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 معرفي

يرغم ساير انبياء مردي نبود كه زندگيش را اختصاص به شنيدن و اعالم كالم خداوند، عاموس عل»

بود. او براي مدت محدودي به فرمان خدا دست از « مكتب انبياء»نموده باشد. او نه پيشگو و نه محصول 

حرفه  اعالم نمايد. وقتي كار خود را انجام داد به سوي« ئيل بيت»اش كشيد تا پيام خاصي را به  گله

 «داري در تقوع بازگشت. اش گله اصلي

 (Herbert F. Stevenson) هربرت اف. استيونسن —

 جايگاه منحصر به فرد رساله عاموس در كانون .1

دار و پرورش  عاموس در زيباترين سبك عبري عهد عتيق نوشته شده است. عاموس يك دام کتاب

مكتب »ا در طول تاريخ است كه بدون پيشينه سنتي دهنده درختان چنار بود. شايد او نمونه برگزيده خد

 اند. يا تحصيالت رسمي، كالم خدا را با زيبائي و جذابيت اعالم كرده« انبياء

 نويسنده. 2

نامه مكتوبي است، از  )وزن ـ گنجايش ـ تحميل شده( فاقد شجره burdenشود  عاموس كه معني نامش مي

ء يا صفنياء در زمره اشراف و برجستگان قوم نبوده است، هر چند توانيم حدس بزنيم مانند اشعيا اين رو مي

او به حكومت يهودا تعلق داشت ولي مأمور شد به شمال و به سامره رفته و بر عليه حكومت اسرائيل نبوت 

 ناپذير بود. اي عبوس اما عادل بود و عدالتش سازش نمايد. عاموس نبي

 تاريخ. 3

قبل از ميالد( و يربعام دوم در اسرائيل  039ـ097هودا )عاموس در دوره حكومت عّزيا در ي

پيش از ميالد(، عصر فراواني، تجمل و افول معنويات، مخصوصاً در حكومت شمالي، نبوت  053ـ093)

كند، ولي الزاماً اين مورد تاريخ  بيان مي« در سال قبل از زلزله»عاموس دوران رسالت او را  کتابنمود. 

قبل از ميالد  067هاي باستانشناسي از يك زلزله شديد در حدود سال  ه به حفاريدقيقي نيست ولي باتوج

 تاريخ فوق همزمان با تاريخ پادشاهاني است كه عاموس از آنها نام برده است.

 پيشينه و زمينه. 4

آشوريان به فرماندهي آداد نيراري سوم، اتحاديه دمشق را شكست داده بودند، بدين ترتيب يهوآش و 

اي شدند. وقتي سامره تبديل به كانون تجاري و قرارگاه كاروانها گرديد، سود  م دوم داراي زمين تازهيربعا

هاي َسبَت  ها از محدوديت فراواني كسب نمود. قصرهايي از عاج ساخته شد. تاجران و صاحبان صنف

ات مذهبي يا دروغين انصاف بودند، خدم معذب بودند. ثروتمندان فاسد و ستم پيشه بودند، محاكم قضائي بي
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شدند. خرافات و فساد اخالقي در آن زمان رايج بود. عاموس مشاهده كرد كه  پرستي مي بودند و يا شامل بت

تواند دوام بياورد و خورشيد داوري از زير ابرها بيرون خواهد آمد. مأموريت  آن شرايط دردناك نمي

ائيل و اخطار داوري نسبت به اسرائيل بود. غيرمتداول او سفر به جنوب و سامره و تقبيح حكومت اسر

 هاي تابستاني، در شرف داوري قرار گرفته بود. اسرائيل سبد ميوه

 گزارش
 (2و  1تهديد هشت قوم به داوري )فصول  .1

 (2 ،1:1الف ـ مقدمه )

 (5-3:1ب ـ داوري دمشق )

 (8-6:1ج ـ داوري غزه )

 (17-9:1د ـ داوري صور )

 (12، 11:1هـ ـ داوري اَدوم )

 (15-13:1و ـ داوري عمون )

 (3-1:2ز ـ داوري موآب )

 (5، 2:2ج ـ داوري يهودا )

 (16-6:2ط ـ داوري اسرائيل )

