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   علم النقد النصيفيمقدمة تعريفية هامة مهمة 

  
  

  أثناء )١٨٧٤ -١٨١٥" ( قسطنطين تشيندورف   "  العالم     في النصي علماء المخطوطات والنقد     أهماحد  
 إنني: دير سانت كاترين كتب خطابا لخطيبته انجيلكا من مصر قائال لها             فياكتشافه للمخطوطة السينائية    

  !* للعهد الجديداألصلي الصراع من اجل الوقوع على النص هي مهمة مقدسة هأواج
   !إذاًحتى القرن التاسع عشر لم يكن ثمة عهد جديد موجود 

   تقريره ؟إلى للعهد الجديد؟كيف يصل العلماء األصليما هو النص 
 إلىليها العلماء للوصول     يعتمد ع  التي القواعد   هي يعتمد عليها العلماء؟ما     التي المصادر المختلفة    هيما  

   ؟كيف يطبقون تلك القواعد؟األصليالنص 
 العهد الجديد بنورث كارولينا بـشابيل هيـل         أستاذ"يرمان  إ بارت   . وغيرها يجيب عنها د    األسئلةكل هذه   

 نترجمـه  أن مقال له ارتأينا     في"  الزمن المعاصر  في واشهر علماء النقد النصي      أهموالذي يعد واحدا من     
   محتواهإلىف...محتواه ى ولبساطة عرضه وغنىوصالق ألهميته

  
  
  

  النقد النصي للعهد الجديد
  إيهرمان بارت

  
لمفـسري العهـد    " خياراً  "  ، فإن النقد النصي ليس       ١ المناقشة في هذا الكتاب    ىعلي خالف الطرق األخر   

هو المقرر لتلـك     تفترض وضع كلمات النص في الحسبان ، النقد النصي           األخرىبينما المناهج   ، الجديد  
 فإنه ال يمكننا البدء في استكشاف ما الذي يعنيـه           الشيء،لتوضيح المسألة بشكل مختلف بعض      . الكلمات
فبدالً من تفسير النص فإن النقد النصي يحدد أي الكلمـات هـي مـن               .  نعرف ما الذي يقول    حتىالنص  
 القاعدة التأسيسية لدراسات العهـد       في الواقع  –لهذا السبب فإن النقد النصي هو قاعدة تأسيسية         . النص
  .الجديد
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  النقد النصيىلإلماذا الحاجة  -١

  
 ال نمتلك المخطوطات األصلية ألي كتاب من كتـب العهـد            إننا قواعد النقد النصي بسبب      إلىنحن بحاجة   

  . ٢الجديد ،
  

  أخرىن  اغلب األحوال لعده قرواألصلية في كثيرا عن المخطوطات متأخرة مخطوطات اآلنما نملكه 
  

لكنها في المقابل تم نسخهم من قبل نسخ عـن          . i نفسها لم تنسخ من األصول     المتأخرة تلك المخطوطات   
 كلها تختلـف    أن يومنا هذا هي     ىلإ الباقية   المتأخرةمشكلة تلك المخطوطات    . نسخ عن نسخ عن األصول    

 هنـاك اآلالف    - iiقيـة النقد النصي يفحص تلك المخطوطات البا     .  أقل أوعن بعضها البعض بشكل عظيم      
  . محاوالً إتخاذ قراراً في ضوء مبادئ القواعد النقدية بشأن ماذا قالت األصول نفسها–منهم 

 إنتاج نسخ متطابقة بشكل االختراعاتفقط ومنذ أربعمائة سنة قبالً فإنه قد أصبح باإلمكان من خالل عجلة 
في العصور القديمة كانت إعـادة نـسخ         .لألخرىدقيق علي نحو واسع، كل نسخه تظهر وكأنها مماثلة          

 وأيفإنها يقوم بنسخه يـدوياً  / عندما يقوم المؤلف بإنتاج كتاب فإنه     . النص بدقة عملية مستحيلة عملياً    
.  يقوم بتأجير ناسخ محترف ليفعل له ذلـك أو بنفسها أوشخص يريد نسخه منه فإنه يقوم بنسخه بنفسه      

 فمن كتب إنجيل متي ال شك انه أصدر نـصه لجماعتـه     الجديد،هذا األمر يمكن توضيحه من خالل العهد        
 نسخه ألنفسهم فأنهم كانوا يقومون بذلك من خالل عملية مرهقـة       أرادوا ولو أن أعضاء جاليته      الخاصة،

فإنها يحصل عليها من خالل     /  مسيحيين من جماعة زائرة أردوا نسخه فإنه         أن لو   أو النسخ،وشاقة من   
 في الحقيقـة الحـصول      أرادوا المسيحيين من شتي األماكن المختلفة       أن نفترض   أنيمكننا  . نفس العملية 

 إنتشار نسخ صنعت من قبل مسيحيين مختلفين مـن          إلىهذا قاد   . علي نسخ من مثل هذه األعمال الثمينة      
ة  الشخصي أكثر من كونه عمالً إحترافياً مع اإلختالف في كفاءة أدا           لالستخدام معظمهم كان    ،متعددةأماكن  
  .المهمة

  
 لنص قصير كانت في حتى أو لمتىالصعوبة في صناعة مثل تلك النسخ المكتوبة يدوياً سواء لنص طويل         

أي شخص يشك في ذلك عليه محاولة نسخ إنجيل متي بيـده ،             . (  تنفيذ ذلك بدون وجود أخطاء     ةإستحال
ل نـسخه مـن      أي شخص يقوم بعم    أن إلىباإلضافة   ). NRSV صفحة في نسخه     ٣٤نص من حوالي    

النص األصلي لكن من نسخه عن ذلك األصل فإنه ليس فقط يقوم يعمل أخطاء جديدة وإنما أيـضاً يقـوم                    
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بتلك الطريقـة األخطـاء     . بإعادة إنتاج األخطاء التي قام بها الشخص الذي نسخ تلك النسخة المستخدمة           
أ فـي المخطوطـة التـي       في بعض األحيان بالطبع الناسخ قد يكتشف الخط       . تضاعفت من نسخه لنسخه     

 وهو األمر   – عدد كامل    أوعلي سبيل المثال عندما يسقط الناسخ السابق بشكل عرضي كلمة           ( يستخدمها  
عندما يحدث ذلك فإن ناسخ المخطوط الجديد يحاول تصحيح ذلـك           ). الشائع الحدوث جدا في مخطوطاتنا      

يه فإن عملية التصحيح قد ال تستعيد الكلمة         لم يكن متاحاً للمراجعة عل     إذاولسوء الحظ فإن األصل     . الخطأ
 نـسخ   األمور وهكذا صارت    ،التالي لكن قد تنتج خطأ جديد سوف يستمر نسخه من قبل الناسخ             األصلية،

  .عن نسخ عن نسخ ، كل واحده تتضمن أخطاءها الشخصية وأخطاء المخطوطة التي نسخت عنها
  

 فـي   عفويـة، لقديمة فإن تلك األخطاء ليست دائماً       عالوة علي ذلك فإنه من خالل دراستنا للمخطوطات ا        
علي سبيل المثال الناسخ عند وصـوله       . بعض األحيان النساخ يشعرون بميل لتبديل النص الذي يقرؤونه        

 – ابن اهللا نفسه يعرف موعد وقوع النهاية         حتى انه ال احد وال      إلى الذي يشير    – ٢٤/٣٦لعدد مثل متي    
 هي مشكلة خصيصاً عند النساخ ممـن        (عودته  مسيح ال يعرف موعد      ال أن ةفكرى   عل هسيبدي إعتراض 

في الواقع فإن تلك الحالة الغالـب       .  تعديل النص  ىلإهذا األمر يدفع الناسخ     ). عدوا المسيح ليس إال اهللا      
النساخ ممـن   . ٢٤/٣٦من متي   ) وال االبن   ( عدد من مخطوطاتنا حذفت الكلمات      : فيها هو دافع التعديل   

لكن النقاد النصيين ممن إهتمـوا      " تحسين   " أو"  تصحيح   "شك يعد  هذا بدون    إن التغيير رؤوا    قاموا بهذا 
  iii"فساد " بمعرفة ماذا كتب متي نفسه يعنونون ذلك بإسم 

    
 لـنص العهـد   المتعمدة أو تلك النقطة فإننا نتحدث نظرياً بشكل رئيسي عن تغييرات النساخ العفوية             حتى

