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 الجزء األول 

 

وأنواع الرقوق    –إلنه يتحدث عن طرق الكتابة  -لم تتم ترجمة الفصل األول 

 المستخدمة وطرق تصنيع الحبر وغيرها. 

 

 الفصل الثاني 

 

 الجديد  العهد نص على  المهمة الشواهد

 

 المخطوطات إنها الجديد؛  العهد نص  من  للتحقق الشهود من فئات ثالث تتوفر

  كتبها التي الجديد العهد من والقتباسات أخرى، لغات إلى القديمة والترجمات  اليونانية،

  كل في األفراد الشهود بعض عن اآلن ما  شيء يقال  أن يجب. األوائل  الكنسيون  الكتاب

 .هذه الثالثة األدلة فئات من فئة
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 الجديد للعهد  اليونانية المخطوطات: أولا 

 

 أو  كله  الجديد العهد على تحتوي يونانية  مخطوطة  5700 من  يقرب ما  بين من

 . المخطوطات أهم بين من يلي  ما يعد منه، جزء

خطوطات  م(  2)  البرديات،( 1)  كما يلي: المعتادة الفئات تحت هنا مدرجة  وهي

 الصغيرةمخطوطات األحرف ( 3)  و  ،" majusculesاألحرف الكبيرة " 

"minuscules"  . 

 . الغريغوري الترقيم نظام هو  التسلسل المجموعات، هذه من  مجموعة  كل في

  مثل  النصوص، من مختلفة  أنواع إلى يشار  ما كثيرا  المخطوطات، هذه توصيفات في

  أهمية عن لمعلوماتا).  البيزنطي أو  ين كوالو   والقيصري،  والغربي،  السكندري، النص

 .  مذكورة في الكتاب في الفصول األخيرة( المصطلحات، هذه

  العثور يمكن  فردي؛ بشكل نشرها تم  التي للمخطوطات الُمجمع أو  المحرر اسم يُذكر

 أدوات في هنا المذكورة األخرى المخطوطات قراءات من أقل أو  كاملة مجموعة على

 .النقدي القياس

 

 الجديد العهد  في مهمة يونانية برديات - 1

 

 ( p 64, p 4p ,67البرديات ) 

  أنها على هذه البردي أجزاء على  التعرف يتم لم مرة،  ألول  موفهرسته  ماكتشافه تم

 التي الدقيقة الدراسة أوضحت ذلك، ومع. المخطوطة نفس  إلى األصل في تنتمي
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  جميع على األصل في يحتوي  واحد مجلد من  جميعاا  مشتقة أنها Skeat سكيت أجراها

  يسمى ما  أو  ويوحنا ولوقا قسومر   تىلم  الكنسي بالترتيب إما األربعة، األناجيل

 . ومرقس ولوقا  ويوحنا  لمتى الغربي بالترتيب

  64P لوقا؛إلنجيل  األولى األصحاحات من  أوراق أربع من  أجزاء من 4p  تكونت 

  من تكونت  67P و   ؛(26  :متى)  من  أعداد على تحتوي واحدة ورقة  من  جزء يه

- 20: 5ى  مت ) من أجزاء مع واألخر  (25: 3إلى   9: 3  متى) من بأجزاء  األول جزأين،

 . (  28  – 25:   5( و)متى  22

  المهمة اميزاته بين من. سطراا  36 منهما  كل  عمودين في المخطوطة ُكتبت

  بنقطتين(  جديدة  فقرة مثل)  النص من جديد قسم يبدأ حيث  ظم،تمن  نص لتقسيم  ااستخدامه

 أّرخ. التالي الكامل السطر أحرف أو األولي للحرف األيسر الهامش في اإلسقاط مع

  مخطوطة أقدم  يمثلون فإنهم النحو، هذا  على". الثاني القرن أواخر" إلى األجزاء سكيت

  القرن إلى المنظم النص تقسيم ممارسة ويدفعون وجودها معروف  أناجيل أربعة من

 .الثاني

 مخطوطات  مجموعات أهم من  اثنين على لندن  من بيتي  تشيستر السير حصل

- 1955 حوالي في جنيف من بودمر  ومارتن ،1931-1930  في الجديد للعهد البردي

1956  . 

 وقد  دبلن، ضواحي إحدى في بيتي، تشيستر  مكتبة في اآلن موجودة السابقة المجموعة

  . كينيون جي فريدريك  السير قبل من ومناقشات، مقدمات مع تحريرها، تم
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 (45Pالبردية )

 منتتكون  ،(45Pهي )اإلنجيلية ي بيت تشيستر برديات  أوراق من  بردية أول

  المكونة البردي أوراق من سلسلة من مكونة   بردية مخطوطات  من ورقة  30 من أجزاء

 . فقط ورقتين من

  حوالي منها  كل قياس يبلغ ورقة،  220  حوالي  من األصل في المخطوطة تتألف

 .الرسل أعمال  وسفر  األربعة  األناجيل جميع  على وتحتوي  بوصات، 8×   10

. فقط  ني مقطعت  ني بورقت منهما  كل  تمثيل  يتم  حيث حفظاا، األقل هما ويوحنا تىم

. األسفار هذه من باقية الرسل أعمال من  13  و   لوقا، من وسبعة   مرقس، من  أوراق ستة

  من ورقة من  األصل في تتكونالتي  المخطوطة، نفس  من صغيرة أجزاء عدة  ظهرت

 .فيينا في البرديات من مجموعة   في ،تى م إنجيل 

  العهد نص نوع إن. الثالث القرن من األول النصف إلى المخطوطة  المحرر أّرخ

  النص أنواع إلى منه  القيصرية العائلة إلى أقرب مرقس في يحفظه الذي الجديد

  القيصري النص إنشاء يتم لم حيث)  األخرى األناجيل في. الغربي أو  اإلسكندري

ا فهو  ،(بعد   بالكامل   هو  الرسل، أعمال سفر في. والغرب اإلسكندرية بين وسيط   أيضا

 للنص المميزة الرئيسية المتغيرات من  أي لديه وليس اإلسكندرية إلى أقرب بالتأكيد

 . القليل منه على  يحتوي  أنه من الرغم على  الكتاب، لهذا الغربي

 

 (46Pالبردية )

(  طينية موحلة جميعها)  ورقة  86  من تألف( ت 46P) الثانية، بيتي تشيستر  بردية

  6.5×   11 حوالي األصل في قياسها يبلغ  البردي، أحادية بردية  مخطوطة مجلد من

  رومية، :التالي  بالترتيب س بولل رسائل عشر  من ورقة  104  على يوتحتو  بوصة،



10 
 

 .  تسالونيكي 2  و  1  كولوسي، فيلبي، غالطية، أفسس، كورنثوس، 2  و   1 عبرانيين،

 . (45P)  نع بقليل أقدم يوه  بقليل،  الميالد بعد 200 حوالي  إلى اتاريخه يعود

  إلى باإلضافة ىاألول تسالونيكي وأهل الرومانالرسائل إلى  من   جزاءأل  تفتقر واليوم،

 .  نهايتها في الثانية تسالونيكي  أهل

 هناك ه كانأن  يبدو   ل ألنه  المخطوطة، في مطلقاا  الرعوية الرسائل تضمين يتم لم ربما

 . النهاية في المفقودة  األوراق على لها متسعاا

ا)  الطرفين كال في المفقودة األوراق عدد حساب  يمكن واحد، مجلد  ألنه نظرا

 . ميشيغان جامعة  مكتبة في باقية ورقة 86 أصل من  ثالثون  وجدي (  تقريبي  بشكل

 إلى كاتبها  المجهول  رسالةال فإن وأفسس،  لغالطية الحالي الترتيب عكس إلى باإلضافة

حسب طول    تنازلي  بترتيب ترتيبال وتم ،س بول رسائل ضمن  ُمدرجة العبرانيين

 الرسائل.

  للرومان، التمجيد  وضع تم أن  في بالمالحظة، جدير أمر (46Pفي المخطوطة )

  نهاية   فيتم وضعه  السابقة، المخطوطات من  العديد في 14 الفصل نهاية في يقع والذي

 . 15 الفصل

 .للنص  الغربي النوع نع  السكندريالنص  إلى أقرب البردية عام،  بشكل

 

 (74Pالبردية )

  من ،(47P) المعينة الجديد،  العهد من الثالثة الكتابية بيتي  تشيستر بردية  تتكون 

  سفر من بوصة، x  5.5 9.5  حوالي  بقياس  مخطوطة، من قليالا  مشوهة أوراق عشرة

  األوسط الجزء بقي  ورقة، 32  بطول قُدرت التي األصلية، المخطوطة منوذلك  .الرؤيا

  أو  منتصف إلى  اتاريخه  يعود.  2: 17إلى   10:   9من   نصال على يحتوي الذي فقط،
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  األحيان من كثير  في( 47P)  نص  يتفق  عام، بشكل. الثالث القرن من  األخير الجزءإلى 

  الرغم على آخر، نص أي من  أكثر Codex Sinaiticus المخطوطة السينائية نص مع

 . ملحوظاا  استقاللا  يظهر  ما غالباا أنه من

 

 (52Pالبردية )

  اإلنجيل من  عداداأل من قليل عدد  على  وتحتوي فقط بوصة  3.5×   2.5  بقياس 

  من جزء ألي نسخة  أقدم هي البردي من القطعة هذه ،( 38-37  ،  33-31:  18) الرابع

  حصل قد جرينفيل. ب برنارد أن من الرغم على  .اليوم بوجوده معروف الجديد العهد

  يالحظها أن دون  ظلت أنها إل ،1920 عام إلى تعود طويلة فترة منذ  مصر في عليها

  إتش سي أدرك العام، ذلك في .1934 عام  حتى المماثلة البردي قطع من مئات بين أحد

  التي المنشورة غير البرديات فرز أثناء أكسفورد، جون، سانت كلية  زميل روبرتس،

  جمل عدة على تحافظ القصاصة هذه  أن مانشستر، في ريالندز جون مكتبة إلى تنتمي

 . يوحنا من

ا  نشر  متنوعة،  طبيعة ذات أخرى أجزاء مع المقطع تحرير انتظار دون  فورا

 . وأهميته  ونصه للجزء وصفاا  يوضح كتيباا

  من األول النصفالمخطوطة إلى  روبرتس  أّرخ النص، أسلوب إلى استناداا

 هذا ضمن تأريخها بإمكانية العلماء جميع اقتناع عدم من الرغم على. الثاني القرن

  جي  فريدريك السير مثل البارزون الحفريات علماء أعرب فقد جداا،  ضيقال نطاقال

  ودبليو ويلكن  وأولريش  ديسمان وأدولف  بيل آي هارولد والسير  شوبارت ودبليو   كينيون

 . روبرتس حكم مع اتفاقهم عن هاتش  بي إتش
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 القصاصة هذه أن إل للغاية، ضئيل  المحفوظة  عداداأل  حجم أن من الرغم على

 تمتلكها  التي اإلثباتية القيمة من القدر نفس ناحية، من  تمتلك، البردي ورق من الصغيرة

  خالل  الرابع اإلنجيل واستخدام وجود ثبتت  (52P)  فالمخطوطة. الكاملة المخطوطة

  عن البعد كل بعيدة النيل، نهر طول على إقليمية بلدة في الثاني القرن من  األول النصف

 الصغيرة القطعة هذه ُعرفت لو (. الصغرى آسيا في أفسس) التقليدي تكوينها مكان

  ألهمها التي  تلك  الجديد العهد نقد  مدرسة  كانت لما الماضي، القرن منتصف  خالل

  تأليفه  يتم لم  الرابع اإلنجيل بأن جادل قد بور   كريستيان  فيرناندو  البروفيسور  األستاذ

 . تقريباا  160 عام حتى

 

 (66Pالبردية )

  هي  بيتي تشيستر   برديات شراء منذ الجديد العهد مخطوطات اكتشافات أهم 

  مؤسس بودمر،  مارتن  اإلنسانية وعالم  جينيفان  في الكتب محب بها قام التي المقتنيات

  األجزاء أقدم أحد. جنيف  ضواحي  إحدى كولوني،  في العالمي لألدب بودمر  مكتبة

  بودمر  بردية يوحنا،  إلنجيل البردي مخطوطة هو  اليوناني الجديد العهد في المهمة

  عام في جنيف، بجامعة الكالسيكي اللغة فقه أستاذ مارتن، فيكتور نشرها والتي  الثاني،

1956 . 

×   6  حوالي ا قياسه يبلغ .م 200 حوالي  إلى المخطوطة تاريخ  يعود  محررها، وبحسب

  نص على هذه  تحتوي.  صفحات 104 منها  تبقى ت،كراسا ست  من  تكونتو   بوصة 5.5

  بودمر  حصل  لحق،  وقت في. 15:  14ب إلى   35:   6  و  11:  6إلى   1:  1  يوحنا

ا   بواسطة كمكمل  تحريرها وتم المجلد نفس  من أخرى صفحة 46 من أجزاء على أيضا
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ا(. "1958)  مارتن   قصاصات، مجرد   وبعضها  صغيرة،  األجزاء هذه معظم ألن  نظرا

 . كبيرة ليست ستعادتها ا تم التي  21  -14 يوحنا نص مقدار فإن

.  نموذجي  بشكل غربيالو  السكندريالنص  من بعناصر  مختلط( 66P) نص 

كلمات   علىأو   السطور، بين مإدخاله تم  تعديالا، 440  حوالي  على المخطوطة تحتوي 

  األخطاءمن   هنفسل الكاتب تصحيحات كانت  معظمها أن يبدو . الهوامش فيأو  ،ة حو م م

  إلى يشير أنه يبدو  اآلخر البعض أن  من الرغم على به، الخاصة المتسرعة الفادحة

 . مختلف  كتابة نموذج

  مخطوطة  أي في قبل من عليها العثور يتم لم فريدة قراءات المقاطع من  العديد تقدم

 .  أخرى

 لم ،(66P) لـ وفقاا. التالميذ أقدام بغسل  يتعلق  فيما رائعة كلمة  استخدمت ،5:   13 في

ا"  يسوع يأخذ   مقطع في التعريف مقالة وجود فإن ،2:  7  في". قدم حوض" بل " حوضا

  في ابحث" أي المطلوب، المعنى أنه طويلة فترة منذ العلماء اعتقد ما اآلن يدعم صعب

 ". الجليل من  يقم لم النبي أن وسترى [ المقدس الكتاب]

 

 (72Pالبردية )

  آخر بردي مجلد في  بطرس رسالتيو  يهوذا رسالة من معروفة   نسخة أقدم توجد 

  يعود  التي المخطوطة، هذه تحتوي(.  1959)  تستوز ميشيل وحرره  بودمر  عليه حصل

  ميالد: التالي بالترتيب   الوثائق من متنوعة  مجموعة على الثالث، القرن إلى تاريخها

  عشر، الحادي سليمان قصيدة كورنثوس، أهل إلى لبولس الملفقة المراسالت مريم،

  مزمور  س،يا فيل اعتذار ترنيمة، من  جزء الفصح، عيد في ميليتو  عظة يهوذا، رسالة

 .  بطرس تاورسال ،34و   33
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ا   تم أنه إلى المحرر  خلص  ،( بوصة 5.5×   6)  للمخطوطة نسبياا الصغير للحجم  نظرا

 . الكنيسة خدمات في للقراءة وليس الخاص لالستخدام اإنشاؤه

  بطرس نص صالت تنتمي . المخطوطة إخراج في كتبة أربعة شارك يبدو، ما على

 Codex السكندرية مخطوطةال مع سيما ول السكندرية،  جماعةال إلى بالتأكيد  األول

Alexandrinus. 

 

 (74Pالبردية )

  وهي ،1961 عام في كاسر رودولف  بواسطة تحريرها تم  ،XVII بودمر  بردية 

  احتوت األصل، في. السابع القرن إلى تاريخها يرجع  ضخمة مخطوطة عن عبارة

  في هي واليوم. بوصات 8×   13  حوالي منها كل مقاس  صفحة،  264  على المخطوطة

الرسل؛   أعمال كتاب من أجزاء على  الثغرات، من العديد  مع  وتحتوي، سيئة حالة

 . يهوذا و يوحنا؛  3و   2و 1  بطرس؛  2و   1  ؛يعقوب

ا يتفق  حفظهت الذي النص نوع  . اإلسكندرية شهود مع كثيرا

 

 (75Pالبردية )

  مخطوطة  وهي  بودمر  عليها حصل  مبكرة  أخرى كتابية  مخطوطة هناك  تزال ل 

  صفحة، 144 حوالي  على األصل في حتويت تكان. يوحناو  لوقا  من  مفرد كتاب ذات

  أو  كلياا إما منها،صفحة  102 نجا وقد  بوصات، وثمن  5 فيوربع   10 بقياس منها  كل

  تلك ما حد إلى تشبه  بعناية، وُمنفذة  واضحة رئيسية لوحة عن عبارة النص. جزئياا

 النسخة هذه كاسر،  ورودولف  مارتن  فيكتور  المحرران، يؤرخ. (45P) في الموجودة

 لوقا بحسب اإلنجيل من  معروفة نسخة أقدم فهي ثم ومن . الميالد بعد  225و   175  بين
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 .  ليوحنا وفقاا  اإلنجيل نسخ أقدم من  وواحدة

  بشكل مكتوب لوقا، في ف. غريبة بطريقة يوحنا بالسم الخاصة اإلمالء قواعد تختلف

يوحنا   في. ليوحنا وفقاا  اإلنجيل بداية في  تظهر  اإلمالء قواعد ونفس   ،ةواحد v مع  ثابت

ا الحال هو كما)  v  و  a فوق السطور بين ثاني  v حرف يُضاف  ذلك، مع  ،26: 1  أيضا

  حيث، ،27:  3 باستثناء مكان كل في المشوه الشكل يظهر ذلك وبعد ،( 40:   10 في

المترجم: يُفهم الموضوع  ) .السابقة تهجئته إلى الكاتب عاد النتباه، تشتيت  بسبب ربما

 . (من خالل الطالع على الحروف اليونانية التي كتبت بها

 أشكال  من  شكالا  يقدم  حيث الشاهد، لهذا النصية  األهمية  في المبالغة الصعب من 

 . الفاتيكاني  نصلل جداا مشابه النص

القبطي   مع   يتفق الذي المعروف الوحيد  اليوناني الشاهدهو  يكون  آلخر،  حين من

  بدلا   ،7:  10 يوحنا  في وهكذا،. الشيقة القراءات من العديد دعم في Sahidic الصعيدي

 بـ" باب"  كلمة  (P75المخطوطة ) ستبدلت  ،"فاالخر باب أنا" التقليدي النص من

 ".  راعي"

  يسوع سرد في حيث  ،19 : 16 لوقا  في اإلضافة هو  لإلعجاب مدعاة أكثر هو  ما

 انظر )  الكلمات    بعد توجد ولعازر،  الغني للرجل

 (.  8 الشكل

 بأن القدماء القبطية الكنيسة معلمي  بين النتشار واسع  تقليد معصعيدية ال النسخة تتوافق

ا أصبح الذي السم وهو  ،" نينوى"  كان الغني الرجل اسم   من. الفاسد للثراء رمزا

  العرضية هابلوغرافياال وبواسطة التقليد بهذا  دراية على كان( 75P) كاتب أن الواضح

".   "Ninevehبدلا من "  Neve" كتب)حذف األحرف المكررة( 
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  21-9:  16 لوقا .جنيف/  كولوني ،(م 225-175 ( حوالي75P) عشر الرابع بودمر بردية 8 الشكل

  .(األسفل من 8 السطر في الغني الرجل اسم ورد)
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 ( 115Pالبردية )

ا  نُشر الرؤيا،  سفر من مجزأ نص هذا .  4499 بردية  أوكسيرينخوس باسم  مؤخرا

(Oxyrhynchus papyrus 4499  )ا  26 من   يتكون   مختلفة؛ صفحات تسع  من جزءا

ا تضمنت األصلية المخطوطة كانت إذا ما معرفة المستحيل من   سفر مع أخرى نصوصا

 .الرؤيا

  واحدة  يجعلها مما الرابع، القرن أوائل أو   الثالث القرن أواخر  إلى هاتأريخ يمكن

 ولكنها السينائية المخطوطة من ما حد إلى أقدم وهي  ،الرؤيا كتاب على الشهود أقدم من

 . (47P) مثل قديمة ليست

  مع تتماشى ما غالباا . للنص عالية جودة  على تدل المتناثرة األجزاء أن ذلك، من واألهم

  نوع  من قرن من  أكثراألقدم ب  هايجعل  مما  ،Cاإلفرامية  و  A  السكندرية مخطوطاتال

  يمكنالتي   مختلفةال قراءاتال في A السكندري النص دعمت ما غالباا ،C و  A النص

 . النص من شكل أقدم لتمثيل ليهارجوع إال

  ،18:   13الرؤيا  فيبها  موجود أن لالهتمام المثيرة العديدة اميزاته  بين من

 . 666 أنه على المسيح ضد اا عدد يُعطى  المخطوطات، لمعظم وفقاا مقطع   وهو 

  المعروفون والشهود  C اإلفرامية المخطوطة جانب إلى ذلك، مع ،(115P)  فيولكن 

 Caesar" كتابة تمت إذا أنه مالحظة لالهتمام المثير من ).   616 هو  الرقم إليرينيوس،

Neron "حذف  يتم لم ما -  666 هي الرقمية قيمتها فإن العبرية، باألحرف nun 

 .( 616 المجموع يكون الحالة هذه في النهاية، في الختيارية

 هذه قراءات تؤثر  أن يجب األخرى،  الحالت من عدد في بأنه،  باركر  يجادل

 . المطبوعة نسخال في الرؤيا سفر نص اختيارات على جزأةالم بردياتال

  



18 
 

 اليونانية Majuscule األحرف الكبرى مخطوطات  – 2

 الجديد  للعهد  الهامة

 

  المخطوطة السينائية  

 القرن لمخطوطات الجديد العهد مخطوطات قائمة في األولوية تُعطى ما عادةا 

  في تيشندورف فون كونستانتين الدكتور اكتشفها التي اليوناني المقدس للكتاب الرابع

  تُعرف  ثم، ومن . سيناء جبل على كاترين  سانت دير في عشر التاسع القرن منتصف

 الكتاب على  مرة ذات تحتوي كانت".  السينائية المخطوطة" باسم المخطوطة هذه

  صفحة، كل في أعمدة بأربعة ومرتبة بعناية منفذة  كبير  يد بخط مكتوباا بأكمله المقدس

 .  بوصة 13×   15 حوالي  بقياس

.  بأكمله الجديد  العهد نجا الحظ لحسن لكن القديم، العهد من أجزاء انقرضت اليوم،

  اليوناني الجديد للعهد المعروفة الوحيدة الكاملة النسخة هي السينائية المخطوطة . حقيقة

 .majuscule  الكبير خطالب 

  ،1844 عام في. التفصيل من  بشيء تُروى أن وتستحق رائعة اكتشافها قصة

  جامعة  في خاص  عضو  وهو  تيشندورف،   بدأ بعد،  الثالثين بلغ قد يكن لم عندما

 . توراتية مخطوطات عن بحثاا األدنى الشرق عبر واسعة رحلة ليبزيغ،

  أوراق بعض يرى أن صادف  سيناء، بجبل كاترين القديسة لدير زيارته أثناء

  الفحص، عند. الفرن في النار إلشعال ةجهزالم باألوراق  مليئة  مهمالت سلة في رقال

  يوناني  كبير بخط مكتوبة  القديم، للعهد السبعينية النسخة من نسخة   من جزء  أنها ثبت

 .قديم
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ا الراهب ولحظ  األوراق، هذه من  ورقة  43  عن يقل ل  ما السلة من استعاد لقد  عرضا

  ُعرض عندما  لحق، وقت  في بالفعل ااحترقت  قد بالمثل المهملة األوراق من سلتين أن

  يينمكاب الو  إشعياء من  كل  على يحتوي)  المجلد نفس من  أخرى أجزاء تيشندورف على

  يمكن ل  بحيث للغاية قيمة األوراق هذه مثل  أن من الرهبان حذر  ،(الرابعو   األول

  على تحتوي  بها  بالحتفاظ له ُسمح التي  43 الـ األوراق. حرائقهم  إلشعال استخدامها

  أودعهم أوروبا، إلى عودته وعند وأستير؛  ونحميا،  وإرميا، األيام، أخبار 1 من أجزاء

  ،م محتوياته نشر  ،1846 عام في. باقيين ظلوا  حيث  ليبزيغ،  في الجامعة مكتبة في

 -Codex Frederico"  مخطوطات فريدريكو أوجستينيوس اسم معليه وأطلق

Augustanus( "الكتشافل  الراعي أوغسطس، فريدريك ساكسونيا، لملك تكريما .) 

  الحصول أمل على  كاترين، سانت دير لزيارة تيشندورف  عاد ،1853 عام في

 اكتشافه بمناسبة أظهرها التي اإلثارة كانت. المخطوطة نفس من أخرى أجزاء على

 عن المزيد  معرفة يستطع ولم  حذرين، الرهبان جعلت  قد األولى زيارته خالل

  المرة هذه سيناء،  جبل إلى أخرى مرة أسفاره أعادته ،1859  عام في. اتالمخطوط

  قدم مغادرته،  موعد من  واحد  يوم قبل.  الثاني اإلسكندر الروسي، القيصر رعاية  تحت

ا نشرها  التي السبعينية الترجمة طبعة من  نسخة الدير مضيف إلى  . ليبزيغ في مؤخرا

ا لديه أنهب   المضيفعلق   ذلك، بعد   خزانة من خرجوأ  السبعينية الترجمة من  نسخة أيضا

  المذهولة، العالم عيون أمام هناك،. حمراء  قماش بقطعة ملفوفة مخطوطة غرفته في

 .  رؤيته إلى يتوق كان الذي الكنز وضع

  منح تم. المساء ذلك في النظر من  لمزيد اإلذن تشيندروف طلب  مشاعره، إلخفاء

  المخطوطة يدرس  الليل طوال  مستيقظاا تيشندورف   ظل  غرفته، في مكوثه وبعد اإلذن،

أن النوم   بدا"  ،( بالالتينية  باحثاا، بصفته بها،  احتفظ التي) مذكراته في أعلن كما  ألنه، -

 ".للمقدسات انتهاك هو 

 هناك يكن لم ألنه  يأمل، كان مما بكثير  أكثر على تحتوي الوثيقة أن اكتشف ما سرعان
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ا ولكن  القديم العهد معظم فقط ا كان الجديد العهد أيضا  إضافة مع ممتازة، حالة وفي سليما

  سابقاا ةالمعروف)وهما رسالة برنابا   الثاني، القرن من  مبكر وقت  في مسيحيين  عملين

  المعروف ،الراعي لهرماس من كبير  وجزء (  للغاية سيئة لتينية  ترجمة  خالل  من فقط

 . فقط بالعنوان وقتها حتى

.  جدوى  دون ولكن  المخطوطة شراء تيشندورف  حاول  التالي، اليوم صباح في

  المذبح عن المسؤول الراهب لكن  للدراسة؛ القاهرة إلى بأخذها له السماح طلب ثم

 .بدونها المغادرة إلى فاضطر اعترض،

ا سيناء لرهبان كان  حيث القاهرة، في وجوده أثناء لحق، وقت في ا أيضا  ديرا

ا،  وجوده تصادف الذي كاترين، سانت دير  رئيس إللحاح علىبا  تيشندورف قام صغيرا

  بدو  رسل إرسال تم ذلك، على بناءا .  المستند إلرسال الوقت،  ذلك في القاهرة في

كراسة  بتشيندروف لـ السماح على التفاق وتم القاهرة، إلى المخطوطة لجلب سريعين

  القاهرة في كانا ألمانيان ساعده. لنسخها( الواحدة المرة في أوراق  ثمانية أي) كراسة

  وراجع  المخطوطة؛ نسخ في كتب،   وبائع صيدلية وهما  ةيوناني ال يعرفان  وكانا

 .النص من  سطر 110000  بنسخ  قاموا شهرين، في. نسخوه ما  بعناية  تشيندروف

"  الكنسية الدبلوماسية" تسميته يمكن  ما المفاوضات من التالية المرحلة تضمنت

ا سيناء رهبان بين سلطة  مركز أعلى كان  الوقت، ذلك في. ملطف  بتعبير  اقترح. شاغرا

 في رغبوا الذي روسيا، لقيصر هدية يقدموا أن مصلحتهم من  سيكون أنه تيشندورف

 أن يمكن وما  -  الجديد الدير رئيس بانتخاب  يتعلق فيما اليونانية للكنيسة كحامي نفوذه

  اليونانية المخطوطة هذه من هدية. اليونانية  للكنيسة رئيساا بصفته  مالءمة أكثر يكون

  أجل من نشينديروف إلى الثمينة المخطوطة تسليم  تم  مطولة،  مفاوضات بعد! القديمة

 . الرهبان باسم القيصر إلى ولتقديمها ليبزيغ في نشرها

  إبراهيم "إيفرون أعطى" حيث ،23  تكوين انظر) مقابلال الهدية تتطلب الشرق، في
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(.  ذلك مقابل الفضة من  شيكل 400 له إبراهيم  يدفع ذلك مع ولكن لدفن،كأرض ل حقالا 

ا للدير القيصر قدم المخطوطة ومقابل   7000 قدرها  وهدية كاترين، للقديسة فضياا مزارا

  روسية زخارف وعدة القاهرة، في للرهبان  روبل 2000 وهدية سيناء، لمكتبة روبل

 . الدير لسلطات (الفخرية بالزخارف شبيهة)

  نص نُشر  الروسية، اإلمبراطورية  لتأسيس األلف السنوية الذكرى في ،1862 عام في

  في وُطِبع مطوية، مجلدات أربع في القيصر حساب على رائع  بأسلوب  المخطوطة

 .الدقة من ممكن قدر بأكبر  المخطوطة أحرف يشبهبشكل   بطباعة  ليبزيغ

  مطبعة أصدرت عندما  العشرين، القرن في للمخطوطة النهائي اإلصدار صدر

  ليك كيرسوب  البروفيسور التقطها التي الصور من األصل طبق  نسخة  أكسفورد جامعة

 التحاد تفاوض روسيا، في الثورة بعد (.  1922 القديم،  العهد ؛1911 الجديد، العهد)

ا يكن لم الذي السوفيتي،   المتحف أمناء مع  المال، إلى وبحاجة  المقدس بالكتاب مهتما

  بقليل  أكثر في وقتها كان)  إسترليني  جنيه  100000  مقابل المخطوطة لبيع البريطاني

 (. دولر 500000 من

  خالل  من  اآلخر النصف جمع  تم  بينما  المبلغ، نصف طانية بري ال حكومة  تدبر

 األفراد وكذلك  المهتمون األمريكيون قدمها التي والمساهمات الشعبية، الشتراكات

 نُقلت  بقليل،  1933  عام الميالد عيد قبل. بريطانيا أنحاء جميع  في والجماعات

 .البريطاني  المتحف إلى الحراسة تحت   المخطوطة

  أكثر بيوغرافية دراسة المتحف طاقم  من سكايت سي وتي  ميلن  إم جي  إتش أجرى

  المخطوطة  ومصححو   كتبة  به استعان مجلد  في نتائجهم ونشرت  للمخطوطة، شمولا 

 (.1938  لندن،) السينائية

 فإن المثال، سبيل على. بالمخطوطة  تتعلق إضافية معلومات على الضوء تسليط تم

  مّكن البنفسجية، فوق األشعة مصابيح  واستخدام المخطوطة، لدراسة جديدة تقنية  تطبيق
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  ،24:  21 يوحنا  كتابة  من األصلي الكاتب انتهى عندما أنه اكتشاف من وسكيت  ميلن

  يدل توقيع  به ملحق ثم الكتابة عمود من  السفلي الجزء في( تاج)  زخرفيين خطين رسم

  في مماثلة زخرفية  واشتراكات خطوط  تظهر. ) يوحنا إنجيل نص  من النتهاء على

 .(  سفاراأل نهاية  في المخطوطة من  آخر مكان

ا  ،(25 عددال)  الختامي عددال وإضافة الرق بغسل  نفسه الكاتب قام لحقاا،  تاجال مكررا

 (.9  الشكل انظر) مماثل أدنى  موضع في  توقيعوال

  للمخطوطة الرومانسية القصة في األخير الفصل سكيت عليه  أطلق ما يتضمن 

  فنية كنوز على  تحتوي  1975 عام كاترين سانت دير في مغلقة غرفة اكتشاف السينائية

  ومن. باليونانية مكتوبة مخطوطة 836 منها  مختلفة،  بلغات مخطوطة 1000  من وأكثر

 .  السينائية المخطوطة من( األجزاء بعض  مع) كاملة ورقة  12  األخيرة هذه بين

  بانايوتيس البروفيسور بدأ .حديثاا  المكتشفة المواد حالةل أولي مسح إجراء بعد

  في الحفظ، خبراء   مع  أثينا، في الوطنية المكتبة في المخطوطات حافظ  نيكولوبولوس،

 .ضرورياا سيكون الذي العمل من  الهائل للكم اليونان في آخرين علماء تنظيم

  السكندرّية، مجموعةال إلى عام  بشكل  ةالسينائي  في المخطوطة النص نوع ينتمي 

ا له لكن   تمت   ،كاتبال المخطوطة تغادر أن  قبل. الغربي النوع من محددة ساللة أيضا

  القراءات تعيين يتم(.  المصحح)  بعمل قاموا الذين الكتبة من  العديد قبل من مراجعتها

 .بادئة بالرمز   بواسطة بأدوات إدخالها ةمسؤولي   يتحملون التي

  مجموعة أدخلت ،(السابع أو  السادس القرن  من قريب وقت في ربما)  لحق  تاريخ في

ا عدداا قيصرية في  العاملين  المصححين من   العهدين من كل  نص  في التعديالت من كبيرا

  جهدااتمثل   ، أو     العالمة تحددها التيهي  القراءات هذه .والجديد القديم

  في الموجودة النسخ لبيانات وفقاا والذي،  مختلف،  معيار إلى النص لتصحيح شامالا 
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  يد بواسطة تصحيحها  تم جداا  قديمة مخطوطة"  إنه يُقال وإستير، إسدرا كتابي  نهاية

 ".  بامفيلوس  الشهيد القديس

 

  اإلنجيل  من  صحيفة  آخر لندن؛  البريطانية،  المكتبة  ،(الرابع القرن) السينائية المخطوطة 9 الشكل

 .  25-1:    21   يوحنا يوحنا،   بحسب 
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 ( A) السكندرية المخطوطة 

  تقريباا، الخامس القرن إلى تاريخها  يعود  التي الرائعة، المخطوطة هذه تحتوي 

  فقدت) الجديد العهد أجزاء ومعظم  التشوهات، من العديد باستثناء  القديم، العهد على

  األصل على  في احتوت التي األوراق  إلى باإلضافة  ،6:  25حتى   بالكامل  متى  إنجيل

 (.  6: 12 إلى 13: 4  كورنثوس  2و  52:  8إلى  50: 6  يوحنا

 الملك إلى لوكار سيريل القسطنطينية بطريرك  قبل من 1627 عام في تقديمها تم

 . إنجلترا ملك  األول تشارلز

  المخطوطات قسم في البارزة المعروضات إحدى في السينائية المخطوطة مع تقع  اليوم،

  1883-1879 في  المخطوطة من فوتوغرافية نسخة نشر تم .البريطانية بالمكتبة

  بتحرير  كينيون. إ قام ،ماوندي سيمبسون إي  إشراف تحت البريطاني، المتحف بواسطة

 . القديم العهد من وأجزاء( 1909) الجديد  العهد من  مصغرة  نسخة

 Codex Alexandrinus السكندرية مخطوطةال في المحفوظ النص جودة تختلف

  البيزنطي، النص نوع  على مثال أقدم يه و   األناجيل، في. الجديد العهد أجزاء باختالف

ا إليه يُنظر والذي   يكون ربما  الذي) الجديد العهد  بقية  في. أدنى شكل أنه على  عموما

  يصنف فإنه ،( اإلنجيل نص  في المستخدم ذلك عن مختلف نموذج من  نسخه قد الكاتب

 .السكندري للنص كممثل  السينائية و   B  المخطوطة الفاتيكانية مع  جنب إلى جنباا

 

 (Bالمخطوطة الفاتيكانية ) 

المخطوطة   هي قيمةا  اليونانية المقدس الكتاب مخطوطات  أكثر من واحدة

  في الفاتيكان مكتبة  في موجودة فهي اسمها، يشير كما. Codex Vaticanus الفاتيكانية

  أول في ذكرها تم  عندما ،1475 عام قبل ما  وقت منذ لها موطناا  كانت  والتي روما، 
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  من كبير جزء  خالل  بالكامل، شرحه يتم لم ما لسبب. المكتبة كنوز من  مصنوع  كتالوج

 الذين العلماء طريق في مستمرة عقبات المكتبة سلطات وضعت عشر، التاسع القرن

  طبق  فوتوغرافية صورة أن 1890- 1889 حتى  يكن لم. بالتفصيل دراستها في رغبوا

  محتوياتها جعلت لوزي، كوزا جوزيبي بتحريرها قام بأكملها، للمخطوطة األصل

  عام ميالنو  في الجديد  العهد من أخرى  األصل طبق نسخة صدرت. للجميع متاحة

1904 . 

 وأسفار الوصايا من كال  وتضمنت الرابع القرن منتصف  في المخطوطة ُكتبت

 .  المكابيين كتب   باستثناء األبوكريفا،

  فصالا  46 من يقرب  ما هناك كان البداية في: المخطوطة  في ثغرات  ثالث هناك اليوم،

ا، 30 حوالي من قسم وفُقد مفقودة،   التكوين سفر من   من)  الختامية  والصفحات مزمورا

 (. الرؤيا،و  فليمون تيطس،  تيموثاوس، 2  و  1 ذلك في بما فصاعداا، 14:   9  عبرانيين

  لسوء. مزخرفة وغير للغاية بسيطة  ودقيقة، صغيرة  حروفمكتوبة ب الكتابة

  من حرف  كل  بتتبع قام لحق، مصحح  بواسطة األصلية الكتابة  جمال أفسد الحظ،

 . صحيحة غير أنها يعتقد  التي والكلمات الحروف تلك  فقط وحذف جديد،

 على كمؤشر عام  بشكل  يةالفاتيكان في المخطوطة للزخرفة التام الغياب اعتبار تم

  هاتين أن العلماء بعض يعتقد  أخرى، ناحية  من.  المخطوطة السينائية من قليالا  أقدم اأنه

  اإلمبراطور  أمر المقدس الكتاب من نسخة   50  بين من األصل في كانتا  المخطوطتين

 . بكتابتها يوسابيوس قسطنطين

مخطوطة الفاتيكان   أن البريطاني بالمتحف تي سي سكيت  اقترح الواقع، في

  ،يوسابيوس القانونية   جداول عن ةناقص األنه  نسخة، 50 ال بين  من"  ةمرفوض"  تكان 

  إلى فتقرت   سابقاا، ذكرنا وكما المختلفين، النساخ قبل من التصحيحات من العديد بهاو 
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ا" النص أكان وسواء. سهو  خالل من  يبدو  ما  على  ابيين،كالم أسفار  فقد ل، أم" مرفوضا

 . السكندري للنوع ممتاز  ممثل النص أن  العلماء من  العديد اعتبر

 ما إلى الفاتيكان نص ينقسم  الجديد، للعهد األخرى المخطوطات  غرار على

  نسخ في الحالي ذلك من أقدم التقسيم  نظام  أن يبدو  ذلك، ومع.  بالفصول تسميته يمكن

 رسالة مالحظة  يتم  لم الرسائل في المثال، سبيل على. الجديد العهد من أخرى  مخطوطة

  الرسالة هذه  فيه تكن لم وقت إلى يعود التقسيمات نظام أن يبدو  لذلك، الثانية؛ بطرس

 .  قانونية

  كل مع  جديد من  تبدأ  ل التي للفصول أرقام على بولس رسائل تحتوي   ذلك، على عالوة

  من واحدة سلسلة في تستمر ولكنها(  األخرى المخطوطات في معتاد  هو  كما) رسالة

 . فصاعداا رومية

 فإن ذلك،  ومع  تسالونيكي؛ رسائل  العبرانيين إلى رسالةال تتبع  المخطوطة، هذه في

  كانت موجودة الفاتيكان أسالف أحد  في العبرانيين أن يكشف السور أرقام تسلسل

 (.47P في الرسائل تسلسل راجع ) غالطية رسالة  بعد مباشرة

 

 (Cالمخطوطة اإلفرامية )

  الخامس القرن من مخطوطة على أُطلق الذي السم هوالمخطوطة اإلفرامية  

  من العديد كتابة  وأعيدت  عشر الثاني القرن خالل محوها تم اليوناني،  المقدس للكتاب

  الكنيسة أب افرايم، القديس بواسطة عظة أو  رسالة 38 لـ يونانية  ترجمة  بنص أوراقها

  تمكن الشاق، والعمل   الكيميائية الكواشف استخدام خالل من. الرابع القرن في السريانية

  يتبق لم. ه المخطوطة لهذ تقريباا بالكاملبات الممحوة الكتا شفرة  فك من  تيشندورف

  خمسة حوالي)  ورقة  145 فهناك الجديد  العهد أما القديم، العهد من ورقة 64 سوى
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  كتاب كل من أجزاء على  وتحتوي  ،(األصل في اا مطلوب   كوني  أن يجب يذال العدد أثمان

 .الثانية ويوحنا  تسالونيكي أهل إلى الثانية  الرسالة باستثناء

  مما  أهمية أقل نصها  أن إل الخامس، القرن إلى تعود الوثيقة أن من الرغم على 

 . اعصره من المرء يفترضه قد

افي نوع النص  تفقت   حيث  الرئيسية، النصوص أنواع جميع من  ةمركب   اأنه يبدو    كثيرا

ا ولكن  الثانوية السكندريالنص  شهود مع كوين )لهجة   النوع منالشهود  أولئك مع أيضا

 .  قيمة األقل العلماء معظم يعتبره والذي  المتأخر، البيزنطي النوع أو  Koine يونانية(

 بإجراء  ،CC أو  3C و "  bC" و أ" 1C" بـ إليهما المشار المصححين، من اثنان قام

  أن ويبدو  السادس، القرن في فلسطين في األول عاش ربما. المخطوطة في تصحيحات

 . التاسع القرن في القسطنطينية في بعمله قام قد األخير

 

 ( Dمخطوطة بيزا )

  مخطوطة بيزا  هي أعاله المذكورة المخطوطات جميع عن  نواح   عدة في تختلف 

Codex Bezae (ا المعروفة  Codex ريجينسيسكودكس كانتاب باسم أيضا

Cantabrigiensis)، من  كامبريدج جامعة   مكتبة  إلى 1581  عام في تقديمها تم والتي  

  كنيسة في كزعيم كالفن خليفة أصبح الذي الشهير الفرنسي العالم بيزا،  تيودور قبل

  معظم على  ويحتوي  الخامس، القرن إلى المخطوطات مجلد  تاريخ يعود.  جينيفان

 .  يوحنا 3  من  صغير جزء  مع  الرسل، وأعمال األربعة األناجيل  نصوص

  المتقابلة، الصفحات في متقابلتان  واللغتان  والالتينية، اليونانية باللغتين ُمقدَّم النص

  من واحد عمود على  صفحة كل تحتوي.  اليمين على والالتينية اليسار على واليونانية

  سطور أي منطقية، أسطر إلى مقسمهو  بل كتلة  هيئة على كتابته تتم مل والذي النص،

  األناجيل ترتكز.  النهاية في تأتي المعنى في التوقفات جعل  هدف مع  الطول متفاوتة
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  ولوقا،  ويوحنا،  متى،) ترتب األناجيل بالترتيب   حيث  الغربي، بالترتيب يسمى ما على

 (.  ومرقس

  الحبر ويتناوب حمراء،  بأحرف مكتوبة  األولى الثالثة األسطر كانت كتاب،  كل في

 .  النهاية في الشتراكات سطور في األسود والحبر األحمر 

  التعليقات مع  المخطوطة، من دقيقة نسخة بنشر سكريفنرإف إتش  قام ،1864 عام في

  طبق نسخة  كامبريدج  جامعة مطبعة أصدرت ،1899 عام وفي   الكاملة؛ التوضيحية

ا نفسه الناشر حدد وقد.  بأكملها  المخطوطة من األصل   ألجيال شك بال   سيظل ما مؤخرا

  برمنغهام من  باركر  سي ديفيد يعرض.  للمخطوطة النهائية المخطوطة الدراسة عديدة

  التقليد المصححون، والتقاليد، الكاتب الباليوغرافيا،: أجزاء خمسة   في مادته بإنجلترا

 . وتاريخه النص أصول اللغة، ثنائي

  يُعتبر عما ةكثيرال الختالفات هذه ومثل الكثير بها معروفة  مخطوطة  توجد ل 

  هي Codex Bezae مخطوطة بيزالـ الخاصة السمة. العادي الجديد العهد نص عادةا 

 لوقا في وهكذا،. الحوادث وحتى  والجمل للكلمات( العرضي والحذف) ةحرال اإلضافة

  على تحتوي  6و   4 عددينال وبين  10 عددال بعد  5 عددال على المخطوطة هذه تحتوي  ،6

ا رأى عندما  اليوم، نفس في" التالي؛نص ال [.  يسوع] له قال السبت، يوم  في يعمل شخصا

  فأنت تعرف، ل  كنت إذا ولكن مبارك؛ فأنت تفعله، ما تعرف كنت  إذا رجل، يا" ،

 ''.  للقانون ومخالف  ملعون

  يمكن ل  أخرى، مخطوطة أي في توجد  ل التي الجملة، هذه أن من الرغم على

ا اعتبارها   أحد وهو   األول، القرن تقليد تجسد قد أنها إل للوقا، األصلي النص من جزءا

  انظر) األناجيل في كتابتها  تمت  لم ولكن"  يسوع بها قام التي األخرى  العديدة األشياء"

 (.  25:  21  يوحنا

  بعض مع)  المخطوطة هذه تحذف ،(  20-15:   22)  األخير للعشاء لوقا رواية في

  وبالتالي  بأكمله، 20 عددوال  19 عددال من   األخير الجزء( والسريانيين   الالتينيين الشهود
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ا مقلوب  العادة ترتيب وترك  الثانية للكأس ذكر كل إزالة  (. لكوب ا ثم  خبزال) ا

  جسد وضع أن بعد الرامي، يوسف بأن  تفيد إضافية معلومات توجد  ،53  : 23 لوقا في

  باستطاعة يكن لم اا كبير اا حجر القبر أمام وضع"  الصخر، في  المحفور قبره في يسوع 

 ." هت دحرج رجالا  عشرين

واحدة أخرى بنفس الخط الكبير  ب ةا مدعوم  الرئيسي، المرجع يه مخطوطة بيزا 

(Φ )،  كوريتينيان  و   القديمة الالتينية ةالنسخCuretonian ،من نسخ وبضع  السريانية  

Vulgate (التالي الطويل الممر)  28:   20متى   بعد اإلدخال  في ،الفولجاتا : 

  وتُدعى بيتاا  تدخل عندما. أكبر هو  ما   وتقليل صغير، هو  مما الزيادة إلى اسعوا بل"

  منك كرامة أكثر رجل يأتي أن يحتمل لئال  البارزة، األماكن في  تجلس ل العشاء، لتناول 

.  خجلال يسبب لكوويقول لك "انزل إلى مكان أدنى"   دعاك؛ الذي ويأتي  ذلك، بعد

: دعاك الذي لك فسيقول منك،  أدنى شخص ودخل  أدنى، مكان في جلست إذا ولكن

 " .لك مفيداا  هذا وسيكون ؛"أعلى إلى اصعد"

  ملحوظ  بشكل ابيزمخطوطة    ختلفت   الخصوص، وجه على الرسل أعمال في 

ا  تلقيه تم الذي النص ُعشر  من ربتيق مافي اآلخرين، الشهود عن  . عموما

 من السبع الخطوات إلى المخطوطة هذه تشير  ،10:   12 الرسل  أعمال في  وهكذا،

  كان التي التفاصيل تضيف  ،9:   19 في. الشارع إلى ينزل بطرس  كان  حيث السجن

  الساعة من" تيرانوس في المحاضرات قاعة في يومياا أفسس في بولس بها  يكرز

  تيرانوس  خطيب  يعقد  ل عندما اليوم من الوقت ذلك في أي ،"الرابعة إلى عشرة الحادية

 . الخاصة جلساته

  هذه تحذف  م، 50 عام حوالي القدس في الرسولي المجمع أصدره الذي المرسوم في

 ختامها  في وتضيف"  مخنوق هو  وما" عبارة األربعة المحظورات قائمة من  المخطوطة

 .السلبية الذهبية  القاعدة(  29  و   20:  15 أعمال)
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 والذي الغربي، للنص المميزة الحرية إلى لإلشارة كافية  األمثلة هذه ستكون 

  المخطوطة، هذه على الدراسة من المزيد جراءإ تم.  رئيسي بشكل بيزا  مخطوطة مثلهت 

  أحدهما يختلف  وحيث  الموازي الالتيني النص عن اليوناني النص يختلف  عندما سيما ل

.  الجديد العهد من   آخر شاهد ألي تكريسه تم مما أكثر  اآلخرين، الشهود عن كالهما أو 

 . المخطوطة تثيرها التي العديدة المشاكل  في رأي على اآلن حتى  إجماع يوجد ل

 

 ( Claromontanus)مخطوطة كالرومنتانوس  PDالمخطوطة 

 فقط تحتوي  عشر، السادس القرنمن  مخطوطةهي  ( 2D)وأحيانا يطلق عليها 

رسائل   إلى فتقرت  يتال) مخطوطة بيزا  مثل(. العبرانيين  ذلك في بما)  سبول رسائل على

  اليونانية على  تحتوي والالتينية،  باليونانية اللغة ثنائية مخطوطة هي PD فإن ،(بولس 

 فترات مع تتوافق الطول منتظمة غير  سطور في مرتب والنص اليسرى الصفحة على

 .  بالمعنى التوقف

  المضافة اللكنة أضاف الرابع األقل؛ على مختلفين  مصححين تسعة عمل  تحديد تم

 . التاسع القرن في التنفس وعالمات

  ذلك، ومع واضح؛ بشكل  غربي المخطوطة هذه في النص نوع فإن ،مخطوطة بيزا مثل

  وأعمال   األناجيل في الموجودة تلك مثل مدهشة ليست الرسائل في  الغربية القراءات فإن

 عام في تشنديروف بواسطة المخطوطة من نسخة نشر تم. رسل في مخطوطة بيزاال

1852 . 
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 (Eمخطوطة بازيلينسيس ) 

 القرن إلى اتاريخه يعود  يت ال ،Basiliensis  يلينسيسز با كودكس يحتوي  

  مكتبة في اسمها، يشير  كما  اآلن، وهي.  ورقة  318 في  األربعة األناجيل على الثامن،

 . بيزنطي  نص  نوع لها. بسويسرا  بازل  جامعة

 

 (  aE) 35 مخطوطة الوديانوس

ا )   Codex 35 لوديانوس  كودكس  تاريخ  يعود(، و 2Eيطلق عليها أيضا

Laudianus 35  األساقفة رئيس حوزة  في تكان   يت ال أكسفورد، في بودليان لمكتبة 

 . السادس القرن أواخر إلى سابقاا، لود

  سطور في مرتبة  واليونانية،  يةنتي الال غةللاب  الرسل أعمال كتاب على الكتاب يحتوي 

  العمود في الالتينية وجود  مع  منها، لكل كلمات ثالث إلى واحدة كلمة من جداا قصيرة

ا النص يعرض. األيسر   كثير  في ولكن  خطوطة بيزام  مع  أحياناا تتفق األنواع، من  مزيجا

 الرسل أعمال على  تحتوي  معروفة مخطوطة أقدم إنها. البيزنطي النوع مع األحيان من

  بواسطة المخطوطة من نسخة نشر  تم(. باإليمان األثيوبيين اعتراف) 37: 8

 . 1870 عام في تشيندروف

  

 أو bE)  35 سانجيرمانيسيسمخطوطة 
3E  ) 

  ةالموجود ،Codex Sangermanensis مخطوطة سانجيرمانيسيس حتوي ت  

 صفحات  على  والالتينية  باليونانية  سبول  رسائل  على بطرسبرغ، سانت في اآلن

  وبالتالي  ،كالرومنتانوس  مخطوطة من العاشر أو  التاسع القرن في نسخها تم.  متقابلة

 .مستقلة  قيمة ذات ليست فهي
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 ( Fمخطوطة بورلياناوس ) 

 السفير بوريل،   ليوهانس ملكاا كانت  أوتريخت، جامعة مكتبة في  1830  عام منذ 

  مع)  األربعة األناجيل على الكتاب يحتوي.  إنجلترا ملك األول جيمس  بالط في الهولندي

 . بيزنطي عادة نصها. التاسع القرن إلى تاريخها  ويرجع(  كبيرة  ثغرات

 

 ( bFمخطوطة أوجينسيس ) 

ا وتسمى)    من ،Codex Augiensis مخطوطة أوجينسيس حتويت (. 2F أيضا

  العبرانيين) والالتينية  اليونانية من مزدوجة  أعمدة في بولس رسائل على التاسع، القرن

  من بالقرب ريتشيناو لدير مملوكة  السابق في المخطوطة كانت(. فقط  بالالتينية مكتوبة

  ترينيتي، كلية  مكتبة في يه  اليوم، مايور؛   أوجيا باسم يُعرف كان والذي  كونستانس،

 .  كامبريدج

 . الغربي النوع من ،1859 عام  في سكريفينر.آيه.إتش.ف نشره الذي ،انصه

 

 A (G )ي مخطوطة ولفي

ا ةالمعروف ،A  (Codex Wolfii A) يمخطوطة ولفي   مخطوطة  باسم أيضا

  األربعة األناجيل على حتويوت  التاسعالقرن  من ،Codex Harleianus هارليانوس

 القرن في سايدل . إي أندرو  بواسطة الشرق من إحضارها تم.  الثغرات من  العديد مع

.  1723 عام في منها مقتطفات نشر الذي وولف، سي  جيه  احتفظ بهاو  عشر السابع

ا  أصبحت لحقاا، .  البريطانية المكتبة في اآلن وهي  هارلي روبرت  مكتبة من جزءا

 . بيزنطي نصها
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 (PGبويرنيريانوس )مخطوطة 

ا وتسمى)    يت ال ،Codex Boernerianus مخطوطة بويرنيريانوس(.  G3 أيضا

  يعود. درسدن في اآلن ةموجود ،سي إف بورنر ليبزيغ أستاذ قبل منة مملوك تكان 

  ترجمة مع اليونانية، باللغة  سبول رسائل  على حتويت و التاسع، القرن إلى اتاريخه

  الالودكيين، إلى للرسالة مكتوب عنوان  يوجد فليمون بعد. السطور بين حرفية لتينية

 .  موجود غير الرسالة هذه نص لكن

  أو  جيل  إلى كالهما يعود  وربما  ،(bFأوجينسيس ) من مخطوطة  جداا قريباا النص نوع

  غال سانتمخطوطة    شبهت   النواحي، من  كثير في . مشترك أصلي  نموذج إلى جيلين 

( St. Gall MS)  الرهبان بعض  قبل من غال سانت دير في تكتب  اأنه ويعتقد  

 الصفحة) األوراق  إحدى أسفل في يوجد . األجزاء تلك إلى هاجروا الذين األيرلنديين

 : روما إلى بالحج القيام إلى تشير األيرلندي الشعر من أسطر ثمانية( ٢٣

 

 B  (H ) المخطوطة ولفيي

  المخطوطة مع الشرق من  B  (Codex Wolfii B)المخطوطة ولفي  إحضار تم 

G  جي سي ولفي  حوزة أصبحت فيو  . 

  في العامة المكتبة عليها حصلت  عندما  ،1838 عام حتى  معروف  غير الالحق تاريخها

  العديد  مع األربعة، األناجيل على حتويتو  التاسع، القرن إلى  اتاريخه يعود.  هامبورغ

 . البيزنطي النوع من  النص. الثغرات من
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 ( aHمخطوطة موتينيسيس ) 

ا وتسمى)    نسخة ، MutinensisCodexمخطوطة موتينيسيوس  (. 2H أيضا

  مكتبة في  موجودة ، (فصول سبعة  حوالي إلى تفتقر) الرسل أعمال من التاسع القرن

 . البيزنطي النوع من النص. مودينا في الكبرى الدوقية

 

 (PHمخطوطة كوسيلينينيوس )

ا وتسمى)    يه Codex Coislinianus مخطوطة كوسيلينينيوس (.3H أيضا

  كل في فقط  كلمات  بضع مع  جداا كبير يد  بخط  مكتوبة  سبوللرسائل   مهمة مخطوطة

  على لورا دير  حيازة  في تأصبح  السادس، القرن تعود إلى. سكندري هو النص. سطر

  من العديد تجليد موادك اأوراقه  استخدام تم  ةمتداعي  تأصبح  أن بعد آثوس، جبل

 . األخرى المجلدات

  باريس، في  المكتبات بين  مقسمة اليوم،  موجودة ورقة  41  هناك أن المعروف من

 .  جبل أثوسو  وتورينو،   وكييف، وموسكو،  بطرسبرغ، وسانت

 في الموجودة  النسخة من تصحيحها تم أنه تيطس إلى الرسالة إلى  ملحقة  مالحظة  تشير

  النص ترتيب تم. نفسه المقدس Pamphilus بامفيليوس  يد هاتكتب  والتي  قيصرية، مكتبة

  إيفاجريس أو ) Euthalius إيوثاليس أعدها التي الرسائل من  الملونة للطبعة وفقاا

Evagrius)،  األخرى المخطوطات من العديد في والموجودة . 
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 ( Iمخطوطة واشنطن ) 

  ،لس بو   رسائلعلى  Washington manuscript واشنطن  مخطوطة تحتوي  

  حوالي علىيحتوي  األصل سميثسونيان، مؤسسة في فرير متحف  في موجودةوهي  

 .مجزأة حالة فيمنهم و  باقية  فقط 84 ورقة، 210

  باستثناء بولس رسائل جميع  من أجزاء على حتويتو   الخامس، القرن إلى اتاريخه يعود

 (. تسالونيكي أهل إلى الثانية الرسالة تلي  العبرانيين إلى الرسالة)  رومية رسالة

  جيد ممثل هو  ،1921 عام في أتش أيه ساندرز  بواسطة  تحريره تم الذي النص،

  السكندريةو   سينائيةال مع  وثيق  بشكلشكل النص   ويتفق السكندري،النص  لمجموعة

 . الفاتيكانية منأكثر 

 

 ( Kمخطوطة سيبروس )

 التاسع، القرن إلى اتاريخه يعود  يت ال ،Codec Cyprusمخطوطة سيبروس  

 . نموذجي  بيزنطي نصي  بنوع األربعة، األناجيل من كاملة نسخة يه

 

 ( apKمخطوطة موسكوينسيس )

ا وتسمى)    هي  Codex Mosquensis مخطوطة موسكوينسيس (.2K أيضا

  في بما)  سبول ورسائل  الكاثوليكية والرسائل  الرسل ألعمال التاسع القرن من مخطوطة

 فقرات إلى  مقسم  ،majuscule حروف كبيرةب المكتوب  النص،(. العبرانيين ذلك

  إلى منسوبة  تعليقات  توجد الصفحة أسفل في. صغير بخط مكتوبة  تعليقات،  بواسطة
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 .  الفم الذهبي يوحنا

 .ɪ  von Soden's ɪ text سودن فون نص أشكال من  شكل هو  النص

 

 (  Lس )ومخطوطة ريجي

  الثامن، القرن من  لألناجيل مخطوطة  يه Codex Regiusمخطوطة ريجيوس  

  تشنديروف قبل من اتحريره  تم.  باريس في الوطنية  المكتبة في اآلن تقريباا اكتملت وقد

  من العديد ارتكب كاتب  قبل من  سيئ  بشكل  تكتب  اأنه من الرغم على ،1846 عام في

انوع النص  يتفق  حيث جيد، انصه  نوع أن إل األخطاء،  نوع نص المخطوطة   مع كثيرا

  هي الثانية. مرقس  بحسب  لإلنجيل نهايتين  وجود هو  ايميزه ما  وأبرز.  الفاتيكانية

ا توجد  والتي أقصر، نهاية  هي األولى ولكن  ،20- 9 التقليدية عداداأل   قليل عدد في  أيضا

 . اآلخرين الشهود من

 ما  كل  بإيجاز  معه  ومن بطرس أبلغن( النساء)  لكن: "يلي كما  األقصر النهاية هذه تقرأ

 البشارة الغرب، إلى الشرق من  طريقهن، عن نفسه  يسوع أرسل ذلك، وبعد.  لهن قيل

 ."  األبدي للخالص الفاسدة وغير المقدسة

 

 (  apLس ) ويأنجيليكمخطوطة 

ا وتسمى)    ةالموجود ،Codex Angelicusمخطوطة أنجيليكيوس (. 2L أيضا

  الرسل، ألعمال التاسع القرن من نسخة   يه روما،  في األنجليكانية المكتبة في اآلن

 .أساسي بشكل بيزنطي نصها.  سبول ورسائل الكاثوليكية، والرسائل

 



37 
 

 (  Mس ) ويكومبيانمخطوطة 

  األناجيل على حتويت يت ال ،Codex Campianusمخطوطة كومبيانيوس  

  التاسع القرن إلى اتاريخه  يعود.  باريس في الوطنية  المكتبة في اآلن ةموجود  األربعة،

  القيصرية القراءات من  مزيج مع  ولكن أساسي بشكل  بيزنطي  نص  على حتويتو 

ا  .أيضا

 

 (  Nس )ويبوربيريوس بيتروبوليتانمخطوطة 

  بوربيريوس بيتروبوليتانيوس ي مخطوطةه الفاخرة  الرق مخطوطات إحدى 

Codex Purpureus Petropolitanus، بأحرف السادس القرن في مكتوبة وهي  

  األصل في تحتوي كانت.  ويسوع للا   لسمي  الذهبي بالحبر أرجواني، رق على فضية

  الثاني القرن حوالي تقطيعها تم وقد  ورقة،  462 حوالي على األربعة األناجيل على

  182  اليوم يوجد. واسع نطاق على أوراقها وُحملت  الصليبيين، بواسطة ربما عشر،

  مكتبة في ستة بطمس؛ في 33  بطرسبرغ؛  سانت في اإلمبراطورية المكتبة في ورقة

 في خاصة  ملكية في واحدةو فيينا؛   في اثنان البريطانية؛ المكتبة في أربعة الفاتيكان؛

  بيربونت  مكتبة في ةوواحد  أثينا؛ في  البيزنطي المتحف في ةواحدو إيطاليا؛ليرما ب 

 . نيويورك  في مورغان

 من القراءات من عدد  على يحافظ لكنه  البيزنطي، النوع إلى الغالب في النص ينتمي

 ∑  أخرى، أرجوانية مخطوطات ثالث مع )  ستريتيرإتش  بي اعتبرها الرئيسية؛ األنواع

 . القيصري النوع من ضعيف كعضو ( Φ و   O و 
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 ( Oمخطوطة سينوبينسيس )

 في  كتبت فاخرة،  طبعة هي Codex Sinopensisمخطوطة سينوبينسيس   

  اإلنجيل من ورقة   43 منها بقيت والتي أرجواني، رق  على ذهبي بحبر السادس القرن

  تم. قطع صغيرة خمسة إلى باإلضافة ،(أساسي بشكل  24- 13 الفصول)  تىلم وفقاا

  عام في فرنسي ضابط قبل من الصغرى آسيا في Sinope سينوب في عليها الحصول

  حرره الذي نصها،.  باريس في Nadonale نادونالي  مكتبة  في اآلن وهي   1899

 . القيصري النوع على  ثالث شاهد هو  ،1901 عام أومونت هنري

 

 ( aprPس )بورفريانومخطوطة 

ا وتسمى) مخطوطة بورفريانوس     اآلن ،2P .)Codex Porphyrianus أيضا

  من جدا قليل  عدد من  واحد  هو  التاسع، القرن إلى رق يعود ، بطرسبرغ سانت في

  على يحتوي فهو  ذلك، إلى باإلضافة. الرؤيا سفر تشمل التي الرئيسية المخطوطات

 .  ثغرات  وجود  من الرغم على ،س وبول  الكاثوليكية والرسائل الرسل أعمال سفر

  الرسل أعمال لسفر يوثاليوس شرح من  ،1301 بعام  المؤرخة العلوية، الكتابة تتكون

 . المقدس الكتاب نص إلى باإلضافة  ،سبول   ورسائل

 في النص فإن سودين،  لفون وفقاا. 1869-1865  في المخطوطة بتحرير  تيشندورف قام

  األخرى الكتب وفي متفرقة قراءات  مع )عامية يونانية(   كوين هو  الرسل أعمال سفر

  ثانوي  تطور هو  الرؤيا سفر في النص فإن لشميد، وفقاا ذلك،  ومع.  سكندرينص  هو 

 .األساسي أندرياس لنوع
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 (R)   نيترينسيسمخطوطة 

  مكتبة  في اآلن ةالموجود ،Codex Nitriensis مخطوطة نيترينسيس 

 السادس، القرن من  رائعة كبيرة بكتابة لوقا من  أجزاء على يحتوي رق يه  ،البريطانية

 Severus of Antioch سيرفيروس األنطاكي لـ السريانية  األطروحة عليها  وُكتبت

ا نفسها المخطوطة تحتوي. التاسع أو  الثامن القرن في غرامادكوس يوهانس ضد  أيضا

 .  هوميروس إلياذة من سطر 4000 من  رق على

  من  1847 عام إنجلترا إلى إحضارها تم  أخرى، مخطوطة 500  من أكثر جانب إلى

.  القاهرة غرب  شمال ميالا  70  بعد على  نيتريا، صحراء في الرب أم مريم القديسة دير

  بتحرير تشنديروف قام(. الغربي أي/ )   نوعال إلى النص ينتمي  ،فون سودون لـ وفقاا

 . 1857 عام في النص

 

 ( S) ةالمخطوط

 إلى النسخ  بيانات تشير. لألناجيل القديمة اليونانية المخطوطات أقدم من واحدة 

  مكتبة في  اآلن يه (. م 949)=  6457 عام في ميخائيل  يُدعى راهب كتبها أنها

 البيزنطي.  هو النص نوع. الفاتيكان

 

 (Sمخطوطة بورغيانوس ) 

 Collegium de في ،Codex Borgianus بورغيانوس  مخطوطة

Propaganda Fide القرن من  قيّمة قبطية صعيدية -يونانية   مخطوطة هي  روما، في 

 . الخامس
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  النص. 8  -  6 ويوحنا  23 -  22 لوقا أعدادب   فقط حتفظتو  ، ةمجزأ يه  الحظ، لسوء

 (. B)مخطوطة الفاتيكان  مثلهت  الذي النص من جداا قريب

 

 ( Vمخطوطة موسكوينسيس )

  على فاتوبيدي لدير سابقااكانت  ،Codex Mosquensis  مخطوطة موسكوينسيس

  ويرجع مكتملة،  شبه األربعة، األناجيل  من  نسخة  تحتوي موسكو،   في واآلن  آثوس جبل

  حيث  ،9:  38  يوحنا  حتى  بالخط الكبير  مكتوبة  المخطوطة. التاسع القرن إلى تاريخها

  النص نوع. عشر الثالث القرن من صغير بخط النص يستمر  النقطة تلك ومن  ينقطع،

 . بيزنطي

  

 ( Wمخطوطة )ال

 القرن خالل اكتشافها تم  التي أهمية األكثر الرئيسية المخطوطات بين من 

  ديترويت من فرير. إل تشارلز  عليها حصل  األربعة لألناجيل مخطوطة هناك العشرين،

.  العاصمة بواشنطن سميثسونيان لمؤسسة التابع فرير متحف في  واآلن  1906 عام في

  ،مثل مخطوطة بيزا اومثله  الخامس، القرنتاريخها من أواخر القرن الرابع وأوائل 

  من  كل(.  ومرقس ولوقا ويوحنا متى)  الغربي بالنظام  يسمى فيما األناجيل على حتوي ت 

  اإلنجيليين؛ من  اثنين تصوران  مرسومتان  لوحتان لها كأغلفة انتستخدم  تيالال الورقتين

  النص نوع. تقريباا الثامن أو  السابع القرن إلى تعودرسومات الصغيرة ال هذه أن يُعتقد

  نصية  مجموعات  من مخطوطات عدة من   نسخه  تم لو  كما للفضول، مثير  بشكل متنوع

 . مختلفة

  في ولكن. الشائع البيزنطي النوع  من هو  النص ،53:  24  – 13: 8 ولوقا متى في
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:   16 – 31: 5  مرقس  القديمة؛ الالتينية يشبه  غربي، النص  ،30:  5  – 1: 1  مرقس

  21- 12: 5 ويوحنا  12:   8  – 1:1 لوقا فيو  (P42P,45) قريب من قيصري، النص 20

 . سكندري النص 25 :

  ويفترض السابع، القرن في أُضيف كراسة  يمأل الذي ،11:  5  – 1:  1من   يوحنا  نص

 القراءات وبعض اإلسكندرية  القراءات  ببعض   مختلطوالنص   تالف، واحد محل  يحل هأن 

  أشكال لمختلف الطبقي التقسيم هذا فإن ساندرز،. أ هنري محررها،  رأي في. الغربية

  من  مكون سلف إلى تعود  المخطوطة بأن  القائلة النظرية خالل  من  تفسيره  يمكن النص

  اإلمبراطور محاولة بعد معاا تجميعها  تم األناجيل من مختلفة مخطوطات من أجزاء

 .المقدسة كتبها  بتدمير المسيحية يسحق أن  دقلديانوس

 رائعال دراجهي اإل W  المخطوطة في بالمالحظة الجديرة القراءات أكثر من 

 الذي جيروم، لدى معروفاا  منه  جزء كان والذي  لمرقس، وفقاا اإلنجيل  نهاية من بالقرب

  بعد. " اليونانية  المخطوطات في وخاصة  معينة  نسخ في" موجوداا كان أنه أعلن

  ايمانهم عدم  ووبخ متكئون وهم عشر لالحد ظهر  أخيرا" المسيح ظهور إلى اإلشارة

  متابعة  يتم  ،( 14:  16  مرقس" )قام قد نظروه الذين يصدقوا لم لنهم  قلوبهم وقساوة

 :التالية اإلضافة مع الفور على النص

  ل الذي الشيطان، حكم  تحت هذا اإليمان وعدم  اإلثم عصر" قائلين، أنفسهم عذروا وقد"

. المسيح مع تكلموا هكذا." األرواح نجاسات على تتغلب أن وقوته للا   لحقيقة يسمح

.  تقترب أخرى مروعة أشياء لكن الشيطان، قوة سنين مدة تحققت  لقد: "المسيح فأجابهم

 يخطئوا ول الحق إلى يعودوا  ل حتى الموت،  إلى واُسلّم أخطأوا، الذين ألولئك  وبالنسبة

 . "السماء في الذي يفنى  ل الذي الروحي البر مجد  يرثوا لكي بعد، فيما
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 ( X) موناسينسيس  مخطوطة

  في اآلن ةالموجود ،Codex Monacensisتحتوي مخطوطة موناسينسيس   

 ولوقا  ويوحنا تىم  بترتيب  األربعة األناجيل من  أجزاء على ميونيخ،  في الجامعة مكتبة

  آبائي تعليق النص يتخلل َمرقُس،  باستثناء. العاشر القرن إلى تاريخها  يعود. رقسوم

  بشكل  ينطالبيز النوع من انصه أن من الرغم على. معاصر  صغير يد  بخط  مكتوب

ا حتويت اأنه إل أساسي،  غرار على ،أقدم نوع  من عرضية قراءات على أيضا

 .السكندري

 

 (Z)   دوبلينسيس مخطوطة

  مكتبة في  لالهتمام مثير  رق يه Codex Dublinensis مخطوطة دوبلينسيس 

  كبيرة حروف  في متى  من عدداا  295  ويحفظ ورقة  32 من يتكون.  دبلن ترينيتي، كلية

 . السادس القرن من  وواسعة

  بواسطة المخطوطة تحرير  تم. السينائية المخطوطة نص  مع رئيسي  بشكل  النص يتفق

 . 1880 عام في أبوت. ك. ت

 

 ( ) سانجالينيسيس مخطوطة

  لتينية  يونانية مخطوطة هي Codex Sangallensis مخطوطة سانجالينيسيس  

  على حتويت .اليونانية سطور بين  الالتينية النسخة وتُكتب التاسع، القرن إلى تعود

 .  35 -  17:   19 يوحنا استثناء مع  كاملة، األربعة  األناجيل

ا السكندري، النوع إلى ا نصه  ينتمي مرقس، في   األناجيل في أنه  غير  ؛ L لنص مشابها
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  إم سي إتش المخطوطة حرر. البيزنطي النوع أو  العادي النوع  إلى ينتمي  األخرى

 . 1836 عام ريتيج

"(  عيون ال)"  الكاتب كتب  حيث 32:  21 لوقا في غريب خطأ حدث

 "(! اإلخوة)"   من  بدلا 

 

 ( Ɵ)  كوريديسي مخطوطة

  تم  التي األناجيل من مخطوطة  هي Codex Koridethi مخطوطة كوريديسي 

كورديثي   في Julitta جوليتا و   SS. Kerykos إس إس كريكوس كنيسة في اكتشافها

Koridethi، تبليسي، في اآلن  هي قزوين؛ بحر من بالقرب القوقاز جبال في  الواقعة  

 الواضح من ناسخ  بواسطة  أنيق غير خشن   بخط  ةمكتوب  Ɵ. جورجيا  بجمهورية مدينة

 آر وسي  بيرمان  جوستاف محرروها،  يؤرخ. باليونانية دراية على يكن لم أنه

 . التاسع القرن إلى المخطوطةتاريخ   جريجوري،

ا مختلف لكنه  البيزنطية، المخطوطات لمعظم مشابه  النص ويوحنا، ولوقا تىم في  تماما

  القرنين في ويوسابيوس  أوريجانوس استخدمه  الذي النص نوع  يشبه  حيث مرقس؛ في

 . قيصرية في والرابع الثالث

 

 ɪɪɪ  (ᴧ ) انوسمخطوطة تشينديروفي

  بخط ويوحنا  لوقا نص على حتويتو أكسفورد، في بودليان مكتبة  في اآلن وجدت  

. أساسي بشكل بيزنطي  نصها. مائلة سالفونية  كتابة كبيرةب  يتميز التاسع القرن من يد

 . يةقدسمال النسخ ببيانات يسمى ما  يوجد  األناجيل ختام في
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 ()  سينيسيسمخطوطة زا

  مخطوطات أكثر من  واحدةهي  Codex Zacynthiusمخطوطة زاسينيسيس  

إلى  1.1 لوقا من   األكبر الجزء على تحافظ مجزأة قصاصة وهي لالهتمام، إثارة قالر

  مكتبة في اليوم ةموجود ي وه  1821  عام في زانتي جزيرة من اإحضاره تم. 33:  11

 .  كامبريدج  في واألجنبية  البريطانية المقدس الكتاب جمعية

  تحتوي التي الوحيدة وهي  هامشي، تعليق   مع الجديد للعهد معروفة مخطوطة أقدم إنها

  ثالث  من واحد نصي بعمود  يحيط الذي التعليق، هذا. رئيسي  بخط  وتعليق  نص على

 ".  الكنيسة آباء من  لتسعة التفسيرية الكتابات من القتباسات من سلسلة هو   جهات،

 نظام  نفس  وله ؛( B)  ةالفاتيكاني مخطوطة ال لنص مشابه  سكندري النص نوع

  والمخطوطة  الرئيسيين المخطوطين بهاتين  خاص أمر وهو   الفصول،بين  التقسيمات

579  . 

  وأعيد عشر، الثالث أو  عشر الثاني القرن في امحوه  وتم السادس، القرن في تُكتب 

 .  اإلنجيل قراءات كتاب نص  كتابةل  األوراق استخدام

 . 1861 عام في إس بي تريجيلس بواسطة اتحريره تم

 

 ( ) بيتروبوليتانيوسمخطوطة 

  األناجيل من  نسخة يه Codex Petropolitanus بيتروبوليتانيوسمخطوطة   

  القرن إلى اتاريخه  يعود(. ويوحنا  متى من عدداا  77 إلى فتقرت ) مكتملة  شبه األربعة،

  تليس اولكنه شبه، ت   فرعية عائلة رأس هي بيزنطي، نص نوع  على حتويتو  التاسع،

 ".   السكندرية مخطوطةةا من المنحدر
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 ( ) انينسيس سرومخطوطة 

تى  م  على حتويت يت ال ،Codex Rossanensis  انينسيسسمخطوطة رو  

  الثالثة األسطر فضية، بأحرف ملون،  رقيق  أرجواني ورق  على ةمكتوب   ،قسومر

  نسخة أقدم وهي السادس، القرن من  تاريخها. بالذهب  مكتوبة إنجيل كل من األولى

  ألوان ذات  مائية، بألوان معاصرة نقوش صغيرةب  مزينة المقدس الكتاب من معروفة

 العشر، والعذارى  الهيكل، من التجار وطرد  لعازر، إقامة هذه وتشمل .  17 عددها مائية

  انصه.  بيالطس أمام ويسوع  األخير، والعشاء  األقدام، وغسل  أورشليم، إلى والدخول

  Nالمخطوطة  نص  كبير  حد إلى يشبه(  1883 عام في أو فون جيبهاردت حرره الذي)

ا ويتفق  ،( بوربيريوس بيتروبوليتانيوس )مخطوطة   ولكن للنص البيزنطي النوع مع كثيرا

ا القيصرية القراءات بعض مع   في روسانو، أساقفة لرئيس مملوكة المخطوطة . أيضا

 .إليطاليا  الجنوبي الطرف

 

 (Φمخطوطة بريتانوس )

  مثل) السادس لقرنمن ا Codex Beratinus  مخطوطة بريتانوس 

 بالحبر  مكتوبة  فاخرة أرجوانية رق مخطوطةهي  (   و   O و   N المخطوطات

 .الفضي

  كنيسة  حوزة  في وهي الكبيرة، الثغرات من  العديد مع  ،قسومر تىم  على فقط تحتوي 

  عام في بادفول. ب  قبل من تحريره تم الذي)  نصها. ألبانيا في بيرات  في جورج القديس

  بعد الطويلة الغربية  اإلضافة على يحتوي  لكنه كوين، نوع من عام بشكل  هو ( 1887

  فإن لستريتر، طبقاا.  D كما هو موجود بالمخطوطة بالفعل  المقتبس ،28:  20 تىم

 .القيصري  النص على ثالث شاهد هي المخطوطة
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 ( Ψمخطوطة أثوس الوري )

  يه  ،ااسمه يوحي كما ،Codex Athous Laurae  مخطوطة أثوس لوري 

 العاشر، أو   التاسع القرن إلى اتاريخه  يعود.  آثوس جبل على  لورا دير في مخطوطة

  الكاثوليكية رسائلوال  الرسل، وأعمال  ،(فصاعداا 9 مرقس من)   األناجيل على حتويتو 

  والعبرانيين ،س بول   رسائلو   ،( ويهوذا ويوحنا،   ويعقوب،  لبطرس، عادي غير بترتيب)

 (. نهايةال من واحدة  ورقة باستثناء)

  قبل لمارك األقصر النهاية إعطاء في  (مخطوطة ريجيوس)  Lالمخطوطة  مع تتفق

  مع  ،نص قديم تقريباا هو  مرقس في نصها  فإن ، كيرسوب لكل وفقاا.  األطول األخرى

  المجموعة إلى أقرب رئيسي  بشكل  ولكن يغربالو   السكندريالنص  من كل قراءات

  أكبر نسبة  مع  بيزنطي،نصها  الغالب في هي األخرى واألناجيل .   و  L و C و  

 . في عليه  كانت مما. اإلسكندرية القراءات من ما حد إلى

 

 (  Ωمخطوطة أثوس ديونيسيو )

  من  كاملة  نسخة  ،Codex Athous Dionysiouمخطوطة أثوس ديونيسيو  

  آثوس، جبل على ديونيسيوس دير في ( 28  - 15: 1 لوقا باستثناء) األربعة  األناجيل

  مخطوطات، ثالث أقدم من  كواحدة سودين فون صنفها. التاسع القرن إلى اتاريخه يعود

  في هانشر مت . بيزنطيال نصال أو  كوين  نص  من  متنوعة مجموعة أقدم تقدم  رأيه، في

 . نيو  وسيلفا  لك كيرسوب  بواسطة  1932 عام
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 (  2066)المخطوطة الفاتيكانية   046مخطوطة 

 Codex Vaticanus 2066 على  حتويتو  العاشر، القرن إلى اتاريخه يعود 

 rB  تسمى كانت السابق،  في. النيصي وغريغوريوس باسيل أطروحات بين  الرؤيا كتاب

  Codex Vaticanus (B) يةمخطوطة الفاتيكانال مع ارتباك حدوث إلى أدى مما ،2B أو 

 . ةالشهير

 للمخطوطات  minuscules نوع نص الحروف الصغيرةبـة  مرتبط النص، نوع في

61 MS  69  و MS ،  النص القديم للحروف الكبيرة عن يختلف النص من  شكل مع  

 . الالحق الكنسي النصعن  وكذلك

 

   0171مخطوطة 

  300 العام حوالي  من المصرية المخطوطات من لقطعتين ُمعطى الرقم هذا 

 وبحسب.  63- 61  ، 56-44:  22و   53- 50  ، 47-45:   21 لوقا على وتحتوي

 . الغربي النص على مصر من مهم  شاهد يفه لغرانج،

 

   0220مخطوطة 

  تم(  13-8:  5  و   3: 5-5:  4) للرومانتحتوي الرسالة  الثالث القرن من ورقة 

 علم أستاذ وايمان،  سي ليالند الدكتور قبل من  1950 عام  في القاهرة من شراؤها

  في مخطوطة الفاتيكان مع ااتفاقه في 0220 أهمية تكمن. بوسطن جامعة  في األحياء

  .  قرأت   اأنه يبدو  حيث ،1:   5 باستثناء  مكان  كل
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 اليونانية Minuscule مخطوطات األحرف الصغرى – 3

 الجديد  للعهد  الهامة

 

 .  يلي ما  الجديد للعهد أهمية األكثر الصغيرة المخطوطات تتضمن

  تشابه أوجه تظهر المخطوطات  بعض أن العلماء اكتشف الحالت، من العديد في

 . وثيقة"  عائلية" عالقة إلى تشيرحيث  النص نوع في  للنظر ملفتة

 

 .  1  العائلة

  شهود عائلة تحديد  تملك   كيرسوب  بواسطة  العشرين، القرن  من مبكر  وقت في

  الثاني القرنالفترة من  إلى جميعها تعود  ،209و 131و   118و 1  مخطوطات تضم

  نوع أن إلى لمرقس وفقاا  لإلنجيل النصي التحليل يشير. عشر الرابع القرن إلى عشر

  أنه ويبدو  Ɵ  المخطوطة مع غالباا يتوافق الصغيرة الجزئيات هذه في المحفوظ النص

  أن قيل األخيرة، اآلونة في. والرابع الثالث القرنين في قيصرية  فيالنص  نوع إلى يعود

 . تىم  في للمجموعة الرئيسي العضو  أنها على إليها ينظر أن يجب  1582

 

   13العائلة  

  فيرار،  هيو ويليام  دبلن، جامعة  في الالتينية اللغة أستاذ  اكتشف ،1868 عام في 

  كانت ،346و 124و   69و   13 وهي  الوسطى، العصور  من مخطوطات أربع أن

  صديقه قبل من 1877 عام في وفاته بعد مقارناته نُشرت.  بالنص وثيقاا  ارتباطاا مرتبطة
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 .  أبوت. ك. ت وزميله

  أعضاء عشرة حوالي  تضم( فيرار  مجموعة)  المجموعة هذه أن اليوم المعروف من

  تم(. 1709و 1689و 983و  826و   788و  543و   230 المخطوطات ذلك في بما)

 إما جاء أصلي نموذج  من  وينحدرون  عشر  والخامس عشر الحادي القرنين بين نسخهم

 هذه في بالمالحظة الجديرة السمات  من.  صقلية من أو  إيطاليا جنوب في كالبريا من

  ليس  ،( 11: 8إلى   53: 7 يوحنا)  الزانية المرأة عن قسم على تحتوي  أنها المخطوطات

 .  38:  21 لوقا بعد ولكن  الرابع، اإلنجيل في

ا لها العائلة هذه ،1. العائلة مثل  .القيصري بالنص صالت أيضا

 

 (MS. 28)  28مخطوطة 

  األناجيل من عشر الحادي القرن إلى تعود  التي النسخة هذه, 28مخطوطة   

 الجديرة القراءات من العديد على تحتوي ولكنها بإهمال مكتوبة( ثغرات  مع)  األربعة

  في ةموجود  هي. القيصرية الكتابة نصها يشبه حيث  َمرقُس، في سيما ل  بالمالحظة،

 . لك قبل منها نشر  تموقد   باريس؛  في الوطنية المكتبة

 

 (MS. 33)  33مخطوطة 

 كان 33مخطوطة   عشر، التاسع القرن أوائل في جا جي فيشهورن  زمن منذ 

 ".  حرف المتصلةاأل ملكة" اعليه يطلق ما كثيرا

  على تحتوي   مهمة، صغيرة مخطوطة إنها باريس، في المكتبة الوطنية فيهي  اآلن

 .  التاسع القرن من تاريخهاو  رؤياال كتاب باستثناء بأكمله الجديد العهد
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ا يُظهر  لكنه السكندري، للنص ممتاز ممثل اإنه   النوع أو  Koine كوين النوع تأثير أيضا

 .سبول رسائلو  الرسل أعمال في سيما ل البيزنطي،

 

 (MS. 61)  61مخطوطة 

  أوائل إلى تاريخها يرجع   والتي بأكمله،  الجديد بالعهد الخاصة المخطوطة هذه

  من  أكثر تاريخية   أهمية لها دبلن، ترينيتي،  كلية  في اآلن وهي عشر، السادس القرن

 بالثالثة المتعلق المقطع على وتحتوي اكتشافها يتم يونانية  مخطوطة  أول إنها. جوهرها

  حث تم المتأخرة، الوحيدة  الشهادة هذه على بناءا (. 8-7: 5 يوحنا  1)  السماوية شهود

 . األول يوحنا نص في بالتأكيد الزائف المقطع هذا  إدخال على  إيراسموس

  الصفحتين باستثناء)  الوقت طوال ملحوظ  بشكل ونظيفة   حديثة  هي التي المخطوطة،

  ،( المتكرر الفحص من  اتسخت والتي ،5 األولى يوحنا رسالة على تحتويان اللتين

 . إيراسموس على الخلط لغرض صراحة أُنتجت قد  لكونها مظهر  كل  تعطي

 

 (MS. 69)  69مخطوطة 

 القرن في نسخها تم وقد بأكمله،  الجديد العهد على  المخطوطة هذه تحتوي  

  رئيس مع  عمل والذي  القسطنطينية، من  إيمانويل، يُدعى يوناني بواسطة عشر الخامس

  اتحريره  تم)  13 العائلة في مهم عضو وهي . 1468 عام حوالي نيفيل  يورك أساقفة

  في اآلن موجودة  المخطوطة( العائلة تلك  من آخرين أعضاء مع  تي كيه أبوت  بواسطة

 . إنجلترا ليستر، في جويلدهال  متحف
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 (MS. 81)  81مخطوطة 

  البريطانية، المكتبة في اآلن والموجودة  ،1044 عام المكتوبة  المخطوطة هذه 

  نصي بشكل الرسل أعمال نص على حتويت. الصغيرة المخطوطات أهم من  واحدة هي

ا يتفق    .سكريفنير بواسطة  اتجميعه  تم.  السكندري النوع مع كثيرا

 

 ( MS. 157)  157مخطوطة 

  موجود وهو   ،1122 عام حوالي إلى تاريخه  يعود األناجيل، من رائع مجلد هذا 

  في حكم)   كومنينوس الثاني يوحنا لإلمبراطور كتب وقد الفاتيكان،  مكتبة في اآلن

  إلى ينتمي النص أن ستريتر واعتقد 33 المخطوطة نص يشبه نصها(. 1118-1143

 . القيصري النوع

ا الموجودة النسخ، بيانات  تشير   ،20 ، )  األخرى المخطوطات  عشرات في أيضا

  تم أنه إلى( 1071و ،718  ،686  ،565 ،428  ،376  ،300  ،262 ،215  ،164

 ". القدس  في القديمة المخطوطات  من" وتصحيحها نسخها

إتش   بواسطة للمخطوطة  ترتيب نُشر. األربعة  األناجيل كل  بعد هذه النسخ بيانات  تتكرر

 سي هوسكير. 

