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  20/12/1392 ـ پذیرش:5/8/1392دریافت: 

  چكيده
، عبـري متـون  نگاه از  رود.میشمار به امبران بزرگ در قرآنیاز پ یکیهود و ی یمان و پادشاهان آرمانکیاز ح یکیمان یسل
حـدود چهـل سـال     خداوند بوده اسـت. در طـول   يمنصوب از سو یپادشاه آرمانترین مکین و حیمقتدرتریکی از مان یسل
ـ دیاز يلقـب و ، رونیا از. م بودکحا يرینظ یآرامش و سالمت بي و ییم.) در قلمرو فرمانروا.ق922تا  961ومت (کح ا یدی

ـ ز از ایوانات و نباتات نیح یافت. حتیر ییتغ )یمان(پر از سالمتیا سلی(محبوب خدا) به شلومو  ـ ن تـنعم و عنا ی مان یت سـل ی
    اند.مند بودهبهره

ـ هودیمان در نگاه یسل يمایر سیبه تصو، یثان یقانونهاي تابکم و یتاب عهد قدکبا استناد به چند  مدتاً، عن جستاریا  ،انی
    پردازد.می میرکقرآن دیدگاه به  یبا نگاه

در هـا  رتیاز مغـا  یبرخـ ، سـت یسازگار ن یبا متون اسالممان، یرد سلکارکباره اوصاف و م دریعهد قدگزارش ، يدر موارد
  نشان داده شده است.این مقاله 

  .يهودیآرمانشهر ، میرکقرآن ، میعهد قد، هودیخ یتار، مانیسل ها:واژهدیلک
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  درآمد
و  يااسـطوره ، شـونده رارکت یخیه تـار کبل، مرسوم آنمعناي به خیاما نه تار، خ استیننده تارکانیب تورات

 یخیار تـار کتـذ  ياتـوان گونـه  یم را میعهد قد يهااز قصه ياریبس .یخط یار و نه زماندو یزمان يدارا
ـ در خود دارنـد  یاز داستان واقع ياد هستهیتردیبها ن داستانیا یعنی؛ دینام ـ ، )1382، ی(نجف انگر یـ نما یول

  رد.کشف کت آنها را یق فراتر از واقعیتوان حقامی يااسطورهر یستند و با تفسیت نیواقعهمۀ 
چند مقطـع و   مانیسلش از دوران یان پیهودیخ یتار، یات سنتیو روا یشناسباستانهاي افتهیبراساس 

تـا   1275از  )؛عقـوب یاسحاق و ، میهود (ابراهیدوره آباء ، ق.م 1600تا  1900نقطه عطف داشته است: از 
نعـان و دوره  کدر اسـرائیل  بنـی  يروزیـ دوره پ، ق.م 1200تا  1250از و دوره خروج از مصر ، ق.م 1250

از  رد.یـ گیم را فرامـ ق. 1000تـا   1020هـود از  ین پادشـاه  ینخسـت )، Saul(شـائول ومت کداوران. دوره ح
و ه سلطنت نشسـته اسـت   یکبر ار، یسالگ 12مان در یبوده است. سل داوود یدوره پادشاه، 961تا  1000

  .)A.Ro, 1972, p. 105-106; Sherbok, 2003, p. 19,26,32,45( بوده استوي دوره سلطنت  922تا  961 از
هـود  یقوم ، گذردمی مانیداوود و سلیعنی هود ی یه از زمان دو پادشاه آرمانک یاز حدود سه هزار سال

 يبـه رهبـر  ، ییآن دوران طالد حسرت اعاده یهمواره در تبع، انددهین برگزیقوم و سرزمم خود عبه زه ک
داوود هـاي  اند تا ستارهرا در جهان به وجود آورده ياریرند و تحوالت بسبمی سربه آنها  از اخالف یکی
تـاب مقـدس در   کبرجسـته  هاي تیشخص، يهودیدر سنت فروزان شوند.  یتین گیمان دوباره بر ایو سل
از آنـان   یبعضـ  هرچنـد گر متفاوت است. یدیکبا  هانیاز اهریک  ردکارک. رندیگیقرار م یدسته اصل چند

  :رندیتوانند در چند گروه قرار گیم
  شود.می عقوب اطالقیگاه فرزندان  و عقوبیحضرت اسحاق و حضرت ، میحضرت ابراه بهکه  :آبا. 1
هـوه  یه عبـادت  کآن يبراهود از مصر، یسازنده پل است. پس از خروج قوم ، اهنک يلغو یمعن :اهنانک. 2

اهن اعظـم در طـول مسـافرت و هجـرت     کعنوان به خداوند هارون را، ردیمنظم صورت گ ياگونهبه
هـا  افت. البته قرنیز انتقال یل) نیاسرائیاز دوازده قوم بن یکی( انین مقام به نسل و سبط الویا. دیبرگز
را بـه  ه خـود  یافت و عشریت کبر صدقکیملا پادشاه زمان خود، یاهن کم توسط یحضرت ابراه، قبل

  .)897ص، 1380، و دیگران انی(محمداو پرداخته بود 
 شـائول تا زمـان   یعنیصد سال، یش از سیب یطوالن یزمان، یموسن یجانش، وشعیپس از مرگ  :داوران. 3

از خودشـان بـه    يداورل، یاز قبا یکنداشتند و بر هر يزکل دولت مریاسرائیله بنیدوازده قب، داوودو 
  .)142ـ141 ص، 2000، ی(هل پرداختمی لهیقب یقضاوت اختالفات درون

امـا  ، )1: 7خـروج  ؛ 7: 20ش یدای(پ خوردمی به چشم، گاهی اوقات لیسموئش از یپ »ینب«گرچه واژه  :ایانب. 4



   ۵۷حكمت، حكومت و خطاي سليمان درعهد عتيق، با نگاهي به ديدگاه قرآن كريم 

ـ انب« قیـ عهـد عت در ، یافـت وحـ  یار دریـ صـرفاً بـا مع   و نـه  یخیب تـار یدر ترت در عهـد   »هیـ اول يای
لقـب   »میـی نب« ياند و آنها را به زبان عبـر ظاهر شده مق. 1000ل در حدود یاسرائیداوران(قضات) بن

ـ انب یتـ یز تربکگذار مرانایبن لیسموئرسد، می به نظر اند.داده  يز را بـرا کـ ن مرایـ ا يو. ا بـوده اسـت  ی
ماننـد  داشتند، ت یفعال» یشفاه يایانب«سال،  300 رد. در مدتکس یسأاهنان و پادشاهان تکنظارت بر 

ـ انب«نـان،  یردنـد. پـس از ا  کمـی  يرا رهبر یپرسته مبارزه با بعلک شعیالو  ایلیا، لیسموئ صـاحب   يای
ـ و  ایـ ارم، ایاشـع  اند مانند:ق را نگاشتهیتاب آخر عهد عتک 17ه ک یسانکهمان ؛ آمدند» تابک تـا   یمراث

ن، یزمـ مجذوب مشـرق  يشان و عرفایمانند دروگروه ن یا .)153ص، 2000، ی(هل کیمال، ایرکز، یحج
هـوه بـر   یقلـب آنهـا را مشـتعل سـاخته و روح      یمان مذهبیه شراره اکبا جذبه و شور بودند  يافراد

انـد،  خوانـده نشـده   یو هارون نب یم حضرت موسیافته بود. در عهد قدیال یشان استیسراسر وجود ا
را بـا روغـن    شـائول ه کپس از آن يه وکآمده است  )5:10( ینب لیسموئتاب کدر  اند.اهن بودهکه کبل

 ن پادشـاه ینخسـت  شائول) و 506ص ، 1386، د داد(ناسیل نوینده اسرائیآ یاو را به سلطانرد، کمسح 
  ان بودند.یهودی بعدي نهاپادشاه مانیسلو  داوودسپس . شداسرائیل بنی

  .مانیحضرت داوود و حضرت سل مانند :پادشاهان. 5
و  م خوانـده کـی را ح نفـر  12م کـ دسـت (اعم از عهد عتیق و عهد جدیـد)  تاب مقدس ک :و...مان کیح. 6

، وشـع ی، یموسـ ، وسفیم هستند: کیرهبر حعنوان به نفر 6 ،رده است. از آنانکاعمال آنان را گزارش 
اعمـال  ؛ 34:4ــ 29اول پادشاهان ؛ 20:14ل یدوم سموئ؛ 6:32هیتثن؛ 22:7ـ20 ؛10:7اعمال( فانیو است، مانیسل، داوود

(اول م کـی ح يبـا وصـف همسـر    چابـل یاب و )11ــ 12:5الی(دانم کیح يمشاورعنوان به الیدانو  )10:6ـ8
ت صـنعتگر  یبـا خصوصـ   لیـ بصل ئ، )16ـ15: 3(دوم پطرسم کیام آور حیپ پولس و، )33ـ32: 25لیسموئ

ـ م کـی رنـدگان ح یان فراگیمجوس، )5ـ1: 31(خروجم کیح بـا   یسـ یعحضـرت  . سـرانجام،  )10- 1: 2ی(مت
  اند.دهیگرد یمعرف )25ـ20: 1انیاول قرنت، 54و52: 2(لوقامت خدا کو ح یمنج، وصف جوان

، ش بـه دنبـال دانـش و معرفـت    یمسـتمر خـو   يجـو وبـا جسـت  خردمندان و دانشمندان،  ایما کح
ه، کـ نید مختلف وجود داشته است: نخسـت ا کیدو نقطه قوت و تأشان، یار اکدر  اند.رگذار بودهیتأث
 گـر یدرفتنـد.  مـی  روزمـره  یر زنـدگ یه و تنـذ یو تنب یدر قالب اوامر و نواه یمت عملکدنبال حبه 

ل یـ ن قبیـ شـتر ا یات بودنـد. ب یـ ح ةدربار يپردازیهنظر و يم و موضوعات نظریبه دنبال مفاهاینکه، 
روشـن   یردند تا با دانشکمی آنان را آماده، ر نسل جوان را بر عهده داشتهینقش آموزگاران پما، کح

 ینـ یق آداب و رسـوم د یـ نـه بـر عال  د آنـان،  کیـ ابند. نقطـه تأ یدست  یگاه آرمانیبه جا ،متکاز ح
سـفارش و   یتمـام ، سکه بر عکبل، امبرانیپ یالمکو  یق اخالقیو نه بر عال، اهنان بودکشان و یشک
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 یهات الهـ تحت توجامالً محسوس، کطور در عمل و به، ه چگونه افرادکبود نکته ن ید آنان بر اکیتأ
ـ ( را داشته باشند يزیآمتیموفق یزندگ م ک. البتـه نهضـت منسـجم و حـا    )648ــ 647ص ، 1378، تسیی

