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ﮐﻼم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻦ داود ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد2 :ﺑﺎﻃﻞ اﺑﺎﻃﯿﻞ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،

ﺑﺎﻃﻞ اﺑﺎﻃﯿـﻞ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿـﺰ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ3 .اﻧﺴﺎن را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺘﺶ ﮐﻪ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﮐﺸﺪ ﭼﻪ
ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺖ؟ 4ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑـﺪ ﭘﺎﯾـﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧـﺪ.
5آﻓﺘـﺎب ﻃﻠﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮد ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ6 .ﺑﺎد
ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﻣﯽرود و ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل دور ﻣﯽزﻧﺪ؛ دورزﻧﺎن دورزﻧﺎن ﻣـﯽرود و ﺑـﺎد ﺑﻪ ﻣﺪارﻫـﺎی
ﺧـﻮد ﺑﺮﻣـﯽﮔﺮدد7 .ﺟﻤﯿـﻊ ﻧﻬﺮﻫـﺎ ﺑﻪ درﯾـﺎ ﺟـﺎری ﻣﯽﺷـﻮد اﻣﺎ درﯾﺎ ﭘﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻬﺮﻫﺎ از آن ﺟﺎری ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﺎز ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد8 .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭘـﺮ از ﺧﺴﺘﮕـﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ اﻧﺴـﺎن
آن را ﺑﯿـﺎن ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﮐـﺮد .ﭼﺸـﻢ از دﯾـﺪن ﺳﯿـﺮ ﻧﻤﯽﺷـﻮد و ﮔـﻮش از ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻤﻠﻮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
9آﻧﭽﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زﯾـﺮ
آﻓﺘﺎب ﻫﯿـﭻ ﭼﯿـﺰ ﺗـﺎزه ﻧﯿﺴﺖ10 .آﯾﺎ ﭼﯿـﺰی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﻮد ﺑﺒﯿـﻦ اﯾﻦ ﺗﺎزه
اﺳﺖ؟ در دﻫﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻣـﺎ ﺑـﻮد آن ﭼﯿﺰ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد11 .ذﮐﺮی از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،و از
آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿـﺰ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،ﻧﺰد آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،ذﮐﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
12ﻣﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدم13 ،و دل ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎدم
ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻔﺤﺺ و ﺗﺠﺴﺲ ﻧﻤﺎﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺸﻘﺖ
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﯽآدم داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ14 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ زﯾﺮ
آﺳﻤﺎن ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﺎﻟﺖ و در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ15 .ﮐﺞ را
راﺳﺖ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد و ﻧﺎﻗﺺ را ﺑﺸﻤﺎر ﻧﺘﻮان آورد16 .در دل ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺣﮑﻤﺖ
را ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ اﻓﺰودم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ؛ و دل ﻣﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
را ﺑﺴﯿﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد؛ 17و دل ﺧﻮد را ﺑﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﮑﻤﺖ و داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻣﺸﻐﻮل
ﺳﺎﺧﺘﻢ .ﭘﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ18 .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﮐﺜﺮت ﺣﮑﻤﺖ
ﮐﺜﺮت ﻏﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋِﻠﻢ را ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،ﺣﺰن را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
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ﻣﻦ در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :اﻵن ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻢ؛ ﭘﺲ

ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎ .و اﯾﻨﮏ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺑﻮد2 .درﺑﺎره ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮن اﺳﺖ و
درﺑﺎره ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ3 .در دل ﺧﻮد ﻏﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاب ﺑﭙﺮورم ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
دل ﻣﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ )ارﺷﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ( و ﺣﻤﺎﻗﺖ را ﺑﺪﺳﺖ آورم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﯽآدم ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را زﯾﺮ آﺳﻤﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ4 .ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﮐﺮدم و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﻏﺮس ﻧﻤﻮدم5 .ﺑﺎﻏﻬﺎ و ﻓﺮدوﺳﻬﺎ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻢ و در آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ درﺧﺖ ﻣﯿﻮهدار ﻏﺮس ﻧﻤﻮدم6 .ﺣﻮﺿﻬﺎی آب ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ درﺧﺘﺴﺘﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن درﺧﺘﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد ،آﺑﯿﺎری ﻧﻤﺎﯾﻢ7 .ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان
ﺧﺮﯾﺪم و ﺧﺎﻧﻪزادان داﺷﺘﻢ و ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﻮال
از رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﺑﻮد8 .ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و اﻣﻮال ﺧﺎﺻﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم؛ و
ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎت و ﻟﺬات ﺑﻨﯽآدم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻧﻮ و ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻢ9 .ﭘﺲ ﺑﺰرگ ﺷﺪم و ﺑﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﺣﮑﻤﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪ10 ،و
ﻫﺮ ﭼﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ آرزو ﻣﯽﮐﺮد از آﻧﻬﺎ درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،و دل ﺧﻮد را از ﻫﯿﭻ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻢ زﯾﺮا
دﻟﻢ در ﻫﺮ ﻣﺤﻨﺖ ﻣﻦ ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘّﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد11 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ؛ و اﯾﻨﮏ
ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺑﻄﺎﻟﺖ و در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻮد و در زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺒﻮد.
12ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺟﻬﺎﻟﺖ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ؛ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﮐﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد؟ 13و دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی
ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻮر ﺑﺮ ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ14 .ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ در ﺳﺮ وی اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
اﺣﻤﻖ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ راه ﻣﯽرود .ﺑﺎ وﺟﻮد آن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ15 .ﭘﺲ در دل ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺣﻤﻖ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺸﻮم؟ و در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ16 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ذﮐﺮی از ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ و ﻣﺮد اﺣﻤﻖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻮﻧﮑﻪ در اﯾﺎم آﯾﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎم
ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮد آﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ اﺣﻤﻖ؟
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17ﻟﻬﺬا ﻣﻦ از ﺣﯿﺎت ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻢ زﯾﺮا اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻄﺎﻟﺖ و در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ18 .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺖ ﺧﻮد را
ﮐﻪ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم ﻣﮑﺮوه داﺷﺘﻢ ،از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ
واﮔﺬارم19 .و ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ او ﺣﮑﯿﻢ ﯾﺎ اﺣﻤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻣﻌﻬﺬا ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،او ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
20ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،دل ﺧﻮﯾﺶ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم ﻣﺄﯾﻮس ﺳﺎﺧﺘﻢ.
21زﯾﺮا ﻣﺮدی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻨﺖ او ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ و آن را ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺨﺼﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در آن زﺣﻤﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﺑﻼی ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ22 .زﯾﺮا اﻧﺴﺎن را
از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺖ و رﻧﺞ دل ﺧﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟ 23زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ
روزﻫﺎﯾﺶ ﺣﺰن ،و ﻣﺸﻘﺘﺶ ﻏﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﻧﯿﺰ دﻟﺶ آراﻣﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
24ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را از ﻣﺸﻘﺘﺶ ﺧﻮش ﺳﺎزد .اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا اﺳﺖ25 .زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون او ﺑﺨﻮرد ﯾﺎ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺮد؟ 26زﯾﺮا ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ او ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ،ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺧﻮﺷﯽ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻣﺸﻘﺖ
اﻧﺪوﺧﺘﻦ و ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮدن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ و در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ.

3

ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را زﯾﺮ آﺳﻤﺎن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ2 .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای

وﻻدت و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻮت .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻏﺮس ﻧﻤﻮدن و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺪن ﻣﻐﺮوس3 .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ
و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻔﺎ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻦ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن4 .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﻪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای
ﺧﻨﺪه .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﺗﻢ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای رﻗﺺ5 .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪن و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪن6 .وﻗﺘﯽ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺴﺎرت .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای دوراﻧﺪاﺧﺘﻦ7 .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای
درﯾﺪن و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای دوﺧﺘﻦ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮت و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ8 .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ و وﻗﺘﯽ
ﺑﺮای ﻧﻔﺮت .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ.
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9ﭘﺲ ﮐﺎرﮐﻨﻨﺪه را از زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺖ؟ 10ﻣﺸﻘّﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺑﻨﯽآدم داده اﺳﺖ ﺗﺎ در آن زﺣﻤﺖ ﮐﺸﻨﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدم11 .او ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را در وﻗﺘﺶ ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ اﺑﺪﯾﺖ را در دﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎده ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺧﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،از اﺑﺘﺪا
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد12 .ﭘﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎدی
ﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ13 .و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ آدﻣﯽ ﺑﺨﻮرد و
ﺑﻨﻮﺷﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﯿﻨﺪ14 .و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﺮ آن ﭼﯿﺰی ﻧﺘﻮان اﻓﺰود و از آن ﭼﯿﺰی ﻧﺘﻮان ﮐﺎﺳﺖ و ﺧﺪا آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد
ﺗﺎ از او ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ15 .آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ؛ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
16و ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎن اﻧﺼﺎف را زﯾﺮ آﺳﻤﺎن دﯾﺪم ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و ﻣﮑﺎن ﻋﺪاﻟﺖ را ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ17 .و در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻋﺎدل و ﻇﺎﻟﻢ را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮ اﻣﺮ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﻤﻞ در آﻧﺠﺎ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ.
18و درﺑﺎره اﻣﻮر ﺑﻨﯽآدم در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ و ﺗﺎ
ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ19 .زﯾﺮا ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻨﯽآدم ﻣﺜﻞ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻬﺎﯾﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﯾﮏ واﻗﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ
اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ20 .ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻫﻤﻪ از
ﺧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک رﺟﻮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ21 .ﮐﯿﺴﺖ روح اﻧﺴﺎن را ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺻﻌﻮد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ روح ﺑﻬﺎﯾﻢ را ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺴﻮی زﻣﯿﻦ ﻧﺰول ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 22ﻟﻬﺬا ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﺴﺮور ﺷﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
او را ﺑﺎزآورد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

