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المعزبمق!مة

عنيختلفالكتابهذالكن.وتتنوعالكتابيةالدراساتفيتكثرالأعمال

عاليمعنصادرشاملعمل"أؤلإتههوبكوتوماسالأبعنهيقوللذا،غيره

الحرقببالمعنىتحفةوهو،والتأويلوالتقليدالمقذسالكتابحولأرثوذكسيئكتاب

يعرفناضجلمعفمبارعنتاجلكئه.الأخيرةهوالكلمةولاكاملأليس.للكلمة

المفكرينوالمؤمنينالعلماءزملائهغقليعرفكما،ويحترمهويحتهموضوعه

لماوثميننادرمثالهوالعملهذا.ويحترمهمويحئهملهميكتبالذينالساعين

.الآباء"اتباعاليوملنايعنيهقد

معالإنكليزيةالنسخةمنالأخيرالفصليدزجبألآإذنهالمؤلفأعطىوقد

لاحق.وقتفيمنفصلأكتابأالفصلهذايصدرأنعلى،العربتةالنسخةهذه

إلىهيالعربئةاللغةفيالملخةحاجتناأنوجدتلأتيالتقسيمهذاطلبحتوقد

الحواشيكلأوردتوقد.السابعالفصلتأجيليمكنفيما،الستةالفصولهذه

والعلمية.الإيمانيةقيمتهعلىحفاظأالكتابفيأصلأالواردة

بالإنكليزية:وهيالمقذسللكتابمعالجاتثلاثبينيميزالكاتب

فيجهتهاوالتيامورلأاصعبأ.ح!ءمم!س!3أث!،!حأولأا،!(عتمه،ولح،اث!س!ولولأ،ححثه

استعملتفقد.ذاتهالمعنىتحملكلماتإلىالعربيةاللغةفيافتقارناكانالترجمة

تأولل"و.ا،"ولخ!حص!3أ3"عنيلأ"شرحو"،اأ!س!"ولأ،ء(س!عهول"عنيلأتفسير.ا"كلمة

متفقأالكلكان،الاختصاصأصحابوباستشارة.أس!،دط!،،+ح""حا"3لأعني

الهرمنطيقئة،:اقتراحمنأكثرأعطيمثفقدالثالثةأقا،الأولتينالكلمتينعلى



كلمةاخترت،النهايةوفي...التفسيرعلم،التأويلية،الفسارية،التفسيرنظرية

وسهولة.سلاسةالاكثركونها+تأويل!

الكتابهذاعبرأساهموأن،إنجازهرجوتمافيؤفقتقدأكونأنأرجو

علىعلميئرأيتكوينعلىالعرقيالمؤمنوبمساعدة،العربئةمكتبتنابإغناء

صاحبأشكركما،العملمنالجزءهذاإتمامعلىالنهأشكر.الآباءخطى

علىأخذالذيساباالميتروبوليتوسيادة،بالترجمةالإذنأعطىالذيالكتاب

لىابداءالنصوصمراجعةفيساهمواالذينوكل،وتوزيعهالكابطباعةعاتقه

.العباراتوتنقيحالرأي

ملكيأنطوقاكأب



مدخل

لاهتماماتالمقذسالكتابإلىالقراءأغلبيتحؤل؟الإنجيلندرسلماذا

لكلمةشهادةيحملومرجعمقذسكتابالإنجيلأنيعتبرونإذلاهوتيةأودينية

يوصيفهو.اللهوحيأئهعلىالمقذسالكتابإلىبولسالقذيسيشير.الله

ككلمة"الا،الجديدالعهدفيالآنالمد!ن،الإنجيلبقبولتسالونيكيفيالمسيحيين

المسيحيوننظرلقد.(2:13تسالونيكيا)"اللهككلمةبالحقيقةهيكمابلأناس

والإرشادالمختصةالحقيقةمصدرأتهعلىالإنجيلإلىالأجيالعبرالمؤمنون

الكتابأناعتبروالقد.الشخصيةالقراءةأوالجماعئةالعبادةفيسواء،الروحيئ

إلىدعوةيقذم،الاستعمالسوءومشاكلالتفسيراتتضاربرغم،المقذس

المسيحيسوعشخصفيفريدبشكلمتمئلأواليرالمحئةمنوطريقأاللهمعحياة

وبشارته.

وحياةإسرائيلوقضةالخلقرواية.الأدبيئللاستمتاعأيضأالإنجيليقرأ

وأيوبالمزاميرولكتب.والنساءالرجالمنئحصىلاعددأألهمتالمسيح

اللغةفقهأوجهتدزس،اليوم.مميزةأدبيةقيمةكقهاوالرؤلايوحئاوإنجيل

وقصصهلتركيبهملائمةتقنتةوطرائقمنهجيئبشكلالإنجيلفي9(أ،أ15)ا!حأ!ها

أثرتوأفكارهالمقذسالكتابلغةأنمعروف،هذاعنفضلأ.(1)ورؤاهوشعره

وميلتوندانتتذؤقالصعبمن،مثلأالغربئةالحضارةفي.كثيرةشعوبأدبفي

نجواضيعالأدبتشئثلطالما.وتعاليمهالإنجيلصورمعرفةبدونتولستويأو

(1).سا"لا"+س!4+،.+ط+ه+!+؟!11!اح.43!ا/ءيكلهحءلمعلمءلىعلم/+كا!5ع4/ولءلم/لملمكايكا.ىلم(ل!4+!3

أه!"4537:43+02.+ثهافىفى3)،.لاممالأ".+س!ءيم3لثاء*دءيم/+ءلم+علم،لم.ءجلم؟/يمكاهلم3حلم./+5اح.لأ(*ح

3هكلام:ح5+،أ+لالا+،الألا5):4+4ل.9.ل!كاةس!ا0ح.!.*؟ععاء.3رر43ول.!.353ظ*يم3ي!".!لمكا3

(ط34ءلميالم!3:ء4لمى/3ى2/لمحلم.ل!لممم*(لثاح353!ا*ههم34لا+.ء7م5؟لا(مس!م!33))699.
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يحركالمقذسالكتابوكان.واليأسوالأمل،والجشعالتضحية،والشرالخير

والحرية،الحياةمعنىفيالمتأفلينوالمفكرينالشعراءمنالكثيرينقلوبدائمآ

.والموتالعذاب،العدالة

حولالمعلوماتأغلب.التاريخيئالاهتمامبداعيأيضآالكتابيقرأ

قارئيستطيع.المقذسالكتابمنمأخوذةوالمسيحيةاليهودئةمعتقداتأصول

الشعوبحياةعنخاطفةلمحةيلتقطأن،الدقيقةعبرالقراءة،المقذسالكتاب

واليونانوالفرسوالبابليينوالآشوريينكالمصرئ!وحضارتهمالقديمة

نظاميةمعاييرإلىللكتابالتاريخئةالدراسةوصلت،اليوم.والرومان

أطرمنخرجالمقذسالكتاببانالاعترافمألوفأوأصبح.)2(واختصاصية

الكتابلتأثيرمتزايدوعيهناك،هذاإلى.محذدةتاريخيةوأحداثثقافية

الاجتماعيةالأعرافعلىتأثيرهعبرفقطليس،الحضارةتاريخعلىالكبير

.)3(والموسيقىوالفنالتربيةفيالثقافيةالتعابيرعلىأيضآإئما،والتشريعات

على.بآخرأوبمعنىالإنجيليةالرسالةالكبارالمكتشفينبعضخيالاستوحىفقد

،النبوءات+!كتابعنوانهموجزآعملآكتبكولومبوسكريستوف،المثالسبيل

كانتللألفيةوتحضيرالطريقالعالمفينشرالإنجيلفيالرغبةأنإلىفيهأشار

)2(

)3(

من:أوسعنظرةإلىالتوصلممكن

للا.!احاس!،3!".يملم4دا/لمذلم+ه(*"ح353مما:!طة!أول،8391)ؤا"ه+!3أ!"أ،يهـ+كلةلم+ه/هك!/"3ءلم

("!أا4!؟هاح!أ:*ح+(3+أ3حأ.13و18)،ا*7أولك!ه،؟+ء"3كا!ه3ء3+ء*"لملم3ءممه!،ءلم.63ل!1.7،3.

ل!3لا؟ول(ع؟أا4!اح؟"أ!:35س!3+،53)669)،*.عطهـ.كااأم.4"!يهمء33ء"،ء!يهـء+هلمثهه،3"يمد.لم*م./فى.

"س!*(353:ممااكالاه!س!،لاء4ؤ)5791.!.لو+030+ه؟+ءالم3!ولكايلم"بريهل!ءلمهء"ء3(ل!ول،43

"،"أ54:عس!!4ول4ول2891،3)زررة34.عس!ملا+ح،ع*ليء+37لم4يكلء*لمعيلأكهدء!ء2:"3عهممل!3"لملمهلم"ع

ءوللي،دء43يي*ءلم(للآأا+أولأ!+ه:ل!اأ،2،مح0891).

أنظر،الأميركيينعدوالتربيةوالشاسةوالقانونبالثقافةلعققبما

.ك!ه.؟،،4+4+7.!.*أ11،ع.43.ء"3ه.!ءلميهـى.3ءيمكا!.:د!3/!3ى.كاحكالملمء3لم+دلم+هلمك!("ع

353مم!:ه*هم34لاولأ7س!ولألأ،!ءم2891،33)ة).+.51"ول03+،ح4.،"3ع!ه؟علم+؟يهـ+ء3!؟كايركاطدلا.

!ءلملم.!9ء.ءلمى!هلم.،!.كا/ول"ءلمه3أء(ول51"كل!ح!أح:3ح؟15.له5ع3ع8491.53)،+.ل.لأءلا"4لاكه،ه.!.جلم

!5لم.لم.دء.كا+*يمهيكلهحء3لم3(ل!ررى4"!5أ5:54ح34++7891.34)ة6ل!4!.!،+04+4.

عأع4.س!5،اس!أ،"3يم!.هعلم+.يهـءيكل3ح.ءير*س!?لم.ه*(!ا،ممس!أ!أ:3س!يا15؟م3!3ح33،)289).
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الحديثالعلمظهورفإن،البعضيذعيوكما.أميركا)4(اكتشافهقبلتحركه

للبشراللهوتوجيهمنطمةخليقةحولالإنجيليةالفكرةجزئئأحركتهوالتكنولوجيا

.()5(28:ا)تكوينعليهاويتسقطواالأرضيخضعواكي

والتاريخيئ.والأدبيئاللاهوتيئ:الترابطشديدةأوجهثلاثةالكتابيةللدراسة

تسخلالتي،التاريختةالوثائقمنكمجموعةالأساسيةالكتاببميزةكقهاتتعقهت

عميقةلقأءاتأتهعلىفهموهتماالمأخوذةالدينتةورؤاهموالمسيحثيناليهودقناعات

غيرهمنأكثرالأوجهأحدعلىالتشديدإمكانيةومع.الجماعةإطارفياللهمع

الشاملالفهملتحقيقمناسبأانتباهآتتطقبالثلاثةفالأوجه،محذدةلأسباب

تحقيقتمحيث،الحديثةالعصورفيخاص!بشكليصغهذا.المقذسللكتاب

للجدلمثيرآجديدأحستأأشسوالذيوالتطبيقيةالإنسانيةالعلومفيالثورفيالتقذم

الجديدةالمعرفةتكاثرإن.الاختباريةالعلميةالطريقةعلىالمرتكزالنقدقيالتفكيرمن

التنويرافتراضاتمعالنف!سوعلموالتاريخالعلمفي،والبشريةالعالمحول

.)6(للحقيقةكمصدرالكتاببسلطةالثقةفيعائمتراجعمنهنتج،الفلسفية

فيالنقديةالعلميةالطريقةتطبيقمنالناتجة،المقذسالكتابمقارباتوتختلف

الكتابندرس"لماذاالسؤاليصبح،هكذا.جذرفيبشكل،الكتابيةالدراسة

يقرأإطارأقيفي؟المقذسالكتابيدرسقن.عديدةأسئلةعبرحذةأكثر؟+المقذس

)4(.ساا."كهس!.،55؟آ-شاث!،!قاالةالا+لام3اة،+ل؟3ول4+،+أ.+051اا3/!،"ح/،ألم/فى.!م.لر?ه3لأ!7ا1،

051".،7391

(5)أحط5!ء*ع!مكالما7ع/لم3ء/ل!+ءل!لم/ه3حعلمىجهيملأ!ا،اس!!530لاع35+جول3!(!هكه5لاح:*هام4حه+لاأحا

هملا"ح3ح3.3ء8891،)كالاها؟"3س!4أولء؟أ"حول3ي/ح4*ءعكا?ء+ع.ءهوليكلد،+ع.0*لا!لايهـ،314

،48891،ل!أ.ل!7لاهكه+ثهأحاح3أول3ح+ء؟ءح64له"اعأءأ.+هح.4لأ!ا+!ل!.!؟كلةلاه3لأ("ح353:مما

ا3ء!ةا!لأه"*7).)689

)6(أنظر:

اول4ول"أ"،".ل!3ه+،3يلمع!كاألمء*."،عيهـء!لمهء3؟ء*ءح(ساهول4هول:3ح7!33ء1691.3).لأ+

.ول114حم5،لأعالم3اد/يم++.!مهلمىء/عهـء"لمع.7ع3لأ(ل!اس!:كل!353أ+س!74ا،+!ا)،)639.اا.ل!

س!")،ولس!7،*هى"3يه/إ،/./ر،/لم،لمم!لمهء"لم4+كايلم؟لم!،عيم!ءد.لمهى"لم4ءي!ع3ى،!لمكاء/".5،أ!3،.1

!ه"4حول(!"أا!!طا!؟أ،:!ه+م5كم.58913)،،أثه4!3أ،+له.*،ا3"+في4"ه/هأح"34ةل.

7أ44ا،+هأح+3يملم3لم35ء!*ى!لملم4"3ى،/ا،ء!ىلم5ع!..!لمه؟?؟لمكا!"لم؟آكاهميهم،دء!ع!ء!يهـ+3

(55"+س!33ل!لام7س!:ا+،شأ-337ظ.ألأ،991د).



مأ،إلهئأإعلانآالكتابيحتويهل؟ويطتقالكتابيفستركيف؟ويدزسالكتاب

جديرةقضايالتقذممناسبةدروسآمنهنستخرجالماضيمنثقافيئإنجازمجردأئه

هذهنتائجهيوماالمقذسةالكنيسةكتاباتالمقذسالكتابيؤلفمعنىبأقي؟بالثناء

الحقيقة؟

اللاهوتيةالمقاربتان.التشتتنحوميولآالحديثةالكتابيةالدراساتأظهرت

المقاربةسيطرةمننتجما.قرنمنأكثرمنذتباعدتاالمقذسللكتابوالتاريخية

منفحة،ونظرياتتحليلاتهيالحديثةالافتراضاتمعالمتلائمة-النقديةالتاريخية

الدراسةماءإلىتحؤلخمرالكتابكانإذامافييتأملراحالبعمقأندرجةإلى

التاريخئة-النقدتةالمقاربةبعنفانتقدالقافلةداخلمنالباحثينبعض.النقدية

بسبب"إفلاس"أئهاوعلىالكتابتفسيزفيعملاق"خطأإلىتؤذيأتهاعلى

الكتابيينالنقادمنمتزايدعددسعى.)7(والمجتمعالكنيسةبحياةالظاهرضررها

المعنىاستخراجبهدفالجديد+الأدبيئ"النقدتأثيرتحتجديدةاتجاهاتفتحإلى

كرذةوذلك،)8(المعاصرينالقراءحساسياتيوافقوالذيالكتابمنالمناسب

مجحفةالجديدةالمقارباتهذهزالتما،كلعلى.التاريخيةالمقاريةعلىفعل

قديمدينيئكأدبإليهاالنظرطريقعناللاهوتيةالإنجيليةالكتاباتشهادةبحق

والأدبية،التاريخيةالمقاريتينجانبإلى.ل!علانمعياريةكوثائقمنهاأكثر

أفكاركمعزيزإيديولوجيةلأسبابالكتابآخروننفاداستعمل،وبمنهجتتهما

من:هيالأولىالعبارة)7(

لأه".ولكلةاا5ألأاا،ع4013+ا"أحلاأ،11+ه+أ!حاع33ح"ح!+ا"للا،3لمكلة،يم53لم?أح3لم.يهمي،ء.4*ثم

ع"،أ!هلمهلمكا!ع،*،كااء3ء3ألم*هلمهح3فيكالمء3،+!13ثه.لاه".ولولأحمة57أاا+ح("عج،1سطا"أ!:

!س!3+ه5،كه7791د)0905

هو:شجيةالأخيرةالعبارةجعلما

41*،ح3*أول.مما"3ج!أهءلم،+كا+++"كا!لمهلمكلكل3يكلءلم.*ه(!"أا4!حاهث!أ!:33+هع1.35و73).

دونمنالكتابيةالدراساتأن،076ص،المذكورالكتابفينفسه!ح،س!!3أس!"ء!+ا"دا3كتب

.النقديبعملهملاءقهعلىقفىلاهوتيئاختصاصهيلاهوتلىتفسير

(8)س!4!ك!707ح!+أ!"!أ!،5ه-هيلاء"*3يولءلمه"لمع!أ5علم(لأ!ة"7أ11ء:!كاأ+4!0ول+8991).

الخامس.الفصلمن7الحاشيةأنظرالمراجعمنلمزيد
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تظهرالدراساتولاهذا.)9(الجنسينبينوالمساواةكالتحررواجتماعتةسياسية

.الإجماعأوالتماسكنحواتجاهأقيالكتابية

الباحثونقبل؟تقذمهأنالمقذسالكتابإلىأرثوذكسيةنظرةتستطيعالذيما

يطثقواأن،آا.الأؤل)الجزءمنمختلفةفصولفيسنناقشكما،الأرثوذكسيون

الحقيقةوطلبالبحثحريةتشخعالأرثوذكسيةروحلأنبحكمةالنقدتةالطريقة

فيالحديثةالافتراضاتبانتشاراهتفواالأرثوذكسييناللاهوتيينأنمعولكن.بتمييز

نحوبميلهمالمتطرفةاليهابيئالنقداستنتاجاتتجاهتحقظواإتهمإلآ،العلميالبحث

فقطبالحقيقةينطبقلاهذا.العقائدفيالكنيسةبتعليمواهتمامهممحافظةمواقف

التاريخفيهابما،اللاهوتئةالدراساتكلعلىأيضأإئماالمقذسالكتابدراسةعلى

الكتابحقلفي.النظافيواللاهوتالكنسيئوالحقوالليتورجياوالآبائئاتالكنسيئ

منتصفمنذاليونانفيبخاضة،التقليدتةالاكاديمئةالدراساتتطؤرت،المقذس

ينشرونوتسالونيكيأثيناجامعتيعلماءمنعددراححيث،عشرالتاسعالقرن

فيملائمبشكلسئدرجمساهماتهمأغلب.للاهتمامومثيرثابتبشكلدراسات

أكبر.بتفصيلالجديدالعهديعالجالذيالثانيالجزءفيبخاضة،العملهذا

سابا:ثلاثةيونانتينلباحثينالحديدللعهدقتمةمداخلاليومهناك

رغم،الأؤلان0(11)باناغوبولوسويوحئا،كرافيذوبولوسيوحتا،أغوريديس

)9(

01(

11(

.الخاصالفصلمناوا01الهامثينأنظرللمراجع

منالرابعوالقسم،السادسالفصلمنالرابعوالقسم،الثالثالقسمالثانيالفصلبخاصثةأنظر(

السابع.الفصل

الحديثة.باليونانيةالمراجعهذهكل(

س!3+4013+ألاأ(س!!هلاكا.33!8لا4؟م،3؟جألم/+،/ء6تماصآلمكا7أ+المء،/ا4لميهلم،هـء!بما)3ااكالاهأ"5ص!4+أ791)

،+4*ه+؟كهأ+أ34313ا،شاأأأه+(هـولل!لأ،،:!اءكاقةك!5!لأ،ءه7"،1991).ل.!407!ك!هههلاا!30

لم+لمل!/كانى،يمى!ش،ءحهـ!4!ململم"ى،ب!لملمبم(333!حه"3ح4+؟48391+،س!م53أولحلم3574ح)،مول!لا53!!

هـول(7،:ا!هك!5اءكا!ظ5ام.71ء)151"ىلمق.)99).)؟+س!،30،+ءص!م(+ص!أ!لأكال،م"ه!،ممةلاها30!!ل!ثبىةلم

تما5تم+!كاكل،لمس47هـكاالألمقيلملم7(ول70كالاا:ح"ةكاق5!اا!ك!ءأ!كا،،5991).0ا4س!3لأس!"+س!13+ء+أ

4013+ألاأ،ح5،ا!لأكاد!3حمماحكاأ!ااأا+جد1430"س!5أ،ااحلاس!4لأكاس!50؟أ7ك؟اأس!50اه+ولج4بر3()،)069

ك!7أاحأ30ول+أه+؟4!أكه(ار"73).،لحه4لأأ؟لا515!ه!+31ثه()768).
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الكتابيئالعلميئالبحثفيومنهجيةنمطأيتبعان،التقليدئةالمواقفعنتمايزهما

علىمرتكزآتأويليآمعقنآموقفآيتبتى،باناغوبولوسأي،الثالث.عالميآمألوفين

".أرثوذكسيأمدخلآبتأدطفينتج،العالميئالعلميئالبحثيستعملفيما،الكنيسةآباء

متعذدبارععملوضععلىأيضأيعملباناغوبولوسكان.الجديدللعهد

كتبكما.(الأؤل)12العددمنهصدروقدالتفسيرقيالآبائيئالتقليدحولالأجزاء

ئناقشسوف.أخرىمساهماتفيالتفسيرموضوعحولأغوريرديسسابا

منوالسابعالسادسالفصلينفيالباحثونهؤلاءاعتمدهاالتيالتفسيريةالمواقف

.(الجزء)13هذا

المفاعيليأخذفيماإذ،وسطأموقفأالعملهذافيالتفسيرقيالموقفيحتل

النقدئةالدراسةعلىمساوبشكليشذد،التفسيرفيالكيسةآباءلعملاللاهوتتة

إلىوتؤذيقليلآتخئلفالتاريخيةالدراسةأنأساسعلىالكتابيةللوثائقالوصفية

للكتابمميزة.أرثوذكسية+مقاريةتحديدمهقةأمامنازالتما.الأصيلةالكتابشهادة

النهائيةالسماتكانتمهما.المهفةهذهفييساهمأنإلىالعملهذايسعى.المقذس

صادقآتشئثاتتضضنأنيجبفهذه،المقذسللكتابالأرثوذكسيةللدراسة

وآباءالكتابلسلطةالأمانةجانبإلى،المعرفةومصادرالمعاصرةبالمنهجتات

والأنطاكيينالإسكندريينبالآباءتمتلأ،إليهنسعىأنيجبالذيالمثال.الكنيسة

!انجاز.السليموالمنطقالصحيحالإيمانبينمتناغمتعاونتحقيقهو،والكبادوكيين

ذلك.منأقليتطقبانلاالمسيحيئالإيمانوجامعيةالفكرقيالكنيسةآباء

الشرقيةالمسيحيةلتحديدمذهبيةولاثقافيةصفةليست"أرثوذكسيئعبارة،إذأ

لماالكلاسيكيئبالمعنىالعالميئالمسيحيئالتقليدإلىإشارةإتها.محصقتاريخيةكظاهرة

.الآبائيئ.التفسيرفي-التراثعنوانتحتالرابعالفصلفيالعملهذائناقش(1)2

فييخعرضغوبولوسباناموقفأما،الثالثالجزء،السادسالفصلفيأغوريديسموقفئعرض()13

الرابع.الجزءالسابعالفصل
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هوخكملمركزمسكونيةرؤيةتحديدهوالهدف.ومكانزمانكلفيصحيحهو

فيالتعذديةفيوالوحدةالوحدةفيالتعذديةالرؤيةهذهتعانقأنعلى،ذاتهالإنجيل

المنهجيةبهذهتتوزطلاالمقذسللكتابأرثوذكسيةمقاريةإن.المسيحيئالتقليدمجمل

الإعلان،حالكلفي.ذاتهابحذتقؤممنهجيةكل.الكتابيةالدراساتفيتلكأو

منفيهيتعفمونالأرثوذكسالدارسونزالماحقلفيجديدةمساهماتعن

المقاريةتهتتمأنيجب،بالأحرى.ادعاءسوىيكونلنالغربيينزملائهم

ومرجعيةالخاصتةطبيعتهفيالمقذسللكتابومتوازدنشاملبإدراكالأرثوذكسية

قد.ذاتهالوقتفيالبحثوحريةالنقدئةالدراسةالتزامهامع،دتهككلمةشهادته

رئيسة.مقؤماتثلاث،أمورجملةبين،تتضضنأنيجبكهذهمقاريةأنيقترخ

واللاهوتية.والتاريختةالأدبيةالأوجهتدمجشمولئةدراسةالأولىالمقؤمة

نأيجبأتهإلآ،مقذسككتابجوهرالإنجيلإلىينتميلاهوتيئهوماأنرغم

الكتابتة.الوثائقضمنمنأيضآإتهماإذ،مناسببشكلوالأدبيئالتاريخيئيقؤم

يتضقنالحقيقةعنالبحثأنأساسعلىتقومنقدتةدراسةتتطفبالأوجهكل

تعتمد،المقذسللكتابشمولتةمقاربةإن.نقديأوحكمأمميزةنظرةبالضرورة

وتتطقب،نجيللإاوعالميةلأةول()30!هصا-،5لكلمةاتجسدسرعلى،هوتيألا

تأخذتكامليةرؤيةإئها.الحقيقةكلوعلىوالثقافاتالشعوبكلعلىانفتاحأ

آباءرفلةإئها.الخلقلاهوتأيضأإتما،الفداءلاهوتفقطليس،جدفيبشكل

وجميعهم،الكبادوكيينإلىالشهيديوستينوسالقذيسمنالعظماءالكنيسة

العقلمعالإيمانتوريطتجتبواوقد،الأولىالدرجةمنباحثينزمانهمفيكانوا

فلوروفسكيجورج.)14(الحقيقةإلىالعالميئالسعيمعالإنجيلتوريطتجتبواكما

3س!ح*5+!عما.ثأ.-اء!ع3ىلل/3المح3*ء.الم!لم+لم"*+5ءعىكاء!5/ء4.(ح4كاما3أع!4م!ا)م!47

لاولأس!7م3ألأا3!.،؟ج1691)ةاا+ح/+44،احأطا،مماء3ء!لمرلمالمح3كةلمىء."3ه،"!ك!4+4لململمعلمح4د!د/كا!.

لم.ا*"33ىء.(ك!*ع33!ظ:52ةأم4لاولأ7س!م3ألاا!!م35!6691)،43ءمأمكل!حللا.*-أمهأ.343لىلململمج7.لمدع

ك!3لملم،لمع3!لمءثمعى؟21/5/!لم../لم3ع/3عل!الملم3عهلمأ!هء4/،ء30/ه+كهلمء53!ع/+هلمه7ءلأأ4حعىع+

(حطأ4ح+:ح.ل.ي!مأاا0)199)+4ول4لى7150.41!!حاأ!ا+ة*/لمح3كه.لم.ى+لم/فىى"ىابململململم،3ع(لأس!!!711،ء+:

س!ا،3أ+لا7537ألأأم.!3!ام.)3991
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الآبائئةالرؤيةهذهحركاممثرقن،الأرثوذكسيينالعشرينالقرنلاهوتئيبين،هو

من3(س!،لأوللأ3ك!أ*س!5أم،ء!3)ح،أالجديدا"الآبائيئ!التركيبعبارةوصلثللحقيقة

.العصوركلفيالثابتةاللاهوتيةالمهقةأجل

رايتالبريطانيئالكتابيئالباحثيؤيد،الغربييناللاهوتيينبينمن

أكثرإتماممائلآموقفآ،(*)15اللهوشعبالجديد*العهدعملهفي،.*.+أ،ل!ذ!ثا

كتابيةلدراسةقويةحخةيطؤر،+النقدية"الواقعئةيسقيهمافي،فهو.تفصيلآ

الثلاثةالأوجهأنمفادهامنطقيةمقذمةعلى،وأدبيأوتاريخئآلاهوتيآمتكاملة

في،إليهبالنسبة.()16والحقيقةالمعرفةعنالمشتركالسؤالتواجهالكتاب!للدراسة

المسيحئةتذكيرهوالحقيقيئالنقدقيالفكرعمل،المقذسبالكتابيتعتقما

الفكريةالمقالةمنينسحبأناللاهوتيستطيعلا.التاريخيةبجذورها

الليتورجيةبالقراءةوالاكتفاءالعصرقيالتحذيتجاهلعلىقادروكأته،المعاصرة

من،فيإتهومنذاتهفينقدتآئدزس%نالكتاليإيستحق.المقذسللكتابوالعبادئة

.)17(صيلةالألشهادتهالإضافيةالمعانيكلانتزاعأجل

للتنوير،كورثة،الذينالنقدئينالمفكرينرايتيؤتب،ذاتهالوقتوفي

الكتابوجهيواعتبرواالتقليديةللمسيحيةصارمةاتهاماتفيسقطواماغالبآ

للنقدالاستثنائيةالمقاربةينتقدهو،أيضأ.جانبيينواللاهوتيئالدينيئالمقذس

اللاهوتيةالكتابدعاوىاهمقتإذا.الذاتانئة)18(نحويتجهالذيالحديثالأدبيئ

وأقديمأدبأفييقرأولا،المقذسالكتابيقرألماذا،رايتيتساءل،المعيارية

(51)ك!.+.*أم3!ثاى"93.لثاعلم5ءلملم4+ءيملم*+ءع"لمء!علم!هلمه5لمه(7++أأ)55،س!.33ح!+ه،55

)299.)ص!أحس!3105الأ055*أأأ*ت7أ!أ)-1+44!ول476-467.4

حولتفصيبةلروايةطموحكمثمروعالكاتبلهايخططعذةمجقداتمنالأؤلهوالكتابهذا

بدئها.فيالمسيحيةأصول

.33-ه01ص،ذاتهالمرجع(1)6

.12و04،01ص،ذاتهالمرجع()17

الذاتية.الخبرةمنأساسعلىكقهاالمعرفةيقؤمفلسفيمذهب3أ(6!لكالا7أ+5الذاتانية()18

-41-



"نظريةهدف؟)91(المناسبالمعنىأجلمنالقيمةفيلهمساوأتهعلىحديث

وراءالتيالحقيقةتربطالتي،(أ!اح!ا!ولهألأ"حالا!ةاه!ح،3"العلائقيةالمعرفة

شيءكلقبلتتعققلاهوتيةكتابيةحقيقةهو،الموضوعبمعرفةالحسئةالمعلومات

اليهودتةلنظراتالشاملرايتتحليلبحسب،مثلأ.2()وحدهالثهبموضوع

أصيلالكتابيئالتقليدفيتطويرهودئهالثالوثيئالفهم،العالمإلىوالمسيحية

المعيارقيالجديدالعهدإذعاء،رايتبحسب.اليهودتةموقفيتعذىومتمايز

الآننفسهجعلإسرائيلإله11أنهوالكاملالنقدفيالاعترافيستحقالذي

المسيحيسوعبوصفهوحتىوعبرهماالإلهيئوالروحالمسيحيسوعفيمعروفأ

للمقاربةالأولىالميزةعلىكمثالرايتنظرةتخدم.")21(الإلهيئوالروح

النقدقي.الشكلفيالكتابئةللدراسةالأرثوذكسية

موضوعهوالبعدهذا.الكنسيئأوالشركوقيالبعديشملالثانيالمعقم

مميز.بشكلأفسسآهلإلىالرسالةوفينفسهالجديدالعهدفياللاهوتيئالتأقل

المرافقوالرفض،المعرفةلكلالشركوتةالطبيعةإلىالإشارةرايتاقتراحيتضضن

بالنسبة.)22(منفصلةنقدئةدراسةأومحضموضوعيئمزعومتاريخلكل،لها

وافتراضاتهالمعاصرالقارئآمالمستوىعلىفقطليس،ينطبقهذا،رايتإلى

والقناعاتالدينتةالخبراتمجموعةكلعلىأيضأإتما،الجماعةفيالمتأصتلة

تقبل.الجماعةفيذاتهابالنسبةالمتأصئلينأنفسهمالإنجيليينللكتاباللاهوتية

.22-ه4و09ص،ذاتهالمرجع(1)9

.-674476و354-06ص،ذاتهالمرجع2(0)

أنهمعاليهوريالفهمعنمخلفدتهالمسيحيالفهم،،،ا!أمللابح!ب.0474ص،ذاتهالمرجع2(1)

ثانوئآاعتبارهيمكنلااتهدرجةإلى،والروحللمسحالأوائلالم!حيينخبرةإطارفيمنهناشئ

تمييزأوالاكئرالأهمالفرقاللهمسألةتشكل،61)كاأم*إلىبالن!ة،بالواقع.وثنيكتطؤرانتقادهولا

.0475ص.الحقيقيئ!الإلهعنادعاءاتهمافيحقعلىكلاهماو،واليهوديةالمسيجةبين

3-36.وا015ص،ذاتهالمرجع)22(
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بشكلمرتبطةاللهكلمة.كبرىبقؤةعليهاوتركزالإشارةهذهالأرثوذكسيةالنظرة

المقذسالكتاب.الفراغفييتئملاالوحي.يتلقونهاالذينبالأشخاصأساس

الناسمعتتعاطىالتيوالعضويةالديناميكيةالثهحقيقةمنجزءهما)23(والتسليم

علىالعملمنالجزءهذاتشديدينشأ،الاعتباراتهذهمن.العصوركلفي

الله.كتابأتهكماالكنيسةككتابالإنجيل

فيالحيئوتقليدهاالحازمالكنيسةدور،خاص!بشكل،الكنيسةتشريعيثبت

خلأقإتماوحستأفاعلأفقطليسالدورهذا.اللاهوتيةالحقيقةتمييزحسن

المقذسالكتاببينالمتبادلةالعلاقةالمعتهـفمكسيموسالقذيسقابللقد.وضخم

هيوالمنضةالكتابهوفالمصباح،المنضةعلىالمصباحصورةمستعملآوالكنيسة

الكنيسةبصيرةبأنالآنالحديثةالكتابيئالقانوندراساتتعترف.)24(الكنيسة

القانونيةالكتبدقيقبشكلحذدت،+الإيمان+قانونإلىالاحتكامشكلفيالعقائدية

التاريخيةالأرثوذكسيةاندماجهيكبرىعمليةمنكجزءالكنيسةاختارتهاالتي

النهائيئالتفسيرعلىمتساوبشكلالعقائدقيالكنيسةحس!ينطبق.ووحدتها

هذامنالقصديكنلم.المقذسالكتابفيالقانونيةالمجموعةعلىكماوالمعيارفي

المسيحيئالتقليدفي.التفسيريةونتائجهاوغناهاالمنهجياتتنوعتقليصالحس!

وأكيد.واسعبشكلموجودانالكتاباستعمالاتوتعذدالتفسيريةالتعذدتة،القديم

عنالتفسيرفيالخاطئالابتعادحالاتفيحازمأكانالعقائدقيالاحتكام،الواقعفي

وحدةتثبيتبهالمقصودوكان،والأريوسيةالغنوصيةفيكما،المسقمالرسوليالتقليد

المسيحيئ.الإيمانفيأساسيةأمورحولمعيارقيتعليمعبرجماعية

التقيد.كلمةهيشوعآالاكثروالترجمة4!3(أاأ+داكلمةترجمةهيهاالتسليمكلمة)23(

من:مأخوذالاتاس2()4

7،اكمه!ةلاع!أ،،ل!مما،،حلاهأخ+الامس!"أء33033أمح54لا:حمء3++هححح51مهلاوللأإأمه؟4+أس!؟ا

،+اهس!لا!ههما"لا،+أكله3(يص!+هححم33.،،مه+أ7ءلملمكاء+ع!ىلمجع"لملمهكا!3لمرلم.."ء3!ا"جكهكم!دلمر4+!

+ه+ه3نمهعك!هدء!3!-5357/3،للأ!يح.0.4لاأح++ورة37.4مم"!"حأ+،8هكلهمحمأ؟+أ+ء"،5ع3أس!5

53غإ+/كاا4.اؤ،3"حلمء+ء+لم!+لمىعحي!لم+07ا.)39("ه+س!:!5+4أاممح!،ا1+61أ،لا!ءأ3791)،".82).
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ككلمةالإنجيللسلطةأيضأيشهدالمقداسبالكتابالاعتراف،حالأقيفي

فيمتحدونالكنيسةآباء.الكلمةهذهعنالمسؤولةالكنيسةيحاسببهاالتيالله

ركزتالثالوثيةالخرشمتولوجتةالجدالات.إلهيئكوحيالعلياالكتابسلطةإعلان

تفسيرإلىوالكبادوكيينأثناسيوسمعتطؤرالذي،الكتابيئالتفسيرعلىتحديدأ

الحديثة.-النقدتةالتاريخيةالكتابلدراساتالمركزقيالهميشكلونحوقيقرينيئ

الدراسةعبردقةأكثربتعابيرإدراكهمايمكناللاهوتيةوشهادتهالكتابسلطة،اليوم

المسيحيينلكللأنبتأثيرهيحتفظالشركوقيالبعديزاللا،هذاإلى.العلمئة

الكتابمقاربةباستطاعتهمكما،العقائديةنظرهمووجهاتالكنسيةتقاليدهم

والحديثة.القديمةالبشريةالدراساتنطاقكاملسؤالهافيتعانقنقدئة"ب"واقعية

يعتبرهماأن،النقدتةودراستهالكتابسلطةالتزامهمفي،يعرفواأنالقراءكلعلى

هذايتضقن.البسيطةالمنطقيةالتأمليةالقياساتمنأبعدهوالحقيقةواقعواحدكل

والحياةالإنجيلعنوحقيقيئصحيحهوبماجماعيأوالتزامأجماعئأإدراكآالواقع

صريححوارفيولقاءمتبادلسلامشهادةإلىدعوةكهذهرؤيةتشكل.المسيحية

.الروحنعصةعلىويرتكزجدقيعلميئتفكيرعلىيقوم

الوجودفيبالبعدالأرثوذكسيةللمقاربةالثالثالرئيسالمعتميتعلق

فيإبهامآأكثرهاأتى،كثيرةبتحدتاتالسنينعبرالطلابطالعنيلقد.الروحيئ

مسألةلكتها.أجلاانجالدرسالجديدالعهدروحانتةتستحق"ألا:السؤالهذا

الروحيةالرؤىإنعاشبينالفاصلالخطتجاوزجدأالسهلمنإذ،دقيقة

والرؤتةالنقدقيالتحليلبينالعلاقةيحذرآنللإنسانكيف.التقويةوالتفاهات

هل؟والفراشةاليسروعبين،سيفيشينكوإيهورصورةباستعمالأو،الروحية

الكتابشخصياتبعضمعأ؟الطريقتانأم،يلتقطاأموالروحانيةالإيمانيعقم

.المجذدةالروحبقؤةويهذإيحائيةخبراتيذعي،وبولسإشعياءمثل،المقذس

اللهكلمةقؤةإلىمباشرةواحتكمواللإيمانالكتابيئالأفقهذاالكنيسةآباءتقاسم
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.والروحالحرفبينوالاختلافالتشابهصورةلهموتوضتحت.بروحهتقرأالتي

علىالروحيةشهادتهومنالكتابقراءةمنكثيرونينفر،الدهريةاليومثقافةفي

فيبالغةمتعةغيرهميجدفيما.واجتماعيآفكربهماموثوقغيرأتهمااعتبار

وتعضب.بثقةإليهاويدعونالقراءةهذه

للكتابأساسوهو،المقذسللكتابالروحيئالخذييبقى،هذاومع

في،.الاا؟هولي!حأه"اولالااا،4،دهل03ميركيئلأالكتابيئالملعاا.ليوميةاوللحياة

البعدحولبهاقرخبرؤيةعنمثلآيعطي+)25(الكلمةشكل"علىكتابه

المعاصرةالتربيةضحايانك!نأنمنملهولنديحذر.الكتابئةللدراسةالتحويليئ

المعرفةعلىالسيطرةإلىوتسعىالأمورتشكلناشطةثقافةتحذدهاالتي

تنويالتيالجانبالأحادئة!+المعلوماتيةالمقاربةملهولندوينتقد.بهاوالتلاعب

مقاربةيقترحأتهكما.البشرقيوالتقويمالنقدقيالتحليلعبرالنص!علىالسيطرة

الإيمانعبر،المباركوالفعلالمتعالياللهحضورعلىالقارئينفتحبها،..تشكيلية"

وقؤته*وغايتهالله"حضورسجلهوالمقذسالكتاب.للهالداخليةوالمحتةالمتفتح

البشرفيللعطبإطارأو+كقالبالإلهيةالكلمةعنإعلانوهو،البشريةالحالةفي

،المقذسللكتاب"الصورية*الطبيعةإلىملهولنديحتكم.معآ+البشرفيوالكمال

الكتابشاركفيه،الكيانمنجديدنظامإلىكلاميةكنافذةالكتابأي

بحسب،واختبارهاالمحؤلةالكتابقؤةفهميتطقب.وعاشواالإنجيليون

بالروحوتحفقتبيسوعتأشستالتيذاتهاالحقيقةفياشتراكأ،ملهولند

.)26(القدس

هوالنهائيئالتوخه.الروحانتةمنأصيلآوآبائيآكتابيآنداءملهولنديطلق

قيمةمنيققلأندونمنالفاعلالروححضورفيحيةتصبحالتياللهكلمةإلى

(52)7."كاهس!+7لااا"5ا1ممه4،ر.3?ءم!3للهء"،ه!ه!.34?"3لثاهي3/هح39فيلمول3ج+.ء33..كالم4لم

353يكلءلمج*هك"ثةطلأأ1)س!:،+س!لا"س!مولهه++8591).

.646-هو47.5-،2،28،24-03،123ص،ذاتهالمرجع)26(
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ما،بولسالرسولبحسب.المعرفةهذهتحذهأندونومنالتأمليةالبشريةالمعرفة

شيءكلعنتبحثالتيبالروحممشتفيحبونهللذيناللههيأه

سمعانالقذيسيشذد،بقرونبولسالرسولبعد.(ا.9-:2كورنثوسا)

المعرفةمفتاحأنعلى،الإنجيليةالروحانيةوريثوهو،الحديثاللاهوتيئ

المألوفة،الكتابيةالدراسةمنوأبعد.بالإيمانالمعطاةالروحنعمةفييكمنالروحية

يسلكونللذينالروحقؤةعبرالقائمبالمسيحالمفتوحةالروحيةالكتاب*كنوزهناك

الشهادةهذهعلىشهدلقد.!)27(جديدةولادةيمتحونوهمإيمانيةبطاعة

لهمعذلاونساءرجالا،مختلفةبدرجات،المسيحفيالجديدةللخليقةالرسولية

المصفوناختبرالمسيحيونلقد.المقذسللكتابالتقليدتةالعبادةفيعبرالقراءة

بهالموحىوالإعلانالليتورجيةالإنجيلقراءةحيث،العبادةفيالشهادةهذه

الموضوع.الكنيسةجسملكلوقؤتهالمحتصالثهوجوديحققالحسنةللبشرى

تتخطىالتيالكتابيةبالدراسةالنظاقيوالشرحوالنقدفيالتقيئالتأقليستحقذاته

منويعلنهانفسهالإنجيلبهايحتفلالتيالحقيقةإلىوالأدبيئالتاريخيئالتحليل

العالم.حياةأجل

تحتالسابعالفصلفيالحديثاللاهوتيئسمعانلالقذيسالمتعققةوالصفحات2رقمالملحقأنظر)27(

.الخوليئ..المستوى
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ما،بولسالرسولبحسب.المعرفةهذهتحذهأنرونومنالتأمليةالبشرتةالمعرفة

شيءكلعنتبحثالتيبالروحيكشتفيحبونهللذيناللههيأه

سمعانالقذيسيشذد،بقرونبولسالرسولبعد.(ا.9-:2كورنثوسا)

المعرفةمفتاحأنعلى،الإنجيليةالروحانيةورلثوهو،الحديثاللاهوتيئ

المألوفة،الكتابيةالدراسةمنوأبعد.بالإيمانالمعطاةالروحنعمةفييكمنالروحية

يسلكونللذينالروحقؤةعبرالقائمبالمسيحالمفتوحةالروحيةالكتاب"كنوزهناك

الشهادةهذهعلىشهدلقد.ا)27(اجديدةولادةئمتحونوهمإيمانيةبطاعة

لهمعذب!لاونسارجالا،مختلفةبدرجات،المسيحفيالجديدةللخليقةالرسولية

المصفوناختبرالمسيحيونلقد.المقذسللكتابالتقليدتةالعبادةفيعبرالقراءة

بهالموحىوالإعلانالليتورجيةالإنجيلقراءةحيث،العبادةفيالشهادةهذه

الموضوع.الكنيسةجسملكلوقؤتهالمخقصالثهوجوديحفقالحسنةللبشرى

تتخطىالتيالكتابتةبالدراسةالنظاقيوالشرحوالنقدقيالتقيئالتأفليستحقذاته

منويعلنهانفسهالإنجيلبهايحتفلالتيالحقيقةإلىوالأدبيئالتاريخيئالتحليل

العالم.حياةأجل

تحتال!ابعالفصلفيالحديتاللاهوتيسمعانبالقذيسالمتعققةوالصفحات2رقمالملحقأنظر)27(

.النحولبئ"المسنوى0
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الأؤلالفصل

المق!سالكتابطبيعة

أصولهبينهامن،المقذسالكتابطبيعةيحذدالمهضةالعواملمنعدد

فيواستعمالاتهدورهكمااللاهوتيئوموضوعهتهومحتوأسفارهوتنوعالتاريخئة

المواضيعهذه،عائملاهوتيئمنظارمن،الأرثوذكسالعلماءعالج.الكنيسةحياة

مثل"صكتابمهضةأوجهمساهماتهموأكدت.بها)1(المرتبطةالأسئلةمنوغيرها

النقاطهذهستحتل.التقليدمعوالعلاقةالتفسير،السلطة،الوحي،المعلنوجهه

إلىالأؤلالفصلفيونهدف.العملهذاخلال،متعذدةبطرائق،اهتماماتنا

مثلأمورإثباتأنمبدأإلىاستنادأ،الكتابطبيعةحولأؤليئبيانتقديم

الكيسةموقفعن،العشرينالقرنفيالأرثوذكسييناللاهوتيينزعيم،فلوروفسكيجورجالأبيعتر)1

والكنيسةالمقذسالكتاب0:فيالمجموعةالمقالاتمنعددفي،المقذسالكتابمنالتقليدقيالأرثوذكشة

يوجدكما.(8491.النورمنمثورات.نجمميشالالأبالعربيةإلى)نقله!أرثوذكسيةنظرة:والتقليد

التقليدفيالمقذسالكتاب0هولكوتوماسالأبكتبهاالجوهريةالمقالاتمنعددبالإنكليزية

كنيسةفيالمقذس!الكتاب:أغورلديسسابا،كاكا(د143)(.2-!00.0791)99-66الأرثوذكسيئ+

كقةمطبوعةمن12الجزءفيأولأظهرمقالنشرإعادة،(باليونانيةا1769)أثيا-الأرثوذكسالروم

بسهولة.المتوفرةغير(7691)لحاءأح!5()شالاهد!!ا+حاالسنوتةالعلميةثيناأجامعةفياللاهوت

مساهمة:المقذسالكاب-سلطة:الونان،أئياجامعةفيالقديمالعهدأستاذبراتسيوتيسولبانبيوتي!

هـلستمنهستر،:)فيلارلفياسمايتزر.*ورششاردسون.أتحرير،.اليومالكتاب.سلطةفي،أرثوذكسية

وبانايوتيس(1)389أنطونياريسإفانغلوسأمثاليونانيونعلماءكتب.92-017ص،(1591

حقيقيئتوزطرونمن،مجردلاهوتيئكموضوعولكن،الوحيمسألةحولالكثير(1)389ترمبلاس

الباحثينأعمالتعرض.والوحيئالإعلانمسألةجوهريكمنحيث،شهادتهوتنوعالكاببنصر

.والسادسالثالثالفصلينفيوالأهـللاليهابيئالتفسيرحولالأرثوذكسيين



وتركيبتهالفعلئةالكتابمحتوياتعلىيرتكزأنيجبلاهوتيأوالوحيالإعلان

عبر:المقذسالكتابطبيعةتختبرهنا،إذآ.القانونيئتكوينهعلىكماالتاريخئة

والجديد،القديمالعهدينبينوالعلاقة،والمسيحيةاليهودثةالأناجيلأصول

.المقذسللكتابوالبشرفيالإلهيئوالوجهين

المقذسةوالمسيحيةاليهوديةالكتب

تمتدفترةفيالمكتوبةالمقذسةالأسفارمنكاملةمكتبةالمقذسالكتابيؤلف

الكتاباتوضقت.بعدهالأؤلإلىالميلادقبلالعاشرالقرنمن،سنةألفحوالى

ائفهاآلأغلبوفي،)2(بالآراميةالأجزاءوبعض،واليونانيةبالعبرانيةالمختلفة

إلىبالنسبةمهمةأمورآوعالجوامعئنةتاريخيةظروففيعاشوامجهولونكئالب

في"الناموساكتاب0هيرسميئمقذسكتابإلىإشارةأؤل.الدينيةجماعاتهم

بتثنتةالكتابهذاالمعاصرونالعلماءيعرف،رئيسبشكل.22:8ملوك2

يوشياالملكائاموالكهنوتبالهيكلالكتابأصولتربطالإشارةهذه.الاشتراع

الرلثسناموس"كتابزمن،خرىالأشارةالإوتحذد.(م.ق046-956)

حاكميهوشافاطائامعلىهذاقبلسنةمئتيحوالىأي،(17:9أخبار)2

المكتوبة،الإنجيلكتبمراجعأنالباحثونيخضن.(.م.ق)873-984اليهودتة

كتاب.الميلادقبلالعاشرالقرنحوالىإلىتعودقد،والخروجالتكوينتحديدآ

أواخرالأرجحعلىكتبقد،الكتابيةالمكتبةمنالآخرالطرفعلى،الرؤيا

الرومانيئالإمبراطوريدعلىالمسيحييناضطهادخلال،الميلادبعدالأؤلالقرن

أتهعلىبوضوحنفسهعنالكاتبيعرفهنا.م(.ب81-69)دوميتيانوس

لغة،والآرامية.العبرتةعنمخلفةفارشةلغةوهيبالآرايةمحفوظةوعزرادانيالأجزاهبعض2()

كماتمامأ،(.م.ق)538-332فلسطينالفرسحكمحيناليهودعندالمثعبيةاللغةأع!بهحت،يسوع

(.م.ق)356-323الكبيرالاسكندرغزواتبعدالشعيةالقديمالعالملغةلاحقأالونانيةأصجت

الرومانية.براطوريةالإتويمعلوخلا
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كتابواضعأتهوأعلنباتموسجزيرةفيمنفاهمنكتب،مسيحيئنبيئ،يوحتا

()3(.7-22:91واأ-ا:ا)رؤياهذاالنبوءة

فهي.مقذسةكتبأكونهاسلطةتدئجلمالكتابأسفارأغلب،حالكلفي

والمسيحيةاليهوديةالدينيةالجماعاتبل،وضعهاأتامفيسلطةأقيتمتلكلم

السلطةكانت،الجماعاتهذهففي.والقرودنعبرالأجيالالسلطةهذهمختها

وفوق،والرسلوالأنبياءوالكهنةالبطاركة:الأحياءللأشخاصالأولىالدينية

عنبالأصالةوتصرفتكفم،هؤلاءكلبشهادة،الذيالناصرفييسوعالجميع

الكتابيئللإعلانالتأسيسيةالطبيعةأنإلىالمقذسالكتابقراءينتبهأنيجب.الله

اللحظاتشملتفقد.معهابالمقارنةثانوقيالمكتوبتعبيرهبينما،شخصية

غيرتاختباريةقويةأحداثأ،معروفأنفسهالثهجعلبهاالتيوالأعمالالعظيمة

الأحداثهذهوتذكر.الخاصخةجماعاتهممحيطفيالمعنتينالأشخاصحياة

قد،شفويأسردهاوإعادةوسردهاوتفسيرهابهاوالاحتفال،والخبراتالإلهامتة

بالنسبةقرونأالعملياتهذهاستغرقتوقد.هؤلاءيدعلىقصصهاكتابةسبق

الجديد.العهدإلىبالنسبةالسنينمنوعشرات،القديمالعهدإلى

الدينتةالديناميكتةالحقيقةتقبع،المكتوبالمقذسالكتابخل!،إذأ

الشفويةالتقليداتهذهحفظمتفقد.والمسيحيئاليهودقيالشعبينلتقاليدالشفوية

عرزتوهي،حيةالثهشعبحفظها.والعاداتوالتعليمالعبادةفيوطؤزت

عبربالكتابةملتزمينالكتابكان،الأمرآخرفي.وعاداتهمعتقداتهموخهةهويته

051إلى.م.قسنة559حوالىمنذالعبريةالكتابةاستمرت.معقدةعمليات

،حالكلفي.الميلادبعد51و.05السنةبينالجديدالعهدكتبحينفيبعده

يوحنا،إنجيل:الجديدالعهدكتبمنبهألحقالذييوحتابالرسولالكاتبهذاالمسيحيئالتسيمحذد)3(

الرؤيا،سفركتابةكماال!حديدهذاأنإلىالإشارةيجب،حالأيفي.الرؤياوكتابرسائلثلاث

الفصل.هذافيلاحقأأنظرالكاتبتحديدأهميةحول.والحاضرالماضيفيجدلأأثارتا
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الدرجةمن،التفسيرمنطبقاتمعالأولىالأحداثسردالمقذسالأدبأعاد

منهائلةتنؤعاتإنتاجوتم.إيمانيةجماعةكلضمن،والثالثةوالثانيةالأولى

الحالاتبع!قفينجد.يعقوبورسالةمرقسوإنجيل،والعددالتكوين،الكتب

فيعاتمبشكليساهمون،تحديدأبولسكالرسول،ككتابمعروفينأشخاصأ

إسرائيلحياةمننشأتالكتبهذهكل،هذاومع.المكتوبالكتابيئالتقليد

وتحديدالروحيئوالإرشادوالتعليمالعبادةفيالملموسةلحاجاتهاخدمة،والكنيسة

هيالكتابأسفارلأن،العميقالواقعتقديرنستطيع،المنظارهذامن.الذات

وماالحياةهذهعرزتولأنها،بحسبهالحياةوثمرةللإيمانكتبالحقيقتةبطبيعتها

زالت.

تضقنإذ.الإيمانيةالجماعةنتاجكلبذاتهالكتبهذهمنأفييكنلم

والاختيارالقبولمنديناميكيةعمليةأيضآمقذسةمجموعةفيالتدريجيئتجميعها

وفيما.والمسيحيةاليهودتة،الحيةالمؤمنةالجماعاتمنكلوتقليدحياةضمن

أننتذكرأنينبغي،والمسيحيةاليهوديةفيالأمرنهاتةفيمركزيةالكتاباكتسب

.جديد")4(عهدصاحبيبولسأويسوعكانمابقدركتابصاحبكان"إبراهيم

القيامإلىتوصلتأنإلىببطءالمقذسةالسلطةصفةالكتبهذهاكتستتفقد

الإيمانتةالجماعاتحفظتلقد.وتحديدهماوالممارسةالمعتقدإظهارفيمهتمبدور

مقذسةمجموعاتفيتدرلجيأوجمعتهاانتقائيأالكتابأسفاروالمسيحيةاليهودية

اليهودئةفيمقذسةالكتبهذهلكونتفسيرأيتقديميمكنلا.عذةقرونخلال

الكتابتقولعندما.الدينئتينالجماعتينهاتيناختياراتأتهاسوىوالمسيحية

المقذسالكتابتقولوعندما،5()!ول!ه!!وللاالهيكلتعنيفأنتالعبرقيالمقذس

)4(3ء4ء3!،!احأ.5"5+حس!مل!يثه++أأ"3ه!أ+أ4لاأحأ+ه5(كاههكاس!؟أحكه3ءكالا،ء/ى"لمع/ل!عل*ىكاهمكلة

43لمح،5.لم،ءلمممكا!3ء.لم.ا5دا/.ا!.//"لم/53./فى+/لمع3ءكاعءلملم.ه*"ء!لمعكاي+ك!ء،54.!لا؟أ+أ(لأ!5"7أ11ء:

ول؟أول04؟+!2891)،0.)ه.
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الكلمة)منقوانينهيالمقذسةالمجموعاتهذه.)5(الكنيسةتعنيفأنتالمسيحيئ

فياليهودفيالكتابقانونانجزلقد.المعيار(أوالقانونتعنيالتيدن!47"7اليونانية

القديمالعهدينيحتويالذيالمسيحيئالقانونأقا،للميلادالثانيأوالأؤل!القرن

.)6(الرابعالقرنأواخرانجزفقد،والجديد

التقليدمنالمأخوذة،عينهاالمقذسةالكتاباتفيوالمسيحيوناليهوداشترك

الكتابمنكجزءالجديدالعهدظهوروقبلالميلادقيالأؤلالقرنخلال،اليهودفي

ذاتها.بالعناوينإليهاأشاروافقدمختلفبشكلفستروهاأئهمومع.المقذس

لحه!لألمالمأوهإذلمالم7اليونانيةالكلمةمنتأتي)؟أ!(حنكليزيةلإ)با"إنجيل"كلمة

باليونانئةالمتكفموناليهودأؤلآاستعملهاقدوكان(كتابأووثيقة،)سجل

الكلمةهذهأصولتكمن.)7(اليهوديةالمقذسةالكتاباتإلىللإشارة

دبغهاعمليةوىالبو!شجيراتإلىتشيرمصريةكلمةفيالإتيمولوجية

كتاباستعمل.م.قالسادسالقرنمنذللكتابةالقديمالعالمفيالمستعقلة

مثلمحذدةكتاباتإلىللإشارةالشواهدبعضفيالتسميةهذهالجديدالعهد

موسىإلىالمنسوبةالخمسةالناموسكتبأو(3:4الوقاأشعياءكتابي

واحدةمرةكاا"لمالمبالجمعالكلمةترد.(ا.:3غلاطية،21:62)مرقس

)5(.كا3،ا!؟4+س!أ40"اس!117+أ"أص!لاأ43لأمهاكاأ!أا،س!اهع"+11،لأ!هأولع"3!ءلم"جى.3ء"ه!لالممم

ء3يمه3ءىلم"في،ح1.4.!؟أاأ"االأ،ول(11"3!لأأ11س!:!كاأ+4ءه+،)569)،0.)89.

بقيتفقدالبقيةأماالثانيالقرننهايةمعقانونيةسلطةالجديدالعهدكتبمن22حوالىاكتسبلقد)6(

أنظر:،لعرض.بعدوماالرابعالقرننهايةإلىجدلموضع

ه+،.+ه!ءح،،لالأع+،ل45+!3ح433+!+!اا!ا؟+!ل!+أ،ء!يه7اهء+لما،1س!.4.ه.لأ

3س!مح*44،ألأ("ء3همم!!:ههلالأعا4+لأ!2991،).8300-3.1867س!س!لام"+س!مثا.ل!.ساس!؟لأ++!،"3ج

حء*ىءكاطلم.هى/هع+هءكادثاحع35،ءلم4ء3.."3عكا!لميكللم،*ح.ء*ىول."كهءكال!ح.د!!ع".+ءع(11+44ح+:

"س!م!+ه!مم!هه،3).)769.ول.ح3س!كاه+لا،!3ء"3لمه4ع53،*يثكلءلم/هع"،3"!لللمك!لملمح3"ح

(،حكا!3أس!!4:!4113!ةلاول.7ح33ألأأس!3!.133،)649ممه34!ءلاعاولاس!ح!ع!.3لملم3ع*هىءحلمءلململمع

*للاعع،5ءلم+ءيكللملأ("ح353كا:*ههم4!+لاأ7حأ*3لم3عس!م5،ثه))879..1.ع!اس!،ل!ال!ء/ول5لم"3عء3

كاج*ل!ل!ع93ءلم*ع+لمبر(كاأا+أ+ي!5+:5)عهأس!+68913).

قديمآ.الكنيسةفيالجديدالعهدتكؤنحولشعبيةروايةهوالأخير

(7)ل!.ث!؟س!+س!3،مما11ماالمالمالحا*"3*هبم75الا+س!ا،4!.ل!.أ!!أ،13،1ممة.3ل!.*.!35+أالإح(ل!+!م4

ه،"؟5:43س!+43+!،ثه6491،)".062516-.
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نادرأ،ولو،الكنيسةآباءعندتوجدأيضآذاتهاالتسمية0(4:13تيموثاوس)2

الكتاب)بمعنىالإنجيلعبارةانتشاربدألقد.المسيحيئالإنجيلكلإلىللإشارة

الغربيئ.المسيحيئالتقليدفي(المقذس

وألأا(كا!7()باليونانيةالكتابكانتالمقذسةللكتبانتشارأالأكثرالكلمة

،""ينقشيعنيلذيالأمدل!ا(ةالفعلومصدرها،ا،"ملأ()4الكتاباتبالجمع

يكتبالتيالمادةعلىتشديدأتقتضي،5"لمالمكلمةفيما."يسخل!اأو"يكتب"

يستعمل.ومحتواها)8(الكتابةعملعلىالتوكيدتضعدل!؟ةءلأكلمةفإن،عليها

إلىأومحذدمقطعإلىللإشارةعديدةمراتالتسميةهذهالجديدالعهدكتاب

أعمال،42:27لوقا،21:01)مرقسعاتمبشكا!المقذسةالكتابات

الكتاباتيسقيهابولسالرسولى0(4:اروماه،22و3:8غلاطية،3وه8:32

"المقذس"الكتابعبارتاانتشرت.واحدةمرة(2:اروما4إكاالألأم4)إكايأالمقذسة

القديمبعهديهللإنجيلكتسميةالعالميئالمسيحيئالتقليدفيالمقذسة"و"الكتابات

والجديد.

الخاصئة.كتاباتهوجمعاليهوديالشعبكتبفقد،الإشارةسبقتكما

:مجموعاتثلاثإلىاليهودقيالمجتمعفيالعبريةالكتاباتصتقت،القديممنذ

وأموسىناموسأيضأالناموسئدعى.والكتاباتوالأنبياءالناموس

،(جزاءأالخمسةذالعملاتعنيلتيا5+،هءولع!+ة،داليونانيةا)منطحولس!أكاأولس!ح

إلىتقليديأتنستبالتيالقديمالعهدمنالأولىالخمسةالكتبمنويتألف

لكن.""الناموسعادةتترتجمالتي،*53+توراةهوالعبرقيالعنوان.موسى

والتعليمالإلهيئالناموسفيهابما،العبرانيةفيغنىأكثرمعانيتحملالعبارة

،سيناءجبلعلىلهالمعطىاللهناموسهوموسىكتبمحورأنومع.والوحي

خروجوقضةالبطريركتةوالملاحمالخلقروايةباشتمالهاأوسعمجالهاأنإلآ

(8)ل!.3الأشام+كا،11!"لأ!لأا!.7/-7ل!\/انم!75الا+15!57.00)لأأ:
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الناطقينأوالمعلنينتعنيح*7ثأ"أالعبريةفيالأنبياء.مصرمناليهودقيالشعب

إلىيوشعمنزمنيآمرتبةغيرعديدةكتبأالمجموعةهذهتتضضن.اللهبلسان

كلافي.والملوكوصموئيلوالقضاةيوشعالتارلخيةالكتبوبينهاملاخي

وزعماءأنبياءوصموئيلويوشعموسىيعتتر،والمسيحيئاليهودقيالتقليدين

هيالمقذسالكتابمنالواسعةالثالثةالفئة.اللهباسمومتحذثينموهوبين

إلىالمزاميرمنواسعةكتبمجموعةوتشكللاط،ح،(3ثحا)بالعبريةالكتابات

تاريخيةوقصصأفلسفيةوتأفلاتوتعليمأوأغانيصلواتوتتضقن،الأخبار

أوائليةلفظةوهوط!ا!ول!+اليهودقيالتقليدفيباليهودئةالإنجيليسقى.ورؤيوية

بالعبرية"والكتاباتالأنبياء،الناموس"الكلماتالأولىالحروفعلىمرتكزة

والأنبياء""الناموسأساسيتينفئتينإلىبولسوالرسوليسوعأشار.)!ك!ل!،()9(

القائمالمسيحكلماتفيفتتكررالثلاثالفئاتأقا.2(ا:3روما؟7:21)متى

(44ة42الوقاوالمزامير"والأنبياء،موسى"ناموسعمواصطريقعلىللذين

.مجهولآخروتلميذلكلاوبا

كلرأىوقد.الأممومناليهودمنالأولىالمسيحيةالجماعةأعضاءكان

المسيحيوناحتفظ،إذأ.وريثهأتهواذعىاليهودقيالتراثفيمتأصتلأنفسهمنهم

المسيحيئ.التقليدفيالقديمبالعهدلاحقآسمقيماأو،العبرانيةبالكتاباتالأوائل

الأؤلالفرق.مهضينفرقينمععرفوهالذيالوحيدالكتابأتهعلىحفظوهوقد

ص!كا)أولا!*ول(9السبعينيةالمسفاة،العبريةللكتاباتاليونانئةالترجمةاعتمادهو

تعود.(01()سبعينتعنيلتياغالم"،57"أالم!5نيةوباليونا3كاأولأ!!ولأ"حتينيةللاوبا

حوالىإنيقولالإسكندرئةفيباليونانيةالناطقينلليهودتقليدإلىالعبارةهذه

قبلاليونانيةإلىالعبريةالكتاباتترجموايهودتأشيخأوسبعيناثنينأوسبعين

)9(3ححء،ا(+سص!ل3!أ،!)3+،3(+هحح!340أ!ول15؟،ح4!3،أأ41+هأا1كاس!ك!س!3،*ءأ.ك!/ء*ء3ع"لملرلمهيم

3ءكافير،لمء3كه.ه3"3،*علا.،.!ملم"عحهـ،"وللأ.ى(!"أ441ءا5"؟!:لس!للاأ35!كالاا؟ءأ،أ5ول3هح!حلاأ،5891).

())075ك!.011!أحس!م،5،؟3أ!ءلا("حول،،،11ءكاهه07ا.3،ح.4.لأ3ص!مس!4،+،+.")390-))40..3أس!اا؟حه،س!

ءييلم33ءعلمول!4+.لم"*4ه!لم+3ءلم3وللم/ر4(*ههم34:اح4+ص!3!،+ه)و)68ؤ+،لأكاهايح،+!5.س!"لهااكاع.3

.+لميمع!ع5لم!كار(*.لم..هكا!،5+.!عءحدى.+هكه،++ء+لملمء3ء3عءلملم/هد+(ك!ع*353ك!:!اكهـ+4791،7).
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كاتبباليونانيةكتبهاالتيأرسيتاياسرسالةفيالقضةترد.ثلاثةأوبقرنينالمسيح

الترجمةسلطةتأكيدالكاتبراموقد.المسيحيةقبلالاسكندريةمنيهودقي

خدمتهموقد.عذةأجيالخلالباليونانيةالناطقوناليهودأنجرهاالتياليونانئة

الأكثرهيالكتابمنالنسخةهذه.اليونانئةالإسكندرئةمدينةفيالترجمةهذه

وما،القديمةالكنيسةفيتقليديةصارتوقدالجديدالعهدكتابلدىاستعمالأ

الأرثوذكسية.الكنيسةفيالقديمللعهدالرسميةالنسخةهيزالت

اليهودئةالكتاباتمنعددأتبتواالأوائلالمسيحيينأنهوالثانيالفرق

كان.بعدهاأوجمنيافيالرتانيينالمعفمينلائحةعلىالمدزتجةالكتبعدديفوق

قبلقيمةويعتبرونهاالإضافئةالكتبهذهيتداولونباليونانيةالناطقوناليهود

المتنؤعةومعتقداتهماليهودمنالكثيرينعاداتعنتعئركانتإذالمسيحية

أراد،كلعلى.القديمالعالمعلىوالرومانيةالإغريقئةالسيطرةفترةفيوآمالهم

خلالرومامعالمشؤومةالحروببعدوتعزيزهااليهوديةتوحيدالرتانيينقادة

لالأتهاالعبرقيالقانونخارجالكتبهذهتركوالهذا،والثانيالأولالقرنين

اليهودفي.التقليدفيالسلطةمنيكفيماولاالقذممنيكفيماتحمل

كتبأالشرقواعتبرها،وحفظوهاالكتاباتهذهاحترمواالمسيحيونصفقدأفا

الثانية.الدرجةمنقانونتةكتبأفوجدهاالغربافا،)!+لم!ةولكاثد!7الأكاهـاول(للقراءة

القديمالعهدقوانينمنجزءأالكتاباتهذهتزالما،يتغيرالدقيقعددهاأنومع

القانونالبروتستانتتبئى،الإصلاحمع.الكاثوليكيةوالرومانيةالأرثوذكسية

،(حه"ول)!"د!3منحولةواعتبروهاالإنجيلمنالكتبهذهفحذفوااليهودفي

المسيحيئالتقليدفيالكنيسةأطققتهاالمخئأة++الكتبتعنيازدرائيةعبارةوهي

الكتبهذهالمسيحيونحفظوقد.رفضتهاقدكانتأخرىكتبعلىالقديم

لاهتمامات،موسىوارتفاعأشعياءواستشهاداليوبيلاتكتابمثل،الأخيرة

قيمةتحملبالتأكيدلكتها،قانونيةسلطةتحمللاأتهافمع.ودينيةتاريخية
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ما.وممارساتهمالخاصتةالدينيةوجماعاتهمكئابهالمعتقداتتشهدكونهاتاريخية

يسفيهابينما،الأرثوذكسيةالكنيسةفيأبوكريفاتسفىالكتبهذهزالت

ما،العمومعلىإذآ.(كذبآ()11المعتؤنةيعني)ماحول!3!،ا"!ع!ط"ء4البروتستانت

يسفيهوما،أبوكريفاالأرثوذكسيسفيهكذبآمعنونآالبروتستانتيسضيه

الثانتة.الدرجةمنوقانونيأللقراءةالأرثوذكسيسضيهأبوكريفاالبروتستانت

والاهتماماتالمسكونيئالانفتاحبسبب،الحاليةالبروتستانتيةالأناجيلمنالكثير

منالأبوكريفا01أو*الأبوكريفا"أنهاعلىقراءتهاالممكنالكتبتصؤر،الدراسية

كملحق.يكن!ان،الثانيةالدرجة

يحتوي،الثانيةالدرجةمنالقانونئةأوقراءتهاالممكنالكتبإلىبالإضافة

أستيركتبمنواسعةمقاطعالكاثوليكيئوالرومانيئالأرثوذكسيئالإنجيلان

البروتستانتوضعوقد.العبريةالنسخةفيموجودةغيرلكئهاالقانونيةودانيال

نسخإلى*إضافات"وشمقونهامصطلحاتهمبحسب"الأبوكريفا"بينالمقاطعهذه

هذهتتضفن.القانونيةالكتبمنجزءتقليديآأئهارغم،اليونانئةودانيالإستير

بعلوقضةسوسنةقضة،الثلاثةالفتئةونشيدعزرياصلاة:دانيالفيالنصوص

التقليداهتمامات0(عددا"12أكثرولكتهاطولآأقلمقاطعأستيروفي،والتنين

الأناجيلفيموجودةإضافيةنصوصإلىامتذتوقدشاملةكانتالشرقيئ

وحدهاالسلافونيةالنسخة1510والمزمورمنسىصلاةبينهامن،الأرثوذكسية

كملحق.7المكابيينتتضفنوحدهااليونانيةوالنسخة2سدراستحتوي

يشكلانونحمياعزرافيما،كتابأ38تحتويالعبريةالكتابات،بالمجموع

هذهتسلسلفيوحفظهالخاص!ترقيمهاليهودقيالتقليدطؤر.واحدآكتابآ

()))س!س!3س!،+،ل11.3اكه"حح،؟+ه"3"لمهعلم3لم*يمثكلءلم3!ءجلم!ج.4"ءكا!!072ا.3"س!لأ(353:مما

ا؟لاه!ص!،لأ،4.)8691

(21)3!حء"3لثاء*يهـء3ء/*ه*+!ءلمءلمهكاه؟ءلملهـا"لم؟!"لمءيه4"ءلم+ءهعء/لمحه"ء،كا/*ء*4كاعلم،+ل!/55!س!4.

