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حرر:
رسالة ِمن الم ّ
 150عام من ترجمة فان دايك للكتاب المقدس
بقلم :مايكل پاركر )mike.parker@etsc.org( Michael Parker
كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة
يفتتح عدد  2015من المجلة الالهوتية المصرية
بخمسة مقاالت في ذكرى مرور  150عام على
ترجمة فان دايك للكتاب المقدس .كان كرنيليوس
فان دايك هو ال ُمرسل الطبي الذي أرسله
المجلس األمريكي للمفوضين لإلرساليات
األجنبية إلى بيروت ،لبنان عام .1840
وباستخدامه لعمل الترجمة السابق والخاص
بإيلي سميث وباإلضافة لتعاون المساعدين
المحليين ،فقد ترجم الكتاب المقدس إلى العربية،
وتمم المهمة في  .1865لقد كان كتاب فان
مؤثرا للغاية ويُشار إليه أحيانًا
دايك ،والذي ال يزال يُستخدم على نطاق واسع،
ً
*
بـ"النسخة ال ُمعت َمدة" أو "نسخة الملك جيمس" في العالم العربي.
إن المقاالت الخمسة تقدم جوانب مختلفة للقضايا ال ُمحيطة بالترجمة العربية
للكتاب المقدس .ويقدّم مايكل شيلي  ،Michael Shelleyوهو مدير مركز
الحوار المسيحي–اإلسالمي للسالم والعدل في كلية الالهوت اللوثرية في
ضا مواضيع مثل
شيكاغو ،للقارئ مقدمة عامة لترجمة الكتاب المقدس ،عار ً
الوحي الكتابي ،ونقد الشكل ،ونقد المصدر ،والنقد التحريري ،وقانونية العهد
*

صورة فان دايك مقتبسة من:
Ed Lauber, “An Outstanding Example for Bible Translators,” Heart
Language, August 13, 2014, http://heartlanguage.org/2014/08/13/anoutstanding-example-for-bible-translators/.
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الجديد والتكييف الثقافي واللغوي للنصوص الكتابية .وتحكي أوتا تزويج–بو ِب ْرل
مؤخرا على شهادة الدكتوراه من جامعة
 ،Uta Zeuge-Buberlوالتي حصلت
ً
فيينا عن رسالتها بشأن عمل المجلس األمريكي للمفوضين لإلرساليات األجنبية
) (ABCFMفي بيروت ،لبنان ،قصة عمل كرنيليوس فان دايك في بيروت
وبالتحديد عمله على الكتاب المقدس الشهير الذي يحمل اسمه .ويضع جوشوا
يودار  ،Joshua Yoderوهو أستاذ العهد الجديد في كلية الالهوت اإلنجيلية
بالقاهرة ( ،)ETSCفان دايك في عصره ،حيث يعرض أقصى ما وصل إليه
النقد النصي في القرن التاسع عشر ويعرض قرار فان دايك في أن يبني ترجمته
للكتاب المقدس على النسخة التي يدعوها العلماء النص القياسي Textus
 .Receptusويقدم ديفيد د .جرافتون  David D. Graftonالذي يعمل أستاذًا
في كلية الالهوت اللوثرية بفالديلفيا تحقيق نقدي للمخطوطات التي يلقبُونها
ترجمة فان دايك للكتاب المقدس .ويقدّم جون دانيال ،أستاذ اللغة اليونانية في
كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة والذي عمل في مشروع ترجمة فان دايك
الجديدة ،القضايا المحددة التي تواجه أولئك الذين يعملون على اصدار ترجمة
عامية للكتاب المقدس.
نتمنى أن تستمتعوا بقراءة هذه المقاالت الخمسة .وكما أشرنا من قبل ،فهي
افتتاحية لعدد  2015من المجلة الالهوتية المصرية .تُختتم المجلة بعرض
لكتابين من تقديمي .وهما ،إعادة النظر الخاصة برودني ستارك بشأن تاريخ
الغرب ،والتي تسلط الضوء على أهمية المسيحية في نهضة الغرب ونجاح
الحداثة؛ كذلك نظرة فيليب جينكين على الجوانب الدينية في الحرب العالمية
األولى ،الحرب التي ،بحسب جدله ،أعادت رسم الخريطة الدينية للعالم الحديث.
ونتمنى في خالل هذا العام أن نضيف المزيد من المقاالت وعرض للكتب إلى
هذا العدد .برجاء مراجعة http://journal.etsc.org :للحصول على
اإلضافات الجديدة.
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سلطة ،المحتوى،
أهمية النصوص الكتابية :ال ُّ
القانونية وترجمة الكتاب المقدس
بقلم مايكل شيلي (mshelley@lstc.edu) *Michael Shelley
المدرسة اللوثرية لعلم الالهوت في شيكاغو
Lutheran School of Theology at Chicago

المكانة المركزية للكتاب المقدس في اإليمان واألعمال المسيحيَّيّن
بالنسبة للمسيحيين فإن هناك أهمية للكتاب المقدس .إن نصوصهم المقدسة،
والمعروفة باسم "الكتاب المقدس" 1،لها مكانة مركزية في تكوين اإليمان
واألعمال المسيح ّييّن .ويحتوي الكتاب المقدس على العديد من الكتابات لفترة
تغطي أكثر من ألف عام كتبها أو ترجمها العديد من الناس .وينقسم الكتاب
لقسمين رئيسيين .وعادة ما يطلق المسيحيون على الجزء األول "العهد القديم"،
لكن في بعض األحيان يشيرون إليه على أنه "النصوص العبرية المقدسة" ألنه
كان في األصل ،بالنسبة للجزء األكبر منه ،مكتوبًا باللغة العبرية 2.وكان هذا
الجزء من الكتاب المقدس بالنسبة ليسوع وبالنسبة للمسيحيين األوائل النص

*

1

2

ترجمة سامح رهيف.
Originally published as: Michael T. Shelley, “Scripture Matters: Authority, Content, Canon, and Translations of the Bible,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 7–19, http://journal.etsc.org.
الكلمة اإلنجليزية ُ Bibleمشتقّة من الكلمة اليونانية  ،biblionوالتي تعني "كتاب" .انظر
الكتاب التالي وهو عبارة عن مقدمة ممتازة للكثير مما يغطيه هذا المقال:
Craig Koester, A Beginner’s Guide to Reading the Bible (Minneapolis: Augsburg Fortress, 1991), 9.
عزرا 18 :6 – 8 :4؛ 26–12 :7؛ دانيال 4 :2ب –  28 :7قد ُكتبت باآلرامية ،وهي لغة
سامية ترتبط ارتبا ً
طا وثيقًا بالعبرية:
The Interpreter’s Dictionary of the Bible (Nashville: Abingdon Press,
1962), vol. 1, s.v. “Aramaic”.
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المقدس الخاص بهم .أما ما يسميه المسيحيون "العهد الجديد" فلم يكن موجودًا
بعد خالل فترة حياة يسوع.
يصف المسيحيون الكتاب المقدس بأنه " ُمقدَّس" ،وهو ما يعني أنه يحتل
مكانةً هامةً في مقاصد هللا للبشرية .وعادة ما يتحدثون عن الكتاب المقدس بأنه
ب
كلمة هللا ،وهو ما يعني أن المسيحيين في جميع أنحاء العالم ينظرون إليه ككتا ٍ
سلطة لإليمان واألعمال .يعتقد الكثيرون أن الكتاب المقدس كتاب معتمد ألن
ذي ُ
هللا أوحى ب ه ،لكن ما معنى كلمة يوحي؟ يكتب عالم العهد الجديد كريج كيستر
،Craig Koester
كلمة موحى ُمستخدمة في الكتاب المقدس ( 2تيموثاوس  3،)16 :3وهي
درجة في البيانات الرسمية للعديد من الطوائف المسيحية ،بما في ذلك
ُم َ
الكنائس المعمدانية ،واألسقفية ،واللوثرية ،والمشيخية والروم الكاثوليك .ومع
طور المسيحيون
ذلك ،فإن الكتاب المقدس نفسه ال يذكر كيف تم الوحي ،وقد ّ
عدة وجهات نظر حول هذه المسألة .يعلن البعض أن كل كلمة في الكتاب
المقدس قد أُر ِسلَت ل ُكتَّابه من قِ َبل هللا .ويتمسّك آخرون بأن الرسالة قد أُوحي
بها لكن الكلمات الفعلية لم يو َح بها .وال يزال البعض اآلخر يقترح أن الوحي
4
يشير ل ُكتَّاب الكتاب المقدس ،وليس لكلماته أو رسالته.

وهناك طريقة أخرى للحديث عن سلطة الكتاب المقدس وهي القول بأن له
السُّلطة على المسيحيين ألنه يشهد عن هللا ،وعما فعله في خَل ِق ِه وعنايته بالخليقة،
بما في ذلك البشرية ،وعلى األخص ما فعله هللا من خالل يسوع المسيح .وفي
ُعرف يسوع بأنه كلمة هللا .وهكذا" ،فإن المسيحيين
الواقع ،فإن العهد الجديد ي ِ ّ
سلطة ألنها تعتبر شهادات رئيسية
يؤمنون أن كلمات النصوص الكتابية ذات ُ
5
عن الكلمة ،يسوع المسيح".

الكتاب المقدس كمكتبة
عادة ما يوجد الكتاب المقدس ككتاب واحد ،لكن في واقع األمر هو عبارة عن
مجموعة من الوثائق المتعددة .ولهذا السبب ،فقد ُ
شبِّه بـ "مكتبة كبيرة تحتوي
على العديد من الكتب التي ُكتبت في أوقات مختلفة وأماكن مختلفة على يد أناس
3
5

الكلمة اليونانية "ثيوبنيستوس" تعني ال ُمتنَفَس من هللا أو الذي تنفس فيه هللا.
Koester, A Beginner’s Guide to Reading the Bible, 12.
المرجع السابق.14 ،
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مختلفين" 6.وتوجد بعض االختالفات بين المسيحيين حول عدد الكتب الموجودة
في هذه المكتبة .إن الكتاب المقدس الذي يستخدمه البروتستانت يحتوي على ستة
وستين كتاب ،تسعة وثالثون في العهد القديم ،وسبعة وعشرون في العهد الجديد.
أما الكتاب المقدس الذي تستخدمه كنائس الروم الكاثوليك واألرثوذكس يحتوي
على كتب إضافية.
َ
ومثل المكتبة ،فالكتاب المقدس ينقسم ألقسام لمختلفة .ويطلق على القسم
األكبر العهد القديم ،ويطلَق على اآلخر العهد الجديد .إن العهد (الشهادة) هو
تعبير مكتوب عن مشيئة شخص ما ،والعهدين القديم والجديد يعبّران عن مشيئة
هللا من نحو الناس" 7.وما يط ِلق عليه المسيحيون العهد القديم هو الكتاب المقدس
بأكمله بالنسبة لليهود .وعلى الجانب اآلخر ،فإن الكتب المقدسة المسيحية تحتوي
ضا على العهد الجديد ،وهو مجموعة من الوثائق المكتوبة بين أعوام –50
أي ً
 110ميالدي.

العهد القديم
عادة ما يص ّنف الكتاب المقدس المسيحي كتب العهد القديم إلى أربعة فئات:
أسفار موسى الخمسة /الناموس ،والكتب التاريخية ،والكتب الشعرية وكتب
الحكمة ،واألنبياء .انتشر الكثير من محتوى العهد القديم بشكل شفوي قبل أن
يُكتب .وإجماالً ،فإن مجموعة الكتب في العهد القديم قد ُكتبت على مدى ما يقرب
من ألف سنة .كما يقول كيستر ،فإن كتب العهد القديم
تقدِّم نظرة عامة على معامالت هللا مع شعبه على مدى قرون عديدة .وتحتفل
ب من خلق هللا وفرح ِة تحرير إسرائيل من العبودية .فإنهم
هذه النصوص بعج ٍ
يصورون معاناة ارتداد إسرائيل وسعي هللا الدؤوب ليعيد شعبَه إليه ،من
ّ
خالل تأديبهم في السبي واالنعام عليهم بالتحرير مرة أخرى .ومن خالل
قصصه ومزاميره ،ونبوءاته وأمثاله ،يحمل العهد القديم شهادة عن أمانة هللا
ويساعد الناس في كل عصر على تمييز ما يعنيه أن يكون هذا الشعب شعب
8
هللا الخاص.

6
7
8

المرجع السابق.17 ،
المرجع السابق.18 ،
المرجع السابق.40 ،

9

المجلة الالهوتية المصرية

العهد الجديد
كما سبق ذكره ،فقد كان العهد القديم بالنسبة ليسوع وللمسيحيين األوائل كتابهم
المقدس .وفي نهاية المطاف ،فإن الوثائق الجديدة التي كتبها المسيحيون األوائل
سلطة والتي تشهد لما فعله هللا في يسوع المسيح
تم االعتراف بها ككتابات ذات ُ
وما يعنيه أن يكون المرء من أتباعه .إن تشكيل األناجيل األربعة للعهد الجديد
استغرق فترة من خمسين إلى ستين سنة بعد زمن يسوع ،أي من 90–30
ميالدي تقريبًا .فما هي العملية التي كانت تكمن وراء تشكيلها؟
بعد يومين من موت يسوع آمن التالميذ المحبطين بأن شيئًا غير عادي قد
ي اآلن .لقد آمنوا أن هللا أقامه من بين
حدثَ :من مات على الصليب هو ح ّ
األموات .كان هذا حدث ًا ُمغي ًّرا .بدأ التالميذ في تذكر ،بوضوح جديد ،ما قاله
أخبارا لم يستطيعوا أن يبقوها ألنفسهم.
وفعله يسوع .كانت كل هذه األخبار
ً
"أخبارا سارة" ،وهذا هو معنى كلمة إنجيل ،وكان ينبغي مشاركتها مع
كانت
ً
اآلخرين .لقد تشاركوا بها مع زمالئهم اليهود في فلسطين .وبعد ذلك ،كما
يخبرنا سفر األعمال الموجود في العهد الجديد ،أدركوا أن لهذه األخبار أهمية
بالنسبة للعالم كله .وبالتالي تحركوا لخارج حدود فلسطين إلى العالم األوسع.
أخبروا بقصة ما فعله يسوع وما َعلَّ َمه ،وتلونت القصة كلها بما آمنوا بحدوثه في
موته وقيامته.
على مدى العقود القليلة األولى ،كان يتم مشاركة هذه القصة شفهيًا .وذلك
ألن األناجيل المكتوبة لدينا اآلن لم تكن قد ُكتبت على الفور .كانت القصة تُحكى
من خالل الوعظ والتعليم والعبادة بين جماعة المؤمنين التي كانت تتشكل.
ضا كان الناس يتشاركون بها خارج الجماعة ،حيث كانت ت ُقدّم كتعليمات
وأي ً
شفهية للمؤمنين الجدد .وبينما كانت هذه المعلومات عن يسوع تُسرد ويعاد
سردها ،فقد تش ّكلت في أنماط مشتركة جعلت من السهل تذ ّكرها .ويحاول علماء
العهد الجديد ،من خالل النظام المعروف بـ "نقد الشكل" ،تبيّن األشكال أو
األنماط التي كانت عليها المعلومات في العصر الشفهي .على سبيل المثال ،بينما
ندرس األناجيل نجد وحدات من المعلومات ،مثل األمثال ،والقصص المعجزية،
وأقوال يسوع .وفي الحالة التي هي عليها اآلن ،كان من السهل تذكرها
والمشاركة بها.
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وفي نهاية المطاف ،فإن المعلومات التي كانت تنتقل شفهيًا عن يسوع أخذت
شكلها المكتوب في أناجيل العهد الجديد .ومع ذلك ،لم يتم تسجيل كل المعلومات
الشفهية في األناجيل .ونجد الدليل على ذلك في األناجيل نفسها .فبقرب نهاية
إنجيل يوحنا نقرأ اآلتيَ " ،وآ َيا ٍ
ع قُد ََّام تَالَ ِمي ِذ ِه َل ْم ت ُ ْكتَبْ
سو ُ
صنَ َع َي ُ
يرة ً َ
ت أُخ ََر َك ِث َ
9
ب" (.)30 :20
فِي هذَا ْال ِكت َا ِ
ويسمى فرع آخر من فروع علم دراسة اإلنجيل بـ "نقد المصدر" .ويسعى
الكتشاف القطع البنائية ،األكبر من األشكال ،للمعلومات التي تقع خلف أناجيل
العهد الجديد .على سبيل المثال ،يُعتقد على نطاق واسع أن إنجيل مرقس هو أول
إنجيل وصل إلى شكله النهائي .ويُعتقد أن متى ولوقا قد بنيا على مرقس بشكل
وكثيرا بشكل َح ْرفي تقريبًا ،في كتابتهما إلنجيليهما .لكن كالً منهم لديه
مكثف،
ً
يتفرد بها في روايته .ففي بداية إنجيله ،يشير لوقا لروايات أخرى ،من
معلومات ّ
الواضح أنها كانت مكتوبة ،عن قصة يسوع:
سلَّ َم َها
ِإذْ َكانَ َكثِي ُرونَ قَدْ أ َ َخذُوا ِبت َأ ْ ِل ِ
يف قِ َّ
ور ْال ُمتَيَ َّقنَ ِة ِع ْندَنَاَ ،ك َما َ
ص ٍة فِي األ ُ ُم ِ
إِلَ ْينَا الَّذِينَ كَانُوا ُم ْنذ ُ ْالبَد ِْء ُمعَايِنِينَ َو ُخدَّا ًما ِل ْل َك ِل َم ِةَ ،رأَيْتُ أَنَا أَ ْيضًا إِذْ قَدْ تَتَبَّ ْعتُ
ب َعلَى التَّ َوا ِلي ِإلَيْكَ أَيُّ َها ْال َع ِز ُ
س،
ُك َّل َ
يز ثَ ُاوفِيلُ ُ
ش ْيءٍ ِمنَ األ َ َّو ِل ِبتَدْقِيق ،أ َ ْن أ َ ْكت ُ َ
ْ
ّ
َّ
َ
َ
َ
ع ِل ْمتَ بِ ِه)4–1 :1( .
ص َّحة الكال ِم الذِي ُ
ف ِ
ِلت َ ْع ِر َ

ُعرف بـ "النقد التحريري".
وفرع ثالث من فروع علم دراسة العهد الجديد ي َ
فكل إنجيل ُكتب في األصل ألجل سياق محدد .ويسعى النقد التحريري الكتشاف
االهتمامات والتأكيدات والمخاوف الخاصة التي قادت كل كاتب من ُكتاب
األناجيل إلى كتابة إنجيله ألجل سياقه.
إن علم دراسة العهد الجديد لهو عم ٌل مضني .فبالنسبة للمبتدئ ،وحتى
أولئك الذين نالوا نصيبًا من التدريب عليه منّا ،يبدو أنه ينطوي على الكثير من
التفاصيل الثانوية .إال أن الدراسة المتأنية والدقيقة لألناجيل ال تؤثر على بن َيتِها
الواسعة كأدب يسعى لسرد قص ٍة ما ،يعتقد ال ُكتّاب أن لها أهمية حيوية بالنسبة
"وأ َ َّما ه ِذ ِه َف َق ْد ُكتِ َب ْ
ت ِلتُؤْ ِمنُوا أ َ َّن
للعالم كله .وكما يقول يوحنا في نهاية إنجيلهَ ،
َي ت َ ُكونَ لَ ُك ْم ِإذَا آ َم ْنت ُ ْم َح َياة ٌ ِباس ِْم ِه" (يوحنا :20
َي ُ
سو َ
ع ه َُو ْال َمسِي ُح ابْنُ هللاَِ ،و ِلك ْ
.)31
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ومع ذلك ،إذا كان تعلي ُم يسوع تعلي ًما واحدًا ،فيمكننا توقع إنجيالً واحدًا.
فلماذا إذن يوجد أربعة أناجيل؟ لعل أفضل رد على هذا السؤال هو أن كتابة
األناجيل كانت ذات نظرة ثنائية .وبهذا نقصد أن ال ُكتّاب صاغوا األناجيل بالنظر
إلى الوراء ليسوع ولكن من خالل ما كان ينشغل به سياقهم ويؤكد عليه 10.لقد
أخبارا سارة في
سعوا إلظهار الطريقة التي يمكن أن تجعل من يسوع
ً
أوضاعهم .أي أن كل إنجيل قد ُكتب بمراعاةٍ لمجتمع ووضع معيّنين ،ولشرح
كيف يصبح يسوع مناسبًا لوضعهم.
وقد تُطرح عليك المزيد من األسئلة ،مثل :ما هو سبب وجود أربعة أناجيل
وليس أكثر؟ بالتأكيد كانت هناك المزيد من األوضاع والسياقات في الكنيسة
األولى أكثر من مجرد أربعة .لقد ف ّكرت الكنيسة األولى بشأن هذا السؤال ،وفي
الواقع كانت هناك أكثر من أربعة أناجيل وسط المسيحيين ،وهي قصص تدّعي
أنها تقدّم صورة حقيقية عن يسوع .لكن الكنيسة استبعدت االحتماالت األخرى،
حيث َح َك َمت الكنيسة عليها أنها فسّرت قصة يسوع بطريقة مشكوك فيها أو غير
مقبولة.
فما الذي نتعلمه بشأن الفهم المسيحي للكتاب المقدس عن الوحي؟ بشكل
عام ،فإن المسيحيين ال ينظرون للكتاب المقدس كسجل حرفي عما تحدّث به هللا
من خالل األنبياء .فهم يؤمنون أن هللا يعمل من خالل الروح القدس كيما يلهم
ويرشد ُكتاب الكتاب المقدس ،لكنهم لم يكونوا أدوات سلبية؛ بل كانوا مشتركين
بشكل نشط في هذه العملية.
وماذا عن الرسائل ،وهي الجزء اآلخر الكبير من العهد الجديد؟ إنها
مراسالت شخصية .فهي رسائل من قادة الكنيسة األولى – بولس وبطرس
ويعقوب ويوحنا – موجّهة إلى مدن وكنائس صغيرة فيها أو إلى أفراد .فكيف
يمكننا اعتبارها وحي إلهي؟ وفقًا لمعايير العهد الجديد ،مثل هذه الرسائل ال
تتعارض مع الوحي .إنها جزء من حياة الكنيسة النامية .لقد علّمت المؤمنين
ال ُجدد معنى ومسؤوليات التلمذة .لقد كانت جزء من نفس العالم الذي تش ّكلت فيه
األناجيل ،لكن كانت لها غاية مختلفة .لم تكن غايتها سرد قصة يسوع ،بل
11
بالحري ُكتبَت لتُقدِّم تعلي ًما روحيًا وأخالقيًا عما يعنيه أن يكون المرء مسيحيًا.
10 Kenneth Cragg, Jesus and the Muslim: An Exploration (London:
George Allen and Unwin, 1985), 83.
 11لمزيد من التوضيح انظر:
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وتسبق رسائ ُل بولس اللوحات اإلنجيلية المكتوبة عن يسوع .لقد كتب
رسائله خالل الفترة الشفهية لتشكيل اإلنجيل ،بين أعوام  50إلى  60ميالدي،
التي تم وصفها بشكل مختصر أعاله ،حيث كانت المعلومات المختصة بيسوع
تنتقل بشكل شفهي ولم تكن قد ُكتبت بعد .ومع ذلك ،فإن رسائل بولس تفترض
مسبقًا المعلومات عن يسوع والتي كانت تتش ّكل في لوحات إنجيلية .وتصبح
دعواه للجماعات المسيحية بأن يُشابهوا يسوع منطقيةً فقط في هذه الخلفية.
وتستند كيفية حياة المسيحيين وسلوكياتهم على َمن هو يسوع.
وأحد أجمل مقاطع العهد الجديد ،وهي فيلبي  ،11 –1 :2تدعو أهل فيلبي
أن يحكمهم "فكر المسيح" في جميع سلوكياتهم .ثم يصف بولس بعدها ما يعنيه
بتمجيد عطاء يسوع الذاتي .وبالطبع فإن هذا ليس له معنى إال في ضوء
المعلومات اإلنجيلية عن يسوع والتي كانت تنتشر شفهيًا .لذا فنرى أن الرسائل
زودت األناجيل باحتواء يسوع كرب ومخلص .فقدَّم هذان النوعان المختلفان من
ّ
األدب شاهدًا مشتر ًكا ،األول سرد لقصة يسوع ،واآلخر له وظيفة رعوية بتغذية
الجماعات المسيحية الجديدة فيما يعنيه أن يكون المرء من أتباع يسوع.
فكيف تُعتبر هذه الرسائل ذات صلة اآلن بعد زمانها وخارج سياقها؟ لقد
كانت وجهتها األصلية محددة .كانت الرسائل شخصية للغاية .فلماذا تُدرج في
العهد الجديد؟ وجواب ذلك هو أنه ينبغي أن يُنظر إليها كرسائل تُقدِّم معلومات
سابقة لزمانها ،والتي يمكن تفسيرها كإرشاد مستمر في أزمنة وأماكن أخرى.
فاألوضاع التي تعامل معها الرسل في هذه الرسائل تتكرر باستمرار .فهذه
الرسائل الزالت تتمتع بالقيمة ألن اإلرشاد الذي تُقد َمه استندَ على مواقف إنسانية
حقيقية ،وليس على حاالت افتراضية.

