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 فهرست مطالب 

 
 مقدمه ( ۱)

 زمینه ( ۲)

 نبی

 زمان   

 مکان   

 شرایط   

 مقصود  

 کتاب 

 زمان نگارش   

 مکان نگارش   

 نگارش  موقعیت  

 مقصود نگارش   

 ساختار محتوا و ( ۳) 

 (۵:  ۳-۲: ۱داوری و امید )

 ( ۱: ۲-۲: ۱تجربیات اولیة خانوادگی )  

 (۲۳- ۲: ۲نامة خدا )شکایت   

 ( ۵-۱: ۳تجربیات اخیر خانوادگی )  

 ( ۹: ۹-۱: ۴برداری از داوری ) پرده

 ( ۷-۱:  ۵های خدا )نامهشکایت   

 ( ۹: ۹-۸: ۵خدا ) ندای هشدار   

 ( ۸: ۱۴-۱۰:  ۹برداری از امید )پرده

 ( ۱۲-۱۰: ۹میوه )  

 ( ۱۷-۱۳: ۹شده )نخل کاشته  

 (۱۰-۱: ۱۰تاک برومند )  

 ( ۱۵-۱۱: ۱۰)شده تربیت گوسالة   

 (۸: ۱۴-۱: ۱۱طفل محبوب )  

 گیری ( نتیجه۴) 
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 مقدمه 

احمقانه    ،گوش دهد؟ اینگونه افراد مشورت حکیمانه اید که حاضر نیست به  به کسی برخورده آیا تا به حال  

در بسیاری از موارد، این اتفاقی  شوند.  بارها و بارها دچار شکست می   و در نتیجه   کنند نصایح دیگران مخالفت می با  

رسانید.  می قوم خود  هوشع طی چندین دهة متوالی کالم خدا را به گوش    زمان خدمت هوشع نبی رخ داد.بود که در  

های او واقعیت دارند، اما قوم خدا بارها متحمل رنج و سختی شدند چون به او  شد که نبوت بار ثابت می  هر   اگرچه 

از    ایمجموعه   را هدایت کرد تا وی  القدس  روح   ،اما هوشع هیچگاه تسلیم نشد. در اواخر عمر او  دادند.گوش نمی 

کرد که به    ریزی طرح  خود را طوریکتاب    خوانیم. اوه آن را کتاب هوشع می امروز  ما  تهیه کند که  خویش  هاینبوت 

شدۀ االهی،  هایی که در آن زمان با آنها روبرو بودند، حکمت ببخشد. و به عنوان یک کتاب الهام قوم خدا برای چالش 

   بخشد. حکمت می   – شامل عصر ما نیز  –به قوم خدا در تمام اعصار  کتاب هوشع 

.  نامیدیمای بر هوشع«  »مقدمه   آن را   ما « است که  حکمت نبوتی هوشع»دروس  مجموعه  اولین درس از  این  

مربوط به خدمت هوشع و کتابی که نام او را بر خود دارد خواهیم    بررسی برخی موضوعات مقدماتی   به در این درس،  

   خت.پردا

زمینة هوشع نبی  پیش شود. در بخش اول، ابتدا به  تقسیم می اصلی  کتاب هوشع به دو بخش    ما بر   مقدمة 

بیایید ابتدا به  . خواهیم داشتو ساختار کتاب اساسی و کتاب او خواهیم پرداخت و سپس نگاهی اجمالی به محتوای 

 کشف ابعاد مختلف این کتاب و زمینة هوشع بپردازیم.  

 

 زمینه 
بر قوم    ی غیرقابل منازعهآنها اقتدار   ، به همین دلیل و    بودند   الهام شده  القدسروح   توسط   های هوشعنبوت  

هایی است که با آنها  موقعیت و    یان باستاناسرائیل  خطاب به  ها در وهلة اول . اما این نبوت خدا در طول تاریخ دارند

خدمت هوشع چندین دهه به طول انجامید. بنابراین هرچقدر    ، خواهیم دیددرس  در این    همانطور که  .روبرو بودند 

از نبوت   زمینة شرایط هوشعپیش   با  بیشتر آنها در  آشنایی داشته باشیم، درک بهتری    زمان حال های او و کاربرد 

 .  داشتخواهیم  
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تحت عنوان دو »جهان« بپردازیم.    پیوستههمبه   تاریخیزمینة  ات، باید به دو  قبل از بررسی این موضوع

که مکاشفات االهی را    های خدمت نبوتی هوشع است دهه   نامیم، دربرگیرندۀکه آن را »آن جهان« می زمینه  اولین  

هوشع به    بعدها در زندگی ،  خوانیممی »جهان آنها«  آن را  که  زمینة تاریخی  از خدا دریافت و منتقل کرد. اما دومین  

آنانی که نخست    بر زندگی   های خویش را برگزید و نوشت تابرخی از نبوت   دوم، هوشع زمینة  پیوندد. در این  وقوع می 

 اثیر بگذارد.  ت کتاب او را دریافت کردند،

زمینة دوگانه خواهیم پرداخت. نخست کاوشی در »آن جهان« یا محدودۀ  ما در دو مرحله به بررسی این پیش 

ای که کتاب هوشع در آن نوشته شد را بررسی  کامل خدمت هوشع نبی خواهیم داشت. سپس، »جهان آنها« یا زمینه

   خواهیم کرد. بیایید با خدمت هوشع نبی شروع کنیم. 

 

 نبی
. در  کردندملل نقش مهمی در تاریخ قوم خدا ایفا  تعدادی از  خدمت نبوتی هوشع،  حول و حوش زمان  در  

شد: پادشاهی اسرائیل در شمال و پادشاهی  پادشاهی تقسیم  ق. م. پادشاهی متحد داوود و سلیمان به دو   ۹۳۰سال  

داشتند. در آن زمان قوم خدا با  ای  جسته برها در خدمت نبوتی هوشع سهم  یهودا در جنوب. هر دوی این پادشاهی 

هوشع خدمت خود را بر اتفاقات مربوط به   از جمله سوریه و مصر نیز در ارتباط بودند. اما باالتر از همه، دیگری  ملل

نفوذ خود را   از هر طرف  امپراتوری قدرتمندی شد  به  تبدیل  آشور  آشور متمرکز کرد. در زمان هوشع،  امپراتوری 

خدمت هوشع در    ، خواهیم دید  همانطور که  شد.های اسرائیل و یهودا نیز می و این شامل سرزمین   دادگسترش می 

 یهودا آغاز شد.  از اسرائیل جدایی سال پس از دویست تقریبا   ،حکومت شمالی اسرائیل 

نسبت به خدا وفادار    خواستهر کسی که می شمالی اسرائیل در این دورۀ تاریخی برای    زندگی در حکومت

مردی که خدا خوانده بود تا    – مصداق داشت    چون هوشعمردی  برای    به طور خاص   ، دشوار بود. این موضوع باشد

دید که آنها چگونه با اتکا و اتحاد با سایر  و می   دست اول انحراف رهبران اسرائیل بود  یهوشع شاهد  نبی او باشد.

 ایمذهبی   های آئینبه  اند. کاهنان اسرائیل پرستش خدای خود را  ز خدا دور کرده ملل و خدایان آنها، پادشاهی خود را ا 

ثروتمندان در حال دستیابی به ثروت  بودند.    آمیخته پرستی همراه بود  برانگیز و بت که با مستی، اعمال جنسی شهوت

شان  مجبور به فروش زنان و دختران   نانتامین  برای    گاهی    بودند که  ای از فقر رسیده بیشتر بودند، اما فقیران به درجه 

انگیز در حکومت شمالی بود که خدا او  هوشع در حال رویارویی با این وضعیت رقتگری بودند.  به معبد برای فاحشه 

تعدادی قلیل حاضر به شنیدن    اعالم کند کهپادشاه اعظم و االهی اسرائیل را   ی ازپیغام  تا   را به خدمت نبوت خواند

 ای نزدیک به وسیلة امپراتوری آشور، حکومت اسرائیل را مورد تنبیه قرار دهد.  آن بودند. خدا قرار بود در آینده 
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 کنیم:کنیم، به چهار مشکل که به هم مربوط هستند نگاه می هوشع نبی را بررسی می   خدمتهمچنان که  

بیایید با تمرکز بر زمانی که هوشع    . اومقصود خدمت نبوتی  یا  هدف    و   هوشع،   ، شرایط متغیرآن، مکان  اوزمان خدمت  

   به عنوان نبی خدا خدمت کرد، شروع کنیم. 

 

 زمان 
از زمان خدمت هوشع به ما اطالع   ۱:  ۱هوشع در  ، آیة اولعهد عتیق دیگر  نبوتی  همانند بسیاری از کتب

 به آغاز این کتاب گوش کنید:  دهد. می

 

بر    یل،پادشاه اسرائ  یوآشبن    یربعام  یامو در ا  یهوداپادشاهان    یاو آحاز و حِزق  یوتامو    یاعُزّ  یامکه در اکالم خداوند  

 ( ۱: ۱)هوشع  نازل شد.  یری هوشع بن بَئ

 

از یک سو، به ما    دهد. از ابتدا و انتهای خدمت هوشع به ما می   فهرست اسامی این پادشاهان راهنمایی 

معموال به این    زیا در یهودا و یربعام در اسرائیل آغاز شده است.هوشع در زمان حکومت عُ دهد که خدمت  نشان می 

تمایز  میربعام اول که اولین پادشاه حکومت شمالی اسرائیل است،    تا از  شوداشاره می   یربعام دوم  یربعام به عنوان 

 .  شود

یربعام    و.  حکمرانی کردم. در یهودا    ق.  ۷۴۰تا    ۷۹۲های  در سال   –نیز خوانده شده است    زریا عَکه    –  زیاعُ

تقریبا   و شرایط  سلطنت کرد.   ق. م.  ۷۵۳تا    ۷۹۳  از دوم  اوضاع  باورند که  این  بر  آنها    یاکثر مفسرین  به  در  که 

کنندۀ شرایطی است که اسرائیل در آخرین دهة سلطنت یربعام دوم در آن  ، منعکس هوشع اشاره شده اولیة  های  نبوت 

. بر این اساس، هوشع یکی  استق. م. آغاز شده    ۷۶۰توان گفت که خدمت هوشع در حدود  قرار داشت. بنابراین، می 

 ص داده شده است.  او اختصا  خدمت مقدس به ای است که یکی از کتب کتاب از اولین انبیا، و حتی شاید اولین نبی

او در چه    نبوتی   دهد که خدمت نشان می   ۱:  ۱از طرف دیگر، فهرست اسامی پادشاهان مذکور در هوشع  

و در    کرد زیا، یوتام و آحاز که همگی پادشاهان یهودا بودند خدمت  سلطنت عُ  طول زمانی پایان یافته است. هوشع در  

 حزقیا به آن خاتمه داد.   حکمرانی زمان 

ما    ق. م. تنها حکمران یهودا بود.  ۶۸۶تا    ۷۱۵ای سطنت مشترک با پدرش، از حدود  دوره   ز حزقیا پس ا

حدود    را  او خدمت خوداما اگر  که چند سال از زندگی هوشع در زمان سلطنت حزقیا سپری شده است.    دانیمنمی دقیقا  

ساله بوده است. بنابراین به    ۹۴د  در حدو  ق. م.  ۶۸۶باشد، بنابراین در سال  سالگی شروع کرده  بیست    در  ق. م.  ۷۶۰

 ق. م. اتفاق افتاده باشد.   ۶۸۶آید که خاتمة خدمت او زمانی قبل از نظر می 

   با در نظر داشتن زمان خدمت هوشع نبی، بیایید به مکانی که او به عنوان نبی خدا خدمت کرد نگاه کنیم. 
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 مکان 
مکان خدمت او    ، کردهدر دوران سلطنت یربعام دوم نبوت  او  کتاب هوشع با ذکر این مطلب که  آغازین  آیة  

نشان    نشانگر دو حقیقت در رابطه با مکان هوشع است. از یک سو،   ، نام یربعام دوماشاره به    دهد.را به ما نشان می 

   دهد که خدمت هوشع به جای یهودا، در پادشاهی اسرائیل آغاز شده است. می

 

به   کرد.شمالی خدمت پادشاهی که هوشع نبی در   یم بگوییم توانو متون مختلف در کتاب هوشع، می  هااز طریق راه 

خوریم که در زمان آنها، کالم خداوند  بر می   معاصر با هوشع  پادشاهانفهرستی از ما به    ۱: ۱عنوان مثال در هوشع  

یکی از پادشاهان اسرائیل بود.    یا یربعام دوم،   پسر یوآش   پادشاه،  ، یربعامآنهامکشوف شده است. یکی از  هوشع  بر  

در طول کتاب، خدا به طور مستقیم    همچنین،   ارتباط داشت.  اسرائیلپادشاهی    بهدهد که خدمت هوشع  این نشان می 

ائیل  دم اسرو اعمال مر  کندصحبت می الوقوع علیه اسرائیل  دهد. او دربارۀ داوری قریباسرائیل را مورد خطاب قرار می 

به پادشاهی اسرائیل پایان خواهد داد. بنابراین  گفت که  خدا    ۴:  ۱، در  برای مثال   .کندرا به خاطر گناهان آنها افشا می 

یربعام پادشاه که پادشاه اسرائیل بود، نشانگر آن است که خدمت هوشع    اشاره به  پیغام مستقیم خدا به اسرائیل و 

 شمالی اسرائیل بوده است.  پادشاهی مربوط به 

کشیش شریف گِندی  -  
 

مهم  عامل  ، اما باید به دو  وجود دارند  کتاب هوشع  های زیادی ازاین اشارات به پادشاهی شمالی، در قسمت 

شمالی بوده است.  پادشاهی    از بومیاندهد که هوشع  نشان می   قویا  کتابزبان عبری    ، گویشِنخست.  اشاره کنیم

یک    –است  فنیقی  گویش  و    کتاب هوشع  عبری  دستور زبان   بین  یتشابهات  دهندۀبسیاری از تحقیقات اخیر نشان 

   شد. گویش سامیِ غربی که عمدتا در مناطق ساحلی شمالی صحبت می

بر اسرائیل    تر بیش  به جای یهودا   های کتاب هوشع اکثر نبوت   ه دهد کبه طور خاص نشان می   دوم آنکه، این 

به معنی    -«  بار با به کار بردن الفاظی از قبیل »اسرائیل«، »اسرائیلیان   ۸۱حدود    صراحتا تمرکز دارند. این کتاب  

اسرائیل« » به کار    معموال  نامی که هوشع،  و »افرایم«  -  پسران  اسرائیل  پادشاهی  به  اشاره  به    برده است،برای 

وقایعی  به  . هوشع به طور خاص  برد نام می بار از یهودا    ۱۵این کتاب تنها   در مقابل،. کنداشاره می   پادشاهی شمالی

 .  داد، توجه داشترخ می  ی که در پادشاهی شمال 

بعام دوم اشاره و شش پادشاه دیگر پادشاهی  که تنها به یر  ۱: ۱به هوشع  دقت با    توانیممی   از سوی دیگر، 

 کند، نکتة دیگری دربارۀ مکان خدمت هوشع بیاموزیم.  کردند حذف می شمالی را که در طول زندگی هوشع زندگی می 
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سرعت جانشین یکدیگر    به  و هوشع   فقح   ،فقحیا پس از یربعام دوم، پادشاهانی از قبیل زکریا، شلوم، مناحیم،  

ق. م. به تصرف آشوریان درآمد. به نظر    ۷۲۲پایتخت اسرائیل، در سال    ،سامره  تا زمانی که  کردندسلطنت    شدند و

پایان    نزدیکاست که هوشع  شده  به این دلیل حذف    ۱:  ۱رسد اسامی این پادشاهان از فهرست اسامی هوشع  می

رساندن    که هوشع گاهی برای   ممکن است. البته،  کردق. م. به یهودا مهاجرت    ۷۵۳در سال    ، سلطنت یربعام دوم

به  هوشع  است که شاگردان یا دوستان    همچنین ممکنکرده باشد.  سفر  شمالی  پادشاهی  به    های خودنبوت   برخی از

دهد  نشان می   ۱:  ۱ان در هوشع  به هر حال، عدم ذکر نام سایر پادشاه باشند.    رساندههای او را در شمال  جای او نبوت 

تغییرات سیاسی یا  خاطر  به  یا    بعد،  که هوشع تنها تا پایان سلطنت یربعام دوم در اسرائیل شمالی ساکن بوده است.