ل!!ءس!07الااأع!2ح3+!54"ا64لهس!.وللا!3لا(ك!*ح353كا:ه*هم34لا+أ7ع33ألأأ!مع1991.33،)

".4امهس!"أ0،3"+س!هه!
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التقليدبحسبنحمياعنعزراالبروتستانتيئالقديمالعهديفصل.)13(الكتب

الكاثوليكيئالقديمالعهدكتبعدديبلغ.93كتبهعددفيكونالقديمالمسيحيئ

.باروخمعمدموجةإرمياورسالةالثانئةالدرجةمنقانونيةكتب7متضقنآ،46

الكنيسةمنشمولآالأكثرالقانونعلىفيحافظالأرثوذكسيئالقديمالعهدأفا

التقليديعطي،بالإضافة.للقراءةكتبعشرةفيهابماكتابآ94ويضتمالقديمة

كصلاة،أعلاهالمذكورةالأخرىالقليلةالكتاباتلبعضكبرىقيمةالأرئوذكسيئ

.151والمزمورمنسى

الأناجيلبينيختلفالكتبترتيبأنإلىالإشارةتجدرأيضآ

منالقارئمنهيتأكدأنيمكنماهذا.والأرثوذكسيةالكاثوليكية،البروتستانتية

الفرق:القارئانتاهيستحفانمهفانفرقان.)14(الحاليةالنسخمقابلةطريق

قانونهفييعتبرهاالتيالكتبإنجيلهفييدرحالأرثوذكسيئالتقليدأنهوالأؤل

التيالكتبإنجيلهفييدرحالكاثوليكيئوالتقليد،للقراءةكتبآالقديمللعهد

البروتستانتيةالأناجيلتضعبينما،ثانيةقانونيةكتبآالقديمللعهدقانونهفييعتبرها

بالسلطةالمتعفقةالنظراتفيباقفرقعلىيدلالواقعهذا.ملحقفيالكتبهذه

الرسميئالأرثوذكسيئالقديمالعهدأنفهوالثانيالفرقأفا.الكتبلهذهالقانونية

هيوالكاثوليكيةالبروتستانتيةالحاليةالأناجيلبينما،اليونانيةالسبعينيةزالما

العامأد!!ل5لااكالاح4،ظأ3+هأ03لاأس!أحبهاقامتاليالعبرقيالكتابترجمةمن9الحا!ئةفي،يرد()13

ونحميا.عزرابينتفصلكتابأ8591،93

بالإنجيل،واسعبشكلمسكونيأالمستعملةانمقحةالجديدةالروتستانتيةالشخةمثلآقابل(41)

الرجوعايجبوتاليأالمقذسللكتابإنكليزيةترجمةللأرثوذكسليس.الجديدالأميركيالكاثوليكيئ

نشرهاالتيلل!عييةحاليأالموجودةالترجمة.أخرىتقليديةلغاتفيأرثوذكسيةترجماتإلى

الحتةذوح+40"+ه*ه31دا4لاس!)"أ!.الشيءبعضمختلفأتسلسلأتقذم5!،!مس!أ4،*33+ه

يتعملإنماجديدةترجمةليسبالتأكيد(91)39كة+ه++03)س!*نشرهالعلميةمنهاأكثرالشعية

.الجديدةجيص!الملكترجمة
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في.303ءالاا)15(ح4حأالأوروبيئالنص!يسفىالذيالعبرقيالأصلعنترجمات

مختلفةكتبهيالجديدالعهد"أبوكريفا"أنالكتابقراءيعرفأنيجب،الختام

وأللميلادالثانيالقرنفيكتبوأغلبها،الجديدالعهدقانونخارج،بالكامل

.()16التاريخهذابعد

والجديدالقديمالعهدان

،الأؤلالقرنخلال01الجديدو"العهد!االقديمالعهد01تسميةنشأت

المفتاحالكلمة.الثانيالقرننهاتةعندالمسيحيئالإنجيلجزئيعلىواطلقت

اليونانيةللكلمةترجمةهي،ثهح،4،كلط،ولح،كةاللاتينيةالكلمةمنالمشتفة،"عهدا

واليونانئةالإنكليزيةالكلمتانتزالما.ص!؟3أ"أوالعبرانية4يمأأهـ4إإ-أطأ"أكاأ

وثيقةبمعنىعهد"6كلمةالمعاصرونالقراءيأخذ،عادة.مناسبتينغيرالحديثة

الصحيحالمعنى،ثانئةناحيةمن.وصيةفيكما،ماملكيةلتحويلمستعقلة

بينتحالفأو،اتفاق،ارتباطبمعنى()،ول!ولس!داهس!ميثاقهوالعبرتةللكلمة

وشعبه،اللهبينالمقذسهوالارتباط،الكتابيةالنظرةفي،العهدمعنى.شريكين

المحتةمندائصةكعلاقةلشعبهوالممنوحالخلاصيئاللهعملعبرالمؤشس

مصرمنلإسرائيلتحريراللهعلى"القديم"الميثاقيرتكز.المتبادلينوالإخلاص

ول.-!لةمهكة.ك!ل!53س!أح3يسضىليهودارسونلداايحفظهلذياصليئلأالعبرقيايملقدالعهدانم!(51)

النسخإنتاجيسودالذيالتقليدحفظمهقةإليهمالموكلةالعلماءإلىتثير.03!37!أحموالتقليدتعني

النسخ.هذهإحدىهيالثهيرة555!اولح*س!40.العصورعبرالعبرفيالكتابمن

أ*+)ح؟اس!"ءاس!+س!ح+س!3،3لثاءلأ4،!دءلملم+ءييعندالإنكيزيةباللغةالجديدالعهدأبوكرلفاإيجادممكن(1)6

ءيهـ.ء/+ءهكاهم،07ا5.)-2،حم07ع4.".7.للاأا03+(سا5لاأثه7أا1س!:*س!31+أول3(ح،م)599،+4)299)

أنظر:،سنةخمسينحوالىقبلمصرفيامتثتفةالغنوصيةللكتابات

)!+ح75."كاهأ+03ول،ء"3!ء*4+يهميهمأ"4ءأه/+كا!أ+لم!+!ثي/كه.ا(63لة3ول!م5ءأ3ح11:5!"س!م!

-(9891،"5"

معمتزامنأالأولالقرنمنالثانيالنمففيتأليفهتمالغنوصيئتوماإنجيلأقالعلماءبعضيرى

قبلها.وربما،الأريعةالقانونيةالأناجيل
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المسيحتضحئةفيمتأضلالجديد*!الميثاق.سيناءجبلعلىالناموسهـاهدائه

؟41:42)مرقسشعبهمعللميثاقكتجديد(الأسمىالخلاصيئالله)عمل

31-32(.3:اإرميا؟8:،138عبرانيين؟11:25اكورنثوس

مواجهةفي،ة"4"4+(ايملأهـكااة"القديم*العهدعبارةسبكقنأؤل

فيبولسالرسولهو،7إكا!(لأايملأهـ!إةالجديدالعهدمعواعية

"العهدالرسوليعتبرهماأنإلىبوضوحالمضمونويشير.3:6،41كورنثوس2

الكتابكلوليس،سيناءفيوالعهدالخروجعنموسىقضةهوإتما"القديم

حئىالمقذسةالكتبعلىتطققالمالجديد""و"العهدالقديم"العهدعبارتا.العبرفي

العهديكنلم،الأوائلوالمسيحيينبولسالرسولإلىبالنسبة.الثانيالقرننهائة

بينالجديدللرباطديناميكيةحقيقةإتما،الكتبمنمجموعةولا،كتابآالجديد

الخلاصيئ.وعملهالمسيحشخصهيالقاعدةحيث،المسيحيينوالمؤمنينالله

فيالأؤلالقرنخلالالأخرىوالكتبالرسائكوأتباعهمالرسلرؤن

فيسلطةذاتككتب،تدريجيأتجميعهاتم.المتوسطيئالعالممنمختلفةمناطق

تعرفالمعقدةالعمليةهذه.رئيسبشكلالثانيالقرنخلال،المسيحيئالتقليد

في.القديمالعهدقانونتشكيلبموازاةتمتوقدالجديدالعهدقانونبتشكيل

حولومنازعاتملحوظتعذدمع،عديدةلقرونالعمليةاستمرت،الحالتين

.والمحتوىوالتأليفالتقليدإلىبالاستنادالكتاباختيار

القانونتدعىووثيقةوترتليانوسإيريناوسالقذيسأعمالتشهد

الثاني،القرننهائةعند،المسيحئونكانالتيالكتبعددأنعلىالموراتوري

تراوح،العالميةالكنيسةفيالجديدةالمقذسةالكتبمكتبةإلىتنتميبأئهايعترفون

ولأجيال،كانتعليهاالمتنازعالكتب.وعشرينوسبعةوعشريناثنينبين

الرفلا،كتاب،والثالثةالثانيةولوحنا،يهوذا،الثانيةبطرسرسائل،كثيرة

"العهدتسميةإطلاقبدأ.يعقوبورسالةالعبرانيينإلىالرسالة،أقلوبنسب

أطلقهاقنوأؤل،الثانيالقرننهايةحوالىاليهودفيالمقذسالكتابعلىاالقديم
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استعمالأنالافتراضيمكن.()17الصغرىآسيافيسارديكاأسقفميليتونهو

فيكانالمقذسةالمسيحئةالكتبمنالجديدةللمجموعةالجديدالعهدتسمية

الثالث،القرنكئابإلىتعودالموجودةالإشاراتلكن،الوقتذلكعندالتداول

وأوريجنس.الإسكندرفيإقليمسمثل

الكبيرأثناسيوسالقذيسإلىالجديد."العهدقانون"ختمنسقيهماينستب

العدد،ذلكمع.)18(والعشرينالسبعةالجديدالعهدكتبكليعذدالذي)367(

فقطاختارتالقديمةالسريانيةالكنيسة.عقيدةهوولامطلقأليسوعشرونسبعة

الكنيسة.انقسامأفيذلكيسئبأندونمن،الجديدلعهدهاكتابأوعشريناثنين

الثامنالقرنفيالدمشقيئيوحئاالقذيس.كتابآثلاثينمنأكثرقبلتالأثيوبية

وهذا،المفقودةبولسالرسولرسائلاكتشقتإذا.(كتابا"91وعشرينثمانيةيعذد

91(

(71)أول،،*5+!،ممس!أولأ+5لاألأس!3لا،ثهحح!5ءلم،ءلملمءحلمدلم+/؟ءلم.4ر.6!!651لهم1،أ+ههمالمأ3

أ+ء+!،مآكالأ،+ح،4+لاةأ+ع.43؟5*هأ!ا،كه.3.!.،ح.4"3علم4"ح"ء3كا!33ء"لم+هء"لم

!اه..علمءكاءعلمءلملم3!ى.ا"ىء!لأ("ح3همم!مةول،كااوللاه،!87913،)"..27-26

(81)ا+"أح1393س!3ا،أثهساولحس!مهم.(3أوليممه43ألا5آ*اأأ+س!هول"اس!هحس!5عهأ+ههم3،5س!أ.ممآه،

*313ا(،أ5+،3حس!*ء.لمع+ع+ءء!؟ه،-لم*ءعيمع،ه/!.لم441ء"لممكل29ولكم..ءكهعلمءلم3ء!لاكالملأ+لم

طعء،لم35،ح4.ع3.3"حيخأ،(ل!!م+4"!مأ54:س!ح4ع+م،6ا3،+4.)،".253.

التيوالثلائينالتسعةالقانولةالكتببينأثناسيوسالقذي!يميز،القديمبالعهديتعققمافي

جهةومن،اليهودقيالتقيدبحسب(اليهوديةالألماءأحرف)عدروعشرلناثنينيعذدها

يهوديص،أستهير،شراخحكمة،سليمانحكصة:خمسةمنهايذكراليالقراءةكتبأخرى

وكتابين،جهةمنوالعضرينال!عةالقانويةالكتببينيميزالجديدالعهدزمنفي.وطوبيا

.أخرىجهةمنوالراعيالديداكيههحابقراءتهمايصحآخرين

عرته.المقذس.الكتاب-في.عثرالسابعالرأس.الرابعالكتاب.الأرثوذكسيئالإيمانفيمقالةالمئة

.ص.(08491البولسيةالمطبة:)بيروت.شكورأدريانوسالأرشمندريتاليونانيئالنم!عن

الدمشقيئيوحتاالقذي!بانالقرآءيفاجأقد.الكتابلهذاكملحقالفصلهذايظهر.052-252

يوفرهالانيالقرنمنكتابوهورومابابالإقليص!الرسلقوانينالجديدالعهدكتببينيدرح

أثاشوسالقذيسغرارعلى،الدمثقيئيوحتافالقذيس،القديمبالعهديعققمافي.القديمالتقليد

كتبعنويميزها(اليهودفيالتقليدبحسبوعثريناثنين)أيقانولأكتابأوثلاثينتسعةيذكر،قبله

تنوعآالكنيةآباءيظهر.شراخوحكمةسيمانوحكمةوأشرعزرافقطمنهايعرفاليالقراءة

.القراءةكنبمنغقدرأ
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مبدأهو"القانون!ختم.إدراجهايمنعمقنعسببأفييوجدلا،مستبغداحتمال

لمالقديمالمسيحيئفالتقليد.الأرثوذكسيةالكنيسةفيجامدغيرولكته،حازم

ونصوصآغيرهاكثيرةكتاباتيوقردائمآكانبل،عقيدةالكتبتحديديجعل

المقذسة.الكتبمنالقانونيةالمجموعةجانبإلىليتورجية

المسيحيينبينالعلاقةمثلمعقدةوالجديدالقديمالعهدينبينالعلاقة

بلالناموسلينقضيأتلميسوعأنهيالرئيسةالانطلاقنقطة.واليهود)02(

هدفبلنقضهأواليهودقيالتراثرفضإلىالمسيحيسغلم.(17:ه)متىليتضه

سلطةقبل.شعبهتقليداتفيكاملبشكليسوععاش.هـاتمامهتجديدهإلى

-91:61)متىالأبدتةالحياةإلىكطريقالعشرالوصاياإلىوأشارالعبريةالكتب

اليهودفيوالتقليدالمقذسالكتابإلىجديدةنظرةيسوعأشس،هذامع.(91

،(2-148:)5الموسوفيالناموستفسيرإعادةفيتختصرومثالهبسلطته

كونهاالقانونيةالقيودمنأبعدكأشسوالغفرانالمشروطةغيرالمحئةعنوالتعليم

.-28(ا:2)مرقساللهملكوتفيالأعلى

فيالنظرةهذهعلىالجديدالعهدكئابمنوغيرهبولسالرسولبنى

الوحيمركرموسىناموسيعدلم.القدسالروحهـارشادالمسيحقيامةضوء

المدويةاللهمواعيد01+تقمفيهتحفقتالذيالمسيحهوإتما،إليهمبالنسبة

العهدلاستعمالكمعاييروالإنجيلالمسيحثتتوالقد.(ا-:ا.كورنثوس)2

المسيحبخدمةمنذرنبوءةككتابقرأوهكقههذاعلىوعلاوة.وتفسيرهالقديم

إلىوإضافة.اللهشعبإلىالأمممنالمؤمنينوضتمالجديد()العهدوالإنجيل

ه+لةحأ!هاهس!؟!7!ا،)حس!!3عول4أ3لاح33+هألأ"أ،+س!(+أا،+هأثهلةاه"س!كه+أع"3"لمه

3ء3+ءلم*ع!كالمى3"ح9؟لملم،ءج34.."لم؟يهءلململم!هلمه?إلم5ولءكة53"+ه؟س!.4.!*.ك!+س!4+هول*س!

3هممام:!117س!3وو"ه،"6391)ح!4+53حس!3س!س!"(الا!4لاا01"حول!ولس!أس!3،لة4حاأكاعزح"4

+،"س!ولأس!ع.3ع"3لمه4ع33يكلءلمعلمىه!دلمه/هكاه3كايميي/لم.(!ع:لأك!كا!اا4+حق5!س!،+هألا.)49

ه+!*س!أإء!حا!ءاس!7!ا،+?!3ه!+"أهس!م3س!.ا!ي!عي!)اأ،33!"ءهعللأحولييكاع+ع+//ع/لمح،لملم

م!3لرلم3ءحلم!/؟.!مء.(ل!4،ل!3أه!":43س!كا!!3مماهه!.913و3.)
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الحقيقةمنجديدةمواقفطؤروا،التقليديةاليهوديةالكتببسلطةقبولهم

والشفويةالمكتوبةالناموستقاليدبعصقيسوعأهملكما،وتمامأ.والسلوك

أيضأهكذا،-23(ا:7مرقس؟31-32:ه)متىاليدينغسلوطقسكالطلاق

بخاصتة،المهفةالناموسأوجهبعضالأولىوالكنيسةبولسالرسوليعتبرلم

؟2ا-2:11)غلاطيةالأمملمسيحييكشروط،الأكلوقوانينالختان

كلعندالعبريةالكتببقيتفقد،هذاومع.2(ا-ا:51أعمال؟4:اروما

؟-45:ا)روماهوتشجيعهملتعليمهمالمكتوبةبهاالموحىاللهكلمةالمسيحئين

تيموثاوس2)اليرعلىوالتدرلبللإصلاحوالمفيدة،(01:11كورنثوسا

3:61).

نظراتاللاحقينالمسيحيينالكتابلبعضكانتأئهالصحيحمن

العهدإلىيشيرالمجهولالعبرانيينإلىالرسالةكاتب.اليهودفيبالميراثاستخفافية

رسالةكاتب.(51-ا:51؟8:13؟7:18)عبرانيينوالعقيمبالعتيقالقديم

بلجسدتأمعناهقطيكنلماللهبهأوحىالذيالختانأنيذعي(904)برنابا

وبست.الثانيالقرنفيبرفتهالقديمالعهدماركيونالهرطوقيئرفض.روحيأ

فياليهودفيوالتراثالقديمالعهدعنسلبيةمفاهيم،مؤسفبشكل،لوثرمارتن

يضعالذياللاهوتيئمخططهبسببوذلك.البروتستانتيةالتقليداتبعض

الكتابباحثيأحداعتبرأنذلكعلىالأمثالمن.الإنجيلتجاهالناموس

.*الخطيئة-تاريخهوالقديمالعهدأنالمشهوريناللوثريين

سجلالقديمالعهدأنعلىالتشديديجب،النظراتهذهعكسعلى

بولسالرسولبحسب.المسيحيئالإنجيلمنمتكاملوجزءل!علانأساس

أئهرغمالمسيحئينلخلاصمعيارأموسىناموسيعدلم،(41-7:21)روما

نأقطالعظيمالرسوليفتكرلم.وروحيئوخستن،ومقذس،المعقناللهناموس

رأىإتما،الثهبناموسالالتزامعنيك!سوفاليهودالمسيحئينأواليهودمنأتآ
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تحتاللهشعبكونهمالأمممنالمسيحيينعلىيفرضلنالناموسأنفقط

والإنجيل.الجديدةالمسيحشريعة

انتقاصأفيإلىالقديمالعهدفيالقديميشيرلا،الأرثوذكسيئالمنظاروفق

إلىإشاراتووجدوالاهوتيآالقديمالعهدالكنيسةآباءفسئر.الإعلانيةصفتهمن

وسارةلإبراهيمالثلاثةالملائكةزيارةمثل،المقاطعبعضفيالقذوسالثالوث

العبرانئةالكتبفيكاملأالأزليئالمسيحالرسولبولسرأىكما.(18)تكوين

العهدفيالإعلانممتلآالمسيحالكنيسةآباءاعتبركذلك،(51:4كورنثوسا)

.3()خروجالمحترقةالعتئقةفيموسىإلىاللهتحذثكما،الجديدفيكماالقديم

موسى،،إبراهيم.إسرائيلفيفاعلأوكانالأنبياءعلىالقدسالروحنزل

وجهعلىلمعاللهمجد.مباشرةإعلاناتوتلقوا+الله"أصدقاءكانواوالأنبياء

رموزالأرثوذكسيةالكنيسةتكرم.7(:3كورنثوس2؟34:03)خروجموسى

إلىإيلياومن،موسىإلىإبراهيمومن،أيوبإلىمدممنالأبرارالقديمالعهد

العهدمنالقراءات.الخاضةأعيادهملهمقذيسينوتعتبرهم،المكابيينالشهداء

العهدبلغةمليئةالليتورجيةوالصلواتالتراتيل.الكنيسةعبادةفيأساسئةالقديم

هناك،الأيقوناترسمفي.لشعبهالخلاصيةاللهأعمالإلىوبالإشاراتالقديم

آدميديهمنكلفيورافعآالجحيمأبوابمحطمآتظهرالمسيحللقيامةشهيرةأيقونة

الأبرار.إسرائيلبرموزمحاطينوحواء

أئهاعلىالعبرانيةالمقذسةالكتبكليئبشكلالكنيسةاتخذتهل

.الاستنتاجهذاإلىالمسيحيونيميلشلثبدوناليهود؟منوسلختهاخاصتتها

الله+هباتأنأعلنالذيالرسوليةبولسالقذيسسلطةيعارضهذالكن

الشعبأنعندهالمسقماتفمن.92(:11)روما"ندامةبلاهيودعوته

المعطىالمقذسالعهدبحسبالعيشفييستمروسوفاللهعنايةتحتاليهودقي
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الكتب250-36(:11)روماإيمانهمعدمسربنفسهاللهيحلأنإلىله

يفهمونوالمسيحيوناليهود.والمسيحيينلليهودهبةهيالعبرانيةالمقذسة

لعهدهالمخلصاللهشعبأتهمهـلذعون،الخاصمنظارهمنكل،أنفسهم

منطلقاليهودصمن،مختلفةبأضواءالمقذسةالكتبيقرأونأتهممع.الخاص

نأواليهودالمسيحتونيستطيع،المسيحمنطلقمنوالمسيحيونالناموس

بحسبالعالموأمامالآخرأمامالواحددتهكشهودمتبادلاحترامفييخدموا

"الزيتوند"شجرةمطقمينشركاءالمسيحتونيكونأنيجب:منهمكلرعوة

؟42-11:61)روما"لنعمتهالله"يمخدواوأناليهودقيالتراثمنالغنية

قيمتهامنللتقليلليس"القديم"العهدالعبرانيةالكتبيسضونإتهم.9(:51

يسوعأبي،المنيماللهلعملالخاص!فهمهملتأكيدالعكسبل،الإعلانية

الخبرةهذه،المسيحفيالجديدالعهدفيخبرتهمعنالشهادةوليحملوا،المسيح

القديم.العهدملءتشكلالتي

والبشرفيالدينيالوجهان

حياةفيدورهفقطليسالقداسةصفةمصدر.المقذسالكتابهوالإنجيل

الإلهيئ.للإعلانوشهادتهالداخليةطبيعتهأيضأإتما،وعبادتهاالمؤمنةالجماعة

-ءفشاإ-"كشفتعني(أ:ا)رفلا(لحادياولسلأة،5+ةنيةليوناامن)نعلاإكلمة

خبرةفيالمقذسالكتابتأضلإن.سابقأمعروفغيرأومختأماشيء"إيصال

ورلتالحقيقيئاللهأنفيالأساسيةدعواهيجعل،مباشربشكللئهمميزينشهود

بخاصئة.مختلفةبطريقةالبشرفيالجنسمنوئعرفنفسهيعلنأناختار،الكون

منذمبهمةبطرائقعنهالبحثرغم،الحيئالإله.والكلماتعبرالأعمال

والتواصلنفسهعنبالكشفقيامهلولامجهولأليبقىكان،السحيقالزمن

البشرتة.مع
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لأة!لأ،5)للهاوكلمة3(:2روما)كا!(.دهالأة").!للهات+كلمالكتابايذكر

اللهاختارالتيالمعرفةيوصللأئه(3:2روما؟01:53يوحئا؟8:12لوقا

شكلآنعطيبواسطتهاللتواصلوسائلهيالكلمات.ملقمينكتابعبرإعلاتها

مثاليآ،.الآخرينمعالتواصلعلىقادرينفنصبح،نركبها،العميقةلأفكارنا

إلىالحياةمعنىوحملتفسيرالواقعهوسعمها.الحقيقةعرباتهيالكلمات

لغنىشهادةبعمقيحملالكتابأنهوللمراجعةالقابلغيرالأمر.الكاملالنور

دينيةنظروجهةمن.الحقيقةلكلالأخيرالمعنىحولوحقائقرؤىهي،اللهفكر

اللهكلمةأنيخبرنافهو.تحقيقهالكتابيذعيماتمامآهوهذا،علمئةمنهاأكثر

كيانعمقإلىوتنفذ،حذينذيكسيف،روحيةبقؤةتخترقوالفاعلةالحيئ

.(6:71أفسس؟4:21)عبرانيينلإذدانا

الأوجههيما؟المقذسالكتابشهادةعبربإيصالهاللهيرغبالذيما

آباء؟للتخاطبككتابللكتابواللاهوتيئالدينيئالجوهرتكؤنالتيالمركزية

الكتابلهدفيتنئهواأنالقراءعلىأن،أكدالحديثوالبحث،عفمواالكنيسة

عبرالكلولظهرعبرالكلأجزاؤهتظهرحئى،)،ة+ه"كا!نهايتهأوالشامل

معتعاطيهوعناللهعنمعرفةالكتابيقذم،شموليئمنظارمن.الأجزاء)21(

ومترابطة.مهفةطرائقثلاثفيالبشرية

وأالمقذسالتاريخشميتالتيالعمليةعنشهادةالكتابيحمل،أؤلآ

المؤمنينبعضيفهمماغالبآ.التاريخفيالخلاصيئاللهعملأي،الخلاصتاريخ

مهما.الأدبيئبالتاريخالكتابئةالقصةكلممائلين،ساذجةبطريقةالفكرةهذه

الكتاب)،ة!كل!(هدفالمسيحكان.الرابعالفصلأنظر،المقذسللكتابالآباءمفهوملعرض2(1)

أنظر:.لاحقوقتفيوكالفينلوثرالمصلحينوأيضآالكنيسةمباءبحسب،المهيمن

!لأعمكل!34.ح"أ،145أ!هألملمكا!?لملم3ل!هلملمء"،علمه4"*كاص*ع*ع3*9لم4ثكل،*ع(7أ++س!004اأ5:

ع3+هع.399155،).44400،لة.99
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الفعليئالمجرىكانلقد.التقنيةالناحيةمنكتاريخيمتبلمفالكتاب،يكن

منبكثيرتعقيدآأكثردرجةعلىالبشريةللتفاعلاتالمحركةوالقوىللأحداث

إئما،للكتابالواقعيئالأساسنالنظرةهذهتنكرلا.الكتابيرويهاالتيالقضة

منعديدةلأجيالالدينيةوالذاكرةالمفسترةالخبرةتمتلروايتهأنعلىفقطتركز

عليهايشهدالتيالبشريةالصراعاتكلالخلاصيئاللهعمليشمل.الثهشعب

اللهعملئحذدأيضآ.غيرهموكثيرونبولس،بطرس،المعمدانيوحتا،الأنبياء

بها.ويحتفلولفسئرهااللهشعبيفهصهاكما،عظيمةتحريربأعمالالخلاصيئ

وأ2(.:3خروج)"+كالاق"هـكا!عجائبالإلهيةالأعمالهذهالكتابيسقي

فيالناموسإعطاء،كالخروج،(2:11أعمال"يملم!5)!هلآ!ةلأالعظيمةاللهأعمالط

فيالروحوهبة،وقيامتهموته،المسيحتجستد،الموعودةالأرضدخول،سيناء

يسوعشخصفيأوتجهاتبلغ،الإنقاذوأعمالهذهالإعلانلحظات.العنصرة

رسالةأتهعلىوجوهرالكتابالإلهيئللإعلانالمتينالأساسوتؤلف،ورسالته

صية.الخلاالله

الخطيئة،والبشريةالخلقفيوحكمتهاللهحقيقةالكتابيوصل،ثانيأ

الواحدبالتهالاعتراف.والجحيمالملكوت،الأخلاقيينوالخطأالحق،والخلاص

الحق"وليجر.(-6أ:2.)خروجالرئيسةوالوصيةالحقيقةهماوعبادتهالحيئ

إلىداعيآالرلتبلسانابنبيئصرخهكذا2(5:4)عاموص"ادائمكنهرواليركالمياه

القذيس330(:6)متىويرهاللهملكوت"اطلبواعقميسوع.الاجتماعيةالعدالة

أولادمجدحريةإلىالفسادعبودتةمنسئعتقأيضأنفسهاالخليقة11أنرأىبولس

ودينيئ،لاهوتيئمنظارمنالأمورهذهمعرفةتبقغأخرىمرة.(8:42)روما"الله

أحداثوصفمنغنيئتنوععبرتنقلإتها.محضتاريخيئولاعلميئغير

وصايا،هـايحاءاتإصلاح،حكميةوتعاليمقصصرواية،التصرفعنوأمثلة
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والدقةالوضوحمنمختلفةبدرجاتإليناتأتيإتها.وصلواتمزامير،ونصائح

رغم.متأئيآتفسيرآتتطفبماغالبآالتيالبشريةوالكلماتالإنسانئةالخبرةعبر

يعطي،بالتعليمأوبالقصصسواء،عمومأ)،ة+ه"كا!غايتهفيالكتاب،ذلك

)مزموروحياةكنوريراهاالتيالخلاصيةاللهحقيقةعنملتزمةشهادة

911:501).

وماهوقن:نفسهالحيئالفهسرحولالمعرفةالكتابيوصل،والأهمثالثآ

لابطرائقلهاالبيعةوقذمتالآلهةأنواعبكلالقديمةالشعوبآمنت.صفاتههي

وطرائقمختلفةبأسماءنفستهالإلهعبدواجميعآائهمالاذعاءالخطأمن.تحصى

بالمقابل،البشرخلق،حقيقيئواحدإلهوجودلحقيقةالكتابيشهدفيما.عديدة

اللةالمقذسالكتابيعلن.الفكريةوالآلهةالمادةمنتعذلاأصنامآ،التاريخعبر

الثه0،"ا)22("الكاذبالوثنيةالآلهةمعومواجهةمتعقدتباينفي*الحقيقيئتمامآ

التاريخفيشعبهقادالذي،ويعقوبوإسحقإبراهيمإله،الحيئاللههوالحقيقيئ

كورنثوس2؟28:91)متىثالوثيئكإله،والروحالابنفيتمامآ،نفسهوأظهر

إله،(3:41خروجأهيه"الذي)"أهيهيهوه،الرلثلأئه*الحيئ"اللهإته.(13:13

اللهشخصيظهرلا.بالمحتةمحركأوحقبنعمةشعبهبينويتصرفيحياشخصيئ

بالتهتناديالكتابشهادةكامللكن.الكتابصفحاتكلعلىذاتهالوضوح

بالمحتةويحكم،واليربالعدليأمرأخلاقيأرتآوترفعه،المجدملك،الحقيقيئ

إخلاصإلىيتوقإئه،حياتهيتقاستمأنيشتهيإئه،ذلكعلىعلاوة.والرحمة

في.ومثالهصورتهعلىخلقواشخصيةكائناتمعصميميةوشركةميثاقيئ

الأكبروتحذيهالأسمىشهادته.اللهإلىبلنفسهإلىالكتابيشيرلا،النهائة

معه.شخصئةوحياةالثهمعحميملقاءإلىالدعوةهماللقراء

(22)*..+كاأم4؟!"3علثاع*ع33ءلم*ءيملم"*ء"لمعء!لم?لمءه5،ءه476-467.00.



موخه،اللهمنكرسالة،الكتابأنعلىالتشديدأيضأالمهئممن

يجعلأناختارالله.الجماعةفياللهمعرفةيعرزما،شعبهإلىالأولىبالدرجة

بولس،وميريامموسى،وسارةإبراهيممثلمحذدينلأشخاصمعروفأنفسته

الأشخاصهؤلاءاستجابةاستدعتوكلماتهالخلاصيةأعماله.وليديا

رسالتهم.تسقمواآخرينوبينبينهمكما،وبينهماللهبينعلاقاتوأشست

البعض،بعضهمومع،اللهمععلاقتهمللدعوةاستجابواالذينختملقد

العظيمةالخلاصيةاللهأعمال،ذاتهالشكلعلى.مجئةوطاعةمتبادلبإيمان

للعهدمتفمأكانجوابهم.يسوعأتباعوإلىإسرائيلشعبإلىموتجهةكانت

خلقتوكلماتهالخلاصيةاللهأعمالإنالقولنستطيع.وشبهاللهبينالمشترك

الكتابنشألقد.نفسهااللهشعبجماعةوأشست،الشخصيةالرباطاتهذه

إيمانككتاب.لحمهامنولحمأالمؤمنةالجماعةحياةعظاممنعظامأالمقذس

إلىيوتجهقاالتيالمجردةغيراللهكلمةالمقذسالكتابيشكل،للكنيسةوكتالب

اللهكلمة.المشتركةالحيئاللهمعرفةهوالكتابفييسيطرالذيالموضوع.شعبه

.انفصالبلامعأيقطنان،اللهوشعبالمقذسالكتابأي،تلقوهاوالذين

الجماعي:الإيمانيئالإطارهذافيالحيئللإلهحئةكلمةالكتابكلماثتصبح

.والتبشير)23(والإرشادوالتعليموالوعظالعبادةفي

كإعلان،اللاهوتيةوفحواهالدينيةالمقذسالكتابقيمةجوهريكمنإذأ

الشخصية.وصفتهالخلاصيةاللهحقيقة:الخلاصيئالثهلعملشهادتهفي،إلهيئ

ذلك،مع.الحاسمةالأمورهذهمعرفةإلينايوصلمابقدراللهكلمةهوالكتاب

للكتابالأخيرالمفسرهيالمقذسكنزهاالكتابتقبراليالمؤمنةالجماعةإنالقولإلىحاجةلا)23(

كتابإلىالمقذسالكتابيتحؤل،الدييةالشركةإطارعنبمعزل.شعبهإلىالموجهةاللهككلمة

يميزالمنظاروهذا،وعاداتهاومعتقداتهاالقديمةالثعوبلخبراتوصفأيحتويكتاب،تارلخيئ

اللاحقة.الفصولفينرىسوفكماالحديثةالكتهابيةالدراسة
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العبرية:بشريةبلغاتوكتبواتكفموابشرعبروغاياتهاللهعنالمعرفةهذهتبفغ

والكلماتاللهكلمةبينالعلاقةيفهمأنللمرءكيف.والآرامئةواليونانئة

فمدتهليس؟اللهكلمةالكتابيكونمعنىبأقي؟الكتاببهاكتبالتيالبشرية

فيلتسمعأصواتأعجائبئآخلقهل.معروفةإرادتهلجعلإليهبحاجةهوولا

فكرالأشخاصلمسهل؟اليونانئةأوالآرامثةأوبالعبريةبشربهاينطقكلمات

ماذا؟وقالبهمالعاديةبلغتهمآخرينإلىرسائلهنقلواتاليأوهمإرادتهلإيصال

الكتابيئالتقليدفياللاحقةالأجيالاذخرتهاالتيالأصليةالإعلاناتتفاسيرعن

المرءيبدأكيف؟الفعليةالثهكلماتالكتابكلماتتمتلدرجةأفيإلى؟المكتوب

الطريقةإن؟بشريةبكلصاتاللهكلمةهوالكتابأنحقيقة،أكثربدقة،يفهم

والوحيالكتابإلىنظرتهتحذدالأسئلةهذهعنالإنسانبهايجيبالتي

الأصوليةمن،الكتابيئالتفسيرسلسلةفيموقعهتكشفأيضآإتها.والإعلان

المتطرفة.الليبراليةإلى

هوئماأكثرالإعلانسجلهوالأرثوذكسيةالنظرةفيالمقذسالكتاب

عندالحضورمثلليستسفرالتكوينفيالخلقعنالقراءة.ذاتهالمباشرالإعلان

إشعياءفييردمالكن،المجدفيالعرشعلىالرلتبنفسهرأىإشعياءالنبي.الخلق

منوغيرهمالرسلاختبر.عينهالمرهبالإعلانوليسالإعلانهذاقضةهو6

هو2أعمالفينلتقيهوما،العنصرةفيالقدسالروحتدققالمخلصينيسوعأتباع

ملقمالإعلانسجل،بالتأكيد.عينهالحدثوليسللحدثمكتوبوصف

محذدونبشرهمكتابكتبهسجلآيبقىهو،هذامعولكن،وقانونيئومقذس

.محذدةبشريةوبلغات

لافيه...بالجوهرتاريخيئالمقذسالكتاب"إنفلوروفسكيجورجكتب

معجزةتكمنداخلهفي...أيضآالإنسانصوتإئمافقطاللهصوتنسمع
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فياللهصوتالكتابفييندمج.ا)24(ابشريةلغةفياللهكلمةأي،وسرهالكتاب

بكلماتمسخلةاستثناءأيبدونالكتابكلماتكل.العديدةالبشرأصوات

تلمسهلمالنقيئكالذهبهوولاالفراغفييتتملماللإلهيئالوحي.بشرية

اللغةفيبمحدودئتهمعادئونبشرهمممئليناللهاستعمل.البشريةالمصادفة

الكبيرالمفكر.محذدينأشخاصإلىوأهدافهإرادتهأوجهلنقلوالمعرفة

الذهبيئيوحئاالقذيس.كالأطفالالبشريكفمالكتابفياللهأناعتبرأوردجنس

هذه.ا)25("،إكاهلمدةيم"وللأد!كااالإلهيئالتنازلعنتعبيرالكتابأنرأىالفم

تفاعلعمليةمتضضنأوالإلهامللوحيديناميكيآفهمأمسبقأتفترضالنظرة

-بشرفي.إلهيئشخصيئ

الجزئيئالتشابهطريقمن،هوالمزدوجةالكتابلطبيعةاللافتالتوازي

المتجسئداللهكلمةنفسهالمسيحيسوع،الكاملالتماثلمنهأكثر

فقد،والابنالأزليئالكلمةكونهمع،المتجستدالمسيح0(1،41:ا)يوحنا

الإحباط،الجوعاختبارفيهابما،بشريةبطرائقوتصرفتكفم،ولمسعوين

نأكماتمامأ.7(:5؟4:51)عبرانئينخطيئةبلاكانهذاومع،والخوف

سرالكتابأيضأكذلك،الواحدسرهعنتعئروالإلهيةالبشريةالمسيحطبيعة

الأوجه.والبشرقيالإلهيئالوجهينيوخد،()الكلاميةالمسيحأيقونة،المقذس

الإنجيل،،البشرية،اللهعنالخلاصيةالكتابرسالةفيموجودةالإلهية

الخلاصتةالرسالةهذه.الآتيبالملكوتوالرجاء،والأعمالالنعمة،الكنيسة

التياللهكلمةمثلحاضرةحقيقةإثمامجردةمفاهيمعنفحسبإعلانأليست

واليه!ةالمقذس"الكتابمنالثانيالفصل،والتفسيرالإعلان"ا،فلوروفسكيجورجالأب2()4

منورات:)بيروت،نجمميشالالأبالعربيةإلىنقله،أرثوذكسيةنظروجهة،والتقليد

.44-091ص،(4891،الور

(25)355".ح.ااأا*ا،..31ل+؟هس!ي+03105+،ا،134عا+حثه+مأ،!+ههما)،س!340*أ+3ص!3ألا،"،،،حم

ح!3)4(089111!)"ه.-8334.

43--



الأوجه.بإيمانوتستقبلئعقنعندماالقدسالروحبقؤةومغترةحيةكلمةتصبح

الأدبيةالأشكالأنواعفي،الخاضةالبشريةالكتابلغاتفيموجودةالبشرية

تنشأالتيوالفكريةالثقافيةقيودهمفيكما،والمحررينالكئابومهاراتالمختلفة

البشرية.المساعيكلداخل

على.محكمبشكلالبشريةعنالإلهيةالعناصرفصلالممكنغيرمن

الأساسيةالادعاءاتبينويمئزبمجملهاالكتابيةالشهادةفييشاركأنالقارئ

والثقافة.واللغةالزمنيوالتسلسلكالتارلخالفرعيةوالأموربالخلاصالمتعفقة

منبكثيرأكبرحقيقةهوالموتمنالقائموالربآالمسيحهوالناصرييسوع

بقيامةالرجاء.وتطؤرهاالخرشستولوجيةالأسماءأصلحول!التاريخيئالسؤال

يحكىكماالمحذدةالأمورهذهطبيعةمنبكثيرأهمهوالآتيوالملكوتالأموات

هوالقائمللصسيحتجليأاختبربولسالقذيسبأنالثقة.المختلفةالأسفارفيعنها

هوالرسلوأعمالغلاطيةفيالخبرةلهذهمختلفينوضعينوجودوملاحظة،أمر

نسبقضتا:الأمثلةومن،التفاصيلفيهائلآتنؤعأالكتابيعرض.آخرأمر

طرحأيضأممكن.ولوقامتىإنجيليفييسوعالردتصلاة،التطويبات،يسوع

بتأسيسوالمتعتقةالكتابيعكسهاالتيوالتقاليدالثقافيةالقيمحولالأسئلة

ومتىأين.الاجتماعيةالأعرافمنوغيرها،والأولادالنساءدور،المعمودئة

تفصيلفيبخاصئيما،البشرئةوتعابيرهالخلاصيةالكتابحقيقةبينخطرسميجب

لاهوتيئتفسيرموضوعالسؤالهذايصبح؟للجدلالمثيرةأوالرئيسةالأمور

الكنيسة،تاريخفيأزماتستبتالتيالأمورهذه.الكنيسةحياةفيومعيارقي

الكنسيئبالحم!إتماوحدهالمتخصتصبالتفسيرعنهاالإجابةيمكنلاأسئلةتطرح

لشعبه.الروحيئالتلقيبحسباللهإرادةهيلماالشامل

الأولىبالدرجةينتميالثهككلمةالكتابمفهوم،إذأ،دبهرماضوءعلى

وحدها.آيةكلكلماتعلىحرفيأتطبيقهايمكنولاالخلاصيةرسالتهإلى
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حولالكومبيوترعنصادرتقريرمننوعأالكتابتصترالأخيرةالنظرة،عمليأ

تذلللاصعوباتتعترضهالفهمهذا.ضخمخاطىاعتقادمجردأي،اللهفكر

والتيالكتابفيالتاريخيةوالتعارضاتالعلميةالملاءمةعدمجهةمنبخاصتة

يمكنلاالحيئاللهسر،لاهوتيئمنظارمن،هذاإلى.شلثبلابالتهتلضقسوف

والفهماللغةيتخطىلأتهومخفيمعقنالله.الكتابفيضئقبشكلحصره

الإعلانتلقيفيالبشرقيللعاملكافيةحضةإعطاءيجب،وعليه.البشريين

الثقا!يئ،إطاره،شخصيتهكاتبكلإعطاءيجب.الإنجيليةالكتاباتوتأليف

التفاعلفيناشطكمساهمالروحتةوبصيرتهالأدبتةمهاراته،الفكرقيفهمه

الكتابلإلهامديناميكيةنظرةالموقفهذااعتبار!لحكن.البشرقيالإلهيئ

.)26(المقذس

شخصيئ،لهأمينأالأرثوذكسيئاللاهوتيبقىالذي،الوحيمفهوم

كلماتإملاءمجرديكنلماللهبهقامما.ولفظيئميكانيكيئمنهأكثروديناميكيئ

كيانهممجملفيشخصتأأثرهوإتما،33!9()س!لأأمنفعلينكتابإلىوعبارات

بحسبالآخرينإلىوينقلوهاولفستروهافعليأإرادتهيفهموابأنلهمسامحأ

يشملالقدسالروحإلهامأنإلىنشيرأدنالمهتممن.ولغتهمفهمهممحدودتات

،الإيمانجماعةكلالإلهاميشمل.الكتابتأليفمنوعمقأسعةأكثرعصلئة

البشرقدراتمعمتجانسةعملثةأتهاعلىالإعلايةالكتابلغةالنهيصصتىغريغوريوسالقذيسفهم)26(

من،القذيسإلىبالنسبة.للوحيالديناميهيةالنظرةعن-

وبأيةقنمع،الإيجابحالفي)إذالخلقعمليةفيفعليآتكلماللهبانالتفكيروالعبثهالتجديف

إلىتوتجههعداللغاتمنغيرهاولاالعبريةلايتكقملماللهأنغرلغوريوسالقذيسيذكر.؟(لغة

المافي،القذيمينالرجالهؤلاء-فكرإلىإرادتهاللهأوصل،قيلا.والأنبياءموسىمثلأشخاص

تناسبوبأشكالالخاصتةبلغتهماللهإرادةأوصلوابدورهمفيها-وهملاركونكانواالتيالنعمةبمقدار

:خامراسلبيتربهادينالذيالمرجعأنظر.ا.اللهمعرفةإلىالمجذوبينأولئك!طفولةحتى

/*ث!ى4ع3ءلم،!لم+لم+ه،5،،"ءعكاه!لم!،،ءهاألهم3.!لأ507لأ،،ألأ?مم!4!ا5ء!-لما*حع+ع"،ءلمع33وهكا.لم

و،!!كاجعلم+ه/ه/رلأقء3.هيكل!هءء.الم33،كايكةلمع،كهعءلم(ل!6لة!4"5!أ4كه:ي!ص!34+،63لة+.4.)،762.0.
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فيما.مقذسةمجموعةفيالتدريجيئتجميعهاكما،الكتبتأليف،الكاتبحياة

فهو،(3:61تيموثاوس2)د!ةعهـ(5الحه+كالاا"اللهمنبه"املفوظهوالكتابكل

لكتابالإلهامتةالصفة.البشرفيالتلقياختلافبسببذاتهاالدرجةعلىليس

تقابلالإلهاميةيوحئاإنجيلصفةولا،العددلكتابالتيبتلكتقابللاإشعياء

منغالبأ،الأدبيةالكتابسلطةعلىيركزونالذين.يهوذالرسالةالتيبتلك

إتهم.لأ!+ء+س!ولأالعصمةمفهوميناقشون،والأصوليينالمحافظينالبروتستانت

تبريراتبإيجادملرمونتاليأوهمخطأدونمنإنجيلآأساسبشكليؤئدون

التاريخيةالتعقيداتيتخطونكأتهمكثيرونيظهر.عنه)27(للدفاعمتكففة

ظاهرتأهموتاليآ،وحدهدتهبالحقيقةهيمطلقةصفةبالكتابهـللصقون

العصمةكلمةتعترقد.الأأ؟أ+ء(ء)5الكتابعبادةمننوعفيينزلقون

الإتيمولوجيئالمعنىوبحسب،للإلهامالكاثوليكنظرةعناأكا!)ا!صال!،1

اعطيلسببهاالتيالأساسيةالخلاصيةبالأهداف"يخطئلا"الكتابفإنللكلمة

2)28(
الأكثرالأرثوذكسيةالعبارةتكونقد،الأرثوذكسيئالتقليدفي.اللهمن

استعملهاعبارةوهي3(ا!آلمااح5"مة،ئا"-لاحولس!)!هلكتاباكفايةهيءمةملا

)27(

)28(

يحفلهاكمابالعصمةالمتعفقةالنظراتمنعددآأظهرالبروتستانتبين-الإنجيل.معركةسميما

+6!ل!احمما!،ح3،ع5!مم!57،،احأ4ا+ح+س!ي!أالاحس!،3ا!+ه*+هحألااحه4أ!7أ+ع،،،لأألمى/(43،)9891

.1100-92.17ح53ء4!امم!عح44أس!3لا33أ+هح!3.".ولأي!اهحس!64ل!ل.ألة"لاس!5اولأس!4"ءا،43.3ء.

+لم*ءكاكاعكاي*لألمهحيييي+هج3ور*ع(!ررة4"!"أ2:45ه+4+ح،ل!،8391)،حاكاك!ول.!أ+ولهءكا،"3ع

ء35فيلمك!ع33!حى.ءعلم(لأس!للا533كا:11!!ء3!"5*.)489)ؤ+04.ل!.!ا5ح3ح"+ه+؟لم

حكاكاءكرلمء3..ء!7عءلم،.هوىءكل!،/اكا4لم.ه+ممه*/لمعء3ء3لم5لم.ء+(هه*ح33ل!735ح:أ+أح73-،ة3أكل!*4991).

أنظر:،المقذسللكتابكاثوليكيةلنظرة

لا+حأ(+ههاا،حاكاأ!ا!ءأحأ++ه53أوله،كه"+،،س!أعأس!م!ح؟+أ+هأمه؟،س!اكا.!ع+؟س!"ألاحلا،،،؟ءمه3

32(92،)499)،"894.0-245ؤ؟أح5حح4أه+3ه+،يا،ح+مح+س!لاأأس!5،،+4،،ح؟لا"س!3ع35+هلاولءع+س!+كحأ"،

،اأ!ل!*،جع4.".5.!هم"++،4ه؟"ح+(س!ول!اس!ل!400ح)أ3عم:عس!3+،أس!ع5991،11،11)ة!+حح

7يي،س!،3!.هلم?.لمءث!مكل/ا34لم.هى(!3أا4!ص!ا5ااأء:*س!31+أ+س!54،م7291)!37س!3حه+!،كةيم3ع

!ع7علم54.الم+لمه5،ءهأ+!م3.!لا!.7ءول3ه++!4سأ.ح.كهياس!55كة4لأ(س!"3ك!11:53ع4!،مح)و86)ؤ

اممثأ3لأح.؟،"هء،7ع"3هكه!ك!"3لمه+ولدعلى+.لممآه5:3لمعءدءجعيهح4ء.لمه"لمع!عورءهء5لم5

كا3كاكل*ءثم/ءلم5.ييك!(*س!353!ا:!لا!ا؟،(7913و)ؤ+4"أس!س!لأ،53!طهـلأكا7س!+!لاااع645ل!!ل!حح

ي!74س!3؟+حي3ءلململم3ع+.لم"ءءلىلثا3أ""ى"ءح3ي.،.ءىء4/33لم.لمه+..يهـ//?لم3."/؟*/لمعء33عكاالم.لمه*.

!ع/عء+ء7،عس!.5.3.4ل!س!م"3+5+ل!.
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الكتابيقذمهاالتيالخلاصيةالحقيقةملءليؤكدأثناسيوسالقذيس

.)92(المقذس

الاستنتاجاتاختلافعنمثلأيعطيالكتابيةالأسفارسلطةموضوع

يميلونالذين.جامدةوالثانيةديناميكيةالأولىالوحيإزاءنظروجهتيبين

لماالتقليدفيالتأليفبحفظأيضآيهتضونوالوحيللإعلانالإملائيةالنظرةإلى

لأتهمبالتأليفاهتمامآأقلهمللوحيالديناميكيةالنظرةأصحاب.الكتابفي

إلىللإعلانالأولىوالأحداثاللحظاتمنذ،العمليةكلفياللهإرشاديرون

وجهاتمنمشابهةاستنتاجاتإلىالتوضلالممكنمن.الكتابيئالقانوننشوء

قد.منهاخرجالتيالمؤمنةوالجماعةالكتاببينالعلاقةحولمختلفةنظر

وأالمؤمنةالجماعةعنبمعزل،مطلقةسلطةالكتابإلىينسبونالذينيدافع

صخةدعمفييرغبونهذافيوهم.وبشهادةالتأليفعنبحماس،فوقها

إخبارئةبياناتلبحتانفتحتالسماءوكأن،بذاتهاالوجودالواجبةالكتاب

الكتاببينالديناميكيةبالعلاقةيعترفونالذين.محذدينكتابإلىوحقائق

البيئةأنيرونلأتهمالتقليدئينبالمؤلفيناهتمامأأكثرهمالمؤمنةوالجماعة

(92).31أ!6ا،ول45ألا،3كا!ة3لل!!7!لمئل!!!لل!ء7أول؟اح5م5الا!هلحاء"مة،نكاس!ل!ل!أكاهـا!أ?ةلااكاالاةإكا!

ل!ةم!هـا!!ل!ا!ه؟!م!لحه"+7++لحلح!أءهـأأطهكاأ"س!+!+ة0017أل!+!،ع.!.25.5).!6ا+"اس!

ء!3ح!4+!4أول"3أ3ع34ءأما"لاغ33عكة3+لاس!أ+عأ04مح!4احلاس!م؟أحالا!"اا!ا.؟+ع65له!أ11،أه+أ3

35آ+"،س!3ح3أح3لملأ?عى*ءلمءده،*-لم?يمءء3"لمع93ء07ا.4،يهـ"كا!كايكه.لمما5..ء3?لملمجلمهءاك!/كا

لم+ء?!93ءلملم(ل!34ول4أ"،543:3ع"3+،+34)759+).".34س!عا!31.03+،"ا!أكةلا.3عيم3ءعلم/ى

4"لمى،/ر*هس!أ"،؟ح13؟6"س!حم+!؟"ولأثةلا3لا3ح3؟أس!س!53*س!33أ+ها!كابمالهألهاكايأ!ء153ك!،+ص!

"أحس!+!013+أهه

ذاته،يفسرأوبذاتهقائمالمقذسالكتابأنبمعنى3لأ!ولعأءبمداالكفايةعبارةأخذعدميجب،بالطغ

ومختلفوالتطبيقالتفسيراختيارتلافيهيمكنلابشكلتستدعيوقراءتهالكنيسةكتابلأثه

ذكرها.السابقفلوروفسكيمقالة:أنظر،الأرثوذكشةللنظرة.تهمامشو

ع.أ!3!3أأ،3،5؟+!؟س!لأ،أ!ه؟ألاولهملااحا؟أ!:عولول40؟+ه*هحأ+هألاكاأمأ،،،+هأول"أ!الم/كا!

يهـرلم53"لم/فى.35/!لمر44ء3س!.4.ولأ"،؟س!م+4043،ا!.كاس!3*3س!أس!3،12"+3!+ها1همم!ه،5،؟+س!!كاأاس!

أ+؟أس!*40"+هلا؟حؤ،،"حم،7!كه!وللاهأم4أ.3!"3/!هعلمىاعلململم53ك!ععه3*ء!ء"لملمما"يم3،"حررء4

أ+"ه!،!ا!س!م،؟40"+هل!*ه4،لة"أس!اكاأ!س!440+،،،لأ+أعلملم43!علملرح.،كهلمه4ءلم7،*أ،3.ع.4ل+ااه

ء3!حمم!*4"اهس!*3(ح3ح5ألثا3:400".7!ا4أ+أ35،3س!+أ+،لام!3ح1.33و09)،751-141.00.
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عنكافيآتعليمآتؤفنالتيالإيمانيةالجماعةحياةكلهيللوحيالأسمى

.الخلاص

يشكللاولكئهمهتمالتأليفموضوع،الأرثوذكسيةالنظروجهةمن

التقليدفي.الكنيسةحياةهوللحقيقةالأهماللاهوتيئالمعيار.خطورة

والصلواتوالترانيمالقئصةالآبائئةالكتاباتمنعددهناك،الأرثوذكسيئ

الآباءفيالباحثينبينللجدلمثيرينأومجهولينلكتابالليتورجيةوالنصوص

ماتأثيرجهةمنالباحثينهؤلاءعندكبيرآقلقآيثيرواأندونمن،والليتورجيا

الباحثونناقش،للكنيسةالأولىالقرونفي.الكنيسةحياةعلىإليهيتوضلون

يتابع.الرؤياوكتابالعبرانئينإلىالرسالةمثلالجديدالعهدكتبمنعددتأليف

لالكن،وأدبئةتاريخيةلأسبابويوشعونهاالمناقشاتهذهالمعاصرونالدارسون

مؤذيةالمناقشةهذهتصبح.واللاهوتيئالروحيئللتشويشسببآتكونأنإلىحاجة

غيرالكتابقرآءمنغيرهمأو،الباحثونيظنعندماهيفقطواحدةحالةفي

القانونيئالكتابرسالةأن،المتشذدةالافتراضاتبهمتتحكموالذينالعارفين

حولالمطروحةبالأسئلةيتشوهاناللاهوتيةالكنسيئالتقليدقيمةأوالخلاصية

المقذسقانونهافيالكتاباتفيتنؤعأتبئتفالكنيسة.للكتابالتقليدفيالتأليف

عنالنظربغفن،الخلاصيةولرسالتهدنهمتعذدةكشهاداتقيمتهاأكدتوتاليآ

فاللاهوت،ضذهاأوللمؤلفينالتقليدتةالنسبةلصالحالتاريخيةالتعقيدات

الكتابيةالوثائققيمةتكمن.المتوازنالتاريخيئللبحثحريةيعطيالقويم

لتأليفها.التاريختةالظروففيمنهاأكثراللاهوتيئمحتواهافيالأساسئة
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الثانيالفصل

استخدامهوطريقةالكتابسلطة

المقذسالكتابطبيعةلفهمأؤلكنموذجالتجسئدبمناظرةاستشهدنالقد

نأتأكيدتموقدةبشركلماتفيالمبثوثةاللهككلمةالكتابأي،صحيحبشكل

كونهاللهكتابإته.الكنيسةوكتاباللهكتابواحدآد!فيهوالمقذسالكتاب

وهو.الخلاصتةوإرادتهالفدائئةأعمالهعبرنفسهعناللهلإعلانشهادةيحمل

أؤلأالناشئةوالتقاليدالحيئللإيمانوالمجموعةالمكتوبةالوديعةكونهالكنيسةكتاب

مععادليننكونولكي.التارلخئةأحداثهاكلمعالكنيسةفيثتمإسرائيلفي

معأوالبشرقيالإلهيئالعنصرانهذانيحفظأنيجب،الداخليةالكتابطبيعة

منالمستنتجةالمعانيكانتمهما،ويتداخلانانفكاكبلايتمازجانكشعاغين

واللاهوتية.التارلخيةالتفسيرات

فيمؤسئستةهيكماالمقذسالكتابسلطة.تجستدتةأيضأهيالكتابسلطة

قيمتهفيفالكتاب.ينفصلانلامتميزينوجهينتتضفن،الخاصتةطبيعته

تركيبتهفي.صلبهافيسلطتهتحملالتياللهكلمةهو،الخلاصيةورسالتهاللاهوتية

التيالكنيسةكلمةثتمإسرائيلكلمةهوالكتاب،القانونيئوتكوينهالتاريخية

لا،أشرناكما،الإلهيئالوحي.الإيمانتينالتقليدينلهذينالجماعيةالسلطةتجمل

أدنعليها،محذدةبشريةكائناتفييؤثر،مسقموحيدائمألكئهالفراغفييتئم

اللهلكلمةعمليأوتطبيقأللنقلقابلأتفسيرآتشكلمتبضرةمعرفةتمارس

الله،لكلمةالمكتوبةالوديعةأي،الإلهتةالكتابسلطة،المعنىبهذا.الخلاصية

الحيينوالمحيطالبيئةيشكلالذيوتقليدهاالدينيةالجماعةبسلطةعضويأمرتبطة
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الليتورجئة،التقليديةالكتاباستعمالأوجهإن.()1ونقلهالوحيلتقئل

تمامآالمرءيحذدكيف.المزدوجةالسلطةهذهتفترض،والعفائدتةوالتعليمية

أمربالطبعهو،يقؤمهاوكيفوالكثيسةوالتقليدالكتاببينالداخليةالعلاقة

.)2(العملهذاخلالخاصئآانتباهأنعيرهسوفجدآدقيق

كتابيةدراسات،الغربيةبالجامعاتبالارتباط،الحديثةالأزمنةفينمت

وضعآ،القرونمنعددخلال،الدراساتهذهأنتجتوقد.وتحليليةنظامية

تدريجيأقضلالعلميئالكتابيئالنقدتطؤر.وممزقخلأقذاتهالوقتفيهوجديدآ

+الموضوعيئ"الإطارشفيمافيووضغهالدينيةالجماعةعنالمقذسالكتاب

لاالتياللامعةالإنجازاتإلىبالإضافة.الأكاديميئوالص!العلميةللدراسة

حولالتساؤلفيهابما،سلبيةنتائجإلىالأكاديميةالكتابدراسةأذت،تنكر

،اليومالكتابتينالنقادأنمعروف.التقليدفيواستعمالهالإلهيةالكتابسلطة

روتينيآالمقذسالكتابمعيتعاطون،دينيةغيركلياتفييعقمونالذينبخاضة

أدبيةقيمةالأولىبالدرجةلهاتاريخيةكوثائقإئمامقذسككتابلاويحفلونه

رزينةبدراسةالقيام،مرغوبآولا،ممكنآليس،الحاليئالوضعإلىبالنظر.وثقافئة

إلىمتوازيةنظرة،لذلكوفقآ.المهيمنالكتابيئالبحثمعالتوزطبدونللكتاب

التالية:اعتبارالأمورتتطفبالكتابسلطةموضوع

والتقليد،الكتاببينالعلاقة(ا

و،كنسيأالكتاباستعمال2(

الأكاديمئة.الكتابدراسةطبيعة3(

أنظر:،المختلفةالديةالجماعاتفيوالتقليدالإلهةالكلمةبينللتفاعل(1)

ءا/لرلم!"ءه*ءلمء+للألم"كاص3لم..،+هس!.4ع.3.!3لاحح+44ح.5."لا"(ل!+،م4أ"ء"4ثه:حس!،+34،لة،3

8691)،ء+4ء33فيلمكا3ع.+"لمءعرلثا(9،لمء+""ح3أ!،أء*?33.لمأه*د،ع4.ععم4ح3أ!!اس!.ل!3س!حول03ءياول.

التأويل.حولالثلاثةالفصولخاصنبوجهأنظرالفصلهذاإلىبالإضافة)2(
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والتقليدالكتاب

ومتناغمينمختلفينوجودينوالتقليدالكتابالمسيحئوناعتبرلعصور

اللائحةبحسبالرسمتةالكتبعددمجموعالمقذسالكتابشكل.أؤلآ

قانونخارجمنذلكعداماكلفيالتقليدتكؤن.الدينتةللجماعةالقانونية

الممارسات،الإيماندساتير،الليتورجيات،التعاليم،الكتاباتفيهبماالكتاب

خلق03(كاا3ء3ولأ"أ)!3الكتابسلطةعلىالإصلاححركةتشديد.والعادات

سلطةبتأكيدكانالكاثوليكيئالرذ.والتقليدالكتاببينمواجهةوحتىتشنجأ

الأرثوذكساللاهوتيونكان،بعيدزمنإلىليس.للوحيثانكمصدرالتقليد

الإلهيئ.للوحيكمصدرينوالتقليدالكتابعلىألمناقشةمنبتأثيريتكقمون

علىجديدأضوءأالعشرينالقرنفيالكتابيئالنقدسفط،حالأقيفي

والأدبيةالتاريختةالتحليلئةالدراساتأظهرت.فهصهفيثورةوأحدثالموضوع

إلىوأشرناسبقلقد.المؤمنةوالجماعةوالتقليدالكتاببينعضويأرباطأبإسهاب

ومارسواوالمسيحتولىاليهودعاش،والمسيحيةاليهودتةالكتبتكؤنقبلأته

الكلمةسلطةتتكؤنأنقبل.تقليديهممنلكلالمحركةالقوىبحسبالعبادة

وانمعقمين،والرسلوالأنبياءالكهنة،الجماعةقادةسلطةهناككانت،المكتوبة

فيالمقذسةالكتبتجميعقبل.الحيئبالصوتوفستروهااللهكلمةحملواالذين

الدينيةالجماعةلدىفاعلةحقيقةهناككانت،القانونمنيظهروكما،قانون

للتقاليدالمرنوالاستعمال،وتحريرهاالنصوصكتابة،الشفويةالتعاليمحيث

المتغئرةالثهشعبظروفبحسبتعملكانتهذهكل،ونقلهاوالمكتوبةالشفوية

ته.وحاجا

بالحقيقةالدارسوناعترف،الدقيقةالتاريخيةالدراسةعبرأتهالنتيجةكانت

حيةكحقيقةالتقليد.الكتابتكؤنوراءهماوالتقليدالمؤمنةالجماعةبأنالشاملة

تبعهأيضأإتماوحسبورسمهالكتابعلىيتقذملم،الإيمانحياةتغذتفيه
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نشأ03(!ا4!3()15،زفقطالتقليد.ونقلهاوتفسيرهااللهكلمةلتقئلرسميئطاركإ

.03(!اس!33)ءعول،"أالإصلاحلمبدأواضحةمواجهةفيالدارسينبينجديدكشعار

وبداءةمهضةتغييراتتضقناوالتقليدللجماعةالمحركةالقوىأنعرفأيضآ

التطؤراتتشرحأنخسارةالإمكانياتهذهبدون.الطريقمدىعلىجديدة

المسيحية.نشوءأققهاوليساليهوديةتاريخفيالخلآقة

العضوفيالتفاعلتصؤرسوفوالجديدالقديمالعهدينمنعديدةأمثلة

تمكتابأؤلأنزمنمنذالقديمالعهدباحثولاحظ.والتقليدالكتاببين

المحورتةالوثيقة،الاشتراعتثنيةكتابهوإسرائيلتاريخفيجماعيآبهالاعتراف

.(م.ق062حوالى،22-23ملوك)2يوشياالملكلدىالدينيئللإصلاح

موسىإلىعلنأالمنسوبالوحيدالكتابهو8(:22ملوك)2"الشريعة"لوح

للكتب()التوراة**الشريعةعنوانأعطىأئهترجيحآوالأكثر9(:31)تثنئة

نقطةأتهكما،اليهودفيايكتابقانونبدءيسخلوهو،"حلماء،!،ولحعالخمسة

الرفيككلمةفقطالاشتراعتثنيةيخدملم.اليهودقيالدينتاريخفي)3(لولبية

،العبادةتفسيروإعادةبالمركزيةتفويضآيوشياأعطىبل،(22:51ملوك)2

الزاوتة*حجردورلهكانأتهكما.اليهودئةالحياةكلعلىطويللوقتاثرالأمر

عبرالأماموإلىالتكوينحتىالتأثيرفيرجعيئمفعولمع..النهائيئللقانون

كانالاشتراعتثنيةكتاب،حالأقيفي..ا)4(السبعينيةأو+الااسواء،القانونباقي

فيالسابقةوظيفتهبسببفقطالجماعةفيالجازمةالطريقةبهذهيعملأنله

)3(

)4(

،ء!يهـ..)10.2،07حألاح!(74+35،لا+ه!مماههمهافي"307ع+أحللااس!م4:دلعبارةا

أيضأالكتابلسلطةنهائيةكصورةوالقانونالتقليدداخلفيسلطوئةكعملبةالقانونبينساندرزيميز

.المستمرةللجماعةالحيئوالتقليدالقوننةبينالتلازممفسئرلنأؤلهوبهذاائهوالأرجح،التقليدداخل

أنظر:

+!)س!3!.+434س!،35،،ح!ةه+،ااكاس!*حم!أ؟ا،،س!أكاههـ+.101755،"..3847س!علام؟+س!3؟أ5؟ههظ3

335ثم34حء343لمه/+لم45كهء3ء4*ع3لم(م؟أا4!حا5ياأ!:35+!م7891.55)4+4*ءحه+ء!كل

+ءحييير+/فى.(3!أ41،س!ا؟هأ!:35،35ءم+)،84).
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اكاما،*س!أحأولألا،أظاهرة.نفسهاالجماعةفيفاعلةكانتالتيالرسميةالتقليدات

تظهر،سابقةوتقليداتنصوصعلىبناءوالتقليداتالنصوصأي،هذه

الوحيتلقييتتمحيثالحيئالجماعةوتقليدالكتابتشكلبينالحميمالتفاعل

اللاحقة.الأجيالإلىونقلهوتطبيقهالموثوق

الذينالأنبياءهمالقديمالعهدفيوالتقليدالكتابتفاعلعلىآخرمتل

والكهنةالملوكزمانهمفيورفضهمالردتكلمةوأعلنوااللهمنالمباشترالوحياذعوا

منكجزءبأقوالهمواعترفبرآهمالأوسعالجماعةتقليدلكن.الكذبةوالأنبياء

التفاعليمتل،الملوكمنوغيرهيوشياأتامفيعاشالذيإرمياء.المقذسالكتاب

كاملبشكلدعمإرمياء.اللهلشعبالتارلختةوالتقفباتالنبويةالخدمةبين

)إرمياالربآ"ب"هيكلالشكليةالثقةبشدةأدانذاتهالوقتوفي،يوشياإصلاحات

اضطهده70()إرميايهذدونالذينالأعداءضذسياسيةضمانةأتهاعلى(7:4

النهاية،في.الأقةبحقمسيئةواعتبروهاالمدينةأقوالهبسببوالكهنةالملوك

الموحىأقواله.التقليداتأحدبحسباستشهدحيثمصرإلىمجموعةاختطفته

أعطوالاحقونآخرو-نمحررونوكتابهأحدباروخحفظهاقدكانتاللهمنبها

وصارتمماثلةبطرائقعاشتالآخرينالأنبياءأقوال.لكتابهالنهائيئالشكل

فيأيمتأخرزمنفي،هذامع.اليهودقيالتقليدفيتؤقرتدريجيآالنبويةالكتابات

الهيكل،وخقظةالكهنوتيوناليهودئةقادة،"المحافظون"الصدوقتون،يسوعزمن

الاستعمالسنواترغم.قانونيةأتهاعلىالخمسةموسىبكتبفقطاعترفوا

منرسمتةمبادراتإلىورتماعديدةأجيالإلىاحتاجتفقد،الجماعةفيالكثيرة

قانونيةوضعتةالنبوئةالكتبتكتسبأنقبل،بعدماأوجمنيافيالربانيينالقادة

اليهودية.الجماعةكلعندكاملة

بينالتبادليةحولمشابهةتوافلاتنجد،الجديدالعهدإلىنلتفتعندما

داخلوالإبداعالتجديدعنمهضةتغييراتإلىإضافة،والتقليدالإلهيةالكلمة
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الشعبإلىرسالتهوخهوقد،شيئآيكتبلميسوعأنمعروف.التقليد)5(

اليهودتة.فيالتجذدإلىبالدعوةمعاصريهتحذى،بالروحممتلئآ.العاميةبالآرامية

الأناجيل.المكتوبةالأناجيلظهورقبلكامللجيلشفويأتعاليمهانتشرت

تعتمدبدورهاهذه.باليونانئةمكتوبة،يسوعإلىتاريخيآالأقربوهي،الإزائية

ترجمتهاتمت،وكلماتهيسوعأعمالحولونصوصسابقةمسيحئةتقاليدعلى

عندناليس.(-4أ:أالوقاالمسيحيةالجماعاتلحاجاتواستعم!تاليونانئةإلى

هذهعبرإلآوبشارتهالمتجسئدالربآإلىلاهوتيآأوتاريخيآواقعيئوصولأي

بكلام.الأولىللمسيحيةالمكتوبةالشفوتةالتقليداتتجسئدالتيالمكتوبةالوثائق

ورداءةالنقادلهؤلاءالجذريةالتخميناترغم،الشكليئالنقديعفمناكما،آخر

المحرسةالقوىعبرتأقلموضعكانتالموثوقةوأعمالهيسوعكلمات،سمعتهم

مكتوبة،كتقاليد،نفسهاالأناجيل0)6(الجاريتقليدهاوتئارالمسيحئةللجماعة

منطويلوقتقبلالجماعةبينوالتعليمالعبادةفيواسئعمقتمحترمةكانت

الثاني.القرننهائةعندالقديمةالكنيسةفيالعالمئةالقانونئةوضعئةبلوغها

الجماعةوهذه،وعملهيسوعشخصحولكاملةجماعةنشأتلقد

واسعبشكلتتضقنالرسولئة.بحقرسولتةشميتالتيالخاضةتقاليدهاأنتجت

)5(

)6(

مقالتي:فيموجودةالأمورهذهحولالإضافيةالأفكاربعض

4ء3+.أأ(+هأ+6لأح*ء*ح+3+ثأءول،1"ك!!53)5(1،)079،).12-799.

من:الشكليالنقدحولواضحةنظرةاكتسابممكن

آيدة7ولأه6احألاوكه33يهمهأ!334ىءألمءلم305ه،اع.5+،3،!..سا551*،"ءلأ(3ه:ح!م3ح3+كاأح،5،3+.

4.)،ول"04ما!لا!له+"اول4+!الهلامم!ول43أول،هيم7*3إ3حلمح؟كهإ،يم!لصاثه.ع.ح.ل!ورىاول"ح353مما:

ول!ةح3!"ه*،6291)ةك!ا!لا5!5ح"،"3ع53ءلمل!"لملمء،"ء!5؟لمأء4لم؟3344لم؟ه*..،"ءه33يم-

3حأألمءحلمء!لا"،،مها!3ثم.7.3.حلا5أ7أك""حمم!3:353ح3كاأ+س!م،9691.5)،ورة4ع34!!

707ء!+أ،ل!4،ء"!ه!5،ه3*33حألمأ!،ح*بر(3!أا4!!51يأ،:عهس!3+.969133).

