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 التُّراث العريب املسيحي السَّادس والعشرون أصدقاء مؤمتر
 مركز دراسات مسيحيَّة الشَّرق األوسط
 ُكليَّة الالَّهوت اإلجنيليَّة بالقاهرة

 م2018فرباير سنة  24فرباير إىل السَّبت  22من اخلميس 

 هل أبو ُصلح يونس بن نانا مترجم أوَّل قوانني عربيَّة
كنائس ”هو نفسه أبو ُصلح األرمين املنسوب له كتاب 

 أم مها شخصان؟ ؟“مصر ةوأدير
 متهيد
التُّراث العريب املسيحي اخلامس والعشرين،  أصدقاء مُت يف مؤمترقدَّ

الكنيسوة   أوَّل قوواني  رربيَّوة يف  ”ة بعنوان: ورقة حبثيَّ ،يف العام املاضي
“. الكنيسوة اللييتوورجي   الغموض رن جانيب من ُتوراث زيح القبطيَّة ُت

بن نيانيا، هو الذي  ب بالسَّديدامللقَّ وذكرُت أنَّ أبا ُصلح يونيس بن ربد اهلل
سوف أقدِّم موجزًا ملوا   والَيوم قام بترمجة هذه القواني  إىل اللُّغة العربيَّة.

أمكن معرفته رن شخصيته من الوجهة التَّارخييَّة، مثَّ أررض أيضًا ملوا  
شخصيَّة أيب ُصلح األرمين املنسوب لوه كتواب    حاولت معرفته رن

املنسووب أليب صوا     وبعض البالد اجملواورة  كنائس وأديرة مصر”
سعيًا ملعرفة هل  “تاريخ الكنائس واألديرة”املعروف باسم  ،“األرمين

 .(1)مها شخص واحد أم شخصان؟
                                                                            

 كافة املراجع التَّفصيليَّة. ويحيكتاب جلزء من  ملخَّصهذه احملاضرة هي  -1
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 أبو ُصلح يونس بن نانا من الوجهة التَّارخييَّة
أنَّ أبا ُصلح يونيس بن نيانيوا، قود    ،ب  أيديناتؤكيد املصادر اليت 

صف األوَّل مون  راش يف النِّصف الثَّاين من القرن العاشر امليالدي والنِّ
واريخ اليت وردت يف بعض القرن احلادي رشر امليالدي، وذلك طبقًا للتَّ

اليت قام  للدِّراساتاملخطوطات اليت حتوي هذه القواني ، وأيضًا طبقًا 
 J. Cölnكوولن  و Maiمواي   الُعلماء والباحث ، أمثال: من بعٌضهبا 
 الَعود  ابون  إىل جانيوب   ولويس شيخو، ،G. Grafجورج جراف و

   وغريهم. ،كمؤرِّخ

، طبقًا للعامل “األرمين” بلقب ولقد ُدري أبو ُصلح يونيس بن نيانيا
يذكر أنَّ السَّمعاين يدروه األرموين،   J. Cölnكما أنَّ العامل كولن  Mai ماي

 .إثبات هلذا األمرولكن بدون أي 

يذكر األب لويس شيخو اليسوري رن صا  بن نيانيا، أنيوه كوان   و
كان نيسيبًا للكاتب املسيحي ”وزيرًا يف القرن العاشر امليالدي فيقول رنه: 

الدَّولوة  ُكَلْيب. ُلقيب بالسَّديد، وكان وزيرًا لسعد الدَّولة بون سويف   
 .(2)“بَلاحلمداين صاحب َح

، امللقَّب بالسَّديد، أبا صاحل بن ناناأنَّ نيعرف من التَّاريخ أيضًا، و
ب، وكوان  َلحَب أيب املعايل شريف بن سيف الدَّولةكان كاتبًا لألمري 

                                                                            
، التُّراث العريب املسويحي  1517-622لويس شيخو، وزراء النَّصرانييَّة وكتَّاهبا يف اإلسالم  -2
 178، ص م1987، حقَّقه وزاد رليه وقدَّم له األب كميل حشيمه اليسوري، لبنان 11

وُكَلْيب املذكور يف املنت، كان كاتبًا نيصرانييًّا خدم رقتاش اململوك حاكم َبْرُزْوَيوه  
 رب السَّاحل السَّوري(.وصهيون )أي قلعة صهيون ُق

 212انيظر: لويس شيخو، مرجع سابق، ص 
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مثَّ إنيه انيفصل يتولَّى أمر مملكته بعد موت أبيه، وحيل حملَّه يف الوزارة، 
)فربايور   سنة إحدى وسبع  وثالمثائة يف شهر رمضان  أيب املعايلرن 

يونس بن بأوالده وأسبابه، وتوجَّه إىل بغداد. وامسه  م(982مارس سنة 
هذه هي كلُّ املعطيات اليت أمكن احلصول رليها رن .(3)عبد اهلل بن نانا

  شخصيَّة أيب ُصلح يونيس بن نيانيا، والزَّمن الذي راش فيه.