 (6ـ3جرم و مكافات اسرائيل )فصول  .2

 الف ـ اولين فراخوان شنوندگان )فصل سوم(

 ب ـ دومين فراخوان شنوندگان )فصل چهارم(

 (10-1:5ج ـ سومين فراخوان شنوندگان )

 (20-18:5« )واي»ين د ـ اول

 )فصل ششم(« واي»هـ ـ دومين 

 (17:9-1:0هاي فرارسيدن داوري ) نشانه .3

 (3-1:0الف ـ بالي ملخ )

 (6-2:0ب ـ آتش فروبرنده )

 (9-0:0ج ـ شاقول )

 (10-17:0د ـ نپذيرفتن توصيه امصيا )

 هـ ـ سبد ميوه تابستاني )فصل هشتم(

 (17-1:9ها ) و ـ لرزش آستانه
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 (15-11:9ده بني اسرائيل )رستاخيز آين .2

 تفسير

 (2و  1تهديد هشت قوم به داوري )فصول  .1

 (2، 1:1الف ـ مقدمه )

 نمايد. عاموس در دو فصل اول رساله خود داوري را به هشت قوم اعالم مي

باكستر « به سبب سه و چهار تقصير...»شوند،  ها با اين عبارت شروع مي هر يك از اخبار داوري

 دهد: صالح عبري را شرح ميبراي ما اين ا

نبايد به اين عبارت به مفهوم واقعي سه و چهار نگريست، بلكه اصطالحي است كه پرشدن »

رساند. گناهان اين اقوام بيش از حد بود. و يا با اصطالحي  پيمانه و حتي لبريزشدن را مي

 «تر پيمانه گناهانشان پر شده و آنگاه سرريز شده بود. امروزي

 (5-3:1مشق )ب ـ داوري د

ها با قبايل شرق  اي باشد. سوريه اولين تهديد متوجه دمشق شهر بزرگ و پاي تخت آرام )سوريه( مي

ها مرتكب جنايات وحشيانه شده بودند )توجه كنيد به  اردن )جلعاد( جنگ كرده بودند و ظاهراً در اين جنگ

 ها در قير بود.(. مجازات ساكنين سوريه، به اسارات رفتن آنچوبهاي آهنينعبارت 

 (8-1:1ج ـ غزه )

است، جايي كه فلسطينيان قوم اسرائيل را به اسارت ادوميان برده غزه دومين اخطار و تهديد متوجه 

. نتيجه اين عقرونو  اشدود، اشقلونبودند. ساير شهرهاي فلسطيني كه مجازات خواهند شد عبارتند از 

 هند شد.خواباقي ماندگان فلسطينيان هالك خواهد بود كه 

 (11، 1:1د ـ صور )

برده بودند و عهد ادوم است، چونكه صوريان هم قوم را به اسارت به صور سومين اخطار متوجه 

 سوزي پيشگوئي شده است. صور، آتشحصارهاي اسرائيلي خود شکسته بودند. براي برادران 

 (12، 11:1هـ ـ ادوم )

ن شرير برادران خود بودند )عيسو برادر يعقوب است. ادوميان نيز دشمناادوم چهارمين اخطار متوجه 

وارد تيمان و بُصَره رحمي و سنگدلي و نفرتشان بر شهرهاي  بود(. مجازات متناسب آنان به خاطر بي

 خواهد شد.

 (15-13:1و ـ بني َعمون )
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مرتكب جلعاد است. بني عمون هم در تسخير بخشي از زمين بني عمون اخطار پنجم متوجه 

، مجازات شكم زنان حامله جلعاد را پاره كردنديبي شده بودند، آنها با خوي درندگي خودشان هاي مه شقاوت

 خواهد باريد.آتش و طوفان بر حصارهايش خواهند رفت و  اسارت قوم بهپادشاه و سروران آنها اينست كه 

 (3-1:2ز ـ داوري موآب )

كردند )ر.ك دوم آهك را تبديل به  هاي پادشاه ادوم استخواناست. آنها موآب ششمين اخطار متوجه 

كه احتماالً اشاره به نخست زاده پادشاه ادوم است، نه « پسر نخست زاده»و عبارت  20و  26:3پادشاهان 

 موآب(.