 .  ساکن شد یهودا  پادشاهی جنوبی در   اوهایش، نبوت  خاطر مقاومت در برابر به

که    ی بپردازیمبه بررسی برخی از شرایط  بایدحال که به بررسی زمان و مکان خدمت هوشع نبی پرداختیم،  

 .  ها خدمت به عنوان نبی خداوند به آنها اشاره کردطول دهه  هوشع در 

 

 شرایط 
که خدمت هوشع با آن مرتبط بود، آشنا    مقدس کتاب   دورۀ تاریخ   آن   آموزان کالم خدا بابسیاری از دانش 

شناسی، اطالعات  اکتشافات باستان   و  ،انبیا مثل میکاه و اشعیا البته کتب تاریخی پادشاهان و تواریخ، کتب  .  نیستند

  همة این وقایع از حوصلة این درس خارج است. اما   اشاره بهگذارند.  زیادی دربارۀ این دوران تاریخی در اختیار ما می 

اند،  تفاق افتاده ها خدمت هوشع اتر که در اسرائیل و یهودا در طول دههبدون یک آگاهی اساسی از برخی اتفاقات مهم 

   توانیم ادامه دهیم. نمی 

.  اید آغاز کرده شمالی در دوران یربعام دوم  پادشاهی  در    را  تصور کنید که شما هوشع هستید و خدمت خود 

اسرائیل وضعیت ملت شما    و ثروتمندان  کنید، پادشاه، کاهنان،، اما به هر طرف که رو می به خداوند اعتماد داریدشما  

به قهقرا کش آنها خدایان دروغین سایر ملل انده را  از  پرستند.را می   اند.  را  آنها پسران  اندپر کرده خشونت    کشور   .

بضاعت  های بی زنان و دختران خانواده  هب  و   .اندکرده  منحرف خود   های فقیر را مجبور به خدمت در ارتشخانواده 

در عین حال، همة رهبران مدعی هستند که به خدا  گری کنند.  ، فاحشه آنها  پرستش  تا در مراکز کنند  فشار وارد می 

   . کننداشاره می  دهند، به عنوان تایید خدا بر تمام آنچه انجام می  و به قدرت و ثروت خود  ندوفادار

ها را برای همیشه  ها قبل موسی اخطار داده بود که خدا اینگونه سرکشی دانست که مدتاکنون، هوشع می 

او مشکالت را خواهد فرستاد تا قوم خود را فروتن کند. موسی حتی به آنها هشدار داده بود که  اهد کرد.  تحمل نخو

خدا این مکاشفه را به هوشع داد که    و  ایمان استفاده خواهد کرد تا آنان را تادیب کند. خدا از ملل شریر و ظالم بی 

 درصدد بود با اسرائیل بکند.  او این دقیقا چیزی بود که 
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این پیغام دربارۀ وطنمانقدر که  ه با اوضاع  ،  دشوار بود  خود  برای هوشع، شنیدن  نیز  او بعدها در یهودا 

ای که همسایگان  نیز به همان سرکشی   ی پادشاهی جنوبدر  رهبران وطن ثانویة او    ،روبرو شد. با گذر سالیان   یمشابه

عدالتی رفتار کردند،  تحاد بستند، با دیگران با ظلم و بی آنها نیز با سایر ملل پیمان اشان داشتند، گرفتار شدند.  شمالی 

کردند.    حتی در اورشلیم  پرستی و مردم را تشویق به بت بجنگند  در نبردهای احمقانه    کردند  جوانان خود را مجبور 

 هوشع شاهد بر همة این امور بود. خدا به او نشان داد که مردم یهودا نیز به زانو در آورده خواهند شد.  

  که هوشع دربارۀ آنها پیشگویی کرده بود، عنوان دورۀ »داوری آشور«   یمشکالت  توان بهمی طور کلی،  به  

  را در زمانی کهامپراتوری آشور بود. حکومت آشور این نقش    ، وسیلة اصلی تادیب خدا  ،در طول این دورانداد.    را

مهمی در  عامل    ،آشوریان به طرق مختلف ، ایفا کرد.  ق. م. بر تخت سلطنت نشست  ۷۴۴سوم در سال    تِغْلَتْفاَلسَر

 ق. م. به تصرف بابلیان در آمد.   ۶۱۲تا اینکه نینوا، پایتخت آشور در سال  باقی ماندند تاریخ قوم خدا 

 

آشور ابرقدرت آن روزها   ادشاه آشور شد. سوم پ   تِغْلَتْفاَلسَر از سلطنت او،  بعد  در انتهای حکومت یربعام دوم یا درست  

سوم    تِغْلَتْفَالسَر بنابراین    کرد.می تهدید    را که در شمال اسرائیل قرار داشت،  یهودا، اسرائیل و سوریه  بود که موجودیت

شان از  اطاعتی هایی بود که هوشع در رابطه با لعنت و تحت انقیاد در آمدن اسرائیل در نتیجة بی مجری همة نبوت 

سوم    تِغْلَتْفاَلسَربه سلطنت رسید. این دو پادشاه یعنی    شَلْمَناسَرسوم،    تِغْلَتْفاَلسَرپس از  ا، قبال از آنها خبر داده بود.  خد

که توسط هوشع دربارۀ آن سخن گفته    ی خدا مجازات  که با آنها یا از طریق آنها   ، شدندخدا    عدالت   ، عصایشَلْمَناسَرو  

 . کرد بود را اجرا 

دکتر لری تروتر   -  
 

متمرکز    سه واقعة اصلی  ، خدمت نبوتی او را برهمانطور که در این درس خواهیم دید، محتوای کتاب هوشع

به قدرت  یعنی    است:  های کتاب هوشع دربارۀ اولین واقعه نبوت   اولین   . رخ دادداوری آشور  دورۀ  طول   در  کند که می

هایی  نبوت هوشع    و فراتر از این، ق. م. به سلطنت رسید.    ۷۴۴سوم که در سال    تِغْلَتْفاَلسَررسیدن مملکت آشور توسط  

ق. م. هنگامی که آشوریان پادشاهی اسرائیل را به    ۷۲۲سال بعد در سال  ده  در رابطه با حملة آشور به اسرائیل که  

به بررسی شرایطی که هوشع دربارۀ این سه واقعه نبوت کرد و با آنها روبرو    بیایید   .دهد انجام می نابودی کشاندند،  

ق.   ۷۴۴های خود دربارۀ به قدرت رسیدن آشور در سال  شد بپردازیم. با مرحلة اول خدمت هوشع، وقتی که او نبوت 

   کنیم.م. را دریافت کرد، شروع می 

بر اسرائیل و    اقتدار خود   و   شدسوم پادشاه آشور    تِغْلَتْفاَلسَر  ق. م. بود که  ۷۴۴سال    ،گفتیمهمانطور که  

یربعام دوم    چگونه   شاهد بود که  کرده و شمالی زندگی    پادشاهیدر    پیش از این زمان . هوشع  را اعالم کردیهودا  

پرستی  ترویج بت   دید که چگونه پادشاه، کاهنان و سایر رهبران بااسرائیل را به اوج کامیابی رسانید. اما او همچنین می 
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  های خدا که از طریق دربارۀ لعنت   در نتیجة این موضوع، هوشع  را اثبات کردند.  وفاداری خود به خداعدم  عدالتی  و بی

 داد.    آمد، هشدارمی امپراتوری آشور 

سوم در    تِغْلَتْفاَلسَرپادشاهی یهودا نیز به تصرف    ، دوره، بر اساس کتب پادشاهان و تواریخهمین  در طول  

.  کردسلطنت  عدالت  بینیم که در یک مورد بسیار مهم با  زیا پادشاه یهودا را می آمد. اما بر عکس رهبران اسرائیل، عُ

پرستش او را   منحصرا   و کرد  زیا تنها خداوند را پرستش  عُ  خودِ   پرستی بودند، در حالیکه بسیاری در یهودا مشغول بت 

هیچ اتهامی علیه یهودا وارد نکرد   که ما اطالع داریم، خدا در این زمان ترویج داد. بنابراین تا جایی  اورشلیم  در معبد 

 به هوشع نداده است.   هادربارۀ لعنت علیه یهودا  هشداری هیچ و 

اسرائیل در  مرحلة   به  بر حملة آشور  . هنگامی که هوشع  استق. م. متمرکز    ۷۳۲بعدی خدمت هوشع 

  ادامه   اعمال قدرت سیاسی بر پادشاهی اسرائیل   بهسوم    تِغْلَتْفَالسَر داد،  انجام  های اولیة خود را دربارۀ این حمله  نبوت 

پادشاهی    عهد دوستیبر    شانو برای امنیت   کردند  را ترویج  عدالتیپرستی و بی بت  ی پادشاه. مناحیم و فقحیاداد

  این رابطه نیز مستلزم تایید خدایان آشور بود.   ، در زمان باستانسیاسی  های  اکثر اتحاد مانند  بودند. هتکیه کرده    آشور 

ق.    ۷۳۲در    آشوریان   الوقوع از طریق تجاوز قریب   داد که خدا  هشدارعدم وفاداری نسبت به خدا، هوشع    در نتیجة این 

 خواهد ریخت. اسرائیل سر بر  بالیا را  ،م.

  عادل در یهودا یوتام به عنوان پادشاهانی  دهد که در این زمان عزیا و پسر او  کتاب پادشاهان نشان می 

های بلند به پرستش سایر خدایان ادامه دادند، اما عزیا و یوتام نه خود  . بسیاری از مردم در مکان کردندمی سلطنت  

علیه یهودا نداده    یهشدار این دوران، هوشع هنوز هیچ  . بنابراین، در طول  تایید کردندپرستی کردند و نه آن را  بت

 بود.  

اسرائیل    در   اوضاعرا دریافت کرد،    ق. م.  ۷۳۲آشور در سال  دربارۀ حملة  های بعدی خود  وقتی هوشع نبوت 

  تْفاَلسَر تِغْلَاو به نظارت آشوریان تسلیم شد اما وقتی  عدالتی ادامه داد.  پرستی و بی به بت  پادشاه. فقح  بودتر شده  وخیم

پرداخت رها کند. او اتحادی  در جای دیگری مشغول بود، فقح سعی کرد که خود را از خراج سنگینی که به آشور می 

  فقح   شود. آشوری« خوانده می   –اتحادی که معموال به نام »ائتالف سوری   –با سوریه و خدایان سوری ترتیب داد 

علیه آشور    شورش خود هدف که یهودا را نیز مجبور به پیوستن به    ، با این کردندو متفقین سوری او به یهودا حمله  

 .  را مطیع خود کرد سوم پادشاهی سوریه را نابود و حکومت اسرائیل  تِغْلَتْفاَلسَرق. م.  ۷۳۲بعد، در   و اندکی  کنند.

  – ائتالف سوری حملة  درست قبل از تغییر بحرانی در یهودا پیش آمد.   یک  متاسفانه با ادامة این حمالت، 

پرستی  و به ترویج بت کرد  پدر و پدربزرگش خدا را رد  خالف  بر    آحاز اسرائیلی به یهودا، آحاز بر تخت سلطنت نشست.  

نیان مقاومت  اسرائیلی و ادومیان و فلسطی  –در مقابل حمالت ائتالف سوری  یهودا توانست  عدالتی پرداخت.  و بی

امنیت خویش را با تجدید اتحاد یهودا و آشوریان و خدایان آنها تامین    کند. اما آحاز به جای طلب کمک از خداوند، 

 .  آمدخدا علیه یهودا نیز خواهد  تنبیهات کهکرد ، هوشع نبوت به دلیل سرکشی آحاز علیه خدا و کرد. 
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  -   ، کردق. م. نبوت    ۷۲۲که او دربارۀ حملة آشور در    بردمی این موضوع ما را به زمانی از خدمت هوشع  

نبوت پیشین هوشع در  .  شدمنجر به سقوط سامره، پایتخت اسرائیل و تبعید اکثریت جمعیت اسرائیل  که    ایحمله 

نشاندۀ آشوریان تمرکز داشت. در  ه دست های اولیة سلطنت هوشع، پادشاق. م. بر وقایع اسرائیل در سال   ۷۲۲سال  

پیمانان  شد. او نسبت به هم عدالتی در اسرائیل به صورتی دائمی اجرا می پرستی و ظلم و بی زمان هوشع پادشاه، بت

ها وفادار ماند. در نتیجه، هوشع به اسرائیل هشدار داد که خدا تنبیهات جدیدی از  آشوری و خدایان آنها برای مدت

 ق. م. به سوی آنها خواهد فرستاد.   ۷۲۲حملة عظیم آشوریان، یعنی حملة  طریق دومین 

او هنوز از اتکا بر  داد.  با خدا ادامه می   شکنیپرستی و ظلم به عهدزمان در یهودا نیز آحاز با ترویج بت هم

شان  ن و خدایان و به آناطلبید  می   پیمانان آشوری خود کمک و برای حفظ امنیت خود از هم کرد  می خداوند اجتناب  

 .  استالوقوع در نتیجه، هوشع دوباره به یهودا هشدار داد که تنبیهات خدا نسبت به آنان قریب .  داشتتوکل  

پرستی و ظلم  ق. م. دوباره بر ادامة ترویج بت   ۷۲۲هوشع دربارۀ حملة آشوریان در سال  بعدی  های  نبوت 

.  دیدمی از پرداخت مالیات  فرصتی برای معافیت  هوشع پادشاه  سوم،    تِغْلَتْفَالسَر توسط هوشع تمرکز داشت. با مرگ  

هوشع پیشگویی کرد که این گناهان  .  متحد شدمصر و خدایان مصریان    با به جای بازگشت به سوی خدا، این بار    اما

، و  سوم، سامره را تصرف تِغْلَتْفاَلسَرها، شلمناسر پنجم، پسر در تحقق این پیشگویی منجر به داوری خدا خواهد شد.  

ق. م. سارگن دوم پادشاه    ۷۲۲چند سال بعد، در    تنها  . کردهای سنگین  هوشع پادشاه را مجبور به پرداخت مالیات 

 آشور، سامره را به نابودی کامل کشاند و اکثر جمعیت اسرائیل را به تبعید برد.  

