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  و قرآن )تورات(  يعبر  مقدس کتاب  در

 *حمیده امیریزدانی

  **لیال هوشنگی

  چکیده

کمتر  دیشا اند و گفته اریشرق و غرب سخن بس یدر سنّت فکر» حکمت«درباره مفھوم 

 نیھمچن. نداشته باشد یموضوع نظر نیکه بد افتیتفکر بتوان  خیرا در حوزه تار یاثر

 مقّدسقرآن و کتاب  یا سهیو به تبع آن در حوزه مطالعات مقا ینیدر متون د» حکمت«

 نیـا. گونـاگون و در خـور توجـه ییمعنا یھا است مھم، پرکاربرد و با داللت یاصطالح

اسـت کـه  ییھـا یژگـیو یکه در ھـر مـتن دارد، دارا یمشترک یانمفھوم افزون بر مع

» حکمـت«، مقـّدس در ھر دو متن  ،یبه طور کل. کند یم زیآن را از ھم متما یکاربردھا

 تی، در ھـدا»حکمت«. یتنگاتنگ با فلسفه عمل وندیاست و در پ یسرشت اخالق یدارا

 نیـبـا ا. اسـت یدرون نشیبو  رتیبص یو نوع شود یانسان مؤثر انگاشته م یبخت کیو ن

و در مقـام امـر منـزل و صـفت  ستین افتهی تشّخص یمفھوم» حکمت«ھمه، در قرآن 

  یلقمان به کار رفته است، در حال رینظ ییھا و انسان» خدا«در وصف  زیکتاب قرآن، و ن

در بـاب . اسـت افتـهیدر قالـب تجّسـد زنانـه  یتشّخص »حکمت« مقّدسکه در کتاب 

ھا  انسـان تیبه خلق جھان و ھدا» حکمت« ،یعبر  مقّدسر کتاب د» حکمت«کارکرد 

در  یسـتادگیکـردن و ا آن حکم یکارکردھـا نیتر یحال آنکه در قرآن اساس پردازد، یم

از  یبـر برخـ هیـدر تـورات بـا تک» حکمـت«پـژوھش،  نیـدر ا. است یمقابل ھوسران

 مانیسـل یھـا غزل جامعـه و غـزل  وب،یّـموسوم به حکمت از جمله امثال، ا یھا کتاب

 لیاسـرائ هیـرا در جامعه اول» حکمت« یجھت که سنّت شفاھ نیشده است، از ا یبررس
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گوناگون  یمعان یھا داللت میا دهیکوش ،یحفظ و زنده نگه داشته است؛ و در کاربرد قرآن

 یبـر آرا هیـبـا تک اش شـهیر واژه و کلمات ھم نیا امدبودنرا با نظر به ُپربس» حکمت«

  .میکن یسمفسران برر

  

  .عبری، تورات، قرآن، تشّخص، حکیم مقّدسحکمت، کارکرد، کتاب : ها کلیدواژه
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  مقدمه

. مطالعاتی مھم اسـت  یھا حوزهاز  ،حدود یک قرن یا سابقهبا  ی،شناس زبانمباحث 

. و ابھامات ریشـه در زبـان دارد   ھا یکژفھمآنند که بسیاری از  بر زبانی یل تحلفیلسوفان 

متفـاوت   ،علوم یھا شاخهزبان نزد ھر یک از  ساختار جمله و دستور ،کاربست کلمات

فھـم دقیـق    یھـا  راهبدیھی است یکی از . شود یمبروز اختالف  ساز ینهزمو خود است 

، ھـر بـافتی   به فراخور مقدّسمفاھیم نیز در متون . آگاھی از زبان یکدیگر است، معانی

از نظر  تری الزم است بررسی دقیق نھاآبرای فھم . کارکرد خاص خود را دارند ماھیت و

در ، در ایـن راه . صورت پذیرد آنھا اصطالحی و بافت اجتماعی و تاریخی، شناسی واژه

 یابی به فھم درستی از مفھوم برای دست مقدّسقرآن و کتاب  ای یسهمقاحوزه مطالعات 

 نھـا آدر » حکمـت « ھمراه با آیاتی کهرا نخست معنای لغوی و اصطالحی آن » حکمت«

کارکرد ایـن اصـطالح در بافـت آیـات      و ھا یژگیوتا کنیم  است بررسی می به کار رفته

عبری و  مقدّسسنخ کتب حکمت و ادبیات حکمی در کتاب  ۀدربارسپس . روشن شود

  .شود یمساز برای ورود به اصل بحث مطرح  مباحث مھم زمینه ،آناصلی خصوصیات 

وجـه اوّل  . التفـات بـه دو وجـه اسـت    ، عبری مقدّسکتاب  در» حکمت« فھم ۀالزم

 در معنای hokmaو » حکیم« به معنای hakam .استعبری آن  واژگان اوّلیهمعنای  ۀدربار

» حکمـت «راجع به م ناظر به موضوعات موجود در عھد قدیم وجه دو. است» حکمت«

و مزامیـر  ، سـلیمان ، یعقوب، این مضامین در امثال. و محتوای آن است صورتاز حیث 

در زبـان عبـری بـرای تـداعی      کاررفتـه  بهتفاوت معنایی واژگان  .شود یمدیده خوبی  به

ھرچند . ه استکرد رو روبهفھم روشن و صریحی از آن را با دشواری  ،»حکمت« معنای

با در نظر گـرفتن معنـای    توان یمگاه  که  یطوربه ، معنای مصطلح عام آن بدیھی است

معنای این اصطالح بـه بھتـرین وجـه در مقدمـه      .دمترادف آن به درک معنای واژه رسی

: بیان شـده اسـت کـه عبـارت اسـت از      آن ی ھا مترادفدر پرتو  ۵-۲آیات  امثالکتاب 

» علم«و » زیرکی«، »عدالت و انصاف و استقامت«، »یزآم معرفتاکتساب ادب «، »فطانت«

Curtis, 1986: 214).(  

در  hokmaواژه عبـری  ھمان  »حکمت« اصطالح برای ینتر متعارف مقدّس کتاب در

واژگـان  ، افزون بر ایـن دو تعبیـر  . استدر عھد جدید  Sophiaواژه یونانی عھد قدیم و 

حوزه  حال،  ینابا  .متداول استاصطالح فراوان دیگری موجود است که ناظر به ھمین 
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و واژگان قرین آن در فراز و نشیب تاریخ دچار دگردیسی شـده و از  » حکمت« معنایی

 روی از ھمین. در خصوص آن داشت ھا زماندر ھمه پایدار  یخوانش توان ینم روی ینا

 اسـت داشـته   یخاصـ  کردکار، زمان ھرفرھنگی  این مفھوم سیّال بسته به بافت اجتماعی

)Bromiley, 1988, vol. 4, p. 1074.(  

تـاریخ  ، از منظرھای گوناگونی مانند دین» حکمت« بررسی مفھوم ،اخیر یھا سالدر 

در . شناسی نظر محققان را به خود جلب کرده اسـت  روان، و علم اخالق، فلسفه، سفهفل

» حکمت« است که اغلب» دین« و» حکمت« از جمله مباحث مھم پیوند خصوص دین،

ھـای دینـی مختلـف پیونـد بـا       سـنت  اند؛ ھرچند در را دارای پیوند وثیق با دین دانسته

از منظر دینـی و  » حکمت« در بررسی مفھوم. داردبسیار  یھا تفاوتحکمت و انواع آن 

یھودیـت و   و ،مصـر  و )بابـل  و سـومر ( ینالنھر ینببه ترتیب تاریخی بر سھم ، فرھنگی

کنفوسـیوس تأکیـد    بودا و ،تائو ،ھندو ھای یینآو در حوزه شرقی بر اھمیت  ،مسیحیت

م شـاھدیم کـه   اسرائیل قـدی  در یھودیت و بنی ).۲۴، ۱۸، ۵-۲: ۱۳۸۸، حسینی :.نک(اند  کرده

کتـاب ایـوب و کتـاب    ، در حکمـت سـلیمان   مقـدّس   کتاباز  ییھا بخشجنبه حکمی 

 ایـن مفھـوم  ، »دیـن « و» حکمت« عالوه بر پیوند تنگاتنگ. یافته است یبرجستگ، جامع

در  )Integrism(یـان  گرا وحـدت و ظھـور جریـان    یـری گ شکلاساسی  ھای یشهریکی از 

» ھا یستمدرن« در مقابل یان اواخر قرن نوزدھماصحاب این جر. کلیسای کاتولیک است

پژوھان  مقدّس ر توجّه کتاباخی ۀدھدر چند این جریان . برافراشتند عمدتاً در فرانسه سر

و  )Integration of Faith( ایمـان ) سازی یکپارچه( ییگرا وحدتبه و کرد را به خود جلب 

در ایـن مسـئله    شـرح ضـمن  ادوارد کورتیس محققی به نام  .گردانیدآن معطوف  ۀاشاع

، آنچه در این میان از نظر محققان پوشـیده مانـده  بر این نظر است که  خود ۀمقالمقدمه 

 از جملـه مفھـوم   ،مقـدّس در کتـاب   یسـاز  اصـلی فرآینـد یکپارچـه    ھـای  یشهروجود 

 ھـا  یشـه ر تـرین  یاساسدر عھد قدیم یکی از » حکمت«، این اساس بر .است، »حکمت«

  ).Curtis, 1986: 213( است شده یانگرا وحدتجریان  ساز که زمینهاست 

آن توضیحی اجمالی از کتب حکمـت   1ھای یژهکارو و» حکمت« امّا پیش از بررسی

 عبـری  مقـدّس حکمـت بخشـی از بخـش سـوم کتـاب       کتب. رسد یمضروری به نظر 

)Hebrew Bible (HB)(  که به نام کتوبیم رود یمبه شمار )Ketuvim( یا مکتوبات )Writings( 

