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  حكمت و حكيم در عهد قديم
  عبدالرحيم سليماني اردستاني

  چكيده 
يي كه در مجموعة عهد قديم  بارها به كار رفته و به آن با ديدي اغلب  يكي از واژه ها

هاي  ب كتا«در اين مجموعه ، برخي از كتاب ها عنوان . است » حكمت «مثبت نگاه شده ، واژة 
شود ؛ اما  رد پاهايي از حكمت نظري يونان ديده مي ،مجموعه در اين. اند را گرفته» حكمت

ها و  معناي حكمت و حكيم و كاربردهاي آن. است » حكمت عملي«آنچه برجستگي دارد، 
چه جايگاهي در اين مجموعه » حكمت نظري«و » حكمت عملي «كه هر يك از دو واژة  اين

مجموعه به كار رفته اند، موضوع اين ها به صورتي سازگار در اين  كه آيا آن دارند و اين
  .نوشتار است

  .عهد قديم  مقدس، كتاب نظري، حكمت عملي، حكيم، حكمت حكمت،: واژگان كليدي
تر  كند؛ او از كسي كه طال و نقره يافته خوشبخت خوشا به حال كسي كه حكمت و بصيرت پيدا مي

. با هيچ گنجي مقايسه كردارزش حكمت از جواهرات  بيشتر است و آن را نمي توان . است 
حكمت زندگي تو را از . بخشد  حكمت به انسان، زندگي خوب و طوالني، ثروت و احترام مي

خوشا به حال كسي كه حكمت را به چنگ آورد؛ زيرا حكمت . كند خوشي و سالمتي لبريز  مي
سمان را خداوند به حكمت خود زمين را بنياد نهاد و به عقل خويش آ. مانند درخت حيات است

. ها را روي زمين جاري ساخت و از آسمان بر زمين باران بارانيد به علم خود چشمه. برقرار نمود
ها به تو زندگي  ها را از نظر خود دور نكن؛ زيرا آن حكمت و بصيرت را نگاه دار و هرگز آن! پسرم

                                                                 
  علميه  حوزهمحقق  

  9/9/83: تاريخ تائيد        2/9/83: تاريخ دريافت
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نخواهي لغزيد؛ روي، هرگز  و عزت خواهند بخشيد، و تو در امنيت خواهي بود و در راهي كه مي
شود،  با خيال راحت و بدون ترس خواهي خوابيد؛ از باليي كه به طور ناگهاني بر بدكاران نازل مي

.          گذاشت در دام بال گرفتار شوي نخواهي ترسيد، و خداوند تو را حفظ كرده، نخواهد 
  ).26ـ 13: 3امثال، (

از اين فقره بر مي . ه نمايش مي گذاردفقره پيشين به خوبي ارزش و جايگاه واالي حكمت را ب
. تر از حكمت باشد و مطلوبي بهتر از آن داشته باشـد  تواند در پي چيزي با ارزش آيد كه آدمي نمي

كند و نـه   توان با هيچ گنجي مقايسه كرد؛ چرا كه نه تنها زندگي دنيايي انسان را تأمين مي آن را نمي
ارمغان مي آورد، بلكـه درخـت حيـات اسـت و سـعادت      را به ) مطلوب واقعي انسان(تنها آرامش 

ها حكمت است و اين همان چيزي است  دارد؛ پس كيمياي واقعي و گنج گنج جاودانه را ارزاني مي
  .خود را جاودانه سازد ،تواند با پرتوي ازآن كند و انسان مي كه خدا با آن خدايي مي

افـت و چگونـه بايـد از آن اسـتفاده     توان به آن دست ي اين عنصر گرانبها چيست و چگونه مي
  . جويد پي عهد قديمها را در مجموعه  كرد؟ اين نوشتار در پي آن است كه پاسخ به اين پرسش

  معاني و كاربردها  .أ

بـه كـار رفتـه و در زبـان      »hokhmah= حخْمـا «واژه حكمت كه در زبـان عبـري بـراي آن واژه    
خوانده ) »hakhmah =حاخام «به عبري ( » حكيم«دة آن برگردانده شده و دارن» wisdom« انگليسي به

كاربرد فـراوان و معـاني گونـاگوني     عهد قديم، در مجموعة ) Scott, Robert B.Y. 1996:p.557(شده 
 8: 36خـروج ،   سفر. (خوانده شده است» حكيم« ،صنعتگرچيره دست و هنرمند ماهر و خبره. دارد

؛ از صـرف  )28: 3اول پادشاهان،  (اند  شور را حكمت خوانده؛ هنر حكومت و ادارة عادالنه امور ك)
، و حكمت باعث مي شود )2: 14دوم سموئيل ، ( زيركي و هوشمندي به حكمت تعبير شده است 

، و )17ــ  13: 3امثال سـليمان،   (انسان بتواند درست زندگي كند و زندگي شرافتمندانه داشته باشد 
؛ پس حكمت، هنر زنـدگي  )2: 5همان ، (سان درست شود حكمت باعث مي شود رفتار و كردار ان

 .Cf(؛ )5: 9؛  36ـ   35:  8همـان  ( كردن است؛ نوعي از زندگي كـه انسـان را جاودانـه مـي كنـد      

Murphy, Roland.E. ,1985,p.1135  (توان از همة اين كاربردها چنين نتيجـه گرفـت كـه     بنابراين مي
كـه ايـن واژه    و خبرگي نهفته است؛ ولي با توجـه بـه ايـن   اي معناي مهارت  پشت اين واژه به گونه

  .شود رود، يعني با توجه به متعلق آن، معنايش متفاوت مي براي چه كسي به كار مي
هاي مسلّم او  خداوند، حكيم است و حكمت از ويژگي. كاربرد ديگر اين واژه دربارة خدا است

خداوند به حكمت خود زمين «: هان ارتباط دارد است؛ اما كاربرد اين واژه دربارة خدا با آفرينش ج
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حكمت، نقش معمـار را در  ). 19: 3امثال، (» را بنياد نهاد و به عقل خويش آسمان را برقرار ساخت
بارة خـدا بـه كـار     وقتي اين واژه در: توان گفت ؛ پس مي)8:30همان، ( آفرينش جهان ايفا مي كند 

همان طور كـه  . رود عنايي است كه براي انسان به كار ميرود، معناي آن به لحاظ لغوي، همان م مي
شود، و انساني كـه   انسان كه عملي را به درستي انجام دهد دربارة آن كار و حرفه حكيم خوانده مي

شود، خدا هم به همـين   بتواند به خوبي زندگي كند و خود را به سعادت برساند، حكيم خوانده مي
انجام داده بسيار بزرگ است ا كاري كه اومعنا حكيم است؛ ام.  

