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ﻣﻌﺮﻓﻲ
»در كتاب داوران مطالب زيادي وجود دارد كه موجب تأسف خواننده ميشود .شايد ھيچ كتابي در كتاب
مقدس به چنين روشني گواھي بر ضعفھاي انساني ما نباشد .ولي در ضمن نشانهھاي خطاناپذيري از شفقت
خدائي و رنج پايدار نيز در اين كتاب ديده ميشود ...آنچنانكه زندگيھاي اين نجاتدھندگان خردهپا مورد
بررسي قرار گرفته است ،احتماالً شناخت نياز انسانھاي دوران جديد به نجات دھندهاي بزرگتر ،بيعيب،
كسي كه ميتواند رھائي كامل را موجب شود ،نه تنھا در زمان خود ،بلكه براي ابديت مطرح شده است«.
— آرتور .اي .كاندال )(Arthur E. Cundall
 .1ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻛﺘﺎب داوران در ﻛﺎﻧﻮن
خدا در اين كتاب جذاب ،از ضعفھاي انسان ،قوت ميآفريند .در واقع كتاب داوران را ميتوان در سه
آيه تفسير نمود» :خدا ج ّھال جھان را برگزيد تا حكما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزيد تا توانايان
را رسوا سازد ،و خسيسان دنيا و محقران را خدا برگزيد ،بلكه نيستیھا را تا ھستيھا را باطل گرداند« )اول
قرنتيان ٢٧:١ـ .(٢٩به عنوان نمونه ميتوان به ايھود بنجامينی چپ دست )١٢:٣ـ (٣٠اشاره نمود .تصور
براين است كه دست چپ از دست راست ضعيفتر است .شمجر با يك عدد چوب گاوراني ،ششصد نفر از
دشمان را كشت ) ٣١:٣ـ يك وسيله نوكتيز بران راندن گاوھا( .دبوره كه به اصطالح »جنس ظريف« بود
)گرچه خودش ظريف نبود( ،داور اسرائيل بود ) ١:۴الي  .(٣١:۵لشكر پياده ده ھزار نفري باراق ھمراه با
دبوره  ٩٠٠كالسكه آھني سيسرا را ،شكست داد ) ١٠:۴و  .(١٣ياعيل نيز كه از جنس ظريف بود ،با كوبيدن
ميخ چادر به شقيقه سيسرا ،او را كشت ) .(٢١:۴جد عون با ارتشي كه به امر خداوند از  ٣٢٠٠٠نفر به ٣٠٠
نفر )١:٧ـ (٨تقليل داده شده بود به دشمن حمله كرد و او را شكست داد .نان جوين غذاي فقيران و رؤياي آن
مرد ناشناس ،تعبير سستي و ناتواني لشكر دشمن بود ) .(١٣:٧سالحھاي غيرمتعارف ارتش جدعون كرناھا،
سبوھاي خالي و مشعلھا بودند ) ،(١۶:٧و اين سبوھا ميبايست شكسته ميشدند ) .(١٩:٧ابيملک به دست
زني كه با سنگ آسيا بر سرش نواخت ،كشته شد ) .(۵٣:٩وقتي ما با مادر شمشون روبرو ميشويم ،او زني
گمنام و نازا بود ) (٢:١٣و شمشون با يك قطعه استخوان چانه االغ ،ده ھزار سرباز فلسطيني را كشت
).(١۵:١۵
 .2ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ھرچند عبارت داوران ،مستعار است ،اما يھوديان تلمودي سنت قديم مسيحيت معتقد بودند كه كتاب
داوران ،روت و سموئيل توسط سموئيل نوشته شدهاند .شايد آيه  ٢۵از فصل دھم كتاب اول سموئيل مؤيد اين
فرضيه باشد كه اشاره ميكند نويسنده رساله سموئيل ،خو ِد سموئيل بوده است .ھمچنين اشارات داخلي به
تاريخ نگارش متناسب با ايام سموئيل ميباشد.

٢

 .3ﺗﺎرﻳﺦ
به داليل زير بھترين تاريخ مفروض براي كتاب داوران نيمه اول قرن پادشاھان است )١٠۵٠ـ١٠٠٠
پيش از ميالد(:
قبل از ھرچيز عبارت تكراري »در آن ايام در اسرائيل پادشاھي نبود« ) ۶:١٧و  ١:١٨و  ١:١٩و
 ،(٢۵:٢١مفروض براين است كه در روزھاي نوشتن كتاب در اسرائيل پادشاھی بوده است.
دوم ،از آنجا كه آيه  ٢١از فصل اول نشان ميدھد كه يبوسيان ھنوز در اورشليم بودهاند ،تاريخ قبل از
تصرف شھر توسط داود موردنظر است .و سرانجام در  ٢٩:١از شھر جازر نام برده شده است و اين شھر
تاريخ پيش از آن واقعه را ميطلبد .از اين قرار حكومت سليمان و
ھديه عروسي فرعون به سليمان بود و اين
ِ
يا سالھاي آخر پادشاھي داود ،بسيار شبيه ھم بودهاند.
 .4ﭘﻴﺸﻨﻴﻪ و زﻣﻴﻨﻪ
كتاب داوران دربرگيرنده تاريخ قوم يھود بعد از مردن نسل يوشع ميباشد .مردم در راندن ساكنان كافر
كنعان كامالً موفق نشده بودند .و در واقع با كافران آميزش كردند و بتپرست شدند .در نتيجه خدا بارھا
مردمش را به دست امتھاي دشمن اسير كرد .اين اسارتھا مردم اسرائيل را به سوي توبه و ندامت سوق
داد .وقتي آنھا از خدا براي رھائي خود استمداد كردند ،خدا داوران را برانگيخت و به خاطر ھمين رھبران
است كه نام داوران بر اين كتاب نھاده شد.
در واقع اين كتاب شامل يك دورة  ٣٢۵ساله از ُعتنئيل تا شمشون ميباشد.
داوران پيش از آنكه داور باشند ،رھبران نظامي بودند .آنھا با اعمال قھرمانانه ايمان ،داوري خدا را اجرا
ميكردند و يا دشمنان خود را شكست ميدادند و بدان وسيله آرامش و آزادي مردم را تأمين ميكردند .دوازده
داور برانگيخته شدند تا اسرائيل را رھائي بخشند .در اين كتاب شرح مبسوطي در مورد برخي از اين داوران
آمده است ،در حالي كه تنھا يك يا دو آيه به ديگر داوران اختصاص يافته است .اين داوران از نه قبيله مختلف
آمده و مردم خود را از دست حاكمان بينالنھرين ،موآبيان ،فلسطنيان ،کنعانيان ،مديان و امونيان خالص
كردند .بجز سموئيل ھيچ داوري بر تمامي قوم حكومت نكرد.
كتاب داوران يك تاريخ نگاری محض نيست .دو فصل اول اين كتاب شامل موارد مقدماتي است كه ھم
تاريخي و ھم ادبي است .گزارشات ثبت شده در كتاب )فصول ٣ـ (١۶الزاما ً تاريخي نيست .بعضي از داوران
احتماالً ھمزمان در سرزمينھاي مختلف ،بر دشمنان خود پيروز شدهاند.

٣

نظر به اينكه تعداد سالھاي ذكر شده در كتاب به حدود  ۴٠٠سال ميرسد ،و اين رقمي بيشتر از آنچه
ھست كه كتاب مقدس به اين دوره اختصاص داده است ،مھم است اين نكته را درنظر داشته باشيم )اعمال
 ١٩:١٣و ٢٠؛ اول پادشاھان  .(١:۶فصول آخر كتاب داوران )١٧ـ (٢١حاوي وقايعي است كه در طول
دوران داوران رخ دادهاند ،ولي در آخر كتاب قرار گرفتهاند تا تصويرگر فساد مذھبي ،اخالقي و اجتماعي
اسرائيل در اين دوره باشند .مشخصات اين دوره به خوبي در آيه كليدي ) ،(۶:١٧تعريف شده است» :در آن
ايام در اسرائيل پادشاھي نبود و ھركس آنچه در نظرش پسند ميآمد ،انجام ميداد«.
اگر ما قبول داشته باشيم كه ھر كلمة خدا خالص و ناب و كتاب مقدس يك کتاب سودمند است ،به اين
نتيجه ميرسيم كه كتاب داوران حاوي موضوعات مھم روحاني و درسھائي براي ما ميباشد .بعضي از اين
تعليمات در اسامي دشمنان و داوراني كه اسرائيل را رھانيدند ،نھفته است .دشمنان تصوير اين جھان است كه
ميخواھد مردم خدا را در بند خود اسير كند .داوران نماد جنگ روحاني ميباشند.
به تعبير ما ،ما نيز شامل پارهاي از اين حوادث ميباشيم كه در زمانھاي كھن واقع شدهاند.
افراط در بهكارگيري نمونهھا و تصاوير ھميشه خطرساز بوده است .ما ميكوشيم از تفسيرات
اوھامبرانگيز دوري كنيم .ھمچنين تأييد ميكنيم كه معني بعضي از نامھا ،قطعي نيست.

ﮔﺰارش
 .١بررسي و مرور وقايع ) ١:١الي (۶:٣
الف ـ نگاھي به عقب ) ١:١الي (١٠:٢
ب ـ نگاھي به پيش ) ١١:٢الي (۶:٣
 .٢ايام داوران ) ٧:٣الي (٣١:١۶
الف ـ ُعتنئيل )٧:٣ـ(١١
ب ـ ايھود )١٢:٣ـ(٣٠
ج ـ شمجر )(٣١:٣
د ـ دبورا و باراق )فصول  ۴و (۵
 (١داستاني در قالب نثر )فصل چھارم(
 (٢داستاني در قالب نظم )فصل پنجم(
ھـ ـ جدعون ) ١:۶الي (٣٢:٨
 (١دعوت جدعون به خدمت )فصل (۶
 (٢جدعون و سيصد سربازش )فصل (٧
 (٣غلبه جدعون بر فلسطينيان )١:٨ـ(٣٢
و ـ خشم ابيملك ) ٣٣:٨الي (۵٧:٩
۴

ز ـ تولع و يائير )١:١٠ـ(۵
ح ـ يفتاح ) ۶:١٠الي (٧:١٢
 (١فالكت بنياسرائيل )۶:١٠ـ(١٨
 (٢دفاع يفتاح از بنياسرائيل )١:١١ـ(٢٨
 (٣نذر يفتاح )٢٩:١١ـ(۴٠
 (۴يفتاح اھالي افرايم را ميكشد )١:١٢ـ(٧
ط ـ ابصان ،ايلون و عبدون )٨:١٢ـ(١۵
ي ـ شمشون )فصول ١٣ـ(١۶
(١
(٢
(٣
(۴

ميراث خدائي شمشون )فصل (١٣
ازدواج و معماي شمشون )فصل (١۴
انتقام شمشون )فصل (١۵
دليله شمشون را فريب ميدھد )فصل (١۶

 .٣فساد مذھبي ،اخالقي و اجتماعي )فصل ١٧ـ(٢١
الف ـ مذھب ميخا مستقر ميشود )فصل (١٧
ب ـ ميخا و قبيله دان )فصل (١٨
ج ـ الوي و كنيزش )فصل (١٩
د ـ جنگ با قبيله بنيامين )فصول  ٢٠و (٢١

ﺗﻔﺴﻴﺮ
 .١بررسي و مرور وقايع ) ١:١الي (۶:٣
الف ـ نگاھي به عقب ) ١:١الي (١٠:٢
١:١ـ (٣بعد از وفات يوشع )ر.ك  (٨:٢قبيله يھودا در طلب رھبري بودند كه با كنعانيان در جنوب جنگ
نمايند .يھودا عليرغم وعدة خدا مبني بر پيروزي ،از قبيله شمعون براي جنگ کمک طلبيد ،و اين نشان
ميدھد كه ايمان و توكل آنھا به خدا كامالً از بين رفته بود.
۴:١ـ (٧اولين پيروزي آنھا شكست ساكنان بازق بود .آنھا پس از كشتار ده ھزار نفر ،آنچنانكه خداوند
فرمان داده بود شستھاي دست و پاي پادشاه را بريدند ـ ْآنچنانكه او شستھاي دست و پاي بسياري از
دشمنانش را بريده بود) .تثنيه  .(٢۴:٧او ميبايد كشته ميشد ،ولي فقط او را معيوب كردند .سپس او را به
اورشليم بردند كه بعداً در آنجا فوت كرد .اين كار بيانگر عدم اطاعت بنياسرائيل از خدا در مقابله با كافران
در زمين خودشان بود .اينھا به جاي اينكه كافران را به كلي نابود كنند ،آنھا را عاجز و معيوب ميكردند.
چنان اطاعت نيمبندي يك نافراني بود كه براي آينده بنياسرائيل به بھاي گراني تمام ميشد.

