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عليها بلغة قبطية �أخميمية وب��أح��رف التينية
�إىل �أنَّ تاريخ التدوين يرتاوح بني  220و340م.
وع �ل��ى ال �ع �م��وم ،ي ��أت ��ي ذل ��ك ال� �ت ��واري ل�ل�أ��س�ف��ار
املنعوتة باملنحولة �ضمن حملة �إخ�ف��اء منظمة
من ال�ساهرين على اجلماعة امل�سيحية النا�شئة،
�أو جراء ق�سوة املطاردة الرومانية لأتباع امل�سيح،
وما �صاح َبها من ت�سرت وتقية .فقد كانت حقبة
القرون الأوىل حرجة على �أتباع ال�سيد امل�سيح،
�إىل حد �أنها ُعرفت يف التاريخ امل�سيحي بـ»ع�صر
ال�شهداء».
بي جوفاين �سانتامربوجيو �أن تعاليم امل�سيح
و ُي ِّ
يف مرحلة الكني�سة البدائية كانت تراثا �شائعا
ب�ين اجل�م�ي��ع ،و�إجن �ي ��ل ال�ط�ف��ول��ة �إح ��داه ��ا� ،إىل
�أن ب��ادر ره��ط بتدوين تلك امل��أث��ورات كل ح�سب
هواه ،حتت م�سوغات التب�شري والتعليم ،فكانت
مبثابة امل��دون��ات ال�شخ�صية .وم��ا ك��ان لأي من
ه��ؤالء املدونني �أن يدعي ف��رادة ن�صه �أو �أ�صالة
ج�م�ع��ه مب��ا ي �ف��وق غ �ي�ره؛ ل�ك��ن ه ��ذا ال��و� �ض��ع ما
لي�ضي كوكبة املتنفذين ال�سيما مع بوادر
كان ُ
ت���ش�ك��لِ امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ت��ي ت��رع��ى ال ��دي ��ن وت���ص��ون
الإميان ،وكان البد من �إقرار �أ�سفار معت َمدة بني
اجلماعة الأوىل.
ُي �ب� ِ
رز م ��ؤل��ف ال�ك�ت��اب �أن ال ف ��ارق -م ��ن منظور
ت��اري �خ��ي �أدب � ��ي -ب�ي�ن ن���ص��و���ص ال �ع �ه��د اجل��دي��د
القانونية والن�صو�ص الأب��وك��ري�ف�ي��ة ،ول�ك��ن ما
مي�ي��ز ال�ن��وع�ين �أن �صنفا «غ ��دا م�ق�ب��وال» و�آخ ��ر
«غ ��دا م��رف��و��ض��ا» مب��وج��ب �أج� ��واء ال�ت�ل�ق��ي التي
�أحاطت بالن�صو�ص داخل امل�ؤ�س�سة بعد �أن هجرت
اجلماعة امل�سيحية الأوىل و�ضع النحلة �إىل و�ضع
الكني�سة ،التي باتت ت�ضفي ال�شرعية على الن�ص
�أو تنزعها عنه وذل��ك منذ فجر ال�ق��رن الثاين
للميالد .ففي الوقت الذي مثلت فيه الن�صو�ص
ال�شرعية ال�سند للتعليم والرتبية امل�سيحيني
مل حتظ الثانية امل�ستبعدة بذلك ،وبقيت خارج
املدونة التعليمية املعت َمدة.
فمنذ ال�ب��دء� ،أدرك �آب��اء الكني�سة خ�ط��ورة تعدد
الأناجيل؛ مما �أملى حماوالت للخروج من امل�أزق،
ط ��ورا ب��إ��ض�ف��اء �صدقية ع�ل��ى بع�ض الن�صو�ص
ونزعها عن غريها ،و�آخر مبحاولة �صياغة �أ�سفار
موحدة م�ستخلَ�صة من الن�صو�ص احلائزة على
�شرعية ،كالذي قام به ال�سوري ططيان�س حوايل
ال �ع��ام 175م ،م��ع م��ا ُع ��رف ب�سفر ال��دي��ات���س��رون
(� ،)Diatessaronأي« :الرباعية» ،بح�سب
املدلول الأ�صلي للكلمة ،وهو �أول ملخ�ص َقدم
فيه �صاحبه الأن��اج�ي��ل الأرب �ع��ة (متى ومرق�س
ولوقا ويوحنا) �ضمن رواية جامعة غري جمز�أة.
