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معرفي
ات اسا
ارا تیسا
اد با
الیماني يلیا
اال سا
ااب 1امثا
کتا
نمو نهها رف تار مدنظر قرار گرف ته شده را مي توان با
یك مع یار سنجید و ا ی مع یار را مي توان در ا ی جم له
خالصه نمود« :آیا ای يار حكیمانه اس یا احمقانه؟»
درك يیندول

 -Iجایگاه منحصر به فرد کتاب امثال در کانون
کتاب امثال امروز هم تازه است و با مشكالت زندگي هر يك
از ما سروكار دارد .ا گر ك تابي در ك تاب م قدس با شد كه
ً نسل جوان را نشانه رفته باشد ،همين كتاب است.
مخصوصا
وق تي يه جواني به يار ال یل گ ف يه چ یز در ي تاب
ام ثال سلمان و جود نداردي او پا سخ داد « یك تمث یل
بساتي آنگاه دیگر نظرت راجع به ای يتاب عوص ميشود »

ك تاب ام ثال زي باترين مجمو عه ج هاني از ام ثال ا ست كه
ذهن ها را پالوده ميكند و آنچنان نوشته شده كه جوانان را
از تكرار اشتباهات بزرگتران خود ،باز ميدارد.
هدف نهايي كتاب امثال در آيات 1:1ـ 7نهفته است .به طور
خال صه ا ين ك تاب حك مت و درك الزم را

به جوا نان ارزا ني

ميدارد تا در ز ندگي بر كت بياب ند و از دام و ت له گ ناه
بگريزند.
آيه كليدي اين كتاب  1:1ميباشـد كـه ميگويـد «ابتـداي
حكمت ترس خداوند است و معرفت قدوس فطانت ميباشد».
اين كتاب را « قوانين آسماني براي زندگي بر روي زمين»
نام نهادها ند .و ا ين تعر يف جامعي از محتو يات ا ين ك تاب
ً
ميبا شد.يك تمث يل بيان يه پر ن غزي از حك مت ا ست كه اك ثرا
در

قالبي آنچ نان هو شمندانه ب يان مي شود

كه

به

خاطر

سپردنش را آسان مي سازد .بيشتر مثل ها شامل دو بخش است كه
1- Drek Kinder
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گو ياي ت شابهات يا ت ضادها ميبا شد .ا نواع مخت لف ام ثال
وجود دارند ،به عنوان مثال:
1ـ برخي از مثالها بيانيـهاي سـاده هسـتند كـه گويـاي
حقيقتي ساده ميباشند.
چون راه هاي شخص پسنديدة خداوند باشد ،دشمنانش را نيز
با وي به مصالحه ميآورد (امثال .)7:17
2ـ برخي از مثلها شامل دو بخش يا دو جمله هستند كه يك
بخش با بخش ديگر ي مقايسه ميشود.
خ بر خوش از وال يت دور ،م ثل آب سرد براي جان ت شنه ا ست
(امثال .)22:22
3ـ برخي ديگر هم ضمن اينكه شامل دو بخـش يـا دو جملـه
ً با كل مه «ا ما» ه مراه و به ت شريح ا موري
ه ستند ،غال با
ميپردازند كه مخالف يكديگرند.
ياد گار عادالن م بارك ا ست ،ا ما ا سم شريران خوا هد ما ند
(امثال )7:17
ً در فصول  17تا  12يافت ميشوند.
اين نوع مثلها اكثرا
4ـ برخي ديگر هـم ضـمن اينكـه دو بخـش يـا دو جملـهاي
ميباشند يك عبارت با اندكي تفاوت تكرار ميشوند
چونكه زن زانيه حفرهاي عميق است و زن بيگانه چاه سنگ
ـ امثال )27:232

IIا نویسنده
بع ضي او قات ا ين ك تاب را «ام ثال

سليمان» مينام ند،

چون كه بي شتر ا ين ام ثال تو سط يك پاد شاه ح كيم گف ته و
نوشته شده اسـت (1:1؛ 1:17؛  .)1:22در كتـاب اول پادشـاهان
 32:4ميخوانيم كه سليمان بالغ بر سه هزار مثل گفته اسـت،
ب نابراين ا ين چ ندين صد مثل هاي ا ين ك تاب مل هم شده تو سط
روح خدا در كتاب مقدس ميباشند.
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در فصل دهم اين كتاب ميخوانيم كه «كلمات و پيغام آكور
بن ياقه» ( )1:37در اين كتـاب نيـز آمدهانـد .فصـل  31بـه
عنوان «كالم لموئيل پادشـاه معرفـي شـده اسـت ( .)1:31مـا
امروز اطالعاتي در اختيار نداريم كه هويت اين دو را پيدا
كنيم .عدهاي براين باورند كه اينها دو نام ديگر ميباشند
كه سليمان از آ نان به ع نوان نام م ستعار ا ستفاده كرده
است.

IIIا تاریخ
نظر به اينكه در امثال  1:22ميخوانيم كه مـردان حزقيـا
بخ شي از ام ثال سليمان را ن قل كردها ند ،ميبا يد آ خرين
شكلگيري اين كتاب حداقل به سال  777پـيش از مـيالد و اصـل
منتسب به سليمان آن حداقل به سال  177پيش از ميالد برسـد.
اگر آكور و لموئيل تخلص سليمان نباشند و خواه كه قبل از
سال  177و بعد از سال  777پيش از ميالد زندگي كرده باشند،
تاريخ ن گارش ك تاب را مي توان در ا ين م حدوه دوي ست ساله
تخمين زد.

IVا پیشینه و تمینه
اين كتاب را خواه سليمان و خواه ديگران نوشته باشند،
امثــال رنگــين و شــعرگونه آن ،زمينــه يــك فرهنــگ آزاد
ميباشند .اين كتاب مطالب زيادي را در بر گرفته است ـ از
تنب يه كودك گرف ته تا پاد شاهي بر يك ك شور .حقيق تي و جود
ندارد كه در اين كتاب حداقل به صورت ريشهاي بدان اشاره
نشده باشد .مشكل الكليسم ،خريد قسطي ،تخلفات نوجواني ،و
مديريت كار هاي سخت .شما در ا ين ك تاب ه مه نوع ان ساني را
ـ زن پرهياهو ،احمق مغرور ،كسي كه دوست
خواهيد ديد
ندارد به كو تاهي هايش ا شاره شود ،و هم سر ا يدهآل .و به تر
از ه مه عي سي م سيح خداو ند را مي توان در ا ين ك تاب م شاهده
نمود كه با ما به عنوان شخصي حكيم صحبت ميكند.
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«عنا صر ا یدآل ا ی ي تاب ات م سیح سخ ميگوی ند و
فریاااد نارسااا او راي فریاااد ميتننااد» (نقاال ات
یادداش ها روتانه)

خال صه ن مودن ك تاب ام ثال م شكل ا ست .ا ين ك تاب به جاي
ارا ئه دادن يك تف كر پا يدار ،مان ند يك فيلم سينمائي،
عملكردهاي تكي را مانند اساليدهاي رنگي ارائه ميدهد.
وق تي شما ا ين ك تاب را ميخوان يد ت شابه آن را با ك تاب
يعقوب در بسياري از زمينهها مشاهده ميكنيد.
يك مطال عه ارز شمند دي گر يافتن م شابهات ا ين تمثيل ها
از:
1ـ كتاب مقدس؛
3ـ تاريخ؛
3ـ زندگي نامهها؛
4ـ ادبيات؛
2ـ طبيعت؛
7ـ روزنامهها و مجالت؛
7ـ راديو و تلويزيون؛
8ـ و تجربههاي شخصي خودمان ميباشد.
بهتر است به خاطر داشته باشيد كه در
ا ين ام ثال ب ياني از حقي قت مط لق ميبا
ـن
ـتند ،و ممكـ
ـام هسـ
ـت عـ
ـاني از حقيقـ
بيـ
اعتراضاتي را موجب شود .براي نمونه اين

حالي كه بعضي از
شند ،بع ضي دي گر
ـورد
ـن مـ
ـت ايـ
اسـ
هميشه يك واقعيت

است كه «اسم خداوند برج حصين است» ( )17:18ولي شـايد بـه
ا ين بيان يه اعترا ضي وارد آ يد مب ني بر اين كه «دو ست خالص
در همة اوقات ،محبت مينمايد» ()17:17

طبقهبند

بعضي ات موضوعات در يتاب امثال

خداوند
بركت خدا ()23:17
اعتماد به خدا ( 22:3و )27
خلقت خدا (27 ،11:3؛ 4:17؛ 12:27؛ 2:22؛ )13:21
تأديب خداوند ( 11:3و )12
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تــرس از خداونــد (21 ،7:1؛ 2:2؛ 13:8؛ 17:1؛ 27:17؛ ،27:14
27؛ 33 ،17:12؛ 7:17؛ 23:11؛ 4:22؛ 17:23؛ 21:24؛ )14:28
هدايت خداوند (3،7:2؛ )1 ،3:17
عدالت و انصاف خداوند (22:12؛ 3:17؛ 2:21؛ )27:21
همه جا حاضر بودند خداوند ()3:12
همه داني خداوند ()2:17 ،11:12
استجابت دعا توسط خداوند ()21 ،8:12
حفاطت خداوند ()1:18 ،22:12
مـــرد غنـــي و مـــرد فقيـــر (12:17؛ 8 ،7:13؛ ،21 ،27:14
12؛17:31؛ 2 ،1:17؛ 23:18؛ 4،11:1؛ 17؛ 13:21؛ ،22 ،17 ،7 ،2:22
23؛ 27 ،11 ،7 ،3:28؛ )13 ،7:21
منشاء حكمت (7:2ـ)8
حاكميــت و قــدرت خداونــد (33 ،1 ،7 ،1:17؛ 21:11؛ 24:27؛
31 ،37:21؛ )12:22
خداوند منبع توكل ()22:21

پدر و مادر
راهنمــائي تربيــت بچــهها (24:13؛ 18:11؛ 22 ،7:22؛ 12:22؛
14 ،13:23؛ )17 ،12:21
اطاعــت وتمــرد از والــدين(1 ،8:1؛ 22،7:27؛ 1:13،11ـــ22؛
27:27؛ 22:23؛ )17:37
نصيحت والدين (8:1ـ11؛ 1:2ـ22؛ 1:3ــ32؛ 1:4ــ27؛ 1:2ــ23؛
1:7ـ32؛ 1:7ـ27؛ 11:23ـ32؛ 4:24ـ22؛ 1:31ـ)1

گفتار
سخن مناسب (23:12؛ )11:22
غيبت ()23:22
حقير شمردن ()12:11
آزردن ()14:27
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شرارت (13:12؛ )28:12
زيادهگويي (11:17؛ )13:3
چاپلوسي (11:27؛ 28:27؛ 23:28؛ )2:21
حماقت (23:12؛ 7 ،3:14؛ 2:12؛ )7 ،7:18
زبان ماليم ()4 ،1:12
نيكي (21 ،27:17؛ 24 ،23 ،21:17؛ )17:23
زبان خشن (11 ،1:11؛ 18:12؛ 4:12؛ 27:17؛ 21:18؛ )11 ،18:27
تندي ()1:12
شتاب در سخن گفتن (13:18؛ )27:21
سخن شفابخش (18:12؛ 4:12؛ 24:17؛ )21:18
صداقت كالم (11:12؛ )2:13
سخن ناشايست ()7:17
دروغ و فريــب (7:7؛ 18:17؛ 22 ،11:12؛ 22:14؛ 4:17؛ ،18:2:
23 ،11ـ)28 ،27
زبان فاسد (24:4؛ 32 ،31:1؛ 4:12؛ )27:17
سكوت (11:17؛ 13 ،12:11؛ 23:12؛ 3:13؛ 28 ،27:17؛ )23:21
رضايت قلبي (14:12؛ )27:18
بهتان زدن (18:17؛ )17:37
ـامي ،شــايعه پراكنــي (13:11؛ 28:17؛ 1:17؛ 8:18؛ 11:27؛
نمـ
11:22؛ 22 ،17:27ـ)28 ،27
تفكر در سخن گفتن ()28:12
شهادت واقعي و دروغي (11:7؛ 17:12؛ 22 ،2:14؛ 28 ،1 ،2:11؛
28:21؛ )18:22
حكمت در سخن گفتن (31:17؛ 3:14؛ 2:12؛ )4:18
سخن بيارزش ()23:14

موضوعات مختلف
مكروهات
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مكروه خداوند (32:3؛ 17:7؛ 7:8؛ 27 ،1:11؛ 22:12؛ ،1 ،8:12

27؛ 2:17؛ 12:17؛ 23 ،17:27؛ 27:21؛ )1:28


مكروه ديگران (11:13؛ 12:17؛ 1:24؛ 22:27؛ )27:21

د قديمي (28:22؛ )11 ،17:23
حّ
قرض دادن و قرض گرفتن ()7:22
مرد كوشا (2:21؛ 21:22؛ 23 ،18:27ـ27؛ )11:28
مقايسه مرد كوشا و تنبل (2 ،4:17؛ 27 ،24:12؛ )4:13
كينه (7:17؛ 18 ،17:24؛ 21:22؛ )7:27
حسادت (31:3؛ 37:14؛ 17:23؛ 11 ،1:24؛ )4:27
تقلب در اوزان (1:11؛ 11:17؛ )23 ،17:27
دوستان ،همسايگان و دوستي (27:3ـ21؛ 1:7ـ2؛ 12:11؛ 27:12؛
21:14؛ 28:17؛ 17 ،1:17؛ 24 ،17:18؛ 17:21؛ 22 ،24:22؛ ،17:24
11؛ 22 ،21 ،27 ،17 ،1 ،8:22؛

11 ،18:27؛ ،14 ،17 ،1 ،7:27

17؛ 23:28؛ )2:21
عسل (24:17؛ 13:24؛ 27 ،17:22؛ )7:27
مهارت (11:12؛ )23 ،4:14
رابطه بين سـالمت جسـماني و روحـاني (17 ،8 ،7 ،2 ،1:3؛
22 ،17:4؛ 11:1؛ 12:13؛ 37:14؛ 37 ،13:12؛ 24:17؛ 22:17؛ 14:18؛
)1:27
انصاف و بيانصافي (23:13؛ 27،12:17؛ 2:18؛ 12:21؛ 17 ،8:22؛
)24 ،23:24
پادشاه و حاكم (32 ،28:14؛ 12 ،17:17ــ12؛ 12:11؛ ،8 ،2:27
28 ،27؛ 1:21؛ 1:23 ،21،11:22؛ 22 ،21:24؛ 2:22ـ7؛17 ،12:28 ،12؛
27 ،14 ،12 ،4 ،2:21؛ 31:37؛  4:31و )2
قرعه (33:17؛ )18:18
پيري (31:17؛ 7:17؛ )21:27
پارتي بازي (2:18؛ 23:24ـ22؛ )21:28
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تكبر وتواضع (34:3؛ 13:8؛ 2:11؛ 33:12؛ 11 ،18 ،2:17؛ 12:18؛
4:22؛ )23:21
نيك نامي (7:17؛ )1:23
مقايسه مرد عادل با مرد شرير (33 ،32:3؛ ،1 ،7 ،7 ،3:17
21 ،28 ،22 ،24 ،17 ،11ـ32؛ 3:11ـ17 ،11ـ31 ،27 ،23 ،21؛ ،2:12
2 ،3ـ12 ،8ـ28 ،21 ،27 ،14؛ 22 ،21 ،1 ،7 ،2 ،2:13؛ ،1 ،2:14
32 ،22 ،14 ،11؛ 27 ،1 ،8:12؛ 17 ،12:24؛ )12 ،1:28
ـخندكنندگان (34:3؛ 12 ،8 ،7:1؛ 1:13؛ 7:14؛
ـخند و ريشـ
ريشـ
12:12؛ 22:11؛ 24 ،11:21؛ 17:22؛ 1:24؛ )8:21
خادمان و غالمان (32:14؛ 2:17؛ 17:11-1؛ )21 ،11:21
تنبلــي (7:7ـــ11؛ 27:17؛ 11:12؛ 1:18؛ 24 ،12:11؛ 13 ،4:27؛
22:21؛ 13:22؛ 37:24ـ34؛ 13:27ـ)17
صيدكنندة جانها (37:11؛ )12 ،11:24
دعوا و كشمكش (12:17؛ 18:12؛ 17:13؛ 1:12ـ18 ،4؛ 28 ،27:17؛
7:18ـ8؛ 11 ،1:21؛ )22:28
ضمانت (1:7ـ2؛ 12:11؛ 18:17؛ 17:27؛ 27 ،27:22؛ )13:27
تعليمپــريري (2:1؛ 7:1ـــ1؛ 17:17؛ 12 ،1:12؛ 18 ،17 ،1:13؛
32 ،31 ،12 ،17 ،2:12؛ 17:17؛ 22 ،27:11؛ 11:21؛ 12:22؛ 7 ،2:27؛
23:28؛ )1:21
ماليمت و شكيبائي (21 ،17:14؛ 18:12؛ 23:17؛ )11:11
خويشتنداري (1:23ـ3؛ )28:22
شراب (1:27؛ 17:21؛ 21 ،21 ،27:23ـ32؛ 4:31ـ)7
ـران (14:11؛ 12:12؛
ـوختن از ديگـ
ـريري و آمـ
ـت هدايتپـ
حكمـ
22:12؛ 18:27؛ )7:24
ـريري (27:17ـ ـ33؛ 1:8ـ ـ37؛ 1:1ـ ـ7؛ 1:144؛ 22 ،17:17؛
حكمتپـ
)23:11
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مقايسه دانا و نادان (32:3؛ 23 ،14 ،13 ،8:17؛ ،17 ،12:12
23؛ 17:13؛ 33 ،24 ،11 ،18 ،17 ،12 ،8 ،3:14؛ ،27 ،14 ،7:12
21؛ 28 ،22 ،24 ،17 ،12 ،11:17؛ 8 ،2:18ـ7؛ )11 ،1 ،8:21
اطاعت كالم خدا (14 ،13:13؛ 27:17؛ 17:11؛ 18:21 ،7،17 ،4:28؛
)7 ،2:37

ثروت
مشكالت ثروت (17 ،17 ،7:12؛ 8:17؛ )1:17
ثروت موجب يافتن دوستان جديد ميشود ()7 ،4:1:
ثروتي كه با زور به دست ميآيد ()17:11
تحصيل ثروت بـا نادرسـتي (2:17؛ 22:13؛ 7:12؛ 17:27؛ 7:21؛
17:22؛ )8:28
ثروت بادآورده (11:13؛ 21:27؛ )22 ،27:28
تحصيل ثروت با درستي ()17:17
هديه و رشـوه (27:12؛ 23 ،8:17؛ 17:18؛ 7:11؛ 14:21؛ 14:22؛
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VIIIـ همسر و مادر ايدهآل (17:31ـ)31

تفسیر
Iا مقدمه
 )1:1ساالیمان پســر داود دانــاترين ،ثروتمنــدترين و
پرافتخارترين پادشاه اسارايیل بـود (اول پادشـاهان ،12::
13؛  .)31 ،37:4او سه هزار مثل گفت ،اما فقط برخي از آنها
در اين كتاب ثبت گرديده است كه از آيه اول فصل اول شروع
و تا آيه  27فصل بيست و نهم ادامه مييابد.
 2:1و  )3آيات 2ـ 7به ما ميگوينـد كـه سـليمان بـه چـه
دلي لي ا ين ام ثال را نو شته ا ست .به طور خال صه ا ين ام ثال
براي حك م
معر ف

عم لي براي ز ندگي و مديريت زي ستن و ك سب ادب و

و ان صاف و ا ستقام

و تم يز بين خوبي و بدي ،ا مور

سودمند و امور بيارزش ،نافع و مضر ،نوشته شدهاند .انسان
در ا ين ك تاب ميآ موزد كه چه چ يز عاقال نه ،عادال نه ،در ست و
قابل تقدير است.
 )4:1باشنيدن اين مثلها سادهدالني تیرك و جوانان بينـا
و تميز دادن بين خوب و بد را ميآموزند.
 )2:1مرد حكیم با توجه نمودن بـه ايـن امثـال دانـاتر
مي شود ،و مرد ف هیم خوا هد آمو خت كه چگو نه ز ندگي خود و
ديگران را هدايت كند .نكته جالب توجه در اينجاست كه اين
ك تاب اب تدا و در

گام اول

با ا عالم

مرد ح كیم ب شنودي

جوا نان را خ طاب قرار داده ا ست .ع لتش اين ست كه ق شر جوان
ن سبت به ساير اق شار تعليم پريرتر و م ستعد شنيدن ا ست تا
گفتن .اين كتاب بدين منظور نوشته شده تا انسانها امثال
و ينایات
بفهم ند

ـ تعليمات نهفته در اعماق و نه سطحي

ـ را

ا ين ك تاب ان سان را ك مك ميك ند تا مع ني يل مات

حكیمان و حقايق نهفته در آنها را درك نمايد.
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 )7:1اينك ما بـه آيـه كليـدي كتـاب ميرسـيم (همچنـين
ّه آغات علم اس
مراجعه كنيد به  .)17:1ترس یهو
اع ظم دا نش ،ترس از خداو ند ا ست .ا گر ك سي دو ست دارد دا نا
و يـا بخـش

و ح كيم با شد ،با يد از حر مت ن هادن به خدا و تو كل ن مودن
به او و اطا عت ن مودن از او،

شروع نما يد.

چه دلي لي

قانعكن ندهاي بر تر از ا ين كه مخ لوق به خالق خود ،تو كل
نمايد؟ از سوي ديگر چه چيزي غيرعقالني تر از نفي خدا و در
ات كاء به خود زي ستن ،و جود دارد؟ كار عاقال نه و حكيما نه
تو به ن مودن از گنا هان و اعت ماد به عي سي م سيح به ع نوان
خداو ند و ن جات ده نده و سپس زي ستن با ت مامي دل و جان در
اوست.
جاهالن حكم

و ادب را خوار مي شمارند

همانطوري كه مرد

داناي مركور در اين كتاب كسي است كه نگران آموختن است،
اح مق ك سي ا ست كه نمي توان چ يزي به او آمو خت .او خود سر و
مغرور است و به سختي چيزي ياد ميگيرد.

IIا امثال سلیمان در مورد حكم

و حماق

(1:8

تا )81:1
الف) راهنماييها

حكیمانه (1:8ا)33

ً خطاب به شخصي است كه
 )8:1هفت فصل اول اين كتاب عمدتا
نويسنده او را پانزده بار «پسر م » مينامد .در اين فصول
شنونده ضربان ق لب وا لديني ه ستيم كه آرزوي بهترين ها را
براي فرز ندان خود دار ند .با پ يروي از ا ين رهنمود هاي
خانوادگي ،جوا نان از دام هاي فريب نده و احمقا نه اجت ناب
خواه ند
نمود.

كرد و در ا مور روزا نه ماهرا نه رف تار خواه ند
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ما بي شتر از آن چه كه ت صور شود مديون تأثيرات يك
وا لدين خدادو ست و بخ صوص يك مادر خدادو ست ميبا شيم؛ ه نري
بوش به ما يادآوري ميكند:
ب سیار ات مردان بزرگ گذ شته تو سط آن چه يه در
پی شگاه مادران شان آموختها ند بینها ی مت بارك شدهاندي
به مو سيي سمويیل و تیمو تأوسي ن گاه ين ید! دل سوت
مادرا نه و تأثیر تجربي خدايي توسط ای رهبران روحاني
ث مرات نی كويي در تندگی شان به بار آورد به آگو ستی ي
جان نیو تون و برادران غ یور و سليي بیندی شید ا گر
يه آن ها را در خا نها
آن ها تاي یده مادر خدادو س
پرورش داد يه شریع و مح ب و شهادت م سیحي يار هر
روته آنااان بااودي نبودناادي نامشااان هرگااز در تاااریخ
نميآمد

 )1:1وقتي كه نصايح والدين پريرفته شـوند ،حاصـل ايـن
پريرش چون تاج تی بايي بر سر و جواهر

بر گردن ،خوا هد

بود ،و ا ين ب يان شاعرانهاي از ا طاعتي ا ست كه افت خار و
زيبائي اخالقي در زندگي فرزند حكيم ،ميآفريند.
ً وقتي كه جواني زندگي خود را تلف ميكنـد در
 )17:1غالبا
مورد او گفته مي شود « ،با رفيق بد محشور» است .اين مراحل
در آيات 17ـ 11با رنگهاي زنده تشريح شدهاند.
اول ،به هر حال پرچم اخ طار در اه تراز ا ست .ز ندگي پر
از ك شش و تما يل به سوي بدي ا ست .ما با يد ا ين شهامت و
ا ستقامت را دا شته با شيم كه به ا ين وسو سهها هزاران بار
در هفته« ،نه» بگوئيم.
 )11:1دزدان خياباني دوستان جوان ما را دعوت بـه سـرقت
م سلحانه ميكن ند .و ا گر هم الزم آ يد قر باني خود را ضربت
ميزن ند .دو ستان جوان ما با يد بدان ند ر فتن به دن بال
ك ساني كه به آن ها ميگوي ند «ه مراه ما ب یا» من جر به ا ين
خوا هد

شد

كه

چون آ نان خواه ند

شد و احت ماالً فريف ته

هيجانات و اقدام به كارهاي جسورانه خواهند شد.
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12:1ـ )14شايد شخص جوان از زندگي تكـراري خسـته شـده و
ميخواهد دست به يك اقدام تهورآميز بزند و به دنبال آنان
برود ،و در اينجا ست كه جنا يت و مرگ آ غاز مي شود و آن
جوان در م عرض هر واق عه و انگ يزه درد ناكي قرار ميگ يرد .
غني مت و ا موال دزدي آن قدر در اخت يار او قرار ميگ ير تا
خا نه خود را پر ك ند .ب نابراين سليمان ا ندرز ميد هد به
دنبال كساني كه ميگويند «قرعه خود را در میان ما بیندات
و جمیع ما را یك يیسه خواهد بود» ،اجتناب كن.
 12:1و  )17اما نداي حكمت ميگويد «پسر م

چنـين نكـن.

تا آنجا كه ممكن است از آنان فاصله بگير .براي دستيابي
به ثروت بادآورده به دنبال تقشههاي آنان نرو ،چون موفق
نميشوي».
ً زندگي
«آنچه كه بايد بفهمي اينست كه اين دزدان دائما
شرارتبار را ،پ يروي ميكن ند و آ مادة ك شيدن ما شه ميبا شند
و مرتكب قتل ميشوند».
 17:1و  )18يك پرنده آنقـدر شـعور دارد كـه از دام يـا
ت لهاي

كه

كامالً د يده مي شود ،بگر يزد .و لي

بدكاران به ج ه

شريران و

ً در
خون خود دام ميگ سترانند و م ستقيما

دام خود گرفتار ميشوند.
 )11:1اين يك قصه معمولي است :كسـاني كـه ميكوشـند بـه
ـود را
ـرص خـ
ـاي حـ
ـود بهـ
ـون خـ
ـا خـ
ـوند بـ
ـد شـ
ـرعت ثروتمنـ
سـ
ميپرداز ند .ب نابراين هر يس يه ط ماع سود با شد چ نين مال
بادآوردهاي ،مالك خود را هالك ميساتد
اين بخش خاص از كتاب امثال به مسئله جمعآوري ثروت با
زور و ق لدري پرداخ ته ا ست .و لي مف هوم و سيعتري دارد و به
ساير اقدامات از جمله قمار ،شرطبندي ،احتكار ،نيز اشاره
دارد.
سپس مي شنويم دو صدا را كه عابران را مخا طب مي سازند.
يكي صداي حكمت است و ديگري صداي زني بيگانه .حك مت هرچند
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كه در اين جا در قا لب يك زن معر في شده ،ع مالً ن ماد عي سي
م سيح ا ست .زن بيگا نه نمو نهاي ا ست از وسو سههاي گ ناهآلود
و دنياي بيخدائي.
در آيات 27ـ ،33حكمت به كساني كه احمقانه فكر ميكننـد
ميتوانند بدون حكمت زندگي كنند ،هشدار ميدهد.
 )27:1توجه داشته باشد كه حكم  ،در مكانهاي سوقالجيشـي
ايستاده و ندا ميدهد ،باشد كه همه كس صداي او را بشنود.
او آوات خود را در چهارراهها بلند ميكند.
 )21:1حكمت در درواتهها و شهرها فريـاد ميزنـد و بـدين
ترت يب ا ين خداو ند ما ا ست كه نژاد ان سان در هر ك جا كه
ميگررند ،فرا ميخواند:
آنجا يه چهارراهها تندگي شلوغ اس ي
آنجا يه فریاد نالة نژاد انساني
صدا يشمكش خودپسندانه آدمي را محو يرده اس
ما صدا تو را ميشنویمي ا پسر انسان!

 )22:1حكم

بر سر جاهالن و تمسخركنندگان و احمقانفريـاد

ميز ند .جاهالن عادت دار ند مرد مي را كه در م عرض نفوذ شان
وا قع شدهاند ،ت حت تأثير قرار ده ند ،خواه ا فراد ني كو و
خواه ا فراد شرير را ،و در اينجا ست كه ناپا يداري مردم
آن ها را به راه خ طا ميك شاند .تم سخركنندگان ك ساني ه ستند
كه مشورتهاي حكيمانه را حقير مي شمارند و هيچ چيز در نظر
آن ها رو حاني و جدي ني ست .احم قان ك ساني ه ستند كه هدايت
را نميپريرند ،آنها مغرور و مستبد و غافل ميباشند.
 )23:1اين آيه را ميشود بـه دو مفهـوم معنـي كـرد .اول
اينكه :چون دعوت مرا گوش نكرديد ،حال برگرديد و به عتاب
من گوش ب سپاريد .ای نك روح خود را در كالم داوري مير يزم،
و به شما خواهم گفت چه سرنوشتي در انتظار شماست.
بر اساس اين تفسير ،آيات 24ـ ،27همان سرنوشت مورد نظر
است كه در باال بدان اشاره شده است.
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تفسـير دوم اينسـت كـه :وقتـي شـما را سـرزنش مـيكنم،
برگرديد و توبه كنيد .اگر توبه كنيد ،من نيز روح خود را
بر شما ميريزم و بركت مييابيد ،و سخنان حكمتآميز خود را
بر شما ا عالم خواهم يرد

كل مة «روح» در اين جا احت ماالً به

مع ني «اف كار» يا «خ ياالت» ميبا شد .در حالي كه واقع يت
اين ست كه عي سي م سيح روحال قدوس را به ك ساني كه د عوت او
را پا سخ ميده ند افا ضه مينما يد .ا ين حقي قت در ع هد عت يق
به آن درستي كه در عهد جديد آمده است ،آشكار نشده است.
 )24:1يكي از بزرگترين مصيبتهاي زندگي رد دعوت فيض بخش
حكمت است.
حكمت از فراز كوه زيتون خطاب به گمشدگان فرياد ميزند:
«م

خواندمي اما شما ابا نمودید »
)1:22حكمت بر انسانهائي افسوس ميخورد كـه نصایح ها

او

را ترك كردند و به انتقادات سازندهاش گوش نسپردند.
آن چه كه مو جب گردنك شي و ان كار نامعقوال نه فرامين و
اخطار هاي خدا تو سط ان سان مي شود ،اين ست كه ا ين فرامين و
اخطار ها به خاطر صالح ز ندگي ان سان ا ست ،و نه خود خدا.
ا ين م سئله در دا ستاني كه د .جي بارن هاوس گف ته ا ست،
آ شكار مي شود :ب چه كوچكي در باغ و حش وا شنگتن ت نه خود را
به دا خل نردهاي كه به فا صله شش پا از ق فس شيران فا صله
دارد ،فشار ميدهد .وقتي پدر بزرگش به او ميگويد از شكاف
نرد ها ب يرون بيا يد ،او لج ميك ند و ت نه خود را به دا خل
ميك شد و شيري به او حم له ميك ند و او را به دا خل ق فس
كشيد و ميكشد.
براساس داستان بارن هاوس ،ما چنين درسي مي توانيم فرا
بگيريم:
خدا به ما فرامي ني و ا صولي داده ا ست كه به صالح ما
ميبا شند؛

خدا هيچ گاه م ستبدانه و

يا

به دل يل اين كه

نميخواهد ما شاد باشيم ،فرماني به ما نداده است .خداوند
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ميگو يد « تو را خدايان دي گري غ ير از من نبا شد ».و ا ين
نه به ا ين دل يل ا ست كه خدا ن سبت به موقع يت خود و حق
ويژة خود تعصب ميورزد ،بل كه بدين ج هت ا ست كه او ميداند
ا گر چ يزي را در ز ندگي فرا تر از او

قرار د هيم ،ز يان

ميبينيم .اگر ما اصلي را كه در ماوراي اين حقيقت

نهفته

ا ست بدانيم ،مي توانيم بدانيم كه چرا خدا ما را توبيخ
ميكنــد« ،زيــرا هركــه را خداونــد دوســت مــيدار ،تــوبيخ
ميفرمايد» (عبرانيان  .)7:12او نميخواهد كه مـا بـه قفـس
شير برويم ،چون كه شيري ه ست به نام شيطان كه به دن بال
كسي است كه او را ببلعد.
 )27:1اگر انسان در گـوش نسـپردن بـه فـرامين خداونـد،
اصرار بوزرد ،اين انكار به طور اجتنابناپرير دامنگير او
شده و م صيبت و ويرا ني را برايش به ارم غان ميآورد .و در
اينجاست كه نوبت حكمت فرا ميرسد تا به او بخندد « :پس م
ن یز در حی

م صیب

شما خواهم خند ید و چون ترس به شما

م ستولي شودي [ شمار را]ي ا ستهزاء خواهم ن مود » آ يا ا ين
مورد و آنچه كه در مزامير  4:2آمده است بدين معني است كه
خدا در هنگامي كه بيخدايان دچار غضب ميشوند ،ميخندد؟
اگر فكر كنيم در اين خنده رگهاي از بيرحمي ،بدجنسي و
ً پا سخ رو شن « ،نه» ميبا شد،
يا انت قام و جود دارد ،پس قط عا
بلكه بايد در اين مورد چنين فكر كنيم كه يك بيان تمثيلي
ا ست .ا ين يك ز بان ا صطالحي ا ست كه ب يان ميدارد تا چه
اندازه مضحك و مسخره است براي انسان محض خداي قادر مطلق
را به مبارزه طبيدن! آنچنانكه پشهاي كورهاي م شتعل را به
م بارزه بطل بد ،و همچ نين ا ين ف كر در ما با يد با شد كه
ان سان مم كن ا ست به فرامين حكيما نه بخ ندد و يا طوري با
آن ها بر خورد ك ند كه ان گار ا صالً مح لي از ا عراب ندار ند،
ولي وقتي چنين كسي ثمرة حماقت خود را درو ميكند ،فرامين
حكيما نه ه نوز به جاي خود ا ستوار اي ستادهاند ،و چ نين به
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نظر ميرسد كه بر ريشخندكننده خود ميخندند ـ خندهاي حاكي
از عدالتي شاعرانه.
ً خواهد رسيد ،داوري مانند بااد
 )27:1روز بازخواست قطعا
ت ند خوا هد آ مد و م صیب م ثل گرد باد ،بر آ نان فرود خوا هد
آمد.
تنگي و ضیق ،شوك و نااميدي آنان را دربر خواهد گرفت.
 )28:1آنگاه آنان حكمت را خواهند خواند ،ولي فريادشـان
بي هوده ميما ند .آن ها با ناام يدي ت مام به دن بال حك مت
ميروند و آن را نمييابند .همچنين خيلي دير به اين نتيجه
خواه ند ر سيد كه طرد نور به منز لة ان كار نور ا ست .آن ها
نديدند و نخواهند ديد كه «روح خدا هميشه در انسان داوري
نخواهد كرد» (پيدايش  )3:7و همين مورد است كه به تقاضـاي
انجيل فوريت ميبخشد:
آماده باش! آماده باش!
وقتي يه صدا عیسي تو را ميخواندي
آماده باش!
اگر در گناه هستي
مفر نخواهي یاف
و دیگر برا فریاد يشیدن تو خیلي دیر شده اس
آماده باش!
یك شاعر گمنامي قرن  81میالد

 )21:1محكوميت اين تمسـخركنندگان اينسـت كـه معرفا

را

ّه سر
مكروه خواهند داشت و مغرورانه از حر مت نهادن به يهو
باز خواه ند زد .و شايد هم ا ين ا شخاص ميگفت ند كه انج يل
ف قط به درد ز نان وب چهها مي خورد و نه به درد آن ها ،چون
«ادعاي حكمت ميكردند و احمق گرديدند» (روميـان  .)22:1در
انجيل يوحنا 11::ـ 21نيز به نفرت از حكمت اشاره شده است.
 )37:1آنها جائي در زندگي خود به مشورت نيكـوي برآمـده
از كالم خدا ،اختصاص نداد ند و هنگامي كه كتاب مقدس سخنان
و اعمال كفرآميز آنها را محكوم مي كرد ،به آن ميخنديدند.
آنها از خدا و توبیخ او نترسيدند.
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 )31:1اينك اينان ميبايد بهاي خودسري خود را بپردازنـد
و از میوه طریق ها و برنامههاي خود با حرص و ولع استفاده
كنند .اين حاصل اعمال آنها است ،و نه حكمت ،چون به حكمت
گوش نسپردند.
 )32:1اين آيه در ترجمه موفات چنين است:
«چون مردم بيپروا به خاطر خودرأئي خود ساقط خواهند شد
و احم قان در بيت فاوتي خود نابود خواه ند شد ».هر ك سي در
انت خاب راه خود در ز ندگي آزاد ا ست و لي در انت خاب عوا قب
گزينش هاي خود ،آزاد نيست .خداوند يك رشته اصول اخالقي در
ج هان م قرر كرده ا ست .ا ين ا صول عوا قب هر گزي نهاي را
ميگو يد .هيج را هي براي جدا كردن آن چه كه خدا به هم
پيوسته است ،وجود ندارد.
 )33:1از ديگر سو ،هر كسي كه به حكمـت توجـه نمايـد در
سالمت و ر هائي از ترس خوا هد زي ست .آن هائي شاگردان ح كيم
ه ستند ازز ندگي ني كو بر خوردار مي شوند و از رنج ها و غم ها
كه نصيب شريران است ،در امان خواهند بود.

ب) راهها

حكم

(فصل دوم)

در فصل دوم سليمان از پسرش ميخواهد كه در راههاي حكمت
قدم بردارد .چ هار آ يه اول ا ين ف صل حاوي شرايطي ا ست كه
مو جب شناخت خدا مي شوند :ان سان با يد در ط لب خدا م شتاق
با شد و او را به ت مامي دل بجو يد .بق يه ف صل حاوي و عدهاي
است مبني براينكه حكمت و معرفت داده خواهد شد.
بي ست و دو آ يه ا ين ف صل ن شان ده نده بي ست و دو حروف
الفباي عبراني است.
 )1:2در اين آيه نويسنده به پسرش شـرايطي را پيشـنهاد
ميكند تا بدان وسيله به حكمت و معرفت برسد :اگر تعليمات
پدرت را با دل بپريري و اوامر او را نگه داري...
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ع بارت در خود ن گه ميدا شتي ،بدين مف هوم ا ست كه آن را
بايد حفظ ميكردي.
 )2:2براي دستيابي به حكمت و معرفت ميبايست گوشي شنوا
و دلي پريرا در انسان باشد .پسر مركور ميبايست شنوندهاي
دقيق باشد .اين شنونده دقيق آنچنانكه در اكثر مشاورههاي
امروز ميبينيم ،نبايد نخست مشكالت خود را مطرح كند ،بلكه
به نصايح حكيمانه ديگران گوش بسپارد.
 3:2و  )4و اما شرايط بعد :در طلب دانايي بودن و آنگاه
آوات خود را به فطان

ديت در تصميمگيري از
بلند ساختن .جّ

اهم اوليه يك اقدام است .اين يك قانون زندگي است كه ما
هر چه را كه به دنبالش ميرويم ،به دست ميآوريم.
آنچه كه ما نياز داريم ،آن نوع تالشي است كه معدنچيان
در معدن نقره و يا در جستجوي خزانهها

مخفي از خود نشان

ً مردم اشتياق بيشتري به ثروت
ميدهند .ولي بدبختانه غالبا
مادي نسبت به غناي روحاني از خود نشان ميدهند.
 )2:2اما كساني كـه ميجوينـد ،الجـرم حاصال مينماينـد.
آن هائي كه ن گران بر قراري راب طه در ست با خداو ند و شناخت
واق عي او ميبا شند ،هر گز ناام يد نمي شوند .بدين ج هت ا ست
كه ي كي از ره بران قديم كلي سا گف ته ا ست ك سي كه خدا را
ميجو يد در وا قع او را ياف ته ا ست .م سيح پدر را به ت مام
كساني كه به او ايمان دارند ،آشكار ميسازد.
 )7:2بعد از اينكه ما از طريق ايمـان بـه مسـيح نجـات
يافتهايم ،آنگاه ا ست كه در شرايطي قرار ميگيريم كه حكم
خدائي را از خداو ند عي سي م سيح ،فرا ميگ يريم .او به ما
ميآ موزد كه چگو نه در ست ف كر ك نيم ،چگو نه ارز يابي ك نيم،
چگو نه ا مور در ست و غ لط را از هم ت شخيص د هيم و چگو نه در
بصيرت خدائي پيشرفت كنيم.
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 )7:2خداوند حكم

يامل خود را به جهـت راسـتان ذخیاره

يرده ا س ي و سپر م حافظ ك ساني ا ست كه در يامل ی

سلوك

ميينند
 )8:2تا بدين وسيله طریقها

انصااف ،آنـاني را كـه در

پاكي ز ندگي ميكن ند ،محاف ظت نما يد .مقد سان خدا از درد ها
و مرارت هاي حا صله از گ ناه ،در ا مان ميبا شند« .دو ستان
خدا كامل و اينك در رفت و آمد ميباشند» ).(Knox
 )1:2اين آيه معادل آيه پنجم است و هر دو آيه با كلمة
« پس»

شروع مي شوند و

شامل م نافع ط لب معر فت خداو ند

ميباشند.
ك سي

كه م شتاقانه خوا هان

شناخت و ارادة او ست،

ميگيرد چگونه به درستي شادمانه و صادقانه رفتار كند
كوتاه كالم يعني انتخاب راه درست
 )17:2و بدين ترتيب حكم
ميگير و معرف

ياد
ـ

و هر طریق نیكو

كنترل فكر و دل شخص را در دست

آنچه كه درست است عزیزمي گردد ،نه مكروه.

فرامين خدا براي ايما ندار واق عي ك سل كن نده ني ست .يوغ
مسيح سبك است و بارش سبك.
ـميمات
ـد و توانـائي اخـر تصـ
 )11:2تمیاز بـين خـوب و بـ
حكيما نه ،ان سان را از ب سياري بديها ح فظ ميك ند .داوري
كا مل ما را از ان سانهاي شرير جدا كرده ا ست .هيچ يك از
ما ن ميدانيم

تا

چه ا ندازه

هر روزه در مقا بل خ طرات

رو حاني و اخال قي و ج سماني محاف ظت مي شويم .م سيحيان از يك
ز ندگي كامالً محاف ظت شده برخوردار ند و از ف سادهائي كه
نتيجة مستقيم شهوات دنيائي است ،به دور ميباشند.
 )12:2ما از مشاركت با شريران (آيات 12ــ )2و از آغـوش
زنان فاسد (آيات 17ـ )11رستهايم.
ما از دنيا و مردم بيخدا كه حقايق را وارونه و واقعيت
را تحر يف ميكن ند ،ر ستهايم .سخنان آ نان كامالً بيارزش و
غيرقابل اعتماد است.
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13:2ـ )12اينها كساني هستند كـه راههـاي درسـت را تارك
كردها ند و رف ته رف ته به معبر هاي تار يك خيا نت و نادر ستي
ميخزند.
آن ها در ارت كاب ع مل
راه هائي خرسند

بد

لرتي وح شيانه ميبر ند و از

ميكنند كه گناهانشان همه چيز را واژگونه

ميكند.
ّج ميرو ند و رفتار شان شيطنتآميز و
آن ها به راه هاي م عو
گمراه كننده است.
 )17:2حكم

نه تنها ما را از مشاركت با مردم شرير بـاز

ميدارد ،بل كه

ما را از چن گال تن فا سد ،ميرها ند.

ما

مي توانيم ا ين تمث يل را در مورد دوري از فاح شگان ،و يا
مرهب دروغين و يا دنياي بيخدا ،تعميم دهيم.
روش ايــن زن چاپلوســانه اســت چــون تــو را ميفريبــد و
ميگويد« :آنچنانكه بايد و شايد در خانهات از تو قدرداني
نمي شود ،تو زي با و م ستعد ميبا شي .تو احت ياج به مح بت و
درك عاطفي داري ،و من تن ها ك سي ه ستم كه اين ها را به تو
ميدهم».
 )17:2اين زن به مصاحب جواني خاود يعنـي همسـرش خيانـت
كرده و ع هد خدا

خویش را فرا موش ن موده ا س ي ـ آن ع هد

ازدوا جي كه او با هم سرش در ح ضور خدا ب سته بود .و يا
شايد «ع هد

خدا

خویش» ،ا شاره

ً
به ده فر مان و مخصو صا

فرمان هفتم است كه زنا را ممنوع كرده است.
 )18:2اولين بخش آيه  18را ميشود اينگونه ترجمه نمـود:
«او در مرگ غـرق ميشـود ،كـه همانـا خانـه اوسـت»

(RV

حاشيه) معادل بخش دوم اين آيـه تأئيـد كننـده ترجمـه

ـ
Nkjv

ا ست .وق تي آن ها را نزد ي كديگر ب گراريم ،چ نين مي شود:
خا نه او به موت فرو ميرود و ب نابراين ك ساني كه وارد آن
مي شوند به سوي مرگ ميروند .طر یق ها

او به مردگان منت هي

مي شود و ب نابراين ك ساني كه او را پ يروي ميكن ند به زودي
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در قل مرو ك ساني وارد خواه ند شد كه روح خود را از د ست
دادها ند .از آن جا كه هر ك سي يك روز خوا هد مرد ،مرگ
مركور در اين جا ميبا يد مو ضوعي مهم تر از

مرگ مع مولي

باشد .و احتماالً معني مرگ روحاني را ميرساند كه منتهي به
مرگ ابدي ميشود.
ـرار از آن دام
ـي در دام او ميافتـد ،فـ
 )11:2وقتـي شخصـ
ً غيرممكن است .اين آيه اميد هر گونه راه برگشت را
تقريبا
از ا ين به دام افتاد گان گرف ته ا ست .و لي ب سياري گف تهها
از ك تاب م قدس را ميبا يد به ع نوان قوا عد ع مومي در ن ظر
گرفته شود كه ممكن است اندكي استثنائات در آنها باشد.
نك ته در اينجا ست ،وق تي كه ك سي به خ لوت آن زن برود
برگشتن او به راه درست بسيار مشكل است.
 )27:2آيه بيستم را با آيه  11پيوند دهيد .حكمت انسـان
را از مرد و زن شرير محافظت ميكند ،اما مشاركت با كساني
را كه ارزشمند و درست كار ميباشند ،تشويق مينمايد.
 21:2و  )22انسانهاي درست كار براساس شـريعت موسـي بـا
م كاني ا من در ت می

كن عان پاداش داده شدهاند .و لي وق تي

ما به عهد جديد ميرسيم اين بركات مادي در مكان هاي زميني
تبــديل بــه بركــات روحــاني در جايهــاي آســماني ميشــوند
(افسسيان  .)13:1اما اين حقيقت يادآوري مينمايد كه صداقت
و نجا بت در ه مين ج هان و در ج هاني كه خوا هد آ مد ،پاداش
خود را خواهد گرفت.
واقعيت اينست كه شریران ات تمی

بركت منقطع خواهند شد

و ميراثي پايدار براي خائنان برجا نخواهد ماند

ج) پاداشها

حكم

(8:3ا)81

 )1:3حكمت مانند تمام والدين خـوب بهترينهـا را بـراي
فرز ندانش ميخوا هد .او ميدا ند

كه راه ر سيدن

به ا ين

بهترين ها ،اطا عت از تعلي مات او ست كه هما نا اطا عت از
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ك تاب م قدس ميبا شد .ب نابراين از پ سرش ميخوا هد تعلي ماتش
را در فكر خود نگه دارد و با دل خود اطاعت كند.
 )2:3به طور كلي آنهائي كه رضايت والدين خـود را جلـب
ميكن ند ع مر طوالني و به تري دار ند و ك ساني كه به تأد يب
وا لدين خود ل گد ميزن ند ،بي ماري ،حوادث ،م صيبتها و مرگ
زودرس را به ز ندگي خود د عوت ميكن ند .ب نابراين ا ين آ يه
اشاره به فرمان پنجم است (خروج  )12:27كه روتها

درات را

به ك ساني كه پدر و مادر خود را مح ترم بدار ند ،و عده
ميدهد .جي آدامز مينويسد:
ي تاب م قدس ميآ موتد يه آرا مش ف كر نا شي ات مرا عات
فرامی خداي من جر به ت ندگي طوالني و شادمانه مي شود یك
یك وجدان سالم و آگاه
وجدان مجرم يولهبار يمرشكني اس
یك فايتور مهم اس يه منتهي به عمر درات و سالم جسماني
مي شود و ب نابرای در مقای سه سالم ج سماني شخص ات سالم
روحانیش ریشه ميگیرد یك ارتباط نزدیك رواني بی رفتار
انسان نزد خدا و شرایط جسمانیشي یك اصل جسماني مقرر شده
ميباشد

 3:3و  )4رحم

و راستي انسان ميباید در تظاهرات خاارجي

او دیده شود (آنها را برگردن خود ببندد).
اين راهي است كه بدان وسيله ميتوان نعم

و رضامند

را

از ن ظر خدا و ان سان ك سب ن مود .حا صل كالم اين كه ز ندگي
رضايتمندانه ،زندگياي است كه متمركز بر ارادة خدا باشد.
و لي در اين جا شروطي م طرح مي شود« :چگو نه مي توان ارادة
خدا را در زندگي بفهميم؟» يك پاسخ قديمي به اين سؤال در
دو آيه بعد آمده است.
 )2:3نخست اينكه به تمامي دل و روح و جسم بـه خداوناد
تو كل ك نيم .ما با يد به خدا متو كل شويم ،نه تن ها براي
ن جات جانهاي مان بل كه براي راه هاي ز ندگيمان و ا ين تع هد
ميبا يد تع هدي با شد كه هيچ گاه ن قض ن شود .سپس ،يك عدم
ات كاء

سالم

به

شخص خود مان،

يك اع تراف و ا عالم مب ني
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براين كه ما ن ميدانيم چه چ يزي براي ما به ترين ا ست ،و
اينكه ما نميتوانيم خود را هدايت كنيم.
ارميا نبي چنين گفته است« :اي خداوند ميدانيم كه طريق
انسان از آن او نيست و آدمي كه راه ميرود قادر بر هدايت
قدمهاي خويش نميباشد» (ارميا .)23:17
 )7:3و سرانجام اينكه ميبايست شناخت كاملي از خداوندي
م سيح دا شته با شيم« :در ه مة راه ها

خود او را بشنا سي »

ما با يد ت مام جوا نب ز ندگي خود را در اخت يار او قرار
د هيم .ما نبا يد ارادة خود را جايگزين ارادة او بن مائيم
و تن ها ا شتياق نابي به ارادة او و ان جام ارادهاش دا شته
باشيم.
اگر اين شرايط تحقق يابند ،وعده اينست كه خدا طریقها
ما را را س

خوا هد گردان ید

خداو ند مم كن ا ست ا ين كار را

از طريق كتاب مقدس ،رهنمودهاي مفيد مسيحان ،ايجاد شرايط
خاص ،آرامش دروني و يا تركيبي از اين عوامل ،انجام دهد.
 7:3و  )8غرور موجب ميشود كه از هدايت خدا محروم شويم.
وق تي ما از خداو ند بتر سيم و از بد

اجت ناب ن مائيم ،ا ين

بدين معنا است كه همه چيز خوب پيش ميرود و مي توان چنين
ا قدامي را شفاي بدن و

قوت ا ستخوانها ،نام يد .در ا ين

آ يات ن يز ما با ارت باط نزد يك شرايط اخال قي و رو حاني
انسان با سالمت جسماني روبرو ميشويم.
دانشــمندان چنــين بــرآورد كردهانــد كــه  %77منشــاء
بيماري هاي ما نا شي از ترس ،ا ندوه ،ح سادت ،خ شم ،جرم و
ساير استرسهاي هيجاني ميباشند.
به ا ين م يزان بيفزائ يد ا مراض و عوارض م صرف ال كل،
دخانيات ،امراض مقاربتي را ،آنگاه خواهيم فهميد كه جمله
«او طريقها يت را را ست خوا هد كرد» [آ ية ش شم] بدين مع ني
ا ست كه خدا راه هاي ما را ه موار خوا هد كرد و ا ين شامل
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هدايت ميبا شد.

