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شرح كتاب :حتريف أقوال يسوع ,لـ بارت إيرمان
Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed The Bible And Why
العبد الفقري إىل اهلل أبو املنتصر شاهني امللقب بـ التاعب
المُحاضرة الـ( :)81النَّسخ في العالم اليوناني الروماني
[As we saw in chapter 1, Christianity from its very beginning was a literary religion, with
books of all kinds playing a central role in the life and faith of the burgeoning Christian
communities around the Mediterranean. How, then, was this Christian literature placed in
circulation and distributed? The answer, of course, is that for a book to be distributed broadly,
it had to be copied.] Page 45.

كما رأينا يف الفصل األول ,كانت ادلسيحية منذ بدايتها ديانة معتمدة على األعمال األدبية ,حيث لعبت الكتب بكافة أنواعها دوراً زلورياً يف حياة
وإميانيات الـمجتمعات ادلسيحية الناشئة يف حوض البحر ادلتوسط .كيف إذاً كان وضع ىذه األدبيات ادلسيحية من ناحية النشر والتوزيع؟ اإلجابة -
بطبيعة احلال  -ىي أنو لكي يتم توزيع كتاب ما على نطاق واسع ,فالبد من أن يتم نسخو.
[The only way to copy a book in the ancient world was to do it by hand, letter by letter,
one word at a time. It was a slow, painstaking process - but there was no alternative.
Accustomed as we are today to seeing multiple copies of books appear on the shelves of major
book chains around the country just days after they are published, we simply accept that one
copy of, say, The Da Vinci Code will be exactly like any other copy. None of the words
will ever vary - it will be exactly the same book no matter which copy we read.] Page 45, 46.

كانت الطريقة الوحيدة لنسخ ٍ
كتاب يف العامل القدمي ىي أن يتم نسخ الكتاب يدوياً ,حرفاً حبرف ,كلمة وراء األرخر ..كان ذل عمالً بطيئاً ورلهداً
 لكن مل تكن ىناك وسيلة أرخر ..وألننا اعتدنا اليوم أن نر .نسخاً عديدة من الكتب تظهر على رفوف ادلكتبات يف طول البالد وعرضها رخاللأيام من نشرىا ,فإننا نـتـقبل ببساطة أن تكون نسخة ما من "شفرة دافنشي" مثالً مطابقة دتاماً ألي نسخة أرخر .من نفس الكتاب .لن تتغًن أي من
الكلمات  -سيكون ىو نفس الكتاب أياًكانت النسخة اليت نقرأىا.
الحظ النِّقاط اآلتية:
 أدوات الطباعة احلديثة أدت إ ى تطاب النسسخ
 على الوجو اآلرخر من العملة :أدوات النسخ القدمية ,وقلة مهارة النسساخ أدت إ ى ارختالف النسسخ
alta3b@yahoo.com

www.alta3b.wordpress.com

شرح كتاب :حتريف أقوال يسوع ,لـ بارت إيرمان ] 2[ .....

تعريف كلمة اختالف)Variation( :
 أن يكون للنص الواحد أكثر من شكل يف ادلخطوطات الـمختلفة
ُ هناك ثالثة أشكال من االختالفات:
 oأن يكون النص بالكامل موجوداً يف بعض ادلخطوطات وغًن موجود يف البعض اآلرخر (إضافة وحذف النص)
 oأن يكون للنص الواحد شكل طويل وشكل قصًن (إضافة وحذف كلمات)
 أي أن يكون يف النص بعض الكلمات ادلوجودة يف بضع ادلخطوطات وغًن موجودة يف البعض اآلرخر
 oأن يكون للنص صيغة زلددة يف بعض ادلخطوطات وصيغة أرخر .يف البعض اآلرخر (تبديل وتغيًن كلمات)
 أي أن كلمة أو كلمات يف النص بشكل معٌن يف بعض ادلخطوطات وبشكل آرخر ادلخطوطات األرخر.
[Not so in the ancient world. Just as books could not easily be distributed en masse (no
trucks or planes or railroads), they could not be produced en masse (no printing presses).
And since they had to be copied by hand, one at a time, slowly, painstakingly, most books
were not mass produced.] Page 46.
لكن احلال مل يكن كذل يف العامل القدمي .فكما أنو مل يكن متـيسراً توزيع الكتب على نطاق واسع (لعدم وجود شاحنات ,وال طائرات ,وال سك

