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مقّدمة
اإّن ال�شرد الروائّي �شكل من الأ�شكال الجوهرّية للنطق الب�شرّي. يج�ّشد الب�شر اإلى حدٍّ 
ن على �شكل ق�ش�س وروايات.  بعيد الق�ش�س التي يروونها والذكريات التي تترّتب وتتدوَّ
كّل هويّة، العائلّية والمجتمعّية والوطنّية منها، كّلها تاأخذ �شكلها �شيًئا ف�شيًئا على اأ�شا�س 
ق�ش�س يقبلها اأفرادها ويعّدلونها مع مرور الزمان. عندما يختبر المرء تغّيرات جذريّة في 
ته، اإلى التعبير عن معتقداته بوا�شطة ال�شرد والإخبار. لذلك  حياته يلتجئ اإلى اإخبار ق�شّ
تعود ال�شعوب اإلى تحليل ق�ش�شها واإلى تعديلها عندما يفر�س الزمن عليها واقًعا جديًدا. 

يقول الناقد نيكول�س ل�س:

"ال�شعوب هم الق�ش�س التي ُيخبرونها، ويقومون بتمثيلها، ويحتفلون بها؛ الق�ش�س 
التي فيها يمكثون. نحن نتعّلم هذه الق�ش�س ونمّيز �شّحتها وحقيقتها عندما ن�شارك في 
ال�شياقات الثقافّية التي تقبلها وتج�ّشدها في عاداتها الجتماعّية وفي موؤ�ّش�شاتها. وباإمكاننا 
ا اأن نتخّل�س من هذه الق�ش�س نف�شها عندما نكت�شف عدم حقيقتها و�شّحتها، فقط  اأي�شً

. ة جديدة ُتج�ّشد عادات جديدة ومدر�شة جديدة"  اإذا تعّلمنا ق�شّ

تخدم هذه الأفكار لر�شم الخلفّية التي على اأ�شا�شها ذكر لوقا ن�شو�س العهد القديم 
تاأ�شي�شّي لما  باأ�شكال مختلفة في كتاَبيه لوقا/اأعمال. �شرد العهد القديم الروائّي عن�شر 
ُيخبره لوقا في عمله، وبدونه تفقد ن�شو�شه من المعنى. يعتمد لوقا على الأق�شام الثالثة 
للـ"َتَنْخ" )اأي "توراة"، و"اأنبياء"، و"كتب"( من اأجل اإحياء الذكرى ودعم المبادئ، ومن 
اأجل تقديم المقارنة وال�شت�شهادات والبراهين والحجج المقنعة للق�ش�س التي يخبرها 
عن اأعمال النا�شرّي وهوّيته وعن اأعمال تالميذه و�شهادتهم. وبين اأبرز الأ�شفار القديمة 
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التي يعتمد عليها لوقا نجد ال�شفر الذي ندر�شه في هذا الكتاب: �شفر اأ�شعيا النبّي.

يالحظ كّل قارئ منتبٍه للعمل اللوقاوّي مدى تاأثير اأ�شعيا على الإنجيلّي الثالث، وذلك 
لأّن اأعمال ي�شوع العلنّية تبداأ با�شت�شهاد من اأ�شعيا )الإ�شحاح 3(، ونهاية اأعمال الر�شل 
ج با�شت�شهاد اآخر من النبّي نف�شه )الإ�شحاح 28(. ولكن لي�س ذلك فح�شب؛ فهناك  ُتَتوَّ

موا�شع اأخرى عديدة يح�شر الإنجيل الخام�س فيها بقّوة نبوءاته ووعوده الم�شيحانّية.

ذكر  هنا  يجدر  واأ�شعيا.  لوقا  بين  الأدبّية  العالقة  حول  الحديثة  الدرا�شات  تتنّوع 
التي  فيها  المراجع  ولئحة  لوقا - اأعمال"،  في  "اأ�شعيا  بعنوان  كوويت   مقالة 
تذكر اأبرز الأعمال المكتوبة حول المو�شوع. يحّدد كوويت اإطار بحثه �شمن منهج 
هناك  التوالي.  على  لوقا  في  اأ�شعيا  من  الحرفّية  ال�شت�شهادات  ويحّلل  التاريخّي،  النقد 
الالهوتّي لأ�شعيا على  التاأثير  الأولى  المقالة  البيبلّي كرواتو. تحّلل  للعالم  ا مقالتان  اأي�شً
الثانية، فتعر�س  المقالة  اأّما   . ال�شهل  العظة في  تطويبات لوقا وعلى 
تطوير لوقا لمَثل الكرمة في اأ�س 5: 1-7  وتطرح منهج تف�شير لوقا 

لل�شفر النبوّي.