 امّا مجموعـه ، بشروند است به خدا یھا گفتهشرح  مقدّسکتاب  عمدتاً .شود یمشناخته 
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بـرای   سـت ا راه متفـاوتی  .در سبکی متفاوت بیشتر بیاناتی انسـانی اسـت   حکمت کتب

که بدانھا الھام شده  یی استھا انساننمونه بازنمایی زندگی از باب . مقدّسشناخت متن 

 ،حکمتکتب . اند دادهن به سوی خدا را به مخاطبان خود نشان راه بازگشت انسا آنانو 

. متمایز است مقدّسکتاب  یھا بخشدیگر  از ،ھم از حیث روش و ھم از حیث محتوا

 النھـرین  ین، بمصر ،از ادبیات ھمسایگان مجاور خود دارد که این تمایز ریشه در تأثیری

ـ  این میراث واقع درست و یونانی برگرفته ا یویژه آثار فلسف هو ب، و آناتولی اصـلی   ۀبدن

ھا،  داستانادبیات حکمی از رھگذر . است دادهمعرفت بشری را در ادوار نخستین شکل 

و بـه مـوازات    ،پرورشبزرگ  یھا تمدّنکه از دل این پدید آمده و موضوعاتی  ھا یاقس

  .Fontaine, 2000: 101)(است انسجام یافته  ھاآن

 ییعنـی تـورات و انبیـا    ،عبـری  مقدّسدیگر کتاب  یھا بخشادبیات حکمی مشابه 

در این کتـب خـدا بـه    . بلکه ادبیات ویژه و منحصر به فرد خود را دارد ،نیست ،پیشین

پـس  . معرفی شـده اسـت   )Sustainer of Natural World( یطبیع حافظ جھانمثابه خالق و 

تلقـی   ینا، بر اینافزون . در ادبیات حکمی جایی ندارد )Redeemer( منجی ۀمثابخدا به 

ر ای ایشان سرنوشت خاصـی از پـیش مقـد   که بر ھستند ای یدهبرگزاسرائیل قوم  بنی که

ـ ب خوشنگاه  ،آندیگر بارز تفاوت . در این متون جایی ندارد، شده  ھـا  نوشـته ایـن   ۀینان

زنـدگی و قـدرت    ۀیوشـ یـادگیری   ،خصوص در کتاب امثال به، و ترویج این نگاه ستا

به رغم  .)Murphy, 1996: 1-14; Fontaine, 2000: 102( روشن و واضح است یا گزارهانتخاب 

کتب حکمت ھیچ تفـاوتی   معتقدندپژوھان برخالف این نظر  مقدّس  کتاببرخی از ، این

» حکمـت «) Wisdom School( سـخن از مکتـب  معتقدنـد  برخی نیز . با کتب پیشین ندارد

سـه  ) Micheal V. Fox( ایکـل فـاکس  م مـثالً . مکاتب فلسفی یونان وجھی نـدارد  ھمسان

 .۲؛ ی وجـود نـدارد  ھـیچ مکتـب حِکمـ   . ۱: دارد یمـ بیان » حکمت« در خصوص نظریه

 آنچـه  .۲؛ متمـایز از پیشـینیان خـود نبودنـد     ای شـاخه نویسندگان کتب حکمت ھرگـز  

  .(Sneed, 2015: 69-86)کمی حِ» مکتب« و نه حکمت است» ادبیات« بدان قائل بود توان یم

 مَثَـل ، رفتـه  کـار   بـه این کتب ادبی که در  صورت ینتر  صورت، اصلی در خصوص

در  ،افزون بر ایـن . است شدهبیان  آناست که از این راه مسائل اجتماعی قوم در قالب 

این آیـه از   درمثالً برقرار است؛ دوم تقارن نظمی بین گزاره اوّل و گزاره  ھا گزارهبرخی 

امّا کسـی کـه در موسـم حصـاد     ، د پسر عاقل استکسی که در تابستان جمع کن«: امثال
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امـوال دولتمنـدان شـھر    «: دیگـر آن  ۀیآیا در  ؛)۵: ۱۰(» است آورنده شرمپسر خوابد،  یم

، گـزاره دوم  )۱۵: ۱۰(» امّا بینوایی فقیران ھالکت ایشان اسـت باشد،  یمحصاردار ایشان 

برگرفته از طبیعـت و عـالم    هینکاگذشته از  ،مَثَلھر  ،واقعدر . بازگویی گزاره اوّل است

موجـود در   یھـا  مَثل .تاس تر یستهشا و بھتر انتخاب ضمنیبه نوعی اعالم ، واقع است

 درکه  کند یم بازگورا به بھترین وجه عمل  ھر یامدھایپ» حکمت«درباره  مقدّسکتاب 

 بختـی  یکن، ؛ کار نیکشود یم خوانده )Act- Consequence( پیامد کنشیاصطالح با عنوان 

  .داشتپی خواھد  شوربختی را در، و کار ناشایست دھد یمرا ثمر 

 از. وظـایف موجـود نیسـت    یبنـد  طبقهتعریف جامعی از اخالق و ھا  در این کتاب

. است سامان یبو  نامنظم، بریده بریدهاصول  دربردارنده )۲۲-۱۰(امثال بخش اصلی  رو ینا

 شـده  وظایف مطرح. خورد یمن به چشم ساما قدری نظم و )۲۹-۲۳(بندھای ھرچند در 

، حرفـه  چـون ھممسـائلی  ، عد خصوصی و فـردی زنـدگی افـراد اسـت    به بُ ناظرعمدتاً 

، روش متداول در تعالیم اخالقـی  .ییو روابط زناشو، تفریح و خوشی، دوستان، خانواده

در  روی یـن ااز . یـک اسـت   تعریف رذیلت و فضیلت و تبیین پیامدھای برخاسته از ھر

لی از ئاتصویری از زن صالح در خانه بیـان شـده کـه بیـانگر تصـویر ایـد       مقدّس کتاب

 غـزل  در تـوان  یمـ ی را یو تصـویر عشـق زناشـو   ) ۳۱-۱۰: ۳، امثـال (اسـت  زندگی انسان 

  ).۱۹-۱۵: ۵امثال  .:قس(کرد سلیمان مشاھده  یھا غزل 

ان در شرح در میان یھودیان باست) Wisdom( »حکمت« کوتاه از مفھوم ای یشینهپشرح 

با رجوع به . عبری بسیار مؤثر است مقدّسآن در ادبیات کتاب » ھای یژهکارو« ماھیت و

بـه درک   تـوان  یمـ سـلیمان   یھـا  غزلغزل ، و جامعه سلیمان، ایوب، کمی امثالکتب حِ

  .عبری رسید مقدّسدر کتاب » حکمت« مفھوم

و اطالق  »حکیم«یژه و هب، ریشه آن ی ھمھا واژهو  »حکمت«ربسامد به سبب کاربرد پُ

تدریج شاھد  هکید بر جایگاه حکما در قرآن بأو نیز با ت، عام آن بر علمای علوم مختلف

حـدوداً از قـرن سـوم    ، متفاوت در قرون بعـدی  ییھا سبکآمدن ادبیات حکمی به دیدپ

 »حکـیم «و مصـادیق فـرد    »حکمت«ی ھا داللتبرای آگاھی بیشتر از انواع (ھستیم ، ھجری به بعد

مباحث مربوط بـه کـاربرد قرآنـی     ،لهئبه تبع این مس ).ھای متعدد ، جای۱۳۹۳نیا،  عروج: .نک

، و نـزد مفسـران  ، و اصـطالح ، در لغـت » حکمـت « بررسـی  :بـه  شود یمبیشتر محدود 

شناسی  نکته شایان ذکر درباره بحث واژه .آن در قرآن» کارکرد« و» حکمت«ھای  یژگیو
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 »حکمـت «مباحث لغوی و اصطالحی درباره کاربرد شناسی این است که  و نیز اصطالح

تفصـیل و بـه صـورتی منسـجم و      نواده آن در قـرآن بارھـا و گـاه بـه    خـا  و کلمات ھـم 

چنـد  : حکمـت از جملـه در کتـاب   ، شـده اسـت   مطـرح شده در آثار فارسی  بندی دسته

م حکمـت  کتاب مفھـو ، )۱۰-۸ص( ینیحسو ترجمه مالک  یفتأل ،رویکرد به یک مفھوم

و نیز مقـاالت حکمـت    ؛)۱۲-۱۱ص( یان عروجپروانه  یفتأل ،عرفان اسالمی ف ودر تصو

طور تخصصی به بحـث  ه که ب المعارف بزرگ اسالمی ئرةو دا نامه جھان اسالم در دانش

مباحـث  برخی رو در این پژوھش فقط به  این از. اند پرداختهقرآن و حدیث و تفسیر  در

و  شود یمپرداخته  ای یسهمقاط با این مطالعه شناختی مرتب شناختی و اصطالح خاص واژه

  .یمپرھیز میمتنوع  یھا جنبهاز تفصیل و ورود در 

  در میان اقوام غیریهودي» حکمت« کاربرد پیشینه

بیان  تر یشپکه  یشناخت زبانعالوه بر منظر ، »حکمت« در خصوص پیشینه مطالعات

ھیـاتی نیـز   فرھنگـی و اال  ،تـاریخی ، از زوایای دیگری از جملـه ادبـی   این مفھوم، شد