سليمان

با ال هام

خدائي در

حوزة دا نش

پزشكي فراتر از زمان خود ميانديشد.
 )1:3يكي از راههاي تكریم نمودن خداوندي مسـيح نظـارت
ما بر مایملك خودمان ميباشد .هرچه كه ما داريم متعلق به
اوست .ما فقط ناظر اموال خود هستيم و بر مصرف آن مديريت
ميكنيم .انت خاب به ترين روش ز ندگي و اخت صاص ه مه چ يز به
ا مور خدائي و تو كل به خدا در آي نده ،افت خار ما ست .ما
با يد مان ند ديو يد ليوينگ ستون به آن چه كه دار يم ف قط در
رابطه با ملكوت خدا بينديشيم.
 )17:3خداوند به يهودي سخاوتمند عهد عتيق وعده انباار
پر از وفور نعم

و چرخش ها

شیره انگور را داده است.

حتي اگر چه ممكن است بركات ما بيشتر روحاني باشند ،با
اين وجود باز هم خداوند نسبت به ما سخاوتمند است.

د) حكم

به عنوان پاداش (88:3ا)01

 11:3و  )12ما ميتوانيم با تسليم شدن به تأديب خـدائي،
خداو ندي خدا را بر ز ندگي خود ا عالم ن مائيم .بي شتر او قات
ما متمايل به اين سو هستيم كه تأديب خدائي را براي خود
م جازات تو صيف ك نيم ،و لي تأد يب خدائي ع مالً شامل ت مام
عناصري است كه در تربيت درست يك بچه به كار ميرود ،يعني
هدايت ،اخطار ،تشويق ،اندرز ،تأدیب و توبیخ .هر آنچه را
كه خدا اجازه ميدهد وارد زندگي ما بشود ،هدفمند ميباشد.
ما نبا يد ا ين ا مور را خوار و م كروه ب شماريم و همچ نين
نبا يد از آن شانه خالي ك نيم ،بل كه با يد آ گاه با شيم كه
ن يت خدا از طر يق تأديبش تح قق مييا بد ،و بدين ترت يب ما
ميتوانيم بيشترين منافع را از آن به دست آوريم.
نيّّت نهائي خدا در نظم زندگي اينست كه ما در تقدس او
شريك و سهيم بشويم .تأديب دليل محبت است ،نه خشم .تأديب
دليل پسرخواندگي است (ر.ك عبرانيان 7:12ـ.)8
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 )13:3خوشحال بودن نصيب كسي است كه حكم

را پیدا يناد،

بخ صوص وق تي كه به خاطر آور يم من ظور از حك مت در اين جا
فيض ارزشمندي از ناحية مسيح است.
بيائ يد م سيح را در آ يات ز ير بگن جانيم و ببي نيم چه
اتفاقي ميافتد.
 )14:3منافع شناخت عيسي مسيح خداوند برتر از هر منفعتي
است كه انسان ممكن است از نقره و طال ،به دست آورد .عيسي
مسيح چيزي به انسان ميدهد كه هرگز نمي توان آن را با پول
خريد.
من عيسي را بر نقره و طال ترجيح ميدهم.
بيشمار ترجیح ميدهمي

م

او را به ثروتها

م

او را به ياخها و تمی

م

ترجیح ميدهم با اشارت انگش

تا اینكه پادشاه سرتمی

ها

فراوان ترجیح ميدهمي
او هدای

شومي

وسیعي باشمي

ولي در بند گناه باشم
م

عیسي را بر همه چیزي

يه جهان عرضه ميداردي ترجیح ميدهم
جورج بورلي شي

1

 )11:3مسيح از لعلها و يا هـر جـواهر ديگـر گرانبهااتر
مسيح از هر جواهرات زميني ارزشمندتر است.
اس
 )17:3او با يك دس عمر دراز يا در واقع زندگاني جاويد
و با دست ديگر دول جالل روحاني را به ما عرضه ميدارد.
 )17:3تمام طریقها او شادماني اسـت و همـة راههـاي او
سالمتي است « .جائي كه ما را مي برد ،جايگاه شادي است و به
هر راهي اشاره ميكند ،راه سالمتي است» ).(Knox
 )18:3او براي كساني كه او را به دس گیرند چون درختـي
ا ست كه م يوهاش ح یات ا ست .ك ساني كه در نزد او باقي
ميمانند ،افرادي خجسته ميباشند.
ّن حكم
 11:3و  )27اين دو آيه مبي

خدا در آفرينش ،داوري

1- George Beverly shea
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و ت قدير ميبا شند .خدا در آ فرينش ،ت می را بن یاد ن هاد و
آ سمانها را ا ستوار ن مود با ع لم خداو ند چ شمه ها را در
ّت خداو ند ب خار
هن گام طو فان از اع ماق گ شوده شد .و به م شي
آب از اقيانوس ها برخا ست و ابر ها را ت شكيل داد و ابر ها
را بارور گردانيده بر زمين بارانيد.
در ان جام ا ين كرا مات بزرگ چه ك سي در رأس قرار دارد؟
او همان مسـيح اسـت كـه حكمـت خداونـد اسـت (يوحنـا 3:1؛
كولسيان 17:1؛ عبرانيان .)2:1

ها) ياربرد حكم

(08:3ا)33

 )21:3امتياز هدايت شدن با حكمتي كه كائنـات را خلـق و
ن گه دا شته ا ست ،آنچ نان بزرگ ا ست كه نبا يد فرا موش شود.
ما نبايد حكم

يامل و تمیز را از نظر دور بداريم.

22:3ـ )24حكمت موجب زنده دلي دروني (برا

جان تو حیات)

و زيبائي بيروني (زينت براي گردن) است.
حك مت ما را قادر مي سازد كه در راه مان در امن ی

سالك

شويم و لغزش نخوريم و گمراه نشويم.
حكمت خواب شيرين شبانه ما را با وجداني آسوده و فكري
خالي از ترس ،تضمين ميكند.
 )22:3حكمت انسان را از خوف ناگهاني كه بر شریران واقع
مي شود ،حفاظت ميكند .كساني كه به موفقيت هاي ظاهري زندگي
بي خدايان غب طه ميخور ند ،در شناخت بن يان چ نين ز ندگيهائي
يعنــي اجحــاف ،دزدي ،تهديــد ،آدمربــائي و قتــل ،غافــل
ميباشند.
 )27:3خداونااد كســاني را كــه در راههــاي او گــام بــر
ميدار ند ،محاف ظت ميك ند .خداو ند پاي ما را از اف تادن در
ً از شفاعت عج يب خدا و
دام ح فظ ميك ند .ما م سيحيان غال با
م نابع غ ني او در ز ندگي خود آ گاهيم .و لي ا ين آ گاهي سطحي
ا ست .روزي خوا هد ر سيد كه به ت مامي خواهيم فهم يد و آن چه
را كه كاشتهايم درو ميكنيم.
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 )27:3توجه داشته باشيد به مناهي مركور در آيات  27تـا
« :31بات مدار ...نگو ...قصد بد مكـن ...مخاصـمه مكـن...
حسد مبر ...اختيار مكن»...
در گـام اول گفتـه شـده هرگـاه در مـوقعيتي هسـتي كـه
مي تواني ،آن چه را كه خوب ا ست از ك ساني كه شاي سته آن ند
بات مدار

در مف هوم گ ستردهتر مم كن ا ست ا ين آ يه بدين

معني باشد كه «هرگز محبت و احسان خود را نسبت به كسي كه
مستحق آن است دريغ مدار ».اين نهي شايد بدين دليل آمده
ا ست تا اخ طاري با شد به ج هت عادالن كه تا آن ا ندازه ذ هن
آنها معطوف به برقراري ارتباط درست با خداوند است كه از
مسئوليت خود نسبت به ديگران غافل ميمانند (رجوع كنيد به
يعقوب .)17:4
ـود را
ـروز نيـاز همساایهخـ
 )28:3وقتـي كـه ميتـواني امـ
برآورده سازي ،امروز و فردا نكن و نگو فردا بيا .همسايه
من كي ست؟ هر ك سي كه به ك مك من ن ياز دارد ،هم سايه من
است.
ن ياز هم سايه من چي ست؟ او نيازم ند شنيدن اخ بار ني كوي
ن جات ا ست .ا گر روحال قدس دل مرا م لزم ساخته ا ست كه به
كسي شهادت دهم ،همين امروز بايد به او شهادت دهم و هرگز
كار آني و فوري روح را به فردا نيفكنم.
 )21:3محبت نسبت به همسايهاي كه در جوار تو ساكن اسـت،
تو را از ق صد

بد ن مودن

به او

باز

ً در
ميدارد .اك ثرا

روا بط هم سايگي م شاجراتي پيش ميآ يد كه ميبا يد با هدايت
حكمت خداوند ،بر آنها غالب آمد.
 )37:3در اينجا اخطاري به ما داده شده مبني بـر اينكـه
با ي سي كه با ما بد

ن كرده ا س

د عوا نك نيم به ا ندازه

كافي ج نگ و جدال در ج هان و جود دارد كه دي گر ن يازي به
تحريكات بيشتر نيست!
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 31:3و  )32ممكن است در نظر اول شخص ظالم موفق به نظـر
بيا يد .و لي ما نبا يد به موفق يت او ح سادت ك نيم و يا
راهها

او را برگزينيم.

خدا از يج خل قان ن فرت و كرا هت دارد ،و لي در ست كاران
را در كنف حمايت خود نگه ميدارد( .ر .ك يوحنا .)23:14
 )33:3لعنت يا دوستي خدا ،نفرين يا بركت خدا ـ يكـي از
اين دو را مي شود برگزيد! ابر سياهي بر فراز خانة شریران
ك مين كرده ا ست و تابش ا نوار اح سان خدا م سك

عادالن را

روشني ميبخشد.
 )34:3انتخاب ،انتخاب بين استهزاء و فـيض خداسـت .خـدا
ري شخندكنندگان را ري شخند ميك ند و لي متوا ضعان را
ميبخشد

فیض

اهميت اين انتخاب در اينست كه اين آيه دو مرتبه

در عهد جديد نقل قول شـده اسـت (يعقـوب  17:4و اول پطـرس
.)2:2
 )32:3انتخاب ،انتخاب بين افتخار و شرمندگي است .اشخاص
حكيم وارث جالل و احمقان وارث شرمندگي خواهند شد.

و) حكم

در خانواده (8:1ا)1

در نه آيه اول اين فصل سليمان تعليماتي را كه پدرش به
او داده است ،يادآوري مينمايد و از پسرش ميخواهد از هيچ
كوش شي

براي درك ب صيرت واق عي در يغ نك ند .ك تاب ام ثال

سر شار از ا ندرزهاي دل گرم كن نده به جوا نان ا ست تا حك مت
پدران را بياموزند.
 )2:4اين آيـه بـه نتيجـه دوسـتي بـا پيـران خدادوسـت
مي پردازد.

شما ميتوان يد چيز هاي ز يادي از آن ها

بگير يد و از ت جارب

ساليان دراز آن ها بهرهم ند

ياد

شويد.

فرايض آنها نيكوست و نبايد از آنها غفلت نمود.
 )3:4در اينجا سليمان به ايامي باز ميگردد كه در خانه
پدرش ،پسر بود و درنظر مادرش عزیز و یگانه

امثال سلیمان

32

 )4:4اندرزهائي كه به سليمان داده شده در آيات  4تـا 1
آمدهاند.
 2:4و  )7توجه عمده داود نسبت به پسرش اين بود كه حكم
و فهم را پیدا كند

ـ كه در واقع به معني زيستن به خاطر

خداوند است ـ و نبايد حكمت و دانايي را فراموش كند.
داود سليمان گ فت ،زي ستن به خاطر خداو ند ،من ظور ن ظر
اوست.
 )7:4اولين گام در تحصيل حكم

داشـتن انگيـزه و اراده

ا ست .ما نتي جه اع مال خود را در ز ندگي ميبينيم .ما با يد
حك مت را

به

هر ب هائي تح صیل ن مائيم و ف هم را پ يدا

ن مائيم .ا ين بدين مع ني ا ست كه ياد بگ يريم تم يز بين
شرارت و نيكي ،خوب و خوبترين ،جسماني و روحاني ،موقتي و
پايدار.
 )8:4اگر ما حكمت را در درجه اول اهميـت قـرار دهـيم،
حك مت

ما را بل ند خوا هد

ساخ

ا گر حم كت را

در آ غوش

بكشيم ،حكمت ما را معظم و مفتخر خواهد گردانيد.
« 1:4حكمت تو را با زيبـائي و جـالل زينـت خواهـد داد»
(مو فات) .حك مت به فرز ندانش ج مال اخال قي را هد يه ميد هد.
براي لح ظهاي ا ين گو نه ز ندگي را با ز ندگي نفرتانگ يز ر ها
شده در زيادهروي در امور غيراخالقي مقايسه كنيد!

ت) حكم

و دو طریق (81:1ا)02

 )17:4سليمان ،اينك پس از پايان نقل قـول از مشـورتهاي
پدرش ،تو جه پ سرش را به ن صايح خودش مع طوف ميك ند .يك
ز ندگي پاك ن شانة طول ع مر ا ست .ا ين يك قانون ك لي ا ست،
ـين
ـتقيم بـ
ـاط مسـ
ـه ارتبـ
ـتثنائاتي دارد .بـ
ـد ك ـه اسـ
هرچنـ
دخان يات ،ال كل ،مواد م خدر و گنا هان جن سي ،ا مراض و مرگ
بينديشيد.
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 11:7و  )12يك پدر وقتي كه راه حكم

را به پسرش تعلایم

ميد هد و ت بديل به ال گوي خوبي براي پ سرش مي شود ،خ شنود
مي گردد .به هر حال تع ليم ميبا يد ه مراه با ال گو با شد.
كارهــاي يــك پــدر بســي بلنــدتر از گفتارهــايش او را
ميشناساند.
پ سري كه در طریق ها

را ستي گام بر ميدارد ،با مانعي

برخورد نخواهد كرد و بدون لغزش خواهد بود.
ترج مه آرا مي ا ين آ يه ميگو يد« :همچ نان كه گام به گام
ميروي ،من راه را پيش تو ميگ شايم ».ا ين آ يه دو ا صل م هم
را به ما ميآ موزد :اول ،خدا به جاي اين كه ت مامي نق شه
خود را يك مرت به بر ما مك شوف سازد ،گام به گام ما را
ً به سوي او
آ گاه ميك ند .دوم ،خدا ك ساني را كه م ستقيما
ميرو ند ،هدايت ميك ند .مو تور ك شتي با يد رو شن با شد تا
ناوبر بتوا ند آن را

هدايت ك ند .و چ نين ا ست در

مورد

مو تور سيكلت :شما ف قط موقعي ميتوان يد مو تور را بران يد
كه روشن باشد ،اين جريان در مورد ما هم مصداق دارد :خدا
وقتي ميتواند ما را هدايت كند كه براي او حركت كنيم.
 )13:4ما بايد ادب را تحصـيل کـرده و مح ـم آن را حفـظ
ک نيم و ن گراريم از د ست ما بگر يزد .ما با يد ح مت را
ـ
آنچنان که زندگی خود را محافظت میکنيم ،حفظ نمائيم
چون ه ح مت حیات ما اس  ،بخصوص وقتی که ح مت را در تجسم
شخص عيسی مسيح خداوند ،مشاهده کنيم.
 )14:4آيات 14ـ 11راجع بـه مشـارکت بـا شـريران اخطـار
مید هد و طر يق گناه اران ( تاري ی) را با طر يق نور،
مقايسه میکند.
اين اندرزها مبنی بر اجت ناب از پيوستن به شريران ،ما
را از شهادت دادن به آن ها م نع ن رده ا ست ،بل ه ا ين
ممنوعيت مربوط به هرگونه مشارکت در نقشههای آنها است.
 )12:4يک اخطار فوری در اين فرامين کوتاه و فشرده ديده
می شود و آن اين ه از گناه اجتناب کن .به گناه ف ر ن ن.
به راه ديگری برو و ادامه بده .شايد گناه جالب ،فريبنده
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و هي جانانگيز با شد ،و لی
نمود.

سرانجام

شما را ت باه خوا هد

 17:4و  )17بردگان گناه خوب نمیخوابند مگر اين ـه کسای
را لغزانیده باشند آنها اگر کسی را فريب نداده باشند و
کسی را آزار ن رده باشند ،خواب راحت ندارند .نان و شراب
آن ها تق لب و ظ لم ا ست ،و ح تی می توان گ فت که شرارت آب و
نان آنهاست.
ا ين آ يات شامل ت صويری قوی از طبي عت گ ناهآلود ان سان
ا ست .از آن جا که ذات ان سان گناه ار ا ست ،گ ناه برای او
به منزله نان و آب برای بدن او است (ر.ک ارميا .)1:17
 18:4و  )11زندگی افراد درست کار اينگونه نيسـت ،بل ـه
م ثل نور م شرق ا ست که تا هن گام ني مروز هر لح ظه رو به
فزونی میرود .به کالمی ديگر طریق عادالن در حال بهترشدن و
درخشانتر شدن میباشد.
شریران در تاریکی غ لیظ د ست و پا میزن ند ،بدون اين ه
علتش را بدانند.
 )27:4سليمان به پسرش تأکيد میکنـد در فراگـرفتن ح مـت
کوشا باشد .در آياتی شبيه اين آيه ،ما بايد صدای خداوند
خود را بشنويم که با ما سخن میگويد.
 )21:4صالح ما بر اينست که اجازه ندهيم تعليمات ح مت از
ذ هن ما خارج شود ،بل ه با يد تعلي مات ح مت را چون گن جی
در اندرون دل خود حفظ کنيم.
 )22:4سخنان ح مت چون حیات و خالق میباشند .آنچنـان کـه
عيسی فرمود «کالمی که من به شما می گويم ،روح و حيات است»
(يوحنا .)73:7
سخنان ح مت سالمتی برای بدن است چون ه شخص را از فشار
گناه که موجب بسياری از امراض است ،میرهاند.
 )23:4آيات 23ـ 27قرينه عهد عتيقی روميان  1:12میباشند.
اين آيات از ما میطلبد که سراسر هستی و وجود خود ،دل،
د هان ،لب ها ،چ شمان و پا ها ،را به خدا ت قديم ک نيم .خدا
از دل ان سان شروع میک ند و سپس اع مال ظاهری ان سان بروز
میکند.
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ـ
دل در مقام اول است .دل از حیات درونی صحبت میکند
دل از اف ار ،انگيزه ها ،اشتياقات سخن ميگويد .مغز منب عی
ا ست که اع مال ان سان از آن جا سرچ شمه میگ يرد .ا گر ا ين
من بع پاک با شد ،جر يانی که آن ب يرون میآ يد ،پاک ا ست.
ف ران سان از م غز سرچ شمه میگ يرد .ب نابراين ا ين آ يه به
اهميت ف ر پاک در زندگی تأکيد میکند.
ّن سـخنان دروغ و فريبنـده
 24:4و  )22دهان دروغگاو مبـي
ا ست .لب های کج ا شاره به سخنانی ا ست که رك و پو ست ک نده
ً به ج لو بنگر ند،
نمیبا شند .چ شمان و مژ گاني که م ستقيما
ن شانده نده گام های بدون هدف میبا شند ،و از ک سی صحبت
میک ند که روی از گ ناه و ا مور بیارزش برنمیتا بد .در ا ين
روز گار که ر سانههای فراوان اف ار ما را با تبلي غاتی که
به من ظور برانگيختن ا شتهای حيوانی مان طرا حی شده ا ست،
بمباران میکنند ،برماست که چشمان خود را بر عيسی بدوزيم
(عبرانيان .)2:12
 27:4و  )27اگر ما در هموار ساختن طریق تقدس دقت کنيم.
همه طریقهای ما سالم و منظم خواهند شد.
در ت مام طول راه ،چه سم را س يا سم چپ ،کو چهها و
گررگاههايی ه ستند که من جر به کمين گاه گ ناه می شوند.
«بياييد با عيسی روراست باشيم ،هر چند که هزاران صدا از
دن يا ما را بخوان ند ».وق تی که وسو سه می شويد به جای
م شكوكي قدم بگرار يد ،از خود بپر سيد «آ يا هن گام بازگ شت
عيسی به جهان ،شايسته است در اينجا باشم؟» سپس پای خود
را ات بدی نگاه دار

ح) حماق

در اعمال غیراخالقی (فصل پنجم)

 1:2و  )2سليمان در مورد ي ی از گناهانی که جوانـان را
احا طه کرده ا ست ،به پ سرش اخ طار مید هد .ک سانی که به
ن صايح تو جه میکن ند و از ت جارب ک سانی که در يافتن راه
در ست ،مو فق بودها ند ،درس میگير ند و مو فق می شوند ،چون
سخنان آ نان پاک و واق عی ا ست و جوا نانی را که شنواي ا ين
سخنان هستند از برخورد با مش الت محافظت میکن ند .هيچ چيز
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جز کالم خدا محافظ امي نی در مقابل اغواها و فريب ها که بر
روزگار ما ح مفرما شده است ،نمیباشد.
بنابراين پولس به تيموتاوس اندرز میدهد هنگامی که در
محا صره ک فر و شرک قرار گرف ته ا ست ،ف قط به کالم خدا
بياويزد (دوم تيموتاوس 13:3ـ.)17
 )3:2بقيه فصل پنجم به موضوعی کهنه و قـديمی بـه نـام
« فواحش» می پردازد .تن اجنبی مرکور در اين آيه ،اشاره به
يک زن فاح شه ا ست ،ک سی که خود را عر ضه میدارد .شايد او
ن ماد گ ناه ،دن يای شرير ،مرهب درو غين ،بتپر ستی و يا هر
نوع وسو سههای فريب ندهای با شد که در مقا بل ان سان قرار
دار ند .توجه داشته باشيد به توصيف اين زن بدکار :لبهايش
ع سل را میچ ا ند ،چه شيرين ،چه دل نواز و چه عطرآم يز! او
چاپلوس ،جراب و سخنپرداز ماهری است.
 )4::در نگاه اول او دلنواز و مطلوب است ،ولی آخار او
اين است يک داستان کهن ـ گناه از
مثل افسنتی تلخ اس
دور جراب ولی از نزديک ترسناک است.
ب های ر فتن با او به ب ستر ،عراب ع ظيم و جدان ،ا ندوه،
ر سوائی ،ا مراض م قاربتی ،ازدواج های ش ست خورده ،خا نه
خرابی ،عراب درونی و انبوه امراض مختلف ديگر است.
 2:2و  )7او قربانی خود را با خود به سوی موت و هاویاه
میک شاند ،او توجهی به يک ز ندگی سالم و خوب ندارد .ذات
او ناپايدار و بیثبات است ،و نمیداند تا چه اندازه سقوط
کرده ا ست « :شاهراه ز ندگی از آن او ني ست ،راه های او
بیثبات و لغزنده است» (موتيف).
 )7:2سليمان پس از بيان پليدیهای اين نماد به پسـرانش
اخ طار مید هد که به سخنان او گوش ب سپارند و از سخنان
دهانش انحراف نورزند.
 )8:2ي ی از راههای مهم حفاظت اينست که تـا آنجـا کـه
میتوان ند طر یق خود را ات او دور ب سازند .وق تی که ما
ا صرار دار يم بازي چه ا موری شويم که گ ناهآلود میبا شند،
تقاضای رهائی از خداوند ،بيهوده است.
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در بع ضی از موارد الزم ا ست فرار ک نيم .يو سف اينچ نين
کرد ،و هر چند که پيراهنش در دست زليخا باقی ماند ،اما
خلوص خود را حفظ کرد ،و تاج خود را به دست آورد.
 1:2و  )17آنهايی که در عنفوان جاوانی بهتـرين سـالهای
خود را صرف وسوسهکنندگان ستم پيشه میکنند ،درواقع نيروی
جوانی خود را به طريقی وحشيانه بر باد میدهند.
 )11:2فرجام چنين زيستنی اندوه دائمی و اسارت در چنگال
سوزاک و سيفليس ،ايدز و عراب وجدانی است.
 12:2و  )13اندوه ديگری نيز بر اندوه چنين شخصی افزوده
می شود و آن پ شيمانی از گوش ن سپردن به ن صايح وا لدين،
معل مان و دو ستان صميمی ا ست .ا ين شخص میتوان ست در در يای
اندوه غرق نشود ،ولی او کله شقی کرد و به اخطارها توجه
ننمود.
 )14:2ام ان اين ه چنين شخصی رسوا شود موجود اسـت ،هـر
چ ند ا گر پرده از اع مالش بردا شته ن شود ،کي فر اع مالش را
خواهد کشيد.
 12:2و  )17سليمان در يک زبان تمثيلی بـه پسـرش نصـيحت
میک ند که ت مايالت جن سی خود را در ز ندگی از طر يق ع قد
ازدواجی عاشقانه ،ارضاء نمايد.
اگر به ترجمه  KJVرجوع کنيم مشاهده خواهيم کرد که اين
آ يه م بين بر کات يک راب طه زنا شويی ا ست كه خانواده و
دوستان از آن برخوردار میشوند.
در ترجمه  NKJVآيـه سـؤالی شـده اسـت ،و ايـن تشـريحی
ت صويری از هدررفتن قدرت ک سانی ا ست که به چ نين اع مالی
میپردازند.
ترجمه  KNOXاز آيه  17میگويد «بنـابراين فرزنـدان تـو
زياد خواهند شد ،مانند نهرهای آب در شوارع عام».
در اينجا منبع به معنی همسر میباشد و آب ها فرزندان ند
که شادمانه از خا نهها ب يرون میآي ند و در کو چهها بازی
میکنند.
 )17:2يک ارتباط درست بر اساس ازدواج عقدي انحصاری است
و بچهها از امنيت اين ارتباط برخوردار می شوند .بنابراين
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ا ين آ يه اخ طار دي گری ا ست بر م صيبت فرز ندان غيرم شروع و
نامشخص بودن والدين در ارتباطات جنسی آزاد.
« )18:2چشم» در اين آيه اشاره به همسر يک مرد میباشـد.
با شد که مردان م سرت و شراکت خود را در تن جوانی خویش،
پيدا کنند .مي ائيل گريفيت میگويد.
غ نای ا ی راب طه انح صاری بیپا یان ا س و گر مای آن
چ نان ا س که بر کات آن ات خا نه ب یرون رف ته و دی گران
را نیز متبارک میساتد

 11:2و  )27ای مردان بيائيد لرتهای يک اتحاد برآمده از
ازدواج را به هم سر خود اخت صاص ده يد و او را مح بوب خود
بداريد ،آسايش و آرامش خود را تنها در آغوش او بجوئيد و
با عشق و محبت او هميشه خرم و محفوظ باشيد.
ب نابراين چرا با يد فريف ته تن بیگا نه شد؟ و چه لزو می
دارد فريفته آغوش چنين زنی گرديد؟
 21:2و  )22هر چند که مم ـن اسـت چشـمان انسـانی او را
م شاهده ن ند که به م ان های بد میرود ،ا ما خدا لح ظه به
لح ظه او را میبي ند« .گنا هان پن هان بر روی ز مين ،در
آسمان آش ار میشوند».
ان سان نمیتوا ند گ ناه ک ند و از آن بگر يزد ،از عوا قب
گناه نمیتوان گريخت .جایآدامز ،1مینويسد:
ترک عادات گ ناهآلود سخ ا س ي و لی ا گر ترک ن شوندي
انسان را بیش ات پیش تح کنترل خود میگیرند

او به سختی در ا ين ب ندهای گ ناه خود گرف تار شده ا ست.
ا ين حل قههای شرارت او را با خود میک شد .او در ري سمان
گنا هان خود ا سير شده ا ست و سرانجام برده گ ناه خود
میشود.
 )23:2الي وت 2اين آيه را آخرين صحنه فساد و هرزگـی در
ز ندگی مینا مد .چ نين شخ صی دي گر نمیتوا ند خود را کن ترل
ک ند و در نتي جه خوا هد مرد .ترج مه مو فات میگو يد« :او به
دليل نداشتن حس و شعور میميرد ،حماقت شديدش او را نابود

1 - Jay Adams
2 - Ellicott
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میک ند ».شلی 1شاعر ،نمو نه رو شنی از ا ين شخص ا ست .او از
سر خود ستائی ا يده تک هم سری را م سخره می کرد و میگ فت چرا
آدم با يک ن فر ازدواج ک ند ،و هزاران ن فر را ناام يد
نمايد .گريفيتس میگويد نتيجه چنين برداشتی در زندگی ترک
خانواده ،خودکشی ،فرزندان نامشروع و حسادت میباشد.

ط) حماق

در ضمان ي تنبلی و نیرنگ (8:1ا )81

 )1:7پنج آيه اول اين فصل اخطاری اسـت در مـورد ضـامن
شدن .يع نی ک سی ت ضمين میک ند پردا خت بدهی ک سی را و در
صورتی که بده ار نتوا ند ب پردازد ،او متع هد به پردا خت
د ين او می شود .فرض کن يد دو ست شما میخوا هد يک اتومب يل
ق سطی ب خرد و لی از ن ظر فرو شنده اعت بار کافی ندارد.
فروشنده از او میخواهد کسی ديگر را معرفی کند که پرداخت
اق ساط ما شين را ت ضمين نما يد .دو ست شما از شما خواهش
میک ند تا ضمانت او را بنمائ يد .ا ين بدين مع نی ا ست که
ا گر او نتوا ند اق ساط خود را ب پردازد ،با يد شما به جايش
بپردازيد.
شخص وام گير نده در ا ين آ يه هم سایه ا ست .شخص بیگا نه
فروشنده است که شما به او ضمانت میدهيد.
 )2:7در اينجاست که شـما ات ساخنان دهاان خاود در دام
افتادها ید و ات سخنان د هان خود گرف تار شدهاید .به کال می
ديگر اگر قولی دادهايد در دام قول خود افتادهايد.
 )3:7اگــر شــما تحــت شــرايط خاصــی در روددربايســتی
افتادها يد و ضمانت هم سايه خود را ن موده با شيد و در عين
حال بدانيد که او به تعهدات خود عمل نمیکند ،بهترين کار
اينست که خود را از قيد اين ضمانت رها کنيد و از همسايه
خود بخواهيد شما را از اين کار معاف کند.
 4:7و  )2سليمان در اين آيات تأکيد شديدی بر شانه خالی
کردن از ضمانت نمودن برای کسانی که در ايفای تعهدات خود
بیم سئوليت ه ستند ،ن موده ا ست و میگو يد که خود را از ا ين

1 - Shelley
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ضمانت مان ند آ هو که از کم ند میج هد و مان ند گنج شک که از
از دست صیاد فرار میکند ،نجات دهيد.
ً بر عل يه ضمانت
ا ما چرا ک تاب م قدس اينچ نين شديدا
نمودن ،اخطار داده است؟
آيا ضمانت نمودن دوستی و يا همسايهای حاکی از محبت ما
نسبت به او نيست؟
هر چ ند که مم ن ا ست که ضمانت ن مودن حاکی از مح بت ما
باشد ،ولی در کل نام آن را محبت نمیتوان نهاد.
1ـ احتمال دارد شـما او را در خريـد چيـزی کمـک کـرده
باشيد که خدا نخواسته است که او آن چيز را داشته باشد.
2ـ شايد ضمانت شما موجب شود که او آدمی ولخـرج و حتـی
قمارباز شود.
3ـ اگر او در پرداخت وام خود قصور کند و شما مجبور به
پردا خت آن شويد دو ستیها پا يان میيا بد و د شمنیها شروع
میشود.
4ـ اگر دوست و يا همسايه شما نياز مشـروعی دارد بهتـر
ا ست که او را ک مک کن يد ،و لی در ساير موارد مان ند تقا ضا
برای چيز های لوکس و ت شريفاتی که در ز مره نياز های در
زندگی نمیباشند ،لزومی ندارد ضمانت کسی را بنمائيد.
 7:7و  )7آيات 7ـ 11تقبيح کاهلی است .مورچه موضوع درسی
ا ست برای ما در هن گامی که برای ک سب م عاش در ر فت و آ مد
ً طع مهای چ ند برا بر وزن خود را به نيش ک شيده
ا ست و غال با
و به سوی ان بارش میرود تا آن را ذخ يره ک ند .در حالی که
نه رئيسی دارد و نه کسی به او فرمان میدهد که چنين کند.
وق تی ما تودهای مور چه را میبينيم م شاهده میکنيم که
ديوا نهوار در هر جه تی حر کت میکن ند ،و لی کار های آن ها
ً نظ می در رفتار شان د يده
هدفم ند ا ست ،هر چ ند که ظاهرا
نمیشود و تحت فرمان خاصی عمل نمیکنند.
 )8:7مورچه ،اين مخلـوق کوچـک ماهرانـه و سـاعيانه در
تاب ستان کار میک ند و خوراک خود را مه یا می ساتد .تأک يد
ا ين آ يه نه بر ذخيرهاندوزی برای آينده است ،بل ه تأکيد
برروی کار سخت میباشد.
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ا ين آ يه نبا يد د ستاويزی برای م سيحيان با شد که غرای
روز های بارانی خود را تدارک ببين ند .ما از ا ندوختن
گنجها برروی زمين ممنوع شدهايم (متی .)11:7
اين امر واقعيت دارد که مورچهها برای آينده شان ذخيره
میکنند و همچنين درست است که مسيحيان نيز بايد برای خود
تدارک ببينند .ولی فرق در اينجاست که آينده يک مورچه در
ا ين ج هان ا ست ،در حالی که آي نده ايما نداران در آ سمان.
بنــابراين مســيحيان دانــا گنجهــای خــود را در آســمان
میاندوزند ،نه بر زمين.
 )1:7شخص تنبل به نظر میرسد که هميشه آمـاده خوابيـدن
ا ست ،فل سفه او اين ست که «بلند شدن در با مدادان خوب ا ست،
و لی لم يدن در رخت خواب به تر از آن ».و بدين ترت يب توجهی
به اخطارهای م رر زنگ ساعت ندارد.
 17:7و  )11وقتی شخص تنبل سرانجام از بسترش برمـیخيـزد
میگو يد« :ف قط يک چرت کو چک ،ک می خواب ....ب عد بل ند
میشوم».
شايد در خانواده ديگران منتظر بيدارشدن او باشند ،ولی
رزق روزا نه منت ظر او نمیما ند ،بدين ترت يب ف قر مان ند
راهزن بر او میتازد و احتياجات مانند مرد مسلح.
 )12:7آيات 12ـ 12تعريفی قديمی از شخص بدجنس مـیباشـد.
او يک شخص متقلب و بدخواه است که دل فريب ارش را در پشت
لبخندهای مزوزانهاش پنهان کرده است.
 13:7و  )14او تمام حـاالت و ژسـتهای فريبنـده را بـرای
ـ چشمک
برپاکردن شرارتها و دعواها ،از خود نشان میدهد
میز ند ،پا هايش را حر کت مید هد ،و با انگ شتانش ا شاره
میکند
دلش مملو از دروغ و شرارت است و پيوسته نقشه میکشد و
دعوا به راه میاندازد.
« )12:7به همين دليل بال و مصيبت ناگهانی
میکند و آنها را طوری ش ست میدهد که ديگر
باشند» (ترجمه مژده برای عصر جديد) .اگر
آ يه فوق تأ مل کن يد احت ماالً ت صوير رو شنی
امروز به دست خواهيد آورد.

به آنها حملـه
چارهای نداشته
شما به دقت در
از روزنا مههای
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 )17:7اموری که شاخصه يک شخص شرير است در آيات 12ـ 12و
ً
اموری که مورد نفرت خدا میباشند در آيات 17ـ 11و مخصوصـا
نزاعاف نی (مقايسه کنيد آيات  14و  11را) ذکر شدهاند.
» شايد بدين معنی
بلکه هف چیز
عبارت « شش چیز
با شد که ا ين لي ست ناقص ا ست ،نه کا مل .و يا شايد ا شاره
به اين باشد که مورد هفتم بدتر از ساير موارد است.
 )17:7چشمان متکبر ـ پيشخدمت امپراتوری گفته است:
« م نمی توانم ان کار کنم که ار بابم شخص م غروری
بود او میبای س کانون ه مه چ یز با شد ا گر به مرا سم
تعم ید یک کودک میر ف میخوا س ي ب چه با شد ا گر به
مرا سم اتدواج میر ف ي میخوا س دا ماد با شد ا گر به
مراسم تدفی میرف ي میخواس جناته باشد »

ت بان دروغ گو ـ ز بان برای جالل دادن به خدا به ان سان
داده شد .دروغ گ فتن ز بان را از آن چه که با يد با شد ،باز
میدارد و مورد استفاده برای گفتن سخنان پست قرار میدهد.
آيا يک ايماندار حق دارد دروغ بگويد؟ پاسخ اينست که خدا
نمیتواند دروغ بگويد و نمیتواند امتيازی به کسی که دروغ
میگويد ،قائل شود.
ا زندگی هر انسانی
دستهای که خون بیگناه را میریزد
دارای ارزش بینها يت از ن ظر خدا ست .خداو ند با دادن ب هاي
بیپا يان در جلج تا به خاطر ک فاره ما  ،ا ين را ثا بت کرده
است .برقراری فرمان قصاص (پيدايش  )1:7بازتاب نقطـه نظـر
خدا نسبت به قتال است.
 )18:7دلی که تدابیر فاسد را اختراع میکند ا اين عبارت
الب ته ا شاره به ک سی ا ست که همي شه نق شههای شريرانه
میکشد .عيسای خداوند در انجيل مرقس  21:7و  22به بعضـی از
اين نقشههای فاسد اشاره کرده است.
پایهایی که در تیانکاری تیزرو میباشند ـ خدا نه تنها
از طرا حان شرارت متن فر ا ست بل ه از پاي هايی که م شتاق
بردن شرارت میباشند ،متنفر است.
 )11:7شاهد دروغگو که به کاذب ماتکلم شاود ا در اينجـا
صحبت از شهادت دادن در دادگاه شده است ،ولی در قسمت دوم
آيه  11صحبت از صحبت روزانه است.
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ا مورد ت ان
کسی که در میان برادران نزاع ها بپاشد
ده نده در اينجا ست که خدا ک سی را که مو جب نزاع و تفر قه
اف نــی در ميــان بــرادران میشــود ،در رديــف قــاتالن و
دروغگويان و سوگند دروغ يادکنندگان قرار داده است.
چند مورد از هفت گناهان فوق را میتوانيد با مجازات و
مصلوب شدن خداوندمان مرتبط بدانيد؟

ط) حماق

در تناکاری و فواحش ( 01:1تا )02:2

 )27:7موضوع زنا و بیوفائی در اينجا بار ديگر مورد بحث
ا ست .تأک يد روی ا ين م سئله ت صادفی ني ست.آيه بي ستم نوعی
قاعده است به جهت مقدمهای بر راههای مهم.
ـور
ـی زمـان عيسـی تصـ
 )21:7بعضـی از معنیگرايـان افراطـ
میکرد ند که با پو شيدن فيالك تري 1که ع بارت از جع به چر می
کوچ ي حاوی بخش هايی از ک تاب م قدس بود ،میتوان ند به ا ين
آ يه خاص ع مل کن ند .ا ين يهود يان در هن گام د عا ي ی از
اينها را به بازوی چپ (نزديک قلب) و ديگری را بر پيشانی
(نزديک گردن) میبستند .بعضی از يهوديان هنوز هم از آنها
استفاده میکنند.
ولی معنی واقعی اين آيه اينست که ما بايد آنچنان کالم
خدا در دل ن گه دار يم که در هر جا که میرويم ه مراه ما
باشد و ما را هدايت کند.
ً سخن از حر مت ن هادن ظاهری به کالم خدا
در اين جا صرفا
نيست ،بل ه اطاعت قلبی از آن است.
 )22:7اطاعت از کالم خدا موجب میشود که:
ـ حیني که به راه میروی تو را هدای
 هدايت شويم
خواهد نمود
 حفاظت شويم ـ حیني که میخوابی بر تو دیدهبانی خواهد
کرد
ـ حیني که بیدار شوی با تو مکالمه خواهد
 بنا شويم
نمود
- Phylacteries

1
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 )23:7اين آيه م مل آيات قبل است:
 احکام چراغ اس ا برای هدايت.
 تعلیم نور اس ا برای حفاظت.
 توبیخ تدبیر آمیز طریق حیات اس ا برای آموزش.
 24:7و  )22ي ی از رسالتهای مخصوص کالم نجات دادن مردان
از وسوسههای زبان چاپلوسانه است .هيچ مردي نبايد در دام
زيبائی طبيعی او چشمان افسونگر تنان خبیثه گرفتار شود.
 )27:7تفسير اين آيه باتوجه به ترجمههای مختلف متفـاوت
است.
در ترجمههای  NKJVو  NASBعقيده بر اينست کـه مـردی کـه
فريفته چنين زنی می شود فقير می شود (محتاج یک قرص نان) و
ح تی مم ن ا ست ز ناکردن با زن شوهردار با عث از د ست دادن
جان گرانبها شود.
ترجمه  RSVمیگويد «مم ن است فاحشهای را به يک قرص نان
خريد ،ولی زن زانيه تيشه به ريشه زندگی مرد میزند».
در اينجا تفاوتی است بين فاحشهای که میشود او را اجير
کرد ،و زان يهای که تا بر مرد کن ترل کا مل ندا شته با شد،
راضی نمیشود.
 27:7و  )28داشتن ارتباط نامشروع بـا همسـر مـرد ديگـر
مان ند گرفتن آ تش در آ غوش ا ست .شما نمیتوان يد چ نين کاری
را ان جام ده يد ،جز آن ه ب سوزيد .چ نين ا قدامی مان ند راه
ر فتن برروی اخگر های سوتنده میبا شد .شما نمیتوان يد چ نين
کن يد ،م گر اين ه پايهاي تان سوخته شود .گريفيتس اخ طار
میدهد:
حماق بزرگی اس ي ارتکاب تناي چونکه نتیجه آن خود
ویرا نیي جری حه ج سمی و رو حی و ر سوايی و بدنامی و خ شم
تسکی ناپذیر طرف خسارت دیده اس

 )21:7و چنين است در مورد کسی که نزد تن همساایه خاویش
ـان
ـد .در جهـ
ـد شـ
ـازات خواهـ
ـار و مجـ
اود او گرفتـ
ال شا
داخا
ً
اخالقيات اصلي هست که بدان وسيله گناهانی نظير زنا عموما
درمعرض ديد همگان قرار میگيرند .حتی اگر برحسب اتفاق در
ز ندگی شخص آ ش ار ن شود ،در آي نده برای ارت اب آن گ ناه
حساب پس خواهد داد.
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 37:7و  )31اين آيات را احتمـاالً بـه يـک يـا دو طريـق
میشود تفسير کرد .براساس ترجمه  KJVو  ،NKJVمردم با کسـی
که به خاطر تأمين غرای خود و گرسنه نماندن دتدی کند ،تا
ا ندازهای ه مدردی میکن ند ،ا ما با ا ين و جود ،وق تی که
گرفته شود ،بايد جبران مافات نمايد ،حتی اگر آنچه را که
دارد از دست بدهد.
ترجمه  RSVآيه  37را سؤالی ترجمه کرده و میرسـاند کـه
مردم دزد را حق ير می شمارند ،ح تی ا گر به خاطر ر فع
گر سنگیاش دزدی کرده با شد و با يد ت مام خ سارت وارده را
جبران کند.
در حالت ديگر ،اشاره بر اينست که يک دزد میتواند آنچه
را که دزد يده ا ست ،پس د هد ،ا ما يک زنا کار هيچ گاه
نمیتواند صدمهای را که وارد کرده است ،جبران نمايد.
 )32:7کسی که با تنی تنا کند فاقد شعور است چون او بـا
ارت اب ز نا چه از ن ظر اجت ماعی و چه از ن ظر رو حی ،و چه
از ن ظر اخال قی و ح تی احت ماالً از ن ظر ج سمانی ،خود را به
خطر میاندازد (سفر تثنيه .)22:22
 )33:7او به خاطر يک لحظه هوسرانی متحمل ضرب و رسوايی
خواهد شد .او همچنين درگير شرم و خفتی خواهد شد که بقيه
زندگی را بر او حرام خواهد ساخت (خدا را ش ر می گوئيم که
به هر حال خدا مردا نی را که ز نا کرده و ا قرار ن موده و
گناه خود را ترک و توبه نمودهاند ،میآمرزد).
 )34:7دراينجا ما ناظر غيـرت آتشـين شـوهری هسـتيم کـه
غيرمنت ظره به خا نه بازمی گردد و ز نش را در آ غوش مرد
ديگری میبيند .وقتی که او در صدد انتقام برمیآيد با هيچ
عرر و بهانهای ،شفق نخواهد کرد.
 )32:7هيچ هديه و رشوهای خشم اين همسـر زخـم خـورده را
فرو نخواهد نشانيد.
 )1:7فصل هفتم به اخطار به افراد جـوانی کـه در فسـاد
زندگی میکنند ،ادامه میدهد .آنها بايد اين اوامر الهام
شده را که ب سی شاي ستهتر از ذ خاير زمي نی و ثروت های مادی
ميباشند ،نزد خود ذخيره نمايند.
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 )2:7اطاعت از کالم خدا راهی به سـوی يـک زنـدگی سـالم
است.
ب نابراين میبا يد م ثل مرد مک چ شم از آن ها حفا ظت ن مود.
باتوجه به اين سخنان  International Standard Bible Encyclopediaمینويسد:
مرد مک چ شم را باتو جه به شکل کروی آني « سیب»
نامیدهاند ارتش بزرگ آن و حفاظ دقیق آن توسط پلک ها
که در هن گام بروت کوچکتری خ طری خود به خود ب سته
می شودي نشان ات آنس که یکی ات ارتشمندتری اندامها
انسان اس و باید شدیداً ات آن مراقب شود

 )3:7اين آيه در زبانی شاعرانه میگويد ،بگرار كه کـالم
خدا آنچه را که انجام میدهيم در کنترل خود درآورد (آنها
را بر انگ شتان خود بب ند) و آنچ نان ا طاعتش کن که گو يا
آن را به قلب خود مرقوم داشتهای.
 )4:7ما بايد با آنچنان احترامی که نسبت به خواهر خود
قا ئل ه ستيم ،با حک م بر خورد ن مائيم و ف هم را ي ی از
نزد يکترين ب ستگان خود ب شماريم .در ا ين ب خش ح مت با زن
شرير که به شدت با يد از او اجت ناب ن مود ،مقاي سه شده
است.
 )2:7کسانی که ح مت و راههايش را پيروی میکننـد از تن
اجنبی و سخنان فريبنده و تملق آميز او محفوظ میمانند.
 )7:7آيات 7ـ 23گزارش روشنی از حرفه ايـن زن و بـه دام
ک شيدن مردان جوان تو سط او ست .ا ين ن مايش غمانگ يز را
نويسنده در خالل دریچه خانه خود مینگرد.
 )7:7او مرد جوان ناقصالعقل و بیهـدفی را در خـارج از
شهر م شاهده میک ند .شايد او از خانواده محتر می ا ست ،و لی
اي نک از خانواده جدا شده تا خوش گررانی ک ند .او دروا قع
يک گناه ار به ت مام مع نی ني ست ،ف قط يک جوان شهری بدون
تجربه میباشد.
 )8:7اينک اين جوان را میبينيم کـه در محلـهای بـدنام
در گرر ا ست .او در خيابان ها بي هوده پر سه میز ند .م ش ل در
اينجاست اگر او مشغول به کاری سازنده و فعاليتی ارزشمند
مي بود ،در اين جا پر سه ن میزد .ا گر گام های خود را به
پي مودن راه انج يل آرا مشب خش اخت صاص داده بود ،در اين جا
و قت خود را به هدر نمیداد! در زندگیای که اختصاص به خدا
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يافته باشد حفاظت واقعی از گناه وجود دارد .از سوی ديگر
آنچنان که اسحاق واتس میگويد « شيطان هنوز هم برای انجام
کارهای خود به دنبال دستان بيهودهای است».
 )1:7او تمام شب را سرگردان بوده است
تا سياهی شب ـ
بارنز در تفسير اين آيه مینويسد «در تصوير سياهی شب،
ً يک مف هوم سمبولي ی و جود دارد .سياهی شب بر ز ندگی
قط عا
مرد جوان سايه اف نده ا ست ».او چون پروا نهای ا ست که در
ا طراف شعله پرواز میک ند .لح ظه تر سناک خ طر نزد يک می شود،
آنگاه که وسوسه گناه و فرصت گناه دست به دست هم میدهند.
ً د عا ک نيم که ا ين دو عا مل در ز ندگی ما
ما با يد دائ ما
هرگز دست به دست هم ندهند.
ـ از غروب آفتاب

 )17:7در اينجاست زن ظاهر میشود پوشيده در آخـرين مـدل
هاليوودی ،آرا يش کرده ،پودر زده و ع طر زده ،در ز ير
زي بائی ظاهریاش لرت نف سانی ،پنهان کاری ،و قل بی حي له گر،
پنهان است.
 11:7و  )12چه بیرحم اسـت ايـن زن! او خشـن و تنـدخو،
یاوهگو و پرخا شگر ا ست .او از خا نه گر يزان ا ست و برای
ج لب م شتری در خيابان ها پر سه میز ند .او ه مه جا ح ضور
دارد ،گاهی در کو چهها و گاهی در شوارع عام و نزد هر
گ ناه ن يز مان ند او ست ،د ستيابی به
گو شهای در ک می ا س
گناه آسان است .آنچه که با يد دست يافتن بر آن آسان باشد
انج يل ا ست ،ا ما ما متأ سفانه در اخت يار ن هادن آن به طور
گسترده غفلت کردهايم.
 )13:7اولين کار اين زن رفتاری مرتعش کننده است .او به
جوان ساده حم له میک ند و او را در بازوان خود میف شارد و
میبو سد .زا نوان جوان ساده در ا ثر ا ين ا براز ع شق زن
لرزان می شود ،و لی نمیدا ند که رف تار آن زن نا شی از شهوت
است ،نه عشق.
 )14:7سپس
نذر خود را
پختهام ».او
م يز نشسته و

زن ژست مرهبی به خود میگيرد و میگويد «امروت
و فا کرده قر بانی ن مودهام و از گو شت آن غرا
در اين ميان مادرش را به خاطر میآورد که سر
کتاب م قدس میخواند و با خودش میگويد « مادرم
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زن خوبی ا ست ،او مرهبی ا ست .من ن می توانم به ك سي که
قر بانی میگررا ند و نرر خود را ادا میک ند ،بدی کنم» و
بدين ترتيب جوان را فريفته و به دام میکشد.
در مورد اين ذبایح سالمتی نيرنگ ديگری در ذهن زن وجود
دارد .ک سانی که ذ بایح سالمتی میگررانيد ند میباي ست ه مان
روز آن را میخورد ند و چ يزی از آن برای روز ب عد باقی
نمیگراشتند (الويان  .)12:7بدين ترتيب او غـرای خوشـمزه و
فراوا نی دارد که با آن از آن جوان پريرايی ک ند .او بر
اين باور است که ي ی از راه های نفوذ به قلب مردان ،ش م
آنهاست.
 )12:7سپس تظاهر میکنـد کـه آن جـوان کسـی اسـت کـه او
منت ظرش بوده ا ست .چه دروغ بزر گی! او او لين مردی را که
مید يد به دام میا نداخت ،و لی جوان ساده وق تی ا ستقبال زن
را از خود میبيند ،ف ر میکند آدم مهمی است و لرت می برد:
«باالخره کسی پيدا شد که مرا تحسين کند!»
 17:7و  )17او با توصيف رختخوابی که در اطـاقش گسـترده
است ،آتش اشتياق جوان ساده را دامن میزند « :بر بستر خود
ت شکها گ سترانیدهامي با دیبا ها ات ک تان م صری ب ستر خود
را با مرو عود و سلیخه مع طر ساختهام ».صحنه کامالً برای
برانگيختن حس شهوانی جوان آ ماده شده ا ست و ح تی حس
بويايیاش را عطرهای مرموز قلقلک میدهند.
 )18:7اينک زن نقاب از چهرهاش برمیدارد و جـوان را بـه
ب ستر خود د عوت میک ند .او با كل ماتي كه با د قت انت خاب
میکند ،اشتياق جوان را برمیانگيزد.
 11:7و  )27او جوان ساده را با گفـتن اين ـه صـاحبخانه
(هم سرش) در خا نه نی س و خي لی د ير بر می گردد ،از پای
در میآورد .زن به جوان اطمي نان مید هد که شوهرش تا روت
بدر (ماه کامل) برنمیگردد.
 )21:7هر چه بيشتر که زن سخن میگويـد ،جـوان فريفتـهتر
میشود ،و زن همچنان با تملق بیشتر ،او را اغوا مینمايد.
 )22:7بدين ترتيب جوان ساده تصميم میگيرد عقب او روانه
شود .همرا هی او با آن در ست مان ند گاوی ا ست که ناخوا سته
به سالخ خانه میرود.
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که

متن ع بری ع بارت آ خر خي لی مبهم ا ست ،آنچ نان
ترجمههای متفاوتی در آن ديده میشود:
« مانند احمق به تنجیرهای قصاص» )(NKJV, KJV
« مانند کسی که در زنجيرهای حماقت پايبند است» )(ASV
« مانند سگی که فريب پوزهبند را میخورد» (موفات)
« مانند برهای جست و خيز کنان» )(KNOX
 مان ند احم قی د ست و پا ب سته که به سوی م جازاتش
میرود» (برکلی)
ولی معنی کلیاش مشخص است و آن اين ه قربانی بدون هيچ
تفاوتی میرود تا قربانی شود.

