
 

جامعه
 

  ، حكيم  است  زياد سليمان  احتمال  به ، آه  آنء نويسنده. قلمداد آردی  فلسف آتابک  ي توان ی را م  جامعه آتاب
.   است  در نوسانی،و پوچی  زندگ ، مفهوم  و رنج ، لذت ، اميد و يأس ک و ش  ايمان  بين  آه استی سوفو فيل
 :3( باشد   در حرآت آيندهی  سو ، به  سر گذاشته  را پشت  حال  زمان مجبور استی  خاآ  انسان داند آه یاو م
 . ببرد  حاضر لذت  از زمان  آه  است  بهتر اين سندارد، پی  اطالع از آيندهی  ول  اميد استء  تشنه انسان. )11

 :5، 13-1 :2( بيابد   و ثروت جويی، حكمت  را در لذت  آن  و آوشيده  زندگی رفته  مفهوم ، بدنبال  آتاب نويسنده
زيرا داند   می ارزش  و بی  و آنها را پوچ  آرده  اينها را تجربهء او همه.   نشده ای عايدش ولی نتيجه) 16 :8، 10

 :9، 20 :7، 1 :4 (  است  معنی زندگی افكنده  آشف  خود را بر هر تكاپويی جهت  شوم ءشر و بدی، سايه
 را   شنی آن آند و آاخ  می  زندگی اصابت  ساحل  دريا به  مانند موج  آه  است  بدتر مرگ ولی از همه). 11و3

 :3، 16-14 :2(ميرند   مانند شرور می ، و عادل  احمق مانند ، و حكيم  مانند حيوان انسان. سازد محو و نابود می
 در دنيای ديگر نيز آار   عدالت اميد به). 14-9 :8 (  پيروز نيست  هميشه  دنيا عدالت در اين). 2 :9، 19

 ).21 :3( سازد  نيز او را اميدوار نمی  از مرگ لذا زندگی پس). 10-1 :9 ( ای است بيهوده
 عملكرد  بهی  هنوز اميد  است  بوده  خدا در نهان آهی در زمانهايی  حت  دارد آه علقتی  قوم  به  فيلسوف اين

 او را   بايد از خداوند بترسد و احكام انسان«:   است  او اين  نصيحت آخرين. اند  او داشته  و نجات و مكاشفه
 ).13 :12(»   است  او همين ء وظيفه  دارد، زيرا تمام نگاه

 

  یزندگی بيهودگ
   در اورشليم  آه  پسر داود است اينها سخنان

 :  بود معروف»  حكيم « آرد و به ی م سلطنت
زندگی، سراسر !  بيهودگی است!  بيهودگی است2

 در زير  آدمی از تمامی زحماتی آه3!  بيهودگی است
نسلها يكی 4شود؟   می  نفعی عايدش آشد چه  می آسمان
  روند، ولی دنيا همچنان آيند و می  از ديگری می پس

آند و باز   می آند و غروب  می  طلوع آفتاب5.  باقی است
.  آند  طلوع  بايد از آن گردد آه  جايی باز می  به با شتاب

   شمال وزد، و از آنجا بطرف  می  جنوب باد بطرف6
 خود  وزد و باز بجای اول وزد و می می. زند دور می
ريزد، اما   دريا می ها به رودخانه  آب7. گردد باز می

ها   رودخانه  به آبها دوباره. شود دريا هرگز پر نمی
 .شوند  دريا می گردند و باز روانه بازمی

   آه  آننده آنقدر خسته.   است  آننده  چيز خسته همه8
   از ديدن  چشم نه.   قاصر است  آن  از وصف زبان
   باز هم  بوده نچهآ9.   از شنيدن  گوش شود و نه یسير م

زير .  خواهد شد  باز هم  شده خواهد بود، و آنچه
ی آيا چيز10. وجود نداردی ا  چيز تازه  هيچ آسمان
؟ »  است  تازه اين«:   گفت  بتوان اش  درباره  آه هست
  دور وجود داشتهی ها  از ما، از گذشته  چيز پيش همه
يز از ما  ن آيندگان.   نيست از گذشتگانی ياد11.  است

 .ياد نخواهند آرد
 

  حكمتی بيهودگ
   بر اسرائيل ، در اورشليم هستم *» حكيم «  آه من12

   مطالعه  به  خود، سخت با حكمت13.  آردم ی م سلطنت
شود  ی م  انجام  در زير آسمان  هر چهء  درباره و تحقيق
 خدا   آه استی  و پرزحمت  آار سخت  چه اين.  پرداختم
 !  است  گذاشته ان انسء بعهده

  همه.  ام شود ديده ی م  انجام  زير آسمان  را آه هر چه14
!  باد  بدنبال  مانند دويدن ، درست  است چيز بيهوده

                                                 
 .1 ء  کنيد به آيه نگاه»حکيم«   *
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   نيست را آهی  آرد و چيز  راست توان ی را نم آج15
 . شمار آورد  به توان ینم
   پيش آهی  پادشاهانء  از همه من«:  با خود فكر آردم16

 و   و حكمت اند، حكيمتر هستم  بوده  در اورشليم از من
   فرق در صدد برآمدم17» . ام  آرده  بسيار آسب دانش
؛   را بفهمم  و جهالت ، و دانش  و حماقت  حكمت بين
 باد، آار   بدنبال  نيز مانند دويدن  اين  آه دريافتمی ول

   بيشتر حكمت  هر چه انسان18.  استی ا بيهوده
   بيشتر دانش شود و هر چه یحزونتر مآموزد م یم
 .گردد یاندوزد، غمگينتر م یم
 

  عشرتی بيهودگ
   و عشرت  عيش  بيا به اآنون«:   خود گفتم به

   اين  آه فهميدمی ول» .  باش بپرداز و خوش
 و   احمقانهی، و شاد و خنده2،  استی نيز بيهودگ