 

 ( MS. 383)  383مخطوطة 

  والرسائل الرسل أعمال لسفر عشر الثالث القرنمن   مخطوطةي ه ههذ 

  أوجست بوت  بواسطة  اتجميعه تم. أكسفورد في بودليان  مكتبة  في( س وبول  الكاثوليكية)
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  ،88-78  ص ،( 1900  ليبزيغ،)  (ومصدرنا الرسل أعمال لسفر الغربي النص) لمجلده

 .الرسل ألعمال  الغربي النص بناء إعادة في كالرك سي. أ اواستخدمه

 

 ( MS. 565)  565مخطوطة 

  في العامة المكتبة في اآلن موجودة  المعروفة، المخطوطات أجمل من واحدة 

  رق على  ذهبية بأحرف  مكتوبة األناجيل، من فاخرة نسخة إنها. بطرسبرغ سانت

 . التاسع القرن خالل أرجواني

  تحتوي  َمرقُس،  ختام في. القيصري النص  لدعم Ɵتماثل المخطوطة    يه مرقس، في

 (. 157 المخطوطة وصف  انظر) القدس نسخ بيانات يسمى ما على

 

 ( MS. 579)  579مخطوطة 

.  باريس في الوطنية  المكتبة في عشر الثالث القرن من  األناجيل من نسخة هذه 

  يحتفظ األخرى األناجيل في  لكنه ،طي القديم بيزن النص ال إلى نصال ينتمي  ،تىم في

 .L  و    و  B مع غالباا يتفق للغاية جيد سكندري بنص

 .مرقسلـ المزدوجة  النهاية على حتويت  ،Lمثل المخطوطة 

 

 ( MS. 614)  614مخطوطة 

  .(ية والكاثوليك  سبول) رسائلوال الرسل ألعمال عشر الثالث القرنمن  مخطوطة 

  من كبير  عدد على الكتاب حتويت. ميالنو   في أمبروسيان مكتبة في اآلن ةموجود

 . للنص الغربي النوع من منها  وكثير البيزنطي، العصر قبل ما  إلى تعود التي  القراءات
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 ( MS. 700)  700مخطوطة 

  في اآلن والموجودة عشر، الحادي القرن إلى تعود التي هذه األناجيل مخطوطة 

  Textus Receptus النص المستلم عن مرة 2724  بمقدار تنحرف البريطانية، المكتبة

  يونانية مخطوطة  مع جنب إلى جنبا. بها خاصة قراءة 270 هذا جانب إلى ولديها

  القدوس روحك ليحل " الربانية، للصالةلوقا  في رائعة قراءة لديها( MS. 162) أخرى

ا هذا كان(.  2:  11" ) مملكتك  أتيت ل" من   بدلا   ،" ويطهرنا علينا   الربانية  الصالة  نص أيضا

 . النيصي وغريغوريوس  مرقيون عرفها التي

 

 ( MS. 892)  892مخطوطة 

  المتحف عليها حصل األربعة، لألناجيل التاسع القرن من  مخطوطة يه ههذ 

  مبكر،  نوع من الرائعة القراءات من العديد على تحتوي. 1887 عام في البريطاني

 . السكندري النص إلى رئيسي بشكل تنتمي

 

 ( MS. 1071)  1071مخطوطة 

  األربعة، األناجيل على عشر الثاني القرن إلى تعود  التي النسخة هذه تحتوي  

مقدسي   نسخما يسمى  علىوتحتوي  آثوس، جبل على لورا في اآلن وموجودة

 .  157  المخطوطة وصف في إليه المشار (كولوفون )

 .القيصري النوع على ثالث كشاهد  نصها  ستريتر صّنف
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 ( MS. 1241)  1241مخطوطة 

  ،الرؤيا كتاب  باستثناء بأكمله  الجديد العهد على تحتوي التي المخطوطة، هذه 

  و  C مع التفاقيات بعض   على انصه يحتوي األناجيل، في. عشر الثاني القرن إلى تعود

L  33  و  و    و . 

ا قسومر  تىم  في نصها يُظهر ،كيرسوب لك ل وفقاا   البيزنطية القراءات من  أكبر قدرا

 . ويوحنا بلوقا  مقارنةا 

 

   1424العائلة  

  الجديد العهد من العاشر أو  التاسع القرن من  ي مخطوطةه 1424مخطوطة  ال

 الرسل،  وأعمال  األناجيل،كما يلي:   تسلسل في ساباس يُدعى راهب كتبها  بأكمله،

 .  سبول  ورسائل  والرؤيا، الكاثوليكية، رسائلوال

 في سابقاا تكان.  الهوامش في مكتوب  بشرح مزودة الرؤيا سفر ماعدا األسفار جميع

 إلى هناك  من انقله تم  أنه المحتمل  ومن  اليونان، في( التركية  كوزينيتا) الدراما دير

   -1913- 1912 في البلقان حروب  بعد  الغربية أوروبا

  اللوثرية شيكاغو  مدرسة رئيس جروبر،   فرانكلين. ل الدكتور قبل من شراؤها تم

 .  معهد لهوت  لمكتبة وفاته  عند ورثها إلينوي، ،مايوود   في الالهوتية

 أعاد والتي  ،(ة ) مجموع إلى  ينتمي  األناجيل في انصه فإن ،فون سودنلـ وفقاا

 . القيصري النص على ثالث كشاهد  وتصنف  1424العائلة   تسميتها ستريتر

  عائلةال أعضاء فإن العائلة، من  صغير  جزء أقدم وهي  ،1424  مخطوطة  إلى باإلضافة

  متى، )  60 ،( مرقس متى،)  M،  7،  27،  71، 115 ،خطوطاتمال هم اآلخرين
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  692  ،659 ، 517 ،349  ،267  ،(يوحنا لوقا،)  185  ،(مرقس  متى،)  179 ،( مرقس

  ،1010 ،( مرقس   متى،)  990  ،954 ،945  ،(مرقس  متى،)  827  ،(مرقس  متى، )

  ،1293  ،1223  ،1207  ،1194 ،( يوحنا لوقا،)  1188  ،( مرقس متى،)  1082

 (. مرقس  متى، ) 2191و  ، 1675  ، 1606، (مرقس متى،)  1402 ،1391

 

 ( MS. 1582)  1582مخطوطة 

 قديم نص  على  ،948 عام إفرايم الكاتب كتبها  التي ،1582 المخطوطة تحتوي  

 صياغة وإعادة  لفهم نص مهم باعتباره  به العتراف تم والذي  األناجيل، من  وقِيّم

  اإلنجيل في أنه أندرسون إيمي أجرتها حديثة  دراسة أظهرت. القيصري النص قراءات

  بنص وثيقاا ارتباطاا ترتبط هامشية ومالحظات نصوص على حتويت   1582 ،تى لم وفقاا

  أنهاب   لمخطوطةل إليه يُنظر ما أفضل وأن أوريجانوس  استخدمه الذي  الثالث القرن

 .1 العائلة تشمل التي المخطوطات في الرئيسي العضو 

 

 ( MS. 1739)  1739مخطوطة 

 أعمال  على تحتوي  والتي العاشر، للقرن تعود التي المخطوطة هذه اكتشاف تم 

 ما وعادة غوكس  دير فون إي قبل  من  1879 عام آثوس جبل  في والرسائل، الرسل

  الهامشية المالحظات من عدد على حتويت األنه  قصوى أهمية اتذ اإنه. باسمه  تُعرف

  ل أنه بما. وباسيل  ويوسابيوس وأوريجانوس  توكليمن   إيريناوس كتابات  من المأخوذة

  أن يبدو  الميالد، بعد  379 إلى 329 من  عاش الذي ل،ي باس من حداثة  أكثر شيء يوجد

 أن إلى النسخ بيانات  تشير. الرابع القرن أواخر في كاتب كتبها  المخطوطة هذه سلف
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  فهو  ذلك، ومع .  وريجينأل  نص على تحتوي مخطوطة اتبع  س بول رسائل في الناسخ

 . السكندري النوع من نسبياا نقياا شكالا  يقدم  ولكنه القيصري  النوع من ليس

 

 ( MS. 2053)  2053مخطوطة 

 الرؤيا كتاب  نص على تحتوي ميسينا،  في عشر الثالث القرن  من مخطوطة هذه 

  يفه  ،2344  و   C و   A المخطوطات  مع جنب إلى جنبا. عليه  أوكومينيوس تعليق مع

المخطوطات   على حتى  ةُ متفوق  ،رؤيا يوحنا لنص المصادر أفضل أحد( لشميد وفقاا)

 47p  و. 

 

 ( MS. 2344)  2344مخطوطة 

  باريس، في الوطنية  المكتبة في اآلن موجودة عشر الحادي القرن من مخطوطة 

  تفقت  حيث) ؤيارالو  ،س بول ورسائل الكاثوليكية، والرسائل  الرسل، أعمال على حتوي ت 

ا  . القديم العهد من أجزاء إلى باإلضافة  ،(2053المخطوطة   مع كثيرا
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 بالمالحظة  جديرة أخرى مخطوطات  – 4

 

  النواحي بعض  في أو  الخارجي شكلها بسبب   بالمالحظة الجديرة المخطوطات تشمل

 .  يلي ما  األخرى

   

 047المخطوطة 

 في اآلن وهي الثامن القرن إلى تعود  األربعة، األناجيل من رئيسية نسخةوهي  

  أن أي صليب؛ شكل على مرتبة صفحة كل على  الكتابة بها برينستون،  جامعة  مكتبة

  تبلغ السفلي بالثلث الخاصة وتلك  العمود من العلوي الثلث  من تتألف التي الخطوط

 . العمود من  األوسط  الجزء تشكل  التي الخطوط طول نصف  حوالي

 

 (  ,Codex 16)  16المخطوطة 

  عشر، الرابع القرن من  والالتينية  باليونانية  األربعة األناجيل من نسخة تحتوي  

  مكتوبة باريس،  في الوطنية المكتبة في  واآلن سابقاا ميديشي دي  كاثرين  حوزة  في كانت

  كلمات. القرمزي اللون في للقصة العام المسار. للمحتويات وفقاا  بالحبر  ألوان بأربعة

  العهد من  المقتبسة الكلمات. قرمزي  بلون المالئكة وكلمات يسوع، نسب سلسلةو   يسوع،

  ويوحنا وشمعون  ومريم وأليصابات زكريا التالميذ، كلمات إلى باإلضافة القديم

  والشيطان السخريوطي يهوذاو المئة قائدو   الفريسيين وكالم األزرق؛ باللون المعمدان

 . السود باللون

ا، األسود باللون  مكتوبة الرعاة كلمات ا هذا كان ربما  لكن أيضا  . سهوا
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 ( MS. 461)  461المخطوطة 

  األربعة، األناجيل على تحتوي   التي اليونانية المخطوطات أصغر من  واحدةهي 

وثالث    6 منها كل   مقاس ورقة  344 هناك. بطرسبرغ سانت في العامة المكتبة في اآلن

×   4.5 حوالي تبلغ مساحة الفردي الكتابة عمود يحتل ؛ة بوصوثالث أثمان    3× أثمان 

 . بوصة وثالث أثمان 2

ا اإلشارة وتجدر   مؤرخة صغيرة  يونانية  مخطوطة أقدم  ألنها  المخطوطة هذه إلى أيضا

 . الميالد بعد  835 عام في نسخها تم وقد  بوجودها، معروفة

 

 ( MS. 0169)  0169المخطوطة 

 منها  يتبق لم والتي للغاية، صغيرة كانت  الرؤيا كتاب  من  المخطوطة أن بد ل

 اكتشافها تم(. الالهوتية  برينستون مدرسة مكتبة  في اآلن موجودة)  واحدة  صفحة سوى

 إلى تاريخها ويعود  مصر  في Oxyrhynchus المنيا -بني مزار   –أوكسيرنخيس  في

 وسبع أثمان البوصة.   x   2وثالث أرباع   3 الصفحة قياس ويبلغ الرابع، القرن

 

 أصغر مخطوطة

  وربما  اليونانية، باللغة لماني ذاتية سيرة هو ) مخطوطة  مجلد  أصغر يكون قد ما

وثالث    1 مقاس صفحة 192  من الثقاب، علبة  بحجم  يه( سرياني أصل من  ترجمت

 .  بوصة وثالث أثمان   1×  أرباع

  سنتيمترات 10  من  أقل عرضيكون الأن  هو  كتابات الصغيرةال  لوصف المقبول المعيار

 (. بوصات  4)
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 أكبر مخطوطة

 Codex مخطوطة جيجاس  يسمى ما هو  توراتية مخطوطة  أكبر شك بال هو  ما 

Gigas "(العمالقة المخطوطة )"، جعلها   عند والتي  ستوكهولم، في  اآلن الموجودة

 أن يقال. بوصة  36 وارتفاعها  الصفحتين عبر بوصة 40 حوالي قياسها يبلغ  مفتوحة

ا 160 جلود  . إلنتاجها مطلوبة  كانت حمارا
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ا   الجديد للعهد  النسخ القديمة: ثانيا

 

  المسيحي اإليمان نشر في للمساعدة الجديد العهد من األولى النسخ المبشرون أعد

  جانب إلى. القبطية أو الالتينية أو  السريانية  هي األم لغتها كانت التي الشعوب بين

 النسخ هذه فإن المقدس،  الكتاب تفسير تاريخ لتتبع الكتابي  للمفسر كبيرة قيمة  ذات كونها

ا النصوص لناقد بالنسبة أهمية  تقل ل   ذلك، ومع. والثالث  الثاني القرنين في ألصلها نظرا

 النصي للنقد النسخ استخدام في معينة  قيوداا هناك أن مالحظة  يجب نفسه، الوقت في

   .الجديد للعهد

  كامل غير إتقان  لديهم أشخاص قبل  من  الترجمات بعض إعداد على األمر يقتصر ل

.  الترجمة في اليونانية  والمفردات النحو  سمات بعض  نقل  يمكن ل  ولكن  اليونانية، للغة

  يةسريان غة اللل يمكن  لكذلك   محددة؛  أداة تعريف لها ليس تينيةاللا المثال، سبيل على

 Greek aorist and perfect) الكاملة واألزمنة  اليوناني اضيمفعل الال بين مّيزت  أن

tenses)  . اإلحاطة ستخدمت  أن ويجب للمجهول  المبني إلى ةالقبطي  فتقركما ت  . 

 لألسئلة بالنسبة أما. غامضة الروايات هذه شهادة تكون الحالت، بعض في لذلك،

  اليوناني النموذج في ل أم موجودة  معينة جملة أو  عبارة كانت إذا ما  مثل األخرى،

 . وقيمة واضحة النسخ  أدلة فإن  منه، الترجمة تمت الذي

  العديد بها قام التي  الظروف بسبب معقدة  الجديد العهد من القديمة النسخ دراسة إن

  كان ذلك، على عالوة. مختلفة  يونانية  مخطوطات  من مختلفة بترجمات   األشخاص من

  المخطوطات ضد  أو  األخرى مقابل إحداها معينة   بلغة ترجمة م  نسخ تصحيح أحياناا يتم

  نسخة بناء إعادة فإن وبالتالي،. األصل في منها الترجمة تمت التي تلك  بخالف اليونانية

 . نفسه األصلي اليوناني النص تحرير  من تعقيداا  أكثر تكون ما غالباا قديمة لنسخة نقدية

  المتباينة العروض بميزة الباحث يتمتع  ما، لنسخة الداخلي التاريخ تتبع في ذلك، ومع
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{Ubersetzungsfarbe )للمساعدة . 

  في بينما وحدها، المختلفة  القراءات  خالل  من  اليوناني النص أنواع بين  التمييز يمكن

  عن. مختلفة تصورات  خالل  من  اليونانية القراءة نفس تمثيل يتم قد النسخ، مخطوطات

  تتبع  يمكن  المتنوعة، القراءات إلى باإلضافة المتنوعة التصورات هذه مثل  طريق

 . المخطوطة تقليد في ما  نسخة تطور في العديدة المراحل

 . الجديد للعهد المبكرة النسخ أهم يلي فيما
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 النسخ السيريانية  – 1

 النسخ وهي. منه جزء أو  كله  الجديد للعهد مختلفة  سريانية  نسخ خمس  العلماء ميز

  والسريانية والهاركلين، والفلوكسينية، ، (الشائعة النسخة أو ) والبيشيتا  القديمة، السريانية

  إنتاجها تم قد  السريانية باللغة منفصلة إصدارات ستة( ربما) أو خمسة إن. الفلسطينية

  لحيوية بالمالحظة   جدير  أمر هو   المسيحي العصر من األولى الستة القرون  خالل

 .  السورية الكنيسة علماء وطاقة

  أكثر األولى الكنيسة فروع من فرع أي نشط ي   لم" ،نستل  إيبرهارد ذكرنا كما الواقع، في

 المقدس  للكتاب مخطوطات األوروبية مكتباتنا في لدينا. بالسريانية  المتحدثين من

  حتى  ،( مالبار)  الهند أرمينيا، النهرين، بين ما  بالد سيناء، مصر،  لبنان، من السرياني

 .الصين من

 

 السيريانة القديمة ة النسخ –أ 

  مخطوطتين،  في اليوم محفوظة  األربعة لألناجيل القديمة  السريانية النسخة 

 :عبارة عن. كبيرة  فجوات به كالهما

  بخط  وجميل  واضح بخط مكتوبة  البريطانية، المكتبة في اآلن  رقِّيَّة  مخطوطة(  1)

 باسم إليها يشار ما وعادة ،1858 عام  كوريتون ويليام احرره  ،Estrangela سرياني

cSyr،  و   

  على كاترين القديسة  دير في لويس  سميث أغنيس هااكتشف  رق ممسوح  مخطوطة(  2)

 . sSyr سمىت و   ،1892 عام سيناء جبل

 على والرابع  الخامس القرنين حوالي  فيتم  المخطوطات هذه  نسخأن  من الرغم على

 القرن بداية أو الثاني القرن نهاية إلى يعود به  احتفظوا الذي النص  شكل فإن التوالي،
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  أشكال من شكالا  تمثل  السينائية السريانية أن ياُلحظ المخطوطتين،  مقارنة عند. الثالث

  قد األماكن بعض  في أنه من الرغم على كوريتون،ولى التي حررها األ من أقدم النص

 . فساد بها يكون

  أعده الذي)الدياتيسرون(  اإلنجيل  غم بتنا المنفصلة األناجيل نص  تأثر مدى أي إلى

  السريانية النسخة عام،  بشكل.  كبير نقاش  موضعهذا  كان؟ م  170 عام حوالي  تاتيان

 . الغربي للنص ممثلة هي القديمة

  كامل؛  بشكل تنجو   لم سبول  ورسائل  الرسل أعمال من القديمة  السريانية النسخة 

 حالة في. الشرقيون اآلباء بها أدلى التي  الستشهادات خالل من  فقط ذلك نعرف  نحن

  حيث  األرمينية، المصادر من إفرايم تعليق  بناء كونيبير سي إف أعاد الرسل، أعمال

  ص ،1926 لندن،') جي إتش روبيز الرسل أعمال  نص في  لتينية ترجمة نُشرت

  في موليتور جوزيف بواسطة ولسب   لرسائل إفرايم نص  بناء  أعيد -(  453- 373

1938 . 

 

 نسخة البيشيتا  –ب 

 بداية في( PSyr)  الجديد للعهد اتية، ج الفول السريانية أو  البيشيتا، نسخة إعداد تم 

  المتباينة القديمة السريانية الترجمات محل  لتحل األرجح على الخامس، القرن

 . والمتنوعة

  يهوذا،  يوحنا،  3و   2  الثانية، بطرس رسالة ترجمة  تتم لم. كتابا  22  على فقط حتوي ت 

 .  الرؤياو 

  كان  ،(م  431 -  411 حوالي) الرها أسقف ربول، أن العلماء  اعتقد ،وقت قريب حتى

  النص بين وسيطة مرحلة  بمثابة كان تنقيحه أن األرجح من ولكن. البيشيتا عن مسؤولا 

 . للبشيتا النهائية والصيغة  القديم السرياني
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ا   الشرقية الفروع قبل من  المقدس الكتاب من معيارية كنسخة قبولها تم البيشيتا ألن نظرا

  معينة  درجة إلى وصلت أنها يستنتج أن المرء على يجب  السورية، للمسيحية والغربية

 . م 431 عام  في السورية الكنيسة في النقسام قبل الوضع من

  العديد يعود اليوم، معروفة للبيشيتا الجديد  العهد من مخطوطة   350 من أكثر 

 .والسادس الخامس  القرنين إلى منها

  المتغيرات من جداا قليل عدد يوجد بحيث  ملحوظ، بإخالص البيشيتا نص  تحويل تم لقد

 . الشهود بين المهمة

 أنها الواضح  من ولكن البيشيتا، لنسخة النصية البشرة في مرض بشكل التحقيق  يتم لم

 .  مختلفة أقسام في األيدي من  العديد عمل تمثل

  حيث الرسل، أعمال سفر في منه البيزنطي  النص نوع إلى  أقرب يه األناجيل، في

 . الغربي النص مع المدهشة التفاقيات  من  العديد قدمت 

 

 The Philoxenian and/or Harclean Versionالفيلوكسينان أو الهركليان –ج 

  من( النسخ) النسخة تفكيك النصي للنقد والمربكة المربكة التشابكات أكثر من 

  اختصارهما  يتم ما وعادة  ،Harclean الهركليان أو /  و  Philoxenian الفيلوكسينان

phSyr   و hSyr،  التوالي على . 

 الهركليان مخطوطات بعض  في الموجودة النسخ من العديد في الضئيلة األدلة تفسير تم

ا مختلفة بطرق  . تماما

  أسقف فيلوكسينوس لصالح م 508 عام أنتجت السريانية النسخة أن يُعتقد  ناحية، فمن

  بواسطة 616 في به الخاص المساعد هاإصدار أعاد ،بوليكاربوس  بواسطة  مابوغ،

 أضاف الذي  ،مابوج  أسقف ،Thomas of Harkel (Heraclea) (هاركليا)توماس 

  ناحية من. يونانية مخطوطات ثالث  أو  مخطوطين  من مشتقة  هامشية مالحظات فقط
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  توماس،   قبل من بدقة  مراجعتها تمت  الفيلوكسينية النسخة أن على التأكيد تم  أخرى،

ا أضاف الذي   التضمين تستحق  ل ولكنها  مهمة اعتبرها معينة قراءات الهامش في أيضا

  .النص في

  متباينة بقراءات نشرها أعيد فقط واحدة نسخة هناك األول، للرأي وفقاا آخر، بمعنى

ا،  منفصلتان نسختان هناك الثاني، لإلصدار وفقاا الهامش؛ في لوحظت   تزويد  ويتم تماما

 . بهامش  األخير اإلصدار

  القرن خالل  حال،  أي على هنا؛ المعقدة المشكلة هذه  حل محاولة الضروري من ليس

  الكاثوليكية الرسائل تُرجمت  بالسريانية،  الناطقة الكنائس تاريخ في  مرة  وألول السادس،

  أهم ثاني هاركليانفي نص أعمال الرسل   يعد.  السريانية اللغة إلى والرؤيا الصغيرة

 . مخطوطة بيزا  بواسطة فقط  الصدد هذا في تجاوزه تم حيث الغربي، النص على شاهد

 

 الفلسطينية  السريانية   النسخة -د 

  بشكل( اآلرامية  أي) الفلسطينية المسيحية السريانية اللغة إلى الترجمة تُعرف 

 القرنين إلى تعود  مخطوطات  ثالث في المحفوظة األناجيل قراءات كتاب  من رئيسي

  نص في األناجيل، من أجزاء توجد ذلك، إلى باإلضافة. عشر والثاني عشر الحادي

 إنشاء تم  عندما.  بولس رسائل  من  والعديد  الرسل أعمال من قصاصات وكذلك  متصل،

  العلماء معظم  يعتقد ولكن كبير، خالف  موضع كان( palSyr المختصر ) اإلصدار هذا

  القيصري النوع من  يوناني نص إلى يستند أنه يبدو . الخامس القرن حوالي إلى يعود أنه

ا  ومستقل   . األخرى السريانية النسخ  عن تماما
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 التينيةالنسخ ال – 2

  الالتينية إلى المقدس الكتاب لترجمة األولى المحاولت إجراء ومكان وقت كان 

 إلى مرة  ألول  األناجيل تحويل تم  اليوم، العلماء معظم رأي في. كبير خالف محل

 قرطاج أصبحت حيث  إفريقيا، شمال في  الثاني القرن من  األخير الربع خالل الالتينية

ا الترجمات تمتحتى   ذلك، بعد  طويل وقت  يمض لم. الرومانية بالثقافة  مفتونة  في أيضا

 تم قد المبكرة النسخ أن إلى الحرفي النمط يشير. أخرى  وأماكن والغال، إيطاليا،

 .اليونانية  السطور بين كتابات  شكل في إجراؤها

 

 القديمة   الالتينية النسخ  -أ 

 إفريقيا  شمال في القديمة الالتينية النسخ من  العديد تداول  تم الثالث، القرن خالل

  والغال  إيطاليا في موجودة كانت التي المميزة اإلصدارات ذلك في بما  وأوروبا،

  ،5-4: 24 لوقا  في المثال، سبيل على) المقطع  لنفس المتباينة التصورات تؤكد.  وإسبانيا

مما  ( نجت   التي القديمة التينية لا مخطوطاتال في مختلفة قراءة  27 عن يقل  ل ما هناك

  عدد تقارب متغيرات في القراءة  هناك أن من داماسوس البابا إلى جيروم شكوىسبب 

 (. tot enim sunt exemplaria paene quot codices} المخطوطات

  بنحو  األناجيل  تمثيل تم. القديم  الالتيني المقدس الكتاب لكامل  مخطوطة  يوجد ل 

  مخطوطة عشرة اثنتي حوالي. األجزاء من عدد إلى باإلضافة مشوهة،  مخطوطة  32

  ولكن  رسائل بولس  من أجزاء وعدة مخطوطات  أربع توجد. موجودة الرسل أعمال من

 .الرؤيا سفر من أجزاء وعدة كاملة واحدة  مخطوطة هناك

  أن يثبت مما عشر، الثالث القرن  حتى الرابع القرن إلى الشهود هؤلء تاريخ يعود

  الستخدام من خروجها  بعد  طويلة لفترة تُنسخ  تزال  ل كانت  القديمة الالتينية النسخة
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  من صغيرة بأحرف حساسة أشكال فيمحددة  القديمة  الالتينية المخطوطات. العام

 . الالتينية األبجدية

 .  غربية القديمة الالتينية( النسخ) للنسخة النصية البشرة تكون ما عادةا  

  اليونانية عن األكبرمتغيرات ال إفريقيا في  القديم الالتيني التيار شكل  يمثل عامة، كقاعدة

 .قلاأللها المتغيرات  أوروبا،  في الالتينية( األشكال) والشكل

 النصوص أنواع حسب مجمعة)  القديمة الالتينية لنسخل شهودال أهم يلي فيما 

 (. واألوروبية   األفريقية

 

 القديمة  الالتينية األفريقية المخطوطات

 

 ( eبالتينينيوس ) مخطوطة 

  من مخطوطة هي ،e  بالرمز ةالمعين  ،Codex Palatinusمخطوطة بالتينيوس 

  على الفضي بالحبر  مكتوبة  األربعة، األناجيل من أجزاء على تحتوي الخامس القرن

  تم  هأن  إل أفريقي، األساس في هو  e  في النص نوع أن من الرغم على. أرجواني رق

  النوع هذا من  إنجيل نص تينأوجوس استخدم  ربما. بشدة عليه  األوروبي الطابع إضفاء

 . م 400 قبل

 

 Fleury palimpsest( bفلوري ) رق

 إلى الرسل أعمال ربع على وتحتوي السادس، للقرن تعود مجزأة  مخطوطةهي  

  من العديد على  المخطوطة تحتوي. الرؤيا وكتاب  الكاثوليكيةرسائل ال من  أجزاء جانب
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  المثال، سبيل على جداا؛ حرة  الالتينية إلى الترجمة تكون ما  وغالباا الكتابية، األخطاء

  الختصار  من فاسد شكل هي ،13- 1: 28 الرسل أعمال أن يبدو . بولس رحلة سرد

 . المترجم ابه قام الذي

 

 Codex Bobbiensis( kمخطوطة بوبيانسيس ) 

 لسوء. اله k  الرمز تخصيص  تم  القديمة، األفريقية الالتينية على شاهد أهمهي  

ا، ةمجزأ  فإنها الحظ،   انسخه تم. رقسوم   تىم  نصف حوالي  على فقط حتويت و تماما

  تم  حيث إيطاليا، شمال في األيرلندي بوبيو   دير إلى اونقله إفريقيا في م 400  حوالي

.  اآلن وجدت  حيث  تورين،  في الوطنية المكتبة إلى ضمها حتى  قرون لعدة اعليه الحفاظ

 سيبريان القديس كتبها التي القتباسات مع  وثيق بشكل ابه الخاص النص شكل يتوافق

 أنها إلى تشير قديمة عالمات يُظهر فإنه  لوي، .أ إلي وفقاا(.  م 250 حوالي)  قرطاج من

  النهاية على حتويت هاأن  بالذكر  الجدير من . الثاني القرن من  بردية من  نُسخت

 . لمرقس وفقاا  لإلنجيل المتوسطة

 

 القديمة  الالتينية األوروبية  المخطوطات

 

 Codex Vercellensis( aمخطوطة فيرسيلينسيس )

 كنز   غرفة في محفوظة لألناجيل، أوروبية مخطوطة أقدمهي  كونت ربما

 القديس يد  على تكتب   فقد قديمة، لتقاليد  وفقاا. إيطاليا بشمال  فرشيلي في الكاتدرائية
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 . 371  أو  370 عام استشهد الذي فرشيلي، أسقف يوسابيوس،

 . القديمة الالتينية األناجيل مخطوطة أهم المخطوطةهذه  تعد ،k بجانب 

 

 Codex Veronensis(  b)  ونيسيسمخطوطة فير

  مكتوبة  أرجوانية رقِّيَّة  مخطوطة  بإيطاليا،  فيرونا في الكاتدرائية مكتبة حوزة في 

  كلها)  األربعة األناجيل على حتويت . الذهبي بالحبر وأحياناا بالفضة الخامس القرن في

  النص نوع مثلت   افإنه بوركيت، رأي  في. ومرقس ولوقا ويوحنا  متى  بترتيب( تقريباا

  .Vulgate فولجاتالل كأساس جيروم استخدمه الذي

 

 Codex Colbertinus( c)  كولبيرتينوس مخطوطة

  المكتبة في اآلن ةموجود فرنسا، جنوب في ربما عشر،  الثاني القرن في ةمكتوب 

  تزال  ل. النص من  مختلط  شكل في األربعة األناجيل على حتويتو   باريس في الوطنية 

ا يعتبر  فيما األفريقية للقراءات واضحة آثار هناك ا عموما ا أوروبياا لتينياا نصا   ملوثاا قديما

 . افولجات الب   وهناك هنا

 

 ( dالمخطوطة )

  من الرغم على الخامس، للقرن اللغة  ثنائية(  D) بيزا  مخطوطة من  الالتيني زءالج هي 

 النص من قديم شكل على تحافظ أنها  إل اليوناني، زءالج  في  وهناك هنا تصحيحها

ا.  القديم الالتيني   جميع  تختلف عندما a و k قراءات مع أحياناا تفقت  d ألن  نظرا
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 النصف يتجاوز ل  وقت في موجوداا  كان نص على شهدت  افإنه  األخرى، نصوصال

 . ذلك قبل يكون وقد الثالث القرن من األخير

 

 Codex Corbiensis( 2ffمخطوطة كوربينسيس ) 

  والتي  السادس، أو  الخامس القرن من األربعة، األناجيل من  موحلة نسخة يه

  في واآلن ،Amiens أمينس من بالقرب ،Corbey كوربي دير إلى سابقاا تنتمي كانت

  في المحفوظ ذلك يشبه النص أشكال من  شكل على حتويت. باريس  في المكتبة الوطنية

a  و b . 

 

 Codex Gigas( gigمخطوطة جيجاس )

  20 حوالي  صفحة كل قياس يبلغ. العالم في المخطوطات أكبر أحد شك بال هي

  من األول الجزء في ُكتبت. رائعاا  مشهداا  يظهر  المجلد، يفتح وعندما بوصة،  36× 

  الخزانة اشترتها ثم  بوهيميا،  في بودلزيتشي في البينديكتين دير في عشر الثالث القرن

  تم ،1648  عام المدينة السويدي الجيش احتل عندما. لحقاا  براغ  في اإلمبراطورية

 . التالي العام في ستوكهولم في الملكية المكتبة إلى تقديمها وتم السويد إلى إحضارها

  المخطوطة تحتوي  بالالتينية، بأكمله المقدس الكتاب نص إلى باإلضافة 

  اليهود آثار كتاب ل لتينية  وترجمة  كتاباا، 20 في عامة موسوعة  على" العمالقة"

 .  أخرى  أعمال عن فضال ،وتاريخ بوهيميا  ،يوسيفيوس لـ

 لشيطانل ضخمة  صورة على يحتويغالفها  ألن الشيطان إنجيل  أحياناا اعليه يطلق

 .  والقدمين اليدين أصابع على ومخالب متشعب  ولسان قرون مع  متوهجة، بألوان

ا راهباا الكاتب كان  لألسطورة، وفقاا   الرهباني، النظام بعض   لخرق زنزانته في محتجزا
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 الذي الشيطان، بمساعدة واحدة ليلة في المخطوطةخط  الكفارة، طريق  عن وأنه،

 .لمساعدته استدعاه

 وكتاب األعمال  كتاب ألن  النص لنقاد أهمية تذا مخطوطة جيجاس   عتبرت  

 القتباسات مع  يتفق الذي القديم الالتيني النص أشكال من شكل على يحافظان الرؤيا

 القرن منتصف  حول(  سردينيا في)  كالياري من  لوسيفر األسقف قدمها التي الكتابية

 .الرابع

 

 ( mت ) االمخطوط

  التوراتية المقاطع من الكنيسة آباء مجموعة إلى لإلشارة m الرمز يستخدم

 .لسلوكبا خاصة  نقاط لتوضيح  الموضوعات حسب  مرتبة

  وهي[( للسلوك" ]مرآة" تعني  التي الالتينية الكلمة)  "منظار" األطروحة تسمى ما كثيرا

 .التاسع أو  الثامن القرن من أقدمها المخطوطات، من عدد في محفوظة

  وتوافق القديم، األفريقي الالتيني  للنص  اإلسباني بالشكل مكتوبة  الكتابية القتباسات

 أدين الذي ،Priscillian بريسيليان اقتباسات معحرفيا  تقريباا( الكاثوليكية  الرسائل في)

وهو أول من تم إعدامه   إعدامه، وتم السحر بسبب  م 385 في  Treves ترافيس في

 . الكنيسة يد على

 

 The Latin Vulgate(  bالفولجاتا الالتينية ) 

  القديمة الالتينية النسخ في والعيوب  القيود أصبحت الرابع،  القرن نهاية قرب

 البابا طلب م 382  عام حوالي أن المستغرب من ليس. الرومانية الكنيسة لقادة واضحة
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  أوسابيوس صفرونيوس الوقت، ذلك في كفاءة المقدس الكتاب علماء أكثر من داماسوس

 المقدس الكتاب بمراجعة يقوم أن جيروم،  القديس باسم اليوم  المعروف هيرونيموس،

  عمله من  ثمار أول تقديم من جيروم  تمكن ذلك، نحو  أو  عام  غضون في. الالتيني

 .شديدة الختالفات  كانت حيث األربعة، األناجيل لنص مراجعة  وهي لداماسوس،

ا  استخدم: اتبعها التي المبادئ أوضح تغطية، رسالة في  كأساس  نسبياا جيداا لتينياا نصا

 النص مع  تعامل  أنه وأكد.  القديمة اليونانية المخطوطات ببعض   وقارنه لمراجعته

.  المعنى تشويه حالة  في فقط بتغييره وقام  اإلمكان قدر متحفظ  بشكل  الحالي الالتيني

  لعمله، كأساس جيروم اختارها التي الالتينية  المخطوطات وجود عدم من الرغم على

  للمخطوطة  مشابهة  كانت ربما)  القديمة للالتينية األوروبي الشكل إلى تنتمي  أنها يبدو 

b .) السكندري النص نوع إلى تنتمي اليونانية المخطوطات أن يبدو . 

  جادل.  كبير  نقاش محل الجديد العهد لبقية جيروم  مراجعة دقة ومدى وقت كان 

  نص بتكوين له  عالقة ل  جيروم  بأن( فيشر بي  كافيريال،  برون،  دي) العلماء من العديد

  عمل األدبي، التاريخ في غريب تطور  خالل من  ولكن  الجديد، العهد لبقية جاتافولال

 المقبولة النظر وجهة فإن ذلك، ومع.  جيروم عمل أنه على عمله  تعميم  تم  آخر مترجم

ا   في. التنقيحي)جهازه(  عمله عن جيروم يقوله لما الطبيعي التفسير  إلى تستند عموما

  من  بكثير أسرع بطريقة مراجعته تمت الجديد العهد بقية أن الواضح من  الحالتين، كلتا

 . األناجيل

 األصلي، عمله أفسدوا قد الكتبة أن جيروم،   تنقيح  نص  نقل في المحتم، من نكا 

  من نسخ مع   المتعمد الخلط طريق  عن وأحياناا النسخاإلهمال في  طريق عن أحياناا

   .القديمة الالتينية النسخ

 العصور خالل   الطبعات أو  التنقيحات من عدد إنتاج تم  جيروم،  نص  تنقية أجل  من

 .  هاردنج ستيفين لنفرانك، ثيودلف، أللكوين، المتتالية الجهود هذه أبرز ومن. الوسطى
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  األصلية النسخة لستعادة  المحاولت  هذه من محاولة  كل أدت الحظ، لسوء ذلك، ومع

  المتعددة األنواع من مزيج  خالل من النصي الفساد من مزيد  إلى النهاية في لجيروم

ا مرتبط أصبح التي فولجاتاال لنص   لذلك، نتيجة.  األوروبية يةالدراس مراكزال بمختلف ا

  من قدر أكبر اليوم  الموجودة اات ج الفول مخطوطات   من  مخطوطة 8000 من  أكثر تُظهر

 . النصية لألنواع المتبادل التلوث

  بأحرف عادةا  إليها يُشار)  يلي ما  بالمالحظة جدارة المخطوطات هذه أكثر تشمل 

 (. أسمائها من األول بالمقطع أحياناا أو  كبيرة

 

 ( Codex Amiatinus) (A) أمياتينوس مخطوطة

وهي    فلورنسا، في لورندان مكتبة في الثامن أو  السابع القرن إلى اتاريخه عودي 

  بأمر تكتب   لقد. رطالا   75  وتزن بأكمله المقدس الكتاب على  تحتوي رائعة مخطوطة

 البابا إلى كهدية اوأرسله  وويرماوث،  جارو   دير رئيس ،Ceolfrid سيولفريد من

  .الفولجاتا من  مخطوطة أفضل العلماء من العديد ايعتبره  .716 في  غريغوري

 

 Codex Cavensis (Cمخطوطة كافينسيس ) 

 على حتويت. ساليرنو  من بالقرب كافا  ل دير في التاسع، القرن إلى اتاريخه يعود

 . اإلسبانية المخطوطات لمجموعة الرئيسيين الممثلين أحد يوه بأكمله المقدس الكتاب
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 Codex Dublinensis( Dمخطوطة دبلنسيس )

  يعود. دبلن ترينيتي،   كلية في ةموجود  ،(the Book of Armagh) أرماغ كتاب أو 

  إلى باإلضافة بأكمله الجديد العهد على حتويتو  التاسع، أو  الثامن القرن إلى اتاريخه

  والذي ،فولجاتا نص  من األيرلندي النوع قدمت . الالودكيين إلى الملفقة بولس رسالة

  من تصحيحها عالمات تظهر  وهناك هنا. صغيرة وإدخالت بإضافات  يتميز

  النص ،س بول  رسائل  في(. 13 العائلة)  فيرار لمجموعة المشابهة اليونانية المخطوطات

 .الفولجاتا قراءات من فقط أقلية مع  قديم، لتيني الغالب في

 

  Codex Fuldensis (Fسيس ) فلودينمخطوطة 

  546و  541  بين تهاكتاب  تم ،LandesbibHothek at Fulda في اآلن موجودة

 قبله من اتصحيحه وتم الكرسي، ذلك  أسقف فيكتور، من بأمر  Capua في الميالد بعد

  ترتيب تم.  الالودكيين إلى ملفقة رسالة  مع كله الجديد العهد على حتويت. شخصياا

  يشبه جداا،  جيد  وهو   نصها، - تاتيان ألشعار  تقليداا متتالية، واحدة  رواية في األناجيل

 .Amiatinus أمياتينوس المخطوطة نص

 

  Codex Mediolanensis ( M)ميديوالنسيس مخطوطة 

 القرن أوائل من  إنجيلية مخطوطة ي ه ميالنو، في  أمبروسيان مكتبة في 

  أفضل كأحد وفولدينسيس  أمياتينوس مع صنفت ووايت،  وردزورث حكم في. السادس

 . جاتافولال شهود
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  The Rushworth Gospels( Rجيل روشورث ) انأ

ا بودليان، مكتبة  في اآلن الموجودة روشورث، أناجيل تُعرف    أناجيل" باسم أيضا

  نص على وتحتوي . الميالد بعد  820 عام توفي الذي الكاتب اسم من" ريغول،  ماك

  ما حد إلى شائعة القديمة، الالتينية القراءات من  بعدد  يتميز الفولغاتا من الالتينية  باللغة

  بلمعان اتزويده تم العاشر، القرن من  األخير النصف في. األيرلندية المخطوطات في

 . السطور بين ةساكسوني  أنجلو 

 

 The Lindisfarne Gospels(  Y) لينديسفارنأناجيل 

  البريطانية، المكتبة في اآلن وموجودة ميالدي، 700 حوالي  إلى تاريخها يعود

  وهي. سكسونية-سلتيك بزخرفة  ومزينة جميل  بشكل ُمنفذة مخطوطة عن عبارة هيو 

  اللغة سلف في األناجيل أشكال أقدم يوه  السطور، بين  ساكسوني أنجلو  بلمعان  مؤثثة

 .أمياتينوس  مخطوطة نص كبير حد  إلى يشبه الالتيني نصها.  اإلنجليزية

 

 Codex Harieianus( Zمخطوطة هارليانوس ) 

  من يبدو، كما هناك، من تُسرق باريس،  في الملكية المكتبة في سابقاا ةالموجود

  المتحف  في أودعها الذي هاري،  لروبرت توبيع  1707  عام في أيمون جان قبل

  أو  السادس القرن إلى تعود  األناجيل، من  جميل بشكل  مكتوبة  نسخة  إنها. البريطاني

 . السابع
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   Codex Sangallensis(  ∑سانجالينسيس )مخطوطة 

 على  إيطاليا فيتمت كتابتها   ،جاتاالفول أناجيل من معروفة مخطوطة أقدم هي

  وفي غال سانت  دير في موجود انصفه  من أكثر. الخامس القرن  أواخر في األرجح

  في المهمة المخطوطة هذه عن ووايت وردزورث  تغاضى الحظ، لسوء. أخرى  مكتبات

 .جاتاالفول من إصدارهما إعداد

 

  the Golden Gospels( ρاألناجيل الذهبية )

  األرجوانية المخطوطات من  فضل،األ كنت  لم إن أرقى، من   بواحدة  هاتسميت  تم ما

  مورغان،  بيربونت جي مكتبة في اآلن الموجودة الذهبية، األناجيل يه الموجودة

  هذه أرجواني، رق على المصقول الذهب من بأحرف بالكامل مكتوبة نيويورك،

.  وإيرلندي نورثمبري تقارب  مع لتيني للفولجاتا  نص على يحتوي الفاخرة المخطوطة

  تحديد  تم وقد  الثامن، القرن بداية أو  السابع القرن نهاية إلى عودت   اأنه سابقاا يُعتقد كان

ا تاريخها  .العاشر القرن إلى مؤخرا
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 قبطيةالنسخ ال – 3

  تُكتب كانت والتي  القديمة، المصرية اللغة أشكال من  شكل أحدث هي القبطية

 .  والديموطيقية الهيراطيقية الكتابة ومشتقاتها،  بالهيروغليفية المسيحي العصر حتى

باألحرف    اليونانية باللغة  تُكتب اللغة أصبحت المسيحي، العصر من  األولى القرون في

 . الديموطيقية من  مأخوذة  أحرف سبعة إضافة مع  ،majuscules الكبيرة

 أشكال ستة في القديمة المصرية اللغة تمثيل تم  المبكرة، المسيحية الفترة خالل

  بشكل البعض بعضها  عن تختلف مصر، أنحاء جميع في اللهجات من األقل على

ا ولكن الصوتيات في رئيسي   الجنوبي الجزء في. والنحو  المفردات في ما حد إلى أيضا

.  الجنوب إلى طيبة  من  ةصعيدي ال اللهجة سادت مصر،  صعيد  يسمى الذي البالد، من

  اللهجة استخدام تم  السفلى، مصر تسمى  والتي  مصر،  من الشمالي الجزء في الدلتا حول

  بين  النيل نهر  طول على مختلفة مستوطنات في. اليونانية مع  جنب  إلى جنباا البحيرية

  الفيومية رئيسي بشكل  وسيطة،  لهجات هناك تطورت البالد،  من  الجزأين هذين

  ية،خميماألو   ،( الوسطى المصرية أو) ممفكيةوال ،( ةالباشموري  باسم سابقاا المعروفة)

 (. أسيوط جنوب المستخدمة) خميميةاأل  وشبه

 النسخ دراسة في أهمية األكثر  والبحيرية  يديةصعال تعتبر  اللهجات، هذه بين من

 .  المقدس الكتاب من المبكرة

  دية،صعي ال القبطية اللغة إلى الجديد العهد من أجزاء ترجمت الثالث، القرن بداية حول

 .التالي القرن في اللهجة بتلك  متاحة  الجديد العهد كتب  معظم  وأصبحت

  ترجمة  تمتهو أنه   ،صعيدية ال  النصوص شدة اختالف فإن سبب الواقع، في

 . مستقلين   مترجمين  قبل من مختلفة أوقات في المقدس الكتاب أجزاء بعض

  وأعمال األناجيل  في ولكن للنص، السكندري الشكل مع النسخة وافقتت عام،  بشكل
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  ههذ من نسخته  هورنر أعد عندما الحظ، لسوء. الغربية القراءات من العديد لها الرسل،

 . متاحةهي ال فقط المجزأة المخطوطات كانت ،نسخال

  من كبيرة مجموعة  على نيويورك  في مورجان  بيربونت  مكتبة حصلت  ذلك، بعد

 Sahidic)  يصعيد تيترافانجيليوم بينها من.  مكتمل معظمها  القبطية، المخطوطات

tetraevangelium)  (Morgan MS. 569 )أو  الثامن القرن إلى اتاريخه  يعود  

.  ورقة 14 في لوقا فتقر وت  مجملها؛  في ويوحنا  قسومر تىم  علىتحتوي و  التاسع

 . هيفرنات فنري أعده فوتوغرافي استنساخ في اآلن متاحة المخطوطات مجموعة 

ا أ تشيستر بيتي حصل   من القبطية الصعيدية  من مخطوطات ثالث على أيضا

  أعمال على  تحتوي( B المخطوطة) إحداها. السابع القرن أو  السادس القرن حوالي

  رسائل تحتوي (  A المخطوطة) واألخرى   يوحنا؛ حسب باإلنجيل  متبوعة الرسل،

-  1 المزامير نص   على وتحتوي مجزأة الثالثة المخطوطة. الرابع اإلنجيل ليهاي  بولس،

  سبول ورسائلالرسل   أعمال نص إيدون طومسون   نشر. متى من  األول الفصل مع  50

 . هورنر  طبعة  ضد يوحنا  نص مقارنة  مع ،بيتي   تشيسترل

  ةموجود اإنه. يدّيةعالص النسخة نع ما حد إلى متأخرة البحيرّية  النسخة أن يبدو 

  مخطوطة نسخ  تم) جداا  متأخر وقت في تقريباا وجميعها المخطوطات، من العديد في

 (.  م  1174 عام  في موجودة تزال  ل  التي الكاملة األولى اإلنجيل

  إنجيل معظم على يحتوي البردي ورق   من مخطوطة مجلد  نشر تم ،1958 عام في

  بودمير سلسلة في بالقبطية البحيرية  التكوين سفر من الفتتاحية والفصول  يوحنا

Bodmer .ا أنه إل  سيئ، بشكل األولى القليلة األوراق تشويه من الرغم على   من بدءا

  رودولف المحرر، كان.  أفضل بشكل النص  حفظ  يتم يوحنا، من الرابع الفصل منتصف

 المقاطع أن لالهتمام المثير من. الرابع القرن في المخطوطة تأريخ إلى يميل كاسر،

 في للمياه المالك  تحريك حول البيان مثل)  بشدة مشبوهة  النصوص علماء اعتبرها التي
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  في موجودة غير( 11:   8 إلى 53:  7  من المرأة التي أخذت بالزنا و   4-  3:  5  يوحنا

  وثيقاا ارتباطاا مرتبط   حيريةالب  للنسخة األولي  اليوناني النموذج أن يبدو . المخطوطة هذه

 . السكندري النص بنوع

  باللهجة  الجديد العهد من  أجزاء تسبق  التي المتناثرة المخطوطات بين من

 papyrus)   البردية المخطوطةوهي  المخطوطات أقدم هناك واحدة من الفيومية،

codex )، إلى 11 : 6 يوحنا  على  تحتوي والتي  ميتشيغان، جامعة في اآلن الموجودة  

  تاريخ يعود هوسلمان،. م إلينور المخطوطة، لمحرر ووفقاا(.  ثغرات مع )  11:  15

  تقريباا وافقتت  النصية، الصالت في. الرابع القرن من األول الجزء إلى المخطوطة

 . عن اتفاقها مع البحيرية  الصعيدية النسخة مع بمقدار الضعف

 على  تحتوي البردي ورق من  مخطوطة  يه ةمي مي خ األ  شبه للنسخة ممثل أهم

  إلى المخطوطة تاريخ  يعود  طومسون، هربرت  السير محررها  رأي في. يوحنا إنجيل

  تمثل النسخة أن يبدو   بها، ترتبط التي ،الصعيدية  النسخة مثل.  م 375- 350  حوالي

 . السكندري النص

 بواسطة  فهرستها تم  والتي صعيديةال لغةالب   األناجيل من  مخطوطة  80  بين من

 على تحتوي  والتي  أهمية، األكثر المخطوطات من  ثالثة تحرير   تم ومينك، شميتز

.  كويكي  هانز بواسطة  الخامس، القرن إلى تاريخها  يرجع والتي ويوحنا ولوقا  مرقس

  مع تفقت  ما وغالباا  متوقع،هو  ام  الثالث المخطوطات تقدم  نصية، نظر وجهة من

 .  السكندري النص نوع من شهودال

المخطوطة  و   الفاتيكانية  " B"  كما في المخطوطة   8:   16 عند مرقس  نتهيي   وهكذا،

 .السينائية  



80 
 

 ،للمخطوطة السينائية  باستخدام أول يد  ،)إنجيل مرقس(   األول الفصل في

"  للا   ابن" إلى تفتقر المثال، سبيل على األقصر؛ القراءة مرة من  أكثر المخطوطة تقدم

 . 34  عددال في "المسيح كان  أنه"و   ،15 عددال في" قول ي "و ،1:1 في

"  نينوى" السمعلى إعطاء  75P مع  وكذلك ىاألخر عيدية الص الشهود مع  شتركت كما 

 .  19:  16 لوقا في الغني للرجل

  وفي  ،"(الباب" من بدلا " )الراعي" يقرأ  7:   10  يوحنا  نص ،75P مع  جنب إلى جنباا

 من اإلضافة علىالنص  يحتوي  ،الشهود من وغيرها 66P مع جنب إلى جنباا  ،6:  21

   .5:  5 لوقا

 ،75P مع جنب إلى جنباا"(  يتعافى سوف" من  بدلا " ) يرتفع سوف" يقرأ  ، 12:   11 في

 . البحيرية و  ، شبه األخميميةو 

  المكتوبة المقدس الكتاب مخطوطات  من  نسخ عدة األخيرة السنوات في ظهرت

ا المعروفة) الوسطى المصرية باللهجة (.   Oxyrhynchiteأوكسيرنخيس بلهجة أيضا

  تعود ،(ةبوص  وثمن  4  في 5) األبعاد بنفس  بردية  مخطوطات بينها من بالذكر  جدير

  أعمال من األول والنصف  متى على التوالي على وتحتوي  الخامس أو  الرابع القرن إلى

  جيرسي،   نيو  برينستون،  في Scheide  شيد مكتبة حيازة في اآلن األول،الجزء . الرسل

  شينك، مارتن  هانز بتحريره قام. بأكمله  تىم  نص من نسخ  أربع أقدم من واحد هو 

  فيالمخطوطة الفاتيكانية والمخطوطة السينائية بـ  وثيقاا ارتباطاا  النصية ارتباطاته ترتبط

 .أحياناا  األقصر القراءة دعم

  6  متى) الربانية الصالة ختام في للا  تمجيد  غيابالقراءات )األقصر(  هذه وتشمل

  وأحد ،( 11:   18)  اإلنسان ابن عن وبيان  ،(3 -  2: 16) الطقس  وعالمات  ،(13:

ا نادرة  المخطوطة تتوافقل   أخرى، ناحية  من(. 14:   23)   الفريسيين ويالت   معأحيانا

  إلى باإلضافة 47:   12  وجود هذه وتشمل. الطويلة  القراءة لدعم الشهود من مجموعة 
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  واسعة مجموعة تدعمها والتي  ،(1:  25)  القديمة  القراءة

السيريانية   ،الفولجاتا ،الالتينية القديمة ،1 العائلة  ،' D، X) والشهود الغربيين الشهود من

S,P,h Syriac ،  ةجورجي ال ،  ةأرميني I,B ، دياتيسارون .) 

 المصرية باللغة الرسل أعمال مخطوطة  جالزييه. س  ويليام الراحل اشترى 

.  نيويورك مدينة  في مورجان  بيربونت  مكتبة حافظة في حالياا  موجودة وهي الوسطى

 . الغربي بالنص  يسمى لما بارز ممثل اأنه إلى للنص األولية التحليالت تشير

  بردية  مخطوطة في محفوظة الوسطى  مصر  في سبول رسائل عشر من أجزاء 

 النصف في  المحرر قبل  من  ةمؤرخ .  ميالنو  بجامعة معهد بابيروليجيا  في اآلن مجزأة

(:  الترتيب بهذا)  يلي  مما أجزاء على الباقية األجزاء تحتوي الخامس، القرن من  األول

  تسالونيكي،   2و   1 أفسس، فيلبي، ، غالطية العبرانيين،  كورنثوس،  2 و   1 ،  رومية

 . وكولوسي
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 قوطيةالنسخ ال – 4

 غالباا  عليه يُطلق الذي ،يوفيالس قام قصير، بوقت الرابع القرن منتصف  بعد

  ابتكر الغرض، لهذا. القوطية إلى اليونانية من المقدس الكتاب بترجمة  ،" القوط رسول"

 أقدم هي القوطية النسخة. مكتوبة  صيغة إلى المنطوقة اللغة واختصر  القوطية األبجدية

 . الجرمانية باللهجة  معروف  أدبي أثر

  يرجع فاخرة نسخة هي( مجزأة جميعها)  كاملةال شبه القوطية المخطوطات أكثر 

 . أوبسال جامعة  مكتبة في اآلن  وهي السادس أو  الخامس القرن إلى تاريخها

  يسمى ما إلى تنتمي والتي  جميعها،  األربعة األناجيل من أجزاء على الكتاب يحتوي 

 (.  ومرقس  ولوقا،  ويوحنا،  متى،)  الغربي بالنظام

 الذي السم هنا ومن  الفضي، الحبر من كبيرة  بأحرف أرجواني رق على  ةمكتوب  يه

". الفضية المخطوطة " أي ،Codex Argenteus  المخطوطة هذه على عادة يطلق

.  ذهبية بأحرف  مكتوبة نصي قسم كل  من  األول والسطر األناجيل من الداخلية األسطر

  مخطوطة من الرق ورقة باستثناء ،ة القوطي  الجديد للعهد األخرى المخطوطات جميع

 . ممسوح رق هي لتينية، قوطية اللغة ثنائية

  في حرفية كونها درجة إلى لألصل، ملحوظ بشكل وفية  يوفيالس  ترجمة  تعتبر 

  موجودال اليوناني النص من الشكل يوفيالس استخدم لنسخته، كأساس. األحيان من كثير

 Koine كوين النص نوع  إلى ينتمي  والذي  الميالد، بعد  350 حوالي بيزنطة في

 من ذلك بعد ، سبول رسائل  في سيما ل الغربية، القراءات إدخال تم.  المبكر

 . القديمة الالتينية المخطوطات
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 النسخ األرمينية – 5

  أجمل  من واحدة  ،"النسخ ملكة"  أحياناا عليها يطلق التي  األرمينية، النسخة تعتبر

  يوجد  ،اتافولج ال الالتينية النسخة باستثناء. دقة وأكثرها المقدس للكتاب  األولى الترجمات

  رودس قام أخرى؛ قديمة نسخة أي من أكثر اإلصدار هذا مخطوطات من  أكبر عدد

  مئات عدة أن المعروف ومن  الجديد،  العهد من  جزء أو  كل من نسخة  1244  بفهرسة

  يتعلق فيما التقاليد تختلف. السابق السوفيتي التحاد داخل مكتبات في موجودة أخرى

 حوالي) فارب من لزار  والمؤرخ(  450 حوالي  توفي) كوريون  لألسقف وفقاا. بأصلها

ا  أصبح جندي  وهو  ،( م  439 عام توفي)  مسروب  القديس كان ،( 500   مسيحياا، مبشرا

- 390 الكبير،  إسحق) ساهاك الكاثوليكوس  بمساعدة  ومعه جديدة  أبجدية ابتكر  الذي هو 

  ابن الكوريون، موسى  يقول أخرى، ناحية من. اليوناني النص من   النسخة ترجم ،( 439

 .  السرياني النص من صنعها ساهاك أن مسروب،  القديس وتلميذ أخ

  سبب هناك. المعاصرين العلماء بين  مدافعين  وجد  مختلفة، تعديالت   مع  الرأيين، كال

  عن بعيداا تناغم،م  شكل في تداولها تم األناجيل  من األولى األرمنية النسخة بأن لالعتقاد

 . تاتيان دياتيسارون

 كان إذا  ما. الثامن القرن قبلكانت   مراجعةلل خضعت أرمنية نسخة أقدم أن يبدو  

  في كوين أو  قيصرياا الغالب في كان للمراجعة كأساس استخدم الذي اليوناني النص

  أن يبدو   حال،  أي على. اآلن حتى مرض   بشكل  عليه اإلجابة  تمت لم سؤال فهذا النوع،

 زهراب  طبعة في وحتى  األرمنية المخطوطات من  العديد في ومرقس تىم  نص

 . بقوة قيصري طابع  لهما المطبوعة
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 جورجيةالنسخ ال – 6

  أقلها  الجورجية النسخة كانت  ربما الجديد، للعهد المبكرة النسخ جميع  بين من

 الوعرة الجبلية المنطقة تلك القوقازية، جورجيا  سكان تلقى. الغربيين العلماء بين شهرة

 . الرابع القرن من األول النصف خالل  اإلنجيل قزوين،  وبحر   األسود البحر بين

  يُعرف  ل لغة وهي الجورجية، اللغة إلى الجديد العهد ترجمة وظروف  وقت  إخفاء يتم

  النص على مهم شاهد فهي األرمنية، النسخة مثل. أخرى لغة بأي مرتبطة أنها

 .القيصري

  897  لعام Adysh  أديش مخطوطة المعروفة اإلنجيل  مخطوطات أقدم بين من

  معظم في. 995 لعام tbet تبت  ومخطوطة  ،913 لعام Opiza أوبيتزا ومخطوطة م،

  واآلخرين، Geo جيو   باسم Adysh  أديش بمخطوطة الستشهاد تمي   النقدية، األجهزة

 . Bوجيو   Aباألسماء جيو
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 ثيوبيةالنسخ األ – 7

  الزمن، من طويلة لفترات كان إفريقيا  من جزء  في اإلثيوبية بالنسخة  الحتفاظ تم 

  المخطوطات من أي وجود  عدم من الرغم على. المسيحي العالم بقية عن فعلياا معزولا 

 القرن إلى معظمها  تاريخ  يعود وربما العاشر القرن من أقدم النسخة في الموجودة

  في. الدرجات من  العديد في كبيرة أهمية ذات النسخة أن إل بعده،  وما عشر الخامس

 النسخة هذه  في لمرقس عدداا   12 آخر حالة كانت العشرين،  القرن من األخير الجزء

  نفس  أدلة بشأن  بها  اإلدلء تم  التي المتضاربة التصريحات نتيجة شك، موضع

 . المخطوطات

  مخطوطة 65  في الثاني اإلنجيل نهاية لصور الشخصي الفحص على بناءا  اآلن،

 هذه جميع  أن من  ميتزجر تأكد مختلفة،   مجموعة 30 حوالي إلى تنتمي  إثيوبية،

  يُعرف ما فإن ذلك، إلى باإلضافة. 20-9: 16  مرقس نص  على  تحتوي المخطوطات

 المخطوطات من العديد في عليه العثور  تم والذي  لمرقس،" األقصر النهاية" باسم

.  9  و  8:  16  بين  اإلثيوبية المخطوطات من العديد في حدثت  والسريانية، اليونانية

المخطوطات في   ماكرومبلر من هيل موناستيك مكتبة ميكروفيلم .ف ويليام  لحقاا،

 . لمرقس إضافية إثيوبية مخطوطة 129 لـ ميكروفيلم فحص ،كوليجيفيل بمنيسوتا

  اثنين  باستثناء المخطوطات جميع تحتوي ،( 129+   65)  مخطوطة  194 إجمالي من

  مخطوطة  131  تحتوي بينما ،20- 9:   16  مرقس( قراءات كتاب عن عبارة وهما)

   .األطول والنهاية األقصر النهاية كل من على

  لمراجعة للقراء توجيه هناك ، 28  الرسل أعمال من األثيوبية النسخة نهاية في 

  في األخرى بولس  أقوال حول معلومات إلى باإلضافة بولس،  وأعمال  بولس رسائل

  في لحقاا  دمجها تم  ةخ ونسم بيانات أو حواشي  شكل في اإلضافة هذه نشأت.  روما

 . الرئيسي النص
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 في  البعض يجادل اإلثيوبية؛ النسخة أصل تاريخ مسألة  حول العلماء اختلف 

 القرن أو  السادس القرن إلى آخرون يعزوها  بينما الرابع، القرن إلى يعود تاريخ تحديد

ا الرأي يختلف. السابع   اليوناني األصل استخدموا قد المترجمون كان إذا ما  حول أيضا

  النسخة تتوافق بولس،  رسائل في أنه  الغريبة الحقائق من حال، أي على. السرياني أو 

 . آخر دعم بدون أو  الدعم من القليل مع 46P مخطوطة ال مع  المتكررة

ا النسخة تُظهر    القبطية النصوص من  لحق  تلوث  وجود على أدلة أيضا

ا متباينة عناصر  به تكتالا  النهاية في اإلثيوبي النص  أصبح وهكذا،. والعربية   تقف تماما

 . جنب إلى جنباا

 الغالب في النص، من  مختلط  نوع عن  اإلثيوبية للنسخة الرئيسي الشكل تحليالت  تكشف

  و  46P) األوائل اليونانيين الشهود بعض  مع عرضي اتفاق مع ولكن  البشرة في بيزنطي

B )بالعهد يتعلق  فيما النسخة هذه عن المعروف القليل إن. اآلخرين  الشهود جميع ضد  

ا تستحق أنها إلى يشير( التفصيل من  بمزيد القديم العهد دراسة تمت) الجديد   أكبر اهتماما

  مخطوطة مجموعة  وهي معروفة،  مخطوطة أقدم تاريخ  يرجع. هت نال مما  بكثير

 للقرن تعود  األخرى المخطوطات معظم. عشر الثالث القرن إلى األربعة، لألناجيل

 . بعدهو عشر الخامس
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 السالفونية القديمةالنسخ   – 8

  سيريل. إس إس وعمل حياة  عن المزيد يُعرف  جيروم، القديس باستثناء 

  الكتاب من  قديمة لنسخة آخرين مترجمين  أي من أكثر ،ينيين السالف لو رس  وميثوديوس،

  األبجدية إنشاء في إليهم الفضل يعود سالونيكا، في ثري مسؤول أبناء. المقدس

 .  المزعومة السيريلية األبجدية  عن فضالا  الغالغوليتية،

  شكل في ربما) األناجيل ترجمة في بدأوا التاسع، القرن منتصف من وجيزة فترة بعد

  النسخة تنتمي. القديمة السالفية عادة تسمى  والتي  القديمة، البلغارية إلى( يوناني   قاموس

ا تحتوي ل  لكنها البيزنطي، النص نوع إلى المرء، يتوقع قد كما  أساسي، بشكل   أيضا

 . والقصصية الغربية لألنواع القديمة القراءات من  قليل عدد على

  التعديل لعملية  خضعت  لنسختهما، وميثوديوس سيريل إعداد من وجيزة فترة بعد 

.  مقبله من استخدامها تم التي السالفية الشعوب  لمختلف اللهجة لحتياجات  وفقاا والتكيف

  وما عشر الحادي القرن إلى تاريخها يعود والتي  الموجودة، المخطوطات جميع  تجسد

  أو  روسية أو  تشيكية  أو  بلغارية  بخصائص تمتاز  تنقيحات  أقل، أو  كبير حد  إلى بعده،

ا السالفي المقدس الكتاب كان.  صربية   التشيكية إلى المبكرة للترجمات أساس أيضا

 . األخرى السالفية اللغات  في النسخ في وأثر( 1840)  والبلغارية(  1475)

 عشر  التاسع القرن نهاية  في السالفية المخطوطات لتصنيف األولي العمل بدأ 

 مجموعات أربع  إلى قسمهم الذي موسكو، من فوسكرسنسكي.  ج البروفيسور بواسطة

 . عائالت أربع يعتقد، كما تمثل،

  إليها ينتمي التي الجنوبية، السالفية المخطوطات في منقحة  نسخة بأقدم  الحتفاظ تم

 . الشهيرة المخطوطات معظم

  الحادي القرنين إلى تعود  التي الروسية المخطوطات أقدم في محفوظة الثانية النسخة

  والخامس عشر الرابع القرنين إلى األخرى  اتمخطوطال تنتمي.  عشر والثاني عشر
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  كتبها لدراسة وفقاا  ترجمته،  تتم ولم ذاته، بحد دراسي فصل في رؤيا يوحنا قفت . عشر

 . عشر الثاني القرن حتى أوبالك،
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 قديمة أخرىنسخ  – 9

 

 العربية  النسخ -أ 

.  الثامن القرن إلى العربية اللغة إلى األناجيل ترجمات أقدم تاريخ  يرجع ربما

  خمس  إلى العربية الترجمات هذه مخطوطات  تنقسم"  غيدي، إجنازيو  أجراه لمسح وفقاا

  المصنوعة تلك( 2)  اليونانية؛ من مباشرة  المترجمة تلك(  1: ) رئيسية مجموعات

  القبطية من مباشرة  المصنوعة تلك(  3)  بيشيتا؛ السريانية من  المصححة  أو  مباشرة

  الخاصة تلك ( 4. )األخرى اللهجات بعض  أو  بحيرية أو  يديةصع  لهجة كانت سواء

 عشر؛ الثالث القرن خالل اإلسكندرية بطريركية اأصدرته متميزتين  انتقائيتين بتالويتين

ليبدو   ،بقافية نظومم  نثر  شكل في مقتبسة  بأنها  بعضها  تتميز منوعة، مخطوطات(  5)  و 

 . القرآنكنظم  تقليدي

 . مختلف أساسي نص  من  مشتقة أخرى قبل من  عربية نسخة  من  أكثر تصحيح  تم كما

  أخرى عربية  ترجمات عمل تم عشر، التاسع القرن وحتى  الوسطى العصور منذ 

  من  متنوعة  أشكال في وكذلك  مختلفة كنسية لمجموعات المقدس الكتاب من  ألجزاء

  واليعقوبيين  والنساطرة والموارنة للملكيين تصورات يتضمن األول. العربية اللغة

 اللغة من األشكال تلك الفصحى،  العربية اللغة جانب إلى األخيرة،  تشمل.  واألقباط

  وتونس، والسودان فلسطينو   والمغرب  ومصر وتشاد الجزائر في حالياا  المستخدمة

 .مالطا  في العامية اللغة وكذلك

 

 

 



90 
 

 القديمة  النوبية النسخة -ب 

 في مصر بين  تقع التي النوبة، كانت  المسيحي، العصر من   األولى القرون  خالل

  المسيحية وصلت  متى. مستقلة ممالك ثالث من تتألف الجنوب، في وإثيوبيا الشمال

  جنوبفي  الشاسعة المتدادات لكن ، هذا غير معروف النوبي، الشعب إلى مرة ألول

  الضطهاد بسبب   مصر من طردهمتم   مسيحي من  ألكثر المأوى ستوفر كانت مصر

   .303 في  دقلديانوس الروماني اإلمبراطور  به أمر الذي

 القرن منتصف  حوالي  النوبة إلى مصر إلى رسمياا  المعينين المبشرين أول وصل

 .  السادس

 كما بالمئات،  المصلين عدد وبلغ  النوبة في المصلين عدد تضاعف القرون، مر على

 األساسي العنصر وقدمت  المسيحية، ازدهرت قرون، خمسة  مدى على. لنا قيل

 عن عزلها تم أن وبعد عشر، الرابع القرن  نهاية بحلول. النوبي المجتمع في المتماسك

  اإلسالمية، مصر  من جنوباا  ضغطوا الذين العرب الغزاة قبل  من  المسيحي العالم بقية

  المسيحيين للعرب المتزايدة القوة طوقت.  لالنتهاء جاهزة  الضعيفة النوبية الكنيسة كانت

 .اإلسالم السكان جميع  اعتنق وأخيراا   والغرب، والشرق  الشمال في النوبيين

 

 الصغديانية )وسط إيران(  النسخة -ج 

ا وسطى، إيرانية لغة وهي  الصغدية، اللغة كانت   اللغات عائلة في شرقياا عضوا

  ت كان  المسيحي، العصر من  األولى األلفية من الثاني النصف خالل.  أوروبية الهندو 

 آسيا في المجاورة والمناطق الشرقية تركستان في واسع  نطاق على  ستخدمت   السوجدانية

  الوثائق نقل  تم  التجاري، والنشاط لالستعمار النشط الصغديين سعي بسبب. الوسطى

 .بتوسعو  بعيداا بلغتهم
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ما  علماء كان ،ي غديان لنثر الصل الواسع النتشار بأنه اآلن يُعرف ما  عكس على 

 . اللغة عن جداا القليل يعرفون العشرين القرن قبل

 بالقرب  الصغدية المخطوطات من متنوعة مجموعة   ظهرت ،1903 عام في ذلك، بعد

  للنصوص الكثيرة البقايا إلى باإلضافة  أنه وجد اللغة، رموز فك تم  وعندما. تورفان من

  يشبه بحت  ساكن بخط  مكتوبةالمسيحية  وثائقال من عدد هناك كان  والبوذية،  المانوية

 .  السريانية إسترانجيال

  بعدد  تتقدم  أجزاءو   هرماسل راعيال منوأجزاء  شهداء عدةعن   باتكتا هذه أن ثبت

  رسالة من الصغيرة  القصاصات وبعض  ويوحنا؛ ولوقا متى من    مقاطع من كبير

 . وغالطية األولى  كورنثوس

 آسيا في القوية  النسطورية الرسالة أعقاب في بدأت المسيحية الوثائق ترجمات أن يُعتقد

 .السابع القرن خالل الوسطى

 

 ساكسونية  األنجلو اإلصدارات -د 

 حواشي  شكل في هي سكسونية األنجلو  في الجديد العهد في موجودة مادة أقدم

  تكان والتفسيرات بالحواشي تعليقاتال ألن  فولجاتا،ال من لتيني  نص على السطور بين

 المصطلحات هذه  مثل  أن حين في. المبكرة اإلنجليزية التدريس أصول أشكال من شكالا 

ا تقدم   بدلا  الالتيني  الترتيب  طبيعي  بشكل تتبع فإنها النص، في كلمة لكل ( تقريباا) عرضا

  ترجمة  بمثابة تصبح أن قبل ترتيب إعادة تتطلب وبالتالي سكسونية، األنجلو  من

  لمساعدة ولكن   الالتيني النص محل  تحل أن منها القصد يكن لم الواقع، في. مستقلة

 .فهمه على القارئ
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 عام حوالي الشهيرة LindLsfarne Codex ليندلسفران مخطوطة  كتابة تم

 . ليندلسفران أسقف ،إيدفريد قبل من  700

  دورهام؛ من  بالقرب ستريت لو  تشيستر  إلى المخطوطة نُقلت العاشر، القرن خالل

 ما حد إلى النادرة األدبية باللهجة السطور بين حواشي إضافة  تمت ،970  قبل وهناك، 

 . ألدريد يدعى كاهن إشراف تحت  القديمة لنورثومبريان

  حوالي في إيرلندي  بخط مكتوبة روشورث، إنجيل أخرى، مشهورة لتينية مخطوطة

  لهجة يه تىم فيحواشي ال. العاشر القرن من  األخير النصف في طمسها  تم  ،م 800

  حين في إنجلترا، من  األوسط الجزء  في بها  التحدث تم والتي  النادرة، القديمة مرسيان

 . القديمة نورثمبريان أشكال من شكل هي  األخرى الثالثة األناجيل إلى المضافة تلك أن

من   سكسوني غرب شكلفي   حواشي على أخرى  مخطوطات ست تحتوي 

 .  ويسيكس   في المستخدم ساكسوني ألنجلو ا

  تتفق لكنها الفولجاتا عن  األنجلو ساكسوني الغربي قراءات تختلف  الحالت، بعض في

 .  للالتينية فهم سوء األخرى القراءات تمثل بينما اللغة،  ةثنائي  مخطوطة بيزا مع

  اليوناني النص تمثيل  في األنجلوسكسونية النسخة قصور فإن اآلن، حتى قيل  مما

  في مساهمتها هي النصي الناقد لنسخة الرئيسية القيمة. الكفاية فيه بما واضح لألناجيل

 . الالتيني المقدس الكتاب تاريخ تتبع
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ا   اقتباسات اآلباء من العهد الجديد: ثالثا

 

  ومن  الجديد للعهد اليونانية المخطوطات من المستمدة  النصية األدلة جانب إلى

 التعليقات في  المدرجة الكتابية القتباسات من العديد النصي الناقد لدى المبكرة، النسخ

  هذه كانت الواقع، في. األوائل الكنيسة آباء كتبها  التي األخرى واألطروحات   والمواعظ

  بنص لمعرفتنا  األخرى المصادر جميع  تدمير تم إذا أنه لدرجة النطاق  واسعة المذكرات

 . عملياا بأكمله الجديد العهد بناء إلعادة وحدها كافية فستكون الجديد، العهد

  وتاريخ  توطين على فيها تعمل التي  الظروف في األبوية القتباسات أهمية تكمن

  أن بما  المثال، سبيل على. اليونانية والنسخ المخطوطات في النص وأنواع القراءات

  بعد 250 عام  حوالي  إفريقيا شمال في  قرطاج أسقف سيبريان،  أدرجها التي القتباسات

ا تتفق  رسائله في الميالد،   الالتينية المخطوطة في المحفوظ النص شكل مع  تقريباا دائما

  القرنمن  هذه المخطوطة أن صحيح بشكل  العلماء استنتج فقد  ،k )بوبيانسيس(  القديمة

 .  أفريقيا شمال نمميالدي   250 حوالي  من نسخة ةسليل  يه  -الخامس أو  -الرابع

  مختلفة بقراءة التحديد وجه على الكنيسة آباء كاتب  يستشهد أن يحدث  آلخر،  حين من

  أهمية ذات المعلومات هذه. عصره  في الموجودة المخطوطات في موجودة  أكثر أو 

 . معين ومكان وقت  في المتغيرة القراءات هذه  مثل انتشار على  دليل تقديم في قصوى

 كان إذا ما  يقرر أن المرء على يجب بثقة، اآلبائي الدليل استخدام يتم أن قبل

  كذلك  الجديد، العهد مخطوطات حالة في  كما.  نقله تم  قد الكنسي للكاتب الحقيقي النص

ا الكاتب كان. النسخ أثناء اآلباء أطروحات تعديل تم  القتباسات استيعاب إلى يميل دائما

 للعهد الالحقة المخطوطات في سارياا كان الذي النص شكل في اآلباء عند الكتابية

  األب مخطوطات  تختلف عندما. قلب ظهر  عن جيداا الكتبة يعرفه  قد نص  وهو   الجديد،
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  النص عن تختلف  التي المخطوطة اعتماد عادةا  أماناا األكثر من  يكون معينة،  فقرة في

 (. اات ج الفول أو  البيزنطي النص)  الالحق الكنسي

 كان إذا ما  حول إضافي سؤال طرح  يجب اآلبائي، المؤلف  نص استعادة بعد

  تأكد إذا. النص صياغة إعادة مجرد أم  الكتابية الفقرة في نص اقتباس  ينوي الكاتب

 إذا ما هي المشكلة تظل إشارة، مجرد  وليس النية حسن اقتباساا يقدم األب أن من المرء

 .  ذاكرته على العتماد أو  مخطوطة  في المقطع إلى الرجوع بعد ذلك اقتبس قد كان

 ةري القص القتباسات أن حين  في ،ةلي الطو القتباسات األولى هي أكثر اعتياداا في حالةال

  المقطع نفس األب اقتبس إذا ذلك،  على عالوة. الذاكرة من  مصنوعة تكون ما غالباا

 تغايرة. م أشكالب  ذلك يفعل  أنه يحدث ما فغالباا مرة، من أكثر

  هذا أن إل  اآلبائية، المصادر وتقييم تحديد تواجه التي الصعوبات من الرغم على

.  النص أشكال من شكل أقدم إنشاء في كبيرة  أهمية ذا يكون أن  يمكن األدلة من  النوع

ا  ،المخطوطات شهود من  العظمى  الغالبية تشير  المثال، سبيل على ،22: 3 لوقا في  بدءا

 أنت" السماء من القادم الصوت أعلن  يسوع،  معمودية  عند أنه إلى ،4P مخطوطةال من

 ( . 1:   42 إشعياء إلى إشارة في" )بك سررت  الحبيب، ابني

  ذلك من  بدلا  اقتبس الصوت أن إلى  آخرون )مخطوطات( شهود شيرت  ذلك، ومع

 ".  اليوم ولدتك لقد ابني، أنت: "7:  2  المزمور

 القرن مخطوطة هي األخير الشكل هذا في الكلمات لتسجيل األقدم اليونانية المخطوطة

ا النص ولكن  بيزا، الخامس   القرنين في اآلبائية المصادر في مرات عدة اقتباسه تم أيضا

  ميثوديوس،   أوريجانوس، السكندري، تكليمن   ،يوسوستين ي  ذلك في بما  والرابع، الثاني

 .  قوليةدسالو  ،ينوني ب ياإل حسب  اإلنجيل العبرانيين، حسب  اإلنجيل

 تم الذي ،مخطوطة بيزا في الموجود البديل، الشكل هو  هذا  الحالت، هذه جميع في



95 
 

 في الحياة قيد على الباقين الشهود جميع أن يبدو   ،4p باستثناء أنه يعني هذا. اقتباسه

 .للنص البديل  الشكل هذا عرفوا قد والثالث  الثاني القرنين

 ولكن  للنص األفضل الشكل لتأسيس فقط ليس قيمة ذات اآلبائية األدلة تعتبر

ا   لشهود الكاملة للتحليالت يمكن  المثال، سبيل على. النص نقل  تاريخ  لتتبع أيضا

  كيف تُظهر أن وسيريل  وأثناسيوس وديديموس  وأوريجانوس  كليمنت  مثل اإلسكندرية

 . األولى عام األربعمائة مدار على السفلى مصر في  الجديد العهد نص تطور

 التي السريعة اإلشارات هو  الكنيسة آباء قدمها التي المعلومات من  خاص نوع

 . أيامهم في عرفوها التي المخطوطات بين  مختلفة بقراءات يتعلق فيما أحياناا يقدمونها

ا األب يعبّر أحياناا   يشاركه ل قد  رأي وهو  تلك، أو  القراءة هذه قيمة في رأيه عن أيضا

  هذه مثل أن األب يذكر أن بمكان األهمية من  حال، أي على. المعاصرون العلماء فيه

  هذه". األكثر" أو" العديدة" أو " القليلة" المخطوطات  في أيامه في موجودة كانت القراءة

  على تحتوي التي النسخ بقاء مع تتطابق   - ل قد األرجح، على  أو، - قد المعلومات

 . اليوم المعنية  القراءة

 المرات عدد  عن اآلن موجود هو  وما القديمة الشهادات بين المقارنة  هذه مثل  تكشف

 القرون في موجودة كانت  التي المخطوطة أدلة فقدان أو  بقاءل الصدفة  فيها دخلتت  التي

