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 داود ه پسِرل، منسوب به جامعيکتاب باطل اباطاز  يادهيگز

 

 :تمهيد

ت در لغ "مانيسل" .بن داود است. منسوب به سليمان پسر داوداي از كتاب جامعةآنچه پيش رو داريد، گزيده

  که به شخِص پادشاه مربوط باشدش از آنين نام پيرسد ايو به نظر م يکبختيو ن يسرشار از سالمت يعني

و  يو سرشار از قدرت و سالمت ييطال يااست که از گذشته يزيال انگيخ يهااشاره به همان داستانتر شيب

 کردند.يت ميحکا يکبختين

با  يو شاد يسرشاراز سالمت يدوره نيپس چرا از ا ن بود کهيکه ذهن مرا به خود مشغول داشت ا يپرسش

ن و يريش يهااي تلخ از قصها حاصل تجربهين دوره، آيا ين عنوان برايا  اد شده است؟يل" يعنواِن "باطِل اباط

مان ينوشته شده است که به روزگار سل ين کتاب الاقل هزار سال پس از روزگاريژه آنکه ايست؟ به ويبنده نيفر

 مشهور بوده.

را تجربه  يدرو در بهها از اسارت يتلخ يل بسياسرائ يبنن هزار سال يق در ايعهد عت يمجموعهت يبه روا

ن يبارترداشت شاهد خونم که شهر سالمت نام يران شده بود و اورشليقدس بارها و يخانهکرده بود. 

ودِن ن قوم با سريمانِ ايان و حکيمحتمل است که دانا ين، بسيبنا بر ا در دوران اسارت بود. يزندگ يهاصورت

ند که نه در حسرت روزگار يمردمان را اندرز گو ينيمان، توانسته باشند با واقع بيمنسوب به سل يارساله

 ا نباشد.ياشد ست بيکه معلوم ن يبهشت يمان باشند و نه در آرزويسل

ل باط ين رسالهيآگاهم، ا هود و کتاب مقدسيخ ين را هم اضافه کنم که به گمان من و تا آنجا که من از تاريا

که هنوز سر و صورِت  يح نوشته شده باشد، همان روزگاريالد مسيش از ميد حدود قرن چهارم پيل شاياباط

چون  ايرود يف مردگان چندان مشخص نبود که روحشان به آسمان ميدار نشده بود و تکليح پديملکوِت مس

 شوند.  يگانه ميجانوران با خاک 
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ن دو يگمان من اوب است و بهيک کتاب ايشاوند نزدي، خويوجود يهادر طرح دغدغه جامعهن کتاب يمضام

ظ ات حافيام و غزليخ يهاشهيدجهات ان يل" از برخين "باطل اباطين شده باشند. همچنيبا همزمان تدويتقر

سال  چند هزاررا بعد از گذشت  رسالهن ياسبب شده تا  است که يوجود يهان دغدغهيکند و هميم يرا تداع

 هنوز زنده و اثر گذار باشد.

ن يمان بوده باشد، در عيل" واقعا از سليت "باطل اباطين روايا اين کتاب يد که اينمايد ميار بعياگر چه بس

بازهم به نظر مي رسد در طول زمان، توسط الد باشد، يتر از قرن چهارم قبل از منکه کهنيحال و به فرض ا

 . استنويسندگان ديگري، چيزهايي بر متن اصلي افزوده شده 

 توانيد مشاهده كنيد.ي عهد قديم( ميمتن كنوني و كامل اين كتاب را در مجموعه ي كتاب مقدس)مجموعه

ر روزگاران گذشته و اجراي روي د دين تکرارها شاياام تكرارها را حذف كنم. من در اين گزيده، سعي كردهاما 

 صحنه الزم بوده است.  

دادم در برخي واژگان و جمله ها كه در ترجمه هاي موجود به لحاظ ادبي نارسا مي نمود تغييراتي ن يهمچن

ي ديگري از متن محسوب شود زيرا با ترجمه تا آنجا كه شايد اين گزيده ترجمه ،متناسب با معناي كلي متن

 هاي موجود در زبان فارسي تا حدودي متفاوت شده است. 