تبداأ هذه المقالة بتعريف وجيز للتنا�ّس ح�شب النقد الأدبّي الحديث، وبناًء على نظرّية 
. ثّم تحّلل وتيرة ومدى ح�شور الن�ّس الأ�شعياوّي في  جيرار جينيت 
تف�شيًرا  المقالة  تقّدم  الثاني  الق�شم  في  الإح�شائّية.  المعطيات  اأ�شا�س  على  لوقا/اأعمال 
لبع�س الن�شو�س الموؤّثرة من لهوت اأ�شعيا، حتّى ن�شل اإلى تخطيط اأبعاد تاأثير الالهوت 
الأ�شعياوّي في الن�شو�س اللوقاويّة. تعتمد هذه المقالة على منهجية حديثة للو�شول اإلى 

نتائج اأف�شل بناًء على براهين �شّتى. 

2. بع�ش �الآر�ء في منهجيّة تحليل �لتنا�ّش
مارجيرا  مقّدمة  وخ�شائ�شه.  التنا�ّس  ماهّية  تحديد  العنوان  هذا  في  نحاول 
المو�شوع  اإلى  للدخول  اأ�شا�شّي  باب  التنا�ّس  حول  كتابهما  في  وكورتي�س 
التاريخّي  النقدّي  التف�شير  بين  اأ�شا�شّي  فرق  ثّمة   .)marguerat- curtis 8-10(
اأ�شا�س  على  الن�ّس  لتف�شير  وتنطلق  كاملة،  حّرّية  للن�ّس  تمنح  التي  التنا�ّس  ونظريّات 
مرحلته الأخيرة. ل يرتكز دار�شو التنا�ّس على تاريخ تكوين الن�ّس، بل على الر�شالة التي 
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يحتويها. كما يقول اأومبيرتو اإيكو: نظريات التنا�ّس الحديثة ت�شمح لنا اأن ننتقل من ق�شد 
اإلى ق�شد الموؤلَّف )from intentio auctoris to intentio operis(، اأي لم  الموؤلِّف 
نعد نظّن اأّن هناك موؤلًِّفا قادًرا اأن ي�شيطر على كّل جانب من جوانب عمله الأدبّي، واأن 
التوا�شل والذاكرة  لعملّية  د  المعقَّ النظام  بنف�شه ر�شالًة تعك�س  الن�ّس  به. يحمل  يتحّكم 

الجماعّية لالأديان وال�شعوب.

ي�شع جينيت ت�شنيَف التنا�ّس على اأ�شا�س خم�س عنا�شر يجمعها تحت العنوان العاّم: 
مت�شاعد  ترتيب  في   .)Genet 7-14 رج  )La transtextualité؛  الن�شو�س"  "عالقة 

للتجّرد في العالقة يبّوب جينيت التنا�ّس على ال�شكل التالي:

La transtextualité - عالقة �لن�شو�ش
L’intertextualitéالتنا�ّس )بال�شت�شهاد والتلميح(1
l’hypertextualitéالتنا�ّس بالقتبا�س2
la métatextualitéالتنا�ّس بالتف�شير3
la paratextualitéالتنا�ّس بذكر العنوان4
l’architextualitéالتنا�ّس بالأنماط الأدبيّة5

الأ�شلّي  كالتنا�ّس  والتلميح  ال�شت�شهاد  على  المبنّي  ذلك  اأي  الأّول،  العن�شر  يعتبر 
في  نجد  واحد.  اإطار  في  مختلفين  ين  ن�شَّ لح�شور  المجال  يفتح  لأّنه  والأ�شيل، 
ا  اأي�شً هناك  التنا�ّس.  من  النوع  لهذا  نموذَجين   27-26  :28 اأع  وفي  لو 3: 6-4 
اأعمال حيث يح�شر الن�ّس  اإنجيل لوقا و�شفر  اأمثلة عديدة لالأنواع الأربعة الأخرى في 

ا )1(. الأ�شعياوّي بوا�شطة القتبا�س والتف�شير وذكر العنوان وا�شتخدام اأنماطه الأدبّية اأي�شً

ي�شع هذا الت�شنيف ترتيًبا اأوليًّا لظاهرة التنا�ّس. يجدر الذكر اأّنه لي�س لهذه الأ�شناف 
هذا  ينكر  ل  الآخر.  على  الواحد  يتداخل  اأن  يجوز  ولذلك  وقاطعة،  وا�شحة  حدود 