پیمانی پدرش با  حزقیا به هم  ، کردند. اوایلها، در یهودا آحاز و حزقیا با هم سلطنت می در طول این سال 

حزقیا برای    ، اما چندی نگذشت که او این پیمان دوستی را شکست. متاسفانهپادشاهی آشور و خدایان آنان ادامه داد.  

پیمانی با  ت ارتش خود، شهرهای حصاردار خود و هم حفاظت خود از دست آشوریان به جای اتکا بر خداوند، بر قدر

هوشع بار دیگر اخطار داد که خدا یهودا را تنبیه خواهد نمود.  . در نتیجة این وقایع،  تکیه کردمصر و خدایان آنها  

 ها بعد توسط آشور به تحقق پیوست.  تنبیهاتی که سال 

شما را  به سادگی  هاها و تاریخ این نام  د،مقدس نکنیاگر وقت زیادی صرف مطالعة این دورۀ تاریخی کتاب 

اند، در درک  دانستن این مطلب که همة این وقایع در دوران خدمت هوشع به وقوع پیوستهاما  .  م خواهند کردسردرگ

های هوشع را دربارۀ  که نبوت  نیز هست  مهم  همانقدر که دشوار است،  کتاب هوشع بسیار حائز اهمیت است. بنابراین

حملة آشور    و  ق. م.  ۷۳۲ق. م.، حملة آشور در سال   ۷۴۴ن حکومت آشور به عنوان ابر قدرت در سال  روی کار آمد

، قادر خواهیم بود که ببینیم چگونه  کنیممی را از هم متمایز    هانبوت چنانکه این  .  تمییز دهیم ق. م.    ۷۲۲در سال  

ها با آنها روبرو  در هر یک از این دوره  هایی کرد که قوم خدا چندین دهه را صرف خدمت اشاره به چالش هوشع  

 . بودند
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پس از بررسی زمان، مکان و اوضاع و شرایط خدمت نبوتی هوشع، اکنون به مقصود و هدف هوشع خواهیم  

 پرداخت. او به عنوان یک نبی، با اعالم مکاشفات االهی سعی داشت چه مقصودی را دنبال کند؟ 

 

 مقصود
. اما در حالت کلی  دهیم  پاسخ  این پرسش   به  ایمکرده   یات بیشتر سعیجزئبا    دیگر   س ودرمجموعه  ما در  

ملکوت او به    سهم خود در رساندن   تا   –خواند  همانطور که تمام قوم خود را در هر سنی می   – خدا هوشع را خواند  

ملکوت    دانست که خدا از طریق اصولی که در عهدهای خود قرار داده است. هوشع میرا ایفا کنداقصی نقاط جهان  

  تصویب کرده د را در پنج عهد اصلی  و دانست که خدا اصول ملکوت خمی به خوبی  دهد. هوشع  می خود را گسترش  

داوود. هر یک  و    ، او با ابراهیم، موسی  های مخصوص عهد  و بعد   ، شودشروع می   آدم و نوح  در با همة ملل    که  است

.  شده استبر اصول عهد قبلی بنا    یکی پس از دیگری   اما هر عهد ،  کنندبر نکتة خاصی تاکید می ها  عهد از این  

کنندۀ روش خدا برای به  که اعالم   کرد، هوشع نقش خاصی به عنوان یک سفیر یا نماینده ایفا می دیگر انبیا  همانند 

 اجرا درآوردن اصول این عهدها بود.  

دهندۀ خدمت  که شکل   اندا سه جنبة اساسی از برخورد او با قوم خویش را مقرر کرده خدهای  عهد همة  

نخست، تمام عهدهای    نگاهی اجمالی به این موضوع خواهیم انداخت.  خاطر اهداف این درس، تنها به   هوشع است.

دوم،    گذارند.اند، یا نیکویی و مهربانی خدا را به نمایش می اند و پایدار مانده خدا به نوعی با سخاوتمندی او آغاز شده 

دارد را    انتظار  ،از این سخاوتقدردانی  به عنوان  خود  از قوم    خدا  اداری انسان کهنوع از وف آن  خدا  همة عهدهای  

:  کنند که قوم خدا باید انتظار آن را داشته باشندهمة عهدهای االهی به دو پیامد اشاره می  ،سوم  و  .کندروشن می 

 اطاعتی.  برکت در ازای اطاعت و لعنت در ازای بی 

 

بمانند،  وفادار    در عهد با خدا آنها    اگر او قول داد که    و  عهد با او وفادار بمانند.   در خواست که اسرائیلیان  بنابراین خدا می 

رای آنها اتفاق  شکستند، واقعة بدی بهمه چیز به خوبی و خیریت آنها منتهی خواهد شد اما اگر آنها عهد او را می 

با ما خواهد  کند. اگر ما به عهد خدا وفادار بمانیم، خدا  افتاد. این اصل حتی در زندگی امروزی ما نیز صدق می می

 ، ما را رهبری خواهد نمود و به کار خود در ما ادامه خواهد داد.  بود

شبان میکاه گوسا  -  
 

دادند خدا چگونه  نشان می   کرد که سفیر عهدهای خدا، مکاشفاتی از خدا دریافت  و    هوشع به عنوان نبی 

. اگر با در نظر گرفتن  کردعهد را پیاده کند. سپس او این مکاشفات را به قوم خدا منتقل   این  خواهد خصوصیاتمی

تعریف    اینطورو را  های اتوانیم مقصود نبوت های خدمت هوشع به این کتاب نگاه کنیم، می وقایع مربوط به سال 
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جوانب عهدی سخاوت االهی، وفاداری انسان، و   ستخوامقصود هوشع این بود که اعالم کند خدا چگونه می  کنیم:

ق. م. و حملة آشور    ۷۳۲ق. م.، حملة آشور در سال    ۷۴۴آشور در سال    پیامدهای برکت و لعنت در ارتباط با ظهور

 .  را پیاده کند ق. م.  ۷۲۲در  

 زمینة کتاب هوشع بپردازیم.پیش به بررسی  توانیممی زمینة هوشع نبی پرداختیم، پیش  اکنون که به 

 

 کتاب 
.  اند کرده های او  خدمت وی، اقدام به نگارش بسیاری از نبوت ها  دهه احتماال هوشع و شاگردان او، در طی 

ای که امروز ما آن را کتاب هوشع  مجموعه هایش را در  نبوت وی  سلطنت حزقیا بود که    در دوراناما در اواخر عمر او،  

 .  های بسیاری دربارۀ خود کتاب داشته باشیمیم بینش توانبا این زمینه، می  ، گردآوری و ثبت کرد. نامیممی

داوری    های مختلفی در طول دورانزمان   –   آن را »آن جهان« نامیدیم  چیزی بوده که، تمرکز ما بر  کنون تا  

  . اکنون به بررسی »جهان آنان« خواهیم پرداخت کرداسرائیل و یهودا دریافت    برای فاتی  آشور که هوشع از خدا مکاش

رهبران یهودا    تا کندها به صورت یک کتاب اقدام می آوری و نگارش این نبوت هوشع به گزینش، جمع زمانی که –

 را از آنچه در حال وقوع بود مطلع کند.  

زیرا هوشع  است؛  درک کتاب هوشع بسیار مهم  برای  تشخیص دو مفهوم »آن جهان« و »جهان آنان«  

اگرچه کتاب    ، بنابراینآورد.    ق. م. به رشتة تحریر در   ۷۲۲کتاب خود را پس از سقوط پادشاهی اسرائیل در سال  

اسرائیل شمالی    برای   هوشع  در درجة نخست   اما  مفاهیم مهمی داشت،بازماندگان  یهودا    برای   او  .  نوشترهبران 

های خود را نوشت تا حزقیا و سایر رهبران یهودا را به  هیم دید، هوشع در خالل خدمت خود، نبوت همانطور که خوا 

 ق. م. به آن نیاز داشتند.   ۷۰۱در    حکمتی رهنمون کند که آنها در بحران حملة آشور به یهودا 

ب هوشع  زمینة کتاپیش برای درک صحت این مطلب ما در ادامة بحث خود، نگاهی به چهار خصوصیتی که  

: زمان نگارش کتاب، مکان نگارش کتاب، اوضاع و شرایط حاکم بر زمان نگارش کتاب، و  داشتداراست خواهیم  

 .  شروع کنیمزمان نگارش کتاب  بیایید با مقصود کتاب. 

 

 زمان نگارش 
اشاره کنیم که   باید  آغاز  بارها مورد ویرا  معموال   دانشمندان منتقداز  باورند که کتاب هوشع  این  یش  بر 

تبعید بابل و یا حتی پس از آن. در نتیجه، اکثر مفسرین منتقد   تا –  خیلی دیر تمام شده است کهاساسی قرار گرفته 

بخش  از  برخی  تنها  که  هوشع  معتقدند  خود  توسط  کتاب  این  شدههای  می آنها  است.    نوشته  که    کننداستدالل 

. اما باید به یاد داشت که  اندکرده به متن این کتاب اضافه  را  ها پس از مرگ هوشع، مطالب خودگران، مدت ویرایش 
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توسط هوشع از خدا    دربارۀ آینده  دریافت مکاشفات ماوراءالطبیعی   که  اندبه این نتایج رسیده   از آنجا  اکثرا  این منتقدین 

   کنند.را انکار می 

کنیم که . بنابراین ما تایید می به الهام ماوراالطبیعة نبوت هوشع ایمان دارند اوانجلیکال بر عکس، مفسرین 

او از خدا دریافت نمود. به همین دلیل   خود همة محتوای کتاب هوشع در واقع در برگیرندۀ همة آن پیغامی است که

 دهند.  تاریخ زودتری برای تکمیل کتاب ارائه می  هااوانجلیکال 

زودترین تاریخ ممکن برای  دشاه یهودا،  با اشاره به حزقیا به عنوان پا  ۱:  ۱هوشع    ،یک دیدگاه اوانجلیکال   از

این کامال روشن است که اگر حزقیا در دوران نگارش این کتاب پادشاه نبود، نام او در  دهد.  اتمام کتاب را ارائه می 

که زودترین تاریخ احتمالی برای اتمام کتاب هوشع،    گفت توان  بنابراین می آمد.  فهرست اسامی پادشاهان مذکور نمی 

 ق. م. به پایان رسیده است.   ۶۸۶ق. م. آغاز و در   ۷۱۵نت حزقیا است که در سلط دوران 

 

و یا به حالتی که امروز ما    نگارش کتاب خود را تکمیل کرد   هوشع   ی که توانیم تاریخ قطعی برای زمانما دقیقا نمی 

در کتاب  را  داریمآن  اختیار  در  دهیم.    ، مقدس  واقعهارائه  آخرین  اما  در طول سلطنت  زندگی هوشع،  اواخر  در  ای 

مقدس،  ، اما در تاریخ کتاب استحزقیا... حزقیا بابت بسیاری چیزها معروف  کرد، یعنی  پادشاهی که هوشع خدمت می 

مردم برای  نابودی کشاند. به حملة سنحاریب، پادشاه آشور بود. سنحاریب عمال یهودا را ترین تجربة او احتماال مهم 

 ایمصیبت و بدبختی   ، دربارۀ بخوانید   ۱شرح این وقایع را در میکاه باب  توانید  که می   کردند فرار می   شان نجات جان 

... محاصرۀ یهودا و اورشلیم،  کرد ا محاصره  . او در واقع اورشلیم راو از این هم فراتر رفتکه او وارد یهودا کرد. اما  

شهر خدا، شهر داوود، پایتخت جهان توسط سنحاریب آنقدر از اهمیت برخوردار بود که در تاریخ آن زمان یهودا، همه  

و    کردکرد؟ اشعیا در آن دوران نبوت می همه چیز در خطر بود. آیا اورشلیم سقوط می چیز را به اوج خود رسانید.  

از آن نام برده    ۱: ۱زیرا که آخرین پادشاهی که در کتاب هوشع   نوشت احتماال کتاب خود را در آن زمان  هوشع نیز  

 شده است، حزقیا است.  

 دکتر ریچارد ال. پِرَت 
 

توان به دوران پیش از مرگ هوشع  همچنین برای تعیین دیرترین تاریخ احتمالی نگارش کتاب هوشع، می 

  کنند که احتماال هوشعالبته منتقدین به این مطلب اشاره می لطنت حزقیا بوده است.  اشاره کرد که احتماال اواخر س

ها شواهد نشانگر آن است که هوشع بر  است. در برخی بخش   استفاده کرده شاگردان خود برای نوشتن این کتاب  از  

 از شاگرد خود باروک کمک خواست.   ۴: ۳۶در ارمیا    شاگردان خود متکی بوده است، درست مثل ارمیا که

پردازد. این متن به هوشع با ضمیر سوم شخص  به شرح حال او می   ۹- ۲:  ۱باید توجه داشت که مثال هوشع  

نوشته    ( اتوبیوگرافی)   نامهخویش   به صورت   ۳- ۱:  ۳. اما  ، یا »هوشع چنین کرد«گفت«  چنین   ، »هوشع کنداشاره می 
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من  »  یا   اند: »خداوند مرا گفت«، شده   تعریفبه صورت اول شخص  ای هوشع  هفعالیتشده است. در این بخش همة  

«. این تغییر از بیوگرافی به اتوبیوگرافی احتماال نشانگر این حقیقت است که شاگردان هوشع در نگارش  انجام دادم

 اند.  این کتاب نقش داشته 

مبنی بر اینکه شاگردان هوشع  کنند، در کالم خدا هیچ شواهدی  اما بر عکس آنچه که منتقدین فرض می 

، در دست نیست. حتی اگر شاگردان هوشع  اندکردهکالم او را ویرایش و یا پس از مرگ او مطالبی تازه به آن اضافه 

اند.  روی نکرده ، از آنچه خدا به عنوان مکاشفه به او بخشیده بود، کج کرده باشند  او   اقدام به تکمیل کتاب پس از مرگ

دهد که تمام محتوای کتاب شامل »کالم خداوند که بر هوشع نازل  نشان می   صریحا   ۱:  ۱شع  عنوان کتاب در هو

 .  استشد« 

که این کتاب در دوران سطنت حزقیا به نگارش در آمده    درستی نتیجه گرفت  توان بهبه همین دلیل، می 

 نبود، تکمیل شده است.  ، زمانی که قطعا هوشع در حیات ق. م.  ۶۸۶ قبل از کتاب در زمانی  یعنی این . و است

 .  بپردازیمبه محل نگارش آن نیز باید اکنون در کنار بررسی حدود زمانی نگارش کتاب هوشع، 

 

 محل نگارش 
است.  کرده  ، هوشع احتماال در اواخر سلطنت یربعام دوم به یهودا مهاجرت  اشاره کردیمهمانطور که قبال  

زیسته است،  ق. م. می   ۷۲۲دانیم او در دوران سلطنت حزقیا یعنی پس از سقوط اسرائیل در سال  از آنجه که می 

 است.   نوشتهکه او کتاب خود را در یهودا  مطمئن باشیم یمتوانمی

دهد. این آیه پیش از ذکر نام یربعام دوم  در اختیار ما قرار می   زیادی  اتاطالع،  ۱:  ۱کتاب هوشع در  خودِ  

کند. با اشاره به پادشاهان  به عزیا، یوتام، آحاز و حزقیا که همگی پادشاهان یهودا هستند اشاره می   - پادشاه اسرائیل    -

است.    نوشته داوود در یهودا    دهد که او کتاب خود را تحت اقتدار سلسلة یهودا در وهلة اول، هوشع عمدا نشان می 

های هوشع در وهلة اول خطاب به پادشاهی شمالی اسرائیل نوشته شده، اما هوشع کتاب خود  بنابراین اگرچه نبوت 

 است.   نوشتهرا در یهودا، پادشاهی جنوبی، 

  که   موقعیتیاکنون که به بررسی زمان و مکان نگارش کتاب هوشع پرداختیم، وقت آن است که به بررسی  

 بردند بپردازیم.  هوشع و مخاطبین او در هنگام نگارش این کتاب در آن به سر می 

 

 نگارش  موقعیت
وطن ثانوی او یعنی یهودا با تهدیداتی از    کتاب خود را نوشت، هوشع وقتی ، اشاره کردیمهمانطور که قبال 

ق. م. در حین سلطنت حزقیا، سنحاریب، پادشاه آشور به یهودا حمله    ۷۰۱در سال  سوی مملکت آشور روبرو بود.  