 است کهاین بستر را فراھم آورده شناختی  مطالعات از منظر زبان مثالً. بررسی شده است

خاور نزدیک باستان فھم و تفسـیر   یھا سنّتتناظر با عبری در  مقدّسکتاب » حکمت«

را از منابع غیریھودی اخذ کردند و طی مبـادالت  » حکمت« یھودیان باستان صور. شود

ـ مصـر ، کتبی بـا ادوم  ی وشفاھ مصـر و   .گرفتنـد  آن را فـرا  ملـل و دیگـر   النھـرین  ین، ب

فـراوان و بـدیع    یھـا  جلگـه پرآب و  یھا رودخانهاز حیث اقلیمی به سبب  النھرین ینب

به ھمین سبب نفوذ فرھنگی . بھتری داشتند مراتب بهنسبت به اسرائیل مزایای اقتصادی 

طبیعی  تر بضاعت کم ھای ینسرزم ، بروفایی خوددر دوران شک ھا سرزمین و سیاسی این

 جتمـاعی ا فرھنگـی  یریگ واماو گواه روشنی بر این  یھا نبشتهو دیگر امثال سلیمان . بود

  ).Bromiley, 1988, vol. 4, p. 1074( مجاور است ھای ینسرزماز  اسرائیل یبن سرزمین

 راتـر از مفھـوم  ف یمقدّسـ کتـاب  » حکمـت «، که از نظـر گذشـت    چنان حال،  ینابا 

بھترزیسـتن تلقـی    ۀیوشـ و  زنـدگی فلسـفه  و  ،در جوامع پیش از خود است» حکمت«

سان کـه بیشـتر ماھیـت     ، بدینسنّت یونانی استدر نقطه مقابل » حکمت« این. شود یم

بـه وجـوه    مآبی بیشتر یونانی مختلف یھا فلسفه در ست کها این در حالی. ارشادی دارد

فلسفی است و ناظر به وجـوه غیردینـی و    حکمت، ت بحثنظری پرداخته شده و ماھی
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  .دنیوی عمدتاً

  کتب حکمتدر » حکمت« هاي یژگیو

در » حکمـت « مفھـوم سلیمان  یھا لزغ  غزلو  جامعه، ایوب، امثالبا اینکه در کتب 

 جـامع از  یتعریفـ ، بـه دسـت دادن   طور برجسته نمایانـده شـده  ه بعبری  مقدّسکتاب 

ـ  ھـا  کتابزیرا ھر یک از این  .ستا کار دشواریمچنان در این مجموعه ھ» حکمت«  رب

 ینتـر  برجسـته برخی از  توان یم حال، ین ابا . دارند فشاریپا» حکمت« از ی خاصوجھ

  : گونه برشمرد بندی زیر این ھای حکمت را در این کتب در دسته یژگیو

 یـار  دسـت  ،ازلی معرفی شده و در آفرینش امثالدر » حکمت«؛ بودن حکمت ازلی. ۱

 : خدا بوده است

مـن از ازل  . خداوند مرا مبدأ طریق خود داشت، قبـل از اعمـال خـویش از ازل   

ھـا نبـود مـن مولـود      لجّـه  که  یھنگام. برقرار بودم، از ابتدا پیش از بودن جھان

ھـا برپـا    کـه کـوه  آنقبل از . آب وجود نداشت پر از یھا شدم، وقتی که چشمه

چون زمین و صحراھا را ھنوز نساخته بـود،  . دمھا مولود گردی شود، پیش از تلّ

و وقتی که او آسمان را مستحکم ساخت من آنجا . و نه اوّل غبار ربع مسکون را

وقتی که افالک را باال استوار . دایره را بر سطح لجّه قرار داد که  یبودم، و ھنگام

ـ  . )۲۸-۲۲: ۸امثـال  ( دیـ گردان لجّـه را اسـتوار   یھـا  کرد و چشـمه  ه خداونـد ب

بـه  . خود زمین را بنیاد نھاد، و به عقل خویش آسمان را استوار نمود» حکمت«

  .)۲۱-۱۹: ۳امثال ( دیچکان یھا منشّق گردید، و افالک شبنم را م علم او لجّه

نگاه ھمدالنـه  نوع  یاحکیم  بصیرت، »حکمت« مدو وجه؛ ایجاد بصیرت در آدمی .۲

ایـن  . تو قوانین حاکم بر جھان اس ھا تیلقاباز  ییجو بھرهو محیط پیرامون خود به  او

توانایی فرد در انتخاب  ھم باشد و به معنای گفته شیپھای  ثالمفراتر از  تواند یمبصیرت 

 گرانبار امثال یھا گزاره. شود یمفالی انسان  باشد که در نھایت موجب فرّخمسیر درست 

این ھمـان   .ند استترس از خداو، از مصادیق این بصیرت. است» حکمت« از این سنخ

لـیکن جـاھالن حکمـت و    ، آغاز علم اسـت ، ترس یھوه«: دیگو یماندرز امثال است که 

  ).۷: ۱( »شمارند یمادب را خوار 
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بـه معنـای راھبـردی    » حکمـت « ،مسـو  وجهدر  ؛فلسفه عملی ۀمثاببه » حکمت«. ۳

نخ عقل آن از س یھا حل این مسائل و راه. استدشوار آدمی  یھا بحرانبرای حل عملی 

انسـان قـادر   » حکمـت « ۀواسـط به . است احساسقلب و  ۀیچدردو از  بلکه ھر، نیست

 ینکـه انخست : دکن مرتفع مسئله اساسی دو خصوصدر را خود  یآزردگ دلخواھد بود 

پرسـش در زنـدگی    ترین یادیبناین  ،در واقع. »زندگی چیست؟ در ھدف نھایی انسان«

راھنمای او در کنش  ۀمثاببه » حکمت« جستن از ھرهبا بقادر است آیا انسان . انسان است

دست یابـد؟ یـافتن    یفال فرّخو  یباش به، فطانتبه ، فردی و در مقام ھدف زندگی خود

این است که  گیرد یمکه  ای یجهنت و اصلی کتاب سلیمان است ۀ، دغدغپاسخ این پرسش

ا و تــرس از خــد«، چیــز باطــل و پــوچ اســت و ھــدف راســتین زنــدگی انســان هھمــ

  .)۱۴-۱۳: بند برتری حکمت؛ ختم آخر، جامعه(است » برداری از فرامین او فرمان

ـ آ یمـ که انسان آگاھانه به خدمت خـدا در  ی استھنگاممعطوف به م دومسئله   و دی

 :پرسـش ایـن اسـت کـه    . افکند یبرمآرامی رخت  به شرنج و عذاب از وجود، ناامیدی

. در کتاب ایوّب قابل ردیـابی اسـت   این مسئلهشدنی است؟ شرح چگونه چیزی ین چن

که جسـتن خـدا تنھـا راھـی اسـت کـه مـا را         رسد یمدر این کتاب بدین نتیجه  ایوّب

مخفـی   یھـا  خزانـه آمده است اگر آن را چون نقـره و   امثالدر  .دکرخواھد  فال فرخنده

ـ ن آنگـاه و  میکنـ  یمـ آنگاه ترس خداوند را فھمیده و معرفت حاصل ، بجوییم  بخـت  کی

  ).۶-۴: ۲(شد م خواھی

در  یـژه و بـه  و امثـال یافته در قالب یک زن در بخش انتھایی کتاب حکمت تجسّد .۴

در این بندھا بدین کیفیـت  » حکمت« 2.در قالب انسان تشخّص یافته است ،۹-۱ یبندھا

یافته در قالـب یـک   ، حکمت تجسّد)جشن برتری حکمت(حکمت منظومه : بروز یافته

با  و 3تعلیم به شیوه مصری او ب آید یمل شخص به کالم درکه به عنوان اوّ» حکمت«، زن

در آغـاز   ،افزون بر این. گوید یمقوم خود سخن  ااندرزھا ب و ھا ی، نھشمار یب یھا گفته

تلخ و تندمزاج ردای آسمانی بـر   یو در قالب مادر» حکمت متشخّص شده« این کتاب

. کنـد  یمـ اعالم خطر ) و به مردانبه طور طبیعی ر( یعموم ی ھا مکانو  ھا یابانختن در 

سـبب شـده کـه نبایـد آن را     را در حکمـت   یریپـذ  انعطـاف زنانه خصـلت   این تجسّد

از سـنخ نمـاد    یشترببلکه  ای ایستا، یا چھره ،پنداشت و نه ماورای طبیعت انگارانه انسان

 ,Sinnot)(اسـت  و کثرت در بروز قابل رؤیـت   ھدف مشخص، است که با نیروی واحد
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 اپوکریفـایی ماننـد کتـاب    یھـا  کتـاب از  یدر بنـدھای دیگـر   ھااین ،عالوه به. 175 :2005

لین مخلوق خداوند است که از او زاده وّا» حکمت« ؛ نظیر اینکهموجود است» حکمت«

  .داردبسزایی در آفرینش نقش ، ھستی و جانشین صنعتگر خالق ین جانششده و در مقام 

از آن  اسـت و  ختیشـنا  معرفـت ای وجه دار» حکمت« ؛معرفت منزله  بهحکمت  .۵

، اسـت  یمعنـو انسـان و جھـان   ، قوانین و روابط علّی بـا طبیعـت   ۀدربردارندحیث که 

و  ھـا  مشـاھده که در قالب انباشت حقـایق برخاسـته از    آید یممعرفتی به شمار  صورتی