پـس از   یمـ ک، گسـترده صورت به ،ما و دانشمندان را به وجود آوردکگونه حنیه اک يزیآممتکح
موازات انـذار  ن سده به یو چند ردکدا یپ يشتریاما از آن دوام ب. دیآغاز گرد یامبران عبرانیت پکحر
را  مانیسلو  داوود یاز دربار سلطنت یما و دانشمندان بخشکحرسد، می ت بود. به نظریا در فعالیانب
ش بـه  یومـت و سـلطنت خـو   کاول ح يه از همان روزهـا کمان، یسل، قتیدادند. در حقمی لکیتش

، بـوده ) ين نهضـت (دانشـمندپرور  یـ ا یم و حامکین حیتربزرگ، مت مشهور بودکو ح يخردمند
  .)648ص ، (همانردک يآورر نام خود جمعیاز موارد و مطالب الزم را ز یبخش اعظم

 شـلموح  يا در عبـر یـ  مانیسل .ر بوده استخمفت زین یپادشاه به مقام، متکبجز مقام ح مانیسلالبته 
)Shelomohر از سالمت يبه عبرهـود بـوده اسـت    یل و یشـور اسـرائ  کن پادشـاه  یپسـر داوود و سـوم  ، )یپ
)Landman, 1969, V.9, p, 636; Seters, 1987, V.13, p. 408( . یو رهبـر نظـام  ، دانیقیموسـ ، او پادشاه شـاعر 

و  یتخـت مـذهب  یم را پایرد و اورشـل کـ ل یومـت تبـد  کح یـک ل را به یله اسرائیقبه دوازده کبود  یبزرگ
  .)Lucks, 2009, p. 59-60( خود قرار داد یاسیس

  مانيخاستگاه سل
اسـاس  . بر)4: 5، لی(دوم سـموئ ردکـ ت چهل سال سـلطنت  مدبهه پادشاه شد و کسی ساله بود  داوود

مان فرزنـد چهـارم او   یا آمده است. سلیبه دن داوود یاخالقریامد ازدواج غیپ، مانیسل، تاب مقدسک
و اول  4: 14؛ اول تـواریخ  14ــ 13: 5، لی(دوم سـموئ ه در اورشلیم متولّـد شـد  ک بود )Bath-Sheba(از بتشبع
ه در کـ  داننـد می تولد او را چنان ارزشمند، انهیگرافرجام یدر نگاه، يهودی. دانشمندان )5: 3تـواریخ  
شـته شـد و   کدر جبهه جنگ  داووده با نقشه کا، یدر ازدواج با همسر سابق اور داوودگناه ، پرتو آن

. )Skolnik, 2007, V.18, p. 760( بـازد می رنگ مانیسلز گناهان خود یگرفت و ن يزن او را به همسر
دهـد  می نشان، بارهنیم در ایرکم با گزارش قرآن یدر عهد قد مانیسلو  داوود یسه زندگیاساساً مقا

در سـطح   یان بـه گناهـان افـراد حتـ    یـ هودی يویـ م چگونه ابزارانگارانه درجهت اقتـدار دن یعهد قد
و پیـامی بـه    را دوست داشت مانیسل، خداوندهرچند  نگرند.می خود یمان آرمانکیپادشاهان و ح

، لی(دوم سـموئ یعنی محبوب خدا لقب دهد »یدیدیا«را  سلیمانفرستاد تا  داوودوسیله ناتان نبی براي 
 سـر درسرا )shalom( را آرامشیز؛ شد »یدیدیا«ن یگزیجا )Shelomoh( ای مانیسلنام  یول، )24ــ 25: 12
از ، عـالوه بـر لقـب محبـوب خـدا     ، تاب مقدسکدر  .)A.Ro, 1972, p. 105( شد یومتش مستولکح

  .)7ـ10: 22، خیاول توار(شود می ادی مانیسل يز برایعنوان پسر خدا ن
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: 28، خی(اول تـوار  خداونـد بـوده اسـت   سـوي  د از ییبا تأ، یبه پادشاه مانیسلمنصوب شدن حضرت 
 ایـ ادون .نگرفـت بـدون مخالفـت صـورت    ، مان بـر تخـت پـدرش   یجلـوس سـل  ، قیه عهد عتیبر پا .)5ـ6

(اول  ردکـ  ان توطئه را خنثـ یا ینب ناتان یول، خواست وارث تخت سلطنت شودیم، داوودن پسر یچهارم
را بـر   مانیسلدستور داد تا  ياهویبناو  ینب ناتان، اهنکصادوق  به داوود، در آن هنگام. )13ـ11: 1، پادشاهان

پور یگاه شـ ند و آنیل مسح نمایاسرائ یرا به پادشاهحون ببرند و در آنجا او ینند و او را به جکقاطر سوار 
ه کـ بنایـاهو پاسـخ داد: ایـن انجـام خواهـد شـد و باشـد        مان پادشاه! ید باد سلیجاوبنوازند و جار بزنند: 

  .)32ـ36(همان:  ندکخداوند خداي شما نیز آن را تأیید 
و قدرت سـلطنت  ، پادشاه شدن پدر خود و یجانش، مانیسل، گذشتدر داووده کیهنگام، به هر حال
 یخیمان تـار یسـل ، لریماست  یگفتن، حالن ی. با ا)1: 23، خیاول توار ؛10- 12: 2، (اول پادشاهاندیاو استوار گرد

سـازمان  ة دربار یو باستان شناخت یخیتارهاي داده، . از نگاه اوداندمتفاوت میتاب مقدس ک مانیسلرا از 
 سـازگار ، مانیسـل ژه یـ وبه، داوود یم از پادشاهیعهد قدهاي گزارشبا ، انه در آن روزگاریخاورم یاسیس
  .)Skolnik, 2007, v.18. p. 755(  ستندین

و  یلـ کرد یکـ رو يقـرآن در راسـتا  . خوانـد مـی  را پسر خدا مانیسل، يمجاز یانیدر ب، میعهد قداما 
(ر.ك: دانـد مـی  داوودبـه  الهی  مان را بخششیسل، انسانـ   خدا يشاوندیخو يوندهایخود به پ یشگیهم

ان یـ مـ پسـر،     پدر يوند مجازیاما هرگز از پ ،)40(ص:  دیستامی او به درگاه خدا را یکیو نزد ،)30ص: 
  د.یگویمان سخن نمیخدا و سل
ند. البته کمی یو او را وارث پدرش داوود معرف، )16(نمل:  داندمی داوودرا وارث  مانیسل، قرآن

ز بـه  یـ مورد بهشت ن ه درکچنان. دارد یفارسادبیات ن یاربرد امروزکفراتر از  ییمعنا »راثیم«لمه ک
هـاي  نگاه، . مفسران مسلمان)156ص ، 4 ج، ق1414، یانکشو؛ 103 ص ،5 ج، تا، بییوطی(سار رفته است ک

ـ ا، یانکشون وراثت دارند. یا یستیبه چ یمتفاوت ، شـوکانی (و دانـش  يامبریـ ن وراثـت را تنهـا بـه پ   ی
 منحصر یآن را تنها به پادشاه، )349 ص ،15ج ، ق1417، یئ(طباطبـا گر ید یبرخ ؛)149ص ، 4 ج، ق1414

ـ  گـر ید ینند. برخکمی آن را ، )60 ص ،4ج ، ق1415، یاشـان کض ی؛ فـ 903ص ، 2ج، ق1418، یاشـان کض ی(ف
، آشـوب شـهر  ؛ ابـن 82ص ، 8 ج، تـا بـی ، یطوسـ (دیگـر   یگروه. دانندمی يامبریو پ یاز پادشاه يازهیآم

  ند.یافزامی زیرا ن ییدارا، ن دویبر ا) 250ص ، 1 ج، ق1410

  مانيمت سلك. ح۳
آمـده   مانیسـل  یمـت و زنـدگان  کاشـارات در مـورد ح  تـرین  املک ،)Aggadah: Ginzberg, 1956( در آگادا

(اول  داشـت  يزیـ انگشـگفت  يخـداداد  یدانـش و فرزانگـ   مانیسـل . )Seters, 1987, .v.13. p. 409(تاسـ 

۶۰     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

 تـر اس بـا پـدرش فرزانـه   یـ در ق یحتـ  ،)12ــ 11: 23،1: 9؛ دوم تواریخ ایـام،  23: 10، 34ـ29: 4، 12ـ10: 3پادشاهان
از خداونـد  ، ومت خـود کح يدر ابتدا مانیسل رایز؛ )Comay, 2002, p. 319؛ 378 ص، 1391، یعی(شف نمودمی
  ند.کومت کتا بتواند با عدالت ح، طلبدمی متکح

 :خواهی تا به تو بدهم؟ سـلیمان پاسـخ داد  می در خواب دید. خداوند به او گفت: چهسلیمان خداوند را 
ـ به عدالت رفتـار  ، مت بده تا بتوانم با قوم توکپس به من ح ـین خـوبی و بـدي را      ک نم و بتـوانم فـرق ب
ـ مرانـی  کتوانم بر این قوم عظیم تو حمی من چگونه، م. در غیر این صورتتشخیص ده نم. خداونـد از  ک

ـتار ح  سلیماندرخواست این  ـتی تـا بـا عـدالت      کخشنود گشت و به او فرمود: چون تو خواس مـت گش
ـ آنچـه را  ، نی و نه عمر طوالنی و ثروت براي خود یا مرگ دشـمنانت کومت کح ـته ک اي بـه تـو   ه خواس

ـیچ  هکدهم می اي خردمند و بینشی روشنخواهم داد. من به تو چنان اندیشه ـته و    کـس  ه مثـل تـو نداش
  ).5ـ15: 3، (اول پادشاهان داشت نخواهد

آمیـز  هـاي حکمـت  یشتر کتاببکه چنان. ستا سلیمان، توراتماد حکمت عهد قدیم و حکیمِ حکیمان ن
مقیاس و معیار حکمـت  ، او در سنّت، نویسندگان یهودينظر برخی از . این مجموعه به او منسوب است

خ ین فـرد در تـار  یاو را خردمنـدتر  یبرخـ . )141، ص الـف 1384، یاردستان یمانیسل؛ Scott, p. 557( بوده است
ـ ازا .)Comay, 2002, p. 325; Singer, 1901, v.11. p. 436(آورنـد مـی شمار به لیاسرائ و آثـار  هـا  تـاب ک، رونی

. )Karesh and Hurvitz, 2006, p. 487(شـود  مـی  افـت یمان یمـت سـل  کحهاي قصه ةدربار یفراوان یاخامح
هـاي  پاسـخ ، ا منسوب به اوی، )32: 4، (اول پادشاهانمانده از او يجابههاي سروده وها متکشمار فراوان ح

 دانسـت  یژگـ ین ویتوان بازتاب هممی هوشمندانه او راهاي يو داور، ه سباکدشوار ملهاي او به پرسش
  .)Landman, 1969, v.9, p. 636; Wigoder, 2002, p. 728؛ 378، ص 1391(شفیعی، 

 مانـده  يبـه جـا   مانیسـل از  ین اثر علمـ یسرود و چند 1005مثل و  3000ش از یب، يهودیدر سنت 
  ،تاب مقدسکت یبنابر روااست. 