۵

 (٨:١قبيله يھودا در مقابله با اورشليم موفقتر بودند ،چونكه شھر را سوزانيدند و اھالي شھر را كشتند.
اما نه بنييھودا و نه بنيبنجامين نتوانستند كه يبوسيان را از دژھاي خود بيرون كنند )رجوع كنيد به تفسير
يوشع ٢١:١۵ـ .(۶٣و يبوسيان ھمچنان تا زمان داود در آنجا بودند )دوم سموئيل  ۶:۵و .(٧
٩:١ـ (١۵تسخير حبرون در اين بخش به يھودا نسبت داده شده است ،ولي در كتاب يوشع فصول  ١۴و
 ١۵ميخوانيم كه كاليب موفق به گرفتن شھر شد .در اينجا تناقضي وجود ندارد ،چونكه كاليب از قبيله يھودا
بود .آيات  ٩و  ١٠احتماالً اشاره به تسخير شھر توسط كاليب است )آيه  (٢٠نه به نبردھاي پس از مرگ
يوشع ،حتي گرچه تسخير قريه سفير توسط ُعتنئيل در آيات ١١ـ ١۵تكرار شده است و اين ماجرا احتماالً قبالً
در يوشع ١۵:١۶ـ ١٩انجام گرفت.
 (١۶:١قينيان با بنييھودا در آن شھر ساكن شدند ،ھرچند كه واقعا ً ايماندار نبودند.
١٧:١ـ (٢١فتوحات ديگر بنييھودا شامل ُحرماَ ،غ ﱠزه ،اَشَقلون و َع ْقرون ،بود ،ولي ھنوز فتوحات كامل
نشده بود ،اھل كوھستان  ...ارابهھاي آھنين داشتند و يھودا ايمان و جرأت آن را نداشت كه به آنھا حمله كند.
آنھا نميخواستند خود را در شرايط حاد گرفتار كنند .آيه  ٢١حاكي از اين است كه كتاب داوران قبل از
تسخير اورشليم توسط داود ،نوشته شده است.
٢٢:١ـ (٢۶تنھا دو قبيله از بنييوسف به فتوحاتي دست يافتند )اين آيات شايد اشاره به فتح بيت ئيل ،در
حيات يوشع ]يوشع  [١۶:١٢باشد ،ھمچنان كه آيات پيشين در مورد حبرون و قريه سفير به زمان فرماندھان
بزرگ ،برميگردد( .آنھا به شھر بيتئيل كه قبل از آن نامش لوز بود ،حمله بردند و آن را ويران كردند .ولي
اشتباھي كه مرتكب شدند اين بود كه به جاسوس يا ھمدست خود قول دادند كه ايمن خواھد ماند .اين ھمدست
احتماالً شھر ديگري ساخت به نام لوز در زمين حتّيان .گناه در كار بود و اين موردي بود كه بعداً با آن
برخورد ميشد.
٢٧:١ـ (٣۶در بقيه فصل اول قبيله مركزي و شمالي نام برده شده است كه در راندن كنعانيان از قلمرو
خود ،قصور كردند :بنجامين )آيه َ ،(٢١منَسي )آيات  ،(٢٨ ،٢٧افرايم )آيه  ،(٢٩زبولون )آيه  ،(٣٠آشير
)آيات  ٣١و  ،(٣٢نفتالي )آيه  (٣٣و دان )آيات ٣۴ـ.(٣۶
١:٢ـ (۵فرشته خداوند )عيساي خداوند( ساكنان بيت بوكيم )گريان( را به خاطر تمردشان سرزنش كرد.
آيه اول ميگويد كه او از جلجال )جايگاه بركت( به بوكيم )جايگاه گريستن( آمد .اسرائيل از جايگا ِه پيروزي
به مكان نوحهسرائي رفته بود .آنھا در بيرون كردن كنعانيان و ويران كردن مذبحھاي بتپرستي آنھا كوتاھي
كرده بودند .بنابراين خداوند آنھا را مجازات كرد و نگذاشت كه دشمنانشان تارومار شوند و به دشمنانشان
اجازه داد كه اسرائيليان را به ستوه آورند .آيات ١ـ ۵دليلي است بر اندوه اسرائيليان .تعجبي نيست كه قوم...
گريستند و آن مكان را بوكيم نام نھادند!
۶

۶:٢ـ (١٠آيات  ۶الي  ١٠مروري بر روزھاي آخر زندگي يوشع و نسلي كه بعد از او زنده ماندند،
ميباشد .خداوند در سفر تثنيه فصل ششم فرمان مخصوصي به مردمش داده بود .قصور در اطاعت خدا
موجب شد كه اين قوم در شرايط سختي گرفتار شوند كه از آن جمله است نبود رھبر روحاني .نسل پيشين
)طبقه ديگر( به فرزندان خود نياموختند كه از خدا بترسند و فرامين او را اطاعت كنند .غفلت پدران موجب
ارتداد فرزندان گرديد.
ب ـ نگاھي به پيش ) ١١:٢الي (۶:٣
١١:٢ـ (١٩از سوي ديگر آيات باقي مانده از اين فصل ،نگاھي دارد به سراسر دوران داوران ،اين آيات
در طي چھار حلقه كه مشخص كننده زمان خاصي است ،ادامه مييابند:
•
•
•
•

گناه )آيالت ١١ـ(١٣
بندگي و اسارت )آيات  ١۴و (١۵
تضرع )٩:٣؛ ١۵:٣؛ (٣:۴
نجات )آيات  ١۶تا (١٨

الگوھاي رفتاري نيز به شرح زير آمدهاند:
•
•
•
•

عصيان
كيفر
توبه
آرامش

اين چكيدة كتاب داوران )آيات ١١ـ ،(١٩دو حقيقت را در طول اين كتاب نشان ميدھد .جنسون )(Jensen
در اين مورد مينويسد:
) (١ناتواني نوميدكننده جوھر انساني آشكاركننده ناسپاسي ،گردنكشي ،عصيان و نابخردي اوست.
) (٢تحمل ،بردباري ،محبت و رحمت پايدار خدا .ھيچ يك از كتب كتاب مقدس اين دو واقعيت را در
مقابل يكديگر قرار ندادهاند ـ قصور سرسختانه اسرائيل و فيض پايدار يھ ّوه!

٢٠:٢ـ (٢٣چون اسرائيل در تمرد از فرمان خداوند مداومت كرد ،خدا تصميم گرفت كه قومھاي كافر در
كنعان به عنوان مجازات قومش ،باقي بمانند )آيات  .(٢٣-٢٠مجازات سرپيچي قوم منحصر به باقي ماندن
اقوام كافر كنعان نبود ،بلكه آن اقوام بنياسرائيل را آزمودند )آيه  ٢٢و  (۴:٣و ھمچنين نسل آينده برای جنگ
تربيت شدند ) ١:٣و  .(٢ما ميتوانيم درسي از اين سقوط بگيريم و آن اينكه خدا ايمانداران را درگير مشكالت
و آزمايشھا ميكند .خدا ميخواھد بداند كه آيا ايمانداران در ]راه او[ سلوك خواھند نمود ،يا نه )آيه .(٢٢
١:٣ـ (۴اقوامي كه براي آزمودن اسرائيل در سرزمين موعود باقي ماندند در آيه سوم ليست شدهاند :پنج
سردار فلسطيني ،جميع كنعانيان ،صيدونيان و ح ّويان كه در كوھستان لبنان ساكن بودند.

٧

اينك حلقه اول شروع ميشود :گناه )آيات ۵ـ(٧؛ بندگي و اسارت )آيه (٨؛ تضرع )آيه  ٩ـ الف(؛ نجات
)آيه  ٩ب ـ.(١١
۵:٣ـ (۶نام شش قوم از ھفت قوم كافر كه اسرائيليان در بين آنھا زندگي ميكردند در اينجا ذكر شده
است :حتيان و اموريان و فرزيان و حويان و يبوسيان .قوم ھفتم جرجاشيان بود )يوشع  ١٠:٣و .(١١:٢۴
دكتر كوھن ) (Dr. Cohenبه دقت و به طور اجمال به اين مورد اشاره كرده است:
اسرائيليان از اخطار موسي )تثنيه فصل  (٣:٧غفلت كردند و با اقوام كافر ازدواج كردند و اين
مسئله موجب گمراھي آنان شد.

 .٢ايام داوران ) ٧:٣الي (٣١:١۶
الف ـ ُعتَنَئيل )٧:٣ـ(١١
٧:٣ـ (٨قوم اسرائيل با ازدواج و اختالط با كافران و پرستش بتھاي آنان ،آنچه را كه درنظر خداوند
ناپسند بود ،كردند ـ آلودگي و فساد اخالقي )آيه  (۶و گرايش به بتپرستي )آيه  .(٧خدا به آنھا پيش از آن از
عواقب فجيح آميزش با ساكنان كنعان اخطار داده بود .آنھا مردمان مقدسي بودند و اگر بركات خدا را آگاه
بودند ،ميبايد از آلودگي دور شوند )تثنيه ٣:٧ـ .(۶خدابا اسيركردن بنياسرائيل به دست کوشان ِرشعتايم،
پادشاه بينالنھرين به مدت ھشت سال ،آنھا را تنبيه نمود.
٩:٣ـ (١١خداوند در پاسخ فرياد توبه بنياسرائيل ُعتَنَئيل برادرزادة كاليب را برانگيخت تا آنھا را از
دست دشمنان نجات دھد و سپس مدت چھل سال در آرامش و صلح زندگي كردندُ .عتَنَئيل )شير خدا( قبل از آن
قريه سفر )شھر كتاب( را تسخير كرده بود و نام آن را به دبير )الھام زنده( تغيير داد و اين عمليات از طريق
ايمان به كالم خدا تحقق يافت.
ب ـ ايھود )١٢:٣ـ(٣٠
١٢:٣ـ (١۴در دومين حلقه ،بنياسرائيل به مدت ھيجده سال به اسارت عجلون پادشاه موآب درآمد.
١۵:٣ـ (٣٠رھبر نظامي كه در اين زمان خدا به اسرائيل داد ،ايھود نام داشت كه مرد چپ دستي از قبيله
بنيامين بود .او از طرف بنياسرائيل فرستاده شد تا ھديهاي براي عجلون پادشاه بفرستد .او خنجر دودمي
ساخت و در زير جامه برخود بست .وقتي كه پادشاه ھديه را گرفت ،آن را به عنوان التفات از بندگان يھودي
خود تلقي نمود .سپس ايھود از پادشاه تقاضاي يك مالقات خصوصي براي مطرح كردن سخني مخفي ،نمود.
وقتي كه ھمة ھمراھان ،جايگاه را خلوت كردند ،ايھود ،پادشاه را كشت و گريخت .وقتي كه جسد پادشاه را
كشف كردند ،ايھود به مردم اسرائيل پيوست و به جنگ با موآب برخاست و ده ھزار نفر از سربازان موآب
را كشت .سپس اسرائيل به مدت ھشتاد سال آرامي يافت.

٨

آنگاه كه خداوند ايھود را فرستاد ،حاكم جھان )عجلون( توسط يك شمشير دودمۀ تيز )كتاب مقدس( كشته
شد ،حتي اگرچه كالم در دست مردي چپدست مورد استفاده قرار گرفت.
ُعتَنَئيل از قبيله يھودا ،قدرتمندترين قبيله در اسرائيل بود .ايھود از قبيله بنيامين ،يك قبيله كوچك بود .خدا
ميتواند بزرگ و كوچك را براي کسب پيروزي به كار برد ،چونكه قدرت از آن اوست .انسانھا فقط عامالن
رھائي بودند ،نه منشاء رھائي.
ج ـ شمجر )(٣١:٣
 (٣١:٣تنھا يك آيه به اين رھبر اختصاص داده شده است .او ششصد نفر از فلسطينيان را با چوب
گاوراني كشت .اين نمونه ديگري در كتاب داوران است ،آنجا كه خدا يك »وسيله بياھميت« را براي اجرا و
تكميل پيروزي عظيمش به كار ميبرد .شمجر نشان داد كه كالم خدا )سُكھاي گاوراني ـ جامعه (١١:١٢
ميتواند آوارگان )فلسطينيان( را در ميان قوم خدا پراكنده سازد.

