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 عهد جدیدهای مفهومی حکمت در عهد قدیم  و  دگرگونی
 
 ٢ حسن پاشایی١∗حسین حیدری،

 کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان٢ ان ،استادیار دانشگاه کاش١
 )٢٨/٤/٩٠ :يریخ پذیرش نهایـ تا٢٦/١٠/٨٩ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 :دهیچک

 .است بوده شیستا مورده ها هموارنژاد و ماقو ای  میان همهدر  وسراسر جهان  در حکمت
 ی از زمان حضرت موسی تا پایان سده(  سال١٥٠٠ که بازتاب حدود مقدس کتابدر 

 گوناگون قیمصاد و یمعان  درحکمتدگرگونی فرهنگی یهودیان است، ) نخست میالدی
 کتاب و رساله مندرج در عهدین و  ٦٦در حکمت یبررس بهنوشته ین ا .است رفته کار به
 . پردازد  میپولس یها نامه در آن ییمعنا تناقض به خصوص حکمت، تحوالت نییتب

 یشناس واژه از پس ،رو ازین. شود مشخص مقدس کتاب در نید با حکمت نیا تعامل
 و مانه،یحک م،یحک (آن یها متضاد و هامترادف مشتقات، واژه، خود افزون بر حکمت،
 معنایی ی گستره ها هیآ لیلتح با و شده، یبررسکتاب مقدس  در )و غیره نادان ،احمق

  .شود میبیان ی مفهومی آن ها واژه و دگرگونی
 توحیدی است که انسان را در نظر، ایمان و عمل از بینشیحکمت در عهدین بیشتر 

 . دارد و شریعت و اخالق از موارد تأکید  آن استخطا مصون می
 

 پولس ،عهد جدید ،قدیمعهد  م،یحک حکمت،ها  هواژ دیکل
 
 سألهطرح م
 یکسان و بودهاهتمام  مورد  هموارهمردم ی روزمره های تجربه و یزندگ در حکمت

 خ،یتار از فراتر که است یسنت آن و داشتند عهده بر سنت کی عنوان به را آن آموزاندن
، آگاهی و بینش .است داشته کاربرد و شده دریافت یخاص دانش و تیمل و مذهب

رت، راستی و درستی، رهبری و داوری، شناخت هوشمندی و درایت، دانش، فن و مها
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.  اصلی حکمت در کتاب مقدس استهایقاد احکام الهی، رهبری و نبوت از مصخدا و
 باهم یاله وکالم یبشر دانشهای را آن پود و تار که  داردگسترده وژرف  یمفهوم حکمت

 رفته فرو ابهام زا یا لهها  در آن یاصل مفهوم، گوناگونی هاتحت تاثیر نگرش و اند، دهیتن
 و داند  میآن رهگذر از و است دهید او که آنچه به دارد یبستگ شخص کی حکمت. است
 با تعامل در یبشر رفتار ی هدهند شکل نینخست و یعمل شناخت آن و ،کند  میعمل

 .است یبشر ی شهیاند وزندگی  شروع حکمت، آغاز رو نیا از .است رامونشیپ یایدن
 یشهیر یدارا ومادینه  اسم که رفته، کار به ١حوخما لفظ با حکمت یعبر مقدس کتاب در 
 ای حکمتمعموالً به  حوخما. است شده دهید یعرب و یآرام ،یقیفن یزبانها در و است یسام
 اریبس یمعناشناخت یدامنه مقدس کتاب در آن کاربرد اما است، شدهبرگردانده  خرد

 .Lichtenstein, 2005, 6/4077)( دارد آن یسیانگل ی واژه برابر به نسبت یتر گسترده
 »حق موافق کالم و فلسفه دانش، و علم «مقدس کتاب در  راحکمت ی معنابرخی

 ،محمدیان (اند معنی کرده »یعقل یب  وینادان ،یلوح ساده « راحماقت  در مقابل،و دانسته
 .)٨٧٦ـ٨٧٥

 ،یاخالق شعور ت،یادر چون معانی متفاوت و گوناگونی ،کاییجودا المعارف ةدائر در
 .است شدهبیان برای حکمت  ،ییفرمانروا استعداد ،یادب مهارت ر،یفراگ دانش عدالت،

 که کند  مییتلق یخیتار یادهیپد عنوان به مقدس کتاب در را حکمت مقاله، ی سندهینو
 و. است افتهی ادامه تیحیمس و هودی در بعدها و بوده مشخص یفرهنگ یها سنت انگریب
 که ردیگ  مینظر در یزندگ به کردیرو ینوع و اندیشیدن از یروشعنوان  به ار آن زین

 مورد ،هنبود لیاسرائ قوم خاص که را انسانی  روزمره یها مشغله و اخالق تعقل، تجربه،
 بر داللت حکمت یمعانی  همه مقاله، ی نویسندهنظر به . ه استداد  میقرار توجه و دیتاک

 مند نظام و رشد ،ینظم یب یجا به نظم معرف که دارد یذهن شکوش کی از ییها جنبه
 است معتقد بر این اساس و است یآدمکارهای  به هدفمند یده جهت و دانش، ساختن

 گرانید از برتر ریتدب و خرد و تیخالق مهارت، و دانش استعداد، در میحک انسان که
 .Scot) .21/95 ,1979 ( است
 

 قدیمعهد  در حکمت :نخست
تورات و . ١ :شوند ی کتاب دارد که از نظر موضوع به سه بخش تقسیم م٣٩قدیم عهد 

  .حکمت، مناجات و شعر. ٣ پیامبران يها پیشگویي. ٢  عهد عتیقیبخش تاریخ
                                                                                                                                            
1. hokhmah 
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 هیتثن و اعداد ان،یالو خروج، ش،یدایپ کتاب پنجی  دربردارنده :تتورا بخش ـ١
 نیدرنخست »میحک «ی واژه .ردیگیم بر در نبوت تا ابتدای آفرینش از را رویدادها تمام
 است امور ی اداره ییتوانا  وخواب ریتعب به مفهوم هنر وسفی باب در تورات از بخش

 ). ٤٠ـ٣٣: ١ شیدایپ(
 که خداوند، خود زبان از  برای اولین بار در سفر خروج و"حکمت" ی اما خود واژه

 و یطراح است که در مهارت و هنری آن از منظور و شود  میانیب است، زین آن بخشنده
 عهد، صندوق عبادت، مهیخ مقدس، گاهیجا به مربوط یابزارها و لوازم یتمام ساخت
 عبارت آن هایقابه کار گرفته شده است و برخی از مصد کاهنانی  جامه و رحمت تخت

 یمسگر ،یطالکار ،یطراح و یخراط ،یدوزندگ و یسندگیر در دانش و مهارت است از
 این بر بنیاد ).٣:٣١  و٣:٢٨ خروج :ـ  و نیز نک٢ـ١:٣٦  و٣٦ـ٣١: ٣٥ خروج(غیره  و

 نخستین مفهوم و از معانی اصلی حکمت ، تورات، دانش و مهارت و هنرهای دسته از آیه
 پادشاهان١( دیگر کتاب مقدس نیز به آن اشاره شده است های بخشاست که در 

 ).٢:٩ ایزکر ،١٤و١٣:٧
شود، حکمت با دین   میهی توسط موسی بازگو، که شریعت و احکام الهیتثن سفر در
 را آن و کردهتشویق  خداوند از اطاعت و عبادت به را خود قوم یموسگردد و   میعجین
، نشان رهبری است حکمت در کالم موسی،). ٦ـ٥: ٤ هیتثن (خواند  میرتیبص و حکمت

روح  نیهم ، وشود  میوارد وشعی به یموس یها دست قیطر از که است یروح مثابه بهو 
 یافراد نیهمچن). ٩:٣٤ هیتثن(باشد   میاز یوشع لیاسرائ یبن قوماطاعت  لیدلحکمت 

 هیتثن (بودند میحک یافراد، شدند  میگمارده لیاسرائ یبن اقوام یداور و یرهبر به که
 جانشینی نبی و رهبری قوم، ی رو شریعت، حکمت است، و الزمه  از این).٢٥ـ١٣: ١

  . است حکیم بودن
 یموس حضرت از پس یدادهایروی  دربردارنده :پیامبرانى ها  پیشگویيبخش ـ٢

 پیامبران قسمت دو ی یرندهگدر بر) م.پ ١٣٠٠ـ٢٠٠( مقدس معبد ینابود زمان تا
 نیپسپیامبران  و) پادشاهان دوم و اول ل،یسموئ دوم و اول داوران، وشع،ی مانند( نیشیپ
 ی واژه ن،یشیپپیامبران  در. است) کوچک یاینبا کتاب دوازده و ال،یحزق ا،یارم ا،یاشع(

 در داود یها تیموفق و تیدرا. است رفته کار به ینب مانیسل و داود ی بارهدر حکمت
 هر به داود و«: کند  می به این  علت است که حکیمانه عملها یلشکرکش و ها جنگ
 را او شاؤل و ؛کرد مي حرکت عاقالنه و رفت، مي بیرون فرستاد مي را او شاؤل که جایي
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 .ـ  و نک،٥:١٨ لیسموئ١(» افتاد مقبول خادمان نظر به و گماشت، خود جنگي مردان بر
 حکمت مثل«: گفتند  می آن چنان بود کهداود حکمت زین و ،)٣٠  و١٥ ،١٤ به همان

 ).٢٠: ١٤ لیسموئ٢( »بداند است، زمین روي بر چه هر تا باشد مي خدا ی هفرشت
 شده یمعرف میحک انسان از یبعد عنوان به او هایصفت از کی هر مان،یسل باب در
 حکمتی ی ، اما تشخیص درست و نادرست و داوری قوم معنای اصلی و علت عمدهاست

 ها شود و آن باالترین حکمت  میارزانیخواهد و به او   میاست که سلیمان از خداوند
 با حکمت ی رابطه به تنبو بر افزون و) ١٨ :٣و نک به همان ١٢ـ٩: ٣ پادشاهان١ (است

 مانیسل زبان از که زیآم حکمت سخنان و ها مثل .دارد اشاره زین امور ریتدب و استیس
 ی درباره که یدانش و شناخت کنار در که است حکمت از یگرید ی جنبه شود میبیان 

 آشکار را میحک فرد نیا یعلم ی وجهه داشت، رهیغ و حشرات پرندگان، وانات،یح
 از سلیمان حکمت و«: نشیند  میروزگار براندیشوران مقام باالتر از همه  و به کند می

 میان در او اسم و  ....بود زیاده مصریان جمیع حکمت از و مشرق بني تمامي حکمت
 سرودهایش و گفت مثَل هزار سه و. یافت شهرت بودند، اطرافش به که یيهاامت تمامي
 بر که زوفائي تا لبنان آزاد سرو از ت،گف سخن درختان ی هدربار و .بود پنج و هزار

 »گفت سخن نیز ماهیان و حشرات و مرغان و بهایم ی هدربار و روید مي دیوارها
 که است مانیسل حکمت ی ازگرید ی ی جنبهباهوش و تیدرا ).٣٣ـ٣٠: ٤پادشاهان١(