از طریق تجربه و  ،مھارت و دانش مانند ،»حکمت« .کند یمرا آشکار  دالیل منطقی خود

افـراد در   شـود  یمـ و موجب  آید یم دست  بهافراد  یمعناھا جھان در خصوص، آموزش

ند و در رویارویی با زندگی درست دست به گزینش بزن انتخاب مسیر ھا و گیری یمتصم

 نـزد » حکمت« .برخوردار شوند یشتریبو مالیمت  یریپذ انعطافرو از مشکالت پیش 

 تنھا مرجع معرفتی دینی است و صرفاً با تکیه بر بر این پایه استوار است که اسرائیل یبن

، جامعهدر کتاب  .ھی و معرفت عرفی گشودگره از اختالف مابین معرفت اال توان یمآن 

دل خود را بـر دانسـتن   «: گوید یم» بطالت حکمت«راجع به سلیمان در بندھای آغازین 

 نیز در پی بـاد پس فھمیدم که این . حکمت و دانستن حماقت و جھالت مشغول ساختم

: نویسد یم» برتری حکمت« در باب ؛ امّا در بندھای واپسین کتاب»کشیدن است زحمت

  ).۵: ۷( »احمقانشنیدن عتاب حکیمان بھتر است از شنیدن سرود «

 شـود  یمـ اطالق » صادق موجّه باور« عموماً به »معرفت«، سیشنا معرفت اصطالح در

امّـا برخـی از   ، یف کالسیک از افالطون اسـت این تعر. ناآزموده است که در مقابل باور

 محـور  سـوژه رویکـرد   ۀیپافیلسوفان مدرن نظیر کارل پوپر و فرگه ماھیت معرفت را بر 

 یکوئ  سخن مشابھی را فنگ. باور نیست ۀیپا برمعرفت ضرورتاً  معتقدندو  کنند یمبیان 

بـه  (» مـن « دید ھمان باور« :بدین مضمون دارد که ،فیلسوف مدرن چینی ،)۱۹۱۵-۱۹۹۵(

 ۀیچدراست و حکمت از ) اشناسمتعلَّق (ابژه منظر از ، معرفت، است) فاعل شناسا ۀمثاب

معرفـت فرآینـد کوشـش از نـادانی بـه      ، نزد این متفکّر ،به دیگر سخن. »نگاه دائو است

 .Xinzhong Yao, 2006: 213-214)(اسـت  سمت معرفت و از معرفـت بـه سـوی حکمـت     

نیست که تمامی صور معرفت دارای ماھیـت و کـارکرد یکسـانی     چند این بدان معناھر

اسـت و بـه فراخـور     یا گسـترده طیـف   ۀیرنددربرگمعرفت . برای حکمت آدمی باشند

بـه  ، گاه معرفت به مثابـه حکمـت باشـد    ھر. گیرد یم برانواع گوناگونی را در  ھا ضابطه
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ـ ) کلـی  طور  به(و ، مسلک، است که راه ای یژهومعنای معرفت  را نشـان  خاصـی  نش بی

  .)Ibid.: 59( دھد یم

 »معرفــت«بــار معنـایی   ۀدربردارنـد  واژهدو  ،کمـی در ادبیــات حِ ،در ایـن مضـمون  

؛ کـه اوّلـی بـه    ginosko یونـانی  واژه یـا  knowingو  yadaعبری  ۀواژیا   knowledgeاست؛

و  مبتنی بر خـرد  یھا مباحثهمعنای معرفت تجربی است و دومی دانشی است که از راه 

کمـی مشـاھده   ادبیات کتب حِ یشتر دربآنچه . آید یم دست  بهواقعیت  ۀجوھربینش به 

 ).۱۹-۱۸: ۳۰؛ امثـال  ۱۶: ۱؛ جامعـه  ۳: ۱۲ یعقـوب (اسـت  معرفـت نـاظر بـه بیـنش     ، شود یم

در ، یابیم یمبدان دست  ھا یدهاامور واقع و  ۀمطالعآن دانشی است که از طریق  »معرفت«

و در  ،معرفـت اسـت کـه درسـت     یھا جنبهخیص و داوری قوه تش »حکمت« حالی که

از سنخ دانش است و  »معرفت«گفت  شود یمبه یک معنا . یابی است قابل دست ،زندگی

  ).Fontaine, 2000, vol. 31( ینشباز سنخ  »حکمت«

فراتـر از   مقـدّس در کتـاب  » حکمـت « مفھوم؛ »فطانت« و» حکمت«مرز باریکی  .۶

 )۱۹: ۳؛ ۶: ۲امثال (است حکمت  ۀبخشندھرچند خداوند . تشخیص کار خوب از بد است

سـخنان   !ای حکیمـان «: مثالً .مرد حکیم و مرد فاضل یکی نیستند ،امّا در برخی از آیات

صـاحبان فطانـت بـه مـن     « .)۲: ۳۴ایوب ( »به من گوش گیرید !و ای دانایان ،مرا بشنوید

یّـوب بـدون معرفـت حـرف     کـه ا  شنود یمبلکه ھر مرد حکیمی که مرا ، خواھند گفت

 در یتناقضـ  )۱۷-۱۶: ۸(جامعه  در ).۳۴: ۳۴ایّوب (» و کالم او از روی تعقّل نیست زند یم

حکـیم   ه ھمه امـور راجع ب تواند ینم آگاه به این است کهباب معرفت وجود دارد؛ فرد 

   .از حکمت است صورتیخود این آگاھی  .باشد

ـ   بـه حکمـت  . ۷  نسـبت بــین : )Epistemic Humility( شناسـانه  معرفــتخشـوع   ۀمنزل

. طـرح شـده بـود   م 4پیش از یھودیت نیز در آرای حکیمان یونانی» تواضع« و» حکمت«

 ۀنگارنـد مثالً . عبری کار سختی نیست مقدّسدر کتاب با این مضمون  ییھا گزارهیافتن 

که در نظـر خـود    بینی یمآیا شخصی را «: نویسد یمچارچوب پرسشی انکاری در  امثال

: یا ایـن نمونـه   .)۲۶: ۱۲( »یم است؟ امیدداشتن بر احمق از امید بر او سزاوارتر استحک

این بـرای نـاف تـو    . از خداوند بترس و از بدی اجتناب نما، خویشتن را حکیم مپندار«

  ).۹: ۳، امثال( »بودمغز خواھد  یتھا استخوانو برای ، شفا

در » حکمـت « و» تواضع« یننسبت بضمن بیان  )Ryan( ریان به نام محقق معاصری 
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 نـزد » حکمـت « بـا  را عبـری  مقـدّس کتـاب  » حکمت« یھمگون کوشد یمآرای سقراط 

حکیم داند،  ینمباور داشته باشد ھیچ که الف زمانی «: در این گزاره خالصه کند سقراط

ایّـوب   مقـدّس در کتـاب  » حکمـت « بھترین مصداق برای این وجه از. »آید یم شماربه 

و اینک مـن حقیـر   « :گوید یمبه خداوند  یّوبااین آیه در ). ۵-۴: ۴۰( استقابل مشاھده 

یـک مرتبـه گفـتم و    . ام گذاشـته ھستم و به تو چه جواب دھم؟ دست خود را به دھان 

در خـور   نمونـه دیگـری در امثـال   . »افزود  نخواھمبلکه دو مرتبه و . کرد  نخواھمتکرار 

» حکمت« من. را ندارم و فھم انسان، ستمتر ھ یوحشآدمی  ھر یقیناً من از«: است توجه

 آنجـا کیست که به آسمان صعود نمود و از . ام ندانستهو معرفت قدّوس را  ام یاموختهنرا 

را در جامه بند  آبنزول کرد؟ کیست که باد را در مشت خود جمع نمود؟ و کیست که 

او چـه   نمود؟ کیست که تمامی اقصای زمین را استوار ساخت؟ نام او چیسـت و پسـر  

اسـت   یزیچ  آنگور داناتر از آدر این آیات  ).۴-۱: ۳۰( »اسم دارد؟ بگو اگر اطالع داری

» حکمـت « و» تواضـع « نسـبت قـرین مـابین    نشانگر یخوب بهاین متون . دارد یمکه بیان 

 کـه لزومـاً   وجـود دارد و آن ایـن اسـت   نکته شایان توجّه  در این خصوص یک. است

  .رود یمشرط الزم آن به شمار  فقطنیست و » کمتح« شرط کافی برای» تواضع«

حکیم باشد در حالی  تواند ینمفرد ؛ »زھدپیشگی« با» حکمت« ۀشان به  شانهپیوند . ۸

سرشت اخالقی ، عبری مقدّسحکمت در کتاب . شخصیت وی آمیخته به تکبرّ باشد که

داونـد  تـرس خ «: اسـت  خـدا تـرس از   که وجه بارز آن زھد و کند یمرا اقتضا  یخاص

» حمد او پایـدار اسـت  . را خردمندی نیکو است آنھاھمه عاملین . ابتدای حکمت است

 »و معرفت قدوس فطانـت اسـت  ، ابتدای حکمت ترس خداوند است« ؛)۱۰: ۱۱۱ یرمزام(

ــه انســان گفــت« ؛)۱۰: ۹امثــال ( ، و از بــدی اینــک تــرس خداونــد حکمــت اســت: و ب

  .)۲۸: ۲۸ یّوبا( »فطانت است، نمودن اجتناب

   در کتب حکمی» حکمت« کارویژه

حکمـت   ۀیژکـارو در خصـوص   تـوان  یمـ کمی دو وجه را ب حِابا نظر به چھار کت

  : برشمرد

، »حکمـت « کـارویژه  ترین یاساسبسا  اوّلین و چه جھان در خلق یاری دستنخست 

نظام یا ساختاری در بسیاری از آیات به معنای » حکمت« .نقش آن در خلق جھان است
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، جھـان . که بر طبق آن جھان آفریده شده است رفته کار  به ھا انگارهقوانین و  ،از حقایق