يمكنماأن)مفادهراديكاليرأيمن،بولتمانرودولفوبخاصتة،الثمكلنقادسمعةرداءةنشأت

غيرالأوائلالمسيحيينتقليدلأن،موجودغيرحتىأوجدآقليلوآرائهالحقيقيةيسوعأعمالعنمعرفته

دا!)(5)+ده+أ+س!3يسوعمنتدىيغذيهيزللمالذيالرأيهذا.غيرهاوخلقالأصليةالتقاريرجوهريأ

الشكل.نقدتحت،العكلهذامنالثانيالجزءأنظر.الكتابعلماءأغلبيقبلهلم،اليومإلى
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المتمحورةالأولىالمسيحئةالمجموعاتوممارسةالتعليم،الوعظ،الليتورجياتقاليد

منوعددالرئيستينورفاقهمبولسالقذيس،وقيادتهمعشرالاثنيشهادةحول

كورنثوسا،-6ا:6)أعمالالأولىالمسيحتةالخدمفيشاركواالذينلآخرينا

ئعتترالذيبولسالرسولهيإخبارآالأكثرالحالة0(61روما،511-:51

بينوالانفصالللتعايشالمؤلمةالعمليةخلالللجدلومثيرةأساستةصورة

شخصتةبطريقةبولسالرسوليعكس.القائمةواليهودئةالناشئةالمسيحية

تطؤراتعلىوالانفتاحالمسقمالدينيئللتراثالأمانةبينالبتاءالصراعودرامية

اليهودفيالتقليدفيأخرىلولبيةنقطةيلخصإته.)7(اللهدعوةفيحاسمةجديدة

والتطؤراتوالتقليدللكتابالمتفاعلةالمحركةالقوىتظهرمنهالذيالدينيئ

البشريةمنكجزءاللهشعبفيالأممإدخالإلىدعوتهفيبخاضة،الخلآقة

المسيح.فيالجديدة

عنغيورومدافع،الشريعةأماملومبلافرشميئ،فيهغش!لاعبرانيئ

جانبأ،السابقةامتيازاتهوبشجاعةطوعيأبولسالرسول!وضع،اليهودفيالتقليد

)فيليتيللأممالإنجيلوليعلنالمسيحيسوعسيدهيعرفلكي،هويكتبكما

الخلآقةالنتائجكانتمهما،حالأقيفي.(-1317:اغلاطية،اا4-:3

وإتمامكتتقةالمسيحفيالجديدةالحالةبعمقيرىلافالرسول،وتحؤلهلدعوته

كدينأقلبشكلأو،اليهودعنطائفيئكانفصالوليس،اليهودقيللتقليدكامل

أفرزوالذي(5:91كورنثوس4:4،2)غلاطيةابنهأرسلالذيالإله.جديد

.ويعقوبوإسحقإبراهيمإلههو،(-5116:ا)غلاطتةللأممكرسولبولس

)7(ث!ححيا(ح40حمهكها/3+!جههلاها،30اام4أ؟أ4+!لاحاألاس!3أولأ!13،أع4لاا:لا+أ(+هحأ/4+43

أه3ح4+ه.لا+أ،لاأ11أ+!"!لملللم"ء4ء3!*."لميءمملاكا!/ءه3كاولكاكا!لم..يم3لمول/لمع5+.ه+ى53/ه

يه3حكام"9.?4لم،3ء57!ص!4.لأه+أ30!ا7أ"س!س!،ا57،هأم3(!همهممااأ6اع:يا5الاحم530؟+ه40*ه

س!599153.53،).52،00-93+،لاكاه13ع+ا!5،ح،؟أ!ع؟!رول)+ص!0155؟أح1500"4+،ح+،أ++هأ+ح

34،*315،ح3إلالاس!3:!ول40؟+ه8ة7؟.،،لثاع؟+ه3لمثم*هءهد،3"حكاثه+ءالمكاهملهاعل5*ه*+هح/+وللمفى

"+!كاهـء+ع!لم."3ع"3لم"43ء/*ع"كا!عي!لم،ع!*لم"ع/ولععىه3ءلمبرهلمهىء4كا!كار*د.،س!.4

7!اس!5ا+لأه"ح+ثه4هكالاا؟33س!4؟+يملمكاهم،لمولعلم27/26())49)،.42100-).95
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،611-:3)فيليثيالإلهيئالمجدفيوالمشاركاللهابن،المسيحالمسيا/يسوع

مواعيدكانتمهما"لأن،اليهودقيلقتقليدالأخيرالتحقيقهو8(:2كورنثوسا

الكتاب0(8-51:9،-9:45روما،2.:أكورنثوس2)التغم+فيهفهوالله

للعصرشهادةيحملالذيبهالموحىاليهودقيالكتابسوىليسالمقذس

المسيحيةالجماعات0(-2ا:6كورنثوس3:12،2)روماالجديدالخلاصيئ

+كنيسةشكلتالرومانيةالإمبراطوريةمنمختلفةأماكنفيتأضلتالتيالشاتة

المؤمنينضثمأي(ا:اتسالونيكيأ،13:اغلاطئة،2:اكورنثوسا)"الله

)روماالغنئةاليهودئةالزيتونلشجرة"تطعيم"هواللهشعبإلىالأمممن

مخططبحسبالمقذساليهودقيللتقليدكاملةواستمراريةتاتمدمجأي(11:17

.(92،11:23-9:42روما)للها

اليهودفيوالتقليدبولسالرسولموقفبينالانقطاع،أخرىجهةمن

الذيالموسوفيبالناموسيتعفقمافيبخاضة.للجدلومثيرآلافتآكانلهالمعاصر

+وحيعبرتتئمالتيالإلهيةالدعوةسلطةموضعفي.اليهودئةالحياةمركزهو

الرسولكانفقد،(أ:9كورنثوسا،1-5ا2:ا)غلاطيةالشخصيئ"المسيح

،51:4)روماانتهىقدللخلاصكمعيارالناموسدوربأنبشدةمقتنعآبولس

العشرالو!ا!افيالأخلاقيةالإرشاداتإلىيلجأقدفهو.23-92(:3غلاطية

الخلاصتاريخمندروسآوششنتج(7:91كورنثوسا،801-:41)روما

المسيحيينتبريرعنعنيدمدافعهوالمبدأحيثمنولكن.(اا:51)اكور

الذيالطقسيئالناموسوبخاصئة،شاملبشكلالناموسعنبمعزلالأمميين

؟28-2:92)روماشابهوماالدينيةالأعياد،الشرعيةالمآكل،بالختانيحكم

والفكرالحياةمركز،إليهبالنسبة.(-6ا:5؟901-:4؟1-416؟3:12

المنشمطةالقؤة.المسيحيسوعهوإئماالموسوقيالناموسقطيعدلمالجديد

.6(:4غلاطية؟1-2:016كورا؟9-8:17)روماالروحكانتوالموخهة
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بولسللقذيسصارالذيالوحيدالمسيحإنجيلعندهاكانتالحاسمةالرلتا""كلمة

يفتكرعندما.6-9(:اغلاطية؟-23ا9:9)اكورنثوس!اللكلشيء"كل

المسيح"ناموس!تحتنفسهتكييفإلىسابقآالملتزمالفريسيئهذاتوضلكيفالمرء

وعاداتهم،طقسيآالنجسينالأمميينمع(9:12كورأ،ثأه،كاام*)؟هلم!هس

يستطيع،25-33(:01كورنثوسا)الوثنئينلحوملأكلالشرقيالقبولفيهابما

الإنجيل.يتضقنهاالتيالخلآقةللمعانيالمذهلةتقديرالطبيعةعندها

بينالديناميكيئالتفاعليرويمثالهوبولسالرسول،السلطةموضوعفي

نأعلىتشهدكتاباته.)8(والجماعةالملقمةالقيادةبينكماوالتقليدالإلهيةالكلمة

بلغتهيتكقمالذيإشعياءالرسولبطريقةاللهمنمباشرةتأتيانوسلطتهدعوته

اللهكلمةبلبشرتةكلمةمجرديكنلمأعلنهالذيالإنجيل0(51:ا)غلاطية

وكقنالرسوليةسلطتهعلىبناء.(92:13اتسالونيكي؟-12اا:ا)غلاطتة

وصارمهفةيهودئةتقاليدجانبآوضعقد(2:61كورنثوسا)"المسيح"فكرله

التقليدبلغةإليهايشيرالتيوالإنجيلالرلتعشاءمثل،جديدةحاسمةتقاليدناقل

الناتجوالحس!المسيحمعالشخصيئاتحاده0(51:1؟11:3كورنثوسا)المعقنة

إلىلجأ،الطلاقعلىالكلامفي،أتهدرجةإلىكاناالمسيحباسمبالتكقممنه

بالسماحمانوعآيلطفهثتممن،الطلاقيمنعالذيالسلطةذيالمسيحتعليم

.(1ا-7:01كورنثوسا)ثانيةالزواجدونمنبافتراق

علاقته!بفسترهأيضآإتماوحسبالوحيبولسالرسوليتلقلم،هذامع

مبدئية،أمورأيراهكانعقابمعزل.والمسيحتةاليهودتةالجماعتينمعالحوارتة

يكونلأناستعدادعلىدائمآكانفقد،الوضوحشديدةدائمأتكنلموهذه

تميزانسمتانهناك.(9:52كورنثوسا)لليونانيينولونانيألليهوديهودتأ

كورنثوسا)رأيهعنأحيانأبهيعثرالذيالحوارقيوالعرضالإقناع:رسائله

:الموضوعهذافيوشاملعمليئكتاب)8(

ااس!ا+ء!هه؟،ل!.ع"4?"33!*.ء!لململم(*أا+؟+ث!ه+:اولأح3اح،ل!اسكةأح.84913).
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المسيحئينمنفردلكلالشخصيئللحكمالأموريتركأخرىأماكنوفي25(:7

دعوةفيفغالةكانتدعوتهأنعرف،شيءكلقبل.22-23(؟41:5)روما

يسودالرسوليكنلموالتيآمين"ااادقالتالتيبأكملهاالجماعةإلىالواسعةالثه

الرسوليةمهقته..ختم-بالواقعكانتجماعاته.2(24-0:اكورنثوس)2عليها

يقبلأنمفاجئآليس.8(:3؟52-2:91تسالونيكيا؟9:2كورنثوسا)

المسيحيينطلبالجماعيةالرسلمجمعسلطةأمامليضعأورشليمإلىبالتوخه

كانأتهمعالكنيسةوحدةأجلمنذلك،الأمميينعلىالختانفرضاليهود

.(15:1أعمال؟ا:2)غلاطيةبشذةالطلبهذايعارض

دورمساوبشكليظهرالقديمةالكنيسةفيبولسالرسولكتاباتقبول

المختلفةالمسيحيةالجماعاتبينرسائلهانتشرت.وتقليدهاالكبيرةالجماعةسلطة

جمعتالتيالرسوليةالكتاباتمنمجموعةأؤلفكانت.(4:61)كولوسي

؟1-3:516بطرس)2فهمسوءبدونليسولكن،الناسمنلكثرةتقرأوكانت

ماركيونبطلالثانيالقرنخلالبولسالرسولأصبح.2(24-2:0يعقوب

الكنيسةلتحقيركتاباتهواستعملوارسالتهشؤهواالذينالغنوصيينمنوغيره

،تساؤلموضعصارتورسائلهبولسسلطة.النمؤطورفيكانتالتيالعظيمة

متأخروقتفيبولسحيالالشهيديوستينوسالقذيسصصتيفسترماهذا

سلطةبولسالرسولرسائلاكتسبت،هذارغم.الثانيالقرنمنتصفحوالي

القذيسينأمثال،المحليةوكنائسهمالكنيسةقادةتأثيرعبرالمسيحيئالتقليدفيجامعة

إيريناوس،إزميرأسقفبوليكربوس،الأنطاكيئأغناطيوس،الرومانيإقليمس

الرسائلهذهفحققت.وقذروهابكتاباتهجميعآاستعانواالذين،ليونأسقف

استعمالهاأساسعلىالمسيحيئالمقذسالكتابمنجزءآوأصبحتكاملةقانونية

.الرسولتوقعهتماأكثروهذا،التقليدفي
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الكتاببينالعلاقةيخص!مافيإليهاالوصولالممكنالنتائجهيما

الكنيسةسلطةعلىكثيرأنشذدلاأنيجب،جهةمن؟والجماعةالتقليد،المقذس

اللاهوتئون.اللهككلمةالجوهرتةالمقذسالكتابسلطةلطمسوالتقليد

عليه،بالرذواهتمامهمالإصلاحادعاءاتمنتحستسهمفي،الأرثوذكسئون

براتسيوتيسبانايوتيس،مثلأ.الكتابعلىوالتقليدالكنيسةلسلطةأحيانأرؤجوا

والكتابالكنيسةوحدةيخص!مافيالحدودأقصىإلىالمقنعةأطروحتهيميط

هذايفتقد.)9(الكنيسةمنصختهيستمذالمقذسالكتابأنبادعائهوالتقليد

الكلمةقؤةأي،الإعلانوراءمنالثهمبادرةهوأساسعاملإلىخطأالادعاء

لوحتى.نفسهيسوععبروبالواقعوالرسلعبرالأنبياءالمعطاةوسلطتهاالإلهتة

شكلهيأخذالمقذسالتقليدمنجزءهوالمكتوبةاللهككلمةالكتابأنالمرءاعتبر

السلط!إلىبوضوحالكتابقانونيشيرهذافمع،الكنيسةحياةمنوشبثق

هذا.العائمالتقليدفيالعلياالكتابسلطةوتاليأإلهيئكإعلانتلقيهتملماالفريدة

شلثلاعلياسلطةالكتابلهمحملالذينالكنيسةآباءنظراتمعكليأيتوافق

بينالتلازمعنالنظرنغصن!أنبدون.()01اللههوالحقيقيئكاتبهاإلهيةكحقيقةفيها

يقول.التقليدإلىبالنسبةالكتاببسلطةالاعترافإذأأساس،والكتابالتقليد

تصبح،الكنيسةككتابالكتابيشرغ"إذ:هوبكوتوماسالأرثوذكسيئاللاهوتيئ

الكنيسةفيماكل.عنهابمعزلأوفوقهاوليسالكنيسةفيالمكتوبةالرئيسةسلطته

نأيجبالكنيسةفيماكل.يخالفهالكنيسةفيشيءلا.بالكتابعليهيحكم

)9(.!أ!3!3أأهأ،3؟+،،؟ألاكهـص!هلأ(أمهم"أس!أ!6اع:ممه40؟+ه*هحأ!أ+هألا؟أ،،،+هأول.ول"أ"س!045+لةول

ول،4*.3س!؟*س!أأءعم!س!34.،!كا.لملم.لمحءلم4ولي/لم531لمفىكاه/ه3/رء"،12.0.!3أ!3أ51أ5لثا،3،عم3هحس!،س!4

140ص!،3+!أ1،اس!ياء3،515(!؟أس!+أصاأس!7لاأ؟33هم،5+5"أولل!3حس!س!.س!

())5!لامحع7،*،س!،م؟+،،س!!كاأا5أ+أااس!"ول!،+هحلا؟ياص!م!،،أ+5ءاكاحلمولء3ءلمإلثاعل"3+ءلمد/3"حلمء.يم

/*ء33لم؟هكهى،س!4.م354ع3أءظ5.ل!3ح+س!03+"!،711.0.

رأوالأثهم3!اه3ح3أ"أدام4وحدهالكتابلمفهوممرتاحينيكونوالمالكيسةآباءأقإلىفاوتريشير

وآباءالكتابسلطةحولالقسم،الرابعالفصل،لاحقأأنظر.معلومكنسيئتقليدضمنالكتاب

الكنيسة.
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عنكليئبشكلتعترأنيجب،الكنيسةتكونحتىفالكنيسة.كتابآيكون

التيالحقيقةعنومعثرةكليآمخلصةتكونأنيجب،أدقوبشكل،الكتاب

كتابيأ")11(.نفسهالمقذسالكتابلهايشهد

بطرائقالكنيسةعلىالكتابسلطةعلىنشذدلاأنيجب،أخرىجهةمن

وجعلهنمؤه،المقذسالكتابأصولفيالمتفاعلةوالجماعةالتقليدسلطةمنتققل

لأتهيصتعولمنشأالمقذسالكتابقانونأنالبعضيذعيقد،مثلأ.قانونيآ

اختيارضرورئآكانأئهإنكاريمكنلالكن.التقليد)12(فيتدريجيةعملئةتضمن

دعمأ.المجامعوبالطبعالمحليةللكنائسالمسيحيونالقادةيحذدهاالتيالكتب

نأأي(.!)13الكنيسة+أنشأالكتابتعليمأنآخرونيذعيقد،الكتابيةللسلطة

علىنفسها*"فرضت،المقذسةالكتبوبموازاةالذاتتةالسلطةذاتاللهكلمة

الشفوتة،التقاليد،الإلهيةالكلمةبينالمتبادلةالعلاقةلكن.)14(الكنيسة

12(

13(

(1))؟++أه3مةولهمماه.5"3عكاا!علم+أع"،453ء"لم*ه"حول،"ء3.".67-66

لث!*،هاناكادغارعملفيالجديدالعهدقانونحولالمقذمةفيشنيملخرويلهلمأيضآهكذا

،."ل!3.طأ*+013هوالإنكليزيةالنسخةقرجم.لم+ء*كا!كهء3،ء7/ء!عءهء074ا1.،.360

أشاروأنشقمصيريةنقطةائهيرىماشيملخريسجل.أوغجورجهوشيملخرمترجمفيما

عدميجبوائهالكنيسةعملبالتأكيدهو.القانونأنتؤكدفهيهذاومع.ولانمالمس!؟س!أإليها

ذاته.المصدر.-القانوننثوءفيوالأساقفةاللاهوتييندورفيمةمنالتقليل

3454،لاسا،س!5؟ه?33ء43!ياأ+هلمءء"لملثاءلأكا!3ء3،،+ءثم.5+،7.13!لاس!س!ولس!53!أ!ول

تشديداتأحيانآيعكسولكهجدآمهتمعملهذاللا(7،اثةأاا:ح4!+أكا!!وله)89).)

يتماءلوقد.اليه!ةأسستالتيالأولىالمسيحية.إعلانعنس!3"هسايتحدث.بروتستنانتية

الكنيسة؟دونمنالمسيحيةفيهكانتوقتهناككانهل:المرء

(1)4!لامحس!07أس!7ح!2مأ+ياأ03أس!س!س!أ+لحم40لاس!أ!+؟،س!لأ"س!ح++،أكهأ+حأوليم3علا،ء*هلم*ه34

يه*+5اءلمع"!أ"لمء:"3ءعول*!ء7لم3ء"،443!لمء"عكم!3.لمهى،705أ.3ححل!+؟س!م!.7.

اولأس!س!!2،مءلملم3ىء+!جلمهء"لملثاء*ي3!ءلم+ءيي.لم

فرضتعنيالتقليدفيأشخاصقتلمناللهكلمةكشفأوالبديهيةالرؤيةأقماتزغريرى

الخاطنالجدالإلىيؤذيالتحليلمنالخطهذا،حالأيعلى.الكنيسةعلىوالقانونالكلمة

يتموحيدومآهوالوحي،تكرارآأشرناوكما.الدجاجةأوالبيضة:الآخرقبليأتيقنحول

حوللسؤالإثه،لاهوتيأ.انفصالبدونمعأ،والبشرفيالإلهيئ،العنصرانيشركحيثتلقيه

حكمه.يفرضبالتأيمدأئهحينفيمتلقينعلىلكلمتهإيجابيأقولأاللهيفرضأنمعنى
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الديناميكيةالإيمانيةالحياةمنيتجزآلاجزءأتشكلوالجماعةالقانون،النصوص

ومتطقب.التجاوبسريعإتماتقبليأولاهامدآلاليسنابضآتقليدأ،عينها

علىأفضلتةا"إعطاءأو"االكلمةسماعمن"اولدتأئهاعلىالكنيسةعلىالكلام

وعلىدقيقغيركلامهوإضافيةأهلياتبدون،"الوحيتسلسلبحسبالكنيسة

الكتاببينالقديمالتمييز...علىالمبيتة...التاريختة"المفارقةمنأساس

الحامل،نفسههوالروحالجماعةإطارفيللوحيالواحد"+المصدر.والتقليد".)15(

يمكنلا،والكنيسةالكتاب،والجماعةالإلهتةالكلمة0)16(وخالقهللتقليدالأؤل

يستحيلكصاتمامأ،نفسهللروحأساستاننتاجانأتهمافاصلةمباراةفيوضعهما

كنيسة.بلاإنجيلهناكيكونإنيستحيل،إنجيلبلاكنيسةهناكتكونأن

1403()كا!لما،"أعس!3فقط""الكتابلمبدأبالترويجكثيرونيستمرسوف،أخيرأ

الإنجيلتينمنعددتوضلفقد،حالأقيفي.والتقليدالكنيسةبحقالمنصفغير

.(لاهوتتا"17أوتاريختأبهالاحتفاظممكنأيعدلمالموقفهذابأنالاعترافإلى

بين"االعضوية"العلاقةلأ+!اأ03س!اكاح!ل!سماهماأظهرتالتاريخيةالدراسات

ظهراأ،كثيرينبين،ولحولمم!43ء"حألثاطحو.لى.للا.!د!ا)س!،.(لتقليد)18واالكتاب

16(

17(

(51)لىح+،3،+4!لرلمهولحكا3وللمفيإ3..عو+ه?حيه53"لملم(لمالمفى3حأث!؟أحألم(عأيا44س!ا:!أ؟ه

ع*3أ،+أ3+،مس!أ1،)28.0.839

النهائيئالقانونإلىالشفوتةالكلمةمنالكتابيئالتقليدمجملأقعلىباريثذدالعملهذافي

بدقة.شركوفيتقليدهو

بكثير،الوقتهذاقبل،إليهاوأشارسبققدوالآبائيئالكتابيئالتقليدينفيالمتأصتلةالنظرةهذه

وأرثوذكسكاثوليكلاهوتيونبآخرأوبشكلوكررهاموهلرآدمجوهانالكاثوليكياللاهوتي

مؤخرأ:أنظر.فلوروفسكيوجورجلوسكيوفلاريميرلوباكدووهنريكونغارإيفأمثال

ول+س!7لاهاا،3ح،4!3+،أأأ+ه4،لةحأ،!مأ7أكل!+أ،+س!5،،لأ!ها،+28لأ(.170،)27-02.00.299

ح)4!مول.مأ7+،مم!ه"3عحكا3ءلملممالم3ع3!ء+اعءلم"لم?8-87/،لمو7?لم2/"8ور47:ملأ

الذيمنهماالأؤلوبخاصةا،+هه4.د!ا!س!ه1،اء3لر/ء7لم3/4!اكاحكا،ع9.و-12ا،3)-54ا56

.)صالقانوننشوءبعدمهايشحبلموأته،الكنيسةكتابهوالمقذصالكتابأنعلىيثذد

.2(017)صالكتابتفشرفيالضوابطيقذمانوالجماعةالتقليدوأن،(631

(1؟)االا+ثع03ل!كا!!ا،ع،،5،أ!ح،ا:؟+س!لألثاس!س!+3،،،،+!+ءأيهـ+أ!ه!1/107،.958.0
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الخلاصتةالكنيسةحياةمجملإلىإشارةكانالأولىالكنيسةفيالتقليدأن

المحذدةوالممارسة،الكنسيئالنظام،التبشير،الوعظ،الليتورجيامتضضنة

أقيبدونالتقليدمنالتيارهذافيكانالجديدالعهدتكوينإن.(بالرسولية)91

والتقليد.المقذسالكتاببينأو،والمكتوبالشفوفيالتقليدينبينبالتوترحس!

قبولهابسبحبأي،التقليدمن01جزءأكانتلأتهاسلطةالكتابيةللأسفاركانت

الكتبمنعددأأنتجواالذينالغنوصجينعلىردآ.المحلئةالكنائسفيواستعمالها

"دستور،الأرثوذكسيةالعقيدةلىإالجامعةالكنيسةلجأت،د!عحه"!9)كاطالمنحولة

الإنجيلاكتسبعندما،الغنوصيئالخطربعد.الكتبلقانونيةكمعيار،*الإيمان

بحياةعضويأمرتبطتيندائمأوقيمتهمعناهبقي،الكنيسةآباءبحسبعلياسلطة

المتقذمالحيئالكنيسةتقليدعنبمعزلوليس،وعبادتهاالمستمرةالكنيسة

.باستمرار

ص!ي!لى3.ولأمثاللعلماءالكتابقانونحولالأخيرةالدراسات

ساسلأاورلداتأكد(22)وللا+لهه03ك!ا؟،حو4حو(12له)4يس!3!و!!ةولء343!ح
(02)

علىيشذدخاص!بوجهص!اكاحءك!.الكتابصنعفيوالجماعةللتقليدوالجازم

الله!+كلمةدالخلآقةالقوةمجردمنأكثر،الكتابلقانونالتاريخئةالأمانوسائل

كمعيارممتزبشكلغائبالوحيإلىاللجوء.الكتابخلفالسطحيةالمجردة

كموحىإليهاينظرووظائفهاتقليداتهاكلفيالكنيسةحياةمجمللأنللقانونية

(1)9عء013لأ..!اح!!لا)3ء!ل!لم3"يم5.لمىكا.لم?ء3يعىألأ("ح3هك!م:اا!لامع!3!"أهح،33

)59).0".92-3،115أ،؟ح+ه"س!+!اأ)1س!344،3+؟؟اأه++344س!م.أ"لا،،س!3س!م7س!م5أ+!؟(ح

3*مس!(01س!مأحص!37.،ا؟أس!3أ،كه4+4ولحاا3لأح3لا4،!ا!أس3+،؟عاكاأ!ع64لةس!13ل!3ع!اس!

"أ!عع،"،33+أء3علمما"ج3يمح4،9كهلمعلمهيي/لمع..ء/؟أ!كام5لمكايءءد!3!ثم،لم.4ء.ح.ح*أ"ء++4

لا(+ه4+ه:!ثا+!ح6391،)/0"325-.9

.4رقمالحاشيةأنظر2(0)

(2))ل4+ع5!،!5،3+لرلمء33فيلملمما3ع:كاجع+ه+،4ولييلملمه3،،/فىيم3ألمأحأكهثكل.

وكتابه:أعلاهالمذكورةمقالتهأنظر)22(

"3ء/،اعلأدع3ءلم*ءيملمىءح*ه(م؟جا!سطاه؟أ،:هم3+ع.589153)
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لتكؤنالرئيسانالمقرران،ءك!!اكاإلىبالنسبة.القدسالروحمنوموتجهةبها

الكنيسةلإيمانالتاريخيةالأصولفيإيجادهمايجبالجديدالعهدقانون

وتعليمها.الكنيسةعبادةفيتقليدفيبشكلالجديدالعهدأسفارواستعمال

الأرثوذكسئة،الجامعئة،الرسولية:للقانونيةمعاييرأربعةص!ا؟،،دهك!يعزل

كانت،التقليدئةالمؤلفنظرةبحسب.التقليدي"23(والاستعمال(الإيمان)صخة

تكونكي.الرسلبزمانأوبرسولمصدرهاارتبطإذارسوليةتعتبرلوثيقةأ

تكونكي.الكبرىبالكنيسةالصلةووثيقةمعروفةتكونأنيجبجامعةالوثيقة

والتي،الصحيحالتعليمأئهعلىالكنيسةتفهمهمامعتتوافقأنيجبأرثوذكسية

يجبالكتابوأنالكتابعنبمعزلتعرفأنممكنالصحيحةالعقيدةأنتفترض

الأكثرالمعيار،حا؟حمهقبحسب.مكتوبغيرولكنرسميئبتقليديقاسأن

الاستعمالكان،الإنجيليةللكتابةالداخليئالمعنىعنبمعزلحتى،فعالئة

حاكا!ء5يلخص.الكبرىالقديمةالمسيحيةالكنسيةالمراكزفيبخاصتةالتقليدقي

يلي:كماوالتقليدالكتاببينالمتبادلةالعلاقةهذه

الكنسيئالتقليدأساسبشكلحذدهامحتوياتهأنالقانونتاريخيظهر

التعليمإلىواللجوءالعبادةعنالتقليدئةالأفكار،التقليدقي)الاستعمال

الذيالتقليدبسلطةاعترافهوالقانونبسلطةالاعترافإنحتى(التقليدفي

نإالقولممكنإذآ...بحريةالبروتستانتالعلماءبهايسقمالنقطةهذه.أنشأه

لهذه...الكتابفيويثبت،الكتاببهيستم،الكتابعلىيتقذمالتقليد

منالواحدكبديلالتقليدبجانبالكتابوضعالآنبعدمستحيلآأصبحالأشاب

الآخرضذمنهماالواحدرفعدونتحولعضويةعلاقةفيهمابالأحرى.الآخر

*)24(.لاهوتيةكسلطة

،!ه!.985.00.1،107-837فيالقانونحولمساهمتهمنهيل!ءاكاا+4إلىالإشارات()23

.858-0985ص،السابقالمرجع2(4)
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حرفي،والتقليدالكتاببينالعضويةبالتبادليةالتسليمبعد،حالأفيفي

مابقدرالوظيفيةالتقدمئةمننوعأمارستالمستمروتقليدهاالجماعةأنالملاحظة

وتطبيقه.وقوننتهالكتابتكوينعمليةمجملفيأساسيةمفسترةكعواملتصرفت

محررةغيرالإلهئةالكلمةكذلك،الإطارالبشرقيعنمعزولآليسالوحيأنكما

قبلالتفسيردور.البشريينوالتواصلالفهمعنمعزولةغيرأي،الجسدعن

وتوجيهيئأساسدورتاليأوهوواليهودئةالمسيحيةفيجليئوبعدهوخلالهالكتاب

وظيفةإلىمفحمبشكلأشار؟هح!لهولح*3ص!ول3.الحيئوالتقليدالجماعةفي

صامتمقذسنصنإلىالصوتإعطاءفيالربانيئوالتقليدالشفوفيالناموس

ائهاعلىالرلانيةاليهودتةإلىالنظرالمضلمنأئهيعتبرولحللا5حول03)25( بدولهما

يصرهو.المقذس")26(للكتابالعضوقيالكشفأوالتفسيرية"للعملئةنتاجمجرد

خارجالقوانينمنومجموعةواعيةإيديولوجيةعبرالربانيينالحكماءأنعلى

معووضوحبثقةتتكفمكيالمقذسةالكتابةعلىا.رئاسة"أيضآمارسوا،الكتاب

ابصوتهم،0يتكقمالكتابجعلواالقدماءالعلماءهؤلاء،المعنىبهذا.الجماعة

لماءللا:3عول3بحسب.(*)27جلهمولأبلهجتهم

أقن،فكرقيوكنص!الإنسانصنعمنمقذسكنتاجالكتاببتوجيه

هـلبرريشرعسوفوائه،وهمومهماهتماماتهمإلىدائمآيشيرسوفأتهالحكماء

.تبتتها")28(التيالدينيةوالإيديولوجيةهالاكااليخالفولن

تقليدآموازيةبطريقةالقديمةالكنيسةفيوالقادةالمسيحيونالمفكرونركب

نشأ.الجماعةحاجاتبحسبواستعمالهالمسيحيئالكتابقبولهمفيكاملآتفسيريآ

(52)لح!لأه*س!دا+3ح،3هكا!اهح.!م4*درله+5..ح33كا،ء?3كاهمد!كهيكلءلم(7أ++55،س!اأ3:!3+هح،33

*)3991حا،أحء03لأا.300هـ3.1

.034ص،السابقالمرجع2()6

.043ص،السابقالمرجع)27(

.024ص،السابقالمرجع)28(
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والمونتانية.الغنوصية،اليهودتةبمواجهةالتفسيرقيتقليدهمعالمسيحيئالإنجيل

التفسيرقيالتقليدحذدهمابحسبمقسترأإنجيلأبطبيعتهكانالقانونيئالإنجيل

قدكانماعلىوهويتهاالأولىالكنيسةحياةارتكزت.وفهمهوالآبائيئالرسوليئ

دستور،الكتابيئالقانون،الليتورجيا،والعالميئالمشتركالإيمانتقليدأئهأكيدأأصبح

ملموسبشكلاختلفتالتيالمجموعاتكل.والممارسة،الكنيسةنظام،الإيمان

منفصلة.كجماعاتببساطةوحدهامضتالمتناميالجامعالتقليدمع

والعكس،والتنوعالحريةتنقصهكانتالجامعالتقليدأنالنقطةليست

العقائدقيالكنيسةحس!بحسبالوحدةمنإطارفيتطؤرالتنؤعلكن،صحيح

المجامعركزت..االحققانون01أو"الإيمان"دستورإلىالالتجاءإليهيشيرالذي

على،والتقليدالكتابحولأرستهاالتيالعقائدتةوالقوانيناللاحقةالمسكونية

معيارئةمجمعئةإيمانونشراعترافاتتفسيرالكتابفيالفعلتةالكنيسةسلطة

التكؤنعضويأارتبط،المنظاربهذا.عليهامتفقغيرولكنأساسيةأمورحول

تفسيرفيبتقليد،المسيحئينوالفكرللحياةكمعيارالمسيحيئللإنجيلالتدريجيئ

،المزدوجالإنجازهذا.العالميةللكنيسةالرئيسةالعقائدتةالممارسةتوتجههمتجانس

لإبداعيةسمحفيما،لهالمرافقالكبيرالتفسيرقيوالتقليدالكتابقانونتكوين

وتاليأوالكنيسةوالتقليدالكتاببينكلاسيكيةوحدةأنتج،غنيوتنوعكبيرة

.)92(المسيحيةالأجياللكلمعيارتأواسعأقياسآأشس

كنسيآالكتاباستعمالطرائق

المؤمنونيقرأهنصنأتهأيمقذسكنسيئنصنالمقذسالكتابأنأكدنالقد

بطرائقيستعضلدائمآكانالمقذسالكتاب.صلاتيئوانتباهحيئبإيمانويسقعونه

بشكلالعبادة،الكنيسةحياةفيمحذدةحاجاتلخدمةمترابطةولكنمختلفة

(92)+3س!3040ح3ألااأ+ء55هلاا30،،،3ح3أ5لا،،ما!لاأ353أألأ(د!كةلمس!+ه+؟40ه*لاا!،"يه!07.0ا.00،5.

201ا-ا.230
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في.العقائديةالحقيقةوتحديدالعمليئالإرشاد،التأفل،التعليم،الوعظ،رئيس

يقرأواأنالشعبمنالكثيرينبمقدوريكنلم،بالطبع،الأولىالفترات

سماعهوبهالقياميستطيعونكانواما.يشتروهاأنأومكلفةمخطوطات

كلمة.المقذسالفنفيمصؤرةورؤيتهاالليتورجيةالتلاواتفيالكتابتةالقصص

الكنيسةحياةفيوتفسيرهالمقذسالكتابقراءةعبرتمرركانتالخلاصيةالله

الخلاصيةوشهادتهالكتابقضةكلكشف،إذآ.الرهبانيةالجماعاتوفيالمشتركة

الاستعمالاتعنروايةهويليما.)03(مشتركةخبرةالأولىبالدرجةكان

مبدئئة.نظرةترسيخبهدفالكنيسةحياةفيللكتابالمختلفةوالتطبيقات

الاجتماعهيالليتورجيا.عديدةلأسبابأؤليئالليتورجيئالاستعمال

أغلب.وتجديدها)31(اللهمعالجماعةحياةلتذكر،للاحتفالاللهلشعبالرئيس

)كولوسيالاجتماعاتهذهفيعالبصوتلئقرأكتتتالإنجيليةالكتابات

هذافي.للقراءةفقطوليسوالغبادةللصلاةكانتالتي،3(:ارؤيا؟4:61

علاقةؤجذتأيضآ.الثهككلمةوتفسئرتسقعكانتالمقذسةالكتابات،الإطار

الكتاباتتأليففيأثرتالليتورجيةاللغةأنفيوالكتابالعبادةبينخلأقة

أيديببنالكتابوضعالشخصيئالتفسيرسلطةعلىالتركيز،الإصلاحبعد،العكسعلى)03(

عليهاتثذدالتيالروتستانتيةآفة!الى،المستمرةوالتقطغالمصيلعمليةإلىوأذىالأفراد

بثذةيتحذى3اكطلأس!عدا،+!"مالبروتستانتيئ،اللاهوتينمنالعديدبين.المعاصرةالفردية

!*أ"43ءي!لمل!ءلململمكاء3فيلمىلمء3:ء3!ع!+لم7لملمعكا.،!علمكتابهنظرأ.الكتابتفسيرفيفردكلحق

الدراسةأنأبدآيعنيلاهذا3لم.،+ه7.لم،?حللإأ+أع+ول3أح4(7"ث!ل!أاا:ح4!+أ؟!!+ه))399

وكلالكنيسةكليخصقالكتابلأن،تشجيعهاعدميجبأوخطاالمقذسللكتابالتقوتة

اللاهوتيئ.أوالراهبأوالكاهنفقطولش!اللهشعبفيعضو

(13)أ"!اأ5"لاه،لاه!ك!!أكلمهلم/ه5ءكا!عءع3!(اكا!س!:لأع+لىأ+ء57لاهم*حأأ+هآ!مح!53)وو)4"ه

(31127-

الخلاصيةالحقيقةتفغلاليورجبةالفحوىبأنالآبائيةللقناحةممتازأعرضأالعملهذافييقدم

حقيقةإلىوصعودهم،النصقرسالةمعالمؤمنينتلاقيعبرالفهمإلىتؤذيبذاتهاالعبادةوأن

الرسولي.التقليدمعالمتوافقبالإيمانالعلنيالاعترافوتقديمهم،بذاتهاالكاملةالإنجيل
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التقليد0)32(العبادةلغةأشكالبعمقطبعبدورهالإنجيلأنوفيالإنجيلية

وروزنامة،الئيتورجيةالخدم،التسبيحئةالكتبفيالواسعةبثرواتهالأرثوذكسيئ

،شيءكلعلىوعلاوة.بعد)33(كفايةيدزسلمكاملأكتابيأأسلوبآيمتلالأعياد

تمجيديأاحتفالأ،الكريمةاللهلأعمالالممئةالكنيسةجوابتشكلالمشتركةالعبادة

تقرأ،للكتابالشقافةالليتورجيةالتلاوة.الحياةوتجديدالمقذساللهلحضور

بروحهالمجتمعةالجماعةيتشطالثهلكلمةقادرأسماعآفتصبح،حيئوبإيمانبتمغن

.)34(الجماعةهذهتحؤلوخبرة

مركزيتهعلى،للكتابالليتورجيئالاستعماليستطيعلا،حالأفيفي

هذا.وتكاملههدفهمنهالكلالتيالأخرىالاستعمالاتيمتص!أن،وأهميته

كلأنعلىالتشديد0به)35(يهتقواأنالأرثوذكسييناللاهوتيينعلىتذكير

(23)لس!6لحه+!هأاش!ه!ول"3عا!هعلم+44لميمعءالم(لملأ(د!3هلا+!+س!4:لا+أ7حم3ألاأمهلأ،5حم،+!هس!!حم351

)و،)556)!"،ا.!أ+!7،+"د3?)فيلم+لمء"لم3ء!لرلم"حكالمأثمح(ل!4*،3أه،م4:ثهمءح+4ررة،3)،)749

خ.)+هح،5ل!.3"+أ!*،1؟!أس!..43ء"3لمر"لم(لمكا/هد!3،،لم.،ءلأ("ح3هك!م:هم*ة4!+لاأ7حأم5لاأ

!مح35،)879)،+!4ع.3.!3،43؟"!،"3عكاي5ء3"هلم3لملم7ء53!!اد+لمهييلميم3أكهلم!كا+هممه!3د"ء،*(لثاع

3ه:كامهم*ه34أ+لالأ453؟ألأمس!3!53).)299

برسالةالسعيدةللبشارةليتورجيتفعيلأود!!ةدق67كالالحهيالكنسيئالتقويمفيالرئيسةالأعاد)33(

وقيامتهالصليبعلىوموتهانمتصرودخولوتجقيهومعموذيتهوملادهتجتدهفيهابماالمسيح

الأحداثهذهمعنىتعلنالتيالأناشيدمنمجموعاتمعاالقدسالروحوعطةوصعوده

المنوالهذاعلىهيوالفصرةوالفصحالعظيموالأسبوعالكبيرالصومفترات.بهاوتحتفل

السبتغروبوبخاصتة،المعزيفيالثمانيةللأسابغالصلواتدورة.الكتابيئبالمحتوىعة

بشكلتشيهروالخدمالصلوات.المقذسللكتابمذهللتورجيإعلانهي،الأحدوسحر

.المقذسالكتابفيالعطمةالخلاعيةاللهأعمالإلىثابت

عندموجودالبدهذاعلىالتثديد)34(

هل؟+!،مما!س!3"3عءل!هع3لمهلململمعهمملا"3أ+يملمعه!ه!3"دءلمأ!+المحولثمء3(حس!م4003"أ:37ث!،

.(8691

مننوعنحوعبادقيميلالأرثوذكمىعندهناك،أهميتهوالينرجيئالتقليدقيهمةبسبب)35(

لكلالتفسيرفيالمقاحهيالليتورجياأنالأرثوذك!اللاهوتيونرأىلقد.الليتورجيانية

والفكرالحياةأبعادلكلواحدأمقاحآهناكأنفيهالمشكوكمن،حالأقيفي.الأسئلة

الثمخصيئوالإيمانالكنسيئوالنظامالعقائديةللحقيقةوماقثة،أخلاقيةكخياراتالمشحيين

بالتفسير.المتعققةالفصوللاحقآأنظر.الجماعيةوالعبادةوالصلاة
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وأقوالهاللهأعمال.العمومتةفيإفراطهوبهاوتنتهيالليتورجئةفيتبدأالأشياء

يرعىكانموسى.وثنيآدعيإبراهيم.أيضآالعبادةخارجتختترالخلاصئة

جانبإلىللعملأخرىمهفةأمورهناك.المسيحتينيضطهدكانبولس.قطيعه

،والبشارةالرعائيئالعمل،الوعظ،التعليمعبرأيضأوكلمتهاللهيخذم.العبادة

على.المحذدةالليتورجيةالأطرغير،القريبومحئةالاجتماعيةالعدالة

التعليم،،الفغالالوعظإلى،نفسهامنبالضرورةوليس،تقودأنالليتورجيا

مخلصأ،التزامأبذاتهاتتطفبخدماتكقهاهذه،الاجتماعيةوالمسؤولتةالبشارة

.وخبراتبصيرةنفاذ

ح،كا!!د!3الإعلانمعنىفياستقامتهللكتابالوعظيئالاستعماليجد

بالليتورجيا،مرتبطةالكلمةفيما.الخلاصئة)36(اللهرسالةإعلان،ووظيفته

تضبئذاتهابحذللكتابالليتورجتةالتلاوةأنمع.الحياةأطركلفيإعلانهايجب

وجودفيكمامخئصمعينوجودفيهوالإعلانكمالفإن،الخلاصيةاللهبرسالة

لأنالكلمةتسعىوعبرهاللهكلمةفيهتحققتقنهوالمعلن.للإعلانرسالة

يفترضالفغالالإعلان.الآخرينقلوبفيالعاملالروحبقؤةمجذدأتتحفق

فيالوعظ.وتغذيتهالإيمانإيقاظإلىويقوداللهلكلمة()حئةديناميكيةخبرة

يتئمأنممكن،حالأفيفي.قؤةأكثرخبرةولجعلهاالعبادةيئشطأحوالهأفضل

ظرفأيفيأيضأبلالمشتركةعبرالعبادةفقطليس،المناسبةبالطرائقالإعلان

تحقيلفييفرطلاأنيجب.جارينبينزيارةأقيمثلغرضيئبشكلبشرفي

نأيجبإتما،السياسيةالإيديولوجياأوالأخلاقتاتمنولاالتعليممنلاالوعظ

ورحمته.ومحئتهاللهحضورناقلأ،وقؤتهااللهكلمةحريةمععادلآيكون

()436+!،الا+هح+ه؟م!أ،35!ءكايلملم!+.ع"لمه!ه!ء3/ه"هك!!(امماههم:س!+؟االااهح403503"+ه*هععم،33

8391)،ل.7."عح5،ح!+4"?ء3!5لمه3"!كاول!+.!م.هممه!"3(حااح!س!107حا:ساألاأ!3أ541ععم55،

7591)ة011*.أكا!"ول5ه،ولا!"لمح.4لم"?ء3!!*.(ل!رر04433"أ43:س!مم!4!،!))089،ل+؟هلا!،س!كلام

جعهىء5لم!3ء!هي!("حمم!353:ولكاا0114لاس!7891،3)ةلأل!4حعكا!3!لملم!+.ى."لمع3،كا!5.،ء!يهـحلم.س!4.

0..115ا+لاحم7("!"ية:الا!!أ51عس!م،35).)989
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لتقديسالكتابيئالتعليمعلىالمقذسللكتابالتعليميئيركزالاستعمال

4أس!طس!ء4تعليمأيضأهناك،الخلاصيةاللهرسالةإعلانموازاةفي.)37(اللهشعب

الأخلاقيئالتوجيهبهمقصود(41:6كورنثوسا،6:17روما،7:28)متى

وتعليمأإعلانأتحتويأسفارهناك،عينهالمقذسالكتابفي.العمليئوالإرشاد

الأمثالكتابمثل،غيرها.بولسالقذيسورسائلوالأناجيلالأنبياءمثل،معا

فيكماالمسيحيئالتقليدفي.أوسعبشكلأخلاقتأتوجيهأتقذم،يعقوبورسالة

التعليم،،النظامتتضفنالدينيئالتدرلبفيإلهيةخدمةالتعليم،اليهودي

عظاتووعظواكتابئةتفسيراتكتبواالذينالكنيسةآباء.والإصلاح،الإرشاد

المقذسالكتابتصؤروالقد.،إكالأءلأكا!كا!للتعليمكبيرةقيمةأعطواتعليمتة

4ةإ"+لحةلأدل!لأالأعلىالمعقمهووالمسيح5ةإ4+كاأالمسيحتةللتربتةمدرسيأكتابأ

سء)38(س

فهووإلاإنجيليةوروحاحياإيماناالفغالالكتابيئالتعليميفترض.لة:

.الحياةمنوخاليأمملآيصبحلأنمعرض

تمرينوهو،والتأقلالصلاةفيالمقذسالكتابقراءةهيالتعبدتةالوجهة

رائعاحتفالهوا91المزمور0والمسيحتة)93(اليهودئةفيوحديثقديمتقوفي

كاتبحياةرحلةإلىبالنسبةللحقإشعاعومصدرللفرحكنشيداللهبناموس

عندالشمس"فلتجذذقولهفيذاتهاالمشاعرعنقديممسيحيئراهبعتر.المزامير

(73)ااس!ها+)؟+!كاههمم!ه3أ+س!الا4س!:5أكاس!7لا،لا!+يي/حءع3!+."لمعأ!؟علملم40ول"لملم5"+4ء3لمأ"لم

لأ("745أ1)س!:ول؟أ4!وله+،8791)،+!4اولأ"س!س!،ال!.*أ)ا.+3.4ء3عى!مءلم5علمعلملم33،ءه?ثي+/هىلم5

"لمع!كا.علم،075ا.5(لا("107،3اح:كا!أ+04!+،)99)-91و4).

(3)8كا+س!س!3لع!س!4،م3ءيللألمي/ح3لمي؟ا?إلمفى"ىء53!ءع،ء/ع"/ء!.0"-20.166

)93(لا،ما57،0574+أمما?الم?ط،،لا.:ء+.4ءس!"!+أ؟أس!!ا؟ا،،،عأولأ؟35لم3علم!!!ا،مميءلمحى،*ه+!!أ.ثه

ثهأ،3س!م3+س!5لا4،ع3.م.(ل!ا+ء50"مم!:لا!!ا.(33!ع.669133)!981.00-0،391.ه+لا!+-س!3؟أ51أ،ح

ع"3كاءكي4ثم/ع"لم3ءكهعه.لم3ءكهكالمفي3لم+كايع"لم39ءلملمك!عوليكهعى./ه+ى.3ء!لمرلميي/يم3.3لم/فى.ا+4.

لأ(س!*53مكا:5*هم34لا+أ7س!33ألاأ!مس!3991،55).+؟5+،3ول5"كا5،!عء".!يملم"كايكااعلم(*ح"

3هممام:"احأ!ألاه545لا؟أءح+ه!++!"ص!،أ+ع40؟+ه*ه؟حول؟ءمهم+ولس!3أس!حةا)079،؟+س!40همع

كهلا؟اأ،ا!555لا)50!كا!ع4كاه/"دلأعنم..!ع/"ى!ى"لمكايأ؟لمع(!م55كاا؟ولس!:هح5ك!+س!+(هم"س!ا0!أ5لا3

ح4أ،!حلا،+هل!3مم!س!ح40؟+ه*ه4؟ح.ل!حءهأس!3مهلأ؟+ه4،ا!3ألاه،اص!+اول3ءص!أ،)0891ط!4

ا!!اأ3034،س!3!*اا،،*ه415!ح""4س!!)كاأ،ع،،"3عيي/لمكاه*ه"هكه/ر"كالم"،!،علمح4،!ح،ح5.3

!أا91لاأأثه،ل!104،اس!م115(؟ث!7؟ا1س!:؟+3!،+هلأس!)3+س!،3991!0".762-.077
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،التقوىعمودهيالكتابقراءة،الرهبنةفي.4(.إيدكافيإنجيلآحاملآشروقها

رجال،اللهشعببين.قلبظهرعنتحقظزالتوماكانتالمقذسةفالكتب

لحظاتهيالصلاةلحظات.المصليةبالقراءةحياتهمفيتقؤوائحضونلاونساء

إلىينفذبنورتخترقالمكتوبةاللهكلمة،الصلاةإطارفي.الشخصيئالإعلانمن

الناس،الرسميةاللاهوتيةوالدراساتالصفوفعنبعيدآ.ويطهرهفيدينهالقلب

أكثربطرائقللكتابالتعبدئةالدراسةعبروقؤتهاللهحضوريختبرونالعادئون

آباء.الكتابيئالتحليلفيوالباحثيناللاهوتيينمنكثيرونيتبعهاالتيمنعمقأ

اللهكلمةمقاربين،المقذسللكتاباليوميةالقراءةإلىالمؤمنينكليدعونالكنيسة

القراءة،الكنيسةآباءإلىبالنسبة.الإفخارستيافيالكلمةيقاربونكماالمكتوبة

،يقود،يتكقم،اللهفيهيتدخلوقت،اللهمعشخصيئلقاءعلامةهيالتعبدية

والقذيسين.الملائكةبرفقةحياتهإلىالمؤمنويوصل

الضرورفيوالدفاعاللاهوتئةالمجادلاتفيللإنجيلالعقائدفيالاستعمالنشأ

ورفضالمناقشاتهذهعندلائليعطينفسهالجديدالعهد.المسيحيئالإيمانعن

.2-3(:4يوحناا،5-8:6كورنثوسا)العقائديةالصيغعبرالكاذبالتعليم

الخلق،،اللهطبيعةحولاللاهوتئةالمجادلاتمنعددنشأ،اللاحقةالعصورفي

الكنيسةقادةواجه.أخرىوأمورالقدسالروح،المسيح،القديمالعهد

وصياغتهاالمسيحيئللإيمانالفكريةالأطرتفسيرفيجئارةصراعاتواللاهوتيون

التفسير.الآريوسئةمثلاللاحقةوالهرطقات،الغنوصئة،اليهوديةوجهفي

القذيسينأعمالمنيظهركماالمناظراتهذهقلبفيكانللكتابالصحيح

الكتاباتتأئفت.والكبادوكيتنأثناسيوس،إيريناوس،الشهيديوستينوس

وأيضآمعيارتةبطريقةالفكرفيالإيمانمحتوىلصياغةالإيمانودساتيراللاهوتثة

سلطةكأعلىعملتالمسكونيةالمجامع.أوضحبطريقةعينهاالكنيسةهويةلتحديد

)04(الا،!ح70.74+أكاهءلم!!!+لم5!ه!"،،"ه!.918.0

الرابع.القرنفيمصربرئةفيناسك،لأفاغرلوسهووالقول
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والمؤلمةالطويلةالعمليةهذهحصاد.المسيحئة)41(الحقيقةنشرأجلمنالكنيسةفي

الرئشةالكتابلمواضيعتفسيرقيملخصهوالذيالنيقاوفيالإيماندستوركان

.)42(المسيحيةللعقيدةالكلاسيكيئالتراثعلىثابتةشهادةعينهالوقتوفي

أكاديميآالكتابدراسة

الجامعاتمستوىعلىوالنظامئةالرسميةتلكالأكاديميةبالدراسةنعني

وأميركاالغربئةأوروبافيأؤلأازدهرتالتياللاهوتيةوالمدارسوالكليات

مننظامأتتبعإئهاإذعلمئةالدراسةبأنيسقم.)43(العالمكلفيواليوم،الشمالئة

هذا.والإنسانياتالفنونفيطويلأكاديميئتقليدفيطؤزتالتيوالطرائقالمعايير

لتأثيراتهأيضأبلالمؤثرةلإنجازاتهفقطليسمتأتيأاعتبارأيستحقالأكاديميئالتقليد

للدراساتالليبراليئالتقليد.للإنجيلالتقليدتةالمقارباتكليخص!مافيالمفزقة

!+4

42(

(4))3حص!37،مما3+،أص!+3،،3ح3جلا،5ء3+،4؟4عحهلا+س!أا،3،،"هكهىكاءكههلم7(7591.2)،".-99)ا

ح0،أ؟+،531+أ3س!هلاحا3أ،؟،،115الا3ءآ؟"الا3ح+!4حهلا+حأا؟،،،ه.!،"5"0)))-6.11

مجلسأحسنلقد،الحاليالزمانفيالفوضىبالأحرىأوالعقائدقيالتشويشإلىنظرأ

التوافقنحوجوهرقيمشروعوسطفيالنيقاويالإيمانرستوروضعهفيصنعأالعالميئالكناض

أنظر.المشحيةللوحدةكاساسالعقائدفي

ح!+،دكهعلم*هءلمع+هعء/...الملم4ىكاءيم+ءثمء.لمءكم!ألمءح+ء،لم/ه"لمعءيهكهههلملمح.34إكاملم5لملم+لم

حدكهءلم+ه"عى."لمعإ*حع،لم-عىءح3لم+4+ألمءههلم.+كا!عكاح!عهـ،،1/،أء3؟أ4+3404ح3،!هس!3

لأ.3510(3!ل!س!:!7ممالاححكالا!)أأ،ء؟+ه،5ا199،)4+،015،ا1-3+!ك!س!ه!!أسأ.مما+س!.4?3

!دلمءهلمءلمأه3++هح+هاء3."لم/ى3لملم7+،عءلمءكافيلململمي!3لم+ء+.ء"لمكاء!ل!لم"حول3.لملمح

4!أ؟أ4+4مه4!ع!!س!هة05*911(ل!+حص!:،31407*ح+لاهأحاهم"حلا3س!"ح.13.)849

)43(مه!!5+أاهس!ح!504"إأأس!7أوللاه?4+هح"أ5؟3حمهأ+ص!4ءس!!!؟اكاأكاا!حعم3،س!3ح.3ءس!5

لاسا؟3+ها!ثه500"ء3اس!مما،*ل!!+أ"+كا!33ءلمكا".لم?.لمء3?كهء!،يمأ.3+،م!أحص!3لى.ء7حهم4

لأ(س!*353!ا:11مح4!3+!4؟ص!4!ع869.3).ولس!5+"3س!؟س!+3أ57"س!آ5"عأحأ7!5+أ؟س!743أ5لا5

40؟أس!6+ثهأ303لأهأس!44لألأا3ح)هما+أ"ه!:!+4أاع3301،+أأ!+5*ول+لملمع3ء3علم!+.،"لم+لثاع

ع53لم4.لم+عيهم4لمءح.لمءكا!عء".لمأجعأللا(:+ه(!+أ+ا،مس!؟2،)ل!!)39791!حس!لا،+115؟"ح

/!ع!++!!+ع*/،اءلم3كا!كمع+لم،3لهاللأ4(ل!،3+4"04؟4كه:حءم4+،+8691.3)،ح3مأ5ها"3ص!م

لما+،1،س!كاس!!ى.لم?ع!ء"لملثاع*5ءلم+ءيكلءلم..لم5لمءيي/لمءيلالمه+/علمءكاء3لم،4+0.(؟م؟144اع:!أ"ه

همحم+35،)879)،11.1ه34،"7،م3؟4اا،س!4.،علأ/7كهعلم+لميهمع+لم*/علمء3ء3لم4لم.+ه..د/رء!5ج+ه

!3+.حفيلمدءلم"+ءع!لألململم+"ه(ل!+!43"،3أ45:س!س!34!،+.77915،)3.لأعأا+4+.لالا3،أ"كابم

"3ء+/3ء3ءلمع،،لملم/+ه/ء"لمعع*/ل!ع53ء،يكلءثملمهـ/8/-/86،(ه*5مم8:4ةهم34لا+؟07!س!353+

)889)،ممه4ي!.ا.د!"5،+4ل!.*.7،ح"!ص!،3.ل.،س!3.4."3عع*!ء3!"لميهمع+لم4*+لم/3

ع"هيلا3ى+/3ء3ءلمع33ءلم؟!(أا!اصط5يأ:34+35ح،53)889).3ه!3،كاأء؟أ؟اأ53!3!هأح.5!3ح

!.ل.اا3!أم+3!ه+،1.3."3ءءلألهادع3ءلم!يء+لم.يه!كا.لم.ءكا!!ء/ر"(كا؟ا+أ+!15+:5)42.س!،م

)859)4،له0.ول.حكة05،ا،ل!علأكهع3ءلم*ءلم،لملمءحثييكلعىىلم+ءلم5للأعلمءول(ل!م+44"43،0.:

،!ط5م!ههمما91.3و3).
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جديدةجماعةويمتلجديدأتقليدآبالواقعيشكل،وتنؤعهتعقيدهعلى،الكتابية

.المحذدةالطرائقتتعذىالتيوافتراضاتهمباهتماماتهمالباحثينمنجماعةأي

الكتابسلطةحولمتطرفةأحكامإلىأذتماغالبآالأكاديميئالبحثإيديولوجيا

بشكلأذتالبحثهذاسيطرة،إضافة.تقليديآالمسيحئينكلحفظهاكما

معرفةفعلآيستطيعونوحدهمالباحثينأنهومرجمبافتراضظهورإلىتدريجيئ

موشعالكتابيئللنقدالتاليالمخطط.ومتغطرسةحمقاءنظريةفكانتالكتاب

الخامس.الفصلفيالمعاصرالكتابيئللبحثتفصيلآأكثربتقويم

أساسعلىعلميئكبحثتتتموالتيالمسيطرةالأكاديميةالكتابيةالدراسة

ولادةبآلامبشذةوترتبط،الحديثالعالمنتاجهيوالأدبيئالتاريخيئالنقد

ارتقاء،الدينئةالحروب،الإصلاحعواملوسمتهاالتيالمعاصرةالغربيةالحضارة

والبروتستانتية،الكثلكةكلافيالجامدةالأشكالعلىالفكريةالفعلردة،العلوم

وجودمع.البشري"44(والتقذمللحقالرئيسالطريقأئهعلىالمنطقاعتناقومع

النقدباستطاعةكان،المستقلالعقلواستعمالالكنيسةسلطةمنعناصرالتحرر

مرلذعدونمنليسولكن،البروتستانتيئالعالمفيفقطينموأنالكتابيئ

وأمحافظين،ليبراليين:معسكراتإلىالبروتستانتبينداخليةوانقسامات

وفكريةمعزولةقراءةالكتابيئالنقدأيد،البدءمنذ.ومتشذدين)45(،إنجيليين

)45(

)44(5س!حص!13أيرء3!)س!+هألأ،،الأأا،حح3أ(أأحلأكار،+5.ا.ح*،5أس!)ا4+،.*أ،!م4،ءكاثهـ+أ0751

)،725.00-436.73اع*ا3!ل!.011"حا+س!7ا،*ه"3يهـعلملميم،53أ/فىلمه"اعأ!هعلم4+4ء"لم

ء!دأ!لمهج"لمجلمءول*3ه/"3.ءلم

.ل!.وللأ5،)ا+عءولع!"،أء43*ءعندموجودةمحافظةبروتستانيةنظروجهةمنالقصة

3ح0،ء.أ3يكل:74!!!+لمح.514لمح5"هكا!33"كاوفي،!،"لمع!.هعلم.+4يكلء،3حع(ل!!4"،هأ34:

3ع34+!+1991،3).

أنظر:ليبراليةنظرلوجهة

)،+س!5!،+4"3ء!أهعلم+."لمعء*ه!!*3هكه!"3(*للاء53؟م:!113مع!"ه،للا)379).

والروتستانتالمعاصرينوالمحافظينالمصلحينعندالمقذسالكتابلمقارياتمقارنةلمراجعةأما

أنظر:اليبرالين

7!!أ114.!اس!)3،لاع،،35!س!أ+،(5!،أولأول4ح3"4،3!س!أ!ول7اع4503مه!كاأاأا!ء

أ،أعم!ءا+اأ،،،3+ه3ع3كا،فيا3ع+.ع"لم4+?13/ل!ءل3"ح+كاأ،!لم"334ألم.!9+ه:يهـ،كالملم53و/؟.ا

/*علم3ء3عءلملما*ه؟عولعء*كالاعلم،س!.4ع..5س!53+س!"405+،00.)3ر-)16.
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التقليدتة.المسيحيةالمعتقداتنحوالعدائيةوعرز،آخر"كتاب+كأقي،للكتاب

عنالمشؤهالدينمواجهةفي01الصافي".الطبيعيئيسوعديناكتشافإلىوسعى

الخلافاتستبأتهالمحتضلمنوالذي،وعقائدهاالكنيسةخلقتهالذي،المسيح

كألوهة،المركزيةالجديدالعهدتعاليمإلىمميزبتشكيكينظرصار.والحروب

نعزوأنممكن.يسوعقيامةفيهابما،الإنجيلفيالمدؤنةوالعجائباللهكابنيسوع

إلى،التقليدتةالمسيحيةتجاهعدائثةأي،لهامشابهةوأخرىالأفكارهذه

والألماني(4517-6321)لوكجودنأمثالالإنكليزالعقلانيين

معمختلفةبطرائقوتطؤرتنمتالأفكارهذه.(178ا-)9172ليسنغإيز.ج

03.شألما!!3،(917ا-172)3.5.لهثح!3ع)39أمثالالألمانالعلماءمنعدد

،(0391-1851)هارناكأز،(191-24818)فيلهوزن.ض!،(2971-0861)

روبرتالأميركيئأعصالعبراليومتظهرزالتوما،(1-1884769)بولتحن.ر

له"اص!3ث!لاثا3!ولأ،ولس!يسوعد"منتدىالموخهةالقؤةيعتترالذي،ل!اولعفانك

.(4لىسديكاالرا

ومدارسمختلفةقوىعبرإتمامستقيمخطبشكلالكتابيئالنقديتقذملم

ذاته،الوقتوفي.والبولتمانية"الأديان"تاريخ،!ولأكانأ+ولس!توبنجنمثلمتعذدة

فيقبولآيكتسبالكتابيئالنقدكانفيما.راديكاليينالكتابتونالنقادكليكنلم

حتىأو،تجكريختأ،يتلطفالموروثالعدائيئالحذكان،السائدةالبروتستانتية

الرئيسالخطإلىالمنتمينالبروتستانتالباحثينبعمق.العلميئالبحثباسميبرر

عء3أ73ع5ه..5لمعء5ء"3ء3ءع3لملمهلم3علململمء،لم*ءلملململم(يهـهوليوماحتىألاكهص!3أ+س!3+،ولعمالأأهم(64)

لاعملوهوكه"كاهءدلم،3ءلىممره*!ل!(:"353أل!س!،الاأا،+!ا،)3991س!.4ل!!.".*3مما+داكه104+حي

يسعونفإثهمالرفيالعلميئالجث13أفراديذعيوفيما.الأناجلفيالأصيلةالموادمنالقليلإلايجد

العقائديةالدعاماتحذفهوهدفهمأنمعلنينالراديكاليةلرؤاهمأوسعشعبيةتحقيقإلىالإمكانقدر

.!."حل!!+،3،ا+"ص!س!أحس!+هشأ4عندل3لعمالقاسنقديوجد.التقيدئةالمسيحيةانحرافاتوتاليأ

اثهاعلىل3واستنتاجاتمنهجيةإلىالنهايةفييشيرالذي،3ءأداا"،433+عل!،للا(ا،)0.499"48-43

.."()47.الشجبتسنحق.خديعة
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)47(والفلسفيةالتاريخية،التقنيةأطرافهفيالكتابيئالنقدمنتقدينأصواتهمرفعوا

الراديكاليةمنمميزوعنصرعقلانيةبإيديولوجئةبمجملهالحقلهذاتميزلقد

بيرلويليامقال.والكلاميةالتاريخيةاللامعةباكتشافاتهالاعترافمع،التنويرية

الأؤلينالثلثينإلىعشرالثامنالقرننهائةمنذالجديدالنقد*تاريخ:الشأنبهذا

.")48(التغييراتبعضمعالتنويرأفكارتلاوةواسعبشكلهوالعشرينالقرنمن

الرومانيةالكنيسةفيقبولآبسهولةيجدلمالكتابيئالنقدأنمفاجئآليس

سيمون.رالفرنسيئالواعظكانالرؤادأوائلأحدأنمع)94(الكاثوليكية

الكاثوليكيةالكتابيةالدراساتأنإلآ.البروتستانتيةعنالمرتذ(12-171)638

كاثوليكيانباحثانظهر.العشرينالقرنمنالثانيالنصفإلىدفاعيةبقيت

)!!،ل!3!ءيأ.لا.الاأ(لاغرانج.ج.م،العشرينالقرنأوائلفيعظيمان

ومجلةأورشليمفيالكتابيةالمدرسةأشسغرانجلا.(.ولأهلأ3الالوازي.وأ

نأبدونالكتابيئالبحثقيامإمكانيةمقنعبشكلوبرهن،حولحد!1أ)كاأ!4حول

موهوباللغةبفقهعالموهولوازي.والكنيسةالإيمانمعبالضرورةيتعارض

)47(.ع،+يلااا+هلم!3لمكا!.7+لمي5لم*ءألمكا!4رو7لم/أء*كا!3ء3،*ء34،"لم.ول.3+4."*044!ل!4!4.س!

ك!ص!مأول2(ع3أاأ"اس!4:44عس!!+ه.839133،)عس!3ء34ا؟للاص!"ء!+03يأ+لم53ح.4لم3ح/،0حييكل4*ء

يمحء5لم!ء?.لم+/علمء33ءءلملم.هىلمهح35فيلمول3ع،*4)أس!3*أولمما""3ء!."ءلم.+كا+كايى

لم34هلمى!3لم،*ه؟؟ي!ة7ولاااء!ولس!،اا،،أ0،5ا،ءأم430"أء47،لة"أع،+أ!هاهحا!ح3!س!(+اأ(،أعوله

هم"أص!لأ"حس!++،أكهح+،1،"؟+"!3يهـء3لم*+ء!ييلملمج+3لم/+ه/ه3ءص!لم،3ءج3!ء"حلم*4؟،/فىجأ+ى51.لالأ

)ه؟"!ه*4س!ول("!أا4!اعهيا؟!:عه+مس!ثم.97913+)271.00-ا؟.6!أل!طأ+++ح6لة+

الإيخلية(إلىتحولتبولتمانيةبأئهانفسهاتصف)باحثة

لمد.كم453ءألم3حلمد.ء.ثكلي،لمهء"لم!ءلمه.:ل!ءلمه40"لمء!لا53لمء4برل!ءلمهول،3+.3.".*لاه"343؟!3

64ل!اك!("،"ول43:!،لةس!.59913).ل!ع34،"ملماحأس!،مء"3!كل!لمه+3.لم53ءح.-لم3حلم.كا!.لمء!الململم،40

13لألهكه.س!.*.ساح37ء+ح2+!4".م.لأ0340ول(كهأ.ساهلاأثه:حه+ح45مأء7491).م،لااس!.

"اس!ل!اك!ه03+!يهـ*هء،لملم53ءدءجلم(ل!مطة044"؟54:!مم!،س!،م4991).

بالهرطقة.اليبرالياللاهوتيتهمالأخير

48()*،،*س!3!++حأأولححأم4أأء،،،+ثمأ،ءكاههـول07ا.)،.1730.

(94)سا.!.3"ءهحمماح1،،33ء4*ل!!*؟!ا!؟هلم4ء؟لمعول3كاي"ء3،".مم!.!5!+،،،هلاملأص!"ولهههمء534أ

ء"؟!ا"أ+،،ح+أ3أثه*ءل!*كا!3ء3لم+جدكلط3.4(ل!ء434ولأح:كل!!4،1ح!ه+5!اه6591،).351200-،

01).ح5ا1+أكه4+4ل.".ح3ه+!53،س!.43،"حكاجه.لم4ء.لمع+3ء!ءلم.+.ه!لا*3ء4"،كاح!لمى.

3"حهكا!33"ء(*أا+أولأ!5+:ل!اكةأء3،)869،أ".!."!كاأ+3ه+،!هكاهم+هح"،هلمء.دء!ءك!3.

19+?ه7؟+؟5*كارلميهـءاء33؟،؟فى..ع+3يمء*علهالم!؟كالمء+//إكا!لم؟هى!9(ولأا!ةح!:3ح"15ءم3ع!س!53،

ؤ)48891+ل!..!!،لا+،!هيهـ3ءيكل*كا!.ءألمه"لمءح!ه.لملمكا!."ء5ه"433لمء3(كلهحك!33أحس!5ه:

!113ح3!"،"ه1.)989
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عصرانئةهرطقةقائدأئهعلى(91)58وحرمالنقدقيالتطرففيسقط،ومفستر

تأويلإلىسعتالكاثوليكيئالفكرفيحركةهيالعصرانئةا0ول(أ+ص!40)31

أواخرالقرنفيالسائدةوالعلميةالفلسفيةالمفاهيمضوءعلىالكنيسةتعاليم

الكتابيةالبابويةاللجنةتأشست،هذاقبل.(العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسع

الكتابيئ.التفسيرعلىللسهر(091)2

الرسالةعندإلآالكاثوليكالرومانيينالباحثينخوفعنالغيمةترتفعلم

الكتابتةالدراسةشرعةوهي،(91)43أ!7ولأ35مولحأ،دةأ"3اعد!أالبابوية

المشخعوبالتوجيه،الشرعةهذهأساسعلى.النقدتةالتارلختةالحديثةالكاثوليكتة

الخمسينخلالالنضجكاملإلىالكاثوليكيئالكتابيئالبحثأتى،الكتابيةاللجنةمن

.لى،اص!أحة!لماه!و.!،أهولحالفرنسئينأمثالعديدينعلماءعملعبرالأخيرةسنة

.ول،53!،ل!شأ!!للاكاحماوله.ثاأ+اح4لمانتينلأواس!!.ول53"حمةحولا.حس!34كلطوالبلجيكتين

الدراساتأنأظهرواالعلماءهؤلاء..لى.ولأع3!لأ،كلكأو.ول35!حاوالأميركيين

ما،حالطأقيعلى.متطرفةومواقففلسفيةانحرافاتدونمنممكنةالكتابيةالنقدتة

والمحافظينالليبراليينالباحثينبينتشنجاتالكاثوليكيةالكنيسةفيتوجدزالت

العلماءبعضميولبسببأققهالكتابيئالنقدعلىوهجوماتوشكوك

.5(0الراديكالئة)

لغيابثانويةالكتابيةالنقدتةالدراساتزالتما،الأرثوذكسيةالكنيسةفي

الأكاديميةالتقاليدفيالنقصمنينتجوما،الأرثوذكسيةالدولفيالجامعاتكثرة

الواسعالفكرفيالاهتياجتركز،روسيافي.الفروعكللتقذمالضروريةالعريقة

معحوارفيوالعلومللفنونمدهشبإحياءوالوعد،الأكاديمئاتمنعددحول

(05)ل!.طهـ.كاس!ا1لأ،"3!ع*للا!".لم.ءحلمع533أدع..ييلركا!ه+".!35!لثاثمء+لملمرء!هى4(ول+7!كا!5م:

س!3،+!37!مماهه،3).)839.".ل!،+*35!ع"3،كاحلم/4ء.+ءعيلا!لم،.لمهكاي"لمعلم؟."!ك!(353:مما

!،لما)أ5،،5891).كاكا.لماءحعلملمى/ع3ء3ع+لملماء+ى.ح3!كه!.."3ءكا!لميم/3!*حهع/+3ع+ءحه+!.هعلم4+"

ءحعول"ء3،س!4.".أ.لأعلا43لا3(ل!+،م4ه،"أ54:د!عم4++،5،)89و).
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بعد،اليونان0()51(91)17البولشفيةالثورةمععليهقضيالأوروبيةالتطؤرات

التاسعالقرنأوائلسياسيآاستقلالآاكتسبت،العثمانيئالاحتلالمنقرونأريعة

النظاممنأفلتااللذينقبرصمعالوحيدالأرثوذكسيئالبلدوكانت،عشر

أثينافيوطنيتينجامعتينتأسيسمع،اليونانفي.العشرينالقرنفيالشيوعيئ

كلفيمنهجئةلدراساتالأسسوضغت،(1)269وتسالونيكي()1837

الرقابةعنوبمعزلالبحثفيالنسبيةالحريةمع،اللاهوتفيهابما،الميادين

.المباشرةالكنستة

ألمانيا،فيتدزبواأغلبهم،الباحثينمنعددظهر،الكتابيةالدراساتفي

باتسيوتيس،.ب،لإيلاس.ف،أنطونياديس.أ،دامالاس.ن،زولوتاس.أأمثال

ضمنمهقآنقدتأعملأأنتجواالذين،أغوريديس.س،أيوانيديس.ف

الكتابيةالدراساتفيمستقبليئتطؤرأقيإن.الأرثوذكسئة)52(اللاهوتئةالمعطيات

يسعى.)53(لأعمالهمشاملتقويمعنبمعزليتئمأنيمكنلا،الأرثوذكسية

النقدطبيعةتوضيحإلى،وغيرهااليونانفي،الأرثوذكسالكتابيونالباحثون

الطريقةأ(:رئيسةنقاطثلاثعبرالأرثوذكستةالكنيسةفيودورهالكتابيئ

كمنظارالليتورجيئالبعد(وج؟التفسيرفيالآبائيئالتقليد(ب؟النقدئة-التاريخية

(15)للاأحاه!ة2+ح57.ءالم3ددول!+4.ج!لمة!يره3ء"ء!عج+ء93.لمهء"لمله!3+!لمء."لملي7لم!،*ءح(طه+4+ه:

،+ه+!!+!+!+ه)!.440+6391.).ع7الااأس!،!م؟+،،س!ح؟أطا،43،م،(أج+ه+ألا"5+،أكه

"+ه8040اا+05ها،!لأ!،"3عسلألمرءكا!علمه.لميلمكما44ء؟،3!ع04).!عممم!ح+،4؟أهح33،.0"39-)60.

