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معرفي
«ما در کتاب هوشع نبي شاهد قویترين مكاشفات در رابطه با ماهيت گناه ميباشيم .اين كتاب
واضحترين تفسير از قدرت محبت خدايي است .هيچ كس نميتواند رساله هوشع نبي را بخواند ،بيآنكه در
دل خود احساس غم و اندوه نكرده باشد .اين رساله انسان را به بيکرانگي و شناخت اين مهم ميرساند كه
گناه دل خدا را ميآزارد».
— جي كمپل

مورگان )(G. Campbell Morgan

 .1جايگاه منحصر به فرد رساله هوشع در كانون
کتاب هوشع نبي در عين حال كه به صورت كتاب داستاني نيست ،ولي حاوي يك داستان است كه در
متن آن تنيده شده است .خالصه داستان اينست كه هوشع با جومر ازدواج ميكند و او براي هوشع سه
فرزند به دنيا مي آورد .اولي پسري است به اسم يزرعيل ،دومي دختري است به اسم لوروحامه و سومي
پسري است به اسم لوعمي .جومر زني بيايمان است ولي عليرغم بيايمانيش هوشع به شدت به او عشق
ميورزد و او را از اسارت بردگي و خفت ميرهاند.
ترجمه متداول آيه دوم از فصل اول رساله هوشع ميگويد كه خدا ظاهراً به هوشع فرمان ميدهد تا
زني فاحشه را به زني بگيرد.
بسياري از خوانندگان كتاب مقدس در اينجا ناظر يك مورد غيراخالقي ميباشند .آيا خداي مقدس از
يكي از انبيائش تقاضا ميكند «زني زانيه» را بگيرد؟ و آيا از نظر اخالقي پذيرش چنين تقاضائي توسط يك
نبي درست است؟ براي پاسخ به اين ابهامات حداقل سه راه حل پيشنهاد شده است:
 1ـ ديدگاه اول اينست كه اين داستان تمثيلي است به جهت تشريح محبت خدا نسبت به اسرائيل گناهكار
و نبايد آن را واقعي تلقي نمود .به هر حال سبكي قصهگونه است همانند آيه سوم از فصل هفتم صحيفه
اشعياء و آيه يازدهم از فصل سيزدهم صحيفه ارمياء كه حاوي فرامين خدا هستند به انبياء خودش و هيچ
كس آنها را تمثيل صرف تصور نميكند .واقعيت نهفته در اين داستان همانا تشريح محبت خدا نسبت به
اسرائيل گناهكار است و نه صرفا ً يك داستان.
2ـ ديدگاه دوم مي گويد كه درست است .خدا چنين فرماني به هوشع داده است و او هم اطاعت كرده
است .ظاهر امر اينست كه قرائت درست هم همين باشد .در اين حالت مراد نجات و توجيه تجارب
اندوهباري است كه هوشع تجربه كرده بود .عكس اين ديدگاه اين حقيقت است كه اگر جومر قبل از
ازدواجش زانيه بوده است ،گوياي سيماي حقيرانهاي از اسرائيل بوده است.
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3ـ راه حل سوم ميگويد كه هوشع با يك زن نجيب ازدواج كرده است كه بعداً زانيه شده است .اين
ديدگاه بخوبي در نوع ارتباط يهوه با عروس بيايمانش ،اسرائيل در ارتباط بين نبي و همسرش ،ميگنجد و
همچنين بخوبي با ايدههاي عالي نبي (و كتاب مقدس) در رابطه با ازدواج سازگار است .كساني كه اين
ديدگاه را دارند غالبا ً در فهم رنج و اندوه هوشع در اثر اين ازدواج شكست خورده در صورتي كه جومر از
ابتدا زانيه بوده است ،دچار مشكل ميشوند.
بحثي قوي بر عليه اين ديدگاه اينست كه آيه دوم فصل اول کتاب هوشع حاکی از اينست كه از همان
ابتدا خدا به هوشع حكم ميكند كه «زني زانيه» را بگيرد!
شايد مخالفت ما با ازدواج با يك زن فاسد ،تصوير گوياتري از فيض خدا در آشكارسازي گناه اسرائيل
(وكليسا) باشد در حالي كه ميدانيم او بسی مقدستر از هر نبي و هر واعظي ميتوانسته است ،باشد.
هر ديدگاهي را كه در نظر بگيريم داستاني كه در پشت اين نبوت نهفته است تصوير روشني است از
اين واقعيت كه صرفا ً از طريق كلمات قابل انتقال نيست و آن فيض خدا نسبت به اسرائيل است كه در مورد
تمام گناهكاراني كه از راههاي شريرانه خود برميگردند و به آغوش پرمهر خداي محبت پناه ميبرند،
مصداق پيدا ميكند.
 .2نويسنده
هوشع پسر بئيري بود .معني نام او «نجات» است .و در اساس همان نام جاشوا يا عيسي در شكل
يوناني است .هوشع مطابق نامش در رابطه با نجات يهوه در هنگام بازگشت مسيح و استقرار ملكوتش،
نبوت نمود .هوشع عمدتا ً نبياي براي قوم اسرائيل بود ،ولي بخشهايي در رسالهاش هست كه بازتاب
عالئق يهوديه نيز ميباشد.
.3