فمنذ حتول الإجنيل �إىل �أناجيل ،وما رافقه من
تقل�ص �آمال العثور على �إجنيل امل�سيح احلقيقي
الكامن خلف الأناجيل ،دخلت امل�سيحية يف م�أزق،
ب�ش�أن م�شروعية الن�ص املقد�س و�صدقيته ،ف�أي
الأ�سفار يحوز تلك الأ�صالة؟

ف َك َما يورد الكتاب ُين�سب �إىل البابا جال�سيو�س
(القرن اخلام�س) �ضبط قائمة الـ 59عنوانا التي
�أمر بتجنبها بو�صفها ن�صو�ص هرطقة .مع ذلك
بقيت تلك الن�صو�ص متدا َولة بني �شرائح وا�سعة
ملا تلبيه من �شغف لدى النا�س .كما ُين�سب ملايكل
ن �ي��ادر �سورافينان�سي�س �أول جت�م�ي��ع ل�ل�أع�م��ال
الأبوكريفية يف بازل (�سنة  ،)1564تبعته حماولة
�أخرى �أكرث انتظاما ليوهان �ألبار فابري�سيو�س
بعنوانCodex apocryphus Novi :
 Testamentiواملتمعن يف خمتلف الأناجيل
»ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة» م �ن �ه ��ا و»امل � �ن � �ح� ��ول� ��ة» -ي�ل�ح��ظمت�ح��وره��ا يف م�ضامينها ح ��ول �شخ�ص امل�سيح
يل :من
(ع) ،لذلك متيز جلها بالإجابة عن �س�ؤا ْ
امل�سيح؟ ومن �أي��ن ج��اء؟ مع ذلك بقيت منطقة
ظل �أو فراغات بارزة يف تلك الأناجيل متتد على
مرحلة الطفولة املبكرة لعي�سى (ع) ،كان �إجنيل
الطفولة �أبرز املن�شغلني بها ،حيث تدور �أحداث
الإ�� �ص� �ح ��اح ��ات الأوىل يف ه� ��ذا الإجن � �ي� ��ل ح��ول
املغارة لتتحول الإ�صحاحات الالحقة �إىل ك�شف
ل�ل�ق��درات اخل��ارق��ة للم�سيح وه��و يف امل �ه��د .كما
نلحظ تركيزا يف الن�ص على �سيكولوجية العذراء
م �ب�رزا م� ��دون ال���س�ف��ر ال���س�م��و ال ��روح ��ي مل ��رمي،
ول�ع��ل ذل��ك م��ا مهد ل�لان�ح��راف نحو م��ا يعرف
بالطق�س املرميي يف امل�سيحية الراهنة .ف�ضال
عن �أن الأناجيل الأبوكريفية تفوق القانونية
يف تو�ضيح بع�ض النقاط الغام�ضة �أو الواردة يف
القانونية مقت�ضبة .كما �ساهمت الأبوكريفية،
و�إجنيل الطفولة ال�سرياين �إحداها ،يف تر�سيخ
معتقدات على غرار طق�س عبادة العذراء مرمي،
منذ ال�ق��رن اخلام�س امل�ي�لادي ،يف ح�ين مل تقر
الكني�سة الكاثوليكية ذلك �سوى مع العام .1950
ا��س�ت�ق� َّرت احل ��ال يف ال��رواي��ة الكن�سية ال��رائ�ج��ة
على االع�ت�ق��اد ب ��أن العهد اجل��دي��د وم��ا ت�ضمنه

من �أناجيل ور�سائل ،كتبها اهلل عرب كتبة ب�شر.