  حكمت  ، مشتاق  در دل آهی در حال3.   است فايده یب
   و بدين بياورمی  رو  شراب  به  گرفتم ، تصميم بودم

 در زير   تا ببينم  آنم  امتحان  را هم  حماقت ترتيب
 خود  ، عمر آوتاه  انسان  آه  چيز خوبست  چه آسمان

 . آند  آن را صرف
ها  خود خانهی برا.   زدم  دست بزرگی  آارها به5و4

،   نمودم رس غ ميوهی ، تاآستانها و باغها ساختم
 تا   ساختم آبی و مخزنها6   آردم ها درست گردشگاه
 . آنمی  را آبيار درختان

زاد   خانه  بردگان  و صاحب  خريدم  و آنيزان غالمان7
   در اورشليم  از من  قبل  آسانی آهء  از همه بيش.  شدم

های سلطنتی  از گنجينه8.   داشتم  و رمه بودند، گله
   طال و نقره آردم  می آنها حكومت بر  سرزمينهايی آه

 و در   داشتم  مطرب  و زنان مردان.  برای خود اندوختم
   لذتی آه از هيچ.  بسياری بودند  زنان حرمسرای من

 .  نبودم نصيب  باشد بی تواند داشته  می انسان
 در   از من  قبل آهی  آسان ، از همه  ترتيب بدين9

   حال  و در عين  شدم بودند، برتر و بزرگتر اورشليم
   دست  به  خواستم هر چه10.  بود  نيز با من حكمتم
  خود را محرومی و لذتی  خوش  و از هيچ آوردم
 و  بردم ی م  لذت  بودم  آرده آهی از آارهاي.  نساختم
 . بود  زحماتم  تمام ، پاداش  لذت همين

 و   بودم  آرده آهی  آارهاي  همه بهی اما وقت11
   نگاه  بودم  آشيده آنها زحمتی  برا آه یچيزهاي
   باد بيهوده  بدنبال  آنها مانند دويدنء  همه ، ديدم آردم
.  ندارد  چيز ارزش  هيچ ، و در زير آسمان است

 از او   پادشاهاِن قبل ، غير از آنچه پادشاهک ي12
 تواند بكند؟ ی م اند، چه آرده

 
   و حماقت حكمتی بيهودگ

 و   و حماقت  حكمتء  و مقايسه العه مط  به  من پس
ی  نور بر تاريك  همانطور آه ديدم13.   پرداختم جهالت
.   است  نيز برتر از حماقت دارد، حكمتی برتر

بيند،  ی خود را م  دارد و راه  بصيرت  حكيم شخص14
با . رود ی م راهی  و در تاريك  آور است  احمق اما آدم
ی  يك  هر دو ايشان ت عاقب  آه بردمی ، پ  حال اين
   احمقان  عاقبت  نيز به من«:   خود گفتم  به پس15.  است

  منی برای  سود  چه  من  حكمت  شد، پس دچار خواهم
زيرا 16» . استی  نيز بيهودگ اين!  ؟ هيچ خواهد داشت

  سپردهی  فراموش ميرند و به ی هر دو م  و احمق حكيم
از آنها  کاز هيچيی شوند و ديگر هرگز ذآر یم

  ، زيرا آنچه بيزار شدمی ، از زندگ پس17. نخواهد بود
 ی،بل. داد ی م شد مرا رنج ی م  انجام در زير آسمان

 .  است  باد بيهوده  بدنبال  چيز مانند دويدن همه
 

   و زحمت آوششی بيهودگ
   زحمت  برايشان  در زير آسمان آهی از چيزهاي18

 آنها را   تمام بايست ی م، زيرا ، بيزار شدم  بودم آشيده
   بدانم  اينكه بدون19،   جا بگذارم  خود به جانشينی برا

   وجود او صاحب با اين.   خواهد بود يا احمق او حكيم
   زحمت  برايشان  من خواهد شد آهی  چيزهاي تمام

   چنگ  خود به  با حكمت  و در زير آسمان ام آشيده
  ، از تمام پس20.  استی  نيز بيهودگ اين.  ام آورده
.   شدم  مأيوس  بودم  آشيده  زير آسمان آهی زحمات

 خود آار   و مهارت  و دانش  با حكمت انسان21
ی آسی  را برا  زحماتش  حاصل  تمام آند، سپس یم
 نيز  اين.   است  نكشيده آنی برای  زحمت گذارد آه یم

   از اينهمه انسان22.  استی  و بيهودگ بزرگی مصيبت
ی  چيز آشد چه ی م  زير آسمان آهی  و مشقت نجر
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 جامعه 3
 

 

ی  سپر  با درد و رنج روزهايش23؟ شود ی م عايدش
  اين. يابد ی نم ، فكر او آرامش در شبی شود و حت یم

 . استی نيز بيهودگ
 بخورد و   آه  نيست بهتر از اينی  چيز انسانی برا24

 را   لذت اين.  ببرد  خود لذت بنوشد و از دسترنج
 جدا از او  زيرا انسان25، بخشد ی م  انسان وند بهخدا
  خداوند به26.  ببرد تواند بخورد و بنوشد و لذت ینم

 و  ، دانش سازند حكمت ی او را خشنود م آهی آسان
   اندوختن  زحمت  گناهكاران بهی بخشد؛ ول یمی شاد
بدهند ی  آسان  را اندوختند به دهد تا آنچه ی را م مال
 نيز مانند   زحمت اين. سازند یشنود م خدا را خ آه

 .  است  باد، بيهوده  بدنبال دويدن
 
  هستی هر چيز زمانی برا

   انجام  در زير آسمان آهی هر چيزی برا
 :وجود داردی  معين گيرد، زمان یم

 . مرگی برای تولد، زمانی برای زمان2
 . آندنی برای ، زمان آاشتنی برای زمان

 . شفا دادنی برای  زمان، آشتنی برای زمان3
 . ساختنی برای ، زمان  آردن خرابی برای زمان

