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ﻣﻌﺮﻓﻲ
»چه ارزشمند است وجود مبارزي از طبقۀ فقير كه داراي جرأت و قدرت ابراز يك پيام مؤثر باشد.
ميكاه با شناخت صميمانهاي كه از ھمنوعان خود داشت توانست پيام درخشاني اعالم نمايد و بر عليه
بيعدالتيھا بستيزد .ھمدردي عميق او با مردم ستمديده در سخناني فراموش نشدني ابراز گرديد .روح
ميكاه ،آنگاه كه ھمسايگان و دوستان خود را اسير بيعدالتيھا ميديد ،با خشمي عادالنه شعلهور ميشد.
روستائيان فقير يھودا تحت رھبري اين واعظ جوان و قدرتمند شھرشان مبارزه شديدي يا بيعدالتيھا
داشتند«.
— کايل ام .ياتس

)(Kyle M. Yates

 .1ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﻜﺎه در ﻛﺎﻧﻮن
ميكاه چھارمين نبي بزرگ از ميان انبياء درجه دوم است .پنج بار در عھد جديد از اين رساله نقل قول
شده است و يك بار ھم عيسي مسيح خداوند از اين رساله نقل قول كرده است .مشھورترين نقل قول رساله
ميكاه )متي  (۶: ٢از آيه دوم از فصل پنجم اين رساله است ،آيهاي كه تولد مسيحا را در بيت لحم افراته
)بيت لحم ديگري در شمال بود( پيشگوئي كرده است.
جلوه جذاب ديگر رساله ،عالقه نبي به جناس سازي است .اشخاص بسياري دوست دارند با كلمات
بازي كنند .در فرھنگھاي انگليسي زبان جناسسازي عموما ً يك فرم ادبي جدي تلقي نميشود )ھر چند كه
شكسپير اكثراً از آن استفاده كرده است( .در زبان عبري چنين سبك جدي نگارش در عھد عتيق به كار
رفته است .ميكاه در رسالهاش  ١۵-١٠:١نمونه معروفي از اين سبك ارائه داده است كه برخي آن را با
اشعار التيني خطابه سيسرو مقايسه ميكنند .متأسفانه اين سبك ادبي مشكلترين سبك براي ترجمه است،
چونكه ھيچ يك از دو زبان داراي مجموعهھاي ھمشکل با دو مفھوم نميباشند.
)براي بيان اين جناسھا در زبان انگليسي رجوع كنيد به ترجمه

NKJV

و ترجمه

Mofatt

كه متعاقبا ً

خواھد آمد(.
 .2ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
نام ميكاه فرم تلخيص شده

Mîkāyāh

و

Mîkāyāhû

ـ )كسي كه مثل يھوه است( ميباشد و بيانگر اين

حقيقت است كه نبي خادمي بوده براي يك خداي حقيقي ،خداي اسرائيل .او مانند بسياري از انبياء نامي از

-٢-

خدا

)(-el

يا يھ ّوه

)(-yah

بر نامش داشت .او احتماالً با نام خود در رسالهاش  ١٨ :٧وقتي كه ميپرسد

»كيست خدائي مثل تو؟« بازي با كلمات انجام داده است.
ميكاه معاصر اشعياء ،اما از يك طبقه افتادهتر اجتماعي بود .او از مورشت در نزديك جت در بيست و
پنج مايلي جنوب غربي اورشليم ،بيرون آمد.
 .3ﺗﺎرﻳﺦ
ميكاه نبي از سالھاي  ٧۴٠تا حدود سال  ۶٨٧قبل از ميالد در دوران حكومت يوتام ،احاز و حزقيا،
نبوت نمود .ھر چند كه پيام عمده او خطاب به يھودا بود ،اما اسارت حكومت شمالي را در سال  ٧٢٢و
 ٧٢١پيش از ميالد پيشبيني نمود .تاريخ ارائه پيامھايي كه اين نبوت كوچك را تشكيل داده است ،احتماالً
مدتي قبل از نگارش آنھا بوده است.
 .4ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و زﻣﻴﻨﻪ
در قرن ھفتم پيش از ميالد جوامع اسرائيل و يھودا به تدريج از يك جامعه كشاورزي با تمام
ثروتھايي كه در پي داشت تبديل به جامعهاي حريص ،پولپرست و خشن گرديد و مردم به دو گروه
»دارا« و »ندار« تقسيم شدند .مالكان ثروتمند زمين داراتر و داراتر و كشاورزان فقير و فقيرتر ميشدند.
گروه دوم به شھرھاي بزرگ كه فقر و گناه در كنار طبقات عشرت طلب مرفه و ظلمھايشان نسبت به فقرا،
شاخصه آنجا بود ،مھاجرت كردند.
تجارت با كافران و بتپرستان ھم موجب شد که آنھا به اديان و فرقهھاي دروغين و سقوط اخالقي
گرايش پيدا كنند .در كوتاه كالم اوضاع آن روزگار بسيار شبيه مسيحيت در دنياي غرب امروز بود.
عليرغم اين پيشينه تاريك و بيخدائي ،ميكاه رساله خود را عمدتا ً خطاب به سه شھر به نامھاي سامره،
اورشليم و بيت لحم نوشت.

