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صحیفه ارمیا


معرفي
«نك ته ب سيار جا لب تو جه در ر ساله ارم يا ن بي اين ست كه
عيسي مسيح درست آن شخصيتي بود كه در فكر ارميا ميگنج يد.
وق تي كه م سيح ن ظر مردم را را جع خودش از شاگردان پر سيد
(متي  ،)61:61نظريهها حاكي از اين بود كه او همان سييماي
ّت هفت قرن قبل از ميالد است .تعجبآور نيسيت كيه
برجسته نبو
عدهاي « مرد ا ندوه ها» (عي سي) را با ن بي دلشك سته (ارم يا)
اشتباه ميكنند ،چون هم ارميا و هم مسيح به خاطر همن سالن
خود نوحه سر دادند و گريستند (ر.ك  . 6:1لوتا )96:61
— Harrison

R. K.

 Iـ جایگاه منحصر بفرد صحیفه ارمیا در كانون
ارم يا را «ن بي گر يان» نام يدها ند .ا ندوه او در ق لب
نو شته هايش قرار دارد و ا گر ا ين را ب خاطر دا شته با شيم،
خواهيم توانست پيام او را درك كنيم.
اين نبي در ابراز مكنونات قلبي و شخصيتي خود در ميان
ً حساس و
تمامي انبيا عهد عتيق منحصر بفرد بود .او طبيعتا
م نزوي بود ،ا ما د عوت خدا او را برگز يد تا سر سختانه به
تق بيح ار تداد روز گار خود ب پردازد .تنش ج هاني در م يان
با بل ،م صر و آ شور براي ك سب بر تري در ج هان  ،سقوط شديد
ارزش هاي رو حاني در ا سرائيل پس از آ خرين اح ياي ي هودا
ت حتن ظر يو شيا ،گرايش مردم از خداو ند و مذهب واق عي به
سوي كافران ،مبتال به آن دوران بود و ت مام ا ين موارد
مسيحيت غرب را در اين روزگار ،تداعي ميكنند.

 IIـ نویسنده
ّتي تو سط ارم يا نو شته شد .مع ني نام او
ا ين ك تاب ن بو
ّه پر تاب ميك ند» و شايد ا ين م ضمون را
احت ماالً مي شود «ي هو
ّه سنگ بنا را مينهد ،يا تشكيل ميدهد .معني
برساند كه يهو
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ّه »....
احت مالي دي گر نام ارم يا عبارت ست از «مت عال ي هو
ا ين ن بي پ سر حلق ياي كاهن در ع نانوت ،شهري در سه مايلي
اورشليم و در قلمرو بنيامين بود.
ارم يا ن يز مان ند بي شتر انب يايي كه ن سبت به خدا ا مين
بود ند و حا ضر بود ند با ب يان چيز هايي كه مردم دو ست
ير
يه خطي
يود را بي
يام خي
يال و مقي
يان و مي
ينوند ،جي
يد بشي
ندارني
انداز ند ،مورد ته مت و اف تراء د شمنانش وا قع شد .ن شانهاي
دال بر اينكه ارميا خودش كاهن بوده باشد ،در درست نيست.

 IIIـ تاریخ
ارميا در رسالهاش به موارد تاريخي فراواني اشاره كرده
است  .او رسالت خود را در حدود سال  126قبل از ميالد (سال
سيزدهم سلطنت يوشيا  ،) 2:6آغاز نمود .رسيالت ارمييا تيا
سال يازدهم سلطنت صدقيا ادا مه يا فت .او در چ ند سال آ خر
پادشاهي يهودا تا سقوط اورشليم و به اسارت رفتن يهوديان
ّت نميود .بعيد از سيقوط اورشيليم
به بابل ( 681ق .م) نبيو
ارم يا ت حت حما يت جدليا فرما ندار با بل قرار گر فت .وق تي
جدليا تو سط ا فراد متع صب ك شته شد ارم يا با ت عدادي از
يهوديان به مصر رفت و بقيه ايام عمر خود را در مصر سپري
ً او تا اواخر سال  682قبل از مييالد (فصيول -94
كرد .ظاهرا
 )99رسالت نموده است.
در مطال عه ك تاب ارم يا با يد ب خاطر دا شته با شيم كه
نبوتها در نظم تاريخي نيامدهاند.

 IVـ پیشینه و زمینه
ارميا بعد از سقوط حكومت شمالي اسرائيل توسط آشور ،و
كو تاه ز ماني ق بل از سقوط پاد شاهي ي هودا ،ر سالت خود را
بر ي هودا آ غاز ن مود .در ا يام ر سالت او سه قدرت ج هاني
يع ني آ شور ،م صر و با بل ،براي ك سب قدرت با هم به رقا بت
ميپرداختند .به موجب اخطار خدا مبني بر اينكه يهودا به
ا سارت با بل در خوا هد آ مد ،ارم يا بر عل يه هرگو نه ات حادي
با م صر ه شدار داد .آ شور ،ي هودا را خراج گزار خود ن موده
بود ،ا ما ني نوا پايت خت آ شور ،بي ست سال ب عد در طي يك
محاصرة شديد ،سقوط كرد.
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از آن سو فرعون نكو از طريق فلسطين به شمال رفته و به
هران هجيوم آورد و يوشييا را كشيت ( 141ق  .م) ،سيپس بيه
ات فاق آ شور به ج نگ با نبو كد ن صر پاد شاه با بل ر فت و او
ن يز در ن برد م شهور كركميش سپاهيان م صر را شك ست داد و
يهودا خود به خود توسط بابل تسخير شد .نكو قبالً يهودآحاز
جان شين يو شيا را م عزول و يهو ياقيم را با ا ين ام يد كه
بي شتر به حال م صر مف يد وا قع خوا هد شد ،جان شين يو شيا
ن موده بود .نبو كد ن صر براي مدت كو تاهي د ست يهو ياقيم را
باز گذا شت و ا ين فر صت را به او داد تا ي هودا با ك مك
مصر ،استقالل خود را بازيابيد .در سيال  618قبيل از مييالد
نبو كد ن صر به اور شليم حم له كرد و يهو ياكين پ سر شور شي و
جان شين يهو ياقيم را ا سير و ه مراه عدهاي دي گر به ا سارت
برد و صدقيا را به جاي او بر سلطنت يهودا گماشت.
يد تييا
يو درصييدد برآمي
ياالً  Psamtikدوم ،جانشييين نكي
احتمي
اتحادي بر عليه بابل تشكيل دهد .ارميا به شدت با مشاركت
يهودا در اين اتحاد مخالفت نميود (ر .ك فصيل  ) 28و گفيت
ك ساني كه ا ين ات حاد را پي شنهاد كردها ند ،انب ياي درو غين
ميباشند.
بر اثر توطئه مصريان صدقيا پيمان اتحادخود را با بابل
ن قض و اور شليم را در م عرض محا صره و حم له پاد شاه با بل
قرارداد .اين واقعه در سال  688قبل از ميالد اتفاق افتياد
ً از سر گر فت و ا ين دلي لي
و م صر محا صرة اور شليم را شديدا
بر صحت سخنان ارم يا بود ،مب ني بر اين كه م صر « يك ع صاي
شكسته است كه نمي توان بر آن تكيه نمود ».ارميا در اندوه
ّت خود از اسارت قوم بود.
فراوان شاهد تحقق نبو
خدا بر نبي خود آشكار ساخته بود كه گناهان يهودا منجر
به ا ين خوا هد شد كه قوم به ا سارت با بل درخواه ند آ مد و
مدت هف تاد سال در تبع يد خواه ند ما ند .ر سالت ارم يا مب ني
براعالم ا ين واقع يت به قوم خود و گو شزد ن مودن بر آ نان
مبني بر اينكه مطيع بابل شوند ،به مذاق آنان خوش نيامد
و او را متهم به خيانت كرده و قصد جان او نمودند.
وق تي كه سرانجام اور شليم سقوط كرده و به ت سخير
مهاجمان بيگانه درآمد ،ارميا يكي از كساني بود كه اجازه
يافت در اورشليم باقي بماند ،و لي قسمت اعظم قوم از آنجا
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خارج شده و به اسارت بابل درآمدند .اينك ارميا به كساني
كه باقي ما نده بود ند ا ندرز ميداد براي ر هائي به م صر
فرار نكن ند و لي آن ها به م شورت ارم يا وق عي نن هاده و او
را نيز با خود به مصر بردند و در آنجا وفات يافت .ارميا
عالوه بر پيشبي ني ا سارت در با بل ،نابودي امپرا توري با بل
در پا يان هف تاد سال ا سارت و بازگ شت يهود يان را به
سرزمينشان پيشگوئي نمود.

گزارش
Iي مقدمه  :انتصاب ارميا به رسالت (فصل اول)
 IIي رسالت علني ارميا (فصول  2تا )64
ا لف) موع ظه هاي ارم يا و مخال فت با ك فر و ار تداد
يهودا ( 6:2تا )6:1
ب) وضعيت آينده يهودا ،پس از توبيه نميودن ( 1:1تيا
)14:1
 )6گناهان گذشته و جالل آينده ( 1:1ي )68
 )2لزوم توبه نمودن ( 61:1تا )9:9
 )1بالهائي كه از شمال بر اورشليم نازل شيد (6:9
)16
 )9گناهان يهودا داوري ميشود (فصل پنجم)
 )6پيش بيني سقوط اورشليم (فصل ششم)
ج) رسالت ارميا در دروازة معبد (فصول  6تا )64
)6

مذهب دروغين يهودا (فصل )6

)2

بيتفاوتي يهودا در برابر گناه (فصل )8

)1

نوحة نبي گريان (فصل )1

)9

سخناني

)6

دعاي نبي گريان ( 61:64ي )26

چند در

مورد بتپرستي ( 6:64ي )68

 IIIي تجربيات شخصي ارميا (فصول  66تا )61
الف) ارميا و اهالي عناتوت (فصول  66و )62
ب) ارميا و كمربند پوسيده (فصل )61
ج) وساطت ارميا در خشكسالي (فصول  69و )66
د) تجرد ارميا (6:61ي )68
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ه) ثابت قدمي ارميا ( 61:61تا )68:66
و) ارميا و مراسم سبت (61:66ي)26
ز) ارميا در خانة كوزهگر (فصل )68
ح) ارميا و كوزة سفالين (فصل )61
ّت بر عليه رهبران ميدني و ميذهبي يهيودا (فصيل
IVي نبو
24ي)21
ّت بر عليه فشحور (6:24ي)1
الف) نبو
ب) گاليه ارميا از خدا ( 6:24ي)68
ّت بر عليه صدقياي پادشاه ( 6:26تا )1:22
ج) نبو
ّت بر عليه شلوم پادشاه ( 64:22ي )62
د) نبو
ّت بر عليه يهوياقيم پادشاه ( 61:22ي )21
ه) نبو
ّت بر عليه يهوياكين پادشاه ( 29:22ي )14
و) نبو
ّت درباره پادشاه عادل ( 6:21ي )8
ز) نبو
ّت بر عليه انبياي دروغين يهودا ( 1:21ي)94
ح) نبو
ّت در مورد ويرانيي اورشيليم و اسيارت در بابيل
Vي نبو
(فصول  29تا )21
الف) آيت انجير (فصل )29
ب) پيشبيني هفتاد سال اسارت در بابل ( 6:26ي )66
ج) مجازات عامالن اسارت قوم در بابل ( 62:26ي )18
د) اخطار ارميا به قوم (فصل )21
ه) آيت يا نشانه يوغ (فصل )26
ّت دروغ حننيا و مردن او (فصل )28
و) نبو
ز) پيام ارميا به يهوديان اسير در بابل (فصل )21
VIي نبوتهاي ارميا در مورد بازگشت قوم اسرائيل (فصيول
 14تا)11
الف) اسيران بازميگردند (فصل )14
ب) يهودا احياء ميشود (6:16ي)14
ج) آشكار شدن عهد تازه (16:16ي)94
د) شهر ساخته خواهد شد (فصل )12
هي) عهد تشخيص داده ميشود (فصل )11
VIIي بخشهاي تاريخي كتاب ارميا (فصول  19تا )96
الف) سقوط يهودا و اورشليم (فصول  19تا )11
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 )6پيشگويي اسارت صدقيا (فصل )19
 )2پاداش اطاعت ركابيان (فصل )16
 )1يهوياقيم طومار ارميا را ميسوزاند (فصل )11
 )9زنداني شدن ارميا و سخنان او با صدقيا (فصيول
 16و )18
 )6سقوط اورشليم (فصل )11
ب) و قايعي كه ب عد از سقوط اور شلیم در ی هودا ات فاق
افتاد (فصول  04تا )04
 )1سكونت ارمیا در قلمرو حكومت جدلیا (فصل )04
 )4كشته شدن جدلیا (فصل )01
 )3خداوند فرار به مصر را ممنوع ميكند (فصل )92
ج) ارميا و باقي مانده قوم در مصر (فصول  91و )99
د) پيام خداوند به باروك (فصل )96
ّت برعليه امتها (فصول  91تا )66
VIIIي نبو
ّت برعليه مصر (فصل )91
الف) نبو
ّت برعليه فلسطين (فصل )96
ب) نبو
ّت برعليه موآب (فصل )98
ج) نبو
ّت برعليه بني عمون (6:91ي)1
د) نبو
ّت برعليه ادوم (6:4:ي)22
هي) نبو
ّت برعليه دمشق (21:91ي)26
و) نبو
ّت برعليه قيدار و حاصور (28:91ي)11
ز) نبو
ّت برعليه عيالم (19:91ي)11
ح) نبو
ّت برعليه بابل (فصول  64و )66
ط) نبو
 IXي مؤخره :سقوط اورشليم (فصل )62

تفسیر
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 Iـ مقدمه  :انتصاب ارمیا به رسالت (فصل اول)
ّتي ارمیا پسر حلقيا
6:6ي )64در اولين فصل اين رساله نبو
را ميبينيم كه از سوي خدا دعوت به رسالت مي شود .در كتاب
آ مده ا ست

كه

پدر او ي كي از كاه نان ع ناتوت ،در ز مین

بنیامین ميباشد .ارميا قبل از تولدش به رسالت منصوب شده
بود (آيه  ،)6و اينيك در قاليب ييك طفيل اظهيار بيميليي
يت ميشود (آييات  8و
مينمايد (آيه  )1اما توسط خداوند تقوّ
 )1و مأمور ميشود بيراي اعيالم ويرانيي و بازسيازي (آييه
د هم) .ويل يام ك لي به زي بائي ت مام شخ صيت و كار ا ين ن بي
را بيان كرده است:
شخیصت متفاوت و سبك كار ارمیا در مقایسه با اشعیا
هر خوان ندهاي را ت كان ميد هد .در ا ین ك تاب ما ناظر
بزرگن مائي ا هداف پیچ یده و پر شكوه خدا براي زمی ني كه
كانون ا سرائیل بود ،نميبا شیم ،ا ما بین نده ن بوّتي در
راب طه با بر خورد مع نوي با جان هاي مردم خدا ميبا شیم.
بدون شك داوري براي كافران ا عالم شده ا ست ،با ا ین
و جود غرض كار بر روي و جدان یهود یان بود ،و براي
ـدازه
ـه انـ
ـا نـ
ـدا تـ
ـيبینیم روح خـ
ـم مـ
ـن مهـ
ـام ایـ
انجـ
تجر بههاي ارم یا را صورت بخ شید .در م یان انب یا هیچ
كس را نمي یابیم كه اینچنین به تجزیه و تحلیل احساسات
خود ،افكار خود و راههاي خود بپردازد

ّه از طريق عناصر مشهود ،يعنيي شـاخهاي
66:6ي )61سپس يهو
از در خت بادام ،دی گي جو شنده ،آ موزش ميد هد .در خت بادام
نشانة بهار و بيانگر نزديك شدن تحقق كالم خداست (آييات 66
و  .)62دیگ جوشنده ...كه رویش به طرف شمال است ،بابل بود
كه آمادة هجوم به يهودا مي شد ،چونكه مردم خدا را فراموش
كرده و بتپرست شده بودند (آيات 61ي .)61ارميا ميأمور شيد
تا ا ين پيام هاي ناخو شايند را با ك مك خداو ند بر عل يه
پادشاه یهودا و سروران او و قوم او ،اعالم نمايد.
ا ين پاد شاهان با او خواه ند جنگ يد ،ا ما خداو ند با او
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خواهد بود و او را رهائي خواهد داد (آيات 66ي)61
II

ـ رسالت علني ارمیا (فصول  4تا )14

الف) موعظههاي ارمیا و مخالفت با كفر و ارتداد
یهودا ( 1:4تا )3:3
6:2ي 1فصول  2تا  61حاوي شكايات كليي ارمييا از يهيودا
ّه غ يور بود .ي هودا
ميبا شند .ي هودا ز ماني در مح بت به ي هو
زماني براي خداوند مقدس بود و هركس كه درصدد آزار او بر
ميآمد مجرم ميشد .اينك به هرحال آنطوريكه كيل ميگويد:
ماه ع سل ت مام شده ا ست .خدا به ا سرائیل عا صي حرارت و
گر ما و خ لوص مح بت پی شین آ نان را یادآوري مينما ید.
اسرائیل سرسختانه به معشوقش عشق ميورزید و این عشق لطیف
ز ندگي او را سر شار از مو سیقي و شادي و ام ید كرده بود.
او خالص و پاك و م قدس بود .هیچ نوع بيو فائي و نا پاكي،
خلوص ،پاكي و زیبائي عشق او را خدشهدار نكرده بود .ولي
ـه درد
ـيبینیم ،دل را بـ
ـرائیل مـ
ـه از اسـ
ـویري كـ
ـك تصـ
اینـ
ميآورد .دل خدا در اندوه و نومیدي شكسته شده است .اینك
اسرائیل مرتكب گناه مي شود .اینك اسرائیل عهد خود را با
خدا نقض كرده است .خدایان دیگر محبت اسرائیل را به خود
ج لب كردها ند .او دی گر ی هوّه را دو ست ندارد و رف تار و
كردارش بسیار ننگین شده است.