 . السابقة

ا   فمن نقله، تاريخ وكتابة للنص شكل أقدم إنشاء في اآلبائية المصادر ألهمية نظرا

  نصوص لجميع وموثوقة  كاملة تقديمية عروض لديك يكون أن  المهم من أنه الواضح

  األولى القرون من الكنيسة كتّابل الجديد العهد نص إلى واإلشارات الجديد العهد نص

  األصل في تحريره تم. الحاجة هذه  لتلبية جديدة دراسات سلسلة إنشاء تم.  للمسيحية

  وتحليالت  نصوص: " اليونانيين اآلباء عند الجديد العهد"  في، جوردون  بواسطة
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  منفصلة مجلدات  تخصيص إلى هدفت( الكتابي  األدب مطبعة  جمعية  اآلن نشرتها)

 . منه لجزء أو  الجديد  العهد من الكامل  لنصهم إما لآلباء،

  النيصي وغريغوريوس ،( األناجيل) المكفوف ديديموس عن مجلدات  ظهرت اآلن،  حتى

  وكورنثوس الرابع اإلنجيل عن منفصالن مجلدان)  وأوريجانوس  ،( بأكمله  الجديد العهد)

  ظهورها المتوقع المجلدات ستغطي(.  بأكمله  الجديد العهد) القدس  وسيريل ،( األولى

  الرسل، أعمال) وإبيفانيوس ، (متى)  الكبير وباسيليوس  ،(األناجيل)  أثناسيوس قريباا

 (. والرؤيا  والرسائل،

  التاريخي السياق توضح موجزة  مقدمة(  1) على السلسلة في مجلد كل يحتوي  

  وتعديالته  الجديد العهد اقتباسات لجميع كامل استحضار( 2. ) لألب والالهوتي

  شهود ضد المواد لهذه الكاملة المقارنات( 3)  كتاباته؛  في الموجودة وتلميحاته

 لالتفاقيات تفصيلية  تحليالت(  4) المختلفة؛  النصية للعائالت البارزين المخطوطات

  تتبع ما وعادة  المتنوعين، النصيين  الشهود هؤلء مع األب اقتباسات في والختالفات

  تعريف ملف  تحليل أشكال من  ونوع النصية العالقات لتأسيس الكمية الطريقة

  العهد نص نقل   تاريخ لفهم البيانات هذه بأهمية المتعلقة الستنتاجات( 5) و   المجموعة؛

 .األب فيهما عاش اللذين والمكان الزمان في الجديد

  سبيل  على. الدراسات هذه من  العديد قبل من مهمة استنتاجات إلى التوصل تم 

 فرانسوا جان ودراسة  النيصي، لغريغوري بروكس  جيمس  دراسة أظهرت المثال،

  اآلباء هؤلء  من  كل أن القدس، لسيريل مولن رود ودراسة الكبير، باسيل عن راسين

ا شكالا  يمثل   نوع  من األولى المراحلبأن   واأقنعو   البيزنطي، النصي التقليد من  مبكرا

 . الرابع القرن أواخر إلى عودت   البيزنطي النص

 هذا أن المكفوف ديديموس لحصص إيرمان بارت دراسة أظهرت  نفسه، الوقت في

ا كان الرابع القرن في المهم األب   ذلك، من أكثر  بل.  السكندري النص لنوع قوياا مصدرا
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 . السكندري التقليد طبيعة  تقييم إعادة علينا  يجب  أنه أظهر

  من بدلا ". المتأخر السكندريالنص " لشهادة مميز  شكل في التفكير المناسب من يعد لم

  أكبر نقاء بدرجة  عليه يشهدون  السكندري بالنص  المرتبطين الشهود جميع أن يبدو  ذلك،

"  ةأولي " شهود لدينا ،" المتأخرة"  و " المبكرة" السكندرية نصوصال من  بدلا  لذلك أقل، أو 

  السكندري النص شكل على شاهد كل من النسبي القرب على اعتماداا ،" ةثانوي " و 

 . المميز

  أهمها ولكن دراسة الشهود أقل  بين من  هي اآلبائية  المصادر  أن الواضح من 

  على كتاباتهم  تحتوي الذين الكنيسة آباء  أهم من  بالعديد قائمة  يلي فيما. تحليلها  يجبو 

 . الجديد العهد من  القتباسات من العديد

 397  توفي ،وميالن أمبروز

 الرابع القرن من الثاني النصف روما، من(  أمبروز الزائف)=   ياسترزأمبرو 

 373  توفي .اإلسكندرية أسقف أثناسيوس

 430  توفي هيبو،  أسقف ن،تي أوجوس 

 407 توفي   .القسطنطينية أسقف الذهب يفم يوحنا 

 212 . توفي السكندري تكليمن 

 258  . توفيقرطاج  أسقف كبريانوس

 444 . توفيالسكندري كيرلس

 398 توفي السكندري، ديديموس

 373  توفي السرياني، افرايم
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 403  . توفيسالميس أسقف أبيفانيوس

 340 أو  339 توفي  قيصرية، أسقف يوسابيوس،

 390 أو  389  توفي كابادوكيا، من  النزينزي غريغوريوس

 394 توفي  كابادوكيا، من النيصي غريغوريوس

 367  توفي  بواتييه،  هيالري

 235  توفى روما،  هيبوليمس

 202 . توفيليون أسقف إيريناوس

 435 توفى  ،بيلسيوم Pelusium من ايزيدور

 420  أو  419  توفى ،( هيرونيموس)=   جيروم

 165 . توفىالشهيد يونسوستين ي 

 371  أو  370  توفى  ،(كالياري)  كالريس لوسيفر

 160- 150 روما، في مرقيون راازده

 254 أو  253  . توفىقيصرية  و   السكندرية اوريجانوس

 الخامس  - الرابع القرن بيالجيوس،

 552  . توفىحضرمنتوم أسقف بريماسيوس

 والسادس  الخامس القرن الزائف، هيرونيموس

 410  توفى  أكويليا، روفينوس
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 م   170 تاتيان ارازده

 220 . توفىقرطاج ترتليان

 428  . توفىكيليكيا  من موبسويسدا  ثيئودور

 

  وهو  للجدل، إثارة الشخصيات أكثر  من واحداا تاتيان كان الكتاب، هؤلء بين من

  أو  ،)اإلنجيل الرباعي(  بدياتيسارون أساساا اشتهر النهرين،  بين ما  بالد  من سوري

  مبشر بها احتفظ التي المميزة العبارات بين  الجمع خالل من.  األربعة األناجيل تناغم

 . واحد سرد في األناجيل من أقسام عدة رتب  آخر، بها احتفظ التي وتلك  فقط واحد

  نسب  األول يتتبع  حيث ولوقا،  متى في يسوع  ساللت مثل) جداا قليلة أقسام بحذف

  الحفاظ من تاتيان تمكن ،(آدم إلى الخلف إلى يتتبعه واألخير بعده وما إبراهيم من يسوع 

  الذي السم. واحد   في المنسوجة المنفصلة األناجيل من  بالكامل المحتويات على عملياا

  اليونانية العبارة من المشتق ، Diatessaronالدياتيسارون  هو  عمله به ُعرف

 ". األربعة[ األناجيل]  خالل  من"  تعني والتي 

 .الشرق في  سيما ل شائعاا، تاتيان  تناغم أصبح ما سرعان 

  على كورش أو  لقورش أسقفاا أصبح الذي تيودوريت، وجد الخامس، القرن أواخر في

  كانت الدياتيسارون نسخ  من العديد أن م، 423 عام سوريا أعالي في الفرات نهر

ا ولكن. أبرشيته في مستخدمة   وكان  الالحقة، حياته في اا هرطقم  أصبح تاتيان  ألن نظرا

  ان،تي تا  عمل بسبب الفساد لخطر معرضين  األرثوذكس المسيحيين أن يعتقد  ثيودوريت

  ووضعها( 200  بإجمالي)  عليها العثور مكنهأ التي الدياتيسارون نسخ  جميع دمر فقد

 . األربعة لإلنجيليين المنفصلة األناجيل بدلُ منها
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 كاملة نسخة توجد  ل  مثله، اآلخرين وشكوك  ثيئودوريت،  األسقف لغيرة نتيجة 

 .انتي تا  يسارونديات من

  جزء على تحتوي الرق من صغيرة قطعة اآلثار علماء اكتشف ،1933 عام في. اليوم

  على القديمة الرومانية أوروبوس دورا بلدة  موقع  في اليونانية باللغة الدياتيسارون  من

  عهد في الفرس أيدي في سقطت المدينة هذه أن المعروف ومن. السفلي الفرات نهر

 .الحدث هذا الجزء  يسبق أن يجب  لذلك،. م257- 256  في األول شابور الملك

  الترجمة ستظهر. يسوع لجسد الرامي يوسف  مجيء  قصة على  المحفوظ النص يحتوي 

ا.  معاا  األربعة األناجيل من والعبارات الكلمات نسج  تم كيف الحرفية   الهامش ألن  نظرا

  األحرف من ذلك نحو أو  دزينة نصف أول فإن للضرر، تعرض  قد الرق من األيسر

 .  تقريباا كاملة  بثقة استعادتها يمكن   ذلك، ومع. موجود  غير سطر كل بداية في

  الكتابية المراجع وضع وتم   مربعين قوسين بين   الترميمات وضع  تم التالي، العرض في

 . قوسين بين( المكتشف الجزء في بالطبع،  ليست، التي) الحديثة

 وزوجات(  40: 15  مرقس) وسالومي (  27.56  متى)  زبدي  ابني والدة]. . . " 

  كان[ اليوم]  و (. 49b-c:  23 لوقا)  المصلوب والير  جاليل]  من تبعوه[ الذين أولئك]

ا السبت كان. الستعداد   في ،( 57: 27 متى) المساء كان وعندما(.  54:  23 لوقا[ )فجرا

  27 متى)  رجل[ جاء]  ،( 42: 15 مرقس)  السبت ليوم السابق اليوم في أي الستعداد،

ا ليكون ،(57:   مدينة  ،(57:  27 متى)  الرامة من ،( 50: 23 لوقا) المجلس في  عضوا

  ،(50:  23 لوقا) بارو صالح ،(57:  27  متى)  يوسف هاسم ، ( 51: 23 لوقا[ )يهودا]

ا،  ولكن يسوع،   تالميذ من (  57: 27 متى)  وكان(.  38: 19 يوحنا)  اليهود من خوفا سرا

  23 لوقا[ )هدفهم على يوافق]  لم الرجل هذا(. ب  51:  51 لوقا)  للا  ملكوت  عن يبحث

:51..... ) " 
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 أنه المحتمل  من. كبير بجهد دياتيسارون ال تأليف في قام تاتيان أن الواضح من 

  ينسج كان وبينما األناجيل؛ من كل من واحدة  منفصلة، مخطوطات  أربع من  عمل

 العبارات تلك  يشطب شك بال  كان ذلك، بعد  واآلن  اإلنجيل هذا  من  اآلن معاا، العبارات

  من  تمكن كيف فهم  الصعب من ذلك، خالف. منها  ينسخ كان  التي المخطوطات في

 . بنجاح منفصلة وثائق أربع من جداا القصيرة العباراتاقتباسات  من  جمل  تجميع

 على. البداية من قريبةهي ال القطعة هذه في  المحفوظة إثارة األكثر القراءة كانت 

  الترجمات من أيفي   القراءةهذه  تظهر ولم استعادة إلى جزئياا  تستند أنها من الرغم

  أولئك زوجات" إلى أشار تاتيان أن المحتمل فمن معروفة، كانت  التي لتاتيان الثانوية

  نص في  له مثيل ل تنقله ذيال  واآلثار  البيان هذا. الجليل من يسوع"  تبعوا الذين

 . أخرى نسخة  أو  مخطوطة أي في المنفصلة األناجيل

  خالل  من تاتيان تناغم  من أجزاء تُعرف اليوناني، الجزء إلى باإلضافة 

  عظاتهم في  األوائل السريانية الكنيسة آباء بعض أدرجها التي منه القتباسات

 الرابع القرن من إفرايم القديس كتبه الذي الشرح في سيما ل  األخرى، وأطروحاتهم

ا التعليق هذا كان العشرين، القرن منتصف حتى .  الدياتيسارون على  في فقط  متاحا

  ،1957 عام وفي. م 1195 عام نسخهما  تم  مخطوطتين في محفوظة أرمينية،  ترجمة

  ثالثة حوالي على تحتوي  سريانية لمخطوطة بيتي  تشيستر السير اقتناء عن اإلعالن تم

  تاريخها يعود التي  المخطوطة، بتحرير  ليلوار لويس دوم قام. افرايم أطروحة أخماس -

  نسخة السابق في أعدت والتي  السادس، القرن أوائل أو  الخامس القرن أواخر إلى

  األخرى اللغات في التناغمات من العديد تظهر. األرمنية بصيغته   للتعليق دقيقة وترجمة

  واإلنجليزية  الوسطى، العصور في والهولندية  والالتينية، الشرق في والفارسية  العربية)

  في أو  الشكل في سواء ما،  حد إلى اعتماداا( الغرب في القديمة واإليطالية  القديمة،

 .الرائد  تاتيان  عمل على النص،
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. المنفصلة األناجيل نص على  الدياتيسارون أحدثته  الذي التلوث مقدار  تقدير تم 

  وأنتون سودن  فون لهيرمان المتطرفة اآلراء مع اليوم العلماء من  الكثير يتفق ل

  من كبير  عدد  على تاتياني تأثير  وجود اكتشفوا أنهم اعتقدوا الذين بومستارك، 

  تأثير إلى نسب يُ   أن الصحيح فمن ذلك، ومع.  والغربية الشرقية األناجيل مخطوطات

  الشهود سيما ول )  الشهود  بعض في األناجيل نص تنسيق حالت  من قليالا  عدداا تاتيان

 (. الغربيون
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 الجزء الثاني 

  الطبعات  في ورد  كما  تاريخ النقد النصي

 اليوناني العهد من المطبوعة 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 المتلقي  النص  وهيمنة  أصل نقدية:ال الفترةما قبل 

 

 

 

 يمنيس وايراسموس حتى إلزفير اكسالفترة من : أولا 

 

 عواقب المتحركة الكتابة باستخدام للطباعة جوتنبرج  يوهانس  لختراع كان

  أكبر بسرعة الكتب نسخ إنتاج إعادة اآلن يمكن. الغربية والحضارة الثقافة على  وخيمة

ا المناسب من. السابق في ممكناا  كان مما الدقة من أعلى وبدرجة أقل وبتكلفة   أن تماما

ا كان  جوتنبرج لمطبعة رئيسي منتج أول   النص كان. المقدس  الكتاب من رائعاا  إصدارا

  1450  عامي بين( ماينز )  ماينس في المجلد نُشر وقد  لجيروم، الالتينية اات ج الفول هو 
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ا الخمسين  خالل.  1456و    الكتاب من طبعة  100  عن يقل ل ما إصدار تم التالية، عاما

  من  األولى الطبعة جاءت ،1488 عام  في. المطابع من العديد  قبل من  الالتيني المقدس

  كانت  ،1500 عام قبل. لومباردي في سونسينو  مطبعة   من الكامل العبري القديم العهد

  ةالبوهيمي : الغربية أوروبا في الرئيسية المحلية اللغات من بالعديد تُطبع المقدسة الكتب

 . واإليطالية  واأللمانية  والفرنسية(  التشيكية)

  نتظري  أن  اليوناني الجديد العهد على  كان قصيرة، مقتطفات عدة باستثناء  ولكن،

 اقتراح يمكن طويل؟  تأخير هناك كان لماذا. طباعةال إلى  ليخرج 1514 عام حتى

ا 60 حوالي مرور تفسير في للمساعدة سببين   العهد أول إلى جوتنبرج اختراع  من عاما

 . المطبوع اليوناني

  حجم  بأي لكتاب الالزم اليوناني النوع من  الخطوط إنتاج كان األول،  المقام في 

  الصغيرة اليونانية اليدوية الكتابة شكل  إنتاج إلعادة محاولة جرت. ومكلفاا صعباا كبير

 العديدة امجموعاته إلى باإلضافة نفسه  للحرف العديدة البديلة بأشكالها الطباعة، في

 (.  المركبة الحروف) أكثر أو  حرفين  من المكونة 

  أعدت اليونانية، األبجدية من حرفاا  24 لـ فقط الحروف إنتاج أجل من  ذلك، من  بدلا 

  األشكال  هذه عن التخلي تم لحق، وقت  في. )مختلفاا حرفاا  200  حوالي الطابعات

  الصغيرة األحرف من  فقط شكلين هناك  يزال  ل اليوم حتى نفسها، األحرف  من المختلفة

 ( . و   ،سيجما

 شك  بال  هو  الجديد للعهد اليوناني النص نشر أعاق الذي الرئيسي السبب كان 

  قدر من  تحط المحلية اللغات إلى الترجمات تكن لم. جيرومل الالتينية اات ج الفول هيبة

  على باحث ألي  قدم اليوناني الجديد العهد  نشر  ولكن  منها، اشتُق الذي الالتيني النص

  للكنيسة الرسمي الالتيني المقدس الكتاب انتقاد بواسطتها  يمكن أداة باللغتين دراية

 . وتصحيحه
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  ة،مطبعال من المطبوع اليوناني الجديد العهد أول جاء  ،1514 عام في ولكن، 

  رئيس قبل من  1502 عام في له التخطيط  تم. اللغات متعدد  مقدس  كتاب  من  كجزء

  وقد  ،(1517-1436)  سيسنيروس دي يمينيساكس فرانسيسكو  إسبانيا، في الكاردينال

  مدينة في والالتينية  واليونانية  واآلرامية العبرية للنصوص الرائع اإلصدار هذا ُطبع

 (.  بالالتينية   كومبلوتوم تسمى)  الجامعية الكال

 ،Complutensian Polyglot "يانسن يوت مبلو "الك باسم المعروف المشروع، كان

  زوييجا دي لوبيز دييجو  أشهرهم يكون وربما  العلماء، من للعديد تحريرية رعاية  تحت

(Stunica .)ةيوناني قائمة مصطلحات و   الجديد العهد على  يحتوي الذي الخامس، المجلد  

  10 بتاريخ به الخاصة النسخ بيانات طباعة وتم أولا،  ُطبع  التينية،ال اترادفمال مع

  في أولية وقواعد  عبري معجم على يحتوي الذي الملحق، السادس، المجلد. 1514  يناير

  القديم للعهد األربعة المجلدات ظهرت 1515 عام في ذلك، بعد  ُطبع  العبرية، اللغة

ا،   الحصول تم ت لم. 1517  يوليو   10 تاريخ  تحمل الرابع بالمجلد الخاصة النسخ أخيرا

  لكن ؛1520  مارس 22 حتى  المطبوع، األول لمجلدل العاشر،  لوون البابا موافقة على

 .تقريباا 1522 عام حتى(  نشره أي) فعلياا تداوله  يتم لم ما  لسبب هأن  يبدو 

  العبري، النص القديم العهد على تحتوي التي األربعة المجلدات تعرض

  صفحة، كل في  جنب إلى جنباا أعمدة  ثالثة في اليونانية  والسبعينية الالتينية، اات ج والفول

  اليوناني الخط تصميم  تم.  لتينية  بترجمة  Targum اآلراميالترجوم  مع  جنب إلى جنباا

  التي المخطوطات في اليدوية الكتابة أسلوب غرار على الجديد العهد  مجلد  في المستخدم

 . للغاية وأنيق  جريء  أسلوب وهو  تقريباا عشر الثاني أو  عشر الحادي القرن إلى تعود

  أو  قبل من به يسمع  لم لنظام وفقاا ولهجة  ناعمة  أو  خشنة تنفس عالمات   بدون  طباعته تم

  بمعنى النغمة  مقطع  أن حين  في لهجة، لها ليس المقطع أحادية  المقاطع: الحين  ذلك منذ

  أو  كلمة  كل ترميز  تم. الحادة اليونانية اللهجة عالمة تشبه  بسيطة بقمة تمييزه يتم آخر
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  بأحرف  الالتينيةالفولجاتا  من المجاور العمود إلى اليونانية الكلمات من مجموعة 

  اليونانية من القليل لديهم الذين القراء مساعدة وبالتالي خط،ال فوق صغيرة رومانية

  مألوف متصل بأسلوب  السبعينية تطبع .  عمود كل في المكافئة الكلمات على للعثور

 .الشهيرة  الفينيسية الطبعة  مانوتيوس، ألدوس شاعها التي اليونانية لألحرف

 العهد نص  وراء  الكامنة اليونانية المخطوطات من مرض    بشكل  التحقق يتم لم

 . يانسن في الكومبلوتي الجديد

  المخطوطات لتأمين بذلها التي جهود ال ذكر أن بعد العاشر، ليو  للبابا تكريسه في

  نحن  اليونانية، للنسخ بالنسبة " : Ximenes اكسيمنس يتابع  والعبرية،  واليونانية الالتينية

  قديمة مخطوطات  الرسولية المكتبة من  بلطف نال أرسل الذي لقداستكم، حقاا  مدينون

ا ساعدتنا والتي  الجديد؛ والعهد القديم العهد من  جداا،  ." العمل هذا في كثيرا

 الذي الجديد اليوناني العهد أول  كان يانس ن الكومبلوتي   نص أن من الرغم على

  في طرحها تم  أي) نشرها يتم يونانيةللعهد الجديد  ةنسخ  أول  أن إل طباعته،  تتم

  اإلنساني والعالم  الشهير الهولندي  العالم أعدها التي النسخة هي  كانت( السوق

 بالضبط تحديده يمكن ل(. " 1536  -1469)  روتردام من إيراسموس  ديسيديريوس

 إلى زيارة في  ولكن اليوناني، العهد من  طبعة إعداد مرة ألول  إيراسموس قرر عندما

 المجلد هذا مثل  وجود  إمكانية( األولى للمرة ليس ربما)  ناقش 1514 أغسطس في بازل

  لكنها الوقت لبعض  توقفت قد مفاوضاتهما أن يبدو .  فروبن يوهان  المعروف الناشر مع

 . كامبريدج  جامعة إلى زيارة في  إيراسموس كان بينما 1515  أبريل في استؤنفت

  ليقوم رينانوس، بيتوس مشترك،  صديق خالل من لحاحاإلب  فروبن قام عندها

 الكتاب عن سمع قد فروبن  أن فيه، شك ل مما.  الجديد العهد من بطبعة الفور على

ا  كان السوق أن وشعر القادم، اللغات متعدد  اإلسباني المقدس   من  نسخة إلصدار جاهزا

  عمل من  النتهاء قبل الطلب هذا من  الستفادة في رغب فقد اليوناني، الجديد العهد
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  مصحوباا كان والذي  ،فروبن بـ الخاص العرض أن يبدو . للنشر والترخيصاكسيمينس 

  في جاء الوظيفة، هذه لمثل آخر شخص أي يقدمه قد ما بقدر  إيراسموس بدفع  بوعد

 . مناسبةال لحظةال

  في يأمل  إيراسموس كان ،1515  عام من  يوليو   في أخرى مرة بازل إلى بالذهاب

 إعدادها يتم كنسخة الطابعة إلى إلرسالها يكفي  بما جيدة  يونانية  مخطوطات  على العثور

  نطاق على بمراجعته  إيراسموس قام" الذي الفولجاتا نص مع جنب  إلى جنباا الكتابة في

 . متوازية أعمدة في اتافولج ال مقابل المطبوع اليوناني، النص مع   يتماشى بحيث  واسع،

ا الحالي الوقت في المتاحة  الوحيدة المخطوطات تطلبت  زعجه،ما أ   معيناا  قدرا

 . للطابعة كنسخة   استخدامها يتم   أن قبل التصحيح من

  مارس  1)  ملحوظ  بشكل قصير وقت  وفي ،1515 أكتوبر 2 في الطباعة بدأت

  حوالي يبلغ   األوراق من كبير  مجلد وهو   بأكملها، الطبعة  من النتهاء تم  ،(1516

 ".  تصحيحها  من  بدلا  تسريعها تم" لحقاا،  نفسه إيراسموس أعلن كما  صفحة، 1000

 الواقع، في المطبعية؛ األخطاء مئات  على المجلد يحتوي اإلنتاج، في  التسرع بسبب

ا   عرفته كتاب أكثر الصدد بهذا إنه" مرة، ذات سكريفنر صرح   إيراسموس أن  وبما. خطأ

  استخدم فقد بأكمله،  اليوناني العهد على تحتوي   مخطوطة على  العثور من  يتمكن لم

 . الجديد العهد من  مختلفة  أجزاء من العديد

ا  أقل مخطوطتين على النصوص معظم  في اعتمد   بازل، في رهبانية مكتبة من شأنا

  إلى تاريخه  يعود وكالهما والرسائل،  الرسل أعمال من ةوواحد  األناجيل من أحدهما

  نفسل أخرى مخطوطات ثالثة أو  ن ي اثن إيراسموس قارنهما مع . عشر الثاني القرن

  النص سطور بين أو  الهوامش في للطابعة عرضية تصحيحات  وأدخلسفار األ

 القرن إلى تعود واحدة، مخطوطة سوى لديه يكن لم الرؤيا، سفر إلى بالنسبة. اليوناني

  إلى المخطوطة هذه افتقرت الحظ، لسوء. روشلين  صديقه من  اقترضها عشر، الثاني
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 . الكتاب من أعداد ست آخر على احتوت والتي  األخيرة، الورقة

 الرؤيا سفر من  أخرى نسخةالعثور على  محاولته  أثناء نسخته  نشر  تأخير من  بدلا 

  الالتينية اات ج الفول على( طابعه  من طلب على بناءا  ربما)  إيراسموس اعتمد باليونانية،

 لذلك اإلجراء، هذا مثل  من  متوقع هو  كما. اليونانية إلى المفقودة عداداأل بترجمة  وقام

  مخطوطة أي في مطلقاا عليها العثور يتم لم قراءات إليراسموس  اليوناني النص في

  يسمى ما طبعات  في اليوم حتى مستمرة  تزال  ل ولكنها - عداداأل  لهذه معروفة  يونانية

 . اليوناني الجديد العهد من Textus Receptus)النص الُمستلم(  تلقيالمُ  النص

 نصه  في أحياناا إيراسموس أدخل الجديد، العهد من أخرى أجزاء في حتى

  السؤال ،6:   9 الرسل أعمال في وهكذا، .الالتينية  اات ج الفول من  مأخوذة مادة اليوناني

  يا  دهشاا،ن وم مرتجفاا وهو  فقال"  دمشق،  طريق على اهتدائه وقت  في بولس طرحه الذي

 اات ج الفول من  إيراسموس قبل من  صراحة إقحامها تم" أفعل؟  أن تريد ماذا رب،

 .  الالتينية

 هذا في  يونانية  مخطوطة أي في عليها العثور يتم لم التي اإلضافة، هذه أصبحت

ا  المقطع،   الملك نسخة منه  صدرت التي ،Textus Receptus ستلمالنص المُ  من جزءا

 . 1611 عام  في جيمس

  المنشور، اليوناني الجديد العهد أول إيراسموس، لطبعة الممنوح الستقبال  كان

  3  غضون في. أوروبا أنحاء جميع في المشترين من العديد وجدت  ناحية،  من. مختلطاا

، إصدار إلى الدعوة تمت   سنوات،   1516 طبعات  من للنسخ اإلجمالي  العدد وبلغ ثان 

ا أساس الثاني اإلصدار أصبح. نسخة   3300م   1519و   . األلمانية لوثر ترجمةل  ا

  العداء وحتى   بالريبة إيراسموس عمل استقبل معينة،  دوائر في أخرى، ناحية من

  بترجمة  الالتينية جاتافولال تابلك إليراسموس الثانية الطبعة في  الستبدال كان .الصريح

 صياغة عن  النواحي من  كثير في اختلفت والتي أناقة، األكثر الالتينية إيراسموس
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 فيها سعى التي  الموجزة التوضيحية التعليقات كانت.  مفترض ابتكار بمثابة ،اتافولج ال

 .خاص  بشكل مرفوضة ترجمته  لتبرير إيراسموس

  تستهدف التي الالذعة التعليقات من  قليالا  عدداا اللغوية المالحظات ضمن أدرج وقد

  الدين رجال جلود  كانت"  فرود،.أ.ج  تعبير حد  على. الكهنة  من للعديد الفاسدة الحياة

  ،اتوالمنص  المنبر على من صرخوا .طويلة لفترة العقاب من  اإلفالت من  طرية

  كامبريدج بينها  ومن الجامعات، حرمت"  لذلك، ونتيجة.  بصخبهم ترن أوروبا وجعلوا

 . لبيعها الكتب بائعي أو  إيراسموس  كتابات قراءة  من الطالب وأكسفورد،

  تهمة  كانت أخطرها أن يبدو  إيراسموس، إلى الموجهة النتقادات بين من 

 Ximenes لكسيمينيس يانسن الكومبلوتي نص محرري  أحد ،Stunica ستونيكا

'Complutensian Polyglot، 1  من  األخير الفصل من جزء إلى  يفتقر نصه بأن  

  هم الثالثة وهؤلء  القدس والروح الكلمةو   باآل" بـ المتعلق ثالوثيال البيان وهو  يوحنا، 

  أجاب (.جيمس الملك نسخة  ، 8- 7:   5 يوحنا  1")األرض في  يشهدون وثالثة  واحد

  الرغم على الكلمات، هذه على تحتوي يونانية مخطوطة أي على  يعثر لم أنه إيراسموس

  التي تلك جانب إلى األخرى المخطوطات من  العديد بفحص األثناء هذه في قام أنه من

  قد إيراسموس يكون قد ة،ذرح   غير لحظة في. مرة ألول نصه إعداد عند عليها اعتمد

 تم إذا المستقبلية اإلصدارات في عليها، يطلق كما ، اليوحناوية فاصلةال بإدخال وعد

 . المقطع على تحتوي واحدة  يونانية  مخطوطة  على العثور

 ! الطلب حسب إعدادها تم أو  - النسخة هذه على العثور تم  ،بعدها 

  حوالي أكسفورد في كتبت قد اليونانية  المخطوطة تكون أن المحتمل من  اآلن، يبدو كما

 الكلمات أخذ والذي  ،(روي أو ) فروي يُدعى فرنسيسكاني راهب قبل من  1520 عام

 .  الالتينية ات جاالفول  من عليها المتنازع
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 إلى إيراسموس أشار التوضيحية،   التعليقات مجلد  في تضمينها تم مطولة حاشية في

 . دحضه أجل من صراحة إعدادها تم قد المخطوطة أن في شكوكه 

 زمن   منذ فحصها تم التي  الجديد للعهد اليونانية المخطوطات آلف بين من 

  من  أربعة في. المقطع هذا على تحتوي   فقط ثمانية أن المعروف من  إيراسموس،

  تعمل هامشية إضافة إنها األخرى، األربعة في النص؛ في الفاصلة تظهر الثمانية،

 : آلند وريجري ج  تعداد في مدرجين يلي،  كما هم الثمانية. متغيرة قراءة أو  كبديل

  ،Codex Montfortianus  :61)مخطوطة مونتفورتيانوس (   61مخطوطة   -1

 هذا  نُِسخ. دبلن ترينيتي، كلية في عشر السادس القرن أوائل من مخطوطة

  تحتوي  ل أكسفورد، كولدج، لينكولن في العاشر القرن من  مخطوطة من المجلد

  نسخة  في  آخر مكان  في اإلضافات إدراج تم. اليوحناوية  الفاصلة على

 . الالتينية من  رجعي  بأثر مونتفورتيانوس 

  Codex Regiusريجيوس( )مخطوطة  v.r88مخطوطة   -2

كتابة   إلى إضافتها تمت عشر، السادس القرن من كتابة  من مختلفة قراءةلها 

 . نابولي في عشر الثاني القرن

  v.r221مخطوطة   -3

 في بودليان  مكتبة في العاشر القرن من مخطوطة إلى مختلفة قراءة إضافة تمت

 . أكسفورد

 v.r429مخطوطة   -4

ولفينبيتيل    في عشر الخامس القرن من مخطوطة إلى مختلفة قراءة إضافة تمت

Wolfenbüttel. 



111 
 

 Codex Ottobonianus)مخطوطة أوتوبونيانوس(  629مخطوطة   -5

 لتيني جنباا نص على وتحتوي  عشر الرابع القرن من  وهي  موجودة بالفاتيكان

 لفولجاتا.ل وفقاا  تنقيحه تم والذي  اليونانية، مع  جنب إلى

 v.r636مخطوطة   -6

 .نابولي  في عشر الخامس القرن من مخطوطة إلى مختلفة قراءة إضافة تمت

 629مخطوطة   -7

 . إسبانيا اإلسكولاير، في عشر السادس القرن من مخطوطة

 2318مخطوطة   -8

 Clementineجاتا فول بكليمنتين  متأثرة عشر الثامن القرن من مخطوطة

Vulgate، رومانيا بوخارست، في. 

 

  بعنوان الرابع القرن من لتينية أطروحة في موجود للفاصلة معروف اقتباس أقدم

 بريسيليان إلى إما منسوبة ،( 4 الفصل) Liber apologeticus "ليبر  اعتذار"

Priscillian  تكون أن المحتمل من.  اإلسباني اإلنسيتيوس األسقف أتباعه،أحد  إلى أو  

  كتبت قد تكون  وربما  الثالثة للشهود المجازي التفسير من كقطعة  نشأت قد الفاصلة

  نص في أخذها تم حيث  ،ىاألول يوحنارسالة ل لتينية مخطوطة في هامشية كحاشية

 . الخامس القرن خالل القديم الالتيني المقدس الكتاب

ا.  الميالد بعد 800 حوالي قبل الالتينية جاتاالفول مخطوطات  في المقطع يظهر ل  نظرا

  في المقدس المكتب أصدر ،(1592) الفولجاتا الالتينية للغة كليمنتين طبعة  في إلدراجه

، كنسي مجمع  وهو  ،1897 عام روما ا  عال    وأكدها عليها وافق به، موثوقاا تصريحا

 رسالة من  أصيل جزء عددال اهذ أن إنكار اآلمن من ليس أنه عشر، الثالث و ي ل البابا

  تنتمي ل الكلمات أن المعاصرين الكاثوليك الروم علماء يدرك ذلك،  ومع. يوحنا القديس
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 من اللغة ثنائية  األربعة اإلصدارات تتضمن  المثال، سبيل على  اليوناني؛ العهد إلى

  Nolli نولليو Merkميرك و   Boverبوفير   بواسطة تحريرها تم  التي الجديد العهد

  ترينت مجلس  قبل من المعتمد الفولجاتا نص  من كجزء الكلمات Vogels فوجيلزو 

 .المقابلة الصفحة على الالتينية يواجه  الذي اليوناني النص من ترفضها ولكنها

 على  تحتوي والتي ،( 1527)  ونهائية  رابعة طبعة إيراسموس أصدر ذلك، بعد 

 الخاصة الالتينية النسخة اليونانية، متوازية، أعمدة ثالثة  في الجديد العهد نص

  بعد كسيمنس ل  اللغات متعدد المقدس الكتاب  رأى لقد. الالتينيةالفولجاتا و  بإيراسموس، 

  نصه من الستفادة بحكمة  وقرر 1522 عام في الثالثة طبعته  نشر  من وجيزة فترة

ا المتفوق اليوناني   نسخته  بتغيير  قام المثال، سبيل على الرؤيا، سفر في. لتحسينه  عموما

 . يانكومبلوتنس نص أساس على مقطعاا 90 حوالي في الرابعة

  لكنها الفولجاتا الالتينية اللغة تجاهلت ،1535 عام في ظهرت التي  الخامسة، الطبعة

 . اليوناني بالنص  يتعلق فيما الرابعة النسخة  عن بشدة اختلفت

  مخطوطات ست إلى يستند إليراسموس اليوناني الجديد العهد نص فإن وهكذا، 

 القرن من صغيرة ،1  مخطوطة)  المخطوطات هذه وأفضل أقدم. صغيرة يونانية

  كان ألنه األقل على استخدمها( السابق  الكبير الحرف نص مع غالباا  تتفق والتي العاشر،

 !  المزعوم المنتظم غير نصها  من خائفاا

ا ولكن ن،اللكمبلوتنسي  القيمة حيث  من  أدنى إيراسموس نص   في األول كان ألنه نظرا

ا  وكان السوق ا حقق فقد مالءمة،  وأكثر  أرخص بتنسيق  متاحا  وكان بكثير  أوسع انتشارا

.  1514 إلى 1502 من الفترة في في العداد كان الذي منافسه،  من  بكثير  أكبر تأثير له

  طبعة  30 من  أكثر إن يُقال أعاله، المذكورة الخمس إيراسموس طبعات إلى باإلضافة

 . أخرى وأماكن وباريس وباسل وستراسبورغ البندقية في ظهرت  بها مصرح غير
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  نص  في التعديالت من عدد  إجراء من الرغم على الالحقون، المحررون  

  على حصل أن بعد .  اليوناني العهد من  المنحط الشكل هذا إنتاج  أعادوا إيراسموس،

  طوال قاوم الجديد  للعهد لمست المُ )الُمتلقى(   النص يسمى أصبح ما  مستحق، غير تفوق

 البارزة النقاط. دقة وأكثر  سابق نص لصالح إلزاحته العلمية الجهود  جميع عام 400

 . التالي النحو  على  هي التاريخ هذا في

 في أجزاء ثالثة  في اليونانية باللغة كله المقدس الكتاب من  األولى الطبعة نُشرت 

  تبع ت إليراسموس، الجديد العهد .الشهيرة ألدين مطبعة قبل من البندقية في 1518 فبراير

  األخطاء من العديد إنتاج تداعأ بحيث  كثب عن  إيراسموس  طبعة  من األولى الطبعة

 ! األخطاء قائمة في إيراسموس صححها التي تلك  حتى  - المطبعية

  4×   3  صفحاتها مقاس) جميل   بشكل مطبوعة الجيب بحجم طبعة  إنتاج تم 

  دي أنطونيوس لوينوس قبل من( صفحة 475  صفحة، 616)  مجلدين  في( بوصات

  هو  سيسا،  ميلكيوري حرره نصها،. 1538 عام البندقية في  سابيو  دي نيكولينيس

  ويخرج ،طباعة ألدين  نص فيإيراسموس  على اآلن ويعتمد  غريب، بشكل  انتقائي

  فهو  األخرى، المبكرة الطبعات من العديد  مثل. السابقة اإلصدارات جميع  عن أحياناا

  وحياة الفصول،  عناوين قوائم مثل ،"للقراء  المساعدة" بعض على   اليونانية في يحتوي 

  بولس  رحالت  عن وروايات الكتب، من للعديد( مقدمات)  وفرضيات  اإلنجيليين،

 .واستشهاده

 باسم  الالتينيب   إستيان، روبرت الشهير الباريسي والطابع الناشر أصدر 

  في منها ثالثة ،ة اليوناني الجديد ب  العهد من طبعات  أربع ،( 1559- 1503)  ستيفانوس

 السنوات قضى حيث  ،( 1551)  جنيف في واألخيرة( 1550 ، 1549 ،1546)  باريس

  من قدر بأكبر الثالث الباريسية الطبعات ُطبعت. به  معترف  يكبروتستانت  األخيرة

  بحجم  الرائعة، الثالثة الطبعة. الفرنسية الحكومة حساب على ُطبعت  حيث الفخامة،
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 أدوات على  يحتوي الذي الدقيق اليوناني العهد هي  ،( بوصة  13 في 9حوالي )  ورق

  14 من مختلفة  قراءات للصفحات الداخلية الهوامش على  ستيفانوس أدخل  ؛ة نقدي 

  ةمتعدد يانكومبلوتنس نسخة من القراءات من العديد إلى باإلضافة  يونانية  مخطوطة

 مخطوطة بيزا الشهيرة المخطوطة بها استشهد  التي المخطوطات بين ومن. اللغات

Codex Bezae، إيطاليا في أصدقاء قبل من"  يقول، كما  له، جمعها  التي." 

نسخة    طبعات من مركباا  1549و   1546 في ستيفانوس طبعات  نص كان 

  نص من كثب  عن تقترب(  1550) الثالثة  الطبعة. نسخة إيراسموسو يانكومبلوتنس

  لستيفانوس الثالثة الطبعة أصبح حدث، كما.  والخامسة الرابعة إيراسموس طبعات

 للعهد القياسي  النص أو  تلقىالمُ  النص إنجلترا،  في خاصة  األشخاص، من  للعديد بالنسبة

 . اليوناني

 لتينيتين  نسختين على تحتوي التي  ،(1551)  لستيفانوس الرابعة الطبعة 

  بالمالحظة جديرة  اليوناني، النص جانبي على  مطبوعة(  إيراسموس ونسخة ات افولج )

  أن األحيان من   كثير  في قيل لقد. مرقمة أعداد إلى مرة ألول  النص تقسيم فيها تم  ألنه

تقسيمات  ال بعض وأن"  الخيل ظهور  على"  رحلته أثناء عدادقسيم األ بت  قام ستيفانوس

  .الخطأ األماكن  في بقلمه اصطدم الذي الحصان ركض من  نشأت ةيح الصح  غير

  ولكن  ليون،  إلى باريس من رحلة أثناء بالعمل قام والده أن بالفعل  ستيفانوس ابن يؤكد

  طول على  النزل في الراحة أثناء أنجزت  قد المهمة أن هو   طبيعية األكثر الستنتاج

 . الطريق

  صغير  حجم في لستيفانوس 1550 لعام ةطبعال نسخة  نسخ تم ،1553 عام في 

  في الفرنسي الطابع كريسبين، جان بواسطة(  بوصةونصف   5× وثالث أثمان   3)

 الكتاب ذلك في بما  مختلفة،  بلغات المقدس الكتاب طبعات من  العديد نشر الذي جنيف،

  ستيفانوس نص   إنتاج كريسبين أعاد.  1570  لعام جنيف في الثاني  اإلنجليزي المقدس
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ا تمت. فقط طفيفة تعديالت  ستة مع   ،1550 لطبعة المختلفة القراءات إنتاج إعادة أيضا

 ويليام كان. ستيفانوس قبل من فردية مخطوطات إلى اإلشارة عدم من الرغم على

  طبعة إما استخدمها قد إنجلترا من  البروتستانت الالجئين  من وزمالؤه ويتدينجهام

  للعهد اإلنجليزية ترجمتهم أعدوا عندما  الجيب بحجمالذي  كريسبين كتاب أو ستيفانوس

  في مختلفة قراءات تشمل  ولى التياأل اإلنجليزية  النسخةوهي  ، ( 1557  جنيف،) الجديد

 . هوامشال

  جنيف في كالفن وخليفة  صديق ،(1605- 1519 بيزا،) ابيز  دي تيودور نشر 

  عامي بين اليوناني العهد  من طبعات تسع   عن يقل ل ما  بارز،  وكتابي  كالسيكي وعالم

 فإن ذلك، ومع   1611 عام في وفاته  بعد العاشرة الطبعة وظهرت  ،1604و  1565

  ،9-1588 ، 1582 ،1565 بأعوام الخاصة تلك) مستقلة طبعات  هي فقط منها أربعة

 . معادة الطبع أصغر طبعات  فهي األخرى النسخ أما ،(1598

 الخاصة، الالتينية ونسخته التوضيحية بالتعليقات المصحوبة  اإلصدارات، هذه تحتوي 

  المستمدة النصية المعلومات من  معين  قدر على الالتينية، جيرومفولجاتا  إلى باإلضافة

 المخطوطات إلى باإلضافة  بنفسه، بيزا  جمعها  التي اليونانية المخطوطات من  العديد من

 . ستيفانوس روبرت ابن ستيفانوس، هنري جمعها  التي اليونانية

مخطوطة  و   Codex Bezae بيزا  كانت مخطوطة بيزا ممتلكات  بين من

ا يستخدمهما لم أنه من الرغم على ،Codex Claromontanus وسان نت و كالرام   كثيرا

ا انحرفوا ألنهما نسبياا،   يبدو . الوقت ذلك في عام  بشكل  استالمه تم الذي النص عن كثيرا

ا   إيمانويل نشره الذي السرياني، الجديد العهد يجمع باحث  أول كان بيزا أن أيضا

 . 1569 عام تريميليوس

  التي العربية النسخة من معلومات استخدم كورنثوس، 2و 1و الرسل ألعمال بالنسبة

 النصية األدلة هذه تنوع من الرغم على. ديسبو  في جونيوس  فرنسيسك وضعها
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  اليوناني النص فإن شروحه، في رئيسي بشكل تنعكس والتي  لبيزا،  المتاحة اإلضافية

ا اختالفاا يختلف  طبعه الذي  . 1551 عام  لستيفانوس الرابعة الطبعة عن كبيرا

 والصورة  الترويج في إصداراته إليه اتجهت الذي المدى في بيزا عمل أهمية تكمن

  من كبير  حد  إلى 1611  لعام جيمس الملك مترجمو  استفاد.  النص لمستقبل النمطية

 .1598و 1589- 1588 األعوام في بيزا إصدارات

 في  مغامران طابعان وهما الزفير، وإبراهام بونافنتورا  نشر ،1624 عام في 

  طبعة من أساسي بشكل نصها أُخذ وقد اليوناني،  العهد من  ومالئمة صغيرة طبعة  ليدن،

 . 1565 عام ىالصغر بيزا

  تلقى قد[ القارئ"] بأن  تتباهى  ،1633 عام في ظهرت التي الثانية،  الطبعة مقدمة إن

ا شيئاا فيه نقدم  ل والذي الجميع، قبل من اآلن النص  . تالفاا  أو  متغيرا

  يسميه  قد  ما) اإلصدار عن تعلن ما  حد إلى رسمية غير  عبارة كان  مما  وهكذا،

 Textus  ،" المتلقي النص " تسمية نشأت  ،"(فيها مغالى دعاية" الحديثون الناشرون

Receptus  تم  جزئياا، الجذابة العبارة هذه بسبب. شائع  بشكل تلقىالمُ  القياسي النص أو  

  ترسيخ في وإلزفير وبيزا  ستيفانوس نشرها  التي الطبعات في اليوناني  النص شكل دمج

  في بالمئات احترامب   طبعه وأعيد  الجديد للعهد " الوحيد الحقيقي النص" أنه على نفسه

  البروتستانتية الترجمات وجميع جيمس الملك نسخة أساس في  يكمن إنه. لحقة طبعات

  تلقىلنص المُ ل الممنوح التبجيل كان لقد. 1881 عام قبل أوروبا لغات في الرئيسية

Textus Receptus ا   أو  انتقاده محاولت أن لدرجة الحالت بعض في الثقة شديد أمرا

 المقدسات، تدنيس إلى أقرب اأنه على إليه يُنظر  الحالت بعض  في كانت  تصحيحه

  المتأخرة الصغيرة المخطوطات من حفنة  األساس في هو  النصي  أساسه فإن ذلك، ومع

 . معروف  يوناني شاهد أي تقديمها يدعم ل  مقطعاا،  عشر اثني وفي  عشوائياا، والمجمعة
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ا   تجميع القراءات المختلفة )المغايرة(: ثانيا

 

 الدؤوبة  بالجهود الجديد للعهد النصي النقد تاريخ في التالية المرحلة تتميز

  من  يقرب لما. اآلباءكتابات و  والنسخ  اليونانية المخطوطات من مختلفة قراءات لتجميع

ا، األدنى  والشرق  أوروبا في والمتاحف، المكتبات العلماء  فتش الزمان، من  قرنين   أيضا

 تقريباا الجديد العهد محرري  جميع لكن. الجديد العهد نص  على شهود على للحصول

 Textus تلقى()النص المُ  الفاسد النص طبع إعادة عن راضين كانوا الفترة هذه خالل

Receptus.  النص من مختلف  شكل طباعة على تجرأت  عرضية شجاعة  روحوأي  

 .تجاهلها  أو  إدانتها تم اليوناني

 في الواردة تلك)  يرةاالمتغ القراءات من  األولى المنهجية المجموعة تضمين تم 

 المقدس الكتاب في( ما حد  إلى عشوائي بشكل  إيدون 1550  ستيفانوس كتاب هامش

  في 7- 1655 في لندن في ونشر(  61-1600)  والتون بريان كتبه الذي اللغات متعدد

 والالتينية باليونانية الجديد العهد على  يحتوي( 1657)  الخامس المجلد. مجلدات ستة

  السريانيةو  ، (Arius Montanusأريوس مانتانيوس  ونسخةالفولجاتا  من  كال)

  من  كل وكذلك  اليوناني النص تزويد تم(.  لألناجيل) والفارسية  والعربية واألثيوبية

 . الالتينية إلى حرفية بترجمة الشرقية النسخ

  في يوجد. الطفيفة التعديالت بعض مع  ،1550  ستيفانوس نسخة  هو  اليوناني النص

  ،Codex Alexandrinus المخطوطة السكندرية من مختلفة قراءات الصفحة أسفل

ا قدمها والتي .  األول تشارلز إلى القسطنطينية، بطريرك  لوكار، سيريل( 1627)  مؤخرا

  نقدياا،)جهازاا(  كتاباا  والتون  بريان ضم اللغات، المتعدد التذييل من السادس المجلد في

  أضيفت حيث  أخر، مصدر  15 من مشتقة مختلفة لقراءات أوشر، األساقفة رئيس أعده

 . ستيفانوس هامش من المتغيرات إليها
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 المسيح  كنيسة عميد ،(1686-1625)  فيل جون الدكتور  أصدر ،1675 عام في 

ا مجلداا أكسفورد، أسقف ذلك وبعد   يوناني عهد أول وهو  ،( بوصة 6.5×  3.75)  صغيرا

  عملب ،Elzevir 1633 فيرزإل طبعة من  المأخوذ النص، تزويد تم.  أكسفورد في يُنشر

  مخطوطة 100  من  أكثر من متغيرات غطيي أنه الدكتور جون فيل ادعى)جهاز( 

 .  قديمة ونسخة

 ذلك في بما الشهود، هؤلء من  20 بحوالي الستشهاد يتم لم الحظ، لسوء ذلك، ومع

 البيانات في فقط  ولكن  فردي بشكل ،Codex Vaticanus (B)  المخطوطة الفاتيكانية

 .  معينة قراءة أي في وافق تت   التي للمخطوطات  اإلجمالي بالعدد المتعلقة

  مارشال،. ت  قدمها التي والبحيرية،  القوطية النسختين من أدلة توفير  تم  مرة،  وألول

 .فيل  جون  عمل خالل من

  كلية زميل  ،(1707 -  1645)   ميل جون بدأ  فيل،جون  طبعة نشر  وقت حول 

  30 بعد ثمارها  أتت والتي  الجديد، للعهد  النصي النقد عن دراساته أكسفورد، كوينز،

ا   من  بالضبط أسبوعين قبل نُشر ،"اليوناني  النص من عصرال"عمل  إصدار في عاما

ا 62 يناهز عمر عن وفاته  (. 1707  يونيو   23)  عاما

  اآلباءكتابات و   المبكرة، والنسخ اليونانية، المخطوطات من األدلة كل جمع جانب إلى

مقدمات ه القيم للإصدار في لمي جون  بدأ. الشراء على سلطته نطاق   في اقعو و  الذين

  مطبوعة نسخة 32 ووصف  النص، ونقل  الجديد العهد قانون مع فيه تعامل الذي نقديةال

  من اآلبائية الستشهادات وناقش مخطوطة، 100  من يقرب وما اليوناني العهد من

النقد  وتفاصيل  مدى عن فكرة على الحصول  يمكن. أهمية لهم كان مهما اآلباء جميع

 كان العدد هذا مناقشته؛  في ميلجون   إليها يشير التي عداداأل  فهرس حجم من النصي

  من الهائل الكم من  الرغم على. بأكمله الجديد العهد  في آية 8000 من  يقرب  مما  3041
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  لكنه به، خاص  نص  تكوين على ميلجون   يجرؤ  لم. نسخته في المتجسد القوي مي التعل

 . مقصود تغيير دون 1550 لعام ستيفانوس نص طبع أعاد

مقدمات النقد   ترتيب إعادة مع ميل،كتاب جون   طبع إعادة تم ،1710 عام في 

 وروتردام أمستردام في أخرى، مخطوطة   12  من  تجميعال ومع ما حد إلى النصي

ا ظهرت .ويستفاليان من  كيستر لودولف بواسطة عنوان   مع كيستر طبع إعادة أيضا

 . 1746 عام أمستردام في أخرى ومرة 1723  عام ليبزيغ في جديد،

ا    عمل تعرض فقد أوين، قبل  من  للهجوم تعرضت النقدية والتون  جهود ألن نظرا

ا الضخم ميلجون     عميد ويتبي، دانيال  الدكتور للجدل المثير الكاتب من لنتقادات  أيضا

ا سالزبوري، إدموند، سانت  جمعها التي المختلفة القراءات من الكبير العدد من منزعجا

  في كانت المقدس الكتاب سلطة بأن ويتبي  جادل -  إجمالا  30000 حوالي -  ميلجون  

 . بالنص التالعب بمثابة  كان النقدية األدلة تجميع وأن  خطر

  ميل،جون   جمعها التي النصية األدلة قدروا ممن ذلك، مع  آخرون، هناك كان 

  ،1719و 1709  عامي بين. عملي بشكل الصادقة النقدية مساعيه  نتائج تجسيد وحاولوا

  في لهوتي،  وكاتب رياضيات عالم ،( 1727-1667) ويلز إدوارد الدكتور نشر

.  للقارئ المساعدة من  متنوعة مجموعة   مع  اليوناني العهد أجزاء، عشرة  في أكسفورد،

ا ووافق  مرة،  210 إلزفير نص عن ويلز إدوارد تخلى   المحررين حكم على تقريباا دائما

 إلى ويلز طبعة تجاهلوا  معاصريه أن من الرغم على. عشر التاسع  القرن في الناقدين

  الكامل الجديد العهد بتحرير قام من  أول كونه  شرف يمنحه  التاريخ أن إل كبير، حد

 . القديمة المخطوطات من قراءات لصالح تلقىالم النص عن تخلى الذي

 ترينيتي،  كلية في ماجستير ،( 1742-1662) بيندي  ريتشارد اسم اشتهر 

  الزائفة، فالريس لرسائل لتعرضه الكالسيكية الدراسية سجالت ال في كامبريدج،

ا  وتيرينس،  هوراس من النقدية إلصداراته   سن في. النصي تنقيح ال في لمهارته وعموما
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  للعهد نقدي إصدار موضوع  حول العلماء من  العديد مع التواصل في بنتلي بدأ  مبكرة،

  مثل لطباعة صفحات  ست من نشرة أصدر  ،1720 عام في. والالتيني   اليوناني الجديد

  باليونانية الرؤيا سفر من األخير الفصل ىعطأ للطباعة، مقترحك ،صداراإل اهذ

 Textus النص المتلقى عن ليت بين  تخلى   هنا،. المقترح نصه  من والالتينية كنموذج

Receptus مكاناا  40 من أكثر في. 

  بينتلي كان  جيروم،فولجاتا  ومخطوطات اليوناني  األصل مخطوطات أقدم باتباع 

 .الرابع القرن في كان كما الجديد العهد نص استعادة على قدرته من واثقاا

  كليمنت  البابا طبعة إلى بنتلي يشير] البابافولجاتا  كتاب  من  خطأ ألفي بإخراج " 

  اليوناني النص إلى باإلشارة]  ستيفن البروتستانتية البابا رسائل  من  وكثير ،[ 1592 لعام

 أي استخدام دون أعمدة، في منها  كل من  نسخة وضع  يمكنني ، [ 1550 عام لستيفانوس

ا، يتفق أن يجبو   عام، تسعمائة عن عمره يقل كتاب   الترتيب، وينتظم بكلمة، كلمة  تماما

 ".الفراغات و أ األحرف، على أفضل بشكل التفاق يمكن  ل  حيث

. الخاصة بقدراته الستهانة إلى يميل  يكن  لم ترينيتي كلية  سيد أن الواضح من 

  المسيحية للكنيسة "كارتا  ماجنا"   ميثاق،ك القادمة الطبعة  إلى يشير مقترحاته، في

 ". القديمة المخطوطات تفقد كل ماعند  لتستمر بأكملها؛

 جنيه  2000 حوالي  جمع  وتم اشتراكات التماس تم  النشر، تمويل أجل  من 

  المعقدة، الخطط من الرغم على. للطبعة محتمل مشتر   1000 من  أكثر من  إسترليني

  فائدة؛ بال جاء  المخطط أن إل واآلباء، المخطوطات من جديدة  أدلة وتكديس ذلك، ومع

 . المشتركين إلى  األموال األدبية الوصية ت أعاد ،بينتلي وفاة وبعد

  تلقىالنص المُ  محل  يحل نهائي إلصدار الالزمة المواد يجمع بنتلي  كان بينما 

Textus Receptus،  لندن في بدون اسم  مجلدين في وإنجليزية  يونانية نسخة نشر تم 
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  النص على يحتوي .  واإلنجليزية اليونانية  باللغتين الجديد العهد  بعنوان  1729 عام

 مع تتوافق جديدة ونسخة:  حجية  األكثر المخطوطات سلطة من المصحح األصلي

  وفهرس مختلفة،  وقراءات  مالحظات مع:  معرفة والنقاد المعلقين ألكثر  اتتوضيح 

 النص  في. المطبعية الخصائص من العديد على اإلصدار يحتوي.  غزير أبجدي

  استخدم األسئلة، ختام   وفي  واللهجات؛ السلس التنفس عالمات المحرر يتجاهل  اليوناني،

  الترجمة في (. المنقوطة   الفاصلة) اليونانية  الستفهام عالمة  من  بدلا   استفهام عالمة

كل   بداية  في فقط كبير  بحرف الجمل يبدأ  التفسيرية، المالحظات في وكذلك اإلنجليزية،

 .جديدة فقرة

  في مشيخي  قس وهو  ميس، دانيال هو  المزدوجة الطبعة  هذه محرر كان 

 متفوقة له بدت التي  المتنوعة القراءات تلك  ميلجون   عمل من اختار والذي  نيوبري،

 .Textus Receptus تلقىالنص المُ  على

  ترجمته تكشف وبالمثل، .  الالحقين العلماء آراء توقع.  التعديالت هذه من  عالية نسبة في

  ةالمفعم التعبيرات من  العديد تبنى دانيال ميس ألن  معين،  مستقل  نشاط عن اإلنجليزية

 سمعان كلمات)و "  هو  ما"  ،"تستطيع   ل"  ،"ل "  المثال، سبيل  على والعامية؛  بالحيوية

 ".  فلنسمعها السيد، قال( "40:  7 لوقا ليسوع، الفريسي

 إشارة من  بدلا  ، 27:  6 ىمت  في المثال،  سبيل علىف الحديثة اإلصدارات توقع  وهناك هنا

  يستطيع من" دانيال ميس يجعل. قامته إلى  واحدة ذراع إضافة إلى جيمس الملكترجمة 

  من  ولكن"  يترجم  ،25:  12 لوقا في" )عمره؟ إلى واحدة  لحظة يضيف أن لديه ما بكل

  الهوامش في"( حياته؟  فترة إلى واحدة  لحظة يضيف  أن يمكنه  انزعاجه، كل مع  منكم،

 السابق التقليدي النص عن رحيله أسباب دانيال ميس يعطي. الملحقة والمالحظات

. والمستقلة  الحرة دانيال ميس روح إلى مالحظاتهذه ال من  العديد تشير. والترجمة

   على مالحظته في  وهكذا،
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ا  غريب  إنه: تفسيرال عالمات كل له هذا"" :يعلن ،( 25:  4 غالطية)   الحجة، عن تماما

ا يبدو بدونه والذي  الرسول، استدلل إرباك إلى فقط ويؤدي ." للغاية ومتماسكاا  واضحا

  الجديد العهد" نسخته من  1306 ""  ده النصي رقمقن  في ميلجون   حجة  يرفض

  المخطوطة أدلة إجماع إلى استناداا  ،" 1707أكسفورد  - مختلفة قراءات مع  اليوناني،

 : كتب العبرانيين، إلى  الرسالة وكتابة  التأليف حول الموسعة  مناقشته في. لصالحها

  األصلي، المؤلف هو  بولس أن على كاف    دليل 23:   13 أن جداا  المتعلم كاتبنا  يعتقد" 

  من  أنه يوضح مما   ،سبول   إل تيموثاوس  على التعرف يمكن شخص يوجد ل  أنه لو  كما

  الغذائي والنظام النضباط بعض  الفرص، عقيدة أي، األخالقي، الدليل عقيدة فهم أجل

 (. 840 ص )  العبرية، الجذور من صغيرة حبة مضغ عقيدة جانب إلى ضروريان

  تم أو   شديد لهجوم ميس إيدون  تعرض اآلخرين، المبتكرين من  العديد عمل مثل 

  في ماري  سانت كنيسة نائب تويلز، ليونارد الدكتور أصدر إنجلترا، في. تجاهله

ا أجزاء ثالثة في مارلبورو،   حيث: الجديد العهد ونسخة  المتأخر الجديد للعهد نقدياا فحصا

 لندن،) المضللة والمالحظات  الخاطئة، والنسخة للمحرر، الفاسد النص عن الكشف يتم

ليونارد   بمنافسة ماخو   بومجارتينو   بريتيوس  مثل علماء قام القارة، وفي  ؛(1731-2

  وضعاا افترضوا الالهوتيين معظم لكن. إليدون ميس ساءةاإلو  استفزازهم في تويلز

ا  . قريباا منسيااسيصبح  إيدون ميس عمل  بأن بالنعامة،  شبيها

  تاريخ  في جديدة مرحلة إلى نصل(  1752-1687)  بنجل  ألبريشت يوهان مع 

  إيمانه انزعج توبنغن، في الالهوت علم في طالباا  كان عندما. الجديد  للعهد النصي النقد

)اختالف في   متغير 30000 الـ  خالل  من  المقدس للكتاب العام اإللهام في البائس

ا نشرها تمالقراءة(    على وعزم  اليوناني،الجديد  العهد من  ميلجون   طبعة  في مؤخرا

 الطبعات جميع على  حصل مميزة، ومثابرة  بقوة النص نقل  لدراسة نفسه  تكريس

 إلى توصل  موسعة، دراسة بعد  .له المتاحة المبكرة والترجمات والمخطوطات
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  لم وأنها متوقعاا كان مما العدد في أقل كانت  المتباينة القراءات أن مفادها  استنتاجات

 . اإلنجيلية العقيدة من مادة  أي تهز

بشرين  للم اللوثرية اإلعدادية المدرسة في التدريس أثناء ،1725 عام في 

  المتوقع إلصداره"  رائداا" باعتباره تفصيلية مقالة بنجل  نشر دنكندورف، في رشحينالم

 . الجديد العهد من

  أن يجب بل  يحسبوا أل يجب  النص شهود بأن وأقر. سليمة  نقدية  مبادئ  وضع هنا،

  يميز  من أول كان  عليه، وبناءا ".  أمم قبائل،  عائالت، شركات،" في مصنفينك يوزنوا

  من نشأت  التي اآلسيوية،: المخطوطات من ،" أمم" أو  كبيرتين،   مجموعتين  بين

  إلى قسمها التي واألفريقية،  العهد، حديثة  مخطوطات  وتضمنت وضواحيها  القسطنطينية

  المختلفة، القراءات لوزن. القديمة والالتينية  ةندري كالس مخطوطةال مثلهماحيث ت  قبيلتين،

 النصية النقاط  جميع  قبل من بآخر، أو  بشكل   عليه، الموافقة تمت للنقد قانوناا بنجل صاغ

  الصعب البناء يجعل أن المرجح  من الكاتب  بأن  العتراف إلى ويستند. الحين  ذلك منذ

  بنجل لتينية  في صياغته تمت. بالفعل  سهالا كان  نإ صعوبة أكثر  جعلهأن ي  من أسهل

 القراءة تفضيل الصعب من)"  proclivi scriptioni praestat ardua وهو  الشديدة،

 "(.السهلة

 مجلد في اليوناني الجديد للعهد طبعة  توبنغن  في بنجل  نشر ،1734 عام في 

  اتبع ولكنه الشخصي  للحكم وفقاا التقليدي النص تصحيح على  يجرؤ   لم. جميل  رباعي

  أي طباعة عدم  في المتمثلة ذاتياا المفروضة القاعدة( الرؤيا سفر في فقرة 19 باستثناء)

 . سابقة مطبوعة طبعة  في مسبقاا نشرها يتم لم قراءة

 المتغيرة للقراءات النسبية القيمة حول  نظره  وجهات إلى ذلك، مع الهامش، في أشار

 :  التالية للفئات وفقاا

ɑ األصلية القراءة تعني. β النص في ةالمطبوع من أفضل قراءة .γ، مثل جيدة قراءة  
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  أنيجب  جدا  بعيدة قراءة ϵ. النص من جودة أقل قراءة σ النص؛  في الموجودة تلك

 . ترفض

ا جهداا  بنجل  بذل   فقرات، إلى وتقسيمها الجديد العهد  في الترقيم عالمات لتوحيد كبيرا

  نصف من  أكثر تخصيص  تم. تحريره من لحقاا  المحررون استعارها سمات وهي

  أدواتو  النصي  للنقد لمبادئه منطقياا وصفاا بنجل فيها قدم مخطوطات  لثالث المجلد

  12 من المكونة الخاصة مجموعاته إلى باإلضافة  ميل مقارنات من ةمأخوذ )جهاز(

 .إضافية مخطوطة

 األعمال  وحياة الشخصية تقواه عرفت رجالا  كان  بنجل أن من الرغم على 

  بأرثوذكسية له العتراف وتم( هاله في لأليتام دار عن مسؤولا  كان)  للجميع الصالحة

  لو  كما  يعامل كانفإنه   ،(فورتمبيرغ   في اإلنجيلية الكنيسة على المشرف كان)  اإليمان

ا كان  . المقدس للكتاب عدوا

  بالالتينية، ثم  باأللمانية نشرها  التي نسخته وأدانوا  دوافعه في األشخاص من  الكثير طعن

  1763 عام في بورك،  ديفيد فيليب صهره، نشر بنجل، وفاة  بعد. الجديد العهد عن دفاعاا

  التي القصيرة الكتيبات من العديد جانب  إلى ،ينقدال)جهازه(  عمله من مكبرة طبعة

  لستعادة  الصحيحة األساليب بشأن عنها والدفاع الناضجة آرائه لشرح بنجل كتبها

 . الجديد العهد نص  شكل من  األقدم

 جمعوا  الذين أولئك بين من( 1754-1693)  فيتشتاين جاكوب يوهان كان 

 لقد. بروتستانتياا اقسا  أصبح حيث بازل،  مواليد  من  وهو   بنتلي، لصالح المخطوطات

 في ُرِسّم عندما مبكر؛ وقت في نفسه  النص في النقدية للنصوص موضوعه أظهر

  ذلك، ومع. الجديد العهد في مختلفة قراءات حول خطاباا ألقى العشرين، سن في الخدمة

  وفي . المسيح ألوهية عقيدة إلنكار استعدادات أنها على النصية دراساته البعض فسر

  كان فصاعداا، 1733  عام من. المنفى إلى وُطرد  نتهاكه من   به أُطيح ،1730 عام



125 
 

  جان على التوالي على) أمستردام في األرمينية الكلية في والعبرية للفلسفة أستاذاا

 . النصية دراسته استأنف  حيث ، (الشهير لوكليرك

ا 40 ثمار ظهرت   ،2- 1751 في   رائعة لطبعة أمستردام في نشره في البحث  من عاما

 أشار أنه إل إلزفير، نص  طبع  أنه من الرغم  على .مجلدين في اليوناني  الجديد العهد من

  بعنوان  ملحق في. صحيحة نفسها  هي اعتبرها التي القراءات تلك إلى الهامش في

ا فيتشتاين يعرض ،" الجميلة المالحظات" ا قدرا   سبيل على السليمة؛  النصائح من كبيرا

 الرغم على".  عددها  وليس  وزنها خالل  من المخطوطات تقييم يجب"  إنه قال المثال،

  تطبيق في ما حد إلى عشوائياا فيتشتاين كان عام، بشكل الممتازة النظرية آرائه من

(  بنجل معارضة  في يبدو، ما على  كبير، حد إلى) للدفاع جاء ذلك، على عالوة. قواعده

ا عنها الدفاع يمكن ل  التي النظرية  قد المبكرة اليونانية المخطوطات جميع   بأن تماما

  الالحقة اليونانية المخطوطات على  العتماد يجب   وبالتالي،  الالتينية، بالنسخ تلوثت 

 . أصالة أكثر نص  تحفظ أنها على

  منتظم  بشكل الرئيسية المخطوطات تمييز فيه يتمعمل   أول و ه فيتشتاين عمل 

 باألرقام ،(القراءات ذلك في بما)  الصغيرة والمخطوطات كبيرة  رومانية بأحرف

  المواد إلى باإلضافة. الحاضر الوقت حتى  استخدامه استمر الذي نظامال وهو  -  العربية

  والالتينيين  اليونانيين المؤلفين من للمقتطفات  قاموساا فيتشتاين إيدون يوفر النصية،

 من الرغم على. الجديد العهد في والعبارات الكلمات استخدام يوضح  مما  والحاخامين،

  التي المخطوطات، بدراسة شغفه أن  إل بنجل،  صوت مثل  يكن لم النقدي حكمه أن

  ول  مخطوطة، 100  حوالي  تجميع إعادة أو  تجميع إلى أدى مكثفة،  رحالت في أخذته

ا مخزناا  تعليقه يزال  . الحاخامية والتقاليد  اآلبائية، للكالسيكيات قيما

  سالومو   يوهان  أن إل اليوناني، العهد من إصدار أي ينشر لم أنه من الرغم على 

  قدّم األلمانية، العقالنية والد أنه على إليه يُنظر ما غالباا الذي ،( 91-1725)  سيملر

لمقدمات النقدية  ل طبعه إعادة خالل من  النصي النقد علم في بالمالحظة جديرة مساهمات
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  نظام  باعتماد. به خاصة  مميزة تعليقات مع  ،Wettstein's Prolegomena  فيتشتاينل

  من  أبعد إلى العملية سملر واصل المجموعات،  قبل من المخطوطات لتصنيف بنجل

إعادة طبع المقدمة النقدية لبنجل مع وضع مالحظاته عليها. قام بتبني   طريق عن ذلك

  أصل تعيين نظرية بنجل لتصنيف المخطوطات إلى مجموعات, وقام بالمضي إلى مدى 

 أعدها التي تنقيحاتال إلى"( الشرقية" بـ تسميتها أعاد التي)  األسيوية  بنجل مجموعة 

  األفريقية بنجل مجموعة  من واألصل الرابع، القرن أوائل في األنطاكي لوسيان

 وسع  ذلك، بعد. أوريجانوس إلى"( الفلسطينية المصرية" أو " الغربية" سيملر مجموعة)

 : تالوات  ثالث في الجديد العهد  مخطوطات وصنف  النصية أبحاثه سملر

  والبحيرية،  السريانية، النسخ في ومحفوظة  أوريجانوس من مشتقة السكندرية،( 1)

  ،ة غربي ال( 3)  و  والقسطنطينية؛  األنطاكية الكنائس في الحالية الشرقية، ( 2. ) واإلثيوبية

 . باءاآل و  الالتينية النسخ في ةمتجسد

 . تنقيحاتال جميع  من  بمزيج تميزوا  الالحقين الشهود أن يعتقد كان

 إنجلترا، إلى نعود  أن يجب  اليوناني، العهد من التالي المهم لإلصدار بالنسبة 

  ينالطابع من سلسلة في الثالث الجيل( 1777-1699)  البن بوير ويليام كان  حيث

ا،  األكثر اإلنجليزي الطابع"  أنه على إليه يُنظر ما غالباا. لندن في ينالشهير   لمف تعلّما

 ساهم بل فحسب، المجلدات من  متنوعة مجموعة  طباعة فية علميا ةا يقظ  بوير  يمارس

  عبر مرت التي لألعمال وتصويبات توضيحية  وتعليقات مقدمات تقديم في متكرر  بشكل

النص  من طبعات عدة أصدر قد وهو والده، أصدر أن بعد. به الخاصة النشر دار

  ،( 1760  و  1743 و   1728 و   1715 في) اليوناني للعهد Textus Receptus المتلقى

 . شركته بسمعة   جديرة  طبعة إصدار بوير قرر

  باتباع كبير  حد إلى نصه بوير بنى. مجلدين في الطبعة هذه صدرت  ،1763 عام في

  األول بالشكل يتعلق  فيما الهامشية مالحظاته في  فيتشتاين عنها عبر  التي النقدية األحكام

 .للنص
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 التي المألوفة المقاطع من قليالا  عدداا نصه  في بوير  حدد المربعة، األقواس باستخدام

 الصالة تمجيد  قوسين بين  وضع المثال، سبيل على الجيدة؛ المخطوطات دعم إلى تفتقر

  ،(11: 8- 53: 7  يوحنا)المرأة التي أخذت بتهمة الزنا و   ، (13:  6 متى)  الربانية

  37:  8 الرسل أعمال مثل) المنفردة عدادواأل  ،(8-7: 5  يوحنا  1)  اليوحناوية والفاصلة

  بوير ترك أخرى، مقاطع في. الجديد العهد أنحاء جميع في والكلمات( 34:  15 و 

  أفضل تدعمها  طبعته في قراءات إدخال خالل  من Textus Receptus النصر المتلقى

  من صفحة 200  من  يقرب ما بوير ضّمن  الثاني، المجلد  ملحق   في .المخطوطات

 .الترقيم  وعالمات النص إلى اإلشارة مع  الجديد، العهد في  التخمينية النطباعات

 في نشر   ،رسمم  غير قس ،(94-1729)  هاروود إدوارد آخر، إنجليزي رجل 

 للبيان وفقاا  كانت، والتي  الجديد العهد من  مجلدين  من مكونة  طبعة 1776 عام لندن

  مالحظات مع . المعتمدة المخطوطات أكثر مع مرتبة"  :العنوان صفحة في الموجود

  أوضحوا الذين  المؤلفين إلى واإلشارات وتفسيرية؛ نقدية اإلنجليزية، باللغة مختارة

  اليوناني؛ للعهد الرئيسية الطبعات فهرس اإليه يضاف.  شكل بأفضل المقدسة الكتابات

 " .الموقرين  والنقاد ين فسرالم وقائمة

  بيزا  لمخطوطة الرئيسي النص هاروود اتبع الرسل، وأعمال   لألناجيل بالنسبة 

 . سبول  لرسائل كالرومونتانوس  اتبع مخطوطةو 

 رأسها  وعلى أخرى، مخطوطات  استخدم المخطوطات، هذه توفر عدم حالة في

 .  المخطوطة السكندرية

  الُمستقِبل النص هجر هاروود أن رويس وجد الجديد، العهد في فقرة 1000  تحليل في

عمل  " نقديال صداراإل وافق  مقطعاا، 643 وفي  الوقت، من٪ 70 من  أكثر )الُمتلقى(

 . عشر التاسع القرن في نُشر الذي ،Lachmannمان خ لال "عصر ال

 Textusالنص المتلقى  فيها ساد التي الفترة في أنه المستغرب من ليس 
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Receptus،  سلطته، في للتشكيك ونمستقل  أشخاص غامر  فقط األحيان بعض  وفي  

 Textus النص المتلقى هو  أمريكا في نشره  يتم الذي اليوناني العهد أول كان

Receptus توماس إشعياء الطبعة، هذه طابع كان .  الزمن مر  على تكريمه تم الذي  

ا   ،(1831-1749)  البن ا نموذجياا شخصا  . بجد ويعمل  مغامرا

  تسلقه بدأ التعليم، من  فقط أسابيع 6 بعد السادسة، سن في طابعة  على توماس تدرب

ا يصبح أن إلى  أدى  الذي التصاعدي  البالد في تقريباا متعلم مجتمع كل في عضوا

  في التمهيدية مؤسسته تألقت. وأليغيني دارتموث  كليات  من فخرية درجات على وحصل

  جين،  هيو   فرانكلين، بنجامين كتبها التي تلك  من  أكثر مختلف، كتاب  900 من أكثر

ا الواقع، في. منافسيه أقرب كاري،  وماثيو   وعدد  ونطاق  المطبعية أعماله لتميز نظرا

 السوق أن استشعر أن بعد".  أمريكا باسكرفيل"  لقب فرانكلين عليه أطلق . بصماته

ا استدعت ،  أكاديمي قس مساعدة على  توماس حصل  اليوناني، الجديد العهد من إصدارا

  وهو  المجلد،  نُشر. الجديد اليوناني للعهد األول التحرير وأصدر  ندر،سكي ال كالب القس

 . 1800 أبريل  في  ماساتشوستس،  ووستر،  في صفحة، 478 في

  ومع. ميل جون  طبعة نص بدقة تستنسخ النسخة أن على العنوان صفحة تنص 

ا ليس هذا فإن ذلك، ا صحيحا  المقاطع من  مجموعة من  أكثر في ألنه  الواقع، في تماما

 . ليكسندرأل التحريري العمل اكتشاف يمكن

  تُظهر وإلزفير  بيزا عن الصادرة اإلصدارات مع المقارنة فإن هول،  إتش إلسحاق وفقاا

 . أخرى منالبعض و   الطبعة هذه من قراءة أحياناا اختار انتقائية، بطريقة  ،يكسندرال أن

النص   من بوير  إصدارات مع التشابه أوجه من  العديد المجلد تنسيق  يحمل خارجياا،

ا بالضبط، توماس- اليكسندر إلصدار  العنوان صفحة تستنسخ الواقع، في. المتلقى   سطرا

  صفحةو  ، (الناشر ومكان واسم تاريخ باستثناء)  الكتابة ونمط بكلمة  وكلمة  بسطر

  . 1794 لعام  بوير  لطبعة العنوان
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 رابع الفصل ال 

 الحديثة نقدية ال الفترة

 الفترة من جريسباخ إلى عصرنا

 

 

 الجديد للعهد  العلمي  النصي النقد  بدايات: أولا 

 

  جاكوب  يوهان األلماني العالم وضع عشر، الثامن القرن  من األخير الجزء خالل

  للعهد اليوناني النص على الالحقة األعمال  لجميع أسساا( 1812-1745) جريسباخ

  منذ  جينا جامعة  في الجديد للعهد أستاذاا هاله، في لسملر تلميذاا جريسباخ كان. الجديد

 جمع   أجل من وفرنسا وهولندا إنجلترا في السفر بعد. وفاته  بعد  1775 عام

ا كرس  المخطوطات، ا اهتماما   ولعدة اليونانيين اآلباء عند الجديد العهد لقتباسات خاصا

 . الفيلوكسينية  والسريانية واألرمينية، القوطية  مثل  دراستها، سبق الجديد العهد من نسخ

ا خاجريسب   حقق   القديمة العصور في الجديد العهد نص  نقل  تاريخ في أيضا

  تقسيم إلى يميل  كان البداية، في. الترجمات في للمخطوطات وسملر بنجل  تجميع  وطور

  ثالث في حصرها  ذلك بعد   مختلفة؛  مجموعات ست أو  خمس إلى الموجودة المواد

 .  والبيزنطية  والغربية  السكندرية: مجموعات

  كتابته من الرغم على الذي، أوريجانوس، هو  السكندري النص معيار أن يعتقد كان

ا  المنفى إلى معه أحضر أنه يُفترض  كان فلسطين، في أعماله من للعديد   الكتاب من نسخا
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  اخجريسب  خصص  المجموعة، لهذه. األصلية مدينته  في المستخدمة لتلك مماثلة المقدس

  13و  1 ةصغيرال  ؛ريجيوس(  -سيبروس  -)اإلفرامية K  و  L و  C الرئيسية المخطوطات

  ،ةاألرمني والمخطوطات  ،ةالبحيريوالمخطوطات  ؛118و   106و 69و 33و 

  أوريجانوس، اقتباسات إلى باإلضافة  ؛ة السرياني  ةوالهاركلي  ، ة األثيوبي والمخطوطات 

 .  بيلوسيوم من  وإيزيدور  السكندري وكيرلس ويوسابيوس السكندري تكليمن  اقتباساتو 

ا،  ،(D مخطوطة بيزا )  الالتينية النسخة الغربية للمجموعة عّين   النسختين وجزئيا

 . والعربية  السريانية البيشيتا

  تمثيلها تم  األخريين، المجموعتين من لحقاا  تجميعاا اعتبرها التي القسطنطينية، مجموعة 

ذات  الالحقة  المخطوطات من كبيرة ة مجموعو (  األناجيل في)  A "السكندرية" بواسطة

 .اآلبائية القتباسات من أكبر نسبة إلى باإلضافة ةصغيروال األحرف الكبيرة

  تقديم يمكن   جريسباخ، وضعها التي النصي للنقد عشر  الخمسة القوانين بين من 

 : كعينة( له قانون أول) يلي ما

ا تفتقر  تكن لم ما) األقصر القراءة تفضيل  يجب "   القدامى الشهود  سلطة إلى تماما

. الحذف من لإلضافة عرضة أكثر كانوا  الكتبة ألن  المطولة، القراءة على ( واألثقل

ا   بعض حذفوا أنهم  المؤكد من  كثيرة؛ أشياء أضافوا لكنهم عمد،  عن شيئاا أغفلوا ما نادرا

  من النص إلى تهاإضافأشياء ليست قليلة تمت  بالمثل  ولكن الصدفة، طريق عن األشياء

  وجه على فضلتُ .  والحكم  والخيال والذاكرة واألذن العين أخطاء خالل  من الكتبة قبل

  من شأنا أقل تبدو  قد الشهود لسلطة وفقاا أنه  من الرغم على األقصر، القراءة الخصوص

 في الحالت التالية: اآلخر

ا، أكثر أو  صعوبة، أكثر الوقت نفس في تكان  إذا. أ   أو   إهليلجياا، أو  غموضا

ا،  مختلطاا؛   أو  مهجورا

 مختلفة؛  مخطوطات في مختلفة بعبارات الشيء نفس  عن التعبير تم إذا. ب
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 الكلمات؛  ترتيب اختلف إذا. ج

 ؛ pericopes الفقرة بداية في تكان  إذا. د

 صياغة  مع توافقت   أو  ،وضيح الت  أو  لتفسيرا لها سمة األطول  القراءة كانت إذا. ه

 .قراءات من جاءت  أنها يبدو   أو  المتوازية، المقاطع

 

 في الحالت التالية األقصر على األطول القراءة فضلتُ  أخرى،  ناحية  من لكن

 : (الجيدين الشهود من العديد في الرسالة تظهر لم ما)

في  النهاية  تكرير نفس كلمات إلى  اإلغفال سبب يعزى أن  الممكن من كان إذا. أ

 ؛ homoeotcleuton  متتالية مما أدى ألغفال سطر من الكاتبأسطر 

 غير أو  قاسي، أو غامض، أنه للناسخ يبدو   أن يمكن  حذفه تم ما كان إذا. ب

  أو  خاطئ،  أو  المتدينة، لآلذن مسيء   أو  متناقض، أو  عادي، غير أو  ضروري،

 موازية؛  لمقاطع معارض

  هيكلها، أو  الجملة بمعنى اإلضرار ل يسبب نقصال أن الممكن من كان إذا. ج

ا  التي األمور من وغيرها والمختصرة العرضية القتراحات مثل   الناسخ يالحظ ما نادرا

 كتبه؛  ما  قراءة إعادة عند غيابها

 نطاقه؛  أو  أسلوبه أو  المؤلف شخصية مع توافقاا أقل األقصر القراءة كانت إذا. د

ا  تفتقر األقصر  القراءة كانت إذا. ه  المعنى؛  إلى تماما

 متوازية مقاطع من تسللت قد األقصر القراءة تكون أن المحتمل من كان إذا. و 

 .قراءات من أو 

 



132 
 

  المثال،  سبيل على. المختلفة القراءات أدلة تقييم  في كبيرة مهارة خاجريسب   أظهر

 األقصر الشكل تفضيل  على والشعرية، اآلبائية األدلة إلى استناداا حكمه،  تأكيد تم

  نُشرت عندما سنوات بضع  بعد  ملحوظ  بشكل 4- 3 :11 لوقا في الربانية  للصالة

  تلك دعمهات )الحذف(   اإلغفالت  جميع أن وجد حيث الفاتيكان، مخطوطة قراءات

 . المبكرة المخطوطة

  ألول .تقديرها  في المبالغة يمكن بالكاد  الجديد للعهد النصي للنقد جريسباخ أهمية

  األماكن من  العديد في تلقىالمُ  نصلا عن بالتخلي العلماء أحد غامر ألمانيا، في مرة

 أن من  الرغم على. تحقيقاته إليه أوصلته الذي بالشكل  الجديد العهد نص وطبع

في   للغاية الميكانيكي التقيد ةطريق هجري   بأن األحيان بعض في  لنفسه سمح جريسباخ

. والصراحة  بالحذر اتسمت عام بشكل النصية أعماله أن إل  به، الخاص التنقيح نظام

  وفي  ،1806-1796 في  ولندن وهالي ، 77- 1775 في هاله في  الرئيسية طبعاته  نُشرت

ا تم .  7- 1803 في ليبزيغ   بواسطة)جهازه(   نصه طبعات  من العديد إصدار أيضا

  تم عندما ذلك من أبعد إلى تأثيره  امتد. وأمريكا وسكوداند إنجلترا في ةمغامر طبعات

  شوت، قبل من القارة في صدرت أصغر إلصدارات كأساس)جهازه(   عمله اعتماد

 . وتايل  هان، تيتمان،  كناب،

 العلماء من العديد  نشر ،جريسباخل النهائية الطبعة نشر  من وجيزة فترة عدب 

  الجديد العهد لنص  األدلة توافر  من كبير  بشكل  زادت التي المقارنة مجموعات اآلخرين

 .  الكنيسة وآباء  المبكرة، والنسخ اليونانية، المخطوطات من

  موسكو، في ثم  أولا  فيتنبرغ في أستاذ ،( 1811-1744) ماتاي فريدريش كريستيان

ا،  12 في  ريجا في صدرأ الكالسيكي، األدب درس حيث   ،1788و 1782 بين  جزءا

  يعتمد  ألنه القيمة  قليل المطبوع نصه.  الالتينيةالفولجاتا  مع اليوناني  النص من طبعة

 تجميع  جانب إلى. قيمة و ذ  عمله لكن الحديث، التاريخ من مخطوطات على
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  مخطوطات عن  البحث إلى ماتايي سعى  وجوتنجن،  وليبزيغ دريسدن في المخطوطات

 . آثوس جبل من  روسيا إلى األساس في إحضارها تم  والتي  موسكو، في وآبائية  توراتية

 الفم الذهبي يوحنا  عظات من مخطوطة  34 من مجموعات المثال، سبيل على ، جمع فقد

  اات ج الفول لغة بدون  الجديد، عهده من  الثانية الطبعة في. سبول  ورسائل  األناجيل حول

. إضافية مخطوطة  30 حوالي من دليالا  ماتاي قدم ،( 7- 1803 مجلدات، 3)  الالتينية

  النسخة من أدلة على األولى، للمرة يبدو ما على  لحتوائها، بالمالحظة  جديرة  طبعته

 عشرة ماتاي  يسرد الرؤيا، كتاب من  إلصداره ملحق في. الجديد  العهد من السالفية

  مطوية طبعة في  الرؤيا نصوص  بجمع اكتفى لكنه فحصها؛ قد  كان سالفية مخطوطات

  بالالتينية، مقدم الدليل هذا. 1762 عام  موسكو   في المنشور السالفي المقدس الكتاب من

)مخطوطة    موسكو، في  الالتينية اات ج للفول مخطوطة مع  المقارنة إجراء تم  حيث

 . Codex Demidovianusديميدوفيانوس 

 أستاذاا أصبح الذي سيليزيا من  اليسوعي ،( 1804-1749)  ألتر كاد فرانز نشر

  ،( 7- 1786  فيينا،)  مجلدين في اليوناني الجديد للعهد إصداراُ  فيينا، في اليونانية  للغة

  مالحق  في. فيينا في اإلمبراطوريةمكتبة   في واحدة مخطوطة نص إلى استناداا

  والنسخة  لتينية، ومخطوطات  أخرى،  يونانية  مخطوطة  22 من بأدلة  استشهد منفصلة،

  مخطوطات وأربعة  ،(1716 عام أكسفورد  في ويلكنز  ديفيد حررها  التي) يريةح الب 

 من أدلة على احتوت التي اليوناني الجديد العهد من األولى  الطبعة هي هذه. سالفية

 .نفسها السالفية المخطوطات

  أربعة جهود  خالل  من  للنصوص المتاحة المواد كمية إلى أكبر إضافة إجراء تم

أو  و   مولدنهاور،  دي جيو  آدلر، سي جي   وجاكوب  بيرش، أندرياس دنماركيين، علماء

  في المخطوطات لفحص السابع، كريستيان  الدنمارك ملك أرسلهم الذين ،جي تيشزين

  يصف  مجلد في أعمالهم نسخ بيرش نشر. أخرى أوروبية ودول  وألمانيا  وإسبانيا إيطاليا
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 مجموعات من مجلدات أربعة وفي الجديد للعهد آنذاك المعروفة اليونانية المخطوطات

 (. 1801- 1788  كوبنهاغن،) النسخ

 من وأدلة يونانية  مخطوطة  172 من مختلفة قراءات على األخيرالمجلد  يحتوي 

  من العديد فحص تم ذلك، ومع (. والفلسطينيين الفيلوكسينيان) سريانيتين نسختين

المخطوطة الفاتيكانية   ذلك في بما وزمالئه،   بيرش قبل  من  فقط جزئياا  المخطوطات

(B)،  مطبوعة مرة  ألول في ذلك الوقت لها قراءات ظهرت والتي . 

