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  معرفي
را ) َصفَنيا(کوچک  کتاباگر کسی مايل است اسرار وحی نبوت را به طور مختصر بداند، اين «

  »بخواند

  )١۵٢٨؛ Martin Bucer(مارتين بوسر  —

  جايگاه منحصر به فرد رساله صفَنيا در كانون. 1

صفنيا . برند زندگی نجبا، لذت می ھای سلطنتی ھستند و از بررسی در گير خانواده بسياری ھستند که پی

خو و پسرعموی دور يوشيا پادشاه خداپرست معاصر خودش  به عنوان نوادۀ بزرگ حزقيا پادشاه نيک

با کمال تأسف بايد گفت در فاصله بين اين دو پادشاه عادل . ممکن است در طبقه پادشاھان قرار گرفته باشد

صفنيا احتماالً به بارگاه سلطنتی در . مستقر بوده استمدت نيم قرن حاکميت شرارت بار آمون و منسی 

  .مرکز حکومت جنوبی، يا يھودا، دسترسی داشته است

  نويسنده. 2

يعنی » يھوه پنھان کرده است«معنی نام او عبارتست از . ما اطالعات اندکی از صفنيا پسرکوشی داريم

او دوست داشت . رسد نواده سلطنتی مینسب او آنچنان که گفته شد به خا. است» گنج بان«و » محافظ«

تاريکی را در مقابل روشنائی و روشنائی را در مقابل تاريکی قرار دھد و يک تصوير بسيار تاريک از 

ھا به سوی خداوند، منظره  روز خداوند نقاشی کند، با اين وجود از جالل آينده اسرائيل و برگشت امت

  :نويسد، َصفَينا صريح اللھجه بود یم (Hewitt) آنچنانکه وايت. درخشانی ارائه داده است

باکی داوری را  او گناه را تقبيح و با کمال بی. شود صفنيا سازشی ديده نمی کتابدر کاربرد زبانی 
به  کتابو کتابش را با سرودی پر از الھام و اميد به آينده و آغاز ملکوت ھزار . اعالم نمود
  .پايان رسانيد

  تاريخ. 3

برخی از اساتيد مسيحی ). پيش از ميالد ۶٠٩ـ ۶۴٠(دشاھی يوشيا نبوت نمود صفنيا در دوران پا

قبل از ميالد و برخی آن را منتسب به قبل از  ۶٢١نگارش رساله را منتسب به بعد از احياء بزرگ در 

رسد که نبوت  اگر دوران رسالت صفنيا قبل از احياء بزرگ باشد چنين به نظر می. نمايند احياء بزرگ می

ولی باتوجه به تفصيالتی چند از جمله سخن از کشف تازه شريعت،  .موجب بيداری روحانی شده استاو 

پيش از ميالد تخمين زد ـ از سوئی از آنجا که فصل دوم آيه  ۶٢١توان تاريخ نگارش آن را بعد از سال  می
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موردنظر  ۶٢١در سال  سيزدھم حاکی از اين است که نينوا ھنوز ويران نشده، تاريخ قبل از ويرانی نينوا

قبل از ميالد نوشته شده  ۶١٢تا  ۶٢١است، بدين جھت گمان بر اين است که اين رساله در بين سالھای 

  .باشد

  پيشينه و زمينه. 4

پيشينه تاريخی اين نبوت در دوم ). آيه چھارم(صفنيا احتماالً نبوت خود را در اورشليم نموده است 

  :شود ل اوليه صحيفه ارميا يافت میو فصو ٢٣تا  ٢١پادشاھان فصول 

موقعيت ... آيند، با حرکتی وحشيانه  صفنياء انبوه مھاجمان سکارا مشاھده کرد که از افق می
وقتی که . يھودا حساس و مشکل بود و با منابع اندکش قادر به غلبه بر اين قدرت بزرگ نبود

ھای ضعيف که مابين  بودند، قومھای بزرگتر شمال و جنوب يھوديه، درصدد سلطه بر جھان  قوم
صفنيا با ديدن اوضاع اطراف خود تبديل . گرفتند آنھا واقع شده بودند اکثراً مورد حمله قرار می

