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 معرفي
باشند، و کتاب او شايستگي آن را دارد  داده شده توسط ناحوم نبي بسيار زيبا و درخشان ميگزارشات »

 «که در زمره زيباترين کتاب ادبيات عهد عتيق باشد.

 (C.H.H. Wright)سي. اچ. اچ. وايت  —

 . جايگاه منحصر به فرد رسالۀ ناحوم در كانون1

ها )نينوا(  و بر عليه مركز قدرت دنياي امتکتاب نبوتي كوچك ناحوم در حالي كه به زبان عبري 

كاري فراوان، و اثرات آن برروي مردم  اي است از ستم گرايانه نيست، بلكه گاليه اي ملي نوشته شده، نوشته

نفسه مسئول  كند، اين ابزار في خدا. هر چند كه خدا از كافران براي تنبيه ارتداد و گناه قوم خود استفاده مي

 .باشد مجازات نمي

 نويسد: مي (R.K. Harrison)آنچنان كه آر. كي. هاريسون 

دهد كه خداي قوم كه مورد  در این نبوت كوتاه، نویسنده با زباني به یادماندني و قوي نشان مي

كننده سرنوشت تمام انسانهاست. حتي بزرگترین  كننده و كنترل تحقیر آشوریان بود، خود ابداع

 ت و انصاف او با شرم و فروتني تسلیم شوند.قدرت جهاني بایست در مقابل عدال

 نويسنده. 2

ناحوم از شهر القوش بود، شهري كه از نظر ما ناشناخته است، ولي غالباً آن را كفر ناحوم )شهر 

 باشد. مي« دهنده تسلي»اند. معني نام اين نبي  ناحوم(، در نزديكي درياي جليل دانسته

 . تاريخ3

شود تاريخ نگارش اين کتاب را در يك  رش اين كتاب ذكر نشده، ولي ميهر چند تاريخ دقيقي براي نگا

قبل از ميالد )چونكه نحميا  666دوره پنجاه ساله، نوسان دارد. يعني بعد از فتح نوآمون )تِبس( در سال 

پيش از ميالد، در هنگام ويران  616نموده است( تا قبل از سال  3:6ذكري از اين ماجرا در رساله خود 

( و يا 646ـ696) (Manasseh)پرستي حكومت َمنَسي  نينوا نگاشته شده است و يا در دوره طوالني بتشدن 

 پيش از ميالد، فرض نمود. 654تا  666هاي  بين سال

 . پيشينه و زمينه4

دهنده براي يهودا بود، چونكه نابودي آشوريان و احياء مردم خدا را  ناحوم القوشي حامل پيامي تسلي

باشد. در رساله يونس توبه نينوا ذكر شده است، ولي در  ود. نبوت او متمم رساله يونس ميپيشگوئي نم
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اند. عيسي مسيح خداوند نحوه توبه  اند و موجب خشم خدا شده رساله ناحوم نينوائيان به راه قديم خود برگشته

 (.41:16 پذيري رهبران مذهبی زمان خود مقايسه كرده است )متي و بازگشت نينوا را با توبه

اين کتاب كوچك رساله كهني است كه به سرزنش جنگ پرداخته است. آشوريان نسبت به دشمنانشان 

ها و  بسيار ظالم بودند. تفسير آنها از فتوحات جنگي در آويختن پوست دشمنان مغلوبشان برروي خيمه

دهنده  اعمالي نشان شد. خواه چنين مجازات مرسوم بوده باشد يا خير، چنين ديوارهاي شهر، خالصه مي

 جويانه آنها بود. طينت كينه

كردند، خدائي كه همه چيز را تحت كنترل خود دارد ـ از جمله  آنها خداي اسرائيل را نيز تحقير مي

 سقوط نينوا.

ناحوم سقوط و ويراني نينوا مركز آشور و بزرگترين شهر روزگار در آن زمان را پيشگويي كرد. از 

يافته بود، ولي از نظر ديگر نبوتي است راجع به آينده آشور كه به مردم خدا ظلم يك نظر نبوت او تحقق 

 خواهند نمود.

