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احملتوايت
اللقاء ،تم يف كليمة الالهوت املعمدانية العربية حبضور خنبة من أعضاء الكنيسة احمللية والهوتيني
وابحثني.
املوضوع ،مناقشة حول كتاب "املعىن الصحيح إلجنيل املسيح".
يتضمن عرض لوجهات النظر الداعمة واملعارضة للرتمجة.
املضمون ،م
اخلالصة ،املوقف البنماء جتاه هذه األعمال.
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مقدمة اجللسة
التحدايت
انطالقًا من رسالتها اهلادفة لدعم الكنيسة احملليمة ومساعدهتا يف السعي للعثور على أجوبة يف مواجهة
م
املعاصرة يف جمال الفكر والثقافة والالهوت واجملتمع والسياسة ،ابدرت كلية الالهوت املعمدانية العربية إىل إنشاء
جديدا لعرض هذه القضااي حيث يتم التحاور بشأهنا ومناقشتها.
"منتدى الشؤون املعاصرة" لكي يكون من ًربا ً
فتاحا ثقافيًّا واجتماعيًّا
مؤخرا ،ويف ضوء األحداث العربية األخرية ،ان ً
وحيث أنمنا يف عصر احلريمة و م
التطور ،نشهد ً
انقضا املعتقدات القدمية اليت ال حتاكي العصر ،وساعيًا إىل إجياد أجوبة عمليمة
اسعا يف العامل العريبً ،
ودينيًّا و ً
طور الباحثون والالهوتيون خطاهبم
حتاكي الظروف املربكة اليت نعيشها .ويف حماولة لالستجابة إىل هذا االنفتاح ،م
الديين ،وأمثر ذلك يف أعمال أدبية والهوتية ختاطب اإلنسان العريب يف لسان ثقافته وبيئته.

حمور اجللسة
يف اللقاء األول هلذا املنتدى ،ت عرض موضوع "التسييق يف ترمجة الكتاب املقدس" الذي انقش كتاب "املعىن
الصحيح إلجنيل املسيح" .وجرى عرض املوضوع يف إطار التقدير واإلحرتام للقيممني على هذا العمل واملشاركني
توجه أهدافنا ومساعينا.
التمسك مبحورية الدراسة والبحث ضمن إطار "كلمة هللا" األساسية اليت م
واحلضور ،مع م
نظرا جلرأته بتخطمي املألوف وإعطاء دالالت جديدة لبعض
أاثر هذا الكتاب بعض اجلدل يف السنوات األخريةً ،
املعاين الكتابية األساسية ،مستعينًا ٍ
بفيض من خمزون اللمغة العربيمة .فكيف نبين موق ًفا جتاه هذه األعمال اليت بدأت
تظهر يف عاملنا؟ وهل للمتل مقي دور يف حتديد نوع األدب ومنط التفسري والرتمجة املتمبعة وتوجيهها؟
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املناقشة
تنوعت عرب
ابدئ ذي بدء ،ت االستماع إىل اآلراء حول مفهوم التسييق ،اليت تفيد أب من ترمجات الكتاب املقدس م
األزمنة والثقافات ،بتنوع األساليب األدبية واملقارابت العلمية اهلادفة إىل إيصال املعىن الصحيح لكلمة هللا يف
التمسك ابملبادئ الكتابية
سياق املتل مقي ،كما كان احلال مع الكاتب األول لإلجنيل ،مع احلرص الشديد على م
واألأسس الالهوتية لكلمة هللا .تقدم رعاة هذا العمل بشرح اخللفية واهلدف من الكتاب واليت تفيد التايل:
أشكال ٍ
ٍ
لوجه واحد .ابلتايل ،الرتمجة هلا ع مدة أجوبة،
يتحمل عدة
فن ،والفن م
 .1ترمجة الكتاب املقدس هي م

ملما بعلوم
كما أ من الرتمجة تعتمد على أسلوب املرتجم ،وهي علم يأوجب على املرتجم املمتهن أن يكون ًّ
الرتمجة والدراسات الكتابية والنقد والتاريخ وحضاراته.

معني إىل سياق آخر،
النص من سياق حضاري وزماين م
 .2مفهوم التسييق يف ترمجة الكتاب هو أن أنخذ م
اهلوة الزمنية والثقافية واألدبية ،حيث ينقل املرتجم دالالت العبارات اليت قصدها
ونلجأ له بغية ردم م

الكاتب وفهمها القارئ األول ،إىل دالالت العصر احلاضر اليت تفيد املعىن املقصود نفسه .فاملعىن

تطور اللغات وعلومها وعلوم التفسري واالكتشافات
األخري هو املعىن السياقي ،مع األخذ بعني االعتبار م

اجلديدة يف حقل الدراسات الكتابية واملخطوطات.