ـید.   انگیز و دانشی بیبینش و خردي شگفت سلیمانخدا به  ـلیمان نهایـت بخش از خردمنـدان شـرق و مصـر     س
ـ   و خردمندترین مرد بود.اخردمندتر بود.  ـنج سـرود نوشـت. او      کهمچنین او سه هزار مثَل گفـت و ی هـزار و پ

ـ ، از درخت سرو لبنان گرفته تا زوفادرختان و گیاهان  ةدربار سـخن گفـت. او   ، روینـد مـی  ه در روي دیـوار ک
ـلیمان مـت  کآمدند تا حمی خزندگان و ماهیان سخن گفت. مردم از همه جا، پرندگان، حیوانات ةهمچنین دربار  س

  ).29 - 34: 4، (اول پادشاهان آمدندمی را بشنوند و نمایندگان پادشاهان روي زمین براي مشورت پیش او
، ه خـدا در دل او نهـاده بـود   کـ متـی را  کآمدند تا حمی سلیمانهمه پادشاهان جهان به حضور ، نیهمچن

  .)23: 10؛ و اول پادشاهان، 22: 9دوم تواریخ، ؛ 23: 9، خی(دوم تواربشنوند
، 18، 17، 16، 15؛ نمـل:  81و 79، 78؛ انبیاء: 84انعام:  ؛163نساء:  ؛102(بقره:  بردمی مان نامیبار از سلهفده قرآن 

؛ 79ــ 78؛ انبیـاء:  102(بقـره:  )يو داور ی(پادشاهیتیرد مسئولکارکو به هر دو  ،)34و30ص:  ؛12: أ؛ سب44، 36، 30
و ، نـد کمـی  او اشـاره  )22و  19، 16، 15؛ نمـل:  79(انبیاء: )ی(دانش و فرزانگ یو معرفت )40ـ35ص:  ؛13ـ12سبأ: 



   ۶۱حكمت، حكومت و خطاي سليمان درعهد عتيق، با نگاهي به ديدگاه قرآن كريم 

را بـر   يغمبـر یه خداوند پکنقل شده است  یاز امام موس، بارهنیدر ا خواند.می مانندیاش را بیپادشاه
 رد تـا کـ فـه ن یرا خل مانیسـل و  داوودگـر بودنـد.   ید یتر از بعضاملکدر عقل  یو بعض، د مگر عاقلینگز

ـ ، یمجلسـ ( ردکـ زده ساله بود و چهل سال سلطنت یخالفت س يمان در ابتدایعقلشان را آزمود و سل ، تـا یب
  .)362ص ، ق1404، يجزائر؛ 55 ص ،11ج

کـرده،  آغـاز  الهـی   ن موهبـت یـ ا» یعلم و آگاه«سخن را از  مانیسلو  داوودقرآن در مورد حضرت 
در  یتحـول و دگرگـون   يربنـا یز .)15(نمل: میدیبخش يامالحظهمان علم قابلیما به داوود و سل«د: یگویم

 جامعـه  یـک از یـ علوم موردنۀ هم، شودینجا مطرح میه در اک یاست. علم و دانش» ییدانا« یجامعه انسان
ـ  مانیسـل و  داووده خدا به ک یعیقرآن از دانش وس .ردیگیبر مرا درالهی  نـد و  کیاد مـ یـ ، داشـته  یارزان

ـ ااز .)1389، زاده(رسولر و سپاسگزار بودندکشاالهی  ن بخششیه آنان در برابر اکد یفرمایدرنگ میب ، رونی
ن یـ و ا، داننـد مـی  داوودرا بـاالتر از   مانیسـل دانش ، )72ص ، 9 ج، ق1415، ی(آلوسـ مفسران مسلمان  یبرخ

حکمـت  ة دربـار ، هکـ اینار اسـت  کآنچه آشـ  دانند.می داوود ینینش او به جانشیگز ۀیدانش سرشار را ما
 ا اختالفـات یـ ، اختالفی نیسـت م یتب قرآن و عهد قدکدر ، است و دانشی که خداوند به او داده سلیمان
  وجود دارد.   يارکات آشاختالفها تابکن یازندگی و شخصیت او بین ة اما دربار، است كاندبسیار 

  مانيآثار منسوب به سل
غـزل  ا یها غزلِ غزل و ،جامعه، امثال: قیعهد عتتاب کو سه  مانیمت سلکح یثان یقانون يهاتابکاز  یکی

م کـی انسـان ح عنـوان  بـه  را يو، مانیتـاب بـه سـل   کن سـه  یانتساب ا« .مان منسوب استیبه سل، مانیسل
مان ید سـل یـ عشق و ام، هاغزلغزل تاب ک. )Brown, 2005, v.14. p. 9763( »ندکمی یان معرفیهودیشاخص 

، جامعـه تـاب  کدهـد و  مـی  نشـان  یانسـال یاش را در مییمـت و دانـا  کح، امثـال دهد. می جوان را نشان
  .)Karesh and Hurvitz, 2006, p. 487(کشد به تصویر می آخر عمرهاي اش را در ساللسوفانهیفهاي شهیاند

در  »مـت کح«ش از همـه واژه  یه بک یتابک؛ ن اثر استیا مانیسلشده ن نماد نوشتهیبرتر مان:یامثال سل
ف یبـه توصـ  ، تـاب کن یـ رد. ایـ گمـی  بـر م را دریرفته در عهد قدارکبه یباً همه معانیار رفته و تقرکآن به 

ـ . ا)7ـ1: 1، مانی(امثال سل ندکمی ین امور معرفیمت و ارزش آن پرداخته و آن را ارزشمندترکح  ،تـاب کن ی
نشـان   مانیامثـال سـل  تـاب  کنقادانـه   یمانه است. بررسکیح ياز پند و اندرزها یسیار نفیبس ین ادبیگلچ

مربـوط  ، ن مجموعـه یـ از ا يابخش عمدههرچند  .استن قرن یچندشامل ، آن ینونکب کیه ترکدهد یم
رتـر  ید یو حتـ  ق.م.) 770 حدود( ایام حزقیامانند  يرترید يهااز آن در زمان ییهاقسمت، باشد مانیسلبه 

ـ ا نـد. یگویا مشل میماشال ، »مثل«به ، ياز آن اضافه شده است. در زبان عبر  915تـاب در مجمـوع   کن ی
در  »مـت کح« ییخودنمـا تـاب،  کن یمهم در اهاي تهک. از ن)1389، زاده(رسول دهدیم يمثل را در خود جا

۶۲     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

عت در ارتبـاط  یبـا شـر   یهمه بـه نـوع  ، مان نهفته استیه در امثال سلک ینیمضاماست. » حماقت«مقابل 
، خصـلت ثروتمنـدان  ، هـا هیعشـر ، لکـ تو، يخوددار، تالش، عفت، يزگاریپره، شناخت، عدالت هستند.

، واقـع مان هسـتند. در یسـل هاي متکح ین اصلیمضامبا دشمنان،  یمهربان، نترل زبانک، رانیت از فقیحما
صـورت  بـه  هکـ اسـت   يعت خداونـد یهمان شر، یو اخالق یعقلصورت به مانیز سلیآممتکسخنان ح

  .)1389، ییو پاشا يدری(ح ان شده استیت بیاکل و حیتمث
ان یسخن به م یا از نبیفراز گو یکتنها در تاب، کن یدر ا هکاست حال، الزم به یادآوري ن یبا ا

پس او نباید در قضـاوت  ، فرمان پادشاه مانند وحی قاطع است«: است ینه وحیآمده و آن هم به قر
قائلنـد   ياژهیو ينبوت معنا يان برایهودی رسدمی به نظرگر، یدسوي . از )10: 16، (امثال »ندکاشتباه 

 یعنـ ی ینبـ عنـوان  بـه  هوشـع و ، الیحزق، ایارم، ایاشعهمچون  یامبران بزرگیاست و پ ییشگویه پک
دانـد،  یرا از پادشاهان خود م مانیسل، انیهودی، رو. ازاین)88 ص، 1383، یقی(توفشگو شهرت دارندیپ

شـمار  بـه  اءیـ را از بنـدگان صـالح و در زمـره انب    مانیسله قرآن حضرت کیحالدر .شگویو پ ینه نب
  .)86ـ84انعام: ؛ 163(ر.ك: نساء:  آوردمی

هـاي  تحت تـأثیر برخـی فلسـفه    هک نانه قلمداد کردیک فلسفه بدبیتوان می را تابکن یا :کتاب جامعه
ـ   يمحتـوا . شـود کتاب فلسفی قلمداد میرو، ازاینو  جویانه یونانی نوشته شدهبدبینانه و لذت ن یکتـاب ب

تـاب  کسـنده  ینو. اسـت  در نوسـان ، یو پـوچ  یزنـدگ  مفهـوم ، و رنج لذت، أسید و یام، دیمان و تردیا
 .باشـد  تکـ در حر نـده یآ يسـو  به، سر گذاشته را پشت حال زمان مجبور است کیخا انسان هکداند یم

. )11ــ 12: 3(ببرد حاضر لذت از زمان هک بهتر است پس. نداردآگاهی  ندهیاز آ یول، د استیام تشنه انسان
 ارائـه ، است باطل ز آنیچ همه هکییایبهتر در دن یزندگ یچگونگ به یفلسف یقصد دارد پاسخ تابک نیا

» بطالـت «تـاب  کن یـ ا يدیـ لکواژه باشـد.  یو برتر م یمتعال متکاز ح ياریبس اتکن شامل، تابکدهد. 
ار یتـاب امثـال بسـ   کبـا   مانیسللحن گفتار ، تابکن یاست. در اتکرار شده تاب کن یبار در ا 37ه کاست 

ا و امـور  یـ از دن امالًکـ تاب کن یسنده در اینو ییم بوده است. گوکو حزن و اندوه بر آن حامتفاوت بوده، 
هـوده  یز بیـ ن، نـد کید مـ کیار تأیتاب امثال به آن بسکه در کمت را، کسب حک یو حت )14: 1(ده یآن دل بر