نمودار داوران
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آرامش
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 ١٠:١٣الي
٣١:١۶

ــ

پراكندگان در ميان
قوم يا مذھبيون
جسماني

پادشاه بينالنھرين
عجلون
پادشاه موآب
فلسطينيان

دانا ،روشنفكر

يابين
پادشاه حاصور
سيسرا سردار لشكر
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٩

سنت گرائي فرضيه بني عمون
دروغين

مذھبيون جسماني

فلسطينيان

د ـ دبوره و باراق )فصول  ۴و (۵
 (١داستاني در قالب نثر )فصل چھارم(
١:۴ـ (٣دشمن بعدي يابين پادشاه كنعان در شھر حاصور بود و سردار لشكر او سيسرا نام داشت .او به
نھصد ارابه آھنينش فخر ميكرد و مدت بيست سال بر اسرائيليان ظلم روا ميداشت.
۴:۴ـ (٩اين بار خدا مردي را بر نيانگيخت ،بلكه انساني از جنس ظريف ،نبيّهاي به نام دبوره را
برانگيخت) .امروز رسم براين نيست كه زنان چنان جايگاھي از قدرت روحاني پيدا كنند ،ولي در مورد
دبوره خواست خدا بود .دبوره را نبايد به عنوان الگوئي براي نقش زنان در كليساي امروزي به كار برد.
روز اسرائيل داشت ،نه كليسای امروز( .دبوره باراق را مأمور كرد
گذشته از آن ،اين مورد اختصاص به آن
ِ
تا به شمال رفته و به ارتش سيسرا حمله كند ،ولي او از رفتن خودداري كرد مگر اينكه دبوره نيز ھمراه او
باشد .بدين جھت به خاطر تمردش در امر ھدايت سپاه اسرائيل ،پيروزي بر سيسرا منتسب به يك زن شد و نه
يك مرد.
١٠:۴ـ (١۶دبوره باراق را فرا خوانده و به او دستور داد كه با سيسرا وارد جنگ شود ،آنچنانكه خداوند
فرمان داده بود .ولي در رساله به عبرانيان  ٣٢:١١ميخوانيم كه نه دبوره بلكه باراق به خاطر ايمانش تحسين
شده است ...ھرچند با اندكي تأمل از سوي نويسنده) .برطبق ترجمه

NIV

حوباب در آيه  ،١١ميبايست،

برادرزن موسي باشد ،نه آن طوري كه ترجمه  NKJVمينويسد ،پدرخواندهاش(.
باراق با  ١٠/٠٠٠سرباز از دامنهھای جنوبی کوه تابور سرازير شد .اما سيسرا و ارابهھايش از
بستر خشک و کم آب رود در جنوب خروشت گذشت .آنھا از منتھیعليه جنوب و در طول شاھراه
باستانی به سمت تانوچ رفتند .اسرائيليان از جنوب و افرايم وارد درۀ جنين ) (١۴:۵شده به
نيروھای باراق و سپاه جنوبی او در وادی زير تانوچ در جنوب نھر قشون پيوستند و دبوره فرمان
حمله را صادر کرد )آيه  .(١۴لشکر پياده نظام در مقابل ارابهھای آھنين! در يک لحظه باران
شروع به باريدن نمود و صحنه جنگ تبديل به لجنزار شد و ارابهھا و اسبھا را به کلی از کار
انداخت ) .(۴:۵وضعيت جنگ کامالً به سود پياده نظام شد و باراق بر شدت حملۀ خود افزود.
سيسرا از مردانش جدا شده و فرار کرد .سپاه بیفرمانده ديگر قادر به مقاومت نبود .باران ادامه
يافت و تبديل به يک سيل شد .کسانی که توسط اسرائيليان کشته نشده بودند در ھنگام فرار طعمه
سيالب قيشون شدند)— .از يادداشت روزانه (Scripture Union

١٧:۴ـ (٢۴سيسرا در حين فرار به چادر ياعيل پناه برد و ياعيل به او غذا و مسكن داد .وقتي كه سيسرا
در چادر ياعيل خوابيده بود ،ياعيل ميخ چادر را با چكش به شقيقهاش كوبيد .وقتي كه باراق در تعقيب سيسرا
به آنجا رسيد ،ياعيل او را دعوت كرد تا الشه دشمن را مشاھده كند .و اين تحقّق نب ّوت دبوره در آيه نھم بود.
خدا از يك زنبور )دبوره( براي براندازي استدالل انساني )يابين( ،آنگاه كه خود را در مقابل دانش خدا
برافراشت ،استفاده نمود .مجازات مانند رعد و برق )باراق( بر دشمن وارد آمد .ياعيل )باالرونده( با استفاده
از يك ميخ چادر )دليلي بر زندگي صحرانشيني او( ،قدرت خود را به نمايش گذاشت .مفھوم چكش در اينجا
كالم خداست )ارمياء .(٢٩:٢٣
١٠

 (٢داستاني در قالب نظم )فصل پنجم(
١:۵ـ (۵سرود دبوره و باراق يك شعر كالسيك الھامي است .اين سرود با متبارك ساختن نام خدا شروع
ميشود ،آنگاه دبوره به بيان رژة پيروزمندانه خدا در ھنگام عبور اسرائيل از مرزھاي ادوم به سوي سرزمين
موعود ميپردازد .تمام دشمنان در مقابل عظمت يھ ّوه خداي اسرائيل ،گداخته شدند.
 ۶:۵و  (٧سپس به تشريح شرايط ايام شمجر ميپردازد .در آن ايام خطر آن چنان بود كه شاھراهھا ترك
شده بود و مسافران از راهھاي غيرمتعارف سفر ميكردند تا مبادا گرفتار راھزنان شوند .روستائيان جرئت
بيرون آمدن از خانه را نداشتند  ...تا اينكه دبوره برخاست.
 (٨:۵چونكه مردم به سوي بتھا برگشته بودند ،جنگ و خونريزي بر سرزمينشان حاكم شد ،و اسرائيل
سالحي براي جنگيدن نداشت.
٩:۵ـ (١۵ولي وقتي خدا دبوره و باراق را برانگيخت ،بعضي از حاكمان اسرائيل و بعضي از مردم
شجاعانه براي ياري رساندن به او گام بر داشتند .مرداني از افرايم ،بنيامين ،ماكير )قبيله منسي( و زبولون و
يساكار ،به كمك باراق و دبوره آمدند.
١۶:۵ـ (١٧و سپس دبوره به كساني كه به كمك نيامدند اشاره مينمايد .روبين كه عالقه فراواني به
مباحثات دل داشت ،اينک در آغل گوسفندان پنھان شده بود .جلعاد )سيخ( براي نبرد از رود اردن نگذشت و
دان نزد كشتيھا ماند و اشير وقت خود را به بطالت در كنار ساحل دريا گذرانيد.
كتاب مقدس به دقت اشاره كرده است به كساني كه در جنگ شركت كردند و كساني كه بيطرف ماندند و
مايل نبودند زندگي خود را به خاطر خداوند به خطر بياندازند .و امروز نيز چنين است :خداوند ميداند كه چه
كسي فعاالنه با دنيا و شرارتھاي آن برخورد ميكند و چه كسي به كناري نشسته و صرفا ً تماشاگر صحنه
است .روز گرفتن جايزه خواھد رسيد ،ولي اينك زمان از دست دادن است )اول قرنتيان ١٠:٣ـ.(١۵
١٨:۵ـ (٢٢اما زبولون و نفتالي جان خود را به خاطر يھ ّوه به خطر انداختند ،بدون اينكه سھمي از غنائم
نقره بگيرند .انديشه آنھا جنگيدن با ملوك كنعاني بود .نيروھاي طبيعي نيز با ايشان ھمراھي كرد ،چونكه در
جبھه خدا ميجنگيدند.
٢٣:۵ـ (٢٧ميروز به خاطر قصور در آمدن به كمك يھ ّوه ،لعنت شد .مردان اين قبيله ،آنگاه كه
بنياسرائيل نياز به كمك براي جنگ با دشمن داشتند ،بيتفاوت ماندند .اما ياعيل كه در چادر زندگي ميكرد،
براي شجاعت و زيركياش در نابودي سيسرا ،متبارك شد .مادر عيسي مسيح خداوند نيز تنھا زن ديگر در
كتاب مقدس است كه در ميان زنان متبارك خوانده شد )لوقا .(۴٢:١

١١

٢٨:۵ـ (٣١در آن وقت ،مادر سيسرا ،كنار دريچه نشسته بود و منتظر آمدن پسرش با غنائم پيروزي
بود .او علت تأخير سيسرا را نميدانست .خاتونھاي دانشمند به او دلداري ميدادند كه سيسرا مشغول تقسيم
غنائم بين سپاھيان است .ولي سيسرا ھرگز باز نگشت .سرنوشت او ،سرنوشت جميع دشمنان يھ ّوه بود.
از سوي ديگر محبّان خداوند ،چون آفتاب ھستند كه در قوت خود طلوع ميكند .اين فصل با اين عبارت
كه بعد از سيسرا »زمين چھل سال آرامي يافت« به پايان ميرسد.
ھـ ـ جدعون ) ١:۶الي (٣٢:٨
 (١دعوت جدعون به خدمت )فصل ششم(
١:۶ـ (۶در مرحله بعد ،قوم اسرائيل در مقابل خصومت مديان قرار گرفته و خصومت آنھا از طريق
حمله به مزارع اسرائيليان آغاز شد .آنھا ھمچون ملخھا بر مزارع ھجوم بردند و ھمة مزارع و دامھا را نابود
كردند .در نتيجه اسرائيل فقير ،ترسان و برده شد .اينك اسرائيل برده كساني شده بود كه زماني بر آنھا غالب
آمده بود .وقتي ما مسيحيان روي از خداوند بر ميگردانيم .طبيعت كھنه و عادات قديمي ما را برده خود
ميكند.
٧:۶ـ (١۶وقتي اسرائيل نزد خداوند استغاثه نموده و تقاضاي كمك كرد ،نخست نبياي برايشان فرستاده
شد تا نسبت به بتپرستيشان به آنھا اخطار دھد .سپس فرشته خداوند كه به اعتقاد ما پيش تجسم مسيح است
)رجوع كنيد به مقالة ذيل( ،به مردي از قبيله منسي به نام جدعون كه مشغول كوبيدن گندم و پنھان كردن آن
از ديد مديانيان بود ،ظاھر شد .فرشته خداوند به اين مرد زورآور گفت كه خداوند او را به كار خواھد برد تا
اسرائيل را از دست مديان برھاند .عليرغم گاليه جدعون ،فرشته خداوند باز ھم به اين رسالت مھم جدعون،
تأكيد نمود.

فرشتة خداوند
ظھور پيش از تجسم انسانياش .مروري بر
فرشته خداوند )يھ ّوه( عيسي مسيح خداوند است ،در
ِ
بخشھائي كه خدا بر اين مورد تأكيد كرده است ،مسئله را روشن ميسازد كه او خدا و شخصيت دوم تثليث
است.
اول :كتاب مقدس نشان ميدھد كه او خداست .وقتي که فرشته خداوند بر ھاجر ظاھر شد ،ھاجر حضور
ايل رُئي« )خدائي كه ميبيند( از او ياد كرد )پيدايش .(١٣:١۶
خداوند را نيز تشخيص داد ،و با عبارت »اَ ْنتَ ِ
فرشتۀ خداوند در کوه موريا خود را به نام »خداوند« به ابراھيم معرفی نمود )پيدايش  .(١۶:٢٢فرشته خداوند
خود را با نام »خداي بيتئيل« به يعقوب معرفي كرد )پيدايش ١١:٣١ـ .(١٣اسرائيل )يعقوب( ھنگام بركت
دادن يوسف ،از خدا به عنوان »خدا« و »فرشته« استفاده نمود )پيدايش  ١۵:۴٨و  .(١۶فرشته خداوند كه در
١٢

بوتۀ فروزان با موسي صحبت ميكرد ،ھمان خداوند بود )خروج  ٢:٣و  ،(۴آنگاه موسي روي خود را
پوشانيد ،زيرا ترسيد كه به خدا بنگرد )خروج  .(۶:٣خداوندي كه پيشاپيش اسرائيل در ستون ابر میرفت
)خروج  ،(٢١:١٣كسي نبود جز »فرشته خداوند« )خروج  .(١٩:١۴جدعون با ديدن فرشته خداوند ،ترسيد
كه بميرد ،چونكه در واقع خدا را ديده بود )داوران  ٢٢:۶و  .(٢٣فرشته خداوند به مانوح گفت كه اسمش
»عجيب« است )داوران  (١٨:١٣و اين يكي از اسامي خداست )اشعياء  .(۶:٩وقتي كه يعقوب با فرشته كشتي
ميگرفت ،در واقع داشت با خدا كشتي ميگرفت )ھوشع  ٣:١٢و  .(۴اينھا ھستند داليل قانع كنندهاي مبني
براينكه »فرشته خداوند« در عھد عتيق ،اشاره به خدا است.
جان اف .والورد )) (John F. Walvoordبه نقل از چافر ] ([Chaferچھار دليل بر اين مدعا آورده است،
الف( شخصيت دوم تثليث خداي مشھود درعھد جديد است .ب( فرشته خداوند در عھد عتيق پس از
ظھور مسيح در جسم ديگر ظھور نكرد .ج( ھم فرشته خداوند و ھم مسيح توسط پدر فرستاده
شدند .د( فرشته خداوند نميتوانست پدر يا روحالقدس باشد.
در رابطه با دليل چھارم والورد ميگويد كه:
پدر و روحالقدس از نظر انسان نامرئي ھستند و ھر دو داراي خاصيت غيرمادي ميباشند .حتي يك
دليل معتبر ھم براي انكار اينكه فرشته خداوند ،شخصيت دوم تثليث است ،وجود ندارد ،تمام حقايق
مؤيد اين است كه فرشته خداوند ھمان عيسي مسيح در عھد جديد است.

عيسي به عنوان فرشته خدا و به عنوان يك غير مخلوق از ساير فرشتگان متمايز است .كلمهاي كه در
عھد عتيق و عھد جديد به »فرشته« ترجمه شد ،به معني »پيامآور« ميباشد .او پيامآور يھ ّوه است .بدين
ترتيب ،آنچنانكه چافر ميگويد ،او )عيسي( صرفا ً به خاطر رسالتش )پيامآور خداوند( در قالب فرشته مجسم
شده است.
١٧:۶ـ (٢۴جدعون ،اين چنين با خداوند صحبت كرد و از او آيتي )نشانهاي( دال بر خداوند بودنش
ميطلبيد و سپس يك بزغاله جوان و نان فطير براي گذرانيدن قرباني تھيه كرد .فرشته خداوند با نوك عصا
قرباني تدارك ديده شده را لمس كرد ،آنگاه آتش آنھا را بلعيد و بدين ترتيب جدعون فھميد كه در حضور
خداوند است و ترسيد كه بميرد ،ولي خداوند با بيان عبارت »سالمتي برتو باد« او را آرام كرد و جدعون در
آنجا مذبحي ساخت و نام آن را »يھ ّوه شالوم« نھاد )خدا آرامش است(.
٢۵:۶ـ (٣٢در آن شب جدعون به نشانه اطاعت از خدا ،مذبحي را كه پدرش براي بعل و تمثال اشيره
ساخته بود ،ويران كرد و به جايش مذبح ديگري براي يھ ّوه ساخت .در صبح روز بعد ،مردمان شھر به خاطر
اين عمل جدعون خواستند او را بكشند ،اما پدرش يوآش مداخله كرد و گفت اگر بعل واقعا ً خدا بود،
ميتوانست از خودش دفاع كند و سپس گفت ھر كسي كه از بعل حمايت كند ،ھم امروز كشته ميشود .در آن
روز جدعون يَربَ ْعل ناميده شد كه معنياش ميشود »بگذار بعل التماس كند«.