4

ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﻠﻤﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﮐﺮدم .و اﯾﻨﮏ اﺷﮑﻬﺎی ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯽدﻫﻨﺪهای ﻧﺒﻮد! و زور ﺑﻄﺮف ﺟﻔﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺸﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯽدﻫﻨﺪهای ﻧﺒﻮد! 2و ﻣﻦ ﻣﺮدﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
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ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل زﻧﺪهاﻧﺪ آﻓﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ3 .و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،از
ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺴﺘﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ را ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
4و ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﻣﺤﻨﺖ و ﻫﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺴﺪ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و آن ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ و در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ5 .ﻣﺮد ﮐﺎﻫﻞ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﺎده،
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﯽﺧﻮرد6 .ﯾﮏ ﮐﻒ ﭘﺮ از راﺣﺖ از دو ﮐﻒ ﭘﺮ از ﻣﺸﻘّﺖ و در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ
ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
7ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻄﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ را زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدم8 .ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و او
را ﭘﺴﺮی ﯾﺎ ﺑﺮادری ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﻘﺘﺶ را اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯽ و ﭼﺸﻤﺶ ﻧﯿﺰ از دوﻟﺖ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
از ﺑﺮای ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزم؟ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﻣﺸﻘّﺖ ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ9 .دو از ﯾﮏ ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻣﺸﻘﺘﺸﺎن اﺟﺮت ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ 10زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ
از آﻧﻬﺎ رﻓﯿﻖ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ .ﻟﮑﻦ وای ﺑﺮ آن ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﯿﻔﺘﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را
ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪ11 .و اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ،ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮم ﺷﻮد12 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ آورد ،ﻫﺮ دو ﺑﺎ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .و رﯾﺴﻤﺎن ﺳﻪﻻ ﺑﺰودی ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
13ﺟﻮان ﻓﻘﯿﺮ و ﺣﮑﯿﻢ از ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺮ و ﺧﺮف ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ او از زﻧﺪان ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﻘﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد15 .دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن راه ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﻄﺮف آن ﭘﺴﺮ دوم ﮐﻪ ﺑﺠﺎی او
ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ16 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ او ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﯿﮑﻦ
اﻋﻘﺎب اﯾﺸﺎن ﺑﻪ او رﻏﺒﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ و در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ.

5

ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺮوی ،ﭘﺎی ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دار ،زﯾﺮا ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ

اﺳﺘﻤﺎع ،از ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی اﺣﻤﻘﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
2ﺑﺎ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻣﻨﻤﺎ و دﻟﺖ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻧﺸﺘﺎﺑﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا در آﺳﻤﺎن
اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ؛ ﭘﺲ ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ3 .زﯾﺮا ﺧﻮاب از ﮐﺜﺮت ﻣﺸﻘﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و
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آواز اﺣﻤﻖ از ﮐﺜﺮت ﺳﺨﻨﺎن4 .ﭼﻮن ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﺬر ﻧﻤﺎﯾﯽ در وﻓﺎی آن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ او از
اﺣﻤﻘﺎن ﺧﺸﻨﻮد ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺬر ﮐﺮدی وﻓﺎ ﻧﻤﺎ5 .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺬر ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺬر
ﻧﻤﻮده ،وﻓﺎ ﻧﮑﻨﯽ6 .ﻣﮕﺬار ﮐﻪ دﻫﺎﻧﺖ ﺟﺴﺪ ﺗﻮ را ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺳﺎزد؛ و در ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﻮا
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﻮل ﺗﻮ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎﯾﺖ را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد؟ 7زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
از ﮐﺜﺮت ﺧﻮاﺑﻬﺎ و اﺑﺎﻃﯿﻞ و ﮐﺜﺮت ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس.
8اﮔﺮ ﻇﻠﻢ را ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮان و ﺑﺮﮐﻨﺪن اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را در ﮐﺸﻮری ﺑﯿﻨﯽ ،از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﻮش
ﻣﺒﺎش ،زﯾﺮا آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ ﻓﻮق اﯾﺸﺎن اﺳﺖ9 .و ﻣﻨﻔﻌﺖ
زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ10 .آﻧﮑﻪ ﻧﻘﺮه را دوﺳﺖ دارد از
ﻧﻘﺮه ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی را دوﺳﺖ دارد از دﺧﻞ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
11ﭼﻮن ﻧﻌﻤﺖ زﯾﺎده ﺷﻮد ،ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎﻧﺶ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻟﮑﺶ ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ از
آﻧﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟
12ﺧﻮاب ﻋﻤﻠﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاه ﮐﻢ و ﺧﻮاه زﯾﺎد ﺑﺨﻮرد؛ اﻣﺎ ﺳﯿﺮی ﻣﺮد دوﻟﺘﻤﻨﺪ او را
ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ.
13ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را زﯾﺮ آﻓﺘﺎب دﯾﺪم ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ آن را ﺑﺮای ﺿﺮر
ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد14 .و آن دوﻟﺖ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺪ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮی آورد اﻣﺎ ﭼﯿﺰی در دﺳﺖ ﺧﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ15 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از رﺣﻢ ﻣﺎدرش ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ آﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و
از ﻣﺸﻘﺖ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد16 .و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻼی ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻣﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؛ و او را ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﯽ ﺑﺎد
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ؟ 17و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﺧﻮد را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری و ﺧﺸﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺰون ﻣﯽﺷﻮد.
18اﯾﻨﮏ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﻪ او ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺒﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ19 .و ﻧﯿﺰ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا دوﻟﺖ و اﻣﻮال ﺑﻪ او
ﺑﺒﺨﺸﺪ و او را ﻗﻮت ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﺨﻮرد و ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،از ﻣﺤﻨﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﺮور
ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا اﺳﺖ20 .زﯾﺮا روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽآورد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪا او را از
ﺷﺎدی دﻟﺶ اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
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6

ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب دﯾﺪم و آن ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ2 :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ﺧﺪا ﺑﻪ او دوﻟﺖ و اﻣﻮال و ﻋﺰت دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﻧﺶ آرزو ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﺧﺪا او را ﻗﻮت ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﺨﻮرد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺒﯽ از آن ﺑﺨﻮرد .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ و
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
3اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﯿﺎورد و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺟﺎﻧﺶ از ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﻮد و ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺎزهای ﺑﺮﭘﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻘﻂﺷﺪه از
او ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ رﻓﺖ و ﻧﺎم او در ﻇﻠﻤﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪ5 .و
آﻓﺘﺎب را ﻧﯿﺰ ﻧﺪﯾﺪ و ﻧﺪاﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن آراﻣﯽ دارد6 .و اﮔﺮ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻠﮑﻪ دو ﭼﻨﺪان آن
زﯾﺴﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﻧﺒﯿﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﻤﯽروﻧﺪ؟ 7ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘّﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای دﻫﺎﻧﺶ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻣﻌﻬﺬا ﺟﺎن او ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ را از اﺣﻤﻖ ﭼﻪ ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺖ؟ و ﺑﺮای
ﻓﻘﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ زﻧﺪﮔﺎن ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ؟
9رؤﯾﺖ ﭼﺸﻢ از ﺷﻬﻮت ﻧﻔﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ و در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ.
10ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺴﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او آدم
اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آن ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد11 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻄﺎﻟﺖ را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﭘﺲ اﻧﺴﺎن را ﭼﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ؟ 12زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ،در ﻣﺪت اﯾﺎمِ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﻃﻞِ وی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ ﺻﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ و
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از او زﯾﺮ آﻓﺘﺎب واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎزد؟