 به مانیسل و دیآزما  میهایی هلأمس طرح با  رامانیسل آن، به بردن یپ یبرا سبا ی ملکه
 ای امور ریتدب). ١:١٠ـ٩ پادشاهان١ (گردد ها میآن ییپاسخگو به موفق شیخو حکمت
 مانیسلی  آوازه و شهرت سبب که است حکمت یها جنبه گرید از یپادشاه و یحکمران

 نیچن ).٢٣:١٠پادشاهان١( بود پادشاهان نیتر میحک و نیثروتمندتر او است، دهیگرد
 آن از نشان او به منسوب یحکمت یها نوشته زین و نمایسل حکمت ی باره در یهایفیتوص
 .است مطرح مقدس کتاب در که است یحکمت و علوم جامع ینب مانیسل که دارد

 سلیمان، پادشاهی و حکمت ی بارهاب دوم تواریخ تا باب نهم بحث درهمچنین در کت
ه در  سلیمان تکرار برخی از مواردی است کی باره در این بخش شرح حکمت در. اوست

    ).٢٣ـ٢٢ و ٩ـ٣: ٩، ١٢ـ١٠: ١دوم تواریخ ( پادشاهان بیان شد
 از یا مجموعه یرندهیبرگ در که )خرأمت ای نیپس امبرانیپ( بخش نیا دوم قسمت در

 یها شاخصه از را حکمت ینب یایاشع ،باشد میپیامبران  یها داستان و پندها ها،ییشگویپ
 قدرت و مشورت روح فهم، و حکمت روح که کند ی مانیب شیها ییشگویپ در و نبوت دانسته

). ٢:١١ ایاشع( آمد خواهد فرود  داود، خاندان از یپادشاهبه  خداوند، از ترس و شناخت و
 سرپیچی که به دلیل است یشیاند چاره و ریتدب و فهم ،کتاب نیا در حکمت کاربرد بیشترین
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 عمل قوم این با دیگر بار من اینک نبنابرای«: شود  می الهی به حماقت تبدیلخواستقوم و به 
 مستور ایشان فهیمان فهم و باطل ایشان انمحکی حکمت و آورد خواهم بجا غریب و عجیب
حکمت است  مقابل ی نکته حماقت. )١٢و ١١:١٩ به همان .ـ نک و. ١٤:٢٩ ایاشع( »شد خواهد

 ).١٣ـ١١: ١٩ ایاشع( ندارد ینابود و یگمراه جز یا جهینت که
 که به دلیل گناه خواند  میحکمت عنوان به را ییراهنما و یشیاند چاره و فهم زین ایارم

 دهان که کیست و بفهمد را این که حکیم مرد کیست«: رود  میو خطاهای قوم از بین
 مثل و خراب زمین چرا که نماید اخبار چیزها این از تا باشد گفته سخن وي به خداوند
 که چون: گوید مي خداوند پس کند؟ نمي گذر آن از احدي که است شده سوخته بیابان

 آن در و نشنیدند مرا آواز و کردند ترك بودم گذاشته ایشان روي پیش که مرا شریعت
 نیهمچن ،)٣٦و٣٥: ٥٠ ،١٨ :١٨ ،١٨و٧:٤٩  همانـنک و. ١٣ـ١٢: ٩ ایارم(» ننمودند سلوك
 فهم را خداوند تعیشر که یکس دهد که کالم خداوند حکمت است و حکیم نیست  میادامه

 فهم را خدا احکام و راه که به کار رفته یکس احمق نیز در مورد ی واژه. )٩ـ٨ :٨ ایارم( کندن
 ایارم که یگرید یمعنا). ٧:١٠ ایارم (باشد کرده اریاخت یپرست بت ای و) ٢٢:٤ ایارم (نکند
 با خداوند «او ی گفته به است، نشیآفر اسرار به خداوند علم کند،  میانیب حکمت یبرا

 .)١٢:١٠ ایارم (»گستراند را ها آسمان خود ییدانا با و نهاد ادیبن را جهان حکمتش
 دراما ). ١٤ هوشع (کند  مییمعرف او کالم و خداوند به عالم را میحک مرد ی نیزنب هوشع

 شکوهی، سخن از پادشاه صور و حکمتی است که او را به ثروت و ٢٨ باب الیحزق کتاب
در او راه  رحمی بیو ستم  و شکوه پادشاهی او را مغرور ساخته و بزرگی. ستبزرگ رسانده ا

از این رو خداوند حکمت او را به حماقت تبدیل کرد .  که ادعای خدایی کردجایی کهیافت تا 
 ).٨ـ٢: ٢٨حزقیال (و شکوه و عظمتش را از بین برد و هالکش گردانید 

 نیب و مصر چون یینهایمسرز در انیهودی ؛حکمت، مناجات و شعربخش . ٣
 آنجا از و ١بودند برخوردار برتر و یمتعال یحکمت و تمدن از که کردند  مییزندگ نیالنهر
از  باشد، خداوندخواست  بابرابر  که است آن برتر یزندگ که بودند معتقد انیهودی که
 ها را پدید آوردند که برخی از آنشیخو یقوم فرهنگ مخصوص یحکم کتابهای رو این

                                                                                                                                            
ن رهبـران اقـوام     در میا » مردمانی حکیم «اشاراتی است به این که اسرائیلیان عهد باستان از وجود            قدیم عهد در   .١

داوران (، کنعـان    )١٩:١١  ؛ اشـعیا   ٧:١١  ؛ خـروج   ٤١:٨ و ٣٩ پیـدایش ( در مـصر  : اند؛ برای مثال   الع داشته دیگر اط 
) ٥:٨ و١٥، ٤:٦ و١٨ ،٢:١٢ ؛ دانیـال  ٥٠:٣٥ ،٥١:٥٧ارمیا  ( ، بابل )١:٨عوبدیا( ، ادوم )٢٨ :٢ـ٦حزقیال  ( ، صور )٥:٢٩

 .)٣٢نقل از نصرتی، ) (١٠:٧ارمیا ( و سرانجام در میان تمام ملل
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 ی نسخه یانیپا که بخش هاباکتاین . ستات دینی یهود قانونی شمرده شده ار ادبید
 غزل  وجامعه مان،یسل امثال ر،یمزام وب،یا است از عبارت ،استقدیم عهد  یعبر
 ). ٣٨ و ٣١ شل،یم(مان یسل یها غزل

 مسائل ی دربردارنده و سرودها و حکمت و اندرز قالب در یحکمت یهاکتاب ای ها هنوشت
 .داردبازتاب  هاآن در شتریب یحکمت عبارات و حکمت که. هستند ییغنا و یداستان ،یخیارت

 یعنی حکمت یاساس اصل آن در و است یحکمت مهمی  ها کتاب از وبیا کتاب 
. است شده دهیکش چالش به »واکنش و کنش ارتباط «ای یجهان نظم یعبارت به و عدالت
 و درستکار «بود یمرد وبیا ،»بکشد؟ نجر دیبا خوب انسان چرا«: است نیا پرسش

 و عذاب نیبدتر دچار حال نیا با ،)٣و ٢:١ وبیا (دهیورز  مییدور گناه از که خداترس
 از نفر سه. گشود تیشکا به لب جانکاه، تحمل و صبر یمدت از پس و دیگرد ها رنج

 نیا متحک که ندیبگو تا کوشیدند بودند آمده یو آرامش ودیدار  یبرا که یو دوستان
 نیا وبیا کند، مجازات را او خواهد  میخداوند و است گناهان لیدل به عذاب و رنج همه
 فهم و حکمت و کند  مییناتوان و عجز اظهار خداوند حکمت ی درباره و نپذیرفته را لیدل

 داند  میخداوند آن از را کامل و یقیحق قدرت و حکمت دانسته، ناتوان و ناقص را یانسان
 و) ٤١ و ٤٠ ،٣٩ ،٣٨ وبیا( دیگشا  میسخن به لب زین خداوند ادامه در). ١٣:١٢ وبیا(

 حکمت برابر در یناتوان به وبیا و داند  میخود آن از را یقیحق قدرت و حکمت
). ٦ـ٢:٤١وبیا( دهد آموزش را او تا خواهد  میخداوند از و کند  میاعتراف یخداوند
 قلبش و ابدی  میرا خود پرسش پاسخ ،یخداوند قدرت و حکمت فهم با وبیا سرانجام
 رویدادهای ی همه که است نیا وبیا کتاب یاصل امیپ. گردد  مینیقی و مانیا از سرشار
 در و شهیهم دیبا پس ست،ین او قدرت ازبیرون  و است خداوند حکمت اساس برجهان 
 نیچن نیا و. ستین زیجا امر نیا در دیترد و بود مطمئن خداوند حکمت به حال همه
رو   از این.افتی دست یخوش و آرامش و یباطن سرور و یشگیهم سعادت به توان می

 امور و علت آن را دریابد، و ی  درک و فهمی است که همهکتاب ایوبحکمت در 
 . بصیرتی است که مبتنی بر حکمت الهی است

 در ییسرودهای  دربردارنده که است یحکمکتابهای  نیمهمتراز  داود ریمزام
 توبه، ،یاله شیستا و ثنا. است داود خود به منسوب هاآن شتریب که، خداوند شیستا

 و ،)٣٨ ،میشل( است داود ریمزام یاصل مونهایمض از حیمس انتظار و استغاثه توکل،
 ی واژهاما . ندارد ییمحتوا ینید یها گزاره و نید از یجدا حکمت نیا که دهد  مینشان

 که خداوند کالم و احکام یکی است، رفته کار بهاصلی  یمعن دو در کتاب نیا حکمت در
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، ٧:١٩ همان: ـنک و١٠٤ـ٩٨:١١٩ ریمزام (بخشد  میحکمت ،انسان به آن یاجرا
 در توان  میرا اش نمونه نیبارزتر که است صداقت و یدرستکار گرید یمعن و ،)١٠:١١١

 حکمت از مرا فکر پس ،یخواه  میراست و صادق یقلب ما از تو«: افتی داود از ییدعا
 یاله حکمت به زین ها آیه ازای  پاره در). ٣:٣٦ ریمزام:  ـو نک. ٦:٥١ ریمزام (»پرکن خود
 انجام موجودات و یهست امور ریتدب و نشیآفر امر آن قیطر از که است شده اشاره
 داود اعتقاد به حکمت که دهد  مینشان موارد نیا). ٥:١٣٦ ،٢٤:١٠٤ ریمزام (ردیپذ می

 .و بعد اخالقی و عملی حکمت غالب تر است و درستکاری بودهشریعت  انجام
جانب  که از ی استحکمت آن  در کتاب مقدسخود یاصل یمعنا در حکمت اما
 بود تررب غرب و شرق حکمت یتمام از آن و  شد،بخشیده مانیسل  بهخداوند

ب کتا حکمت سلیمان و ی شده نوشته برترین نماد مانیسل امثال ).٤:٣٠ پادشاهان١(
 باًیتقر و رفته کار به آن در حکمتی  واژه همه از شیب که است یکتاب  است و آنمقدس
 سخنان سراسر که کتاب نیا. گیرد دربرمی راقدیم عهد  در رفته کار به یمعان ی همه