(25)ل5،ا+!ص7أ4هههولا،30"أه!"ء،اء!أ!ءلألاهولا"فلألاس!"?!لم"عوللم4(للاا-لاهءس!ح!،3ءكا

)589)!"37.0-78،!4.+ل!س!+3!،،هكة3لا،4ألا+4س!3*س!لاس!+ء+3،كلعأع3،ولأ+4س!3ك!أس!ء"أس!5؟-

40"+ه+ء*هأك!"حمحأ+س!7!ورة!3س!"+ع"؟4+لال!"+ء!س!!،!لالةكاى3(1.1،)3.0.12-00.869

لاه!ول+4س!3"كاث!!+ص!4"هماأاس!4لا؟لممه35؟أ"!لا؟4أ؟اأحس!05أ+حممة4!لهلاا!+4رو3ه!7ئل!كل!!،!7

لن!حملكل5107؟+مما7!لهأ04"5لاا50،لم!!ألم7،تميم!لم!4أتمكا!21لم4ص!؟كا!691)-5691

"+(س!ا،53أ+ه،أكا7591.)."ح.23+كه!ه4+.!.كه4!ح،ه7اس!!،لة،لاهلالللأص!/74!هيلمهعهلمي4ش

!لملم//كام/ي؟4ء0681-0691(3691).".!أ،عمأولس!ول!4!.هلم.ءىكا!ه،"/ءزكاي!3ءه3لم"ء*ه4

ج!3"ه.كا!.دلمى.لم!+!"نر(لىه5+حلا،داأع+ا4+ة:لاول؟-س!7.لاأهم)+ءه3لادا،)879،).00)-ه)3.

(53)ثح!7ء3!!أملاه4ح.3اي!.1لهأء7،ل!ءل!7لأللأاالأولللأ7للأ؟لمه"!7!!3لا77ولء05ننا50ماه7ننإ

+"لألهلم!شةبم!إ+لا،لح11ء563(8591.3،).40500-815.ح"53ج+أس!4أ+ااءفيعل!ةالماحك!ءلل!7!كا"

لمكالاة!،47؟/ء!.،"/لمءغلمم7لاع/حبمحم!كا!4ءه!؟ح!5(6ا!!+ح.ثه2س!ههكالااأأ"،ء،3+ه)،)100.989).26-
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ء54(
العلميللبحثالكنسيئوالدعمالمجالاتهذهفيالملموسالتقذم.تفسيري

الكتابتةالدراساتفيالتقذممنالتاليللمستوىالأمليعطياأنيمكن

منذاقترحهالذي3+،ء"هح*اأحأالجديدالآبائيئ"التركيبمنبروحالأرئوذكسية

.فلوروفسكي)55(جورجالأبزمن

وأالكاثوليكية،البروتستانتيةالدوائرفيتمسواء،الكتابيئالعلميئالبحث

الموضوعيةالدراسةهيمهضته،جهةمن.مزروجآعبئآيحملفهوالأرثوذكستة

الأصلية،الأهدافإلىالوصولبهدفوالجماعيةالتاريخيةوضعياتهفيللكتاب

وعمقهاالثقافيةتغيراتهاكلفيعنهاوعئروااللهكلمةفهمواكماالكئابوأصوات

الأدواتمنمذهلةمجموعةالعلميئالبحثأنتج،الخصوصهذافي.اللاهوتيئ

يحصىلاعددتوضيحفيمدهشآنجاحآأثبتأئهكماالكتابتةللدراسةوالثروات

بينللعلاقةالحاسمالموضوعفيهابماواللاهوتيةالتاريخية،الأدبيةالأمورمن

الدراسةمنأقلبدرجةوليس،المتوازيةالأكاديميةالدراسة.والتقليدالكتاب

والمجتمعللكنائسبالتجديدبالوعدجزئيآتحتفظ،المسيحيئللتقليدالمشابهة

والبشريةللخلقوشاملإيجابيئفهمعبرالفروقاتتتخطىبطرائقالمعاصر

.ةوالحيا

الأكاديميئللاستعمالالجدئةبالنواقصأيضآالاعترافيجبهذامع

الحديث،الغربيئواللاهوتالحديثالكتابيئالنقدروح،عاتمبشكل.للكتاب

النهضةإنسانيةمنالأولىبالدرجةمشتفان،هكذابالضرورةيكونأنبدون

اللذينالكلاسيكيئالمسيحيئالتقليدمنولاالكتابمنوليسالتنويروفلسفة

(54).3ه!وللاأمس!3،4،،!اكاأأا!ء3للا4آح5.ول40"+ه*ة"(عاه،،لأ!ه+344ح03+ه!ءكملاكا07مماح5أ؟ح4،ل!

+.3اكل!أحههههلاا30أ+!305)7()،)729،)0".15-58.ك!.!.3س!اس!54لأ،،،ه3+40لا*ه+!4

ااأ4ءأ!031امحأ؟+،،+3.ءأ؟+ء"3ول"يمء3لململمء،*هجعح.4.م!.ساس!ك!4117+04+هسا(:،ك!ح!ثه1،)349

".9ا-401!ل!.3اهم750،لا!ا"+،،حم41لم+س!هم11؟0(5.ما!ء!حأ+ا1،51!أيهـ،د!+ه!2.053(6891،)

441.00-051ؤ+.كهلاأاأ،+ه"5لاا50،،،ا)أ3051أس!314ألا4أح65له4ه+"040*3+5ء1،لأ!ه،،حى5!3)2

.914-493.0"،(6791،3)

)55(.5،لا!7303031س!"+ة،ثهه"أ!مهس!+40؟+ه8ةلا؟ح3،؟،"ح53يهـ:+ه"ه"لمء3"لم.*ىءعكاصه3

هكا.لم5ءهـ(ل!+س!س!:،7للا30ا4س!+لماهأحاهم؟حلاعثاءم.3،)45.0.0691
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غيرنفسهأظهرماغالبأالكتابيئالبحث.الكنسيةوالحياةالصلاةعلىيرتكزان

والتقنية.اللغويةالتاريخيةنحوالاهتماماتومنجذبآوالمجتمعالكنيسةلحياةملائم

أسيرسقوطهأوالمفرطالنقدإلىانحرافهفي،الكتابيئالنقدأن،أسوأهوما

للثقافة،واضحةمجاملةفيموضوعهاستهلاكإلىمال،الفلسفثةالافتراضات

الكتابمعالجة،المقذسالكتاببسلطةللتشكيكالواسعالدعمكانتوالنتيجة

أحادتةوإيديولوجياتمرغوبةلأهدافإشاراتتلتقطمنهالثقاقيالأثرمنكنوع

الرئيس،الخطمنبروتستانتيئكتابيئباحثوهو،بيكركرششيان.ج.الجانب

:الكلماتبهذهالمنتشرةالكتابيةالدراساتينتقد

قدحذأقيإلىتثبتسوفالكتابلعلماءحديثمؤتمرأفيزيارة"إن

الكتابفكرةاستبدلنالقدبالواقع.المعيارئةالكتابسلطةموضوعجانبأوضعنا

كذخيرةالكتاببفكرةالمؤمنةالجماعةفيسلطةذي7(أ!7)*هداحيئكصوت

دلائلنعتبرهماطابقتإذاتعابيرهبعضنطابقعندما،وهكذا.تاريخئة-أثرية

.)56(الحاليئلوضعنامفيدة

اتهاماتأثارقدالكتابيئالنقدأنمفاجئآليس،الوضعهذاإلىالنظرفي

بين،أقلبدرجة،ثتمومنالبروتستانتبينأؤلآعميقةعزلةوستببالهرطقة

خاص!وبشكل،البارزينالبروتستانتالكتابعلماءبع!ق.أيضآالكاثوليك

)57(
لحياةجدآالضروريةالكتابسلطةمعنىلاستعادةعملوا،تشيلدز.سبرنارد

إلىالعودةدونمنوبالطبع،العلميئالبحثإنجازاتيرفضواأنبدون.الكنيسة

إلىكماللكتابالشرعيةالطبيعةإلىالانتباهتشيلدزحؤل،النقدقبلماحالة

نقديةأبحاثإدارةفينجحواالكاثوليكالكتابعلماءأغلب.اللاهوتيةشهادته

(65)ل.ح؟+31أ+م!!حمماح.3ع"3ء*لها+كا!3ءح*علم:4"لم+ع،4ء.*/لم3هكالمحلم+ه.(اولأ++004ءاأ3:3س!!+ه،33

.5310.،(4991

(57)!.3.ح3أ14،ثم!ه.لمكا!؟لمج"حهل!ءلملمهءلمع"لمهدج3ييءلم*ج،لمء"3للاج*4،3ء3دكاهىءيكل+ءحيهـ..*هى

+/لم403لمءول+ه؟(؟!؟1س!4،ا53أ،:هع3+ح.849133)4+،3،*/،،ءيا"ه+ه5،"،يلمه4ج33ءلم*ءيكليكا!

ع35ءلمء3،ا(!؟أ41،ءا53أ،:عهء35+3!9791).
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عنكتبالذيبراون.أريمونهوالرئيسالمثل.العقائدفيلتقليدهمأمناءوبقوا

وسلطة،المسيحألوهية،العذراءمنالولادةفيهابما،حساسيةأكثرالأمور

نجحوقد.)95(أخرىجهةمنوالراديكالئينجهةمنالأدبئينمستخدمأس.
)58(

موضوعليستالبحثحريةأنإظهارفي،الكثيرةوتعليقاتهأعمالهعبر،براون

بالجهدوحفقالنقدتةالدراساتعندافعلقد.المسيحئةللعقيدةالأمانةمعتسوية

تبقىأنممكنالنقديةالتاريختةالمنهجتةأنفيوسطآ"*موقعآيسفيهماالمتواصل

.)06(الدخيلةالإيديولوجيةالفلسفيةالافتراضاتعنبعيدة

والعقائدئةالكنسئةالمرتكزاتجئبتهمفقد،الأرثوذكسالعلماءحالةفي

الآبائئةالاهتماماتتسيطر،الأرثوذكسئةفي.العظيمالاضطرابالقوية

للقيامنسبيةبحرية،عددهميتزايدالذين،الكتابعلماءيتمئعبينماوالعقائدئة

العلماءزالما،تقليدهمفيالكتابيةالدراساتنمؤإلىيسعونهمفيما.بعملهم

إتهم.أخطاءهميكررواألآبانتباهإتماالغربيينزملائهممنيتعفمونالأرثوذكس

لاهوتئةمسافةفييشاركونهالذيالإنجيليئالبحثمنمعرفةليحضلواحكماء

إتما6(الليبرالي"االكتابيئللنقدحادآنقدآفقطليسالإنجيليونالعلماءيمثل.مهضة

(83)"لا،+5+4م!.!م5"ول،ءل!دولكه:ك!40ء+لمءي!+(لم!أا"!لاكاس!ع:!3د1س!س!!كالااأ3".+!س!5+"+4لا،

،)6791ع"73ا!3لمكاهم.لم?ءىهحىه.لم*"/"ه!ل!لملهادء!33*ء/،ءع5ءللمه+ول"ء*(353كا:الا،حأ،"3

)،)3739ء،ء!*.ء"ا+ء*،،+ء+4،وع3حهءس!أ؟144."اا33ء"أه7(+أس!ولأ)5"3:4لاكاكه!لاول!م

الا،ولأ3!اؤ)739لألة4+كاه!يزع"لم"ءلأ.لم*عيمكاادج3حهح4أحا4"أ*ح؟أه35لأ(*س!3ه:مم!م

4!الاأ،(3).)789

)95(3ححع"3ا،أححلاا4"4+ه+لاس!.+*35!،.ج"!ح3لم؟لمءح؟+كاييلأ!+؟ء"،لمء!ه؟4+?لملمه،!ح؟4لم

كهء!ءكم!كة4+ءول"ح3"حلمح?3.يم*.

)06(+لا!"4+ه.س!!"هم،ول"+،،س!س!أ،لاكا!أ+ه+ههمي!أ051؟عا،5!اكاأأح41ح3أ(أءأ3ول01+لاء5+حأ)،س!

ح"ول3؟ح!أ5س!لا35أهول،،أ+!.هلم.كا!لم/+ءلمء3ء3كاالم.هىا+3ح5ذ..ء"3كا!ىلم3ء!+.!3ء/*ءح+ح+?

ه؟!ءلم4"ثملم)"ح،"ء3ه".،94-24

راتزينغر.الكاررينالمعللاهتمامثيرللأفكارتجادلعلىيحتوي

(16)س!3،س!همم"+،*س!،عااح3،كا011عأولول،!اهءيم3كاءيفيلممالم3ع3!*.حعء،علم!ام!7.وللأ115،ءلم!+ء!*ع

كايم!*كاهملم.3حلم.زيأء..ه.ولح433+هلألة4لول"ه05*هكاههأم،ح!4س!..45ول،ء!3ء3ء43مكل،"،هـء3

+4ل!كاه"أع"!اس!م5؟ءهح4أ15م5ييم3ء+ءييوللم.5ء.4لممما531"لم!لمفى"+كا*ءح*ه(ل!،3ول44"أه43:

4+02ح+!37،).)869
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يستطيع،الطريقةبهذه.62(المعاصزالكتابيئالبحثفيإيجابئةمساهماتأيضآ

الكتابئةالدراسةعالمأنظارهمتحتيحفظواأنالأرثوذكسالكتابعلماء

نواقصه.منيحترسونكمابمساهماتهيرخبواحئىالواسعالحديئةالامماديمية

يقذمانالأرثوذكسيئالتقليدفيالحريةوروحالمعرفةالواسعالكنيسةآباءتراث

الأرثوذكسيئ.الكتابيئللبحثالمستمرللتقذمواعدةأيسسآ

التالي:العملهوومعتدلخاص!بشكلللاهتماممثير)62(

ل!هم04ول!.عءح،5?يهلمءمكلء35؟لم؟

سابقأ؟مذكور

جعءهد.ءيي!3ءلثاه!*ةء*ء+ء3!:"3علرلمء+ء39.،0*.ج"،ءس!33ءلملم4!/هكالم!(م!م!4لا:

!يءول43أمماح3هول،4991).
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الثالطالفصل

والكنيسةوالعقلالإيمان:التأ!رلل

:العباراتنخديد

المقذسالكتاببطبيعةيختص!مافيالسابقةالفصولفيناقشناهما

يقرأكيف.تلافيهيمكنلابشكلالتفسيرمسألةيطرحاستعمالهوطرائق

معالصحيحالمعنىيستوعبأتهالقارئيتأكدكيفويفستر؟المقذسالكتاب

الكتابتلقيتمبهاالتيالمختلفةوالطرائقوالبشرقيالإلهيئالوجهيناعتبار

ستعماله؟وا

موضوعأونص!علىكاهنأومعقمأوماواعظيتكقمعندما

؟مقبولتفسيرإلىيستندانالعظةأوالتعليمأننعرفأنلناكيف،كتابيئ

المقذسالكتاباستعمالفيبهيقومواأنالكتابلعلماءالذيالدورهوما

العادقيالمسيحيئيستطيعألا؟آرائهمتعددتةمواجهةتتئمكيف؟كنسيآ

المسيحيين؟منالكثيريفعلكماحياتهفيويطبفهببساطةالإنجيليقرأأن

أشخاصعندمعنىمنأكثرللإنجيليكونأنهذاإلىإضافةممكنآأليس

مختلفين؟

التأويلحقلفيالمرءيدخل،هذهمثلأسئلةتطرخعندما

هيالتأويلمهفة.المعفدةالعواملمنمستلزماتهلهفرعوهوأولحولس!ولحاأحأ3

بسرعةتصبحأنممكنالمهمةهذه.وطريقتهوضرورتهالكتابيئبالتفسيرالتفكير

المعرفةفيالفلسفئةالنظرياتفيهابما،كثيرةأبعادآتتضقنكونهامجردة
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يمكنالتيلم!مغكاأء77اليونانيةالكلمةمنمشتقالتقنيئالتعبير0)1(والألسنية

هذهتشتق،إيتيمولوجيةنظروجهةمن.الترجمةأوالشرحأوبالتفسيرترجمتها

الميثولوجيافيباسمهموالمتحذثالآلهةرسول()هرماس،لألم!ء5اسممنالكلمة

عمليةهي7،لأءغ"إحهكذا،الرسائلحاملهرماسكانوكما.القديمةاليونانية

منمختلفةدرجاتوعلى،التفسيرقيالكاتبمفهوم.ونقلهالمعنىاستيعاب

وأيضآ،النم!إلىالقراءيأتيهذابعد.يكتبهمافيمذخر،والكمالالوضوح

النصمعنىاستيعابإلىيسعون،والكمالالوضوحمنمختلفةدرجاتعلى

الكاتب.أرادهالذيبالمعنىبالضرورةوليمب!،وللأخرينلأنفسهموتفصيله

والتاريخاللغةلجهةالعمليةمجملمنتنشأالتيالتعقيداتيتخيلأنالمرءيستطيع

*المسألةعنالباحثونيتحذث!والروحانيةواللاهوتوالفلسفةالنفسوعلم

لتأويلعرضأ!.شأ.سا4س!أ+،!يفدم)1(

ول"س!+س!+ولح،أح3،،.طهـ!705لاا.3،".941-551!لأكا".ح.!3ه*+،ل!4ث!.7.ثهح"+س!أ4س!م5،

اا.؟+س!+حإلاح،،،3ءأ،ح!الأ.100)-46))65ةكهلاكاه؟أعلاه!4أاعا،حاكاأ!أس!)4حأ++ه35أ+ه،5

"+،ةحآ،أس!م!حا+اأ+ههمس!"،اكاأ!س!+أح؟ألا"ح3+،؟حأولهد*.لم!،33!ص!(5+4كا!.س!57

نركيز:مراكز5عنيقللاماتمييزممكنالأدبفي

في:كماالمختلفةالحالةالكتابيئالنقدمنهجتاتشرحأ(

ولعء4ا!**.ء"،علأل!7ي3-49،يكلع+لم:7"أع340مها+!ح!اس!3،!أ5+لو".حكا3حع!لم.لم

في:نذ/لقديم/بر/ليومكطرفي/لطمائق/لتفسينلةن!ب،

عيم3!هكاا3"+4ع!لم/?دل!!!لمهلأكا.لح!ه+وله64د!-س!؟أهل!(64د!3أ"ء":43س!5+34!ممه.)8891

فيكماوالكنيةالكتابسلطةبينوالمقارنةوالإلهامللوحيلاهوتيةمناقثة(ج

!.ل!.!51س!3ح"،ه+للألمح33ءالمطء3:!ع7عءلم،.+ه،!كل!كل/لمكا!،أ*هك!*/3ء3ء،عكا!لم.+ه.

في:كماالفهملظرتاتلغوتة-فلسفيةمناقشةد(

".س!.!!ا+ح3،ء+كاييء*ءول،.ا3ء:+/لمءء3ءكاكا!لمأه+يم3ءه+ا+ء3"!لمةع+3?"يم،3ء.لملم""ل!ع

ءيمأع!!ء44+?3ء445يهم43(س!7+054+:ك!ه+"*ح3،+حلا+أ7حنم3ألاأ!س!969153.3).

،7،!أ4لأح!م+اول،!وحأ"داس!همأعمالفيأوجهاوتبلغ

في:كحاالجديدالأدبيئالنقدلمقارياتمعالجةهـ(

+/علمء3ء3لمأ!+"لمء!أ5ءلم..4ءءهول3ءلم/لمىكا"ء3حالم*ه15ء+كايمء*عكا!لملاكاهـء+.ل.!ا!ع!،لة،05ع.

لأ("ح353كا:4!لااأ.859131).

.المقارباتهذهمنمختلفةتركيباتالقارئيجد
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بالجمعالموضوعإلىيشيرونماوغالبآ"االتفسيرية"المشكلةأو"التفسيرية

.ا!"احملأس!ولس!أولأح..لمفردباوأاح"ا!ولولحأ"ولحث!ا1

الأرثوذكسيئالمنظارإلىاستنادآالكتابيئللتفسيرمبسئطتقديمهويليما

والمنطقللإيمانالرئيسةالأبعادومتضقنأ(الرابعالفصل)أنظرالآبائيئ

علىالمرتكزةالديناميكيةبالمحافظةوصفهيمكنالتفسيرقيموقفناكل.)2(والكنيسة

المسبقة:الافتراضات

احترامآالتقليدثةالمسيحئةوالعقيدةوالكنيسةالمقذسالكتابسلطةاحترامأ(

بالغأ،

،المقذسالكتابدراسةفيالروحتةوالحياةوالعبادةالصلاةأهمئة(ب

فيالأساسالمعنىأنمبدأإلىاستنادآالحقيقةنحووالمسؤولالصادقالسعي(ج

والتاريخيئ،والنحوفيالنقدفيبالتفسيريبفغالذيهوالكتابنصن

الأخلاقيةوالمعانياللاهوتيةالحقائقإنارةهوالكتابيئللتفسيرالنهائيئالهدفد(

.المقذسالكتابفي

.فببدءآللتاويلواللاهوتيةوالتاريخيةالشكيةالأوجهحولالكتبمنعددأأرثوذكسباحثونكتب)2

دممتازعملهناك،الضيقالفلسفيئبالمعنى.(1)979أغوريديس.بسانتهاء(1291)أنطونياديس

!.4+ولراه"أم.301ة3ر/يملمهـةء+4نه!!ئ!هء7/زىلىءه!لمحصلضشةملالملال!لل!7لا75!مء!!71آى

.3+ح"أول(.)7591

3حس!!ا03!.51!لاأول،كا،ل!،،ه؟+40*هااح+مس!+ألاس!أحأ+لألأس!*ح،31!فىكماد227.3(.8391،)05"

39-811،لى.3!،كاءح،،س!!س!358أ3كله4ا+!!أ3أ،أحأهول:ه؟+840ة""س!عأص!أه+3+ه؟أس!،يا+س!لاعأ،ا!ء

كاهم!ا+ع""5لم.لم.،0".2975-!!4؟أ5؟همماهء"3!لثاهكايمءلملم،لمهه!ا34ؤء"س!ااءالاا.340!!

،؟3عس!أ+،!!ألاك!(5ح"أحح7أ!+:ح3أكهأكه+،4ح+هأ*!4أ+!أا؟أا!حلا،43أس!،،33!كا235(3-،)99)،)

.521-7010."

الجديدالعهدإلىالمدخلمؤخرأفيهابماأعصالهفيالآبائيئالبعدعنبقؤةباناغوبولوسيوحتايعثر

رسميجب.التاويلمسألةكاتبوضوحلأنفسهمحذدواقدالأرثوذكسإنالقوليمكنلا.(4991)

العمللهذافغالةطريقةإن.شموليةرؤيةفيووضعهابدقةالعلمهذافيالكثيرةوالعواملالأوجه

الإيمانبينالعلاقة،أ،أس!م!ص!أ+أ(أ)+هوالتفسيرع!ح*!(3أ)3التفسيربينأكثربوضوحالتمييز:تتهضفن

هذهربطثمومن،وسلطهاالعمليةالكنيسةحياةكما،النقديةوطرائقهالعلميالجثدور،والعقل

البعض.يعضهاالأمور
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تفسيرفيالصفاتأنرغم.التمييزاتبعضتساعدناقدالبدءفي

تستعقل("ثي!ححولح"ولاس!اء)ويليئتأوأ(ح*ح!(!أ!كا))وشرحيئ(أولس!4!س!3أ،!7)

أكثرتحديداتيتطقبدفةأكنرنقاشآفإن،متداخلةبطرائقأوتمييزغيرمنغالبآ

حرفيآيعنيالذياليونانيةفيلحئ!77لل!غالفعل)منص!!ءممرص!513الشرح.وضوحآ

يبثهما،أي،للنص!الأصيلبالمعنىأؤلآيتعفقخارجآ*("يقودأومن*+يستخرج

تاريخيئوإطارمحذدةنحويةوبنيةمحذدبأسلوبالأصلئةاللغةفيالكاتب

النسبيةالموضوعئةبينما،وهمهيح!ح*ح3أ3التفسيرفيالمطلقةالموضوعية.محذر

المستوىعلىالباحثينبينالإجماعمجالاتمنعددفيمبرقنهوكماممكنة

الموضوعئةالمعطياتبعضوالتاريخيةالخويةالأطرتقذم.الوصفيئالشرحيئ

الوصفيةالرواياتإن.ما)3(حذإلىدقيقبشكلالكتابيةالمقاطعبعضلفهم

أمانآ،أقلوتاليآأكثرمتغيراتتضقنهرغم،والكتابالمقذسةالأسفارفكرلمجمل

نأإلا،تفسيريةبرؤىيخرجأنمتأنقارئأفييستطيعفيما.ممكنةأيضآهي

واعمستوىعلىنظاميآتقسيرأليعطواتجهيزأالأكثرهمالمتدربينالباحثين

النص!علىهوفيهاوالتركيز،وصفئةمهمةهوالتفسير،مثالئآ.مناسبةوبأدوات

المستعملةوالتاريخيةالأدبيةالطرائقفكل،الرئيسالمعنىيتعقبالمفسئرأنطالما

الأساسيةالتعقيداتتنشأ.وحيادتةللكشفمشخعةبالمبدأاتهاعلىبهامرخب

(ج،للمفسئريناعتباطئةتخميناتب(،كافيةغيردلائلأ(:منالتفسيرفي

الحالةهذهوفي،للمترجمينمضبوطةغيرانحرافاتود(الخلفئةتحليلفيالإفراط

أفضل.(أص!3!!حثهأ)3النص!فيالمفسترلأفكارتجسيدآ(3ء!س!*عأ)3الشرحيصبح

أئهمليتأكدواالآخرأحدهمالمفسثرونيراجعأنهيالصعوباتهذهلمعالجةطريقة

قرينيآعنهيعتركماوالكاملالأصليئالمعنىإلىساعينوصفيئبتفسيريقومون

الكاتب.بكلمات

(3)لا4"+ه+4!مه+للا،،،11ح+!+س!ألاأح3،!،أول!لى*،ح".))25.
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المقذسلكتابامعالجةمنخرآمستوىألمبدباهو(أأولحعكل!ح،ولأهول)لتفسيرا

إلىبالنسبةقيمتهحيثمن،وعيغيرعنأووعيعن،النص!إلىينظرحيث

أسئل!إلىاستادآعادة،نص!فيمدزكوتطبيقحريةأكثرتقديرإته.القارئ

وأحدثأقيشخصأقييفسترقدكمامفسترأ،وقيمهواهتماماتهواختيارهالقارئ

علىأصيلبشكلالمرتكزةتلكهيمعنىالأكثرالتفسيرات.فتيعملأوبيان

يمكنلابشكلانتقائئونالمفسترينإن،حالأقيفي.للنص!الشرحيئالأصليئالمعنى

ممكنةأخرىمعال!إلىبالإشارةالكاتبإطارخارجيتحركونماوغالبأتفاديه

لدرجةباهوأ!،س!3!ص!،ولا()ولهالتفسيرا.متقاربةتكونوقدللنص!مغيبةتوتطبيقا

منالثابتةأوالنافعةالحقيقةاستخراجإلىتسعىتقويمتةولكنوصفيةمهفةالأولى

الوصفيئالشرح،مستحيلهوما،مطلقبشكلنميزأنبدون.المقذسالكتاب

التقويميئوالشرح،الكتابعنى"01ماإلىيسعى4(ح3ح3أ("أس!7ح!س!*ص!3أ)3

إلىبالنسبة،بالطبع.)4(الكتاب"يعني"ماإلىيسعى(ح74أ!ولاح!أس!!ص!مم!ح)313

فيبخاضة،بالكاملذاتهالشيءهمايعنيهوماالكتابعناهما،المؤمنينمنالكثير

وحقائقه.الخلاصبأحداثيتعققما

فيالتأويليئوالتفسيرالتقويميئالتفسيربينأي،النصق.يعني.وماعنى"ا-مابينللتمييزحالةأقوىنجد)4

في:الكتابدراسة

!أم3س!أ43"4+ح،3ا.،،ل!ع40"4+أ"أح34لا4لاهم!كاأاأا،س!؟+س!،،،لأ!هاه"3عأ!هعلم+أولء3ء40

"ء9ء"+3"لم،في!ح.4لى."!أ)أ"،،أ!لااا".490629.1ول4،،!أ؟اأا!ءأااع5اه،لا!ح(+هع+"ه*لا-لم!م،،،!ء/

10751،س!.4ل!حح!53.ول3"لا!أمم!حلأ("حك!353:ول؟أ4!+،+ه6291)ث."4).432-8

رفضه.)،"4+س!أ3يكررماوهو،التأويلتحايلوسائلمنكنوعتافهآالمنهجيالتمييزهذااعتباريصحلا

الواجبالمترابطتينالعمليتينأنلتوضيحمطلقآ(فصلأ)وليسالكثفعلىمساعدأساستمييزإته

،3)4"4+محأبحسب.المعياريةأوالتقويميةالكتابيةالتفسيرعمليةفيتكمنانمتعادلبشكلمواجهتهما

الميلبمقابلثابتبشكلالموضوعيةتفحصإلىتدعوفقطإتماالموضوعيةتكفللاالوصفيةالمقاربة

وطبقاتالأصليئلنص!وضوحآالاممرالفهمأجلمنالثخميةوالميولالتحيزاتإخضاعنحوالثابت

المستوىعلىدقيقةبالمعنىالفوارقتكونمابقدر.الآبائيئوالأدبالكتابفيالتفسيريةالتهقاليد

.(سهولةأكثربالضرورة)وليسوضوحأأكرالتقويميةالمهمةتحدفييصبح،الوصفيئ
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أيامستةفيالخلققصةعلىحرفيأالتأكيدبمكانالغموضمن،حالأقيفي

بهذهالكونيصفالكتابلأن،جامدةسماويةقتةفوقمخئأةالمياهأنعلىأو

يعطيلاقد.عميقبشكلفهمناالعلومطرحت،المعرفةهذهفي.الطريقة

،23(:5تيموثاوسا)الخمربعضبشربللنصيحةإعلانيآمعنىالكثيرون

-11:5كورنثوسا)المرأةرأسسترإلىبالنسبةهذاالبعضيفعلقدولكن

تمفكعنماذا؟الكتابعالمفيالدنياالنساءومرتبةالعبودتةعنماذا.()5(01

لاالذيالرغدتجلبالرلتطاعةأنكمثالالتعاليمعنماذا؟والعجائبالشياطين

هذد؟وسيرتهأيوبكتابيضحدهما،العذابيجلبالطاعةوعدمينضب

نأأيضآواضح.منهامناصولاضروريةالتقويميئالتفسيرمهفة!*!ضالأمور

الافتراضاتتضارببسببللانقساماتومستبأللجدلمثيرأيكونقدالتفسير

المفسترين.وخياراتوالقيمالمسبقة

وافتراضاتوالأسسالطرائقانعكاس)3ءأ(لاس!ولحاثي!س!ي!(التأولليعالج

الدراسةنظريةمجملأي3!س!،ولأ(4،حأ)ولهأوالتفسير(ح!ح*ص!3)كهاالشرحمنكل

الاعتباراتيشكلوالتفسيرالشرحعنقولهسبقما.كفهاوشرحهاالكتابية

بساطةالأكثرالنحويةالملاحظةمنالعمليةكليضتمالعلمهذا.بالتأويلالمتعققة

على.النص!هذافيالموصوفةاللهخبرةفيعمقآالأكثرالتأقلإلىمانمنحول

مقبولبشكلوحيادتةشكليةتكونأنإلىالتأويلمهمةتنحوالشرحيئالمستوى

التفسيرفيالمستوىعلى.وعملياتها)6(والتاريخيةالأدبيةالمنهجيةلأدوات

من:مأخوذةالأمثلةهذه)5(

ل!هم04ول05عس!.س!ء305علم+4+ءكا3(،0..كه/3دءكالم،.للاء*3ء3*ءلمع،ىيمكاعيمععىلمماألمودح.?-2،،.،

(6)3مهس!8!+5اح،05!4أ5س!آ+!4*.ل!.!لأ++س!)،!ءكم!علم.ا!كالمعي!،"!ه:يهـ5كا،ي4*لمد"

ءيم+5"ءه.!(3+،7.5.3.لا.ل!5س!أح؟ألا3(ك!*س!3كلا*:3س!كا!لا+،)369)،ل.011ي!لا!ح3!كاأ5أ/ءحلم

ع!ءكلم!55.!.4"أ!ع**3ءد.""4*55،(!أ)ممةأ51:4؟+!+5*،3891)!+44س!.!.عحس!!ع*لث!

ج33لم+ءييءلم!951ء!ءكم!:4ك!هه؟4+ء+هلم33ىع"كالم!لمكاهمء3?لمدكاه("!أ4،ااع؟هأ:4

س!*5أ+اول5س!أ.83913.)

يتعفقمافيمثلآ،ئقيةتقويميةافتراضاتوالطرائقالمبادئعرضجزئيأيحتويقد،حالأقيفي

.ول+طه*امحز+هح4،!ه.!+س!4+أط،ممال!لمء3ءعل!لم/!+.ءلملململ!*:فيكماوتطبيقهلنقداوربد

ع53..لم*كللالم+ءلم+4احول!!+/+ه.لم5وللمك!ع/ء!!يم."!*يي5!ي/لمعيلالمه*بم3ء!عهـ!!ور!ه!3.3.9

+محث!6اس!3+طة(!:لأ!م!أ؟+4+س!.+ه!مهاح).)889
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التقويميئ،الفهمشرحمهمةأي،)اءحأ،ياحولح+ح+(التأويلمهقة،الكنسيئ

والفلسفتة،اللغويةالنظرياتتخاطبمستوىعلى.تطقبأأكثرلاهوتيأتصبح

وقد،روعةأكثرالمفهوممستوىعلىالأساسالمعنىنقلكيفيةتحليلمهقةتكون

الإيمالنبينالعلاقةهيالتأوللفيسخونةالأكثرالمسألة0)7(مستحيلةفلسفئأتكون

هيالمحتوياتهذهعناصرمنأقيتحديدوفيالكتابمحتوياتتفخصفيوالعقل

سهولة،أكثرليستأئهامع،وضوحأأكثرالتأوللمهفةتصبح.معنىذات

مطلق،بشكلمتميزينمنهماأكثر،منهجيأمتمتزينوالتفسيرالشرحيكونعندما

والتوضيح.للمناقشةمعقنةالخاصةالمفسترافتراضاتتكونوعندما

حياتية:لؤئة

إنسانكل،الحياةفي.ودراستهالكتابقراءةمنأبعدهيالتأويلمسألة

وعي.دونمنوغالبأوعيعن،تفسيريةعملتةفيمناصبلاهوشيءوكل

وأقديمأبيانأيتفخصمؤرخ،اليوميةالصحيفةأوالمقذسالكتابيقرأإنسان

كل:محبوبتهمعيتحذثعاشق،مجرةعنأوجرثومةعنيبحثعالم،نقشأ

،الأدب،العلم،التارلخ،الشخصيةالحياةمنلكل.التفسيرفيمتوزطونهؤلاء

وربطهاالمجالاتبهذهالتفكيركيفية.الخاصئةالتفسيريةمظاهره...إلخ،الفن

نفسها.الحياةمعالمشتركةالحدودوذاتالأوسعالتفسيريةالمسألةمنجزءهي

فهو،عليهاالحياةقراراتلتركيزالحقيقةعنبحثأالسعيهذايتضمنماوبقدر

الدلائل،لمعالجةالجهد.تكاملئأبهوهوالقيامألا،ضمنيأأخلاقيأفرضأيستلزم

سرالحياةأنبما.بالحقيقةويضرتافهأالسعييجعل،البحثفيآخرخداعكلأو

)7(أنظر:

".ص!.ع!ا+ءم.ع+كايكلع+عك!لم،دح..+/لمءء3كاعىلملم.هىثم3ء5/؟/+ح5"!لم،عيكلكا4ء"ع"53لململم""للأعع+!!!ع4ع3،

ءى"جعء"ى!همع

:باعمالوتحمتتتقذمتوالتيالحديثالعصرفيالتفسيرتةالظرتاتأهملسرد

الا!م)"حهلاس!مو7،5أ4.لأءثهم+
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منالبحثأشكالبافضليتتمالحقيقةعنالبحث،محدودالبشرفيوالفهمعظيم

الداخليئالحقيقةجمالأنأملعلىالإبستيمولوجيئوالتواضعالمتلفيالانفتاح

معرفةالعملئةتتطقب.البشريةالقلوبويشذينتصر،وجدتأينما،وقؤتها

إلىالاذعاءاتهذهحملفيرغبةتتطقبكما،وحدودهاالادعاءاتافتراضات

أجلمنللأخرينمحترمةلمعاملةأسسأتقذمالعناصرهذه.الئورفيمناقشتها

الجدلية.وتفاديعالميةبشريةكرامة

الكئابأنتذكريجب،الصحيحوالفهمالمناسبةالكتابقراءةإلىبالنسبة

لمفهم.نفسهاالحياةمقياسعلىوالشعباللهبينالعلاقاتعالجواالإنجيلئين

اعتبروالقد.)8(للجميعكتبواإتما،الواعظأواللاهوتيئ،التقنيئللمفستريكتبوا

الخلاصيئوعملهاللهعنرسالتهمجوهريفهمسوفسامعأوقارئكلأن

التقنيئتفسيرالنصوصعلىليستركزتاونظرتهمرسالتهم.الأخلاقيةومتطئباته

الجماعةوقيماللهعنخبراتهمفيمؤشسأوسعبشكلالحياةتفسيرعلىولكن

كنفها.فيعاشواالتيالمؤمنة

اهتمامآأقلالجديدالعهدكتابكان،القديمالعهدمعالتعاطيفي،مثلآ

فهمتوكيفالمسيحمعاختبروهماأساسعلىبالتفسيراهتقواوبالأكثربالشرح

بينالحديثبالمعنىالقرينيئالشرحعنالبحث.الخلاصيئعملهالأولىالكنيسة

مستوىعلى.فادحةتاريخيةمفارقةهو،المسيحيينأواليهودالأوائلالمفسئرين

الإنسانيستطيع،المؤمنةبالجماعةصلتهووثاقةالكتابقيمةعنوبحثأ،التفسير

نفسهالجديدالعهدفيأصلأالموجودةوالرمرتةالمجازتةالتفسيراتملاءمةتقرير

-ا:01كورنثوسا؟13-4:12غلاطية؟36-43،-31:8123)متى

هذانجاحاستغقوا،مختلفةوتعليميةوعظيةطرائقفي،أيضآالكنيسةآباء.(أا

الله.لشعبالرعائيئللغذاء"3!ص!،ولاأحأ7ح3ء!!*حأ3التفسيرفي"الشرحمنالنوع

(8)."!+"هم،،،ا)ح+3+حعالاأس!،3،،أ+،ح!د*".1511.
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أثناسيوسمثلآ،الكنيسةآباءبينبروزأالأكثروالمجازقياللغوفيالشرحظهرلقد

)9(.حاسمةالمعالجةدفةكانتحيثالعقائديةالمناظراتفيبخاصئة،وباسيليوس

وأرثوذكس،وكاثوليكبروتستانتمنالمعاصرينالمفسثرينأغلبيستمر

اعتمادآأقلإئهم.التفسيرمنالواسعالمستوىهذاعلىالمقذسالكتابباستعمال

هذه،لكنائسهمالتفسيريةالتقاليدعلىأكثرويعتمدونالتقنيئالباحثينشرحعلى

الواعظينأغلبيةيعمل.)01(والتعليموالعظاتعبرالعبادةتحقلالتيالتقاليد

موخهةالخلاصئةالكتابرسالةأنبما.التفسيرمنالمستوىهذاعلىوالمعلمين

اللهكلمةتتحذاهمأنأيللكتابالمباشرةالمقاربةبحقالجميعيتمثع،الجميعإلى

نأمع،هذاإلى.واللهالقارئبينوسيطأوباحثإلىحاجةدونمن-اشرةكل

الكتابإعلاناتفهمالكليستطيع،العقليئالفهممنتومستودرجاتهناك

ومسامحتهمحئتهعنالسازالخبر،حيئبإلهالإيمان.والأخلاقئةالدينيةالأساستة

مختلفة.بطرائقالجصيعيفهمهابالمبدأوالبرللقداسةوطلباته،المسيحفي

بشكلتقومأنأبدآالإيمانلحياةيمكنلا،والمؤمنالكنيسةإلىبالنسبة

اللهصنعبماالإيمانأيالجوهريةالكتابرسالةتفعيل.العلميئالبحثعلىأساس

اللاهوتيةالمعرفةيتخطىشخصيئأمرهو،وحضورهإهـكاتهفيوالعيشللبشرية

ماأنيحدثقد،سابقأذكرناكما،بالواقع.المعفدةالتأويلونظرياتالاحترافئة

غيرالنقديةقراءتهفيصلاتيئوتقتلالإيمانفيبساطةعلىمؤمنيستخرجه

متدزبلاهوتيئأوخبيرمفسئراستخراجهيستطيعئمانفعأأكثرروحيأهو،للإنجيل

أنظر:،الإفنوميينضذباسيلبوسوحالةالأريوسيينضذأثاسيوسحالةفي9()

+.اكل!3أ+4ههلاها،50س!3+!كاأاأ41ء35!كا!!!لا4+هم13ع.+ولاس!ع+ه؟أس!15االأ03أأمأ+أ"أع

حه+51أ+"ه5اأ+ءأحس!3س!14.!دع"كالمء،ععهلمكا،،!هدع2..ءع//ع+هححعلم.عهلملمحولييغ+".لملمع

(ح!!؟كاخ5لا:حس!اولس!م40"+ه*ه،ع8291)،.0"351-731."س!33أ+أس!4أ+.+3ولا!+4هههلاها!ثم

"3ج40ء5ي/ل!ع*لمه3"حلمد.:لرء!دد!ىه"،عك!?دهالم34ءكاث!يكل+عك!لم+ءلمءكه3.الم(35!اكاهأ+ح:

115الاحمهكه5؟+هكاه8ة3!ح.199135،).0")-59.168

(51)."!،+*هماا،،،،+ححول؟ألاس!س!،؟،3أ+!لول!ح."6311.
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لاهوتيآباطلتفكيرهو،ذلكعكسنفتكرأن.النقديةومهاراتهمعرفتهبكل

مهنتآ.وجريءتاريخيآوخاطئ

والباحث،المؤمنلأأي،العلميئوالبحثالكنيسةإليهتحتاجماحالأفيعلى

الباحثونوجدفقد.مواجهةفيوليسالآخرمعالواحدتعاونفييكوناأنهو

الإطارداخلوعملواالأولىالقرونمنذوالمسيحيةاليهودتةفيالعلميئوالبحث

والتأويلالتفسيربطرائقالمعاصرونالباحثونيعمل.زمانهمبطرائق

واللاهوتيئوالتاريخيئالأدبيئالتحليلفيتقذرلامساهماتهم.()11العصرية

التفسيرية.تفاصيلهاوبالطبعومؤسساتهاومفاهيمهاومواضيعهاالمقذسةللكتب

إيضاحاتتقذم،موضوعهامعومتجانسةإيجابيةتكونعندما،الكتابيةالدراسة

العهدفيومريمبطرسوأدواربالإيمانالتبريرمثلوصعوباتلأمورأساسئة

وكنستةشخصتةمضامينذاتأخرىوأمور..وإلخوالسروالكلمةالجديد

الكتابدراسةجئدأيعرفأنالعلميئالعملعلىيجب.ومسكونئة)12(

تخطاها.ولوحتىوالمؤمنالكنيسةمنوتطبيقهواستعماله

والمعفمينللعلمانيين،للجميعنافعةتكونأنالعلميةللنتائجيمكن

الدراسةهؤلاءمنكليتعاطىسوفوهكذا.للكنيسةكماواللاهوتيينوالوغاظ

ينتعش.()13والمسؤوليةالعملمنلمستواهوالملائمةالنافعةالدرجةإلىالكتابئة

)11(

)13(

الخامس.الفصلأنظر

(21)35ح،،ع+!اأ"3"+ه+،"أ!ح5اأ-س!407؟أس!أ،5!أها!لاءح:)لاأ(3بم،!حأه+-!ح+هثه+س!3لا3

5أ!أ5،+!+ا!.؟هح24(3.)889).072.00-372ل."ص!لا+!،+،.!"غ!جلمهدول*33ء.أ*"،يمعلألثا

ع3+ء!همء،5لم.كه!لهاءح%لملمألمىه.لملمممع"لم"علم.،يمىءلمك!9ءلمطول"لمع+4+ء!-*ء3ءح"لمهءلملم

4.اءء4،!ه/(3!أ144س!"ا3أء:335+ع.829153):".5.!35للاول+،1304س!،33س!.43،ء!3ءلمأ+ء"لم

*لث!عك!ء3كا!+ءيي،لم.".355!+للا4+،؟،0س!م.543.كه،لم+كاه!+أالملمع/لاعلألمع3ءلم*ءيي.لم5.".

!!حم15ا+،،+74أ+؟؟س!ول0،300اأس!ح3لامس!3:للأهظمأ+!!همس!م5،غ،،هح25!4(1.)989."

038-936:++5.4أ،*3*+!(،ا!أ""هم4ور،34ء34+لا،+عأ+3(حرا؟ح3؟ح،3"ح5ه3ء5+ه01

ث!اس!ساأء++!8خ،!هح4،24()!)0.889".327-403

من،السامعينقدرةعلىتربيةكلتقاسأنتعقمالسليمة.الفطرةأنبحكمة."+*هم!يلاحظ

التعليمأنيعني.نقدفيغيريكونأنالتمهيدفيالكتابيئللتعليمينبغيأتههذايعنيأندون

!ح!رول."1).64،ح+عاا"أداس!7أ.35.أساسبثكلنقديأيكونأنيجبالتمهيدقيالكتابيئ
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منذراتهابحسبالماءالعالميحقلبينما،ماءشربةمنببساطةالعادقيالإنسان

الماءيشربأنفتىيستطيع،ذاتهالشكلعلى.والأوكسيجينالهيدروجين

يتعققالأؤل.صغيرةتفاصيلإلىالشارحيحفلهابينما،كتابتةقضةفيالروحيئ

ونعمته.بالتهالإيمانأساسعلىالاختباريةالمعرفةأيالروحيةبالمعرفةأؤلأ

النقدقي.والتحليلبالعقلالمكتممتبةالمفاهيميةبالمعرفةأساسبشكليتعققالأخير

والكنيسة:والعقلالإيماننخزكالتيالقوى

المناسبةالعلاقةتحديدفيالأكبرالتفسيرقيالتحذييكمن،النهايةفي

بالمطققهذهكل،الكتابيينوالشرحالتفسيرعلىتطتقكماوالعقلالإيمانبين

يجب،النص!فيمااستخراجإلىيسعىمثالئأالشرحكانإذا.منفصلةغير

الخلاصيئاللهعملبشأناللاهوتيةتهااذغا!أي،النص!جوهرإلىالتحؤل

الخلفتةتوصكميحفيالشرحقيمةتقذرلأ.(أ)"محذدينأشخاصخبراتفيالظاهر

"حالأقيفي.اللاهوتيةالادعاءاتلهدهالفعليةالدقيقةوالفوارقالتارلخية

النص!حقيقةإلىيرتقيأن،الإيمانمعونةبدون،بذاتهالشرحيستطيعلا

علىالقدرةقليلمط!رفكرقيكنشاطأيبشرفيكإنجازالشرح.اللاهوتثة

الخلاصيةاللهخبرةودخولاللاهوتيةالنص!لحقيقةفكريأقيمفهمإلىالوصول

الخلاصيئالأساسالمضمودن،إذأ.اللاهوتتةالحقيقةبتلكإليهاالمرموزالفعلتة

المحركةالقوىعنبمعزلالصرفبالشرحإليهالوصوليمكنلاالكتابيئللنص!

والنعمة.بالإيمان

المتعفقةالفكرتةالنماذج،التقويميئالتفسيرمستوىعلى،مماثلبشكل

النقادأحدثإلىشلايرماخرمن،اللامعونالمنطرودتيقترحهاالتيبالتأولل

وتجههاالتياللهلدعوةمناسبآيكونأنيجبالتفسير-هدفأنعلىالمهفةالقطةهذهإلىا،اس!3أس!3يثير(41)

هذايتطابق.المقذس"الكتابحقيقةهيسواهاشيءأيدونمنالدعوةهذهإنإذ.وبهالكتابعبر

للتفسير.كجوهر،المقذسإلكتاب.طارأهالرئيسالهدفأيلحة+ه*علىالآبائيئالتركيزمعالموقف

(ع،1؟!".ي.لم+3ءلملمكاحع/يءليايم/ء!الململمىالم4لملم،"لأ!يا"9كهع3لم+ءلمع+لمء3الملململ!3ءد!،د/رء22.03).
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الظروفلشرحكنماذجأيالمعرفةفيكنظرياتكافيةفكريآتكونقد،الأدبيين

تستطيعلاالنظريةالنماذجهذهلكن.المعنىوحملالبشرقيالفهمفيهايتتمالتي

تطلقأنولااللاهوتيةقيمتهفيالكتابيئللنص!الأعمقالمعنىتجلبأنذاتهامن

فيهوالمعاصرةالتفسيريةالنظرياتفيالأكبرالضذع.الحاضرفيالروحيةقدرته

البشرقيالوعيمنالساقط)الجزء(العاتمعلىالجانبالأحادفيتركيزهاالواقع

وتطفرالإيماندورعلىالآبائيئالكلاسيكيئالتركيزإهمالدرجةإلىوالمعرفة

والتفسير.الكتابيةالدراسةفيالقدسوالروحالقلب

عبرفقطيتئمأنيمكنوتفعيلهالكاملالكتابيئالنص!معنىأنهوموقفنا

الحقيقةتلكقدرةويختبرالنم!فيالحقيقةاذعاءإلىيرتفعالذيالإيمانعمل

مالقراءةالأساسيةالطريقة،المنظارهذامن.القدسالروحبعملتغترالتي

إتماالمجردةالجدلئاتعبرليست،بحسبهوالعيشوفهمهالكتابشهادةتقذمه

(()15"إءثل!ءه)ثاورياالروحيةالرؤئةالكنيسةآباءيسقيهما.المختترالإيمانعبر

كعطيةأقي،الروحتةالمعرفةإلىالوصوليؤقنماوهوالجياشالإيمانأفقهو

العمقذاتالمعرفة،المميزالكتابيئبالمعنىالحقيقئةالمعرفةيشكلهذا.الروحمن

مناسبةروحيةوحساسياتحميمةإلفةعلىتنطويالتي،الوجودفيالشخصيئ

هذهالإسكندرقيكيرلقسالقذيسيصف.النص!فياثختترةالإلهيةللحقيقة

السرتةالبركةفيوالمشاركةالسرقؤةكلداخلهافي+تتضقنأئهاعلىالمعرفة

الكتابدراسة،هذابحسب.*)16(الحياةوالمعطيةالحيةبالكلمةنتحدحيث

الكنيسة.عند،باءالثرحمنهجتةعنوانتحتالرابعالفصلأنظرالثاوريامفهومحول(1)5

لا،للا3أس!ح.حدلاأاس!.3ع،لم3لمءدر،."أى53!ءوه..لم"3ع3ء3ء،ول.علم*ءأ،4"المءعكاء433لملم:مناقتباس(61)

?3ء!لم+.ع"لمول3/رلم"ح"حكاول(حكا!34أ:ع!4كا!،س!3أس!!4أ+لا7ح35ألااس!3!.135،)86.0.069

اللهمعرفةحولالمقذسوالكتابالكنيسةآباءبينالمثشركةالنظرةإلى84-86الصفحاتفيأ*اس!3يشير

الإلهية.الحياةفيالمثاركةعرالاختبارتة
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بحياةنوعئأمحذدمواهبينشاطالروحيةقيمتهعلىالاستيلاءأجلمنالمقذس

.()17الإنسان

ليخقصابتهاللهأرستلالزمانملءفيأنبولسالقذيسيكتبعندما،مثلأ

اختبارتآيعرفونبهاالتيالمؤمنينقلوبإلىابنهروحأرستلوأيضأالبشرية

لاهوتيةحقائقيعلنفهو،(-4:46)غلاطيةاللهأماتمالتتوقيموقفهمهـلؤكدون

الحقائقهذهلفهمقاطعةطريقةتوجدلا.وحضورهالخلاصيئاللهعملعن

الحقيقيةالكرمةأئهالمسيحيعلنعندما،مماثلبشكل.بالإيمانغيرالنعمةوعيشها

منحميميةشركةفييحيواأنيجبتلاميذهمعوأئه،الأغصانهموتلاميذه

الروحيةالحقيقةهذهلفهمطريقةمنهناكليس،(اا-ا:5)يوحناالمتبادتةالمحتة

عبر،القداسةإلىالكتابدعوةأيضأوهكذا.بالإيمانبالنعمةإلآواختبارهابعمق

العباراتلهذهالصحيحةالمفاهيمتةالمعرفةمنشمولأأكثربشكلمخلص!عيش

المدربين.التفسيراختصاصييبعضلالخففة

الشؤونفيوالمفاهيمالكلماتتقضر،باسيليوسالقذيسبحسب

إلىالمنطقتعقيداتمنأبعدإلىالكتابتفسيريذهب.واللاهوتيةالروحتة

الشهواتبعالممظلمالعقلأنبما.الدينيةوالحياةالكنيسةفيأساسيةشؤون

على،الصحيحةاللهمعرفةعلىالاتكاليكونأنيجب،الساقطالداخليئ

الأرثوذكسيةالكيسة-خلقفيالآباثةالظرةهذهعنفلوروفسكيجورجالأبيعبتر()17

يحمللا،المسيحفيالجاةعنبمعرل:يليكما،014ص،س!3+د!301،اع"(مه406ا+ه*هلا،اصألأاء3

...فارغةمجادلاتإلىينهحلأناللاهوتيستطيع،الإيمانحياةعنومفصولأ،قناعةأياللاهوت

دائمآإته.ذاتهبحذغايةليس..اللاهوت...بالإيمانالقاطعالالزامفيمتأصلآكانالآبائياللاهوت

لهذه(النوسإلى)نسبة"نوسيةشهادة،المعقنةللحقيقةفكرقيإطارمنأكثراللاهوتيمثللا.طرلق

الفكر0:أنظرالوسعنوافالفهم.الإيمانبممارسةإلآالحيةبالفحوىالإطارهذايمتئلا.الحققة

النورتعلونية،ملكيأنطوانالأبترجمة،فلاخوصإيروثيوسللمتروبوليت.الأرثوذكسيالكنسي

(()اتمرجم.027ص،2002،والتوقيعللنشرالأرثوذكشة
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التقليدوحقائقبوقائعالمؤخهالأصيلالمسيحيئالعيشأي،البرأعمال

.()18الأساسيةالمسيحيئ

منهبةالعقل؟ودراستهالكتابقراءةفيهامدورللعقلأليس،هذاومع

المناسبين.وحدودهدورهيعرفأتهطاتمامدىأبعدإلىاستعمالهويجبالثه

(")مواهبقدرات"أعلىهوالعقل،النيصصيئغريغوريوسالقذيسإلىبالنسبة

فيمعرفتناويغنييبحثأنللعقليمكن.)91(اللهصورةوعلامة،البشرقيالكائن

الحقيقية""الكرمةأو،"الله"ابنبولسالقذيسلمفهومالكاملكالمعنىكثيرةأمور

الكتابوصايابينالداخليةالعلاقةأو،الرابعالإنجيليئعندللمسيحكصورة

لشهادة)،ة+هكاكاماالرئيسالهدفإلىيسعىأنللعقليمبهبن.والأخلاقيةالروحية

والحقائقالتاريخفيالخلاصيئالثهعملإعلان،ذكرناكما،هيالتيالكتاب

الكتابلهايشهدالتيالخلاصيةالإلهتةوالخبرةوالخلاصالحياةعنالإلهية

ليها.إويدعو

هل.شرحهاأوالكتابفيالفروقاتحلإلييسعىأنأيضأللعقليمكن

وغلاطتة3:28رومافيبولسبحسببالأعمالوليسبالإيمانمخقصوننحن

بالتفاصيلنفعلماذا؟2:42يعقوببحسببالإيمانوليسبالأعمالأم،2:61

متى،8-6:9)مرقسالتبشيريةالمسيحتعليماتحولىيروىمافيالمتضاربة

كالقبولالأخلاقيةالمسائلعنماذا7(؟:9)أعمالبولسوتحؤل(؟51:51

للرؤساءكماالخشونةيطيعواأنالعبيدعلىوبأنللعبودتةالحضارفيالبديهيئ

ليس،والمسائلالأمورهذهيعالجأنللعقليمكن(؟2:18بطرسا)الوثنيين

منيمنعأنللعقليمكن،هذاإلى.معهبالتعاونولكنالإيمانعكسعلى

()8)03اا!؟الاه"أ35ح4لاو3ء!لم.لمءعءبم5ع3،ءي.0")-60))!7112م

فيها.الاشفاضةضذكانوامابقدرالعقلانيةعنالمدافعينالكبادوكيونالآباءكان(1)9

03م،71،)30!اس!أ،+4!ا3،3"جالم/+ىلمفىىء4لمح4د3لمءح.4أحوللملم3علأ("ص!7!ول+ع:ا!3ح

أ+لالأأ؟كه!75!س!م.399133،).10.)28
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فكرةأو،بواسطتهايخطئعندماالمرءعينكاقتلاعالتبسيطيةالحرفيةفيالانزلاق

حتىأو،(51:أ)عبرانيينبيديهالسماواتخلقلأئهفعليتانيدانعندهاللهأن

يقودناأنللعقليمكن.كأبالكتابإليهيشيرماغالبألأئهذكرهواللهأنفكرة

ودينإيمانككتابالمقذسالكتابقراءة!الىاللهلكلصةالبشريةالأوجهتذؤقإلى

العلم.أوللتاريخكتابمجردوليس

إذاماحولأسئلةطرخت،عقلانيئأساسعلى،إذايحدثماذاثم

عنالمسيحإعلانأو،اللةابنعنبولسالقذيسقولىصحةقبولعليناكان

يكونأنيمكنالجواب؟الحقيقيةالكرمةبأته،إنجيلأقييكتبلموهو،نفسه

شهادةيحملالذيالرابعوالإنجيلبولسشهاداتيصذقأنالمرءعلىأنفقط

الشهاداتهذهتلقتالتيالأوسعالجماعةوهي،وقتصهاالمؤمنةالجماعةلحياة

المقررةالأهميةنجدهنا.المقذسالكتابفيوأدرتجتهاصحيحةاتهاعلى

.)02(نفسهالسيدالجميعوفوقوالقذيسينوالرسلوالأنبياءالقذيسينلشهادة

الإيمانعلىكبيربشكلالمفسترأوالقارئإيمانيربض،أخرىبكلمات

بالطبع،.العهدهذاتجمعالتيالكنيسةوحققةالجديدبالعهدالرسوليئ

فيالأخلاقيئبالمحتوىيقتنعوأنأخلاقيئأساسعنيبحثأنالمرءيستطيع

عنوالتعليماللهبخبرةالإذعاء،مثلأ.والكنيسةوبولسيسوعوتعاليمحياة

في.مختلفأمرهماالحربعنوالتعليمذاتهالشيءواذعاء،أمرهماالمحتة

يتعققمافيوالكنيسةالرسوليئالإيمانعلىيعتمدأن،القارئيستطيع،النهاية

يكون،الإيمانعبربالنعمة،الذيالوقتإلىالمسيحعنالمتعاليةبالاذعاءات

ليست،القذيسين-الآباء+اتباعرعوة،004ص،الأرثوذكسيةالكنيسة.خفقفيفلوروفسكيبحسب2(0)

شهودإلى،أشخاصإلىدعوةالأولىبالدرجةإتها.وعباراتصياغاتإلى،مجردتقيدإلى.إشارة

رسوليةكونها،الكيسةلأنالرسلعلىأيضأينطقهذا،فلوروفسكيىإلبالنسبة.قذيسين*

الآبائية.بالعقيدةكماالرسوليبالإنجيلالالتزاممنذاتهاالدرجةعلىهي،وآبائية
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،هذاومع.الشخصيئوالاقتناعالمخئصالمسيححضورخبرةذاتهللقارئ

تنيرهبالأحرىبلالعقلاستعمالتمنعلاوالحاسمةالعميقةالخبراتهذهحتى

.هوتقود

ويشرحها،الإنجيلوجوهمنالكثيريحقلأنالعقليستطيعفيما،إذآ

الكتابفيالرفيعةوقدرتهاالإيمانادعاءاتحضوريلجأنبنفسهيستطيعلا

في،التأويليينالمنظرينأنالمدهشمن.تقويمهاعلىيتجرآأنتاليأيستطيعولا

حقلوا،المعاصروالقارئالكتاببينالاتصالفيالتأويلعمليةلشرحجهودهم

والصلاةالإيمانقيمةأهملوالكئهموفلسفيةوتاريخئةلغويةتحصىلاعناصر

لشهادةالتيالرئيسةالدينيةالقيمةلفهمأساسيةكأمورالمشتركالمسيحيئوالعيش

اللاهوتيئسمعانالقذيسبحسب،أرثوذكسيئةنظروجهةمن.وتقئلهاالكتاب

الفكرتة،أبعادهامجردوليس،الكتابلتعاليمالتيالروحيةالحقيقة،الحديث

بالمسيحللمؤمنينروحيةكمعرفةتكشتفالتيالكتاباتكنوزيشكلماتمامأهي

منكنوععنهمفصولةغيروبركاتهاللهحقائقأنبما،النهايةفي.)21(بالروح

المفهوم،الأفلاطوني!22(بالمعنىبذاتهاالكائنةالحقائقأوالأبدتة!الحقيقة

منأقلشيءلا،سمعانالقذيسبحسب،يتضفنالكتابلكنوزالوجودقي

بالروحالمسيحمعالسريةللشركةالشخصيةالمعرفةأيالإلهئةالحياةفيالاشتراك

الكتابطبيعةفيالأرثوذكسيئالمجازملهولند.ميستحضرالسياقهذافي.القدس

حضورحقيقة،متعاليةحقيقةعلىكلامئةنافذةالكتاب،إليهبالنسبة.الأيقونية

.2رفمالملحقأنظر2(1)

(22))ه"+!6أ!!،555لاا50،++،كلبمة،ىثى7ءكالم7كا4!+7هـء(ااولس!+كه:كهـمم!3أ499115،1)،00.

34ر-434.

منوديعةليسالمقذسالكتابأنمفادهامهضةنقطةعلىالعملهذافيباناغوبول!يثمذد

فائقسروهو،الخلاصيئعملهفياللهلرشهادةهوإتماأزليةلحقائقنهائةصياغات

الوصف.
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النص!معاللقاءفياختبارهيتتموالذيالتغييريحدثالذيالمقذسالله

الطريقة:بهذهالموضوعيشرحجونسون.تلوقا.الكتابي"23(

خاضةدينئةلاذعاءاتوتفسيراتكشهاداتالجديدالعهدكتابات"تقاربنا

لنفسهاأبدأتذعيلاإتها،نلاحظكما.المسيحبهالنايتوشطكمااللهبخبرةتتعقق

يستطيعلاالمعاصرالقارئأنإذأهوذكرهعدميجبما.الخبرةهذهمعالتوشط

الأدبيئ.والنقدوالتاريخالأنثروبولوجياوسائلباستعمالالخبرةهذهإلىالتوصئل

بالشهادةالاحتكاكإلىيتوضلأئه،النقدوسائلباستعماله،تعيأنيستطيعإتما

.(2ا)4لتفسيراوا

تجرآهـاذا،مشككةراديكالئةأسئلةطرحعلىبعنادأصرالعقلإذاولكن

موضوعوحضورهالخلاصيئاللهعملوضععلىقادرآنفسهاعتبارعلىالعقل

الفلسفيئ.العملمنجنونيئبعملحدودهتخطىقديكونعندئذ،عقليئتفخص

البحثيستعملعندما.الكتابمعالجةفيبئاءةمنهاأكثرمدقرةأداةيصبحفهو

قضايافيالشلثمنجوآ،ضمنيأأوعلنتآ،يخلق،الطريقةبهذهالعقلالعلميئ

عدمأنهيالفلسفيةالنتيجة.اللهككلمةسلطتهيضعفبهذاالأساسيةالكتاب

الثه،سرمعشيءكلوفوق،المطققةالحقيقةمعالتعاطيعلىالعقلانيةقدرة

غريغوريوسالقذيسبحسب،الحالةهذهفي.المسيحتةالحقائقفيكضعفتظهر

عنيعئروهو،المسيحيةالحقيقةفيكضعفالعقلحدودتفسيرئساء،اللاهوتيئ

القاطعة:الكلماتبهذههذا

نبطلعندما،الإيمانونهملالعقليئالتحليلسلطاننقذمفعندما"وهكذا

-الموضوععظمةدودنمنالعقليئالتحليلولكونتنابتحقالروحسلطان

23().7."اوللاا5"اا،4+،لى03ع?يلمفى4لر""لمع..لمكاهكه!ء"3لث!ه!ع3لمه3ء3ءلمولء3+اء33.لم.ءلململم

353ءييلم،+ه؟05ك!.

(24)لاسأمم!س!.+لهه؟+03+،ء"33!ي.لم9!+.لمه?،ع*!ا3ءلمءلميكل+ع..لم4ى3!ءيهعحء.لمىه.(ثا!أاس!44ا5ااأ،:

!ه+س!م35،)869)،.8799-.
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فماذا-البشرفيعقلناهيضعيفةأداةثمرةلأتهحالكلعلىكذلكوسيكون

التحليلدفةفإنوهكذا.ضعيفآكالسريبدوالاستدلالإن؟هذهوالحالةيجري

.")25(بولسيرىماحذعلى"الصليب"بطلانتظهرالعقليئ

توضيحإلىيصبوالناقدفيماأتههيالكتابيئللنقدالراديكاليةالأوجهمأساة

نحوالمرءميل.الوعاء+معالطفلرميإلى01ينتهيهيأوفهو،الكتابيةالشهادة

يذعيهماأقي،الفلسفيئالإعلانمنطقالتزامهدرجةعلىهووالإلحارالتشكيك

بدون.عبرالأجيالوالمؤمنينالكتابيةللشخصياتنفسهالقهإظهارحولالإيمان

بحسبالتفكيركماالكتابيانوالشرحالتفسيريأخذ،الأساسالإيمانأفق

فيها،المتوزطينعلىتستحوذقد،ضخمةفكريةشطرنجلعبةشكل،التأويل

الحقيقية.الحياةبتحذياتالمهتفينلأولئكجدوىوبلامربكةولكئها

الحرةالعلمئةوالمناقشةالبحثبتكاملعلاقةعلىأمورهذهأليستلكن

يتبتىأنممكنآأليس؟الكتابحولمعترةأسئلة،طيبةنئةعن،تطرحقدالتي

منعددحولبحذةويختلفونمتنوعةآراءالصادقوالإيمانالمعرفةأصحاب

عن،يذعونقدغيورونمؤمنونهناكأليس؟بالكتابالمتعققةالمهضةالأمور

بطرائقالمقذسالكتاباستعمالفيسيئوندينيةخبرات،جهلعنأومعرفة

وأكنسية،سلطويةحاكميةنحوالصعودفيحريتناعننتخفىنحنهل؟مختلفة

صحيحةأسئلةكقهاهذه؟الخارجمنومفروضنهائيئتفسيرلصالح،علمية

التأويل؟منظارمنالأسئلةهذهطرحمعهايمكنالتيالطريقةهيما.وجدتة

بحسبالحريةملءالتاريخيئللبحثأنواضحآيكونأنيجب،أؤلأ

كلفي،الكتابيئالنقد.المتوفرةالنقديةالمنهجئاتأفضلإلىاستنادأالمهنئةالمعايير

اللاهوتية.النصوصسلسلة./للاهؤتة13-2كا/لخطب:غرلغوريوس/نزيزيمنالعربيةالترجمة(52)

،(3991،البولسيةالمكتبةمنثورات:)بيروت.الفاخورييوحتاالأبالعربيةإلىاليونانيةمننقلها

.01-ه0401ص
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الكتابية.المادةمعبحكمةالتعاطيفيحرهو،الملحقةوالتاريخيةالأدبيةمنهجياته

الكتابية.القصصمعالتعاطيفيالليونةمنالدرجةبهذهترحيبثضة،جهةفمن

إلهيئككتابالخاصئةالكتابطبيعةكماالإثباتندرةهوالترحيبهذاسبب

هوالعنصرةفيالروحتدققمنالأولىالقرونكنيسةاختبرتهما،مثلأ.وبشرقي

-13ا:2أعمالىتفاصيلبحسبتمتقدالعنصرةعطيةكانتإذاتماأهميةأكثر

نأالاختصاصيينجماعةأرادتإذا،أخرىجهةمن.-02:9123يوحتاأو

التاريخيئالحكمفيالمغالاةتصحيحمسؤوليةتتحفلفهي،مصداقئتهاعلىتحافظ

والنزعاتالحساسياتبسببللعقلمنافيةأبعادإلىأحيانأتصلوالتيالمشكك

ترذدوامشهورونعلماءظهرماغالبأ،اعتراضيئبشكل.)26(الأخرىالشخصية

بانتشارضرورقيغيربشكلسمحواتاليأ،لهممعروفينزملاءمغالاةانتقادفي

والحقيقة،الإيمالن،ذلكورغم.الكنيسةفيوبفضيحةالتفسيرحقلفيالشلث

يستحفانلا،الجدفيالتاريخيئالتفخصتدقيقاحتماليستطيعانلااللذان

يدعوهذاومع،العظماءأبطالهسقطاتبصدقيعرضالذي،المقذسالكتاب

الخلاصتين.وعملهاللهبحضورالمتزعزعغيرالإيمانإلى

الإنجيللمحتوىالجوهرقيالتقويممستوىعلىالأمورتختلف،ثانيآ

للعلصاء،(أص!!ع!ح)41ءأالتفسيرقيالوصفيئالمستوىعلى.والأخلاقيئاللاهوتيئ

أفكارتفاصيلكل،المثالسبيلعلى،ولناقشوانيةبحسنيكتشفواأنحرية

خبرةفيالأساسيةبالحقيقةيتعققماأقا.والأخلاقئةاللاهوتيةبولسالرسول

لهعلاقةلا،فلسفيئحكمهوبلتارلخيأحكمأليسفالقرار،وتعليمهبولس

!.ل!.أدلا+013،،ل3!+ههو.!"+أس!!+أمأمثالأشخاصتطرف.ل!.+لالا13،ا!أيعرض(62)

.أساسبلاهوتطرفهمأنفيذكره،)للا3،للالاثومح!أ؟3(4+،مل!أ"،":743،+34!ل!،كه)2991كتابهفي

الأصوليينزعماءمنهوالآخروالبعضاللدودينالمسيحثةأعداءمنهوالمتطرفينهؤلاءمنفالبعض

تعهدإن.العالمغيرلوشمفاخةاستاجاتولقذمونالعلميئالجثاستعماليسيئونالذين

ضحدهم.فيفعالةالأكرالطرلقةيشكلالصحيحالبحث



بالاختبار.البروحياةاللهعنكؤنهاالتيوهيضحدهاأوبولسقناعاتببرهان

الحقإنسانلكلفيما.ومخادعلمؤذوالفلسفيةالتاريخيةالأحكامبينالخلطإن

يتخذأنالكتابيئبالمفسئريجدرلا،الحياةفيطريقتهعلىالمضيئوفيفلسفيئبموقف

وشرحه.تفسيرهفي،مشككفيلسوفأو،متخففيلسوفوضعية

واضح،بشكلوالفلسفئةالتاريخيةالأحكامبينالخطحفظإذا،ثالثآ

الأكثرالتعاليمدرسفيوحتىصالحةبنيةالتفسيرفيحرآالكتابيئالباحثيكون

س!27(ا!