7

ﻧﯿﮏﻧﺎﻣﯽ از روﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و روز ﻣﻤﺎت از روز وﻻدت2 .رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﻣﺎﺗﻢ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ آﺧﺮت ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ را
در دل ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ3 .ﺣﺰن از ﺧﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻏﻤﮕﯿﻨﯽِ ﺻﻮرت ،دل اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.
4دل ﺣﮑﯿﻤﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺗﻢ اﺳﺖ و دل اﺣﻤﻘﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ.
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5ﺷﻨﯿﺪن ﻋﺘﺎب ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺮود اﺣﻤﻘﺎن6 ،زﯾﺮا ﺧﻨﺪه اﺣﻤﻘﺎن ﻣﺜﻞ
ﺻﺪای ﺧﺎرﻫﺎ در زﯾﺮ دﯾﮓ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ7 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ،ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ را ﺟﺎﻫﻞ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و رﺷﻮه ،دل را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺳﺎزد.
8اﻧﺘﻬﺎی اﻣﺮ از اﺑﺘﺪاﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؛ و دل ﺣﻠﯿﻢ از دل ﻣﻐﺮور ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ9 .در دل ﺧﻮد ﺑﻪ زودی
ﺧﺸﻤﻨﺎک ﻣﺸﻮ زﯾﺮا ﺧﺸﻢ در ﺳﯿﻨﻪ اﺣﻤﻘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
10ﻣﮕﻮ ﭼﺮا روزﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از روی ﺣﮑﻤﺖ
ﺳﺆال ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ.
11ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺮاث ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن آﻓﺘﺎب ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ12 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ
ﻣﻠﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻧﻘﺮه ﻣﻠﺠﺎﯾﯽ؛ اﻣﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ را زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
13اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او ﮐﺞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ راﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 14در روز ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎش و در روز ﺷﻘﺎوت ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﺧﺪا اﯾﻦ را ﺑﻪ ازاء آن
ﻗﺮار داد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد.
15اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را در روزﻫﺎی ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺧﻮد دﯾﺪم .ﻣﺮد ﻋﺎدل ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﻫﻼک
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮارﺗﺶ ﻋﻤﺮ دراز دارد16 .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ اﻓﺮاط ﻋﺎدل ﻣﺒﺎش و
ﺧﻮد را زﯾﺎده ﺣﮑﯿﻢ ﻣﭙﻨﺪار ﻣﺒﺎدا ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻫﻼک ﮐﻨﯽ17 .و ﺑﻪ اﻓﺮاط ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺒﺎش و اﺣﻤﻖ ﻣﺸﻮ
ﻣﺒﺎدا ﭘﯿﺶ از اﺟﻠﺖ ﺑﻤﯿﺮی18 .ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﻮی و از آن ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮﻧﺪاری زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ ،از اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
19ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ را ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ20 .زﯾﺮا
ﻣﺮد ﻋﺎدﻟﯽ در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ورزد و ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
21و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد دل ﺧﻮد را ﻣﻨﻪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻟﻌﻨﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮی22 .زﯾﺮا دﻟﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﮕﺮان را ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﻮدهای.
23اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ آزﻣﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﺎ آن از ﻣﻦ دور ﺑﻮد.
24آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ،دور و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 25ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ دل
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺑﺤﺚ و ﻃﻠﺐ ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻘﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﺮارت ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ
و ﺣﻤﺎﻗﺖ دﯾﻮاﻧﮕﯽ اﺳﺖ26 .و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﺶ داﻣﻬﺎ و ﺗﻠﻪﻫﺎ اﺳﺖ و دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﮐﻤﻨﺪﻫﺎ
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ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺰ ﺗﻠﺨﺘﺮ از ﻣﻮت اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ ،از وی رﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﺎر وی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
27ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ را درﯾﺎﺑﻢ اﯾﻦ را
درﯾﺎﻓﺘﻢ28 ،ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .ﯾﮏ ﻣﺮد از ﻫﺰار ﯾﺎﻓﺘﻢ اﻣﺎ از
ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ زﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ29 .ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ را ﻓﻘﻂ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا آدﻣﯽ را راﺳﺖ آﻓﺮﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن
ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ.

8

ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻣﺮ را ﺑﻔﻬﻤﺪ؟ ﺣﮑﻤﺖ روی

اﻧﺴﺎن را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺳﺨﺘﯽ ﭼﻬﺮه او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
2ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺣﮑﻢ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﮕﺎه دار و اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﺪا3 .ﺷﺘﺎب ﻣﮑﻦ ﺗﺎ
از ﺣﻀﻮر وی ﺑﺮوی و در اﻣﺮ ﺑﺪ ﺟﺰم ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد4 .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺨﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ﻗﻮت ﻫﺴﺖ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ 5ﻫﺮ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ را ﻧﮕﺎه دارد
ﻫﯿﭻ اﻣﺮ ﺑﺪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ .و دل ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ وﻗﺖ و ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﯽداﻧﺪ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ
وﻗﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﺮارت اﻧﺴﺎن ﺑﺮ وی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ7 .زﯾﺮا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
او ﻧﻤﯽداﻧﺪ؛ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ 8ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روح ﺗﺴﻠﻂ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ روح ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دارد و ﮐﺴﯽ ﺑﺮ روز ﻣﻮت ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارد؛ و در وﻗﺖ ﺟﻨﮓ ﻣﺮﺧﺼﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺮارت ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
9اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را دﯾﺪم و دل ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺮده ﺷﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻢ،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺿﺮرش ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ10 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮان دﻓﻦ
ﺷﺪﻧﺪ ،و آﻣﺪﻧﺪ و از ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس رﻓﺘﻨﺪ و در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در آن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ11 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺘﻮی ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﺑﺰودی ﻣﺠﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ دل
ﺑﻨﯽآدم در اﻧﺪرون اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﺪﮐﺮداری ﺟﺎزم ﻣﯽﺷﻮد12 .اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺮارت
ورزد و ﻋﻤﺮ دراز ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻬﺬا ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﺧﺎﺋﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد13 .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﯾﺮ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ ،ﻋﻤﺮ دراز ﻧﺨﻮاﻫﺪ
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ﮐﺮد ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ14 .ﺑﻄﺎﻟﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎدﻻن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﯾﺮان واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮﯾﺮاناﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﺎدﻻن واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ15 .آﻧﮕﺎه ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺪح ﮐﺮدم زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾّﺎم
ﻋﻤﺮش ﮐﻪ ﺧﺪا در زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ وی دﻫﺪ ،در ﻣﺤﻨﺘﺶ ﺑﺎ او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
16ﭼﻮﻧﮑﻪ دل ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎدم ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﻔﻬﻤﻢ و ﺗﺎ ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﮐﺮده
ﺷﻮد ﺑﺒﯿﻨﻢ )ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز ﺧﻮاب را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ(17 ،آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪا را دﯾﺪم ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ،ﮐﺎری را ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درک ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺗﺠﺴﺲ آن زﯾﺎدهﺗﺮ ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آن را ﮐﻤﺘﺮ درک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺮد
ﺣﮑﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ آن را ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ آن را درک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

