اﻃﻼﻋﺎﺗ درﺑﺎره ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ Ecclesiastes
ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ادﺑﯿﺎت ﻣﻨﻈﻮم و ﺣﯿﻤﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ

اﺳـﺖ ﮐـﻪ از  ۱۲ﻓﺼـﻞ و  ۲۲۲آﯾـﻪ ﺗﺸﯿـﻞ ﺷـﺪه و ﻋﻠﯿﺮﻏـﻢ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ دﯾـﺪﮔﺎه اﻧﺴـﺎن در ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ
روﯾﺪادﻫﺎی ﺟﺎری ،ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺧﻮد در ﺣﻤﺖ را ﺑﺎر ﻣﺑﺮد ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺸﺮی را ﺑﺮرﺳ و

وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎن را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻧﺎم ”ﺟﺎﻣﻌﻪ“ از واژه ﯾﻮﻧﺎﻧ” اﮐﻠﺴﯿﺎ“ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در زﺑﺎن ﻋﺒﺮی
ﺑﺮای ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از واژه ” “qohelethاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ” ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪه“ ﯾﺎ ”واﻋﻆ“ اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان ”ﺟﺎﻣﻌﻪ“ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﯾ رﻫﺒﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﻮﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﮐﺘﺎب
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در اﺳﺎس ﯾ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻮﻋﻈﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎوش ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮال دوران

زﻧﺪﮔ ﯾ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺪﮔ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺘ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣداﻧﻨﺪ .در ﭘﻨﺞ آﯾﻪ
اول ﻓﺼﻞ  ،۱ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮد را ﺣﯿﻢ و اﺳﺘﺎد ،ﭘﺴﺮ داود ،و ﭘﺎدﺷﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓ ﻣﯿﻨﺪ .ﺷﻮاﻫﺪی در
آﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺻﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺎﻣﻌﻪ .(۹-۴ :۲
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻃﺒﯿﻌ از زﻧﺪﮔ را اراﺋﻪ ﻣدﻫﺪ؛ ﯾ ﻧﻔﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﮔ را
ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻮﻣﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻗ
ﻣﻣﺎﻧﺪ .ﻧﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺸﺮی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﯿﺎن
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﻮان اﻣﺮوز از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه درد و رﻧﺞ دﯾﺪه و ﺑ ﺛﺒﺎت ﺑﻮدن زﻧﺪﮔ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا
ﭼﺴﺒﯿﺪهاﻧﺪ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ وی ﯾﻌﻨ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل
 ۹۳۱ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﻧﺎرش درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ واﻋﻆ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﻮد ﻧﺎه ﻣﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ او ﺑﺴﯿﺎر اﻣﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﭘﺎدﺷﺎه،
او از ﻓﺮﺻﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺎدی ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت ،ﺣﻤﺖ ،ﻟﺬت و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻟﺤﻦ او
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ،او ﺑﺎ ﻧﺎه ﺑﻪ زﻧﺪﮔ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ و ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎ
ﯾ زﻧﺪﮔ ﺳﺎده در ﻧﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﺳﺎزد.

ﮐﺎرﺑﺮد
واﻋﻆ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻤﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻼ واﻗﻒ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﻫﺪاف ﺧﺎﺻ ﺑﺮای زﻧﺪﮔ
اﻧﺴﺎن دارد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﻫﺪاف را ﮐﺎﻣﻼ درک ﮐﻨﯿﻢ .اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ
ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺘ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻫﺪاف ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﺧﯿﺮﯾﺖ آﻧﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و از وی اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯿﻨﻨﺪ )روﻣﯿﺎن  .(۲۸ :۸ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻤﺎﻗﺖ ،ﻣﺤﻮر و دﯾﺪﮔﺎه اﺻﻠ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﻪ ﻣﺎ
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺪﻫﺎﯾﻢ ﺗﺎ از ﻋﻄﺎﯾﺎ و ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ،ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ
اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺮط آﻧـﻪ اول ﻃـﺎﻟﺐ ﻣﻠـﻮت و ﻋـﺪاﻟﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺎﺷﯿﻢ )ﻣﺘـ .(۳۳ :۶ و در ﭘﺎﯾـﺎن ﮐﺘـﺎب ،واﻋـﻆ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ :ﭘﺲ ﺧﺘﻢ ﺗﻤﺎم اﻣﺮ را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ .از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس و اواﻣﺮ او را ﻧﺎه دار ﭼﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﺗﻠﯿﻒ اﻧﺴﺎن
اﯾﻦ اﺳﺖ )ﺟﺎﻣﻌﻪ .(۱۳ :۱۲

ﻣﻨﺒﻊ :رازﮔﺎه