9:2ي )61اينك خداوند ميپرسد چرا اسرائيل عوض شده اسيت.
مردم ،كاهنان ،شبانان و انبيا همه و همه فراموش كردهاند
كه خدا براي آنها چه كار كرده است .يهودا برخالف كافران
ك تیم (ق برس) و ق یدار كه ن سبت به خدايان خود و فادار
ّه خداي خود را به خاطر بت هاي بيارزش ترك
ماندها ند ،ي هو
نمودهاند .چرا آنها خداوند را فراموش كردند و آزادي خود
را از طر يق مت حد شدن با بيگان گاني نظ ير آ شور و م صر،
تبديل به بندگي نمودند؟
24:24ي )26آيه بيستم ميگويد «زیرا از زمان قدیم یوغ تو
را شكسته و بندهاي تو را گسیختم ».و اين بدين مفهوم است
كه خداو ند آن ها را از برد گي در م صر رهان يد و يا به
مف هوم دي گر « شما مدتها ست كه يوغ خود را شك ستيد و
ب ندهاي خود را گ سيختيد ،و گفت يد من دي گر غالم ني ستم»
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(ترجمه  )RSVكه در اين حالت معنيياش اينسيت كيه منهييات
ّن انح طاط
شريعت را من كر شدند .در حا لت دي گر ا ين ب خش م بي
مردم به خاطر گرايش آن ها به بتپر ستي ا ست .خدا ا ين قوم
ّاصیل غرس كرده بود ،اما حاصلي كه به بار
را به عنوان مو
آ مد موبیگا نه بود .به طوري كه گنا هانش دي گر پاك شدني
ن بود و مان ند شتر ت یزرو يا گورخر ،در شهوت دل خود ر ها
شده و نوميدانه شيفته غریبانشده بودند.
21:24ي )16وقتي كه خاندان اسرائیل با گناهيانش گرفتيار
شود ،و براي رهائي فرياد برآورد ،خدایان آنها به دادشان
نخواهند رسيد.
در اينجاست كه خداوند يهودا را به خاطر عدم توجهش به
تأديب او و شانه خالي كردنش از منهيات خدا ،فراموش كردن
خدا ،نابودي فق یران بيگ ناه و با و جود ارت كاب چ نين
خطا هائي ا عالم ن مودن خود شان به ع نوان ان سانهاي بيگ ناه،
مح كوم ميك ند .خدا آن ها را به خاطر اعتماد شان به ا قوامي
كه انها را طرد كرده بود مجازات خواهد نمود و به تبعيد
خواهد فرستاد.
6:1ي )6براساس سفر تثنيه 6:29ي ،9يك مرد نميتوانسيت بيا
زن مطل قه خود كه با شخص دي گري ازدواج كرده بود ،دو باره
ازدواج كند .يهودا در آن واحد یاران بسیار داشت ،و اينك
خداو ند ا ست كه او را به برگ شت د عوت ميك ند .ا ين ياران
ز مين را آ لوده و د چار قح طي كرده بود ند ،و لي او ه نوز هم
چون زني زانيه خجالت نميكشيد .او با كلماتي كه تظاهر به
تو به مين مود با خدا سخن گ فت و لي خدا به سخنان و اع مال
شريرانه او واقف بود.

ب) وضعیت آینده یهودا پس از توبه نمودن ( 3:3تا
)34:3
 )1گناهان گذشته و جالل آینده ( 3:3ـ )8
1:1ي )69اسرائیل يا حكومت شمالي درگير هرزگي شديدي شده
بود و از رجوع به خداوند ابا مينمود .يهودا نيز كه شاهد
ا سارت ا سرائيل در آ شور

بود ،همچ نان در گ ناه ا صرار

ميورز يد و از برگ شت به سوي خداو ند اجت ناب مين مود .بدين
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ج هت خداو ند ده قبي له ا سرائیل را عادل تر از ی هوداي خائن
ا عالم ن مود و از آن ها د عوت كرد تو به كرده به سويش باز
گرد ند و به گنا هان خود اع تراف كن ند ،با شد كه بتوا ند
آنها را به صهیون بياورد.
تو جه دا شته با شيد به آ يه ه شتم :خدا ا سرائيل را طالق
داد ،چون كه مرت كب ز نا شده بود .سخنان ن جات ده نده در
انجيل متي  1:61با اين آيه هماهنگ است .عیسي مسیح به مـا
آموخت طالق وقتي مجاز است كه زن مرتكب خيانت و زنا شود.
وقتي ما در صحيفه مالكي نبي  61:2ميخوانيم كه خدا از طيالق
ن فرت دارد ،من ظور طالق غ ير ك تاب مقد سي ا ست ،نه هر نوع
طالق.
66:1ي )68اين آيات پيشبيني از دوران هزاره است .خدا به
اسرائيل شباني موافق دل خود ،خواهد داد و اين شبان آنها
را به معر فت و حك مت خوا هد نران ید .آن گاه دي گر ن يازي به
تابوت عهد نخواه ند داشت ،چونكه مسيحا در بين آنان خواهد
بود.

ّه خوا هد
بود و اور شلیم مر كز ج هان و كر سي ی هو
ا سرائیل و ی هودا از اق صا ن قاط ج هان كه پراك نده شدهاند،
دوباره در اورشليم با هم خواهند آمد.

 )4لزوم توبه نمودن ( 1::3تا )0:0
يردمش
يا مي
ّه بي
يده يهيو
يوي آيني
ياظر گفتگي
يا ني
يا مي
در اينجي
ميبا شيم .خدا براي ا ين قوم بهترين ها را ميخوا ست و لي
گناهان شان آن ها را از بر كات

خدا م حروم

كرد .وا كنش

شاي سته آن ها ا ين بود كه با دل شك سته و گر يان اظ هار
پ شيماني ميكرد ند تا بار دي گر خدا آن ها را به بازگ شت
د عوت ك ند و اع تراف مينمود ند كه بت ها فريب نده ه ستند و
تن ها راه ن جات خدا ا ست و ارتداد شان آن ها را از خدادور
كرده و اينك خجالت زده و رسوا ميباشند.

 )3بالهائي كه از شمال بر اورشلیم نازل شد ( 3:0ـ
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)31
6:9ي )61مسيحا براي كساني كه بيه سيوي خداونيد بازگشيت
ميكن ند ،خوا هد آ مد و قوم در او مت بارك خوا هد شد .اي نك
خداو ند به ا هالي ی هودا و اور شلیم اخ طار ميد هد و بار
ديگر به آنها تو صيه ميك ند تا تو به كن ند و از بت هاي خود
جدا شوند ،در غ ير اين صورت خدا جهان يان (با بل) را چون
شیر و باد سموم و باد شدید (گرد باد) و ع قاب ،نزد آن ها
خوا هد فر ستاد .آ يه د هم ب يانگر ناتواني ارم يا در تطب يق
دادن و عدههاي پي شين خدا از

سالمتي

با رف تار ك نوني او

ميبا شد .ن بي ميدان ست كه خدا به ع هد خود و فا ميك ند و لي
در اين كه به شك اف تاده بود ،مرت كب ا شتباه شد .در هن گام
شك و ناام يدي ،يك ا مر م سلم و باور خود را ز ير سؤال
ميبريم.
روش به تر براي ما م سيحيان اين ست كه به باور هاي خود
باور داشته باشيم و به شكهاي خود مشكوك باشيم ،نه اينكه
به باورهاي خود مشكوك و شكهاي خود را باور كنيم.
69:9ي )68يهودا ميبايسيت تعجييل كيرده و دل خـود را از
شرارت شست شو ك ند ،چون كه اخ طار م صیبت از دان و كوه ستان
ا فرایم در شمال ،به گوش ميآ يد.مهاجمان به خاطر شرارت و
يليم
يه اورشي
يوم بي
ياده هجي
يودا ،آمي
ييان يهي
ـخ و عصي
ياه تلـ
گني
ميباشند.
61:9ي )22رأفت ارميا نبي نسبت به قومش در آيات  61تا 26
ب يان شده ا ست« :اح شاي من ،اح شاي من »...يع ني «ا ندوه و
ـتگي
يبالوقوع و شكسـ
ـگ قريي
يه جنـ
يي بي
ين ».او وقتي
يطراب مي
اضي
برشك ستگي و ويرا ني ف كر ميك ند ،منق لب مي شود .سؤال م ندرج
ـا را
ـم را ببیـنم و آواز كرنـ
ـه كـي علـ
در آييه « 26تـا بـ
بشنوم؟» توسط خداوند در آيه  22آنجا كه ميگويد «تا زماني
كه مردمش از حما قت خود و گنا هان خود بازگ شت نماي ند»،
پاسخ داده شده است.
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21:9ي )16سپس ارميا از رؤييايي صيحبت ميكنيد كيه دربير
گير ندة م صائبي ا ست كه بر ي هودا وارد خوا هد آ مد .خداو ند
اخطار ميدهد كه ويراني كلي و سراسري خواهد بود ،با اين
و جود ه نوز

هم داوري كا مل و ن هائي نخوا هد

بود .نيّت

غيرقابل تغيير خدا با آراسته شدن اورشليم و يا با نالة
اضطراب آلود زني كه درد زه دارد ،تغيير نخواهد كرد.
6:6ي )1خداوند چنانچه يك مرد عادل و منصيف يافيت شيود،
اور شليم را به خاطر او خوا هد بخ شيد و ارم يا ناتوان از
يافتن مردي صالح در م يان فق یران و جاهالن ،نزد بزر گان
باز گشت ،ولي موفق نشد .از این جهت مجازات و داوري آنها
در قا لب شیري ژ يان و در ندة خو و گرگ بیا بان و پل نگ،
اجتنابناپذير خواهد بود .نگونه خداوند ميتواند كساني را
ب یامرزد كه با او ع هد ب سته بود ند و لي اي نك به خدایان
ديگري قسم ميخورند و مرتكب زنا ميشوند؟
64:6ي )61اينك خداوند به دشمن فرمان حمليه و تخرييب را
ميد هد (« ...ا ما باال كل

هالك مكن ید ،)»...چون كه

قوم

خداو ند خ طر قر يبالوقوع و آن چه را كه انب يا گف ته بود ند
دروغ پنداشته و انكار كرده بودند.
69:6ي )61خداوند به ارميا وعده ميدهد كيه كـالم او چيون
آ تش ،قوم را مان ند ه یزم مي سوزاند .بابل يان آ مده بود ند
تا حري صانه و يران كن ند و غارت نماي ند ،و لي نه به طور
ك لي .م جازات ي هودا به خاطر ع بادت ن مودن خدایان غ یر در
سرزمین خود شان ،ا ين خوا هد بود كه در سرزمينهاي بيگا نه
به بندگي خواهند رفت.
24:6ي )16خدا از جهالت اين قوم جاهل در شگفت است .دریا
هم خدا را اطا عت ميك ند و لي آن ها خدا را اطا عت نميكن ند.
آن ها از ك سي كه باران را ع طا كرده ا ست ،و باران را باز
ميييدارد ،نميترسييند .خداونييد چگونييه ميتوانييدچنين قييوم
فت نهانگیز و مت مرد را

كه

غرق در گ ناه
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مجازات معاف كند؟
تفسير كلي از اين آيات چنين است:
بدتر از هر ن یز این كه ،ف قط ب خش كونكي از مردم م جرم
نبود ند ،بل كه با ك مال تع جب انب یا ن بوّت دروغ ميگفن تد و
كاهنان حكمراني بر قوم خدا را اینگونه دوست داشتند ،پس
خدا نه كار ميتوانست انجام دهد؟ (آیات  34و .)31
بدین ترتیب تمام منابع اخالقي و معنوي فاسد شده بود و در
نتیجه نارهاي جز داوري از جانب خداوند نبود.

 )3پیش بیني سقوط اورشلیم (فصل ششم)
ناي اخطار دهنده و عالمـت آتشيين بيه بنـي
6:1ي 8الف) كرّ
بن یامین ميگو يد از اور شلیم بگریز ید ،چون كه شبانان با
يه و
ياده حملي
يربازان) ،آمي
يدهان و سي
ـویش (فرماني
ـههاي خـ
گلـ
كلدانيان نيز طرح جنگي خود را ترسيم ميكنند.
خدا يهودا را به خاطر ظلم و عصیان و غارت مردم ،محكوم
به تبع يد ن موده بود ،و لي با ا ين و جود در ا ين لح ظات
واپسين باز هم مردم خود را تشويق به بازگشت مينمود.
ّه صبایوت اخطار ميدهد كه بابلييان زميين را
1:1ي )66يهو
چون تاك ستاني

كه خو شهنیني مي شود بره نه خواه ند

كرد.

ارم يا بيم آن دارد كه با مردم سخن گو يد و آن ها ن شنوند،
ّه او را مأمور ن موده ا ست
و لي خودداري نميتوا ند كرد .ي هو
تا پ يام محكوميّت قوم را به خاطر ط مع آن ها ،دروغ گوئي
انب يا و كاه نانش و بيشرمي شان ،ا عالم نما يد .ويژ گي انب يا
كاذب اين ست

كه در

عين انح طاط و ف ساد رو حاني ،و عدة

ّت به مردم ميدهند.
موفقي
61:1ي )26اما مردم دعوت خدا را براي سـلوك در طریقهـاي
عدالت رد كرده و اخ طار او را ن شنيدند .بدين ج هت عل يرغم
دود خو شبوي قرباني ها و بخور ها كه به ح ضورش ميآور ند ،بال
را بر آنها خواهد فرستاد .مردم لغزش خورده و هالك خواهند
شد.
22:1ي )21هجوم دشمن از كشورهاي شمال موجب ترس و ماتم و
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نوحه بسيار خواهد شد.
26:1ي )14خداوند ارميا را بيه عنيوان امتحـان كننـده و
برر سيكننده ف لزات ،م قرر كرده ا ست .مردم ي هودا ف لزات
ـن
ـرن و آهـ
يد بـ
ـي مانني
يا در گردنكشـ
يع آنهي
يند .جميي
ميباشي
ميبا شند و مان ند سربي كه مواد زا ئد از آن جدا نمي شود
گرديدهاند و مانند نقره ترك شده ميباشند.
ياتس 1در تفسير اين آيات مينويسد:
شاید روزي ما ن یز به رو شني ببی نیم كه ان سان گناه كار
ن قدر مورد ن فرت خداي قدوس ميبا شد .ن قدر شای سته ا ست كه
ما ن یز مخصو صاً به خود بن گریم و ت هي بودن خود را
آنچنان كه از ن ظر خدا رو شن و بدیهي ا ست ،م شاهده ك نیم!
ح فظ و حرا ست از ن قره ترك شده تو صیه ن شده ا ست ،نون كه
بيارزش ا ست .آ یا ا ین ميتوا ند بدین مف هوم با شد كه خدا
ق بل از ا ین ب سیاري را كه خود را مف ید ميدان ند ،عال مت
گذاشته باشد؟

ج) رسالت ارمیا در دروازة معبد (فصول  7تا
)14
 )1مذهب دروغین یهودا (فصل )7
6:6ي )9فصل هفتم را «موعظه در معبد» ناميدهانيد .ميردم
ی هودا خود را اي من ميپندا شتند ،چون كه ف كر ميكرد ند خدا
هيچ گاه ا جازه نخوا هد داد كه مع بد و يران شود .چه ف كر
اشتباهي! آنها به جاي توكل به كسي كه در معبد ساكن بود،
به بناي معبد توكل داشتند.
6:6ي )66ايمني واقعي اين قوم همانا برگشت كلي از گنياه
و زي ستن در صداقت و ان صاف بود .آن ها ف كر ميكرد ند مادام
كه به معبد ميروند و ميگويند « ما در امن و امان هستيم»،
ميتوان ند

به گناهان شان ،ادا مه ده ند .خداو ند

ما

كه

د يدگاهش از ت ظاهرات ظاهري دي ني مان ند ارم يا بود ،كل مات
ّتي آ يه يازدهم را هن گامي كه به پاك سازي خا نة پدرش
ن بو
ميپرداخت (متي 61:26؛ مرقس 66:66؛ لوقا  )91:61به كار بيرده
1- Yates
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و گ فت خا نه پدرش ت بديل به «م غارة دزدان» شده ا ست .ن ظر
به اينكه يهودا تقدس معبد را آلوده كرده بود ،معبد نيز
مان ند

ساير مكان هاي م قدس در

شیلوه و يران خوا هد

شد

(عق يده بر اين ست كه ويرا ني شيلوه در دوران داوران و يا
اول سموئيل واقع شد).
61:6ي )21ارميا مجاز نبود براي یهودا ،قومي كه هنوز هم
مل كة آ سمان و خدایان غ یر را در كو نههاي اور شليم ع بادت
ميكرد ند ،د عا ك ند .مردم ميتوان ستند مان ند همي شه قر باني
بگذران ند و ميتوانستند از قرباني ها نيز بخورند .آنچه را
كه خدا مشتاق است ،اطاعت است ،نه مراسم و تشريفات ديني.
آيه  22را ميتوان با توجه به آية  21تفسير نمود :قربياني
بدون تعهد و التزام ارزشي ندارد.
26:6ي )19به خاطر اصرار يهودا در انكار تأدیب خداوند،
ارم يا ميباي ست نو حه سر د هد .چون كه ي هودا مع بد را آ لوده
و قرباني هاي ان ساني گذرانيد ند ،هم گي ك شته خواه ند شد و
سرزمين يهودا تبديل به ویرانهايخالي از سكنه خواهد شد.