 . خندهی برای ، زمان گريهی برای زمان4
 . رقصی برای ، زمان ماتمی برای زمان

   سنگها، زمانی برای جمع زمانی برای دور ريختن5
 . سنگها آردن

  ، زمانی برای اجتناب  گرفتن زمانی برای در آغوش
 . رفتن گ از درآغوش

  از دستی برای ، زمان  آوردن  دست بهی برای زمان6
 . دادن

 . ، زمانی برای دور انداختن  داشتن زمانی برای نگه
 . دوختنی برای ، زمان  آردن پارهی برای زمان7

 . گفتنی برای ، زمان سكوتی برای زمان
 . نفرتی برای ، زمان محبتی برای زمان8

 . صلحی برای ، زمان جنگی برای زمان
  من10برد؟  یمی  نفع آشد چه ی م آهی از زحمتی آدم9

   نهاده  انسان  خداوند بر دوش آهی  آارهاي درباره
ی  خداوند برا  آه و ديدم11   دهد، انديشيدم  تا انجام است

،  همچنين.   است مقرر آردهی  مناسب زمانی هر آار

   را نهاده ابديتک  در  به  اشتياق  انسان او در دل
 آار خدا را از ابتدا تا   قادر نيست ، اما انسان است

ی  برا  آه  رسيدم  نتيجه  اين  به پس12. آندک انتها در
 شاد باشد و تا   آه  نيست بهتر از اينی  چيز انسان
بخورد و بنوشد و 13،  بگذراند تواند خوش ی م آنجا آه

خداوند ی اينها بخششها.  ببرد  خود لذت از دسترنج
 .هستند

   خداوند انجام  هر آنچه  آه ام  را دريافته  اين من14
  بر آنی  چيز توان ی؛ نم دهد تغيير ناپذير است یم

   آه  است مقصود خداوند اين.  آرد  آم افزود يا از آن
 .  باشد  انسان  او در دل ترس

 بايد بشود   آه  و آنچه  بوده  از قبل  هست  آه آنچه15
 .آند ی را تكرار م ا گذشتهخد.   است قبًال شده

 و   عدالت  در زير آسمان  آه ، ديدم  بر اين عالوه16
 .  است انصافی داده  و بی  ظلم  جای خود را به انصاف

   انسان را آهی خداوند هر آار«:   خود گفتم به17
خواهد ی  داور  بد، در وقتش و چهک  ني آند، چه یم

 ».نمود
آزمايد تا  ینسانها را مخداوند ا«:   فكر آردم سپس18
  از اين19.  نيستند  بهتر از حيوان  دهد آه  آنها نشان به

، هر دو  استی  يك  و حيوان  انسان ، عاقبت گذشته
بر ی  برتر  هيچ  انسان ميرند؛ پس یدهند و م ی م جان

ک  ي  به همه20!  استی  چيز بيهودگ همه.  ندارد حيوان
باز ک  خا اند و به مده وجود آ بهک روند، از خا یجا م
   به  انسان  روح  فهميد آه توان یچطور م21. گردند یم

 فرو   قعر زمين  به  حيوان آند و روح یباال پرواز م
 »رود؟ یم

  بهتر از اينی  چيز انسانی  برا  آه  دريافتم پس22
 او از   ببرد، زيرا سهم  خود لذت  از دسترنج  آه نيست
ی  آس بميرد ديگر چهی  وقت ، چون  است همينی زندگ
 از او   پس  را آه تواند او را بازگرداند تا آنچه یم

 .افتد ببيند یم  اتفاق
 

  ی و تنهاي ، زحمت ظلم
   آسمان  در زير اين راآهی هاي  ظلم سپس

را ی مظلومانی اشكها.   آردم مشاهده شد یم
   ظالمان  در دست قدرت. نداشتندی  فريادرس  آه ديدم
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   گفتم پس2.  برسد  داد مظلومان  به نبود آهی و آسبود 
 هنوز  آهی اند از آنان  از ما مرده  قبل آهی آسان
  تر از همه و خوشبخت3؛ ترند اند خوشبخت زنده
اند، زيرا   دنيا نيامده  هنوز به هستند آهی آسان
 .اند شود نديده ی م  آسمان  زير اين را آهی هاي ظلم

   آه  است  حسادت  بسبب  آه  شدم  متوجه همچنين4
 نيز مانند  اين.  آنند  آسب آنند موفقيت ی م  تالش مردم
ی  رو  دست آهی آس5.   است  باد، بيهوده  بدنبال دويدن
؛   است آشد، احمق یمی گذارد و گرسنگ ی م دست

   و تالش  آار است  مشغول  دايم  آه همی اما آس6
 باد  د بدنبال آور  دست بهی  بيشتر آند ثروت یم
 آورد   دست  به  نان لقمهک  ي  انسان بهتر است. دود یم

 .بخوردی و با آسودگ
ی مرد8:  ديدمی ديگری  بيهودگ و نيز در زير آسمان7

   و نه داشتی  پسر آرد؛ نه یمی  تنها زندگ بود آه
آرد و از  ی م  تالش  سخت  حال  با اين.یبرادر

  چهی او برا. شد ی سير نم  و ثروت  مال اندوختن
ی  زندگ آشيد و خود را از لذات ی م زحمتی آس

ی ا  بيهوده  و زحمت  نيز رنج آرد؟ اين ی م محروم
 . است

از ی  بيشتر نفر بهترند، زيرا نفعک دو نفر از ي9
از آنها بيفتد، ی اگر يك10. شود ی م  عايدشان آارشان
   است  بيچاره آند؛ اما چه یاو را بلند می ديگر
 او   به را ندارد آهی آسی افتد ول ی م آهی شخص
  خوابند، گرم ی م دو نفر آنار همی وقت11. آندک آم
تواند خود  ی چطور م  تنهاست آهی شوند؛ اما آس یم