فما هي إذاً الحقائق الملموسة ؟ أهناك في الواقع عدد كبير من نوعية تلـك    . هالجديد الذي يقومون بنسخ   
في الوقت  .  ندرك مدي تلك المشكلة فإن بعض المعلومات األساسية قد تكون مفيدة بالتأكيد            ياألخطاء؟ لك 

للغة ا(  مخطوط لكل او بعض أجزاء العهد الجديد في اللغة اليونانية            ٥٣٦٠الحاضر فإننا نمتلك أكثر من      
  iv) كل الكتب أصالالتي كتبت بها 

 أحجام كبيرة تحتوي علـي  إلى ائتمانتلك المخطوطات تتفاوت في أحجامها من قطع صغيره كحجم بطاقة     
 فإنها تتفاوت في تاريخها بدءاً من بداية القرن الثاني          وكذلك. كافة كتابات العهد الجديد السبع والعشرون     

لكن ).  بعد إختراع الطباعة     حتى بعض المخطوطات تم نسخها باليد       (القرن السادس عشر    ى  لإ vالميالدي
 اثنتـين  انـه ال توجـد       الصغيرة من المخطوطات مع إستثناء القطع       اآلالفما هو ملفت للنظر خالل تلك       
  .متطابقتان في كامل مفرداتها
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كثير مـن تلـك    بل والنصوصها، النساخ قاموا بتغييرات في أنالمخطوطات نفسها ال تترك أي سؤال في   
  .التغييرات

 األلـوف هم بمئات   ر ما هو عدد اإلختالفات بين مخطوطاتنا المتوفرة حالياً ؟ بينما قامت التخمينات بتقدي            
 قادر علـي إحـصائهم   اآلن حتىفإنه ال يوجد احد يعرف العدد الحقيقي علي وجه الدقة ألنه ال يوجد احد  

  . كلمات العهد الجديدعدد من أكثرالفات بين المخطوطات ما يمكننا قوله بثقة هو انه توجد إخت. جميعاً
  

فـي  . هذا ال يعني القول بأننا في خسارة بشكل كامل عند محاولة تحديد ما الذي كان عليه النص األصلي                 
.  ومن السهل إكتشافها   تافهة أو لإلختالفات بين مخطوطاتنا هي عديمة القيمة        ىالواقع فإن الغالبية العظم   

ليه فإن أغلب األخطاء الشائعة تتضمن أخطاء تهجئية ، العديد من األخطاء تتضمن الحذف              بما ال يقاس ع   
  . مقاطع من قبل نساخ مهملينأوالعفوي لكلمات 

  
 كلمات فقرات بشكل ملحوظ بين مخطوطاتنـا        اختلفتعلي أي حال فإن هناك عدد كبير من الحاالت حيث           

 موازنة حجج كل شكل للنص علي إلىاد النصيين يعمدون  في تلك الحاالت فإن النق    . بصورة نقدية للتفسير  
 األخر، ومن ثم يعطي حكماً لتلك القراءة التي تظهر لتكون النص األصلي وتلك التي تعد فساداً من                  الشكل

  .قبل ناسخ الحق
  

هـل مؤلـف إنجيـل      .  بعض األمثلة المشهورة والمميزة    إلىلتوضيح أهمية تلك اإلختالفات ، لعلنا نشير        
 أم حيث فزع النساء من قبر يسوع الفارغ وعدم أخبارهن ألحد بما رأينه ؟               ٨:١٦ختم قصته عند    مرقس  

، أخـرى  عشرة عدداً الختامية الموجودين في بعض من مخطوطاتنا لكن ليس في             اإلثنى المؤلف كتب    أن
ـ          ه يسوع يظهر لتالميذ   أن ىاألعداد تبعث عل   معاملـة   ى وانه اخبرهم بأن من يؤمن به سيكون قادراً عل

 يعاني من أذي؟ هل مؤلف اإلنجيل الرابع كتب القصة الشهيرة عن المـرأة  أنالثعابين وشرب السم بدون     
 اإلنجيل من خالل ناسخ حـسن النيـة ؟ القـصة            إلى الحقة   إضافة هذه كانت    أن أمالتي سقطت في الزنا     

كنها غير موجـودة فـي أي       ل ٣ بين اإلصحاح السابع والثامن    المتأخرةموجودة في العديد من مخطوطاتنا      
أنت أبنـي   "  يؤكد   أصالفي إنجيل لوقا كان      هل الصوت عند تعميد يسوع    . واحده من المخطوطات القديمة   

بنـي ،   ا أنـت  " أعلن انه   أم)  الكلمات الموجودة بإنجيل مرقس تماماً       نفس" (  الذي به سررت     الحبيب،
الشكل األخير مقتبس من المزمور      ٤؟)القديمة  كما هو النص في بعض من مخطوطاتنا        "(  ولدتك   أنااليوم  

 ابنا هللا بالـ أصبح  انه بالتأكيد يسوع كان هو اهللا أننكروا ا مسيحيي القرن الثاني ممن موافقة ليؤكد ٥٢
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الـشهيرة  " فاصلة يوحنا   "  ضمنها   األولىالمثال األخير هل مؤلف رسالة يوحنا       . عند المعمودية   " التبني"
يد في الكتاب المقدس الذي يؤكد التثليث بشكل واضـح فـي نظـر المـسيحيين                النص الوح ، )٨-٥/٧(

  " .هؤالء الثالثة هم واحد  " وأنهمالمتأخرين بان ذات اهللا تتضمن ثالثة أشخاص 
  

 نسخة الملك جيمس إال انه    ىلإ هذا النص جزءاً من الكتاب المقدس الالتيني ووجد طريقة           أنوبالرغم من   
  ٦. من القرن الرابع عشرأقدموناني ال يوجد في أي مخطوط ي

  
 نظرية وممارسة النقد النصي -٢

  
 للـنص لكـل     األصلية كان علي العلماء تحديد الكلمات       أخطاءلكون كل مخطوطاتنا المتوفرة تحتوي علي       

  vi"اإلنتقائية " عملية صناعة هذا القرار في ضوء األدلة يلقب في بعض األحيان بإسم . حاله علي حداها
 وهـو المـستند علـي نوعيـة         –" خارجي   " ىلإت األولية فإن الدليل النصي يصنف إما        في المصطلحا 

إلى  كون القراءة تعود     إمكانية وهو المستند علي     – " داخلي " إلى أو –المخطوطات التي تدعم كل قراءة      
  . خطأ منتج من قبل الناسخإلى أوالمؤلف األصلي 

  
   الدليل الخارجي١,٢

 كلمات مؤلفي العهد الجديد تأتي عبر مخطوطات خاطئة لكتاباتهم          ىلإيدة للوصول   نظراً ألن الطريقة الوح   
أوالً . ، فإنه من المهم فهم كيفية إستخدام النقاد لهؤالء الشهود عند محاولتهم إعادة بناء النص األصـلي               

  . نعرف نوعية أدلة المخطوطات المتاحةأنمن الضروري 
  

  : المخطوطات اليونانية )١

 بعض من العهد الجديد تتـراوح       أو مخطوط يوناني تغطي كل      ٥٣٦٠تي تزيد عن    المخطوطات ال 
القليـل جـدا    ،  القرن السادس عشرة   إلىفي تأريخها كما رأينا ، بين بدايات القرن الثاني وصوالً           

 . قرب القرن الرابعإلى فترة مبكرةً  إلى حال يعود أية علي ها من

  vii: أقسام رئيسية ثالثةإلىالمخطوطات اليونانية عادة تقسم 
معظمهـا يعـود    ،  الشهود المتوفرة    أقدم  ، وهي     viii البردي أوراقالبرديات وهي المكتوبة علي     

   الخامس؛إلىتاريخه من القرن الثاني 
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 الرقـوق بـأحرف     أووهي المكتوبة علي الجلود     " Majuscules" ومخطوطات األحرف الكبيرة    
 القرن  إلى تاريخها تقريباً من القرن الرابع       تعودو،  " Capitals"كبيرة مردافة للكلمة اإلنجليزية     

  التاسع الميالدي،
 الرقوق بـأحرف    أووهي المكتوبة علي الجلود     " Minuscules  "الصغيرة األحرف ومخطوطات  