 )4بيتفاوتي یهودا در برابر گناه (فصل )84
6:8ييي )6اســتخوانهاي كسيياني كييه تمــامي لشــكر آســماني
(خورشيييد ،ميياه و سييتارگان) را عبييادت ميكردنييد ،توسييط
بابل يان در ز ير آ سمانها پ هن خوا هد شد و باقي ما نده قوم
آرزوي مرگ خواه ند نمود .يهودا مانند كساني كه افتادند و
برخا ستند ،گ ناه كرد ند و تو به نمود ند ،به سوي خداو ند،
باز نگ شت .تا آن جا كه شريعت موردنظر بود ،مردم ح تي
مان ند لق لق (لك لك) و فاخ ته و پر ستوي ت يز پرواز كه مط يع
اح كام م قرر

شدة م هاجرت بود ند ،اح كام

خدا را رعا يت

نميكردند.
8:8ي )62مردم فكر ميكردند كيه حكـیم ميباشيند و شـریعت
خداو ند را ميدان ند ،ا ما كات بان ،انب يا و كاه نان قانون
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صحیفه ارمیا
خدا را به غ لط تف سير و آن را رد نمود ند .آن ها حريص و
فريب كار بود ند و

به ا مور خرا في پرداخت ند و

به

خاطر

اعمال ننگينشان در حین عقوبت ،مجازات خواهند شد.
61:8ي )66خدا آنها را چون تاك بيانگـور و درخيت انجيير
بدون ث مر عر يان خوا هد ساخت .ه مه ا هالي شهر مح كوم به
نابودي ه ستند .ار تش با بل مان ند مار ها و افعي هایي كه
نميتوان آنها را افسون نمود ،در حال پيشروي ميباشند.
68:8ي )22نبي دل شكسيته وقتيي خبير تبعييد يهودييان را
مي شنود ميپرسد « خدا كجاست؟» خداوند به او پاسخ ميدهد كه
چرا قوم او را ترك كرده و به بت ها و اباط یل بیگا نه روي
نمودهاند؟ بار ديگر مردم به خاطر رهائياي كه اميد بر آن
داشتند و بدان دست نيافتهاند ،نوحه سر ميدهند .ارميا بر
ناام يدي و گرف تاري قوم ا شك مياف شاند و ت سلي نمي پذيرد.
آيه  22سؤال خداوند است« :آييا بلسـان در جلعياد نيسيت؟»
(آيا مرهمي و دوائي و طبيبي در جلعاد پيدا نميشود؟)
بله در جلعاد مرهمي هست كه زخمها را التيام ميبخشد.
در جل عاد مره مي ه ست كه جان هاي بي مار از گ ناه را شفا
ميبخشد.

 )3نوحة نبي گریان (فصل نهم)
6:1ي )66ارميا گوينده دو آيه اول اين بخيش اسيت .كنييه
او« ،نبي گريان» ،به زيبائي در آيه اول ،تشريح شده است:
آه ...اي كاش كه سر من آب ميبود،
و نشمانم نشمة اشك،
تا روز و شب براي كشتگان دختر قوم خود،
گریه ميكردم.
ب سياري از واع ظان و مبل غين ميتوان ند در اح ساس ارم يا
در آيه دوم سهيم باشند.
كيل ياتس مينويسد:
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صحیفه ارمیا
ا ین آ یات ب یانگر گو شهاي از خ ستگي ن بي در اوج ناام یدي
او ست و مي شود ا ین حا لت را « سایهاي گذرا بر رو حي بزرگ»
نام ید .در ا ین لح ظات آزرد گي ،ن بي خود را جدا از مرد مي
تصور ميكند كه شایستگي خدمت او را نداشتهاند .نه شیرین
بود اگر از تمام مسؤلیتهایش رها مي شد .او از مشاهده یك
آ ئین بدلي و پوچ و بي خدا ،ا ندوهگین بود و ه مة روز هایش
در حال دعا و موعظه و اخطار بود ،باشد كه راهي بیابد تا
1
جان پژمردهاش ،تسكین یابد.

او به گناه قوم خود و عواقب آن نوحه سر ميدهد .سپس از
قييول خداونييد بييه بيييان گناهانشييان ميپييردازد و داوري
اجتنابناپذير را اعالم ميدارد و از اينكه خداوند اورشلیم
را به مأواي شغالها م بدل و شهرهاي ی هودا را غیرم سكون
ميكند ،گريه سر ميدهد و نوحه ميخواند.
62:1ي )22بالئي كيه بيه آنهيا نيازل شيد نتيجيه مسيتقيم
بتپرستي آنان بود و به خاطر همين گناه تبعيد خواه ند شد.
خداوند ،زنان نوحه خوان را فرا ميخواند تا بر ويراني و
كشتار نوحه سر دهند و ديگر باليدن مردم به حكمت و قدرت
و ثروتشان ،فايدهاي ندارد و آنچه كه محسوب مي شود ،شناخت
خداست.
يا
ياب ارميي
يات كتي
يهورترين آيي
يه مشي
ين دو آيي
21:1ي ي )29ايي
ميباشند .آنچنانكه جي .هربرت ليوينگستون ميگويد:
ارزش حفظ كردن را دارند .انسان به دنبال حكمت و قدرت و
ثروت ا ست ،در حالي كه خداو ند رح مت و ان صاف را دو ست
دارد .متبارك كسي است كه از آنچه لذت ببرد كه خداوند از
آن لذت ميبرد.

 26:1و  )21مجازات افزوده ديگري بير يهيودا اينسيت كيه
ه مراه با امت هاي غيري هودي م جازات مي شوند ،چون كه ي هودا
در دل نامختون است .چيدن مو معابد (ترجمه
نهي شده براي يهوديان بود (الويان .)26:61
1

Kyles Yates
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صحیفه ارمیا

 )0سخناني

نند در

مورد بتپرستي ( 1:14ـ )18

6:64ي )6اين بخش در مورد بت پرستي و عظمت خداست .ميردم
خدا نبا يد طر یق امت ها ور سوم با طل آن ها را یاد بگیر ند.
ياتس درهجو بتپرستي مينويسد:
بر خورد ارم یا با بت هاي بی نوا و بيد فاعي كه ان سان آن ها
را به جاي خدا ن هاده ا ست ،شدید ا ست .آن ها اج سام
بيم سئولیتي ه ستند كه ان سان به خاطر این كه فاني بودن و
ج ماد بودن شان را پو شش د هد آن ها را ميآرا ید و تزئین
ميك ند ،در حالي كه نوب یا (ف لز )...،مردهاي بی شتر
نی ستند و به جاي این كه قومي را ح مل نما ید ،خودش ح مل
مي شود .آن ها با ید طرا حي شوند و خدا طراح ه مه ن یز ا ست.
آنها نه محبت ميكنند و نه قدرت دارند و نه نفس ميكشند.
نه و جدان دار ند و نه ارزش و نه ن فوذ .آن ها جاودا نه
نیستند ،ولي در مقایسه ،یهوّه ازلي و ابدي است ،متعال و
قادر مطلق است.

1:64ي )1خدا پادشاه بزرگ امتهاست و همه از او ميترسند.
ك ساني كه بت ها را ع بادت ميكن ند وح شي و اح مق ميبا شند.
آنها ناداناني هستند كه در مقابل عمل دستهاي انسان سجده
ميكنند.
ّه خداي حق و خداي حي (زنده) است .خيدايان
64:64ي )61يهو
ّ
ّه خالق كائ نات و خداو ند
ساختگي از بين خواه ند ر فت .ي هو
ت قدير ا ست .بت سازان خ جل خواه ند شد و تمثال هاي اي شان
با طل ميبا شند .خدا ن صیب یع قوب و خالق ه مه چ يز و نامش
ّه صبایوت است.
يهو
66ي 6و  )68به ساكنان زمین گفته ميشيود ،آنچيه را كيه
ميتوان ند با خود ح مل كن ند بردار ند ،چون كه خدا آن ها را
به تبعيد ميفرستد.

 )3دعاي نبي گریان ( 1::14ـ )43
ارميا در صحبت با قوم در هراس محاصره و تبعيد نوحه سر
ميد هد و به غف لت ان سان اع تراف ميك ند و از خدا ميخوا هد
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صحیفه ارمیا
كه مردم خود را ت هذيب ك ند و غ ضب خود را بر دشمنان شان
بریزد ،چونكه آنها مردم خدا را بلعیدهاند.

 IIIـ تجربیات شخصي ارمیا (فصول  11تا )1:
الف) ارمیا و اهالي عناتوت (فصول  11و )14
6:66ي )64خداوند به ارمیا فرمان ميدهد تا به مردم عهـد
شریعت را كه در كوه سينا به آن ها داد ،يادآوري نما يد و
به ياد آور ند لع نت مت مردان و بر كات اطا عتكن ندگان را.
خدا از همان زمان كه آنان را از مصر بيرون آورد اين مهم
را به آ نان يادآوري كرده بود ،و لي با ا صرار و ان كار
آنها مواجه شده بود .اينك مردان یهودا برگشته و عهد خدا
ـروي
ـر را پیـ
ـدایان غیـ
يوده و خـ
يه او نمي
يت بي
يض و پشي
را نقي
نمودند.
66:66ي )61وقتي كه داوري خدا فرا رسد ديگر اسـتغاثههاي
آ نان را اجا بت نخوا هد ن مود و خدايان مت عدد ي هودا ،آن ها
را نجات نخواهند داد.
69:66ي )66خداوند سه بار به نبي گفته است براي این قوم
دعا مكن (61:6؛ 69:66؛  .)66:69مردم حق ندارند براي پنهيان
ساختن خطا يا و برگردان يدن بال ئي كه خدا م قرر فر موده،
هدايا به مع بد بياور ند .ي هودائي كه ز ماني خداو ند او را
زیتون شاداب ناميده بود ،اينك به خاطر بتپرستياش

محكوم

به سوختن شده است.
68:66ي )21خداوند نبي رام و سر به راه را آگاه ساخت كه
ا هل ع نانوت ق صد جان او كردها ند .آن گاه ن بي د عا ميك ند و
خدا به او اطمي نان ميد هد كه د شمنان او م جازات خواه ند
شد.
6:62ي )1ارميا از خداوند ميپرسد چرا در حالي كيه خيودش
عادل است اجازه ميدهد شریران ي كساني نظير مردان عناتوت
ي كام ياب شوند و همچ نين چرا ا جازه ميد هد عادالني نظ ير
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صحیفه ارمیا
خودش ر نج بك شند .خدا به او پا سخ ميد هد ،بي شتر از آن چه
كه تا ك نون ر نج ك شيده ا ست با مخالفت ها از جم له خيا نت
برادرانش رو بهرو خوا هد شد .او كه نميتوا ند در آزماي شات
سخت مقاومت كند ( با اسبان برابري كند) چگونه ميتواند در
ً آرام خانوادگي مقاو مت نما يد ( با پیاد گان
شرايط ن سبتا
بدود).
6:62ي )69خدا با استفاده از سخنان حسرت بيار بيه بييان
او ضاع ی هودا و بال ئي مي پردازد كه بر سر خود آورده ا ست.
ً مورد حم له
پر ندهاي كه ضعيف و ناتوان شده با شد ،غال با
دي گران

قرار ميگ يرد ،از اي نرو

رنگار نگ از ي هودا

ياد ميك ند.

با ع بارت

مرغ

شكاري

خدا قوم هاي بيگا نه را

مجازات خواهد نمود و يهودا را در زمينشان

بر ميافرازد.

ً خداوند قومهاي بيگانيه (امتهيا) را
66:62ي )66اما بعدا
ن يز در ديار شان برخوا هد افرا شت و ا گر از بتپر ستي د ست
بردار ند و به سوي خدا بياي ند از بر كات خدا در م یان قوم
خودش برخوردار و در غير اينصورت نابود خواهند شد.

ب) ارمیا و كمربند پوسیده (فصل )13
6:61ي )61در اينجا يهودا ،با يك كمربند مقايسه شده است
كه خداو ند ارم يا را ا مر فر موده بود آن را به رود فرات
برده در شكاف صخره پنهان كند .يهودا زماني داراي ارتباط
صميمانهاي

ّه بود ،اما مانند اين كمربند« ،پنهان»
با يهو

شده بود .یهودا به خاطر گناهيانش در حيدود  264ماييل دور
اف تاد و در نزد يك فرات (با بل) پن هان شد و ا سير گرد يد.
وقتي ارميا كمربند را از نهانگاهش برداشت ،پوسیده و الیق
هیچ كار ن بود .در راب طه با ا ين مورد كه ارم يا ع مالً به
فرات رفته است يا نه ،ترجمه اسكوفيد تفسير مفيدي دارد.
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صحیفه ارمیا
بر خي ميپر سند كه آ یا ارم یا واق عاً كمرب ند خود را در
شرایط جنگي در دوردست و كناره هاي فرات پنهان كرده است؟
به هر حال برهههائي در زندگي ارمیا وجود داشتهاند كه در
ت مامي ز مین صلح حكمفر ما بوده ا ست .مم كن ا ست كه ارم یا
عمالً دیداري از بابل نداشته باشد ،و اگر هم دیداري داشته
است ،این واقعه ميتوانسته است به سادگي در آن زمان باشد
و در این سفر بوده كه احتماالً كمربند خود را دفن كرده و
باز هم احتماالً در برگشت ،آن را برداشته است .امكان دیگر
اینست كه مراد از كلمه عبراني افراته ،نه رود فرات بلكه
وادي فا را در ن ندین مایلي شمال اور شلیم با شد .در ا ین
حالت او ميتوانسته است هر زمان كه بخواهد تا حمله آخرین
بابل ،كمربند خود را دفن كنند .بدین ترتیب دلیل این فرض
این ست كه ا ین ب خش م بین یك واق عه عم لي ا ست نه یك رو یاي
محض و داستاني خیالي .كمربند فرسودة ارمیا سمبل و نشانه
زندگي و خدمت اسرائیل است كه موجب رضایت خدا نبود.

62:61ي )69تمام مردم به مستي پر خواهند شد و اين اشاره
به خ شم خداي قادر مط لق ا ست .آن گاه در هم خواه ند شك ست.
تفسير هاريسون از اين آيات چنين است:
ارمیا تأكید دارد براینكه همانطور كه مصرف الكل برداوري
و حر كت و پو یائي ان سان ا ثر مي گذارد ،ب نابراین ان سان در
خطرا تي كه در پیش دارد نون یك م ست قادر به ت شخیص دو ست
از دشمن و یا دفاع از خودش نميباشد.

66:61ي )21در اينجا توصيه به توبيه شيده اسيت .چنانچيه
مردم تو به نكن ند ،ال جرم تبع يد مي شوند .ا گر مردم خدا را
جالل ندهند در تاریكي و سایه موت خواهند لغزيد .پادشاه و
مل كه مادر از من صب خود م عزول خواه ند شد و شهرهاي ج نوب
محا صره خواه ند شد .بابل يان سرزمين شما را و يران خواه ند
ساخت و ه مه ا ين بال ها به خاطر شرارت ي هودا خوا هد بود.
يهودا و گناهانش جدا شدني نميباشند.
21:69ي )26در اين آيات از عبارت فسق ،زناكاري ،رجاسـات
براي ت شريح ار تداد ي هودا ا ستفاده شده ا ست و ه مه ا ين
موارد گنا هاني اخال قي ميبا شند .هاري سون در تف سير ا ين
آيات مينويسد:
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مردم آن زمان نیز مانند ایمانداران سطحي این زمانه باور
نميكرد ند كه ن نان م صیبتهائي بر سر شان بیا ید .به هر حال
ارمیا عیبهایشان را به رخشان كشید و عواقب سنگین معاشرت
با فواحش را به آنها یادآوري نمود.
ی هودا به خاطر ا فراط در كار هاي بيث مر به ع نوان عرو سي
سركش كه ز ماني با خداو ند ع هد ع شق ب سته بود ،و ای نك
مرت كب خیا نت شده ا ست ،در م عرض د ید ع موم قرار خوا هد
گرفت.