بر او ی ، تنها باشد و آس اگر شخص12 آند؟  را گرم
آيد، اما اگر دو نفر باشند  یدرمی  آند، از پا حمله
ی  آسان  ال به  سه ريسمان. آنند  توانند از خود دفاع یم

 . شود ی نم پاره
 

  یترقی بيهودگ
و نادانی   پير  بهتر از پادشاه  فقير و حكيم يک جوان13

 فقيری حتی   جوان چنين14. پذيرد  نمی  نصيحت  آه است
.  پادشاهی برسد  تخت  به  زندان  از آنج  است ممكن

   از چنينآنند  زندگی می  آسمان  زير اين مردمی آه15
. نمايند  می  حمايت  است  شده  پادشاه  جانشين جوانی آه

   آند؛ اما نسل  زيادی حكومتء تواند بر عده او می16
   نيز مانند دويدن اين! آند بعدی، او را نيز برآنار می

 .  است  باد، بيهوده بدنبال
 

  حضور خداوند احترام
   مواظبی،شو ی خدا مء وارد خانهی وقت
   آه نباشی  احمق  اشخاص مثل.   باش ارترفت

   متوجه  اينكه آنند بدون ی م تقديمی در آنجا قربان
ی گوشهای رو ی آنجا م بهی وقت.  بد خود باشند اعمال

  حرفی برا2. یياد بگيری  تا چيز خود را باز آن
 در حضور خداوند   نسنجيده  و سخنان  نكن  عجله زدن

 و تو بر   است در آسمان نياور، زيرا او  بر زبان
همانطور 3.  باشند  و سنجيده  آم  سخنانت ، پس زمين
 ی،بد ببينی شود خوابها ی م زياد باعثی  نگران آه

  شود سخنان ی م  زياد موجب  زدن  حرف همچنان
  آهی ده ی م  خداوند قول بهی وقت4 .ی بگوي احمقانه

ا ، زير  تأخير نكن آنی  در وفای، بده انجامی آار
 او   به را آهی قول.   خشنود نيست خداوند از احمقان

   قول تا اينكهی  نده  قول بهتر است5.  وفا آنی ده یم
   گناه  تو را به نگذار سخنانت6 .ی نده و انجامی بده

   ندانسته آهی  خدا بگوي  خادم  به نكنی بكشانند و سع
ند  خداو  سخنان  چرا با چنينی؛ا  داده  خداوند قول به

؟  ببرد  تو را از بين و او دسترنجی  آن را خشمگين
 تو  ؛ پس استی  زياد بيهودگ  بسيار و سخنان خياالت7

 . حضور خداوند بيا  به  و احترام با ترس
 

  ثروتی بيهودگ
   واقع  ببينی در سرزمينی، فقرا مورد ظلم هرگاه8

  گردد، تعجب  اجرا نمی  و انصاف شوند و عدالت می
 مأمور  ، تابع يرا يک مأمور اجرای عدالت؛ ز نكن

 مأمور   او نيز زير دست  آه باالتر از خود است
شود   می ، باعث  مراتب  سلسله اين. باالتری قرار دارد

 ء  همه  در رأس  آه اما پادشاه9.  شود  مختل اجرای عدالت
 از   همه تواند آاری آند آه  باشد، می  اگر عادل آنهاست

 . خود برخوردار شوند ينمزايای سرزم
 فكر   به شود و دايم ی نم  هرگز قانع دوست  پول آدم10

.  استی  نيز بيهودگ اين.   است  ثروت  آردن جمع
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 نيز بيشتر   بيشتر شود، مخارج  ثروت هر چه11
   شدن  خرج  با چشمانش  ثروتمند آه  آدم شود؛ پس یم

؟ ردب ی م از ثروتشی  سود بيند، چه ی را م ثروتش
   بخورد چه  آم ، چه  است  آارگر شيرين خواب12

  گذارد او راحت ی ثروتمند نم شخصی زياد؛ اما داراي
 . بخوابد

  آهی شخص:  ام  ديده در زير آسمانی  ديگر مصيبت13
 ء در اثر حادثهی ول14، آند ی م  جمع  ثروت آيندهی برا
  فرزندانشی برای رود و چيز ی بر باد م ثروتشی بد
 از دنيا  آيد و برهنه ی دنيا م  به برهنه15. ماند ینمی قبا
. برد یبا خود نمی  خود چيز رود و از دسترنج یم

ی رود و نفع یآيد و م ی م  انسان!ی مصيبت چه16
.   باد است  بدنبال  مانند دويدن برد، زيرا زحماتش ینم
و درد و ی و نوميدی  عمر را در تاريك او تمام17

 .گذراند ی م خشم
   در تمام  انسان  چيزی آه  بهترين  آه  را فهميدم  اين من18

 بخورد و بنوشد و از   آه  است تواند بكند اين زندگی می
 ببرد،  ، لذت  نموده  حاصل  در زير آسمان دسترنجی آه
 و   آسی مال اگر خداوند به19.   است  همين زيرا نصيبش

 نمايد، او  استفاده   بدهد و توانايی عطا آند تا از آن ثروت
 بپذيرد و از آار   شده  نصيبش  خدا را آه  بخشش بايد اين

   بودن  شخصی در مورد آوتاه چنين20.  ببرد خود لذت
 او را از   نخواهد خورد، زيرا خداوند دل عمر غصه

 .  است شادی پر آرده
 

  برای  آه  ديدم  ديگری در زير آسمان مصيبت
 بعضی  خدا به2 .  فرساست  طاقت انسان

 بطوری   است  بخشيده  و عزت  و ثروت  مال اشخاص
 آورند،   دست توانند به  بخواهد می  دلشان  هر چه آه

،   است  را نداده  از اموالشان  آنها توانايی استفاده ولی به
 نيز  اين. شود  می  ديگران  نصيب  اموالشان پس