  .من بعد القرن التاسع الميالدي" Cursive" ، مقارنه مع الكلمة اإلنجليزية متصلةصغيره 
  

 :النسخ القديمة )٢

لشهود اليونانيين فإننا نمتلك عدد كبير من مخطوطات العهد الجديد المنتجة فـي              ا إلى باإلضافة  
 إلـى  حاجتهم لترجمـة الكتـاب المقـدس         إلىالمسيحيين من القرن الثاني تنبهوا      ، أخرى  لغات  

.  تحدث اليونانية، أقدم الترجمات هي السريانية والالتينيـة        أو لمن ال يمكنه قراءة      أخرىترجمات  
 بدايات القرن الثالث؛ فيما بعد تمت ترجمة        أوايات النصف الثاني من القرن الثاني       من المحتمل بد  
 األرمينية واألثيوبية والجورجيـة والغوطيـة ولغـات         إلى القبطية وفي النهاية     إلىالعهد الجديد   

 .أخري

كل واحـده  ، كما هو الحال في يونانية العهد الجديد فإن كل ترجمة بقيت في عدد من المخطوطات          
  ix. تُظهر إحتوائها علي أخطاء– أخرى مرة –نها م

 شـكل كـان لتلـك       أقـدم من الممكن عمل مقارنة بين المخطوطات المختلفة ألي ترجمة لتحديد           
 اليونانية وعلي هذا األساس لتحديـد شـكل         إلى هالترجمة، وذلك ألخذ ذلك الشكل وإعادة ترجمت      

ال توجد حاجة للقول بصعوبة وتقنية تلـك        . النص اليوناني الذي كان متاحاً أمام المترجم األصلي       
 لكنها تقدم نتائج مفيدة للباحثين ليتعرفوا علي المخطوطات اليونانية التي كانت متاحة في            ،العملية

 الفترة التي بقي منها لسوء الحظ القليل جداً         –تلك الفترة المبكرة التي تمت فيها عملية الترجمة         
  .من المخطوطات اليونانية

  
  :اآلبائيةسات اإلقتبا )٣

 كثيراً  اقتبسوا تلك األعمال    مؤلفوأخيراً فإننا نمتلك عدد من الكتابات المسيحية من القرن الثاني،           
 بناء كلمات المخطوطات التي كانوا      الممكن إعادة من العهد الجديد، وهو ما يجعل األمر نظرياً من          

 يعاني من المشاكل وغير مؤكد      هذا النوع من األدلة الخارجية بشكل خاص      . يستخدمونها بأنفسهم 
 ببساطة أعـاد  أم الكلمات بصورة مماثلة     اقتبس، فليس من السهل دائماً تحديد إذا ما كان الكاتب           

 فقط في مخطوطات منتجة من قبل نساخ        إلينا الكتابات سلمت    أقدمعالوة علي ذلك فإن     ، صياغتها
فق كلمات النص المقدس الذي هـم        في نصها لكي توا    االقتباساتقاموا في بعض األحيان بتغيير      
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مع هذا فعندما يتم دراسة ذلك النوع من الدليل بعناية فإنهـا تقـدم معلومـات                .  يعرفونه أنفسهم
 في  ثابتة فعلي عكس نساخ مخطوطاتنا المتوفرة و الترجمات القديمة فإن الكتابات اآلبائية             ثمينة،

 أن يمكنهـا    اقتباسـاتهم ش معظمهم؛    عا وأينفنحن نعرف علي وجه الدقة متي       . الزمان والمكان 
 . نص العهد الجديد قد تم تغييره في العديد من األزمنة واألماكنأنتُشير مع تأكيد تقريبي كيف 

  
   تستخدم في تقرير النص األصلي بينما هم يختلفون فيما بينهم ؟أن من البيانات اآلالفكيف يمكن لتلك 

عد للنقد ، بعضاً منها كما سنري ، يستخدم بـشكل عظـيم          عدد من قوا   ابتكرواعلي مر السنين الباحثون     
 بأشكال  الثابتة الفقرة   إلىهذه القواعد يمكنها ان تُصور في األسئلة التي يوجهها الناقد           . األخرى من   أكثر

  .في المخطوطات المختلفة
  

 هو عدد شهود كل قراءة ؟ ما )١

ممـن يعطـون    ( هؤالء  . مل ذلك كلياً   يه اآلخربعض النقاد يعطون كل األهمية لهذا السؤال ؛ البعض          
 في شكل ثابتة كانت فقرة إذا ممن يدعمون تلك القاعدة التي تقول بأنه ) المطلقة لعدد الشهود األهمية

 األغلبيـة  مخطوطات فقط، فإن األكثر إحتماالً بأن نص         ٣ مخطوط لكنها تختلف في      ٣٠٠واحد خالل   
  . في الخطأاتحدت هو األصلي وان الثالثة مخطوطات الضالة ببساطة

فكل مخطوطاتنا نسخت من    .  في ذلك المنطق هو انه يهمل الميزة األهم في داللة مخطوطاتنا           المشكلة
 عدد  في لنفترض انه خالل القرن الثاني كانت هناك مخطوطتان تختلفان في قراءة             .أخرىمخطوطات  

الثانية . تم تدميرها في النار يأن كانت بمنطقة بعيدة وجاءت لكي تنسخ مرتين قبل         منهمواحدة  . معين
تلك النسخة تم نسخها ثالثون مرة      . كانت حاضرة بشكل رئيسي في عدد كبير من السكان المسيحيين         

في نهاية تلك العملية سيكون لـدينا       .  تم النسخ منها عشر مرات       من تلك النسخ الثالثون   وكل نسخه   
 الثالثمائة  أنفهل هذا يعني    . أخرىراءة  واحد مخطوط وقراءة واحده وثالثة مخطوطات وق       ثالثمائة و 

  وواحد هم األصح وان الثالثة مخطئين ؟
 للقراءتين ليس ثالثمائة وواحد     ةفي الواقع عدد اإلختالفات بين المخطوطات الداعم      . ليس بالضرورة 

ب لهذا السب.  مخطوط منفرد لنفس الفترة الزمنية     إلىكل قراءة تعود    .  واحد إلى واحد   إنما ثالثة، و  إلى
 الـنص   إلـى فإن إحصاء عدد المخطوطات الداعمة للقراءة ببساطة ليس هو الطريق األمثل للوصول             

  .األصلي
  
 أي القراءات مدعومة من قبل أقدم المخطوطات؟ )٢
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 ٢٠٠ هنـاك  أنلـو  .  نفس اإليضاح يظهر أهمية معرفة تاريخ الشهود الداعمـة لكـل قـراءة           
عشر يتفقون في شكل معين من النص لكـنهم          القرن السادس    إلىمخطوطات من القرن الخامس     

 فإن ذلك الشكل النصي المدعوم مـن        الثالث،يختلفون مع شكل لنص لمخطوطتان تعودان للقرن        
المنطـق  .  مخطوط٢٠٠ يكون ذو مكانه ارفع من الشكل الموجود في      أنقبل المخطوطتين يرجح    

ي تلك الفقرة مع مرور الزمن  فاسدة علي نحو متزايد فأصبحتهنا يقول بأن المخطوطات منذ إن      
 الشخصية ألخطائهم إلحاقهم عليها    إلى أخطاء النساخ قبلهم باإلضافة      إنتاجلكون النساخ أعادوا    ( 

 .المتأخرة،لذلك قاعدة  المخطوطات القديمة تعد أفضل من تلك المخطوطات ) أيضاً 

  
بتلك البساطة ، لنفترض بأن هناك       ليست   أيضا إنهاإال  ، علي الرغم من أنها تعد حجة مقبولة بشكل عام          

 تعـود للقـرن     األخرى منهما تعود للقرن الثالث و     ة في شكل النص بينهما ، واحد      اختالفمخطوطتين مع   
 القرن الثالث مفـضالً إياهـا علـي تلـك          إلىالخامس ، الناقد طبيعيا قد يذهب تفكيره مع تلك التي تعود            

ن عمر المخطوط النموذج التي كان الناسخ يـستخدمها فـي           لكننا ال نملك علي الدوام التأكد م      . المتأخرة
فعلي سبيل المثال مخطوط القرن الثالث قد يعتمد في إنتاجه علي           ،  ممكنة االحتماالتكل  . إنتاج مخطوطته 