باحثيقترحقد.مثلاوربدتهكابنليسوعبولسكمفهومعقائديآحساسية

العملمصدرلأنمتميزةإخضاعيةمسحةتستلزمالخريستولوجيةبولسلغةأنما

باحثيوافقوقد.هوالآب،جئدأمعروفهوكما،بولسعندومركزهالإلهيئ

المسحةليستبولسخرشمتولوجيافيالكبرىالمعجزةأنيضيفإتماآخر

.الأؤلالمسيحيئالجيلفيمدهشبشكليبرزالذيتطورهابلجزئيآالإخضاعية

عنبعيدأقصيرةخطوةمجردبولسخرششولوجياتكونقد،الأخيرإلىبالنسبة

وقد.الخرششولوجيئبولسمفهوممعكليآمتجانسةالعفائدئةالكيسةتركيبات

التاريخيةالأطرفيبالفرقكاملعلمعلىوهمالأسئلةهذهمناقشةالباحثونيتابع

،العقيدةصياغةفيتطؤرأهناكأنهيالتضميناتإحدى.وتضميناتهالمناقشتهم

شهادةمعمتجانسةوالخرشمتولوجيةالثالوثيةالكنسيةالصياغاتأنهيوأخرى

هذهوفيمتجانسةالصياغاتهذهتكونلاأنفهوآخرتضمينأقا.الجديدالعهد

البدائلهي)ماحقعلىأتهمقنعبشكلللكنيسةيثبتأنالباحثيستطيعالحالة

خارجنفسهبقراءةيخاطرأنأو؟(تفسيراتهاأوبولسلخرش!تولوجياالمطروحة

.ضميرهيمليهمابحسبالكنيسة

المعيارفيالإيمانتحديدهوفعلهالباحثيستطيعلاما،رابعآولكن

التأويلأرضتةإلىنصل،الحياةمنالعميقالمستوىهذاعلى.للكنيسة

.4611-06311ص،حكارلأفي!"التأويلعملهوفيالعديدةكبهفي."ول*هم!موتفمعيتوافقهذا(2)7
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بشكلشرعيآوتجعلهالمعنىتنقلهيالمؤمنةالجماعةأنحقيقةأقي،الشركوية

يتبادل.علمانيةأودينيةسواء،إيمانجماعاتفيجميعأنعيشنحن.مطلق

إطارفيبهاويتمتعونوالمعتقداتالأفكارفيوالوحدةالتنؤعمندرجاتالناس

منمجموعةعلىيرتكزس!ل!(3ث!ولولأثحس!3)ل!!4يسوعمنتدىحتى.جمافي

وبرامجهموقيمهمالمسبقةافتراضاتهممع،إيمانيةجماعةيشكلون،الباحثين

وتقليداتهم،كنائسهمإطارفييعيشونالمسيحيينكل.التقليدتةللمسيحتةالمعادية

المقذسالكتابنقرأنحن.والاختلافاتالتشابهاتبعضبينهمتتشابكولكن

نكونكيالصادقةجهودناعنالنظربغف!.واسعشركوقيمنظارمنونعمل

الأشخاص،بالمقابل.تتوقفألآيجبالجهودفهذه،الإمكانقدرموضوعتين

نادرونهملاهوتيةلأسبابهذاالشركةإطارتغييرعلىيتجرآونالذين

اثلزممن،الشركةعلىالقائمأساسناتلافييمكنلافيما.الاحتراموششحقون

الجوهريةالحقيقةتكونأنأملعلىمتبادلواحترامباستقامةعلنيأحوارأنتابعأن

.والسلوكللإقناعالأؤلالمقياسذاتها

التأويلجانبإلى.للتأويلحاسمكنسيئبعدهناك،الأساسهذاعلى

مثاليأ،.الكنيسةبحسبالتأويللدينا،العلميئوالبحثبالعقلوالتأوللبالإيمان

الإيمانيدخل.البعضبعضهاباستمرارمصخحة،معأتعملالأبعادهذه

بالسلطةالكنيسةتلتزم.الكتابلهايشهدالتيالمباشرةاللهخبرةجوالشخصيئ

منهاومطلوبعنهامسؤولةهيالتيوبالشهادة،كتابها،للكتابالقانونية

مترابطةبكاملهاالتفسيرثلاثية.والأخلاقيئاللاهوتيئالتعليميخمنمافيتفسيرها

والباحثونالقذيسونحيثمتكاملةكوحدةوجهأفضلعلىوتعملداخليأ

البحثبدون،الحارالإيمان.الأبعادهذههـلدمجونمعأيعملونوالمسؤولون

وحتىالتقذمإعاقةإلىوالنزعةالأنانيةالتقوىإلىالمؤمنيقودقد،العلميئ

إلىالباحثيقود،والكنيسةالإيمانبدون،التحليليئالعلميئالبحث.التعضب

ا--اه



بدون،كمؤشسةالكنيسة.للمسيحيةعشوائيةومراجعاتملائمةغيرأكاديميات

السلطة.استعمالوإساءةالشكليةنحوتنحوقد،العلميئوالبحثالحازالإيمان

وكنائسهم.المسيحئينكلعلىأعلاهالمذكورالتفسيرنظريةنموذجينطبق

فقطليس،الكتابمنالتفسيرقيموقفهمتقويممسؤولئةالكلوعلىالحقللكل

مناقشةمتابعةإلىبحاجةالمنفصلةالكنائسإن.الحياةعبرأيضآبلالعقيدةعبر

طالما،كبيرالبحثهذايحملهالذيالوعد.العلميئالبحثضوءعلىاختلافاتها

تكونلن،الأرثوذكسيئالمنظارمن.الرسوليئالتقليدضوءعلىجديآيؤخذأئه

.الكتابعلىترسوالتيالرسوليةالتقليدئةالمسيحيةعنبمعزلكنسيةوحدةهناك

المجامعهيالعلياسلطتهالكون،ثأ!ءح(33أ*لاحاكمالأرثوذكسيةللكنيسةليس

هيللحقيقةالجوهرفيالأساس0الثه)28(شعبكلقراراتهايقبلأنيجبالتي

شهودهم،الأساقفةإلىالعاديينالمؤمنينمن،الأعضاءكلحيثالكنيسةحياة

والرسلالأنبياءاتباععنمسؤولونوهمامتيازاتفللجميع.مسؤوليةويحملون

الكتابية.والكلمةاللهسرمقاربتهمفيالكنيسةوآباء

التقليدفيمقررينوجهينعلى،مميزمقالفي،تورانس.فتوماسركز

رؤلتهماممكنالوجهانهذان.92(السرواحترامالحقيقيةالأمانة:الأرثوذكسيئ

نأإلىتورانسيشير.التفسيربنظرتةمتعلقيقأرثوذكسيينمنظاتلنأوكحالتين

لنظامفكرالكنيسةإخضاعتعنيلاالكلاسيكئةالأرثوذكسيةفي*أرثوذكسيئ.اصفة

أؤليئتوجيهإلىتشيربالأحرىبل،الداخلمنعليهاالحقيقةئفرضموخد

)28(.!*س!كهيم؟،حلةءألأاس!+ألاس!ح+لاهحأحا643لةس!"أ3+هحأحس!ولس!35مولس!ح3لا3،،،"حأول+ه+ء!م.لملمءر3"حكاه

كاممه5!وعكان!لملمكاالمء5/لمثمهء!"حلمع*53هكااعلأح!لم*(*أ+ح:ااحم4ح.74913)،.323-71200.

الحقيقةبسلطةللحياةسعهافيالمجمعيةالكنيةلطبيعةممتازأوصفأالمقالهذافيويركاليشوسيقذم

فيههابماالكاثوليكيةالكنيسةفيالمقذسللكتابالسلطوقيالتفسيرعنلشرح.اللهحقيقة،المطلقة

سابقأ.المذكورالمرجعفيص!3!+"هأنظر،المطلقةالباباسلطة

(92)+،ا5+33م.+5+-س!س!1لم3عا!ع!ر!لمولحعلمءه3لم"/*ه*ه(3أأ13أ،أع:5ل!++ه+4!س!م35،+.4.)،".091-9
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أرثوذكسيئ""ا..3(الرسوليالتقليدبحسبالمقذسالكتابحقيقةإلىللكنيسة

اللهعملإنجيلحقيقة،(للحقيقة)الأمانة"صحيحبشكلبالحقيقة"مرتبطتعني

لكن.الكنيسةحياةفيبهومحتقلأمعاشأ،القدسبالروحالمسيحعبرالخلاصيئ

منتأتي،أهضيتهارغم،العقائدتةالصياغاتإنحيثالسر""احترامأيضأهناك

أئهااعتباريمكن"لا:الكنيسةعقائدعنتورانسيقول.)31(المتعالياللهسردون

وسرالمسيحسرنحولتوجيهناطرائقبالأحرىلكئهانفسهافيالحقيقةتحتوي

الإنجيلإعلانفيالجديدةالصياغاتتمنعلابالمبدأالأرثوذكستة0.ا)32(الثالوث

.المقذسوالكتابالعقائدفيفقطعليهامختوماللهحقيقةأنلوكماوتعليمه

أقصىإلىالإبداعيةقدرتهماستعمالفيأحراروالوغاظوالمعفمونالباحثون

السر.واحترامللحقيقةبأمانةمحفوظالرسوليئملئهفيالكتابأنطالماالحدود

بينتأتيأن"بدل:تورانسعنهيعتربشكلتكونأنيجبوأقوالهمأعمالهم

لنانفسهيكشفبأنوسرهالرائعةحقيقتهكلفيللمسيحتسمح،وفهمناالمسيح

.ا)33(ادائمبشكلوالأعمالالأقوالهذهعبر

)03(01505،"،"لم

)31(*"إ"لم05ا-0115

01105/"/"،)32(

)33(.ل!!كا!."اا-ا.2
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الرابعالفصل

المق!سوالكتابالكنيسةآباي

فيومساهماتهمالكنيسةآباءأفكارإلىالإشاراتبعضهناككانت

تفسيريةمضامينفيوتفسيرهواستعمالهالمقذسالكتابأوجهمختلفمناقشتنا

بالنسبة.المقذسللكتابمكرسينتلامذةكانواالكنيسةآباءأنمعروف.مختلفة

غيركانتاالإلهيئللوحيقيمةالأكثرالسجلأتهعلىوقيمتهالكتابسلطة،إليهم

بتقليديتعفقمافيبخاصتةجازمالكنيسةآباءموقف.وكبيرتينللجدلقابلتين

هذاهدف.التفسيرقيالتراثنتفخصأنإذآالأساسمن.ولاهوتهاالكنيسة

التالية:عبرالنقاطالتفسيرفيآباءعملعنشاملةصورةتقديمهوالفصل

التفسيرفي،الآبائيئللتراثالعامالإنجاز(ا

،الكتابسلطةإلىالآبائتةالنظرة2(

الكنيسة،آباءإلىاللجوءمعنى3(

عاتم.بشكلالآبائئةالمنهجتةعرض(4

الاتائيئ:التفسيرفيالتراث

الأدبيئالكنيسةآباءعملالباحثينمنعددوثق،الأخيرينالجيلينفي

ول!ث!3هلاول،س!،6أ!*3ص!!له!س!!حثينلبااءهؤلامن.بسهاب!هوتيئللاوا

ك!،.لثا.ي!.دأ"يح!س!،ع.صأ.ح5،3303.د1.!ص!عأ،3!ح،حولس!9ولكااول3حول

هؤلاءعملصلحألقد..!س!حكل!0،3لماو،.لهول!،3!ول"،ي!عول3لأس!4!طأكاطح

ومن،لقديمافيالمسيحية(احولأولحاأ"!2)ولههلنئةحولطئةالخاراءلآالعلماءا

ناحيةمن.الآبائيئللتراثوسعةعمقآأكثرلتقديرالأساسوضع،أخرىجهة
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منوإيجابيئواسعانتباهالكنيسةلآباءالتفسيرقيللتراثكانفقد،الكتابيئالبحث

.ول.ول،.ول.!شأ.حة+3وله،.!.+اس!ث!س!3س!)ط،له.!أ،لهاش!وله:مثالأباحثينقتل

.15ور"!"ه!4،!ههاول30غولولوسنابايوحتاومؤخرآ،حه*هولول.ك!حعحع،ك!3،،ده

الحينبينظهركما.()1الكتبمنعددإلىأدتالآبائيئللتفسيرالمستمرةالدراسة

.المقذس)2(للكتابالآبائيةالمقارباتحولالمقالاتمنعددعذةأماكنفيوالآخر

ماالعشرينالقرنفيالآبائيةالدراساتإلىالشبابعودةرغم،هذاومع

التفسيرقي.الآباءعملحولغيمةالكتابيينالعلماءعقولعلىتسيطرزالت

لرفعكافوالروحيئوالرمزفيالمجازقيالتفسيرمارسواالكيسةمباءأنسماعمجرد

والأدبية.التاريخئةالنقدتةالمنهجياتفيالمطبوعةالمعاصرينالعلماءهؤلاءشكوك

موجودانالأفلاطونتةوالمغالاةالمجازفيالتطرفأنعلىالتأكيدنستطيعأتناومع

.ل!."إول،م""أ؟"7ء!أ4،لاح،ع+كه53"كالملم+ه،د.كملمهء"،ع،+.*ه.لمءلمءكاء3لمهء"لمءلمكا.!

ع(3أ4!ااع:،053س!3+ه!.53ؤ)8491س!+،ل3.ساا!!لاك!64له6له*ه".ولس!س!!ل!331ء!/رلملم?.لمه.!

/،ى!ء3ء3ءلم،ها*(!"أ41،س!اه"أ4:*س!3(ولأ+س!34،م6891)،301حه"للا.+أممم!..!هلمح.ءلم

ع،+/ء،!3ء3لملم،ء.عيعع!كا!3ء"،/هع"2ء33!لم"ا/هع"ح"حكاول(أ*ا+أ+15!ول:ل!اأمحهس!،م8891،)ع+!ممم!

4،3،أمما*ه.!.3.ثه،.4ءع"!كا"ح3"حع"لمء3+3*ءع"لم!ءلمه..43ءلمءجلم44ء!،3!*ا.ك!ما"ء3،35ءأ

!".لم?.لم+/علمء3!3ءلملم.هيم!+ء"لم3ء!!للم"حعول"ءكا(!؟أا،محطا5"أ!:عس!م+ه3،فى8491)زول!4!س!ول!4+3

س!4ل!!3،عأم،ص!3.ل.كهـ،+*/هكالموللمءلم+ه.لم5"لمعد.!ملم/+ه/هدع!عكم!د.،هكم.لم/؟"3ع53ععمم!93ء"لمء3،

613لةكه.ساص!+ه4م74)،لام(!،س!س!م؟3!:3أ+أ!!4ءس!،5عكالااأأ،،حه+.39913).

مثلآ:(2)

5حه+مم*.+35!أالأس!1،ءيا+ة"حلا؟س!م؟أ!3عم43+!ا1اهلاثهح3أ"ألا3.،،ع+أحكا3فيكالم3ع"+ء

ر)33،"لم05.!+05.للاح+!لى+ااه!.*ههكاه3أ!4،س!س!4.كه،"ه.221-99هةل.!س!اأ!+ءمم!؟+،،ع

أ"،أمألالاا+ص!3س!55م3أس!54لاعم:؟+ع*ت!!عأس!4ءأا!ثمةأ3همم.؟3ثه،!أ3،1!هأس!أم+حهم1،اص!15االأ

03أ3أ،،4!+!+!لم.لمه43!دعكاح.كايلملمح3لمكه.و+ء.ييكا+4ى5.الم/لمعءديه.ح!يدة،اع.4.مل.س!3أ"4!اح

ه+(هم:15+أ+35أ!ا،ح31+اأأ،عألا891)،).0"!036-337لأكا؟اح+34،ح،،حلاهأء+اهم"أ،عحم53

3ح3أ"ألا3،،عس!3+ح+هس!ح51هم3"لاولهلأ،أم+أ؟4ح"+اهحلأ!همهل!لا+أكلة3+هحس!م3،،.!هكوء"3

لماكاء+ع!4لمهع"لم3ء!لمرلم:يي/حكاكآ"حدليماء53!*.3ء+ء+لمهع!3ءع!3بر!هلم3،/؟7503س!.0.4

لأس!أ+،++!7.4؟مماأ،؟س!3+"(،+ه!س!7391)،"س!643لهسا؟(لاه،؟+،،حاأ+حألاء+حا،ءأ

لا"ع31بر+ه!ههمااس!40س!1334؟!لاه؟أحع"أثهح33،،1هكا70(.78917،)."154-،954اولاممة.5

ل5اا+03+،،؟3+ح7س!،؟540+،4!مح5لا3000أأأ5ول05م!،ءم؟،5أس!د!!رص!!حكمأ3؟ولا؟ع!ه++4!أ5+5م

ء"اس!3؟؟31.+،!حم3+هاأ،لأأ،،اء4لم361(*6691،).00)-86)59،لألة4.+ا.س!"ه+،33؟+؟،ع

ا!7لاس!5.أس!13ع4ء؟أم،،،5+!هبملا)ا-لأثهس!؟+حاهع65913،.203.19200-7مأح5551+!؟أ

+س!هأع3أ30+4،ك!،ماحاأ3آه5!ءعءسئآءممالآكمءىءع!نهةءفىلمحا!!م75حهلمء!كاكا!!2لمثي5

كمء!/7ء!زة(ول"4+س!0510:5"ولاأ!اس!5ألأظ+هأ-3))699.
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المعاصرةالكتابتةالدراساتأنإلآ،كأوريجنس،القدماءالمفسئرينبعضعند

عنالآباءعندالبحثأقا.التاريخيئالأدبيئالتحليلفييقازنلابشكلمتقذمة

منوغيرهاالخرش!تولوجيةالأسماءأصولأو،الإزائيةللمسألةموافتةمناقشات

يكونقد،المعاصرةالكتابيةالدراساتفيالمصقولةوالتاريخيةالأدبتةالإشكاليات

الانطباع،حالأفيفي.تاريخيةمغالطاتعلىمنطوهومابقدرجدوىبلاعملآ

كما.بسرعةبمجملهالآباءعمليهملونالكئابيينالدارسينأغلبأنهوالسائد

المجازيةأورلجنسمقاربةبعملهمتخطواالكتابئينالباحثينمنققةأنأيضأيظهر

الذينالإسكندرفيوكيرللسوباسيليوسأثناسيوسعندالوقورالتفسيرإلى

العقائدفيالفهمعلىكما3(والنحويلأالقرينيئالفهمعلىثابتبشكليتكلون

يبدو،التاريخيةبالطريقةانشغالهبسبب،المعاصرالكتابيئالبحث.واللاهوتيئ

معالتفاعللأنمؤسفهذا.التفسيرقيالآباءتراثقيمةإزاءصممأأظهروكأته

حيثالحقولفيبخاصتةمثمرةنتائجإلىيؤذيأنممكنالآبائيةالكتابتةالدراسات

الخلاصيةرسالتههـاحياءاللاهوتيةالكتابشهادةتفسير:الأقوىالآباءكان

والمجتمع.للكنيسة

دراسةفيباناغولولوسيوحتااليونانيئالباحثانهمك،الأخيرةالسنواتفي

العملهذامنالأؤلالجزءظهروقد،اليونانئينالآباءعندالكتابيئللنتاجمنهجية

الآباء"كنيسةفيالمقذسالكتابا"تفسيرعنوانتحت،أجزاءثلاثةفييكونأنالمتوقع

في.(4)(!!17(كا!7+كاكالالم!أكاعا+"ألل!7+كا!غملل!1117اص!مل!آء477+،لاةأ4لحا

لدىالأساسالخاطئالاعتقادأنباناغوبولوسيناقش،البارعةالدراسةهذه

ضيقةنظرةعلىيقومالتفسيرفيالآبائيئالتراثحول!المعاصرينالكتابيينالباحثين

الآباءرفلةمجملاستيعابفيوفشلالنقدية-التاريخيةللمنهجتةمستبذة

(3)ل،130!7!15أمما!+،لملمح3!3لم!كا،لم.!!يمكا+*/حءكهد.حء/حوللملململمكاع!122.0.

كيرللس.لغايةالحامسالقرنمنالإسكندرقيوالتقليدالأولىالثلاثةالقرونالأولالجزءيغطي(4)
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طبيعة2(،اللاهوتمهقة(ا:تتضضنالأساسيةالآبائيةالنظرةهذه.التفسيرية

بحسب،الكنيسةآباءإلىبالنسبة.)5(الكنيسةحياة3(و،الكتابئةالحقيقة

تحليلمنولامحذدةمنهجيةمنالأساسيةالتفسيرمشاكلتنشألا،باناغوبولوس

.النصوصهذهبتفسيرأوالمنهجتةبهذهتخللاأتهاكما،معتنةنصوص

الفهمكماالكيانيئالربطحولجوهريةبأمورالمشكلاتهذهتتعقق،بالأحرى

الشخصئةوميزتهالمقذسالكتابمن)؟ة+ه*(الرئيسللهدفالعقليئ

فيإئماالمكتوبالنص!تفسيرمجردفيليسالتحذي70()،ولهوذهنه""()ءلأ!مد

يبرهن،المنظارهذامن.وتفعيلهاالنص!لهايشهدالتيوعطاياهالثهمقاصدفهم

إئها.ضخموتفسيرلاهوتيئإنجازهيالكنيسةمباءمساهمةأنباناغوبولوس

الكتابشهادةخلفالتيالتاريخيةللحقيقةواقعيةبنظرةالكلاميةالدراسةتدمج

فيالقانونيةالكتاباتوبتفعيل،المنعمةاللهأعمالإلىالكيانيةوبالاستجابةالمقذس

العبادية.الكنيسةحياة

والتقليدالمعاصرةالدراسةبينتفصلالتيالمسافةباناغوبولوسيجهللا

ألمانيافيتدزب.الأدبيئوالتحليلالتارلخيئالنقدبممارسةيتعفقمافيالآبائيئ

يسوععننقدئةرراسةفيهابما،العلميةالمعاييرأساسحولعذةأعمالآوكتب

المنهجئةفيبالفروقاتعالمهووفيما.ا!)6(الناصرةمنالذي*النبيئعنوانها

عبرالتفسيرفيالآبائيئللتراثالثابتةالقيمةباناغوبولوسيقؤم،التاريخيئوالبحث

هنا)7(:الملخصةالتاليةالمواضيع

هوالمقذسفالكتاب.وعملهاوشخصالكتاببينالمتكاملالارتباط(ا

قاطعبشكليحذدما.ومتكاملةمتوازنةبطريقةروحئأ:للتجسثدشهادة

(5)"22.0-3.85ح5،ا03:!س!73!م4ثه.ح؟أ341،!5.،/ءحلم/لم3عهلمل!هلمهء"لم"لمه+ء4ء**3ء3لم4+ء+الم

.93-(3."

(6)"3عكا!!ه"علم35لمثكلحىء*ء43/لم(أول؟س!ول5:!،أم3أ،ول73915.0).

(7)+/ك!ء!/7ء7ةلم؟+54قي/كا?73جه".85-45.
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عبرالمحتوىبالمسيحالإيمانملءهوالتفسيرقيالعملوأهميةالتفسيرجوهر

للعمل.النهائيةوالقيمة

وملءالقديمالعهدإتماملكونه،المسيح10حولالمتمحوبرالتفسير(2

الكتابمنالحة+هكاكا!الرئيسوالموضوعالأؤلالهدفهو،التاريخيئالإيمان

الإعلانكلافي.ونهايتهووسطهالكتابيئالتفسيربدءهووتاليأ،المقذس

الروحبقؤةالأؤلالمفسترأتهعلىنفسهالحيئالمسيحيظهر،الكتابيينوالتفسير

للمسيحالشخصيئالإلهيئالإعلانثمرةهوالتفسير،مهقةبطريقة.القدس

المفستر.الكلمة

وضعهاالتيالأسسعلىبناء.والجديدالقد-العهدينبينالعضويةالعلاقة3(

آباءحذد،والكنيسةوالمسيحالآباللهيخص!مافيالجديدالعهدكئاب

تجاهالعهدتاريخوحدةوتاليآ،المنفكةغيرالمقذسالكتابوحدةالكنيسة

.الجديدةأوالقديمةالشرائعأنكرتااللتينوالغنوصيةاليهودتة

الرئيسالهدفواتباعلاهوتهوالأصيلالتفسير.واللاهوتالتفسيروحدة(4

قيمةعنالنظربغض!.للبشريةالخلاصيينوعملهاللهمخططومعنى

التمرينمنبكيرأبعدإلىالكتابيئالتفسيريمضي،والقواعدالكلمات

وصياغتهالروحيئالعمقبشرحاللاهوتيئالكنيسةضميريغذيإته.الكلافي

.جوهراللاهوتأقي،الخلاصئةالكتابلشهادة

بالروحمعاشةكلمةهيالكتابيةالكلمة.اليوميةوالحياةالكتابتةالكلمةوحدة(ه

حياةفيديناميكيئبشكلومقغلةالتارلختةالإعلانأحداثعلىومتتتة

،خالدةمجردةأخلاقيةقيمإلىالساعيةالزائدةالمجازتاترغم.المؤمنين

ضوءعلىئرىكماالخلاصيئاللهعملفيكلئآمؤشسالآبائيئفالتفسير

ذاتهالوقتوفيتاريخيئحدثهومصرمنالخروج،مثلأ.المسيحأفيمركزه

للمؤمنجديدخروجإلىدعوةأئهكما،وقيامتهالمسيحلموتمستقتصوير

الله.نعمةحريةإلىالخطيئةعبودتةمن
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التفسير،.الكنيسةفيالأسراريةوالحياةالكتابيةالكلمةبينالكاملالارتباط6(

صلاتيئعملأتهأئ،المسيححضورسرإلىسعيهو،الرئيسهدفهفي

العظيمةالكتابيئالإعلانأعمالتعاش،الكنيسةأسرارفي.ليتورجيئ

فيحتةتأتيالكتابيةالكلمةوقؤةالخلاصقضةمجمل.بهاويحتقل

الكنيسة.عبادةفي7"(الحإكا!د!لم!!هالاستذكار

فيالكتابيئالتفسيرالكنيسةآباءيحصرلم.التفسيريةالمنهجيةتعديلقابلية7(

مفتوحةدائمأالطريقةمسألةوكانتشكليأمحذدةوطرائقأسسممارسة

فيالخلاصيئللمحتوىبلللطريقةلااعطتتفالأفضلتة.إليهمبالنسبة

القدسالروحبقؤةديناميكياالخلاصحقيقةتفعيلإنحيثالكتابئةالشهادة

فيالمسيحسرمشاهدةإن.للنص!والفكرقياللغوقيالفهموليسالمهتمهو

روحيئ.عملدائمأهيالمقذسالكتاب

المعاصرالعلمىالبحثمقؤماتأساسعلىالتفسيرئالآباءعملتقوخطأ8(

مفارقةهوالمعاصرةالعلميةبالمعاييرفقطالتفسيرفيالآباءعملتقويم.المحض

تفاسيرهموأغلبالعلميةعصرهممنهجياتاستعملوافالآباء.تاريخية

هناك،حالأقيعلى.فيهاومباتغوهمية،المعاصرةالمعاييربحسب،تظهر

معوبتكافؤمستمربشكليمتثتفتزالماالتفسيريةرؤاهمفيمهضةعناصر

منها،المتطرفةحتى،الآبائئةفالتفاسير،هذاإلى.الحديثالبحثنتائج

مهتم.ولاهوتيئكنسيئتقليدفيمؤشسةروحيةرؤيةتعكسماغالبأ

الأمورالكنيسةآباءعرف.الكتابىالتفسيرفىالحستاسةالأمورتمييزحسن!9

طبيعة،للتفسيرالخريستولوجيئكالأساسالكتابيئالتفسيرفيالحسئاسة

الكتاببينالعلاقة،التفسيريةوالتقليدالإيمانقيمة،واللإعلانالوحي

،هذاإلىبالإضافة.والجماعةالفردحياةفيالكتابقيمةوتفعيل،والكنيسة

الكلاموعلمبالفلسفةوخبرةمعرفةأصحابلكونهم،الكبارفالآباء
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عناصرالتأوللسبقتالتيالتفسيريةالأسسبعضأوجدوا،المعاصرين

الاصطلاحية،الكتابلغةأ(:بتتعفقالأسس!هذه.الأساسيةالحديث

الرئيسةالأهمتة(ج،عنهوالتعبيراللةسرلفهمالسعيفيوالجدلاللغةحدود(ب

الكتابيئ.النص!الحة+ه"كا!غايةأوالتفسيرفيالمركزقيالهدفنحوللسعي

علىمركزأأحيانأيبدوكانوإن،وعمقهمداهفيمؤثرباناغوبولوسعمل

القيمةتقديمفينجحفهو،المعاصرللبحثالمفترضةالمعارضةمنبروحقضتته

تحديدفيالوضوحإلىهيالحاجة.التفسيرفيالآباءلعملواللاهوتيةالروحية

المعاصر.الكتابيئوالبحثالآبائيةالدراساتبينالأساستةالارتباطمجالات

والضعفالقؤةنقاطإلىالتعرفيتئمطالمابالكثيريعدالحقلينهذينبينالتفاعل

الأدبيئالتحليلفيالأقوىهيالحديثةالكتابيةالدراسات.منهماكللدى

الروحيئالشرحفيالأقوىفهوالآبائيئالتفسيرفيالعملأقا.والتاريخيئ

الحقيقيةالكنيسةوحياةالمستمرالكتابيئللبحثمثيرةإمكانيات.واللاهوتيئ

معأ.النظرتينعملتستتبع

المقذس:الكتابسلطة

المقذسالكتابلسلطةكبيرأاحترامآالكنيسةآباءئظهر،مكانكلفي

تريفن"معالحوار01فيالشهيديوستينوسيستشهدماغالبأ.)8(اللهككتاب

بالنسبة.بشرت!كئابإلىالإشارةدونمن،"اللها"يتكفمأو..الله"ايقول:ببارات

فكرللرسوللأنبولسعبرالرسوليتكقمنفسهالمسيح،الفمالذهبيئيوحئاإلى

فيكلمةكلأنعلىالتشديدالآباءمفسثرويكرر.(2:61كورنثوسا)المسيح

،المقذسفالكتاب.بهاموحىكونهاشديدآانتباهأتستحقالمقذسالكتاب

تكامليةعلاقاتذاتعضويأمتكاملةوحدةهو،والجديدالقديمألعهدينمحتو

كنزأغلىهوبكاملهالمقذسالكتاب.لهاالمطلقالكاتبهواللهلكودنوجوهرية

.الكتابسلطةمنالآباءلموقفالتانيالفصلأيضآأنظر)8(
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اللهشعبلحياةالروحيئوالغذاءالغنيئالتعليميقذموالذيالمكشوفةللحقيقة

.دهرشا!ها

القذيس.اليوميةالكنيسةحياةفيمركزيتهأقنتالمقذسالكتابسلطة

المسيحيئالكماللحياةمستفيضآوصفأيقذم،22الرسالةفي،باسيليوس

الثالوثيةالعقيدةصياغةفيالكتابدور.الجديدالعهدمنبكاملهمستوحى

غزيرةالكتابحولىوالعظاتالآبائيةالتعليقات.جدآمعروفوالخريستولوجية

فيفقطليسواضحوهذاالآبائيئللفكرالأساسالمصدرهوالمقذسالكتاب.جدأ

لاهوتيونشيءقبلهمالكنيسةفآباء.كتاباتهمكلفيبلالتفسيريةالأعمال

اللامعالأفلاطونيئ.والكنيسةاللهكتابالمقذسالكتابفيرأواكتابيون

بعضفيخياليآكونهومع.أساسبشكلكتابيألاهوتئآكاننفسهأوريجنس

لسلطةحكمهلإخضاعومستعدآالتاريخيئاللهبوحيملتزمآكانلكتهتفاسيره

العالمية.الكنيسة

يؤذيالمالآبائيئالتقليدفيومركزيتهالمقذسالكتابسلطةعلو،حالأفيفي

هووالصحيح.السماءمنمباشرةالمستغدالإلهيئالكتابمنكنوعمطلقآجعلهإلى

امتلاكهمبدونحتى،التاريخيةودقتهالإلهتةالكتابسلطةإلىالآباءنظرةأن

الباحثيننظرةمنعلوآأكثرهي،الكتابأسفاربتأليفالمتعفقةالنقديةالمعرفة

الكنيسةآباءنظرةتتوصئللم،أخرىجهةمنولكن.المعاصرينواللاهوتئين

القولنستطيع.التقليديينالبروتستانتعنداليومالموجودةالأصولئةإلىللكتاب

يتعققمافيأصولئينوليسواأصيلينبالواقعكانواالكاملةشهادتهمفيالآباءإن

الإلهتة.بصفتهكماالبشريةبصفتهمهقةبطرائقاعترفواإذ،المقذسبالكتاب

بينهامنالاعتباراتمنبعددمؤقلةالكتابسلطة،الآبائيئالمنظارمن

إلىاستنادآ.الظاهرمعناهابحسبدائمأأخذهايمكنلاالتيالمجازيةلغتهمعرفة

حولمقبولةغيرمفاهيمإلىكثيرةنصوصتؤذي،فقطوالشكليئاللغوفيالمعنى
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أتهمع،بالمسيحالإيمانعدم،الفمالذهبيئبحسب،مثلآ.الخلاصيئوعملهالله

بعضفيحرفيآتردكماإشعياءنبوءةتحقيقبضرورةمحتمآليس،بالكتابمتوفع

نأالفمالذهبيئيذكر.(1-4:112مرقس،9354-:21)يوحتاالنصوص

لملأتهمتكقمإشعياءلأنبلتكقمهكذاإشعياءلأنليسيؤمنوالمالمسيحأعداء

عدميحتمولاإلآليسويصفمسبقآيرىفالتبيئ.يؤمنواأنواردفييكونوا

المجازاتبعضفيهالمقذسالكتابأنالفمالذهبيئيستنتج.يستبهأوالإيمان

.(79()ةهلم!.لح."+)7!حءلل!ء!!نينهلقوالتحستبالضرورقياومنأ(4ثهأ)4،كام!لئ!إثا-3

الحريةمنبقدرالمقذسالكتابقاربوا،معروفهوكما،الكنيسةآباء

ممكنعديدةأمثلةهناك.الحرفمنأكثرالروحعلىتركيزهمكان.والجرأة

هذايتهاونعندماالضرفالكتابيئالتعليمعندالتوقفالآباءرفضحولتقديمها

الكلاميئبالمعنىبالقذرئةالمتعفقةالكتابئةالنصوص.دتهالفهمبمجملالتعليم

بمعناهاتؤخذأن،الآباءبحسب،يمكنهالا(-8:92،9:11،1617)روما

والعادلائحباللهحولمقبولةغيراستنتاجاتإلىتؤذيأندونومنالسطحيئ

،(02:4)رؤياحرفيةألفيةحوليعقمقدالرؤياكتاب.ا(المستبد".وغير

-01:2)كبيرةخطيئةبعدثانتةمرةالتوبةإمكانيةتنفيالعبرانتينإلىوالرسالة

الأفكار،هذهعندافعواالأوائلالمفسترينبعصقأنرغم.(-27،12:6117

هذهفإن،إيريناوسوالقذيسيوستينوسوالقذيسهرماسراعيكاتبمثل

النموذجيئ.الكنيسةتعليممنجزءأتصبحلمالعقائد

)9(ولأ+هاأ5ثه+ه13حل!اس!050همل،+؟ه.2.68حس!3ا،:هظ.".س!ااأا،31.1،؟ا+؟ه+03103+؟ح

4+!؟،س!ا+،ء+أ،!+هآه13ح340*أ+ء13ثاحأم54لام،1!8.3-3400.5

هناكيكونأنيمكن.لاأنتؤكدملزمةضرورةوكلالقذرمناللهحرتة،الكبادوكيينبح!سب(01)

تضاربهناكيكونأنيمكن.لاأتهكماتمامأ.الإنسانوحريةالإلهيئالدبيربينأساستضارب

أنظر:.الصحيحوالإيمانالصجحالعقلبيندائم

ل.عس!اأك!6لحه،الميم3لمدلمأء+أ!فىكا+4!حكاكهدا?/كاحلملمول3ع،".2)6.
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الذيالسريانيئإسحقالقذيس،الكتابيةالحرفيةمنالتحررعنمميزمثالفي

صورةعنقصدأالخرافةينزع،الشرقيةالمسيحيةتقليدفيالنستاكأعظمئعتتر

انفصالأتهاعلىيفسترهاإئما،الجحيمحقيقةأبدأينكرلاأتهفرغم.)11(الجحيم

يراهاأئهكحا،المحتةهذهفيالمشاركةعلىالقدرةوانعدامالخالدةاللهمحتةعن

يكنلم،إسحقالقديسإلىبالنسبة.حستيئجحيمأفيمنإيلامآأكثرانفصالآ

للعقابمكانآليسفهو.معروفةغيرنهايتهأنكماالخطيئةقبلموجودأالجحيم

التيالخاطئةالمخلوقاتأوجدتهاالمبرخالألممنروحيةوضعيةإتما،اللهخلقه

ليسواالجحيمهذافيالخطأة،القذيسهذابحسب.اللهعنإرادتأانفصلت

المحتةإلىأساؤواأئهمإدراكهمعمقمنيتأتمونهمإتمااللهمحئةمنمحرومين

للانفصالالمرالإدراكذلكسوىليسفالجحيم.فيهاالمشاركةعنعجزهمومن

الذيعينهالإلهيئالحمث،إذأ.المحئة+!اسوطإسحقالقذيسيسقيهماأيوالندامة

التقليداتهاميمكنلا،بالتأكيد.للخطأةوعذابللأبرارنعيمهوالجميعنحويشغ

مطلقة.مقذسةلكلمةالخاضعةبالحرفتة،الروحيئبتفسيرهالمعروف،الآبائيئ

دينليستالمسيحئةأنالكنيسةآباءعرف،.+طحأ*4ء"شالاحظكما،بالنهاية

شخص)12(.دينبلكتاب

يمئزآخرأساسعاملهوالمقذسالكتابتفسيربضرورةالواضحالاعتراف

الكتابسلطةحولتساءلواالهراطقةولاالآباءفلا.الكتابلسلطةالآبائيةالظرة

بالأموريتعققمافيبخاضةالصحيحتفسيرهكانتالمهضةالمسألة.مركزيتهأو

بحقيقةالمتعققةالمقذسالكتابكفاءة،3!7ط3!أول!3يصفكما.العقائدية

تفسيرفيالحقصاحبهوقن.)13(العمليةكفاءتهابعدممحذدةكانتالخلاص

()1)ء"33"لمعح/ءح.لمتم/ه+لملميع.لمهء3لم+.ء++كهلمع!لم3للكا.+كا..63ل!ألااهيا63ل!م+أ،!لا!بم+ه7+عأثة+ه

(!ه!هحه+:ي!5الاح!5،3بملا!اكلأه+7ه+،ثة+ح،)849،)ها1+الأ7،2".)33،لة4لأ+ها1أالا8،2".141.

(21)ول.ح3لأأ"4،مم!حة؟+،س!!.؟اس!4+،"!5ل!3مما!ح"(!!س!،35،،أولء"3"حكالا"ج5.دل!ع/ه"لمع!كا.!!لم.930.

()3)37!ظ3ا+،ص!،3،،ثاحم؟أ"لامع+،134ص!حهلا+س!أا،5،،كا!كه7(.2)579.).100-190)ه.
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الغنوصيينمنالمضرةالاستعارةمعبالمقابلة؟أساسأقيوعلىالمقذسالكتاب

غيرالخاصتةالأوهامبتفاديمنشغلأكاننفسهالعظيمأوريجنس،الفالنتيين

المقذسالكتابيؤخذأن(ا:التفسيرلضبطالتاليةالمبادئقدموقد.المضبوطة

الأكثرالمقاطعمعبالمقابلةالغامضةتفسيرالمقاطع2(،تدريجيأوليسبكامله

دائم،بشكل،الاعتبار(4،الكنيسةفيالآخرينالمفستريناستشارة3(،وضوحآ

.)14(وتفسيرهالكتابوحدةمفتاحهوالمسيحأن

الاباء:إلىالاحتكام

إلىالآخرينالكتابيينالمفسترينمعبالمراجعةأوريجنسنصيحةتطؤرت

القذيس،أصلأ.الكنيسةتقليدفيالسابقينالمفسترينإلىمعيارقياحتكام

الكنيسةإيمانقانونواستحضرالشهيدبيوستينوساستعانقدكانإيريناوس

العقائدفيالإجماعإلىاحتكامأرئيسبشكلكانهذا.توجيهيةتفسيركقاعدة

الخليقة،كطبيعةتناقشالتيالرئيسةالمسائلحولالحيئالكنسيئللتقليدالناشئ

سلطةفمثلأ.)15(بالابنالآبوعلاقة،الإرادةوحريةالنعمة،العهدينوحدة

القديمةالكنيسةفيحولهاواسعةخلافاتتنشألم،61:18متىفيالواردةبطرس

يظهر.)16(الفمالذهبيئإلىترتليانمنالتفسيرفيشاسعتحؤلملاحظةيمكنلكن

الآخرينالمفسترينسلطةإلىواللجوءالإيمانقانوناستحضارأنالآبائيئالتقليد

تفسيرإلىالصارمالسعيطريقمنالإبداعالأشكال!منشكلبأقييؤخرلم

حرتةوأظهرواالتفسيراتبتنوعالقدامىالمفسترونتمتعلقد.كتابيةآتةلكلوحيد

التفسيرية.الخياراتمناقشةفي

()314م01131،؟ءأ"44؟ح3ء!لمرلم3"ح*ى.لم!.لم"!،/ء،/3"+4ء"لمكا!بم3دلمىء.لم/4ء33،+ء.05ر09

(51)".الاا.ل!م!+،،؟،+ياس!!5هس!،51،(؟ح5!مالأ!أ!؟ع3!*،،لىكا3)1(1،)069)،31.00-42،م"ع3أ+اح4

أ+"الأأ+53!أعلم/يهـ3الملمعلثاء*دء3كا!يكل+ء.لم3ءإ"يالمكه+م!3لرلمالمح3كه.لمء.*ءء3ءلم.3،،لمع4+ء

"3عهلم!ءلم(م3أ)!سطا5ااأ4:!5+عم.769153).5!م؟(س!"أ45م5حه.5"3حع01!س!اأ،مماول،ء"3

يم!،3لم5لملم+ءلمأ"ء.لمالمالم/5.لمءدما2.."3عءكالم.لمكا.لمءك!45علم3ح3أم5+ءأ4ه+(ح؟أء!5!:لا+أ7!م3لأ"أ51

ح؟أس!4ع5!س!!،53)،)749."36-8+ه35+،،"(لا!هملأأ؟همشا؟أأ!33ح.،،33

(1)36،ء50لاحا،++4+ا..3ءلمءعء،ءلمء!ءد.95ءا،لماعلم،كالمفىكاء!لمأ.3+،م.37.3أا+03لأ("س!3:!مه

س!37أ4أ+،!ه،5!اه)!)649."ه62158-1.
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بالتكاملاهتمامعنعترالموقرينالمفسئرينإلىالاحتكام،أخرىجهةمن

نأيؤكدالذيالبعدهذا،الكتابيئللتفسيرالكنسيئالبعدعلىودذالعقائدقي

كانأقيإلىينتميلافهو.الكنيسةكتابشيءكلقبلهوالمقذسالكتاب

أنتجتالتيالمؤمنةالجماعة،الكنيسةإلىينتميإته،أصغوبكلام.وحده

العلمتةالموضوعيةالتزامللمفسئرينينبغيفيما.سلطتهاوتحملالكتابات

عنبمعزلمقذسائهعلىالكتابمعيتعاطىأنمفسترأقييستطيعلا،والمناظرة

هو،مقذسأتهعلىالمقذسالكتابتفسير.التفسيرقيوتقليدهاالكنيسةإطار

نأكماالتاريخيئالبحثحريةهناكأنالمفترضمن.للكنيسةخدمة،بالنهاية

إلا،والأهدافالخاصتةالأطربحسبواستعمالاتهللكتابعديدةمقارباتهناك

ينتقك.ألأيجبالكنيسةلتقليدالأعمقالعقائدفيالمعنىأن

إلى،الفمالذهبيئلغاية،العظماءالآباءفترةفيالتفسيرفيالتقليدأذىلقد

التفاسيرمنسلسلاتوهي،53"(أ)!هالأ!لأههـدا4-!أ!ص!انثولوجياالأمجموعة

الإبداعفينقصعلىتدذالمجموعاتهذهإنغالبآيقال.)17(كتابيةلمقاطعالآبائية

.السائدةالحالةتكنلمالخانقةفالقساوة،ذلكومع.الصحةمنشيءهذاوفي

وتستدعيه.التفاسيرمنتنؤعأتعكسذاتهاالتفسيريةالتقاليدمنالسلسلاتهذه

لهمالآبائيئالميراثعرضعبرالمؤمنينإفادةإتماالإبداعخنقهدفهايكنلم

الثالوثيةالنظامئةالمجادلات.الكنيسةتعليمروحضمنالتفسيروحفظ

قامالذيالتفسيرقيالإنجاز.والانقسامالهرطقةمنالخوفأنمتوالخرششولوجية

والحقيقة.للوحدةكأساسحفظوقدمقذرآكانالآباءبه

()7)407+حح4؟ه"+مه5لاح؟3حم.س!3أ+احلا4ءل.حل!+س!،!011طأ2(ح+!لة+،!.3(؟ع!.ل."حلا6،35ل!4

؟،هح.35ح5ا1حح4؟هول3أولس!+!ا.3!!-أ15(ء.ه+لا7ءح"ح+س!ءه+"أاس!لاكاهلأ5اا6لة+4ل!،لةا،لاس!ح4.

ع"3"*كايلمه.!ء"لمه+ل!لمد3ء"،ء3هلم3ه403"لم..*هلرلم.4ءكا،ء3ء33ع4+كاثه!+المءعول

حه+ء+يم+ءلم(س!7ولا5ع!ا!مة:3+ه+س!اثة!ههمما.09913،)+44لأ؟؟اع،ء!ة3مم!ءحء3ه/5343ءح..

"3ع54!ءلملم!كامكل"لمعه+لللم34لمء،لمكه3(7+ح15!،!لة:ل!ه+ك!أس!+!هه،ك!ا2991).
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يظهرونفهم.مبدعينبمفكرينعصركليفتخرلا،الإبداعيخص!مافي

أوائلأحدالكبيرفوتيوسالقذيسحالةفيكما،يظقرونعندمامواهبهم

أمفيلوخيامؤلفهفيفوتيوسالقذيسيعالج.بيزنطئةفيالفكريةالشخصيات

علىمخلوقمعنىما.الصعبةالكتابيةالمسائلمنعددآ(.م867)"ءة!لأإا(لم!ول

كيف؟يسوعإخوةكانوامن؟فرعونقلبقسئىاللهأنمعنىما؟اللهصورة

قذم،الأسئلةهذهعنجوابهفي؟الكتاب15(ةكا!()كااغموضمعنتعاطى

المقذسالكتابمجازئاتالاعتبارفيآخذآالكلامعالممهاراتعنمثالأفوتيوس

.)18(المخطوطاتنشرفيالأخطاءكمااليونانتةالعبرانيةصإلىمنالترجمةومشاكل

المجمعمنا9القانونهدفيقؤمأنللمرءينبغي،أيضأالزاويةهذهمن

والوعظبالتعليمالكنيسةقادةيذكرالذي96(1)ترولوفيالسادس-الخامس

نإ.(المحذدة)91لآباءاتفاسيربحسببلآرائهمبحسبلا،الكتابئةاللهبكلمة

الأمورفيالصحيحالتفسير(ا:القرينيةأهدافهتظهربتأنالقانونهذاقراءة

الكنيسة،فيالواعظعندالمهارةأوالخبرةنقصإمكآنية2(،عليهاالمتنازع

فيالمبدعالعملأبدأالقانونيستبعدلا.الكنيسةعقيدةعنالخروجخطر3(و

التقليدفي.العقائدفيالكنيسةتقليدإطارضمنيبقونالذينالمهرةالمفسئرينوجود

الحديثاللاهوتيئسمعانأمثال،والقذيسوناللاحقونالآباء،اليونانيئ

الإيتوليئوقوزماعشر(الرابع)القرنكاباسيلاسنيكولا،(01)+22

(81)؟+عأ6اهم41+3أه++ه.31أ،5؟!50أ5+35مول3لاولكالاها؟؟3ح0،04ع!لاكالأ+51ءالا!،حعلأأ"حاهثة

!.ح+ه3.5!أ

())0119."!عأء3،ا!7س!.4ع"33عىء4/7ءاىجلم+ك!ء!لم.لمح+كاهح+أع،لم3"ىكاي+ءح.إ*ء*ءح.!م-لميء!

كايملم"عك!07.3ا.41(ل!+434""،أ5:34س!4ح+3،+99131))!573-743.00.

أصدر،البروت!اتثةالإرسالياتمنوالخوفالإصلاحوبسبب،سنةألفبحوالىالتاريخهذابعد

هذا.المقذسالكتابقراءةحتىالأرثوذكسفيهامغ1723العامفيرسالةالالثإرمياالبطىلرك

المحقدتحيثالوقتذلكفيالمؤمينلحمايةطارئرعائيئعملهوإنمانهائيآأرثوذكسيأموقفأليس

أبنائها.تعليمووسائلالحريةالكنيسة
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أقيدونمنمباشرةوتفسيرهالكتابقراءةفيترذدأقييظهرونلا،()+9177

الكنيسةلضميرمخلصينيبقونفهمهذاومع،السابقينالكنيسةآباءإلىإشارة

ئدقي.العقا

التقليد.إطارفيوموهوبآمبدعآمفسئرأنلاحظسمعانالقذيسحالةفي

بولس،ورسائليوحتاإنجيلبخاضة،المقذسللكتابالمباشرةقراءتهأساسعلى

القسطنطينيةفيالدينيةالمؤسسةلغؤيآسمعانهر،النسكيةخبرتهأساسعلىكما

سمعانالقذيسشذد،الجديدالعهدشهادةإلىمحتكمآ.ذلك)02(بسببونفي

القيادةيمارسونالذينواللاهوتئونالإكليروسولاسيصا،المسيحيينكلأنعلى

تجذدخبرةوبالواقعالخلاصفيرسوليةخبرةأصحابيكونواأنيجب،والتعليم

وقد.حسنآمسؤولياتهميتقمواحتى،القدسالروحمعمودئةأساسعلىبالئه

أعظممنواحذااليوميعتتربينما،زمانهفيللجدلمثيرآسمعانالقذيسكان

الأرثوذكسيئ.التقليدفياللاهوتيين

التفسيرية:المنهجية

الآبائيئ،التفسيرفيوالطرائقالمختلفةالمقارباتحولكثيرةدراساتكتتت

البصيرة)"نفاذالثايورياومفهوم،الرمزقي،المجازقي،اللغوقيالتفسيرفيهابما

علىوالطرائقالمقارباتهذهإلىالنظريجب.()21(الروحتة!الرؤيةأوالروحيئ"

التفسير.كنسيةكخدمةالتفسيرمهفةمجملفيالداخليةوعلاقتهاأهدافهاضوء

أكثرروحيئمعنىإلىسعى،الإسكندريةفيخاص!بشكلمورسالذيالمجازفي

02()يهملل5عىء"لميل!اعلأ"3ءع!هلمىء.:50.ح35!اه،دعأ،مول.5ح.أ.س!4!2+ءأءحم،5؟لاها54؟3.أ+13ع

س!3أمس!3"3!كا!ح35دءالمه3ء!ه!لمع+3ءكا3.لم.كاكل،لملمفىي!("س!353ظ:!4لااأ.131)089.

الثاني.والملحقالسابعالفصلأيضأأنظر

(12)".!.ح.ي!+05+،يهـ!ءلملم/+هء+لم7!ع+،(ط5+04+:3ح7!س!م9591،33)،ل!.طا.يا.سا،+"ح!+4

)55*حهكا!،س!كه/رء39!+هءلو3ه/!ءلم(ك!ه،+س!أااس!:)ولا+س!،+659103)ؤل!.ول.!هس؟.3"3ععءكا!/ء

كا"حل!كة+.!"لمء/هدع3لملم+ء،+4(حس!!ح400*31:.731ا4،أ+.م،3+س!3أ++ةمحم.749155)،64له1حي

لا،43لأكالاعه!،ررةهلاهاه.كهص!3س!ا!05اا،5!،؟كاهههذظ+ه4،5؟مأ(ثمح*حع!س!513س!ح(أ4كاة57.عء(01+5
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النص!فيالصعوباتتخطي(ا:بهدف،المقذسالكتابكلماتفيعمقأ

التعاليمفيتنوعتقديم3(أو،القديمللعهدمسيحيئتفسيرتقديم2(،الكتابيئ

تضخيمأالأكثرالمثاليكونقد.الكنيسةفيالعقائدئةالوحدةإطارضمنالمقذسة

كاتبإلىبالنسبة.الإسكندرتةمنأتهاوممكنالثانيالقرنمنالتيبرنابارسالة

بالصومالوصية.الروحيةإلأاليهودقيالطقوسنظاملكلقيمةلا،المجهولالنص!

الروحيئ.القلبختانإلىهدفالختان.الشرعنالإمساكتعنيالأطعمةعن

عنتحريمأكانوالطيورالدنسةالحيواناتمنوغيرهالخنزيرلحمأكلعدم

هيكليكنلم.المخلوقاتهذهطريقةعلىيسلكونالذينالناسمعالانسجام

المجافئاتهذه.)22(وحدهالقلبهيكلبلالحقيقيةالقيمةصاحبأورشليم

ميزااللذينوأريجنسالإسكندريإقليمسمعتعقيدأأكثربطريقةتطؤرت

فيوالتاريخيئاللغوقيالمعنىبالضرورةينكراأندونمنالتفسيرمنعذةمستويات

المجازقيالتفسيراستعملوابعدهمامنوغيرهماالمفسترانهذان.الكتابي"23(النص!

الإعلانبأسرارللاحتفالأيضأإئماالكتابفيالصعوباتلتخطيفقطليس

كانتولوحتى،التفاسيرهذهقيمة.المسيحيينغذاءملاءمتهاواستنتاجالمدزكة

لتقديسمنفعتهافيبلتاريخيئكتفسيردفتهافيليستكمن،خياليةأحيانأ

المشتركة.وحياتهاالعقائدفيالكنيسةإطارضمنالمسيحيين

الزمانمحذدغيرروحيئمعنىإلىيسعىلاأتهفيالرمزقيالتفسيريختلف

إتها.والتحقيقالوعدفيالكتابنموذجبحسبالتارلخيئالمنظاريستخدمبل

(22)ء!د.لململمعلم؟"!+كاكاى4د3.3+4.9-5،)0.)-4+7.61.ل!+!اأ5؟أ+!م5ا،4أهل!كالا؟.!.!+!3،

كاى+3ء!دل!يمىيع،لماع4"أءحءيم+أ"3عكه?4لم/ءلمح"73/لم.دكاعيه/لاعلأكاثو+كا!3لململى2ءلم*+ى

حه*عى+كا!،ل!ايم3.07،س!4.".7.ل!+!13(لأح*53ظام،لأا5+!ثه1أص!ا3ه+،)569).

يخسرأندونمنخاص!بشكلمجاقلأكاناليصصيئغريغورلوس،الكبهادوكيينبين،لاحقأ)23(

301اعأ+!كا!3"حلمكهلمأ+كازدم!*"كه!ءلمحلمىءلمولح!عكالم(لملم.لتاردخيةالمقذسالكتاباحقيقةرؤيته

منذلكعكسعلىكانغريغورلوسأخاباسيليوسأنآإلىاص!!أ+ءظأيضآولشير.".226

،الوحوش،السصك،البات،العشبهوالعشب:إليئ-بالنسبة:قولهولوردالمجافتةمتقدي

.ا.الحر!آبمعناهاكتهاآخذها،الأليفةالحيوانات
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تحققوكيفيةوالجديدالقديمالعهدينوحدةلتأكيدوتاريخيةلاهوتئةطريقة

خاص!.بوجهالأنطاكيئالتقليدفيمورسوقد،الأخيرفيوصورهالأولأحداث

إلأتكنلمالموسوفيالناموسطقوسأنالعبرانيينإلىالرسالةكاتبيكتب،مثلآ

)عبرانيينبالمسيحتكونسوفالتيالمستقبلية)"،!هلم!لأ!ةء+(للحقائق()كاظلآ

القديمالعهدفيالذيالمستقالتصؤرأو*الظلا.يدعى،رمزفيتفسيرفي.(ا:01

الجديدالعهدفيشخصأوحدثهوالرمزهذاتحقيقإن.ح"لا؟(-الحه+ن!رمزآ

يوستينوسيقذم.الحقيقةأي)داه+ن!+47-!"+أ،ولء(إليهالمرموزيدعىوهو

الأمورفيالقديمللعهدضخمآرمزيآتفسيرأ،الأولىالقرونآباءبينمن،الشهيد

بالمسيحيتحققرمزهو(1)2الخروجفيالفصححمل،مثلآ.والعادتةالجوهرية

الكهنةرئيسثوبفيعشرالاثنيالأجراسلكن.)24(الصليبعلىموتهفي

فيالأممإدراج.الرسلمنذاتهالعددفييتحققرمزأيضآهي2(93:5)خروج

هذهعبرعينهالمقدارعلىولكنالأنبياءمنمتوقعأكانبالمسيحبالإيمانالكنيسة

أنثى)حمار9:9وزخريا94:11تكوينفيالحيوانينكذكرالدقيقةالتفاصيل

.)25(المسيحأتباعوالأممباليهودتحققترموزوهي،ومهرها(

وحدةأكدكما،مسيحيئككتابالقديمالعهذالرمزقيالتفسيرثتتلقد

العهدرفضواالذينوأتباعهماركيونضذفغالكتفنيدأيضآوخذمالمقذسالكتاب

فيالتاريخيةوالتحقيقالوعدصورةإلىأقربهيالرمزية.بأكملهالقديم

القديمالعهدشخصيات.واسعبشكلالكنيسةآباءمارسهاوقد،الكتاب

لقد.المسيحفيتحفقتكرموزإليهائنظركان،ويوشياوموسىكيعقوب،البارزة

،الصحراءفيإسرائيلتيهان،الأحمرالبحرعبور،الخروجمثلأحداثفهضت

(42)هأءى!هلمءل!ل!أ،"ء/+ع"1.040.

الممدودتانموسىيدا:الأمالهذهمنالكثيهرالشهيديوستينوسيعدد،ترلفنمعالحوارفي2()5

كرمزينوراحيلليئةامراتاه،(.1014)للمسيحكرمزيعقوب،(.لمءلمه)4.09للصليبكرمز

كابهك!ءلمعلث!أ"لم"ء+42،1.0403.)،35.)،4.يضأأنظرأ.لمسيحيينوالليهود
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وحياةالمسيحبشارةخلالجرتأحداثفيتحققتكرموز،الميعادأرضودخول

بالصورمفغقةوترانيمهاالشرقيةالمسيحيةصلوات.الأولىالعصورفيالكنيسة

التفسيرقيمةترتبط.التفسيرقيالآبائيئالتراثمنالمأخوذةوالنماذجالرمزية

لاأمروهذا،والإنجيلالمسيحأساسعلىالقديمللعهداللاهوتيئبالمعنىالرمزفي

وقبولها.مسيحئأالعبرانيةالكتاباتتقويمفيمنهمفر

المجازاستعمالعلىالآباءتساعدالمهفةالمؤقلاتمنعددذكريجب

الإغريقاستخدمهاتفسيريةوسائلكانتالمنهجئاتهذه،أؤلآ.والرمزية

الجديدالعهدفيعنهامهفةأمثلةلديناكما.المسيحقبلماعصرفيوالعبرانيون

يستعمل.()26(01:1وعبرانيين-15ا34:يوحتا،13:18و2:15)متى

وأحداثهالقديمالعهدشخصئاتربطفيو"المثالط""المجاز.اعبارتيبولسالرسول

وروما،-13ا:01كورنثوسا،22-4:27)غلاطتةالجديدالعهدفيبنظائرها

آباءاخترعهاابتكاراتمجردتكنولمرسوليئأصلالتفاسيرلهذه.(5:41

للتفسيرمفيدةخطوطآاللاحقونالمسيحتونالمفستروناتبع،بالأحرى.الكنيسة

الجديد.العهدفيموضوعةأصلأوهيوطؤروها

التقليدينبينأو،التفسيرفيوالرمزيةالمجازبينحاذةفروقاتاستنتاج،ثانيأ

وأحيانآالتشديدفيالفروقاتتكمن.خاطئاستنتاجهو،والإسكندرفيالأنطاكيئ

ورمزيةمجاقتةالمقاربتينكلتا.التقاءدونمندومآليستولكتهامتطرفبشكل

المقذسالكتابمنواللاهوتيةالروحيةالقيمأعلىاستخراجإلىتسعيانوكلاهما

المفسئرين،أفضليدفيفعلى.الرعائيئوللتنويرعقائدتةلأهدافمسيحيئككتاب

والتاريخيئالأدبيئالأساسعنالتخفيإلىتهدفالمقاربتينمنأفيتكنلم

أورلجنسمثلفالإسكندرقي.هذامثللأمرمهيأةكانتالكنيسةولا،للكتاب

(62)سا.ل!هههس!ا.1ءللأ3ده.."3عءلر3هأ!هلمكاعلم+/علمء3ء3كا!الم*هلمهء"لملمه4+ء3*كا!ع+لم+."لمععول،/ل!

.3+!مأ.1.0)!؟47!7ل!(4+،43:3؟ه!"55+،+4!عو.)8291
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الذهبيئمثلالأنطاكيئأنحينفي،كلاميأعالمآأيضأكانولكئهالمجازيستعملكان

علىقادرآكانولكتهأساسبشكلالحرقيالأدبيئالتفسيريمارسكانالفم

المجازقي.وأحيانآالرمزقيالتفسيراستعمال

الحرفية-التفاسيرنحوالمفسئرينعظماءبيننشأالذيالتقليديئجه،ثالثآ

وكيرللس،أثناسيوسأمثال،الإسكندريينأعمالمنيظهركما،الأدبية

وثيودوريتوسالموشويستيئوثيوذوروسالفمالذهبيئيوحتاأمثال،والأنطاكيين

فيالدقةإلى،منهامفرلاالتي،الحاجةبسببإجمالآكانالتيارهذا.القورشيئ

نأالآباءلكتاباتشاملةنظرةتظهر.العقائدئة)27(المجادلاتمحاضرات

الرعائيةالمحاضراتبينما،والأدبيئالحر!بالتفسيرتعكسالعقائدئةالمحاضرات

القذيسيشكل.والرمزيةالمجازيةللتفاسيربحريةالعنانتطلقوالعظات

كلافيالرزينالكتابيئالتفسيرعنالأمثلةأفضل،منازعبدون،الكبيرباسيليوس

فيالأربيئ-الحرديئللمعنىثابتبشكلينتبهلكونه،والعقائدتةالرعائتةالكتابات

.)28(النصوص

الكنيسة،آباءاستعملهاالتيالخاضةالمنهجتةالمقارباتكانتمهما،رابعأ

كانتالمنهجيةأنيرىالذيباناغوبولوستحذيرعينيهنصبالمرءيبقيأنيجب

تبقىأنالطريقةلمسألةيمكنفيما.الكتابيةالشهادةجوهرإلىبالنسبةثانويةللأباء

مشهودهوكماالخلاصيئاللهنشاطإنصافكيفيةفيالأكبرالاهتمامكان،مفتوحة

المقذسة.الكتاباتالفدائيةالقيمةملاءمةوكيفية،المقذسالكتابفيله

آباءعندالأساستةالقؤةإلىينظرأنالمعاصرللمفسترينبغيأنهإذأواضح

وأ)فكرهمالتفسيرقيومنظارهمالكتابيئلاهوتهممنتتألفالتيالكنيسة

التفسيريةالنظرةلهذهالنهائيةالخطوطتلخيصيمكن.ة"؟(كاع!77روحيتهم

(72)ل.محاأكاة+،لمحلمكالم5لم.كا+./فىءلم""حء/كهد.!كا/جلم،لملمك!3ع1".422-222.

(82)ل.!51أمما+!+،+،؟ص!؟ثه5أأم،لالاا+35س!3،مه3س!أم"ألاحم:؟+حل!س!3!أعأ4ءا!3،أ3هم31.3!5!أا،3

،ء55أم+5لام؟،ح+اهلاظأمأم+أ،،.33300-306.7شاعا"5703؟3+شا+.23.
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الخلاصية،الأحداثوتاريخيةالكتابلسلطةعاليةنظرة(ا:كالتالي

علىجوهرقيبشكلالمرتكزةوالخلاصيةاللاهوتيةالكتابرسالةعلىالتشديد(2

إلىسعيأالكلأساسعلىللجزءالقرينيةالقراءةإلىاستنادآالتفسير3(،المسيح

ضبطعلىاللغوقيالتحليلقدرةفيالفلسفيةالرزانة(4،النص!ة+ه،كا!)2غاتة

التفسيربأنالاعتراف(6،العقائدقيالكنيسةحمم!التزام(5،تحديدهأواللهسر

بالغالشخصيئالإيمانيئالمفسئرموقفبأنالاعتراف7(،الكنيسةفيخدمةالكتابيئ

الأصيل.التفسيرإلىبالنسبةالأهمية

تمكن.()92(اللهمعاينة:)أدبيآللثايورلاالآباءفهمهيالأخيرةالنقطة

،-لمفيأااأو،"الروحيةالبصيرة00،+الروحية"الرؤية:بالتقنيةالعبارةهذهترجمة

تشيرلاهي.شيءكلقبلخبرةهيبل،مفهوممجردليستهي.الروحيئ"

الروحيئالمفسترموقفإلىأيضأبلاللاهوتيةالكتابتعاليمإدراكحسنإلىفقط

المسيحيئحياةبمجملالثايورلاتتعقق،أعئمبشكل.القدسالروحيقودهالذي

والغفرانالتوبةحياةتتويجإتها.ويوتجههالقدسالروحيحؤلهكماوفهمه

حمم!بأتهاوصفهايصغوقد.والمحتةوالصلاةالقلبونقاوةالخطيئةمنوالتطقر

العظيمةالخلاصوأعمالوخليقتهاللهحضرةفيوالإعجابالخشيةمنصلاتيئ

وأخضراءورقة،الديناميكيةالثايورياحالةفي.الأشياءوكلالمقذسوالكتاب

الكتابمنعظيمةحقيقةأوالبشرفياللطفمنبسيطعمل،لامعةنجمة

عينه.بالقدرالمعاينتحركقدأموركقها،المقذس

(92)3س!سا:!ا.33هح13أس!يا،".85-88!له؟+!عمس!مم!،يا+،،ح-اه.4+!04؟+40هل!ا6،6+ح+س!س!لا!أح3.+،كه93!ما

02(6791.4)،".591-912+،4س!"!أه!023م؟؟كاثه55ظ!/لمع!ىلهاع3لمهالملميهءا"3ة!+4مح"

لاألاه.3الم3ع0/هكه+!!إلمء/لملمعلملمح3د.لم*4.دللأيرلم/لملمىحلم"33لم..+ه335ثم!كا!ءلمفى/ر+ع?لم(*ههمم4:

اح،+43+عم،891))ل!كاو"أح+،5!س!5عحد.!+أ+3ع"لم7يلافى..لم؟ءلملميملهإء55!*هع"لملمالمء*ء3لمه

/لم3ع5لمل!ه(ه*5مم4:حا،س!3+04+،)389)،ك!.*،م5،،،*لأ!3لام!ملأ،س!م+44ح5+أس!+5اأ!أ5+:

5!بمءأ!!،+مكايي/حلم؟.+كا.ءكا3./لمءلململم../فى53كه+لم!الم5ء"لمأ/لم//علها!+عحلمالم.لمر3س!.4.!اول++أل!س!4+،

؟51س!35لأ(*ع353طاحهمكه5!4!هم1،)2043.00879-99،+!4+4!02،ههلاا،50+/كمء!"7ةلم!لم؟لم+

لم؟7?ء53كاا/فى.43.400-ير
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المقذسالكتابقراءةفيالثايورياتختتر،السريانيئإسحقالقذيسبحسب

السئدلحضورمفاجئكإدراكأو،.3(للنص!المرءفهميرافقالنورمنشعاعمثل

كتب.أمبروسيوس)31(القذيسبحسب،الكتابمنشيءفيالتأقلحينفي

هيالروحئة"المعرفة"فيعنوانهاكاملةعظةالحديثاللاهوتيئسمعانالقذيس

الروحمنعطيةهيالثايوريا0المقذس)32(للكتابالروحيةالقراءةعنممتازمثال

الكتابفيأساسفعلأهومارؤيةفيهبنفخهاتغنيهبلالعقلتلغيلاالقدس

الإلهاممنحالةإتها.الخلاصيةبالقدرةالقارئإلىوبإيحائهاالمقذس

كلمةالمكتوبةالكلمةفيهتصبحشخصيئوحيعمل،استنارةلحظة،الديناميكيئ

.القدسالروحبنعمةالمفسترحياةفيكيانتآقيمتهاوتتفغلالحيةالثه

لمإنوخياليآرومنطيقيأالمواهبيئللتفسيرالآبائيئالنموذجهذايكونقد

الكنيسةآباءيعرفلم.والتارلخوالكنيسةالذاتمعالصراعإطارفييوضع

الشخصيةالخطيئةلتخطيفالجهادات.العلميئالبحثفيولاالنعمةفيلاالرخص

دائمأكانت،المسيحصورةعلىالروحالنضجنحووللنمؤ،الأصيلةبالتوبة

والتعليم،والوعظالكتابيةالدراسةخلفالدؤوبالعملعرفواقد.هاجسهم

لم،إليهمبالنسبة.سحرقيميكانيكيئاوبشكلالروحأعمالإلىالنظرعنبعيدأ

الكبادوكيونالآباء.شكلبأقيالعقلاستعمالوالصلاةالشخصيئالإيمانيلغ

الفهصورةميزتالتيالملكاتأعلىهووبالواقعاللهمنعطيةالعقلأنرأوا

نأأيضآعرفوافهم،اللاهوتيئغريغورلوسيعئروكما.البشر)33(فيالحقيقية

كشفأوالحقيقةإسقاط،إتجاهينفيتحويلهايمكنقوةلهالحاد*الجدال

(03)011الا5!+بم"!لا!أ+ه7+ه،+حأءلمءحديهـء"3لم?.هيمييلم.ع.،!1159+.الاا،.6.0

(13)ل!.*حأول+ء4س!ما4+س!4.+3.لميهـ+53ه!9ع:ء3علمحلمه!ه!ء+كاثأ/3علم،ءلمد3(لأ*ح3مهمم!،5591)،ه".09-8

(32)ء*در5+هء"لمدهاع*ع"3!هلمه+4؟:?"حء!كاه،ك!ءد266.12600.3-الكتابلهذالثانياالملحق.في

(33)ثهس!س!د.!س!اأءكلا3"ح3؟لم*!ج/فى؟4*4ثمهلمح3كا!؟لمكاح،لمول،ء2810.3.
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شعبهومحتةاللهمحتةعلىكماالعقلعلىالاتكالالممكنمن.+)34(الكذب

.بئاءةنهاياتنحوالعقللقيادة

من"لحظاتبعصقالشيطانئةوالإثارةالنفسخداعيستبفقد،هذاومع

الكنيسة.حياةفيإذأتمتحنأنيجبالتفسيرفيالمرءموهبةأصالة."الإلهام

كلوقبل.)35(الرأيتغييروحتىوالانفتاحلآخريناآراءاعتبارهوالمطلوب

الصراعات.الكنيسةإيمانمجملحقيقيأاحترامآالمفستريحترمأنيجب،شيء

لاوهينادرةليستعينهاالكنيسةفيعقائدئةأولاهوتئةخلافاتإلىالعائدة

يخبو.لاالنهايةفيالضوءتقهرلنالظلمةبأنفالرجاء،هذاومع.راحةأقيتقذم

السيد.لهوالإخلاصاللهنعمةفيبلالبشرئةالقدراتفيلاثابتالتأكيدهذا

علىتقوىلنالجحيمأبوابوبأنشعبهمعدائمآيكونسوفبأتهوعدنفسه

إلىإئاهإعلانهاوعلىعليهتحاستبوسوفالمقذسالكتابعنالمسؤولةكنيسته

.(61:18،28:52)متىالعالم

(43)عم5+؟أ5لثا35!ا"3ءهكهكالم*ء"لململمع3عكهكا33عحلمأه+.،4أ4اه!لاص!ه"(حس!+حل!3ع5ءلأم4ول4"أ3

3أ3أس!!ظ!اولأم+ء9لاأهحلأكاه3.ل."+ح+أ+-!5ااس!،،،ل!ه!ء3+مهلألا:334؟+ء3هلااأ+

لأ7(ثه؟ا،حا!أ،3!،!!2،34305().)989".201.