به حکومت شمالی  های هوشع در رابطه با داوری خدا به وسیلة حملة آشوریان  . بنابراین اگرچه اکثریت نبوتکرد
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به  .  اختصاص دادساکنان یهودا هنگام حملة آشوریان به یهودا    را به راهنمایی اما هوشع کتاب خود  ،  اسرائیل بود 

 .  باشیماست که با وقایع مربوط به حملة سنحاریب آشنا  الزمهمین دلیل 

ای از  های میکاه و اشعیا، تصویر پیچیده مذکور در کتب پادشاهان و تواریخ به همراه نبوتوقایع تاریخی  

  وقتی   و   ،و دور آن حصار کشیدد. او در اوایل، اصالحاتی در یهودا ایجاد کرد  نکنحزقیا برای ما ترسیم می   سلطنت

اما حزقیا با افزایش تهدیدات آشوریان به جای طلب  .  کرد به سلطنت رسید، از پرداخت مالیات اجتناب    سنحاریب 

بست. اما این تالش بیهوده بود. سنحاریب به    کمک از خدا برای حفظ امنیت، با مصر و خدایان آنان پیمان دوستی

اما  را تخریب نمود و حتی اورشلیم را تحت محاصرۀ خود در آورد.  های بسیاری  یهودا حمله کرد، شهرها و دهکده

که    به او اطمینان دادبود، حزقیا نزد خدا دعا کرد و اشعیای نبی  درست در همان موقع که اورشلیم در حال سقوط  

 خوانیم:می  ۳۴- ۳۳:  ۱۹ات خواهد بخشید. همچنانکه در دوم پادشاهان خدا او را نج

 

.  گویدی را م   ین شهر داخل نخواهد شد. خداوند ا  ینکه آمده است به همان برخواهد گشت و به ا  ی به راه]سنحاریب[  

)دوم پادشاهان    د، آن را نجات خواهم داد. وداو  یش کرده، به خاطر خود و به خاطر بندۀ خو  یتشهر را حما   ینکه ا  یراز

۱۹ :۳۳-۳۴ .) 
 

 آسا اورشلیم را از دست سنحاریب نجات داد.  نبوت اشعیا به تحقق پیوست و خدا به صورتی معجزه 

حزقیا، پادشاه    آمد تا   شور است که ترین وقایع تاریخی در تاریخ اسرائیل، موضوع حملة سنحاریب پادشاه آیکی از مهم 

یهودا را شکست دهد... او به طرف یهودا حرکت کرد و عمال همة شهرهای یهودا را تحت محاصرۀ خود در آورد.  

من    گوید: »خدای شما نیز مانند خدایان دیگر است.می   او اصوال تنها یک شهر باقی مانده بود و آن اورشلیم بود.  

« سنحاریب متکبرانه به ضد خدای  کنم، همانطور که دیگر خدایان را نابود کردم.ابود می خداوند خدای اسرائیل را ن

و آنچه خدا   گوید: »قدرت خود را به سنحاریب نشان خواهم داد.«خدا در پاسخ به او می ، و گویدها سخن می آسمان 

زند و آنها همگی  ز ارتش آشور را می او صد و هشتاد و پنج هزار نفر ا العادۀ اسرائیل است.دهد نجات خارق انجام می 

مجبور    و   است  در جریان شورشی در وطن او    شنود که احتماالمی در این وقت سنحاریب گزارشی  رسند.  به قتل می 

دانیم که حتی در نوشتجات تاریخی آشور صحبت از این به میان آمده است  شود که به وطن خود بازگردد. ما می می

باید به یاد داشت  .  گویند که او را شکست دادندهرگز نمی بودند، اما  کرده  نده در قفس حبس  که حزقیا را مانند یک پر

کردند. بنابراین اکتفا به این موضوع که حزقیا را مانند  که آشوریان در ادبیات خود هیچگاه ذکری از شکست خود نمی 

بنابراین حتی نوشتجات  ست نداده بودند.  ای در قفس انداختند و بس، خود نشانگر این است که آنها او را شکپرنده 

 کند.  آشوریان نیز این موضوع را تایید می شدۀ  ثبت

دکتر راسل تی. فولر   -  
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نجات و رهایی اورشلیم نشانگر این بود که چقدر خدا به پادشاهی یهودا توجه و عالقه داشت. اما با وجود  

پایان  از حمالت بعدی  ناپذیر بودند.  این، مشکالت حزقیا  از بازگشت سنحاریب به سرزمین خود، حزقیا هنوز  پس 

پیشین خود بازگشت و این  های راه زقیا دوباره به متاسفانه او به جای توکل و اتکا بر خدا، حآشوریان در هراس بود.  

عدم توکل حزقیا پس از جریان رهایی اورشلیم،  طلب یاری کرد.    پادشاهی در حال پیشرفت بابل بار نه از مصر بلکه از  

  که خزائن سلطنتی یهودا توسط بابلیان به کرد  اشعیای نبی بالفاصله او را تهدید  وفایی بزرگی نسبت به خدا بود.  بی

 توجه کنید:   ۱۸-۱۷: ۲۰دوم پادشاهان    سخنان اشعیا در تاراج برده خواهند شد. به 

 

اند، به بابل برده خواهد شد. و خداوند  کرده   یرهکه هرچه در خانة توست و آنچه پدرانت تا امروز ذخ  آید ی روزها م   ینکا

خواهند گرفت    یی، نما   ید را تول  یشان و ا  یند آ  ید از پسرانت را که از تو پد   ی نخواهد ماند. و بعض   ی باق  یزیکه چ  گوید یم

 ( ۱۸-۱۷: ۲۰)دوم پادشاهان   و در قصر پادشاه بابل، خواجه خواهند شد.

 

آسودگی    بلکه با ؛  وفایی خود نسبت به خدا توبه نکردمتاسفانه، هنگامی که حزقیا این سخنان را شنید، از بی 

 که اینها در زمان او اتفاق نخواهد افتاد.   خاطر پاسخ داد

ق. م. آنقدر مهم بود که احتماال    ۷۰۱عدم وفاداری حزقیا نسبت به خدا قبل و بعد از رهایی اورشلیم در سال  

که هوشع این کتاب را قبل از رهایی اورشلیم از دست   ممکن است  ی از طرف برای نگارش کتابش شد.  هوشع انگیزۀ 

. بنابراین این احتمال  شدها  د. حملة سنحاریب به اورشلیم و محاصرۀ آن موجب بسیاری از نبوت باش  نوشتهسنحاریب  

بسیار زیاد است که خدا هوشع را خوانده باشد تا کتاب خود را در این زمان بنویسد تا با اشاره به حملة سنحاریب به  

 دهد.  های حزقیا را مورد خطاب قرار می اورشلیم و محاصرۀ آن شکست 

شروع به نوشتن کتاب خود    ز سوی دیگر، این احتمال نیز هست که هوشع درست پس از رهایی اورشلیما

، اگرچه خدا اورشلیم را رهایی داده بود، بعدها حزقیا در وفاداری خود نسبت  اشاره کردیمهمانطور که قبال  کرده باشد.  

آیندۀ یهودا را به    حزقیا به خدا  عدم وفاداری دست یاری به سوی بابل دراز کرد.    و  به خدا از خود ضعف نشان داد

های قبل یا بعد  بنابراین این دو احتمال هر دو قوی هستند که هوشع کتاب خود را نوشت تا بحران مخاطره انداخت.  

 از رهایی اورشلیم از سنحاریب را مورد خطاب قرار دهد.  

خوشبختانه  نی به مقصود آن پی برد.  توان به آسانگارش کتاب، می   موقعیتپس از بررسی زمان، مکان و  

 . کندآشکار می  را  از نگارش این کتابخویش مقصود هوشع خود بسیار واضح  نیازی به حدس و گمان نیست، چون 
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 مقصود نگارش 
 کند: می خالصه خود را چنین مقصود  که آخرین آیة کتاب هوشع است، هوشع  ۹: ۱۴در هوشع 

 

است و عادالن   یمخداوند مستق  های یق طر یرا که آنها را بداند؟ ز  یمی را بفهمد و فه یزها چ ین که ا یم مرد حک یستک

 ( ۹: ۱۴)هوشع   .خورند ی اما خطاکاران در آنها لغزش م نمایند،ی در آنها سلوک م

 

  کتاب به صورت نصایح نهایی به مخاطبین پایان  و به صورت مستقل در    این آیه بدون ارتباط با آیات قبلی

کند که با ایمان به اینکه »همة  داده شده است. هوشع از مخاطبین اصلی خود در یهودا درخواست می   ارائه  اولیه

های خداوند راست است«، »حکیم« و »تمییزدهنده« باشند. به عبارت دیگر، هوشع امید دارد که اهالی یهودا از  راه

نبوت  کنند.  مجموعة  او حکمت حاصل  آنها می های  از  تا شرایط او  ببینند که  خواهد  این حقیقت  پرتو  در  را    خود 

« یعنی  خطاکاراندارند. اما »های خدا گام بر می کنندۀ برکات خدا هستند، در راهیعنی آنانی که دریافت  »عادالن«

 خورند.  کنندۀ داوری و مجازات خدا هستند با حماقت خود در آنها لغزش می آنانی که دریافت 

باکانة  نبوتی نیز ظاهر شده است، اما دعوت بی   کتب  های دیگر نوشته  ر د  سنتی اسرائیل   اگرچه عناصر حکمت 

با اوضاع و شرایط زمان حزقیا    به خوبی  توجه هوشع به حکمت،ولی  هوشع برای دریافت حکمت غیر معمول است.  

  حکمت سنتی اسرائیل به خوبی آشنا بودند   دانیم که حزقیا با مردانی که بابر اساس کالم خدا، ما می مطابقت دارد.  

  یا، است که مردان حزق  یمانامثال سلرا به عنوان »  ۲۹- ۲۵های  ، باب ۱:  ۲۵کرد. در واقع در امثال  نشینی می هم

حکیم و مورد احترام بودند    حزقیا« جمعی از افراد   مردان»ظاهرا این    کند.« معرفی می آنها را نقل نمودند   یهوداپادشاه  

کرد. این احتمال بسیار زیاد است که هوشع نیز دعوت به  ا در صحن خود با آنان نشست و برخاست می که حزقی

  یمتوانخطاب به حزقیا و مردان حکیم و خداترس او نوشته باشد. در پرتو این حقیقت می مستقیما  حکمت خود را  

 :  اینطور خالصه کنیممقصود کتاب هوشع را 

 

تا در شرایط سختی که به خاطر حملة سنحاریب با آن روبرو بودند، از آنچه    خواندرا می کتاب هوشع رهبران یهودا  

 بود، حکمت حاصل کنند.  کرده خدا در طول خدمت هوشع مکشوف 

 

های مربوط  ای از برخی پیشگویی تنها مجموعه ، مقصود این کتاب کنداین خالصه عنوان میهمانطور که 

های حکیمانة خدا  تا از راه   را بخواند به آینده نیست، بلکه هدف اصلی هوشع این بود که رهبران یهودا در زمان حزقیا  

های مربوط به تهدیدات سنحاریب از مکاشفات دوران هوشع درس آموختند  ، در چالش مردانشحزقیا و  پیروی کنند.  
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تهدیدات یهودا را رهبری نمودند. این رهبران، پیش از رهایی اورشلیم از سنحاریب و هم بعد از آن در عمق    و در این

 کرد.  پریشانی به تدبیر و حکمت نیاز داشتند و کتاب هوشع آن را برای آنان فراهم می 

ما  کنون  تا داده پیش در مقدمة کتاب هوشع،  بررسی قرار  او را مورد  نبی و کتاب  نگاهی  ازمینة  یم. حال 

 اجمالی به محتوا و ساختار کتاب هوشع خواهیم انداخت.  

 

 

 محتوا و ساختار
های خود را دریافت نمود،  ای را که در آن هوشع نبوت زمینة تاریخی   هااوانجلیکال متاسفانه، بسیاری از  

آنها  نادیده می  بر بخش همچنین  گیرند.  را  گ تر کتاب می های کوچکتمرکز خود  این بخش   ی وی گذارند،  از  که  ها 

های بسیاری  موجب بروز دیدگاه   ، توجهی نسبت به زمینة تاریخی و تمایل به تجزیهیکدیگر متمایز هستند. قطعا بی 

های تاریخی خدمت  کنیم: خواهیم دید که زمینه می دنبال  دیگری را    راهکار در مطالعة این کتاب    ما   شده است. اما

های کوچک و مستقل از  بخش   به جای تمرکز برهمچنین  کنند.  اتی ایفا می های او نقشی حیهوشع در درک نبوت 

کمک  ما  راهکار به  این  های بزرگتر کتاب دارند، خواهیم پرداخت.  ها با بخش به ارتباط منطقی که این بخش   ،هم

به رهبران یهودا که مخاطبین    برای حکمت بخشیدن چگونه کتاب خود را  به روشنی ببینیم که هوشع  کرد  خواهد  

توانیم امروزه از کتاب هوشع  همچنین به ما کمک خواهد کرد تا ببینیم چطور می .  ریزی کردطرح اصلی او بودند  

   حکمت بیاموزیم. 