ج) وساطت ارمیا در خشكسالي (فصول  10و )13
6:69ي )1پيامدهاي مندرج در فصول  69تا  ،11قبل از سقوط
اور شليم داده شدهاند .ي هودا اي نك د چار خ شك سالي شديدي
شده است.
اهميت وقوع خشكسالي در اين ايام ،اين بود كه نشانهاي
بود كه در عهد فلسطين پيشگوئي شده بود (تثنيه 21:28ي )29و
َ خاب تح قق يا فت (اول
بخ شي از ا ين پيشبي ني در قل مرو ا
پادشاهان فصل  .)66و اينك پس از گذشت سالهاي زيياد توسيط
به اسارت رفتن حكومت شمالي توسط آشور ،ميبايست به صورت
اخطاري جدي يهودا را به خود آورده باشد.
6:69ي )61اينك نبي به خاطر قوم زبان به اعتراف ميگشايد
و از خدا تقا ضاي ر هائي ميك ند ،ا ما خداو ند ميگو يد كه
رهائي در كار نخواهد بود و مردم با شمشیر و قحط و طاعون
كشته خواهند شد.
انبياء دروغين وعده امنيت ميدادند ولي دروغ ميگفتند و
ّت
بدين ترت يب آن ها ن يز مان ند قومي كه براي ای شان ن بو
ميكنند ،هالك خواهند شد.
66:69ي )22ارميا براي قوم خود همچنيان از خيدا تقاضياي
بخ شش ميك ند .كار او ما را به ياد و ساطت ا براهيم براي
قومش (پيدايش 21:68ي ،)11و وساطت موسي (خيروج 66:12يي )61و
وساطت سموئيل (اول سموئيل 6:6ي )1مياندازد .او به شـرارت
يدا
يا از خي
يا و تنهي
يد و تنهي
ـراف مينمايي
يومش اعتـ
ـود و قي
خـ
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درخوا ست باران ميك ند ،چون جز خدا كي ست كه باران را
بباراند؟
6:66ي )9اما وساطت براي مردم بيهوده اسيت ،آنهيا بيراي
موت ،شم شیر و ق حط و ا سیري م قرر شدهاند .ح تي وا سطههاي
نخ ستين ان سانها نظ ير مو سي نتوان ستند خدا را از م جازات
خاط يان باز دار ند .من سي عا مل ا صلي ا شاعه بت پر ستي بود
(ر.ك دوم پادشاهان 6:26ي.)1
6:66ي )1وضعيت ترحمبرانگيز اورشلیم نتيجيه قصيور او از
واكنش نسبت به تأديب خداوند بود.
64:66ي )68ارميا بيدليل مورد نفرت مردم خود قرارگرفتيه
ا ست ،و لي خدا و عده ميد هد كه او را حما يت خوا هد ن مود و
د شمنانش به ك مك او خواه ند آ مد .ي هودا قادر نخوا هد بود
آ هن شمال (ك لدانيان) را ب شكند ،بل كه ه مة خزی نههایش از
او به غني مت گرف ته خوا هد شد .ارم يا ن بي از اينه مه بال ها
ً وق تي ميبي ند كه ن سبت به
و رنج ها ،مب هوت بود ،مخصو صا
خداوند وفادار بوده است ،با اين وجود منافع خود را تنها
در كالم خدا مييابد كه ،شادي و ابتهاج دل اوست.
61:66ي )26پاسخ خيدا بيه ارمييا اينسيت كيه دربيارة او
اشتباه فكر ميكند و ديگر اينكه علت غلط بودن تصوراتش را
بارها به او گفته است .قوم ميبايست مانند فلز با ارزشي
در كورة حرارت د يده و زن گارش بردا شته شود .ام كان دارد
كه د شمنانش

نزد او برگ شت نماي ند و لي او نبا يد

نزد

د شمنانش بر گردد .جي كمپ بل مور گان در تف سير ا ين آ يات
مينويسد:
ارم یا تن ها موقعي شرایط الزم براي ا عالم پ یام خدا پ یدا
مي كرد كه دل خود را از ن نان زنگار هائي بزدا ید و تمام یتِ
وجود خود را به طالي ناب حقیقت خدا اختصاص دهد.

خدا نبي خود را تبديل به دیوار برنجین حصاردار خواهد
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ن مود و د شمنانش نخواه ند توان ست او را واژ گون كن ند.
خداوند خادم و بنده خود را فدیه داده و خواهد رهانید.

د) تجرد ارمیا (1:13ـ )18
6:61ي )1خداوند به ارمييا فرميان ميدهيد كيه بيه خياطر
ويرا ني قر يبالوقوع اور شليم ،ازدواج نك ند .او تن ها فردي
در كتاب مقدس است كه از ازدواج منع شده است .ماتم گرفتن
براي مردگان نيز ن هي شده است ،چونكه ابعاد فاجعه بسيار
عظيم است و بالها از ناحيه خداست.
با تو جه به آ يه ه فتم ر سم مع مول ا ين بود كه ب ستگان و
دو ستان شخص م توفي در خا نه ك سي كه عز يزي را از د ست داده
بود ج مع مي شدند و

نان

پاره ميكرد ند و كا سهاي

شراب

مينوشيييدند و بييه ذكيير سييجايا و خوبيهيياي شييخص متييوفي
ِلي
ميپرداختند و بدين وسيله عزاداران را تسلي ميدادند .ك
ن شان

ميد هد

كه چگو نه ا ين

سنت با ستاني ي هودي تو سط

دل شده است:
خداوند ،متبّ
م ثل این كه سنت ی هودي پاره كردن نان در مرا سم عزاداري
من شاء عم لي ا ست كه عی سي م سیح خداو ند در آن شب ( شام
آخر) ،نان و شراب را تقدیس كرد و این شام را به یادگاري
خود بنیاد نهاد .منتهي فرق مسئله در اینجاست كه در این
شام ما دیگر نان را به خاطر تسلي دادن به صاحب عزا پاره
نميكنیم.
ع مل به شك ستن نان در راب طه با مردن ،یك سنت م تداول در
میان یهودیان بود ،اما عیساي خداوند اهمیت خاص و منحصر
به فردي به آن بخ شید و حقی قت تازهاي را در آن آ شكار
ساخت و آن را به فصح پیوند داد .نون آنطوري كه ميدانید،
ز مان بر گزاري شام خداو ند ،در ست در ع ید ف صح بود .دل یل
خا صي براي ا جراي شام خداو ند در ع ید ف صح و جود دا شت،
نون كه ا ین شام ن شانه ت حولي ع ظیم در كانون و بن یاد ا ین
ع ید ا سرائیل بود :یك مرا سم تازه و مت فاوت كه براي
مسیحیان آغاز گردید.

64:61ي )68خداوند به ارميا ميگويد چنانچه قوم سبب ايين
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بالي ع ظیم را از او جو يا شوند به آن ها بگو يد كه ا ين بال
نتي جه ت مرد و بتپر ستي پدران آن ها و خود شان ميبا شد .خدا
سرانجام روزي

مردم را از ا سارت

باز خوا هد آورد ،ا ما

نخ ست ماهيگیران و صیادان (بابل يان) آن ها را ج ستجو كرده
و خواه ند يافت و به اسارت خواهند گرفت و با خود به بابل
خواه ند برد ،جائي كه خداو ند آن ها را به خاطر ع صیان و
گناهانشان مكافات خواهد نمود.

هـ) ثابت قدمي ارمیا ( 1::13تا )18:17
61:61ي )26ارميا نبي روزي را پيشبيني ميكند كيه امتهيا
از بتپرستي دست كشيده و به خدا روي ميآورنيد .در آييه 26
خدا عزم راسخ خود را براي نشان دادن جبروت خود به او از
طريق تأديب يهودا بيان ميدارد.
ً مرقوم شيده اسيت و هميين
6:66ي )66بتپرستي يهودا عميقا
كار مو جب ا سارت او خوا هد شد .كوه خداو ند يع ني اور شليم.
تو كل به ان سان مو جب لع نت و تو كل به خداو ند مو جب بر كت
مي شود .خدا از دل فريبنده انسان آگاه است و كساني را كه
با بيانصافي مال بيندوزند ،مانند كبكي كه بر تخم هائي كه
نن هاده با شد ،بن شیند

و سپس جو جهها را به حال خود ر ها

كند ،مجازات خواهد شد.
ما يك حقيقت محض است كه
آيه نهم هرچند عموميت ندارد ،اّ
از دل ان سان سرچ شمه ميگ يرد .تف سير آر .كي هاري سون از
كلمهاي كه در ترجمه

KJV

«فريبندهتر» ودر آيه نهم «بسييار

حريص» ترج مه شده چ نين ا ست :ذات ان سان مت حول ن شده در
شرايط نوم يد كن ندهاي ا ست و ام يدي به فيض خداو ند در آن
نيست.
ا ین نوم یدي با ع بارت «ب سیار مریض» در آ یه ن هم (در
ترجمــه  ، RSVبســیار فاســد) و در  18:13و 14:34در عبــارت
«جرا حت عالجنا پذیر» ،به ت صویر ك شیده شده ا ست .هر ن سلي
تو سط روح ال قدس و خدا ن یاز به ت حول رو حاني دارد (ر.ك
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یوحنا  3:3و تیطس .)3:3

ما تو جه ك ساني را كه مم كن ا ست ف كر كن ند ا ين ع بارت
فتاوي شديدي براي دلهايشان ميباشد ،به سخنان ماتيو ه نري
جلب ميكنيم:
شرارتهایي در دل ما هست كه از آنها آگاهي نداریم و حتي
مشكوك به آنها هم نیستیم .این یك اشتباه متداول در میان
فرز ندان ان سان ا ست كه ف كر ميكن ند دلهای شان حداقل به تر
از آن ست كه در وا قع ميبا شند .دل ،یا و جدان ان سان در
حا لت فا سد شده و ساقط شدهاش فریب ندهترین ا ست ،ز یرك و
دروغ گو و م ستعد شرارت ا ست .دل شرارت را نی كو مينا مد و
نی كوئي را شرارت و ر نگ دروغ بره مه ن یز ميپا شد و آرا مش
را به كساني ميدهد كه شایسته آرامش نیستند .وقتي انسان
در ق لبش ميگو ید خدائي نی ست ،و خدائي نميبی ند .و ن یازي
به خدا ندارد و در عین حال آرام و آ سوده ا ست و ب سا
افكار دیگر،در اینجاست كه دل انسان را ميفریبد و از این
نظر دل خود فریب و خود ك شنده است .از این نظر دل بسیار
شریر ا ست ،دل ك شنده ا ست .ا گر و جدان كه با ید بر عل یه
خطا ها شهادت د هد ،خود كانون دروغ و فر یب با شد ،واق عاً
وضعیت انسان نقدر بحراني است! ننانچه دلي یا وجداني كه
در ان سان ا ست و به منز لة نراغ خداو ند ا ست ،نور درو غین
از خود ساطع نما ید ،نه بر سر ان سان خوا هد آ مد؟ ا گر
نمای نده خدا در جان ان سان یع ني و جدان ان سان،خدا را
ان كار ك ند ،نه خوا هد شد؟ ن نین اف كاري فر یب دل هایي ا ست
كه مم كن ا ست ما واق عاً ب گوئیم ك سي نه ميدا ند؟ نه ك سي
ميتواند توضیح دهد كه دل نقدر فاسد است؟

62:66ي )68ارميا به خاطر اينكه موضـع قـدس ،كرسـي جـالل
خداو ند ا ست،

شادي ميك ند .و

سپس ميگو يد

هر ك سي

كه

خداو ند ،ام ید ا سرائیل را ترك ك ند ،خ جل خوا هد شد ،و به
نماي ندگي مردم از خداو ند شفا و ر هائي ط لب ميك ند .مردم
از او ميپر سند كجا ست آن داورياي كه خدا و عده داده بود؟
ارم يا به خدا اع تراف مينما يد براي شباني خدا ،تال شي
ن كرده

بود و عال قهاي

هم

به روز

بالي ويرا ني اور شليم

ندا شته ا ست .او تن ها از كالم خداو ند سخن گف ته بود.

او

از خدا ميطل بد تا از طر يق م جازات ك ساني كه كالم خدا را
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نمايد.

استهزا ميكنند ،حمايتش

و) ارمیا و مراسم سبت (47 :17ـ)1:
در اين آيات به پادشاهان یهودا و تمامي یهودا و جمیع
سكنه اور شلیم تو صيه شده ا ست روز سبت را ت قدیس كن ند.
خداو ند

به آن ها و عده داده

بود چنان چه مط يع با شند،

حاك مان آي نده آن ها از سل سله پاد شاهي داود خواه ند بود و
را جع به مكا فات ت مرد (ويرا ني اور شليم) ن يز به آن ها
اخطار الزم را داده بود.
ايروي نگ جن سون تو ضيح ميد هد كه چرا ح فظ سبت اينه مه
براي اسرائيل مهم بوده است:
آز مون واق عي ارت باط قل بي با خدا ،پاس دا شت كالم او ست.
ی كي از قوانین ا سرائیل ح فظ ت قدس سبت تو سط ان جام ندادن
كار در ان روز بود (41:17ـ .)44فشـار دائمـي مادیـات بـر
ز ندگي ه مة ان سانها ،از جم له مردم خدا ،ح فظ ن نان ع هد و
پیماني را دنار مشكل كرده است و بدین دلیل این یك فرمان
از ده فر مان ،آز موني واق عي بود از بر تري ا مور ا بدي بر
ا مور گذرا .آ یا ح فظ سبت براي ی هودا ح یاتي بود؟ ع مل
نمادین ارمیا ،بیانات صریح او كه خدا او را بدان مأمور
كرده بود ،پاسخ قانعكنندهاي به این سؤال است.

ز) ارمیا در خانة كوزهگر (فصل )18
6:68ي )62خداوند كوزه گر و يهيودا (در اينجيا بيا نيام
ا سرائيل) كوزه ميبا شد .هدر ر فتن ظرف تق صير خدا ن بود،
بلكه تقصير اسرائيل بود .گِل در دست خداست تا به دلخواه
خود روي آن كار كند

ي لعنت يا بركت

ي اگر مردم توبه

نكن ند ،خدا بال را ميفر ستد ،و لي وا كنش آن ها اين ست كه
موافق سركشي دل شریر خود رفتار خواهند نمود.
61:68ي )66خداوند به بيان كارهاي عجيب خيود ميپيردازد.
قوم با بتپر ستي خود ويرا ني و هال كت را به جان خريد ند ،و
ویرا ني ز مین به آن ا ندازه ا ست كه مو جب تع جب بين نده
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ميشود .ترجمه

RSV

احتماالً صيحنهاي از آييه  69اسيت« :آييا

برف هاي لبنان پرتگاه هاي سيريون را ترك خواهد نمود؟ آيا
آب هاي كوه ستان خ شك خواه ند شد و جر يان خ نك آب باز خوا هد
اي ستاد؟ شما ميتوان يد به ا ين ا مور و طبي عت مت كي با شيد،
و لي خدا نميتوا ند مت كي به مردمش با شد! ».هرچ ند كه برف
لبنان را ترك نميكند ،اما اسرائيل اساس زندگي و آب زنده
را كه از آن زندگي جريان مييابد ،ترك كرده است.
 )68:68مردم اورشليم با شنيدن اين جريان بر ضـد ارمیـا
تدبیرها نمود ندو به تأي يد كاه نان و انب يا خود پرداخت ند
و تصميم گرفتند اتهامي بر او وارد نمايند.
61:68ي )21ارمييا از خيدا تقاضياي مجيازات دشيمنانش را
مينمايد .چنين دعائي شايسته ايمانداران عهد فيض نيست.

ح) ارمیا و كوزة سفالین (فصل )1:
6:61ي )1خداوند به ارميا فرمان ميدهد تا كوزه سـفالیني
ته يه و به پاد شاهان ی هودا و سكنه اور شلیم ت صميم خدا را
مبني بر نابودي يهودا به خاطر بتپرستياش و قرباني نمودن
ان سان ،ا عالم نما يد .وادي ا بن ه نوم به وادي ق تل م بدل
خوا هد

شد و آدم

خواري در ادا مه محا صره اور شليم

باب

خواهد شد.
64:61ي )66نبي در شكستن كوزه تاراج و ويرانيياي را كيه
نتيجه حمله بابليان است به تصوير ميكشد .ديگر جائي براي
د فن اج ساد

باقي نخوا هد ما ند و خا نههائي

كه مرا كز

بتپرستي بودند نجسخواهند شد .ارميا به صحن خانه خداوند
باز مي گردد و دو باره

به ا ين حقي قت تأك يد ميك ند

كه

م جازات در شرف و قوع ا ست چون كه مردم كالم خدا را گوش
ندادند و توبه نكردند.

ّت بر علیه رهبران مدني و مذهبي یهودا
IVـ نبو
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(فصل 44ـ)43
ّت بر علیه فشحور (1:44ـ)3
الف) نبو
فشحور ناظر اول خانه خداوند بود و همو موجب كتك خوردن
و در ك نده

قرار

گرفتن ارم یا گرد ید .در

فرداي آن روز

وق تي كه ارم يا از ز ندان آزاد شد ،بالفا صله نابودي ف شحور
و خا نهاش و ت مامي اور شليم و ی هودا را ا عالم ن مود و گ فت
كه پادشاه بابل ايشان را به اسیري خواهد برد .نام ف شحور
به ماجور م سابیب (وح شت از هر طرف) ت بديل خوا هد شد ،و
اين موردي است كه آن را تجربه خواهد نمود.

ب) گالیه ارمیا از خدا ( 7:44ـ)18
در آيات  6تيا  68ارمييا بيه مأمورييت نياموفق خيود ي
مأموريتي كه

خدا او را برآن گما شت اف سوس مي خورد .او

ميخواهد ديگر پيام به اسارت رفتن بابل را متوقف كند ولي
نميتوا ند .كالم خداو ند م ثل آ تش در او افروخ ته مي شود .او
توطئه دوستان خود را برعليه خودش مي شنود ولي همه چيز را
به خداوند واگذار ميكند.
در اين لحظه او مطمئن شده و خداوند را تسبیح ميخواند،
ً آنچنان مأيوس مي شود كه آرزو ميكند كاش هرگز به
اما بعدا
دنيا نيامده بود.