ﮔﺰارش
 .١پيش بيني خشم خدا عليه اسرائيل و يھودا )فصل اول(
 .٢مجازات ظالمان ثروتمند )١:٢ـ(١١
 .٣وعده احياء )(١٣ ،١٢:٢
 .۴انتقاد دار حاكمان ،انبياء دروغين و كاھنان )فصل سوم(
-٣-

 .۵جالل حكومت ھزار ساله مسيح )فصل چھارم(
 .۶وعده آمدن مسيحا )فصل پنجم(
 .٧اسرائيل در محاكمه )فصل ششم(
 .٨قوم از وضعيت اسفناك خود ماتم گرفته است )(١٠-١:٧
 .٩بركات آينده اسرائيل )(٢٠-١١:٧

ﺗﻔﺴﻴﺮ
 .١پيشبينی خشم خدا عليه اسرائيل و يھودا )فصل اول(
 ٣-١:١يھ ّوه خداوند ،از مكان مقدسش ،جايگاه بركت ،مردم را فراميخواند تا خبر مجازاتي كه بر
آنھا خواھد آمد و خود بر آن مجازات شاھد خواھد بود ،بشنوند.
 ٧-۴:١تنبيه سامره و اورشليم توسط خداوند جدي است ،چونكه اين شھرھا كانونھاي زنا گشتهاند.
وقتي خدا براي داوري وارد ميشود كوھھا زير او گداخته ميشود و واديھا منشق ميگردد مثل موم
پيش آتش و سامره به توده سنگ تبديل ميشود و ھمه بتھاي آن خرد ميشود و جراحتھاي وي
عالجپذير نيست.
 ٩ ،٨:١ميكاه ماتم گرفته و مانند شغالي تنھا در شب و شترمرغھا شيون و زاري ميكند و برھنه و عريان
ميشود ،اين اوج اندوه اوست.
 ١۴-١٠:١آيات  ١٠تا  ١۶نوحهاي زيركانه ميباشند كه مبين تسخير سرزمين توسط ارتش آشور
است .شھرھاي مختلف اسرائيل و يھودا نام برده شدهاندَ :جت ،بيت َع ْف َره ،شافير ،صانان ،بيتايصل،
ماروت ،اورشليم ،الكيش ،مورشت جت ،اَ ْكذيبَ ،مريشه ،و عدالم ـ كه مورد حمله آشوريان قرار ميگيرند.
در اين بخش بازي با كلمات فراوان است.
موفات ) ، (Moffattاين بخش را به شرح زير ترجمه كرده است.
بر شھر گسيخته )بوچيم( اشك بيافشانيد و در شھر خاكستر )بيت افراته( در خاكستر بخوابيد ،آه
اي زيباي عريان )شافير(!
شھر پويا )صانان( ،توان جنبيدن ندارد ،بيتايصل و ...ماروت به بطالت اميد بستهاند ،چونكه
نابودي از ازل بر دروازهھاي اورشليم آمده است .بر اسب سوار شده و بتاز .آه اي شھر اسبان
)الكيش( ،آه اي سرچشمه گناه صھيون ،جايي كه گناھان اسرائيل در آن توده شده است!
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آه اي دختر صھيون ،تو بايد از مورشت جت جدا شوي؛ و پادشاھان اسرائيل ھميشه ميلغزند،
١
در شھر لغزش )اكذيب(.

 ١۶ ،١۵:١فاتحي بر اسرائيل خواھد آمد و مردم به عدالم خواھند گريخت .اسرائيل بايد ماتم بگيرد و
سر خود را َگر كند ،چون فرزندان نازنيش ـ مردم اسرائيل ـ از آنجا به اسيري رفتهاند.