القدسالروحألوهيةكمالتأكيدفيباشليوسالقذي!ترذدهوشهرةالأكثرالمثاليكونقد)35(

الأفنومينضذجهادهفيالحقيقةهذهاللاحقوتأبمدهالكتابيةالحخةوضوحعدمأساسعلى

اللاهوتيئ.غريغوريوسصديقهأفكارضغطوتحت
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الخامسالفصل

المعاصرالكتابيالبعق

تحذيتتجاهلأنتستطيعلاومسؤولةعالمةقراءةالمقذسالكتابقراءة

جدآمثمرةعمليةالبحثهذاكان،الحضارةوجدتمنذ.العلميئالبحث

القدامىللمصريينكانلقد.نظامئأودارسأمركزأيكونعندماالثناءومستحقة

جدأكبيرةقيمةأيضآأعطواوالرومانالإغريق،اليهود.حكمةمعقمووالبابلئين

علميةلنشاطاتإثباتآهـلعطيبحثنتيجةهوالمقذسالكتاب0)1(والتربيةللتعقم

مدرسةمديرعينالذيإسرائيلمعقميأحدعلنأسيراخكتابيحذد،مثلآ.فيه

الذيمئىإنجيل.)2(أخيهابنيدعلىاليونانيةإلىلاحقآترجمالذيكتابهوألف

،(13:52)متىجديد"هووماقديمهو"ماكنزهمنأخرجمسيحيئمعفمكتبه

فييسوعتعاليمتجميعهخلفيقفالذيالدؤوبالفكرقيالعملحولإثباتأيعطي

فرشيأكان،بولسالرسول50-7()3()متىالجبلعلىالتيكتلكطويلةعظات

المحاججاتعلىقادرأكان،القانونفياللغاتالمتعذدالبحثفيخبيرأسابقآ

إلىرسائلهمنيتضحكما،والمسيحييناليهودبينللجدلمثيرةأمورفيالطويلة

علىالعلميئالبحثالكنيسةآباءشخع.والغلاطتينوالكورنثيينالرومانئين

التشكيكيئترتليانسؤالرغم.معأالكلاسيكيئوالتراثالمقذسالكتابأساس

(1)01011لاه+!7،ير+5.لملم؟هلمه?لمما"علم+ه؟+ج4+لم4.يا.،لرلمأ+،م.5ل!.دا"+4اا(لثاس!353مما:"3عس!4+44

،34!*))4649+أ*اا+،أ4!،لأ،اس!ملم?ول!!لمكاهمء.?"/دلمى.ع"لم4حى+ع.لم3ء/"لملم(ل!4،اءم

"0ة.43:كا،!س!م!ه!اه.74913).

(2)كاص!س!؟أس!أ+أحس!313أ+!هم5ا!هلاءمه3أ؟ص!!!4+!3أم93:)-)27:05،1ؤ+،54):32.

(3)؟+س!"أهعم4أ5لاهحم3ح3حم،+أل!!7،*ح.304؟ء1وه3.1).8،؟25-24.4+32
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وعرزواالكلاسيكيئالتقليدالآباءاحترمفقد،؟!أورشليممعلأثينا"ما:الشهير

وحاجاته.زمانهموسائلبحسبالتربية

التقليدهذافيوالكلئاتالجامعاتفيالحديثةالكتابيةالدراساتتستمر

ومنهجئاتعصريةظروففيالمعاصرونالكتابيونالباحثونيعمل.الواسع

مسيرةوتحسين،حقلهفيكل،المعرفةصقلفيالأساسيةأهدافهمتكمن.حديثة

العقلئةالقوى،زمانهمفيالآباءفعلكما،يستعملونأئهممفاجئآليس.الحضارة

والسياسية.الاجتماعيةعصورهمأمورإلىبالإضافةوالمنهجياتواللغة

والثابتة،اللامعةالنتائجوجودمع،بأتهالاعترافيجب،هذاومع

تشويشآ،مباشرغيرأومباشربشكل،الحديثالكتابيئالبحثأوجهسئبت

أثارلقد.العادئينوالمؤمنينوالرعاةالطلأببينقلقآعينهالقدروعلىكبيرآ

)4(
وروحه.الحديثالكتابيئالنقدطبيعةحولمسائلأنفسهمالكتابعلماء

اكتشافالكتابيئالنقديقترح،جهةمن.وجهينذاتالمسألةفيالحاسمةفالنقطة

قيمتهعلىالضوءتسليطبهدفوتنؤعهغناهكلفيوتفسيرهالمقذسالكتاب

النقديعطيماغالبأ،الأخرىالجهةمنولكن.وحضارفيودينيئأدبيئكتراث

عناصرويرفصجذريآالمقذسالكتابيفككسلبيئنقدبأئهالانطباعالكتابيئ

المقذسللكتابعادلأتقديرأالعلميئالبحثيظهرأنفبدل.الأساسيةالشهادة

متضاربة،ونتائجمتفرقةلمنهجياتمشؤشةصورةيقذمماغالبآ،معهوتعاطفأ

من.الكتابعنغريبةإيديولوجيةومواقففلسفيةبافتراضاتالتأثرشديدة

هيالسائدةالأكاديمئةالدراسةفيوالضعفالقؤةنقاطإلىمتوازنةنظرة،هنا

(4)03مح*4+15ع،*،اا!3*أ+ك!،"3ء!.هعلم*.كايميي*ءء33*ه/كه+3ء/لمه*؟3،لا"ا+ءس!"،3ء+فيلم453ء./

3ح،0ح.5يهمم!اءء"3!هلمهلمكا!.لمءلمء3ء3ء،+لم*ء./ه3ء23ءول.اء3أ+،7ولاا،اس!!+حااولأ3031أا،ح

4507"أحلألة4حث!أ3+ا،ءأ!هاهحا3!س!اولأ،أحأهولمه3(حلاللاحح+11+(ولس!*!أ3أول3أ!،ءيهـكه"+كاء"،

يم/!ه،!9.لمءم!3ألمع3لم3"حلمثه.ا/فى.!مكا.."ه-361127ؤ4+،!إس!+أط،++،+س!وللمكها+453ء.لم3بملم.ء.3.يملمه

"لمع!ءلمه.:"،ءيهـل!ءلمهكا!53ء*لابرل!ءلمه"+س!ا،45س!3ءأحمهس!3(3كالاأ؟4ءااا"حس!7أحأ3+ههم،

لا!ا+!+أولأ+!ألا+4ء7ءاح!+،أا!س!.11
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الكتاببأهميةكماالحقيقةوطبيعةالعلميئالبحثبحرئةمتعققحاسمأمر

الكنيسة.إلىبالنسبةالمقذس

هو،معأآنفيوسلبيآإيجابيأ،وروحهالحديثالكتابيئالنقدخلقيحذدما

سردمحاولةمنهنافائدةولاطويلالكتابيئالنقدتاريخ.ومنهجياتهأصولهتراث

ومطبوعجدأمتنوعالحقلهذا،عمومآ(.الكتابي!هللبحثوصفيئتاريخ

بالتوتجهاتكماالحقيقيةبالإنجازات،بالانحرافكماالموضوعيئالنقدفيبالتحليل

فيما.ظاهريأفهمهاإلىسبيللاالتيبالمشكلاتكماالمثبتةوبالنتائج،الخاطئة

للكتابوالتارلخيئالأدبيئفهمنافيقيمةمساهماتالكتابيةالدراسةحفقت

والإجماعالتأويلبمقارباتيتعفقمافيمستمرةأزمةفيكانتفقد،المقذس

طريقمنالعلميئللبحثواسعتقويمتقديمننوي،الفصلهذافي.اللاهوتيئ

المصادرأ(:مجالاتثلاثةفيالأساستةالمميزاتبعضعلىالضوءتسليط

والضعف.القؤةنقاط(ج،المنهجيات(ب،التاريخية

لتاريخية:المصادرا

تياراتخمسةفيهيوجذوره،قرونإلىالكتابيئالنقدأصولتعود

التقليد:فيمتفاعلة

الدراسةبدءأوريجنسعندنجدأنيمكننا.التفسيرىالكنيسةآباءتراث

المخطوطاتومقابلةالأصلئةاللغاتدراسةعبرالمقذسللكتابالنظامية

يدين.النظريةالتأويلمبادئفيالتأفلكماالمتوقرةالمنهجياتواستعمال

انحسرتفيما.واليهودالإغريقوالمفسئريناللغةلعلماءالأموربهذهأوريجنس

(5)03م3لا"ءءح!ه.43+لاس!5ع؟أس!!!اص!+74ألادةأءاس!3ه!كاألأاأا،س!س!3أأأءأ*كهأول"3يهـع53"ءى!.هعلم

ءء،ألم/+4+ه4+4ء"3لثاء*3ءدءيكله!".لمح.4لمحهث!يكل*علم.لم+4ع53؟،س!لأللامح!+ح!أ+!+!(33عح

لاملا+حم3.لأعأا)+،4+.للام؟!؟.1?3+/لمع3ء3عكا!لم.ه+/ء"لمءلثاع*ع3!ءلمثيءلمى/هـ8/-/9كاوةس!.ل.

س!5"ممه4ل!.*7!س!"،ع+س!34.،"3عع*لثادء3ءلميهمع+لم4ءى/لم3هي!ع4كاثم/ءلمى3ء3عءلم93.،+،4بهيك!.

ا!لا++س!ا،يي/3علث!ع*دع3ثكلءلم*ع.لم"3عثمد.لم+ءلملمهلململمعى/7لمدعء!لم+ه./ه.لم353!هءلميكل.5+،33.43.

ساحء7س!+4ل!؟ا+لماه!4+!.11ح.!س!حي!("س!353ظاكاطهـ4!+أ!+ه0791).
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تفسيريآتراثأالكنيسةآباءترك،للمخطوطاتالنقدتةوالمقابلةالعبرانيةدراسة

في-القرينيئاللغوقيالمبدأعلىهوالتركيزقيمةالتقليدهذاثمارأكثرأحد.لافتآ

الموبسوشحتيئوثيودوروجيروموباسيليوس،أثناسيوسمارسهالذيالتفسير

نظامتةأكثربشكلمطتقآ،المبدأهذاكانلقد.وآخرونالإسكندرفيوكيرللس

الحديثة.الكتابئةالدراساتنجاحخلفالرئيسةالموخهةالقؤة،وتحليلأ

والسعيالجامعاتنشوء.العصورالوسطىفيالانسانيةالحركةفثل

إحياءلإعادة4+ع"(أ)ص!5+،33النهضةوحافز،ذاتهابحذللمعرفةالمعرفةوراء

التعليمفيأثرتوسابقاتاحترافئةأطرآأشستعواملالكلاسيكيةالدراسات

مناصلاوبشكل،الأخيرةالقرونفي،العواملهذهأذتوقد.ككلوالتربية

الصصالعواملهذهجعلتكما.الدراسةفروعوتقسيمالاختصاصإلى،منه

عنتدريجئآالمقذسالكتابأبعد،الكتابيةالدراسةفي.العملتاتأسسوالنقابة

أكاديميئ.تحليلموضوعإلىالرعائيةللتنشئةحيئنبعمنوحؤل،الكنيسةحياة

فيوالحقالمطلقةالمقذسالكتابسلطةعلىركزالإصلاحالإتصلا

كنستآالتأثيرالبالغةنتائجهإلىإضافة،والتقليدالكنيسةبمقابلالشخصيئالتفسير

منهجياتأقي،المصلحينمنغيرهولا،لوثريطؤرلم.وسياسيأواجتماعيآ

فيالأفرادوحريةالمطلقةالكتابسلطة-العاملينهذينقؤةولكن.جديدة

جهةومن،الكتابعلىهائلفكرفيتركيزإلى،جهةمن،أذت-التفسير

اكتشافوإعادةالتشويشأصبح،إذآ.المشاكلكثيرالتفسيرفيتنوعإلى،أخرى

تكرستماأكثرالتيالحديثةالكتابيةللدراسةالمميزةالسماتمنالمقذسالكتاب

البروتشانتية.في

الألمانيئالفيلسوفلصاحبه،تفكزأن+تجرأ:التنويرشعارعنىالتنوير.

العقلوتؤج01*الموضوعئةالحقيقةعنالبحثفيسلطةكلرفض،كانطعمانوئيل

جانبإلى.الإصلاحفردئةالتأكيدهذافقؤى.الأموركلفيأؤلكمعيارالمستقل
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الحضاراتفيمذهلةإنجازاتإلىالتوصلتم،التجريبيةالعلميةالطريقةتطؤر

.والآدابالعلومأنواعمختلففيالدراسةحقولتوسيعبينهامن،الغربتة

الاقتصادتةالمشاكلمجملكانالاستثنائيئالنجاحهذامنالآخرالجانب

التنويرروححملت،هذاإلى.المعاصربالعالمتحدقالتيوالبيئيةوالاجتماعية

السلطة.أشكاللكلأفي:دئهوحتىوالوحيوالدينللتقليدعداءالخلآقةالمستقفة

أكثر.المعاصرينالمفكرينمنالكثير"موضوعيةا.تفسدالروحهذهزالتوما

التنويرإرثهووالكتابيةاللاهوتيةالدراسةفيوالجدلللمشاكلإثارةالأمور

يكونوبهذاالإلهيئالإعلانمفهومويجتثأالعقلتفؤقعلىيشذدالذيالفكرفي

البحث.ونتائجالمنهجيةفيالتشويشمنلكثيرمصدرآ

والحروف()1827الهيروغليفيةمغاليقفلث.التاريخيةالدراساتثورة

فيوساهموالبابليةالمصرئةالمدؤناتدراساتبابفتح()1846المسمارتة

القرندراساتفي.القديمةالحضاراتحولالتاريخئةالمعرفةتكديستسريع

الذينالعلماءمثلىهم،المؤزخينبأنافتراضساد،التاريخيةعشرالتاسع

تمامأالماضيحولموضوعيةقضةإنتاجإعادةعلىقادرون،الطبيعةيدرسون

التاريخيةالاكتشافاتتتابعتوقد.اا(أ30،3أءأ+3)التاريخانيةحدثتكما

البردىأوراقاكتشاففيهبما،العشرينالقرنإلىجئدبشكلوالأثرية

شمراراسفيأوغاريتلوحات،عشر(التاسع)القرنمصرفيالإغريقية

،(4591)مصر،حماديوتخعالغنوصئةالوثائق،(9291،)سورلا

الغنيالحصاد0(-915691)47الميتالبحرقربقمرانفيالغنوصيةوالأدراج

وأصولاليهودئةتطؤرخلفئةعلىجديدأضوءآسقطالتاريخئةالمعرفةفي

الإيمان،طويلةزمنتةولفترة،العلمأضعفلقد،ذلكعنفضلآ.المسيحية

إلىينظريعدولموالعجائبوعمرالكونالعالمخلقإلىالكتاببنظرةالمتعقق

وعينشألقد.القديمينوالحضارةالتاريخعنمنفصلكإعلانالمقذسالكتاب
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كلتستوعبالتيالمعقدةالتاريخيةالعمليةفيوالتنوغالتطؤرحولتاريخيئ

البشرتة.الأمور

الأحداثحدوثإمكانيةاستيعابإلى،أوسعبشكل،الباحثونتوصتل

فيالأساسيةالشؤونمنيزالانلاأمرانوهماالتاريخيةالحقيقةنسبيةأوالتاريخية

الكتابيئ.التأولل

:المنهجيات

.المقذسللكتابعذةمقارباتالأخيرةالفترةفيالكتابيئالبحثطؤر

النقدقيالتحليل،القديمةوالمخطوطاتللغاتالمقارنةالدراسةفيهايدخلوهو

معنىيستخرجبهاالتيالتفسيريةالطرائقكما،وتاريخهالكتابيئالقالملأدب

الدراسات،آخرعلميئحقلأفيفيكما،اتهمفاجئآليس.الكتابمنمناسبأ

هذهطرائق.مختلفةونظرياتمعفدةوأوجهتقنئةبتعابيرتحذدالكتابية

المسبقةافتراضاتهاأساسعلىمطلقبشكلتق!مأنيجبونتائجهاالدراسات

المنهجئاتوصف،حالأقيفي.الكتابفياللاهوتيئالموضوعصلبوملاءمتها

وأهدافهاالمنهجياتهذهطبيعةبسببمستحيل،افتراضيأ،هوالمعاصرةالعلمتة

التيوالمقارباتللطرائقالتاليالعرض.أحيانآالتعارضحدإلىالمتباعدة

منتماسكأأقلمنهاكلفئاتثلاثيتبع،اليومالمنتشرالكتابيئالبحثيستعملها

قبلها.التي

المقاربةهذههمنت.النقدئة-التاريخئةالطريقةهيالأولىالرئيسةالفئة

.المقذسللكتاب!علمية"كدراسةالأخيرينالقرنينفيالكتابيةالدراساتعلى

أئهاكما.وتقويمهاالموجودةالدلائلكلعنالمتأئيالبحثبمعنىنقديةإئها

التاريخيتين.والخلفئةعبرالفحوىالدليلحقيقةإنارةإلىالسعيبمعنىتاريخية

وعبرمنهجيأالعملبمعنىإتما،الضيقةالبحتةالعلومطريقةعلىلاعلمتةإتها

دائمآ.للتغيروقابلةمحذدةمعايير
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هيإئماواحدةمتماسكةطريقةالنقدية-التاريخيةالطريقةهذهتمتللا

النضيئالنقديأتي.المترابطةالطرائقمنقرنعنقودمنمؤئفةواسعةمقاربة

الدراسةعلىويقوم"الأدنى"النقدأحيانأويدعىالأدنىالمستوىفي4*عأ())!دا

الكابأسفارمنأئآأدنئبما.المقذسالكتابمخطوطاتآلافوتصنيفالمقارنة

هوالنضيئالنقدفهدف،ألا،()3؟"!3!5أصلئةمخطوطاتفيموجودأليسالمقذس

درسطريقمنكتابكلفيالأصليةالكلماتتركيبة،ممكنةدقةبأكثر،استعادة

هيالنتيجة.قدمآالأكثرعلىتكال!بالاوعادة،مقارنأدرسأالباقيةالمخطوطات

عليهاالتيللمراجعةدائمأمفتوح،واليونانيئالعبرقيللأصلينعلميئ!انقدفي"نص!

ء؟،*س!دلا+ول3!+!حأ،دلالهاس!ص!"7أ3ع334!7+هأمثل،الحديثةلترجماتاأكثرتوضتع

.؟(ء"س!7أص!43س!ول!)أ؟3!كاأاس!وأ،!أ؟اس!

إئه.للجدلىإثارةأكثرهوالتاريخيئبالنقدمعروفهوماأوالأعلىالنقد

كاتبه،،الكتابأسفارمنكلأصول!لتأكيدسعيأالبحثفيأوسعمساحةيستلزم

بالحقيقةوعلاقتهالفكرفيمحتواه،الثقافئةخلفئته،التاريخيئشكله،مراجعه

فيوتختلفالأوجهبعضفيالأربعةالأناجيلتتشابهلماذا،مثلآ.التاريختة

تترابطكيف؟المستعضلةالمصادرهيما؟ظروفأيةوفي،ومتى،كتبهاقن؟غيرها

التسلسلفيفروقاتهائفسئركيف؟يسوعرسالةعرضهادفةهيما؟الأناجيل

قدالذيالفهمسوءندركأنالممكنومن؟يسوعإظهارفيواختلافاتهاالزمنيئ

.المقذسالكتابيوفرونالذينللمؤمنينالنوعهذامنأسئلةفيالحرالبحثيسئبه

عندنصابهافيالأموروضععنمسؤولونوالدارسونالباحثون،السببلهذا

إليه.حاجةلاأذىتلافيبهدفمهفتهمممارستهم

عذةمجالاتالتاريخيئالنقدمنح،أ)(343لاأ،أمس!5أ)+3اللغةفقهبعديتضضن

التي،عادةالمكتوبة،الممكنةالمصادرعنالبحثأؤلآيتضفنفهو.البحثمن

وبساطة،دفةأكثربشكل،النطاقهذايسقى.ماكتابتةوثيقةوراءتكمن

-133-



الحداثةبعدمادراساتمعالخلطتلافيبهدف3(لاهس!ء3)+5."أ،أ!ءالأصولنقد

مهقاتإلىالأصولنقدتطؤر،العشرينالقرنفي.لاحقآالمذكورةول-340"+س!40

فيبالأناجيلالمتعققالفصلفينناقشهاسوف،اللغوفيالبحثمنتهذيبآأكثر

الشكلنقديحذد.مبستطبشكلنذكرهاسوفهنا.العملهذامنالثانيالجزء

كالقوانين،الكتابأسفارفيالوحداتأوالصغيرةالأشكال(+همح3أ4أءأ)+5

تعودالتي،وغيرهاوالأمثالالنبويةوالتفؤهاتالحكمةوأقوالوالصلوات

يفحص.المستمرةالدينيةالجماعةحياةفيواستعمالهاالشفوفيالتقليدإلى

التأليفأسلوبنقدأيضآالمسفى،3(ع4?4+هأ3ءأأأءأ)*3التنقيحيئالنقد

ماكاتبآأنكيفاستنتاجبهدفالنهائيئالكتابشكل،!هأ،أكههه*هء(أءأ(أ!س!3)ول

ذلك.فياهتماماتهكانتوماالموجودةوالمكتوبةالشفويةالمصادراستعمل

كثيرأالحدسعلىومرتكزدفةأكثرمجهودهو4،ول(+ه.،أ3ءأحأ(أ)+3التقليدنقد

العجائبوقصصالأمثالالتقليدشكلكيفلرؤيةالمتوشطةالمراحللفحص

النوعنقديهتتم.النهائيئشكلهاالكاتبيعطيهاأنقبل،وغيرهاوالصلوات

كامللكتابالأدبيئالنوعأوالشموليئالشكلبدراسة(حم+س!!4."حأءأ)*3الأدبيئ

مقاربةمنجزءهوذكرهسبقماكل.الرؤياأوالأعمالأورسالةأوكإنجيل

الحديثةالكتابيةالدراساتعلىهيمنتوالتيالواسعةالنقدية-التاريخيةالكتاب

وتركيبها.الأسفارمنوغيرهاالأناجيلأصوللفهمغنيةنتائجإلىوأذت

هذهتتبع.)6(الحديثالأدبيئبالنقدوتتمتلماحذإلىجديدةالثانيةالفئة

فيطؤرتوتقنياتسوابق،السابقةالتاريخيئالنقدحالةفيكما،المنهجتات

الاكتفاءلعدمكنتيجةجزئيآصدرتتطبيقهاوفي.العلمانيةالأكاديمئةالدراسات

(6)ثهع5+.).!حح!،+،*لم،ءء3ء3لم!+.!"لم!4هجلم:يهـ?!لم،كا!3لمى/كاكا!3ءلمهج*لمء!!5لمكاع؟لم

ء+3يمءء*وللمح.3.،س!.707ح!ولأ!؟،1!ه3-لمء"ه!لأ*ءدل!لمه،"كاي.هءلم."64دة3.ط.7ح!س!ول2أحؤ+،4

3.!"ااوللا!ح.3ه3"حم!دلم/+لما4?!لايهـ..!+.!م+*/لم3ءكا*هلم+ه.!لمكاه.لم?.لم3حلم.ء.!يكل45+4"3اج3

?كهـلملم?.*ه.(طهلاأس؟ااس!:*ح+51أ+س!"39913.3).

-431-



لهذهأنمع.وإغناءلهاكتطويرأخرىجهةومنالنقدتة-التاريخيةالمقاربةمن

ماالنقدإلىتشيرأئهاإلا،السابقةالفقهيةالدراساتفيجذورآالجديدةالمنهجئات

بالحقيقةالنقدفي-التاريخيئالاهتمامغرارعلىتشديدهابسببالحداثةبعد

المقارباتمنعددالمنهجياتهذهبينمن.النقدية-التاريخيةللطريقةالموضوعية

وأص!5(أول؟أ(5لأ)،+،3أ)5ضيئعرالأالتحليلاأو3،3(دا(حداأ)334)ولئيةنشال!كاالمتنؤعة

البلاغيئالتحليل،القارئإلىالموخهالتحليلأو)ص!7؟(،!حة!(القصصيئالنقد

لواسعةالمجموعةاهذهتضع،لعموماعلى.أ؟ء()7(ول+45)3والتقاطع(أس!؟م5))،حأم

هدف.النقدئة-التاريخئةللمقاربةإئاهتاركةجانبأالتاريختةالصحةموضوع

النصوصتحليلطريقمنالمقذسالكتابفهمإغناءهوالجديدالأدبيئالنقد

حيوفياهتماممنفيهالما،المعاصرةالأدبئةوالمنهجياتالنظرياتبحسبالكتابية

مناسبآمعنىيطلبونالذينأنفسهمالمعاصرينالقراءواهتماماتالقرينيئبالعالم

نواياخلفبذاتهحياةكتبقدالذيالأدبيئللعملبأنهوالافتراض.الإنجيلمن

يظهرأنيمكنماعملفياللغوفيالتدقيق.التاريخيةوبيئتهمالأوائلوقرائهكاتبه

القراءعلىمختلفةوتأثيراتمعقدةأدبيةونماذجالبشرقيالتواصلمنعميقةبنى

الأدبيئالنقدزالما.كبيربشكلالعملهذافهمفيالحنىهذهتساهم.اللاحقين

أكثروتقويمآكمالآأكثرتقديرآإن.الأولىمراحلهفيالمختلفةبتعبيراتهالحديث

المستقبلفيالنتائجقيمةعلىيتوففانالمتنوعةالأدبئةالمقارباتلهذهعدلآ

وديمومتها.

)7(+،!أاح،س!ول،علمكاهمممه!أ3لمكا!كالمحرءلم3دء!ءكم!د.بر(؟!أاةاسط:،.!اهس!!+ه!.839133ؤ)07.ول)س!سه!،ا

،كالممه!كه/ء7.لمكا!3ء*ء.لم.3ح3.ييبراه"،س!++أل!(أ:5س!!+ه!،53)ؤ)099.ل."،3+أكاه+ه+كاي!ع34

ء!ا?3ء"ح0،3ح.91..يكل33ثمه3ء3/ءيكليكلكه.لم5لمكا-ا50!3ول،حكالمء3!يكة(ا،!اه+أم:5ل؟هولاا،3+؟مما"ه

)089)،كه4س!5!53حول.ك!س!++س!4لا،*لثاعدع3!كاييع*لم+/ء،ء3ء3كاا،.*ه"لم35"!كاء"!،3ءأ?لم

ح3لم.ء.يهمكلة(،"حاس!هااأ)ا:أ+لاس!57!+أهملا؟+هحاه!4أء!1.)849س!"+040؟+هكالااكاأأا!ح

3،51"35+"هل3!مم!حعكه"س!ألاكاأكا!هح4س!"اولذ53534"مماع"3ع?"ثالمءح؟لمه؟!لمه.ع!كار!+ء!

يمحدء.يمددا+.لمء"3ء3!كالم3!ع+كالم!/رءه(!كلح3ح"(71.3:4003ا4،أ+أ3331س!+أ++4!مع4991.53).
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ببعضبعضهايترابطالتيالمنهجياتمنثالثةفئةهناك،أخيرأ

محذدةباهتماماتموخهةهوائهاشكليآتتقاسمهما.كليأالآخربعضهاوينفصل

القانونيئالنقديركز،التقليدنظروجهةمن.والأدبيةالتاريخئةالدراسةتتخطى

النهائيئوشكلهاالكتابيةالأسفارتشكلعمليةدراسةعلى(ح4ا!حأولهولح3أ4أحأ)+3

شهادتهفيالكتابموثوقيةعلىهوالتأكيدهناالاهتمام0)8(القانونفيتظهركما

الدينيةوالجماعةالكتابيةالأسفاربينالداخليةالعلاقاتبرهانطريقمناللاهوتية

وهويتها.إيمانهاعنالتعبيرإلىساعيةكجماعةقانونيةوجعلتهاأنتجتهاالتي

أ*ح(أ+ء34أ4اأ)،3الوجودقيالتفشربولتمانرودولفالراحلاللامعالباحثمارس

هذهسعت.9(فلسفيلامنظارمن4(اهح؟*+ح)+ه.؟م!أ!هالخرافةنزعببرنامجمقرونآ

تفسيرطريقمنالمقذسالكتابعصرنةإلى4ء3(أ+هأ،ص!دا)،3الاختزاليةالمقارية

فهمعنتعابيرائهاعلى،الروحوعطئةيسوعقيامةمثل،فيهالتي+الخرافات"

الثه.بنعمةيتحققالفهمهذاكانوإن،لنفسهاالجديدالمسيحئةالجماعة

وسياسيئ،اجتماعيئمنظارمن،()حكاأ4،مأأ+ه)31لتحررفيالتفسيرايختار

التيوالأفكارالعناصراستثمارإلىسعيآوالمضطقدالفقيرعلىممئزبشكلالتشديد

(8)6+س!+،أول*!هه++س!13،*أ"أأ+هه++أ4أس!+ح!ولءس!!كاس!"(حح+"اس!+،س!*!!ع7!م34.ح؟أا54أ*

"أ3أول13ه4لا(س!أولهه،يعء140+مأكمح++حكا3حمأ54لا،حم3+س!للاءاأ+،(كهس!+ح(ولكمةحررةهول:،ل!

إ+أ3ه4أءلا"+هأ4+!اكاأ!س!أ41لأ!ه)5ء6+مهح؟أ0ا44،لة*ح*س!+:13+س!+،54حأ!هاهع؟+4ا

،ء"أ،س!ح+ه+هحثا(ح33أ31أطةا؟أ!،س!4+،.ل.كهـررة3س!35،4؟340+4،لة+هولءحأ؟!(ا4ا!ط:،أ"5

*ع34ولأ+13س!م،2791)،ح+54+!ة4س!5+وللا+أ+،4+0334+43حس!01343+15ث!س!4حم4+س!*(.

أ؟ح3143"33ءمع401ء"3ممامهةاوله+!ءاا،ءأ4هم"ه،"1145ول51+!ء4ءأ+ها3ءأأأأحلا،س!س!كار+53ع

أ؟3أمهأا!س!حأس!أا.3+كهأ(3اا4+ءمولأ5+أ،عءمهم،أحكاا،3+!أأ3حأ+4لأا+ءاه4ءمس!لالأأأولس!ول،+ههأس!"،

"ألا،هأحأقأ7ع"!س!اها،ءأ!هأ"ولاس!33هم3حأمأهلا3.حا+حأك!13+هح43،لةعد3أول3أ5كحأهوللأ)عأح

؟اه+هلأ(أ*س!ول!44أ7مع5ألماهم"أس!لألةس!ا!ءأ+ه3553ءحهأ13احمأ"ا3أولعول!+أه!+ه+لا++هس!أ4،لأ

6لأ،3ع3+4"أ+ه"،ص!؟ألا!أ(ولأ+هس!7أللا53!+أهم"(س!41+!ولمهممهس!؟أ،+ه+!س!4+،لاثا(4475س!أ،حه3

،ا"لاا!3أأ،3ح553،"ء،ه45"اس!لمس553+حا+هحأا،اس!3!حأ+أهولهم3ء3لا("أ.س!533!س!53+++!لاحح4

4أ3اأولأس!أهول3حة4لامررثمس!43س!7هاح+ه.13+س!5حس!ل!14،3!.+"ثاحهه4+لة،حا"6لةهولأا،5أأقحس!أ،*ثها"

ه!،!10751،".866.186-

)9(."لا!الأل!س!،وليكر+ءلى،د.!ءح4!كلل!ءلمء"لمل!!لمول*ح:!3353ء33!+كاأا،كه1)4589+كاهيم!/+ءحهـؤ

،"،ل!!س!.114.*.!"ء3+ء64ل!!+،.3".3011لاااح3*ء*(3هكلام:11!،س!.16913،)ولء14+،

11ء+4س!035ول،!ول4هكايلموللملميمء++("أء؟+5ول4:ل5"ولك!+5*،6691).
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الاجتماعية-لاهتماماتهموالدعمللفقراءالراحةتعطيوالتيالمقذسالكتابفي

التفسيرينشأ،موازبشكل.)01(الثالثالعالمفيبخاضة،والاقتصادئةالسياسية

بأشكاليظهروهوالمعاصرالمجتمعفيالنسائيئالكفاحويخدمأ+أ+س!م()،5الأنثوقي

س)11(

المقارباتأيضأحققتلقد،الاجتماعيةالعلومنظروجهةمن.-.-.

المقارباتهذه.)12(الكتابيةالدراساتفيمساهماتوالنفسيةالاجتماعئة

الاجتماعيةبالقوىتتعقق،الأنثوقيالتفسيرفيهابما،النفسئة-الاجتماعئة

هذهتمييزيجب.وتطبيقهالكتابتفسيرهمعندالقراءتحركالتيوالشخصية

إلىاستنادأالاجتماعيالكتابعالمتعالجالتيالتاريخيةالأعمالعنالدراسات

.النقدتة)13(-التاريخيةالطريقة

الدراسةفيالمختلفةوالطرائقالمقارباتالسابقالعرضهذايلخص

ذرهوا!أ+ع،،ا،4+ل!(أ)،3الحرفئةتفسيرالعصمة.المقذسللكتابالسائدةالأكاديمية

التبسيطبينتتراوحتعابيروله،الأكاديميئالليبراليئالتقليدهذاعلىمتشذدةفعل

الكتابيةللدراساتمدروسةمعارضةفيتطؤرالمتشذدالمسيرأنمع.(والتعقيد)14

العدووسائلبعضتقليدعلىارغمفقد،التاريخيئالنقدبخاضة،الليبرالية

(1)5ه!م+!*حاه،ص!.".3،53،ذ،3،"+أ!لاس!،.4ءكماء3/د?.!ملمع"لم!3ءي!لمك!علاا.:3ء3ءلم+/لمع!ء."لمع!كا.علم+.

لم"عيم3"3.?ا3لملم(اول،لم+مم!+35:115لأأ3!1991).

(11)لألا،+س!35لا3*35كا5؟47!كاءع+لثا3أ6أس!+،أ+ءالا4أ+!07طس!لأ"،س!4..ع3++.د.لم*/لمعء33عكا!لم/ه+لمه

لمالمع!كاألمع(!3أ)!سطاه؟؟!:للاس!3ألأ+أ+3!س!،م)589)،ل!ا؟2!كا3،ح3!يالا33أح33أ53س!+2،!كا!كايلمهممملم

لم3ء+ع.."3ء"يمءلملمعء!+/هء3يي!+/كهلم!.كالم/?لم*/لمءء3ءكا!كالم.ء+(!0130+:!ح!ء5+،)489)،4+4

ل!لأ؟أ5+!3،ح9!*إ"ء3ءع"لمعكاحكافيلم3/4ييهك!.لمالم1،ء3أ+أيكلكلهلملمىلم3هك!لمحلملم+ء(لأ*س!353تجا

ح35ثه4.5!هم991ر)4!ةءممم.لم2يهـاعيمثكل،لمممدلملمءح!كل+ءيملم+ءلملأ(*س!3ه!ام:حم،4،03530)و.)49

(21)ع35س!8،+!15س!،*.للاأ+كل!،"3ع!!هعلم!+لما++كاهكلىء33هلم35كاهيلم.ه++،4*ل!."15اأول3،وللى!+

!*ءي!/لمع"/!ءلم(ا،ول،1+4:+"ها+!،*ه)839).

()3)س!س!3ح4وللأاهم30،!اسبما.3."،.ا.ح!4"ممه!كا3ع"لملمرعلرءكه!+.لمكاههءء"لملمءأ?د5علملم!+.لمءع"لمل!للأعلأ

ىع*ءلمدع3لمبريم*ع353:مماالا!!.1.31،)849.له.5ي!دا،كا!4314+ء.!.ساا،!،؟س!ء"3/ل!ء*

ع3كا!5يكلعلمى+.دلم/3/ءه4لمداىج3.+ىهج*لم!("؟)4،اح؟هأ،:كاس!3+أأ+5أع،3)869)،له؟ه+ول.س!ا1،50،1

كا!لم/"لم5لم?43.ح3-لمع.لمىء%3حلم.ء.!يكلبرا(الااأ+ول5"!!اأ3:!ه+س!م،53)399).

)14(ع53!ص!3أاأ9س!لامهع"514؟ا!"+ح+،4+لام."ح،0300،س!س!3ا+5513لأ.!،"ه+،7ع"3ي34ءممه!لمه

عله5دوللمى.لملم/5حطكملمءك!ده.4"لمءحلمهح.ع!عكه+هء5لم5?+ثع"+//3لم13/4"يي4+!5*أ!ك!53*لأكالى.

!،33.رلم3ءكا!ييء+لمىلم5.لميكل(!"أ1،سطا"لأاأة:لالأص!6،3أ+5(5م،8791)،+4!/رعه*"3ولء?*لم!+ءلملمد.لممملم

(؟!أ41،س!الا"أ،:*ع+،3أ،اس!31،م8491).
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استعمالهيالنهائيةميزته،الخاصئةالإيديولوجيةاهتماماتهإلىفاستنادآ.المدركة

وعصمةالعالمخلقمثلمواقفعنللدفاعاصطناعيأولوحتىالعقليئالمذهب

يقظةمعالعالمأنحاءمختلففيالظاهرةهذهانتشرتلقد.المقذسالكتاب

أواخرفيخاصتةأميركتةكظاهرةبدأتأتهامع،المحافظةالبروتستانتئةالإرساليات

عنالدفاعإلىتنحوأئهافيإيديولوجيةالمتشذدةالمقاربة.عشرالتاسعالقرن

فيالمقذسللكتابالتافةوالعصمةالافتراضيئوالإعلانالتامللوحيمط!قموقف

اذعاءاتيتجاوزبشكل،واللاهوتيةوالتارلخيةالعلمية،الحقائقبكليتعققما

جديرةرغبةهيبموثوقيةالكتاببدعمالرغبةفيما.ودلالاتهذاتهالكتاب

فيهابما،المقاربةهذهإليهاأذتالتيالمتطرفةالمواقفعنالدفاعيمكنلا،بالإطراء

وأالبروتستانتبينسواء،المسيحيةالأصولية.والتعصبالفكريةالمغالطة

على،مفهومةولو،ظلاميةفعلردةبالإجمالهي،الأرثوذكسأوالكاثوليك

واعغيرخوفعلىترتكزماوغالبأ.أ+ص!40+()*5العصرانيةفيالمريكالإفراط

اكتشافاتوجهفيالشخصيئالإيمانعلىللحفاظالموضوعيةالأسسخسارةمن

رفم،كثيرونأشاركما،حالأقيفي.الجديدةوالتاريخيئالعلميئالبحث

بلالصحيحالإيمانعلىبرهانآليسوالتاريخالعلمفيالمنطقيةالوقائعمواجهة

إليه.الافتقارعلى

علماءيستعملهاالتيالمختلفةالمنهجياتتقويمفي،الأصوليةمنأبعد

معبعضآبعضهاتغنيأنلهاويمكنمنافعهاجميعآلهاأنالتأكيديجب،الكتاب

تلكوبخاضة،هذهمثلمهجيات.الاعتبارفيومحدودتاتهاأهدافهاأخذ

مجردةمقارباتهي،الحديثالأدبيئوالنقدالنقدئة-التاريخيةبالمقاربةالمتعفقة

وجهاتمنالكاملالكتابيئالنصنمعنىتوضيحإلىسعيآالكشفعلىتساعد

معناه،خلفئتهذلكفيبماتفسيرالكتابفي.عذةمستوياتوعلىمختلفةنظر

القراءيراهاالتيوالتطبيقاتالمتعذدةالمعانيكماتفسيرهتاريخ،التفسيرفي
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دونمنوالأدبيئالتاريخيئالبصيرةنفاذعلىالضوءتسليطيمكن،المعاصرون

تنشأ.البحثفيالمقبولالشخصيئالتنظيمبعضافترضناإذا،إهمالهإلىالحاجة

الافتراضاتأوالحصريةالاذعاءاتبسببالمنهجئاتهذهاستخدامفيالمشاكل

وأالنهائيئالمعنىبمسألةيتعئقمافيبخاصتةالممارسونبهايتصمثكالتيالفلسفئة

الإيديولوجتة.التفسيراتحالاتفيالبديهيةكثيرالأمرهذا.للنص!المعيارفي

بسببإماإيديولوجيتينتصبحاأنوالأدبيةالنقدتة-التاريخيةللمقاربتينويمكن

.المقذسللكتابالمعيارفيالمعنىمسألةعنبالتخفيأومختأةفلسفيةافتراضات

بالتأويلوتتعفقآخرمستوىفيهيالمعيارفيالمعنىمسألة،حالكلفي

للكتابالمعيارقيالمعنىالمرءيعتبرهقدما.محذدةتفسيرئةمنهجئةأقيمنأكثر

محتوياتاختيرتأساسهاعلىالتيوالقيمالمطققةالمبادئاختيارعلىيتوفف

أبعدحاسمةخطوة،لاأووعيعن،المرءيتقذمهنا.والتزامهاوفبقتالكتاب

الإنسانوجودعالمفيمجردكتأفلالتأوللمنأبعدوربماالمحذدةالمنهجئاتمن

اجتماعئةأودينئةكانتسواء،إليهاانتماءهالمرءيثبتالتيوالجماعةالشخصيئ

تشكلالقتملكلوالاجتماعيةالشخصيةآلأرضيةهذه.أكاديميةأوسياسية-

فيأومنفردة،المنهجياتكلقصور.المعنىإلىالبشرقيللسعيالرئيسالأساسن

وأالمعيارفيالمعنىمشكلةحلعنالتأويلفيالنظرياتكلكما،تركيبات

إلىبالنسبةالكتابيةالدراساتفيعجزآتشكل،المقذسللكتابالنهائيئ

الكنيسة.

الضعف:ونقاطالقؤةنقاص!

الضعفنقاطالاعتبارفييأخذأنيجبعادلأتقويمأالكتابيئالبحتتقويم

بديهيةالحديثةالكتابيةالدراساتفيالقؤةنقاط.الحقلهذافيالقؤةونقاط

وجهةمنالكتابتةالدراساتإنجازاتعينيهانصبالتاليةاللائحةتضع.ومتعذدة

عشر.التاسعالقرنمنذسادتالتيالنقدثة-التاريخثةالمقاربةنظر
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النقدقيالصادقالبحثفيمثالههيالكتابيئالبحثعندالقؤةنقاطأهئمإحدى(

ومنعشخلأقشيءهناك.ولغويةوتاريخيةموضوعيةمعاييرعبرالحقيقةعن

المتراكم.التقليدوطبقاتالقديمةللنصوصالنقدئة-التاريخيةالمقاربةفي

متساو،بشكلاللاهوتحقولكلعلى،المبدأحيثمن،المقاربةهذهتنطبق

والليتورجيآ.العقائد،الكنسيئالتاريخ،الآبائيات،الكتابيةالدراساتفيهابما

هذهفيالإيجابتةالعلميةالنتائجفإن،مستحيلةالمطلقةالموضوعيةأنمع

فيمؤذأوسلبيئعنصروجوديكمنفيما.ممكنةالواقعفيأئهاتثبتالحقول

التقآليدعلىتطهيريآتأثيراأيضآلهاأنالروحهذهأثبتتقد،النقدتةالروح

ينبغيما.والأصولئةالصلبةميولهاويلطفعمقآالأكثررؤاهاينيرالدينتة

رفعهقدالحقيقةاكتشاففيالنقديةالإنسانلملكةالإيجابيئالدورأنهوتأكيده

منأساسوجههيالنقدئةالوظيفة0(كالكبادوكيين)15العظماءالكنيسة،باء

الحقبينالتمييزإلىيسعى،مكررفقطوليس،بصيركنظاماللاهوت

فإن،جسيمةوأخطاءجنونيةباذعاءاتالكتابيئالنقدقامفيما.والباطل

وهماالذاتوتصحيحالذاتيئالنقدفيممئزةقدرةأيضأأثبتتالنقدتةالمقاربة

الصحيح.العلميئالبحثفيوثابتانداخليانعنصران

كرسلقد.الجدليقبللاوالنضيةاللغويةالدراساتفيالكتابيئالنقدنجاح(

المقارنللتحليلالأصليةالكتابأسفارللغاتمحدودغيرانتباهآالباحثون

الأصل.بحسبالكتابمننقكئآنضأفأنتجوا.)16(الكتابيةالوثائقلآلاف

()5)"+ح3هعلاص!اأ،أ7،س!س!أم4أ4ءا،ول،304*ا4-3لا+لاحأ!+لاح،ماألأمه"أس!ثههلااأ135."س!لاس!اأ5،3همه+س!

لاكا7لا+أس!مهأ15+س!7،س!!ولأ،+4*س!"أ3لألأح"اس!5الاه53ع+!5س!3أ"+ألااأاس!15م13حس!!،+أمه

4ألأأ+ع!34حح.30311ءا(ح5ل!3ح!5/+هم*لا3،35ح55+أ+!،4أ،اه!لاح"أ31"أ35أ31س!73،س!أم+،

4+،5ألأكاهحأ.ل!اس!أ،+،مما3"ح!لمثمة/فى.4*ءكا!ح5كهلمءح.قىحوللملم3اع.0).28اس!عأ،+!مما".لم..055

023،12-5هم"7أ4ح5+4)س!ح*ءا+ءاأ+لاهحح!آه13س!أ!)س!3أهول33"أ+ص!س!*أس!لأأ،م"أ4+،3+هءح

مهححء4!+أ45"أح4!"ه،حأس!هلأله؟ا!مح.35

(61)ع53،.!كةآأ(4+!+س!،لاه!أولهم،لس!مح!أ!3،5+هأ!37ألا4لأهملألثاعس!+3+!أا+ع+6لةول3!3.3؟"أ3حح

3!ص!حلا.ولمح!اولس!!د!3.3ع"3لم*ع3لمهيم"لمدهاء*ع3لم+ع+ء،3*س!ول3:!امهمهم*ه4لا،أ+س!لأأوللا

م3ع.55.)2991
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خبراءيدعلىالمفترضةالمعاصرةالترجماتلكلكأساسيخدمماهذا

منمذهلةمجموعةأيضأتتضقناللغوقيالبحثيئالعملهذاثمار.)17(كتابيين

الدراسةعلىتساعدالتيالأمورمنوغيرها،الفهارس،المعاجم،القواعد

.المقذسللكتابالنظامية

الكتابحولالمعرفةمنهائلكتمإلىإجمالآالكتابيةالدراسةأذتلقد

الثقافاتحولكما،وتطؤرهماوالمسيحيةاليهوديةوأصولومحتوياته

والتعليقاتوالموسوعاتالمعاجممنعدداليوميوجد.بهماالمحيطةوالأديان

.)18(الكتابدراسةتعالجالتيوالمجلاتوالكتب

والأفكاروالمفاهيمالمؤشساتمنعددأالنقدتةالكتابيةالدراساتأوضحت

نعرفالآننحن.والآخرةاللهوملكوتوالنبوءةوالعهدكالاختيار،الكتابية

الكتابيةفالدراسات،هذاإلى.مضىوقتأقيمنأكثرالمواضيعهذهعن

سبيلعلى،تقليدتأالمسيحيينقممتمترئيسةأمورعلىمتوقعغيرضوءأألقت

والإيمان،والسرالكلمة،والإنجيلالناموس،والتقليدالمقذسالكتاب:المثال!

منفتحةبطريقة،المنقبونيتمكن،النقدئةالتاريخيةالدراسةبفضل.والأعمال

()17اول؟أحس!س!كةهمس!3،اأ"س!ح++،31ع،(ول5؟،3أحأ+ص!أمءحأمأا،ءأ،1*س!أأ؟"؟ح43،3!يا،ا!+ه

؟أ051+،أ5لاء+س!+4الا4ء؟4ءألا؟+لا!ولا+،4+!4؟أهحم.3"3ع5عكا!ك!لث!علأع3!ءلميكلع+لم(لاولأ4ع4

!كاأاح3هحأأ(حح+39913+413حم7أس!45ح4أأأ+ه)4+،43س!+،5ح،(*حأ3ا+03هكالااأ5؟ح4+لاس!34؟4س!

(أأاص!57*كا+دء3!م،ءلمعكالمىءء53!ءع(3ألاي!+ء!،)399،لأح3،؟ءولا+!724أ؟ع4أأأ5+).+؟أ5(ح*4

أ!س!5،كا034ء+أمهللأاوله5"-؟+لاهآأ+حح+لالا+!+3ح.150.3أ"74لا+!ح43+،لاءأ؟أ،+أثا.3ول

لا+كا!حمهمءس!5+هم1،7أ7ح!5ءأهم،،ل!أ5"س!353!ا3لاهه+ه+،أأ،+س!أا،س!7حأ.مأا!حألاكااممرس!5ح4+ه

،"حذ،+53ألأأمه،1+!ا*س!حا،)3لا+ء+3أ"أ!ح5همس!؟("ءلأح+،!(3،أ+س!؟ءأ"أمص!4س!7+35م؟أح

+أ(+حزلا!س!4،13أأ.+هأءس!3لا،7ص!ءأم.ول3+أكا!"+ه4+،أ*اا+!؟.5؟ع،(+ه!س!عثم3لأله!ع

ع53لم+ءثملمءلم*.ع"لم53لم"7عم.!53ك!عع4حح340!+أه،ع"لملم؟/كاهز4ول/ءى.،*ءحصل!!كا!لمرزء33/يم

أول(:4،+،اح"+453+أ!أامه*4اكالا!أمح؟5،5)199)ول!4+،2س!.حي!5ء!440+،ملا؟+ول.سا

.4،إكهم،مع"3ك!?53!اع*لم+ء+لمكا!كهع3يه34ءحء!*.لم5ع"لم3ءزكاه!لم/إلم.لم*ع3لأ(ثة37أااس!:؟+3!،+ه

لااح3+ه،).)829ولح3أأا،ءأأكاأ*حكةع4+ه!ا؟+أ؟ح4لا+كا!حمهملأ!2أ،لةأ+ع++،لاس!3أم130"4!

+حس!كاهحم7ألاه5لأا43"حمهح4لالأء"أكاه!040؟+ها؟أا!ءأ03ء35،ا3،7أاأ+ه+مهـ430،أأ43+ثه

اكالاهأ؟5حلأكاهث!اح+لاءس!ولح.ا!حا!عص!أ،؟حم،03همحأ+،51+ه+أ"هاس!؟+2191.

()518*+3أ+ءص!حا!أ+س!+لا+ه،+أ؟ح!س!+ء57"+س!هماكاأ؟أا!حم،51"س!33أثا5ء-لةع"3يه"ءىكاهع/5(!

ءء./لمىءلم+4أول5أ*75ا+لاس!3+!4ء"3ل!ع*+/ءكاعلم3ء،ع!لم5لم!".اعلم؟"أ؟ح*.اا"ثهه3،س!"+05اص!أس!

أ+س!53++!؟أ،204+ح75ا،+لاس!.3
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الوجههذا.)91(اليوماللإجماعمنمفاجئآمستوىيحققواأنمن،وصادقة

أيضآإئما،الكنائسبينفقطليس،الحوارسفلالكتابيةالدراسةمنالمسكونيئ

.الأخرىوالأدياناليهودتةمع

كشفت،المقذسالكتابوراءالكامنةالتاريخيةالتعقيداتعنالنقاببرفع(ه

اليهودتةالمع!تةالتقاليدفيوتطؤرهاالمؤشساتتنوع،الكتابئةالدراسة

معرفتنارفعتالمقذسالكتابفيتنكرلاالتيوالتنؤعالنمؤحقيقة.والمسيحية

للوحيالديناميكيةالنظرةمعززةالكتابفيوالبشريةالتجستدئةبالأوجه

كانالكتابعلىالمبنئةالاذعاءاتتجاهالمعر!بالتواضعمننوعآإن.والإعلان

فيالإساءةأوالكتاباستعمالحسنبإمكانيةاعترافآ،صحئةجانبيةنتيجة

حريةعنالدفاعيمكن،مختلفةنصوصباستعمال،مثلآ.التطبيق

والسيطرةالآخرينإخضاععنالدفاعيمكنكماتمامأ،وتحريرهمالمضطهدين

هذا،بالطبع.دينيةادعاءاتإلىاستنادآ،المقذسةالحربعنوحئى،عليهم

تاريختعقيدنحوالعلميئالاعتدالإن.المقذسللكتابشريرآاستعمالآيصؤر

العلماءمنكيرينيقود،الحيئسرالإلهأي،المطلقموضوعهوعمقالكتاب

أنفسهم.الكتابخبراءحتى،الأجوبةكليملكلاأحدأأنيدركواأنإلى

تمامآالجلئةضعفهبنقاطالمعاصرالكتابيئالبحثيقاسأنيجب،أيضأ

في،خطرالتعميممع،الضعفمواطنمنعددإلىالإشارةيمكن.قؤتهكنقاط

وأذاتهابالطريقةالضعفاتهذهخطرجميعآيظهرونلاالذينالباحثينتنوعوسط

هذامراقبةعند،هذاومع.أبدآيظهرهالاالبعضإنحتى،عينهاالدرجةعلى

الكتابيةالدراساتفيالسلبيةالأوجهتحذدالضعفمندوائرثلاثتظهر،الحقل

منمهقةعناصرهذهالضعفدوائرتتضفن.السائدالليبراليئالتقليدفيالحديثة

وحقيقته.وروحانيتهالكتابلاهوت

(91)!ه!كااكاأ!لا"ه!م!ههولس!3س!7ا!3اهأهح5هم+ء+لاءحأا!ح4ألاس!533أه.ولثهس!س!"حأهءس!م؟+س!م،س!+حأه2.1
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دينإلىأيضآتحؤلوقدالعلمفيعظيمةقؤةالنقدفي-التاريخيئالتحليل(أ

فيوالأدبيةالتاريختةالتفاصيلعلىالتركيزإلىالنقدقيالتحليلنحالقد.ثقيل

تقديمعنبعجزالأغلبوعلىمناسبتحليلبدونحتىوخلفيتهاالنصوص

أفيالكتابفيالخلاصيةالشهادةرؤيةالكتابيئالبحثفقد.للكتابمناسبتحليل

بلبالنعمةليسللخلاصبالتسويقالكتابيئالبحثائهاميمكن.اللاهوتجوهر

فرعتحؤللقد.قطالخلاصيجدلمأتههوالظاهرأنمعالنقدفيالتحليلبأعمال

للغذاءمصدرمنالكتابوتغير.تاريخيئفرعإلى،ظاهرقيبتناقض،لاهوتيئ

والدينية.والتاريخئةالأدبيةالمعلوماتمن،معقدمتحفإلىالرعائيئ

يلتقطحينفييحفلواأنيجبالكتابتينالباحثينأنعلىالاعتراض

عنه،الدفاعيصعبموقفهو،الكتابلاهوتفيوينهمكواالأجزاءالآخرون

.العادتونوالعلمانيونوالطلابوالإكليروسالآخرونالاختصاصيونيراهكما

وفيه،،المفقود"الكتابيئ"الفكربحثهفلوروفسكيجورجكتب،عقدمنأكثرمنذ

خرائطمعيتعاملونوكأئهمالمعاصرونالباحثونيبدو،الكنيسةآباءعكسعلى

العظيمةالخلاصيةالأحداثهيالتيالكتابيةالدراسةفيالحقيقيةالأمورمنأكثر

علىالتركيزعلىيحف!إئه.المقذس)02(الكتابفيالرئيسةاللاهوتيةوالأفكار

مهما.والكنيسةالكلاسيكيةالإيمانودساتيرالمسيحوعلى،الإنجيلحقيقةكامل

قيمةمقاريةعندبالفوضىموسومفالحقل،الكتابيةالدراسةفيالقؤةنقاطكانت

نسقيهماأي،الأقوىالكنيسةآباءكانحيث.واللاهوتيةالدينئةالمقذسالكتاب

نإ.الأضعفالعلميئالبحثيكون،المسيححولالمتمحورالكتابلاهوت

)02(ل!.اع75030+لأمما3+01حما5510ح3ألا(5اة73ولأ11+4+أ3أ3وءلم"أ!لم)"ح"ء3لم.*كا!3ىه.*يهـ:4!*3!،كه

53*ه*ه"لمالهاء،ك!."-306.19أ!أول4ال!اا"لاهأ33ح44+لاحم"أعاأاءاا3!اس!"3+"(لا13+ألح5لا511

أ+لملم3ءيلمح3!المء؟**عحلمول،+هححع!كاع3)591.9).ث!عب!:

والكنيسةالمقذس-الكتابمنالأولالفصل،المفقودالكتابيالفكر،فلوروفسكيجورجالأب

،النورمنشورات:)بيروت،نجمميمنالالأبالعربيةإلىنقلهأرثوذكسيةنظروجهة،والنقليد

.9-018ص،(8491
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أصبحتبأتهاالانطباعتصحيحإلىملخةبحاجةالحديثةالكتابئةالدراسات

الأمواجمنبحرفيتغرفكأئهاتبدوالظاهرفيوهي،ومفلسةمناسبةغيرلاهوتيأ

بذاته.الحقلهذاصنعهاالتيوالأدبيةالتاريختة

ذاكهوالكتابيةالدراسةفيالخطورةوالشديدالثانيالضعفموطن(2

احترافئةهناك.الكتابروحانئةإنصافعنيعجزالذيالاختصاصمنالنوع

عملهمالخبراءيتابععبرهاذرائعيةومعاييرمؤشساتتةإجراءاتإلىتستندصحية

كثيريالخبراءيصبحعندمايبدأغيرالصحيئالاحتراف.حقلهمقيمةويحققون

وأالعمىوكثيريومنهجياتهمبمهاراتهمومستحؤذينأنفسهمعلىالانغلاق

موضوعفحوىمعبالمقارنةعملهموبقيمةالنهائيةبالدقةالاهتمامقليلي

الواثقالفرحمصدرإته.يحملهاوهواللهخبرةثمرةهوالإنجيل.دراستهم

الكتابأغنيةتسمعأين.وفسادهالعالمهذاألموسطفيالحياةفيالمتأفلوالوعد

كماالألحانروائعالموسيقيونيؤذيأنتوقعيصغألا؟الخبراءأعمالفي

نحو،العدلأردناإذا،العلماءهؤلاءمنذاتهالشيءمطلوبآأليسيحقلونها؟

؟الكتابفيالروحيةالأبعاد

تمستكواالذينعصرهمفسئريبعضباسيليوساعتبرالقديس

لاهوتيينمنهمأكثر"تقنيون*أئهمالروحإلىيتوصئلواولمبالحرف

21()
دراسة،الآباءمنلغيرهكماإليهبالنسبة.ثاكالاهك!8ةدي،!)إكالاهلأهقيهءهـناه

بهذاالملتزمون.الكنيسةحياةإطارفيالمسيحيةوالحياةالصلاةتصحبهاالكتاب

بالواقع،.للكنيسةكزعماءيبرزونوتاليأالخدمةإلىدعوةأصحابهمالارتباط

اللاهوتكانلقد.الأساقفةمنكانواالقديمفيالعظماءالكنيسةمفستريأغلب

العكس،على.الكنيسةحياةلتغذئةمكرسعميقشخصيئإيمانمسألة

(12)13.!كةأ1،?لم،ع"و51ء?"لمححهلمح3غ!لمص!.5ء3لي..،ي.كا!3.لم.?لملمء2.107.33،ءم،ول5.ول.ل.

س!ه43+س!مأ(كا!!ح3أح!4:+،11كل!4لاولأس!37+أثه!عم.135!)629".0324.1اء31.03ل!!!مهلامهم

ل!*433أ+"أ5عكاحهىكا!5همم!يهـ!كا*!5لملم،!+5يمول؟كه.
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العالي،التعليمومؤشساتالصفوففيبيتهاتجدالمعاصرةاللاهوتتةالدراسات

الأكاديميةالبرامجإتمامعلىوأكثرالمسيحيةوالحياةالصلاةعلىأقلالتركيزحيث

وأاحتراففيمحتخزين،معأوطلابأأساتذة،نبدونحن.العلياالدراساتومنح

عنللتعابيرالشخصيئالجوع.المتكررالكثيرينتذقررغممنهمفرلااختصاص

نصقق،التخرتجاحتفالاتفي.المعاهدفيحتىيشتعلاوللروحانيةالإيمان

قداللاهوتئةالمدرسةخريجكانإذاماأحديسألماونادرأالأكاديمتةللإنجازات

.الصلاةتعقم

بهمايفترضلاالشخصيةالروحانيةأوالإيمانبأنالاحتجاج،أخرىمرة

العلمانئةالكلئاتبخاصتةالتعذدقيالمجتمعمؤشساتفيالفردأعمالعبريشغاأن

مسموحأأليس.السيىءالاحترافعندضعيفةحخةيمئل،الدولةوجامعات

بشكل،الشخصيةقناعاتهيعلنوأنالماركسيةعنيدافعأنماركسيئسياسيئلمنطر

المدائحينشدأنللفيلسوفممكنأأليس؟المؤشساتهذهفيمباشتر،غيرأومباشر

عنمادةدراسةإن،طبعأ؟الكليةصفوففيالجيدةللحياةأفلاطونلرؤية

أستاذيدعلىالإسلامعنمادةأو،وملتزمعالميهودقيأستاذيدعلىاليهودتة

الشخصيئالالتزاممنتطقبآوأكثرفكريأتحديآأكثرأمرهو،ومخلصمطلعمسلم

تعريفالإيجابيئمنأليس.متعاطفغيرأوحيادفيعالممعالمادةكانتلوتما

جانبإلىمعأالمقذسةالنصوصمنوغيرهالكتاببروحانيةجامعاتناطلاب

اللأكاديمئة؟دراستها

منالصفتؤفنأنعلىقادرةومؤسساتيةمهنتةمعاييرهناك،هذاإلى

معقولة.ليونةاعطيتحالفي،المتعضبينأوالمقتنصينأوالجديرينغيرالمفسترين

للأفكارالحرللتبارلممتازآمنتدىيؤقنالأكاديميئالعاليالتعليممؤشساتإطارإن

جوهريةحقيقةكل،الأكاديميةالأجواءهذهفي.منطقيأتناقشالتيوالقناعات

ممارستهمفيالمفكرينالناسقلوبفيمكانأتحققأنفيالحظلهاموضوعلكل
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الكتابأفقدلقد،المنظارهذامن.متعذدمجتمعفيالشخصيةحريتهمفيحفهم

لمماغالبآالذينالكتابعلماءيدعلى،اللاهوتيةالمدارسفيحتى،قيمتهمن

الروحئة.الكتاببكنوزالإمساكمهقةمستوىإلىيرتفعوا

السلبيةمننوعالكتابئةالدراساتفيالاحترافيشوب،الواقعفي

الطلابيكشفهتئاروهذا،والص!العلميئالعملتجكرتفسترالتيوالسخرية

العرضيئالتحقظتتخطىالسلبئةهذه.غافلينيهملونهالخبراءأنويبدوبسهولة

علىأواختصاصهعلىتشديدهفيالاختصاصيينأحدأحيانآيظهرهقدالذي

الرطانة،،المهنيئالحيادحتىتتخطىالسلبئةهذه.مناسبآيبدومماأكثرمواقفه

والعباراتالمسألةحولالمتمحؤرةوالمقاربةالفارغةوالتأفلاتالمفرطةوالتخمينات

ذاكأوهذاو..تشريح*الجديد+العهدوحدة*عدم،!الخرافة"المسيحمثلالاستفزازية

وهمبالخيبةوتصيبهمالطلآبتربك،شلثبدون،كفهاهذه.المقذسالكتابمن

والقيمةالذاتيئالاكتفاءبعضبإيجادمفكرينالكتابيةالصفوفإلىانضقواقد

طائل.بدونلكن،خبراءيعفمهاالتيالصفوفهذهفيالحياتية

العلماءبعضبينأحيانآالمرءيكتشف،كقهاالمهنيةالعوائقهذهعلىعلاوة

اللذةفيهذانرىأنممكن.ودعواتهالإنجيلأقيعينهالموضوعلصلبعداء

القليلأوالضعيفالطلابإيمانهرفي،العلنيةأوالمخبأةسواء،الفاسدة

فيالمحلولةغيرالشخصيةالباحثشؤونتقف،المواقفهذهوراء.)22(المعرفة

العقليئالمذهبوجهفيالنقصعقدةمنالمختلفةوالأشكالالدينيئالإيمان

بأئهيؤمنولاالعايميحئهلاحقلبسببالنفسمقتمننوعوحئى،السائد

22()ع53ا"+،*ح،ص!.حكاءول"ءأءلمهم3ثأ،ألاط3عمولههه53إكسةكاوح"أ3الااس!6ل!ول413"ا1؟أعككلاأه+ص!+أ

"ألاطحول!3ح51ع!ءا43+ء+س!3أول543ءأ01مم!ولهط!حأءيا31!لا5!ولآهأ"أح؟51؟ح53ل!ول!ة4ا!أ+عأ31؟ح

37"س!أمهس!"س!مل!"أمء3ألاهمه31لا4ككأولع...ألأاحأ؟13،حأ57أظمحا1أ،"أكة"30ه4عءلا4...

كا5""ح.ح.،+3لاح+أأح5+رر43+!مممالا!س!كااأحمكا!ه(لاولع!.كاعا...ا+"همول4لأ+ا!3آ4كاهس!هي!ة

هم،ح3ولحم3"ع3حولاأأاحأ،+لأ"(ح!كاأاحأ5("كهمس!4ولهحمول،؟أ13لا5عأ،04هول3"3أع5؟مح

"54+أايا،31ول4أ+،!+!ا!كاهأ71أع534+ح؟،كاألةاحأس!4!1.7.؟+ايا+اعحم31،هس!"ح03؟3ج(لا،ا

3أس!مماولس!35،ا"ءهـ2يم(4991،3)،62-52.00.
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تلبيةانضواءهمعتبرآبحماسالحقلهذافيانضوىالذيفالطالب.كانلأفيمفيد

لجهنمابنآ01يصبحوتاليآالشخصيئإيمانهالنوعهذامنعلميئجؤفييفقدقد،لنداء

بشكليسيءومدقرمؤذهواختصاصبالحقيقةهذا.(23:51)متىمضاغفآ"ا

أكاديميأ.يدرسونهالذينولكلالإنجيلإلىعظيم

بالوجهمرتبطالمعاصرةالكتابيةالدراساتفيالثالثالضعفوجه3(

الفلسفيةالتنويرافتراضاتمعنتعاطىهنا.المشكلاتأكبرمصدروهوالثاني

منذالليبراليئالكتابيئالنقدممارسيأغلبيةعلىاستعبادقيزماملهاكانالتيالمسبقة

منتدىفيالحالتينالمشاركينإلى(-49611768)+!،+ص!ول)!لما+،33،+أ!"لما3

الجوهرقيالسؤالمنأقلليسالموضوعصلبفيهوما.ع)(5لما3)+،+أ+ء3يسوع

المستقلالعقلتصيبفي.ككلوالمسيحيةوالكنيسةوالإنجيليسوعحقيقةحول

الانحرافكثيرةالعالمعلىالتنويرنظرةأصبحت،ككلالحقيقةعلىكخكم

تكتفيلا.1،س!أ!ه)(300أأأ7أ)+3المنطقئةوالوضعئة(أه+ص!3أحأ)+3التجريبيةنحو

إئما،والعجائبالكتابيةالأحداثحقيقةحولالتساؤلبمجردالفلسفتانهاتان

البشرحياةوفيالتاريخفيحيئإلهتدخلحقيقةبديهيئبشكلأيضآتعتبر

غيرالكتابالفلاسفةيجعل،فلسفئةوبعشوائية،الطريقةبهذه.مستحيلة

الدينئةالجماعاتإيمانقلبويضربونالخلاصتةللحقيقةمصدرآليكونمناسب

والمسيحئة.كاليهودئةإعلانئةتقاليدإلىالمستند

بمكرالتنويرتراثيختبئماغالبأ،الحديثاللاهوتعلمفي،بالتأكيد

مدموجأتهكما.البحثفيوالتجردوالموضوعتةالعقلانتةإلىالدعواتخلف

علىالكلام.!انسانيآمجازيآتفقمالتيالتقليدتةاللغةاستعمالمعبسهولة

الكتابيين.الباحثينبعضعندمفضلةعبارةهيللكتاب"روايات+أو+قصص!.