 )23:7عبارت «تا تیر به گلویش فرو رود» شايد بدين معنی
باشد که:
1ـ اشاره به روشی باشد که بـدان وسـيله گـاو را سـالخی
میکردند ،و آن فروکردن چاقو در امعاء و احشای گاو بود.
2ـ برانگيختن کلی اشتياقهای انسان
3ـ نتايج فساد در جسم انسان ـ مرد جوان مانند پرندهای
که چ شم ب سته به سوی ق فس میرود ،ه مراه زن هرزه میرود،
بیآن ه بداند به چه بهايی برايش تمام میشود.
 24:7و  )22تعجبی نيست که نويسنده طالب گوش شـنوايی
پ سرانش با شد! آن ها میباي ست دل های خود را در مقا
ا شتياق بودن با چ نين ز نی محاف ظت کن ند .آن ها میباي
پاي های خود را مواظ بت کن ند تا در طریق هایش (راه های
زن) گمراه نشوند.

از
بل
ست
آن

 27:7و  )27قربانيان او فراوانند .او گـروه بسـياری از
زورآوران را فا سد و م جروح ساخته ا ست .هر ک سی که وارد
خا نه او شود ،طر يق هاو یه را در پيش گرف ته ا ست ،و به
حجرههای موت میرود.

ک) ماهی

حکم

(فصل هشتم)

 )1:8فصل هشتم در تضاد شديد با فصل هفتم است .در فصـل
هفتم فاحشهها پسران انسان را دعوت میکنند .در فصل هشتم،
حک م ان سان را به پ يروی از خود د عوت میک ند و دال يل قوی
برای اين متابعت ارائه میدهد.
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معادل اين بخش در عهد جديد يوحنا  37:7است که در آنجـا
مسيح انسان را نزد خود دعوت میکند تا از او بنوشند.
 2:8و  )3اين آيات میگوينـد کـه کجـا میتـوان ح مـت را
يافت.
ا سامی ا ين م ان ها حاکی از اين ست که ح مت هر روزه
آماده و در دسترس نژاد انسان است.
 4:8و  )2او دعوت خود را به هـر نـوع انسـانی ،اعـم از
دا نا و نادان میفر ستد .او جاهالن و احم قان را ي سان به
سوی خود میخواند.
کيدنر میگويد «ح مت هدايتگر همه انسانهاست».
7:8ـ )1ماهيت تعليمات ح مت در اينجا مورد بررسـی قـرار
گرفته است.
ح مـت از اماور عالیاه  ...راساتی  ...و عـدالت ،سـخن
میگو يد .از لب های ح مت شرارت ،سخنان کج يا نادر ست،
ب يرون نمیآ يد .هر ک سی که ابها ماتی دارد ،میتوا ند پا سخ
ً از ح مت بگيرد.
ابهامات خود را مستقيما
 17:8و  )11ارزش تأدیب ح مـت ،غيرقابـل مقايسـه اسـت.
ارزش تأديب ح مت باالتر از نقره و طالی خالص و لعل ها و يا
هر چيز ديگری است که انسان بيشتر میستايد ،میباشد.
 12:8و  )13ح مت پروا و تیرکی را با هم دارد ،بنابراين
ا گر شما ح مت را دا شته با شيد دارای ب صيرت آن خواه يد
بود .ح مت معر ف و تدبیر را برای اداره ا مور ز ندگی
میآموزد.
چيز هايی ه ستند که ح مت ندارد ،و آن شرارتهای اخال قی
ا ست و به شدت با ا ين شرارتها يع نی هر نوع بدی م خالف
است ،خواه غرور ،ت بر ،رفتار بد ،دروغگويی و غيره...
 14:8ـ  )21بعضی از پاداشها و يا منافع ح مت بـه قـرار
زير میباشند!


مشورت کامل ( 14الف)



ّت کامل ( 14ب)
قو
فهم ( 14ج)
خدمت به ج هت آن چه که در ست ا ست و مقاو مت در برا بر




بدی ( 14د)
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توانائی رهبری ( 12الف و  17الف)



مهارت قضائی ( 12ب و  17ب)



حس عاطفه و مشارکت (ر.ک يوحنا  17( )21:14الف)



در دسترس بودن برای کسانی که جويای اويند ( 17ب)
توانگری جاودانی ،همراه با جالل و عدال  ،از آن ح مت



است)18( .
 ث مرات ح مت ارز شمندتر از طالی ناب و ن قره خالص ا ست.
()11


ح مت در راه های عدال

و ان صاف گام بر میدارد تا

خزینههای محبانش را پر سازد ( 27و )21
ً گف تيم که ا ين ف صل با ح م تی سروکار دارد که
ما اخ يرا
می توان آن ح مت را به در ستی از آن عي سای خداو ند دان ست،
چون ه ع هد جد يد با ع نوان ح م از او نام برده ا ست (م تی
11:11؛ لوقــا 41:11؛ اول قرنتيــان 37 ،24:1؛ كولســيان .)3:2
کلي سای م سيحی همي شه ا ين ب خش از ک تاب ام ثال را ا شاره به
عيسی مسيح دانسته است.
 )22:8ح مت دارای منشاء ازلی است« :خداوناد مارا مباد
طر یق خود دا ش  ».ما نبا يد چ نين ت صور ک نيم که کل مه
«دا شت» حاکی از اين ست که م سيح ،آ غازی دا شته ا ست .خدا
هرگز بدون ح مت نبوده است ،و هرگز بدون پسرش نبوده است.
ً همان مفهوم يوحنا  1:1است
مفهوم اين کلمه در اينجا دقيقا
که میگويد« :در ابتدا کلمه بود و كلمه نزد خدا بود»...
 )23:8استقرار ح مت از ازل بوده اسـت« .برقارار» بـودن
يع نی گما شتن يا د ستگراري كردن ،مدتها ق بل از اين ه
خلق تی صورت بگ يرد ،ح مت گما شته شد تا م سيحای ا سرائيل و
نجات دهنده جهان باشد.
24:8ـ )27در اين آيات سخن از پيش زيستي ح مت است .جمله
«مو لود شدم» نبا يد به ا ين مف هوم گرف ته شود که ح مت
آ غازی برای خل قت خود دا شته ا ست .اين ها ز بانی شاعرانه
برای تشريح هستی ازلی پسر و تمايز او با خدای پدر است.
عبارت «پیش ات تلها» اشارهای است به آغاز آفرينش دنيا.
27:8ـ )21حضور ح مت در امر آفرينش در اينجا بيـان شـده
است .ح مت آنگاه که آسمانها بر زمين و دريا گسترده شد،
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ح ضور دا شت ،ح مت آن گاه که ابر ها ت ش يل شدند ،و چ شمهها
جاری شدند ،ح ضور دا شت .وق تی که مرز های اقيانوس ها ن هاده
شد ،ح مت ح ضور دا شت .وق تی که به آب ها ا مر شد از حدود
خود تجاوز ن نند ،ح مت حضور داشت .هنگامی که بنیاد تمی
از جم له ساختمان داخ لی که ق شر خارجی به آن ا ستوار بود،
نهاده شد ،ح مت حضور داشت.
ـاد
ـرينش ـ در اينجـا يـ
 37:8الـف) وظيفـه ح مـت در آفـ
میگ يريم که عي سای م سيح خداو ند عا مل ف عال در ا مر آ فرينش
بوده است NKJV .اولين بخش آيه سیام را به درستی اينگونه
ترج مه کرده ا ست « .نزد او ( خدا) مع مار بودم »...و الب ته
اين عبـارت مطـابق اسـت بـا يوحنـا  3:1و کولسـيان  17:1و
عبرانيان 2:1.
 37:8ب) منصب ح مت در حالت شادی در حضاور خـدا ـ محبـت
بیپا يان و جاودانی پدر ن سبت به پ سرش وق تی به حد اع لی
رسيد که او پسرش را فرستاد تا به خاطر گناه اران بميرد.
 37:8ج) شادی ح مت در نزد خدا ـ اين مورد نشـان دهنـده
عظمت فيض عيسای مسيح خداوند است ـ مبنی بر اين ه جايگاه
مقدس خود ،و شادمانی کامل را رها کرد تا به اين جنگل پر
از شرمساری ،اندوه و رنج جهان بيايد.
 )31:8اهتزات ح مت در آبادی تمی ــ تعجـبآور اسـت کـه
ً عالقم ند ا ست
خداو ند در م يان ا ين کائ نات گ سترده ،مخصو صا
که از زمين صحبت کند.
شادی خاص خدا در بنیآدم ـ تعجب ديگر اينست که او نسبت
به نژاد شورشی انسان ،عاطفه خود را نشان میدهد.
ويليام کوپر 1براساس آيات 22ـ 31ايـن سـرود پرشـ وه را
تصنيف کرد:
قبل از اين ه اي خدا کوهها را بيافرينی
و بلندیهای پربار را بر پا بداری؛
قبل از اين ه چشمهها را سرشار سازی
تا جويهای روان را جاری سازند؛
از ازل در تو ،در عجب هستم

1 - William Cowper
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لرتهای تو پايدار است،
و ح مت در نام توست.
وقتی که تو ای خدا آسمان را چون،
خيمهای گسترانيدي .....
و ابرها را در آسمان نهادی،
تا اقيانوسها جاری شوند
به درستی سنجيدی و اندازه گرفتی
و همانجا بودی
آه  ....ای شادي پدر ...
آه  ...ای پسران انسان
آيا میتوانی با مخلوقاتی چون ما خوشنود باشی،
مايانی که تو را ديديم که بر صليب ميخ وب میشوی؟
تو ،ای شگفت!
تو ،ای اسرار خدا!
ای صدائی كه در رعد میگويی:
«ای گناه ار  ...من از آن توام!»
32:8ـ )37اين جمالت پايانی شامل اندرزی ارزشمند از پدری
به فرز ندانش ا ست مب نی بر اين ه ندای ح مت را مح ترم
بدار ند .مح ترم شمردن ندای ح مت ک سانی را که ح مت را
ـارک
ـد ،متبـ
ـام برمیدارنـ
ـت گـ
اای ح مـ
انوند و در طریقها
میشا
می سازد .ح مت شادی و سعادت را به کسانی که نزد درهای او
د یدهبانی و ک سانی که با شب ز ندهداری از او محاف ظت
میکن ند ،و عده مید هد .ح مت ح یات و ر ضامندی را به ک سانی
که او را میجوي ند ،و عده مید هد ،ا ما ک سانی که او را از
دســت بدهنــد و او را دشاام بدارنــد ،خــود را بــه خطــر
میاندازند.
ا ين دو آ يه آ خر در مورد عي سی م سيح صادق ا ست .هر ک سی
که م سيح را بيا بد ح يات جاودانی را میيا بد و ر ضامندی
کامل خدا را کسب میکنـد (ر.ک يوحنـا 21:8؛ 3:17؛ افسسـيان
7:1؛ اول يوحنا  .)12:2ولی کسانی که مسيح را از دست بدهند
به خود ضرر میر سانند ،و ک سانی که او را د شم بدار ند،
موت را دوس

دارند (ر.ک يوحنا .)37:3
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ل) دعوت ات حکم

و جهال

(8:1ا)81

 )1:1در اينجا ح مت را در قالب بنائی میبينيم که خانه
خود را ب نا کرده و ضيافت بزر گی برای ک سانی که د عوت او
را پاسخ میدهند ،ترتيب داده است .اين ضيافت در شادمانی،
متاب عت و آساي شی که او برای مدعوينش فراهم ساخته ا ست،
به تصوير کشيده شده است.
ستون تف سيرهای مختل فی ارا ئه شده ا ست.
در مورد ه ف
بعضی از مفسرين توجه ما را معطوف به اشعيا  2:11و هدايای
ه فت جان به روحال قدس مینماي ند که در م سيحا قرار دارد.
ولی در اشعياء  2:11درواقع از شش عطيه نام برده شده است.
تفسير «هفت ستون» يافت میشـود در يعقـوب  ،17:3آنجـا کـه
يعقوب میگويد ح مت از باالست و ( )1طاهر )2( ،صـلح آميـز،
ـرض و ()7
ـار )7( ،بیغـ
ـيحتپرير )2( ،پربـ
ـم ( )4نصـ
( )3ماليـ
بیريا ،میباشد.
 2:1و  )3گوشت و شراب اينک به فراوانی آماده شده اسـت.
سفره ن يز آرا سته شده ا ست .ميز بان کن یزان فر ستاده تا
مدعوين را به بربلندیهای شهر دعوت کنند .مأموريت کنيزان
ما را به ياد کسی میاندازد که آمده است تا ح مت خود را
ا عالم نما يد ،و او عي سی م سيح خداو ند ا ست که ح مت خود را
با دي گران در م يان مین هد ،و آن ها را د عوت به آ مدن،
يافتن و کسب شادی ،مینمايد.
4:1ـ )7کارت دعوت نوشته میشود .اين دعوت خطاب به جاهالن
و کو ته ع قالن ا ست ،خ طاب به ک سانی ا ست که م ستعد گمراه شدن
ه ستند و ن ياز به ک مک و هدايت دار ند .ا ين دعوتنا مه ج هت
ح ي مان و دانا يان ني ست ،چون ه آن ها در ک نار ميز بان در
بارگاه شاهانه او نشستهاند.
غرای ضيافت عبارت ست از لر يرترين خوراک ها و نفيس ترين
شرابها و ممزوج شده با ح مت است.
حاضران در ضيافت میخواهند با جاهالن شراکت کنند و تحول
رو حانی خود را که در ا ثر ح ضور در ا ين ضيافت به د ست
آوردهاند ،به آنان نشان دهند.
7:1ـ )1در اين آيات به نظر میرسد که روال عـادی جريـان
مختل شده باشد ،اما شايد اين آيات مبنی بر اين میباشند
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يا

که چرا ا ستهزاءکنندگان به ضيافت د عوت ن شدهاند و
مدعوين دانا بايد آنها را فراموش کنند.
اگر شما استهزاءکنندگان را تأدیب نمائيد ،فقط خود را
ضايع کردها يد .ا گر شما شریر را تنب یه کن يد ،روی از شما
برمیگرداند و به شما توهين میکند.
راه پــريرش تنبيــه هــر کســی در ذات او نهفتــه اســت:
استهزاءکننده از شما نفرت دارد ،در حالی که مرد حکیم از
شما ت ش ر میک ند .وق تی که وا لدين ،مع لم ،کارفر ما و يا
دو ستانتان شما را ا صالح میکن ند ،وا کنش شما ن سبت به آن ها
چگونه است؟
يک مرد ح يم به جای اين ه از منتقدين خود منزجر شود،
انتقاد های سازنده را به جان می خرد و دا ناتر می شود .يک
مرد عادل در ا ثر ا ين انتقاد ها و تأديب ها ،عل مش بي شتر
میشود.
 )17:1بار ديگر نويسنده به ما يادآوری میکند کـه هـدف
م ستقيم حک م  ،ترس خداو ند ،ا ست .چون نوي سنده قدوس را به
خوبی میشناسد ،يک ايماندار واقعی در م تب او خيلی بيشتر
از کسانی که شاگرد م تب خويشاند ،میآموزد.
 )11:1ح مت منتهی به روتهای کثیر و افزايش سالهای عمار
می شود .ح مت نه تنها موجب طول عمر ،بل ه موجب يک زندگی
سالم و سازنده میشود.
 )12:1بهترين بهره يک انسان از زندگی اينسـت کـه ح ـيم
با شد .ح يم از ح مت خود بي شتر از هر کس دي گری بر خوردار
می شود .از سوی دي گر ،ا گر ان سان ا ستهزاءکننده با شد
زيانهای راهی را که برگزيده است ،متحمل خواهد شد .در هر
دو حال ح يم و نادان به تن هائی ،از م نافع ح مت و م ضار
حماقت برخوردار خواهند شد.
 )13:1آنهايی که دعوت بـه ضـيافت ح مـت را رد میکننـد،
اولين دعوت شوندگان به ضيافت حماقت میباشند.
تو جه دا شته با شيد به ت ضاد رو شنبينی زيبائی هايی که
ح مت (آيات 1ـ )7و زشتیهايی که حماقت (آيات 13ـ )18ارائه
میدهند.
تن احمق ،ياوهسرا ،نادان و بیشرم است.
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14:1ـ )17او در خانهاش و يا در جاهايی که در معرض ديـد
باشد مینشیند .البته نه در قالب يک خانم محترم ،بل ه به
عنوان يک فاحشه بیشرم.
او بر آنست تا مردانی را که به راه خود میروند ،وسوسه
ک ند ،ح ي مان از ک نارش میگرر ند ،ا ما جا هل و ناقصالع قل،
دعوت او را میپريرد.
 )17:1اما او چون آبهای دتدیده شده شیری ي و مانند نان
خف یه لذ یذ میبا شد » تعب ير فوق بدين مع نی ا ست که ا صوالً
پرداختن به آنچه که ممنوع شده است جراب است.
وقتی که طبيعت ساقط شده انسان از انجام کار خاصی نهی
مي شود ،ه مين ممنوع يت ا شتياق او را برمیانگ يزد تا بي شتر
بدان بپردازد (ر.ک روميان  7:7و  )8و زن فاحشه هم از اين
غر يزه ح يوانی نهف ته در ان سان ا ستفاده میک ند .او ساده
لوحان و زودباوران را به خانهاش دعوت میکند.
 )18:1ولی او آنسوی ديگر س ه را به قربانيان خود نشـان
نمیدهد .يک لحظه لرت و خوش گررانی و يک عمر پشيمانی و در
آخر هم جاودانه در عمقهای هاویه بودن.
ح تی دن يا هم بع ضی او قات واقع يت ا ين آ يه را ت شخيص
میدهد!
يک سرود بسيار متداول فرانسوی مر بوط به قرن گرشته از
ايده جهانی «عشق» سخن میگويد:
لرت عاشقانه فقط يک شب است،
و اندوه عشق برای هميشه

 -IIIامثال سلیمان در مورد اخالقیات عملی (8:81
تا )81:00
ک تاب ام ثال تا ا ين مق طع شامل يک سری تعلي مات ا ست که
يک نوع پيو ستگی ف ری و ارت باط بين آ يات ،در آن مالح ظه
میشود.
در ا ين ق سمت موارد ب خش به ب خش مورد برر سی قرار
گرفتهاند .اما از  1:17تا  17:22تعداد  372مثال ذکر شدهاند
ّن دو عبارت متضاد میباشند که با کلمه
که بيشتر آنها م بي
«ا ما» با ي ديگر مقاي سه شدهاند .شايد ذ کر ا ين ن ته الزم
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باشد که ارزش عددی حروف کلمه «سليمان» در زبان عبری372 ،
میباشد و اين مطابق است با تعداد امثالی که در اين بخش
تحت عنوان «امثال سليمان» معرفی شده است.

الف) مقایسه روش خوب و بد در تندگی ( 8:81تا )33:83
 )1:17روش زندگی يک فرزند اثر مستقيمی بر سـالمت اخالقـی
وا لدين او دارد .هر پ سر ( يا دخ تری) مم ن ا ست ز مانی
ت بديل به پولس (پ سر ح کیم) و يا ي هودا (پ سر اح مق) شود،
که در حا لت اول مو جب سرور و در حا لت دوم مو جب حزن
والدين خود میشود.
 )2:17ثروتی که به طريق نامشروع بـه دسـت آمـده باشـد،
پا يدار ني ست و نمیتوا ند ح تی يک لح ظه مرگ ان سان را به
تأخير بي ندازد .ا ما عدال  ،ان سان را حداقل به دو طر يق
از موت ر هايی مید هد .نخ ست اين ه ان سان را در مقا بل
خ طرات يک ز ندگی گ ناهآلود حفا ظت میک ند ،و دي گر اين ه به
ع نوان يک ن شانه بيرو نی از ز ندگی تازه ،ن شان مید هد که
شخص عادل حيات ابدی دارد.
 )3:17اين يک قاعده کلی است که خداوند جان مرد عادل را
نمی گذارد که گرسنه بشود .داود میفرمايد « من جوان بودم و
االن پ ير ه ستم و مرد صالح را هر گز م تروک ند يدهام و نه
نسلش را که
دي گر اين ست
به محض اين
آرزو کوتاه

گدای نـان بشـود» (مزاميـر  .)22:37و واقعيـت
که خداو ند «آرتوی شریران را با طل می ساتد» و
ه به آرزوئی دست میيابند ،دستشان از تحقق آن
میشود.

 )4:17شخص تنبل و بیتوجه ،فقر را درو میکند ،امـا کسـی
که کار میکند و زحمت میکشد ،موفق میشود.
 )2:17تابستان فصل درو اسـت .خوابيـدن و تـن آسـائی در
ا يام ح صاد (درو يدن) کاری شرمآور ا ست .عي سی به ت مام
شاگردانش میفرما يد« :اي نک به شما می گويم چ شمان خود را
باال اف ن يد و مزر عهها را ببين يد ،ز يرا که االن به ج هت
درو سفيد شده است» (يوحنا .)32:4
 )7:17قانون طبيعت اينست که ما آنچـه را کـه میکـاريم،
درو میکنيم .ا گر ما يک ز ندگی در ست را پايه گراری ک نيم

58

امثال سلیمان

بر ک خدا و تح سين اطراف يان خود را درو میکنيم .ا گر ما
يک جو وح شی گ ناه را ب اريم ،دهان مان با شرارت پو شيده
می شود .ا ين ات فاقی ا ست که برای ها مان رخ داد :د هان
ها مان ب سته شد و مح وم به مر گی فج يع گرد يد (ا ستر
8:7ـ.)17
 )7:17نام نيک عادالن مدتها بعد از مرگشان زنده میماند،
ا ما ا سم شریران در شنونده اي جاد تن فر و بوی گ ند خوا هد
نمود.
 )8:17يک شنونده دانا ،احکام را قبول میکند ،يعنـی کـه
ن صايح را می پريرد ،ا ما اح مق پر گو ،چون ه نمیآ موزد و
اطاعت نمیکند ،به تباهی خود کمک میکند.
 )1:17امنيت و سالمت در زندگی درست است ،اما آن زندگیای
که بر فر يب ب نا شده با شد ،پن هان نمیما ند و سرانجام
آش ار خواهد شد.
 )17:17تفاوت مرکور در اين آيه وقتی آش ار میشود که ما
به ترج مه مدرن مراج عه ک نيم« :ک سی که حقي قت را پن هان
میک ند ،مو جب بدبختی می شود ،و لی ک سی که آ ش ارا انت قاد
میک ند ،و سيله صلح و آرا مش می گردد ».چ شمک زدن حاکی از
طفره رفتن و عملی م ارانه است.
 )11:17دهان عادالن چشمه حیات اسا کـه تعلـيم میدهـد و
ت هريب مینما يد ،آرا مش میبخ شد ،م شورت مینما يد ،ا ما د هان
شریران در اثر ظلم و بدجنسیشان بسته شده است.
 )12:17شخصی که نفرت میورزد ،نمیتواند
ک ند و در ن فرت و د شمنی ا صرار میورزد.
کوتاهی ها و تق صيرات دي گران پرده میاف
کو تاهي ها و تق صيرات میبا يد ا قرار شده
ولی شخص رئوف عيبها را برمال نمیکند.

ببخشد و فرامـوش
يک ق لب ر ئوف بر
ند .الب ته ا ين
و بخ شوده شوند،

 )13:17سخنان انسانهای آگاه برای ديگران مفيد است ،اما
اح مق هيچ کس را ک مک نمیک ند ،و تن ها کاری که میتوا ند
انجام دهد خود را در معرض تنبيه قراردادن است.
 )14:17حکیمان ،علم را ارزش مینهند و آن را برای لحظـه
مناسب ،ذخیره میکنند.
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بارنز مینوي سد« :آن چه را که شاي سته ا ست ،برای لح ظه
مناسب ،م ان مناسب ،و اشخاص مناسب ،نگه داريد» (ر.ک متی
 ،)7:7ولی شما هرگز نمیدانيـد احمـق يـاوهگو ،بعـدها چـه
خواهد گفت .او هميشه برای خود و ديگران مش لآفرين است.
 )12:17دولتمندان ثروتمندتر و بینوایان فقيرتر میشوند.
آنهايی که پول دارند ،میتوانند با پول خود ،پول بسازند.
و لی فق يران پولی ندار ند که شروع کن ند .ف قر آن ها د ست و
پايشــان را بســته اســت .ثروتمنــدان میتواننــد کاالهــائی
خر يداری کن ند که مدتها دوام میآور ند .فق يران ف قط قادر
به خريد اجناس کهنه و مستعمل و چيزهايی هستند که با پول
اندک شان منا سبت دارد .اين ها چيز هايی ه ستند که در ز ندگی
اتفاق میافتند ،ولی نبايد چنين باشد.
 )17:17ثروت و مال جمعآوری شده از طريق مشـروع متبـارک
ا ست ،م نافع حا صله از ا مور م روه منت هی به گ ناه می شود.
يک ن جار م سيحی را با يک « بارمن» (ک سی که در بار م شروب
سرو میکند) بیايمان مقايسه کنيد .درآمد شخص نجار هر چند
ناچيز ا ست و لی حر فه او سازنده و مف يد به حال دي گران
ا ست .ا ما کار بارمن م خرب ا ست .هر چه که بي شتر کار ک ند
بيشتر مرت ب گناه میشود.
 )17:17کسی که به نصايح و تأديبهای پدرانه و خدائی گوش
می سپارد ،در طر يق ح يات ا ست ،ا ما ک سی که پ شت به ن صايح
مفيد نمايد ،گمراه میشود و ديگران را هم گمراه میند.
 )18:17اين مثـل مـردی را كـه بغاض خـود را بـا سـخنان
رياکارانه میپوشاند ،با شخصی که ب غض خود را با تهمت زدن
به همسايهاش ،نشان میدهد ،مقايسه میکند .نفر اول رياکار
ا ست و ن فر دوم اح مق ،و در وا قع فر قی با هم ندار ند ،شق
سوم ،که بر هر ايمانداری الزم است اينست که هيچگاه نبايد
نفرت را در خود بپروراند.
 )11:17هر چه بيشتر صحبت کنيم احتمال اين ه سخنان غلـط
بر زبان مان جاری شود ،بي شتر می شود .زيادهگو يان آ گاه
ً من جر به گزا فهگوئی و سلب
با شند! وسو سه ز يادهگوئی اک ثرا
اعتماد و گناه میشود.
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کسی که بر زبان و سخنان خويش کنترل داشته باشد ،ح يم
ا ست و خود را از شرمنده شدن ،عررخواهی و گ ناه محاف ظت
میکند.
 )27:17آنچه که شخص ني و میگويـد بازتـاب درون اوسـت و
چون ظاهر و باطنش ي ی ا ست ،سخنانش ن يز چ نين ا ست .از
آن جا که دل ( يا ف ر) شریران بیارزش ا ست ،سخنانی که از
ناحيه آنان صادر میشود ،نيز بیارزش است.
ً مصداق اين تمثيل میباشند:
 )21:17عدهای هستند که واقعا
«ني ی هم خود و هم دي گران را تغر يه میک ند ،ا ما بدی
ح تی نمیتوا ند ز ندگی خود را ح فظ ک ند ».احم قان مرکور در
اين آيه گردن کشان میباشند.
 )22:17تنها برک خداوند شخص را دولتمند میساتد
ً خداوند تحم بر آن نمیافزاید؟
اما آيا واقعا
چگو نه ا ين مورد را می توان با ا ين حقي قت آ شتی داد كه
بيشتر مردمان خدا زندگی خود را در اندوه سپری میکنند؟
چندين تفسير بر بخش دوم اين آيه ،آمده است:
1ـ خـدا انـدوه و رنجهـا را نمیفرسـتد .تمـام زحمـات،
ً آن ها
بيماری ها و رنج ها از ناح يه شيطان ا ست و خدا غال با
را در ز ندگی فرز ندانش ا جازه مید هد ،و لی من شاء آن ها
نيست.
2ـ از آنجا که موفقيتها از ناحيه خدا نمیباشند ،اندوه
و زحمات نيز بخشی از برکات خدا نمیباشند.
3ـ ترجمه احتمالی ديگر اينست کـه «محنـت چيـزی بـر آن
نمیافزايد» ( RSVو  RVحاشيه).
اين ترجمه میگويد که محنت و رنج ،جدا از خدا ،چيزی بر
بر کات ن میافزا يد .مح نت به نو به خود خوب ا ست ،و لی ا گر
جدا از اراده خدا باشد ،بيهوده است (ر.ک مزاميـر  1:127و
.)2
 )23:17شخص نادان به اموری میپردازد کـه خـود را دچـار
م ش الت مینما يد ،و ا ين کار دل خواه او ست ،ا ما صاحب فطا ن
لرت خود را در ح مت و دانايی میجويد.
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 )24:17مصيبتی که بدكاران از آن میگريزند ،سرانجام بـر
سر شان خواه ند آ مد .آرتوی عادالن ـ يا اراده خدا در ا ين
زندگی و حضور خدا در زندگی آينده ـ برآورده میشود.
سی.اس .لوئيس مینويسد:
سرانجام ما با چ هره کر یه یا تی بای دن یاي خواه در یک
تج لی و خواه در تجل یات مت فاوت دی گري خوا مب شر جال لی
غیرقا بل و صف با شد و یا شرمی که نه پاک می شود و نه
تغییر مییابدي روبرو میشویم

 )22:17وقتی که گردباد داوری خدا ،میوزد ،ديگـر شـريری
در ج هان يا فت نمی شود .ا ما مرد عادل در صخره جاودانگی،
پايدار میماند و هيچ چيزی قادر به ت اندادن او نيست.
 )27:17آنچنان که سريه درد دنـدان را تسـ ين میدهـد ،و
دود چ شمان را می سوزاند ،به ه مين ترت يب ا ست قا صد کاهلی
که پا به پا میک ند و و قت خود را هدر مید هد و مو جب
عصبانی شدن کسانی میشود که او را میفرستند
 )27:17يک زندگی عابدانه منجر به عمر طوالنی میشود ،اما
ع مر شريران در عيا شی ،اعت ياد ،تاري ی ،ق تل و انت قام،
کوتاه است.
 )28:17موردی که عادالن منتظر آن میباشند ،شادمانی است،
ـ اميد شريران ،کامالً نااميدی
ولی شریران چنين نيستند
است.
جی.اس باوس 1مینويسد:
ا سکندر کب یر ح تی آن هن گام که ت مام مل ها را ت ح
خود درآوردي ات ت ندگی را ضی ن بود او گر یه
اطا ع
می کرد چون که دی گر ک شوری و جود ندا ش که ت صرف ک ند او
در اوج عیا شی در جوانی مرد هانی بال که سه ب شکه ات
حل قههای طالی سلح شورانی را که ک شته بودي ج مع کرده
بودي تهر خورد و خودک شی کرد و ک سی برایش ماتم نگر ف
ژول یوس سزار «جا مه خود را به خون یک میل یون ن فر ات
مخالفاتش» رنگ کارد و  111شاهر را متصارف شادي در اوج
بزرگ تری پیروت هایش تو سط به تری دو ستانش به ضرب
ناپلئون پس ات آن ه مه پیروتی های
شم شیر ک شته شد
درخ شان و فتح ارو پاي باقیما نده ع مر خود را در تبع ید

1 - G.S.Bowes
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گذرانید

ً اميدهای مردمان شرير بر باد میرود!
قطعا
 )21:17خداوند در برخورد مقدرش اثبات مینمايد که قلعاه
کامالن است ،اما به جهت بدکاران ،هالک میباشد.
 )37:17خداوند مس نی برای عادالن تضمين کرده اسـت ،اماا
شریران در تبعيد و آواره خواهند بود.
اسارت اسرائيل ،اين مورد را روشن ساخته است.
 )31:17دهان يک مرد ني و مانند درختـی اسـت کـه شـ وفه
ح مت میرویا ند ،ا ما ت بان دروغگو یان ات ری شه ک نده خوا هد
شد
 )32:17شما میتوانيد بـه کسـی کـه سـخنان قابـل پـريرش
میگو يد ،اعت ماد کن يد ،ا ما شريران تن ها میتوان ند ح قايق
را تحر يف کن ند و آن چه را که پر ات دروغ ا ست ،بر ز بان
آورند.
 )1:11تجار متقلب در آن زمان دو دسته سنگ وزنه داشتند،
ي ی وز نه برای خر يدن و يک وز نه برای فروختن .سنگ خر يد
سنگينتر از معمول بود ،بدين ترتيب میتوانست کاالی بيشتری
از آن چه که میپردا خت ،ب خرد .وز نه فروش سبکتر از حد
مع مول بود و بدين ترت يب م شتری جنس کم تری از آن چه م قرر
بود ،میخر يد .ا مروزه ن يز در عالم ت جارت نارا ستیها و
تقلب هايی ه ست که بر ز ندگی اجت ماعی ،خانوادگی و کلي سائی
اثرات خود را به جا نهاده است.
 )2:11نخست تکبر وارد میشود و آنگاه شرم و اين دو موجب
سقوط می شوند .ا ما متوا ضع بودن و خاکی بودن خ طر لغز يدن
را کاهش میدهد.
 )3:11صداقت بهترين روش زندگی اسـت .کاملیا انسـانهای
رورا ست آن ها را به راه در ست هدای خوا هد ن مود .تجر به
يوسف نمونهای از اين مورد است.
اما کجی خیانتکاران موجب هالک آنها میشود .زندگی بلعام
شهادتی بر اين حقيقت است.
 )4:11مال و م نت نميتواند خشم خدا را در ابديت ،از ما
بگردا ند ،و لی عادالن هم اي نک از موت زودرس م عاف شدهاند.
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و تنها کسانی که ملبس به ردای عدالت خداوند میباشند ،از
موت ثانی نجات میيابند.
 )2:11مرد کامل توسط عدالتش ،که بهتـرين راهنمـا اسـت،
هدايت میشود ،اما شریر در شرارت خود هالک میگردد.
 )7:11عدال نه تنها انسانهای نيـک را هـدايت مـیکنـد،
بل ه آن ها را از بال يای آ ش ار و پن هان خال صی میبخ شد
خيانت کارانی نظير يهودا در دامهای خیان ها و طمع های خود
گرفتار میشوند.
 )7:11گفته شده که احمق کسی است که تمـام نقشـههايش در
ق بر پا يان می پريرد .وق تی که در ک فن پيچ يده می شود ت مام
ام يدهايش به پا يان میر سد .آن چه که به خاطر آن میزي ست،
ديگر از آن او نيست و امید او بر باد میرود.
 )8:11خدا عادل را از تنگی میرهاند و شریر باه جاای او
گرف تار می شود .بدين ترت يب بود که آن سه مرد ع بری از
م يان کوره آ تش خالص شدند ،ا ما ک سانی که میخوا ستند آ نان
را در آتش بسوزانند ،خودشان در آتش سوختند (دانيال 22:3ـ
.)27
 )1:11شخص منافق با ايجاد شک و ترديد وان ار و ت ـريب،
اي مان هم سایه خود را ز ير سؤال می برد ،ا ما عادالن با
معر ف خود از ح قايق میتوان ند ا صل را از بدل ت شخيص داده
و موجب رهايی خود و ديگران شوند.
 )17:11شهر دو بار شادی میکند و جشن میگيـرد ،يـک بـار
وقتی که عادالن سعادتمند ،و بار ديگر وقتی که شريران هالک
میشوند.
 )11:11برک

راستان احتماالً اشاره به دعـای آنـان بـرای

مردم شهر است( .اول تيموتـاوس  1:2و  )2و يـا اشـاره بـه
م نافعی ا ست که ح ضور و ن فوذ خدائي شان برای شهر به و جود
میآورد (تو جه کن يد به تعر يف عي سی از پ يروانش به ع نوان
ّي .)13:2
نمك جهان در مت
فر يب ،خ لف و عده ،نير نگ و پل يدی شريران برای به ف ساد
کشيدن هر جامعهای کفايت میکند.
 )12:11کسی که همسایه خود را حقیار بشامارد ناقصالعقال
میباشدي اما صاحب فطان ساک میماند .حقير شمردن ديگران
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اها نت به خدا ،آزردن آ نان ،د عوت به ج نگ ،و شانه خالی
کردن از ک مک به دي گران ا ست .شخص صاحب فطا ن میدا ند که
اگر نمیتواند کسی را تحسين کند ،الاقل او را تحقير ن ند.
ّام به نظر میرسد که در افشای رسـوائیها و
 )13:11شخص نم
لودادن دي گران ،و ش ستن اعتماد ها ،لرتی شيطانی می برد.
او رازی را نزد خود نگه نمیدارد و به هر کس که میرسد آن
راز را میگويد ،اما يک دوست امين میداند چگونه با سخنان
خود اعتمادسازی نمايد.
 )14:11رهبری و تدبير بدون ح مت ،موجب افتادن ماردم در
م ش الت می شود .از سوی دي گر در م شارکت با م شیران دا نا،
سالمتی به دست میآيد.
 )12:11ضامن شدن برای غريـب ،يعنـی تضـمين بـدهی و يـا
پشتنوي سی چک و سفته او ست .شخ صی که چ نين کاری میک ند،
مت ضرر خوا هد شد و جري مه را خوا هد پردا خت .ک سی که از
ضــمانت اجتنــاب مــیکنــد ،خــود را از دردســرهای فــراوان
میرهاند( .توجه داشته باشيد به تفسير 1:7ـ)2
 )17:11تن نیکو سرش عزت و احترام خود را نگاه میدارد،
آنچ نان که در مورد ابيجا يل م شاهده می شود (اول سموئيل
فصل  .)22اشخاص تورآور مم ن است دول را به دسـت آورنـد،
ولی هرگز نام ني ی از خود به جا نمیگرارند.
 )17:11خلق و خوي انسان بـر سـالمت جسـمی او اثـر دارد.
اشخاص خوش مشرب کمتر دچار سوء هاضمه ،س ته ،زخم معده و
مش الت قلبی که امراض مبتال به ستمکیشان است ،میشوند.
مرد رحیم به خویشت احسان مینماید
زمانی در مجله پزش ی بريتانيا آمده بود كه هيچ اندامی
در بدن انسان ،جدا از روح وجود ندارد .خوی ستمپيشهگی بر
ت مامی ا ندام ان سان تأثير می گرارد .ک سی که دارای چ نين
خوئی است ،سالمتی خود را به خطر میاندازد.
 )18:11شریر اجرت فریبنده تحصایل میکنادي اماا کارناده
ً
عدال مزد حقیقی را واقعيت اينست که انسانهای بد ظاهرا
دولتم ند و مو فق به ن ظر میر سند ،ا ما ثروت آن ها ر ضايتبخش
ً
و قابل تحمل نيست و نمیتواند آنها را در موقعی که واقعا
ن ياز دار ند ،ک مک ک ند ،ا ما ا جر عادال نه زي ستن واق عی و
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هميشگی است.
 )11:11هرگونه رفتاری منتهی به حـداقل دو راه میشـود ـ
يا حیات و يا موت .اين تمثيل نجات به وسيله اعمال ني و
را تعليم نمیدهد.
هيچ کسی نمیتواند در عدال ثابت قدم باشد ،مگر اين ه
راب طهاش با خدا در ست با شد .او با يد در قدم اول تو لد
تازه دا شته با شد .ک سی که شرارت را پ یروی نما ید ،بدان
وسيله نشان میدهد که هرگز متحول نشده است.
 )27:11دلی که دروغگو باشد از نظر خدا منفـور و مطـرود
ً دوست دارد که درست کردار باشد.
است .خدا شخصی را واقعا
هيچ ديگاهی نسبت به خدا کامل نيست ،مگر اين ه خدا را
همانطور که محبت میورزد ،قادر به نفرت ورزيدن هم بداند.
دلی که کامل است ،مورد پسند خداست.
ّا نخواهد شد» ،مم ـن اسـت
ً شریر مبر
 )21:11عبارت «یقینا
ا شاره به دو مورد با شد که در ا ين دن يای متغ ير ،ثا بت
ذری عادالن.
میباشند ـ مجازات شریران و رهايی
ّ
 )22:11حلقه تری در بینی گرات يک مورد نامتجانس اسـت.
گراز ح يوانی ز شت ا ست ،در حالی که حل قه تر ی  ،زين تی
دوستدا شتنی ا ست .تن جمی له که فا قد ع قل ا ست ،ن يز دارای
دو صفت متضاد است ـ جاذبه ظاهری و نقص اخالقی.
 )23:11عادالن فقط در آرزوی نیکويی محض میباشند و آن را
میيابند ،اما شریران به دنبال شرارت میباشند و آن را به
صورت غضب يا مجازات خدا میيابند.
ا ين م ثل بر اهم يت دا شتن ا هداف ارز شمند تأک يد میک ند،
ز يرا درنها يت ما ب عد از ا ين ز ندگی ،پاداش و يا م ا فات
اعمال خود را میگيريم.
 )24:11در اينجا ناظر يک پارادوکس پرشـ وه هسـتيم .مـا
می توانيم با سخاوت خود را غ نی سازيم و با گنجا ندوزی
برروی زمين ،خود را فقير سازيم.
آن چه که ما میا ندوزيم از د ست میدهيم و آن چه که
میدهيم ،میاندوزيم.
جيم ال يوت گف ته ا ست« :اح مق ني ست ک سی که آن چه را که
نمیتواند نگه دارد میدهد تا آنچه را که نمیتواند از دست
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دهد ،به دست آورد».
 )22:11از محصوالت شخص سخی همگان برخوردار میشوند .آنچه
ـه م ـا
ـاتش بـ
ـیدهيم ،برکـ
ـام مـ
ـران انجـ
ـرای ديگـ
ـا بـ
ـه مـ
کـ
بازمیگردد.
وق تی که معل می شاگردانش را ساعيانه تع ليم مید هد ،به
ن ظر شما م نافع حا صله از تالش او به خودش برمی گردد يا
شاگردانش؟
ّه خود را احت ار میکنـد تـا در
 )27:11انسان خودخواه غل
موقع قحطی آن را به قيمت گران بفروشد .او شخصی فرصت طلب
ا ست و با گر سنه و فقير کردن دي گران ،خود را ثروتم ند
می سازد .تعج بی ني ست که دي گران او را لع ن کن ند! مردم
ک سانی را دو ست میدار ند که احتياجات شان را در ز مان تن گی
برآورند.
جهان گرسنه نان حيات است .و نان حيات فراوان و هميشه
در د سترس قرار دارد .ما نان ح يات را در اخت يار دار يم و
می خواهيم به دي گران ن يز بدهيم .منت ظر چه ه ستيم؟ مت بارک
ّه خود را میفروشد ،يعنی کسی که مژده ني وی
باد کسی که غل
انجيل را به همه جا میرساند.
 )27:11وقتی کـه انگيـزه كسـي پـاک و فروتنانـه باشـد،
دي گران او را مح ترم میدار ند ،و لی ک سی که بدی را برای
ديگران بطلبد ،بدی بر او عارض میشود.
 )28:11نظير اين مثل در عهد جديد اول تيموتاوس 17:7ــ11
آ مده ا ست .مال دن يا ناپا يدار ا ست و قا بل اعت ماد ني ست.
اعتماد و اطمينان ما بايد به خدای زنده باشد که هر آنچه
را که نياز داريم ،به فراوانی در اختيارمان نهاده است.
ساموئل جان سون گف ته ا ست « شهوت طال ،حر صی و يران کن نده
است که منجر به فساد و انحطاط انسان میشود».
عادالن کسانی هستند که متوکل به خداوند میباشند و آنان
در زندگی بارور میشوند و شکوفه میدهند.
 )21:11کسانی هستند که خانه خود را دچار مشـ ل میکننـد
ـ می خواران ،تندخويان ،منحرفان جن سی.
از اين جملهاند
ولــی در اينجــا احتمــاالً ســخن از کســانی اســت کــه شــهوت
مالانــدوزی دارنــد (ر.ک  )27:12و در شــهوت خــود بــرای
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مالا ندوزی ب صيرت خود را ن سبت به ارزش های ز ندگی از د ست
ـ فرجامی پوچ که
دادهاند .نصيب چنين اشخاصی باد است
قادر به اقناع حرص آنان نخواهد بود .جريمه چنين افرادی
برای چ نان اع مال احمقا نهای ب ندگی ك سي ا ست که ح يما نه
عمل میکند.
 )37:11يک زندگی عادالنه چون درختی پربار است که ديگران
را تغر يه میک ند .مرد ح يم جان های دي گران را صيد وآن ها
را به ح مت و عدالت ،دعوت میکند.
ا ين م ثل ي ی از ام ثال م هم برای صياد جان ها در ک تاب
م قدس محسوب می شود .اين مثل وعده عيسی را به پطرس به ياد
ما میآورد « :پس از ا ين مردم را صيد خواهی کرد» (لو قا
 .)17:2چه افتخار غيرقابل توصـيفی اسـت وسـيلهای در دسـت
خداو ند شدن برای کار در ز ندگی ان سان به ج هت بر خوردار
نمودن او از برکت جاودانی! هر جانی که از آن خداو ند است
تا ابد ستاينده بره خدا خواهد شد!
 )31:11حتی مردم عادل در اين زندگی جزای اعمال بد خـود
را خوا هد ک شيد .مو سای ن بی از سرزمين مو عود م حروم شد و
داود هم چ هار برا بر آن چه که ان جام داده بود ،ت قاص داد.
اگر درست اران آنچه را که کاشتهاند درو کنند .چند مرتبه
تیاده ،مرد شریر و گناهکار! آنچنان که پطرس رسول فرموده
ا ست« :ا گر عادل به د شواری ن جات يا بد ،بیدين و گناه ار
کجا خواهد شد» (رساله اول پطرس .)18:4
 )1:12هر کسی که نظم و تأديب را دوس میدارد ،عالقه خود
را به آ موختن ن شان مید هد ،و لی ك سي که از شنيدن امت ناع
میورزد و از تنبه نفرت کندي شریر و گناهکار است.
 )2:12شخص ني و ميتواند از رضاای مندی خداونـد ،مطمـئن
با شد ،و شخص شرير هم میتوا ند از مح وم يت خود ،اطمي نان
داشته باشد .فورمن 1نوشته است:
«ف ر کن يد! قدرت ا عالی کائ نات ،در مقا بل آن چه که شخص
شرير ان جام مید هد ،اي ستاده ا ست و عزم آن دارد که او را
ش ست د هد! ان سان را به خود ر ها میک ند تا خوي شتن را به