 (5، 4:2ح ـ داوري يهودا )

و يهودا بايد داوري شوند  شود. دو قوم بعدي كه مي اينك خداوند با ناراحتي به خانه خود نزديك مي

دهنده است. اين مورد  باشند! مشمول شدن اين دو قوم با شش قوم ديگر در مجازات موردي تكان مي اسرائيل

دارد كه يهودا و  براي يهوديان زمان عاموس بسيار خفت بار بوده است. ولي خدا بدين ترتيب اعالم مي

كردن  تركبايست براي  اند. يهودا مي اسرائيل در اثر گناهانشان تمام عنايات خاص يهّوه را از دست داده

 هايشان( داوري شوند. بتهاي ايشان ) فرايض و دروغو نگه نداشتن شريعت خداوند 

 (11-1:2ط ـ داوري اسرائيل )

هاي عاموس از ساير اقوام براي او هورا  جوئي تا به اينجا مردم اسرائيل از شنيدن عيب 6:2-8

هايشان به سرعت تبديل به دشمني گرديده  زدن فكشيدند، ولي وقتي نوك حمله عاموس متوجه آنها شد ك مي

داوري شود. آنها مرتكب گناهان مسكينان و  مرد عادلبايد به خاطر تحقيرنمودن  است! اسرائيل نيز مي

هايي كه با اخاذي و  زشتي شدند. پسر و پدر با يك دختر ارتباط برقرار كردند و با شرابي كه از طريق پول

 معبد خدا، مستي كردند.خريدند، در  گيري مي رشوه

را كه اموريان پردازد ـ خدا  هاي گذشته خود نسبت به اسرائيل مي سپس خدا به نقل رحمت 9:2-12

زمين مصر ساخت. خدا اسرائيل را از هالك و بلوط در زمين كنعان ساكن شده بودند، سرو آزاد مانند 

)اختصاص( داده بود تا به آنها نشان يره نذو بعضي را نبياء اسرائيل را اپسران و بعضي از بيرون آورد 

ها )اختصاص يافتگان( را فاسد كردند و انبياء را  كنند. ولي آنها نذيره دهد كه متفاوت با ديگران زندگي مي

 نهي نمودند.از نبّوت 

در نتيجه، خدا آنها را درهم خواهد شكست، و راه فراري بر ايشان باقي نخواهد گذاشت و  13:2-16

برهانند. جان خود را نخواهند توانست تنومند آنها به دست آشوريان خواهد شد. حتي مردان  موجب شكست

 آن روز عريان خواهند گريخت.جباران و شجاعان در 
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 (1ـ3جرم و مكافات اسرائيل )فصول . 2

 الف ـ اولين فراخوان شنوندگان )فصل سوم(

كند. نظر به اينكه آنها جايگاه منحصر به  ميرا به داوري تهديد بني اسرائيل خداوند بار ديگر  2، 1:3

تر و مكافاتشان نسبت به  اند گناهانشان از گناهان ساير اقوام وخيم فردي در ارتباط و نزديكي با يهّوه داشته

 خواهد رسانيد.تمام گناهانشان، عقوبت فرمايد آنها را به خاطر  بنابراين خداوند مي تر بود. ساير اقوام جدي

و داوري بدون دليل نخواهد بود ـ هر اثري، علتي دارد. عاموس هفت سؤال را مطرح  عقوبت 3:3-8

كند تا علت عقوبت خداوند را نشان داده باشد. و اين خود خداوند است، كه از طريق انبيائش نيّات خود  مي

 دارد. را اعالم مي

انصافي،  گري، بيو مصر دعوت شده است که گواهي دهند بر بيداد (فلسطين)از اشدود  9:3-12

. اين گناهان موجب هجوم آشوريان به سرزمين آنان خواهد گرديد و تنها بخش ها در سامره ها، غارت ظلم

گيرند، به تصوير كشيده شده،  كوچكي از اسرائيليان كه در قالب باقيمانده گوسفندي كه از دهان شير مي

 رهائي خواهند يافت.