  متون حكمت آميز عهد قديم. ب

در مواردي به حكمت اشاره يا سخناني حكمت آميـز نقـل شـده     عهدقديم در سراسر مجموعة
شان حكمت است و   هايي وجود دارد كه موضوع اصلي ها و نوشته است؛ اما در اين مجموعه، كتاب

محتواي اين متون اغلب يـا در وصـف حكمـت و     .ها گرد اين موضوع مي چرخد عمده مطالب آن
  .اهميت و فوايد آن يا پندهايي اخالقي و ديني حكمت آميز است

اغلب در كتاب مقدس عبري، يعني نسخة عبري عهد  عهد قديمهاي حكمي  دربارة تعداد كتاب
ظـيم  هاي موجود در آن ، متـون مقـدس خـود را تن    ها بر اساس نوشته قديم كه يهوديان و پروتستان

. آورنـد  شـمار مـي   هاي حكمـت بـه   را كتاب جامعة سليمانو  امثال سليمان، ايوبكنند، سه كتاب  مي
، يعني نسخة معروف يوناني كه دو گـروه  »سبعينعه«هاي اضافي موجود در نسخة  همچنين از كتاب

دوم هاي اضـافي آن، اعتبـار درجـة     مسيحي كاتوليك و ارتدوكس آن را معتبر دانسته و براي نوشته
 ,cyenshaw (شـوند   حكمت شمرده مي حكمت يشوع بن سـيراخ و  حكمت سليمانقائلند، دو كتاب 

tanesb.,1993:p.803 (     ا برخي، دو كتاب ديگر را نيـز بـراين مجموعـه، و كتـابهـاي   غـزل غـزل  ؛ ام
بـولس الفعـالي،خوري،   (انـد  را به سه كتاب اول و كتاب باروك را به دو كتاب بعـد افـزوده   سليمان
  .ها را به صورتي بسيار كوتاه معرفي كنيم ؛ پس بايد اين كتاب)55،ص3ج:1995

  ايوبكتاب .1
در زمين عوص مردي بود كه ايـوب نـام داشـت و آن    «: شود با اين جمله آغاز مي ايـوب كتاب 

بر اساس اين جملـه، ايـوب طبـق    . »نمود مرد كامل و راست و خدا ترس بود و از بدي اجتناب مي
داند چگونه زندگي كنـد   او مي. شود، فردي حكيم است ه از خود عهد قديم استفاده ميمعيارهايي ك

كتاب ايوب در يك ديـد،  ). امثال، باب دوم: ك.براي نمونه، ر( كند و مطابق همين دانش زندگي مي
تـرين فـرد منطقـه و ديـار خـويش شـمرده        او ثروتمنـد . داستان زندگي حكيمانة يك حكيم اسـت 
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ورزد و هيچ حادثه  او به خدا عشق مي. ن مال و ثروت، هرگز او را فريب نداده استشود؛ اما اي مي
خداوند به . جدا كند، و خداوند نيز به همين سبب او را دوست دارد اتواند او را از خد و باليي نمي

او بهترين بندة من است و كسي مانند او در زمـين وجـود نـدارد؛ امـا     : گويد فرشتگان و شيطان مي
هاي فراواني است كه بـه   كند كه اين اطاعت و وفاداري به سبب نعمت طان به خداوند عرض ميشي

شـود؛ پـس خداونـد     ها را از او بگيري، از ميزان وفاداري و اطاعت او كاسته مي اي و اگر آن او داده
يمـاري بسـيار   بـرد؛ او را بـه ب   گيرد؛ فرزندان او را از بين مي آزمايد؛ همة اموال او را مي ايوب را مي

كنند؛ اما هرچـه بـال    خوار سفره او بودند، او را ترك مي كند و همة كساني كه ريزه سختي دچار مي
او . تواند ايوب را از مسـير حكمـت منحـرف سـازد     رسد نمي اي كه مي شود و به هر درجه زياد مي

چـون  . شود ف نميكند؛ اما از مسير حق منحر هاي دوستان و دشمنان را تحمل مي نصايح و مالمت
كنـد؛   هاي خويش را بر او سـرازير مـي   آيد، خداوند بار ديگر نعمت او از آزمايش سربلند بيرون مي

  .زندگي طبق حكمت است از اي روشن پس زندگي ايوب، نمونه
بخـش عمـدة ايـن    . كنـد  طلبد، مطرح مي در نگاه ديگر، اين كتاب بحثي فلسفي را كه پاسخ مي

و گـويي بـين ايـوب بـالزده و      اب دوم تا باب سي و هشتم، مناظره وگفـت كتاب، يعني از اواخر ب
دوسـتان  . كنند دوستاني است كه براي همدردي با ايوب آمده، دربارة علت اين بالها با او بحث مي

ايوب سخنشان اين است كه حتماً ايوب گنـاهي را مرتكـب شـده كـه مسـتحق مجـازات بـوده و        
من گناهي :گويد ايستد و مي ا او در مقابل اين سخن مياست؛ ام هاي ايوب، مجازات گناه او مصيبت

 داند كه علت اين بالها چيست؛ امـا بـر   ايوب ظاهرآً نمي. ام كه خدا مرا مجازات كند مرتكب نشده
هاي من به سبب گناهانم نيست؛ چرا كـه گنـاهي انجـام     كه مصيبت فشرد و آن اين يك چيز پاي مي

در پايان كتـاب سـخن خداونـد بـا او و     . گشايد بب گاهي زبان به شكايت ميايوب به همين س. ام نداده
كنيـد؛ سـپس    دانيد و از اين جهت با من بحـث مـي   دوستانش اين است كه شما حكمت خداوند را نمي
  داني؟ ها چه مي درباره اين: پرسد كند و از ايوب مي خداوند امور فراواني از آفرينش جهان را مطرح مي

اند، اين بوده كه  بين ايوب و چند نفر از دوستان او كه همگي خداپرست بوده هاظرنتيجة اين من
رسد، نتيجة گناه انسان و مجازات گناه است؟ پاسـخي   هايي كه به انسان مي آيا همه شرور و مصيب

خدا دوستان خود را هم به بالها و . گونه نيست شود، اين است كه اين كه از كتاب ايوب استفاده مي
دوستان خـدا وقتـي از آزمـايش سـربلند     . كند و اين براي آزمايش آنان است هايي دچار مي تمصيب

  .شوند تر مي رسند و به خدا مقرب آيند، به مقام باالتري مي بيرون مي
كهِن . راب اُ(نگارش اين كتاب را به حضرت موسي نسبت داده است  ،سنت يهودي ـ مسيحي 
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پذيرند  ؛ اما نقادان جديد كتاب مقدس اين نظر را نمي)149 :؛ سعيد، حبيب، بي تا161، ص 1350، 
و زمان نگارش نهايي اين كتاب را پس از اسارت بابلي وبـين قـرن پـنجم تـا دوم پـيش از مـيالد       

؛ بنـابراين، ممكـن اسـت ايـن كتـاب در دورة يونـاني مـĤبي، يعنـي         )ODCC,1997:p.128 ( دانند مي
حت تأثير آن نوشته شده باشد؛ اما دربارة اين كتاب بايـد بـه   هاي سوم و دوم پيش از ميالد و ت سده

  :كه اين كتاب را به چهار بخش تقسيم كرده اند نخست اين: دو نكته توجه كرد
  پردازد؛ هاي ايوب مي ها و گرفتاري كه به ماجراي مصيبت 2و1هاي  باب

 ؛وگو بين ايوب و دوستانش اختصاص يافته است كه به گفت 37تا  3باب هاي 

 پردازد؛ كه به پاسخ خداوند به ايوب مي 42از باب  6تا شماره  38باب هاي 

كه در آن، كامروايي دوبارة ايوب وپايان خوش داستان بيان شـده   42از باب  17تا 7هاي  شماره
 ).150ص  :سعيد ، حبيب ، بي تا( است 

دو بخـش را از   اگر اين. هاي نظري پرداخته است از اين چهار بخش ، دو بخش وسط به بحث
خداونـد ايـوب را   . كتاب حذف كنيم، داستان ايوب بسيار كوتاه، اما پيوسته و هماهنـگ مـي شـود   

آيـد؛ پـس خداونـد اورا      كند و از آزمايش سربلند بيرون مـي  آزمايد و اومقاومت و صبر پيشه مي مي
؛ اما همان طور كه اين داستاني است كه در آن ، بحثي از حكمت عملي نهفته است. سازد كامروا مي