1 - Foreman
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آرامی مالمت کند».
 )3:12زندگیای که بـر بنيـان بـدی اسـتوار شـده باشـد،
پا يدار نمیما ند .ا ين ز ندگی چون دا نهای ا ست که بر ز مين
سنگالخی افشانده میشود (متی  2:13و  ،)7زمين سـنگالخی پـوک
است وچون دانه ريشه نمیآورد ،به سرعت میسوزد.
عادالن ريشه در خدا دارند .آنها در هنگام وزيدن طوفان
زندگی پايدار میمانند .توصيف چنين کسانی در مزاميـر ،3:1
آمده است.
 )4:12تن صالحه شادمانی و سرور برای شوهرش میباشد ،اما
ز نی که شوهر خود را بیحر مت سازد ،او را چ نان سراف نده
میکند که گويا استخوانهایش پوسیده میشود.
 )2:12اهداف عادالن قابل ستايش است ،در حالی که نقشههای
شریران فر یب ا ست .به کال می دي گر ،ا هداف ان سان آئي نه ذات
او میباشند.
 )7:12گناه اران با سخنان خود میکوشند دامهای هالککننده
بر سر راه بیگنا هان و ناآگا هان بگرار ند ،ا ما را ستان با
گفتن حقيقت خود و ديگران را رهايی میدهند.
 )7:12وقتی که عدالت گريبان شاریران را میگيـرد ،ديگـر
پايان کار آنها فرامیرسد ،اما مردم خدادوست اساس ني وئی
دارند و با انواع مصيبها واژگون نمیشوند.
 )8:12مردم کسی را تحسين میکنند که دارای بصيرت باشد و
ح يما نه ع مل ک ند ،و لی ک سی که در ز ندگی ن ظم و ترت يب را
رعايت نمیکند ،سرزنش میکنند.
 )1:12کسی که حقیر باشد و خادم داشته باشدي بهتار اسا
ات ک سی که خوی شت را برا فراتد و مح تاج نان با شد غرای
ارزان بر سر ميز بهتر است از گرسنگی کشيدن و ادای سيران
را درآوردن.
 )17:12رأفــت شااخص عااادل حتــی حيوانــات بیزبــان را
دربر میگ يرد ،ا ما شخص شرير ،ح تی در آن هن گام که ف ر
میکند آرام است ،ستم کیش میباشد.
گر چه خدا اف ضلترين ا ست ،ا ما به ف ر حيوا نات ن يز
میباشــد( .خــروج 17:27؛  4:23و  .)2قــانون خــدا حتــی النــه
پر ندگان را هم از د ستبرد محاف ظت کرده ا ست ( سفر تثن يه
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.)7:22
 )11:12کسی که به مشاغل مثبت و سـازنده نظيـر کشـاورزی
می پردازد ،از حا صل د سترنج خود سير می شود ،و لی ک سی که
او قات خود را به بطا لت میگررا ند نه تن ها سفرهاش خالی،
بل ه مغزش نيز تهی است.
« )12:12شکار بدکاران» کنايه از چيزی از بدکاران گرفتن
ا ست ،يع نی آن چه که به ناحق گرف ته می شود .به کال می دي گر
شخص شرير به آن چه که متع لق به دي گران ا ست ط مع میورتد.
برع س ،شخص عادل را ضی به آن چه ه ست كه خود با زح مت به
دست آورده است.
ً در دام ســخنان خــود
 )13:12انســانهای بیخــدا غالبــا
میافتند .آنها با تناقضگوئی ها خود را به دام میاندازند.
دروغ گو با يد حاف ظه خوبی دا شته با شد ،در غ ير ا ين صورت
خي لی زود لو میرود و برای اين ه از خودش د فاع ک ند،
دروغ های دي گری به هم میبا فد ،ا ما مرد عادل ات تن گی
بیرون میآید .خدا به مردمش قول نداده است که آنها را از
تن گی برها ند ،بل ه وظي فه ان سان ا ست که خود را از تن گی
برهاند.
 )14:12سخنان و اعمال ني و ،پاداش خود را خواهند داشت.
ح مت ،آرامش و سخن پاک و محبت پاداش داده می شوند .اعمال
ني و در غالب برکات به انسان بازمیگردد.
 )12:12شما نمیتوانيد چيزی به شخص احمق بگوئيد ،او بـه
ن ظر خودش ه مه چ يز را میدا ند و به حرف ک سی گوش نمید هد،
ا ما شخص ح کیم ن صيحت را می پريرد .او فهم يده ا ست که برای
انسان غيرمم ن است همه چيز را بداند.
 )17:12احمق نمیتواند غضاب خـود را مهـار کنـد .او بـا
کوچکترين تحري ی جوشی می شود ،اما شخص خردمند میداند که
چگونه خود را در مقابل تحري ات کنترل کند.
 )17:12شاهدی که راستی را در دادگاه بگويد ،بـه اجـراي
عدالت ک مک میک ند ،ا ما شاهد دروغ ،ا جرای عدالت را به
تأخير میاندازد.
 )18:12بعضی از افراد از زبان خود مثل شمشایر اسـتفاده
میکن ند و با ز بان خود به دي گران ضربت میزن ند و آن ها را
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جري حهدار میکن ند ،ا ما سخنان شخص ح يم شفابخش ا ست و
ســالمتی مــیآورد و زخــم حاصــله از مفتگويــان را التيــام
میبخشد.
 )11:12حقيقت ابدی است .چرا؟ چون ه حقيقت موردی است که
خدا میگو يد ،ب نابراين هر گز تغي ير نمیيا بد ،ا ما ت بان
دروغگو لحظهای نمیپايد.
ـد،
اد میکننـ
ادبیر فاسا
ـه تا
ـانی را کـ
ـت دل کسـ
 )27:12خيانـ
الح را
ـه صا
ـانی را کـ
اادمانی دل کسـ
ـا شا
ـت ،امـ
ـته اسـ
انباشـ
میطلبند ،پر میکند.
ً اين مورد حقيقت دارد کـه بـدی بـر انسـان
 )21:12عموما
صالح وارد نمیآ يد .به هر حال ا ين يک قانون ک لی ني ست و
استثنائاتی دارد .آنچه که واقعی است بدون استثناء موردی
است که عادالنه است و برکنار از عواقب بدی است که رفتار
شريران در پی دارد ،ا ما شريران د چار م ش الت فراوان
میشوند.
 )22:12خدا از دروغگو نفرت دارد .پـس بـر مـا اسـت کـه
حقي قت را نپو شانيم و به دن بال دروغ م صلحتآميز ،و پن هان
کاری و گزا فهگوئی نبا شيم! يک راه قط عی برای تح صيل
رضامندی خدا ،صادقانه و ارزشمند زيستن است.
 )23:12شخص زيرک سر چهـار راه دانسـتههای خـود را جـار
نمیک شد ،بل ه خود را همر نگ دي گران میک ند ،و لی شخص اح مق
بالفاصله حماق خود را آش ار میکند.
 )24:12در روال جــاری زنــدگی اشــخاص زرنــگ بــه رهبــری
میرسند .اما کاهالن به سوی فقر و فالکت میروند و فقر نيز
ان سان را وادار به ب ندگی خوا هد ن مود .ا سوالد چامبرز
گف ته ا ست که «بیق يدی توهينی به روحال قدس ا ست ».او
میتوانست اين سخن را در مورد تنبلی نيز بگويد.
 )22:12کدورت دل انسان موجب افسردگی او میشود ،اما سخ
خوب موجب ،تشويق ،تسلی و شادمانی انسان میشود.
 )27:12برخالف ظـاهر ،شـخص عاادل عمـالً بهتـر از همسـايه
بیان صاف خودش میبا شد .چ نين به ن ظر میر سد که برای
گناه اران ه مه چ يز رو براه ا ست ،و ا ين م سئله مو جب می شود
ً
که ديگران وسوسه شده و باور کنند که «ميوه ممنوع» واقعا
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شيرين ا ست .ب نابراين م سيحيان میباي ست دو ستان خود را به
دقت انتخاب کنند.
 )27:12شخص کاهل يا ش ار نمیکند و يـا اگـر شـ ار کناد
شکار خود را بر یان نمیک ند .نخ ست اين ه حال ش ارکردن
ندارد ،دوم اين ه عق لش نمیر سد کاری را که شروع کرده
ا ست ،ت مام ک ند .ب خش دوم ا ين م ثل در ز بان عبرا ني مان ند
ً سخن از اين رفته است که يک
بخش اولش مبهم است ،ولی قطعا
شخص کو شا برای کاری که شروع کرده ا ست ارزش قا ئل ا ست و
از آن به ترين نتي جه را میخوا هد بگ يرد .روت چ نين ز نی
بود؛ او از خوشههايی که چيده بود به بهترين نحو استفاده
نمود (روت  .)17:2ما در مطالعه کتـاب مقـدس میبايسـت در
آن چه که آموخ تهايم پي شرفت ک نيم ،و چ نين پي شرفتی م ستلزم
تأمل وتف ر ،دعا و اطاعت است.
بدين ترت يب از کالم خدا تغر يه کرده ،ر شد میکنيم و
ز ندگی میکنيم ،بيائ يد خداو ند را بشنا سيم ،و روی ا ين
شناخت عمل کنيم.
 )28:12حیات مقصد راه باريک عدال اسـت .در ايـن طريـق
موت آنچنان که در راه فراخ كه منتهی به هالکت ،کمين کرده
است ،وجود ندارد.
«ح یات» در اين جا به مع نی ز ندگی پس از مرگ و زي ستن
جاودانی است.
 )1:13يک دوره طبيعی رشد ،چه در جسم و چه در روح وجـود
دارد .مثالً يک ب چه ق بل از اين ه روی پايش باي ستد و يا
ّحول
صحبت کند ،بر زمين می خزد .در قلمرو روحانی يک شخص مت
ق بل از اين ه آ ماده خدمت شود با يد ب شنود و ب ياموزد .يک
پ سر ح کیم مط يع تأد یب و ن ظم ا ست ،ا ما ا ستهزاءکننده ا ين
نظم را نمی پريرد ،او ف ر میکند که همه پاسخها را میداند
و اصالحپرير نيست.
 )2:13در اينجــا صــحبت مااردی اســت کــه میااوه زبــانش
تهريبکن نده ،ت شويقکننده و آرامشب خش ا ست ،او وق تی که
ن تايج و م نافع سخنان خود را م شاهده میک ند ،ه مين پاداش
ـههای
ـان نقشـ
ـخص بیايمـ
ـرع س او شـ
ـا بـ
ـت ،امـ
ـرايش کافيسـ
بـ
خائنا نه برای دي گران طرح میک ند و نتي جه خ يانتش به سوی
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او بازمیگردد.
 )3:13کسی که سخنان خود را نگاه دارد ،جاان خویشات

را

محافظ کند (ر.ک ايوب  2:3ب) ،اما کسی که بر زبـان خـويش
کن ترل ندارد د چار م ش ل می شود .درس ا ين م ثل اين ست که
هن گام سخن گ فتن د قت کن چون مم ن ا ست سخنان تو بر عل يه
تو به کار رود.
 )4:13شخص کاهل ،آرزوهای بزرگی در سر دارد ،ولـی تنهـا
آرزو داشتن کافی نيست« .آرزو بدون تالش بيهوده است ».اما
شخص تر نگ تن به کار مید هد و چ شم به هدف میدوزد .ا ين
مورد در ا مور رو حانی ن يز م صداق پ يدا میک ند .بوش در ا ين
مورد مینويسد:
آدام کالرک به مدت چهل سال تفسیر خود را بر کتاب مقدس
نوح وبستر مدت  31سال تحم کشید و فرهنگ لغااتش
نوش
او دروا قع دو بار طول اق یانوس را پی مود تا
را نو ش
تو شه التم برای نو شت ک تابش را ته یه ک ند میل تون هر
روت چ هار صبح ات خواب بل ند می شد تا و ق کافی برای
تصنیف و نگارش اشعاری که اینک در تمره بهتری ادبیات
جهان میباشندي داشاته باشاد گیباون مادت  01ساال روی
ک تابش به نام ظ هور و سقوط امپرا تور روم کار کرد و
ک تابش به ع نوان ا ثری پا یدار ات تالش شبانهروتیشي در
ادبیات جهانی تثبی گردید برایان یکی ات شاهکارهای
شعری خود را یک صد بار ق بل ات این که منت شر شود
باتنویسی و تصحیح کرد
ا ی ا شخاص ات آن چه که ان جام داد ند بهرهم ند شدندي و
هر کدام ت مامی ا نرژی خود را صرف کار شان کرد ند و
سختیها را به جان خریدند
بی شتر ان سانهای خو شحال و ساتندهي ک سانی ه ستند که
برای خیر ی ان سان و ر ضای خداو ندي ساعیانه تالش
میکنند

 )2:13مرد عادل از هر نوع رياکاری نفرت دارد ،اما مـرد
شریر «ر سوا و خ جل خوا هد شد ».جی .آ لن بال ير ، 1ا ين مورد
را در زندگی آمري ائيان بزرگ روشن ساخته است.
میگوی ند که ابرا هام ل ینکل

د عوايی را که متقا ضی به
1 - J. Allen Blair
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او می سپردي در صورتی که حس می کرد حق با او نی س ي
یک روت شخ صی نزد او آ مد تا او را به
نمی پذیرف
وکا ل خود انت خاب ک ند ل ینکل در حالی که بر ت می
خ یره شده بود به د ق به مو ضوع د عوا گوش سپرد ا ما
ناگ هان ات جا برخا س و به م شتریاش گ ف « مورد شما یک
مورد کامالً قانونی ا س ي و لی ات ب عد عدال و ان صافي
شما با ید شخص دی گری را ا ستخدام
بدتری د عوا ا س
کن ید تا در ا ی د عوا پ یروت شوید م نمی توانم کاری
برای شما انجام دهمي چون هر وق که بخواهم دعوای شما
را در دادگاه مطرح کنم به خود می گویمي هی لینکل ي تو
دروغ گویی بی شتر نی ستی! ا گر ب خواهم به ن فع شما سخ
گویمي التم اس که خود را انکار کنم »
دروغ ات هر نوعش جر می ا س که ق لب خدا را جری حهدار
میک ند هیچ شخص م سیحیي صرفنظر ات عوا قب فر یب و د غل
باتی درت ندگیشي نبا ید فریب کار و دروغ گو با شد ا گر
شخص م سیحی دروغ بگو ید در امور خدايی هیچ گاه پی شرف
نخواهد کرد

 )7:13يک زندگی عادالنه ،يک زندگی محافظت شده است .خـدا
حفا ظت کامالن را برع هده گرف ته ا ست ،ا ما گناه اران در
خ طری دائ می گام برمیدار ند ،چون ه شرارت شان د ير يا زود
آنها را هالک خواهد ساخت.
 )7:13اين مثل را به دو طريق میشود بررسـی نمـود .اول،
کسی که هيچ چيزی ندارد ،مم ن است خود را طوری نشان دهد
که دي گران او را غ نی بدان ند ،در حالی که ک سی که پول
بسيار دارد مم ن است طوری خود را در انظار ظاهر سازد که
همه او را فقير بپندارند.
و يا شايد مع نی دي گرش ا ين با شد که ميلياردر های
خدانا شناس ع مالً د چار ف قر رو حانی میبا شند ،در حالی که
ايماندار متواضع و فروتن ،کسی که از نظر مالی فقير است،
وارث خدا و هم ارث با عيسی مسيح است.
مورگان مینويسد:
که خود را ثروتم ند
ع صر ما سر شار ات ک سانی ا س
ساختهاندي ولی در عی حال هیچ چیز ندارند آنها ثروت
فراوا نی انبا شتهاندي و لی در عی حال قادر به خر ید
ح قایق ت ندگی نمیبا شند ثروت آن ها سالمتي شان را ت ضمی
نمیکناادي برایشااان شااادی نماایآورد و اکثااراً آرامااش
تندگی شان را برهم میر یزد ات دی گر سوي ک سانی ه ستند
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که خود را فق یر می ساتند و لی آنچ نان غ نی ه ستند که به
کالم نمیگن جد تف سیر ا ی جر یان چی س ؟ ثروتمند شدن به
ب های فقیر کردن دی گران ا قدامی ا س در ج ه ت باهکردن
ت ندگیي ا ما فقیر شدن به خاطر غنی کردن دی گران را هی به
درک ای مهم غیرممک اس مگر اینکه به
سوی حیات اس
کسی بیندیشیم که تجسم حکم در جهان گردید

ً توسط کسانی که چشم به ثروت او
 )8:13شخص ثروتمند غالبا
دارنــد ،تهديــد میشــود .او در معــرض ســرقت ،بــاجگيری و
ربوده شدن قرار دارد ،پس يا بايد برای خود محافظ استخدام
ک ند و يا ت سليم خوا ستههای تهديدکن ندگان خود گردد ،ا ما
شخص فقير هرگز گوشش به اين تهديدات بده ار نيست.
 )1:13شهادت عادالن ماننـد ناوری اسـت کـه بـا شاادمانی
میدرخ شد ،ا ما ز ندگی و ام يد شريران ،چون چرا غی ا ست که
خاموش خواهد گردید.
 )17:13شايد
ي ی اينست که
ا صلی آن ا ست،
) ،(JNDيعنی که
عداوت تلخ.
سی .ای لوئيس مینويسد:

در بخش اول اين آيه دو ايده نهفتـه باشـد.
وقتی برخورد و دعوائی پيش میآيد ت بر علت
و دوم اين ه «نزاع ها ف قط حا صل ت بر ا ست»
از تکبر چيز خوبی حاصل نمیشود جز دشـمنی و

تک بر ع ل ا صلی بی چارگی در م یان هر قوم و هر خانواده
سایر عیب ها گاهی
ات آ غات آ فرینش عالم بوده ا س
او قات مردم را به هم نزد یک میک ند احت مال دارد شما
شاهد نوعی رفا ق و صمیمی بی م ستان و یا خالف کاران
ا نه تنها
باشیدي ولی تکبر همیشه موجب دشمنی می شود
دشمنی بی انساني بلکه دشمنی با خدا

ک سانی که عالقم ند به شنيدن ا ندرزهای مف يد میبا شند؛
ح يم ه ستند؛ آن ها از ت بر و د شمنی های حا صله از آن دوري
میکنند.
 )11:13دولتی که ات بطال پیدا شاود ،يعنـی ثروتـی کـه
بدون تالش به دست آمده باشد .اين ثروت مم ن است پولی به
د ست آ مده از ق مار ،شرطبندی يا احت ار ،با شد .ا ين نوع
ثروت به زودی از دست میرود ،اما ثروتی که با رنج به دست
آمده باشد ،به جای اين ه کاهش يابد ،افزوده میشود.
 )12:13برآورده نشدن انتظارات ،دلسـردکننده اسـت ،امـا
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حصول مراد موجب رضايت فراوان است .اين مورد درباره آمدن
خداوند ،مصداق دارد.
 )13:13منظور از «کالم» در اينجا ،کالم خداست .ديدگاه ما
نسبت به کالم خدا موضوعی وابسته به زندگی و مرگ است .هر
ک سی که کالم را خوار شمارد ،ز ندگی خود را ت باه می سازد،
ا ما هر ک سی که به آن متو کل با شد و ح م خدا را اطا عت
کند ،به فراوانی پاداش خواهد گرفت.
 )14:13مشورت و راهنمائی شخص حکیمي چشامه حیاات اسا و
کسانی را که بدان توجه کنند ،نيرو میبخشد .مشورت ح يمان
ان سان را از دام های مرگ که در کوره راه ز ندگی ک مين
کردهاند ،میرهاند.
 )12:13عقل نیکو انسان را مورد لطف خدا و انسـان قـرار
مید هد.اما راه خیانت کاران سخ ا س  .در ب خش دوم ا ين
ً به معنی
تمثيل کلمهای که به « سخ » ترجمه شده است ،اساسا
پا يدار ،يا همي شگی ا ست .ا ما به خاطر ر سانيدن مف هوم به
« سخت» ترج مه شده ا ست .ا گر آن را پا يدار ترج مه میکرد ند،
ال جرم میباي ست جم له من فی می شد تا مف هوم را بر ساند ،يع نی
جم له اين طور می بود« :ا ما راه خيانت کاران پا يدار ني ست».
شايد به تر ا ين با شد که ما به ن سخه سنتی ب سنده ک نيم که
میگو يد «ا ما راه خيانت اران سخت ا ست ».روزنا مههايی که
هر روز منتشر میشوند ،گويای اين حقيقت میباشد.
 )17:13رفتار يک انسان آينه شخصيت اوست .تیرک بودن کسی
از ع مل او م شخص می شود .اح مق ،حما ق خود را به ه مه کس
نشان میدهد.
 )17:13قاصد شریر خودش و ديگران را مبـتال میکنـد ،امـا
ر سول ا می در ان جام وظي فه خود مو جب ر ضايت هم گان می شود:
«پس برای مسيح ايلچی هستيم( »...دوم قرنتيان .)27:2
 )18:13کسی که تأدیب را ترک نمايد ،فقر و اهانـت را در
نتيجه گردنکشی خود به دست میآورد ،اما کسی که تنب یه را
بپريرد ،محترم خواهد شد.
 )11:13انسانهای ني و وقتی به اهدافشـان دسـت میيابنـد
خوشنود می شوند ،ولی احمقان دست از گناه خود برنمیدارند.
ت فاوت بين ان سان ني و و اح مق اين ست که شخص ني و به
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دنبال اهداف ارزشمند است ،اما گناه اران مايل به اجتناب
ات بدی نمیباشند.
 )27:13کســی کــه مشــارکت بــا حکیمااان را طالــب اســت،
برافراشته خواهد شد.
«معاشرات بد ،اخالق حسنه را فاسد میسازد» (اول قرنتيان
.)33:12
ً يک انسان را می توان از طريق دوستانی که انتخاب
غالبا
میک ند ،شناخت .رفا قت با جاهالن مو جب ضرر و ز يان خوا هد
شد.
 )21:13بدبختی ،آزارهای جسمی ،بدنامی و فقر چـون سـگان
ش ارچی در تعق يب گناه اران ه ستند ،ا ما عادالن از نام
نیک ،زندگی نيک و پاداش نيک برخوردار میشوند.
 )22:13پسران و حتی پسران پساران مـرد صاالح از ارث او
بهرهم ند خواه ند شد .در ع هد عت يق احت ماالً ا ين جم له بدين
معنی است که شخص فوت شده ثروت مادی برای بازماندگانش به
جا می گرارد .و لی ا مروز شاي ستهتر ا ست برای م سيحيان که
ميراث روحانی برای بازماندگانشان به جا بگرارند.
دول گناهکاران برای عادالن ذخیره خواهد شد .ثروتی که
از راه نامشروع جمع شده است ،به دست صالحان خواهد رسيد.
 )23:13فقیران دانه را با اشتياق در مزرعـه کوچـک خـود
میکار ند و از مزر عه کو چک خود مح صوالت ب سیار برمیچين ند.
آنها از آنچه که دارند به نحو احسن استفاده میکنند.
شايد معنی بخش دوم اين آيه اينست کـه )1( :ثروتمنـدان
با مزارع بزرگتر شان به دل يل بیانصافي شان حا صل خوبی
ً مـورد دسـتبرد
نمیچينند ،يا ( )2محصـوالت فقيـران غالبـا
بیانصافان قرار میگيرند.
 )24:13کتاب مقدس تنبيه بدنی را تعلـيم میدهـد ،خـواه،
کارشناسان تربيتی با آن موافق باشند يا نباشند .چشمپوشی
از تنبيه بچه ،هنگامی که شايسته تنبيه است ،تشويق به او
به ارت اب گ ناه و درنها يت منت هی به ف ساد تدريجی او
می شود .وا لدينی که چوب را از کودکان شان بات میدار ند
مم ن ا ست که ف ر کن ند صميميت خود را به کودکان شان
دادها ند ،ا ما خداو ند میگو يد چ نين گر شتی به منز له ن فرت

77

امثال سلیمان

است.
دک تر بن جامين ا سپوک 1سالهای سال وا لدين را ت شويق به
آرا مش و گر شت می کرد ،ا ما سرانجام با م شاهدة ن سلی لوس و
از خود را ضی ،به ا شتباه خود ا قرار کرد و گ فت « :به ن ظر
من مع مولیترين م ش ل وا لدين در آمري ای ا مروز ،آ سانگيری
ز ندگی بر فرزندان شان ا ست ».و گ فت « :سبب چ نين م ش لی
کارشنا سان ،روانپز ش ان و روانشنا سان کود کان ،معل مان،
جامعه و پزش ان اطفال میباشند که چون من ف ر میکردند».
ً دوست دارند از شرارت
والدينی که فرزندانشان را واقعا
ً او را تنبيه میکنند.
فرزندانشان چشمپوشی نمیکنند و فورا
 )22:13خدا تأمين نيازهای عادالن را تضـمين کـرده اسـت،
ولی شکم شریران سير نخواهد شد.
اود و
ـه امـور خاناه خا
 1:14الـف) زن خانـهدار آگـاه ،بـ
خــانواده خــود میپــردازد ،امــا تن جاهاال بــه ولگــردی و
سرگرمیهای پوچ مشغول می شود .او از شوهر و فرزندانش غافل
میما ند ،ا ما از اين ه خانوادهاش فا سد می شوند ،تع جب
میکند.
 2:14الف) عمل رد انسـان بازتـاب ديـدگاه او نسـبت بـه
خداو ند ا ست .شخص عادل تو سط آن چه که میدا ند مورد ر ضايت
خداست هدايت می شود ،اما شخص کج رفتار ،به آنچه که منظور
ن ظر خدا ست ،تو جه نمیک ند ،و بدين ترت يب خدا را تحق ير
میکند.
کيندر مینويسد:
هرگونه انحرافی ات طریق خدا در اعماق اراده و ماورای
ق ضاوت ان سان ن سب خدا قرار دارد ا ما اها ن به خداي
غیرعقالنی اس

 )3:14در دهااان احمااق چااوب تکباار اساا  .او از ســخنان
مت برا نه خود ضربت خوا هد خورد ،ا ما سخن حکی ماني ای شان
را محافظ خواهد نمود.
 )4:14آغل ،آنگاه که گاوی در آن نيست ،تميز اسـت ،ولـی
آغل کثيف حاکی از وجود گاوی است که کار میکند و با قوت

1 - Dr. Benjamin Spock

78

امثال سلیمان

او مح صوالت فراوا نی به د ست میآ يد .پاداش زح مت باالتر از
ظاهر ناخو شايند زح مت ا ست .ا ين م ثل ري خت و پاش و آ شفتگی
در خا نه و کلي سا را تو صيه نمیک ند ،بل ه م نع میک ند عال قه
و اشتياق به نظم و آراستگیای که مانعی بر سر راه پيشرفت
و سازندگی است.
 )2:14سی .اچ م ينتاش زمانی گفت که رفتن به بهشت با يک
و جدان آ گاه به تر از ما ندن روی ز مين با يک شخص بد ا ست.
ما با يد موا ظب با شيم که در ت مامی او قات به را ستی سخن
گوئيم و از دروغگوئی اجتناب کنيم.
 )7:14استهزاءکننده با ادامه دادن به گوش نسپردن ،قدرت
شنيدن خود را از د ست مید هد .او مادام که خداو ند را رد
میکند ،هرگز قادر به دستيابی به حکم نخواهد بود.
شخص دا نا ا مور در ست را به سرعت میفه مد « .هر که دارد
بدو داده شود و افزو نی يا بد ،ا ما ک سی که ندارد آن چه
دارد هم از او گرفته خواهد شد» (متی .)12:13
 )7:14با شخص احمق دوستی م ن« ،زيرا چيزی ندارد که بـه
تو ياد بدهد».
 )8:14حکم برای شخص تیرک بـه معنـی رفتـار صـادقانه،
آگاهانه و مطيعانه است ،ولی ح مت از نظر احمقان ،درواقع
حماقت است ،و وجود همين حماقت است که موجب فريب ديگران
میشود که درنهايت منجر به خود فريبی میشود.
 )1:14هر چند که متن عبری اين آيه مبهم است ،اما ترجمه
 NKJVتعبير خوبی از آن دارد.
احمقان گناه را مسخره میکنند و ایمان نخواهند آورد؛
آنها خنجری ترسناک در آستی دارند؛
آنها میگویند «گناه که آن همه شیری اس ي چگونه ممک
اس چنان نیش تهرآگینی داشته باشد؟»
آنها نمیدانند که مفهوم واقعی گناهي نابودی اس
و میخندند و خندههایشان در جهنم پایان مییابد
پسي به خودت بنگر و بیشتر گناه نک
مبادا نجات دهنده در به روی ببندد
جان بانیان

راستان از رضامندی خدا بهرهمند می شوند ،رها از جرم و
مح وميت گناه.
ـری
ـس ديگـ
ـيچ کـ
ـه هـ
ـت کـ
ـان هسـ
ـايی در دل انسـ
 )17:14غمهـ
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نمیتوا ند در آن سهيم با شد ( هر چ ند که خداو ند قادر ا ست
در آن سهيم باشد) .خوشی هايی نيز در دل انسان وجود دارند
که تنها خودش از آن بهرهمند میباشد.
 )11:14توجه داشته باشيد به تفاوت بـين خاناه و خیماه.
خا نه از ن ظر ما يک م س ن دائ می و خي مه يک م س ن موقتی
ا ست .ا ما ا ين خی مه مو قت را ستان ا ست که پا يدار میما ند،
در حالی که خانه شریران برروی زمين لغزان است.
 )12:14راهی که به نظر انسان مساتقیم میآيـد ،نجـات از
طريق اعمال و منش ني و است .بيشتر انسانها به خاطر باور
به اين فرضيه نادرست به جهنم میروند (همچنين رجوع کنيد
به .)22:17
از د يدگاهی و سيعتر را هی که به ن ظر آد می م ستقیم ا ست،
راه خودش میبا شد ،که دروا قع هدايت خدا و م شورت دي گران
را به تم سخر میگ يرد .ا ين میتوا ند در نها يت تن ها منت هی
به بيچارگی و موت روحانی باشد.
 )13:14چيزی به اسم شادی نـاب و بیغـل و غـش در زنـدگی
وجود ندارد KNOX .میگويد «شادی آميخته با اندوه ،و خنده
همراه با اشک ،میباشد».
 )14:14کسی کاه در دل مرتاد اسا ات راههاای خاود سایر
می شودي اما مرد صالح به خود سیر اس  .کسی که از راه خدا
من حرف شده ا ست ،عوا قب نافر مانی خود را درو خوا هد کرد.
بدين ترت يب ن عومی گ فت « :قادر مط لق به من مرارت سخت
ر سانيده ا ست .من پر ب يرون ر فتم و خداو ند مرا خالی
برگردانيد» (روت  27:1و  .)21و پسر گمشده گفـت« :چقـدر از
مزدوران پدرم نان فراوان دار ند و من از گر سنگی هالک
میشوم» (لوقا .)17:12
شخص صالح از راههای خود خوشنود است ،چون ه راههای او،
راه های خدا ست .او میتوا ند هم صدا با داود ن بی بگو يد
«کاسهام لبريز شده است» (مزاميـر  )2:23و يـا همصـدا بـا
پولس رسول بگويد « به جنگ ني و جنگ کردهام و دوره خود را
بــه كمــال رســانيده ،ايمــان را محفــوظ داشــتهام» (دوم
تيموتاوس .)7:4
 )12:14شخص جاهل زود باور است و هر حرفی را باور میکند
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و به آ سانی هر ا يده و باور جد يد را پ يروی میک ند ،ا ما
شخص ت یرک هر سخن و ا يدهای را بازبينی میک ند تا گام های
خود را از خ طا بازدارد .اي مان مطمئن ترين ن شانهها را
میطل بد و ا ين ن شانهها در کالم خدا يا فت می شوند .ا شخاص
خام آن چه را که ع لوم گررا ،فيل سوفان و يا روانشنا سان
میگويند ،باور میکنند.
 )17:14مرد حکیم میترسد و اين بـدين معنـی اسـت کـه او
مح تاط و مرا قب ا ست .الب ته مم ن ا ست مع نی دي گر ا ين آ يه
ا ين با شد که از خداو ند میتر سد ،ا ما شخص اح مق خود سر و
بیاحت ياط و بیب ند و بار ا ست و کامالً به خود اعت ماد
میکند.
 )17:14شخص کج خلق احمقاناه رفتاار میکناد .او در حـال
ع صبانيت بدون تو جه به عوا قب اع مالش کار هايی ان جام
میدهند که احمقانه است .درها را مح م به هم میکوبد ،هر
چه که دم د ستش ا ست پر تاب میک ند ،نا سزا میگو يد و توهين
مــیکنــد ،وســايل خانــه را میشــ ند و در خشــم خــود گــام
بر میدارد ،و لی ا گر پای مقاي سه درم يان بيا يد ،ک سی که
صاحب سوء ظ ا ست برای ما قا بل تأ مل تر از او ست .هر ک سی
از چنين شخصی متنفر است.
 )18:14نصیب جاهالن حماق اس  .اگر آنها بـه رهنمودهـای
عاقالن گوش نده ند ،حما قت خود را میافزاي ند .تیر کان با
هر چه بي شتر مفت خر شده و پاداش خود را
ک سب معر ف
میگيرند.
 )11:14اين مثل اشاره به پيروزی نهـائی ني ـی بـر بـدی
ا ست .خدا عامالن را ستی و صداقت را حما يت میک ند .روزی که
هو مان نا چار شد در ح ضور مرد خای زا نو بز ند ،فراخوا هد
رسيد .و روزی خواهد آمد که هر زانوئی در کائنات در حضور
عيسی مسيح ،پادشاه ،پادشاهان و رباالرباب ،خم خواهد شد.
 )27:14همسایه ]شخص[ فقیر نیز ات او نفارت دارد .البتـه
نبا يد چ نين و ضعی ح مفر ما با شد ،و لی ه ست .ب سياری از
ان سانها برا ساس عال قه خود دو ست بر میگزين ند .آن ها از
فقيران دوری میکنند.
ما با يد دي گران را به خاطر آن چه که براي شان ان جام
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میدهيم ،دوست داشته باشيم ،نه به خاطر آنچه که از آنها
میگيريم.
از يک نظر شخص ثروتمند دوستان زيادی دارد ،ولی از نظر
دي گر نمیدا ند که چ ندين دو ست واق عی دارد ،يع نی ک سانی که
او را به خاطر آنچه که هست دوست دارد ،نه به خاطر آنچه
که دارد.
 )21:14بديهی است که اين آيـه دنبالـه آيـه پـيش اسـت.
تحق ير فق يران گ ناه ا ست ،چون ه آن ها برگز يده خداو ند
میباشند (ايوب  .)2:2کسی که بار فقیاران تارحم نمایاد در
اعمال خود متبارک است.
ما هر گز نبا يد فرا موش ک نيم که عي سی م سيح خداو ند در
هي ئت يک مرد فق ير به ا ين ج هان آ مد .عدهای او را «دو ست
تنگدست ناصري» خواندهاند.
 )22:14کسانی که نقشههـای شـيطانی میکشـند و تادبیرهای
فا سد ،طرا حی میکن ند ،سرانجام گ مراه می شوند ،ا ما ک سانی
که تدبير ني و برای ديگران دارند با رحم و راستی پاداش
میگيرند .اين بدين معنی است که خدا رأفت خود را به آنها
نشان میدهد و همچنين به وعده خود مبنی بر حفاظت و پاداش
دادن به آنها ،وفا میکند .معنی ديگرش هم اينست که مردم
نيز با وفاداری و صداقت پاداش آنان را میدهند.
 )23:14هر کار و عمل شريفی ،سودمند است .تنها سخن گفتن
منجر به فقر می شود .ما همه کسانی را ديدهايم و میشناسيم
که هميشه از مش الت خود صحبت میکنند ،اما هرگز قدمی برای
حل آنها برنمیدارند .آنها از بشارت جهانی ايراد میگيرند
و لی هر گز م بل را حت خود را ر ها نمیکن ند و از ک نار گود
فرياد میزنند که ديگران چ ار کنند ،ولی خود از جای خود
نمیجنبند.
 )24:14افتخار حکیماني دول ایشان اس  .آنها سـيماهايی
از ح مت خود نشان میدهند ،خواه ما دو لت ايشان را روحانی
يا ج سمانی ت صور ک نيم .احم قان چ يزی برای اراء دادن در
زندگی و کارهای خود ندارند ،به جز حماقتشان.
 )22:14شاهد امی
ته مت ناروا وارد

در دادگاه ،شخص بیگناه را کـه بـه او
شده ا ست ن جات مید هد ،ا ما يک شخص
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دروغگو ،حقايق را بیخبر از نتايج ويرانگر دروغش ،وارونه
جلوه میدهد.
وا عظ انج يل شاهد امی نی ا ست که جان ها را از موت ا بدی
ن جات میبخ شد« .ليبرال ها» و «فر قهگرايان» شاهدان دروغ گو
میباشند که شهادت دروغ میدهند و جانها را گمراه میکنند.
 )27:14کسی که از خداوند بترسد تمام داليل الزم را بـرای
داشتن اعتماد قوی دارد .اگر کسی خدا را داشته باشد ،هيچ
كس نمیتواند بر ضد او برخيزد و موفق شود (روميـان .)31:8
فرت ندان چ نين شخ صی ،آن گاه که با شرارت موا جه می شوند در
زير بالهای خدا ملجاء دارند.
 )27:14توکل به خدا منبـع قـدرت روحـانی نشـاط و قـدرت
اجتناب ات دامهای موت میباشد.
 )28:14ميزان رضايت و وفـاداری عامـه تعيينکننـده جاالل
پاد شاه ا ست ،ا ما شاهی که مل تی ندا شته با شد که بر آن ها
پادشاهی کند چه ش وه و جاللی دارد؟
 )21:14بردباری نشاندهنده فهم زياد است ،امـا شـخص کاج
خلق ،حماقت خود را به ديگران نشان میدهد.
 )37:14مراد از دل آرام در اين آيه ،ف ـر آسـوده اسـت،
آنچنان که ترجمه  KNOXمیگويد «آرامـش ف ـر ،سـالمتی بـدن
است».
ح سادت و تع صب برای سالمت ان سان م ضر ا ست .دک تر پاول
آدولف میگويد :برخی از مهمترين علل ناراحتی های به اصطالح
ع صبی که روانشنا سان بدان پی بردها ند عبارت ند از :حس
م جرم بودن ،تن فر ( عدم حس بخ شايش) ،ترس ،ا ضطراب ،يأس،
ترد يد ،شک ،ح سادت ،خودپ سندی و اح ساس خ ستگي .بدبختا نه
بســياری از روانپزشــ ان درحــالی کــه در پیگيــری علــل
ناراحتی های روا نی مو فق بودها ند ،ا ما در روش در مان ا ين
ناراحتی ها مو فق نبودها ند ،چون ه آن ها اي مان به خدا را
در تحقيقات خود ،حرف کردهاند.
 )31:14هر کسی که فقیری را بيازارد ،به آفرینناده خاود
اهانت نموده است.
جرج هر برت گف ته ا ست که ان سان شبيه خدا ست ،ا ما شخص
فقير چون مسيح است.
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ب خش دوم ا ين آ يه بدين مع نی ا ست که ک سانی که بر شخص
بینوا رحمت میآورند ،خدا را جالل میدهند.
 )32:14وقتی که شخص شریر بميرد ،پايان کارش فرامیرسـد،
اما شخص عادل در هنگام مرگ هم اميد دارد .يهودا نمونهای
از شخص اول ا ين آ يه و پولس نمو نهای از شخص دوم ا ين آ يه
است.
 )33:14عبارت «حکم در دل مرد فهیم ساک میشاود» مم ـن
است بدين معنی هم باشد که مرد فهيم نيازی نسبت به آنچه
که میدا ند ببا لد .ا ما ب خش دوم ا ين آ يه م ش لتر ا ست و
احتماالً مفاهيم زير را میرساند )1( :بزودی میتوان فهميـد
که در اندرون جاهالن چه میگـررد؛ ( )2ح مـت در دل جـاهالن
قابل تشخيص نيست؛ و (« )3ح مت بايد خـود قبـل از اين ـه
ـ
تو سط جاهالن ت شخيص داده شود ،فر ياد ب شد» (برک لی
حاشيه).
 )34:14برای اين ه قومی بزرگ شود ،الزم است که رهبران و
مردم آن قوم من صف ،و دارای شخ صيت اخال قی با شند که ا ين
سجايا در عدالت آن قوم ديده می شود .فساد ،اختالس ،ارتشا،
فريب کاری ،ر سوائی و هر نوع نارا ستی اجت ماعی دي گر ،مو جب
بیحرمتی کشور میشوند.
 )32:14حاکم يا پادشاه از خادمی کـه عاقال اسـت رضاای
دارد (مقاي سه کن يد يو سف و مرد خای را در ک تاب دان يال)،
ا ما غ ضب خدا متو جه ک سانی ا ست که بی شرمانه ع مل میکن ند.
«پادشاه از يک خادم توانا رضايت دارد ،اما خشم او متوجه
خادم بیکفايت است» (موفات).
 )1:12بيشتر قسمتهای فصل  12در رابطه با سخن گفتن است،
يک جواب نرم و م سالمتآميز ،خ شم را برمیگردا ند و يا از
شدت خ شم میکا هد .ا گر شما به ک سی با سخنان ت لخ پا سخ
دهيد ،خشم او را برمیانگيزيد و بزودی برخوردی بين شما و
او به و جود میآ يد .ا سپارجيون م ثال رو شنی ارا ئه داده
است:
م در جایی ت ندگی می کردم که باغ چه م و هم سایهام با
یک پرچی کو تاه ات هم جدا شده بود هم سایهام سگی
داش ا ک بااه باغچااه خانااهام وارد میشااد و کثاف کاااری
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می کرد یک روت ع صر هن گامی که تن ها قدم میتدم سگ او
تر کهای به
را د یدم که دور ات خا نه م شغول شیطن ا س
سویش ا نداختم و با صدای آرا می به او گ فتم به خا نهاش
بر گرددي و لی سگ به جای ر فت به خا نه تر که را به
د ندان گر ف و در حالی که دم میجنبا ند به سوی م آ مد
و تر که را پیش پایم ر ها کرد و با چ شمانی سر شار ات
عاط فه و م هر ن گاهم کردي دی گر جز این که او را نواتش
کنم و او را سگ خوب خطاب کنم و افسوس خوردن ات اینکه
گاهی او قات او را ات باغ چهام با سخنان خ ش ب یرون
کرده بودمي چکار میتوانستم انجام دهم؟

 )2:12تبان حکیمان زينت بخش دانـش و مفيـد اسـت .ح ـيم
میداند کی ،کجا و ازچه سخن بگويد ،اما حماقت چون سيل از
دهان احمقان جاری میشود.
 )3:12خدا در همه جا حاضر است ،يعنـی کـه همـه چيـز را
میدا ند .چ شمان خداو ند در ه مه جا ه س  .هيچ چ يز از ن ظر
خداو ند مخ فی ني ست .او بر هر کل مه ،ع مل ،ف ر و انگ يزهای
چه از ناح يه بدان و چه نی کان مین گرد .ه مين صفت خاص
خداو ند داود را برانگي خت تا بنوي سد «ا ين گو نه معر فت
برايم ز ياده عج يب ا ست و بل ند ا ست که بدان نمی توانم
رسيد» (مزامير .)7:131
 )4:12سخن مالیم و مطبوع و تس يندهنده ،روح را شـاداب و
زنده میسازد ،اما سخن بدخواهانه موجب شکستگی روح میشود.
 )2:12پيش از اين ما با خصوصيات شخص احمق آشـنا شـديم.
شخص اح مق ا ندرز پدرش را خوار و تأد یب او را بیارزش
می شمارد .پ سر دا نا به ن صايح وا لدين خود گوش می سپارد و
از آن ن صايح بهرهم ند می شود ،چون او ز يرک ا ست و بدين
ترتيب داناتر میشود.
 )7:12کسانی که در خـانواده خدادوسـت پـرورش میيابنـد،
میتوان ند گواهی بر ب خش اول ا ين آ يه با شند .ح تی اگر چه
مم ن ا ست چ نين وا لدينی ثروتم ند نبا شند ،و لی برای
فرزندان شان م يراث رو حانی باقی میگرار ند که ارزش بي ران
دارد.
مال حرام شخص شرير موجب کدورت او و خانوادهاش می شود.
نمو نه رو شنی از ا ين مورد ع خان در ک تاب يو شع ف صل ه فتم
است.
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 )7:12سخنان شخص حکیم سرشار از معرف است ،امـا سـخنان
شخص اح مق هيچ کس را ت هريب نمینما يد ،چون ه م غز او ت هی
است.
 )8:12اولين بخش اين مثل راجع بـه مراسـم مـرهبی بـدون
خ لوص ن يت ا ست .يک شخص شرير مم ن ا ست هد يه نفي سی برای
خداو ند ب ياورد ،و لی خداو ند هد يه او را م کروه میدارد.
خداو ند خوا هان اين ست که در قدم اول ز ندگی ان سان پاک
با شد «اطا عت از قربانی ها  ...ني وتر ا ست» (اول سموئيل
.)22:12
خدا از د عای را ستان خو شنود ا ست؛ «قرباني های خدا روح
ش سته ا ست ،خدايا دل ش سته و کوب يده را خوار ن خواهی
شمرد» (مزامير .)17:21
 )1:12راه شریران مورد پسند خداوند نيست .خداوند کسانی
را دوس دارد که در اطاعت کالم او زيست میکنند.
 )17:12اين مثل را به دو طريق میتـوان تفسـير کـرد .از
ـ ي ی شخص
ي سو مم ن است تشريح دو شخص متفاوت باشد
نافر مان و مت مرد ( هر که ات تنب یه ن فرت ک ند) و دي گری
شخصی که قابل تعليم نيست ( هر که طریق را ترک نماید) ،و
مجازات اين دو نفر تأدیب سخ و موت است.
تفسير ديگر اينست که اين مثل تشريح يک نفر ،در دو بخش
ا ست .در ب خش اول نافر مانی ا ين شخص تأد یب سخ را ن صيبش
مینما يد .ا ما خودداری از آ موختن طر يق ،اف تادن در طر يق
موت ا ست .ساختمان شعری ز بان ع بری (ت قارن) تف سير دوم را
میرساند.
بدون (کلمه عبرانی بـرای جهـنم) نمـاد
 )11:12هاویه و ا
ََ
دنيای پنهان ماورای گور است .اگر خدا آنچه را که در مرگ
و پس از مرگ واقع می شود ،میداند .چند مرتبه تیاده واقف
به اف ار و ر موز دل ب نیآدم ا ست؟ « هيچ خل قت از ن ظر او
مخ فی ني ست ،بل ه ه مه چ يز در چ شمان او که کار ما يا وی
است ،برهنه و من شف میباشد» (عبرانيان .)13:4
ازد
ادارد و نا
اه را دوسا نا
اده تنبیا
اتهزاء کننا
 )12:12اسا
حکی مان نخوا هد ر ف تا چ يزی از آ نان ب ياموزد ،بل ه به
سوی کسانی میرود تا آنچه را که دوست دارد به او بگويند.
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چ نين رو شی م خرب ا ست و ف قط او را در لجا جت خود سر سختتر
مینمايد و موجب انحطاط او میشود.
 )13:12دل شادمان در چهره خندان ديـده میشـود ،امـا دل
ـدوه و
ـزن و انـ
ـب حـ
ـون موجـ
ـقتری دارد ،چـ
ـرات عميـ
اخ اثـ
تلا
نااميدی میشود.
 )14:12بيشتر اشخاص فهيم در پی معرف هستند ،اما دهاان
احم قان ،در حما قت ساکن ا ست «دا نا ،دا ناتر و نادان،
نادانتر میشود».
 )12:12به نظر میرسد که اين تمثيل به مقايسه شخص بدبين
با شخص خوشبين پرداخ ته ا ست .شخص بدبين همي شه م ضطرب،
تر سان و منفی باف ا ست ،در حالی که شخص خوشبين همي شه
سرحال است و از زندگی نهايت بهره را میبرد.
 )17:12يک ايماندار فقير بهتر اس از يک شـخص ثروتمنـد
ا ما ن گران .ثروت ه مراه با ا ضطراب ا ست .زي ستن در اي مان
يعنی زيستن بدون نگرانی.
 )17:12بشقابی پر از سـبزيجات در محيطـی پـر از محبا ي
به تر ا س از ب شقابی پر از گو شت بره ،ا ما درمحي طی پر از
ک شم ش .ترج مة مو فات میگو يد« :ب شقابی از سبزيجات ،به تر
است از لريرترين گوشتی که با نفرت عرضه شود».
گاو پرواری مرکور در اين مثل ،گاوی است که با بهترين
علوفه در آغل پرورش میيابد و گوشت او نازک و لرير است.
ژوزف .آر .سيزو 1مینويسد:
اخ یراً به ی کی ات مج للتری ایا ل هایی که تاکنون د یده
بودمي ر فتم در خا نهای که با شومینه ایتال یایی و
مبل های بلژیکی و فرش های خاورمیانهای و تابلوهای نفیس
تزيی شده بود به دو ستم گ فتم « :چه سعادتمند ه ستند
ک سانی که در این جا ت ندگی میکن ند!» و لی دو ستم گ ف :
«این طور هم نی س ! در س ا س که آن ها میل یونر ه ستندي
ولی تن و شوهر هرگز با هم صحب نمیکنندي آنها نه خدا
اینجا مکان کینه و
را دوس دارند و نه یکدیگر را
نفرت اس »

 )18:12شخص تندخو هميشه نزاع را برمیانگیزد ،امـا شـخص

1 - Joseph.R.Sizoo
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دانا میداند که چگونه از خصوم اجتناب کند و يا آتش غضب
را قبل از اين ه افروخته شود ،خاموش گرداند.
 )11:12راه کاهالن پر از انواع مشـ الت اسـت ،امـا طریاق
را ستان ه موار و کامالً آ سفالت شده ،چون يک شاهراه بزرگ
است.
 )27:12پسری که پاک زندگی میکند ،موجب شادی بزرگی برای
پدرش می شود .و لی پ سر خود خواه و نافر مان مادر خود را با
مخال فت و عدم اطا عت از خوا سته او و تو جه ن ردن به
اشکهای او ،حقير میسازد.
 )21:12شخص نادان از حماق خود لرت میبـرد ،چـون چيـزی
به تر از آن ند يده ا ست ،ا ما شخص دا نا شادی خود را در
زندگی ح يمانه و معتدل میجويد.
ِ يف میک ند ،در حالی که گو سفند
خوک از غلط يدن در ل جن ک
طالب مرتعی تميز است.
 )22:12وقتی که انسان بدون مشورت با ديگران ت روی کند،
ً با طل می شود .به تر اين ست که ان سان
برنا مههای او اک ثرا
قبل از هر کاری اطالعات و مشاورههای الزم را کسب کند .کسی
که دارای تجر به ا ست میتوا ند را جع به خطرا تی که در راه
ا ست ،اخطار های الزم را بد هد و میتوا ند به ترين روش را
پيشنهاد کند.
 )23:12در جوابی صـادقانه و مفيـد ،رضـايت نـابی قـرار
دارد .همچ نين يک کل مه ب جا و سخنی که ب جا گف ته شود و
ن يازی را مرت فع سازد ،چه ب سیار نیکو س ! ا ين آ يه را
مقايسه كنيد با زبان آرامبخش اشعيا که خستگان را به کالم
يت مینمود (اشعياء  .)4:27عيسی مسيح به درستی استفاده
تقوّ
از اين زبان را میداند.
 )24:12راه عادالن رو به باال و به سمت حیات است ،و بدين
وسيله است که دور می شوند ازراهی که منت هی به هاو یه اسفل
و يا موت است .اين مثل بار ديگر ما را به ياد مثل جاده
فراخ و جاده باريک عيسی مسيح و سرنوشت انسان میاندازد.
 )22:12خداونااد امــوال مغــروران و م ــاران را منهاادم
میساتد ،ولی خانه کوچک بیوهتن بينوا را حفاظت میکند.
 )27:12خداوند از نقشههای شريرانه اشـخاص فاسـد بيـزار
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است ،اما سخنان پسندیده را دوست دارد.
 )27:12اين مثل در گام اول احتمـاالً اشـاره بـه مصـادر
ا مور يک ممل ت ا ست که ح سابهای بان ی خود را با پريرش
ر شوه پرمیکن ند .ا گر قا ضی چ نين ک ند داوری او من حرف و
ا خالق خويش را فا سد میک ند ،و گر شته از آن خا نه خود را
درگ ير م ش الت فراوان میک ند ،ا ما ک سی که از هد يهها
(رشوهها) صرفنظر کند از زندگی برخوردار خواهد شد.
 )28:12شخص دانا قبل از اين ه سخن بگويـد ،میانديشـد و
در جواب دادن تع مق میک ند .ا ما شخص نادان د هانش را باز
میکند و سيلی از کلمات سخيف بر زبانش جاری میشود.
 )21:12خداوند ات شریران دور اس ي يعنـی کـه بـا آنـان
بودن را خوش ندارد و آنها نيز از طريق دعا با خدا تماسی
ندار ند .ايما نداران از طر يق د عا با ک سی که بر کر سی
آ سمان نش سته و بر کائ نات فر مان میرا ند ،ت ماس میگير ند.
« میدانيم که خدای دعای گناه اران را نمی شنود ،ولي ن اگر
ـا آورد ،او را
ـه جـ
ـد و اراده او را بـ
ـت باشـ
ـی خداپرسـ
کسـ
میشنود» (يوحنا .)31:1
 )37:12چهره شادمان ،هر دلی را مسرور میسـازد ،آنچنـان
که خبر نیکو موجب شادی تمام برای دل انسان میشود.
 )31:12شخصی که مشورت ح يمان را که منجر به حیات میشود
ب پريرد ،در م یان حکی مان جای دارد .تعلي مات ک تاب م قدس
مشاوره عام و تعليمات انجيل مشاوره خاص زندگی است.
 )32:12اگر انسان به تأدیب خـدائی گـوش نسـپارد ،بـدين
معنی است که خود را حقیر می شمارد ،اما کسی که تنبیه را
بشنود دانا میشود و در زندگی پيشرفت میکند.
 )33:12ترس خداوند نظمی است که منجر به حکما
تواضعي حرم را موجب میشود.