كردند، كامالً نابود خواهند شد.  جائي كه گوساله طالئي را پرستش ميهاي بيت ئيل،  مذبح 13:3-15

هاي زمستاني و تابستاني  (. ويالها و كاخ6، 5:17گوساله طالئي به آشور برده خواهد شد )هوشع 

 منهدم خواهد گرديد.توانگران، 

 ب ـ دومين فراخوان شنوندگان )فصل چهارم(

پروار و سركش. آنها مجرم به ستم بر  —باشند  ميباشان گاوان زنان ثروتمند سامره مانند  1:2-3

بايست به اسارت در آشور بروند، و در روي زمين با پريشاني و  بدين جهت مي و عياشي بودند.مسكينان 

و قالب ماهي شدنشان با  شان در قالب هدايتباقي ماندگان بار آنان و  ترس زندگي كنند. اين زندگي اسارت

 هاي شكسته به تصوير كشيده شده است.باالرفتن از ديوار

در اين مورد  (Darby) بارگاه آمده است. داربيَهرمون، به جاي  KJVها از جمله  در بعضي از ترجمه

 نويسد: مي

 «.بارگاه»يا  «به قلعه دشمنان»ها به  بعضي «به كوهستانها»اند  بعضي ترجمه كرده

خود را به هاي  قربانيپرستي خود ادامه دهند و  بت كند به خدا در لفافه طنز آنها را دعوت مي 2:2-13

و  0سالي )آيات  بياورند. چنين كاري براي آنها نتيجه نداشت. آنان از فقدان نان )آيه ششم( و خشكبيت ئيل 

جنگ، و كشتار )آيه دهم( و وبا، ( در عذاب بودند. آنان مبتال به 9و يرقان و بالي ملخ )آيه سموم (، باد 8
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گرديدند و اينك بايد خود را براي روياروئي با يهّوه خداي لشگرها سدوم و عموره ر فاجعه فجايعي نظي

 درواقع يك بشارت خوش نيست، بلكه پيامي براي اعالم داوري است. 12سازند. آيه  مهيا

 (11-1:5ج ـ سومين فراخوان شنوندگان )

اي جنگ بيرون خواهند رفت، يك خواند. از ده نفر كه بر ميمرثيه نبي براي سقوط اسرائيل  1:5-0

ها در  نفر باقي خواهد ماند. ولي هنوز هم فرصت باقي است، مردم بايد دست از طلب شهرهايي كه بتخانه

 آنجا هستند بردارند )بيت ئيل، بئر شبع، جلجال(، در عوض خداوند را طلبيده و زنده بمانند.

را خلق نموده و بر كائنات جبار ثريا و در غير اين صورت خداوندي كه صور فلكي  8:5-13

شان بر آنها وارد خواهد آورد. گناهكاران  انصافي و ناراستي كند، خشم خود را به خاطر بي فرمانروائي مي

هاي صادق را نفرت داشتند. چونكه آنان در ناراستي  هاي عادل را سرزنش نمودند و انسان اسرائيل انسان

 مند شوند. از ثروت خود بهرهخود رشد كردند، اجازه نخواهند داشت، 

نيكوئي را بطلبيد و نه بدي را... »نمايد:  خداوند قوم اسرائيل را دعوت به عدل و انصاف مي 12:5-10

در  گري نوحهبه هر حال از اين تغيير كالم ناگهاني از دعوت به عدالت و « انصاف را ثابت نمائيد.

 باشند. ند شنيد و بنابراين محكوم به مجازات مي، روشن است كه مردم حرف خداوند را نخواهچهارسوها

 (21-18:5« )واي»د ـ اولين 

و مصيبت تاريكي نباشند، چونكه روز خداوند براي گناهكاران مشتاق روز خداوند مردم  18:5-27

 بعد از مصيبت است.

ندگي آنها آوردند، ولي ز ميهدايا، ها و  اسرائيل در عيدهاي خود براي خداوند قرباني  بني 21:5-20

است، نه مراسم. انصاف گرفت. خداوند خواهان  فاسد بود، بنابراين هدايايشان مورد پذيرش خدا قرار نمي

 سيکوت خود نظيرملكوم و اصنام كردند.  اسرائيل حتي در بيابان وقتي اقرار به ستايش يهّوه مي بني

(Sikkuth) چيون و (Chiun) كردند. را پرستش مي 

 )فصل ششم(« واي»هـ ـ دومين 

بر واي شان با شدت نابود خواهد شد.  هايشان و امنيت هايشان، تن آسائي هايشان، آسودگي عياشي 1:6-8

با خورند و  شوند، هر آنچه كه دوست دارند مي ميبر بسترها دراز خوابند و  ميهاي عاج  تختآناني كه بر 

خويشتن را به بهترين عطريات، تدهين  نوشند، ميها  كاسهبه فراواني از شراب سرايند،  مينغمه بربط 