 في القرن الثالث ، في حين ناسخ مخطوط القرن الخامس           لال يزا مخطوط نموذج أقدم منه بعشرة سنين،       
في . مثال من القرن الثاني، وط نموذج قديم جدا كان محفوظاً في مكتبة الكنيسة       مخط إلى الوصول   استطاع
 يكون المخطوط الذي يعود للقرن الخامس قد تم أعادة إنتاجـه علـي              أن فيكفي من السخرية     الحاجةتلك  

  ٧!شكل نصي أقدم من الشكل النصي لمخطوط القرن الثالث
اً في تحديد جودة النص إال انه ال يعد إرشاداً آمنا علي             لو كان عمر المخطوط يعد مهم      فحتىلذلك السبب   

  .اإلطالق
  

 ما هو التوزيع الجغرافي المتنوع الذي يشهد لكل قراءة ؟  )٣

 تعـرض  أن فإن تلك القاعدة يمكن أخرىومرة . مسألة التوزيع الجغرافي للقراءة تعد أقل صعوبة    
وواحد من هذين الشكلين مقيد     ، ات الفقر إلحدى   مخطوطات تدعم شكلين مختلفين      أنلو  . ببساطة

، في حين الشكل الثاني موجود فـي  )  ٨كحالة إيطاليا ( بشهود منتجون في منطقة جغرافية واحد       
 ، سوريا ، آسيا اإلسكندريةمثل شمال أفريقيا ،  ( شهود منتشرون في كافة أنحار البحر المتوسط        

 ُأنـتج  إختالف محلـي  إلىي األرجح يعود ، إذا فإن المشكل عل)  ، بالد الغال ، وأسبانيا      الصغرى
. من قبل نساخ المنطقة، والشكل األخر من األرجح انه أقدم نظراً لكونه معروفاً علي نطاق أوسع               
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فلو أن الشهود قاموا بتدعيم قراءة بشكل أقدم وبتوزيع جغرافي ففي أقوي الحاالت فإن ذلك يجعل            
  .تلك القراءة هي األصلية

  
 فإن هناك بعض الشهود النصيين أكثر ثقة من       ،المحكمةود ؟ كما يحدث في      الشه"  جودة "ما هي    )٤

 .اآلخرين

 – دون المستوي يء الشهود المعروفون بإنتاجهم لنص ردأن العامة للدليل الخارجي هي القاعدة 
كما سنناقش بأسفل   " الداخلي  " في الدليل   (  تُقرر المشكلة بدرجة عالية من الدقة        أنعندما يمكن   

  . غموضاًأكثريضاً من المحتمل أن ينتجوا نصاً رديئاً عندما يكون الدليل الداخلي  أ–) 
 قرر  الحذرة محل شك ، وعبر سنوات من الدراسات         أو يكونوا محل ثقة     أنالشهود كالبشر يمكن    

وبعـض   ،  p75علي سبيل المثال بعض البرديات مثل برديـة  (  المخطوطات الدقيقة أنالباحثين 
 من  أكثر يكون محل ثقة     أنيمكن  ) 9B يت األحرف الكبيرة مثل المخطوط الفاتيكان     المخطوطات ذا 

  .اآلخرين
  

 الشهود تدعم القراءات ؟" مجموعات " أي من  )٥

 ، بمعني أخرى بعض المخطوطات تعتبر وثيقة الصلة بمخطوطات أن أدركوا الباحثين لمده طويلة 
المخطوطات يمكن  . عدد كبير من الفقرات    يدعمون اإلحساس المماثل لنفس كلمات النص في         أنهم
:  هـم  ١٠بـشكل واسـع    اليوم الثالثة مجموعات المعترف بها    .  يجمعوا معاً في ضوء تشابههم     أن

المخطوطات كما هو مقر من     " أفضل  " والتي تحتوي علي معظم و      " السكندري  " مجموعة شهود   
 ١١ المستخدم من قبل البـاحثين  الشكل النصي  إلىقبل جودتهم المجملة ، ربما في النهاية يعودون         

والذي أسيئ تـسميته نظـراً ألن بعـض         " الغربي  " ، مجموعة شهود    " مصر   " اإلسكندريةفي  
 الرسل  وأعمال األناجيل في   D مع المخطوط البيزي     اشتركوا منهم أنتج من الشرق ،       المخطوطات

" مجموعة الـنص    شهود   x. قديم لكنه شكل نصي عديم الثقة عموماً       لشكل نصي وأظهروا حفظهم   
 والتي يحكم عليهـا بـشكل       المتأخرةوالتي تتضمن األغلبية العظمي من المخطوطات       " البيزنطي  

 xi.المقدس تقدم شكالً رديئاً للنص إنهاعالمي من قبل الباحثين علي 
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 القراءات المدعومة فقط في المخطوطات البيزنطية       أنالقاعدة العامة التي يقر بها معظم علماء النقد         
 فقط في مخطوطات النص الغربي بشكل كبير تعد مريبة ؛ القراءات المدعومة مـن قبـل شـهود                   أو

مخطوطات النص السكندري يقدمون علي األرجح القراءة الخالية من الريبة خصوصاً عندما تثبت تلك             
  .األخرىالقراءة في شهود من مخطوطات المجموعات 

  
مالم يكن هناك    ( ى ألخر أوخطوطات الداعمة لقراءة     عادة ليست المسألة في كمية عدد الم       ،الخالصة

 نتوقع بشكل تقريبا دائـم     أن ، في تلك الحالة يمكننا       ةدعم بشكل حرفي من قبل مجموعة شهود واحد       
 ، األقدم هـو     للقراءة، ومن األهمية أيضاً لمعرفة زمنية المخطوطات الداعمة         ) انه خطأ ناسخ فردي     

وزيع الجغرافي ، الجودة عموماً ، المجموعـات النـصية للـشهود            لكن ما يهم أكثر هو الت     . األفضل
  .الداعمة للقراءة

 المخطوطات تعتبر أكثر إحتمالية لتكون القـراءة        وبأفضلالقراءات الموجودة في أقدم وأكثر إنتشاراً       
  .األخرىاألصلية من 

  
   الدليل الداخلي٢-٢
  

 تقيـيم اإلسـتحقاق     إلىالمخطوطات الداعمة للقراءة    فإننا نتحول من اإلعتبار لقوة      " الداخلي  " مع الدليل   
األشكال المختلفة   منأكثر أو العدد وجد في إثنين أنلو . أنفسهمالتنافسي للقراءة المختلفة بداخلهم و في 

في تقليد المخطوطات ، فكيف يمكننا الفصل بين القراءة الفاسدة ؟ وتلك التي تعد أصلية ؟ للجواب علـي                   
 يقوم الباحثين   – نفس النتيجة    إلى عادة ما يؤدون     أنهم علي الرغم من     –لين مختلفين   ذلك فإن هناك سؤا   

مـن خـالل    " اإلحتماالت النسخية   " اإلعتبار األول هو    . بتطبيقهما كنوعين أساسيين من الدليل الداخلي       
عندما كان  وتلك التي وقعت من قبلهم      (  أثارت إهتمام ومخاوف النساخ      وكأنهاالسؤال أي القراءات تبدو     

" اإلحتماالت الجوهريـة    " اإلعتبار الثاني هو     ، و ) ينقلون النص وفي بعض األحيان عندما عدلوا النص         
من خالل السؤال أي القراءات هي األقرب لتظهر توافقاً مع لغة ، أسلوب ، الهوت المؤلف ، وبذلك تعتبر                   

  .جوهرياً هي القراءة األقرب لتكون أصلية
  

فكما أشرنا من قبل من     .  األخذ باإلعتبار مدي القضايا المتعلقة باإلحتماالت النسخية         لىإأوالً نحن بحاجة    
 الحوادث العرضـية خـالل اإلرهـاق او         إلى تنسب ببساطة    أنأن معظم التغييرات في مخطوطاتنا يمكن       

  . بالنص تالعبهم المتعمد إلى اإلهمال من قبل الناسخ وليس 
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جزءاً من تلك األخطاء في .  في تحديد أي هذه النوعية من التغييرات حدثتاإلحتماالت النسخية تلعب دوراً
 أو فقـرات    أوالتهجئة ، واحد من أكثر األنواع إنتشاراً في األخطاء النسخية هو الحذف العرضي لكلمات               