العملثةأنإلأ،المعاصرللقارئالكتابلتفسيرومفيدةمناسبةطريقةهذهفيما

الكتابقصصخلفالوحيمنأساسهناكيكنلمإنجوفاءتصبحكفها
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أحداثعلىمؤشسةالإنجيلتةالقضةكانتإذاخطورةذاتمسألةإتها.ورواياته

القديمة.للشعوبالبدائيةالدينيةللأوضاعخلاصةمجردهيأوالوحيمن

العلميئالتحليلأقيالمنهجيئ""التصنيفعنالباحثونيتحذث،مماثلةبطريقة

الوسيلةهذهفيما،أيضآ.الصخةسؤالطرحبدونالقصصوتفسيرللنصوص

سطحيآالمجهودكليصبح،القديمةللنصوصدقيقفهمإلىتؤذيقدالمنهجتة

وهيالحيئال!لهمعاللقاءمسألةأقياللاهوتيةالخلاصئةالحقيقةإلىالإشارةبدون

أهمية.الأكثر

فيعليههولماالعقلانيئالتنويرموقفكشفيجب،الوضعيكنمهما

محوالإيمانعلىمصقموغرضيئاعتباطيئالشيطانيةالنزوةمننوع:المظلمعمقه

بهاتطالبالتيبهاالموحىللحقيقةأثرأدنىحتىتدميروعلىالأرضعنبالته

الاتكالبالحقيقةهو،المعاصربالفكريسفىمايخربالذيالعنصرهذا.البشرية

قد،مغلقكنظام،المفهومةللحقيقةكمفتاحالمستقلالعقلعلىالإنسانيئ

كماالطثانةأهدافهتحقيقفيأيضأفشللقد.بهالثقةوالفيزياءالفلسفةأضعفت

بعد*ماالمقموعةالدينيةالروحانبعاثفيكما.المعاصرةالحضارةأزمةتثبت

افتراضاتتزالما،هذامع.شاذةأشكالفيالتعبيرتجدماغالبآالتي01الحداثة

نشرفيمستمرةالأكاديمياتفيالمفكرينمنالكثيرينفكرعلىتسودالتنوير

يصغذاتهالشيء،للأسف.المعاصرةوالحضارةالصفوففيوالظلمةالتشويش

فيعميقةأزمةستبتالإيجابئةمساهماتهارغمالتيالليبراللةالكتابئةالدراسةفي

.الكتابوسلطةالإيماندورمنتقليلهاطريقمنالبروتستانتية

الدراسةعنللاستغناءدعوةأتهاعلىالسابقةالتعليقاتتأويلعدميجب

موسومةالكتابئةالدراسة.خطورةوذاتالفائدةعديمةلأنهاالمعاصرةالنقدتة

علىمؤشسةقوتهانقاط.فاضحةضعفبنقاطكماتنكرلاقؤةبنقاط

بالعالممعرفتناوتغنيبصيرتناتشحذالتيوالمعاييرموضوعئآالمحفقةالملاحظات
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ممكنخاطئةاتجاهاتأوتصحيحهاممكنمباتغاتهيضعفهانقاط.الكتابيئ

مسألةمنهناكليس،الحقولكلفيالحالىهيكما.تصويبهاأوعنهاالتراجع

إلىبالنسبةلاالنقدئةغيرالكتابقراءةلصالحالنقدتةالدراساتعنالتخلي

الدراسةتحذيهوالحقيقيئالتحذي.الكنيسةإلىبالنسبةولاالملتمغيرالقارئ

توازنإلىتسعىالصادقةالاختلافاتتعيقأنبدونالتيالسليمةالإيجابئة

منالكتابلنصوصاللاهوتيةوالشهادةالنقدفيالتحليلمهضاتبينمناسب

بالنسبةالنصوصتشكلالتيالدينئةللجماعاتالأصيلةوالاذعاءات،جهة

مسألةبأخذتحقيقهممكنالتوازنهذا.أخرىجهةمنالمقذسالكتابإليها

.وافبشكلالاعتبارفيالتأولل
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السادسالفصل

نقلتماعركا:التأويلمسألة

؟مشكلاتأومشكلة

قائمة.مشكلةهيوقتفيظاهريأتناقضآعاتمبشكلالتأوللمسألةتحمل

دراسةبطبيعةأيبالإبيستيمولوجياالكتابيئالتأويليتعقق،أخرىجهةمن

العلمهذايسعى،)1(الفهمبفنالتأولليوضففيما.وتفسيرهالمقذسالكتاب

نظريةخلقإلىيسعىفهو.المقذسبالكتابنفعلمانفعلولماذاكيفإيضاحإلى

فيوتطبيقهاالكتابمنوالقيمةالمعنىاستخراج)كيفيةالتواصلمنمتماسكة

ومحركاتها.وأسسهاالكتابيةالدراسةطرائقحولالمنطمالتفكيرعبر()2(الحياة

متضاربة.واقتراحاتمحلولةغيربأسئلةظاهريأمكتتفالتأوللفإن،هذاإلى

منحتىتجعلالتيوالمقارباتالعروضاتمنتنؤعأالعلمهذاأدبقراءةتكشف

مفكرونقذمهاالتيللاهتمامالمثيرةالنظريات.محترةمهقةالتأويلمشكلةتحديد

اقتراحاتقذمت،عصرنافي.ومضتأتتغادامرإلىشلايرماخرمنلامعون

(1)!عم،+43.حءلأساع1+،!ا111س!+م+عألاس!أ.5ء.0!يهـ0711ا.3،.0).94

(2)ل!0340+!.ع5ح،5هء3علم4**ءفى3..*لمء5+حأحال!313س!53س!5،ول4"735أ4س!3وللا+ح35لا5أ1الاأ،،م،أه+3

هم6أ(حء++هأءحأهولولح!*(حلأ؟ء+ح+عأول3ءأ4+،"أح4ح4ا،راول35هم3لا(5؟مح!335*أياحأ5/+س!7

"ه+س!5احأءعأ75هولا،)5أ4ع.3!س!س!340.كا!أ5مس!،س!3++س!+ص!الاعأ3ء5+،؟أبمأ+،حالأأ+75ا7حكاثه"أه

اا؟أح++،س!أ!ول4+،)00،أأ،،س!+ههمس!3أمأ"لام.115لا"ء+عمهم44أالا"س!)،،ح!+حا3+أس!س!ا،ا؟حأم51أ+3

اأحم!ول4أ+أ+513لأ+حس!س!3،33أالأ53ح3لاس!500"؟+665+عأ(لاحح،5آهكهءس!!الا"3أ.1اا،11أ+!+أممالاهكاةأ

4+34ح7أءحأ!+ه+33ءأأ"لاس!مأ+3لا"ح،"لا!أ"،،هول!كام؟+5!أأأكاه3،ح+ه31،1!هحأس!05آ؟لا++!

ا11.5مأ.24.0ألاس!+ح++ص!اا،3ءأع؟(ء3"3اه+اأحأأ53اه*حأس!أ،1أ5س!اكاةهءس!7ج!+أ4+،لا+3ءكاأ

أ+4الاس!س!441أس31013+،لا3!ح،عحم35+ههأكاأا،لأأ؟4+،3+هس!أ5+حأ.لأس!+لا،لأاس!،!+لا+هم،+لأول

ح"+3+عألاس!أ1،س!13أس!ك!ول33+س!س!013ا،س!34(أ"؟أح5أء!ذكالا+أ3++ء!همكاة3أس!ثهمأأ،3+ه3،أآ

ألاكا14!+أثحةس!س!34+أ؟أس!3،لاكاأسأياول5ا؟أ!+!أس!هح+ولس!أس!أ01730!"،اكاأكاأا،حأ*س!أ43+!س!3،

ا،س!3ألأأهمس!س!37لالا،4اأ.س!م
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لجديد،ادبيئلأالنقدامنظريمنوغيرهما،يسيترادايفيد،حولحهحأولريكوربول

+مهضةأن.لالا04،د!ولط"اص!،!+يستنتج.عليهامنظورإجماعدونمنولكن

ويرافقها،منتهيةوغيردائمبشكلمتغيرةولكئها...مكتملةغير...التأويل

السعيبراونرايمونديشته،الحاليئالوضعمطالعةفي.*)3(تلافيهيمكنلادائمذعر

لكتهيموتلاسعياتهأي،المقذسالكأسإلىبالسعيالكتابلتفسيرطريقةإلى

حقلعنالتشويشهذاكلينشأأنلمفازقةبالواقعإئها.)4(جدوىبلاوكأئهيبدو

.الإيضاحإلىأصلآيهدف

المعفدةالعواملعبرالتأويلفيالمسيطرالإرباكهذاشرحينبغي،هذاإلى

مافي.ويطتقفيهيقرأالذيالحياتيئوالإطاروقرائهبالكتابتتعققالتيوالمتحركة

والأدبئة،التاريخئةأصولهحولعديدةاستفهاماتهناك،المقذسبالكتابيتعقق

وفيالكنيسةفيوسلطتهدوره،والإلهيئالبشرفيوجهيه،ومؤشساتهتعاليمهتنوع

الشهاداتتنوعإطارفياللهإرادةإلىالوصوليتئمكيف.الأجيالعبرالحضارة

منذاتهالعددهناك،بالقراءيتعققمافي؟التاريخفيالتفسيرطرائقوتعذدالكتابية

الكنسئةخلفياتهم،وانحيازاتهمالشخصثةاهتماماتهمحولالاستفهامات

منالمعقتةأوالضصنئةلمبادئهمكما،والإعلانللوحيرؤاهم،والحضارية

الكتابفهمإلىالقارئيسعىوأدسسمحركاتأئةأساسعلى.التفسير

منعددآأنبهالمسفمفمن،الحياتيئالإطاربخصوصأقا؟وتطبيقهوتفسيره

فيوالكنيسةبولسالرسولإلىبالنسبة.مختلفةأوقاتفيينشأالملخةالقضايا

المسيحيينواليهوداليهودبينوالعلاقةالموسوقيالناموسودور،الأولىالقرون

.الثالوثحولبالمناظراتالجميعانشغل،الرابعالقرنفي.الأمممنوالمسيحيين

الدولةحول-الاجتماعيةالسياسيةالمسائلنوقشتت،العشرينالقرننهايةفي

(3)للا.04+4"ا؟ه،س!.له+،!هلم/ءحإ+/،كا!ء3ء3ءلم،+ه؟.20)2.

(4)."!35+لالا،11ا1س!+3حولس!لاأأ3ء،!ا!لىلأ،ح0.)851.
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تؤثركيف.الإنسانوحقوقالطبيةوالأخلاقالجنسيةوالعلاقاتوالجنسوالدين

نوعيةعلىبدورهاالأمورهذهتؤثروكيفيوميةحساسةأمورعلىالكتابقراءة

؟ودورهتفسيرالكتاب

مشكلاتبلواحدةليستالتأويلمشكلةأنإلىالاعتباراتهذهتشير

طبيعةتحديدفيدورآمختلفةوقوىمعقدةعواملتؤذيكما.واحدآنفيعذة

جماعةأوماقارئلدىكبيرةمشكلةيشكلأنيمكنما.التأوللفيالمحيرةالسعي

اذعاءفيالقراءأحديتمتعقد.لغيرهمشكلةأئةيشكللاقد،جيلأودينية

والرسولإبراهيممثلمحذدينلأشخاصشخصئأنفسهأظهراللهأنالكتاب

علىللتأوللنموذجأالمفسئرينأحديبنيقد.بالأمرغيرهيشككفيما،بولس

تستند.السلطتينرفضعلىيقومنموذجأآخريبنيفما،والكنيسةالكتابسلطة

سواءمختلفةتفسيرعلومإلى،وأكاديميةكنسية،للكتابمختلفةاستعمالات

تصبح،ماعصرفيالمجادلاتوتنموملموسةأمورتنشأفيما.علنيآأوضمنئآ

وأتوافقعناصرالمنظرونيصتفقد.وصتقلأتحديدأأكثرالتفسيرئةالعملية

إلىومجردةوتقنتةأيضأضيقةتكونلأنمؤقلةالتأويلمناقشةلكن،اختلاف

إذأ،.القراءأغلباهتمامعنكماالكتابيئالنص!عنمعزولةفيهاتصبحدرجة

والنقاطالأساسيةالأبعادتحديدأيالتفسيرقيالمسعىبنيةتحديدفيهوالتحذي

البحثفيوالوضوحالتجانسبعضتأسيسبهدفوالتباعدللتلاقيالرئيسة

.(التفسيري!ه

قددمأ:الكنيسةفيالتأويلمسألة

نادرألكئهم،للتأويلالمحركةبالقوىمنهمفرلابشكلالإنجيليونأحاطلقد

عندمباشرغيربشكلأثاروهافقدوتاليأ،واعبشكلالعلمهذامشكلةأثارواما

الحرفبينبولستمييزالرسول،المثالسبيلعلى.فقطالاختلافاتمعتعاطيهم

(5)ثاس!س!اء35أ"ح"مس!اأ+أ6أ+44أ3حلا33؟ه+هم؟،+حص!+لاحأأح3أ+ح034أع3؟+س!س!3.
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مع.بدائيئتفسيرفيتأفلهوالقديمالعهدقراءةفي،6(:3كورنثوس)2والروح

يدخللالكئه.طريقتهعلىيطئقهأئهإلا،اليهوديةخلفئتهمنالتمييزهذايرثأئه

نأببساطةيعلنإئه.التفسيريةوالطرائقاللاهوتيةالأسسحولنظرقياعتبارأقي

ممكنعائق،للتوراةالصحيحالفهمعنالمؤمنينغيراليهوديعيقللنظرحاجبآغشاء

في.(-3:4118كورنثوس)2القدسالروحوبقؤةبيسوعبالإيمانفقطإزاحته

يونانيئولايهودفيلاهناكيعدلموبأئهالموسوفيالناموسإنهاءإلىالدعوة

والمسيحئيناليهودمنعددآأنأيضآبولسيعرف،23-28(:3)غلاطية

وأعمال،1-4،114-2:5)غلاطيةشديداختلافعلىهمالمعاصرين

الكتابيئوالتفسيرالتحليلعبرإليهيدعوماإظهارإلىبولسيسعى.(2-ا:51

خبرتهعلىبعيدحذإلىيقومالعشوائيئتفسيرهمفتاحولكن.6-92(:3)غلاطية

علىتقومدعوتهتفسيرأرضيةأنكما(-17أا:ا)غلاطيةالمسيحمعالإيمانئة

يظهرماأكثرالكنسيةللحقيقةالتفسيرفيالرئيسالمعنى.الأمميةجماعاتهحقيقة

بينالوحدةعلىللحفاظ.-92(ا:51)أعمالالرسلمجمعفيبوضوح

بموقفمساواتهيمكنماأورشليمفيالاجتماعأخذ،والأمماليهودمنالمسيحئين

منالذينالمسيحيينعنالالتزامحملمريلآ،الموسوفيالناموسمنآنيئتفسيرفي

.()6(51:28)أعمالولنا"القدسللروححسنآظهر*لقدبالقولقرارهويرر،الأمم

الآبائيئ.التقليدفيالواعيالتأقلمستوىالتأويلمسألةاكتسبت،تدريجئآ

طؤرمباء،كتابيآتفسيرأأغلبهاتضضنالتي،المستمرةالعقائديةالمجادلاتبسبب

)6(س!4هح4م!+أ15!؟أ5مماحاس!لألمه?!،+ول+أاءول،3"*ياءأ0+4اكالاهأ+ها3!لامااولخ؟حح!6لةهم3.7"ح

!همممة314+أ،ع!"،س!ا"هأ،لا!أ+همهط4طا!ء+4+ص!3"هلاكاأولس!ك!أاع،حأم51أ4وللم+.5ح؟+ء+علاس!4أا،ح

حول319أولهأ3ولأ4ألاااحعم4ء3؟،3+أ!!!4+ة4!ء+أ+أس!؟،3+لاه!ل!30اس!ه"للاح!ح13حأءحءهح

45+لمامكة،45!+أهم3؟حأ،45ول4أ؟3أ+أ+3+ا3.عمم9ول!لا4لأا4أأ3حس!مهم01+هم3(،.!.ع+ل45-44:6ة

7:-16)7ؤا04،2-37:)6:)-512.)س!أ+ا3ح3اا!+أ،لأ!"أ4احع1،43أس!7س!40+هم4أ7+أس!3حاس!7أ!أهول+أ

س!؟ا؟+لاهعل!30احه5!6لهه+هحء4أح4لا؟س!ح+س!مس!محم013أس!يا3اهحمهس!؟الااهاا3أه3إأثة

،+س!؟ع+ع(لاأ،س!اء!4+1(لى+36:6ؤ61:41.93:7-71!62ة)31:6)كار5513م"ياأس!"،معس!*"س!533أه+03م

"اس!"+س!+س!إولحأا،ء+،31حس!هم"احلأهلا*ةولأ+ح+هس!+لا+ألاأ.
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فيوتفسيرهودورهالكتاببطبيعةتتعققالتأويلفيمعقدةتمييزاتالكنيسة

اليهودمعالمجادلاتفي.)7(مناسبةتفسيريةومبادئطرائقطؤرواكما،الكنيسة

يوستينوسالقذيسصاغ،للمسيحكشاهدالقديمالعهدحولوالماركيونيين

للعهدالثلاثيئتصنيفهأي،المقذسالكتابلوحدةمنهجيئتقويمأؤلالشهيد

الأخيريمتل.لليهود)8(مؤقتتاريخيئوكنظامأخلاقيئوكناموسكنبوءةالقديم

.اليهود)9(منالموروثةالكتابلسلطةمعلنةنسبةأؤلالعناصرالثلاثةهذهمن

لكنيسةواضحةشهادةيحملالذي،يوستينوسمنقرنبعد،إيريناوسالقذيس

مبادئوضع،والجديدالقديمالعهدينمنمؤلفمسيحيئهـانجيلعالمئةمسيحية

،إيريناوسإلىبالنسبة.)01(وتفسيرهالمقذسالكتابوحدةحولمهقةلاهوتية

كماالكتابوحدةيثتتالمبدأهذا.الكتابكلفيالمركزفيالتأويلمبدأهوالمسيح

هو،الأهميةمنعينهالمستوىعلى.رمرتأالقديمالعهدلتفسيرالحياةقابلية

الكنيسةمعنىإلىلجوءأساسأوهو،تفسيرقيكمنظارالإيمانقانونإلىاللجوء

الثابتإنجازهإن.المسيحيئالتارلخفيجدأجوهرقيالتأويلفيكأساسالعقائدفي

الكتابلتفسيرالموافقالإطارتشكلالتيوالكنيسةالكتاببينالواقعيئالربطهو

.مقذسككتاب

والمراجع.التفسيرتةومنهجيتهمللكتابالآباءلنظرةالرابعالفصلأنظر)7(

(8)ء؟ء.لم.2.44

(9)ألا،3.+15ءهولس!+حث!،"415،+أ14،اأ+!،ا(لا،ولهلاا.مهم،ا(س!0ا4س!++،؟5ا+حء!؟حإم31،أ!كا،،55

؟ك!أاس!اءا*ه.!+هم3أ+،"3،1احأ(،لأأ1،2أهولآهج5313"ألا!ألأا؟،"كالاهم+طاء!ا*هس!+!4حإولا،؟!؟اح

ا،لا،أمللا!سا3،"ه"+س!،3،ملا4+،ول5)!ح!+ه4+أكا!+أ+هح3أم51أممة.5،،،ا*ك!"أ+اهأس!أ.+أ.31

لا!!ا13؟أ31!لاه(ل!ا؟3كااس!ح+هح515*س!؟ء؟أأ+الا31؟+اكه.3عع3+لامع113+،73+ه"+،ح+س!لا،"3+ع.

عيم33ءثمسمهلمىء.لمهع"لم3"حلمدا+4.!ه.،ءلمءول،م.3لأكال..!س!!ا،!3"!(أاء4!ا!أ"هخ!3+هح،33).)729

"88.0-201،ررة4"+ء3040ء3لأأاأ6ل!هههلاا!30ولل3لمى.3ءيلا!/فى*+كاءالملمءدء!لااءلثاءط،(يلاأ055لاا:ء

3هس!أح/3هم!أ؟01ا،ءأطس!4لا،،3،عم7591)،".5ا-3514+468-)63.

)01(حس!3.ل.سااح!لا!4،ل!.".ول،3!س!53كاي3،لملمكا!؟لمه؟!،ىه؟،كا!ء3ء3ءلم+/05")-13915ؤ.ع

34،3*ه،أمماع"3"ءكالم،"ح34ي3ء"لم*هء"لم،علم"/!."ه،44-27لألة4.!4ح7،س!أمع!لهع"3!!?53

كايم"لمءد3،ه".5ا-77.
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العظيمأوريجثسمعالثالثالقرنفيذراهإحدىالتأويلفيالتفكيربلغ

كتابكرجل.(اوفيلسوفا"اولاهوتيأوواعظأومعلمآومفسئرآلغةعايمكانالذي

أنشأوقد.التبشيرقيونجاحهاالكتابيئالمسيحيةبغنىكثيرآأوريجنستأثر،وكنيسة

زمانهأدواتاستعمالهفيالمسيححولالمتمحورةالمسيحئةللتربيةمنهجئةرؤية

الكتابمركزالمسيحفيأوريجنسرأىوقد.المفكرينكلإلىوتوجههالفكرية

مماالوهمتةوبعصالتأفلاتالمجازيةفيغالىقدأئهومع.تفسيرهومفتاحالمقذس

عادلةغيربطرائقوغالبآ،قدرهمنبالحط،وجددقدامى،لمفممئرينسمح

أحدينجزلم.مابشيءلهمدينونالكلأنإلا،تاريخيةمفارقاتعلىوتنطوي

قيمته.التفسيريةالكتابئةالشهادةوتحقيقالنصيةالدراساتفيأنجزهمايوازيما

والنفسالجسدعلىقائمةمميزةنظريةصياغتهمجردفيتكصنلاالتأويلفي

ثابت،بشكلالنظرتةهذهيتبعلموهو،المفكرينمنالكثيريعتقدكما،والروح

فيالدراسةطرائقدمجتالتيواللاهوتيةالتفسيريةرؤيتهتجانسفيبالتحديدإتما

أثبتت،الرؤيةهذهإطارفي.زمانهوتحذياتوالكنيسةالكتاببسلطةالعصرذلك

بينالكتابيةالشهادةتقديمفيفغالةأداةأثهللإعلانالتارلخيئالأساسرؤية

مخلصمفكرهوأوريجنسأنباناغوبولوسيوحتايرى.والوثنئينالمؤمنين

صوهو.والهلينئةوالمسيحيةاليهودئةفيالمتفاعلةالتأويلتياراتمعتعاطيهفيولامع

ويبقىأوريجنس."كان:العظيمالإسكندرقيهذاعنالمميزةالكلماتهذهيكتب

الكتابيئللتفسيرينضبلاالذيالنبع،ورائدهالكتابيئالتأويلمؤسس

.*)12(الصحيح

(11)!كاأ+س!س!س!!أممس!ع74اأ،!ول+همه"!3؟4ءس!!ألا؟أ!مس!1357+هس!41ول!بم3حأكههم"7ألأكاهس!4.!!4

3ء!،ة7أ!ء!لم3?53،ء3!3!"لم!"ه.59-1)3.6ه!قه!+س!31س!أ!عأ*أ++س!!اأ؟3ا63لة31ا،أ+ه5حح

!-33ه"حاأ+؟ح!لمه.?.لميمل!"/ءلمءكاء3لمىء.+.ج"لملمرلمكام!،،لمءكا!ههـا"ح.7800-48ةل..*!ق+ه.!لملمءغ

+لمعلم3ء3يملمءلمد+ء؟.1700-4،511،ل!.3443لثاه،3؟،!لم3كا"ح"ء343مم!لمد3+هلم!لملمكا؟ه،علم00.-25198.

(1)2ا+"هه!،،له!هالماه،30+!لمء!"!77كا!ش45لمكا!5؟كا!3لمئم5يهي7لم!لم،!"ء47"لل!73كا!ءغ!ل!س!

028.".،10751
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باءآربكأوقدلتطؤربا،وغربآشرقآ،لتأويلاتعقيداستمر،أوريجنسبعد

الآباء.لفحواهالمناسبالكتابيئالتفسيرصخةحولمعآوالهراطقةالكنيسة

التقليدفيالمبسوشمتيئوثيوذوروسالطرسوسيئذيوذوروسأمثالوالمفسترون

محذدةشؤونفيانشغلوا،الغربيئالتقليدفيهـايرونيموسوأوغسطين،الشرقيئ

إحدى.التفسير)13(وقوانينوالترجمةالتقنيةوالعباراتالتفسيريةالمنهجيةمن

والأخلاقيئوالمجازقيالأ!بيئ:الرباعيئالكتابمعنىصياغةكانتالتأويلثمار

وغربئآ.شرقئآكانالذي(كاسيانوس)14يوحتاعندأؤلآظهرتالتي،والأخروقي

توازنعلىللحفاظالتأوللفيواعيآفلسفيأسعيآالكبادوكيينالآباءعندنجد

فيهابما،للاهوتوالمنطقيئالاختبارفيالبعدينوبين،والعقلالإيمانبيننقدقي

من.)15(عصرهمفيالعلميئ*والفكراللاهوتيةالمعلوماتبينللتسوية"الجهد

إطارفيتنوعلكته،والتفسيرالمنهجيةفيالغنيئالتنؤعالآبائيئالتراثسمات

الكنيسة.فيوالحياةللعقيدةالواسعةالوحدة

التفاسير،تعذدأوالمنهجثةلا،يزلولم،كانالموضوع،التأويلناحيةمن

مافيالعقائدفيالكنيسةحس!أيالكنيسةوسلطةالكتابسلطةبينالعلاقةإتما

)13(.ك!3ء335ا،"ءألمءحالم".!*ء.لمءلمء3ء3ءلم*/ى.ء"لمكاط3/رلم4/حول،"ء0.3"ا-1.32.82.تا،!!.3+

أ!لأاأح4اأ+أأ!أس!3!س!أ،+ه.263100-و4،5،ل!ع.344هس.!3،س!3+ح3لا"ء!41!ااع33هول؟4ح!.كا"حا

.-243143

(41)!.3همثاحا؟س!3،!ه؟لمءح؟لم+/ء3ء3ءلملمكا!*ء؟ى؟ء"لم3ءي7ير"يمك!ء3"،82.0.؟+س!5،لثأ4ك!4س!*+!"اس!

43"3ء)لاا،3+حل!ا3أ"س!اءأأم41الاأ3"أس!لأ*ح33ءإ،لاأا!ا53!حأ1،س!لأ)4.حح3ول،3ء3أ"هماهأ!ها،حالأ

4أحكه،الاه4+ءحةأ!ه!4ا،حلااس!؟(؟س!47+حالاللامس!ا،3+عآه4أس!أمما،+04،+هس!ء4م4!+؟ه،

ثةح3أ4ولا3ءلميرهحء3++ءح8.41.ءكه!ه"ءلىى5لثاكا.*..هح3!ىييع،+ء!13ول3.ح15+لالاألأ؟س!أ4

7("!"6لة:ح4اولج،س!85915،)."06.1

(51)"،س!4ولص!اه4+س!أ،31أ+س!أ!لأكاا0!+،أس!ا5لا،ح؟س!ألأكاه!.4س!7!لةس!؟م،حء"3،?53كايم،93?لم."

39.12حس!+"+س!133س!س!8+ص!أ5أء47أثهولحثم5جه!الأكا.!-عاأ6ل!مما،3"ح،*دج*كاإ!فى؟مكلكاددءلمحلمهء؟

كاحكآلملم،ء0.3"2)023،5-أ+س!أأاس!4أ،133.1ثة"أحالاعبما+اس!اولهم"كمهح++ه411*53+حعمس!أ+حالأل.

كهـ.يلاس!ل!لاس!مماأ+،111!حمس!س!أ7!+!ساأ!،؟مم5+ساأ!"أأ+ساأ3!لما(ءكاهلم.+ه3.13):+؟س!72أم+أأكل!أ!ول

اهس!3+لأ!ههم34أول4ل!!س!3هلأم؟اس!؟+اهس!11"+4.!ه؟7707(93(2،1-)،)499ه.!.32أ"!اأ5

"لاهس!435،لاكاه3ألم/هدعءح43،كاج.00)-160))4+!323-322،س!4+لا3س!ثههمع5!أكعةا13ولص!53أأأ7ألاأ

34!*15اء3ء7ء4ا!أس!اس!أس!3+أ؟!314؟*أ؟س!؟اس!أء04400،حول،م!لا!س!4لأكاهاء3لأ!+أ+ه،اأاس!ا!3

أكاس!3!ح(+أأهولهملا!؟4ه.مول4أء37ح.3ل!هس!643له+ء؟أ!+أ(،40++هع!4اةا"(5عم+ي!.س!!4ءا*ه
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المسيحيةالفترةفي،سابقآأشرناكما.للانقساماتالمثيرةالتفسيربأموريتعقق

ومؤيذينالآخرعلىأحدهمامتوقفينوالتقليدالمقذسالكتابكان،الكلاسيكية

فقطالسلطةالمسيحيئالمقذسللكتابكان،.ول!!!ك!بحسب.الآخردا(أحدهما

الإيمانقانونإلىالنظرةلكن.()17الكنيسةإيمانقانونضوءعلىقرئحين

في.ومتماهيانصميمئآمترابطانأتهماعلىكانتالمركزيةالكتابورسالة

لقانونأوللكتابمحذدةعريضةخطوطهناكتكنلم،الأولىالمسيحيةالعصور

يشيروكما.واسعآحقلأ،والمكتوبالشفوفي،الرسوليئالتقليديلوح.الإيمان

الكتابرسالةمعمتجانسأكانلأئهالسلطةالإيمانلقانونكانمابمعنى،عس!س!ئ

حذدقنهوالتطؤرمرحلةفيكانالذيالإيمانقانون،آخروبمعنى،المركزية

المسيحيئ.الإنجيلخلقوهكذا،المقذسةالكتاباتمقبوليةأساسبشكل

العامل،عمليآ،أنعلىحس!ك!3منوضوحآأكثربشكلنشيرأنينبغي

والمستمرالحيئالكبرىالكنيسةتقليدكان،الحالتينكلافي،التأويلفيالأساس

ولاهوتيةتاريخيةحتمئةكانالتقليدهذا.العقائدفيوتمييزهاللامتدادوالقابل

منللتقليدممكنأيكنلم،الأساسئةأهميتهمنحهمع.رسولئآتقليدأكانمابقدر

التفسيرية.وقراراتهاالذاتيةالمؤمنةالجماعةهويةعنبمعزلويحذدينقلأنذاته

مناقشةفيوالثابتتينالعافتين5حح3نقطتيمعنوافقأنيمكننا،الضوءهذاعلى

ححك!:3بكلمات.التفسيرقيلآباءاتراثمنالناشئةالتأويل

بمعزلالمقذسالكتاببسلطةالخامسالقرنلغايةالكنيسةتفتكرلم،"أولآ

فياستعمالهعنبمعزلأودستورالإيمانفيعنهالمعتراللاهوتيئبالتقليدعلاقتهعن

التعامليكنلم.الكنيسةبحياةمرتبطةالكتابسلطةكانتلقد.المسيحيةالعبادة

للانطلاقاختيارئةنقاطوكأئهايتتموالعبادةاللاهوتيئوالتقليدالمقذسالكتابمع

(61)3حس!"أح4أ3لاح35أ+هلاول4حم"ا3ح3أأهلاحمولعه44!+أأ"هول"ا؟+ح؟س!أه،053*+

(71)"+!"ه.ولل!حءم،3ا!اكاأا4ءأا؟الا!هأملأ،أ+!13امء5لألا"ح،"ءم،ءكاثهـ0711ا..0.5).270
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وضعهاممكناختياريةكسلطاتإليهاينظركانولا،الإيمانمعنىصياغةإلى

الإيمانفيبالسلطةالمتعفقةالمقاييسهذهمعنى،ثانئأ.الأخرىإزاءالواحدة

.(فيها+)18تماثللاوحدةالكنيسةوحدةتثبيتمنهئنوىكان،والممارسة

الغريية:المسيحيةفيالتأويلأزمة

الإصلاح:بعاملينالآبائيةالتأوللرؤلةانكسرت،الأخيرةالقرونفي

فيالملاخظةوالتمرقاتالانتهاكاتعلىاحتجاجكحركة،الإصلاح.والتنوير

)!)03وحدهالكتاب01لدالأساسالمبدأوضع،الغربئةالمسيحيةتقليد

بينأ(س!،ولص!4934+ح)س!ءولحالتواقفمبدئيئبشكلرفصقليآوتا،3(ا.ح3أ!أ!!دا

الكتابيئالمبدأأن،بالطبع،نعرفالآننحن.والتقليدالمقذسالكتاب

فلا.بذاتهلهموقعولاالتقليدفيللمغالاةوتصحيحدفاقيهوالبروتستانتيئ

التفردأمانعمالأؤلية.بذاتهكلموقعلهالمسيحولاالنعمةولاالإيمانولاالكتاب

اللتينالتفسيروضرورةالمتلقيالإنسانوجودضرورةوهوبسيطالسبب.فلا

عن،متواصلبجهدالتفسيرفيتقليدهاكتسابإلىحتميئبشكلالمفسترتقودان

دونه.منأووعي

مزدوجبشكلوبتشديدهم،جهةمنالكنيسةسلطةبرفضهمالمصلحون

جديدآتقليدآخلقوا،بالتفسيرالأفرادوحق31403ح3أ"أكا!لماعلىأخرىجهةمن

البروتستانتيئ.التيارفيالتجزئةتطؤرتكماكثيرةتفسيرئةتقاليدوبالواقع

بينالتواقفخرقتقدأصلآكانتالوسطىالعصورفيالغربيةالكنيسة،بالطبع

يصبح.الكتابصوتخنقماالتقليدكقةترجيحهافيوالتقليدالمقذسالكتاب

(81)كا!.ء.،00.)-260)720.+أ0(3أم،س!اس!3"15،م33أ5؟344،3!لا؟االأح+أههس!ااص!4++!لا!أهمس!5(+314،

ءس!3+هم1،7أ7ح33،"اح1ث!،اكاأس!ا،م،كه15!+!س!اكل!هس!5!4؟اح35اس!هم1344أأ!+ه!+5؟،

+ة5+هأإم!أ+ههمس!035اهلا!س!مءم؟41س!م3.+!.م+،حاأ3لاثهس!أ7"،+س!ح+لاحأأس!3طه4س!حس!حا5أ15هلأ!.

!مهس!8+،"ا!حد!5م4ه+!.عس!س!،ححه?5!كا4+ءكه3..،لم71.0و*3أأمح!3:،،لالا؟أ!+50(ح7!+ءص!ا؟ح،31

4+حأ7+هح+حأأ+س!الأ35015+!أأ3أ!13أأ3،"4،13أ؟أهولألا"3كل35+س!43"أأ3،"حم303+ها؟أ،ح

4+لاع3؟!س!لا!+!4.عحهمس!0313أأمحأهآ53؟أ+!س!+هأأ،تزأ+ههم13س!اس!35أاهلاا،413،مأأ؟أ.،،+ه
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الكنيسة،معتقداتتنأىعندماالممارسةفيمعنىوبلامقنعغيرالتواقفهذا

معه.التوافقوتفقدالكتابشهادةعنوممارساتها،الغربيةأوالشرقيةسواء

تتئمأنالإصلاحلحركةممكنآكانإذامافيالأرثوذكستفكراللاهوتئونلقد

جذابالتأويلفيالإصلاحموقف،أرثوذكسيئمنظارمن.الشرقيةالمسيحيةفي

إلىعودةسخلاوكالفنلوثرأنواضح،أخرىجهةمن.متوازنغيرولكته

حياةفيومركزيتهالكتابسلطةواستعادا.الكلاسيكي!91(الآبائيئالتأويل

المسيح.فيحذداهاالتيووحدتهللكتابالحة+ه"كا!المركزقيالهدفوثتتاالكنيسة

عنوكشفا.ذاتهالكتابضوءعلىإطارهفيالكتابقراءةأؤليةعلىشذدالقد

أساسعلى،الروحيةوالحكمةالمجردةالنظريةبين،والحرفالروحبينتفاعل

لقد.فكرفينظامإلىتحويلهإمكانيةدونمنوصلاةبإيماناللهسرمقاربةضرورة

به،الموحىوجههجانبإلى،الكتابأنأقي،وطؤراهالتكيفبمبدأاعترفا

البشرية.المحدودئاتأيضآيعكس

فيأزمةإلىالإيمانأمورفيالكنيسةسلطةرفف!أذى،أخرىجهةمن

التمييزتعلنالتيالتمثيليةبالمجامعبلبابوفيبحكمعنهائعئرلاالسلطةهذه.التأويل

له،الملازمالشخصيئالتفسيروحق5ا.وحد+الكتابمبدأ.الكنيسةلكلالعقائدقي

يخلقانويهذا،للكنيسةالموخداللاهوتيئوالتقليدالكابسلطةبينإسفينأيدفان

مميز،بشكلبروتستانتئةبتعابيرعنهايعترالتي،التأويلمشكلة.التأويلفيمأزقآ

بشكلالبروتستانتيةتارلخيظهر.المعالجةعسيرةوكنسيةلاهوتيةكمشكلةنشأت

منالكتابقرأتعبرهاالتيرؤاهاأشستالمختلفةالبروتستانتئةالتقاليدأنواضح

للكتابالإصلاحاكتشافإعادة.التنؤعفيالوحدةعلىللحفاظطريقةتجدأندون

(91)01105ك!اح،لاس!5اا!س!أهعا+،31ا.7أوللا3ء4"4+لة!ح!+أأس!45037هماكاأ!4ء!ا!س!أ+ااعم4اأ++ها،!7

حكه3فيلمكر3ء!4ح.كالا03!.ك!س!محول03،؟+،"431.0-5.0،141.!)هس!3"،5+ل!لمء33ء!ولء3،ه".291-

4.591+4"ولها!4ك!.!حالااأ+،11!ألأاأء!ا؟الا!هق++،4"(س!حهمس!6134لهأحهم+أ،!هول،11،ءكاثه

3501.320-100.5،107.
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منكتيرآيثير"وحده+الكتابأساسعلىالعقائدفيالموقفلكن،بهامرخب

غالبآويصبحنفسهعلىينقلبكنسيئمبدأمعتوازنبدونالكعابيئالمبدأ.المشكلات

تفسيريةسلطةغيابفيإذ،شاملتفسيرعلموجودإمكانياتكليدقرإته.للكنيسة

فيوالتشؤشالتفسيرقيالتنوغيظهر.الأعلىالحاكمالشخصيئالتفسيريصبحعليا

،الروحيون،الطهريون،التقليديةفيهابما،فيهاالتاريخيةالتطؤراتعبرالبروتستانتئة

المتعضبة.والجماعاتالمعاصرةالفرقكماالتقويون،الألفيون

التنوير،معجذريةواعثرأخرىبطريقةالآبائيةالتفسيريةالرؤئةانكسرتلقد

منكليستند.)02(البروتستانتيةوالكتابيةاللاهوتيةالدراساتعلىتأثيرهعبر

خاص!،وبوجه.العلميئالتناظرمبدأإلىالكتافيوالنقدالناشئةالتنويريةالعقلانئة

هذهتركزت،بالسابق.جذريةواكثرمختلفبشكلالتأويلمسألةتلاقيهماأثار

مسألةتحؤلت،الآن.نهائيئكحكمالفردقيأوالكنسيئالكشفموضوععلىالمسألة

التنوير،تراثفي.العلمهذافينهائيئكمقياسالعقلأوالوحيموضوعإلىالتأويل

إلىعمليآأدت،للنظرلافتبشكللوثرمنهحذرالذيالملجومغيرالمنطقويخاصئة

فيالذيالزيفلأ(ح33)!ولألاسنغ+فضح*.بالكاملبهاالموحىالكتابسلطةرفض

رأىوقدعشز"الثامنالقرنمنمتنؤرآ..رجلآكانلأتهالكتابفيالرئيسةالحقائق

مع.أمثالهعندالجديدوالتفكيرالكتابفيالوحياذعاءاتبينوخندقآبشعةصورة

الغرلية،الحضارةوعلمنةالعلميةالطريقةمقفدآالتاريخيئالنقدونشوءالعلومتقذم

تدريجيئبشكلالكتابسلطةتقويضإلىفكرالتنويرمعالتدريجيئالتكيفأذى

.")21(البروتستانتبينالكتابمبدأ!أزمةوافتتح

()302س!ح!"(3احس!اول،337ء+عطكهول!أكاهالأ.لأ؟ه!!ههول"؟ع+ء44ء4ءألاس!3همص!3أمأهلاس!3+،)كاأكاه.ا،س!

5ح3م!اهأ؟53ولأس!أ"،ث!ح3ثه5*+كة34أ.س!7

(2))"+ع"*عس!م33أهولأ3*!+كله+حا!3ء!.43ع("!"س!3أأأاحأول؟أ33كا!ح.3ءول!لمكل!ء.*.ء"3هلمول!ه

10157،رر!،.55.ي!.!س!؟+(!؟أاك!!ا"؟أ!:للاص!31ولأولس!،كه.07913)،0.).ع53!3ك!،س!س!؟5آا؟س!

،ه+15ع*051+مه"ه"3ح3أ"ألاس!ما5لا!أثا5م؟+"4!كاأه؟57عء3*ه"ثمةأس!42،لة4؟أح+

لاول+ء4.ولس!لاكاه4عء7هاهس!+اول3"ءأس!لأفى+،ه!+!3س!اه5.3(طةأ3س!حول.ل!."لأس!+ح4،*هاا!كاأ)أا!س!

53"(لماولألأأ.+"4س!*س!،ل!هم+?"اا++حإ"!أ.1+حيهـ11،ء!7ساه5.!!اره3-).940
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ظهرتفقد.محطمةنتائجالبروتستانتيةعلىالتفسيرفيالتنويرلتأثير

الفروقاتبرزتوتاليآ،والليبراليينالمحافظينالبروتستانتبينعميقةتشققات

عبر،الغربيئالدينيئالتقليد،جهةمن.رفضهأوالجديدالتفكيرقبوللدرجةتبعآ

السلطةحولالجديدالتساؤلغذى،المجتمعفيالسلطوقيوتحكمهالصلبةنظراته

المحافظينبينالكتابيةالمجادلةتشكلت،أخرىجهةمن.التحريرفيوالرغبة

وأالعلميةالدفةفئاتفي،عص!،ا!!ثا)22(ولءول!!ص!لما3!بحسب،والليبراليين

الآبائيئالتقليدوعنالكتابعنغريبةكانتالتي،التنويريةالتاريخية

أحدهمااستفاض،ذاتهابالافتراضاتضمنيآالطرفانيشتركفيما.الكلاسيكيئ

لقد.مطلقةبجعلهاالآخرالطرفاستفاضبينماالكتابسلطةفيبالاستنساب

إلىمخيفبشكلالبروتستانتئةتحؤلتفيماالظاهرفيالضمنيئاوالتنؤعبرز

يصعب.بينها)23(فروقاتمعوليبرالية،إنجيليةأومحافظة،أصوليةمجموعات

إلىوغيرهبارثكارلوخههاالتيالاتهاماتمنها،بدقةالنتائجتقويمجدآ

الحياةعلىالبروتستانتئةقدرةحولأسئلةمنهاأنكما.)24(بالهرطقةالليبراليين

.)25(الحديثبعدوماالحديثالعالمفيومستقبلها

(22)4*اعأم!ل!+ء!!س!،+،لةاا!كاأاأ41ءول!"4هقلأأأ+؟اء30!-أح3أاأص!4اء!أم.40،ءكاههـ0711ا.5،.0

0501.

(23)03م،"لأ(5الا!همهأ+ص!+لاحعهمص!4+4،3،"؟هس!،هع؟س!3هأ3س!3أولاه،ء3حكهع01105ء!ا3!لاح

11!أهمح63لعأ(ي!!.4لاس!34"حكه!4أ+!7؟أح0450م!أ5اأ!س!ا،+ا3!عع141أ+ه،"اأولح35،عكاكا،ءأح3.4.

م!.ل!س!مس!ول"5ة3+،51.00)-)16.ع53("عح5++هول،اأأأح.43أ7ح35أ+41ول44لأ+4+أح3*،هول!

6ل!57س!!اأ،ءا.33ءح7مم!3عه.!لأ115،ء!*?لمولء3."*كام،.3حلم.ح.يه!ذ،.00)851-42.

24()حس!(أ4"أ"،ه!"هما!7لا؟حا+لة.5!؟مةمس!ول،4+أ،+اأولس!؟ألاط!ح،أ+"أ113"ح3هه+س!3ه،

ل!+،ح+4!.!يلا+4++،01ء323(4991.3،).0)).آهحهلاس!35.ع+لا4+س!ولاثأأ513+،4

س!7رر7!!اأس!4ا3حه+5أ!"3ولأالا7أس!"اكاأس!341!ه!أع3أورة4أثم+ثة"حمس!3لا.ل!340ه+05عءح،5هءكعلم

4*ءأءك!،لم.3ح"ل!أ3.ول745إ*س!؟س!س!33!ءألأكا3+هءأ،!+حس!37ثه،اس!*الألة4لها03س!أ3س!3،اهما:!ولأ*ه

ا5+ا5(لاأا4!ا4ا،لا"*س!حم"أس!س!3أ3ول5"،؟ء!أأ،!+ههم3أم44أإأه+...اأيا،4أ.3115أ3034أس!

"+ه40،لأ*ه11".25ا،3!س!أه3أ+!أأ+3ث!"+*4403!!+3ءهمأ+7.4أ4لاا!"ححم3أح،3ا!ا7لأأ!+

هآ3!عأ+حء3س!!!أكهس!"(5ا!+أع4"الامهمل!11!08.0.40

(25)ع53!ءعم(+ع4ألاس!5ثم5أهول3م+ه*،+574اع41ءأهعا?033أ،ء37س!عاولأ3عأ3يلال!ء34الاا،3

ء!*كاي!لم.كا!لم*د43ء"،ول3كالمء3لمه3"ح،3ء.ثم.لمفى(!هحاحولل!357ع:(ولأع37؟م3أ+!3ح55،

،)355991*أحءمس!ه7ع3(!ي1س!"ألاآ4لا3عا!؟5!+ه01حاس!!+74ا،ءأأ+3لا؟3(أ4!،31+ه4+حلا!+أم

3ح3أأ"لااء743الاع،5؟"مس!ث!5اكاأحا!33!س!،ه643لثأأ+5"ثة+حس!مكاس!اس!4س!5(أا!كوكا7.13+ح

ء4ح440++هأأ+ه15أ"ء43لاا؟ح!+أ!6لةلاءلا،اعم.

-261-



علميقذمواأنالليبراليينالبروتستانتبإمكانكانأتهالبعضيظنقد

هناك،العكسعلى.يتئملمهذالكن،النقدقيالفكرأساسعلىمتكاملتفسير

فرديةتحؤلتحيثالليبراليينالبروتستانتتقليدعندالتأويلفيافتراضيئتحقل

العقلعلىالتنولرتشديدفيالتيالفردئةمنوحشيةأكثرشكلإلىالإصلاح

التكافلالوسطىالقرونكنيسةمرقتالسابقفي.+()26(وحده)"العقلالمستقل

معاكسة.بطريقةذاتهبالأمرقامالإصلاحأنإلا،والكنيسةالكتاببينالمتبادل

لافتوبشكل،هكذا.والعقلالايمانتواقفهدمإلىالتنويرتوضل،لاحقآ

من.+)27(الإنجيلصوتعلىالأكاديمياطغيانإلىالكنيسة"طغيانتطؤر،للنظر

بتعابيروالمعاصرالكتابيئالفكرينبينالبشعليسنغخندقوضعتمإذاأتهالواضح

لمامستقرفضوجودبسببالهوةلردممنطقيةطريقةأفيهناكتكونفلن،واقعئة

الأساسبرفضهالمعالجةعسيرةالتأويلمسألةالإصلاحجعللقد.برهانهيتثمقد

المعالجةفيعسرأأكثرالمسألةهذهالتنولروجعل.الكتابيئالأساسلمصلحةالكنسيئ

للمعرفة،أمينتينكطريقتينوالإيمانالوحيأي،ذاتهالكتابيئالأساسبرفمق

التنويرأنإلىنشيرأنيجب.حقيقةلكلالمقياسائهعلىالمستقلالعقللمصلحة

الكاثوليكأيضأبلالبروتستانتالعلماءفقطليسيوخه،التأويلعلىتأثيرهفي

.غيرهعنأووعيعنالمسبقةافتراضاتهتأثيرتحتيقعونمابقدر

)26(ولكه"س!م(ءس!ع4أول"اس!ء،ا+لاهس!كها+ه3،له.*ح،أس!!ء؟+اس!5أ30عآهاكاأ!أا!حأ(!+4*7ع:ول3ألا4لأ

؟+"اولحس!4؟!أس!ممة4*؟+أح"(+عحححدااول+ااس!+3عولحأ،داح5ول*ح+ء!،11:حا،3+لاأد3ء!لأ،أ

حس!م.135)4749،له!47أ4ا).ك!س!ا،لأس!3ح"+لا3ح3305ء3أإ"لا3عأ+"ءس!،ولحء"+هاهلأ!

(؟!أا4ا!طأ"ه:4عس!3+ه،33)759.)هس!+ولأثهو+ء3ء+.!"+س!لا3ع4ول64!لا3حآه"أس!عا"أ!ك!("ع

353مما:اا،لةس!3ممه"ه،*7791)3ح+س!015كاس!4+لاكا4ا1"+س!+علاع4ا،ح4!(5+س!ول،كا

حهولأ!+ء3أء47+ة1".حاء3!س!أهم153+كأ4اأحمماكةلام4أاس!4!لةلاكهاحح35+أه+ء4ول(3أكل!+ألأ+4

"،ول،أ!ه44أأء37احع?+74آهع"،ا"؟!ععهمح"ا3"ح3.أ+حح+أ"ه3هم7،3أ"حآهس!"أا"أ!عكم!4

4هس!+لااولحهم"،ع*أحع(ولهأء30"ح3140"7ج*ء+ول!س!عكاأه!+س!لاأ+اس!لأءحملأهحس!43أ+

+40+ح5هحأ+س!.

27().*!ول+ع!س!++!لهس!3ا.3أاهلام341(ولولهأم!3أول"أس!-310!س!.4.ماثهحء!أم.40يهـ0.11!.5107،.0

.5301
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أمثالالليبراليئالتقليدفيالتفسيرعلماءكباربعضعمل

المفترضةالهؤةردمعلى،."ول!ث،1و،!ا4.*أهال!ح"أ،.ع35ح"حكاي!س!أس!اط3

العقلانيينمنالمتطرفونيقومبأنراضينغير،الحديثوالفكرالكتاببين

الاستثنائية،الجهودهذه.القديمةالميثولوجياركامبينالإنجيلبرمي

ملزمةنتائجإلىتؤدلم،ذاتهابحذوالمشخعةفكريآللإعجابالمثيرة

نأفبعد.للتنويرالفلسفيةالأرضيةمنالكثيروهبواهؤلاءلأندائمةولا

معرفةيقذمالإنجيلإنتقولالتيالكلاسيكيةالمسيحيةالنظرةعنتنازلوا

بنظرياتالفرقإظهارعنعجزوا،وأهدافهاللهعنوحقيقئةكافية

يدعلىالجديدةوالاقتراحاتالنظرياتهذهانتقاد.التأويلفيلاحقة

التأكيدطريقمنالتعادليعؤض.!ولأح!3+.!ولكا!حاول،.411!5ع،،دة3

أقيعلى.اللاهوتي!28(الكتابوموضوعالتأويلبينحوارأهميةعلى

وكأئهاالإصلاحيةالاقتراحاتهذهتبدو،عينهالليبراليئالتقليدفي،حال

أيضآ،اللاهوتيةإتمافقطالثقافيةلا،"المسافة"سقيلمازائدآوزنآتمنح

الأولىالمسألةأئهيفترضماوهذا،الحديثوالفكرالمقذسالكتاببين

ومقاربةالكتابحقيقةحولمقبولغيرإبهامهناكيزالوما.التأويلفي

ابيستيمولوجئة،كنظرياتمقنعةالمحسئنةالاقتراحاتهذه.لهالمعياريةالتأويل

تعطيلا،ذلكمع.عقلانيةبشريةبعباراتالمعنىتحؤلديناميكياتتشرعلأنها

لدورالإيمانكما،الكثيسةمععلاقتهفيالإعلانيةالكتابلسلطةكافيآانتباهأ

وتفعيلها.الخلاصيةالكتابرسالةتلفيفيأساسيينكعنصرينالقدسوالروح

28()عه!،ح+هأس!ء3س!3"43"+حأأهولآه؟أعس!3"س!ولهه!.5)،300س!5س!7ء!أ4+م4الاح5س!أ+هأ(لماكاأم+هأول+،ح

2مهأفىح3ح7أ5ح4حة4ع+ا!!3ح4س!4!أأه+لمه4"53،9+3لملم+ه/هء"لم+/ء3ء3ءلمكا!لم.+هلمه"لمء!".!لم

لا؟."7.ل!(+،ملألة04.!3+،لاس!.7.81-53100
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والتأويلالكتابيئالنقدمشروعمجملحولالتساؤلأنفسهمالليبرالئونتابعلقد

.فيه)92(والمختأالظاهر

بعضها،العلمهذافيمختلفةنظراتدراسةتتابعت،الأخيرةالسنواتفي

+النقدفيالمختلفةالجهودمجموعاتإحدىتتمثل.لاالآخروالبعضمترابط

مثالعلى،القارئنحوالموتجهةوتلكوالقصصئةكالبنيوتة،01الحديثالأدبيئ

عنالنص!استقلالمننوعمنحهوهدفهم.3()الأدبدراسةفيالسابقين

مجموعة.المعاصرينالقراءمحيطفيدينيئكأدبالكتابمعنىواستعادةالكتاب

التأييدقي"*التأويلتدعىالتحررقيوالفكرالأنثوقيالفكريمئلهاالجهودمنأخرى

والاقتصادئةالسياسئةالمعاصرةالصراعاتفيالإيديولوجيئتأضلهبسبب

المسافةتقريبإلىالخاضةبطرائقهاالمقارباتهذهكلتسعى.والاجتماعئة)31(

بالتحقيقالتنويراهتمامعنبمعزلولكن،المعاصروالقارئالكتاببينالمفترضة

اهتماماتهـافاالعقلأؤليةإفا،علىيعملونزالواما،هذامع.للحقيقةالعلميئ

(92)ع35!*،+"اس!،!.3الا"ا+"ء4!3جول"أكه+؟إلم53!؟كالم3بم؟لمء؟3.ييء+لم"3عهلم!ه?؟لمعلمى/ء33علمءلم!ه+

حفىلمه3كالمءا3،ع07ولاس!!+س!أول"أ3أإس!5،س!3هول+ه؟أح+!3س!أ5أهح+.4لمع3لك!ي!علململمثم3.لم+هلملمه

كاط3ل!لمكايي/حألم!.4،/فى.!م."1-436،127+!.!.3أ؟حا45+أ"أ33حس!7ا،3مم!هه؟.5س!س!0133،س!"لم

+6أس!م051لألأ!.ح.7حل!اكة3ه+،4+،5،لمع53ءدهع/"أ1،ا،3لاه"5+أ7ءهمص!3لثا5!3كالأ!3

ح؟أ.143همءهلا+،ع؟،س!س!أمأأ9لاس!3ه++س!هول3حمأ!7أ7عس!،35!ا+3514ءهأ+أ+لاس!+لاأ،كا!لىحث!،

"ص!3حس!أح4أ+ولس!هطامم!م5مهح.011أ!++،كا!ه!.ل!.!هاس!3+؟ح!-كهـ.033،ح+،لو.ه.

*400؟أم4!ح،).01!ء!مماس!،م+،4؟أهس!33.مم5+أ؟ح"ه++!ح؟ا!5اأس!3أ4س!،"لا!+4+5!35+*

أ+3أ5!ء+لا"مم!آه3"كه،51هم+!الأ5لا"هه+س!4"أأكه53أكاا،س!كاأاأا!ء1.53أأح+33!13س!هأم+!+55،ا

هآ!ا؟أكاأس!4ا5للا4،لا3حلثاه،مء7ء33!"0413+ه"أح+هع4+،لمس!أس!ءذص!43أ13ا+ح3!؟++حاأ+س!

341أا،+هأأا3ح"؟!أ!ممك!4+ه"أس!"هس!43+،"3لاهه،4ء+ه"أاس!9لا4اأ+؟،!+"؟ح.+أس!3!عأأ75

؟ألا4هلأ"أمهم"(عأ!!+ح،33ألا+.3عس!س!5هس!س!ا!أالأ".!هم،+"!.هلمح.4لمصلحم!ع!ع5د.*+ء"ءكاكا"ح

حهءلم3،ع+.؟*ح3ع"س!لأ"اه+،ح*1344333؟01ه+ا!أ3أكه4+،حأمأأ4لاع43،مأءا،!33!لاح+!س!س!كههألا!

ا!!س!+أم!أثه"50أاأ+ه11أ+ا+أح"أ"أ+،4+هءأا!الا3لاههح+هلاكاه؟أحااحلا3"ح.

(03)3عع+.أ.!حس!!!ول،+/علم3ء3علم!+.ءلمكاي".لمع4ول7.7.54س!!+أ"!1،!كهه-لمهيلا!4+33ل!علمهلمءلملم

!4"ءلم.

(؟))ول3ه!ا!+س!؟ا،س!!+حاأ5هحعس!3حأوللأكاه51أ؟،3؟أس!3؟س!أأ53اعم3أ+س!253ثةاا34!*ه+4!+!أول.3،

"أ!اأح41ا1ء+س!ولالاس!أح3:!اكاأا!ءأ3!س!أ+ااع4اأ+ه4+،ساكاأس!4،مأ+هء"+اه،لأ!ه11أكهـ+لم،5ع".لم5

حء*??لمكا!لم+ع+*عي!3علم،لم!دح.،س!4.!.ك!.اولحك!أ+(ل!+!43"5!أ5:34عم4++54،)689)،00.

853-183.ثاحس!،051"س!!كاههمم!35!يءلمه*لملمكه+هعىء"ء3?فى"!*."لمعح33في،لمأء53..4ع3يكل/ى،دلم

+/لم3كا"هحلم+ه؟.
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الغربية.الإشكالياتفيالتيالخاطئةوالثنائياتالمسبقةللافتراضاتيذعنونلا

الحياةمستوىعلىهيإليهمبالنسبةالتأويلفيالملخةالمسألةأنيدركونهم

شعارهم.إيضاحإلى،ذلكمع،تحتاجالتيالنظريةالمبادئمستوىعلىوليست

بحسبالتجذدمنواسعةرؤيةتتضقنالتيأ!40+ههـمة4القويمةالممارسةهو

الصوتعطاءإفيهابما،ة(هـم)4"لحهإهالأرثوذكستةواللاهوتيةالكنسئةصوللأا

السليم.عبرالعلمالمقذسالكتابلشهادةالكامل

علملصياغةالجهودعنبمعزلالحئةالأرثوذكستةالشهادةتتتملا،ذلكمع

أشس،الأرثوذكسإلىبالنسبة.والخاضةالعاقةالعباراتفيواضحتفسير

الكنيسةطأح30خلقبتحديدللمناقشةالواسعالإطارفلوروفسكيجورج

مهفةاليومهي...أعأء"هص!ول3أس!أجديدةبائيةآ"تركيبةمستعملآالأرثوذكسئة

الآبائية"التركيبةتضتم،فلوروفسكيبحسب.ا)33(اوهدفهالأرثوذكسيئاللاهوت

عقائدقيهوالبعدينأحد.وروحيئلاهوتيئ:فصلهمايمكنلابعدين01الجديدة

أتهاعلىبهاوالمحتقلالمفهومةوالثالوثئةالخرششولوجتةالأسرارعلىمؤشس

،الآباء"فكر01استعادةعلىمثئتروحيئفهوالآخرالبعدأفا.خلاصيةحقيقة

حياةضمنالجديدةوالخليقةالإيمانفيمتأضلةخلآقةبصيرةرؤيةهوالذي

مبدأليستالمطققةالحقيقةلأنينفصلانلاالبعدانهذان.المسيحجسدالكنيسة

بحسب،تتتمأنيجباللاهوتممارسة.المسيحأي،شخصهيبلمجردآ

أرسطوطريقةعلىوليس،الرسلطريقة"على،اللاهوتيئغريغوريوسالقذيس

الحياةعن-بمعزل:فلوروفسكيكتب.34(لحدد!،إ"5+ه+كاا"ة(11)"نهالحدئ!"+ولسكلا"ة

ينحط،الإيمانحياةعنفصل!اذا،قناعةأقياللاهوتيحمللا،المسيحفي

33().ل!3ا،لأك!73030ا"+اح؟أ!هكههم؟أس!403+ه*هلا؟ح11،"س!م+أ..ل!*ه*ء"لمكاهيه4!"لم.!+ءهع"33

ء؟ءلم!هولع،ه".354م

(43)أحأس!4لأ؟7503013،لأمم!"..لم..40).
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الإنجيل،فييجدونهقدمناسبمعنىأفيتحصيلبهدف،معاصرةأيديولوجية

تاريخيئكمصدرأوالكلاسييهةالروائعكأحدثابتةالثقافيةسلطتهأنمعتبرين

التأويل.فيالتعددئةإلىالجديدةالاتجاهاتهذهالآناضيفتلقد.متعذدةلقتم

متوفعأ،الدائمتأثيرهايبقىفيما.تصويريةمنهاأكثرتصحيحيةأتهافيهيقيمتها

السابقة،السيزيفوسئةالليبراليةكالجهود.التأويلفيمتكاملةنظرةأفيتقذملم

إبيستيمولوجيامنمعذلةبنسخةالجبلأعلىإلىتدفعوكأئهاالاتجاهاتهذهتبدو

أسفل.إلىمجذدآلتتدحرجالتأويلصخرةتعودأنإلى،التنوير

الشرقية:الارثوذكسيةفيالتأويلمسألة

أبعادهافيالتأويلمسألةبأهميةالأرثوذكسيونالعلماءاعترفلطالما

الأرثوذكسالمفكرونسعىفيما.والمسكونئة)32(اللاهوتئة،التفسيرية:المختلفة

مظاهرمعأؤليةبصورةالأدبيئنتاجهمتعاطى،الأرثوذكسيئالتأويلشرحنحو

للتقليد.الأمانةضمنمن،افتراضيةبصورة،جميعآكتبوالقد.المسألةعافة

لأن،الغربئينعندكماذاتهاالإلحاحيةالتأويللمسألةليس،إليهمبالنسبة

التنوير.إشكالياتولاالإصلاحإشكالياتمسبقآيفترضونلاالأرثوذكس

عبرالتنويربميراث،الأرثوذكسفيهمتجن،مكانكلفياس!يحيونتأثرا،بالطبع

نأيحسئونالأرثوذكسالمفكرينلكن.والعلمانيةوالتكنولوجياوالتربيةالعلم

أئهمطالماالمعاصرةالحضارةعلىللسيطرةوتطبيقيةنظريةأدواتلديهم

(32)!ء3ص!3!4أ7حكاس!35أ6اأ3034!هلا+أس!أهء"ح5،3*+س!،5+133ول"!لاه!.54!+همكلهس!أولح+لاحح41

محه،حلأ؟أح!"5الأاع،.ل!س!4+س!ء4ء3+هح،"53*يامهس!ول3140*أء+لاهص!امهلا"ح3ح"ح.3+5س!اه

ح.(لا؟أمأ+ههولثهأولاحلا4حولهم،حهه1أ!لعأح30+ه،503+53+61،0لثأ+أأ4أ،3ء"+"3+!أأبمس!ءطع!هم

ء؟،ك!5+س!4ررء4+حيعح"م+44أا3+هأأ"؟"اولح33أ43+عأ11++ه40"+ه:لا*ه4كا!"لم."+4

3ء340ءء.لم،ءكا!ه(ل!س!ولع:،7كاح،ح1،)069".72-62،لأأهكلاكه.!ولأ33أ،5+هالا+اس!لا+لأ،.هم

3ح3أ54لاس!م4،ل!+4!مأأأ+ه:ولول!+س!أثة3*هكه*ةحهول43ألا"أأهول15ولس!35!ا!س!+ه،+س!هم

ولس!+3ألاء+حاحا،كمحط!2.1153(1-659)،)8100.669و802-،64لهاهول3!أحةلا+س!س!3ولحثهآه

حء*لاحولأح)4أ+*.أ،أهول(ل!+س!س!:،7*ححا؟لا!أ.(!ء03+ه1991).ول4+4،3ول4هآمولح

+لاس!!+س!أا!ح4ألاء353أولهأ3"3ج!ه.ءلم..يهـدلم/ول53"لم.لميم4*4+/ء3ء3ءلمكا!لم*ه.+.ء"لمكاء!يكلجكا!.!ملم

هي!*ء7*ء،،ح.4!اا+ح333ءا+ع6ل!رر72-ساحص!م(ل!ولعس!7،:للا3140حهلاولس!أاهملافىح3ءمع.08913).
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الغربئة.الإشكالياتفيالتيالخاطئةوالثنائياتالمسبقةللافتراضاتيذعنونلا

الحياةمستوىعلىهيإليهمبالنسبةالتأويلفيالملخةالمسألةأنيدركونهم

شعارهم.إيضاحإلى،ذلكمع،تحتاجالتيالنظريةالمبادئمستوىعلىوليست

بحسبالتجذدمنواسعةرؤيةتتضضنالتيكاألحكا!+ههـمةالقويمةالممارسةهو

الصوتإعطاءفيهابما،ة()دالحهةههـمالأرثوذكسيةواللاهوتئةالكنسيةصولالأ

السليم.العلمعبرالمقذسالكتابلشهادةالكامل

علملصياغةالجهودعنبمعزلالحئةالأرثوذكسئةالشهادةتتثملا،ذلكمع

أل!س،الأرثوذكسإلىبالنسبة.والخاصتةالعافةالعباراتفيواضحتفسير

الكنيسة30؟،ءخلقبتحديدللمناقشةالواسعالإطارفلوروفسكيجورج

مهفةاليومهي...ولحا،3+،!"هحجديدةمبائية-تركيبةمستعملآالأرثوذكسئة

الآبائية"التركيبةتضتم،فلوروفسكيبحسب.*)33(وهدفهالأرثوذكسيئاللاهوت

عقائدفيهوالبعدينأحد.وروحيئلاهوتيئ:فصلهمايمكنلابعدين+الجديدة

أتهاعلىبهاوالمحتقلالمفهومةوالثالوثئةالخرشتولوجيةالأسرارعلىمؤشس

،الآباء+"فكراستعادةعلىمثئتروحيئفهوالآخرالبعدأفا.خلاصئةحقيقة

حياةضمنالجديدةوالخليقةالإيمانفيمتأضلةخلأقةبصيرةرؤيةهوالذي

مبدأليستالمطلقةالحقيقةلأنينفصلانلاالبعدانهذان.المسيحجسدالكنيسة

بحسب،تتتمأنيجباللاهوتممارسة.المسيحأي،شخصهيبلمجردآ

أرسطوطريقةعلىوليس،الرسلطريقة"على،اللاهوتيئغريغوريوسالقذيس

الحياةعن-بمعزل:فلوروفسكيكتب.،ثل!""5+ه،كاا"ة(+)34(كاقهالحلئ!"+ل!ا!لأة

ينحط،الإيمانحياةعنفصلوإذا،قناعةأفياللاهوتيحمللا،المسيحفي

33().ل!اع30ه،لاك!73س!"+ا"30؟اءمهس!"أ40"+ه*هلا؟ح"ا،يحمولأهبره*ه"،3يهـ:ء3م!لمكاهملم؟3ءكا!ه

ءلمةهءهـ".4300بم

(43)حأأس!4لألأ3ا5هم73لأمما،5؟.4؟".14.
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جسدلقد.*)35(فارغحشوإلى،فارغةجدلياتإلىبسهولةاللاهوت

العلمياتباعهفيكماللتقليدإخلاصهفيالجديدةالآبائيةالرؤيةهلىهفلوروفسكي

للحقيقة.

والإعلانللكتابديناميكيةرؤىفلوروفسكيقدم،الكتابيةالمواضيعحول

الكبير،اللاهوتمستوىعلى.)36(آبائيبمفتاحوالكنيسةوالتقليدوالوحي

سلطةإلىيشيرفيماكإعلانالكتابسلطةعلىشددلقد.كلاسيكيةمساهماته

الكتابإلىشيئاالتقليد"يضيف!لا،إليهبالنسبة.-التأويلأساس01أنهعلىالتقليد

لاالتأويلفيكمبدأيعمل،حيكتقليد،التقليد.ويفعلهالحقيقيمعناهيكشفإنما

تفعيلعبرأيضابل،المتوارثةالعقائدحملأي،للإيمانالمعياريعبرالقانونفقط

ا!حياة،العباديةالكنيسةحياةومجملوالوعظالتعليمفيالخلاصيةالكتابرسالة

:مؤكداا)س!ولس!ص!اع33صأ-ول!7-،لهثولحس!يستعيرإنه.والحقالحقيقةمنمستمرة

استعمالهلحظةحيايصبحإنه.بالمطلقكتاباليستفسيربدونالكتاب01

.التقليدا")37(إنه،الكنيسةفيهوالوعظللكتابالحقيقيالتفسير...وتفسيره

ولاالتأويللمسألةالعصريةالمناقشةفيفلوروفسكييتورطلا،ذلكمع

المسائلمعالجةعلىتقدرفكرالآباءبحسباللاهوتممارسةأنكيفبنفسهيظهر

منمسائلنقديايناقشلا.متجددةأجوبةإلىوالوصولخلاقبشكلالجديدة

أنهكما.)38(التاريخيةالدراساتطبيعةأوالمعاصراللاهوتعلىالتثويرتأثيرنوع

)35(.4؟كا!

(63)؟+ع3اعس!7(حهيد7.ص!اثهس!هول43س!س!35ذ؟لاحأح3؟7!!كاس!عولءه7+س!ولأأ+س!الأح15حاإحع4أ+"أ!كاه!!ه

!."ءلم""حيا3حح"وكاه"3"،.ه.*:4+ول3علم+3ه3لململم40*هكمج.ل!لا.

(73)ل!.!ا53لأه،لاكاكهاا"+!3لاول"س!؟ه+هم344+أاأهولأ+13ح!+أححاولح3لا،"س!113،حهـ53!(*؟أ+ع،م

691ر-4691)."0.)78-881"،ول4حم"مأ+أء4أ!كاه.علم""حكا3ء/لم"كا!3لم.،.ه+.

(ر8)م!7+س!3اهملأك!57ا5+4؟احس!3اا؟+ع!حم4أح+4+عاهم"أص!"حلا؟ءمي!أ34هجم++11ى.ع!لم!+ه."+ء

كاحلململر3ع،س!4.".ساس!أ"3س!ح13(لأحللا353!ا:11،!س!3ممه"5"،9591).".)04-661،*114+"ح

ول،!+ع5هم11أ031أم)!ح!س!(+اأ،اعمأ+ه،411!053(1.2و68،)"ه.1-55144،س!م!"أم+س!يمأ+4

لألةمع4؟أحاه!هجس!4ا"س!033عأس!أس!7؟ا،3س!مرر،"،!ل!4الأح3.،أا،ء+ه،س!ك!،هآ3ا"+4*!لأكاس!+،7!.

!113،لاس!ء"3+!لم53كا.كايج"،ء!لمء.7ع3لأ("س!353!ا:ول4ح7أاا+،))669.
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-اللغوية،الأدبيةالكتابومقارباتأدوارمقارنةمثلمحذدةمسائليأخذماقليلآ

التقليدعلىوسلطتهالكتابدوربالتحديدهوما.وصختهاوالمجازيةالرمزية

للإنجيل؟النقدقيوالتفسيرالوعظيئالتفسيربينالعلاقةهيما؟تطتقوسائلوبأفي

نستطيعوكيف؟الشعبيئالوعظيئالتقليدفيالتطبيقوسوءالتفسيرسوءعنماذا

أرثوذكسئةبطريقة،والجنسانئةالجنسمثل،المعاصرةالأمورمعنتعاملأن

الآبائيئالمبدأفيالمتأضلينللآخرينالتحدئاتهذهفلوروفسكيتركلقد؟أصيلة

إلىيدفعواأنحاولواوالذين،والكتابالتقليدبينالإيجابتةبالعلاقةالقائل

ضوءعلىنراجعأنالمناسبمن.التفاصيلمنمزيدمعالتأويلمناقشةالأمام

اليونانفيالمعاصرينالأرثوذكسعلماءمنعددجهودالاعتباراتهذه

الأرثوذكسيئللتأويلمنظمموقفتطويروهوإيجابيئهدفنا.المتحدةوالولايات

.)93(الناضجالعلميئالبحثعلىدليلكلاهما،متفاعلةومناقشةبتاءنقدعبر

أهأ!!ولء!أ3أندرلابولوسبانايوتيس،عامأعشرينحوالىقبل

الحديثالتأويلفكرإلىجريئةبقفزةقام،أثيناجامعةفيأستاذ،43،ل!للاه"ءع30

تفسيرالعهدعلمفكرفي"التارلخيئ"يسوعوالممئز"مسألةالضخمعملهعبر

+مة"ل!7!لألم)نأه+ا.سكندرقيلإاكيرلسهوتلاضوءعلىالمعاصرالجديد

اه،كاأإهت!اة+117هالت!ل!+ولء7ة!لملل!7لم!ء!ا775!مإ،وللحش،لأولإ"،

.(04()لأهـ4!هييملح5+نة+8لل!لح+لحهه"هع!7لحكاأ3مم!ولوله+ولهفىمة7"لحسكللأولم،""م!

كانهذا،اليونانيةاللاهوتئةللدراساتالتقليدتةالسمةالاعتبارفيالأخذمع

شلايرماخر،عندالتأويليئالفكرمراجعةبعد.البولتصانيةللإشكالتاتنادرأغزوآ

)93(*040"+هس!3،)5هأ!ا،س!س!3535!اهلأ،؟ص!أ4أحألاا"ثهول"هم،8خ+5ح3+س!3أ7؟أألأأ(لاه؟،3+هءلا!ا51أ7ح

لا+ألا)!ءأمأ،ءأ5+.!ا؟أهلا3!اا!لأس!9لاهس!أ5،اس!+!"اهس!م؟+كاهاأ9لاح330لاهه+هأ7ء4*لأ!5!س!ح3

لا5لاا!الا"عم3+ع15؟.3مه؟س!3+*هأ4س!4كه"،+،35م+4.ء!اس!!،!+س!س!لأ++ءأمه"أ!أ5،س!4هم؟أهس!م

40"+ه*ه3،لا،هم.3ألا!+474!+عحأ+س!+أيا+ه*0430"س!3335،ا"أس!51++4لا؟حه33،أ*ألاه

؟ولهس!،31؟ء7.اشا،3ءأ+4ألاس!33.5+هوله5؟أ3مه؟إ3هم+أولا،لاس!م"3اس!ح4+،أياع!+أ"لا"3،أس!4آه

س!هم03،ا!ا،4!لمكل!ص!؟!ول4مص!أمح+أ+أ!أ5+ظ.

