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معرفی
من تاکنون کتابی اینچنین باشکوه در بیان اندوهها و
لذتهای فانی ،شکست و موفقیت نخواندهام و هیچ اندوه
نجیبانه و هیچ شعری جز این کتاب قادر به روشنگری
روحانی نیست.

ای.سی.استدمن

Iـ جایگاه منحصر به فرد در کانون
کتاب جامعه يکی از کتابهای کتاب مقدس است که منحصر به
فرد بودنش حداقل هر گز ز ير سؤال نرف ته ا ست ،ح تی گر چه
ً هر چ يز دي گری در مورد آن گف ته می شود (يع نی در
تقري با
رابطه با منشاء نگارشش ،تاريخش ،موضوعش و الهياتش).
ً
ع لت ت ضاد ا ين ک تاب با بق يه کالم خدا اين ست که صرفا
ب يانگر ا ستدالل ان سانی در «ز ير آف تاب» ا ست .ع بارت «ز ير
آف تاب» مهم ترين و تن ها کل يد برای ف هم ک تاب جام عه
میباشد .عبارتی که بيست ونه بار در اين کتاب تکرار شده
ا ست و ا شاره به سيمای ک لی نوي سنده دارد .تحقي قات او
م حدود به ا مور زمي نی ا ست .او در تحقي قات خود ج هان را
میکاود تا معمای زندگی را حل کند.
ً ن شأت گرف ته از ف کر خودش
سؤاالتی که م طرح میک ند تما ما
میباشد و خدا دخالتی در آن ندارد.
ً در ف کر
نوي سنده در ع بارت کل يدی «ز ير آف تاب» كه دائ ما
اوست ،به بيان انبوه مشکالت می پردازد .اين کتاب با بقيه
ك تب ک تاب م قدس مت ضاد به ن ظر میر سد و فر ضيههای عج يب و
غري بی را م طرح میک ند و اخالق ياتی را حما يت میک ند که
حداقل می توان گ فت ب حثبرانگيز میبا شند .و لی ا گر به خاطر
ً يک ا يده ان سانی ا ست و
دا شته با شيم که ک تاب جام عه صرفا
نه خدائی و حکيمانه ،آنگاه خواهيم دانست که چرا در حالی
که بخ شی از ا ين ک تاب واقع يت دارد ،بخ شی ن يز ني مه واق عي
میباشند و بخشی هم به کلی عاری از حقيقت میباشند.
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اجازه دهيد چند مثال بياوريم .آيه اول از فصل  21کتااب
جام عه حقي قت دارد و ا ندرزی معت بر برای جوا نان در ت مام
سنين است :جوانان بايد خالق خود را در ايام جوانيشان به
خاطر دا شته با شند .آ يه چ هارم از ف صل اول ني مه حقي قی
است .واقعيت اينست که يک نسل به دنبال نسل ديگری میآيد
و لی وق تی گف ته می شود ز مين جاودا نه ا ست ،در ست ني ست (ر.ک
مزامير 101251ا 12و دوم پطرس  317و  )25و عباارت بعادی کاه
میگو يد « برای ان سان ني کو ني ست که ب خورد و بنو شد و جان
خود را از مشقش خوش سازد» ( )1:11و يا «انسان بار بهاايم
نمیدانناد» (،)01:

برتری ندارد» ( )2:17و يا «مردگان هاي
واقعيت ندارند.
به هر حال ا گر ما مکا شفهای از خداو ند نمیدا شتيم،
احتماالً به همين نتيجهگيریها میرسيديم.

کتاب جامعه و الهام
وقتی میگوئيم پارهای از نتيجهگيریهای «زير آفتاب» نيمه
واق عی و پارهای غيرواق عی ا ست ،پس در مورد ال هامی بودن
ا ين ک تاب چه با يد گ فت؟ پا سخ اين ست که موارد فوق
کوچکترين تأثيری در الهامی بودن اين کتاب ندارند.
اين کتاب ،بخشی از الهامات کالم خداست .اين کتاب با اين
حس بازدم خدا ست ،چون که خدا م قرر ن موده ا ست که ک تابی
کانونی باشد ،ما اين کتاب را مانند بقيه کتب کتاب مقدس،
ال هامی ،کا مل و جامع میدانيم (ر جوع کن يد به مقد مه بر
عهد عتيق).
و لی ک تب ال هامی ن يز بع ضی او قات حاوی اظ هارات شيطان و
يا انسانهايی ميباشند که صادق نمیباشند .به عنوان نمونه
در سفر پيدايش  :17شيطان به حوا میگويد اگر از ميوه درخت
وسط باغ عدن ب خورد ،نمیميرد .اين يک دروغ است ،ولی اين
دروغ در کتاب مقدس نقل شده است به جهت آموزش ما مبنی بر
اين که شيطان از ه مان اب تدا دروغ گو بوده ا ست .آنچ نان که
دکتر چافر گفته است:
کتب الهامی ممکن است دروغهای شیطان (و انسان) را نیز
ثبت کند ،ولی این دروغپردازیها را نه تقدیس میکند و
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نه حمایت میکند .بلکه آنچه را که گفته شده خواه خوب
و خواه بد دقیقاً ضبط کرده است.

سوءاستفاده از کتاب جامعه
به دالي لی چ ند و ب نا بر ا ستدالل ان سانی مب نی بر «ز ير
آف تاب» بودن ،ک تاب جام عه ي کی از دل پذيرترين ک تاب برای
شکاکيون و فر قههای درو غين مح سوب می شود .آن ها با عال قه
فراوان برای اثبات ناباوری ها و يا فرضيههای ارتدادی شان،
ً فر ضيههای آن ها مرتبط با مرگ و عالم پس از مرگ،
مخصو صا
از ا ين ک تاب ن قل قول میکن ند .برای نمو نه آن ها از آ يات
ا ين ک تاب برای تع ليم نابودی جان پس از مرگ و نابودی
شريران پس از مرگ بهره میجويند .آنها با تغييردادن آيات
به من ظور ان کار فا سدبودن جان و فر ضيه م جازات ا بدی،
استفاده میکنند.
ولی از آنجا که هرگز قادر به تعريفی از قربانيان حکمت
در «ز ير آف تاب» ک تاب جام عه نمیبا شند ،ب نابراين فرايض
آنان منابعی معتبر و مورد پذيرش ايمان مسيحی نمیباشد.

 -IIنویسنده
بي شتر يهود يان و م سيحيان تا قرن ه فدهم ميالدی بر ا ين
باور بودند که سليمان کتاب جامعه را نوشته است ،يک قرن
ِر محاف ظهکار ،من شاء نگار شی جام عه
ق بل از آن ،مارتين لوت
را توسط سليمان انکار کرده بود ،ولی آن مورد يک استثناء
بود.
شايد تعجبآور باشد که امروز بيشتر اساتيد کتاب مقدس از
جم له محاف ظهکاران بر ا ين باور ند که ک تاب جام عه نو شته
سليمان نيست ،ولی در قالب کتاب های سليمان عرضه شده است،
الب ته نه به خاطر اين که ع مدی در ا ين کار با شد ،بل که
ً به دليل نظم ادبی.
صرفا
مشکل منشاء نگارشی جامعه توسط سلیمان
ب حث ا صلی بر سر ان کار سنتی من شاء نگار شی جام عه تو سط
سليمان برمی گردد به ع لم زبانشنا سی .يع نی ب سياری از
نخب گان ز بان شناس میگوي ند که ا ين ک تاب شامل کل ماتی و
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ساختار گرا مری ا ست که تا ق بل از ا سارت قوم در با بل و
بعد از آن ،وجود نداشتهاند.
برای بيشتر مسيحيان بشارتی نهادن چنين سخنانی بر زبان
سليمان يک نوع تدبير نام شروع اد بی مح سوب می شود و حداقل
از نظر ايمانداران غربی نوعی فريبکاری محسوب میشود.
بحثهای مخالف و موافق فراوان میباشند و ما در اين مجال
کو تاه نمی توانيم به آن ها ب پردازيم .کافي ست گف ته شود که
هي يک از مخالفت هايی که در مورد منشاء نگارشی اين کتاب
توسط سليمان ابراز شده است ،پاسخ داده نشدهاند.
ا ساتيد م سئولی نظ ير گلي سون آر چر میگو يد پذيرش سليمان
به عنوان نويسنده کتاب جامعه هنوز هم يک ايده در جريان
است.

بحث
سلیمان

بر

سر

منشاء

نگارش

کتاب

جامعه

توسط

از آنجا که ديدگاه سنتی هرگز رد نشده است ،مهم نيست که
ا ين د يدگاه ا مروز چ قدر غيرمع مول میبا شد .ما بر ا ين
باوريم که پذيرش من شاء ن گارش ک تاب جام عه تو سط سليمان،
بهترين گزينه است.
نشانههای غيرمستقيمی مبنی بر اينکه سليمان اين کتاب را
نو شته ا ست ،از جم له ا شاره آ يات اول و دوازد هم ف صل اول
به نوي سنده به ع نوان «پ سر داود» و پاد شاه در اور شليم،
در د ست ا ست .در حالی که ع بارت «پ سر» میتوا ند ا شاره به
اع قاب هم با شد .ا ين ع بارات وق تی که ه مراه می شوند با
ا شارات م ستقيم به ز ندگی نا مه سليمان ،اهم يت واق عی خود
را پيدا میکنند.
از آن جا که نوي سنده میگو يد او پاد شاه « بود» ،ب سياری
ا ين گف ته را دلي لی میدان ند مب نی بر اين که نوي سنده دي گر
پاد شاه ن بوده ا ست ،از ا ين رو میگوي ند که او نمیتوان سته
ا ست سليمان با شد ،چون که سليمان در هن گام مرگ هم پاد شاه
ً نمیتوا ند يک نتي جهگيری با شد.
بود .ا ين مورد الزا ما
ن گارش چ نين ک تابی در سنين پ يری میتوان سته ا ست کامالً
ام کان ا ين را به و جود آورده با شد که او بدين ترت يب به
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گذشتههای دور رجوع کرده باشد.
ً با سليمان
ارجاعات مستقيم تاريخی در کتاب جامعه دقيقا
منطبق میباشند ا و نه هي کس ديگر.
سليمان پادشاهی در اورشليم بود )2( :بسايار حکايم باود
()2212؛ ( )1بسيار ثروتمند بود ()211؛ ( )7کسی بود که خود
را غرق لذت نمود ()711؛ ( ):کسی که خادمان فاراوان داشات
()311؛ و ( )0کسی که به خاطر بناهاای عظايم و برناماههای
زيباسازی شهرت داشت (:11ا.)2
سنت ي هودی ک تاب جام عه را منت سب به سليمان میدا ند و
اساتيد م سيحی نيز طی قرون متمادی تا قبل از آشفته بازار
نوگرائی ا مروز ،بر ا ين باور بودها ند .ا ين ن شانه ه مراه
است با اين حقيقت که مباحث زبانشناسی که بحث عدم نگارش
ً بر آن قرار دارد ،به طور جدی
جام عه تو سط سليمان ع مدتا
مورد اع تراض متخص صين ز بان ع بری قرار گرف ته ا ست ،و ا ين
ا
مسئله ما را بر آن داشته است که ديدگاه سنتی يهودی
مسيحی را در اين مورد قبول داشته باشيم.

IIIـ تاریخ
اگر ما سليمان پادشاه را به عنوان کسی که اين کتاب را
در حدود سال  :75قبل از ميالد نوشته اسات ،بپاذيريم ،مثال
اين ست که فرض را بر ا ين ن هادهايم که او ا ين ک تاب را در
سنين پ يری ،آن گاه که به برر سی ز ندگی خود پرداخ ته و از
خواب غفلت بيدار شده است ،نوشته باشد.
ا گر سليمان به ع نوان سخنگو ،ان کار شود ،بدين ترت يب
تاريخ تع يين شده برای ن گارش ا ين ک تاب برمی گردد به
هزاران سال بعد.
برا ساس د يدگاه ب سياری از ا ساتيد فن ع بارت «ب عد» در
ً بر می گردد به م حدودهاي ب عد از
ک تاب ع بري جام عه ع مدتا
تبعيد (705ا 105قبل از ميالد) .بعضای از مسايحيان بشاارتی
ً مقدم بر دوره پارسيان ( :05تا 705
عبارت «بعد» را ترجيحا
قبل از ميالد) میدانند.
تخمين ديگر تاريخ نگارش کتاب جامعه بين سالهای  105تاا
 155قبل از ميالد است ،چونکه کتاب اپوكريفااي (مجموعاه از
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کتابها که در کانون پذيرفتاه نشاده بودناد ا م)

Ecclesiasticus

ً از
(کتابی در مباحث اجتماعی ا  2:5قبل از مايالد) صاراحتا
م ندرجات ک تاب جام عه ا ستفاده کرده و طو مار در يای سرخ
(اوا خر قرن دوم ق بل از ميالد) شامل بخش هايی از ک تاب
جامعه میباشد.

 IVـ پیشینه و زمینه
پذيرش من شاء نگار شي جام عه تو سط سليمان پیگ يری زمي نه
تاريخی و مو ضوع ا ين ک تاب را با اطمي نان بي شتری فراهم
میسازد.
تحقیقات سلیمان
سليمان در بر ههای از ز ندگی خود بر آن شد تا مف هوم
واق عی تجرب يات ان سانی را بيا بد .ب نابراين بر آن شد که
زندگی خوب را کشف کند .سليمان پادشاه با عطيه سرشاری از
حکمت و ثروت (اول پادشاهان 2:125ا10؛ دوم قرنتيان 111:ا)1:
گ فت ا گر ک سی در ج هان با شد که به آرا مش و ر ضايت ن هائی
دست يافته باشد ،همانا خود اوست.
و لی در برر سی سليمان يک مورد ت صنعی و جود دا شت .و آن
اين که باتو جه به حک مت خود ام يدوار بود که باتو جه به
هوش و آ گاهی خود میتوا ند هدف از ز ندگی را کامالً جدا از
مکا شفه خدائی ک شف ک ند و ا قدام ب عد اکت شاف ان سان بدون
هي ک مک از سوی خدا بود .بدين ترت يب او شروع به ج ستجو
در «زير آفتاب» نمود تا بهترينهای زندگی را بيابد.
دستاوردهای بررسی سلیمان
بررسیهای سليمان برای درک مفهوم زندگی با يک نتيجهگيری
ماللانگ يز مب نی بر اين که ز ندگی «بطا لت و در پی باد زح مت
کشيدن است» ( ،)2:12پايان يافت .تا آنجاا کاه او توانسات
نتيجهگيری نمايد حاصل بررسیهايش اين شد که زندگی در زير
آفتاب ارزش هيچگونه تالشی را ندارد.
او نتوان ست فر جام و ر ضايت پا يدار را بيا بد و عل يرغم
تمامی حکمت و ثروتش در کشف يک زنگی خوب شکست خورد.
همچ نين با يد گ فت كه الب ته نتي جهگيریاش در ست بود .ا گر
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ک سی هر گز دستر سی به باالی آف تاب ندا شته با شد ،ز ندگی
برايش يک تکرار بيهوده و بیمعنی است .هر چه را که زندگي
عرضه ميدارد رويهمرفته نمیتواند انسان را راضی کند .بلز
پاسکال گفته است « :خدايی هست ،فشرده شده در قلب انسان».
آگو ستين قديس هم گف ته ا ست« :ای خداو ند تو ما را خ لق
کردهای برای خودت ،و دلهای ما جز در تو آرامش نمیيابد».
تجر به سليمان تح قق واقع يت سخنان عي سی م سيح بود که
ً
فر مود« :ک سی که از آ بی که من به او میدهم بنو شد ،ا بدا
تشنه نخواهد شد» (يوحنا  .)271:آبهای اين جهان نمیتوانند
سيرابی و رضايت هميشگی را تأمين نمايند.
برر سی سليمان برای ک شف واقع يت يک مرح له گذرا و ف قط
فصلی از زندگی او بود .ما نمیدانيم وقتی سليمان شروع به
طرح اين سؤال فلسفی در رابطه با حقيقت نمود ،در چه سنی
ً وقتي كه او خاطرات روزا نة خود را مينوشت
بود ،ولی ظاهرا
مرد پيری بود ( 2112و  ):122و سرانجام توانست زندگی را بر
فراز آف تاب ببي ند ،و ن شانه ا ين ت حول را می توان از
انت ساب سه بخ شی از مهم ترين ک تب ک تاب م قدس به او م شاهده
ن مود .به هر حال گ ناه و کوتاهی هائی که بر سالهای آ خر
ع مر او سايه افک نده بود ،به ما يادآوری مینما يد که يک
ايماندار چگونه میتواند به طور جدی سير قهقرائی طی کند.
سلیمان و خدا
بديهی است که سليمان حتی در زمانی که به جستجوی حقيقت
ً
پرداخت ،به خدا ايمان داشت .سليمان در کتاب جامعه حدودا
چند بار به خدا اشاره کرده است ولی اين مورد بدين معنی
نيست که سليمان در آن زمان انسانی مؤمن بوده باشد .اودر
سراسر کتابش برای بيان « خدا» از عبارت «الوهيم» که معرف
خدا به ع نوان خالق و قادر مط لق میبا شد ،ا ستفاده کرده
ّه»
ا ست و ح تی يک بار هم برای ب يان خدا از ع بارت «ي هو
خدايی که با انسان وارد عهد ارتباطی شد ا استفاده نکرده
است.
اين يک مورد بسيار مهم و قابل بررسی است .انسان در زير
آف تاب هم میتوا ند بدا ند که خدايی ه ست ،آنچ نان که پولس
رسول در رساله به روميان  15:2نوشته است:
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زیرا كه چیزهاي نادیدة او یعني قوّت سَرمَدي و اُلوهیّتش
از حین آفرینش عالم به وسیلة كارهاي او فهمیده و
دیده ميشود تا ایشان را عذري نباشد.

و جود خدا در آ فرينش م حرز شده ا ست .ان کار و جود خدا
ن شانهای از حک مت ني ست ،بل که دال بر کوری خود خوا سته
است .سليمان حکيم ترين انسانی است که در اين جهان تاکنون
زي سته ا ست .او ح قايق را بر ا ساس ف کر خود د ستهبندی ن مود
و حقايق را از ديدگاه «بودن واال» اعالم نمود.
ولی هر کسی میداند که خدائی (الوهيم) وجود دارد ،خدائی
ّه تن ها در
که ه مه چ يز را خ لق کرده ا ست .خدا در نام ي هو
مکا شفه خاص شناخته می شود .ب نابراين ا شارات م کرر به
«ا لوهيم» در ا ين ک تاب م عادل اي مان ن جاتبخش نمیبا شد.
آن چه که ثا بت میک ند اين ست که خل قت شهادتی ا ست بر و جود
خدا ،و کسانی که منکر آنند ،نادان میباشند (مزاميار 212:
و .)2170
لزوم کتابی به نام جامعه
خواه ناخواه ا ين سؤال به و جود میآ يد « ،چرا خدا ا جازه
داده است چنين کتابی در زمره کتب مقدس باشد؟»
ق بل از هر چ يز ساختار ا ين ک تاب طوری ا ست که هي کس
نمیتوا ند ب نابر ت جارب ماللانگ يز سليمان ز ندگی ک ند و در
پی يافتن رضايتی باشد که هي کجا نمیيابد.
ً فکر میکند که میتواند خود را از
يک انسان معمولی ذاتا
طر يق آن چه که در اخت يار دارد ،و يا سفرها و يا مواد
م خدر و م سکرات و يا ز يادهروی در ا مور جن سی ،شاد ب سازد.
اما پيام اين کتاب اينست که شخصی که داناتر و داراتر از
هر ان سانی ا ست که تاکنون زي سته ا ست ،خ سته شده و شک ست
خورده ا ست .بدين ترت يب ما ن يز می توانيم آن گاه که از
باالی آف تاب به تن ها ک سی که میتوا ند را ضی با شد ،يع نی
عيسای مسيح خداوند ،بنگريم خود را از اندوه و بيچارگی و
نوم يدی بر هانيم .ا ما ارزش واال تری در ا ين ک تاب منح صر به
فرد برای ک سانی که ه نوز هم پ يام انج يل را نپذيرفتها ند،
وجود دارد .آنچنان که دکتر دبليو .تی .داويسون مینويسد:

کتاب جامعه

«لزومی ندارد به میزان تفاوتهای بین کتاب جامعه و
انجیل مسیح اشاره کنیم .شاید نیاز واقعی این باشد که
بر این حقیقت اصرار بورزیم که انجیل ادبیات حکمتی
قرون پیش را پوچ و بیفایده محسوب نکرده است .ادبیات
کهن نیز کار خود را در زمان خود انجام داده است و
هنوز هم انجام میدهد .برهههایی در تاریخ انسان وجود
دارند که حاضر نیست زیر پایهای عیسی بنشیند و برای
او بهتر آن است که بیاموزد .دل قبل از هر پرشدنی
نخست میباید خالی شود .واعظان مدرن میآموزند که
ادبیات کهن کتاب مقدس نه مهجور است و نه هرگز مهجور
خواهد شد« .ترس از خدا و حفظ فرامین خدا وظیفه کامل
انسان است .انسان باید به سوی مسیح بیاید تا بیاموزد
اثرات آن تعلیمات واال را که ترس و اطاعت را میآموزند
و راه را آماده میکنند».