 .٢مجازات ظالمان ثروتمند )(١١-١:٢
 ۵-١:٢در اين آيات داليل داوري ذكر شدهاند .ثروتمندان بر خانهھا و زمينھاي فقيران طمع ميكنند و
بدانھا ظلم ميكنند .در نتيجه اموال آنھا توسط ارتش بيگانه گرفته خواھد شد و چيزي برايشان باقي نخواھد
ماند.
 ٧ ،۶:٢مردم به ميكاه گفتند كه چنين امور ناخوشايندی را نب ّوت نكند ،مبادا دچار خواري و خفت
شوند .ولي ميكاه جواب داد كه» :آيا روح خداوند قاصر شده است و آيا اينھا اعمال او ميباشند؟« آيا كالم
خدا »براي ھر كه به استقامت سالك ميباشد ،نيكو نيست؟«
 ١١-٨:٢مردم خدا در اثر گناھانشان مانند دشمن يھ ّوه شده بودند و آرامش را از زنان و اطفال بركنده
و از خانهھايشان بيرون راندهاند .آنھا ميبايد به تبعيد بروند ،چونكه زمينی كه در آن ساكن شدهاند ،آنان را
ھالك خواھد نمود .نبي دروغين كه شراب و مسكرات را نبوت ميكند مورد پذيرش مردم واقع خواھد شد.

 .٣وعده احياء )(١٣ ،١٢:٢
خداوند پس از داوري بقيه اسرائيل را كه به اسارت رفته بودند جمع خواھد نمود .رخنهكننده
)خداوند( ،ھر مانعي را كه بر سر راه احياءشان قرار گرفته است ،خواھد شكست.

 .۴انتقاد از حاكمان ،انبياء دروغين و كاھنان )فصل سوم(
 ۴-١:٣داوران خاندان اسرائيل ،به خاطر بيانصافي ،بيعدالتي و حرصھايشان محكوم ھستند .آنھا
فقرا را به شدت مورد ظلم و آزار قرار دادند .آنھا از نيكوئي نفرت و بر بديھا مايل بودند .اين حاكمان و
سياستمداران به جاي اينكه شباني براي گوسفندان باشند ،مانند گرگ براي گله بودند .رفتارشان با فقيران
چنان بود كه گويا گوشت تنشان را در ديگ ميپختند .آنھا برعكس داود بودند كه براي شباني قوم آمد )اول

١ـ در ترجمه فوق مترجم از صفت تجانس استفاده كرده است.
)شھر گسيخته  Æشھر اشک  Æگريستن(
)شھر خاکستر  Æخاکستر(
)شھر زيبا  Æزيبا(
)شھر پويا  Æپويا(
)شھر اسبان  Æاسب(
-۵-

Weep Æ Teartown
Dust Æ Dustown
Fare Æ Fairtown
Stir Æ Stirtown
Horse Æ Horsetown

سموئيل  ١۵:١٧؛ دوم سموئيل  ٢:۵و  .(٧:٧آن زمان كه مصيبتھايشان شروع شود ،آنگاه خدا ايشان را
اجابت نخواھد نمود.
 ٧-۵:٣انبياي دروغين سالمتي را براي كساني كه به آنھا رشوه ميدھند ،ميطلبند و جنگ را براي
كساني كه به آنان رشوه نميدھند ،پيشگوئي ميكنند .بنابراين خدا آنان را از درك اراده خودش محروم
خواھد نمود و از جانب خدا جواب نخواھد بود.
 ١٢-٨:٣ولي ميكاه مملو شده از قوت روح خداوند آمده است تا پيام خداوند را به اسرائيل و يھودا
)يعقوب( ،اعالم نمايد .حاكمان و داوران و انبياء اجير شده فكر ميكردند كه ايمن ھستند ،اما ميكاه اعالم
نمود كه اورشليم تبديل به تودهھاي سنگ خواھد شد.