04()(أولاا+س!ثه:لا!7!35س!هس!!م.75915).ول+س!مكاأ+ص!اس!أ75ءم+!4أ"3+أ3؟+!يا!!5(س!،433+ولأ"هلاها30

؟4س!44أ4!+لاهلا،س!!3،4!1،حا4001330"+هكالاها؟أأا!ح5ألا4جح.3

-961-



وتلاميذهبولتمانعندالتأويلأندريابولوستابع،وغادامرهايدجر،ديلثي

فكرقذم،ذلكبموازاة.التاريخيئيسوععنالجديدللبحثبمناقشتهمالمتعقق

إلأ،الاثنينوصفهفيالمعالموضوحرغم.الخرششولوجيئالإسكندرفيكيرلس

المتباينةأطرهمامسألةفيكافبشكليطلعلملأتهوافيآيكنلمالمقازنعملهأن

توضلكيفئةفيمتحيرآانتهىلقد.المختلفةالإبيستيمولوجيةوافتراضاتهما

الاعتبارفيالأخذمع،المقبولةغيرالمسيحانيةالاستنتاجاتهذهإلىالبولتمانئين

الإشكالياتأناستوعبائهيبدولا.*)41(وحده"الكتابالبروتستانتمبدأ

منالناتجة"و"الأزمةالتنويرقيبالتراثحاسمبشكلمحذدةكانتالبولتمانية

شيءإلىبحاجةالمعاصرالإنسانأنبافتراضه.البروتستانتيةفيالكتابسلطة

يميزلم،الحقيقيةالعصريةمسائللمجابهةالبولتمانيئالتأويلشكلعلى

فعلكما،العابرةقيمتهولاالفلسفيةالبولتمانيئالفكرأرضيةأندريابولوس

فيبذلهاوالتيالثناءوالمستحفةللنظراللافتةجهودهرغم.الغربيونالمفكرون

تواجهالتيالصعوباتعنمثالفهو،المعاصرينالتأويليينالمفكرينمصارعة

التعذدقيالغربلاهوتفيمهفةقضاياعلىللاطلاعالأرثوذكسمحاولات

الأوسع.الإبيستيمولوجيةللأمورالمناسبالانتباهبدون

لسنواتأثيناوفيتسالونيكيفيكتابئةدراساتأستاذ،أغوريدسسابا

منالتأويلمسألةعالج،المعاصريناليونانالمفكرينبينمتحفزومفكر،عديدة

التفسيرفيفكرهفيالوسطىالمرتبةيحتلما.)42(العديدةأعمالهفيمختلفةزوايا

لآد!ء!ا7داعلآ!31دد!73)!الن!ءع+المقذسة"النصوص*تفسيرعنوانهمطؤلعملهو

.المعاصرةالحياةضوءعلىالتأويلمسألةطرحكانإنجازه.غءإ5،()43(لد!77

.504.00-804،.4؟0/)41(

(42)03!كاكاأاأ!هم304أا،حس!ول+أأ+15؟أ5ه*ممام.33ححح"54،ح053"++(5ثهع32؟أ335!لا.54

(43)ك!هـ!"77لاح،ءلآ!س!73له،?+7ل!/ع،لونلل!07(؟(!+ح.97913).س!3س!ا،3.303أم؟+هم،4+4،3

51لا+أ،!ا!+جأ+،احس!ه!اكاأكاا!س!ألما،43أع3+.+مس!40+ل!حس!س!س!مس!ولأولأ+هس!644لةحأ+ح++هس!4+ه

أ+حح،"5،334"++س!أه.53
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والتقليد،الكتاب،والمجتمعالكنيسةمواضيعفيوبلاغةتحدفيهااكتشافاتويقذم

والروحانية،اللاهوت،والمعاصرةالآبائيةالكتابيةالدراتسات،والتاريخالإعلان

ونبوفي.عميقبأسلوبوكقها،الكتابيئوالبحثالليتورجيا

ملاحظاتهرغم.مبهمالتفسيرفيأغوريدسالبروفسورإنجازفإن،هذامع

علىيوافقهو.الفكرفيوشمولأتكامليةأكثروضوحإلىعملهيحتاج،العميقة

لكن،والمعاصر.االكتابيئالفكرينبين"المسافةسببها+المعذبة"االتفسيريةالمشكلةأن

معالمشكلةهذهمفهوميةعلىالسلبيةالتنويرأوجهفاعلئةمدىيعرفلاأتهيبدو

التارلخيئ،البحثالتزملكونه.44(آخرمكانفيعابربشكلالتنويريرفضأته

علىعلاوة.البحثحريةكثيرآويقذر،والشروحاتالتفسيربينحقعنيميزهو

يظهرأندونمنالمقذسالكتابجوهرعنيعترالعبادةعالمأنيجد،ذلك

التقليدأنيؤكدهو.النقدئة)45(والدراسةالليتورجيابينالإبيستيمولوجيةالعلاقة

التقليدبينالتيالتواقفعلاقةمناقشةيهمللكته،ويضمنهاالمعقنةالحقيقةيحمل

الحقيقةبأنيتصمتكهو.له)46(والمؤيدةالتقليدفيالكتابلسلطةنظرآوالكتاب

علىمنهاأكثروالجماعيئالاختبارفيالمستويينعلىتك!ثتفالأساسيةاللاهوتية

الكخيسةوحس!الإيمانقانونلوظيفةوزنآيقيملالكئه،الفكرقيالمستوى

جزئيأيعذىالتأويللمسألةالخاص!مفهومهأناستوعبأتهيبدوولاالعقائدفي

الجوابإن،الآخرينرأيعكسعلى،يقولهو،بالجوهر.47(عقلانيلأبمنظار

الأخروتةالرؤيةمنملتيسةتركيبةفيهوالتأويلمسألةعلىالحاسمالأرثوذكسيئ

)44(،.!؟كا!.6+00)،628.58-579-8

45()،.4؟"/."716،45!.3أ).036،934+342!933،72-

)46(،.ء.كا!."+8)43،لة326بم

47()"/،.4..".9-58.8-327.32367.57-+اأ"55ءهأعأ،+ههحول+س!س!هم3"أح؟ح+ح+3ا،ء.ألاح

س!لا349أوله4،له"أك!ا!"،ص!ك!ح؟س!س!ه*س!515"!"ا5)5"كأ.3!ه!51لا4ولع.415+،لأ!اهس!)55س!ا،حمم!ألا+51

لأ3،ص!؟أع+ء5س!؟ع+!+حأ(لاحلاكاا!س!م+س!4أ*"أ،لاه9)!لا؟آأ،س!أ!+ه.00)-3135.14-6،15كةأ.أا،)

لا+51ص!"ممرح3+س!أحس!اا"س!5،!هم4أكة(3كاح*اس!س!س!ولالأأ!ع4+404+ع+ملم3أث!!لاههمحلأس!3"الاح+!ح

مح!34؟7عل!+!ا،7لاص!همم+ا3ح3أأهلا.س!!
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منلكن،!3ء؟ولحولولكا!عنهحكىالذيالعالميئالتاريخومفهومالليتورجيافي

التسبيحيئفكرهماشكلياتبينالإبيستيمولوجيةالهؤةردممحاولةدون

منمتلازمةتركيبةهوأغوريدسالأستاذجهوديميزأئهيبدوما.4(والفلسفيس

الأوجهيحذدلا،وملائمةواسعةبمواضيعيضطلعهوفيما.والإحباطالغظمة

للتأويلأوضحصياغةنحوالسعييجبالتأويلمسألةفيالحاسمةوالنقاطالمهقة

هذاوعناصرالمختلفةالتأويلمستوياتتمييزفيدفةأكثرمناقشةعبرالأرثوذكسيئ

بتعابير،المعاصرةوالحضارةالكنيسة،والتقليدالكتاب،والعقلالإيمان:العلم

.محددة

عددأكرس،أرثوذكسيئأميركيئكتابيئباحث،)طحس!3!(براكجونالأب

س!"+ص!لثاه!3مهوكتابه8391و7691فيمقالتيننشر.التأويللمناقشةأعمالهمن

فيلاحقأفكرهلخصوقد.)94(8691فيظهرس!ط"كلا340ولأحطأ"أ"ث!53!ثا

هوالأساسبراكالأبهدف.)05(مختلطمسيحيئحضورأمامألقاهامحاضرة

بشكليميزأيضأهو.والتاريخيةالأصوليةالمقاربتينبينأرثوذكسيةطريقةإيجاد

الأولىالتأويلمشكلةأنوششوعبوالشرحيئالتفسيرقيالمستويينبينصحيح

بحذهيالتاريختة-النقدتةالمنهجية،إليهبالنسبة.التفسيرفيالمستوىعلىتقع

اكتشافبهدفالدقيقةالعلميةللدراسةالوزنكليمنحهووهكذا،حياديةذاتها

والحياةللإيمانالحقيقية+الأرضمعاصرةوجعلهاالكتابرسالة

)48("."/0/."3،203،7217،61-)3-ه5.1

94()"+س!ل!أ0أ+4اس!ح3ع!ءااء"+ه.م44+ء*040"+ه+ء++15)لاس!أ!ح.115كاه+)ه/4،8()،)769"ه.59-

912ءول114*ص!حح!3أ3+144+!!س!أ!،س!مأ+ه:هلا+40*ه""س!س!اح.ه+3ه+"أص!1ا1،+س!+س!س!ألاأس!

3!111،+ءالأه!+إكا2.27(8391،).29.7500-،+س!س!3س!3لةأ+س!33ءا!ألا)403"!3ص!ءلا4أ+؟أ3؟هه،ط

ا؟ول"أ3لاع4لألأ.4731!اأ+أ3اثه+ء3أ+4+!35ءم+أح3ح4007،5ول*ءلأ3،كا"3*أ"؟ألأأاحولس!4ثه

كالا3+34أأ7ح44،أ4أ3+ه+ه40أمأ3أأس!*س!ثهح!س!أ5كه4أم"ء3أس!حأهول703ء3إمولا"ص!3ثم!11اأ7أ!+

*هم1.4أ+الا"أ!3.ا!حاس!حكاس!أ!3أ،+هح441ءس!3+هحح،35أهول،3ول!4أ+هس!304!ه.لا

(55)+"ها!3،مم!ححا؟+ها840ةلا+44ا؟ء!كاأحا40+لأ!،"ا؟+ء"3طللحكا!علم5/ءك!؟*كا!!ما+3؟4ء."هلول

!مح!!ا+،04"أح751-141.00،33.
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التأويلمقارباتولاالنقديةالتاريخيةالدراساتلا،هذامع..")51(الأرثوذكسيين

بحسب،الحاسمالتأويلجواب.اللهكلمةقؤةحملمهقةملاءمتهاأثبتتالغربية

فعلأي،هـ(دد!س!)"أمالثايورلاحولالآباءتعليمفيموجود،براكالبروفسور

كلمةلهتشهدالذيوالعملالمخقصاللهلوجور،الروحيةالرؤيةأو،تقتل

)52(.الكنيسةعبادةفيشكلبأسمىويتفغلالكتاب

فكرحولالمشابهةالأسئلةطرحيمكن،أغوريدسالأستاذحالةفيكما

التيالهوةعنكافيةغيرفكرةعاتقهعلىيأخذأيضأفهو.التفسيرفيبراكالأب

رسالةترجمةإلىالحاجةعلىيتكئمهووهكذا،والمعاصرالكتابيئالفكرينبين

.ا)53(الفطرقياالشلذمن"عالم!الىالمعاصر"+الفكرإلىمعنىذيبشكلالكتاب

تتخذأنالشكلبهذاتستطيع"العلمية."الدراسةأنكيفبالكلتةواضحآليسلكته

المعاصرين.القراءإلىقادربشكلوقؤتهالكتابمعنىحملأي،العصرنةمهضة

لا.العصريةمعالملاءمةإلىنسعىسوفأشكالوبأقيمقوماتأقيأساسعلى

الحضارةمعتكئفهابسببالليبراليةالمسيحيةفشلالحسبانفيبراكالأبيأخذ

نحوعلىناقشهاكماالتنويرطرحهاالتيالإبيستيمولوجيةالمشاكلولاالمعاصرة

المقازننموذجه.)54(المثالسبيلعلى،(اء!ولكاهـاص!)ا!ءأالإنجيليونالباحثونواسع

وسلطة،البروتستانتعندالعظة:المعاصروالإنسانالكتاببينالتأويللجسر

عموميئنموذجهو،الأرثوذكسعندالقدسوالروحالكاثوليكعندالبابا

(15)ل؟ه+!3حص!كا،اا؟+س!هأمء+،4004؟+*هولس!6++حس!لاأأس!51!ا591.00-691!11!س!8ت!ع3أ3+ثع4

أ+ا!س!أ!أحمأ.+هاا."ه7675-!ء"3لثاء!ع3لمهء"لمه/"،"3".28.25-

(52)أ+؟هس!3!،!س!ا3+اعهأم!4+،ه403ءولةااح+م+ص!أ،لاس!ح.100.115!2،11269)2-7ا9،اا*ي!!حح3أثه

4+،اول3!ء4أع4أأ11،+ه.8400-78ج29-59!ع"3ع*ه!3/هع،لملمهممه!.ء47-44.36-28.0،19-0553

ا-13.915

(35)أ"هول!3ءح،كا11*5!س!س!3أ3ولعة14+أأس!3!س!4أأهول،11".76+"3عء!3ءمالمه"،عهممه!،34".8.2

)54(53!لأ+،*حاهع.ح011،مما!ه++أعس!3+3أمحأهلا3عأ!!+"أس!اس!!05ل!.ا!حه3،"ح115الأكهأمس!لا؟ه:س!3

س!"اص!7ألم!هول،،أأ"3+.أ!3+ه!ا!ح(+حع1،1أهولؤ07.ولك!5ا1،"أء!+ءعأ!ع"4كة4ح3أأأ5أ+5جممة4

ل!،له+"أهعم3أ+3أ!حأهلا!مررة34+ألا،ث!ع4..0-ولم،ح03+ممة14.!.ه*هكاه3أع!4.
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والبروتستانت،الكاثوليكعندالتأويليةالتعدديةعنفقطيتغاضىلا.جدا)55(

التفسيروأشكالوالعظةالقدسالروحيقدرونالمسيحيينكلأنعنأيضابل

.)56(سلطةعنالصادرة

بالفعلهيالتي،الآباءبحسبالثايورياعلىرئيسبشكلبراكيركزالأب

يرفمقفيما،الثايوريافهمهفي.الطرفأحاديةلكنهاالتأوللفيقيمةمرساة

رمزيةتفاسيرإلىفهمةإشارةأيبدونالرموزدراسةبراكالبروفسوريبرر،المجاز

يناقشهالذيالليتورجيبالبعدالثايورياحقعنيربطأنهكما.التقليدفيسطحية

كما،روحيةرؤيةأساسبشكلهيالثايورياأنهيالصعوبة.كتابهقيمطولا

تؤثر،وحيتلقوكفعل.تفسيريةطريقةوليست،مؤكدانفسههوينتهي

تبتلعأنتستطيعلالكنها،الكتابفيهبماشيءكلمقاربةعلىنوعياالثايوريا

الفكرية""المحيطاتفلوروفسكيعنهاعبرمامعالتعاطيفيالاستطراديةالمهمة

بينكافبشكلمهمافرقابراكيقدملا،الكنيسةآباءقراءةفي.المسيحيةللحقيقة

فيمقارنتمييزوهي،بهموحىكمفهوموالثايورياتفسيريةكطريقةالثايوريا

.التمجيديوالتعبيراللاهوتيالتفكيربينأووالمستيكيالاستطرادياللاهوت

رؤيةفيعملواأنهممع،غريغوريوسوأخوهوباسيليوسأثناسيوس،بالطبع

فيبخاصة،ونحويةقرينيةعقلانيةبتعابيرالكتابفسروافقد،غامرةروحية

يتضمنانفهما،ينفصلانلاالبعدينأنرغم.الهراطقةمعالمتجولةمجادلاتهم

الآخر.يختزلأنأحدهمايستطيعلامتمايزةتفسيريةعمليات

روحيةكرؤيةالثايورياأنحقيقةعلىالتقنيةالعبارةتعتمألاينبغي،كنتيجة

الذي،الروحيوالانفتاحبالإيمانالالتزامأي،الحيالإيمانأفقسوىليست

(33)ل+53!3!اءح"ا*5ح!ح5أ3لأل!4اأ+أءأحم!عأ+ه،00.11-8408ؤء"33ءلهاء!"ا/ءع3ء/ا!،لم"ه.3ا.36-

(65)ع53+،*حاه،س!07ول.لأ51ا،ء!*?لمولكايم"لم."*ء3حلم.،+ثةاح."ه.4151ول5024!مول45+هآ3مه!

3!ع،ه+؟أ3ا!4+أع(5أمول++4ه!+س!!+!57اأء4ا!كا4ءثمه+ه؟أس!53أح؟40051مها،ا؟س!)أح7عم5+،4

ولج"أس!53ههول+ولح5(+ء+حهما!*س!عأ4عاس!!6ل!7جا،ح.33ء4!ءا
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،القدسالروحأطلقهاوالتيوتخقصتغترالتيالكتابيةالكلمةقؤةعلىيقبمق

كل.)57(العبادةفيالجماعيئالاحتفالأوشخصيةقراءاتأوعظاتعبرسواء

رغم.الحقيقةهذهيؤكدون،وبروتستانتوكاثوليكأرثوذكس،المسيحئين

التشديدأنصحيحآليس،البروتستانتمنالكثيرعندالليتورجيئالغنىفقدان

.")58(كلاميةمحض"ظاهرةإلىالكلمةيحؤل،وعرضهالإنجيلأي،العظةعلى

.بالروحالداخلئةالاستنارةحولبالتعليميتصمتكونالتقليدتينالمسيحيينكل

من.بينهماصحيحتوازنإلىوشمعىوالتأمليئالكلاميئالبعدينيغذيالكل

نأممكنالكتابيةالحقيقةشرحبدون01الإفخارستيالملء01،الأرثوذكسيئالجانب

مقروءةسواء،الإنجيللكلمةالانتباه،الصلاة،الإيمان.طقسيةبممارساتيتمرق

كفهاهذه،الملتزمالمسيحيئوالعيشالجماعيةالعبادةكما،موعوظةأومسموعةأو

إلىالكتابيةالكلمةالقدسالروحيحؤلفيهالذيالمتقتلالعالمروحيأتشكل

المسيحيين.لكلحيةكلم!

تفاسيرطؤروا،الإنجيلييننظرئةمثالعلى،الكنيسةآباءأنكليآفلنسفم

عينه،المنظارمنولكن.بهاموحىنظريةرؤيةمنظارمنمختلفةومجازيةرمزية

أغلب.والممارسةالايمانعلىمطئقةالمباشرةالتفاسيرمنكفآقذمواأيضآهم

الثايورياإلىإشارةأقيبدوناعطتت،الوعظئةالفمالذهبيتعليقاتفيكصا،هذه

علنآتستحضرلملكتها،مستقآافترضتتكونقدالتي،الإفخارستيةالرؤياأو

محيطفي،هذاعلىعلاوة.وتطبيقهالكتابتعليملفهمضروريةتكنولم

نحوالتفسيرالكبادوكئونالآباءمال،والفلسفيةاللغويةالعاليةاليونانيةالتربية

(57)+ا،4س!+أ+س!!س!س!54،"حمهم"أ!كاه،!اه."ه11-53،2217"أ،!!!ا!س!3؟+أثهاحم+أاس!لاص!34ول،

ولأأ"5!+؟3ءثهأس!أ+ه+ه!مكاا"جألا4ه40ا+عمالا4هح3+،0س!3س!أ13بمم،+ألاأ5!"أحأ!هأم3اأكااءلل!!?.

(85)لىه؟+!حم،!اس!ء"3!3ءللاهلمءءيملم،لم3ءممه!23.00،ول34.534"اع3!3مما!ع؟أ+س!3ام.4،130حبم+3!

ح؟أاح4كهء.3ص!(هم!أ،لة،303"أاأ+ه3،ا3،3ءاأ؟،4+5!ا،س!أ،؟أأ،5+!53"حح4+ه؟،ح+أمه.س!اهحمه13ح

س!"م)،+03أااأ+لاأا،ول!هلاكا"أحاالأاه03أ،،أ!أ؟*س!3أكهس!كاهأاهه،4ءأ0"حا،!س!3!+هأ+ه3

اص!للااكة"4س!؟س!،س!53مع4!+أملا؟أح5.+ه+ح
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مسألةتضعالتيالعقائدئةبالمناظراتيتعفقمافيبخاضة،المتأثيواللغوقيالنضي

منظار،إذآ.)95(الواجهةفيالمنطقيئوالترابط3()الاأ!ه)حأ،5القياسيةالدقة

-اللغوية،الأدبيةالتفاسيرمنفيضإلىأدى،ضمنيآأوعلنآسواء،الثايوريا

الكنيسة.باءآبينوالمجازية،لرمزيةا

الأولىتبذلماذا،"انظرفي"منظارمنتنطلقانوالمجازيةالرمزيةكانتإذا

درجةإلىفعلآمختلفتان،كطريقتين،هماهل؟الأخيرةلتبريرالعناءواتخاذ

المباشترةالمتعذدةالتفاسيرإعماللماذا،أيضآ؟ورفصالأخرىواحدةتثبيت

بيننمتزلا،الوضوحبهدف،لماذا؟رمزيةولامجازتةلاهيالتيوالتعليمية

لمقارباتكممثلةالحقيقيةبأسمائهاونسضيهاالتفاسيرمنوالرمزقيالمجازقي،الأدبيئ

ملاءمةفيالخاضةوالمستيكيةالروحئةمهقتهافيالثايورياونترك،مختلفةمنهجية

قدالأنطاكيةالثايورياكونحقيقةإن؟ذاتهابحذوزنهالهاالتي،المتعاليةاللهقوة

الثايوريامنجدئةأكثربشكلوالتاريخالكتابيئالنص!أخذنحومالت

تفسيرتاريخيئ-إلىالتفسيرالرمزقيوحدهاتحؤللاحقيقةهي،الإسكندرية

تتخطيانوالرمزيةالمجازيةكلا.معنىبلاالرمزيةالتفاسيرتجعللاأتهاكما،نقدقي

بسببالتأويلمستوىعلىتقديرهماويجبالنضي-اللغوقيالتفسيرمستوى

منهمالكلأنإلآ،المبالغاتإلىتقودانقدالاثنتانفيما.وعملهماأهدافهما

تاريخيئ-نقدقي.كتفسيرليسلكنجدارتها

بعدتنبتمييزبراكالأبأطروحةفيالتأويلأحجيةتوضيحيمكنقد

الأولىبالدرجةمنطقيئالأول:التفسيرفيالمستوىعلىإبيستيمولوجيين

()95!همح"حا"+،58+ه!س!ممهك!لأ،3035أهم15لألأس!همأ+هحس!7م3لاك!؟5.4لاولأ+ه430!ة"أ3

هما1ه"ح35،"م؟س!4أس!س!4+15،0لا،1اس!53!أس!)54*!حس!5أثه.!لا4"4!ءهولأهم7س!لادعاس!4"أ+15،+لاس!ا)

53+حهمأحس!3ع4،لها،لا؟*ح(+هس!"!!535"،ه،،لأا"أكاس!أا!ح4أ*ع+ه13س!أكهلأ5مه!س!53+

03"ه!54أح"،ح44،لثأك!ء4+لاأ!ولهمحه.+س!،كهاهك!ه4*"4ح"هأ301لأيا"ههم++الا!.ح!034

كلة7؟ءولحح،دهح7ح4ك!ه!ع3ء3!!كهللللا?3لمؤ*?3ء"كاعلمه.ءول"ه.لمءكاة:?كا،!دع"53ء!34دلم

ء*لمء3ءلملم4ء!كا!+علم4لمح*ه4ي.*ء3حعع"ء!.ول(ع،3أ3:س!4لا54ءوللالا!31أ+.س!+ولولحثه،3891).)ه"ح

،؟5؟3حآع+س!3س!حا5لا+اهءاس!لا!!س!ك!أكاه"ححوله5.كعةأ
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الإلهيةللحقيقةكفهمللثايوريادعمهفي.وخذسيئتأقليئوالثاني،وحاسم

المثاليئأنهعلىالنظرقي""االتفسيرتأييدهوفي،القدسالروحمنبهاالموحى

ا!كما:فيكتبوعملهاالليتورجياهدفإلىبراكالأبينظر،اليومللمفسترين

الحاسمةباللحظاتالمسيحيونيشترككذلك،فصحكلفيبالخروجاليهوديشترك

عالمهيفالعبادة،هذامع.الكنيسةعبادةفيأي،اا)06(وبشارتهالمسيححياةمن

فالعبادة.المقذسةالجماعةتقاليدفيالتيللحقيقةعقليأتقويمأوليستخصوصيئ

دينيةجماعةكلعليهتقومالتفسيرفيالتأقلمنمستوىهيالخاضةبطبيعتها

وقد.اللهمعخبرةمنفيهاتذخرمامعوبتخليدهاالمقذسةبنصوصهابالاحتفال

ومهما.يهودئةأوبروتستانتيةأوكاثوليكيةأوأرثوذكسية""نظريةتفاسيرمنهاتنتج

اللاهوتمحلتحلأنتستطيعلاأئهاإلا،وعملهابهدفهامهضةالعبادةكانت

العقائدئةالمناظراتفيإثباتهتمكفيضللحقيقةالمنطقيةالمقاربةمحلأي،النقدقي

تفسيرالنصوصفينظريةمنهاأكثرقياسئةاستئنافاتالأولىبالدرجةكانتالتي

احتكامإلىيشيرأنيستطيعلاأحدأأنكما.والهراطقةالآباءقتلمنالكتابية

مستوىعلىتمالشرحهذالأنالعقيدةلشرحالليتورجيئالتقليدسلطةإلىالآباء

المنطقيئ.اللاهوت

دراسةجملىالمصادقةفيصعوبةالمرءيجد،الكنيسةآباءائباعفي،إذأ

كلباستطاعةالجانبأحادفيروحيئإدراكعلىتفسيرهإرساءوفيالنقدتةالكتاب

كصيغةالروحيئالإدراكأهصيةمنالتقليلعدميجب،بالطبع.يذعيهأنإنسان

الله.كلمةوقؤةالخلاصيةللحقيقةوالجماعيةالشخصيةالخصوصيةمنحاسصة

ترتبطأنيجب،المرفوضةالذاتانئةإلىزتةتكنلمإن،الخصوصيةهذهلكن

التيالمنهجتاتلبعضالكتابئةللشهادة"االفكرية"الأطرعلىوتؤل!سبشدة

لا.والعقلالإيمانبينالآبائيئالتواقفإلىاستنادأمركزةقياستةعمليةتتضضن

06()،ع!+س!5!"،+ح؟5أ3؟أ!3ص!م!عمك!س!،3أ+"3علم57!ع3/ءيي/لمعه/الما،"40.10.3ح!.1055)-ه311.
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منغيرهاأمالرمزيةأمالمجازيةأمالأدبيةأكانتسواء،الطرائقمنأئأاعتباريمكن

حيثمن،جميعآكونها،منهاايأرفضيمكنلاكما،مطلقة،المعاصرةالطرائق

ينبغي.الكتابيةللنصوصالمفاهيميئالمعنىإلىعمليئتوضلإلىتسعى،المبدأ

ليسالحاسمالسؤال.وجدارتهاهدفهاأساسعلىمنهاكلتقويمبالأحرى

اللاهوتية.الحقيقةأيضآبلفقطالروحيئالتلقي

منذالكنيسةآباءأدركهماهيالتأويلفيالحاسمةالعوامل،المنظارهذامن

بشكلتفسيرهايجب،تفنيدهاعند،التيالحقيقيةالكتابادعاءات:طوللزمن

أغوريدسالأستاذلاأنهوالغريب.الكنيسةفيالعقائدفيالتوافقبحسبموثوق

.)61(بالتأويلالعقائدارتباطنقدفيبشكليناقشأناختاربراكالأستاذالأبولا

عنالبحثبالتحديدهيالتأويلفيالأرخميدئةالإشارة،ذلكعلىعلاوة

توحيدقيكإطارواحدآنفيتعملالتي،المعيارئةاللاهوتيةالحقيقة،الحقيقة

الحقيقةإلىالسعيهذا.المتنؤعةالتفسيراتومختلفكافةللطرائقمطلقومعيار

والمنطقيئ،التأفلينجدوفيه.حذةالتأويلأسئلةبأكثرهواضطلاعالمعيارئة

التقيديستطيعأساسأفيعلى.نقديأمتلازمةوالعقلالإيمان،والعقليئالنسكيئ

للقولهذا؟جديدةومعرفةجديدةظروفآأصيلبشكليواجهأنوالخلآقالحيئ

فقطليس،وتحديدهوالممارسةالإيمانفيمعيارفيهوماكشفنستطيعميازينبأفي

(16)+ا+!ع11هم؟أ3"ه!ع3حمرهء"لمهممه!،434!"أس!!!!ا!حمء+أالا4ح5احلا"أ!ول4"س!ه4حح5+هءحمعا،4

+هملاا،،أ+ه3أ+،لأح**حح++314حول،6له4ولحاأ،لا!3أح441!،أ"أه+"لا،440الأ4هح3ول5،!مأء3

"(ح9لاحأ،3ه+هم"أءثا+ح+س!ألاحأا!ح35اءمه4هح4أم+،س!"ا"4أ،3لألأع9لاس!أكمهم3+هأ(4+ء7؟،+ا.

؟+لا،3ي!،عا+هااأء3!حأ+ا!+ج،1س!للا434110+ءعثد3أ1ااسا7؟!+أ"اس!34110*+حس!5ح33أ+عا!ألاا

+لاح+ه4?ولح4.أ،ح3حم!امماححم5ء+هول4ءحأ+همهءهلام3حأ3ءس!5ه4ةك!"أحولهالأ"+س!+س!ألاس!4ءأا

.لاحمم!"+ع+ه+ءلاهس!3+أهس!مكه3أهول43+ع3+أأ،؟4!"أ11اأ7أ!ول34110*هس!+لاس!+هالأأ7"أ؟د53*

ررة514+مس!6لأهكهص!3!آهأ*ولأ3،لم+اهمم+،*ءاها؟أكار!أس!4اعألاء4،!+أ"ءأ؟"أ5+40آه

لمااهعاك!ه63لا+س!34همما3ح.3140*اول"أ15س!أ،مأ+،ا؟ح4001؟+هلا*ه4،لهء13!أءاه440+،لا11

ه".941-0،51م4؟أس!3!س!مس!!ا4هع3أ+احلاس!4،ولأ+س!أ5أأ+س!4أس!3لا35أ+ههم؟*ه4هاح3أا!+

هم+3لاا4أأه+5؟3لاه)4114+ح،عأ+عثا+س!عولألاس!أس!"عم3003"لاأأأ+ه.113+4أ33لاس!"أ4،ولحح43لهتم

!حم4أس!43ولح+!أ5+.
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أمورعلىوالمفتوحبالتحذياتالمليءالحاضرفيأيضآإتما،البعيدالماضيفي

تطرأ؟جديدة

المراجعة،هذهفيالأخيروهو،التأويلفيرومانيدسيوحثاالأبموقف

إلىاللإشارةالمرءاستطاعإذاطرحهايمكنالتيالأخيرةالأسئلةعنجزئيآيجيب

تعملوبهذا،والعمليئالنظرفي،والمنطقيئالنسكيئذاتهافيتجمعحئةسلطة

التغيرالدائمالحاضرفيالمسيحيةللحقيقةيخطئلاوكشفمعيارفيكمقياس

يبنيوهو،التفسيرقيرومانيدسالأبموقفتماقاهوهذه.المجهولوالمستقبل

المواهبيئالقذيسنموذجأساسعلىوكتابيآلاهوتيآكاملأعلمآ

)62(
.هذالموقفهتلخيصالتاليةالمقاطعفي.أ-دة"ح(أ!*5)س!أ

والرسلالأنبياءهمبامتيازالقذيسون،رومانيدسالبروفسورإلىبالنسبة

منوديناميكيةمستمرةبحالةاللهمعمباشرةخبراتلهمكانتالذينأولئكأي

فخبرات.بالنعمةهـ()!كاثل!غتمجيذاأوثايورياالكنيسةآباءيسفيهالذيالتمجيد

تمنحوكانت،والصورالتأمليةالمفاهيمفوقكانتالساميةالإلهيةوالرسلالأنبياء

يخطئلابشكلاللهنحوالآخرينلقيادةوتؤهلهماللهعنمباشرةمعرفةأصحابها

التقليدهذا.المستمعينفهممستوىتناسبالتيالمفاهيمتحملوصوركلماتعبر

الشرقية،المسيحيةفيحيئتقليدهوالإلهيئالمجدفيوالمشاركةاللهرؤيةحول

أئهأى،المجهولينأوالمعروفينالقذيسينمنمحدودعددفيمستمرأتهويفترض

تأسرالتيالنقاطإحدى.لهومعرفةاللهعنإعلانأعلىتشكلمستمرةعنصره

كهـ)62("+هح+ء"س!مأثه7ح،+ء+أس!(4،3هم3."300أأأ+هلا،+ح؟4+لاهآ+أأ؟3ا43!+علأا!أ+،س!حأ(جما،ح

أ(،+أ+،*!+ههم"أحأ!ءأ)"!أ5+ههم+اهحه،!"+أ3!3ءحهكهـاكا!3ءكاكا*ء4ككل+ء؟ع

حه3!ثرغ+?"3عء!هلمء.ه3"لم0ء*ه4،س!3.4!7كه!!5لامأ4أ3(ول4؟ص!+8791،3)،4.00)ر-144.

"44!ممح!6له+ه"أ4ح5+لا،ل!35،ءلأ5!،"ثكةلا+بم3اكه"أاهس!!ه535حم33مهأ!ولاهلاح5303ل!ء3مم!ح

لملأه!"+ه5513"ح653+اهح،لأ!ه64لةس!"ح+ح"ه4لا+ثهحلاحا5أء*ء!+.ا"اهع4ء.!ها3+3!أكحا

4،له5"6لأععس!س!ولكل!.33هم!+ألا40اس!30ع4أأ+س!7أ+ه15ااهعم3لا5000أاأ11.3+ه5++أ"اس!"هلا+

لاهمول44،أه+1،"4)5!!ه.41ء"(أ+مما+أ،!ا!؟أح94لا41.بم4ءلأ"3ءإأأ4ءا.!ا051ق،ص!31ح351؟3كةأ5هم

س!"أاكا.!حممة4ي،حلا؟ح3"ح؟؟،آ.كهمح؟أ؟!ح3أك!+ه"4ح3أ3+"ه3أحأ،لاكاهس!3أ(5اااء!أ7ح+بر

ل!س!3س!ءس!+،4كاةم440.
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03)ءاوحده*الكتابلمبدأالحقيقيالمعنىأنهيرومانيدسالأبعندالاهتمام

وهويتهاالمباشرةالخبرةوحدةجامعأبالنعمةالتمجيدغيرشيءلاهي(سحكه3!!ول،"أ

لفلث"المفتاحهيالموخدةالخبرةهذه.والقذيسينوالرسلالأنبياءعنداللهومعرفة

،الكتاب!)63(لعلماءحتىمختئآسرآالكتابيبقىبدونهاالتي...الكتابأسرار

يأ،الحقيقيئالقذيسوحده،رومانيدسإلىبالنسبة.وغيرهمالأرثوذكسيينمن

تفسيريستطيع،والكمالالاستنارةمرحلتيوبلغالتطفرمرحلةتخطىالذيذاك

تمتعهبفعلوالمفاهيمالكلماتمستوىعلىيخطئلابشكلالكتابيئالإعلان

أنفسهم.والرسلللأنبياءكانتالتي"المعرفةمنذاته"بالنوع

عمليةوتطبيقاتنظريةمفاهيمبقؤةيذعيرومانيدسالبروفسوراقتراح

والعمليئ.النسكيئبينوحدةإلىيدعوأتهأي،)64(البعضبعضهاعلىتتكل

وهم،الثايوريابلغوامعقنينغيرقذيسيننجدأنممكن،العمليئالمستوىفعلى

اللهمجدفيوهم،الذاتومحتةوالشيطانالخطيئةعبودتةمنكليأمتحررون

إئهم.اللهإلىتؤذيالتيالطرائقيعفمونمعصومونشهودالأنانيةغيروالمحئة

ومتحذثوندتهموثوقونعارفونأي،للكلمةالكلاسيكيئبالمعنىلاهوتتون

والرسل.الأنبياءطريقةعلىمعهالمباشرةبالخبرةبلالتأمليئبالعقللا،باسمه

علىوبلغواالفاسدةأهوائهممنتطقرواالذين،وحدهمهم،الأشخاصهؤلاء

المرشدونهم،الفعليئالتمجيديكنلمإن،الأرواحوكشفالاستنارةالأقل

،+بالاسم"لاهوتيينمجردهمالآخرينكل.الكتابيئالتفسيرفيالحقيقيون

هذابحسب.مختلفةبدرجاتالحقيقةعنومنحرفوندتجالونأتهمومحتقل

نأالطالبعلى.التطبيقمعالتعفميترافق،الثايورياعلىالمؤشساللاهوت

63()0/.لم؟،.4230كل!4!53+كا4403لاا.426.14200-

(64)مأء3!!"ه++ءأ4ح3،.+س!+ة4!!أ!+حه+بم4س!+!الأ"،1143س!اكه"أ43"ح5اه!؟حءا+!4"س!+مس!+ص!لاأأ!،ا

"حءهمهه،15ولس!*عحه3أاول+س!ول+40"إحهمح"344،"4،ل!"505إححءولس!،753+أا7.!ولكا؟أه

ولأحأم4حه4+ح+س!أ؟اح53أ2أ!+!،4حثه4لا41س!("3أ+!لأكا!كا5حكا!37حا"،4+س!45لا3كاةحا(643لةم!5،4

ه".243،423،314،كة743-6434.
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يقودأنيستطيع،روحيئكأب،المعفمأفا.اختبرالاستنارةقدمعقمأيلازم

القدسالروحمنعطيةهيالتي،الثايوريافيهيفغلأنيستطيعلالكئهالطالب

:أنيعنيهذاكل،ذلكوبرغم.وحده

نأالرجلي!طيعلا.واحدهماالروحيئوالأبالأرثوذكسيئاللاهوتيئ

يكنلمإنروحيأأبأيكونأنيستطيعولاروحيأأبأيكونأنبدونلاهوتتأيكون

.6(لاهوتياءه

منذاتهالقدرعلىملاحظاترومانيدسالأبيقذم،النظرقيالجانبمن

بحسب.اللاهوتممارسةفيالتيالمستقةالافتراضاتمسألةيطرحإته.الأهمية

عنانحرفتواللاهوتالمقذسللكتابالأوغسطينيةالمقاربة،يوحئاالأب

الحاسمالتمييزفيحتىالرؤلةوفقدتالخبرةعلىالقائموالآبائيئالكتابيئالنموذج

عوالمأوأولىنماذجوجودأفلاطونيةبطريقةافترضتلقد.والمخلوقالخالقبين

بينوظيفيئوتناظرحقيقيئتشابهوجودمسبقآافترضتوبهذا،مخلوقةغير

منواحدنظامإلىينتميانالاثنينوكأن،المخلوقةوغيرالمخلوقةالكائناتمراتب

تعليمبحمسب،أتهرومانيدسالأبيذكر.البشرفيبالعقلاختراقهيمكن،الحقيقة

لاوبشكلالوحيمنمحذدةلحظاتفيالإنجيليينإلىيريدمااللهيبفغ،أوغسطين

هذافي.بالضرورةالكئابيفهمهالموصوزامفاهيمتحكلكلماتوفييخطئ

الإعلانمنمخلوقةأشكالمعالمقذسالكتابتماهى،الأوغسطينيئالمنظار

تاليأ،.الإعلانهيذاتهابحذالمقذسالكتابكلحاتأن،خطأ،اعتبرإذالإلهي

يكتسبأنيستطيع،الثابتةالإلهيةالحقائقعالمامتحنطالماالذيالبشرئالفكر

وهي،القذوسالثالوثسرفيهابما،الأبدئةالأولىللنماذجأعلىمعرفةتدرلجيأ

هذه.أنفسهموالرسلالأنبياءبلغهاالتيتلكمنأعلىتكونقدمعرفة

التأمليئالفكركلتهلكالتيالأساسيةالبنيةهيالأوغسطينيةالإبيستيمولوجيا

)65(؟/ج،.4."35.433الأع03.".433-432

-181-



الفلسفية.الإسمانيةحيث،الحديثةالعصورفيبالضرورةتصدعالذي،الغربيئ

المتغيرةغيرالثابتةالحقائقفكرة*أضعفتالأموركللتدفقالعلميةوالدراسة

المرءيستطيع،أخرىبتعابير.!الغربفيواللاهوتيةالفلسفيةالأنظمةعلىالعزيزة

كمعاييرالأخلاقيةوالقيموالقانونالمطلقةبالحقيقةالإيمانانهارلماذايشرحأن

.)66(شاملبشكلالغربئةالحضارةفيوالتصرفللفكر

التأويل:فيلموقفهرومانيدسالبروفسورتلخيصهنا

أنلوكماالموثودتىللتعليممصدرآيكونأنمطلقآالجدليئالتأقليستطيعلا

البحثتحؤلأنتستطيع،بروتستانتكتابعلماءأومجامعأوباباعبر،الكنيسة

...عقيدةإلى

ذاتها،بحذالمكتوبةالمقذسالكتابكلماتليستالمسيحئةالحقيقةسلطة

بل،عنهملائمآمفهومآتنقلأنأواللهعنتعئرأنذاتهامنتستطيعلاالتي

فيواتحدبالمسيحتمخدالذيوالقذيسوالنبيئالرسولهيالسلطةهذهبالأحرى

.العصوركلمنالثهأصدقاءبكلهذهالمجدخبرة

حولبلوحيآليستالمجامعوقراراتالآباءوكتاباتالمقذسالكتاب،إذآ

فيالمشاركينهؤلاءيلهمأئهمع،والمفاهيمالكلماتفوقهوذاتهفالوحي.الوحي

والمفاهيم.بالكلماتوصفهيمكنلاماعنخطأوبدونبدقةللتعبيرالإلهيئالمجد

إليهيضافالكتاببل،وحدهالكتابليستالموثوقية،الآباءإلىبالنسبة

ملقمإته.معصومآولاملقمأذاتهبحذليسككتابفالكتاب...المتمخدون

غيرولكنالموصوفالإلهيئالمجداختبرواالذينالقذيسينشركةضمنومعصوم

هوالمقذسالكتاب،الحيئالثايورياتقليدخارجالذينإلىبالنسبة.فيهالمنقول

)67(.أسرارهتخللاكتاب

)66(،.4؟"/."421-84116،43،41..

)67(،."؟5لم.4270طة432.4
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الكتابيئتركيزهفيالمعالمواضحالتفسيرفيرومانيدسالبروفسورفكر

حنكتهفيكما،الكتابيئالإعلانقلبهيالتيالمباشرةاللهخبرةعلى

ما.الأفلاطونيةالإبيستيمولوجيامنالفكرفيجذرقيتحررهيالتيالفلسفية

شخصيةعباراتفيالحقيقةإلىالسعيوجوبعلىالتأكيد،الأخيرةيخص!

منإراحةذاتهالوقتفيهي،وأزلئةمجردةأولىنماذجفيمنهاأكثروعلائقية

الحقيقةإلىالسعيفيجديدةآفاقوفتحمسدودفلسفيئطريقعلىالقلق

جوهرتضمينهوالمباشرةاللهخبرةشأنإعلاء،بالأؤليتعفقما.المعاشة

شيءيوجدلا.المشتركالبشرقيالتجوالجوهرهوكماالمقذسالكتابشهادة

معخصوصياتاكتسابمنبشرقيكائنكلإلىبالنسبةوإلحاحأعمقأأكثر

الحيئ.الله

والإسمانيئ--الاختبارفيالشخصيئ،المنظارانيتداخل،بالواقع

صحيحةتدؤيطريقة،رومانيدسالأبعندالاهتمامتأسربطريقة،الفلسفيئ

الكنيسةلآباءقئمةشهادةبالتأكيدإتها.جذابةقويةوحدةفكرهوتعطي

أدارواوتدريجيأ،عصورهمفيفلسفئةحنكةأصحابكانواالذين،العظماء

فضائلأقلليس.اللهمعرفةفيالكتابطريقةتبعواوبتأنلأفلاطونظهرهم

الكتابيئاللاهوتباستمراريةالمعاصرينالعلماءتذكيررومانيدسالأب

يوخهالذيالأفلاطونيئالشبحلطردجهودهفي.وبوحدتهالأساسيةوالآبائيئ

اللهعلىالاتكالمنأكثرالمجردةالحقائقعلىالاتكالإلىالأشخاصدائمآ

الروحيين.والرؤتةالمحتوىأقيالآبائيئالفكرلمتهومابيقلقد،نفسهالحيئ

الإخلاصأننضيفأنبإمكاننا.المقذسالكتابطريقةهيالآباءطريقة

فيالخلفإلىالأفلاطونيةآفاقودفعتتحركتالتيالقؤةتماقاكانللكتاب

كيفحولللاهتماممثيرةتفكيرطريقةوهي،القدامىالمسيحئينالمفكرينفكر
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)د!!515أوله(الوجودعلمفتحكيفأي،+طونأفلاتخطى*موسىأن

.)68(الكتابيةللشخصانيةالطريقالأفلاطوني

طريقتهجهةمنبالأحاديةمثقلالتأويلفيرومانيدسطرح،حالأيفي

قيمةعلىتؤثروالتياللازممنأكثرالصارمةالادعاءاتبعضبسبب،الخاصة

التفسيرمسألةتركمع،الفلسفيالمستوىعلى.الإقناععلىوقدرتهفكره

أنباعتبارتلطيفهيجبالإسمانيةمننوعاإن،المجالهذافيللخبراءالأوغسطيني

فكرةرفضفي.المعنىاستقرارمننوعاتحمل+المفاهيمالحاملةوالصور"الكلمات

الكتابيةالنظرةالاعتبارفيالأخذيجب،الخالدةوالكونياتالأولىالنماذج

المتاحةوطرائقهالفهحولوملزمةواضحةتعاليمالمقدسالكتابفيبأنوالآبائية

الثابتةالحقيقةحولأفلاطونماورائياتالمرءيتبنىأنبالضرورةليس.للجميع

نظراتعلىيحتوي،والصورالكلماتتبادلمستوىعلى،الكتابأنليؤكد

المحبة،الحرةوالإرادةالنعمة،والأوثانكالتهبأمورتتعلقوحقائقوأسسثابتة

العطاء،والاستغلالالعدالة،والثأرالغفران،والكذبالصدق،والكراهية

.ليأسواءلرجاوا،نيةنالأوا

اللاهوتيةالكنيسةآباءكتاباتقراءتهفيبعيداالمرءيمضيأنضرورياليس

يعزونهاالتيالكبيرةالموثوقيةيرىحتى،الفموالذهبيكباسيليوس،والعملية

مؤمن،وإرادتهاللهعنللتعليمكمصدرالمقدسللكتابالجليوالمعنىالحرفإلى

68().ل!أ)حول،مم!،"3ع3"حد.لم*ء.،/4ء33*2.0:"3عء33.لم.لمهم!3+3!لم/3"حكه+!لمهلميكل-006،/07ره

س!("أ5!،س!:لا+.س!337.!هم"حأ5!،ح!حم3،كه)749،)".33،ل!3أص!ا3"4،(،س!4ح340أ+!15"أس!

5451+ح"أ،مح،33""أهاهح!"كة+51!ء3أ+ح!!مه4أ7أ+س!15+هها!لأاولهم4أ7أ+ح

3حا!47إأه+.اا؟+س!ذأ،"31أح؟"+س!3،أ5ه+أ،م"لم+،34ءأموله،س!!أء3س!3!!ءولهولحم045++،4

"3أا30"هأا!ء"3عالاحإ،أ+ه-"*.715أأ"س!+!أس!53*أهس!كهم!هأس!أس!37ثة"+هح،+حاس!ول3،1لا4+!

ألا+لا41الألاكهههأ+ه"س!7ول51اول!أ!"،أأح41-!كمس!53+لاماالأا!4.لاكاألاه!اس!.+،مماأ+53.

ح"3!لمكا.ىا!فى"+كالمحي!4.كا!لمحوللملمقىء3.ا+س!5+!س!+"0+534+"40ه*"اس!5اهلأ!،؟ألأاأء!ا+44

أ،"أم51أس!هعم3)!+هأ+5كمةس!إ+ه،كمةمس!014ل!س!!،علاهأ301؟ههأا،5هاهولهلأ!أ33،ع15؟ءلا+031ح

هآ"أحك!53*مه"هلول!.س!.2أهولا،ثهء!!+.!94حيهمهيمك!.!م+ه(حص!م4003"ا:.731ا.4!ولأام3

س!3+!ول+3!!5891،533)ررة4ح33أ33013!++،3كة،"3عء33عه**/هكاصه!لالم؟،/فىما!ولكه.

س!ا0كاعزأس!؟!3أس!ء!(حمس!3أ"7.31:400ا44أ+أ3331ح+أ+،+!3ح3ثه،)849).
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الكتابيئالنص!فيوثباتهالمعنىوضوحعلىبشذةالآباءهؤلاءاتكللقد.للجميع

أقيبدونالمتابعةعلىقادرقارئأقيأنواعتبرواالحر!ببالتفسيرواستخرجوه

التقليدكلوجهفيوقوفهوملقم"غيرالكتاب"ابأنالادعاءإن.باطنتةتقنتات

الظهور.الشعوبكلمعاللهلتعاطيالكتابشهادةقاعدةمنواقتطاعالآبائيئ

يمكنلاوالصورالكلماتمستوىعلىوالأكيدالثابتالمعنىبأنالاذعاءبمظهر

كماالعلميئوالبحثالبشرقيللتواصلاجتثاثهوالعادقيالبشرفيبالفهمبلوغه

والهراطقةالأرثوذكستين،المتنازعينبينممكنةومصالحةمعنىذيبحواروالرجاء

هوللجميعالمتاحالكاملوالصورالكلماتمعنىإننقوللانحن.السواءعلى

جميعناوالتي،ومنهاللهعنالتيالحقيقةمنأساسجزءلكئه،شيءكل

إليها.للسعيمدعؤون

القذيسعلىالمفرطالتركيزهيرومانيدسطرحفيالمركزيةالصعوبة

نتساءلىلانحن.الكنيسةفوقوحتىوالمجامعالكتابفوقيبدوالذيالمواهبيئ

لاأئناكما.)96(الشرقيةالمسيحيةفيوالقيمالغنيئالروحيينالآباءتقليدحول

مجملفيالعظماءوللقذيسينالرئيسةالكتابيةللصورالدورالأساسحولنتساءل

يرفعأتهيبدوالذيالمواهبيئالنموذجاقتصارتةحولنتساءلنحن.اللهشعبحياة

المثاليئالقذيسالتباسبمقارنةالمرءيجربقد.فيهفغالىلاهوتيرمزإلىالقذيس

إليهاينسبونالتياللهكلمةعلىالبروتستانتتشديدبغموضبالكثيرالمطاتب

مماثلة.رفعة

3حس!ا!!اأ4330،5*،عاص!3+ا3أهأمأا!لا؟أ!عس!3+أ40؟+ه8ة؟حأم5أأأ+114،لأأحح3+،+لاع،ا)،3/م

)،)300.749-42،1692+،ا+س!مس!س!لاءاا،+س!33،.1.3،كا،ءكالم(لم4لمء?3.ىءلملم*أع"لم3ء!للألم3"حثمكا!لمكه.لم

كا!3لم(!،1+،يرعه55:حأ5احمحأ+،!كالا)أس!(،أه+0991.3)،"أأ"،هم*س!53كاهملا!،ااأ5054كا!مع.

5!ا!لاه!3"ح-+ه+لا!أ33أ،5ع"!34ءممي+.ع"لم،لمكاءد?43+ح3أ313لا4لأ+هس!؟أ،+س!أح+!

+31!+هأحلاس!5هم3ح3ألا،5!3لاكا4+لاعمالاس!3أا!األم35أ+!أ+4ءا!ح.،5ح"5+033يا"5أ)7ح4

س!33أأهلاس!3+ة4!*س!!ااحي3أس!م،ء؟-،3م511،ول114!س!4أ35041همل!0140؟+،+لاألاا.1111!3س!ول4أ+!

+15+!3!حم:43!5ا3+اعلا،اأعأ،+أ"*ححم35أهولهم5؟أ4ح+35!+ء+3ء"ألمولح3!*،عء*ء!3اياأ5

0+ع643اأ3ا،+ه5اا*5ءكام40أ4!51،اح!33ح4(أ*س!3+!034*4م*65105ام3هألاهم؟أا!5+!7س!3

ه،+أ!لثا4)30مهأ+بم+حأأ5300أكاأاأأ،س!،ثه003.0.11
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والقادرونذاتهاالإلهيةبالخبرةالمتمتعونالقذيسونهؤلاءهمقنولكن

بعدبالثايوريا؟كينالمباوغير،الآخرينومعبينهمخطأبدونالاتصالعلى

فيخاصئةكراماتإلىالتطفععنيترقعالمويعقوبيوحتا،يسوعتجفيخبرة

بغف!.35(:01)مرقسأرضيئبشكلولكنيتظرانهكاناالذيالثانيالمجيء

وبولسبطرسالرسولينبينكان،للمناقشةالقابلةغيرمكانتهماعنالنظر

مواجهةإلىببولسأذىما،الكنيسةحياةفيمهئمأمرحولللنظرلافتاختلاف

مشاجرةإلىيشيرالأعمالكتابأنكما.()07(1-2:114)غلاطيةعلنأبطرس

العملفيافتراقهماستبمامرقسيوحنااستقرارعدمحولوبرنابابولسبين

فلن،الرسلبينجرتالنزاعاتهذهكانتإذا.(4ا36-:51)أعمالالبشارفي

غلبأ،بالواقع.الكنيسةآباءبينالأمثلةمنعددآسردإذابالحرجالمرءيحس!

المواهبية.بالرموزوصفهمممكنالهراطقة

فيأعلاهإليهالمشارالنموذجلهذارومانيدسيقذمهالذيهوالدليلما

حولاللاهوتيئغريغوريوسالقذيسمنإسناداتثلاثةفييتمثل؟التأويل

إئه.)71(اللهسرمعرفةإلىالسعيفيالروحيئالتطفروضرورةالثهفهماستحالة

إنجيلفيالمستعقل(000يمتلكأو،يفهم،ءلد!س!هـ)يلاحظلد!غالفعلإلىيشير

ترجمةحريةرومانيدسالأبأخذ.معرفتهأوالمسيحرؤيةعلىللكلاميوحئا

المعنىفيهيبمثهوتاليآ.2(17:4)يوحئا*مجدي"لينظروا:كإسمالفعلهذا

مرةفيبليوحتاإنجيلفيمحصورآليسالاسماستعماللكن.التقنيئالآبائيئ

يصعببشكل،(23:94الوقامختلفدقيقوبفارقالجديدالعهدفيأخرى

75()+هح+!حء4+لا،لهأثهمألاكاهول51ءس!!إ"ح"!حأعأحآ!حأ+أأ+ههم+03عحلملا"؟33ء؟؟،م،ثهأه!ول!كا!اص!4

51.مه.+س!!1أ،ااس!!مس!644لة4!الا5الا+أس!444س!"اولهح7أحأولأمه!س!54،س!أ4"ح4ص!ا33+ه45لأ"س!53

4!،ل!أ+ع)أثهس!؟س!أم51أ.3+4ثألا!+ه؟أس!53أ+حء3مه"(أول!أكاس!لاأ64لةلاأ!آول!+جا3!،+حح4+س!

+س!س!*أس!كاس!ا،30"!،3اياه*514+س!؟"س!3أ(كهأم"ح3+4134س!كاو4+س!53ح4ح!س!7لاكا،3س!،،الا+أ4

ءهول7أ،أس!أ.لا331،)4أس!3"حأم،3.ول،5س!*س!0043،عمأولالأهءآمول4ص!4يس155!اه؟،س!4أ!م!34عولأ+عكم!

ا،س!م؟

(17)ء"حه!ءلملم?.لمء53،د*ه.31..،3.2ورة2.4).4
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الرابعالإنجيليقذم،بالواقع.للثايورياعميقتقنيئفهمعلىكافيآدليلآاعتباره

،8741ة58(،7إء!اكاثئ!د!الأ5،كاا+ن،7إ7،5"ع!+ئكلألم،داكا!ةالمعرفيةالعباراتمنفيضآ

مؤمنين،بالجميعالمسيحعلاقاتعلىتمييزبدونمطثقةهـوكلها،7إع!ءدل!5).س!،س!

.السواءعلىمؤمنينوغير

كماتطفرناإذا:هومنهمافالهدف،غريغوريوسبخطبتييتعققمافي

بالعقلتفقملاالإلهتةالطبيعة11لأنا!)72(حدودناضمن+فلنتفلسف،ينبغي

مكقلأللعقلالخستنالاستعمالعلىغريغوريوسيتكفم.ا)73(البشرقيا

الأرلوسيئالعقليئالمذهبضذهوالمستيكئةالمعرفةإلىاحتكامهإن.)74(بالإيمان

اللهعنكتابتةمعرفةاكتسابفيللعقلالعادفيالاستعمالضذوليس،والأفنوقي

منالمكتستبينوالبلاغةالعقلكثيرأيستعملنفسهغريغوردوس.للجميعمتاحة

الذيللتمجيدالإغريقيئاستعمالهفيالأقلعلى،الكلاسيكيةالإغريقيةتربيته

البعدإنللقولطريقةبأقيليسهذاكل.الكتابيئالمعنىمنأكيدبشكليملؤه

على.غريغورلوسفيأوالرابعالإنجيلفيمهثمغيروالمستيكيئالاختبارفي

لاأثهإلىللإشارةإئه،حالأقيفي.كليهمافيالأهميةنؤكدنحن،العكس

وأالمواهبيئالمؤمنيرفعان،شهادتهمامجملفي،غريغوريوسولاالرابعالإنجيل

الكنيسة.وفوقالكتابفوقاللهعنوالمعرفةاللهلمعرفةمعصومكمعيارالقذيس

التأويل.فيكمعيارالمطققالنموذجهذاتدعملاوالآباءالكتابشهادةكاملإن

(72)يي/3عها!هلم?لمكا!هلم،ىء؟5.1.

.(12،.*7(37)

(74)ثاس!35يا+//ع95لم5"كاي9ه+!!+.."3ء3ء7؟"3ء5/!ىءح؟لمء53لم؟ه9+لمء5كا53!علمءء*تء!ظلمعكايلا

3عم4أمعك!ح.*ك!أ+ه55؟"ا3"ألا5؟أعاهماللاه!+أل!ه!س!ممج+!س!أ14اأ،+ه705:اا"*+ع*ع

كا!4+4+ه؟،أ!م5،مما،1ع5؟،ه"هس!3هم3،ء3+ه5!لاهم؟3أاس!34"+س!5*لاس!3"أا،ا"030أا،س!

ول!9+ألا401ح0513لأح؟اس!مس!4أكاألاأ.امهص!"أأ"3أم،1ح؟أ3+05،حأ!7ح3لأ،"+أ"احس!ء!ممه؟أس!

745س!+أ33مهما،5أأس!أ....3أل!س!7لأ،*أألا+...51ا!+أس!لأا5؟(أ،مما+!!53مه+لا+لا؟

لاولس!44+،331.!+أ(4"*+س!هه!؟ثه؟ا؟+ح؟+س!أ!ممالأأهملاهم3ح+435!+؟ا،بم!ههاأص!ك!،ا؟،مملأأ+أ

لاه3حمس!س!.4لا؟+3أأ!5؟أ(54،ح4لاا155ذلاع!53354++،+3هملا!3!لأ+حولأأ5س!م،س!7اح4كه،،

!+أ+أ)الا+مه4.ححم.34350!6ا،أ+؟!اء!مأ3(،6الثاأ!7ح3لاما+اح0133لاه333عهح"!+أ+ه(هم4اأ+ه

(.12.92
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نأظاهريآيفترضبطرعالاكتفاءيمكننالا،واللاهوتيئالكتابيئالتأويلفي

للاتهاممعرضآموقفآيشكلما،النقدفوقهوالموثوقالمواهبيئالشخص

لكن-المسيحيئاليهودفيالتقليدفيمهتمالمواهبيئالشخص.والذاتانيةبالاعتباطية

شخصيتهاتشكلالتيالمؤمنةالجماعةعالمأيالثهشعبعنفصلهيمكنلا

بلروحكلتصذقوا*لا:هوالرسوليئالتوجيه.المسيطرةالسلطةنقطةالمشتركة

العالم+إلىخرجواقدكنيرينكذبةأنبياءلأناللهمنهيهلالأرواحامتحنوا

يدعو،الحديثاللاهوتيسمعانالقذيس،الكنيسةآباءبينمن.(ا:4يوحئاأ)

منالطهارةوحئىالمعصومةالحكمة،آخرأرثوذكسيئقديسأفييفعللمكما

،هذامع.منهمواحدآنفسهاعتبروهو،اللهمجديحملالذيعند،الخطيئة

بعديمسكوالمالذينمستمعيهيدعو،جميعأالآخرينعمىعنعباراتهحذةرغم

ماعلىالأمثلةأحد.كلماتهصخةعلىبأنفسهمليحكموا،القائمالمسيحبمجد

من،أنتم...لنااللهتدبيرهووهذا،الأمرحقيقةبرأييهي"هذه:يكتب

.*)75(نقولماتمتحنواأنيجب،جهتكم

الاذعاءاتلامتحانالنهائيئالمعيارهماالكيسةوحياةالجماعةتقليد

قدما،نخبويةلمجموعةفقطوليستجمعاءالكنيسةمللثاللهخبرة.المواهبئة

نأوحدهاتستطيعلالكئهاقيمتهاالشخصيةالمستيكئةللمعرفة.بالغنوصيةيذكرنا

منفقطالمؤمنونيتجردلاوإلأ.تمتضهاأوللجميعالمتاحةاللهمعرفةعلىتطغى

العالممعالتواصلمنتقطعسوفأيضأالكنيسةبل،للإيمانكحماةدورهم

التأويل،في،الواقعفي.هادفبشكلالإنجيلتعليمهعنمسؤولةهيالذي

المعرفة،والعقلالإيمانبينأكبرتوازنأباعتبارهيأخذنموذجإلىهيالحاجة

وهذا،والثقافةالكنيسة،الجماعةوإيمانالفردإيمان،العلميئوالبحثالمستيكيئة

الكنيسة.آباءشهادةبحسبكقه

(57)ح.ل.4حح41!ءي!مع!613.5لة3.،لمر3عيمهى"لمعء*للا"3عءلم!هء.ى..50حهول3يدع،".453.
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ملعقا

المق!يىالكتاب

الدمشقيئ)1(يوحناالقذيس

فيوالممخدوالمسئح،والجديدمنهماالقديم،العهدينفيبهالمنادىالأحداللهإته

)متى"لأتمملكنوالأنبياءالناموسلأحلآتلم"أنا:الربقولفيالمقصودهوثالوثه

ويقول.سروكلكتابكلكانأجلهمنالديخلاصناصنعالذينفسههوفإته.(5:17

الثه+إن:الرسولويقول."أجليمنتشهدنفسهاهيفإتها،الكتب"فتشوا:أيضآالرث

هذهفيكفمنا،الأنواعمختلف،الأجزاءمتفرقكلامآالأنبياءفيقديمآالآباءكفمالذي

والأنبياءالناموستكقمقدإذأالقدسفبالروح.-2(ا:ا)عبرانيين"بالابنالأيام

.والمعفمونوالرعاةوالرسلوالإنجيليون

تيموثاوس2)+...مفيدهوثئمومن.اللهمنبهأوحيقدكقه+الكتابفإنإذأ

المغروسةالشجرةفكما،الإلهيةالكتبفيالبحثجدأويفيديحسنلذلك.(3:61

بثمروتأتيفتتغذى،الإلهيئالكتابمنالمرتويةأيضآالنفسهيالمياهمجاريعلى

أعمالهابهاأعنيالاخضرارالدائمةبأوراقهاوتزهو،المستقيمالإيمانأعني،ناضج

السيرةطريقفينخطوالمقذسالكتابمنهدئعلىسرناإذاونحن.دنهالمرضية

رذيلة.كلمنونفورآفضيلةلكلمدعاةفيهافنجد،الصافيةوالاستنارةالفاضلة

التيوالنعمةوالكذوبالاجتهاد.المعرفةهذهفيناتكثرمعرفتهانححتكتاإذاوعليه

وقنيجديطلبوقنيعطىيسألمنكل"لأن،شيءكلإصلاحيتماللهيعطيناها

الأرشمندريتاليونانيئالنص!عنعربه.الدمشقيئيوحثاللقذيسالأرثوذكسيئالإيمانفيمقالة!المئةمن(1)

المكتبةمنشورات،8491:بيروت.ه-واليومالأص!بينالمشحيئالفكرسلسلة.شكورأدريانوس

.252-0052ص.البولسية
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الذكيالأبهىالفردوس،المقذسةالكتببابإذآفنقرع.(ا.:11الوقاله+يفتحيقرع

العقلتةطيورهأنغامبمختلفآذانناوالمطربالجمالالجزيلالعذوبةالفائقةالرائحة

.يزوللافرحآويملأهغضبهفيويريحهحزنهفيفيعريهقلبناإلىالنافذ،اللهاللابسة

(76:41)مزموروالبراقالمذقبالإلهتةالحمامةمقعلىذهننايجعلالذيوهو

38(:12)متىالكرمزارعوارثالوحيدالابنعلىسراالضياءالساطغيبجناحيها

وبلجاجةتباطؤبلافلنقرعنوهنا.الأنوارأبي،الآبإلىبهتبلغوبالابن،العقليئ

ولمومرتينمرةقرأناوإذا.لنائفتحوهكذا.نقرعأنعننكفنولا.وثباتكبرى

أباك!سل:قاللأئه،ونسألونتأفلفلنثبتبل،نقرعأنمننملفلانقرأهمانفهم

.الناسجميعفيالعلم+فليس،7(:32)تثنيةيحذثونك.وأشياخكينبئك

الحياةإلى.تنبعصافيةجاريةمياهأالفردوسينوعمنإذآلنغترفن.7(:8كورنثوسا)

الكتبفيالنعمةلأن،التنغممننرتويأندونمنلنتنعفن.(4:41)يوحتا!الأبدية

منذلكفليسالكتبهذهخارجفيئمامافائدةنجنيأناستطعناوإذا.مخانيةالمقذسة

ونرميوالصافيالمعروفبالذهبلنانحتفظحاذقينصيارفةذلكفيولنكن.المحاظير

الهزيلةآلهتهمالكلابإلىونلقأجودهالكلاممنلنأخذن.مغشوشآكانمامنه

....ضذهمقؤةمنهانقتنيأنلنستطيعفإتنا.الغريبةوخرافاتهم

وأعمال،ويوحتاولوقاومرقسلمتىالأريعةالأناجيلهيالجديدالعهدوأسفار

لبطرسواثنتانليعقوبواحدة:السبعالجامعةوالرسائل،الإنجيليئللوقاالقذيسين

الإنجيليئ،يوحئاورؤياعشرةالأربعبولسورسائل،ليهوذاوواحدةليوحئاوثلاث

إقيمنضس!.بواسطةالقذيسينالرسلوقوانين

-091-



ملعق2

الروحيةالمعرفة

الحديثاللاهوتيئسمعانالقذيس

صدوقوسطهوفيالوثنيةالمعرفةوسطفيمبنيبيتمثلهيالروحيةالمعرفة

الثرواتهذهلرؤيةالمنزلهذادخوليكفيلا.ئقذرلاالتيالمقذسالكتابكنوزيحتوي

الموضوعةالروحثرواتتبقىكيالإنسانيةبالحكمةليسوهذا،الصندوقفتحينبغيإتما

مزمورآيحفظكماقلبظهرعنجميعآالكتاباتيحفظقنإن.للأرضيينمجهولةفيه

علىالصندوقيحملقنمثلهو،فيهاالمختأةالقدسالروحعطايايجهلحينفي،واحدآ

داخله.فيمايعرفأندونمنكتفيه

ومظهرهوزنهمنكنزأفيهأنتعرفقدبإحكاممغلقآصغيرآصندوقآرأيتماإذا

الأبدإلىحملتهإذاالمنفعةماولكن.بهوتهربتلتقطهفلهذا،عنهسمعتمماوربما

بريق،الثمينةالأحجارتلألؤ:يحتويهاالتيالثروةوترىتفتحهأندونمنمغلقآ

طعاملشراءمنهبعضأخذعلىقادرأتكنلمإنتنتفعماذا؟الذهبولمعانالمجوهرات

وستبقىبالثرواتامتلائهرغمشيئاتربحفلنمغلقأالصندوقهذاحملتإذا؟كساءأو

.والعريوالعطشللجوععرضة

إنجيلهوالصندوقهذاأنلنتصؤر.الروحيةالأمورعلىهذاولنطئق،أخيياانتبه

ئوصفلاالتيوالبركاتالأبديةالحياة.المقذسةالكتاباتمنوغيرهالمسيحيسوعرتنا

لأئكمالكتب"فتشوا:الستديقول.ئرىلابطريقةعليهامختومآالكتابهذافيموجودة

عنالكتابخفظقنهوالصندوقيحملالذيالرجل."اأبديةحياةفيهالكمأنتظتون

ولأن.كريمةحجآرةصندوقفيكحاذاكرتهفيإتاهحافظآفمهفيدائمآورذدهقلبظهر

يؤمنلاوالذيأبديةحياةلهبالابنيؤمن+الذيهويقولكماوالحياةالنورهوالمسيحكلام

كالجواهر.والوصاياالفضائليحتويالصندوقهذا،"حياةيرىلنبالابن
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إتماممن.الحروففيالمختأةالأسرارإظهارومنهاالفضائلتفيضالوصايامن

بابلنافتحبهذهإذأ.الوصاياإتمامالفضائلوبتطبيق،الفضائلتطبيقيأتيالوصايا

يحفظأحدأحتني+إن:بالقائلإتماالبابلنافتحبهذهليسأتهوالأصغ.المعرفة

لنايظهربيننا"ويسكنفينااللهيسكنوعندما."ذاتيلهوأظهر..أبيويحتهكلامي

نخدعنلا.المقذسالكتابفيالمختأةوالكنوزالصندوقمحتوىبوعيونعايننفسه

فيهالمحتواةالحسنةبالأشياءوالتمتعالمعرفةصندوقلفتحأخرىطريقةمنليس،أنفسنا

ومعاينتها.فيهاوالمشاركة

اللهنحواللامتناهيةالمحتةإتها؟عليهاأتكلمالتيالحسنةالأشياءهذههيماولكن

فيهابماالأرضعلىالتيأعضائناوكلالجسدوكبح،المرئياتكلوازدراء،والقريب

شريرةأفكاربلادائمآنكونأنيجبفكرلهليسالميتالرجلوكما.الرديئةالشهوة

نعيأنبل،واضطهادهالشرطغياننحس!لاأنيجب.هوىوأحاسيسوشهوات

انتهائه،وعدمالإلهيئالمجدبخلودفقطنفتكرأنيجب.المسيحمخقصناوصايافقط

والنعمة،بالتبنيئأبناءأصبحنانحن.القدسالروحعبرلنااللهوبتبتيالسماءوبمملكة

والمسيحالثهنرىوعبرهالمسيحفكرنكتسبونحنالمسيحمعووارثونالله*ورثةنحن

للذينممنوحةكفهاالأشياءهذه.المعرفةممكنةبطريقةمعناوسائرآفيناساكنأنفسه

تفوقالتيالثمينةالأشياءبهذهنهائتالايتمتعونإتهم.بهاويعملوناللهوصايايسمعون

ومعاينةفكرناأعينعنالغطاءرفعأي،عليهتكقمناالذيالصندوقفتحعبرالوصف

الأشياءمعرفةتنقصهمالذينالآخرونأقا.المقذسالكتابفيالمختأةالأشياء

الحياةولاالمقذسالكتابفيماحلاوةيتذؤقوافلنعليهاتكفمناوالتيواختبارها

هذه،ذلكإلىإضافة.الكتابدراسةعلىفقطيتكلونلأئهممنهالصادرةالأبدية

بالكتابيسمعوالمالذينمنأكثرالأرضهذهمنانتقالهمعندتدينهمسوفالدراسة

يفسئرهعندماالمقذسالكتابويحر!بجهلهيخطئأولئكبعض.مطلقآالمقذس

بدونالخلأصعلىقادرونكأئهمأنفسهميمدحواأنيريدونهم.شهواتهبحسب

.المقذسالكتابقؤةينكرونوهكذاالمسيحبوصاياالصحيحالتقيد
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