گزارش
 -Iمقدمه :در زیر آفتاب همه چیز باطل است (1:1ـ)11
 -IIهمه چیز باطل است ( 1::1تا )1::1
الف) بطالت تفحص حکمت (2112ا)22
ب) بطالت لذتها ،مقامها (فصل دوم)
ج) بطالت حلقه زندگی و مرگ (فصل سوم)
د) بطالت بیعدالتیهای زندگی (فصل چهارم)
ها) بطالت دين و سياست (210ا):
و) بطالت ثروتهای باد آورده ( 2510تا )2112
-III

اندرزی برای زیستن در زیر آفتاب ( 1:1تا )2:1:
الف) خوب و خوبتر در زير آفتاب (فصل هفتم)
ب) حکمت در زير آفتاب (فصل هشتم)
ج) شادی زيستن در زير آفتاب (فصل نهم)
د) حکمت و حماقت در زير آفتاب (فصل دهم)
ها) گسترش نيکوئی در زير آفتاب ( 2122تا )2121
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-IV

مؤخره :بهترینها در زیر آفتاب (2:1:ـ)11

تفسیر
 -Iمقدمه ـ در زیر آفتاب همه چیز باطل است (1:1ـ)11
 )212نويسنده کتاب خود را به نام کالم جامعه بن داود که
در اورشلیم پادشاه بود ،معرفی میکند.
ع بارت « کالم» يا سخن حائز اهم يت ا ست .م عادل ع بری آن
عبارتساات از  Kohelethکااه بااه معناای «ندادهنااده» و يااا
اف
ااهيم مختلا
اه مفا
ار با
ان نظا
اد .از ايا
اده» میباشا
«گردآورنا
ااطق و
اده ،نا
اخنگو ،مباحثهکننا
اده ،سا
اده ،جمعکننا
«گردآورنا
واعظ» تفسير شده است.
به هر حال سخنگوی ا ين ک تاب پ سر داود بود ،هر چ ند که
پ سر را می توان نوه پ سری و يا ح تی اع قاب دور ن يز تف سير
ن مود ،و لی بردا شت اول از پ سر احت ماالً مع نی به تری را
میر ساند .سليمان تن ها پ سر داود بود که در اور شليم وا قع
در اسرائيل پادشاه بود (آيه  .)21بقيه نوادگان پسری داود
در يهودا پادشاه بودند ،نه در اورشليم .بقيه اعقاب پسری
داود که پادشاه بودند ،يکی برشکيم (اول پادشااهان )10121
و ديگری بر سامره (اول پادشاهان  )1:122سالطنت میکردناد،
نه بر اورشليم.
ً به موضاوع کتاابش اشااره میکناد و
 )1:2سليمان مستقيما
ديگر نيازی نيست که ما در آخر فصل به نتيجهگيری برسيم.
نتي جه ت مام برر سیها و تحقي قات سليمان در ز ير آف تاب به
اين نقطه منجر می شود که همه چيز باطل است .زندگی فانی،
گذرا ،بیفا يده ،پوچ ،بي هوده و بیمع نی ا ست .هي چ يز در
روی زمين هدفی ارزشمند برای زيستن نمیباشد.
ً درست است! اگر
آيا اين نتيجهگيری درست است؟ بله! مطلقا
اين زندگی همه چيز است؛ اگر مرگ پرده آخرين را بر هستی
انسان میکشاند ،پس زندگی چيزی نيست جز يک بخار ،يک مورد
بیاهميت و ناپايدار.
پولس ر سول به ما يادآوری مینما يد که ت مامی آ فرينش در
نتي جه ورود گ ناه به ج هان تابع بطا لت و بي هودگی شد
(روميان  .)1512وقتی که اولين والدين ما نام پسر دوم خود
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را هاب یل گذا شتند اقدام شان خالی از اهم يت ن بود ،چون که
هاب يل به مع نی «بي هوده» و يا «ب خار» ا ست .سليمان در ست
میگويد .همه چيز در زير آفتاب باطل است.
 )7:2زندگی شکننده انسان سرشار از مشقت و کار است ،ولی
آن چه که میگو يد و ان جام مید هد ،چه نف عی به حالش دارد؟
ان سان چون ا سب عصّاری دور خود می گرد ،و بیهي پي شرفتی
آن قدر میچر خد تا خ سته می شود .از او میپر سی « چرا کار
میک نی؟» و او میگو يد « :برای پول کار میکنم ».ا ما ان سان
چرا برای پول کار میکند؟ برای اينکه با پول غذای خود را
بخرد .اما چرا انسان به غذا نياز دارد؟ برای اينکه خود
ّت
ّ ت ک ند .در ست ا ست ،ا ما چرا میخوا هد خود را تقوي
را تقوي
ي ت کند تا بتواند کار کند! و
کند؟ او میخواهد خود را تقوّ
بدين ترت يب روز از نو ،روزی از نو! و دو باره ا ين چر خه
به عقب برمی گردد ،انسان کار میکند تا پول بگيرد ،تا با
پولش غذا ته يه ک ند ،تا با غذا خود را تقو يت ک ند ،تا
بتوا ند کار ک ند و پول به د ست آورد تا با پول غذا ته يه
کند ...و  ...و اين چرخه را همچنان ادامه میدهد .آنچنان
که ه نری تور يو 1مینوي سد« :زي ستن ان سان کامالً مأيوسکن نده
است».
يک شخص م سيحی ،ز نی را در اي ستگاه اتو بوس د يد که دارد
گر يه میک ند و به او گ فت چه کم کی میتوا ند به او بنما يد.
ً خ سته و
آن زن در پا سخ گ فت« :آه  ...خدای من .من واق عا
درما نده شدهام .شوهرم کارگر زحمتک شی ا ست و لی درآ مد او
آن قدر ني ست که ز ندگی ما بچر خد ،ب نابراين من هم کار
میکنم .هر روز صبح زود از خواب بلند می شوم برای چهار تا
ب چههامان صبحانه آ ماده میکنم ،و مخت صری غذا برای خودم
در الی نان میپيچم و سوار اتوبوس می شوم تا به کارم برسم.
سپس خ سته و کوف ته به خا نه برمی گردم و به ا مور خا نه
می پردازم و ب عد از چ ند ساعت خواب ،دو باره آش ه مان آش
است و کاسه همان کاسه و روز از نو و روزی از نو ،هر روز
ً خ سته
م ثل هم شده ا ست .من از ا ين ر شته بیپا يان واق عا
شدهام».
- Henry Thoreau

1
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اچ .ال منکن

1

گفته است:

«حقیقت بنیانی در مورد تجربه انسان این نیست که
زندگی او مصیبتبار است ،بلکه اینست که زندگی انسان
خستهکننده است .صحبت از این نیست که زندگی انسان
دردآورد است ،بلکه سخن از اینست که معنایی ندارد».

 ):12ناپايداری انسان در تضاد شديد است با بقای ظااهری
م حيط طبي عی او .ن سلی (طب قهای) میرو ند و ن سلی دي گر به
جايشان میآيند و چنين است زندگی در زير آفتاب.
میپنداشتم چه ساده ميتوان تحمل نمود.
و چه زود توان تحملم نماند!
برگردان بیتی از ویل .اچ هاگتون

ا گر
همي شه
گر فت.
ان سان

مکا شفه را نمیدا شتيم ،میپندا شتيم که ز مین برای
پا يدار خوا هد ما ند و ا ين نتي جهای بود که سليمان
ا ما پ طرس ر سول به ما میگو يد که ز مين و اع مال
برروی ز مين در روز خداو ند که خوا هد آ مد ،می سوزند

(دوم پطرس .)2517
 )012طبيعت در يک حلقه هميشگی در حال حرکت اسات .بارای
امان را
اول آسا
ـد و طا
ـوم میکنـ
ارق طلـ
ـاب از مشا
اه ،آفتـ
نمونا
میپيما يد و در م غرب غروب میک ند و سپس به سوی دي گر ز مين
ً پا يان
میرود تا در شرق آن سوی ط لوع ک ند .ا ين طرح ظاهرا
نا پذير در ن سل ب عد از ن سل ،ان سان را به ا ين نتي جه
میرساند که او چيزی نيست جز يک سايه گذرا.
سليمان را به خاطر ت شريح او از حر کت خور شيد ،متهم به
نادانی نکن يد! الب ته ا ين ز مين ا ست که حر کت میک ند ،نه
خور شيد و سليمان هم ا ين را میدان ست ،ا ما او ف قط ز بان
ان سانی را به کار برده ا ست .از د يد ان سان چ نين به ن ظر
میر سد که خور شيد ظاهر می شوند تا ط لوع و غروب ک ند .ح تی
دان شمندان هم همي شه از ا ين ز بان ا ستفاده کردها ند و
ا ستفاده از چ نين ز بانی آن قدر م تداول ا ست که ن يازی به

- H.L. Mencken
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توضيح نيست.
 )212سليمان از آيه ششم به باد میانديشاد .مساير حرکات
باد با چنان نظمی عوض می شود که فصلهای سال عوض می شوند.
در زم ستان باد شمالی بر ا سرائيل تا «ن گو» د شتی وا قع در
ج نوب میوزد .سپس وق تی تاب ستان میآ يد باد های ج نوبی گر ما
را در م سير پرواز شمالي شان به ارم غان میآور ند .با چ نين
ت کراری خ ستهکننده باد ها ،مدارهای خود را میپيماي ند و
بیتوجه به دنيای انسان از صحنه میگذرند.
 )312نه تنها زمين و خورشيد و باد بلکه آبها نيز قرنها
و قرن ها ا ست که در يک م سير ت کراری در حرکت ند .جم یع
نهر ها به در یا جاری می شوند ،و لی در ا ين جر يان همي شگی
هيچ گاه اقيانوس ها را سرريز نمیکن ند ،چون که نور خور شيد
مازاد آب را تبخ ير میک ند .سپس وق تی هوا سرد می شود
بخارها غليظ می شوند و ابرها را تشکيل میدهند .ابرها نيز
به سرعت طول آ سمان را میپيماي ند و ق طرات آب را به صورت
باران و برف و تگرگ ،برزمين میبارانند .و وقتی که رودها
بااا آبهااای اضااافی پاار میشااوند ،آبهااا را بااه اقيااانوس
بر میگردان ند و ا ين کار بدون وق فه طبي عت ،ان سان را به
ياد زح مت بیپا يانش میا ندازد .شايد کريستوفر سون وق تی
نو شت « :من تن ها يک رودم که برای همي شه در جر يانم و لی
هرگز به دريا نمیريزم» ،اين آيه را در نظر داشته است.
 )212به اين ترتيب زيستني که محدود به اين زماين اسات،
پر از مال لت ا ست .ز بان ان سان برای ت شريح ا ين يک نواختی،
مال لت و بي هودگی ،عاجز ا ست .ان سان هر گز سیر نمی شود .م هم
ني ست چ قدر میبي ند ،باز هم بي شتر میخوا هد .و گوش ان سان
ً
نيز هرگز از شنيدن چيزهای تازه سير نمی شود .انسان دائما
برای مناظر تازه ،حس های تازه ،صداهای تازه ،در سفر است.
ان سان دن بال چ يزی ا ست که يک جامعه شناس آمري کايی آن را
آرزوی بنيادی برای تجربيات تازه ناميده است .اما ناراضی
و اق ناع ن شده ،بازمیگردد .ان سان آنچ نان مو جودی ا ست که
ت مامی ج هان نمیتوا ند خو شبختی ن هايی را به دل او ارزا نی
بدارد .ا ين بدين مع نی ني ست که شرايط او نوميدکن نده
با شد .آن چه که الزم ا ست ان سان ان جام د هد اين ست که باالی
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آف تاب و به سوی ک سی برود که « جان آرزوم ند را سير
]میگرداند[ و جان گرسنه را از چيزهای نيکو ]پار میساازد[»
(مزامير .):: 213
شادی دنیا ،زودگذر و باطل است.
رخشندگیهای خیرهکننده ،خزائن سرشار از ثروتها،
بیهوده است،
شکوه و عظمت بیهوده است ،مگر آنکه تو ای خدا ،ارزانی
بداری.
صلح و سیرابی بر زمین ،آنگاه که زندگی میکنیم.
عیسای خداوند ،هیچ چیز ،نه هیچ چیز چون تو نیست.
برای جانهای تشنه ،هیچ چیز چون تو نیست.
تا جانها را سیراب سازد.
یک شاعر ناشناس

 ):12سيمای افزوده ديگری بر نتيجهگيریهای سليمان رسيدن
به اين مکاشفه بود که در زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست.
ً ت کرار می شود .او به دن بال هيجا نات تازه
تاريخ دائ ما
است ،ولی همه چيز را در اين سفر عذابآور همانطور میبيند
که بوده است.
ً هي چيز تازه نيست؟ از ياک نظار ،بلاه!
 )2512آيا واقعا
ح تی جد يدترين ک شفيات ،دروا قع پي شرفت ا صولی میبا شند که
در آ غاز با آ فرينش ع جين بودها ند .ب سياری از پي شرفتهايی
که ان سان بدان میبا لد ري شه در طبي عت دار ند .پر ندگان
قرنها قبل از پرواز انسان ،پرواز کردهاند.
ح تی سفر ف ضايی هم چ يز تازهای ا ست .خ نوخ و ايل يا ،ح تی
بدون حمل منبع اکسيژن با خودشان به فضا رفت ند! بنابراين
ک سانی که ز ندگی خود را صرف تحق يق ا مور تازه میکن ند
مح کوم به يأس و نوم يدی میبا شند ،چون آن چيز های تازه در
دهر هایی که ق بل از ما بود ،قدیم بود ،مدتها ق بل از
اينکه در اين جهان متولد شويم.
 )2212مورد ديگر سرعت فراموششدن انسان است .انسان بزودی
محااو میشااود و شااهرتش چااون سااراب اساات .بسااياری از مااا
نمی توانيم نام پدران خود را الا قل تا پ شت چ هارم به ياد
ب ياوريم .ما گاه خود را م هم میپ نداريم و میاندي شيم که
جهان بدون ما از سير خود باز میايستد ،ولی ما میميريم و
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به سرعت فراموش می شويم و زندگی برروی اين سياره به روال
عاديش پيش میرود.

 -IIهمه چیز باطل است ( 1::1تا )1::1
الف) بطالت تفحص حکمت ( 1::1ـ )12
 )2112اينک سليمان ما را به معبدی میبرد که برای جستجوي
بهترين های ز ندگی ساخته ا ست .او به ما يادآوری میک ند که
بر اسرائیل در اسرائیل پادشاه بوده است ،و در اين معرفی
عناصر ثروت ،مقام و قدرت قرار دارند.
وق تی سليمان میگو يد من ...پاد شاه بودم ،من ظورش ا ين
ني ست که پاد شاهيش پا يان ياف ته ا ست .او پاد شاه بود و
هنوز هم پادشاه است (آيه اول).
 )2712در اينجا سليمان تفحص خود را برای يافتن خوشابختی
در ز یر آ سمان ،شروع میک ند .اول ،او ت صميم میگ يرد سفری
آگاها نه را آ غاز ک ند .او ف کر میک ند ا گر بتوا ند به
اندازه کافی دانا شود ،خوشبختی را به دست میآورد.
ب نابراين و قت خود را به آ موختن ت مامی دانش های مم کن
اخت صاص مید هد .او ز ندگی خود را به تحق يق و اکت شاف،
تجز يه و ترک يب ،مقاي سه و نتي جهگيری ،اخت صاص مید هد .و لی
وق تی ياد میگ يرد که آ موختن را ن يز پا يانی ه ست ،از خواب
غف لت ب يدار می شود .دروا قع او میگو يد که پرداختن به
ا موری كه خدا به ان سان داده ا ست تا خود را به آن ها
مشغول كند ا اين كشش عميق دروني برای يافتن مفهوم زندگی
ا عملی بيهوده است.
مالکلم ماگريج 1ح کيم معا صر ما به ه مين نتي جه ر سيده
است:
دانش طلسم بزرگ اعصار است که هدفش آماده ساختن ما
برای زندگی است و تعریفی است از درمان جهانی همه
چیز ،از ابتدای جوانی تا زمان پیری .علم در بیشتر
اوقات فقط در خدمت بزرگنمایی حماقتها ،غرورها،
افزودن شرارتها و استفاده از آنها برای شستشوی مغزها

-Malcolm Muggeridge

1
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توسط رسانههای چاپی ،رادیو و تلویزیون میباشد.

ً ک سی با خط در شت و سياه بر د يوار کتابخا نه
اخ يرا
دانشگاهی اين جمله خشن را نوشته بود :قوانین بیعاطفه.
عدهای به اين نتيجه رسيدهاند که آنچه که سليمان قرنها
پيش آمو خت مب نی بر اين که دا نش م سير در ستی برای ک سب
سعادت نيست ،بلکه به نوبه خود نوعی دردسر میباشد ،درست
است.
ا ين بدين مع نا ني ست که کاوش های رو شنفکرانه نمیتوان ند
نقااش مهماای در زناادگی داشااته باشااند .باارای کاوشهااای
روشنفکرانه جايگاهی در زندگی وجود دارد ،ولی آن جايگاه،
مکتب عيسی مسيح است ،چون در ا ين صورت چ نين کاوش هايی به
پايان نمیرسند ،بلکه موجب جالل مسيح میشوند.
اشاره به خدا در اين آيه را نبايد به عنوان ايمان عميق
شخ صی سليمان تل قی ن مود .ا لوهيم نامی ا ست که دبل يوجی
ارد من 1آن را نام طبي عی خدا میدا ند .آنچنان که در مقد مه
گف ته شد ،ا ين نام م عرف خدا به ع نوان قادر مط لق و ک سی
ا ست که کائ نات را آفر يده ا ست .و لی سليمان در هي ک جای
کتابش به خدا به عنوان يهوه نگهدارنده عهد که به کسانی
که به او متو کل میبا شند ،فيض خود را ن شان مید هد ،ا شاره
نکرده است.
 )2:12در اينجا شکی وجود نادارد کاه ساليمان از بهتارين
آ موزش که در آن ز مان در ا سرائيل در د سترس بوده ا ست،
بهرهم ند بوده ا ست .ا ين مورد از اد عای گ ستاخانهاش مب نی
بر اين که «ت مامی کار هايی را که ز ير آ سمان کرده می شود،
ديدم» آشکار است.
اد عای او بدين مع نی ا ست که او در ر شتههای مخت لف عل می
ااعی،
اوم اجتما
اا ،علا
اای زيبا
ااريخ ،هنرها
افه ،تا
اد فلسا
ماننا
ادب يات ،اله يات ،روانشنا سی ،اخالق يات ،ز بان و ساير ع لوم
در حوزه انسانی تبحر فراوان داشته است.
و لی ت مام ا ين دانش ها و ت مام آ گاهيش در زمي نههای عل می
آن چه را که او در ج ستجويش بود ،به او نداد ند .بل که

- W.J. Erdman

1
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برعکس او نتيجه گرفت که تمامی آنچه که ديده است بطالت و
در پی باد دويدن بوده است.
ای
ارا کتابهاای آموزشا
اود کاه چا
 )2012او درماناده شاده با
نمیتوانند معماهای زندگی را حل کنند .امور کجی هستند که
را ست ن توان کرد و چيز های غل طی و جود دار ند که نمی توان
شمرد .روبرت الرين 1مینويسد:
زندگی پر از تضادها و امور غیرمتعارف است که نمیتوان
آنها را حل کرد و اموری آنچنان پوچ که نمیتوان مفهوم
و یا ارزشی برایشان قائل شد.
انسان میتواند به کره ماه برود ،اما پرواز زنبور
دانش ایرودینامیک را به مبارزه میطلبد.
دانشمندان در ژرفای اسرار اتم کاوش کردهاند ،ولی
نمیتوانند قدرت اتم را مهار کنند .امراضي نظیر
فلجاطفال و سل ،تحت کنترل انسان درآمدهاند ،ولی هنوز
انسان به یک سرماخوردگی معمولی غالب نیامده است.

 )2212سليمان بعد از کسب تمام نشانهای افتخار علمای باه
برر سی او ضاع شخ صی خود می پردازد .او میتوان ست به خود
ببالد چون حکیم تر از تمامی حکيمانی بود که قبل از او در
اورشلیم سلطنت کارده بودناد (اول پادشااهان 1:1:اا72؛ دوم
تواريخ .)2112
او ح کيم بود
روزا نه ز ندگی
و منصفانه با

مخ او سرشار از يافتههای فراوان علمی بود.
و لي ن ميدان ست چگو نه معر فت را در موارد
به ع مل آورد ،ا مور را به در ستی داوری ک ند
ديگران رفتار کند.

 )2312سليمان يادآوی مینمايد که چگونه از يک سو خاود را
م لزم به آ موختن حک مت ،و از سوئی آ موختن حما قت و جها لت،
ساخته بود .به کال می دي گر او ا ين دو جن به افراطگو نه
رفتار انسانی را کشف کرد ،فقط بدين جهت که معنی زندگی
را در هر دو و يا ي کی از آن ها بيا بد .او خود را به د ست
تجربيات زندگی سپرد ولی نتيجهای که از اين تالش گرفت اين
بود که همه چيز در پی باد دويدن است.
قرن ها ب عد جوانی به نام ه نری مارتين جايزه نخ ست عل می

- Robert Laurin

1
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را از دان شگاه کم بريج به خاطر تحقي قاتش دريا فت کرد .او
در لح ظهای که به ا ين افت خار نا ئل می شد گ فت« :متع جبم از
اينکه به سايه دست يافتهام».
1
آنچ نان که جی .دبل يو .جووت ا شاره میک ند ،ا ين يک
بيدار شدن مت بارک از خواب غف لت بود« :چ شمان آن جوان
متو جه جايزهای بس پر شکوهتر و بس واال تر و را ضیکنندهتر
بود و آن دعوت واالی خدا در عيسی مسيح خداوند بود».
 )2212اگر روشنفکری کليدی برای معنی نمودن زندگی باشاد،
بدين ترت يب ت مامی دان شگاهها و مرا کز عل می کانون هاي صلح
و آرامش و رضايت میبود ند .ولی چنين نيست ،بلکه کانون های
اضطراب و بیقراری میباشند.
کاري کاتوری د يدم از يک دان شجو که سرش را با يک حو له
بزرگ تر کي ب سته بود و با ل يوان بزر گی پر از ق هوه،
آسااپرين را باااال میانااداخت ،اياان کاريکاااتور کااامالً بااا
نتيجهگيری سليمان در آيه  22متناسب است:
زیرا که در کثرت حکمت کثرت غم است،
و هر که علم را بیفزاید ،خون را میافزاید.

به کال می دي گر « هر چه بي شتر بدانی ،بي شتر ا ندوهگين
می شوی ،هر چه که بي شتر بدانی ،بي شتر عذاب میک شی ».از
اين نظر پارهای از حقايق در قالب امثال آمدهاند:
اه را کاه نمیدانای ،آزارت
«ناادانی برکات اسات» و «آنچا
نمیدهد».
ب) بطالت لذتها و مقامها
 )211سليمان بعد از شکست دريافتن معنی زنادگی از طرياق
ج ستارهای رو شنفکرانه به دن بال لذات میرود و میگو يد در
ظاهر ا مر ا گر ک سی از عيش و ع شرت به ا ندازه کافی
برخوردار باشد ،کامران و خوشبخت است.
لذت در تعر يف يع نی برخوردار شدن از آن چه که ا شتياقات
شخصی را برآورده میسازد.

- J.W.Jowett

1
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بنابراين سليمان تصميم میگيرد که راه عيش و عشرت را در
پيش بگ يرد و هر موردی را که مو جب برانگيختن احسا سات
می شود ،تجر به ک ند .او جام لذت را به ت مامی سر میک شد و
سپس در پا يان میگو يد ،بس ا ست! و کاوش او من جر به شک ست
میشود .و نتيجه میگيرد که لذتهای زير آسمان بطالت است.
آيا اين بدين معنی است که خدا با لذت بردن مردمش مخالف
است؟
اصالً چنين نيست! درواقع برعکس آن صادق است .خدا میخواهد
که مردمش زندگی خوبی داشته باشند ،ولی از ما میخواهد که
بدانيم ا ين دن يا نمیتوا ند لذت واق عی را به ما ارم غان
بد هد .لذت واق عی را ف قط می توان بر فراز آف تاب ،و ک مال
خو شی را در ح ضور او و در د ست را ست او ،تا ا بداالباد،
يافت (مزامير  .)22122از ايان نظار خادا بزرگتارين پيارو
فلسفه لذتطلبی ) (hedonistاست!
دروغ بزرگاای توسااط فيلمهااای سااينمايی و تلويزيااونی و
ر سالههای تبلي غاتی ترويج ياف ته ا ست ،مب نی بر اين که
ان سان میتوا ند به شت خود را بدون خدا برروی ه مين ز مين
ب نا نما يد .ا ما سليمان آمو خت که تن ها خدا میتوا ند
چشمههای حيات و شادی را ارزانی بدارد.
 )111وقتی سليمان به خنـدههای بيهاوده خاود میانديشاد،
متو جه می شود که ت مام آن خ ندهها د يوانگی م حض بودها ند و
ت مامی لح ظات خو شش دروا قع پ شيزی ارزش ندا شتهاند .واقع يت
همچنين است .پشت هر خندهای اندوهی نهفته است و کسانی هم
ً
ً خود شان شديدا
که میکو شند دي گران را سرگرم کن ند ،غال با
نيازم ند ک مک میبا شند .بي لی گرا هام از شخ صی سخن میگو يد
که از افسردگی شديد رنج می برد و نزد روانپزشک رفته بود.
بي مار شاکی بود که هر روزه اف سرده و دل سرد از خواب
ب يدار می شود و هر روز شرايط برايش بدتر می شود ،دي گر
قادر به انجام کارش ني ست و کامالً مأيوس شده ا ست .ق بل از
اين که م طب دک تر را ترک ک ند دک تر را جع به نماي شی با او
صحبت میک ند که در ت ئاتر ع مومی روی صحنه بود .ا ين ن مايش
ت شکيل شده بود از عمل يات خ ندهآور يک دل قک ايتال يايی که
ه مه شب تما شاگران را از خ نده روده بر می کرد .دک تر به
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بي مارش يادآوری ن مود که ا ين ن مايش را ببي ند چون چ ند
ساعت خنده در طی روز درمانی عالی برای بيماران افسرده و
فرا موشکردن مشکالت شان میبا شد .سپس به بي ماريش دو باره
تو صيه کرد ف قط برو و ا ين دل قک ايتال يايی را ب بين و ه مه
چيز را فراموش میکنی!
بيمار در حالی که زير لب غرغر میکرد به دکتر گفت« :اما
آ قای دک تر ،من ه مان دلق کم!» ا ين بي مار هم میتوان ست
مانند سليمان بگويد که خنده ،جنون است و شادمانی چه کار
میتواند انجام دهد؟
ً ما در ز ندگی ا شخاص را میبينيم و ف کر میکنيم که
اک ثرا
هي م شکلی ندار ند ،هي ن يازی ندار ند .ا ما رابين سون در
شعری به نام ري چارد کوری ا ين خ ياالت ما را با طل کرده
است:
هر کجا که ریچارد کوری میرفت،
ما همگی او را در شهر نگاه میکردیم؛
او یک جنتلمن واقعی بود
اندامی شاهانه و الغر داشت

اا
او همیشه کامالً آراسته بود
و هرگاه سخن میگفت ،انسان را شیفته خود میکرد.
صبح بخیر گفتنش
و قدم زدنش!
ــ
او دارا بود ،بله دارا چون یک پادشاه
و فرهیخته در هر زمینهای
او زیبا بود ،و ما میاندیشیدیم که او همه چیز است.
و آرزو میکردیم کاش به جای او بودیم.
ــ
بدین ترتیب هر روزه اشتیاق دیدن او را داشتیم.