میشـود و

ب) روش تندگی نیکو ستوده میشود ( 8:81تا )81:00
هوه (خداوند) در يازده آيه اول اين فصل نـه
 )1:17نام يّ
بار ت رار شده ا ست .مم ن ا ست که ان سان در نق شههای خود
پي شرفت ک ند ،ا ما خداو ند ناظر ا ست و سخنان ان سان را به
خاطر ا جرای ا هداف خودش کن ترل میک ند« .ان سان پي شنهاد
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میکند ،و خدا ترتيب کارها را میدهد».
به ع نوان نمو نه بل عام میخوا ست قوم ا سرائيل را ن فرين
ک ند ،و لی کل ماتی که از د هانش ب يرون آ مد ،ط لب بر کت بود
(اعداد 38:22؛ 7:23ــ .)17و يـا بـه قيافـا بينديشـيد کـه
سخنانش به ناخوا سته ح مت خدا را ا عالم ن مود (يوح نا
41:11ـ .)22هرودو پيالطس نقشه نـابودی عيسـی را کشـيدند ،و
ا ين موردی بود که خدا از پيش م قرر کرده بود ،که چ نين
شود (اعمال  27:4و .)28
مف هوم محت مل دي گر ا ين آ يه اين ست که خداو ند در هن گام
تن گی سخنان منا سب را در ز مان منا سب از ز بان آ نان جاری
میسازد (متی .)11:17
 )2:17راههای انسان اعمال ظاهری او میباشند؛ انسان خود
را با اع مالش داوری میک ند و خود را پاک ت صور میک ند.
ا ما خداو ند انگيزه ها و ن يات درو نی را مین گرد« .کي ست که
سهوهای خود را بداند؟ ]خداوندا[ مـرا از خطايـای مخفـیام
طاهر ساز» (مزامير .)12:11
 )3:17بهترين راه برای کسب اطمينان از اين ـه اف ـار و
ا هداف ما پي شرفت ک ند ،اخت صاص دادن اع مال خود به خداو ند
است .جی .آلن .بالير 1توصيه میکند:
غال باً ما خود را ح تی در ان جام ا مور خداو ند م ضطرب و
ناام ید می یابیمي ا ما خداو ند نمیتوا ند ات طر یق دل های
ن گران کار ک ند هر گاه که یک ن فر م سیحی د چار چ نی
نگرا نی ب شود با ید ات کار باتای ستد و ات خودش بپر سد
«ا ی کار کی س ؟» ا گر کار خدا س هر گز فرا موش ن ک که
مساائولی آن را خاادا برعهااده دارد و شااما در اینجااا
هیچ کاره ه ستید م سیح ه مه و ه مه چ یز ا س ! او ات طر یق
اما اگر کارها خوب پیش نمیرود چه کار
ما در کار اس
با ید ک نیم؟ به خدا ر جوع کن ید! و ا گر چ نی نکن یدي
تمرد کردهاید

د عا« :خداو ندا چ شمانی به من بده که تو را به ت مامی
مشاهده کنم و دستانی که تو را به تمامی خدمت کنم و دلی
که تو را به تمامی جالل دهم» (يادداشتهای روزانه).
 )4:17اين آيه نمیگويد که خداوند انسان را برای نابودی
1 - J.Allen Blair

90

امثال سلیمان

خ لق کرده ا ست .در هيچ ک جای ک تاب م قدس آ موزه «ت باهی»
نيا مده ا ست .ان سان آگاها نه و با انت خاب خودش نابود
میشود نه با فتوای خداوند.
مع نی م ثل اين ست که خدا يک هدف غائی برای ه مه چ يز
دارد .هر عل تی نتي جهای دارد ،پاداش و يا تنب يه برای هر
عم لی و جود دارد .خداو ند روزی را م قرر کرده ا ست .روز بال
را برای شريران م قرر کرده ا ست ،آنچ نان که به شت را برای
ک سانی که او را دو ست میدار ند « .هر چ يزی که خدا آفر يده
است ،غايتی دارد ،و غايت شريران نابودی است» (.)TEV
 )2:17خداوند غرور انسان را مکروه میدارد .در اين آيـه
احتماالً به قطعيت مجازات مغروران اشاره شده است.
 )7:17فرضيه اين آيه را میبايست باتوجه به ساير منـابع
در کتاب مقدس آموخت .مراد اين نيست که انسان میتواند با
رح مت و را ستی ن جات يا بد .ن جات يافتن ف قط في ضی نا شی از
اي مان به خداو ند ا ست .رح م و را ستی تن ها ن شانههايی از
ايمان نجاتبخش است که میتواند بدی را بزدايد.
ب خش دوم م ثل رو شنی ا ست مب ني بر اين كه با تو کل به
خداوند انسان میتواند از مصيب و بدبختی اجتناب نمايد.
 )7:17اين مثل نيز چون مثلهای فراوان ديگـر يـک قاعـده
کلی است و شامل استثنا میباشد« .زندگی عادالنه دشمنان را
خلع سالح میکند» يا آنچنان که بارنس میگو يد« ،ني ی قدرتی
دارد که ح تی د شمنان را اف سون کرده و به خود د عوت
میکند».
ً با ل ين لن م خالف بود .او ل ين لن را
ا ستانتون شديدا
« لوده بینزا کت» و «گور يل» مینام يد .او میگ فت برای ش ار
يک گور يل ن يازی ني ست به آفري قا بروی ،در حالی که يک
گوريل در اسپرينگ فيلد ايلی نويز وجود دارد .ولی لين لن
هيچ گاه نا سزاهای او را تال فی ن رد ،و ب جايش ا ستانتون را
وزيــر دفــاع کابينــه خــود نمــود ،و بــاور داشــت کــه او
شايستهترين فرد برای اين مقام است.
سالها بعد وقتی که لين لن با گلوله يک جانی کشته شد،
ا ستانتون به چ هره در هم ش سته ل ين لن خ يره شد و در م يان
ا شک و آه گ فت« :در اين جا بزرگ ترين ح مرا نی که ب شريت به
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خود ديده است ،آرميده است».
 )8:17بهتر اينسـت کـه درآمـدی معقـول و معتـدل از راه
من صفانه ک سب ن مود تا د خل فراوان ،ا ما بدون ان صاف و از
راه تقلب و کاله برداری.
 )1:17آنچنان ه از آيه اول آمـوختيم ،انسـان تـدبيرهای
ز يادی میک ند ،ا ما خداو ند ف قط میتوا ند نق شههای ان سان را
تح قق ببخ شد .شاول طرسو سی ق صد دا شت که مقد سين م سيحی را
در دم شق ب يازارد و لی سرانجام ي ی از آ نان شد! اني سميس
میخوا ست فلي مون را برای همي شه ترک ک ند ،ا ما خدا او را
برگردانيد و ارتباطشان از اول بهتر است.
 )17:17نظر به اين ه پادشااه نماينـده خداسـت (روميـان
 )1:13تصميمات و دستورهای او مطاع است .بنـابراين نبايـد
دهان او در داوری تجاوت نماید.
 )11:17خدا نگهدارنده مالک وميـزان اسـت .تاراتو و سانگ
را س از آن خداو ند ا ست .هر گاه ان سان برط بق ا ستاندارد
خدا رف تار ک ند ،خداو ند او را تائ يد میک ند و مت بارک
میسازد.
ـرای
ً بـ
ـس و مخصوصـا
ـه کـ
ـرای همـ
اد بـ
ال با
ـوالً عما
 )12:17اصـ
پاد شاهان م کروه ا ست ،چون آن ها در من صب خود نماي نده خدا
میبا شند ،و ب نابراين م سئوليت بزرگ تری دار ند و کر سی
ایشان بر بنياد اعمال درست استوار میشود.
با يد ا فزود که مم ن ا ست مف هوم دي گر ا ين آ يه اخ طاری
خ طاب به پاد شاهان با شد .يک ح و مت قانونی میباي ست در
عدال ا ستوار بما ند .در جايی که ا ستانداردهای مع نوی
ناديده گرفته شود ،هرج و مرج مسلط میشود.
 )13:17پادشــاهان کســانی را کــه چاپلوســی میکننــد و
رياکارانه سخن میگويند ،خوش ندارند .آنها کسانی را دوست
دارند که سخنانشان ارزشمند و رکگو و امين باشند.
 )14:17وقتی پادشاه خشمگين شود مم ن است به سـرعت شـخص
خاطی را مح وم به موت ک ند ،ا ما شخص ح کیم غ ضب پاد شاه
برنمیانگيزد ،بل ه التفات او را میطلبد.
 )12:17وقتی پادشاه راضی و خوشنود است ،شـادی چهـره او
مو جب شادی ممل تش می شود .ر ضامندی پاد شاه ابر ها را تازه
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میکند تا باران نعمت را فرو ريزند.
 )17:17ثروت زمينی قابل مقايسه با ح مـت و فهـم نيسـت.
ً بر باد میرو ند ،ا ما ح مت خدائی تا ا بد
ثروت ها غال با
باقی میماند.
 )17:17عادالن طریق پاکی و دوری از گناه را برمیگزينند.
ک سی که راه خود را ن گه دارد ،ز ندگی خود را از صدمات و
باليا ،میرهاند.
 )18:17درخت بلند نور را به خود جرب میکند .خدا کسـانی
را که گ ستاخ و م غرور میبا شند برنمیا فرازد و آرزو های
آ نان را با طل می سازد .برای ترکا ندن يک بادک نک بزرگ ،يک
خراش کوچک ،کافی است.
ت بر مو جب سقوط لو سيفر شد ،آنچ نان که مارلو 1گف ته
اســـت« :خـــدا مت بـــران و گســـتاخان را بـــه خـــاطر
بلندپروازیهايشان از بهشت محروم میکند».
 )11:17در کنار حلمیاان باودن بـا تواضاع بهتـر اسـت و
همن شينی با افتاد گان ،از برخوردار شدن آ نان از م نافع
ظاهری ت بر ،بهتر است.
آیا میخواهیي سرور باشیي پس متواضعانه خدم ک
آیا میخواهی در باال باشیي پس خود را فرود آور
درافتادگی گام بردار
باالتری هنوت هم پایی تری اس
(شاعر ناشناس)

 )27:17کسی که در سخنش تعقل کنـد ،ساعادتمند میشـود ،و
ک سی که متو کل به خداو ند با شد ،در او شادمان ا ست.
ب نابراين م ثل میگو يد« :ک تاب م قدس خود را ب خوان و آن را
پيروی کن؛ و به کسی که آن را نوشته است متوکل باش».
ً حکیم اسـت ،بـه خـاطر حـس تميـز و
 )21:17کسی که واقعا
بصيرت ژرف خود ستوده می شود .عالوه بر آن نحوه دلپسند سخن
ـخنان او
ـوختن سـ
ـنيدن و آمـ
ـتاق شـ
ـران را مشـ
ـتن او ديگـ
گفـ
مینمايــد« .شــيرينی ســخن ،تشــويق و تحســين ديگــران را
برمیانگيزد» ).(NASB
 )22:1:عقل برای هر کسی مانند چشمه حیات و تازگی حيات
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ا ست ،در حالی که حما ق برای احم قان چون شالق ا ست .آن ها
با حماقت خود مجازات می شوند« .حماقت مجازات احمقان است»
(بركلی).
 )23:17سخنان مرد فهیم بازتاب آنچه هست که در دل اوست.
او ف هم خود را با آن چه که میگو يد ،ن شان مید هد و کال مش
متقاعدکننده و معتبر است.
 )24:17سخنان پسندیده خاصيتی چـون شاانه عسال دارنـد ـ
شيرين و مف يد برای ا ستخوانها ميبا شند .آنچ نان که کي ندر
میگو يد« :وق تی می توانيم سخنان دلن شين ب گوئيم ب هرهای به
جهت شنونده چه از نظر ف ری و چه از نظر جسمانی است».
واچمن نی 1سخن از زنی گفته است که شوهرش هيچگاه او را
به خاطر هر کاری که ان جام میداده ا ست ،ت شويق نمی کرده
است .بدين ترتيب اين زن هميشه نگران بوده است که چون يک
هم سر و مادر واق عی رف تار ن میک ند .ه مين نگرا نی و ا ضطراب
احتماالً موجب می شود که به مرض سل مبتال شود .در هنگام مرگ
شوهرش به او میگو يد « :من ن میدا نم چه با يد کرد ،تو
ب سياری کار ها را به خوبی ان جام دادهای .اي نک هم صبور
باش و اين مرحله را بگرران ».زن به او میگويد « :چرا اين
را زود تر نگف تی؟ من همي شه خود را سرزنش می کردم ،چون ه
تو هيچ وقت يک «آفرين» به من نگفتی!»
 )22:17اين آيه ت رار  12:14است و اين ت ـرار بـه خـاطر
تأک يد روی آن ا ست .ا ين ا مر به نظرمع قول و م ستدل میر سد
که راه به شت از طر يق خوب بودن و اع مال ن يک ان جام دادن
است .ولی واقعيت اينست که تنها کسانی میتوانند به بهشت
برو ند که گناه ار ند ا ما با فيض خدا به آن جا د عوت
شدهاند.
 )27:17کسی که کار سخت انجام میدهد ،بـه خـاطر خـودش و
ا شتهایش کار میک ند .او میدا ند ا گر کار ن ند نمیتوا ند
پــول درآورد ،و بــدون پــول هــم نمیتوانــد غــرا بخــورد.
ب نابراين ا گر کارش را متو قف ک ند ،ا شتهايش او را به کار
وامیدارد.
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اين مورد در قلمرو روحانی هم مصداق پيدا میکند .شناخت
نياز عميق روحانی ما را به آن میدارد که کالم را بخوانيم
و دعا کنيم.
ـه
ـرارت ارائـ
ـی از شـ
ـاوير مختلفـ
ـات 27ـ ـ 37تصـ
 )27:17آيـ
مید هد .نخ ست اين ه ما میبينيم که شخص ل ئیم ک سی ا ست که
به شرارت میاندی شد و سخنان او مان ند آ تش سوتنده ا س که
میسوزاند و مجروح میکند.
 )28:17شخص دروغگو کسی است که حقيقت را تحريـف میکنـد.
او با دروغ گوئی حقي قت را میپو شاند و يا من حرف میک ند و
بدينو سيله نزاع را میپراک ند .شخص ن مام دو ستان نزد يک را
از همدیگر جدا میکند
 )21:17شخص ظالم در صدد گمراه نمودن همسایه خود اسـت و
میخواهد او را به بدی تشويق کند (ر.ک روميان .)32:1
 )37:17حالت صورت نيز میتواند دليل بر شرارت باشد .شخص
ظالم چشمان خود را میبندد .و لبهای خود را میفشارد و در
خيال خود به امور فاسد میانديشد.
 )31:17در اين آيه كلمة «اگر» بايد حرف شود .سافیدمویي
نشانه عمر طوالنی است و به منزله تاج جالل يا زيبايی برای
ان سان ا ست ،چون ه در اين جا به ع نوان پادا شی برای يک
ز ندگی عادال نه ،به کار رف ته ا ست .ب نابراين ا ين آ يه هم
صدا با مزامير  23:22میباشد که میگويد «مردمان خـونريز و
حيله ساز روزهای خود را نيمه نخواهند کرد».
 )32:17کسی که بتواند خشم خود را کنترل کند برتر از يک
فرمانده فاتح جنگ است .کنترل خشم مش لتر از فتح يک شهر
است.
اگر قبول نداريد ،امتحان کنيد!
پطرکبیر هر چند که مقتدرتری سزار روسیه بودي در ای
مورد شک س خورد او در ا ثر یک لح ظه خ شم باغ بان خود
را م ضروب ساخ و چ ند روت ب عد باغ بان مرد پ طر با
ک مال تأ سف گ ف « :در یغ و دردي م ک شورهای ت یادی را
تسخیر کردمي ولی نتوانستم خود را تسخیر کنم »

 )33:17در عهد عتيق و حتی تا زمـان پنطي اسـت انـداختن
قر عه را هی قانونی برای درک اراده خدا بود ،مو ضوع ک لی
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باور داشتن به شانس و اتفاق بود ،اما اين خداوند است که
اراده خود را آش ار میسازد.
امروز کالم خداوند سيمای کلی اراده خدا را به ما نشان
میدهد .وقتی ما نياز به هدايت در مورد خاصی داريم که در
کالم نيامده است می توانيم اراده خدا را از طريق دعا جويا
شويم ،آن گاه می توانيم در يابيم که ت مامی ح کم ات آن
خداوند اس .
 )1:17يک لقمه نان خشک را در آرامش خوردن بهتر اسـت از
يک سفره مج لل در خا نهای پر ات ضیاف  ،ا ما ه مراه با
ستيزه و ناخشنودی.
ً بر پسر بدفطرت ارجحيـت دارد.
 )2:17يک بنده قابل اکثرا
بدين جهت بودکه يروبيم خادم سليمان کنترل قبايل اسرائيل
را به د ست آورد و تن ها دو قبي له به رحب عام پ سر سليمان
واگرار شد.
ً در میراث
در عهد عتيق مشاهده ميكنيم كه خادمان غالبا
ار باب مان ند پ سران به طور م ساوی بر خوردار ه ستند .در
مورد ا براهيم می خوانيم كه خادمش مم ن بود تن ها وارث او
شود (پيدايش  2:12و.)3
 )3:17خدا میتواند کارهايی انجام دهد که نه بوته و نـه
کوره قادر به ان جام آن کار میبا شند .بو ته و کوره برای
آز مايش طال و ن قره ا ست ،ا ما خداو ند میتوا ند دل ها را
بيازما يد ،در مرح له آز مون خدا چرک ها و آلودگی ها را از
چ هره ز ندگی میپاال يد ،تا بتوا ند در ان سان سيمای خود را
مشاهده کند.
در راه اس

آنگاه که آتمون آتشی
فیض م تو را کافی اس
در شعلههای آتش نخواهی سوخ
تنها آلودگیها در تو پاک خواهد شد و طالی وجود توي
پالوده خواهد شد
جورج کی

 )4:17شریر به لبهای دروغگو گوش میسپارد .شريران دروغ،
شــايعات بیاســاس ،اتهامــات نــاروا را دوســت میدارنــد،
دروغگو يان ن يز ت بان فت نهانگیز ،و ته مت زن نده را دو ست
میدار ند .از ا ين ن ظر ن حوه سخن گ فتن ان سان باز تاب
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م نونات دل اوست.
 )2:17در همين کتاب  31:14ديـديم هـر کسـی کـه فقیار را
ا ستهزاء ک ندي آفرین نده خود را ،م سخره میک ند (ر جوع کن يد
به يعقوب 1:2ـ .)4هـر کسـی کـه از باال دلـش راضـی میشـود
(آزارر سانيدن به فق يران) بی سزا نخوا هد ما ند .در ک تاب
عو بديا خداو ند ادوم را به خاطر اين ه در سقوط اور شليم،
شادی کردند ،لعنت مینمايد.
 )7:17اوالدان خدادوست ،موجب افتخار پیران میباشند (ر.ک
مزامير 3:127ـ2؛ .)3:128
فرت ندان ن يز به ه مين ترت يب میتوان ند به خاطر پدران
خود مفتخر شوند.
 )7:17سخنان عالی از دهان احمق و بینزاکت صادر نمیشـود
و چ قدر بدتر ا ست .وق تی ز بان نج با پر از م ر و خبا ثت
باشد .شما از بزرگان انتظارات بيشتری داريد .جهانيان از
ک سانی که فرز ندان خدا میبا شند ،انت ظارات بي شتری دار ند.
آنها استانداردهای اعال برای ما میباشند ،تا خودشان.
 )8:17رشوه يا هديه افسونی فريبنده است که رشوه دهنـده
در اخت يار دارد ،و هر ک جا آن اف سون را به کار گ يرد،
کارهای عجيبی برايش انجام میدهد و درهای بسيار را برايش
میگ شايد و امت يازات و الت فات سايرين را ک سب میک ند و
مش التش رفع میشود.
 )1:17کسی که خطائی را به رخ خطاکار ن شد طالب محبا و
ً خطائی را به رخ شخص خطاکار
دوستی است .اما کسی که دائما
ب شد ،تنها در نفاقاف نی بين دوستان خالص موفق میشود.
آدا مس مینوي سد «وق تی ياد گرفتيم دو ست دا شته با شيم،
ياد میگ يريم که ب سياری از کوتاهی های دي گران پو شش د هيم،
فراموش کنيم ،و از آن صرفنظر نمائيم».
جورج واشنگتن کارور 1به خاطر اين ه سياه پوست بود در
دانش ده پريرفته نشد.
سالها ب عد ي ی نام آن دان ش ده را از او پر سيد و او
جواب داد« :نام دانش ده مطرح نيست ،محبت فاتح شد».
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 )17:17يک مالم ساده بر مرد فهیم اثـر عميـقتری از صاد
تاتیا نه زدن بر اح مق در او به جا می گرارد .مع موالً ا شخاص
ح ساس ن يازی به تأد يب سخت ندار ند .ا ما ک سانی که بیحس و
بیتفاوت میباشند برخورد خشنتری را میطلبند و تصور اين ه
خطاکار میباشند برايشان مش ل است.
 )11:17شخص شریر طالب فتنه اسا و باس .او مطيـع قـدرت
قانونی ني ست .او راه خود را پيش میگ يرد .قا صد ستمکش که
نزد شخص عا صی فر ستاده می شود ،احت ماالً مأمور د ستگيری
اوست که از جانب پادشاه فرستاده می شود و يا پيامآور مرگ
است که از جانب خدا فرستاده میشود.
 )12:17خرسی که بچههایش کشاته شاود ،غيرقابـل کنتـرل و
وحشی می شود ،اما به خطرناکی شخص احمق در اوج حماق خويش
ني ست .وق تی که ا يده احمقا نهای به م غز او خ طور میک ند،
هيچ چيز نمیتوانند او را از اجرايش باز دارد.
 )13:17لعنت و نفرين نصيب خانه کسی است کـه نیکاويی را
با بدی جواب مید هد .داود پا سخ و فاداری فرما نده سپاهش
اور يا را با خيا نت داد و در نتي جه خا نهاش د چار فال کت شد
(دوم سموئيل  1:12و .)17
 )14:17وقتی منفری در سد ايجاد شود آب در آن نفوذ کرده
و آن من فر را به سرعت گ سترش مید هد .در مورد نزاع ن يز
چ نين ا ست .مجاد لههای ا ندک را هی به سوی يک بر خورد ع مده
میبا شند ،ب نابراين به تر ا ست هن گامی که برخورد ها ا ندک
میبا شند ،آن را ترک ن مود .در غ ير ا ين صورت مم ن ا ست
بزودی درگير يک جنگ بزرگ شويد.
 )12:17خدا از تحريف عدالت ناخشنود است .تبرئه يک شـخص
مجرم و يا مح وم نمودن شخص گناه ار هر دو به طور ي سان
در ن ظر خداو ند من ظور میبا شند .دادگاه های ما ا مروز مم لو
از ا ين بی عدالتی ها ا ست و لی آن گاه که ان سان در ح ضور
خداو ند باي ستد ح ساب ا ين بی عدالتیها را پس خوا هد داد و
پژواک عدالت  ...عدالت ،در کريدورهای تاريخ شنيده خواهد
شد.
 )17:17قیم به جه خریدن حکم چرا به دس احمق باشاد؟
آموز نده خوب ک سی ا ست که انگ يزه درو نی و دل ف هيم دا شته
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باشد.
مفهوم محتملتر اين مثل اينست که شخص احمق نبايد برای
آ موختن ح مت پول خرج ک ند ،در حالی که توا نائی آ موختن
ح مت را ندارد .او ف ر میک ند که ح مت را مان ند لق مههای
نان با پول ب خرد و لی ن میدا ند که در گام اول با يد دل
فهيم داشته باشد.
 )17:17دوس خالص چه در هنگام بـدبختی و چـه در هنگـام
موفقيت ،دوست خود را محب مینمايد .در هنگام تنگی می شود
فهميد دوستان وفادار چه کسانی هستند .دی .ال .مودی ن ته
ظري فی گف ته ا ست« :دو ست واق عی مان ند لبالب ( نوعی گ ياه
نيلوفر مانند است که به بدنه درخت میپيچد) است ـ هر چه
ديوار فرسودهتر باشد ،بيشتر بدان میچسبد ».برادر به جه
تن گی مو لود شده ا س  ،يع نی ي ی از بزرگ ترين امت يازات
برادری اين ست که وق تی برادری نيازم ند ا ست ،خود را به
ک نار ن شد .سيمای عي سی م سيح را در ا ين تمث يل م شاهده
کردن ساده است:
ساعتی نیس که او نزد ما نباشدي
حتی یک دقیقهي حتی یک ثانیه!
چون عشق او لحظات ما را سرشار میکند
جانسون اوت م

1

 )18:17اين آيه ،با نشان دادن اين ه محبت نبايـد فاقـد
عن صر ت شخيص با شد ،آ يه پيش را ت عديل میک ند .ضمانت بدهی
دوستی را نمودن که بد حساب میباشد اقدام درستی نيست ،هر
کسی که نياز به ضام داشته باشد از نظر کسی که جنسی در
اخت يار او می گرارد معت بر ني ست ،پس چه لزو می دارد ضمانت
شخص بیاعتبار را نمودن.
اه را دوسا
ای را دوسا دارد مناتعا
اه معصا
ار کا
 )11:17ها
میدارد ،و ع س آن ن يز صادق ا ست .ک سی که در خود را بل ند
میساتد ،شخصی است که ( )1مت برانه صحبت میکند (موفـات)؛
( )2با صدای بلند ثروتش را اعالم میکند؛ يا ( )3در عـيش و
عشرت زندگی میکند و يا به زندگی لوکس میانديشد .اين شخص
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فساد را به جان میخرد.
 )27:17شخص کج دل و يک تبان دروغگو هرگز موفق نمیشـود.
شخص کج دل و دروغ گو شادی ز ندگی را ت بديل به بدبختی
میکند.
 )21:17والدين فرزند نادان با انـدوه زنـدگی میکننـد و
پدر فرتند ابله شادی نخواهد دید.
 )22:17اينک دوباره ياد میگيريم که ظاهر يک شخص مـرتبط
ا ست با صحت درو نی او .شادبودن و چ هره شادمان دا شتن ک مک
مؤثری به سالمتی ان سان میک ند .يک روح شک سته و م تألم،
شادی را از انسان میستاند.
ترجمه برکلی در يادداشت بر اين آيه شادبودن را «درمان
روز» ناميده است.
ا مروت پز شکان میگوی ند که یک خ نده ات ته دلي ک مک
ت یادی به سالم ان سان میک ند وق تی شما با صدای بل ند
میخند یدي د یافراگم ف شرده و ششها باتمی شوند و م قدار
بی شتری هوا دا خل ششها می شود در ه مان هن گام که ششها
باتمی شوند د یافراگم پ یامی آرام و ریتم یک به ق لب
ار سال میک ند ا ی ع ضو ح یاتی پ یام د یافراگم را با
ضربات ت ندتر و سخ تر پا سخ مید هد و ضربان ق لب فزو نی
مییا بد ک بدي م عدهي لوتالم عدهي کی سه صفرا و ط حال
هم گی ت ح تأثیر ا ی فرای ند قرار میگیر ند و ت مامی
ا ندامهای ان سان تقو ی می شوند ت مام ا ی مرا حل مؤ ید
سخنان ارسطو حکیم یونانی اس که در حدود  0111سال پیش
بر تبان آورد« :خنده یک تمری بدنی برای سالمتی اس »

ولی همه خندهها هم مفيد نيستند .هووارد پوليس 1استاد
روانشنا سی دان شگاه تن سي گف ته ا ست خ ندههائی که نا شی از
تمسخر ،ريشخند و شرمساری باشد .مفيد نيست و حتی میتواند
صدمات بي شتری به شخص خندهکن نده تا شخ صی که به او
میخندند وارد آورد.
يک روح ش سته استخوانها را خشک میکند .بليک کالرک ،2با
اين امر موافق است:
هيجان مم ن است به سالمتی انسان لطمه وارد آورد .هيجان
1 - Howard Pollis
2 - Blake Clark
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ز ياد مو جب ر يزش سريع مو ها ،سردرد ،الت هاب سينوسها ،آب
ر يزش چ شم و بي نی ،آ سم ،ا نواع حسا سيتها ،ان سداد حن جره،
خشک شدن پوست و خارش و حتی ريزش دندانها می شود .هيجانات
میتواند از درون موجب زخم معده ،آپانديسيت ،سقط جنين ،و
حتی مرگ انسان شود.
 )23:17شخص شریر رشوه را ات بغل میگیرد و عدالت را بـه
دلخواه خود تحريف میکند.
 )24:17شخص فهیم ،حکم را چون نشانهای در پـيش چشـمانش
ً به سوی آن میرود ،ا ما شخص اح مق هدف
ن هاده و م ستقيما
معي نی ندارد .او به جای اين ه ح مت را بجو يد چ شم به
وسوسههای دنيا میدوزد.
 )22:17ي ی از بزرگترين غصه والدين داشتن فرزنـدی اسـت
که برای وا لدين حزن و تل خی بيافري ند ،و او ک سی ني ست جز
فرزند نادان.
 )27:17همچنين مالمت عادالن و ضرب تدن به نجبا به دليـل
نارا ستی ای شان ،در ست ني ست .با ا ين و جود ا ين ن قض عدالت
هر روزه واقع میشود.
 )27:17کسی که معرف دارد ،از گفـتن مضـايقه نميكنـد و
شخص ف هيم ،دارای روح ح لیم ا ست .سخن ت ند و خوی آت شين
نشانه پوچی دل است.
 )28:17شخص احمق با صورت ظاهرش تشـخيص داده نمیشـود ،و
مم ن ا ست او را ح کیم ت صور ن مود .حما قت او وق تی آ ش ار
میشود که سخن گويد.
جيمز .جی سين لر 1نوشته است:
«بهتر اس شخص نادان دهان خود را ببندد و سخ نگویدي
تا مردم او را دا نا بپندار ندي چون ا گر سخنی گو ید شک
مردم برطرف شده و به نادانی او پی میبرند »

 )1:18مش ل اين مثل در تفاسير مختلف آن است.
شخص مع تزلي هوس خود را طا لب میبا شدي و به هر حک م
صحیح مجادله میکند .اين تعر يف کسی است که سازشپرير نيست
و راه خود را میرود ،ح تی ا گر با روش های تائ يد شده و
1- James g. Sinclair
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دانش های آز موده شده در ک شم ش با شد .او ح مت را تن ها در
سايه شناخت خود میجويد .ترجمه  RSVکامالً فرق میکند« :کسـی
که دل سرد ا ست به دن بال بها نه ا ست تا بر عل يه عدالت
عصيان کند ».به کالمی ديگر کسی که تنها میماند به دنبال
بهانهای است تا انواع بیمسئوليتهای خود را توجيه کند.
ترجمه  KNOXبه نوعی مشابه تفسير فوق است و نيـازی بـه
ً به دن بال
تو ضيح ندارد« :ک سی از دو ست خود می برد سريعا
ً عررهای غيرموجه میآورد».
بهانه میگردد و دائما
مف سران ي هودی ،ا ين آ يه را جدا شدن از گ ناه و حما قت،
تف سير میکن ند .ک سی که از گ ناه فا صله بگ يرد ،به دن بال
بزرگ ترين عال ئق خود میرود و خود را در ح مت واق عی غرق
میکند .اين تفسير هر چند غيرمحتمل است ،اما حقيقت دارد.
 )2:18احمق از گوش سپردن به مردم دانا سرباز مـيزنـد و
بدان و سيله میخوا هد ع قل خود را ظاهر سازد و يا واقع يت
وجودی خود را نشان دهد.
 )3:18هنگامی که شریر میآیادي حقاارت هام میآیاد و باا
اها ن خجا ل میر سد .ا ين راه دي گری ا ست برای ب يان اين ه
ننگ و شرمساری ظاهری از درون شرارت برمیخيزد و در انسان
بنيادی میشود.
ـه
ـد آب عمیقای اسـت کـ
 )4:18ساخنان دهاان انساان ،ماننـ
انگيزه ها و اف ار او را در خود میپو شاند .برع س آن،
چ شمه حک م فوران میک ند و چون ن هر جاری ا ست .به کال می
ديگر پيام ح مت روشن و شفاف است.
ترج مه مو فات میگو يد که سخنان مرد دا نا آبگ يری عم يق،
جر يانی پو يا و چ شمه ح يات ا ست .سخنان مرد دا نا ژرف ا ست،
نه ياوه ،خوش ط عم ا ست ،نه ت لخ و تازه ا ست ،نه بیروح و
کسلکننده.
 )2:18خداوند در اينجا بر عليـه انحـراف داوری اخالقـی،
اخ طار داده ا ست .طر فداری شریران يع نی چشمپو شی از شرارت
آ نان .م حروم ن مودن عادالن موردی ا ست که لوول 1آن را بر
دار کشيدن راستی و بر تخت نشانيدن کژی ناميده است.

1 - Lowell
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 )7:18شخص احمق پرگو هميشه میکوشد نزاع و مش الت ايجـاد
نمايد .ال ليستها در اين جهت پيشقدم میباشند.
 )7:18سخنان شخص احمق ،موجب هالکت او میشود .زبان کثيـف
و بیپروای او سرانجام موجب فساد او میشود.
نمام مثل لقمه چرب و نرم اسـت و شـنوندگان
 )8:18سخنان ّ
سخنان او را میبلعند ،و به او میگويند « باز هم بگو ،باز
هم بيشتر بگو!».
 )1:18شخص تنبلی که کار خـود را بـه تعويـق میانـدازد.
همدست هالککننده است ،و هر دو موجب خرابی و زيان می شوند.
گريفيتس اخطار داده است:
ا مروت ما م شاهده میکنیم که اه مال کارگران در به
کارگیری اج ناس بن جل در صنع اتومب یل و هواپی ما و
ساختمان ساتی و ن ظایر آن مو جب حوادث مرگ بار می شود
ای مورد در بعضی ات ادارات و مدیری در کلیساي جایی
که ق صور و کو تاهی و عدم م سئولی مم ک ا س من جر به
تخر یب راب طهها شودي صدق پ یدا میک ند یک کلی سا مم ک
صداق و اعت بار خود را در ا ثر ا ی غفل های
ا س
احمقا نه و اه مال کاری ها ات د س بد هدي و ا ی در س یک
حمله شیطانی اس

 )17:18اسم خداوند برج نگهدارنده است.
نام خداو ند م انی ا ست برای پ ناه بردن و مح فوظ ما ندن
کسانی است که به او متوکل میباشند ،و خداوند آنها را از
گناه حفظ میکند.
 )11:18شخص دولتمند برای حفاظت خويش به ثروتش دل بسـته
ا ست .دارا ئی او به ن ظرش م ثل ح صار بل ند ا ست که او را از
هر خ طری اي من می سازد .و لی آن گاه که بي شتر از همي شه
نيازمند ثروتش است ،ثروتش به دادش نمیرسد.
آ يه د هم يک واقع يت و آ يه يازدهم يک اف سانه ا ست .شخص
عادل مرکور در آ يه د هم يک واقع يت م حض ا ست ،ا ما شخص
ثروتمند مرکور در آيه يازدهم يک افسانه است.
 )12:18يک پای ت بر بر لبه گور و پای ديگـرش بـر پوسـت
موز ا ست .ا ما توا ضع با امن يت ت مام به سوی عزت میرود.
ويل يام الو مینوي سد « :به ت بر تن ها به صورت يک ويژ گی
ناخو شايند و به توا ضع ن يز به صورت يك خ صلت آرا سته
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بنگريد ـ چون اولی عين جهنم و دومی عين بهشت است.
 )13:18انسان بايد قبل از اين ه عقيده خـود را بگويـد،
از حقايق آگاه شود ،درغير اين صورت وقتی که جزئيات کامل
بر او آ ش ار شود ،شرمنده می شود .هر سؤال و جوابی ،و هر
کال می و هر د عوائی و ...غ يره ،دوطر فه ا ست .تا سخن متهم
را کامالً ن شنيده با شيد ،با سخنان تهمتزن نده مواف قت
ن نيد.
 )14:18روح انسان میتواند انواع ضعفهای جسمانی را تحمل
ک ند ،ا ما روح ش سته قادر به تح مل ضعفهای ج سمانی ني ست.
ً جدیتر از بيماریهای مزمن میباشند.
مش الت روحی غالبا
دک تر پاول آدو لف ا شاره به پ يرزن بي ماری کرده ا ست که
در بيمار ستان ب ستری بوده و ش ستگی ل گن خا صره او کامالً
در مان شده بود .هن گامی که آن زن از بيمار ستان مرخص
می شود دخ ترش به او میگو يد که ترتي بی داده ا ست تا او را
به خانه سالمندان ببرد .فقط در عرض چند ساعت بيماری اين
زن عود میک ند و در پا يان ه مان روز میم يرد .و مرگ او نه
بر اثر لگن خاصره ش سته بل ه به خاطر دل ش سته بود».
« مردی که مورد حم له پ سرش قرار گرف ته و زا نويش ش سته
شده بود ،مرد .او میتوان ست حم له يک د شمن را تح مل ک ند،
ولــی حملــه کســی کــه او را دوســت داشــت ،او را از پــای
درآورد».
 )12:18شخص دانا هرگز از يادگرفتن باز نمیايسـتد .ف ـر
او همي شه پريرای هدايت ا ست ،و گوش او آ ماده شنيدن
معرف .
 )17:18هديه يا پيش ش يا رشوه راه نزديک شدن به بزرگان
و ا فراد نا فر را برای ان سان فراهم می سازد و در های
ب سياری بر او گ شوده می شود .واقع يت دي گر آنچ نان که در
ً بدان ا شاره شده ،اين ست که يک ع طای
ک تاب ام ثال بع ضا
روحانی برای انسان فرصتی را برايش به وجود میآورد که آن
را به کار ببرد .به عنوان نمونه اگر شخصی بتواند کالم را
تعليم دهد و موعظه کند ،درهای بسياری بر او گشوده خواهد
شد ،ولی منظور آيه فوق اين نيست.
 )17:18وقتی کسی يک طرفه دعوی خود را میگويد ،به ظـاهر
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اد عايش قانعکن نده ا ست و شنونده آن را باور میک ند .ا ما
هن گامی که حریفش میآ ید و از او چ ندين سؤال میپر سد م شخص
میشود که طرف آنچنان که بايد و شايد محق نبوده است.
 )18:18وقتی ايمانـداران عهـد عتيـق قرعـه میانداختنـد
دروا قع از خدا درخوا ست مینمود ند در يک مورد خاص که در
ـه
ـد .قرعـ
ـائی کنـ
ـا را راهنمـ
ـد آنهـ
ـردد بودنـ
ـرای آن مـ
اجـ
ا نداختن ا قدامی بود منط قي در ج هت حل م سالمتآميز موردی
بين دو نفر مدعی که اگر جز اين می بود ،کارشان به مخالفت
و دعوا با ي ديگر منجر میشد.
ما ن يز وق تی که با دي گران د چار م ش ل می شويم ،با يد
ا جازه د هيم داوری ن هائی را خدا ان جام د هد ،ا ما ا ين
ا قدام را نه به و سيله قر عه ا نداختن بل ه به و سيله
خوا ندن و اطا عت کالم ،ا قرار به کوتاهی های خود ن سبت به
ديگران ،دعا و شهادت درونی روح ،انجام میدهيم.
 )11:18وقتی دو نفر خويش نزديـک بـه هـم ،بـا هـم قهـر
میکنند ،اثر اين قهر به سختی در دلشان برطرف می شود .فتح
يک شهر قوی آ سانتر ا ست از آ شتی بين دو برادر رنج یده
مناتع با او مثل بندهای قصري سرد ،مح م و غيرقابل حرکت
ا ست .جنگ های داخ لی همي شه تلخ ترين خاطره يک م لت بوده
است.
 )27:18ما گاهی اوقات گفتهايم که انسان بايد سخنان خود
را ب خورد .ا گر سخنان ان سان ني و با شند ،آرا مش دل او را
فراهم می سازند .ان سان برا ساس طبي عت سخنانش ،پاداش
میگيرد.
 )21:18تبان ظرفيت عظيمی برای بيـان خـوب و بـد دارد و
آ نانی که آن را دو س میدار ند میباي ست خود را آ ماده
عواقب سخنان خود بنمايند.
 )22:18کلمه «نیکو» در اينجا اشاره به تن است .شخصی که
يک زن خوب پ يدا میک ند ،م ثل اين ست که گن جی پ يدا کرده
ا ست ،و می توان آن را به ر ضايت خداو ند ،آن گاه که عروس
خدائی خود ،کليسا را میيابد ،اطالق نمود.
ً با نرمی و تواضع و ملتمسـانه،
 )23:18اشخاص فقیر غالبا
ـن و
ـخت ،خشـ
اد سـ
ـخاص دولتمنا
ـن اشـ
ـا لحـ
ـد ،امـ
ـخن میگوينـ
سـ
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مت برا نه ا ست .ا ما ا ين يک قا عده ک لی ني ست ،ب سياری از
دولتمندان ،اينچنين نمیباشند.
 )24:18در اينجا دوباره شاهد مثلـی هسـتيم بـا تفاسـير
گوناگون.
ک سی که دو ستان ب سیار داردي خوی شت را هالک میک ند .در
ترجمههای  KJVو  NKJVسخن از اين اسـت کـه کسـی کـه دوسـت
ندارد ،در پی يافتن دو ست ا ست ،و دي گر اين ه بع ضی از
دوستان نزديکتر از ساير دوستان میباشند.
ترجمههای  NKJV, ASV, NASBو  JNDمیگويند شخصی کـه دوسـتان
که ات برادر
ز يادی دارد ،فا سد می شود ،ا ما دو ستی ه س
چ سبندهتر میبا شد .ا ين بدين مع نی ا ست که به تر اين ست که
به جای ان بوه دو ستان که د چار گمرا هی شما می شوند ،يک
دوست واقعی پيدا نمود.
ترجمه  RSVمیگويد« :دوستانی هستند که به دوستی تظـاهر
میکن ند ،و لی دو ستانی ه ستند که نزد يکتر از برادر ند».
می شود گفت که اين تمثيل ،مقايسهای است بين «دوستان نيمه
راه» و دو ستانی که در د شواریها و سختیها ن سبت به دو ست
خود وفادار میمانند.
خو شبختانه بي شتر ترج مهها با ا ين ترج مه هم صدا ه ستند
ـبندهتر
ـرادر چسـ
ـه از بـ
ـت کـ
ـتی هسـ
ـه «دوسـ
ـر اين ـ
ـی بـ
مبنـ
میباشد ».جی کمپبل مورگان میگويد:
هر برداشتی ات ای آیه مهم حداقل به یک راه و یک شخص
منت هی می شود و او ه مان دو س گناه کاران عی سی م سیح
تف سیر در او خال صه می شودي با شد که دل ها
خداو ند ا س
در اعجاب او بمانند و او را پرستش کنند

 )1:11در اينجا نيز مقايسهای شده است بين شخص فقیری که
رورا ست ا ست و شخص احم قی که گ مراه ا ست و ح قايق را تحر يف
میک ند .و دال لت دارد بر اين ه شخص فق ير با ا ين ويژ گی
برتری دارد بر شخص احمق ،اما گمراه.
 )2:11دلی که معرف ندارد نیکو نیس  .صـاحب چنـين دلـی
میداند که چ اری بايد انجام دهد ،ولی نمیداند ،چگونه آن
را ان جام د هد ب نابراين بدون آ مادگی کا مل د ست به کار
میشود.
عج له کردن ف قط م ش ل او را میافزا يد .او آن قدر ع جول
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ا ست که فر صت نمیک ند راه هايی بجو يد ،ب نابراين راه را گم
میکند و سرگردان میشود.
 )3:11وقتی کسـی غـرق در زنـدگی خـود میشـود شـروع بـه
گله گزاری از خداوند مینمايد .به همين ترت يب «آدم» کوشيد
با ا ين کل مات از خداو ند گال يه ک ند وگ فت ه مه بدبختی من
تقصير «اين زنی بود که قرين من ساختی» (پيدايش .)12:3
ار تداد ث مره مخ صوص خود را در ز ندگی و ش ستهای مع نوی
دارد .ک سی که به ا ش ال مخت لف ا مور غيراخال قی می پردازد،
به جای اين ه به گناه خود اعتراف و بدانها پشت کند ،از
ايمان مسيحی برمیگردد و از خداوند خشمناک میشود.
دبل يو .اف اد نی ، 1آ يه را چ نين تف سير میک ند« ،ي سان
ّت خدا با عوا قب اع مالی که خدا آن ها را م نع
دان ستن م شي
کرده است ،اتهام بزرگی است».
 )4:11اين واقعيـت کـه تـوانگران دوساتان بسایار پیادا
میکن ند دل يل خودپ سندی ذا تی دل ان سان ا ست .شخص فق یر ات
دو ستان خود جدا می شود ،چون ه او در ط لب دو ستانی ا ست که
نفعی به حالش داشته باشند.
 )2:11کسی که شهادت دروغ میدهد و يا به اعمال مزورانـه
ً خداو ند او را تنب يه خوا هد ن مود،
دي گری می پردازد قط عا
حتی اگر در اين زندگی تنبيه نشود.
 )7:11امیران مرکور در اين آيه به معنی افراد سخاوتمند
و قدرتم ند ا ست .ب سیاری میکو شند با ا ين د سته از ا فراد
دو ستی نماي ند تا از ل طف آن ها بر خوردار شوند .مردم دو ست
دارند با کسانی دوستی کنند که از آنها منتفع شوند.
ً او را تـرک مـیکننـد و
 )7:11بستگان شـخص فقیار غالبـا
دو ستانش ن يز اعت نائی به او نمیکن ند .او از ب ستگان و
دو ستانش تقا ضای ک مک و شفقت میک ند ،و لی آن ها او را ترک
میکنند.
 )8:11در طلب حکم بودن ناشی از برافروخته شدن اشـتياق
درو نی و دا نائی ا ست .و همچ نين ن گه دا شتن فطا ن و ب صيرت
طريق مطمئنی برای موفقيت است.