اسـت کـه    دیھودین  اصل بنیادین در، و این گزاره خدای متشخّص استھمین مخلوق 

طرح جھان از آغاز در . پیرامون آن شکل گرفته استیھودیت تمامی جستارھای فلسفی 

موجـب  » حکمت«، به بیان دیگر. ه استنمود یافت» حکمت« ذھن خدا بوده و بر حسب

، ؛ امثال۳۶-۲۲: ۸، ؛ امثال۱: ۲۸ایوب (برد تعیّن یابد و به آفرینش خلقت دست ذھن خدا شد 

۳ :۱۹-۲۰.(  

ار ظـ ان ھـا و در   یابـان خسرخوشانه در » حکمت« ،ھا انسانھدایت اینکه، برای دیگر 

ـ  در و ھـا  چھارراهو در سر  دھد یمسر  و ندا شود یمظاھر عمومی  آواز  ھـا  دروازه ۀدھن

و جاھالن را مخاطب خود قـرار   رساند یمو سخنان خود را به گوش ھمگان  خواند یم

و  کننـد  یمتا به کی مستھزئین از استھزاء شادی ! ای جاھالن«: گوید یم بدانھاو دھد  می

 ممتازخوبی نقش  این آیات به .)۲۳-۲۰: ۱، امثال :.کن( »؟نمایند یممعرفت نفرت  زاحمقان ا

 ینکـه اپـس از   ھـم  ھنـوز » حکمـت « پـس . دھد یمرا در ھدایت مردم نشان » حکمت«

النـه بـه   در ایـن جھـان پویـا و فعا    ھمچنـان مسئولیتش تمام نشده و ، آفرینش پدید آمد

  .دھد یمادامه  ،که ھمان راھنمایی جامعه است ،کارویژه دیگر خود

  در عربستان پیش از اسالم» حکمت« پیشینه کاربرد

منطقـه   یھا عربنزد » حکمت« مفھوم، جزیره عربستان اسالم در شبه از ظھور پیش

نام  ۀمنزل  بهن واژه حتی یاری نشان از آن دارد که ایشواھد بس .است رواج فراوان داشته

کـه   ة،البنین بنت واقع بن حکمـ  ، یا امةعبداهللا بن مسعدة بن حکم نظیر ،افراد رایج بوده

اری کسان کـه بـه   یوجود بس ،نیھمچن .سالم ثبت شده استنام ایشان در تاریخ صدر ا

 کاربرد آندر این زمینه حکایت از گستردگی  ھا المثل ضرباند و انبوه  شھره بوده یمحک

مانند لقمان بن  مشھوری افراد برای »حکیم«اطالق لقب  ،انین میدر ا .دارد ھا عربنزد 

 حکمـت  و سـخنان ایشـان بـه منزلـه    مرسوم بوده م بن لقمان یفی و لُقَیاکثم بن ص، عاد

انی یوجود خدا، توجه انیموضوعات شا از ،ھمچنین. شناخته شده و قابل بازیابی است

اسـت کـه محصـول     ٥قتبـان  ۀیلقبان یکی از خدایعنوان   به» حوکم« ای» حکم« یھا نامبا 

، یمنـوچھر  حـاج (من است ین یدر مناطق جنوبی حجاز و سرزم یشناس باستان یھا کاوش

وجود انبوھی از واژگـان دارای   ).۱/۶۹: ۱۹۸۷، زمخشری :.؛ نیز نک»حکمت«ذیل ، ۲۱ج، ۱۳۹۳
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ھـای سـامی نظیـر     در زبـان  »میحکـ «، »حَکَـم «، »حُکـم «مانند ، »م کح « مشترک ۀیشر

ھای فراوانی  دارد و نمونه کھن این واژه ۀیشینپانی و عبری نشان از یسر، آرامی، آشوری

اب ی در کتـ یخاصـه در مفھـوم دانـا   ، واژگـان کـاربردی آن   م ویاز انواع گوناگون مفاھ

  ).Gesenius, 1906: 314; Jeffery, 1938: 111(شود  عبری دیده می مقدّس

   در کاربرد قرآنی» حکمت« واژه و اصطالح

نھادن امور در جـای   ،)۲/۹۱: ۲۰۰۸، فارس ابن( یبازدارندگ در لغت به معنای »حکمت«

شـناخت   ،)ھمـان ( یگـر ددادن چیـزی بـه چیـز     ، نسـبت )۱/۹۷: ۱۹۷۸، یجرجان :.نک(خود 

سخن معقول دور از  ،)۲۴۹: تا ، بیراغب اصفھانی( یراتخو  ھا یکین دادن موجودات و انجام

 در تعریف )»حکـم «ماده ذیل : تا بی(اصفھانی راغب . است )۱/۹۶: ۱۹۷۸، جرجانی :.نک(حشو 

آگـاھی و شـناخت   رسـیدن بـه حـق از طریـق علـم و      » حکمـت «گویـد   می» حکمت«

معنای بازداشتن و اولین معنـا از   است که به» م کح « ریشه این واژه. موجودات است

 ،و بـه تعبیـر دیگـر    واقـع  در. شـود  از ظلم می یکردن است که باعث جلوگیر ، حکمآن

ـ  که انسان بتواند یارھایی ھستندمعو  ھا ارزش )۲: شعراء( »حکم« و» حکمت« واسـطه  ه ب

ی ھا از ویژگی. تشخیص دھد یھست بشناسد و باطن را در ھر لباس اکج را ھر حق آنھا

مـاده   ذیـل ، ۲۰۰۸فـارس،   ابـن (دارد  یمرا از انسان باز  یآن است که جھل و نادان» حکمت«

  ).»حکم«

بـار   ۹۷و  »حکمـت «بـار   ۲۰. ربسـامد در قـرآن اسـت   پُ یھا واژهیکی از » حکمت«

بیشـترین کـاربرد واژه    ).۱۳۸۴باقی، عبـدال (اسـت   در مقام صـفت بـه کـار رفتـه     »حکیم«

 ةالتـورا « در کنار، و گاه ھم )بار ۱۱(است » الکتاب« ھمراه، صورت معرفهه ب، »حکمت«

بنا بر ایـن  . رفته استسخن و از اعطا و نزول و تعلیم کتاب و حکمت آمده، » واالنجیل

کنـار بقیـه    کتابی دیگـر اسـت در  » ةالحکم« مشخص کرد مراد از توان ینم یقاًدق، کاربرد

اگـر بـر حسـب     ).Radtke, 2004: 483 :.نیـز نـک  ( کتب یا داللت دارد بر محتوای این کتب

شـواھد و آثـاری دال بـر آشـنایی      »حکمـت «ظھور اسالم و آشنایی با مفھوم  ھای زمینه

شاید داللت نخست بیشتر پذیرفته  شد یم با مجموعه کتب حکمت تورات یافت باعرا

گذاری این بخش به نام کتب حکمت و  زمان دقیق ناماین فرضیه ، در البته جز این. بود

 یا دورهاز چـه    باعراویژه در میان  هنیز اینکه استعمال این عنوان از چه زمانی بوده و ب
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شاید داللت بـر محتـوای کلـی    . کننده است و نیاز به تحقیق دارد یج شده بسیار تعیینرا

سوره آل عمران قابل دفاع به نظـر   ۸۱به آیه  با استناد اند بر حکمت مشتملاین کتب که 

بدون ، )ةآتیتکم من کتاب و حکم(حکمت کتاب و  یاز دادن و اعطا ،در این آیه. برسد

  .صورت کلی سخن رفته استه و ب الف و الم تعریف

  و فصـل  )۳۴: احـزاب (اهللا در کنـار بیانـاتی ھمچـون آیـات      »حکمـت «، فارغ از ایـن 

) ۵: قمـر (یـا بـا صـفت بالغـه      ،ه که خداوند آنھا را اعطا کردهذکر شد) ۲۰: صاد(الخطاب 

: نحل(حسنه واسطه حکمت و موعظه ه االھی ب دعوت دیگران به راه. خوانده شده است

  .استشده استناد به آن بسیار است که  یاز جمله آیات )۱۲۵

اغلب بیان کرد که  توان یماین نکات را  ،در قرآن» الحکیم« با توجه به کاربرد صفت

» خبیـر « بـا گاه و » علیم« یا» عزیز« ھمراه با صفت عمدتاًدر مقام صفت خداوند آمده و 

با عزت و عظمت االھـی و نیـز    »حکمت«گویی داللت بر این دارد که . ذکر شده است

در مباحـث   »حکیم«صفت ، به رغم این استعمال کثیر. علم االھی پیوندی تنگاتنگ دارد

و  ،بصـیر  ،سـمیع  ،مریـد  ،قادر ،عالم ،حی(خداوند صلی از جمله ھفت صفت ا ،کالمی

صـفت  . و از جمله صفات ذات و فعل خداوند دانسته نشده است انگاشته نشده) متکلم

کـار رفتـه   ه ب» علی« دو بار با و نیز» وصّی« و» حمید« و» تواب« بار ھم با یک »حکیم«

 وذکـر شـده    طور خـاص بـرای قـرآن   ه برای کتاب و ب »حکیم«صفت  ،ھمچنین. است

  .بیشتر داللت بر محتوای حکیمانه آن دارد

   از نگاه مفسران» حکمت« معناي اصطالحی 

معنـایی   یھـا  داللـت در بسیاری از آثـار تفسـیری انـواع     ،تفصیل اختصار و گاه به به