قانونية العهد الجديد
استغرق جمع كتابا ت العهد الجديد إلى ما يطلق عليه المسيحيون "القانونية" عدة
قرون كيما يصل لشكله النهائي .والجمع النهائي كما هو لدينا اليوم يعود للقرن
الرابع ،ولكن حتى الجمع النهائي لم يعترف بوثائق إال وكان المسيحيون قد
اعترفوا بها لوقت طويل .فما هي القانونية؟
———
rd

Kenneth Cragg, The Call of the Minaret, 3 ed. (Oxford: Oneworld,
2000), 249–253; Cragg, Jesus and the Muslim, 92–99.
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ُعرفوا بقانونية
إن العهد الجديد يحتوي على سبعة وعشرين سفر ،الذين ي َ
العهد الجديد .والقانونية كلمة يونانية تعني "قضيب قياس 12".فكتابات العهد
الجديد تم اختيارها من بين العديد من الكتابات المسيحية األولى بسبب وضعها
الخاص .وقد قُ ِبلت على أنها التعبير الرسمي لإليمان الذي وصل لهم من زمن
الرسل .إنها معايير لقياس أي تعاليم أو كتابات أخرى.
استغرق تشكيل القانونية أكثر من ثالثة قرون ،رغم أن غالبية أسفار العهد
الجديد حظيت باالعتراف بسلطتها بنهاية القرن الثاني .ومن خالل عملية توافق
اآلراء ،اعترفت الكنيسة في وقت مبكر باألناجيل األربعة ،واعترفت كذلك
برسائل الرسول بولس الثالث عشر وبسفر األعمال .وبحلول نهاية القرن
الرابع ،وصلت الكنيسة في أوروبا وشمال افريقيا التفاق حول أسفار العهد
الجديد كما حظي هذا االجماع على تأييد المجالس الكنيسة .واستغرقت العملية
13
وقتًا أطول بقليل في الكنيسة السورية شرقًا ،وامتد األمر إلى القرن الخامس.
التطور عامالن .األول كان أسبقية العهد القديم ،والذي حظي
حفَّز هذا
ّ
بقبول عام في زمن يسوع وسط اليهود بوصفه مجموعة الكتابات المقدسة
والمعتمدة .وكما سبق ذكره ،كان العهد القديم هو النص المقدس األول
للمسيحيين .ومع ذلك ،وهذا ثاني العامالن ،أصبح لتعاليم يسوع ورسله مكانةً
سائدة في حياة الكنيسة األولى .وكان يُشار إليها باستمرار في الوعظ والتعليم
14
والعبادة.
وبعد فترة الرسل األوائل ،كان هناك نمو مطرد في الكتابات ،سواء
األناجيل أو الرسائل (على سبيل المثال ،مخطوطات نجع حمادي) .وهذه
الكتابات احتاجت للتقييم .وبعض منها كانت تنتمي لجماعات من الناس ُح ِك َم
بعض من هذه
عليهم بالخروج تما ًما عن التيار الرئيسي للكنيسة .وادَّ َعت
ٌ
الجماعات أن لديها معرفة خاصة فيما وراء ما علّمه الرسل األوائل عن يسوع

12 Harry Y. Gamble, The New Testament Canon: Its Making and Meaning (Philadelphia: Fortress Press, 1985), 15.
13 Gamble, The New Testament Canon, 23–56; Koester, A Beginner’s
Guide to Reading the Bible, 61–63.
14 Gamble, The New Testament Canon, 57–59; Cragg, Jesus and the
Muslim, 115.
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تطور مثل هذه الجماعات ،كان من
(على سبيل المثال ،الغنوسيين) .ولوقف ّ
15
الضروري وجود نصوص معتمدة يمكن استخدامها لقياس أو تقييم ادعاءاتهم.
واستغرق االعتراف بهذه المجموعة من النصوص الكتابية بعض الوقت.
واستُخدمت عدة معايير لتحديد قبول أو رفض وثيقة ما .وكانت أحد المعايير هي
السلطة الرسولية .وهذا ال يعني أن جميع كتابات العهد الجديد كتبها الرسل ،لكن
قربين منه .واشتملت المعايير
محتوياتها نُ ِسبَت ألحد تالميذ يسوع أو ألحد ال ُم َّ
األخرى على :جامعية الوثيقة (كاثوليكيتها) ،وأهمية الوثيقة للكنيسة كلها،
وعقيدتها ،واتفاق الوثيقة مع إيمان الكنيسة واستخدامها التقليدي ،حتى لو كانت
16
الوثيقة شائعة االستخدام في العبادة والتعليم في العديد من الكنائس.
بدأت عملية قانونية العهد الجديد منذ وقت مبكر جدًا .ويمكننا القول إنها
بدأت في عهد الرسل حيث انتقى المسيحيون بعض الكتابات كيما يستخدمونها
17
"وآيَا ٍ
صنَ َع
يرة ً َ
ت أُخ ََر َك ِث َ
في الوعظ والتعليم والعبادة .كما يقول إنجيل يوحناَ :
ب" (يوحنا  .)30 :20ومرة أخرى،
سو ُ
يَ ُ
ع قُد ََّام تَالَ ِمي ِذ ِه َل ْم ت ُ ْكتَبْ فِي هذَا ْال ِكت َا ِ
نجد أن كلمات كريج كوستر ،باحث العهد الجديد ،ذات صلة وثيقة بالموضوع.
القراء في رحلة عبر إرسالية يسوع وتكوين
إن أسفار العهد الجديد تأخذ ّ
الكنيسة األولى .ويلتقط النص غزارة الحشود التي ترقّبت لمسة يسوع الشافية
تعرض له يسوع من اعتقال ومحاكمة وصلب .إن هذه
وترقّبت فظاعة ما ّ
تصور دهشة التالميذ الذين شهدوا القيامة وتُقدّم لمحات عن األفراح
األسفار
ّ
والتحديات التي واجهت جماعة اإليمان .ويشهد العهد الجديد ،من خالل
وأغان ورسائل ،عن محبة هللا في يسوع المسيح ويساعد المسيحيين
قصص
ٍ
18
من كل زمان ومكان على فهم ما يعنيه أن يكون المرء تلميذًا ليسوع.

ترجمات الكتاب المقدس
يمكن أن يُنظر إلى الفهم المسيحي للكتاب المقدس والرغبة في نشره على نطاق
واسع بلغات أخرى كأمر متجذّر في الهوت التّجسُّد .وبالنسبة للمسيحيين ،كان
15 Koester, A Beginner’s Guide to Reading the Bible, 61–63; Cragg,
Jesus and the Muslim, 115–116; Gamble, The New Testament Canon,
59–72.
16 Gamble, The New Testament Canon, 67–71.
17 Brevard Childs, The New Testament as Canon: An Introduction (Philadelphia: Fortress Press, 1984), 16–33, esp. 21.
18 Koester, A Beginner’s Guide to Reading the Bible, 53.
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هللا فاعالً في التاريخ على الدوام ،لكن اللحظة المحورية لعمل هللا في التاريخ
هي شخص وعمل يسوع المسيح .فهم يعترفون أن كلمة هللا تجسّدت في يسوع.
ضا في ثقاف ِة
وهذا ال يعني أن كلمة هللا تجسّدت في إنسان معيّن فحسب ،بل أي ً
ولغ ِة ذلك الشخص .ومع ذلك ،ومنذ البداية ،فقد رأى المسيحيون أن قصةَ عم ِل
هللا في يسوع مالءمةٌ لما بعد زمانه وثقافته ولغته ،ورأوا أن السردَ الشفهي
ت ولغا ٍ
والمكتوب لتلك القصة قاب ٌل للتجسيد بثقافا ٍ
ت أخرى .ويكتب باحث
اإلرساليات أولريش فيك :Ulrich Fick
س ِد ِه
من المثير لإلعجاب أن نرى مدى إسهام وتعبير رسالة هللا عن جوهر تج ُّ
في المسيح.
ً
ونعترف بأن يسوع الناصري كان إل ًها حقيقيًا وإنسانا حقيقيًا .وفي
سدَ الخالق في الخليقة .الالنهائي في كائن محدود .ويمكن
طبيعته المزدوجة ج َّ
أن يُساء فهم يسوع ويُساء تفسيره مثله مثل أي إنسان آخر ،ألنه كان إنساناً
كامالً ،وفي نفس الوقت اختبر الناس فيه ملء هللا الذي هو أبعد التفسير.
إن النصوص الكتابية التي تتحدث عن المسيح يمكن وصفها بنفس
األلفاظ" .الكلمة صار جسدًا" هو موضوع أي ترجمة للكتاب المقدس ،وهذا
ال يعنى مجرد أن هللا يتنازل ليسمح لنا أن نصفه بالتجسيم
( anthropomorphismsفما هي الطريقة األخرى التي يمكننا أن نصف
بها شخص ما ،حتى إذا كان هذا الشخص يفوق قدرتنا على الوصف؟) ،لكن
بمعنى أكثر عمقًا أنه يدخل إلى أنماط تفكيرنا وأشكال تعبيرنا حتى نتم ّكن من
سماعه بكلماتنا.
إن قابلية تعَ ُّرض هللا كونه إنسان تمتد في قابلية تعَ ُّرض النصوص
الكتابية .فالكتاب المقدس يمكن أن يُساء فهمه بقدر ما يمكن أن يُساء فهم
المسيح .إن الكتاب المقدس يُساء استخدامه بعدة طرق ،تما ًما كما أن هناك
محاوالت كثيرة إلساءة استغالل المسيح :بشكل سحري ،أو بشكل انتقائي ،أو
19
بحنين أو أسوأ من ذلك ،لدعم أفكارنا وأهدافنا الخاصة.

وتُظهر الحقيقة المتعلقة بأن وثائق العهد الجديد قد ُكتبت باليونانية بدالً من
اآلرامية التي تحدث بها يسوع وتالميذه األولين مدى السرعة التي انتقلت بها
الرسالة عنه إلى ما بعد السياق الثقافي واللغوي األولى ،حيث ارتحل تالميذه
خارج حدود فلسطين إلى العالم المحيط .وكما الحظ الباحث اإلرساليات المن

19 Ulrich Fick, “The Bible Societies—Fruit and Tool of Mission,” International Review of Mission 70 (July 1981): 123–124.
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سانيه  ،Lamin Sannehفإن الرسول بولس كان شخصية رئيسية في هذه
االختراقة.
صاغ بولس التعددية كعمل ظاهري ضروري عن الدين الذي آمن أن يسوع
وعظ عنه .تجذّرت هذه التعددية عند بولس في االختراقة األممية ،والتي
بررت بدورها التسامح بين الثقافات في اإلرسالية المسيحية .وإحدى األفكار
الموجودة في فكر بولس هي أن هللا ال ينسب الكمال ألي ثقافة بعينها ،بغض
النظر عن التقدير الذي يحمله هللا للثقافة .والفكرة الثانية هي أن كل الثقافات
قد أُلقي عليهم نسمة صالح هللا ،وبالتالي تطهيرهم من كل وصمة عار من
20
الدونية والنبذ.

مما ال شك فيه ،أن حقيقة كون بولس يهوديًا نشأ في سياق ثقافي هلليني
قادرا على التفكير والتواصل بالعبرية واآلرامية واليونانية ساعدته وهو
وكونه ً
يتحرك عبر الحدود الثقافية وا للغوية .وكان عمله ،وعمل أتباع يسوع المعروفين
وغير المعروفين في هذه الفترة المبكرة من التاريخ المسيحي ،بمثابة دفعة هامة
نحو االعتراف المسيحي بكل الثقافات واللغات على أنها مقبولة في عيني هللا،
مما م ّكن المسيحيين من التحدث والكتابة عن عمل هللا بلغات أخرى .هذه الميزة
في المسيحية قادت سانيه للكتابة بأن "عبقرية الدين" هي أن له "القدرة على
21
تبنّي كل ثقافة كوجهته الطبيعية وكضرورة لبقائه".
كانت هناك سابقة مهمة لتقديم سجل تعامالت هللا مع البشرية إلى لغات
أخرى .فقبل زمن يسوع ،تُرجم العهد القديم إلى اليونانية فيما يُعرف باسم
السبعينية .ونجد أن التقديم الالحق للكتاب المقدس – بعهديه القديم والجديد على
حد سواء ،كجزء مهما أو بأكملهما – إلى العديد من اللغات عبر القرون يتأصل
في االقتناع بأن هللا يحترم ويستطيع استخدام أي ثقافة ولغتها لنقل القصة والتعليم
22
الذي تحتويه هذه القصة.
حتى مع هذا األساس المنطقي لتقديم الكتاب المقدس إلى العديد من لغات
البشر ،قد يسأل البعض ،لماذا هناك ترجمات متعددة في نفس اللغة؟ يمكننا
االشارة إلى عدة عوامل ،والتي تدور حول المخاوف المزدوجة من الدقة
20 Lamin Sanneh, Translating the Message: The Missionary Impact on
Culture (Marynoll, Orbis Books, 1989), 47.
21 Sanneh, Translating the Message, 69.
 22للحصول على مقدمة جيدة لتاريخ نقل رسالة المسيحية من خالل العديد من اللغات والثقافات
ومن خالل بعض االنعكاسات المثيرة لالهتمام ،انظر المرجع السابق.
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وسهولة القراءة .أو ً
ال ،إن المخطوطات العبرية واآلرامية واليونانية السابقة
وغير المعروفة ال زالت تُكتشف ،والتي في بعض األحيان ،بعد مقارنتها بدقة
قربنا – بعد حكم العلماء عليها – من النص األصلي أكثر مما فعلت
ومنطقية ،ت ُ ّ
النصوص السابقة المعروفة .وتسعى الترجمات الدورية الجديدة إلى أخذ هذه
االكتشافات في االعتبار .وثانيًا ،يستمر العلماء في تعلم المزيد عن اللغات
والثقافات الكتابية ،والتي تساعدنا على فهم أفضل للكتاب المقدس وللسياقات
األصلية التي كانت الكتابات موجهة إليها .مثل هذه العوامل تؤخذ في االعتبار
عند محاولة تقديم معاني الكلمات والعبارات العبرية واآلرامية واليونانية إلى
لغات العصر الحديث .ثالثًا ،إن لغات العصر الحديث ال تبقى جامدة .إنها تتغير
معان جديدة ،وتدخل كلمات جديدة
مع مرور الزمن ،حيث تأخذ الكلمات القديمة
ٍ
حيّز االستخدام ،ويبحث الناس عن ترجمات تعتبر أكثر سهولة في القراءة في
ضوء االستخدام المعاصر للغتهم (أو لغاتهم) .وقد تحدث بعض من هذه
التغييرات على مدى عدة قرون ،والبعض اآلخر يحدث في غضون عقود أو
أقل 23.راب ًعا ،إن الترجمات بلغات معينة ،مثل اللغة االنجليزية ،تأخذ في
القراء ،الذين لديهم درجات متفاوتة وأنواع مختلفة
االعتبار "أنواع مختلفة من ّ
24
القراء الذين لديهم
عرض للنصوص الكتابية ".فهناك ،على سبيل المثالّ ،
من الت ّ ّ
تعرض ضئيل أو معدوم للكتاب المقدس ،وآخرون ممن تعلّموا أنهم ال
لديهم ّ
يمكنهم الوثوق بالكتاب المقدس ،وغيرهم ممن قد يبدو عليهم االطالع بشكل
25
وأخيرا ،فإن المترجمين ال يأخذون في االعتبار
جيد ،لكنهم يجدونه ُمرب ًكا.
ً
اللغات الكتابية في عالقتها بسياقها فحسب ،بل يأخذون في االعتبار اللغات
ال ُمستق ِبلة في عالقتها بسياقها ،على سبيل المثال ،تاريخها ،ودياناتها ،واقتصادها
وعلومها اإلنسانية وبيئتها المادية .وبالتالي يؤثر هذا على كيفية سعي المترجمين
لنقل معنى النصوص األصلية بطرق لها معنًى في يومنا.
وكما يكتب سانيه ،هناك جذور للرغبة المسيحية عبر القرون لترجمة
نصوصهم الكتابية إلى لهجات محلية ،وتقع عند هذه الجذور قناعة بأنه "في
يسوع المسيح نجد رسالة الخالص ،رسالة نتوقع أن تتماسك مع اللهجة ".إن
23 Koester, A Beginner’s Guide to Reading the Bible, 79–80.
24 Eugene A. Nida, “Bible Translation for the Eighties,” International
Review of Mission 70 (July 1981): 133.
 25المرجع السابق.135–133 ،
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26

المسيحيين قد "توقعوا أن اللهجة هي الموضع المالئم لكلمة هللا ،اللوغوس
األبدي الذي يعثر على مأوى مألوف في جميع الثقافات ،لكن من خالله وفيه
27
ضا تجد جميع الثقافات مصيرها األصيل والحقيقي".
أي ً

مايكل شيلي هو مدير مركز الحوار المسيحي-اإلسالمي للسالم والعدل في كلية
الالهوت اللوثرية في شيكاغو .وهو أيضًا راعي كنيسة سانت أندروز
اللوثرية ،جرينوود ،والية إلينوي .وخدم في القاهرة من  1979إلى 2003
كراعي كنيسة المجتمع بمصر الجديدة ( ،)1982–1979وراعي كنيسة
سانت أندروز المتحدة في القاهرة ( ،)1998–1988وعمل كأستاذ في مركز
دار كومبوني للدراسات العربية واإلسالمية ( ،)2003–1991وعمل كمدير
للدراسات العليا وأستاذ تاريخ الكنيسة في كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة
 .)2003–1998( ETSCوقد نشر أيضًا العديد من المقاالت وعرض
الكتب.