ليس فقط ألن نسخ النص اليونـاني       : هذه النوعية من األخطاء يمكن تفهمها بشكل جيد جداً          . أسطرحتى  
  .لية بطيئة وصعبة لكن أيضاً ألنها قد تتم من خالل نماذج في أغلب األحيان تكون صعبة القراءةعم

 مـا كانـت     أصالً فقرات مقسمة ، في الحقيقة هي        أوالمخطوطات اليونانية القديمة ال تحتوي علي ترقيم        
 فقرة فإن عينه قد     وأونتيجة لذلك فعندما كان الناسخ يقوم بنسخ كلمة         . تحتوي علي فراغات بين الكلمات    

 علي سبيل المثال نفس الكلمة التي تتكرر الحقـاً          – موضع خطأ في الصفحة      إلى األحيانتعود في بعض    
وعندما يقوم بإكمال مهمة النسخ في ذلك الموضع فإن الناسخ بشكل عفوي سيسقط الـنص               . في الجملة 

 أو حذفوا في طريقهم ليس فقط فقـرات         في بعض الحاالت فإننا نتملك نساخاً     . الواقع بين هاتين الكلمتين   
  ! صفحات أيضاًسطوراً وإنما 

 الصفحة حيث موضع الكلمة األولي فإنه قد يقـوم بـشكل غيـر              إلىبالمقابل فإن عين الناسخ اذا عادت       
 تلك النوعية من األخطاء العرضية تعتبر مثيـره         أنرغم  .  قد نسخه مسبقاً   يءمقصود بإعادة كتابة كل ش    

 تعتبر جزءاً غير هاماً فـي معرفـة         إنهاهر الصعوبات التي تواجهها عملية نسخ النص إال         نظراً ألنها تظ  
  .النص األصلي ألنه يمكن بسهولة إكتشافها والتخلص منها كفساد

  
األكثر أهمية هي التغييرات التي يظهر النساخ وكأنهم قاموا بها عمداً ، معتمداً علـي اإلحـساس العـام                   

ثين قادرين علي إظهار ان النساخ كانوا أكثر ميالً إلنشاء نوعية من القـراءات ،               الباح، والبيانات الصعبة 
.  عندما قام النساخ بتغيير نصوصهم فأنهم كانوا يقومون بذلك من خالل طرق قابلة للكـشف                 آخربمعني  

" ة بأن   القاعدة الرئيسية في العمل تحت اإلحتماالت النسخية هي القول المأثور والذي يظهر له خلفية أولي              
، المنطق خلف تلك القاعدة هو ان النساخ المسيحيين ممن          " القراءة األكثر صعوبة هي المفضلة كأصلية       

.  للنص الذي ينسخونه ، كانوا أكثر ميالً لجعل الفقرات أسهل للفهم أكثر من جعلها أصعب                 اهتماماأعطوا  
يميلون إلى إنتاج الـنص الـذي يعطـي         وذلك عندما كان النساخ يفكرون فعالً بما يقومون به، هم كانوا            

  .أسوء من الذي يعطي إحساسا أفضلإحساساً 
  

"  النساخ قاموا بالعديد من أنواع التغييرات بغرض         أنالدراسات الدقيقة لمخطوطات العهد الجديد أظهرت       
روا كما هو الحال عند كثير من المسيحيين المعاصرين فإن النساخ كثيراً ما تحي            . إحساس النص " تحسين  

 إنزعجوا من الفقرات المتوازية في العهد الجديد، خصوصاً في األناجيل عندما تـصاغ نفـس القـصة            أو
عندما يكون النساخ أكثر تطلعا إلى إنجيل معين فأنهم في بعض      ). بعض األحيان متناقض    ( بشكل مختلف   
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في . ١٢كلمات ذلك اإلنجيل  ، بجعل كلماتهم تتوافق مع      األخرى األناجيلاألحيان يعدلون النص الموجود في      
بعض النساخ كان المألوف عنـدهم  "  بماء  أعمدكمأنا  "  علي سبيل المثال يوحنا المعمداني قال      ٣/١٦لوقا  

 ومن ثم قاموا بمالئمة نهاية الفقرة في مخطوطاتهم        ٣/١١الصيغة األطول ليوحنا والموجودة بإنجيل متي       
بعدها بثالثة أعداد أخـري     ". أنا أعمدكم بماء للتوبة     " ي  إلنجيل لوقا لجعل المعمودية أكثر مالئمة كما يل       

بعض نساخ المخطوطات عـدلوا     " لسبب هيروديا امرأة أخيه     " فإننا نعرف ان لوم يوحنا لهيرودس كان        
النص .  من خالل إضافة إسم أخيه     ١٤/٣ ومتي   ٦/١٧النص ليوازي الفقرة الموجودة في كالً من مرقس         

  ".لسبب هيروديا امرأة فليبس أخيه " م هيرودس  يوحنا الأنالمتناسق أصبح 
بعض األحيان كان النساخ يغيرون النص بجعله يتوافق مع مقطع ليس موجوداً في مقاطع أخري متوازية                

 ٣/١٠هذا حدث علي سبيل المثال في لوقـا         . وإنما إلستخدامها المألوف في اإلستعمال المسيحي الشعبي      
( بعض النساخ بشكل غريزي تأثروا بمعرفتهم بمقولة        " ماذا نفعل ؟    " عندما سألت الحشود يوحنا قائلين      

لذا فـإن يوحنـا     . وأضافوا البند الذي بدا لهم وكأنه طبيعي      . ١٦/٣٠السجان في أعمال الرسل     ) فيليب  
  "ماذا نفعل لكي نخلص ؟ : "  مسؤالً اآلنأصبح 

علي سـبيل   ،  كلمات بالغية للنص الذي يقومون بنسخه        أوبعض األحيان النساخ أضافوا تفاصيل دقيقة       
الوضع الحالي    بدالً من  ٣/١٦ الشهير بإنجيل لوقا     Dالمثال مثلما وقع في مخطوط واحد ، المخطوط بيزا          

، إلى أنه في كثيـر  "فقال يوحنا عالماً بما يفكرون فيه  "  بياناً   أكثرفإن النص أصبح    " قال يوحنا للجميع    " 
هـذا  . الفقرات من خالل التغيير في القواعد النحوية بها       " تحسين  " ن النساخ يعمدون إلى     من األحيان فإ  

 غير صحيح أواألمر شائع الحدوث خصوصاً في األماكن التي يكون التركيب النحوي اليوناني غير مألوف       
فـي  . النص؛ لكنها أيضاً وقعت في المواضع التي يظهر التغيير فيها ببساطة علي انه مساعده إلحساس                

الطرق " كلمة   ١٣"والطرق المتعرجة تستقيم    "  يوحنا قال    ٣/٥ بإنجيل لوقا    ٤٠اإلقتباس من سفر إشعياء     
فإنها أدخلـت إلـى     " تستقيم  " ال توجد واقعياً في النص اليوناني ، لكن كما هو الحال من وقوع الصفة               " 

مفردة ، فإن اإلسم الملحق جاء      " تستقيم  " صعوبة ذلك انه بينما الصفة      . الترجمات اإلنجليزية من السياق   
من الناحية النحوية فهذا ليس خطئاً، لكنه كان امراً محيراً لـبعض   ". الطرق المتعرجة   " في صيغة الجمع    

( النساخ ، ممن قاموا بتعديل النص من خالل جعل الصفة بصيغة الجمع أيضاً ، لذا فإن الطرق المتعرجة                   
  ".مستقيمة الطرق " مستقيم واحد وإنما لم تتحول إلى طريق ) العديدة 
يحدث ذلـك  .  التغييرات أهمية هي تلك التي قاموا بها النساخ في نصوصهم ألغراض الهوتية      أنواعأكثر  

كما فـي إنجيـل متـي        ( الالهوتي إشارة مزعجة للمذهب     أيعند قيام الناسخ بتعديل نصوصهم إلزالة       
هذا النوع من الدافع ربمـا      . xii الالهوتي للمذهبكرة هامة   او من خالل إضافة ف    )  المذكور سلفاً    ٢٤:٣٦

، فـي هـذه     ٣/٤هو الدافع خلف التغيير الذي قام به العديد من نساخ النص الـسرياني بإنجيـل لوقـا                  
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أعـدوا  " فإن يوحنا يعلـن     " أعدوا طريق الرب ، أصنعوا سبلة مستقيمة        : " المخطوطات فبدالً من القول     
تلك القراءة المعدلة هامة ألنها تجعل إعـالن يوحنـا أكثـر    " ستقيمة إللهنا طريق الرب ، أصنعوا سبل م    