 امور نیارزشمندتر را آن و پرداخته آن ارزش و حکمت فیتوص به است، زیآم حکمت
 ییخودنما کتاب نیا در مهم های نکته از ).٧ـ١: ١امثال سلیمان ( کند  مییمعرف

 یسو به را هاآن و داده قرار مخاطب را مردم که نیا و است حماقت مقابل در حکمت
 نیا و داده قرار سرزنش مورد ردیپذ ینم را او سرزنش که را انسان و خواند  میفرا خود
 نابودیپایان در  و اه سختی و بال در یگرفتار جهینت در و هاآن حماقت باعث را امر
 خواهید دوست رانادانی  کي به تا نادانان اي که ...دهد مي ندا بیرون در حکمت«، داند می

 نفرت شناخت از احمقان و کنند مي شاديریشخند  از ریشخندکنان کي به تا و داشت؟
 ).٣٣ـ٢٠: ١امثال( ». ...نمایند؟ مي

 را خداوند شناخت گر،ید پیامبران همانند زین مانیسل است ونادانی  ی ارتداد ثمره
 یبرا را یخداترس تیاهم که خواند  مییامر را آن و دانسته ییدانا و حکمت به وابسته
 را خدا سخن و دانسته حکمت ی بخشنده وخاستگاه  را خداوند او. کند  میآشکار انسان
  ).٦ـ١: ٢امثال سلیمان (خواند   میحکمت سبب

 الهی، عدالت، انصاف و شناخت ایمان و ون برافز در این کتاب، حکمت ی ثمره
: ٢همان( باشد  میشرور و یکجرو و ی،بد و گناه از یدور سبببصیرتی است که 

 زندگی خوب، یزندگان ی هیماهمچنین حکمت ارزشمندترین امور است که . )١٢ـ٧
 باعث و شر و بال از تیمصون آرامش، و تیامن عزت، و احترام قدرت، و ثروت ،یطوالن

 زیرکی که شخصي ، کند پیدا را حکمت که کسي حاله ب خوشا«: ی استراست و تیداه
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 نیکوتر خالص طالي ازاش  فرآورده و نقره تجارت از آن تجارت که زیرا .به دست آورد را
 موجبنادانی  و حماقتمقابل  در اما ).١٢ـ٦: ٤  به:ـ نک و ١٨ـ١٣: ٣ امثال (»...است
 مرا که هر و رساند، ضرر خود جان به کند، خطا مرا هک کسي اما« ی استنابود و مرگ

 ). ٢١:١٠ ، و٦: ٩ همان: ـ نک و. ٣٦: ٨ امثال(» دارد دوست را مرگ دارد، دشمن
، که به دیشن حکمت خود زبان از را فیتوص نیکاملتر توان  میامثال هشتم باب در

 خود حکمت باب نیا در. کند  میای تشخص یافته و مردم دعوت به خویشتن صورت الهه
 از دور به و حق بر کالمش که یراست و قتیحق با برابر و زهایچ نیتر ارزش با را

 ییدانا و یرکیز از برخوردار او. شود  مییمعرف است، انصاف و عدالت قشیطر و یگمراه
ی  بخشنده و تیهدا عامل را خود و بوده نادرست گفتار و رفتار و تکبر و غرور از بیزار و

 استعداد ان،یقاض انصاف و عدل پادشاهان، قدرت که ییجا تا شناسد  میرتیبص و فهم
 و دانسته دسترس قابل را خود او. داند  میخود یروین از را بزرگ رهبران تمام یحکمران
  :داند  میخود اریاخت در را تیموفق و دارایی و ثروت
 قبول مرا تأدیب ....نمایید درك را عقل احمقان اي و بفهمید را زیرکي جاهالن اي«
 است، بهتر ها لعل از حکمت که زیرا. خالص طالي از بیشتر را معرفت و را، نقره نه و کنید

 معرفت و دارم، سکونت زیرکي در و حکمتم من. کرد نتوان برابر او به را نفایس جمیع و
 ندها و بد راه و تکبر و غرور. است بدي داشتن مکروه خداوند، ترس. ام یافته را تدبیر

 ).٢١ـ٥: ٨امثال (» ...است من آن از کامل حکمت و مشورت. دارم مي مکروه را دروغگو
 و) ١٦:٢٨ ،٧:٢ امثال (بوده یاله عتیشر و سخن بهوابسته  مانیسل نظر از حکمت

 شده خوانده حکمت شروع ی نقطه و اساس زین کتاب نیا در او، شناخت و یخداترس
 ١٠:٩ امثال (»باشد مي فطانت قدوس معرفت و است، خداوند ترس حکمت ابتداي «است

 همه است نهفته مانیسل امثال در که ینیمضام گرید طرف از .)٣٣:١٥ همان:  بهـنک و
 تالش، عفت، ،یزگاریپره ،شناخت عدالت،. هستند ارتباط در عتیشر با ینوع به

 یهربانم زبان، کنترل ران،یفق از تیحما ثروتمندان، خصلت ،ها هیعشر توکل، ،یخوددار
 زیآم حکمت سخنان واقع، در. هستند مانیسل یحکمتها یاصل نیمضام دشمنان با
 و لیتمث صورت به که است یخداوند عتیشر همان یاخالق و یعقل صورت مانیسل

 و نیقوان انگریب واقع در او ی مانهیحک گفتار نیا بیترت نیبد. است شده انیب تیحکا
 عبارت با نه یول است، آمده مقدس تابک سراسر در که است خداوند های فرمان

 ،ها نهیزم یتمام در بشر یزندگ وها  تجربه از شتریب بلکه »دیفرما  مینیچن خداوند«
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 و چنین است یاله یشهیاند بر یمبتن مانیسل حکمت نیبنابرا. است شده استفاده
 .)٢٥٧ـ٢٥٦ ،یهل( شود  میی حکمتی دیدهها کتابی ای در همهاندیشه
 باب در آن یمحتوا که است جامعه کتاب ی منسوب به سلیمانحکمابهای  کتگرید از
 امور یتمام در کتاب ی سندهینو. دارد دوپهلو و یفلسف ینعم و بوده آن پایان و اتیح یمعنا
 و غم شیافزا سبب و یهودگیب را وآن بوده دیترد ینوع گرفتار حکمت، خصوص به یزندگ
 مشغول جهالت و حماقت دانستن و حکمت دانستن بر ار خود دل «سدینو  میو داند  میاندوه

 حکمتفراوانی  در که زیرا. است کشیدن زحمت باد پي در نیز این که فهمیدم پس. ساختم
 ،٢١ و ١٩ و. ١٨ـ١٧: ١ جامعه( »افزاید مي را  اندوهبیفزاید، را عِلم که هر و است غمفراوانی 

 حکمت که ابدی  میدر ادیز یبررس و غور از سپ یو و ستین کالم انیپا نیا اما). ٤: ٧ ،٨: ١٢
 و )١٣: ٢ جامعه( »استتاریکی  بر نور برتري مثل حماقت بر حکمت برتري و «است تر باارزش

). ٢: ١٠ جامعه( »چپش طرف بهنادان  دل و است لیما راستش طرف به میحک مرد دل«
 به زیرا «:باشد کاردرست و کین خداوند نظر در که بود خواهد یکس ی بهره حکمت نیهمچن
 تمشق خطاکار به اما بخشد؛ مي را خوشي و معرفت و حکمت  است، نیکو او نظر در که کسي

 »بدهد است پسندیده خدا نظر در که کسي به را آن تا دهد مي را نمودن ذخیره و اندوختن
 اتیح و ییتوانا باعث و داشته یبرتر ثروت چون یامور بر حکمت نیهمچن). ٢٦: ٢ جامعه(

 ).١٩ و ١٢ـ١١: ٧ جامعه (است
 آن ی لهیوسه ب میحک انسان که است حکمت یاصل یمعن زین کتاب نیا در دانستن و فهم

 کند  مییدور است حماقت که یبد و شرارت از و کرده کسبرویدادها  و امور باب در ینشیب
 که مبدان تا ساختم مشغول عقل و حکمت طلب و بحث و معرفت بر را خود دل برگشته پس«

 حکیم مرد مثل که کیست« و) ٢٥: ٧ جامعه(» است دیوانگي حماقت و است حماقت شرارت
 چهره سختي و سازد مي روشن را انسان روي حکمت بفهمد؟ را امر تفسیر که کیست و باشد

 است آنها ی جمله از خطا و دارد ییها آفت حکمت اما). ١ :٨ جامعه(» شود مي تبدیل او
 »نمود تواند فاسد را بسیار نیکویي خطاکار یک اما. است بهتر گجن ی هاسلح از حکمت«
 را میحک مرد ،ستم که یدرست به «استستم  حکمت مانع نیتر یاصل اما ،)١٨: ٩ جامعه(

 تمام آن از یاندک که است حکمت مقابل ی نقطه حماقت). ٧: ٧ جامعه( »گرداند مینادان 
 اندك و سازد، مي فاسد و متعفّن را طّارع روغن مرده يها مگس «برد  مینیازب را حکمت
 است یرتیبص صاحب میزحکین و) ١: ١٠ جامعه( »است تر سنگین عزّت و حکمت از حماقتي

 میحک مرد چشمان «دارد میبر قدمها  تاریکی در احمق یول دیپو  میراه و ندیب  میآن به که
 ).١٤: ٢ جامعه( »رود یم راه یکیتار در احمق و است یو سر در
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 برتر آن و است بینش و فهم ،شناختی معن به شتریب کتاب نیا در حکمت رو،  ایناز
 که شده آن از مانع آن یفلسف قالب. باشد  مییپادشاه و دارایی چون یگرید امور از

 در و است یکین و یراست آن بارز مصداق و شود مطرح حکمت نماد عنوان به عتیشر
 .است همراه یدرست و یراست با که است یالهی  داده حکمت واقع

 
 عهد جدید در حکمت: دوم

 به  یالدیم دوم و اول های سده در و یسیع شاگردان توسط و یونانی زبان به عهد جدید
 که است کتاب ٢٧ بر مشتمل و بوده انیحیمس مختص بخش نیا. است درآمده نگارش

 لس،پو یها رساله رسوالن، اعمال ل،یاناج: است شده یبند طبقه بخش پنج در
 عنوان بهعیسی  ،عهد جدیددر). ٤٤ـ٤٢ میشل،( ایؤر و ی مکاشفه و گرید یها رساله
 که تفسیرهایی و هداد قرار خود الشعاع تحت را ینیدمفهومهای  همه یاله پسر و کلمه
 بر ،هشد نوشته یسیع تیشخص و زندگی  در خصوصروم و ونانی فرهنگ ریتاث تحت

 مبهمی  گانه سه با که است یاواژه حکمت. استه افزودپیش  از شیب مسائل یدگیچیپ
عهد  در واژه نیا رو نیا از است، تعامل در القدس روح و یسیع خدا، یعنی ت،یحیمس