9

زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در دل ﺧﻮد ﻧﻬﺎدم و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﻏﻮر ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ

ﻋﺎدﻻن و ﺣﮑﯿﻤﺎن و اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن در دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺧﻮاه ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﻮاه ﻧﻔﺮت ،اﻧﺴﺎن آن را
ﻧﻤﯽﻓﻬﻤـﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ2 .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻋﺎدﻻن و ﺷﺮﯾﺮان ﯾﮏ واﻗﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﺧﻮﺑﺎن و ﻃﺎﻫﺮان و ﻧﺠﺴﺎن؛ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
آﻧﮑﻪ ذﺑﺢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ واﻗﻌﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﯿﮑﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﻨﺎﻫﮑﺎراﻧﻨﺪ؛ و آﻧﮑﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و
آﻧﮑﻪ از ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﻣﺴﺎویاﻧﺪ.
3در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﯾﻨﮑﻪ دل ﺑﻨﯽآدم از ﺷﺮارت ﭘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﻮاﻧﮕﯽ در دل
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ4 .زﯾﺮا ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ،اﻣﯿﺪ
ﻫﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﮓ زﻧﺪه از ﺷﯿﺮ ﻣﺮده ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ5 .زاﻧﺮو ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﺮدﮔﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ اﺟﺮت ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ذﮐﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد6 .ﻫﻢ
ﻣﺤﺒﺖ و ﻫﻢ ﻧﻔﺮت و ﺣﺴﺪ اﯾﺸﺎن ،ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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7ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺑﺨﻮر و ﺷﺮاب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺪﻟﯽ ﺑﻨﻮش ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪا
اﻋﻤﺎل ﺗﻮ را ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ8 .ﻟﺒﺎس ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ روﻏﻦ ﮐﻢ
ﻧﺸﻮد9 .ﺟﻤﯿﻊ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد را ﮐﻪ او ﺗﻮ را در زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ
ﻣﯽداری در ﺟﻤﯿﻊ روزﻫﺎی ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺧﻮش ﺑﮕﺬران .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺣﯿﺎت ﺧﻮد و از زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ
آﻓﺘﺎب ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ10 .ﻫﺮ ﭼﻪ دﺳﺘﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﻫﻤﺎن را ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آور ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽروی ﻧﻪ ﮐﺎر و ﻧﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻧﻪ ﻋﻠﻢ و ﻧﻪ
ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ11 .ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و زﯾﺮ آﻓﺘﺎب دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺖ ﺑﺮای ﺗﯿﺰروان و ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﺷﺠﺎﻋﺎن و
ﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﮑﯿﻤﺎن و دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻓﻬﯿﻤﺎن و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮای ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﺸﺎن وﻗﺘﯽ و اﺗﻔﺎﻗﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد12 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺗﻮر ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﮔﻨﺠﺸﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻨﯽآدم ﺑﻪ وﻗﺖ
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﻫﺮ ﮔﺎه آن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
13و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را در زﯾﺮ آﻓﺘﺎب دﯾﺪم و آن ﻧﺰد ﻣﻦ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد14 :ﺷﻬﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮدان در آن ﻗﻠﯿﻞاﻟﻌﺪد ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ آن آﻣﺪه ،آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد و ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی
ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد15 .و در آن ﺷﻬﺮ ﻣﺮدی ﻓﻘﯿﺮِ ﺣﮑﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد رﻫﺎﻧﯿﺪ،
اﻣﺎ ﮐﺴﯽ آن ﻣﺮد ﻓﻘﯿﺮ را ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورد16 .آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﮑﻤﺖ از ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺣﮑﻤﺖ اﯾﻦ ﻓﻘﯿﺮ را ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ17 .ﺳﺨﻨﺎن ﺣﮑﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد ،از ﻓﺮﯾﺎد ﺣﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﺣﻤﻘﺎن ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺎده ﻣﺴﻤﻮع ﻣﯽﮔﺮدد18 .ﺣﮑﻤﺖ از اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮓ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر را ﻓﺎﺳﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد.