تاريخ

هوشع هم زمان با پادشاهي يربعام دوم پسر يوآش بر اسرائيل و پادشاهي ع ّزيا ،يوتام ،آحاز بر يهوديه،
نبوت ميكرده است كه اين خود چندين دهه را در قرن هفتم قبل از ميالد دربرميگيرد .مورخين دوران
رسالت هوشع را بين  353قبل از ميالد تا سقوط سامره در سال  322قبل از ميالد تخمين زدهاند.
 .4پيشينه و زمينه
هوشع تسخير حكومت شمالي را به دست آشوريان و سقوط سامره را پيشگوئي كرد.
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وقتي جومر هوشع را ترك كرد تا در شرم و گناه خود غرق شود ،خداوند هوشع را فرمان داد بار
ديگر جومر را از بازار بردهفروشان خريداري كند و او را متبارك سازد .هدف كلي اين داستان مطمئنا ً
نشان دادن تصويري از ارتباط خدا با اسرائيل (همچنين مسمي به افرايم ،يعقوب و سامره) ميباشد.
قوم اسرائيل بيايمان و بتپرست بودند و در شرارت اخالقي زندگي ميكردند و سالهاي بسياري
بدون پادشاه ،بدون مراسم قرباني زندگي ميكردند .اين بود وضعيت آنان.
اما به هر حال آنگاه كه قوم با توبه و پشيماني به سوي خداوند رو آورند ،خداوند بر آنان رحمت خواهد
آورد .افرايم براي هميشه از بتپرستي و ارتدادش شفا خواهد يافت و به سوي خدا باز خواهد گشت.
هنری َجمن ) (Henry Gehmanمينويسد:
هوشع مهر و محبت بيپايان خدا را آنچنان مينماياند كه هيچ يك از گناهان انسان نميتواند
مانع و بازدارنده آن محبت باشد .انديشه كلي پيام هوشع اينست كه محبت قدرتمند و خاموش
نشدني خدا براي اسرائيل ،فرو نخواهد نشست تا تمامي اسرائيل را با خودش هماهنگ نمايد.

آنچنانكه كه جي .سي مورگان ) (Morganاشاره ميكند ،در ماوراي اين تصوير ،خداي محبتي وجود
دارد.
اوج هر يك از نبوتهاي هوشع اينست كه كساني كه با هوشع صميمي بودند خدا را خدائي
مهربان با عطوفتي بيپايان ميدانستند .خشم خدا را ناشي از محبت و پيشگامي از نيت نهائي
دل او ميپنداشتند .صداي ضربان دردآلود قلب خدا در طي اين آيات شنيده ميشود.

كليات
 .1مطرود شدن قوم توسط سه فرزند هوشع به تصوير كشيده شده است ()9-1:1
 .2وعده احياء بني اسرائيل ( 1::1الي )1:2
 .3افكار خدا بر عليه بيايماني قوم اسرائيل و داورياش ()13-2:2
 .4پيش گوئي اسرائيل متبارك در آينده ()23-14:2
 .5آمرزش همسر هوشع ،نماد بازگشت نهائي به سوي يهوه (فصل سوم)
 .6تضاد خدا با مردمش (فصول 4ـ)1:
الف ـ گناه انسانها ()6-1:4
ب ـ گناه كاهنان ()11-3:4
ج ـ بتپرستي مردم ()14-12:4
د ـ درخواست خاص از يهودا ()19-15:4
ح ـ رفتار شريرانه كاهنان ،مردم و خانواده سلطنتي ()3-1:5
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و ـ داوري موعود اسرائيل و يهودا و نيّت خدا مبني بر منتظرماندن براي بازگشت آنان ()15-5:5
ز ـ درخواست از اسرائيل براي توبه ()3-1:6
ح ـ گناهكاري اسرائيل و يهودا ()11-4:6
ط ـ از شرارت اسرائيل پردهبرداري ميشود (فصل هفتم)
ي ـ اخطار به جهت آماده بودن براي تهاجم بيگانگان به خاطر بتپرستي آنان (فصل هشتم)
ك ـ پيشگويي اسارت اسرائيل به خاطر شرارتش ( 1:9الي )15:1:
 .3خدا در خشم رحمت را به ياد ميآورد (فصول 11ـ)13
 .5درخواست اسرائيل براي بازگشت و برخوردار شدن از بركات خدا (فصل )14