 .راستیتفس و شرحقدیم خواهان عهد   بیش ازجدید
 لیاناج در حکمت ـ١

 و تهداش باهم یاندک تفاوت محتوا لحاظ به) وحنای و لوقا مرقس، ،یمت( گانهچهار لیاناج
  تمام زندگی،.است شانیا یکارها و یزندگ از هایی گزارش و یسیع سخنانی  دربردارنده

 مردم را شگفتی که است یحکمت کننده شکارآ و بارز ی نمونه حیمس های معجزهکالم و 
 و گفتار و آن از قبل یحت و یکودک دوران در حکمت به او انتخاب نیهمچن .برانگیخت

 با یا مقوله ه کچنان ،ختیبرانگ رااندیشوران  رتیح و یگفتش او، ی مانهیحک کردار
 یشناس حیمس از یشکل انیب به که کردند مطرح را ١»یشناس حیمس ـ حکمت «عنوان

 .),Rudolf 14/9751 ,1987(  پردازد می
 که را،قدیم عهد  حکمت توانست است، یاله حکمت کامل یتجل ی کهسیع واقع در

). ٣١:١١ لوقا ،٤٢:١٢ یمت (دیآ غالب آن بر و کرده تصاحب بود، آن کامل نماد مانیسل
 است شده یتلق نیز حکمت تجسم ی مثابه به یسیع خود ،عهد جدید در گرید طرف از
 عیسی به کار رفته  سخناما حکمتی که در). ٤٩:١١ لوقا ؛٣٦ـ٣٤:٢٣ یمت ؛٣٥:٧ لوقا(

                                                                                                                                            
1. wisdom-christology. 
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 .ای دیگر استبه گونه
 سفارش نیچن خداوند ملکوت غیتبل و تیمورأم انجام در خود شاگردان به یسیع
 نجایا). ١٦:١٠ یمت(» آزار یب کبوتر مثل و دیباش) ١حکیم (اریهوش مار مثل«: کند می

 یحوار که است شده گفته و است خورده گره یمنج بشارت و نید غیتبل با حکمت
 متحک ن،ی همچن.باشد )٢٦: ١٠ یمت(» دانا و محتاط «،»اریهوش «غ،یتبل در دیبا میحک
 زین  و مباحث الهیاتی آمده استدر استدالل و انیب قدرت یمعن به) ١٥:٢١ (لوقا در

 آماده و یاریهوش. شودمیبخشیده  شاگردانش به یسیع خود طرف از که است آمده
 تفاوت به گرید ای نمونه در) ع (یسیع. است میحک یمعان گرید از ظهور یبرا بودن
 تفاوت ر،یشر غالم و میحک غالم اصطالح با و هکرد اشاره) ریشر (میحک ریغ و میحک

 شاگردان کند،  میانیب شاگردان تیمورأم و رسالت درست انجام در را حماقت و حکمت
 آماده و اریشوه حیمس ی دوباره ظهور یبرا و کنند تیتقو را گریهمد و ماندارانیا ستیبا

 آن و کنند  میلتغف ،یحکمت نیچن از "احمق غالمان" یول .)٤٧ـ٤٥:٢٤ یمت (باشند
 داشت خواهد یپ در رنج و عذاب و است ظلم و یبد آن ی ثمره که است یحماقت

بنابر این درک و تبیین نبوت و ). ٤٢:١٢ لوقا؛ ١٢ـ١:٢٥ یمت:  ـنک و ،٥١ـ٤٨:٢٤یمت(
 .نیز فهم و آمادگی برای ظهور نیازمند حکمت است

 از آنها رشیپذ و پیامبران های آموزه و سنت ژرف درک شد،یاد که هایی  آیهاساس بر
 با داشت حکمت هودی اگر و است،بینش  و حکمت ازمندین و ستین ممکن یهرکس

 یمعمول یزندگ و ییحی ی زاهدانه ی وهیش. کردندینم چنان و نیچن ینب یسیع و ییحی
 کودکان «و ابدی یدرنم یکس شیالآ یب و پاک کودکان جز را یسیع ییایدن ظاهر به  و

 یمت (»است باز اذهانشان بوده، القدس روح به وابسته و فروتن که هستند یکسان همان
 تواضع و یسادگ نیا و است، کبوتران یسادگ همانند کودکان یسادگ). ٢٦ و ٢٥: ١١

 که انیهودی یول دهد قرار خود محافظت و میتعل تحت را آنها خداوند تا شود  میباعث
 را حیمس یزندگ ی وهیش و بست را آنها مچش غرور و دندیسنج خود خرد با نبودند نیچن
 یمت(» است شده کرده قیتصد خود فرزندان از حکمت«چرا که . دانستند لغزش و ریتحق

هستند که یهود فاقد آن  کوین کارهای و ها آموخته حکمت همان »فرزندان «و) ١٩:١١
 نیز خدا حکمت رو این از«.  را برنتابیدندپیامبران و حکمت )١٩:١١ یمت ،هیل( بوده

 را ایشان ازای  پاره و فرستم مي رسوالن و پیامبران ایشان سوي به که است فرموده
 بناي از که ی پیامبران همه خون انتقام تا کرد، خواهند جفا ای پاره بر و کشت خواهند

                                                                                                                                            
1. wise. 
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 مذبح میان در که زکریا خون تا بیلها  خون از. شود گرفته طبقه این از شد ریخته عالم
 لوقا(» شد خواهد بازخواست فرقه این از که گویم مي شما به بلي. شد کشته هیکل و

 حکمت" به میمستق طور به مقدس کتاب در که است یمورد تنها هیآ نیا) ٥١ـ٤٩:١١
 ییشگویپ و دهد  میانجام را نبوت و رسالت امر خدا، حکمت. کند  میاشاره ١"خداوند

 آنها که دهد  میادامه و شد دنهخوا کشته و شکنجه هودی قوم توسط آنها که کند می
 است خداوند مامور ی مثابه به حکمت نجایا در. شوند  میگرفته انتقام و شده بازخواست

 .دارد عهده بر بشر سرنوشت ندیفرا در را یاله یها نقشه و مقاصد که
 ،)٧ـ٥ یبابها یمت (شیخوهای  آموزه با آن لیتکم وقدیم عهد  دییتا از پس یسیع

 یمت( خواند  میحکمت و ییدانا م،یقد عهد همانند را، احکام بدان عمل سرانجام
 دیبا که است اطاعت و بندگی مان،یا و حکمت انیبن و شالوده قتیحق در). ٢٧ـ٢٤:٧

 ،رو نیا از است، لغزش و خطا بدون و کارآزموده که است یکس میحک و شود آزموده
 ی عمده رسالت). ٢٧:٧ ی، متهیل( کند  میکارآزموده بال و یگرفتار با را او خداوند

 دهنده نجات و حایمس یعنی خداوند، رشیپذ یبرا انیهودی کردن آماده «ز،ین ییحی
 باز ایلیا روح با که است شده یمعرف یکس او). ١٧:١ لوقا یکاربرد ریتفس( »...بود شانیا

 شبه وجه .)١٧:١ لوقا(» دیگردان خواهد عادالن حکمت به را نافرمانان «و گشت خواهد
 آشکار آنها دعوت و یزندگ ی وهیش در که است یخداترس و تقوا و زهد ،ییحی و ایلیا بارز
 گناهکاران و. داد  میمیب یخداوند قهر و عدالت از را مردم ایلیا همچون زین ییحی. است

 یتقوا همان ای خداوند طاعت و گناه ترک عادالن، حکمت خواند؛  میفرا تقوا و توبه به را
 :ـ ، نک٧:١ امثال( است حکمت آغاز تقوا که چرا بودند، آن یمناد دو نیا که ت،اس یاله

 ).١٧: ١ لوقا ی،کاربرد ریتفس
 

 پولس درآثار حکمت ـ٢
 که است منسوب پولس به نامه زدهیس ،عهد جدید در :حکمت سرشتو  دی توح١ـ٢
 حکمت، فهومم. است شده نگاشته اشخاص بهای  پاره و ساهایکل بهدر خطاب  هانآ شتریب

چه  وی گر.است داشته یاساس تحول ی اهمیت وو یها نوشته در ،یحیمس مانیا همانند
 یها نوشته بیشتردر برخی موارد حکمت را در مفهوم متعارف خود به کار برده ولی در 

بوده و در  مانیا و حکمت ی کاره همه حیمسحکمت مفهومی متفاوت داشته و  ،پولس

                                                                                                                                            
1. wisdom of God. 
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 .است دهیگرد تناقضهایی دچارتبیین و توجیه آن 
 آن است یاصل از لوازم عتیشر و است حکمت سرشت در که است یا کلمه دیتوح

پولس به وجود خداوند . شود  میرهنمون درستی به و داشته باز خطا از را یآدم که
 و ستایش و شکر خداوند را حکمت و در مقابل شرک و )٢٠ـ١٩:١ انیروم( اذعان دارد

 است نیا پولس اعتقاد). ٢٤  و٢١:١ انیروم( کند معرفی میدانینابت پرستی را نشان 
 نادانی بلکه ندارد وجود ییدانا و حکمت ،)او عبادت و شناخت (خداوند از دور به که

 انیروم( هستند احمق بلکه  میحک نه ندارد باور و نشناخته را خدا که آنها و است
کند ولی رستی را محکوم میاما  کدام خداوند؟ پولس گر چه شرک و بت پ). ٢٢:١

 .کنداند، معرفی نمی بیان داشتهپیامبرانتوحید مشخصی را چنانچه 
 حکمت عملی ی  دستورات آن شاکلهشریعت از اصول اساسی حکمت بوده و احکام و

: ٣تیموتائوس( حکمت ی  را آموزندهکتابهای مقدس  بر این امر واقف بوده وپولسباشند،  می
وی به . )٢٠ـ١٦: ٢کولسیان (  استخواندهت را از مصادیق حکمت  شریعهای آیهو ) ١٥

 انیروم (کرد یزندگ آن مطابق دیبا ،ستین یکاف عتیشر داشتنگیرد که یهودیان خرده می
 ظاهر و زبان در و نبودند خداوند سپرده دل که است انیهودی یناپاک از و .)٢٢ـ١٧:٢

 انیروم به نامه در خود سخنان نیآخر در پولس سرانجام). ١٠:١٠ انیروم( بودند خداپرست
 بعد بر باز نجایا در ).١٩:١٦ انیروم( »دل ساده بدي در و دانا نیکویيدر « که کند  میسفارش

 .است شده دیتاک است، یکین و یراست بر مراقبت که حکمت ینید و یعمل
قد  معت،اما وی در تناقضی آشکار با شریعت مخالفت کرده و آن را بیهوده دانسته

و آنها ) ١٧ و ١٦: ٢کولسیان ( انداعتبار شده با آمدن عیسی بیقدیم عهد  احکام است که
 و افکار ندارند و شخص را مغرور شبه ظاهر حکمت هستند ولی تاثیری در تسلط بر هو