؛ 15ــ 14: 2(داند یم یآدم یبخشدانسته و عامل قدرت ياندوزآن را بهتر از ثروتن حال، یبا ا. شمردیبرم
مـت بـر   کح يبرتر«تر است و ارزشمت باکه حکابد یمیاد دریز یپس از غور و بررس یحت. )19و  11: 7

، هـوده دانسـته  یا را بیـ ن حد دنیتا ا يه چرا وکنیا .)13: 2، (جامعه»است یکینور بر تار يمثل برتر ،حماقت
از  يدر مرحلـه بـاالتر  ، پـس از مـرگ   ینسبت به خـدا و زنـدگ   يق وید بتوان برآمده از شناخت عمیشا

  و در اواخر عمر دانست.   یزندگ



   ۶۳حكمت، حكومت و خطاي سليمان درعهد عتيق، با نگاهي به ديدگاه قرآن كريم 

، ات آنیمـت و خصوصـ  کت حیـ در بـاب ماه ، مانیسلز منسوب به یآممتکتب حکدر ، در مجموع
مـت اسـت و عقـل و دانـایی از     کخداونـد بخشـنده ح  ه کنیاازجمله  آمده است. یاقوال و سخنان فراوان

 مـت کخداترسی به انسـان ح  .)7: 1، (امثالمت استکح يابتدا، ترس از خداوند .)6: 2، (امثالجانب اوست
سنخ شناخت و معرفـت و   حکمت عهد قدیم ازکه افت یتوان درمی ،ن فقرهیاز ا .)33: 15، (امثال آموزدمی

شـود.  دهد و انسان را به سوي سعادت رهنمون میشناخت و معرفتی که به زندگی جهت میفهم است؛ 
ترسی و اطاعـت  با خداو  خداشناسی است، دهدمعرفتی که حکمت به انسان می تریناساسی ترین ومهم

  .الف) 1384، یاردستان یمانی(سلشوداز او و شناخت او حکمت حاصل می
مـت از جـواهرات   کح .)7: 4، (امثـال تـر اسـت  اري ارزنـده کـ مـت از هـر   کتحصـیل ح ، نیاافزون بر 

مت بهتر است از انـدوختن طـال   کسب حک .)15: 3، (امثال تر استنی باارزشکبهاتر و از هرچه آرزو گران
د و یـ در بـاب فوا ، انیـ ن می. در ا)18: 9، (جامعهمت بهتر از هر سالح جنگی استکح. )16: 16، (امثالو نقره

 .)16: 3، (امثـال  بخشـد می مت عمر دراز و ثروت و احترامکح هکاند ن سخن راندهیمت چنکحهاي تیمز
ند و غـم  کمی را خندانها لب. )16: 2، (امثال ندکمی اره محافظتکرا از زنا و سخنان فریبنده زنان بدانسان 

 را بـزرگ و محتـرم   . انسـان )11: 9، (امثـال  نـد کمـی  را طـوالنی  انسانعمر  .)1: 8، (جامعه زدایدمی را از دل
، (امثـال  نـد کمی ت و شادمانی راهنماییامنی رده و به راهکامیاب کرا  انساندر زندگی  .)8: 4، (امثال سازدمی

: 24، (امثـال  رودبـاد نمـی   براو  و امیدهاياوست  آینده خوبی در انتظار، آموزدمی متکه حکسی ک .)17: 3
ه بـراي  کـ سـی  ک .)22: 16، (امثـال حیـات اسـت   ۀچشـم ، ه از آن برخوردارنـد کسانی کمت براي کح .)13
 یسـان کب چـه  یمـت نصـ  کح، همـه نیبا ا .)8: 19، (امثال سعادتمند خواهد شد، مت ارزش قایل شودکح

دانـش و  ، مـت کح، سـازند مـی  ه او را خشـنود کـ سـانی  کخدا به «آمده است:  جامعهکتاب شود؟ در می
، (امثـال  »مت نصـیب عـاقالن  کشود و حمی حماقت نصیب نادانان«. )26، ص 2(جامعه، ج»بخشدمی خوشی

  .)33: 14ر.ك: امثال، ؛ 18: 14
مانـده   یمعمـا بـاق   یکعنوان ، بهقیعهد عت يهاتابکدر مجموعه  هاغزل غزلقرارگرفتن  ها:غزل غزل

ه از زبـان عاشـق و معشـوق و در وصـف     کـ اسـت   يهـود ی يهـا از ترانـه  يامجموعه، تابکن یاست. ا
از عشـق  ، تـاب کن یـ ا ير لغویاند. تفسخواندهیها میان آنها را در عروسیهودیاند و گر سروده شدهیدیک

ـ   يریها را به تصون غزلیان ایهودی یول، دیگویسخن م یانسان ل یاسـرائ ین خـدا و قـوم بنـ   یاز رابطـه ب
ل یـ تأو» یازدواج روحـان «ه آن را بـه  کـ تـاب مقـدس وجـود دارد    کز در ین يگرینند. موارد دکیل میتأو

» مانیسـل  يهـا غـزل «ز چند بـرگ بـه نـام    ین هاي جعلی)(نوشتهگرافایسوداپ يهاتابکاند. در مجموعه ردهک
اي از اشـعار عاشـقانه اسـت کـه در آن گـاهی      مجموعـه تاب کن یا، . درواقع)1389، زاده(رسول دارد وجود

۶۴     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

ـ   ود را وصف میخ همحبوب، سراینده : گویـد محبوبـه در وصـف او سـخن مـی    ، عکـس  رکنـد و گـاهی ب
ه شعر عاشقانه است تا متـون  یشتر شبیتاب بک نو مت تاب مورد اشاره قرار نگرفته استکن یخداوند در ا«

تـاب مقـدس   کگرچـه محققـان   ، نـد کمـی  فیمان توصـ یاثر سلعنوان به تاب راکن یهود ای. سنت یمذهب
ـ . )Karesh and Hurvitz ,2006, p. 488( »نوشته شـده اسـت   مانیسلاز زمان پس ه کمعتقدند  بـن  وایـ عق یرب

ده شـود.  یل فهمین خدا و مردم اسرائیعشق ب يل برایتمث یکعنوان به دیتاب باکن یامعتقد است:  وسفی
نا یوه سـ کـ از مصـر و ازدواج در  اسـرائیل  بنـی  ن خـروج یه بک یعشق، شودمی ه با عشق شروعک یداستان

  .)Ibid, p. 489( شودیم یکله عهد سمبولیوسو به، ابدیمی توسعه
ـ    ندرکاسپس از حمله  :»مانیمت سلکح«تاب ک الد و گسـترش فرهنـگ   یش از مـ یدر قـرن چهـارم پ

در  یکـی داشتند:  یو مذهب یفرهنگ، يرکانون مهم فکان دو یهودی، از جهان یعیوسهاي در بخش زمیهلن
ـ کـ ه مصـر،  یندرکدر اسـ  يگـر یو د، نهاد يبر جا يبه زبان عبر یه آثار مهمکن بود یفلسط شـدت از  هه ب

ازجملـه   گـر یتاب دکو شش  مانیسلمت کبود. ح یونانیآنان  ینیتب دکمتأثر بود و زبان نگارش  زمیهلن
گرچـه   آمـده اسـت.  ه به نگـارش در یندرکالد در اسیش از میپهاي ن سدهیدر واپس هکاست  یآثار مقدس
تواننـد برآمـده از   مـی  ،میتـب عهـد قـد   کسـایر  ماننـد  اما ، صورت گرفتهها ن دورهیدر ا ن آثارینگارش ا

مجموعـه  ، ییدن نهـا یت بخشـ یدر دوره رسم، حالتر باشند. به هر هنکخ قرون یو تارها سنت، هاشهیاند
آثـار   رشیرفتنـد و از پـذ  یپذ را يآثـار عبـر   ن فقـط یان فلسـط یـ هودی، يالدیم 70تاب مقدس در سال ک
تـاب  کن هفـت  یا، بود یونانید آنان به زبان یه عهد جدکنیاز با وجود یان نیحیزبان سرباز زدند. مسیونانی

ترنـت   يدر شـورا هـا  یـک اتولک سرانجام، بعدهاي سده در یولدانستند، یم نمیعهد قدشمار سایر را در 
عنـوان  بـه ، در قـرن شـانزدهم  هـا  و پروتستان ی) ثانیانونک(یقانون يهاتابکعنوان به تاب راک 8ا ی 7ن یا
  .)243ص ، 1380، و دیگران انی(محمد رفتندی) پذيسر و یتب مخفک(  فایرکاپوتب ک

ده شـده اسـت.   یـ نام» مـت کح«، ولگاتاو در ترجمه » مانیمت سلکح«، هینیسبعتاب در ترجمه کن یا
رده و نـام او  کمت استفاده کمان به حیاز اشتهار سل، تابکسنده ناشناس یه نوکن باورند یسا بر ایلکپدران 
ش از یقـرن پـ   یـک  یـک نزد، تـاب کن یه اکمعتقدند  یبرخ .)1389، (رسول زادهتاب خود نهاده استکرا بر 

اران یـ را » متکح«تاب که کآمده است  »يقانون موراتور«در متن  افته است.ین یه تدویندرکالد در اسیم
  .)166ص ، (هماناندبه افتخار او نوشته مانیسل

ـ یندرکه در اسـ کـ م دانسـت  یتاب عهد قـد کن یدتریتوان جدمی را مانیمت سلکح این حال،با  ن یه ب
ن اثـر در دهـه   یـ ه اکـ نیل ایدل. به)253 ص، (همان آمده استالد به نگارش دریش از میپ 80تا  30هاي سال

  خاص است.سته توجه یامالً ناشناخته و شاکزبان  یان مخاطبان فارسیدر م، ران ترجمه شدهیر در ایاخ
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ن شده اسـت:  یسه بخش تدو در، ندکمی یمعرفمان یسلسخنان عنوان به سندهیه نوک، مانیمت سلکح
 یدرپـ ، هـا يجسـتن از بـد   يه بـا دور کـ کنـد  توصیه مـی خوانندگان به ) 6تا 1هاي بخش نخست(فصل

 بخـش دوم مت اسـت. در  که در گرو حکده شده یآفر ییرایاز بهر نام یرا آدمیز؛ ندیمت برآکافت حیدر
سـب  کل بـه  یـ ما یدر جوان يو چگونه و يه از چه روکدهد می شرح مانیسلاز زبان ، به بعد) 6/25(از 
ه کـ ن بـاب اسـت   یـ در اد. بخش سوم (از فصل دهـم بـه بعـد)،    یبه او رس یمت شد و چه محسناتکح