 .۵جالل حكومت ھزار ساله مسيح )فصل چھارم(
 ۴-١:۴در ھشت آيه اول صحبت از حكومت ھزاره مسيح شده است .اورشليم برافراشته خواھد
گرديد ،قومھا و امتھا خواھند آمد تا از خداوند بياموزند ،و خداوند بر تمام قومھا حكومت خواھد كرد .خلع
سالح جھاني به روشني و صراحت در اين سخنان مشھور ،به تصوير كشيده شده است» :ايشان شمشيرھاي
خود را براي گاوآھن و نيزهھاي خويش را براي ارّهھا خواھند شكست و امتي بر امتي شمشير نخواھد
كشيد «.صلح و امنيت غالب خواھد آمد و تمامي مردم خدا را اعالم خواھند نمود.
 ٨-۵:۴آيه پنجم نشان دھنده الغاء بتپرستي در ملكوت ھزاره مسيح است كه در روزگار ميكاه متداول
بوده است .كساني كه در اسارت رانده شده و لنگ شدهاند به سرزمينشان باز خواھند گشت )»آناني را كه
مبتال ساختهام فراھم خواھم آورد« آيه ششم( ،و خداوند بر ايشان  ...تا ابداالباد سلطنت خواھند نمود.
سلطنت اول )آيه ھفتم( عبارتست از :عاليترين حكومت زميني ،يعني حاكميت و پادشاھي مسيح.
 ١٣-٩:۴اينك وقت آن است كه يھودا در اسارت به بابل برود .ھمچنين خداوند قوم را قبل از احياء
جمع خواھد نمود و آنھا را داوري خواھد كرد ،و اسرائيل ابزاري براي مجازات آنان خواھد بود ،و
ثروتھايشان وقف خداوند تمامي زمين ،خواھد شد.

 .۶وعده آمدن مسيحا )فصل پنجم(
 ١:۵چنين به نظر ميرسد كه آيه اول شرح وضعيت قوم اسرائيل در زمان نگارش رساله ميكاه نبي
باشد .به اسرائيل كه در اينجا به معني يھودا است گفته شده آماده براي محاصره شدن توسط بابليان كه
جسورانه و گستاخانه با پادشاه برخورد خواھند نمود .باشند .شايد اين آيه اشارهاي به ناسزا گفتن حزقيا به
سنحاريب و يا تحقيرشدن صدقيا توسط نبوكد نصر باشد.
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 ٢:۵آيه دوم پيشگوئي كسي است كه بر اسرائيل حكمراني خواھد كرد و طلوع او از قديم و از ايام
ازل بوده است .اين آيات اشاره به ازليت و الوھيت مسيح است .از آنجا كه در سرزمين مقدس كه شھری به
نام بيت لحم بوده است ،ميكاه بيت لحم مورد نظر را با بيت لحم افراته مشخص كرده است كه در شش
مايلي جنوبب اورشليم قرار دارد .آيه دوم به نيّت تضاد با آيه اول آمده است .ھر چند كه شرايط اسرائيل در
دوران ميكاه دلسردكننده بوده است ،اما اين شرايط در ھنگام آمدن مسيحا ،عوض خواھد شد.
 ٣:۵در اينجا به سه صحنه در تاريخ اسرائيل اشاره شده است (١) :دست كشيدن خدا از آنھا به خاطر
اينكه مسيح را انكار کردند و اين مبيّن شرايط كنوني آنھا در زمان فيض است (٢) .زمان انتظار مشقت قوم
كه عبارتست از دوره عذاب (٣) .بعد از اين دردھاي سخت ،اسرائيل زاده خواھد شد .اين اشارهاي است
به »ايمانداران باقي مانده در جھان امتھاي بيايمان «.اين باقيماندگان از اسرائيل دوباره در زمين جمع
خواھند شد و مسيح بر مردمش سلطنت خواھد كرد.
 ۶-۴:۵شباني مسيح براي اسرائيل و حكومت جھاني مسيح در آيه چھارم آمده است .وقتي كه در آينده
لشكر آشوريان بر اورشليم ھجوم آورد ،مسيحا رھبران با كفايت را براي راندن آنان برخواھد خيزانيد.
عبارت »ھفت شبان و ھشت سرور آدميان« را نبايد صرفا ً به عنوان ايستادگي پانزده رھبر در مقابل آشور،
تلقي نمود .در صنعت شعري وقتي عدد بزرگتر در پي عدد كوچكتر ميآيد ،به معني كفايت و كامليت آنچه
ھست كه اتفاق ميافتد.
 ٩-٧:۵آنگاه اسرائيل كانال بركتي براي ھمگان خواھد شد .سپس قوم مانند شير شكستناپذير خواھد
شد و خواھد توانست دشمنان خدا را درھم بكوبد.
 ١۵-١٠:۵در آن روز اسرائيل تصفيه خواھد شد .اسرائيل ديگر به اسبھا و ارابهھا و قلعهھايش
متکی نخواھد بود .جادوگران و فالگيران ،ديگر در اسرائيل نخواھند بود .بتھاي تراشيده و تمثالھا و
ستونھاي مقدس )معبد كافران( ـ نابود خواھند شد .قومھاي مخاصم در خونخواھي خداوند مجازات خواھند
شد.