مسیح را حکمت دانسته های  آموزه ، و در مقابل؛)٢٣: ٢کولسیان  (کنندو خودپسند می
تعالیم مسیح را به یاد آورید و بگذارید سخنان او زندگی تان را کالم و «: یسدنوو می
 وی حتی با یهودیانی که پیرو ).١٦: ٣کولسیان ( » و شما را حکمت آموزددساز بارور

شریعت و حکمت تورات بودند مشکل پیدا کرد، از این رو پس از اختالف با حواریون، 
عالیت جانشین موسی یعنی پطروس  فی بشارت غیر یهودیان را بر عهده گرفت و دایره

 ).١٢ـ١١: ٢غالطیان ( شمعون را بسیار محدود کرد
خود را های  آموزهرا تایید و قدیم عهد تعلیم مسیح کدام بود؟ عیسی ی  آموزهاما 

 ، باالی کوهی و در موعظه) ٧ـ٥بابهای : ـ  و نک١٧: ٥متی ( کامل کننده آن دانسته
 که هر نه«؛ )٢٧ـ٢٤: ٧( مت و دانایی خوانده استاخالق و شریعت و عمل به آن را حک

 در که مرا پدر ی اراده آنکه بلکه گردد، آسمان ملکوت داخل گوید "خداوند خداوند،" مرا
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 مسیح در عمل نیز به شریعت موسی همچنین). ٢١: ٧متی ( »آورد جا به است آسمان
: ١٦، ٣٩، ٢٧، ٢٤، ٢٣: ٢لوقا ( آورد شریعت را به جا مییرسمها تمامی و وفادار بود

) ٢٣:١٤متی ، ١٦:١مرقس (: گزارد مینمازو ) ٢و ١: ٤متی( گرفت میروزه؛ مسیح )١٧
زاد در روز هشتم  فرمان همین شریعت  بنابرمسیح). ٤١:٢٦متی ( کردو آن را تبلیغ می

؛ ایشان )٢٣ـ٢١: ٢لوقا ( ختنه کرده و پدر و مادرش، قربانی الزم را تقدیم نمودند ،روز
 ).٢٤ : ١٧متی ( ندپرداخت  میرا نیز) هیکل( خدا ی  مالیات خانهحتی
 ی باره در مطلب نیزتریبرانگ بحث و نیتر دهیچیپ :موعظه جهالت و حکمت ٢ـ٢

 قرنتس یسایکل ماندارانیا به رسول پولس که است یا نامه متن در حیمس حکمت
 نیا پولس. توان دید را میمتحک مفهوم بخش دگرگونی کامل در نیا در .است نوشته
 در قرنتس شهر. است نگاشته یالدیم ٥٦ ای ٥٥ یسالها حدود و افسس شهر در را نامه

به . داشت قرار یتجار شاهراه سر بر دوره آن در و است واقع آتن غرب و ونانی شمال
 هرش تمام یاخالق یبار و بند یب و فساد و ادیز آن در آمد و رفت شهر بودن یدلیل تجار

 از. بود مشهور شهر آن مورد در »بار حقارتی زندگ «اصطالح که یطور بود، کرده پر را
 ونانی فلسفه و حکمت یبو و رنگ قرنتس یسایکل آتن، به یکینزد دلیل به گرید طرف

 ییجدا یبرا را نهیزم و کرده یفخرفروش سایکل در حکمت انیمدع و بود گرفته خود به
 مشکل دو نیا حل یبرا است یپاسخ نامه نیا و بودند هآورد فراهم سایکل در تفرقه
. )٣ انیقرنت به اول رساله( بود قرنتس ماندارانیا ریگ بانیگر که) تفرقه و فساد (عمده
 انیب را آن به مربوط حکمت و شیخو بشارت اصل ،ها ألهمس نیا به پاسخ در پولس

 حکمت و حیمس به مانیا و بیصل قیطر از یبخش نجات از عبارتست آن و کند می
 که مشکلهایی وها  مسأله ریتاث تحت پولس. )٣١ـ١٧: ١ انیقرنت  اول:ـ نک (آن به منسوب

 به مانیا باب در که یخاص بشارت به توجه با و بودند رو روبه آن با قرنتس ماندارانیا
 انیب نیچن را خودش یاصل ی هینظر و آورده فراهم را یمقدمات داشت، بیصل و حیمس
 خدا، حکمت برحسب چون که رایز«: است نجاتراه  تنها »موعظه جهالت «که کند می

 جهالت ی لهیوسه ب که داد رضا نیبد خدا د،ینرس خدا شناخت به خود حکمت از جهان
 در «هیآ نیا کهند معتقد برخی). ٢١:١ انیقرنت اول( »بخشد نجات را ماندارانیا موعظه،

 طور به دینبا ما. است یخیتار کتابهای امتم یمحتوا و خیتار فلسفه کل ی رندهیبرگ
 »بیاندیشیم یعال قیحقا نیا به ژرفی طرز به دیبا بلکه م،یبنگر هیآ نیا به یسطح

؛ نخست این که طبق کتاب است اوج در عبارت نیا در تناقض). ٩ انیقرنت اول ،دونالد(
 ی ن نیست که انسان به حکمت خویش به نجات دست یابد و همهیو سنت الهی چن
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خدا و نجات دست یابد، که شناخت   بهدانند که انسان به حکمت خویش  میمومنان نیز
فرستاد و انسان به عقل خویش تکیه کرده و اگر چنین بود خدا پیش از آن پیامبری نمی

 همان »موعظه «از منظور کهدوم این. کردنجات خویش قبول نمیهیچ دینی را برای 
  قدرت  مسیح،  قیام وشدن   مصلوبولس این است که  و اعتقاد پاست بیصل ی موعظه
، اما )١٣ ،٥ـ١،٤ :٢  قرنتیان  اول :ـ نک( دارد را  جاوداني زندگی  انفاق و  گناهان ودگیبخش

عیسی بود، و هیچ عقل و های  آموزهای نه در دین مطرح شده بود، نه از چنین آموزه
 .توانست آن را قبول کندحکمتی نمی

دانست که چنین ادعایی مطلوب شریعت یهود و حکمت یونانیان  میپولس خود نیز
 یونانیان و خواهند مي آیتي یهود چونکه«خواند؛ » لغزش« و» جهالت«نیست، پس آن را 

 و لغزش را یهود که کنیم مي وعظ مصلوب مسیح به ما از این رو .هستند حکمت طالب
 .بود  لغزش  یهودیان  براي ، مسیح  سيعی«). ٢٣ـ٢٢:١ انیقرتن اول( »است جهالت را امّتها
  یهودیان.  گشت مي  ایشان  آوردن ایمان  مانع  که بود  عاملي  صلیب ، اینکه  یعني
  داده  جان  صلیب بر ، جنایتکاري مانند آنها موعود  منجي  که کنند  قبول توانستند نمي
  غیرقابل  امري ، صلیب  يرو بر  ایشان موعود  منجي  شدن  کشته ، یهودیان  براي. باشد
  حال در و  آویزان  صلیب  روي بر  مسیح  عیسي  که  زماني  حتي. بود کفرآمیز  حتي و  قبول
 :٢٧  متي  انجیل  :به ـنک (نمودند مي  اهانت  وي  به و  کردهریشخند  را او  یهودیان بود،  نزع
 ، غیریهودي  طوایف یا ها،امت  براي دیگر،  سوي از و). ٣٢ـ٣١ :١٥  مرقس  انجیل ؛٤٢ـ٤١
  که  عقیده  این. بود  جهالت و  احمقانه  فکري دهد،  جان  صلیب بر ،جهان  منجي  اینکه فکر
 و ریشخندآمیز شود،  اعدام  صلیب بر جنایتکار  یک مانند ، آمده  جهان  به خدا پسر

 ). ٢٣: ١ن ایقرتن اول، هیل( »..بود  محض  حماقت
 نخست کند، انیب قبول قابل را بیصل و حیمس به مربوط کمتکه حاین یبرا پولس

 لکانها  براي صلیب ذکر زیرا«: پردازد  میینیزم و یانسان حکمت بودن هودهیب و ینف به
: است مکتوب زیرا .خداست قوّت هستیم ناجیان که ما نزد رو از این است، حماقت
 کاتب؟ کجا حکیم؟ است کجا. گردانم نابود را فهیمان فهم و سازم باطل را حکما حکمت

 چون که زیرا است؟ نگردانیده جهالت را جهان حکمت خدا مگر دنیا؟ این مباحث کجا
 داد رضا بدین خدا نرسید، خدا معرفت به خود حکمت از جهان خدا، حکمت برحسب

 در). ٢٠ـ١٨:١ انیقرنت اول(» خشدب نجات را ایمانداران موعظه، جهالت ی هوسیله ب که
 از نجات و است باطل یانسان حکمت که نیا و خود یمدعا اثبات یبرا پولس ها آیه نیا
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 را حکما حکمت«: کندیم استناد ایاشع ییشگویپ وقدیم عهد  به ست،ین ممکن آنراه 
؛ و این استداللی نادرست )١٤:٢٩ ایاشع( »گردانم  مینابود را مانیفه فهم و سازم باطل

 خداوند عتیشر و احکام به انیهودی که بود یزمان هب مربوط یاله امر نیااست، چرا که 
 ،رو نیا از) ١٣:٢٩ ایاشع (نبود، خداوند با دلشان باطن، در یول بودند بندیپا ظاهر در

 و عتیشر تیاهم به اشاره ها آیه نیا واقع در ؛برد نیب از را آنها حکمت فهم خداوند
 ی ، ولی پولس نکتهساخت هدخوا باطل را حکمت آن، تیرعا عدم که دارند یاله احکام

 .مقابل آن را استفاده کرده است
 شروع خود از وسخن  آغاز همان از یانسان حکمت بیهوده نشان دادن یبرا همچنین

 که مبادا کند، ینم استفاده یحکمت انیب و حکمت ابزار از بشارت، و غیتبل یبرا که کند می
 است بیصل و حیمس یقیحق حکمت که چرا، شود کاسته بیصل بشارت ریتاث و تیاهم از
) یانسان حکمت (یفلسف و بایز کلمات از که است نیا پولس یادعا). ٥ـ١:٢ انیقرنت اول(

 مرا مسیح که زیرا«: نشود کاسته حیمس بیصل ساده امیپ یرومندین از تا کند، میدوری 
 باطل مسیح صلیب مبادا کالم حکمت به نه رسانم، بشارت تا بلکه دهم تعمید تا نه فرستاد،

 و خداست روح قدرت ی دربردارنده خدا امیپ پولس اعتقاد به). ١٧:١ انیقرنت اول( »شود
 استوار خداوند خود بر مردم مانیا ، به  این دلیل است کهحکمت از دور به و ساده انیب

نه برای عاقالن  را آن ی واسطهه ب نجات و بیصل ،، از این رو ایشانانسان حکمت بر نه گردد
، به خاطر داند  میماندارانیا و یروحان یها انسان خاصان و دیندارانی چون یهود، بلکه یون