رج على التوايل: لو 1: 27 كاقتبا�س عن اأ�س 7: 14؛ اأع 7: 44-50 كتف�شري لأ�س 66: 1   )1( 
ون�شو�س نبوّية اأخرى؛ لو 3: 22 كذكر لعنوان ن�شيد العبد املتاأمّل يف اأ�س 42: 1؛ لو 3: 18-1 

كنوذج ل�شتخدام النمط الأدبّي املعتمد عليه يف اأ�س 1، وهو التعريف على النبّي واأعماله.
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الت�شنيف على الإطالق البعد الإبداعّي لهذه الظاهرة الأدبّية. كما يقول اأنطوان برمان: 
ّية كلّها بحّريّة روابطها التي تت�شّرف بالن�ّس الأّول على اأ�شا�س  "تتمّيز هذه العالقات الن�شّ

.)marguerat-curtis 9 الإبداع والبتكار )رج

3. معلومات �إح�شائيّة
لحظ قّراء الكتاب المقّد�س ومف�ّشروه تاأثير �شفر اأ�شعيا على العهد الجديد، وهو اأمر 
ل ُينَكر اأّن ن�شو�س اأ�شعيا األهمت كّتاب العهد الجديد. تحتوي الأناجيل الإزاّئية على 
ا�شت�شهادات مبا�شرة من النبّي اأ�شعيا، وتعتمد على �شورة العبد المتاألّم الأ�شعياوّي لتعزيز 
 )Bibleworks 9( باْيِبْلُوْرْك�ْس  الإلكترونّي  البحث  الآلم لهوتيًّا. ح�شب و�شيلة  �شرد 
النبّي 22 مّرة في الأ�شفار: 6 مّرات في مّتى، مّرتان في مرق�س، مرتان في  ا�شم  ُيذَكر 
لوقا، اأربع مّرات في يوحّنا، ثالث مّرات في اأعمال، وخم�س مّرات في الر�شالة اإلى اأهل 

روما. ولكّن ال�شت�شهادات و التلميحات اإلى �شفر اأ�شعيا تتكّرر مراًرا وتكراًرا.

الإنترنيت،  على  البيبلّية  للدرا�شات   )Levend Water( الحّي"  "الماء  الموقع  اأّما 
في  باأ�شعيا  ا�شت�شهاًدا   85 وتعّد  المبا�شرة،  ال�شت�شهادات  على  التلميحات  في�شيف 
ا هناك 61 مقطًعا من اأ�شعيا لها عالقة  العهد الجديد وتلميًحا اإليه. بح�شب الموقع اأي�شً
على  يعتمد  الجديد  العهد  في  واحد  كاتب  من  اأكثر  هناك  اأّن  اإْذ  الجديد،  بالعهد  اأدبّية 
الن�ّس الأ�شعياوّي نف�شه. يجدر الذكر اأّن هناك 7 اأ�شفار في العهد الجديد فقط ل تذكر 
بح�شب  لأّنه،  �شنرى لحًقا،  كما  للنقا�س،  قابلة  المعلومات  هذه  ولكّن  اأبًدا )2(.  اأ�شعيا 

باْيِبْلُوْرْك�ْس، لي�س ثّمة �شفر ل يعتمد على ن�شو�س اأ�شعيا في العهد الجديد.

لنعد اإلى ال�شت�شهادات المبا�شرة. هناك مقطعان يذكران ا�شم اأ�شعيا قبل ال�شت�شهاد 
 6-4  :3 لو  في  المعمدان  لأعمال  كمقّدمة  الأّول  يخدم  لوقا.  اإنجيل  في  بنبوءته 
مجمع  في  العلنّية  ي�شوع  لأعمال  كمقّدمة  والثاني   ،)6-3  :40 بـ اأ�س  )م�شت�شهًدا 
النا�شرة في لو 4: 18-19 )م�شت�شهًدا بـ اأ�س 61: 1-2اأ + 58: 6(. اأ�شف اإلى ذلك، 
هناك ا�شت�شهادان مبا�شران ل�شفر اأ�شعيا دون ذكر ا�شم ال�شفر، هما طرد الباعة من الهيكل 

تعود املعلومات الواردة على املوقع "Levend Water" اإىل العمل الكال�ّشيكّي وامل�شهور لالهوتّي   )2( 
.)+1993( e.W. Bullinger
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في لو 19: 46 )م�شت�شهًدا بـ اأ�س 56: 7(، والإعالن عن المعركة الأخيرة في الع�شاء 
ال�شّرّي في لو 22: 37 )م�شت�شهًدا بـ اأ�س 53: 12(.