١٣

شايد برخي جدعون را مالمت كنند كه از ترسش شبانه مذبح را خراب كرده است .ولي ما نبايد اين
حقيقت را نديده بگيريم كه او فرمان خداوند را اطاعت كرده و ترس او موجب عدم اطاعت او نشد .ھمة ما
ميترسيم و ترس فينفسه و الزاما ً مورد غلطي نيست .ولي وقتي ترس ما را از اطاعت خداوند باز دارد،
تبديل به مانعي در راه ايمان شده و منجر به گناه ميگردد.
٣٣:۶ـ (٣۵زماني که مديانيان ،عماليق و اھالي مشرق با ھم گرد آمدند و از اردن گذشته و در وادي
يزرعيل اردو زدند تا با اسرائيل بجنگند ،روح خداوند به جدعون آمد و او ارتشي از قبايل منسي ،اشير،
زبولون و نفتاليْ ،آماده ساخت .ابَيَ َع ِزر )آيه  (٣۴يكي از اجداد جدعون بود ،در اينجا از نام او به عنوان نام
فاميلي بازماندگانش استفاده شده است )ر.ك .(٢:٨
٣۶:۶ـ (۴٠قبل از اينكه جدعون وارد جنگ شود از خداوند ضمانتي براي پيروزي در جنگ نمود ،و
نشانه اين ضمانت اين بود كه پوست پشمينی بر خرمنگاه نھاد كه در صورتي كه شبنم تنھا بر پوست نشيند و
نه بر زمين ،آنگاه خواھد فھميد كه خدا او را در جنگ پيروز ميگرداند .اما بار ديگر از خدا تقاضاي ضمانتي
نمود و شب بعد ،وضعيّت برعكس شد ،زمين پر از شبنم و پوست پشمي خشک بود.
جامة پشمي جدعون غالبا ً درنظر مسيحيان نامفھوم است .دو چيز در اين واقعه وجود دارد كه ما بايد
ھميشه به خاطر داشته باشيم :جدعون براي ضمانت به جامة پشمي نگاه نكرد ،بلكه براي تأييد قول خدا .خدا
از پيش به او گفته بود كه چه كاري ميخواھد انجام دھد .جدعون فقط ميخواست از موفقيت در جنگ مطمئن
شود .كساني كه ميگويند جدعون جامه پشمين پوشيده تا ارادة خدا را در اين مورد خاص بطلبد ،مفھوم اين
بخش را نفھميدهاند .دوم اينكه ،جدعون تقاضاي يك آيت ماوراءالطبيعه كرده بود نه يك مورد طبيعي .آيتي كه
جدعون طلبيده بود ،بدون دخالت مستقيم خدا غيرممكن بود .امروز مردم چيزھائي را به عنوان »جامة
پشمين« به كار ميبرند كه ميتوانند به طرق طبيعي و بدون دخالت خدائي ،واقع شوند .اين نيز تعبير و
كاربرد غلطي از اين داستان است ،آنچه كه ما در اين داستان ميبينيم اين است كه خدا به مردي با ايما ِن
ضعيف تمكين كرد و او را از پيروزي مطمئن ساخت .خدا ميتواند ،و عمل ميكند و امروز در پاسخ دعا،
چنين اطميناني ميدھد.
 (٢جدعون و سيصد سربازش )فصل ھفتم(
١:٧ـ (٣خداوند براي اينكه نشان دھد پيروزي بر مديان يك امر الھي و مختص به اوست ،نخست ارتش
جدعون را از  ٣٢٠٠٠نفر با مرخص كردن افراد ترسان و كمجرئت به ده ھزار نفر تقليل داد ،آنچنانكه
شريعت خدا فرمان داده بود )تثنيه .(٨:٢٠

١۴

۴:٧ـ (٨و باز ھم چون تعداد ارتشيان زياد بود و از جنبه الھي بودن آن ميكاست ،خدا سربازان را در
رود آزمود .كساني كه با دست آب را نوشيدند ،پذيرفته شدند و بقيه كه به طرق ديگر آب نوشيدند ،معاف شدند
و تعداد پذيرفته شدگان سيصد نفر بود.
٩:٧ـ (١۴خداوند شبانه جدعون را فرستاد تا در اطراف اردوي مديانيان تفحص نمايد .جدعون ھمراه با
وره به منتھي عليه محل اردوي دشمن رفت ،آنگاه شنيد يك نفر مدياني خوابی را كه ديده است
خادم خود فَ ْ
براي دوستش تعريف ميكند و آن گردة نان جويني بود كه در ميان اردوي مديان غلطانيده شد و به آن
برخورد كرده و آن را واژگون ساخت .دوستش مفھوم اين رويا را كه ھمانا شكست مديان به دست اسرائيل
بود ،فھميد .نان جوين غذاي مردم عادي كشاورز و نماد اسرائيل بود .خيمه يا چادر نيز نماد ارتشھاي مديان
بود.
١۵:٧ـ (٢٠شايد تقليل ارتش جدعون موجب ھراس او گرديد و اين مورد توجيهپذير است .خدا از او
خواسته بود كه با يك ارتش سيصد نفري به جنگ با يك ارتش  ١٣۵٠٠٠نفري برود ) !(١٠:٨ولي شنيدن
سخنان دشمنان ايمان او را تقويت كرد و بدين جھت سجده كرد )آيه  ،(١۵آنگاه وارد جنگ شد.
بدين ترتيب ،جدعون با اطمينان از پيروزي به لشكرگاه اسرائيل باز گشت و مردانش را به جنگ فرا
خواند .او بعد از تقسيم ارتشش به سه فرقه و ھر بخش شامل صد نفر ،ھر سربازي را با يك كرنا و يك سبوي
خالي با مشعلي در آن ،مسلح ساخت .بعد جدعون و صد نفر ھمراھانش به كناره اردوي مديان رفتند و سپس
به عنوان عالمت تعيين شده كرناھا را نواختند و سبوھا را شكستند و نور مشعلھا آشكار شد و فرياد
بركشيدند» :شمشير خداوند و جدعون«.
راجع به مداخله خدائي در اين حادثه در دوم قرنتيان  ،٧:۴صحبت شده است .بدنھاي ما ظروف خاكي
است و تنھا در صورتي كه ھميشه به خاطر مسيح آن را به مرگ تسليم كنيم ،نور شناخت جالل خدا در
صورت عيسي مسيح ،از ديگران ميدرخشد.
٢١:٧ـ (٢۵مديان در بھت و سرگشتگي شروع به حمله به يكديگر كردند و سپس گريختند .نخست مورد
تعاقب مردان نفتالي ،اشير و منسي قرار گرفتند .ولي بعداً تمام مردان افرايم فرا خوانده شدند تا با مسدود
كردن بخشھاي قابل عبور رود اردن ،دشمنان را كه در صدد فرار بودند ،نابود كنند .اھالي افرايم موفق به
دستگيري و كشتن دو سردار مدياني به نامھاي ُغراب )كالغ( و ِذئب )گرگ( گرديدند.
ما درسھائي از موضوع رھبري از جدعون فرا ميگيريم .رھبر قبل از اينكه بتواند ديگران را رھبري
كند ،بايد كامالً نسبت به آنچه كه انجام ميدھد ،متقاعد شده باشد .او قبل از ھر چيز بايد خداپرست باشد و خدا
را در جايگاه به حقش بشناسد )آيه  ،(١۵او بايد در رھبري نمونه و الگو باشد )آيه  ،(١٧او بايد دقت كند ،كه
نخست افتخار پيروزي را نه به خود بلكه به خدا كه حق اوست ،نسبت دھد و آنگاه به سالح و سربازانش )آيه
.(١٨
١۵

 (٣غلبه جدعون برفلسطينيان )١:٨ـ(٣٢
١:٨ـ (٣مردم افرايم نسبت به جدعون بسيار خشمگين شدند كه چرا در جنگ از آنھا كمك نخواسته بود،
ولي وقتي جدعون به آنھا گفت كه اسارت دو سردار مديان به دست آنھا بھترين كمكي بوده است كه آنھا انجام
دادهاند ،آرام شدند .آنچنانكه قبالً گفتيم ابي َعزَر )آيه  (٢اشاره به جدعون و مردان اوست.
س ﱡكوت از دادن غذا به جدعون و ارتش سيصد نفرياش خودداري نمودند ،چونكه
۴:٨ـ (٧يھوديان ُ
ترسيدند اگر جدعون و مردانش شكست بخورند ،مديانيان از آنھا انتقام ميگيرند .جدعون ھم آنھا را تھديد كرد
صلّ ُمونّع گوشت آنھا را با شوك و خار صحرا خواھد دريد.
َبح و َ
كه پس از پيروزي بر ز َ
٨:٨ـ (٩اھالي فنوعيل نيز به تقاضاي جدعون مبني بر تھيه غذا براي سپاه او جواب منفی دادند كردند .او
نيز آنھا را تھديد كرد وقتي كه به سالمت برگردد ،برج آنھا را منھدم خواھد كرد.
١٠:٨ـ (١٧جدعون به قول خود وفا كرد .او دو پادشاه مدياني را اسير كرد و تمامي لشگر ايشان را
منھزم ساخت .جدعون به كمك مرد جواني اسامي ھفتاد و ھفت نفر از سرداران سكوت و مشايخ آنھا را ،ياد
گرفت .كوھن ) (Cohenدر اين مورد مينويسد:
اين نوع مجازات ) (٧ : ٨در »جمھوريت« افالطون به عنوان سختترين تنبيه تشريح شده است
كه درمورد دشمنان اعمال ميشد.

ربيھاي فرھيخته ،كيمچي ) (Kimchiو راشي ) (Rashiاين نوع مجازات را »وحشيانه« توصيف كردهاند.
عدهاي ھم ميگويند كه جدعون تھديد كرد كه آنھا را برھنه در ميان خارھا مياندازد و آنھا را با
يكديگر ،مثل گندم در آسياب خرد ميكند.

آنچنانكه جدعون در رابطه با فنوعيل برج آنھا را منھدم ساخت و مردان شھر را كشت.
»جواب نرم خشم را برميگرداند ،اما سخن تلخ غيض را به ھيجان ميآورد« )امثال  .(١ : ١۵اولين
مصداق آيه فوق در آيات  ١تا  ٣با توجه به جواب جدعون به افرايم ،به تصوير كشيده شده است .و دومين
مصداق آيه فوق در آيات  ۴تا  ١٧با توجه به سخنان اھالي ُس ّكوت و فنوعيل به تصوير كشيده شده است.
صلّ ُمونَ ّع بعضي از برادران جدعون را در تابور كشته بودند ،بنابراين جدعون به
 ١٨:٨ـ َ (٢١زبَح و َ
پسر بزرگش يَتَر فرمان داد ،آنھا را بكشد .ولي او چون ھنوز جوان و بيتجربه بود ،ترسيد ،بنابراين جدعون
خودش آنھا را مجازات كرد.
 ٢٢:٨و  (٢٣مردان اسرائيل كه بسيار تحت تأثير عمليات جنگي جدعون و فتوحات او قرار گرفته
بودند ،از او تقاضا كردند كه بر آنھا سلطنت كند .آنھا به جای خدا به انسان جالل دادند ) (٢:٧ولي جدعون
محترمانه اين درخواست را در مورد خودش و پسرش رد كرد و اشاره كرد كه تنھا خداوند حق دارد كه بر
آنھا سلطنت كند.

١۶

٢۴:٨ـ (٢٧اما جدعون كه در مقابل يك تجربه سرافراز بيرون آمده بود ،به تجربة ديگري گرفتار شد .او
از اسرائيليان درخواست كرد كه ھر يك گوشوارهھاي طالئي را كه درجنگ از مديانيان گرفته بودند ،به او
بدھند )مديانيان

=

اسماعيليان ـ خروج ١:٣٢ـ .(۶جدعون با اين گوشوارهھاي طال ،ايفودي به سبك رداي

کھانت ھارون ساخت و آن را در ُع ْف َره برپاداشت و آن ايفود تبديل به موردي براي عبادت بتپرستانه و دامي
براي بني اسرائيل شد كه آنھا را از شيلوه و خيمه اجتماع بيرون راند» .جدعون پادشاھي را نپذيرفت ،اما
كھانت را پذيرفت«.
٢٨:٨ـ (٣٢بني اسرائيل پس از شكست مديانيان ،چھل سال آرامي يافت.
جدعون زنان بسيار داشت و اين زنان براي او ھفتاد پسر آورده بودند و ھمچنين كنيزي در شکيم داشت
كه او نيز پسري برايش آورده بود به نام

ابيملک.