 26كلمة يونانية يمكن أن تُترجم "كلمة ".ولعل أشهر استخدام معروف لها في العهد الجديد
هللا
موجود في بداية إنجيل يوحنا" :فِي ْالبَ ْدءِ َكانَ ْال َك ِل َمةَُ ،و ْال َك ِل َمةُ َكانَ ِع ْن َد هللاَِ ،و َكانَ ْال َك ِل َمةُ َ
ار َج َسدًا َو َحل بَ ْينَنَا" (يو .)14 ،1 :1
َ ...و ْال َك ِل َمةُ َ
ص َ
27 Sanneh, Translating the Message, 205.
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"تركت قلبي في سوريا":
كرنيليوس فان دايك واإلرسالية السورية األمريكية
*

بقلم أوتا تزويج-بوبِرل Uta Zeuge-Buberl
()utazeuge@gmail.com
جامعة هومبولت في برلين Humboldt University of Berlin
كان كرنيليوس فان آالن فان دايك ( )1895–1818واحد من أبرز المبشرين
االميركيين الذين أرسلهم المجلس األمريكي للمفوضين لإلرساليات األجنبية
) (ABCFMلمهمتهم في سوريا العثمانية في القرن التاسع عشر .وفي دراسة
أجريت على الصحوة الثقافية السورية في النصف الثاني من القرن التاسع
عشر ،النهضة ،فإن فان دايك ،أو الحكيم كما كان يُطلق عليه ،كان يُذكر
كموسوعي ،حيث ساهم في الكتب المدرسية الحديثة حول مواضيع مختلفة تجاه
المؤسسات التعليمية الجديدة في سوريا .وفوق كل شيء فهو معروف باستكماله
لترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربية مع طبعته األولى التي نُشرت عام
 .1865إن إنجازات فان دايك الملحوظة غالبًا ما تطغى على حقيقة أنه بدأ في
الواقع كطبيب ُمرسل إلى سوريا واع ً
ظا باإلنجيل أثناء عالجه ألمراض الناس.
وسوف يركز هذا المقال على أول ثالثين عا ًما له في سوريا ،والتي يمكن أن
تعتبر فترة تحول وتغيير في حياته .لقد نأى فان دايك بنفسه ببطء عن اإلرسالية
السورية بتبني وجهات نظر أكثر ليبرالية واكتشاف حبه للعلم وللّغة العربية.
ُولد فان دايك في  13أغسطس  1818في كيندرهوك ،نيويورك ،في عائلة
من المهاجرين الهولنديين .دَ َرس الطب في كلية جيفرسون في فيالدلفيا ،وتولَّى
وظيفته األولى كمدرس كيمياء في مدرسة للبنات عندما كان في الثامنة عشر من
*

ترجمة سامح رهيف.
Originally published as: Uta Zeuge-Buberl, “‘I Have Left My Heart in
Syria’: Cornelius Van Dyck and the American Syria Mission,” Cairo
Journal of Theology 2 (2015): 20–28, http://journal.etsc.org.
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عضوا في الكنيسة البروتستانتية الهولندية ،أرسلته ABCFM
عمره 1.ولكونه
ً
3
كطبيب ُمرسل إلى سوريا 2ووصل بيروت في األول من أبريل عام .1840
وقبل مغادرته ،لم يتلقى تدريبًا الهوتيًا وال أي مقدمة للهجة العربية – وهي
الظروف التي كانت لتتغير بعد وقت قصير من وصوله إلى سوريا.
وتكرارا إرسال المزيد من ال ُمرسلين إليها
مرارا
طلبت اإلرسالية السورية
ً
ً
وذلك لتحسين جهودها مع المسيحيين والمسلمين السوريين .ولهذا ،طلبت
 ABCFMأن يقوم طبيبيها ال ُمرسلَين في سورية ،كرنيليوس فان دايك
 Cornelius Van Dyckوهنري دي فوريست ،Henry De Forest
بمتابعة التدريب الالهوتي االضافي من أجل العمل كوعّاظ 4.وكان أبو فان
دايك ،وهو طبيب ريفي ،قد تمنى أن يرى ابنه في خدمة الكنيسة 5.فبدأ فان
دايكُ ،مدر ًكا امكانية حصوله على فرصة ثانية ليتمم أمنيات والده ،في دراسة
الكتب الالهوتية .لكن في عام  1845أعرب عن شكوكه إلى روفوس أندرسون،
سا:
سكرتير  ،ABCFMوقال إنه غير متأكد مما إذا كان يمكنه أن يصبح قسي ً
"في الوقت الحاضر أجد أن قلبي منجذب نحو الوظيفة المقدسة .لكن المؤهالت

2

Henry H. Jessup, Fifty Three Years in Syria, 2 vols. (New York:
Fleming H. Revell Company, 1910), 1:104–105.
في بداية القرن التاسع عشر "كان الطب األمريكي  ...بالكاد يرقى لمستوى علمي؛ كان
األطباء يُدمون المرضى في جميع أنواع األمراض كيما يصبحوا أرقى بقليل من الممارس
األصلي":
Robert L. Daniel, “American Influences in the Near East Before
1860,” American Quarterly 16/1 (Spring), 82.
The Missionary Herald 36 (1840), in Kamal Salibi and Yusuf K.
Khoury (eds.), The Missionary Herald. Reports from Ottoman Syria
1819–1870 (Beirut: Mediterranean Press, 1995), vol. 3, 222.
Anderson to the Syria Mission (On board the Turkish Steamer, April
23, 1844): archive of the ABCFM in Harvard University, Cambridge,
MA) 16.8.1., vol. 8.
 16.8.1و 16.8.2أقسام ميكروفيلمية ،يمكن الوصول إليها في مكتبة المونت بجامعة
هارفارد ،ويتبع رقم الجزء برقم موضوع بين قوسين .وهنا نجد أن  ABCFMيتم
اختصارها .ABC
Rufus Anderson, “Memorandum of Discussions with the Missionaries
during my visit to the Levant in 1843–1844“: ABC 30.10., vol. 3, 34
(located at Harvard Houghton Library, hereinafter abbreviated as
HHL).
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المطلوبة ،والمسؤوليات وحجم العمل هي نقاط تجعلني مترددًا 6".وحصل فان
أخيرا على الرسامة في  14يناير  ،1846في عبيه ،جنوب شرق بيروت،
دايك
ً
7
حيث أنشأت اإلرسالية فيها مدرسة وكنيسة .وبعد عام واحد فقط كتب فان دايك
نظرا لكمية العمل – األمر الذي لم
إلى أندرسون أنه يعاني من ضعف صحته ً
يكن مألوفًا وسط ال ُمرسلين في ذلك الوقت 8.وباإلضافة لوظيفته المقدسة ،فقد
ُك ِلّف فان دايك مع صديقه بطرس البستاني ،الذي كان يعمل "كمساعد من
9
المحليين" في اإلرسالية ،أن يؤسسا كلية جديدة لإلرسالية في عبيه عام .1846
درس فان دايك الجغرافيا والدراسات الكتابية ،أما البستاني فقد َّ
علم الرياضيات
َّ
11
10
وقواعد اللغة العربية وتعريف الكلمات .وباستثناء قواعد اللغة العربية
ومقدمات الرياضيات 12لم يمتلك ال ُمرسلون أية كتب عربية تصلح للمواد التي

6

Van Dyck to Anderson (Beirut, 30 October 1845): ABC 16.8.1., vol.
3.1. (142).
7 The Missionary Herald 42 (1846), in Salibi and Khoury, Reports from
Ottoman Syria, 3:482. For more information on ʿAbeih see also: The
Missionary Herald 40 (1844), in: ibid., 388–389; Jessup, Fifty Three
Years in Syria, 1:107.
8 Van Dyck to Anderson (ʿAbeih, October 5, 1847): ABC 16.8.1., vol.
5 (314).
9 The Missionary Herald 43 (1847), in Salibi and Khoury, Reports from
Ottoman Syria, vol. 4, 2–4.
اضطرت الكلية السابقة لإلرسالية المؤسسة عام  1837في بيروت أن تغلق أبوابها بسبب
إغراء طالبها من قِبَل التجار والدبلوماسيين المحليين واألجانب:
William M.Thomson, “The Committee in the results of the Seminary
submit[s] the following report” (April 6, 1844): ABC 16.8.1., vol. 1
(23).
10 Van Dyck to Anderson (ʿAbeih, November 9, 1846): ABC 16.8.1.,
vol. 5 (315).
 11كتب كتاب القواعد اللغة الشاعر والباحث الشهير ناصيف اليازجي (كتاب فصل الخطاب في
أصول لغة العرب ) .وقد كان أول كتاب علماني تنشره دار نشر اإلرسالية األمريكية عام
:1836
Dagmar Glaß and Geoffrey Roper, “Arabic Book and Newspaper
Printing in the Arab World. Part I: The Printing of Arabic Books in
the Arab World”, in Middle Eastern Languages and the Print Revolution. A cross–cultural encounter, ed. Eva Hanebutt-Benz and others
(Mainz: WVA–Verlag Skulima, 2002), 190–191.
 12كان كتاب دليل الصواب في أصول الحساب كتاب صغير كتبه المساعد المحلي رزق هللا
البربري .وقد نشرته دار نشر اإلرسالية عام  1837واستُخدم في كلية اإلرسالية ببيروت:
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قدماها في مدارس اإلرسالية .ولم يستطع األمريكيون أن يبدؤوا في طباعة مواد
دراسية جديدة إال بعد أن أقاموا دار نشر اإلرسالية األمريكية في بيروت
) (AMPعام  1934ووظفوا فيها مساعدين سوريين متخصصين.
وفي غضون عدة سنوات اكتسب فان دايك طالقة في التحدث بالعربية حتى
ب مدرسية في الجغرافيا والجبر والهندسة
أنه كان
قادرا على كتابة كت ٍ
ً
13
واللوغاريتم وحساب المثلثات والفلسفة الطبيعية من أجل كلية عبيه .كان
يجلس هو والبستاني معًا لنهاية الليل في صياغة مواد مناسبة لفصولهم
الدراسية 14.كانت عملية طويلة ،وتطلبت الكثير من الدراسات اإلضافية من
15
الرجلين "لضمان الدقة الالزمة في تأليف الكتب المدرسية من أجل المستقبل".
في عام  1851قامت  ABCFMبتكليف فان دايك بمهمة جديدة .وبعد أن
تم تثبيت زميله سايمون كالهون  Simeon Calhounكمدير لكلية عبيه ،أُرسل
كل من فان دايك ووليام طومسون 16والقسي المحلي جون ورتابت إلى صيدا
إلنشاء مركز جديد لإلرسالية وكنيسة محلية في حسبيّه ،على بُعد  70كيلومتر
من صيدا .استمتع فان دايك "بإقامة ممتعة" "ومجال مثير لالهتمام" في صيدا،
ولكن بعد ست سنوات من النجاح كقسيس وطبيب اضطر أن يعود إلى
بيروت 17.وكان إيلي سميث  Eli Smithمدير دار نشر  AMPومكتبة
اإلرسالية ،كان يُترجم الكتاب المقدس منذ  1848إلى العربية مع مساعديه،
———
”Smith, “Report of Works Printed at the Missionary Press in Beirut
(1844): ABC 16.8.1., vol. 1 (28).
 13كانت معظم هذه الكتب مؤلفات األدب األمريكي أو األوروبي الحديث واألدب العربي
الكالسيكي .كتب ال ُمرسل هنري هاريس جيسوب في وقت الحق عن كتاب فان دايك الخاص
بالجغرافيا (كتاب المرآة الوضية في الكرة األرضية ،الطبعة األولى عام " :)1852إن
حديثه عن جغرافية تركيا وآسيا الصغرى وسوريا وفلسطين لهو كنز من الوصف
الجغرافي ،ويمتلئ باالقتباسات المالءمة في الشعر والنثر من الجغرافيين والمسافرين العرب
القدامى .فالناس يستمتعون به ويقتبسون منه بإعجاب .ووجدت أن هذا الكتاب قد يكون واحد
من أفضل الكتب المقروءة في محاولة للحصول على معفرة بالمفردات العربية".
Jessup, Fifty Three Years in Syria, 1:107.
 14جورجي زيدان ،تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر ،الجزء الثاني :في رجال
العلم واألدب والشعر (القاهرة :مكتبة الهالل.30 ،)1903 ،
15 Van Dyck to Anderson (ʿAbeih, November 9, 1846): ABC 16.8.1.,
vol. 5 (315).
 16كان طومسون حما فان دايك:
Jessup, Fifty–Three Years in Syria, 1:107.
17 Van Dyck to Anderson (Beirut, October 31, 1857): ABC 16.8.1., vol.
5 (344).
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بطرس البستاني وناصيف اليازجي .وعندما توفي عام  ،1857لم يكن المشروع
قد اكتمل بعد .وفي  1851كانت اإلرسالية قد نظرت في إمكانية اشتراك فان
دايك في المساعدة في ترجمة األجزاء الشعرية من الكتاب المقدس بسبب كفاءته
الكبيرة في اللغة العربية 18.وبعد وفاة سميث لم يكن هناك أدنى شك في أن فان
دايك هو العضو الوحيد من اإلرسالية القادر على إنهاء الترجمة .لكنه لم يكن
تواقًا على ترك صيدا "بسبب الزحام الشديد ،وصعوبة الطرق والممرات
الترابية في بيروت 19".وقدمت بيروت ،كمركز للثقافة والتجارة ،العديد من
الفرص لفان دايك ليصبح أكبر من مجرد طبيب ُمرسل.
في البداية أصبح المدير الجديد لدار نشر  ،AMPالتي أرادت ABCFM
إغالقها منذ  .1844وطالب روفوس أندرسون  Rufus Andersonباستمرار
أن الطباعة يجب أن تبقى "تابعة للمنبر" وأنه يجب بذل مجهودات أكبر على
الوعظ 20.ومثلما فعل سلفه سميث ،كان على فان دايك أن يحارب من أجل
استمرار  ،AMPبحجة أن الكتاب المقدس العربي الجديد كان البد وأن يطبع
في بيروت لخدمة الهدف النهائي لإلرسالية 21.ولم يتردد فان دايك في االعتراف
بأن دار النشر كانت "النقطة الوحيدة التي تجعل اإلرسالية سبّاقة عن بقية
اإلرساليات في هذا المجال العظيم 22".كان هذا نقدًا واض ًحا والذ ًعا للنجاح
الضعيف لإلرسالية في مجاالت الوعظ وتحول الناس .وكانت ميزانية AMP
تُخفّض بشكل مستمر ،تاركتًا العبء المالي على جمعيات الكتاب المقدس
األوروبية واألمريكية 23.ولم يتفق فان دايك مع السياسة التي لم تسمح لـAMP
بأن تصرف أرباحها من مبيعات الكتب على االصدارات أو الطبعات الجديدة.
18 Anderson to the Syria Mission (Boston, July 17, 1851): ABC 16.8.1.,
vol. 8 (4).
 19المرجع السابق.
20 Rufus Anderson, History of the Missions of the American Board of
Commissioners for Foreign Missions to the Oriental Churches (Boston: Congregational Publishing Society, 1872), 1:263.
21 Van Dyck to Anderson (Beirut, June 14, 1862): ABC 16.8.1., vol. 7.2.
(498).
 22المرجع السابق.
24 Van Dyck to Clark (Beirut, January 25, 1868): ABC 16.8.1., vol. 7.2.
(515):
"لقد قدم لنا المجلس مبلغًا زهيدًا قدره  1000دوالر وربما في بعض األوقات أقل  ...ولم
يكن لدينا ما يكفي ليبقينا على قيد الحياة أكثر من أي إنسان بائس".
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وفي رسالته إلى روفوس أندرسون ،ألح عليه بشكل مستمر أنه لم يكن ليالحظ
أحد إذا صرفت  AMPدخلها على الكتب الملحّة بالنسبة لها .لذا طلب" :هل
سوف تمنحنا اللجنة الحصيفة اإلذن وتسمح لنا بطباعة كتاب ترنيم واحد بضمير
صافٍ ؛ أم هل علينا القيام بذلك دون طلب اإلذن أو الشعور بالذنب أثناء
ذلك؟" 24أشار فان دايك إلى الترابط الحتمي بين العمل الكرازي لإلرسالية وبين
علمها التعليمي ،والذي اعتمد على طباعة النصوص والكتيبات الدينية.
عام  1865سافر إلى الواليات المتحدة من أجل اإلشراف على الطباعة
مؤخرا 25.وأقام في
الكهربائية للكتاب المقدس العربي الذي تم االنتهاء منه
ً
نيويورك لمدة عامين وقضى وقته بشكل جيد من خالل تدريس العبرية لكلية
الالهوت االتحادية ،واستخدم راتبه للحصول على المزيد من التدريب في طب
العيون 26والحصول على درجة دكتوراه في الالهوت من كلية روتجرز في
نيوجيرسي 27.حصل فان دايك في نهاية المطاف على كرسي في االتحادية ،لكن
بعد غيابه لمدة عامين عن سوريا ،أجاب االتحاد" :تركتُ قلبي في سوريا وإلى
هناك البد أن أعود 28".وشعر زمالؤه ال ُمرسلون باالرتياح ،ألنهم كانوا يخشوا
من أن يقبل فان دايك المنصب الجديد في نيويورك .وبسبب حالتها الضعيفة،
كانت اإلرسالية السورية تعتمد بشكل كبير على فان دايك وعلى مهاراته
29
المتعددة.
وبعد عودته إلى سوريا عام  ،1867اكتشف فان دايك أن المدرسة الداخلية
للبنات ،والتي كان يديرها البروتستانتي السوري ميخائيل أرمان 30،كانت تعاني
24 Van Dyck to Anderson (Beirut, August 30, 1864): ABC 16.8.1., vol.
7.2. (501).
25 Jessup, Fifty Three Years in Syria, 1:77.
–26 Lutfi M. Saʾdi, “Al–Hakîm Cornelius Van Allen Van Dyck (1818
1895)”, ISIS 27 (May 1937), 29.
في بداية ستينات القرن التاسع عشر الحظ فان دايك وجود معدل عا ٍل من أمراض العيون
في سوريا .وكتب بعدها مقال لم يُنشر بعنوان "أمراض العين".
27 Catalogue of the Union Theological Seminary in the City of New
York, 1836–1936 (New York, 1937).
عام  1890حصل أيضًا على درجة دكتوراه شرفية  L.H.D.من كلية روتجرز عام 1892
وحصل على درجة دكتوراه في القانون  LL.D.من جامعة ادينبرج .المرجع السابق.
28 Jessup, Fifty Three Years in Syria, 1:108.
29 Clark to Van Dyck (Boston, August 15, 1866): ABC 2.1.1., vol. 31
(HHL).
 30كان أرمان بديالً للبستاني في كلية اإلرسالية في عبيه بعد :1850
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من مشاكل مالية حادة .وبالتالي ،أرادت  ABCFMتحويلها لمدرسة داخلية
أمريكية بموظفين أمريكيين .لكن فان دايك عارض "أمركة" المؤسسة السورية:
"أسمي هذا فشالً ،وأفضل أن أغلقه أو أمنح المبنى للكلية البروتستانتية السورية
عن محاولة صناعة مدرسة داخلية نسائية ناتجة عن أمركة 31".وأشار إلى
هدف  ABCFMاألصلي وهو تشجيع المؤسسات البروتستانتية األصلية
لتصبح مكتفية ذاتيًا 32.وكان موقف فان دايك في هذا الشأن واض ًحا :لقد أراد أن
تخرج  ABCFMببطء من مجال اإلرسالية في سوريا ،من أجل تمهيد الطريق
أخيرا على دعم
لمجتمع بروتستانتي سوري مستقل .ووافقت ABCFM
ً
استقالل المؤسسة عن طريق تأسيس صناديق مختلفة .وفي نهاية المطاف،
أصبحت المدرسة الداخلية للبنات أمريكية بعد أن وقعت تحت إشراف مجلس
33
المرأة المشيخي لإلرساليات.
تأسست الكلية البروتستانتية السورية ) (SPCسابقة الذكر ،وهي مؤسسة
أمريكية للتعليم العالي ،تحت مظلة مجلس مستقل من المديرين عام .1866
وقَ ِب َل فان دايك ،حينما كان مقي ًما في نيويورك ،كرسي األستاذ الطبي وأسس
القسم الطبي باالشتراك مع زميله ال ُمرسل الذي سبقه جون وورتبت John
 ،Wortabetوهو بروتستانتي سوري .وعندما توجّب على فان دايك تبرير
موقعه الجديد أمام  ،ABCFMذكر أمر الرواتب المتدنية لل ُمرسلين في
———
The Missionary Herald 46 (1850), in Salibi and Khoury, Reports from
Ottoman Syria, 4:112.
31 Van Dyck to Clark (Beirut, January 15, 1868): ABC 16.8.1., vol. 7.2.
(515).
روج روفوس أندرسون لـ"برنامج الذاتيات الثالثة"،
 32منذ أربعينيات القرن التاسع عشر ّ
والذي كان يعني مجتمع بروتستانتي محلي "ذاتي اإلدارة" و"ذاتي االكتفاء" و"ذاتي
االستمرارية":
Rufus Anderson, Foreign Missions: Their Relations and Claims (New
York: Charles Scribner and Company, 1869), cited in R. Pierce Beaver (ed.), To Advance the Gospel: Selections from the Writings of
Rufus Anderson (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 1967), 97.
33 Jessup, Fifty Three Years in Syria, 1:225–226 .
أصبحت مدرسة البنات في وقت الحق المدرسة األمريكية للبنات ،والمعروفة اليوم بالجامعة
األمريكية اللبنانية:
Daniel Bliss, Letters from a New Campus. Written to his wife Abby
and their four children during their visit to Amherst, Massachusetts
1873–1874 (Beirut: American University of Beirut, 1993), 237 (no.
16).
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اإلرسالية السورية ،األمر الذي اضطرهم لاللتحاق بوظائف إضافية 34.ورغم
أنه طلب من الكلية الحصول على راتب أقل من زمالئه ،إال أن ABCFM
انتقدت وظيفة فان دايك اإلضافية في  .SPCوجاوبهم فان دايك أنه على استعداد
للعمل بشكل أكبر مع الكلية إذا كانت  ABCFMتنوي خفض راتبه ،وتعيده
35
راتبًا قليالً كما كان.
انتقلت اإلرسالية السورية عام  1870إلى المجلس المشيخي لإلرساليات
األجنبية ألن  ABCFMلم تعد قادرة على الحفاظ على جميع مؤسسات
اإلرسالية بسبب قيود الميزانية .وعلى الرغم من خالفه مع  ،ABCFMإال أن
فان دايك كتب في رسالة وداعه لصاحب العمل السابق:
عندما ُ
أكرس نفسي
لب مني منذ عام أو أكثر ،أن أترك اإلرسالية وأن ّ
ط َ
للعمل في الكلية البروتستانتية السورية ،أجبتُ " :كال! لقد خدمت المجلس
لمدة ثالثين عا ًما ،وكانت العالقة من العالقات التي استمتعتُ بها استمتاعًا
36
كبيرا في عملي ،وآمل أن أموت وأنا في خدمة المجلس.
ً

و ُ
طبعت عدة رسائل وداع في الجزء السادس والستين من Missionary
 ،Heraldوهي دورية خاصة بـ  .ABCFMومن المثير لالهتمام أن
 Missionary Heraldحذفت عبارة من خطاب فان دايك .وكانت العبارة:
"واآلن ،لقد قُ ِطعَت العالقات! 37"...لكنها لم تضف عبارة "أما مسألة البقاء في
38
عالقة مع اإلرسالية مسألة مفتوحة".
في عام  1870أعلن دانيال بليس  ،Daniel Blissمدير  ،SPCفي تقريره
السنوي أن فان دايك يمكنه الحصول على درجة األستاذية الكاملة 39.استقال فان

34 Van Dyck to Clark (Beirut, 24 February 1869): ABC 16.8.1., vol. 7.2.
(519).
 35المرجع السابق.
36 Van Dyck to Clark (Beirut, August 31, 1870): ABC 16.8.1., vol. 7.2.
(520).
37 The Missionary Herald 66 (1870), in Salibi and Khoury, Reports from
Ottoman Syria, 5: 254.
38 Van Dyck to Clark (Beirut, 31 August 1870): ABC 16.8.1., vol. 7.2.
(520).
39 Bliss to the Board of Managers (Beirut, June 24, 1870): ABC 16.8.2.,
vol. 2, 14.
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دايك من منصبه في  AMPفي بدايات سبعينيات القرن التاسع عشر 40لكنه
استمر على اتصال مع اإلرسالية السورية ،وكان يعظ من وق ٍ
ت آلخر في كنيسة
اإلرسالية.
وفي هذه األثناء تطورت شعبية فان دايك كباحث ومؤلف في سوريا
العثمانية بشكل مستقل عن دائرة اإلرسالية .وفي ذكرى مرور  50عام على
إقامته في سوريا ،كان ال ُمرسلون األمريكيون بعض المهنئين له من مختلف
الطوائف والمؤسسات الدينية .وفي  13نوفمبر عام  ،1895توفي كرنيليوس
فان دايك "البطل وصاحب الخبرة التي دامت خمسة وخمسين عا ًما "،من جّراء
مرض التيفود .وكتب ال ُمرسل األمريكي هنري هاريس جيسوب فيما بعد:
"شعرت المدينة بأكملها بشأن وفاته وكأنها فاجعة شخصية ،وحضر جنازته
رجاالً من جميع الطوائف والجنسيات 41".لقد حقق الحكيم فان دايك ،الذي "ترك
قلبه في سوريا" ،أكثر مما حققه زمالؤه ال ُمرسلون السابقون وأصبح ينظر له
42
وسط السوريين كواحد منهم.
درست أوتا تزويج-بوبِرل الالهوت البروتستانتي في توبنغن ،وبيروت،
وبرلين وفيينا .وشغلت ،منذ عام  ،2011منصب باحث مساعد في معهد
الدراسات الدينية والالهوت ذي التبادل الثقافي ،بجامعة هومبولت في برلين،
ممول من قبل مؤسسة األبحاث األلماني
ألمانيا .وعملت على مشروع
ّ
) (DFGبشأن "شبكات المعرفة :المرسلون األمريكيون والمسرح الثقافي
مؤخرا درجة الدكتوراه من جامعة
سوريا القرن التاسع عشر ".وتلقت
ً
فيينا/النمسا على رسالة ذات عنوان "إرسالية المجلس األمريكي في سوريا
*
القرن التاسع عشر :اآلثار المترتبة على الحوار عبر الثقافات".