گمانم با كليت متن همخواني نداشت، ناديده گرفتم. در اينكه چرا برخي سرودهاي ها يي را هم كه بهجمله

د، اما گنجمجال نمي ار است كه در اينهاي ظاهرا متناقض هستند جاي حرف بسيكتاب مقدس داراي جمله

وع  هاي متنهاي گوناگون، يا شايد بازخوانياين گمانه شايد از برخی جهات قابل تامل باشدکه احتماال روايت

 نمايي اين متن شده است.هاي تاريخي صورت گرفته، سبب متناقضکه در طول دوره

شايد به نوعي مثال نتيجه گيري، يا  ام كههمچنين در پايان اين گزيده، يادداشت كوتاهي هم از خودم نوشته

 اظهار نظر در باره ي اين متن باشد. 
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 ل:يباطل اباط يدهين هم گزيا

 باب اول 

 كشد چه منفعت است؟ همه چيز باطل است، انسان را از رنجي كه زير آسمان مي

 شتابد. جايي كه از آن طلوع نمود ميكند و آفتاب غروب مي كند و بهآفتاب طلوع مي

روند و به مدارهاي خود روند و به سوي شمال دور مي زنند. دور زنان، دور زنان ميبادها به سوي جنوب مي

 گردند. باز مي

 گردند. شد، باز ميآغاز مي هاشود. به آنجا كه رودخانهروند، دريا پر نميها به دريا ميرودخانه

 چيز پر از خستگي است. همه

 آنچه بوده همان است كه خواهد بود، آنچه شده همان است كه خواهد شد. 

 اي نيست. در زير اين آفتاب هيچ چيز تازه

 يادي از پيشينيان نمانده، از آيندگان كه خواهند آمد هم، يادي برجاي نخواهد ماند. 

من كه جامعه هستم، دل خود برآن نهادم كه در هرچيز، با حكمت جستجو كنم. و تمامي كارهايي كه زير 

 ي آن بطالت و در پي باد زحمت كشيدن است. شود ديدم، و اينك همهاين آسمان كرده مي

 گفتم: اينك من فرزانگي را به كمال افزودم، بيشتر از همگان، كه پيش از من بر اورشليم بودند. 

دل خود را به دانستن حكمت و حماقت مشغول كردم، پس در يافتم كه اين نيز در پي باد زحمت كشيدن 

 است. 

 زوده است. زيرا در حكمِت بسيار، اندوِه بسيار است. هركس دانش را بيفزايد، اندوه را اف

 باب دوم 

 گفتم خود را به عيش و شادماني بيازمايم، اينك آن هم بطالت بود. 

ها ساختم، ها و كاخها پديد آوردم، باغها براي خويش ساختم، تاكستانكارهاي بزرگ براي خود كردم، خانه

 د. كساني كه پيش از من بودن يغالمان و كنيزان، و خانه زادان داشتم، بيشتر از همه

 كرد از خويش دريغ نداشتم. دِل خويش را از هيچ نصيبي باز نداشتم. هرچه چشمانم آرزو مي
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 آنگاه ديدم تمامي آن بطالت و در پي باد زحمت كشيدن بود. 

ديدم برتري حكمت بر حماقت، چون برتري نور بر ظلمت است، با اين همه، دريافتم براي مرد حكيم و احمق 

 يك واقعه خواهد بود.