لذلك ي�سود اعتقاد �أن الن�ص م�شرتك البناء،
بني مل َهم �إلهي وحم��رر ب�شري ،تو�سط بينهما
ال ��روح ال�ق��د���س�� ،ص��اغ��ه امل ��دون ب��أ��س�ل��وب��ه ولغته
وت �ع �ب�يره .وق ��ل م��ن امل�سيحيني م��ن يعتقد �أن
الن�ص م��وح��ى مبنى وم�ع�ن��ى� ،إال بع�ض النحل
الأ��ص��ول�ي��ة الربوت�ستانتية املغالية يف �أم��ري�ك��ا.
فقد �صار ذل��ك من اخل��راف��ات التي ال ي�صدقها
طالب مبتدئ يف الدرا�سات الدينية املقارنة.
ك� � ��ان ال� �ق ��دي� �� ��س �أوغ � �� � �س � �ط �ي�ن (430-354م)
ق� ��د �أ� � �ش� ��ار يف م� ��ؤل� �ف ��ه (De consensu
400( )evangelistarumم)� ،إىل �أن
��ص�ي��اغ��ة الأن��اج �ي��ل تعك�س يف جمملها ذك��ري��ات
عامة� ،أكرث من كونها نظاما تاريخيا متنا�سقا
و�صارما ،و�أن �أقوال امل�سيح لي�ست منقولة حرفيا
دائما ،بل �صيغت بعناية حلفظ املعنى ال غري.
وما تعود �إليه الكني�سة اليوم من ن�ص مقد�س،
ف �ه��و ت��رج �م��ة ي��ون��ان �ي��ة �أُث � ِب �ت ��ت ق��ان��ون�ي�ت�ه��ا بعد
مداوالت جرت عقب املئوية الثالثة بعد امليالد،
و�أن ال�ترج�م��ات احل��دي�ث��ة امل�ت��دا َول��ة ب�ين النا�س
م�ت�ح��درة م��ن الن�ص ال�ي��ون��اين ولي�س لها �صلة
بل�سان امل�سيح وكالمه.
�صحيح �أن العهد اجلديد هو مدونَة من جملة
مدونات �إجنيلية عديدة ،مر بعديد التطورات
تعلقت مبتنه ،ومل ي��ر���س على �شكل ق��ار �سوى
يف جممع ترنت 1545م؛ حيث ح��ددت الكني�سة
الكاثوليكية ج ��ردا نهائيا للكتب املقبولة من
املرفو�ضة و�أطلقت عليها ا�سم القانونية .لكن
اليوم حتوم ريبة حول مقول امل�ؤ�س�سة وما �أقرته،
ومن هذا الباب جاء رد االعتبار للمهم�ش ،وج َد
داف�ع��ا يف ال�ن��زوع �إىل م��ا ه��و غرائبي وامل�ي��ل �إىل
ما هو غنو�صي .و�أكرث ما يقلق «الأرثوذك�سية»
التي دعمت الن�ص امل�شروع ،هو عودة ما طم�سته
ال ��رق ��اب ��ة و�إث� � � ��ارة ت� ��� �س ��ا�ؤالت ح� ��ول ال �ن �� �ص��و���ص
القانونية ،من حيث روايتها للحدث امل�سيحي
امل� �ب� �ك ��ر .ف �ق ��د ك � ��ان ال �غ �ن��و� �ص �ي��ون وال �ن �ح �ل �ي��ون
م�ع��روف�ين ف�ق��ط م��ن رواي� ��ات خ�صومهم ،ولكن
بعد اكت�شافات م��دون��ات جن��ع ح�م��ادي ،ولفائف
البحر امليت ،ووثائق املنيا ،ب��د�أت امل�سائل تُط َرح
ب�شكل مغاير.