  بطرق  الرومان، الكاثوليك العلماء من اثنان أعطى تقريباا، الوقت هذا في

ا مختلفة،    .الجديد للعهد النقدي للنقد زخما

  بريسغاو، إم فرايبورغ جامعة  في األستاذ ،( 1846-1765) جهو ليونارد يوهان  طور

 من المتعددة األنواع تدهورت تقريباا،  الثالث القرن بداية  في بأنه القائلة النظرية

ا  يُعرف ما وأنتجت  بسرعة  الجديد العهد نصوص   هوج والذي  الغربي، بالنص عموما

 (.المشتركة  الطبعة)  يهيسم

  قبل من  فلسطين في الطبعة هذه مراجعة  تمت  لهوج، وفقاا الثالث، القرن منتصف نحو 

  بواسطة  مراجعته  تمت مصر، في جيروم؛  لحقاا  اعتمدها مراجعة وهي  أوريجانوس،

  وكال أنطاكية، من  القسيس لوسيان، بواسطة سوريا فيو  Hesychius هيسيكيوس

ا  مجمله في كان  مما بدأ هوج  أن من الرغم على. جيروم يدينها التنقيحات  حقيقياا  مفهوما

  من نسخ ثالث  بين  للربط البارعة  محاولته أن إل المتعددة، وتنوعاته  الغربي للنص

  العهد نص من  أنواع ثالثة مع(  مؤكدة نشأتها  أماكن أن يعتقد  التي) السبعينية الترجمة

 . بالفشل باءت الجديد

  جامعة في وأستاذ جهو  تلميذ ،( 1852-1794)  شولتز أوغستينوس مارتن  يوهانس قام

  وضع أجل من  األدنى والشرق  أوروبا أنحاء جميع في واسع  نطاق على بالسفر بون،

 لتلك جديدة مخطوطة 616 مضيفاا  الجديد، للعهد اليونانية للمخطوطات شاملة قائمة أول

ا  المعروفة  . سابقا
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 المخطوطات تمثله الذي الجغرافي األصل من  التأكد أهمية على أكد من  أول كان

  خالل  من 1924 عام في يشرحها أن ستريتر إتش بي على كان   نقطة  وهي  المتعددة،

  قراءات تطابق  على اعتمد الذي ستريتر، عكس على".  المحلية النصوص" عن  نظريته

  بعالمات رئيسي  بشكل   يسترشد شولز كان اآلبائية، الستشهادات مع  المخطوطات

 والمالحظات واأليقونات،  القديمة، الحفريات علم تفاصيل مثل للمصدر،  معينة خارجية

  كتاب في تكريمهم تم  الذين المحليين  بالقديسين المتعلقة واألدلة والنصوص، الهامشية،

 . القراءات

  تبني إلى شولز توصل المخطوطات، لتصنيف المبدئية المحاولت بعض  بعد 

.  والقسطنطينية السكندرية اسم عليهما أطلق عائلتين، إلى أساسي بشكل  بنجل  تقسيم

  وهي  النص، لنوع العام بتوحيدها تأثر  الصغيرة، للمخطوطات المكثفة فحوصه خالل

  شولز طبعة فإن  وهكذا،. السابق السكندري النوع على تفوقها  على دليالا  اعتبرها سمة

  في تراجع بمثابة  كانت( 6-1830  ليبزيغ،)  اليوناني العهد من مجلدين  من المكونة 

  تدعمها قراءات على تحتوي  أن يحدث  وهناك  هنا فقط. تلقىالمُ   النص تجاه النصي النقد

 .  النقدية نظرياته  تطبيق في متسق   غير كان المحرر ألن  السابقة المخطوطات

 هذا في إنجلترا في النصية اتالدراس فيه غرق الذي المنخفض النحدار أعراض من

ا  لقيت قد شولز طبعة أن الوقت   البريطانيين  الباحثين من  العديد قبل من وإشادة ترحيبا

 .طبعات عدة في لندن في نصها  طبع باغستر وأعاد

 تم إذا أنه وأعلن  البيزنطي للنص تفضيله عن  شولز تراجع  ،(1845)  لحق  تاريخ في

  قراءات معظم النص في يتلقى فسوف اليوناني،الجديد  عهده من  جديدة  نسخة  عمل

  . الهامش في سابقاا وضعها قد كان  التي اإلسكندرية
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 فكرة عامة عن النص الُمتلقى. : اثانيا 

 

ا ينفصل به  معترف عالم أول كان  Textus Receptusالنص الُمتلقى  عن تماما

- 1793)  مانخل  كارل  برلين في  الشهير والجرماني الكالسيكي اللغة فقه عالم هو 

ا نشر الذي ،(1851  النصي النقد  تطبيق على بالكامل  يرتكز  اليوناني العهد من إصدارا

 .القراءة في التباين تقييم في

  بروبرتيوس ذلك في بما القدماء، الكالسيكيين لمؤلفينل بطبعاته   مانخ ل  يشتهر

  العصور من تاباتوك  مالحم إلى باإلضافة ولوكريتيوس،  وتيبولوس وكاتولوس

 .  الوسطى

  عن استنتاجات استخالص الممكن من أنه  المخطوطات، مقارنة  خالل من  كيف، أوضح

 .  وترقيمهم  وحالتهم،  المفقودة، البدائية أنماطهم أو  أسالفهم

  المخطوطات خصوصيات أن لوكريتيوس، عن  وهو   شهرة، أعماله أكثر في أظهر

  26 من صفحة  302  على يحتوي  واحد، أصلي نموذج من  مشتقة  الرئيسية الثالثة

ا ا كان وبالتالي منها، لكل سطرا  .المستلم النص في مختلفة نقل عمليات إجراء على قادرا

  الذي األصلي،  النص إنتاج إعادة مانخل  هدف يكن لم الجديد،  العهد تحرير في

  نهاية في الشرقية المسيحية في متداولال  النص تقديم   ولكن  مستحيلة، مهمة  أنه يعتقد كان

 (.  م 380 حوالي) الرابع القرن

مخطوطات    من العديد  على نصه بنى  صغيرة،أحرف  مخطوطات أي استخدامعدم ب 

  إيريناوس وشهادة  جيروم،ل افولجات الو   القديمة الالتينية السابقة، األحرف الكبيرة 

 عام في نشر  العمل، من سنوات 5  بعد.  ولوسيفر وهيالري  وسيبريان وأوريجانوس

 عنالنص  يختلف حيث  المقاطع من قائمة مع  اليوناني، للنص إصداراا  برلين في 1831

   النص المتلقى.
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  من  بدلا . فيها المشكوك النصية السلطة ذات الكلمات إلى لإلشارة األقواس  استخدام تم

  المتلقي، النص رفض إلى دفعته التي واألسباب لمنهجيته وصفاا نفسه اإلصدار تضمين

 . ألمانية  دوريةمجلة  في السابق العام نشره مقال إلى القارئ إحالة مانخ ل  اختار

 فهم ويت،  دي مثل  الليبراليون حتى الالهوتيون، يسيء  أن المستغرب من ليس

 ".  بنتلي  قرد"  مثل توبيخ أسماء وصاغوا  بشدة، وهاجموه  عام بشكل مانخل  نوايا

 متغطرساا  بالمثل،  لخمان أجاب ، (50-1842  برلين، مجلدان،)  الثانية نسخته  مقدمة في

ا  للنص سداوالفالمتلقى والمتأخر   المألوف للنص األعمى لتفضيلهم منتقديه مغرورا

 .نقاءا   األكثرالسابق 

ا يكن لم   للعهد األصلي النص بطباعة  يتظاهر لم لخمان أن تقدير  موضع دائما

ا  فقط كان  بل  الجديد،   حتى ذلك في بما الرابع، القرن في متداول ال ذلك أي مؤقتاا، نصا

  النحيل األساس هو  النسخة ضعفنقطة . كاف   بشكل  إثباتها تم   واضحة  كتابية أخطاء

 .  فيه نفسه مانخل حصر   التي اتللمخطوط

ا"  لسكريفنر، وفقاا   يونانية، مخطوطات  أربع من  أكثر إلى مانخل  نص  يستند ما نادرا

ا وليس ثالثة،  على غالباا   أصل من 165  وفي  ،5:  8- 20: 6 متى  في اثنين؛ على نادرا

  معظم اتفق القيود،  هذه من الرغم على. ةواحد  مخطوطة على  ،الرؤيا  من أعداد 405

  فترة بدأتحيث قال: "   وعمله  الخمانل  هورتو ويستكوت   تقييم مع  الالحقين الباحثين

  دون القديمة الوثائق  من مباشرة  نص إنشاء مرة  ألول  تم عندما ،1831 عام في جديدة

  العلمي األسلوب لستبدال  منهجية محاولة أول وجرت  مطبوعة، طبعة  أي من تدخل

  المحرر  ابتهج الجانبين، كال في. المختلفة القراءات بين التمييز في التعسفي بالختيار

  المنصوص  النحو  على تتحقق، لم التي ونواياه بنتلي مبادئ ينفذ كان  أنه ليعلن مانخل

 ".1720و   1716 في عليه
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  لوبيجوت  شك بال هو  النص من  قدر بأكبر الجديد العهد نقاد  له يدين الذي الرجل

  من المزيد نشر إلى سعى الذي ،( 1874-1815)  تيشندورف فون كونستانتين فريدريش

. آخر عالم أي  من أكثر اليوناني المقدس للكتابنقد نصي  اتصدارإ وأنتج  المخطوطات

 إصدار أعيد اليوناني،الجديد  العهد من  طبعات  ثماني أعد 1872و  1841  عامي بين

  نصوص من مجلداا 22 إلى باإلضافة الالتينية،  أو  األلمانية النسخ مع  أو  بمفرده  بعضها

نقد  بال  يتعلق ومعظمها ومقالته،  لكتبه اإلجمالي العدد يتجاوز.  التوراتية المخطوطات

 . كتاباا 150  ،الكتابي للكتاب المقدس 

 وقع  ،1838  عام إلى 1834 عام من  ليبزيغ في الالهوت علم دراسة أثناء

 للغة النحوية قواعده طورت الذي وينر، بي جي يوهان  تأثير  تحت الشاب تيشندورف

  زرع.  أجيال لعدة المعيار هي وظلت  الطبعات من  العديد( 1822)  الجديدة اليونانية

  أشكال أنقى بناء إعادة في الشهود أقدم من والستفادة البحثب   شغفاا تلميذه  في وينر

  . اليوناني المقدس الكتاب

  مهمة أواجه إنني : "أعلن خطيبته، إلى كتب   المهمة؛ لهذه نفسه  الشاب العالم كرس

  والعشرين،  الخامسة سن في." الجديد للعهد األصلي الشكل لستعادة النضال مقدسة،

  رموز لفك الشاق العمل تيشندورف بدأ ساكسونيا، حكومة من  صغير راتب من  وبدعم

  بعد.  باريس في الوطنية المكتبة في األخرى المخطوطات وبعض  ةفرامي اإل مخطوطةال

  المخطوطات عن بحثاا  األدنى، والشرق أوروبا أنحاء جميع  في المكتبات زار ذلك،

راجع   السينائية، للمخطوطة اكتشافه قصة على لالطالع. )وفحصها  والقديمة الجديدة

 .(الفصل الثاني

 اإلصدار هو  أهمها اليوناني، الجديد  للعهد العديدة تيشندورف إصدارات من

ا،  11  في صدر والذي الثامن،   ليبزيغ،)  مجلدين  في ونشر  ،1864 عام من  بداية  جزءا
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  التي المتنوعة القراءات كل فيه جمع  في عمل ثري نقد ذلك رافق(. 1869-1872

 .اآلباءكتابات و والنسخ  المخطوطات في أسالفه أو  هو  وجدها

  من  تيشندورف لشللأدت ل دماغية سكتة منعت  الثاني، المجلد نشر  من وجيزة فترة بعد

 . أعماله مواصلة

  وتم عةاللطب  القيّمة المقدمات النقدية من الثالث المجلد غريغوري رينيه كاسبار أعد

 (. 1894  ،1890  ،1884  ليبزيغ،) أجزاء ثالثة في إصداره

 األدلة تجميع في الكلل تعرف ل  التي صناعته إلى تيشندورف شهرة ستندت  

 نوعاا خشبي  بالتزام  طبعاته  بناء في األدلة لتلك استخدامه تميز  فقد ذلك، ومع النصية؛

  التي المشكالت مع  التعامل في التعسف بعض إلى باإلضافة النقدية قوانينال من  بعدد ما

  حسب)  من العهد الجديد اليوناني  الثامنة طبعته  نص يختلف .قوانينال تغطيها ل

ا وزن  بإعطاء  اتُهم وقد مكاناا، 3572 في السابعة الطبعة عن( نستل  إيبرهارد   ألدلة اا زائد ا

 . الطبعتين إصدار بين اكتشفها التي  السينائية المخطوطة

ا األكثر العالم كان  إنجلترا، في    جذب  في عشر التاسع القرن منتصف   في نجاحا

- 1813)  سامويل بريدياكوس تريجيلس  هو النص الُمتلقى  عن بعيداا   البريطاني التفضيل

1875 .) 

 في رزقه يكسب  كان وبينما  فكرياا، وفضولا  استثنائية موهبة  أظهر صبياا، كان عندما

  والعبرية  واآلرامية اليونانية لتعلم فراغه وقت  تكريس من  تمكن  الحديد، مصنع

  بوضع تريجيلس  بدأ عمره، من العشرينات أوائل في يزال  ل كان بينما.  والويلزية

 بإصرار شولز رفض كيف لحظ أن بعد. الجديد  العهد من جديدة   نقدية  لطبعة خطط

  ل التي ما  حد  إلى المترددة الطريقة عن راض    غير  وكونه األولى  المخطوطات أدلة

 إعداد في فراغه وقت توظيف على صمم فقد ،النص المتلقى ب  متشبثاا   جريباخ فيها يزال

  نقدية مبادئ  تريجيلس طور   ،امعرفته  بدون.  إيرلي شهود دليل إلى فقط تستند طبعة
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 لخمان. مبادئ  ملحوظة  بدرجة   توازي

 أنحاء جميع  في  مكثفة برحالت وقام  اليونانية، المخطوطات فرز  في شارك ذلك، بعد

  مخطوطات األحرف الكبيرة لجميع ومنهجي  دقيق وفحص  الغرض، لهذا أوروبا

  تصحيح عنها نتج المهمة مخطوطات األحرف الصغيرة من  والعديد آنذاك المعروفة

  العهد اقتباسات بفحص قام كما.  المحررين قبل  من  إجراؤها تم  التي األخطاء من العديد

  النسخ وكذلك  يوسابيوس إلى وصولا  اليونانية  الكنيسة آباءكتابات  في الموجودة الجديد

  ،()  زاكينثيوسومخطوطة   لوقا، إلنجيل رق مخطوطة(  1861)  وحرر القديمة

 . األجنبية  المقدس  الكتاب جمعية  من 1821 عام في البريطانيون  عليها حصلالتي 

ا  تريجيلس  نشر  ، الجديد نصه من  جزء أي إصدار قبل   حيث السابقة، للطبعات مسحا

  لندن، ،.اليوناني الجديد  للعهد المطبوع لنصا كتابات) الخاصة النقدية مبادئه حدد

  في عر الت و  النقدية للدراسة الموسوعية المقدمة من الجزء هذا كتابة  أعاد كما  ؛( 1854

  الطبعة الرابع، المجلد) الجديد للعهد  النصي بالنقد  تتعلق  والتي  المقدس، الكتابب 

 (. 1856 لندن، العاشرة؛

  أن بمجرد أخرى بطبعة الطباعة إلى سارع الذي  ،تشيندروف  عكس على 

 على الكاملة طاقته  تثبيت  تريجيلس فضل  الجديد، اتالمخطوط أدلة بعض اكتشف

 .  ةواحد  في طبعة صدري و  الناضج حكمه  يمثل نهائي لنص النهائي الهدف

  سكتة بسبب إعاقته تم  وقد. 1872و 1857  عامي  بين أجزاء ستة في لندن في هذا نُشر

 قام. األخيرة الكراسة في نيوتن  دبليو  بي  مساعدة على وحصل  ،1870 عام في دماغية

  من تجميعها تم التي النشرات من مجلد  بتحريرإف جي أتش هورت وأ دبليو سترين 

  والتصويبات اإلضافات من الصفحات من  العديد على يحتوي األخرى  تريجيلس أعمال

 . 1879 عام في وفاته  بعد ونشرها

  الصعوبات جميع  على ستريجيل تغلب الصحة، وسوء  والمقاومة الفقر من الرغم على
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  المقدمة، في أعلن كما ، تعبدي  كعمل الجديد  العهد لنص الدقيق  العمل من عمراا  وكرس

  ".  كنيسته خدمة خالل من للا، خدمة في يكون  بأن الكامل اإليمان"

  ومؤلف  كانتربري  مدينة  عميد ، (71  - 1810) ألفورد هنري  أن من الرغم على 

 آلف عشرة"  و  ،" واتعال  شاكرين، ا ي  ،واتعال" بينها  من) المعروفة الترانيم من العديد

 صاغها التي النقدية المبادئ عن قوي كمدافع هنا الذكر يستحق ،"( ألف عشرة مرة

  للنص والمتحذلق المستحق  غير التبجيل هدم أجل  من  لخمان،  مثل عملوا، الذين أولئك

   .الحقيقية للا  كلمة لكتشاف فرصة أي طريق في  وقف والذي  ،تلقىالمُ 

  على أدلة كامل  بشكل ألفورد قدم ،على الكتاب المقدس  تعليقه من  المتتالية الطبعات في

  كان أنه  اعتقد الذي اليوناني النص من الشكل هذا بجرأة  وطبع القراءات اختالف

ا  .وأفضلهم  األوائل  الشهود قبل من مدعوما

  قبل من  إنتاجها تم اليوناني العهد من  نقدية  طبعة  أكثر بنشر  1881 عام تميز 

ا 28 حوالي  العمل  بعد.  البريطانيين العلماء   1853 حوالي  من)  الطبعة هذه على  عاما

  بيتربورو في  شريعةأستاذ  ،( 1901-1825)  وستكوت فوس بروك  ،( 1881 إلى

  جون  وفنتون  ،( 1890 عام  في المكرس دورهام أسقف) كامبريدج في الالهوت وأستاذ

 اأصدر كامبريدج، في بروفيسور الالهوت في هلسن  ،(92-1828)  هورت أنتوني

  على األول المجلد يحتوي. األصلية اليونانية اللغة في الجديد العهد بعنوان مجلدين 

  توضيح  تم  حيث  قّيمين، وملحق  مقدمة  على الثاني المجلد يشتمل  اليوناني؛ النص

  زميله، بموافقة  هورت، قبل من بالتفصيل  المحرران اتبعها التي األساسية المبادئ

 . معينة مشكلة  مقاطع وتناقش

  تحديد يتم معينة،  تفاصيل  على التفاق من ناالمحرر يتمكن ل  عندما آلخر،  حين من

 المجلد من  الثانية الطبعة  تحتوي. اسمه  من  األولى األحرف بواسطة امنهم  كل رأي
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  .س  .ف كتبها  التي اإلضافية المالحظات بعض  على ،1896  عام نُشرت  التي الثاني،

 .حديثاا  المكتشفة السينائية السريانية المخطوطة حول بوركيت

  بجمع  مهتمين  هورت ول ويستكوت  يكن لم السابقين، المحررين عكس على 

ا يقدموا  ولم  المخطوطات،  من السابقة المجموعات باستخدام ذلك، من بدلا  .نقدياا جهازا

 مانخول  جريسباخ طورها التي النقدية المنهجية بتنقيح قاموا  المختلفة،  القراءات

  ويمكن. الجديد العهد نص  شهود على التمييز، مع  ولكن  بصرامة، وطبقوها وآخرين

 .  التالي النحو  على صاغوها التي النقد وإجراءات مبادئ تلخيص

  ". للقراءات الداخلي الدليل" يسميه ما بمناقشة الكالسيكية" المقدمة " هورت يبدأ

  واعتماد  مستقل،  بشكل تباين   كل  مع  التعامل في للنقد بدائية  األكثر الشكل يتمثل " 

 الداخلي الدليل يتكون. . . . أكثر أو  متغيرين  بين من حالة  كل  في احتمالا  أكثر يبدو  ما

  على يستأنف  البعض؛ بعضهما عن حاد بشكل تمييزهما يمكن  ل  نوعين، من للقراءات

  الحتمال يسمى أن يمكن وما  المؤلف، إلى اإلشارة مع  الجوهرية، الحتمالية التوالي

  أن المحتمل  من الذي ما نسأل  األول، مناشدة في. الناسخين إلى اإلشارة مع  النسخي،

  الناسخون يكون أن المحتمل من الذي ما  نسأل الثاني، مناشدة في: كتبه قد المؤلف يكون

 . هكتب  أنه يبدو  جعلوه قد

  من يكون أحياناا، يحدث كما والنسخية،  الجوهرية الحتمالت تتعارض عندما" 

  للناسخين الملحوظة  الميول" هورت أسماه ما أساس على أحكام إصدار أماناا األكثر

 . كتبه قد األصلي المؤلف أن المرء يتخيل مما أكثر "العاديين

  للقراءات، الداخلية األدلة على فقط يعتمد  إجراء في المتأصلة القيود تجاوز أجل  من

ا النصي الناقد على يجب  في األدلة موازنة عند. للوثائق الداخلي الدليل استخدام أيضا

  يتمتع الشاهد  كان إذا فيما النظر خالل من تأكيداا المرء  يكتسب الفردية،  القضايا

  تلو  واحدة قراءة بتقييم الكتفاء  من بدلا  لذلك،. العادة في بالثقة وجدير بمصداقية
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  بطبيعة المتعلقة المعلومات جمع الناقد على  يجب  البعض، بعضها  عن بمعزل األخرى،

  قراءات تدعم متكرر بشكل  معينة مخطوطة  أن المرء وجد إذا. الفردية المخطوطات

 قراءتها نفضل  أن الطبيعي فمن الحتمالية، أساس على أصلية بأنها بوضوح  تشيد  معينة

ا للقراءات الداخلي الدليل يكون ل  عندما أخرى حالت في   لتخاذ يكفي بما واضحا

  الحكم تسبق  أن  يجب  الوثائق معرفة" أن مبدأ بإعالن النقطة هذه هورت يلخص. قرار

 ".لقراءاتل النهائي

  يمكن. البعض ببعضهم  الشهود من  العديد عالقة فحص التالية الخطوة تتضمن 

  من  المثال، سبيل  على إذا،. األنساب  نظر وجهة  من فيها والنظر  المخطوطات تجميع

  فإن مشترك، أصل مله التسعة ولكن واحدة ضد تتفق منها تسعة  مخطوطات،  عشرة بين

  قراءات وجود  هو  الشهود نسب سلسلة تتبع في  دليل أوضح. تهم  ل العددية الغالبية

 في سابقاا موجودة  كانت التي العناصر  مجموعة  من نشأت التي  القراءات أي متضاربة،

 .منفصلة مخطوطات

  الفاسدة للنصوص بالثقة جديرة إعادة كل" أن وهو  للنقد، آخر مبدأا  هورت يعلن هنا،

 ". المتعددة الوثائق تربط التي التقارب أو  النسب عالقات أي تاريخها، دراسة على  تقوم

ا،    والتي  للمجموعات، الداخلية األدلة هورت اعتبر للمنهجية، مناقشته  في أخيرا

  من  أنه كما. األنساب ودليل للوثائق الداخلي الدليل بين وسيطة  األحيان بعض في تعتبر

 التي المرات عدد مالحظة  خالل من  معينة لمخطوطة  العامة  الخصائص تحديد المفيد

  الحتمالية أساس على فردي بشكل مسبقاا تقييمها تم التي القراءات ترفضها أو  تدعمها

  في الشهود من  معينة لمجموعة العامة الخصائص وتقييم تحديد  يمكن لذلك الداخلية،

 .أخرى لمجموعات المقابل

 الذي األنساب مبدأ على اإلجراء هذا إلى المستندة الستنتاجات صحة تعتمد 

 .  "األصل  اتفاق يعني القراءة اتفاق" أن مفاده
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  اتخاذ في الناقد تساعد  بدورها، الشهود، مجموعات قيمة حول   التعميمات هذه مثل

 .هاأنساب  معرفة الصعب منأنه  المخطوطات أصل في الخلط يجعل عندما القرارات

 وطورها  اعتمدها التي األساسية للمبادئ ملخص على أعاله الفقرات تحتوي  

  العهد مخطوطات على المبادئ لهذه تطبيقهم نتائج  عرض اآلن سيتم . وهورت  وستكوت

 . بإيجاز آنذاك المعروفة الجديد

  ميز  الجديد، العهد نص على  الشهود بين العالقات في التحقيقات أساس على 

  والسكندري، والغربي،   السوري،: النص من رئيسية أنواع أربعة وهورت ويستكوت

 . والحيادي

  ناتج مختلط نص وهو  السوري،  النص هو  للنص األربعة األشكال هذه أحدث. 1 

  نص إنتاج في يرغب كان الرابع القرن في ينمحرر  أو  محرر  بها قام مراجعة عن

 إلى األصلية، النسخ من  األبعد وهو   المدمج، النص هذا نقل  تم.  وكامل  وسهل سلس

.  البيزنطية اإلمبراطورية أنحاء جميع في واسع  نطاق على نشره تم  حيث  القسطنطينية،

 الرسل أعمال في  وليس   األناجيل، في)  السكندرية المخطوطة هو  اليوم له تمثيل وأفضل

  من الكبيرة والكتلة  ،)الحديثة( الالحقةذات األحرف الكبيرة  والمخطوطات  ،(رسائلوال

 . الصغيرة المخطوطات

 .السوري  للنص األحدث الشكل  هو  المتلقي النص

 : كالتالي السوري للنص الكالسيكي هورت وصف

  الوضوح يه اهاره ظإ في السوري النص مؤلفو  يرغب  ما  أكثر أن يبدو  التي الصفات"

  طريق من   العثرات جميع إزالة على  حريصين كانوا  أنهم الواضح من. والكتمال

  ما على كانوا. عنيفة تدابير   إلى اللجوء دون بذلك القيام يمكن ما  بقدر العادي، القارئ

  جميع في الواردة اإلرشادية المادة من  يستفيد أن ينبغي أنه في القدر بنفس  راغبين يبدو 

 .ظاهرية  تناقضات  تقدم أو  السياق بين  تخلط أل بشرط الحالية، النصوص
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 البساطة في تساهم فإنها تحدث وحيثما نادرة، الجديدة الحذف عمليات ذلك، على وبناءا 

  أو  التوافقلصنع  معظمها  وفيرة، جديدة إضافات هناك أخرى، ناحية من. الظاهرة

  هو  السوري النص أن الواضح من. كاملة  وغير  متقلبة الحظ لحسن آخر،نص  استيعاب

  المقدمةرتباطات والحشو  وال  ،دمجوال بالضمائر،  مبهج إنه. والفهم المادة في كامل  نص

 ءالجري سلوباأل  عن يتميز كما. أهمية  األكثر اإلضافات في وكذلك األنواع، جميع  من

  هي تصويباتها  روح فإن للسكندريين، الدقيق واألسلوب األكاديمي ،" الغربيين" للكتبة

 . واهنة معقولة  الوقت نفس في

ا  خال  النص    غير أو  المبتذلة باأللفاظ يتعلق  فيما دينية أو  أدبية أسس على اللوم من تماما

  فإنه الروحية،  أو  النقدية البصيرة على  عالمات أي يظهر ل فإنه ذلك، ومع  المستحقة،

  المعنى  حيث  من  ملحوظ  بشكل فقير ولكنه  وجذاب، سلس شكل في الجديد العهد يقدم

 " .متكررةال  دراسةال نع تالوةال أو  قراءةمناسب لل.  للسخرية مالءمة  وأكثر والقوة،

  

  فإن وهورت،   وستكوت عزلها التي النصوص من المتبقية األنواع بين  من. 2 

 المخطوطات بعض  في محفوظ و وه  واسع النتشار.و قديم المزعوم الغربي النوع

(  D) الرسل  وأعمال  األناجيل من  بيزا مخطوطة  سيما ول  اللغة، ثنائية الرئيسية

  القديمة، الالتينية( النسخ) والنسخة ،(PD)  رسائللل كالرومونتانوس مخطوطةو 

 . السريانية وكوريتونيان

ا نشأته  تاريخ  يكون  أن يجب  . الثاني القرن منتصف قبل ربما للغاية، مبكرا

  شكالا مرقيون وتاتيان ويوستينيوس وايريانوس وسيبريان وهيبوليتوس   من كل استخدم

 . ات متفاوتةبدرج   للنص غربياا

 : الصياغة إعادة حب  لهورت، وفقاا  الغربي، للنص المميزة السمات من
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  مذهلة،  بحرية وإدخالها  وحذفها الكاملة الجمل وحتى والجمل  الكلمات تغيير  تم"

  أهمية  تقل ل  أخرى خاصية. . .. وتعريف  أكبر بقوة  المعنى  إبراز يمكن  أنه بدا أينما

  من  المأخوذة اإلضافات أو  بالتعديالت نقائه حساب على النص إثراء في الرغبة هي

 . الكتابية غير المصادر من غيرها أو  ملفقة مصادر من  وربما تقليدية  مصادر

ا الغربي النص يتميز]   إدخال األحيان، بعض  في ولكن  الجمع، ضمائر تكاثر[ بـ أيضا

  مطلق،  بشكل  المستخدمة األفعال بعد النصب،  أو  الجر، صيغة  إليها، المضاف األشياء،

  بعض في ولكن  منها، أي على تحتوي  ل  التي الجمل في القتران أدوات وإدخال

  على يثني السياق أو  الجملة شكل أن ويبدو  قوتها إدراك يتم ل حيث  استئصالها األحيان

  المنطوقة؛ للكلمات التمهيدية للصيغ الحر التبادل لالقتران؛ الحر التبادل الختفاء؛ 

  أداة بواسطة متصلين محددين فعلين مع  المحدود والفعل المحدد للفعل الحر التبادل

 كقاعدة، الماضي غير التام واستبدال  قاعدة،ك سيطةب ب المركبة األفعال استبدال ربط؛

   . . .العكس يحدث األمثلة بعض  في ولكن

  بالستيعاب الولع هو  الغربية القراءات في بوفرة  تجسد  الذي للكتبة اآلخر الدافع

ا،  أشكاله أكثر في. (تكرار)ال   حيث  اإلمالء تنوع  يلغي محلي، مجرد   يكون وضوحا

  أو  متجاورة، أعداد أو  جمل  من أكثر  أو  جملتين من كجزء الموضوع نفس  يتكرر

  أي ،"المتناسق" الفساد هو  خطورة األكثر  عمله لكن. الظاهرة التناظر عيوب يصحح

  أو  بشكل  البعض بعضها  تشبه  التي المقاطع في لالختالفات الكلي أو  الجزئي المحو 

 " .بآخر

 

  في أقل أو أكبر بدرجة محفوظ وهورت، لوستكوت وفقاا السكندري، النص. 3

المخطوطات  و  33المخطوطة  و  (L)  مخطوطة ريجيوسو (C) المخطوطة اإلفرامية

  السكندريين اآلباءكتابات   من حصص إلى باإلضافة  ،(البحيرية وخاصةا ) القبطية 

  التي تلك هي خصائصها إن. وسيريل  وديديموس وديونيسيوس وأوريجانوس   تكليمن 
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  في دقيقة فلسفية براعةنص ذو   وهو  اليوناني، األدبي المركز تأثير  من توقعها يمكن

  درجة تحقيق  أجل من  إجراؤها تم  التي الدقيقة التغييرات وفي والنحو  األشكال تصحيح

 (. اتالفجو  لتالفي الكلمات ترتيب إعادة مثل)  والنمط اللغة في الصقل من أكبر

 

ا  األكثر وهورت،  ويستكوت رأي في هو،  يوحي، كما  المحايد، النص. 4   خلوا

  مثلهما ي   أفضل من. نسخ األصليةال نص  إلى واألقرب الالحق والخلط الفساد من

  المخطوطتين هاتين توافق إن (.) السينائية  المخطوطة ثم( B)  الفاتيكانية المخطوطة

  بعض  باستثناء. األصلي النص عن بعيدين  يكونا  أن يمكن ل أنهما  ويظهر للغاية قوي

 :نايصرح حيث   وهورت  ويستكوت يحددونها التي المقاطع

 القراءات أنها على تُقبل أن ينبغي و B» قراءات أن( 1): اعتقادنا في " 

  يمكن ل  أنه( 2) و   ذلك، عكس على قوي داخلي دليل على  العثور يتم حتى  الحقيقية

  أحياناا الصواب من  أنه من الرغم على ،ةمطلق حريةب  و    B لـ قراءات أي رفض

 أو  اإلصدارات من دعم أي يتلقون ل عندما خاصةا   بديل، أساس على فقط وضعها

 " .اآلباء كتابات

  غير الغربية " يسمونها مقاطع عدة  هي المحايد للنص تفضيلهم  من الستثناءات 

  يتمكنوا لم ألنهم   ببساطة  وذلك المرهقة، التسمية هذه شك بال  اختاروا لقد". اإلقحامية

 ما  بالضبط  وهو   ،" المحايدالنص  ضافات فياإل" إلى مباشرة باإلشارة  أنفسهم إقناع من

  األخيرة الثالثة الفصول في فقرات عدة  في. بنائهم إعادة عند القراءات هذه عليه  ينطوي

  الشكل على يحافظ  الغربي النص أن وهورت  وستكوت  اعتبر متى،   في وواحد لوقا من

  النص أن هو  المقاطع هذه  في B و   شهادة عن يتخلون جعلهم الذي السبب. األصلي

  حسب) قاوم قد ظرفية،  واألكثر الكاملة  الصيغة يكون ما عادة والذي هنا، الغربي
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  القراءة يعرض الذي هو  المحايد النص  أن حين في مادة، إلضافة  الدافع( اعتقادهم

 . الموسعة

 أنواع بين العالقة تمثيل  يتم قد ،ويستكوت وهورت ل النقدي البناء إلعادة وفقاا 

 :التالي شكلال خالل من  صول المكتوبةباأل بهم الخاصة األربعة النص

 

 عموما يتفقون اليوم العلماء أن القول يمكن  والتقييم، التصميم إعادة طريق عن 

  واضحتفسيره ال كان وهورت   ويستكوت قدمها التي الرئيسية المساهمات أحد أن على

  من  األخرى األنواع من لحق وقت  في هو ( البيزنطية أو ) السوري النص أن على

 على السوري  النص  يحتوي( 1: )الحكم هذا تدعم  األدلة من رئيسية أنواع  ثالثة . النص

 السابقة األشكال فيمتداولة  عناصر من  بوضوح  تتكون تقليدية  أو  مجتمعة قراءات

  يتم  عندما(  3)  مميزة؛  سورية قراءة من  يةنيقاء المعارضين لب اآل  يقتبس ل(  2)  للنص؛

  قلي  أصلية تعتبرادعاءها أنها  فإن المتنافسة، بالقراءات السورية القراءات مقارنة

 . ختفيي  النهاية وفي  تدريجيا
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  بأنه المتلقي النص لمزاعم التام وهورت   ويستكوت رفض أن مفاجئاا يكن لم ربما 

.  الكنيسة في الكثيرين قبل من بقلق  اإليه ينظر  أن يجب كان الجديد للعهد األصلي النص

  في قوياا مدافعاا التقليدي النص وجد عشر، التاسع القرن من  األخيرة العقود خالل

  بأنه ُوِصف وقد.  تشيتشيستر مدينة  عميد ،(1888-1813)  بورغون دبليو  جون  شخص

  القضايا في رائد بطل"  بأنه  اشتهر الذي ،" القديمة للمدرسة األعلى الكنيسة رجل"

. تأثيرها ما  حد إلى أضعفت  دعوتهفي  شدةال لكن المستحيلة؛ والمعتقدات المفقودة

  حيث 1884 عام أكسفورد في خطب خطبة  خالل من المحافظة نزعته قياس ويمكن

  ؛" محتشم وغير  مالئم غير شيئاا" باعتباره" شبابالك الشابات" لـ العالي التعليم شجب

 ! الجامعية المتحانات في النساء قبول المناسبة وكانت

 النسخة من 1881 عام في Revised Version المنقحة  النسخة نشر أثار 

  اإلنجليزية الغته بسبب  فقط ليس بورغون   سخط 1611 عام جيمس للملك المنقحة

ا ولكن  ةالمنقح  ا  اتبعوا قد المنقحين  ألن أيضا   نص مع كبير  حد إلى متطابقاا يونانياا نصا

 -"المراجعة الفصلية  في مكتوبة  مقالت ثالث من سلسلة  في. وهورت ويستكوت

Quarterly Review  المنقحة المراجعة يتضمن  مجلد في هاتطبع  أعيد والتي ،بلندن  

  النسخة من  كل  لمهاجمة تصرفه  تحت بالغية  أداة كل  بورغون  استخدم ، (1883  لندن،)

 . وهورت  وستكوتل اليوناني والعهد  اإلنجليزية

  أن يستطع لم للكنيسة، متحمساا رجالا   بصفته.  وتأملية لهوتية  بورغون  حجة  كانت

 فلن القدس، الروح  من  بوحي  إمالئها  تم قد المقدس الكتاب كلمات  كانت إذا أنه يتخيل

  يكن لم لذلك،  نتيجة. نقلها أثناء خطير  بشكل إفسادها يتم أن من  مؤكد بشكل  للا  يمنعها

  لقرون، الكنيسة استخدمته الذي ،تلقىالم  النص أن بورغون إلى  بالنسبة المتصور من

 . وهورت  وستكوت  بها قام جذرية  مراجعة إلى يحتاج قد
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ا بورغون يكن لم ما أن يبدو     األنساب طريقة قوة  هو  فهمه على قادرا

  بدلا . وفاسد ثانوي  المتأخر المختلط النص أن إثبات يتم خاللها  من  والتي  ،للمخطوطات

  غالبية يدعمها التي القراءات بورغون فضل  السابقة،  القليلة المخطوطات نص اتباع من

 لشهادة كبيرال حترامال  وهورت وستكوت  مشاركة عن بعيداا  وبالتالي،.  الالحقين الشهود

  تم اللتين المخطوطتين أن بورغون  أكد  ،المخطوطة الفاتيكانية والمخطوطة السينائية

  ،D لمخطوطة بيزال استثناء مع فساداا، األكثر  هما ويستكوت وهورت قبل من  تكريمهما

ا األكثر النص عرضت  يت ال  . اإلطالق على جموحا

 قرائه  يطمئن

  من ثالثة  هم Dوبيزا   Bوالفاتيكانية  المخطوطات السينائية   نإ تردد، أي دون "

  التي المخزية المشوهة النصوص أكثر ونعرض ي  -: فاضح بشكل فاسدةال النسخ أكثر

  معروفة غير  قصتها ألن) كانت  طريقة بأي  أصبحت، -: مكان أي في قابلتهام  كيمكن 

ا  والنحرافات الفادحة، األخطاء الملفقة، القراءات من قدر أكبر  مستودعات ،( تماما

 ". للا   كلمة  من معروفة نسخ أي في اكتشافها يمكن  التي - للحقيقة المتعمدة

  سالمون، وجورج  سكريفنر إيه  إتش إف هما آخران، بريطانيان باحثان انتقد  كما

  عن التعبير في بورغون من اعتدالا  أكثر كانا  لكنهما وهورت،  وستكوت نظريات

  واشتكى السوري، النص  لشهادة التام هورت  رفض على األول اعترض. معارضتهما

 . البحتة الغربية القراءات لوزن العتبار من  المزيد إيالء ينبغي كان  أنه من األخير

 أن بمالحظة  وهورت   ويستكوت  لعمل ما حد  إلى المطولسرد ال هذا يُختتم قد

العصر  صناعة حقاا  كانت  النقدية نسختهم بأن  يعترف  األكاديمي للرأي الساحق اإلجماع 

 أساس على عليه الحصول يمكن  نص وأنقى  أقدم شك بال كان ما  قدموا. (حقبة)صناعة 

  تطلب إضافية مخطوطات اكتشاف أن من الرغم على. يومهم في المتوفرة المعلومات
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  وإجراءاتها لمبادئها العامة الصالحية فإن الشهود، من  معينة  مجموعات  تنظيم إعادة

 . اليوم النصوص علماء قبل من واسع  نطاق على بها  معترف النقدية

  تفسير أستاذ ،( 1918-1827)   فايس برنارد قام والمثمرة، الطويلة حياته  خالل

  ليبزيغ،  مجلدات، 3)  باليونانية الجديد العهد بتحرير  وبرلين، كيل  في الجديد العهد

 المقام مفّسر في(. 5-1902 مجلدات،  3  الصغيرة، الطبعة ، والثانية ؛1894-1900

  واألدبية الالهوتية للمشاكل ومفصلة واسعة  معرفة مهمته إلى  فايس جلبحيث   األول،

  حيث  من المتغيرات وتقييم المخطوطات سلطات تجميع من  بدلا .  الجديد العهد لنص

 .السياق في  المناسب المعنى اعتبره لما  وفقاا القراءات بين فايس ميز الخارجي، الدعم

  في  والنظر  ةنقدي   أدواتب  الجديد العهد  كتب من  كتاب  كل  مراجعة هو  إجرائه كان

  هورت، قال كما مبررة،  له بدت التي القراءة تلك واختيار المهمة، النصية المتغيرات

 . الجوهري الحتمال خالل من

  أن يفترض أل المرء على يجب تطرف،ال إلى بالتأكيد  يخضع  اإلجراء هذا أن حين في

ا موضوعية األخرى الطرق   ألنهم ،اا شخصي كان  وهورت   ويستكوت انتقاد حتى. تماما

 أساس على كبير  حد إلى حكموا،  ثم اتباعها قرروا التي الطريقة أولا  اختاروا

ا يُفضل  المحايد بالنص  يسمى ما أن والنسخية،  الجوهرية الحتمالت   جميع على عموما

 . وصنصال من األخرى األنواع

  األكثر اعتبرها التي المتغيرات تبني  خالل  من نصه بتحرير  فايس قام أن بعد

  التي األخطاء من مختلفة بفئات قوائم وضع  الالهوت، وعلم  المؤلف ألسلوب  مالءمة

  لخلو ل وفقاا الرئيسية اليونانية المخطوطات من كل وقّيم  المختلفة القراءات بين لحظها

 .  العيوب هذه مثل  من النسبي

(  3) الكلمات، تبادل(  2)  األناجيل، بين  التناسق( 1: ) هي اكتشفها  التي الخطأ فئات

 . اإلمالئي الختالف( 5)  الكلمات، ترتيب  تغيير( 4) واإلضافات، الحذف
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 أن فايس قرر األخطاء، هذه من  اليونانية المخطوطات خلو  درجة تقييم في

 العام المظهر يكون أن إذن المستغرب من  ليس. األفضل يه  مخطوطة الفاتيكان

ا فايس صدارإل   كبير  حد إلى اعتمدا نااللذ وهورت،  لويستكوت ملحوظ  بشكل مشابها

 الناضج الرأي يمثل  أنه في فقط فايس نص  أهمية تكمن ل. الفاتيكان مخطوطة على

ا ولكن النص، لمعنى التفصيلية الدراسة من  سنوات أمضى كبير تفسيري لعالم  في أيضا

 أحياناا إليه يُنظر . مختلفاا رأياا اتبعوا  الذين العلماء نتائج تؤكد  الذاتية منهجيته  نتائج أن

 . نفسها المخطوطات تجميع  من بدأ  ألنه موضوعية   أكثر أنه على

 الطبعة في تغيير  دون النص ظل)  1910 عام في  إصداره من الرغم على 

  هجيةالمن  موقف  يمثل سوتر أللكسندر اليوناني الجديد العهد أن إل  ،(1947  الثانية،

  إنتاج بإعادة فقط الطبعة  تقوم  ؛1881 عام في كانت كما  البريطانية النصية الدراسية

  العهد لجنة في  عضو  وهو  بالمر، إدوين الشمامسة رئيس وضعه الذي اليوناني النص

  لعام المنقحة  النسخة وراء استنتاجي بشكل   يكمن كنص  البريطانيين، للمترجمين الجديد

.  نسخته لـ كأساس(  1550)  ستيفانوس  من الثالثة الطبعة العتبار في األخذ مع.  1881

ا  بالمر شكل   المراجعة اعتبار تم عندما ذلك، ومع. المنقحين قرارات يمثل متواصالا  نصا

النص  عادة بالمر  يغير لم. المتنافستين القراءتين من أياا تمثل أنها على  اإلنجليزية

  والخصائص العلم، أسماء وتهجئة اإلمالء،  بقواعد  الحتفاظ تم لذلك، نتيجة .المتلقى

 .قليلة استثناءات مع ستيفانوس،ا أخطاء أو  المطبعية

 مختار   نقدي عمل)جهاز(   عن عبارة 1910 عام  في سوتر مساهمة كانت 

  تم الذي نسبياا  الكامل الدليل في عملال لهذا الرئيسية القوة تكمن. بالمر  نص  مع يتماشى

  توسيع  تم ،1947  عام في. الالتينيين اآلباء سيما ول  الكنيسة، آباء من  به الستشهاد

.  1910 عام منذ  إبرازهم تم  آخرين وشهود  بيتي تشيستر برديات من أدلة بإضافة عملال
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  يوناني عهد  أي من  المتلقي النص إلى أقرب سوتر طبعة فإن النصوص،ب   يتعلق فيما

 1  .اليوم الستخدام واسع آخر

  األول  الجزء في ظهرت التي اليوناني  الجديد العهد من  بالمالحظة جديرة طبعة 

 طبعة "فون سودن"  كانت  العشرين القرن من

von Soden's Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer dltesten 

erreichharen Textgestalt hergestellt auf Grund ihrer 

Textgeschichte, I. Teil, Untersuchungen (Beriin, 1902-10); II. Teil, 

Text mit Apparat (Gottingen, 1913) . 

  عام وتوفي  وهايو،أ بولية سينسيناد  في 1852  عام سودين فون  فرايهر هيرمان ُولد

 . برلين في أنفاق قطار ركوب أثناء وقع مؤسف حادث  بسبب  1914

  اليونانية من المخطوطات المطول التحقيق نتائج على سودين فون طبعة تحتوي 

  بأنها وصفت فقد ذلك ومع اليوناني،  النص لتاريخ مكثفة  ودراسة الصغيرةألحرف ل

 ". ذريع فشل"

 

  أن جرينلي هارولد  جيه  وجد  الجديد، العهد  أنحاء جميع  في  منتشرة فصالا  11 تحليل أساس  على   1

  في دوفر  ونص  حالة،   160 في ميرك  ونص   حالة،  233 في  المتلقى  النص  عن  يختلف نستل  نص 

 . حالة  47 في وسوتر  حالة، 67 في فوجيلز نص "  حالة، 111

  مع  مقارنة ٪  496 بنسبة   المتلقي النص  عن   تختلف   نستل أن  يعني  هذا  المئوية،  النسبة  حيث  من

  للعهد  النصي النقد  موقف"  في جرينلي  إحصائيات  من  يقتبس الذي ألند، كورت  انظر !سوتر 

 The Position of New Testament Textual Criticism" in Studia") في " الجديد 

Evangelica, ed. by Aland, F. L. Cross, et al. (Texte und Untersuchungen, 

Ixxiii, Beriin, 1959), p. 719. For more extensive statistics pertaining to the 

comparison of several modern editions of the Greek New Testament, ) 
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 إرسال من  سودن فون تمكن كونيغز،  إليز صديقة من المالية المساعدة خالل من 

 والشرق أوروبا مكتبات في المخطوطات لفحص والعلماء  الباحثين من  كبير عدد

  من  هائل لعدد  كاملة  أو  جزئية مطابقة عمليات بتأمين المساعدين هؤلء قام. األدنى

 .  وقتها  حتى فحصها  يتم لم التي المخطوطات

  في النص بتاريخ  يتعلق فيما نظره وجهات  سودن فون حدد المعلومات، هذه باستخدام

 !  صغير  بخط مطبوع معظمها  ،مقدمته النقدية من صفحة 2203

ا   الكبيرة المخطوطات لتعيين سابقاا  تستخدم كانت التي العالمة عن رضاه لعدم نظرا

ا  ابتكر فقد والصغيرة،  ومحتواها  مخطوطة كل عمر إلى يشير   للتسميات جديداا نظاما

 النقاد معظم أن لدرجة للغاية معقد  أنه إل بارع، النظام أن  من  الرغم على. ونوعها

  بشكل  مراجعته  تمت الذي القديم، النظام  مفضلين  تبنيه، رفضوا الالحقين النصيين

 .  الشاذة الحالت من عدد إلزالة غريغوري قبل من  طفيف

 خداماست  الضروري من سودن، فون عمل من العملية الستفادة أجل من  لذلك، نتيجة

  لهيروغليفيةسيبدو عمله كاللغة ا ذلك خالف المعنى والمقصود و  عن للكشف" مفتاح"

 . لها معنى ل التي

 اعتبارات على األناجيل مخطوطات نصوص  ألنواع فون سودن تصنيف  يعتمد 

 أخذت بالزناواقعة المرأة التي   نص  شكل وعلى العامة، النصية خصائصها

pericope de adultera،  بها  المرتبطة الفصول أقسام وعلى  . 

  Koine  كوين:  رئيسية مجموعات ثالث  إلى الشهود بتقسيم قام المعايير، هذه باستخدام

 بالقرن الخامس  اليونانية الكتابات وهيشيان  Hesychian ،اللهجة اليونانية

 . the Jerusalem األورشليمي و 

  شكل وأفضل أقدم منها  فرعية،  مجموعة  17  حوالي إلى)كوين(  K  النص ينقسم 

  العديد مع  النص، هذا أصبح ،(م  312 استشهد) األنطاكي لوسيان إنتاج من. 1Kوهو  
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  النص) البيزنطية  الكنيسة أنحاء جميع  في السائد النص هو  الالحقة، التعديالت من

 (. وهورت لوستكوت السوري

  محفوظ مصر، من الهيشين إلى  سودين فون تتبعه الذي ،)هيشيان( H النص 

  ،(   ،   ، B ،   ، C ، L)  القديمة خطوطات األحرف الكبيرةم  في اليوم

  ،(  1241  ، 892  ،  579 ، 33) صغيرةفي مخطوطات األحرف ال وبعضها

  وكيرلس، وديديموس، أثناسيوس،  السكندريون اآلباءكتابات و  ،ةبحيري لصعيدية والوا

 المحايدة بالنصوص وهورت وستكوت  أسماه ما يتضمن فهو  ولذلك. وغيرهم

 . واإلسكندرانية

 وبامفيلوس   يوسابيوس من األرجح على الُمشتق ،)األورشليمي(  (I) النص 

  بارزة مخطوطات  أي في جوهرية بنزاهة مسبقاا  تقديمه  يتم لم فلسطين، في القيصري

 .  المختلطة الخصائص ذوي المؤلفين من عدد من  استنباطه يجب ولكن

من مخطوطات    و   Ɵ و   Dمن مخطوطات الحروف الكبيرة  األناجيل في الشهود أفضل

  التنوع شديدة النصية الظواهر لكن ؛700  و   565 و 372 و  28األحرف الصغرى  

  الذين الشهود من فرعية مجموعة 17 فرض إلى اضطر سودن فون أن لدرجة

 . ما حد إلى النص بهذا وثيقاا ارتباطاا يرتبطون

  نص مفقود،  أصلي نموذج إلى الثالثة  التنقيحات هذه تعود  ،سودين فون لـ وفقاا 

I- H- K، بواسطة  الثاني القرن في بالفعل تالف  ولكنه  أوريجانوس استخدمه  الذي  

 . الرسل وأعمال األناجيل حالة  في ان،تي تا  وبواسطة  ،سبول رسائل حالة  في مرقيون،

 .األصلي النص إلى يقودنا اعليه والقضاء تغييراتال هذه اكتشاف إن

 : يلي ما نصه صياغة في سودن فون اتبعها  التي المبادئ ومن 
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  قبل من  المدعومة القراءة اعتماد يتم مؤكدة، الثالثةتنقيحات ال قراءات تكون عندما - 1

 .عام بشكل تنقيحاتال من  اثنين

  قراءة عادةا  يفضل  ،)نظير(  مواز    مع قا تفا تنقيحاتالقراءات  من اثنين لدى كان إذا - 2

 . الموازي عن تختلف التي الثالثة

 حالة في فقط. األصلي النص عن هاخروج   فيشكوك م  تاتيان يدعمها التي القراءة - 3

،  مع فقيت  المخالف  والتعليق  تاتيان مع  متفقين  تنقيحين وجود   األخير على يُحكم مواز 

ا األولى  القراءة تتفق  عندما  حتى الحال هو  هذا ويظل ثانوي، بأنه  . موازي مع  أيضا

 الرغم على  - متبادل  بشكل وبالتأكيد  مستقلون،ال مبكرال وقتال شهود يتفق عندما - 4

 فإن تاتيان، عن تختلف قراءة في - آباءكتابات  نسخ  أو  كتاب مجرد  يكونوا قد أنهم  من

  مع الثالثة التنقيحات جميع تتفق عندما  حتى لعتمادها جادة دراسة تتطلب القراءة هذه

 . تاتيان

  

  انتقد فقد سودين، فون طبعة تمثلها التي األبحاث من الهائل بالكم العتراف مع

  :التالية النواحي في والنتائج أساليبه العلماء معظم

ا  - 1   من  اثنان يدعمها التي  للقراءات األفضلية إعطاء إلى يميل فون سودن ألن  نظرا

  Koine  كوين النص نوع رفع يتم اإلجراء، هذا خالل  فمن الرئيسية، الثالثة النصوص

  عن بعيداا اآلن حتى.  )نفس الدرجة( اآلخرين  النصين مع  األهمية حيث  من مرتبة إلى

جريسباخ    نظر وجهة يتبعون اليوم العلماء معظم فإن مستقل،  ككيان كوين اعتبار

  كنتيجة. اآلخرين من  ومشتق كبير  حد  إلى ثانوي النص هذا بأن وآخرين،وهورت 

  تلقىالنص المُ  من تقترب   نسخته فإن ،كوين نص لقيمة العالي فون سودن لتقدير

Textus Receptus سابق حديث  نقدي  نص  أي من أكثر . 
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 النصية الدراسات في الرئيسية مساهمته أن يعتقد  سودن فون أن من الرغم على - 2

  األقل يعتبرونه الالحقين العلماء أن إل  ،)األورشليمي( I نصال وتقسيم عزل كانت

  الشهود مثل متجانسة غير عناصر واحد نص في يتضمن  ألنه  ،(صوتااتأثيراا )

  وكذلك  القديم، السريانيالنص و   القديم، الالتيني والنص القيصري، والنص  الغربيين،

 . كوين  نص مع  مختلطة  شهود

  الجديد، العهد  نص  نقل على معين مفسد تأثير  شك بال وتاتيان  لمرقيون كان بينما  - 3

ا  متناسبة غير درجة سودن فون منحهما فقد   النسخ فقط ليس تلويث  في األهمية من تماما

ا ولكن والسريانية الالتينية  .اليونانيين للشهود أيضا

  غير تكون ربما النطاق واسع النقدي جهازال في المطلقة الدقة أن من الرغم على - 4

  نسبة على  حتويي   أنه وجد فقد سودن، فون عمل اختبار يمكن  حيث للتحقيق، قابلة

 .بالثقة  الجديرةاألكاديمية  اتالدراس  مع متسقاا عادةا  يُعتبر مما أعلى  األخطاء من  مئوية

  توجيهها  تم التي المبررة النتقادات من وغيرها النتقادات هذه من الرغم على 

  الهائلة والصناعة الواسع للبحث تذكارياا  نصباا تزال  ل  نسخته أن إل سودن، فون ضد

النقدية   هامقدمات   مع ،في النقد النصي جاد  كل  قبل من العتبار في تؤخذ أن يجب التي

   .النص نقل تاريخ  مع تعاملت   يت ال ةالمكثف

  الكاثوليكية الدراسية معاهدال نتاج   هي ذكرها يجب  التي التالية الثالث الطبعات 

 فوجيلز جوزيف  هاينريش أعدها التي  الطبعة .العشرين القرن في الرومانية

  فرايبورغ،  الرابعة،  الطبعةو   ؛1922 الالتينية،الفولجاتا  معو ؛1920 دوسلدورف،)

ا المحرر يوفر.  اآلخرين الثنين من النص المتلقى إلى أقرب( 1955 ا   جهازا نقديا

األحرف   ومخطوطاتخطوطات األحرف الكبيرة بم  الستشهاد إلى باإلضافة  محدوداا،

 .السريانية والنسخ  القديمة الالتينية المواد من المستمدة باألدلة نسبياا ئةملي الصغيرة،
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 تلك إلى فون سودن  اتإشار تحويل مع  ،فون سودن النقدي جهاز على بالعتماد 

أوجستين ميريك أس.   نشر  جديدة، اتمخطوط  أدلة وإضافة جريجوري بنظام الخاصة

ا ،جي.   للكتاب البابوي المعهد خالل من والالتيني   اليوناني الجديد  العهد من إصدارا

.  س ،1951  السابعة، الطبعةو   ؛1948 السادسة، الطبعة و   ؛1933  روما،) المقدس

  سم ،1964 التاسعة، الطبعةو  سميث؛  بي  جي  ،1958 الثامنة،  الطبعةو  ليونيت؛

 .  (1984 العاشرة الطبعة و   مارتيني؛

 العالقة إلظهار   تاتيان،ل شهودال من  العديد من أدلة يتضمن الذي الجهاز، إعداد تم

  ميرك قدمها التي باألدلة الستشهاد فإن  الحظ، لسوء ذلك، ومع.  الشهود بين األسرية

  يتردد  أخرى، منشورات في للتحقق متاحة غير أدلة جهازه يقدم وعندما الدقة؛ عن بعيد

  النص المتلقى عن ميرك يبتعد  اليوناني، نصه بناء في. شهادته على العتماد في المرء

 .الكاثوليك  الروم من اآلخرين المحررين من أكثر

  وتقييم  لجمع عديدة سنوات مدار على جهوده  ،إس جي  بوفر ماريا خوسيه  كرس 

  الطبعةو   ؛1943  مدريد،) اللغة ثنائية  نسخته من اليوناني النص. النصية المواد

  بود،  غيوم جمعية  إلى ينتمي الذي الجميل اليوناني بالخط  ُطبع  الذي ،(1981 السادسة،

  أو  الغربي النوع من قتربي .  السكندري النص عن يختلف ما  وغالباا انتقائي، نص هو 

  محررين  لستة النصية باآلراء تتعلق معلومات يقدم الذي الجهاز،  يوفر. القيصري

 . أهمية األكثر للمتغيرات فقط  يةمخطوط  أدلة حديثين،

 بواسطة اليوناني  العهد من واسع نطاق  على المستخدمة الجيب نسخة إعداد تم 

  Wumembergfsche Bibelanstalt لـ( 1913-1851)  نستل إيبرهارد

  (1972-1883)  لت نس  إروين بواسطة  ،I960 ،24 الطبعة ؛1898 شتوتغارت،)

  مقارنة إلى( 1901 الثالثة، الطبعة منذ) نصها استند[( . 1994-1915] ألند وكورت

  لورت وأنا   ستكوتو و  ،(1872-1869)  تيشندورف حررها  التي النصوص بين
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  الثالثة، الطبعات هذه من اثنتان اتفقت حيث   ؛(1900-1894) فايس  وبرنارد ،( 1881)

  الدراسة حالة  يمثل نستل  نص فإن وهكذا،. القراءة هذه بطباعة  نستل شركة قامت

او  الدقة من عالية درجة يوفر ذلك، مع  جهازه،. عشر التاسع القرن فياألكاديمية    قدرا

ا  اكتشافهم تم الذين األوائل الشهود من العديد  ذلك في بما  النصية، المعلومات من كبيرا

ا.  العشرين القرن خالل  Alandوآلند  نستل من  والعشرين  السادس اإلصدار من بدءا

Novum Testamentum Graece (1979) ، (  األدوات  يكن  لم وإن) النص فإن

 .المتحدة المقدس الكتاب لجمعيات التابع اليوناني الجديد العهد في  الموجود لكذل مطابق

العهد الجديد اليوناني   نستل نشر  منذ(  1998-1898) عام  100  بمرور  احتفالا  

Novum Testamentum Graece ، طبعة  األلمانية  المقدس الكتاب جمعية  أصدرت

  السابعة الطبعة من  نسخة هذه. المحدودة السنوية الذكرى طبعة بـ  ةالموصوف يوبيل،ال

  آلند باربرا بقلم(  واإلنجليزية  األلمانية باللغتين )  المقدمة من صفحة 15  مع والعشرين،

 . كوستر وبيت

  البريطانية المقدس الكتاب لجمعية الثانية المئوية بالذكرى  بالحتفال  يتعلق فيما 

  1904 لعام نستلإيبرهارد   نص  من جديدة  طبعة  تحرير  تم ،( 1954-1804)  واألجنبية

  اآلخرين العلماء من والعديد  نستلإيروين   بمساعدة  جي دي كيلباتريك أعده بجهاز

  11 سرد تم)  مقطعاا  20  حوالي في 1904 عام طبعة  نص تغيير تم(.  1958  ، لندن)

  واستخدام  والتشديد  اإلمالء قواعد في التعديالت من  العديد إجراء وتم ،( المقدمة في منها

  من ملموس  بشكل  أصغر المذكورة المتغيرات  عدد فإن بالجهاز، يتعلق  فيما. األقواس

 اإلضافية المعلومات من  معين قدر توفير يتم  ولكن  ،نستل من الحالية اإلصدارات

 . بها الستشهاد تم التي للمتغيرات

 إس سي إي ليج نشره الذي النقدي الجهاز إلى اإلشارة يجب  ذلك، إلى باإلضافة 

  وهورت  لوستكوت اليوناني النص اختياربعد .  1940  و   1935  عامي في أكسفورد في
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 للقراءات المرادفات قاموس( 1940)  تىولم(  1935)  قسلمر ليج قدم تجميع، كقاعدة

 .  اآلبائية والقتباسات  القديمة، والنسخ  اليونانية، للمخطوطات المختلفة

  اعتمد التي اآلباءكتابات  و أ النسخ طبعة إلى حالة كل في يشر  لم ليج أن المؤسف ومن

ا انتقاده تم  وقد. عليها  األخطاء وكذلك  باألدلة الكامل غير الستشهاد بسبب أيضا

  من  رئيسي بشكل تنشأ التي لألخطاء المبررة النتقادات هذه من الرغم على. العرضية

  على واحد عالم أي قدرة تجاوز ربما الذي z مشروع  - ليج لمشروع  الطموح  النطاق

ا المجلدان هذان يقدم - إنجازه  أي متجاوزين  النصية، المعلومات  من عادي غير قدرا

 . قسومر تىلم سابق  جهاز

  الجديد اإلنجليزي المقدس الكتاب  من  الجديد العهد نشر  من قصير وقت  بعد 

  النص من نسخة إلصدار طلبات وكامبريدج  أكسفورد جامعتي  مطابع  تلقت ،( 1961)

  وهو  تاسكر، جي في آر تكليف تم.  الجديدة اإلنجليزية النسخة وراء  تكمن اليوناني

  إعداد بمهمة ،( NEB) الجديد اإلنجليزي المقدس الكتاب مترجمي  لجنة في عضو 

  لحوالي مخطوطة بأدلة  تاسكر يستشهد  ملحق،  في. 1964 عام  في نُشرت التي الطبعة،

 . NEB هامش في تمثيلها يتم التي المختلفة القراءات من  مجموعة 270

  جمعيات خمس  نشرت  دولية،  لجنة قبل من العمل من عقد  بعد ،1966 عام في

 الكتاب وطالب مترجمي لستخدام  مصممة اليوناني الجديد العهد من طبعة كتابية

  المخطوطة، أدلة من نسبياا كامالا  اقتباساا قدم الذي النصي، الجهاز تضمن. المقدس

ا  اختيارها تم المختلفة، القراءات من  مجموعة  1440  حوالي   ألهميتها خصيصا

ا هناك كان. التفسيرية  ذات اختالفات إلى يشير  تنقيط )تشكيل(  )أدوات( جهاز أيضا

  ومن   اليوناني الجديد العهد من  طبعات خمس من  مأخوذة مقطع،  600 حوالي في مغزى

"التعليق   بعنوان مصاحب، مجلدو  .واأللمانية  والفرنسية باإلنجليزية ترجمات عشرة
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 على نص العهد الجديد اليوناني" 

 A Textual Commentary on the Greek New Testament 

  المقدس الكتاب جمعيات ونشرته  روس ميتزجرب   بواسطة  اللجنة نعنيابة   وضعه  تم ،

 .  1971 عام في المتحدة

ا وصفاا يجد أن للقارئ يمكن ،حيث    القراءة هذه رفض  أو  لتبني اللجنة ألسباب موجزا

ا التعليق يناقش. تلك أو  المتغيرة (  المختلفة القراءات من مجموعة  1440ال  بعد) أيضا

  أعمال في رئيسي بشكل  ولكن الجديد  العهد أنحاء جميع في أخرى نصية مشكلة 600

 .الرسل

  فيما اليوناني الجديد العهد المقدس الكتاب جمعيات اتحاد أصدر ،1983 عام في 

  طاقم لعمل تجسيداا(."  المصححة ) الثالثة الطبعة" أنه على العنوان صفحة في تحديده تم

  إجراء تم جوناك،   كالوس إشراف تحت  الجديد، للعهد النصية للبحوث مينستر معهد

 . الجهاز في مختلفة  تصحيحات

)التنقيط(   عالمات مطابقة الجديد،  العهد أنحاء جميع في التغييرات إدخال تم وبالمثل،

  أدى مما  ،26 اإلصدارآلند -  نستل في  الموجودة تلك إلى اليوناني النص في شكيلالت 

  عكست   يت ال لكت  من  بدلا نقيط الت  لعالمات( Teutonic أو ) القارية  التقاليد إدخال إلى

 (. Westcoit - Hortفي ويستكوت وهورت )  البريطانية التقاليد

 الجديد  العهد من الرابعة للطبعة  الخطط وضع  بالفعل تم  ذلك، غضون في 

 ألعضاء اجتماع في ،1981 عام في.  المتحدة المقدس الكتاب  لجمعيات التابع اليوناني

  ويكغرين وألين  بالك  ماثيو  تقاعد  بعد الشاغرة األماكن شغل تم) الخمسة التحرير لجنة

  إلدخال قرارات اتخاذ تم ،( سالونيكا  من كارافيدوبولوس  وجون  ألند باربرا قبل  من

 إلى فسيريةالت  األهمية ذات للمقاطع المختلفة القراءات من إضافية مجموعة 284

  أي على التصويت عدم من الرغم على  ذلك، على عالوة. )نسخة العهد الجديد( الجهاز
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  يلزم الحالت، بعض  في أنه على التفاق تم فقد الكتابي، النص صياغة لتغيير تغيير

  القراءات من .  باليقين المتعلقة D و   C و   B و  A الفئات تخصيص  في تعديل إجراء

 . النص في المعتمدة

  تم الحالت،  من  أقل عدد وفي  ،B المستوى إلى C تقييم رفع تم  الحالت، من عدد في

  أو  اللجنة في الجدد األعضاء أحد يفضل  أن الطبيعي من وكان. A إلى B التقييم رفع

ا ولكن  التغييرات، من  معين  عدد كالهما  الثالثة األعضاء به  شعر باليقين متزايداا شعورا

 . المستمرون

  العهد من  المنقحة الرابعة الطبعة نشر  تم ،1993 عام في المطاف، نهاية في 

التشكيل   جهاز  من  بدلا . المتحدة المقدس الكتاب جمعيات اتحاد قبل من  اليوناني الجديد

  عملمن  وهو ،فقراتال)تقسيم(  تجزئة  جهاز  على الطبعة تحتوي   السابق، (الترقيم)

 .المتحدة المقدس الكتاب جمعيات ترجمات مستشار  مانسون،أو . ل روجر

  اليوناني الجديد العهد من  أهمية األكثر المطبوعة للطبعات السابق المسح أشار 

 الطبعات عدد بالضبط يعرف  أحد ل.  اإلجمالي العدد من نسبياا صغيرة نسبة إلى

 عدد شك بال   لكن ،1514  عام منذ  المطبعة من جاءت التي  اليوناني للعهد المنفصلة

  للنشرات وصفاا  نشر الذي ستراسبورغ، من  رويس إدوارد تمكن.  بالفعل جداا  كبير

 اإلصدارات  أحد أضاف إذا. منفصلة  منها  584 تعداد من  ،1869  عام حتى الصادرة

  ذكرها التي فيها المشكوك اإلصدارات وبعض  المختلفة، واإلصدارات إصدارها، المعاد

ا ذلك، على  عالوة . 853 إلى يصل العدد فإن جزئياا،  رويس  رويس قائمة ألن نظرا

  الحين  ذلك منذ  ظهرت اإلصدارات من  والعديد يغطيها التي األخيرة للفترة كاملة ليست

ا المحتمل فمن مجلده، نشر  القرن أوائل  في تجاوزها تم قد األلف  عالمة أن تماما

 .العشرين
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 لث الجزء الثا 

 جديدال  العهد على نصوصتطبيقات النقد النصي 

 

 

 

 خامس الفصل ال 

 دراسيًا تخصًصا باعتباره النصي النقد أصول

 

  نشأ الغربية، ثقافتنا في به مسلم  كأمر نأخذها التي التخصصات من  العديد مثل 

ا. هوميروس بمالحم وتطوره صعوده ارتبط. اإلغريق بين النصي النقد   الذين ألن نظرا

  المناسبة إلثارة  النص غيروني  أحياناا كانوا  علناا، واألوديسة اإللياذة من أجزاء تلوا

 اإلصدارات من  العديد هناك كانت فقد الفعال،  الترتيب عن الخاص مفهومهم  أو  الخاصة

 . جداا المبكرة  األزمنة في حتى الحالية

  من التي تلك وبالتحديد  لهوميروس،" المدينة طبعات" من العديد ذلك بعد  ظهرت

  سبعة تقليدياا،) المراكز  مختلف  في المدنية السلطة قبل من  محفوظة تكون أن المفترض

  ،سياجينيس  كتبها  أخرى خاصة نصوص. منها خاصة نسخ  عمل تم  والتي(  مراكز

  اإلسكندر لتلميذه نسخة أعد الذي وأريستود،  ،(الميالد  قبل 450)  ستيسيمبروتوسو 

 . األكبر

 هذه متابعة تمت. الهيليني العصر في هوميروس لنص أكثر  علمي نقد  تطوير تم 

  حوالي تضم بأنها  اشتهرت والتي اإلسكندرية، في الشهيرة المكتبة في النقدية  الدراسة
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  ما القديم، للعهد  اليونانية الترجمة إجراءفيها  تم للتقليد، وفقاا  والتي، مجلد 600000

 قصائد من دقة  أكثر طبعات تقديم إلى المكتبة مديرو  عىس. السبعينيةالترجمة ب   سمىت 

   .هوميروس

  - 325 حوالي)  أفسس من زينودوت  أجرى وجيزة،  بفترة الميالد قبل 274 عام قبل

 من العديد بين  مقارنة  هؤلء، العلماء مكتبات أمناء أول ،( الميالد قبل 240

   واألوديسة؟ اإللياذة من لكل  األصلي النص استعادة أجل من المخطوطات

(  1: ) أنواع أربعة من هوميروس نص  في زينودوت أجراها التي التصحيحات كانت

  مشكوك أنها  على اآلخرين على عالمة وضع(  2)  زائفة، اعتبرها التي عداداأل أزال

  جديدة قراءات قدم( 4) و  ،عداداأل ترتيب   بتغيير قام( 3)  نسخته، في تركها  لكنه فيها

 . عام بشكل  متداولة في حينها غير

  - 257 حوالي)  بيزاندوم من أريستوفانيس الالحقين  المكتبة مديري أحد كان 

ا  اليونانية اللغة علماء أكثر كان وربما  ،( الميالد قبل 180   القديمة، العصور في تميزا

  التشكيل عالمات إلى باإلضافة اليونانية  اللهجة عالمات اختراع  إليه يُنسب والذي

  من  متنوعة  مجموعة أريستوفان استخدم واألوديسة، اإللياذة  من نسخته  في. األخرى

  أعظم كان. الشكل بهذا تمييزها  تم التي النص حالة في رأيه إلى لإلشارة النقدية الرموز

  في خليفته أصبح الذي ،(الميالد  قبل  144.  ج - 220  حوالي)  ستارخوس آري تلميذه

  نقديتين  طبعتين  ونشر  اليونانيين المؤلفين من  دزينة نصف أعمال بتحرير قام المكتبة،

 .أسالفه استخدمها التي نقديةال الرموز عدد لـ مكملين  هوميروس، قصائد من

 في  واألدبي النصي للنقد ما  حد  إلى متطور علمي  نظام  هناك كان  وهكذا، 

  نحو  األول المقام في وموجه اإلسكندرية في رئيسي  بشكل  محلي  القديمة، العصور

  متأثرين الكنيسة، آباء من والعديد  جودايوس  فيلو  أن المعروف من. هوميروس مالحم

 أساليب المقدس للكتاب تفسيرهم في استخدموا اإلسكندرية، في اللغوية تيار المدرسةب 



165 
 

  في المدرجة واإللهات  لآللهة معينة قصص على تطبيقها تم  التي المجازي التفسير

  النقد أساليب اعتماد  تم مدى أي إلى -  أثير الذي السؤال الواقع، في .هوميروس قصائد

.  الجديد العهد نص على وتطبيقها الكنيسة علماء  قبل من اإلسكندرية فيمعتادة ال النصي

 . الموضوع بهذا  المتعلقة اآلبائية المصادر من  تعلمه  يمكن لما موجز  ملخص  يلي فيما

  يبدو  الجديد للعهد األصلي النص من للتأكد - األولى  الجهود أن المفارقات، ومن 

  الستبدادي، روما أسقف قبل من طقةاكهر  طردهم تم الذين  أولئك قبل من بذلت أنها

  الجلود تاجر  أن يبدو (. م198- 187. ج البابا منصب  شغل الذي) األول فيكتور البابا

ا جاء الذي ، ثيودوت  المسمى المتعلم   لنتقادات تعرض قد روما،  إلى بيزنطة  من مؤخرا

  من  للعديد الفلسفية السذاجة ضد الشهير،  اليوناني الطبيب  جالينوس، وجهها  معينة

 . المسيحيين

  ثيودوت  أن يبدو  المقدس، الكتاب  تفسير  منهجية على تحسينات إلدخال محاولة في

  من  كبير بمقتطف وسابيوسي يحتفظ.  الكتابي للنص نقدية مراجعة أجروا قد وأتباعه

. الفلسفية العقلية ذوي المسيحيين هؤلء ضد موجه مجهول لمؤلف تقريباا معاصر كتيب

 في انخرطوا( 1: ) درجات بثالث إدانتهم يستحقون   الثيودوتيين فإن المؤلف، لهذا وفقاا

  هندسة يدرسون الواقع في بعضهم)"  التجريبية والعلوم والرياضيات  المنطق دراسة

  ؛"( جالينوس  يعبد  منهم  البعض كان  وربما  وثيوفراستس،"  بأرسطو  ويعجبون إقليدس

ا مارسوا  الستعارة، رفضوا(  2) ا؛ نحوياا  تفسيرا   النصي النقد بتطبيق قاموا( 3)و صارما

  : اليوناني الجديد والعهد  السبعينية الترجمة على

. .  نقدي بشكل راجعوها أنهم زاعمين المقدسة، الكتب على  أيديهم وضع يخشوا لم "

 النسخ أن  يرون ألنهم  يخصهم، الجريء الفعل هذا أن إنكار يستطيعون ل  وألنهم

  إظهار يمكنهم ول معلميهم، من الحالة بهذه المقدس الكتاب يتلقوا ولم  بأيديهم، مكتوبة

 " .أعمالهم من نسخ أي

 .النصي  النقد في المبكر الجهد هذا عن أكثر  معروف شيء يوجد ل  الحظ، لسوء
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ا، الثيودوتيين طرد على طويل وقت  يمض لم   العلماء أكثر أحد بدأ حيث  كنسيا

  نقدية دراسة وقيصرية، اإلسكندرية أوريجانوس عصره،  في والمثقفين  المثابرين

النص السداسي  كان. اليونانية الترجمات من  العديد وفي بالعبرية  القديم لعهدا لنصوص

  رجع إليها ضخمة أداة اقالش العمل  من عديدة سنوات تطلب الذي ،Hexapla الناتج

  حتى قيصرية، في الشهيرة Pamphilus بامفيليوس مكتبة في اآلباء علماء من العديد

 . األدنى للشرق اإلسالمي الفتح خالل السابع  القرن في تدميرها

  يحرر  أن مضى وقت أي في حاول  قد أوريجانوس كان إذا ما  حول السؤال إن 

ا .  المعاصرين العلماء قبل من  متنوع بشكل عليه اإلجابة تمت قد الجديد للعهد نقدياا نصا

  من  رسمي إصدار إلعداد  النصية جهوده  يوسع  لم أنه المحققين لمعظم  المحتمل  من يبدو 

  يكشف  التفسيرية، مداواته في وخاصة كتاباته  كل  في الوقت، نفس  في. الجديد العهد

   ذلك من  يشكو .  المقدس الكتاب نص  في نقدية بتفاصيل  معين  اهتمام عن أوريجانوس

  بعض  إهمال بسبب  سواء كبيرة)لألناجيل(   المخطوطات بين الفروق أصبحت" 

  أثناء يقومون،  أو  بنسخه،  قاموا مما التحقق يهملون إما هم. اآلخرين جرأة أو  الناسخين

 " .لهم يحلو  ما  تقصير أو بإطالة  التحقق، عملية

  الحصول إلى  أوريجانوس سعى النص، حول  عامة طبيعة ذات  تعليقات إبداء جانب إلى

ا المعلومات هذه  يستخدم لم أنه من الرغم على ) معلومات على  بقراءات يتعلق  فيما( دائما

  رواية في أنه المثال، سبيل  على يالحظ،. الجديد للعهد اليونانية المخطوطات في مختلفة

  وفقاا السماوات، ملكوت في األعظم هو  من حول  التالميذ سؤال  من(  1:  18)  متى

  ،ب  العبارة ببدء  اإلنجيلي قام المخطوطات، لبعض

 . مصطلح اليبدو   لآلخرين طبقاا بينما

  "للا   عن بعيداا"  ،9:   2. العبرانيين في القراءتين أوريجانوس لحظ وبالمثل،
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  يهتم  ل ولكنه "  للا نعمة  بفضل" و  

 .كليهما  في روحية أهمية يجد  ألنه  بينهما،  بالختيار

  ولكن  المختلفة، القراءات بين تفضيله عن أوريجانوس أعلن أخرى، أوقات في 

 النصية الطبيعة  ذات تلك  غير أخرى اعتبارات على قائم اختياره أن يبدو  ما غالباا

:   27 متى" ) باراباس" لصالح" باراباس  يسوع" قراءة رفض عندما  وهكذا،.  البحتة

  مرة. األشرار على يُطلق لم" يسوع" اسم أن يعتقد  ألنه ذلك  يفعل فإنه ،( 16-17

  بدلا " Bethabaraبيثابربا   " لقراءة المعروف أوريجانوس تفضيل  اعتماد تم  أخرى،

  جغرافية أسس  على( 28:   1 يوحنا) يوحنا  لتعميد كمكان" Bethanyبيثاني    " من

  " من  بدلا " Gergesa جرجيسا "لـ تفضيله  تملي األسباب ونفس  ،"  اشتقاقية لو وأص

  إلى الشياطين فيه دخلت الذي للمكان كاسم" Gadaraجادارا   "  أو " Gerasaجريسا 

  التفسيرية، الصعوبات بعض بسبب حيث،  حالت  توجد مختلفة  فئة في. الخنازير قطيع

  ربما عصره في الموجودة المخطوطات جميع كانت ربما أنه أوريجانوس يقترح

 .ةفاسد تأصبح 

  نصية  حكمة  أكثر( 420-347)  جيروم القديس كان  الحديثة، للمعايير وفقاا الحكم 

.  المخطوطات نسخ في الموجودة اءخطاأل ألصناف جيداا  مدركاا  أوريجانوس، من

  في والتشويش  المتشابهة، الحروف بين  الخلط إمكانية إلى المثال، سبيل على ويشير،

  والتركيب الحروف، وعلم الحروف  كتابة  على تنطوي التي والحوادث   الختصارات،

  من العديد  ستشير. الكتبة قبل من المتعمد تنقيحوال ،بديل والت   والستيعاب،  المزدوج،

  لألناجيل مراجعته  مقدمة في. للنص الهامة بالتفاصيل اهتمامه إلى العرض مراجع

  أنه جيروم يعلن  العمل، تولي  منه طلب الذي داماسوس، البابا إلى الموجهة الالتينية،

 . للمراجعة النصي األساس في القديمة اليونانية المخطوطات  على اعتمد
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  جيروم إلى كتبوا تولوز  في راهبان ندر،س كي وال  مينرفيوس إلى رسالته في أخرى، مرة

  من أشكال  عدة جيروم  يناقش  المقدس، الكتاب في المقاطع بعض   شرح منه  يطلبون

"(.  نتغير سوف جميعاا لكننا جميعاا،  ننام أن يجب ل)"   51:  15.  كورنثوس 1  نص

  في جيروم يقول". جميعاا نتغير لن لكننا جميعاا، سننام" القراءة يفضل  أنه إلى يشير

  اليونانية، المخطوطات في وخاصة معينة،  نسخ  في أنه" بيالجيين ال ضد حوار"  كتابه

  ل. لمرقس وفقاا  اإلنجيل ختام في النطاق واسعة إضافة على  العثور الممكن من كان

  القرن حتى النسخة هذه مثل تُعرف ولم  المخطوطات، هذه  وجد أين جيروم  يخبرنا

  من فرير. إل تشارلز اشتراها يونانية  مخطوطة  في المقطع ظهر عندما العشرين،

 . القاهرة من بالقرب الجيزة في عربي  تاجر من  ديتروك

- 354)  أوغسطين  القديس أظهر األول، المقام في لهوتياا  كونه من الرغم على 

ا أحياناا( 430 ا حكما   التي الصعوبة في التفكير  عند وهكذا،.  نصية  مشاكل في صارما

  ،وليس في إرميا  زكريا في الواقع في موجود اقتباس إرميا إلى( 9: 27)  متى ينسبها

 : يقول أن المرء على يجب  أنه أوغسطينوس يقترح

  مخطوطات  في وارد غير إرميا إلى للمقطع اإلسناد هذا  أن حقيقة  إلى أولا  انتبه"

  كداؤ  أن بالتالي،  الممكن، ومن". النبي " قاله قد هأن  ببساطة يذكر  بعضها  وأن األناجيل،

 الكلمات هذه ألن  تتبعها، أن تستحق إرميا اسم على تحتوي  ل التي المخطوطات تلك أن

 ".  زكريا هو النبي أن إل نبي، قبل من  بالتأكيد قيلت

ا راض    غير أنه  أوغسطينوس يعلن  بالثناء، جديرة  وبصراحة ذلك، ومع  هذا عن تماما

  اإلنجيل درسوا  الذين وأولئك  إرميا، اسم على تحتوي  المخطوطات غالبية" ألن التفسير،

  في النحو  هذا  على أنها وجدوا  بأنهم أفادوا اليونانية النسخ في المعتاد  الهتمام من أكثر

،".   القديمة اليونانية النماذج   القراءةقانون النقدي بأن ال عن عمليا أوغسطين يعلن  عندئذ 

 : المفضلة هي صعوبة األكثر
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ا أتطلع إنني"   السم  هذا إلضافة  سبب يوجد ل أنه أي اإلضافي، العتبار هذا إلى أيضا

  سبب بالتأكيد هناك كان بينما ؛فساد نصي إنشاء وبالتالي[ الحقيقي النص إلى لحقاا]

  تكون  ربما الُمفتََرضة الخبرة قلة ألن .المخطوطات من العديد من السم لمسح واضح

  العثور مكنت  ل   التي الظروف قدمتها التي  المشكلة حيرت عندما بسهولة، ذلك فعلت قد

 " .إرميا في المقطع هذا على

 للقراءات األفضلية إعطاء يجب  أنه أوغسطينوس يقترح  أخرى، مناسبة وفي 

  النصوص" عن ستريتر. هـ. ب نظرية  توقع وبالتالي المهمة،ماكن األ في منتشرةال

  تنوع  في مربكة الجديد العهد أسفار كانت إذا: "يكتب(. التالية الصفحات انظر" )المحلية

  المثال سبيل على اليونانية، للنسخ مكاناا  تعطي أن بالتأكيد فينبغي ،الالتينية  ترجماتال

 ". األكبر والبحث التعلم ذات الكنائس في الموجودة تلك

  التدهور من حالة في باليونانية  المعرفة كانت عندما الوسطى،  العصور خالل 

  جيروم نص  تنقية نحو ذلك بعد ثم وقتها  موجهة النصي النقد جهود كانت  المنخفض،

  أنواع مع تالفة  كونها  جانب إلى النسخة، هذه أن المتوقع من  كان ربما. ات افولج لل

  الالتينية القراءات بعض  أخرى مرة ستدرج النسخ، لجميع تحدث التي المعتادة اءخطاأل

  نص ةتنقيل المحاولت  هذه لبعض بالنسبة. )نصه من جيروم حذفها التي القديمة

  لومبارد وبيتر   بوري  من  جيلبرت مثل  المؤلفين كتابات تحتوي .(  ما سبق انظر  جيروم،

  يتعلق فيما وأوغسطين،  جيروم من المستمدة المعلومات تعكس متفرقة، تعليقات على

 .'' الالتينية التصورات هذه مثل وراء الكامنة باليونانية

 في العلماء بدأ القديمة، اليونانيةب  المعرفة انتشار ومع  النهضة عصر وقت في 

  يشير  ل الكتابية، شروحهما في . األصلية باليونانية الالتينية جاتاالفول تصحيح

 . اليونانية المخطوطات في مختلفة قراءات إلى متكرر  بشكل  وبيزا  إيراسموس
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  ترجمة على  يحتوي  إنجليزي مقدس كتاب   أول كان ،الثالث الفصل في  مذكور  هو  كما

  الكتاب هو (  مخطوطة بيزا ذلك في بما)  اليونانية المخطوطات من مختلفة لقراءات

  المنفيين من وغيره ويتينغهام ويليام أعده والذي  ،1560 لعام جنيف في المقدس

  على المثال، سبيل على المقدس، الكتاب هذا يحتوي. جنيف في  المقيمين اإلنجليز

 إلى باإلضافة  ،29:  15 الرسل ألعمال  المقابل الهامش في السلبية الذهبية  القاعدة

 مدرسة في يومياا بولس  بها  بشر التي 9:   19 الرسل أعمال في  الغربية لإلضافة ترجمة

 ".العاشرة الساعة إلى الخامسة الساعة من"  تيرانوس

  - الجديد العهد لنص الثالثة األدلة فئات جميع استخدم الذي األول الباحث كان 

  األرجح على  هو  - اآلباء من والقتباسات  المبكرة، والنسخ اليونانية، المخطوطات أي

 ,Notationes in sacra Biblia) كتابه في( بروجينسيس)  بروج من لوكاس فرانسيس

quibus variantia . . . discutiimtur (Antwerp, 1580).) ) 

  أربعة في الجديد العهد لنقد  العلمية األسس ُوضعت عشر، السابع القرن نهاية قرب

  يسبق  فرنسي كاثوليكي عالم  وهو   ،(1712-1638)  سيمون لريتشارد ضخمة  منشورات

 . الكتابي البحث في بكثير يومه

 Histoire Critique du texte du Nouveau Testament بعنوان المجلدات

(Roiievddim، 1689) ؛( 1689 لندن،) جزءان  الجديد، العهد لنص النقدي التاريخ  

Histoire Critique des Versions du Nouveau Testament  (،روتردام  

 Histoire ؛(1692 لندن،) الجديد العهد إلصدارات النقدي التاريخ.. ؛(1690

Critique desprincipaux Commentateurs du Nouveau Testament،  

 Nouvelles sur le texte et les ومالحظات ؛( 1693 روتردام،) جزءان

version du Nouveau Testament  (،1695  باريس  .) 