گزارش
 .1مطرودشدن قوم توسط سه فرزند هوشع به تصوير كشيده شده است (1 :1ـ)9
1:1ـ .5خداوند هوشع پسر بئيري را هدايت ميكند تا با زني بيايمان ازدواج كند (براي بحث در مورد
جنبه اخالقي شامل اين نوع ازدواج ،مراجعه كنيد به معرفي «جايگاه منحصر به فرد رساله هوشع در
كانون) .آنگاه هوشع با جومر دختر دباليم ازدواج ميكند.
فرزند اول آنها يزرعيل ناميده ميشود (يعني خدا پراكنده خواهد ساخت) و اين اشارهاي است از نيّت
خدا درباره قوم اسرائيل .ارتش آشور اقتدار اسرائيل را در وادي يزرعيل در هم خواهد شكست.
 3 ،6:1فرزند دوم آنها لوروحامه ناميده ميشود (يعني بيرحم) و اين نشانهاي است مبني بر اينكه
اسرائيل بار ديگر مورد رحمت قرار نخواهد گرفت و به اسارت خواهد رفت ،در حالي كه يهوديه از حمله
آشور مصون خواهد ماند.
 9 ،5:1فرزند سوم لوعَمي ناميده ميشود (مردم غيرخدا) .خدا بار ديگر اسرائيل را به عنوان مردم
خود نخواهد شناخت .برخي را نيز عقيده بر اينست كه نبي در اينكه لوعمي فرزند خودش بوده است ،شك
داشته است.

 .2وعده احياء بني اسرائيل (1:1ـ)1:2
 11 ،1::1ولي اين تنبيه و داوري براي اسرائيل موقتي بود .خدا دوباره اسرائيل و يهودا را به عنوان
قوم خودش يكي خواهد نمود .اين تحول در هنگام رجعت دوباره مسيح صورت ميگيرد.
در اين بخش ،قسمت دوم آيه دهم به روشني در مورد اسرائيل است .ولي پولس رسول در رساله به
روميان فصل نهم آيه  26اين آيه را نقل قول كرده است و آن را منتسب به دعوت غيريهوديان ميداند .اين
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تفسير مبيّن اين حقيقت است كه وقتي روحالقدس آيات عهد عتيق را در عهد جديد نقل قول ميكند به قانون
خودش عمل ميكند.
 1:2در فصل دوم به هوشع فرمان داده ميشود با قومي كه ايماندار باقي ماندهاند ،صحبت كند .از اين
برادران و خواهران در عبارت َع ّمي (مردم من) و روحامه (كسي كه رحمت را به دست آورده است) ياد
ميشود.

 .3اخطار خدا بر عليه بيايماني قوم اسرائيل و داورياش (2 :2ـ)13
 3 ،2:2ايمانداران باقي مانده ميبايست با قوم بيايمان اسرائيل صحبت كنند تا دست از بتپرستي و
زناكاري خود بردارند ،در غير اين صورت خدا رخت او را كنده و او را برهنه خواهد كرد.
 5 ،4:2پسران قوم گناهكار نيز از رحمت خدا محروم خواهند شد چونكه فرزندان زنا ميباشند و پيرو
خدايان دروغين هستند و اين خدايان را به تصور اينكه منابع غذا و لباس و خوشگذرانيهايشان ميباشند،
ارج مينهند.
 3 ،6:2خدا انواع موانع و سدها را در سر راهش قرار خواهد داد و رابطه او را با بتهايش خواهد
گسست تا مادامي كه تصميم به بازگشت به سوي خدا (همسر اولش) بگيرد.
 5:2او نميدانست كه خدا منبع نيازهاي او از جمله طال و نقرهاي ميباشد كه آنها را به پاي بعل
ميريخت.
 1: ،9:2بنابراين خدا غذا و لباس را از او دريغ خواهد داشت و او را تماما ً در نظر عاشقانش
منكشف خواهد ساخت.
 13-11:2شاديها و عيدها و ايام مذهبي او را منسوخ خواهد ساخت و موها و انجيرهايش را (كه
فکر ميكرد هديهاي است كه عاشقانش به او دادهاند) نابود خواهد ساخت و او به تعداد روزهايي كه در
خدمت بعل بوده است مجازات خواهد شد.