 .  است بيهودگی و مصيبتی بزرگ
   باشد و سالهای سال  فرزند داشتهاگر آسی صد3

   نبرد و بعد از مرگش زندگی آند، اما از زندگی لذت
   سقطء  بچه گويم  نكنند، می  دفن  را با احترام اش جنازه
  ، بيهوده  شده  سقطء هر چند بچه4.   از او بهتر است شده
 و   نام رود و هيچ  فرو می  ظلمت آيد و به  دنيا می به

بيند و از   را نمی آفتاب5ماند،  و باقی نمینشانی از ا
   از آرامش  حال شود، ولی با اين  نمی  آگاه وجود آن

   سال  هزاران تا آسی آه6  بيشتری برخوردار است
 اينها ء از همه. عمر آند اما روی خوشی را نبيند

 .روند  يک جا می ، همگی به گذشته
  ا اين، ب  است شكمشی  برا  انسان زحماتی تمام7

 دانا و  شخصک  ي پس8. شود یوجود هرگز سير نم
ی  برتر آند، چهی  زندگ داند چگونه ی م آهی فقيرک ي

   بدنبال  نيز مانند دويدن اين9؟  دارد  نادان آدمک بر ي
 دارد   آه  آنچه  به  انسان بهتر است.   است باد، بيهوده

 ندارد   آنچه  آسب  در اشتياق  دايم  باشد تا اينكه قانع
 .بسر ببرد

   و انسان  شده  تعيين افتد از پيش ی م  اتفاق هر چه10
.  آند  مجادله قادر مطلقی تواند با خدا ینمی خاآ

  سخنانشی  آند، بيهودگ  بيشتر مجادله هر چه11
 .گردد ی نم عايدشی  سود شود و هيچ یآشكارتر م

   آه  و بيهوده  عمر آوتاه  بداند در اين  آه آيست12
   خوب انسانی  چيز برا ، چه  گذراست  سايه همچون
   آسمان  در زير اين  بداند در آينده  آه ؟ و آيست است
 خواهد افتاد؟ی  اتفاق چه
 

 .  عطرها نيز خوشبوتر است نيكنامی از بهترين
   به رفتن2.   از روز تولد بهتر است روز مرگ

   به  رفتنآنند بهتر از  عزاداری می  در آن ای آه خانه
  ، زيرا زندگان  برپاست  جشن  در آن  آه ای است خانه

 روزی   باشند آه  ياد داشته  را به  اين بايد هميشه
، زيرا هر چند   بهتر است  از خنده غم3. خواهند مرد

   صفای دل آند اما باعث  می  را غمگين صورت
،   فكر خوشگذرانی است  به  دايم آسی آه4. گردد می
 .انديشد  می  مرگ  دانا به ، شخص  است نادان

   از گوش  دانا بهتر است  انتقاد اشخاص  به  دادن گوش5
 مانند صدای  آه6،   و تمجيد احمقان  تعريف  به دادن
 . معنی است ، بی  خارها در آتش  و تروق ترق

  سازد و دل ی م  دانا را نادان ، شخص  رشوه گرفتن7
 .آند یاو را فاسد م
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 صبر از غرور.   بهتر است امر از ابتدايشی انتها8
  آهی  شو، زيرا آسان  خود چيره بر خشم9.  بهتر است

 .شوند احمقند ی م زود خشمگين
 را نخور، زيرا از آجا  گذشتهی  روزها حسرت10
 ؟  است  روزها بهتر بوده  آن آهی دان یم

 مفيد  زندگانی برای  از هر ميراث  بيش حكمت11
ی برای  هر دو پناهگاه  و ثروت حكمت12.  است
   آه  است  در اين حكمتی  هستند، اما برتر انسان
 .بخشد ی م حيات

آيا .   فكر آن  است  داده  خداوند انجام  آه در مورد آنچه13
 نمايد؟  ، راست  ساخته  خدا آج  را آه تواند آنچه آسی می

و   آورد شادی آن  تو روی می  به  وقتی سعادت پس14
   آه آورند بدان  می  تو هجوم  سختيها به هنگامی آه
داند   نمی  سختی و انسان دهد و هم  خوشی می خداوند هم
 . اتفاقی خواهد افتاد  چه در آينده

  ، از جمله ام چيزها ديدهی  خيل پوچی  زندگ در اين15
  آهی ميرند در حال ی زود م نيكوآارانی  برخ اينكه
 از   بيش پس16. آنند یمی والن عمر ط بدآارانی برخ

   مبادا خود را از بين حد نيكوآار و خردمند نباش
 مبادا   نباش  هم  از حد بدآار و احمق و بيش17ی، ببر
 دو   و از اين از خدا بترس18. ی بمير  از اجلت پيش
 .ی شو  تا آامياب  دور باش  به افراط

ک  بر ي  آه  است  حاآم  تواناتر از ده مرد حكيمک ي19
 .آنند ی م شهر حكومت

   هر چه  آامًال درستكاری وجود ندارد آه در دنيا آدم20
 . باشد و هرگز خطايی از او سر نزند آند درست می
 نگير،   دل بهی شنو ی م  از مردم را آهی حرفهاي21
 تو ناسزا   به غالمتی شنو ی م آهی وقتی حت
 بارها  آهی دان ی م  خوب  تو خودت چون22گويد؛  یم
 .یا  ناسزا گفته  ديگران به
 و  آردمی  بررس  چيزها را با حكمت  اين  تمام من23

   از من حكمتی ، ول  بروم  حكمت  بدنبال  گرفتم تصميم
 آورد؟   دست  را به  بتواند آن  آه آيست24. دور بود
  پس25.   است  و دور از دسترس  بسيار عميق حكمت

 هر   دليل  تا به  پرداختم حكمتی  و جستجو  تحقيق به
ی  و بد  شرارت  هر آه  آه دريابم  و ببرمی پی چيز
 .  است  و ديوانه آند احمق یم

 او مانند  عشق.   است تر از مرگ گر تلخ  حيله زن26
 مانند  سازد و بازوانش ی را گرفتار م ، مردان دام