اشاره شد، دو بخش مياني كه عمدة كتاب است، به بحثي نظري، كه شايد بتوان آن را جزو حكمت 
 .نظري به شمار آورد، پرداخته است

 ؛به صورت نثر بودهو هاي اول و آخر از اين چهار بخش در اصل عبري  كه بخش نكتة دوم اين
با توجه به اين دو نكتـه، سـخن برخـي از    . ه استدر حالي كه دو بخش مياني به صورت نظم بود

انـد و دو بخـش ميـاني     تر نوشته شـده  نمايد كه دو بخش اول و آخر، پيش محققان بسيار موجه مي
  ).149همان، ص (اند هاي نظري فلسفي به نگارش درآمده ها پس از اسارات بابلي و در زمان بحث مدت

  مانامثال سليكتاب .2
از عنـوان كتـاب   . ها به سليمان منسـوب اسـت   دهايي است كه عمدة آناين كتاب مشتمل بر پن

هـايي از   آيد كه اين كتاب ازآن سليمان نبي است؛ اما از خود كتاب مشخص است كه قسـمت   برمي
  : اين كتاب به هفت بخش مجزا تقسيم شده است. آن را ديگران نوشته اند

يي دربارة اخالق  اين بخش مشتمل بر پندها .هاي سليمان را دارد كه عنوان مثل 9تا1هاي  باب.1
ن بخش، برحكمت، به صورت كليـد حـل مشـكالت اخالقـي و معنـوي      يدرا. و پرهيزگاري است

  ها بسيار تأكيد شده است؛ انسان
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. هـاي سـليمان را دارد   گيرد، باز عنوان مثـل  را در بر مي 16: 22تا  1: 10بخش دوم كه از.2  
نة كوتاهي است كه براخالق و خـدا ترسـي و دوري از گنـاه و    اين بخش مشتمل بر سخنان حكيما

 كنند؛  ها تأكيد مي فوايد آن

را دارد و » سـخنان حكيمانـه  «را شامل مي شـود، عنـوان    24تا باب  17: 22ين بخش كه از ا.3
 مل بر پندهايي دربارة عاقالنه زيستن و رعايت خرد و حكمت در برخورد با ديگران است؛تمش

هـاي   مثـل  «: گيرد، يـك عبـارت اسـت    را در بر مي 29تا  25هاي  بخش كه از بابعنوان اين .4
اين بخش، پنـدهايي  . »اند ديگري از سليمان كه مردان حزقيا، پادشاه يهودا، به رشته تحرير در آورده

 دارد؛دربارة زندگي اخالقي و پارسايانه و نيز اشاره به نتايج و اعمال غير اخالقي و غير عاقالنه را در بر 

را دارد، سخناني دربارة تنزيه و تسبيح خداوند و دعاهـايي  » سخنان آگور«كه عنوان  30باب . 5
دربـاره جهـان   را به درگاه او است كه از او توفيق دربارة زندگي اخالقي طلب شده و نيز سـخناني  

 ؛ در بر دارد  آفرينش كه پند آموزند

» نصيحت مادر يك پادشاه به او«شود، عنوان  را شامل مي 31شمارة اول باب  9اين بخش كه .6
 كند كه چگونه اخالقي و خردمندانه حكومت كند؛  را دارد و در آن مادر به پسر نصيحت مي

زن بايـد چـه   . هاي همسر خوب بيان شده است تا آخر باب ويژگي 10از شماره  31در باب .7
ها مسائلي هستند  وظايفي دارد؛ اين خصوصياتي داشته باشد و در برابر شوهر و خانه و فرزندان چه

 .)NIDB, 1987:p.83 ( ها اشاره شده است كه در اين بخش به آن

» حكمت عملي«شود ، موضوع اصلي اين كتاب  همان طور كه از مطالب هفت بخش روشن مي
آموزد كه زندگي خردمندانه كه خوشبختي دنيايي و سـعادت جاودانـة    اين كتاب به انسان مي. است
آيد كه فقط چهـار بخـش نخسـت بـه      از خود اين كتاب برمي. ، چگونه است را تضمين كند انسان

سه بخش آخر از منابع خارجي و غير يهـودي گرفتـه شـده    : شود سليمان منسوب است و گفته مي
هر : گويند دربارة تاريخ نگارش نهايي اين كتاب، محققان مي). 146تا، ص  سعيد، حبيب، بي(است 

تر و احتماالً در عصر سليمان نوشته شده، تـدوين آن   ايي از اين كتاب خيلي پيشه چند اصل بخش
( ها پس ازاسارت بابلي و در دورة مدارس حكمت به نگارش در آمده اسـت   به شكل كنوني مدت

  . ).Cren shaw, Jams l. 1993, p.624؛  145همان، ص 

  جامعة سليمانكتاب .3
؛ اما فلسفة بدبينانه كه به زنـدگي و هـدف و معنـاي آن    نوعي فلسفه است ،جامعة سليمانكتاب 

سخني كه در اين كتاب بارها تكرار شده، اين است كه همـه چيـز ايـن زنـدگي     . بسيار بدبين است
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 بـرد؛ پـس بايـد    برد؛ حتي  حكمت راه به جـايي نمـي   بيهوده است و هيچ تالشي راه به جايي نمي
شايد كسي بگويد مقصـود  ...) . ؛3: 9؛ 20: 7؛  1:  4؛ 15: 2( خورد و نوشيد و از زندگي لذت برد 

از اين سخنان آن است كه به دنيا نبايد دل بست؛ اما اوالً خوردن و نوشـيدن و از حاصـل دسـترنج    
بهره بردن و همين زندگي را غنيمت شمردن كه مكرر در اين كتاب آمـده، عكـس ايـن مطلـب را     

ب مطالبي آمده كه از اين حكايت دارد كه ديد نويسنده دربارة رساند و ثانياً در فقراتي از اين كتا مي
  :ماهيت انسان به گونة ديگري است

از اين گذشته، عاقبت . ها نشان دهد كه بهتر از حيوان نيستند آزمايد تا به آن ها را مي خداوند انسان
. ر حيوان نداردميرند؛ پس انسان هيچ برتري ب دهند و مي هر دو جان مي. انسان و حيوان يكي است
اند و به خاك باز  روند؛ از خاك به وجود آمده همه به يك جا مي! همه چيز بيهودگي است

كند و روح حيوان به قعر زمين فرو  توان فهميد كه روح انسان به باال پرواز مي چطور مي. گردند  مي
ود لذت ببرد؛ زيرا رود؟ پس دريافتم كه براي انسان چيزي بهتر از اين نيست كه از دسترنج خ مي

گرداند تا آنچه را كه  تواند او را باز سهم او از زندگي همين است؛ چون وقتي بميرد چه كسي مي
  ).22ـ  18: 3( پس از او اتفاق افتاده ببيند 
هاي ديگر عهد قديم ناسازگار است، بلكه با چند جملة پاياني خود  اين سخنان نه تنها با قسمت

  :سازد اين كتاب هم نمي
خدا هر  .انسان بايد از خدا بترسد و احكام او را نگاه دارد؛ زيرا تمام وظيفة او همين است

  .)14ـ 13: 12( انجام شود، داوري خواهد كرد  در خفااگر  حتي عمل خوب يا بد ما را
ها حال و هواي ديگري دارنـد و   اين جمله. اين چند جمله با كل كتاب بيگانه و ناسازگار است