شان کوتاه بود، هوشع  بسیاری از انبیای دیگر که مدت خدمت  خالف . بر  بگذاریدجای هوشع    دوباره   خود را 

در طول این  حزقیا.  دهة آخر سلطنت یربعام دوم تا سلطنت    از   – مکاشفات دریافت کرد    ا شصت سال از خد  حدود 

فصل کوتاه کتاب    ۱۴که در محتوای  ه  بیشتر از آنچ  بسیاراحتماال    کرد؛ چند دهه، خدا مسائل زیادی را بر او آشکار  

 گنجانیده شده است.  او 

ین موضوع را به خاطر داشته باشیم که خدا به   ، باید اهوشع چطور کتاب خود را شکل داداینکه    درک   برای

را مکاشفات  همانطور که    بارهیک   همة  نداد.  در سه  دادیم به هوشع  را  مکاشفات  این  آمدن  دورۀ  ، خدا  کار  روی 

بر هوشع    ق. م.   ۷۲۲حملة آشوریان در    و  ق. م.؛   ۷۳۲ق. م.؛ حملة آشوریان در سال    ۷۴۴امپراتوری آشور در سال  

هوشع در موارد متعددی  که    رسد نظر می نداشته باشیم، به    ذهن را در    های مختلف تاریخی . اگر این دوره مکشوف کرد 

های نبوتی هوشع  بینیم که دیدگاههایش دربارۀ یهودا. اما در واقعیت، می کند؛ به طور خاص، در نبوت خود را نقض می 

 کند. ند چون او به شرایط مختلفی اشاره می کنتغییر می 
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باید به این نکته نیز دقت کنیم که هوشع  ، هوشع مهم استزمانی کتاب ترتیب  به همان اندازه کهاکنون، 

کتاب    این  عنوان   ۱:  ۱دیدیم که هوشع    در این درس   . قبالمرتب کرده استموضوعی  های خود را به شکل  نبوت 

مقصود هوشع  ای که  با خاتمه   ۹:  ۱۴هوشع    و  زمانی خدمت هوشع طراحی شده بود.است و برای معرفی کامل جدول  

  . دهد کتاب را پایان می  قوم خدا به کسب حکمت از کتاب او،  فراخوانی کند، یعنی را خالصه می  از نگارش این کتاب 

ا در حدود حملة  شوند که هوشع کتاب خود رآنها مربوط به زمانی می دهد که  کتاب نشان می   اول و آخرمحتوای  

  بزرگ استابتدا و انتهای کتاب، بخش اصلی هوشع شامل سه قسمت  بین  اما    نوشت.ق. م. می   ۷۰۱سنحاریب در  

 که هر یک تاکیدات موضوعی منحصر به خود را داراست.  

ای های اولیه کند. این فصول اولیه به نبوت بر داوری و امید از سوی خدا تاکید می   ۵:  ۳-۲:  ۱  در بخش اول  

  ۷۴۴در امپراتوری آشور   یی که به ظهورهاکند. نبوت اشاره می کرد  که هوشع در دوران سلطنت یربعام دوم دریافت  

ای که بین داوری داد  قرار  و در کنار هم    کردآوری  ها را جمع طوری این نبوت   ،هوشع با دقت  کنند.اشاره می   .ق. م

 که خدا درصدد بود بر قوم خود اعمال کند و برکاتی که آنها در آینده قرار بود دریافت کنند، تعادل ایجاد کند.  

گیرد. بر خالف بخش اول، این  برداری از داوری و مجازات خدا را در بر می پرده   ۹:  ۹-۱: ۴در بخش دوم 

ق. م. و حملة    ۷۳۲است که هوشع در اواخر عمر خود یعنی در زمان حملة آشور در سال    هایی قسمت شامل نبوت 

تمرکز  ها به طور انحصاری بر موضوع داوری و مجازات االهی  . این فصل کردق. م.، دریافت    ۷۲۲بعدی آنان در  

از خدمت هوشع افزایش  فصول  این    طول   شدت داوری خدا چگونه در   کنند کهو نیز این نکته را برجسته می .  کنندمی

 .  یافت

  کند. این برداری می آید پرده به طور خاص از امیدی که از سوی خدا می   ۱۸:  ۱۴- ۱۰:  ۹در  بخش سوم  

ق. م.   ۷۲۲ق. م. و   ۷۳۲های دربارۀ دو حملة آشور در سال  است که هوشع  بخش همچنین شامل مکاشفاتی  آخرین 

  طول   در  برای آیندۀ قوم خود  امیدی که خدا؛  . اما در این بخش توجه خاصی به موضوع امید شده استدریافت کرد

   آشکار کرد.  این برهه از خدمت هوشع

بود.  وشع بسیار دشوار می ه  بندی تاریخی و موضوعی، تفسیر کتاب این تقسیم  اهمیت بدون در نظر گرفتن

در    که هوشع در نظر داشت به مخاطبین اصلی خود  یکنند که حکمت در بسیاری موارد آنها مانند کلیدی عمل می 

 د.  ن گشایمنتقل کند را می  زمان حکومت حزقیا

به معرفی محتوا   اکنون خوب است که اماخواهیم داشت، هوشع  تری به حکمتدر درس بعدی نگاه دقیق 

- ۲:  ۱داوری و امید از سوی خدا در    بیایید با اولین بخش دربارۀ .  بپردازیمو ساختار هر یک از این سه بخش اصلی  

الوقوع بر قوم خدا را با برکاتی که پس  فصول اولیة کتاب هوشع با دقتی خاص داوری قریب   این  .شروع کنیم  ۵:  ۳

 دهد.  ار می از آن قرار بود جاری شوند در تعادل قر
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 (۵:  ۳-۲: ۱داوری و امید )
؛ همانطور که قبال نیز اشاره کردیم، این فصول اولیه در برگیرندۀ خدمت یوشع در دوران یربعام دوم است

ق. م. روی کار خواهد    ۷۴۴خدا بر هوشع مکشوف کرد که امپراتوری آشور به عنوان ابر قدرت در سال    ی کهزمان

با این عبارت،    ۲:  ۱هوشع  ؟  استکرده  را دریافت    خود  هوشع مکاشفات   این زمانی است که  که  دانیممی اما چطور  آمد.  

 « )مژده(.  ع سخن گفتکه خداوند با هوش ی بار ین نخستکند: »این حقیقت را بر ما آشکار می 

کند. هوشع اول توجه را به این جلب  های موجود در این فصول نیز این زمینة تاریخی را تایید می سایر متن 

نشان  او همچنین  عدالتی افتاد.  پرستی و بی ، در بتاسرائیل اوقاتی پر از سعادت و کامیابی داشت  وقتی  کند که می

این حقایق همه مربوط به  .  ز طریق تسلط آشوریان بر اسرائیل، بر آنها بریزدتا بالیایی را اداد که خدا مصمم است  

 های اولیة خدمت هوشع است.  سال

ها را در قسمت  کند که هوشع این نبوت توجه هوشع به یهودا در این بخش، همچنین تایید می دوم اینکه، 

در یهودا سلطنت    عادلبه عنوان پادشاهی  در این دوران حزقیا    آورید کهبه یاد می   .اول خدمت خود دریافت کرد 

بخش  .  استجنوبی یهودا    علیه حکومت  ی این فصول فاقد هر نوع تهدید  ، انتظار داریم  ، همانطور کهبنابراین.  کردمی

  گوش کنید که خدا خط قاطعی بین   ۷-۶:  ۱به  کند. به طور نمونه  اول بارها به صورت مثبت دربارۀ یهودا صحبت می 

   گوید:در اینجا خدا می  .کشدمی  اسرائیل و یهودا

 

بر خاندان    یکن بالکل خواهم برداشت. ل  یانرا از م  یشان رحمت نخواهم فرمود، بلکه ا  یل بر خاندان اسرائ  یگربار د

 ( ۷-۶:  ۱. )هوشع نجات خواهم داد  یشانا ی خدا یهوه را به    یشانرحمت خواهم فرمود و ا یهودا 
 

 

شمالی بود، اما این متن به طور واضح  پادشاهی  الوقوعی به وسیلة آشوریان در انتظار  اگرچه داوری قریب 

یهودا  به  نیز    ۱۱: ۱. هوشع در بخشیدمی نجات  آنها را  و   کردمی رحمت  یهودا  بردهد که در این زمان خدا  نشان می 

 : کنداشاره می مثبت  ی با دید

 

 ( ۱۱: ۱)هوشع  کنند[]می  به جهت خود نصب یسرئ یک با هم جمع خواهند شد و  یل اسرائ یو بن  یهودا  یبن

 

برکات    آنان برای امید،  اسرائیل متحمل داوری آشوریان شد  همچنان که  کهکند  می   اشارهدر اینجا هوشع  

 :  گفت ۵: ۳هوشع در   آمد. به طریق مشابهی، از اتحاد آنان با یهودا تحت یک پادشاه می  االهی
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ه  ب  ین بازپس  یام . و در ایدد را خواهند طلبوو پادشاه خود داو  یش خو  ی خدا  یهوه بازگشت نموده،    یل اسرائ  ی بعد از آن بن 

 ( ۵: ۳)هوشع  خداوند و احسان او با ترس خواهند آمد.  یسو
 

نسبت به یهودا است،  مطلوب  مستقیم به داوود به عنوان »پادشاه خود« به طور واضح نشانگر دید  ارجاع  

دهد که  بخش اول کتاب نشان می  طول ن دید مثبت هوشع درای. شداداره می از نسل داوود  ی پادشاهان با  زیرا یهودا

 ، دریافت کرده است.  کردمی رهبری  های خدا به راه  ، زمانی که عزیا یهودا را خدمت خود ها را در اوایل  او این نبوت 

که این فصول چگونه  اجازه بدهید مختصرا توضیح بدهیم  با این مقدمه دربارۀ بخش اول کتاب هوشع،  

است.    کردهکشند. هوشع این فصول را به سه قسمت اصلی تقسیم  ی و امید االهی را به تصویر می موضوع داور 

   دهد. توضیح می ۱: ۲-۲: ۱در    او را خانوادگی اولیة تجربیات  ،قسمت اول

 

 ( ۱: ۲-۲: ۱تجربیات اولیة خانوادگی )
به یک داستان خانوادگی اشاره    ،۹-۲:  ۱  درشود. بخش اول  تقسیم می   اصلی  این قسمت به دو بخش

می می آغاز  اینچنین  داستان  این  می کند.  فرمان  هوشع  به  خدا  که  از  شود  یکی  که  جومر  نام  به  زنی  با  که  دهد 

  هایی وید نامگشوند، خدا به هوشع می پرستان بود ازدواج کند. هنگامی که فرزندان آنان متولد می های معبد بتفاحشه

آنها بگذارد نام که    بر  این  از  این داستان توجه را به  .  بودعلیه اسرائیل    خدا  الوقوعها سمبل داوری قریب هر یک 

 کند.  شد، جلب می آشوریان بر اسرائیل وارد می تجربیات سختی که به وسیلة  

بر   تمرکز  در هوشع  سخت االهی، بخش دومداوری  اما هوشع در کنار  در برگیرندۀ    ۱:  ۲-۱۰:  ۱ی  که 

 کند:این را آشکار می  ۱۰: ۱در    هوشع به عنوان یک نمونه، کند. می  را اضافههای امیدوارکننده هست نبوت 

 

در    یستید،شما قوم من ن  شدی گفته م  یشانکه به ا  ی در مکان  ...خواهد بود  یا در  یگمثل ر  یلاسرائی بن   ۀشمار  یکنل

 ( ۱۰: ۱)هوشع  . باشیدی م ی ح یآنجا گفته خواهد شد پسران خدا 

 

برای نوادگان اسباط اسرائیل    همچنان   کند کهداوری بر اسرائیل بود، اما هوشع اضافه می ارسال  شُرُف  اگرچه خدا در  

 آیندۀ پر برکتی در انتظار است.  

 متمرکز است.  ۲۳- ۲:  ۲  هوشعقسمت دوم داوری و امید االهی بر اولین شکایت خدا در کتاب  
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 (۲۳- ۲: ۲نامة خدا )شکایت 

کند که خانوادگی هوشع بر زمین به صحنة دادگاهی در آسمان معطوف می این آیات توجه را از تجربیات  

های خود برای آینده،  در عهد عتیق خدا غالبا برای مکشوف ساختن نقشه قانونی در آن در حال اجرا است. اقداماتی  

ما از برخی از این  کنندۀ تبادل نظری قانونی در دادگاه آسمانی است.  ای ارائه داده است که منعکس کاشفه به انبیا م

  دهند. بریم چون آنها توصیف نسبتا کاملی از اقدامات دادگاه خدا به دست می نامه« نام می مکاشفات با عنوان »شکایت 

اند و گزارش اتهامات  احضارشدگان در دادگاه حاضر شده   کشند،می آنها معموال خدا را نشسته بر تخت خود به تصویر  

 شود.  رای اعالم می  شود. و هایی با فرد مجرم انجام می و صحبتبر علیه شخص مقصر ارائه 

 

موعظه تعدادی   شدهاز  انجام  داوری  دربارۀ  انبیا  توسط  که  شکایت هایی  شکل  دلیل  نامهاند  به  که  دارند  را  ای 

گرفته   شکنی طرف پیمان  پیمان   ایدۀ شکایتاند.  مقابل شکل  بین از  دیپلماسی  اساس یک  بر  است.  شکنی  المللی 

ماندهنامهنمونه،  بهترین   جا  بر  حتیان  از  که  است  دیپلماتیکی  نامههای  این  وسیلة  به  حتّی  اند.  دیپلمات  یک  ها 

شکنی کرده بود شکایت کند. انبیا نیز  ان توانست به کشوری که با آن پیمان بسته بودند برود و از پادشاهی که پیم می

کنند. اینگونه  هایی اشاره میتری به چنین نمونه مقدس به طور مفصل اینچنین نقشی داشتند. متون زیادی در کتاب 

.  هستند که حاوی اینچنین عناصری    وجود دارند شماری  از عناصر مختلفی تشکیل شده بودند. متون بی ها  نامهشکایت 

شخص دیگری در دادگاه  شد.  ای بود که به شخص متهم و شاهدین ارسال می برگیرندۀ احضاریهاین عناصر در  

کرد. او سپس جرم و اتهام  را قرائت می گزار  پادشاه خراج و    پادشاه برتر   دو حاکم،   از پیمان بسته شده بینای  تاریخچه 

 شد. قبال شکستن عهد صادر می  و سپس رای محکومیت درکرد می را در شکستن پیمان اعالم گزار خراج کشور 

دکتر داگالس گراپ   -  

 

اسرائیل را به دادگاه  با این کلمات  شود که خدا  می آغاز    ۲:  ۲در    ،در کتاب هوشع   آسمانی  نامةاولین شکایت

 :  کنداحضار می 

 

 ( ۲: ۲)هوشع  .یید! با مادر خود محاجّه نماییدمحاجه نما 

 

در اینجا    اما در واقع کلمة »محاجه« به دادگاه عجیب باشد.    این احضاریهشاید  برای مخاطبین امروزی،  

فعل )عبری    ترجمة  استrib»ریب«  غالبا.  (  اصطالح  کتب    این  »مجادلةدر  یک  برای  یا    «قانونی   نبوتی  و 

پایتخت پادشاهی اسرائیل است    ، سامره»مادر« در این آیه اشاره به  شد.  می   استفاده در دادگاه آسمانی    «نامهشکایت »

 اینامهشکایت   کند تا بهرا احضار می که رهبران اسرائیل در آن ساکن بودند. بنابراین در واقع خدا مردم اسرائیل  
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ای که توسط خود خدا تنظیم  نامهشکایت -  شوند  وارد شان در سامره ترتیب داده است بر علیه رهبران  او که آسمانی 

 شده است.  