يوؤّكد كوويت على اأّن هناك اأربعة ا�شت�شهادات مبا�شرة في الإنجيل، واأّن اثنين منها 
ا في مّتى ومرق�س )اأ�س 40: 3-5 واأ�س 56: 7؛ رج koet 79(. يتمّيز لوقا  واردان اأي�شً
ٍر  ُر ُكلُّ َب�شَ اأّنه ل يتوّقف حّتى ي�شل اإلى الجملة: "َوُيْب�شِ في ا�شت�شهاده باأ�س 40: 5-3 

َخاَل�َس اهلِل"، كما نراه في لو 3: 6.

"الماء الحّي" على وجود  اأّما بخ�شو�س �شفر اأعمال الر�شل، فيّتفق كوويت وموقع 
خم�شة مقاطع تحتوي على ا�شت�شهادات مبا�شرة دون اأْن يح�شَيا التلميحات. وبينها فقط 
المقطع الخام�س يذكر ا�شم اأ�شعيا كخاتمة �شفر اأعمال التي تر�شم لهوت ال�شفر وتطّلعات 
الكاتب اإلى الم�شتقبل. يتمّيز هذا ال�شت�شهاد لهذه الدرجة اأّن الأناجيل القانونّية الأخرى 

ا في مقاطع مختلفة. تذكره اأي�شً

يقترحها  كما  والتلميحات  ال�شت�شهادات  اأدناه  الآتي  البيانّي  الجدول  في  نقّدم 
اأنواع التنا�ّس  كوويت وبولينغر )Bullinger( مًعا. من اأجل تمييز ال�شت�شهادات عن 

الأخرى، و�شعنا خلفّية داكنة عليها:

لو/�أع �شو�هد مو�زية�لمتكلّم�لمو�شوعفي �أ�شعيافي لو/�أع
ًّا ح�شري

لو 2: 132-28
اأ�س 42: 6؛ 

6 :49
üاأع 13: 47نُور لالأَُمِم

المعمدان�شوت في البّريّةاأ�س 40: 3-6لو 3: 26-4
مت 3: 3؛ مر 1: 
2-3؛ يو 1: 23

لو 4: 319-18
اأ�س 61: 1-2اأ 

)6 :58 +(
üلو 7: 22ي�شوعم�شحني لأب�ّشر

üلو 4: 18-19م�شحني لأب�ّشراأ�س 61: 1-2األو 7: 422

اأ�س 6: 9-10لو 8: 510
ُروَن ل يُبْ�شِ

َوَل يَْفَهُموَن  

مت 13: 14؛ 
مر 4: 12؛ 

يو 12: 40 اأع 
27 -26 :28
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بيت لل�شالةاأ�س 56: 7لو 19: 646
مت 21: 13؛ مر 

