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ﻣﻌﺮﻓﻲ
»حبقوق کسی نبود که فقط نگران خود و خانواده خود باشد .او به عنوان يک شخص ميھن پرست
شديداً نگران شرايط روحانی نامطلوب جامعه خود بود .او قوم خود را دوست داشت و میدانست با ادامه
دادن به نقض شريعت خدا قدم به قدم به پرتگاه نابودی نزديک میشوند .بنابراين دو درخواست نوميدانه بر
لبانش جاری شد :چقدر و چرا؟«
— ريچارد ِدی ھان

)(Richard De Haan

 .1ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺒﻘﻮق در ﻛﺎﻧﻮن
آيه چھارم از فصل دوم کتاب حبقوق چھار بار در عھد جديد نقل قول شده است :در اعمال رسوالن
 ۴٠:١٣و  ،۴١پولس رسول موعظۀ خود را در معبد انطاکيه پيسيريه با نقل قول آيه پنجم از فصل اول
کتاب حبقوق پايان داده است .و اين نشان دھنده اين مھم است که کتاب به ظاھر نامفھوم و کوتاه حبقوق در
عھد عتيق میتواند حاوی فرضيهای غنی باشد .ھمچنين آيات  ١٧و  ١٨فصل سوم کتاب حبقوق را با آيات
 ۴و  ١٠تا  ١٩فصل چھارم رساله به فيلپيان مقايسه نمائيد .ھم حبقوق نبی و ھم پولس رسول توانستند فارغ
از شرايط زندگی خود ،در خدای خود شادی نمايند.
در مورد سبک نگارش اين رساله استاد زبان عبری مسيحی چارلز فين برگ ) (Charles Feinbergچنين
نوشته است:
ھمه کس جايگاه واالی اين رساله را در ميان نبوتھای عبری تأئيد میکند .فصل شاعرانه سوم
رساله حبقوق به عنوان باشکوهترين چکامه عبری قابل ستايش ھمگان است .زبان کتاب
فوقالعاده زيباست.

 .2ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ما حقيقتا ً چيزی از اين نبی نمیدانيم .معنی نام حبقوق ممکن است »بغل کردن« و يا »کشتی گرفتن«
باشد .اگر چه حبقوق فروتنی کرده و خود را نبی نناميده است ،اما پارهای از استادان معتقدند که او نه تنھا
دارای عطای نبوت بوده ،بلکه جايگاه خاص ھم برای نبوت داشته است )به عنوان مثال دانيال به نبوت
دعوت شده ،اما حبقوق دارای عطای نبوت بوده است( .از آنجا که حبقوق در فصل سوم کتابش به آالت
موسيقی اشاره کرده است ،حدس زده میشود که ممکن است او در گروه ھمسرايان معبد بوده است ،ھر
چند که اين خود يک فرض محض است.

-٢-

 .3ﺗﺎرﻳﺦ
از آنجا که حبقوق نام پادشاھی را ذکر نکرده است ،تخمين تاريخ نبوت کوچک او مشکل است .احتمال
میرود تاريخ نگارش اين رساله سال  ۶٠٠پيش از ميالد باشد ،ھرچند که البته برخی از منتقدين عقلگرا
آن را منتسب به قديمتر میدانند .اساتيد محافظه کار عموما ً تاريخ آن را در محدوده حکومت َمنَسی يوشيا يا
يھويا قيم که ھمگی در قرن ھفتم قبل از ميالد سلطنت میکردهاند ،میدانند .شايد دوران سلطنت يھوياقيم
بھترين فرض در تاريخ نگارش اين رساله باشد که نزديک به تاريخ نبرد شارلمانی ) ۶٠۵قبل از ميالد(
است که در اين جنگ بابليان پيروز شدند.
 .4ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و زﻣﻴﻨﻪ
تجديد دينی در دوران حکومت يوشيا ديری نپاييد .اخالقيات عمومی بار ديگر تحت تأثير ھرزهگی بعل
و فرقه اشتاروت قرار گرفت و بسيار پائين رفت .بیانصافی فراگير بود .اين شرايط اسفناک بود که حبقوق
با آن روبرو بود.
اين نبی قبل از اسارت بابل ) ۵٨۶پيش از ميالد( با مردم يھودا صحبت کرد .از آنجا که معنی نام او
احتماالً »کشتی گير« بود ،تقالی او با يھ ّو درمورد گناه و مجازات مردم يھوديه ،متناسب با نام اوست.
باتوجه به معنی ترجيحی ديگر نام او ،فين برگ به نقل از مارتين لوتر ) (Martin Lutherچنين گفته است.
کلمۀ حبقوق يعنی در آغوش گيرنده يا کسی که ديگری را بغل میکند ،و بازوان او را میگيرد.
او مردم خود را در آغوش میگيرد و آنھا را در ميان بازوانش جمع میکند ،يعنی آنھا را تسلی
میدھد و سرپا نگه میدارد ،مانند کسی که کودک گريانی را در آغوش میکشد تا او را با اين
اطمينان که اگر اراده خدا باشد ،ھمه چيز به زودی بھتر خواھد شد ،آرام میکند.