40 Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church, Centennial of
the American Press, 1822–1922 (Beirut: American Press 1923), 39.
41 Jessup, Fifty Three Years in Syria, 2:613.
ويمكنك زيارة قبر فان دايك اليوم في مقبرة األنجلو–أمريكيين في بيروت.
42 Jessup, Fifty Three Years in Syria, 1:107.
*
“The Mission of the American Board in 19th Century Syria: Implica”tions of a Transcultural Dialogue.
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النصوص اليونانية عند إيلي سميث وكرنيليوس
فان دايك
*

بقلم جوشوا يودار Joshua Yoder
كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة

بدأ إيلي سميث  ،Eli Smithرائد العمل الذي سوف يصبح معروفًا الحقًا باسم
ترجمة فان دايك ،مهمة ترجمة الكتاب المقدس إلى العربية عام  .1848وقبيل
وفاته عام  1857كان قد أكمل ترجمته للعهد الجديد وأشرف على طباعة أول
ستة عشر إصحاح من إنجيل متى 1.أما المصير الالحق لترجمة سميث فقد
سجلها هنري جيسب :Henry Jessup
حدث في االجتماع السنوي الذي تلى وفاة الدكتور سميث ( 3أبريل )1857
تعيين لجنة لدراسة وتقديم تقرير عن حالة ترجمة الكتاب المقدس التي تركها
الدكتور سميث ]...[ .ووجدَ ْ
ت اللجنة أنه في ترجمة العهد الجديد ،كان النص
اليوناني الالحق له هو نص [أوغسطس] هان  ،[Augustus] Hahnلكن
في الثالثة عشر إصحاح األولى من متى ،كانت هناك بعض االختالفات من
هذا النص بحسب نص [صمويل بريدو] تريجيليه ][Samuel Prideaux
 Tregellesوآخرين... .
ثم عيّنت اإلرسالية الدكتور [كرنيليوس] فان دايك للعمل ... .وحيث أن
جمعية الكتاب المقدس األمريكية كانت قد طالبت بااللتزام الصارم للنص
القياسي ( )Textus Receptusللعهد الجديد اليوناني الخاص بهان ،راجع
الدكتور فان دايك كل آية في العهد الجديد ،متوليًا العمل كما لو كان عمالً
*

1

ترجمة سامح رهيف.
Originally published as: Joshua Yoder, “The Greek Texts of Eli Smith
–and Cornelius Van Dyck,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 29
41, http://journal.etsc.org.
ذكر سميث في تقريره ألخير من  1أبريل عام  1856طباعة الجزء األول من متى .وكانت
ترجمة العهد الجديد كله قد تمت بحلول موعد تقرير سميث في  3أبريل عام  .1855انظر:
Henry Jessup, Fifty-three Years in Syria (New York: Revell, 1910),
1:66–76.
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جديدًا .وكان األساس الذي تركه الدكتور سميث ال يقدر بثمن ،ولواله لكان
2
العمل قد طال بشكل كبير عن المدة التي خرج بها في الواقع.

إن هدف هذا المقال القصير هو عرض عمل سميث وفان دايك في ضوء
تقدُّم النقد النصي للعهد الجديد خالل القرن التاسع عشر .وبعد اتخاذ قرار
االصرار على التشبث بالنص القياسي في سياقه التاريخي ،آمل أن أوضح أن
يتطور
ترجمة سميث–فان دايك تم إعدادها وتقديمها لتؤتي ثمارها في زمن كان
ّ
فيه النقد النصي ،رغم أنه ليس حديثًا ،ولم يكن قد َحظي بقبول واسع النطاق .لقد
حدث تقدم منذ منتصف القرن التاسع عشر يختص بتوافر المخطوطات القديمة
وبتقنيات النقد النصي وبجودة النصوص النقدية المتاحة .وجلب هذا التقدم
ارتفا ًعا في قبول استخدام النقد النصي وابتعادًا عن النص القياسي أو نص
األغلبية.

النص القياسي Textus Receptus
نشأ مصطلح "نص قياسي" من النسخة "الصغيرة والمالءمة" للعهد الجديد
اليوناني التي نشرها األخوان الزفير  ،Elzevirبونافنتور وابراهام ،في ليدن
عام  .1624وفي الطبعة الثانية لهذا النص ،المنشورة عام  ،1633أكد األخوان
الزفير علىtextum ergo habes, nunc ab omnibus receptum :
"( in quo nihil immutatum aut corruptum damusإن [القارئ]
3
لديه اآلن النص الذي تلقاه الجميع ،النص الذي نقدمه دون تغيير أو اتالف").
وكنتيجة لهذه الدعاية ،فإن مصطلح النص القياسي ("النص ال ُمتلقى") دخل حيز
االستخدام الشعبي كمصطلح خاص بنص العهد الجديد اليوناني الذي انتشر على
نطاق واسع في ذلك الوقت.
وعلى رغم من أن األخوين الزفير استمدا الجزء األكبر في نصهم من طبعة
نشرها ثيودورس بيزا  Theodore Bezaعام  ،1565إال أنه في نهاية
2

إن مصدر جيسب هو تقرير بشأن تاريخ الترجمة كتبه فان دايك عام  1885بنا ًء على طلب
القسيس جيمس س .دينيس ،وهو عضو وأمين مكتبة اإلرسالية السورية في بيروت .وفي
التقرير ،يستشهد فان دايك ويعلّق على بعض الدقائق من االجتماعات العامة لإلرسالية
السورية .ويقتبس جيسب من التقرير بإسهاب ،ولكن بشكل موجز بدالً من االقتباس الحرفي
(المرجع السابق.)76–66 :1 ،
Bruce Metzger, The Text of the New Testament: Its Transmission,
Corruption, and Restoration (Oxford: Clarendon, 1964), 105–106.
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المطاف يمكن تتبّع هذا النص وصوالً إلى دسيدريوس إراسموس Desiderius
 ،Erasmusالباحث الكالسيكي الهولندي الذي اشتهر بنقاشه مع مارتن لوثر
حول االرادة الحرة .ورغم أن بيزا كانت له امكانية الوصول للنصوص القديمة
الموجودة في مخطوطات بيزيا  Codex Bezaeومخطوطات كالرومونتانوس
كثيرا بسبب المدى الذي
 ،Codex Claromontanusإال أنه لم يستفد منها
ً
4
انحرفت به عن النصوص المقبولة بشكل عام في وقته.
وبدالً من ذلك ،فإن نص بيزا يشبه الطبعة الرابعة ( )1551من النص الذي
نشرته المطابع الباريسية والناشر روبرت استين ،Robert Estienne
ضا باسم ستيفانوس  .Stephanusوبداية من الطبعة الثالثة ،كان
والمعروف أي ً
ستيفانوس قد بدأ في تفضيل النص الذي أصدره إراسموس للناشر يوهان
فروبين  ،Johann Frobenوالذي صدر ألول مرة عام  .1516تطلّبت هذه
قاربة للحصرية في نص إراسموس (كما هو في الطبعتين الرابعة
الدقة ال ُم ِ
والخامسة) إلى القيام بما يقرب من ثالثمائة من التغييرات في الطبعتين التي
5
نشرهما ستيفانوس عامي  1546و.1549
أعدَّ إراسموس نصه على أساس مخطوطات غير كاملة وأقل شأنًا .إن مدى
القراءات المختلفة بين مخطوطات العهد الجديد لم يكن محل تقدير في أوائل
وتصور إراسموس أنه يستطيع العثور على مخطوطات في
القرن التاسع عشر،
ّ
بازل كيما يرسلها على الفور للمطبعة كنسخة للتنضيد .وعثر ،بدالً من ذلك،
على مخطوطات مليئة باألخطاء التي تحتاج لتصحيح 6.ولم يستطع إراسموس
العثور على مخطوطات تحتوي على العهد الجديد مكتملة .واستخدم واحدة
لألناجيل وأخرى لألعمال والرسائل .وتعود كلتا المخطوطتين لوقت لم يسبق

Metzger, Text, 105.
Marvin R. Vincent, A History of the Textual Criticism of the New
Testament (New York: Macmillan, 1903), 57.
Metzger, Text, 98–99 .
يمكن رؤية صورة لصفحة من المخطوطات التي استخدمها إراسموس ( ،)MS. 2وتشتمل
على توضيحات وتصحيحات للمطبعة المكتوبة عليها ،وتوجد هذه الصورة على plate
 .XVانظر أيضًا:
C. C. Tarelli, “Erasmus’ Manuscripts of the Gospels,” Journal of
Theological Studies 44 (1943): 155–162.
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القرن الثاني عشر 7.وقارنها مع العديد من المخطوطات األخرى كيما يتمكن من
اكتشاف األخطاء.
وترجم إراسموس الفولجاتا الالتينية إلى اليونانية لمساعدته فيما يتعلق بهذه
الصعوبات ،وبالتالي ،كما يصيغها بروس ميتزجر " :Bruce Metzgerإنك
لتجد في النص اليوناني الذي أعدّه إراسموس بنفسه عدد من القراءات هنا
وهناك والتي لم يتم العثور عليها في أي مخطوطة يونانية معروفة – لكنه ال
8
تزال مستديمة اليوم في طبعات تسمى النص القياسي للعهد الجديد اليوناني".
ويمكن تقييم مستوى ثقة إراسموس في النص خاصته من حقيقة أنه قام في
طبعته الرابعة ( )1527بعمل تصحيحيات ُمستندة على النص اليوناني المطبوع
في [ Complutensian Polyglotأول كتاب مقدس كامل متعدد اللغات]،
9
والذي تم نشره عام  1522بعد أن غادرت طبعة إراسموس الثالثة دار النشر.
رغم أن األخوين الزفير ادّعا أنهما قد قدما "دون تغيير أو اتالف "،إال
أنهما لم يعيدا طبع أي طبعة من طبعات إراسموس (أو ستيفانوس) فحسب
لكنهما استخدما طبعة بيزا ،مع بعض التأثر من إراسموس،
و ،Complutensian Polyglotوحتى الفولجاتا .وكنتيجة لذلك ،احتوى
نصهما على ما يقرب من ثالثمائة اختالف عن طبعة إراسموس الثالثة
10
معيارا للنص القياسي في إنجلترا.
( ،)1550والتي تعتبر
ً

7

قد يصل تأريخ مخطوطة األناجيل إلى أواخر القرن الخامس عشر ،أي قرن كامل قبل زمن
إراسموس .انظر .Vincent, Textual Criticism, 52 :وبغرض االعالن لم يكن لدى
إراسموس إال مخطوطة واحدة (من القرن الثاني عشر أيضًا) ،والتي خلت من آخر قصيصة
تحتوى على آخر ستة أعداد وكان بها تفسير باليونانية والذي كان" :مختل ً
طا للغاية [بسبب
النص] حيث ال يمكن تمييزه تقريبًا" ).(Metzger, Text, 99
8 Metzger, Text, 99–100.
هناك حالة شهيرة لمثل هذا االستيفاء تُسمى الفاصلة اليوحناوية Comma Johanneum
سماءِ ُه ْم ثَالَثَةٌ:
في  1يوحنا ( 8–7 :5موضوعة بخط عريض)" :فَإ ِ َّن الَّذِينَ يَ ْش َهدُونَ فِي ال َّ
8
ض هم
الروح القدس .وهؤالءِ الثَّالثة هم واحِ د .وا َّلذِين يشهدون فِي األر ِ
اآلب ،والكلِمة ،و ُّ
الرو ُحَ ،و ْال َما ُءَ ،والدَّ ُمَ .والثَّالَثَةُ ُه ْم فِي ْال َواحِ ِد( ".فان دايك) .لم يُدرجها إراسموس في
ثالثةُّ :
طبعته األولى ألنها لم يستطع العثور عليها في أي من المخطوطات اليونانية التي رجع إليها.
مضطرا إلدراج هذه العبارة في طبعته الثالثة وذلك بعد ظهور
ومع ذلك ،وجد نفسه
ً
صن َعت ألجل
مخطوطة التي احتوت على تلك العبارة ،رغم أنه اشتبه في أن المخطوطة قد ُ
هذا الغرض.
9 Metzger, Text, 102.
10 Vincent, Textual Criticism, 60–61.
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ومثل هذه األرقام ال تروي لنا القصة بأكملها .لم تكن المشكلة الرئيسية في
النص القياسي أنه ادّعى لنفسه وضعًا نقيًا رغم أنه كان إلى حد ما تعسفيًا .بل
َس نو ًعا من النصوص ،يُس ّمى في بعض األحيان
كانت المشكلة الرئيسية أنه َعك َ
سا لتطورات الحقة
"نص األغلبية "،والذي يعتبره العديد من العلماء اليوم عاك ً
11
في نقل نص العهد الجديد بدالً من القراءات األصلية ألسفار العهد الجديد .إن
غالبية مخطوطات العهد الجديد الباقية تحمل هذا النوع من النصوص (أي
المصطلح "نص االغلبية") ،وذلك ألن غالبية مخطوطات العهد الجديد التي
صمدت وصوالً للعصر الحديث تم نسخها خالل الحقبة البيزنطية وما بعدها،
حيث أصبح هذا النص بالتحديد النص المعياري .إال أن أقدم المخطوطات الباقية
ال تشهد عن هذا النوع من النصوص 12.وبمجرد أن رأى القرن التاسع عشر
ضا نمو أدلة المخطوطات المبكرة
ازدهار النقد النصي للعهد الجديد ،فقد رأى أي ً
المتاحة .وكلما ازداد الكشف عن هذا النوع من أدلة المخطوطات المبكرة دون
أثر لنوعية نص األغلبية فيها ،كلما انخفضت احتماالت أن يمثّل هذا النص
القراءات األصلية لألسفار.

نص إيلي سميث
ما هو النص أو ما هي النصوص التي استخدمها سميث كقاعد أساس للترجمة؟
ذكر سميث بالتفصيل عام  1854حالة مكتبته في تقرير للمجلس األمريكي
للمفوضين لإلرساليات األجنبية .لكن التقرير يرتكز جول المصادر ال ُمستخدمة
في ترجم ة العهد القديم .فإنها ال تقدم الكثير من المعلومات عن المصادر التي
تصرف سميث من أجل عمل على العهد الجديد ،أو نصه أو غير
كانت تحت
ّ
ذلك .لذلك نلتفت لتقرير قدمه فان دايك عام  ،1883ذي صلة بإسحق هـ .هول
:Isaac H. Hall

11 Kurt Aland, “The Text of the Church?” Trinity Journal 8 (1987): 131.
12 Aland, “Text,” 139–143; Daniel B. Wallace, “The Majority Text
Theory: History, Methods, and Critique,” in The Text of the New Testament in Contemporary Research: Essays on the Status Quaestionis,
ed. Bart Ehrman and Michael Holmes (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1995), 297–320.
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لم يعتمد الدكتور سميث على أن نص يوناني معروف ،لكنه انتقى من
[قنسطنطين فون] تيشندورف ،]Constantin von] Tischendorf
[كارل] الخمان [ ،[Karl] Lachmannصمويل بريدو] تريجيليه
 ،]Samuel Prideaux] Tregellesو[هنري] ألفورد [Henry] Alford
كما كان يعتقد أنه كان مناسبًا .وكان قد قطع شو ً
كبيرا في العهد الجديد
طا
ً
عندما نُشرت نسخة ألفورد؛ وتوقف حتى يتمكن من المقارنة بين ما قام به
13
مع نسخة ألفورد.

متأخرا بدالً من أن
يمثّل هذا التقرير اشكالية ،حيث انه يقدم تدار ًكا تاريخيًا
ً
تصرف سميث بالفعل .وتحديدًا ،رغم أن
يقدم النصوص التي ربما كانت تحت
ّ
تريجيليه نشر قصة النص المطبوع للعهد الجديد اليوناني عام 1854
(،)An Account of the Printed Text of the Greek New Testament
نفس العام الذي قدّم فيه سميث تقريره المذكور أعاله للمجلس ،إال أن هذا يُعتبر
وتفسيرا لمبادئه الحاسمة .لم يبدأ
مس ًحا للنسخ المطبوعة سابقًا للعهد الجديد
ً
تريجيليه في نشر نصه الخاص قبل عام  ،1857سنة وفاة سميث (أصدر النص
س ًما على ستة أجزاء بين أعوام  1857و .)1872وفي الواقع ،بحسب
ُمق ّ
مارجريت ليفي ،لقد غادر سميث بيروت في شتاء  1856–1855ولم يتمكن
بعدها من استئناف عمله 14.فلم يكن من الممكن أن يكون سميث قد استخدم
تريجيليه في عمله.
ومن ناحية أخرى ،فربما كان عمل كارل الخمان متا ًحا .لقد نُشرت أول
نص
طبعة لالخمان عام  1831وكانت أول مرة في العصر الحديث يُنشر فيها ٌ
يستند فقط على أدلة المخطوطات القديمة ،دون اإلشارة لنُسخ مطبوعة سابقًا.
وبالتالي تم تجاهل النص القياسي تما ًما ،لدرجة أن الخمان لم يُشِر حتى لمكان
وكيفية تباين نصه عنه [عن النص القياسي] ،رغم أنه قدّم العديد من القراءات
من مصادر أخرى في الهامش 15.كان غرض الخمان ال ُمعلن هو إعادة بناء
13 Isaac H. Hall, “The Arabic Bible of Drs. Eli Smith and Cornelius V.
A. Van Dyck,” Journal of the American Oriental Society 11 (1885):
279 (originally presented to the Society Oct. 25, 1883).
اقتبس هول " Hallرواية كتبها الدكتور فان دايك بنفسه ونقلها لي في مايو .)276( "1883
14 Margaret Leavy, Eli Smith and the Arabic Bible, Yale Divinity School
Divinity School Library Occasional Publication 4 (New Haven, CT:
Yale Divinity School Library 1993), 19, http://web.library.yale.edu/
sites/default/files/files/OccPub4.pdf.
15 Vincent, Textual Criticism, 110–111.
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شكل النص الذي كان ُمستخد ًما على نطاق واسع في القرن الرابع – كان أقل
تفاؤالً حول إمكانية الذهاب ألبعد من ذلك .لذا فقد قدّم أولوية للقراءات الموجودة
في معظم المخطوطات القديمة (ذوات األحرف الكبيرة  )the unicalsبدالً من
16
القراءات الموجودة في غالبية المخطوطات.
من المثير لالهتمام أن سميث ربما استخدم طبعة الخمان األولى بدالً من
الثانية ،وهي الطبعة األكبر والتي لم تنشر حتى ( 1842والجزء الثاني منها لم
يُنشر حتى  .)1950ففي الطبعة السابقة أشار الخمان لما أسماه المصادر
"الشرقية" مثل المخطوطة االسكندرية والمخطوطة الفاتيكانية – نوع النص
ال ُمستخدم من قِبَل الالهوتي وال ُمفسر أوريجانوس – خالفًا لما أسماه "الغربية"
ممثالً نوع النص ال ُمستخدم في الغرب من قِبَل إرينيئوس فصاعدًا .وفي طبعة
الخمان الثانية ،األكبر حج ًما ،أعطى السلطات الغربية ثقالً أكبر ،رغم أن النص
17
كثيرا عن ذاك الموجود في الطبعة السابقة.
الناتج لم يختلف ً
أما بالنسبة لقنسطنطين فون تيشندورف ،المكتشف الشهير للمخطوطة
السينائية ،فقد نشر ثمان طبعات للعهد الجديد اليوناني بين أعوام 1841
و . 1872يمكن أن يكون سميث قد استخدم أحد الطبعات األولى .مع ذلك ،لم
تعكس األدلة السينائية سوى الطبعات الالحقة ،والتي لم يكتشفها تيشندورف
حتى عام ( 1844لم يعي لوجود قسم العهد الجديد فيها حتى عام  .)1859وفي
عام  1867أصبح تيشندورف أول َمن نشر نص المخطوطة الفاتيكانية 18.إن
العمر الكبير لهاتين المخطوطتين ،والذي يعود للقرن الرابع الميالدي ،وميلهما
لالتفاق مع بعضهما البعض أمام نص األغلبية ،قدّم قوة دفع كبيرة لفرض النص
القياسي كممثل لنوع النص المتأخر ،مما أدى لنشر مراجعة للنسخة اإلنجليزية
———
النسخة األولى (عام  )1831لم يُطبع عليها ترك الخمان لطبعة الزفير ( )1624في الخلف.
A. T. Robertson, An Introduction to the Textual Criticism of the New
Testament (Nashville: Broadman Press, 1925), 30.
16 F. G. Kenyon, The Text of the Greek Bible (3rd ed. rev. and aug. by A.
W. Adams; London: Duckworth, 1975), 178.
17 Vincent, Textual Criticism, 110–111.
 18على الرغم من أنها وصلت للمكتبة الفاتيكانية عام  1481على أبعد تقدير ،إال أنه لم يُمنح
للعلماء إال فرصة محدودة للوصول إليها .وتم إعداد مقارنات في أعوام  ،1669و1720
و ،1780واستطاع تيشندورف بنفسه أن يعد مقارنته الخاصة عام  ،1866والتي على
أساسها نشر طبعته عام  .1867وتم نشرها رسميًا عام ( 1868رغم صدور العهد الجديد
فقط؛ فالعهد القديم لم يظهر حتى عام .)1881
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ولنص يوناني جديد لبروك فوس ويستكوت Brooke Foss Westcott
وفينتون جون أنتوني هورت  ،Fenton John Anthony Hortكالهما عام
( 1881لم يستند األول بشكل مباشر على األخير ،لكنه يعكسه إلى حد كبير).
ستغرب أن نظن أن سميث حصل على النصوص التي نشرها
ليس من ال ُم
َ
الخمان وتيشندورف واستخدمها .ويكتب هول عن ولع سميث بالبحث العلمي:
إن جمع مثل هذه الكتب ،والذي كان ضروريًا من أجل تزويد المترجم ولو
بشكل معتدل ،عبارة عن شهادة عالمية بأن الدكتور سميث قد خططت ونفّذ
العمل إال بقدر استمرار العمل بعد وفاته .وال أشير هنا للكتب العربية ،ألنه
في هذا الصدد كانت مجموعات الدكتور فان دايك تتفوق عن ذلك بكثير؛ بل
أشير إلى التجهيز النقدي واللغوي ،مثل الذي تحتاجه وتقدِّره المكتبات في
فنادرا ما يقيّمه ،أو حتى
أوروبا وأمريكا ،أما ال ُمرسل العادي أو رجل الدين
ً
يفهمه .مثل هذه المجموعة ،ورغم كونها معتدلة في درجتها ،تم إعدادها
بنفوذ ومجهودات الدكتور سميث؛ ورغم أن كيفية تبريره الستخدامها
كضرورة حتمية ل َمن لم يستطيعوا رؤية فائدة مثل هذه األدوات ال ُمكلفة ماديًا،
19
لهو سؤال كان من األفضل أال يتم طرحه.