 .3اهلدف من هذه الرتمجة هو إيصال كلمة هللا للقارئ املسلم ضمن إطار بيئته وثقافته ويف قالب
موضوعي ،حيث يصعب على الرتمجات األخرى أن تنقل املعىن اهلدف.
 .4اإلجابة على األسئلة اليت ش مكلت على مدى التاريخ عثرة أمام املسلم من حيث وحدانية هللا ،مفهوم
الثالوث ،وخاصيمة العالقة اليت متيز اآلب واالبن والروح القدس.

مفصل وشامل أو الهوت نظامي ،فهو جمرد
 .5هذا العمل ال م
يدعي شرح الكتاب املقدس أو تقدمي تفسري م
ترمجة ،والرتمجة قد تتضمن تفسريات خمتلفة.
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املوقف املختلف
جرى استطالع لآلراء املعاكسة واملخاوف لدى بعض الدارسني والالهوتيمني املتمثلة ابلتايل:
تفسريا؟
 .1حتديد نوعية العمل ومنهجيته ،هل يأعترب ترمجةً أم ً

التخوف من وجود إضافات عديدة ،هبدف حتسني املعىن والتسييق ،قد أحت مول اإلميان من الكلمة احلرفية
 .2م
املفسر.
إىل اإلميان بوجهة نظر م

تقرًاب من البيئة .ابلتايل وجود
 .3عدم االلتزام ابألمانة العلمية اليت تقتضي وجود دقمة يف الرتمجة وليس م
الرتمجات اليت ال تتمسك ابملعاين التقليدية ،تؤمكد مزاعم حتريف الكتاب املقدس.

 .4االبتعاد عن املعاين الدقيقة ملفهوم الثالوث ووحدانية هللا.

 .5عدم وجود إشارة واضحة وصرحية حلقيقة ألوهية املسيح ومساواته مع اآلب يف اجلوهر والطبيعة والقيمة
أساسا يف العقيدة املسيحية.
والذي يأعترب ً

التخوف من أ من الرتمجات السياقية قد تأبعد املسلم عن املتوارث الكنسي الذي حافظ على أصولية
 .6م
اإلميان املسيحي.

لكل مجاعة دينية أو
األهم الذي جيب أن نبحث فيه :هل علينا أن نأنتج
 .7السؤال م
ً
تفسريا أو ترمجةً م

اجتماعية أو عرقية نراعي فيها مفاهيمهم وعباراهتم وثقافتهم ،مساومةً على وحدة الكنيسة اجلامعة؟

 .8وهل مشكلة املسلم هي مع البيئة والثقافة أم هي مشكلة دينية؟ وهل نعاجلها اباللتفاف حول املعاين
الدقيقة أو بتقدمي احلق واحلقيقة؟
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مأما بعد،

وبعد عرض لوجهات النظر اليت تناوهلا املعنيون ،ومن هذا املنطلق نتف مكر مبا جيب أن يكون املوقف السليم والبنماء
يشجع األقالم العربية على تطوير مفهوم يراعي ثقافة اإلسالم والثقافة العربية على حن ٍو خاص ،مع احلرص
الذي م
على االلتزام ابملبادئ األساسية للعقيدة املسيحية.
أبعادا جديدة لكلمة هللا ،وإن
ال ب مد لنا من تقدير اآلراء اجلديدة واملختلفة ،اليت تأغين مفاهيمنا ،وتعطينا ً
تعودان عليها.
تعارضت مع بعض األفكار التقليدية اليت م
تمسك ابلتقليد املتوارث بغض النظر عن أتثري ذلك على فعاليمة انتشار كلمة هللا ،فندعو اآلخرين أن حيرتموا
فهل ن م
امتدادا له؟ أم أ من علينا أن نعطي األولويمة للفعاليمة يف اخلدمة على حساب
تقليدان وينضموا إليه ويكونوا جزءًا منه و ً
التقليد الكنسي؟
احلسي لكي يكلممنا بسياق مفهوميتنا ،هل ميكننا أن نعترب هذه الرتمجات أجت مسد كلمة
وكما أ من هللا جتسد يف عاملنا م
هللا يف الثقافة واملفاهيم اإلسالمية؟ أم أ من مشكلة املسلم ليست مع الثقافة والبيئة بل هي دينيمة يف األصل،
وبغض النظر عن مقبوليمتها يف مسمع املسلم؟
ومعاجلتها تكمن يف تقدمي احلق بعباراته التقليديمة
م
كيف ميكننا أن نتجاوز حدود ربط مفهومنا عن هللا يف أطر التسميات إىل اختبار العالقة الفعلية مع هللا اآلب؟
وهل الرتمجات واألعمال األدبية ختدم هذا اهلدف؟
دفاعا عن
هل نسعى إىل محاية معتقداتنا وقوانني اإلميان واملسلممات املوجودة ،خوفًا من فقدان اهلويمة املسيحية و ً
العقيدة التارخييمة ،أو أ من مثة دور للسماح لآلخر يف النمو ابلكلمة وفق إرشاد الروح القدس؟ وإىل أي مدى يستند
و"الصحة" يف الرتمجة،
النمو الصحيح على الرتمجة الصحيحة للمعاين؟ وما هي الصلة بني "الدقمة" و"احلرفيمة"
م
وكيف يساهم ذلك يف أتسيس املفهوم الصحيح للثالوث ووحدانية هللا؟
بناءً على ما ذأكر آن ًفا ،يبقى احلوار والتشاور الوسيلة األجنح لتطوير مفاهيمنا حبسب كلمة هللا احليمة اليت تتفاعل
مع تطمور احلياة واجملتمعات والثقافات.
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استنتاج وخالصة
األول ملنتدى الشؤون
تبقى هذه األسئلة موضع تفكري ومتعن على املستوى الفردي واجلماعي ،وخالصة املوضوع م
املعاصرة:
الرتمجة موضوع النقاش" ،املعىن الصحيح إلجنيل املسيح" ،موجهة إىل القارئ املسلم خباصة وال هتدف ابلدرجة
األوىل إىل خدمة الكنيسة أو دارسي اإلميان املسيحي عامةً .فاملرتجم ليس بصدد تقدمي عرض من الالهوت
النظامي ،بل ترمجة ختدم سياق املتلقي كما يرد يف البند األول من توصيات اللجنة املنتخبة من قبل اإلحتاد
لكل العامل،
اإلجنيلي العاملي ،الصادر يف شهر نيسان/أبريل  .2013لذلك ،وبناءً على إمياننا الراسخ برسالة احملبة م
الذي وضع املسيح حياته من أجله ،وأبمهيمة وحدة الكنيسة ،علينا أن نعي أمهية إنتاج أعمال أدبية والهوتية
تواكب االنفتاح اليوم يف أرجاء البالد العربية املختلفة واملتنوعة ثقافيًا.
وابلتوازي مع اإلرشاد املق مدم من قبل اإلحتاد اإلجنيلي العاملي ،نعرض التوصيات التالية:
 على ترمجة الكتاب املقدس أن تتضمن عبارَتم "آب" و"ابن "،كوهنما عباراتن الهوتيمتان واترخييمتان ،ومتتلكانكل املضامني الكتابية خلاصيمة العالقة بني االثنني اليت يصعب توصيفها مبرادفات دينامية أخرى ،كما وهلا