ّت بر علیه صدقیاي پادشاه ( 1:41تا )::44
ج) نبو
6:26ي )6وقتي كه صدقیاي پادشاه فشحور (اين همان فشيحور
َنياي ن بي
َنيا (من ظور صَف
مذكور در ف صل بي ستم ني ست) و صَف
ني ست) را نزد ارم يا ميفر ستد تا از خداو ند در راب طه با
آمدن بابليان مسئلت نماید .ارميا به آنها پاسخ ميد هد كه
خداو ند مهاج مان را

بر عل يه ي هودا

ياري خوا هد

پادشاه و مردمي كه زنده ميمانند به اسارت ميروند.
ِلي از اين آيات چنين است:
تفسير ك
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كرد و

صحیفه ارمیا
خا ندان سلطنتي مو جب بر كت در تاریخ ا سرائیل بود ند .ا گر
فقط پادشاه عادل مي بود و مردم و انبیا خطاكار ميبودند،
با این وجود خدا اسرائیل را متبارك مينمود .همه نیز در
ا سرائیل مو كول به پاد شاه یا ذریّت داود بود .ا ما وق تي
پاد شاه نه تن ها گ مراه بل كه مو جب شرارت مي شد ،كن ترل او
تقریباً غیرممكن بود .و این وظیفه اندوهبار ارمیا بود تا
تصمیم خدا را به پادشاه اعالم نماید.

8:26ي )69كساني كه در شهر باقي ميمانند ،نابود ميشيوند
و ك ساني

كه ت سليم بابل يان (ك لدانیان) مي شوند ز نده

ميمان ند .خداو ند به خا ندان پاد شاه ه شدار داد كه د ست از
بيان صافي و ستمگري بر دار ند .مردم اور شليم به ساكنين
وادي مسمي و نابوديشان اعالم مي گردد .عبارت « ساكنین وادي
و صخره هامون» ،احت ماالً ع نواني طنزآم يز تا تم سخرآميز
براي اهالي اورشليم است.
6:22ي )1فصل بيست و دوم كتاب ارميا به چهار پادشاه آخر
يهودا پرداخته است ،هر چند كه ترتيب تاريخي رعايت نشده
يد از:
ياه عبارتني
يار پادشي
ين چهي
ياريخي ايي
ير تي
يت .از نظي
اسي
يهوآ حاز ،يهو ياقيم ،يهو ياكين و

صدقيا .و لي در ك تاب

ارميا آخرين پادشاه در اول و بقيه در نظم خود ميباشند.
خداوند به صدقيا اولين پادشاه ،اخطار ميدهد كه انصاف
و عدالت را ب جا آورد ،در غ ير اين صورت ی هودا هر چ ند چون
جل عاد و قلّه لب نان پر شكوه ا ست ت بديل به ويرا نه و خالي
از سكنه خواهد شد.

ّت بر علیه شلوم پادشاه ( 14:44ـ )14
د) نبو
شلوم يا يهوآ حاز ،دو مين پاد شاه ي هودا و پ سر یو شیا
بود .او اسیر شد و به مصر رفت ،بدون اينكه ديگر سرزمين
مادري خود را ببيند.

ّت بر علیه یهویاقیم پادشاه ( 13:44ـ )43
هـ) نبو
61:22ي )61يهوياقيم پادشاه سوم ،مردم را به بيگياري وا
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دا شت و بار گاه خود را ساخت و روش پدر خود (یو شیا) را
پ يروي ن كرد ،ب نابراين از اور شلیم ب يرون انداخ ته شده و
هيچ كس در مرگش نگريست و به دفن االغ مدفون خواهد گردید،
يعني چون الشه االغ در خندق افكنده خواهد شد.
24:22ي )21خداوند مردم را دعوت ميكند تيا بيه لبنـان و
با شان رف ته و بر نابودي دو ستان خود (مت حدين بيگا نه) و
شبانان (پاد شاهان) تو سط نبو كد ن صر،

و خود شان

در ر نج

اسارت ناله سر دهند و ماتم بگيرند.

ّت بر علیه یهویاكین پادشاه ( 40:44ـ )34
و) نبو
كن یاهو يا يهو ياكين ،چ هارمين پاد شاه تو سط بابل يان
ّ یت او...
ا سير شده و در با بل خوا هد مرد و هیچ كس از ذر
بر كر سي داود نخوا هد نش ست .هيچ يك از فرز ندان كن ياهو
ياه
يرين پادشي
يين او و آخي
يدقيا جانشي
يدند .صي
يين او نشي
جانشي
ي هودا ،ع موي او بود .چارلز دا ير 1در تف سير ا ين آ يات
مينويسد:
ا ین ن بوّت كم كي ا ست براي ت شریح شجرهنامة م سیح در م تي
فصل اول و لوقا فصل سوم .متي شجره نامة مسیح را از طریق
ناپدرياش یوسف ،پيگیري كرده است .به هر حال نسل یوسف به
سالتئیل ميرسد كه او نیز پسر یهویاكین (یكنیا ،متـي 14:1
و اول تواریخ )17:3ميباشد .ننانچه مسیح نسل جسماني یوسـف
ميبود و نه زاده شده از باكره ،دیگر شایستگي پادشاهي بر
ا سرائیل را نميدا شت .انج یل لو قا شجره نا مه م سیح را از
طر یق مریم كه ن سب او از طر یق نا تان پ سر داود ،به داود
ميرسید (لوقا  )31:3پيگیـري ميكنـد و بـدین وسـیله مسـیح
2
مشمول نفرین یهویاكین نميشود.

ّت درباره پادشاه عادل ( 1:43ـ )8
ز) نبو
ره بران ( شبانان) مح كوم

به

عدم حفا ظت از

قوم

خدا

ميبا شند ،و لي خدا باقي ما نده قوم را ج مع خوا هد ن مود و

2

Charles H. Dyer

- 32 -

صحیفه ارمیا
شباناني ا مين بر آن ها خوا هد گما شت .خداو ند م سيحا را
برپا ميكند تا پادشاه آنان شود.
در آ یه پنجم م سیحا ،شاخه ( یا پ سر) خوا نده شده ا ست.
كتاب زكریا  ،8:3مسیحا را «بنده خود شاخه» نامیده شده
است .در همان كتاب  ،14:3مسیحا به عنوان «مردي كه بـه
شاخه مسمي است» معرفي شده است و صـحیفه اشـعیا  4:0او
را « شاخه خداو ند» نام یده ا ست .م سیح ن یز در اناج یل،
ـ پادشاه ،خادم ،پسر
با این عناوین معرفي شده است
انسان و پسر خدا.

ّه صدقينو) در آ يه ش شم ي كي از ه فت
ّه عدالت ما (ي هو
ی هو
ّه ا ست و به ع نوان ك سي كه قوم خود را به
نام مر كب ي هو
سرزمين خودشان باز گردانيده است ،شناخته خواهد شد.

ّت بر علیه انبیاي دروغین یهودا ( ::43ـ)04
ح) نبو
1:21ي )22بقيه فصل بيست و سوم به هجيو انبيياي دروغيين
ا سرائيل و اور شلیم پرداخ ته ا ست .چنان چه انب ياي درو غين
اور شليم به كالم خداو ند گوش سپرده بود ند ،ميفهميد ند كه
داوري او اجتنابنا پذير ا ست و داورياش ادا مه خوا هد يا فت
تا ا هداف خدائي او تكم يل شود ،آن گاه م شمول بر كت خدا
ميشدند .آنها از جانب خود سخن ميگفتند ،نه از جانب خدا.
21:21ي )21خداي داناي مطلق و خدائي كه در همه جا حاضير
ا ست به اف شاگري انب یائي مي پردازد كه با خواب هاي خویش،
قوم او را به سوي بتپرستي سوق دادهاند .خواب هاي آ نان در
مقاي سه با كالم خدا كه مان ند گ ندم و آ تش و ن كش ا ست ،به
منزلة كاه ميباشد.
14:21ي )16خداوند به ضد اين انبياي دروغين اسيت .يياتس
در تفسير اين آيات مينويسد:
ا ین انب یا واق عاً حر فهاي بود ند و اد عا ميكرد ند با قدرت
خدائي سخن ميگوی ند ،و لي ع مالً دروغ ميگفت ند و مردم را
فریب ميدادند .ارمیا سه اتهام بر آنها وارد آورد :نخست
این كه هرزه و فا سد بود ند ،خدا را نمي شناختند و پ یامي
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براي قوم خود نداشتند .آنها نسبت به مسئولیت مقدس رسالت
بيتو جه بود ند و با م شاركت ف عال در گنا هان ،ارزش اخال قي
قوم را تقلیل داده بودند .شناخت آنها از خدا اندك بود.
آن ها با درك اندك شان از ذات م قدس خدا ،به مردم تع لیم
ميدادند كه خدا نميتواند اسرائیل را رها كند.

هم اك نون ن يز انب ياي درو غين فراوا ني در م يان

ما

ميباشند.
ً با اين سؤال كه «وحي خدا نیسـت؟»
11:21ي )94مردم ظاهرا
ارم يا را م سخره ميكرد ند .پا سخي كه ارم يا ميباي ست به
آ نان بد هد ،ا ين بود كه خود شان بار يا پ يام خداو ند
ميبا شند و خداو ند آن ها را ترك خوا هد ن مود .خدا قوم را
از گ فتن كل مه « بار» (و حي) م نع كرده بود ،و چنان چه ا ين
كل مه را بر ز بان ميآورد ند ،ن شانه ت مرد آن ها ار خداو ند
بود .خدا بر آن ا ست كه سرانجام آن ها را به شدت م جازات
كند.

ّت در مورد ویراني اورشلیم و اسارت در
Vـ نبو
بابل (فصول  40تا )4:
الف) نشانه (آیت) انجیر (فصل )40
6:29ي )6خداوند دو سبد انجير را كه در جلو معبيد قيرار
دا شت به ارم يا ن شان داد .يك سبد حاوي انجير هاي ب سيار
خوب و سبد ديگر حاوي انجيرهاي بسيار بد بودند.
انجیر بسیار نیكو تصوير تبعيديان در بابل بود كه چون
به ت مامي دل به سوي خدا بازگ شت مينماي ند ،خداو ند اي شان
را به زمين خودشان خواهد آورد.
8:29ي )64انجیرهاي بـد تصيوير صـدقیا پادشـاه یهـودا و
رؤ ساي او و

مردم

باقي ما نده در ز مين ب عد از ان قراض

سلطنت يكون يا (كن ياهو) ا ست
ميگرد ند ،ا ما بق يه

كه

قوم پراك نده

خواهند شد.
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ب) پیشبیني هفتاد سال اسارت در بابل ( 1:43ـ )11
ارم يا به ت مامي قوم ی هودا به مدت بي ست و پنج سال
اخ طار داده بود ،ساير مردان خدا ن يز در د عوت ي هودا به
تو به باز ناي ستادند .و چون قوم ن شنيدند تو سط نبو كد ن صر
بنده خدا به اسارت برده خواهند شد و مدت هفتاد سال اسير
خواهند بود .در كتاب دوم تواريخ  24:11تا  26ميخوانيم:
و بقیه السیف را به بابل به اسیري برد كه ایشان تا زمان
سلطنت پاد شاهان فارس او را و پ سرانش را ب نده بود ند تا
كالم خداو ند به ز بان ارم یا كا مل شود و ز مین از سَبَتهاي
خود تمتع برد ،زیرا در تمامي ایامي كه ویران ماند آرامي
یافت ،تا هفتاد سال سپري شد.

از سفر الويان 1:26ي 6ميآموزيم كيه زميين در سيال هفيتم
كاشته نشود اما مردم از اين فرمان تخطي كردند.

ج) مجازات عامالن اسارت قوم در بابل ( 14:43ـ )38
62:26ي )21به اين ترتيب امييد بازگشيت سيريع از اسيارت
و جود ندا شت .خداو ند ب عد از هف تاد سال خ شم خود را بر
كلدانیان (بابليان) خواهد ريخت .خداوند با «آيتِ جام» به
ارم يا فر مان ميد هد تا غ ضب او را به ی هودا و ساير امت ها
و همچ نين شكست شان تو سط نبو كد ن صر (پاد شاه شی شك)  ،ا عالم
نما يد .بدين ترت يب ارم يا ميباي ست به ت مامي ا قوام بگو يد
كه آن ها ال جرم كا سه خ شم خدا را خواه ند نو شيد .ا گر خدا
نخ ست اور شليم را م جازات ميك ند ،ساير ا قوام دي گر را هي
براي فرار ندارند.
دت خشم خداوند است كيه بيا
14:26ي )18اين آيات بيانگر حّ
ا ستفاده از كل ماتي نظ ير غرش ،ن عره و فر یاد از ا ين خ شم
ياد ميكند.
تمام رؤساي گله (رهبران قوم يهود) به خاطر ویران شدن
مرتعهایشان ،شيون خواهند نمود.
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د) اخطار ارمیا به قوم (فصل )43
6:21ي )66خداوند به ارميا فرميان ميدهيد در صـحن خانـه
خداو ند باي ستد و به مردم اخ طار نما يد كه چنان چه تو به
نكنند ،خدا نيز معبد را چون شیلوه ترك خواهد نمود (توجه
دا شته با شيد كه و عدههاي م شروط در راب طه با برگ شت ن ظر
خدا ،مشروط به اجراي شرط توسط مردم است [آيه سوم] .خدا
هيچ گاه در راب طه

با ع هدهاي غيرم شروطش ،تغي ير عق يده

نميدهد) .كاهنان و انبيا كذبه و قوم با شنيدن اين سخنان
به هيجان آمده و نبي را تهديد نمودند.
62:21ي )61ارميا با شهامت تمام پيام خود را تكرار كرد.
سپس سروران و ت مامي قوم از او د فاع كرد ند و ره بران به
جمع يت گفت ند كه مي كاي ن بي ن يز در روز گار حزق يا پاد شاه
عادل اين مورد را پيشبيني كرده بود ،اما او را نكشتند.
24:21ي )29اين آيات احتماالً بحثي است دال بر مخالفت بيا
ك شتن ارم يا و يا گزار شي ا ست از ا ين حقي قت كه یهو یاقیم
دستور قتل نبياي به نام اوریا را داد كه همان مواردي را
ّت كرده بود كه ارم يا ميگ فت .به هر حال اخی قام بن
ن بو
شافان نقش مؤثري در رهائي ارميا از مرگ بازي كرد.

هـ) آیت یا نشانه یوغ (فصل )47
6:26ي )66اين آيات مربوط به دوران سلطنت يهوياقيم (آيه
اول) است ،ولي بقيه اين فصل مربوط به دوران سلطنت صدقيا
ميبا شد .عدهاي معتقد ند كه ا ين خ طاي نگار شي ا ست .سفيران
پنج پاد شاه غيري هودي احت ماالً به ج هت ع قد يك قرارداد بر
ضد بابل به اورشليم آمده بودند .ارميا نبي پيام خداوند
را به آ نان ا عالم ن موده و گ فت ب ندها و یوغ هاي با بل تا
ز ماني كه با بل به ت سخير ماد و پارس در نيا مده ا ست بر
آنها خواهد بود

ي اين جريان مغاير بود با آنچه كه

غيبگويان اين كشورها ،گفته بودند.
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62:26ي )22اشاره رايري 1به يك سنت قيديمي در رابطيه بيا
معبد يهودي ،در فهم اين آيات مفيد ميباشد:
یك پادشاه غالب از نظر سنتي و عرفي بتهاي كشور مغلوب را
ميگر فت و آن ها را به معا بد خدایان خود مي برد .از آن جا
كه مذهب یهودیت بدون بت بود ،به جاي بت ها وسایل معبد را
به تاراج ميبردند.

ارميا از صدقیا ميخواهد كه مطيع بابل شود و به سخنان
انب ياي درو غين كه پيشبي ني ميكن ند ظروف خا نه خداو ند ب عد
از اندك مدتي از بابل باز آورده خواهد شد گوش ندهد ،چون
اگر راست ميگويند بهتر است از خدا استدعا كنند تا ظروفي
كه در خانه خداوند است ،به بابل برده نشوند و تا پايان
اسارت قوم ي يا مدت هفتاد سال در بابل باقي بمانند.

ّت دروغ حننیا و مردن او (فصل )48
و) نبو
6:28ي )1حننیا پسر عزور نبي به دروغ پيشبينيي كيرد كيه
ا سارت در بابل دو سال خواهد بود .ارميا به او ميگويد اي
كاش

كه پيش گوئياش در ست مي بود ،و لي پيش گوئي او تحقّق

ـال را
يول بـ
يي متفقالقي
يي همگي
ياي واقعي
يت .انبيي
يد يافي
نخواهي
ّت
ـالمتي را نب يو
ياذب سـ
ياي كي
يا انبيي
يد ،امي
يگويي كردهاني
پيشي
ميكنند.
64:28ي )66حننيا یوغي را كه برگردن ارمیا بيود شكسـت و
ّتي دروغ بر ز بان آورد و ارم يا به راه خود ر فت (آ يه
ن بو
.)66
ِلي از سكوت ارميا در مقابل حننيا چنين است:
تفسير ك
نبي خدا نميبایست با حننیا نزاع مي كرد .مردي نون ارمیا
كه مان ند د یواري برنجین در مقا بل پاد شاهان و انب یا و
كاه نان ميای ستاد ای نك در مقا بل حنن یاي ن بي ،كو تاه
ميآید .علت این كار روشن است .ارمیا آنگاه كه امید توبه

1- Ryrie
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بود ،در مقا بل ن بوّات دروغ ای ستادگي و ت عرض مي كرد ،و لي
وقتي وجداني در كار نبود و توبهها منافقانه شد ،او نیز
راه خود را گر فت .او داوري را به خدا سپرد تا بین او و
حننیا قضاوت كند.