ويژگيھاي ديگر شخصيت پيچيده جدعون در اين فصل نشان داده ميشود .تعاقب بيرحمانه مديانيان
نشان دھندة اين است كه او در اجراي برنامه خود بسيار مصمم و جدي بوده است.ھرچند كه او خسته بود،
ھرچند كه او كارھاي بزرگي انجام داده بود ،و ھرچند كه ھيچ كس او را كمك نكرد ،ولي او پافشاري كرد تا
اينكه اسماعيليان )مديان( نابود شدند و پادشاھانشان پيش پاي او كشته شدند .پولس رسول داراي چنين
ويژگيھائي بود كه نه در جنگھاي زميني ،بلكه در جنگھاي روحاني خود را نشان دادند )فيليپان  ١٢:٣ـ
.(١۴
ويژگي دوم ،يك ويژگي منفي است :اوگوشوارهھاي طال را كه مردم ازطريق جنگھا به غنيمت گرفته
بودند ،به عنوان پاداشي براي شكست اسماعيليان از آنھا طلب نمود )آيه  (٢۴و اين كار تبديل به دامي براي او
و خانواده و كشورش شد .اين مورد را با عملكرد ابراھيم در پيدايش ٢١:١۴ـ ٢۴مقايسه كنيد.
و ـ خشم ابيملك ) ٣٣:٨تا (۵٧:٩
٣٣:٨ـ (٣۵پس از مرگ جدعون بني اسرائيل به تابعيت بعل پرداختند .چه آسان بني اسرائيل فتوحات
درخشان جدعون را فراموش كردند! حتي تا بدانجا كه با خاندان او بدرفتاري كردند و خداي نجات دھنده را
فراموش كردند! ولي آيا ما در يادداشتن بركاتي كه از خداوند ميگيريم و يا حتي احسان شخصي بيگانه ،از
آنھا بھتر ھستيم؟ با كمال شرمندگي ما نيز اين بركات و احسانھا را داريم فراموش ميكنيم.
١:٩ـ (۶ابيملك )پسر پادشاه( ،پسر جدعون ،نه يك داور بلكه غاصبي در اسرائيل بود ـ كسي كه
ميخواست بدون داشتن قدرت الزم و شايسته بر اسرائيل سلطنت كند ـ او براي ريشه كن كردن ھر نوع
توطئهاي عليه پادشاھي خودش تمامي برادران خود را بجز جوانترينشان يوتام كشت .او با رشوه دادن به
بستگان و افراد مھمل و باطل خود در شكيم ،مردم آن ديار را وادار ساخت كه پادشاھي او را به رسميت
بشناسند.
١٧

٧:٩ـ (١۵کتاب مقدس حاوي امثال يا داستانھاي فراوان با معاني عميقتري است .در اينجا شاھد يكي از
امثال عھد عتيق ھستيم .تفسير جنسن ) (Jensenاز اين آيات به قرار زير است:
وقتي يوتام خبر تاجگذاري ابيملك را شنيد به بلنديھاي جرزيم شتافت و با مردمي كه در دامنه آن
جمع شده بودند سخن گفت .صداي او را مردم در دامنه به خوبي ميشنيدند و به دقت به تمثيلي كه
بر زبان آورد گوش سپردند .و آن تمثيلي از گزينش پادشاه در ميان درختان بود كه تصويري از
عملكرد اسرائيل بود .او از جدعون و پسرانش در قالب درخت زيتون ،درخت انجير ،و درخت مو،
صحبت كرد كه حكيمانه جايگاه نيكوي خود و منافعي را كه بر ديگران ميرسانند ترك نميكنند تا
بر ساير درختان پادشاه شوند .اما ابيملك را به خار تشبيه كرد كه نه تنھا باشادي دعوت پادشاھي
بر درختان را ميپذيرد ،بلكه به درختان ھشدار ميدھد كه اگر او را به عنوان پادشاه انتخاب نكنند،
سروھاي آزاد لبنان را ،ميسوزاند.

١۶:٩ـ (٢١سپس يوتام با شھامت به مردم اعالم نمود كه اگر فكر ميكنند در حق برادرانش درست رفتار
كردهاند ،ميتوانند در پادشاه تازۀ خود ،ابيملك شاد باشند ،در غير اينصورت اھل شكيم ،درگير جنگھاي
داخلي شده و يكديگر را خواھند كشت.
٢٢:٩ـ (٣٣اين درست چيزي است كه اتفاق افتاد .سه سال بعد ،خدا روحي خبيث در ميان ابيملك و اھل
شكيم ،فرستاد .خدا صانع شرارت نيست ،ولي شرارت را اجازه ميدھد كه باشد و حتي از انسانھای شرير
براي تحقق نيات خود استفاده ميكند )ر.ك اول سموئيل  ١۴:١۶و اول پادشاھان ١٩:٢٢ـ .(٢٣اھل شكيم
كساني را كه در مسيرھاي تجاري نزديك شكيم عبور ميكردند تاراج ميكردند ،بدين ترتيب ابيملك را از
مالياتھائي كه مرتبا ً جمع ميكرد محروم كردند) .آيه َ .(٢۵ج ْعل پسر عابد در يك مراسم خوشه چيني،
فرصتي يافت تا مردم را به شورش بر عليه ابيملك دعوت كند و گفت» ،ابيملك كيست ،شكيم كيست كه اورا
بندگي نمائيم؟« اما زَبول حاكم شھر شكيم ،محرمانة ابيملك را از اين توطئه آگاه كرد و به او پيشنھاد كرد تا در
بامدادان به شھر حمله كند.
٣۴:٩ـ (۴٠صبح روز بعد َج ْعل در دروازة شھر ايستاد و متوجه مردمي شد كه از سر كوهھا به زير
ميآيند .ولي َزبول به او گفت آنچه را ميبيند سايه كوھھا است .سرانجام َجعْل پي برد كه آنھا نه سايه كوهھا
بلكه مردم ھستند كه از كوهھا به زير میآيند و جمعي ديگر نيز ،از راه ديگر وارد ميشوند .آنگاه زبول ضمن
يادآوردن سخنان َجعْل به او گفت اينھا كه به قول تو كسي نيستند ،برو و با آنھائي كه حقيرشان شمردي بجنگ.
وقتي َجعْل و گروه شورشي وارد جنگ شدند بسياري از جعل كشته شدند و خودش به شھر گريخت.
۴١:٩ـ (۴۴وقتي كه ابيملك در نزديكي آرو َمه اردو زد ،زبول حاكم شكيم َجعل وبرادرانش را از شكيم
اخراج نمود .در فرداي آن روز ،مردم به صحرا رفتند تا كار كنند و يا احتماالً غنائم كشتهھا را بردارند .وقتي
ابيملك اين را شنيد ،مردان خود را به سه فرقه تقسيم كرد و در صحرابه كمين نشستند .دو گروه به كساني كه
به صحرا آمده بودند حمله بردند و گروه سوم به شھر وارد شدند و عمليات كمين و جنگ با موفقيت خاتمه
يافت.
١٨

 (۴۵:٩يک روز پس از جنگ شھر سقوط كرد و تمامي اھالي شھر كشته شدند و شھر منھدم گرديد ،و
نمك در آن كاشته شد )كاشتن نمك يا نمك پاشي اقدامي در جھت استريل نمودن است ...ودر اينجا به عنوان يك
عمل سمبوليك در رابطه با منھدم شدن شھر از آن ياد شده است و ھدف بيان اين مقصود است كه آن مكان
براي ھميشه لم يزرع و غير قابل استفاده شد(.
۴۶:٩ـ (۴٩قلعة بيتئيل بِ َريت در برج شكيم قرار داشت .اھالی برج شكيم از ترس در آن جا حبس شدند.
وقتي ابيملك اين را شنيد ھر يك شاخهاي در جنگل نزديك كوه صلمون كندند و آتش بزرگي در اطراف قلعه
برپا كردند و بدين ترتيب تخمينا ً ھزار مرد و زن بمردند.
۵٠:٩ـ (۵٧ابيملك در ھنگام فتح تاباص به آخر خط رسيد .وقتي كه اوبه برجي كه بسياري از اھالي
تاباص بدان پناه برده بودند حمله كرد ،زني سنگ باالئين آسياي را گرفته ،بر سر ابيملك انداخت و او به
شدت مجروح شد و به يكي از مردانش فرمان داد كه او را بكشد تا مردم نگويند به دست زني كشته شد .و
بدين ترتيب آنچنانكه يوتان پيش بيني كرده بود ،كسي كه ھفتاد برادر خود را كشته بود ،به خواست خودش
كشته شد.
عدالت يعني مجازات متناسب باجرم .ابيملك ھفتاد برادرش را بر سنگ كشته بود )آيه  (۵و سنگي كله
پربادش را خرد كرد .بدين ترتيب كسي كه در عصيان زندگي كند با عصيان ميميرد.
ز ـ تولع و يائير ) ١:١٠ـ (۵
سپس تُولَع از قبيله ايساكار براي مدت بيست و سه سال بر اسرائيل داوري كرد .او در كوھھاي افرايم
زندگي ميكرد.
داور بعدي ،يائير شخصي جلعادي بود كه مدت بيست و دو سال بر اسرائيل داوري كرد .در اين بخش
نامي از سي پسر او برده شده كه بر سي شھر حكومت ميكردند.
ح ـ يَ ْفتاح ) ۶:١٠الي (٧:١٢
 (١فالكت بني اسرائيل ) ۶:١٠ـ (١٨
۶:١٠ـ (٩اينك بار ديگر با اين حقيقت تلخ مواجه ميشويم كه چگونه بني اسرائيل  ...يھ ّوه را ترك كردند
و به سوي بتھا روي آوردند .پرستش بتھا موجب شد كه بني اسرائيل بردة بتپرستان شوند .فلسطينيان و
عمونيان با يھوديان ساكن بخش شرقي رود اردن جنگ كردند ،سپس عمونيان از رود اردن عبور كردند تا با
يھودا و بنيامين و افرايم بجنگند.
اسرائيل در مقابله با فلسطين وعمونيان ضعيف بود ،چونكه ستايش يھ ّوه را ترک كرده و خدايان كافران
را عبادت كردند )آيه ششم(.
١٩

١٠:١٠ـ (١۶وقتي كه بني اسرائيل نزد خداوند فرياد برآورد ،خدا نخست تقاضاي آنھا را رد كرد و به
چندين نمونه از رھائي آنھا در گذشته اشاره كرد و به آنھا ياد آوري نمود كه بعد از ھر رھائي ،از او روي
برگردانيده بودند )آيه  (١٣ولي وقتي آنھا در تقاضاي خود پافشاری كردند ،و بعد از اينكه خدايان غير را از
ميان خود دور كردند ،خداوند به استغاثه آنھا گوش سپرد .آيه  ١۶تصويري از ذاتي بسيار رئوف و لطيف به
ما نشان ميدھد .او چون پدري مھربان ھمراه با فرزندان گمراه و بيچاره خود ،گام برداشت .تنگي اسرائيل
رحمت خداوند را بر آنھا موجب شد.
 ١٧:١٠و  (١٨در پايان اين فصل ارتش بني عمون در ِج ْلعاد و بني اسرائيل ھم در ِمصْ فَه ،اردو مي
زنند و مردان ِج ْلعاد به دنبال يافتن يك رھبر نظامي ھستند )آيات  ١٧و .(١٨
 (٢دفاع يفتاح از بني اسرائيل ) ١:١١ـ (٢٨
١:١١ـ (٣داور آن زمان يفتاح نام داشت .او پسر جلعا از زني فاحشه بود .بدين جھت او را جلعادي
ناميدهاند .او مردي زورآور بود .اما پسران جلعاد او را از خود راندند و او در سرزمين طوب )احتماالً
سوريه( ساكن و رھبري گروھي ياغي و متمرد را به عھده گرفت.
۴:١١ـ (١١مشايخ جلعاد كه در صدد يافتن داوري براي قوم بودند ،از يفتاح دعوت به عمل آوردند تا
رھبري ارتش اسرائيل را در جنگ با بني عمون بپذيرد ،و به او قول دادند كه در صورت پيروزي او را
رئيس و رھبر خود ،خواھند نمود.
١٢:١١ـ  (٢٨اولين اقدام يفتاح اعزام يك نفر قاصد نزد ملك بني عمون بود ،تا از اوبپرسد چرا قصد
جنگ با جلعاديان را دارد .پادشاه بني عمون در پاسخ او ميگويد كه اسرائيل وقتي كه از مصر به كنعان آمد،
زمينھاي مرا تصرف كردند .يفتاح در پاسخ او گفت چنين نيست .خداوند قوم را منع كرده بود كه وارد قلمرو
ادوميان )بني عيسو() ،تثنيه  ۴:٢و  ،(۵موآب )تثنيه  (٩:٢و يا عمونيان )تثنيه  ،(١٩:٢نشوند ـ و اينھا اقوام
دور يھوديان بودند ـ بنابراين اسرائيل زمين موآب و زمينھای بنیعمون را نگرفت ...به ھر حال وقتی که
بنیاسرائيل به قلمرو بنیعمون رسيدند ،آن ديار قبالً توسط سيحون پادشاه اموريان تسخير شده بود ولی
سيحون به آنھا اجازه عبور از قلمرو خود را نداد و اسرائيل ناچار شد با اموريان بجنگد .در اين جنگ
اموريان شکست خوردند و اسرائيل آنجا را تصاجب نمود .اما ملک بنیعمون داليل يفتاح را نپذيرفت ،و بدين
ترتيب يفتاح آمادۀ جنگ شد.
 (٣نذر يفتاح
٢٩:١١ـ (۴٠يفتاح قبل از پرداختن به جنگ ،چنين نذری کرد مبنی براينکه پس از پيروزی در جنگ ھر
کس از در خانهاش به استقبالش آمد ،او را به خدا اختصاص دھد .خداوند او را بر بنیعمون پيروز گردانيد،
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و ھنگامي كه به خانهاش بازگشت ،دخترش به استقبال او آمد .بدين ترتيب يفتاح بنابر نذري كه كرده بود
دخترش را به عنوان قرباني براي خداوند گذرانيد.
قرباني شدن دختر يفتاح به دست پدرش ،انتقادات زيادي را برانگيخته است .شايد علتش اين باشد كه در
كتاب مقدس ايده قرباني كردن انسان عملي نفرت انگيز است كه ھرگز توسط خدا تأييد نشده است )تثنيه
٩:١٨ـ .(١۴خدا انسان را مجاز كرد که فقط حيوانات را قرباني كند.
در واقع انسان موجودي وقف شده بود كه نه با قرباني كردن او ،بلكه با پرداخت وجه ،وقف خداوند
ميشد )ر.ك خروج  ١٢:١٣و  ،١٣الويان  ١:٢٧ـ .(٨
ديدگاه متداول ديگر اينست که يفتاح دخترش را داد تا با كرهاي ابدي در خدمت يھ ّوه باشد .ايدة »بكريت
ھميشگي« ،قويا ً با آيات  ٣٧و  ٣٨و  ٣٩تأييد شده است .بهھر صورت درسي كه از اين قسمت فرا ميگيريم
اينست كه نبايد چنان نذري كنيم كه از عھدة انجامش برنياييم.
 (۴يفتاح اھالي افرايم را ميكشد )١:١٢ـ(٧
١:١٢ـ (۴مردان افرايم نسبت به پيروزيھاي يفتاح حسادت كردند ،و شكايت كردند كه يفتاح آنھا را در
فتوحات خود شركت نداده است .يفتاح به آنھا يادآوري نمود كه قبالً از آنھا تقاضا كمك كرده بود ولي افرايميان
مردان يفتاح را تمسخر كرده بودند و گفته بودند آنھا فراريان قوم افرايم ميباشند )افرايميان مشكل آفرين
بودند .آنھا وقتي ھم كه جدعون مديان را تسخير كرد ،ھمين گاليه را كرده بودند ]فصل ھشتم[ و اينك ھمين
گاليه را از يفتاح داشتند(.
 ۵:١٢و  (۶يفتاح و مردانش به اھالي افرايم حمله كردند و راه فرار آنھا را از معبرھاي اردن ،مسدود
بولت« بود و افرايميھا،
كردند .ھر كسي كه از رود ميگذشت ميبايد »كلمه عبور« را بگويد و آن كلمة » ِ
ش ﱡ
نميتوانستند اين كلمه را درست تلفظ كنند كه معني آن »نھر بعدي« ميباشد .بدين ترتيب يفتاح چھل و دو
ھزار از اھالي افرايم را نزد معبرھاي اردن كشت و اين قتل عام موحشی از ھمشھريانش بود.
اين چنين جنگھاي داخلي در ميان مردمان خدا ،چنانكه خواھيم ديد ،بالي بزرگي براي مردمان خدا بود.
اينك خون اھالي افرايم با خون بني عمون مخلوط شده بود .حتي صحنهھاي درخشان كتاب داوران بااين
مصائب لکهدار شدهاند .ريداوت ) (Ridoutتفسير غمانگيزي از اين جريان دارد:
آيا اين يك واقعيت نيست ...كساني كه متحد شدند و ارتداد و بتپرستي را برانداختند ،بعداً با
شمشير برادران خود را كشتند و بر سر اموري كه اھميت نداشتند ،جنگيدند؟