به رفتار جومر، همسر هوشع    رفتار اسرائیل  کند کهاشاره می   هاییراه  خدا به  ،نامهاین شکایت سراسر  به  

وفادار  نسبت به خدا  رهبران اسرائیل    وفرزندانش شد.  محنت  وفادار نبود و موجب    هوشعدارد. جومر نسبت به  شباهت  

کند که  نامه، هوشع تنها به این موضوع اشاره نمی ند. اما در این شکایتشدپادشاهی اسرائیل  محنت    جبو مو  نبودند

که خدا روزی    کنداشاره می خدا پادشاهی اسرائیل را در اثر عهدشکنی به رنج و لعنت محکوم کرده است. او همچنین  

گرداند  به سوی خود بر می   دوباره   دا اسرائیل رازمان داوری، خ   یک   اسرائیل را به سوی خود جذب خواهد نمود. پس از 

 .  دادخواهد   نشان اسباط شمالی رحمتبه و 

به شرح   ۵- ۱: ۳دارد و در  تمرکز خود را از داوری و امید آینده بر می  ی هوشع پس از اشاره به دادگاه آسمان

 پردازد.  های اخیر خانوادگی خود می یکی از تجربه 

 

 ( ۵-۱: ۳)تجربة خانوادگی اخیر 
کند. همسر او دوباره به زندگی  می آغاز    ۳-۱:  ۳شرح حال خود در    با  هوشع   اولیه،   خانوادگی تجربة  موازات  به  

.  نشان دهد او محبت    به  دهد که دوبارهگردد، اما خدا به هوشع فرمان می گذشتة خود به عنوان فاحشة معبد باز می 

 گرداند.  می بر و به خانه   خرد می هوشع جومر را  ، بنابراین

کند. در  اشاره می   ۵-۴: ۳های امیدبخش خود در  ، هوشع به سری دوم نبوت روایت کوتاهپس از شرح این  

که از طرف خدا بر او اعمال شده    ایدهد که ملکوت اسرائیل برای مدتی متحمل سختی این آیات، هوشع توضیح می 

خواهد    برای اسرائیل  منجر به برکت عظیمی  ائیل با خدارابطة اسر  روزی فرا خواهد رسید که  در آینده  خواهد شد. اما

 شد.  

 

تر از هوشع  عظیم  یار، سمبل خدا است. البته خدا بسدر بین قوم خود  محترم  نبی  ، یکدر این داستان تمثیلی هوشع

پرستش  با ترک خدا و  آنها  اسرائیل است...    مردم  سمبلفاحشه  از سوی دیگر، زن    ، اما این یک استعاره است. است

»اگرچه مردم اسرائیل    او را منعکس کند:  مرتکب زناکاری شدند. بنابراین خدا از هوشع خواست تا داستان  ،خدایان غیر

اند، با این وجود من به سوی آنها رفته آنها  پرستند و به گناهان مصر بازگشته اند، سایر خدایان را می از من دور افتاده 

شان با من مرتکب زناکاری شدند، من آنها را نجات  از من دور بودند و در رابطه   در حالیکه هنوزرا به زنی گرفتم.  

دادم، نه! به خاطر فیض خود    شاننجات من  که    بود که آنها خوب بودندنمحبت من نسبت به آنها به این دلیل  دادم.  

با این زن،  ازدواج  از  بعد  د که  که خدا به هوشع از قبل گفته بو این   برانگیزتر است،آنچه تعجبآنها را نجات بخشیدم.«  

  این گرداند.  بر  خواهد که دوباره به سوی او برود و او را  اما او از هوشع می او دوباره به فاحشگی خود ادامه خواهد داد.  
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ای زناکار نسبت به  . خدا با وجود اینکه آنها در روحیه انجام دادبا مردم اسرائیل    وند ما که خدااست  همان چیزی    دقیقا 

که مبتنی بر یک    ای با خدا شدند کردند، آنها را نجات داد. آنها پس از نجات از مصر وارد رابطه در مصر زندگی می او  

،  کرد   را تنبیه  اما قوم اسرائیل دوباره به زناکاری با سایر خدایان بازگشتند. خدا اگرچه آنها،  پیمان بین آنها و خدا بود

هوشع که به دنبال همسر زناکار خود رفت تا او را بازگرداند، خدا نیز به دنبال »زن« خود )یعنی قومی که  مثل  اما  

 گرداند.  بر پیمان ازدواج با او دوباره به سوی زناکاری رفتند( رفت تا او را از بعد 

شریف عاطف فهیم  -  

 

های اول خدمتش بود،  های خود که مربوط به سال بدین ترتیب هوشع با گزینش و گردآوری برخی از نبوت 

 دیدگاهی متعادل بین تنبیه و برکات آیندۀ االهی به رهبران یهودا در زمان حزقیا ارائه داد.  

وم خدا امید خود  اما ق  با سقوط پادشاهی شمالی محقق شده بود.  داوری   تهدید خدا به  در زمان این کتاب، 

دریافت  خدا  کرد که اسرائیل در آن برکات عظیمی از  ای اشاره می را از دست ندادند. این زمان سخت داوری به آینده 

 .  کردمی

در حال    ، بخش دوم توجه ما را به داوریاو در بخش اولتعادل بین داوری خدا و امید از سوی    ارائةپس از  

 .ندکجلب می  ۹: ۹-۱: ۴در   ظهور خدا

 

 ( ۹: ۹-۱: ۴برداری از داوری ) پرده
هستند  این متون شامل مکاشفاتی    چون   دهیم برداری از داوری می عنوان پرده   از هوشع   ما به این بخش 

منحصرا    این بخش  چون کنیم،  صحبت می   و ما از آن به عنوان »داوری«.  کرددورانی طوالنی دریافت    طی  که هوشع

های خدمت هوشع اعمال  خدای بالیای خود را علیه اسرائیل و یهودا در طول این دهه کند که هایی تمرکز می بر راه 

   کرد.

  های نامهشکایت:  شوداز داوری به دو قسمت اصلی تقسیم می برداری  پرده  دربارۀبه طور کلی، این فصول 

 خدا بپردازیم.   های . بیایید ابتدا به شکایت ۹:  ۹- ۸: ۵و سپس اخطارهای خدا در   ۷:  ۵- ۱:  ۴خدا در  بیشتر

 

 ( ۷: ۵-۱:  ۴های خدا )نامهشکایت 
یک بار دیگر، خدا با آگاهی بخشیدن به هوشع  شود.  ظاهر می   ۱۹-۱:  ۴اولین شکایت خدا در این بخش در  

 توجه کنید:  ۱: ۴در   هبه احضاری کند.گاه آسمانی، نقشة خود را بر او مکشوف می قانونی در داد  ی از تبادل نظر
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)هوشع    ... است اتهامات شما   ین و ا  یده. خداوند شما را به محاکمه کشیدبه کالم خداوند گوش کن  ، یلقوم اسرائ  یا

 ، ترجمة تفسیری( ۱:  ۴

 

آنها    کندکند، خدا قوم اسرائیل را به دادگاه احضار می آیة آغازین اشاره می   این  همانطور که چون علیه 

اصطالح »اتهام« ترجمة اصطالح عبری »ریب« است که پیشتر آموختیم که اصطالح قانونی    . در اینجااتهاماتی دارد 

 است.   نامهبرای یک شکایت 

این    ، و همچنین محتوای آن، قویا بخش  نامه در اولین قسمت اینشکایت  اولین   قرار دادن این  نشانگر 

همانطور که به یاد  ق. م. است.    ۷۳۲دربارۀ حملة آشور در سال  ی هوشعهامطلب است که این یکی از اولین نبوت 

هنگامی که مناحیم تحت تهاجم    و  عدالتی ادامه دادند. پرستی و بی ، در این دوران مناحیم و فقحیا به ترویج بت دارید

پیمان دوستی خود با آشوریان    ،فقحیا پس از اومختصر آشور قرار گرفت، به جای طلب کمک از خدا، او و بعد    و تاراج

 . کردندتر محکم  را  و خدایان آنها 

و بدون اینکه جای تعجب باشد،    . کندمیمتهم    یگناهاناینچنین  نامه، اسرائیل را به  این شکایت  طی خدا  

ای است به  به احتمال قوی اشاره   – کرد  آشوریان آنان را تنبیه خواهد    سخت   حملة که او به وسیلة    کنداعالم می خدا  

نامه  است که هوشع دربارۀ یهودا در این اولین شکایت یک چیز  این واقعة تاریخی، سند  ترین  قوی .  ق. م ۷۳۲حملة  

 کنید: نوشت گوش  ۱۵:  ۴گوید. به آنچه هوشع در می

 

 ( ۱۵:  ۴)هوشع   مرتکب جرم نشود.  یهودا کنی،ی اگر تو زنا م یلاسرائ یا

 

  شود. یهودا قائل میشرایط  همانطور که در این آیه مشخص است، خدا تمایزی قوی بین شرایط اسرائیل و  

عمل    شمالی  دهد تا مثل اسرائیلبه یهودا هشدار می   صرفا   اما خدا   رائیل به خاطر عدم وفاداری به خدا، مجرم بود. اس

آورد که عزیا و یوتام به عنوان  ، شرایط زمانی در یهودا را به یاد ما می نکند. این تضاد بین وضعیت اسرائیل و یهودا

   بالیی علیه یهودا اعالم نکرد. ق. م. خدا هیچ  ۷۳۲از حملة سال   بنابراین قبل  کردند. پادشاهانی عادل حکومت می 

ای دیگر از دادگاه  در اینجا صحنه کند.  رهنمون می   ۷- ۱:  ۵نامة بعدی خدا در  این وقایع ما را به شکایت

 کند گوش کنید: متهم را به دادگاه احضار می ۱: ۵ شکلی که . بهبینیمرا می  ی آسمان

 

،  ۱:  ۵. )هوشع  ید! شما محکوم هستیدخاندان پادشاه گوش بده  ی! ایدتوجّه کن  یلقوم اسرائ  ی! ایدکاهنان بشنو  یا

 مژده( 
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بینیم که  در اینجا می  کند، اما( در عبری استفاده نمی ribنامه« )اگرچه این آیه از اصطالح حقوقی »شکایت 

کند که هدف  و اعالم می  -«  م اسرائیل« و »خاندان پادشاه»کاهنان«، »قو - کندخدا مجرم را به دادگاه احضار می 

به تبادل    اصطالحاین  (  ribهمانند واژۀ ریب )  است.  در عبری  (mishpat)   پات«یا »میش   –  از این احضار داوری

   کند.نظر قانونی در دادگاه آسمانی اشاره می 

در حالیکه حملة آشور    گردد کهزمانی بر می دهد که این نبوت به  نامة دوم نشان می محتوای این شکایت 

اشاره    ۱:  ۵هوشع    وقتی  را دریافت و منتقل کرده بود.   اخیر خود  هایهوشع نبوت   شد، تر می ق. م. نزدیک   ۷۳۲در  

این مورد    کند.گیری تاریخی اشاره می کند که سرشناسان اسرائیل بر مردم مصفه و تابور ستم کردند، به این جهت می

ق. م.    ۷۳۲در سال    تِغْلَتْفاَلسَر دهد که این دو مکان تا زمان حملة  شناسی نشان می را شواهد باستان است زی   مهم

از  کند که بیهوده  اسرائیل را متهم می   خدا   ۱۳:  ۵در    قابل توجه است که  همچنینتحت تسلط اسرائیل قرار داشت.  

   انده شده، تقاضای کمک کرده است. سوم یا آنچنان که در این آیه »پادشاه بزرگ« خو تِغْلَتْفاَلسَر

داد. او همچنین  ادامه می   عدالتیبی پرستی و  پادشاه به بت   یفقحیاکه در این زمان در اسرائیل،    به یاد دارید

  بنابراین .  مقاومت کندپرداخت مالیات به آشور    در برابرتا    - اسرائیلی  -سوری   ئتالفا  –  با سوریه عهد دوستی بست

   داد که بالیا علیه اسرائیل از طریق حملة ویرانگر آشوریان خواهند آمد. خدا هشدار می ة اخیر نامشکایت 

پیشتر در این    همانطور که.  استهوشع به یهودا    توجه   ،این واقعة تاریخی سند  ترین  مهم  ، یک بار دیگر

بر خالف پدر  آحاز  ا  به سلطنت رسیده بود. ام  ی اسرائیل-سوری آحاز درست قبل از تشکیل ائتالف    درس اشاره کردیم، 

  ، دشمنان در برابر  عدالتی در یهودا پرداخت. او همچنین برای حفظ امنیت خود  پرستی و بیبه ترویج بتو پدربزرگش  

را به بالیا تهدید    یهوداخدا اولین بار  نامة اخیر  این شکایت   دردر نتیجه،  با آشوریان و خدایان آنها پیمان دوستی بست.  

   کند گوش کنید: به یهودا اشاره می  ۵: ۵به طریقی که   کند. می

 

 ( ۵: ۵)هوشع  . خوردی م ینجا به زم یک هم با آنها   یهوداو   لغزندی بار گناه م یر در ز...  یلاسرائ

 

ائیل گناهکار  مثل اسر  خواهد کهخدا از یهودا می   ۱۵:  ۴توجه کنید. در  خدا  نامة قبلی  با شکایت   تضاد  این   به

نامة اخیر، یهودا نیز در حضور خدا مانند اسرائیل مجرم  دهد، در زمان این شکایت می این آیه نشان  چنانکه  . امانشود

   آنان را به گمراهی رهبری کرده است.  است چون آحاز

 

ا مجبور کند که به  سوریه و اسرائیل، آن ائتالف، در حقیقت در دوران آحاز به یهودا حمله کرد و سعی کرد یهودا ر

شان نیامد و در نتیجه تنها چند  بینی بود. آشوریان خوش نتیجة این عمل قابل پیش این ائتالف علیه آشور بپیوندد.  

گزارانی  سال بعد وارد شدند و سوریه را کامال ویران کردند و اسرائیل را به زانو در آوردند و آنها را تبدیل به خراج 
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و در حقیقت، پادشاهی جنوبی متحمل رنج زیادی شد چون    پادشاهی آشور بدهکار بودند.  کردند که خراج سنگینی به

اشعیای نبی  نه تنها تحت حملة این ائتالف قرار گرفته بود، بلکه برای دفاع، خودش را به امپراتوری آشور سپرده بود.  