10

ﻣﮕﺴﻬﺎی ﻣﺮده روﻏﻦ ﻋﻄﺎر را ﻣﺘﻌﻔﻦ و ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺳﺎزد ،و اﻧﺪک ﺣﻤﺎﻗﺘﯽ از

ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺰت ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ اﺳﺖ2 .دل ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻄﺮف راﺳﺘﺶ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ و دل اﺣﻤﻖ ﺑﻄﺮف
ﭼﭙﺶ3 .و ﻧﯿﺰ ﭼﻮن اﺣﻤﻖ ﺑﻪ راه ﻣﯽرود ،ﻋﻘﻠﺶ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﻖ
ﻫﺴﺘﻢ.
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4اﮔﺮ ﺧﺸﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺗﻮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﮑﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ،ﺧﻄﺎﯾﺎی
ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ.
5ﺑﺪیای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب دﯾﺪهام ﻣﺜﻞ ﺳﻬﻮی ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﻄﺎن ﺻﺎدر ﺷﻮد.
6ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و دوﻟﺘﻤﻨﺪان در ﻣﮑﺎن اﺳﻔﻞ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ7 .ﻏﻼﻣﺎن را ﺑﺮ
اﺳﺒﺎن دﯾﺪم و اﻣﯿﺮان را ﻣﺜﻞ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ روان.
8آﻧﮑﻪ ﭼﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ در آن ﻣﯽاﻓﺘﺪ و آﻧﮑﻪ دﯾﻮار را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ ،ﻣﺎر وی را ﻣﯽﮔﺰد9 .آﻧﮑﻪ
ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﮑﻪ درﺧﺘﺎن را ﻣﯽﺑﺮد از آﻧﻬﺎ در ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
10اﮔﺮ آﻫﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و دﻣﺶ را ﺗﯿﺰ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮت زﯾﺎده ﺑﮑﺎر آورد؛ اﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ11 .اﮔﺮ ﻣﺎر ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﻓﺴﻮن ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮕﺰد ،ﭘﺲ اﻓﺴﻮﻧﮕﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه
دارد؟
12ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎن ﺣﮑﯿﻢ ﻓﯿﺾﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻟﺒﻬﺎی اﺣﻤﻖ ﺧﻮدش را ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ13 .اﺑﺘﺪای
ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎﻧﺶ ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ و اﻧﺘﻬﺎی ﮔﻔﺘﺎرش دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﻮذی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ14 .اﺣﻤﻖ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺴﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ؛ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را از آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از وی
واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎزد؟ 15ﻣﺤﻨﺖ اﺣﻤﻘﺎن اﯾﺸﺎن را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ.
16وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای زﻣﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ ﻃﻔﻞ اﺳﺖ و ﺳﺮوراﻧﺖ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
17ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺗﻮ ای زﻣﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﻧﺠﺒﺎ اﺳﺖ و ﺳﺮوراﻧﺖ در وﻗﺘﺶ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﯽ.
18از ﮐﺎﻫﻠﯽ ﺳﻘﻒ ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﺴﺘﯽِ دﺳﺘﻬﺎ ،ﺧﺎﻧﻪ آب ﭘﺲ ﻣﯽدﻫﺪ.
19ﺑﺰم ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮاب زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻧﻘﺮه ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
20ﭘﺎدﺷﺎه را در ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﮑﻦ و دوﻟﺘﻤﻨﺪ را در اﻃﺎق ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻨﻤﺎ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮغ ﻫﻮا آواز ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﺑﺎﻟﺪار ،اﻣﺮ را ﺷﺎﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
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ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮوی آﺑﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪاز ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر آن را ﺧﻮاﻫﯽ