تاب و توان نداشتیم تا او را ببینیم.
اما ریچارد کوری در یک شب آرام تابستانی
به خانهاش رفت و تیري بر سر خود شلیک کرد!

 )711سپس سليمان ،پسر ولخرج عهد عتيق ،به شراب اشاره
میک ند .او به ترين خو شه چين به ترين انگور ها می شود ،با شد
که با آز مودن بديعترين ذائ قه ح سی ،سرا سر ز ندگی خود را
سرشار از آسايش و رضايت نمايد.
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او به ا ندازه کافی دا نا بود که م حدودهای بر فل سفه
لذتطلبیاش

)(Epicureanism

قائل شود و اين محدوده در عبارت «با

آن که دل مرا به حک مت ار شاد نما ید» ب يان شده ا ست .به
کال می دي گر او خود را درب ست در اخت يار ز يادهروی در م ستی
قرار نمید هد .او خود را مع تاد به نو شيدنیهای الک لی قوی
نمیکند و در هي يک از کاوش هايش برای حقيقت ،معتادشدن به
موادمخدر را پيشنهاد نمیکند .او حکيم تر از آنست که چنين
توصيههايی بنمايد .مورد ديگری که سليمان بدان می پردازد،
حما قت ا ست و آن بر خورداری از چيز های بیمع نی و مه مالت
ا ست ،و در ست در ه مين و ضعيت ا ست که حک مت قادر به پا سخ
دادن ني ست و ب نابراين میکو شد که طر يق م خالف حما قت را
برگزي ند .بع ضی او قات چ نين به ن ظر میر سد که ا فراد پخ مه
شادتر از ا فراد زر نگ و دا نا میبا شند .ب نابراين سليمان
نمیخوا هد سنگی را که در د ست دارد ،نيفک نده ر ها ک ند و
تو جه خود را مع طوف به موارد ناچيزی م ثل ا سرافکاریها و
ا نواع م شغوليتها میک ند .ک شف به ترين راه برای ان سان از
طر يق ا شتغال روز های خودش در ا ين روز های گذرا ،در ز ير
آف تاب ،کامالً نوميدکن نده ا ست .ا ما او پا سخ را در اين جا
نمیيابد.
 :11و  )0بنابراين سليمان تصميم گرفت به کارهای عظيم
ساختمانی بپردازد .چنانچه دانش ،لذتها ،شراب و يا حماقت
ً مال و مک نت
نتوان ستند به او کل يدی ارا ئه ده ند ،پس حت ما
میتوا ند .او

شروع به ساختن خا نههای شيک و تاک ستانها

برای خود ن مود .باتو جه به آن چه که در مورد برنا مههای
ساختمانی سليمان میدانيم ،می توانيم مط مئن با شيم که او
از هي گونه تالش و خرجی مضايقه نکرده است .او ساختمانهای
ً فردوس
ع ظيم با باغ چهها و باغ ها ب نا ن مود که ا صطالحا
ناميده می شدند ،باغ هايی با هر قسم میوه که منظره بسيار
زي بايی به کاخ هايش بخ شيده بود .ت صور اين که او دو ستان
خود را به باغ هايش دعوت می کرد وضمير خود را با توصيفاتش
از شکوه و جذبه ،میانباشت ،دور از ذهن نيست.
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احت ماالً هي يک از ميهما نان او جرأت نکرد ند آن چه را
که ساموئل جان سون به آن شخص ميل يونری که چ نان بازد يدی
را ت شکيل داده بود ،گف ته بود ،بگوي ند .جان سون ب عد از
د يدن آنه مه شکوه و عظ مت ا شاره کرد« :اين ها چيز هايی
هستند که مرگ را برای انسان دشوار میسازند!»
ج هان ه نوز هم سهمی در ميليونر های غف لت زدهای نظ ير
پادشاااهی کااه در داسااتان اندرسااون بااه نااام «جامااههای
امپرا تور» آ مده ا ست ،دارد .ا ين پاد شاه در جا مهای که
میخوا ست زي بايی گيجکن ندهای دا شته با شد ،ظاهر می شد ،ا ما
يک کودک کوچک میتوانست او را خشن و عريان ببيند.
 )211چنان برنامه گسترده ساختمانسازی نياز به آبياری
در ا يام گرم تاب ستان دا شتند .ب نابراين سليمان مجرا ها،
ا ستخرها ،و آبراه ها و کانال های الزم را برای انت قال آب
ساخت.
ا گر ج معآوری مال و مک نت میتوان ست صلح و سالمتی و
خو شبختی را تأمين ک ند .سليمان بدان میپردا خت ،و لی او
نيز مانند بقيه ما ياد گرفت که لذت واقعی ناشی از قناعت
ا ست نه ج معآوری حري صانه مال .او پول خود را صرف خر يد
نان و د ستمزد خود را صرف آن چه که ضروری بود ،ن کرد
(اشعيا .)1100
 )311باارای حفااظ ساااختمانهای پرشااکوه سااليمان گااروه
خاد مان ،الزم بود ،ب نابراين او غال مان و کن یزان را برای
خدمت در ساختمانهای پر شکوهش خر يداری کرد .آن چه که م هم
ا ست اين ست که سليمان غال مانی دا شت که خا نهزاد بود ند که
وضعيتی استثنائی از فرهنگ آن روزگار بود.
ي کی از سيماهای عظ مت و بزر گی برای سليمان و بي شتر
انسانها اين بود که مخدوم باشند .نشستن پشت ميزهای بزرگ
چيزی برتر از خدمت کردن محسوب میشد.
شخ صی بزرگ تر از سليمان در هي ئت خادم خاد مان به ا ين
جهان آمد تا به ما نشان دهد که عظمت واقعی در ملکوتش در
خادم بودن است ،نه در مخدوم شدن (مارقس  :7125ا :0؛ لوقاا
 1:1:ا .)13
بزرگترين رمهها و گلهها که تا آن زمان در اختيار يک
ن فر از ا هالی اور شلیم ن بود در مزارع و مرا تع سليمان
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میچريد ند .ا گر م قام کل يدی برای يافتن سعادت در ز ندگی
بود ،پس او ا ين کل يد را در اخت يار دا شت .و لی در وا قع
اينچنااين نبااود و او اياان کليااد را در اختيااار نداشاات.
قديميان گفتهاند« :همه چيز را پی گرفتم تا از زندگی لذت
ببرم ،و زندگی را يافتم ،باشد که از همه چيز لذت ببرم».
 )211حال در مورد خزاين مالی سليمان چه میتوان گفات!
او دارای طال و ن قره فراوان و ا موال خا صه پاد شاهان و
کشورها بود .و اين احتماالً به معنی ماليات هائی است که از
زيرد ستانش میگر فت و يا ا موالی که از م ناطق فتح شده،
ج معآوری می کرد ،و شايد ا شاره به هدايائی بود که تو سط
مقامات عالیرتبه نظير ملکه سبا به او داده میشد.
سليمان مو سيقی را ن يز به خدمت گر فت ،ب نابراين
ماهرترين مغنیّان را ا عم از زن و مرد ،ا ستخدام ن مود.
احت ماالً در شهر اور شليم کن سرتهای خا صی ا جرا می شد ،ا ما
پادشاه اجراهای مخصوص به خود را داشت؛ موسيقی شام ،گروه
نواز ندگان پ شت خواب گاه .من ت صور میکنم يأس سليمان را
میتوان در گفتاه سااموئل جانساون در کتااب ، History of Rasselas
پيدا نمود .شاهزاده ابيسيانا میگويد:
من هم میتوانم فلوت نوازان و آوازه خوانان را گرد
خود جمع کنم تا برایم بنوازند و بخوانند .اما
صداهایی که دیروز برایم لذتآفرین بودند ،امروز برایم
کسالتبارند و فردایش کسالتآورتر میشوند .من در خودم
حسی نمییابم که اشبام شده باشد از لذت درست ،و بدین
ترتیب خود را خرسند نمیبینم .قطعاً انسان دارای حس
پنهانی است که در این جهان سیراب نمیشود و یا دارای
اشتیاقاتی جدا از احساسات است که میباید قبل از
اینکه سعادتمند شود ،ارضاء شوند.

سپس سليمان به زن میپردازد .نه شراب (آياه  )7و ناه
موسيقی (آيه  )2بلکه زن نيز تکميلکننده ايان لاذت اسات.
شراب ،زن و موسيقی!
عبارتی که در ترجمه  NKJVبه آالت موسيقی ترجماه شاده،
نامفهوم ا ست ،و شايد ب توان مف هوم آن را باتو جه به آ يه
پيدا کرد .ترجمه  NASBآخرين بخش آيه را «لاذات بنایآدم ا
بانو و بانوان» را ا شاره به ت عداد کث يری مت عه تل قی
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میکند .کتاب مقدس به ما میگويد و تصريح میکند که سليمان
 355زن عقدی و  755زن صيغه داشت (اول پادشاهان  .)7122آيا
او بر اين عقيده بود که داشتن اين همه زن موجب خوشبختی
می شود؟ تن ها در ن ظر دا شته با شيد ت مام ح سادتها و غيبت ها
و گفتگوهای زنان را در چنين حرمی!
با اين وجود در جامعه بيمار ما هنوز هم تصور می شود
که سکس نها يت لذت و بر خورداری در ز ندگی ا ست .در م حدوده
ازدواج تک هم سری م عين شده تو سط خداو ند ،شايد ا ين خ يال
واقع يت دا شته با شد .و لی سوء ا ستفاده از سکس تن ها من جر
به بيچارگی و خود ويرانی میشود.
 )::1بدين ترتيب سليمان بـزرگ میشاود .او باه تمـام
ک سانی که ق بل از او بودها ند از ن ظر ک سب لذت و م قام
بر تری دا شته ا ست و حک متش هم عل يرغم ت مام ت جارب و
دورههايی که پشت سر نهاده است با او بوده است.
 )2511او در کاوشش برای يافتن رضايت و آراماش ،حاد و
مرزی قا ئل ن بود .ا گر چ يزی را مید يد که آرزو یش را دا شت،
آن را میخر يد .ا گر ف کر می کرد از چ يزی خو شش میآ يد به
خواهش د لش ع مل می کرد .او در ا ين حل قه پاياننا پذير
گرفتن ها و لذتبردنها نوعی حس قط عی از ر ضايت دا شت .ا ين
لذات گذرا ن صیبی بود که از تال شش در پی يافتن شادی و
رضايت و مکنت میگرفت.
 )2211سپس زمانی آمد که او از آنچاه کاه انجاام داده
بود ،بيال نی گر فت و نتي جه ا ين ارز يابی چه بود؟ ت مام آن
بطا لت و بدون منف عت و در پی باد زح مت ک شیدن بود ند .او
ر ضايت و سعادت فر جامين را در ز ير آف تاب به د ست ن ياورد.
او ن يز چون لوتر چ نين نتي جه گر فت که «پاد شاهی ت مامی
ج هان چون ا ستخوانی ا ست که پيش سگ افک نده می شود ».او از
آنچه که انجام داده بود دلخوش و راضی نبود.
را لف بارتون کاريکاتوري ست م شهور ن يز تجر بهای م شابه
به او داشت ونوشته است:
من دوستان فراوان ،موفقیتهای بزرگ و مشکالت اندکی
دارم .پشت سر هم زن عوض میکنم ،خانه عوض میکنم و به
كشورهای بزرگ جهان میروم .ولی از این بهانههایی که
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برای گذران این بیست و چهار ساعت برگزیدهام ،دلزده و
بیزار هستم.

شکسات پاول و لاذت در اقنااع دل انساان باا ياک شخصايت
ً بدان میر سيد،
اف سانهای که هر چه را که آرزو می کرد فورا
به تصوير کشيده شده است.
او آرزوی خانهای میکرد و بالفاصله خانهای به خادمان
بردرش ایستاده برایش ظاهر میشد ،آرزوی یک کادیالک
میكرد و بالفاصله کادیالکی با راننده آماده خدمت برایش
حاضر میشد .مدتی از این وضعیت چنان خوشحال بود که سر
از پا نمیشناخت ،ولی بزودی شروم به غرولند کرد و به
یک نفر که به دیدنش آمده بود گفت« :من میخواهم از
این وضعیت خالص شوم ،من میخواهم چیز تازهای ابدام
کنم ،دوست دارم موضوعی باشد که از آن رنج بکشم ،جهنم
را به این وضعیت ترجیح میدهم ،دوستش به او گفت« :مگر
فکر میکنی در کجا هستی؟»

ا ما در جهنم مادیگرائی
اينست وضعيت جامعه امروز ما
هستيم ،و میکوشيم دل خود را باچيزهايی که قادر به ارائه
لذت و سعادت پايدار نمیباشند ،شاد سازيم.
 )2111سااليمان بااه دلياال نومياادی از تمااام کاوشهااای
دل سردکنندهاش ،تو جه خود را مع طوف به حک مت ن مود و اين که
آيا بهتر اينست که دانا بود ،يا احمق؟ از آنجا که زندگی
برای او به منزله دويدن در پی حباب بود انديشيد آيا کسی
که محتاطا نه ز ندگی میک ند مزي تی بر ک سی که افراطگرا يی
میکند دارد يا نه؟
او به ع نوان يک پاد شاه و شخص ح کيم و ثروتم ند موقع يت
خوبی برای دست يافتن به آنچه که میخواست داشت ،و اگر او
نمیتوان ست جان شينان او چه شان سی دا شتند؟ هر ک سی که
جان شين او مي شد به ندرت ميتوان ست به ک شفيات تازهای از
اين دست نايل شود.
 )2711نتيجهگيری کلی او اين بود که حکمت بهتر از حماقـت
ا ست ه مانطوری که نور بر ظل مت ارجح يت دارد .مرد دا نا
میتوا ند در نور قدم بردارد و خ طر را م شاهده ک ند .ا ما
شخص احمق در تاريکی راه میپيمايد و سرانجام به چاه و يا
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تله افتاده و گرفتار میشود.
 )2:11اما حتی رسيدن به چنين نتيجاه دلخاواهی مبنای بار
اين که چ شمان مرد ح کیم میبي ند که به ک جا میرود ،ا ين
سؤال را موجب می شود که سرانجام نتيجه چه فرقی میکند؟ هر
دو ،هم شخص ح کيم و هم شخص اح مق سرانجام میمير ند و ت مام
حکمت های جهان نيز قادر به تأخير انداختن و يا لغو چنين
فرجامی نمیباشد ،چون نصيب هر دو مرگ است.
 )2011وقتی سليمان دريافت سرنوشتی که در انتظار احمقاان
است ،منتظر او نيز میباشد ،متحير شد که چه لزومی داشته
ا ست که او در ز ندگيش در پی حک مت بدود .تن ها ن فع حک مت
ا ين بوده ا ست که راه را از چاه جدا می کرده ا ست و ت شخيص
میداده ا ست .بدين ترت يب در پی حک مت ر فتن ن يز تال شی
بيهوده و عبث است.
 2211و  )23سليمان اين اياده را باه آياات  22و  23نياز
گسترش مید هد .هم شخص ح کيم و هم شخص اح مق ب عد از دفن شدن
در خاک به سرعت فراموش می شوند و در طول دو نسل بعد گويا
انگار هرگز در جهان نبودهاند و زندگی نکردهاند .نامها و
چهره های بسيار مهم امروز در محاق فراموش خواهند رفت .تا
آنجا که شهرت هميشگی مورد نظر است ،شخص دانا ارجحيتی بر
شخص نادان ندارد.
نتي جهگيری ت لخ اين ست که شهرت ن يز زود گذر ا ست و ان سان
به سرعت فرا موش می شود و ا ين نتي جهگ يری مو جب می شود که
سليمان از ز ندگی ن فرت دا شته با شد .او به جای ک سب ر ضايت
از رفتار انسان در زير آفتاب احساس اندوه میکند.
چ نين نتي جهگيری مب نی بر اين که ه مه چ یز با طل و در پی
باد زحمت کشیدن است ،او را میآزارد .يک قهرمان قديمی که
بسيار مشهود بود ،میگويد:
بزرگترین هیجان زندگیم موقعی بود که برای اولین بار
قهرمان شدم و فریاد تشویق انبوه تماشاگران به گوشم
رسید .ولی در سکوت اطاقم در همان شب یک نوم احساس
بیهودگی مرا فراگرفت ،فایدهاش چیست؟ آیا چیزی بهتر
از گرفتن مدال قهرمانی نبود که به دنبالش بروم؟ چنین
افکاری برایم آغازی شد تا به جستجوی بیشتری برای
خوشبختی بپردازم .من از اعماق قلبم میدانستم که هیچ
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کس نمیتواند به من کمک کند ،جز خود خدا .و بالفاصله
پس از آن ،آنچه را که هرگز نمیتوانستم در جهان بیایم
در مسیح یافتم.

 )2211يکی از بزرگترين بیانصافیها که سليمان را میآزرد،
ا ين بود که نمیتوا ند از ثرو تی که گرد آورده ا ست،
بهرهمند شود .سی .ای .استوارت مینويسد:
مرگ کرمی است که ریشه خوشبختی را میجود ،شادی را نقض
و بهرهوری را تلخ میسازد ،چونکه درست در آن موقع که
انسان میخواهد بعد از سالها زحمت و مشقت از مالی که
اندوخته است ،استفاده کند ،به سراغ او میآید و او را
محروم میکند.

بله! مالی که سليمان اندوخته بود به کس ديگری ،به وارث
او تعلق میگرفت.
 )2:11بطالت ديگر اينست کاه ممکان اسات ايان وارث حکـیم
نبا شد .او مم کن ا ست ول خرج ،گيج ،زن باره و مه مل با شد،
و لی به هر حال وارث ثروت سليمان می شود .او چنگ بر مالی
میا ندازد و از مالی ولخر جی میک ند که نه برايش زح مت
کشيده است و نه طرحی ريخته است.
ً سليمان را ع صبانی کرده بود .شايد ا ين
ا ين ا مر واق عا
اخ طاری بود که او ن سبت به خانوادهاش داده بود .شايد
سليمان و ضعيت آي نده پ سرش رحب عام را پي شگوئی می کرد که
تمامی آنچه را که سليمان با زحمت اندوخته بود ،با حماقت
خود بر باد داد .تاريخ به ما میگويد که رحبعام چه کاری
انجااام داد .او وقتاای کااه مشااورت مشاايران پياار خااود را
ن پذيرفت ،به سرعت م قدمات تجز يه حکو مت را فراهم ساخت.
وق تی که م صريان ي هودا را ا شغال کرد ند ،او آن ها را با
جواهرات معبد خريد .سپرهای طالی معبد به خزائن مصر رفتند
و رحب عام بجاي شان سپرهای برن جی گذا شت (ر.ک .دوم تواريخ
 :121ا .)25
 )1511گوينده با اين منظره از زندگی مبنی بر اينکه حاصل
کار و تالش خود را ترک میک ند ،غرق ا ندوه و ناام يدی
می شود .ا ين چ نين ت قديری کامالً بیان صافی ا ست و اندي شيدن
بدان او را بر آن میدارد که اح ساس ک ند که ت مام تالش هايش
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برای هي

بوده است.

 )1211اين مورد او را میآزارد که شخصی از طرياق درسات و
يا نادر ست مالی میا ندوزد و مرگ مو جب می شود که اندوخ ته
او ن صيب ک سی ب شود که ح تی يک قدم هم برای تح صيل آن
برنداشته و يک لحظه هم برای گردآوردن آن مال رنج نکشيده
است .چنين کاری را چه میتوان ناميد جز بالی عظیم؟!
عل يرغم نتي جهگيری سليمان ،ا مروز وا لدين ه نوز هم به
گردآوری ثروت برای فرز ندان خود میپرداز ند و ا ين کار را
نوعی عمل انساندوستانه و تعهد خود میدانند .اما جيمزسون
فا ست و براون 1میگوي ند « :تأمين به ا صطالح آي نده برای
فرز ندان ري شه در خودپ سندی وا لدين دن يائی دارد ».او لين
فکر آنها تأمين خوشبختی وسعادت برای دوران پيريشان است.
آنها در درجه اول به خود میانديشند و به خود میبالند که
فرزندانشان تنها وارث ثروتی شدهاند که حاصل دسترنج آنها
بوده است.
اما از ديدگاه مسيحيت دليلی ندارد که والدين کار کنند،
خسا ست به خرج ده ند و مال بيندوز ند و خود را از آن مال
م حروم کن ند تا برای فرزندان شان ثروت بگذار ند .به ترين
ميراث برای فرزندان ميراث روحانی است نه مالی .مال بجا
ً مو جب دعوا های جدی و رقا بت بين
ما نده وا لدين اک ثرا
بازما ندگان می شود تا سعادت و خو شبختی .فرز ندانی که به
جای م يراث اخال قی و رو حانی وارث مال باد آورده می شوند،
ً فا سد می شوند و به دن بال ا ين ف ساد ساير شرارتها
غال با
نيز خود به خود از راه میرسند.
طريقه روحانی صرف اموال اينست که ما پول خود را به کار
خدا اخت صاص د هيم و ثروت خود را برای فرز ندانی که مم کن
ااقی
اند ،با
اان باشا
ای بیايما
اته و حتا
اپاس ،ناشايسا
ات ناسا
اسا
نگذاريم .مارتين لوتر آنچنان که خود متوکل به خدا بود،
خانواده خود را ن يز به خدا سپرد و در آ خرين و صيتنامهاش
نوشت:
خداوندا ،از تو متشکرم از اینکه مرا فقیر و تهیدست

- Jamieson Fausset and Brown
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ساختی .من نه خانهای دارم و نه زمینی و نه پولی تا
از خود باقی بگذارم .تو به من زن و فرزندانی عطا
کردی ،کسانی که اینک به دستان تو برمیگردانم.
خداوندا آنها را تغذیه کن ،تعلیم بده و حفاظت کن،
آنچنانکه مرا تغذیه كردی ،تعلیم دادی و حفاظت نمودی.

 )1111سليمان نتيجه گرفت که انسـان از مشـقات و رنجهاای
خود در ز یر آف تاب ب هرهای نمی برد .ان سان ت قال میک ند ،تالش
میکند ،عرق میريزد و کار میکند ،اما برای چه؟ نيم دقيقه
پس از مرگ ،چه فرقی میکند؟
جدای از مکا شفه ،ما با يد به پارهای از نتي جهگيریها
برسيم .ولی از کالم خدا داشتهايم که زندگی ما میتواند از
آن خدا و ابدی باشد .ما میدانيم که هر آنچه که برای خدا
ان جام میدهيم پاداش خود را دارد .زح مات ما در خداو ند
بيهوده نيست (اول قرنتيان .)02120
 )1711برای کسی که تمام اميدهايش در گاور خالصاه میشاود،
طبي عی ا ست که روز هايش پر از درد و کار طاقتفر سا میبا شد
و شبهايش توأم با ا ضطراب و نگرا نی .ز ندگی برای او يک
مصيبت تمام عيار و پر از نگرانی و دردسر میباشد.
 ):111اين مورد يک فلسفه منطقی از زندگی برای شخصی اسات
که ت مامی ه ستيش در ج ستجوی يافتن و خوردن و نو شيدن
میبا شد و برای تأمين مايح تاج ز ندگیاش م شقت میک شد .هدف
گوي نده در ا ين آ يه اين ست که ان سان با يد لذت را در ا مور
معمول زندگی بيابد ،نه اينکه شکمپرست و ميگسار شود .حتی
ا ين مورد هم از جا نب خدا ست که ان سان بتوا ند از رحمت های
م تداول خدا در ز ندگی يع نی غذاهای خو شمزه ،نو شيدنیهای
گوارا و را ضی شدن از زح مت و کار صادقانه خود ،بهرهم ند
شود .انسان قدرت بهرهوری را از خود ندارد مگر اينکه خدا
اين قدرت را به او بدهد.
وا عظ دي گری به نام پولس ر سول د يدگاه سليمان را تائ يد
میک ند و میگو يد ا گر مرد گان ق يام نکن ند پس به ترين کار
اين ست که «ب خوريم و بيا شاميم ،چون فردا میم يريم» (اول
قرنتيان .)71120
سليمان توانائی خوردن و لذت بردن را نيز بدان میافزايد

31

کتاب جامعه

که از جا نب خدا ست .بدون خدا ما نمی توانيم از بي شتر
لذتهای متداول استفاده کنيم .ما برای غذايی که می خوريم
متوکل به خدا هستيم ،برای اشتهائی که داريم ،برای ن يروی
ه ضم غذاها ،برای د يدن ،شنيدن ،بوئ يدن ،سالمتی ،پاکی و
آن چه را که الز مه يک لذت مع مولی ا ست ،متو کل به خدا
هستيم.
 )1011در آيه  10سليمان میافزاياد کاه او توانساته اسات
بيشتر از هر کس از اين امور بهرهمند شود.
جان .دی .راکف لر درآ مدی م عادل يک ميل يون دالر در هف ته
ً چند سنت
داشت ،با اين وجود پزشکانش غذايی به قيمت حدودا
را برای او ت جويز کرده بود ند .ي کی از ز ندگینامهنوي سان
او میگو يد که او چ نان رژ يم غذايی دا شت که ح تی يک فق ير
را دلزده میکرد:
صبحانه او با وزنی كمتر از صد پاوند عبارت بود از یک
قاشق نخودفرنگی ،یک جرعه قهوه و قطعه كوچكي سریل و
یک قاشق تخممرغ و قطعهای نان تست به اندازه یک نخود
فرنگی.