ﮔﺰارش
 .١نبی مبھوت مانده است که چرا خدا شرارتھای يھودا را مجازات نمیکند )(۴-١:١
 .٢خداوند به او پاسخ میدھد که بابليان را برای تنبيه يھودا خواھد فرستاد )(١١-۵:١
 .٣تعجب حبقوق از اينکه خدا از قوم شريرتری برای تنبيه يھودا استفاده میکند )(١٧-١٢:١
 .۴پاسخ خدا اينست که عادالن يھودا زنده میمانند ،اما کلدانيان بیانصاف نابود خواھند شد )فصل
دوم(.
الف .حبقوق در انتظار پاسخ خدا )(١:٢
ب .تقاضای خدا از حبقوق برای ثبت پاسخ و در انتظار ماندن برای تحقق آن ) ٢:٢و(٣
ج .عادالن به ايمان خود زيست خواھند نمود ،ولی کلدانيان شرير نابود خواھند شد )(۴:٢
-٣-

د .فھرست گناھان کلدانيان )۵:٢ـ(١٩
ھـ  .آرامش و سکوت قبل از طوفان داوری خدا )(٢٠:٢
 .۵دعای حبقوق و توکل او )فصل سوم(
الف .درخواست حبقوق از خداوند برای دست به کار شدن ) ١:٣و (٢
ب .يادآوری رحمت خدا به قوم در انتقالشان از مصر به کنعان )٣:٣ـ(١۵
ج .انتظار برای مجازات دشمنان )(١۶:٣
د .مھم نيست چه اتفاقی خواھد افتاد .حبقوق به خداوند و قدرت او متوکل است )١٧:٣ـ(١٩

ﺗﻔﺴﻴﺮ
 .١نبی مبھوت مانده است که چرا خدا شرارتھای يھودا را مجازات نمیکند
)(۴-١:١
الھامی که حبقوق نبی آن را ديد ،احتماالً عنوانی است برای اين کتاب .در آيات ٢ـ ۴حبقوق از ظلم و
بیانصافی و منازعه و بیعدالتی در ميان بنی اسرائيل گاليه میکند .او از خداوند میپرسد تا به کی اين
نابسامانیھا بدون مجازات ادامه دارد .بخاطر ھمين سوال و سواالت مشابه ديگر از خدا ،حبقوق را
»تومای شکاک« عھد عتيق ناميدهاند.
يازده آيه اول فصل اول شامل گفتگوی بين حبقوق و خداوند است.

 .٢خداوند به حبقوق پاسخ میدھد که بابليان را برای تنبيه يھودا خواھد فرستاد
)(١١-۵:١
پاسخ خدا به حبقوق در آيات ۵ـ ١١آمده است .خدا ارتش کلدانيان ،آن قوم تلخ و تندخو و آزمند و ظالم
و مھيب و مغرور را بر میانگيزد تا يھودا را تنبيه نمايند .بابليان بخاطر ارتش سواره نظام خود و سرعت
در تسخير دژھا زبانزد بودند و وحشیگریھايشان ھمانند گرگان شب تيزرو بود .آنان پادشاھان و سروران
اسير شده را مسخره میکردند و قدرت آنھا چون خدای آنھا بود.
فين برگ ) (Feinbergتفسيری بر اين بخش نوشته است:
موفقيتھای کلدانيان چند برابر خواھد شد ،خدا تمام قومھای نافرمان در گستره پھناور زمين را
در معرض حمله آنھا قرار خواھد داد .بدين ترتيب فاتحان کلدانی با حس برتری جوئی و جاه
طلبی و تحت انقياد درآوردن انبوه مردم بیپناه ،در خدمت اھداف خدا خواھند بود.