17 :11

لو 22: 737
اأ�س 53: 12

ü)مر 15: 28(اأح�شي بين الأثمة

ماء ُكْر�ِشيٌّ ِلي اأ�س 66: 1-2اأاأع 7: 850-49 مت 5: 34-35اإ�شتفان�سال�شَّ

اأ�س 53: 7-8اأع 8: 933-32
ِمثَْل �َشاٍة �ِشيَق

بِْح   اإِلى الذَّ
≈ لو 22: 37

ü

اأ�س 55: 3اأع 13: 34 10
َمَراِحم

ادقَة   داوَد ال�شَّ
---ü

üلو 2: 28-32نُور لالأُمِماأ�س 49: 6اأع 13: 1147

اأ�س 6: 9-11اأاأع 28: 1227-26
ُروَن ل يُبْ�شِ

َوَل يَْفَهُموَن  
بول�س

مت 13: 14؛ مر 
4: 12؛ يو 12: 
10؛ لو 8: 10

في  لل�شواهد  البحث  ك  محرِّ ا�شتخدمنا  اإذا  ا،  اأي�شً ممّيزة  اإح�شائّية  معلومات  هناك 
 ،"BW Master" اإذا اعتمدنا على قاعدته الأ�شا�شّية لل�شواهد ."X-Refs" باْيِبْلُوْرْك�ْس
للكتاب  وحديثة  م�شوهدة  ن�شخة  ع�شر  لأربعة  الأ�شعياوّية  ال�شواهَد  المحّرك  يربط 
باأ�شعاف واأ�شعاف، الأمر الذي يطرح �شرورة  ال�شواهد  المقّد�س. عندئٍذ يرتفع عدد 
المقال. ولكن  لنا هذا  ي�شمح  اأو�شع مّما  اإطار  الظاهرة، ولكن في  لة لهذه  درا�شة مف�شّ
 365 الم�شوهدة  ع�شر  الأربعة  الن�شخ  في  نجد  هنا.  ذكرها  ممكن  معلومات  هناك 
نَّف هذه  �شاهًدا لآية من الآيات الأ�شعياوّية في اإنجيل لوقا، و306 �شاهًدا في اأعمال. ُت�شَ
ال�شواهد على اأ�شا�س وتيرة ورودها في الن�شخ الأربعة ع�شر. طبًعا، ينتمي العدد الكبير 
الطفولة على 113  اأناجيل  المثال، تحتوي  ال�شنف الأقّل وروًدا. على �شبيل  اإلى  منها 
�شاهًدا )61 في الإ�شحاح الأّول، و52 في الإ�شحاح الثاني من لوقا(. اأّما �شفر اأعمال، 
ة في العظات. لكم مثالن: في الإ�شحاح  فيحتوي على عدد كثيف من ال�شواهد خا�شّ
الثاني الذي يحتوي على عظة العن�شرة ت�شّجل 30 �شاهًدا من اأ�شعيا، والإ�شحاح 7 الذي 
ا في ن�شو�س عظات بول�س  يقّدم عظة اإ�شتفان�س يح�شى 40 �شاهًدا. هذا ما يح�شل اأي�شً
لأ�شعيا.  �شاهًدا   36 نجد  حيث   )13 )الإ�شحاح  يِديََّة  ِبي�شِ اأَْنَطاِكَيِة  في  ولالأمم  لليهود 
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من ال�شرورّي تبويب هذه ال�شواهد، وتحليل موا�شيعها، والتاأّكد من �شّحتها بمراجعة 
الن�ّس الأ�شعياوّي العبرّي واليونانّي.

4. نماذج من �لن�شو�ش �للوقاويّة
ين من اإنجيل لوقا يحتويان على نوعين  تّم اختيار ن�شّ لمعالجة هذا الق�شم من البحث 
من التنا�ّس مع �شفر اأ�شعيا، وهما ال�شت�شهاد وا�شتخدام النمط الأدّبي. بهذه الطريقة ن�شل 
اإلى توازن في درا�شة العّينات على اأ�شا�س المو�شوع، والمتكّلم، ووجود ن�شو�س موازية 

لها في اأ�شفار العهد الجديد.
�شو�هد مو�زية�لنوع�لمتكلّم�لمو�شوعفي �أ�شعيافي لو/�أع

ا�شت�شهادي�شوعاأح�شي بين الأثمةاأ�س 53: 12لو 22: 137
 )مر 15: 28(

اأع 8: 33-32
مت 3: 1-12نمط اأدبّيالمعمدانخال�شة لتعليم النبّياأ�س 1: 1-31لو 3: 218-1

َي مع �الأثمة" )لو 22: 37؛ �أ�ش 53: 12( 4. 1. "�أُح�شِ
)لو  لالآلم  ال�شابق  الف�شحّي  الع�شاء  في  الوداعّية  ي�شوع  عظة  في  الن�ّس  هذا  يقع 
22: 14-38(، وهي تحتوي على كلمات تاأ�شي�س الإفخار�شتّيا، وعلى و�شّية ي�شوع 
لتالميذه. اأمّا الآيات 35-38، فلي�س لها ن�ّس مواٍز في الأناجيل الأخرى، والمو�شوع 
وال�شيف  والِمزود  الكي�س  اأخذ  يجب  فيها  التي  الحا�شمة  المعركة  �شاعة  حول  يدور 

)قارن  لو 9: 3(. 

يختم ن�ّس اأ�س 53: 12 الن�شيد الرابع للعبد المتاألّم )اأ�س 52: 13 - 53: 12(. كان 
ة الآلم  لوقا يعرف تماًما لهوت هذه الأنا�شيد، ولذلك يختم المقطع الأخير قبل ق�شّ
العار والطعن  العبد المتاألّم كرجل يتحّمل  الن�شيد، حيث ي�شّور  بالآية الأخيرة من هذا 
عتبة  على  النبوءة.  لهذه  كتحقيق  ا  اأي�شً لي�شوع  �شيح�شل  هذا  كّل  والموت.  والإهانة 
تنّور الفهم والإدراك  الآلم يف�ّشر ي�شوع الأحداث على �شوء الأ�شفار المقّد�شة، لأّنها 
في اللحظات الحا�شمة للجماعة. لكّن التالميذ لي�س لهم المقدرة بعد اأن يفهموا ر�شالة 
خا�ّس  اأ�شلوب  وهو  لغز،  �شكل  على  ي�شوع  قول  ياأتي  بحا�شرهم.  وعالقتها  اأ�شعيا 
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بالمعّلمين الحكماء حّتى ل يفهم اإّل تالميذهم المميَّزون. في �شياق ن�شيد العبد المتاألّم، 
 36 )الآيتان  وبعده  باأ�شعيا  ال�شت�شهاد  قبل  الوارد  ال�شيف  مو�شوع  يفَهم  اأن  يمكن  ل 
ًة اأف 6: 17 التي توؤّكد  وμάχαιρα ،38( اإّل على �شوء ر�شائل بول�س الر�شول، وخا�شّ
اأّن ال�شيف هو الكلمة الحقيقّية، اأي كلمة اهلل. لذلك يتخّلل بين الذكر الأّول للم�شطلح 
�شيف في اآ 36، والذكر الثاني له في اآ 38 ا�شت�شهاٌد مبا�شر من الكلمة الإلهّية نف�شها التي 
�شتاأخذ دور ال�شيف في التجارب. على عك�س ما كان في زمن الفتقاد في لو 9: 3، في 
الأيّام الأخيرة يجب على التلميذ اأن يخرج وهو حامل كي�ًشا، مزوًدا، والكلمة الإلهّية. 