 ميرد؟ آيا نه مثل احمق؟ مرد حكيم چگونه مي

ام، نفرت انگيز يافتم، از آن جهت بايد به ديگري واگذارم كه پس از من تمامي رنجي را كه زير آسمان كشيده

 آيد. كيست بداند او كه وارث من خواهد بود فرزانه است يا احمق؟ پس اين نيز بطالت است. مي

 باب سوم 

 ت و هر مطلبي را زير آسمان وقتي. براي هرچيز زماني هس

وقتي براي تولد، وقتي براي مرگ. وقتي براي كاشتن وقتي براي برداشتن. وقتي براي گريستن، وقتي براي 

خنديدن. وقتي براي نگاه داشتن، وقتي براي رها كردن. وقتي براي سكوت، وقتي براي گفتن. وقتي براي 

 همه براي انسان چه منفعت است؟ عشق، وقتي براي نفرت. از اين

 يانصافي است. در بارها زير آسمان ديدم كه در آنجا ظلم است. مكان عدالت را كه در آنجا بيمكان انصاف ر

 امور بني آدم در دل خويش گفتم: 

شود، تا آزموني از خدا براي انسان باشد، تا آدميان بدانند كه چون بهايم هستند. زيرا وقايع بني اين واقع مي

ميرد و انسان بر بهايم برتري گونه او ميهمانميرد، بهنه كه اين ميآدم، همچون وقايع بهايم است. همان گو

 ندارد. همه باطل هستند. همه به يك وادي رهسپارند، همه از خاك هستند و به خاك باز مي گردند. 

 پايين؟ كند يا روح بهايم را كه بهباال صعود ميكيست بداند كه روح انسان به

  1كه بعد از مرگ بر او واقع شده باز گويد؟كيست كه باز آيد تا آنچه را 

 باب چهارم 

اي شود ديدم، اينك اشك مظلومان، و براي ايشان تسلي دهندهها كه در روشنايي آفتاب كرده ميتمامي ستم

 نبود. زور به طرف جفا كنندگان ايشان بود. 

                                                           
 ( 22در متن اصلي چنين است: و كيست كه او را باز آورد تا آنچه را كه بعد از او واقع خواهد شد مشاهده نمايد)بند  - 1
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ه تا كنون كس را كاند آفرين گفتم. آنمردگاني را كه قبل از آن مرده بودند، بيشتر از زندگاني كه تا كنون زنده

يده شود ندپديد نيامده از هر دوي ايشان برتر دانستم. زيرا كارهاي نفرت انگيز را كه در زير آسمان كرده مي

 است. 

 باب پنجم 

 خويش را نگاه دار.  ي خدا بروي، پايهنگامي كه به خانه

 هاي احمقان. تقرب جستن براي شنيدن، بهتر است از قرباني

 در حضور او كه باشي، براي گفتن تعجيل مكن، زيرا او در افقي برتر است و تو در فروتر. 

 خواب از بسياري مشقت است، و آواز احمق از بسياري سخنانش. 

 ت كه نذري ننمايي. تر آن اسچون نذر كني، وفا كن. اگر نه، شايسته

 سازد؟ هايت را باطل ميهايت، حاصل دستچرا خداوند به سبب گفته

 زيرا كه اين از كثرت روياها، و اباطيل، و از كثرت سخنان است. 

 شود شود، و آنكه دولت را دوست دارد از آن سير نميآنكه نقره دوست دارد از آن سير نمي

 اين بطالت است. 

او رسيده و دارد، بخورد و بنوشد و از تمامي رنجي كه زير اين آسمان شايسته آن است كه انسان از آنچه به

 كشد اين گونه بهره گيرد، زيرا كه نصيبش همين است. مي

 باب ششم 

مصيبتي هست، براي آنكس كه دولت و اموال فراوان دارد، اما توان بهره بردن از دارايي خويش ندارد. اين نيز 

 بطالت است. 

هاي بسيار زندگي كند، اما جانش نيكويي را در نيابد، كودك سقط شده از او بهتر آنكه صد فرزند آورد، سال

 ر ظلمت پنهان شد. باشد. زيرا كه به بطالت آمد و به تاريكي رفت و د

 افزايد. پس انسان را چه فضيلت است؟ چيزهاي بسيار هست كه بطالت را مي

گستراند، كيست كه بداند چه چيز انسان در ايام زندگِي باطل خويش، بطالت را همچون سايه بر خويش مي

 براي زندگي انسان نيكوتر است؟ 
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 باب هفتم 

 گ از روز والدت. نيك نامي از عطر خوشبوتر است، و روز مر

ي مردمان است. پس چنين فرجامي ي ضيافت بهتر است. زيرا كه اين فرجام همهي ماتم از خانهرفتن به خانه

 بايد به ياد زندگان بماند. 

