain Readings, Textual and Mar-

ginal,” in The Original Greek of the New Testament, 
Boston: Silver, Burdett, 1892.

·	 Willker, Wieland: A Textual Commentary on the Greek 
Gospels, Mark, 2/8, online version.

·	 Wilson, Robert: “Coptic and the Neutestamentler,” in 
Rodolphe Kasser, Søren Giversen, and Martin Krause, 
eds., Coptology, Past, Present, and Future: Studies in 
Honour of Rodolphe Kasser, Leuven: Peeters Publish-

ers, 1994.



354

·	 Wisse, Frederik: “The Coptic Versions of the New Tes-

tament,” in Bart Ehrman and Michael Holmes, eds. 
The Text of the New Testament in Contemporary Re-

search.

·	 ____ “The Nature and Purpose of Redactional Chang-

es in Early Christian Texts: The Canonical Gospels,” in 

William L. Petersen, ed. Gospel Traditions in the Sec-

ond Century: Origins, Recensions, Text, and Transmis-

sion. 

·	 Young, Frances Margaret, Mitchell, Margaret Mary 
and Bowie, K. Scott eds. The Cambridge History of 
Christianity, Origins to Constantine, Cambridge; New 

York: Cambridge University Press, 2006, p. 126.

·	 Zuntz, Günther: The Text of the Epistles, London: Ox-

ford University Press, 1953.



355

فهرس الموضوعات

الصفحةالعنوان
5اإلهداء

7مقدمة األستاذ فيصل عازر
12أهم املصطلحات

15المقدمة
31الباب األول: المخطوطات اليونانية وإشكاالتها

33تمهيد
37الفصل األول: قيمة المخطوطات نقدًيا 

37املبحث األول: تقويم املخطوطات عدديًّا
37املطلب األول: االستدالل بعدد املخطوطات 

4٠املطلب الثان: عدد املخطوطات املحفوظة
4٢املطلب الثالث: عدد املخطوطات الكاملة

43املطلب الرابع: حجم نصوص املخطوطات
املطلب اخلامس: عدد الكتب التي حتتفظ هبا املخطوطات 

املبكرة
45

47املطلب السادس: عدد صفحات املخطوطات املبكرة
49املطلب السابع: الكتب املفقودة يف املخطوطات املبكرة

5٠املطلب الثامن: تقسيم املخطوطات مكانًيا
5٠املبحث الثاين: تقويم املخطوطات زمنياً



35٦

نسخ  بزمن  االستدالل  يف  التدليس  األول:  املطلب 
املخطوطات يف خطاب الدفاعيني النصارى

51

5٦املطلب الثان: حقيقة تاريخ املخطوطات
المطلب الثالث: القيمة العلمية للمخطوطة الوحيدة التي 

تنسب إلى النصف األول من القرن الثاني
٦٢

الفصل الثاني: محاوالت نقدية للوصول إلى النص األصلي 

عن طريق المخطوطات
7٠

71املبحث األول: نظرية فيليب كومفورت وتقوميها
71املطلب األول: إشكاالت تارخيية

73املطلب الثان: تأريخ الربديات
75املطلب الثالث: تضارب الربديات

78املطلب الرابع: العادات النسخية يف مرص
81املطلب اخلامس: تناقضات منهجية

83املطلب السادس: تقويم برتسون لكتاب كومفورت

85املبحث الثاين: نظرية الزوجني أالند وتقوميها
85املطلب األول: نظرية الزوجني أالند

8٦املطلب الثان: إشكاالت تارخيية
88املطلب الثالث: القراءات األصلية الضائعة

91املطلب الرابع: إشكالية منطقية
9٢املطلب اخلامس: تراجع الزوجني أالند

95الباب الثاني:  الترجمات وإشكاالتها



357

97تمهيد
1٠1الفصل األول: إشكاالت مبدئية في اعتماد الترجمات

1٠1املبحث األول: وزن الرتجامت يف صناعة النسخ النقدية

1٠4املبحث الثاين: عالقة الرتجمة باألصل

1٠٦املبحث الثالث: الرتجامت واختالفاتها

1٠8املبحث الرابع: مناهج الرتجمة
أخرى،  لغة  عن  للرتجمة  الجوهري  القصور  الخامس:  املبحث 

الرسيانية مثااًل
115

1٢1الفصل الثاني: إشكاالت أهم الترجمات

1٢1املبحث األول: الدياتيسارون

1٢8املبحث الثاين: الرتجامت الرسيانية
1٢9املطلب األول: الرسيانية القديمة

135املطلب الثان: البشيطا

137املبحث الثالث: الرتجامت القبطية

14٠املبحث الرابع: الرتجامت الالتينية
14٠املطلب األول: الالتينية القديمة

145املطلب الثان: الفوجلاتا
149الباب الثالث:  االقتباسات اآلبائية وإشكاالتها

151تمهيد
157الفصل األول: إشكاليات الوصول إلى االقتباسات اآلبائية

157املبحث األول: أصالة مؤّلفات اآلباء



358

159املبحث الثاين: دّقة ُنسخ مؤّلفات اآلباء

1٦3املبحث الثالث: أثر ضعف النسخ املحققة
1٦7الفصل الثاني: إشكاليات معرفة النص المقتبس