ﯾﺎﻓﺖ2 .ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺒﺨﺶ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﻼ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ3 .اﮔﺮ اﺑﺮﻫﺎ ﭘﺮ از ﺑﺎران ﺷﻮد ،آن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎراﻧﺪ و اﮔﺮ درﺧﺖ ﺑﺴﻮی ﺟﻨﻮب ﯾﺎ ﺑﺴﻮی
ﺷﻤﺎل ﺑﯿﻔﺘﺪ ،در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ درﺧﺖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ4 .آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺸﺖ و آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ دروﯾﺪ5 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ راه ﺑﺎد ﭼﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ در رﺣﻢ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﮐﻞ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯽ.
6ﺑﺎﻣﺪادان ﺗﺨﻢ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر و ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﺪار زﯾﺮا ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﺪام ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ
اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ7 .اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ
اﺳﺖ و دﯾﺪن آﻓﺘﺎب ﺑﺮای ﭼﺸﻤﺎن ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ8 .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ روزﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻫﺮ
ﭼﻪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
9ای ﺟﻮان در وﻗﺖ ﺷﺒﺎب ﺧﻮد ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎش و در روزﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽات دﻟﺖ ﺗﻮ را ﺧﻮش
ﺳﺎزد و در راﻫﻬﺎی ﻗﻠﺒﺖ و ﺑﺮ وﻓﻖ رؤﯾﺖ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد10 .ﭘﺲ ﻏﻢ را از دل ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻦ و ﺑﺪی را از ﺟﺴﺪ ﺧﻮﯾﺶ
دور ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ و ﺷﺒﺎب ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.

12

ﭘﺲ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺧﻮد را در روزﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽات ﺑﯿﺎد آور ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ روزﻫﺎی ﺑﻼ

ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻣﺮا از اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ2 .ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ آﻓﺘﺎب و ﻧﻮر و ﻣﺎه و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﻮد و اﺑﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎران ﺑﺮﮔﺮدد؛ 3در روزی ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻠﺮزﻧﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻗﻮت ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﺳﺘﺎسﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻢاﻧـﺪ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﻨـﺪ و آﻧﺎﻧـﯽ ﮐﻪ از
ﭘﻨﺠﺮهﻫـﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﻮﻧـﺪ4 .و درﻫـﺎ در ﮐﻮﭼـﻪ ﺑﺴﺘـﻪ ﺷﻮد و آواز آﺳﯿﺎب ﭘﺴﺖ ﮔـﺮدد و
از ﺻـﺪای ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻐﻨﯿﺎت ذﻟﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ5 .و از ﻫﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺧﻮﻓﻬﺎ در راه
ﺑﺎﺷﺪ و درﺧﺖ ﺑﺎدام ﺷﮑﻮﻓـﻪ آورد و ﻣﻠﺨـﯽ ﺑـﺎر ﺳﻨﮕﯿـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و اﺷﺘﻬﺎ ﺑﺮﯾـﺪه ﺷـﻮد .ﭼﻮﻧﮑﻪ
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اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽرود و ﻧﻮﺣﻪﮔـﺮان در ﮐﻮﭼﻪ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ6 .ﻗﺒـﻞ از آﻧﮑﻪ
ﻣﻔﺘـﻮل ﻧﻘـﺮه ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﮐﺎﺳﻪ ﻃﻼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﺮدد و ﺳﺒﻮ ﻧﺰد ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺮد ﺷﻮد و ﭼﺮخ ﺑﺮ ﭼﺎه
ﻣﻨﮑﺴﺮ ﮔﺮدد7 ،و ﺧﺎک ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃـﻮری ﮐﻪ ﺑﻮد ،و روح ﻧﺰد ﺧﺪا ﮐﻪ آن را ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد
رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾـﺪ.
8ﺑﺎﻃﻞاﺑﺎﻃﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ9 .و دﯾﮕﺮ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﺎز
ﻫﻢ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻪ ﻗﻮم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻏﻮر رﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺜﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد.
10ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺒﻮل را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﮐﻠﻤﺎت راﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﮑﺘﻮب
ﺑﺎﺷﺪ11 .ﺳﺨﻨﺎن ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﮑﻬﺎی ﮔﺎوراﻧﯽ اﺳﺖ و ﮐﻠﻤﺎت ارﺑﺎب ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺨﻬﺎی ﻣﺤﮑﻢ
ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺷﺒﺎن داده ﺷﻮد.
12و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮ .ﺳﺎﺧﺘﻦِ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪارد و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﯾﺎد،
ﺗﻌﺐ ﺑﺪن اﺳﺖ13 .ﭘﺲ ﺧﺘﻢ ﺗﻤﺎم اﻣﺮ را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ .از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس و اواﻣﺮ او را ﻧﮕﺎه دار ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ14 .زﯾﺮا ﺧﺪا ﻫﺮ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺎر ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮاه ﻧﯿﮑﻮ و ﺧﻮاه ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
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