 (٧:١٢خدمت يفتاح به عنوان داور اسرايئل شش سال به طول انجاميد ،سپس وفات يافته و در يكي از
شھرھاي جلعاد ،دفن شد .در رساله به عبرانيان  ٣٢:١١از يفتاح و جدعون و باراق و شمشون ،نام برده شده
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است .اين مردان نقصھا و كمبودھايي مخصوص خود را داشتند ،ولي در زمانة خود و شايد اينك ،نشان
دھندة ايمان قوي ميباشد.
ط ـ اِبصان ،ايلون وعبدون ) ٨:١٢ـ (١۵
 ٨:١٢ـ  (١٠ابصان مدت ھفت سال داور اسرائيل بود .آنچه كه ما از او ميدانيم اينست كه او يكي از
اھالي بيت لحم بود كه داراي سي پسر بود كه ھمگي پسران او ھمسران خود را از ميان قبايل ديگر اختيار
كردند.
 ١١:١٢و  (١٢ايلون از قبيله زبولون بود .داوري او بر اسرائيل ده سال به طول انجاميد.
١٣:١٢ـ (١۵سپس عبدون پسر ھليل از شھر فرعتون در كوھستانھاي عماليق واقع در قلمرو افرايم،
ھشت سال بر اسرائيل داوري نمود .در اينجا ذكري از چھل پسر و سي نواده او به ميان آمده است.
ي ـ شمشون )فصول  ١٣ـ (١۶
 (١ميراث خدائي شمشون )فصل (١٣
 ١:١٣ـ  (٣براي ھفتمين بار در كتاب داوران ميخوانيم كه بني اسرائيل »بار ديگر در نظر خداوند
شرارت ورزيدند «.دوباره اين دور باطل شروع ميشود و اين بار فلسطينيان ،بني اسرائيل را براي چھل سال
به اسارت ميبرند و اين طوالنيترين دوران ذلت بني اسرائيل بود .ھنگامي كه بني اسرائيل تحت فشار
فلسطينيان بودند ،فرشته خداوند )عيسي مسيح( به زن مانوح از قبيله دان ظاھر شد و به او اطالع داد که
ھرچند نازا است ،اما پسري خواھد آورد .زنان نازا غالبا ً نقطه آغازي براي تحقق نيّات خداوند بودهاند.
خداوند ھستي را از نيستي ميآفريند و اموري را به كار ميگيرد كه »نيستند« تا »ھستي« ھارا ناتوان گرداند.
۴:١٣ـ (٧اين پسر ميبايد از رحم مادر تا روز وفاتش ،نذيره )اختصاص يافته( براي خدا باشد و شراب
ننوشد و انگور و كشمش نخورد ،و مويش برچيده نشود ،مادر نيز از خوردن شراب و مسكرات و ھر چيز
نجس ديگر منع شد.
براي زمينه روحاني موضوع نذر نذيره رجوع كنيد به اعداد  .٢:۶نذيره يك نوع عھد و سوگند بود كه
شخص به اختيار خودش انجام ميداد .ولي در مورد شمشون عھدي براي تمامي عمرش بود.
٨:١٣ـ (١۴مانوح براي كسب ھدايت بيشتر از خدا استدعا نمود كه بار ديگر آن مرد خدا را )منظور
فرشته خداوند است( ،بفرستد .فرشته دوباره بر زن مانوح آشكار شد و آن زن با عجله رفته و به شوھرش
اطالع داد تا بيايد ومالقات كننده آسماني را ببيند .اين بار نيز فرشته چيزي بيشتر از آنچه كه قبالً به زن مانوح
گفته بود ،نگفت.
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١۵:١٣ـ (١٨مانوح به فرشته با اين تصور كه او يك آدم معمولي است پيشنھاد كرد كه منتظر باشد تا
مقداري غذا برايش تھيه كند .فرشته از خوردن غذاي مانوح بخاطر اينكه انسان و از طبقه خودش نبود،
خودداري كرد و پيشنھاد كرد كه بزغالهاي را كه مانوح ميخواھد براي او بكشد ،به عنوان قربانی سوختني
نزد خدا بگذراند .وقتي مانوح نام فرشته را پرسيد ،او گفت كه نامش »عجيب« است ـ و اين يكي از نامھائي
است كه به عيسي مسيح خداوند در اشعيا  ،۶:٩اطالق شده است.
١٩:١٣ـ (٢٣آنگاه مانوح گوسالهاي براي خداوند قرباني كرد و سپس فرشته در پيش ديدگان مانوح و
زنش با شعلۀ آتش قرباني به آسمان صعود كرد ،و به درستي نشان داد كه ظھور او يك ظھور خدائي بوده ،و
او خود خداوند است .سپس مانوح وھمسرش به زمين افتاده خدارا عبادت كردند ـ عملي كه اگر فرشته
موجودي كمتر از خدا بود ،شايسته نبود ـ آنھا خداوند را ديده بودند ،ولي درنتيجه اين ديدار نمردند ،چونكه
خدا قرباني سوختي وھديه آردي آنھا را پذيرفته بود.
 ٢۴:١٣و  (٢۵باالخره پسر موعود متولد شد و او را شمشون )پسر كوچك( نام نھادند و بزودي آشكار
شد كه روح خداوند با نيرومندي در زندگاني او در كار است.
مردان كمي در كتاب مقدس نشان دھنده چنان تضادي بين قدرت و ضعف بودهاند .وقتي ما به شمشون
فكر ميكنيم ،معموالً قدرت و نيروي او در ذھن ما جلوهگر ميشود .او با دست خالي شيري را كشت )داوران
 .(۶:١۴او يكنفره توانست سي نفر فلسطيني را بكشد )داوران  .(١٩:١۴او بندھائي را كه مردان يھودا بر او
نھاده بودند پاره كرد و با يك استخوان آروارة االغ ھزار نفر فلسطيني را كشت )داوران ١۴:١۵ـ.(١۶
شمشون در فرار از تلهاي كه فلسطينيان برايش گذاشته بودند ،لنگهھاي دروازه شھر را از جا كنده بر دوش
گذاشته و از غ ّزه گريخت ).(٣:١۶
اما ضعفھاي شمشون نمود بيشتري دارد :او در مقابل زنان ضعف داشت و در قبال تصاحب زني كه
دوست ميداشت ،حاضر بود از خدا تمرد كند )١:١۴ـ .(٧او ھمچنين از والدين خودش سرپيچي كرد ).(٣:١۴
او مكر و حيله به كار برد )٩:١۴؛  ٧:١۶و  ١١و  ١٣ب( .او با سي نفر فلسطيني ،يعني دشمنان مردم خدا،
رفاقت كرد )١١:١۴ـ .(١٨او كينه جوئي كرد ) ١٩:١۴ب و  ۴:١۵و  .(۵ذات او شرير بود ) ۴:١۵و  .(۵او
با زني فاحشه حشر و نشر كرد ) ١:١۶و  .(٢او با دروغ وقت ميگذرانيد ) ۶:١۶ـ  .(١۴او راز نيروي خود
را به دشمن بروز داد ) ١٧:١۶و  .(١٨او بسيار از خود راضي و مطمئن بود ) ٢٠:١۶ب( و سرانجام اينکه
عھد نذيره خود را نقض كرد ).(٩:١۴
 (٢ازدواج و معماي شمشون )فصل (١۴
١:١۴ـ (۴عالقه شديد شمشون به يك زن فلسطيني ـ يكي از قبايل دشمن اسرائيل ـ موجب شد كه تصميم
بگيرد با او ازدواج كند .پدر و مادرش كوشيدند او را منصرف كنند ،ولي او قبول نكرد .آيه چھارم بيانگر
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تأئيد تمرد شمشون از سوي خدا نيست ،بلكه خدا اين جريان را اجازه داد تا انجام شود و از آن براي خيريت
اسرائيل ومجازات دشمن استفاده نمايد.
۵:١۴ـ (٧شمشون در ورود خود و خانوادهاش به تمنه )يك شھر فلسطيني( ،مورد حملة شيري جوان
قرار گرفت و روح خداوند بر او مستقر شد و داور را قادر ساخت كه آن شير را با دست خالي بكشد و
احتماالً در ھمين اوقات بود كه ترتيب ازدواجش را داد.
 ٨:١۴و  (٩بعداً وقتي كه شمشون به تمنه برگشت تا عروس خود را ببرد ،در الشة شيري كه كشته بود
زنبوران عسل زيادي ديد كه عسل گذاشتهاند .سپس آن عسلھا را برداشته و خود خورده و به پدر و مادرش
نيز داد و به آنھا نگفت عسل در تماس با الشة مرده نجس شده است )يكي از موارد نقض نذيره ،تماس با الشة
حيوان مرده بود(.
 ١٠:١۴ـ  (١۴شمشون در تمنه جشن بزرگي براي ازدواجش ترتيب داد و در آنجا شمشون به سي نفر
رفقايش معمائي داد كه اگر آن را تا پايان ھفت روز ضيافت حل نكنند ،ھر يك سي جامه كتان و سي دست
رخت به او بدھند و اگر پاسخ گفتند از او بگيرند .و معما چنين بود:
از خورنده خوراک بيرون آمد،
و از زور آور شيريني.
البته اشارة او به كشتن شير و گرفتن عسل از الشه آن بود.
١۵:١۴ـ  (١٨وقتي كه رفقايش نتوانستند جواب معما را پيدا كنند ،زن شمشون را ترغيب كردند تا پاسخ
معما را از شمشون بپرسد و به آنھا بگويد .زن شمشون نيز به حيله پاسخ معما را از شمشون گرفت و سپس
آن را به سي نفر رفقاي شمشون افشا كرد .آنھا در روز ھفتم نزد شمشون آمدند و پاسخ معما را داده و تقاضاي
جايزه نمودند .شمشون فھميد كه آنھا با ھمدستي زنش به جواب معما دست يافتهاند.
١٩:١۴و  (٢٠آنگاه خشم شمشون افروخته شد و براي تھيه لباسھائي كه قول داده بود ،سي نفر را در
اشقلون كشت و وسائل آنان را گرفت و با عصبانيت به خانه برگشت .اما پدر آن زن اورا به ھمان رفيقش كه
دوست خود ميشمرد ،به زني داد.
 (٣انتقام شمشون )فصل پانزدھم(
١:١۵ـ (۶وقتي كه پدر آن زن از ازدواج او با آن زن جلوگيري كرد ،شمشون تصميم گرفت شخصا ً انتقام
بگيرد و دمھاي سيصد شغال را جفت جفت به ھم بست و در ميان ھر جفت مشعلي روشن قرار داد ،و
حيوانات را در مزارع و تاكستانھا و درختان زيتون فلسطينيان رھا كرد .فلسطينيان پرس و جو كرده مسبب
اين عمل شريرانه را يافتند و در يك عمل متقابل به مثل آن زن و پدرش را گرفته در آتش سوزاندند.
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٧:١۵ـ (١٣شمشون در تالفي اين عمل گروه عظيمي از فلسطينيان را قتل عام كرد .اما عصيان ،عصيان
را ميآفريند .وقتي كه فلسطينيان به دنبال او رفتند ،مردان يھودا به شمشون گفتند كه فلسطينيان حاكمان آنھا
ھستند و آمدهاند تا او را براي نجات خودشان دسته بسته و به دشمن تسليم نمايند .شمشون به شرطي كه او را
نكشند ،با اين امر موافقيت كرد و خود را تسليم آنان نمود.
١۴:١۵ـ (١٧در اينجاست كه ناظر يكي از لحظات پرشكوه زندگي شمشون ھستيم .وقتي او متوجه خشم
فلسطينيان شد ،روح خداوند بر وي مستقر شده و با يك استخوان چانه االغ ھزار نفر فلسطيني را به زانو
درآورد و سپس آن مكان را َر َمتْ لَحي ناميد )تودة آروارة االغ ـ ترجمه .(NKJV
ممكن است متعجب شويد كه چرا خداوند چنان پيروزي عظيمي و از طريق چنان سالح نفرت انگيزي به
شمشون داد .لمس اشياء نجس براي شمشون ممنوع شده بود ،و استخوان چانه االغ قطعا ً يك چيز نجس بود،
چونكه بخشي از بدن حيوان مرده بود .ولي ھمين سالح غير معمولي آشكار ساخت كه پيروزي او يك پيروزي
غير طبيعي بود كه از طريق خداوند به او داده شد .اين نمونهاي است كه از تجويز مبنی بر كار برد امور
بيقاعده در کوران زيادت خطرھائي كه در اصل مجاز نشدهاند.
١٨:١۵ـ (٢٠خدا در پاسخ شمشون مبني بر تقاضاي آب ،به طريق اعجاز آميزي چشمهاي در زمين
ايجاد نمود و شمشون اين مكان را »عين حقوري« ناميد )چشمه دعوت ـ .(NKJV
و از ھمين نقطه در زندگي شمشون بود كه روح خدا داوري او را براسرائيل به مدت بيست سال تثبيت
نمود.
 (۴دليله ،شمشون را فريب ميدھد )فصل (١۶
١:١۶ـ (٣شمشون در ايام آخر داوريش به دليل ھمان حس زن پرستي مھار نشدنياش به خانه زني
فاحشه به شھر فلسطيني غزه رفت .اھالي شھر فكر كردند باالخره دشمن ديرينه خود را به دام انداختند ،و
تمامي پشت دروازه شھر به كمين او نشستند .اما شمشون نصف شب از خواب برخاست و لنگهھاي دروازه
شھر را از جا كند و آنھا را به دوش كشيده و به قلة كوھي در مقابل حبرون كه در حدود چھل مايلي شھر
بود ،برد.
۴:١۶ـ (١٠سپس شمشون عاشق يك زن فلسطيني به نام دليله شد .وقتي كه اين ماجرا فاش شد ،سروران
فلسطيني به آن زن گفتند اگر بتواند شمشون را فريفته و راز قدرتش را از او بپرسد و به آنھا بگويد ،جايزه
بزرگي به او ميدھند.
پس دليله دست به كار شد و شروع به پرسش از شمشون نمود .شمشون به او گفت اگر او را به ھفت
ريسمان تر و تازه ببندند ،قدرت خود را از دست ميدھد .سپس دليله پنھاني موضوع را به فلسطينيان گفت و
آنھا ھفت طناب تر و تازه را به اودادند و او بالفاصله شمشون را با آنھا بست و به شمشون گفت كه فلسطينيان
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در كمين او نشستهاند .شمشون ھم بالفاصله طنابھا را مثل كتاني كه در آتش بسوزد ،از ھم گسيخت .و بدين
ترتيب راز قدرتش فاش نشد.
 ١١:١۶و  (١٢دليله بار دوم راز قدرت شمشون را از او پرسيد و شمشون اين بار به او گفت :اگر او را
با طنابھاي تازه كه با آنھا ھيچ كار كرده نشده ببندند ،قدرت خود را از دست ميدھد .اين بار نيز دليله چنين
طنابي تھيه كرد و شمشون را بست و گفت كه فلسطينيان براي كشتن او آمدهاند .ولي شمشون دوباره طنابھا
را مانند نخ پاره كرد.
 ١٣:١۶و  (١۴دليله ناراحت شد و به شمشون گفت كه چرا او را مسخره ميكند و به او حقيقت را
نميگويد .اين بار شمشون به دليله گفت كه اگر »ھفت گيسوي سر مرا با تار ببافي ،قدرت خود را از دست
ميدھم« دليله چنين كرد و مانند دفعات قبل فرياد زن شمشون فلسطينيان آمدند تا تو را بكشند .شمشون
بالفاصله برخاست و آماده نبرد شد ،بدون اينك آثاري از ضعف در او باشد.
١۵:١۶ـ (٢٠دليله اين بار گاليه آميز از او خواست ،اگر دوستش دارد ،راز قدرتش را به او بگويد،
شمشون ديگر نتوانست مقاومت كند و راز قدرتش را به دليله افشا كرد ،و آن موھاي بلندش بود ،نه اينكه
موھاي بلندش منبع قدرتش باشد ،بلكه نشانهاي بيروني مبني بر نذيره شدن ـ اختصاص يافتن به خدا ـ بود.
ارتباط او با خدا بود كه او را نيرومند ساخته بود ،نه موھايش .و اگر موھايش چيده ميشد ،قدرتش را از
دست ميداد .اينك دليله راز قدرت او را فھميده بود .شبي كه شمشون در خواب بود ،دليله فلسطينيان را خبر
كرد ويكنفر از فلسطينيان شمشون را به زانو نشانيد موھايش را تراشيد و قدرتش از او برفت.
سي .اچ مكينتاش ) (C.H. Mackintoshدر اين مورد مينويسد:
كشش آغوش دليله برای شمشون بسيار قوي بود ،و آنچه كه ھزاران فلسطيني نتوانستند انجام
دھند با نفوذ يك زن تنھا انجام شد.