آيد كه دانشمندان يهود به سبب  برمي تلموداز كتاب  .ن هستندهمخوا عهد قديماي ديگر ه با قسمت
اند؛ اما  كرده مقدس قانوني پرهيز مي هاي ها از گنجاندن اين كتاب در مجموعة كتاب اين ناسازگاري

 پـس از ). Tacobs louis,1995: p.139(انـد   بعد به جهت همين چند جمله آخر كتاب، آن را پذيرفتـه 
، عالمـان يهـودي و مسـيحي ،     معهـد قـدي  هـاي قـانوني    ب پذيرش ايـن كتـاب در مجموعـة كتـا    

هاي عهـد قـديم و اعتقـادات يهـودي ـ       هاي بسياري براي تطبيق مطالب آن با ديگر قسمت كوشش
آيد، ايـن   آنچه در مطالعة اين كتاب به ذهن انسان مي  .).ODCC,1997:)  p.434  اند ه مسيحي انجام داد

  .كه چند جملة آخر، الحاقي باشد؛ چرا كه هيچ سنخيتي با مطالب ديگر كتاب ندارد است
سنت يهودي ـ مسيحي، اين كتاب را به سليمان، پسر داوود، نسبت مي دهد و جملـة آغـازين    

   . )NIDB, 1987: P. 290(اين كتاب نيز بر همين امر داللت دارد 
كنند و تـاريخ نگـارش ايـن كتـاب را      رد مياين نظر را به شدت  ،محققان جديد كتاب مقدس 
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برخي از دانشمندان بـا  ).  .ibid.; jacobs,bouis,1995: P. 139(دانند  بسيار متأخرتر از زمان سليمان مي
استفاده از ادبيات اين كتاب و برخي از ماجراهايي كه در آن آمده، زمـان نگـارش آن را تـا حـدود     

و برخي ديگر، آن را متـأثر از انديشـة     اني مĤبي، احتمال دادهقبل از ميالد، يعني دورة يون 200سال 
؛ پـس  )162ص  :تـا  ؛ سعيد، حبيب، بـي 355ص  :1993يوسف القس، صموئيل، ( اند  يوناني دانسته

هاي بدبينانه و لذت جويانه يوناني  تحت تأثير برخي از فلسفه ،اين كتاب: بيراه نيست كه گفته شود
  .شود؛ البته بايد چند جملة آخر كتاب را حذف كنيم كتاب فلسفي قلمداد مينوشته شده و به همين معنا 

  هاي سليمان غزل غزلكتاب  .1
اي از اشعار عاشقانه است كه در آن گاهي سراينده، محبوبة خود را وصـف   اين كتاب، مجموعه

ظاهر ايـن كتـاب، عشـق    . گويد شود و محبوبه در وصف او سخن مي كند و گاهي به عكس مي مي
 هـاي  ايي است و به همين جهت، در سنّت يهودي، زماني اين كتـاب را مناسـب درج در كتـاب   دني

اند؛ اما بعد، از آن معاني سـري و رمـزي برداشـت شـده و آن را در متـون       ديده مقدس قانوني نمي
خـدا  اند كه اين اشعار، رابطه بين  يهوديان گفته .).Jacobs  , Lovis .1995:p.415 ( اند مقدس گنجانيده

ها دربارة رابطة مسيح با  اند كه آن كند و مسيحيان گفته و قوم برگزيدة او يعني اسرائيل را وصف مي
رسد ايـن كتـاب كمتـر بـا حكمـت       حال، به نظر مي به هر). 154ص  :تا سعيد، حبيب، بي( كليسا هستند

  .اند هشمار نياورد هاي حكمت به ارتباط داد و حق با اكثريت عالمان است كه اين كتاب را جزو كتاب
دهد؛ ولي نقـادان جديـد بـا ايـن      سنّت يهودي ـ مسيحي اين كتاب را به سليمان نسبت مي      

 ,Jacobs (داننـد  ديدگاه به شدت مخالفند و تاريخ نگارش اين كتاب را نزديك به عهد مسحيت مـي 

Lovis, 1995: p. 475; NIDB, 1987: p.956.(.   
    حكمت سليمانكتاب  ..هـ

هاي قانوني درجة اول بودند كه همة يهوديـان   ها بحث شد، جزو كتاب هايي كه درباره آن كتاب
هـا خـواهيم پرداخـت، جـزو      پذيرند؛ اما چند كتابي كه از ايـن پـس بـه آن    ها را مي و مسيحيان آن

هـا را   هـاي مسـيحي، آن   هستند كه يهوديان و پروتستان» اپوكريفايي«هاي قانوني درجةدوم يا  كتاب
  .دانند نوني نميقا

  :توان به سه بخش تقسيم كرد را به لحاظ محتوا مي حكمتكتاب 
گيرد، شيوه زنـدگي ابـرار و كـافران را بـا هـم       باب نخست كتاب را در برمي 5اين بخش كه .1

هدف نويسنده در اين بخش آن است كه يهوديان را متوجه دين خود كرده، به آنان . كند مقايسه مي
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  ل ديني خود پايبند باشند؛ عقايد واعماگوشزد كند كه به 
گيرد، حكمت ستوده، و بر اهميت و ضـرورت آن   را در برمي 9تا6هاي  در بخش دوم كه باب.2

. كنند توانند با عدالت حكومت مي پادشاهان نيازمند حكمتند و فقط با حكمت مي. تأكيد شده است
ها را به زندگي درست وهمراه  انسان او. كند گري مي نور است، بر عاشقان جلوه حكمت كه سراسر
نويسـندة  . شـويد   گويد با اين زندگي به خدا نزديك، و جاودانـه مـي   كند و مي با محبت دعوت مي

دارد كه او چقـدر بـراي حكمـت ارزش     كند و بيان مي كتاب از زبان سليمان حكمت را وصف مي
سليمان در . ت خدا استها است، و سرچشمة حكم حكمت، سرچشمة همه خوبي. قائل بوده است

در ايـن  . طلبـد  كنـد و از او حكمـت مـي    جست و جوي حكمت است و به درگاه خداوند دعا مي
 هاي حكمت آميز و اخالقي بسياري آمده است؛ بخش، جمله

گيرد، به بيان اين پرداخته كه حكمـت در طـول    را در بر مي 19تا  10هاي  اين بخش كه باب.3
ز زمان آدم تا موسي و پس از آن در تاريخ بني اسرائيل چه كارهايي حكمت ا. تاريخ چه كرده است

ها و اعمال شگفتي كه در تاريخ رخ داده، همه به حكمت نسـبت داده   تمام معجزه. انجام داده است
الكتاب المقدس،  :ك.ر(گويا اين حكمت خداوند بوده كه چنين اعمالي را انجام داده است . اند شده

 ).1394ص :1998

ميان عالمان سنتي مسيحي، كساني مانند اريجن، جروم و آگوستين در انتساب اين كتـاب  حتي 
اپوكريفـاي عهـد    (اي ناشناس نوشـته اسـت    اين كتاب را نويسنده: اند به سليمان ترديد كرده و گفته

محققان بر آنند كه اين كتاب به دست يك يهودي اسكندراني كـه تحـت   ) . 117ص  :1383. عتيق
هاي يوناني در اين كتـاب نمايـان    هاي يوناني بود، نوشته شده؛ به همين جهت، انديشه يشهتأثير اند

مطـرح شـده   » جـاودانگي ارواح «، مفهوم افالطوني »رستاخيز ابدان«است؛ و به جاي مفهوم يهودي 
و انديشة لوگوس و بسـياري  ) 21:  8تا  21: 7( به حكمت شخصيت داده شده ). 11ـ 1: 3( است 