ما هو أكثر أهمية علي أية حال هو كيفية توظيف .  الذي أقتبس منه٤٠توافقاً مع الفقرة في سفر إشعياء 
في نظر  . في النص األصلي فإن يوحنا يعلن عن مجيء يسوع الرب           . النص المعدل مع سياق إنجيل لوقا     

  .xiii"إلهنا "  يقال بأنه اآلنساخ هذه المخطوطات السريانية فإن يسوع أكثر من مجرد كونه الرب لكنه ن
الحكم هنا ليس فقط من     ( في ضوء تلك النوعية من التغييرات فإن النساخ بدوا وكأنهم يميلون إلى فعلها              

ماالت النسخية يمكن ان تُعـرض      ، اإلحت ) خالل اإلحساس العام وإنما أيضاً من خالل األدلة المتاحة لدينا           
النساخ كانوا أكثر ميالً    . كأدلة لإلختيار بين القراءات المختلفة تلك التي تُعد فساداً من التي تعد نصاً أصلياً             

 أكثر ميالً لجعل الفقرة أكثر تفـصيالً منهـا          مختلفتين،إلى إحداث توازنات بين الفقرتين أكثر من جعلهما         
ين القواعد اللغوية للفقرة أكثر من جعلها أسوء ، أكثـر مـيالً لجعـل الفقـرة                  ، أكثر ميالً لتحس    غموضاً

بإسـتطاعة الناقـد إسـتخدام       في النهاية فإنه  . متوافقة مع مذهبة الالهوتي الخاص أكثر منها مخالفة له        
ناً ،   األقل تواز  –القراءة األكثر صعوبة    : قواعد موافق عليها عندما يضع في اإلعتبار اإلحتماالت النسخية        

  . هي المفضلة لكي تكون أصلية–تفصيالً ، نحوياً ، أصح الهوتيا 
  

نتجت مـن   ُأ لتكون   إحتماليةبينما نحن في التعامل مع اإلحتماالت النسخية نتساءل أي القراءات هي أكثر             
رب قبل النساخ في عملية النسخ ، فإننا في التعامل مع اإلحتماالت الجوهرية نتساءل أي القراءات هي األق

 هنتجت من قبل مؤلف الكتاب بالعهد الجديد، تلك القراءة المتوافقة مـع لغـة المؤلـف وأسـلوب                 ُألتكون  
  .والهوته

  
السؤال األول عن .  األسئلة المتعلقة بمثل هذه اإلعتبارات أقرب لإلنحياز مع القضايا التقليدية في التفاسير

مة مؤسسة علـي قاعـدة المفـردات المفـضلة      مؤلفات الكتابات القديأن الطرق هي    إحدى. المؤلفلغة  
فعلي سبيل المثال الرسائل الرعوية تعرف عموماً علي انه ليس لبولس           .  تٌعرف أنللمؤلف ، عندما يمكن     

 رسـائل  ، وذلك بسبب العدد الضخم من الكلمات غير المنتظمة والتي ال تقع في أي مكـان فـي                    الرسول
تلك الحجـج يمكـن ان      ). مل مفردات تلك الرسائل الرعوية      أكثر من ثلث كا   ( بولس الغير متنازع عليها   

  .تُطبق بالمثل علي المشاكل النقدية النصية
 ال توجـد  واألخرى الفقرات ، األولي منهم تتضمن الكلمات الخاصة بالمؤلف       بإحدىفلو ان هناك قراءتين     

  .ن أصليةفي أي مكان آخر من كتابات المؤلف ، فإن تلك األخرى هي األقل إحتماالً لتكو
عالوة علـي  .  الكاتب، كل مؤلف له طريقة خاصة في التعبير عن األشياء       أسلوببنفس الطريقة مع حجة     

 بشكل نادر علي سبيل المثال فـإن        الشيء،ذلك فأغلبية الوقت يكون العرف األسلوبي غير واضح بعض          
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اطات التـي يـستخدمونها او       الثانوية او تنسيق االرتب    لألفكارالمؤلفون يعملون علي المعالجة بشكل جيد       
فعندما يطور أحد األشخاص قدرته األدبية فإن تلك األشكال األسـلوبية           . يعملون علي مماثلة طول جملهم    

  .تجئ تقريباً بشكل طبيعي
 فإنه في بعض األحيان يكون من الممكن تحديد يد المحرر عندما يتم             مختلفاً،نظراً ألن لكل شخص أسلوباً      

 ففي بعض األحيان يحـدث ان       نقدي،تلك القاعدة األساسية لها دافع      . لف من احدهم  التعديل في عمل المؤ   
تقع الفقرة في شكلين مختلفين بمخطوطاتنا ، واحد من هاذين الشكلين يتفق مع األسلوب المتضمن فـي                 

في هذه الحاالت فإن اإلحتماالت الجوهرية تفـضل القـراءة          . مواضع أخري للمؤلف ، في حين األخر ال       
  .لوفةالمأ

 أنأخيراً وربما أكثر نقداً ، فإن لكل مؤلف بكتابات العهد الجديد منظور الهوتي مميز ، نظرياً فإنه يمكن                   
هناك حاالت خصيصاً تلك التغييرات التفسيرية المميزة       . يكتشف من خالل التفسير الدقيق لكتابات المؤلف      

اإلحتمـاالت الجوهريـة    . الهوتي مختلف  في مخطوطات القراءات المختلفة التي تدعم منظور         الموجودة
 توافقاً مع ذلك المؤسس من قبل المؤلف هو األقرب لكي يكـون             األكثر المنظور الالهوتي    أن هناتقتضي  
  .األصل

  
في الختام فإن النقاد النصيين ليسوا فقط معنيين بتقرير القراءات األقرب لكي تكون وضـعت مـن قبـل                   

. ألقرب لتكون قد وضعت من قبل مؤلفي كتابات العهد الجديد أنفسهم          النساخ لكن أيضا أي القراءات هي ا      
 اللغة واألسلوب والالهوت المعطي من قبل       أساساإلحتماالت الجوهرية تضمن برهنة النص األصلي علي        

  .المؤلف
  

 تطبيق القواعد -٣

 المتعددة من عاألنوافي تلك النقطة من مناقشتنا فإن القارئ الفطن قد يستغرب مما يحدث عندما تتعارض            
ما الذي يمكن للناقـد     . او في أسوء الحاالت تلغي أحدهم األخرى      . األدلة التي ناقشناها مع بعضها البعض     

ولذا فهي أقرب (  المؤلف وأسلوب سبيل المثال تكون هناك قراءة أكثر توافقاً مع لغة          عندما على  يفعل   أن
ولذا فهي  ( رب إلحداث تنسيق بين فقرات توازنية       وأيضاً تعتبر اق  )  للصواب وفقاً لإلحتماالت الجوهرية     

؟ او لنتوسع بالسؤال إلى ابعد ، كيـف  يمكـن            ) أقل إحتماالً لكي تكون أصلية وفقاً لإلحتماالت النسخية         
للناقد ان يحل المشكلة عندما تتجه األدلة الخارجية ناحية جهة بشكل واضح و األدلة الداخلية تتجه إلـى                  

  الجهة أخري ؟
 من تلك الحاالت ، في الواقع تقريبا أي شخص يعمل فـي             اآلالف فوق   اآلالفلحظ نحن ال نمتلك     لحسن ا 

هذا المجال يعرف ان األغلبية العظمي من المشاكل النصية يمكن حلها بسهولة ، لذا فإن هنـاك إجماعـاً                   
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 توجد مـشاكل    ليس المقصود من ذلك القول انه ال      . علي أغلب القراءات المختلفة الباقية في مخطوطاتنا      
بشكل مضاد العديد من المشاكل الباقية تعتبر هامة، وفي معظم الحاالت فإنها تظل كمـشاكل               . هامة باقية   

وفقاً لمعلوماتي فإن كل الباحثين     . باقية نظراً ألن العلماء يختلفون علي كيفية تقييم أنواع األدلة المتنافسة          
) ٨-٥/٧ يوحنـا    ١" (الفاصلة اليوحناويـة    " وجود بـ   النصيين اليوم يعلمون ان التصريح بالتثليث الم      