1 - W.F. Adeney
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 )1:11ما نبايد از اخطارهای م رر در مورد شـهادت دروغ
دادن متع جب شويم .گر شته از آن ي ی از اح ام ده فر مان،
شهادت دروغ را منع کرده است (خروج .)17:27
 )17:11عیش و عشرت احمق را نمیشاید .او نمیداند کـه در
ّب چگونه رفتار کند ،همچنين است در مورد غالم
ميان قوم مهر
يا برده که وقتی در موضع قدرت باشد نمیداند چگونه رفتار
کند.
 )11:11شخص دانا میتواند خشم خود را کنترل نمايد .وقتی
کســی بــا او بــدرفتاری کنــد میتوانــد از ســرلطف ،اورا
ً به شاول ا براز مین مود،
ببخ شايد .شفقتی که داود غال با
تصوير کاملی از اين تمثيل است.
ّش شایر اسا و متخلفـين را از
 )12:12خشم پادشاه مثل غر
خ طری که در انت ظار آ نان ا ست ،آ گاه می سازد .ل طف پاد شاه
نسبت به کسانی که او را اطاعت میکنند مانند شبنمی که بر
گياه مینشيند نرم و لطيف است.
در رساله بـه روميـان 1:13ــ 7از دو جنبـه خشـم و لطـف
پاد شاه سخن رف ته ا ست« :ل هرا الزم ا ست که مط يع او ( قدرت
برتر) شوی نه به سبب غضب بل ه به سبب ضمير خود نيز».
 )13:11دو مورد که زندگی عـادی را دچـار مشـ ل میکنـد
ـر اول
ـتيزهجو ».نفـ
ـادان» و «زن سـ
ـد نـ
ـد از «فرزنـ
عبارتنـ
اندوه پدرش را موجب می شود و نفر دوم چون آبی که دايم بر
سطحی فلزی میچ د ،ستوهآور است.
 )14:11تنها میتوانيد از اجداد خود خانه و دولت را بـه
ارث ببريد ،اما تنها خدا میتواند توجهای عاقله جهت مرد
مهيا سازد ،چون زن دانا هديه خداست.
ا ين تمث يل ما را به ياد دا ستان ازدواج ا سحاق و رب ا
میا ندازد« :ا ين ا مر (ازدواج ا سحاق و رب ا) از جا نب
خداوند ،صادر شده است» (پيدايش .)27:24
ازدواج آن دو ،ازدوا جی بود که در آ سمان ترت يب داده
شده بود.
 )12:11تنبلی مانند داروی خوابآور انسـان را بـه خـواب
عم يق فرو می برد .يک شخص الا بالی ف قر و ر نج و گر سنگی را
به خانهاش دعوت میکند.
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ا ين تمث يل در راب طه با مطال عه ک تاب م قدس و د عا ن يز
مصداق دارد.
 )17:11کسی که مطيع اح ام خداوند باشد ،درواقع آنچه را
که بهترين است برای صالح زندگی و سالمت جسمی و روحی خود،
انجام میدهد ،اما كسي که نسبت به اح ام خداوند بی پروا و
بیاعتنا باشد ،خواهد مرد.
 )17:11صدقه دادن به فقیر ،چون قرضدادن به خداوند است.
خداو ند نه تن ها بدهی خود را ادا میک ند ،بل ه عالوه بر
اصل بدهی سود قابل توجهی نيز رويش می گرارد .حتی يک کاسه
آب خنک که در نام خداوند به تشنهای داده شود ،پاداش خود
را خواهد داشت (ر.ک متی  .)42:17هنری بوش مینويسد:
یک روت پدری نیم دالر به پ سرش داد و به او گ ف هر چه
دو س دارد با آن ب خرد ب عداً وق تی ات پ سرش پر سید پول
را خرج چه چیزی کرده اس ي پسر کوچک گف که آن پول را
پدرش به او گ ف «آ یا ضمان
به ک سی قرض داده ا س
کافی ات او گرف تی؟» پ سرش گ ف « :ب لهي م پولم را به
گدای بی چارهای دادم که گر سنه بود!» پدرش گ ف  « :تو
چ قدر نادانی! او هیچو ق پول تو پس نمید هد!» پ سرک
گ ف « :ا ما پدر م به تری ت ضمی را گرفتمي چون ک تاب
م قدس میگو ید ک سی که پول به ف قرا قرض بد هدي به خدا
قرض داده اس !»
پدر م سیحی چون به ا ی مورد اندی شید آن قدر خو شحال شد
که نیم دالر دی گر به پ سرش داد پ سر گ ف « :د یدی پدر!
گف ته بودم که پ سش میگ یرمي ف قط ف کر نمی کرم به ا ی
تودی!»
آنچه را که برای خود خرج کردیم
اما گنجی داریم که پایانناپذیر اس
خداوندا آنچه که به تو قرض دادیم
به ما باتگردانیدی!

گم کردیم

کریستوفر وردورث

1

 )18:11پسر خود را هنگامی که هنوز جـوان و تعلـيمپـرير
است ،تربيت کن.
تنب يه بدنی در ف ضائی از مح بت ناب ت جويز شده ا ست ،نه
آن نوع تنبي هی که بر او صدمه وارد آورد و نه تنبي هی

1 - Christopher Wordswoorth
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مداوم ،بل ه تنبيهی به آن اندازه که او را اصالح کند.
ب خش دوم ا ين آ يه که میگو يد« :ا ما خود را به ک شت او
وا مدار» بدين مع نی ا ست ا گر او را تنب يه و تأد يب ن نی
زندگی او را تباه می سازی .آسانگيری و گرشت بی مورد در حق
فرزند ،عملی ظالمانه است .و همچنين میتواند به اين معنی
با شد که «آن قدر ع صبانی ن شويد که فرز ند خود را پيش از
آنچه که شايسته است تنبيه کنيد».
 )11:11شخص تندخو متحمل عقوب خواهد شد .حتی اگر او را
از عوا قب خوی ت ندش خال صی د هی ،دو باره شروع به ت ندخوئی
خواهد کرد ،و بايد دوباره او را متنبه سازی.
 )27:11اندرز را بشنو و در زندگی تأدیب را بپـرير ،تـا
سرانجام حکیم بشوی .آنچنان ه گفتهاند « :ح مت يک سرمايه
جاودانی است».
 )21:11انسان هر نوع طرح و نقشهای در سر دارد ،با ايـن
و جود ا ين ا هداف خداو ند ا ست که تح قق میياب ند« .ز يرا که
هيچ نمی توانيم به خالف را ستی ع مل ن مائيم ،بل ه برای
راستی» (دوم قرنتيان .)8:13
 )22:11ترجمه داربی از اين آيه ،فاقد ارزش است.
«تین انساني احسان اوس و فقیر ات دروغگو بهتر اس ».
ارزشی که شما را شيفته شخص ديگر میکند ،محبت اوست .محبت
ا ست که او را ت بديل به دو ستی دل پرير مینما يد .يک شخص
فق ير که چ يزی جز ه مدلی نمیتوا ند عر ضه بدارد ،به تر از
شخص ثروتمندی است که وعده کمک میدهد ،اما به وعدهاش وفا
نمیکند.
 )23:11ترس خداوند راه حیات اسا  .کسـی کـه از خداونـد
میتر سد ،دال يل کافی برای خو شنود زي ستن دارد و به هیچ
باليی گرفتار نخواهد شد.
 )24:11شخص کاهل دس خود را در بغلش پنهان میکناد و آن
را هم به د هان خود برن میآورد .کا هل ظرف غرا را در
م قابلش میبي ند و لی آن قدر تن بل ا ست که نمیتوا ند لق مهای
بردارد و به د هان ب گرارد ،چون لق مه برايش ب سيار سنگين
محسوب میشود.
 )22:11حتی اگر استهزاءکننده را تأدیب کنی ،عوض نخواهد
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شد ،و لی حداقل تعلي می به بين ندگان میآموزد .اين آيه ما
را به ياد رساله اول تيموتاوس  27:2میاندازد« :آنانی کـه
گ ناه کن ند ،بيش از ه مه توبيخ فر ما تا دي گران بتر سند».
شخص فهیم نيازی به تأديب ندارد ،يک کلمه کافيست که خطای
خود را تصحيح کند و داناتر شود.
 )27:11فرزندی که بار پادر خاود ساتم کناد و ماادرش را
برا ند ،خود را به ن نگ میآال يد و دل پدر و مادرش را
میش ند.
 )27:11اين تمثيل چون يک الماس درخشـان اسـت و بـه هـر
سويش بن گری نور تازهای می يابی .سه تف سير بر ا ين آ يه
محتمل است:
ترجمه  KJVمیگويد« :پنـد ممتـاز بـرای جوانـان چـه در
مدارس و چه در دان شگاهها ،م ان هايی که کالم خدا مورد
حم له قرار گرف ته ا ست! اين ست که به تر ا ست کالج را ر ها
کرد تا م بادا بيش از ا ين در م عرض بم باران شک و ترد يد
قرار گرفت و همه چيز را ان ار کرد!»
ترجمه  RSVو بارکلی میگويند« :پسرم از گوش سـپردن بـه
تعاليمی که تو را از معرفت بازمیدارد ،احتراز نما ».اگر
تأد يب دو ست دا شته با شيد ،ا ما به آن ع مل ن ن يد ،مف هومی
ندارد و شما و قت خود و مع لم خود را ت لف کردها يد و بار
خطا يای خود را ا فزودها يد« .ندان ستن به تر ا ست تا دان ستن
و به عمل نياوردن».
ترجمه  NKJVنوعی اخطار است« :ای پسر من! شنيدن تعليمی
را که موجب انحراف تو از کالم معرفت میشود ،ترک نما».
 )28:11شاهد لئیم مادام کـه خـود در معـرض داوری قـرار
نگ يرد ،ان صاف را م سخره میک ند .او حري صانه شرارت را
گ سترش مید هد .او چون تو صيف الي فاز از ان سان ا ست چون
شرارت را چون آب مینوشد (ايوب .)17:12
 )21:11وقتی که استهزاءکنندگان و احمقان در صحنه تاريخ
ان سان نقشآفري نی میکن ند ،تنب يه و ق صاص در انت ظار آ نان
اســت .بــه محــض اين ــه پــرده فــرو افتــد ،سرنوشــت
اجتنابناپريرشان ،فرا میرسد.
 )1:27شراب انسان را استهزاء میکند ،منظور اينسـت کـه
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شراب مو جب می شود که ان سان ري شخندکننده شود .م سکرات قوی
موجب عربده میشود.
شرابي كه از ان گور ساخته مي شود و م سکرات هر دو مو جب
می شوند که ان سان ت عادل خود را از د ست بد هد و از نو شيدن
ب سيار ،ت بديل به شخ صی ال لي ست ب شود .او تالش میک ند د ست
از عادتش بردارد ولی گويا او را در زنجير اعتياد زندانی
کردهاند.
عيسی قدرت پارهکردن زنجيرها را میدهد ،ولی شرطش اينست
که انسان نخست ،خودش بخواهد که زنجيرش گسسته شود.
 )2:27وقتی که پادشااه عصـبانی شـود ،تـرس بـر کشـورش
ح مفر ما می شود .خ شم پاد شاهي م ثل غرش شیر ا س و خ طر را
اعالم مینمايد.
هر کس که خ شم خدا را برانگ يزد ،ز ندگی خود را به خ طر
میاف ند.
در ايــن مــورد درس ديگــری از رســاله بــه روميــان 4:13
میآموزيم« :زيرا ]که او = پادشاه[ خادم خداست برای تو به
ني وئی؛ ل ن هر گاه بدی ک نی ،ب ترس چون ه شم شير را ع بث
برن میدارد ،ز يرا که او خادم خدا ست و با غ ضب انت قام از
بدکاران میکشد».
 )3:27کسی که عزت نفس دارد از درگيری و کشـم ش اجتنـاب
میک ند ،ا ما شخص اح مق شادی خود را در مجاد له با دي گران
میجويد.
 )4:27زمان شـخم زدن در اسـرائيل در ماههـای نـوامبر و
دسامبر است ،وقتی که باد معموالً از شمال میوزد .شخص کاهل
سرما را بها نه کرده و کار نمیک ند .ز مين شخم ن شده را
نمی توان کا شت و بدون کا شت بردا شتی در کار ني ست .شخص
کاهل هنگام درو به مزرعهاش میرود ولی محصولی نمیيابد تا
درو کند.
ـر او
ً در اعمـاق ف ـ
ـان غالبـا
 )2:27اف ـار و نيـات انسـ
نهفتهاند و معموالً آنها را بروز نمیدهد .ولی شخص فهيم با
طرح سؤالهای ح يما نه میتوا ند آن ها را از اع ماق ف ر خود
برآورد .برای نمو نه يک م شاور خوب میتوا ند ک مک کرده و
اف ار پيچ يده را از م غز ان سان ب يرون آورده و ذ هن ان سان
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را درمان کند.
 )7:27فراوانند کسانی که احسان و وفـاداری خـود اعاالم
ً ا می با شند ،مورد
میکن ند ،و لی يافتن ک سانی که واق عا
دي گری ا ست .بين ا ين دو د سته ت فاوت فراوان ا ست .در بين
«شخص» و «شخصيت» تفاوت فراوان است.
 )7:27فرزندان مرد کامـل کـه در امانـت و صـداقت سالوک
مینما ید و از ز ندگی و نمو نهای که براي شان به م يراث
نهاده است ،خجسته و بهرهمند خواهند شد.
 )8:27پادشاهی که بر کرسی داوری نشیند ،خوب و بد را از
هم ت شخيص مید هد .وق تی که م سيح بر ت خت داوری ن شيند،
چشمان همه چيز بينش مانند شعلههای آتش ،همه عررها و همه
نشانهها را وارسی خواهد نمود.
 )1:27هيچ كس نمیتواند با تالش خـودش ،خـود را از گنـاه
تبر ئه ک ند« .کی س که توا ند گو يد :دل خود را طاهر ساختم
و ات گناه خویش پاک شدم؟»
اگر کسی خود را بیگناه میپندارد ،درواقع قربانی خيال
خام است.
ـت.
ـيح اسـ
ـمند مسـ
ـون ارزشـ
ـق خـ
ـدن از طريـ
ـرا شـ
ـی مبـ
ولـ
ايمانداران واقعی «لباس خود را به خون بره شستشو کرده و
سفيد نمودهاند» (م اشفه .)14:7
خونی که خالصی ما را کفاره کرده است،
و ل ههای سياه زندگی ،را پاک کرده است.
 )17:27خدا از وزنه و ترازوی تقلبـی متنفـر اسـت .ايـن
تق لب شامل هر ابت ار فريب نده برای ک سب منف عت شخ صی به
بهای فقيرنمودن ديگران میشود.
 )11:27شخصيت بنيادی انسـان از طفوليـت آشـ ار میشـود.
ً لج بازی میکنند و بعضی ديگر به آنچه
بعضی از بچه ها مطلقا
که دار ند را ضیا ند .خوی ا ين کود کان ا عم از خوب و بد به
دوران بلوغ منتقل میشود.
 )12:27خداوند گوش شنوا و چشم بینا را آفریده اس  .اين
چه مفهومی میتواند داشته باشد جز اين ه هر دو متعلق به
خدا هستند و بايد به خاطر جالل دادن به خدا مورد استفاده
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قرار گيرند؟
 )13:27در خوابيدن افراط م ن ،مبادا فقیر شوی .بلند شو
و کار کن تا برای پردا خت ا جاره خا نهات ،مايح تاج ز ندگيت
و امور خدايی پول پيدا کنی.
 )14:27ي ی از حقههائی که خريداران به کار میبرند تـوی
سرزدن مال مورد معام له و ي ی از ترف ندهايی که فرو شنده
به کار می برد افراط کاری در تعريف از جنسی بنجل است .به
هر حال اينها م رهای دنيای تجارتند.
ا گر فرو شنده آدم سادهای با شد ،گول حرف های خر يدار را
می خورد و جن سش را ارزان میفرو شد ،و از سوئی خر يدار به
جنسی که با اين ترتيب به دست آورده است ،افتخار میکند.
 )12:27انسان مم ن است خود را با طال و جواهرات گرانبها
بيارا يد ،و لی به ترين آرا يش سخنان ح يما نه ا ست .خود را
به آن بيارائيد.
 )17:27جامه آنکس را بگیر که به جه غریب ضاام اسا و
او را به ر ه بگ یر که ضام بیگان گان ا س  .آنچ نان که
گفته شد ضمانت مالی کسی را نمودن که معتبر نباشد ،کاری
احمقانه است .اگر شما با چنين افرادی معامله میکنيد وجه
کافی از او بگيريد تا ورش ست نشويد.
 )17:27هر نوع ثروتی که از طريـق نامشـروع بدسـت آمـده
با شد مم ن ا ست خو شبختی و لرت موقتی را برای ان سان به
ارم غان ب ياورد ،و لی ال جرم ثا بت خوا هد شد که سنگهايی
ه ستند که د هان را پر میکن ند .ا ين تمث يل محكومکن نده
ک سانی ا ست که مال يات ح قه خود را نمیپرداز ند ،با تق لب
اج ناس خود را گران میفرو شند ،به بازرس ها ر شوه میده ند،
برچ سب دروغ بر اج ناس خود میزن ند و فرآورده خود را چ يزی
غير از آنچه که هست تبليغ میکنند.
 )18:27هدف از اين اندرز مفيد اينست که قبـل از اين ـه
طر حی بر يزی با صاحبن ظران م شورت کن .ق بل از اين ه وارد
جنگ شوی با متخصصان رزمی مشورت کن.
نمام موجب سلب اعتماد میشود ،لهذا بـا کسـی
 )11:27شخص ّ
که سخنچينی میک ند ،معا شرت من ما ،چون ه ا گر بدی دي گران
را به شما بگو يد اطمي نان دا شته با شيد بدی شما را نزد
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ديگران خواهد گفت.
 )27:27براساس شريعت موسی ،هر کسی کـه والـدين خـود را
لعن مینمود مشمول مجازات مـرگ بـود (خـروج  .)17:21ايـن
ا ندرز برای جوا نان ا مروز مف يد ا ست که ن سبت به وا لدين
خود رف تار خ صومتآميز دار ند .تا چ نين رف تاری در جوا نان
ا صالح ن شود ،تیر گی به خانواده سايه اف نده و من جر به
تباهی هميشگی میشود.
 )21:27پسر گمشده ميراث خود را قبـل از مـرگ پـدرش بـا
عج له از او گر فت ،و لی به سرعت آن را به باد داد .ا ما
ا ين م ثل در مورد هر نوع ثروت باد آورده م صداق پ يدا
میکند .هر آنچه آسان به دست آيد ،به سرعت میرود.
 )22:27به دنبال انتقام از دشمنان خود نباش .انتقام از
آن خداوند است.
بر خداو ند تو کل ن ما و او تو را ن جات خوا هد داد و
حمايت خواهد نمود.
 )23:27آدام کالرک برای يک تاجر ابريشم کار میکرد .تاجر
به او گ فت هن گامی که دارد ابري شم را وزن میک ند ،آن را
بگ ستراند .پا سخ ادام ا ين بود که «ار باب مم ن ا ست که
ابري شم شما پ هن شود ،ا ما و جدان من پ هن نمی شود ».خدا
صداقت آدام کالرک را ج بران کرد و او مفت خر شد به ع طای
فراوان در تفسير کتاب مقدس.
ّت خداوند و نـه اراده
 )24:27اين آيه تأکيد دارد بر مشي
آزاد انسان ،هر چند هر دو مورد درست است .تعليم اين آيه
اين ست که خداو ند بر موارد ان سانی ن ظارت دارد و او
میداند که چه چيزی به نفع ماست .بنابراين ما بايد به او
بن گريم و راه خود را بر گزينيم و نه اين ه به راه خود
برويم و سرنوشت خود را به دست خود انتخاب کنيم.
 )22:27شخصی که چیزی را به تعجیل مقدس میگوید و بعد ات
نذرکردن استف سار میک ند ،در دام میاف تد .اخت صاص چ يزی به
خداو ند و سپس اخت صاص آن به راه دي گری کاری خطر ناک ا ست.
انسان قبل از اين ه نذر کند بايد مطمئن شود که از عهده
ً در ادای آن ب وشد.
انجام نررش برمیآيد و قطعا
 )27:27پادشاه حکیمي شریران را تحمـل نمیکنـد .خداونـد
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شريران را با چوب خرمن کوبی میپراکند و آنها را از عادالن
جدا میکند و به مح مه آورده مجازات میکند.
ً وجدان تلقی میشـود.
 )27:27روح انسان در اين آيه عموما
و جدان تو سط خداو ند به ما ارزا نی شده ا ست و چون چراغ
عمق های اف ار ،انگيزه ها ،احسا سات و عمل رد های ما را
رو شن میک ند .و جدان ژرف ترين اف ار و ن يات ز ندگی ما را
تائيد يا ت ريب میکند (ر.ک روميان  14:2و .)12
 )28:27رهبری که با رحمت و راستی آراسته اسـت ،حرمـت و
حما يت م لت خود را به دن بال دارد .او موقع يت و م قام خود
را با رحمت به دست آورده است ،نه با ستمگری.
 )21:27جالل جوانان در قوت ایشان اس  ،در حالی کـه ماوی
سفید پ يران ن شانه دا نائی و تجر به آ نان ا ست .هر کلي سائی
به قوت جوا نان برای خدمت و تجر به پ يران برای م شورت،
نيازمند است.
 )37:27درسی که از اين آيه میتوانيم ياد بگيريم اينسـت
که تنب يه بدنی در بر خورد با شرارت اخال قی ارز شمند ا ست.
ب چه وق تی وسو سه می شود از ک يف مادرش پولی بدزدد به ياد
بار پيشش میافتد که چند ضربه بر کپلش نواخته شد و گريان
به اطاقش پناه برده بود.
 )1:21آنچنان که کانالها و لولـهها آب جـاری را هـدايت
میکن ند ،خداو ند ن يز بر اف ار و اع مال پاد شاه ن ظارت
دارد .ا ين آ يه ت سلی بزر گی ا ست برای م سيحيانی که در ت حت
فشار ح ومتهای استبدادی هستند و يا مبلغينی که انجيل را
به جايهای خصومتآميز میبرند.
 )2:21انسان نمیتواند داور مناسبی بـر زنـدگی و اعمـال
خود با شد ،چون ه داوری او بر ن شانههای ظاهری ا ست ،ا ما
خداوند اف ار ،انگيزهها و دلها را میآتماید.
 )3:21خداوند آنچنان که به اطاعت کالمش خوشـنود میشـود،
در گرراندن قربانی خوشـنود نمیشـود (اول سـموئيل .)22:12
خدا سنتگرا نيست .خدا خواهان واقعيتهای درونی است.
 )4:21اين مثل شامل سه مورد است که در نظـر خـدا گنـاه
میباشند:
چ شمان (ن گاه) بل ند ،يع نی جلوه های ظاهری ت بر؛ دل
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متک بر ،يع نی ت بر درو نی و ذا تی ،و چراغ
احتماالً معنی آن میشود ترقی و کاميابی شريران.

شریران

که

 )2:21کسانی که ساعيانه برای زندگی خـود کـار میکننـد،
نق طه مقا بل ک سانی ه ستند که میخواه ند ي شبه به مال و
م نال بر سند .برای ن فر اول فرا خی و برای ن فر دوم احت یاج
تضمين شده است.
 )7:21کسانی که با تقلب و تبان دروغگو بـه دنبـال کسـب
ثروت ه ستند ثروت شان به باد میرود .آن ها به دن بال چ يزی
ه ستند که به آن نمیر سند و در ا ين تالش خود را از بين
میبرند .موقعيت آنان چون مسافری سرگردان در صحرا است که
فر يب سراب را میخور ند و ا ين سراب براي شان ت له موت
میشود.
 )7:21ظلم شریران ایشان را به هالک
ات بجاآوردن انصاف ابا مینمایند.
اين يک اصل اخالقی در دنيا است که تضمين میکند ،شورش،
شرارت و بیانصافی هرگز بدون مجازات نخواهد ماند.

میانداتد تیارا کاه

 )8:21طریق مردی که تیر بار (گناه) باشد بسیار کج اس ي
اما اعمال مرد طاهر مستقیم اس  .گناه انسان را وادار به
دروغگوئی ،پنهان كاري ،ترس و فريب کاری میکند .کسی که به
گ ناه خود اع تراف کرده و بدان پ شت ن موده ا ست ،ن يازی به
مخفی شدن ندارد ،بل ه میتواند در نور قدم بردارد.
 )1:21در دوران عهــد عتيــق خانــهها دارای بــام وســيعی
بود ند .ا ين م ثل میگو يد ،ز ندگی کردن به تن هائی و مچا له
بام و در م عرض تابش خور شيد ،سرما،
شدن در تاو یه پ ش
باران ،برف ،باد و ت گرگ به تر ا س از زي ستن در خا نه
مشترک با زن بدخلق و بهانهگير .طوفان خارج از خانه قابل
تحملتر است از جوش و خروش خانگی.
 )17:21جان شریر هميشه طـرح شـرارت تـازهای میاف نـد و
زيرکا نه هم سایه خود را مح بت میک ند .بدين ترت يب خ طای او
هم عمدی است و هم ظالمانه.
 )11:21حتی اگر يک استهزاءکننده از تنبيهی که میگيـرد،
در سی نگ يرد ،ا شخاص عادی او را میبين ند و متن به می شوند.
شخص ح يم ن يازی ني ست که تنب يه شود ،او از آن چه که در
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اطراف خود میبينيد ،معرفت را تحصيل میکند.
 )12:21شخص عادل درخانه شاریر تأمال میکناد کاه چگوناه
ا شرار به ت باهی واژ گون می شوند .خداو ند بر کار های ا فراد
بی خدا ن ظارت کا مل دارد و در مو قع منا سب آن ها را به
سزايشان میرساند.
ً توجهی
 )13:21مرد ثروتمند مرکور در لوقا 11:17ـ 31مطلقا
به نيازمندی فقيری كه بر در خانهاش نشسته بود ،نمی کرد.
اما در زندگی پس از مرگ فرياد برآورد و تقاضای کمک کرد،
ولی فرياد دادخواهی او بیجواب ماند.
ً حقايق را بدون اين ـه آنهـا را
 )14:21کتاب مقدس غالبا
ت صويب ک ند ،گزارش میک ند .بدين ج هت میگو يد که هر شخص
ع صبانی در صورتي كه شخ صی که ن سبت به او خ طائی ورز يده
ا ست ،هد يهای برايش ب ياورد ،آرام می شود و شخص غ ضبناک با
رشوه که در جيبش مینهند ،تس ين میيابد.
 )12:21انصاف کردن خرمی عادالن اس  ،اما باعث پريشـانی
بدکاران میبا شد .ا ين جر يان در هن گام رج عت دوم م سيح،
ـراس
ـدگان و هـ
ـادمانی آمرزيـ
ـراي شـ
ـان بـ
ـود .زمـ
ـن میشـ
روشـ
بدکاران فرا خواهد رسيد (دوم تسالوني يان 7:1ـ.)1
 )17:21شما انـواع و اقسـام آدمهـا را در کتـاب امثـال
میبين يد .شخ صی که در ا ين آ يه گ مراه شده ا ست ،هم چون
ـرانجام او را
ـی سـ
ـت ،و وقتـ
ـاه اسـ
ـان گنـ
آوارهاي در بيابـ
شده
میبين يد م شاهده میکن يد که در جما ع مرد گان ساک
اس .
 )17:21عیش و خوشگررانی (شراب و روغ ) بـه جـای اين ـه
ر ضايت و آ سودگی را در ز ندگی به ارم غان آور ند ف قط در
نابودی شخص ع ياش درکار ند .ا ين عيش و ع شرتها مو جب کاهش
اموال و همچنين فقر روحانی میشوند.
 )18:21در صحيفه اشعيا  3:43خداوند میگويد که او مصر را
به ع نوان ک فاره مردمش (ا سرائيل) به کورش پاد شاه ا يران
داد .خدا کورش را به خاطر آزادن مودن يهود يان از طر يق
م جاز ساختن او به ت سخير م صر و ک شورهای هم سايهاش ،پاداش
داد.
در مفهوم گستردهتر ،اين آيه بدين معنی است که شریران
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تنبيه میشوند تا راستان برهند.
 )11:21نويسنده ناراحتی ،دوری و تنهايی را در بيابـان،
بر کنار يک زن ستيزهگر و جنگجو بودن ترجيح داده است.
 )27:21در اينجا مقايسهاي شده است بـين خانـه حکیماان،
جايی که اندوخ ته فراوا نی از خوراکی ها و جود دارد و خا نه
شخص احمق که در اثر گناه ،بطالت و اصراف ،خالی شده است.
ا ين م ثل ما را به ياد الکلی س ها میا ندازد که و سايل
خا نه خود را میفرو شند تا م شروب بخر ند .ک سی از شخ صی
ً اي مان
ال لي ست که اي مان آورده بود پر سيد« :آ يا واق عا
داری که عي سی آب را به شراب ت بديل کرد؟» جواب او ا ين
بود که « من نمیدانم چگونه آب به شراب تبديل شد ،ولی اين
را میدانم که مبلهای من تبديل به ويس ی شدند!»
 )21:27از اين آيه چنين برداشت میشود که هر کس عدال و
رح م را متاب ع ک ند ،بي شتر از آن چه که ان جام داده ا ست،
می گيرد .او عالوه بر عدال  ،حیات و جالل خواهد يافت.
 )22:21مسيحيان حکیمي قلعههای اعتماد جباران را به تیر
میافکن ند ،الب ته نه با توپ و تا نک و ب مب ،بل ه با
ايمان ،دعا و کالم خـدا (ر.ک دوم قرنتيـان  .)4:17در جنـگ
رو حانی ،ح مت میتوا ند آن چه را که ا سلحه نمیتوا ند ان جام
دهد ،به انجام رساند.
 )23:21هر کس بتواند دهان خود را کنترل کند خـود را از
انبوه مش الت میرهاند.
«همچ نان ز بان ن يز ع ضوي كو چك ا ست و سخنان كبرآم يز
ميگو يد .اي نك آ تش ك مي چه جن گل عظي مي را مي سوزاند .و
ِ نارا ستي در م يان اع ضاي ما ز بان
ز بان آ تش ا ست! آن عالم
ا ست كه ت مام بدن را ميآال يد و دا يره كائ نات را مي سوزاند
ّم سوخته ميشود!» (يعقوب  2:3و .)7
و از جهن
 )24:21استهزاءکننده نام شايستهای بـرای شـخص متکبار و
مغرور است ،چون او در ت بر خود ديگران را حقير می شمارد.
اين نامی است که به خاطر شخصيت او به او داده شده است.
«زيرا که اسمش مثل خودش است» (اول سموئيل .)22:22
 22:21و  )27شخص کاهل از يکسو بـه آرزوهـای خـود بـرای
ثروتمند شدن نمیر سد و از سوی دي گر کار هايی که ان جام
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مید هد نف عی به حالش ندارد .او در تنگ نا قرار میگ يرد.
وق تی که او او قات خود را در رؤ يای مح قق شدن آرزو هايش
هدر مید هد ،شخص عادل به سختی کار میک ند و پول پ يدا
میکند تا بتواند چيزهای ارزشمند بخرد.
 )27:21خدا نه فقط هـدايای گناه ـاران توبـه ن ـرده را
نمی پريرد ،بل ه بي شتر از هد يهای که به ق صد تطم يع او و
ک سب ر ضايت او به چشمپو شی از گ ناه و بر کتدادن به بع ضی
طرحهای شريرانه میباشد ،متنفر است.
 )28:21شاهد دروغگو هالک میشود ،اما سخنان شـخص راسـتگو
پريرفته میشود)RSV( .
شاهد دروغگو در حضور خدا سوگند ياد میکند که حقيقت را
ً شروع به پيشداوری مینما يد .ک سی که
میگو يد ،سپس تع مدا
ً به سخنان او گوش د هد ،پا سخهای او م شخص میک ند که
دقي قا
شخصي دروغگو است.
 )21:21صورت بيشرمانه شخص شریر نشان میدهد او جـرمهـای
خود را تائ يد میک ند ،ا ما شخص را س که تعليم پرير ا ست در
رفتار خود امين است و رفتار خود را مستحکم میکند.
 )37:21انسان با حکم و فطان و روش خود ،نمیتواند خدا
را فر يب د هد و نه طرح های او به ضد خدا به کار میرود.
«ف رهای خداوند  ....ثابت میماند( ».ارمياء .)21:21
ّت در
 )31:21مم ن است که انسان نقشههای عالی برای موفقي
ج نگ ب شد ،ا ما پ يروزی در روت ج نگ ف قط از جا نب خداو ند
ا س  .به تر ا ين ا ست که به جای دل ب ستن به ا سبها و يا
سالحهای اتمی ـ تنها به او متوکل شد (ر.ک مزامير .)7:27
پالمپتر 1آيات  37و  31را چنين خالصه کرده است.


آيه  :37هيچ چيز بر ضد خدا به کار نمیرود.



آيه  :31هيچ چيز بدون خدا به کار نمیآيد.

 )1:22نام نیک يعنی شهرت ني و و آن ثمره يک شخصيت خـوب
ا ست .ن يک نامی به تر از ک ثرت دولتم ندی ا ست ،چون ب سيار
ارزشمندتر و قدرتمندتر و پايدارتر از ثروت است .به همين
دليل هم از طال و نقره بهتر است.
1 - Plumptre
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 )2:22ما انسانها همگـي از يـك جـنس و از يـك خـانواده
ه ستيم .طبقهب نديهاي اجت ماعي هم گي ساختگي ا ست و در ز مان
مرگ همة ما يكسان هستيم.
 )3:22شخص تیرک در هنگام مواجه شدن با بال خود را مخفای
می ساتد .قوم ا سرائيل در شب ع يد ف صح بر سر در خانهها شان
خون پاشيدند تا بال از آنان بگريزد .ما نيز برای فرار از
بال به مسيح پناه میبريم.
اما جاهالن بیاعتنا به بال پيش میروند و گرفتار میشوند.
 )4:22تواضع و خداترسی مم ن اسـت در نظـر اول يـک امـر
عادی تل قی شود ،و لی تا ز مانی که آن را تجر به ن ن يد،
نمیتوانيد منافعش را درک کنيد .پاداش آنها غنای روحانی،
جالل خدائی و فراوانی نعمت در زندگي میباشد.
 )2:22هر نوع مش الت و گرفتاریهـا بـر سـر راه کجاروان
قرار گرفتهاند .اما کسی که خود را پاک نگه دارد از آنها
دور میشود.
 )7:22تفسير معمولی اين مثل اينست که اگر شما بچـه را
در ست ترب يت کن يد (در را هی که میرود) ،تا آ خر در آن راه
سالم میرود .الب ته ا ستثناء ن يز و جود دارد ،ا ما ا ين يک
اصل کلی است ،هنری وارد بيچر 1در اين مورد مینويسد:
ترب ی یک فرت ند یا یک در خ در هن گامی که ه نوت جوان
اس کار سختی نیس ي ولی وقتی بچه بزرگ شود و یا نهال
در خ شود دی گر نمی توان آن ها را به دل خواه ترب ی و
پرورش ن مود ا گر به فرت ندان ا جاته ده ید غ لط رف تار
کنندي دیگر تربی آنها کار سادهای نیس

سوزانا وسلی 2مادر چارلز ،جان و پانزده فرزند ديگر در
تربيت کودکانش اين اصل را پيروی نمود:
( )1تسليم ارادة نفساني فرزندانش نشد و با کمک خداوند
در نجات جانشان کوشيد.
( )2به محض اين ه سخن گفتن را ياد گرفتند دعـاکردن را
به آنها آموخت.
( )3اگر چيزی را با گريه میطلبيدند به آنها نمـیداد و
1 - Henry Ward Beecher
2 - Susannah Wesley
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تن ها چيز هايی را که برای آن ها خوب بود ،ب نابر تقا ضای
مؤدبانهشان ،به آنها میداد.
( )4در تنبيه نمودن و بازداشتن آنان از دروغگويی قصور
ً به گناه خود اعتراف میکردند،
ن رد ،م گر موقعی که صريحا
ا ما هر گز از ک نار شورش و اع مال گ ناه آ لود ،بدون تو جه
نمیگرشت.
( )2از ابراز تحسين و پاداش در تربيـت آنـان اسـتفاده
نمود.
ً بـه قولهـايی کـه بـه آنهـا مـیداد ،وفـا
( )7و شديدا
مینمود.
ا ين م ثل را همچ نين می توان تعلي می و ت شويقی برای
وا لديني دان ست مب نی بر اين ه فرزندان شان را برا ساس
مهارت های طبي عی آ نان ترب يت ميکن ند و نه اين ه آن ها را
مج بور به دا خل شدن در کار هائی کن ند که گرايش به آن
کار ها ندار ند .بدين ج هت کي ندر میگو يد که ا ين آ يه
آموزنده احترام به فرديت كودك و عاليق اوست.
احت مال دي گر اين ست که ا ين م ثل اخ طاری با شد مب نی بر
اين ه ا گر شما ب چهها را در را هی که خود میخواه ند برو ند
تربيت کنيد ،بچهها در زندگی فاسد و خودمحور میشوند.
جی .آدامز 1مینويسد:
ا ی آ یه نه یک و عده بل که یک اخ طار به وا لدی ا س
مب نی بر این که ا گر کودک را برا ساس خوا ستههای او
ترب ی کن ند (آ سانگ یری کن ند)ي وق تی که بزرگ می شوند
نبا ید ات او متو قع با شند که راه خود را عوض کن ند
کودکان گناهکار متولد می شوندي و هرگاه به آنها اجاته
داده شود خوا ستههای خود را پ یروی کن ندي طبیع تاً در
عادات گناهآلود رشد میکنند آموتش کلی ای آیه اینس
که چ نان نمو نههای رف تاری در کودک ات ه مان روت های
نخس نهادینه میشود

 )7:22پول ابزار قدرتمندی اسـت و میتـوان آن را در راه
ً ثروتمندان پول را در جهت بد
نيک وبد به کار گرفت .غالبا
به کار میگير ند و شايد به ا ين دل يل ا ست که ک تاب م قدس
پول را «ممونا»ی بیانصافان ناميده است.

1 - Jay Adams
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شخص مدیون برای طلب ار چون غالم است .بدهی نوعی اسارت
است و ديرپرداختن بدهی مستلزم پرداخت نزول فراوان است.
قرض دست انسان را در زير سنگ آسيا میگرارد ،توانائی و
ت حرک او را م حدود میک ند و فر صتها و موقعيت هارا از او
میستاند.
 )8:22هر کسی ظلم بکارد محصولی ارزشمند و قابل تـوجهی
به د ست ن میآورد .تالش ظالم از طر يق ع صای غ ضب برای
مقهورساختن ديگران ،خنثی خواهد شد.
 )1:22شخص سخاوتمند در نشان دادن خيرخواهی خود نسبت به
دي گران م بارک خوا هد شد .او با م شارکت دادن فق يران در
نان خود ،شادی حال و پاداش آينده را خواهد يافت.
 )17:22وقتی استهزاءکننده در پريرش تأديب قصور میکنـد،
قدم ب عد ر هاکردن او به حال خودش ا ست .او را دور ن ما!
وق تی که ا سماعيل از خا نه ا خراج شد م جادالت ،مناز عات و
تجاوزات متوقف شد (پيدايش  1:21و.)17
 )11:22کسی که طهارت دل خاود را دوسا دارد و کسـی كـه
مؤدبا نه صحبت میک ند ،از دو ستی پاد شاه بر خوردار خوا هد
شد .احت ماالً ع بارت پاد شاه در اين جا ،به مف هوم خدا
میباشد،
یک سخ کوتاه با لحنی شفق آمیزي
یک حسي یک قطره اشکي
شفادهنده دلهای شکستهي
و خلوص دوستی اس
ات شاعری گمنام

 )12:22خداوند معرفـت را حفاظـت و پايـدار مینمايـد ،و
هر گز عل يرغم حم له ديو ها و ان سانها از بين نخوا هد ر فت.
خدا تعليمات دروغين افشاء میسازد.
 )13:22شخص کاهال نمـیتوانـد عـرری بـرای کـار ن ـردنش
بتراشد ،ولی به هر حال عرری میتراشد ،مهم نيست که چقدر
م ضحک با شد .در اين جا می خوانيم که عررش اين ست که شیر در
ب یرون ا س  .شير در شهر چ ار دارد؟ احت ماالً شيری که او
میگويد چيزی بيشتر از يک گربه نيست!
 )14:22سخنان فريبنده تنان بیگانه ،دامی است که رهـائی
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از آن د شوار ا ست .مردی که از خداو ند دوري گزي ند ،در آن
دام خوا هد اف تاد .ا ين آ يه به ما يادآوری میک ند که خدا
ً ک سی که او را ان ار میک ند ،به گ ناه خودش ر ها
غال با
میسازد (ر.ک روميان .)28 ،27 ،24:1
 )12:22شيطنت و خودخواهی ويژگی دل طفل است ،ولی والدين
میتوان ند با يک برنا مهريزی در ست تربي تی ،آن ها را از آن
ويژگیها برهانند.
ماتيو هنری مینويسد:
ب چهها
وا لدی
تعلیمگ
تأد یب
ببوسیم

نیاتم ند ترب ی میبا شند و با ید ت ح تع لیم
خود قرار گیر ندي و ما وا لدی ن یز نیاتم ند
یری ات پدر آ سمانی خود میبا شیمي و ت ح ه می
ما با ید حما ق را را نده و ع صای تأد یب را

 )17:22کارفرمائی که ثروت خود را در طريق پرداخت حقـوق
بخور و نمير به کارگرانش جمع میکند ،درواقع به خود ظلم
میک ند .ا ين مورد در باره ک سی که به دولتم ندان با فرض
اين ه التفات آنها را نسبت به خود جلب کند بخشش ميكند،
ـه
ـك كن ـيم کـ
ـانی كمـ
ـه آنـ
ـد بـ
ـا بايـ
ـداق دارد .مـ
ـز مصـ
نيـ
نمیتوانند جبران کنند.

 -IVامثالی ات مردان حکیم ( 82:00تا )31:01
الف) سخنان حکم

( 82:00تا )00:01

 )17:22آيات 17ـ 21خواننده را دعوت میکند که گاوش خاود
را برافرا شته کالم حک ما را ب شنود .شايد سليمان بع ضی از
اين امثال را از قول ديگران جمعآوری کرده باشد ،ولی نيم
بيشتر اين آيات حاکی از اينست که بعضی از آنها از ناحيه
خود اوست.
 )18:22بايسته است که انسان ايـن امثـال را در دل خاود
ن گه دارد ( به ياد آورد و اطا عت ک ند) و ا جازه د هد که
آنها بر لبهايش ثاب ماند (آنها را به ديگران بياموزد).
 )11:22علت اين ه سليمان اين امثال را فراهم کرده است،
اين ست که ف ر میک ند مم ن ا ست خوان ند بدان و سيله بر
خداوند اعتماد نمايد.