حديدية) مل يكن شلكناًكذل إصدارىا على نطاق واسع (لعدم وجود مطابع) .وألنو كان البد من نسخها باليد ,نسخة بنسخة ,ببطء ,ومبعاناة ,فإن
معظم الكتب مل يتم إصدارىا بكميات كبًنة.
الحظ النِّقاط اآلتية:
 بسبب احلياة البداية يف العصور القدمية كانت ىناك صعوبة يف إنتاج وتوزيع الكتب
 ىذا ينفي ما يقولو ادلسيحيون من نظرية انتشار الكتاب ادلقدس يف كل العامل
 الكتاب ادلقدس مل ينتشر إال عندما أرخذت ادلسيحية دعماً من اإلمرباطورية الرومانية
[Those few that were produced in multiple copies were not all alike, for the scribes who
copied texts inevitably made alterations in those texts - changing the words they copied
either by accident (via a slip of the pen or other carelessness) or by design (when the scribe
intentionally altered the words he copied).] Page 46.
والكتب القليلة اليت مت إصدار نسخ عديدة منها ال تـتطاب  ,فإن النسساخ الذين قاموا بنسخ الكتب حتماً قاموا بتعديالت (تغيًنات)  -مبدلٌن
الكلمات أثناء نسخها ,إما عن طري اخلطأ (زالت األقالم وغًنىا من صور اإلمهال) أو عمداً (عندما يقصد الناسخ تـغيًن الكلمات اليت ينسخها).
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تذكر دائماً :ىذه االرختالفات ادلوجودة يف ادلخطوطات جاءت لسبب من اثنٌن:
 األول :رخطأ غًن مقصود أحدثو الناسخ لسبب ما ()by accident
 الثاني :تغيًن متعمد ومقصود من الناسخ لسبب ما ()by design
[Anyone reading a book in antiquity could never be completely sure that he or she was
reading what the author had written. The words could have been altered. In fact, they
probably had been, if only just a little.] Page 46.
إن أي شخص يقرأ كتاباً من العصور القدمية ال يستطيع أن يزم أنو يـقرأ ما كتبو الـمؤلف فعالً ,فـلرمبا مت تـبديل الكلمات .بل  -يف احلقيقة  -إن
األرجح أنو مت تـبديل الكلمات ,ولو قليالً.
الحظ النِّقاط اآلتية:
 إذا كان قارئ أي كتاب يف العصور القدمية ال يستطيع أن يزم أنو يقرأ ما كتبو ادلؤلف فعالً
 فالعهد اجلديد أيضاً ال يستثىن من ىذا ,فقارئو أيضاً ال يستطيع أن يزم أنو يقرأ ما كتبو ادلؤلف فعالً
 وحىت بعد النقد النصي ,وبعد ارختيار شكل من أشكال النص ادلوجود يف ادلخطوطات
 ال يستطيع عامل النقد النصي أن يزم أن ارختياره كان صحيحاً
 وحىت إن كان العامل قد ارختار ومتأكد جداً من ارختياره ,فال يستطيع أن يزم أن ارختياره ىو األصل الذي كتبو ادلؤلف
[Today, a publisher releases a set number of books to the public by having them sent to
bookstores. In the ancient world, since books were not mass produced and there were no
publishing companies or bookstores, things were different.] Page 46.
يصدر الناشر اليوم عدداً معيناً من الكتب للجمهور عن طري إرساذلا لـمحالت بيع الكتب .أما يف العامل القدمي ,وألن الكتب مل تكن تصدر
بكميات كبًنة وال كانت ىناك شركات للنشر وال زلالت لبيع الكتب ,فـقد كانت األمور سلتلفة.
[Usually an author would write a book, and possibly have a group of friends read it or
listen to it being read aloud. This would provide a chance for editing some of the book's
contents. Then when the author was finished with the book, he or she would have copies
made for a few friends and acquaintances. This, then, was the act of publication, when
the book was no longer solely in the author's control but in the hands of others.] Page 46.
وعة من األصدقاء يقرؤونو ,أو يستمعون إليو وىو يقرأ عليهم .شلا يعطي فـرصة لتـعديل وتصحيح
عادة ما كان ادلؤلف يكتب كتاباً ,ورمبا جعل رلم ً
ً
بـعض زلتـوياتو .بـعد ذل  ,وعندما يكون ادلؤلف قد أمت كتابو ,فإنو يـنسخ بـعض النسسخ لبـعض األصدقاء والـمعارف .ىذا ىو النشر ,عندما ال يـعود
الكتاب حتت السيطرة الكاملة للمؤلف ,وإّنا بٌن أيدي آرخرين.
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الحظ النِّقاط اآلتية :خطوات نشر ال ُكتُب في العالم القديم
 أوالً  -التّأليف :ادلؤلف يكتب الكتاب
 ثانياً  -التحرير :يقرأ الكتاب علناً على بعض األصدقاء وادلعارف ,ليسمع تعليقاهتم
 ثالثاً  -النشر :يقوم الكاتب بعمل بعض النسسخ ويقوم بتوزيعها على األصدقاء وادلعارف
 [If these others wanted extra copies - possibly to give to other family members or friendsthey would have to arrange to have copies made, say, by a local scribe who made copies
for a living, or by a literate slave who copied texts as part of his household duties.] Page 46.
إن أراد ىؤالء اآلرخرون ادلزيد من النسسخ  -رمبا إلعطائها ألقرباء أو أصدقاء آرخرين  -لكان عليهم أن يتخذوا التـرتيبات الضرورية لنسخها ,مثالً,
باالعتماد على ناسخ زللي يـتـعيش من مهنة النسخ ,أو على عب ٍد ييد القراءة والكتابة ويقوم بالنسخ كجزء من واجباتو الـمنزلية.
[We know that this process could be maddeningly slow and inaccurate, that the copies
produced this way could end up being quite different from the originals. Testimony
comes to us from ancient writers themselves.] Page 46.
نـعلم أن ىذه الطريقة ميكن أن تكون بطيئة لدرجة تدفع إ ى اجلنون وغًن دقيقة  ,وأن النسسخ اليت مت إنتاجها هبذه الطريقة ميكن أن تـنتهي هبا األمر إ ى
أن تصبح سلتلفة دتام االرختالف عن األصل .والدليل على ذل يأتينا من الكتاب القدامى أنـفسهم.
الحظ النِّقاط اآلتية:
 عملية نسخ الكتب كانت عملية طويلة جداً وشللة
 فالنسخ يكون صفحة بصفحة ,سطراً بسطر ,حرفاً حبرف
 نتيجة لطرق الكتابة القدمية ,ونتيجة لسوء حال أدوات الكتيبة ,ونتيجة لسوء حال الناسخ
 كانت النسسخ اجلديدة خترج سلتلفة عن األصل ادلنقول منو !
[Here I will mention just a couple of interesting examples from the first century C.E. In a
famous essay on the problem of anger, the Roman philosopher Seneca points out that there is a
difference between anger directed at what has caused us harm and anger at what can do
nothing to hurt us.] Page 46, 47.
سأذكر ىنا مثالٌن من األمثلة الـمثًنة لالىتمام من القرن األول الـميالدي .يف مقالة شهًنة عن مشكلة الغضب ,يشًن الفيلسوف السرومان "سينيكا"
إ ى الفارق بٌن الغضب ادلوجو ضل و ما قد سبب لنا األذ ,.والغضب ادلوجو ضلو ما ليس بإمكانو أن يفعل أي شيء يعرضنا لذأذ..
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[To illustrate the latter category he mentions "certain inanimate things, such as the manuscript
which we often hurl from us because it is written in too small a script or tear up because it is
full of mistakes." It must have been a frustrating experience, reading a text that was