  .انه خود را با قاطعيت تقبيح کردبه واعظ عدالت گرديد و شرارت زم

شان دھنده کوچکش استفاده کرده است و اين ن کتابھفت بار در » روز خداوند«صفنيا از عبارت 

عبارات کليدی ديگر اين رساله . داوری خدا بر يھوديه بخاطر تمردشان خواھد آمد: زمينه کتاب است

. خدا از اين نظر حسود است که از بت پرستی مردمش بيزار است .باشند می» دراندرون«و » حسادت«

ھمچنين غالب شونده بر  و) ۵:٣(عادل است، زيرا که او داور عادل است  »در اندرونش«خدا از اين نظر 

  )١۵:٣(باشد  دشمنان می

  گزارش
  )فصل اول(عزم خدا برای اجرای داوری  .١

  )٣-١:١(داوری تمامی زمين . الف

  )۶ـ۴:١(شان  پرستی داوری يھوديه و اورشليم بخاطر بت. ب

  )١٣ـ٧:١(روز خداوند در نقش قربانی . ج

  )١٨ـ١۴:١(وحشت روز خداوند . د

  )٣ـ١:٢(ه توبه دعوت يھوديه ب .٢

  )١۵ـ۴:٢(ھا  فرمان مجازات قوم .٣

  )٧ـ۴:٢(مجازات فلسطينيان . الف

  )١١ـ٨:٢(مجازات موآبيان و عمونيان . ب

  )١٢:٢(مجازات حبشيان . ج

  )١۵ـ١٣:٢(مجازات آشوريان و مخصوصاً شھر نينوا . د
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  )٧ـ١:٣(بر اورشليم » وای« .۴

  )٢و  ١:٣(و توبه ناپذيری شھر  ايمانی مسئوليتی، بی نافرمانی، بی. الف

  )٣:٣(آزمندی سروران و داوران قوم . ب

  )۴:٣(غرور و خيانت انبياء و توھين کاھنان به مقدسات . ج

  )٧ـ۵:٢(حضور خداوند در داوری . د

  )٢٠ـ٨:٣( اند مانده پيام دلگرم کننده برای کسانی که ايماندار باقی .۵

  )٨:٣(ھای شرير  انھدام قوم. الف

  )٩:٣(مان آوردن باقی مانده قوم اي. ب

  )١٣ـ١٠:٣(گردآوری اسرائيل پراکنده شده . ج

  )١٧ -١۴:٣(شادی برای ظھور دوباره مسيحا . د

  )٢٠ـ١٨:٣(آنچه که خدا برای مردمش انجام خواھد داد . ھـ 

  تفسير
  )فصل اول(داوری  اجرایعزم خدا برای . ١

  )٣ـ١:١(نابودی تمامی زمين . الف

و گاھی اوقات پدربزرگ برای انبياء مھم بوده است، زيرا يھوديان بسيار بنيادگرا بودند، ذکر نام پدر 

چھار نسل از اجداد خود را نام برده است، و دليلش  صفنيا ابن کوشیاما . باشند آنچنانکه امروز نيز می

يافته است به  سراسر اين فصل اختصاص .بدون شک اينست که ما از جد پادشاه او يعنی حزقيا، آگاه شويم

  .زمينکلی  ھالکت

  )۶ـ۴:١(شان  داوری يھوديه و اورشليم بخاطر بت پرستی. ب

پرستی  َملُکومپرستی و ستاره پرستی و  بعلشان نابود خواھند شد  بت پرستیبخاطر  سکنه يھودا

  .آنھا محکوم است و مجازات خواھند شد) خدای عمونيان(

  )١٣-  ٧:١(روز خداوند در نقش قربانی . ج

  )٧:١(ـ دعوت شدگان ـ دشمنان يھودا ١

  .باشند می دعوت شدگانو يھودا اين قربانی است و بابليان  خداوند قربانی مھيا کرده است

  )١٣ـ٨:١(ھا ـ مردم شرير يھوديه  ـ قربانی٢
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 فريبھايشان و  ظلمپوشيدنشان،  لباس بيگانهشان و مراسمشان و  خدا يھوديه را بخاطر بت پرستی