 .4پيش گوئي اسرائيل متبارك در آينده (14:2ـ)23
 13-14:2سپس خدا اسرائيل را احياء و تسلي خواهد داد .خدا تاكستانهايش را به او خواهد داد و او
مانند روز بيرون آمدنش از مصر خواهد سرائيد .در آن روز اسرائيل خدا را ايشي (يعني شوهر من)
خواهد ناميد ،نه بَ َعلي (ارباب من) .مردم دست از پرستش بعل برخواهند داشت تا آنجا كه نامهاي بَ َعل را از
ياد خواهند برد.
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 2:-15:2در سايه عهد خدا با حيوانات صحرا و مرغان هوا و حشرات زمين و تسليم نمودن تمام
حيوانات مضر ،اسرائيل در امنيت و صلح خواهد زيست .جنگها نيز پايان خواهند يافت .آنگاه اسرائيل
براي هميشه تحت لواي عدالت و انصاف و رأفت و رحمانيت نامزد خدا خواهد بود.
 23-21:2در آن روز يزرعيل (اسرائيل) ديگر پريشان نخواهد بود ،بلكه كاشته شده در زمين .خدا
مردم خود را در زمين خود خواهند كاشت ،آسمان و زمين براي بهرهوري و متبارك ساختن آنان با هم
خواهند پيوست و آنها را سرشار خواهند نمود.
تعريف جالب ويليامز ) (Williamsاز اين بخش چنين است:
يزرعيل (اسرائيل) به عنوان كاشته شده در زمين خدا (آيه  )23طالب ذرت ،انگور و روغن
براي تدارك نيازهايش خواهد بود .آنها از زمين خواهند طلبيد كه بارور شود؛ زمين از آسمان
باران را خواهد خواست تا محصول دهد ،و آسمانها از يهوه خواهند خواست تا آنها را از آب
سرشار نمايد ،چونكه خدا علت اول است! خدا به درخواست آسمانها ،آنها را با رطوبت خواهد
انباشت ،و آسمانها نيز آبهاي خود را بر زمين خواهند بارانيد و زمين بارور خواهد شد و ثمر
خواهد داد و در نتيجه ،ذرت ،انگور ،زيتون ثمر خواهد داد واسرائيل محصوالت فراوان خواهد
داشت و آسمان و زمين در حلقههاي از محبت دست به دست يكديگر مينهند .آنگاه خدا بر
اسرائيل رحمت خواهد آورد و اسرائيل را به عنوان مردم خود خواهد ناميد و اسرائيل او را به
عنوان خداي خود خواهند شناخت.

 .5آمرزش همسر هوشع ،نماد بازگشت نهائي به سوي يهوه (فصل سوم)
 3-1:3سپس خداوند به هوشع فرمان داد به بازار برود و همسر بيايمان خود را از ايمانش باز خرد.
او براي بازخريد همسرش از بازار بردهفروشان پانزده مثقال نقره و يك جومر و نصف جومر جو
ميپردازد و آن زن ديگر مجاز نخواهد بود براي روزهاي بسيار از آن ديگري باشد .اين تصويري است از
گذشته ،حال و آينده قوم اسرائيل .آن زن وقتي به يهوه ايمان نداشت به دنبال معشوقهاي ديگري (بتها)
روان بود ،ولي خدا او را به سوي خود باز آورد.
 5 ،4:3وضعيت كنوني قوم در آيه  4آمده است .بدون پادشاه ،بدون رئيس (يا خانواده شاهي) ،بدون
قرباني ،بدون تمثال (بت) ،بدون ايفود (نماد كهانت الوي) و بدون ترافيم (خدايان خانگي) .وضعيت آينده
اسرائيل در آيه پنجم آمده است ـ اسرائيل به سوي خداوند بازگشت نموده و او را محبت نموده و با ترس و
هيبت به او ايمان خواهند آورد.

 .6تضاد خدا با مردمش (فصول 4ـ)11
الف ـ گناه مردم (1:4ـ)5
 3-1:4خدا اسرائيل را به خاطر بيايمانيشان و نامهربانيشان و عدم صداقتشان و دروغگوئي ،قتل،
دزدي ،زناكاري و خونريزي ،به محاكمه ميكشاند .پنج فرمان از مجموع ده فرمان در آيه دوم خالصه شده
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است .سرپيچي از اين فرامين سبب ماتم زمين بودهاند .حتي حيات وحش به خاطر اين داوري كاهيده
ميشوند.
 6-4:4هم كاهن و هم نبي به دليل عدم شناختشان كور ميباشند .مردم خدا به خاطر عدم آگاهيشان تباه
شدند ،چونكه شريعت خدايشان را فراموش كرده بودند.
ب ـ گناه كاهنان (4:4ـ)11
هر چه بيشتر مردم افزوده شدند ،بيشتر گناه كردند .هر چقدر كه گناه افزوده شد كاهنان دم نزدند.
بنابراين آنها نيز مانند ديگر مردمان فاسد شدند و مجازات آنها عبارت خواهد بود از بردگيشان به زنا و
شراب و شيره در اين سه فقره افراط خواهند كرد ،ولي سير نخواهند شد.
ج ـ بت پرستي مردم (12:4ـ)14
سپس به تشريح بتپرستي مردم پرداخته ميشود .آنها از بتهاي چوبي راهنمايي ميخواهند .آنها در
معابد كوهستاني و در سايه درختان عبادت خواهند كرد .مردان نمونهاي برقرار ميكنند و زنان نيز متابعت
ميكنند.
د ـ درخواست خاص از يهودا (15:4ـ)19
به يهودا اخطار ميشود كه الگوي شرير اسرائيل را پيروي نكند .اسرائيل گردنكش است و از بتهاي
خود دست نميكشد و شرم را بيشتر از جالل دوست دارد .در ترجمه