من از حشمت يعقوب نفرت دارم و »فرمايد:  نمايند. واكنش خدا نسبت به رفتار آنها اينست كه مي مي

 سامريان به اسارت به آشور خواهند رفت.« هايش نزد من مكروه است. قصر
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 اند: دهتفسير ش (Page H. Kelly) اين آيات اندوهبار به خوبي توسط كلي 17، 9:6

ها مختل خواهد  ها به قدري خواهد بود كه جريان عادي دفن قرباني در شيوع طاعون، قرباني»

شوند تا جسد او را برداشته دفن كنند، متوجه  شد. وقتي بستگان يك نفر قرباني وارد خانه او مي

گويد  ميزنند او  اي از خانه نشسته است. وقتي او را صدا مي شوند كه در گوشه شخصي زنده مي

، اين مردان گذشته از اين نام «برديم بايد نام خداوند را مي ما نمي»كند  و بعد اضافه مي «هيس»

بردند، ولي اينك جرأت ذكر نام خدا را ندارند، مبادا بهمن خشم خدا جاري  حرمتي مي خدا را به بي

د خداي اسرائيل را شده بر آنان فرود آيد. مهم اينست كه حتي امروز هم يك يهودي اصيل نام عه

 آورد. بر زبان نمي

زنند. آنها  را شخم ميصخره بود كه گاواني رفتار خاندان اسرائيل احمقانه و پوچ و به مثابه  11:6-12

باليدند، هر چند كه دست يافتن به  ميقوت خويش كردند. آنها به  را منحرف و عدالت را تحقير مينصاف ا

تا مرز مدخل جّت سرزمين آنها توسط آشوريان از مرز شمالي يعني  ، پيروزي مهمي نيست.شاخهاو  ناچيز

 هاي دشمنان كوبيده خواهد شد. در زير چكمهشهر عربه جنوبي يعني 

 (11:1الي  1:1هاي فرارسيدن داوري ) نشانه. 3

 (3-1:1الف ـ بالي ملخ )

 بر اسرائيل وارد پردازد. قرار بر اين بود كه سه بال عاموس به وساطت قوم خود مي 9ـ1در آيات 

بلعنده به تصوير كشيده شده است. ولي در هاي  ملخشود. بالي اول احتماالً حمله پال پادشاه آشور بوده كه با 

 پاسخ به دعاي عاموس بال رفع شده است.

 (1-4:1ب ـ آتش فروبرنده )

تش فروبرنده به تصوير بوده است كه با تشبيه آ (Tiglath-Pileser) بالي دوم احتماالً هجوم تيگلت پليستر

 مانع اين بال شد.يعقوب كوچك كشيده شده است. اين بار نيز دعاي 

 (1-1:1ج ـ شاقول )

نماد واقعيت مطلق داوري شاقول بالي سوم احتماالً اشاره به ويراني سامره توسط شلمانسر است. 

 نخواهد گذشت.يل بر اسرائيل رحمت نخواهد آورد و از اسرائبار ديگر است. خدا اعالم نمود كه 

 (11-11:1د ـ نپذيرفتن توصيه امصياء )

، منع ئيل، َمْقَدس پادشاه بيتبرعليه نبوت عاموس را از بيت ئيل، پرست  بتكاهن امصياء  17:0-13

 اش مشغول شود. بازگردد و به حرفه شبانييهودا نمود، و به او گفت به زمين 

ه خداوند او را به رسالت مأمور كرده است و عاموس در پاسخ به درخواست امصيا گفت ك 12:0-10

اعالم نمايد و خداوند را نيست، ولي بايد كالم  پسر نبييا نبي او بازنخواهد ايستاد. او اظهار داشت كه 
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او وارد خواهد زمين او و پسران و دختران او و بر زن هاي ترسناكي را كه بر امصياء و  سپس مجازات

 آمد، گوشزد نمود.