 “كنائس وأديرة مصر ... إخل”نسوب له كتاب أبو ُصلح األرمين امل
 (2570روريب  )، مها خمطوو  رقوم   خمطوطان هذا الكتاب مصدره

روريب  )والثَّاين منهما هو خمطو  رقوم   ،م1191وتارخيه  مبكتبة ميونيخ،
، أي أوائل القرن م1338باملكتبة األهليَّة بباريس، وتارخيه هو سنة  (307

العوامل املصوري    املخطوطان حبسب حتقيقالرَّابع رشر امليالدي. وهذان 
 ، يكمِّالن معًا رماًل واحدًا. (م1942-1874)توفيق إسكاروس 

 ولقد نيشأت املشكلة من خمطو  باريس، ذلك ألنَّ هذا املخطوو  
مل للميالد،  13-12خمطو  يعود إىل القرني  إىل  يعود نيصه األصليالذي 

طو  باريس الذي يعوود إىل  يكن له رنوان، وال اسم مؤليف. كما أنَّ خم
القرن الرَّابع رشر امليالدي، والذي نيقل رن هذا املخطو  األصولي، مل  

تاريخ ”وهو: به  يكن له رنوان، وال اسم مؤليف. وأمَّا العنوان الذي ُوجد
، “ُتذكر فيه أخبار من نيواحي مصر وإقطارهوا  الشَّيخ أيب ُصلح األرمين

                                                                            
د ، الصاحب كمال الدِّين ُرمر بن أمحد بن أيب جرادة، بغية الطَّلب يف انيظر: ابن الع -3

تاريخ حلب، اجلزء األوَّل، حقَّقه وقدم له الدُّكتور سهيل زكا، دار الفكر للطيبارة والنشور  
 4487-4486م، ص 1988لبنان  -والتوزيع، بريوت 
، هوو مون   (م1262-1192)مر بن أمحد بن هبة اهلل بن أيب جرادة وابن العد  ُر

وهو غوري   أشهر مؤرِّخي القرن السَّابع اهلجري )الثَّاين رشر  الثَّالث رشر امليالدي(.
 .م1047ابن النَّد  الذي توىف سنة 
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 نيساخة املخطو !!فهو خبط حديث، وال ينتمي لزمن 

ولقد نُيشر هذا املخطو  باللُّغة العربيَّة يف مدينة أكسوفورد سونة   
قام العامل اإلجنليزي مثَّ  ، حيمل نيفس العنوان السَّابق ذكره.املسيحيَّة 1894
كسوفورد  ه يف ُأَرَشبترمجة خمطو  باريس إىل اإلجنليزيَّة وني Evettsإيفيتس 
كنائس وأديورة مصور   ”هو: اته يَّمن رند، وأرطاه رنوانيًا م1895سنة 

 Evettsإيفيتس  ويربِّر ،“املنسوب أليب صا  األرمينوبعض البالد اجملاورة 
كتالوج خمطوطات املكتبوة  وضعه هلذا العنوان، بقوله إنيه قد نيقله رن 

تاريخ أديورة  ”يذكر رنوانيًا هو: الكتالوج برغم أنَّ ، (4)األهليَّة بباريس
بوه باإلجنليزيَّوة   كتا مةيف مقدِّأيضًا  Evettsإيفيتس  . كما يذكر“مصر

 ،أنيه رمل غري مكتمل -الكتالوج املذكور  نيقاًل رن -والسَّابق ذكره 
ألنَّ العنوان قد  أو اسم املؤليف. الكتاب رنوان إىل إشارة ليست به أيَّةو

 وهكذا انيتشر اسم أيب صا  األرموين . ُوضع هلذا املخطو  يف رصر الحق
 مقترنيًا بالكتاب املذكور. يف األوسا  العلميَّة، انيتشارًا واسعًا