ويف خ�ضم اجل ��دل امل�ت�ج��دد يف امل�سيحية ب�ش�أن
«القانوين» و»املنحول» ،يبقى الغائب الأب��رز يف
تاريخ التدوين الكتابي هو �إجنيل امل�سيح (ع).
---------------------- الكتاب�« :إجنيل الطفولة ال�سرياين». امل�ؤلف :جوفاين �سانتامربوجيو. النا�شر :من�شورات مارييتي (جنوة�-إيطاليا)،2016م ،باللغة الإيطالية.
 عدد ال�صفحات� 78 :صفحة.* �أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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«إنجيل الطفولة السرياني»
لجوفاني سانتامبروجيو

عز الدين عناية *
عد �أبرز �إجناز ملدر�سة النقد الإجنيلي احلديث -التي انطلقت مع ريت�شارد �سيمون (1712-1638م) ،وهـرمان �صامويل رميارو�س ( ،)1768-1694ويوهان دافيد
ُي ُّ
ميخائيلي�س (ْ -)1791-1717
ك�شف الإ�سهام الب�شري يف �صياغة الأناجيل والر�سائل ونزْ ع الطابع القدا�سي الوهمي عنهما .ولكن ينبغي �أن نعي �أن ما �أثبته العلماء،
عرب التمحي�ص والتدقيق واملراجعة ،لي�س ما تقر به الكني�سة ،وهو ما خلف ت�ضاربا بني املنظور العلمي واملنظور الكن�سي.
كتاب «�إجنيل الطفولة ال�سرياين» الذي نتناوله بالعر�ض ،والذي ُيرجح �أن �أ�صله يعود �إىل القرنني ال�ساد�س وال�سابع ،ن�سخته املعروفة هي الن�سخة العربية
املنقولة عن �أ�صول �سريانية ُدونت يف �أواخر القرن الثاين ع�شر ،وقد مت اكت�شافها خالل العام  1967من ِقبل امل�ست�شرق الأملاين هرني �سيك .لذلك عادة ما ي�سمى
هذا الإجنيل بـ»�إجنيل الطفولة ال�سرياين»� ،أو «�إجنيل الطفولة العربي» .والكتاب الذي يعالج هذا ال�سفر يتناول م�س�ألة �إ�شكالية يف الدرا�سات النقدية الإجنيلية،
تتمثل يف دواعي �إ�ضفاء امل�شروعية على بع�ض الأ�سفار و�سحبها من غريها .حيث يعيدنا الكتاب ال�صادر بالإيطالية خالل العام املنق�ضي ،مع �صغر حجمه� ،إىل
اللحظات الت�أ�سي�سية املبكرة يف الدين امل�سيحي ،و�إىل الأو�ضاع احلرجة ب�ش�أن مزاعم اكتمال �سل�سلة الأ�سفار املكونة للعهد اجلديد وعددها احلايل �ِ 27سفرا،
واملروجة من ِقبل جمامع الكني�سة وبابواتها .فهل الأ�سفار املعت َمدة اليوم هي بالفعل مت�ضمنة لتعاليم امل�سيح -عليه ال�سالم� -أم هي رواية من جملة روايات عدة
�أملتها خيارات الهوتية ودواع ثقافية و�إمالءات �سيا�سية؟

ي� �ت ��وزَّع امل� ��ؤل ��ف الإي� �ط ��ايل -ال � ��ذي �أع � ��ده ج��وف��اين
�سانتامربوجيو -على ق�سمني؛ الأول :يعر�ض فيه
ر�أيه يف الكتابات «الأبوكريفية/املنحولة» ،والثاين:
يتناول فيه فحوى �إجنيل الطفولة من حيث مدى