  نص بفحص سايمون  قام عصره، في والعقائدية  التقليدية الفتراضات عن النظر بغض



171 
 

 الحادة بالمالحظة أعماله تمتلئ. األدب من  قطعة باعتباره نقدي بشكل المقدس الكتاب

 . قرون وثالثة  قرنين بعد العلماء استنتاجات من  العديد بالتفصيل وتتوقع  والستدلل
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 سادس الفصل ال

 نقد النصي الحديثة ال طرق

 

 

  النصي لنقد الطرق القديمة ل: أولا 

 

  والالتينية  اليونانية النصوص  محررو  مارسها التي النصي النقد طريقة تتضمن 

. emendationتصحيح وال Recension  التنقيح رئيسيتين،  عمليتين الكالسيكية

  يمكن التي موثوقية األكثر لألدلة المتاحة، المواد جميع فحص بعد   الختيار، و ه تنقيح ال

 .  النص قراءة في إليها الستناد

 .المخطوطات أفضل في حتى توجد  التي األخطاء إلزالة محاولة هو  التصحيح

 لفت تم   عندما وبعده، النهضة عصر أثناء النصي للنقد  الكالسيكي  األسلوب نشأ 

  الكنيسة تاريخ في  التزوير  بخصوص أسئلة وأثيرت  الزائفة البابوية المراسيم إلى النتباه

 بالعدد للعلماء النقدية الفطنة تعززت كما.  الدينية الطوائف بعض اعتماد أوراق وفي

  واحد،  مزور المثال، سبيل على. بالظهور  بدأت التي المزورة النصوص  من  الكبير

  فيتربو، من دومينيكاني راهب ،( 1502- 1432 أنيوس، جوانس الملقب)  ناني  جيوفاني

 . قدماء ولتينيين  يونانيين  مؤلفين إلى قبله من  منسوبة زائفة مقالة  17 قدم

ا  الكنسية الوثائق مع التعامل  في نقداا  أكثر روح  وجدت   القرن خالل  عنها تعبيرا

 باسم  المعروفين اللوثريين العلماء ومجموعة فالسيوس ماتياس أعمال في عشر السادس
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.  بروتستانتية نظر  وجهة  من الكنيسة  تاريخ  كتب من  أول كانوا الذين ماجديبورغ، قادة

  إنكار خالل من   البينديكتين عداء بابيبروش  دانيال اليسوعي العالم أثار ،1675 عام في

 الرهبان قبل. البينديكتية  األديرة بعض  اعتماد أوراق توثق  التي الوثائق صحة

  تصنيف وهو  الباليوغرافيا، علم بتأسيس  التحدي مور سانت  في المتعلمين البينديكتين

  األطروحة كانت. المؤشرات من وغيره اليد خط ضوء في ألعمارها وفقاا  المخطوطات

  للموريست الضخم العمل هي الرسمية للوثائق الالتينية الباليوغرافيا مع  للتعامل األولى

 العلم امتد(. 1681  باريس،)  تيكاديبلوما ري  دي بعنوان(  1707-1632)  مابيلون جان

- 1655) مونتفوكون  دي برنارد آخر، بنديكتيني  قبل من اليونانية المخطوطات ليشمل

  باريس،)  Palaeographica graeca الباليوغرافيا اليونانية كتابه  في( 1741

1708 .) 

 أساسي بشكل  الكالسيكية النصوص تحرير في النقدية األساليب تطبيق  تطوير تم 

  اللغة فقه مؤسسي أحد ،(1824-1759) وولف  فريدريش ألمان، علماء ثالثة قبل  من

 (. 1851-1793)  مانخل وكاري ؛( 1871-1785) بيكر إيمانويل. الكالسيكي

  العديد نقل أتاح. اليونانية للنصوص متداخلة  طبعات إلعداد الطويلة حياته  بيكر  كرس

  الفرنسية الثورة أعقبت التي لالضطرابات نتيجة العامة المكتبات إلى المخطوطات من

. السابق في  عام بشكل  متاحة كانت التي  تلك من األقدم المخطوطات لتجميع الفرصة

  تم  حيث مجموعات في مؤلفة مخطوطات  وجمعت  مخطوطة،  400  حوالي  بيكر  جمع

 كما. اليونانيين للمؤلفين محسنة طبعات  من مجلداا 60 ونشر أخرى، من واحدة اشتقاق

ا بيكر،  من أبعد إلى لخمان  ذهب سابقاا، ذكرنا   مقارنة خالل  من يمكن،  كيف موضحا

  وحالتهم،  المفقودة، البدائية أنماطهم أو  أسالفهم عن استنتاجات استخالص المخطوطات،

 . صفحاتهم ترقيم  وحتى
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  عائلة،ال شجرة أو  ،النسب  بناء  عملية عليه تقوم الذي األساسي المبدأ 

  هوية تعني القراءة)اتفاق(   هوية فإن الصدفة، عن النظر بصرف  أنه، هو  للمخطوطات

  ثالثة وأن قديم لكتاب مخطوطات سبع هناك أن لنفترض المثال، سبيل على. األصل

  األربع  المخطوطات في ةموجود جملة  وجود عدم على تتفق   معينة فقرة في منها

 . األخرى

 أن أو  الجملة حذف  قد للثالثة مشتركاا سلفاا أن إما نستنتج أن يمكننا الظرف هذا من

 .أضافها قد األربعة سلف

  من  كثير في تتنوع السبع المخطوطات أن وجدنا  أننا ذلك، على عالوة لنفترض،

 تشابه أي تظهر  ول  منفصلة،( A نحددها  قد والتي)  منها واحدة  تكون  بحيث  األحيان

  F و   H و   ناحية، من ،  D و  C  و  B بينما األخرى،  الستة المخطوطات من  أي مع كبير

  من الرغم على البعض، مبعضه   مع  كبير  بشكل واتشابهي   أخرى، ناحية  من  ،G و 

  يشكلون D و C و   B إن بالقول هذا عن   التعبير يمكننا. البقية  عن ما حد  إلى ماختالفه

  G و   F و  E وأن  ،X عليه نطلق أن يمكن. مشترك افتراضي أصل من  ينحدرون عائلة،

 .Y نسميها أن يمكن أخر افتراضي أصل من ينحدرون  أخرى، عائلة يشكلون

  العصور من D و   C و  B قراءات بمقارنة استنتاجها يمكن التي X قراءات ستكون

  مأخوذةال D أو  C أو  B في القراءات من أي من  أكبر سلطةلها و  األعلى القديمة

  في الموجودة تلك مع مقارنتها  عند y لقراءات بالنسبة نفسه الشيء قول ويمكن  منفردة؛

E  و F   و G  . 

ا المضي الممكن من الواقع، في   البعض بعضنا مع Y و  X قراءات مقارنة يمكننا: قدما

  النموذج ، Z تسميته يمكننا جداا  بعيد سلف قراءات نستنتج وهكذا A بـ الخاصة تلك  ومع

 العشر المخطوطات جميع أصل فإن وبالتالي،. المخطوطات لجميع الفتراضي األصلي

 :التالي النحو  على سيكون ( الفتراضية الثالثة والمخطوطات الموجودة السبع)
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ا أنه ذلك على ويترتب    ،A مقابل  معينة قراءة في يتفقان قد D و   C و   B ألن نظرا

 القراءة من أكثر مرات ثالث صحيحة تكون  أن المرجح من ليس القراءة هذه مثل فإن

  خمسين  احتمال هناك األخرى، األشياء تساوي مع  أنه، الواضح من الواقع، في. A في

  تمثل أنها على D و C و   B  يتفق حيث صحيحة، القراءتين من  أي تكون أن في المئة

  من  بدلا  وهكذا،. A مع  الحال هو  كما(  Z)  األصلي النموذج عن  بعيدة(  X)  مخطوطة

  يوازن أن المحرر على يجب  معينة، قراءة تدعم  التي المخطوطات عدد إحصاء مجرد

 .المتبادلة لمقارنتها وفقاا أهميتها

من   مجموعة أنساب ل بناء الصعوبات تعيق  األحيان، من كثير في ذلك، ومع 

  ظلت المختلفة النسب خطوط أن أعاله الوارد البسيط المثال يفترض. المخطوطات

ا لكن. البعض بعضها عن مستقلة ا عنصرا  عندما أي خليط، حدوث   عند  يدخل مزعجا

  ،ىاألخريتبع  بعضهافي  و  واحدة أحياناا ويتبع أمامه أكثر أو  مخطوطتان للناسخ يكون

  وصححه. واحد  نموذج  من  مخطوطة  بنسخ الناسخ يقوم عندما أحياناا، يحدث كما أو،

 عالقات تصبح  ،"مختلط " أصل لها المخطوطات فيه تكون الذي الحد إلى. آخر مقابل

ا تعقيداا  أكثر مبينه فيما األنساب  . للمحقق بالنسبة تدريجي  بشكل وغموضا

  عطواأ الذين والالتينية  اليونانية الكالسيكيات علماء بين  بالمالحظة  الجدير من 

ا   الجامعية الكلية زميل  ويست، إل  مارتن النصي النقد وممارسة  لمنهجية اهتماما
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 .  اليونانية الشعرية النصوص محرر  بأنه  معروف.  بأكسفورد

  من  بي جي تيوبنر الشهيرة الكالسيكية النصوص  ناشري قبل من  ويست دعوة تمت

النقد   محل  ستحل التي الكالسيكية للنصوص المحتملين للمحررين دليل لكتابة ألمانيا

 .Maas's Textkritikالنصي لماس 

 أي) النصي التلوث  ومعالجة النصي للتحليل  الجذري الجانب على  األخير هذا أكد وقد

(  القديمة المخطوطات من  أكثر أو  مخطوطين  من مشتقة مخطوطة في قراءات وجود

  .التوازن إلصالح  محاولة في. حياله  شيء أي فعل يمكن ل مؤسفاا انحرافاا باعتباره

ا  ،نصوص قديمة  مقاطع  في الملوثة التقاليد ويست  يناقش  إلى Hesiod  هيسويد من بدءا

  مع التعامل في عملية نصائح للقارئ ويقدم ،Apuleius  أبوليوس  و  Ovid أوفيد

 .النصية المشاكل من مجموعة 

  للنقد الكالسيكي األسلوب في كبيرة مساهمات اآلخرين  العلماء من العديد قدم 

  ،كامبريدج   ،بيترهاوس  من  إي جي كيني كتبها  التي Sather ساثر محاضرات. النصي

 .  ومهذبة النطاق واسعة  متوقع،  هو  كما الكالسيكي، التقليد تاريخ حول

 باإلشارة حجته  المؤلف يلخص  األوائل، العلماء مارسه كما  الستدلل فن على بالتركيز

  النقد في شيئاا  هناك" وأن شيء كل ليست الطريقة أن على أل فون شلوزر إصرار إلى

 ".  خاصة حالة هي حالة  كل  في معنى  هناك ألن للحكم،  إخضاعه يمكن ل

  المبدأ اعتباره يجب ما تكرس ألنها والتذكر،  القتباس تستحق  كلمات هذه"  لكيني، وفقاا

ا الصالح الوحيد  ". اإلطالق  على صياغته تمت الذي النصي للنقد تماما

  82 رينيهان روبرت يناقش  النصي، النقد مع  يتعامل  عمل كتاب بأنه  وصفه فيما 

  في خاطئ شيء هناك" حيث  الكالسيكيين المؤلفين من واسعة  مجموعة في مقطعاا

  أكثر يعترف  أن رينيهان على كان ذلك، ومع". الناقد يضبطه أن إلى يحتاج الوصف

ا  ممكن،  غير اليقين بأن  مرة من   القراءات بين الخيارات تعداد  بمجرد  يكتفي ما وكثيرا
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  سرعان. النقاد من العديد اقترحها التي التخمينية والتصورات المخطوطات في المختلفة

  قراءة من  مشتقة  معينة قراءة أن  المرء يقرر  عندما أنه هتأمثل من الطالب يتعلم ما

ا شيئاا يفعل  المرء فإن حذفها،  يجب وبالتالي  أخرى،   أن تقرير عند يتم لما مشابها

 . أخرى من  مشتقة  معينة مخطوطة
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ا    ردود الفعل حول النقد النصي الكالسيكي: ثانيا

  

 جوزيف بيدير – 1

 عدة من  للهجوم للمخطوطات األنساب طريقة تعرضت العشرين، القرن خالل 

ا، العلماء بعض ارفضه. جهات   ضيقة منطقة على اتطبيقه  آخرون قصر بينما  نهائيا

 . ومحدودة

.  الوسطى العصور في الفرنسية الوثائق  من للعديد محرر بيدير،  جوزيف  هو  هؤلء  أحد

  باريس،) Le lai de I’ombre par Jean Renart من نسخته إعداد أثناء ذلك كان

  عملياا ألنه( 1)  األنساب، طريقة من  واثق  غير أصبح أنه بيدير، أعلن لذلك ،(1913

ا أدى   بريبة بيدير  إليه نظر ظرف وهو ) الشهود من فرعين لها شجرة تكوين إلى دائما

  ألنه(  2)  و (  هذلي نمط في ةدلاأل تعمدوا وضع قد المحررين أن إلى يشير  مما ساخرة،

  لتصنيف مختلفة قواعد لعدة األحيان من  كثير  في جيد  بشكل يجادل أن للمرء يمكن

 .  المخطوطات

 أساس على مخطوطة، أفضل أنه  يبدو  ما اختيار هي الخاصة بيدير  طريقة كانت

  األخرى المخطوطات استخدام ثم والمنتظم،  البسيط واإلمالء  والمعنى  اللغوية القواعد

 .ةكأساسي  المقبولة المخطوطة في المتفرقة القراءات تصحيح  في انتقائي بشكل

  الذين الجديد العهد علماء بين من  كولويل كادمان وإرنست فاجاني ليون كان 

 هذا" أن قاطع بشكل   األول أكد. األنساب طريقة  قيمة في  بيديير  شك تأثير  تحت  وقعوا

 : أن أكثر بحذر  األخير أعلن". منه جدوى  ل الجديد العهد نصوص على  المطبق النظام

  منطقة في نتقالال تاريخ  رسم ايمكنه. . . . قصوى أهمية ذات  ليست األنساب طريقة" 
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  ،النزاع األكبر ثابت  حيث  األكبر المنطقة في ولكن. . . . والمكان الزمان في محدودة

 " .اليوناني الجديد للعهد األصلي النص بناء إلعادة قيمتها إثبات عليها يتعين  يزال ل

ا أن إلى اإلشارة يجب األنساب، طريقة  على بيدير  هجوم عدالة تقييم  عند   تفسيرا

  من غير فرعين إلى تقريباا عوالجذ كل فيه ؤديت  الذي الظرف وراء يكمن براءة أكثر

  ماس،  لحظ كما الرياضيات، نظر  وجهة  من. تحريفها أو  لألدلة المتعمد القمع افتراض

  )المحتملة( الممكنة الجذعية من  نوعاا وعشرين   اثنين بين من أنه أنفسنا نذكر أن يجب"

 ."فروع  ثالثة له فقط واحد  شهود، ثالثة  يوجد  حيث

ا  مانخ ل طريقة   لمنهجية الثاني بيدير  نقد يمتلك    عندما فقط التبرير من مظهرا

 . المطبوع الكتاب مثل  تتغير ل  ثابتة،  كيانات  كانت  لو  كما المخطوطات المرء يعامل

  كما - للتغييرات وتخضع  حية أصبحت المخطوطة، نسخ بعد  ذلك، من  العكس على

  والمالحظات والمسطحات واإلضافات والتصحيحات  المحو  عمليات ذلك على تشهد

  يمكن ما العتبار في يأخذ أن المرء على  يجب لذلك. الهوامش في القراء أدخلها التي

 . "األبوين تعدد إمكانية  وكذلك  للمخطوطات المتعاقبة المراحل" يسمى أن

  القدر  بنفس  مقنعة تصنيفات بناء عن الناجم المقلق الغموض يؤدي أن يلزم ل 

ا خمانل  طريقة  عن التخلي إلى نفسها للمخطوطات   من عدد مواجهة  في. تماما

  الطريقة بين  وسطاا حالا  النصي الناقد يتبنى قد المختلطة، األصول ذات المخطوطات

 النص لنقد الصارمة األنساب وإجراءات  بيدير إليها دعا  التي البحتة النتقائية

  غير نسبها  ،  A ، B  ، C  ، D ، E مخطوطات،   خمس هناك  أن افترض. الكالسيكي

  واحدة، عائلة  يشكلون  C و   B و  A أن ،  المثال سبيل على  القول، يمكننا  ل واضح؛

  ذلك، مع  المقارنة، تكشف. أخرى عائلة  يشكالن  E و  D بينما ،  مشترك سلف من  تنحدر

  موجودة غير  ولكنها  C و  B  و  A المجموعة بين  مشتركة المميزة القراءات بعض أن

  المخطوطات بعض فإن القراءات، بهذه  يتعلق  فيما أنه الدليل هذا يوضح.  E و  D في
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  األصل في  اءعضمن أ واحدة كانت المميزة القراءات هذه مثل  على تحتوي التي

 نواح   في مختلطاا يكون  قد األصل هذا أن من الرغم على ، C و   B و  A لـ المشترك

 . أخرى

 الكتابات من كبير قدر وجود  من الرغم على أنه يستنتج أن للمرء يمكن لذلك، 

  عن البحث النصوص لناقد المفيد  من  سيكون الجديد، العهد مخطوطات أسالف في

 .ما حد إلى الصلة وثيقة  المخطوطات لمجموعات العامة السمات

  ثانوي، عام بشكل الجديد للعهد( البيزنطي أو ) الكنسي النص أن العملية هذه تكشف

  تثبت ذلك، على عالوة.  الكالسيكية بالحيوية هورت حددها التي بالسمات يتميز  حيث

  وجود  المخطوطات من أصغر مجموعات أعضاء بين  المشتركة الكبرى الضطرابات

  هذه مثل من  عانى مشترك أصلي نموذج من  النهائي واشتقاقها المجموعات هذه مثل

  38:   21 لوقا بعدالمرأة التي أخذت بالزنا  موضع المثال، سبيل على) الضطرابات

 (. 13العائلة   في
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 ألبرت كالرك – 2

 

 أن يعني وهذا".  المحّسنة القراءة" الكالسيكي النصي النقد في البديهيات من

  صحيح أنه  على قبوله تم الذي المبدأ، هذا. أصلية تكون  ربما  قراءتين من األقصر

  في تحديه تم  المقدس، الكتابعلماء و   الكالسيكيين الباحثين من كل قبل من عام  بشكل

  في الالتينية للغة  كأستاذ  الفتتاحية محاضرته في كالرك سي ألبرت قبل من  1914 عام

 . أكسفورد جامعة

 الحذف بأن العتقاد إلى شيشرون خطب  مخطوطات حول  كالرك أبحاث قادت

  أربع بعد.  الكتبة قبل  من  المتعمد )اإلضافة( الستيفاء من أكثر شائعاا خطأ كان العرضي

  أكسفورد،" )المخطوطات أصل" بعنوان مطولة  أطروحة كالرك نشر  سنوات،

  تتضمن الكالسيكية النصوص في الحذف  عمليات  من العديد أن فيها أظهر ،(1918

  أطول أحدهما للنص، شكلين من. متوسط نصي سطر في األحرف من  متنوعاا عدداا

ا األخير تفسير  يمكن أقصر، واآلخر   من  أكثر أو  لخط الكاتب حذف  نتيجة أنه على دائما

  قطعة يفقد  آخر، إلى نزل  من  ينتقل الذي المسافر مثل  النص" كالرك، قال كما  .نموذجه

 ".  توقف  كل  عند األمتعة  من

 الرسل،  وأعمال  األناجيل  نص على القراءة من األطول مبدأه كالرك طبق 

ا كونه للنص، الغربي الشكل  أن النتيجة وكانت   أفضل بشكل أتى  األطول، النص عموما

  في فائدة أي رؤية  هورت يستطع لم إذا. وهورت  ويستكوت يد  في عليه كان مما  بكثير

  اعتبره والذي المحايد،  النص في شيء  أي رؤية من  كالرك يتمكن فلن الغربي، النص

 . المتوسط الطول ذات السطور من لمجموعة  العرضي الحذف نتيجة
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  قبل من درجات عدة على للنقد للنسخ العرضي للحذف  كالرك  نظرية  تعرضت 

  سبيل على  األخير، وأشار.  كينونو سوترو   ساندي مثل البارزين النصوص علماء

 حساب  طريقة يجعل المخطوطات في السطور طول في الختالف( 1)  أن إلى ، المثال

  يراعي لن العرضي الحذف( 2)  جداا؛  القصيرة المقاطع باستثناء موثوقة غير الحروف

  ليس المتغيرات، معظم  تتضمن(  3)  بالمعنى؛  فواصل مع  للسهو  المنتظمة المراسالت

  نظرية تقتضي كما الضيقة األعمدة( 4)  و  ؛ الصياغة في الختالفات ولكن  الحذف،

  المزيد ظهور  مع  أقوى أصبحت حجة)  المبكرة البردي أوراق في للغاية نادرة  كالرك

 (. نسبياا العريضة األعمدة ذات القديمة البرديات من  والمزيد

ا  مختلفة  اإلنجيل روايات  بنقل  المحيطة الظروف  كانت  ، ذلك على عالوة   تلك  عن تماما

 .  خطب شيشرون  في الموجودة

  األناجيل في ترد لم التي المسيح وأقوال أفعال تقاليد  من بالعديد  الكنيسة احتفظتفقد 

  نصوص إلى هؤلء ينزلق أن الطبيعي من(. 25:   21 يوحنا  المثال، سبيل على)

 . للكنيسة الحية الذاكرة من أو  األخرى  المخطوطات هوامش من إما األناجيل،

 هذه.  الجدل إلى كالرك عاد  الرسل، ألعمال  الغربي للنص لحقة دراسة في 

  في اقترحه الذي القتراح إحياء وأعاد  العرضي الحذف نظرية  عن عمليا  تخلى المرة،

  تعمل. الرسل  أعمال سفر من  نسختين  أنتج قد لوقا بأن لوكلير، جان عشر السابع القرن

  من  متعمد تحريري تعديل إلى الكتابي النقل من الستفسار تحويل على الفرضية هذه

  المتعلقة تلك  غير أخرى أسس على صحتها اختبار ويجب المحرر، أو  المؤلف جانب

 .وحده النصي بالنقد

 النصي النقد في التجاهات بين المقارنة أن هو  هنا تقديمه يجب الذي الوحيد التعليق

  أوجه بعض عن نقلهما  يكشف عظيمتان وطنيتان ملحمتان وهما  والمبابراتا، لإللياذة

 .  جديدباحث اللل بالنسبة مفيدة  األناجيل، نقل مع الشبه
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  ن(ا)يضيف يزرعان بأنهما  مقتنعون  الديني شبه األدب من لكليهما  النصيين النقاد إن

ا  . القصيدتين من  أي من كبير  جزء أي بقطع  عمد عن قام ناسخ يوجد ل  وأنه نصوصا

 القراءة معيار  ضد المرفوعة القضية رويس جيمس  رفع األخيرة، اآلونة في 

  أنه إلى خلص والذي  األوائل، الجديد العهد  لشهود بالنسبة األقل على المحتملة، السابقة

 الباقية البردي أوراقنا كتبة أن أي يثبت،   للكتابة المعاكس التجاه أن يبدو  الواقع في

 .إليه إضافتها من بدلا   النص من أجزاء حذف إلى ميالا  أكثر كانوا
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ا     بيرنيت :القديمة واإلصدارات المحلية النصوص: ثالثا

 ستريتر  هيلمان

 

  من  جيد  بشكل استفاد الذي الجديد العهد باحثي أحد  ستريتر هـ. .ب كان

 دراسة األربعة، األناجيل 1924 عام في نشر والذي النصي، للنقد الكالسيكية األساليب

  ياألدب األسلوب و  الخصب والخيال الراسخ العلم بين الجمع يتم  حيث  األصول، عن

 .الجذاب

  ضوء في منهجيتهما  ستريتر صقل  الكالسيكي،  ويستكوت وهورت  عمل على بناءا 

جي أي   طورها فكرة باعتماد.  1881  عام منذ  جديدة  مخطوطة أدلة على الحصول

  في موجودة  كانت  التي النص أشكال عزل أهمية  على ستريتر  أكد مرة،  ألول هوج

 .  القديمة للمسيحية العظيمة المراكز

  قام األوائل، الكنيسة آباء كتابات في الواردة القتباسات من المستمدة  األدلة خالل من

  .القديمة لكنيسةا كما رأتها نشأت التي الجديد  العهد لنص المميزة األشكال وتحديد بعزل

  إلى( ستريتر  اعتقد كما)  المحلية النصوص هذه وصلت تقريباا، م 200 عام بحلول

  والالتينية  السريانية النسخ أقدم في  انعكس الذي الختالف وهو  لها، اختالف أقصى

  من التوالي، على مشتقة، الثالثة النسخ  هذه أشكال أقدم أن المحتمل من. والقبطية

 . واإلسكندرية  وروما  أنطاكية فيمتداولة وقتها ال اليونانية النصوص

 الخاصة لألدلة ستريتر  تحليل قاد للنص، الثالثة األشكال هذه جانب إلى 

 ما  وجود افتراض إلى ويوسابيوس  أوريجانوس كتابات  وبعض Ɵ  كوريديثي بمخطوطة 

 .من المخطوطات  13  و  1حيث تنتمي إليه العائلتان   لألناجيل،  القيصري بالنص  يسمى

  الذين الشهود السكندري،باسم النص   عّينه والذي  واحد، نص  نوع في ستريتر  دمج
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  وهورت وستكوت مع  اتفق. والسكندرية  المحايدة لمجموعاتهم وهورت   وستكوت عّينهم

 الرابع القرن خالل نشأ  البيزنطي، بالنص تسميته أعاد الذي السوري،  النص أن على

.  القسطنطينية في  380 حوالي واعتمده األنطاكي لوسيان صياغة إعادة نشاط  خالل من

 الناطق العالم أنحاء جميع في الجديد للعهد السائد الكنسي الشكل هو  النص هذا أصبح

 . المتلقي النص أساس النهاية في وشكل  باليونانية

 تختلف عندما إل  الخامس للقرن الالحقة القراءات تجاهل يمكن بأنه  ستريتر جادل لذلك،

  قديم شكل هناك يكون أن الممكن من ألنه أخرى، ناحية  من. السائد البيزنطي النص عن

 التيار عن  معزولة  منطقة في نسبياا متأخر  وقت في عليه  الحفاظ تم قد النص من

ا  تعتمد  ل المخطوطات أسبقية فإن للمسيحية، الرئيسي   تعتمد ما بقدر عمرها على كثيرا

 .هانسب على

  لإلسكندرية، الخمس الكنائس في المستخدمة المحلية النصوص بين العالقة 

  مع تتوافق متدرجة سلسلة في تقف - وقرطاج والغال، وإيطاليا وأنطاكية،  ،ية وقيصر

 . المتوسط األبيض البحر شرق عالم  حول الجغرافي تناسبها

 : التالي النحو  على النقطة  هذه ستريتر يحدد

  مرتبط منها كل ولكن به، الخاصة القراءات من العديد لديه السلسلة في عضو   كل"

 B فإن وهكذا. السلسلة في البعيدين األعضاء من بكثير أقرب بشكل  المجاور بجاره

  Ɵعائلة و  ؛القيصيرية( )  Ɵ مع المشتركة القراءات من الكثير  لديها( السكندرية )

  ابدوره األنطاكية Syr. S ولدى ؛األنطاكية  .Syr. S مع القراءات من العديد تشارك

  التي النقطة إلى الدائرة حول  جولة وبعد   ؛(الغال - يطالياإ D , b , a ( مع اتصالت

  مرة السكندرية)  B و D b a بين طريق وسط ما  بمعنى هي( قرطاج)  k  ، منها بدأنا

 " (.أخرى
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 العالقة يوضح  مما ستريتر، مجلد  من ومخططاا  جذعاا 2و  1 المخططان يستنسخ 

  تتضمن. منها  كل  يدعمون  الذين الرئيسيين والشهود المحلية النصوص  من العديد بين

  يلي، ما المحلية للنصوص  ستريتر  نظرية  قبول تلي التي العملية الستنتاجات بعض

 :الخاصة بكلماته  توضيحها تم والتي

  أن قراءة، أي لصالح الخارجية األدلة مقدار  موازنة عند النصي، الناقد على  يجب  - 1

  ولكن  تدعمها،  التي المخطوطات عمر أو  عدد ليس أساسي، بشكل  العتبار في يأخذ

 .يتم تتبعها أن يمكن التي الجغرافي وتوزيعها  القديمة المحلية النصوص عدد

  أو  األبجدي  بالترتيب ليس بالمخطوطات، الستشهاد يجب أنه ذلك على ويترتب  - 2

  يدعم عندما.  تمثلها  التي المحلية النصوص مع تتوافق مجموعات في  ولكن العددي،

  خالل من جداا القليل اكتساب يتم القراءة، محلي  نص  ألي  الرئيسيين الممثلين من  ثالثة

 .المحلي  النص نفس عادةا   تدعم التي للمخطوطات إضافية بأدلة الستشهاد

  المطلق اليقين يكون ما غالباا الثانوية، القراءة بنقاط يتعلق فيما أنه من الرغم على - 3

  من حريتها ضمان يتم والتي  األناجيل، من نص إلى الوصول يمكن   أنه إل المنال، بعيد

 . والمستقلة القديمة األدلة من مختلفة سطور توافق  خالل من الستيفاء أو  الجاد التعديل

 

. تفاصيلها جميع في ستريتر طريقة يتبعون  الذين النقاد من قليل عدد هناك اليوم، 

  وأنه راسخ بشكل  إثباته يمكن  ل المثال، سبيل على القيصري، النص  أن معظمهم يدرك

  عائالت على العثور الصعب من السكندري،  نصال عن النظر بصرف الواقع، في

   .المبكر المسيحي للعالم الرئيسية ماكنال من بالعديد مرتبطة بوضوح محددة  نصية

  يمكن كيف إظهار في قيمة خدمة أدى ستريتر أن ندرك أن يجب نفسه، الوقت في

  تاريخ ألن  النص، نقل تاريخ لتأسيس المخطوطات  لتصنيف الكالسيكية الطرق استخدام

ا يلعب النص  . النص من  األول الشكل إنشاء في رئيسياا  دورا
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ا    طرق بديلة للنقد النصي : رابعا

 

 نص األغلبية )النص السائد(  – 1

 

  أولئك بين  البيزنطي النص بنوع   الهتمام تجدد العشرين القرن نهاية شهدت 

  الشهود كتابات  غالبية في أفضل بشكل عليه  الحفاظ يتم األصلي  النص أن يعتقدون الذين

  مجموعة بين"  األغلبية نص" على العثور يمكن. الوسطى  العصور في إنتاجها تم التي

 القرن في ديان جي دبليو بورجون مثل  الذين، المجتهدين من  صاخبة ولكن صغيرة

 السوري النص  بأن القائلة هورت نظر وجهة  رفضوا ،(الصفحات السابقة انظر) السابق

  قد للا  أنآمنوا ب و   ثانوية قراءاتأو   ،دنى أ بنص  يتميز لحق  تعديل  هو  البيزنطي أو 

  جادل)  جيمس الملك نسخة وراء يكمن الذي النص لنوع  الجوهري النقاء على حافظ

 (. 8-7: 5 يوحنا  1 في اليوحناوية الفاصلة حتى صدق عن المثال،  سبيل على هيلز،

ا  يفضلون الذين العلماء من  أخرى مجموعة    ولكنهم   البيزنطي النص أيضا

 أشكال عدة  من فقط واحد شكل هو  Textus Receptus تلقىالنص المُ  أن يدركون

  الجديد للعهد طبعتهم  في. تعقيداا  أكثر نهج   أنه يبدو   ما يقدمون البيزنطي  للنص متنافسة

  يؤكد  المثال، سبيل على األغلبية،/  البيزنطي للنص وفقاا  األصلية اليونانية باللغة

  أن المتوقع من   ،النص  انتقال نظر وجهة من" أنه  بيربونت وويليام  روبنسون  موريس

  الضطرابات غياب في المخطوطات من  العظمى الغالبية بين واحد نصي شكل يسود

   .المخطوطات تقليد في جيداا  والموثقة الجذرية

ا المرجح  من  أنه على يصرون األساس، هذا على  الذين -  الشهود غالبية أن دائما

 .للنص األصلي  بالشكل سيحتفظون -"  النصي التوحيد من عالية  درجة يعكسون "
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  العهد محرري ،أرثر فارستادو زان هودجز   قبل من مماثل  لموقف الترويج تم 

  افتراض أساس على قضيتهم في يجادلون  الذين األغلبية، لنص وفقاا  اليوناني الجديد

  النتقالي، التاريخ في كبيرة اضطرابات فيه يوجد ل تقليد أي في: "مماثل  نظري

  غالبية في الحياة قيد على للبقاء احتمالية األكثر هي مبكرة بداية لها التي الفردية  القراءة

 . الوثائق

  البحث تم  القسطنطينية، قبل ما اضطهادات خالل أنه، ذلك،  مع  التاريخ، يخبرنا 

  بعض نجت الحظ، لحسن. إمبراطوري بأمر وحرقها  الجديد العهد مخطوطات عن

 إحداها كانت لديوكلتيانوس؛ المنهجي التدمير برنامج  من المسيحية الكتب مجموعات

  ويوسابيوس  أوريجانوس استخدمها  مكتبة  وهي قيصرية، في الكبيرة المجموعة هي

ا هذا لكن . جيروم  وحتى  .  638 عام  في لحق وقت في  المسلمون دمره أيضا

  من  ثالثة  في المسيحيين أن  يعني السابع القرن في لإلسالم اإلضافي النتشار

  سيطرة تحت  أصبحوا( وأنطاكية والقدس  اإلسكندرية)  القديمة الخمسة البطريركيات

  وبالد وسوريا  وفلسطين  ومصر إفريقيا شمال من  المسيحيين السكانتعداد و المسلمين

  في المقدس الكتابمخطوطات  نقل علىأصبح ينخفض وانعكس ذلك  النهرين بين ما

 .  المناطق تلك

  اللغة  هي ما وقت  في كانت اليونانية اللغة أن من الرغم على ذلك، على عالوة

  حدود خارج  فهمها الممكن من يكن  لم أنه إل الرومانية،  لإلمبراطورية المشتركة

  أن الصحيح من  أنه حين في لذلك،. السادس القرن بحلول  البيزنطية اإلمبراطورية

ا تمتلك الموجودة الجديد العهد مخطوطات  من٪  90  حوالي   فمن بيزنطي،  طابع ذا نصا

ا الصحيح  .أساساا بيزنطة حدود  في اليونانية اللغة حصر  بعد كتبت  أنها أيضا

  نقل في كبيرة اضطرابات حدوث   على تجريبي دليل هناك ذلك، على عالوة 

  إلى يشيرون  الكنيسة آباء مرة من  أكثر نجد  سابقاا، أشرنا كما .الجديد العهد نص

  اليوم موجودة ولكنها  األيام من يوم في واسع  نطاق على معروفة كانت مختلفة قراءات
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 هذا مثل يستبعد. موجودةواحدة  مخطوطة  في حتى  أو  الشهود من  قليل عدد في فقط

  قراءة لدعم الشهود أعداد جمع طريق عن النص أسئلة لتسوية محاولة أي الموقف

  بالمتنان يشعر  أن للمرء يمكن أنه  من الرغم على  هذا، كل  نتيجة.  أخرى أو  مختلفة

  طبعات إلعداد  أخرى، ناحية من وفارستاد،  وهودجز  ناحية، من  وروبنسون لبيربونت

البيزنطية   الفترة في اليوناني للنص السائدالنص  أدق بشكل مثل ي  ذيال األغلبية، نص

  األصلي النص إنتاج إعادة عن البعد كل بعيدة  طبعاته فإن تلقى، المُ  النص يمثله مما

 . الجديد للعهد

  نوع  كتاب في البيزنطي النص حول الدائر الجدل في  وسيطة  مساهمة تقديم تم 

  بأن المؤلف يجادل  .ستورز. أ هاري للراحل  الجديد العهد نص ونقد  البيزنطي النص

  مبكر  نص إنه  بالكامل؛  الثانوي النص هو  ول األصلي النص ليس البيزنطي النص

.  والغربي السكندري النوعين مثل والحترام  الهتمام من القدر نفس  يستحق  ومستقل

  األدلة بتقييم  للقارئ تسمح شاملة بيانية ورسوم وجداول قوائم  الكتاب ثلث حوالي يقدم

  البيزنطية القراءات تدعم  حيث الجديد العهد أنحاء جميع في مقطعاا  150 حوالي من

ا النموذجية   األمثلة، هذه مثل أساس على. المبكرة البرديات من أكثر أو  واحدة أيضا

ا  ويمثل الميالدي الثاني القرن من   مشتق البيزنطي النص أن إلى ستورز خلص   من تيارا

 . األخرى القديمة التقاليد عن المستقلة التقاليد

  هي ستورز سردها التي المختلفة 150 الـ القراءات من القليل فإن الحظ، لسوء 

ا يدعمونهم بيزنطيين  غير مهمون شهود لديهم معظمهم.  مميزة  بيزنطية قراءات . أيضا

ا المرء على  يجب  ذلك، على عالوة   القراءة هذه على الدليل كان إذا عما يسأل أن أيضا

  يتضمن.  البيزنطي النص نوع  وجود على  يدل المبكرة البرديات بين تلك  أو  البيزنطية

ا  تأويالا   النص نوع  من أي وصف  يمكن  ل أنه هي والحقيقة  مميز،  بنمط للقراءات خاصا

  جدية أسئلة تبقى. تقدمه الذي النص في بيزنطية بأنها  تورزس جمعها التي البرديات

 ل فمذهبي الو   الكبير باسيليوس قبل  يناآلبائي الكتاب لماذا األخص وعلى  أخرى،



192 
 

  ستورز أن استنتاج إلى المرء يقود باختصار،. البيزنطي بالنص معرفة أي يظهرون

 .الرابع القرن من أقدم البيزنطي النص نوع أن إثبات في فشل
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 االنتقائية الشاملة – 2

 الخارجية  األدلة موازنة خالل  من تحقيقها تم التي  النتائج عن  راضين غير 

  المخطوطات عائالت أو  الفردية المخطوطات من الدعم حيث  من  المتنوعة  للقراءات

  الفردية المتغيرات إلى األساسي النتباه العلماء من العديد وجه  فقد المحلية، والنصوص

  هذه تسمية تم  .اآلخرين صعود يفسر الذي األفضل على للعثور  محاولة في نفسها

  ول.  "يمنطقال النقد" اأنه على اإليه يُشار  األحيان بعض في. مختلفة بأسماء العملية

 النقد أساليب جميع أن إلى اإلشارة الصدد هذا في ية منطقال الصفة استخدام من يُقصد

  تستند معقولة أسباب بإيجاد األولى بالدرجة  معني النقد هذا ولكن منطقية،  غير األخرى

  واألخرى أصلية أنها على واحدة قراءة اختيار حالة كل  في يبرر داخلية اعتبارات إلى

 في النصي الناقد ألن" انتقائية " اسم الطريقة  على يُطلق األحيان، من  كثير  في. ثانوية

ا يولي  تطبيقه العتبارات ب  مقارنة المخطوطات وعائالت   التاريخ لمسائل  أقل اهتماما

 واحدة مجموعة مرة  يتبع النص محرر فإن وبالتالي،. السياقية العتبارات أو  ةالداخلي 

عملية   مخاطر  أو  المؤلف أسلوب يعتبر لما وفقاا  الشهود من ىخر مرة ثانية مجموعة أو 

  طبعات من العديد  في للمتغيرات الخارجية لألدلة النهائي التجاهل رؤية يمكن .النسخ

  ذكر دون فقط المتغيرات  )العمل( الجهاز يوفر حيث  اليونانية، للكالسيكيات  مازون بول

 .يدعمونها  الذين الشهود هوية

  النتقائية" اسم األحيان من كثير  في الطريقة هذه على يُطلق  األخيرة، اآلونة في 

  ،"(المعقولة النتقائية)" النصي للنقد شيوعاا األكثر الطريقة عن لتمييزها ،"الشاملة

  الخارجية األدلة من لكل وزن  إعطاء خالل من قراءة  أفضل يختارفيها  والتي

ا  تعطي الشاملة النتقائية فإن ذلك، ومع. والداخلية  ألسلوب تقريباا  حصرياا اعتبارا

 برنارد اتبعها التي الطريقة  كانت  المثال، سبيل  على هذه،. السياق ومتطلبات المؤلف

  أن بعد وبالمثل،(. السابقة الصفحات انظر)  اليوناني العهد من نسخته  إعداد في فايس
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  اليوناني النص بناء أعاد ،إنجيل مرقس لستخدام شاملة دراسة تيرنر إتش سي أجرى

  التي الستنتاجات إحدى كانت . األسلوبية لالعتبارات وفقاا مرقس  من  األول للفصل

  على  الغربية، للقراءات أكبر احترام إظهار  إلى الحاجة هي تورنر تحقيقات إليها قادته

  من المثال، سبيل على)  الشهود من قليل عدد  قبل من مدعومة  تكون قد أنها من الرغم

 (. aأو  e ،  k الرائدة، الثالثة القديمة  الالتينية المخطوطات من  ةوواحد  D قبل

ا، كذلك    الجديد العهد كتب  بعض نصوص  بفحص العلماء من العديد قام أيضا

  إلى بالنسبة خاصة ، سبول رسائل إلى بالنسبة. الشاملة النتقائية ضوء في األخرى

  ألقاها التي والمتعلمة  الحية شفايش محاضرات فإن والعبرانيين، األولى  كورنثوس

  النقد بأسلوب  يتعلق فيما للطالب لتعليمه  الكثير لديها 1946 عام  في زونتز غونتر

  شميد جوزيف دراسة في قيمة األقسام  أكثر أحد فإن ،الرؤيا بكتاب  يتعلق فيما. النصي

  الستخدام تأثير   يتناول الذي فصله هو رؤيا يوحنال اليوناني النص تاريخ عن الشاملة

 .المختلفة للقراءات النصي التقييم على للكتاب اللغوي

  من النصية القرارات اتخاذ في األسلوبية المعايير على تيرنر اعتماد إحياء تم 

  من  إليوت، كيث.  ج وتلميذه،  أكسفورد، كوليدج،  كوينز من كيلباتريك  دي جورج قبل

  لمؤلفي والنحوي المعجمي الستخدام  أسئلة في كيلباتريك بحث من أجزاء نُشرت. ليدز

ا النصوص في النقدية استنتاجاته ووجدت  الدوريات، من  العديد في الجديد العهد   تعبيرا

  الخاص للتداول صادرة المترجمين، لستخدام اللغة ةثنائي  إنجليزية -يونانية  ملزمة في

  ؛  1959  ،تىم  ؛  1958 ،رقس م}  واألجنبية  البريطانية المقدس الكتاب جمعية قبل  من

  والعبرانيين، الراعوية الرسائل ؛ 1962 لوقا، ؛  1961 العامة، الرسائل ؛I960 ، يوحنا

 (. 1964 والثانية،  األولى وكورنثوس  ورومية  ؛1963

 هيعتبر ما  مع  يتوافق ما عادةا  كيلباتريك يفضل أكثر، أو  مختلفتين قراءتين بين من

 .للقراءة الداعم الخارجي الدليل  وطبيعة  تاريخ عن النظر بغض المؤلف، أسلوب
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  المؤلف، بأسلوب  يتعلق فيما  بشأنها حاسم قرار اتخاذ  يمكن ل  التي األمور في 

  أحد أصبح الذي ،Atticism  لهجة اليونانية(ال)معيار  العلية معيار إلى لجأ ما غالباا

  الكتبة بأن جادل .  الثاني المسيحي القرن خالل  األدبية األوساط في السائدة التجاهات

  بين من. الجديد العهد نص في Atticism العليات من العديد أدخلوا الثاني القرن في

  قبول إلى يميل كان  ل،  واألخرى العليةاللهجة  شرائع مع  إحداهما تتفق  قراءتين،

  أجل  من.  تدعمها قد مخطوطة أدلة وجود  عدم من الرغم على ة،علي ال غير القراءة

  200  عام بحلول  أنه كيلباتريك أعلن الخارجية،  األدلة وجودة لعمر  العام تجاهله  تبرير

  وبعد النصي، التدفق في المتعمدة التغييرات من العظمى الغالبية إدخال تم  الميالد، بعد

 أن من الرغم على وبالتالي،. ةكبيرأمانة ب   النص أشكال من العديد بنقل  الكتبة قام ذلك

  مع متوافقة كانت إذا متأخرة،  صغيرة  مخطوطة  في فقط حفظها  يتم قد المتغيرة  القراءة

 اعتبارها إلى يميل كيلباتريك فإن علية، غير  نزعة تعكس  أو  المؤلف  أسلوب يعتبر ما

 .أصلية

 دعم أقل على تحتوي التي القراءات لتبني كيلباتريك استعداد مدى يكون قد 

  خالل من  مؤكد غير ذلك، تتطلب الداخلية العتبارات بأن  مقتنعاا كان إذا خارجي،

 اليوناني اإلنجليزي ثنائي اللغة: كتابه  في التالية  القراءات
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  على الثناء يستحق مما الكثير  هناك أن الواضح من   التلخيص، سبيل على 

  عائلة ول واحدة مخطوطة توجد  ل ألنه النص، نقد في الحكيمة النتقائية ممارسة

   .بأكمله األصلي النص  على تحافظ واحدة

ا الناقد على يجب بالتأكيد، ممكنا أسلوب   ليس أو  يمكن ما الحسبان في يأخذ أن دائما

 قصيدة في مرة ذاتأي. إيه. هوسمان  عنه عبر كما ألنه، معين،  لمؤلف ستخدامال

ا  يولد  أخرى وكراهية واحدة لمخطوطة الحب في التساهل: "بليغة  تجاه الالمبالة حتما

  الكامنة الضعف نقاط  عن التغاضي ينبغي  ل ذلك، ومع  نفسه، الوقت في. "نفسه المؤلف

  التوافق من أحياناا  المؤلف باستخدام المتعلقة  اإلحصائيات تُشتق. شاملةال نتقائيةال في

  على المقاطع، بعض في تحتوي،حيث    اليوناني العهد من طبعات إلى يستند الذي

ا عنها الدفاع يمكن ل قراءات   المتعلق الدليل غربلة تم إذا حتى ذلك،  على عالوة. تماما

  في اليد متناول  في الموجود للمقطع بالنسبة   أهميته فإن نقدي،  بشكل  المؤلف باستخدام

  يكون  قد( 2)  و  الستخدام تغيير  األحيان بعض  في للمؤلف يجوز(  1)  :احتمالين ضوء

  أجل  من القراءة بتغيير قام قد للمؤلف السائد بالستخدام علم على كان الذي الناسخ

 .الستخدام هذا مع  النسجام تحقيق
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  األدبي الستخدام في النظر أن  من الرغم على أنه يستنتج أن للمرء يمكن لذلك، 

  يكون أل يجب   أنه إل النصية، للقواعد كبيرة  قيمة ذا سيكون الجديد العهد لمؤلف

 عالوة. الخارجية لألدلة الفعلي إلهمالهو ا المتغيرة القراءات تقييم في األساسي المعيار

  القرون خالل العلية إحياء على القائمة الصارمة العتبارات تطبيق فإن ذلك، على

  األخرى واألسلوبية  األدبية الميول عمل تجاهل  لخطر التعرض هو  المبكرة المسيحية

ا أثرت التي ا بعضها  كان والتي  الفترة، نفس خالل  نص كوين على أيضا  للعلية مناهضا

 . عمد عن
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ا    ستدلل الحدسي )التخميني( ال: خامسا

  الفصل، هذا بداية  في ذكر كما  العادية، للنصوص الكالسيكية الطريقة تتضمن

 العديدة القراءات من  كل  أو  الوحيدة، القراءة كانت إذا. التخميني الستدلل ممارسة

  المتبقي الوحيد المصدر فإن مفهومة، غير  أو  مستحيلة المستندات توفر  التي المتنوعة،

 .األصلية القراءة عليه تكون أن يجب ما  تخمين  هو  للمحرر

 عن  التغاضي عدم يجب ذلك، ومع. الشذوذ إزالة النموذجي ستدللال يتضمن

  فقد النص، نقل  في القتحام نتيجة  هي الشاذة الحالت بعض أن من الرغم على أنه

ا أو  مقصوداا إما اآلخر البعض يكون   إصدار إلى اللجوء  قبل نفسه المؤلف  مع متسامحا

  المؤلف وفكر أسلوب على تعرف. للغاية دقيقاا الناقد يكون أن  يجب  وبالتالي، تخميني،

 . المؤلف نية عن  غريبة  أنها على معينة شاذة حالة  على الحكم يجب أنهو 

 في. سخيف  تطرفب   األحيان بعض  في النصي النقد من الجانب هذا استخدام تم 

  المخطوطات أدلة كبير  حد إلى المثال،  سبيل على بندي، ريتشارد تجاهل  الالحق، عمله

  أن يجب فيما الخاصة غريزته على أساسي بشكل  واعتمد  الصحيحة القراءات تحديد في

  كل لي بالنسبة" القضائية العبارة في  اإلجراء هذا مثل  برر لقد. كتبه قد المؤلف يكون

 ".  مخطوطة   مائة  من أكثر يستحقان  والموضوع السبب من

كان   وكذلك عنه  الدفاع يمكنل   فيما الكثير في  متسرعاا كان الجريء، المبدأ هذا باتباع

 .  ومقنعاا رائعاا كان الذي الكثيرهناك 

 عادةا  تطبيقهما  يتم أساسيين باختبارين  يفي أن يجب  محتمالا،  التخمين اعتبار قبل 

(  2)  و  جوهرياا مناسباا  يكون أن يجب( 1: ) المخطوطات في المتغيرة القراءات تقييم في

  مهم فرق هناك  ذلك، ومع.  نقولالم النص في الفاسدة  القراءات أو  القراءة يفسر  أن يجب

  على تطبيقها  وطريقة  التخميني ستدللال على الختبارات هذه تطبيق طريقة  بين

 أفضل على الختبارات يرضي الذي المتغير نقبل نحن. المخطوطات في المتغيرات
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ا  جيداا  يرضيهم أن يجب حيث  معقولا  تخميناا  نطلب لكننا وجه،   التخمين  يرتفع ل.  تماما

  اليقين أو  اليقين، مستوى إلى"( السعيد  التخمين)" الحتمال من  معين  مستوى من

  يجب  أنه هو  الناجح  للتخمين الوحيد المعيار. وكاملة  دقيقة مالءمته  تكن لم ما  التقريبي،

 .  منه مفر ل  أنه على يوافق أن

 . شك هناك يزال  ل الحتمية،  إلى الفتقار مع

  بين الجدارة في الواسعة الختالفات اإلنجليزي األدب  من  مثال سيوضح

ا.  المقترحة التخمينات   من غالباا واكان  إنجلترا في المبكرة الطابعاتأصحاب  ألن نظرا

ا سيئة أخطاء ارتكبوا الذين األجانب،   شكسبير نص فإن الكتبة، أسالفهم مثل تماما

 طبعات في . إسخيلوس نص مثل  كلامشبها  مقاطع  من العديد على تقريباا يحتوي 

  المحتضر فالستاف عن المضيفة تقول  ،3  المشهد ،2 الفصل الخامس، لهنري الصحيفة

 الكلمات كانت." Greenfield الخضراء الحقول من وطاولة قلم مثل حاداا  أنفه كان"

  طبعات في التهجئة من تافهة اختالفات  مع تظهر التي ،"الخضراء الحقول  طاولة من"

  الستدلل عمليات من للعديد موضوعاا  ،كوارتو  طبعات في حذفها  تم  ولكن الصحيفة

 . التخمينية

  طاولت إحدى لجلب مسرحياا اتجاهاا كان هذا أن( المفارقات من  ربما)  بوب اقترح

 قدم الذي األثاث  تاجر  هو  Greenfield جرينفيلد  يكون أن المفترض ومن ،جرينفيلد

  واقترح  ،"أخضر إفريز من طاولة علىمثل قلم  "  كوليير اقترح.  شكسبير لمسرح ثاثاأل

 . "مقطوعة  حقول  على قش"  آخر ناقد

  استخدامه هو  التخميني  الستدلل استخدام في يرتكب الذي الخطأ يكون ما غالباا

ا. األوان قبل   ذلك في بما)   والالتينية  اليونانية الكالسيكيات في الفساد يُفترض  ما كثيرا

 في المرء بذكاء التباهي لمجرد الواقع، في كان، لو  كما - كاف    سبب دون( الجديد العهد

  المقترحة التعديالت من  آلف تراكم"  التخمين شهوة" عن  نتج .بديلة قراءة اقتراح

  انظر) عشر الثامن القرن في بوير ويليام جمعها التي تلك. الجديد العهد في لمقاطع
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  من عشر التاسع القرن من  األخير الجزء في كبير  بشكل تعزيزها تم( الصفحات السابقة

.  د مانين، فان. ك. و  هولندا في نشرها  التي والكتب المقالت من  مجموعة  خالل

جي أيه اتش  و ،إس بالجون . إم جي   جي فرانسن، إتش كو،  دي إس إس هارتنج،

 . وآخرون ، جى جرامر   و   ،ميكلسين

  على عالمة وهورت  وستكوت  وضع اليوناني، الجديد العهد من  طبعتهم في

  خطأ يأ 2، "بدائياا  خطأ"  تتضمن أنها في ( يشتبه أحدهما أو ) يشتبهان مقطعاا  60  حوالي

.  يالتخمينالستدلل  على يقتصرالشخص  الخطأ هذا إلزالة  الباقين، الشهود من أقدم

  فقط واحد حدس على فايسو  تشنديروف و   تريجيلس إصدارات تحتوي  لشميديل، وفقاا

  37:   11وتشينديروف في عبرانيين   7:   3بطرس    1تريجيلس في هامش   :منها لكل

 .  14:    18و فايس في رؤيا 

  مصادر من  لنستل اليوناني الجديد العهد من  والعشرين الرابع اإلصدار جهاز يتضمن

ا تخمين   200 حوالي مختلفة  اإلصدار في اقترحها؛ الذي الباحث  اسم حددها منها  90  ،ا

  أولا  اقترحها الذي العالم حددها مالحظته، تم تخميناا 129  هناك والعشرين، السابع

 . واحد باستثناء

  وهي الجديد، لعهدعلى ا  لتطبيقل  النظرية بالشرعية يعترف أن المرء على يجب

  لكن. الكالسيكيين لمؤلفينل الصحيح النص استعادة في ضرورية  ُوجدت ما غالباا عملية

 النسخ أو  المخطوطات من مشتقة  كانت سواء الجديد،  العهد نص على األدلة كمية

 

 بدائية   أخطاء وجود  في  وهورت   وستكوت   فيها  اشتبه التي المقاطع يلي   فيما  2

 

Matt. 21.28 ff; 28.7; Mark 4.28; Luke 11.35; John 4.1, 6.4, 8.9; Acts 4.25, 

7.46, 12.25, 13.32, 43, 16.12, 19-40, 20.28, 25.13; Rom. 1.32, 4.12, 5.6, 7.2, 

13-3, 15.32; 1 Cor. 12.2; 2 Cor 3.3, 17, 7.8, 12.7; Gal. 5.1; Col. 2.2, 18, 23; 

2 Thess. 1.10; 1 Tim. 4.3, 6.7; 2 Tim. 1.13; Philem. 9; Heb. 4.2, 10.1, 11.4, 

37, 12.11, 13.21; 1 Pet. 1.7, 3.21; 2 Pet. 3.10, 12; 1 John 5.10; Jude 1, 5, 22 

f; Rev. 1.20, 2.12, 13, 3.1, 7, 14, 9.10, 11.3, 13.10, 15, 16; 18.12, 19.13. 
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  قديم، كالسيكي مؤلف  ألي المتاحة تلك  من بكثير  أكبر اآلبائية، القتباسات أو  الجاهزة

  كان بينما وهكذا،.  بعاداأل أصغر إلى اختزلت قد التطهير إلى اللجوء ضرورة أن لدرجة

  خالل من  أنفسهم متعوا عشر والتاسع  عشر الثامن القرنين خالل العلماء من العديد

 التجاه كان الجديد، العهد  من مختلفة لمقاطع  التخمينية التصريحات من اآللف اقتراح

  التصحيحات هذه مثل اقتراح في الحذر من المزيد توخي هو   األخيرة األيام في السائد

 العلماء من العديد إلى المنسوبة التخمينات جميع  بين من الواقع، في. واعتمادها

  في ينعكس فقط  قليل عدد هناك آلند،-نستل   اليوناني الجديد العهد جهاز  في المدرجين

  والفرنسية اإلنجليزية تجماالتر من  واسعة لمجموعة الهامشي العرض أو  النص

 .الجديد العهد وتنقيحات واأللمانية
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ا    تحديد العالقات العائلية للمخطوطاتطرق : سادسا

 

  المخطوطات أن مرة ألول  بنجل  ألبريشت يوهان اقترح عندما ،1725  عام منذ 

  انظر" )واألمم والقبائل والعائالت الشركات" في تصنيفها  يمكن  الجديد العهد من الباقية

 لسبب. الباقية المخطوطاتن بي  ةعائلي ال العالقات تحديد قيمة  العلماء أدرك ،( ما سبق

ا العملي غير  من ،وهو  واحد   عند النصيين الشهود آلف من واحد  كلل لرجوعا تماما

ا. مختلفة قراءات توجد حيث للنص  شكل أقدم تحديد  محاولة   المخطوطات ألن نظرا

إلى  لرجوعا ببساطة  الممكن فمن نصية، مجموعات في  البعض ببعضها  مرتبطة

 . عائلةال قراءة تحديد  أجل من  للمجموعة الرئيسيين الشهود

  تقييم  يمكن النصية، لتشابهاتها وفقاا المخطوطات تنظيم  يتم أن بمجرد   ذلك، على عالوة

  مخطوطات  تشهد  حيث فيها تشترك التي القراءة بأنواع  يتعلق فيما نفسها المجموعات

  مجموعة رؤية يمكن  التقييمات، هذه أساس على. اختالفها على األخرى المجموعات

  المثال، سبيل على وهكذا،.  األخرى المجموعات من أقرب بشكل األصلي النص تقارب

  تم  أو  أخرى مقاطع مع  منسجمة قراءات على عادةا  تشهد المجموعات إحدى كانت إذا

  أقل ستكون  المجموعة هذه فإن النصي، التقليد من أخرى أجزاء قراءات من دمجها

  التي المجموعة فإن ذلك، من العكس وعلى .  األصلي النص لتحديد عامة، كقاعدة  قيمة،

  على الحفاظ في شكلياا أكثر هي ثانوية اندماجات أو  مواءمات على العادة في تشهد ل

  المخطوطات فئات إنشاء بمجرد للتصنيف، التقليدي النهج في وبالتالي،. األصلي النص

 اتخاذ في استخدامها وبالتالي كمجموعات، تقييمها يمكن  النصية، القرابة أساس على

 .النصية القرارات

 إلى النظر وهي  النصية للتجمعات النقاد يستخدمها  أخرى طريقة هناك 

  البعض بعضها  مع دمجها أنماط في ولكن الفردي تفوقها  منظور من  ليس المجموعات



203 
 

  النصوص في فقط الموجودة  القراءة فإن  المثال، سبيل على وهكذا،.  معينة قراءة لدعم

 إلى بالنظر عام، بشكل أصلية تعتبر يةوالغرب السكندريةالمخطوطات   في األولية

 . النصيتين المجموعتين لهاتين الواضحة والستقاللية  التواريخ

  المجموعات لتحديد واسع نطاق على بها  المعترف القيمة من الرغم على 

ا العلماء طور فقد النصية،   للمبادئ وفقاا الجديد العهد شهود لتصنيف طرقاا نسبياا مؤخرا

  من  مخصص، أساس على الشهود عادةا   العلماء صنف ،نظاملل األولى  األيام في. العلمية

  يمثلون  أنهم يُعتقد فرديين شهود مع  للمخطوطات رئيسية قراءات عدة مقارنة  خالل

  المخطوطة مقارنة تتم   األحيان، من كثير  في . النصوص من مختلفة أنواعاا أو  عائالت

  حيث من عنها  الكشف تم  التي المختلفة القراءات تحليل تم  ثم ؛تلقى النص المُ ب  بمقارنتها

  أجهزة في قراءاتها عن اإلبالغ تم  التي  األخرى المخطوطات نصوص مع التوافق

  النص يمثل ىتلقالمُ  النص أن فهموا الذين للباحثين منطقياا اإلجراء هذا كان .مختلفة

 إلى وستشير"  خاطئة اتفاقيات" ستكون نهع الختالفات ألن  الجديد، للعهد األصلي

  بعد منطقياا يكون أن في اإلجراء استمر. عليها يشهدون الذين للشهود األنساب عالقات

  على عنه المتغيرات فهم تم  حيث عشر، التاسع القرن أواخر في  ىالنص المتلقب   اإلطاحة

  ى المتغيراتعل  تشهد التي المخطوطات تجميع  ويمكن للنص، القديمة األشكال تمثل أنها

 . ونيتضمن هم الختالفات هذه من أي  في النظر خالل  من معاا

  معيبة كانت هذه المخطوطات تصنيف طريقة بأن العتراف  تم  النهاية، في 

ا العتبار في تأخذ لم ألنها بطبيعتها ا جزءا ا المخادع  من وبالتالي،. األدلة من  كبيرا  تماما

مع    المثال، سبيل على  مع،  معينة  مخطوطة تتفق  فقط، معين  فصل في أنه معرفة

 إذا ألنه  ؛النص المتلقى عن  الختالف عشر مواضع في في   السينائيةو  B  الفاتيكانية

ا  و  ،B  ختلفت أن يجب كان   حالة 90  في النص المتلقى عن الفصل، هذا فيأيضا

 . بالفعل طفيفاا سيكون المعينة المخطوطة في السكندري العنصر فإن أخرى،
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إي أيه   اقترح المخطوطات، عالقات لتحليل دقة أكثر طريقة   توفير أجل  من 

 التي القراءات من قائمة واختيار. "الثالثية القراءات" أسماه ما  1911  عام في هوتون

  من ذلك على وحث ،( البيزنطية) والسورية  والغربية  السكندرية السلطات فيها تنقسم

  كل مع التفاقيات عدد تحديد  خالل من المخطوطات جميع  تحليل يتمأن  فصاعداا، اآلن

 . الثالثة النصية األنواع هذه من نوع

  المرغوب من أصبح تحديدها،  يمكن التي النصية المجموعات عدد تكرار مع 

  كولويل، سي  إي طور. هوتون طريقة  به  تسمح مما الدقة من  أعلى درجة عن البحث

.  المخطوطات بين العالقة تحديد في  المتعددة القراءات طريقة  بارفيز، إم بمساعدة

ف   من شكل  لكل الدعم من  األدنى الحد فيها يكون قراءة بأنها المتعددة القراءة تُعرَّ

  سابقة مجموعة  ودعم  للتقليد، الرئيسية الخيوط أحد إما للنص  المختلفة الثالثة األشكال

Ferrar  ،  1K, iKفيرار مجموعة   ، العائلة   ، 1العائلة المثال، سبيل على) التأسيس

،rK )،  المثال، سبيل  على) القديمة اإلصدارات أحد ودعم af ، it ،  ssy , csy،  bo  ،  

sa)،  سبيل على)  به  المعترف المميز الطابع من الفردية المخطوطات بعض  دعم أو  

 (. D المثال،

  1 :1 يوحنا  من  الممتد النص من عينة قسم على المواصفات هذه كولويل طبق 

  الخاصة التفاقيات عدد جدولة  خالل  من. متعددة لقراءات حالة  22  ووجد  40: 4إلى 

  التي المقاطع تلك  في الشهود من العديد مع حديثاا عليها العثور تم  التي بالمخطوطة

 . المخطوطة لتلك النصية البشرة نع شيئاا المرء سيتعلم متعددة،  قراءات تتضمن

  ،يوحنا من العينة على ةمطبق  يه كما األقل على الطريقة، هذه محدودية تمثلت  

  من. فحصه  تم الذي النص بمدى  مقارنة نسبياا ةقليل الختبار مقاطع عدد أن في

 22الـ المقاطع معظم في النص من معين نوع  مع  تتفق قد معينة مخطوطة أن المتصور

  النوع هذا مع تختلف  ولكنها  40:   4إلى  1.1  من يوحنا  ميغطيه ذينال عدداا  152 ـال في
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 قراءاتال تمثلها ل  التي المتبقية عدداا  130 الـ في القراءات من  كبير  عدد في النص من

 . متعددةال

  أخرى مجموعة   هي المخطوطات تصنيف لمهمة فائدة  أكثر المطاف، نهاية في 

  الكمية الطريقة" باسم  تُعرف أصبحت بطريقة  كولويل، قدمها التي القتراحات من

 . "النصي  للتحليل

  تباعدها مدى حيث  من الجديد العهد  مخطوطات  تصنيف طريقة أن إلى كولويل أشار

  التي الحالت العتبار في تأخذ ل ألنها الجانب، أحادية طريقة هي  تلقىالم النص عن

 النص نع  تتباعد ل  حيث القراءات في البعض بعضها مع  المخطوطات فيها تتفق

  يمكن( العريضة النصية المجموعات أي" )النص أنواع"  أن كولويل أكد. المتلقي

  أو  نصوص  يكون  أن يمكن) أساسي  نص مع المخطوطات مقارنة  خالل  من تحديدها

  كل مع شاهد  كل بين والختالفات لالتفاقيات اإلجمالي العدد مقارنة   ثم( آخر  نص أي

  إزالة أي) وراثياا   مهمة أنها على إليها يُنظر التي الختالفات في األخرى الختالفات

 .  و   وتغيير    المتغير مثل  المهمة غير الختالفات هذه

  في يتفقوا أن يجب  النص، من نوعاا  الشهود من مجموعة اعتبار  يتم لكي رأيه، في

 عن فصلهم يتم وأن ة المهم نساباأل اتاختالف ذات األماكن جميع  من٪  70  حوالي

 ٪. 10  حوالي  مقدارب  األخرى المجموعات شهود

 إحدى داخل جديد شاهد مكان  تحديد كيفية حول الصلة ذي للسؤال بالنسبة 

ا إجراءا  كولويل اقترح سابقاا، إنشاؤها  تم التي النصية العائالت  الشاهد تجميع  يتم:  مشابها

  اتفاقياته لوحظت وقد  ،(بالفعل   معروفون  هم الذين) اآلخرين من  مجموعة ضد بالكامل

  من عالية نسبة   في تشترك كانت إذا نصية  مجموعة إلى تنتمي أنها ويؤكد وخالفاته،

  . المجموعة قراءات
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  الفردية المخطوطات وضع ويمكن   النصية المجموعات تحديد  يمكن  وبالتالي، 

  بمعيار عالقتها من بدلا   البعض، ببعضها عالقتها أساس على المجموعات هذه داخل

  حيث   األخرى تلو  الدراسة في مفيدة أنها الكمية الطريقة أثبتت (. ىقلالمت  النص) خارجي

 . العشرين القرن من الثاني النصف خالل  ملحوظ بنجاح العلماء استخدمها

  قبل من  أخرى طرق ثالث  تطوير تم  الكمية، كولويل طريقة إلى باإلضافة 

  غرض لها األساليب هذه من كل. الجديد العهد مخطوطات بتصنيف المهتمين العلماء

 . البعض بعضها  مع متنافسة وليست  مكملة أنها على إليها يُنظر أن يجب لذا مختلف،
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 طريقة ملف كالريمونت التعريفي  – 1

 

كولويل في   طالب من  اثنين قبل  منتعريفي  الكالريمونت  ملف طريقة   تطوير تم 

  العهد  مشروع  في العمل أثناء. فريدريك فايسو  بول مكرينولدز وهما ،كالريمونت 

  تكليف  تم  لوقا، إلنجيل  )عمل نقدي(جهاز إلنتاج  المكرس الدولي، اليوناني الجديد

  لتحديد لوقا إنجيل من  مخطوطة  1400  من يقرب ما تصنيف بمهمة  سفاي و  ماكرينولدز

 . الختالف أماكن في جهاز  في بها لالستشهاد األنسب الشهود

  عن جيد  بشكل  إجراؤها الممكن من يكن  ولم  ضخمة مهمة كانت هذه أن الواضح من

  لجميع التفصيلية والمقارنات الكاملة المقارنة عمليات تتطلب كمية  طريقة طريق

ا ذلك، على عالوة. المخطوطات   كانت المخطوطات من  العظمى الغالبية ألن نظرا

  فإن  ،(فون سودن   مجموعة )   البيزنطي قليدالت  إلى تنتمي بأنها بالفعل  معروفة

 الصالت يُظهر مما  التفاق، من جداا  عالية نسب عن ستكشف الكاملة التجميعات

  أن يجب التي البيزنطية الفرعية المجموعات إلى شيرت  ل ولكن للمخطوطات األساسية

 . الممثلين الشهود لختيار ةمعروف كونت 

  الشهود أن رؤية في يسفاو   ماكرينولدز بدأ المقارنة، عمليات سياق في 

  الملحوظة اإلثبات أنماط أن أي معينة،  مجموعات في القراءات يشاركون البيزنطيين

  أنه توقعوا لقد. بيانية رسوم شكل في بسهولة  عرضها  يمكن وأنماط  الظهور، في بدأت

  القراءات تعريف  ملف تحديد خالل   من  الفرعية المجموعة انتماء تأسيس يمكن

ا المدعومة   أعضاء  جميع ثلثا  يحتوي عندما أي المجموعة،  أعضاء قبل  من عموما

(  الشخصية الملفات)  التصديق أنماط تحديد بمجرد . المعنية  القراءات على المجموعة

  فقط ولكن كاملة  مجموعة في األخرى المستندات تجميع يلزم  ل  فرعية، مجموعة لكل

  يتفق  عندما. أخرى أو  واحدة فرعية مجموعة  في العضوية إلى تشير التي القراءات في



208 
 

  محددة، فرعية لمجموعة المميز التعريف ملف مع عام  بشكل سابقاا مرتب  غير  مستند

 . المجموعة في كعضو  تصنيفها يمكن

 Claremont Profile ملف كالريمونت التعريفي طريقة  أن في شك هناك ليس 

. وتصنيفها  الجديد العهد مخطوطات لتحليل والشاقة الطويلة العملية تسرع أن يمكن

 لوقا مخطوطة غير معروفة مسبقاا إلنجيل  تصنيف  يمكنه الطريقة بهذه أنه فايس يدعي

  التحليل عن  بديالا   تكون  أن يمكن ل الطريقة  أن مالحظة يجب  لكن. فقط دقيقة 30 في

  المجموعات إلنشاء: أصالا  المصمم  النحو  على ااستخدامه األفضل من.  الكامل الكمي

  . جاهزة بطريقة األكبر البيزنطية الشهود لعائلة الفرعية
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 الند لملف االختبارآاستخدام  – 2

 

ا  مختلف  نهج  تطوير تم    نص  أبحاث معهد في الجديد العهد  شهود لتصنيف تماما

  الطريقة هذه  تصميم يتم لم. آلند وباربرا  كورت  بواسطة مونستر   في الجديد العهد

(  الكمية الطريقة هدف)  النصية صالتهم  على بناءا  للشهود ومحدد نهائي تصنيف  لتوفير

ملف  طريقة  هدف) البيزنطي التقليد ضمن الفرعية المجموعات إلى لإلشارة ول

  قيمة األكثر الشهود تحديد  هو  منه الغرض فإن ذلك، من بدلا   .كالريمونت التعريفي(

  مسار لتحديد قيمة األكثر هو ( اآلخرون) وأيهم  الجديد، للعهد األصلي النص إنشاء في

  الغربية) النصية العائالت إلى بأمانحدر النص منهم ين  أن يمكن( اآلخرون )  وأيهم نقله،

  تجميع على الطريقة تعتمد. الغرضين من أي في كبير بشكل تساهم  ل  التي( والبيزنطية

  في كورت آلند اختارها التي( Teststellen" )الختبار مقاطع"  من عدد في الشهود

 . الجديد العهد كتب جميع

  النص مع يتفق(  1) كان إذا ما  لمعرفة المقاطع هذه من  مقطع كل  في الشاهد مقارنة  يتم

 النص  مع يتفق(  3)  البيزنطي،  النص مع  يتفق(  2)  ،(آلند حكم  في" )األصلي"

  على يشهد(  4)  ، "األصلي" النص  هو  النص هذا يكون أن يصادف  عندما البيزنطي

 عادةا  إليه يُشار الذي)  D المخطوطة نص  مع يتفق(  5)  أو  المميزة، القراءة بعض

 (. الغربي بالنص

 من واحدة إلى ذلك بعد المخطوطات تصنيف يتم المقارنة، لعمليات ونتيجة 

ا يشهدون الذين  الشهود ،1: فئات خمس  الذين الشهود ، 2  ؛" األصلي" النص على عموما

  شهود ،4 النص؛ تاريخ لفهم مهمون  شهود ،3  األصلي؛ النص على  يشهدون ما غالبا

 . البيزنطي النص على شهود ـ 5  ؛D النص على
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ا  يكون  أن يجب    يتم لم األخيرتين، الفئتين باستثناء الفئات، هذه أن واضحا

 الفئة في المخطوطات وضع  يتم. النصية الصالت أساس على صارم بشكل متأسيسه

  من كبير عدد في البعض  بعضها مع  تتفق ألنها  ليس هناك، المثال، سبيل على الثالثة،

  والغربية، البيزنطية،  عن تختلف والتي  نصوصها،  جدي   آلندآ  ألن  ولكن  الختالفات،

  ل الخمس الفئات هذه فإن وبالتالي،. التقليد تاريخ لتأسيس  مهمة هي ،"  األصلية"و 

 أساس على  إنشاؤها تم  التي العائلية المجموعات بمعرفة المهتمين  الباحثين تساعد

  هذا في التعميم من غريب نوع  هناك ذلك، على عالوة. Teststellen مقاطع الختبار

 النص" إنشاء في المساعدة هو  الشهود تجميع  أغراض أحد كان إذا ألنه   للتصنيف النهج

  بدقة الشهود تصنيف   خالل  من القضية على مسبقاا الحكم المنطقي من  فليس ،"األصلي

 ! األصلي  النص على تهداشه  جودة مدى  خالل من

  التي المخطوطات تحديد: الخاص هدفها تحقيق في آلند طريقة تنجح نفسه، الوقت في

ا   وضعها يمكن  المخطوطاتمن  وأي  البيزنطي  التقليد تمثل باعتبارها بأمان  جانبا

 إلى فيها تشير  مرة  كل في النقدي  الجهاز في ذلك بعد بها الستشهاد  يجب  األخرى

 . " الختالف أماكن
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 الشامل تعريفيال الملف طريقة – 2

  

  تعمل Claremont Profile ملف كالريمونت التعريفي طريقة أن حين في

 إلى  آلند طريقة وتشير  البيزنطي التقليد ضمن فرعية مجموعات إنشاء على

  للتصنيف، الثالثة الطريقة فإن نقدي، جهاز في بها الستشهاد يجب   التي المخطوطات

  تصنيف  في كلويل  هدف تحقيق إلى تسعى  الشامل، تعريفيال الملف طريقة   وهي

 .عائلةال مجموعات في النصي التقارب لـ وفقاا  المخطوطات

  القراءات فقط  العتبار في  تأخذ التي ،كالريمونت   تعريف  ملف طريقة  عكس على

  قبل من مدعومة كانت  سواء) المجموعة أعضاء بين واسع  نطاق  على المشتركة

  في تأخذ  الشامل تعريفيال الملف طريقة فإن ،( ل أم أخرى نصية مجموعات أعضاء

  داخل عالمياا  أو  واسع نطاق على الموجودة تلك القراءات، من  كاملة مجموعة  العتبار

  أو  حصري بشكل الموجودة وتلك(  آخر مكان في حدوثها عن النظر  بغض)  المجموعة

 . أخرى دون واحدة مجموعة أعضاء بين أساسي

 إحدى تصحيح  إلى وتهدف  كمي تحليل إجراء بعد  أفضل بشكل الطريقة تعمل 

  فقط ليس يشهد أن نصية  مجموعة في عضو  أي على  يجب: القديمة  الطريقة مشكالت

ا ولكن وراثياا  مهم  تباين هناك كان أينما المجموعة  قراءات من  عالية نسبة على   أيضا

  يشهدون المجموعة أعضاء( كل أو ) معظم  ألن  إما للمجموعة، المميزة القراءاتعلى 

  ولكن المجموعة  أعضاء( كل أو ) بعض عليها يشهد قراءة ألنها  أو  أخرى بطريقة بذلك

 . أخرى مجموعة إلى ينتمون ل أعضاء قبل  من

  الكمي التحليل نتائج  تنقيح  المجموعة لقراءات الشامل التقييم من النوع لهذا يمكن 

. حديثاا  جمعه تم الذي للشاهد النصية الصالت بشأن نهائي بيان  تقديم  خالل من  لكولويل

  . الهامة اآلبائية المصادر كتابات تحليالت  في خاص  بنجاح ااستخدامه تم لقد
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ا   للعهد  استخدام الكمبيوتر في النقد النصي : سابعا

 الجديد. 