 .٧اسرائيل در محاكمه )فصل ششم(
 ۵-١:۶اينك كوھھا دعوت شدهاند كه مانند داوران ھنگامي كه خداوند )دادستان( بر عليه اسرائيل
)وكيل مدافعه( اقامه دعوا مينمايد ،حضور داشته باشند .او حكومت خود را به آنان اعالم خواھد نمود ـ آنھا
را از مصر بيرون خواھد آورد و از محكومشدن آنان توسط باالق و بلعام جلوگيري خواھد نمود.
 ٨-۶:۶خداي تعالي درعوض چه چيز را ميطلبد؟ نه قربانيھاي غيرمعقول! و قطعا ً نه قرباني
انساني! بلكه انصاف و رحمت و فروتني .آيه ھشتم آنچه را كه خدا مقتضي نموده است ،مينويسد؛ ھركس
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كه اينھا را بجا آورد ،زندگي خدائي خواھد داشت .شخص متحول نشده قادر به اجراي اين فرمان نخواھد
بود ،و نخواھد توانست منصف ،رحيم و متواضع باشد.
 ١٢-٩:۶آواز خداوند به شھر ندا ميدھد ،گناھانشان را كه موجب مصيبتھايشان شده است،
برميشمارد .قوم در اوزان و مقياسھا دست برده بودند ،عصيان ورزيده و دروغ ميگويند.
 ١۶-١٣:۶گناه موجب نابودي آنھا خواھد شد و گناه و عصيان ثروتمندان موجب جراحات مھلك،
انزوا ،گرسنگي ،سيري ناپذيري و محروميت آنھا خواھد شد .قوانين عُم ِري )آيه شانزدھم( شايد اشارهاي
به بتپرستياي باشد كه عمري ترويج نمود )اول پادشاھان .(٢۶ ،٢۵:١۶

 .٨قوم از وضعيت اسفناك خود ،ماتم گرفته است )١:٧ـ(١٠
 ٢ ،١:٧اينك ميكاه ميان قوم و خدا وساطت ميكند .شھر از مردمان متقي و راست كردار ،خالي شده
است ،عصيان و آدمكشي فراوان شده است .اين وضعيت اسفبار به خوشهچيني از تاكستاني كه خوشهاي
انگور ندارد ،تصوير شده است.
 ۶-٣:٧حاكمان و داوران تقاضاي رشوه ميكنند .مجازات آنھا نزديك است .به ھيچ كسي نميتوانند
اعتماد نمايند .دوستان ،ھمسايگان و حتي خويشان يكديگر را انكار ميكنند.
 ١٠-٧:٧تنھا ميتوان به خداوند توکل نمود .باقي ماندگان امين قوم به دشمنان خود اخطار خواھند داد
كه بر افتادنشان شادي ننمايند .مصيبتھا نتيجه گناھان مردم است ،ولي با اين وجود خدا قوم خود را احياء
ميكند و قوم خدا دشمنان خود را شرمنده خواھد ساخت.

 .٩بركات آينده اسرائيل )١١:٧ـ(٢۶
 ١٢-١١:٧سپس اورشليم مورد خطاب واقع شده است .ديوارھاي اورشليم دوباره بنا خواھند شد و
مرزھايش توسعه خواھند يافت .تبعيد شدگان از سرزمينھايي كه به اسارت رفتهاند ،باز خواھند گشت ،و
دنياي بتپرستان به خاطر شرارتھايشان مجازات خواھد شد.
 ١٣:٧اين آيه در نگاه اول عجيب به نظر ميرسد .ويراني زمين احتماالً اشاره به داوري امتھا به
جھت نتيجه اعمالشان ،است .اين جريان درست قبل از رستاخيز موعود واقع خواھد شد .بايد توجه داشت
كه كلمه عبراني ) (eretzكه به سرزمين ) (Landترجمه شده معني خاك ) (Earthرا نيز ميرساند.
 ١٧-١۴:٧آيه چھاردھم دعاي ميكاه به حضور خداوند است كه از خداوند تقاضا ميكند قوم خود را
شباني و تغذيه نمايد .خداوند به مردم خود اطمينان ميدھد كه چنان كارھاي عجيبي خواھد نمود كه امتھا
خجل خواھند شد و در پيشگاه او زانو خواھند زد.
-٨-

 ٢٠-١٨:٧ميكاه کتاب خود را با سرود ستايش خدا ،به پايان ميرساند و رحمت ،بخشش ،وفاداري و
محبت پايدار خدا را ميستايد.
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