: شـود  گفتـه مـي   .)NIDB, 1987: p.68(اسـت     هاي فلسفي يونان در اين كتـاب وارد شـده   هاز انديش
كوشيده است ايمان ديني خود را با فلسفه و حكمت يونـان بـه هـم بيـاميزد      نويسندة اين كتاب مي

شود اين كتاب بين قرن اول قبل از ميالد تـا قـرن    گفته مي). 118ص :1383اپوكريفاي عهد عتيق، (
  ) ..Crenshow , Iames L. 1993: p.803( الدي نوشته شده است اول مي

به هر حال، هر چند اين كتاب در زمان و مكاني نوشته شـده كـه درآن فلسـفة يونـاني رواج و     
شود، بخش قابل توجهي  هايي از فلسفة نظري يونان در آن ديده مي نفوذ داشته است و هر چند رگه

آمده بود، پرداخته  امثال سليماناخالقي، شبيه آنچه در كتاب هاي  از آن به حكمت عملي و نصيحت
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  .است

  حكمت يشوع بن سيراخكتاب . 6
هاي اپوكريفايي است كه تاريخ نگارش و نويسـنده آن بـه طـور كامـل      اين كتاب يكي از كتاب

يشوع بن سيراخ دراواخر قرن سوم و اوايل قرن دوم پيش از مـيالد، يعنـي در اوج   . مشخص است
هدف او ، بر خالف نويسـندة  . زيسته است يوناني مĤبي و نفوذ انديشة يوناني در اورشليم ميدورة 
سعيد، حبيب،  (هاي يهودي بوده است  ، مبارزه با يوناني مĤبي و ترويج انديشهحكمت سليمانكتاب 

مطلق  ، عالم) 5ـ 1: 36 (او در كتاب خود برعقايد يهود از قبيل يگانگي خدا ). 195ـ 194ص  :تا بي
ــ  12:  35( عـادل بـودن او   ) 9  :23( مقدس بـودن او  ) 1:  18( ، ابدي بودن او )18:  42( بودن او 

  .تأكيد كرده است) 19: 50؛ 20: 48؛ 11:  2( و رحمت او ) 13
است، آمـده كـه سرچشـمة     عهد قديمهاي ديگرحكمت آميز  تر از كتاب دراين كتاب كه مفصل

در ايـن  . در تمام زندگي حكمت را سرلوحة برنامه خود قراردهـد حكمت، خدا است و انسان بايد 
تـرين   مهم. ها تأكيد شده است كتاب به صورتي بسيار مفصل بر دوري از گناهان و آفات ابتال به آن

. تر برآن تأكيد شـده اسـت   سخن آن اخالق و نتايج اخالقي زيستن است كه به تفصيل هر چه تمام
ودي است و در اوايل قرن دوم پيش از ميالد به صورت اشعاري اين كتاب، كتاب حكمت عملي يه

پيش ازميالد به وسيلة نـوة مؤلـف، بـه يونـاني      132دو بيتي به زبان عبري نگارش يافته و در سال 
هايي از آن، كه اخيراً كشف شده، چيزي در  ترجمه شده است؛ اما اكنون از نسخة عبري آن جز پاره

  ).168 و167ص  :1383قديم، اپوكريفاي عهد ( دست نيست 

  باروك كتاب. 7
هـاي اپوكريفـايي اسـت، اغلـب از      تر اشاره شد، اين كتاب را كه جزو كتاب طور كه پيش همان

عمـدة ايـن كتـاب دربـارة تـاريخ و      . انـد  اند؛ اما برخي چنين كـرده  هاي حكمت آميز نشمرده كتاب
ازآن به حكمت اشاره كرده ) 4و3 هاي بخشي از باب( حوادث تاريخي است و فقط بخش كوتاهي 

توان حـق را   در مجموع مي. ها آمده است كه شريعت حكمت است و بايد به آن عمل كرد  ودر آن
  .اند هاي حكمت به شمار نياورده به كساني داد كه اين كتاب را جزو كتاب

گـوييم  هاي حكمت عهد قديم داشته باشـيم، بايـد ب   اگر بخواهيم نتيجه گيري كوتاهي از كتاب 
شود  هايي از حكمت نظري و فلسفة يونان ديده مي ها، رگه هايي از برخي از كتاب هر چند در بخش

ها چنين تأثير و نفوذي محتمل بـوده اسـت، آنچـه در     نگارش اين كتاب در و به لحاظ زمان ومكان
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تر هاي بعـدي بيشـ   است؛ پس بايد در بحث» حكمت عملي«كند،  اين مجموعه بيشتر خودنمايي مي
  .بر آن متمركز شويم

  هاي حكمت عهد قديم ماهيت و ويژگي. ج 

هـا   همان طور كه گذشت، حكمت در عهد قديم كاربردهاي متعددي دارد كه البتـه در همـه آن  
جا كه اصل زندگي انسان و چگونگي گذراندن  نوعي مهارت و تبحر در كاري نهفته است؛ اما از آن

رود، مقصـود ازآن   ، وقتي حكمت به صورت مطلق به كار مـي آن مهم ترين امر در زندگي او است
رود،  و وقتي سـخن از متـون حكمـت آميـز مـي     . مهارت در زندگي كردن به بهترين صورت است

  .مقصود همين حكمت است و نيز منظور از حكيم كسي است كه چنين هنري را دارد
حكمـت  «: انـد  كـرده  گونـه تعريـف   كتاب مقدس، حكمت عهد قـديم را ايـن    برخي از مفسران

و » اش را به سمت سعادت جهت دهـد  گرداند كه زندگي موهبتي است كه انسان را شايستة اين مي
آمـوزد چگونـه    معرفتي است كه به انسان مي: حكمت معرفتي و فهمي است«: در توضيح مي گويد
هنگامي كـه  اي كه شنيدن الزم است، بشنود و دهانش  تا در لحظه هايش باز شود عمل كند تا گوش

سخن واجب است، باز شود؛ و فهمي است كه به انسان در تمييز بين صالح وناپسند و بين مفيـد و  
كنـد تـا    ها است كه به انسـان كمـك مـي    حكمت موهبت يا تعدادي از موهبت. كند مضر كمك مي

؛ پـس حكمـت عهـد    )52 ص :1995بولس الفعـالي، الخـوري،   (اش را در جهان جهت دهد  زندگي
دهـد و   زسنخ شناخت و معرفت و فهم است؛ اما شناخت و معرفتي كه به زندگي جهت مـي قديم ا

آميز  هاي حكمت نكتة قابل توجه اين است كه در كتاب. شود انسان را به سوي سعادت رهنمون مي
، حكمت گاهي به صورت موجودي شخص وار به تصوير كشيده شده كه با انسـان هـا    عهد قديم
گويـا  . خواهد جـاهالن را برهانـد   او مي. بيشتر نادانان هستند ،اين موجود مخاطب. گويد سخن مي

  :مشكل اصلي انسان، ناداني است
اند، صدا  ها و نزد دروازة شهر جمع شده مردم را كه در سر چهارراه. دهد ها ندا مي حكمت در كوچه

هيد دانايي را مسخره خوا خواهيد احمق بمانيد؟ تا كي مي تا كي مي! ها اي احمق«: گويد كرده، مي
كردم و  پذيرفتيد، من روح خود را بر شما نازل مي كنيد و از آن متنفر باشيد؟ اگر سرزنش مرا مي

  ).23ـ 20: 1امثال، ( ساختم شما را دانا مي
اي  ها و جلودر هر خانه  هاي شهر و سر چهار راه شنويد؟ حكمت دم دروازه آيا نداي حكمت را نمي