ت��واف�ق��ه م��ع الأن��اج �ي��ل ال���س��ائ��دة �أو ت�ع��ار��ض��ه .ويف
الق�سم الأول الذي يحوز اجلانب الأكرب من الكتاب
ي�ستعيد جوفاين �سانتامربوجيو نقاطا رئي�سة يف
ت�شكل الديانة امل�سيحية؛ فالإجنيل ال��ذي �أت��ى به
امل�سيح (ع) مل ُي ��دون يف ع �ه��ده ،وق��د �شهد كغريه
من الأ�سفار املقد�سة ال�سالفة رحل ًة �شفهي ًة لي�ست
بالق�صرية ،مثلت املعني للأناجيل الأربعة ال�سائدة
(متى ومرق�س ولوقا ويوحنا) ف�ضال عما نُ�سب ملن
�أُط�ل��ق عليهم الر�سل م��ن �أع�م��ال ور��س��ائ��ل ،و�إن مل
ي َر �أ�صحابها امل�سيح (ع) ومل يجايلوه .وبني رحيل
مت�سع من الزمن ،قد يطول
النبي وتدوين ن�صه َ
وي�ق���ص��ر ب�ح���س��ب ال �ظ ��روف� .إذ ي��ذه��ب ال��دار� �س��ون
�إىل �أن �إجنيل مرق�س قد ُدون بني عامي  65و70م،
و�إجنيل متى ما بني  70و80م ،و�إجنيل لوقا بني 80
و� ،85أما �إجنيل يوحنا ،فقد مت االنتهاء من تدوينه
حوايل �سنة 100م.
ما ُيثبِت �أن التدوين قد انطلق مع اجليلني الثاين
والثالث من �أتباع امل�سيح ،و�أال وج��ود ل�شهود عيان
ب�ين م��ن ك�ت�ب��وا الأن��اج �ي��ل ال���ش��ائ�ع��ة ال �ي��وم ،ك�م��ا �أن
كتبتَها ال ي��رت�ق��ون �إىل درج ��ة احل��واري�ين وال �إىل
م�صاف الأت�ب��اع ،و�أق�صى ما ميكن نعتهم به �أتباع
التابعني .يف ظرف بدا فيه التحول بالن�ص املقد�س
من ال�شفهي �إىل املدون تعبريا عن م�سعى للتحول
من م�شاعية الإرث الكتابي �إىل توكيل �صفوة ب�أمره،



حتتكر رمزيته .وقد خلف ذلك امل�سار ،من ال�شفهي
�إىل امل� ��دون ،ت��راث��ا �إجن�ي�ل� ًّي��ا متنوعا ُع ��رف ب ��الأدب
الإجن �ي �ل��ي :ق��� ْ�س� ٌم ف�ي��ه ح�ظ��ي ب�ـ»��ص�ف��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة»،
�أي امل �� �ش��روع �ي��ة ،وق �� �س � ٌم ُو� �س ��م ب�ـ»��س�م��ة االن �ت �ح��ال»
�أي ال��و��ض��ع ،خ�ضعت فيهما عملية الت�صنيف �إىل
ع��وام��ل عقدية وثقافية و�أيديولوجية متداخلة.
وللتو�ضيح عبارة «املنحولة» هي اللفظة العربية
امل�ستع َملة مقابل اللفظة الالتينية «�أبوكريفية»
يف نعت الأ��س�ف��ار غ�ير امل�ع�ترف بها ،وال�ت��ي تعني يف
«املنتحلة» �أو «املنحولة».
الأ�صل «املخفية» ولي�س
َ
�إذ ع��ادة ما حامت ثالثة �شكوك حول هذا ال�صنف
من الأدب :اجلهل بامل�ؤلف واجلهل بتاريخ التدوين
واجلهل مبكان التدوين.
ِّ
ويبي ُمعد الكتاب جوفاين �سانتامربوجيو �أن جذور
و»املنتحل»� ،أو �إ�ضفاء امل�شروعية
�أزم��ة «القانوين»
َ
من عدمها ،هي عائدة بالأ�سا�س �إىل ت�أخر التدوين.