 

 بينما أخرى، ناحية  من. النصية الدراسات مجال في ثورة بإحداث  الكمبيوتر بدأ 

ا عام 1500 لمدة اتمخطوط  شكل  في الجديد  العهد نصوص  تداول تم   وفي  تقريباا ا

ا عام 500 لحوالي المطبوعة الطبعات   شكل في متزايد   بشكل متاحة اآلن  أصبحت ،ا

  للنظام، التقليدية المهام تعزيز  في الكمبيوتر استخدام هو  ذلك من  األهم لكن . إلكتروني

  الخصوص، وجه على. انتقاله تاريخ   وكتابة الجديد للعهد األصلي النص وإنشاء

  قبل تصورها  يمكن بالكاد التي وتحليلها واسترجاعها  البيانات تخزين أنماط أصبحت

ا، 50  أو  40  .اآلن  شائعة عاما

 على التعرف  في ومترددين بطيئين كانوا النصوص علماء بأن  العتراف يجب 

 قد العلماء بعض أن فيه شك ل مما. المجال  هذا في للعمل الكمبيوتر أجهزة إمكانات

ا سيكون الكمبيوتر أن فكرة يحتقرون   اآلخرون كان الجديدة؛  بالتقنيات تأثروا  على قادرا

  من يكون  عندما التباين، مكان في" األصلية " بالقراءة يتعلق فيما نصية أحكام إصدار

  مما الكثير لكن. البشري التفكير تتطلب أسس على  تصدر األحكام هذه مثل أن الواضح

  البيانات جمع  يتضمن  النصي بالتنوع المتعلقة القرارات اتخاذ قبل  النصيون النقاد يفعله

  في للكمبيوتر الهائلة اإلمكانات النقاد يدرك أن تقريباا  الحتمي  من  جعل هذا. والمقارنة

  لتسهيل كأداة  ولكن  والستدلل البشري للحدس كبديل ليس للنص، النقدي العمل

 . المسعى

  الخمسينيات إلى النصية الدراسة في الكمبيوتر لستخدام  األولية المحاولت تعود 

  يتم لم ذلك،  ومع. هارفارد جامعة في إليسون جون  أطروحة في الماضي، القرن من
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  الكمبيوتر قوة تسخير نحو  الماضي القرن  من السبعينيات حتى  منهجية  خطوات اتخاذ

  تحت مينستر، في  الجديد العهد نص أبحاث معهد في المثال، سبيل على  النصي، للعمل

 في Vetus Latina القديمة اإلنجليزية اللغة مشروع  أجل ومن أوت، فيلهلم قيادة

  المثقبة البطاقات أيام هذه كانت فقد ذلك، ومع.  بونيفاتيوس فيشر إشراف تحت  ،بيورون

  مجرد الوقت ذلك في إحرازه  تم الذي التقدم كان. الممغنط والشريط  بالكمبيوتر

 .والتسعينيات  الثمانينيات في سيحدث كان الذي التكنولوجيا لنفجار تحضيرات

 الباحثين  لجميع المألوفة العمل  أداة الشخصي الكمبيوتر أصبح عندما حتى 

  كما التسعينيات، خالل الظهور في بطيئاا الكمبيوتر  تكنولوجيا استخدام كان  تقريباا،

  أحد ،1995 عام كرافت في روبرت أصدره الذي" السؤال حالة"  مقال من  يتضح

 النبرة لكن. للتقدم العام الفتقار  على تحسر المجال، هذا  في البارزة الشخصيات

  بالنسبة. إنتاجها  بمجرد تقريباا  قديمة أصبحت كرافت لمقال مفهوم  بشكل المتشائمة

  أصبحت ما  سرعان( الصلة ذات البرامج في خاصة)  الكمبيوتر مبادرات  من للعديد

 المشاريع أصبحت  عندما اليوم،  حتى  ة،فرصبال وحظيت واسع  نطاق على معروفة

  اليوناني الجديد العهد مشروع  المثال،  سبيل على) النصي البحث تتضمن التي الكبرى

  أجهزة استخدام حيث أصبح (INTF  الجديد العهد نص  أبحاث ومعهد IGNTP الدولي

 . مبهرة نتائجله و  واسع  نطاق  على الكمبيوتر

 العمل  جوانب  اثنين أهم يتضمن   المجال، هذا في التطورات  جميع  بين من 

 البيانات وتحليل وعرض   المخطوطات تجميع: العمالة وكثيفة شاقة ولكنها التأسيسية

 .المقارنة عمليات من المستمدة

  لتقليد لدراسته روبنسون بيتر ابتكره الذي COLLATE برنامج  هو  األول 

  بياناتهم  إدخال من البيانات جامعي   البرنامج هذا يمّكن. لشوسر المخطوطات

 على فعلياا مخطوطة كل نص تخزين  فيها يتم بطريقة( المخطوطات بين الختالفات)
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  مخطوطة  كل بين   تباين مكان كل حساب للكمبيوتر  الممكن من  يجعل مما بيانات، قاعدة

  العهد لستخدام تخصيصه  خالل من (. مخطوطة  100 مع  التعامل في ذلك على قادر)

 .INTFو IGNTP من  كل  به يقوم الذي العمل كبير بشكل  البرنامج ساعد الجديد،

  وبروس  لويس جيري بواسطة IGNTP لـ تصميمه   تم  برنامج هو  والثاني 

 تحديداا  البرنامج هذا يهدف.  للمشروع الشمالية أمريكا لجنة في  عضو  واألخير  موريل،

 في الختالفات جميع إدخال  طريق  عن يوحنا إنجيل  شهود تجميع تسهيل إلى

 األساسي النص من  كل  على تحتوي موجودة بيانات قاعدة في مباشرة  المخطوطة

  بحساب  للكمبيوتر البرنامج يسمح ثم. سابقاا إليها اإلشارة تمت التي  األماكن من  والعديد

  مجموعة في  النتائج وإخراج إدخالها تم   التي المخطوطات جميع  بين الختالفات جميع

 . مرغوبة المستخدم يعتبرها  التي التنسيقات من

  هي تستمر والتي  البرامج، هذه من  برنامج لكل الدقيقة اإلجراءات شرح من  بدلا  

  يكون  ربما الزمن،  عليها عفا شك بال  ستصبح الحالي، شكلها  وفي  التطور، في نفسها

  النقد مهام في  األخرى البرامج بها تساعد أن يمكن  التي الطرق في التفكير األفضل من

 . ومتشابكة الصلة وثيقة  تطبيق مجالت  أربعة مناقشة  يمكن. النصي
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 تجميع وتسجيل وحفظ البيانات – 1

 

 كان إذا. يدوياا   وتُسجل  تُجمع النصية البيانات كانت الكمبيوتر، أجهزة ظهور قبل 

  مرة، كل في واحداا حرفاا بعناية، مقارنتها تمت فقد ما، مخطوطة مقارنة من  لبد

  غير)  اختالف  كل تدوين  وتم  ،(النص المتلقى مثل) أساسي نص  أو  أخرى بمخطوطة 

  من  المختلفة القراءات من  كقائمة ذلك بعد الترتيب نشر  سيتم. ورقة  على( مهم  أو  مهم

  تحويل يجب فحينئذ   الجهاز،)العمل(  لناقد استخدامه سيتم كان إذا. األساسي النص

(  النص المتلقى المثال، سبيل على)  األساسي النص من المتغيرات أن أي -  الترتيب

  كل في. إنتاجها يجريالتي   النقدية الطبعة نص مع بالعالقة تكوينها إعادة إلى ستحتاج

  بنص  يتعلق فيما بياناتها وتحويل يدوياا،  الترتيب ونسخ  المخطوطة، قراءة - مرحلة

 . للخطأ احتمالت هناك بذلك  -الجهاز وبناء  مختلف، أساسي

 تختلف  ،COLLATE و  MANUSCRIPT مثل الجديدة الكمبيوتر برامج مع 

 واختالفات  أساسي نص  البرنامج في بالفعل  يوجد. وتخزينها البيانات استعادة طريقة

  من بحرف حرفاا  المقارنة عامل ينتقل ثم. السابقة المقارنة عمليات في مالحظتها  تمت

 بيانات قاعدة في إدخاله يمكن  اختالف، لوحظ أينما ترتيبها؛ يتم التي المخطوطة خالل

  هذه شهادة بالمقارنات القائم يضيف مسبقاا، معروفاا الختالف كان إذا. البرنامج

  لم تبايناا كان إذا. عليها كدليل بالفعل تدوينها  تم  التي المخطوطات قائمة إلى المخطوطة

ا البيانات، قاعدة إلى بإضافته الُمقارن يقوم  سابقاا، مالحظته  تمت   رقم إلى مشيرا

 . اآلن عليه تشهد  التي المخطوطة

  طريقة خالل   من عليها الحصول  تم التي الرئيسية النتائج من العديد هناك 

 :هذه التجميع
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المخطوطات   جامعي  من اثنان قام  إذا. الترتيب دقة من التحقق  بكثير األسهل من .1

  مقارنة  الكمبيوتر من يُطلب  فقد مستقل،  بشكل إلكترونياا اتمخطوط بترتيب

  يالحظ عندما المثال، سبيل على)  اختالفات توجد  وحيث  تلقائياا؛ الترتيب عمليات

  الختالفات هذه استدعاء يمكن ،( اآلخر يالحظ ل بينما اختالفاا جمعينالم أحد

 .الترتيب من  للتحقق المخطوطة مقابل منها والتحقق

  يمكن معين،  أساسي نص من المتغيرة القراءات من كقائمة  ترتيب  تقديم من  بدلا  .2

 وهذا. نصوصها  كل في بالكامل  مخطوطة  كل بناء بإعادة  الطريقة هذه تسمح أن

  تم التي والثغرات ) األساسي النص من المختلفة القراءات يأخذ البرنامج أن يعني

  يتم ما  يكون  ل  بحيث نفسه الشاهد نص  بناء تلقائياا ويعيد( ذلك إلى وما  تدوينها،

 . للمخطوطة فعلية نسخة لكن الختالفات، من مجموعة  مجرد  إنتاجه

 تخزين تم  الذين) تجميعهم  تم  الذين الشهود جميع مقارنة ذلك بعد الممكن من .3

 عن ببساطة  وذلك البعض، بعضهم  مع( البيانات قاعدة في  اآلن المكتوبة نسخهم

  تقديم منه   ويطلب الشهود أحد إلى  األساسي نصه يحول  الكمبيوتر جعل  طريق

 . الشهود من  مجموعة  أو  شاهد آخرين شهود أي مع  الختالف نقاط

 

  تضمن  إنها بل فحسب، فائدة وأكثر دقة وأكثر أسرع ليست هذه المقارنة  طريقة

ا   قاعدة في بأمانة الشاهد إدخال بمجرد. دائم سجل في الترتيب بنتائج  الحتفاظ أيضا

 .أخرى مرة جمعه إعادة إلى  أبداا تحتاج فلن البيانات،
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 عرض البيانات  – 2

 

  حاسمة  قرارات اتخاذ إلى المحررون اضطر اإللكترونية، النصوص تطوير قبل 

 إذا المثال، سبيل على. ومقداره  )العمل(  والجهاز  النص شكل بشأن  رجوعلل قابلة وغير 

ا المرء أراد   الطريقة باتباع  المثال، سبيل على) النص هذا بناء إعادة فيجب نقدياا، نصا

  بعض تسجيل  تمي و  غيرهم  دون الشهود بعض  تمثيل  فيه تمي   )عمل(وجهاز(  النتقائية

ا بالطبع، الختالفات، هذه كانت. غيرها دون الختالف أماكن  النص ضد دائما

  كنص Textus Receptus النص المتلقى يستخدم الذي الجهاز فإن لذا المطبوع،

  بشهود يستشهد  أن شأنه من( إلنجيل لوقا  IGNTPمجلدات  المثال، سبيل على) أساسي

كنص   اإلصدار السابع والعشرون لنستل وآلند يستخدمأخر   واحد  نع مختلفة لمتغيرات

 . أساسي

 تحتوي التي البيانات وقواعد  اإللكترونية النصوص  ظهور  مع تغير ذلك كل 

  المتغيرات من )العمل( الجهاز إنشاء نفسه  للكمبيوتر يمكن. المقارنة نتائج على

  يريده نص  أي مقابل بذلك القيام ويمكنه  به، الخاصة البيانات قاعدة في المضمنة

  في المتغيرة القراءات رؤية المستخدم أراد إذا المثال، سبيل  على وهكذا،. المستخدم

 أساسي كنص اإلصدارات من أي نص  لتقديم( 1)  الكمبيوتر توجيه   فيمكن ،18  يوحنا

  من أي أو ( النص المتلقى  ،ويستكوت وهورت ،آلند -نستل   المثال، سبيل على)

  في الموجود المحدد النص من المتغيرات سرد( 2) و تجميعها تم  التي المخطوطات

  ما لسبب المرء أراد إذا المثال، سبيل على . اآلخرين المرتبطين الشهود جميع أو  بعض

  أساسي، كنص  النص المتلقى أو  واشنطونمخطوطة  أو  المخطوطة الفاتيكانية استخدام

  تغيير  يتم عندما. الشاشة على وإظهارها  أزرار بضعة بضرب  يتعلق  األمر فسيكون

ا يتم األساسي، النص  .تلقائياا  )العمل(  الجهاز تغيير أيضا
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 في تضمينها  سيتم التي المخطوطات يختار أن للمرء يمكن  ذلك، على عالوة 

  مخطوطات فقط فقط، اإلسكندرية شهود  المثال، سبيل على)  )العمل النقدي( الجهاز

  تضمين الممكن من اإلضافة، في(. البيانات قاعدة في مخطوطة كل أو  ،13 العائلة

  فقط الحذف المثال، سبيل على) )العمل النقدي(  الجهاز في التباين من فقط  معينة  أنواع

  يمكن ذلك، على عالوة(. اإلضافات أو  النقل، عمليات أو  المختار، األساسي النص من

  هو  كما) الختالفات من كقائمة  تأتي أن  يمكن: الختالفات تقديم  كيفية تحديد للمستخدم

  المقطع لنقل - شاهد لكل الفعلي النص تقديم   يمكن أو ،(الورقية عمال األ معظم في الحال

 . الختالفمحل  إبراز مع ،-  بأكمله

 البيانات عرض  يمكنه الكمبيوتر  أن هي المهمة النقطة الخيارات، هذه كل في 

  تقييم  في المحرر اختارها التي البيانات على  المرء يقتصر  لو   وبدقة؛ بسرعة  المطلوبة

 .النصي التقليد
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 التحليل اإلحصائي – 3

  إحصائية تحليالت إجراء في بالطبع، خاص،  بشكل  بارعة  الكمبيوتر أجهزة 

 العلماء أحد أراد إذا التسعينيات، أوائل  من متأخر   وقت حتى. مذهلة  بسرعة معقدة

  البعض بعضهم مع  النصيين الشهود بين  والختالفات لالتفاقيات المئوية النسبة جدولة

  اتفاق كل  يدوياا، ذلك يتم أن يجبكان  ، ( كمي  تحليل إجراء أجل من  المثال، سبيل على)

.  يدوية حاسبة آلة باستخدام  المئوية النسب وتحديد بعناية  وجدولتها احتسابها يتم وخالف

 . مكثفة عمالة  وتتطلب شاقة كانت العملية أن القول  عن وغني

ا ضروري غير اآلن ذلك كل  أصبح الكمبيوتر، تكنولوجيا  صقل مع    يمكن. تماما

  بين  والختالف التشابه ألوجه -  جزئية  قائمة أو  -  كاملة قائمة ينتج  أن نفسه للكمبيوتر

. الطبعات أو  المخطوطات من عدد أي بين الواقع، في أو   طبعتين،  أو  مخطوطتين

  بأنواع يتعلق  فيما الكمبيوتر توجيه يمكن  النتائج، لجدولة بالنسبة   ذلك، على عالوة

  هو  كما  فيه، المرغوب من كان إذا المثال، سبيل على) تضمينها  يجب التي المتغيرات

(    و    بين  والتعديل للحركة القابل v حرف احتساب عدم عادةا، الحال

  نسخهم تتوفر شهود  أي بين  التفاق ونسب  الفروق عدد احسب  تقريباا  الفور على يمكنهف

ا يمكن . البيانات قاعدة في   المثال، سبيل  على - تعقيداا األكثر التحليل طرق إجراء أيضا

 . إلكترونياا -التعريفي ملف كالريمونت   طريقة

  سبيل على -  الرئيسية النص معادلت ذاتها حد في التحليالت هذه تحل  لن 

  تاريخ أدى كيف   أو " األصلية" احتمالية األكثر أو  السابقة بالقراءة  يتعلق فيما المثال،

  من كبيرة كميات  معالجة  يجب  ،ثغراتال هذه حل يتم لكي .آخر إلى نص نوع  من نقلال

  الكمبيوتر بواسطة  يضاهى ل  بشكل أكبر ودقة بسرعة بذلك القيام ويمكن البيانات،

  .باليد  مقارنة
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 التشعبي النص إمكانيات – 4

 العلماء كان  األخرى، اإللكترونية  التصال وأنماط العالمي الويب ظهور قبل 

  المنشورة والمقارنات الفاكس وإصدارات المخطوطات إلى وصولهم  في بشدة نو مقيد 

 للعلماء فقط يمكن. ذلك إلى وما الكنيسة آباء كتابات  ومجموعات اإلصدارات ونصوص

  مخطوطة رؤية في أمل أي لديهم يكون أن الجودة عالية أبحاث مكتبة  من  القريبين

 . المهمة النصية للمهام المطلوبة البيانات مستودعات  من أي أو  مباشرة

ا ذلك أدى لقد    مع أكثر بالتغيير   ويعد الكمبيوتر تكنولوجيا تطور تغيير إلى  أيضا

  المخطوطات رقمنة  بالطبع، اآلن، الممكن  من. وانتشارها التكنولوجيا هذه دقة زيادة

  عبر  المعلومات إرسال أو  قرص على األصلية  باللغة الكنيسة آباء جميع  كتابات  ووضع

 . اإلنترنت

 على للنقد النصي اإللكترونية األجهزة إمكانيات فتح إلى هذا سيؤدي 

ا الواقع، في  جداا قريباا يتخيل، أن للمرء  يمكن.  مصراعيها   الويب إلى مستنداا جهازا

  قراءة على تحتوي  أنها على بها الستشهاد تم  مخطوطة  فوق بالنقر للمستخدم يسمح

  والحصول  آخر  ارتباط فوق النقر أو  المخطوطة من عددال من نسخة وظهور  متغيرة

  على نفسه الشيء وينطبق. الشاشة على  تلقائياا نفسها المخطوطة تظهر صورة على

  هذا في الدائمة المشاكل من واحدة. الكنيسة آباء واقتباسات روايات من الستشهادات

ا يبنون الذين المحررين أن هي األخير ا( جهازا ا يصدروا  أن يجب )عمالا نقديا   أحكاما

  وما إشارة مجرد أم استشهاد الواقع في  هو  الجديد العهد من قتباسال كان إذا ما بشأن

  يمكن التشعبي، النص روابط باستخدام  .ل أم مؤكد  أنه على الدليل قبول يمكن كان إذا

 هذا يظهر أن يمكن   المعنية؛ كتاباته مرور  إلى والنتقال الجهاز في األب اسم على النقر

ا،. اإلنجليزية الترجمة في أو  األصلية اللغة في   في النظر الممكن من  سيكون أيضا
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  للنص القتباس مالءمة بشأن قرار اتخاذ من  المستخدم يتمكن  حتى بأكمله السياق

 . المعني

 إضفاء سيتم" جديد، إلكتروني جهاز بناء مع أنه بجدارة  باركر  ديفيد صرح 

 ". األولية المواد دراسة  على الديمقراطي الطابع
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ا ث   أهم المشروعات الحالية : امنا

 

 تلك أهمها بين من. األساسية النصوص مشاريع من  عدد تنفيذ حاليا يجري  

  وأمريكية  بريطانية لجان برئاسة  سابقاا، المذكورين IGNTPو  INTF بـ المرتبطة

 .شمالية
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 INTF الجديد  العهد  نص أبحاث معهد  – 1

 البيانات من  ضخمة مجموعة INTF أتاح النقدي، تحريره  تأسيس إلى طريقه  في 

  والقيمة  النص" األجزاء المتعددة السلسلة هي األولى. الفرعية المشاريع من العديد في

 " الجديد للعهد اليونانية للمخطوطات النصية

Text und Textwert der griechischen Handschriften des Neuen 

Testaments.   

  التمييز أجل من  INTF هات أجر  التي المقارنة عمليات نتائج السلسلة هذه مجلدات  توضح

  للنص البيزنطي الشكل على أساساا تحتوي  التي الجديد للعهد اليونانية المخطوطات بين

  التأكد هو  للمشروع النهائي الهدف. السابقة األخرى األشكال على  تحافظ  التي تلك من

  النقدي للتحرير الناقد الجهاز في فردي بشكل بها الستشهاد يجب التي المخطوطات من

"  والقيمة  النص" مجلدات توفر. Byz  تسمية  تحت بأمان تصنيفها  يمكن والتي الرئيسي

 . التحديدات هذه لعمل الالزمة البيانات كل

  ورسائل العامة الرسائل  سلسلة  اكتملت ،(2004)  السطور هذه كتابة   تاريخ في 

 توفر المجموعات، هذه من  لكل. السينوبتيكية واألناجيل الرسل أعمال وكتاب  سبول

(  2)  المتاحة؛ اليونانية  المخطوطات لجميع وصف(  1: )التالية البيانات  السلسلة مجلدات

  لتحديد المعهد  في اختيارها تم"(  اختبار مقاطع)"   في المخطوطات جميع  من  مجموعات

  يُعتبر) للنص" القديم الشكل" تدعم  والتي  البيزنطي، النص تدعم  التي المخطوطات

  الجديد اليوناني والعهد المتحدة المقدس الكتاب جمعيات الطبعات في الممثل النص

  لكل يوضح،  جدول( 3)  و   األخرى؛ النص أشكال بعض تدعم  والتي ، (آلند -نستل 

 هذه وضع بمجرد .  النص أشكال من  شكل كل فيها تدعم التي المرات عدد  مخطوطة،

  نسبياا عالية نسبة لديها التي المخطوطات لتلك إضافية جداول المجلدات  توفر البيانات،

  التي التفاقيات ونسبة عدد إلى يشير مما للنص،" القديم الشكل" مع  التفاقيات من
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  جميع في  األحيان أغلب في تفقت  التي 33 الـ المخطوطات مع واحدة كل أبرمتها

  (.teststellen مقاطع الختبار  بين  من) اقراءاته

 العلماء لدى تكون قد التي األسئلة جميع  على تجيب أن المجلدات لهذه يمكن ل 

  مقاطع" إلى فقط تستند  ألنها البعض ببعضها اليونانية المخطوطات بعالقة  يتعلق فيما

  سبيل على ،سبول لرسائل بالنسبة. مخطوطة لكل الكاملة التجميعات من  بدلا   ،" اختبار

  المختلفة القراءات من مجموعة  251 من  نهائي  بشكل البيانات استخالص تم  المثال،

  المقدمة البيانات أن حين  في أنه يعني هذا. فحصها تم مخطوطة  742 بين الموجودة

  أولها) كبيرة مجلدات أربع تشغل فإنها وحدها، سبول  لرسائل  بالنسبة -  النطاق واسعة

  األماكن مئات  في النظر يتم لم حيث مكتملة  غير بالضرورة  فهي -!( صفحة 625

  الغموض كل إزالة في قيمة ذات السلسلة فإن ذلك، ومع.  النصية المتغيرات من  األخرى

 في صراحة  بها الستشهاد يجب التي المخطوطات بتحديد المعهد قيام بكيفية  المتعلق

 .الغالب في بيزنطية يعتبرها وأيها الناقد جهازه

 العهد تسمى المعهد قبل من  قيمة األكثر  المنشورات من أخرى سلسلة هناك 

  تصميم تم .  Das Neue Testament auf Papyrus البردي  ورق على الجديد

  عليه تشهد كما الجديد العهد من سفر كل  نص  لتوضيح اسمها، يوحي كما السلسلة،

  والتنفيذ،  التصميم حيث من لإلعجاب مثيرة السلسلة هذه مجلدات  تعتبر. الباقية البرديات

  كتب من كتاب لكل  المعروفة البردي مخطوطات  لجميع الكاملة  النصوص تعرض  حيث

  يقدم (. سبول  ورسائل  الكاثوليكية الرسائل تغطية  تمت اآلن،  حتى)  الجديد العهد

  المعلومات مع  جنب إلى جنباا  بردية،  لكل كاملة  ونصية ترميزية أوصافاا المحررون 

 حيثما  بردية، كل نص وضع  ذلك بعد يتم  .الثانوية واألدبيات الطبعات عن الببليوغرافية

لعهد الجديد اليوناني لنستل وآلند  ل األساسي النص مع فرعية مقارنة   في موجوداا، كان

Nestle- Aland Novum Testamentum Graece  (بشكل تقديمه تم والذي  
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 إلى يشار(. البرديات  بواسطة توثيقها  يتم لم النص من  ألجزاء  بالنسبة  حتى أي كامل،

  كامل جهاز بردية؛  لكل والختصارات، التهجئة ذلك في بما النصية، الختالفات جميع

  كل  الثاني الجهاز يحدد. السابقة البناء إعادة وعمليات والثغرات المصححات يالحظ

  اليونانية المخطوطات لجميع ومثبتة جديدة  مجموعات  في عنه الكشف تم  نصي  اختالف

  حيث  من.  بعد  بردية لها توجد لم التي تلك  ذلك في بما الرسائل، من نسخة لكل الرئيسية

  ألند؛-نستل   جهاز ناقد  من بكثير  شمولا  أكثر الجهاز هذا فإن  المختلفة، القراءات عدد

 العشرة القرون في الكاملة المخطوطة  بنية  يستنتج أن للمرء يمكن والجهاز، النص  بين

 . األولى
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 IGNTP الدولي اليوناني الجديد  العهد  مشروع – 2

)عمل نقدي(   بجهاز  طبعة، إلنتاج  IGNTP لجهود  الثانوية المنتجات بين من 

  هو  األول. خاص  بشكل  بالمالحظة جديران اثنان هناك الرابع، اإلنجيل من  مطول،

  يوفر والذي  إليوت وويليام  باركر ديفيد  بواسطة تحريره تم  مجلدين من  مكون  عمل

(  2)  و   ليوحنا الباقية 23 الـ المخطوطات جميع  نصوص( 1) إلى شامالا  وصولا 

  أربعة من  مجلد  كل  يتكون. ليوحنا المجزأة المخطوطة 36و  الكاملة 28 الـ المخطوطات

  واآلراء  الثانوية الدراسات ببليوغرافيا  ذلك في بما الشهود، وصف(  1: ) رئيسية أجزاء

  جميع إلى يشير الذي الجهاز، ناقد( 3)  شاهد؛ لكل كاملة نسخ(  2. ) بالتواريخ المتعلقة

  طبعة) األساسي النص مقابل شاهد لكل( اإلمالئية الختالفات  ذلك في بما)  الختالفات

. شاهد لكل فوتوغرافية لوحات مجموعة( 4)  و ؛( المتلقي النص من  1873 أكسفورد

 المجلدات  هذه محررو   أعطى والصور، النقدية، واألجهزة  النسخ، توفير  خالل من

 .الرابع اإلنجيل على المهمين الشهود لهؤلء وموثوقاا  كامالا   وصولا  لقرائهم

  هو  الرابع لإلنجيل شامل جهاز إلنشاء IGNTP لجهود الثاني الثانوي المنتج 

  المشروع بدأ. مولن  رود وإخراج باركر   ديفيد برئاسة البيزنطي، النص مشروع

 في اجتمعوا الذين الشرقيين األرثوذكس العلماء من استشارة من لطلب استجابة

  في  للنظر" المتحدة المقدس الكتاب جمعيات إلى 1999 عام في إسبانيا، إسكولاير،

  الحديثة" األغلبية نص إصدارات" عكس على". البيزنطي للنص نقدية  طبعة إصدار

  يهدف  ل ،روبينسون/ بيربونت  و  فارستاد/ هودجز  بـ الخاصة تلك  مثل األخرى،

  هو  منه  الغرض ؛"األصلي " للنص وثيق  تقريب بناء إعادة إلى البيزنطي  النص مشروع

  مخطوطات يتضمن جهاز  توفير  خالل  من  البيزنطية النصية للتقاليد الغني التنوع إظهار

  يتيح مما التقليد، هذا ضمن المهمة  والعائالت  الفرعية المجموعات جميع  من

ا كان الذي النص  شكل تحديد  للمستخدمين   مختلفة أوقات في واسع  نطاق على متاحا



227 
 

  يتم لن لذلك، ،إنجيل لوقا على IGNTP مجلدات  مع الحال هو  كما. انتقاله وأماكن

 الصغيرة اتالمخطوط من  35  سيستخدم الحالة، هذه في) المطبوع النص على التركيز

  إصدار  من  النتهاء يتم  أن المشروع يتوقع. الجهاز على  ولكن( لها أساسي كنص

 . 2004 عام نهاية  بحلول  الرابع اإلنجيل
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 سابع الفصل ال

 أسباب األخطاء في انتقال نص العهد الجديد 

 

  التأثير محاولة  قبل للمرض الصحيح التشخيص إجراء  الطبيب على يجب  حيث 

  والخطر اإلصابة  بأنواع دراية على النصي الناقد يكون أن  يجب لذلك عالجه، على

 .خطاءاأل تصحيح محاولة  قبل اليد بخط  المنقول النص لها يتعرض قد التي العديدة

ا ولكن يحدث  أن يمكن  ما فقط ليس نرى  أن المهم من الواقع، في  نسخ  في حدث ما أيضا

  النسبية القيمة لتقييم الفصل هذا في منهجية محاولة أي إجراء يتم لم. المخطوطات

  وصف  من بدلا  وتصنيفها الظواهر تعريف هو  ذلك من والغرض المتغيرة؛  للقراءات

 .المرحلة هذه في العالج
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 مقصودة ال غير تغييراتال: أولا 

 

 البصر في خلل عن ناشئة أخطاء - 1

  اليونانية األحرف بين التمييز في  صعوبة بالستجماتيزم المصاب الناسخ وجد 

  في وهكذا،. بحذر السابق الناسخ يكتب لم عندما سيما ل  البعض، بعضها  تشبه التي

 عادةا  تُصنع كانت   التي) ماج سي ،majuscule وص مخطوطات األحرف الكبرىنص

  مربكة كانت   وأوميكرون   ، ثيتا  ،  إبسيلون ،( قمري سيجما شكل على

 .  األحيان بعض في

  1611  ، 614)  صغيرة مخطوطات ثالث تقرأ ،35:   20 أعمال في المثال، سبيل على

  يرجع خطأ  وهو  ،   من  بدلا     (2138  و  ،

 .scriptio continuaمستمرة ال الكتابةب   ةمكتوب مخطوطة   سلف إلى

 قرأ  بينما"( الذي هو )"  السابقة المخطوطات قرأت ،16  إلى 3 من.  تيم 1 في

"(.  للا" ،   لـ المعتادختصار ال )  الالحقة المخطوطات من العديد

  عرضت   ،  tau و   pi و   gammaجاما وباي وتاو   األحرف كانت

  إذا أو  مبالة بال  واألخير  األول الحرفين على العارضة رسم تم إذا خاصة ،لإلرباك

 .جداا قصيرة pi باي  من  اليمنى الساق كانت

  أعياد)"   المخطوطات بعض قرأت ،13:    2 بطرس  2 في هكذا

 "(. الخداع )"  يقرأ  اآلخر والبعض"( الحب

  فيمكن البعض، بعضهما  من جداا  قريباا lambdas الالمبادا من اثنين كتابة تم إذا
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  معظم  تحتوي حيث  ،5:   6رومية  في حدث  كما  ،mu  ميو   الحرف اعتبارهما

  على األخرى المخطوطات تحتوي بينما"( لكن)"   على المخطوطات

 "(. معاا)" 

 nu  الحرف مثل الجمع يبدو  فقد ،أيوتا بواسطة  كثب  عن الالمبادا اتباع تم إذا

  يتناوب ،18:  2 بطرس  2 مخطوطات في وهكذا،. 

ا)" ا الخلط يتم  حيث  ،"(حقاا)"    مع"(  نادرا  . gamma و  tau بين أيضا

  ،40:  15  عمالا في كما  البعض، لبعضهما   و    بين الخلط تم  األحيان بعض في

  في"( having chosen اري ختال  بعد)"    يظهر  حيث

 "(. الستالم بعد )"   كـ مخطوطة بيزا

ا المقبول النص في   واحد  بروح"  بولس  يعلن  ،13:  12 كورنثوس 1 لـ عموما

ا  سقينا وجميعنا...   واحد  جسد إلى جميعاا  اعتمدنا   العديد يستنتج ذلك،  ومع."  واحداا  روحا

  وهو   ،"واحد مشروب شرب على الجميع أُجبر: "التالي النحو  على البيان الشهود من

الختصار     الحروف قراءة في الكتبة أخطأ عندما ظهر  الذي البديل

 . )يشرب( مثل   المعتاد للكلمة 

ا  ثقيلة  بنقطة kappa الكابا اعتبار فيمكن ،   لـ ختصرت  كانت   كلمة ألن نظرا

 هذا حدث لقد.   لفظي مقطع بمثابة  السفلي القطري السطر نهاية في  الحبر من

  " الوقت خدمة"  الغريب  المتغير نشأ  حيث ،11:   12. روم في الواقع في

  نص من 
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  أخذ الكاتب ألن ،"  الرب خدمة"  ، 

  . كـ  وهو    اختصار الكلمة 

 

في   خطالب  عادةا  تُكتب الوثائق كانت القديمة، العصور في ،معروف هو   كما 

  الختصارات واستخدام القلم رفع  دون الحروف معظم تشكيل يتم   حيث  مخطوطة

  مضى وقت أي في تداوله تم  قد اليوناني المقدس الكتاب كتب من أي كان إذا ما.  بحرية

  جادل.  عليه مختلفة إجابات تقديم  تم سؤال هو  متصل  نصف أو  متصل بخط

  لكتب األصلية النصوص تكون أن المحتمل  غير من  بأنه لرولر، متبعاا ويكينهاوزر، 

 . متصل  بخط  مكتوبة الجديد العهد

 أن شميد جوزيف أعلن القياسي، العمل لهذا حديثاا  الموسع الشكل في سنوات، عدة بعد

  الكتابة أسلوب"( zweifellos)"   شك بال سيستخدمون كانوا   الجديد العهد مؤلفي

ا . المتصل مخطوطة كرونيكيلس    اتب اكت  في أنه إلى ناو  أشار الرأي، لهذا ودعما

  لألحرف التباديل بعض  على تحتوي Chronicles Codex Vaticanusفاتيكانوس 

mu  و nu   و beta مخطوطات    نص  في الرباك حيث  من تفسيرها يمكن  ل التي

 عنبشدة  تختلف  الثالثة األحرف هذه تكون  حيث  ،majuscule األحرف الكبيرة

إن كانوا   بسهولة  الرباك )صعوبة التفرقة بينهم( شرح يمكن  ولكن  البعض، بعضها

 . البعض بعضها   مع وثيق  بشكل تتشابه  حيث متصل، بخط

   ، 7:   16أخبار   2 في   و  قالب بين  اإلٌ  المثال، سبيل على 

 من  لبد   و  ، 8:  17 ؛  من  لبد

 و   ،  13- 12:  31 ؛   و  
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      في   و  بين   بقالاإل ؛   و     من لبد 

  بقالواإل ؛  من  لبد   ،  8:   17  أخبار 2

  ؛ من  لبد   ،10:  21 أخبار 2 في و   بين  

 . من  لبد   ، 2:  36 وفي 

 

  هو  متصل الخط ال أسالف إلى شك بال تعود  توراتية مخطوطة   على آخر مثال 

  متصل شبه بخط مكتوبة ورقية نسخة وهو   التكوين، سفر من برلينمن مخطوطة ب جزء

 أخطاء من متنوعة مجموعة دراسة خالل  من. الميالدي الثالث القرن إلى تاريخها يعود

  بخط  مكتوبين كانوا أكثر أو  األسالف أحد أن إلى المحررون   خلص النص، في النسخ

 . المتصل اليد

  أو  الكلمة بنفس  نسخه  يتم الذي النموذج في سطرين ينتهي أن تصادفي عندما 

  األول من الناسخ عين تتجول فقد نفسه، بالمقطع  األحيان بعض  في حتى أو  الكلمات،

  القراءة شرح يجب  لذلك. بينهما الواقع  بأكمله المقطع الخطأ بطريق متجاهلة الثاني، إلى

 الكلمات إلى تفتقر والتي ،المخطوطة الفاتيكانية  في 15:   17 يوحنا  في الغريبة

  تحافظ أن ولكن  القلق،] من تأخذها أن أصلي ل: " معقوفين قوسين بين المحصورة

  كان ربما منه، ينسخ المخطوطة هذه  ناسخ كان الذي النموذج  في". الشرير[ من عليها

ا اليوناني النص  : التالي الترتيب  في قائما
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  بداية إلى ولكن  ،2 السطر بداية إلى ليس  الناسخ، عين عادت  األول، السطر نسخ  بعد

  عند هحدوث   سهلوي (  الجانب من نظر ) parablepsis الخطأ هذا يسمى. 4 السطر

bomoeoteleuton  ( سطرلأل مماثلة  نهايةوجود .) 

  في هابلوغرافيا، تسمى والتي للحذف، األخرى األمثلة من العديد تحدث 

  32:  10 لوقا في الكاملة اآلية  المثال، سبيل على. المخطوطات من  متنوعة مجموعة 

  الفعل بنفس تنتهي الجملة ألن في المخطوطة السينائية    موجودة غير

 (. 31 عددال) السابقة كالجملة 

  بنفس نتهيي  يذوال ،2:   9. كورنثوس  1 في بأكمله عددالمخطوطة السكندرية ال حذفت 

 . السابق عددال مثل   األربع الكلمات

ا ا نفسها هي 27  و   26:   14 لوقا في األخيرة الخمس الكلمات ألن نظرا تماما

 الحذف تفسير  السهل فمن ، 

 .مختلفة مخطوطة عشرة اثنتي من  أكثر في 27 عددلل العرضي

ا اآلب له بالبن   يعترف  من" ،   23: 2  يوحنا  1 كلمات   المخطوطات من  سقطت ،" أيضا

  وجود بسبب( جيمس  الملك نسخة عليها تعتمد التي) الالحقة

 . مجاورة  جملة في 

 النهاية المماثلة لألسطر من تنشأ لالهتمام  مثيرة أخرى خطأ  حالت  على العثور تم

bomoeoteleuton 12 و   32:  11 و 26:  5 لوقا في المخطوطات من العديد في   :

 . 3  - 2:  9 رؤيا   وفي 9
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  ثانية، مرة الكلمات مجموعة أو  الكلمة نفس الناسخ عين  تلتقط األحيان بعض في 

  من النوع هذا  يسمى)  فقط واحدة مرة يظهر  أن يجب كان ما مرتين تنسخ لذلك، ونتيجة

 (.dittography الخطأ

  في مرتين" األفسس  أرتميس هو  عظيم" الغوغاء صرخة ،34: 19 الرسل أعمال في

 . الفاتيكان مخطوطة

ا المقبول النص من بدلا   أخرى، مرة   وستة مائتين كنا"  ،37:   27 ألعمال عموما

ا   وسبعين ت المخطوطة قرأ" ،   السفينة في شخصا

 اليونانية  في الفرق".   وسبعين ستة حوالي"  الصعيدية والنسخة  ةفاتيكاني ال

 (.  و  )   طفيف
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 السمعطأ في خ عن ناشئة أخطاء - 2

 

ا الكتبة يصنع عندما    بصوت منفرد  كاتب  ينطق عندما حتى  أو  اإلمالء من نسخا

 نطق  نفس لها التي الكلمات حول أحياناا اللتباس ينشأ  قد نسخها،  يتم التي الكلمات عال  

   التهجئة في تختلف ولكنها األخرى الكلمات

 (.  there and their or grate and great اإلنجليزية  الكلمات مثل)

  حرف اللينةواأل  العلة أحرف بعض  فقدت ،المسيحية عصر من   األولى القرون  خالل

 الحال هو  كما  سواء، حد  على نطقها يتم وأصبح  المميزة أصواتها اليونانية اللغة من

 ما وهو شائعاا، و     بين الرتباك والختالط كان. الحديثة اليونانية في اليوم

   و  كذلك و 1:   5رومية   في   و    مثل متغيرات  يمثل

   .25:   16 لوقا في 

  سواء حد على الحرف اللين و   حرف  نطق تم 

 (.   قصير بصوت)

 نهاية  نفسه  هو كما    المخاطب بضمير الجمع نهاية  وضع بدا  لذلك، نتيجة

  و   المتغيرات يمثل ما  وهو  ،  والمجهول  األوسط المصدر

و  بالمثل  و   ، 17:   14لوقا  في 

  . األخرى المقاطع من  العديد في وبالمثل  ،18:   4غالطية  في 

ا  مختلفة كلمة إلى العلة حروف  تغيير  أدى األحيان، بعض في .  ىمت في وهكذا،.  تماما
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  مكتوبة  المخطوطات بعض في"(  اآلخرين)"   16:   11

 "(. الرفاق)" 

  وهو  للتمييز قابل غير األحيان بعض في   و    الحرفين نطق كان 

ا جيمس  الملك نسخة مترجمو  اتبع. 5:   1 رؤيا في الختالف عن مسؤول  اهذ من نصا

  ذنوبنا من وغسلنا   أحبنا، الذي له)"   على حتويي  يذال عددال

  الفعل يقرأ الحديثون المترجمون استخدمه الذي النص أن حين في ،"(بدمه

 .قدماأل اليونانية المخطوطات في  الموجود"( من وحررنا 

  ؛   و  و  العلة حروف  ،Koine Greek  لهجة كوين اليونانية في 

لهم نفس   لـ  الالئق غير كذلك اإلدغام و  ؛   و    و    اإلدغام للحروف و 

  feetنطق كلمة  في الحرفين  مثل  يبدون  وكلهم  سواء، حد علىالصوت 

 . اإلنجليزية

  استبدال على ينطوي   شيوعاا الكتابي اللتباس أنواع أكثر أحد أن المستغرب من ليس

  الخطأ، من  النوع  هذا. البعض ببعضها  اإلدغامات أو  السبعة المتحركة الحروف هذه

  من التي العلة حرف في التحول عملية) itacismإيتاسيزم   عادةا  عليه يُطلق والذي

  األخطاء من العديد يفسر ،( النطق نحو   واإلدغامات العلة أحرف من  عدد يتالقى خاللها

 . الجيدة المخطوطات فيحتى  الموجودة للغاية الغريبة

  تظهر}  النصر في الموت ابتلع"  عبارة ،54:  15.  كو  1 في المثال، سبيل على

 . صراع  في ابتلع الموت" كـ B  و   46p المخطوطة  في
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 قزح قوس" الجنة  كانت في  للا   عرش حول بطمس،  على الرائي لرؤية وفقاا 

  يجد آخرون،  وشهود ، Aالسينائية والمخطوطة  في. ( 3:  4)رؤيا " الزمرد يشبه الذي

 ."  كهنة "  بالمثل  المنطوقة الكلمة المرء

 أن المستغرب من فليس ، itacism إيتاسيزم  لرتكاب الدائم الحتمال ضوء في 

  مخطوطات في واسع  نطاق على اليونانية الشخصية بالضمائر الخاصة األدلة تختلف

 الجديد  العهد

 (.  و    و   مثل) 

 . لئ الرسا أدب في خاص  بشكل المشاكل تنشأ

  أن" أو " كاملة تكون قد  فرحتنا أن" األولى رسالتهفي  يوحنا كتب هل

 . ؟" كاملة تكون قد   فرحتك

  هل أو  ،   باستخدام  28:  4. طيةغال في قرائه مع نفسه  سبول  يشمل هل

 تنشأ  كيف  ترى أن السهل فمن صلية،األ القراءة كانت أياا ؟    كتب

 . ىاآلخر

  أمثلة سبع على  المخطوطات تحتوي  األولى، بطرس رسالة  من الخمسة الفصول في

مرتان و    21:   2و   12:  1و    3:  1)  الشخصية للضمائر التبادل هذا لمثل األقل على

 (.   10:  5و    21:  3و   18:  3

  فيعدم معقولية  عنه ينتج مما الشخصية الضمائر في خلط يحدث  آلخر  حين من 

  من   دعاك لقد" ،14:   2.  تسالونيكي 2  في الرسمي بولس  بيان السياق؛
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  ، A المخطوطات في يقرأ" ،  المسيح يسوع ربنا مجد على تحصل حتى  ، إنجيلنا خالل

B ، D* ،  1881 ،  "إنجيلنا خالل من  دعانا لقد  .. 

  أفضل شهادة أن لدرجة واسع نطاق  على الكتابية األخطاء من  النوع هذا ينتشر

 هذه بين فيما  الفرد وقرار للشك، معرضة الشخصية الضمائر تحترم   التي المخطوطات

 .السياق في المالئمة اعتبارات إلى يتحول أن يجب المختلفة  القراءات

  المتحركة، الحروف أصوات بعض  نطق في الختالفات على القضاء جانب إلى 

  تستخدم ما غالباا. مميزة قوة  الخشن التنفس إعطاء عن لحقاا اليونانية توقفت

  تعسفي بشكل العالمات هذه وسلسة قاسية تنفس عالمات على تحتوي  التي المخطوطات

    مع  متغيرات لـتوجد  بحيث

 لـ متا  غير فعل)   مع   لـ الفعل التام)   و 

 ) 

 . مماثلة  أخرى كلمات  وأزواج  مع   و 

  بعض  تبادل أحياناا يتم متشابهة،  بدت التي العلة أحرف  بين الخلط إلى باإلضافة 

   الحال هو  كما  الساكنة، الحروف

 from "؟من  من)"   تصبح"( منك )"   6:  2متى  في

whom )  في المخطوطة السينائية 

ا انظر)  (. 14:   11و مرقس   19: 21متى   أيضا

  أو  مفرد ساكن  بحرف  المكتوبة األفعال أشكال بين الخلط حالت  تنتمي الفئة، نفس في
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  اضي غير التام والم  المضارع المثال، سبيل  على)  مزدوج

 ( 6:   12في يوحنا   و  

13:  1في يوحنا  بالكلية المختلفة الكلمات خلطو 

 

  نطق تمييز   يمكن  ل حيث  ،7:  2.  تسالونيكي  1 في القراءات ما  حد إلى تشبه

 "(  لطيفين كنا)" 

 "(.أطفال كنا)"   نطق عن

 وصف  أصبح حيث ، 6:   15 رؤيا  في الساكنة للحروف غريب تبادل إجراء تم 

  إلى "  النقي الالمع الكتان  من  مالبس يرتدون "  بأنهم  السبعة المالئكة

ا  يرتدون"   بما)  المبكرة المخطوطات من العديد في " نقياا ساطعاا حجرا

 (.  الفولجاتا ومخطوطات ،  A ، C ذلك في

 مخطوطة كالرومنتوس    كاتب  كتب  ،  11:   4  رانيينعب  في

 . !للمعنى جداا  كارثية ةج يوالنت  ،"( العصيان)" من    لبد"(  الحقيقة )"
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 العقل أخطاء - 3

 

 محاولة أثناء نشأت  أنها يبدو  التي الختالفات تلك العقل  أخطاء فئة تتضمن 

 إلقاء بين ما  حد إلى نةائخ  ذاكرة في الحروف من سلسلة أو  بجملة الحتفاظ الناسخ

  الطريقة، بهذه. . موجوداا كان ما وكتابة نسخها يتم  التي المخطوطة على خاطفة  نظرة

  على  تنطوي  التي التغييرات من العديد أصل الحسبان في يأخذ أن المرء على يجب

 . الحروف وتبديل  الكلمات، ترتيب في والختالف المرادفات، استبدال

 

 :التالية األمثلة خالل من المرادفات استبدال توضيح يمكن  - 1 

 والعكس   

 والعكس   و

 والعكس   و

 .و  

 

  الثالث  الكلمات وهكذا، شائعة؛ ظاهرة الكلمات تسلسل في الختالف - 2 

 

موجودة بترتيب أخر    5:  1في مرقس  
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 وكذلك بترتيب أخر  

 

 

  حيث  مختلفة، كلمة تكوين إلى أحياناا الكلمة داخل األحرف تبديل  يؤدي  - 3 

 مخطوطات  بعض في   65:  14  قسمر في   تصبح

 (. أخرى مخطوطات في   و )  المخطوطات

   ؛غير منطقية في السياق   أحياناا الحروف في التعديالت هذه مثل  عن ينتج

  يشهدون الذين" أنهم على المقدس الكتاب عن يسوع  تحدث حيث  ،39: 5 يوحنا فيف

مخطوطة بيزا    كاتب   كتب ،"  لي بالنسبة

 "! لي بالنسبة  يخطئون  إنهم" 

 

،   مقطع في قليالا  مختلفة  صيغة في المقاطع أحد صياغة تعديل إن - 4   مواز 

  األناجيل في التغييرات من العديد يفسر  للناسخ، أفضل بشكل معروفاا  كان ربما والذي

 .  السينوبتيكية 

ما   عن تسألني لماذا" السابقة، المخطوطات قراءة تغيير  تم ،17:   19.  ىمت  في  وهكذا،

 كلمات شكل  مع  لتتوافق حديثةال المخطوطات في" الصالح هو  واحدهناك  ؟هو صالح
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ا؟ تدعوني لماذا" ،18:   18 ولوقا 17:   10 مرقس  في تورد كما يسوع    أحد ل صالحا

 (. متى في  للنص األخير الشكل جيمس  الملك مترجمو  اتبع". )وحده للا  إل صالح

  أدخل أفسس، أهل وإلى  كولوسي  أهل إلى الموجهة الرسائل في مرة من أكثر 

 فقرات إلى صحيح بشكل  تنتمي التي والعبارات الكلمات إحدى من مقاطع  في الكتبة

 لنا فيه الذي" 14:   1 كولوسي في  الواردة العبارة إلى وهكذا،.  األخرى في متوازية

  ،" بدمه" الكلمات الالحقة اليونانية المخطوطات بعض  تضيف ، "الخطايا غفران الفداء،

 الملك نسخة  تتبع  أخرى مرة هنا) 7:   1.  أفسس في الموازي من  مشتقة عبارة وهي

 .( للنص الثانوي الشكل جيمس
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 أخطاء في الحكم  – 4

 فئة  ضمن التالية األمثلة من  العديد تصنيف  يمكن  ربما أنه من الرغم على 

  أخطاء اعتبارها الممكن من  أنه إل عقائدية، ألسباب إدخالها تم  التي المتعمدة التغييرات

 . نعسان  أو  غبيكاتب  أحياناا ولكن  النية حسن كتبة ارتكبها مقصودة غير

 بعض  في القديمة النسخة هامش في الموجودة والمالحظات  الكلمات دمج تم 

ا. الجديدة المخطوطة نص  في األحيان   أي) المصطلحات في الهامش لستخدام نظرا

 ما غالباا أنه بد فال المصادقات، إلى باإلضافة( النص في الصعبة الكلمات مرادفات

ا يكون   أي حل  األسهل من كان.  هامشية بمالحظة فعله يجب ما يقرر أن للناسخ محيرا

 . نسخه  يتم  الذي النص في المالحظة وضع  طريق عن شك

 في المياه  حركة  يشرح هامشياا تعليقاا  األصل في كان ما أن المحتمل فمن وبالتالي،

الملك  نسخة  انظر) 4- 3:   5 يوحنا نص في إدراجه تم قد( 7: 5  يوحنا)  في البركة

 (. اإلضافة على للحصولجيمس 

ا المحتمل  من  أخرى، مرة .  يةروم في الالحقة المخطوطات في البند  هذا يكون أن تماما

  مالحظة األصل في كانت" للروح وفقاا ولكن الجسد حسب ليس يسيرون الذين"  1:  8

 ". يسوع  المسيح في هم الذين أولئك" تحدد( 4 عددال من   مشتقة  ربما) تفسيرية

ا,    مصممة هامشية بمساعدات المخطوطات بعض  تزويد يتمكما كان معتاداا سابقا

  نتيجة(.  Lectionary) ةسي الكن قبل من   المعين المقدس الكتاب دروس قارئ لمساعدة

 نص إلى أحياناا ،   مثل الكتابية، الصيغ تتسلل لذلك،

 (. 31: 7 ولوقا 31 : 25 متى  في المثال، سبيل  على ) المخطوطات

  الحكم نقص من  ولكن  الخاطئ، الحكم  ممارسة بسبب ليس أخرى، أخطاء نشأت 

.  الكتبة رتكبها يذال العبث بعض تفسر  أن يمكن  الفهم تتجاوز درجة إلى الغفلة فقط. كلياا
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   المثال، سبيل على

  من  كبير عدد  8:  4   كورنثوس  2من    بعد

 .  أضافت حرف الصغرىاأل مخطوطات

  بجانب  الهامش في كتب المخطوطات هذه  إحدى ناسخ أن يبدو 

 التعليق  

   

 

(  بنجل   به استشهد)  لحقة  مخطوطة ناسخ  أدرج"(. النسخ من  العديد في موجود هذا)"

ا كان لو  كما  النص على التعليق هذا  . !كورنثوس ألهل بولس تعليمات  من جزءا

  مخطوطة في الواردة الكتابية األخطاء  جميع  بين من فظاعة األكثر يكون قد ما 

  الموجودة هذه،  األربعة األناجيل مخطوطة نُِسخت, 109المخطوطة  عشر الرابع القرن

  ليسوع لوقا  نسب سلسلة على تحتوي  أن يجب نسخة من  البريطانية، المكتبة في اآلن

ا 28  من عمودين في( 38 -  23:  3)   باتباع النص نسخ من  بدلا  .منهما  لكل  سطرا

 .العمودين عبر األسطر باتباع األنساب سلسلة الناسخ نسخ  بالتتابع، األعمدة

ا ولكن  خاطئ، ألب ابناا فقط خلق قد شخص كل  ليس لذلك، نتيجة   األسماء ألن  نظرا

  القائمة داخل موجود  اآلن للا  اسم فإن  النموذج، من  األخير العمود تمأل لم يبدو  ما على

  للا   أن يقال المخطوطة، هذه في"(. للا   ابن آدم" بالطبع،  ينتهي،  أن يجب) قربها من  بدلا 

 .!الفرس بل  للا  ليس كله الجنس ومصدر آرام ابن كان
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ا   المتعمدة التغيرات: ثانيا

 

  أولئك من   أخطر أنهم عتقدي الذين الكتبة أن إل غريباا، يبدو  قد أنه من الرغم على 

  من العديد أن في شك ل.  أمامهم كان  ما  نسخ في مخلصين يكونوا أن فقط أرادوا الذين

  الناسخين قبل من نية بحسن إدخالها تم متعمدة  أنها على تصنيفها  يمكن  التي التعديالت

 النص إلى سابقاا تسللت التي اللغة في خطأ   أو  ئاا خط  يصححون كانوا  أنهم اعتقدوا الذين

  تم  خاطئة قراءة تقديم بإعادة لحق  كاتب  يقوم  قد. تصحيح إلى وتحتاج المقدس

 . مسبقاا تصحيحها

  مالحظة هناك 3:   1عبرانيين -المخطوطة الفاتيكانية  هامش في المثال، سبيل على

 األصلية  القراءة أعاد الذي ما حد  إلى حديث كاتب من  للفضول مثير بشكل غاضبة

  المعتادة، القراءة بتعديل المصحح قام حيث  )  للمخطوطة،

 .!تغيرها ل القراءة، القديم اترك والخبيث، األحمق أيها وكتب " 

  حوالي كتب الذي الرؤيا، سفر على تعليقه  في كابادوكيا،  في القيصري أندرو  قام 

 أن اعتبروا الذين أولئك على 19-18:   22  رؤيا في المسجلة اللعنة  بتطبيق  ،600 عام

  من  والمزيد الحترام  من قيمة أكثر صارمال منطقي ال فكريال تدريب الو  العلية استخدام

  من( )  اإلعجاب

 . الكتابية اللغة خصائص

  القرن في القسطنطينية محامية  سوزومين، رواها حكاية في أندرو  إليه يشير ما  يتضح

  حوالي القبارصة لألساقفة اجتماع في  أنه ويروي .الكنيسة تاريخ  كتبت  والتي الخامس

  الجمعية، يخاطب والبالغة، الثقافة رجل  وهو  ليدرا، من تريفيليوس كان  ،350 عام
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  األكثر العلية اليونانية الكلمة استبدال" وامش  سريرك احمل قم، " النص من وباقتباسه

   العاميةمن كوين  لكلمةبا  العلية دقة

 ودعاه سبيريدونمن   معين أسقفوثب   عندئذ .8:   5يوحنا   في المستخدمة )فراش(

  بكلمة  نطق الذي ع(يسو)  من أفضل إذن أنت هل" العامة، الجمعية أمام بسخط

 " كلمته؟ استخدام من  تخجل أنك ،

  من حتى الواضح من  أنه إل سبيريدون، األسقف في الدين رجال يقظة من الرغم على

  متخيلة أو  حقيقية أخطاء بسبب أساءوا الذين الكتبة، أن نقدي لجهاز  العرضي الفحص

  يقومون كانوا ما على تغييرات عمداا  أدخلوا التاريخية، والحقائق  والنحو  التهجئة في

 . بنسخه
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 تغييرات تتضمن التهجئة والقواعد النحوية – 1

 

  من العديد متكررة، وعبارات سامييات من  يحتويه بما الرؤيا، سفر أتاح 

  المثال، سبيل  على نتخيل، أن الصعب من  ليس. باألسلوب المهتمين للكتبة اإلغراءات

 النمطي،  التعبير في)   الجر حرف  بعد السمية الحالة استخدام أن

 

  فإنهم وبالتالي،  اليونانيين، الناسخين حساسيات  على ييقض  سوف .4:   1في رؤيا  

  أجل من  أو   أو   إما   بعد سيدرجون

  إلصالح  الثالث المحاولت هذه كل  فإن األمر، واقع في. الجملة بناء من  التخفيف

 . المخطوطات من  أكثر أو  واحدة في اليوم ُممثلة القواعد

:   1رؤيا   في   المحدود الفعل إلى لالنضمام  استخدام 

 قام النكسار؛ نقطة   بعد  اليوناني التوافق قواعد من يحد 5: 1  في المشتركين إلى 6

آخر  عنصر إلى المؤشر تغيير  طريق عن الجملة بناء  بإصالح الكتبة

 . 

  ل والتي  ،15:   1 رؤيا في   لـ المضافة الحالة تغيير  تمو 

  اآلخر والبعض الجر حالة  إلى الكتبة بعض قبل من  فقرتها، في  شيء أي على توافق

 . الجملة  بقية  مع نحوياا يفسر وكالهما  السمية،  الحالة إلى

 إلى معلق، اسم ،  تغيير   تم ،20:  2 رؤيا في
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 مباشرة السابقة الكلمات موضع في تقف التي ،

. 
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 التوافقي  الفساد  - 2

 

  بشكل اآلخر البعض صنع تمو  قصد؛ غير  عن التوافقية التعديالت بعض نشأت 

  المقدس، الكتاب من كبيرةا  أجزاءا  قلب ظهر عن عادةا  يعرفون الرهبان أن بما.  متعمد

ا  سيكون المتضاربة القتباسات أو  المتوازيات بين   التوفيق إغراء فإن  يتناسب بما قويا

 .المقدس  الكتاب من  أخرى بأجزاء الناسخ إلمام درجة مع

  تم  ،"واليونانية   الالتينيةو  بالعبرية ُكتب لقد" ، 20:  19 يوحنا إلى تنتمي التي الكلمات

 .  38:  23 لوقا في المخطوطات من العديد نصوص في إدخالها

  يأتي. اسمك مقدس  اآلب أيها)" 4- 2:  11 لوقا في الربانية  للصالة األقصر الشكل

  لكل نغفر أنفسنا نحن  ألننا خطايانا،  لنا واغفر  يوم، كل كفافنا  خبزنا أعطنا. مملكتك

  الشكل مع  لتتفق لوقا نسخ من العديد في إضافتها تم"(    التجربة إلى تقودنا ول لنا؛ مدين

 .  13-9:  6.  تىم  في واألطول شيوعاا األكثر

  بعض في تحوله عند بولس إلى قيلت التي الكلمات تتطابق  ،6- 5:   9 الرسل أعمال في

 . 15- 14:  26  في الموازية الرواية مع   لتتوافق المخطوطات

  أو  القديم العهد سياق من القديم  العهد اقتباسات توسيع يتم  األحيان، من  كثير في 

  نسخة في البند  المثال، سبيل على. السبعينية  الصياغة مع وثيق بشكل  متوافقة  جعلها

  العثور يتم لم بند -"  بفمه  مني يقترب[ الشعب هذا"] ،8: 15. تىم  في جيمس الملك

  كتبة  بواسطة الالحقة المخطوطات في إدخاله تم -  تىلم السابقة المخطوطات في عليه

 . 13: 29شعياء إل  السبعينية في الكاملة بالصيغة   القتباس قارنوا

"مكتوب غيرة بيتك   بالشكل 9:  69 مزمور  17:  2 ليوحنا السابقة المخطوطات تقتبس

ا."   اكلتني   المزمور لهذا الحالي السبعيني النص ألن نظرا
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يوحنا   اقتباس مع يتفقون بعد فيما الكتبة  فإن ،   صيغة يقرأ

 .  السبعينية الترجمة نصبوضعه في 

  بعض في العشر الوصايا من  أربع إلى بولس إشارة توسيع  تم ،9:   13   رومية في

 ".  بالزور  تشهد لن" أخرى بإضافة المخطوطات

   13:  19الخروج  من  القتباس الشهود  من قليل عدد يمد  ، 20:  12في عبرانيين  

  التي تتبعها في التالية الكلمات بإضافة"  رجمه فسيتم الجبل، الوحش لمس  لو  حتى"

 (. جيمس الملك نسخة  هقدمت  كما" )بالسهام  دفعه أو "  الخروج، سفر
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 المماثلة والملحقات المكمالت إضافة - 3 

 

  يكن لم. المقاطع من العديد في وتقريبها  العبارات تضخيم في النساخ عمل يظهر 

  ألدعو  أتي لم  ألني"  13:   9. تىم في  البيان ينقصه ما شيئاا أن  يفترضون  الكتبة من قلة

 (.  32:  5 لوقا من" ) للتوبة" عبارة وافاوأض" الخطاة بل  األبرار،

ا، ذلك،ك ذكر  بال"  الكهنة رؤساء" لـ السماح في صعوبة الناسخين من العديد  وجد  أيضا

  بدون"  الكتبة" بذكر   أو ( 3: 26 متى المثال  سبيل على" ) الكتبة" إضافة دونبمفردهم ب 

  في يرى الذي أبوك" عبارة نسخ أو (  41:   27 متى  المثال، سبيل  على" )الفريسيين "

 ". عالنية"كلمة  إضافة بدون(  6  ، 4:  6  متى" ) يكافئك الخفاء

  الكتبة استسلم كيف  يوضح إرشادي مثال  على 23:  1رسالة كولسوي   حتوي ت  

  من يكولوس  أهل المؤلف يحذر اآلية، هذه في . بولس  الرسول كرامة تعزيز إلغراء

 أنا صرت والذي السماء تحت مخلوق  كل به  بشر" الذي اإلنجيل، رجاء عن البتعاد

ا  بولس   ،" يخدم الذي الشخص" حرفياا  تعني التي ،   كلمة". له خادما

ا تستخدم أصبحت   التفكير ربما "(.الشماس)" هيكل الكنيسة في أدنى رتبة لوصف أيضا

  كتبة قام فقد  الوثنيين، إلى العظيم للرسول  مناسبة من أقل كانت  المرتبة هذه أن في

  P المخطوطة و  المخطوطة  

 أن حين في ، إلى   بتغيير

  الثالثة األسماء  جميع الصعيدية من واحدة  ومخطوطة  mg hSyr  و  Aكتبة المخطوطات 

ا  بولس أنا صرت الذي)" ا  ورسولا  مبشرا  "(.وخادما

  فضلت  ةواألثيوبي  ،    قرأت   81  مخطوطةال
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  إثارة واألقل األقصر القراءة أن الواضح من هنا،.  

 . صليةاأل هي

 أقدم يكون  حيث ،17:  6غالطية   في المتزايد للنص جيد  مثال  على العثور تم 

  على أحمل  أنا"  f و   C* و A و  B و  46p المخطوطات في المحفوظ هو النص من شكل

زخرفة الكلمة البسيطة   إغراء مقاومة األتقياء  الكتبة يستطع لم". يسوع  عالمات جسدي

  عن ذلك   نتج  مختلفة، بإضافات وغير المزخرفة  

وكذلك نتج   اآلخرين؛ الشهود من  والعديد  L و   K و   Eو  cDو  3C المخطوطات في كما ،

ا  بينما نتجت   ؛Aug  و  e  و  dو   في   أيضا

 والالتينية   G و   F و   في 

 .Epi و  Vict و   Chr و  Goth و    pSyr و  القديمة
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 والجغرافية  التاريخية الصعوبات إزالة - 4

 

  3)  مالخي من  المركب القتباس تقديم  تم ،2: 1  لمرقس قدماأل المخطوطات في 

  الكتبة". النبي إشعياء في مكتوب هو  كما"  بالصيغة(  3:  40)  إشعياء ومن(  1: 

 استبدلوا صعوبة،  على ينطوي هذا أن استشعروا الذين الالحقون،

  

 .  العامة بالعبارة

  زكريا من الواقع في يأتي إرميا النبي إلى( 9:  27)  متى ينسبه الذي القتباس أن بما

  إما الخطأ، إلصالح  الكتبة بعض يسعى أن المستغرب من  فليس ،( يليها وما  12:  11)

ا السم حذف أو  الصحيح السم استبدال طريق عن  . تماما

  مع لآللم الزمني للتسلسل يوحنا  رواية بين  يوفقوا أن الكتبة من  قليل عدد  حاول 

 الساعة" إلى 14:   19  يوحنا  من" السادسة  الساعة" بتغيير مرقس  في الموجودة تلك

 (. 25:   15  مرقس  في تظهر التي" )الثالثة

 إلى   بتغيير  أوريجانوس قام ،28:   1 يوحنا في 

  اليوم موجودة القراءة وهذه جغرافية، صعوبة اعتبره ما إلزالة 

 من  والعديد  ،13ومخطوطات العائلة  ،  ،cC،  K ،  vidT . المخطوطات في

 . جيمس الملك نسخة  وراء يقفون الذين أولئك ذلك في بما  اآلخرين،

  يعاني  أن يجب  اإلنسان ابن" بأن  31:   8  مرقس في الواردة العبارة أن يبدو  

 أخرى مرةصعد ي  أيام ثالثة وبعد يُقتل  وأن...   كثيرة أشياء
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 التسلسل في صعوبة  على نطويت" ، 

  اليوم في" شيوعاا األكثر التعبير إلى  العبارة بتغيير  الناسخين بعض وقام الزمني، 

 . "  الثالث

  9 عب) األقداس  قدس في الذهبي  البخور مذبح  يضع العبرانيين إلى رسالةال مؤلف

  يصحح(. 6-1:  30  خروج)  للمسكن القديم العهد وصف مع  يتعارض  ما وهو  ،( 4:

  نقل طريق  عنالصعيدية الكتابة  النسخة ومخطوطات المخطوطة الفاتيكانية كتبة

 .المقدس المكان  أثاث عيينت   يتم حيث  ،2:  9 إلى الكلمات
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 القراءات )خلط( دماجإ – 5

 

 في مختلف  بشكل المقطع نفس إعطاء تم إذا الضميرصاحب  الناسخ سيفعل ماذا 

  من فقط واحدة  ونسخ بينهما الختيار من  بدلا  المتوفرة؟ المخطوطات من أكثر أو  اثنين

  الكتبة من العديد قام ،(األصلية القراءة لحذف كنةم ماحتمالية   مع )  المختلفتين القراءتين

  بخلط يسمى ما هذا أنتج. بنسخها  يقومون  كانوا  التي الجديدة النسخة في القراءتين بدمج

 . الالحق البيزنطي النص سمات  من سمة وهو  القراءات

 أن بعبارة لوقا  بحسب  اإلنجيل يختتم المبكرة، المخطوطات بعض في المثال، سبيل على

ا كانوا"  التالميذ ا كانوا"  اآلخر البعض قرأ بينما  ،"للا يباركون  الهيكل  في دائما  في دائما

  من  أنه لحقاا  الكتبة قرر الثنين، بينوالختيار   التمييز من وبدلا ".  للا يسبحون  الهيكل

ا كانوا" القراءة اخترعوا لذلك معاا،   الثنين وضع اآلمن   يسبحون الهيكل في دائما

 ". للا   ويباركون

 تقلقوا  ل"  أتباعه يسوع  ينصح  ،11:   13 مرقس في المبكرة، المخطوطات في 

. الضطهاد عند يقولوه أن  يجب ما بشأن ، "  مسبقاا

ا دفاعك تجهز ل"  لمرقس أخرى مخطوطات تقرأ   ،"  مقدما

ا المستخدم التعبير وهو   (. 14:  21)من لوقا  موازيال في أيضا

  ميزة قرائهم  قسمر ناسخي من  العديد أعطى النسختين، هاتين بين  الختيار من وبدلا 

 .  النسختين كال

"  الرب كنيسة"  و " للا كنيسة"  الرئيسيتين القراءتين دمج تم ،28:   20 الرسل أعمال في

 ". وللا الرب كنيسة"  عنه ينتج مما الالحقة، المخطوطات في
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 . المبكرة المخطوطات  في حتى متداخلة قراءات تظهر  آلخر،  حين من 

  اوحده  يه في المخطوطة الفاتيكانية فمثال

:  1كولسوي   في   قراءة في

 . ة فقط من الكلمتينواحد  لها األخرى المخطوطات جميع  أن حين  في ،12
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 العقائدية االعتبارات بسبب تمت التي التعديالت - 6

 

  اتهم. العقيدة لصالح إجراؤها تم   التي المتعمدة التعديالت عدد تقدير الصعب من 

  اآلخرين  الكنيسة آباء من والعديد  ويوسابيوس وترتليان السكندري نتوكليم   إيريناوس

 . الخاصة  آلرائهم  دعم على الحصول أجل من المقدس الكتاب تحريفب  الهراطقة

ليسوع   اليهودية الخلفية إلى اإلشارات جميع مرقيون  شطب الثاني، القرن منتصف في

  على لألناجيل )الدياتسيرون( تاتيان تناغم يحتوي. لوقا بحسب اإلنجيل من نسخهمن 

الداعية  أو  التقشفية النظر لوجهات الدعم قدمت التي النصية التعديالت من العديد

 . للبتولية

  بتغيير األحيان من  كثير في آخر  طرف  هماتُ  األرثوذكس، المسيحيين بين حتى 

  ،سبول سائلرل الرابع القرن في الرومانيفسر الم أمبروسياستر،. المقدس الكتاب نص

 المخطوطات نع مهمة نقطة أي  في اليونانية المخطوطات اختلفت حيثما  أنه يعتقد

  القراءة في تسببوا قد" الفاسد بعبثهم"  اليونانيين فإن استخدامها، اعتاد التي الالتينية

 .  الفاسدة

 على اللوم يلقى أن من  متخوفاا  جيروم كان  لألناجيل، القديم الالتيني النص  مراجعة عند

 ه.ري بر ت األحداثأظهرت  خوفوهو   – الدقة أجل من  طفيفة بتعديالت قيامه

 تلك: العقائدية التعديالت من لنوعين  آثار على الجديد العهد  مخطوطات  تحافظ 

  التي وتلك عقائدياا  مالئم  غير  أو  مقبول غير يعتبر كان  ما تغيير أو  إلغاء تتضمن التي

 . "مفضلة  لهوتية ممارسة أو  عقيدة على دليالا "  المقدس الكتاب في تقدم

 المخطوطات من  العديد كتبة أن الواضح من الثالث، اإلنجيل مقدمة نسخ في 

  يشير أن يجب كان اإلنجيلي أن اعتقدوا القوطية النسخة إلى باإلضافة  القديمة الالتينية
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 بدا"  ،( 3:   1) لوقا لتصريح وفقاا وذلك  اإلنجيل، بتأليف قراره على  اإللهية الموافقة إلى

ا كتاب   أكتب أن...   الجيد من أنه لي ا منظم ا   والروح" الكلمات "لي" كلمة  بعد أضافوا" ا

  للروح جيداا بدا  ألنه" يقرأ الذي ،28:   15 الرسل أعمال  نص تحاكي  اإلضافة". القدس

 . ..." ولنا القدس

  وقتي  ألن العيد، هذا إلى أذهب لن" 8:  7 يوحنا في يسوع  إعالن بين التناقض 

  صعد العيد، إلى  إخوته صعد أن بعد ولكن "  آيتين بعد والبيان" كامل بشكل  بعد  يحن لم

ا،   يسوع لتهام Porphyry بورفيري استغله الذي التناقض) "سرا ولكن علناا ليس أيضا

  تغيير إلى الكتبة ببعض أدى"(  inconstantia ac mutatio والتغيير الثبات عدم" بـ

 "(.  بعد أصعد ستل أنا)"  إلى  

ا،   مالئكة  ول  أحد، هايعلم  ل والساعة  اليوم ذلك حول  ولكن" يسوع  عبارة فإن وأيضا

  مقبولة غير كانت(  32:  13  ومرقس 36:  24  متى" )فقط اآلب إل البن، ول السماء،

 أنقذ والذي  بألوهيته الجهل من  يسوع قاله ما بين  التوفيق من يتمكنوا لم الذين للكتبة

 . عبارة حذفهو   ببساطة الموقف

المخطوطة  و  75p ةتوجد القراءة التالية في المخطوط   32:   23في لوقا  

 ,   Bوالمخطوطة الفاتيكانية   ائية  السين 

 

 "(. ليصلبوا معه اقتيدوا اثنان، آخرون، مجرمون وكذلك)"

ا كان يسوع بأن اإليحاء لتجنب  ا، أيضا  تسلسل  بتغيير اليونانيين  الشهود معظم قام مجرما

   إلى الكلمات
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 فتصبح     الكلمة تبعية إلى يؤدي مما

 "(. ليصلبوا معه  اقتادوا المجرمين من آخرين واثنين)"

  السريانية، ةوريالس ،(e و   c) قديمةال  التينيةال مخطوطاتعدداا من ال ةأزالت الصعوب 

 . ترجمة  بدون   تتركفقد  – أخرى  بطريقةوذلك  يديةصعال والنسخة

 

ا تعكس لالهتمام، مثيرة  متنوعة قراءة توجد    يعتبر كان لما معيناا دقيقاا تصورا

ا   في الفلسطيني  السرياني القراءات كتاب  من واحدة  مخطوطة  في مالءمة،  أكثر تعبيرا

  سيكون الدينونة، يوم  في لك، أقول"   عام، بشكل  يسوعقول   من بدلا  ؛36:  12 تىم

  سيقدم" المخطوطة كاتب  كتب  ،"بها  تنطق مبالة ل  كلمة كل  عن حساب تقديم عليك

 ".  ينطقونهالم  طيبة كلمة لكل حساباا الناس

  العادي، النص في والتي،  ومريم يوسف إلى إشارات عدة هناك ،2 لوقا في 

  أجل من التأهيل إعادة لطلب األولى الكنيسة في األشخاص لبعض شك بال  ظهرت

 .  عذراء من يسوع   ولدة على الحفاظ

 تقرأ ، "  والديه"  عبارة من  بدلا  ، 43 و   41:  2 في

 ". ومريم يوسف" المخطوطات بعض

  طريق عن إما يسوع والد إلى اإلشارة بتغيير  الشهود بعض قام ، 48 و   33:  2 في

ا بحذفه أو( 33 عددال في كما)  يوسف اسمب  هاستبدال  (. 48  عددال في كما)  تماما

ا    على المقابل واإلصرار األولى الكنيسة في الزهد على المتزايد للتأكيد نظرا

 الرهبان، يقدم  أن المستغرب من فليس المسيحيين، جميع على  مفروغ  كواجب الصوم

  هاتصال في سيما ل الصوم، إلى عديدة إشارات المخطوطات، نسخ  في عملهم في

  ،30: 10 وأعمال ،29:  9  مرقس في المخطوطات من  العديد في هذا حدث. بالصالة
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 . 5: 7 كورنثوس  1و 

 والسالم البر بل "  وشرب  أكل ل للا  ملكوت  حيث  يقال حيث  ،17:   14.  روم في

"  والزهد"  الكلمات" البر"  كلمة بعد 4 مخطوطةال درجت  ،"القدس الروح في والفرح

   . 

 . 7 األولى  كورنثوس في اتضافال هذه مثل  وتكثر
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 متنوعة تفاصيل إضافة - 7

 

 أسماء من  العديد أدخال ن السريانيةكيروتنياو   مخطوطة بيزا ،8:  1 ىمت في 

  يقصده الذي اإلنجيلي  نمط  تدمير وبالتالي  يسوع، نسب سلسلة في اإلضافية القديم العهد

 (. 17:  1)  جيالا   14 من المؤلف

:  6 لوقا في  المخطوطات بعض في الواردة  التقاليد الشفهية ليسوع أمثلة إلى باإلضافة

  صغيرة مخطوطة  في لبطرس يسوع  لكلمات غريب توسع هناك ،28:   20 ىومت 4

  عدد. 26:  17  متى  في( 713 رقم)  األناجيل من عشر الثالث أو  عشر الثاني للقرن

 (: خط تحتها   ضافةمللكلمات اا)  يلي كما المرات

ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك األرض الجباية أو الجزية، أمن بنيهم أم من  "

:  سمعان قال بطرس: من األجانب. قال له يسوع: فإذا البنون أحرارقال له  26  األجانب

ا أنت عليك إذاا: "يسوع له فقال." نعم " ولكن لئال  27 .لهم كآخر تعطي، أن أيضا

 "  نعثرهم، اذهب إلى البحر وألق صنارة،

  معروفاا كان متأخرة،  يونانية  مخطوطة في المحفوظ التوسع، هذا أن بالذكر  الجدير من

  دياتيسارون على إفرايم تعليق عليه يشهد حيث   الثالث، أو  الثاني القرن في يبدو  ما على

 . للدياتيسارون العربي الشكل وكذلك  تاتيان

(  2147  و   614) الرسل أعمال  كتاب من  متأخرتان صغيرتان مخطوطتان هناك 

 (. 27:  16  أعمال)  بأنه   فيلبي سجان تصفان
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  2  كاتب لهم كتب  الذين ،"  أُِنيِسيفُوُرسَ  َبْيتِ "  أعضاء تحدد  460  و  181 المخطوطات

  ليكترا،"   إنهم يُقال الملفقة، الي وإك  بولس  ألعمال وفقاا التحيات؛ يرسل 4.19.  تيم

 ". أبناؤه وزينو،  وسمياس زوجته،

 ،  ، "مقدسال"  الثالثي الحرم توسيع تم 

 مخطوطات في ،( 8:   4رؤيا ) للا  عرش أمام األربعة  الحية الكائنات تغنيه يذال

  مرات، أربع  أكثر أو  مخطوطة  فهي في ،هوسكير  لتصنيفات وفقاا  مختلفة؛

  في مرات  وتسع ،في السينائية   مرات  وثماني مرات، وسبع مرات، وست

 . (MS 2000)  في المخطوطة مرة 13 وحتى  ،(أخرى  مخطوطة  80 و   Bالفاتيكانية )

 على  كليوباس رفيق اسم كان  ،S المخطوطة هامش في نصية إلضافة وفقاا 

 سمعان   هو  18:   24في لوقا  طريقال

 

  مالحظة  على الخامسة المخطوطة هامش يحتوي . بينما   

  كليوباس كان. باناريون  في العظيم  أبيفانيوس قال كما كليوباس، مع الذي نثنائيل كان"

 ." الثاني القدس أسقف المخلص، عم ابن

  تنص. القديمة النسخ مخطوطات في لالهتمام المثيرة التوسعات  من  عدد يظهر 

  يسوع كان" عندما أنه على( 1g و   a قديمتين لتينيتين  مخطوطتين في ملفقة إضافة

ا، (  15: 3  متى" )حاضرين كانوا من  كل افخ   حتى  الماء، من هائل ضوء انبثق مغمورا

ما   ةبإضاف  يسوع  قيامة عن َمرقُس نص ضخمت    أخرى قديمة  لتينية  مخطوطة -

  أنحاء جميع   في ظالم ساد النهار، من الثالثة الساعة في فجأة. " 3:   16 يلي في
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  صعدوا الحال في[ و ]  الحي، للا سطوع في وقام السماء، من المالئكة تونزل  األرض،

 " .القبر من[ النساء] تاقترب  ثم  ضوء هناك كان الفور وعلى  معه،

 اإلشارة تمت الذين األشخاص بهوية  يتعلق فيما للقراء الطبيعي الفضول دفع 

  النسخة تعطي . مناسبة أسماء تقديم إلى الكتبة الجديد العهد في أسمائهم ذكر دون إليهم

.  بودمر  بردية  وكذلك  ،09:   16 لوقافي  المجهول الغني للرجل نينوى اسم الصعيدية

  في مختلفة بأسماء  مذكوران  يسوع جانبي  على هماصلب  تم اللذان اللصوص

 : القديمة الالتينية المخطوطات

 

 

ا  الجديد العهد أسفار عناوين كانت    قبل من  التفصيل من كبير  لقدر موضوعا

  مطلوبة  تكن لم بولس   رسائل المثال، سبيل على عناوين، أن الواضح من سيكون. الكتبة

 قصيرة المبكرةعناوين ال كانت. واحدة  مجموعة في الرسول مراسالت جمع  تم حتى

 . الموضوع صلب وفي

  بطرق  زخرفتهب قاموا مزخرف؛ وغير  عادي بلقب يكتفوا لم الالحقين الكتبة لكن

في  و المخطوطة السينائية   في وهكذا،.  وسمعته المؤلف مكانة  مع تتفق أنها اعتقدوا

  عنوان يحمل  الرؤيا سفر فإن ،Cالمخطوطة 

  المخطوطات تصفبينما  .  ببساطة 
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"  الالهوتي" أي" )إلهي " بأنه  يوحنا الالحقة

  ؛ 

 (.  1957 و 498 و 69 و   35 مخطوطات

  السم إلى" قديس"  كلمة إضافة طريق عن  بالتوسيع  اآلخرون يقوم

  يزال ول ،( إلخ ، 2020  ، 2015 ، 1 .المخطوطات  ؛ 

 ". الرسول" أو /  و" اإلنجيلي" يضيفون  آخرون

ا واألكثر  األطول العنوان إن   آثوس جبل  في مخطوطة في الموجود ذلك هو  إبهارا

  ليسوع،] الحضن صديق المجيد، اإلنجيلي رؤيا(: "1775. جريج ؛  236  هوسكير)

  ابن بالتبني لكنه  وزبدي،  سالومي ابن لهوت، عالم يوحنا للمسيح، المحبوب العذراء،

 . " الرعد وابن اإلله والدة  مريم

 ". الرسول" هي!( الصدفة طريق عن ربما) الكاتب حذفها التي الوحيدة التسمية

  هي  جيمس الملك نسخة إلى النهاية في طريقها وجدت التي األخرى الكتابية اإلضافات

  كل إرسال تم الذي التقليدي بالمكان تتعلق معلومات  وقدمت  ،لسبو  برسائل الملحقة تلك

  كان الذي الرسول أو  أمانيسيوس اسم  أنه يُعتقد كان  ما الحالت بعض  في وكذلك منها

 .الرسالة يحمل

  متعمدين كانوا الكتبة بأن النطباع للتعديالت السابقة األمثلة تعطي أن خشية 

  تشير  األخرى األدلة أن مالحظة يجب  الجديد، العهد من  القديمة النسخ نقل في ومتقلبين

 .المخلصين النساخ من العديد به قام الذي والمضني الدقيق العمل إلى

.  دقيق بإخالص نقلها تم  التي الصعبة القراءات من  حالت المثال،  سبيل على هناك،

ا جيد معنى أي عنها ينتج ل  12:   2.  طيةغال في   وهكذا،  تكون  ما ونادرا

 .المؤلف قصده الذي بالشكل
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 ذلك في بما)  األقدم المخطوطات كتبة  ،بالرغم من ذلك 

 .  إلىها تصحيح عن امتنعوا( 

  هو واضح بشكل  خاطئة قراءة على آخر مثال

 والتي   ،1:   2في فيلمون  

  لـ بولس  نطق فهم األصلي الناسخ أساء عندما نشأت  قد تكون أن يمكن

 فإن ،ت بالخطأنشأ  قد تكون ربما ذلك، ومع. . . . 