، 1380، میاز عهـد قـد   ییهـا تـاب ک( دیش و خـروج را نجـات بخشـ   یدایـ قهرمانـان سـفر پ  ، مـت کچگونه ح
پـس از مـرگ    ین زنـدگ یرد. همچنیگمی موضع یپرستشدت در برابر بتهتاب بکسنده ینو .)342ـ341ص
  تر شده است.م پررنگیعهد قدهاي بخشسایر برخالف تاب، کن یدر ا

بـه حضـرت    یتـوب کچ اثـر م یسـخن از هـ  ، میرکـ ه در قـرآن  کاین حال، آنچه قابل تأمل است، اینبا 
  ست.یمان نیسل

  مانيومت سلكح
ـ   یمـدع  مانیسل، داوودبا وفات ، ه گفته شدکچنان بـر تخـت   ، ن بـرد و بـا اقتـدار   یان تـاج و تخـت را از ب

بـا  ، . خداونـد خـداي او  )23: 29، خی(اول تـوار  ردندکاز او اطاعت اسرائیل بنی گاه همهآن ومت نشست.کح
  عظمت بود. ار بایبس یومتکح يدارا، مانیسل .)1: 1، خی(دوم توار وي بود و او را بسیار قوي ساخت

ـ شـود. هرچنـد   مـی  ل شناختهیاسرائ ییعصر طالعنوان به مانیومت سلکه حیاولهاي سال قلمـرو   يو هک
دوره  یـک رد و کم کمستح یاسیشور را به لحاظ سکن همه، یبا ا. ومت را فراتر از داوود گسترش ندادکح
  .)Karesh and Hurvitz ,2006, p. 487( ردکرا آغاز  یو ترقشرفت یپ

هـاي  سـال  ایکالمعارف جودائةریداه کچنان، مان اختالف وجود داردیومت سلکق حیدر خصوص زمان دق
ـ ن نیالمعارف دةریدا یول، )Ibid(رده استکان یالد بیقبل از م 925تا  965مان را حدوداً از یومت سلکح ز ی

ن آمـده  ی. همچن)Seters, 1987, v.13, p. 408( ندکمی ق.م. عنوان 920تا  960مان را یومت سلکحهاي سال
، ن حـال یدر عـ  .)1389، زاده(رسـول  ردکـ  یق.م. به مدت چهل سال پادشاه931تا 971از  مانیسله کاست 

؛ 30: 9ك: دوم تـواریخ،  ر.( به مدت چهل سال بوده اسـت ، مانیسلومت که حکآن است  ز بریتاب مقدس نک
 هکـ  رسـد یبه نظـر مـ  اما در مجموع وجود دارد،  يعدداختالف هرچند  ،همهنی. با ا)42: 11اول پادشاهان، 

تـاب  کبارهـا در  ، رفت. عدد چهلیار مکنسل به  یکاشاره به  يه براکعدد گرد شده باشد  یکسال  40
  .(همان) ار رفته استکمقدس به 
ش یبـه نمـا   م بودن خـود را کیح، شورک یو خارج یمانه امور داخلکیبا اداره ح مانیسل، قتیدر حق

بـه ایـن    ،مـدارا  جنگاوري بزرگ و مدیري توانا بود. او با اندیشه، مداري فرزانهسیاست، سلیمانشت. گذا

۶۶     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

ی از کـ ه با همسایگانش به تفاهم برسـد. ی که تنها در صورتی خواهد زیست کحقیقت رهنمون شده بود 
خویشاوندي بـا پادشـاهان و امیـران    ۀ رابطجاد یا، وسایل براي رسیدن به این تفاهم و نیز انتشار دعوت او

بـانوي نخسـت   ، امیـره مصـري  ه کـ چنـان . ردکاي برقرار وي با فرعون مصر نیز چنین رابطه بود.همسایه 
شـور  که اقلـیم جـارز را نیـز بـه     کـ رد کـ  کمک سلیمانبه ، هااین ازدواج .)1: 3، اول پادشـاهان (شور او بودک

، یمانیالقـائم و سـل  (منتظر هـن بـود  ک کبازرگانی در خاور نزدیز کمراترین از مهمجارز  ند.کخویش ضمیمه 
ی را کـ ی، نعـانی کو ، آرامـی ، موآبی، عمونیاز امیران هریک  از دختران، بجز دختر فرعون سلیمان .)1388

او هفتصـد   ؛ردکـ صـیدونیان و حتّیـان ازدواج   ، اَدومیـان ، عمونیـان ، با زنانی از موآب« به زنی گرفته بود.
  .)1ـ3: 11، اول پادشاهان( »از شاهزادگان بودند و سیصد صیغه براي خود گرفت که همه، همسر

و  )4-3: 11(اول پادشـاهان،  از خـدا  يدور، گنـاه ، یه گمراهیما گانه رایازدواج با زنان ب، میعهد قد
تـوان داسـتان همسـران    مـی  .)3: 11؛ اول پادشاهان، 9ـ6: 9(اول پادشاهان،  داندمی اشیپادشاه یفروپاش

و او ، آنـان دور  يآشـنا  يهود را از خدای يهمتایه دل پادشاه بک، یپرستگانه و بتیزنان ب، مانیسل
ان یـ هودیریازدواج بـا غ  ژهیوبه، زشیز از آمیز لزوم پرهیو ن ندکمی گانه واداریان بیش خدایرا به ستا

ونـد  یخاسـته از پ بر، هـود ی ينـژاد  يبرتـر و ، آدم بـه دسـت حـوا    یاز دو آموزه گمراه يازهیآم، را
ه کـ بل، ردیپـذ یرا نمـ  مانیسلافر شدن کقرآن . از سوي دیگر، دانست ژه آنان با خدایو يشاوندیخو

هـاي  ر بخـش یمفسران مسلمان در تفسـ زیاد . اختالف )102(بقره:  دهدمی نسبت» نیاطیالش«آن را به 
 شـمارد میم چهارده نمونه از آنها را برکدست، یئامه طباطباعلّ. ز استیانگشگفت، هین آیگوناگون ا

  .)1391؛ ر.ك: شفیعی، 233 ص ،1 ج، ق1417طباطبائی، (
، افرانکـ اما بـه گفتـه   . به سحر مبرا دانسته است یرا از آلودگ مانیسلم ساحت یرکقرآن ، قتیدر حق

و  يمبرایـ بـه اعجـاز پ  رد، کمی چهه او بنده خدا بود و آنکمنان برآنند ؤبه سبب سحر بود و م مانیسلغلبه 
ـ  ردندکم یه جادو را به مردم تعلکافر شدند کن یاطیش یولبود،  یبه قدرت ربان ، 4 ج، ق1415، یاشـان کضی(ف

 مانیسـل ن سحر را به یاطیافر نشد و شکخود  يرد و به خداکهرگز سحر ن مانیسلن حال، ی. با ا)170ص 
 نسـبت  مـاروت و  هـاروت ن آن را بـه  یبـود. همچنـ  ه آن حضرت از آن مبـرا  کیحالدردادند. می نسبت

 يه سـحر کـ ر بود و معتقد بودند یخ ين و دعوت به سویحفظ شرع و دآنها  ه منزلتکیحالدر. دادندمی
ه سـحر  کـ چران سخن باطـل اسـت؛   یه اکیحالدر. افته بودند از جانب خدا آموخته بودندیم یه آنان تعلک
 ياء را بفرسـتد تـا بـه مـردم جـادوگر     یـ ه خداونـد انب کست یست و درست نیسته خدا نیفر است و شاک
بلنـدتر و سـاحتش    مقـامش  سـلیمان ، ن اسـاس یبـر همـ   .)355ــ 351ص ، 1 ج، ق1417، یئ(طباطبـا اموزد! یب

قدر او را عظیم شـمرده   وندبراى اینکه خدا. وى نسبت داده شوده ست که سحر و کفر با تر از آنمقدس
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بلکه داستان سـاحرى او از  ، شودچنین کسى ساحر نمی. است مرسل خواندهو نبى ، اى صالحو او را بنده
و بر اولیاء انسى خـود خواندنـد و بـا اضـالل     ، از پیش خود تراشیدهها ست که شیطانا ايخرافات کهنه

    .مردم و سحرآموزى به آنان کافر شدند
ننـد.  کمـی  یمعرفـ » ارکـ محافظـه « يفـرد عنـوان  به یاسیرا به لحاظ س مانیسل، يهودیمورخان 

هن ک يالهیقبهاي تیبه هو ییه به لحاظ اجراکومت را کرد تا حکگانه ازدواج ین او با زنان بیهمچن
. در )Karesh and Hurvitz, 2006, p. 487(از نـو سروسـامان دهـد    یت ملـ یهو یکبه ، م شده بودیتقس
نشـد،  سـرزمین یهودیـان   ضمیمه  تی تازهنداد و متصرفا يجنگ و نزاعی رو، سلیمانة سلطنت دور

هـاي  حکومت و موقعیت خود را بـه پایـه امپراتـوري    تیاهم، نظیرسیاسی بیبینش با  سلیمانولی 
 بـزرگ هـاي  بـا دولـت   سلیمان آورد.آن روز درهاي ترین دولتبزرگزمرة در ، زمان خود باال برده

  .)41 ص، 1358، (ابان پیمان دوستی و مودت بست
رد و کـ انتخـاب  قلمرو حکومـت خـود   سلیمان دوازده نفر استاندار براي تمام تاب مقدس، کبه گفته 

ه کـ مقـام دیگـري بـود    ، بجز ایـن دوازده نفـر  . البته )7: 4، (اول پادشاهان آنها مسئول تهیه غذاي دربار بودند
  .)19(همان: مسئول تمام سرزمین بود

ـاع از دولـت     کیل لشکبه ضرورت تش سلیمانه کنظر دارند باره اتفاقاین مورخان در ري نیرومنـد بـراي دف
ـلیمان  به یهود را در سپاه  »جنگیهاي ارابه« اربرد نخستین بارکپی برده بود. منابع تاریخی  دهنـد.  مـی  نسـبت س

  .)14- 17: 1، خیدوم توار؛ ر.ك: 1388، یمانیالقائم و سل(منتظر ار خود قرار دادکرا در دستور  یجنگهاي ارابه سلیمان
  :میارش عهد قداساس گزبر، ومت اوکح یابیامکو صلح و آرامش و  مانیسل یومتکح ةگستردر خصوص 