 به نداي من گوش دهيد و زيركي و فهم كسب كنيد! هاي جاهل و نادان اي انسان: گويد ايستاده، مي
  ).5ـ 1: 8امثال، ( 
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  :دهد خداشناسي است ترين معرفتي كه حكمت به انسان مي ترين واساسي مهم
اگر به سخنانم گوش دهي و دستوراتم را اطاعت كني، به حكمت گوش فرا دهي و ! اي پسرم

به دنبال فهم و بصيرت بگردي و آن را مانند نقره بطلبي تا به چنگ آري،  طالب دانايي باشي، و اگر
  ؛ )5ـ  1: 2امثال، ( گاه خدا را خواهي شناخت و اهميت خدا ترسي را خواهي آموخت  آن

  :شود اما از سوي ديگر، با خدا ترسي و اطاعت از او و شناخت او حكمت حاصل مي
). 9:11:امثـال  ( كنـد  مقدس انسان را دانا مـي خدا ترسي اساس حكمت است و شناخت خداي 

كمـال  .. ..آغاز حكمت ترس از خدا است ). 10: 111مزامير، ( ترس خداوند ابتداي حكمت است 
ريشه حكمـت، تـرس ازخـدا     . .... تاج حكمت ترس از خدا است ....  حكمت  ترس از خدا است

بت االهي است كـه بـه انسـان    ، واين حكمت موه)  20ـ   14: 1حكمت يشوع بن سيراخ، ( است 
خداوند بخشندة حكمت است و سخنان دهان او، به انسان فهم و دانش «: شود هاي شايسته عطا مي

؛ 1: 1حكمـت يشـوع بـن سـيراخ،     (سرچشمة هر حكمتي خداوند است ) 6: 2امثال ، ( » بخشد مي
  )10و 5: 1: ك.همچنين ر

  :شود يو دوستي خدا و رضايت و خشنودي او با حكمت حاصل م
هنگامي كه جهان را آفريدي، حكمت با تو بود؛ پس او به كارهايت دانا و به آنچه از آن خشنود 

ها و تخت با شكوهت بفرست تا كنار  آن را از آسمان. كني، آگاه است شوي و به آن سفارش مي مي
  ).10: 9حكمت سليمان، (من باشد و مرا در انجام آنچه مورد رضاي تو است، ياري كند 
شوند و اين براي  برند، دوستان خدا مي حكمت براي مردم گنج بي پاياني است و آنان ازآن بهره مي

  ).4: 7حكمت سليمان، (آن است كه خدا ازآنان خشنود است 
  :آموزد و از ناراستي بيزار است حكمت راستي و حقيقت را مي

حقيقت و راستي را بيان  من. به من گوش دهيد؛ زيرا سخنان من گرانبها است: حكمت مي گويد 
  )8 ـ 6  : 8،  امثال(كند سخنان من بر حق است و كسي را گمراه نمي. كنم و از ناراستي نفرت دارم مي

  :و به همين جهت است كه با فريبكاران و دغل بازان بيگانه است
حكمت روحي . گيرد شود و در جسم بندة گناهكار جاي نمي حكمت در نفس فريبكار وارد نمي

  ).5و4: 1حكمت سليمان ، (گريزد  كه تربيت آن را پاك كرده، از فريب دادن مي است
، و جلو گناه و فسـق و  )2ـ1: 55امثال ، (شود انسان رفتارشايسته داشته باشد  حكمت باعث مي

از .... مـن حكمـتم   «: حكمت از اخالق ناشايست نفـرت دارد  ) . 16: 2همان ، (  گيرد فجور را مي
  ) . 13: 8همان ، (» فتار و گفتار نادرست متنفرمغرور و تكبر، ر

  ).15ـ14: 8همان ، (گيرد  حكومت و داوري درست و عادالنه به كمك حكمت صورت مي
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  :كند هاي ارزشمند دنيايي را به انسان عطا مي كند و همه نعمت حكمت زندگي دنيايي انسان را نيكو مي
ها به تو زندگي  را از نظر خود دور نكن؛ زيرا آنها  حكمت و بصيرت را نگاه دار و هرگز آن! پسرم

روي هرگز نخواهي لغزيد؛  و عزت خواهند بخشيد، و تو در امنيت خواهي بود و در راهي كه مي
  ).17 و16؛ و همچنين 23ـ 21: 3همان، (» با خيال راحت و بدون ترس خواهي خوابيد

: شـود  ث رسـتگاري انسـان مـي   آيد و دستيابي به آن باع خوشبختي فقط با حكمت به دست مي
كننـد،   گوش دهيد؛ زيرا همة كساني كه از دستورهاي من پيروي مـي ] حكمت[به من ! اي جوانان«

. حكمت دستور و شـريعت هميشـگي خـدا اسـت    «) . 8: 19همچنين  32: 8همان، ( » سعادتمندند
كتـاب  (خواهند شـد  كساني كه بر آن دست يابند، رستگار و آنان كه آن را به فراموشي سپرند مرده 

شود و به وسيلة آن موجبات خشنودي  فقط با حكمت راه مردم بر زمين مستقيم مي) . 1: 4باروك، 
  ).18: 9حكمت سليمان، (يابند  گيرند و نجات مي تو را فرا مي

خوشا به حال كسي كه حكمت را بـه  «: كند حكمت درخت حيات است و انسان را جاودانه مي
هر كـه مـرا بيابـد؛ حيـات را     «). 18: 3امثال، (» مانند درخت حيات استچنگ آورد؛ زيرا حكمت 

. زنـد  يافته و خداوند را خشنود ساخته است؛ اما كسي كه مرا از دست بدهد، به جـانش لطمـه مـي   
گاه انديشيدم و در قلب  آن«). 36و35: 8همان ( » آناني كه از من متنفر باشند، مرگ را دوست دارند

؛  17: 8حكمـت سـليمان ،   (دريافتم كه جاودانگي در پيوند با حكمت اسـت  . خويش تأمل كردم 
و سرانجام، انسان به اطمينان و آرامش نياز دارد و اين حكمـت   ) 20ـ   18: 6مقايسه كنيد با همان، 

هنگامي كه به خانة خود كه حكمت در آن سكنا  »  :كند است كه به او اين موهبت گرانبها را عطا مي
يابم ؛ زيرا در گفت و گوي او رنجي نيسـت، و در همـدمي بـا وي     گردم آرامش مي ميگزيده، باز 

كسي كه بـه حكمـت   «). 8:16همان ، (» شود؛ بلكه سراسر سرور و شادي است  اندوهي يافت نمي
  ).28: 6؛ مقايسه كنيد با 15: 4حكمت يشوع بن سيراخ، ( » روي آورد ، زندگي آرامي خواهد داشت

او حكـيم اسـت و   . هان مخلوق به طور كلّي به خاطر حكمت االهي استشكوه و عظمت ج  
  .كند گونه بيان مي حكمت به زبان خويش اين مطلب را اين. جهان را حكيمانه آفريده است

از ازل، پيش از پديد آمدن جهان، . خداوند در ابتدا، پيش از آفرينش عالم هستي، مرا با خود داشت 
ها پديد  ها و تپه كه كوه هاي پر آب، قبل از آن ها و چشمه ايي اقيانوسقبل از پيد. من پديد آمدم 
وقتي خدا . كه خدا، زمين و صحراها و حتي خاك را بيافريند ، من به وجود آمدم آيند، قبل از آن