فكان من الطبيعي �أن يتداخل الإلهي بالب�شري يف
الذاكرة اجلماعية ،و�أن تتمازج الأخيولة والأمثولة
والأرج ��وزة ب��امل��أث��ور النبوي وال��وح��ي الإل�ه��ي .وقد
و�صف �إ�سرائيل ولفن�سون (�أبو ذ�ؤيب) هذه احلالة
ال�ت��ي �أمل ��ت بالعهدين ،ال�ق��دمي واجل ��دي ��د ..قائال:
كانت العقلية ال�سامية منذ �سالف �أزمنتها متيل
�إىل قول احلِ كم و�إر�سال الأمثال؛ لأنها متتاز يف كل
�أطوارها بالذكاء والفطنة .وقد كانت هذه احلِ كم
جت ��ري ب�ي�ن ط�ب�ق��ات ال���ش�ع��ب وت�ن�ت�ق��ل ب�ي�ن �أف� ��راده
ي�سمعها ال�صغري من الكبري ،ويتعلمها الأبناء من
�أفواه الآباء� ،إىل �أن ُجمع عدد وافر منها يف الأ�سفار
املقد�سة (تاريخ اللغات ال�سامية.)1929 ،

وم � � � ��ن ج� � ��ان� � ��ب �آخ � � � � � ��ر ،ي� ��� �س� �ت� �ع ��ر� ��ض ج � ��وف � ��اين
�سانتامربوجيو الأ�سفار «املنحولة»؛ مثل :الإجنيل
بح�سب ال�ع�بران�ي�ين ،و�إجن�ي��ل امل�صريني ،و�إجن�ي��ل
بطر�س ،و�إجنيل مرقيون ،و�إجنيل توما ،و�إجنيل
الطفولة لتوما ،وق�صة يو�سف ال�ن�ج��ار ،و�إجن�ي��ل
برنابا ،ناهيك عن �أ�سفار �أخرى مثل �أعمال بطر�س،
و�أعمال �أندراو�س ،و�أعمال توما ،و�إجنيل الطفولة
العربي ،مربزا مدى قربها من م�ضامني الأناجيل
«القانونية» التي حظيت بقبول امل�ؤ�س�سة الدينية.
وملت�سائل �أن ي�س�أل :ما ال�سر وراء ه��ذه الكرثة يف
الأ�سفار املقد�سة قبل �أن ينزل قرار الفرز؟
ال�ب�ين �أن تقليد الكتابة ال��روح�ي��ة خ�لال ال�ق��رون
امل�سيحية الأوىل قد �شاع يف فل�سطني وما جاورها،
وقد متيز بطابع تعليمي عرفاين ال يزال البحث
ال�ت��اري�خ��ي ال��راه��ن مي�ي��ط ال�ل�ث��ام ع��ن خ�ب��اي��اه من
ح�ين �إىل �آخ ��ر� ،أب ��رز ذل��ك اكت�شاف  52خمطوطة
حم�ف��وظ��ة يف ج� ��رار ،خ�ل�ال ال �ع��ام  ،1945يف جنع
ح �م ��ادي مب �� �ص��ر�� ،ض�م��ت وث ��ائ ��ق ت �ع��ود �إىل ب��داي��ة
ال �ق��رن ال��راب��ع امل �ي�ل�ادي؛ م��ن بينها �إجن �ي��ل توما
و�إجنيل فيليب�س .وكذلك اكت�شاف لفائف البحر
امليت التي تعود �إىل احلقبة املرتاوحة بني القرن
الثاين قبل امليالد ومنت�صف القرن الأول امليالدي،
ف���ض�لا ع ��ن الإجن� �ي ��ل امل �ن �� �س��وب ل �ل �ح ��واري ي �ه��وذا
�سمعان الإ�سخريوطي (خائن امل�سيح كما ُيعرف يف
َ
املكت�شف �أخريا وقد ُعرث عليه
الأو�ساط امل�سيحية)
�شظايا ببني م��زار باملنيا مب�صر ع��ام  ،1970توىل
درا�ستها فريق مكون من تيم جول وما�س �سبيكرتو
و�ستيفن �إميِل .حيث ي�شري حتليل الربديات املدون