اإّنه تعليم حكمّي للغاية، وهو يطبَّق عندما ينتهي زمن افتقاد الم�شيح المنتظر. 

الن�شيد الأ�شعيوّي نف�شه في عودته  الحب�شّي هذا  يقراأ الخ�شّي  اأع 8: 40-26  في 
من اأور�شليم اإلى بالده، وبناًء عليه يب�ّشره الر�شول فيلب�س بالم�شيح القائم: "َفَفَتَح فيلبُّ�ُس 
َرُه بي�شوع" )اآ 35(. هكذا ي�شير لوقا اإلى اأهّمّية اأ�س 53  فاُه، وابتداأَ ِمْن هذا الكتاِب، َفَب�شَّ

ودوره في �شرح اآلم الم�شيح وقيامته للموؤمنين اليهود.

4. 2. ملّخ�ش لتعليم �لنبّي )لو 3: 1-18؛ �أ�ش 1: 31-1(
في هذا العنوان ل ندر�س ال�شت�شهاد باأ�شعيا في لو 3: 4-6 )الم�شت�شِهد بـ اأ�س 40: 
اأ�شعيا،  من  الأّول  الإ�شحاح  كاتب  عليه  اعتمد  الذي  الأدبّي  النمط  تاأثير  بل   ،)5-3
والذي نعود ونجده في لو 3: 1-18. تتمّيز اإفتتاحّية �شفر اأ�شعيا عن افتتاحّيات ُمعظم 
الأ�شفار النبوّية الأخرى باأّنها ل تحتوي، مثلها، على رواية دعوة النبّي )3(، بل تقت�شر، 
بعد مقّدمة ق�شيرة )اأ�س 1: 1(، على نقل الكالم النبوّي. �شبب هذه الظاهرة هو الفترة 
الزمنّية الطويلة التي ُدّون فيها هذا ال�شفر، اإذ اأّن ال�شحاح الأّول الذي ُكتب بعد ال�شبي، 
بل  النبّي،  اأ�شعيا  لأعمال  تاريخيًّا  تقريًرا  يدّون  اأن  يق�شد  ل  ا،  جدًّ متاأّخرة  فترة  في  اأي 
اليوم  نعرفه  الذي  بال�شكل  كّله  ال�شفر  في  المطروحة  الأ�شا�شّية  المفاهيم  يلّخ�س  اأن 
)رج طرزي 148-149 و154-155؛ luc 115(. يجد القارئ في اأ�س 1 خال�شًة 

 )3(  رج مثاًل ال�شحاحات التالية: اإر 1؛ حز 1؛ هو 1، التي تبتدئ مبا�شرًة برواية دعوة النبّي. واأّما 
دعوة اأ�شعيا النبّي، فنجدها يف 6: 13-1.
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ة بهذا الكتاب. تمهيدّية لالأوجه الالهوتّية المتعّددة والخا�شّ