او ثروتم ندترين مرد ج هان بود و لی نمیتوان ست از لذت
غذاخوردن برخوردار شود.
 )1211و سرانجام اينکه گوينده احساس میکناد کاه خادا از
اصول عمومی زندگی در قالب يک پاداش به حق و تنبيه گناه،
ا ستفاده میک ند .خدا حک مت و معر فت و خو شی را به شخ صی که
از او خو شنود ا ست ع طا میک ند .ا ما به شخص خطا کار ،م شقت
ا ندوختن و کار طاقتفر سا و ا ندوختن و انبا شتن و م شاهده
اف تادن ثروتش به د ست دي گری را مید هد .دي گر چه چ يز
میتواند بيهودهتر و دل آزارتر از اين باشد؟
ج) بطالت در حلقه زندگی و مرگ (فصل سوم)
 )217سليمان به عنوان يک شاگرد جوياای زنادگی و رفتاار
ان سان ،مالح ظه میک ند که برای هر چ یزی ،ز مان خا صی م قرر
شده است و برای هر اتفاقی نيز زمانی مقرر شده است .اين
بدين معنی است که خدا هر اقدامی را در کامپيوتر غولآسای
خود برنامهريزی کرده است.
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مع نی دي گرش اين ست که تاريخ سر شار از نمو نههای ادواری
ا ست و ا ين ت کراری ه مراه با نظ می غيرقا بل تغي ير ا ست.
ب نابراين ان سان هم م حدود ا ست در يک نمو نه رف تاری که
مقرر شده است با قوانين و يا اصول قطعی و انعطافنا پذير.
او برده گذشت زمان و تقويم میباشد.
در آيات 2ا 2گوينده به بيست و هشت عمل اشاره میکند کاه
احتماالً به قصد نمو نهپردازی از تمامی دوره حيات میباشند.
اين بيست و هشت عمل يا کردار شايد به خاطر اينکه عادد 12
حا صل ضرب عدد چ هار (دن يا) در عدد ه فت (تکا مل) میبا شد،
ذکر شدهاند.
اين ليست حاوی امور متضادي است .چهارده مورد امور مثبت
و چ هارده مورد ا مور من فی ا ست .به ه مين ترت يب چ نين به
نظر میرسد که يکديگر را نفی میکنند آنچنان که حاصل کار
عدد صفر ميباشد.
 )117زمانی هست برای والدت .خاود انساان کنترلای بار آن
ندارد و حتی والدين هم میبايست نه ماه انتظار بکشند تا
دوره مشخص شکلگيری جنين کامل شود.
همچنين نيز زمانی هست برای موت .دوره متو سط عمر انسان
براساس مزمور  251:5هفتاد سال است ،گذشته از آن مارگ ياک
سرنوشت محتوم برای انسان است.
واقعيت اينست که خدا دوران زنگی ما را بر روی زمين از
پيش میدا ند .برای م سيحيان مرگ نه ترسآور ا ست و نه
فرجام .ما میدانيم که جاودانه هستيم و هر چند که مرگ يک
امکان است ،ولی يک قطعيت نيست .اميد متبارک بازگشت مسيح
ايما ندار را ال هام بخ شيده ا ست که ن گاهش به نجاتده نده
باشد نه به مرگ.
آنچنان که پيتر پل آن را به روشنی بيان کرده است « :من
منت ظر مامور ک فن و د فن ني ستم ،بل که در انت ظار ک سی ه ستم
که مرا با خود به آسمان میبرد!»
وقتی برای غرص نمودن و وقتی برای کندن مغروص ـ به نظر
میرسد که سليمان با اين سخنان يک مرحله کامل کشاورزی را
باتوجه به فصول ساال (پيادايش  )1112تعرياف میکناد .عادم
مراعات فصول کاشت و برداشت موجب خسارت زارع میشود.
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 )717وقتی برای قتل و وقتی بـرای شـفا ـ مفسارين کتااب
م قدس بحث های ز يادی را م طرح کردها ند مب نی بر اين که ا ين
آيه نمیتواند اشاره به قتل باشد ،بلکه مراد از اين آيه
ج نگ ،ا عدام و يا ق تل به خاطر د فاع از خود میبا شد .و لی
ما بايد به خاطر داشته باشيم که بررسیهای سليمان براساس
شناخت او در زير آفتاب میباشد .بدون مکاشفه خدائی زندگی
از ن ظر سليمان يا م سلخ بوده ا ست و يا بيمار ستان ،يک
جبهه جنگ و يا يک مرکز کمکهای اوليه.
ـ نخست
وقتی برای منهدم ساختن و وقتی برای بنانمودن
گروه تخريبکن ندگان ظاهر می شوند تا ساختمانهايی را که
که نه شده و قا بل ا ستفاده نمیبا شند ،و يران کن ند ،سپس
سازندگان وارد صحنه میشوند تا مجموعهای مدرن را بسازند.
 ):17وقتی برای گریه و وقتی برای خنده ـ به نظر میرساد
زندگی در نوسان است بين اندوه و شادی .گاه نقاب درام را
بر چ هره میک شد و سپس صورت را چون دلق کان ر نگآميزی
میکند.
ـ کسانی که در مراسم
وقتی برای ماتم و وقتی برای رقص
تدفين گريه و شيون میکنند ،کوتاه زمانی بعد وقتی به جشن
عروسی دعوت میشوند ،میرقصند.
 )017وقتی برای پراکنده ساختن سنگها ووقتـی بـرای جمـع
ساختن سنگها ـ بهترين مفهوم اين آيه اينست که زمانی هست
برای پاککردن زمين بارای کاشاتن باذر (اشاعيا  ،)110ساپس
انبا شتن سنگ ها برای ساختن خا نهها ،ديوار ها و يا ساير
برنا مهها .ا گر ا ين سخنان را ت شبيهی بيان گاريم ،آنچ نان
که بي شتر مف سرين ا مروز میگوي ند ،شايد ا شاره به ع مل
ازدواج باشد ،آنچنانکه ترجمه  TEVمیگويد« ،زمانی برای هم
خوابی و زمانی برای جدابودن».
وق تی برای در آ غوش ک شیدن و وق تی برای اجت ناب از در
ـ در حوزه احساسات و عواطف اوقاتی هستند
آغوش کشیدن
برای پيو ستن و او قاتی ه ستند برای جدا شدن .او قاتی ه ستند
که محبت خالص است و اوقاتی هستند که محبت خالص نيست.
 )217وقتی برای کسب و وقتی برای خسارت ـ اين عبارت ماا
را به حوزه ک سب و کار با نو سانات مو جود در آن می برد.
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نخ ست صحبت از ز مانی شده که ک سب و کار رو نق دارد و ت جار
به کسب خود میبالند ،اما زمانی هست که بازار دچار نوسان
شده و زيان میکنند و اندوهگين میشوند.
ـ اکثر
وقتی برای نگاهداشتن و وقتی برای دور انداختن
خانم های خا نهدار مف هوم ا ين سخنان را به خوبی میدان ند.
آن ها ماه ها و ح تی سالها چيز هايی را در انبار ها ذخ يره
میکن ند ،سپس در ا يام خا نهتکانی ذ خاير خود را به يک
مؤسسه خيريه میدهند و يا به سمسار میفروشند.
 )317وقتی برای دریدن و وقتی برای دوختن ـ آيا ساليمان
میتوانسته است به تغيير مداوم مد لباس بينديشد؟ بعضی از
طرا حان م شهور مد ،مد تازهای ا بداع میکن ند و ت مام ز نان
در دن يا دا من خود را يا چيندار يا کو تاه میکن ند .ا مروز
عالم مد ب سيار جذاب ا ست .طرا حان مد ،طر حی را که ا مروز
دادهاند ،فردا عوض میکنند.
وقتی برای سکوت و وقتی برای گفتن ـ وقت سکوت زمانی است
که ما غيرمن صفانه انت قاد میکنيم ،وق تی ما وسو سه می شويم
از دي گران انت قاد ک نيم و يا چيز هايی ب گوئيم که واق عی
نمیبا شند .چون که مو سی سخنان گمراهکن نده بر ز بان آورد.
از ورود به سرزمين موعود ممنوع شد (اعداد 25115؛ مزاميار
.)771252
و قت صحبت کردن ،ز مانی ا ست که ا صل و يا ع لت مه می م طرح
می شود .مرد خای به استر نصيحت کرد که زمانی میآيد که الزم
است صحبت کند (استر 271:ا.)2:
او میتوانست همزبان با دانته بيفزايد «داغترين مکان در
جهنم برای کسانی که در هنگام وخامت های بزرگ اخالقی ،سکوت
میکنند ،ذخيره شده است».
 )217وقتی برای محبت و وقتی برای نفرت ـ ما نبايد ايان
مورد را در مسيحيت تفسير کنيم .سليمان به عنوان يک شخص
مسيحی سخن نگفته است ،بلکه به عنوان يک شخص دنيائی سخن
میگويد.
م ثل اين ست که سليمان رف تار ان سان را در نو سان بين
دورههايی از محبت و نفرت میديده است.
ـ تاريخ بجز گزارش
وقتی برای جنگ و وقتی برای صلح
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خ شونتها ،جنگ های بي هوده،
چيست؟

توأم

با

صلح

های ناپا يدار

 ):17سؤالی که در ذهن سليمان بود ،ايان باود کاه «کـار
کننده را از زحمتی که میکشد چه فايده است؟» برای هر عمل
سازندهای ،يک عمل مخرب وجود دارد.
چ هارده ع مل سازنده با چ هارده ع مل م خرب خن ثی می شود.
ب نابراين از ب عد ريا ضی ز ندگی عبارت ست از چ هارده ع مل
سازنده من های چ هارده ع مل م خرب که حا صلش می شود صفر.
انسان چيزی جز «صفر» در انتهای زندگيش ندارد.
 )2517سليمان در اين آيه به يک تالش نفسگير بارای تناازع
ب قا در ت مام زمي نهها ،و ت مامی فعاليت هايی که خدا در
اختيار انسان نهاده است تا وقت خود را پر کند ،پرداخته
است .او فهرست اين کارها را در آيات  1تاا  2ارائاه داده
است.
 )2217او نتيجه گرفت که خدا هـر چیـز را در وقـتش نیکـو
ساخته ا ست و يا به تر اين که ب گوئيم فر صت شاي ستهای براي
هر عم لی و جود دارد .او در اين جا به زي بايی خل قت خدا به
عنوان اين حقيقت که هر عملی زمان مقرر خود را دارد زياد
فکر نمیکند.
خدا ابدیت را نیز در دل انسان نهاد .هر چند انسان دردل
ز مان زي ست میک ند ،و لی مي لی به ا بدیت دارد .هر چ ند که
انسان مفهوم ابديت را نمیتواند بفهمد ،ولی به طور غريزی
راجع به ابديت میانديشد و نتيجه گرفته است که در ماورای
اين زندگی امکان اقيانوس بیکرانی از زمان وجود دارد.
با اين وجود کارها و راههای خدا از نظر انسان ناشناخته
و مرموز است.
به جز مکا شفه هي را هی برای ان سان و جود ندارد که
ّت و زوال کائ نات را حل ک ند.
بتوا ند مع مای خل قت ،م شي
عليرغم پيشرفت بزرگ دانش انسان ،ما هنوز هم ماجرا را از
پ شت يک عي نک ت يره میبينيم و غا لب او قات با آه و ا ندوه
اعتراف میکنيم «چه شناخت اندکی که از خدا داريم!»
 )2117چونکه زندگی انسان تحت کنترل قوانين انعطافناپذير
خلقت است ،و چونکه چنين به نظر میرسد تمامی اعمال انسان
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او را به نق طه شروع بازمیگردا ند ،سليمان به ا ين نتي جه
ر سيد که به ترين روش برای ان سان اين ست که شادمان با شد و
تا آنجا که ممکن است از زندگی لذت ببرد.
 )2717منظور سليمان اين نبود که در زندگی بايد ميگسااری
و عياشی کند ،بلکه من ظورش اين بود که لذت بردن از خوردن
و نو شيدن در ا مور روزا نه به دن بال م فری برای شاد بودن،
بخشش از خداست .اين ديدگاه از نظر مسيحيت ،ديدگاهی حقير
ا ست ،ا ما با يد همي شه به خاطر دا شته با شيم که د يدگاه
سليمان در اينجا کامالً محدود به امور زمينی است.
 )2:17سليمان باه درساتی فهمياده باود کاه فارامين
پابرجا ست .آن چه که خدا م قرر کرده ا ست وا قع خوا هد
انسان نمیتواند آن را تغيير دهد و يا آن را افزايش
کاهش د هد .جنگ يدن مخ لوق بر عل يه ن ظم خالق خود،
احمقانه است.
شاي ستهترين کاری که ان سان میتوا ند ان جام د هد حر مت
نهادن به خدا و تن دادن به حاکميت اوست.

خادا
شد و
و يا
عم لی

ً بازتاابی از وقاايع گذشاته
 )2017وقايع جاری زندگی صرفا
است ،و چيزی در آينده نخواهد شد جز آنچه که هست .خدا هر
چيز را بر مدار تکرار نهاده است ،باشد که امور دوباره و
دو باره وا قع شوند .خدا آن چه را که در قديم وا قع شد
ا مروز بازمیگردا ند و بدين ترت يب تاريخ ت کرار می شود .از
ً به
جم لة «آن چه را که گذ شته ا ست ،خدا میطل بد» غال با
ع نوان تأک يدی بر ا ين حقي قت که گنا هان گذ شته برای
بیايمانان میبايد برای آ نان محسوب گردد ،استفاده می شود.
در حالی که ا ين مورد حقي قت دارد ،و لی م شکل می توان گ فت
ً م ثل اين ست که
که کانون ا ين ب خش با شد .در اين جا ترجي حا
خدا از و قايع گذ شته برای ت شکيل حل قه دي گری از تاريخ،
استفاده نموده است.
آر .سی .ا سپرول اين مورد را شفای جاودانه ناميده است.
«ا ين ا يده میگو يد که در ز مان نام حدود حل قههای مت ناوبی
ه ستند که در ا ين حل قهها ه مه چ يز ت کرار می شوند .درام
زندگی انسانی عبارتست از دوباره نوازي يك قطعه موسيقي».
 )2217موارد ديگری که سليمان را رنج میداد عبارت بودناد
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از بیانصافی و ظلم در مکانهايی که میبايست انصاف مراعات
و ناراستی در حلقههای حکومتی محکوم میشد.
 )2317اين نابرابریها در زندگی سليمان را بر ايان بااور
وادا شت که با يد وق تی با شد که خدا ان سان را داوری ک ند و
ً
ا مور نادر ست برروی ز مين در ست شوند .سليمان صراحتا
نمیگو يد که ا ين داوری و ا صالح مو کول به ز ندگی ب عد ا ست،
بل که میگو يد يک نتي جهگيری قط عی نا شی از ا ين حقي قت ا ست
که ب سياری از جرائم در ا ين ج هان بدون م جازات نمیمان ند.
ا ين نتي جهگيری باز تاب يک حس م تداول در دل های مردم عادل
ا ست .ان صاف و عدالت ح کم میک ند که ز مانی برای تسويهح ساب
باشد و حق به حقدار برسد.
 )2217در آيات آخر فصال ساوم ،نويسانده باه موضاوع مارگ
می پردازد و مرگ را چ يزی میبي ند که عيش ان سان را منقض و
اين
اان را از با
اذتهای انسا
اا و لا
اا و جاهطلبیها
اام تالشها
تما
می برد .ا گر ما ن يز با نور ک تاب م قدس رو شن ن شده بوديم،
ديدگاهمان نسبت به مرگ چون سليمان بود.
تو جه دا شته با شيد که او د يدگاه خود را با ا ين ع بارت
معر فی میک ند« :در دل خود گ فتم ».ا ين د يدگاه موردی بود
که خدا به او آشکار نکرده بود بلکه نتيجهگيری ذهنی خودش
بود .ا ستداللی بود برا ساس ن گرش در ز ير آف تاب .ب نابراين
اين بخش از کتاب جامعه نمیتواند اساس کافی برای ايده ما
از مرگ و ب عد از مرگ با شد .و لی با ا ين و جود د يدگاه او
ان
ات .ايا
اين اسا
اههای دروغا
اياری از فرقا
ادگاه بسا
ً ديا
دقيق اا
فر قههای درو غين از م ندرجات ا ين ب خش از جام عه به ع نوان
پشتوانهای بر تعليمات نادرست خود مبنی بر خوابيدن جانها
و فنای هميشگی شريران استفاده میکنند.
در وا قع يک مطال عه دق يق از ا ين ب خش ن شان خوا هد داد که
سليمان بانی و هوادار چنين ايدههای نادرستی نبوده است.
ً آنچه که سليمان میگويد اينست که خدا انسان را از
اساسا
طريق عمر کوتاهش برروی زمين میآزمايد تا به او نشان دهد
که تا چه ا ندازه شکننده و ناپا يدار ا ست .در ست م ثل
ب هایم .و لی آ يا سليمان میگو يد که ان سان از ح يوان بر تر
نيست؟
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 )2:17خير! نکته اينجاست که انسان نوعی حيوان اسات ولای
از يک ن ظر مزي تی بر ح يوان ندارد .ه مانطوری که ح يوان
میم يرد ،ان سان هم میم يرد .برای ه مه یک ن فس ا ست ،و در
هن گام مرگ ،ا ين ن فس ق طع می شود .ب نابراين ز ندگی آنچ نان
که برای مخلو قات پ ست ،پوچ ا ست ،برای ان سان ن يز پوچ
میباشد.
 )1517پايان همه کس گور است .همه به یـک جـا میرونـد اا
يعنی همه به خاک میروند .جايی که از آن آمدهاند ،دوباره
به همان جا بازمیگردند.
الب ته در اين جا فرض بر اين ست که ان سان يع نی ف قط ج سم.
ا ما ما میدانيم که چ نين ني ست .ج سم تن ها خي مهای ا ست که
ان سان در آن ز ندگی میک ند .ا ما از سليمان انت ظار ن میرود
که وضعيت آينده انسان را کامالً بداند.
 )1217غفلت سليمان از آنچه که در زمان مرگ واقع میشاود،
از سؤال او آشکار شده است« :کیست که روح انسان را بداند
که به باال صعود میک ند یا روح ب هایم را که به پایین به
سوی ز مین نزول مینما ید؟» ا ين مورد را نبا يد يک واقع يت
فر ضيهای ت صور ن مود .ا ين يک سؤال ان سانی ا ست نه قطع يت
خدائی.
ما از عهد جديد فهميدهايم که روح و جان ايمانداران در
هنگام مرگ میروند تا با مسايح باشاند (دوم قرنتياان 210؛
فيلپيان )1712؛ و بدن آنها به گاور مایرود (اعماال  )112و
روح و جااان بیايمانااان بااه عااالم اساافل خواهااد رفاات ،و
بدنهايشان به گاور (لوقاا  11122ب ا  .)17وقتای کاه مسايح
بيا يد بدنهای ک سانی که در اي مان مردها ند با روح و جان
متحد شده و با جالل برخواهند خاست (فيلپياان 1517اا12؛ اول
تسالونيکيان 221:ا .)23بدنهای بیايمانان پاس از ماردن بار
خواه ند خا ست و با روح و جان خواه ند پيو ست تا در مقا بل
ت خت سفيد و عظيم داوری ايستاده و پس از داوری به درياچه
آتش افکنده شوند (مکاشفه 21115ا.)2:
حيوا نات دارای جان ا ما فا قد روح میبا شند .در مورد
ز ندگی پس از مرگ حيوا نات هي گزار شی در ک تاب م قدس
نيامده است.
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 )1117در رابطه با آنچه که سليمان از مرگ دانسته اسات و
ندان سته ا ست ،به ا ين نتي جهگيری میر سد که به ترين کار
برای ان سان اين ست که از کار های روزا نه خود لذت ب برد.
گذ شته از آن ،ا ين سهم او ست در ز ندگی .ان سان با يد در
پذيرش آنچه که تغيير نمی پذيرد ،راضی باشد .ولی گذشته از
کس
آن ان سان با يد از ز ندگی خود لذت ب برد چون که هي
نمیتوا ند به او بگو يد ،پس از اين که او درگذ شت چه وا قع
خواهد شد.
د) بطالت بیعدالتیهای زندگی (فصل چهارم)
 )21:روبرت بارنس 1گفته است« ،بيدادگریهای انساان نسابت
به انسان مصائب فراوانی را به وجود آورده است!»
دل های ح ساس در هر ع صری از د يدن ظ لم ان سان بر همنو عان
خود ،به درد آمدهاند .اين بی عدالتیها و ظلم ها سليمان را
ن يز آزار میداد ند .او از د يدن ا شکهای مظلو مان و زور
جفاکن ندگان ،و ق صور مردم در د فاع مظلو مان ،ا ندوهگين
بود .زور به طرف جفاکن ندگان ای شان (مظلو مان) بود ،و
االم را
ادرتهای ظا
ار آن قا
اتادگی در برابا
ارأت ايسا
ايچکس جا
ها
نداشت.
از ا ين رو ،چ نين به ن ظر میر سيد که « حق برای همي شه
بردار و ناحق برای همي شه بر ت خت نش سته ا ست ».سليمان
نمیتوانست ببيند که «در ورای تيرگی های ناشناخته ،خدا در
سايه ايستاده است ،و از باال همه چيز را مشاهده میکند».
 )11:بنابراين سليمان در عين دلتنگی نتيجه میگيارد کاه
مرد گان به تر از ز ندگان میبا شند .سليمان در آن لح ظه به
مفهوم عم يق مرگ توجه نداشت ا يعنی وقتی کسی در بیايمانی
میم يرد ب سيار شديدتر از بدترين ظال مان روی ز مين با او
برخورد می شود .برای سليمان اين سؤال مطرح نبود که «آيا
ب عد از مرگ حياتی هست؟» بلکه سؤال اين بود که «آيا بعد
از تولد حياتی هست؟»
 )71:مکتب بدبينی سليمان عمقهای زندگی را میکاود و بار
ا ين باور ا ست که مردن به تر از بودن و به دن يا نيا مدن