RSV

آيه  16چنين است« :اسرائيل

مثل گاو سركش است ،آيا خدا ميتواند اينك آن را چون بره در مرتع وسيع بچراند؟»
ح ـ رفتار شريرانه كاهنان ،مردم و خانواده سلطنتي (1:5ـ)4
كاهنان ،مردم و پادشاه ،همگي مجرم به بتپرستياند و اسرائيل نجس شده است .افرايم زنا كرده
است .هم اسرائيل و هم يهودا به خاطر خطاهايشان تنبيه خواهند شد چونكه به خداوند خيانت ورزيدهاند.
آنها گوسفندان و گاوان براي خداوند ميآورند ،اما او را نخواهند يافت.
و ـ داوري موعود اسرائيل و يهودا و نيّت خدا مبني بر منتظر ماندن براي بازگشت آنان (5:5ـ)15
 12-5:5سابقه تاريخي اين بخش در كتاب دوم پادشاهان فصل  16آمده است .اسرائيل (افرايم) و آرام
(سوريه) بر يهودا هجوم آورده بودند .يهودا با كمك آشوريان هجوم آنها را دفع نموده بود .با عبارت «در
جبعه كرنا و در رامه سرنا بنوازيد و در بيت اَ َون صدا بزنيد» (آيه هشتم) به سه شهر بنيامين اخطار داده
شده كه براي مجازات آماده باشند .خدا براي اسرائيل مثل بيد خواهد شد ،و براي خاندان يهودا ،مانند
پوسيدگي.
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 15-13:5چون افرايم بيماري خود را ديد ،از آشور كمك طلبيد .ولي درمان نشد چونكه آشوريان
توسط يهودا اجير شده بودند (و وسيلهاي در دست خدا بودند) تا بر عليه او بجنگند .خدا عزم نمود كه به
مكان خود روانه شود و براي اسرائيل و يهودا منتظر بماند تا به گناهان خود اقرار و روي او را بطلبند.
ز ـ درخواست از اسرائيل براي توبه (1:6ـ)3
آيات  1تا  3شامل واكنش اسرائيل به دعوت خدا به توبه است ( .)15:5در نظر اول توبهشان قلبي و
خالص به نظر ميرسد ولي با بررسي دقيقتري ميبينيم كه مخصوصا ً به هيچ گناهي اعتراف نشده است.
توبه آنها پوچ و ريائي است علت آن هم را ميتوان در تداوم سرزنش خداوند در بقيه اين فصل خواند .توبه
واقعي تا آخرين فصل اين رساله صورت نخواهد گرفت .در آن فصل است كه ميخوانيم قوم اسرائيل دست
از بتپرستي برداشته و نياز خود را به فيض خداوند ،اعالم ميدارد.
آيه دوم شايد شامل اشارهاي به رستاخيز مسيح باشد كه بعد از دو روز و در روز سوم اتفاق افتاد .اگر
چنين باشد رستاخيز قومي بنياسرائيل براساس رستاخيز مسيح مستقر و اخبار شده است .و يا شايد اشاره به
دو روز آخر روزهاي دوره عذاب باشد ـ تو به اسرائيل و عزا و ماتم او در دو روز اول .سپس قوم در
روز سوم از نو متولد ميشود و مسيحا ظهور ميكند.
ح ـ گناهكاري اسرائيل و يهودا (4:6ـ)11
 6-4:6چونكه اسرائيل و يهودا بيايمان بودند خدا بوسيله انبياء ايشان را محكوم كرد ،خدا رحمت را
ميخواست نه قرباني را و معرفت خود را بيشتر از قربانيهاي سوختني.
 11-3:6اما ايشان مثل آدم از عهد تجاوز نمودند .شرارت اسرائيل در آيات 3ـ 1:در عبارات شهر
گناهكاران و رهزنان و جمعيت كاهنان به تصوير كشيده شده است .يهودا را نيز حصادي مقر رشد براي
اسري (آيه  )11قبل از آنكه خدا قوم خود را احياء نمايد (برخي را عقيده بر اينست كه كلمه درو (حصاد)