كل احلضارات ،حىت بني املسلمني .ولكن علينا أن نعي إمكانية وجود صعوبة يف الثقافة
مفهوم مشرتك يف م

اإلسالمية من انحية التمييز بني عبارَتم "آب" و"ابن" حني تشريان إىل هللا .لذلك ميكن للمرتجم يف هذه

احلال أن يستخدم إضافات توضيحية على العبارتني ،على مثال "األب الروحي" و"االبن األزيل ،أو

السماوي" للتمييز بينهما ،مع ترك حرية اختيار العبارة األقرب إىل البيئة منها إىل التمسك ابحلرف كي تليب
الرتمجة اهلدف من إيصال املعىن الكتايب هلذه اجلماعة اليت علينا مراعاهتا( .البند الثاين)
ونظرا اىل صعوبة فهم عبارة "ابن هللا" يف السياق اإلسالمي ،على املرتجم الذي يعمل على تفسري كلمة
 كما ًشروحا
هللا يف سياق املتل مقي ،أن يستخدم إضافات وصفية للعبارة ختدم املعىن السياقي .كما وميكنه أن يق مدم ً
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النص لكي يشرح ما يرى أبنمه ميثمل املعىن املقصود شرط عدم اخلروج عن روحية الكتاب
إضافية على هامش م
املقدس( .البند الثالث)
كل ترمجة هي تفسري خيتار فيها املرتجم العبارات
 كما ذكران آن ًفا ،إ من هذا العمل هو ترمجة للكتاب املقدس ،و ميوصف خاصية العالقة
غين ابلفكر الالهوَت الذي م
اليت ختدم سياق املتلقي م
وتفسر املعىن ،فالنص الكتايب م
بني اآلب واالبن ،لذلك وابالتفاق مع توصيات اللجنة (يف شرح للبند األول) ،فإ من النص بذاته يتضمن
شرح للعالقة اخلاصة لآلب مع ابنه ،الذي يساوي اآلب يف اجلوهر والطبيعة والقيمة ،لذلك على الكنيسة
أن تطمور املفهوم الالهوَت الذي يشرح معىن الثالوث األقدس ضمن منهجية منظمة جتاوب مهوم العصر ،وما
على املرتجم سوى أن حيافظ على سياق املعىن الكتايب.
حدا من
مدافعا أو
معارضا يسبب عداوة ،بل متم ً
 ومن هذا املنطلق جيب علينا ان أنخذ موق ًفا ًً
موحدا ،وليس ً
أجل أن تنتج الكنيسة جمتمعة ،أعماالً حتاكي فكر املسلم وقلبه يف بيئته وثقافته ،مع احلرص على البقاء
ضمن الثوابت األساسية للعقيدة املسيحية من أجل أن تبقى كنيسة الرب يسوع املسيح كنيسة واحدة شاملة
عاملية.
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