 طمطراق پر فلسفه با نه آنها. نبودند جامعه روشنفکر قشر از خود قرنتس انیحیمس«همین 
 . )١٠ انیقرنت اول مانداران،یا ریتفس( »بودند افتهی نجات لیانج با بلکه

ت را بر عهده دارد و همین ایمان کلید درک حکمتی ایمان در کالم پولس نقش نجا
 روحانی ی عقل که به مکاشفهراه نهفته است و آن نه به » جهالت موعظه«است که در 
 هالکت یسوه ب و ندارند مانیا که یکسان یبرا بیصل ذکر که کند  میاشاره ممکن است؛ و

 یا ماندارانیا مانه که افتگانی نجات یبرا یول ،ستین شیب یحماقت روند،  میشیپ
. )١٨ـ٦: ١ انیقرنت اول: ـ نک( است خداوند قدرت ی نشانه بیصل هستند، انسانهای روحانی

 .در واقع پولس جز ایمان و مکاشفه راهی برای اثبات مدعای غیر عقالنی خود نداشت
مسیح اصل اساسی ایمان و حکمت پولسی است و این   :خدا حکمت ح،یمس ٣ـ٢

 قوت حیمس یونانی خواه و هودی خواه را شدگان دعوت «کهاین بود همه استدالل برای 
 اما حکمت بودن عیسی و به عبارتی تجسم ،)٢٤:١ انیقرنت اول( »خداست حکمت و خدا
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حکمت در عیسی، مخالف حکمت یهود و فالسفه یونانی و خرد متعارف است و در کالم 
ا قوت و حکمت خدا بودن، مسیح هیچ ادعایی مبنی بر خدا بودن، پسر خدا بودن و ی

عیسی حکمت خود را، نه با خدا، که با حکمت انسانی چون سلیمان مقایسه . وجود ندارد
» پسر انسان«عیسی خود را . و خبری از صلیب و فدیه نیست) ٤٢: ١٢متی ( کندمی
: ٢لوقا ( مند بود ن مشتاق و به یادگیری مذهب عالقهخواند، به صحبت با دیگرامی
 خدا فرستاده شده و مقید به اجرای کامل احکام الهی  سویگوید که ازود میخ). ٤٩ـ٤٨

 یبرخ. دهد  میشکل را های مسیحیت مناقشه اساس اصل حیمس بودن انسان و تیالوه. است
 ی فرقه. شد ینم شمرده خدا یالدیم دومی  سده اواسط تا حیمس که معتقدنداندیشوران 

خاستگاه  به که ونانیفیلسوفان  نیهمچن اختالف؛ نیا بر است یمتقن لیدل »ها یونیاب«
 .)٥٠ـ٤٠ ،یدیگر( دانستندیم هولناک و معنا یب را حیمس تیالوه بودند، معتقد یسرمد

تنها دلیل پولس برای اثبات این که جهالت موعظه، حکمت کامل است، منسوب 
 موعظه کردن آن به خداوند بود و این که خداوند با گزینش جاهالنی که به جهالت

 جهالت که زیرا«: ایمان و مغرور را تحقیر کند خواسته است تا حکمای بی،آورندایمان می
 را خود دعوت برادران اي زیرا .تواناتر مردم، از خدا ناتواني و است حکیمتر انسان از خدا

 بسیاري و ني توانا بسیاري و نیستند حکیم جسم حسبه ب بسیاري که نمایید مالحظه
 راجهان  ناتوانان خدا و سازد رسوا را حکما تا برگزید را جهان جهّال خدا بلکه ،ني شریف
 تا را ها نیستي بلکه برگزید، را محقّران و دنیا خسیسان و سازد، رسوا را توانایان تا برگزید
 هستید شما او از رو از این. نکند فخر او حضور در بشري هیچ تا. گرداند باطل را هستیها

 .فدا و قدّوسیّت عدالت و است شده حکمت شما براي خدا سوی از که مسیح عیسي در
 ).٣١ـ٢٥: ١اول قرنتیان ( »نماید فخر خداوند در کند فخر که هر است مکتوب چنانکه تا

را » جهالت موعظه«کند تا   میبنابراین پولس ایمان وحکمت متعارف را جهالت اعالم
وریت مسیح و صلیب که تنها بر حکمت کامل معرفی کند، و آن حکمتی است بر مح

 و هیقرنت در هاییگروهاز این رو .  روحانی ممکن استی اساس ایمان و از طریق مکاشفه
 انیحیمس ـ یهودی از یاریبس مرگش از پس  حتیو کردند مخالفت او با هیغالط
 ).٤٧گریدی، ( خواندند یرمز یافتیدر و یساز اسطوره را آن و کرده رها را او های آموزه

 را برای مردم آتن بیان کند، هایش آموزهحتی زمانی که خواست مطابق فلسفه یونانی، 
به ). ٣٤ـ١٦: ١٧اعمال رسوالن (  کردندریشخندجز معدودی، او را دیوانه خوانده و 

 های آموزههمین دلیل پولس سخنان خود را به دور از حکمت و خرد تبلیغ کرد و بیشتر 
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پسند یونان و روم آن د گرفت که در فرهنگ عرفانی عامه عرفانی و رمزی به خورنگاو 
ن پولس اینچنین با دگرگون ساخت. ستزمان رواج داشت و مکتب گنوسی از جمله آنها

 شریعت یهود و از طرف دیگر با تغییر اصول نادیده گرفتنمفهوم عقل و حکمت و 
 توانست مسیحی و طریق نجات و تطبیق آن با فرهنگ عرفانی و رمزی آن دوران،

 .مسیحیت پولسی را در اروپا گسترش دهد
 و نجات به) ٣٣ـ١٣:١١ (انیروم در پولس :خدا ی نقشه یافتن و حکمت ٤ـ٢
 و سر همان را نیا و کند  میاشاره انیهودی ریغ به خداوند رحمت و ضیف گرفتن تعلق
 شیتاس او درک قابل ریغ و میعظ حکمت و دانش دلیل به را خداوند ،دانسته یاله راز
 یموارد در است، ینیزم عقل یورا که شهود، و کشف و حکمت عهد جدید در. کند می
 ی نامه در یو نیهمچن. است شده برده کار به هم با مترادف و گریهمد کنار در

 اشاره خداوند حکمت ی مثابه به را، قیطر نیا از انسان نجات و بیصل یماجرا انیافسس
 از که است خداوند ی نقشه همان نیا که است قدمعت و) ٨ و ٧:١ انیافسس( کند می

 که بود نیا خدا ی نقشه و ساخت، آشکار حیمس در و بود کرده طرح دور یها زمان
 انیافسس( برند سر به خداوند با همواره تا آورد گرد حیمس در را جهان مردم ی همه
 چه و ستیک حیمس یسیع که موضوع نیهم درک که دهد  میادامه یو). ١١ـ٩:١

 را ییعطا نیچن خداوند از و است کشف و حکمت روح به وابسته داشت، یرسالت
 ).١٧:١ انیافسس( است خواستار
 آدم بني به گذشته يها قرن در آن که«: دیگو  مینیچن خداوند ی نقشه ی درباره پولس

 است، گشته مکشوف روح به او انبیاي و مقدّس رسوالن بر الحال که بطوري بود، نشده آشکار
 شریک انجیل وساطته ب مسیح در او ی وعده بهره در و بدن در و میراث در ها امّت که

 از بعد تا بود نگشته آشکار کس چیه به گذشته در نقشه آن و). ٦و٥: ٣ انیافسس( »هستند
 و کمال به آسمان، در حاکم یها قدرت و انیفرمانروا تمام سا،یکل در هودی ریغ و هودی اتحاد
 شد یعمل حیمس ی لهیبوس که است خداوند ی نقشه همان نیا و ببرند یپ او حکمت عمل

 که است پولس یها نوشته در دهیچیپ میمفاه از آن کشف و خدا ی نقشه ).١١ـ٩:٣ انیافسس(
 حکمت و است شده یتلق یاله حکمت به منوط ،برهان و عقل یواد از خارج آن درک
 از برتر یقیطر  به اعتقاد پولسکه چرا است، حماقت و جهالت آموزه نیا برابر در مانیحک
 دعا پولس  دلیلنیهمه ب. شود گشوده یاله ی نقشه و راز نیا تا دیبا  مییانسان خرد طور
 و رسالت ح،یمس یسیع قیطر آن از تا دیفرما عطا حکمت آنها به خداوند تا کند می

 ).٩: ١انیکولس  و٢١ـ١٧: ١انیافسس( فهمیده شود وضوح به را او یها یفداکار
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زبان تمثیل باعث نهان ماندن راز از کسانی است که سخت دلی آنها مانع از درک آن 
و برای ) ١٥: ٤؛ ١٥: ١مرقس ( ، اما راز امری محرمانه نیست)١٢: ٤مرقس ( شودمی

اما در این عبارات ). ٤٣، ٩: ١٣متی ( شکار استآروشن و » گوش شنوا دارند«کسانی که 
 نجات ی  نقشهی ار ملکوت با صلیب و آنچه که پولس دربارهو مثلها ارتباطی بین اسر

های خود را، که همه با محوریت مسیح شکل پولس آموزه. کند وجود نداردبیان می
اند، به دور از حکمت انسانی و منوط به حکمت الهی دانسته، که درک آن از طریق گرفته

 . ایمان و مکاشفه روحانی ممکن است
ی ها مت از مفاهیم کلیدی رسالت پولس است و در نوشتهحک : حکمت پولسی٥ـ٢

 و ر یهود، پسر خدا، قوت و حکمت خدا نجات غیی او، درک ایمان، مسیح، صلیب، نقشه
  همینکسب ،اما وی معتقد است. به درک حکمت استوابسته غیره، همه و همه 

 این یک  وردیپذ  میصورت مانیا قیطر از زین آن فهم واست  مانیا قیطر از حکمت
 .گیرددور باطل است که عقل و اراده آدمی را نادیده می

 است، حیمس یسیع پولس، نظر از خداوند حکمت ی عمده مضمون و یاصل مصداق
 انیقرنت اول( است یرستگار و نجات نماد ،مسیح خود و او بیصل نجات، ی نقشه که چرا

 شخص در القدس وحر سکونت و حیمس به مانیا کارکرد پولس، به اعتقاد). ٣٠:١
 ).١٤ـ١٣:٨ انیروم (دارد  میباز گناه و نفس یهوا از که است حکمت همانند ی،روحان
 حکمتهای  گنجینه یتمام «به افتنی دست یعنی او شناخت و خداست سر همان حیمس
 حکمت از نه  در آثار پولس،تیحیمسهای  آموزه ، در واقع).٣:٢ انیکولس (»یمخف علم و

 اول( است »خداوند حکمت و قدرت حیمس« تنها که چرا است، حیمس خود از بلکه یانسان
 و است تیحیمس یعمل و ینظر نهاد یاصل ی شاکله ،واقع در مسیح .)٢٤:١ انیقرنت
 حیمس از خارج عدالت است؛ محض حماقت حیمس از خارج حکمت «که است شده گفته
 از خارج نجات و است گناه و یناپاک حیمس از خارج تیقدوس است؛ تیمحکوم و گناه
 ی این باور  نتیجه). ١١ ،انیقرنت اول مانداران،یا ریتفس( »است یبردگ و اسارت حیمس