 . ٣تعجب حبقوق از اينکه خدا از قوم شريرتری برای تنبيه يھودا استفاده میکند
)(١٧-١٢:١
-۴-

وقتی حبقوق از تصميم خدا آگاه میشود ،به وحشت میافتد و آشفتگی او مرحله دوم صحبت او با خدا
را موجب میشود ) ١٢:١الی  .(٢٠:٢چگونه خدا میتواند يھودا را توسط قومی تنبيه نمايد که خيلی شرير
از آنان میباشند؟ او باتوجه به شناختی که از خدا دارد و اينکه چشمان خدا پاکتر از آنست که به بدی
بنگرد و به بیانصافی نظر نمیتواند کرد و اينکه بابليان بدون شک از اسرائيليان شريرتر میباشند ،بحث
خود را با خدا شروع میکند .به ھر حال گناه يھودا بزرگتر بود چونکه يھوديان بر عليه خدا گناه ورزيده
بودند .چگونه خدا میتوانست به شرارت بابليان بنگرد ،وقتی که میديد مردمان را به قالب بر میکشند و
به دام خود میگيرند؟ آنھا قربانی برای بتھای خود میگذرانيدند و فربه میشدند .آيا پايانی برای اين
کشتار امتھا خواھد بود؟ َجی .ای .ايوانس ) (Evansچنين مینويسد:
اين تصويری است از زندگی يک ماھیگير .انسانھا مانند ماھيانی بودند که ماھیگير در تور خود
جمع میکرد و سپس خدا را )بت خود را( برای غنای تور خود شکر میکرد .در اين تشبيه دنيا
به منزله دريا و امتھا به منزله ماھیھا میباشند و نبوکد نصر ماھیگير است و تور او قدرت
ارتش اوست که بدان وسيله توانست ثروت عظيمی از طريق فتح ممالک به دست آورد.

 .۴پاسخ خدا اينست که عادالن يھودا زنده میمانند ،اما کلدانيان بیانصاف نابود
خواھند شد )فصل دوم(
الف .حبقوق در انتظار پاسخ خدا )(١:٢
حبقوق در برج ديدبانی خود میايستد تا ببيند خدا چه پاسخی به او میدھد .او تنھائی و انزوا را
برمیگزيند تا حضور خدا را درک نمايد .اين مورد اصلی بسيار مھم برای ايماندارن امروز است .خواه ،آن
را »ساعت خلوت« خود بناميم و يا »تخصيص« و يا به عبارت ديگر ارتباط روزانه با خدا ،يک امر مھم
برای ھر شخص مسيحی است.
ب .تقاضای خدا از حبقوق برای ثبت پاسخ او و در انظار ماندن ،برای تحقق آن ) ٢:٢و (٢
 ٢:٢خداوند به نبی فرمان میدھد» :رويا را بنويس« )پاسخ او به درخواست حبقوق( و آن نوشته را
چنان بر لوحهھا بنگارد که ھرکس حتی اگر در حال دويدن باشد ،بتواند آن را بخواند و رويای حبقوق
سقوط بابل و احيای اسرائيل بود.
 ٣:٢آنچنانکه پولوک

)(A.J. Pollock

مینويسد اين آيه اشاره به اميد يھوديان است ـ آمدن مسيحا به

زمين برای مطيع ساختن دشمنان خود و بيرون راندن ھرچه مخالف است از ملکوت خود و استقرار
سلطنت پرشکوه خود .وقتی نقل قول آيه سوم را در عبرانيان  ٣٧:١٠میخوانيم» ،اَن« )منظور رويا است(
تبديل به »او« میشود )يعنی خداوند( که البته خواھد آمد و درنگ نخواھد نمود .بخش مربوط به عھد جديد
اشارهای است به اميد مسيحيان ـ و آن »ربايش« کليسا است.
ج .عادالن به ايمان خود زيست خواھند نمود ،ولی کلدانيان شرير نابود خواھند شد )(۴:٢
-۵-