در اينجا ،حاكي از بركت است ،نه مجازات).
ط ـ از شرارتهاي اسرائيل پردهبرداري ميشود (فصل هفتم)
 3-1:3تباهي وفساد افرايم بزرگ بود ،از جمله فريبكاري ،دزدي ،دروغگويي ،اعمال شريرانه،
زناكاري و مستي .مردم و پادشاهان در شهوات خود غرق بودند.
 1:-5:3آنها با بيگانگان مخلوط شده ماهيت وجودي خود را آلودند و به اخطارها گوش نسپردند.
استعاره تبديل شدن افرايم به قرص نان برگردانيده نشده ،نشانه عدم تعادل است .قرص ناني كه يكطرفش
بيش از حد سوخته و طرف ديگرش خمير است .كوتاه كالم اينكه افرايم به كلي از بين رفته است.
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 12 ،11:3افرايم مانند كبوتر ساده دل ،براي كمك دست نياز به سوي مصر و آشور دراز ميكند ولي
خدا اين كبوتر را در دام خود ميافكند و مردم را مجازات ميكند.
 14 ،13:3آنها از خدا فرار كردند و توبۀ واقعي را از خودشان نکردند .آنها از دل خود به خدا استغاثه
نكردند .اشكي كه از ديدگانشان جاري شد نه اشك ندامت بلكه زوزه دردناك حيواني زخمي بود.
 16 ،15:3خداوند راه پيروزي را به آنها از طريق تعليم و تقويت آموخته بود ،با اين وجود آنها
متوكل به بتهاي خود بودند ،بنابراين محكوم به شكست و استهزاء بودند.
ي ـ اخطار به جهت آماده بودن براي تهاجم بيگانگان به خاطر بتپرستي آنان (فصل هشتم)
 3-1:5مهاجمان آشوري همانند يك عقاب يا الشخور به فراز اسرائيل پرواز ميكنند .مرم شريعت خدا
را نقض كرده اند ،بنابراين مجازات آنها نزديك شده است .هر چند آنها اقرار به شناخت خدا كرده بودند،
ولي به او پشت كرده بودند.
 6-4:5تقسيم مملكت به دو بخش اسرائيل و يهودا ،نه خواست خدا بلكه اراده مردم بود .بتپرستي
مردم موجب افروخته شدن خشم خدا شد .خدا ميپرسد« :تا به كي نميتوانند طاهر شوند؟» يا به عبارتي
امروزيتر «چه وقت ياد ميگيرند؟»
 1:-3:5محصوالتشان نابود خواهد شد و قوم در ميان امتها پراكنده خواهد شد .چونكه افرايم از
آشوريان و متحدين او در ميان امتها كمك طلبيد ،خدا او را تنبيه خواهد نمود .و اين تنبيه با اين عبارت
بيان شده كه «رو به تناقض خواهند نهاد» (يا شروع به كاهش ميكنند).
 14-11:5بتپرستي اسرائيل و اتكاء يهودا به شهرهاي حصاردار بسيار موجب نابودي آنها خواهد
شد.
ك ـ پيشگوئي اسارت اسرائيل به خاطر شرارتش ( 1:9الي )15:11
 2 ،1:9اسرائيل نبايد شادي نمايد .بتهايشان محصوالت فراوان مورد انتظار اسرائيل را به او
نخواهد داد .بتپرستي زناي روحاني است .فرانسيس شافر ) (Francis Shaefferتوضيح ميدهد ،توجه داشته
باشيد به سبك گفتگوئي كه خدا به كار برده است:
اسرائيل به منزله زني است كه دستي در برداشت محصول ندارد .در اوج درو نوعي آزادي
حكمفرما است .او از مردي كه در اوج درو با او در مزرعه ذرت خوابيده بود ،هديه خود را
ميگيرد .اينست وضعيت كساني كه مردم خدا بودند .همسر خداي زنده در ارتداد خود چنين است.