  ةري الصغمخطوطات األحرف   ومعظم خطوطات األحرف الكبيرةم  جميع  أن هي النقطة

 .بدقة نقلوها قد

 قام المثال، سبيل على. خالصاإل  المرء يالحظ  العرضية، التفاصيل في حتى 

ا ميكانيكي   بشكل المقاطع أرقام بنسخ الفاتيكان  مخطوطة كاتب  واحدة سلسلة في تماما

 إعدادها تم قد السلسلة هذه أن من الرغم على ،س بول رسائل مجموعة  أنحاء جميع في

 كذلك ليست فهي وبالتالي وأفسس  غالطية بين  العبرانيين إلى  الرسالة وقفت عندما

 .  يةالفاتيكان  في للرسائل الحالي للتسلسل مناسبة

  على تعمل وأن  الكتبة جانب من الصارم اإلخالص على األمثلة هذه تتضاعف أن يمكن

  إلى الجديد، العهد نصوص  نقد  في للمبتدئين الفصل هذا يتركه قد الذي النطباع  موازنة

 . ما حد
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 ثامن الفصل ال

 تاريخ انتقال نص العهد الجديد 

 

 المهم من  الجديد، للعهد األصلي النص بتأسيس  المهتم النصي الناقد إلى بالنسبة 

  وهذا. الوسطى العصور عبر أسفل إلى األوقات أقدم من النص،  نقل  تاريخ  معرفة

  أي - الرئيسية النصية المجموعات وتطور نشأة معرفة أخرى، أمور بين  من يعني،

  من الكثير أن من الرغم على. المخطوطات بين الممثلة المختلفة النصوص أنواع

 التاريخ لهذا  العامة العريضة الخطوط تتبع  الممكن فمن الغموض، يكتنفها التفاصيل

 .الحياة قيد على الباقين الشهود بين الموثقة الرئيسية النص ألنواع النصي  الطابع وتقييم
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 األصلي النص إنشاء اتتعقيد : أولا 

  يمكن  ما. الخاص النصي تاريخه  الجديد العهد كتب من كتاب لكل ما، حد إلى

  منشور  أنه على مرة  ألول  ظهر منها  كل أن هو  ذلك، مع  الكتب، جميع عن قوله

  بعض أصل تحديد  نسبياا السهل من. مؤلفه  قبل من  المنشورات، من سلسلة أو  منفصل،

  وقت في  ُكتبت المثال، سبيل على  غالطية، أهل إلى بولس فرسالة: النصوص هذه

  اعتبر فقد: تعقيدات تعرض  أخرى نصوص هناك لكن. معين  لجمهور معينين ومكان

  مزيج هي المثال، سبيل على كورنثوس، أهل إلى الثانية الرسالة أن العلماء من العديد

  لمناسبة مختلف، وقت  في مكتوبة واحدة كل بولس،  رسائل  من  أكثر أو  رسالتين من

 . اآلن لديك ةواحد سالةر في لحقاا  امدمجه وتم  مختلفة،

ا كانت أنها يبدو  ل  كورنثوس 2 في  األقل على واحدة فقرة هناك ذلك، على عالوة   جزءا

 وقت في الرسالة إلى إضافتها تم ولكن  اإلطالق على األصلية( رسائلال) رسالةال من

ا هذا يكون قد (. 1:  7إلى   14:   6)  لحقة يد  بواسطة لحق   لمقاطع بالنسبة صحيحا

ا؛ سبول   مجموعة في أخرى على  ضافاتاإل إمكانية مناقشة اليوم العلماء يواصل أيضا

 . الباقية المخطوطات من أي إنتاج قبل ت حدث  يت ال سبولرسائل 

 - المستحيل  من  أنه البعض  يقول وقد  - الصعب من لماذا األمثلة هذه توضح

  كورنثوس من  شكل أي المثال، سبيل  على. سبول رسائلل األصلي النص عن التحدث

  سالةالر في النهاية في دمجها تم التي المنفصلة رسائلال نص هو  هل األصل؟ هو  الثانية

  اآلن موجودة ألنها  النصوص هذه إنشاء المستحيل  من  أنه يبدو  اآلن؟ لدينا الذي ةالواحد

 من واحدة رسالة لتشكيل تحريرها أو /   و منها أجزاء حذف مع  المحرر، شكلها في فقط

 . الثانية كورنثوس

 األمر كان إذا  بنائه؟ إعادة يجب الذي المتكتل  الخطاب هذا من  األولصدار اإل هي هل

  ؟1:   7-14:   6 في ضافةاإل بدون أو  مع الرسالة هذه بناء إعادة يجب فهل كذلك،
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  الذي الكاتب أخطأ لو  فماذا واضح، بشكل رسائله أملى بولس  أن بما  ذلك، على عالوة

  أو  - بولس قاله الذي النص هو  أم الخطأ؟ صاحب هو  األصلي كاتب ال هل كلماته؟  سجل

  تسجيله تم  شفهي إمالء إلى العودة يمكننا فكيف األخير، هذا كان إذا ؟قولهي  أن قصدما 

 خطأ؟ 

 إلى تستند  ألنها  األناجيل، مع تعقيداا أكثر الوضع فإن  شيء، أي هناك كان إذا 

  يعني ماذا. إليها مستقل  وصول لدينا يعد لم التي المكتوبة والمصادر الشفوية التقاليد

 صياغة النصي الناقد سيعيد هل مثالا؟  يوحنا  إنجيل من األصلية النسخة بناء إعادة

 ؟ 21 الفصل تستبعد  التي األولى النسخة

  هل إذن،. الفصل هذا على تحتوي( الكاملة)  اليونانية مخطوطاتنا جميع  ألن  ل، ربما

  كان إذا الفصل؟ تضمني  يذوال  اإلنجيل، من  األخيرصدار اإل  بناء إعادة ذلك يعني

(  11:   8-  53:   7) أخذت في الزنا  التي المرأة قصة نعتبر أن يجب فهل  كذلك، األمر

ا   ل بحيث األوان فوات بعدكان   نصال هذا إضافةبأن   نقبل أم النهائية  النسخة من جزءا

 أصلياا؟ اعتباره يمكن

  عند  وحلها مواجهتها النصي  الناقد على يجب التي النظرية القضايا بعض هذه 

 ؟"أصلي"  نص إنشاء يعني ماذا: األسئلة أبسط مع  التعامل

من   كتاب لكل  مخطوطاتنا أن على النص نقاد  معظم  يتفق المكانة، عن النظر بغض

  بأخرى، أو   بطريقة يوحنا،  أو  الثانية، كورنثوس  أو  ،طية غال  كان سواء ،العهد الجديد

  وقت. البعض  عند ونشره  - تحريره أو  تأليفه  تم سواء - إنتاجه  تم الذي النص إلى تعود

 األساس بمثابة كانت التي هي" النهائية المنشورة" نسخةال ههذ وأن  محددين ومكان

 .تكوينها إعادة النصي الناقد يحاول التي الالحقة النسخ لجميع
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ا   األصلي النص إنشاء اتتعقيد : ثانيا

 

 حول   دائرة في وضعه تم  الجديد، العهد أسفار من كتاب  كل  اكتمال بمجرد 

  واحدة  نسخة  توفير : القديمة العصور في  كتاب نشر  يعنيه ما هذا. المسيحية المجتمعات

 . اآلخرون ليقرأها( باليد  حدة، على  منها كل تُنجز)  أكثر أو 

 إما ستُصنع كانت الجديد العهد كتب  من كتاب كل من  األولى النسخ أن شك ل 

  بعمل بولس قام إذا المثال، سبيل على) مرة ألول الكتاب فيه أُنتج الذي المجتمع في

   .إليها توجيهها تم  التي المجتمع في أو ( إرسالها قبل رسالة من إضافية نسخة

ا ا أرادوا اآلخرين  المسيحيين ألن نظرا   فسيتعين لمجتمعاتهم، أو  ألنفسهم إما إضافية نسخا

  لكسب نسخ  بعمل  قاموا مدربين مهنيين  األوائل الناسخون يكن لم . يدوياا النسخ هذه عمل

 على والقدرة الوقت لديهم مصلين جماعة من  متعلمين أعضاء ببساطة  ولكن  العيش لقمة

ا.  بالمهمة القيام   تسلل فقد النسخ، في هواة كانوا  جميعهم،  يكن لم إن معظمهم، ألن  نظرا

  أنه المحتمل من. إنتاجها  إعادة أثناء نصوصهم إلى شك بال األخطاء من  نسبياا  كبير عدد

  تكون أن المحتمل من لذلك إتالفه، أو فقده تم ما فسرعان للتداول األصل  طرح  بعد

  المراحل في إجراؤها تم للخطأ معرضة مفردة نسخة من مشتقة الباقية النسخ جميع

 . الكتاب تعميم من األولى

 معو المتوسط، األبيض البحر أنحاء جميع  في المسيحية الكنيسة انتشار مع 

  األوائل المسيحيين أدب تكاثر  الكبرى، الحضرية المناطق في جديدة  تجمعات ظهور

  تم التي الكتب  جميع إنتاج تم  الميالدي، الثاني القرن بحلول. هذه الهواة نسخ وتضاعفت

  وكانت  - وتوزيعها وتحريرها  كتابتها  تم -  الجديد العهد في المطاف نهاية في تضمينها

 . مختلفة أماكن في بالفعل متاحة المتعددة النسخ
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  ازداد قد الطلب كان حيث نسخها وإعادة  النصوص نسخ الممكن من كان لغة، كل داخل

 أراد حيث الجديد، اإليمان إلى المتعلمين األشخاص وتحول إضافية كنائس ظهور مع

ا بعضهم   من  كان المتصور، من.  لمجتمعاتهم  أو  ألنفسهم الرسولية الكتابات من نسخا

ا،  شكالا  المختلفة المواقع في النصوص هذه من   لكل يكون أن الممكن   قام حيث مميزا

  أقل أو  أكبر  طرق  في اختلفت ربما والتي المجتمع، نسخمن المجتمع بنسخ   الذين الكتبة

 . األخرى المجتمعات نسخ نع

  من العديد  إجراء تم  النقل من  األولى العقود في أنه إلى لإلشارة جيدة أدلة لدينا 

  عن بأكملها األسطر أو  الكلمات إهمال تم  حيث: المتداولة النصوص على التغييرات

 واستبدلت  أسلوبية، تغييرات إجراء تم  قصد، غير عنكتبت مرتين  أو  قصد غير

 إلى وما  الصريحة، األخطاء أو  الواضحة األخطاء تصحيح  تم البعض، ببعضها الكلمات

 أن النصي لسجلنا المدهشة السمات من(.  7 الفصل في التغيير أنواع  مناقشة  انظر) ذلك

  بعضها من تختلف  الجديد العهد أصبحت التي المختلفة الكتب من  لدينا التي النسخ أقدم

  ظروف  ظل  في إجراؤها تم  والتي الالحقة، النسخ من  بكثير أوسع نطاق  على البعض

ا أكثر   األوائل الكنيسة آباء اقتباسات فإن ذلك، على عالوة. الوسطى  العصور في تحكما

  يرجع التي النصية  الختالفات من واسعة  مجموعة  وجود على تدل  الجديد العهد من

 . النقل تاريخ  في المبكرة المراحل هذه إلى تاريخها
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ا   .الجديد العهد  نصوص أنواع وتطور ظهور: ثالثا

 

 المتاحة المخطوطات من كاف    عدد هناك كان  الثاني، القرن منتصف  بحلول 

ا كان الناسخ أن لدرجة البعض، بعضها  على التأثير في تبدأ أن يمكن بحيث   في قادرا

  ناحية من.  نسخه المراد النص شكل لتحديد بآخر نموذج مقارنة  على معينة مقاطع

  تتبع تقريباا  المستحيل من يجعل مما النصية، الصورة المزيج من النوع هذا يعقد  أخرى،

ا)  للمخطوطات لنسب المباشر النسب   مختلطة  النصية" النسب سطور"  ألن نظرا

ا يعني فهذا أخرى، ناحية من(.  ومتداخلة   سبيل على - التغيير  من  معينة أنواعاا أن أيضا

مكان   شيوعاا  أكثر كلمةب تبديلوال الواضحة، غير الصياغة وإعادة  التوافقات، المثال،

أصبحت نسخ   بحيث  المخطوطات بين اتساقاا أكثر بشكل هذا حدث – شيوعاا أقل كلمة

  نفس إنتاج أعادت بل فحسب، التغيير  من متشابهة أنواعاا تجسد  لالمخطوطات 

 .الواقع في التغييرات
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 النص الغربي – 1

 

 في هذه النسخ ممارسات نتاج هو  الغربي النص أن إلى العلماء  معظم  توصل لقد 

  خارج عليه  العثور تم  حيث مناسب، بشكل  الغربي النص تسمية  تمت  لم. الثاني القرن

 في العلماء بعض  شكك ذلك، على عالوة. الرومانية اإلمبراطورية من الغربية األجزاء

  يفتقر صارم،  باتساق  ذلك يفعلون ل عليه يشهدون الذين الشهود ألن نص كنوع وجوده

  هناك ذلك، ومع . وصالنص من أخرى أنواع في المرء يجده الذي التجانس نوع إلى

  النصوص أنواع نع أقل بدرجة )  الغربيين الشهود في تنعكس التغيير من  معينة  أنواع

  شهود  مختلف  بين الفضفاض الرتباط بسبب. بينهم  مشتركة محددة قراءاتو ( األخرى

  بمراجعة  يقومون أفراد عدة أو  فرد خلق  يعتبرونه ل العلماء معظم فإن الغربي، النص

 القرن في المخطوطات  لتقليد" الجامح" و   المنضبط غير للنمو  نتيجة  بل  سابق، نص

 .الثاني

 استخدمه حيث جداا،  مبكر  تاريخ  إلى النص من الغربي النوع إرجاع يمكن 

  القرن من أخرى آباء ومصادر وترتليان وإيرينيوس وهيراكليون يوسوستينيو مرقيون

 38Pو ( الثالث القرن نهاية حوالي) 48P في  عليه العثور يمكن البرديات  بين  من. الثاني

  والتي القديمة، الالتينية والمخطوطات مخطوطة بيزا  هي شهوده أهم(. م  300 حوالي)

  يسمى ما  تداول  تم.  معينة وبإغفالت أقصر أو  أطول بإضافات جميعها  تتميز

  ليس واسع، نطاق   على سبول ورسائل الرسل، وأعمال  لألناجيل، الغربية بالنصوص

ا ولكن(  جغرافياا غربية وهي)  والغال وإيطاليا إفريقيا شمال في فقط   مصر في أيضا

  األخيرة النصية األشكال هذه تمثيل  يتم.  الشرق في( ما نوعاا مختلفة  نصية  بأشكال)

  المالحظات من  بالعديد  القديمة، للسريانية والكوريتونية السينائية المخطوطات بواسطة

 . الفلسطينية بالسريانية وربما  الهاركيلية، السريانية في الهامشية
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 الكلمات تغيير يتم. الصياغة بإعادة الولع هي الغربية للقراءات  الرئيسية السمة 

 أن يبدو األحيان بعض في. بحرية إدراجها أو  حذفها أو  الكاملة الجمل وحتى والجمل

 المواد تضمين  خالل من السرد إثراء كان أخرى أوقات في بينما التناغم، كان الدافع

 .ةملفقال أو  التقليدية
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 النص السكندري – 2

  

 إلى أدت التي المنضبطة غير النسخ ممارسات بأن العتقاد الخطأ من سيكون 

  في النصوص إنتاج إعادة فيه تم مكان كل في اتباعها تم  الغربي النصي التقليد تشكيل

 المقار أحد في أنه  على قوي  دليل هناك  الخصوص، وجه على. الرومانية اإلمبراطورية

  واعية سيطرة هناك  كان  اإلسكندرية، مدينة المبكر، المسيحي للعالم األقل على الرئيسية

 . الجديد العهد كتب نسخ في

 كمركز القديم العالم أنحاء جميع  في واسع  نطاق على المعروفة اإلسكندرية، 

  أساسي بشكل المرتبطة الكالسيكية، الدراسة من  طويل تاريخ لها والثقافة، للتعلم رئيسي

  من  ليس. سكانها من  أكبر أجزاء على مؤثرة ولكنها الشهيرة والمكتبة بالمتحف

 مساواة على  يشهدون  باإلسكندرية المرتبطين النص شهود أن نجد أن إذن المستغرب

  من جداا قديم مسار  وحفظ  نسخ تم هناك.  األولى العصور منذ  النصوص نقل في عالية

  مثل والرابع  الثالث القرنين في السكندريين الكنيسة كتاب  من يتضح كما النص،

 ،66p، 75p مثل  بارزة مخطوطات  في ،يفالكف  وديديموس  وأثناسيوس  أوريجانوس

 . القبطية النسخ من  نسخ وفي السينائية،  والمخطوطة  ،المخطوطة الفاتيكانية 

 الرابع مخطوطة الفاتيكانية في القرنال بين  النص في للنظر الالفت التشابه ضوء في

 علماء أن الواضح منف الميالدي، الثالث القرن أوائل في 75pبين المخطوطة و 

 . للنص دقيق شكل على للحفاظ بجد عملوا المسيحيين اإلسكندرية

  نسخها تم  التي النصوص على  تغييرات إجراء تم بالطبع،  اإلسكندرية، في حتى 

 كانوا إذا لما وفقاا  اليوم السكندريين الشهود تصنيف يتم السبب، لهذا نسخها؛ وإعادة

  األساسيون،  السكندريون الشهود هم  هؤلء) الممتاز B- 75p  النص مسارب   يحتفظون

 لهذا ثابتة تعديالتفي المرتبة الثانية الشهود الذين بهم   أو ( أوريجانوسو  66pيشملون و 
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  السكندريون هم  هؤلء) وأسلوبي  نحوي  تلميع أحياناا تتضمن التيتلك  النص من مسارال

 (. في الكف ديديموس وكتابات 33  و  L  و  C المخطوطاتويتضمنون   الثانويون،

  النصوص، من  رئيسيين نوعين  على دليل لدينا والثالث،  الثاني القرنين في إذن، 

  السكندري والنص  ما حد إلى فيه المتحكم وغير  ما حد إلى المائل الغربي النص

 نشأت قد أخرى مميزة  نصية تقاليد أن  في شك ل.  بعناية مسبقاا  تقديمه تم الذي األصلي

ا؛ الفترة هذه خالل وتطورت   النصوص هذه  لمثل قليلة آثار بقيت  الحظ، لسوء أيضا

 . اليوم المحلية
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 النص البيزنطي – 3

 

 يُعرف والذي  البيزنطي، النص هوالذي بقى  اآلخر الرئيسي النصي التقليد 

فون  ) Koine كوين  نص  و أ ،(كقول ويستكوت وهورت )   السوري بالنص أحياناا

 (.  ز روب )  األنطاكي النص و أ ،( لك) الكنسي النص و أ  ،(سودن

  القرارات اتخاذ في" األغلبية  نص" مناشدة يواصلون الذين العلماء هؤلء  باستثناء

  تاريخ في لحق  تطور  هو   طيبيزنال نصال أن اليوم تقريباا النقاد جميع يرى النصية،

  بدائي  شكل في عليه العثور يمكن أنه البيزنطي  للنص الحديثة الدراسات أظهرت. النقل

  شكله لكن الفم وذهبي ليباس مثل الكنيسة كتّاب في الرابع القرن  من مبكر  وقت في

 . واحد ومكان  زمان في الفور على ظهر تقليداا وليس  ببطء، يتطور تقليداا  يمثل  النهائي

  أو  واحد شخص أنشأها نصية  مراجعةالنص عبارة عن  ذلك يكن لم أخرى، وبعبارة

  على الستيالء  خالل  من  نصهم شكلوا البيزنطيين  المحررين أن يبدو   ذلك، ومع.  مجتمع

  المتاحة تلك  بين من  مختلفة قراءات واختيار  الموجودة، السابقة التقاليد من عناصر

 . محّسن  بنص إحساسهم تناسب جديدة قراءات إنشاء من  بدلا  بالفعل

  النص هذا صاغوا الذين أولئك سعى .والكمال  بالوضوح  البيزنطي النص يتسم 

  قراءتين لدمج اللغة، في قسوة أي من  التخفيف إلى الزمن من طويلة  فترة مدى على

  المتوازية المقاطع ومواءمة  ،(الخلط تسمى )  موسعة واحدة قراءة في أكثر أو  متباينتين

  لدرجة  جداا شائعة قراءاته جعلت التي هي اإليجابية السمات هذه  أن في شك ل. المتباينة

 أقدم. الناسخين  معظم لدى المفضل النصهو  كان الوسطى العصور أوائل بحلول أنه

  في ليس ولكن   األناجيل في) ةندري كالس الخامس القرن مخطوطة  هي له مخطوطة

 المخطوطات من العديد في عليه  العثور يمكن ؛( والرؤيا  رسائلوال الرسل أعمال

 .الصغيرة للمخطوطات الهائلة الكتلة وفي الصلة ذات المتأخرة
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ا البيزنطي النص تأثير كان   الذي النص هو  هذا كان: تاريخية  بعوامل  مدعوما

  أنحاء جميع في واسع نطاق  على  توزيعه تم  حيث القسطنطينية، في شائعاا أصبح

  من ليس (. مسبقاا موجودة اليونانية اللغة كانت حيث)  البيزنطية اإلمبراطورية

  القرن منذ  ونانيالي  النصي التقليد على  سيطر الذي هو  النص يكون  أن إذن المستغرب

  من هم اليوم الحياة قيد على الباقين الشهود من  العظمى الغالبية فإن لذا بعده، وما السابع

  النص على يشهدون  الشهود غالبية أن حقيقة فإن رأينا، كما  ذلك، ومع. النوع هذا

  لهذه تحقيقا. األصلي النص بتأسيس األمر يتعلق عندما تفوقه على عالمة ليس البيزنطي

  قبل من اليوم تعتبر  السكندرية، وخاصة  الغربية سابقا، المعتمد النص أشكال فإن الغاية،

 . بكثير أعلى أنها على النقاد معظم
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ا   الجتماعي للتاريخ النصية البيانات استخدام: رابعا

 المبكرة للمسيحية

 

  الجديد، للعهد األصلي النص بناء إعادة هو  النصي للنقد النهائي الهدف كان إذا 

  من  الخاطئة القراءات إزالة يتضمن أساسي، بشكل سلبياا مسعى  النقد اعتبار فيمكن

  أنتوني  جون  فنتون تعبير  حد على. األصلية األصول إلى للوصول المخطوطات

 ". ورفضه الخطأ اكتشاف  من  أكثر" تتضمن  ل المهمة فإن هورت، 

 أن  إدراك إلى النص نقاد  من  العديد توصل األخيرة، العقود في ذلك، ومع 

  في رو قص أنه يثبت أن يمكن نسخ األصلية التي كتبها المؤلفال على  الحصري التركيز

  بأمور  المهتمين للمؤرخين بالنسبة للنص  المختلفة األشكال قيمة  يتجاهل  ألنه  النظر،

  هو  النصي البحث في المهمة اإلنجازات أحد كان وهكذا،. التفسير غير أخرى

  مفسرو  اختلف : تفسيره تاريخ في يساهم أن يمكن النص نقل   تاريخ  بأن العتراف

 .مختلفة  بأشكال  النص عرفوا ألنهم ما مقطع  تفسير على أحياناا األوائل المسيحية

  بيانات توفر النصي التقليد في المتغيرات  أن النقاد بعض  أدرك ذلك، على عالوة 

  األولى، الثالثة المسيحية قرون خالل خاصة  المبكرة، للمسيحية الجتماعي التاريخ عن

  في الكتبة أجراها التي التغييرات ألن وذلك. النصي الفساد غالبية إنشاء تم  عندما

  من .فيها عملوا التي والتاريخية الجتماعية السياقات أحيانااالتغييرات  تعكس  نصوصهم

 سياقات فيها، ولدت التي السياقات بناء إعادة الممكن من التغييرات، هذه فحص خالل

  بهذه إليها  النظر عند .الباقية مصادرنا في الشهود قليلة  ولكن ذلك مختلفة كانت

 إلى الطريق في منها  التخلص يجب قشور مجرد ليست المتباينة القراءات فإن الطريقة،

  تاريخ على قيم دليل ذلك من بدل  هم هورت؛ مع الحال كان  كما األصلي، النص
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 نافذة بمثابة الجديد  العهد مخطوطات  تكون  أن يمكن وهكذا مبكرةال المسيحية الحركة

 . المبكرة للمسيحية الجتماعي العالم على

 بمعلومات النصية البيانات فيها تزودنا أن يمكن  مجالت  ست ذكر يمكن هنا، 

 . المبكرة للمسيحية الجتماعي بالتاريخ تتعلق

 

  



280 
 

 المبكرة للمسيحية العقائدية النزاعات - 1

 

  الكالسيكي باور والتر كتاب  هي المبكرة للمسيحية الرائدة الدراسة كانت 

  لم األرثوذكسية بأن باور جادل. 1934 عام ( القديمة المسيحية في والبدعة اإلخالص)

  في) الهرطقة مع  والثالث،  الثاني القرنين في للمسيحية عالمياا ومهيمناا  أصلياا شكالا  تكن

  المسيحية تضمنت  ذلك، من  بدلا   .بتباعدها واشتقاقاتها الثانوية(  المتعددة تكويناتها

 في أحدها حقق  والتي  والممارسات، المعتقدات من المتنافسة األشكال من عدداا المبكرة

 والقتصادية الجتماعية  األسباب من  متنوعة  لمجموعة الهيمنة المطاف نهاية

 انتصارها ضوء في الكنيسة تاريخ كتابة المنتصرة األرثوذكسية أعادت ثم. والسياسية

 .روما في المؤمنون اعتنقها التي  المسيحية شكل هي األرثوذكسية  هذه كانت.  النهائي

  باور  مفهوم يستمر  خطير، نزاع محل  تزال  ل التفاصيل من العديد أن حين في 

 الخالفات هذه مركزية على إصراره وكذلك واسع، تأثير  ممارسة في الشامل

 القرن  نقاد من العديد جادل  ذلك، ومع.  للمسيحية المبكر  التاريخ في  األيديولوجية

 . الجديد للعهد النصي  التقليد على تقريباا  تأثير أي لها يكن لم الخالفات هذه بأن الماضي

  أن محله  غير في يكون لن: "لهورت الرسمي التصريح إلى جزئياا الرأي هذا استند

ا هنا نضيف ا  تعبيرا   للعهد المغلوطة  العديدة القراءات بين من  حتى أنه اعتقادنا عن مميزا

   ". عقائدية ألغراض النص من  المتعمد التزوير على عالمات   توجد ل  الجديد،

ا  الهراطقة ضد  الموجهة للتهمة التفصيلية بلوداو . أ دراسة تكان  التصور  هذا مع انسجاما

  العصور من تتبعها  تهمة  وهي  عمد،  عن المقدس الكتاب نصوص بتزوير  المسيحيين

 .ين )المونوفيست( وحد مال  لاجدفترة  إلى الرسولية

ا التهام  يكن لم الحالت، من كثير  في بأنه، بلوداو  جادل   هرطقية بدائل  ضد موجها

 الحالت معظم  في أكد، ذلك، على  عالوة ة؛ي هرطق  خاطئة تفسيرات  ضد بل للنص،
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 .  التهم ثبوت  يمكن ل  المتبقية،

  المتعمد،  للتزوير بسهولة عرضة  تكن لم الجديد العهد مخطوطات أن إلى وخلص

 .إنتاجها على المعنية األطراف جميع مارستها  التي اليقظة إلى بالنظر

.  اإلطالق على عالمي  تأثير له  يكن لم  الرأي هذا أن إل  شعبيته، من الرغم على 

  حالت  وناقشوا عزلوا قد الفرديون العلماء كان  الثانية، العالمية  الحرب قبل  حتى

  .ج ليك، كيرسوب  مثل بارزة شخصيات ذلك في بما  الالهوتية، الدوافع ذات القتحام

  نفسه  باور والتر  شمولا، واألكثر  ريدل، ودونالد  هارناك، فون  وأدولف  هاريس، ريندل

 (. القدر بنفس لإلعجاب مثيرة  ولكنها قراءة أقل أخرى دراسة في)

ا األربعين غضون في فقط ذلك، ومع  الكامل المدى إدراك في العلماء بدأ الماضية، عاما

  أعطت. الجديد العهد نص على المبكرة األيديولوجية  الصراعات فيه أثرت الذي

ا إيب جاي إللدون الرائدة  الدراسة   ابيز للمخطوطة الالهوتي التجاه:  رئيسياا زخما

 بالعالقات الخاصة استنتاجاتها تتعلق  والتي الرسل، أعمال فيكانتابريجينسيس 

  ذلك، ومع. المبكرة المسيحية للحركة الداخلية الصراعات من  أكثر ةمسيحي ال-اليهودية 

 بأن القائل القتراح متابعة  خالل من مباشرة الخاصة بهورت النظر وجهة إيب هاجم

  تفسيره يجب ،ا بيز مخطوطة في مضمن  هو  كما الغربي،  بالنص  يسمى  ما ميول بعض

 . لكاتبها الالهوتية الميول  خالل من

مخطوطة   قراءات من٪   40 حوالي أن إلىإيب  خلص وشامل،  مفصل تحليل  خالل من

  أن هو  المعقول الستنتاج. يهودضد ال  تحيز إلى تشير الرسل أعمال في المختلفة بيزا

  في تجسد قد  التحيز هذا وأن(  ما بمعنى)  لليهود معادياا كان  تقليده،  أو  نفسه، الكاتب

 . المكتوب النص

  رؤية إلى معينة  مخطوطة دراسة من الالهوتية للميول  الالحقة  التحليالت انتقلت 

  الالهوتية الخالفات أن يدعي أن ألحد  يمكن  ل حين في. الناجين للشهود بانورامية

 أن كما.  مئات عدة  ولدت أنها إل النصية، المتغيرات من  اآللف مئات  غالبية في تسببت



282 
 

  يثبت ذلك،  من  العكس على.  تذكر عواقب ذات ليست ككل،  المتباينة، القراءات هذه

 . والالهوت الجديد العهد تفسيرحرجة في مسائل   هاأن الكثيرون

  في الالهوتية العتبارات تحركها التي للتغييرات واضح  مثال  على العثور يمكن 

  مناسبتين في  للنص األقدم الشكل يشير  حيث ،2 لوقا في طفالا   كان عندما يسوع قصة

 الفكرة إلى الملتزمون للكتبة إشكاليةأدت إلى  إشارة - يسوع" أب"  أنه على يوسف إلى

ا الموجودة)  لنا قيل ،33: 2 لوقا في. عذراء من الواقع في ولد يسوع أن( لوقا في أيضا

 . عنه قيلت التي األشياء من يتعجبان بدآ" وأمه  يسوع  والد" أن

  يةوقبط  وسريانية  لتينية  شهود مع جنب إلى جنباا  اليونانية، المخطوطات معظم أن غير

 ". يتعجبان  اءبد  ووالدته فس و ي" بقراءة المشكلة، إلزالة  النص تغير  قديمة،

ا، لذلك،   عندما القدس في بقائه  على لمته  يسوع أم ،48:  2  في لحقة آيات عدة أيضا

."  شديد بقلق ووالدك أنا عنك بحثنا لقد" بقولها العيد، من العودة في العائلة بقية  بدأت

  من واحدة يونانية  مخطوطة: الشهود من  بكثير أقل عدد في النص تغيير تم المرة هذه

  تكتب  بينما  ؛"وأقاربك أنا حزننا لقد" تقرأ  بالالتينية  قديمتين ومخطوطتين الخامس القرن

 ". حزننا لقد"  القديمة الالتينية المخطوطات من  والعديد  السريانية المخطوطات إحدى

 من النوع هذا يبدو .  يوسف  ابن هو  يسوع أن يُقال يعد لم الشهود، هؤلء في 

 الجماعات بعض كانت  حيث  المبكرة، الكريستولوجية  الخالفات  سياق في منطقياا التغيير

  "التبني" كريستولوجية  بآراء  يؤمنون  ممن  اآلخرين والمسيحيين المسيحية اليهودية 

 . ومريم  يوسف ابن ودم،   لحم من كامالا  إنساناا كان  يسوع  أن يزعمون

 في لحقاا فصلين في إجراؤه تم الذي التغيير وراء الجدلي السياق نفس يكمن  قد 

  من اآلتي الصوت يلمح الشهود، غالبية  فيف .يسوع معمودية  سرد في لوقا، إنجيل

  في ولكن(. 22:  3 لوقا" )سررت معك  الحبيب،  ابني أنت: "42 إشعياء إلى السماء

  أن يقال والثالث، الثاني القرنين في المبكرة اآلبائية المصادر من  واسعة مجموعة 
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  األخير الشكل هذا." اليوم ولدتك لقد ابني، أنت: "7:   2 مزمور  من اقتبس قد الصوت

  ألنه التبني، بآراء  يتمسكون الذين ألولئك مفيداا  يكون أن يمكن  كان بالطبع،  النص، من

 .  للا   ابن أصبح يسوع  معمودية  عند إنه ليقول مقيداا  يكون أن يمكن

  يمثل الحالة، هذه في الشهود، غالبية عليه يشهد الذي النص شكل أن إذن، يكون، قد

 .لألصل للتبني معاديا تدبيرا

 كان  يسوع أن على دقة أكثر  بشكل   للتأكيد الجديد العهد فقرات بعض تعديل تم 

ا نفسه هو    إنجيل من األول  الجزء في لالهتمام إثارة النصية المتغيرات أكثر أحد. إلها

  البن" هو  المسيح  أن الشهود، لمعظم وفقاا يُقال،  حيث  المقدمة، نهاية  في يظهر  يوحنا

  الشهود لبعض وفقاا  للنظر، الالفت(. 18: 1" ) اآلب حضن  في هو  الذي الوحيد

  اإلله" ذلك من  بدلا  المسيح يدعو  المقطع أن السكندرية،المخطوطة  سيما ول  اآلخرين،

  اعتبار في تستمر  النقاشات من  العديد أن حين  في". اآلب حضن  في الموجود الوحيد

  بواسطة تنفيذه  تم قد التغيير هذا يكون أن المحتمل فمن األصلي، النص أنه على هذا

  مجرد أنه اعتقدوا الذين أولئك ضد يسوع  ألوهية على التأكيد أرادوا الذين السكندريين 

 .إنسان

  وبعض المرقيونيين ذلك في بما   مبكرة،  أخرى مسيحية مجموعات  هناك كانت 

 بعيداا  المسيح، أن مؤكدين  معاكسة، كريستولوجية نظر وجهة  اتخذوا الذين الغنوصيين،

ا (فقط) كان بالكامل،  إنساناا كونه عن   الكتبة بعض  قام ذلك، على رداا .  كامالا  إلها

  أن على للتأكيد أحياناا نصوصهم بتغيير والثالث  الثاني القرنين  في البدائيين األرثوذكس

  قبل يسوع صالة مشهد في مهم  مقطع  يوجد. الطرق بكل إنساناا الحقيقة  في كان يسوع 

  وظهر": " الدموي العرق" لـ المثيرة الرواية نجد حيث  لوقا، إنجيل في عليه القبض إلقاء

  عرقه وأصبح بكثرة، أكثر يصلي كان  حزنه في ."القوة وأعطاه السماء من مالك له

  اآليات هذه(. 44-43:   22 لوقا") األرض على نزلت التي العظيمة الدم قطرات مثل

  ومن. السكندرية المخطوطات غالبية ذلك في بما  الشهود، وأفضل أقدم بعض  عن غائبة
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 آباء ثالثة هم هذه األعداد على يشهدون  الذين الشهود أقدم أن نالحظ أن المدهش

 عداداأل يستخدم منهم  واحد  كل  - وهيبوليتوس وإيرينيوس  يوسوستين ي   - للكنيسة

  المدى اختبر كامالا  إنساناا يكن لم يسوع أن أكدت التي الكريستولوجية اآلراء لمواجهة

 السبب لهذا النص إلى أضيفت قد عداداأل تكون  أن الممكن من:  البشرية لآللم الكامل

 . الدوسيتية كريستولوجياالب  تمّسكوا الذين أولئك علىللرد  بالذات،

 هذه مثل على النص في الالهوتية للتغييرات الكاملة الدراسات ركزت وقد 

 .  الكريستولوجياب  الخاصة األسئلة

 الخالف  من  أخرى مجالت مربح بشكل المستقبلية الدراسات تستكشف أن يمكن

 .العقائدي
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 اليهودية –العالقات المسيحية  – 2

 

ا الستين مدار على خاص  بشكل المثمرة  البحث مجالت أحد كان   الماضية عاما

.  ين لليهودمسيحيمعاداة ال  وظهور المسيحيينو  اليهود بين المبكرة العالقات دراسة هو 

  من بالقليل  ليس وبدافع سيمون ومارسيل إسحاق ولسي ل الصلبة الجذور في متجذرة

ا كانت بطبيعتها  المسيحية أن - رويثر لروزماري الستفزازية األطروحة   معادية دائما

ا تدفق الالحقة والمسيحية الجديد العهد علماء أنتج - لليهود  يناقش الذي األدب من هائالا  ا

 . اليهودينبتها بم   المسيحية عالقة

  الثالثة المسيحية القرون خالل ظهرت التي اليهودية، مع الصراعات أثرت كيف 

   المقدس؟ الكتاب نصوص إنتاج أعادوا الذين الكتبة  على  األولى،

  الحرب  قبل حتى أنه المؤكد من. يستحقها التي الموسعة الدراسة يلق لم لألسف السؤال

  مرتبطة نصية  بمتغيرات تحتفظ  المخطوطات بعض أن العلماء لحظ الثانية العالمية

ريندلر   .ج و فوجيلز جوزيف  هاينريش إلى خاص  يمكن اإلشارة بشكل .بالصراعات

  أثرت قد تاتيان  دياتيسيرون في لليهودية المناهضة الميول بأن كالهما جادلهايس حيث  

 .الحياة قيد على الباقين)المخطوطات(   الشهود من العديد على

 عن اإلعالن  تعديلتم فيها  ةالسرياني  مخطوطة الكوريتونية المثال، سبيل على 

  كذلك،" العالم" سينقذ إنه ليقول( 21:  1 متى)  خطاياهم من"  شعبه "  سينقذ يسوع أن

ا،   اإلنجيلكلمات يسوع في   تغييرحدث بهم   والالتينيين السريان الشهود بعض أيضا

  اليهودية من"  يأتي الخالص أن على  للدللة 22:   4 يوحنا في السامرية  للمرأة الرابع

  من  يقرب ما بين   من لالهتمام إثارة األكثر األمثلة بين  من". اليهود من"  وليس" كمكان

 صالة من المخطوطات بعض حذف  هو ( وغيرهم ) العلماء هؤلء ناقشها  مثالا  عشرين

:   23 لوقا" ) يفعلون  ماذا  يعرفون ل ألنهم لهم؛  اغفر أبي، يا" الصليب،  على من يسوع 
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  لليهود يغفر أن للا   من  يطلب  يسوع أن فهمنا إذا خاص معنى  له إغفال وهو   ،(34

 . هلب ص عن المسؤولين

  العهد نص  على لليهود المعادية للتأثيرات دراسة أهم كانت سابقاا، ذكرنا كما 

 بأن السابقة القتراحات بعد. الرسل أعمال في بيزا لمخطوطة بي إ تقييم  هي الجديد

 أن مفادها مقنعة  حجة  بي إ قدم لليهودية، مناهض  تحيز على تحافظ قد الغربية التقاليد

  غير اليهودي ضد تقف الرسل أعمال في بيزامخطوطة    متغيرات  من العديد

 .  المسيحيين

 للتقليد الجدلية البيئة هذه أهمية أكبر بتفصيل  تستكشف أن المستقبلية للدراسات يمكن

 . الجديد للعهد النصي
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 اضطهاد المرأة في المسيحية المبكرة  – 3

 

ا الثالثين  مدى  على الجديد العهد دراسات في التطورات أهم إحدى تضمنت   عاما

  يتابعون الذين أولئك. المبكرة المسيحية في المرأة دور لفهم  المكثفة الجهود الماضية

  بالذكر  والجدير نتائجهم؛ أو  أساليبهم  في األحوال من حال بأي موحدين  ليسوا السؤال

  بحيث وحتمي  كامل  بشكل أبوي بطابع يتسم  المسيحي التقليد أن في جادل قد البعض أن

ا،   منه التخلص يجب  مصادرنا تحيزات تجاوز إلى اآلخر البعض  سعى بينما تماما

 . ألنفسهم التقاليد لستعادة

 القضايا إحدى فإن المبكرة، المسيحية  في المرأة بدور المعني للمؤرخ بالنسبة 

  يصمتن أن" النساء من  تتطلب فقرة ، 35- 34:   14  كورنثوس 1 بوضع تتعلق الدائمة

 ".  يخضعن"  و " الكنائس في

  مؤلف ابه قام ربما ،إضافة يمثل  ولكنه  سبولل ليس المقطع أن العلماء من العديد ادعى

 (. 10- 1:   2  راجع) تيموثاوس  1السفر المنحول )المنسوب إلى بولس( 

  شهادة إلى الفتقار كان ضافةال نظرية على الشائعة العتراضات أحد أن حين في

  النقدي الدليل على  جوردون شدد -  شهودنا جميع  في موجود فالمقطع -  المخطوطة

 الشهود  في مختلف موقع في تحدث  المعنية اآليات أن مالحظاا دعمه، في للنص

  إلى مناسبة  زمنية فترات في مدمجة  هامشية مالحظة مظهر المقطع  إعطاء) الغربيين

  أن ضافةال  ظهرتُ   فقد الثانوي، بطابعها  يتعلق فيما محقاا جوردون  كان إذا  (.ما حد

 ربما)  البولسية المسيحية من  لحقة فترة في شدة أكثر بشكل لالضطهاد تعرضن النساء

 .البداية في  عليه كانت  مما(  تقريباا  األول القرن نهاية في

  ويذرينجتون  بن  لخص ما، حد إلى أوسع نطاق على الشبكة إللقاء محاولة في 

ا كان مخطوطة بيزا كاتب أن إلى تشير التي األدلة بعض   على التأكيد تقليل  على عازما
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أعمال   سرد في مسجل  هو  كما  األولى، الكنيسة في النساء لعبته الذي البارز الدور

  تغييرات  ما، حد  إلى لئق  غير بشكلفهي   التعديالت، هذه  مثل  وصف عندالرسل. 

  ،4:  17 الرسل  ألعمال  بيزا  نص  في أنه ويذرينجتون  يالحظ ،" للنسوية مناهضة"

 نساء  من  بدلا "  فيه لبس ل بشكل"  بارزين رجال زوجات"  يسالونيكفي ت  بولس  اعتنق

(  14:  1 أعمال) أطفالهم إلى إشارات بإدخال المساومة  يتم  األحيان بعض  في" بارزات،

  قبل" أكويال" لـ المنتظم التحويل وأن ،( 12:  17  أعمال) المستوى رفيعي رجال إلى أو 

 .للمرأة الضمنية باألولوية  الكاتب ارتياح عدم  يقرن قد" بريسكيال"

 بالنسبة النصية المشكالت أهمية موجز،  بترتيب آخرون، باحثون  ناقش بينما 

ا  شامالا  تحليالا   ننتظر زلنا ما  األولى، المسيحية في المرأة اضطهاد لتقدير  .وصارما
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 المسيحي عتذاراال - 4

 

  بين المبكرة الصراعات تتضمن للكتبة الجتماعي السياق من  الرابعة المنطقة 

 عن للدفاع  - المدافعون - المسيحيون المثقفون سعى حيث واإلمبراطورية،  المسيحية

  هذه أثرت. سياسية بدوافع  المتعلمين أو /  و   المثقفين اجحتج ا هجمات ضد الجديد الدين

ا  الصراعات ا" كاناداي واين " دراسة أوضحت كما الجديد، العهد نص على أيضا  .مؤخرا

 الوثنيين  المعارضين بعض كان ذلك، نحو  أو  الميالد بعد 180 عام بحلول 

  األناجيل قرأوا قد سيلسوس، األوسط األفالطوني مثل لمسيحية، معرفة با  األكثر

  األوساط في -   ساخن نقاش بدأ.  المسيحيين ضد كأسلحة  للمسيح تصويرهم  واستخدموا

 حقاا مناسبة وفعلها يسوع قالها التي األشياء كانت إذا ما حول  -  األقل على األدبية،

  في السائدة الفكرة في المناقشات هذه  خلفية تكمن.  للا  ابن باعتباره  تبجيله  تم لشخص

  كانت.  أحياناا األرض يجوبون  اإللهيين الرجال بأن المتوسط األبيض البحر أنحاء جميع

ا قيل آخرين، خارقين أفراد عن القصص من  العديد بالطبع، هناك،   ولدوا إنهم أيضا

 وإخراج المرضى شفاء مثل المعجزات لعمل. يسوع  مثل للطبيعة  خارقة  بطريقة

 األفراد  هؤلء. اآللهة مع  ليعيشوا السماء إلى ويرتفعون الموتى؛  وإقامة الشياطين

 . للا "  أبناء" أحياناا يُدعون كانوا اآلخرون

 عامة  توقعات  هناك أن يبدو  تصرفنا،  تحت الموجودة  المجزأة األدلة على بناءا  

  من جزء. الروماني اليوناني للعالم  األوسع الثقافة في الشخص هذا عليه  سيكون لما

  تضمن  الدفاعي، للتأليف النادر الجو  في األقل  على والمسيحيين، الوثنيين بين   المواجهة

 النقاد جادل. للا   ابن من  المتوقع يلجب والت   بالكرامة  نفسه حمل قد يسوع كان إذا ما تحديد

  الجنس يفيد  ل محتالا  كان  يسوع أن  ذلك من  العكس علىبأنه  سيلسوس مثل  الوثنيون
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 صناعة  في وعامالا  مخادعاا كان  بل  هلل حقيقياا ابناا يكن لم لذلك نتيجة وأنه البشري

ا الظالم  .وساحرا

  للا   ابن أنه على  تعيينه مالءمة  ومدى يسوع  هوية حول  النقاشات هذه أثرت 

  تتضمن لالهتمام إثارة الحالت أكثر إحدى. الجديد العهد نصوص   نقل على أحياناا

  في الرواية هي هذه. تحريف نصي وجود على البرديات أقدم  بعض يهعل  يشهد مقطعاا

ف  التي ،3:  6  َمرقُس   على يسوع  الشهود، ألغلب وفقاا الناصرة، مدينة سكان فيها يُعِرّ

ا،  التعريف هذا وجد نفسه سيلسوس أن نعلم  نحن". مريم ابن ، النجار" أنه  ربما مهما

  يستحق ل أنه  أظهر وبالتالي الدنيا الطبقات بين  يسوع وضع ألنه(  بالتأكيد يكن لم وإن)

  طريقة وجود عدم من الرغم على مخادعاا،   أوريجانوس رد  يكون  قد .اإللهية المكانة

ا  أن يدعي  وهو  اليقين؛ وجه على ذلك لمعرفة  هذا يقدم ل  الكنيسة أناجيل من  أيا

  المخطوطة مع  اتفقت لمرقس أوريجانوس  مخطوطات  جميع أن المحتمل من.  التعريف

45p،  13المخطوطة  وf،  لتعريف 3:  6الحادث في مرقس   التغيير في 33 المخطوطةو  

أن ذلك  نسي  أوريجانوس قد أن أو ؛"النجار" وليس ،"النجار ابن" أنه على يسوع 

ا  حال، أي  على. مرقس فيموجود    تحديداا تغييره  أي - للنص الثاني القرن لتعديل نظرا

 قد -  للمدافعين مشكلة  والقتصادي الجتماعي يسوع وضع فيها أصبح التي الفترة في

  الفساد إلى أدى الذيهو  التحديد وجه على كان العتذاري الدافع هبأن  العتقاد إلى نميل

 .النصي

 ماعدا  يونانية مخطوطة كل يف ف. 41:  1  قسمرفي  تعديل   يتضمن آخر مثال 

  مد بالشفقة، وتحرك: " أبرص من الشفاء لطلب بتعاطف يسوع يستجيب   ،مخطوطة بيزا

  من العديد مع )  D المخطوطة في المسجل الرد هو  للدهشة إثارة األكثر." ولمسه يده

  يده فمد بغضب وتحرك: "غضب إلى  يسوع  تعاطف غيرت  حيث   ،(الالتينيين  الحلفاء

 ." ولمسه
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 السنين مر   على رفضها تم السبب ولهذا جيداا،   مثبتة غير  القراءة أن الواضح من 

 مسألة على بشدة  يضغط أن المرء على  يجب  هنا، لكن .والمعلقين النقاد غالبية قبل  من

 الروح هذه  مع  يتفاعل  كان يسوع أن إلى أشار قد النص من شكل   أقدم كان إذا: النسخ

  ذكر قد النص كان إذا ولكن غضب؟  إنه ليقول كاتب أي يعدّلها فلماذا برأفة،  المسكينة

  ويعدلون يأخذون المبادرة  وهم  الكتبة تخيل جداا  السهل فمن يسوع، غضب األصل في

  ما بقدر الحيرة من  الكثير تبالكا سلوك تضمني  لم ربما الواقع، في. لذلك وفقاا النص

  سيلسوس،  مثل  للمسيحية، الوثنيين المعارضين  أن أي محدد،ال خوفال على  نطويي 

  اإللهي المؤسس تجريم أدلة أجل من  األناجيل يتفحصون أنهم عنهم ُعرف الذين

 . لشحناتهم ذخيرة هنا تجد قد لإليمان،

  يسوع أن إلى األصل في أشار النص بأن القائل الرأي تدعم أخرى أدلة هناك 

 الباقية مخطوطاتنا  كتبة أن نتذكر أن بنا   يحسن.  األبرص هذا منه   اقترب عندما غضب

 .  مرقس  إنجيل َنَسخوا  من  أول يكونوا لم

  أن من الرغم على) ولوقا  تىم  من إنجيلي الباقية األقدم النسخ للكلمة، الدقيق بالمعنى

  إذا(. به القيام على الالحقون الكتبة يجرؤ مما أبعد هو  ما إلى تعديلها تم قد النسخ هذه

بصرف  ) العلماء معظم يفعل  كما  ،إنجيل مرقس أولوية  أشكال من  شكل أي المرء قبل

  يكون فقد ،( األخيرة السنوات في المتجددة الهجمات بعضب  رفض النظر عن البعض 

 .بالفقرةناجيل اإلزائية األخرى األ فعلهت  ما نرى  أن المثال هذا مثل في المربح من

  الخاصة، لروايتهما بالقصة احتفظا ولوقا  تىم  من كال  أن للنظر الالفت من 

ا كالهما  لكن. بحرفية استنساخها عامة وبصورة  السؤال محل الفاعل حذف أيضا

  تىم  من كال بأن  العتراف يجب .

ا أخرى  بطرق الخاصة ماغاياته  إلى هذه مرقس قصة بتعديل قاماقد  ولوقا   كما - أيضا

ا ذلك، ومع.  األخرى مرقس قصص  معظم  مع يفعلون   مصدرهم  يغيرون ما نادرا

 . نفسها  بالطرق يقسالمر
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  لمؤيدي المشاكل أكبر في تقليدياا ولوقا  تىم   بين  المزعومة الصغيرة التفاقيات تسببت

 التفاقيات هذه غالبية أن هو  للنظر الالفت. إنجيل مرقس عن متى ولوقا أولوية

  شيء طرح خالل   من معظمها  تفسير  ويمكن إغفالها، تم اتفاقيات وكأنها تبدو  الصغيرة

ا أو  مسيئاا  يبدو  قد شيء  أي - كتابة مرقس  في محير  أو  مسيء   ألكثر  مستقل بشكل  محيرا

 . واحد  محرر من

  يسوع أن فيها قيل أخرى حالة أي في أنه إلى الصدد، هذا في اإلشارة، يجب 

 ولوقا متى  من  كل قامف مرقس،  إنجيل في  بالشفقة شعر

 .  بتغييرها

  من كل قال كما َمرقُس،  نص  يكون أن المنطقي من  سيكون هنا؟ النعت حذف يتم لماذا

  ولكن  بالشفقة  شعر يسوع أن إلى يشير ل  ،"ولوقا  تىم"

  يغضب أن َمرقُس رواية في المنطقي من  هل ولكن.  بالغضب

   الرجل؟ لشفاء قبل من يسوع 

ر كالهما  ؛41:   10  ،5:  3) َمرقُس  إنجيل في أخرى أوقات في يسوع  يغضب   في محرَّ

 !(.  ولوقا  تىم  روايات

ا،   ضوء في منطقي أمر رحيم يسوع إلى غاضبيسوع  من  النص تغيير فإن أخيرا

 أحد كان الذي  أوريجانوس،  مثل  الالحقين المؤلفين  في انعكست التي  العتذارية الجهود

  بين وجوده أن بل  حقيقية إهانة أي في يتسبب لم يسوع أن فقط ليس إظهار هو  أعبائه

 في يساعد أن شأنه من يسوع شفقة على التركيز إن. عظيمة فوائد لبشرل حقق قد الناس

 . سيلسوس مثل المعارضين قبل  من  يسوع إلى الموجهة التهم  دحض

 هذا  أن يبدو .  مماثلة  اعتذارية غايات  تخدم  األخرى النصية المتغيرات أن يبدو  

  العبارة تعديل تم  حيث  ،32:  23 لوقا في الكلمات ترتيب  تغيير وراء الدافع هو 

  اثنان" ليقرأ الشهود غالبية في" آخرين مجرمين" مع صلب  قد يسوع بأن األصلية
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  ،(e  ، c ، sSy) الشهود بعض في فاعلية أكثر تغيير إجراء تم".  مجرمين  كانا آخران،

ا  العدواني المصطلح  حذف  تم  حيث  ".مجرمين "  مع يُصلب بأن يسوع  تماما

ا الدفاعية الدوافع تكمن  قد    األناجيل نصوص  في التغييرات من العديد وراء أيضا

  يكون قد. يقول فيما  واقعية أخطاء ارتكاب من العليم، للا   ابن يسوع،  تمنع أنها يبدو  التي

  بأن 26: 2  مرقس في اإلشكالية العبارة حذف في المثال، سبيل على الحال، هو  هذا

"  كهنة  رئيس أبياثار كان عندما" حدث  قد التقدمة خبز  لتناول الهيكل إلى داود دخول

.  صم 1 انظر الوقت؛ ذلك في الكهنة رئيس كان من هو  أخيمالك والده  كان حين في)

21  :1 -7) . 

  اإلنسان ابن سيرى الكهنة، رئيس أنه، 62:  14 مرقس في الكهنة لرئيس يسوع وإعالن

  تم (.الذي لم يحدث  الحدث هذا قبل مات  الواقع، في ألنه،" )السماء سحاب مع يأتي"

  يسوع أن استنتاج من القارئ لمنع محاولة  في ربما الكتبة، بواسطة المقطعين كال  تغيير

 .أخطأ قد
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 الزهد المسيحي – 5

 

  ناسخي  على (النسكية)  المسيحيالزهد  بتأثير لالهتمام الخامس المجال يتعلق 

  من واحدة. بالمالحظة جدير ذلك مع ولكنه  نسبياا طفيفاا كان تأثير  وهو   المقدس، الكتاب

  لتالميذه يسوع لكلمات َمرقُس سرد في تأتي  التقشف نحو   الموجه التغيير حالت أشهر

  يخرج  ل النوع هذا: "خاص صعب شيطان  إخراج على قادرين غير أنهم ثبت أن بعد

 كلمات إلى مهمة  إضافة الشهود عدد  يضيف  -( 29:  9 مرقس" )الصالة خالل  من إل

  اآلن". والصوم الصالة خالل  من فقط  يخرج أن يمكن"  الشياطين من  النوع هذا: يسوع 

  على أطلقت التي الشيطانية الشر قوى  على للتغلب للفرد ضرورية زهدال حياة أن تبين

 . العالم هذا

 في السريانية مصادرنا في وجودها كان التي القراءات في آخران مثالن  يأتي 

  ظهر.  تاتيان  لدياتيسارون الخرافية الميول إلى منسوباا العشرين القرن من  سابق وقت

  بالنعيم تمتعت حنة النبية أن السينائية السريانية  في علمنا حيث  ، 36:  2 لوقا في  األول

  ،4: 22. ىمت  في اآلخر يأتي فقط؛"  أيام سبعة"  بل"  سنوات  سبع" لمدة ليس الزوجي

.  اإللهي الزواج عيد قائمة من المسمنة والعجول الثيران المخطوطة نفس  زيلت   حيث

  تغيير  خالل من  ؛ينونيبي اإل  إنجيل كاتب  وصفه الذي المعمدان،  يوحنا نظام المرء يتذكر

  المعمدانية لفطيرةل النباتيتجاه لال المؤيد هذا خدم آخر، وإضافة  حرف

  !  الجراد من  بدلا  

  المسيحية الحياة على عازمين كانوا الطريقة بهذه نصوصهم غيروا  الذين الكتبة أن يبدو 

 . زاهدةال
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 المبكرة المسيحية في والتنبؤ السحر استخدام - 6

 

 الكنيسة في السحر دور الكتابية للدراسة الرائعة المجالت أكثر أحد يتضمن 

  مثل األساسية، األسئلة أهم على حتى  المجال هذا في يعمل  من  كل  يتفق  ل. األولى

 فقد ذلك، ومع.  بدقة بينهما  التمييز يمكن كان إذا ما أو  وكيف،  والدين السحر تعريفات

  دور تناول بعضها األخيرة، السنوات في  والبصيرة الخالقة الدراسات من  عدد إنتاج تم

  والبعض الجديد، العهد روايات في تصويره  مع  اآلخر والبعض  يسوع، حياة في السحر

 . األوائل المسيحيين بين شعبيته مع  اآلخر

(  وجدت  إن) النصية المتغيرات من  العديد هناك أن يبدو   ل أنه من الرغم على 

  للقرن األدبية المصادر من نعلم فإننا المبكرة، المسيحية في السحر ممارسة  تعكس التي

  - القاتل للسحر أحياناا ستخدمتُ  كانت نفسها الجديد العهد مخطوطات أن بعده وما الرابع

. الشريرة األرواح لصد وسادة  تحت توضع أو  العنق حول توضع  أو  المثال سبيل على

ا الخمسين خالل وتحليلها اكتشافها تم  التي البردي أوراق بين من   صنع تم  الماضية، عاما

  طي  يتم ما وغالباا  الحجم، صغيرة فهي: كتمائم واستخدامها البردي  أوراق من العديد

  منقوشة وعادة  بخيط، معاا ربطها أو  توفيرها يتم األحيان بعض  وفي فوقها، واحدة ورقة

  الصالة -  الشفاء إلحداث أو  الشريرة األرواح لدرء مفيدة تكون  أن يمكن  بنصوص

  انتظار في الكتابية التمائم لهذه كاملة مناقشة. للشفاء سرد أو  المثال، سبيل على الربانية،

 .الدراسة من  مزيد

  تم حيث  السحر، بممارسة وثيقاا ارتباطاا القديم العالم في الكهانة ممارسة  ترتبط 

  استرامبسيشيكهانة بـ  يتعلق فيما سيما  ل لالهتمام، المثيرة الدراسات من عدد إنتاج

Sortes Astrampsychi القليل كتب  فقد ذلك، ومع. القدر كتب  يسمى مما وغيرها  
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  بعض الواقع، في. األدلة ندرة بسبب ربما المبكرة، المسيحية في الكهانة استخدام عن

 . الجديد للعهد المخطوطات تقليد من مستمدة لالهتمام إثارة األدلة أكثر

  من العديد  وجود  الجديد العهد لمخطوطات بالمالحظة  الجديرة السمات بين من 

 .   يسمى لما ليوحنا وفقاا  لإلنجيل المبكرة اليونانية النسخ

 القرن إلى تعود يوحنا،  من  الورق من  نسخ أو  الورقي الرق من نسخ  ثماني  من بةاالكت 

P76, P63, P59, P55P ,80 0210 ,0145 , :وهي) الثامن القرن حتى( الرابع أو ) الثالث

  الكتاب نص يتبع  بحيث  صفحة كل  ترتيب  يتم.  معيناا نمطياا نمطاا  اتبعت ،( 0256 ,

  ويتبع  ،عنوانك  توسيطها تتم ،  كلمة  الصفحة، يمأل ل الذي المقدس،

 (.؟ " hermeneiai الهيرمينيائي"التوافقية  هذه هي مافقرة ) أو  جملة ذلك

  البدائي التعليق من  نوع هي الجمل  أن العام الرأي اعتبر العنوان، أساس على 

  أن المرء يالحظ  أن بمجرد  خاطئ الرأي هذا أن يتضح  ذلك، ومع. المقدس الكتاب على

 .الصفحة فيه يشاركون الذي المقطع إلى بصلة تمت ل " التعليقات"

 ما أن المرء يالحظ السؤال، هذا على إجابة عن البحث عند يكونوا؟   أن يمكن ماذا ثم

  لسلسلة الجوهر، حيث  من الحالت، بعض  وفي الشكل، في متشابهة  بالتعليقات  يسمى

  التي للصفحات السفلي الهامش في صفحة كل في واحدة تقف التي القصيرة الحروف

 في( أ321ب  إلى  285األوراق من  )  22:   10-1: 1 قس مر نص على تحتوي 

  من ربما باستعجال وركاكة اليوناني اليد بخط مكتوبة. (الخامس  لقرنبيزا )ا  مخطوطة

  بكلمة مسبوقة بيزا في القصيرة 69 الـ  العبارات هذه من  كل العاشر، أو   التاسع القرن

:  بيزامخطوطة  من ب293 إلى ب 291 األوراق من .اختصارها أو  

  ذلك سيحدث"  ،"الفرح إلى األلم من"  ،"للا من الفرح ستنال"  ، "عظيمة معجزة توقع"

 ". ستجده إليه تسعى ما"  و  ،" أيام عشرة بعد
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  أوجه بعضها  يُظهر  والتي الوسطى، العصورفي  القديمة الكهانة أدلة وجود أدى 

  التمهيدي الستخدام الحالت بعض في  ذلك في بما) أعاله المذكورة العناصر مع تشابه

  مخطوطة بيزا هوامش في الموجودةدوات األ أن اقتراح إلى ،( لكلمة

 Sortes)  التكهن لغرض استخدمت قد يوحنا مخطوطات تكون أن ويجب

sanctorum)،  كشف الطالع والحظوظ و أ  . 

  اإلنجيل مخطوطة  صفحات قلب يتم ثم النرد، رمي طريق عن  ربما رقم، اختيار سيتم

 .الرقم مع  تتوافق التي الجملة على العثور يتم حتى

 إلى خاصة سلطات أرجعوا قد المسيحيين بعض أن الواضح من  وبالتالي، 

  القائل السحر ألغراض  فقط ليس استخدامها يمكن:  نفسها المقدس الكتاب مخطوطات

ا ولكن(  التمائم)   من  فريد نوع إذن هذا. المرء بمستقبل  للتنبؤ  األقل على أو  للتأثير، أيضا

  حياة في  المقدسة النصوص دور عن يخبرنا أن يمكن: الفترة تلك لمؤرخ األدلة

 أدلتنا قدمت التي المسيحية النخبة حياة  في ذلك، عكس على - العاديين المسيحيين

 . بةورغ م تظل للظاهرة الكاملة الدراسة فإن  أخرى، مرة هنا. األدبية
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 تاسع الفصل ال

 النقد النصي للعهد الجديد  ممارسة

 

  

 المختلفة القراءات لتقييم  األساسية المعايير: أولا 

 

  اختر" البسيط المبدأ هو  المتغيرة القراءات لتقييم األساسي المعيار يكون ربما

  الفطرة معيار نتبع  كلنا". األخرى  القراءات أصل وجه أفضل  على تشرح التي  القراءة

 . الحديثة المطبوعة الكتب في" مختلفة قراءات"و  أخطاء نواجه  عندما هذا السليمة

 قصة في تقدم الحاج  الكالسيكية جون بيان  روايات من اثنان يتباعد  المثال، سبيل على

  أحد يقول. الشك قلعة من الهروب خالله  من  يمكنه  مفتاح واستخدام  كريستيان اكتشاف

  أصبح" اآلخر يقرأ  بينما ،" desperately يائس بشكل  صعباا القفل أصبح: "صدرينمال

  هل تغييرها؟  تم والتي األصلية القراءة هي  ما". damnableبشكل ملعون  صعباا القفل

  التي األسباب  لبعض" ملعون " إلى بتغييره  حديث محرر وقام" يائس  بشكل"  بنيان  كتب

 تفسيرها؟   يمكن ل

  شخص وقام(  المهني غير بمعناها الكلمة  باستخدام" ) ملعون "   كلمة بنيان  كتب هل أو 

ا  يعتبر كان ما إلزالة لحقاا  بتغييرها آخر  هناك يكون أن يمكن  ل  بالتأكيد  مسيئاا؟  تعبيرا

 . الجواب ماهية في شك

 تاريخ بناء إعادة أن هو  أساسي أنه على غريزياا ندركه الذي اآلخر المعيار

  الطبعات في المثال، سبيل على. بشأنها حكم   لتشكيل أساسي شرط المتنوعة  القراءة
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 اإلنجليزية  للغة الجديد الدولي ويبستر قاموس من الثاني لإلصدار السابقة

(Springfield، MA،  1934)،  التالي اإلدخال يوجد: 

 

 هذا  في اوجوده إن ؛ dord تكتب  إنجليزية كلمة  توجد  ل أنه حقيقة إنها اآلن،

 الناشرون أقر كما. العرضي" النسخ خطأ"  يسمى قد لما نتيجة هو الموقر القاموس

  كبير، وحرف صغير  كحرف  يُعطى الذي الختصار، بين الخلط في اإلدخال نشأ  لحقاا،

 : النحو  هذا على الوقوف  منه القصد وكان

 

  الالفت. باسم  ووصفها ككلمة األحرف تجميع ما  شخص أخذ ،مسافاتال مالحظة  بدون

 .مرات عدة خالله  المجلد طبع أعيد عقد  من ألكثر الكشف من أفلت الخطأ أن للنظر

  

  بسبب  ظهر أمريكا، في Who's Who  في حدث  كتابي، خطأ  على آخر مثال 

 .  كفء  غير حكم

  المميزة الموسوعة هذه في مان  توماس سيرة فيها ظهرت  التي األولى المرة فيف

  يقرأ ،1939 لعام المجلد في. مبرر بال األوسط  السم على حصل  مشهورين،  ألشخاص

 الالحقة، المجلدات في ؛"Mann, Thomas Schriftst"  الوجه، غامق بخط  اإلدخال،

  فحص يكشف الصحيح؟ السم شكل  هو  ما.  في السم موجود  غير" Schriftst" فإن

 " المؤلف" لـ األلمانية للكلمة المعتاد الختصار هو "  Schriftst" أن المجلد

{Schriftsteller .)للمجلد الذاتية السيرة مخطط أعد الذي الشخص أن الواضح  من  

 . األوسط اسمه ليكون مان وظيفة   اختصار الخطأ طريق  عن أخذ األمريكي
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  ضمنياا ويتضمنان  جداا واسع نطاق على سابقاا المذكورين المعيارين تطبيق يمكن 

ا عدداا   بتفصيل  نحدد أن ذلك، مع المفيد، من سيكون . األخرى الفرعية المعايير من كبيرا

 القراءات تقييم  عند العتبار في العلماء  يأخذها  التي المختلفة العتبارات دقة أكثربشكل 

  األدلة( 1)  حيث من المعايير هذه  تصنيف  المعتاد من. الجديد العهد لشهود المختلفة

"  النسخية الحتمالت" هورت أسماه ما  األخير يتضمن  الداخلية؛ األدلة( 2)  و   الخارجية

  تقوم التي المبادئ قراءة إعادة الطالب على يجب هنا،". )الجوهرية الحتمالت" و 

 مساهمات  ملخصوقراءة  السابقة الصفحاتفي  ، ويستكوت وهورت  طبعة عليها

ا  النصية النظرية في الالحقة ستريتر  (.  في الصفحات السابقة أيضا

 العتبار في النصوص  ناقد  يأخذها التي الرئيسية والمعايير العتبارات قائمة فيما يلي 

 . الجديد العهد في المختلفة القراءات تقييم  عند

 : على تؤثر اعتبارات على تنطوي التي الخارجية، األدلة - 1

  نوع تاريخ هو  نفسه المستند عمر  من  أكثر بمكان األهمية من. )الشاهد تاريخ -أ  

  المثال، سبيل  على] الصغيرة المخطوطات بعضذلك   على والدليل. يجسده الذي النص

مخطوطات   بعض  في الموجودة تلك من  أكبر قيمة ملهفإن  )1739 و   81 و   33

 .( ةثانوي أو ال  الالحقة األحرف الكبيرة

  يجب ذلك، ومع. ) البديل دعم على يوافقون الذين للشهود الجغرافي التوزيع -ب  

  بعضهم عن  حقاا  مستقلون جغرافياا البعيدين الشهود أن من يقين على المرء يكون أن

 السريان والشهود القديمة الالتينية من الشهود  بين  المثال، سبيل على التفاقات، .البعض

 .( تاتيان دياتيسارون  تأثير بسبب   تكون قد القدامى

  من بدلا   الشهود وزن يجب. )الشهود وعائالت  للنصوص األنساب عالقة -ج  

  باختالف يختلف  المتعددة األدلة ألنواع  النسبي الوزن أن بما  ذلك، على عالوة. عدهم

 .( لألدلة ميكانيكي تقييم مجرد  هناك يكون أن يمكن فال المتغيرات، أنواع
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 : الحتمالت من نوعين يتضمن الذي الداخلي، الدليل - 2

 :هكذا الكتبة؟ وعادات  القديمة التفاصيل اعتبارات على النسخ احتمالت تعتمدأولا: 

  أن يبدو   عندما خاصة  صعوبة، األكثر  القراءة تفضيل   يجب عام،  بشكل -أ

  أنه يثبت بتمعن، النظر عند ولكن للوهلة األولى خاطئاا، يبدو  المعنى،

 قد الذي ،"للناسخ بالنسبة صعوبة أكثر" "أصعب" كلمة  تعني  هنا،. )صحيح

  في المكتوبة النسخ عمليات  معظم سمة وتتمثل.  تعديل  إجراء إلى يميل

 . "حقيقته  وغياب  التحسين مظهر"  بين  تجمع ما وغالباا السطحي، مظهرها

  نقطة  إلى الوصول ويتم نسبية،" صعوبة  األكثر القراءة" فئة أن الواضح من

  يمكن  ل بحيث  للغاية صعبة أنها على القراءة على  الحكم يجب  عندما معينة

 .(النسخ في الصدفة طريق عن إل تنشأ أن

  قد تكون قد التي الحالت باستثناء األقصر، القراءة فضلتُ  عام،  بشكل  - ب

وجود  bomoeoteleuton من  خداع نظري parablepsis فيها حدثت

 يكون   قد حيث  أو أسطر تنتهي بنفس المقطع فتم تجاهل واحد منهم بالخطأ 

 لالعتقاد مخالفة أو  قاسية أو  الحاجة عن زائدة اعتبرها مادة حذف قد الكاتب

 جريسباخ بيان قارن. )التقشفية الممارسة أو  الليتورجي الستخدام أو  المتدين

 .(في الصفحات السابقة  ،ر المعيا هذا عن الكامل

ا - ت   إلى متباينة فقرات األحيان من  كثير  في يجلبون كانوا الكتبة  ألن نظرا

  تتضمن  كانت سواء) متوازية   مقاطع  في البعض، بعضها  مع النسجام

 يجب  ،(السرد أو  الحدث لنفس  مختلفة  روايات أو  القديم العهد من اقتباسات

 . اآلخر مع لفظي خالف في تقف  التي القراءة تفضيل 

  شكالا  يغيرون أو  شيوعاا، أكثر بمرادف  مألوفة غير كلمة  أحياناا الكتبة يستبدل - ث

ا أو  دقة أقل نحوياا   الضمائر يضيفون أو  أناقة، أقل معجمياا  تعبيرا

 . سلس نص  لعمل والشتائم  والرتباطات
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ا:     مع  األرجح، على المؤلف كتبه لما اعتبارات على الجوهرية الحتمالت تعتمدثانيا

 :مراعاة

 الكتاب، أنحاء جميع في المؤلف ولهوت  ومفردات أسلوب -أ

 المباشر، السياق - ب

 آخر،  مكان في المؤلف استخدام مع النسجام - ت

 يسوع،   لتعليم اآلرامية الخلفية - ث

 و مرقس،  حسب اإلنجيل  أولوية -ج

 . محل الختبار المقطع ونقل صياغة على  المسيحي المجتمع تأثير -ح

 

  يكون متى الناقد يعرف  أن يجب. حالة  كل  في للتطبيق قابلة المعايير هذه كل ليست

ا .آخر لنوع وليس األدلة من واحد   لنوع األساسي العتبار إعطاء المناسب من   ألن  نظرا

 علماء سيأتي الحالت بعض في  أنه المفهوم فمن علم، وكذلك فن هو  النصي النقد

  كما  عندما،  حتمياا  الختالف هذا يكون يكاد. الدليل ألهمية مختلفة تقييماتب   مختلفون

  األكثر القراءة توجد  المثال، سبيل على أنه، لدرجة منقسمة  األدلة تكون  أحياناا، يحدث

 . فقط المتأخرين  الشهود في صعوبة

  يصبحوا أن إلى الميل  هو  تخصص  كل في العلماء تواجه  التي  الدائمة المخاطر من

ا المتباينة األسئلة  حل وإعادة  التحليل تبسيط  في واإلفراط  متحيزين  النقد في. تماما

  معيارب أو  واحدة  بطريقة مفتوناا الباحث يصبح  عندما التجاه هذا  مالحظة  يمكن النصي،

  من  متنوعة  مجموعة على ما  حد إلى عشوائي بشكل ويطبقها النصي، للتحليل واحد

  ثالث  أدلبرت ميريكس خصص  العشرين، القرن بداية في المثال، سبيل على. المشاكل

  وأن األصلي النص إلى األقرب هو   الغربي  النص أن إثبات لمحاولة  مكتوبة مجلدات

 . السرياني ي ئ السينامخطوط ال هو  له ممثل أفضل
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ا، ذلك،ك  إلى بحاجة الجديد العهد نقد مبادئ أن هارناك فون أدولف اعتبر أيضا

 أدوات ترسانة  في كبير حد إلى تجاهلها  تم قد الالتينيةفولجاتا ال أن اقترح المراجعة،

  الواجب العتبار يولوا لم العلماء بعض أن الجيد من يكون قد أنه من الرغم على. الناقد

  وزناا اتافولج ال  نص   بمنح هارناك فون اقتراح أن إل النصي، النقد في جيروم لمساهمات

ا   بما المعارضين، النقاد من العديد ت من خاللوجد المختلفة القراءات تقييم في مرجحا

 .الرومان الكاثوليك العلماء من العديد ذلك في

  نص على وتاتيان  مرقيون مارسه الذي للتأثير المفرط سودين  فون تقدير فإن وبالمثل،

ا إليه يُنظر األطول للنص المتكرر كالرك ونداء الجديد العهد   تحذيرات أنه على  عموما

 .لألدلة المبرر وغير  الجانب األحادي التبسيط ضد
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ا   المغايرة القراءات تقييم  عملية: ثانيا

 

 كيف خرأل  شخص تعليم يشبه نصياا ناقداا  يصبح كيف  خرأل  شخص تعليم إن

  ولكن معينة،  عمليات ووصف األساسية والمعايير المبادئ تحديد  يمكن. شاعراا  يصبح

  مع.  تهوبصير الطالب حصافة على  يعتمد الفردية الحالت  في لها المناسب التطبيق

  التالي المبسط الوصف تقدير كيفية المبتدئ سيعرف العتبار، في التحذير هذا وضع

 . النقدي النص لمنهجية

  أن يجب  حاسم،)عمل(  جهاز في الموجودة األدلة وتقييم  تحليل في أولية كخطوة

  هذا سيساعد. لها الداعمين الشهود مع منها  كل  قائمة، في المختلفة القراءات تُدرج

  على تحتوي   الوثائق كانت إذا وما بوضوح  الخالف محل النقطة رؤية على الشخص

 .أكثر أو  رئيسيتين قراءتين

 

 الدليل الخارجي  – 1

 

 عن ويسأل  خارجية، باعتبارات يبدأ أن الطالب على يجب  الدليل، تقييم  عند

 . النص من األول والنوع  األولى المخطوطات تدعمها التي  القراءة

 افتراض لها  واسعة جغرافية  منطقة  من شهود قبل من  والمدعومة المبكرة  القراءات

  أو  كوين  شهود فقط يدعمها التي القراءات فإن أخرى،  ناحية من . لصالحها معين أولي

.  مؤكد شبه بشكل   ثانوية أنها على جانباا  تُنحى قد( السورية هورت جماعة)  بيزنطيين

  تم لحق، نص  نوع أنه هو  Koine كوين   تجاهل  في يبرره ما له المرء أن في السبب

 غالبية  في تظهر أنها حقيقة من الرغم على. السابقة األنواع أساس على تشكيله
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 للكنيسة مستلم  كنص الالحقة، التعديالت مع تبنيه،  تم  حيث)  اليونانية المخطوطات

  لنوع الثانوي األصل ضوء في عددياا  تهم ل الشهود وفرة فإن  ،( اليونانية األرثوذكسية

 . ككل النص

  المتنوعة، المتعددة  القراءات  تدعم التي  النص أنواع من  التحقق  عملية لتسهيل

  على يجب ذلك، ومع. التالية الشهود بجداول   كاملة دراية على الطالب يصبح  أن يجب

  ومحددة ثابتة كيانات هي النصوص من  األنواع هذه أن افتراض من  يحذر أن المرء

ا؛  الرغم على والتي،  نصي  تطوير" عملية نوع  كل  يتضمن ذلك، من  العكس على  تماما

 . بدقة محددة حدود   داخل عزلها يمكن ل  ككل، ومميزة  مميزة كونها من

 

 شهود النص كوين )النص البيزنطي( 

  13:  8)لمتى ولوقا   W -  :األناجيل

 ية مخطوطات األحرف الصغيرة. غالب و    -للوقا ويوحنا    -( 53:   24إلى 

 وغالبية مخطوطات األحرف الصغيرة.   أعمال الرسل:

 وغالبية مخطوطات األحرف الصغيرة. الرسائل: 

 والعديد من مخطوطات األحرف الصغيرة.الرؤيا: 

 

 كوين  ما قبل الشهود النص  

  الغربية، المجموعة البيزنطي أولكوين ا نص  سبقت التي النص أشكال تتضمن 

 (. هورتحسب  " محايدال)" والسكندرية بالقيصرية،  يسمى وما
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 مجموعة النص الغربي: 

  من مميزة  بمجموعة تمييزه  تم اليوناني الجديد العهد نصوص من نوع  تسمية تم

  من  أنهم يُعتقد  كان عليه الرئيسيين الشهود ألن"  الغربي" بالنص المختلفة  القراءات

مخطوطة    المثال سبيل على)  الالتينية اليونانية المخطوطات بعض أي غربي، أصل

 .  الالتينيين اآلباء من والقتباسات القديمة،  والالتينية ،( بيزا

  بعض تظهر.  الغرب على يقتصر ل النصوص  من النوع هذا  أن اآلن به المسلم ومن

ا المختلفة قراءاته .  والقبطية القديمة  السريانيةالسينائية  مثل الشرقية، النسخ في أيضا

  تصبح فإنها ،"النص الغربي"  تسمية استخدام في النص نقاد يستمر  عندما لذلك، نتيجة

ا ا كونها من  أكثر مناسباا اسما  . جغرافياا  مصطلحا

 عدة أو  لفرد متعمد إنشاء هو  الغربي النص أن البعض اعتقاد من الرغم على

  النص من  النوع هذا يجدون ل العلماء  معظم أن إل سابق،  نص  بمراجعة قاموا أفراد

  منضبط غير لنمو نتيجة عادة يعتبربل  نصية؛  مراجعة  تسميته ليتم  يكفي  بما متجانساا

 إعادة حب هي  النص لهذا المميزة السمة. الترجمة ونشاط اتالمخطوط لتقليد" جامح" و 

  والستبدال، والحذف، لإلضافة، واضحة  ثانوية سمات  عنه  ينتج مما الصياغة،

 .آخر  أو  نوع من"  التحسين"و 

ا   وأوائل  الثاني القرن من مؤلفين   قبل من  النص من  الغربي النوع لستخدام نظرا

  وإيرينيوس  وهيراكليون(  تاتيان  وربما)  يوسوستينيو  مرقيون مثل الثالث القرن

. الثاني القرن منتصف   إلى الغربي النص لظهور  يؤرخون العلماء معظم  فإن وترتليان،

ا، لكنهم. قصير  بوقت  ذلك بعد أو  ا الباب يتركون"  مارتيني، قال كما أيضا   لتقدير مفتوحا

  من اغيره أو  D المخطوطة بيزا شهود هاب   تاحتفظ ربما معينة قراءات حضور

 . قراءة  بأقدم"  الغربيين" الشهود
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  وستكوت  اعتبر. النص من  الغربي النوع أصل حول مختلفة  نظريات اقتراح تم

 أنها على تفسيرها  آخرون حاول. الثاني القرن من متعمدة كمراجعة نشأ أنه وهورت

  لجعل ربما القديمة، الالتينية من أو  السريانية من اليونانية إلى الترجمة  إعادة نتيجة

ا. اللغة ثنائية  مخطوطة في  القديمة الالتينية أو  السريانية مع  تتفق اليونانية   ألن نظرا

  افترض فقد الرسل، أعمال وسفر لوقا في  تحدث  الغربي للنص المدهشة العناصر معظم

  حد إلى أطول أحدهما الكتابين، هذين من  نسختين أصدر نفسه لوقا أن العلماء من العديد

  ما حول الرأي في اختالف هناك. )الغربي النص و ه  األطول صدار واإل  اآلخر، من ما

 (. األقصر أم األطول و ه  األول صداراإل كان إذا

  القديمة،  الالتينية والمخطوطات مخطوطة بيزا  هم الغربي النص على شهود أهم

  تداول تم. للنظر الالفتحذف ال وبعض أقصر أو  أطول بإضافات جميعها  تتميز والتي

  نطاق على سبول ورسائل الرسل، وأعمال   لألناجيل، الغربية بالنصوص يسمى ما

ا ولكن(  جغرافياا  غربية وهي)  والغال وإيطاليا إفريقيا شمال  في فقط ليس واسع  في أيضا

 النصية  األشكال هذه تمثيل  يتم. الشرق  في( ما نوعاا مختلفة نصية بأشكال)  مصر

  من بالعديد  القديمة، للسريانية والكريتونية  السينائية المخطوطات بواسطة األخيرة

 . الفلسطينية بالسريانية  وربما الهاركيلية، السريانية اللغة في  الهامشية المالحظات

ا، ا فاسداا الغربي النص اعتبرا وهورت   ويستكوت أن  مالحظة  يمكن  أخيرا  تماما

  ذكر كما". غير ملوث  –غربي " أسموه ما فقط فيه أصلي أنه علىمنه   وقبلوا تقريباا

  ضد( أ سي كالركو   أدالبرت ميريكس المثال، سبيل على) الالحقون العلماء رد أعاله،

 .  الغربي للنص واحد  جانب من   متساو    بتفضيل  الجانب حاديةاأل النظر وجهة

  والمعارضة للنصوص  الغربية لألشكال المؤيدة المتطرفة المواقف هذه مثل  تجد  اليوم،

ا، استحساناا لها   قبل النص  أشكال جميع  أن يدركون  النصوص علماء معظم  ألن كبيرا

 بقراءات يحتفظ  قد منه أياا وأنرجوع إليه واعتباره ال تستحق"كوين"    نص  تكوين

 . األخرى وصالنص أنواع في فقدت أصلية
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  األخيرة المحاولت أن من الرغم على. هوادة بال  الغربي النص دراسة تستمر

ا،  تشترك  ل  الغربية النصوص مجموعة  حول شاملة نظريات إلنتاج  أن إل  كثيرا

 إلى قليالا  أقرب الغربي النص لغز تجعل قد ونتائجها وأساليبها  مقترحاتها  بين المقارنة

  كتاب في المحاولت هذه لمثل الهامة  الستقصائية الدراسات إلى الرجوع  يمكن. الحل

 مناقشة  تمت  حيث   ،"الحديثة الدراسات في الغربي النص على  التركيز" ديلوبيل جويل

  تم ،لونيل كولوكويم  من دراسات: مخطوطة بيزا المجلد وفي ومقالة، كتاباا 40 من أكثر

 للمساهمين  المتكرر لالهتمام الثالثة  المجالت حيث ،دي سي باركر  بواسطة تحريره

  مثلت أن وإمكانية  الغربي، النص من  كجزءمخطوطة بيزا  تحديد  مالءمةدراسة  هي

 . المخطوطة أصل ومكان األصلي، النص بيزا

 

 شهود النص الغربي: 

 –  1:  1في مرقس )  D  ,W( , 38: 8  – 1:1)يوحنا  السينائية    األناجيل:

ا , جز  sSyr  ,cSyr, المخطوطات الالتينية القديمة  0171( ,  30: 5 المخطوطات  ئيا

 اليونانية القديمة, وكتابات اآلباء الالتينيين األوائل , دياتسيرون تاتيان. 