ی خشنودی  در پ آهی آس. آشد ی بند م آمند آنها را به
  يابد، اما آدم یمی  او رهاي  از دام  استخداوند

 .شود ی م گناهكار گرفتار آن
 خود،   تحقيقات  در حين من«: گويد یم *» حكيم«28و27

  ، متوجه  بودم نرسيدهی ا  نتيجه  هنوز به آهی در حال
  مرد خوبک  ي توان ی هزار مرد م  در ميان  آه شدم
   يافت  هم  خوب زنک ، ي  زنان ؛ اما در ميان يافت
 خدا   آه  رسيدم  نتيجه  اين  به باالخره29. شود ینم

  ، اما آنها به  است  آفريده  و راست انسانها را خوب
 ».اند  رفته آجی راهها

 
   دانا باشد و مفهوم  انسان  آه  است  خوب چه
 را   انسانء  چهره حكمت. را بداندی چيز هر

 .آند ی م  و بشاش روشن
 

  پادشاه از  اطاعت
، زيرا در حضور خدا سوگند   آن  اطاعت از پادشاه2

  از زير بار مسئوليتی آه3. ای وفاداری ياد نموده
   و از فرمانش  خالی نكن  شانه تو گذاشته ء  بعهده پادشاه

. تواند بكند  بخواهد می سرپيچی ننما، زيرا او هر چه
  هتواند ب  و آسی نمی  اقتدار هست  پادشاه در فرمان4

   فرمان  مطيع آسانی آه5» آنی؟  می چه«: او بگويد
داند آی   دانا می شخص.  خواهند بود او باشند در امان

  بلی، برای انجام6.  دهد  او را انجام  فرمان و چگونه
 مناسبی وجود دارد، هر   و راه  هر آاری، وقت دادن

 از  انسان7.  زياد روبروست  با مشكالت چند انسان
   او بگويد آه تواند به  نمی خبر ندارد و آسی هم  آينده
 فرار   از مرگ او قادر نيست8.  خواهد آمد  پيش چه

  مرگ.  بشود  روز مرگش  فرا رسيدن آند و يا مانع
   و هيچكس  رهايی نيست  از آن  آه جنگی است

   نجات ، خود را از آن  و نيرنگ تواند با حيله نمی
 .دهد

  ان و بدآار درستكاران

                                                 
 .1:1نگاه کنيد به    *
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   اتفاق  آسمان  در زير اين  آه  آنچهء  درباره من9
  بر انسانی  چطور انسان  آه  و ديدم افتد، انديشيدم یم

 شدند   مردند و دفن  ظالمان ديدم10. آند ی م ديگر ظلم
  آهی  شهر  در همان  از سر قبر آنها برگشته و مردم

يد  و تمج  بودند، ازآنها تعريف  شده  ظلم آنها مرتكب
 . استی  نيز بيهودگ اين! آردند

آند،   نمی  را فوری مجازات وقتی خداوند گناهكاران11
.  بمانند  آنند و در امان توانند گناه آنند می  فكر می مردم

   يک گناهكار با وجود گناهان  است  ممكن اگر چه12
 واقعی از   شک سعادت  بماند، ولی بدون  زنده زيادش

 او را  ترسند و حرمت  از خدا می  آه  آسانی است آن
 روی خوشبختی را نخواهند  گناهكاران13.  دارند در دل

، زودگذر خواهد بود، زيرا   مانند سايه ديد و عمرشان
 .ترسند از خدا نمی

ی گاه: نيز در دنيا وجود داردی ديگری بيهودگ14
  رسد و پاداش ی م  درستكاران  به  بدآاران مجازات

ی  نيز بيهودگ  اين گويم یم.  بدآاران   به درستكاران
 . است

  ، زيرا در زير اين را ستودمی زندگی  لذتها  من پس15
 بخورد و   انسان  آه  نيست بهتر از اينی  چيز آسمان

تواند در  ی او م  ترتيب  اين به.  باشد بنوشد و خوش
 خداوند در زير  آهی  زندگ ، از اين  زحماتش تمام

 . ببرد ، لذت  است ده او دا  به آسمان
 و   حكمت آسبی خود برای  روز  شبانه در تالش16

   اين به17، افتد ی م  در دنيا اتفاق آهی  امور دانستن
 خداوند   را آه  آنچه  قادر نيست  انسان  آه  رسيدم نتيجه

هر . آندک آورد، در ی م  عمل  به  آسمان در زير اين
ی حت. هد آردخواک  آند آمتر در  بيشتر تالش چه

  آنک  در  قادر به آنند آه ی ادعا م  نيز بيهوده حكيمان
 .هستند

 
  همهی  رويداد برا  نوع همه

  هر  آه  چيزها فهميدم  اين  از بررسی تمام پس
 درستكار و خردمند در  چند زندگی اشخاص

، ولی رويدادهای خوشايند و ناخوشايند   خداست دست
  اين2چرا؟  فهمد  نمی انساندهد و   می  رخ برای آنان

 درستكار  دهد، چه  می  انسانها رخء رويدادها برای همه

 پاک باشند   بد، چه  باشند چه  خوب  بدآار، چه باشند چه
فرقی .  غير مذهبی  مذهبی باشند چه ، چه  ناپاک چه
   دروغ  باشد يا گناهكار، قسم  خوب  انسان آند آه نمی

  يكی از بدترين3.  بترسد  خوردن بخورد يا از قسم
   است افتد اين  می  اتفاق  آسمان  در زير اين چيزهايی آه

   دليل  همين به. دهد  می  رخ  برای همه  واقعه  نوع  همه آه
  وار به  ديوانه  است  زنده  مادامی آه  انسان  آه است

 .آورد  روی می شرارت
ير  از ش  زنده سگ.  ها اميد هست زندهی  برا فقط4

  دانند آه یها اقًال م زيرا زنده5!   بهتر است مرده
ی برا. دانند ینمی ها چيز مردهی ول! خواهند مرد