إن اهتمام سميث بالحصول على طبعة هنري ألفورد فور صدورها
واستخدامه لها يعزز هذا االنطباع المختص بعاداته.
ً
كبيرا في تقريره حول استخدام سميث لعمل
تركيزا
ويضع فان دايك
ً
20
ألفورد ،والذي كان عميد كانتربري ومؤلف لتفسير مؤثر في العهد الجديد.
ويمأل زمن نشر عهد ألفورد اليوناني ذاكرة فان دايك :نُشر الجزء األول عام
 ،1849لذا كان لدى سميث متّسع من الوقت للحصول على جزء على األقل من
عمل ألفورد واستخدامه (لم يكن الجزء الرابع قد نُشر حتى عام  .)1861ومع
ذلك ،لم يكن حتى الطبعة الخامسة أن أعاد ألفورد كتابة النص وقائمة القراءات
البديلة كرد على عمل تيشندورف وتريجيليه 21.ومن ناحية أخرى ،لقد تأثر
لدرجة أكبر في الطبعات المبكرة بالنص القياسي 22.وبالتالي إذا كان سميث
يستخدم بالفعل نصوص الخمان وتيشندورف ،فإن أية مراجعة لعمل سميث
المبكر الذي قام به على أساس ألفورد كان من المرجح أن يقوده مرة أخرى إلى
19 Hall, “Arabic Bible,” 284.
20 Metzger, Text, 128.
21 Vincent, Textual Criticism.
أو الطبعة السادسة.Robertson, Introduction, 35 :
 22المرجع السابق.

36

جوشوا يودار :النصوص اليونانية عند إيلي سميث وكرنيليوس فان دايك

النص ا لقياسي .وقد يفهم المرء عبارة فان دايك" :المقارنة بين ما قام به مع
نسخة ألفورد" أنها تعني أن سميث تحقق ليرى ما إذا كان ألفورد قد جرؤ على
القيام بنفس االبتعاد عن النص القياسي الذي قام به هو.

نص فان دايك
من الغريب أن تقرير فان دايك عام  1885يدّعي أن اللجنة المكلفة بإعداد
التقارير عن حالة مشروع الترجمة بعد وفاة سميث وجدت أنه فيما عدا أول
ثالثة عشر إصحاح من متى ،حيث "توجد بعض االختالفات عن ذلك النص
بحسب نص تريجيليه وأخرين "،فإن سميث قد اتبع النص اليوناني الذي قدّم فان
دايك التقرير عنه بأنه النص المعياري لجمعية الكتاب المقدس األمريكية ،نص
أغسطس هان 23.أعاد نص هان ،والذي صدر ألول مرة عام  ،1840إنتاج
النص القياسي ،رغم أنه قدّم قراءات بديلة لعلماء مثل يوهان غريسباخ
 Johann Griesbachوكارل الخمان 24.بالرغم من هذا ،فإن فان دايك يذكر
في تقريره (كما لخصه جيسوب) أنه اضطر لمراجعة "كل آية في العهد الجديد،
متوليًا العمل كما لو كان عمالً جديدًا "،رغم أن استخدام ترجمة سميث المبكرة
سرعت العمل إلى حد كبير.
كأساس قد ّ
إال أنه ،وبحسب إسحق هول ،فإن فان دايك لم يستخدم نص هان إلتمام
مصورة لعمل أكثر قد ًما:
مهمته ،بل استخدم نسخة
ّ
اسمحوا لي هنا أن أقول إن الدكتور فان دايك أبلغني شفهيًا بأن التنوع المحدد
للنص القياسي الذي استخدمه ،بالتوجيه ،كان النص الخاص بـ [جون] ميل
المصورة.
 :[John] Millوأظن أنه كان يعود لبعض نسخه اإلنجليزية
ّ
كثيرا .إن طبعة
(وبطبيعة الحال فإن النسخ المصورة المزعومة تختلف
ً
أكسفورد لعام  ،1836باإلضافة للنسخ المعاد طبعها ،تكاد تكون الطبعة
25
الوحيدة الدقيقة – ُمص ِ ّح َحة لطبعات ميل الخاطئة).
23 Jessup, Fifty–three Years in Syria:
"طلبت جمعية الكتاب المقدس األمريكية بالتزام صارم بالنص القياسي الخاص بالعهد الجديد
اليوناني لهان ".تزامن الثالثة عشر إصحاح من متى إلى حد كبير مع الجزء الذي ُ
طبع من
متى (ستة عشر إصحاح) بحلول وقت تقرير سميث األخير عام .1856
24 Vincent, Textual Criticism, 115.
يذكر فنسنت تيشندورف أيضًا في ربطه ،لكن نصه األول لم يُنشر حتى  ،1841وهو وقت
متأخر بالنسبة لطبعة هان األولى .ثم نُشرت طبعة ثانية لهان عام .1861
25 Hall, “Arabic Bible,” 282–283.
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وكونه زميل الكلية الملكية ،بأكسفورد ،فقد نشرت الكلية الملكية لجون ميل
طبعة "صنع عهد جديد" للعهد الجديد اليوناني في عام وفاته 26.1707 ،ولم
عثر عليه في طبعة ستيفانوس لعام
يخرج ميل عن النص المعياري (كما ُ
 ) 1550لكنه أدرج ملخص شامل (للوقت الراهن) للقراءات المختلفة التي كان
27
قد جمعها على مدى ثالثين عا ًما من مخطوطا ٍ
ت ونسخٍ مب ّكرة ومصادر آبائية.
مصدرا للبعض على األقل ،وربما للكثيرين أو
لذلك كان ميل على األرجح
ً
سمح لفان دايك أن ينشرها في نهاية األمر جنبًا
للجميع ،للقراءات المختلفة التي ُ
إلى جنب مع ترجمته.
إذا صح القول بأن فان دايك استخدم طبعة ميل "بالتوجيه" (بافتراض أنه
توجيه من جمعية الكتاب المقدس األمريكية ،المؤسسة التي أصرت على التشبث
بالنص القياسي) ،إذ ن فناك القليل من السخرية هنا .فعلى الرغم من والئه للنص
القياسي في نصه المطبوع ،إال أن ميل في زمانه كان موضع انتقاد من ال َمعنيين
بسالمة نص العهد الجديد .وقد رأوا أن استعداده لطباعة ما يقرب من ثالثين
ألف من القراءات المختلفة جنبًا إلى جنب مع النص الرئيسي كان عبارة عن
تقويض للثقة في النص القياسي 28.وكلما ظهرت المزيد من األدلة للقراءات
البديلة إلى النور ،كلما أصبح األمر مغريًا بالنسبة للعلماء للتفكير في مراجعة
نص إراسموس في ضوئها.

الخالصة
إن التقرير السابق ينبغي أن يوضّح أمرين .أوالً ،بدأ إيلي سميث ترجمته في
زم ن كان يجري فيه العمل الرائد على نقد نص العهد الجديد .وحتى األعمال
المبكرة للنقد النصي التي زعم سميث أنه استخدمها لم تظهر حتى ثالثينيات
 26ينتمي التقييم لمتزيجر ) .(Metzger, Text, 107وبالمثل يكتب كينيون إن طبعة ميل
"ظلت لفترة طويلة األساس لجميع الدراسات النصية الالحقة" )،(Kenyon, Text, 175
سا للنقد
ويفصل فينسينت ) (Vincent, Textual Criticism, 67أن طبعة ميل "تمثّل أسا ً
النصي".
27 Metzger, Text, 107–108.
يصرح بأن ميل قد أعاد إنتاج نص ستيفانوس "دون اختالفًا عمديًا"
رغم أن متزيجر
ّ
( ،)108إال أن فينسينت أبدى مالحظته بأن نص ميل ابتعد قليالً ،في واقع األمر ،عن
نموذجه األصلي في عدد قليل من المواضع ).(68
28 Metzger, Text, 108, citing by way of example Daniel Whitby, Examen
variantium lectionum J. Millii (London, 1706).

38

جوشوا يودار :النصوص اليونانية عند إيلي سميث وكرنيليوس فان دايك

القرن التاسع عشر ،أي أقل من عشرين ها ًما من استهالل سميث في مهمته.
كانت غالبتها أعمال قد نُشرت حديثًا ،أو كانت في طور اإلصدار ،في الوقت
الذي كان سميث يعمل فيه في خمسينيات القرن التاسع عشر .ثانيًا ،كانت حقبة
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،والتي شهدت نشر المخطوطتين
الفاتيكانية والسينائية ،حقبة مهمة للنقد النصي للعهد الجديد وانتاج نص يوناني
أكثر دقة للعهد الجديد .إن المعرفة األوسع لهاتين المخطوطتين ،بما فيهما من
قراءات متعددة في تناغم مضاد للنص القياسي ،قدّمت الكثير للتقويض من توفقه
[النص القياسي].
كتب بينجامين وورفيلد  Benjamin Warfieldعام  ،1886في الوقت
الذي كان فان دايك يشير إلى عمل سميث ،التقييم التالي عن التقدم الذي أحرزه
النقد النصي حتى وقته:
في عام وفاة ميل ،1707 ،كان قد ُجمع ما يقرب من  30000قراءة متعددة؛
استُكمل العمل دون انقطاع من [ريتشارد] بينتلي و[يوهان ياكوب] ويتستاين
 [Johann Jakob] Wetsteinإلى تيشندورف ،وتريجيليه ،و[فريدريك
][Frederick Henry Ambrose
هنري أمبروس] سكرافينر
 ،Scrivenerحتى وصل اآلن حالة االكتمال النسبي ،وقد حان وقت تقييم
الكم الكبير من األدلة التي تم جمعها  ...وعندما ينظر علماء اليوم بتع ّمق على
مثال علماء الماضي ال ِعظام في استكمالهم لعمل جمع المعلومات كلما سمحت
لهم القوة والفرصة ،يولجون إلى ميراث عظيم من العمل المتمم ،ويمكنهم
القيام بعمل النقد النصي نفسه بشكل متميز عن عملية جمع المعلومات لهذ
29
العمل.

من وجهة نظر وورفيلد بشأن الربع األخير من القرن التاسع عشر ،فإنه قد
أُنجز بالفعل قدر كبير من مهمة جمع القراءات ،لكن مهمة التقييم الكافي
لورودها في نص العهد الجديد قد بدأ للتو .كذلك فإن نشر النص اليوناني الخاص
ضا نسخة منقحة من
بويستكوت  Westcottوهورت  Hortعام  – 1881وأي ً

29 Benjamin Warfield, An Introduction to the Textual Criticism of the
New Testament (London: Hodder and Stoughton, 1886; 7th ed. 1907),
21–22.
يذكر وورفيلد تريجيليه وتيشيندورف كونهما الطبعتين الالتي نختار بينهما ،وربما يشير هذا
األمر لسبب ذكر فان دايك لهما جنبًا إلى جنب مع الخمان وألفورد كمصادر لقراءات سميث
البديلة.
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الكتاب المقدس "كينج جيمس" مستندة بشكل كبير عليه – مثّل خطوة كبيرة في
30
هذا االتجاه في العالم الناطق باللغة اإلنجليزية.
تمت ترجمة ونشر الكتاب المقدس "فان دايك" عند نقطة في التاريخ حيث
كان النقد النصي الحديث ال يزال في طور التشكيل ،وحيث كانت تأتي إلى النور
أدلة مهمة عن الشكل القديم من النصوص ،وحيث كانت طبعات النص اليوناني
المستقلة عن النص القياسي في بداياتها [بدايات طباعتها] .وفي محاولة
لالستفادة من هذه األدلة النصية في الترجمة العربية ،فقد كان إيلي سميث حقًا
سابقًا لعصره .وفي رفضها ألي ابتعاد عن النص التقليدي ،فإن ترجمة فان دايك
والتي ظهرت في نهاية األمر كانت ُمنت ًجا مناسبًا لزمانها.

تذييل
وبالنسبة لمصير أعمال سميث ،فيكتب هول:
لقد علمتُ من مصادر مختلفة أن ترجمة العهد الجديد الخاصة بالدكتور إيلي
سميث لم يستخدمها الدكتور فان دايك في واقع األمر .في المقام األول ،أفهم
نظرا التّباع الترجمة لنص انتقائي حيث خضع سميث لتعليمات
اآلتي ،أنه
ً
باتباع النص القياسي اليوناني فقد جعلها هذا ،على أقل تقدير ،أقل اربا ًكا له.
حرقَت (ولم
لكني سمعتُ أيضًا ،وأميل إلى االعتقاد بأن المخطوطات قد أ ُ ِ
ُمرت.
أتمكن من معرفة الفاعل) ،وأن األوراق القليلة أو األدلة المطبوعة قد د َ
وفي جميع األحوال ،لم تأخذ جمعية الكتاب المقدس بترجمة الدكتور سميث
للعهد الجديد (أو يمكننا القول ،لقد رفضتها) ،بسبب نصها المصدري؛ ولم
أستطع العثور على أي أثر لنسخة المخطوطة في بيروت .ولن يكون هناك
أمر أكثر طبيعية ،في ضوء األفكار التي سادت بشأن احترام نص العهد
الجديد ،عن أن يدمرها شخص ما في رعب مقدس ،أو بعمل ذي نية جيدة
لكنها مضللة؛ حيث أن الدكتور سميث كان سابقًا لعصره بكثير ،رغم أنه لم
يكن ناقدًا للعهد الجديد .وأنا أميل لالعتقاد ،بشكل عام ،أنه تم التخلص منها
بدافع عدم جدواها ،مع القبول الضمني من جميع األطراف المعنية ،بالتخلص
31
المسودة األولى بعد ظهور نسخة ُمعدّلة.
من
ّ

 30لالطالع على تقييم أهمية ويستكوت وهورت ،انظر:
–Frank Pack, “One Hundred Years Since Westcott and Hort: 1881
1981,” Restoration Quarterly 26 (1983), 65–79.
31 Hall, “Arabic Bible,” 282.
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ولكن في إعادة نشهرها في Journal of the American Oriental Society
المشوق المذكور أدناه
(مجلة الجمعية األمريكية الشرقية)  ،تم ارفاق هذا النص
ّ
في تقرير هول:
منذ أن تم طباعة المقال المذكور أعاله ،وردت مالحظة من المؤلف ،وكان
فحواها كالتالي:
إن التقرير الخاص بتدمير مخطوطة الترجمة الخاصة بالدكتور سميث،
وعدم استخدام الدكتور فان دايك لها ،يعارضه بعض الناس اليوم ،ويبدو من
المرجح أن غير صحيح .وسوف يتم البحث عن أقرب فرصة لنشر هذا
الموضوع بشكل صحيح ،بمجرد ورود تصريح كامل حول هذا األمر من
الدكتور فان دايك .فيعتقد المسؤولون عن أرشيف اإلرسالية أن جميع
ب من
مخطوطات الدكتور سميث ،لكل العمل الذي قام به ،محفوظة في عل ٍ
الصفيح في مكتبة اإلرسالية .والجانب الحالي لهذا األمر هو أن قصة تدمير
مخطوطاته ال ُمترجمة للعهد الجديد يكمن في حقيقة أن كل ما ُ
طبع من العهد
الجديد تحت إشرافه ،أي ،متى  1إلى  ،16قد تم التخلص منه ،ألنه لم يتبع
النص القياسي .ويمكنني إضافة أنه قد رود إلى عملي وجود بعض التقارير
اإلضافية القيمة بقلم الدكتور سميث والمتعلقة بموضوع الكتاب المقدس
العربي ،والتي من شأنها أن تلقي الضوء على هذا الموضوع ،وتستحق أن
32
تُطبع بالكامل.

يرد إلى علمه أي نشر الحق يحتوي على تفاصيل إضافية.
هذا الكاتب لم ِ
درس جوشوا يودر العهد الجديد في كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة ETSC
ي ِّ
تحت رعاية الكنيسة المشيخية بالواليات المتحدة األمريكية .وقد حصل على
درجة الدكتوراه عام  2012من جامعة نوتردام في رسالة بعنوان "نواب
الحكم الروماني :الحكّام الروم في لوقا–أعمال الرسل ".كان قد شغل منصب
راعي في كنيسة المينونايت بوالية انديانا لمدة خمس سنوات قبل قيامه
بالدراسات العليا.

32 Hall, “Arabic Bible,” 286.
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تحقيق نقدي للمخطوطات التي يلقّبونها ترجمة فان
دايك للكتاب المقدس
بقلم ديفيد د .جرافتون (dgrafton@ltsp.edu) *David D. Grafton
كلية الالهوت اللوثرية بفالديلفيا
The Lutheran Theological Seminary at Philadelphia
في مساء  24أغسطس  ،1864جلس كرنيليوس فان دايك Cornelius Van
 Dyckعلى مكتبه ل َي ُخ َّ
ط بقلمه ترجمة مالخي  .5 :4توالت السنين وإذ بابن فان
دايك إدوارد فان دايك  Edward Van Dyckيتذ ّكر تلك اللحظة .فقد كان
إدوارد ينتظر عودة والده للعشاء في البيت .لذا ظل واقفًا في فناء بيت اإلرسالية
األمريكية في بيروت .وفجأة طل كرنيليوس من شرفة الطابق الثاني" .يا
شكرا للرب! فقد كانت تثقل كاهلي! لم أكن أتصور أنني
إدوارد ،لقد اكتملت.
ً
1
سأعيش حتى أُكمل هذا العمل ".ثم عاد كالهما للبيت معًا لتناول العشاء ،قبل
اجتماع الصالة المعتاد لهذا المساء .وفي هذا التوقيت اكتملت الترجمة العربية
للكتاب المقدس .وكان سيتم نشرها من خالل مطبعة اإلرسالية األمريكية العام
التالي.1865 ،
فقد كانت الترجمة "التي يُل ّقبونها" فان دايك من أهم ترجمات الكتاب
المقدس في القرن التاسع عشر 2.وبالرغم من وجود ترجمات عربية أخرى قبل

*

2

ترجمة بطرس فاضل غبريال ومراجعة سامح رهيف.
Originally published as: David D. Grafton, “A Critical Investigation
into the Manuscripts of the ‘So-Called’ Van Dyck Bible,” Cairo
Journal of Theology 2 (2015): 56–64, http://journal.etsc.org.
Isaac H. Hall, “The Arabic Bible of Drs. Eli Smith and Cornelius V.
–A. Van Dyck,” Journal of the American Oriental Society 11 (1882
1885), 286.
هنا تبنيت ُمصطلحات د .سارة بناني مع إدراكي أن فان دايك ليس المترجم الوحيد لهذه
الترجمة .أنظر:
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الفان دايك وأثناء ترجمتها ،إال أنها أحرزت مكانة فريدة من نوعها ،مثل تلك
التي أحرزتها ترجمة الملك جيمس كنص قياسي للعالم الناطق باإلنجليزية.
فكانت هذه الترجمة في مصر بمثابة عامل مو ِ ّحد للكنيسة .فلم يقتصر قبولها
على الكنيسة المشيخية فقط بل امتد قبولها واستخدامها ليشمل الكنيسة القبطية
األرثوذكسية والكنيسة القبطية الكاثوليكية .وأتذكر بينما كنت أتابع على شبكة
االنترنت بشغف حفل تتويج البابا تواضروس الثاني في كاتدرائية القديس مرقس
عام  ،2012عندها رأيت وسمعت الشماس يقرأ من نسخة الترجمة "التي
يُل ّقبونها" فان دايك! فهذا األمر صار ُممكننًا فقط ،عندما استطاعت دار الكتاب
المقدس أن تجمع العائالت الكنسية المختلفة معًا.
ونظرا لشهرة وأهميّة القساوسة والكهنة المصريين في كل العالم الناطق
ً
صا في منطقة الخليج وشمال أفريقيا ،وكذلك بين المهاجرين
بالعربية ،خصو ً
العرب في أستراليا وكندا والواليات المتحدة ،يمكننا أن نجزم بأن هذه الترجمة
است ُخ ِد َمت على نطاق واسع بين المسيحيين العرب حول العالم.
لم تكن بالطبع الفان دايك هي الترجمة العربية الوحيدة التي است ُخ ِد َمت وسط
المسيحيين العرب .فقد كانت بين يدي الكاثوليك العرب ،واألرثوذكس
اليونانيين ،واألرثوذكس السوريين وآخرين ،ترجماتٌ متعددة ،وكانت أشهرهم
الترجمة اليسوعيّة ( )1878والتي تم تنقيحها عام  .1969وبين يدي اإلنجيلين
العرب ترجمة األخبار السارة وترجمة كتاب الحياة ( )1988ال ُمستخدمتَين على
3
نطاق واسع.
كما أجرت دار الكتاب المقدس المصرية واللبنانية وبعض األساتذة من كلية
الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة وبعض كلّيّات الالهوت العربية األخرى بعض
المناقشات عن تطوير أو تنقيح ترجمة فان دايك ،أو البدء في ترجمة أخرى
جديدة .ويعتبر مشروع العهد الجديد بالخلفيات التوضيحية ( ،)2006أولى
———