. نوشیدند و شادمان بودندمی خوردند ومی شمار بود؛ آنهات مردم اسرائیل و یهودا مانند ریگ دریا بیجمعی
در تمام طول عمر ه کبود می از رود فرات و فلسطین تا مرز مصرها تمرو پادشاهی سلیمان شامل تمام ملقل

پرداختند. قلمرو فرمانروایی او را تمام قسمت غربی رود فرات و از تفسح می او مطیع بودند و به او مالیات
اطراف او صلح و هاي دادند. و در سراسر سرزمینمی یلکهاي پادشاهان ماورالنهر تشتا غزه و تمام سرزمین

  ).27: 10و اول پادشاهان،  4: 5اول پادشاهان،  ؛20ـ24: 4، (اول پادشاهان مفرما بودکآرامش ح
ن بـالد  یبمـا  مانیسـل  که ملـ کـ ت شـده اسـت   یروا از امام باقر مانیسل یومتکح ةدر خصوص گستر

ـ ؛ 70ص ، 14 ج، تـا ، بیی(مجلس اصطخر بود تا بالد شام ـ )340ص ، 2 ج، ق1415، یاشـان کض یف ن آمـده  ی. همچن
، ا از جـن یـ او هفتصد و شش مـاه بـر همـه اهـل دن    ، داده شدسلطنت شرق و غرب ، مانیسله به کاست 
 یبه او داده شده و از نطـق پرنـدگان آگـاه    يزیرد و دانش هر چکومت کنده حپرنده و در ،جنبندهانس، 
  .)501، ص ق1422، یه اندلسیعطابن؛ 80ص ، 14ج  ،تا، بیی(مجلسداشت

 مانیسـل ه کـ آننـد  بر ياهعـد . زبـان مرغـان را آموخـت    مانیسلخداوند به ، )16(نمل:  ات قرآنیآ بنابر

۶۸     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

ـ  يحائر( ار رفته استکهدر مورد آنان مجاز نطق ب، رونیاازد. یفهممی صوت مرغان را يمعنا ، 1377، یتهران
 سـخن  یاز مرغان مثل طوط یه برخکمعتقدند  یسانک نی. همچن)335ص ، 7 ج، 1360، یطبرس؛ 83ص ، 8ج 
  .)1390؛ ر.ك: چاووشی، 369ص ، 7 ج، 1360، ی(طبرسياست نه مجاز یقیحقلّم، کت نیا يپس معنا، ندیگومی

 يرا دارا مانیسـل ، )4:33، (اول پادشـاهان میاز عهـد قـد   ياهیـ آاسـاس  بر، يهـود یگر از منـابع  ید یبرخ
 .landman, 1969, v.9, p. 637; singer, 1901, v.11, p( شناسـند می سخن گفتن با جانوران و پرندگان ییتوانا

437; skolnik, 2007, v.18, p. 759(  ردکـ نمـی  ومـت کحهـا  او فقط بر انسان، يهودیهاي هاسطورمطابق «و ،
او بودنـد. او زبـان    ییز تحـت فرمـانروا  یـ و اشباح شب ن، ارواح، اجنه، پرندگان هوا، واناتیشتر حیه بکبل

  .)Lucks, 2009, p. 61( »دندیفهممی ز زبان او رایشناخت و آنها نمی همه آنها را

  مانيسل يقضاوت و داور
ها از داستان ياریتسلط داشت. بس یبیو علوم غ هیعلوم خفهمانند علوم، هاي از رشته ياریدر بس مانیسل
. بـه  )Seters, 1987, v.13, p. 409(در باب قضاوت عادالنه گفته شـده اسـت    مانیسل ییتوانا ةدربار آگادادر 

ن و بـا  کدهـان خـود را بـاز   «: )23: 24، (امثـال  نـد کسی طرفداري کقاضی نباید در داوري از ، مانیسلگفته 
  :ندکمی انیم را بکیح مانیسلهاي ياز داور یکی، تاب مقدسک .)9: 31، (امثال» نکعدالت داوري 

ـ «فرزند بودند گفت:  یک يمادر یه مدعک ین دو زنیب يداور يمان برایسل ـیر بـرایم بیاوریـد.     کی شمش
قسمت بدهید. مـادر   کدام یکنید و به هر کزنده را نصف  كودکاو دستور داد: ، وقتی شمشیر را آوردند

شید و او را بـه  کرا ن كودکاي پادشاه «به پادشاه گفت: ، ه قلبش لبریز از محبت براي پسرش بودکواقعی 
نید. پس سلیمان گفت: ایـن  کما ندهید و او را دو پاره دام از کاما زن دیگر گفت: به هیچ » این زن بدهید.

  .)16- 28: 3، (اول پادشاهان »او را به زن اولی بدهید. او مادر واقعی است، شیدکرا ن كودک
و قضـاوت   ينمونـه داور . ز بـوده اسـت  ین مقام داور يدارا مانیسلحضرت ، )20(ص:  میرکاز نگاه قرآن 

وزي دو نفـر بـه محکمـه داوود    ر، ورکات مـذ یـ . بر حسـب آ )79ـ78 ا:ی(انبآمده است آن حضرت در قرآن
گفـت:   ایلیـا . خواندندمی یوحنّادار بود که او را و یکی گوسفند، نام داشت ایلیایکی دهقان بود که آمدند. 

زار من وارد شـد و تمـام   چرانید و به کشتمی شب هنگام گلّه خود را، یوحنّامن  همسایه، اي داوود نبی
ذرع و گوسـفندان چقـدر اسـت؟ سـپس حکـم کـرد کـه         يحساب کنید بها فرمود: داوود خورد.آن را 

نشست و هـر کـه   می بر این بود که براي محکمه سلیمانعادت  .دهد تا صاحبی کند ایلیاگوسفندان را به 
از  سـلیمان از محکمه خارج شدند و  یوحنّاو  ایلیاکرد و چون می حکم پدر را تفسیر، آمدمی نزد پدرش

 غیـر از ایـن   یمـ کوارد محکمه شد و به پـدرش گفـت: اگـر ح    سلیمان، مضمون قضیه آن دو مطّلع شد
 ،روغـن  ،بده تا از شـیر  یوحنّاگفت: گوسفندان را به  سلیمانگفت: چه حکمی؟  داوودکردي بهتر بود. می



   ۶۹حكمت، حكومت و خطاي سليمان درعهد عتيق، با نگاهي به ديدگاه قرآن كريم 

 ،اي کـه اول بـود  بـه بده تا غم آن خورده و بـه مرت  یوحنّاپشم و مو (غرامت زرع) بهره گیرد و زرع را به 
مانند و این حکم نشانه حکمـت او بـراي نائـل    نمی بهرهدام بیکچ یتسلیم کند و ه ایلیابرساند و آن را به 
  .)442 ص ،2 ج، ق1415، يزیحو ی(عروس از پدرش بودپس اسرائیل بنی شدن به پادشاهی

  مانيه سبا و سلكمل
مالقـات   مانیسـل بـا  ه کـ  ،اسـت  سبا بوده ین باستانیسرزمپادشاه ، سباا ی »اشب«ه قوم کمل، توراتبر طبق 

و  ینـ یدهـاي  با توجه بـه نشـانه  ه سبا، کمان و ملیتورات در مورد قصه سلهاي وقوع داستان .رده استک
مـت  کح يجـو وجسـت  يه سـبا بـرا  کـ مل، یحیو مس يهودیاز نظر منابع «البته  .امکان دارد، آن یخیتار
 يارکـ ن یمجبور بـه انجـام چنـ   وي ه کگفته شده  یاما در منابع اسالم، رده استکمالقات  يبا و مانیسل

  .)Leeman, 2005, p. 1(»شده است
اند و بـه  ى بوده و بازرگانان آنها با عبرانیان داد و ستد داشتهمرکز بازرگانى مهم، »اشب« ایسرزمین سبأ 

ردنـد و  کمـی  با تو داد و سـتد بازرگانان سبا و رعمه «، براي نمونه بوده است. مشهور ثروت و ذخایر طال
و  یمـان ی. از نظـر ا )22: 27، الیـ (حزق »دادنـد مـی  بها و طالهاي گراناالهاي تو بهترین ادویه و سنگکبراي 
ـ ، دندیپرسـت مـی  شناختند ومی ان رایاز خدا يادیتعداد ز، انیسبائ«، ياعتقاد ان تحـت فرمـان   یـ هودی یول

  .)Lucks, 2009, p. 61(باور داشتندهوه) ی( يبه خدا و، مان موحد بودندیسل
، با کاروانى بسیار باشـکوه  هکملنقل شده است که  سلیمانبا ا ملکه سب و مالقات داستان دیداردربارة 

  :اورشلیم وارد شدبه 
ـ پادشاه باخبر شد و به اورشلیم سفر  سلیمانه سبا از شهرت کمل او را ، دشـوار هـاي  رد تـا بـا پرسـش   ک

جواهرات و مقـدار زیـادي   ، گروه بزرگی از همراهان و همچنین شترهایی با بار ادویه ه سبا باکبیازماید. مل
 سلیمانمیان نهاد.  با وي در، هر آنچه در اندیشه او بود، آمد سلیمانه به نزد کهنگامی. طال به اورشلیم آمد

ـ وي پاسخ داد. هیچ چیز از پادشاه پوشیده نبـود  هاي به همه پرسش ـ مل ه نتوانـد پاسـخ دهـد.   ک ـبا  ک ه س
هرآنچـه در  «گفت:  سلیمانزده شد. او به شگفت، دید ه ساخته بودکاخی را کو  سلیمانه دانش کهنگامی

خـود  هـاي  ا تا من با چشـم ام. درست بود، ارهاي شما و دانش شما شنیده بودمکسرزمین خود در مورد 
ـیش از   ی نیمی از آن را هم نشنیدهاما من حت. را باور نداشتمها گزارش، ندیدم بودم. دانش و ثروت شما ب

ـنود بـود و تـو را بـر     کنم کمی ه به من گفته بودند. خداوند خداي شما را ستایشکآن است  ه از تو خش
 ن مـوارد یه شامل اک ردکپادشاه تقدیم  سلیمانه سبا هدایاي خود را به کمل .»تخت سلطنت اسرائیل نشانید

ـ اي گرانبها و مقدار زیادي ادویه به انـدازه هاي : معادل پنج تُن طال و سنگشدمی ه او هرگـز دریافـت   ک
ـ بـه اضـافه هـدایاي    ، ه سبا خواسته بود بـه او داد کهرآنچه مل، سلیمان پادشاه رده بود.کن ه سـلیمان بـا   ک

ـتند  کگاه ملسخاوتمندي به او بخشید. آن : 10، (اول پادشـاهان  ه سبا و همراهانش به سرزمین خـود بازگش
  ).1ـ12: 9، خیاردوم تو؛ 1ـ13

