اﻃﻼﻋﺎﺗ درﺑﺎره ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل
ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل Proverbs
ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ادﺑﯿﺎت ﻣﻨﻈﻮم و ﺣﯿﻤﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ

اﺳﺖ ﮐﻪ از  ۳۱ﻓﺼﻞ و  ۹۱۵آﯾﻪ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎی از ”ﺳﺨﻨﺎن ﺣﯿﻤﺎﻧﻪ“ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺑﻪ روﺷ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺶ و ﺑﺼﯿﺮت ﻣآﻣﻮزد و ﺣﯿﻤﺎن را ﻧﯿﺰ ﺣﯿﻢ ﺗﺮ ﻣﮐﻨﺪ و ﺣﻤﺖ ﻋﻤﻠ

ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ،ﻣﺤﻮر اﺻﻠ ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﺒﺎﻗ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ در اﺻﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و واژه ﻋﺒﺮی
ﺑﺮای ”ﻣﺜَﻞ“ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ” وﺣ “ﯾﺎ ”ﺗﻤﺜﯿﻞ“ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﭼﺮا
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺮﺧ از اﻣﺜﺎل )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﻣﺜﺎل ﻓﺼﻠﻬﺎی  (۹‐۱ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻬﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺜﺎل ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﯿﺎﻧﺎت

ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
اﻣﺜﺎل ﯾ از ﺗﻨﻬﺎ دو ﮐﺘﺎﺑ در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪدی آﻧﺮا ﺑﻪ ﻧﺎرش در آوردهاﻧﺪ ،ﻣﺰاﻣﯿﺮ
ﻧﯿﺰ ﯾ دﯾﺮ از اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔ ﻓﺮدی
ﻫﺮ ﺷﺨﺺ را ﺑﺪرﺳﺘ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و اﺻﻮﻟ را اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎرﺑﺮد دارد و

ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮرات ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﯾ زﻧﺪﮔ ﻣﻮﺛﺮ و ﭘﻮﯾﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎراﯾ دارد.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺣﺘ
ﻧﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن را در اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺠﺰا ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣ ۲۹ ﻓﺼﻞ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﻪ ﻧﺎرش درآﻣﺪه و ﻓﺼﻞ  ۳۰ﺗﻮﺳﻂ آﮐﻮر ﺑﻦ ﯾﺎﻗَﻪ و ﻓﺼﻞ  ۳۱ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﻤﻮﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ دو ﺷﺨﺺ ﺑﺼﻮرت رازی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

دوران ﺗﺎرﯾﺨ
ﻃﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾ ﮔﺴﺘﺮه زﻣﺎﻧ از ﻗﺮن ده ﺗﺎ ﻗﺮن ﺷﺶ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد را در ﺑﺮ ﻣﮔﯿﺮد .ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺎرش و ﺟﻤﻊ آوری اﻣﺜﺎل ،ﻫﻨﻮز ﯾ از ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﺳﻠﯿﻤﺎن
در ﺳﺎل  ۹۳۱ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر واﺿﺢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺟﻨﻮﺑ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻗ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺮدان ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻄﻮر ﻣﺮر از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻠﻬﺎی
 ۲۹-۲۵ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﺣﺪود ﺗﺎرﯾﺦ  ۶۸۶ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد و
ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﺰﻗﯿﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻞ ﻧﻬﺎﯾ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﻟﯿﻞ ﻧﺎرش

ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻧﺎرش درآﻣﺪه ﺗﺎ ﻃﺮز زﻧﺪﮔ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻤﺎﻗﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ .از
اﯾﻨﺮو اﯾﻦ اﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎﻣ دوران ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻣﺜﺎل ،ﻣﻌﻤﻮﻻ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﺨﻨﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪه و ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸﺎن ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ دارای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺎﺳ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﻤﺖ اﻟﻬ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﺜﺎل ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد؛ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪارس و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و
در ﻣﻘﯿﺎﺳ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﻮد.

ﮐﺎرﺑﺮد
ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل در ﻧﺎه اول ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺂﯾﺪ ﮐﻪ دارای ﻃﺒﯿﻌﺖ ”دﻧﯿﻮی“ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در واﻗﻊ ”ﺣﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎرف“ را
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺎرﺑﺮدی ﻋﻤﻠ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ”ﻫﻨﺮ زﻧﺪﮔ
ﮐﺮدن“ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺣﻤﺖ اﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮس از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ )اﻣﺜﺎل ۷ :۱؛ :۹
 .(۱۰ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﻮر ”دﻧﯿﻮی“ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒ ﻗﺮار دارد ﺑﯿﻨﺶ درﺳﺘ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺻﻮﻟ ﮐﻪ اﻣﺜﺎل را در ﺑﺮ ﻣﯿﯿﺮد ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪّس ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜَﻞ
”دﻧﯿـﻮی“ و ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ ﺷـﺪه از ﻣﺜَـﻞ ”ﻣﺬﻫـﺒ “و ﻣﻌﻨـﻮی وﺟـﻮد ﻧـﺪارد .ﺗﻤـﺎﻣ اﯾـﻦ اﻣﺜـﺎل ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ روﺣﺎﻟﻘـﺪس
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻟﻬﺎم ﺷﺪه ،و ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﯾ زﻧﺪﮔ ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ در اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
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