اين بار كه شمشون با فرياد ھشدار دليله از خواب برخاست ،ديگر نتوانست از قدرت خود استفاده كند.
اما ندانست كه خداوند از او دور شده است.
٢١:١۶ـ (٢٢فلسطينيان ،چشمان شمشون را كندند و او را در غزه در آسيابي زنداني كرده و به دستاس
كردن گندم وا داشتند .يك نفر اين خفت سه جانبه را در قالب  "binding, blinding, grinding bondage of sin"١به
تصوير كشيده است .ولي رفته رفته موھاي شمشون به بلند شدن شروع نمود.
٢٣:١۶ـ (٣١سروران فلسطينيان جشنی ترتيب داده و قرباني عظيمي به خداي خود داجون گذرانيدند و
شمشون را بخاطر آنچه كه خدايشان برايشان انجام داده بود به نمايش گذاشتند و در ضمن او را وادار كردند
كه برايشان نمايش دھد .در حين نمايش بود كه شمشون در ميان دوستوني كه معبد بر آنھا قائم بود قرار
گرفت ،سپس از خداوند استدعا نمود تا يكبار ديگر قدرتش را به او باز گرداند ،آنگاه دست ھا را گشود و با
١ـ ترجيحا ً چون قالب شعري داشت ،اصلش نوشته شد ،ترجمه آن ميشود »بندي کور دستاسگر گناه  «...ـ م
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فشار دو ستون را از جايشان حركت داد و بدين ترتيب معبد ويران شد و تمامي كساني كه در معبد جمع شده
بودند ،كشته شدند .ودر پايان آمده است كه شمشون در مرگش بيشتر از ايام زنده بودنش آدم كشت.
چونكه شمشون با گرفتن زني از ميان فلسطينيان با آنھا محشور شد ،اينك نيز در مرگ با آنھا محشور
شد ،الشهاي بر الشهھاي ديگر در ميان پاره سنگھاي معبد داجون .مرگ براي شمشون جدا از فلسطينيان،
شريفتر ميبود تا در ميان فلسطينيان .در اينجا ما درس متيني ميآموزيم :جدا شدن )اختصاص نداشتن به
خدا( منجر به از دست دادن قدرت و نابودي تدريجي ميشود .رھا كردن اندامھايمان به دست گناه به منزله
خود ويراني است .بستگان شمشون جسد او را به دان برده و در آنجا دفن نمودند.