جو و غور در و جست. مطرح شده است اتو مراد از این اصطالح »حکیم«و  »حکمت«

آرای برخی مفسران  ،اختصار ، بهدر این بخش. مفصل استھمه این آثار خود پژوھشی 

  .کنیم را مطرح می متأخرنظر متقدم و نیز  صاحب

 مفسران در تفسیر، بیش از ده بار در کنار ھم »حکمت«و  »کتاب«با توجه به کاربرد 

 یطبـر  .مراد از این دو را روشن کنند اند یدهکوش، )۱۲۹: بقره( »ةالحکمیعلمھم الکتاب و«

 عبـارت اسـت از   »حکمـت «قـرآن اسـت و   » الکتاب« مصداق نویسد یم یانالبامع جدر 

: نقل از( یبالغمفاتیح رازی در  فخر. تعقل در دین، و تفقه در آن، و شناخت دین» سنت«



 ، سال اول، شمارة اولو متون مقدس کریم مطالعات تطبیقی قرآنصلنامه دو ف/  100

و در  دانـد  یمـ و کـردار   درستی در گفتار را »حکمت«در این آیه  )۴/۵۹: ۱۴۰۶فخر رازی، 

را اشـاره بـه ظـواھر دیـن و شـریعت دانسـته و        »بکتـا «) ۱۰/۱۰۵: ھمـان ( یگردتحلیلی 

  .و عبارت از کمال علمداند  میرا اشاره به اسرار حقیقت  »حکمت«

کـه باشـد و    ، چنـان عبارت است از دانستن چیزھا، حکمت«، بنا به نظر شیخ طوسی

تا نفس انسانی به کمالی که متوجـه  ، به قدر استطاعت که باید ، چناننمودن به کارھا قیام

 دانند یمرا کالم استواری » حکمت« برخی از مفسران ).۳۷: ۱۳۶۴، طوسی(» برسد، باشد آن

شـرح ایـن واژه    در .)۲/۳۲۹: ۱۳۷۷طبرسـی،  ( که به ھیچ وجـه باطـل در آن راھـی نـدارد    

 واقـف کنـد و  ، حکمت آن است که تو را بر امر حق که باطلی در آن نیست«: نویسد یم

که چشـم را بـه وسـیله قـدرت      طور ھمانکند،  یمن آن روش یلهوس  بهخداوند قلب را 

ـ آبا استناد بـه   ،در جای دیگر ).ھمان(» گرداند یمبینایی روشن  آن  بـر  ،آل عمـران  ۴۸ ۀی

، محکـم و متشـابه  ، دانش قرآن و آگاھی از ناسخ و منسوخ، است که منظور از حکمت

 .مقدم و مؤخر است

: در پنج وجه به کار رفته اسـت  در قرآن »حکمت« نویسد یم )۸۱-۸۰ :۱۳۵۹( یسیتفل

: بقره(قرآن تفسیر ، )۱۲۵: نحل(قرآن ، )۱۲: لقمان(فھم علم و ، )۱۱۳: ؛ نساء۲۳۱: بقره(دادن پند

  ).۲۰: ؛ ص۵۴: نساء(نبوت پیامبری و ، )۲۶۹

بـودن   محکـم و مـتقن   عبـارت اسـت از   »حکمـت «، )۲/۳۵۱ :۱۳۶۳( ییطباطبادر نظر 

، »ةمحکم« چون کلمه. از این معنا ھستند ییقادمص ،ھمه اقوال ،در حقیقت .صورت علم

 یخدا. است بودنناپذیر والزاستحکام و ی، استوار ینشانگر معنا، و مانند آن» حکمت«

خـوب  ، گویـد  موقع سـخن مـی   قرآن بهکه  نامد می» کتاب حکیم« رآن رارو ق از آنمتعال 

ان نـدارد محکـم   کـه برھـ   یسـخن . آورد گوید و در کنارش برھان و دلیل مـی  سخن می

  .نیست

در . بر قرآن داللت بر محتوای حکیمانه آن دارد »حکیم«اطالق صفت  ،طور کلیه ب 

بر آن اسـت کـه    »قرآن حکیم«در خصوص وصف  )۱۷/۹۰: ھمـان (ی یاین باره نیز طباطبا

اگـر قـرآن را بـه     و خورد یمخدای تعالی در آیه دوم سوره یس به قرآن حکیم سوگند 

 و، در آن جـای گرفتـه  » حکمـت « بـرای ایـن اسـت کـه    ، ف کردتوصی» حکیم« وصف

 و مـواعظ  ھـا  عبـرت از شـرایع و  ، عبارت است از معارف حقیقی و فروع آن» حکمت«

را علم صـائب و نـافع و عمـل صـالح و      »حکمت«ست که ا به این معنا ).۲/۳۵۱: ھمان(



 101/  و قرآن) تورات( يعبر  در کتاب مقدس» حکمت«و کارکرد  ها یژگیو

است یاد شده  »یمقرآن حک«و بھترین نمودار آن قرآن است که با تعبیر  اند دانستهخالص 

  ).۲/۳۹۵: ۱۳۵۵، بالغی نجفی(

باشـد   سنّتھمـان   تواند یم» حکمت« مراد ازنیز  )۷/۱۱۱: ۱۳۸۸( یآمل از نظر جوادی

تا مطالب قرآنی ، براھین عقلی باشد تواند یم که ، چنانشود یمکه از باطن قرآن استمداد 

زیرا برھان  .ار گیردقر یانجو معرفتتدریس و تعلیم فراسوی  صورتبرھانی شود و به 

نیز کـه سـالک علمـی را از     یآموز روش که ، چناناست» حکمت« عقلی نیز از مصادیق

أُدع «: اسـت ) ص(رسـول گرامـی    یھا برنامهاز ، کند یمحفظ  یورز غلطگونه  گزند ھر

 فـرا را از خـدا  » حکمت« ،خود ،ابتدا ۱۲۵آیه ، در سوره نحل .»ةإلی سبیل ربِّک بالحکم

آن را بـه   گام بعـدی بودن بدین روش در  ه و با ملزمکردپس آن را رعایت س و گیرد یم

حقـایق اشـیا و    شـناختن  ،در وصـف خـدا   »حکمـت « ،ھمچنین. دھد یمدیگران انتقال 

مـت نظـری او اشـاره دارد و    اطـالق نخسـت بـه حک   . ستا آفرینش متقن و محکم او

 »حکمت« ،کهاینسخن آخر  ).۲/۱۶۰: ھمـان (ست ا اوم مصداق حکمت عملی حکمت دو

تھـذیب   و دھد یمدر اصطالح آن چیزی است که برای شما مھم است و شما را تزئین 

  ).۲/۳۹۵: ۱۳۵۵، بالغی نجفی(کند  یم

در مقـام   »حکـیم «صـفت  ، »حکمـت «عالوه بر ، گونه که آمد در کاربرد قرآنی ھمان

یر که بـه بیـان   عالوه بر تفاس، رو از این. کار رفته استه بار ب ۸۰صفت خداوند بیش از 

باید در بررسـی دقیـق معـانی ایـن صـفت بـه آثـار         ،اند پرداختهآن  یھا داللتمعانی و 

خداونـد  » اسـماء الحسـنی  « اصـطالح  ھی و بهنظر داشت که در شرح اسماء اال بزرگانی

  .از جمله ابوالقاسم قشیری و ابوحامد غزالی و فخر رازی اند، یدهکوش

 »حکمت«خواند و  او را صاحب حکمت می »حکیم«در وصف  )۲۸۳: ۱۴۲۲(قشیری 

ـ  به معنای معرفت است به افضل اشیا واسـطه افضـل علـوم؛ مصـداق بھتـرین امـور       ه ب

بـا   زیرا بر اجـل اشـیا  . او حکیم حق است. را شناخت کنه او توان ینمخداوند است و 

ی که به کس دھد یمادامه  ،ھمچنین. شناخت دارد، که علم ازلی و دائم است، اجل علوم

صناعات بھترین است و در آن اتقان و ثبات مشھود  ترین یقدقدر که گویند  می» حکیم«

: ۱۹۸۶، ابو حامد غزالـی  :.نیز نک(است حکیم  است و ھمچنان در این معنا نیز خداوند حقاً

اصـل معنـای صـفت    ) ۲۴۱-۲۴۰: ۱۴۰۶( اسـماء اهللا الحسـنی  فخر رازی در کتـاب   ).۱۳۰

بر آیه  بنا. یکی ھستند »الحاکم«و  »الحکم«است معتقد و  نددا یمرا ھمان حکم  »حکیم«
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از صفات ذات االھی است  »حکم«، »اال له الحکم و ھو اسرع الحاسبین«، سوره انعام ۶۲

 قشیری .و از ازل معلوم بوده است شدهو در حکم االھی ھمه کلیات و جزئیات حاصل 

اسـت از  گفتـه  اشـاره کـرده و    بـه ایـن معنـا    »الحکم«نیز در معنای صفت ) ۲۸۳: ۱۴۲۲(

قومی سعادت و نجات به ست که خداوند بدون استحقاق و بدون سبب ا حکمت االھی

  .ستا شقاوت و سعادت حکم االھی ،به نظر وی. اعطا کند

نظیر لقمان بـه کـار رفتـه     ییھا انساندر ادبیات قرآنی برای  »حکمت« ،که آمد چنان 

او  ۀیمانـ حک یھا سفارششده و در آن  یگذار نام »لقمان«از قرآن به نام  یا سوره. است