ها و شریعت یهود بود و آن مسیحیتی است که پولس الوهیت مسیح و مخالفت با آموزه
 .آن را عرضه داشته است

 قبول االصل بودند، الوهیت مسیح را مخالفان پولس که مسیحیان یهودیولی 
ترین  آنان مسیح را یکی از بزرگ. کردند نداشتند و بر انجام شریعت موسوی تأکید می

دانستند، اما با این همه، او را مانند دیگر انسانها  پیامبران خدا و همان مسیح منتظر می
 میالدی کاسته شد، اما از ٧٠ از اهمیت این گروه در سال  با این که.آوردند به شمار می
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. ای که تا قرن چهارم نیز رواج داشت ها ظهور کرد؛ فرقه»ابیونی «ی ا فرقهدرون آنه
آنها . کردند دانستند، ولی اعتقاد به الهی بودن او را رد می ها عیسی را مسیح می ابیونی

دانستند؛ چرا که   که عیسی پسر خداست، کافر میآموزهپولس قدیس را به جهت این 
: نویسد  مینینین اسمارت). ٤٤ـ٤٢ی، دگری( ت بودند عیسی انسانی بیش نیسمعتقد

کرد، یهودی پارسایی بود که   میبا تمامی انتقادهایی که از فریسیان و کاتبان«عیسی 
کرد و خود را تحقق بخش تورات، نه تخریب  اصلیش مراعات میی تورات را در جوهره

 .)٢/٨٣ اسمارت،( »دانست  آن، میی کننده
توان به این نتیجه رسید که نه تنها حضرت   میدعهد جدیبا اندکی تحقیق در 

کند و آثار این   میپافشاریر انجام آن  بلکه ب،داندعیسی شریعت یهود را باطل نمی
 توجه به اهمیتهمیشه از ایشان البته .  ایشان آشکار استکردار در گفتار و پافشاری

ا به پیروی از و افراد ر باطن شریعت و بسنده نکردن به ظاهر آن سخن گفته است
  .شریعت واقعی  و دوری از ظاهر شریعت فرا خوانده است

 مسیحی  اقوام مختلف را رنگآلود  شرك باورهای پولسویل دورانت معتقد است که
 شکلی دیگر نمایان ساخت مسیحیت شرك را از بین نبرد، بلکه آن را در از این رو، و داد

 .)٦٩٦ ،٦٨٩/ ٣ دورانت،(
 ولی یهودیان وی را ،اندن پولس را همردیف با پطرس دانستهگرچه بیشتر مسیحیا

و حتی کسانی که صداقت و ایمان پولس را قبول ) ١٦م . م( اندمرتد یهودی خوانده
ای از دارند معتقدند که پولس عقاید مهم دیگری را از خود اضافه کرده و مسیحیت آمیزه

 .)٢/١٥٤ ،یواریت( پولس و عیسی استهای  آموزه
 یطرف از پولس که است معتقد یو است، زیبرانگ تامل پولس ی درباره چهین سخن

باشد، نیچه  میآن کننده فیتحر نیبزرگتر گرید طرف از و ت،یحیمس یواقع انگذاریبن
بشارت بر روی .  یک مسیحی وجود داشت و او بر روی صلیب مرداساساً«: معتقد است
 .)٢/١٧  کونگ، (»صلیب مرد
، و از دینشن را او های آموزه از کی چیه و دیند را حیمس ،نبود ونیحوار از پولس

 به پولس آوردن مانیا نه. همان ابتدا با حواریون مخالفت کرده و مسیر خود را جدا کرد
 نیهمچن ،حکمت قیطر به او غیتبل و بشارت ی وهیش و انیب نه بود، عقل و برهان قیطر
 در. حکمتش مفهوم نه است، ارفمتع حکمت و خرد براساس او سخنان یمحتوا نه
 یها برداشت و ها انگاره حکمت، و نید میمفاه کردن یکبر و یصغر با پولس قتیحق

 و دید حیمس در تنها را قتیحق و نجات راه پولس. کردوارد  نید کالبد در را خود
 ی چهره در تناقض. ندانست یکاف یرستگار و نجات یبرا را نید احکام و عتیشر
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به  شتریب تناقض نیا و است انینما کامالً پردازد  میآن فیتوص به لسپو که یحکمت
 و او، بشارت یمانیا صرفاً ساختار و ،ایی بیشتر مکاشفهی، شیوهمنطق ریغ یدلیل محتوا

 .است شیخو عصر مردم یبرا خردمندانه و یانسان انیب لزوم گرید طرف از
 

  ینیزم حکمت و یآسمان حکمت ـ٣
 مسیحیت رواج یافته در خاستگاه ی وب در برابر پولس که نماینده، یعقعهد جدیددر 

 را حکمت زین عقوب ی.گرا است ی گرایش مسیحیت یهودیت فرهنگ یونانی است، نماینده
 به نیازمند شما از کسي اگر« :شود  میعطا خداوند یسو از داند که  میفهم و بینشی

 مالمت و کند مي عطا خاوتس به را کس هر که خدایي از بکند پرسش باشد، حکمت
 متفاوت کامال پولس با عقوبی کالم). ٥: ١عقوبی( »شد خواهد داده او به و نماید نمي
 انیب حیمس به منسوب حکمت از تر متفاوت و عمل جنس از شتریب را حکمت او و است
 .کند  میدیتاک آن یعمل بعد بر وداند   می»کوین رتیس «به منوط را آن یو. کند می

 و سازدینم مرتبط بیصل و حیمس به مانیا با ماًیمستق را حکمت عقوبی ف پولس،برخال
 از. دارد دیتاک آن ینید و یاخالق ی جنبه به  قدیمعهد هیشب شتریب و آن از یجدا باًیتقر
 بعد و است طاهر اول «آن و ،»است باال از که یحکمت «است؛ دوگونه حکمت یو نظر
» ایر یب و تردد یب و کوین یها وهیم و رحمت از پر و ریپذ حتینص و میمال و زیآم صلح

 در و) ١٧: ٣  ذیل،،هیل( تعصب بدون ،یکاربرد ریتفس در »تردد یب« ).١٧:٣ عقوبی(
 . است شده یمعن »پرده یب و ایر یب و یمیصم «یریتفس ی ترجمه

 یپاک و طهارت خود با و است، مقدس و پاک ،یآسمان حکمت خاستگاه،با این 
 را آرامش و صلح یآرزو و است زاریب زاعن و جدال و جنگ از. دارد یراههم به را ها قلب
 از یآگاه و یهست باب در شیخو نیسنگ معارف اثر در زین خودش و دارد همگان یبرا

 را او ،نیبنابرا. است هودهیب یها بحث و ییخودنما از دور به و نیمت و آرام امور، حکمت
 و پند که چرا دارد، ریپندپذ یقلب مهربان، یدل که ،یابی  می)میمال (متواضع و نرمخو

مهمترین  او یبرا نیا و کند میزنده  را او روح و قلب حکمت و است حکمت حت،ینص
 روح ثمرات ای ایعطا یعنی کوین یها وهیم و رحمت یآسمان حکمت نیهمچن. است امور

 .دارد همراه به را القدس
 ی سرچشمه »شود ینم نازل باال از «که دارد رقرا یحکمت یاد شده، حکمت مقابل در
 »تعصب و تلخ حسد خود دل در «که است یانسان آن و است یانسان بلکه ،ندارد یآسمان
 حکمتو  تفرقه ،فساد ،ها یزشت تمام  خاستگاهاین نوع از حکمت. )١٦ و ١٤:٣( دارد
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 قدوس، یخدا نه یحکمت نیچن خاستگاه رو نیا از است، »یطانیش و ینفسان و یویدن«
 و ساخته کور را انسان نیب قتیحق چشم که است تعصب و حسد از سرشار دل بلکه
 همه از بدتر و گفتار و کردار در فساد و لغزش زین و معرفت و شهیاند در یگمراه باعث
 یقلب. شود  مییمنته هالکت و شقاوت به که است یریمس نیا و شود  میتکبر و غرور
 متواضع یها قلب بر تنها موعظه و آموزه و تابد ینم بر را رفتمع و عبرت دارد تکبر که

 ).١٤:٢٥ مزمور(» است ترسندگان با خداوند سر «و است موثر
 

  مکاشفه کتابـ ٤
 وحنای.  استکتاب مقدس تفسیر دشوارترین بخش از نظر آخرین بخش و کتاب مکاشفه

 نوشته نمادین زبان به د،دار اشاره آخرالزمان یدادهایرو بر شتریب که را شیخو بشارت
 حکمت کلمه مورد چهار مکاشفه کتاب در ).٥٨ ،میشل( نبرند یپ آن به دشمنان تا است،

 شده اشاره یو هایتصف گرید کنار در خداوند حکمت به مورد کی در که است رفته کار به
به دلیل ) حیمس یسیع (»خداوند بره «که هستند صفتهایی آنها و) ١٢:٧ مکاشفه (است
 طومار به ٥ باب در .)١٢:٥ مکاشفه( ابدیدر را صفتها آن تا کرد دایپ شایستگی بیصل

 جز یکس که شده اشاره .)١:٥ مکاشفه (است شده موم و مهر لعنت، با که ندهیآ رویدادهای
 و) ٥:٥ مکاشفه (نکرد دایپ را رازها آن گشودن یستگیشا ب،یصل به دلیل رنج ح،یمس

 شایسته: گویند مي بلند آواز به که«سرودند نیچن و شده خوشحال امر نیا از فرشتگان
 »بیابد را برکت و جالل و اکرام و توانایي و حکمت و دولت و قوت که شده ذبح ی هبر است

 گفت توان  مییول است نشده اشاره حکمت از یخاص یمعنا به نجایا در). ١٢:٥ مکاشفه(
 حیمس که است القدس روح و پدر صفتهای همان نهایا  مسیحیگانگی سه بر اساس

 حکمت همان حیمس حکمت ،نیبنابرا است، کرده دایپ بیبه دلیل صل را آنها یستگیشا
 .است خداوند

 ارتباط راز گشودن و راز با و بوده هوش و فهم یمعن به حکمت زین گرید مورد دو در 
 آن فیتوص از دبع و کند  میاشاره »ایدر از یجانور «به  یوحناآنها از یکی در. دارد میمستق

 بشمارد، را وحش عدد دارد، فهم که هر پس. است حکمت اینجا در«: دیگو  مینیچن سرانجام
 نیهمچن .)١٨:١٣ مکاشفه(» است شش و شصت و ششصد عددش و است انسان عدد که زیرا
 .)٩:١٧ مکاشفه( داند  میحکمت قیطر از را آن راز گشودن و کرده انیب را ییایرو ١٧ باب در

 