ياد آنها نيز از ی  و حت نيستی ها پاداش مرده
 و  ، نفرتشان محبتشان6. شود یها محو م خاطره

رود و آنها ديگر تا ابد  ی م  از بين ، همه احساساتشان
 . نخواهند داشتی قش ن  آسمان در زير اين

 خود   بخور و شراب  خود را با لذت  برو و نان پس7
   آار تو مورد قبول  اين  آه  و بدان را با شادی بنوش

  در اين9!   باش  شاد و خرم هميشه8.  خداوند است
   خداوند در زير اين  آه زندگيت ء  بيهودهروزهای
داری    دوستش  با زنی آه  است  تو داده  به آسمان
زحماتی  ء  همه  پاداش  است  اين ، چون  بگذران خوش
هر 10. آشی  می  آسمان ، زير اين  در زندگيت آه

 در  ، چون  بده  انجام  را خوب آنی آن  می آاری آه
،   آنجا خواهی رفت  به  بعد از مرگ ، آه  مردگان عالم
   و نه  دانستن ، نه  آشيدن  نقشه ، نه  هست  آار آردن نه

 . فهميدن
   بود آه  اين  و آن نيز شدمی  چيز ديگر  متوجه من11

   مسابقهء ، برنده  دونده  سريعترين در دنيا هميشه
   جنگ  سرباز در ميدان  قويترين شود و هميشه ینم

 سير   شكمشان  دانا هميشه اشخاص. گردد یپيروز نم
   و نعمت  ثروت  به  و ماهر هميشه  و افراد عاقل نيست

ی  بستگ  و موقعيت  شانس  چيز به همه. رسند یمن
 خواهد   بر سرش داند چه ی هرگز نم انسان12. دارد
شود و  یدر تور گرفتار می  ماه همانطور آه. آمد

 را   انتظارش آهی  نيز وقت افتد، انسان ی م  دام  به پرنده
 .گردد ی بال گرفتار م ندارد در دام

   با حماقت  حكمت ءمقايسه
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   روبرو شدم ای از حكمت  با نمونه  آسمان  زير ايندر13
  شهر آوچكی بود آه14:   تأثير عميقی گذاشت  بر من آه
 بزرگی با  پادشاه. آردند  زندگی می  آمی در آن عده
   نمود و تدارک حمله  را محاصره ، آن  خود آمده سپاه
 شهر مرد فقيری زندگی  در آن15.  شهر را ديد به
   داشت او با حكمتی آه. بسيار خردمند بود  آرد آه می

   او را به اما بعد هيچكس.  دهد  شهر را نجات توانست
   از قوت  حكمت  اگر چه  آه  فهميدم آنوقت16. ياد نياورد
 خردمند، فقير   اگر شخص ، با وجود اين بهتر است

 اعتنا   سخنانش شود و آسی به  می باشد خوار شمرده
   شخص  آرام ، سخنان  حال ا اينولی ب17. آند نمی

  حكمت18.   بهتر است  احمقان خردمند از فرياد پادشاه
   يک احمق ، اما اشتباه  مفيدتر است  جنگء از اسلحه

 . بار آورد تواند خرابی زيادی به می
 

 کتوانند ي ی م مردهی  مگسها همانطور آه
ک  ي  آنند، همچنين  عطر را متعفن شيشه

 را   شخص  و عزت تواند حكمت یمک  آوچ حماقت
   انجام  خردمند او را به  شخص دل2.  نمايد ارزش یب

 او   نادان  شخص دارد، اما دل ی وام درستی آارها
 را   نادان آدم3. آشاند ی م و گناهی  بد را بطرف

 .  شناخت  رفتنش از راهی  حت توان یم
ر شود از آا یمی  تو عصبان  تو ازدست رئيسی وقت4

ی  بمان  آرام  عصبانيتش اگر درمقابل.   نكش خود دست
 .آردی خواهی بيشتر جلوگيری ها یاز بروز ناراحت

 در   آه ام  ديده  آسمان نيز در زير اينی ديگری بد5
  به6: آيد ی وجود م  به پادشاهانی  برخ اثر اشتباهات

شود؛  ی م دادهی عالی ها  و منصب  مقام  نادان اشخاص
  غالمان7؛ شوند ی نم قايلی  اهميت تمندانثروی برا

   راه ، پياده  مانند بردگان بزرگانی سوار بر اسبند، ول
 .روند یم
  آهی  بيفتد؛ آس  در آن  است َآَند ممكن ی م  چاه  آه آن8

.  مار او را بگزد  است آند ممكن ی م ديوار را سوراخ
  از  است آند ممكن ی آار م  سنگ  در معدن  آه آن9

  برد ممكن یم   درخت آهی  ببيند؛ آس سنگها صدمه
 . او برسد بهی  آار آسيب  از اين است

 آسی   نيروی بيشتری دارد، پس  به تبر ُآند، احتياج10
 .  است آند، عاقل  تيز می  را از قبل  آنء  تيغه آه
 افسونگر  را گزيد، آوردنی  مار آس  از اينكه پس11
 .  است فايده یب

  آدمی حرفهای ، ول  است  دانا دلنشين  شخص سخنان12
ی ابتدا13؛ گردد ی م خودشی  تباه  باعث نادان
ی  ديوانگ آنی  و انتها  است او حماقتی حرفها
زند؛  ی م  زياد حرف  آيندهء  درباره  نادان آدم14.  محض

   باشد و بداند آه  خبر داشته  از آينده  آه آيستی ول
   دادن از انجامی  حت  نادان دمآ15؟  خواهد آمد  پيش چه

  شود، زيرا شعور انجام ی م  آار خسته آوچكترين
 . را ندارد  آن دادن

 و   است  غالم  پادشاهش آهی بر سرزمينی وا16
! آنند ی م خورند و مست ی م  صبحگاهان رهبرانش