وقتي ابرها را در آسمان . جا بودم ها كشيد ، من آن آسمان را استوار ساخت و افق را بر سطح آن
ها از آن  ها را از اعماق جاري ساخت، وقتي حدود درياها را تعيين كرد تا آب مهگسترانيد و چش

سبب شادي هميشگي او بودم . تجاوز نكنند و وقتي اساس زمين را بنياد نهاد، من نزد او معمار بودم
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امثال، ( هايي كه او آفريده بود، مايه خوشي من بودند دنيا و انسان. كردم و در حضورش شادي مي
  ).31ـ 22: 8

اگـر بخـواهيم   . ي دراين باره نقل شده استيها ويژگي. هايي دارد حكمت چيست و چه ويژگي
هاي حكمت را به دست آوريم، شايد بهتـرين سـخن آن باشـد كـه بـه حضـرت        ماهيت و ويژگي

  :نسبت داده شده است سليمان 
ر گونه پليدي پاك و همتا، فراگير، تيز رو، غير مادي، از ه روح حكمت، دانا و مقدس است، بي

گو، شكست ناپذير و مشتاق  ها ، بديهه رساند؛ دوستدار خوبي او به كسي آزار نمي. فروتن است 
كند و استوار، متكي بر خويش، آسوده خاطر و بر هر كار  ها مهرباني مي او به انسان. ها است نيكي

حكمت از حركت . ابدي هاي لطيف و ظريف آگاهي مي با بينش ژرفش به همة روح. توانا است
حكمت ، نسيمي از . كند شكافد و در آن نفوذ مي تر است؛ به سبب صفايش هر چيز را مي سريع

شود؛ زيرا  ها آلوده نمي اي زالل از شكوه او است؛ از اين روي، به پليدي قدرت خدا و چشمه
. دهد ميحكمت بازتاب فروغ جاويد  و آيينة بي زنگاري است كه كارهاي نيك خدا را نشان 

. سازد؛ در حالي كه خود پابرجا است حكمت به تنهايي بر هر كاري توانا است و هر چيز را نو مي
دهد؛ زيرا  شود و آنان را دوستان خدا و انبيا قرار مي او از نسلي به نسلي در جان قديسان وارد مي

ر و از همة ت حكمت از خورشيد زيبا. خدا فقط كساني را دوست دارد كه با حكمت همنشينند
شود؛ زيرا روشنايي  برتري آن آشكار مي ،با نور سنجيده شود ستارگان باالتراست و هنگامي كه

  ).32ـ 30:  7 حكمت سليمان،(شود  روز، تاريكي شب را به دنبال دارد؛ اما شر بر حكمت چيره نمي

    عهد قديمحكيم . د

حكيم انساني است كه جهـان و  «: دگونه تعريف كرده ان هر چند برخي، حكيم عهد قديم را اين
 , Tacobs(» گردانـد  سرنوشت انساني را شناخته است و ديگران را در تجارب خـويش سـهيم مـي   

Lovis, 1995,  p.588( ا از آنچه دربارة حكمتشود كـه حكـيم آن    گذشت، استفاده مي عهد قديم، ام
انسـان بـه وسـيلة آن بهتـرين     دهد كه  اگر حكمت به انسان دانشي مي. داند كس نيست كه فقط مي

آورد ، و  كند و رضايت و خشنودي خدا را به دست مـي  دهد و از گناه دوري مي اعمال را انجام مي
كنـد و انسـان را جاودانـه     اگر خاصيت حكمت اين است كه سعادت ابدي انسـان را تضـمين مـي   

دهـد؛ پـس در    جام مـي سازد، پس حكيم كسي است كه حكمت دارد؛ بنابراين، او اين امور را ان مي
  .است عهد قديم» انسان كامل«يك كالم، حكيم 

آري، حكمت دانش است؛ اما ارزش اين دانش به ثمره آن است و ثمـرة آن از آنچـه گذشـت،    
  .آشكار شد؛ پس حكيم آن است كه اين دانش و ثمرة آن را داشته باشد
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تـر   كـه پـيش   سـت؛ چنـان  ا نُماد حكمت عهد قديم و حكيمِ حكيمان اين مجموعه، سليمان 
هاي حكمت آميز اين مجموعه به او منسوب است به قول برخي از نويسندگان يهودي، او در  كتاب

خواهد  او از خدا حكمت مي .)Scott, Robrt, 1982, p.557( سنّت مقياس و معيار حكمت بوده است
  :دهد و حكمت را بر هر چيز ديگر ترجيح مي

خواهي تا به تو  از من چه مي« : ظاهر شد و فرمود] سليمان [=خداوند در عالم خواب به او 
به من حكمت عطا كن تا بتوانم نيك و بد را !.... اي خداوند خداي من... سليمان گفت . »بدهم؟

   توانم اين قوم بزرگ را اداره كنم؟ تشخيص دهم و با عدالت بر مردم حكومت كنم؛ وگرنه چطور مي
اوحكمت خواسته است و  يار پسنديد و خشنود شد كه سليمان ازخداوند درخواست سليمان را بس

چون تو حكمت خواستي تا با عدالت حكومت كني و عمر طوالني يا ثروت فراوان «به او فرمود 
دهم؛ من به تو فهم و  براي خود يا مرگ دشمنانت را از من نخواستي، هر چه طلبيدي به تو مي

در ضمن چيزهايي را هم كه نخواستي . ام و نخواهم داد دهبخشم كه تا كنون به كسي ندا حكمتي مي
؛ مقايسه كنيد با ، دوم تواريخ 13ـ  5:  3اول پادشاهان، ... ( دهم يعني ثروت و افتخار را به تو مي

  ).12ـ7: 1ايام، 
خواهد؛ اما هدف او اين است كه بتوانـد عادالنـه حكومـت كنـد و      سليمان از خدا حكمت مي

تمام مـردم  «: مردم را نيز خوشحال كرده بود ،ه همين جهت بود و همين هدفخشنودي خدا هم ب
فهميدند كه خدا به سليمان حكمت بخشيده تا بتوانـد عادالنـه داوري كنـد؛ پـس بـراي او احتـرام       

  ).28: 3همان، (» فراواني قائل شدند
هيچ كس تـا   سليمان حكيم است و به او حكمتي داده شده كه به گفتة كتاب اول پادشاهان، به

  :در بارة ميزان حكمت سليمان آمده است. آن زمان داده نشده و در آينده هم داده نخواهد شد
حكمـت  . حد و حصـر بـود   يخدا به سليمان فهم و حكمت بي همتايي بخشيد و بصيرت او ب
سـليمان ميـان تمـام    . ... تر بود سليمان از حكمت دانشمندان مشرق زمين و عالمان مصر هم افزون

سـليمان  . سه هزار مثل گفت و هـزار و پـنج سـرود نوشـت    . مالك دنياي زمان خود معروف شدم
او همچنين تمام گياهـان را از  . دربارة حيوانات و پرندگان و خزندگان و ماهيان اطالع كافي داشت

شـناخت و دربـارة    رويند، مي هاي كوچك زوفا كه در شكاف ديوارها مي درخت سرو گرفته تا بوته
پادشاهان سراسر جهان كه آوازة حكمت اورا شـنيده بودنـد، نماينـدگاني بـه     . گفت سخن ميها  آن

  ).34ـ 29:  4همان، ( مند شوند  فرستادند تا از حكمتش بهره  دربار او مي
حتـي گياهـان و   . شـده اسـت   ها مـي  آيد كه حكمت سليمان شامل همة دانش از اين فقره برمي