۷۰     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

البتـه در ایـن آیـات واژه    اسـت.   آمـده  44تا  20ات یآ، نمل ه سبا در سورهکداستان هدهد و مل، در قرآن
 سخن رانده شـده اسـت.   »ه سباکمل«ق با لفظ یدر عهد عتو از سوي دیگر ه سبا؛ کنه ملآمده است، » سبا«

رود، مـی  دارشیـ ردن او بـه د کامتحان  يمان برایمت سلکدن آوازه حیه سبا پس از شنکق ملیدر عهد عت
ت یـ سـه دو روا یه از مقاکرود. آنچه می م به نزدشیبر تسل یمبن مانیسلپس از دستور  سیبلقا در قرآن ام
از  سیبلقـ عبـور  ، سیبلقـ احضار تخـت  ، فرستادن نامه، از خبر آوردن هدهد یه سخنکد آنست یآمی بر

  ست.یق نینه در عهد عتیآبگ

  مانيمعبد سل
ـ بن، او ارکشـاه  یحتـ ، مانیسـل  يدسـتاوردها  هـا و تیموفقازجمله  توان گفت:یم سـاختمان   يگـذار نای
 ,Landman, 1969, v.9. p. 637; Skolnik, 2007, v. 18؛ 8تا  5هاي (اول پادشاهان، باب م بوده استیشگاه اورشلیاین

p. 760; Seters, 1987, v.13, p. 409( .حضرت داوود بود. آرزوهاياز  یکین معبد یساختن ا  
مان گذاشته یم به عهده سلیساختن معبد مقدس اورشل، ب گناه شده بودکه داوود مرتکاما ازآنجا

سی هزار ، سلیمان، ت پدریاساس وصبر، تاب مقدسک). بنابر Karesh and Hurvitz, 2006, p. 487( شد
تـراش  هشتاد هـزار سـنگ   ارگر از سراسر اسرائیل به بیگاري گرفت و همچنین هفتاد هزار باربر وک

: 5، (اول پادشـاهان  ارها گماشتک ارگر براي نظارت برکوهستان داشت. او سه هزار و سیصد سرکدر 
  .)5ـ9هاي ؛ ر.ك: اول پادشاهان، فصل2ـ16

گانـه بودنـد: نقشـه و    یز بیـ و صـنعتگران آن ن  صور انجـام داد  یاز اهال يمعبد را معمار یطراح
ـ یالنهرنیو بـ  يمصر، ینعانکهاي نییو آها از فرهنگهریک  هکاز آن است  کیات معبد حائینتز  ین

 يم وقـت و انـرژ  ین پـروژه عظـ  یـ ا ياجـرا  .)15ص ، 1383، (اسـمارت انـد  نقش داشتهدر ساخت آن 
، منظوربدین را به خود اختصاص داد.  يومت وکازدهم حیاز سال چهارم تا سال  مانیسلحضرت 

ارگران مزبور ک. رساندند ياریرا  مانیسلحضرت ، يو یقیارگران ماهر فنکو ، ریپادشاه قوم ت، هرام
را بر عهـده   يبرنز يایختن اشیو رها ل دادن سنگکقطع و ش، ردن و حمل الوارهاکت قطع یمسئول

  .)588ص ، 1378، تسیی(داشتند
نمـاد   يدیـ ه بـه مـدت مد  کـ باشـد   صندوق عهـد  يبرا یرد تا مأمن ثابتکوه را بنا کاو معبد باش

مـه عهـد و   یگـاه خ یه جاکـ  اييریو اسـاط  ینـ یجنبه ده غیر از ان مردمش بود. بیهوه در میحضور 
 یز اصـل کـ مر یـک ردن کـ ا یـ ز بـه علـت مه  یمعبد نقوم یهود داشت،  يروزیسب پکدر  تابوت عهد

فـراهم   مانیسـل ومـت  کح يبـرا  را يشتریب یاسیو س یاجتماع یوستگیاتحاد و پ، یاسیس -یمذهب
  .)Karesh and Hurvitz, 2006, p. 487( ردک



   ۷۱حكمت، حكومت و خطاي سليمان درعهد عتيق، با نگاهي به ديدگاه قرآن كريم 

ه کـ نیتـا ا ، شـده بـود   یطراح یسلطنت یعبادتگاه خصوص یکصورت به شترین معبد بیا، حال نیبا ا
مـردم   ون بزرگ حق ورود به آنجـا را داشـتند.  یاز افراد باشد. تنها روحان يادیاجتماع تعداد ز يبرا یمحل
معبـد هیکـل   ، بیـ ن ترتیبـد  شدند.می جمع یسوزاندن يایدر اطراف محراب هدا، رون معبدیدر ب يعاد
  .)591ص ، 1378، تسیی( مردم بود ینیانون توجه دک يمتمادهاي نسل يبرا مانیسل

آن را  مانیسـل ش از اتمام آن درگذشـت و  یپ یولرد، کرا شروع  یاالقصساختمان مسجدبناي  داوود
ن یـی ران در تبغلـب مفسـ  ا .)15ص ، 8 ج، ق1412، يمظهـر  ؛344 ص، 4 ج، ق1418، يضـاو ی(ب ان رسـاند یـ به پا

  اند:مان سخن گفتهیرساندن اجنّه به سل ياریالمقدس و تیبناء ب یچگونگ
ـ بن خود قرار داد و او دوست داشـت،  یمان را جانشیا رفت و سلیچون داوود از دن المقـدس را تمـام   تی

ـ را مارهاى ساختمان کرد و کن را جمع یاطیان و شیجن مانیسلپس ، ندک ـ  یان ای و هـر   م نمـود یشـان تقس
نـدن  کمرمر و بلـور بـه   هاى ه سنگین را براى تهیاطیان و شیارى گماشت و جمعى از جنکاى را به دسته

ـ لنند و براى آن دوازده قکد بنا یمرمر سفهاى المقدس را از سنگتیدستور داد شهر ب. ردکمعادن وادار   هع
شروع بـه  ، افتیه از بناى شهر فراغت کهنگامى. دینشان يامحلهل را در یاسرائبنى اسباطاز هریک . ساخت

اى وان را گروه گروه به استخراج معادن طال و جوهرات فرستاد و دستهین و دیاطیرد و شکساختن مسجد 
ـ گروهـى ن . المقدس گماشـت تیبه بآنها  را هم براى حمل ـ ی ش یر عطرهـا را بـرا  یعنبـر و سـا  ، کز مش

گـاه بـه   آن. دندیالمقدس گردتیاها و حمل آن به بید از قعر دریه مرواریمور تهأاى هم مدسته. آوردندمى
ـتون کو زرد و سبز بنا ، دیسفهاى مسجد را با سنگ مانیسل، هاله آنیوس ـنگ هـاى  رد و س هـاى  آن را از س

ـ ن سـاخت و  یوارهاى آن را بـه انـواع جـواهرات مـز    یو سقف و د ن قرار دادیمرمر بلور ف آن را بـا  ک
ـ  يحـائر  ؛599ص ، 8 ج، 1360، ی(طبرس ردکروزه فرش یى از فیهاصفحه  ص ،9 ج، 1377، یتهران

ـ یدر روز و نآنها  از یمیه نکزبور را  يده هزار قار، المقدس رفتتیبه ب یوقت مانیسل .)8 در آنهـا   از یم
ـبانه کالمقدس به تیپرداختند در بمی شب تالوت زبور ـ روز در بار گماشت و تمام ش المقـدس خـدا   تی

  ).9، شد(همانمی عبادت

  مانيفرجام سل
همـین حکمـت   . رسـاند ترسی و پرهیزگاري مـی ن او را به باالترین درجه از خداحکمت سلیما، در قرآن
در  از سـوي دیگـر،  . )30 :ص ؛44 :نمـل ؛ 163: نسـاء ؛ 102: بقرهر.ك: ( شودسعادت و جاودانگی او میموجب 
؛ اوردیـ ت بـه همـراه ن  یت و معصـوم یاحساس مصـون  يو يبرا مانیسلمت که حکون برآنند یرب«، تورات

  .)Karesh and Hurvitz, 2006, p. 487( »منحرف شدسرانجام  يه وکچرا
  آمده است: يو فرجام و مانیسلف یدر توص، یثان یقانون يهاتابکدر مجموعه  رایسبن شوعیدر 

آن را از ، ن را گرفته اسـت یروح تو زم، يسرشار بودچون رود از خرد ، يچه عالم بود یسالدر جوان ...
ـت  ید و در آرامش خـو یر دوردست رسیآوازه تو تا جزا، ياندهکدر پرده آهاي متکح . یش محبـوب گش

ـ آن، خت. به نام خداوند خدایرا بر انگ یتیش گیستا، تیهاتو و پاسخهاي متکح وها لثَو مها ترانه ه او ک

۷۲     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

ش را یخـو  يپهلوها، یم را چون سرب اندوختیو س یزر را چون قلع انباشت، میخوانمی لیاسرائ يرا خدا
. نسل خـود را  یدار ساختهکش را لی. مجد خويدیبخش یرگیتن خود چ شان را بریو ا يردکم زنان یتسل

سـلطنت دو  . ینازل سـاخت  خود یش و محنت را به سبب نادانیه خشم را بر فرزندان خوکآنچنان يالودیب
ـ ش آرمیبا پـدران خـو   مانیسل. و .رده سربرآورد.کان یطغ یتکم مملییاز افرا. پاره شد د و از پـس خـود   ی

را  ه قـوم ک رحبعام بهره بود.یه از خرد بکس در قوم کترین نهاد. مجنون يش را بر جایاز نسل خو يمرد
  .)14/47- 23ا، ریسبن شوعی( »ل را به گناه واداشتیاسرائ، ربعام پسر نباطیشاند. کبه شورش 

 ,Seters(مطرود و رانـده شـده بـود     يفرد، ب گناهان شدکمرت مانیسله ک یزمانمدت در ، میبنابرعهد قد

1987, v.13, p. 409(سـعادت و  هـاي  ن زمـان یـ و ا، معبـد را بسـازد   مانیسـل ه کـ رد کـ او اراده ، ساننی. بد
ـ . دسـت آورد هب ت خدا رایه توانست رضاکبود  یپادشاه صالح يارکامد درستیشرفت پیپ ومـت  کح یول

  .)Karesh and Hurvitz, 2006, p. 487(ن رفتیمان از بیواحد و متحد به خاطرِ گناهان سل
  .)4: 11، (اول پادشاهاناو به خداوند خداي خود وفادار نبود، پیر شد سلیمانه کهنگامی م، یبنابر عهد قد