- Robert Burns
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به تر از به دن يا آ مدن ا ست .ک سانی که به دن يا نيامدهاند
هرگز تحت ظلم ظالمان در زیر آفتاب قرار نگرفتهاند .آنها
هر گز مج بور نبودها ند ا ين و قايع تر سناک را که ز ندگی
ناميده میشود ،تحمل کنند.
 ):1:مورد ديگری که سليمان را میآزرد اين بود که اعمال
ازد .او
ـایهاش را برمیانگيا
اادت همسـ
ای حسا
اای آدما
و مهارتها
مید يد که چرخ ز ندگی تن ها با روح رقا بت به ج لو را نده
ايکتر ...
اه شا
ار و خانا
ااس بهتا
اتن لبا
اتياق داشا
اود .اشا
میشا
پرداختن به چنين رقابت هايی شايسته انسانی که مخلوق و به
شباهت خدا بود ،نبودند.
وق تی که مي کل آ نژ و رافا ئل با هم م شورت کرد ند که از
مهارت خود برای تزئين واتيکان استفاده کنند ،يک حس عميق
رقابت در ميان شان به وجود آمد .هر چند که آنها در تزئين
واتي کان و ظايف مت فاوتی دا شتند ،سرانجام آن قدر ن سبت به
هم رقا بت کرد ند که ح تی با ي کديگر هم صحبت نمیکرد ند.
عدهای در پن هانکردن حس حسادت شان در مقاي سه با ا ين
نوا بغ ،م هارت ن شان میده ند ،و لی چ نين د يدگاه ر قابتی در
ماوراء بيشتر کارهای معاصر کمين کرده است.
يک آدم بدبين ا مروزی نو شته ا ست « :من هر آن چه را که
ز ندگی عر ضه کرده ا ست ،آز مودهام ،و لی آن چه که د يدم ا ين
بود كه عدهای در ا ين طرف اي ستاده و در يک تالش بي هوده و
م ستمر میخواه ند عدهای را که در مقابل شان اي ستادها ند از
دور خارج کنند».
 )01:نقطه مقابل شخص حساود ،آدم کاهـل اسات .آدم کاهال
نادان و اح مق و تن بل ا ست .او د ستهای خود را برهم مین هد
و با ه مان م قدار غذايی که میتوا ند بدون زح مت به د ست
آورد ،ز ندگی میک ند .شايد او از هم سايه ح سود و بيرحم و
آزمند خود ،داناتر باشد.
 )2::احساس شخص کاهل ،آنگاه که میبيناد اطرافياانش باه
سختی کار میکنند و با هم رقابت میکنند اينست که :یک کف
پر از را حت از دو کف پر از م شقت و در پی باد زح مت
کشیدن ،بهتر است.
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و يا آن طوری که اچ .سی .لئوپو لد 1تف سير میک ند «دارا ئی
ا ندک من بر دارا ئی فراوا ني که با ر نج و زح مت به د ست
آمده است ،ترجيح دارد».
 31:و  )2نوع ديگری از حماقت بود که انديشاه ساليمان را
فراگرفته بود ،و آن حماقت کسی است که تنها است ،ولی با
اينکه تنها است ،کار میکند و ثروت میاندوزد .او نه پسری
دارد و نه برادری و نه فام يل نزدي کی .ثروت و پول او
بي شتر از آن چه ه ست که ن ياز دارد ،با ا ين و جود هر روزه
به سختی کار میکند و خود را از تمام لذتهای زندگی محروم
میکند و هيچگاه از خود نمیپرسد برای که زحمت کشیده ،جان
خود را از نی کوئی م حروم سازم؟ چارلز بريج 2در تف سيرش
مینويسد« :آدم خسيس ا که چقدر هم اين نام برازنده اوست
ا برده ورشک سته پول ا ست .او زح مت میک شد ،جان میک ند ،و
فر سوده می شود .نام او خ سيس ا ست و به خاطر خسا ست خود،
بي چاره ا ست ،و سليمان وق تی به ز ندگی او میاندي شد،
میبيند چقدر پوچ و ورشکسته است!»
اه
اليمان را متوجا
ار سا
ايس فکا
اخص خسا
اودن شا
 ):1:در انزوابا
همرا هی با دي گران مینما يد و برای اث بات ا يده خود از
چ هار ت صوير ا ستفاده میک ند :ق بل از هر چ يز دو كارگر از
یک کارگر به تر ا ست ،چون که دو کارگر با هم کاری ي کديگر
محصول بيشتری میتوانند توليد کنند.
 )251:همچنين اگر اتفاقی در حاين کاارکردن بيفتاد ،يکای
میتوا ند رف یق خود را ک مک ک ند ،ا ما وای به حال ک سی که
تنها است و از پلکان سقوط میکند! هي کس اطراف او نيست
تا تقاضای کمک کند!
 )221:دو نفر در بستر در يک شب سرد بهتر از یک نفر اسات
چون میتوانند يکديگر را گرم نگه دارند .به هر حال لذتها
و م نافعی ه ست از آن صميميت که برای ک سی که تن ها ز ندگی
میکند ،قابل فهم نيست.
 )211:تصوير سوم در مورد دفاع در هنگام حملاه اسات .ياک

- H. C.Leupold

1

- Charles Bridges
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ً بر شخص مال باخ ته غا لب میآ يد ،و لی دو ن فر
دزد غال با
معموالً میتوانند در مقابل شخص متجاوز ،استقامت کنند.
و در آخر ريسمانی که با سه ال ساخته شده باشد محکمتر از
ريسمانی که فقط با يک يا دو ال ساخته شده است .درواقع يک
طناب سه ال سه برابر يک طناب يک ال محکمتر است.
271:ا )22نادانیها و بطالتهای زندگی محدود به طبقه عادی
ني ست ،ا ين عوا مل ح تی در بار گاه پاد شاهان ن يز و جود
دار ند .سليمان از پاد شاهی سخن میگو يد كه از ز ندان
برخا سته و بر ف قر غا لب میآ يد و به پاد شاهی میر سد .او
بر تر از پاد شاهی پ ير ا ست که به م شورت م شيرانش گوش
نمیدهد .بهتر اين می بود که يک مرد جوان ا ما تعليم پذير،
حتی اگر فقیر هم بود ،به جايش مینشست.
سليمان در موردتمامی زندگان فکر میکند که مطيع پادشاه
هستند و همچنين در مورد مرد جوانی که شخص دوم مملکت است
ا و دروا قع وارث او ست .م لت ت حت حکو مت او از حاکم پ ير
خ سته شدهاند و خوا هان تغي ير در او ضاع و حاکم يت به تری
ه ستند ،ا ما اع قاب ای شان (ن سل ب عد) به او رغ بت ندار ند.
ا ين د مدمی مزا جی و ت نوعطل بی سليمان را به ا ين ف کر
وامیدارد که حتی بزرگترين افتخارات دنيا نيز بطالت و در
پی باد دويدن است.
هـ) بطالت دین و سیاست (1:1ـ)2
ً به مع نی
ً مذهبی ا ست و لی مذهبی بودن الزا ما
ان سان ذا تا
خوب بودن ني ست ،و ح تی ام کان دارد بد هم با شد .ا فراط در
مذهبی بودن مم کن ا ست ن ياز به ن جات را به ع نوان هد يهای
راي گان از ناح يه فيض خدا برای ان سان كمر نگ سازد .عالوه
ً ت ظاهراتي خارجی بدون
بر آن مذهب ان سان میتوا ند صرفا
واقع يت درو نی با شد .پوچی و بطا لت ه مانطوری که در ساير
حوزه های ز ندگی اثر گذار ا ست مم کن ا ست در ز ندگی مذهبی
انسان نيز رسوخ کند و يا حتی اثرات مخرب تری بجا بگذارد.
ب نابراين سليمان در ف صل پنجم ک تاب جام عه ا ندرزهايی در
راب طه با مواج هه با خالق و ت شريفاتگرائی و ت ظاهرات
ظاهری ارائه میدهد.
 )210اول ،او به مردم اندرز میدهد وقتی باه خانـه خـدا
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میرو ند موا ظب گام های خود با شند در حالی که مم کن ا ست
ا شاره او به طور ک لی ح فظ حر مت خا نه خدا با شد ،و لی در
اين جا ا شاره به آ مادگی برای شنيدن دارد و نه گ فتن.
ورد های بي هوده قربانی های احم قان ا ست ،عم لی که مردم
بیفکر بدون اينکه بدانند بد است ،انجام میدهند.
 )110عبادتکننده میبايست از گستاخی در عبادت ،وعادهها،
نذرها به خدا ،اجتناب کند .محضر خدای قادر مطلق جايگاهی
برای سخنان عجوالنه نيست .اين واقعيت که خداوند به همان
اندازه که آسمان از زمین فاصله دارد ،فوق از انسان قرار
دارد ،میباي ست به ان سان ب ياموزد وق تی به ح ضورش میرود
زبان خود را کنترل کند.
 )710همانطوری که فعاليت بيش از حد موجاب خاواب آشافته
می شود ،سخن بسيار گفتن موجب می شود که انسان احمقانه سخن
گويد و اين مورد حتی در دعا و پرستش هم صادق است.
سليمان در آيه سوم بر آن نيست که ريشههای علمی خواب و
ً ارتباطی است که بين سر
رؤيا را بيان کند ،اشاره او صرفا
و صداهای روزانه با خواب آشفته ،وجود دارد.
 ):10در رابطه با نذر برای خادا ،صاداقت انساان ايجااب
میک ند که نذرها بالفا صله ادا شوند .خدا برای ک سی که
ابلها نه و با تعج يل نذر میک ند ،ا ما نذر خود را ادا
نمیک ند ،کاری ان جام نمید هد .ب نابراين ا ندرز سليمان
اينست که «پس به آنچه نذر کردی وفا نما».
 )010اگر نمیتوانی نذر خود را ادا کنی ،پس بهتر است که
نذر نکنی.
سليمان چه خوب گرايش ان سان را به معام له با خدا در
هنگام تنگی و نااميدی میدانست« :خداوندا اگر مرا از اين
شرايط نجات دهی ،برای هميشه تو را خدمت خواهم کرد ».ولی
وق تی ان سان از شرايط بد ن جات میيا بد ،به سرعت قول خود
را به خدا فراموش میکند.
ح تی در اوج ن شاط رو حانی ،چه آ سان ا ست نذرنمودن برای
اخت صاص يافتن به خدا ،ت جرد ،ترک ثروت و ساير ا مور...
خدا هر گز چ نين نذرهايی را تو سط مردمش ت جويز ن کرده ا ست.
در بسياری حاالت از جمله در موضوع تجرد ،بهتر اين بود که
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در اصل چنين نذری صورت نمیگرفت ،ولی وقتی که صورت گرفت،
ً عهد ازدواج در آسمان تصويب شده و
میبايست ادا شود .قطعا
شکستن آن مستلزم بهای سنگينی است.
آن د سته از نذرهايی هم که ان سان ق بل از اي مان آورد نش
نموده است ،میبايست در صورتی که عصيانی بر عليه کالم خدا
نباشند ،ادا شوند.
 )210بنابراين قانون اصلی اينست کاه مگـذار دهانـت باا
ابراز نذرهايی که وفا نمی شوند ،تو را به خطا هدايت کند
ً نذر کردهای
و در ح ضور فر شته خدا با گ فتن اين که ا شتباها
ً من ظورت اينگو نه ن بوده ا ست ،بها نه م تراش و ت صور
و واق عا
م کن که گذران يدن قر بانی به ح ضور خداو ند ک فارهای برای
نقض عهدها و نذرهايت میشود.
عبارت فرشته خدا شايد اشاره به کاهن باشد ،چون کسی که
ع هد خود را و فا نمی کرد در پيش كاهن به گ ناه خود ا قرار
مینمود (ر.ک الويان :10ا .)2ولی اين مورد پيش فرضی است از
شناخت شريعت مو سی ،از آن جا که سليمان در اين جا خارج از
امور دينی صحبت میکند .بنابراين شايد بهتر اين باشد که
ما او را به مف هوم هرکس دي گری بيان گاريم که به ع نوان
نماينده خدا خدمت میکند.
ً از عدم صداقت در
عق يده بن يانی اين ست که خدا شديدا
گفتار ناراضی است ،پس چرا بايد چيزهايی بر زبان آورد که
ً مو جب
خدا را خ شمگين می سازند؟ ارت کاب چ نين گ ناهی قط عا
خوا هد شد که خدا آن چه را که میخواه يد ان جام ده يد با طل
سازد.
 )310همااانطوری کااه غياار واقعيتهااا در کثــرت خوابهــا،
میبا شد ،ک ثرت سخنان ن يز با طل و ويران گر ا ست .پس سليمان
میگو يد کاری که با يد ان جام د هيم اين ست که از خدا
ّه
بتر سيم .به هر حال من ظورش تو کل توأم با مح بت به ي هو
نيست ،بلکه ترس از اينکه مبادا موجب ناخشنودی خدای قادر
مط لق شويم .جی کمپ بل مور گان چ نين میگو يد که ا ين ترس،
ترس غالم ا ست ن سبت به آ قايش نه ترس پ سر از پدر .ا گر ما
ا ين را نمیدان ستيم سليمان را شخ صی با ب صيرت رو حانی
شگرفی تصور میکرديم.
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 )210سپس سليمان به موضاوع ظلـم بـر فقیـران
ان صاف می پردازد و به ما ا ندرز مید هد چنان چه
در ک شور میبينيم ،ناام يد ن شويم .گذ شته از آن
فرامين در حکو مت ه ست و ک سانی که در مقا مات
دارند زيردستان خود را تحت نظر دارند.
ً اين طور ا ست؟ در اک ثر او قات روش های ن ظارتی
و لی واق عا
کارساااز نمیباشااند و تمااامی سااطوح اداری در رشااوهها و
اختالسها سهيم میباشند.
تن ها ت سلی مردم عادل اين ست که میدان ند خدا باالتر از
تمااامی قدرتهاساات و او روزی را میبينااد کااه همااه اياان
بی عدالتیها ،مرتفع خواهند شد .در اينکه اشاره سليمان به
اين مورد باشد ،جای شک باقی است.
و برکنـدن
شرارتهايی
يک سل سله
باال قرار

 ):10آيه نهم يکی از مبهمترين آيات در کتاب جامعه است.
ع لتش اين ست که ا صل ع بریاش نامفهوم ا ست و ا ين را می توان
از ترجمههای گوناگون آن فهميد:
ترجمه  JNDمیگويد :هر چه که زمين نافعتر باشد ،پادشااه
هم وابسته به مزرعه است.
ترجمه  NASBمیگويد :گذشاته از آن ،پادشااهی کاه مزرعاه
دارد از زمينش منفعت میبرد.
ترجمه  TEVمیگويد :حتی پادشاه هم متکی به برداشت خارمن
است.
ترجمه  NKJVمیگويد :هر چه بيشتر منفعت زمين به همه کس
برسد ،حتی مزرعه هم پادشاه را خدمت میکند.
عق يده ک لی بر اين ست که چ نين به ن ظر میر سد که ح تی
باالترين م قام ممل کت مت کی به مح صوالت ک شاورزی و در نتي جه
مشيت خدا است .همه چيز موکول به خدا است.
و) بطالت ثروتهای بادآورده ( 1::1تا )1::1
 )2510کسانی که پول پرسات هساتند هرگاز سـیر نمیشاوند و
همي شه بي شتر میخواه ند .ثروت مو جب ر ضايت نمی شود .م نافع
ت جارت ،سود سهام و ساير م نابعدرآ مدی ا شتها را برای
هرچهبيشتر داشتن برمیانگيزند و البته همه بطالت است.
 )2210وقتی که دارائی انسان زیاده شاود .چناين باه نظار
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میرسد که ارتباطی هست بين افزونی مال و افزايش کسانی که
از ثروت او بر خوردار می شوند ،خواه م شاوران مال ياتی،
حسابداران ،وکيالن و اهل خانه او.
ان سان میتوا ند ف قط يک د ست ل باس دا شته با شد ،ف قط
میتوا ند به ا ندازهای که الزم ا ست در روز غذا ب خورد.
ب نابراين منف عت ا صلی ثروت او در د فاتر بانکی ،سهامها و
انبار ها ا ست ،بدين ترت يب ميتوا ند همز بان با ساير مال
پر ستان بگو يد «ای جان ا موال فراوان اندوخ ته شده به ج هت
چ ندين سال داری ،ال حال ب يارام و به ا کل و شرب و شادی
بپرداز» (لوقا .)21121
 )2110وقتی که موقع خواب فرامیرسد ،شخص رنجبر از خاوابش
لذت می برد .هر چند که او غذای کافی نداشته است میتواند
به آ سودگی و بدون دغد غه بخوا بد .و لی مرد دولتم ند ،خواب
آ شفتهای دارد و ت مامی شب ن گران نو سان بازار ا ست ،ن گران
دزدان ا ست ،ن گران اثاث يه گرانب های خودش ا ست و بدين
ترتيب قرص ضد ترش معده را میبلعد تا آرامش داشته باشد و
بتواند آسوده بخوابد.
 )2710سليمان مشاهده میکند که انباشتن ثروت عواقب وخيمی
در پی دارد .در اين جا مردی را میبينيم که ثروت ز يادی
دارد ،و لی به جای اين که از ثروتش برای ا هداف سازنده
استفاده کند ،آنها را ذخيره میکند.
 )2:10ولی ناگهان اتفااقی میافتاد ،اتفااقی نظيار ساقوط
بازار سهام ،و ت مامی سرمايهاش را از د ست مید هد .ح تی
گر چه ا ين شخش پ سری دا شته ا ست ،و لی دي گر چ يزی ندارد که
برای پسرش بگذارد.
 )2010او آنچنان که با دست خالی از رحم مادرش آمد ،اينک
ن يز با د ست خالی ا ين ج هان را ترک میک ند .عل يرغم ت مام
پولهايی که اندوخته بود و میتوانست بيندوزد ،اما در فقر
میميرد.
1
سي سيل رودس سالها به دن بال ک شف م نابع طبي عی در ج نوب
آفري قا بود .وق تی که در ب ستر مرگ بود با پ شيمانی ت مام

- Cecil Rhodes

1
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فرياد برآورد:
من ثروت بیشماری در آفریقا پیدا کردم .الماس ،طال و
معادن بسیار ،اما اینک باید همه را جا بگذارم.
هیچکدام از آنها را نمیتوانم با خودم ببرم .من به
دنبال خزائن جاودانی نبودم ،بنابراین عمالً هیچ چیزی
ندارم.

 )2210سليمان میگويد که چنين روشای بـالی سـخت و مصايبتی
درد ناک ا ست .آن شخص میتوان ست پول خود را برای م نافع
پايدار بکار ببرد ولی او به جای اين کار همانطور که لخت
به دنيا آمد ،لخت هم رفت .بدون اينکه نتيجه تمام زحماتش
را ديده باشد .بدين ترتيب او در پی باد زحمت کشیده بود.
 )2310مصيبت افزوده ديگری برای اين شخص اينست که روزهای
پا يانی ز ندگيش توأم با حزن ،ا ندوه ،نگرا نی ،بي ماری
وخشم ،میباشد.
البته اين مسئله قطعی است که هر کسی که میميرد ،هر چه
را که دارد ب جا می گذارد .و لی در اين جا به ن ظر میر سد که
مقصود گوينده شخص احمقی است که پول خود را میاندوزد ،در
حالی که میتوا ند آن پول را در راه ا هداف سودمند خرج
ک ند ،و لی از د ستش مید هد و چ يزی در اخت يار ندارد که
نشاندهنده تمامی زحماتش در طول زندگی باشد.
 )2210بنابراين بهترين روش اينسات کاه انساان از اعماال
متداول روزانهاش بهرهمند شود ا بخورد ،بنوشد و کار کند.
آنگاه است که ديگر مهم نيست چه اتفاقی میافتد و هي چيز
نمیتوا ند ان سان را از لذتی که به د ست آورده ا ست باز
دارد .ز ندگی در حد اعال يش ب سيار کو تاه ا ست ،ب نابراين
وقتی میتوان از آن لذت برد ،چرا نبايد چنين نمود؟
 )2:10سليمان میانديشدکه وقتای خادا باه انساان دولـت و
اموال میدهد ،همزمان به او توانايی لذت بردن از ثروتش و
قانع بودن به سهم خود در زندگی و لذتبردن از کارش را به
ً بخ شش خدا ،و يا به
او میبخ شد .عوا قب چ نين کن شی مخصو صا
عبارت ديگر «امور واقعی» ناميده میشد.
 )1510چنااين شخصاای بااه کوتاااهی عماار و يااا مصاايبتها و
نابرابری ها نمیاندي شد ،چون که خدا ف کر او را با شادی
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شرايط موجودش ،پر ساخته است.
 212و  )1يک طنز خشن در زندگی وجود دارد که باار بزرگای
بر انسان نهاده است و آن برمی گردد به کسی که خدا به او
دو لت و ا موال و عزت و هر چ يز دي گر كه د لش بخوا هد داده
با شد ،و لی بدبختا نه خدا به او ظرف يت لذتبردن از ثروتش
به او نداده باشد .مرگ زودرس اين شخص را از لذت بردن از
ثروتش بازمیدارد و ه مه ثروتش به بيگان گان میر سد ،چون
ً زندگی
حتی يک پسر و فاميل نزديکی ندارد .اين جريان قطعا
را چون يک حباب خالی و يا يک بيماری بدخيم مینماياند.
 )712حتی اگر کسی فاميل فراوان و عمری پر ثمر و طاوالنی
دا شته با شد ،ت مام ا ين نع مات و رحمت ها چنان چه نتوا ند از
آن بر خوردار شود ،و يا ک سی را ندا شته با شد که ج نازهاش
را د فن ک ند ،بیمع نی ا ست .دروا قع يک ط فل سقط شده از او
بهتر است.
 ):12چونکه اين شخص در بطالت زاده شد و در گمنامی رفت.
نام او چون کسی که هرگز زاده نشده و هرگز ن بوده است ،در
يادی نخواهد ماند.
 )012حتی گرچه طفل سقط شده آفتـاب را نمیبيناد و چيازی
نمیداند ،با اين وجود از آرامش بيشتری نسبت به شخص خسيس
بر خوردار ا ست .او هر گز کجی های ديوانهکن نده ز ندگی را
تجربه نمیکند.
 )212اگر شخص خسيس حتی هزار سال ،بلکه دوچندان زنادگی
ک ند ،چه نف عی به حالش دارد ا گر قادر به لذت بردن از
زيبايی های ز ندگی نبا شد؟ و سرنو شت او چون سرنو شت طف لی
است که متولد نشده ،به گور میرود.
 )312دليل اصلی انسان برای کارکردن تهيه غذا برای خاود
و خانوادهاش میبا شد ،و لی عج يب اين ست که سیر نمی شود .هر
چه که بي شتر در میآورد ،بي شتر میخوا هد خر يداری ک ند.
ر ضايت و آ سايش چون خر ما بر نخ يل ا ست و د ستش به آن
نمیرسد.
 )212بنابراين مرد حکیم در اين ابهام بيهوده ،مزيتی بر
شخص احمق ندارد ،وقتي که شخص فقير میداند چگونه بهتر از
ديگران با زندگی روبرو شود.
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 ):12راضی بودن به آنچه که مقدور شده است بسی بهتر است
از آرزوی چيز های بي شتری دا شتن .ا ين حرص همي شگی برای هر
چه بيشتر داشتن چون در پی باد زحمت کشیدن ،احمقانه است.
آنچنانکه لئوپولد گفته است کار او «مانند حريصانه دويدن
از سوئی به سوئی برای يافتن آرامش واقعی است».
 2512و  )22هر چه که بوده است ،اعام از فقيار ياا غنای،
دا نا يا اح مق ،پ ير يا جوان ،نام او را آدم نهادها ند.
کلمه ( Manآدم) در اينجا اشاره به کلمه عباری  Adamاسات و
به مع نی « گل سرخ» میبا شد .گل سرخ چگو نه میتوا ند با
خالقش بحث و مجادله کند.
 )2112حقيقت ساده اينسات کاه براسااس آنچاه کاه گويناده
میگو يد هي کس در ا ين مدت ا یام ح یات با طل نمیدا ند چه
چ يزی برايش به تر ا ست و هيچکس نمیدا ند ب عد از رف تنش چه
چيزی برروی زمين واقع میشود.