الأخرى،  النبوّية  الأ�شفار  بدايات  ت�شبه  بداية  اأ�شعيا  �شفر  من  الأولى  الآية  في  نجد 
وهي مقّدمة تاأريخّية تربط زمن اأقوال النبّي واأعماله بزمن اأ�شحاب ال�شلطة المعا�شرين 
الكون بكامله  �شاهدَتين تمّثالن  ال�شماَء والأر�س لكي تكوَنا  اأ�شعيا  ي�شتدعي  ثّم  له )4(. 
)اأ�س 1: 2اأ(، وياأخذ يعظ باأقوال الرّب التي تتكّون في الأّول من توبيخ طويل لل�شعب 
)اأ�س1: 2ب 15(، يف�شح فيه النبّي و�شع ال�شعب الُمحزن والخاطئ )اأ�س 1: 2ب 9(، 
التوبيخ  تلحق   .)15-10  :1 )اأ�س  والفارغة  المرائية  وعبادتهم  ذبائحهم  اإلى  وي�شير 
هذا دعوٌة اإلى العتناء بالم�شاكين والمظلومين كمقابل للخطايا والأعمال الرديئة التي 
الطبيعّي  المرافق  التوبة هي  اإلى  الدعوة هذه  اإّن  )اأ�س 1: 17-16(.  ال�شعب  يرتكبها 
الأيّام  اأمام  للخال�س  الوحيدة  الفر�شة  الإ�شحاح، لأّن  ال�شائد في هذا  د  المهدِّ للكالم 
الدوام  على  بهم  والعتناء  بعدالة،  والمظلومين  الفقراء  مع  التعامل  هي  الآتية  الأخيرة 
)اأ�س 1: 10-20(. اأ�شْف اإلى ذلك اأّن التوبة المق�شودة هنا هي مفهوم �شائد في معظم 
الن�شو�س الكتابّية يدّل على العودة اإلى ال�شلوك في الحياة بح�شب اإرادة اهلل، وهي تعود 
 .ἐπιστροφή)5(  اأو μετανοία ـ اإلى الكلمة العبرانّية »�ُشوب« المترجمة في اليونانّية ب
و�شيتبّنى لوقا هذا المفهوم للتوبة في عر�شه لخطاب المعمدان وتعليمه كما �شنرى في 

ما بعد.

ويتابع النبّي خطابه في اآ 18-20 بلهجة هجومّية في حال ا�شتمرار الم�شتمعين في 
خطيئتهم، وبلهجة الرجاء في حال اّتخذوا طريق التوبة. ويبتدئ من اآ 21 ق�شم جديد 
في �شياق الكالم حيث ينتحب النبّي على بّر اأور�شليم المفقود والف�شاد ال�شائد بدًل منه 
البّر  يعود  لكي  بالدمار  وينذرهم  ا،  �شعبه عدوًّ اهلل  ي�شّمي  ولذلك  )اأ�س 1: 23-21(. 
ا  �شي�شع حدًّ اهلل  اأّن  يعني  وهذا  )اأ�س 1: 28-24(،  اأور�شليم  اأ�شوار  داخل  في  يحكم 

 )4(  رج املقّدمات التاأريخّية يف اإر 1: 1-3؛ حز 1: 1-3؛ عا 1: 1؛ حج 1: 1؛ زك 1: 1.
 )5(  رج اأ�س 1: 27. بينما الن�ّس العربايّن من اأ�س 1: 27 ي�شتعمل اجلذر "�ُشوب" للتعبري عن "التوبة"، 
ًرا هكذا مفهوم  ّ يرتجم الن�ّس ال�شبعينّي هذا امل�شطلح بكلمة ἐλεημοσύνη، اأي "ال�شدقة"، مف�شِ

التوبة كمعاملة الفقري بعدالة.
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لالأعمال الظالمة، وفي الآن نف�شه �شيفتدي ويخّل�س اأبراره الم�شاكين. وينتهي الإ�شحاح 
الرّب ديّاًنا في مجيئه )اأ�س 1: 29-31(. وهذه  بالت�شديد على كون  اأ�شعيا  الأّول من 

الفكرة هي من اأهّم العنا�شر في الب�شارة الإ�شعيائّية.

ت�شترك اأخبار لوقا حول المعمدان، ببع�س النقاط الجوهرّية، مع افتتاحّية �شفر اأ�شعيا 
النّبي. ونجد اأّوًل اأّن لكال المقطعين وظيفة اأدبّية واحدة تحتوي على تقديم مجموعة 
هذه  مق�شد  من  ولي�س  ذاك.  اأو  النبّي  هذا  اإلى  التقليد  ين�شبها  التي  الأقوال  من  مختارة 
وبيوحّنا  الكتابّي  باأ�شعيا  التعريف  بل  النبَيّين،  لأعمال  دقيق  تاريخ  تدوين  الن�شو�س 

ران به. اللوقاوّي اأّنهما حاماَل الإعالن الإلهّي والمب�شِّ

التاريخ  من  معّينة  في حقبة  الإلهّية  الكلمة  ت�شع ظهور  ق�شيرة  تاأريخّية  مقّدمة  بعد 
3: 7-9؛  )لو  التوبة  اإلى  ال�شعب  اإنها�س  ق�شده  بتوبيخ  النبوّي  الكالم  يبداأ  الب�شرّي، 
اهلل  عن  اإ�شرائيل  ُيبِعد  والآثام  الخطايا  تكاثر  لأّن  و23-21(  2ب-15  اأ�س 1: 
الثقيل  "ال�شعب  المتمّرد  ال�شعب  اأ�شعيا  ي�شّمي  وكما  الأر�س.  على  وجوده  ويهّدد 
الإثم" و"ن�شل فاعلي ال�شّر" )اأ�س 1: 4(، هكذا يقول المعمدان لم�شتمعيه: "يا اأولد 
الأفاعي"، في لو 3: 7، ويرف�س كّل اإمكان الهرب من "الغ�شب الآتي". ويكّمل يوحّنا 
الم�شتقيم  الإيمان  على  الحفاظ  دون  للجماعة  وجود  ل  اأّن  معلًنا  الإ�شعيائّي  الطرح 