 گزارش
 (3ـ1:1ذات خدا و داوري )

 (15ـ9:1قطعيت نابودي نينوا )

 (16ـ1:6تشريح محاصره نينوا )

 (19:6-16:6عزم خدا مبني بر نابودي شهر )

 تفسير

 (8ـ1: 1. ذات خدا و داوري )1

دیر و در عين حال صاحب غضب و  انتقام گیرندهو  غیور،اينجا ذات خدا در عبارت در  1:1-5

كننده كائنات و تمامي ساكنان آن است. غيرت خدا يك  ، تشريح شده است. او كنترلعظیم القّوتو  غضب

يهّوه « عروس»غيرت بحّق و به منزله غيرت مردي است نسبت به زن خود كه او را دوست دارد. اسرائيل 

 ست )رجوع كنيد به كتاب هوشع(.ا

ايستد: هيچ كس را ياراي مقاومت در برابر او نيست، با اين وجود  وقتي خدا به داوري مي 6:1-3

بر آشور جاري خواهد شد، و نينوا مركز سیل سرشار است. داوري خدا چون  نیكوخود متوكالن نسبت به 

 آشور را ويران خواهد نمود.
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 (11ـ9: 1. قطعیت نابودي نینوا )2

اين سخنان خطاب به آشوريان است. خدا بر آن بود كه آنها را نابود كند. كسي كه به ضد  9:1-11

 كند، ساقط خواهد شد. اين نبوت اشاره به سنحاريب و يا به ربشاقی جسور است. ميتدبیر خداوند 

ذلیل ه اسرائيل خواهند شد. هر چند كمنقطع باشند، ولي سالم هر چند كه آشوريان اكنون  16، 16:1

 شكست.مردمانش، خواهد گردن آشوريان را از یوغ نخواهد شد، چونكه خدا ذلیل شده بود، ولي ديگر 

اين پادشاه فراموش خواهد شد، نام دوباره خداوند مستقيماً پادشاه آشور را مخاطب ساخته است.  14:1

 شده است.خوار او را خواهد كند، چونكه او قبر هاي او تاراج خواهند شد، و خداوند  خانه معابد و بت

و خبر از نابودي آشور و آشتي در  كند سالمتي را ندا ميآوري است كه  اين آيه توصيف پيام 15:1

به نقل از صحيفه اشعياء  15:11دهد. پولس نيز مشابه اين سخنان را در رساله به روميان  را مي یهودا

 نوشته است. 2:56

 (12ـ1: 2وا ). تشریح محاصره نین3

را ممكن است « كننده خراب»ده آيه اول در رابطه با محاصره نينوا توسط بابليان است. در اينجا  1:6

تفسير نمود. به ساكنان آشفته و پريشان شهر با چهار فرمان طنزآميز، فرمان داده « بابليان»يا « خداوند»به 

 «زيادكردن قوت.»و  «بستن كمر»؛ «هباني را دیده»؛ «حفظ حصار»شده براي نبرد حاضر باشند: 

گرداند. اعتال و بازآفريني اسرائيل تحقق خواهد  بازميعظمت یعقوب )مردم خود را( خداوند  6:6

 يافت، ولي الزاماً نه به زودي. حكومت شمالي هنوز تبعيد نشده بود.

در  (Walter A. Maier)ر مفهوم كامالً متفاوت ديگر از اين آيه در ترجمه ديگري آمده است. والتر آ. ماي

« بريدن»را به معني متضاد آن  (Restore)اي خود از نبوت كوتاه ناحوم، باز آوردن  تفسير چهار صد صفحه

 نويسد: ترجمه كرده است. او مي« تكبر»را به « عظمت»و 

 مبیّن مجازات تاریخي گذشته است كه یهّوه بر یهودا،« كند یهّوه تكبر یعقوب را قطع مي»عبارت 

مسکن نبي به دلیل انكار متكبرانه خداي قادر مطلق وارد آورد. محتمل است كه ناحوم درباره 

 بالید، فكر كرده باشد. خشم ویرانگر سنحاریب كه از تاراج یهودا به خود مي

گنجد  در چندين تمثيل عهد عتيق مي«  ويران و خالی از سکنه»اشاره به اسرائيل در قالب عبارت 

 (1 :11و هوشع  11 :16؛ ارميا  6، 5:5اشعياء  ؛ 16:31)مزمور 

اند: بابليان  هاي مخصوصشان به تصوير كشيده شده در لباس 4و  6سربازان بابل در آيات  6:6-6

در آيه پنجم به لغزان های ارغواني پوش )لباس سپاهيان آشور، آبي بود(. فرماندهان  پوش ِمديانیقرمز 
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ند، ولي اين آيات بيشتر اشاره به مهاجمان بابلي دارد. نهرها به شهر ا عنوان مدافعان آشوري شناخته شده

 گردد. قصر گداخته ميكنند و  ريزند و بنيادهاي شهر را خراب مي مي

ندارند و « ایست»كنند و توجهي به فرمان  ميفرار مردم شهر شود.  به اسیري برده ميملكه  2:6-11

ها  اينك شهر ويران شده است و ترس به چهره نقره و طال ـارت شود ـ غ هاي نينوا تاراج مي ها و گنج ثروت

 سايه افكنده است.