ي ماتم است و دل احمقان در اندوه از خنده بهتر است، زيرا اندوه، دل را به اصالح آورد. دل فرزانگان در خانه

 ي شادماني. خانه

 عتاِب فرزانگان بهتر است از سرود احمقان. 

 گرداند. كند. و رشوه، دل را فاسد ميستم، فرزانه را جاهل مي

 گيرد. از دِل مغرور نيكوتر. خشم در دل احمقان جاي مي فرجام از آغاز بهتر است، و قلب فرزانه

 مپرس چرا روزهاي قديم بهتر بود. اين پرسش از فرزانگي نيست. 

 براي بينندگاِن روشنايي، فرزانگي برترين ميراث است. 

 آورد. به روزگاِر نيكبختي شادمان، و در ايام شقاوت تامل نما، زيرا خداوند اين را به ازاء آن مي

 ه افراط عادل مباش، و خويشتن را زياده فرزانه مپندار، كه خود را هالك خواهي كرد. ب

ها داني كه باركند. تو خود ميها گوش مسپار، مبادا خدمتكار خود را بشنوي كه تو را لعنت ميي سخنبه همه

 اي. ديگران را لعنت كرده

 تر از مرگ است. لخشود، تهايش كمند ميگستراند و دستمي زني كه دلش دام

 باب هشتم 

  سازد. فرزانگي روي انسان را روشن مي

 گويم: قانون را نگاه دار. جايي كه سخن فرمانروا و قانون است، قدرت نيز هست. تو را مي

 داند. زيرا براي هر مطلبي وقتي و قانوني است. قلب فرزانه، وقت و قانون را مي

كس را رهايي نيست. و شرارت صاحب خويش را ي مرگ فرمانروا نيست. از اين واقه نيز هيچكسي بر واقعه

 نجات نتواند داد. 
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تان كند. و ديدم كه شريران نيز به گورسبه روشني آفتاب، ديدم كه انساني بر انساني به ستم فرمانروايي مي

 رفتند. 

 تند، ستم كردند، رفتند و فراموش شدند. كه آمدند، در مكان مقدس جاي گرفهم آنان 

گيرد. از اين جهت دل آدمي نيز بطالت است. زيرا داوري بر ستمكار، به زودي صورت نمي "بودن"اين گونه 

 شود. براي بدكرداري آماده مي

رير ش ي عادالن. عادالن،شود و با شريران به شيوهي شريران عمل ميبطالتي ديگر هست كه با عادالن به شيوه

 شوند و شريران، عادل. خوانده مي

 باب نهم 

 همه چيز براي همه كس مساوي است. 

 ،ندگذراند و آنكه نمي گذارابراي آنكه قرباني مي ،واقعه است. براي پاكان و ناپاكانبراي عادالن و شريران يك 

 يك واقعه است. 

تر از همه اين است كه يك اند. خرابترسد، مساويكند و ميكند و آنكس كه ياد نميآنكس كه قسم ياد مي

 شود. واقعه بر همه واقع مي

پيوندد. كه زنده است ديوانگي در دل دارد، و سپس به مردگان ميدل آدمي سرشار از شرارت است. مادامي

 سگ زنده از شير مرده بهتر است. 