  .ليست أصلية في الرسالة
 عشرة الختامية فـي العديـد مـن         اإلثنى األعداد   أن ىعالوة علي ذلك فإن األغلبية العظمي يوافقون عل       

بإنجيل مرقس تعتبر إضافة الحقة للنص ، كما هو الحال في قصة            ) والترجمات اإلنجليزية   ( المخطوطات  
 حـال   أيـة هناك القليل من النقاد علي      . رأة الزانية الموجودة في المخطوطات المتأخرة إلنجيل يوحنا       الم

في هذه الحالـة فـإن      . xiv"  اليوم ولدتك    أنا" يعترفون بأن الصوت عند معمودية يسوع بإنجيل لوقا قال          
 النقد النصي أنما يعنيه هذا . الدليل ليس ساحقاً والنقاد قاموا بوزن األنواع المختلفة لألدلة بشكل مختلف     

 لكن مسألة تقيـيم     ،)التاريخي  يكون أي إنضباط   أنكما يجب   ( ليس من ذلك النوع من العلم الموضوعي        
 كل أساسالجدال وقع للبحث عن النص األصلي علي .  يحدثأنالدليل التاريخي بشكل واعي ومقنع يمكن     

ة التي توجد في بعض المخطوطات عن التي توجد في          حاله بحالة، كما ان العلماء يفضلون إختيار القراء       
 القصوى لقـضايا   بشكل مثالي فإن القرارات سوف تستند علي مناقشات تراكمية تُظهر األهمية             xv.أخري

يمكننا تصوير ذلك من خالل عملية تقييم بشكل أكثر وضوحاً إلثنتين من المـشاكل النقديـة                . تلك الحالة 
  .٢٠-٣/١الموجودة بإنجيل لوقا 

اصـنعوا سـبله    "  وذلك من خالل تغيير الـصيغة        ٣/٤ بإنجيل لوقا    إليهارأينا القضية الالهوتية المشار     
، تلك الصيغة األخيرة تؤكد الهوت المسيح بالطريقـة         " أصنعوا السبل المستقيمة إللهنا     " إلى  " مستقيمة  

فهناك بعض األدلة الموازية     المطاف،لكن هذا ليس نهاية     . المحببة لبعض النساخ من المسيحيين األوائل     
والتي أوافق علي كونها القراءة األصلية موجودة فـي الفقـرات الموازيـة      " ) سبله  ( " للصيغة األقصر   
باإلضافة إلى ذلك فإن الصيغة األطول والتي أقر بأنها كانت جذابة . ٣/٣ و إنجيل متي ١/٣بإنجيل مرقس 

. لوقـا  والمقتبس منـه نـص       ٤٠/٣فق مع سفر إشعياء      اقرب للتوا  الكالم وجدت لجعل    للناسخ،الهوتيا  
لكونها أكثر إخالصاً لنص العهد القديم وأقل توافقاً مع األناجيل المتوازية أليست الصيغة األطـول أقـرب                 

  لتكون القراءة األصلية ؟
كون  فاسدة ، لكن يبدو ان العلماء سي       كقراءةتلك الحقيقة ستكون حجة داخلية جيدة للقراءة التي أرفضها          
 لوقا بكل تأكيد أخذ تلك القصة مـن         اإلنجيلي. لديهم بعض الشك في تلك الحالة بخصوص النص األصلي        

هناك سـبب لـدي      نحن نعلم انه ربما يكون    " ) . سبل إلهنا   " وليس  " سبله  "  الذي يقرأ    ٠إنجيل مرقس   
اك سبب لدي لوقا ليقـوم      لكن أهن ) . للترويج بإيمأنهم بالهوت يسوع     ( الناسخ يجعله يقوم بتغيير النص      

 أنبهذا الفعل ؟ ما هو مدهش في هذا الرابط هو انه طول قصته لم يظهر لوقا أي إشارة قويـة لفهمـه                       
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". اهللا  "  يسوع هو ابن اهللا لكن لوقا ابداً ما رأي يسوع ببساطة على انه هو              أن أكدبل  ، " اهللا  " يسوع هو   
وتفشل فـي  ) حجة نسخية : الهوت يسوع ( يين األوائل تلك الصيغة الطويلة توافق رؤية النساخ المسيح    

لكون لوقا إلتزم بالخروج عن طريقته لدمج تلك الفكرة في نصه ). حجة جوهرية ( التوافق مع رؤية لوقا 
هو ما كان يريد ببساطة إعادة إنتاج نص مرقس هنا ، لكنه عمد إلى تغيير نصه وذلك لـدمج نظريـة                     ( 

صنعت من قبـل     " إلهناسبل  " يظهر انه من غير المحتمل ان تغيير النص إلى          ، إن ذلك    ) الهوتية جديدة   
  .لوقا
  

لتنشيط اإلستذكار بأن   .  الدليل الخارجي لكال القراءتين    بمراعاةهذا الحكم يعتبر مؤكد جملة اذا قام أحدهم         
افية وان تكـون    الدليل الخارجي الجيد هو المتضمن بأقدم المخطوطات وأكثرها توزيعاً من الناحية الجغر           

موجودة فـي  ) لهنا إسبل  ( ةالالهوتيفي تلك الحالة فالقراءة المخالفة مع رؤية لوقا      . أفضل المخطوطات 
 –كافة المخطوطات اليونانيـة      –كل مصادرنا الثمينة    . مخطوط ال تيني واحد وثالثة مخطوطات سريانية      

) باإلضافة إلى كل المتـأخرة أيـضاً        (  المخطوطات   أقدمولذا فهي موجودة في     : تتضمن القراءة األخرى  
وكذلك بأفضل المخطوطات باإلضافة إلى كونها موجودة بكافة باألنحاء بالبحر المتوسـط حيثمـا كانـت                

هذه النوعية من الدليل الخارجي الساحق يشهد بأنه من المستحيل التفسير لو كانـت              . المخطوطات تنتج 
ة تالقي الحجج ، الداخلية والخارجية ، وعملهمـا معـاً فـي             كما رأينا هنا كيفي   . تلك القراءة غير أصلية   

  .اإلثبات مع درجة من الدقة النص األصلي للوقا
 وجدت  ٣/٩لوقا  . يءيبدو حلها أصعب بعد الش    . بعد خمسة أعداد الحقة وقعت مشكلة نصية أخري مهمة        

هل يوحنا المعمـدان    . دهبأشكال مختلفة في مخطوطاتنا ، هنا فإننا سوف نُحدد ألنفسنا مشكلة نصية واح            
 النص األصلي ال يحتوي علي تلك       أن أم"  تقطع وتلقى في النار       جيدا فكل شجرة ال تصنع ثمرا     " أنأعلن  
؟ في تلك الحالة اإلجماع العام      "  فكل شجرة ال تصنع ثمراً    " ، وبالتالي فإن المعمدان قال      ) جيداً  ( الصفة  

لكن هناك سبباً قوياً يجعل هذا اإلجماع       . أصلية  " ثمراً جيداً   " ل   القراءة األطو  أنخالل النقاد النصيين هو     
بإستكشاف بعض النقاط في تفضيل القراءة األقصر فإن ذلك سيساعدنا لنري مرة أخري كيفية عمل               . خطأ

  .حجج العلماء المختلفة مع بعضها
رئيسي في تفـضيل العلمـاء    لعل هذا هو السبب ال    . الدليل الخارجي يعد ساحقاً في تفضيل القراءة األطول       

 أقدم مخطوط يونـاني     أنهي متوفرة في كل المخطوطات تقريباً لكن الملفت للنظر          . عموماً لتلك القراءة    
باإلضافة إلى ذلك فإنهـا      xvi.من القرن الثالث ، تُظهر دعمها للقراءة األقصر        P4يشهد لتلك الفقرة وهي     

 بالقرن الثالث كأوريجانوس ، والذي اإلسكندريةهوتيين  متوفرة في إقتباسات العدد الموجودة في كتابات ال       
كـذلك هـي    . يعد واحداً من أفضل الشهود إلى نص العهد الجديد خالل الفترة المبكرة من عملية النسخ                

وفي النهاية فإنه متـوفرة  ). قرب نهاية القرن الثاني ( موجودة في كتابات إيريناؤس أسقف ليون بالغال      
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نتيجة لذلك ، فبينما القراءة األطول تملك أكثر الوثائق المفضلة فـإن  . وطات الالتينيةفي العديد من المخط 
القراءة األقصر تملك األقدم وبعض األفضل، وهي ال تستقر فقط بشكل محلي ولكن بشكل متفـرق خـالل                  