,  أعمال الرسل:

اليونانية القديمة, وكتابات اآلباء الالتينيين األوائل , وتعليق إفرام )محفوظ  المخطوطات 

 باألرمينية( 

 باء , اآلpGو  pD  ,pE ,pFمزدوجة اللغة يوناني/لتيني ال رسائل بولس: 

  وآباء األوائل؛ الالتينيون واآلباء ميالقد يالالتين  الثالث؛ القرن نهاية  حتى  يونانيونال

   .م 450 حوالي إلى سوريين
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 النص القيصري وشهوده

  وربطه  قيصرية في أوريجانوس استخدمه الذي النص حدد ستريتر إتش بي

  التحقيقات أظهرتوشهود أخرين.   13والعائلة   1والعائلة   Ɵ في الموجود بالنص

  تم وقد مصر في نشأ ربما القيصري النص أن ونيو  وبليك ليك أجراها التي الالحقة

  الشهود من عدد ) القدس إلى نقله تم حيث  قيصرية، إلى أوريجانوس بواسطة إحضاره

  في 157 المخطوطة  وصف  انظر  القدس؛ بنسخة يسمى ما  على يحتوي  القيصريين

  ثم  ،(جداا  مبكر وقت في القدس في مستعمرة  لديهم كان الذين) لألرمن ،(2 الفصل

 . (جورجيا إلى تنتمي  كوريديثي مخطوطة)  للجورجيين

  الغربية القراءات من المميز مزيجه هي القيصري للنص الخاصة السمة

 .  والسكندرية

  من  التسوية؛ من نوعاا  وقدم كليهما يعرف كان صانعها أن الواضح من  لجرانج، وفقاا

 بعيدة  تبدو   تكن لم غربية قراءات بأي الحتفاظ مع السكندري النص اتبع الجوهر، حيث

  كان األول أن من الرغم على النتشار،  واسع كان  األخير النص  ألن الحتمال،

ا يالحظ أن  للمرء يمكن. األفضل   مراعاة وبالتالي  ،تهناقإ خلف معيناا   سعياا أيضا

  القيصرية المتغيرات" أن أكد حيث مماثلة،  نظر وجهة  جلوب  قدم. الكنيسة احتياجات

  النحوية التفاصيل وتنعيم الصياغة، وإعادة  الواعية، التوافقات تشبه  المبكر شكلها في

ا الموجودة   هورتادو  توصل  اإلحصائي، تحليله على وبناءا . الغربية المصادر في أيضا

  تم  الغربي النص أشكال من شكل" هو   النص من النوع هذا أن  بحجة  مماثلة،  نتيجة إلى

 ". الشرق في تشكيله

  بين التمييز الضروري  من  وآخرون،  أيوسو  أجراها التي للتحقيقات وفقاا

 المصري النص يسمى قد(. لمرقس األقل على) القيصري النص تطوير  في مرحلتين

 45p في محفوظ  هذا". قيصريال قبلما "  قيصرية إلى معه  أوريجانوس جلبه الذي القديم
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  كتابات من والعديد ،  28 ،  13 العائلة،  1العائلة  ،( 20:  16-31: 5  مرقس  في)  W و 

 . اليونانية   القراءات

 إليه قادتنا الذي الشكل القيصري قبل ما نص اتخذ الالحق، تطوره وفي قيصريال في

  ألوريجانوس الستشهادات من  والعديد  ، 700 و   565  و   Ɵ المشتركة األدلة

  النص هو  النموذج هذا)  القديمة الجورجية والنسخ  ةالقديم ةاألرمني النسخ و   ويوسابيوس،

 (. s ,cSyr) القديمة السريانية ما،  حد وإلى  ،(الصحيح القيصري

ا أمفوكس أجراها دراسة أحدث تجادل   تؤكد ولكنها  القيصري النص في لمرحلتين أيضا

  عالقة تؤكد بينما  ،هورتادو  دراسة. قيصرية من  بدلا   بأنطاكية يرتبط  أن يجب األقدم أن

  وأن 45p-W  نص  على ثانوي شاهد يه  13العائلة  أن تُظهر ، 45p بـ  W لـقريبة 

  وبالتالي،. Ɵ و  700  و  565  بـ الممثل القيصري بالنص مرتبطين ليسوا الثالثة الشهود

 . "اإلطالق على  قيصريين ليسوا" القيصريالنص  قبل ما"  شهود" فإن

  بين من  تجانساا  واألقل  اختالطاا األكثر  هو  القيصري النص أن يبدو  باختصار، 

 . ميزةم  نصية أنواع أنها على تصنيفها يمكن  التي المجموعات

 

 النص السكندري 

  قبل من إعداده تم قد السكندري النص أن واسع نطاق  على عليه المتفق من 

 الذي النص يكون أن يجب. لإلسكندرية العلمية التقاليد على مدربين ماهرين،  محررين

ا عليه اعتمدوا   القرنين أواخر  من األكبر الجزء في. المهمة النقاط جميع في بالفعل قديما

  هما النص من الشكل هذا على الرئيسيان  الشاهدان كان  والعشرين، عشر التاسع

 الرابع القرن منتصف  إلى تاريخهما  ويعود   والسينائية  ،Bالفاتيكانية   المخطوطتان

  أو  الثاني القرن نهاية إلى تاريخهما  يعود كالهماو  ، 75P و   66P اكتشاف مع. تقريباا

ا الدليل أصبح الثالث، القرن بداية   نموذج إلى يعود   هورت المحايد نص  أن على متاحا
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 النص من  األقدم الشكل هذا. الثاني القرن من  مبكر وقت  في وضعه  يجب أصلي

 من أقصر عام  بشكل هو  ،"األساسي" السكندري  بالنص  تسميته  يمكن والذي  السكندري،

  يبدو  ذلك، على عالوة. األطول هو  والغربي  األخرى، األشكال  من أي في المقدم النص

  التي المنهجية واألسلوبية   النحوية الصقل لعملية يخضع لم األساسي السكندري النص أن

 .نفسه  السكندري للنص األخير الشكل ذلك في بما األخرى، للنصوص أعطيت

 بأن المتفائلة هورت نظر  وجهة عن تخلوا قد العلماء معظم  أن من الرغم على 

  زلت باستثناء تقريباا  تغيير دون األصلي النص على حتويت( B)  ةالفاتيكاني  المخطوطة

  مراجعة أفضل أنه على السكندري النص اعتبار إلى يميلون زالوا ما أنهم إل القلم،

 .ألصلل واحدةتقريب أقرب و قديمة

 

 الشهود السكندريون 

 األساسيون:  السكندريون

 45p   ,75في أعمال الرسلp , 66p , 46p , 1:  1ما عدا في يوحنا )   السينائية  

)في أجزاء منها( , كليمنت, أوريجانوس,   Sah, الصعيدية   B(, الفاتيكانية    38:   8 –

 قصاصات البرديات لرسائل بولس. وأغلب 

 

 السكندريون الثانويون: 

(C , )L ,T   ,W   و يوحنا(,   11:  8إلى   1:  1) في لوقاX   ,Z   ,  في(

ا في لوقا ويوحنا( ,  مرقس( ,   ,  1241,  892,   579,  33,  ) في مرقس وجزئيا

 البحيرية, كتابات ديدموس الكفيف وأثناسيوس. 
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  أعمال الرسل: 

  رسائل بولس: 

 

  الرسائل الكاثوليكية: 

 

 الرؤيا: 

 

 

  المتغيرة القراءات من  كل تدعم التي باألدلة  الممثلة النص أنواع من  التأكد بعد 

 على المفضلة للقراءة مبدئي  استنتاج إلى يتوصل أن الطالب على يجب   الفحص، قيد

  تشارك التي للشهود الجغرافي والنتشار المخطوطات بعمر المتعلقة العتبارات أساس

 .ليهإ  تنتمي الذي النصي والنوع  معينة، قراءة دعم في

  من  المرء يمنع المخطوطات بين األنساب عالقة على المترتبة لآلثار  الواجب التقدير إن

ا عدداا أن لمجرد القراءة تفضيل    .يدعمونها قد الشهود  من كبيرا
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 الدليل الداخلي – 2

 

  الداخلية، األدلة إلى اللجوء هي  المتغيرة القراءات تقييم  عملية في التالية الخطوة 

ا   تساوي عند الكاتب؟  على أصعب أي  أصعب، قراءة أي .النسخية الحتمالت من بدءا

  ولكن. صحيحة األرجح على هي الكاتب  حيرت التي القراءة فإن األخرى، األشياء

ا،  صعباا نسبياا صعب هو  ما  فيها يصبح نقطة هناك   اعتباره المستحيل من وبالتالي،  تماما

 . أصلياا

  في الحالية والممارسات المعتقدات دعمت ألنها القراءات بعض  الكتبة فضل 

  المعرفة إلى النصي الناقد سيحتاج وبالتالي،   .المسيحي العالم من  بهم الخاص الجزء

  في الهرطقية النحرافات جميع إلى باإلضافة  المسيحية، والعبادة  العقيدة بتطور الكاملة

تاريخ أو علم البالوجرافيا لمخطوطات  على التعرف أن الواضح من. األولى الكنيسة

  الختالفات معرفة  مع جنب  إلى جنباا ، األحرف الكبيرة ومخطوطات األحرف الصغيرة

 لقراءة الصحيح التقييم يقترح ما غالباا  الجملة، وبناء اليوناني اللغة علم في الديالكتيكية

 أدلة فحص  روريالض من السينوبتيكية، األناجيل في مقطع  مع  التعامل عند .مختلفة

 الهدف فإن لذلك، ثانوي؛ إجراء تعريفه  بحكم اإلنجيليين بين التنسيق .المتوازية المقاطع

 عادةا   يجب أنه يعني هذا. الخاص طابعه إنجيل كل إعطاء هو   النص لمحرري األسمى

  قراءة على الدليل يكون عندما خاصةا )  الموازي المقطع عن تختلف التي القراءة تفضيل 

  نص  الرجوع إلى يجب القديم، العهد  من القتباسات في وبالمثل، (. ثابتاا الموازي

ا. السبعينية الترجمة وجهاز   العهد اقتباسات جعل إلى يميلون كانوا  الكتبة ألن  نظرا

  عن تختلف التي القراءات رفض ينبغي فال السبعينية، الترجمة نص  مع متوافقة الجديد

 .شديد  تفكير  دون القديم العهد
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ا،    األصلية القراءة تكون  أن يجب.  الجوهري الحتمال الطالب يستأنف قد أخيرا

ا  ذلك، ومع. آخر مكان أي في والستخدام المؤلف أسلوب مع  منسجمة   من  ألنه نظرا

  الناقد يسترشد أن يجب  المطلب، بهذا تفي  قد المختلفة القراءات من  العديد أن المتصور

.  اإليجابية األحكام من أكثر الجوهرية األدلة عن الصادرة السلبية باألحكام النصي

  أثبته الذي الستنتاج تعارض الجوهرية  األدلة كانت إذا ما هو  المناسب السؤال

 . النسخ واحتمالت للشهود،  الجغرافي والتوزيع  األنساب، اعتبارات

  المؤلف استخدام مع منسجمة تبدو  التي الوحيدة  القراءة تكون   األحيان، بعض في 

  الناقد قرار اتخاذ يتم الحالت، هذه مثل  في. خارجي دليل بأفقر  مدعومة آخر  مكان في

  للمبتدئين أماناا األكثر  من  يكون ربما. النص لمنهجية العامة  للفلسفة وفقاا النصي

  غير معرفة يكون قد ما  على العتماد من  بدلا  الخارجية األدلة وزن  على العتماد

 .المؤلف باستخدام كاملة

  الشهود من  مزيج يدعمها التي  القراءة أن الطالب  سيالحظ الوقت، بمرور 

:  المالحظة لهذه استثناء هناك ذلك، ومع. أخرى قراءة أي تفوق والغربيين السكندريين 

 والسبب. العادة في كبير  وزن له ليس G و D و   B بين   الجمع فإن ،س بول رسائل في

  اأنه إل األناجيل، في بحت  سكندرينص   يه" B"  أن من الرغم على أنه هو  ذلك في

  B  بين  الجمع فإن ثم، ومن. سبول   رسائل  في معين غربي  عنصر على حتوي ت 

  غربي شاهد إضافة فقط يعني قد سبول  في أكثر أو  واحد غربي شاهد إلى باإلضافة

 . الفئة نفس من  آلخرينلغربيين ال واحد

 ألن  استثنائي، بوزن عادة والقيصريين   الغربيين الشهود بين  الجمع يتمتع ل 

 . المبكرة الفترات في خاصة وثيقاا، ارتباطاا مرتبطان النصوص من  النوعين هذين

  يجد أن المحتمل من الشهود، من  فقط واحدة  فئة تدعمها التي القراءات تقييم في 

  كثير  وفي وحده،  السكندري النص في متكرر  بشكل تبقى  الحقيقية  القراءات أن الطالب
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ا  وحدها،  الغربية المجموعة في أقل األحيان من  . القيصريين الشهود في جداا ونادرا

 القراءات حالة في إل السكندري النص اتباع عادة للمبتدئين يمكن عامة، كقاعدة

 هذا لمثل  السماح عدم يجب ذلك، ومع .عام بشكل تفضيله عن  المسؤول للنقد المخالفة

  السينائية و  B الفاتيكانية دعمهات  التي  القراءة عن  البحث مجرد إلى بالتدهور اإلجراء

  يجب حالة،  كل  في ؛( بفعله عادل  غير بشكل هورت اتهم  كما  وحدها،  B  حتى أو )

  الحتمالت من  كل ضوء في المتغيرة القراءات لجميع ودقيق   كامل تقييم إجراء

ا مفتوحة  الحتمالية تظل أن يجب. والجوهرية النسخية   تم قد األصلية القراءة بأن دائما

  للغاية، نادرة حالت  في حتى  المخطوطات، من واحدة  مجموعة أي في بمفردها حفظها

 . البيزنطي أو  كوين النص في

 أن الطالب يتخيل  لئال ذلك، ومع. التنفيذ موضع المبادئ هذه نضع أن اآلن يبقى 

  من باقتباس أخف بأسلوب القسم هذا يُختتم أن يمكن  ومذهبية،  مقولبة النقد إجراءات

 : هوسمان. أ بقلم النصي النقد حول  متأللئ مقال

ا الواقع في ول  الرياضيات، فروع من فرعاا  ليس النصي النقد"   على دقيقاا علما

  ولكنها واألرقام، الخطوط مثل وثابتة، جامدة ليست مسألة  مع  يتعامل إنه. اإلطالق

  ،ينمتمردمستخدميه الو البشري، العقل وانحرافات ضعف أي ومتغيرة؛  مائعة

  من سيكون. والسريع  القوي للميل مناسباا اعتباره يمكن ل لذلك . البشرية األصابعو 

  األقل على أو   بذلك، التظاهر الناس محاولة سبب هو  وهذا كذلك؛  كان إذا بكثير  األسهل

  وسريعة صلبة صالت  لديك يكون أن يمكن بالطبع .ذلك يعتقدون  كانوا  لو  كما التصرف

  ألن الخطأ؛ إلى يقودك وسوف كاذب، ميل  لديك سيكون ذلك  بعد ولكن أردت، إذا

  معقدة ولكنها بسيطة،  ليست التي المشكالت على للتطبيق قابلة غير ستجعلها بساطتها

  في نيوتن  مثل  ليس عمله في المنخرط النصي الناقد إن. الشخصية اتتالعب ال بسبب

  يصطاد الكلب كان إذا. البراغيث يطارد  بكلب  أشبه فهو : الكواكب حركات في التحقيق

  طقاالمن  إحصائيات على أبحاثه  في مستندا الرياضية، المبادئ أساس على البراغيث
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 حتاجالنصوص ت. الصدفة طريق عن  إل البراغيث حصل علىي  فلن السكان،كثافة و 

  فريدة النصي الناقد على نفسها تطرح  مشكلة كل اعتبار ويجب  كأفراد؛ معاملتهم إلى

 " .نوعها من
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 تحليل النصوص لمقاطع مختارة – 3

 

 مشاكل من مختلفة ألنواع مشرقة أمثلة تقديم أجل من التالية المقاطع اختيار تم  

  واحدة  نمطية  طريقة توجد  ل أنه على  والتأكيد  العرض في الرتابة لمنع. النقدي النص

 في األدلة  وطبيعة  أنواع عرض سيتنوع المشكالت، لجميع مناسبة  النصي للتحليل

  للمرء يمكن  والتي  نسبياا، بسيطة بمشكالت المناقشة تبدأ. الحجة تطور وفي التسلسل

  حيث تعقيداا، أكثر مشاكل إلى ويخلص  فيها، لبس ل واضحة حلولا  لها يجد أن عادةا 

،  بشكل مقسمة   الحتمالت تكون   باختيار  قانعاا أحياناا الناقد يكون أن  ويجب  متساو 

 على لالختيار واضح أساس يوجد  ل أنه العتراف حتى أو  إرضاءا  األقل  القراءة

 . اإلطالق

  كلغة الالتينية الكلمات لبعض اختصارات استخدام حاسم  جهاز في األساسي من

 . ودولية  موجزة  عمل

 :العام الستخدام في يلي ما
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 siglum)حرف أو عالمة في البداية(  عالمة بعد الموضوعة النجمة عالمة تشير

  وأنه تصحيحها تم قد إليه المشار المقطع في الموجودة المخطوطة أن إلى للمخطوطة

  بعد{  C المثال، سبيل على) العلوي الحرف يشير  األصلية؛ بالقراءة الستشهاد يتم

  .المصححة بالقراءة الستشهاد يتم أنه إلى siglum عالمة

  للطرق بالنسبة )  واحد  مصحح من  أكثر عمل بين التمييز  يمكن األحيان بعض في

  المخطوطة السينائية أوصاف انظر المعلومات، بهذه بها الستشهاد يتم التي العديدة

  قوسين، بين  ما  لمخطوطة siglum وضع   يتم  عندما. والمخطوطة اإلفرامية فيما سبق

 تختلف ولكنها المتنوعة للقراءة الرئيسية النقطة تدعم  المخطوطة أن على يدل هذا فإن

 . ثانوية نواح   من

  الناقدة األجهزة بعض في: محله  غير في التحذير يكون ل قد الصدد، هذا في 

  بدون majuscule األحرف الكبرى بمخطوطات  الستشهاد يتم  ما غالباا الجديد، للعهد
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  من المخطوطات بعض إزاحة على يعمل الذي( السفلي الرقم أو ) األعلى الحرف

  Dيرمز ما غالباا وبالتالي،. siglum  العالمة نفس هات حدد  التي األخرى المخطوطات

  أو  pD من بدلا )  Codex Claromontanus  مخطوطة كالرومونتانوس  إلىللتبسيط 

2D )للتمييز متيقظاا المرء يكون أن يجب الحالت، هذه مثل في. مخطوطة بيزا وكذلك  

  أو  األناجيل في تحدث المتغيرة القراءة كانت إذا ما  مالحظة خالل من  المخطوطين بين

  في  يحدث  البديل كان إذا ما أو ( = مخطوطة بيزا  Dالحالة، هذه في) الرسل أعمال

 (.  = مخطوطة كالرومنتانوس D الحالة هذا في) بولس رسائل

  يكون عندما)  األعلى بالحرف الشاهد عالمة  استخدام سيتم التالية، النصية التحليالت في

العالمة أو   بعد a: الثاني الفصل في الواردة المخطوطات ألوصاف وفقاا( مناسباا ذلك

  والرسائل  الرسل أعمال على تحتوي مخطوطة إلىتشير  siglum الحرف البدائي

 .الرؤيا سفر إلى وتشير r ، سبول رسائل  إلى تشير  P الكاثوليكية،
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 المثال األول: 

 باإليمان مليء"  بأنه  ستيفن يوصف   ،8:  6 أعمال من  جيمس الملك نسخة في

 ،  " والقوة

 " والقوة بالنعمة   مليء" إنه يُقال المنقحة، الجديدة القياسية  النسخة في بينما

 . 

  ولكن  اليونانية الكلمة لنفس مختلفة تصورات   اإلنجليزية النسخ في الختالف يمثل ل

  أربع يتضمن الذي النصي، الدليل. األساسي  اليوناني النص في  مختلفة قراءات توجد

 : يلي  كما هو  مختلفة، قراءات

موجودة بالمخطوطات:   النعمة   – 1

مخطوطة من مخطوطات  20وأكثر من   

 األحرف الصغرى و  

 .واألثيوبية األخيرة تقرأ نعمة اإلله  

ومعظم   موجودة بالمخطوطات  اإليمان   – 2

مخطوطات األحرف الكبرى و  

 

موجودة   النعمة واإليمان  – 3 

 بالمخطوطات 
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اإليمان والنعمة من الروح القدس  – 4 

 

 موجودة بالمخطوطة  

  والثانية األولى القراءات أن الواضح من  رة،اي المتغ األربع القراءات هذه بين من 

  نشأت والرابعة الثالثة القراءات أن أو  األطول  للقراءات مستقلة اختصارات عن عبارة

 . ينقراءت أول عناصر  بين  الجمع من

  4 و  3 القراءة أن إلثبات الداخلية والحتمالية  الخارجية األدلة من  كل اعتبارات تتحد

 .  األخريين للقراءتين بديالا  اختالطاا كونها  ثانوية،

 القرن إلى  اتاريخه  يعود يت , الaE أحرف صغرى  بمخطوطة  مدعومة 3 القراءة

 . الرسل أعمال في البيزنطي أو  Koine  نوع من  النص ممثلي  أوائل أحد وهو  السادس

 التاسع أو  الثامن القرن إلى تعود  التي الرئيسية   بالمخطوطة  مدعومة 4 القراءة

 .الرسل أعمال في النصوص من مختلط  نوع  على وتحتوي

  أولوية مسبقاا تفترضان  4 و   3  القراءتين كلتا أن استنتاج إلى النسخ اعتبارات تؤدي

  1 نالقراءتي  بوجود   يعلم  وهو  الناسخ،  أن تصديق األسهل من ألنه   األخريين، القراءتين

  العتقاد من بدلا   أخرى، أو  واحدة يكتبها كان  التي النسخة تفقد لئال  ،ا مهضم  قرر ،  2 و 

  اختار منهما كل  وأن األطول  القراءة عند  مستقل بشكل انتهكا قد الناسخين من اثنين بأن

 . نسخته  في نصفها  كتابة

  النسخية والحتمالت نسبياا،  والمتأخرة  المدى في الضئيلة الخارجية، األدلة فإن وهكذا،

 . 4  و  3 القراءات أصالة ضد تتحد

  القرن من aPو  التاسع القرن aH رئيسيتين،  بمخطوطتين مدعومة 2  المتغيرة  القراءة

 المخطوطات غالبية تنضم. البيزنطي أو  كوين  النص نوع يمثل وكالهما العاشر،

 .  الشاهدين هذين إلى الصغيرة
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 . م 395 عام  المتوفى النيصي غريغوريوس Gregory of Nyssa هو  قدماأل  الشاهد

 ذلك في بما  الشهود، من  متنوعة مجموعة   قبل من 1  المتغيرة القراءة دعم يتمبينما 

  السينائية المخطوطات تعد.  نص كوين  نع السابقة للنصوص الرئيسية األنواع ممثلو 

مخطوطات األحرف    ممثلي وأفضل أقدم من ،رابعال القرن من  وكالهما  والفاتيكانية،

 . السكندري النوع من الرسل  أعمال في الكبرى

  الشهود  لمجموعة الرئيسي اليوناني الممثل يه  الخامس، القرن من  ،Dمخطوطة بيزا 

 . الغربية

  حوالي إلى تاريخها  يرجع التي ،74Pو  الخامس، القرن من ،Aة ندري كالس مخطوطةال

 .  النصوص من  مختلط نوع  بها السابع، القرن

  المنطقة واألرمنية،  والقبطية والسريانية  الالتينية ذلك في بما المبكرة، النسخ أدلة تعكس

  .عليها القراءة قبول  تم التي الواسعة الجغرافية

  وتنوع العمر  حيث  من بكثير أفضل هو  1 للقراءة الداعم الخارجي الدليل فإن وبالتالي،

 .2 الداعمة بالقراءة  مقارنة  النص نوع

ا الداخلية الحتمالت تفضل    في تنص الرواية كانت إذاألنه . 1 قراءة أيضا

ا" كان ستيفن أن على األصل  الكاتب قيام يبرر واضح  سبب يوجد فال ،"باإليمان  مملوءا

  وقت في بها أُدلي التي العبارة ضوء في أخرى، ناحية من".  نعمةبال  ممتلئ" إلى بتغييره

ا"  رجالا  كان ستيفن بأن آيات بثالث سابق   ،( 5 عددال" )القدس والروح  باإليمان مملوءا

  على  الناسخون سيكون 8 عددال في الالحقة العبارة نسخ في أنه نفهم أن السهل فمن

  من  يذكرونه الذي , محله واليحل  وعي،  بغير أو بوعي  سواء األرجح،

 .  الصحيحة للقراءة السابق، المقطع

 . الطريقة بنفس 4 القراءة في   وجود  شرح يجب
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 إلى المرء يقود  والداخلية،  الخارجية األدلة، خيوط من العديد  تقارب فإن وهكذا، 

  كتب  8:   6 الرسل أعمال مؤلف بأن القاطع الستنتاج

. 

 

 المثال الثاني: 

 مثيرة تفاصيل تتضمن الجديد  العهد مخطوطات  من قليل عدد هناك ليس 

ا بعضها  يكون  قد وهناك، هنا لالهتمام  . التاريخية الناحية من  صحيحا

  التاريخية الخصائص من  العديد لها المثال، سبيل على الزنا،التي أخذت ب  المرأة حكاية

  خفيف  توبيخ  أنه يبدو   بما  تختتم رواية واعية  عقلية و ذ راهب  أي يخترع لن. للصدق

 ".  أخرى مرة  يتخطئ   ول ياذهب أدينك؛ أنا ول: "يسوع جانب من

  على الا ي دخ ،11: 8- 53: 7 يوحنافي  يذ ال ،المقطع اعتبار يجب نفسه، الوقت فيولكن 

 . الرابع اإلنجيل

 النص غير موجود في أفضل المخطوطات اليونانية من   

 

 . 1424العائلة  فيو 

  أل جداا المحتمل من ولكن ة،فقرال هذه فيناقصين   Cو   Aالمخطوطات  كذلك فإن 

  المفقودة األوراق على كافية مساحة هناك يكن لم ألنه القسم على منهما أي يحتوي 

 . النص بقية   مع لتضمينه

 أي انظهري ل  تاتيان  لدياتيسارون العربي والشكل   القديمة السريانيةكذلك 

  الكنائس تقم  لم وبالمثل،. البيشيتا مخطوطات أفضل في وارد  هو  ول ،سياقبال  معرفة

 وشبه  يديةعالص المخطوطات ألن المقدس، كتابهم في  بتضمينه  القديمة القبطية
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  األرمنية المخطوطات بعض تحذفهكذلك . إليه وافتقر ي  األقدم والبحيرية  ةمي مي خ األ

  القوطية النسخة عن غائب  المقطع الغرب، فيكذلك . القديمة الجورجية  النسخة وكذلك

 .   القديمةالتينية لا مخطوطات ال من  والعديد

  بعد عام 1000 منذ اليونانية الكنيسة في أب يوجد ل أنه حقيقة  هو  ذلك من واألهم

  الذين أولئك  ذلك في بما الرابع، اإلنجيل إلى ينتمي أنه على مقطع ال إلى يشير المسيح

  شرح النص الموزون في) ونونوس  وكريسوستوم أوريجانوس مثل تعاملوا،

metrical paraphrase) اإلنجيل من عدد  كل مع  التي تعاملت . 

  من  األول الجزء في عاش الذي ،Euthymius Zigabenusيوسيميوس زيجابينس ا

  النسخ أن  يعلن  إنه بل  المقطع؛ على يعلق  يوناني  كاتب  أول هو  عشر، الثاني القرن

 .عليه تحتوي  ل لإلنجيل  الدقيقة

  الخارجية، األدلة من والمتنوعة لإلعجاب المثيرة القائمة هذه إلى  المرء يضيف عندما

  وأنه الرابع اإلنجيل بقية عن ملحوظ بشكل ختلفت  قطعال ومفردات أسلوب أنب   عتبارال

  للمقطع حنايو تأليفن القضية ضد إف. يليها  وما  12:  8  و  52:  7 تسلسل مع  يتداخل

 . حاسمة

  من ، مخطوطة بيزا   هي المقطع على باحتوائها  معروفة يونانية  مخطوطة أقدم 

  القديمة الالتينية المخطوطات من العديد إليها انضمت والتي الخامس، القرن

  العائم التقليد من قطعة هو  مقطعال أن الواضح من, 

  من العديد في  ذلك بعد إدخاله تمثم . الغربية الكنيسة من  معينة أجزاء  في تداوله تم الذي

  إدخاله تمو يوحنا سرد في خليد  أنه الكتبة معظم اعتقد .مختلفة  أماكن  في المخطوطات

 في المخطوطات 52: 7  بعد
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   36:  7البعض األخر وضعه بعد 

 ( 1582و   1570,   1076,   1) العائلة   24:  21والبعض وضعه بعد 

 القرن في األثوني جورج أجراها التي القديمة، الجورجية النسخة مراجعة تحتوي 

 . 44:  7 بعد المقطع على عشر، الحادي

ا،  آخر إنجيل في 13 العائلة أسالف أحد كاتب أدخله وقد  . 38 : 21 لوقا بعد  تماما

(  S)  بعالمة تمييزها  تم المقطع على تحتوي  التي المخطوطات من   كثير في أنه والالفت

 هذه كتبة أن من الرغم على أنه إلى يشير  مما ،(  ، E ،  M)  النجمة عالمة أو 

  اعتماد أوراق إلى تفتقر بأنها دراية على كانوا  أنهم إل ،فقرةال نسخوا المخطوطات

 . مرضية

ا الحادث عن أبلغت التي المخطوطات بعض تتضمن  ا  توسعاا أيضا   لالهتمام مثيرا

 .  8:   8  نهاية في

  تساءل" األرض على بإصبعه وكتب  انحنى "  يسوع أنب  للبيان قارئ من أكثر أن بد ل

 خطايا" عبارة بإضافة الطبيعي الفضول هذا معروف غير ناسخ أشبع. الرب كتبه عما

 ". منهم  كل

  اإلنجيل ختام في طباعته شك  بال هي ككل لوضع المقطع طريقة أفضل إن 

 .القدامى الشهود  في ثابت مكان له ليس النص بأن القارئ تنصح   حاشية مع الرابع،

 

  المثال الثالث: 

 في  التفسير سوء  على منفتح  بأنه  شعر الذي للتعليق لالهتمام مثير  مثال يوجد

 : 39- 37:  7  يوحنا
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و في اليوم الخير العظيم من العيد وقف يسوع و نادى قائال ان عطش   37:  7 "

من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء  38: 7  احد فليقبل إلي و يشرب

  يكن لم ألنهان يقبلوه  قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين  39: 7  حي

 " لن يسوع لم يكن قد مجد بعد  بعد  روح هناك

 ( بعد عطيأُ لن الروح القدس لم يكن قد في سميث فان دايك والملك جيمس ) ملحوظة: 

"  بعد روح هناك يكن لم ألنه" عبارة تظهر  األخيرة، الجملة في

 : مختلفة  أشكال سبعة في 

 

هي القراءة  اآلخرين نشأة تشرح التي القراءة أن الواضح من سيجعل البسيط التفكير إن

 .  1 رقم

  العارية العبارة من أمرهم من حيرة في كانوا الكتبة من العديد  أن فيه شك ل مما

  هذا يؤخذ  لئال". بعد  تمجيده  يتم لم يسوع ألن  روح، هناك  يكن لم ألنه" والغامضة

  لتخفيف تعديالت  إدخال تم  يسوع،  تمجيد   قبل موجوداا  يكن لم الروح أن على للتأكيد

 . الصعوبة

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=7&vmin=37&vmax=37
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=7&vmin=37&vmax=37
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=7&vmin=38&vmax=38
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=7&vmin=38&vmax=38
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=7&vmin=39&vmax=39
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=7&vmin=39&vmax=39
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  القدس الروح ألن" 3القراءة    الغربيين الشهود من العديد قرأفقد 

  ،( 5  و  4 القراءة في كما" )عطىأ"  فعل آخرون شهود يضيف".  بعد فيهم يكن لم

 (. 7 قراءة" )أتى"  أو  ،(6 قراءة" )استلم"

  طبيعية، اإلضافة أنواع أكثر هي( 5  و  3  و  2 القراءات)   الصفة 

 .البعض بعضهم  عن مستقل  بشكل  الكتبة من العديد  بها يقوم أن يمكن والتي

 لهذا  الملحوظة اليقظة مع  يتماشى ،   حذفب  ، 66P  في الموجود التصحيح)

المخطوطة   خطأ يتضاعف الحالة، هذه  في.( المقصودة غير  أخطائه تصحيح في الكاتب

 . المسند فعلالو   من كال أضاف أن بعد  ،(5 قراءة)  الفاتيكانية

  فعل إضافة إغراء بمقاومة يتعلق فيما 1 دليل إلى 2 قراءة على الدليل ضم يمكن 

  القراءة لدعم  الشهود من  ومتنوعة  النطاق واسعة  مجموعة  هناك وبالتالي،. أصلي

   ببساطة كان األصلي النص أن في الشك يمكن ل لذلك. واألقصر   صعوبة األكثر

. 

 

  : رابعالمثال ال

 أن هو  قوله يمكن ما  أكثر نعرف؛   ل الحظ، لسوء إنجيله؟ َمرقُس أنهى  كيف 

 قصده ما منها أي يمثل ل  ربما ولكن المخطوطات بين حالية مختلفة نهايات أربع هناك

  والنهاية القصيرة بالنهاية  األربعة النهايات هذه تسمية  يمكن . األصل في مرقس

 .  الموسعة الطويلة والنهاية الطويلة والنهاية الوسيطة

 :يلي ما منهما كل على والدليل
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وهي   مخطوطات أقدم في موجودة غير( 20-  9:  16)  مرقس من  آية 12 آخر - 1

  ،( k)   القديمة الالتينية المخطوطة و   ،السينائية  و   B  الفاتيكانية مخطوطةال

  القديمة، األرمنية النسخة من المخطوطات من  العديدو   السينائية، السريانيةو 

  النسخة مخطوطات  من وعدد  القديمة، الجورجية  النسخة من وأبيزا  أديش ومخطوطات

 . اإلثيوبية

  هذه بوجود معرفة أي مونيوسأو   وأوريجانوس  السكندري تكليمن  يُظِهر لمكذلك 

  لمرقس اليونانية النسخ من غائب القسم أن اآلخرون الكنيسة آباء يذكرو   اآليات؛

  جيروم، المثال، سبيل على)  لهم المعروفة

  ينص  لكما  "(.الختامي الجزء هذا على تقريباا  اليونانية النسخ جميع   تحتوي ل"  كتب: ،

 . 8:  16  بعد األقسام ترقيم على Eusebian يوسيبيوس مي قست ل األصلي الشكل

  تنص  ملحوظة على  تحتوي المقطع على تحتوي التي المخطوطات من  قليلغير  اا عدد

  ، 1  مخطوطات  المثال، سبيل على)  ى المقطعإل تفتقر القديمة اليونانية النسخ أن على

  وهي أوبيلي، أو  نجمة  بعالمات المقطع تمييز تم  اآلخرين، الشهود  وفي  ،( 22 ،  20

 . أدبية لوثيقة زائفة إضافة لإلشارة الكتبة يستخدمها  التي التقليدية العالمة

 

  ذلك وبعد. لهم قيل ما  كل  بإيجاز  معه  ومن  بطرس أبلغوا لكنهم)"  الوسيطة النهاية - 2

  المقدس األبدي الخالص إعالن الغرب، إلى الشرق من طريقهم،  عن نفسه يسوع أرسل

 السابع القرنين في الرئيسية المخطوطات من  العديد في موجودة يه"( الفاسد وغير 

وكذلك في عدد من مخطوطات     والتاسع والثامن

 ., األحرف الصغرى  
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 .وعدد من النسخ القديمة مثل  

 

  األخرى والترجمات  جيمس الملك نسخة  خالل  من جداا المألوفة الطويلة، النهاية - 3

  التي الشهود من  العديد ذلك في بما)  الشهود من الهائل العدد في موجودة  تلقي،المُ  للنص

ا تحتوي    معظمو  ،  A ، C ، D ،  L ،  W ، Ɵ. أي ،(المتوسطة  النهاية  على أيضا

مخطوطات األحرف   من  العظمى الغالبيةو  الالحقة، مخطوطات األحرف الكبرى

 منو . PtCop و  PC, Syr و  الفولجاتا مثل  القدامى، الالتينيين الشهود ومعظم ،الصغرى

.  الثاني القرن منتصف في النهاية هذه عرف قد الشهيد ينيوستيوس يكون أن المحتمل

 . دياتيسارونال في أدرجها قد تاتيان تلميذه  فإن حال، أية على

 

  النسخ في جيروم، يخبرنا كما  موجودة، موسعال شكلال في الطويلة النهاية كانت  - 4

 هذا من  سابق وقت  في Wمخطوطة  ال اكتشاف ومنذ  أيامه؛ في موجودةال اليونانية

)اإلضافة تجدها في الصفحات األولى في   التوسع لهذا اليوناني النص اآلن لدينا القرن،

 .(Wتعريف المخطوطة  

  

  النكهة إن. أصلي أنه على نفسه  على يثني األربعة النهايات هذه من  أي يوجد ل 

  تدعمها التي لألدلة للغاية المحدود األساس وكذلك للتوسع والمنتشرة الواضحة الملفقة

ا ثانوي  تراكم  أنهااإلضافة ب  تدين  .تماما

ا يجب   مجموعة في وجودها من الرغم على  الطويلة، النهاية على الحكم أيضا

  على . ثانوية أنها على الداخلية األدلة خالل  من  قديم، وبعضهم الشهود، من  متنوعة

  غير بمعنى مستخدمة)لم يستخدمهم مرقس(   يةقسمر غير كلمة  17  وجود  المثال، سبيل
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 النساء، هو  8  في الموضوع) 9  و  8 عداداأل بين   سلس منعطف وجود  وعدم  ي،قسمر

  مريم  تحديد بها تم  التي والطريقة ،( 9  في المفترض الموضوع هو  يسوع أن حين في

  إضافته تمت قد  القسم أن إلى تشير(  1  عددال) سابقاا ذكرها من الرغم على 9 عددال في

  ويرغب 8 عددبال باختصار انتهى الذي مرقس  أشكال من شكالا  يعرف  شخص قبل  من

 .المناسب الستنتاجمن  المزيد تقديم في

  مختصرة قاعدة  على ميالدياا،  989 عام  المنسوخة األرمينية، األناجيل مخطوطة تحتوي 

  12 آخر  وقبل   8 عددال من األخير السطر نهاية  في الموجود الفراغ في كلمتين من

 "(.أريستون  القس)" ”ariston eritsou“: فجوة

 القرن في لبابياس معاصر وهو   أريستيون، إلى إشارة أنه على  هذا الكثيرون فسر وقد

  األرميني معلنال يتمكن أن احتمالية لكن. الرسول ليوحنا تلميذ وتقليدياا  الميالدي الثاني

ا، يكون يكاد النقطة  هذه في تاريخياا قيم تقليد إلى الوصول من  تمت إذا خاصة  معدوما

 .عشر الرابع أو  عشر الثالث القرن في قيل،  كما  العنوان،  إضافة

  كونها مع  بالتأكيد  يتعارض الوسيطة  بالنهاية  يسمى ما على الداخلي الدليل إن 

  تختلف ،مرقسيةال غير الكلمات من عالية نسبة على احتوائها إلى باإلضافة. حقيقية

ا  الخطابية نبرتها  في الفم تمأل التي العبارة. مرقس  إلنجيل  البسيط األسلوب عن تماما

  لهوت عالم يد  فضح وجودت "( األبدي للخالص والخاتمة المقدسة الرسالة)" الختام

 . لحق  يوناني

  فرعي، يوناني، دليل أقدم شهدها التي القصيرة، النهاية مع  ناذهب  فقد وهكذا، 

 النص أن استنتاج إلى المرء والداخلية الخارجية العتبارات من كل تقود.  وآبائي

 .  8:  16  في يغلق اليوم،  معروف   هو  كما  الثاني، لإلنجيل األصلي

 خائفات النساء بأن  الكئيب بالتصريح إنجيله يختتم  أن َمرقُس قصد هل لكن

 ؟ 
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 هذا مثل  لدعم المعاصرين العلماء من  العديد إليها دعا التي الحجج من الرغم على

ا اعتبارها يمكن كان  الخوف مالحظة أن تصديق الصعب فمن الرأي،   مناسباا استنتاجا

 . السارة األخبار أو  اإلنجيل، لرواية

  هو    بكلمة  يونانية جملة إنهاء فإن أسلوبية، نظر وجهة من  ذلك، على عالوة

 النطاق أنحاء جميع في نسبياا قليلة أمثلة  على العثور تم: للغاية ونادر معتاد  غير أمر

  نهاية في قفت    حيث  مثيل على  العثور يتم  ولم اليونانية، األدبية لألعمال الواسع

 . الكتاب

   الفعل 8  اآلية في مرقس يستخدم  أن الممكن من  ذلك، على عالوة

  في الفعل لهذا  األخرى التكرارات من   أربعة في يفعل كما) خائفين   كانوا أنهم" ليعني

 (.  إنجيله

 .الجملة إلنهاء  ما شيء إلى تياجح ا هناك أن الواضح من الحالة، هذه في

 قصد ما  مثلت   ل  8:  16 مرقس  من  أن إذن، يبدو، 

كتابة  ال أثناء مقاطعته تتم قد كان إذا ما  نعرف  ل .إنجيله نهاية  فيعليه  يقف  أن مرقس

  النسخة من األخيرة الورقة كانت إذا ما  أو  األدبي عمله إنهاء من( بالموت  ربما) منع ثم

  أن هو  معروف  هو  ما كل. أخرى نسخ  عمل قبل الخطأ طريق عن ضاعت قد األصلية

  بطرق وحاولوا غير كامل هو  اإلنجيل بأن  شعروا األولى الكنيسة في شخص  من أكثر

 . ما حد إلى مناسبة  نتيجة تقديم مختلفة

  التاريخي المصدر نقد على هام تأثير  له مرقس  إنجيل لنهايات النقدي التحليل إن 

  الشكل من عدداا   12  آخر تكوين عن  مسؤولا   يكن لم َمرقُس أن بما.  لألناجيل واألدبي

  تعترف أن قبل  باإلنجيل  شك بال مرتبطة  كانت أنها وبما إلنجيله، عام بشكل الحالي
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  يحتوي ل الجديد العهد أن يعني ذلك فإن قانونية، أنها على األربعة باألناجيل الكنيسة

 . المسيح قيامة تلت التي لألحداث إنجيلية روايات  خمس  ولكن  أربعة على

  

 المثال الخامس: 

  فحص اآلن  سيتم ،عدداا  12 تضم التي السابقة، النصية الصيغة طول  عكس على

 . فقط واحد  حرف  وجود عدم أو  وجود  تتضمن  والتي  اثنتين أو  واحدة متغيرة قراءة

 ولدة عند  المالئكية للجوقة التقليدية  الكلمات وراء يكمن الذي اليوناني النص

 . 14:  2" لوقا المجد هلل في األعالي وعلى األرض السالم وبالناس المسرة" يسوع 

  وراء يقع الذي اليوناني النص من سيجما حرف   في يختلف فقط( جيمس  الملك إصدار)

  وعلى األعالي، في  هلل المجد)" RSV المنقحة الجديدة القياسية النسخة في عددال نفس

 "(. يفضله  من  بين السالم األرض

اتبع النص الُمتلقى الذي به القراءة   جيمس، مترجم نسخة الملك  السابقة، الحالة في

 . التي تدعمها المخطوطات التالية: 

والعديد من مخطوطات   

 األحرف الصغرى والسيريانية والبحيرية والجورجية وتاتيان ويوسابيوس.

ا المنقحون اتبع األخيرة،  الحالة فيبينما   المضافة، الحالة يقرأ يونانياا نصا

  الذي تدعمه المخطوطات  

لجيروم والقوطية والصعيدية وإيريانوس   والفولجاتا القديمة،والمخطوطات الالتينية 

 وسيريل األورشليمي واآلباء اليونانيين. 
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  مع  ةوالغربي   ةالسكندري  المجموعتين من لكل اليونانية المخطوطات أقدم انضمت

  على منتشرة كانت القراءة هذه أن يثبت مما ،   لدعم كبيرة آبائية أدلة

ا وفلسطين مصر  صعيد في ومعروفة الغرب في واسع  نطاق  . أيضا

ا   للكلمة األولى السمية الصيغة قراءة تمت  أخرى، ناحية من  على أيضا

  ،  Ɵ)  قيصرية وفي الدلتا، حول مصر في سوريا، في موجودة كونها واسع،  نطاق

 (.  تاتيان) الثاني القرن إلى تاريخها ويعود(  يوسابيوس

  ،)مضاف إليه(  القراءة تفضل الخارجية األدلة أن يبدو  عام،  بشكل

 لهذه الحالة.   الخارجي  الدعم تفوقيؤدي إلى   القديمة والالتينية D مع و  B  بين لجمعاف

  مضاف إليهال  حالة تكوين  يكون السياق في ألنه الحكم، هذا الداخلية العتبارات تؤكد

.  العكس من أكثر  السمية القيمة إلى تغييرها يتم أن المرجح من وبالتالي صعوبة  أكثر

  عبارة ألن  األخرى، األدلة يدعم الجوهرية المالءمة في النظر فإن ذلك، على عالوة

ا، جيد ساميتعبير  هي" ه أو رجال للا الذي يفضلهمرجال"  في مرات عدة ظهري   تماما

ا متشابك وبالتالي  قمران، في المكتشفة  العبرية الترانيم  في السامي التمثيل طاقم مع  تماما

 .لوقا  من األولين الفصلين

ا تتضمن  إذن، ،14: 2 لوقا   ا شطرا   الشطر وليس ،"(السالم... المجد)" مزدوجا

  ولدة أن بمعنى(. السمية  في ذلك كل  ،"،مسرةال السالم .........المجد)" الثالثي

  والتمتع السماء أعلى في للا   إلى المجد لنسب مناسبة  هي ،( 11 عددال) الرب المسيح،

  األشخاص أولئك أي الصالحة، للا  إرادة لديهم الذين الناس بين  األرض على بالسالم

 . المسيح لعطية متلقين  ليكونوا اختيارهم تم  والذين صالحه، عليهم يعتمد الذين
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 س: داس المثال ال

  يوناني  حرف  وجود عدم أو  وجود  من تنشأ لالهتمام مثيرة  أخرى قراءة توجد 

  بينكم،   لطفاء كنا" إما القراءة تكون  هنا،. 7: 2.  تسالونيكي 1  في واحد

  رضعةم  مثل  بينكم، رضعاا كنا"  أو " بحنان أطفالها ترعى ةرضعم مثل

 ." بحنان أطفالها ترعى

بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي  المترجم: في الترجمة العربية سميث فان دايك )

 (. المرضعة اولدها

تدعمها المخطوطات التالية:   الكلمة لطفاء 

 

 وثيودور من موبسويستا. 

تدعمها المخطوطات التالية:   بينما الكلمة  

ة القديمة ي والمخطوطات الالتين  

والفولجاتا والبحيرية واألثيوبية و  

 وأمبرست. 

  تسبق التي الكلمة ألن المختلفة، القراءات هذه من  كل نشأت كيف   نرى أن السهل من

 .  هي الصيغة

  قابل غير  سيكون  لفظ فإن باإلمالء،  النص نسخ تم  عندما

 والعكس صحيح.     بـ الخاصة تلك عن تقريباا للتمييز

 وبالمثل، عند وجود الكلمة في مخطوطات الحرف الكبرى فإن 
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 تشبه إلى حد كبير 

 والعكس صحيح.  

  متكرر   بشكل إليه اإلشارة تمت السطر  نهاية  في N أن نتذكر أن يجب  ذلك، على عالوة

 . وبالتالي السابق، الحرف فوقجرة قلم ب  فقط

  وتنوع  ثقل فإن أخرى، ناحية من . التغيير إليه ذهب الذي التجاه تحديد السهل  من ليس

  للنص األول الشكل يدعمه  والذي ،  لصالح واضحان الخارجية األدلة

(, وكذلك النص  والفاتيكانية   من القرن الثالث والسينائية   66P) السكندري

 والمخطوطات الالتينية القديمة( وكذلك العديد من النسخ وكتابات اآلباء.  الغربي ) 

  زيمرو  ويستكوت وهورت و لخمان قيام إلى الشهود من المجموعة  هذه  مثل أدت 

ا يفضله خيار  وهو   نصوصهم، في   بطباعة بوفرو    مثل المعلقون أيضا

 (.فيه  مشكوك  بشكل) ميليجانو  فينداليكال من و  فرامو  فولينبيرج و   ليتفوت

 نفسه إلى اإلشارة من الجملة نفس في العنيف سبول  انتقال أن يبدو   أخرى، ناحية من

  من أقل والمعلقين  المحررين لمعظم يبدو   ،رضعة م- كأم خدمته  فكرة إلى رضيع كطفل

فوجيلز  و  ميركو فون سودنو   فايسو  ألفورد و  تشندروفو  تريجيلس يتبع لذلك، العبثية؛

  فون دوييشتسو   بورنمان يدعمها قراءة وهي ،  طباعة  "النص المتلقى"

  مترجمي  قبل من ااعتماده وتم  ريجاكسو   نيلو فوستو  ليمونيرو  ديبليسو  موفاتو 

  الجديد القياسي واإلصدار  الجديد، اإلنجليزي المقدس والكتاب المنقحة،  القياسية النسخة

 . المنقح

  تخفيف  يحاولون  لـ الداعمة الخارجية باألدلة تأثروا الذين أولئك 

عداد  األ) السابق السياق إلى اإلشارة خالل  من الكلمة هذه تقدمه الذي بالمعنى الصعوبة
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 نفسه عن يدافع إنه .األناني  غير حبه  عن  بل  جنسه  عن بولس  يتحدث  ل حيث ، (6- 3

 إنه. عادلة  غير ميزة على للحصول اإلطراء باستخدام ولكن القسوة، عدم تهمة ضد

 بـ نفسه تسمية  خالل من  الطفولية، البراءةيقترح لنفسه و   للمكر افتقاره يقترح

 ". الرضيع"

  يقلب  المميزة،  تفكيره وبسرعة  ،"رضعةم"  بالقتران فكرة معها  تجلب"  رضيع" كلمة

  النعكاس هذا مثل".  ةعرض م-أم"  أنه على نفسه إلى اآلن ويشير  الستعارة سبول

  طريقةل  مماثل هو - الراعية باألم  ثم أولا  بالطفل  المسيحي المعلم مقارنة - للمجاز

  الستعارة في  المفاجئ التحول يعتبر ،19:  4غالطية   في المثال، سبيل  على ؛بولس 

  المسيح يتشكل حتى   أخرى مرة  معهم أعاني الذين الصغار، أطفالي)" للدهشة إثارة أكثر

ا المهم ومن"(. فيكم   العهد في   حالت من  حالة  16 من  12 أن أيضا

  ظهرت   بينما  ،( 14:   4 أفسس ذلك في بما)  سبولرسائل  في موجودة الجديد

 . 24: 2.  تيم 2  في فقط اليوناني المقدس الكتاب في 

  تبدو  قد كما  مهمة    لصالح الحجج هذه كل ليست ذلك، ومع 

"  لطيف" المباشر، السياق في األبعد، السياق عن  يقال أن يمكن ما كل. األولى للوهلة

  كرامته  تأكيد  أي ب، 6 عددال في للتو بولس أنكره لما المناسب التناقض بالتأكيد هو 

  على يقاس ل  بما  مفضل إنه التالية بالبنود  األمر يتعلق بينما  سلطته، أو  الرسولية

  بشكل   يستخدم سبول أن من الرغم على ذلك، على عالوة". الرضع"

  يطبقه  ولكنه  طفل  أنه على نفسه إلى أبداا يشير ل  أنه عن التغاضي يجب فال متكرر،

ا  .إليه  المتحولين على دائما
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  أكثر استسلم ،24: 2.  تيم  2  في األهمية من  يخلو   ل  أنه المؤكد من  ذلك، على عالوة

، الصحيح  للنص  شيوعاا األكثر الكلمة استبدال إلغراء  واحد كاتب من

 (." Eth و  ، P*D،  P*E،  PF، PG  من  مدعومال) 

  السماح هنا يجب أنه يبدو  والمضادة، المؤيدة الحجج في  توازن  تحقيق  خالل من 

ا. الخارجية األدلة على بأولوية الداخلية لالعتبارات   وهي ،   ألن  نظرا

  من  بسهولة إدخالها الممكن من كان بعيد،  حد إلى الجديد العهد  في شيوعاا األكثر الكلمة

 قراءة عند المعنى له يتعرض الذي والعنف السابقة الكلمة من األخير الحرف نقل  خالل

  مايس دانيال مقولة  تطبيق اقتضت معه، التسامح يمكن ل  أنه يبدو  

  متردد قرار واتخاذ  السليمة الفطرة مثل  قديمة مخطوطة  توجد ل بأنه القائلة الواضحة

 . لصالح)غير حاسم( 

 

 المثال السابع: 

 مختلفة قراءة على أحياناا الضوء  لقيي س اآلرامية وخاصة  العبرية اللغة معرفة إن 

  ،لكم  أقول حقاا"   ،25:  14  مرقس في يسوع  كلمات فإن ،المثال  سبيل على . األناجيل في

  ،"للا   ملكوت في جديداا  أشربه عندما  اليوم ذلك حتى أبداا الكرمة ثمار من أشرب لن

 .  مختلفة أشكال ثالثة  في تنتقل

  ( 1)  هو  اإلنجليزية النسخ وراء  يكمن الذي النص

غالبية مخطوطات األحرف  و   13العائلة , 1, العائلة ,    A ,Bمدعوم بالمخطوطات 

صغرى ال
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دعمها المخطوطات ت    (2ن وهما )امختلفت ن اولكن هناك قراءت 

و

 

    (3و) 

 تدعمها المخطوطات 

 

 (تقرأها   ) 

ا  ،والقيصريين  الغربيين الشهود في الموجودة ،الثالثة القراءة تتضمن   مصطلحا

  في متكرر  بشكل المصطلح هذا يظهر ...". الشراب أشرب لن" حرفياا يعني ،سامياا

  من  مثال  100  من أكثر على تحتوي   التي ،السبعينية رجمةالت 

 من العبرية   

 . (ةا ثاني و أمرة أخرى ) هو   المعنى ،(  المصدر صيغة مع)

  إلى العبرية أو  اآلرامية باللغة شك بال  قيلت التي ،اإلفخارستية  يسوع   كلمات أن يبدو 

 القراءتين أن  حين  في ،الثالثة المتغيرة اءةالقر في حرفية بطريقة  حفظها تم قد ،لسرال

 . الصطالحية باليونانية عنه ةا معبر ،للمعنى  بديلة تفسيرات  تقدمان  األخريين

  عنها تعبر التي  الفكرة تغفل ألنها  ،خاطئ  بتفسير الثانية  القراءة تسمية   يمكن ،الواقع في)

 "(. أو ثانيةا  أخرى مرة"  كلمة

  إنجيل في أصلياا اعتباره يجب الثالثة المتغيرة القراءة في المحفوظ المصطلح كان إذا ما

 كما)  السبعينية الترجمة اكاةلمح  ثانوياا كان إذا ما  أو  ،( ويلهاوزن  اقترح كما)  مرقس
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  تالئم والتي  بالمالحظة جديرة ةقراء أكثر هي حال أي على  فهي ،(شورمان  يجادل

 . بارز  بشكل السياق

 

 : من اثالمثال ال 

ا العلماء من العديد أولى لقد    الرسل أعمال في الموجودة النصية للمشكلة اهتماما

 احترسوا: "أفسس  شيوخ إلى بولس وجهه  الذي الوداع خطاب تقرير  وهي  ،28:  20

 إلطعام  ،عليه  مشرفين القدس الروح جعلكم  الذين ،القطيع جميع  وعلى  أنفسكم من

 أم" الرب"  ةبكلم  الحذف عالمة ملء يجب هل".  بدمه عليه حصل يذال...  من الكنيسة

 : يلي كما هو  الخارجي الدليل ؟" للا "

 

  انتستحق والثانية األولى القراءات أن الواضح من ،السبع القراءات هذه بين من

  عن عبارة والباقي  كاف   بشكل  مدعومة  غير فهي 7 و  6 للقراءات بالنسبة أما ،هتمامال

  النصوص  في محفوظة مختلفة مجموعات في   و   من  مزيج

 . البيزنطية
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أول   بين  من أصلية قراءة أي  تحديد  الصعب من ،الخارجية  األدلة أساس على 

 .  قراءتين

 .و   : فقط واحد بحرف  الختالف يتعلق  ،القديمة الناحية من

 . ين ومتنوع ين مبكر  شهود  قبل من  مدعومهما كال

   وأن يةسكندر ال  القراءة هي   أن هو  قوله يمكن ما  أكثر ولعل

 .  نموذجية غربية بمستندات مدعومة

  إلى التوصل في الداخلية الحتمالت على رئيسي  بشكل يعتمد أن المرء على يجب

 .قرار

 السبعينية  الترجمة  في مرات سبع  عبارة وردت 

 ظهر ت   ،أخرى ناحية من. الجديد العهد في آخر مكان أي في ترد لم ولكنها

  المنسوبة الرسائل في( مرة  11)  معتدل بتكرار 

 .  الجديد العهد في آخر مكان أي في وليس  سبول إلى تقليدياا

 واحدة مرة   التعبير يظهر)

 في   وجد الذي ،الكاتب أن ،بالتالي ،الممكن  ومن.(  16:16  رومية في

ا الممكن من.  إلى بتغييره وقام القديم العهد باستخدام تأثر قد ،نموذجه    أيضا

ا ،الناسخ يكون أن  إلى مثاله من   بتغيير قام قد ،س بول  اتباستخدام  متأثرا

. 

  هو    القراءة  أصالة لصالح الميزان كفة ترجح التي العتبارات أحد 

  تشير. صعوبة األكثر القراءة هي   أن وهي إنكارها يمكن  ل التي الحقيقة
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  الكنيسة إلى التالية الفقرة

  هذا أخذ تم إذا."   عليها حصل التي"

  تغيير يتم وبالتالي"  دم؟ هلل هل" السؤال الكاتب يطرح فقد ،"(بدمه )"  المعتاد بمفهومه

 . إلى 

  غير شيء يوجد فال ،األصلية القراءة هي  كانت إذا ،أخرى ناحية من

  صعوبة األكثر   كتابةب  الناسخ قيام في يتسبب أن شأنه من السياق في عادي

 . مكانها

  ،التغيير إجراء تم إذا خاص بشكل مقنعة األقدم الشكل باعتبارها  لـ الحجة هذه

  في مستعرة كانت التي( Patripassianistالعقائدية ) الخالفات ضوء في ،قيل  كما

  موته  حتى) نفسه   للا  أنه على المسيح  الهرطقيين بعض صور  عندما ،المبكرة الكنيسة

 (. للا موت كان

 أن إلى اإلشارة تجدر ،الصدد هذا في 

  غير آخر معنى لها يكون  أن يمكن 

 أعمال سفر  كاتب  ذهن في يكون قد الذي ،اآلخر  المعنى هذا ؛ "( بدمه)" المعتاد المعنى

  ربما   أن ،هورت  مع ،نفترض  أن الضروري من ليس". ) دمه من"  هو  ،الرسل

  الناحية من اإلغفال هذا أن من الرغم على ،  بعد  سقطت قد كونت 

 .( سهالا  سيكون كان القديمة

  العهد في معروف غير أمر  وهو  ، لـ المفرد للعدد المطلق الستخدام هذا

 . القريبين األقارب إلى يشير محبب كمصطلح  اليونانية البرديات في أحياناا يوجد  ،الجديد
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"  His own ملكهأو   (هـالخاص به أي الضمير العائد عليه ) " أن الممكن من لذلك

 بـ  مقارنته يمكن  ،ليسوع األوائل ونمسيحيال أعطاه عنواناا كان 

  للا  إلى بولس يشير حيث  ،32: 8.  روم قارن ؛  " الحبيب "

  تكوين إلى بوضوح يلمح  سياق في"   على يشفق لم الذي"

 .  على السبعينية الترجمة تحتوي  حيث  ،16:  22

 هنا   لستخدام الطفيف الحتمال عن  النظر بغض ،الختام في 

  القراءة  تكون أن المرجح من كان  هأن  يبدو  ،  لـ كمكافئ

  يجب وبالتالي  ،العكس  من بدلا    إلى تحويلها تماحتمال و أكثر 

 . األصل أنها على اعتبارها

 

 : سع اتالمثال ال 

 كولوسي أهل إلى  الرسالة تحتوي ،بولس  إلى المنسوبة الرسائل جميع  بين من 

  من  محيرة مجموعة  2:2 كولسوي ختام  تقدم  .النصية المشاكل من  عدد أكبر على

ا 15 المخطوطات تقدم. القراءات   لعبارة مختلفاا استنتاجا

 (: سرّ  لمعرفة)" 
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 أولا  وضعها  تم التي راءةالق تفضيل يجب  ،المختلفة القراءات هذه كل  بين من

 .والداخلية  الخارجية العتبارات من كل أساس على

ا    التعبير  صعوبة أدت ،داخلياا ؛اليونانية المخطوطات وأفضل أقدم تدعمها ،خارجيا

 التفسيرات من العديد إلى 

 . الكتابية

 في  اإلضافة هذه تظهر ؛   كلمة  إدخال هي الشائعة الوسيلة أن الواضح من

 قبل المقالة إدراج أن الواضح من(. B تحت  المجمعة تلك) المختلفة القراءات من سبع

 لـ موازياا  التعبير جعل  مصلحة في يصب(  15-10 القراءات) 
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  . 

  سر" ،جيمس  الملك نسخة  ترجمة وراء  هي) األخيرة القائمة في وضعها تم التي  القراءة

ا فهي ،الشهود من عدد بأكبر  مدعومة أنها من الرغم على  ، (مسيحوال ،واآلب   ،للا    أيضا

 . 12 و  11 القراءات في الموضحين التحسين نوعي بين  خلط هاألن  ،األضعف

  يمكن ل  A تحت المجمعة الثمانية ءاتالقرا نشأة فإن ،أصلية 9 القراءة كانت إذا 

  ؟  سقطت فلماذا ،تفسيره

  و    بين النحوية العالقة لتوضيح  إدخال تم   ،ذلك من  العكس على

  سر معرفة"  أو " المسيح للا   سر معرفة" تعني أن يمكن 1 للقراءة) 

 "(.   لمسيحل ، للا  سرّ  معرفة"  أو " للا   مسيح

 لشرح أخرى محاولت عدة أجريت ،( 15-9 القراءات)   إدخال جانب إلى

 (. 8 إلى 4 من القراءات)   و    بين العالقة

 أحد  بإلغاء الصعوبة تخفيف إلى  3 و  2 القراءات عن  المسؤولون لكتبةا سعى

ا  ،ىاألخر أو  ضافتيناإل   4:  3. أفسس إلى يشير أن للناسخ  يمكن ،3 قراءةلل ودعما

 .   كسابقة

  قراءة في أنه إلى يشير مما ،الصحيح  المعنىعنده  يكون أن يجب  ما 4 القراءة تعطي

  لـ تفسيرية   الكلمة تكون  ،1

 . 

  السابقة العبارة عن كلمة  بفصل المؤلف قام ،الرسالة إمالء عند ربما

 . بفاصلة  الحديثة الطباعة في  تمثيلها يمكن  والتي  ،للتنفس طفيف  توقف  بفترة

 1 القراءة أن بافتراض  األخرى القراءات جميع أصل شرح الممكن من  ،وبالتالي
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 .  خريناأل  من أي من  مشتقة بأنها القراءة هذه وصف  يمكن الف ،أصلية

ا   ،والشخصية  العمر من بكل  يتعلق  فيما ،األفضل  هو  1 للقراءة لخارجيا الدعم ألن نظرا

  يمكن شكل أقرب هو   أن يستنتج أن المرء على يجب

 . الباقين الشهود بين المحفوظ النص من بلوغه

 

 : اشرع المثال ال

 أو  قصد  عن الكتبة به قام سواء ،اإلنجيليين بين التناغم فإن ،سابقاا ذكرنا كما 

  هي النص لمحرري األسمى القاعدة فإن ،لذلك. ثانوية  عملية بالتعريف  هو  ،وعي  بغير

  يمكن التي األمثلة من  والعديد  العديد بين من. الخاص  طابعه  إنجيل كل إعطاء

  حالت في أنه إلظهار  يلي  ما اختيار تم ،األساسي المبدأ لهذا كإيضاحات بها الستشهاد

 . البيزنطي النص أو  كويننص  في وحدها الصحيحة بالقراءة الحتفاظ يتم قد جداا نادرة

 لـ الداعمة الخارجية األدلة إلى فقط ينظر أن المرء على كان إذا 

  فسيبدو  ،"( الشيوخ مع تبةوالك  الكهنة رؤساء  جاء)"  1:  20 لوقا في 

  دعم أن ويبدو   ،لإلعجاب إثارة األكثر و ه الشهود موقد  تنوع: أصالته في شك ل أنه

  :هكذا. ضئيل  لمغايرةا  لقراءةا
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  23: 21 متى) الرواية هذه مع  المتوازيات أن اإلنجيلي  التناغم يُظهر ،ذلك  ومع

  أي دون ،الشيوخ أو /  و   الكتبة بصحبة" الكهنة رؤساء" إلى  تشير(  27: 11 ومرقس

 . المخطوطة دليل في تردد

  النمطية الصيغة من  النوع نفس بأن تفيد  التي المعلومات التوافق يوفر  ،ذلك على عالوة

  يحل ولم  ،الرسل وأعمال األناجيل أنحاء جميع في مرة  50 من  يقرب  ما يظهر

 .  محل  األحوال من  حال بأي 

  ، "كهنة"  إلى" هنةالك رؤساء" لتغيير واضح دافع يوجد ل  ،النظر  قيد المقطع في 

  به سيشعر كان   على تحتوي التي النمطية  العبارة  تأثير أن حين في

 . نصي تقليد كل في مستقل  بشكل المخطوطات كتبة

  طباعة في صواب على نسود وفون تيشندورف   أن يستنتج أن المرء على يجب لذلك

  بوفرو  ميركو فوجلزو   فايسو   ويستكوت وهورت  وأن 1:  20 لوقا في 

 الكتاب وجمعيات 1958 لعام واألجنبية  البريطانية المقدس الكتاب جمعية ونص  نستلو 

 . تفضيلها في خاطئة  الرابعة  الطبعة" المتحدة المقدس

 

 

 : شرعحادي المثال ال

 المخطوطات جميع تكون  حيث 1:  20 لوقا جانب  إلى أخرى أمثلة هناك 

  ،وهكذا".  األدنى" الشهود في الصحيحة بالقراءة الحتفاظ ويتم خاطئة تقريباا" الجيدة"

 الذين ،(   السينائية ، Bالفاتيكانية  )  السكندريين الشهود أفضل ،47:  12. ىتم في
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  عدد بحذف أدينوا ،(  الغربية المجموعة ممثلي إلى انضموا

 .  الخطأ طريق عن  كامل

  نهاية  من  الناسخين أعين تتجول أن تصادف وقد  ،46 عددال كلمة  بنفس  47  عددال ختتميُ 

 .األخرى  نهاية إلى واحدة

 

 : شرعي ثانالمثال ال 

 مدعوم ،الجملة لبناء المناسب غير   النسبي الضمير ، 1:   7في عبرانيين   

 . al و     قبل  من

ا ا  المخطوطات ومجموعة   بواسطة مدعوم لصحيح نحويا

 .  كوين

 التقاليد من كل  في البدائي الخطأ دخل كيف يرى أن للمرء يمكن ،الحالة هذه في

 لذلك ،  سيغما بالحرف التالية الكلمة تبدأ: والغربية سكندريةال

  . وتهجئتها  الصحيحة   نطق تم

 

 المثال الثالث عشر 

 في حاسم بصوت   الجوهرية باألدلة المتعلقة العتبارات ستدلي ،آلخر   نحي  من 

  35-34:  22. ىت م  من  عموما المتلقى النص . ساحقة خارجية شهادة أنه يبدو  ما  مواجهة

 وسأله  ،معاا اجتمعوا ،الصدوقيين أسكت قد( يسوع )  أنه الفريسيون سمع عندما"تقرأ 

 ".  برهليخت  سؤالا  ،محام    وهو   ،أحدهم

ا هذا كل يبدو  ا استثنائي  وغير  كافية بدرجة واضحا  .  تماما
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  في"( محام)"   حذفوا الذين  الشهود من قليل عدد هناك ،ذلك ومع هناك

  لترجمة وفقااأوريجانس  و   ، e ،   SSyr,Arm ،  Geo  ، 1العائلة  وهي ، 35 عددال

 . الالتينية روفينوس

 القيصري النص من جزء  على إل يشتملل   الذي ،الدليل هذا  إلى يُنظر لن ،العادة في

 .  خاص بشكل  ثقيل  أنه على ،اللغات متعدد الدعم بعض مع

ا األكثر النوع من الداخلية العتبارات فإن ،ذلك  ومع ،الحالة هذه في   من تجعل إلحاحا

ا  المحتمل مخطوطات   جميع   وتقريباا  ةري مخطوطات األحرف الكب  جميع  تكون أن تماما

 .  قراءةال في خاطئة  الصغيرة األحرف

  هو  األربعة  المبشرين بين من وحده لوقا فإن ،المقطع هذا باستثناء ، األول المقام في

  بالناموس  المعني للشخص متى في المعتادة الكلمة ؛   كلمة  يستخدم الذي

  الثالثة األناجيل في متكرر بشكل  تظهر  والتي  ،   هي الموسوي

 .  السينوبتيكية 

  يقرأ الموازي المقطع في لوقا أن األناجيل  تناغم  فحص يكشف  ،الثاني الموضع في

 (.  25: 10" )يسوع  ليختبر محام   قام فقط عندها"

 هناك  كان  ولكن  ،35: 22.  ىتم من  حذف من الكتبة يمنع سبب يوجد ل

 .لوقا  في الموازية الرواية من الظرفية التفاصيل هذه مثل  إلضافة قوي إغراء

 أن يبدو   ،األقصر النص تدعم التي لألدلة المحدود النطاق من الرغم على ،لذلك

 . 35: 22. ىتم نص إلى ي إضافةه 
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 عشر  رابعالمثال ال

  ،المسيح  إنجيل في...  و   ناو أخ   ،تيموثاوس  أرسلنا لقد" ، 2: 3.  تسالونيكي 1 في 

  أشكال خمسة  في" و  ناوأخ " بعد الكلمات أو  الكلمة نقل تم"  ،ونوصيك إيمانك في لتثبت

 :مختلفة

 

 

 في للاالعامل الزميل  – 1

 العامل الزميل  – 2

 للاخادم   – 3

 في للاوالعامل لخادم االزميل  – 4

 معنا   العاملللا و خادم   – 5

 

  دعمها من الرغم على  ،القائمة آخر في وضعها تم  التي  القراءة أن الواضح من 

  ضم خالل  من تشكيلها  تم  ثانوية قراءة هيف  ،الشهود من  العظمى الغالبية قبل  من

 .   كلمة إضافة مع 2و  3 القراءات
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 في عددال ترجمة  وراء  ،كوين  النص لنوع جداا المميزة ،المختلطة القراءة هذه تكمن

 . جيمس الملك نسخة

ا يه ةالرابع    1  و  3  القراءات بدمج  المراجع قام. المختلطة  القراءة من  نوع أيضا

 . فقط واحدة مرة  إليه المضاف وكتب  ،ميكانيكياا 

  G و  F اللغة تي ثنائي المخطوطين ألن  ،قليلة قيمة ذو  المتغير لهذا الخارجي الدعم

  والذي ،واحد شاهد سوى يشكالن ل  بحيث  البعض ببعضهما وثيقاا ارتباطاا انت مرتبط 

 .  نصال من  الغربي النوع من ثانوي  نص إلى ينتمي

 . 3- 1  القراءات نبقى مع لذلك

  ،بتأكيد السؤال هذا على اإلجابة  الصعب من  اآلخرين؟ ظهور إلى أدى هؤلء من أي

 القراءات من كل   لتفضيل أقل أو  أكثر مقنعة  أسباب على العثور يمكن  ،يحدث كما ،ألنه 

  المقدس الكتاب ومترجمي   "بوفر" دفعت التي األسباب وهي ، أصلية أنها على الثالث

  المعدل الجديد القياسي واإلصدار فايس و  ,1 رقم القراءة تبني  إلى الجديد اإلنجليزي

  وميرك فوجلزو  توهورت وفون سودنويستكو و  تشيندروف  و  ، 2 القراءة رقم لتبني

 .3القراءة رقم  لعتماد المنقح القياسي واإلصدار

 . التالية العتبارات تتضمن  الخيارات هذه من كل تدعم  التي الحجج 

ا لن    يكون لن ذلكنه ب أل  ،أصلية ،   ،الثانية القراءة تكون غالبا

 إلى تغييرها  أو  ، 1 القراءة نتاجإل  ،   إلضافة  كاف   تفسير المرء لدى

 .3 القراءة عنه  ينتج مما  ،   إضافة مع 

  الشهود من العديد هاأيد  قد ،"للا خادم"  ،الثالثة القراءة أن في جدال ل 

 لكن. واسع  نطاق  على المتنوعة النسخ ممثلي قبل من وكذلك  الممتازين السكندريين 

 إلى بالحاجة أحد  يشعر فلن ،أصلياا كان إذا أنه لدرجة جداا وغني جداا  واضح التعبير
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 .  تغييره

  الزميل" عبارة تطبيق  ألن ،القائمة في األولى القراءة عن نفسه الشيء قول يمكن ل

  يمكن كيفف .(المدققين ) مشككينال إلى أساء  قد يكون قد تيموثاوس  على" في للا العامل

ا  يُمنح  أن( البعض يفسر قد كما)  شخص ألي   الشاب سيما ول  ،الحد هذا إلى ممجداا   لقبا

   فقط؟ بولس يساعد كان والذي  المسيحية اعتنق الذي

  قمع خالل من: الفكرة تخفيف  في  يرغبون  الذين ألولئك مفتوحتان طريقتان  هناك كانت

  في لتعيينه وفقاا ،( 2 قراءة)  سبولل  عامل زميل تيموثاوس يصبح ،

 عن   واستبدال   على بالحفاظ  أو  ،21:   16.  روم

  النموذجية سبول   بلغة( 3 قراءة) أخرى  مرة تيموثاوس يوصففبذلك  ،

 (.  4:  6  كورنثوس  2 ،4:  13  رومية)

 تشرح ألنها ،أصلية ،   ،1 قراءة أن يبدو   ،وهكذا

 . ريناآلخ  ةأنش

 

  أولئك. لألدلة ثانية  بمراجعة السابقة الحجج في المرء ثقة   تضعف قد ،ذلك  ومع 

  بمزيج بالتأكيد يتأثروا  لن خارجية أدلة إلى تستند باعتبارات رئيسي بشكل   تأثروا الذين

. هيرمونوس الزائفو  أمبروسياسترو   بيالجيوسو    من

 قراءة أصالة لتشويه أعاله استخدامها تم التي الحجة فإن ،ذلك على عالوة

 أقل تصبح  ،المدققين إلى  ستسيء كانت  أنها أي ،

ا أن المرء يالحظ عندما إقناعاا ا تعبيرا  أي في يتسبب لم 9:   3كورنثوس   1  في مشابها

ا به المعترف الميل فإن ،ذلك على  عالوة. معروف شاهد أي في نصي  اختالف  عموما

 نشأت 1 القراءة أن إلى يشير القريبة والمرادفات المرادفات لستبدال الغربية للنصوص
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 . 3 لـالكاتب  من  غييركت

  هي 3  القراءة ألصالة المؤيدة  الحجة في الرئيسية الضعف نقطة فإن ،ذلك  ومع 

  لذلك. الثانية القراءة إلنتاج   حذف لتفسير وجيه  سبب أي وجود عدم

  اعتبار هو النص أشكال من العديد ظهور لتفسير تفسير أبسط  أن في فايس يجادل

ختالفات  ال  وجميع  ،األصل أنها على Bفي المخطوطة الفاتيكانية  

 .تعديالت عن عبارة األخرى

  الحذر توخي  األفضل من  ،المختلفة القراءات من  كل تدعم  التي الحجة تقييم  عند 

  أنها على  معين  متغير  بأي المرتبطة الحتمالية درجة تقييم  يمكن ،الخمانل وفقاا. الشديد

.  شيء ل أو  ، جداا  فيها مشكوك  أو  ،فيها مشكوك  أو  ،محتملة أو  ،مؤكدة شبه أو  ،مؤكدة

 ناقد  كل على  يجب ،الثالثة  الرئيسية المتغيرات بين الختيار كان  مهما ،الحالة هذه في

 . اآلخرين الثنين تدعم التي الحجج بقوة العتراف صريح

  

 

 المثال الخامس عشر 

  من والداخلية  الخارجية  األدلة بين التعارض يجعل  حيث آخر مثال يوجد

 .  25:   12  أعمال في المختلفة  القراءات بين  واثق قرار إلى التوصل المستحيل

 أن هو  1:  13  لىإ 27: 11 القسم قراءة عند المرء عليه يحصل الذي الطبيعي النطباع

  عن تخبرنا أن يجب  25:  12  وأن القدس إلى وبرنابا  بولس وصول إلى تشير  30:  11

 .  القدس مغادرتهم

 المستحيلة  شبه للقراءة ما  حد إلى وواسع مبكر  دعم هناك ،ذلك  ومع
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في المخطوطات   

. 

تدعمها المخطوطات   الثانية القراءة  

 

تدعمها المخطوطات  والقراءة الثالثة 

 

 .  لـ أو   ـل تشهد  و  و  

 مدعومة وهي ،  ،صعوبة  األكثر  القراءة النصي النقد  قوانين جميع  تفضل 

".  من"  يعني  الذي الجر حرف  ييستدع السياق معنى  لكن ؛المخطوطات وأفضل بأقدم

أو   إلى تغييره  طريق عن تصحيحه  لحقاا  الكتبة حاول بدائياا فساداا   كان هل

   ؟

 . األصل في المؤلف كتبه ما  نعرف ل  ببساطة بأننا نعترف أن يجب ،هنا

 

 س عشرداس المثال ال

   ؟(17  ،1: 10 لوقا)   تلميذاا   72  أو  70 أرسل يسوع أن لوقا يقول هل 

  بالعدد  موجود) 45p بواسطة   دعم يتم. التالي النحو  على الدليل

والعائلة  1والعائلة    و ،( فقط 17  : 10

  ، (فقط 1 :  10  بالعدد موجود)  ،  وغالبية مخطوطات األحرف الصغرى.  13
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. 

 مدعومة بالمخطوطات   على الجانب األخر  

  1  : 10 موجود بالعدد )و  فقط( 1  :10  موجود بالعدد) و 

 و فقط(

 و  

 للجماعات الرئيسيون الممثلون يدعم: تقريباا بالتساوي مقسمة الخارجية األدلة 

  ومع ؛72 الرقم السريانية ةائي والسين  القديمة الالتينية معظم  مع  ،والغربية يةسكندرال

  نسبياا كبير  وزن ذات سكندريةال من أخرى أدلة هناك ،ذلك

 . 70 الرقم لدعم ينضمون( 13 العائلة ، 1 العائلة ،45p)  قيصرية شهود وكذلك

  احتمالت على تنطوي كانت سواء ،الداخلية األدلة تقييم  على تؤثر  التي العوامل 

 .  فردي بشكل المنال بعيدة  ،جوهرية أو  نسخية

  الرقم كان ،(75p و  45p في كما)  المبكرة المخطوطات معظم  في أنه المحتمل من

  الرقمين من أي تغيير السهل من  كان ،لذلك(.  أو  إما) أبجدية بأحرف مكتوباا

 .  اآلخر إلى الخطأ طريق عن

  رياضي  ميل و ذ  يااسكندر  كاتباا أن يتخيل  أن للمرء فيمكن ،عمداا   الختالف إجراء تم إذا

ا تنا يعتبره قد ما أجل من  72 إلى 70 غيَّر   التغيير تم إذا ،أخرى  ناحية   من. لميااا ع سقا

  بدلا   70 دائري رقم إلى يتحول أن يجب الدقيق الرقم أن األرجح فمن ،قصد غير عن

 . 72 إلى 70" الرسمي" الرقم تحويل من
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  نقل في يرغبون كانوا ربما 10 لوقا في إدراجها قبل الرواية  نقلوا الذين أولئك 

  القديمة العصور في تشابه  أوجه على العثور السهل ومن ،التالميذ  عدد  في رمزي معنى

 .  72 أو  70 إما اليهودية 

ا  سبعين تعيين تم   كان ؛( 5: 24  ،17- 16: 11. عدد)  لمساعدته موسى  قبل من شيخا

 (. 1:  10 الثاني ملوك)  أخآب أبناء من  70 و   ،( 2: 9 قضاة) جمبعل أبناء من 70 هناك

  اختيار تم ،Aristeas  §§(46 -50 )أريستيس  لرسالة وفقاا  ،أخرى ناحية من 

ا 72   اليونانية الترجمة إعداد أجل من( عشر الثني القبائل من قبيلة كل  من ستة) شيخا

في   لغة  72  مقابل  ،72 األعالي في الممالك أمراء عدد 3إنوخ   وفي   ،( السبعينية) للتوراة

 (. 2: 30 و   2:  18  راجع ؛  8:  17) العالم

  من. لوقا رواية  في بالرمزية  المقصود من التأكد للغاية الصعب من ،ذلك  ومع 

 إلى مهمة  أنها على  ستُفهم التالميذ من المجموعة هذه مهمة كانت إذا ،أخرى ناحية

  ناحية من. عشر الثني إسرائيل ألسباط كمضاعف الرقم اختيار تم  فربما ،إسرائيل

  يسوع  بين  تشابه وجود مسبقاا افترضوا الجديد العهد كتّاب من  العديد أن بما  ،أخرى

  خالشيو  مع تتوافق أن يسوع تالميذ  من المجموعة  هذه من المقصود يكون فقد ،وموسى 

  بشكل متوازنان المحتملين العنصرين هذين فإن ،لذا. موسى ساعدوا الذين السبعين

 . احتمالية أكثر أيهما في التشكيك الخطر من  أنه لدرجة متساو  

 هذه  على تؤثر  التي والداخلية الخارجية لألدلة الكلي التقييم يظل  أن يجب 

  مدعومة" وسبعون اثنان" القراءة أن من الرغم على. حاسم  غير المختلفة  القراءات

  إل ،باألصالة القتناع  من عالية درجة عادةا   يحملون  الذين األوائل الشهود من  بمجموعة

  بشكل متوازنة الداخلية والعتبارات جداا  ثقيلون"  سبعون" يقرؤون  الذين الشهود أن

  قرار اتخاذ على القدرة بعدم ببساطة  عترفي   أن يجب النصي الناقد أن لدرجة متساو  

 . الثنين بين مؤكد
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 الختام

  من  متنوعة مجموعة لتوضيح أعاله مناقشتها تمت التي المقاطع ستكفي 

. المختلفة القراءات تقييم عند العتبار  في يأخذها أن المرء على يجب  التي العتبارات

  محرر يواجه  ، النص في تحدث كما فردي بشكل المشكالت هذه مثل حل إلى باإلضافة

  الجديد العهد داخل والتأليف  الستخدام تنوع  عن ناشئة أخرى مشاكل اليوناني العهد

 .  ككل

  في) aoristست ي رواأل لتوحيد محاولة بذل ينبغي  ،المثال سبيل  على ،مدى أي إلى

  جذر على  (العمل  إكمال أو  مدة إلى اإلشارة دونب  تامال غير الماضي صيغة اليونانية

 ؟ لثانيست اي رو األ

  السم نفس تهجئة   في أكثر أو  مؤلفين بين الختالفات إنتاج الطبعة  تعيد أن يجب هل

  سبيل على علم؟ اسم تهجئة تغيير يجوز هل ،الكتاب نفس في حتى ،أو الصحيح؟

 كولوسي  أهل إلى الرسول بولس رسالة عنوان يطبع أن المرء على  ينبغي هل ،المثال

 كما في المخطوطات   

كما فعل  النص المتلقى وما في ك  األخرى،والعديد من المخطوطات 

تم تهجئة اسم المدينة  حيث   2:  1في كولوسي  أم كما وهورت،تكوت  وسلخمان و

كما في المخطوطات   

. 

 تجيب عليها. أن تسال مثل هذه األسئلة ولكن من الصعب أن  السهل من
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  مجموعة  ول  واحدة  مخطوطة  توجد  ل أنه أخرى مرة نؤكد  دعنا ،الختام في

  العهد شهود جميع. ميكانيكياا النصي الناقد يتبعها  أن يمكن التي المخطوطات من واحدة

  من العديد وحتى ،أقل  أو  أكبر  بدرجة مختلطة نصوص  هم المعروفين الجديد

 .الفادحة األخطاء من خالية ليست القديمة المخطوطات

ا يكون الحالت من  كثير في النصي  الناقد أن من الرغم على   أدنى دون التأكد على قادرا

  غير قليلةأخرى هناك حالت  ،األصل في تجدو قد تكون أن يجب قراءة أي من شك

  ملتبسال توازنال على بناءا  ،فقط  )غير حاسم(  ترددم قرار إلى التوصل فيها يمكن

 . لالحتمالت

  وسيُجبر ،أصلية أنها على نفسها على المختلفة القراءات من أي  تُثني لن ،آلخر   حين من

  في النغماس أو  إرضاءا  كثراأل أنها على عليها يُحكم التي القراءة اختيار على المرء

 .  التخميني الستدلل

  على يجب  ،التاريخي البحث من أخرى مجالت في الحال هو كما ،النصي النقد في

ا ولكن  معرفته  يمكن ما  معرفة إلى  فقط يسعى أل المرء   يمكن ل ما  يدرك أن أيضا

 . الشهود تضارب بسبب معرفته 

  

 

 

 تم. 

 منتديات حراس العقيدة.