امثال سلیمان

124

 )27:22در ترجمه  RSVچنين آمده است که« :آيا برای شـما
ننو شتم سی گف تار از پ ند و معر فت؟» بع ضی از ا ساتيد
میگويند که امثال مرکور بعد از  24:22را مـی تـوان بـه 37
گروه به شرح زير تقسيم نمود:
22 ، 22:23

 22:23ـ 22

22 ،24

 27ـ 28

27 ،27

 21ـ 32

28

2 ، 1:24

21

4 ، 3

 1:23ـ 3

7 ،2

 4:23ـ 2

7

7ـ8

1 ،8

1

17

11،17

12 ،11:24

12

14 ،13
14،13

17 ،12

17 ،12:23

18 ،17

18 ،17

27 ،11

22 ،21
11ـ21
ترج مه برک لی حاکی از اين ست که« :آ يا از پيش ننو شتم
برای شما از مشورت معرفت؟»
عبارت «از پيش» متناقض بـا کلمـه «امـروز» در آيـه 11
نيست.
 )21:22نويسنده تأکيد دارد بر بهرهمندشـدن مـا از کاالم
راستی ،باشد که شاگردانش بتوانند ديگران را بياموزند ،و
ر ضايت ک سانی که آن ها را برای ترب يت فر ستادهاند ،ج لب
نمايند.
 22:22و  )23اين آيات شروع بخشی از امثال اسـت کـه تـا
 22:24ادامه دارد .هيچ کس نبايد اشخاص مسکی و ناتوان را
تاراج نمايد و همچنين هيچ کس نبايد نسبت به اشخاص ذلیل
که در دروازه يع نی جاي گاه داوری نش ستها ند ،بی ان صافی
روا بدارد ،چون ه خدا د عوی فق يران را فی صله مید هد و
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تاراج کنندگان و بیانصافان را مجازات مینمايد.
 24:22و  )22معاشرت با شخص تندخو خطرناک اسـت .معاشـرت
با ت ندخويان ،مو جب می شود که ان سان چون آ نان شود.
ً میتواند دامی باشد چون در يک لحظه هيجانی
تندخوئی واقعا
انسان میتواند زندگی و شهادت خود را بر باد بدهد.
ـی
ـه معنـ
ـا بـ
ـدات در اينجـ
 27:22و  )27دس ا دادن در تعهـ
ت ضمين بدهی شخص دي گر ا ست ،و ا ين عم لی نابخردا نه ا ست.
ا گر نمی توانی ت مام بدهی شخص م قروض را ب پردازی ،پس چرا
ضامن او می شوی و ا موال خود را در م عرض حراج می گراری و
خود را شرمنده میسازی؟
حد قدیمی عبارت بود از يک رديف سنگ که به نشانه
ّ )28:22
مرزب ندی ا مالک ا شخاص بر ز مين قرار میداد ند .ا فراد شياد
ً ا ين سنگها را در شب جاب جا و به مزر عه هم سايه خود
غال با
دست درازی میکردند.
د قديمی عبارت ست از« :اي مانی که يک
از ن ظر رو حانی حّ
بار به مقدسين سپرده شد» (يهودا آيه سوم) .فرضيه بنيادی
مسيحيت را نبايد دستخوش دگرگونی نمود و در آن دست برد.
 )21:22شخصی که در شاغل خاویش مااهر باشاد ،مفتخـر بـه
م صاحبت پاد شاه و از م صاحبت پ س فطر تان دور خوا هد شد.
م صداق ا ين آ يه را می توانيم در ت ندگانی یو سف ،مو سی،
دانيال و نحميا مشاهده کنيم.
اوجها توسط مردان بزرگ فتح میشوند
نه با کوچی سریع و ناگهانیي
بل در هنگامی که همراهانشان غرق در خوابند
رنج صعود را در شب به جان میخرند
النگ فلو

1:23ـ )3در اين آيات راجع به ش م پرستی و پرخوری به ما
اخ طار داده می شود .وق تی ما با ا شخاص م هم هم سفره
می شويم ،با يد تو جه دا شته با شيم نزد چه ک سی نش ستها يم و
کارد بر گلوی خود بگراريم و اين تعبيری است از امساک در
خوردن و نوشيدن.
آيه سوم میگويد که مم ن است کسی با غرا و شرابی که به
ما مید هد بخوا هد به طري قی در ما ن فوذ ک ند و ا ين نه
ن شانه نوع دو ستی او بل ه به من ظور سوء ا ستفاده از ما
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برای پيشبرد اهداف زيرکانه خودش است.
 4:23و  )2باز ايستادن از دولتمند شدن ،خودش نوعی ح مت
ا ست که با يد آن را پ يروی ن مود .ا ين بدين مع نی ا ست که
شما ز ندگی خود را صرف يافتن ارزش هايی درو غين ن موده و
تو کل بر ا موری میکن يد که پا يدار نمیبا شند .دو ل و ثروت
سرانجام روزی بال در آورده و چون ع قاب میپر ند و ناپد يد
میشوند.
7:23ـ  )8ي ی از موارد اجتماعی ديگر را کـه میبايـد از
آن اجت ناب ن مود اين ست که :ميه مان شخص چ شم ت نگ و خ سيس،
که به هر لق مهای که از سفره بر میدار يد ،چ شم میدوزد،
مباش .اين ف ری است در او که بر زبان نمیآورد .درعوض به
شما میگويد «از خودت پريرائی کن  ...بيشتر بخور و بنوش،
ولی درواقع دارد هر لقمهای که برمیداريد ،میشمارد».
ترجمه  LBآيه چنين است:
با مردم شریر همن شی م شو عالقم ند به هدایا و الت فات
آ نان ن شو ل طف آن ها مکرآمیزا س ي آن ها میخواه ند شما
را مر هون خود کن ند غذای لذ یذی که عر ضه میدار ند در
معده شما ترش میکند و آن را قی میکنیدي و آنها منت ظر
سخنان تح سی آمیزتان ات لط فی که به شما نمودها ندي
میباشند

 )1:23شخص احمق را تعليم نده .وقت خود را در آمـوزش او
هدر مده .چون حکم کالم را خوار خواهد شمرد.
 17:23و  )11با جابجا نمودن مخفيانه سنگ مرزهای قـديم،
به امالک مردم دست درازی م ن و از افراد ناتوان با چپاول
کردن زمينشان ،بهره برداری ن ن ،چون که ولی ایشان تورآور
ّ
ا س و شما با يد به او پا سخ ده يد! و او وک يل مدافع آ نان
خواهد بود و بر عليه تو اقامه دعوا خواهد نمود.
 )12:23تحصيل ادب آسان نيسـت .کسـب ادب مسـتلزم نظـم و
پشت ار است.
 13:23و )14رهاکردن طفل به شيطنت خودش محبت نمـودن بـه
او ني ست .ک تاب م قدس اغ ماض و چشمپو شی ن سبت به کود کان را
تو صيه نمیک ند ،بل ه ت شويق به تأد يب با چوب مینما يد.
تنبيه کودک او را نخواهد کشت ،بل ه درواقع او را از مرگ
زودرس و جان او را ات هاویه نجات خواهد داد.
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عيلی به جای اين ه پسران شرير خود را تنبيه کند ،آنها
را بــا ماليمــت ســرزنش کــرد و گفــت« :چــرا چنــين کارهــا
میکنيد....؟» (اول سموئيل 22:2ـ.)22
آ سانگيری و چشمپو شی او از شرارت پ سرانش مو جب تخر يب
خاندانش شد ،چه از جنبه کهانتی و چه از جنبه قومی.
داود در حوزه ن ظم خانگی ن يز ق صور ورز يد .او هر گز
ادنيا را تنبيـه و تأديـب ن ـرد (اول پادشـاهان  ،)7:1در
نتي جه ادن يا ب عد از دو توط ئه خائنا نه برای ت صاحب تاج و
تخت داود ،به دست سليمان کشته شد.
 12:23و  )17پدر ،آنگاه که پسرش دلشاد باشـد و لبهـايش
به راستی سخن گويد ،شادمان می شود .معلم نيز همين شادی و
سرور را ،آنگاه که شاگردش دانا می شود و ح مت خود را با
ديگران در ميان مینهد ،تجربه میکند .در حالت مشابه پولس
ر سول میفرما يد « :مرا بيش از ا ين شادی ني ست که ب شنونم
فرزندانم در راستی سلوک مینمايند» (رساله سوم يوحنا آيه
.)4
ـت
ـه موفقيـ
ـودن بـ
ـادت نمـ
ـر از حسـ
ـزی بهتـ
 17:23و  )18چيـ
شريران و جود دارد ،و آن زي ستن در متاب عت دائ می خداو ند
ا ست .همن شينی با شريران دل سردی و همن شينی با خداو ند
شادی را موجب میشود.
بنابراين تعليمی که ما میگيريم اينست که زيستن با خدا
را هدف ز ندگی خود قرار د هيم .بدين ترت يب به ياد دا شته
با شيم که روز ح ساب (آ خرت) برای شريران در راه ا ست و
ام ید عادالن برای دريا فت پاداش ،ق طع نخوا هد شد .کل مه
«آ خرت» در ا ين آ يات ا شاره به ب عد از مرگ و ر ستاخيز
مردگان به جهت جزا و پاداش میباشد.
 )11:23يک فرزند مطيع میبايست طالب هدايت باشد.
ح يم بودن و دل به طريق مستقيم گردانيدن ،راه خداست.
 27:23و  )21دو نوع «ميگسار» وجود دارد ـ کسانی که بيش
از حد مینو شند و ک سانی که بيش از حد میخور ند .آ نان هر
دو معا شران ناجوری برای ک سانی که طا لب ز ندگی خوب ند،
میباشند.
هرگو نه ا فراط کاری هزي نه خاص خود را دارد .میگ سار و
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م سرف به سراشيبی فقر و ناداری میافتند .ك ندذهنی حاصل از
پرخوری انسان را پژمرده و ژوليده میکند.
 )22:23افراد جوان میبايست تعلـيم پادر را فراگيرنـد و
ن سبت به مادر خود بدرفتاری ن ن ند .ا فراد م سن دارای
سالها تجر به میبا شند .ا فراد جوان با يد ا ين مورد را در
نظر داشته باشند و ب وشند تا آنجا که میتوانند از تجارب
پيران استفاده کنند.
ـتی
ـنگين راسـ
ـاطر به ـای سـ
ـب خـ
ـا طيـ
ـد بـ
ـا بايـ
 )23:23مـ
ب پردازيم ،و هر گز آن را از د ست ندهيم .در مورد ح مت و
ادب و ف هم ن يز با يد چ نين بر خوردی دا شته با شيم .ما با يد
از هيچ کوش شی در ج هت د ستيابی به ا ين ف ضائل اخال قی در يغ
ن نيم و هر گز آن ها را با هيچ چ يز در ا ين دن يا عوض
ن نيم.
 24:23و  )22رسوم جديد میگويد که« :در روز پدر به پدرت
يک کراوات و در روز مادر به مادرت يک جع به شكالت هد يه
بده ».ا ما به ترين هد يه برای وا لدين فرز ندی ا ست که
ح يمانه و محتاطانه زندگی میکند .بنابراين اندرز سليمان
اينست« :پدر و مادرت را شادمان کن».
27:2:ـ )28يک تقاضای مشتاقانه از سوی پدر به فرزندنش:
«پ سرم ( يا دخ ترم) دل خود را به م بده» ،ب يانگر اخ طار
سليمان بر عل يه ان جام ا مور غيراخال قی ا ست .نوي سنده
میگو يد « :به د قت به من گوش کن و م شورت مرا ب پرير ».زن
فاح شه چون چاهی عم يق ا ست که بیخ بران و غافالن در آن
میافتند .او چاه تنگی است ـ افتادن در آن آسان و رهيدن
از آن سخت ا ست .او مان ند را هزن منت ظر ا ست .از ن ظر
آسيبشنا سی ام ان دارد چ نين ز نی از مردان ن فرت دا شته
با شد و با گيرانداختن شان از طر يق فر يب و ا غوا ،از آن ها
انت قام بگ يرد ،در ست مان ند ماهيگيری که بر نوک قال بش
طع مهای فريب نده قرار مید هد .هر روزه او بر جم يع مردا نی
که هم از ن ظر ازدواج و هم از ن ظر خانوادگی ورش ست
میشوند ،میافزايد.
ـديمی از
ـی قـ
ـوم تعريفـ
ـت و سـ
ـل بيسـ
ـه فصـ
21:23ـ ـ )37بقيـ
ميگ ساری ا ست .نوي سنده وای میفر ستد به م ستانی که عامالن
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شقاوت ،نزاع ها ،تاری ،جراح ها و سرخی چ شمان میبا شند.
م ستانی که ت مامی شب در ميخا نه مین شينند و گيالس های شراب
را يک به يک خالی میکنند.
31:23ـ )32سليمان نسبت به مجروب شدن توسط شراب سرخ فام
و زالل ،حباب های درخ شانش و نو شانوش آرا مش ،ه شدار مید هد.
ا ما وق تی ک سی گوش بر ا ين ه شدار ند هد عوا قب بدم ستی را
خواهد چشيد که چون گزش مار و نیش افعی زهرآگين و دردناک
میباشد.
 33:23و  )34چشمان انسان چیزهاای غریاب را خواهاد دیاد
(ا ين احت ماالً ار جاعی ا ست به عوا قب سر سامآور ،آ شوبهای
درونی حاصله از افراط در ميگ ساری :سخنان بيهوده نامفهوم
و زن نده ،تلوت لو خوردن به ا ين سو و آن سو ،چون ک سی که
بر دکل کشتی نشسته است).
 )32:23بعضی از افراد در هنگام بدمسـتی بـه خـود ضـربه
میزن ند ،و لی وق تی از حا لت م ستی خارج می شوند میگوي ند
«دردی حس ن ردم» ،و لی باز هم وق تی کامالً به هوش بياي ند
برای نوشيدن پياله ديگری به بار میروند.
 1:24و  )2حسدبردن به موفقيت افراد شریر و اشـتياق بـه
معا شرت آ نان ،ح يما نه ني ست .آن ها دي گران را به سوی خود
میک شند تا با آ نان هم طراز شوند ،و لي سطح ف ری اي شان
چيست؟ آنها هميشه در ظلم تفکر میکن ند و سخنانشان متمرکز
بر مشق است.
 3:24و  )4عبارت خانه احتماالً اشـاره بـه زنـدگی انسـان
ا ست .يک ز ندگی ني و نه با شرارت بل ه با ح مت و فطا نت
ب نا می شود .شرارت مو جب تخر يب و فطا نت مو جب تح يم خا نه
می شود .شرارت خا نه را ت هی ،ا ما فطا نت خا نه را با ا موال
گرانبها و نفایس پر میکند.
 2:24و  )7شخص حکیم ،فردی قوی و قدرتمنـد اسـت و قـدرت
ف ری او از زور بازوی نيروم ندان بي شتر ا ست .با ح سن
تدبیر و مشورت با دانایان میتوان در جنگ پيروز شد.
 )7:24حکم آنچنان فاصلهای با احماق دارد کـه بـه نظـر
میر سد هر گز بدان د ست نخوا هد يا فت .اح مق نمیتوا ند مان ند
پيرانی که بر دروازه شهر نشستهاند ،مقتدرانه سخن بگويد.
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 8:24و  )1کسی که استعداد خدا داده خود را صرف اختـراع
ش لهای جد يد شرارت مینما يد« ،فت نهانگیز» نام يده می شود.
فکر احمقان گناه اس و استهزاءکننده مت بر که به موقعيت
خود فخر میکند ،تحقير ديگران را تحصيل میکند.
 )17:24ي ی از راههای آزمون ارزش انسان چگـونگی رفتـار
او در هن گام تن گی و ف شار ا ست .ا گر ان سان در هن گام سختی
ـت
ـت آورده اسـ
ـه بدسـ
ـز را کـ
ـه چيـ
ـد ،همـ
ـاری وابدهـ
و گرفتـ
میبازد.
مسیحای م ! اگر گامهایم در سرگردانی بلغزدي
و آماده عقبنشینی شومي
اگر ماتم خارهای آتارنده را بگیرمي
خداوندا! پایهای را به م بنمایان!
پایهای خون چکان و به میخ سفتهاتي
عیسای م ! پایهای را به م نشان بده
خدای م ! شهام به م بدهي
تا دستان و پایهایم را نشان دهم!
امی کارمیچل

1

 11:24و  )12هنگامی که معصومان به انحاء مختلـف اعـدام
می شوند ،هن گامی که کودک متو لد ن شده در ز هدان مادرش از
طر يق سقط ج نين ک شته می شود ،بیت فاوت اي ستادن و ر هان ردن
آنان ،عرری غيرموجه است.
2
تو سل به بیخبر بودن هم پريرا ني ست .آنچ نان که دان ته
میگو يد « :سوزندهترين م ان در ج هنم در انت ظار ک سانی ا ست
که در مشاهده ظلم ساکت بمانند و ظالم را اعانت کنند».
آ يا ا ين د عوت برای ما يانی که ايما ندار و متو کل به
ب شارت ني وی انجيل (نجات) میباشيم ،پيامی در بردارد؟ زن
و مرد بدون م سيح مردها ند .عي سی فر مود« :چ شمان خود را
باال اف نيد و مزرعهها را ببينيد زيرا که االن به جهت درو
سفيد شده است» (يوحنا  .)32:4آيا اينک میتوانيم بیتفـاوت
باشيم؟
به سایههای مواج و رونده اطراف

بنگري

1 - Amy Carmichael
2 - Dante
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به تودی همهشان خواهند خف
آ یا می توانی آن ها را به حال خود تن ها و گم شده ر ها
ينی؟
آنها را صدا بزن ا و بگو که مسیح میآید
انا شیپتون

1

ـت
ـمبل ح مـ
ـوان سـ
ـه عنـ
ال بـ
ـا از عسا
 13:24و  )14در اينجـ
ا ستفاده شده ا ست .هم ع سل و هم ح مت کام را شيرين
میکن ند .بدين ج هت ح مت و فطا نت را ب ياموز .ا گر آن را
يافتي به موفق يت د ست ياف تهای و ام ید تو منق طع نخوا هد
شد .به کال می دي گر ،ک سی که ح مت را میيا بد از يک آي نده
درخشان و تحقق تمام آرزوهايش مطمئن خواهد شد.
 12:24و  )17در اين آيات به شریران هشدار داده شده است
که آسايش عادالن را مختل ن نند .آيه بعد مم ن است اشاره
به موقعيتی باشد که عادالن دچار مشقت می شوند و شريران از
فر صت ا ستفاده کرده و چ نگ بر اموال شان میانداز ند .شخص
عادل هر چند مم ن است هف مرتبه دچار مصيبت و بالها شود،
ولی هر بار سالم خواهد جست ،اما شريران در آتشی که خود
افروختهاند ،نابود خواهند شد.
 17:24و  )18انسان شريف و آگاه از گرفتـاری و مصـيبت و
سقوط د شمن خود شادی و و جد نمیک ند .خداو ند با م شاهده
نگاه خيره روح انتقامجو ،آن روح را بيشتر از گناه دشمن،
شايسته مجازات میشمارد.
 11:24و  )27بار ديگر بـه مـا اخطـار شـده اسـت کـه از
کام يابی ظاهری بدکاران ،اف سرده ن شويم و ن سبت به شریران
ح سد نورزيم .و د ليلش هم اين ست که کام يابی شريران گررا
است .آنها مقصد ني وئی ندارند که به سويش بشتابند ،بل ه
چراغ زندگيشان رو به خاموشی میرود.
 21:24و  )22کتاب امثال حرمت و احترام نهادن به خداوند
و پاد شاه را به ع نوان نماي نده خدا ،تو صيه میک ند و
همچ نين بر عل يه ک سانی که عدالت خدائی را مغ شوش و
ح ومت های زمينی را مضمحل مینمايند ،اخطار میدهد .اين دو
ت مرد و نافر مانی مو جب درگير شدن شخص م جرم در م صیب

1 - Anna Shipton
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ناگهانی خواهند شد.
آموزه مسيحيت در اين مورد اينست که تا آنجا که انسان
بتواند وفاداری خود را نسبت به خداوند وجهالمصالحه قرار
ند هد ،ح و مت را اطا عت نما يد .ا گر ح ومتی به او فر مان
ّد ک ند و با
مید هد که خداو ند را اطا عت ن ند او با يد ت مر
ک مال فروت نی عوا قب آن را ب پريرد ،و لی ت حت هيچ شرايطی
نبايد در توطئه برای برانداختن يک حاکميت شرکت کند.

ب) مطالب بیشتری در مورد حکم

( 03:01ا )31

23:24ـ )27از اينجا بخش تازهای از سخنان ح مـت شـروع و
در آيه  34به پايان میرسد .طرفاداری در مـوارد قضـائی از
طرف م جرم د عوا مو جب می شود که شخص طر فدار مورد ن فرت
ديگران واقع شود .قاضی يا داوری که شخص مجرم را تبرئه و
ا مر ق ضا را مغ شوش میک ند ،مورد ن فرت مردم قرار میگ يرد.
از سوی دي گر ق ضاتی که م جرم را مح وم و ا مر ق ضاوت را
عادال نه ان جام میده ند از خدا پاداش و از مردم بر کت
میياب ند .ک سانی که صداقت به خرج داده و به حق رأی
میده ند ،بو سههای ت صويب و تأد يد مردم را به خود ج لب
میکنند.
 )27:24همانطوری که انسان قبل از بنای خانـه ،زمـين را
آ ماده میک ند ،میباي ست ق بل از ت ش يل خانواده ز ندگی خود
را اصالح نمايد .بدين ترتيب مفهوم اين مثل احتماالً اخطاری
بر عليه کسانی است که قبل از تش يل خانواده و ازدواج با
تمام مسئوليتهايش آمادگی کامل روحانی و مالی را ندارند.
 )21 ،28:24هيچ کس تحـت هـيچ شـرايطی نبايـد بـر عليـه
هم سایهاش شهادت دروغ بد هد و يا در مورد او شايعهپراکنی
ک ند .ح تی اگر چه هم سايهاش ت مام آن کار هايی را که او
میگويد انجام داده باشد ،اين عرر موجهی برای توجيه چنين
شرارتی نيست.
37:24ـ )34در اين آيات ،نويسنده از تاکستان آدم تنبلـی
عبور میکند و متوجه می شود که مزرعه از خارها پوشيده شده
ا ست و دیوار های سنگی و يران شده ا ست .او از م شاهده ا ين
صحنه در سی فرا میگ يرد مب نی بر اين ه هر ک سی به دن بال
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ا ندکی خ ف و ا ندکی چرت زدن و ا ندکی خم يازه ک شيدن با شد،
می توان اطمينان داشت که فقر مانند راهزن و مرد مسلح ،بر
او خواهد تاخت.
وقتی ما خود را تسليم تنبلی در امور روحانی بنمائيم،
ز ندگی ما (تاک ستان ما) مورد ه جوم اع مال ج سمانی ( خار و
خس) قرار خوا هد گر فت و دي گر حا صلی برای خداو ند به بار
نخواهد آورد .سنگر روحانی ما (ديوارها) ويران خواهند شد
و شيطان وارد کار خوا هد شد .نتي جه دل سردی و قه قراء
رفتن ،چيزی جز ويرانی جان نيست.

 -Vامثال سلیمان توسط مردان حزقیا جمعآوری
میشوند ( 8:03تا )02:01
 )1:22امثال مرکور در فصول  22تـا  21نيـز از سـليمان
است ولی سالها بعد توسط مردان حزقیا پادشاه یهودا ،نقل
شدهاند .در اين فصول  147مثل معادل ارزش عددی نـام عبـری
حزقيا ،ذکر شدهاند.
 )2:22مخفی داشت امار جاالل خداسا  .معنـی ايـن عبـارت
احتمــاالً اينســت کــه يــک پادشــاه دانــا هميشــه بايــد از
پيشرفتهای مهم و اثر آنها در کشور خود آگاه باشد و تمام
توجه خود را معطوف به اشاعه عدل و دادگستری بنمايد.
در سی که ما از ا ين آ يه میگ يريم اين ست که ما با يد در
ج ستجوی خزائن رو حانی که در ک تاب م قدس مخ فی میبا شند،
ب وشيم.
 )3:22بلندی آسمان و عمق تمی را نمیتوان تفتیش نمـود،
به ه مين ترت يب ا ست در مورد پاد شاهان ،چون دل پاد شاهان
ً نمیداند که آنها به چه
غيرقابل نفوذ است و هيچ کس دقيقا
میانديشند.
 4:22و  )2وقتی نقاره در بوتـه ذوب میشـود ،دردهـا يـا
تفالهها باال میآيند و می توان آنها را از نقره جدا نمود.
وقتی اين تفاله از نقره جدا شود زرگر میتواند نقره خالص
را برای ساختن يک زيور مناسب ،ذوب کند .درد يا تفاله در
اين جا سمبول م شورت شريران در بار گاه پاد شاه ا ست .وق تی
ا ين شريران دست شان کو تاه شود ممل ت يا کر سی عدال
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پایدار خواهد ماند.
اولين کاری که مسيح در هنگام برگشت و استقرار مل وتش
ان جام مید هد ت صفيه مل وت خود از عا صيان ،قانون ش نان و
هر چيزی است که با ح ومت او دشمنی میورزند.
 7:22و  )7روش ح يمانه اينست که وقتی در حضـور پادشـاه
ه ستی و يا در ج شني ح ضور داری باالن شينی را بر نگزي ني
با شد که م ان به تری به تو عر ضه بدار ند ،و نه اين ه
جاي گاهی را ا شغال ک نی و سپس از آن جا بل ندت کن ند و
شرمگين شوي .اين اندرز ما را به ياد صحيفه ارميا  2:42که
میگويد« :آيا تو چيزهای بزرگ برای خويشتن میطلبی؟ آنها
را طلب منما ».انجيل لوقا  8:14ـ 17حاوي مثلي در اين مورد
است.
 8:22ـ )17کتاب مقدس روح منازعهجو را مح ـوم میکنـد ،و
آن رو حی ا ست که برای هر د عوائی به داد گاه ه جوم می برد.
مم ن است چنين شخصی هر آنچه را که ديده است بگويد ،اما
وقتی دفاع همسایه خود را بشنود ،شرمنده شود.
به تر اين ست که به د عوای طرفين در ح ضور خود آن ها در
خلوت رسيدگی شود (ر.ک متی  ،)12:18تـا ديگـران از دعـوای
شما سوءاستفاده ن نند .نويسندهای ناشناس گفته است:
ا ختالف کوچکی بی دو دو س به و جود میآ ید و ی کی ات آن
دو جر ت شکای کردن ات دو س دی گر را به خود نمید هدي
سپس میرود و مو ضوع را با شخص دی گری م طرح میک ند در
اینجا س که او ا صلی را که خدا م ستقر ن موده ا س ن قض
میکنااد صااحب ها و غیب هااایی ات ایاا دساا شایسااته
نمیبا شند و در آ خر شاخ و برگ های فراوا نی به آن ها
ا فزوده خوا هد شد ا گر ما ب توانیم چ نی ا ندرتهایی را
آيینه راه خود قرار دهیم و رفتار خود را با آن تنظیم
ن مايیمي می توانیم ات ب سیاری عل های مب تذل د شمنیها
دوری و ات عذابهای فکری و وجدانی خالصی یابیم

آيه دهم مربوط شخص سوم است که کارهای شخص منازعهجو را
م شاهده میکند و به جای مراجعه مستقيم به طرف دعوی خود،
به داد گاه میرود و آنجا ست که شخص سوم او را مال مت میک ند
و بدينوسيله بدنام میشود.
 )11:22يک سخن شايسته چون سیبهای طال در مرصعکاری نقاره
ا س  .سخن در ست و شاي سته يک زي نت اخال قی ا ست ،چون ترک يب
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فلزات ارزشمند و جراب.
 )12:22يک حلقاه طاال و تیاور خاالص ،زيبـائی ظـاهری را
میافزا يد ،همچ نين در مورد ادب آ موت ح کیم که زي بائی
اخالقی و درونی را به آنانی كه طالب آنند میآموزد.
 )13:22بارش برف در ايام درو (موسـم حصـاد) مصـيبتبـار
است .مفهوم اين آيه اينست که رسول امی (فرستاده امين)
چون يخی است که به آب افزوده می شود و به دروگر در مزرعه
داده میشود و جانش شاداب میگردد.
ه مانطوری که ل يوانی آب خ نک جان ان سان را در روز های
گرم شاداب میک ند ،اينچ نين ا ست ر سول ا می که جان ک سانی
را که او را میفرستند ،تازه میسازد.
 )14:22هر کسی که وعده هديهای به ديگری بدهد و در دادن
آن قصور کند ،مانند ابر و بادی است که مردم آن را نشانه
باران میپندارند ،ولی بیآن ه بارانی ببارد ،میگررد.
هر چند که اين مثل ربطی به عطايائی روحانی ندارد ،اما
درس مه می در آن نهف ته ا ست .ک سی مم ن ا ست وان مود ک ند که
يک مع لم و وا عظ م هم میبا شد ،و لی ا گر برا ساس انت ظارات
سايرين از خودش ز ندگی ن ند ،دي گران را از خود دل سرد
میک ند .سرخپو ستان برای ب يان چ نين ک سی يک ا صطالح دار ند:
«ابربزرگ بیباران».
 )12:22شخص آرام و ش يبا بيشتر از کسـی کـه برانگيختـه
هي جان زده می شود ،ن ظر موا فق قا ضي را به خود ج لب میک ند.
به همين ترتيب نيز تبان مالیم میتواند استخوان را بشکند،
يع نی میتوا ند قویتر از ارواره و د ندانهای خردکن نده ع مل
کند.
 )17:22خوردن عسل خوب است در صورتی که اعتدال را رعايت
ک نی ،ا ما خوردن بيش از حد يک ماده غرايی اي جاد بي ماری
میک ند .ما با يد ب خوريم تا ز ندگی ک نيم ،نه اين ه ز ندگی
کنيم تا بخوريم .الری کريستنسون 1مینويسد:
یکی ات دوستان م دارای هش فرتند اس و همه بچههایش
عاشااق بسااتنی هسااتند در یااک روت داغ تابسااتانی بچااه

1 - Larry Christenson
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کوچکترش گف که ای کاش میتوانس به جای هر غذای دیگر
ف قط ب ستنی ب خورد! سایر ب چهها با ج یغ و داد با او
شگفتی گ ف « :با شه آرام
پدر در عی
هم صدا شدند
بگیر یدي ه می فردا به جای صبحانه و ن هار و شام ف قط
ب ستنی دار ید!» ب چهها به شادی و هورا ک شیدن ادا مه
داد ند و به سختی توان ستند تا فردا تاب بیاور ند صبح
روت ب عد با هی جان ت مام پ ش م یز صبحانه نش ستند و
ب ستنی وانی لیي شکالتیي تم شکی برای صبحانه سفارش
دادند
وق نهار فرا رسید بات هم بستنی! ای بار سهم کمتری
بردا شتند و ق صرف ع صرانه فرا ر سید مادر خانواده
ف قط یک قط عه ک یک ات فر بردا ش و بوی خوش آن در ا طاق
پیچید
1
کاه عاشقشام» و
تدی کوچولو گف « :باه! باه! ؟ Muffins
ه جوم آورد به طرف آن و لی مادرش ج لوی او را گر ف :
ا همه چیز جز بستنی
«فراموش نک امروت فقط بستنی
موقوف اس »
تدی با دلخوری گف « :باشه!»
ا «می خای ب یايی ک نارم بن شینی تا یک فن جان پر ب ستنی
بخوری؟»
ا ف قط یک ب ستنی قی فی کوچو لو
مت شکرم
ا « نه
»
کافیه
سپس با ک مال تع جب آن جذ به و شور و تم نای یک و عده
غذايی ت مام ب ستنی به طور قا بل مالح ظهای در ب چهها
فروکش کرد وق تی نش سته و خ یره به فنجان های ب ستنی
خ یره شدندي ماری که پی شنهاد ده نده ا صلی بود به پدرش
نگاه کرد و گف :
«آیا میتوانیم ای بستنی را با کمی کیک بخوریم؟»

 )17:22اعتدال و ميانهروی نه تنها در مورد عسل بل ه در
ارتبا طات و مالقات ها الزم ا ست .ا گر در جايی ميه مان ه ستيد
اهم يت سرموقع ترک کردن آن جا را درک کن يد ،در غ ير ا ين
صورت صاحب خانه از تو سیر (زده) میشود.
کارت را يت 2مینوي سد« :دو ستی با خداو ند ب سيار بر تر از
دوستی با انسان است! خدا بيشتر آنچه که ما او را خوشامد
میگوئيم ،به ما خوشامد میگويد».
 )18:22در اينجا به سه استعداد مشابه کسانی که بر عليه

 1ـ نوعی کيک شيرينی.
2 - Cart Wright
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همسايهشان شهادت دروغ میدهند ،اشاره شده است:
 مثل تبرتی ـ له کننده و قطعه قطعه کننده.
 مثل شمشیر ـ با دو لبه تيزش  ....و
 مثل تیر تیز ـ فرورونده و مجروح کننده.
 )11:22اگر شـما بـا دنـدان ش سـته جسـم سـختی را گـاز
بگير يد ،آرزو میکن يد ای کاش که آن د ندان را ندا شتيد.
اگر شما به شخص خیانتکار اعتماد کنيد ،مثل اينست که به
پای مرتعش (ل نگ) اعت ماد کردها يد .چ نين پايی شما را ن گه
ـخص
ـک شـ
ـه يـ
ـادنمودن بـ
ـد اعتمـ
ـت ماننـ
ـن درسـ
ـیدارد .ايـ
نمـ
بیاعت بار در مو قع گرف تاری ا ست .چ نين شخ صی به جای اين ه
ـايش
ـه دردهـ
ـد و دردی بـ
ـان را نوميـ
ـد انسـ
دردی را دوا کنـ
میافزايد.
 )27:22ساارايیدن ساارودها باارای دل تنااگ ،ناخوشــايند و
آزاردهنده و چون کندن جامه در وق سرما و يا ريختن سرکه
بر شوره نامناسب میباشد.
(وق تی سرکه را بر سودا ب يافزائيم خا صيت هر دواز بين
میرود ـ م)
1
کيت وستون از مبشری صحبت میکند که برای اولين بار به
مال قات او به بيمار ستان رف ته بود و میگو يد« :وق تی مب شر
وارد شد مرد رنجوری را ديد که دو پايش در حلقه آويزان و
دو د ستش گچ گرف ته شده و ا نواع و اق سام لو ها به او و صل
بود .آن گاه با تب سم فراخ ب شارتگونه و ب يرون آوردن ک تاب
م قدس ب شارتش به من گ فت « :برادر آ يا خو شحالی؟» و ستون
ميگو يد« :آن مب شر به من نگ فت برادر حا لت چ طوره و با
دردهايت چه میکنی و خدا تو را شفا دهد .اين طرز برخوردش
با من زياد مؤدبانه نبود».
 21:22و  )22پولس رسول اين آيات را در رساله به روميان
 ،27:12نقل قول کرده است .ما میتوانيم با برخـورد مناسـب
با هر نوع ت ضاد و بیحرم تی بر هر شرارتی با مالط فت غل به
يابيم.
يک هم سايه خ شمگين هم سايه تازه وارد ايما ندار خود را

1 - Keith Weston
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د عوت کرد و سخنرانی غرائی راجع به دختر پنج ساله او که
گل ها را ل گدمال کرده بود ،و شي شه پن جره را ش سته بود و
چ ند شيطنت دي گر ان جام داده بود ،ا يراد ن مود .هم سايه
ايماندار هنگام خداحافظی دخترش را صدا زد و موضوع را از
او پر سيد و در ضمن به هم سايهاش گ فت برای ب حث بي شتر در
ا ين مورد به خا نهاش بيا يد .وق تی هم سايه خ شمگين وارد
خانه همسايهاش شد ،ديد که ميزی برای صرف قهوه و شيرينی
آ ماده شده ا ست و گ فت« :آه ...متأ سفم  ...نمیدان ستم
ميه مان دار يد ».هم سايه ايما ندارش به او گ فت« :خ ير
ميهمان ندارم ،ف ر کردم بهتر است موضوع دخترم را بر سر
م يز ق هوه حل و ف صل ک نيم ».سپس د عا کرد و م شورت و ح مت
خدا را ط لب ن مود .وق تی چ شمان خود را گ شود ،ک سی که به
مالقات او آمده بود داشت گريه می کرد و در ميان بغض و اشک
به او گفت« :دختر تو مثل دختر خودم است ،من نمیدانم چرا
اينطور به شما حمله کردم .من از رسيدگی به بچهها ،شوهرم
و خا نهام عاجزم!» به م حض اين ه هم سايه خ شمگين اظ هار
پشيمانی نمود ،همسايه ايماندار راجع به مسيح با او صحبت
کرد .و شش هف ته ب عد آن زن و خانوادهاش تو لد دو باره
يافتند.
 )23:22همانطوری که باد شمال باران زاست ،تبان غیبا گو
خ شم را برمیانگ يزد .غي بت مو جب خ شم قر بانی شايعات شده و
او نيز خشم خود را بر هر کس ديگری که به غيبت كننده گوش
سپرده ا ست میر يزد .ا گر مردم غيبتکن نده را سرزنش کن ند،
او به زودی دست از عادت زشتش خواهد کشيد.
 )24:22اين آيه همصدا با  1:21است و ت رار و تائيدی است
بر ناخوشنودی زيستن با يک زن وراج و بهانهگير.
 )22:22انجيل خبری خوش ات والیتی دور ـ آسـمان ـ اسا و
چــون آب ساارد بــرای جااان تشاانه گــوارا میباشــد .انجيــل
شادابکننده و سيراب کننده و فرونشاننده عطش است.
 )27:22وقتی که شخصی عادل در مقابل شخص شریری خم شـود،
وق تی با او م صالحه ک ند و ت سليم او ب شود و از را ستی
سرباز ز ند ،ت بديل به چ شمه گلآلود و من بع فا سد می شود.
وق تی شما برای پاک شدن و آرا سته شدن نزد آن من بع فا سد
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میرويد ،مأيوس و نااميد برمیگرديد.
 )27:22افراط در خوردن عسل خوب نیس  .کينـدر مینويسـد:
«جاللی فراتر از جالل خدا برای خود طلبيدن نفرتانگيز است،
نه خلسهآور».
متن عبری قسمت دوم آيه مبهم است .شايد معنی آن آنچنان
که در ترجمه  NKJVآمده است ،اين باشـد کـه «جـالل طلبيـدن
برای خود ،جالل ني ست ».و يا « کاوش در موارد سنگين ،عين
سنگينی است» ) (JNDو يا «کاوش در موارد سـنگين جـالل اسـت»
) JNPـ حاشيه( .هر سه ترجمه مناسب است.
 )28:22کسی که هنوز به زنـدگی خـود نظمـی نـداده اسـت،
مان ند شهر بید فاع ا ست و در م عرض ا نواع ح مالت و وسو سهها
قرار دارد.
 )1:27بارش برف و باران در غيرموسمشان مانند حرم قائل
شدن به شخص اح مق ،م ضر و ناب جا میبا شد .حر مت ن هادن به
احم قان از ن ظر اخال قی ،ف قط آن ها را در شرارت شان ت شويق
میکند.
 )2:27گنجشک و پرستو در آسمان پـرواز میکننـد و شـيرجه
میرو ند ا ما هر گز برروی شانه ما نمین شينند .به ه مين
ترت يب ن يز يک ن فرين بي جا (لع ن بی سبب) هر گز بر شخص
مشخصي فرود نمیآيد ،مهم نيست که خرافات در اين مورد چه
میگو يد .بل عام کو شيد ا سرائيل را ن فرين ک ند ،و لی مو فق
نشد(اعداد  8:23و تثنيه .)3:22
 )3:27همانطوری که استفاده از شاالق بـرای اساب و لگاام
برای االغ الزم ا ست ،به ه مان ترت يب ن يز تنب يه شديد ن يز
ز بانی است که به نظر میرسد ،احمقان بهتر میدانند« .مثل
اسب و قاطر بیفهم مباشيد که آنها را برای بستن به دهنه
و لگام زينت میدهند ،واال نزديک تو نخواهند آمد» (مزامير
.)1:32
ـديگر
ـا ي ـ
ـاقض بـ
ـاهر متنـ
ـه ظـ
ـه بـ
ـن دو آيـ
 4:27و  )2ايـ
میبا شند .آ يه اول میگو يد به اح مق جواب نده و آ يه دوم
میگويد جواب بده .تفصيل اين چگونه است؟
بخش اول میگويد احمق را جواب مده به طوری که خودت نيز
چون او نادان شوی .ت عادل خود را ح فظ کن و غيرمعقوال نه و
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گستاخانه صحبت م ن.
اما ،از سوئی احمق را جواب بده ،او را در حماقتش باقی
نگرار .او را سرزنش کن مبادا خود را دانا بشمارد.
 )7:27ارسال يک پيام بـه دسا احماق ،چـون بريـدن پـای
خوي شتن و نو شيدن ز هر ا ست ،چون ه اح مق پ يام شما را به
ن شانی در ست نمیفر ستد ،بل ه ف قط ا ندوه شما را میافزا يد.
پای بريده به معنی ناتوانی و درماندگی است.
مثَلی که
 )7:27ساقهای شخص لنگ ،بیفايده است و چنين است َ
از د هان اح مق برآ ید .چون که نمیدا ند کی ،ک جا ،و چگو نه
آن را بيان کند.
 )8:27سنگ در قالب سنگ قرار نمیگيرد ،بل ه بايـد پرتـاب
شود .قرار گرفتن سنگ در قالب سنگ همان قدر احمقا نه ا ست که
حرم نهادن به احمق.
مع نی احت مالی دوم اين ست که آنچ نان که سنگ بالفا صله
تو سط فال خن ر ها می شود ،به ه مين ترت يب ن يز اح مق ن يز عدم
شاي ستگی خود را به هر نوع حرم تی که به او ب شود ،ا عالم
میدارد.
 )1:27وقتی شخص مس خاری به دست گيرد هـم بـرايش خـودش
مثَلی
خطرناک و دردناک است و هم برای ديگران ،و چنين است َ
که ات د هان اح مق برآ ید ،چون سخنش نامنا سب و كج ا ست و
مم ن است فقط درجهت توجيه حماقت خود سخن بگويد.
 )17:27متن عبری اين آيـه خيلـی مـبهم اسـت ،بنـابراين
تفسيرات مختلفی دارد:
« ار باب ه مه کس را به کار میگ يرد :او هم ره گرران و هم
احمقان را اجير میکند» ).(JND
« ک سی که يک ره گرر اح مق و م ست را اج ير ک ند ،مان ند
تيراندازی است که همه را مجروح میکند» ).(R.S.V
« قانون دعواها را فرو مینشاند ،اما خاموش کردن حماقت و
کينه مقدور نيست» ).(KNOX
« ار باب هر کاری که بخوا هد ان جام مید هد ،ا ما ک سی که
اح مق را اج ير میک ند ،دروا قع ره گرر را اج ير کرده ا ست»
(برکلی).
« کارفر مائی که هر احم قی را چ شم و گوش ب سته اج ير ک ند،
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او برخورد کنند ،صدمه میرساند» ).(TEV
همه چيز را ش ل داده است به احمق مزد
میدهد» ).(NKJV
کدام تفسير درست است.

 )11:27سگ با خوردن قی خود دل آشوب شدهتر از احمقی کـه
حما ق خود را ت رار میک ند ،نمی شود .هم سگ و هم او به
سوی چيزی رفتهاند که تنفرآور و منزجرکننده است .اين آيه
در رساله دوم پطرس  22:2به مردمی نسبت داده شده که تحـول
رو حانی را تجر به میکن ند ،و لی دروا قع هر گز تو لد تازه
نيافتهاند و سرانجام به اصل خود بازمیگردند.
 )12:27شخص خودبين قابل اصـالح ،هـدايت و سـرزنش نيسـت.
ام يدی به ا صالح او ني ست .يک شخص اح مق نادان را می توان
گاهی اوقات با ضربه چوب کمک کرد .اما هدايت شخص خودبين
غيرمم ن است.
13:27ـ )17در اينجا دوباره سخن از شخص کاهل است که بـه
ن ظرش شیری در ب يرون اي ستاده و مانع ر فتن او به کار
می شود ،و مان ند دری که بر پا شنهاش می گردد به خا نه
بر می گردد و به ب سترش میرود .اي نک در ب ستر خود در نو سان
ً بر
ا ست و لی هيچ تال شی برای برخا ستن ان جام نمید هد .ب عدا
سر ميز صبحانه دس به بشقاب فرو برده ولی آنقدر توانائی
ندارد که لقمه را به دهانش بگرارد .حتی بعضی اوقات لرت
خوردن برای او ت بديل به تقال ئی خ ستهکننده می شود .ع بارت
«کاهل در نظر خود حکیم تر ات هف مرد اس که جواب عاقالنه
میده ند» بدين مع نی ا ست که ه فت مرد دا نا در ا عالم غ لط
بودن يک مورد ي دل و ي ز بان ه ستند و هر گز ف ر شان عوض
نمیشود.
 )17:27عابری که در نزاع ديگران که ربطی بـه او نـدارد
دخالت میکند ،برای خود مش ل میآفريند .او مانند کسی است
که گوشهای سگ را بگیرد
 18:27و  )11شخصی که همساایهاش را فریاب میدهـد و سـپس
میگو يد « شوخی کردم» ،چون ديوا نهای ا ست که م شعلها و
بسترهای موت را پرتاب میکند.
عرر او بي جا و احمقا نه ا ست .ا ين م ثل را می توان به

142

امثال سلیمان

جوا نانی که غيرم سئوالنه به ک سی دل میبند ند و از او
خوا ستگاری میکن ند ،ا ما به و عده خود و فا نمیکن ند ،ا طالق
نمود.
 27:27و  )21آنچنان که نفت آتش بر ميافروزد ،سخن چينـی
ن يز م ش الت را میا فروزد .تا شخص م ش لآفرين به آزار و
اذيت خود ادامه میدهد ،نمامی و دروغگوئی و منازعه فروکش
نمیکند.
چندين سال پيش روزنامه آتالنتا جورنال چنين نوشته بود:
م کشندهتر ات خمپاره توتهکشاني درهم کوبنده خانههاي
بر
م
شکننده دل ها و و یران کن نده ت ندگیها ه ستم
بالهای باد سفر میکنم هیچ انسان بیگناهی ات حمله م
م
هیچ خ لوص و پاکی مرا رم ن مید هد
م صون نی س
اهمی تی برای حقی ق قا يل نی ستم و نه به ان صاف تو جه
می کنم و نه به شفق به بیدفا عان قربان یان م به
فراواناای ریگهااای دریااا میباشااند و اکثریاا آنهااا
بیگناه ند م هر گز فرا موش ن می کنم و به ندرت میبخ شم
ّامی اس !
نام م نم

 )22:27اين آيه ت رار  18:18است .طبيعت ساقط شده انسـان
از نمّامی تغر يه میک ند ،چون سخنان نمّام م ثل خوراک لذ یذ
است.
23:27ـ )27لبهای پر محب
اس .
ن قره خالص ي نواختی ظروف سفالی و زير خاکی را تزئين
میک ند ،به ه مين ترت يب ن يز لب هائی که ت ظاهر به مح بت
ً مو جب ن فرت قل بی می شوند .دل سوزی ت صنعی
میکن ند ،غال با
يهودا گويای اين تمثيل است.
ن فرت ديري نه ،کي نه خود را با کل مات دل پرير ن شان
مید هد ،در حالی که چ نين سخنانی در دل گوي ندهاش فر یب را
ذخ یره میک ند .هر چ ند که مم ن ا ست او سخنان دل پريری
بگو يد ،ا ما شما نمیتوان يد به او اطمي نان دا شته با شيد،
چون ه ف چ یز م کروه در دل او ست ،يع نی د لش پر از شرارت و
کينهتوزی است .هر چند که نفرت خود را به حيله مخفی سازد
ولی سرانجام شرارت او در پيش همگان آش ار خواهد شد.
با دل شریر مثل نقرهای پاردرد

 )27:27بدی انسان به خودش برمیگردد ،آنچنان که در مورد
کارگری به ا سم لوئيس ات فاق اف تاد .دو لت از لوئيس
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درخوا ست کرد برای به بندک شيدن ز ندانيان بي نوا در طول
جنگ فرانسه زنجيرهايی بسازد .او شروع به ساختن زنجيرهای
مح می نمود که هيچ نيروئی آنهارا پاره نمیکرد.
ً خود لوئيس به جرم خيانت دستگير و زندانی شد و او
بعدا
را در زنجيرهايی که ساخته بود ،به بند کشيدند ـ در آنجا
بود که نوحه سر داد:
«ا ين ه مان زنجير های من ا ست .ا گر میدان ستم آن ها را
برای خود میسازم ،هرگز آنها را نمیساختم!»
 )28:27ايــن مثــل بــه تقبــيح دروغگویااان و چاپلوسااان
می پردازد .دروغ گو قر بانی خود را م جروح و چاپلوس خود را
هالک میکند.
 )1:27هيچ کـس بـه فـردايش اطمينـان نـدارد .بنـابراين
در باره آن چه که می خواهی فردا ان جام د هی مان ند ثروتم ند
نادان مرکور در انجيل لوقا ،فخر منمـا (لوقـا 17:12ــ 21و
همچنين رجوع کنيد به يعقوب 13:4ـ.)12
ً
 )2:27ستودن خويشتن عملی ناهنجار است .يـک شـخص واقعـا
ـران را
ـرار داده و ديگـ
ـب قـ
ـود را در عقـ
ـد خـ
ـرب میکوشـ
مهـ
بستايد .ترجمه برکلی میگويد« :از خودت تعريف ن ن!»
 )3:27خشم گرفتن شخص احمق به گرانـی سانگ و ریاگ اسـت.
ان سان ترجيح مید هد سنگ و ر يگ بردارد و حم له ک ند تا
ً مورد تحقير احمق وراج قرار گيرد.
اين ه مرتبا
 )4:27غضب و خشم فراگيرنده است ،با اين وجود کوتاهمـدت
میبا شد .ا ما ح سد ادا مه دارد و ب نابراين آزار ندهتر ا ست.
اين آيه را می توان به عنوان نمونه به کسی اطالق نمود که
ازدواج او بر اثر دخالت شخص سومی ،به هم خورده است.
 )2:27تنبيه آشکار از محبت پنهان بهتر است .يعنی محبتی
که اشارهای به کوتاهی ديگران نكند ،محبتی دروغين است.
 )7:27بيشتر افراد نمیخواهند از شـما انتقـاد کـرده و
کوتاهی های شما را به رخ تان ب شند چون میتر سند شما از
آن ها روی بگردان يد .ا ما يک دو ست واق عی ه مه نوع خ طری را
به جان می خرد و انتقاد میکند« .بوسههای دشمن افراط است»
)(Rsv

يهودا به دشمنان مسيح گفت که او را میبوسد تا آنها او
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را از م يان شاگردان ت شخيص بده ند و د ستگيرش کن ند .و در
آن جا بود که سمبول ج هانی مح بت و ع شق ،يع نی بو سيدن ،به
پايينترين درجه خود نزول کرد.
وق تی ي هودا به خداو ند ر سيد ،به او گ فت « :سالم آ قا» و
سپس او را درآ غوش ک شيد و بو سيد .از دو کل مه مت فاوت در
اينجا برای بيان «بوسه» استفاده شده اسـت .در متـی 48:27
از همان عبارت بوسه استفاده شده است .امـا در آيـه  41از
کل مه قویتری ا ستفاده شده ا ست که ب يانگر ت رار و يا
بوسهای خونگرمانه است.
 )7:27کسی که پرخوری کرده است اشتهای خود را نسـبت بـه
غراهای لر ير از دست میدهد ،اما يک شخص گرسنه به هر نوع
خوراکی قانع می شود .ا ين م ثل در مورد دارائی های مادی و
امتيازات روحانی ،صادق است.
 )8:27کسی که ات خانه خود آواره شود ،آرامش نمیيابـد و
در بهدر می شود و چون گنج شکی ا ست که ات آ شیانهاش آواره
می شود و شانه از م سئوليت خالی میک ند و دي گر ال نهای مح م
برای خود نمیسازد.
 )1:27دلپريری روغ و عطر در اينجا مقايسه شده است بـا
ع طر حالوت دو س  .ا ين يک پ يام دلگرمکن نده ا ست در مورد
ارتباط دوستانه.
ً
 )17:27دوستی بايد ايجاد و زنده نگه داشته شود .غالبـا
دو ستان م سن به تر میبا شند .ب نابراين ارت باط خود را با
دوستان مسن فاميلی خود قطع ن نيد .در روت تنگي « به خانه
برادرت دا خل م شو » هم سایها كه نزد یك ا ست از برادري كه
دور است ،بهتر است.
در هنگام بروز مش الت انسان احتياج بيشتری به حمايت و
مح بت هم سايگان ا مين خود دارد تا حما يت يک فام يل نزد يک
که با او بيگانه است.
 )11:27رفتار يک فرزند در تأديب پدرش ،انع اس میيابـد.
تأد يب فرز ند برای آموز گارش يا مو جب شادی و يا خج لت او
می شود .ترج مه برک لی مینوي سد« :موفق يت شاگرد ،سنگر مع لم
است».
 )12:27نوح مرد زيرکی بود چون بـا خـانوادهاش در کشـتی
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پ ناه گر فت .ا ما بق يه مردم به راه خود رف ته و بیت فاوت
بود ند و توجهی به اخطار های نوح ننمود ند و بدين ج هت از
بين رفتند (ر.ک يادداشتهائی بر .)3:22
 )13:27در اصطالح جديد ،بخش اول اين آيه بدين معنی اسـت
که ک سی که به ج ه غر یب ضام می شود ،پ يراهنش به ر هن
میرود.
بخش دوم حاکی از اينست که ،جامهاش را « به رهن گير که
ضامن بيگان گان ا ست ».به کال می دي گر مط مئن با شيد که شما
ادعائی مشروع بر دارائی شخصی داريد که ضمانت بدهی شخصی
غريب را که به شما بده ار است ،مینمايد ،چون اگر بدهیاش
را ن پردازد ،میتوان يد از م حل دارا ئی ضامن آن را ج بران
کنيد.
 )14:27انسان سالم و خوشامد را با صدای بلند در صبح تود
و هن گامی که در خواب ا ست ،خوش ندارد .چ نين بر خوردی
نفرتانگيز است نه دلگرمکننده.
 12:27و  )17چ يدن مداوم آب از بام هماننـد غرولنـد زن
ستیزهجو میبا شد .هم چ ه مداوم و هم زن ستيزهجو کافي ست
که انسان را از حالت تعادل خارج کنند.
هر کس او را بات دارد م ثل ک سی ا س که باد را ن گاه
خود گرف ته با شد .م هم
دارد و یا رو غ را در د س را س
نيست چه به او میگويند ،اصالً گوش نمیدهد که چه میگوي ند و
به گاليه خود ادامه میدهد.
 )17:27متداول است بر سر ميز غـرا کـارد را بـا کشـيدن
برروی يک ل به بر يده ف لزی ت يز میکن ند ،آنچ نان که آ ه ي
آ ه را ت یز میک ند .بدين ترت يب ا ست که ت بادل ا يدهها در
م يان ان سانها اف ار شان را باز ن گه میدارد .م شارکت در
ن تهنظرهای ي ديگر ،مو جب ارا ئه ن تهنظرهای مح م و در ست
میشود.
بپرسيد و بدانيد و فهيم شويد .ارتباطات دوستانه شخصيت
انسان را تح يم میبخشد.
 )18:27هر کسی که از درخ انجیر محافظت کند ،درخت نيز،
مح صول ني و به او پاداش مید هد .می توان ا ين م ثل را به
ن گه دا شتن غرا در فر يزر و يخ چال و ج لوگيری از فاسد شدن
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غرا ،اطالق نمود.
واقع يت دي گر اين ست که ک سی که ار باب خود را مالز مت
نما يد ،مح ترم خوا هد شد .عي سی م سيح میفرما يد« :ا گر ک سی
مرا خدمت ک ند ...پدرم او را حر مت خوا هد دا شت» (يوح نا
.)27:12
 )11:27وقتی شما به آب زاللی مینگريد نقش صـورت شـما در
آب میافتد ،اينچنين است وقتی ديگران را تعليم میدهيد ،و
بيشتر از آنچه که در خود میيابيد ،در او میيابيد ـ همان
احساســات ،وسوســهها ،جاهطلبیهــا ،اف ــار ،توانائيهــا و
ضعفها.
 )27:27هاویه و ويرانی (به زبان عبـری ابادون) ،مـرگ و
گور ،هيچ گاه از قر بانی گرفتن باز نمیاي ستند .همچ نان
چ شمان ان سان از هر آن چه که دن يا عر ضه میدارد ،سیر
نخواهد شد.
1
آرتور .جی .گيش مینويسد:
که به هوای
تول ستوی دا ستان ده قانی را نو شته ا س
دا شت ت می بی شتر هر چه را که دارد میفرو شد و سفری
درات را آغات میکند و خبری میگیرد مبنی بر وجود تمی
ارتان در جايي به نام با شغرد به آن جا میرود و با
صاحبان ت می ارتان وارد معام له می شود او با یک هزار
روب لی که ه مراه دارد میتوا ند هر چ قدر ت می را که تا
ق بل ات غروب آف تاب پی مایش ک ندي ت صاحب نما ید فردایش
ات خواب برمیخ یزد و ات یک ج ه شروع به پی مایش ت می
میک ند همچ نان که راه میرود در رؤ یای تمی نی و سیع
ومح صوالتی خوب غرق شده ا س و ناگ هان متو جه می شود که
خیلی دور رفته اس ي بنابرای برای اینکه قبل ات غروب
آف تاب به م حل م بد بر گردد شروع به دو یدن میک ند و
وق تی در س در لح ظه غروب آف تاب به م بد میر سدي
بالفا صله ات پای درآ مده و میم یرد و ا هالی با شغرد او
را در قطعااه تمیناای کوچااک در آن تماای وساایع مااورد
انتظارشي دف ميکنند