اندازد كه بريتانياي كبير و اياالت متحده را با توجه  اين آيات ما را به ياد زماني مي 16، 11:6

و تنه  ناميدند. آشوريان نيز مانند شيران درنده بودند. انسانهايي كه سر شير هايشان شير و عقاب مي سمبل

شود. بدون شك آنها خود را شير  سازي آشوريان فراوان ديده مي آدم دارند )و بالعكس( در مجسمه

 كردند چون شيران رفتار كنند. پنداشتند و سعي مي مي

ناحوم با مقايسه نينوا با بيشه شيران، چاقوي طنزآميز خود را در زخم تكبر نينوا، با استفاده از عبارات 

 كند ـ هفت بار در دو آيه! ، فرو ميماده و شیر بچه شیر، شیرنر، شیر

 (19:  3الي  13: 2. عزم خدا مبني بر نابودي شهر )4

يهّوه صبايوت، نابودي فرجامين نينوا را فتوا داده است. از آنجا كه خود خدا در مقابل شهر  16:6

شیران هر واژگون خواهند شد و شهاي  ارابهايستاده است، ديگر توان بقاء پايداري براي شهر نمانده است. 

خواهند شد. صداي سپاهيان ديگر شنيده نخواهد شد و ديگر  منقطعشهر )جنگجويان( با شمشير، ژیان 

 قرباني نخواهند گرفت.

و خون ریز كند: شهر  فصل سوم ادامه تصوير سقوط نينوا است و داليل اين سقوط را اعالم مي 1:6-6

حمله شمشیرهاي براق بابل با سواران ه شده و غارت شده. اينك محاصرپر از دروغ و قتل و غارت، 

 فراوان است.هاي  الشهها مملو از  كنند و خيابان مي

ها، محكوم  ها و جادوگري پرستي و فاسدنمودن ديگران با بتزنا و سحرها، قوم به خاطر كثرت  4:6-2

خواهد كرد. و اين مجازاتي شايسته براي  شده است. يهّوه گناهكاران را افشاء و آنها را در خجالت خود رها

 باشد. مي زانیه خوش منظر

تواند خالصي يابد ـ آن شهر بزرگي كه  نينوا آنچنان كه نوآمون )تبس( خالصي نيافت، نمي 3:6-11

 بود.حبش و مصر نماد قدرت 

سته به ليبي به عنوان متحدين خود اعتماد داشت. اين شهرها عموماً نواحي وابلوبیم  وفوت تبس هم به 

 توان قاطعانه اظهارنظر نمود. اند. ولي نمي بوده
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رسيده آماده چيدن )داوري( انجیر نينوا هم با پياله غضب خدا مست خواهد شد و همچون  11:6-16

شود، ساقط خواهند دشمنان با الكل گشاده بر هاي زمینشان  دروازهخواهد گرديد. مدافعان شهر، آنگاه كه 

 شد.

ها،  قلعه، انداختن آب و تحكيم محاصرهم تمهيدات درخشان نينوا براي مقابله با عليرغ 14:6-12

 كنند. در طلوع آفتاب، زمين را ترك ميمانند ملخ آن ديار كه چون ستارگان آسمان انبوهند، تاجداران 

برد.  اند. قوم از جراحتي كشنده رنج مي مرگ رفته خوابشبانان )رهبران( آشور اينك به  19، 13:6

اند. نينوا در  سقوط شهر موجب شادي فراوان خواهد شد، چون بسياري در دستان آن رنجور شدهآوازه 

 قبل از ميالد سقوط كرد. 616

بنابراين نبوت ناحوم تماماً بعداً تحقق يافت، اشخاصي نظير گزنفون و اسكندركبير، آنگاه كه بر 

 بودند. اطالع رفتند، از آن بي هاي نينواي كبير رژه مي ويرانه

 حتي تا قرن نوزدهم ميالدي محل شهر باستاني نينوا قطعاً مشخص نشده بود.

 