 .٣فساد مذھبي ،اخالقي واجتماعي )فصول  ١٧ـ (٢١
فصلو  ١٧تا  ٢١كتاب داوران به منزلة ضميمهاي بر اين كتاب ميباشد .تا آنجا كه زمان مورد نظر
است ،فصول  ١٧تا  ٢١كتاب داوران بيانگر واقعة ديگر نيست ،بلكه گوياي فساد مذھبي ،اخالقي و اجتماعي
است كه بني اسرائيل در طي رھبري داوران در آن غرق شده بودند .كتاب كوچك روت نيز حاوي تاريخ
برعکس كتاب داوران نگاھي دارد به افراد خدائي باقي مانده در اين دورة تاريك تاريخ
داوران نيست ،بلكه
ِ
عبراني.
الف( مذھب ميخا مستقر ميشود )فصل (١٧
 ١:١٧ـ  (۴اولين ماجرا عبارتست از فساد زميني .ميخا مردي از افرايم ،ھزار و يكصد مثقال نقره از
مادرش دزديده بود .مادرش دزد را بخاطر ربودن نقرهاش نفرين كرده بود ،در حالي كه نميدانست دزد
واقعي پسر خودش است .در ظاھر امر ميخا از نفرين مادر ترسيده بود ،بنابراين نقره دزديده شده را به
مادرش رد كرد .مادرش نفرين خود را از او برگرفت و او را بركت داد و نقرهھا را به او پس داد .او اينك
نقره را در اختيار داشت وميتوانست از آن براي نيّات خود استفاده كند .او دويست مثقال از نقره را به زرگر
داد تا براي او دو تمثال بسازد ،يك تمثال چوبي با پوششي از نقره و ديگري تمثالي ريخته شده از نقره.
 ۵:١٧و  (۶ميخا اين بتھا )تمثالھا( را به خانه خود برد و خانهاش تبديل به بتخانه شد .او ھمچنين
تصميم گرفت تا كاھني از خانوادهاش ،به بت خانه خود بگمارد ،بنابراين ايفودي )رداي كھانت( ساخت و يكي
از پسرانش را به كھانت تخصيص داد .اين اقدام البته بر ضد شريعت خدا بود ،كه افرايميان را از كھانت منع
كرده بود .در واقع تمام اين مراسم نافی قانون موسي بود.
٧:١٧ـ (١٣يكروز يكنفر الوي كه در بيتلحم و درميان قبيله يھودا ميزيست ،به مكاني كوھستاني رفت
و در جستجوي مكاني براي توقف در افرايم برآمد )احتماال او درخدمت يھ ّوه بوده است و با عشريه قوم
حمايت ميشده است ،ولي از آنجا كه قانون عشريه رعايت نميشده مجبور شده از آنجا نقل كان كند .(.اين
جوان به معبد ميخا رسيد و درآنجا ساكن شد و ميخا منصب كھانتي در خانوادة خود را به او پيشنھاد كرد،
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چونكه او از قبيله الوي بود .ھرچند كه او از قبيله الوي بود ،اما از خاندان ھارون نبود ،بنابراين واجد شرايط
كاھن شدن نبود .به ھر حال ميخا دستمزد وخوراك و لباس او را تعيين كرد و آن الوي ھم موافقت كرد كه در
خدمت ميخا باشد .اين شخص الوي ميبايد ميخا را با اين واقعيت رو برو ميكرد كه تمام اين ترتيبات بر ضد
احكام خدا بود ،ولي او با پذيرش دستمزد و ساير مزاياي كاري با اين كارھا موافقت كرد ،بدين ترتيب دھان از
اعالم مشورت كامل خدا ،فروبست.
كلمهاي كه براي تشريح موضوعات اين فصل مناسب است »اغتشاش« ميباشد :دزديدن پول براي
اختصاص دادن به بتھا ،بركت طلبيدن از خدا براي شخص دزد )آيه دوم( ،معبد خصوصي راجانشين عبادت
در خيمه اجتماع نمودن ،اختصاص الويان ومردم معولي به كھانت ،استفاده از بتھا براي ستايش يھ ّوه .ميخا
را عقيده بر اين بود كه خدا او را براي اين كارھا بركت خواھد داد )آيه  !(١٣اين اغتشاش از دل انسان
سرچشمه گرفته بود )آيه  .(۶اگر شريعت خدا در آن زمان در اسرائيل مراعات ميشد ،ھيچ يك از اين
ماجراھا اتفاق نميافتاد» .راھي ھست كه به نظر مستقيم مينمايد ،اما عاقبت آن ،طرق موت است« )امثال
 ،(١٢:١۴آنچنانكه در فصل بعد مشاھده خواھيم كرد.
ب( ميخا و قبيله دان )فصل (١٨
 ١:١٨ـ  (۶در آن ايام قبيله دان در طلب ملكي براي سكونت خود بودند.
)وقتي آيه اول ميگويد كه قبيله دان سھمي از زمين در ميان اسرائيل دريافت نكرده بودند ،منظور اين
نيست كه در ابتدا وقتي كه كنعان تقسيم شد ]يوشع ۴٠:١٩ـ [۴٨ھيچ زميني نگرفتند ،بلكه منظور اينست كه
سھم آنھا ،كوچكتر از سھم ديگران بود و براي آنھا بسيار كم بود( .وقتي كه تعدادي از جاسوسان دان به خانۀ
ميخا در كوھستان افرايم رسيدند ،آواز جوان الوي را شناختند و از او خواستند كه آيا خدا آنھا را در راھي که
ميروند بركت خواھد داد؟
٧:١٨ـ (١٣پنج نفر از قبيله دان ،زمين اليش را تفحص كردند و آن را امن و آرام يافتند .گذشته از آن
مردم آن ديار با كسي كاري نداشتند و قومي صلح طلب بودند كه ھمسايگان خود را اذيت نميكردند.
آنھا شرايط اھالي اليش را ھديهاي از سوي خدا تصور كرده و با ششصد نفر مرد مسلح به سوي اليش
رفته و به خانة ميخا رسيدند.
١۴:١٨ـ (٢۶آن پنج نفري که قبالً بخش شمالی را براي دستيابي به اليش جاسوسي كرده بودند بقيه را
راھنمائي كرده وارد خانة ميخا شدند و تمام بتھاي او را تصرف كردند .شخص الوي كاھن خانة ميخا پس
از اندكي گله و شكايت ،باالخره مشتاقانه پذيرفت كه به صورت كاھن در خدمت قبيله دان باشد .وقتي كه ميخا
و بعضي از اھالي شھر به مردان دان بخاطر دزديدن بتھايشان اعتراض كردند ،به ميخا گفتند دھان خود را
ببندد وآرام باشد در غير اينصورت کشته خواھند شد ،و او را دست خالي روانه كردند.
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 ٢٧:١٨ـ  (٣١سپاھيان دان به شھر آرام اليش حمله كردند ،اھالي را كشند ،شھر را سوزانيدند ،و از نو
ساخته و نام آن را از »اليش« به »دان« تغيير دادند .سپس تمثال تراشيده را آنجا نصب كردند و يھوناتان
پسر َجرشوم ،پسر موسي و پسران او را به سمت كھانت منصوب كردند )توجه داشته باشيد كه امالي
»موسي« در نگارش عبراني با »موسي« نبی متفاوت است ،و دليلش ھم اينست كه مبادا تصور شود كه
موساي نبي باني بتپرستي در نسل خود بوده است(.
احتماالً يھوناتان ھمان شخص الوي است كه قبالً از او نام برده شد .از آن زمان به بعد شھر دان تبديل به
يك كانون بتپرستي گرديد .در ھمين جا بود كه بعداً يھوناتان يكي از گوسالهھاي طال را قرار داد .مشخص
نيست كه عبارت »اسير شدن اھل زمين« در آيه  ،٣٠اشاره به تسخير آنجا توسط فلسطينيان )ر.ك اول
سموئيل  (١١:۴و يا آشوريان است )دوم پادشاھان .(٢٩:١۵
تمامي اھالي دان به اليش نرفتند )آيه  (١١ويا بتپرست نشدند .بعضي در ديار خود در ميان يھوديه و
افرايم باقي ماندند ،بعضي ھم كه اعضاء بسيار مشھور اين قبيله بودند ،گروه تازهاي از قبيلهدان را تشكيل
دادند.
ج ـ الوي و کنيزش )فصل (١٩
١:١٩ـ (١٢اينك به داستاني از فساد اخالقي ميرسيم و آن داستان الوي و كنيز اوست .اين شخص الوي
كنيزي داشت كه از بيت لحم يھودا بود .او آقاي خود را ترك كرد تا به شھرش برگشته تا به حرفه خود،
فاحشگي بپردازد .آن شخص الوي به دنبال كنيزش ،به خانه پدر او رفت و چندين روز متوالی در آنجا معطل
ماند .ھر بار كه ميكوشيد كنيز را برداشته و به شھر خود برگردد ،پدر كنيز از او درخواست ميكرد كه
بيشتر بماند .ولي سرانجام خانه پدر كنيزش را در عصر روز پنجم ھمراه با غالمش و دو االغ پاالن شده و
كنيزش ترك كرد .وقتي آنھا به يبوس )اورشليم( رسيدند ،دير وقت بود ،ولي در آنجا توقف نكردند چونكه شھر
مسکن كافران بود .جرج ويليامز ) (George Williamsدر اين مورد چنين مينويسد:
بھتر اين بود كه الوي شب را در ميان كافران ميگذرانيد تا ميان فرزندان خدا ،چونكه عاقبت او
شرم آورتر از ابتدايش بود.

١٣:١٩ـ (٢١در غروب آفتاب آنھا به ِج ْب َعه در قلمرو بنيامين رسيدند .كسي پيدانبود تا جا ومكاني به آنھا
بدھد ،بنابراين در خيابان خوابيدند .آنگاه يك مرد پير افرايمي كه در ِج ْب َعه زندگي ميكرد آنھا را ديد وآنھا را
به خانه خود دعوت كرد و آنھا ھم دعوت او را پذيرفتند.
٢٢:١٩ـ (٢۴عصر آن روز تعدادي از افرادي كه انحراف جنسي داشتند )بني بليعال( خانه را احاطه
كردند و از صاحبخانه تقاضا كردند كه »الوي« را برايشان بياورد .تنھا جائي كه ناظر اين رفتار بيشرمانه
ھستيم در روزگار لوط است )پيدايش فصل  ،(١٩ولي متأسفانه اين بار مانند واقعه سدوم فرشته محافظي براي
زن جوان وارد كار نشد .فساد انساني تا بدين پايه است .مرد ميزبان براي راضي كردن اين بنياميان شرير،
٢٩

دختره باكره و كنيز مرد مھمان خود را به آنھا پيشنھاد نمود .تفسير آرتور كاندل ) (Arthur Cundallاز اين
آيات چنين است:
ميزبان پير اين داستان يكي از قواعد مھم ميھمان نوازي را كه در نظر خواننده اين روزگار ،بسيار
مھم ميباشد ،و آن عبارتست از حفاظت از ضعيفان و بيپناھان ،نقض كرده است .در دنياي باستان
زنان اعتبار چنداني نداشتهاند ،و اگر اعتبار اندكي كسب كردهاند در واقع ناشي از ايمان يھودي و
مخصوصا ً ايمان مسيحي بوده است كه زنان توانسهاند موقعيت كنوني خود را بدست آورند .پير
مرد ميزبان ميخواست دختر باكره خود و كنيز ميھمانش را به مھاجمان منحرف جنسي تسليم
نمايد ،تا صدمهاي به ميھمان گرامياش وارد نيايد!

٢۵:١٩ـ (٣٠سرانجام مرد ترسوي الوي از ترس جانش ،كنيز خود را به آنھا تسليم كرد .به شرح اين
داستان ،اين كنيز به قدري مورد آزار جنسي قرار ميگيرد كه ھمان شب ميميرد .صبحگاھان مرد الوي
جنازۀ كنيزش را در درگاه مشاھده ميكند ،سپس جسد او را برداشته و به ديار خود ميرود و از شدت
عصبانيت مرتكب علمي ميشود كه تا آن زمان در اسرائيل سابقه نداشته است ،و آن اينكه بدن كنيز خود را به
دوازده تكه ميبُرد ،و ھر تكه آن را به يكي از قبايل اسرائيل ميفرستد.
قوم اسرائيل از اين رفتار او گيج ميشوند!
د ـ جنگ با قبيله بنيامين )فصل  ٢٠و (٢١
صفَه جمع شدند و شرح ماجرا را از زبان الوي
 ١:٢٠ـ (١۴جنگاوران قبايل اسرائيل )بجز بنيامين( در ِم ْ
شنيدند و تصميم گرفتند با ِج ْب َعه بجنگند ،ولي نخست به قبيله بنيامين مھلت دادند تا مردان بني بليعال )ھمان
افراد منحرف جنسي را( به دستان آنھا بسپارند تا آنھا را مجازات كنند .اما قبيله بنيامين اين تقاضا را رد كرد
و جنگ آغاز شد.
١۵:٢٠ـ (۴٨اين واقعه کوتاه زمانی پس از مرگ يوشع و نسل او ،اتفاق افتاد ،چونکه فينحاس کاھن
اعظم آن زمان بود )آيه  .(٢٨قبيله بنيامين دارای  ٢۶/٧٠٠سرباز در مقابل چھار ھزار سرباز از ساير قبايل
بود )آيات ١۵ـ .(١٧با اين وجود در جنگ اول بنيامين بيست و دو ھزار سرباز اسرائيلي را کشت )آيات
١٨ـ .(٢١در روياروئی دوم  ١٨٠٠٠سرباز اسرائيلی کشته شدند )آيات ٢٢ـ .(٢۵علت اينکه اسرائيل دچار
چنين وضعيتی شد ،ھمراه نبودن آنھا با خداوند بود .در آيات  ١٨و  ٢٣و ٢۶ـ ٢٨میبينيم که قوم اسرائيل
باالخره مجبور شدند در مقابل خداوند فروتنی کنند ،تا سرانجام وعدۀ پيروزی را از خداوند بشنوند .در جنگ
سوم ،سپاه اسرائيل استراتژی کمين را به کار بردند .آنھا مردان بنيامينی را از شھر جبعه بيرون کشيدند و
شھر را به آتش کشيدند و سپس بيست و پنج ھزار و يکصد نفر از بنياميان را در حينی که به صحرا فرار
میکردند ،از پای در آوردند .سپس شھرھای بنيامين را آتش زدند و زنان و بچهھا را کشتند )آيات ٢٩ـ.(۴٨
در جنگ سوم بنيامين  ٢۶/١٠٠سرباز خود را از دست داد )آيات  ١۵و  ۴٧ـ ما به اين نتيجه میرسيم
که در دو روز اول ھزار سرباز خود را از دست دادند( .کشتار مذکور در آيات  ٣۵و ۴۴ـ ۴۶اشاره به تلفات
٣٠

آخرين نبرد است .ششصد نفر برای مدت چھار ماه در صخرهھای کوھستان پناه گرفتند )آيه  .(۴٧چنانچه اين
ششصد نفر پنھان نمیشدند ،قبيله بنيامين به کلی منقرض میشد.
١:٢١ـ (١۵اينک يازده قبيله باقی ماندۀ اسرائيل پشيمان شدهاند از اينکه قبيله بنيامين تقريبا ً از بين رفته
است .آنھا نمیخواستند تمامی افراد اين قبيله کشته شوند ،با اين وجود در ِمصفَه سوگند اکيد ياد کرده بودند که
دختران خود را به مردان بنيامينی ندھند .اولين راه حلی که به نظرشان رسيد اين بود که به يابيش جلعاد
)يکی از اسباط اسرائيل که به ِمصفَه نيامده بود( در شرق اردن حمله کنند ،چونکه ساکنان آنجا سپاه اسرائيل
را در جنگ با بنيامين کمک نکرده بودند .پس بدانجا حمله بردند و تمام ساکنان را بجز چھارصد باکره کشتند.
و اين باکرهھا بعداً به مردان باقی مانده از بنيامين داده شدند ،تا نسل بنيامين منقرض نشود.
١۶:٢١ـ (٢۴ولی بديھی بود که بيشتر از اين میبايد برای بقاء بنيامين ،کار کرد .مردان اسرائيلی سوگند
ياد کرده بودند که دختران خود را به بنيامين ندھند ،و نبايد از سوگند خود برگردند .بنابراين طرحی ريختند و
به مردان بازماندۀ بنيامين اجازه دادند که ھمسران خود را از ميان دخترانی که در جشن ساليانه )شايد جشن
خيمهھا( در شيلوه میرقصند ،اختيار کنند .و ھرگاه مردم شيلوه اعتراض کردند ،ساير قبايل به آنھا خواھند
گفت که چنين اقدامی الزم است تا يکی از قبايل اسرائيل نابود نشود .بنابراين بنيامين به سرزمين خود برگشت
و آن را برای آينده بازسازی کرد.
اين چند فصل پايانی کتاب داوران ،نگاھی صميمانه به دو قبيله اسرائيل در طی دوران داوران دارد .بر
سر ساير قبايل اسرائيل چه آمد! آنچه که ما میخوانيم حاکی از اين است که با گذشت زمان اوضاع بد و بدتر
میشد! اين وقايع وحشتناک نشان میدھند که انسان چقدر میتواند از خداوند فاصله بگيرد .در اينجا ما ناظر
دستآوردھای کافی کفر و بیدينی میباشيم .چه بھتر است وقتی که اين وقايع را میخوانيم دلھای خود را
متمايل به خدا و خداوند خود بنمائيم و در تمام روزھای زندگی خود او را خدمت کنيم.
 (٢۵:٢١کتاب داوران با جملهای غمانگيز پايان میيابد» :در آن ايام در اسرائيل پادشاھی نبود و ھر کس

آنچه در نظرش پسنديده میآمد ،میکرد«.
اين يک تصوير تمام قد از اين دوران تاريک است .اينک میخواھيم توجه خود را معطوف به کتاب
لطيف و جذاب »روت« بنمائيم.
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