ـ خدایی ، خداوند خداي اسرائیلزیرا دل او از ؛ گاه خداوند از سلیمان خشمگین شدآن ه دو بـار بـر او   ک
پس خداوند به سلیمان گفت: سلطنت را از تو خواهم گرفت و بـه یکـی از    منحرف شد.، ظاهر گشته بود

ه در کبل، ردکار را در زمان حیات تو نخواهم کخدمتگزارانت خواهم داد. ولی به خاطر پدرت داوود این 
  ).9ـ12(همان:  ردکخواهم ار را عملی کزمان سلطنت پسرت این 

  معتقد است:   يهودی ياسندهینو
ه بلنـد  یش و سلطنت را به پایافزا یل را به مدارج عالیت دولت اسرائیتوانست اقتدار و اهم مانیسلچه گر

ـ ، وسـت یبـه وقـوع نپ   ینیدهد و در دوره او جنگ خون ارتقا يامپراتور یک ـ موفق یول ـبرد  یت او در پی ش
ـ شـد  موجـب  ن غفلت یارد. کگر غافل ید یاتیاو را از مسائل حشور کاست و اقتصاد یس هـاي  ه جنبـه ک

فراهم شدن موجب ، گرید کوصلت با شاهزادگان ممال هکند. درست است کرا فراموش  يو معنو یروح
ـ ن بودجه یتأم يبرا ییشهرها يد و واگذاریشورش گردک ين پر قدرت برایمتحد جهـت عمـران و    یافک
استه و او را در انظـار  کن مردم یتش در بیموجب شد از وجهه و محبوب، استین سیا یول، د بودیمف يآباد

  ).46 ص، 1358، (ابان دیمقدار نمایخوار و ب
، پرسـت ل دوسـت داشـتن همسـران بـت    یـ بـه دل خـدا،   ياز دستورها مانیسل یروگردانعالوه بر  یبرخ

 )Landman, 1969, v.9, p. 636; Eliade, 1987, v.13, p. 409( یومتکـ ن حیسنگهاي مردم از خراج يناخشنود
 یپادشـاه  یز از عوامـل فروپاشـ  یـ را ن )Metzger/coogan, 1993, p. 295( ختهیافسارگسـ  یو گسست طبقـات 

  اند.مان دانستهیسل
سـرکوب  را آنهـا   همهرو شد که نتوانست هایی روبهدر اواخر حکومت خود با شورش سلیمان

 رحبعـام سـپردند و فرزنـدش    كبـه خـا   داووداو را در شـهر پـدرش   ، گذشـت ه درکهنگامی. کنند
شـور  ک اختالف افتاد و در میان بنی اسرائیل، رحبعام. در زمان )43: 11، (اول پادشـاهان  جانشین او شد

نـام داشـت و    »لیاسـرائ «له بـود و  یل از ده قبکه متشک، یشمال یم شد: پادشاهیتقس یبه دو پادشاه



   ۷۳حكمت، حكومت و خطاي سليمان درعهد عتيق، با نگاهي به ديدگاه قرآن كريم 

(اول  شـد مـی  شـناخته  »هیـ هودی«عنـوان  به ن بود ویامیهودا و بنیله یدو قبشامل ه ک یجنوب یپادشاه
  .)15ص ، 1383، اسمارت؛ 11فصل ، پادشاهان

تر و ضـعیف یهـودا عمـالً    کشور کوچک، در کشور اسرائیل باقی ماندنداکثریت مردم که ازآنجا
تـر  کشور بزرگة به عهد تر قرار گرفت و امور خارجی هر دو قسمتزیر سلطه و نفوذ کشور بزرگ

اختالف و نفاق همیشه اسباط مختلف تشکیل شده بود،  ولی چون دولت اسرائیل از، واگذار گردید
ل بیش از دویست سـال دوام  یشور اسرائک، نتیجهدرکرد. در داخل آن زیاد و آرامش آن را مختل می

ه، یـ تـر یهود کوچـ ککشـور   .)Sherbok, 2003, p. 56( ق م. منقرض و نابود گردیـد  722در  نیاورد و
معبـد  عـالوه بـر ایـن موقعیـت     گرفـت.  مـی  جـوار قـرار  هممتر مورد تهدید و تجاوز کشورهاي ک

رجحـانی  بـود،  یهود که خود نشان قومیت و ملیت ه، یفی دولت یهودقسمت متصر المقدس دربیت
افیایی این منطقـه  گردید و نیز اوضاع جغرمی ه نسبت به کشور اسرائیل محسوبیبراي دولت یهود

ان یـ ه در جریـ هودی. دولـت  )47ص ، 1358، (ابـان داد بیگانگان قرار مـی کمتر آن را در معرض هجوم 
  .)Sherbok, 2003, p. 68( دیفروپاش النصربختبه دست  یاسارت بابل

  يريگجهينت
نگاهداشـت آن بـه اعمـال     یول، است ییخدا یو موهبت ینید يمت امرکدهد حمی ن جستار نشانیا. 1

 ینسـل  یو حتـ  یاجتمـاع ، يفرد ین جهانیامد ایعمدتاً پ ینیام دکت احیدارد. رعا یخود افراد بستگ
ـ ینمونه اولعنوان به را مانیسل یبرخگر، یدنگاهی س. از کعهدارد و ب انـد و  شـناخته  یه جنبش عقالن

  .)A.Ro, 1972 ,p. 107( ب گناه شدکمرتخود  یرد عقالنیکل رویبه دل يو تینهادر ه کند هست یمدع
سـت و  یح نید و قبـ یبع يویو دن ینیاز بزرگان د یاب گناهان حتکارتق، یمتأخر عهد عتهاي در بخش. 2

تولـد   يدر ابتـدا  یولـ است، یبا اور داووده مولود ازدواج ناپسند کبا آن مانیسل اهد.کنمی از مقام افراد
 یحتـ و  هودیرد و هم جامعه یگمی گناهان هم دامن خود فرد را يامدهایز محبوب خداست. البته پین

حسـاب شـده و مقـام    هیا تسویگون صورت، هم یهم مجازات شوند. در ا یآتهاي ن است نسلکمم
  ماند.می يبر جا مانیسلچون  یبزرگ يمعنو

ن یاء در بـاالتر یـ بلزوماً ان، ینیمراتب مقامات ده در سلسلهکدهد می ق نشانیمان در عهد عتیت سلیروا. 3
تواننـد  مـی  زیمان و... نکیح، پادشاهان، اهنانکه کبل، ستندین یآنان تنها مخاطبان وح اند ومقام ننشسته

(پادشـاهی  واجد چند مقام با هـم   یبرخرند. البته، یه با خداوند قرار گیمورد خطاب و ارتباط دو سو
 هستند.  و حکمت) 

۷۴     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

احساسـات  بیـانگر   هـا غـزل غزل توان گفـت:  می ،مانیمنسوب به سله آثار بازمانده یسه درونمایدر مقا. 4
تـاب  کو  یانسـال یدر مسـلیمان   ییمت و دانـا کح، امثالرسد، کتاب به نظر می یولفرد است.  یجوان

در  مانیسـل مـت  ک. حتـدوین شـده اسـت    آخر عمـر هاي در سالوي لسوفانه یفهاي شهیاند، جامعه
  ق دارد.یور در عهد عتکتاب مذکبا سه  یشگفت ییهمسو، یثان یقانون يهاتابک

اختالفـی  ق یـ تـب قـرآن و عهـد عت   کدر ، است و دانشی که خداوند به او داده سلیمانحکمت ه دربار. 5
شناسـند. قـرآن   مـی  سخن گفتن با جانوران و پرنـدگان  ییتوانا يرا دارا مانیسل، هر دو متون؛ نیست

ه جـن و  کـ گفتـه اسـت   رده، کـ مت او اشاره کح ح دارد و به علم ویتصر مانیسلبودن  ید به نبیمج
(فهم زبان مرغـان و حشـرات) داده شـده     ریفرمان او داشتند و به او منطق الطبر انس و پرندگان سر 

ده یلت بخشـ یز او را فضـ یـ منان نؤدگان خود قرار داده است و بر میرا از برگز مانیسلاست. خداوند 
  برده است.به ارث  را يمبرایعلم و پ، داووداز  يو، نیاست. همچن

نسـبت بـه    يموضـع برتـر  و مقـام نبـوت،    یبـ یموجودات غ ت بریمکل حایبه دلم، یرکدر قرآن  مانیسل
و  رسـاند ترسی و پرهیزگاري مـی او را به باالترین درجه از خدا سلیمانحکمت . تورات دارد مانیسل

و  يشـأن داور  يدارا سـلیمان . همچنـین  شـود سعادت و جـاودانگی او مـی  موجب همین حکمت 
  بر ذرع و گوسفندان است. مانیسلقضاوت  نمونه آن هکقضاوت است 

 ادیـ از لقـب محبـوب خـدا و پسـر خـدا      ، وي يرا در شمار پادشاهان آورده و برا مانیسلق یعهد عت. 6
؛ اوردیـ ت به همراه نیت و معصومیاحساس مصون يو يبرا مانیسلمت کحق، یشود. بنابر عهد عتمی
ومـت  کحسـرانجام،  رد و کـ ر اقوام بنـا  یان سایخدا يبرا يمنحرف شد و معابد، انیدر پا يه وکچرا

ل و یشور بـه اسـرائ  که یتجز، ياز وپس ن رفت و یاز ب مانیسلگناهان دلیل مان به یواحد و متحد سل
تـب  کدر  يگریتب دک، نهاایتاب به او منسوب است. افزون بر کسه ق، یدر عهد عت د.یهودا آغاز گردی

 ییهـا يقضاوت و داور، پادشاه مانیسلست. یاز آثار او ن يرکاما در قرآن ذ، به نام اوست یانث یقانون
شـاخص دوران   يارهـا کاست و از  يقضاوت مادر و فرزنده از آن جمله، کعادالنه انجام داده است 

  قرآن نشانی نیست.در از این امور که  باشدمی میمشهور معبد در اورشل يبنا، يومت وکح
 يجـو وجسـت  يه سبا بـرا کمل، قیاز نظر عهد عت. ق و قرآن آمده استیه سبا در عهد عتکاز مل سخن. 7

ن یه مجبور به انجام چنـ کگفته شده ، یاما در منابع اسالمرده است، کمالقات  يمان با ویمت سلکح
س یعبـور بلقـ  ، سیاحضار تخت بلق، فرستادن نامه، شده است. در خصوص خبر آوردن هدهد يارک

   شده است.نمطالبی بیان ق ینه در عهد عتیاز آبگ
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