ھا،  تلو  محله دوم دروازه ماھی،ھای مختلف شھر مثل  شيونی از بخش. خواھد نمود عقوبتايشان، ھ دادن

  .که مھاجمان مشغول قتل و غارت ھستند، بر خواھد خاست در آن روز

  )١٨ـ١۴:١(وحشت روز خداوند . د

، روز روز عظيم خداوند :در کتاب مقدس در اينجا آمده استروز خداوند ترين تصوير از  روشن

روز . باشد ھايشان می جاری شدن خشم خداوند بر انسان و بخصوص ساکنين يھودا به خاطر شرارت

  .است خرابیو روز  اضطرابخداوند، روز جنگ، روز 

ميالدی، نوشته  ١٢۵٠اين رساله توسط توماس در  ١۶و  ١۵يک سروده قديمی التينی براساس آيات 

  :شده است

“Dies Irae, dies illa” روز رنج، اضطراب، نابودی، ويرانی، » روز، روز خشم است«ی يعن
ھا و  تاريکی، افسردگی، ابری، تاريکی غليظ، شيپور، ھشدار به شھرھائی که دارای قلعه

  .ھای بلند است برج

  .کند خدا نسبت به تکبر مردمش غيور است و ھمه رقبای خود را مجازات می

  )٣-١:٢(دعوت يھوديه به توبه . ٢
رسد که آيه سوم اشاره به يھوديان باقيمانده  به نظر می. خواند ندارند به توبه فرا می حيارا که  خدا امتی

  .خواھند ماند مستوراگر آنھا خدا را بجويند، در روز خشم خداوند، . ايماندار باشد

  )١۵-۴:٢(ھا  فرمان مجازات قوم. ٣
  )٧- ۴:٢(الف ـ مجازات فلسطينيان 

 فلسطينياننخست . ھای مغرب، مشرق، شمال و جنوب است مجازات قوم بينی پيش ١۵تا  ۴آيات 

، خالی از واشدود، اَشقَلون، غّزهشھرھای آنان، . شوند شناخته می کريتيانباشند که با نام ديگرشان  می

  .آنھا نابود خواھند شد و زمينشان تبديل به مرتع برای يھودا خواھد گرديد. سکنه و ويران خواھند شد

  )١١- ٨:٢(زات موآبيان و عمونيان ب ـ مجا

. آميز آنھا را عليه قوم خود و تکبرشان را ديده بود خدا سخنان توھين. است عمونو  موآبسپس نوبت 

آيه پانزدھم پيشگوئی شرايط ھزاره . قوم خدا در آنجا ساکن خواھند شد بقيهآنھا نيز نابود خواھند شد و 

  .ن را زايل خواھد ساختتمامی خدايان جھااست، آنگاه که خداوند، 

  )١٢:٢(ج ـ مجازات حبشيان 
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ای از جمله فيندبرگ حبشه را به مصر  عده. مجازات خواھند شد) پادشاه بابل(خدا  شمشيرحبشيان با 

  .اند متصل نموده

توجه (ھای پادشاھی مصر بودند  ثروت اتيوپی وابسته به کسانی در مصر بود که مطيع سلسله
  ).٩ و ۵:٣٠و حزقيال ٩:۴۶کنيد به صحيفه ارميا 

  )١۵ـ١٣:٢(د ـ مجازات آشوريان و مخصوصاً شھر نينوا 

نينوا مأوای حيوانات و پرندگان خواھد گرديد و ھرکس از . نبوکد نصر، آشور را ويران خواھد نمود

  .خواھد جنبانيدبدان  دستیآن عبور کند به نشانه حسرت 

  )٧ـ١:٣(بر اورشليم » وای«. ۴
  )٢، ١:٣(ايمانی و توبه ناپذيری شھر  مسئوليتی، بی بینافرمانی، . الف

به آن شھر سرکشی کرده و . و نافرمانيش، محکوم است نجاستششھر اورشليم بخاطر عصيانش، 

  .جويد نمايد و به خدای خود تقرب نمی خداوند توکل نمی

  )٣:٣(آزمندی سروران و داوران قوم . ب

  .حريص ھستند گرگان شبشھر چون  اوراندباشند و  می شيران غرانشھر چون  سروران

  )۴:٣(غرور و خيانت انبياء و توھين کاھنان به مقدسات . ج

در تفسير اين  (Feinberg)فيندبرگ  .کنند حرمتی می بی قدسشھر به  کاھنانانبياء شھر امين نيستند و 