)اأ�س 1: 4-9( الذي ُيعَرف في اأعمال البّر والحّق )اأ�س 1: 4، 16ي، 21، 23(. 

اأفعال  ب�شكل  الجتماعّية  ال�شلوكّية  الإر�شادات  من  مجموعة  التوبيخ  تلي  لذلك 
التوبة،  اإلى  الدعوة  وبعد  هكذا،   .)17-1:16 اأ�س  10-14؛   :3 )لو  والنهي  الأمر 
ُيلّح كلٌّ من يوحّنا المعمدان واأ�شعيا على �شرورة اإن�شاف المظلومين، اإذ بهذه الطريقة 
ُيعبَّر بالفعل عن تغيير جذرّي، قد يفتح للتائبين اأبواب الرحمة والخال�س )اأ�س 1: 19؛ 
م�شاعدة  اإلى  الم�شتمِعين  يدعوان  الخال�شّية  الأحداث  مب�ّشَرّي  اإّن   .)Kilian 24-25

ا اإلى تحقيق البّر والحّق اإزاء  القريب في كّل حاجة ماّدّية )لو 3: 10-14(، وخ�شو�شً
�ٍس ومظلوم )اأ�س 1: 17(. كّل مهمَّ

واأّما خاتمة العظتين، فهي تحتوي عند يوحّنا ولوقا وعند اأ�شعيا على اإعالن الدينونة 
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معنى  الإعالن  هذا  في  الدينونة  وتحمل  اأ�س 1: 31-24(،  )لو 3: 15-17؛  الآتية 
ين  الن�شَّ في  تظهر  "اليد"  لالأ�شرار.  وهالًكا  لالأبرار  ا  خال�شً تعني  هي  اإذ  مزدوًجا، 

)لو 3: 17؛ اأ�س 1:25( كم�شطلح تقنّي، وترمز اإلى �شيادة اهلل و م�شيحه مًعا. 

ويبقى اأّن  لو 3: 3-6 ل �شيء يعادلها في الإ�شحاح الأّول من اأ�شعيا، لأّنها ل تق�شد 
بوا�شطة  بل  فح�شب،  الأدبّي  النمط  بوا�شطة  الإ�شعيائّي  بالتقليد  المعمدان  اأعمال  ربط 
اإ�شت�شهاد من كتاب النبّي يعطي مدخاًل جوهريًّا لفهم ب�شارة المعمدان. وهذا ما ُيدر�س 

على اأ�شا�س التنا�ّس بال�شت�شهاد.

خاتمة
يتمّيز �شفر اأ�شعيا لأّنه جوهرّي و�شرورّي للتب�شير بالإيمان الم�شيحّي من اأجل فهم 
البنّوة الإلهّية قيامة الم�شيح. عالوة على ذلك يحتوي ال�شفر النبوّي على موا�شيع محورّية 
للتعليم المي�شحّي، وهي دعوة الخال�س لالأمم، اآلم الم�شّيا المنتظر وال�شلوكّيات اليومّية 

�س. المبنّية على العدالة الجتماعّية مع القريب المحتاج والمهمَّ

اأ�شرنا في هذه المقالة اإلى دور الن�ّس الأ�شعيوّي بالن�شبة اإلى الكاتب اللوقاوّي، وحّللنا 
طريقة تف�شير الإنجيلّي للنبّي الأهّم في العهد القديم. اأنا�شيد العبد المتاألّم، عبد الرّب، 

جة بال�شلب القيامة. هي اأف�شل و�شيلة لإدراك ر�شالة ي�شوع النا�شرّي واأعماله المتوَّ

قراءة  اإعادة  لوقا  يقترح  بالقيامة،  والب�شارة  الكني�شة،  زمن  في  الأزمنة،  نهاية  في 
ت�شل  وحّتى  وحقيقيتها،  �شّحتها  اإثبات  اأجل  من  الإلهّي  لالإعالن  الأ�شا�شية  الن�شو�س 

الب�شارة ب�شكل مقنع وفّعال للب�شر اأجمعين.
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