 -IIIاندرزی برای زیستن در زیر آفتاب ( 1:1تا
)2:1:
الف) خوب و خوبتر در زیر آفتاب (فصل هفتم)
 )213اشاره تلخ پايان فصل ششم اين بود که انسان در زير
آف تاب نمیتوا ند بفه مد که چه چ يز برايش به تر ا ست ،ا ما
عق يده سليمان براين ست که بع ضی چيز ها خوب ه ستند و بع ضی
چيز ها خوبتر .و ا ين مو ضوع ف صل ه فتم ا ست .دروا قع کل مات
خوب و خوبتر در ا ين ف صل بي شتر از هر ب خش دي گری در ع هد
عتيق تکرار شدهاند.
اول ،ن یک نامی از رو غن مع طر به تر ا ست .يک نام ني کو
البته نشاندهنده يک شخصيت خوب است .روغن معطر اشاره به
چ يزی ا ست که گرانب ها و مع طر ا ست .ت صور بر اين ست که
ادگی
اک زنا
ااه يا
اد جايگا
ااه نمیتوانا
اا هيچگا
ارين عطرها
گرانتا
پرافتخار را بگيرد.
گوينده میگويد روز ممات از روز والدت بهتر است .اين يکی
از اظ هارات سليمان ا ست که ما را به ف کر وا میدارد .آ يا
منظور گوينده از اين سخن يک حقيقت کلی است ،و يا اينکه
اشاره او فقط شخصی با نام نیک بوده است؟ وقتی اين مورد
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را به يک ايماندار واقعی اطالق کنيم ،گفته او کامالً حقيقت
ً در مورد ک سی که اع تراف به گ ناه ن کرده و
دارد .و لی قط عا
در گنا هانش میم يرد و آمرز يده ن شده ا ست ،م صداق پ يدا
نمیکند.
 )113سپس سليمان میگويد که رفتن به مراسام کفان و دفان
به تر ا ست از ر فتن به ميه مانی و پر کردن شکم .مرگ آ خرت
ه مه مرد مان ا ست و وق تی ما با مرگ رو برو می شويم ،کو تاه
میآئيم و ناچار میشويم به رحلت خود بينديشيم.
هر ان سان اندي شمندی مرگ را با يد به ع نوان يک حقي قت
ب پذيرد و فل سفهای را در ز ندگی اخت يار ک ند تا بتوا ند او
را در مقابله با اين فرجام اجتناب ناپذير ،مخير کند.
انجيل از نجاتدهندهای سخن میگويد که با مرگ خودش آن کس
را که صاحب قدرت موت بود ،نابود ميکند و او کسی نيست جز
شيطان و اين نجاتدهنده کسی است که تمامی کسانی را که از
ترس مرگ ت مامی ع مر خود را درب ند بود ند ،ر ها مي سازد
(عبرانيان  2:11و .)20
 )713مورد «بهتر» ديگری اينست کاه حـزن از خنـده بهتـر
ا ست .گوي نده متقا عد شده ا ست که جدی بودن از سبک سری
به تر ا ست .جدی بودن ف کر را برای درگير شدن با مو ضوعات
بزرگ ز ندگی صيقل مید هد ،در حالی که سبک سری مو جب ا تالف
وقاات میشااود و مااردم را از مواجهشاادن بااا امااور مهاام
بازمیدارد.
من یک مایل با شادی قدم زدم؛
او در طول راه آواز میخواند،
ولی چیزی به من نیاموخت
از آنچه که گفته بود.
من یک مایل با اندوه قدم زدم،
و او کالمی بر زبان نیاورد؛
اما آنچه که از او آموختم
آنگاه بود که در اندوه قدم میزدم
1

روبرت براونينگ هاميلتون
ز یرا که از غمگی نی صورت دل ا صالح می شود .ا ين ي کی از
پارادوکس های ز ندگی ا ست که شادی میتوا ند ه مراه با ا ندوه
با شد .ح تی فال سفه خدان شناس ،ارزش در مانی برای ر نج و

- Robert Browning Hamilton
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ا ندوه قا ئل میبا شند .و لی آن چه که برای بیايما نان يک
حقيقت معتدل است ،برای فرزند خدا پرشکوهتر است.
مف هوم رنج ها و ا ندوهها در اين جا ر شد فيض در ز ندگی
او ست .رنج ها و ا ندوهها حس ستايش رنج های م سيح را در او
برمیانگ يزد .رنج ها و ا ندوهها او را قادر می سازند تا
دي گران را که رنج های م شابه او را تجر به میکن ند ،ت سلی
د هد و دي گر اين که ر نج و ا ندوهها الزا می برای جالل آي نده
میباشند (روميان .)2312
اندي شه شخص ح کيم تأمينکن نده و قار و آرا مش در هنگا مه
مرگ ا ست .او میتوا ند با ف شار و ا ندوه ک نار بيا يد چون که
ري شه او عم يق ا ست .احم قان قادر به رو ياروئی با شرايط
وخيم نيستند .آنها میکوشند صدای زندگی را در قهقهه خنده
و شادی ،خفه کنند .آنها از رفتن به بيمارستانها و مراسم
ک فن و د فن میتر سند چون که ريشههاي شان پوچ ا ست ،برای
رويارويی با فشارهای زندگی مجهز نشدهاند.
 )013چيز ديگری هست که «بهتر» است و آن اينست که شنیدن
ع تاب حکی مان به تر ا ست از شنیدن سرود احم قان .انتقاد های
سازنده ،بناکن نده ،ا صالحکننده و اخطارده نده میبا شند.
تحسين تو خالی احمقان ،ارزشی ماندنی ندارند.
 )213خنده احمقان مثل صدای خارها در زیر دیگ است كه پر
زرق و برق و پر سر و صدا ولی بدون هي فايدهای در هنگام
سوختن مم کن ا ست سر و صدا کن ند و ا ين سر و صداها هي
اثری ندارند و چون حباب میباشند که لحظهای بعد میترکند.
 )313حتی يک مرد حکیم هنگامی کاه تقلاب و ظلام میکناد،
احمقانه عمل میکند .او عقل و حس تعادل و پايداری خود را
از د ست مید هد .و ت مام ک سانی که به ا مر ارت شا و ا ختالس
م شغولند دل و ف کر خود را ت باه می سازند .وق تی که در
پذيرش ر شوه سکوت میکن ند قدرت داوری من صفانه را از د ست
میدهند.
 )213از نظر سليمان انتهای امر از ابتدایش بهتـر اسات.
شايد او به موا نع بزرگی که در ابتدای يک برنامه میبايست
از سر راه بردا شته شوند و زح مت فراوان برای ن ظم بخ شيدن
به ا مور و سپس با مقاي سه شروع کار که توأم با ر نج و
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زحمت و تقال بوده ،با پايان کار که انسان نتيجه اعمال و
زح مات خود را درو میک ند ،میاندي شيده ا ست که پا يان يک
کار از آغازش بهتر است.
و لی چ نين بردا شتی و چ نين د يدگاهی در ه مه موارد م صداق
ندارد .پايان کارهای درست از آغازش بهتر است ،اما پايان
گناه از آغازش بدتر است .روزهای آخر زندگی ايوب بهتر از
روزهای اولش بود (ايوب  ،)211:1اما پايان شاريران بسايار
هولناک است (عبرانيان .)72125
گوينده در بيان اينکه دل حلیم از دل مغرور نیکوتر است،
کامالً درست میگويد .حلم و بردباری يکی از خصلتهای جذاب و
نيکو ست ،در حالی که ک بر و غرور من شاء گ ناه ا ست .ح لم و
برد باری شاخ صه ان سانی ا ست که مورد تائ يد خدا ست (روم يان
 ،):10در حالی که کبر و غرور انسان را تباه میکند (امثال
.)22122
 ):13سپس سليمان در مورد خطر از کوره در رفاتن باه ماا
اخ طار مید هد .ک سی که نتوا ند خود را کن ترل ک ند ،ن شانهای
اما
اه شا
ات کا
اه اسا
امندي گفتا
ات .انديشا
ای اوسا
ارارت ذاتا
از شا
میتوانيد ظرفيت انسان را باتوجه به ميزان آنچه که او را
از کوره بدر می برد ،اندازهگيری کنيد .اگر ما خشم و غضب
و نفرت را در خود پرورش دهيم ،درواقع حماقت خود را نشان
میدهيم .ان سانهای آ گاه ز ندگی خود را با چ نان اع مال
بيهودهای ،تلف نمیکنند.
 )2513يک عمل نابخردانه ديگار زيساتن در گذشاتهها اسات.
ً به «ا يام خوش قديم» میآو يزيم و آرزوی
وق تی ما دائ ما
بازگ شت آن روز ها را ،با ا ين اندي شه که خي لي به تر از
ا مروز بود ند ،مین مائيم ،در دن يای خ يالی ز ندگی میکنيم.
بهتر اين است که با شرايط موجود آنچنان که هستند روبرو
شويم و عل يرغم ت مام شرايط مو جود ،پيروزمندا نه ز ندگی
ک نيم و به جای اين که همي شه بر تاريکی لع نت و ن فرين
کنيم ،بهتر اينست که شمعی روشن کنيم.
 )2213برداشت ساليمان از حکمـت و میـرا را میتاوان باه
چ ندين طر يق تف سير ن مود .اول اين که ،حک مت چون م يراث
نيکوست )(NASB, NKJV؛ حکمت موجب میشود که وارث سهماالرث خاود
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را با دقت مديريت کند ،حکمت مانناد مياراث نيکوسات )(JND؛
اگر کسی بخواهد فقط از يک نوع ميراث برخوردار شود ،حکمت
بهترين گزينه است .سوم ،حکمت به همان اندازه نيکوست که
ميراث؛ چون حکمت هم منبع ثروت است.
همچ نين حک مت برای ک سانی که آف تاب را میبين ند ،يع نی
ک سانی که برروی ز مين ز ندگی میکن ند نيکو ست .دل يل آن هم
در آيه  21آمده است.
 )2113حکمت مانند نقره (پول) است ،و چاون پاول امنيات و
آ سايش را عر ضه میدارد .ان سان با پول میتوا ند خود را در
مقا بل عوا مل مادی حفا ظت ک ند ،در حالی که حک مت م حافظی
معنوی در مقابل صدمات روحانی است ،اينست علت برتری حکمت
بر پول ،چون حکمت حافظ زندگی است و نه فقط امور مادی.
وق تی ما به ياد آور يم که م سيح حک مت خدا ست و ک سانی که
او را يافتهانااد ،زناادگی را يافتااهانااد ،آنگاااه برتااری
بینهاياات حکماات باار ثااروت ،آشااکار میشااود .پااولس رسااول
میفرما يد« :در وی (م سيح) ت مامی خزاين حک مت و ع لم مخ فی
است» (کولسيان .)711
 )2713يکی از کارهايی که شخص دانا انجام میدهاد در نظار
گرفتن حاکميت خدا بر همه امور است .اگر خدا چيزی را کج
ساخته ا ست چه ک سی میتوا ند آن را را ست نما ید؟ به کال می
ّق به نقض اراده خدا شود؟ فرامين
ديگر چه کسی میتواند موف
خدا تغييرناپذير است.
 )2:13خداوند در نظم زندگی ما دورههای موفقيت و دورههای
نا کامی را م قرر فر موده ا ست .آن گاه که ا يام سعادتمندی
میر سد ما با يد شادمان با شيم و از آن فر صت ها لذت ب بريم.
اما در روز شقاوت (سختی) ما بايد بفهميم که خدا هم خوبی
را فرستاده است و هم بدی را ،هم شادمانی را فرستاده است
و هم م شکالت را و ا ين هر دو رحمت های خداو ند میبا شند .و
شايد تعليم ديگر اين آيه اين باشد که خدا خوبی و بدی را
درهم آميخته است تا مردم نتوانند در او کاستی ببينند.
در هر دو حا لت بردا شتهای فوق ،از سنخ بردا شتهای ز ير
آفتاب است.
 )2013وقتی ما يک پارادوکس غيرمنتظره را میبينيم .نهايت
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تعجب خود را با اين جمله بيان میکنيم که «این را دیدم»
و بدان شهادت میدهيم .شايد من ظور سليمان هم در ا ين آ يه
ب يان ا ين تع جب با شد .او در طول ز ندگی خود ا نواع ت ضادها
را د يده بود .او د يده بود که مرد عادل در جوانی میم يرد
و مرد شریر عمر طوالنی دارد.
 )2213از آنجا که گوينده نتوانسته است از يک سو ارتباطی
بين عدالت و بر کت و از سوی دي گر بين گ ناه و م جازات،
پ يدا ک ند ،ب نابراين میگو يد که به ترين روش اين ست که از
ا فراط ن مودن دوری ن مود .ا ين نتي جهگيری پوچ و غ ير ک تاب
مقدسی را «قانون اعتدال طالئی» مینامند.
در اجت ناب از ا فراط ن مودن در عدالت و حک مت مم کن ا ست
انسان بتواند خود را از هالکت برهاند!
ا ين ا يده الب ته واقع يت ندارد .ا ستاندارد خدا برای
مردمش اينست که آنها نبايد گناه کنند (اول يوحنا .)211
 )2313خطر ديگر در ديدگاه سليمان افراط در شارارت اسات.
شخص بی پروا ممکن است پیش از اينکه اجلش فرا برسد بميرد.
گوي نده معت قد ا ست برای ز نده بودن به ترين روش ،ميا نهروی
است.
وا ضح ا ست که ا ين ا ستداللهای ان سانی میبا شند و نه
اد.
ام بپوشا
ااه چشا
اد از گنا
ادا نمیتوانا
ادائی .خا
افات خا
مکاشا
استاندارد خدا هميشه کامل است.
 )2213براساس نظر گوينده بهترين روش اينست کاه باه ايان
ا
حقیقت متمسک شوی که سرنوشت نهائی يک شخص بسيار عادل
به شخص بسيار شرير فعالً کاری نداريم ا اينست كه در صورتی
که از خدا بتر سد (ميا نهرو با شد) ،از ا فراط کاری ر ها
میشود.
چ نين ا ندرز گمراهکن ندهای خدا را در مو ضع طر فداری از
اع تدال در گ ناه و عدالت قرار مید هد .و لی ا ين نتي جهگيری
سليمان است در زير آفتاب و يک فلسفه دنيائی.
 )2:13سليمان بر اين باور است که حکمت بـیش از ده حـاکم
در یک شهر مو جب توا نائی و حفا ظت ان سان می شود و مف هومش
به سادگی اينست که حکمت بزرگتر از قدرت و سالح است.
 )1513شروع اين آيه با عبارت «نيز» نشاندهنده ارتباط آن
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با آ يات ق بل ا ست .و ا ين ارت باط چي ست؟ ا ين راب طه اين ست
که همه ما نيازمند آن نوع حکمتی هستيم که گوينده تشريح
کرده است ،چونکه همه ما ناکامل میباشيم .هي کس نيست که
ً عادل باشد و خطا ننمايد.
مطلقا
مع موالً آ يه بي ستم را به ع نوان آ موزهای از ج هان شمولی
گ ناه میدان ند و ا ين نظر يه کامالً در ست ا ست .ا ما لئوپو لد
میگو يد که من ظور از ا ين آ يه تائ يد بر ر سيدن به آن نوع
حکمتی است که قبالً شرح داده است.
 )1213يک حس سالم به ما کمک میکند تا منتقدان خود را به
عنوان کسانی که فقط سنگاندازی میکنند بيانگاريم .اگر ما
نفرين های بنده خود (خادم خود) را می شنويم ،هر چند که از
نظاار اجتماااعی در طبقااات پااايينتری قاارار دارد ،هميشااه
می توانيم خوشحال باشيم چون او آن طوری که شايسته است ما
را نمیشنا سد ،ز يرا ا گر می شناخت ،بي شتر ن فرين می کرد!
وق تی که شخ صی داود را د شنام میداد ،ابي شاي میخوا ست سر
او را از بدن جدا کند .ولی پاسخ داود به درخواست ابي شاي
ا ين من ظور را میر سانيد که شايد ه مه نا سزاهای آن شخص به
داود آنچنان هم بیمناسبت نبوده است (دوم سموئيل 0122ا.)2:
 )1113ما نيز هميشه بايد به خاطر داشته باشيم کاه ممکان
ا ست شاي سته چ نان نفرين هايی با شيم .ب سیار بار ها ما ن يز
در دل خود دی گران را لع نت کردهايم .ما انت ظار دار يم
دي گران کا مل با شند ،در حالی که خود مان از کامل يت فا صله
زيادی داريم.
ا ين ي کی از بال يای ک مالگرايی ا ست .ان سان انت ظار دارد
ه مه چ يز و ه مه کس کا مل با شد ،و لی او در دن يايی ناکا مل
زندگی میکند و نمیتواند به آن هدفی که برای ديگران قرار
داده است ،برسد.
 )1713گوينده از حکمت فراوانش برای کااوش در ايان ساطوح
مخت لف ز ندگی ا ستفاده کرده ا ست .او میخوا ست بدان پا يه
دانا باشد که تمام اسرار را درک و تمام گرهکورهای زندگی
را بگشايد .ولی چون او تمام تحقيقات خود را فارغ از خدا
انجام داد ،بدين نتيجه رسيد که پاسخ نهايی او را فريفته
است .بدون مکاشفه خاص خدا ،معمای زندگی حل شدنی نيست.
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 )1:13تشريح امور آنچنان کاه هساتند ،مقادور نيسات چاون
ب سیار عم یق میبا شند .ج هان پر از معما ها ا ست .قلمرو های
نا شناخته همچ نان نا شناخته ماندها ند .ما ان سانها از ا ين
همه اسرار و سؤاالت بیجواب به ستوه آمدهايم.
اخها،
اتيابی باه پاسا
ارغم شکساتش در دسا
 )1013ساليمان عليا
ارای
ای با
اری و راه حلا
ات عظيمتا
اتجوی حکما
اه جسا
اختانه با
سرسا
معما های ان سانی می پردازد .او میخوا ست بفه مد که شرارت
حماقت و حماقت دیوانگی است ،يع نی چرا مردم خود را تسليم
به عياشی و شرمساری نمودهاند.
 )1213و چنين نتيجه میگيرد که زن هارزه و زنـی کـه دلـش
دام ها و ت لهها ا ست ،ف کرش پر از راه های زيرکا نه برای به
دام ا نداختن مردان ا ست ،و ک سانی که در دام او میافت ند،
گوئی در کمند گرفتار می شوند .هر کسی که مقبول خداست ،از
دام آن زن خوا هد ره يد ،ا ما ک سی که به گ ناه ادا مه مید هد
گرفتار آن زن خواهد شد.
چنان چه من ظور از زن ب يان دن يا و حک مت دن يائی با شد،
تمام اين موارد امکانپذير میشاوند (کولسايان 211؛ يعقاوب
.)2017
 1313و  )12به نظر می رسد که آيات  13تا  1:بيانگر ياأس
ک لی سليمان از ان سانهای معا صرش با شد .وق تی او برای
اولين بار کسی را مالقات میکند انتظارات زيادی از آن شخص
دارد ،و لی وق تی شناخت به تری از آن شخص پ يدا میک ند،
ام يدش بر باد میرود .هيچکس نمیتوا ند به ا يدهآلهای او
بر سد .شايد که او ک سی را د يده با شد که ک می جذاب بوده
ا ست ،آن گاه ف کر کرده ا ست من با يد ا ين شخص را بي شتر
بشنا سم و راب طه دو ستیام را با او گ سترش د هم .ا ما هر چه
بي شتر که او را شناخته ا ست ،بي شتر از خواب غف لت ب يدار
شده است و به اين نتيجه رسيده است که انسان کاملی يافت
نمی شود و دي گر اين که آ شنائی هر چه بي شتر مو جب تحق ير
طرفين در نظر يکديگر میشود.
سليمان تصميم داشت که تعدادی دوست گرد خود جمع کند تا
بدان وسيله آرامش واقعی را تا اندازهای به دست آورد.
او بار ها به دن بال شخ صی کا مل گ شته بود ،و لی هيچ گاه
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موفق به يافتن چنين شخصی نشد .هر کسی را که مالقات کرده
بود ذاتی معيوب و شرير داشت.
تمام کشفيات او به اينجا رسيد که مرد نيکو نادر است و
زن ني کو نادرتر .او از م يان هزار مرد ي کی را يا فت که
نزد يکتر به ا يدهآ لش بود ،او مردی و فادار بود و دو ستی
قابل اعتماد و فارغ از خودبينی.
ا ما نتوان ست در م يان هزار زن ز نی را بيا بد که او را
ت حت تأثير خود قرار د هد .چ نين انگ يزه بزرگ مرد ستايانه
اه
ات کا
اتش اينسا
ات ،و علا
ايف نيسا
ال توصا
اا قابا
اار ما
در روزگا
داوری های ما برا ساس ا صول م سيحی و ارزش ها ا ست .برای يک
ي هودی ا صيل که هر روزه خدا را شکر می کرد که زن آفر يده
ن شده ،ا ين نظر يات تع جبآور ن بوده ا ست و ن يز برای مردا نی
که در فرهنگ هايی ز ندگی میکن ند که زن به منز له دارا ئی و
اموال و برده مرد است ،عجيب نيست.
مف سران برای تلط يف خ شونت کالم سليمان در ا ين آ يات،
تفسيرهای گوناگونی ارائه دادهاند ،ولی اقدام خيرخواهانه
آ نان ،گمراهکن نده ا ست .واقع يت اين ست که من ظور گوي نده
ات و
اان آورده اسا
ار زبا
اه با
ات کا
اانی اسا
ً هما
ااالً دقيق اا
احتما
نتيجهگيری او هنوز هم همان نتيجهگيریهای مردانی در جهان
ا ست که دورن مای ز ندگی آ نان م حدوده به ز مين و ا مور
جسمانی است.
د يدگاه سليمان از زن کامالً يکجان به ا ست .جی کمپ بل
مورگان نوشته است:
نفوذ زنان برای خوبی و بدی قویتر است .زمانی از یک
محقق بسیار تیزبین شنیدم که گفت هیچ جنبش بزرگی در
راه اعتالی زندگی انسان در تاریخ بشریت بدون نفوذ و
حضور زن صورت نگرفته است .این تعریف تا چه اندازه
قابل اطمینان است ،من نمیدانم ،ولی یک عنصر بزرگ
در آن قبول دارم .همچنین نقش زن را در
حقیقت را
تباهی نسل انسان نیز میپذیرم .وقتی که زن در جامعه
شریف و نجیب باشد ،پایههای زندگی مستحکم میشود ،اما
وقتی زن فاسد باشد ،جامعه هم فاسد میشود .زن آخرین
قلعه خوبی و شرارت است .لطف و خشونت هر دو در درجات
باال در زن نهفتهاند.
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ً با نو شتن ام ثال ف صل سی و ي کم به نوعی از
سليمان ب عدا
آن چه که در باره زن میپندا شت عدول کرده و خود را تطه ير
ن مود ،چون او در ک تاب جام عه از د يدگاه پيشداوری زمي نی
انسان سخن گفته بود ولی در کتااب امثاال فصال  ،72از اوج
قله مکاشفه خدائی سخن گفته است.
با ظ هور اي مان م سيحی ز نان به آن عظ مت و حرم تی که
شاي سته آ نان بود نا يل شدند .يع نی خداو ند امين ترين دو ست
و رهاننده آنان است.
 )1:13همچنان که گوينده به يأس بیپايان انسان در رابطاه
با ک سانی که مال قات میک ند می پردازد ،به يک نتي جه کامالً
در ست میر سد مب نی بر اين که ان سان از ا صل خود ساقط شده
ا ست .خدا آد می را را ست آفر ید ،خدا ان سان را به صورت و
شباهت خود آفريد .اما انسان مخترعات بسیار طلبید و بدان
وسيله شباهت خدا را در خودش مخدوش و تحريف نمود.
ان سان ح تی در شرايط ساقط شدهاش ه نوز هم درک و ح سی از
يافتن کامل يت دارد .او در ز ندگی به دن بال ر ضايتی کا مل،
شغلی کامل و هر چيز ديگر کاملی است ،ولی قادر به يافتن
کامل يت در دي گران و خودش ني ست .م صيبت اينجا ست که تالش
ان سان م حدود به ز ير آف تاب ا ست .تن ها يک ز ندگی کا مل در
ا ين ج هان بوده ا ست و آن ز ندگی عي سی م سيح خداو ند ا ست.
ا ما او اي نک در باالی آف تاب و در د ست را ست خداو ند ت عالی
ياف ته ا ست .و خداو ند گر سنگی و ت شنگی ان سان را برای
کس و نه هي چ يز
کامل يت با م سيح سير میک ند .نه هي
ديگر.
ب) حکمت در زیر آفتاب (فصل هشتم)
 )212عليرغم شکست حکمت انسانی در حل هماه ايان مشاکالت،
ه نوز هم سليمان بر ا ين باور ا ست که مرد ح کیم بر تر از
دي گران ا ست و هي کس دي گری شاي ستگی برر سی م فاهيم پن هان
امور را ندارد .نقطه نظر اين پادشاه و ناطق اين بود که
حکمت حتی بازتاب دهنده ظاهر انسان است و حکمت روی انسان
را منور میسازد.
 )112حکمت به انساان میآماوزد در حضاور پادشااه چگوناه
رف تار ک ند ،خواه ا ين پاد شاه خدا با شد و يا يک سلطان
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زمي نی .رف تار شاي سته در ح ضور پاد شاه بودن ،نخ ست اطا عت
ا ست .متن ع بری بق يه آ يه آن طوری که در ترج مههای ز ير
مالحظه میشود ،مبهم است.
 اطاعت در رابطه با سوگند خدا )(KJV
 اطاعت در رابطه با سوگند در حضور خدا )(NASB
 به سبب سوگند شما به خدا )(NKJV
سوگند در اين آيه شايد اشاره به سوگند وفاداری به خدا
با شد مب نی بر اين که او به پاد شاهان ا جازه حاکم يت مید هد
(ر.ک مزامير .)7012:
 )712ابهام مذکور در آيه دوم تا آيه سوم ادامه میيابد.
شايد ب شود گ فت که ا ين آ يه رهن مودی ا ست مب نی بر ر فتن
بدون تأخير از ح ضور پاد شاه وق تی ناخ شنود ا ست .شايد هم
رهن مودی ا ست بر عل يه شتاب ن مودن در خارج شدن ،خواه در
ّد ،جسارت و از کار برکنار شدن ).(NKJV, NASB, KJV
اثر خشم ،تمر
در هر دو حالت اندرز اينست که خالف ميل پادشاه عمل کردن
نابخردانه است ،چونکه او قدرت دارد که هر چه میخواهد به
عمل آورد.
 ):12هر جا که پادشاه سخن میگويد ،قوتش پشتوانه ساخنان
او ست .سخن پاد شاه حرف آ خر و مو ضوعی ني ست که متاب عان آن
را مورد چالش قرار دهند.
 )012کسانی که حکم پادشاه را اطاعت میکنند نيازی نيسات
ن سبت به ناخ شنودبودن پاد شاه بهرا سند .حک مت به ان سان
میآموزد که چه چيز شايسته است ،خواه وقت (زمان) و خواه
طرز عمل در اطاعت فرامين پادشاه.
 )212در انجام کارها راههای درست و غلط و وقتهای درسات
و غلط وجود دارند .مشکلی که بر انسان سنگين میکند اينست
که هميشه نمیتواند لحظه سرنوشتساز را تشخيص دهد.
 )312چيزهااای زيااادی هساات کااه او (انسااان) نمیدانــد و
نمیتوا ند ان جام د هد .ان سان آي نده را نمیدا ند که چگو نه
خواهد شد و چه زمانی واقع خواهد شد.
 )212انسان نمیتواند روح خود را از رفتن بازدارد و ياا
زمان درست موت خود را تخمين زند .انسان نمیتواند از جنگ
ا جنگی که مرگ بیرحمانه بر عليه او
خود را معاف کند
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اعالم میدارد ا و انسان نمیتواند با انجام انواع شرارتها
خود را برهاند.
 ):12اينها بعضی از مواردی هستند که گوينده آنگااه کاه
در زير آفتاب ،و در دنيايی که انسانها يکديگر را زير پا
ل گدمال میکن ند ،و در دن يايی که يک ن فر بر دي گران
حکمرانی میکند و ظلم میکند ،آموخته بود ،اعالم میدارد.
 )2512بخش اعظم زندگی پوچ است ،شـریران میميرناد و دفـن
می شوند .شرير روزگاری به مکان مقدسی آمد تا عبادت کند.
اينک که او رفته است مردم او را به خاطر تقوايش در شهری
که به اع مال بدش ادا مه میداد ،ستايش میکن ند .مذهب
میتوا ند ما سکی بر ن فاق با شد .ه مه ا ين موارد بطا لت و
بیمعنی است.
 )2212تأخيرهای بیپايان در تنبيه و مجازات مجرمان تنهاا
مو جب ت شويق قانون شکنان و مو جب ح قارت سي ستم ق ضائی خوا هد
شد .در حالی که تضمين اين مورد که همه کس منصفانه داوری
خوا هد شد ب سيار م هم ا ست و لی ام کان دارد جانی را از
ب هائی که برای ج نايتش خوا هد پردا خت بیخ بر ک ند .ان صاف و
داوری بیطرفانه در جهت رفع شرارت به سرعت عمل میکند .از
سااوی ديگاار تعويااق در داوری و مجااازات ،ظالمااان را در
ّی تر میکند .آنها استدالل میکن ند که میتوانند
قانون شکنی جر
روزی با شرارت شان ک نار بياي ند و يا درنها يت کي فری سبک
خواهند يافت.
 )2112هر چند که سليمان حاالتی را مشاهده کرده بود که به
ن ظر ا ستثنائی بود ند ،بر ا ين باور بود که آ نانی که از
خدا میترسند سرانجام سعادتمند خواهند شد.
ح تی ا گر يک جانی بالفطره ع مری طوالنی دا شته با شد ،آن
ا ستثنائات ا ين حقي قت را بیاعت بار نخوا هد کرد مب نی بر
اينکه عادالن سرانجام پاداش میگيرند و سرنوشت ظالمان سخت
است.
 )2712گوينده اين اطمينان را دارد که شخص شریر سارانجام
می بازد .شخص شرير چون از خدا نمیتر سد ،خود را مح کوم به
زندگی کوتاهمدت مینمايد و عمر او مانند سایه است.
 )2:12به نظر میرسد که ساليمان در مياان قاوانين کلای و
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ا ستثنائات سرگردان ا ست .بع ضی او قات چ نين به ن ظر میر سد
که عادالن چون شریران مجازات می شوند .و بعضی اوقات هم به
ن ظر میر سد که شریران چون عادالن پاداش میگير ند .ا ين
ع صيان در برا بر آن چه که میتوا ند با شد ،ن فرت پاد شاه
فيلسوف را بر بطالتهای زندگی برمیانگيزند.
 )2012تا آنجا که سليمان بررسی کرده است ،تنها روش شرعی
و قانونی ،لذت بردن از زندگی است .چیزی بهتر ازاین نیست
که ]انسان[ بخورد و بنوشد و شادی نمایـد .ايان شاادیها و
لذتها ه مراه با محنت ها در ت مامی ا یام ع مری که خدا در
ز یر آف تاب به ان سان مید هد ،با او میمان ند .اي نک فل سفه
سليمان کاری با امور آسمانی ندارد ،بلکه به امور زمينی
میپردازد.
 )2212بنابراين گويناده وقات خاود را باه ياافتن تماامی
پا سخها اخت صاص مید هد .او فل سفه میآ موزد و میخوا هد را هی
ا کاری که وقتی به آن
به اعماق کنش های حيات پيدا کند
پرداخته شود خواب را بر انسان حرام میکند.
 )2312آنگاه او به اين نتيجه میرسد که خدا چنان امور را
ترت يب داده ا ست که ان سان نمیتوا ند ت مام قط عات ا ين پازل
را ک نار هم بگذارد .مهم نيست که انسان چقدر تالش میکند،
ا ما تالش او من جر به شک ست می شود و م هم ني ست که ان سان
چ قدر دا نا و ح کيم ا ست ،پا سخ به ت مام سؤاالت را نمیتوا ند
پيدا کند.
ج) شادی زیستن در زیر آفتاب (فصل نهم)
 )21:در فصل نهم گويناده باه بررسای جمیـع ایـن مطالـب
پرداخته و تا آنجا که مقدور است به غور و بررسی در آنها
می پردازد .او مشاهده میکند که مردم خوب و عادل و حکیمان
آن چه را که ان جام میده ند در د ست خدا ست .ا ما آن چه که
اتفاق میافتد نشانهای از محبت و نفرت خداست و هي کس اين
را نمیداند.آي نده را نمی توان فهم يد و نه قا بل ف هم ا ست،
و هر چيزی ممکن است اتفاق بيافتد.
 )11:آنچه که مورد را تبديل به معما کرده است اينست که
عــادالن و شــریران ،نيکااان و باادان ،طــاهران و نجســان،
پر ستشکن ندگان و ک سانی که پر ستش نمیکن ند ،ه مه و ه مه به
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يک جا میروند و آن جا گور است .تا آنجا که گريز از مرگ
مورد نظر است ،عادالن مزيتی بر شريران ندارند.
 )71:مرگ سرانجام تمام طبقات انسان را فرامیگيرد و اين
مصيبتي بزرگ در زندگی است .ظالمان و عادالن محکوم به مرگ
هستند .اگر مرگ پايان هستی باشد ،چيست جز يک بیانصافی؟
 ):1:مادام که انسان زنده اسات ،امیـدی هسـت ،يعنای او
چيز هايی دارد که بدان دل خوش با شد .با ا ين د يدگاه می شود
گفت که سگ زنده از شیر مرده بهتر است .در اينجا صحبت از
سگ به عنوان بهترين دوست انسان نشده است ،بلکه صحبت از
موجودی پست از حيات حيوانی است ،اما شیر پادشاه و حوش و
قدرتمند و پرشکوه است.
 )01:زندگان حداقل میدانند که باید بمیرند ،اما مردگان
از آنچه که در اين جهان میگذرد اطالعی ندارند.
ا ين آ يه همي شه تو سط معل مين دروغ گو به ج هت اث بات
نظريه شان مب نی بر مردن روح در هن گام مرگ ،مورد ا ستفاده
قرار میگ يرد .ا ما ب نای يک فر ضيه بر ا ين آ يه و يا ا ين
ک تاب بیمع نی ا ست .آنچ نان که بار ها تأک يد گرد يده ا ست
کتاب جامعه حاصل بهترين نتيجهگيریهايی است که يک جوينده
برای يافتن پا سخها در «ز ير آف تاب» ان جام داده ا ست.
ا ستنتاج های ا ين ک تاب برا ساس برر سی منط قی ا ست و نه
مکاشفه خدائی .مندرجات اين کتاب ممکن است نحوه تفکر يک
مرد ح کيم و دا نا با شد ،در صورتی که ک تاب مقد سی در
اختيار نداشته باشد.
ا گر شما ک سی را میديد يد که میم يرد و ج سدش را در گور
میگذار ند ،و میدان ستيد که ا ين ج سد به تدريج خاک می شود،
چه ف کر میکرد يد؟ شايد ف کر میکرد يد ،پا يان ه مين ا ست.
کاری لذت
اي نک او هي چ يزی نمیدا ند ،او دي گر از هي
ن می برد .او فرا موش شده و بزودی از خاطره ها م حو خوا هد
شد.
 )21:و سليمان نيز چناين میانديشايد .وقتای کاه انساان
میميرد ديگر محبت و نفرت و حسد و يا هر حس ديگر انسانی
برايش بیمع نی می شود و دي گر هر گز ن صیبی از آن چه که در
اين دنيا انجام میشود ،نخواهد داشت.
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 )31:بنابراين بار ديگر گوينده به اين نتيجهگيری اساسی
برمی گردد ا زندگی کن ،اوقات خوش داشته باش ،از غذايی که
می خوری و آ بی که مینو شی لذت ب بر ،دل خود را با شراب
شاد ساز ،خدا از پيش کار های تو را تائ يد کرده ا ست و هر
کاری که در ج هت لذت بردن از ز ندگی میک نی از ن ظر خدا
درست است.
 )21:لباسهای روشن بپوش ،ظاهر عزادار به خود نگير .عطر
بر سرت بپاش .نه خاکستر.
عدهای ف کر میکن ند که ف قط برای عيش و نوش آفر يده
شدهاند ،سليمان نيز يکی از آنان بود.
 ):1:در اياان آيااه از ارتباااط مقاادس ازدواج نيااز سااوء
ا ستفاده شده ا ست .ا ين نظر يه ن يز بي هوده و با طل ا ست که
گفته شود از هر روز خودت لذت ببر ،چون عمر تو باطل است.
آيات  3تا  :کامالً مشابه مندرجات زير اسات کاه از کتااب
حما سه گ يلگ مش ،ک تاب با ستانی بابل يان که سر شار از ا مور
غيراخالقی است استخراج شده است:
از آنجا که خدایان انسان را آفریدهاند.
و مرگ را برای انسان مقدر کردهاند،
زندگی در دست آنان است،
تو ،ای گیل گمش ،معدهات را بیانباز؛
شب و روز لذت ببر،
شب و روز دیوانگی و شادی پیشه کن.
لباسهای شاد و رنگین بپوش،
مویت را عطر بزن و رویت را با آب بشوی.
فرزندانت را از آنچه که داري ،خوشحال بساز.
و در آغوش گرمی بخرام و لذت ببر.