خوشبختانه اشتياق دل انسان در مسيح تحقق میيابد:
ای مسيح ،ای چشمه جوشان من،

1 - Arthur G. Gish
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ای چشمه شيرين محبت،
ای جريان پويائی که در زمين تو را مینوشم،
هر چه بيشتر و بيشتر!
تا پيمايش اقيانوس.
مح بت تو گ سترده ا ست و جالل تو ه مه جا را مج لل کرده
است،
در سرزمين عمانوئيل.
آن رت کوشی

1

ـود،
ـوده میشـ
ـوره آزمـ
اال در کـ
ـه و طا
اره در بوتـ
 )21:27نقا
«ان سان نيزتو سط ستايندگان خود آز مايش می شود ».شايد
مف هوم ا ين م ثل ا ين با شد که ان سان آز موده می شود تو سط
کسانی که عمل او را میبينند و تحسينش میکنند.
و شايد مفهوم ديگرش اينست که انسان از طريق عالئق خودش
آز موده می شود و ا ستاندارد و حس ان سان از ارزش ها باز تاب
شخصيت اوست.
و معنی محتمل ديگر آن طوری که بارنز 2میگويد اينست که
«انسان ستودنی شود و پاک شود از آلودگیها».
 )22:27احتمــاالً شــما در ويتــرين داروخانــهها دســتگاه
خردکن نده ( هاون) را ديدها يد .هاون ظر فی جام مان ند ا ست،
اما دسته هاون يک ميله نازک و کوتاه با سری کروی است که
از آن برای کوب يدن و پودرکردن مواد در هاون ا ستفاده
میشود.
حتی اگر شما بتوانيد احمق را در هاون با گندم بريزيد
و در هاون ب وبيد نخواهيد توانست احمق را از حماقتش جدا
کن يد .به کال می دي گر میتوان يد گ ندم را از کاه جدا کن يد،
و لي حما قت آنچ نان در اح مق ع جين شده ا ست که از او
جداشدنی نيست.
23:27ـ )27اين بخش ستاينده زنـدگی روسـتائی و کشـاورزی
ا ست ،و لی تائ يد شديدتری بر تالش زارع دارد .گ له و ر مه
ن ياز به مراق بت دائ می دار ند .موفق يت در ا مر گ لهداری
م ستلزم تالش مداوم ا ست .ا ين ب خش در مورد شبانی اع ضای
1 - Anne Ross Cousin
2 - Barnes
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کليسای محلی نيز صادق است.
دول و افتخار پادشاهی نيز پايدار نيست.
وقتی کشاورز محصول خوب و فراوان از مزرعهاش برمیچيند،
برای او شادی عظيمی است.
بره ها پ شم توليدمیکن ند برای ل باس و بز ها هم فروخ ته
می شوند تا با پول آن ها مزر عه بي شتری ن صيب ده قان شود و
غرای فراوان برای ک شاورز و خانواده و کارگرانش تأمين
میگردد.
 )1:28وجدان معرب انسان را وادار به فرار میکند .مـردم
با و جدان پاک ن يازی به ران ندگیکردن با آئي نه ع قب
اتومب يل ندار ند ،چون وجدان شان م عرب ني ست و بدين ترت يب
مثل شیر شجاعند.
 )2:28وقتی کشوری دچار معصی گسترده میشود دولتهـا بـه
آ سانی سرنگون می شوند ،ا ما وق تی فر مانروای ک شور فردی
در ست ار و دا نا با شد ،ک شور از شرايطی پا يدار بر خوردار
میشود.
ح ومت شمالی (اسرائيل) در مدت  277سال شاهد  11پادشاه
بود ،يعنی درواقع برای هر پادشاه ده سال.
 )3:28شخص سنگدل وقتی بـه مقـام و ثـروت و قـدرت برسـد
ً ستم پي شهتر از دي گران ا ست .او چون سیالب ا ست که
اک ثرا
مزارع را خراب میکند و محصوالت را از بين میبرد.
 )4:28کسانی که منهيات شريعت خدا را و قـانون مـدنی را
ً شااریران را میسااتایند و البتــه
تاارک میکننــد ،غالبــا
اين ارشان به خاطر توجيه خودشان میباشد .کسانی که قانون
را ن گه میدار ند ،با ظال مان مخال فت میکن ند و به خاطر
تثبيت عدالت میکوشند.
 )2:28شخص شریر انصااف را درک نخواهاد کارد و عمـل بـه
بیانصافی قدرت درک انصاف را از دست خواهد داد.
کسانی که اراده خداوند را طالبند خداوند به آنان قدرت
تم يز و ت شخيص ع طا میک ند .در بين ا مور اخال قی و دا نائی
ارتباط نزدي ی وجود دارد (ر.ک مزامير .)177:111
 )7:28شخص فقیری که درست و صادقانه زندگی کند بهتر است
از شخص دولتمندی که گمراه است و تظاهر به زندگی صادقانه
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میکند ،در حالی که هميشه در حال فريب اری و خيانت است.
 )7:28پسری که مطيع شريعت باشد ،دانا است .کسانی که با
م سرفان (پر خوران) و م ستان معا شر ه ستند مو جب ر سوائی پدر
خود میشوند.
 )8:28عبرانيان تحت شريعت موسی مجاز به گـرفتن رباا از
ساير عبران يان نبود ند .و لی از غ ير عبران يان میتوان ستند
بهره پول بگيرند (تثنيه  11:23و .)27
ک سانی که ثروت خود را از طر يق ر باخواری و يا ساير
م شاغل نام شروع به د ست میآور ند ،ثروت خود را از د ست
خواه ند داد .ثروت شان از آن ها گرف ته خوا هد شد و به د ست
ک سی خوا هد ر سيد که میدا ند چگو نه آن را به ن فع ف قرا به
کار اندازد.
 )1:28اگر کسی شریع خدا را گوش ندهـد و اطاعـت ن نـد،
خدا ن يز د عای او را نخوا هد شنيد و دروا قع د عايش م کروه
خداوند است.
 )17:28هر که راستان را گمراه کند ،به حفره خود خواهاد
اف تاد و م جازات خوا هد شد .عي سی م سيح اخ طار داد « :هر که
ي ی از اين صغار را که به من ايمان دارند لغزش دهد ،او
را به تر می بود که سنگ آ سيائی بر گردنش آويخ ته در ق عر
دريا غرق میشد» (متی .)7:18
ا ما صالحان ن صیب نی کو خواه ند یا ف  .صالحان در اين جا
مم ن ا ست به مع نی ک سانی با شد که دي گران را به راه های
پاك دعوت میکنند و از گناه دور مینمايند و شايد به معنی
کسانی است خود را تسليم وسوسههای گناهآلود نمیکنند.
 )11:28شخص دولتمند که به ثروتش مینازد ف ر میکند خيلی
داناست .او ثروت و ح متش را ي ی میداند.
ا ما شخص فق یر ،و لی خردم ند میتوا ند آن ت ظاهرات را
مشاهده کند.
 )12:28وقتی عادالن به قدرت برسند ،شادی عظيمی است ،اما
وق تی شریران پ يروز شوند ،مرد مان از ترس خود را مخ فی
میساتند.
ـش
ـرعی و بخشـ
ـش شـ
ـود دارد ،بخشـ
ـش وجـ
ـوع بخشـ
 )13:28دو نـ
وا لدين .وق تی ما به م سيح به ع نوان خداو ند و ن جاتده نده
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تو کل دا شته با شيم ،گنا هان ما بخ شوده می شوند و ا ين بخ شش
شرعی ا ست .ا ما وق تی ما به ع نوان ايما نداران به گنا هان
خود ا قرار ک نيم ،بخ شش از نوع پدریاش را می يابيم (اول
يوحنا  .)1:1اين بخشش حافظ ارتباط ما با خدا ،پدر ماست.
ک سی که گ ناه خود را بپو شاند ،يع نی از گ ناه ک ناره
نگيرد و گناه خود را نسبت به خدا و هر کس ديگری که خطا
ورز يده ا ست ،ا قرار ن ند ،بر خوردار نخوا هد شد ،ا ما هر
ک سی به گ ناه خود اع تراف و گ ناهش را ترک نما يد ،اطمي نان
دارد که خدا نه تن ها گنا هانش را میبخ شايد ،بل ه فرا موش
میکند (عبرانيان .)17:17
 )14:28ي ی از عناصر شادی واقعی داشتن دل نازک در حضور
خداوند است .کسی که سخت دل باشد و توبه ن ند دچار مش ل
می شود .خدا در مقابل ت بر و گستاخی میتواند مقاومت کند،
اما قادر به مقاومت در مقابل دل ش سته و توبهکار نيست.
 )12:28ظلم کسـانی کـه مـردم را میآزارنـد در قالبهـای
ّنده ،خرس گردنده ـ توصيف شده است.
غيرانسانی ـ شیر غر
 )17:28حاکمی که در اين آيه توصيف شده احتماالً به دليـل
اين ه در صدد ج معآوری مال به هر ب هائی ا ست ،ناقصالع قل
است .چنين شخصی همچنين بسيار ظالم است ،چون ه حق ديگران
را پايمال میکند تا بر مال خود بيفزايد ،اما کسی که از
ر شوه ن فرت ک ند و صالح م لت خود را بخوا هد ،ع مر خود را
درات خواهد ساخ .
 )17:28کسی که متحمال باار خاون شخصای شاود باه هاویاه
می شتابدي تنهار کسی او را بات ندارد .کسی که به عمد کسی
را به ق تل بر ساند ،ک شته خوا هد شد و ک سی نمیتوا ند مانع
ق صاص او شود .خداو ند گف ته ا ست « :هر که خون ان سان ر يزد
خون وی به دست انسان ريخته شود» (پيدايش .)7:1
 )18:28بخش اول اين آيه اشاره به رهاشدن از مصيبتها در
زندگی است ،نه رهيدن از داوری پس از مرگ در زندگی بعدی.
نجات ابدی که حاصل پرداخته شدن جريمه گناه است ،از طريق
عادل زيستن نيست ،بل ه حاصل ايمان به عيسی مسيح خداوند
ا ست .عادال نه زي ستن نتي جه و ث مره ا ين ن جات ا ست ،هر چ ند
هر که به ا ستقام سلوک نما ید از ب سياری دام ها در ز ندگی
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رها خواهد شد.
ا ما ک سی که ک جروی ک ند ،از سوئی به سوی دي گر برود،
سرانجام به يک راه میافتد.
 )11:28در اينجا مقايسهای شده است بين فراوانی غـرا و
فراوا نی ف قر .زارع کو شا غذای کافی دارد و ک سی که پ یروی
باطل کند ،يعنی محصولی ن ارد و کاری ن ند ،فقير میشود.
 )27:28شخص امی در اين آيه کسی است که حرص ثروت زيـاد
ندارد .چنين شخصی به خاطر امانتش متبارک خواهد شد ،اما
ک سی که میخوا هد به هر ب هائی به ثروت باد آورده د ست
يابد ،مجازات خواهد شد.
 )21:28اگر داوري طرفداری کند از يک طرف دعوا ،منصفانه
ً به خاطر لق مهای نان و
ع مل نمیک ند ،ان سان ن يز غال با
مالحظات بسيار جزئی مم ن است طرفداری خطاکار را بنمايد و
خود خطاکار شود.
 )22:28شخص بخيل و مغرض در پی دول
بزودی نیاتمند خواهد شد.

اس  ،و نمیداند کـه

 )23:28وقتی دوستی شما را مالمت نمايد ،در وهله اول بـه
ً به ا ين نتي جه خواه يد ر سيد
غرور تان برمی خورد .و لی ب عدا
ً به ف ر شما بوده ا ست ،و شما از او
که ا ين دو ست واق عا
تش ر میکنيد.
ولی چاپلوسی کردن در نظر اول خوشايند است ،اما باالخره
پی خواه يد برد که شخص چاپلوس نه به ف ر مصالح شما ،بل ه
در صدد جلب التفات شما نسبت به خودش بوده است.
 )24:28اگر فرزندی با اين عرر که امـوال پـدر و مـادرش
سرانجام از آن او خواهد بود ،غارت نماید و در همان لحظه
به خدا اختصاص دهد (مرقس  ،)11:7در تمره هالککنندگان اس .
خدا را نمیشود فريب داد.
 )22:28حرص شخص را به نازاع برمیخیزاناد ،دليـل آن هـم
احت ماالً اينست که در يک مسابقه بيهوده برای کسب ثروت يا
قدرت يا شهرت ،همه را لگـدمال میکنـد( .ر.ک يعقـوب ،)1:4
ا ما ک سی که از خدا میتر سد در يافتن آرا مش ور ضايت ،مو فق
میشود.
 )27:28کسی که بر ح مت خود توکل نمایاد ،احمـق میشـود،
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اما کسی که هدايت از خدا میطلبد ح يمانه عمل میکند (ر.ک
ارميا .)24 ،23:1
 )27:28خدا به کسانی که به فقارا رحمـت آورنـد ،پـاداش
مید هد .ک سی که چ شم خود را از ن ياز واق عی ف قرا بپو شاند
لعن بسیار خواهد یاف .
 )28:28وقتی که شریران به قدرت برسند ،مردم از ترس خود
را پن هان میکن ند ،ا ما ا گر شخص عادل ح و مت را در د ست
بگيرد ،عادالن افزوده خواهند شد.
 )1:21شخصی که علیرغم اخطارهـای م ـرر در گنـاه اصـرار
میورزد ،ناگ هان بدون آن ه ام يدی به فر صت بي شتری دا شته
با شد ،منک سر خوا هد شد .ک سانی که ق بل از طو فان بزرگ
ز ندگی میکرد ند به نوح گوش نداد ند ،طو فان آ مد و ه مه
نابود شدند.
شخصی که بارها دعوت انجيل را رد کرده بود ،با يک خانم
ً برايش د عا می کرد رو برو شد .خانم م سيحی
م سيحی که غال با
به او گ فت« :ف ر نمیک نی موقعش ر سيده با شد که به سوی
خداوند برگردی؟»
او جواب داد « :خدا برای من چ ار کرده ا ست؟» پا يان
همان هفته اين شخص طی يک حادثه مرموز کشته شد .اين ي ی
از آن سوانحی بود که نمیتوانست اتفاق بيفتد ،ولی افتاد.
 )2:21شخصيت حاکمان قوم بر اخالقيات ملت اثـر میگـرارد.
وق تی که عادالن در مو ضع قدرت قرار گير ند ،قوم شادی
میکنند ،اما ح م شرير موجب اندوه و ماتم ملتش میشود.
 )3:21کسی که حکم را دوس دارد ،کسی که زنـدگی مسـيحی
را برگز يده ا ست ،مو جب شادی پدرش می شود ،ا ما ک سی که در
فساد زندگی میکند ،پول پدرش را بر باد میدهد .پسر گمشده
را که به ياد دار يد که چگو نه دارا ئی پدرش را که به او
رسيده بود ،بر باد داد؟
 )4:21با عمل به انصاف يـک پادشـاه میتوانـد کشـورش را
پایدار سازد ،اما کسی که رشوه میگيرد ،انصاف را منحرف و
پايههای ح ومتش را متزلزل میکند.
 )2:21شخص چاپلوس با نگفتن حقيقت به همسایهاش و تحسـين
ن مودن او به خاطر آن چه که حقي قت ندارد ،او را به خ طر
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میاندازد .همچنين است کسی که مت بر را تشويق میکند.
ً در گناه خود به دام میافتد ،امـا
 )7:21شخص شریر غالبا
شخص عادل شادمان است زيرا نيازی ندارد که از عواقب ظلم
خود نگران باشد ،بنابراين ترنم و شادی خواهد نمود.
 )7:21اشخاص عادل به دعوای فقیر توجه میکنند ،اما شـخص
شریر هيچ عالقهای از خود نشان نمیدهد.
 )8:21استهزاءکنندگان شهر را به آشوب میآورند ،آنها با
ــوب
ــاقاف نی ،آشـ
ــردم و نفـ
ــهها و آزار مـ
ــاد وسوسـ
ايجـ
میآفرين ند ،ا ما حکی مان در اي جاد ن ظم و آرا مش ،پي شقدم
میباشند.
 )1:21اين مثل احتماالً دو معنی دارد .معنـی محتمـلتر آن
اينست که :وقتی شخص ح يم با شخص احمق مباحثه میکند ،طرف
احمق فقط عصـبانی میشـود و میخنـدد ( RSV, NKJVو برکلـی) و
هرگز قانع و راح نمیشود.
تف سير دي گر اين ست که وق تی شخص ح کیم با شخص اح مق ب حث
میکند ،خواه مرد ح يم با او جدی برخورد کند ،خواه ماليم،
برايش فرقی نمیکند و نتيجهای مثبت دربرندارد.
 )17:21اين مثل نيز دو تفسير احتمالی دارد .يـک تفسـير
در ترجمه  RSVمیگويد« :شخص سفاک (خون ریز) از شـخص کامال
ن فرت دارد ،ا ما كامالن سالم جان او (يع نی شخص اح مق) را
طالبند ».منظور از خونريز در اين آيه کسی است که هر نوع
ظلمی مرت ب میشود.
معنی ديگر در ترجمه  NKJVو  JNDو برکلی آمـده اسـت :در
ا ين ترج مهها ا شخاص « خون ر يز» در ب خش اول ،ك ساني ه ستند
که طا لب ويرا نی ز ندگی ميبا شند ،در حالی که را ستان در
بخش دوم ،کسانی هستند که به دنبال حفظ و حراست از زندگی
میباشند.
 )11:21شخص نادان تمام خشم و غضب خود را خـالی میکنـد،
ولی شخص ح يم غضب خود را فرو میبرد .آدامس 1مینويسد:
ا یده خ شم خود را ب یرون ری خت با گ فت آن چه که بر
د هان و ف کر میآ یدي بدون این که به عوا قب آن اندی شیده

1 - Adams
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شودي بدون این که فرو داده شود و آرام شودي و بدون
شنیدن کامل حرفهای طرفي کامالً غلط اس

 )12:21چنين به نظر میرسد درس اين آيه اين باشد که اگر
حاکمی طا لب تم لق و چاپلو سی و ف قط اخ بار دلپ سند با شد،
خادمان چنين حاکمی هم همانطور با او برخورد خواهند نمود
و به او دروغ گفته و تملقش را میگويند.
 )13:21مم ن است گودال عميقی در بـين فقیار و ظاالم در
جام عه ان سانی قرار دا شته با شد ،و لی هر دوی آن ها در
پي شگاه خدا در يک سطح خواه ند بود و خداو ند چ شمان آن ها
را روشن خواهد نمود.
ً عالقمنـد
 )14:21در رابطه با داوری حاکمان ،خدا مخصوصـا
ا ست که يک پاد شاه با م س ينان با عدالت و بدون غرضورزی
رف تار نما يد .ا گر پاد شاهی چ نين با شد خدا قول داده ا ست
کرسی او را تا به ابد پایدار خواهد ساخ .
در وا قع ما ف قط يک ن فر پاد شاه را با ا ين مشخ صات
میشناسيم ،و او کسی نيست جز عيسی مسيح.
 )12:21اين مثل کامالً مخـالف ايـده بسـياری از متخصصـين
مدرن ا ست که چشمپو شی و آ سانگيری را در ترب يت فرز ندان
توصيه میکنند .چوب وسيلهای است برای تنبيه بدنی و تنبيه
ترب يت ز بانی ا ست .ا ين دو ش ل تأد يب خانوادگی ،ح يما نه
است .اين دو ابزار آن طوری که متخصصين میگويند مانع رشد
شخصيتی کودک نمیشوند.
 )17:21وقتی که تعداد شریران افزوده شود و قـوی شـوند،
نرخ جرائم باال میرود ،ا ما عادالن شاهد سقوط شريران
خواه ند شد .الب ته ا ستثنائاتی هم در اين جا ه ست ،و لی
استثنائاتی میباشند که اين اصل را اثبات میکنند.
 )17:21بچهای که تأديب شده باشد احتماالً لذت و راحتی را
به جای نگرا نی و درد سر برای وا لدينش به ارم غان خوا هد
آورد.
 )18:21جايی که رؤیا نیس ي قاوم گاردنکش میشاوندي اماا
خو شا به حال ک سی که شریع را ن گاه میدارد .در ا ين آ يه
ّتی ،يع نی کالم خدا (ر.ک اول
رو یا عبارت ست از رو يای ن بو
سموئيل  .)1:3درس اين مثل اينست که وقتی از کالم خدا غفلت
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شود و مح ترم شمرده ن شود ،مردم وح شی می شوند .ک سی که
ً برکت میيابد.
شريعت يعنی کالم خدا را اطاعت کند ،واقعا
 )11:21به نظر میرسد که اين آيه توصيف شخصی کلـه شـق و
مت مرد ا ست که در مورد ب سياری از خاد مان صادق ا ست.
فرامين شفاهی هميشه کفايت نمیکنند .چنين خادمانی احتماالً
میدان ند که ارباب شان از آن ها چه میخوا هد ،و لی به ع مد
تم ين نمیکن ند ،بل ه ف قط ساکت و ع بوس ه ستند .عي سی م سيح
میفرما يد « :چون ا ست که مرا خداو ند میگوئ يد و آن چه که
میگويم به عمل نمیآوريد» (لوقا .)47:7
 )27:21در کتاب امثال به همه موردی پرداخته شـده اسـت.
از ا ين آ يه چ نين میآ موزيم که به تر ا ست ان سان ق بل از
اين ه سخن گويد ،ف ر کند اگر انسان بيفكر سخن گويد ،چون
كسي است كه به حماقت خود مغرور است (.)12:27
 )21:21اگر خادم خود را نازپرورده و تنبل بار بياوريد،
به زودی موقع يت خود را فرا موش کرده و از شما انت ظار
دارد مان ند پ سرش با او رف تار کن يد .صميميت بي جا در
ً رقا بت را به و جود
راب طه بين کارگر و کارفر ما اک ثرا
میآورد.
در بخش دوم کلمهای که به «پسر» ترجمه شده ،معنی دقيقی
ندارد.
 )22:21اکثر ما زمانی با اين دو نـوع شخصـيت منـدرج در
ا ين آ يه بر خورد ک نيم خواهيم د يد ،شخص ت ندخو هر نوع
مش التی را به وجود میآورد .شخص کج خلق يا سودائی مرت ب
گناهان زيادی میشود.
 )23:21شخص مت بر میتواند اطمينان داشته باشد کـه پسا
خواهد شد ،اما شخص حلیم کسی است که تجليل خواهد شد.
پروف سور ا سمی دروی شورن ( کوهی در سويیس) کوهپی مايی
می کرد وقتی به نزدیک قله رسیدند راهنما کنار ایستاد
تا افتخار رسیدن به قله ات آن کوهنوردان شود پرفسور
سر شار ات ن شاط آن من ظره و غا فل ات باد ت ندی که
میوت ید ج لو ر ف و در اوج ق له ای ستاد و لی راهن ما او
را پایی ک شید و گ ف «تا نو بزن آ قاي ا گر بن شینی
ایم تر هستی تا بایستی »
ق لههای ت ندگی خواهي دا نشي ع شقي موقع ی دن یايی پر ات
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خطرات اس

»

آه ای بره خدا ،مرا نگه دار،
مرا در کنار پهلوی زخميت نگه دار.
امنيت تنها در کنار پهلوی توست،
و آرامشی که میتوام در آن ساکن شوم.
چه دشمنان و دامهايی در اطراف منست!
چه شهوات و ترسهای در من است!
فيضی که مرا مینامد و میجويد،
تنها میتواند مرا طاهر سازد.
جیمز جی دک

 )24:21شريک يک دتد چنان عمل میکند که گويا خویشات را
د شم میدارد چرا؟ چون وق تی سوگند می خورد که حقي قت را
ـهادت
ـه دزد شـ
ـر عليـ
ـی بـ
اد ،يعنـ
اراف نمینمایا
ـد ،اعتا
بگويـ
نمیدهد.
در شريعت مو سی ا گر ک سی شاهد گ ناهی می بود ،چنان چه
شهادت نمیداد ،مجرم محسوب میشد (الويان  )1:2ديگـر نيـازی
به چ يزی م ثل «ا صالحيه پنجم»( 1بخ شی از قانون اسا سی
آمريكا) نبود.
 )22:21ترس ات انسان ،انسان را وادار به ارت اب شـرارت
و از انجام آنچه که درست است ،بازمیدارد.
کسی که بر خدا توکل دارد ايمن و سرافراز است .ويليام
گارنال 2نوشته است:
« چون ات
میترسیم »

خدا ب سیار

کم میتر سیمي ات ان سان ب سیار

 )27:21بسياری از انسانها برای حل مش الت خـود چشـم بـه
لطف رهبران زمينی دوختهاند ،اما داور واقعی انسان خداست
و انصاف از آن اوست.
 )27:21هيچ نوع سازگاري در بين يـک شاخص ظاالم و عاادل
و جود ندارد .شخص عادل ازن ظر شريران من فور ا ست ،و شخص
شرير ازنظر عادالنمنفور است.

1- Fifth Amendment
2 - Willim Gurnall

157

امثال سلیمان

تضاد بين پاک زيستن و بدزيستن ،چون تضاد بين راه راست
و کج است.
امثال سليمان در اينجا به پايان میرسد.

َکور (فصل )31
 -VIسخنان ا
 )1:37آنچه که ما در مورد اکور مـيدانيم تنهـا در ايـن
ف صل از ک تاب ام ثال آ مده ا ست .او خود را به ع نوان پ سر
ياقه معرفی کرده است.
سخنانی (و يا به تعبير  ، NIVالهامات) که او بر زبـان
ً بازگوئی از سخنان «مسا» ميباشد (ترجمه RSV
میآورد احتماال
ـ رجوع کنيد به پيدايش  .)14:22و اين مـورد هويـت او را
به عنوان ي ی از اعقاب اسماعيل ،مشخص میکند.
 )2:37آيه دوم را میتوان اينطور نيز قرائت کرد« :خـودم
را خسته کردم) ،خدای من ،خودم را خسته کردم) ،خدای من و
ً بـه
دارم تحليل میروم» ( ASVـ حاشـيه).اين قرائـت قاعـدا
آن جا میر سد که میگو يد « کوچ ترين شناختی از بي ران گی
ندارم ».ا کور سخنان خود را با ا قرار به ناتوانیاش در
رسيدن به فهم انسان ،آغاز میکند.
ـ
ً سخنان او برخا سته از يک فروت نی ناب است
ظاهرا
ديدگاهی درست برای هر کسی که مشتاق کار و راه خداست.
 )3:37او اقرار میکند که حکم را نياموخته اسـت و اگـر
غ ير از ا ين بود خدا را از طر يق ح مت ان سانی میيا فت .او
تشخيص داده است که قدرتی در خود ندارد تا به معرف قدوس
دست يابد.
 )4:37او با طرح يک سری پرسشها عظمت خدا را آنچه که در
طبي عت آ ش ار شده ا ست ،پيش میک شد .نخ ست اين ه خدا
میتوا ند اوج و ع مق کائ نات را ،که برای ان سان غ يرمم ن
ا ست ،پي مايش نما يد .دوم ،ن ظارت خدا بر قدرت ع ظيم باد،
سوم قدرت او در ن گه دا شتن آب ها ،خواه در ا بر ،خواه بر
ز مين و خواه بر ب ستر اق يانوس .وب عد ا ستوارنمودن اق صای
ت می  .نام او چی س و پ سر او چه ا سم دارد؟ در سی که ما
میگ يريم اين ست « چه ک سی میتوا ند چ نين مو جودي ع ظيم،
غيرقا بل درک ،مر موز ،قدرتم ند ،و دارای قدرت ح ضور ه مه
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جان به را به ت مامی بشنا سد؟» پا سخ اين ست « هيچ کس هر گز
نمیتوا ند او را به در ستی بشنا سد ».ا ما ما میدانيم که
ّه) ا ست و نام پ سر او عي سی م سيح
نام او خداو ند (ي هو
خداوند.
ا ين ب خش مو جب تع جب بي شتر يهود يان که آموختها ند خدا
هرگز پسری نداشته است ،گرديده است .اما از اين آيه است
که ايما نداران ع هد عت يق میتوان ستند بدان ند که خدا پ سری
دارد.
ّـت م اشـفه
 )2:37اينک اکور از م اشفه خدا به بيان ماهي
او در کالم می پردازد و لغزشنا پريری ک تاب م قدس را تائ يد
ّی اس »
میکند ـ «تمامی کلمات خدا مصف
سپس از امنيت کسانی سخن میگويد که متوکل به خدای کتاب
مقدس میباشند ـ «او به جه متوکالن خود سپر اس ».
 )7:37ت افوی مطلق کتاب مقدس دوباره مورد تائيـد قـرار
گرفته است .هيچ کس نبايد ف ر و انديشهای از خود بر کالم
خدا بيفزايد.
اين آيه مح وم میکند فرقههايی را که نوشتهها و سنتهای
خود را دارای اعتباری چون کتاب مقدس تصور میکنند.
7:37ـ )1اين آيات شامل تنها دعای کتاب امثال است .ايـن
د عا کو تاه و موجز و شامل دو درخوا ست ا ست ،ي ی در مورد
زندگی روحانی و ديگری در مورد زندگی جسمانی.
نخست اکور ازخدا میطلبد که در زندگی بتواند ارزشمند و
ا مين با شد .او نمیخوا هد ع مرش را صرف ا مور کو چک بنما يد.
او نه طا لب دو لت و نه خوا هان ف قر .او نمیخوا هد که
ديگران را فريب دهد و خود فريب ديگران را بخورد.
از جن به ج سمانی ا کور از خدا درخوا ست میک ند که او را
از خ طرات ف قر ز ياد و ثروت ز ياد دور بدارد ،و قانع به
رزق روزا نه خود با شد و میگو ید « :نان روزا نه مرا به من
بده!»
او دال يل اجت ناب خود را از بال يای م ضاعف ق حط و و فور
بيان نمايد ،چون اگر زياد ثروتمند باشد و نياز شديدی به
خدا ندا شته با شد ،مم ن ا ست ا عالم ا ستقالل ن موده و خدا را
من ر شود و بگو يد «خداو ند کی س ؟» ـ يع نی خدا کي ست که
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برای برآوردن نيازهايم چشم به دست او داشته باشم.
اما بالی فقر و نداری .دزدی و ان ار دزدی به قيد ادای
سوگند است.
 )17:37در اينجا گردشي ناگهـانی در لحـن اکـور مشـاهده
می شود .و ناگ هان را جع به ته مت زدن به ب نده نزد آ قایش
ه شدار مید هد .جري مه چ نين عم لی ا ين خوا هد بود که ن فرين
يا لعن آن بنده در حق تهمت زننده اجرا شود ،چون ه خدا
مدافع مظلومان است.
ع هد جد يد ن يز در مورد داوری ب ندگان (خاد مان) خداو ند
به ما اخ طار ن موده ا ست ،چون برر سی و داوری خاد مان به
عهده اربابان خودشان است ،نه ما (روميان .)4:14
ـفتی
ـين صـ
ـه چنـ
ـه بـ
ـه کـ
ـن آيـ
ـرکور در ايـ
اروه مـ
 )11:37گا
مو سومند ،م شابه گرو هی ه ستند که در ر ساله دوم تيمو تاوس
11:3ـ 7به آنها اشاره شده است.
کنيد:
ناسپاسی از والدين ـ آنها پدران خود را لعن میکنند و
شفقتی به مادر خود نشان نمیدهند ،بدين ترتيب فرمان پنجم
از ده فر مان را ن قض میکن ند .خ صومت جوا نان ن سبت به
والدينشان ي ی از خصايق ويژه جامعه منحط ما میباشد.
به خصوصـبات آنهـا توجـه

 )12:37خود پاکبينی ـ اين دسته از افراد ناپاک و شـرير
میبا شند ،و لی در عين حال اح ساس شرم نمیکن ند .از ن ظر
ظاهری چون گور های سفيد و ش سته و رف ته میبا شند که
درونشان پر از استخوانهای پوسيده است.
بـی شـمعون
 )3:13مغرور و گردن ش ـ ي ی از اين افـراد رّ
پ سر يو شيا بود که گ فت« :ا گر ف قط دو مرد عادل در ج هان
باشد ي ی منم و ديگری پسرم ،و اگر يک مرد عادل در جهان
باشد ،آن منم!»
 )14:37ظالمان وحشی صفت ـ اين گروه از انسانها در حـرص
بزرگشان برای جمعآوری ثروت ،فقيران را با کار زياد ،مزد
کم ،شرايط سخت کاری و ساير ا نواع بی عدالتیهای اجت ماعی،
استثمار میکنند.
 12:37و  )17حرص و طمع شخص ستمگر در آيه قبلی منتهی به
ساير اشتياقاتی میشود که هرگز سيری نمیپريرند.
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1ـ تالو يا موجود خون آشام به صورت دو دختر به تصـوير
ک شيده شدهاند ،که ظرف يت بیپا يانی برای نو شيدن خون
دارند .نام هر دوی آنها «بده» است.
2ـ هاویه (گور) هرگز نمیگويـد نـه! مـرگ هرگـز تعطيـل
نمیشود.
3ـ رحم ناتاد هيچگاه نمیخواهد نازائي خود را باور کند
ً در آرزوی مادربودن است.
بل ه دائما
4ـ و تمینی که ات آب سیر نمیشود ـ مهم نيست کـه چقـدر
باران ببارد ،هر چه که ببارد جرب آن زمين میشود.
2ـ و آتش نيز هرگز نمیگويـد «کافیسا !» آتـش حريصـانه
میبلعد.
ع بارت « سه چ یز ا س ي بل که چ هار چ یز» يک فرم اد بی ا ست
كه به ج هت اي جاد حس به اوج ر سانيدن از آن ا ستفاده شده
است .گرانت میگويد که چهار شماره ت امل زمينی يا آسمانی
(مانند چهارگوشه زمين) و يا شماره خالق در مقابل مخلوق،
میباشد.
 )17:37اين مثل تشابهی با ساير امثال ندارد ،هر چند نه
شبيه آيه  11است .اين مثل تعليم میدهد فرزندی که پدر خود
را ري شخند میک ند و مادرش را اطا عت نمیک ند به مرگ فجي عی
خواهد مرد و حتی جائی هم دفن نخواهد شد .از نظر يهوديان
بزرگتر بیحرمتی نسبت به يک جسد اين بود که دفن نشود.
و در ا ين آ يه سرنو شت پ سر سرکش اين ست که ج سدش طع مه
الشخورها شده و دفن نمیشود.
 18:37و  )11اکور دوباره به چهار چيز اشاره میکنـد کـه
برای او بسیار عجیب است.
وقتی ما اين چهار مورد را بررسی میکنيم دچار شک میشوم
که آيا پای يک قياس روحانی در ميان است ،اما چه هست اين
ق ياس و حل قه ات صال آن ها چي ست؟ بي شتر مف سرين میگوي ند که
ا ين چ هار چ يز ،ا ثری از خود به جا نمیگرار ند .ا ين مورد
به ن ظر میر سد تائ يد شده ا ست از طر يق کاری که زن زائ يه
در آ يه بي ستم ان جام داده و توان سته ا ست گ ناه خود را
بپوشاند.
1ـ طریق عقاب در هوا ـ در اينجا مـا بـا شـ وه پـرواز

161

امثال سلیمان

روبرو میشويم .ابهت و سرعت عقاب مثال زدنی است.
2ـ طریق مار بار صاخره ـ اعجـاب اکـور ناشـی از حرکـت
خزندگان برروی صخره بدون داشتن دست و پا و بال است.
3ـ راه کشتی در میاان دریاا ـ احتمـال دارد منظـور از
ک شتی در اين جا ،نام شاعرانهای برای ماهی با شد (ر.ک
مزامير  )27:174و اين ـه اکـور از ظرافـت دريـانوردی ايـن
موجود آبی ،متعجب شده است.
4ـ راه مرد باا دختار بااکره ـ سـادهترين تشـريح ايـن
ـ به هر حال
ّت و غريزه معاشقه
بيانيه برمی گردد به ماهي
برخی جنبه تغزلی آن را کمتر میانگارند و آن را منتسب به
وسوسه دوشيزگان میدانند.
 )27:37و اما اعجاب پانجم اينسـت کـه چگونـه تن تايیاه
میتوا ند شهوت خود را ار ضاء ک ند و ب عد د هان خود را پاک
کند و خود را کامالً معصوم جلوه دهد؟
21:37ـ  )23چهار مورد غيرقابل تحمل ديگـر کـه از آنهـا
نام برده شده عواملی هستند که زمين را آشفته میکنند.
1ـ غالمی که سلطن
تحمل میشود.

میکند ـ ايـن غـالم سـرکش و غيرقابـل

ّـت
2ـ احمقی که ات غذا سیر شده باشد ـ سرشـاری و موفقي
او موجب گستاخی هر چه بيشتر او میشود.
3ـ تن مکروه ـ زنی کـه صـورت زشـت دارد و همـين ظـاهر
ناهنجار موجب انزوای او می شود ،اما با ترفندهای خاص خود
هم سری را به دام میک شد ،سپس م غرور شده و به شوهرش تح م
میک ند و ک سانی را که ه نوز ازدواج ن ردها ند ،ري شخند
میکند.
4ـ کنیزي وقتی که وارث خاتون خود گردد ـ او نمیتواند
حرمت ارثيه خاتون خود را حفظ کند ،چون خشن ،جسور و عامی
است.
 )24:37اينک اکور به چهار چیز اشاره میکنـد کـه بسـيار
ح يمانه میباشند.
1 )22:37ـ مورچهها ـ موجودات ريز و بـه ظـاهر نـاتوانی
ه ستند ،با ا ين و جود در طول تاب ستان م شغول کار ند .بي شتر
ا نواع مور چههای مع مولی برای زم ستان غرا ذخ يره نمیکن ند،
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چون بنابر نظريه « 1World Bookمورچـهها دور هـم جمـع شـده و
زم ستان را درالنه شان میخواب ند ».ا ما مور چه درو گر يک
استثناء در ميان مورچه گان است ،چون ه در فصول گرم و خشک
برای روزهای سرد غرا ذخيره میکنند .تأکيد تعليم اين آيه
بر فعاليت مورچهگان است برای تهيه غرای خودشان.
ً نـاتوان و
2 )27:37ــ وناكهاا (گوركنهـا) ـ کـه عمومـا
بیدفاع ند ،با ا ين و جود ا ين ح مت را دار ند که در م يان
صخرهها از خود حفاظت کنند (ونک ] [Hyraxرا نبايد با گـورکن
] [Badgerکه حيواني کامالً مهاجم است اشتباه نمود).
ش اف صخرهها بهترين حفاظ میباشند.
ً پادشاه ندارند ـ اما نظمـی
3 )27:37ا ملخها ا که ظاهرا
که در ميان آنها ديده میشود قابل توجه است.
4 )28:37ـ عنکبوت و يا چلپاسه (مارمولک به تعبير )NASB
در عين حال که کوچک هستند ولی میتوانند به قصر پادشاهان
نفوذ کنند.
ً
دستر سی ا ين مو جودات به م ان های م هم و بیاهم يت غال با
ت صويری از ر سالت م سيحيان ا مروز ا ست .خدا هيچ گاه خود را
بدون شاهد و گواه نمیگرارد ،حتی در بارگاه سلطنتی.
21:37ـ )31مجموعه آخر در رابطه با چهار نمونه از وقار،
عظمت يا خرامش دلپرير است.
1ـ شیر ـ سلطان حیواناات ،آنگـاه کـه گـام برمـیدارد،
پرش وه و رام نشدنی است.
2ـ نمونه دوم زياد به جا نيسـت ،شـايد اشـاره بـه راه
رفتن طاوس ) ،(NIVاسب آبی ) JNDحاشيه) يا تـازی باشـد ،راه
ر فتن ت مام ا ين حيوا نات در ا ين تو صيف میگن جد ،ا ما ا شاره
به دويدن تازی بهترين گزينه است.
3ـ قوچ يا بز نر ـ تصويری از تحملی نجيبانه است آنگاه
که پيشاپيش گله گام برمیدارد.
4ـ در مورد نمونه چهارم هم اندکی شک وجود دارد ،خـواه
آن را «پادشاهی خواند که با او نتوان مقاومت کرد» ) (KJVو
يا «پادشاهی کـه پيشـاپيش ملـتش پـيش مـیرود» ) (RSVو يـا

1ـ دائرالمعارفی است.
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«پادشاهی که لشگرش همراه اوست» ) .(NKJVدر هر صورت موضـوع
ً با وقار و عظمت راه میروند.
اينست که شاهان عموما
 32:37و  )33اين فصل با دو آيه کامالً غيرمرتبط با آيـات
ق بل پا يان می پريرد .تف سير ويل يامز از ا ين آ يات چ نين
است:
اگر انسان ناتوان در اثر نادانی خود را در مقابل خدا
برا فراتد ب گذار بیا ید و به ندای حک م گوش فراد هد و
د س بر د هانش ب گذارد و ساک با شدي در غ یر ا ی صورت
نتی جه قط عاً ا ی خوا هد بود که ه مانطوری که ات ف شردن
شیر کره میگیرند و ات فشردن بینیي خون سراتیر می شودي
تحریک غضب خداوند نیزي فاجعهبار اس

 -VIIسخنانی که ما در لمويیل پادشاه به او
آموخ

(8:38ا)1

 )1:31ما هيچ منبعـی بـرای شـناختن لمويیال پادشااه در
اخت يار نداريم .مع نی نام او می شود «اخت صاص ياف ته به
خدا» يا «متعلق به خدا ».موضوع مهم اينست که او حافظ و
نگهدار نده م شورت ح يما نهای ا ست که مادرش به او داده
است.
 )2:31مم ن است ما چنين تفسيری از اين آيه داشته باشيم
«ای پ سرم که تو را به خدا اخت صاص دادهام ،چه به تو
بگويم و چه گوهری از ح مت را به تو ارزانی بدارم؟»
 )3:31اين آيه نخست اخطاری است بر عليه زندگی عياشـانه
و شهوانی .ا شاره ا صلی گوي نده اين ست که «وسو سه ت ش يل
حرمسرا معضل تمام کشورهای پادشاهی مشرق زمين بوده است».
4:31ـ )8دوم تقاضائی است برای عدم افراط در شرابخواری.
ي ی از مواردی که نيرو و قدرت داوری پادشاه را مم ن است
تحل يل ب برد و مو جب شود که ت صميمات نادر ست بگ يرد،
ــند و
ــراب بنوشـ
ــادا شـ
ااران مبـ
ــت .امیا
ــرابخواری اسـ
شـ
ا ستانداردهای عدالت را که تو سط شريعت پي شنهاد گرد يده
ا ست .فرا موش کن ند و از حما يت ن مودن ضعيفان ق صور ورز ند.
کاربرد دارو ئی شراب به ع نوان يک ماده ضد اف سردگی برای
ا فراد ا ندوهگين ت جويز شده ا ست .ا ستفاده از شراب تا آن
ا ندازه م جاز ا ست که ان سان ف قر و م شق خويش را به ياد

امثال سلیمان

164

نياورند.
 )1:31پادشاه بايد سـخنگوئی مسـئوليتپرير بـرای کسـانی
با شد که نمیتوان ند از خود د فاع کن ند .او با يد به جای
فقير و مس ين سخن بگويد.

 -VIIIتن و مادر ایدهآل (81:38ا)38
بخش آخر کتاب امثال به توصيف زن ايدهال میپردازد .اين
بخش در قالب اکروستيک نوشته شده و هر آيه با يک حرف از
الف بای ع بری شروع و با حرف ب عد ادا مه میيا بد .ترج مه
 KNOXکوشيده است ايـن سـبک نگـارش را در زبـان انگليسـی
ايجــاد نمايــد و از بيســت و دو حــرف از  27حــرف الفبــای
انگليسی استفاده کرده است.
17:31ـ )12تن يا همسر صالحه ،زنـی اسـت توانـا ،کوشـا،
ارزشمند و ني و .ارزش او برتر از جواهرات گرانبهاست.
شوهرش میتواند به او اعتماد کامل داشته باشد ،بیآن ه
از او بتر سد و يا بخوا هد نف عی از او ب برد .او در ز ندگی
تالش مينما يد و شوهر خود را مدد میر ساند و از هم اری
بازنمیايستد.
13:31ـ )12او هميشه مراقب پشم و کتان اسـت و از تبـديل
نمودن آنان به لباس لرت می برد .در خريدهايش مثل کشتیهای
تجّار ا س که بر میگرد ند و از دور د ستها کاال های ارز نده
میآور ند .وق تی که به فرو شگاه میرود او را ن گاه کن! سبد
خر يد خود را با بهترين ها پر کرده ا ست .او ق بل ط لوع
آف تاب از خواب برمیخ يزد تا برای ا هل خا نهاش خوراک ته يه
کند ،حصّه يا سهمی که به کنیزانش میدهد مم ن است نه تنها
صبحانه آنها بل ه برنامه کاری آنها برای روز باشد.
17:31ـ )18وقتی میشـنود کـه همسـايهای مزرعاه خـود را
میفرو شد ،به د يدن آن مزر عه میرود و ا گر آن چه با شد که
بدان ن ياز دارد ،آن را می خرد ،سپس در آن به طر يق صنعتی
با پولی که به دست آورده است تاکستان غرس میکند.
او با شوق و ذوق ت مام خود را برای وظي فهاش آ ماده
میک ند .و از کار فراوان هراس ندارد .او از نتي جه زح مات
خود آرا مش و ر ضايت کا مل را میيا بد .و ب عد از اين ه ه مه
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ا هل خا نه به رخت خواب میرو ند ،تا ديرو قت ب يدار میما ند و
کار میکند.
11:31ـــ )22او دسااتهای خااود را بااه دوک درات میکنااد و
انگ ش هایش چرخ را میگ یرد ،يع نی م شغول ري سيدن پ شم و
ساختن نخ و تاب يدن آن و باالخره ساختن ري سمان ا ست .عالوه
بر ت مام اين کارها به نياز فقیران میرسد .او بدون ت بر
با ک سانی م شارکت میک ند که بي نوا میبا شند .او از آ مدن
زم ستان هرا سی ندارد چون م قادير ز يادی ل باس گرم ذخ يره
کرده ا ست .او برای خودش ا سباب تی ن می ساتد و لبا سش از
کتان نازک و ارغوان میباشد.
 )23:31شوهرش در جامعه مرد موفقی است .او در دروازههـا
با م شايخ مین شيند .او میتوا ند و قت خود را به ا مور
اجت ماعی اخت صاص د هد بدون اين ه ن گران او ضاع خا نهاش
باشد.
24:31ـ )27همسر اين مرد فوق جامههای کتان ساخته ،آنهـا
را در بازار میفروشد و با فروش کمربندها به تاجران ،پول
به د ست میآورد .ل باس او قوت و عزت ا ست و به آي نده
اعت ماد کا مل دارد .ا ندرزی که او به خانوادهاش مید هد
ه مراه با ح مت و مح بت ا ست .او در ت ماس دا ئم به مو ضوعات
مر بوط به ا هل خا نه خود میبا شد و و قت خود را در ا مور
بيهوده و اعمال مخرب ،تلف نمیکند.
 28:31و  )21پســرانش متوجــه خواهنــد شــد کــه او مــادر
فوقالعادهای است و او را تحسين میکنند .شوهرش نيز او را
به ع نوان هم سری که خدا به او داده ا ست ،می ستايد« :ز نان
ني وی زيادی در جهان وجود دارند ،ولی تو برترين آنانی».
 37::1و  )31اينک نويسنده آنچه را که شوهر گفته اسـت:
«آ مين» پا يانی تأئ يد میک ند .واقع يت چ نين ا ست .يک زن
مم ن ا ست زي با ا ما اب له با شد ،مم ن ا ست فريب نده ا ما
تن بل با شد .ا ما ز نی که از خداو ند میتر سد ،آنچ نان که
گفته شد بهترين زن است.
افتخار بر او باد به خاطر تالش های ايثارگرانه و شخصيت
نجيبش.
قابل توجه است که کتاب امثال در توصيف اين ن ات بسيار
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مث بت در مورد ز نان ت مام نمی شود .در ا ين ک تاب از سه زن
دي گر ياد شده ا ست :تج سم ح مت ،ز نی که آموز ندگان را به
ضيافت خود فرامیخوا ند و زن هرزه يا ا غواگر و دي گری زن،
به عنوان همسر.