]chockfull of "printer's errors" (i.e., copyist's errors), enough to drive one to distraction.
Page 47.
وليوضح النوع الثان ,يضرب مثالً بـ "بعض األشياء الناِتة عن عدم الوعي ,كادلخطوطة اليت نـلقي هبا ألهنا مكتوبة بط صغًن للغاية ,أو ّنزقها ألهنا
مليئة باألرخطاء" .ال ش أن ِتربة قراءة نص شلتلئ بـ "األرخطاء ادلطبعية" (أو أرخطاء النسخ) ىي ِتربة زلبطة لدرجة قد تؤدي إ ى تشتيت ذىن
القارئ.
الحظ النِّقاط اآلتية:
 ىذا مثال على كثرة أرخطاء النسخ يرجع إ ى القرن األول ادليالدي
 إذا كان الفيلسوف "سينيكا" قد أتى مبثال قراءة سلطوطة مليئة باألرخطاء على أهنا تثًن الغضب
 ىذا يعين أن ىذه حالة شائعة ومنتشرة اشتكى منها كثًن من الناس وأفقدهتم أعصاهبم
[A humorous example comes to us from the epigrams of the witty Roman poet Martial, who,
in one poem, lets his reader know: If any poems in those sheets, reader, seem to you either too

obscure or not quite good Latin, not mine is the mistake: the copyist spoiled them in his
haste to complete for you his tale of verses. But if you think that not he, but I am at fault, then
I will believe that you have no intelligence. "Yet, see, those are bad. "As if I denied what is
plain! They are bad, but you don't make better.] Page 47.
ىناك أيضاً ىذا الـمثال الظريف الذي صلده يف إحد .القصائد القصًنة للشاعر الرومان السارخر "مارشال" ,الذي حييط قارئو علماً يف إحد .قصائده
بأنو" :إن بدت ل  -أيها القارئ  -أياً من القصائد ادلكتوبة يف ىذه األوراق غامضة أو ركيكة فتل ليست غلطيت ,ولكن الناسخ ىو من أفسدىا
بسبب عجلتو إلدتام نسخ القصيدة من أجل  .أما إن كنت تظن أهنا غلطيت وليست غلطتو ,فسأعرف أن معدوم الذكاء "ومع ذل  ,أنظر ,ىؤالء
سيئون" كما لو كنت أنكر ما ىو واضح ,أجل إهنم سيئون ,لكن ال تستطيع أن تأيت بأفضل منهم؟"

[Copying texts allowed for the possibilities of manual error; and the problem was widely
recognized throughout antiquity.] Page 47.
نسخ النسصوص أفسح الـمجال الحتماالت األرخطاء؛ وىذه الـمشكلة لوحظت بشك ٍل واس ٍع طوال العصور القدمية.
احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات
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