خداو ند به هر حال یوغ آه نین بر امت ها خوا هد ن هاد تا
نبوكد نصر پادشاه بابل را خدمت كنند .حننيا به عنوان يك
ن بي درو غین ا عالم و ه مان سال خوا هد مرد ،و ا ين پي شگوئي
دو ماه ب عد تحقّق يا فت (ر.ك آ ية اول ،ماه پنجم و در آ يه
 66ماه هفتم).

ز) پیام ارمیا به یهودیان اسیر در بابل (فصل )4:
6:21ي )1اینست رسالهای که ارمیا به اسرای بابل فرسـتاد
و به آن ها تو صيه ن مود که آ ماده برای تو قف بلند مدت در
با بل با شند و به آن ها ن سبت به گوش سپردن به انب یاي
دروغين و فالگیران ،اخطار داد.
64:2:ي )69خداوند میگوید که اسارت در بابل ،هفتاد سال
به طول خواهد انجاميد و آنگاه به سرزمين خود باز خواهند
گشت.
آ يه سيزدهم دلگر می برای ت مام ک سانی ا ست که به دن بال
ً موفق نمیشوند:
خدا میباشند ،و گاهی اوقات ظاهرا
سخنان خدا به مردمش در ایام ارمیا خطاب به انسان هائی
ا ست که گ ناه کرده و ارت باط خود را با خدا از د ست
دادهاند.
خدا همی شه در د سترس ا ست .خدا عالقهم ند ا ست که ان سان
به او بن گرد و ز ندگی ک ند .بازوان خدا همی شه در د عوت
از ک سانی که میکو شند به نزد او بیای ند گ شوده ا ست.
این یک حقیقت محض است که یافتن خدا نیازمند ج ستجوئی
ساعیانه است .کسی که از نیاز خودش آگاه می شود ،كفایت
ع طای خدا را حس میک ند و ا گر خدا را با ت مامی دل خود
بجو ید پ یروز می شود و ت قدس ،آرا مش ،شادی و پ یروزی که
در دســتان خداونــد مهربــان اســت و از خوشــامدگوئی
فرزندانش لذت میبرد ,از آن اوست.
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66:21ي )12برخالف آنچه که انبیاء دروغین در بابـل گفتيه
بودند ،پادشاه و کسانی که در اورشليم باقی مانده بودند،
چونکه به کالم خدا گوش ندادند گرفتار شمشیر و قحط و وبا
شدند .خداو ند محکوم يت و هال کت دو ن بی کاذب به نام های
َسیا و شيخص ديگيری بيه نيام
مع
ا
َخاب پسر قوال و صدقیا پسر َ
نحَال می که در نا مهای به کاهن اور شليم او را به
معیا َ
شََ
خاطر اين که وظي فه خود را ان جام نداده و ارم يا را به
زندان نينداخته بود ،شماتت کرده بود ،اعالم نمود.
صَفنیای کاهن ا ين نا مه را برای ارم يا خوا ند و ارم يا
َعيا نابود خوا هد شد و او ز نده
ّت کرد که ذریّ ت شَم
ن بو
نخواهد ماند تا پايان اسارت را ببيند.

VIـ

ّتهاي
نبو

ارمیا

در

مورد

بازگشت

قوم

اسرائیل (فصول  34تا)33
فصل  14تا  11شامل پيامهيايی اسيت کيه حياکی از امييد
رهايی و نقاط درخشانی در رابطه با داوری میباشند .تفسير
کاليد فرانسيسکو

1

از اين فصول چنين است:

ا ین ب خش از ر ساله ارم یا هر ن ند که بی شتر مرتبط با
م جازات و محکوم یت میبا شند ،و لی جذابترین ق سمت ک تاب
ارم یا میبا شد .وق تی ارم یا رؤ یائی از آی نده مید ید،
طریقی را که ارجح میدانست موعظه می کرد و موعظههای او
از ته دل بود.

ّت بود .ا ين
بازگ شت از ا سارت تن ها بخ شی از تح قق ن بو
فصول به زمان آخر و رستاخيز نهائی پرداخته است.
ا ين ق سمت ،ب خش ب سيار مه می از ک تاب ارم يا ا ست چون که
ّت بازگ شت قوم ا سرائيل
شامل پي ماني تازه و م شهور و ن بو
است.

1 - Clyde Francisco
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ا ين بازگ شت و اح ياء تن ها میتوا ند ب عد از «ز مان تن گی
يعقوب» (عذاب بزرگ) در 9:14ي 66تحقيق يابيد .خيدا علييرغم
د يدگاه بع ضی ا فراد ،ع هدهای خود را ن گه میدارد .خداو ند
به ارم يا میفرما يد مزر عهای ب خرد تا بدان و سيله قطع يت
بازگشت و احيای قوم را نشان دهد.

الف) اسیران بازميگردند (فصل )34
6:14ي )6اسرائیل و یهودا دوباره باهم جمع خواهنيد شيد.
ابتدا «زمان تنگی یعقوب» (عذاب بزرگ) است ،سپس خدا تسلط
امت ها را بر قومش خوا هد شک ست .و عده برانگيختن پاد شاه
خویش داود مع موالً به مف هوم برانگيختن عي سی م سيح خداو ند،
يوم
يه مفهي
يدهای آن را بي
يال عي
ير حي
يه هي
يت .بي
يت داود اسي
يي
ذرّ
برانگيخته شدن داود از مردگان میپندارند.
62:14ي )66هرچند که جراحتهاي امتهيا ،عالجناپـذیر اسيت،
ا ما خدا زخمهاي شان را شفا خوا هد داد و مخالفان شان را
تاراج خواهد نمود.
68:24ي )29اين آييات چکييده شيرايطی اسيت كيه در دوران
هزاره غا لب خواه ند شد و ا ين مقد مهای بر مت بارک ساختن
اسرائيل است که در فصل بعد بدان میپردازيم.

ب) یهودا احیاء ميشود (1:31ـ)34
6:16ي )24مردم از تميامی مماليك جهيان بياز میگردنيد و
خداو ند را به خاطر و عدههايش در مورد اح ياء ا سرائیل ،يا
قبا يل شمالی ،خواه ند ستود و دي گر غم گین نخواه ند بود
بلکه آواز شادمانی سر میدهند .گریه راحیل تصويری بود از
ا ندوه م شاهده ا سرائی
ا سرائيل تو به میک ند و

که

به تبع يد میرو ند .وق تی

که

خدا او را میبخ شد ،گر يههای او

متوقف خواهد شد .متی آييه  66را در رابطيه بيا قتيل عيام
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کودکان توسط هرود ،نقل قول کرده است (متيی  .)68:2تفسيير
ِی از آيات فوق چنين است:
کل
نه زیبا ست م شاهده این که روحال قدس و قایع ا ین ب خش را
با ا ندوه مرتبط می سازد ،نه با شادی ...او ف قط به
آن چه ا شاره میک ند که تح قق یاف ته است.پاد شاه (م سیح)
متو لد شده بود و لی قوم به جای شادی و سرور ماتم
گرفت ند .تو لد م سیحا میبای ست ن شانه شادی ج هانی در
سرزمین اسرائیل باشد و ننین هم می شد ،ننانچه مردم به
خدا و به و عده او ای مان میدا شتند ،و لی ن نین ن شد.
عالوه برآن ،نون که و ضعیت قوم شرمآور بود و ای مان
نداشتند ،بنابراین یک غاصب ادومی تاج و تخت مملکت را
ا شغال کرد و از آن به ب عد ع صیان و فریب کاری بر
سرزمین حکمفرما شد و راحیل برای فرزندانش گری ست ...و
نتوانست تسکین یابد ،نون دیگر از دست رفته بودند.

 26:16و  )22اسرائیل آنگاه که توبيه کنيد از راهيی کيه
نشانهها و عالمت ها در آن قرار دارد ،باز می گردد .روزهای
بیو فائيش سپری شده ا ست ،چون که خداو ند ا مر تازهای ا بداع
ن موده ا ست ،و آن تازگی اين ست که يک زن مرد را احا طه
کييرده و در آغييوش میگيييرد .منظييور از زن در اييين آيييات
ا سرائيل و

مراد از

ّه ا ست .ويل يامز مینوي سد:
مرد ي هو

«من ظور از «ا بداع» اين ست

که

باکره ا سرائيل دي گر

به

دن بال بت ها به ا ين سو و آن سو ن میرود ،بل که به دن بال
عمانوئيل خواهد رفت».
کلِی ا ستاد م سلم ارتدک سی در

مورد تف سير م تداول و

بیارزش آيات  6تا  22مینويسد:
در م یان پارهای از ا باء و کشی شان کلی سا م تداول بوده
است که این بخش را به تولد عیسی مسیح خداوند از مریم
باکره ن سبت دادها ند ،و لی ا ین ن بوّت کونکترین ا شارهای
به ا ین مورد ندارد .در بر گرفتن مردی تو سط ز نی به
منزلۀ اینکه باکره مردی را دربر گرفته و پسری زائیده
ا ست نمیبا شد .در بر گرفتن یک مرد رب طی به زائ یدن ب چه
ندارد.
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21:16ي )14یهـودا نیـز بياز میگيردد و شـهرهایش سياخته
می شوند .از ا ين ن ظر ارم يا از

يک

خواب

شیرین ،ب یدار

می شود .ا ما ي هودا و ا سرائيل دو باره م سکونی خواه ند شد و
مردم در آنجا جمع خواهند شد و هر کسی به خاطر گناه خودش
تنبيه میشود ،نه به خاطر گناه پدرانش.

ج) آشكار شدن عهد تازه (31:31ـ)04
ایامی میآید که خدا با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا
عهد تازهای خواهد بست ،و اين بار اين عهد ،عهد فيض است.
به ان سان ذا تی مع نوی و

تازه ع طا خوا هد

شد و

شناخت

خداونييد جهييانگير خواهييد شييد (ر.ک عبرانيييان 8:8ييي 61و
66:64ي .)66خدا عهدی با اسرائيل و يهيودا بسيت (آييه .)16
ا ين ع هد مان ند ع هد شريعت مو سی م شروط ن بود .ا ين ع هد
تأک يد دا شت به آن چه که خدا ان جام مید هد ،نه آن چه که
ان سان ان جام مید هد .تو جه دا شته با شيد به ع بارت « خواهم»
در آيات  11و  .19عيسی واسطۀ عهد جديد است چونکه از طريق
او برکات عهد تضمين میشود (عبرانيان  .)66:1اين عهيد بيا
خون عيسی تصويب شد (لوقا  .)24:22اين عهد بيرای اسيرائيل
به ع نوان يک قوم تا بازگ شت دو باره م سيح مؤثر نخوا هد
بود ،و لی در عين حال ا شخاص ايما ندار از پارهای بر کات
اين عهد برخوردار خواهند شد ،يعنی ،اطاعت آنان توسط فيض
برانگيخ ته خوا هد شد ،نه شريعت .خدا خدای آن ها و آن ها
مردم خدا ه ستند و خدا دي گر گناهان شان را به ياد نخوا هد
آورد .شناخت جهانی از خداوند (آييه  )19موکيول بيه دوران
هزاره است.
کسانی که میخواهند اسرائيل را از روی صحنه محو کنند،
راهکار را میتوانند به خوبی

از آيات  16و  11فرا گيرند!

آن گاه که قانون آف تاب و ماه و ستارگان و در یا بردا شته
شوند ،آن زمان است که اسرائیل ديگر يک قوم نخواهد بود.
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اور شليم در روز های آي نده ساخته خوا هد شد و زمين هائی كه
اينک ناپاک میباشند ،برای خداوند مقدس خواهند شد.

د) شهر ساخته خواهد شد (فصل )34
6:12ي )6اينک بابليان شهر را محاصره کردهانيد .صـدقیا،
ارم یا را به خاطر پيشبي نی موفق يت برای سپاه با بل ،به
ز ندان انداخ ته بود.

آ يه چ هارم ي کی از سه نبوت هائی ا ست

ّت پيشگوئی شده است
که موجب خشم صدقيا گرديد .در اين ن بو
که صدقیا ،پاد شاه با بل را ،ن شم در ن شم خوا هد د يد .در
صحيفه حزقيال نبيی  61:62میخيوانيم کيه صيدقيا ،بابيل را
نخوا هد د يد ،ا ما در با بل خوا هد

مرد .در اينجا ست

که

چ گونگی تح قق ا ين ن بوات به ظاهر مت ناقض را می خوانيم:
نبو کد ن صر در رب له وا قع در سرزمين ح مات چ شمان صدقيا را
ز حدقه در آورد (دوم پادشاهان  .)6:26سپس صدقيا به بابيل
برده شد ،و لی هر گز با بل را ند يد و در ه مان د يار و فات
يافت.
1:12ي )26ارميا در اطاعت از خداوند مزرعه پسر عموی خود
َي يل خودش
َم
َن
را در ع ناتوت به ه فده مث قال ن قره خر ید (ح
پيشنهاد فروش مزرعهاش را به ارميا داده بود) .اين واقعه
به منزلة تضميني بود به مردم مبنی بر اينکه خداوند آنها
را از با بل

به سرزمين شان

باز میگردا ند .ا سناد ا ين

معام له به باروک داده شد تا آن را برای حفا ظت در ظرف
سفالین نگ هداری ک ند .وق تی که ارم يا متو جه شد که با بل
اورشليم را محاصره کرده است ،متعجب شد که چرا خدا به او
گفته است مزرعه واقع در عناتوت را بخرد.
21:12ي )99پاسخ خداوند به ارميا يک پاسيخ قيديمی اسيت:
ّه خدای تمامی بشر هستم .آیا هیچ امری برای
«اینک من یهو
من مشکل میباشد؟»
نجات دهنده قادر است هر مشکلی را حل کند،
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گرههای زندگی را میتواند بگشاید،
هیچ کاری برای عیسی مشکل نیست؛
هیچ کاری نیست که او نتواند انجام دهد.
یک شاعر ناشناس

هرچ ند که خداو ند اور شلیم را به خاطر بت پر ستی مردمش
ً قوم خود را جمع
و يران خوا هد ن مود ،با ا ين و جود او ب عدا
خوا هد ن مود و آن ها را

به ت مامی مت بارک خوا هد

ساخت.

دارا ئی های آ نان باز خوا هد گ شت و مح صول مزارع خود را
خواه ند فرو خت و

بدين ترت يب مزر عه ع ناتوت در روز های

آينده هنور ارزش خود را حفظ خواهد نمود.

هـ) عهد تشخیص داده ميشود (فصل )33
6:11ي )61هنگامی که ارمیا در صـحن زنـدان محبـوس بـود،
خداوند وعده درخشانتری از باز گردانيدن اسرا به یهودا و
ا سرائیل داد و گ فت ز مين با مرد می كه آواز شادمانی سر
میده ند پر خوا هد شد و کوه ستانها سر شار از گ لهها خوا هد
گرد يد و مهم تر از ه مه اين که م سيحا ،شاخه عدالت برای
ّه صدقينو» خوا نده
داود خوا هد آ مد .اور شلیم به نام «ي هو
ّه نام خود را به ا سرائيل باز گ شته از
خوا هد شد .ي هو
تبع يد داده ا ست ،آنچنان که ان سان به عرو سش و م سيح به
کليسايش میدهد (اول قرنتيان .)62:62
66:11ي )21وعدۀ خدا در رابطه با جاودانگی سلسله داود و
کهانت الوی چون عهد خدا با روز و شب غيرقابل نقض میباشد.
بع ضی از مردم خدا را متهم میکرد ند که ا سرائیل و ی هودا
را فرا موش کرده ا ست و بدين ترت يب يهود يان را حق ير و
آن ها را ب يرون افک نده ا ست .پا سخ خداو ند به ا ين د سته از
ا فراد اين ست که ع هد او با مردمش آنچ نان مح کم ا ست که
قانون طبي عت میبا شد .ن سل داود مان ند ل شکر آ سمان و ر یگ
دریا خواهد شد.
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VIIـ بخشهاي تاریخي كتاب ارمیا (فصول  30تا
)03
الف) سقوط یهودا و اورشلیم (فصول  30تا )3:
 )1پیشگویي اسارت صدقیا (فصل )30
6:19ي )6وقتی که بابليان اورشليم را محاصيره میکردنيد،
خداوند به ارميا فرمان داد تا به صدقیا پادشاه بگويد که
او تبع يد خوا هد شد و در با بل ،خوا هد مرد ليکن نه با
شمشیر.
8:19ي )22روزی در هنگام جنگ صدقيای پادشاه قراردادی با
قوم بست مبنی براينکه همه غالمان و کنیزان عبرانی خود را
آزاد کن ند تا آن ها بتوان ند در د فاع از شهر ک مک کن ند.
ً وقتی که دشمن با فشار ارتش مصر شکست خورد (6:16يي)64
بعدا
مردم ه مۀ غال مان و کن يزان را که آزاد کرده بود ند دو باره
باز گرفتند! بدين ترتيب آنان نام خدا را با شکستن عهدی
که با آ نان ب سته بود ،بیحر مت نمود ند .ب نابراين خدا
آزادی

به شم شیر و ق حط و و با

برای آ نان م قرر فر مود.

ک سانی که با قر بانی ن مودن گو ساله در مع بد ،ع هد خدا را
ارج نهادند و بندگان خود را آزاد کردند (آييه  )66و سيپس
ع هد را شک سته بود ند
خواه ند

شد و

صدقیا و

به د ست دشمنان شان ت سليم و ک شته
سروران ی هودا ا سير خواه ند

شد.

بابل يان باز خواه ند گ شت و شهر را به آ تش خواه ند ک شيد و
آن را خواهند سوزانید.