اهميت اين کتاب در اين نيست که کسی بخواهد آن را تقليد
ک ند ،بل که در اين ست که حک مت ان سان در ز ير آف تاب ان سان
را به همان نتيجهگيریها میرساند.
من وق تی که خال صهای از آن چه که ان سانيت ا مروز به ما
ً
عر ضه میدارد ،نو شته د نيس الک ساندر را میخوا ندم ،شديدا
تحت تأثير اين حقيقت قرار گرفتم:
به نظر میرسد الگوی انسانی امروز چون یک حب بزرگ
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برای بلعیدن ميباشد .به من به عنوان نماینده آخرین
نسل قرن بیستم پیشنهاد میشود تا باور کنم که من
نتیجه یک اتفاق ناگهانی در پروسه تکامل میباشم .تنها
پیشنیازهای این تکامل عبارتند از :ماده ،زمان و
احتمال .من و سایر انسانها به خاطر این تغییر
ناگهانی عجیب تنها یک ساختار فیزیکی هستیم که برحسب
اتفاق در زیستن خود شعورمند شدهایم .بر من فرض است
که چنین بیندیشم که من و دیگران موجوداتی هستیم که
به طریقی ارزشمندتر از سایر اندامهای فیزیکی مثل
خرگوش ،درخت و یا سنگ میباشیم ،حتی گرچه ممکن است
صدها سال بعد اتمهای بدن پوسیده من از اتمهای بدنهای
آنان قابل تفکیک نباشد .عالوه بر آن وفور ارتعاشات
اتمی در مغز من مفروض بر اینست که مفاهیم واالتری از
ارتعاشات مغز سایر حیوانات دارد.
همزمان به من گفته میشود که مرگ پایان راه است .در
زمان مقرر تکامل ،دیگر زندگی من چون بخاری است که
ناپدید میشود .هرگونه حسی اعم از عدالت و بیعدالتی
که ممکن است در زندگی داشته باشم ،تمام تالشهایم،
بزرگترین تصمیمهایم سرانجام در رژه ممتد زمان بلعیده
میشوند .پس از گذشت دو یا سه قرن ،یاد بزرگترین
ادیبان ،بزرگترین هنرمندان ،و بزرگترین کسانی که
زیستهاند در فساد قانون دوم ترمودینامیک دفن خواهند
شد .هیلتر و مارتین لوترکینگ ،فرانسیس آسیسی ،مائو و
رابرت کندی ،همه و همه به دست فراموشی سپرده میشوند.
بنابراین به من میگویند که باید از هر آنچه که بد
است بهترین را بسازم .حتی گرچه حسی قوی از برتری
دارم ،حسی عمیق مبنی بر اینکه من چیزی فراتر از یک
تکامل کور هستم ،ـ آن مسائل مشکل را فراموش کنم و
خود را نگران مسائل واقعی و زیستن با مسئولیت در
جامعه ننمایم .حتی اگرچه حرفه من آموزش است ،ولی
باید هنوز بر این باور باشم که انسان دارای مقداری
ارزش ذاتی است که بر ارزش ذاتی حیوانات میچربد و
هنگامی که احساسم به من میگوید ممکن است حقیقت داشته
باشد ،به من دلیلی قانعکننده برای باور ایدههای خود
را نمیدهند.

ً آن را
 )251:اوج آيه دهم مطلبی است که ايمانداران غالبا
برای تشويق و دلگرمی در خدمات مسيحی به کار میبرند و از
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ن ظر هدايت آ يه جالبی ا ست ،ا ما در مح توا مع نی واق عی آن
ام کان لذتبردن از هر چ يزی در حد توان در طول ز ندگی ا ست
چون وق تی ان سان در گور د فن می شود دي گر نمیتوا ند کار
کند ،اختراع کند ،فکر کند و چيزی بفهمد.
پندی که در اين آيه داده شده ،عالی است ،ولی انگيزهای
که در آنست خيلی بد است!
چون ع بارت « هر چه» میباي ست در م حدوده اع مال م شروع،
کارساز و تهذيبکننده باشند.
 )221:مورد ديگری که گوينده بررسی نموده ،اينست که شانس
و اق بال ن قش مه می در ز ندگی دارد .به ترين دو نده همي شه
بر نده م سابقه ني ست .شجاعترين سربازان همي شه در ج نگ
پ يروز ني ستند .دا ناترين دانا يان همي شه ثروتم ندترين
اده
ات برگزيا
اه رياسا
اه با
اراد هميشا
اقترين افا
اتند .و اليا
نيسا
نمی شوند .ا ما شانس و احت مال هر کس را دن بال میک ند .و قت
و ات فاق دو قل می ه ستند که ن قش مه می در موفق يت و شک ست
بازی میکن ند .وق تی که از جی پاول گ تی 1ميل ياردر م عروف
پر سيدند راز موفق يت خود را بگو يد ،او پا سخ داد «بع ضیها
نفت پيدا میکنند و ديگران پيدا نمیکنند».
 )211:هي کس نمیداند که زمان باداقبالی کای اسات ،مثال
ماهی در تور يا پر نده در دام ان سان هم مق هور آي ندهای
ناگوار و يا حتی مرگ است.
271:ا )20مورد دردناک ديگری در زنادگی اينسات کاه حکمـت
همي شه ستوده ني ست .شهری کو چک بود با جمعي تی ا ندک و
ن يروی د فاعی کم .يک پاد شاه بزرگ آن شهر را با ارت شش
محا صره کرد و بر آن شد تا ديوار های شهر را ب شکند .وق تی
که او ضاع نااميدکن نده شد ،مردی که فق یر ا ما ح کیم بود،
با نق شهای برای ن جات شهر قدم پيش گذا شت .در آن بحبو به
او تبديل به يک قهرمان شد ،ولی کوتاه زمانی بعد به سرعت
از يادها رفت.
 )221:وقتی گوينده گفت حکمت از شـجاعت بهتـر اسـت ،اماا
م شاهده کرد که حک مت آن مرد فق ير ،ب عدها خوار شد و از

- J.Paul Getty
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يادها رفت ،محزون شد.
به م حض اين که موقعيت های و خيم گذ شتند و خ طر ر فع شد،
ديگر کسی عالقهای به آنچه که آن مرد فقير گفت نشان نداد.
ا ين م ثل حاوی يک ه شدار انجي لی ا ست .شهر به منز له جان
ا کوچک و بیدفاع .پادشاه بزرگ شيطان است،
انسان است
آماده بارای هجاوم و تخرياب (دوم قرنتياان :1:؛ افسسايان
.)111کسی که شهر را نجات داد ،عيسای مسيح نجاتدهنده اسات
ا او فقير (دوم قرنتيان  ):12اما حکيم (اول قرنتيان 1:12؛
کولسيان  )711بود .هر چند او رهائی را مهيا ساخت ،اما او
را حر مت ننهاد ند و ن ستودند! بي شتر مردم در ا ين ج هان
طوری ز ندگی میکن ند که ان گار هر گز نمیمير ند .و حتّی
ً در ا جراي مرا سم شام خداو ند که گ فت به
م سيحيان غال با
يادگاریاش بجا آوردند کوتاهی میکنند.
 )231:با ايان وجاود عليارغم غفلات و بیتفااوتی انساان،
واقعيت اينست که سخنان حکیمان که به آرامی گفته می شود،
ارزشمندتر از فرياد حاکمان در ميان احمقان است.
 )221:حکمت بر سالح و قلعاهها برتاری دارد .در کتااب دوم
بل را
سموئيل 2:115ا 11میخوانيم که چگونه يک زن دانا شهر ا
ََ
که يوآب محاصره کرده بود ،نجات داد.
اما يک ابله گناهکار میتواند تمام نیکوئی های بسيار را
که شخص ح کيم ان جام داده ا ست ،بیا ثر سازد ،در ست م ثل
روباهان کوچکی که تاکها را تخريب میکنند.
د) حکمت و حماقت در زیر آفتاب (فصل دهم)
 )2125وقتی که مگسها در دبه روغن ]مـرد[ عطـار میافتناد،
میمير ند و مو جب عفو نت رو غن می شوند .ا ين مرح له مقاي سهای
با رف تار ان سان ا ست .يک ن فر مم کن ا ست برای خود شهرت و
افت خاری ک سب ک ند ،ا ما میتوا ند شهرت به د ست آ مده را با
يک گام اشتباه ويران کند .مردم يک خطای کوچک را فراموش
نمیکن ند ،ا ما سالها پي شرفت ارز شمند را فرا موش میکن ند.
هر کسی میتواند شهرت خود را تنها با سه کالم سخن نادرست
گفتن در انظار عموم ،ويران کند.
 )1125دست راست به طور سنتی ماهرتر از دست ديگار اسات و
د ست چپ بي شتر تن بل ا ست .يک شخص ح کیم راه را ست را برای
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ان جام ا مور میدا ند ،ا ما شخص اح مق تن بل و ا شتباه کار
است.
 )7125حتی وقتی شخص احمق کار سادهای مثل راه رفتن انجام
مید هد ،با راه رف تنش ف قدان شعور مع مولی را ن شان مید هد.
بدين ترت يب او به هر کس میگو ید که اح مق ه ستم ،که مم کن
است مفهوم آن دعوت هر کس ديگری به حماقت خويش است و يا
غف لت خود را در آن چه که ان جام مید هد ،ن شان مید هد .شق
دوم احتماالً درست است.
 ):125اگر خشم پادشاه متوجه تو شد ،بهتر اينست قهر نکنی
و از ح ضور پاد شاه نروی .به تر اين ست که فروتن و مط يع
باشی .بهتر اين خواهد بود با فروتنی و اطاعت خود خشم او
را فاارو بنشااانی ،چااون تسااليم شاادن ،خطایــای عظــیم را
میپوشاند.
 0125و )2مورد ديگری که سليمان را میآزرد اينسات کاه در
اياان دنيااای آشاافته فاارامين و تصااميمات نابخردانااه و
ً ک سانی که
غيرمن صفانه صادره از جا نب سلطان ا ست .غال با
نااليق و ناشاي سته میبا شند به منا صب م هم گما شته می شوند
در حالی که م هارت ان سانهای ماهر و توا نا در منا صب کو چک
و حقير ،به هدر میرود.
ً سوار بر اسبان هساتند ،در
 )3125بدين ترتيب غالمان غالبا
حالی که ام یران پ ياده میرو ند .چ نين او ضاعی در عالم
سيا ست ،صنعت ،ارتش ها و ز ندگی مذهبی ن يز جاری و ساری
میباشند.
 )2125کسی که برای آزار ديگران چاه میکند ،قربانی دسيسه
خود خوا هد شد .ک سی که سنگها را میک ند ،خواه برای ورود
غير قانونی ،خواه برای شيطنت ،با يد انت ظار گزش مار را
داشته باشد و يا مکافات عمل خود را به طريق ديگری بکشد.
 :125و  )25حتی فعاليتهای مشروع هم خطرات خود را دارند.
شخص سنگتراش در معرض خطر مجروح شدن توسط سنگ است و شخص
در خت اف کن ن يز در م عرض خ طر و مجروح شدن تو سط ت بر قرار
دارد.
کارکردن با ابزارآالت تيز و برنده خوب است ،اگر جز اين
با شد ان جام يک کار و قت و زح مت بي شتری را میطل بد .ز مانی
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که صرف تيز کردن ت بر می شود بي شتر از ز مانی ا ست که صرف
پي شرفت و کام يابی می شود .حک مت آموز نده راه م يان بر و
ابداعاتی در جهت کاستن زحمت کار است .آنچنان که لئوپارد
تفسير نموده است« ،حکمت راه موفقيت را هموار میکند».
 )22125چنانچه مار پيش از افسون شدن بگزد ،افسون کاردنش
چه فايدهای دارد؟ يا اينکه بستن طويله پس از دزديده شدن
ا سب چه نف عی دارد؟ ا مور میبا يد در ز مان خود و ن ظم خود
انجامپذيرند تا ارزشمند و مؤثر باشند.
 21125و  )27سخنان دهان حکیم لطف مردم را باه خاود جلاب
میک ند ،چون که فیضبخش ا ست .ا ما لب های اح مق اثباتکن نده
انحطاط اوست.
او مم کن ا ست سخنان خود را با کل ماتی هر چ ند ياوه ا ما
بی ضرر شروع ک ند ،و لی وق تی ادا مه مید هد ،به موزیگری و
دیوانگی میانجامد.
 )2:125احمق نمیداند که چه وقت بايد از ساخن گفاتن بااز
ايستد .او پشت سر هم سخن میگويد آنچنان که گويا از همه
چ يز آ گاه ا ست ،و لی چ نين ني ست .زمز مههای بیپا يان او
درنها يت به ا ين نق طه میر سد که به آن چه که فردا ان جام
مید هد ،به خود میبا لد .او مان ند ثروتم ند نادانی ا ست که
گ فت «چ نين میکنم؛ انبار های خود را خراب کرده ،بزرگ تر
بنا میکنم و در آن تمامی حاصل و اموال خود را جمع خواهم
کرد و ن فس خود را خواهم گ فت که ای جان ا موال فراوان
اندوخ ته شده به ج هت چ ندين سال داری .ال حال ب يارام و به
اکل و شرب و شادی بپرداز» (لوقا  22121و  .)2:ولی نمیداند
فردا چه خوا هد شد .به تر ا ين بود که میگ فت« ،ا گر خدا
بخواهد زنده میمانيم وچنين و چنان میکنيم» (ايوب .)201:
اته
الش خسا
ار و بیحاصا
اای بياثا
اا کارها
اود را با
 )20125او خا
میک ند .او بديهيات را ت شخيص نمید هد .به ز بان سادهتر
مي توان گفت تنبل است و حال بيرون رفتن از خانه را ندارد
و با چ نين غفل تی در ا مور ساده ،بديهی ا ست نق شههای او
دی.
برای آينده بيشتر مضحک است تا جّ
 22125و  )23وای بر کشوری کاه پادشااهش مانناد ياک طفـل
نا بالغ و تأثير پذير با شد و قانون گزارانش در صبحگاه به
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جای پرداختن به وظائف خود ،میگساری کنند.
ک شور سعادتمند ،ک شوری ا ست که پاد شاهش شخ صی مت شخص و
نج يب با شد و ساير ره بران آن جا با خوردن و نو شيدن برای
تقو يت خود و نه عيش و م ستی ،دو ستی و اما نت خود را ن شان
دهند.
 )22125تنبلی و غفلت مداوم موجاب خاراب شادن ساقف خانـه
می شود ،خواه ا ين خا نه ن ماد يک ک شور و يا سرپناه يک
خانواده با شد .هر سقفی سوراخ می شود ،م گر اين که صاحبش
بطور منظم آن را تعمير کند.
 )2:125زمان صرف غذا ،اوقات خوشی است .شاراب باه زنادگی
شادی میبخشد .پول پاسخی برای همه ابهامات است!
ً سليمان بر اين باور است که پول کليد حل همه
آيا واقعا
م شکالت و من شاء ت مام لذتها ست؟ شايد من ظور او ا ين ا ست که
ان سان هر چه را که الزم دارد ا عم از خوراکی و نو شابه
ميتوا ند با پول ب خرد و يا شايد دارد به ن قل ا صول مورد
پذيرش ميگساران در آيه شانزدهم ،میپردازد.
درواقع آنطوری که عدهای میگويند با پول می شود همه چيز
را ب جز شادی خر يداری کرد و پول بلي تی ورودی برای ه مه
جا ست ب جز به شت .ز ندگی ان سان در آن چه که به فراوا نی
اندوخته است خالصه نمیشود.
 )15125مواظب باش که از پادشاه و زيردساتان دولتمنـد او
بدگوئی نک نی .شايد ف کر کن يد که ک سی سخنان شما را
نمی شنود .و لی ح تی ديوار ها هم گوش دار ند ،چون مرغ هوا
خ بر را به گوش پاد شاه خوا هد ر سانيد! «بیاحت ياطی بال در
میآورد و پرواز میکند».
هـ) گسترش نیکوئی در زیر آفتاب ( 1:11تا )2:1:
 )2122عبارت انداختن نان برروی آب ،شايد اشاره به کاشتن
دانه در اراضی سيالبی باشد ،و يا شايد به مفهوم حمل بذر
از طر يق در يا با شد .در هر دو صورت من ظور اين ست که يک
بذراف شانی گ سترده و سرا سری از آن چه که نيکو ست من جر به
برداشتن سخاوتمندانه در هنگام درو میشود.
ا ين آ يه در مورد انج يل هم صادق ا ست .شايد ما ن توانيم
نتيجه آنی در ميان نهادن نان حيات را با ديگران ببينيم،