جان پادشاه بابل با تکبر انباشته شده بود ،او خواھد مرد ولی باقيماندهگان امين و خداپرست
چونکه
ِ
اسرائيلی در ايمان خواھند زيست .آيه چھارم سه بار در عھد جديد نقل شده است .سه بخش از اين آيه:
»عادل ـ با ايمان ـ خواھد زيست« ،با تأکيد فراوان در روميان  ١٧:١با تأکيد بر »عدالت« ،غالطيان ١١:٣
با تأکيد بر »ايمان« و عبرانيان  ٣٨:١٠با تأکيد بر »زيستن« ،نقل قول شده است .ترجمه ادبی آيه چھارم
اينست که »عادل با ايمانش زيست خواھد کرد «.اين بخش را میتوان چنين نيز تفسير نمود که» :شخص
توجيه شده توسط ايمان ،خواھد زيست«.
د .فھرست گناھان کلدانيان )(١٩-۵:٢
١ـ اشتھای سيری ناپذير برای فتح امتھا )(٨- ۵:٢
 ۵:٢نوشيدن شراب گناه عمومی بابليان و بدون شک نبوکد نصر بودِ .کيل راجع به اين اعتياد
مینويسد که» :نويسندگان باستانی اين مورد را تأييد کردهاند و بخوبی از رساله دانيال فصل پنجم معلوم
میشود که بابل وقتی تسخير شد که بلشصر و ساير بزرگان حکومت او در يک مجلس مھمانی مشغول باده
گساری بودند «.عالوه بر آن میشود از اشتھای سيری ناپذير آنان برای غلبه بر کشورھای ديگر نام برد.
 ٨-۶:٢آيه ششم با يک سوال شروع میشود و شامل پنج »وای« برای بابليان است» .وای« اول برای
حريصان و متجاوزان است .مللی که توسط بابليان تسخير شدهاند ،بعدھا آنھا بخاطر اين شھوت پايان
ناپذيرشان و ظلمھا و غارتھايشان ،استھزاء خواھند شد.
٢ـ حرص و تکبر )(١١-٩:٢
»وای« دوم برای نبوکد نصر است بخاطر آزمندی و غرور او .او کوشيد سلطنت خود را از بالھا
ايمن سازد ،ولی منافع و عايدات غيرمشروع و ظالمانه او ،بر او فرياد بر خواھد آورد.
٣ـ ثروتمندی از طريق خون ريزی )١٢:٢ـ(١۴
»وای« سوم بر شاه است بخاطر شھوت او برای کسب عظمت و روش خون ريزانه او .شھرھای بابل
که با زحمت و مشقت بردگان ساخته شده بود درنھايت با آتش سيری ناپذير بلعيده خواھند شد وزمين از
معرفت خدا جالل خداوند مملو خواھد شد.
سرانجام روزی خواھد آمد که جھانيان يک خدای حقيقی را خواھند شناخت .اين آينده پرشکوه در اين
تشبيه شاعرانه مشھور به تصوير کشيده شده است» :زيرا که جھان از معرفت جالل خداوند مملو خواھد
شد ،به نحوی که آبھا دريا را مستور میسازد(١۴:٢) «.
۴ـ فاسد کردن ھمسايگان )(١٧-١۵:٢

-۶-

»وای« چھارم بر نبوکد نصر است بخاطر لذت دد منشانهاش از فاسد نمودن ديگر ملتھا و
بیشرمیاش و ويران نمودن اورشليم و يھوديه .کوتاه کالم اينکه نبوکد نصر متھم بود به پيشبرد دو برنامه
تلويزيون امروز :فيلمھای شرمآور سينمائی ،شامل انحرافات جنسی و ظلم بيش از حد.
۵ـ بت پرستی ) ١٨:٢و (١٩
»وای« پنجم و آخرين محکوم کننده پادشاه بخاطر بت پرستی بابليان و پرستش و قربانی نمودن برای
بتھا است .بتھای ساخته شده از طال و نقره چه فايدهای دارند ،درحاليکه گنگ و کور و کر میباشند.
ھـ  .آرامش و سکوت قبل از طوفان داوری خدا )(٢٠:٢
ساختار زيبائی موسيقائی اين آيه ،مورد استفاده در بعضی از کليساھا میباشد و بدان وسيله مجمع را
به تفکر و خاموشی در جلسات فرا میخوانند .متأسفانه اين شروع زيبا ،فرجام وحشتناکی دارد و آن اينست
که خداوند بر آن بود قدرت داوری خود را نشان دھد .بدان دليل تمامی جھان میبايست در حضور او
خاموش باشند.