هما من الصعب تطبيق اإلحتماالت الجوهرية علي تلك القراءات ، ألن كال          . حوض البحر األبيض المتوسط   
أوالً القـراءة   . النسخية من الناحية األخرى تعتبر خادعـة       اإلحتماالت. يظهران معني جيد في سياق لوقا     

ـ                 األطول  ى بوضوح هي التي يعرفها النساخ من الفقرات المتوازية ليس فقط من خالل تبشير يوحنـا بمت
" ثمراً جيداً "  عن المؤمنين  متحدثا٧/١٩ً لكن أيضاً أكثر تألفاً مع كلمات يسوع الشخصية في متي ٣/١٠

 القراءة األقل توازية هي األقرب لتكون أصلية ، إذا فإن الصفة من المحتمل ان تُعتبر إضـافة                  أن  ، فلو   
  . اقل عرضة لسوء الفهم، وهو االمر الذي يجادل ضد وجودها كأصليةاألطولثانياً ، القراءة . ناسخ

 يجعل النساخ يختارون تعديل الفقـرة ، فلـو ان القـراءة             وثالثاً، كما أشرت فإنه يمكن تخيل سبب آخر       
 تلك  – وفقاً للصيغة األقصر من النص فإن يوحنا أشار إلى ان األشجار القاحلة فقط            : األقصر هي األصلية  

او " سيئة  "   سوف تدمر في يوم الغضب ، ماذا بشأن األشجار التي تعطي ثمراً               -التي ال تعطي أي ثمار      
  . يحكم عليهم أيضاً ؟؟ أال س" عفنة " 

. إلى النص إذ لم تكن أصلية هنـا       " جيده  " تلك النقطة تجعل الفرد يتخيل إقدام النساخ علي إضافة الصفة           
 هنا ؟ تجدر اإلشارة إلى ان الكلمة لم تحذف من قبل النساخ في              أصليةلكن ما هو الحافز لحذفها اذا كانت        

 معطيات الحالة بان القراءة من. ن النساخ لم يجدوها محيرةالفقرات المتوازية بإنجيل متي وهو ما يعني ا  
  xvii. األقصر متضمنة بأقدم المخطوطات وأيضاً خالل أفضل الشهود ، فإننا نميل إلى إعتبارها أصلية

  
*     *    *  

فقط . كما يجب ان يكون واضحاً ، فإن النقد النصي علي مستوي من التعقيد ويحتاج إلى دارسة ومعرفة                  
 المعرفة الجيدة باللغة اليونانية المكتوب بها العهد الجديد فإنه يمكـن ألي شـخص ان يتوقـع                  مع بعض 

 ىمن ناحية أخـر   . اإلنغماس بعمق في المشاكل بين المخطوطات واألشكال المختلفة للنص الذي يقدمونه          
يست في ذاتهـا    فإن األساليب التي يستخدمها العلماء في للفصل بين مزايا القراءات النصية المتصارعة ل            

تلك القواعـد  . أصبحت عمالً مألوفاً ألي فرد جاد بشأن تفسير العهد الجديد     النقدية  من الصعوبة والقواعد    
تٌستخدم في أفضل التعليقات النقدية ، والتلميذ مع مقدمة مخلصة مثل تلك التي قمت بتقديمها  يجـب ان                   

:  إلعادة صـياغة تلـك المبـادئ بـإخالص        . ا  يكون قادراً علي تقييم إستخدام القواعد لنفسه او لنفسه        
وأيضاً تلك  . القراءات الباقية في أقدم وأكثر إنتشاراً جغرافياً وأفضل مخطوطاتنا هي األقرب لتكون األصل            

وأيضاً بشكل أخير القراءات التي تتوافق مـع لغـة          " األكثر صعوبة   " التي تُقر علي جميع األصعدة بأنها       
  .واسلوب والهوت المؤلف
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 : والقراءةاإلطالعقترحات للمزيد من م )٤

  
مقدمة إلى النقـد النـصي      " ( هاراولد جرينلي   " للمستوي الجامعي فإن المقدمة المفيدة للنقد النصي هي         

للمعالجـة   ) . ( An Introduction to New Testament Textual Criticism) للعهد الجديـد  
: نص العهد الجديـد     " ( بروس متزجر   " لكالسيكية هو   األكبر حجماً فالتعويل الصحيح علي الموثوقية وا      

 ,The Text of the New Testament: It's Transmission) (نقلـه ، فـساده ، إسـتعادته    

Corruption, and Restoration  (   وأيضا الثمين ، خصوصاً للطالب ممن يهتمون بتعلم كيفيـة ،
 ١٤٢٦ أالند النسخة    -مثل نستل  (بوعة للعهد الجديد    إستخدام الحواشي النقدية الموجودة في النسخ المط      

مقدمة إلى النسخة النقدية والنظريات النقدية الحديثـة        : نص العهد الجديد    (  كورت وباربارا أالند     وهو) 
  ).وتطبيقها 

إلدون جـاي   "  ، يراجع    األخيرةللتواصل الزمني الحالي مع التطورات بالنقد النصي خالل الخمسون عاماً           
 The New Testament and Its) ( العهد الجديد وتفاسـيره الحديثـة   ( في ) النقد النصي ( " إيب 

Modern Interpreters  .(  المقاالت الكاملة في كل واحده من سمات العلم ) كل أنواع اإلختالفات بين
لالتينية ، السريانية ،   المخطوطات اليونانية ، بين كل الترجمات القديمة ، اإلقتباسات اآلبائية باليونانية ، ا            

نـص العهـد الجديـد فـي     (  في  اآلن متاحة)  من قبل الباحثين     المستخدمةاألساليب واألدوات المختلفة    
   ) .The Text of the New Testament in Contemporary Research ) (المعاصرةاألبحاث 

أقدم الترجمات للعهـد    " ( متزجر  بروس  " حول المناقشة الشاملة لكل الترجمات الرئيسية القديمة يراجع         
 The Early Versions of the New Testament: Their) (أصلها ، نقلها ، محـدوديتها  : الجديد

Origin, Transmission, and Limitations (    المدخل المفيد إلى مخطوطات الكتـاب المقـدس ،
)  اليونانية ١٥مقدمة إلى الليوغرافيا: يمخطوطات الكتاب المقدس اليونان" ( متزجر " اليونانية موجود في 

)Manuscripts of the Greek Bible: An Introduction to Palaeography.(   
  

" ( بـروس متزجـر     " هـي   " العمـل   " األداة الخاصة المفيدة التي تُظهر النقاد النصيون وهم في حالة           
 A Textual Commentary on the Greek) ( التعليقات النصية للنص اليوناني للعهـد الجديـد   

New Testament (  من األساسيةبإظهار األسباب خلف القرارات النصية  " متزجر " ، والذي قام فيه 
 United Bible Societies' Greek New( قبل خمسة أفراد هم اللجنة التحريرية المسئولة عن إنتاج 

Testament( اليوم، والذي يعد النص اليوناني القياسي المتاح  ١٦.  
                                                 

14  H�����0 -79�*�:� $# ا��0��Eت ا�5NA27th��%��ون ا�P��- وا�XLا� e�*L3 +رة إ��tiآ   
  ا��79-شدراU- ا�0��E- وا�5�: ا�X!�"�ا$%�  15
16  H��79- إ�+ ا�  . وذ�2 $# ا/�tرة إ�+ e�*L3 ا��ا0�- ا��%���7UBS4	 إ��:�ر� آR%�� $# ا��0��Eت ا�5
  



  اجلريدة النقدية

www.tcjournal.sheekh-3arb.net 
  

٢٠

  
ألولئك الراغبين باإلهتمام بالنقد النصي ليس فقط في تأسيس النص األصلي وإنما أيضاً للبحـث               ، ً  أخيرا

إيهرمان " عن كيفية ولماذا النص قد تم تحريفه من خالل اإلستثمار الالهوتي للنساخ يمكنهم ان يراجعوا                
) علي نص العهد الجديد       المسيحية القديمة  تأثير الخالفات : الفساد األرثوذكسي للكتاب المقدس     " ( بارت  

)The Orthodox Corruption of Scripture: The Effect of Early Christological 

Controversies on the Text of the New Testament.(    
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