 4 ،3:9مردم به خاطر بتپرستيشان به اسارت خواهند رفت .اين بار نه در مصر بلكه در آشور همانند
ايامي كه در مصر اسير بودند ،عبادتشان آميختهاي از بتپرستي و ستايش يهوه است كه نه يهوه را
خوشنود ميكند و نه خودشان را.
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 9-5:9آنها براي مشاهده ضيافت معهود ،در زمينشان نخواهند بود ،بلكه به اسارت رفتهاند .مكانهاي
افرايم به جاي حضور ايشان به تسخير گزنهها و خارها درخواهد آمد .تبعيد نزديك بود ،آنچنان كه نابودي
انبياء دروغين.
 13-1::9در آغاز اسرائيل مانند نوبرانجير بود .ولي اين نوبرانجير به دامن بتپرستي لغزيد و
بنابراين مقرر شد براي سوختن و بياوالد شدن .جمعيت مردان به شدت كاهش خواهد يافت .چونكه
اسرائيل جالل خود را تبديل به نفرت نمود .به افرايم اخطار شد ـ كه «زائيدن و حاملهشدن و در رحم
قرارگرفتن» ديگر نخواهد بود.
 2 ،1:1:اسرائيل زماني ّم ِوبرومند بود ولي اينك پوچ شده است ،چونكه پيشرفتهاي خود را صرف
افزايش در بت پرستيش نموده است .اينك خدا فكر آنها را آشفته است و آنها را در جرمهايشان رها كرده
است تا دل ايشان پر از نفاق شود.
 4 ،3:1:مردم نياز خود را به خدا يا يك پادشاه انكار ميكنند .در اينجاست که متوجه عمق سقوط آنها
ميشويم .بنياسرائيل در اصل و در كوه سينا خود را در اختيار قانون خدا كه از طريق موسي و هارون
اجرا مي شد ،نهاده بودند .و سپس سالها بعد به دامن ارتداد افتادند ،سرانجام به نقطهاي رسيدند كه حتي
حاكميت يك پادشاه را بر خود رد كردند.
پيشرفت در موت روحاني بنياسرائيل در عصيانهاي پيدرپيشان د رمقابل انواع حكومتها ،نشان
داده شده است )1 :خدا (يزدان ساالري)؛  )2موسي (رسول ـ قانونگذار)؛  )3يوشع (رهبر روحاني،
نظامي)؛  )4داوران (حكومت شرعي)؛  )5پادشاهان (رژيمهاي سلطنتي)؛  )6رژيمهاي غيرسلطنتي (هرج
و مرج ـ بدون هيئت حاكمه) .آنها با سوگندهاي پوچ عهد بستند؛ بنابراين عدالت مثل حنظل زمين را خواهد
پوشانيد.
 5-5:1:گوساله طالئي بيت اَ َون به آشور حمل خواهد شد و به پادشاه دشمن اهداء خواهد شد.
عبارات سرزنشآميز خدا كه ميگويد «قوم براي آن (گوساله) ماتم ميگيرند و كاهنان قوم  ...بر خود
ميلرزند زيرا كه از (جالل گوساله) دور شدهاند» ،حاكي از اينست كه مردم به جاي دوست داشتن خدايشان
كه آنها را بارها نجات داده بود ،عاشق گوساله طاليشان بودند .تعجبي نيست كه خدا قصد مجازات آنها را
داشت! پادشاه سامره نابود خواهد شد ،معابد بتها ويران خواهد شد و مردم كوهها را و تلها را ندا خواهند
داد كه بر آنها بيفتند.
 1: ،9:1:تمامي قبايل اسرائيل در جبعه براي مجازات قبيله بنيامين به خاطر گناهي كه مرتكب شده
بودند ،متحد شدند (داوران فصل بيستم) ،ولي از آن زمان به بعد تاريخ اسرائيل مشحون از گناه بود .اينك
خدا هم براي تأديب مردمي كه در گناه متحد شدهاند ،قبايل ديگر را به كار خواهد گرفت.
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 11:1:افرايم زماني گوساله آموخته شده بود ،انتخاب شده براي خرمنكوبي ،ولي اينك يوغ اسارت
بر او نهاده خواهد شد ،و يهودا نيز به اعمال شاقه واداشته خواهد شد.
 15-12:1:تنها اميد رهايي بنياسرائيل توبه و طلب خداوند خواهد بود .اما اسرائيل ميبايست ميوه
گناهان خود را درو كند .زمين در جنگ غوطهور خواهد شد .تمامي حلقههايشان خراب خواهد شد .سامره
ويران خواهد شد و پادشاه كشته خواهد گرديد .شلمان (آيه  )14همان شلمان سوم است ،هر چند عدهاي اين
نام را اشاره به پادشاه موآب ،شلمانسر ميپندارند.
 -VIIخدا در خشم خود رحمت را به ياد ميآورد (فصول 11ـ)13
تشخيص سخن گويان در چهار فصل بعد كتاب هوشع بسيار مفيد است ـ خواه خداوند سخن گفته باشد،
خواه هوشع.