 يوه تابستاني )فصل هشتم(هـ ـ سبد م

دهد كه اسرائيل پخته و آماده چيدن و داوري است. خدا بار ديگر  نشان ميسبدي  پر از ميوه  1:8-6

كنند و ديگر نخواهند توانست منتظر  را تحقير ميفقيران اغنيا نخواهد گذشت. از سر رحمت از اسرائيل 

خود را فروخته و پول بدست آورند. حرفه آنها كثيف  بمانند براي پايان روزهاي َسبَت تا بتوانند محصوالت

 باشند. و فاسد است و مجرم به دست بردن و انحراف اوزان به خاطر كم فروشي مي

خواهد نمود. در طول متزلزل اي وحشتناك  خداوند به خاطر اين همه گناهان زمين را با زلزله 0:8-12

اي خواهد بود. مردم در انتظار شنيدن  زه در هر خانههر روماتم روز تاريكي زمين را فراخواهد گرفت و 

 خواهند ماند، ولي از آن محروم خواهند بود. قحطي و خشكسالي بر زمين مستولي خواهد شد.كالم خداوند 

پرستي بيشتر نسل جوان اسرائيل و كساني را كه به خدايان دروغين قسم خوردند، از  بت 12، 13:8

 گيرند. ها نمي باشند، ولي پيامي از بت هاي خود مي نتظار شنيدن پيامي از بتپاي درخواهد آورد. مردم در ا

 (11-1:1ها ) و ـ لرزش آستانه

بيت ئيل و احتماالً مذبح دروغين در مذبح رسد كه خداوند داوري خود را از  چنين به نظر مي 1:9-2

زند، شمشير آنها را تعاقب نمايد. مردم راه فراري نخواهند داشت، هر كجا كه بخواهند بگري شروع مي

ها، قعر دريا، اسارت پيش  هاي مفروض زمينی و آسماني )هاويه، آسمان، قله خواهد كرد. حتي پناهگاه

شود:  دشمن( آنها را اجازه نخواهند داد كه وارد شوند. شدت خشم خدا نسبت به آنان در اين كلمات آشكار مي

تر از اين  خدا با هيچ عبارتي واضح« نه براي نيكوئي.نظر خود را برايشان براي بدي خواهم داشت و »

 !اند توانست به مردم اسرائيل اخطار كند كه در چه مشكل بزرگي گرفتار شده نمي

جّو هاي  غرفهايستادگي كند؟ خداوند يهّوه صبايوت  تواند در مقابل قدرت مطلق،  چه كسي مي 5:9-17

كافر و حبشيان نهاده است؟ در اينجا خدا اسرائيل با نا بها را كه خوِد خداوند  صخرههاي  طاقزمين و 

ناميده است. اين درواقع زبان تندي است كه خداوند بكار مملكت گناهكار پرست مقايسه نموده و آن را  بت

بايست گناهكاران را تنبيه  اسرائيل از تمام امتيازات خاص خود بهره نبرده بود. خداوند مي برده است! بني

اي بر زمين  دانهجدا كند و در اين جداسازي شود،  در غربال بيخته مياي كه  مانده را مانند غله قيكند، اما با

شوند، ولي جداشدگان مورد لطف خداي قادر مطلق قرار  هر چند بيشتر قوم نابود مي نخواهد افتاد.

 گيرند. مي

 (15ـ11: 1رستاخيز آينده بني اسرائيل ). 4
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تحقق خواهد يافت. داود تعريف شده است. وعده خدا به  15ـ11ر آيات رستاخيز اسرائيل د 12، 11:9

شده خيمه برپا بيانگر اتحاد اسرائيل و كليسا است و كليسا اينك همان  11اي معتقدند آيه  در حالي كه عده

د اسكوفيل در حكومت هزارساله، نمود.همه امتها توان ارجاعي به اسرائيل و  است، ولي قطعاً اين آيه را مي

 نويسد: در اين مورد مي

)ر.ك صحيفه باري بود  سلطنت داود كه توسط خيمه به تصوير كشيده شده بود... در شرايط خفت

«( پسر سقوط)» Bar Naphliهاي تلمودي مسيحا را  براساس اين آيه ربي(. 1:11اشعياء 

 (.2: 4)مالكي آفتاب عدالت طلوع خواهد كرد نامند، ولي او مانند  مي

انگيز رشد  و شيره انگور و شراب و گندم و ميوه با سرعتي شگفتانگور محصوالتي نظير  13:9-15

خواهد نمود، و غرس خواهند كرد. شهرها بار ديگر ساخته و مسكون خواهند شد و خدا مردم را در زمين 

 ديگر از شهرهاي خود رانده نخواهند شد.