برابر این ائتالف عظیمی که به تو حمله  عمال به آحاز گفت: »این کار را نکن. از خدا کمک بطلب و او تو را در  

نه، من به کمک چیزی احتیاج دارم که بتوانم آن را ببینم  کند، حفظ خواهد کرد.« اما آحاز قبول نکرد. او گفت: »می

 گزار امپراتوری آشور شد. بنابراین بعدا در آن زمان، یهودا خود نیز تبدیل به ملت خراج و آن امپراتوری آشور است.« 

ر ریچارد ال. پرت دکت  -  

 

برداری از داوری تبدیل به ندای هشدار خدا در  های هوشع دربارۀ پرده های خدا، نبوت نامهدر ادامة شکایت

 . شودمی  ۹: ۹ - ۸:  ۵

 

 ( ۹: ۹-۸: ۵خدا ) ندای هشدار 
در    شدند که به نبرد خوانده می   با دمیدن درون یک شاخ توخالی قوچ  ارتش  ، معموال باستان   در اسرائیل 

  ( chatsotsrahاوتسرا )چاتس که در عبری    – ای  شیپور نقره   یا یک  - ،  دوش( خوانده می shopharبری شوفار )ع

، خدا خودش با اشاره به این عمل اعالم جنگ کرده یا به جنگ فراخوانده است. در  در چندین مورد  شود. نامیده می 

   بینیم.این بخش، دو مورد از چنین فراخوانی را می 

اینگونه آغاز  هشدار  این  شود.  یافت می   ۱۶:  ۷-۸:  ۵در    ندای هشدار اولین  (:  ۱۶:  ۷- ۸:  ۵)  اولین ندای هشدار 

  محتوای   اوتسرا(. هنگامی که شیپور را به صدا در آورید )چاتس جبعه    در   کرنا را بنوازید )شوفار( و  ه جبعشود. در  می

های اولیة هوشع در ارتباط  رسد که مربوط به نبوت نظر می   دهیم، بهرا مورد بررسی قرار می   ندای هشدار   اولین   این

به حملة پیشین آشور در    ۱:  ۶و    ۱۱:  ۵هوشع    دو متنبه عنوان سند،  ق. م. است.    ۷۲۲با حملة اول آشور در سال  

چگونه تحت ظلم و ستم آشوریان خرد و شکسته  که اسرائیل  کنداشاره می  ۱۱:  ۵هوشع   کنند.ق. م. اشاره می   ۷۳۲

خدا اسرائیل    ۱۱:  ۷شود که اسرائیل »دریده« و »مجروح« شده است. به عالوه در  متذکر می   ۱:  ۶ه بود. هوشع  شد

 کند.  می متهم در این زمان(   اسرائیل المللی ای از تغییر معاهدات بین را به طلب کمک از مصر و آشور )نشانه

ق. م. هوشع پادشاه را در اسرائیل    ۷۳۲دانیم آشوریان پس از پیروزی بر اسرائیل در سال  همانطور که می 

دوستی خود با  پرستی ادامه داد و برای مدتی با شور و شوق در پیمان  او به ظلم و بتبر تخت پادشاهی قرار دادند.  

هوشع نبی نتایج مهیب    . آزاد کندآشوریان  خود را از سلطة    ، کوشید به مصریان  با روی آوردن  بعدا آشور وفادار ماند. اما  

بالیایی که در قالب حملة ویرانگر آشور در    –این گناهان را با هشدار اینکه بالیای بیشتری در راه است، نشان داد  

 .  ق. م. رسیدند  ۷۲۲
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در  .  شودمی ایید  ، تگذارد می تمرکزی که این چند فصل بر پادشاهی یهودا  همچنین با  تاریخی    واقعةاین  

و به جای اعتماد به خدا،    .عدالتی کشانده بود بیپرستی و  را به بت  یهوداکرد و  این زمان، آحاز در یهودا سلطنت می 

جُست. در نتیجه، این فصول توجه زیادی به بالیای  اش با آشور و خدایان آنها می آحاز امنیت خود را در پیمان دوستی 

 توجه کنید:  ۱۴-۱۰: ۵سخنان هوشع در  به کند. خدا علیه یهودا می 

 

بر آنها فرو خواهم    یالب من خشم خود را مانند س  ینبنابرا  کنند،ی را غارت م  هاین زم  یهودا: »رهبران  فرمایدی خداوند م 

باطل    یزهایچ  یروپ  یراز  شود، ی م   یدهمورد قهر من قرار گرفته است و در روز محاکمه درهم کوب  یلاسرائ  یختر

  . کنمی را نابود م  یهودا  ة یشخواهم بود و ر  برد ی م  ینکه پشم را از ب  ید ب  مانند   یلاسرائ  یمن برا  ین، است. بنابرا   یده گرد 

آورد   یبه کشور آشور رو  یمو تا چه حد است، افراکه جراحت ا  یهودااست و    یمارکه تا چه حد ب  یدد   یل اسرائ  ی»وقت

.   مانند  ید زخمش را مداوا نما   یا و    هدکه او را شفا بد  یست و به پادشاه بزرگ آن پناه برد. اما امپراتور آشور قادر ن

آنها را از چنگ   تواندی نم   ی کس  یچ و ه  برمی و با خود م  درمی را م   یهودا و    یم من افرا درد، ی که شکار خود را م  یریش

 ، مژده( ۱۴- ۱۰: ۵)هوشع  من برهاند. 

 

 :کندخود را از آحاز و یهودا ابراز می ناامیدی  خدا  ۴: ۶در و 

 

  ( ، مژده۴: ۶)هوشع  با شما چه کنم؟ یهودا، ی و ا یمافرا یا

 

 گوید: می  ۱۱او سپس در آیة 

 

 ، مژده( ۱۱: ۶)هوشع  ام.کرده  یین مجازات تع یرا برا یروز  یهودا،  ی ا یزتو ن یبرا

 

باید در نظر    که مجازاتی برای یهودا همراه پادشاهی اسرائیل مقرر شده است. کند  در اینجا خدا اعالم می 

و    . اما همانطور که بسیاری از مفسرینکندصحبت میقوم خدا  احیای  داشته باشیم که بخش دوم این آیه دربارۀ  

بنا بر این  .  استآمده مربوط    ۱:  ۷به نبوتی که در    ۱۱ة  بخش دوم آی  اند،کرده های امروزی اشاره  بعضی از ترجمه 

 .  انهدام یهودا به دست آشور است، مقرر شده مجازات دیدگاه، 

شود. این بخش با فرمان  یافت می   ۹:  ۹-۱:  ۸خدا در    ندای هشداردومین  (:  ۹:  ۹-۱:  ۸)  دومین ندای هشدار 

آغاز می  دهان خود  با  یا »شوفار«  نواختن »کرنا«  برای  این قسمت  خدا  متن  نشان می شود. محتوای  دهد  کامال 

در این زمان هوشع،    های اخیر هوشع بوده است. شد، در میان نبوت ق. م. نزدیک می   ۷۲۲همچنانکه حملة آشور در 
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پیمان دوستی خود با مصر  بر    به تکیه   او همچنین .  بودعدالتی  پرستی و بی ئیل در حال ادامة ترویج بت پادشاه اسرا

»ایشان  کند که اعالم می  ۳:  ۹او در   دهد.الوقوع خدا هشدار می دربارۀ بالیای قریب  نبی  ، هوشعه. در نتیجادامه داد 

ق.    ۷۲۲. و در  سامره را تحت تسلط خود در آورد کمی بعد، شلمناسر پنجم    «نجس خواهند خورد.چیزهای  در آشور 

 به پادشاهی اسرائیل پایان بخشید.   م. سرگن دوم، پادشاه جدید آشور، سامره را ویران کرد و 

 

دهد که قوم او در دستان  می خدا اجازه  چطور این است که  کند  زده یکی از سواالتی که ممکن است بسیاری را بهت 

خواهد با نشان دادن این که داوری، سزاوار بود به این سوال جواب  می  آشوریان بیفتند؟ هوشعپرست چون  ملتی بت 

بارها   بدهد.  نافرمانی و    بود.   را فرستاده   انبیا قوم خود هشدار داده بود. او    به  خدا بارها و  آنها گفته بود که  خدا به 

د،  توبه کننخود  با  خدا  وفایی نسبت به عهد  با این وجود آنها نخواستند از بی .  وفایی آنها نتایجی خواهد داشتبی

رنج    همة شما که» نویسد که به آنها بگویدبنابراین هوشع می   . دهدخود نشان می به وضوح در کتاب  هوشع   چنانکه

خدا به شما هشدار داد و شما نخواستید که توبه کنید.« بنابراین هیچ عالجی جز تحمل  ر آن هستید.  ، سزاوابرید می

 ها قبل دربارۀ آن هشدار داده بود وجود نداشت. ای که خدا از مدت داوری 

دکتر دیوید کوریا   -  

  

های  در طول سالود.  ش، تایید می گوید میبه وسیلة آنچه این متن دربارۀ یهودا    همچنین  این واقعة تاریخی

پرستی و  حزقیا سعی در دور نگاه داشتن یهودا از بت .  کردندمی آخر پادشاهی اسرائیل، آحاز و حزقیا در یهودا سلطنت  

با تقویت    برای مقاومت در برابر آشور، هم  بود. اما حزقیا    واقعی   گر او یک اصالح   در این مورد   آحاز داشت. عدالتی  بی

  . با مصر و خدایان آنها عهد دوستی بست  و به جای رو کردن به خدا،  یهودا در برابر حمله، به قدرت خودش اتکا کرد.

روبرو خواهد شد. خداوند    ی از طریق آشورترسختبالیای  با  حتی  این اعمال خدا را بر آن داشت که اعالم کند یهودا  

 گوید:  اینچنین می  ۱۴: ۸در  

 

اما من آتش به شهرهاسازد ی م  یارحصاردار بس  ی شهرها  ایهود...     را بسوزاند.   یشخواهم فرستاد که قصرها  یش. 

 ( ۱۴:  ۸)هوشع 

 

ق. م. به وقوع پیوست. هنگامی که سنحاریب به یهودا حمله کرد،    ۷۰۱این نبوت تقریبا بیست سال بعد در  

 ر آورد.  اکثر شهرهای آن را به نابودی کشاند و اورشلیم را به محاصره د 

های مربوط به داوری خدا نسبت به اسرائیل را  ، هنگامی که هوشع نبوت توانید تصور کنیدمی همانطور که 

و به   کردند اشاره می  الوقوعها در همة موارد به داوری قریب این داوری کرد. دریافت کرد، آنها بر چند چیز داللت می 
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، این  کردمی را گردآوری  ها  نبوت اما بعدها هنگامی که هوشع در بخش دوم کتاب خود این  .  خواندندفرا می توبه  

ق. م. تحت تسلط آشور در آمده بود و آشوریان در مدت سلطنت    ۷۲۲. اسرائیل در سال  ندبود  رخ داده ها  مجازات 

هنوز فرصت    در زمان حزقیا  ودابودند. اما رهبران یهکرده  های آن را تخریب  حزقیا به یهودا حمله و بسیاری از بخش 

که    دادند توضیح می جزئیات  تنها با  ها نه  ها استفاده کنند. این نبوت داشتند که از فراوانی حکمت موجود در این نبوت 

  علیه   ایآشوریان را با آنچنان قدرت ویرانگرانه   خدا   دادند چرا می توضیح  ، بلکه  کرد  اسرائیل را نابود  پادشاهی  خداچرا  

 .  رستادفیهودا 

اکنون که به بررسی ساختار و محتوای اولین بخش شامل تمرکز هوشع بر داوری و امید االهی و همچنین  

  بارۀهای هوشع درنبوت  :رسد ها پرداختیم، نوبت به بخش سوم این کتاب می برداری از نبوت بخش دوم شامل پرده 

 .  ۸: ۱۴- ۱۰:  ۹در برداری از امید االهی پرده 

 

 ( ۸: ۱۴-۱۰:  ۹) ز امیدبرداری اپرده

پرده  عنوان  این بخش  به  نبوت برداری می ما  تشریح  به  دوباره  هایی که طی سالیان  دهیم، چون هوشع 

توانند حتی  کند که قوم خدا چگونه می تاکید می   دهیم چون می »امید«  عنوان    پردازد. ومتمادی دریافت کرده بود می 

 .  وار باشندبه برکات خدا امید همچنان   پس از تحمل رنج و سختی شدید حاصل از مجازات،

کند. اگر هوشع  صحبت می   و یهودا  اسرائیلعلیه    خدااز داوری    تقریبا تنها  هوشع در بخش دوم کتاب خود، 

. آیا رویارویی اسرائیل و یهودا با این  ماندباقی می پاسخ بی  بسیاری سواالت رساند،کتاب خود را در آنجا به پایان می 

چشیدند؟ آیا قوم خدا برای همیشه گمشده  ها به این معنی بود که آنها در آینده، دیگر طعم برکات خدا را نمی سختی 

رهبران یهودا  او به    بخش   در این .  بدهد به این سواالت پاسخ  خود را نوشت تا  هوشع بخش سوم کتاب  ماند؟  باقی می 

 باشند.   وارامید آینده  خدا در به برکات باید همچنان که چرا آنها نشان داد در زمان حزقیا 

با  هاترین قسمت این کتاب است چون هوشع نبوت بخش سوم کتاب هوشع پیچیده ی زیادی را همراه 

این بخش را به پنج قسمت تقسیم    توانر می اما با اطمینان خاط   کند.ها با هم ترکیب می های کوچکی از نبوت بخش 

 کند.  در هر یک از این پنج قسمت خدا اسرائیل را با چیزی مقایسه می که   کرد

در  ؛  تاکی برومندبا    ۱۰-۱:  ۱۰در  ؛  شدهنخل کاشتهبا    ۱۷-۱۳:  ۹در    ؛میوهبا    ۱۲-۱۰:  ۹اسرائیل را در    خدا

در هر یک از    کند.مقایسه می طفل یا پسر محبوب  با   ۸:  ۱۴-۱:  ۱۱و در آخر در    شده،گوسالة تربیت با   ۱۱-۱۵:  ۱۰

خواهیم پرداخت. اما در این  بعد بیشتر به این جزئیات  ما در درس  اند.  شده مفصال تشریح  ها  مقایسه ها این  این بخش 

وجود  هر یک از این پنج قسمت  ای از امید که در شروع  ساده به الگوی    دهد تنهازمان به ما اجازه می  ،مقدماتی  درس

 .  کنیم ه اشار دارد 
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تشخیص دهیم هوشع در چه زمانی برای اولین بار   مهم است که هادر حین بررسی هر یک از این قسمت

. اما  هستندقابل تشخیص  بقیه  از  تر  آسان تاریخی  های  زمینه برخی از این  است.  کرده  را دریافت    ی هر بخشهانبوت 

گردد.  می بر تاریخی مشابهی که در بخش دوم کتاب خود به آن پرداخته بود های دورهبه طور کلی هوشع دوباره به  

تمرکز   ق. م. ۷۲۲و   ق. م. ۷۳۲همانطور که دیدیم، هوشع در بخش دوم بر داوری خدا طی حملة آشوریان در سال 

 . دهد را نشان می کالم امیدبخش خدا در زمان مشابه  ،کند تمرکزدارد. اما بخش سوم کتاب، بیش از آنکه بر داوری 

 .  ببینیم ، دهدانجام می  ۱۲- ۱۰: ۹در  ای که خدا بین اسرائیل و میوه مقایسهبا ابتدا بایید این حقیقت را 

 

 ( ۱۲-۱۰: ۹میوه )
ق. م.    ۷۳۲حملة آشوریان در سال  های اولیة دیگر دربارۀ  مکاشفه رسد که این بخش همزمان با  به نظر می 

بهترین  مکشوف شده استهوشع  بر   این  مدرک  .  تایید  تاریخی  برای  آنجا که  شوددیده می   ۱۱:  ۹در  واقعة  از   .