 )4پاداش اطاعت ركابیان (فصل )33
6:16ي )66ارميا از رکابیان به خانه خداوند دعوت به عمل
آورد و نو شيدن شراب را به آ نان پي شنهاد ن مود و بدين
وسيله امر خدا را اطاعت کرد .اما رکابيان به خاطر اينکه
پدر شان آن ها را از نو شيدن شراب و ب ناکردن خا نه و ک شت
کردن و

غرص تاک ستان م نع

کرده بود ند،
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يليم
يدانيان در اورشي
يتور کلي
يه دسي
يد بي
يور بودني
يا مجبي
(آنهي
بمانند).
62:16ي )61اما مردم یهودا نقطه مقابل آنان بودند .آنها
خدا را اطا عت نکرد ند و م جازات شدند .رکاب يان همي شه به
ع نوان ک سانی

ً در ح ضور
که دائ ما

خدا مياي ستند،

پاداش

گرفتند .نام رکابيان برآمده از نام ريکاب است که پسر او
يو ناداب در برا نداختن پر ستش ب عل در حکو مت شمالی در سال
يهای
يا قبيلي
يود .آنهي
يک نمي
يو را کمي
ييالد ،ييهي
يل از مي
 896قبي
چادرنشين

و از اعقاب قينيان بودند (اول تواريخ  )66:2که

به ي هودا آ مده بود ند و با آن ها ز ندگی میکرد ند ،و لی روش
زندگی آنها را انجام نمیدادند .بعضی بر اين عقيدهاند که
رکاب يان جذب قبي له الوی شدند و در وا قع ا ين ا ست چ گونگی
تح قق و عده خدا .هرچ ند ما ا مروز

رکاب يان را نميشنا سيم،

ا ما براين باوريم که هويّ ت آن ها در دوران هزاره آ شکار
خواهد شد.

 )3یهویاقیم طومار ارمیا را ميسوزاند (فصل )33
6:11ي )64در سال نهـارم سيلطنت یهویـاقیم ،خداونيد بيه
ارم یا فر مان داد ت مام نبوت هائی را که ن موده ا ست ،در
يک جا بنوی سید .ا ين نبوت ها به باراک ديک ته شدند و سال
ب عد تو سط او در مع بد قرا ئت شدند .هيچ تو ضيحی در مورد
اينکه چرا ارميا از رفتن به معبد باز داشته شد ،نيامده
است.
66:11ي )61نون میکایا ايين نبوتهيا را شـنید ،بالفاصيله
گزارش آن را

به

سروران پاد شاه ر سانيد .آن ها ن يز از

باراک در خوا ست کردند تا نبوت ها را برايشان بخواند .سپس
به باراک گفت ند که او و ارم یا برو ند و خود را پن هان
کنند تا کسی نداند کجامیباشند.
24:11ي )21وقتی که سروران گزارش کار خود را به بارگياه
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پاد شاه (يهو ياقيم) ر ساندند ،او ك سی را فر ستاد تا طو مار
را ب یاورد .وق تی آن ی هودی طو مار را برای پاد شاه خوا ند,
پاد شاه طو مار ( کالم خدا) را با کارد ق طع کرد و آن را در
آ تش ا نداخت .ا ين ع مل ت صوير دقي قی ا ست از آن چه

که

ليبرال ها و سنت گرايان کنونی با کالم خدا انجام دادهاند.
سرانجام تمام طومار عليرغم درخواست سه نفر از سروران از
پاد شاه که از آن کار خودداری ک ند ,در آ تش سوخت .پاد شاه
به دنبال باراک و ارمیا فرستاد تا آنها را دستگير کنند،
اما خداوند ایشان را مخفی داشت.
26:11ي )12بعد از آنکه پادشاه طومار را آتش زد ،ارمييا
آن را بازنوي سی کرد و ب خش تح سين برانگ يزی در راب طه با
سرنو شت تر سناک یهو یاقیم بر آن ا فزود! ا ين واقع يت که
يهو ياكين ،پ سر يهو ياقيم و جان شين او بود (دوم پاد شاهان
 )1:29در لعنت مذکور در آيه  14نمیگنجد .تفسير متيداول آن
است که يهوياكين فقط سه ماه سلطنت کرد و سلطنت او آنقدر
کوتاه بود که اهميت نداشت.

 )0زنداني شدن ارمیا و سخنان او با صدقیا (فصول 37
و )38
6:16ي)64

هرچند که صدقیا پادشاه خراجگزار نبوکيد نصير

بود و توجهی به سخنان ارميا ننمود ،ولی با اين وجود از
ارم يا تقا ضا کرد تا برای او و سايرين نزد خدا ا ستغاثه
نما يد .وق تی که سپاه م صر به ک مک ي هودا آ مد ,ک لدانیان
(بابل يان) اور شلیم را ترک کرد ند تا به مقاب له با آ نان
بپرداز ند .ارم يا پ يامی به صدقيا فر ستاد مب نی بر اين که
بابليان باز میگردند تا اورشليم را ويران کنند .حتی اگر
صدقيا میتوان ست ار تش ک لدانی را چ نان شک ست د هد که جز
م جروح شدگانی چ ند از آن سپاه
سوزانيدن شهر موفق میشدند.
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66:16ي )26به محض اينکه ارمیـا بيه خياطر مسيائل شخصيی
اور شلیم را ترک کرد ،د ستگير و به ات هام خيا نت ز ندانی
شد .ب عد از روز های ب سيار صدقيا او را اح ضار کرد تا از
او ب شنود که خدا پ يام جد يدی داده ا ست يا نه .ارم يا
ا عالم ن مود که بابل يان شهر را ت سخير و پاد شاه

شجاعانه

را اسير خواهند نمود .سپس از پادشاه درخواست نمود که او
را از زندان کنونیاش به جای ديگری منتقل نمايند .پادشاه
درخوا ست او را

پذيرفت و او را

به ز ندان دي گری ( صحن

زندان) منتقل نمود.
6:18ي )61ارميا به خاطر اينکه به مردم توصيه کرده بيود
شهر را

ترک کن ند و

به

سوی بابل يان برو ند ،در ز ندان

ً خطای ارميا را اعالم نمود و
کثيفی افکنده شد .صدقيا شخصا
گ فت او نمیتوا ند ارادۀ سروران را با پادرم يانی ارم يا
خنثی نمايد و بدين ترتيب ارميا به سیاه نال افکنده شد و
مدتی بعد به دستور پادشاه يک خواجه حبشی به نام عبد ملک
او را با ری سمانهائی که از پار نههای م ندرس ته يه شده
بود ،بيرون کشيد و سپس ارميا دوباره در

صحن زندان ساکن

شد.
69:18ي )24وقتی کيه صيدقيای پادشياه از ارمييا تقاضيای
م شاوره ن مود،

به او و عدۀ امن يت داد .ارم يا در پا سخ

مشورت پادشاه گفت اگر تسلیم مهاجمين شود به ن فع اوست و
مطمئن باشد که یهودیان او را تقبيح نمیکنند.
26:18ي )21اما اگر صدقيا خود را تسليم مهياجمين نکنيد،
ز نان بار گاه در ح ضور فات حان بابلی او را د ست خواه ند
ا نداخت ،و به او خواه ند گ فت که چگو نه دو ستان نزد يک او
(«ا صدقای

تو») ،او را گ مراه کرد ند و

سپس او را

ترک

ِ پاد شاه تو سط
خواه ند ن مود .همچ نين ز نان و فرز ندان و خود
بابليان اسير خواهند شد و اورشلیم سوخته خواهد شد.
29:18ي )28سپس صدقیا به ارمیا گفت «از اين سيخنانی کيه
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ما با هم داشتيم هيچ کس اطالع نيابد .بلکه بگو از پادشاه
تقاضا کردم که به زندان خانه يونا تان باز نگردم ،در غير
اين صورت تو را خواهند کشت ».سروران قوم از ارمیا جريان
مذاکره او را با صدقيا پر سيدند و ارم يا ن يز آن طوری که
صدقيا به او گفته بود ،جواب داد .بديهی است که در اينجا
سؤالی در رابطه با شخصيت اخالقی ارميا مطرح می شود :راستی
مط لق و ني مه را ستی و دروغ مط لق چي ست؟ آن چه که او گ فت
احتماالً درست بود ،ولی او خود را ملزم ندانست که آنچه را
که میدا ند بگو يد ،ارم يا تا هن گام سقوط اور شلیم در صحن
زندان باقی ماند.

 )3سقوط اورشلیم (فصل )3:
6:11ي )64وقتی که اورشيليم بيه تصيرف بابلييان درآميد
(681ق.م) صدقیا و پسرانش و تمام مردان جنگـی او کوشييدند
فرار کن ند و لی هم گی ا سير شده و به رب له برده شدند.
پ سران پاد شاه ک شته شدند .چ شمان پاد شاه را از حد قه در
آورد ند و او را به ا سارت برد ند .شهر و يران شد و تن ها
فقیران قوم ،در يهودا باقی ماندند.
66:11ي )69نبور زردان رئیس جالدان به نبوکد نصر پادشـاه
بابل تو صيه کرد که با ارميا خوش رفتاری کند .بدين ترتيب
ارم يا ن بی از صحن ز ندان آزاد شد و او را به د ست جدلیا
سپردند.
66:11ي )68عبد ملک حبشی که از پيش خداوند بيه او وعيده
ا مان داده بود ،احت ماالً در ه مان ز مان ر هائی خود را به
دست آورده بود .از نظر ترتيب تاريخی آيات 66ي ،68بعيد از
 61:18میباشند.

ب) وقایعي كه بعد از سقوط اورشلیم در یهودا اتفاق
افتاد (فصول  04تا )04
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 )1سكونت ارمیا در قلمرو حكومت جدلیا (فصل )04
6:9ي )1نبور زردان رئیس کلدانی جالدان ،دو راه به ارمیا
پي شنهاد کرد :يا با او به با بل برود و يا به قل مرو
حکو مت جدلیا برود .و لی بالفا صله راه دوم را پي شنهاد کرد
و سپس او را تو شه راه و هد یه داده ،نزد جدلیا فر ستاد.
ّه خدایت» تو سط ا ين شخص ک لدانی
ا ستفاده از ع بارت «ی هو
ممکن است نتيجه آشنائی او با گويش يهودی بوده باشد و يا
خدا آن را در زبانش نهاده باشد.
6:94ي )64و نون تمامی سرداران لشکر که در صحرا بودند و
مردان ای شان

شنیدند

كه

جدلیا تو سط پاد شاه با بل

به

سرپر ستی يهود يان باقی ما نده در ي هودا من صوب شده ا ست،
نزد او به م صفه که اي نک مر کز ي هودا و ت بديل به ي کی از
ا ياالت با بل شده بود ،آمد ند .جدليا به آ نان تو صيه ن مود
مط يع پاد شاه ک لدانی شوند و به خدمت مع مولی خود ادا مه
دهند.
64:94ي )61ساير يهوديانی کيه در مـوآب ،آميون و ادوم و
ساير والیات پناهنده شده بودند به يهودا و نزد جدلیا باز
گ شتند و به کار های عادی خود پرداخت ند .یوحا نان و ا شخاص
دي گری به جدلیا خ بر داد ند که شخ صی به نام ا سماعیل از
بعليس پادشاه بنی عمون مأمور شده است تا او را بکشد
طرف َ
ـماعیل را
يد ،اسـ
يازه دهي
يه اجي
يتند کي
يی از ج يدليا خواسي
وحتي
مخفيانه بکشند .اما متأسفانه جدلیا حرف یوحانان را باور
نکرد و او را متهم به دروغپردازی در مورد اسماعیل نمود.

 )4كشته شدن جدلیا (فصل )01
6:96ي )1اسماعیل و ده نفر از همراهانش نزد جدلیا آمدند
و او و همۀ همراهانش را به قتل رسانيدند .شايد علت چنين
عم لی ا ين

بود

که آن ها از گفت گوی

جدليا

با بابل يان

نارا حت بود ند ،و يا شايد بدين ج هت بود که میخوا ستند
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سلطنت کن ند ،چون که ا سماعیل از ن سل پاد شاهان بود .از آن
سو هشتاد زاير عزادار از شکيم برای عبادت در معبد ويران
شده به يهودا آمدند ،و اسماعیل تظاهر به همدردی با آنان
ن موده و به بها نه اين که آن ها را نزد جدليا می برد ،آن ها
را به شهر برده و هف تاد ن فر از آ نان را ک شت و اج ساد
آن ها را در ح فره انداخت ند .ا ما ده ن فری که ک شته ن شدند
چون دارای مواد غذايی ذخ يره شده بود ند و به ب های ن جات
خود ذخاير خود را به اسماعيل دادند.
ـران
يه دختـ
يان و از جملي
يه يهوديي
يماعيل همي
64:96ي ي )68اسي
پاد شاه را ا سیر ساخت ،ا ما ا ين ا سيران تو سط يوحا نان و
مردان جنگیاش خالص شده و با اين نيّت که به مصر بگريزند،
به ب يت ل حم

فرار کرد ند ،چون که از انت قام ک لدانيان

ترسيدند .اسماعیل و ده مرد همراهش نيز به عمون گريختند.

 )3خداوند فرار به مصر را ممنوع ميكند (فصل )04
6:92ي )1یوحانان و همراهان هراسانش به ارمييا میگوينيد
با خداو ند م شورت وراه ح لی برای ن جات از ا ين مخم صه به
آ نان ن شان د هد .ن بی پذيرفت و آن ها قول داد ند که هر چه
خداوند بگويد اطاعت میکنند.
6:92ي )22ده روز بعد پاسخ خداوند رسيد :به مصـر نروييد
بل که در ز مين بمان يد! چنان چه باقی بمان يد من شما را
کامياب می سازم ،ولی اگر فرار کنيد تمام خطراتی را که از
آن در ي هودا میتر سيد ،در م صر به شما خوا هد ر سید .و لی
چنين به نظر میرسد که مردم مصمم به فرار به مصر بودند،
ً به آنان گفت در مصر گرفتار مصائب
بنابراين ارميا صراحتا
خواهند شد.
ً چ نين رف تاری دار ند .آن ها از خدا
م سيحيان جد يد غال با
يدين،
يورت والي
ير از مشي
يوی ديگي
يد و از سي
يائی میطلبني
راهنمي
معلمان ،مشايخ ،کشيشان و ديگران نيز استفاده میکنند .با
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صحیفه ارمیا
ا ين ه مه فکر شان متو جه آن چه ه ست که خود شان ت صميم بدان
گرفتها ند .بدبختا نه چ نين «ط لب م شاوره»ای چ يزی بي شتر از
يک نمايش مذهبی نيست.

ج) ارمیا و باقي مانده قوم در مصر (فصول  03و )00
6:91ي )6يوحانان ضمن تهمت زدن به ارميا مبنيی براينکيه
او دروغ گو ا ست و تو سط باروک گ مراه شده ا ست ،ا فراد خود
را همراه با ارميا و باروک برداشته و به مصر میرود.
َنحیس مصر به ارمیا فرمان میدهيد
تحف
8:91ي )61خداوند در َ
م قداری سنگهای بزرگ را با گچ پو شانيده و آن ها را به
صورت آ جر نزد دروازه خا نه فر عون پن هان ک ند و به مردم
بگو يد که خداو ند ميگو ید نبو کد ن صر به م صر ه جوم خوا هد
آورد و کرسی او بر آن سنگهای مخفی شده مستقر خواهد شد و
ک سانی که در ا ثر قح طی و و با و يا شم شیر ک شته ن شدهاند؛
به ا سیری خواه ند ر فت و

خدایان م صر در آ تش

سوزانده

خواهند شد.
6:99ي )9فصل چهل و چهار آخرين گزارشيی اسيت کيه ميا از
ارم يا در م صر دار يم.

فرض بر ا ين ا ست که ارم يا در م صر

وفات يافته است.
ارميا به يهوديانی که در مصر ساکن بودند تمام بالیائی
را که در نتي جه بتپر ستی بر آ نان وارد شده بود ،يادآوری
نمييود ،امييا هنييوز هييم خــدایان غیــر را در مصيير پرسييتش
مینمود ند .در نتي جه به سختی م جازات خواه ند شد و هيچ يک
از آ نان به ی هودا باز نخواه ند گ شت جز ت عداد ک می از
ناجیان.
66:99ي )14ولی مردم بيه سيخنان ارمييا گيوش ندادنيد ،و
گفت ند مادام که مل که آ سمان را خدمت میکن ند ،سعادتمند
میبا شند .مردان و ز نان هم گی به ستايش بت ها پرداخت ند.
بار ديگر ارميا نبی به آنان گفت که بتپرستی و گناهانشان
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ع لت ا صلی م شکالت آن ها

بوده ا ست و ب نابراين دي گر

حق

ندار ند ا سم خداو ند را بر ز بان آور ند و ا ين يک م جازات
ب سيار تر سناک ا ست! آن ها به شدت م جازات خواه ند شد و
پادشاه مصر که به او متوکل میباشند ،سرنگون خواهد شد.