ـ  » حکیم« عنوان ،در قرآن. به فرزندش نقل شده است بلکـه  ، کـار نرفتـه  ه برای انسـان ب

بـر ایـن    در تفاسیر و آثار کالمـی . ھمچون لقمان عطا شده است ییھا انسانحکمت به 

ست با آنچـه از  متفاوت ا کامالًبر انسان  »حکیم«نکته پافشاری خاصی ھست که اطالق 

اگر انسان رفیع و منیعی چون لقمـان  . شود یمبرای خداوند مراد  »حکیم«کاربرد صفت 

 متصّف شود به سبب الگوبودن این فـرد در دو بخـش علـم و عمـل اسـت     » حکیم« به

ذکـری از زن   ،ه در گـزارش قرآنـی  کـ توجه این در خور ۀنکت). ۲/۳۹۵: ۱۳۵۵، بالغی نجفی(

  .یستموجود ن یمهحکحکیم یا 

 نویسد یموصف انسان حکیم  در )۱۳۰: ۱۹۸۶( مقصد االسنیابوحامد غزالی در کتاب 

و  ،و ناظر به عاقبت کاراست  کالمش با دیگران فرق دارد و بیشتر کالمش درباره کلیات

ت اگـر کسـی ھمـه چیـز را     معتقـد اسـ  او . پردازد یمکمتر به جزئیات و مصالح عاجل 

و  کـه اجـل اشـیا    ،آن که خدا را. نیست »حکیم«سته نام نشناسد شای بشناسد اما خدا را

قاصـر و   ،در بیـان ، ضـعیف  ،حکیم است ولـو در سـایر علـوم    ،ست بشناسدا افضل آن

منع است و ، اصل معنای حکمگوید  می) ۲۴۰: ۱۴۰۶(فخر رازی . گرفتار لکنت زبان باشد

و حکمـت مـانع مـرد اسـت از سـفاھت      پـس  . حکمت یعنی جلوگیری از تمرد اسـب 

  .عقلی بی

  در قرآن» حکمت«هاي  یژگیو

لغویـان و مفسـران ذکـر     بدانچـه و بـا توجـه   » حکمـت « ناظر به ھای یهآبررسی با  

  : برای این مفھوم برشمرد توان یمرا اساسی ویژگی چند اند،  کرده

، از نیکوکار یھا انسانپیامبران و برخی از برای  ھیاال ای هیعط ۀمثاب  به» حکمت«. ۱



 103/  و قرآن) تورات( يعبر  در کتاب مقدس» حکمت«و کارکرد  ها یژگیو

؛ ۱۲۵: ؛ نحـل ۴۸، ۸۱ :عمـران  ؛ آل۲۶۹و  ۲۵۱و  ۲۳۱: هبقـر ( عطا شده است ،ودن و داجمله لقما

  ).۲: جمعه؛ ۳۴: احزاب

؛ ۲۳۱، ۱۵۱، ۱۲۹: بقـره ( آمده است »کتاب«تراز  ھمدر کاربرد قرآنی بارھا » حکمت«. ۲

 به این معنا که ازکند،  یمپذیر  آن را درک یبودگ مُنزلخصیصه  ھمین و )۸۱، ۴۸: عمـران  آل

 ,Erfani: ۱/۳۳۵ :۱۴۲۶ سـیوطی، ( یسـت نو زمینـی   شود یمآسمان و از سوی خداوند اعطا 

2004: 805.(  

در قـرآن  و  اسـت  ت قـوم یبـرای ھـدا  ی روشـ  ۀمثاب  به» حکمت«، گذشته از این .۳

  ).۶۳: زخرف؛ ۱۲۵: نحل(است رفته کار   به »نهیّب« مترادف

. شود یمخوانده  »حکمت بالغه« و گیرد یمقرار  »حسنه ۀموعظ« در کنار» حکمت«. ۴

است و در اینجـا مصـداق آن   » حکمت بالغه« )۴آیه ( زخرف در سوره» حکمت« مراد از

قمـر بـه   ست که فصیح و به زبان عربی نازل شده و نیز در سـوره  ا کتابی قرآن در مقام

نشان از بلـوغ اسـت   » بالغه« کلمه. شود یم یبردار بھرهمعنای کلمه حقی است که از آن 

امّا در ، رسیده است به آخرین حد مسافتکه ست ا پوینده راھیکه به معنای رسیدن ھر 

پس حکمـت بالغـه حکمـت     .رود یم کار  بهوجه کنایه در تمامیت و کمال ھر امری نیز 

باشـد  کمبـودی نداشـته   ، کاملی است که از ناحیـه خـویش نقصـی و از جھـت اثـرش     

؛ ۲۰: ؛ ص۱۲۵: ذیل آیات نحـل  ،۱۹/۹۱: ۱۳۶۳ی، یباطباط؛ ۴۷۸-۴۷۷صسوم،  جزءتا،  زمخشری، بی(

  ).۵۰، قمر

بـه  . در قرآن در دو شق حکمت نظری و عملـی قابـل تفکیـک اسـت    » حکمت«. ۵

آیات معطوف به حکمت نظـری را از آیـات    سھولت بهروشنی و  مفسّران بهدلیل، ھمین 

را به ایـن   »حکمت«صدرالدین شیرازی مثالً  .اند کردهحکمت عملی تفکیک  ۀدربردارند

: که در قـرآن آمـده  ) ع(است دعای حضرت ابراھیم خلیل معتقد و  کردهدو شق تقسیم 

کـه   گونـه  ھمـان  ،به حقـایق ھسـتی  ، اشاره به علم تصدیقی است» رب ھب لی حکماً«

: ۱۹۹۵، حائری یـزدی ( است ینظر  حکمتاین آیه ناظر به ساحت  ،وی ۀگفتو به ؛ ھستند

۸۱.(  

دو مفھـوم در آیـات    یـن ا ).۲ :شعراء( پیوند مستقیم دارد» ملع« با» حکمت« در قرآن

بـه بیـان   . ھـم فھـم کـرد    را جدای از آنھاسختی بتوان  که به اند یدهتنقرآنی چنان درھم 

ابـراھیم   روی ینھماز . آمده است صالحه  عملعطف به ، در این کتاب» حکمت« ،قرآنی
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، دکررا تقاضا » حکمت« ھمراه با »و شایسته یقعم  شناخت« چیز از خدا قبل از ھر) ع(

 نیست و به دنبـال آن پیوسـتن بـه   ممکن  عملی بدون چنین زیربنایی ۀبرنامچراکه ھیچ 

حکمت « اصطالح عملی و به یھا جنبهکه اشاره به  را از خدا درخواست کرد» صالحین«

وجه ناظر به  )۱۹-۱۸ :لقمان( ٦نیز پندھای وی درباره رفتارھای اجتماعی و ؛است» عملی

  .)۷/۵۶۰: ۱۳۸۴، جوادی آملی( است» حکمت« عملی

  در قرآن» حکمت« کارکردهاي

آمـد   تـر  یشپ. کردن است یم، حکمکر  قرآندر » حکمت« کارکرد ترین یاصلاولین و 

در » حکمـت « و» کتاب« یبودگ ھم وپیوستگی . اند یشهراز یک » حکم« و» حکمت« که

 یدنورز حکمتاز این جھت که . دھد یمنشان این دو را  ۀیدتن ، ارتباط درھمآیات قرآنی

یا خداونـد   ؛)۴۵-۴۲ :مائده(است امر شده  آنھاھر قوم بر حسب کتاب خود  کردن حکمو 

عطـا کـرده   » الخطاب فصل«و » حکمت«به داود، پیامبر دادرس عھد عتیق در کنار زبور، 

انـی حـیکم   حکمر ۀجنبـ در قـرآن  » حکمت« بارزترین کارکرد ).۳۸ :؛ ص۲۵۱ :بقره(است 

تشـخیص  قـوه   و در امور فردانی خود دارای دارد یمحکیم از عمل نادرست باز . است

 یـن ا .قوم ھدایت آن قوم بـه صـواب اسـت    ھردر  »حکیم«کارکرد . حق از باطل است

  .شود یماتصاف شامل خدا و نیز کتاب قرآن نیز 

ات یآ هنظر ب با .است یھوسراندر قرآن ایستادگی در مقابل » حکمت« دومین کارکرد

 ھرچنـد . )۴۹: مائـده ( اسـت  ھواپرسـتی معرفـی شـده   مقابـل   ۀنقطدر  این مفھوم ،ھیاال

گـر وجـود   یان اقـوام د یـ ز در میـ ش از آن نیپس از اسالم نبوده و پ ای یافتهنو» حکمت«

با این مفھوم ا ی ،شده درستی بدان عمل نمی به باید توجّه داشت در آن روزگار اامّ، داشته

رسـد تفـاوتی    به نظر مـی  روی ینھمبه  ).۵۰: مائده( استبوده تنیده  لی درھمجاھ ۀیشاند

 ،۱۴۲۶، یوطیسـ ( وجود داشته است ھا عربنزد » حکمت« قرآنی با »حکمت« انیآشکار م

  ).۵۰-۴۹ :مائدهذیل 

  نتیجه

، نخسـت : سه وجه قائل شد »حکمت«برای مفھوم گسترده  توان یم ،در نگاھی کلی

صفت خداونـد  ، نظامی عقالنی؛ و سوم، از پس زندگی برآمدن؛ دومی انسان برای توانای
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-۲۱: ۱۳۸۸، حسینی :در» حکمت در دین«، رودولف :.نک(و در تلقی خاص نوعی اقنوم االھی 