 و   است زاده  نجيب  آن  پادشاه آهی  مملكت خوشابحال17
نوشند  یخورند و م ی م  اندازه  به و  موقع  به رهبرانش
 .آنند ی نم و مست

 .ريزد آند و فرو می  می  چكه  خانه در اثر تنبلی سقف18
ی  خوش  باعث آورد و شراب یمی ، شاد جشن19
 . آرد شود اينها را فراهم ی نم  پول گردد، اما بدون یم

در ی  و حت  نكن  را نفرين در فكر خود پادشاهی حت20
  ، چون  نكن  ثروتمند را لعنت  شخص  خوابت اتاق
   آنان  گوش  را به حرفهايتی ا  پرنده  است ممكن
 !برساند

 
  ی عمل حكمت

   ديگران بهی  خود با سخاوتمند از مال
   عوض  تو بدون  بخشش ، چون ببخش

   چندين بهی ببخشی خواه ی م را آهی مال2. ماند ینم
 . خواهد آمد  پيش چهی دان ی، زيرا نم نفر ببخش

   طرف  آند در همان  سقوط  آه  از هر طرف درخت3
 پر شود،  وقتی ابر از آب.  خواهد افتاد نيز روی زمين

   برای آار آردن آشاورزی آه4.  خواهد باريد بر زمين
 و   چيزی خواهد آاشت منتظر هوای مساعد بماند، نه

 دانی باد نمی  همانطور آه5.  چيزی درو خواهد آرد نه
   در رحم  آودک چگونه وزد و يا بدن  می چگونه
توانی آارهای خدا   نمی گيرد، همچنين  می  شكل مادرش

10
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تو برو و در 6.  درک آنی  چيز است  همه  خالق را آه
  دانی آدام  نمی  بذر خود را بكار، چون وقت  و بی وقت
ای   آاشته  از بذرها ثمر خواهد داد؛ شايد هر چه قسمت

 .ثمر بدهد
 

  ياد آور  خود را بهء آفريننده
 تا  انسان8!   و دلپذير است چقدر شيرينی زندگ7
 ببرد و نيز بداند   لذت عمرشی تواند بايد از سالها یم
در ی بسياری  خواهد مرد و روزها  سرانجام آه

 . سر خواهد برد بهی و بيهودگی تاريك
 و  بگذرانی  را با شاد جوانيتی ، روزها جوانی ا9

،   بده خواهد انجام ی م  دلت  ببر و هر چه  لذت آناز 
   انجام آهی هر آاری  برا  آه  باش  ياد داشته بهی ول
ی جوانی روزها10. ی ده  خدا جواب بايد بهی ده یم

ی  و سخت  با غم  نگذار جوانيت گذرد، پس یزود م
 .شودی سپر

 
   به جوانيتی  خود را در روزهاء آفريننده

  سختی  روزها  از اينكه قبلآور،  ياد
از آنها ی  ديگر نتوان آهی فرا رسد روزهايی زندگ
   از اينكه  ياد آور قبل  خود را بهء آفريننده2 .ی ببر لذت
تو را فرا گيرند، و ديگر ی  زندگ  آسمان تيرهی ابرها

ی دستها3؛  ندرخشند  در آن  و ستارگان خورشيد و ماه
ی قوی د، بلرزند و پاهاآنن ی م  از تو محافظت تو آه

 شوند و ديگر نتوانند   آم  گردند؛ دندانهايت تو ضعيف
 سو گردند و نتوانند   آم غذا را بجوند و چشمانت

 شوند و نتوانند   سنگين گوشهايت4؛ را ببينندی چيز
ی  موسيقء  و نغمه آسيابی  و صدا آوچهی سر و صدا

  را  و آواز پرندگان
 
 
 
 
 

 ی و از هر بلندی  رو راهی  سخت به5؛ بشنوند
 برود و   تو از بين قوت  سفيد شوند،  موهايتی؛بترس

  و مردمی بروی  جاودانء  خانه  آور شود؛ به اشتهايت
 .آنندی تو سوگواری ها برا در آوچه

   از آنكه  ياد آور، قبل  را به  خويشء  آفرينندهی،بل6
،  طال بشكند  شود و جام  پاره عمرتی ا  نقرهء رشته
   آب  بر سر چاه  خرد شود و چرخ  آنار چشمه آوزه
   سرشته  از آن  آه زمينک  خا  به بدن7، گرددی متالش
 را عطا   آن خداوند آهی  بسو  برگردد و روح شده
 .، پرواز آند آرده

ی بيهودگ!  استی بيهودگ«: گويد یم *» حكيم«8
 »! استی  چيز بيهودگ همه!  است

 
  خاتمه

داد،   می  تعليم  مردم  به دانست  می  را آه هآنچ»  حكيم«9
، مثلهای   ازتفكر و تحقيق او پس. زيرا مرد دانايی بود

   آرد با سخنان آوشش»  حكيم«10.  آرد بسياری تأليف
 .  آند  بيان  را صادقانه ، حقايق دلنشين

  هستند آهی تيزی  مانند چوبها  حكيم  مردان سخنان11
  آنند و مثل ی م  را هدايت ندان با آنها گوسف شبانان
.  باشند  شده  آوبيده  زمين  به  محكم هستند آهی ميخهاي
 ء آنند، زيرا همه ی م  را هدايت  جماعت  سخنان اين

. شوند ی م خداوند دادهی  يعن شبانک  ي آنها توسط
   نوشتن  آه ، بدان  اينها گذشتهء ، از همه پسرمی ول12

   را خسته  آنها بدنء طالعهندارد و می آتابها تمام
 .آند یم
 بايد از خداوند  انسان:   را بشنويم  آالم ، حاصل در خاتمه13

   او همينء  وظيفه  دارد، زيرا تمام  او را نگاه بترسد و احكام
 يا بد ما را، حتی اگر در خفا   خوب خدا هر عمل14.  است

 . شود، داوری خواهد آرد نيز انجام

12

 .1:1ه نگاه کنيد ب  *