1٦7املبحث األول: طبيعة االقتباس اآلبايئ
1٦7املطلب األول: اقتباس من الذاكرة ال من املخطوطة

1٦9املطلب الثان: »إحالة« ال »اقتباس«
171املطلب الثالث: خلط النصوص

17٢املطلب الرابع: اإلحالة العائمة
173املطلب اخلامس: رخاوة النقل

174املطلب السادس: ختطئة الصواب

17٦املبحث الثاين: مخطوطة واحدة أم مخطوطات؟

178املبحث الثالث: النصوص املتوازية
184الفصل الثالث: إفساد اآلباء للعمل النقدي

املبحث األول: ظاهرة انتصار األب الواحد لصيغ مختلفة للنص 

الواحد
184

191املبحث الثاين: تحريف اآلباء للنصوص
19٢املطلب األول: حقيقة اإلشكال

193املطلب الثان: التحريف ألسباب تارخيّية
194املطلب الثالث: التحريف لدفع التناقض

195املطلب الرابع: التحريف ألسباب أخالقية
19٦املطلب اخلامس: التحريف ألسباب أسلوبية



359

197املطلب السادس: التحريف ألسباب تفسريية
197املطلب السابع: التحريف ألسباب علمّية
198املطلب الثامن: التحريف ألسباب عقدية

199الفصل الرابع: االقتباسات اآلبائية والنص السكندري

199املبحث األول: طبيعة نصوص اآلباء

٢٠4املبحث الثاين: سرب نصوص أهم اآلباء
٢19الباب الرابع: تحديات في مواجهة استعادة النص األصلي

٢٢1تمهيد
٢٢5الفصل األول: »الفترة المعتمة«، ومحنة الصمت

٢٢5املبحث األول: تحديات الدالالت السلبية »للفرتة املعتمة«
٢٢5املطلب األول: أمهية تاريخ النص

٢٢9املطلب الثان: القراءات القديمة للنص وبذرة احلرية
»الفرتة  إشكال  يف  الدفاعيني  جدليات  الثالث:  املطلب 

املعتمة«
٢31

٢35املطلب الرابع: هتافت الدفاعيني يف رد اإلشكال

٢4٠املبحث الثاين: تحديات الدالالت اإليجابية »للفرتة املعتمة«
٢41املطلب األول: دالالت النص عىل التحريف

٢5٢املطلب الثان: دالالت الشواهد عىل التحريف
٢59الفصل الثاني: المناهج وأزمة اليقين

٢59املبحث األول: املناهج، قصورها وتضاربها
٢59املطلب األول: النص املستلم



3٦٠

٢٦3املطلب الثان: النص األغلبي 
٢٦8املطلب الثالث: املنهج االنتقائي

٢7٢املبحث الثاين: االنتقائية: حل لإلشكال أم إعالن ألزمة؟
٢7٢املطلب األول: املنهج االنتقائي واملراجعة الذاتية

٢75املطلب الثان: االنتقائية الرصفة وأزمة املعايري
٢78املطلب الثالث: إشكاالت االنتقائية املنحازة 
٢83املطلب الرابع: أزمة اضطراب التقويم العميل

٢88الفصل الثالث: مراجعة هدف النقد األدنى

٢88املبحث األول: مرحلة الّريادة والتفاؤل
القرون  ناية  حتى  اآلبــاء  زمن  من  األول:  املطلب 

الوسطى
٢89

الثامن من  الثان: من عرص النهضة حتى العقد  املطلب 
القرن العرشين:

٢94

3٠٠املبحث الثاين: مرحلة النضج وآثارها
3٠1املطلب األول: ثورة يف املنهج

3٠7املطلب الثان: آثار الثورة املنهجية
315الخاتمة

3٢1كلمة في الختام
323فهرس المصادر والمراجع


	استعادة النص الأصلي للإنجيل في ضوء قواعد النقد الأدنى إشكاليات التاريخ والمنهج
	فهرس الموضوعات
	مقدمة الأستاذ فيصل عازر
	أهم المصطلحات
	المقدمة
	أهمية الدراسة
	أهداف الدراسة

	الباب الأول: المخطوطات اليونانية وإشكالاتها
	الباب الثاني: الترجمات وإشكالاتها
	الباب الثالث: الاقتباسات الآبائية وإشكالاتها
	الباب الرابع: تحديات في مواجهة استعادة النص الأصلي
	الخاتمة