خداوند سخن ميگويد 1:11 :الي 1:12



هوشع سخن ميگويد2:12 :ـ6



خداوند سخن ميگويد3:12 :ـ11



هوشع سخن ميگويد 12:12 :الي 1:13



خداوند سخن ميگويد2:13 :ـ14



هوشع سخن ميگويد 15:13 :الي 3:14



خداوند سخن ميگويد4:14 :ـ5

 4-1:11در باب محبت است و خدا اسرائيل را از مصر ميخواند (خروج فصل ( .)12همچنين
متناسب است با عيسي خداوند در متي  ،)15:2هر چقدر كه خدا بيشتر اسرائيل را خواند ،اسرائيل بيشتر به
دنبال بتها رفت .خدا با نرمش و مهرباني با افرايم رفتار كرد ،اما ايشان (اسرائيل) ندانستند كه خداوند
آنها را شفا داده است.
 5-5:11بنياسرائيل يا مردم خدا به خاطر پشت نمودنشان به خدا ديگر به مصر باز نخواهند گشت،
بلكه به آشور تبعيد خواهند شد .وقتي خدا به ترك نمودن قوم خود ميانديشد ،وقتي خدا ميانديشد اسرائيل
چون اَ َد ْمه و صبوئيم خواهد شد ،دلش منقلب ميشود.
 12-9:11اين آيات اشاره به آينده ميباشند .خدا در نظر دارد قوم خود را متبارك سازد ،و بار ديگر
افرايم را هالك نخواهد نمود .مراد اينست كه در آن هنگام كه اسرائيل پر بود از دروغها و مكرها ،يهودا
هنوز در زمان هوشع متوكل به خداوند بود .و شايد معني آن اينست كه يهودا در سركشي خود مانند
اسرائيل بود.
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 2 ،1:12افرايم از باد تغذيه ميكرد با اين حس كه او متوكل شده بود به عهدهايي كه با آشوريان و
مصر بسته بود .خدا بحثي با يهودا دارد .و هر چند گناه افرايم بزرگتر بود ،خدا ميبايست يعقوب را عقوبت
رساند.
 3:12در اينجا پدر شاهي يعقوب مورد نظر است .هر چند در بعضي قسمتها يعقوب مورد بيمهري
قرار گرفته ،ولي در اينجا نمونهاي است از كسي كه از طريق برگشت به سوي خدا پيروز شده است.
 6-4:12فرشته در آيه چهارم به صورت خداي لشگرها در آيه پنجم شناخته ميشود .او هماني است
كه به صورت فرشته خداوند به هاجر (پيدايش 3:16ـ)11؛ و به ابراهيم (پيدايش 1:15ـ33؛ ،15 ،11:22
 )16و يعقوب (پيدايش 11:31ـ13؛  )16:45آشكار شد .همچنين رجوع كنيد به خروج 6 ،2:3ـ 15و اعداد
22:22ـ .35پروتستانها عموما ً بر اين باورند كه اين فرشته شخصيت دوم تثليث قبل از تجسم است.
خداوند به افرايم ميفرمايد با توكل به قدرت خدا و نه بر قدرت خود از يعقوب تقليد نمايد (ر .ك
پيدايش .)15 :32
 5 ،3:12اما افرايم يك سوداگر شياد و متكبر است كه خود را مصون از تفتيش ميداند.
 9:12خداوند به افرايم يادآوري ميكند كه آنچه او دارد از آن خداوند است كه او را از مصر بيرون
آورده است و اگر او مطيع باشد ،بار ديگر او را مثل ايام مواسم (جشنها) در خيمهها ساكن خواهد
گردانيد.
 12-1::12خداوند قبالً بارها وبارها با انبياء تكلم نموده بود ،ولي بيهوده بود .جلعاد و جلجال ،در
بخش حكومت شمالي از طريق جردن تقسيم شدند و به خاطر بتپرستيشان ،ثمري نخواهند آورد .يعقوب
نياي قوم به سرزمين آرام فرار كرد و اسرائيل هم در بينالنهرين به خدمت حقير شباني پرداخت.
 13:12اما خدا با فيض خود نياكان او را از بردگي توسط موساي پيامبر از مصر برآورد.
 14:12افرايم با بيفكري خود و بتپرستي خود خشم خدا را برانگيخت و خداوند خون او را بر سرش
واگذاشت و عار او را بروی رد نمود.
 1:13به خاطر تداوم بتپرستي ،افرايم هنگام سخن گفتن خود را در اسرائيل برافراشت ،ولي وقتي
بَ َعل را عبادت نمود ،مرد.
 3 ،2:13االن مردم هر چه بيشتر در بتپرستي غرق شدهاند .آنها از مردم ميخواهند گوسالهها را
ببوسند ،به خاطر اين كارشان آنها مانند ابرهاي صبح و يا شبنم ناپايدار ،خواهند بود .آنها مانند خرمن کاه
و دود روزن بر باد خواهند رفت.
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 5-4:13اين خداوند بود كه آنها را از بندگي در مصر رهانيد و در بيابان توشۀ آنها را تأمين كرد .ولي
آنها خداوند را فراموش كردند و به سوي بتها برگشتند .اينك خدا هم مانند شير و پلنگ و خرس آنها را
خواهد دريد.
 13-9:13وقتي خداوند چنين ميكند چه كسي آنها را خواهد رهانيد؟ افرايم در بند گناهش براي داوري
محفوظ است و درد زه (درد زايمان) بروي آمده است ،ولي در وقت تولد فرزندانش حضور نخواهد داشت.
اين بدين معني است كه عليرغم مجازاتهاي خدا ،افرايم توبه نكرده است.
 14:13در ترجمه  RSVبخش اول اين آيه سؤالي است« :آيا ايشان را از دست هاويه فديه خواهم داد؟
و ايشان را از موت نجات خواهم بخشيد؟ پاسخ مناسب اين دو سؤال« ،خير» است .به جاي آن خدا موت و
هاويه را به خاطر هالكت آنان فرا خواهد خواند ،چونكه پشيماني از چشمانش مستور شده است (اين آيه با
حسي متفاوت در اول قرنتيان  55 :15نقل قول شده است).
 16 ،15:13هالكت وحشتناك اسرائيل و سامره توسط آشوريان شرير («باد شرقي») اينك پيشگوئي
شده است.

 .5درخواست اسرائيل براي بازگشت و برخوردارشدن از بركات خدا (فصل )14
 3-1:14اينك اسرائيل دعوت به توبه شده است و حتي سخنان الزمه براي اعتراف آينده در اختيار او
نهاده شده است .توكل به آشور ،و اعتماد به اسبان مصر و بتپرستي گناه ميباشند و اعالم خواهد نمود كه
خدا تنها اميد اوست.
 3-4:14خداوند با بياني عالي و شعرگونه وعده سالمتي ،دوستي ،تازگي ،جذابيت ،بازآفريني و رشد
را به اسرائيل ،ميدهد.
 5:14در آيه هشتم خداوند هنوز سخن ميگويد .او ميخواهد بتپرستي مردم خود را به امري موكول
به گذشته بنمايد و به آنها يادآوري ميكند كه حافظ و نگهدارنده آنها است.
 9:14هوشع نبي نبوت خود را با تأكيد بر اينكه حكمت و احتياط در اطاعت از طريقهاي خداوند
نهفته است به پايان میبرد.
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