 دانند. دانند كه مرگ در راه است، اما مردگان هيچ نمييزندگان م

خوشدلي بنوش، زيرا خدا اعمال تو را قبل از آمدنت پذيرفته پس نان خود را به شادي بخور، شراب خود را به

اي كه دوستش ي روزهاي باطل خويش را با محبوبهات سپيد باشد، گيسوانت به روغن معطر، همهاست. جامه

 بطالت خوش باش. نصيب تو همين است.  داري بهمي

 باب دهم 

ر تكنند. حماقتي اندك نيز از حكمت و عزت بسي سنگينهاي مرده، روغِن عطار را فاسد و بد بو ميمگس

 است. 
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قلب فرزانه به سوي راست مايل است. دل احمق به سوي چپ. از اين جهت، احمق چون به راه رود، بازهم 

 كند. مگان را به حماقت خويش آگاه ميعقل او كاهش يابد، و ه

بلند  هايآيد. ناداني بر مكانام. خطايي كه از جانب فرمانروا پديد ميروشنايي آفتاب ديدهباطلي هست كه به

 نشينند. شود و توانمندان در مكان اسفل ميبرافراشته مي

 نت در صبحگاهان. واي بر تو اي زمين هنگامي كه فرمانرواي تو طفل است و نوشانوش سرورا

حال تو اي زمين، هنگاميكه فرمانرواي تو مردي نجيب باشد و سرورانت در وقتش به نوشانوش خوشا به

 بنشينند. 

 باب يازدهم 

 ها بينداز، بعد از روزهاي بسيار آن را خواهي يافت. نان خويش را بر آب

 ني بر زمين چه واقع خواهد شد. داها ببخشاي، زيرا كه نميبه هفت نفر، بلكه به هشت نفر، نصيب

سيار ياد آور كه بروشنايي شيرين است، ديدن آفتاب براي چشمان دلپذير است. ليكن روزهاي تاريكي را به

 خواهد بود. 

ب سباي جوان، شادمان باش، به خواهش قلب خويش و بر وفق رؤيت چشمانت سلوك نما، ليكن بدان كه به

 همه، خدا تو را بمحاكمه خواهد آورد. پس غم را از دل بيرون كن، زيرا كه جواني و شباب نيز باطل است. اين

 باب دوازدهم 

پيش از آنكه آفتاب و ماه و ستارگان در نظرت خاموش ياد آور، ات بهخويش را در روزهاي جواني يپس آفريننده

 شوند. 

ي نگاه تاريك شود. درهاي كوچه ها از كار بايستند، پنجرهدر آن روز دست بلرزد، پاي، تو را بخماند، آرواره

ي ي سرودها و آواها خوار و ذليل شود. هراس در راه كمين كند. زيرا انسان به خانههر آوازي بسته شود، همهبه

 همه چيز بطالت است.  گويد:باطل اباطيل جامعه مي شتابد. ي خود ميجاودانه
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 اي از من: افزوده

كنند. در فرجام كه فراوان تمدني ايجاد مي كنند، با رنجآيند، زندگي را و زيستن را تجربه ميها مينسل

انگار با  كهانگارند، آنچنانگويند، خود را ناكام و برباد رفته ميبينند از بطالت سخن ميفروپاشِي خود را مي

ها كه براي عدالت رنج كشيدند، براي دگي هم پايان خواهد يافت. اما برخي از رفتگان، يا آنرفتن آنان زن

ِ بهتر در اين خارستاِن پر گزند مبارزه كردند، شايد بر اين باور بوده و هستند كه جانشان در جان زندگي

هاشان، ها و غمن، شاديهاشاها و شكستهاشان، پيروزيي تجربهآيندگان به حيات ادامه خواهد داد. همه

 دهد.زندگي ادامه ميها، بههاي پنهاِن رواِن ملتهمچون جاني هزاران ساله در جان آيندگان، در اليه

مانند كه زندگي را در روي همين هاي درخت حيات ميي هزاران ساله، مثل ريشههاي درهم تنيدهاين جان

و  ِ باز پسيِن زميننهاي، آن ويرانيجهت باشد كه آن آتش همينكنند. شايد يهزمين، تنومند واستوارتر مي

هاي تازه براي زندگِي بشريت در روي همين زندگان، آن ملكوتِ آسمانِي گسسته از زمين، جاي خود را به اميد

دهد. حاال انسان امروز بيشتر دوست دارد تا ملكوت خداوند را نه در ناكجا آباد كه در همين زمين زمين مي

 آيد. پديد

علي طهماسبي/مشهد   


