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معرفي
«کتاب عوبدياي نبي ،در نوع خود منحصر به فرد است .رساله عوبديانبي ،رسالهاي كامل ،محكوم
كننده ،ثابت قدم و فاقد هر نوع تسلي و اميد است».
— فردريك آ .تات

فورد )(Frederick A. Tatford

 .1جايگاه منحصر به فرد رساله عوبديا در كانون
«روياي عوبديا» ( )1:1كوتاهترين کتاب در عهد عتيق و سومين کتاب كوتاه در كتاب مقدس است .اين
کتاب فقط از يك مورد صحبت ميكند و آن انهدام نسل عيسو برادر دوقلوي يعقوب ميباشد .ادوميان در
طول تاريخ دائما ً در نبرد با اسرائيل و خوار و خفيف نمودن قوم برگزيده خدا بودند.
 .2نويسنده
در عهد عتيق چندين مرد به نام عوبديا (خادم يه ّوه) وجود دارند .ولي احتماالً هيچ يك از آنان را
نميتوان نويسنده اين رساله دانست .ما عمالً چيزي در مورد نويسنده اين رساله باتوجه به آنچه كه در
ماوراي سخنانش آمده است ،نميدانيم.
 .3تاريخ
از آنجا كه ما هيچ چيزي در مورد نويسنده اين کتاب نميدانيم ،تاريخ نگارش آن را ميتوان موكول به
درك مطالب دروني آن نمود .ليبرالها عموما ً و بسياري از محافظهكاران تاريخ نگارش رساله عوبديا را
موكول به كوتاه زماني پس از  685پيش از ميالد ،يعني زمان ويراني اورشليم ،ميپندارند .در حالي كه
باتوجه به مشابهت اين کتاب با صحيفه ارميا ،مراثي ارمياء ،مزمور  131و ديالوگ خاص آن ،و عدم ذكر
ويراني شهر اورشليم و معبد ،ميتوان تاريخ آن را به گذشتههاي دورتر از آن موكول نمود.
اين تاريخ گذشته را ميتوان در زمان حكومت يهورام (848ـ 841پيش از ميالد) و يا زمان حكومت
احاز ( 131الي  116پيش از ميالد) تخمين زد .كساني كه اساس بحث خود را به دوم تواريخ  11:78كه از
حمله ادوميان به اورشليم و بردن اسيران ،سخن ميگويد ،نهادهاند ،تاريخ فوق را پذيرفتهاند.
اگر قديميترين تاريخ درست باشد ،ميتوان کتاب عوبديا را در زمره اولين رساالت مكتوب و هم
عصر با الياس تخمين زد .چرا كه اين رساله انهدام كلي سال  685پيش ازميالد اورشليم را در نظر نداشته
است ،ولي به نظر ميرسد آيه 17ـ 14رساله اخطاري باشند به ادوميان تا كاري را كه در گذشته انجام داده
بودند ،تكرار نكنند .اگر اورشليم تبديل به خاكستر شده بود چنين رهنمودي بيمعني ميبود.
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شخص مسيحي معتقد به كتاب مقدس ميتواند هر يك از اين سه ديدگاه را داشته باشد ،بيآنكه مدعي
ديدگاه واالي الهامي باشد .به هر حال سال  848پيش از ميالد درستتر به نظر ميرسد.
 .4پيشينه و زمينه
نبوت عوبديا راجع به داوري ادوميان است كه اعقاب عيسو و سرسختترين دشمنان بنياسرائيل
بودند .آنها چنين به تصوير كشيده شدهاند كه گويا از سقوط اورشليم شادي ميكنند.
آنچنانكه اشاره شد شاگردان مكتب كتاب مقدس در اينكه اين رساله ارجاعي به ويراني اورشليم توسط
نبوكد نصر و يا سقوط اورشليم تا قبل از نوشتن رساله ميباشد ،موافق نميباشند.
در عهد جديد نيز از ادوم نام برده شده است كه توسط اعراب و بعداً روميان ،از نظر اقتصادي ويران
شده است .بعد از سال  18ميالدي ديگر نامي از ادوم در صفحات تاريخ مشاهده نميشود.