دربـاره  در دو سنّت دینی یھود و اسالم  ،مقدّسمتون در  ،گونه که تدقیق شد ھمان). ۲۴

ل سخن رفته است و به این ترتیب تفصی و نیز بحث از صفت خداوند به حکمت عملی

اما در خصوص وجـه  . گیری است در دو وجه نخست و سوم مباحث مشترکی قابل پی

دوم بیشتر باید در آثار کالمی و نیز فلسفی یـا عرفـان نظـری در ایـن دو سـنت دینـی       

  .که خود بحثی است مستقل و در عین حال مھم کردجو و جست

، مقـدّس دو مـتن   مشترک ھر و مضامین »حکمت« و کارکرد ھا یژگیوخصوص  در

تنھـا راه   منزلـه   بـه » حکمـت « در ھر دو سنّت دینی، نخست: ، باید گفتتورات و قرآن

 یبنصـ و  دھـد  یمـ زیستن را آمـوزش   نیک ۀفلسف» حکمت« .معرفی شده است سعادت

حکمـت خشـوع و    ۀثمـر  مقـدّس در ھر متن  ،آنکهم دو. واھد بودبخت خ نیک» فرزانه«

آلوده ھمچنان خوی و منش وی  کهدر حالی ، باشد» حکیم«تواند  ینمفرد . فروتنی است

سرشـت اخالقـی   ، مقـدّس کتـاب  ھر دو در » حکمت« آنکهدیگر . باشد به فخر و تکبر

» حکمـت « آغاز. است» خداترس از «و » زھد« که وجه بارز آن کند یمرا اقتضا  یخاص

دربـاره  . اسـت » خیـر فـراوان  « ست و نصیب فرد حکیما ترس از خدا و شکرگزاری او

 و» تشخّص« تورات فاقدبرخالف » حکمت« در قرآن بارزترین وجه تمایز نیز باید گفت

در » حکمـت « کـه  ین ھم. گوید ینمدر مقام اوّل شخص سخن است و ھرگز » جنسیت«

تنگ این فضا  درجوی جنسیت آن و طبیعتاً عرصه را برای جست، قرآن متشخّص نیست

، دامـن بلنـد   یدنپوشـ ( یزنـانگ و نیـز وجـه   » حکمـت « تشـخّص  که ی حالدر . کند یم

  .ستا روشنی پیدا جای کتب حِکمی به در جای) زدن با صدای زنانهفریاد

شـاھد تفـاوت آن در   ، در دو مـتن  »حکمـت «به رغم وجود عناصر مشترک مفھـوم  

 برابـر  دن و مقاومت درکر در قرآن حکم» حکمت« ۀدوگانکارکرد . کارکرد ھستیم ۀحوز

یت ھـدا خلق جھـان و  یاری خداوند در  عبری دست مقدّساست و در کتاب  یھوسران

ـ در ایـن معنـا بـه    » حکمـت « .اسـت  ترین یاصل آدمی  کـارگزاری مسـتقل و آگـاه     ۀمثاب

دوشادوش خداوند به خلق جھان پرداخته و پس از خلقت ھمچنان به کنشـگری خـود   

 و نـدا  ھـا  یابـان خزدن در  پرسـه او به منظور دعوت ھمگانی بـا  . در جھان مشغول است

  .کند یمسردادن نقش دیگر خود را ایفا 
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    ها نوشت پی
را در این » حکمت«شود که وجه تشخّص  یمی از آن جھت استعمال عبر  مقدسدر کتاب » کارویژه«. 1

از آنِ موجـود  » کـارکرد «با ایـن تفـاوت کـه    . است» کارکرد« در معنای کلی مترادف. متن نشان دھد

  .شعور است یژه کنش موجود ذیشعور نیست، امّا کارو ذی

 ).۴: ۷امثال ( »بخوانبه حکمت بگو که تو خواھر من ھستی و فھم را دوست خویش «. 2

 .یابد یمصری انتقال م یھا که از طریق پدر به پسر بر حسب مدل ییھا آموزه .3

اعالم کرد که  وقتی ھاتف معبد دلفی. توان یافت یم سقراط مثالً این مضمون را در مناظره معبد دلفی. 4

که  دید یزیرا او م .سقراط خردمندترین انسان است، سقراط به اندیشه فرو رفت تا وجه آن را دریابد

ھمین توجّه و آگاھی از جھلـش او را از دیگـران ممتـاز     ،واقع در. داند یاز دیگران نم یشترچیزی ب

و  خوانـد و ھنرمنـدان را فـرا   مـداران، شـاعران    از سیاسـت  یا سقراط پس از این ماجرا عدّه. کرد یم

الف زمانی « در قالب گزاره شرطی. اعتراف کند، حکیم است فردی که به نادانی خودکه ھر  یافتدر

 .»حکیم است که باور داشته باشد حکیم نیست

 .در مناطق جنوبی است ای یلهنام قب. 5

و در زمین با غرور و تبختر قدم  ؛ و ھرگز به تکبّر و ناز از مردم رخ متاب...و التصعّر خدّک للناس «. 6

روی اختیـار کـن و    یانـه مدر رفتارت . دارد ینمبر مدار که خدا ھرگز مردم متکبر خودستا را دوست 

  .»ین صداھا صوت االغ استتر زشتگونه، نه با فریاد بلند که منکر و  سخن آرام

  منابع

  .قرآن

  .مقدّسکتاب 

  .ةالکتب العلمی دار: بیروت، ةیس اللغئمعجم مقا). ۲۰۰۸( احمد، فارس ابن

 ة،شحاد ةفضل :تحقیق، المقصد األسنی فی شرح معانی اسماء الحسنی). ۱۹۸۶(، محمد غزالی ابی حامد

  .المشرق دار: بیروت

 .بعثت: نجف، الطبعة االولی، القرآن االء الرحمن فی تفسیر). ۱۳۵۵( جواد محمد، بالغی نجفی

  .دانشگاه تھران: تھران، چاپ مھدی محقق، وجوه قرآن). ۱۳۵۹( ابراھیم بن  شیحب، تفلیسی

چـاپ  ، )۱۸۴۵ ،الیپزیـگ ( چاپ گوسـتاو فلوگـل  ، کتاب التعریفات). ۱۹۷۸( محمد بن ی ، علجرجانی

  .نا بی: بیروت، افست

  .نشر اسراء: قم، ۷ج، تسنیم). ۱۳۸۴( عبداهللا، جوادی آملی

  .نشر اسراء: قم، ۶ و ۱ج، یتفسیر موضوع :قرآن در قرآن ).۱۳۸۸( عبداهللای، آمل یجواد

، ۲۱ج، یاسـالم بزرگ  المعارف ةدائر: ، در»حکمت در قرآن و حدیث«). ۱۳۹۳(فرامرز ی، منوچھر حاج

  .المعارف بزرگ اسالمی انتشارات مرکز دائرة: ، تھران»حکمت« ذیل

  .انتشارات شادی: لندن، حکمت و حکومت). ۱۹۹۵( مھدیی، زدی ری حائ

  .ھرمس: تھران، چند رویکرد به یک مفھوم: حکمت). ۱۳۸۸( مالک، حسینی



 107/  و قرآن) تورات( يعبر  در کتاب مقدس» حکمت«و کارکرد  ها یژگیو

، گیالنـی  یدسـ  محمـد : تحقیـق ، القـرآن  غرائبالمفردات فی  ).تا بی(، حسین بن محمد راغب اصفھانی

  .ةالمعرف دار: بیروت

  .ةالمعرف دار: بیروت، جزء سوم، الکشّاف تفسیر). تا بی( محمود، زمخشری خوارزمی

  .ةالکتب العلمی دار: روتیب، فی امثال العرب یالمستقص ).۱۹۸۷( محمود، زمخشری

ابـن   دار: دمشـق  تفسیر الجاللـین، ). ۱۴۲۶( احمدبن  محمد ،المحلّی ؛بکر ی اب  بن  عبدالرحمن، سیوطی

  .کثیر

و  یبنیاد علم: تھران، ۲جی، ھمدان یموسو :ترجمه، تفسیر المیزان ).۱۳۶۳( حسینمحمد سیدی، طباطبای

  .یعالمه طباطبای یفکر

انتشارات تھران و مدیریت حوزه علمیه : تھران، جوامع الجامع تفسیر). ۱۳۷۷( حسن بن  فضل، طبرسی

  .قم

  .نا یب: نجف، عاملی حبیب قصیر احمد :کوشش  به، نالتبیا). ۱۳۸۳/۱۹۶۴( محمد، طوسی

: رضـا حیـدری و مجتبـی مینـوی، تھـران      علی: ، به کوششاخالق ناصری). ۱۳۶۴(طوسی، نصیرالدین 

  .خوارزمی

  .انتشارات اسالمی: ، قمالمعجم المفھرس لاللفاظ القرآن الکریم). ۱۳۸۴( محمد فؤاد، الباقی عبد 

  .ھرمس: تھران، وم حکمت در تصوف و عرفان اسالمیمفھ). ۱۳۹۳( پروانه، نیا عروج

 :قـاھره ، الرزاق طه عبد :تحقیق، الحسنی للرازی شرح اسماء ).۱۴۰۶( محمد بن عمر، رازی نیالد فخر

  ).تجدید چاپ(تھران ة، االزھری اتیالکل ةمکتب

ـ  :محقق، شرح اسماء الحسنی). ۱۴۲۲/۲۰۰۱(بن ھوازن  الکریم عبد، قشیری نیشابوری وف ؤدالرطه عب

  .الحرم للتراث دار: القاھره، و سعد حسن محمد علی سعد
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