3

Sara Binay, “Revision of the Manuscripts of the ‘So-Called SmithVan Dyck Bible’: Some Remarks on the Making of This Bible Translation,” in Translating the Bible into Arabic: Historical, Text-Critical
and Literary Aspects, ed. Sara Binay and Stefan Leder (Beirut: Orient-Institut Beirut, 2012), 75–84.
المقال الهام لكينث بيلي" ،تاريخ الترجمات العربية الكتاب المقدس" في مجلة الهدى ،رقم
 ،)1982( 856يستعرض أهمية الترجمة العربية في التاريخ.
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مشروعات هذه المناقشات .ورغم أنها لم تكن ترجمة جديدة ،إال أنها اشتملت
على مالحظات نقديّة في أسفل النص ،حيث تقدم للقارئ بشيء من التفصيل،
بعض الكلمات اليونانية أو العبرية يمكن ترجمتها إلى العربية بطرق مختلفة.
وتم هذا العمل ،في تقديري ،لكي يتعلّم المسيحيون العرب عن التاريخ األصلي
للكتاب المقدس كنص عبري ويوناني ،وإلعداد مؤيدي الترجمة لمواجهة تهمة
التحريف (الفساد المتعمد للنص) ،وللتجاوب مع التشويش الذي نتج عن تحويل
لغة القرن التاسع عشر للعاميّة.
ومع أن النقاش حول كيفيّة تحويل اللغة العربية المستخدمة في القرن التاسع
عشر للعامية موضوع جذاب وهام ،لكني سأتركه للمتحدثين باللغة العربية
والذين يمكنهم أن يتناولوه بشكل أفضل مني! فهناك علماء دراسات كتابية عرب
على دراية باللغة العربية والكتاب المقدس بشكل يتخطى ما أعرفه .وكشف
بحثي هذا ،والذي أتمنى أن يخرج في صورة رسالة علميّة تفصيليّة عن هذه
الترجمة ،عن أمرين واللذين بدورهما سيلقيان ببعض الضوء على التركيز
الحالي على هذه الترجمة :دور كل واحد من المترجمين ،وأهميّة النص اليوناني
االنتقائي ( )eclectic Greek textللعهد الجديد كمصدر لهذه الترجمة 4.إن
االكتشافَي ن لهما تأثير هام على المناقشات أو الخطط القادمة سواء كانت
بخصوص إنشاء نسخة جديدة ،أو منقّحة من الترجمة "التي يلقّبونها" فان دايك.
بدأ اهتمامي بهذه الترجمة عندما ُكنت رئيس قسم الدراسات العُليّا بكليّة
الالهوت اإلنجيلية بالعباسية .ففي هذا الوقت بدأ أحد الطلبة وهو نشأت حبيب
مجلي في كتابة رسالة الماجستير بعنوان ،ترجمة فان دايك للكتاب المقدس بعد
مائة وخمسون عا ًما .ورغم أني حظيت بشرف بدء العمل مع نشأت ،لكن د.
دارين كينيدي  Darren Kennedyود .عاطف مهني هما َمن قاما بمساعدته
وتوجيهه خالل هذا المشروع في عام  ،2008بعدما غادرت القاهرة .وفي تلك
األثناء بدأت في قراءة إصدار  2006للعهد الجديد وبدأت أفكر في الموضوعات
التي تحويها ترجمة جديدة من تلك "التي يلقّبونها" فان دايك.
وفي عام  2011قضيت بضعة أسابيع في غرفة الكتب النادرة في مكتبة
كلية الالهوت للشرق األدنى ( )NESTفي بيروت لكي أتمكن من استكمال
For the eclectic text, see Brooke Foss Wescott and Fenton John Anthony Hort, The New Testament in the Original Greek (Cambridge:
Macmillan and Co., 1881).
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بحثي عن تلك "التي يلقّبونها" فان دايك ،وكذلك لمراجعة المخطوطات األصليّة.
لقد كانوا قد انتهوا للتو من عملية تحويل المخطوطات للصورة الرقميّة للحفاظ
على حالتها األصليّة .وبينما كانت المخطوطات األصلية حاسمة لتحقيقاتي،
كذلك كانت النماذج األولية للكتاب المقدس المطبوع بمالحظات كرنيليوس فان
دايك والتي َخ ّ
طها بالقلم الرصاص والتشكيل.
وآخر ما إ ّ
طلعتُ عليه هو تلك المستندات الخاصة بمحضر جلسات وتقارير
اإلرسالية األمريكية في هذه الفترة .فهذه التسجيالت ُحفظت في العديد من
المكتبات ،مثل مكتبة هوتون  Houghton Libraryفي جامعة هارفرد
 ،Harvard Universityوالجمعية التاريخية المشيخية في فالديلفيا
 ،Presbyterian Historical Society in Philadelphiaومستندات إيلي
سميث  Eli Smithفي مكتبة كلية الهوت ييل .Yale Divinity School
وفي النهاية أثبتت التحقيقات الدقيقة التي أجريتها على مخطوطات الترجمة ،أنها
المفتاح للدخول ألسرار هذه الترجمة المهمة.
لم أكن بالتأكيد الشخص الوحيد الذي ّ
اطلع على هذه المخطوطات .فبمجرد
ضعَت المخطوطات في بيت اإلرسالية
أن نُشرت ترجمة الكتاب المقدسُ ،و ِ
األمريكية في بيروت .وقام المرسل األمريكي جيمس دنيس James F.
 Dennisفي عام  1885بتنظيم وجمع المخطوطات في ثالثة صناديق من
الصفيح لحفظها في بيت اإلرسالية األمريكية .فهناك دالئل على قيام دنيس
بمراجعة المخطوطات وكتابة بعض الملحوظات في هذه الوثائق .وبعد فترة
وقعت هذه المخطوطات في يد د .كنيث بيلي  Kenneth Baileyمدرس العهد
الجديد في كلية الالهوت للشرق األدنى خالل الفترة من عام  1967حتى
 .1984لقد استخدم بيلي هذه المستندات بكثرة أثناء تدريسه .كما أنه إهتم أن
توجد نسخ منها ،فهناك نسخة موجودة في كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة
( .) ETSCثم نقل د .بيلي النسخ األصلية لغرفة الكتب النادرة في مكتبة كلية
الالهوت للشرق األدنى في عام  .1975وقام كل من جيمس بوالك James
 Pollockوراشيل بوالك  Rachel Pollockبمراجعة المخطوطات والنسخ
األصلية للكتاب المقدس وضمها لفهرس المكتبة وذلك في عام  5.1981وقبل
James W. Pollock and Rachel Pollock, "Catalogue of manuscripts of
"the Library of the Near East School of Theology, Beirut, Lebanon.
Theological Review 4, no. 1–2 (1981).
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عام ُ 2008منحت د .سارة بناي بمساعدة د .جورج صبرا حق الدخول
للمخطوطات لعمل تحقيقات أوليّة .ثم قدمت ما تحققت منه في مؤتمر معهد
الشرق ببيروت  Orient-Institut Beirutعام  ،2008بعنوان "الجوانب
اللغويّة والثقافية للترجمة العربية للكتاب المقدس ".وفي عام  2009قام متحف
هيل ومكتبة المخطوطات Hill Museum and Manuscript Library
( )HMMLفي جامعة القديس يوحنا  St. John’s Universityفي منسوتا
في الواليات المتحدة بتحويل المخطوطات للصورة الرقمية .وفي يناير 2013
وصلتُ لكلية الالهوت ل لشرق األدنى ،وقامت مديرة المكتبة السيدة مارتينا
شاربل–عيد ود .كرستين ليندر بمساعدتي ودعمي ،واللتان أدين لهما بالفضل.
لقد قُبل منذ فترة طويلة أن عدد المترجمين الذين عملوا في هذا المشروع
على األقل كانوا خمسة أفراد :ال ُمرسالن األمريكيان إيلي سميث Eli Smith
( )1857–1801وكرنليوس فان دايك ( ،)1895 –1818وثالثة عرب هم
بطرس البستاني ( ،)1883–1819ونصيف اليازجي (،)1871 –1800
والشيخ يوسف األسير (ُ .)1889 –1815كلف إيلي سميث لتولي مشروع
الترجمة من قِبَل اإلرسالية األمريكية عام  .1847ومن ثم قام هو بتوظيف
البستاني ونصيف اليازجي للعمل معه .وفي تقريره لعام  1854لمجلس
اإلرسالية األمريكية كتب أن البستاني هو َمن قام بالترجمة األولى" ،الذي أعطى
العمل نكهة محلّية والتي ال يمكن أن يقدمها أجنبي ...فقدم فيها الكلمات
والعبارات في استخدامها الشائع والجيد للتعبير عن أفكار النص األصلي،
صا تلك الحالية في الالهوت واألدب المسيحي 6".وعندما ينتهي
وخصو ً
البستاني ،يمرر العمل لليازجي والذي كان بطابعه أديبًا معروفًا بلغته العربية
الراقية .وبعد أن ينتهي اليازجي من مراجعة ترجمة البستاني ،يقدم ترجمته
الخاصة .ثم يقوم سميث بالمرور على هذه اإلضافات حتى يشعر بالرضا.
(فكانت هذه هي الطريقة القياسية التي قام بها سميث في التعامل مع مشاريع
نشر أخرى تابعه لمطبعة اإلرسالية ).ثم بعد ذلك يرسل نسخ من الترجمة
لمجموعة متنوعة من المرسلين ،والعلماء ،والكهنة والقساوسة حول العالم
ليقدموا نقد وتعليقات عليها .فهناك تشكيلة متنوعة من الخطابات في مكتبة
Eli Smith and C.V.A. Van Dyck, Brief documentary history of the
translation of the Scriptures into the Arabic language, ed. Henry H.
Jessup (Beirut, Syria: American Presbyterian Mission Press, 1900), 8.
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ضح أن سميث تلقى تعليقات على ترجمته من علماء مستشرقين
هوتون والتي تو ّ
ألمان أمثال جوستاف فلوجيل  Gustave Flügelوإميل روديجر Emil
 Rӧdigerومن شيوخ سوريين وكهنة وأساقفة.
عهد
رحل إيلي سميث عن عالمنا في عام  1857دون أن يكمل الترجمة ،و ُ
لكرنيليوس فان دايك باستكمال عمله .كان فان دايك طبيب مرسل وتم ترشيحه
بقوة لمعرفته ودرايته باللغة العربية .لذلك تولى فان دايك مسئوليّة إكمال
الترجمة وبدأ مراجعتها .وبقرار غريب بدالً من أن يكمل العمل مع بطرس
ّ
ووظف شيخ مصري ُمسلم يدعى يوسف
البستاني واليازجي ،فقد استغنى عنهما
عرف األسير بأنه عالم ُمصلح له ذهن منفتح .فهو لم يعمل فقط لصالح
األسيرُ .
مطبعة اإلرسالية األمريكية ولكنه قام بتدريس اللغة العربية في الكليّة السوريّة
البروتستانتية وساهم في العديد من ترانيم كتاب الترانيم البروتستانتي في لبنان
وسوريا 7.وقد شارك في العديد من الجمعيات األدبية والدينية في بيروت كجزء
تعرف فان دايك على األسير
من النهضة التي حدثت في القرن التاسع عشرّ .
بسبب نشاطه في النهضة األدبية في بيروت ،ولكن النقطة األكثر أهمية في
اختياره ،تعود الحتياجه لمتكلم عربي ُمسلم ال يحمل في ذهنه أي أفكار سابقة
8
متعلّقة بالمصطلحات المسيحية.
وألن معظم هذه المعلومات معروفة مسبقًا ،فالجدل يدور حول الحجم الفعلي
لمساهمة كل ُمترجم في العمل .وفي النهاية أُطلق اسم كرنليوس فان دايك على
الترجمة باعتباره َمن أكمل المشروع .إلى جانب الرجوع لتاريخ اإلرسالية
األمريكية السورية بواسطة هنري جيسب  ،Henry Jessupيقول التقليد إن
فان دايك "راجع آية آية" في الكتاب المقدس بعد موت سميث 9.وفي إحدى
روايات هذه القصة يقال إن مخطوطات سميث تم حرقها ،وبدأ فان دايك "من
10
جديد".

7

كتاب الترنيم الروحية (بيروت :مطبعة اإلرسالية األمريكية .)1949 ،أشعر باالمتنان للقس
سالم حنا لعرضة هذه الترانيم لالضطالع عليها.
8 Smith and Van Dyck, Brief Documentary History, 29
9 Henry H. Jessup, Fifty-Three Years in Syria, vol. 1 (New York: Fleming H. Revell Co., 1910), 74.
10 Hall, “The Arabic Bible of Drs. Eli Smith and Cornelius V. A. Van
Dyck,” 282.
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ولكن ،بامتحان المخطوطات يمكن للمرء أن يُميّز بين خط يد كل مساهم من
المساهمين وكذلك يمكنه تمييز توقيعات كل من سميث وفان دايك .وبمطابقة
تقارير أعمال سميث وفان دايك مع محضر الجلسات الذي يسجّل التقدم الذي
أحرزوه في الترجمة مع المخطوطات األصليّة ،فمن الواضح أن بطرس
البستاني هو َمن قام ب معظم الترجمة وأكملها .وقام إيلي سميث بمراجعة وتنقيح
عمله .وساهم نصيف اليازجي بتعديالت بسيطة .كان هذا هو الحال لترجمة
العهد الجديد كله .فالمخطوطات توضح أن كرنليوس فان دايك أدخل القليل من
التغيرات على نص البستاني للعهد الجديد .أما بالنسبة للعهد القديم فقد كان
بطرس البستاني هو المترجم الوحيد لألسفار من يشوع وحتى أستير وإرميا
والمراثي .ثم بعد فترة ،تمت مراجعتها وتنقيحها بواسطة فان دايك .يعتبر فان
دايك هو المترجم الوحيد ألسفار حزقيال ،دانيال ،زكريا ،صفنيا ،حجي
ومالخي .أما األسفار مثل المزامير ،أيوب ،األمثال ،الجامعة ،نشيد األنشاد فقد
ساعده الشيخ يوسف األسير في ترجمتها .ولكن قام فان دايك بالكثير من العمل
التحريري ،وإضافة المالحظات المرجعية والتشكيل للنسخة الجاهزة للطباعة.
ولكني أعتقد ،حتى في هذه المرحلة ،أن يوسف األسير قام بمساعدته.
ي ،والذي قامت به د .بناي .حيث أنها
هذا االستنتاج يتناقض مع البحث األول ّ
لم تكن تصدق أن المخطوطات تكشف عن أدلة مباشرة عن وجود ترجمة قام بها
بطرس البستاني أو أن هذه المخطوطات أصلية 11.ولكن في محادثة لي أجريتها
مع د .كينث بيلي أوضح لي أنه ،من خالل عمله مع هذه المخطوطات للعهد
الجديد ،يرى هو اآلخر أن البستاني هو المترجم األول .ولهذا السبب يفضل د.
بيلي تسمية "البستاني-فان دايك ".وبنا ًء على هذا البحث ،فمن وجهة نظري أن
بطرس البستاني هو َمن قام بترجمة العهد الجديد كله وأن إيلي سميث ونصيف
اليازجي قاموا بإعادة نسخ وتنقيح هذه الترجمة .وقام فان دايك بمراجعة العهد
الجديد ،تار ًكا الكثير من النصوص بحالتها األصلية.
االكتشاف الثاني الهام في هذا البحث هو بخس قيمة هذه الترجمة كجزء من
دراسات المخطوطات الكتابية في القرن التاسع عشر وفي البحث عن نص
أصلي للعهد الجديد .عندما بدأ إيلي سميث ،جمع تشكيلة واسعة من أحدث
11 Binay, “Revision of the Manuscripts of the ‘So-Called Smith-Van
Dyck Bible’,” 78–80.

48

ديفيد د .جرافتون :تحقيق نقدي للمخطوطات التي يلقّبونها ترجمة فان دايك للكتاب المقدس

دراسات العهد الجديد .فكان إدوارد روبنسون  Edward Robinsonمن أقرب
أصدقائه ،وهو متخصص في العهد الجديد من كليّة الهوت يونيون Union
 Seminaryوهو " منشئ" الجغرافيا الكتابية في فلسطين 12.فقد ساعد
روبنسون سميث على الحصول على أحدث المخطوطات المنشورة للعهد
صا تلك التي لكارل الخمان –1793( Karl Lachmann
الجديد ،وخصو ً
 ،)1851وصمويل بريدو تريجليه Samuel Prideaux Tregelles
Constantin von
( ،)1875–1813وقنسطنطين فون تيشندورف
 ،)1874 –1815( Tischendorfوالمدير األنجليكاني لكانتربيري ،هنري
عرف هؤالء العلماء بامتالكهم أقدم
ألفورد ُ .)1870–1810( Henry Alford
ُ
صلهم لما أطلق عليه الحقًا النص
المخطوطات للعهد الجديد ثم ُ
عرفوا بتو ّ
االنتقائي 13.هذه النسخ القديمة احتوت على قراءات مختلفة ،مثل استبعاد نص
مرقس  9 :16وما يليه .ولكن جمعية الكتاب المقدس األمريكية ،والتي كانت
تغطي تكاليف نشر هذه الترجمة ،كانت تقبل في ذلك الوقت النص القياسي فقط،
وهذا هو نص العهد الجديد لثيودورس بيزا –1519( Theodore Beza
 )1605بجنيفا ،والذي يُعد األساس الذي بُنيت عليه ترجمة الملك جيمس.
النص االنتقائي في كثير من المواضع.
واتّبعت ترجمة سميث األصليّة
َ
ويمكن للمرء أن يرى ذلك في "فاصل يوحنا" الموجود في  1يوحنا  .7 :5في
النص االنتقائي عبارة "اآلب والكلمة والروح القدس ،هؤالء الثالثة واحد"
ُحذفت ،وذلك لعدم وجودها في المخطوطات القديمة للعهد الجديد .ولكن جمعية
الكتاب المقدس األمريكية في ذلك الوقت أص َّرت أن يكون النص القياسي هو
المصدر الوحيد للترجمة .لذلك أدخل فان دايك  1يوحنا  .7 :5ويمكن بوضوح
رؤية اإلضافات التي أدخلها فان دايك على المخطوطة هنا لكي تتالئم مع النص
القياسي .ولهذا السبب يقول التقليد أن مخطوطة سميث األصلية قد ُحرقت وأن
فان دايك أنقذ الترجمة "بمراجعة آية آية ".وهذه لم تكن الحقيقة ،فقد كان فان

 12اشتهر روبنسون "باكتشافه" قوس روبنسون على جبل الهيكل بأورشليم.
 13استخدم وستكوت  Westcottوهورت  Hortتلك النصوص االنتقائية ()eclectic texts
المنشورة للعهد الجديد ،وفي نهاية المطاف استخدمها نستله  Nestleوأالند  ،Alandوالتي
أصبحت أساس النسخ اإلنجليزية  Revised Standard Versionو New Revised
 Standard Versionللكتاب المقدس.
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دايك نفسه يصارع للتكيّف مع النص القياسي .وفي عام  1863ذكر أن إيلي
سميث
عرف أن تلك ال ُملقّبة "النص القياسي" ( )Textus Receptusونص
[أوغسطس] هان  [Augustus] Hahnليست قراءات أصيلة ،وكان
صا بأن ت ُقدَّم القراءة األصيلة مهما تكلف األمر .لذلك استخدم
حري ً
تيشندورف ،تريجليه وألفورد في نص العهد الجديد ،واستخدم ُحكمه الذاتي،
14
والذي كانت تثق فيه اإلرسالية ثقة مطلقة ،لذلك تُرك األمر برمته في يده.

ومع ذلك أجرى فان دايك التعديالت الضرورية لكي تتوافق الترجمة مع
جمعية الكتاب المقدس األمريكية ،وتم نشر الكتاب في عام .1865
رغم أن التاريخ والتقليد أجمعا على تسمية هذه الترجمة "ترجمة فان دايك
للكتاب المقدس" بسبب هذا "اإلنقاذ" للنص ،إال أننا الحظنا أن آخرين،
كبير كما لفان دايك.
دور
ٌ
صا بطرس البستاني وإيلي سميث ،كان لهم ٌ
وخصو ً
والحظنا اشتراك عدد كبير من المسيحيين العرب ،واألوربيين ،وعلماء أمريكان
في الدراسات الكتابية والذين قدموا مقترحات في نقل بعض الكلمات من
اليونانية والعبرية للغة العربية .لذلك بدالً من "كتاب مقدس فان دايك" أو
"الكتاب المقدس ال ُمل ّقب فان دايك" كما اقترحت بناي وآخرون ،أو حتى
"البستاني-فان دايك" كما اقترح بيلي ،يقترح بحثي ،البديل األفضل لعنوان هذه
الترجمة لتصبح ترجمة الكتاب المقدس العربية لعام 1865 Arabic 1865
 .)ABT1865( Bible Translationوأظن أن كرنيليوس فان دايك كان
سيتفق معي على هذه التسمية.
الدكتور القس /ديفيد دي .جرافتون أستاذ الدراسات اإلسالمية والعالقات
المسيحية اإلسالمية ومدير الدراسات العليا في كلية الالهوت اللوثرية
بفالديلفيا  .لقد خدم في مصر في كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة لعدة سنوات
كمدير للدراسات العليا ،ومدير لمركز مسيحية الشرق األوسط .وهو مؤلف
لعد د كبير من المقاالت ولديه ثالثة مؤلفات في العالقات المسيحية اإلسالمية
في الشرق األوسط .وخدم أيضًا كراع للتجمعات اللوثرية في نيو جيرسي
بأمريكا وانجلترا ،وكنيسة القديس أندرو المتحدة في القاهرة.
14 Smith and Van Dyck, Brief Documentary History, 27.
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الترجمات العربية للكتاب المقدس ،مشاكل
وتحديات معاصرة
بقلم جون دانيال* ))nt.peripatetic@gmail.com
كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة
إن تحديات الترجمة في الزمان الحاضر كثيرة ومتعددة وتحتاج ألكثر من مقال
للحديث عنها .فهناك تحديات عامة تختص بترجمة النص الكتابي من اللغة
االصلية إلى اي لغة مثل :تحديات اللفظ المتعلقة باختيار اللفظ والمعنى،
والتحديات الداللية المتعلقة بفهم المعاني المختلفة للكلمة ودالالتها في المواضع
المختلفة مما يجعلنا نتأرجح بين الثبات اللفظي ( )consistencyوبين اختالف
ضا التحديات التركيبية المتعلقة بنقل التراكيب
داللة الكلمة في موضعها .هناك أي ً
ضا تحديات أخرى
المختلفة ومدى تمسكنا بتراكيب اللغة األصلية .توجد أي ً
متعلقة بنوعية الترجمة من الترجمة الحرفية إلى الترجمة المكثفة ( abstract
.)translation
لكن من وجهة نظري أرى أنه يوجد ثالثة تحديات مهمة أحب أن أشير لهما
في مقالي هذا ،ترتبط ارتباطا وثيقا ً بترجمة الكتاب المقدس للعربية وهم)1( :
تحدي اختيار النص؛ ( )2تحدي اختيار اللغة؛ و( )3التحديات المتعلقة باختيار
أهداف الترجمة واستراتيجياتها.