 ریگی سه و نتیجهمقای
 :شود  مییبند طبقه عمده دسته پنج در حکمت قیمصاد و معنا ،مقدس باکتدر 
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 .ردیگ  میبر در را نظر و یرا حکومت، و تیوال عدالت، قضاوت، لیقب از یامور تیدرا فهم،ـ ١
 خواب، ریتعب ،نجوم ا،یمیک کالم، فلسفه، عرفان، عت،یشر چونی معارف علم و معرفتـ ٢

 شود  میشامل را نعتص هنر،
 از یخردمند و یفرزانگ و ،یدرست و یراست حلم، و صبر ،یپاک ،یتقو خاص اخالقـ ٣

 .باشند  میمقوله نیا جمله
 ، وقدر و قضا ،یوح ،یاله تیمش مانند است یخداوند به مربوط امور امور الهیـ ٤

 .یاله امر و کلمه ،یاله عدل
وجودی و   امرـ  ٥

 عینی
 .است افتهی نیّتع اله ای ذات شخص، کی صورت به آن در حکمت

 
شود و تنها ممیز حکیم از   می در قلمرو فلسفه نیز بحثی مفهومهای یاد شده، همه

بدون وجود حق تعالی، این مفاهیم فاقد . فیلسوف، توحید و التزام عملی حکیم است
 از خداوند باشند، به عبارتی حکمت حجیت و اعتبار خود را  میمعنای ارزشی و حکمتی

 خداوند و نیز نبوت و شریعت تنها مواردی هستند که ی شناخت خدا و فهم اراده. دارد
 در شکلیو به ز آثار پولس، از حکمت جدا نبوده جبخشهای کتاب مقدس، بیشتر در 

 عالم در او ریتدب زین و او خلق قیطر از خداوند  حکمتدر واقع. اند مفهوم آن دخیل بوده
 و حکمت از راه تا هبود نیا یاله مانیحک و پیامبران کوشش ی مهو ه بود داریپد
 در حکمت این چنین. سازند فراهم مردم یبرا را سعادت و نجات راه ،یاله عتیشر

 ی جهینت ای و خداوند یسو از یالهام که ،یاله پیامبران و مانیحک کردار و گفتار
مضمونهای   حکمتچه اگر. دیدگر معلومیا  مکشوف بود، کائنات دران آن ژرف ی اندیشه

 یول شود،  میشامل زین را فنون و علوم و کائنات، مورد در ریفراگ دانش چون ینید ریغ
 باعث امر خدا و احکام به عمل و فهم.ستین یخداوند اراده و نید از یجدا اصل در

 .باشد  میحکمت زانیم و مبنا او کالم و خداوند قتیحق در و است حکمت
 و رندیگ  میقرار نمایحک سأر در پیامبران و  خدا در رأس حکمتکتاب مقدس در 

 که بر مدار بینشی حکمت انسانی است، عبارتست از ی فهم و درایت که معنای عمده
حکمت به معنی فن و دانش گرچه .  باطل و گمراهی است،حق است و غیر از حق

حکمت است و معنای  مصداق ی کاربرد زیادی در تورات داشته ولی این معنا به مثابه
  الهی است که نظر و عمل حکیم را صالح و استواریبینشهمان قدیم عهد   دراصلی آن
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 ارزش به دلیل ای شده، یتلق خداوند صفت ی مثابه به  قدیمعهد در حکمت. بخشد می
 عالم ریتدب و نشیآفر امر در او عامل عنوان به و هوهی کنار در و افتهی تشخص آن،
 تیحیمس گانگی سه یول دارد، وجود زین عهد جدید در ییمعنا نیچن .است شده یمعرف

 حیمس و سازد  میدگرگون زین را حکمت تیهو عت،یشر تحول کنار در ،یسیع تیالوه و
 .گردد  میحکمت ی کاره همه و خدا ی کلمه

عهد  ی هیرو نیا ،کتاب یعقوبویژه در ه ، بموارد یبرخ در نکهیا با عهد جدیددر 
 ،تیحیمس در یمانیا یمحتوا تحول با اما است، شده تیرعا حکمتب در باقدیم 
 ابعاد یتمام که دارد وجود یشخص ،عهد جدید در. است شده تحول دچار زین حکمت
 مکاشفه و ،است حکمت گفتارش و کردار خودش، ،است کرده جمع خود در را حکمت
عهد در . دیگشا میبر یاله مانهیحک اسرار از پرده و ردیگ  میصورت اوراه  از حکمت
 ها نیبهتر او محبت «کرده، متحول را حکمت یمعنا) ع(  شخصیت حضرت عیسیجدید

 به را ها نیبهتر او قدرت و داند؛  میما یبرا را ها نیبهتر او حکمت خواهد؛  میما یبرا را
 انیب او تولد از قبل از او راز و رمز پر حکمت). ٢: ٤انیکولس مانداران،یا ریتفس( »دهد  میما

 که است خداوند ی کلمه یسیع شخص نیا .بود خداوند مانهیحک ی نقشه همان او و بود شده
 یاله حکمت آن از زین یکودک هنگام به و تولد از بعد و بود منسوب حکمت به تولد از قبل
 ابالغ و تیهدا ریمس در او است،قدیم عهد  مانیحک همچون او نبوت و رسالت. بود مند بهره

 خدا احکام راه، نیااز  جست  میبهره آن مانند و تیحکا و لیتمث مانهیحک ی وهیش از رسالت
 انیم در یحت یسیع. کرد  میالقا ماندارانیا به را یاجتماع و یفرد اخالق و یزندگ اصول و

 و رتیح در غرق اوهای  معجزه و حکمت از مردم و است یاله حکمت سرآمد مانیحک
 بینش حکمت ، بنابراین.دهد ینم مانیا و رشیپذ اجازه اآنه غرور یول اند گشته یشگفت

 نیا از انسان ، بهره و دارد قرار هیسو دو یتعامل در عمل و شناخت مان،یا با که است توحیدی
  .است متفاوت انسان، یوجود منزلت و قدر زین و فرد کوشش و یاله توجه به بسته حکمت
 



 ٥٥  های مفهومی حکمت در عهد قدیم و عقد جدید دگرگونی

 

 مفاهیم و مضامین حکمت در کتاب مقدس
 و اعداد ان،یالو خروج، ش،یدایپ( تورات

 )هیتثن
دانش و مهارت، درایت و تدبیر امور، 

قضاوت و  ،شریعت و روح رهبری
 رهبری 

 قسمت دو شاملکتب انبیاء و تواریخ 
 و اول داوران، وشع،ی مانند( نیشیپ اءیانب

 و) پادشاهان دوم و اول ل،یسموئ دوم
 و ال،یحزق ا،یارم ا،یاشع( نیپس اءیانب

 )کوچک یایانب کتاب دوازده

 فهم و ، علم و دانش،زیرکی و درایت
 شریعت ،تدبیر

 معرفت خدا و کالم الهی

د ع
عه

یق
ت

 

 امثال ر،یمزام وب،یا( کتب حکمتی
 )مانیسل یها غزل مان،جامعه،غزلیسل

احکام و کالم خداوند،  فهم و بصیرت،
صداقت، معرفت الهی،  ودرستکاری

 راستی و یت،زیرکی و درا ،ایمان و تقوا
 هدایت

 
 )وحنای و لوقا مرقس، ،یمت(اناجیل 

 کالم، زندگی و معجزات عیسی، فهم
 علم و عمل ،)نبوت و شریعت عیسی(

، تدبیر الهی، شریعت و طاعت نیکو
برای ظهور ( هشیاری و آمادگی الهی،
 ، قدرت بیان و استدالل)عیسی

 
نامه به کلیساهای رم، (ی پولس ها نامه
نتس، غالطیه، افسس، فیلیپی، قر

، و اشخاصی چون کولسی، تسالونیکی
 )تیموتائوس و تیطس

، ایمان و معرفت طاعت و شکر الهی
الهی، راستی و نیکی، بیان فلسفی و 
استداللی، فهم و درایت، ایمان به 

، )صلیب(مسیح، عیسی، تولد و مرگ او 
کشف و  ،)مسیح و رسالت او(سر الهی 

 )به سر الهیمسیح به مثا(شهود 
 رساله یعقوب

 
معرفت و بصیرتی الهی که سیرتی نیک 

 به همراه دارد

دید
د ج

عه
 

 کشف سر الهی ،سر و راز الهی کتاب مکاشفه

 



 ١٣٨٩ مجلۀ ادیان و عرفان، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پاییز و زمستان  ٥٦

 

 عابمن فهرست
 محمـودی،  ابوالفـضل  و محمدرضـایی  محمـد  ی  ترجمـه  ،بـشر  دینی تجربه نینین، اسمارت،. ١

 .ش١٣٨٣ سمت، انتشاراتتهران، 
 سـمت،  انتـشارات  ،تهـران  شنکایی، مرضیه ی  ترجمه ،تطبیقی شناسی یند کدارناث، تیواری،. ٢

 .ش١٣٨١
 و علمي انتشاراتتهران،   دیگران، و پور  آریان امیرحسین ی  ترجمه ،تمدن تاریخ ویل، ،دورانت. ٣

 .ش١٣٧٨ فرهنگي،
  . تا بی جا، بی ،ایماندارن برای مقدس تفسیرکتاب مک، ویلیام دونالد،. ٤
 .م١٩٩٥ مقدس، کتاب المللي بین انجمن ،)تفسیري ی مهترج( مقدس کتاب. ٥
 .ایران مقدس کتاب انجمن ،)قدیم ی ترجمه (مقدس کتاب. ٦
 .ش١٣٨٦ مذاهب، و ادیان مرکز ،قم مترجمان، گروه ،مسیحی بزرگ متفکران نس،ها  کونگ،. ٧
 ی  سـسه ؤم ،قم اردستانی، سلیمانی عبدالرحیم ی  ترجمه ،بدعتها و مسیحیت ،.اُ جان گریدی،. ٨

 .ش١٣٨٤ طه، فرهنگی
 آلـیس : مترجمـان  ،مقـدس  کتاب المعارف دایرة ،)گروه ولؤمس و ویراستار (بهرام محمدیان،. ٩

 .ش١٣٨٠ نو، روز انتشارات ،تهران محمدیان، بهرام اخوین، کیانوش قبادی، مریم علیایی،
 و ادیان تحقیقات و مطالعات مرکز توفیقی، حسین ی   ترجمه ،مسیحی کالم توماس، میشل،. ١٠

 .  ش١٣٧٧ مذاهب،
 نامـه  پایـان ( ،مسیحی ـ یهودی االهیات بر آن تأثیرات و ایوب کتاب تحلیلی بررسی سپیده، نصرتی،. ١١

 .ش١٣٨٨ ، تهران دانشگاه االهیات دانشکده ،)حیدری حسین دکتر راهنمایی به ارشد کارشناسی
 .ات بی ا،ج بی ،و دیگران باباخانیان جسیکا ی هترجم ،مقدس کتاب ی همطالع راهنمای هنری، هلی،. ١٢
 خنـدانی،  فریبـرز  ی  ترجمـه  ،عهد جدیـد   کاربردی تفسیر تورسون، استیفان و توماس هیل،. ١٣

 .م ٢٠٠١ جا، بی
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