  :نويسد آيه می

انبياء انتقاد  تنھا جائی در کتاب مقدس است که از) صفنيا(آيه چھارم از فصل سوم اين رساله 
در تصميماتشان خبرگی و . آنھا متھم به تکبر و سرسری گرفتن امور مھم بودند. شده است

آنھا خائن بودند، چونکه نسبت به کسی که ادعای شناخت او را داشتند، . شد گيرائی ديده نمی
شان مکان آنھا با اين اعمال ناپاک. کردند صادق نبودند، بلکه مردم را در کفرھايشان تقويت می

آنھا با تحريف نيات روشن و معانی ده فرمان در ھنگام تعليم دادن به . قدس را نجس کرده بودند
  .مردم، نسبت به شريعت خدا، عصيان ورزيده بودند

  )٧- ۵:٣(حضور خداوند در داوری . د

ھا را با  قوماو ساير . کند به انصاف داوری می در اندرونشعليرغم تمام اين گناھان و فسادھا، خداوند 

اين تصور که درس عبرتی برای يھودا خواھد بود، مجازات کرده بود، ولی مردم روز به روز فاسدتر 

  .شدند می

  )٢٠ـ٨:٣(اند  پيام دلگرم کننده برای کسانی که ايماندار باقی مانده. ۵
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  )٨:٣(انھدام قومھای شرير . الف

آتش غيرت خدا باشند تا ھمه دشمنانشان را با  ظرمنتبه باقی ماندگان ايماندار يھوديه توصيه شده که 

  .خود ھالک سازد

  )٩:٣(ايمان آوردن باقی مانده قوم . ب

در آيه نھم احتماالً اشاره به زبان جھانی نيست بلکه اشاره به لبھائی است که با بت  زبان پاکعبارت 

 جميع ايشان. اند يان پاک شدهاند، و يا اشاره به سخنانی است که با شکرگزاری يھود پرستی آلوده نشده

  .به يک دل او را عبادت نمايند) مردم(

  )١٣ـ١٠:٣(گردآوری اسرائيل پراکنده شده . ج

برای  ای ھديهھا، يھوديان پراکنده را به سرزمين موعوشان به عنوان  در آن روزھای ھزاره، امت

ند، از يھودا بدر خواھند شد، و بود مسرورخود  تکبرانسانھای شريری که در . خداوند، باز خواھند آورد

خواھند بود،  ذليل و مسکينمانند  کسانی که باقی می. نخواھند شد اسرائيلبنابراين ديگر موجب ھراس بقيه 

  .و به اسم خداوند توکل خواھند نمود

  )١٧ـ١۴:٣(شادی برای ظھور دوباره مسيحا . د

ستايند و  بخشش می را برای قدرت رھائی باشند که يھّوه سرود اسرائيل احياء شده می ٢٠تا  ١۴آيات 

وجد  سرودن،ھای زيادی دارد که شايسته  نعمت دختر صھيون. گيرند محبت خدا را نسبت به خود، جشن می

آنھا  درميانـ خوِد خداوند،  پادشاهاند، بلکه مسيحا ـ  نه تنھا دشمنان او رانده شده! است نمودن و شادمانی

  .مش خواھد بخشيدآرا  محبت خوداو را در  قدير ست بترسند، چونکه خدای ديگر نيازی ني. کند سلطنت می

  )٢٠ـ١٨:٣(آنچه که خدا برای مردمش انجام خواھد داد . ھـ 

ای راسخ مبنی بر اعاده باقی  از آنجا که مردم به زودی داوری شدند، خداوند اين نبوت را با وعده

شدند، قوم  محزون بودند و استھزاء می به جھت عيدھاه اينک آنانی ک. برد ماندگان خداپرست، به پايان می

 ب.اسم خواھد گردانيد محل تسبيح و... در تمامی زمين  تبعيد شده،

 