گزارش
 .1فخر ادوم به حقارت تبديل ميشود (آيات 1ـ)4
 .7ويراني ادوم (آيات 6ـ)9
الف ـ نهايت غارت و چپاول (آيات )5 ،6
ب ـ خيانت متحدان ادوم (آيه )1
ج ـ نابودي رهبران ادوم (آيات )9 ،8
 .3داليل سقوط ادوم (آيات 18ـ)14
 .4داوري ادوم كيفري است (آيات 16و )15
 .6احياء اسرائيل و يهودا و انقراض ادوم (آيات 11ـ)71

تفسير
 .1فخر ادوم به حقارت تبديل ميشود (آيات 1ـ)4
کتاب عوبدياء با پيشگويي سقوط اَدْوم به خاطر تكبرش ،شروع ميشود .رسول امتها را براي جنگ
با ادوم ،تحريك ميكند .شهر مهم آنان سال يا پترا بود كه در شكاف صخرهها در جنوب بحرالميت ساخته
شده بود .گفته ميشود كه ا ين شهر غيرقابل نفوذ و در مقابل حمالت دشمن ايمن است .به هر حال خداوند
اين عقابان بلند پرواز را پايين خواهد آورد و اگر آشيانه خود را در ميان ستارگان بناكنند ،خداوند آشيانه
آنها را ويران خواهد نمود.
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 .2ويراني ادوم (آيات 5ـ)9
الف ـ نهايت غارت و چپاول (آيات )6 ،5
ويراني ادوم را نميتوان با كار دزدان و غارت كنندگان ،مقايسه نمود ،دزدان و غارتكنندگان به
اندازه رفع احتياج دزدي ميكنند .حتي انگور چينان در پس چيدن ،خوشههايي باقي ميگذارند .اما چيزهاي
مخفي ادوم ،تفحص خواهد شد.
ب ـ خيانت متحدان ادوم (آيه )7
تمام هم پيمانان و متحدان ادوم ،دامي براي او خواهند افكند و او را تسليم خواهند كرد.
ج ـ نابودي رهبران ادوم (آيات )9 ،8
مردان حكيم و قدرتمند ادوم كه بدانها ميباليد ،كشته خواهند شد.

 .3داليل سقوط ادوم (آيات 11ـ)14
ادوميان نميبايست وقتي اورشليم مورد حمله قرار ميگيرد شادي مينمودند .ادوميان نميبايست در
روز تنگي يهودا الف ميزدند و اموال ايشان را ميدزديدند و راه فرار يهوديان را كه از ترس تسليمشدن
به دست دشمن فرار ميكردند ،ميبستند .ادوميان نميبايست باقيمانده قوم را در روز تنگيشان تسليم
مينمودند.
عكسي كه در اينجا به تصوير كشيه شده حاكي از رفتار شريرانه ادوميان نسبت به مردم خداست.
ادوميان كامالً تهي از محبت و عاطفه بودند و به نياي خودشان يعقوب ذرهاي محبت نشان نميدادند .شايد
وابستگي اين قوم خيانتكار يكي از داليل مجازات نهائي آنان بود.

 .4داوري ادوم كيفري است (آيات )16 ،15
روز خشم خداوند بر امتها نزديك بود و ادوم ميبايد به واسطه رفتارش با يهودا تنبيه شود و چنانكه
با يهودا عمل نمود ،با او عمل كرده شود و اعمالش را بر سرش برگردانيد .جي .هربرت ليوينگستون
) (Herbert Livingstonدر مورد اين آيه چنين ميگويد:
اندوه و مجازات بعضي اوقات توسط انبياء به صورت نوشيدن شراب قوي به تصوير كشيده شده
است .براي درك بيشتر موضوع رجوع كنيد به ارميا 15:25ـ .28خدا صرفا ً ادوم را به عنوان
نمونه مجازات نخواهد كرد ،بلكه همه امتها را به دليل گناهانشان مجازات خواهد نمود.

 .5احياء اسرائيل و يهودا و انقراض ادوم (آيات 17ـ)21
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در آيات  11و  18رهائي آينده اسرائيل در آخرين بخش کتاب عوبديا پيشگوئي شده است .اسرائيل و
يهودا ميبايست براي بلعيدن كامل خاندان عيسو ،تبديل به آتش و شعله شوند.
آيات 19ـ 71سرزمين ادوم به فلسطينيان كه در جنوب ساكن هستند ،داده خواهد شد (نِگو ـ )Negev
سرزمين فلسطيني به ساكنان دشتهاي ساحلي

)Shephelah

ـ سرزمين پست) داده خواهد شد .اسيران بخشي

از ملك كنعانيان را صاحب خواهند شد .نجاتدهندگان (يا رهائي بخشندگان) بر كوه صهيون حكومت
خواهند كرد و خداوند بر اين ملكوت حاكميت خواهد داشت.
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