در عبری    (kevodam)دام  کوُیا  به معنی جالل آنان    -  »جالل افرایم«  ند،اسرائیل از خدا رو برگردانیده بود  انپادشاه

دیگری در کتاب    آن بود که جالل اسرائیل را محو کند. تنها زماندر شُرُف  کشید. خدا  ای پر می همچون پرنده   -

های  که مربوط به نبوت   بخشی  -   بود   ۱۹-۱:  ۴  اولیة خدا در  نامةدر شکایت   گوید،این را از پیش می که خدا    هوشع

جالل ایشان را به رسوایی بدل خواهم کرد.«  »:  گفت  خدا   ۷:  ۴ق. م. است. در    ۷۳۲اولیة هوشع در رابطه با حملة  

های اولیة خود دربارۀ حملة آشور  با یکی از نبوت   دهد که هوشع بخش سوم و دوم را همزماناین ارتباط نشان می 

   ق. م. آغاز کرده است.  ۷۳۲در  

، عزیا  آوریدمی به یاد  شود. همانطور که  ای به یهودا نیست، تایید می که هیچ اشاره با این حقیقت  این واقعه  

  کند. با و خدا از هیچ مجازاتی برای یهودا در این دوره صحبت نمی کردند سلطنت  عادلشاهان پادو یوتام به عنوان  

 توجه کنید:   گفت ۱۰:  ۹  آنچه خدا در به تاریخی،  اطالعات در نظر داشتن این 

 

به بَعْلْ    یشان . اما ا یدم موسمش د   یدر ابتدا  یرنوبر انج. پدران شما را مثل  یافتم  یابانرا مثل انگورها در ب  یلاسرائ

 ( ۱۰:  ۹)هوشع   ساختند و مانند معشوقه خود مکروه شدند.  یرهنذ یی رسوا ی را برا یشتن فَغُور رفتند و خو 

 

با  خدا اول    توجه کنیمبسیار مهم است که  . اما  کندصحبت می اسرائیل    انگناه از  در این آیه    به وضوح  خدا

  ۷۳۲اسرائیل در    برای داوریخدا  حتی با اینکه  کند. بنابراین  بت بین اسرائیل و انگور و انجیر شروع می ای مثمقایسه 

. این یادآوری  کندیاد می ای شیرین  همیوهکند که کسی از  از اسرائیل طوری یاد می ق. م. مصمم بود، اما او هنوز  

 .  او برگردند برکات  وجود دارد که در آینده به  امید هنوز این که کرد قوم خدا را مطمئن  ، مثبت خدا



ای بر هوشع مقدمه: ۱درس    حکمت نبوتی هوشع    

 

 

-30- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: 

farsi.thirdmill.org 

 

الگویی مشابه را پیروی    شود و کاشته شده متمرکز می بر اسرائیل به عنوان نخل    ، ۱۷-۱۳:  ۹در  بخش دوم  

 کند.  می

 

 ( ۱۷-۱۳: ۹شده )نخل کاشته
توصیف    لیاست. اما به طور ک کرده  که هوشع چه زمانی این مکاشفه را دریافت    توانیم مطمئن باشیمنمی 

ق. م. را دریافت کرد   ۷۳۲های دربارۀ حملة آشور در  در زمانی که او نبوت   با وضعیت اسرائیل به خوبی او از اسرائیل 

به احتمال    بنابراین  شود. ای به یهودا نیست، تایید می این واقعه با این حقیقت که در این متن هیچ اشاره   سازگار است.

گوش    ۱۳:  ۹  شروع این بخش در به    دا را از خدا دور کند، آن را دریافت کرده است. قوی هوشغ قبل از اینکه آحاز یهو

 کنید: 

 

)هوشع   فرزندان خود را به کشتارگاه ببرد.  یدبود، اما اکنون با ییده رو  یی با صفا  ی مانند نخل خرما در جا یم افرا ی زمان

 ، مژده( ۱۳:  ۹

 

  اند، شان در حالی که آنان به جنگ مهاجمین آشوری رفتهبا کشتار فرزندان   خدا اسرائیل رادر این بخش  

که   آورد یاد می خدا به  در نیمة اول این آیه  کند. اما با وجود صورت وحشتناکی که این مجازات در بر دارد، می تهدید 

اسرائیل   باصفا« چطور  بود  »مانند نخل خرما در جای  او  این محبوب  آ  .  از  داد که  می   نشان   نها، خاطرۀ خوب خدا 

 . هست  امید برای اسرائیل   آینده  خدا در برکات  همچنان به 

تاکی  با    پادشاهی اسرائیل را   ۱۰- ۱:  ۱۰کاشته شده، در  نخل  هوشع پس از تمرکز بر اسرائیل به عنوان  

 کند.  می مقایسه برومند 

 

 (۱۰-۱: ۱۰) تاک برومند
های مربوط به حملة آشور  گردد که هوشع نبوت ر می های پیشین، این قسمت نیز به دورانی بهمانند بخش 

خراج  به عنوان »  اسرائیل  که ثروت مراکز پرستش  کندتهدید می   ۶:  ۱۰. هوشع  کردق. م. را دریافت    ۷۳۲در سال  

این »پادشاه بزرگ«  از آن نام برده شده است.    ۱۳:  ۵پادشاهی که در    همان   –داده خواهد شد  پادشاه بزرگ«  به  

ای  اشاره که در این بخش    مهم است که توجه کنیم. اما را فرماندهی کردق. م.    ۷۳۲که حملة  بود  سوم    لَتْفاَلسَرتْغتِ

با این    نکرده بود.  رهبری یهودا را به سوی فساد    هنوز   دهد که آحاز   این نشان   شاید  است. بنابراین   نشده یهودا    به

 کنید:   گفت گوش   ۱:  ۱۰ وصف، به آنچه خدا در 
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:  ۱۰)هوشع    سازدی م   یادها را ز مذبح   آورد،ی م  یادز  یوه. هر چه مآوردی خود م  یبرا  یوهموِ برومند است که م  یلاسرائ

۱) 

 

چقدر که ثروتمندتر    آنها هر ، چون  که نبوت هوشع دوباره بر مجازات و داوری اسرائیل تمرکز دارد  دقت کنید

خاطر  به   آنها  های خدایان غیر بود و از مذبح   سرشار   های قلمرو اسرائیلهای بیشتری بنا کردند. همة بخش شدند، مذبح 

کند  ذکر این مجازات به این حقیقت اشاره می   هوشع در کنارمثل قبل،  . اما  شدندمی داوری خدا    متحمل  این سرکشی 

امید به برکات خدا به اسرائیل در آینده را به ارمغان  . این مقایسه  آورد به یاد می همانند تاکی برومند    را  که خدا اسرائیل 

   آورد. می

شده  بیتترگوسالة  و  پادشاهی اسرائیل  دربارۀ مقایسة خدا بین    تاک برومند، هوشعبه  اسرائیل  تشبیه  پس از  

 نویسد. می  ۱۵-۱۱: ۱۰در  

 

 ( ۱۵-۱۱: ۱۰) شدهتربیت گوسالة 
. همانطور که دیدیم، در  باشدق. م.   ۷۲۲ها دربارۀ حملة آشور در  این بخش همزمان با دریافت نبوت شاید  

خدا برای حفظ    تکیه بر  به جایو خیلی زود،    . کشاندعدالتی  پرستی بی این دوران، هوشع پادشاه، اسرائیل را به بت

یل  هشدار داد که بالیایی بر اسرائ  خدا  به همین خاطر،  . تکیه کردبا آشور و خدایان آنان    اش، بر پیمان امنیت خود 

   نازل خواهد کرد.

.  کند اشاره می   گناهان یهودا  این است که به  در این بخش،  دربارۀ این واقعة تاریخی  ترین مدرک وجه ت  قابل

در  همچنین  بود. او    ترویج کرده یهودا    سراسر  را درعدالتی  بی پرستی و  دانیم آحاز، پادشاه یهودا بتهمانطور که می 

خدا به طور مختصر، یهودا    ۱۲و    ۱۱:  ۱۰راین در  بناب.  کمک از پیمان خود با آشور به جای خدا، پافشاری کردطلب  

با این    ۱۱:  ۱۰در  این بخش  تمام    یهودا باید شخم بزند و عدالت را بکارد.   کند کهاعالم می   به بالیا تهدید، و   را

 شود: آغاز می کلمات 

 

او گذر کردم و من بر    یکوی و من بر گردن ن  دارد ی آموخته شده است که کوفتن خرمن را دوست م  ةگوسال  یمافرا

 (۱۱:  ۱۰)هوشع  . یدخود خواهد کش  یمازو برا یعقوب خواهد کرد و    یار ش یهودا. گذارمی م  یوغ یمافرا

 

.  بودتوسط آشور  تی  عدالداوری بی کند که سمبلی از  تهدید می   به یوغ   که خدا افرایم را  بینیممی در اینجا  

که کوفتن خرمن را دوست    ...شدهگوسالة آموخته   »به عنوان  اسرائیل    از، خدا هنوز  ای که در راه بودفارغ از داوری اما  

   بود. از اسرائیل، دلیلی برای امید به برکات آینده  یادآوری مثبت خدا و  .کردیاد می « داردیم
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قسمت    بخش در   ترین طوالنی   که   رسانداز امید می   برداریدر این بخش از پرده این ما را به آخرین مقایسه  

  یک   - کند شده مقایسه می قوم خود را با چیزی بسیار ارزشمندتر از گوسالة تربیت  ، خدا۸:  ۱۴-۱:  ۱۱. در سوم است

 طفل یا پسر محبوب.  

 

 (۸: ۱۴-۱: ۱۱طفل محبوب )
ق.    ۷۲۲هایی است که هوشع همزمان با نبوت دربارۀ آشور در سال  ی در برگیرندۀ نبوت این بخش طوالن

بعدا، او سعی کرد از    داد. اماعدالتی ادامه می پرستی و بی . در این زمان، هوشع پادشاه به ترویج بت کرد م. دریافت  

 کنداشاره می  اتحاد ه طور خاص به این ، خدا ب۵:  ۱۱در   طریق اتحادی احمقانه با مصر، خود را از بند آشور رها کند.

 اما آشور پادشاه ایشان خواهد شد.« مصر نخواهد برگشت،  ین به زمگوید که اسرائیل »می  و

.  شودنیز هوشع علیه یهودا نبوت کرد، تایید می   ۶- ۲:  ۱۲و    ۱۲:  ۱۱در  با این حقیقت که  این واقعة تاریخی  

« علیرغم اصالحاتی که حزقیا ایجاد کرد، او  .است  یامخاصمه   یهوداخداوند را با  خوانیم: »می   ۲:  ۱۲همانطور که در  

حملة سنحاریب در    از طریق   . بنابراین یهودا کردمصر تکیه    اتحاد با  بر قدرت خود و بر   به جای طلب یاری از خداوند، 

 : گوش کنید ۲-۱:  ۱۱بخش در  . به بخش آغازین این شد متحمل داوری خدا ق. م .  ۷۰۱سال 

 

دعوت    یشتر را ب  یشانطفل بود، او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر خواندم. هر قدر که ا  یلکه اسرائ  ی هنگام

)هوشع    .یدند بخور سوزان  یدهتراش  یهاو به جهت بت  یدندگذران  یقربان  یمبعل  یدور رفتند و برا  یشاناز ا  یشتر کردند، ب

۱۱ :۱-۲ ) 

 

آنها را خواند اما    بارها  خدا  اسرائیل علیه خدا گناه کرده بود.  دهد.را نشان می   این آیات دوباره الگوی هوشع

اعالم    را. اما با اینکه خدا داوری  در راه بود   ها را پرستش کردند. در نتیجه، داوری آنها بیشتر دور شدند و بعل و بت

و محبت او برای    .کندنگاه می   دهد که خدا هنوز به اسرائیل همچون پسر محبوب خود نشان می   ۱کند، آیة  می

   فرزندش، اسرائیل، دلیل امید به برکات آیندۀ اسرائیل بود.

 

که خدا به پایین    گویند می این آیات    کند.دربارۀ اینکه خدا چطور اسرائیل را از مصر خواند، صحبت می  ۱:  ۱۱هوشع  

خدمتگزاران    هر چقدر که بیشتر توسط   با این حال،  . کرد فراهم    را   شان نیازهای   و تغذیه کرد  نظر کرد و با محبت آنها را  

که  کند  می بنابراین، این بار خدا اعالم    و  . شدند  از او دور  بیشتر   خواند، آنهاانبیا، قوم خود را به سوی خود فرا    خود، 

بعد این باب با صدای محبت خدا برای    .آشور پادشاه آنان خواهد شدآنها را پس خواهد فرستاد، ولی نه به مصر، بلکه  

آنها را  .« من  نخواهم ساخت ی جار ]بر اسرائیل[ دّت خشم خود راح کند: »کند، و خدا اعالم می قومش ادامه پیدا می 
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واند و فرزندانم همچون پرندگان لرزان از مصر و چون کبوتران از سرزمین آشور بازخواهند گشت. من آنها  خواهم خ

 را دوباره در این سرزمین ساکن خواهم ساخت و خدای ایشان خواهم بود و آنها قوم من خواهند بود. 

دکتر کریگ س. کینر -  

 

در  کند، وجود دارد. و  مة کوتاه ما آشکار می بسیار بیشتری از آنچه مقد ، مطالبکتاب هوشع در بخش سوم

به قدر کافی که بتوانیم جوهر مطلب را درک کنیم،    . اما تری به این بخش خواهیم داشتنگاه عمیق   درس بعدی 

آخرین بخش کتاب خود را به نگارش در آورد تا با سقوط اسرائیل توسط آشور و به تبعید رفتن   این  هوشع  ایم.دیده 

هایی  هوشع با استفاده از همة نبوت   ،کتابهای  باب آخرین    این  دررهبران یهودا درس حکمت بیاموزد.  ساکنان آن، به  

کند. داوری  می خدا امیدوار  شدۀ  داده  وعده  برکات  به  ، یهودا را  کرده استکه در طول خدمت خود از خدا دریافت  

نبود  اسرائیل  داستان  که  ،  پایان  بود  نکرده  فراموش  هیچگاه  خدا  بودند.   چقدرزیرا  او  محبوب  یهودا   آنها    رهبران 

 ندند.  بحکمت بیاموزند و به برکات آینده امید ب توانستند می

 

 گیری نتیجه
  زمان، مکان، شرایط و مقصود   زمینة کتاب هوشع با تمایز بین پیش   ، ما به بررسی ای بر هوشعمقدمه   در این 

مورد بررسی قرار دادیم و توجه کردیم  کتاب هوشع را    ما همچنین محتوا و ساختار   پرداختیم.   خدمت نبی وکتاب او

برداری از امید از سوی خدا، به مخاطبین اولیة  برداری از داوری، و پرده که چطور نبی با تمرکز بر داوری و امید، پرده 

 بخشد. خود حکمت می 

تاریخ خود روبرو    هایترین دوره کتاب هوشع نوشته شد تا در زمانی که اسرائیل و یهودا با یکی از سخت

بخشد که قوم او در هر عصری از جمله  حکمت بیاموزد. و کتاب هوشع بینشی می   – بحران داوری آشور    – بودند  

نیز همانند اسرائیل و یهودا در عصر هوشع باید در رویارویی با   پیروان مسیح   عصر ما، برای نگاه به آینده الزم دارند. 

دعوت  بحران  به  کنند.  های زندگی  توجه  برای کسب حکمت  علیرغم همة    آموزیماز کتاب هوشع می هوشع  که 

توانیم به  رسد که همه چیز از بین رفته است، می، حتی زمانی که به نظر می شویمی که با آنها روبرو می های سختی 

هنگامی که مسیح بازگردد،    ، باشیم که روزی  مطمئن   توانیممی   و   . محکم بچسبیم داریم،  آینده در مسیح    ی برای میدا

 .  بر ما خواهد ریخت خدا برکات بی حد و حصر خود را 