د) پیام خداوند با باروك (فصل )03
ا ين ف صل در ز مان سلطنت یهو یاقیم نو شته شده ا ست و
بنابراين از نظر تياريخی مقيدم اسيت بير فصيل  99و شيايد
دنباله 6:11ي 8باشد .اين فصل پيامی است بيه جهيت دلگرميی
باروک که کامالً به خاطر تهد يد ي هودا به داوری و شايد هم
به خاطر عدم موفقيت و نرسيدن به مقامات باال ،نااميد شده
بود .خدا میتوا ند و حق او ست که ب نا ک ند و و يران سازد.
باروک نمیباي ست که نیز های بزرگ برای خوی شتن و يا ي هودا
میطلبيد ،بلکه بايد قانع می شد که جانش رهانيده شده و به
وظيفهای که برايش مقرر شده ادامه ميداد ،ديگر مهم نيست
ِی از اين
که اين منصب و مقام چقدر بیارزش با شد .تفسير کل
آيات چنين است:
درس بــزرگ بــرای بــاروک ایــن بــود کــه در روز داوری،
امت یار بزرگ مقد سین و خادمین خدا ،از خودگذ شتگی ا ست
 ...مقد سین خدا همی شه ا فرادی اف تاده دل و فروتن
بودها ند ،و لی برای شریران خود نوازی امن یت ا ست.
اف تادگی یک امت یاز رو حانی ا ست .من را جع به داوری
فر جامین خدا صحبت ن میکنم ،بل که از آن چه که در ا ین
جهان می گذرد .ای نک به نظر من روشن است که باروک این
درس را نیاموخته بود ،و اینک خدا داشت به او میآموخت
نون ق بل از آن ن بی در سال ن هارم سلطنت یهو یاقیم به
او گفته بود.

ّت برعلیه امتها (فصول  03تا )31
VIIIـ نبو
در ا ين ب خش ارم يا را جع به ويرا نی و م جازات با ز بانی
شعرگونه و زيبا اخطار مید هد .او بر عل يه ن ه ا مت يا قوم
ّت میک ند .م صر ،فل سطين،
ن بو

موآب ،ع مون ،ادوم ،دم شق،
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عرب ستان (ق يدار و حا صور) ،عيالم و با بل .ا ين ملت ها به
ترت يب جغراف يائي آمدها ند ،يع نی از م غرب به م شرق .ا ين
ّتها از نظر موضوعی ،در بعد از  61:26قرار دارند و همۀ
نبو
آن ها ب عد از سقوط اور شليم تحقّق يافتها ند .با بل و يران و
ّت در مورد با بل
م تروک ا ما ا سرائيل ر ستگار خوا هد شد .ن بو
احت ماالً تح قق ياف ته

بود،

هر چ ند

که بع ضی از ا ساتيد

نظر شان به باز سازی و ان قراض دي گر ا ست .ماد ها در ف صل
پنجاه و يکم آيات  6تا  29ظهور کردند.

ّت برعلیه مصر (فصل )03
الف) نبو
6:91ي )62فصل چهل و ششم سرودی در مورد مصر است که شامل
ّت ها در رابطه با امت های غيريهودی است .لشکری
چند سری نبو
برای جنگ ظاهر می شود .سپس هراسان عقب نشينی میک ند .اين
ل شکر م صر ا ست و لی بي شتر سربازان مزدورا نی از حبش و فوت
(ليب يائی) و لود یان (ل يديان) میبا شند .ا ين ل شکر در سال
 146قبل از ميالد در نبرد کركميش شکست خوردند.
61:91ي )61سپس به مصر اخطار داده میشود که آمياده شيود
برای شکست خوردن و به تبعيد رفتن .وقتی که نبو کد نصر به
م صر ل شکر میک شد ،سربازان زورآور مزدور به جان ی کدیگر
میافتند و تصميم میگيرند به وطن خود برگردند .فرعون مصر
از ا ين به ب عد «ها لک» نام يده خوا هد شد ،چون که او ب سيار
پرسرو صدا ا ست .فرما ندهان ک لدانی مان ند تابور و کر مل به
اسارت مصر در خواهند آمد.
24:99ي )29بابليان مزاحم مصر گوسالۀ بسیار نیکومنظر را
نيش خواه ند زد .سپاهیان مزدور او گو سالههای پرواری و
بینظم و ترت يب میبا شند که با بینظ می ت مام ع قب ن شينی
میکن ند .صدای ا ين گر يز چون « خش خش خزش مار میبا شد».
م هاجمين

با تیرهای شان

خواه ند کرد،

هرچ ند

فرا میر سند .آن ها م صر را ق طع

چون جنگ لی ع ظيم با شد ،چون که آن ها
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از ملخها زیادهاند .و مصر کامالً سرافکنده خواهد شد.
ِس)،
ِيب
26:91ي )28خداوند آمون نو (پسير خيدای باسيتانی ت
فر عون و م صر و

خدایانش و پاد شاهانش را م جازات خوا هد

ن مود .ا ما ب عد از آن دو باره م سکون خوا هد شد .ا سرائیل
ن يز

به

سرزمين

خود

باز می گردد و از آرا مش بر خوردار

خواهد شد.

ّت برعلیه فلسطین (فصل )07
ب) نبو
فل سطين تو سط مهاج مان با بل از شمال شک ست خوردها ند و
َون
َل
َّه و آ شق
صور و صیدون و ا هالی شهرهای بزرگش مان ند غَز
غرق عزا و ماتم ميبا شند و تو سط شم شير خداو ند ،م ضروب
خواهند شد.

ّت برعلیه موآب (فصل )08
ج) نبو
6:98ي )64موآب نيز مقيرر شيده اسيت بيرای حمليه بابيل.
شهرهایش و يران خواه ند شد .صدای شک ستن موآب در سرزمين
شنیده می شود .خداوند به مردم میگويد که از غارت کنندگان
بگریز ند .آن ها مت کی به اع مال و گن های خویش بود ند ،و
اي نک ك موش خدای آن ها هم با آن ها به ا سارت خواه ند ر فت.
آيه دهم لعن تی است از سوی خداوند بر مهاجمانی که وظيفه
خود را کامالً ان جام ندادها ند و همچ نين میتوا ند اخ طاری
باشد برای ما بر عليه مسامحه و سهلانگاری در کار خداوند
و

قصور در اعالم مشورت خداوند ،ديگر مهم نيست که چه کسی

آن را میپذيرد و چه کسی نمیپذيرد.
66:98ي )26موآب تاريخ مواجی نداشته بود ،و ايين نشيانه
شخ صيت بارز او ن بود ،بل که چون شراب تازهای بود كه از
ظر فی به ظر فی ریخ ته ن شده بود و در نتي جه ه نوز تفا له در
آن بود ،و بدين ترتيب بوی نامطبوع خود را حفظ کرده بود.
اي نک ک لدانيان آن چه را که موآب بدان تو کل ن موده ا ست،
و يران خواه ند

کرد و مان ند ك موش
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شرمنده خوا هد

شد،

صحیفه ارمیا
ه مانطوری که ا سرائیل به خاطر گو ساله طالی بیتئ یل شرمنده
شد .غرور پوچ تبديل به ماتم شده است.
حل قههای آن جا من هدم شدهاند ،میگريز ند و ک شور حق ير و
خوار شده ا ست .شهرهای ه مواری تخر يب می شوند .چون که موآب
اسرائیل را مسخره کرد با جام غضب خداوند مست خواهد شد.
28:98ي )11خداوند به کسانی که زمانی مغرور بودند توصيه
میک ند به مکان های دورد ست رف ته و خود را پن هان کن ند .
آوازه غرور و تک بر موآب ز مانی بر سر زبان ها بود ،و لی
اي نک خداو ند صميمانه بر مح صوالت و يران شده آن و شادی و
ابت هاج از د ست رف ته آ نان ،نا له میک ند .وق تی خدا او را
تهد يد میک ند و

بتپر ستی آ نان را پا يان مید هد ،فر یاد

موآب بلند می شود .خدا بار ديگر برای مردان قیر حارس که
ثروت خود را از دست دادهاند ماتم میگيرد .عزای عمومی در
موآب برپا میشود.
94:98ي )96بابل موآب را چون عقـاب غيارت خواهيد کيرد و
مو جب ترس و ويرا نی خوا هد شد .فرار غ يرممکن خوا هد بود.
هرچند که مردم به تبعيد میروند ،اما

در ایام آخر احياء

خواهند شد.

ّت برعلیه بني عمون (1:0:ـ)3
د) نبو
ب عد از اين كه قبا يل رو بين و جاد به ا سارت برو ند،
عمون یان قل مرو آن ها را ت صرف ميكن ند .آن ها هم به خاطر
غرور و خودكفائي شان تنب يه خواه ند شد و لي من قرض نخواه ند
شد.

ّت برعلیه ادوم (7:0:ـ)44
هـ) نبو
ادوم به حكمت و موقعيت محكمش (واقع در شكافهاي صخره)،
ميبال يد ،و لي خدا م قرر ن موده ا ست كه بدون سكنه شود.
ويليام ميگويد «بخش اول آيه  62مربوط به اسيرائيل و بخيش
دوم مر بوط به ادوم ا ست.اگر قرار ا ست فرز ندان خدا ب خاطر
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گ ناه م جازات شوند ،چ قدر بي شتر ك ساني كه فرز ندان خدا
ني ستند مجازات خواهند شد!» ادوم وعدة احياء و بازگشت را
از سوي خدا نگرفت.

ّت برعلیه دمشق (43:0:ـ)47
و) نبو
دم شق ( سوريه) ن يز م قرر شده ا ست براي ويرا ني :جوا نان
او در كو نههایش خواه ند اف تاد و ه مة مردان جن گياش نابود
خواهند شد و دمشق سوخته خواهد شد .آيه  26ممكن است سخنان
ي كي از شهروندان به ن قل از خداو ند با شد ،تا اين كه تو سط
خود خدا گفته شده باشد ،آنچنانكه در ترجمه
me

از

Me

NKJV

بيه جياي

استفاده شده است.

ّت برعلیه قیدار و حاصور (48:0:ـ)33
ز) نبو
 28:91و  )21قيييدار قبيلييه از اعييراب چادرنشييين توسييط
بابليان شكست خواهند خورد.
14:91ي )11حاصور بي دفاع نيز مورد هجوم نبوكد نصر قرار
خواهد گرفت و خزائن آنجا به غارت رفته ،متروك خواهد شد.

ّت برعلیه عیالم (30:0:ـ)3:
ح) نبو
عيالم يان (ايران يان)

بر روي ز مين پ خش خواه ند

شد و

خداو ند كر سي خود را در عیالم بر پا خوا هد ن مود و در ا يام
آخر عيالم را احياء خواهد ساخت.

ّت برعلیه بابل (فصول  34و )31
ط) نبو
ا ين ف صل و ف صل ب عدي

به داوري

خدا

بر عل يه با بل

پرداخ ته ا ست .بخ شي از ا ين نبوت ها ا شاره به ت سخير با بل
تو سط ماد ها ا ست ،ا ما تح قق كا مل آن ها مو كول به آي نده
است.
در كتاب ارميا  619بار از بابل نام بيرده شيده اسيت و
اين بيشترين رقم در كتاب مقدس است كه به موردي پرداخته
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شده است .اين كشور از طرف شمال تسخير خواهد شد .شش بار
پس از اين كه ن بي از م جازات يا داوري با بل صحبت ميك ند
براي ا سرائيل و ي هودا بر كت را پيشبي ني

ميك ند.

به

يهود يان در تبع يد گف ته مي شود كه از ا سارت ر ها شده و به
سرزمين شان باز ميگرد ند ،چون كه امپرا توري با بل من قرض
خوا هد شد .عنا صري از چ ندين قوم در ار تش پ يروز خواه ند
بود .آيه  66از ارتش كلداني نام برده است« .مادر شما» در
آيه  62به معني خود قوم است.
براي برر سي ابها مات مو جود در راب طه با سقوط با بل،
مراجعه كنيد به تفسيير

Believer bible Commentary

از صيحيفه اشيعيا

69:61ي22.
66:64ي )19گوسفند[ان] پراكندة اسرائیل در زمين حاصلخيز
جمع و آمرزيده خواهند شد .خشم خدا بر عليه بابل در آيات
26ي 12و سپس ياد نمودن خدا از اسرائیل و يهودا ،در آييات
26ي 12بيان شده است.
11:64ي )91نابودي توسط شمشیر در انتظار مردم بابل است.
مهاجمان شهر را ويران و متروك خواهند نمود و اخبار سقوط
بابل در میان امتها شنيده خواهد شد .آيات  96تيا  91و 99
تا  91نخست در مورد يهودا و ادوم بوده است (ر.ك 22:1يي29؛
61:94ي ،)26ولي در اين فصل در مورد بابل به كار رفته است.
6:66ي )61خداونيد وييران كننيدگان را بيه بابـل خواهيد
فر ستاد و آن ها بر ك سي ترحم نمينماي ند ،و ا ين ن شانهاي
خوا هد بود مب ني براين كه خداو ند ا سرائیل و ی هودا را ترك
ن كرده ا ست .خدا از بابل يان به ع نوان كا سه طالي داوري
براي برا ندازي امت ها ا ستفاده ن مود ،و اي نك با بل انت قام
خداوند را تجربيه مييكنيد .آييات  1و  64در ميورد تبعييد
يهوديان در بابل است به جاي تمامي قوم هائي كه توسط با بل
ت سخير شدند .عظ مت خداو ند در ا ين آ يات با بت ها مقاي سه
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شده است ،خداي واقعي خداي اسرائيل و يهودا است.
24:66ي )16آيات  24تيا  16خطياب بيه مياد اسيت؛ آييه 29
احتماالً خطاب به يهودا است و آيه  26دوباره به بابل («كوه
مخرب») مي پردازد .آنجا محكوم به خرابي ابدي ،غیرمسكوني،
تلهاي ويرانه و جايگاه حيوانات وحشي خواهد شد .آيات  19و
 16به ساكنان يهودا و اورشلیم پرداخته است.
18:66ي )99بخشي از اين آيات يا نبوتها در سيال  611قبيل
از ميالد تحقق يافتهاند .مادها ،بابل را هنگامي كه بلش صر
و خا ندان سلطنتي در حال خوردن و نو شيدن بود ند (دان يال
فصل پنجم) تسخير كردند .به هر حال در آن زمان شهر تاراج
نشد .كلمه «دریا» اشاره به مهاجمان فاتح آينده است.
96:66ي )66به اسراي بابلي اخطار داده شد شهر را قبل از
حمله ترك و هرچه زودتر به اورشلیم باز گردند.
66:62ي )68شهر مغرور ساقط خواهيد شيد و بتهـایش نيابود
خوا هد گرد يد و غرورش شك سته خوا هد شد و ره برانش ك شته
خواهند شد و حصارهایش سرنگون خواهد شد.
61:61ي )19ارميا به سرایا فرمان ميدهد كه ايين مكتيوب
ّتي را بر عل يه با بل با خود به ا سارت ب برد و ب عد از
ن بو
خواندن آن ،آن را در رود فرات بياندازد ي و اين تصويري
از نابودي با بل ا ست .از ن ظر ترت يب تاريخي ا ين آ يات به
فصل  21تعلق دارند.

 IXـ مؤخره :سقوط اورشلیم (فصل )34
آ خرين ف صل ك تاب ارم يا يك مب حث تاريخي ا ست كه شارح
تسخير اورشليم و اسارت قوم ميباشد.
6:62ي )61گزارش روزهاي آخر زندگي صدقيا در آيات  6تا 66
آمده و شرح نابودي اورشلیم در آيات  62تا  61تكيرار شيده
است.
66:62ي )21سيپس شيرح مفصيلي از وسيايل معبيد كيه توسيط
بابليان تاراج و به بابل بردند آمده است.
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صحیفه ارمیا
29:62ي )26رئیس جالدان ،هفتاد و چهار مرد را از اورشلیم
بردا شته نزد پاد شاه با بل برد و پاد شاه آن ها را در رب له
كشت.
28:62ي )19بقيه قوم در سه مرحله به اسارت گرفته شيدند.
یهو یاقیم در سال سي و ه فتم ا سارتش تو سط پاد شاه با بل از
ز ندان آزاد شد و در ت مامي روز هاي ع مرش مورد ل طف پاد شاه
قرار گرفت و به مناصب باال گماشته شد.
ّتي ارم يا كه با م جازات و ا شك
و بدين ترت يب ك تاب ن بو
شروع شده بود ،با نكتهاي لطيف و رئوفانه پايان مييابد.
ما نبايد تصور كنيم كه اين كتاب يك « تاريخ عبري» محض
ّتي دارد .ك تاب ارم يا
ا ست كه در ب سياري ج هات جن به ن بو
بخشي از كالم الهامي خداست كه هميشه تازه و معتبر و قابل
اطمي نان ا ست .ماتيو ه نري مف سر انگلي سي نزد يك به سي صد
سال پيش ،تعلي مات رو حاني صحيفه ارم يا را در ا ين ج مالت
خالصه نمود:
و ای نك ما در مقای سه بخش هاي تاریخي و ن بوّتي ا ین ك تاب،
صرفنظر از كل مو ضوع آن ،مم كن ا ست به ا ین آموزه ها د ست
یابیم:
( )1از اوج جالل به حضیض انحطاط افتادن و فاسد شدن بـراي
كلیساها و انسانها نیزتازهاي نیست؛
( )4كه شرارت منجر به ویراني كساني ميشود كـه در شـرارت
سلوك مينمایند ،و اگر انسان از شرارت خود توبه نكند و
آن را ترك ننماید ،قطعاً تباه خواهد شد.
( )3كه مناصب و موقعیتها و امتیازات ظاهري توجیهي بـراي
ارتكاب گناه و معاف بودن از عواقب آن نميباشند.
( )0كه حتي یك كلمه خدا بر زمـین نميافتـد ،بلكـه تمـام
م شیت اوتح قق ميیا بد .عدالت و حقی قت خدا در مورد ت مامي
كساني كه تهدیدهاي او را به شوخي برگزار ميكنند ،تماماا جراءج
خوجهد شد .خود رج فریب ندهید .خدا را نميتوان استهزا نمود.
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