اختيار النص
ماذا تقصد باختيار النص؟ أال تتكلم عن ترجمة الكتاب المقدس؟ بلى ،ولكن إن
تكلمنا عن العهد القديم فقد يكون األمر أسهل حيث أن االختيار بين النص
Originally published as: John Daniel, “Contemporary Issues and
Challenges in the Translation of an Arabic Bible,” Cairo Journal of
Theology 2 (2015): 42–51, http://journal.etsc.org.
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المازوري العبري والترجمة السبعينية اليونانية ،وحيث أن هناك اتفاق على أن
النص المراد ترجمته للعهد القديم هو النص العبري باعتبار أن الترجمة
السبعينية هي ترجمة للنص أوالً
وأخيرا 1مما يجعل االمر سهالً بالنسبة للعهد
ً
القديم.
وإن تكلمنا عن العهد الجديد فاألمر مختلف ،فهناك نصان ،األول المعروف
بالنص المقبول ( )Textus Receptusوالنص الثاني هو النص النقدي
( )critical textوبدون الخوض في غمار االختالف بين النصين أو أي شيء
يتعلق بالنقد النصي ،فإنه أصبح جليًا لنا في عصرنا الحديث حاجتنا ألن تكون
الترجمات العربية من ذلك النص النقدي.
قد يعتقد البعض أن إخفاء النص النقدي عن العامة أصبح ممكنًا ،كما يظن
هؤالء أن االحتفاظ بالنص المحفوظ الذي ال يمكن تغييره حتى ال يربك الناس،
أو أن يسبب أسئلة صعبة اإلجابة عند أصحاب الديانات االخرى .الواقع يحدثنا
صا
أن إخفاء مثل هذه االمور يجعل التهامس حول صحة النص يتعالى وخصو ً
في زمن أصبحت فيه المعلومات متاحة يمكننا أن نقول أكثر من الالزم ،وبدالً
من أن تحل الكنيسة المشكلة فإنها تدفن رأسها في الرمال.
يأتينا بعض المهاجمين للمسيحية ببعض اآليات الكرستولوجيا الشهيرة (مت
36 :24 ،11 :18؛ لو 24 :23؛ يو 69 :6؛ أع 30 :2؛ عب 7 :2؛ 1يو :5
 ،) 8 ،7ويقارنون بينها في النصين النقدي والمقبول وعندما يروا االختالف
تمتلئ الكتب وصفحات اإلنترنت بهجوم واسع قد يكون مبنى على غير أساس.
صا أن هذه االختالفات ال تؤثر على صحة
لماذا نخفي تلك االختالفات وخصو ً
العقيدة المسيحية .بل بالعكس تلك اآليات الكرستولوجيا قد تعكس الهوتًا
كريستولوجيًا متأخر.
قامت ترجمة فان دايك بترجمة النص المقبول بينما اعتمدت ترجمات
عربية أحدث على النص النقدي مثل الترجمة العربية المشتركة والترجمة
المبسطة ،وكذلك اليسوعية وإن عكست تلك الترجمات توجها ً جديداً ،لكنها لم
1

إن كان العهد القديم الذي بين أيدينا هو ترجمة للنص المازوري العبري ،ولكن للترجمة
السبعينية دور مهم في فهم النص العبري ،ليس فقط بل إن أقدم مخطوطات الترجمة
السبعينية تعود لزمن سابق لمخطوطات النص العبري المازوري .كما إن كتّاب العهد الجديد
اعتمدوا في اقتباساتهم عليها مما يعطيها أهمية كبيرة .وبالرغم من ذلك ،فإن الواقع يقول
إنه ال توجد محاوالت جادة في العصر الحديث لترجمة النص السبعيني إلى العربية.
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تقدم سوى ترجمة للنص النقدي ،أي إنها لم تقدم للقارئ سوى حيرة االختالف.
بل أنها مخالفة لكل األعراف في األمانة نحو النص المترجم في بعض األحيان
قدمت النص المقبول كما هو بالذات في اآليات المحفوظة ،بل إن الترجمة
اليسوعية عكست بعض األحيان النص الالتيني ،الفولجاتا.
ومما سبق ،يمكننا أن نرى فرصة للكنيسة في الشرق األوسط وهي منطلقة
نحو القرن الواحد والعشرين ،ليس فقط أن تقدم النص النقدي للناس ،بلكي تبحث
فيما أراد النص أن يقول وما هي اإلضافات المتأخرة والتي مما ال شك فيه
عكست بعض األفكار الالهوتية والسلوكية – حتى غير الكرستولوجيا (مت :17
23 :22 ،16 :20 ،21؛ مر 26 :11؛ يو4 ،3 :5؛ رو 6 :11 ،1 :8؛ 1كو
 – )20 :6التي أثرت في الكنيسة على مدى القرون الماضية ،والتي يمكنها أن
تكون انطالقة نحو الهوت شرق أوسطي صحيح ومتجدد.

اختيار اللغة
للغة العربية طبيعة خاصة ،فالدول الناطقة باللغة العربية ليست كلها عربية
بطبيعتها وفكرها .فيمكننا أن نقسم الدول الناطقة باللغة العربية إلى خمسة
مجموعات رئيسية )1( :اللهجة الخليجية :المنتشرة في شبه الجزيرة العربية
وجنوب العراق وهم غالبا ً عرب بطبيعتهم وإن كنّا نرى بعض التأثير الفارسي
كلما أتجهنا شرقاً )2( .اللهجة الشامية :وتشمل غرب العراق ،سوريا ،لبنان،
األردن وفلسطين والتي تعكس لهجتهم تأثير اللغات السامية األقدم كالسريانية،
اآلرامية والنبطية )3( .اللهجة المصرية :والتي تعكس تأثير اللغة المصرية
القديمة )4( .اللهجة المغاربية :التي تمتد من الصحراء الغربية المصرية وحتى
المغرب وهذه أيضا ً تعكس األمازيغية بلهجاتها المتعددة )5( .اللهجة األفريقية:
في السودان ،إريتريا ،جيبوتي ،الصومال وتشاد ،وهي تعكس اللغات الحامية
والتقليدية القديمة.
يظن البعض أن الحل في اللغة الفصحى الحديثة حيث يمكنها أن تجمع
متحدثي اللغة العربية من كل صوب .بالفعل هذا صحيح وإن كان غير صحيح
للنهاية .يطلق الناطقون باللغة العربية على هذه اللغة "لغة الجرائد" والمقصود
هنا لغة عربية سليمة حديثة .هذه اللغة تعكس سالمة األلفاظ والتراكيب كما
تعكس الحداثة .هذه اللغة تقدم لغة سهلة لكل من لديه الحد االدنى من التعليم .لكن
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الواقع يحدثنا بأن هناك اختالفات محلية بين الدول بعضها البعض ،فقراءة
الجريدة في مصر يختلف عنه في لبنان وتونس لفظا ً وتركيباً .عالوة على ذلك
هناك ميل طبيعي في األدب العربي الحديث نحو خلط الفصحى بالعامية.
التطور في األدب العربي منذ عهد النهضة العربية في نهاية الثالثينيات من
القرن العشرين وحتى اآلن يفوق بكثير كل التطور الذي حدث في اللغة العربية
منذ نشأتها وحتى القرن العشرين .فبعد عصر الرواد قدم األدب العربي نجوما ً
في عصر ما بعد االستعمار ساروا في األساس على نهج روادهم .ثم قدم العقدان
األخيران توجها ً ادبيا ً جديدا ً كان جزئا ً من مقدمات الربيع العربي ليس فقط على
مستوى الموضوعات بل على مستوى الطرح تركيبا ً ولفظاً .التطور المذهل في
العشرين سنة األخيرة وجه الكنيسة نحو تحدي جديد واعتقد أن هذا التحدي يجب
أن يبدأ من فكرة ترجمة حديثة ،أهم مبادئها هي ،السؤال :أي لغة نريد؟ أنريد
ترجمات عربية محلية عامية متنوعة؟ أنريد ترجمة عربية تعكس توجها ً شرق
أوسطيا ً عام؟ أم نريد ترجمات عربية فصحى تعكس توجهات محلية؟
لقد عكست ترجمة فان دايك توجها ً عربيا ً مشتركا ً وهو ما أدى لوجود ألفاظا ً
وتراكيب غريبة على المجتمعات المحلية صارت فيما بعد محفوظات مسيحية
في عقول المجتمعات المسيحية المنغلقة .ليس فقط بسبب قِدمها ولكن أيضا ً
بسبب عمومياتها .في الوقت الذي استطاعت فيه ترجمة مثل الترجمة العربية
المشتركة إيجاد الحل في تجاوز ال ِقدم لكنها لم تجد حالً في تجاوز العمومية
وكذلك الترجمة العربية المبسطة.
دعني أتوجه بالخصوص للحالة المصرية ،فالمصريون يمثلون تقريبا َ ربع
الناطقين باللغة العربية .بالرغم من ذلك ال توجد ترجمة تعكس توجها ً مصريا ً
خالصاً .حتى الترجمات التي شملت في لجان إعدادها على خبراء مصريين لم
تعكس التوجه المصري بل إن التأثير المصري فيها يعتبر من أقل التأثيرات.
صحيح أن الفصحى المصرية أبسط في تراكيبها من الفصحى في لبنان
وسوريا ،لكنها تتسم بالتنوع اللفظي الذي أحدثته العامية المصرية بشكل أو
بآخر ،لكن هذا لم نره منعكسا ً في الترجمات العربية إال قليالً في الترجمة
العربية المبسطة .قد يكون هذا ألسباب إدارية خاصة بصناعة القرار ،أو قد
يكون هذا بسبب طبيعة اإلنتاج كونه أوالً وأخيراً ترجمة.
أما السؤال عن العامية فاليزال مفتوحاً ،فبالرغم من أننا يمكن أن نق ّسِم
اللهجات العامية لخمسة مجموعات كبيرة لكن الواقع يقول إنه داخل تلك
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التقسيمات الكبيرة العديد من التقسيمات األصغر التي قد تصل إلى وجود
اختالفات عميقة بين كل مدينة وجارتها بل بين كل قرية وجارتها ليس فقط
صوتيا ً لكن ايضا ً تركيبا ً ولفظاً .قد يكون الحل في اختيار اللهجة األكثر انتشارا
أو اللهجة المسيطرة إعالميا ً مثل اللهجة القاهرية في مصر .لكن حتى هذا يفتح
لنا سؤاالً أخر حول عدم وجود قواعد محددة للهجات العامية بالرغم أن يمكنها
أن ترقى ألن تكون لغة خاصة .فإن نظرنا على سبيل المثال لموقع ويكيبيديا
ستجد اللغة المصرية العامية ضمن اختيارات اللغة وبالرغم من المحاوالت
الجيدة لبعض المحررين ،لكنك سيمكنك أن تلحظ أن تحرير المقاالت ال يعكس
أكثر من استبدال األلفاظ الفصحى بألفاظ عامية 2دون انعكاس حقيقي للتراكيب
المصرية ببساطة ألنه ال توجد قواعد للغة العامية بالرغم من أن الفعل العامي
المصري أكثر ديناميكية من نظيره في الفصحى .المشكلة األخرى التي نراها
في اختيار العامية هي :أي مستوى من العامية نريد؟ وما هي قواعد الكتابة؟ فال
يوجد قواعد لإلمالء في اللغة العامية .وماهي طريقة الكتابة؟ هل سنستخدم
الحروف العربية أم سنستخدم الحروف الالتينية بتصرف كما هو الحال في
3
أغلب مواقع التواصل االجتماعي والرسائل القصيرة.
الحقيقة إن العامية اختيار جيد لكن المشاكل السالف ذكرها قد تمنعنا من
إنتاج ترجمة عامية ترقى للمعنى الحقيقي للترجمة على االقل في الوقت
الحاضر .إن استطاعت دار الكتاب في لبنان في إنتاج الترجمة العربية
المشتركة التي تعكس كثيرا ً الفصحى اللبنانية وكذلك إذا استطاعت ترجمة
"اإلنجيل الشريف" من عكس توجه شمال إفريقي ألم يحن الوقت ألن نرى
ترجمة فصحى تعكس توجها ً مصريا ً خالصاً؟

أهداف الترجمة واستراتيجياتها
ألي ترجمة أهداف تتنوع بين األهداف الكرازية ،التعليمية ،الحرفية والتبسيطية.
أما استراتيجية الترجمة فتبدأ من فكرة القراءة التحضيرية للنص المراد ترجمته
2
3

يوجد هناك ترجمة متكاملة للكتاب المقدس باللهجة العامية المغاربية "الدارجة" ولكنها ال
ترقى إلى ترجمة حقيقية أكثر منها تبسيط للنص.
هناك محاوالت لبنانية إلنتاج الكتاب المقدس بالعامية اللبنانية بالحروف الالتينية ،كما
حاولت دار الكتاب المقدس في مصر بتجاوز تلك المشكلة بإنتاج نسخة مسموعة للكتاب
المقدس بالعامية المصرية.
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مرورا ً باختيار النص ومستوى اللغة ثم وضع المعايير المحددة لفريق الترجمة
وتنتهي بالمراجعة ،ضبط المعايير وطرح المنتج للمناقشة المجتمعية .أما بالنسبة
للترجمات العربية فقد كانت األهداف واالستراتيجيات غير واضحة في كثير من
األحيان.
الحقيقة منذ أن قدمت فان دايك نفسها كترجمة معتمدة عند أغلب مسيحيي
الشرق األوسط بل وأصبحت "كينج جيمس العرب" بالرغم من تزامن بعض
الترجمات كالترجمة الدوميناكانية وترجمة الشدياق ،إال فإن دايك فقط هي التي
استطاعت أن تشق طريقها في كل مكان في الشرق األوسط .كما حاولت أغلب
الترجمات الالحقة بالرغم من كل شيء أن تنظر لنفسها بشكل أو بآخر كمصحح
لفان دايك أو بكلمات أخرى محاولة أن تتفادى أخطاء فان دايك .أي إن فان دايك
شكلت بشكل أو بآخر صورة ذهنية –حتى لو كانت سلبية – في ذهن الترجمات
الالحقة.
4
ليس هذا فقط بل إن معظم الترجمات الالحقة تشكلت من ميتانص آخر ،بل
بوسعي أن أقول إن ترجمت "كينج جيمس" شكلت ميتانص لترجمة فان دايك
سواء من حيث اختيار النص أو من حيث حرفية الترجمة لفظا ً وتركيباً .إن
نظرنا للترجمات األحدث فسنجد مثالً أن ترجمة "كتاب حياة" تشكلت من
الـ )NIV( New International Versionكميتانص .أما الـ Easy to
 ،Read Versionفقد شكلت ميتانص "للترجمة العربية المبسطة" وكذلك
الترجمة العربية المشتركة استخدمت الـ Good News Bibleكميتانص .إن
نظرنا من الناحية األخرى للترجمة اليسوعية صحيح ال يمكننا أن نمسك بنص
معين كميتانص ،لكن يمكننا أن نرى عدة عوامل شكلت الميتانص كالتقليد
الكاثوليكي وترجمة الفولجاتا .الواقع يقول إننا فعالً بحاجة لترجمة متحررة من
الميتانص ،بل ومن الصور الذهنية السابقة ،ولكن هذا ال يكون إال بمعرفة
األهداف وتحديدها.

4

مصطلح الميتانص  meta-textهو مصطلح أطلقه اللغوي أنطون بوبوفيتش Anton
 ،Popovičويعني وجود نص آخر مترجم بالفعل من نص المصدر (،)source text
يشكل نقطة انطالق لترجمة جديدة أخرى ويؤثر عادة في استراتيجية الترجمة.
Mark Shuttleworth and Moira Cowie, Dictionary of Translation Study
”(Manchester: St. Jerome Publishing Limited, 1997), s.v. “Meta Text.
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يفكر البعض في فكرة ترجمة تنقيحية لفان دايك كحل يرضي جميع
األطراف ونحن على أوائل القرن الواحد والعشرين ،صحيح أن لفان دايك قدرة
على نشر الروح المسكونية نظرا ً لقبولها إلى حد كبير من جميع الطوائف
المسيحية ،لكن تنقيح حقيقي لفان دايك قد يفرض أسئلة كثيرة متعلقة باستراتيجية
الترجمة ،ما هي؟ من يضعها؟ كيف نضمن ثبات استراتيجية؟ هل سنغير النص
المترجم من النص المقبول للنص النقدي؟ والسؤال األهم عن النتيجة التي
سنصل إليها .هل نص فان دايك المنقح مهما كانت فوائده ،هل سيكون ما نطمح
إليه في القرن الواحد والعشرين؟
إن عصر ما بعد الحداثة قد انتهى وبدأ عصر جديد ظهرت أول ثماره في
الربيع العربي وبداية تغير في موازين القوة .لقد تطور عصر المعلومات بفكرة
مواقع التواصل االجتماعي وأصبحت الحقيقة أكثر نسبية .إن الخبر على مواقع
التواصل االجتماعي ال يقاس بمدى صحته بل يقاس بتوجهه .أصبح من حق كل
شخص أ ن يضع لمسته الخاصة وأن ينشر ما يشاء وقتما يشاء .وهذا يفرض
أسئلة جديدة تفوق فكرة قواعد الترجمة المعروفة .بداية من دقة الترجمة ،فهم
اللغة المترجم إليها ،إيجاد المتكافئات الداللية والتركيبية وكذلك شحنة التواصل
الصحيحة .بل إن هذا يطرح في الحقيقة أسئلة ليست فقط متعلقة بلغة الثقافة
المحلية ،)realia( 5والشفرة الثالثة ،)third code( 6وأسئلة حول مدى
تواجدهما وكيف نقدم ترجمة حديثة تعكس مفاهيم معاصرة لهما .قد نرى في
ترجمة  7The Messageأكثر درجات التحرر من لغة الثقافة المحلية والشفرة
الثالثة .ولكن هل هذا ما نريده؟ أشك ،فالحاجة ال تزال أعمق من هذا.
ظهرت الحاجة حديثا ً لما يعرف باسم الترجمة المكتنزة ( thick
 ،)translationوهي الترجمة التي تعتمد على المزيد من المقدمات المستفيضة،
المترجم
الحواشي والفهارس لتوضيح النص المترجم 8.مثل هذه الترجمات تقي
ِ
5
6
7

مصطلح يطلق على ظهور مصطلحات الثقافة المحلية للنص أصلي في النص المترجم.
المرجع السابق."Realia" ،
مصط لح يطلق على ازدواجية نسب النص المترجم لكل من لغة األصلية واللغة المترجم إليها
مما ينشئ نوع من لغة ثالثة تنتمي لكل من اللغتين .المرجع السابق."Third Code" ،
ترجمة إنجليزية حديثة تتسم بالتحرر من األلفاظ والتراكيب الكتابية ولغة شبابية متحررة،
مثل ترجمة "آمين" لـ" "yes yesبدالً من "."amen
Shuttleworth and Cowie, Dictionary of Translation Study, s.v. “Thick
”Translation.
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اللغط الناتج عن اختالف ثقافة ،زمان ومكان النص المترجم منه .يعتبر هذا أحد
الحلول التي تفرضها ترجمة الكتاب المقدس .فكم الحواشي والمقدمات يخدم
التنوع الحضاري واألدبي ويزيل اإلبهام عن كثير من الغموض دون اللجوء
للمزيد من االبتعاد عن الحرفية.