کتاب جامعه

70

ولی برداشت تدريجی قطعی است.
 )1122نصیبی برای هفت نفر ،بلکه هشـت نفـر دو مفهاوم را
میرساند ا سخاوت نامحدود يا تنوع مراکز تجاری .در مورد
اول فرض بر اينست که ما نبايد تا جايی که می توانيم محبت
خود را عر ضه بداريم ،چون که مم کن ا ست در ا يام م صيبتها
ا ين ام کان برای ما به و جود نيا يد .بي شتر مردم برای
روز های بارانی ذخ يره میکن ند ،ا ين ا ندرز میآ موزد که
ز ندگی قا بل اعت ماد ني ست و ان سانها با يد به ف کر ي کديگر
با شند و يا اين که :ه مه تخممرغها يت را در يک سبد ن گذار،
بلکه آنها را در چندين مکان ذخيره کن تا اگر يکی شکسته
شد ،بتوانی از ديگر تخممرغها استفاده کنی.
ً باتوجاه باه
 )7122آيه سوم دنباله آيه قبل است ،مخصوصاا
بال های نا شناختهای که مم کن ا ست در روی ز مين وا قع شوند.
ا ين آ يه میگو يد و قوع بال يا در ز ندگی اجتنابنا پذير ا ست.
ه مانطوری که ابر ها وق تی از باران پر شوند ،باران
میبارانند ،مشکالت و تجربهها بر پسران انسان خواهند آمد.
و هن گامی که یک در خت بيف تد همان جا خوا هد ما ند .تف سير
گستردهتری از اين آيه در شعر زير آمده است:
وقتی درختی میافتد ،باید بخوابد
وقتی کسی زندگی میکند ،باید بمیرد
وقتی کسی میمیرد ،باید بوده باشد
همه در جاودانگی.

جان ری
 ):122ممکن است که انسان بسيار محتااط باشاد .اگار شاما
کاری ن میتوان يد ان جام
منت ظر شرايط مط لوب با شيد ،هي
ده يد .ب طور مع مول همي شه م قداری باد و ا بر و جود دار ند.
ا گر شما منت ظر تو قف باد با شيد ،هر گز نخواه يد توان ست
دانهافشانی کنيد .اگر شما منتظر هوائی غيربارانی باشيد،
محصوالت قبل از درو میپوسند .کسی که منتظر بهترين موقعيت
است ،هميشه منتظر خواهد ماند.
 )0:::از آنجا که ما هر چيزی را نمیدانيم ،کارهای خادا
را ن يز ن میدانيم .ما لح ظه وزش باد و يا چ گونگی شکلگيری
استخوانهای جنين را در رحم مادر نمیدانيم.
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 )2122بنابراين چون چيزی نمیدانيم ،بهترين روش اينست که
روز خود را با کارکردن سازنده پر ک نيم .ما هي را هی
نداريم که بدانيم کدام يک از کارها کامیاب میشود.
در ا شاعه کالم خدا ،موفق يت ت ضمين شده ا ست ،و لی واقع يت
اينست که بعضی روش ها نسبت به بعضی ديگر از روش ها مؤثرتر
است .بنابراين ما نبايد خسته شويم ،نبايد ذوق زده شويم،
نبا يد ساده و زود باور با شيم و با يد در خدمت م سيحی خود
امين باشيم.
آنگاه که ما در بامدادان زندگی می کاويم و در شامگاهان
دساات از کااار نمیکشاايم .مااا دعااوت شاادهايم کااه خادمااان
خستگیناپذير باشيم.
 3122و  )2عبارت روشنائی احتماالً اشاره به روزهای درخشان
ا جوانی يع نی
جوانی ميبا شد .جوانی نع مت بزر گی ا ست
سالمتی ،قدرت و نشاط .ولی مهم نيست که انسان از چند سال
ن يرو و ن شاط و قدرت بر خوردار می شود ،او با يد بدا ند که
روز های تاریکی در راه ا ست .درد ها و رنج های ا يام پ يری
اجتنابناپذير است .روزهای تأسفبار و پوچ زندگی.
 ):122مشکل بتوان فهميد که آيه نهم ياک انادرز صاادقانه
است و يا گو يای بدبينی مرد کهن سالی است که از خواب غفلت
ب يدار شده ا ست :هر چه که قل بت میخوا هد ان جام بده! تا
آنجا که میتوانی نگاه کن و لذت ببر!
لیکن به خاطر آور که سرانجام خدا تو را به محاک مه
خوا هد آورد و آن داوری کهن سالی ا ست که به ن ظر سليمان
م جازات خداو ند ا ست برای گنا هانی که ان سان در جوانی
مرتکب شده است.
 )25122وقتی جوان هستی تا میتوانی لذت ببر و تا میتوانی
غم م خور و از بدی دوری کن ( بدی درا ين آ يه احت ماالً به
معنی مشکالت است و نه گناه) .ايام جوانی و شباب باطل است
چون کوتاهمدت میباشند.
در هي متن ادبی کتاب مقدس بجز نيمه اول فصال  21چناين
تو صيفی کال سيک از ا يام پ يری نيا مده ا ست .در ماورای ا ين
تصويرها و تمثيل ها مردی کهن با گامهای لرزان ظاهر می شود
که به سوی گور میرود.
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 )2121تصوير غمانگيز پيری اخطاری است به جوانان تاا بـه
یاد آور ند آفرین نده خود را در روز های جوانی شان .تو جه
دا شته با شيد که سليمان نمیگو يد خداو ند و ن جاتدهنده شان
را به ياد آور ند ،بل که آفرین نده خود را .ا ين تن ها را هی
ا ست که سليمان میتوا ند خدا را از د يدگاه خود در ز ير
آف تاب بشنا سد .و لی ح تی با ا ين شناخت هم ،ا ندرز خوبی
داده ا ست .جوا نان با يد آفرین نده خود را ق بل از غروب
ز ندگی ،روز های بیرحم و م صيبتها و سالهايی که خو شیها و
لذت به کلی رخت برمیبندند ،به یاد داشته باشند.
سرود هر جوانی با يد چک يده شعری با شد که در ز ير آ مده
است:
آه  ...ای خداوند ،در روزهای سرشاری قدرتم
مرا برای خودت قوی بگردان.
وقتی تمام بهانههای عزیزم از دست میروند.
سرودم به سوی تو پرواز کند
من قلبم را به دنیا ندادهام
تا تو را فریاد زنم
اکنون که قوت دارم
مرا در خدمت خود ثابت بگردان
ـــــ
با بالهای شکسته از شوق
و پیالههای جهانی را همه نوشیدن
و با گامهای لرزان و آهسته
از بلندیهای آسمان نمیگذرم
ـــــ
آه خداوند ،اشتیاقهای ضعیف مرا مخواه
اندام ضعیف مرا نخواه
آتش خاموش شدهام از آن تو مباد
خاکسترهای قلبم از آن تو مباد
ـــــ
مرا در روزهای طالییام برگزین
در عزیزترین بهانههایم سهیم باش
شکوه روزهای جوانیم از آن تو باد
تمامی قلبم از آن تو باد!
توماس اچ گیل

 )1121ايام پيری ،روزگاری است که نورها کمرناگ میشاوند،
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شرارههای ج سمانی و رو حانی خاموش می شوند .روز های درد ناک
و شبهای طوالنی توأم با تيرگی و حسرت.
حتی در ايام جوانی ،ميزان مشخصی از باران بود ،روزهای
سخت و دل سردکننده ،ا ما به هر صورت خور شيد ط لوع می کرد و
روح ن شاط دو باره باز میگ شت .اي نک به ن ظر میر سد که
روز های آف تابی دي گر سپری شدها ند و ب عد از هر بارانی،
ابرهای تيرهگون قول ماندن میدهند.
ا يام جوانی ،ا يامی ا ست که با يد آفرين نده را به ياد
آورد ،چون که خور شيد ،ماه و ستارگان تار يک نمیبا شند و
ابرها پس از باران پايدار نمیمانند.
 )7121اينک اندام شخص پير با يک خانه مقايسه شاده اسات.
محاف ظان خا نه د ستها و بازوان میبا شند .ز مانی د ستها و
بازوان قوی و ف عال بود ند ،و لی اي نک چروک يده ،پي نه ب سته
و لرزان از بيماری پارکينسون میباشند.
ّت ساقها و ران میباشند .اين اندامها ديگر قوی
صاحبان قو
ني ستند ،بل که چون عال مت پران تز خم يده شدهاند ،چو نان که
گوئی در ز ير وزن بدن د ست و پن جه نرم میکن ند تا سقوط
نکنند.
د ستاسکنندگان چون که کما ند باز ای ستند ،يع نی د ندانها
دي گر قادر به جو يدن نمیبا شند چون که ت عداد ا ندکی د ندان
در ق سمت باالی د هان ا ست که نمیتوان ند با د ندانهای ا ندک
زيرين جفت شوند.
آ نانی که از پنجره ها مینگر ند تار یک شوند .چ شم ها
رفتهرفته ضعيف میشوند .نخست عينک نمره  2و  1و سپس عيناک
ته ا ستکانی و آن گاه ع مل جرا حی برای آب مروار يد .اي نک
چشمان فقط قادر به خواندن خطوط بسيار درشت آن هم با کمک
عينک ذرهبينی میباشند.
 ):121درها در کوچهها بستهاناد .ايان عباارت اشااره باه
گوش ها است .هر آنچه که به اين گوشها خوانده می شود بايد
چ ندين بار ت کرار شوند آواز آ سیاب در ا ين گوش ها پ ست
(اندک) و غيرقابل تشخيص میشود.
شخص کهن سال از بی خوابی در عذاب ا ست .با کوچکترين صدا
از خواب می پرد .وق تی او لين گنج شک در با مداد نغ مه سر

کتاب جامعه

74

مید هد يا او لين خروس با مدادان را ا عالم میک ند ،او از
خواب میپرد.
ت مامی نغ مهها در ن ظر او حق ير میبا شند؛ اع صاب صوتی او
ات و
ارای او يکنواخا
اداها با
ات ،صا
اده اسا
اب شا
ادت تخريا
اه شا
با
آزاردهنده است و سرودها برای او مفهومی ندارد.
 )0121پيران از بلندی میترسند ،خواه يک پلکان و خواه از
بل ندای يک ساختمان بل ند .خوف ها در راه پ يران ک مين
کردها ند .آن ها اعت ماد به خود را از د ست میده ند و از
اتن
ارون رفا
اه بيا
اب از خانا
اا در شا
اتن و يا
ارون رفا
اا بيا
تنها
میترسند.
جملة درخت بادام شکوفه داد ،معموالً تصويری از موی سفيد
ا ست ،که نخ ست شکوفههای فراوا نی دارد و سپس ا ين شکوفهها
به زمين میافتند.
عبارت ملخ احتماالً به دو طريق قابل تفسير است .اول ،ملخ
بار سنگینی ا ست ،يع نی ح تی ح مل سبکترين ا شيا برای شخص
پ ير بسيار سنگين است .يا ملخی که به زور خود را به اين
سو و آن سو میکشد ) (NASBکاريکاتوری از شخص پير اسات ،خام
شده و لرزان با گامهای نامنظم و کوتاه.
اشتهای بریده يعنی که اشتهای طبيعی کاهش میيابد يا به
کلی از بين میرود .ديگر غذاها برای او طعم و مزه ندارند
و ساير تمايالت از جمله تمايالت جنسی از او رخت میبندند.
مرا حل انح طاط آ غاز می شود ،چون ان سان به خا نه همي شگی
خودش يع نی مرگ و گور میرود و به زودی دو ستان و ب ستگان
او به دنبال جنازهاش به گورستان میروند.
 )2121بدين ترتيب اندرز ماردم حکايم اينسات کاه قبال از
اينکه مف تول نقره گسیخته شود و يا کاسه طال شکسته شود و
سبو نزد چ شمه خرد شود و چرخ بر چاه منک سر گردد،
آفرين نده خود را به ياد آور يم .انت ساب يک تعر يف خاص
برای اين تمثيلها مشکل است.
گ سيخته شدن مف تول ن قره احت ماالً ا شاره به گس سته شدن
ريسمان نازک زندگی است ،وقتی که روح از بدن خارج می شود.
ً مف هوم ا ين ع بارت را میدان سته ا ست،
شاعر نابي نا ظاهرا
وقتی که میسرايد:
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روزی مفتول نقره گسیخته خواهد شد.
ودیگر من نغمه سر نخواهم داد
اما چه شکوهمند است وقتی چشمانم را
در بارگاه پادشاه میگشایم.
جی .کروزبی

کا سه طال را مع موالً کا سه سر تف سير کردها ند و شک سته شدن
آن ت صويری شاعرانه از اي ست ذهن يت ان سان در هن گام مرگ
است.
سبو و چرخ شک سته ه مراه هم میتوان ند ا شارهای به سي ستم
مداری گردش خون باشد که در اثر انقباض قلب و يا فشارخون
مختل میشود.
 )3121بدن جامد میشود سپس بدن شروع به بازگشتن باه خـاک
مینما يد ،در حالی که روح به نزد خدا که آن را بخ شیده
اورد
ات .در ما
اليمان اسا
ادگاه سا
ان ديا
اازمیگردد ،ايا
ـود ،با
بـ
ايما نداران عق يده او در ست ا ست .ا ما در مورد بیايما نان
روح نزد خدا ن میرود ،بل که به عالم ا سفل میرود و منت ظر
میما ند برای ح ضوريافتن در مقا بل ت خت سفيد بزرگ داوری.
سپس به بدن بازمیگردد و آن گاه روح و ج سد با هم به
درياچه آتش افکنده میشود (مکاشفه 21115ا.)2:
 )2121بنابراين گوينده دوباره باه جاايی باازمیگردد کاه
ا باتوجه به اساس عقيدتی زندگی در زير
شروع کرده بود
آفتاب ،زندگی باطل ،بیمعنی ،بيهوده و پوچ است.
وقتی ما در اينجا به آخرين اشاره سليمان به پوچی زندگی
در ز ير آف تاب میر سيم ،به ياد دا ستانی از ا ستانلی جونز
میافتم .او در عر شه ک شتی يک زوج ب سيار فر به را میبي ند
که پيوسته در حال خوردن هستند:
آنها از دست گارسن عصبانی بودند که سرویس الزم را به
آنها نمیداد چنین مینمود که میترسند مبادا از گرسنگی
تلف شوند .من هرگز ندیدم آنها کتاب یا روزنامهای
بخوانند .آنها فقط پشت میزهای غذا جا خوش کرده بودند
و منتظر گارسن بودند که برایشان غذا بیاورد.
یک شب آنها را دیدم که خیره به گلدانهای نقرهای نگاه
میکردند .در آن وقت بود که ایده درخشانی از ذهن تنبل
مرد درخشید! او گلدانهای نقرهای را یکی یکی از روی
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میز برداشت و به داخل آنها نگاه کرد و سپس به سوی
زنش برگشت و گفت« :آنها خالی هستند!» من خنده بر لب
نزدیک آنها رفتم .او درست میگفت .گلدانها خالی
بودند .اما تنها گلدانها خالی نبودند ،روح و ذهن هر
دوی آنها خالی بود .آنها پول زیادی در کیف بغلیشان
داشتند .ولی از شخصیت خالی بودند و این درواقع
مجازات آنها بود .امنیت آنها در آسودن بود ،نه تالش
کردن .آنها دارای شکمهای قطور اما افقهای فکری باریک
بودند.

 -IVموخره ـ بهترینها در زیر آفتاب (2:1:ـ)11
 ):121گوينده چون خاودش حکـیم اسات ،معرفـت خاود را باا
دي گران در م يان مین هد .او تالش کرد تا حک مت خود را در
قالب کتابی به نام امثال به ديگران انتقال دهد .او حکمت
خود را سبك سنگين کرد و آز مود تا ا مور در ست را به
ديگران انتقال دهد.
 )25121او سخنان خود را به دقت برگزيد و کوشيد تا اماور
ت سلیبخش ،شاد و واق عی را با هم ب ياميزد تا چون غذايی
ّی برای خوانندهاش باشد.
مقو
 )22121تعليمات حکیمان برناده و گوشاهدار اسات .واضاح و
م ستقيم و متقاعدکن نده ا ست .و گف تههای ار باب جما عت چون
میخهای محکم میباشد که پايههای خيمه را محکم میسازند.
سخنان حکي مان قدرت و ن يرو میآفري ند و چون ميخ هايی
هستند که ما افکار خود را به آنها میآويزيم.
در بي شتر ترج مههای ک تاب م قدس کل مة شبان با حروف م جزا
نو شته شدهاند تا خوان نده بدا ند که من ظور از شبان در
زبان عبری اشاره به خدا است .به هر حال همچنين بايد به
خاطر دا شت که در اندي شههای شرقی ،پاد شاه ن يز چون شبان
بوده ا ست .هومر گف ته ا ست« ،ه مه پاد شاهان شبانان م لت
خويشااند ».بنااابراين میتااوان گفاات کااه سااليمان پادشاااه
میتوان سته ا ست خود را یک شبان بنا مد .ا ين تف سير برای
اين قسمت از کتاب جامعه بيشتر میگنجد.
 )21121سليمان میتوانست کتابهای بيشتری بنويسد ،اما باه
خوان ندگانش اخ طار مید هد که خواه بي شتر مینو شت يا کم تر،
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نتيجهگيری يکی میبود.
ـا انتهـا نـدارد و خوانادن هماه کتابهاا
انتشاار کتابهـ
خ ستهکننده ا ست ،ا ما چرا ماللآور؟ چون هر آن چه که فاش
میسازند بطالت زندگی است.
 )27121آخرين نتيجهگيری سليمان اين عقيده را میرساند که
او سرانجام نگاهش متوجه باالی آف تاب شده است ،چون میگويد
«از خدا ب ترس و اوا مر او را ن گاه دار ،چون که ت مامی
تکل یف ان سان این ست ».و لی ما با يد به خاطر دا شته با شيم
که ترس از خدا در اين آيه ،ترسی از ناحيه ايمان نجاتبخش
ني ست .ا ين يک وح شت بردهگو نه مخ لوق از خالق خويش ا ست .و
ً به مع نی شريعت خدا که در ع هد عت يق آ مده
اوا مر الزا ما
ا ست نمیبا شد ،بل که احت ماالً به مع نی اوا مری ا ست که خدا
ً در دل نوع بشر حک نموده است.
ذاتا
اانی
اا ارزش روحا
اه ما
ادارد کا
ای نا
ار ،لزوما
ای ديگا
اه کالما
با
فوقالعادهای برای جهانبينی سليمان قائل شويم .اين سخنان
و ت عاليم چ يزی بي شتر از سخنان يک شخص دا نا و ک شفيات و
نتيجهگيریهای او از طبيعت ،ناشی از تجربيات عملی نيست.
تمامی تکلیف انسان این است ا نه فقط تمامی وظايف ،بلکه
عناصر اساسی که الزمه يک زندگی سعادتمندانه است.
 )2:121انگيزه ترس و اطاعت خدا در اينجا ،قطعيت محاکمـه
ا ست .ما ايما نداران می توانيم تا ا بد خدا را سپا سگزار
باشيم زيرا که نجاتدهنده ،ما را از اين نوع ترس رهانيده
ا ست« :در مح بت خوف ني ست ،بل که مح بت کا مل خوف را ب يرون
میا ندازد ،ز يرا خوف عذاب دارد و ک سی که خوف دارد ،در
محبت کامل نشده است» (رساله اول يوحنا .)221:
ما نه از سر ترس ،بل که از سر مح بت خدا را اطا عت
میکنيم .خداو ند با کار خود در جلج تا به ما اطمي نان
بخ شيد که هر گز داوری نمی شويم ،بل که از موت به ح يات
منتقل میشويم (يوحنا  .)1:10اينک میتوانيم بسرائيم:
محکومیتی در کار نیست،
جهنمی در کار نیست،
چشمان من هرگز،
آتش و عذابی نخواهد دید.
مجازاتی برای من در کار نیست.
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نیش مار مرا نمیگزد.
چون خداوندی که مرا دوست دارد.
با بالهای خود مرا پوشیده است.
پاول گرهارد