اري نوشته كه به ظاهر بسـيار بيشـتر از مقـداري اسـت كـه در      ها و سرودهاي بسي حيوانات، و مثل
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فعلي به او منسوب است ؛ اما بسياري از سخناني كه در مجموعة فعلي وجـود   عهد قديم مجموعه 
دارد نيكو و پسنديده ، و به معناي واقعي كلمه حكمت آميز است؛ اما آيا با اين همه، طبق سـخنان  

شـود، سـليمان عهـد     م ناميد؟ اگر فقط با سخن حكيمانه حكيم ميتوان او را حكي خود سليمان مي
او بـه عمـل   »  معـارف حكيمانـه  «است و اگر قرار باشد كسي را حكيم بخـوانيم كـه   » حكيم«قديم 

تـوان حكـيم    از زنـدگي سـليمان داده، او را نمـي    عهدقـديم بينجامد، مطابق گزارشي كه » حكيمانه«
اسـاس حكمـت،   «هاي منسوب به سليمان آمـده اسـت كـه     همان طور كه گذشت، در گفته. خواند

آغـاز  « : و در سخنان منسوب به يشوع بن سيراخ آمده اسـت ) 10:9؛5: 2امثال، ( »ترس از خداست
حكمـت يشـوع بـن    (» حكمت، كمال حكمت، تاج حكمت و ريشة حكمت، ترس از خـدا اسـت  

حكمـت بياموزيـد تـا    : گفت ميهمچنين در سخنان بسياري سليمان ). 20و  18، 16، 14: 1سيراخ ، 
؛ اما آيا سليمان خود با »...خدا را بشناسيد و در گناه نيفتيد تا سعادتمند شويد تا جاودان شويد و تا 

  گونه شد؟ تمام حكمتي كه آموخت، اين
ايـن  . حكمت سليمان نتوانست او را به خدا نزديك كند. دهد عهد قديم خالف اين را نشان مي

  :جلو شهوت پرستي او را بگيردحكمت حتي نتوانست 
او بر خالف دستور خداوند . سليمان پادشاه، به غير از دختر فرعون، دل به زنان ديگر نيز بست

سليمان هفتصد زن و سيصد كنيز براي .... به همسري گرفت... هاي بت پرست زناني از سرزمين قوم
به طوري كه او وقتي به سن پيري  ها به تدريج سليمان را از خدا دور كردند؛ اين زن. خود گرفت

به  ،دل و جان خود از خداوند خدايش پيروي كند مكه مانند پدرش داوود با تما رسيد به جاي اين
  ....ها روي آورد پرستش بت

ها منع كرده بود، او از  هر چند خداي اسرائيل دو بار بر سليمان ظاهر شده و او را از پرستش بت
  )10ـ  1: 11اول پادشاهان، (  ...و برگشتامر خداوند سرپچيد و از ا

به گفتة كتاب اول پادشاهان، سليمان به همين حالت،يعني بت پرستي و نافرماني از خدا، از دنيا 
شـود و از   حتي وقتي خداوند ، دو بار بر او ظاهر مـي . هيچ ترسي از خدا در وجود او نبود. رود مي

  . ندارد دارد، در او تأثيري اعمال ناپسندش باز مي
گونه بـه تصـوير كشـيده     شخصيت سليمان اين عهد قديم در جا اين نيست كه چرا سخن ما اين

و قرآن، كتاب آسماني   عهد قديمسخن در اين هم نيست كه چرا شخصيت سليمان در  .شده است

                                                                 
 كند كه كتب آسماني  در قرآن كريم كه كتاب مقدس تحريف ناشده و معجزه جاودانه پيامبر گرامي اسالم است، آياتي وجود دارد كه داللت مي

همين نسبت ناروا به انبياي االهي كه ازابتداي زندگي مورد . صحيح نيست انبياي گذشته از جمله تورات مورد تحريف قرار گرفته و استناد به آنها
  .اند، خود دليل روشني بر تحريف اين كُتب است عنايت خداوند متعال قرار گرفته
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ء انبيـا (دربارة حكمت سليمان و دانشي كه خداونـد بـه او داده    .مسلمانان، اين اندازه متفاوت است
در دو كتاب اختالفي نيست؛ اما دربارة زندگي و شخصـيت او بـين   ) 16و15، )27(؛نمل 79، ) 21(

در قرآن، سليمان يكي از انبياي بزرگ االهي اسـت كـه   . هاي بسياري وجود دارد دو كتاب اختالف
رسي و در قرآن، حكمت سليمان او را به باالترين درجه از خدا ت. رود دنيا مي در پاكي و قداست از

؛ )102، )2(بقـره  ( شـود   پرهيزگاري مي رساند و همين حكمت باعث سعادت و جاودانگي او مـي 
  ). 30، )38(ص ( ؛)44، )24(نمل (؛)163،)4(نساء 

. آيد كه مشكل مردم و جامعه، نداشتن حكمت اسـت  هاي حكمت آميز عهد قديم برمي از كتاب
شـود و همـه بـه     نيز كـل جامعـه نيكـو مـي    اگر مردم حكمت داشته باشند، زندگي شخصي آنان و 

آيـا  ). 24: 6حكمت سـليمان،  (، »فراواني حكيمان رهايي جهان را به دنبال دارد«: رسند سعادت مي
سليمان است كـه   ،گونه باشد، مصداق روشن نقض اين سخن حكمت، صرف دانش است؟ اگر اين

فرض كنيم جهان پر از . ت آوردكه دانشي بس فراگير داشت نتوانست سعادت جاودانه به دس با اين
شـود   آيا جهان، خدا ترس و پرهيزگار مي. سليمان، به تصويري كه عهد قديم از او ارائه كرده، باشد

  گيرد؟ يا شرك و فساد، آن را فرا مي
  .اگر گفته شود حكمت واقعي آن است كه عمل را به دنبال داشته باشد، سليمان را نبايد حكيم دانست

  نتيجه گيري. د

هـايي   شود؛ امـا كتـاب   در سراسر مجموعة عهد قديم، اشاراتي به حكمت و اهميت آن ديده مي
هاي نظري كه رد پاهايي از فلسـفه   ها گاهي بحث در اين كتاب. اند را گرفته» حكمت«خاص عنوان 
حكمـت  «كنـد،   شود، وجود دارد؛ اما آنچه بيشتر نظر را به خود جلـب مـي   ها ديده مي يونان در آن

  .است» ليعم
شـود؛   درباب حكمت عملي در مجموعة عهد قديم، نكات بسيار ارزشمند و جذابي ديـده مـي  

پندهاي اخالقي و معنوي اين بخش ارزش بسياري دارند . ها نياز دارد نكاتي كه جامعة انساني به آن
  .ها است شايستة آن» حكمت«و عنوان 

آمـده، بخـش   » حكمـت «مـرة  مشكل اين است كه آنچه دراين بخش به صـورت خاصـيت و ث  
در بخش حكمـت آمـده اسـت كـه نبـودن      . دهد تاريخي عهد قديم در عمل، عكس آن را نشان مي

اي آرمـاني   اي، حكيم فراوان شود، به جامعـه  حكمت، مشكل جامعه و انسان است و اگر در جامعه
سـازد؛   ه مـي حكمت انسان را پرهيزگار، خوش اخالق، نيكوكار، سعادتمند وجاودان. شود تبديل مي
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اما در بخش تاريخي آمده است كه حكيم حكيمان عهد قديم، يعنـي سـليمان، كـه خداونـد بـه او      
رسـد بخـش حكمـت     به نظر مي. همتا داده بود، با فساد و شرك وحشتناك از دنيا رفت حكمتي بي
  .از اين نظر با بخش تاريخي آن سازگار نيست عهد قديم
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