خاتمة
استعرضنا في السطور السابقة بعض المشكالت والتحديات التي تواجه إيجاد
ترجمة عربية حديثة تليق بالقرن الحادي والعشرين .بالطبع توجد كثير من
التحديات األخرى كالتحديات الالهوتية والتحديات االجتماعية والثقافية ،لكني
اكتفيت بما أوردت.
من كل ما سبق ،نستطيع أن نعي أن الكنيسة تحتاج أن تقدم مفهوما ً
حضاريا ً عن اختالف النصوص ،وأن تكون صريحة مع نفسها قبل أن تكون مع
األخرين .بل وأن تقدم ترجمة حديثة مبنية على النص النقدي.
نحتاج لترجمة تتفهم النص ألكثر الحدود من حيث الدقة والكفاءة ،وتقدم
للقارئ المعاصر لغة حية يتفهمها ويتفاعل معها .ليس هذ فقط ،بل نحتاج إلى
ترجمة تقدم مفردات العصر فتفرض نفسها كمادة انطالق نحو الهوت شرق
أوسطي معاصر .قد ال يكون الحل على األقل اآلن في ترجمة عامية مصرية
خالصة ،نظرا ً لعوامل كثيرة سبق أن ذكرتها ،ولكن من يدري ماذا يحمل
المستقبل لنا .لكن على األقل في وقتنا الحاضر نحتاج لترجمة عربية حديثة
تعكس توجها ً مصريا ً خالصا ً وتمثل امتدادا أدبيا ً للتطور األدبي الحادث في
العقود األخيرة.
قد نكون حقا ً محتاجين لترجمة مكتنزة تشرح للقارئ وتوضح له دون
االبتعاد عن الحرفية وال أقصد هنا اكتناز الترجمات العربية السابقة بل أقصد
اكتناز مبني على ترجمة جديدة خالصة .أخيراً ،نحتاج لترجمة تُطرح للحوار
المجتمعي قبل وبعد العمل وأن تراعي في دواخلها تطلعات المجتمع وآماله.
جون دانيال خادم في اإلرسالية الهللينية ومدرس لليونانية في كلية الالهوت
درس مناهج في تقنيات
اإلنجيلية بالقاهرة باإلضافة لعدة مؤسسات أخرى .لقد ّ
ترجمة العهد الجديد وعمل في مشروع ترجمة "فان دايك الجديدة".
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عرض لكتاب "كيف ر ِبح الغرب" بقلم رودني
ستارك
بقلم مايكل باركر )mike.parker@etsc.org( *Michael Parker
كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة
How the West Won: The Neglected Story of the Triumph of
Modernity. By Rodney Stark. Willmington, DE: Intercollegiate Studies Institute, 2014. 432 pages. $27.95.
الحظ المؤرخ رودني ستارك ،منذ جيل مضى ،أن غالبية الكليات والجامعات
األمريكية قد ألغت مقررات "الحضارة الغربية" الخاصة بالمبتدئين .وكانت
لديهم أسباب وجيهة للقيام بذلك .لقد مالت هذه المقررات ،بعد تغذيتها بالتعصب
العرقي المتغطرس ،الفتراض مكانة متميزة للثقافة الغربية متجاهلة أو مستنكرة
ضا
بشكل ضمني كل الثقافات األخرى .ومن الواضح أن هذا األمر كان مرفو ً
في عصرنا التعددي أو ،يمكننا القول ،عصرنا األكثر استنارة .ومن المفارقات
التي ي كتب عنها ستارك ،هي أن نتيجة التغيير في السياسة جعلت األمريكيين
"أكثر جهالً للكيفية التي أصبح عليها العالم الحديث .واألسوأ من ذلك ،أنهم في
التعرض للتضليل الشديد من جراء افتراءات سخيفة ،وصحيحة سياسيًا،
خطر
ّ
وجميعها تحظى بشعبية في الحرم الجامعي.
إن ستارك ناقد مرح للمعتقدات السائدة ،وقد كتب كتابًا حادًا وممتعًا .وهو
ُسر بهدم الحقائق الكاذبة أو على األقل المشتبه في كذبها والتي تسري في كثير
ي ّ
* ترجمة سامح رهيف.
Originally published as: Michael Parker, “Review of How the West
Won by Rodney Stark,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 52–53,
http://journal.etsc.org.
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ضا ،في كل
من األحيان في الحرم الجامعي على أنها حكمة تقليدية – وافترا ً
ضا .وأهدافه الرئيسية ليست مجرد التشوهات الحتمية الموجودة في
مكان آخر أي ً
ثقافة الحرم الجامعي والتي تهيمن على االستقامة السياسية .لكنه يتناول األكاذيب
التي كانت شائعة عندما كانت فصول "الحضارة الغربية" تُدرس في عنفوانها،
مثل اإلفراط في التركيز على الفن واألدب والتقليل من التركيز على األهمية
الرئيسية للمسيحية .واألهم من ذلك ،يريد ستارك أن يشرح سبب نجاح
الحضارة الغربية في انتاج تطورات علمية وتكنولوجية للحداثة في حين أن
الثقافات األخرى لم تنجح في ذلك.
يعتقد معظم الناس أن اإلمبراطوريات المتعاقبة والتي كانت موجودة في
بالد ما بين النهرين ومصر القديمة هي أقصى درجات نجاح الحضارة ،لكن
ستارك لديه وجهة نظر مختلفة .فبالنسبة له ،لقد مالت تلك الحضارات
الستنزاف الموارد األساسية من المناطق الضخمة التي سيطرت عليها ،وخنقت
سا شامالً من أجل تمويل مشاريع عمل عامة رائعة (على
اإلبداع وأنتجت بؤ ً
سبيل المثال ،األهرامات) .كانت عبارة عن ثقافات راكدة إلى حد كبير حيث
استخدمت االكتشافات العلمية واالبتكارات التكنولوجية بأقل قدر ممكن .وفي
المقابل ،أنتجت دول المدن الصغيرة في اليونان ابتكارات مذهلة كل المجاالت
تقريبًا :في السياسة ،والفلسفة ،واألدب والعلوم.
ويوضح أن "اليونانيين القدماء أخذوا الخطوة األكثر أهمية والوحيدة نحو
صعود العلم الغربي عندما اقترحوا أن الكون منظم وتحكمه قوانين ضمنية يمكن
للعقل البشري أن يستشفها من خالل المالحظة ".وألن المفكرين المسيحيين
األوائل آمنوا بوجود الخالق العقالني ،فقد اعتنقوا اخالص اليونانيين نحو العقل.
وعالوة على ذلك ،فقد أضافوا لهذا األمر أن التاريخ تقدّمي .وقامت هاتان
الفكرتان معًا بوضع األساس لجميع التطورات العلمية والتكنولوجية الغربية
الالحقة .أما الثقافات األخرى ،التي اتبعت مبادئ فلسفية والهوتية مختلفة،
رفضت إلى حد كبير إمكانية العلم أو التقدم.
يكرس ستارك كل فصل من فصول الكتاب لتصحيح التصورات التاريخية
ّ
الخاطئة والشائعة :وهي أن سقوط اإلمبراطورية الرومانية لم تكن مأساة بل
فائدة كبيرة لكل البشر؛ وأنه لم تكن هناك "عصور مظلمة" ألن هذه الحقبة
كانت أحد الحقب التي تميزت بتقدم تكنولوجي ملحوظ؛ وأن "الثورة الصناعية"
التي حدثت في القرن السابع عشر ،في واقع األمر ،لم تكن ثورة بل تتوي ًجا
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للحقبة السابقة لها ،وهكذا دواليك .ويمكن لستارك وهو يركض عبر التاريخ
بوتيرة مسرعة أن يطرح تعميمات مشكوك فيها في نفس الوقت الذي يكشف فيه
زيف التعميمات األكثر قبوالً التي يحتقرها هو .ومع ذلك ،فهو كتاب عميق
وهناك حاجه إليه .وفي الواقع ،إن ستارك يعمم في كثير من األحيان ما كان
المؤرخون المحترفون يكتشفونه ويتجادلون حوله في السنوات األخيرة – وهي
مهمة لم يعد يؤديها أساتذة الحضارة الغربية بكل أسف.
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عرض لكتاب "الحرب العظيمة والمقدسة" بقلم
فيليب جينكينز
بقلم مايكل باركر )mike.parker@etsc.org( *Michael Parker
كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة
The Great and Holy War: How World War I Became a Religious Crusade. By Philip Jenkins. New York: Harper One,
2014. 448 pages. $29.99.
تفوق المؤرخ فيليب جينكينز ،على مدى االثني عشر عا ًما الماضية ،في الترويج
ّ
ألفكار حول التكوين الديموغرافي الجديد للمسيحية في العالم عن أي شخص
آخر :أي تراجع الكنيسة في الغرب وصعودها في جنوب الكرة األرضية .وهذا
هو الموضوع المهم الذي تناوله في كتاباته الثالثة" :العالم المسيحي القادم :قدوم
المسيحية العالمية" و"الوجوه الجديدة للمسيحية :اإليمان بالكتاب المقدس في
جنوب الكرة األرضية" و"قارة هللا :المسيحية واإلسالم وأزمة الدينية
األوروبية 1".وقد أضاف اآلن لهذا العمل المثير لإلعجاب بالفعل ،الحرب
العظيمة والمقدسة ،وهو كتاب يتحدث عن كون الحرب العالمية األولى فرصة
مناسبة للثورة الدينية والتي أعادة تشكيل الديانات العالمية في شكلها الحالي.

* ترجمة سامح رهيف.
Originally published as: Michael Parker, “Review of The Great and
Holy War by Philip Jenkins,” Cairo Journal of Theology 2 (2015):
54–55, http://journal.etsc.org.
The Next Christendom: The Coming of Global Christianity (3rd edition, 2012); The New Faces of Christianity: Believing the Bible in the
Global South (2006); God’s Continent: Christianity, Islam, and Europe’s Religious Crisis (2007).
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الحرب التي بدأت قبل قرن من الزمان في  28يوليو عام  ،1914كانت
مفهومة من قِبَل معظم المحاربين بمصطلحات دينية ،وكانت اللغة واأليقونات
تصوره اليوم .وشيطن كال الجانبين
الدينية في صراع كبير لدرجة ال يمكن
ّ
خصمهما واستخدما صور القرون الوسطى للفرسان والصليبيين ،معتقدين أنهما
كانا في صراع كوني .وكرز الوعاظ البروتستانت األلمان أن أمتهم كان لها دور
مسياني لتلعبه في أوروبا .واعتقد الفرنسيون أن جنودهم الموتى قد قاموا من
األموات – "قيامة الموتى!" ("! – )"Debout les Mortsلمساعدة رفاقهم
األحياء في الحرب .وأفاد جنود من كال الجانبين بظهور مالئكة وقديسين في
خضم المعركة للوقوف إلى جانبهم .وغالبًا ما رأى األلمان رئيس المالئكة
ميخائيل ،في حين رأى اإلنجليز القديس جورج ورأى الفرنسيون جان دارك.
ورأت الف تيات الفالحات في البرتغال ،بشكل مشهور للغاية ،رؤيا مريم في
فاطيما عام  ،1917لكن الجنود الروس والفرنسيين رأوا رؤى للعذراء أثناء
الحرب .وقبل أي شيء ،كان هذا الوقت من عالمات نهاية العالم .وكان الحدث
األبرز هو النجاح البريطاني تحت قيادة الجنرال السير ادموند اللنبي
 Edmund Allenbyفي االستيالء على فلسطين ودخول أورشليم [القدس].
ووقعت المعركة الحاسمة ضد األتراك بالقرب من جبل مجيدو – أي أرمجدون
نفسها.
عاش  %68من جميع المسيحيين في العالم في أوروبا في بداية الحرب.
واليوم فإن عدد المسيحيين الذين يعيشون في أوروبا كنسبة مئوية من تعداد
السكان أصبح أقل من عشرة بالمائة في غالبية البلدان األوروبية .وقاربت
المسيحية األرثوذكسية على االنقراض بسبب الحقبة السوفيتية في روسيا ،والتي
بدأت أثناء الحرب .وتستمر العديد من الطوائف المسيحية في الشرق األوسط
عرضة لالنقراض ،وهي عملية بدأت باإلبادة الجماعية لألرمن عام .1915
ُ
نموا هائالً في العقود األخيرة.
وعلى الجانب اآلخر ،شهدت المسيحية في افريقيا ً
وإذا ما استمرت االتجاهات الحالية على وضعها فإن افريقيا سوف يُمسي بها
مسيحيون أكثر من أي قارة أخرى بحلول عام  ،2030وهذه قصة نجاح يتتبع
جنكينز أثرها إلى اضطرابات حقبة ما بعد الحرب .وبالنسبة للمسلمين فإن هذه
الحرب كانت مؤلمة ألنهم شاهدوا تقطيع اوصال اإلمبراطورية العثمانية
وضياع الخالفة في اسطنبول ،وفقدان التطرف اإلسالمي الذي ال يزال مفقودًا
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حتى اليوم .وبالطبع كانت الحرب العالمية األولى بالنسبة لليهود لعبة تبديل
اللتقاط األنفاس حيث َم ّهدَ وعد بلفور عام  1917لقيام دولة إسرائيل الحديثة.
وبكل بساطة ،فإن الحرب العالمية األولى أعادت رسم خريطة العالم الدينية.
إن فحوى سرد جنكينز الواضح والرائع والمليء بالبصيرة هو فهم كيفية حدوث
ذلك واآلثار المستمرة له حتى اليوم.
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الليتورجيَّة الهولنديَّة المصلحة لمعموديَّة األطفال
ترجمة:
ويالم دا ويت )http://willemjdewit.com( Willem J. de Wit
كليَّة الالهوت اإلنجيليَّة بالقاهرة
موريس جابر ()mories_ch@yahoo.com
طالب بكلية الالهوت اإلنجيليَّة بالقاهرة
النص التالي هو ليتورجيَّة المعموديَّة المستخدمة في الكنائس المصلحة الهولنديَّة
منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر .وقد ترجمنا هذه الليتورجيَّة كمثال
للت َّعليم عن المعموديَّة في الكنائس اإلنجيليَّة .هذا النص ُكتب لالستخدام المتكرر
فهو مليء باألفكار الالهوتيَّة؛ لذلك في ك ّل مرة نقرأه نتعلم منه الجديد .الترجمة
ترجع إلى النص الهولندي التَّقليدي ،الذي ُ
طبع مع الكتاب المقدس ونظم
ضا استخدمنا ترجمة إنجليزيَّة 2،لكن إذا كانت
المزامير الهولنديَّين حتى اآلن 1.أي ً
هناك اختالفات بين الهولندي واإلنجليزي اتّبعنا األصل الهولندي.

ليتورجيَّة معموديَّة األطفال
[عقيدة المعموديَّة]
عقيدة المعموديَّة المقدسة تُلخص في الثالثة أجزاء التالية:
“De formulieren 1: Om den Heiligen Doop te biedenen aan de kleine
kinderen der gelovigen,” in: Bijbel: Dat is de ganse Heilige Schrift
bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament . . .; Psalmen: De berijming van 1773 . . ., 61–63 (Leeuwarden:
Jongbloed, n.d.). Cf. Redactie Dienstboek, Dienstboek – een proeve,
2: Leven – Zegen – Gemeenschap (Zoetermeer: Boekencentrum,
2004): 26–35, 111–114.
Canadian and American Reformed Churches, “Form for the Baptism
of Infants,” http://www.canrc.org/?page=42 (last accessed December
16, 2015).
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وولدنا في الخطيَّة ،ولذا بطبيعتنا نحن أبناء
أوالً ،نحن وأطفالنا ُ
صورنا ُ
الغضب؛ لذلك نحن ال نستطيع الدخول إلى ملكوت هللا إال إذا ُولدنا ثانيَّة [أف.
3 :2؛ يو  .]3 :3وهذا ما يعلمنا إياه الت ّغطيس في الماء وسكب الماء [رو :6
 ،]4وبهذا يُشير لنا على نجاسة نفوسنا ،لكي نحتقر أنفسنا ،ونتواضع أمام هللا،
ونبحث عن تطهيرنا وخالصنا خارج أنفسنا.
ثانيًا ،المعموديَّة تعلن وتختم لنا اغتسال خطيتنا بواسطة يسوع المسيح [أع
والروح القدس [مت .]19 :28
 .]16 :22لذلك نحن نعتمد باسم اآلب واالبن ّ
ي
عندما نعتمد باسم اآلب ،يعلن هللا اآلب ويختم لنا أنَّه يصنع عهد نعمة أبد ّ
معنا ،ويتبنانا كأوالد وورثة [رو  ،]17 :8ويعدنا بعطيَّة ك ّل األشياء الحسنة،
ويبعد الشر عنا ،أو يحول هذا الشر لألفضل [رو .]28 :8
عندما نعتمد باسم االبن ،االبن يعدنا بأنَّه يغسلنا في دمه من ك ّل خطايانا،
ويض ّمنا في شركة موته وقيامته [رو 5 :6؛ 1يو  ،]7 :1لذلك نحن نتحرر من
ك ّل خطايانا ،ونُحسب أبرار أمام هللا.
سر المقدّس
الروح القدس يؤكد لنا بهذا ال ّ
الروح القدسّ ،
عندما نعتمد باسم ّ
أنَّه يريد أن يسكن وسطنا ويقدّسنا ،لنكون أعضاء في المسيح ،ويُملّكنا ما لنا في
المسيح وهو َغ ْس ُل خطيّتنا والتجديد اليومي لحياتنا ،حتي نُحضر في النّهاية بال
عيب وسط كنيسة المختارين في الحياة األبديَّة [أف .]27 :5
ثالثًا ،إن أي عهد يحتوي على جزئين [وعد ومسئولية] ،ولذا نحن في
المعموديَّة يطلب منَّا هللا ويعطينا مسئوليَّة لطاعة جديدة ،فنحن نقترب من هللا
الواحد ،آب وابن وروح قدس ،لنثق فيه ونحبه من ك ّل قلوبنا وأفكارنا وقدرتنا
[مت  ،]37 :22ونترك العالم [1يو  ،]15 :2ونُميت ّ
الطبيعة القديمة [أف :4
 ،]22ونعيش حياة جديدة في مخافة هللا [كو 5 :3؛ تي  .]12 :2عندما نسقط في
الخطيَّة أحيانًا بسبب الضعف ،يجب أن ال نيأس من رحمة هللا ،وال نستمر في
ي مع هللا.
الخطيَّة؛ ألن المعموديَّة هي ختم وشهادة أكيدة أن لدينا عهد نعمة أبد ّ
بالرغم من أن أطفالنا ال يفهموا ك ّل هذه األشياء ،ال يجوز أن نحرمهم من
ضا يشتركوا دون معرفتهم في دينونة آدم ،هكذا
المعموديَّة لهذا ال َّ
سبب ،ألنَّهم أي ً
ضا يُقبَلوا في المسيح بالنعمة .مثلما يتحدث هللا إلبراهيم أبي كل المؤمنين
أي ً
ضا لنا وألوالدنا قائالً" :وأقيم عهدي بيني وبينك ،وبين نسلك من
وبالتَّالي أي ً
بعدك في أجيالهم ،عهدًا أبديًا ،ألكون إل ًها لك ولنسلك من بعدك" (تك .)7 :17
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ضا لنا بهذه الكلمات" :ألن الموعد هو لكم وألوالدكم ولك ّل
ويعلن بطرس هذا أي ً
الذين على بعد ،كل من يدعوه الرب إلهنا" (أع .)39 :2
لذلك أمر هللا قبالً بختان األطفال ،وهذا الختان كان ختم العهد وبر اإليمان
[رو ]13 ،11 :4؛ كما احتضنهم المسيح ،ووضع يديه عليهم ،وباركهم (مر
 .)16 :10حلَّت المعموديَّة اآلن محل الختان [كو  ،]13–11 :2لذا يجب أن
يعتمد األطفال كورثة لملكوت هللا وعهده ،ويجب على والديهم أن يعلموهم أكثر
عن هذه األمور عندما يكبرون.
[صالة قبل المعموديَّة]
سر المقدَّس من هللا لمجده لنمو الكنيسة ولمواساتنا ،دعونا
لكي نمارس هذا ال ّ
ندعو باسمه المقدَّس:
صارم عاقبت العالم غير
ي ،أنت الذي في قضائك ال َّ
أيُّها اإلله القدير األبد ّ
ُّ
بالطوفان ،وفي رحمتك العظمى َّ
خلصت وحميت نوح
المؤمن وغير الت َّائب
القاس وك ّل جيشه في
المؤمن ،أي الثماني أنفس؛ أنت الذي أغرقت فرعون
ِ
البحر األحمر ،وقدت شعبك إسرائيل للعبور على أرض يابسة الذي هو عالمة
للمعموديَّة؛ لك نصلي برحمتك غير المحدودة أن تنظر إلى هؤالء األطفال
بالروح القدس في جسد ابنك يسوع المسيح ،لكي يُدفنوا معه
بالنّعمة ،واجعلهم ّ
في موته ويقوموا معه في حياة جديدة ،ولكي يحملوا صليبهم تابعينه ك ّل يوم
بفرح مؤيدينه بإيمان حقيقي ورجاء ثابت ومحبة شديدة ،ولكي يتركوا هذه الحياة
(التي ليست إال موت مستمر) مواسين منك ويظهرون في اليوم األخير أمام
عرش المسيح ابنك بدون خوف للدّينونة ،من خالل ربنا يسوع المسيح ابنك
الروح القدس ،هللا الواحد ،ويحكم إلى األبد .آمين.
الذي يحيا معك ومع ّ
[األسئلة]
(وصايا للوالدين وللذين يأتون معهم إلى المعموديَّة):
أيّها األحباء في الرب المسيح ،أنتم سمعتم ّ
أن المعموديَّة سر من هللا ليختم عهده
لنا ولنسلنا ،ولذلك ألبد أن نستخدمها لهذا الهدف ،وليست كعادة أو خرافة .لكي
يتّضح أنك تريدها لذلك الهدف ،أجيبوا برغبتكم على األسئلة الت َّالية بصدق:
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أوالً ،بالرغم من َّ
صوروا وولدوا في الخطيَّة ،ولذلك يُستعبدوا
أن أوالدنا ُ
لكثير من التّعاسة حتى الدّينونة نفسها ،هل تعترفوا أنّهم تقدّسوا في المسيح ،ولذا
ينبغي كأعضاء كنيسته أن يكونوا ُمع َّمدين؟
ثانيًا  ،هل تعترفوا أن العقيدة التي تتلخص في العهد القديم والعهد الجديد
وفي إقرار اإليمان ،والتي دُرست في الكنيسة المسيحيَّة هنا هي عقيدة الخالص
الحقيقية والكاملة؟
ّ
سابقة لهؤالء األوالد الذين أنتم
ثالثًا ،هل تعدوا وتتعهدوا أن تعلموا العقيدة ال َّ
أباءهم أو أمهاتهم أو شاهدون عليهم عندما يكونوا قادرون على الفهم بقدرتكم أو
تجعلوهم (وتساعدوهم) أن ّ
يتعلموا؟
اإلجابة:
نعم.
[المعموديَّة]
(بعد ذلك في أثناء المعموديَّة يقول خادم الكلمة اإللهيَّة الت َّالي):
والروح القدس.
أعمدك يا فالن باسم اآلب واالبن ّ
شكر بعد المعموديَّة]
[صالة ال ّ
والرحيم ،نشكرك ونسبحك ألنك غفرت لنا وألوالدنا ك ّل
أيّها اإلله واآلب القدير ّ
بالروح القدس كأعضاء في جسد
خطايانا بدم ابنك الحبيب يسوع المسيح ،وقبلتنا ّ
ابنك الوحيد ،وهكذا تبنيتنا كأوالدك ،وتختمنا وتُثبّت لنا هذا بالمعموديَّة المقدَّسة.
ضا في ابنك الحبيب أنك دائ ًما ت َملُك هؤالء األوالد ال ُمع ّمدين بروحك
نصلي لك أي ً
القدس ،ألن يُربوا في تربيَّة مسيحيَّة تقيَّة ،وينموا ويزيدوا في الرب يسوع
ي اللذان أعلنتهما لهم ولجميعنا،
المسيح ،ألن يعترفوا برحمتك وصالحك األبو ّ
ويعيشوا بك ّل بر تحت معلمنا وملكنا وكاهننا األعظم الوحيد يسوع المسيح،
ويحاربوا وينتصروا ضد الخطيَّة وإبليس وكل مملكته ،ليسبحوك ويحمدوك
والروح القدس م ًعا ،هللا الواحد والحقيقي .آمين.
وابنك يسوع المسيح ّ
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