 ويف نيفس الوقت الذي نُيشر فيه الكتاب باإلجنليزيَّوة يف أكسوفورد  
 لعلي “اخلطط التَّوفيقيَّة اجلديدة”ظهر كتاب  ،منسوبًا إىل أيب صا  األرمين

-71:6)يف اجلزء السَّادس منوه   أشارالذي  ،(م1893-1823)باشا مبارك 
، يف جمموع له، بيَّن فيه (5)املكارم سعد اهلل بن جرجس املؤمتن أيبإىل  ،(81

. ولقد كنائس القاهرة، واجلهات البحريَّة يف أواخر اجليل الثَّاين رشر للمسيح

                                                                            
4- Cf. M. Le Baron de Slane, Bibliotèque Nationale, Département des 

Manuscrits,Catalogue des Manuscrits Arabes, Paris 1883-1895, p. 84. 

 .راش أبو املكارم يف القرن السَّادس اهلجري  الثَّاين رشر امليالدي -5
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خة ة مؤرَّنيسخة خطيَّإنَّ ”: (6)هرقَّب الدُّكتور أمين فؤاد سيِّد رلى ذلك بقول
أحد أقبا  طنطا )وهو األستاذ جورجس  ، كانيت يف ملك م1191يف سنة 

( اطلع رليها رلى مبارك الذي استفاد منها م1954-1867 فيلوثاؤس روض
 .“قبل أن خيرج من مصور(  السَّابق ذكره، )وهو يقصد خمطو  ميونيخكثريًا 

 (م1942-1874)وهو نيفس ما أرلنه العامل املصري توفيق إسوكاروس  
    افيا يف القاهرة.، يف املؤمتر الدَّويل للجغرم1926سنة 

، حتوت  م1984سنة الرَّاهب صموئيل السِّرياين  هنيشر ما نيفس وهو
أليب تاريخ الكنائس واألديرة يف القرن الثَّاين رشور املويالدي   ”رنوان: 

رون   مثَّ توالت الدِّراسات .“املكارم املنسوب خطأ إىل أيب ُصلح األرمين
والعوامل   Ugo Zanettiالكتاب، لكي ُيثبت كلٌّ من األب أوجو زانييت  هذا

لى أنيه ركلٌّ منهما رلى حدة،  Johannes Den Heijerجوهانيس دين هاير 
، ال ميكن أن يكون هلذا العمل مؤليف واحد، “تاريخ البطاركة”غرار كتاب 

خوالل   ،فهذا الكتاب هو لعدَّة موؤليف   .من قبل كما كان االرتقاد سائًدا
 لدينا باستثناء أيب املكارم. جمهولونكلُّهم و ،(م1349-1160)الفترة 

خالل القرون يف تاريخ الشَّخصيَّات اليت راشت ق وبالبحث املدقي
رلى واحد باسم أيب صوا    أرُثررشر امليالدي، مل  الثَّالثمن العاشر إىل 

اسوم أيب صوا     ، باستثناءاليت رجعت إليها األرمين يف كثري من املراجع
كنوائس  ”بكتواب  يونيس بن نيانيا، وأيضًا اسم أيب صا  األرمين مرتبطًا 

باملكتبة  (307 رريب)برغم أنَّ ما يرد يف خمطو   ،“وأديرة مصر ... إخل
                                                                            

نيقله رن الفرنيسيَّة وقدم له ورلَّوق   انيظر: جومار، وصف مدينة القاهرة وقلعة اجلبل، -6
، م1988القاهرة، الطَّبعة األوىل رليه، أمين فؤاد سيِّد، ُدكتور دولة يف اآلداب من السُّوربون، 

 414، 201ص 
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متَّ فيه مجع مادة هذا  األهليَّة بباريس، يشري بالتَّحديد إىل الزَّمن الذي
 وأوائل الثَّالث رشر للمويالد. أواخر القرن الثَّاين رشر الكتاب، وهو 

 فهل أبو ُصلح يونيس بن نيانيا، هو نيفسه أبو صا  األرمين؟! 

واحد، هو أبو ُصلح يونيس بن نيانيوا،   والرأي رندي، أهنما شخٌص
ف مترجم أوَّل قواني  رربيَّة يف الكنيسة القبطيَّة، ولكنَّه ليس هوو مؤليو  

 .“كنائس وأديرة مصر ... إخل”كتاب 

 

 

 