 .۵دعای حبقوق و توکل او )فصل سوم(
الف .درخواست حبقوق از خداوند برای دست به کار شدن ) ١:٣و (٢
اينک حبقوق در حضور خداوند ،دعا میکند .او از برخورد خداوند با دشمنان مردمش ،چيزھائی
شنيده بود؛ اينک از خدا تقاضا میکند عمل خود را در ميان امتھا ،با تنبيه دشمنانش و نجات مردمش،
زنده کند.
ب .يادآوری رحمت خدا به قوم در انتقالشان از مصر به کنعان )(١۵-٣:٣
 ٧-٣:٣در رويای پرشکوه قدرت خدا ،حبقوق رژه ديگر باره خداوند را در مقابل دشمنانش و شکست
آنھا و پيروزی پرجالل خدا را به تصوير میکشد .حبقوق تصاويری گويا از متنبه شدن دشمنان اسرائيل،
داوری مصر در دوران خروج ،قومھائی که اسرائيل را از رسيدن به سرزمين موعود باز داشتند ،و مللی
که توسط يوشع از کنعان رانده شدند ،ارائه میدھد.
حبقوق در بخش اول دعايش از جالل خدا که آسمانھا و زمين را پوشانيده است ،سخن میگويد .مراد
از تيمان ،جبل فاران ،کوشان و مديان ،دشمنان اسرائيل میباشند .به عنوان نمونه تيمان يک شھر بزرگ
در ادوم بود ،و کوشان احتماالً ھمان »کوش« يا »اتيوپی« میباشد.
 ١١-٨:٣در اين آيات روی قدرت خدا تأکيد شده است ،مخصوصا ً غضب او به نھرھا و بر درياھا و
کوھھا آيهيازدھم اشارهای بهواقعهایمشھوردرجبعون استکه خدا درآن واقعه معجزه عظيمی در آسمان
ظاھر ساخت تا يوشع را در نبرد پيروز بگرداند )يوشع (١٢:١٠
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١۵-١٢:٣در اينجا خدا را میبينيم که به جھان میخرامد و دشمنان را پايمال مینمايد.
اشاره آيه  ١۵به عبور از دريای سرخ است )ر.ک خروج فصل  (١۴ـ وقتی که آبھای بسيار ،در
مقابل مردم خداشکافته شد و بر زمين خشک گام نھادند .حبقوق خدا را در رويای خود میبيند که با اسبان
خود بر انبوه آبھا میخرامد.
ج .انتظار برای مجازات دشمنان )(١۶:٣
وقی که نبی داوری خدا را از طريق مھاجمان بابلی میشنود ،به خود میلرزد و تصميم میگيرد که با
آرامی در انتظار آن واقعه منتظر بماند.
د .مھم نيست که چه اتفاقی خواھد افتاد .حبقوق به خداوند و قدرت او متوکل است )(١٩-١٧:٣
از اين لحظه به بعد ھر مصيبی ناشی از ھجوم بابليان برای حبقوق و مردمش قابل تحمل میشود ـ
شکوفه نياوردن انجير  ...خالی بودن تاکستانھا از مو ،خراب شدن محصول زيتون ،خالی ماندن انبارھا از
آذوقه ،نبودن احشام در آغلھا ديگر مھم نيستند ،آنچه که مھم است اينست که او در خداوند شادمان است و
در خدای نجات خويش وجد ،میکند .باکستر ) (Baxterدر مورد اين آيات مینويسد:
مفھوم اين آيات اينست که» :ز شادی در خداوند جست و خيز خواھم کرد ،در لذت خداوند گرد
خود خواھم چرخيد «.اينست شوق و شادی ايمان ـ شادی در بھترين و بدترين شرايط! چه
پيروزی بزرگی! باشد که اين پيروزی از آن ما باشد!
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